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  چکیده
فتوحـات   هایی با قـدرت، عظمـت و  حکومت. های بی شماری را به خود دیده استجهان در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت

 و  انـد   ه تـضعیف شـده و فروپاشـید       ناگـاه از درون   ، ولـی ب   اند  هز جهان حکمرانی کرد   اه سالیان متمادی بر گسترده عظیمی ا      بسیار که گ  
رسد کـه  و به نظر می ندانقراض و فروپاشی یک حکومت دخیلتوان برشمرد که در دالیل بسیاری را می. اند هĤسانی تسلیم رقیب گشت  ب

برخـورداری جامعـه از عـدالت، پاسـخگویی،         . بخـشند فروپاشی یک حکومت مقتدر را سرعت می      افزایی داشته،   این علل به نوعی هم    
گردد کـه ارکـان آن   موجب میها   آنتوان از جمله عواملی دانست که احتماالً وجود       آزادی، استقالل، و هویت و همبستگی ملی را می        

شود کـه جامعـه بـه     ، استبداد و خودکامگی حکمرانان موجب می      یا مواجه شدن با عواملی چون ظلم      ها    آنجامعه پایدارتر شود، و عدم      
 .ورطه نابودی فرو افتد و در چرخه خردگریزی و اضمحالل باقی بماند

پـژوهش،  ایـن   ن شـده، هـدف از       ی حکومت تـدو   یداری دولت بر پا   یر الزامات هوشمند  ی پژوهش درباره تأث   یهاهی فرض ،نیبنابرا
  . به مثابه روش مکمل، انجام شده استی است که باروش دلفیخین رابطه با روش مطالعه تاری ایبررس
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  مقدمه

دولت هوشمند، دولتی است که متکی به عامه مـردم بـوده، شـرایط بـروز و ظهـور اسـتعداد              
، یییر بر پایـه عـدالت، پاسـخگو       ساختار اجتماعی چنین حکومتی ناگز    . آورد  می همگان را فراهم  

 عامـه   ین برابر یدر واقع تضم  . یابد استقرار می  یفتگی خودش ی استبداد، نف  ی، نف یت مل یم هو یتحک
ستم یـ  حکومـت و س ی در برابـر آنـان، سـرّ هوشـمند       ییأت حاکمه به پاسـخگو    یمردم و التزام ه   

 مقاله ارائه گـزارش     نی هدف از تدو   .)2004،  2ون هون واال  ی؛  2001،  1کسبرگیکل(  است یاجتماع
 اجـرا شـده     »هـا  حکومـت  یبقا«و  »یالزامات هوشمند « رابطه   یکه به قصد بررس     است یپژوهش

، و  ی اجتمـاع  ی، برابـر  یت، اطـالع رسـان    ی، شـفاف  ییش مراتب پاسخگو  یاست و بر ضرورت افزا    
، 3آرکوکوبـا ( شـوند ی خـوب محـسوب مـ      یکرد حکمران ی رو ی اصل یهار آن که از مشخصه    ینظا

تـوان بـه    ی پـژوهش را مـ     یبنابر آنچه ذکـر شـد، مـسأله اصـل         . د دارد یتأک )2000،  4لوری؛ ت 2006
  :ن نمودییل تبیصورت ذ

 یهـا یژگـ یبه حفظ و توسـعه و ها   آنزان التزامیها و م حکومت یداریزان بقا و پا   یان م یا م یآ«
-ید مـ  یـ تأک ییها واژه یق رو یات تحق ین در مرور ادب   ی، بنابرا »دولت هوشمند، رابطه وجود دارد؟    

ـ از ا. انـد   ه شـد  ی دولت هوشـمند معرفـ     یهایژگیات متعارف به مثابه و    یشود که در ادب    ن رو در ی
  .گردد  میاد شده مبادرتیم ی بر مفاهیادامه بحث به مرور

  مروری بر ادبیات تحقیق

 از جمله مفاهیمی است کـه شـرافت و اهمیـت آن، همـه افـراد بـشر را بـه               ،عدالت :عدالت
هـا  مقتضای عدالت الغای تفاوت   . هاست عدل مراعات حق و بایسته     .دارد وامی اعتراف و تصدیق  

رعایـت عـدالت از دیـدگاه هـر انـسان نیـک سـیرتی از                . هاسـت نیست، بلکه رعایت اسـتحقاق    

                                                 
1. Kliksberg 
2. Jhunjhunwala 
3. Arko-cobbah 
4. Taylor 
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 به نحوی که هیچ انسانی، هر چند خود سـتمکار باشـد، ایـن               ،آید  ترین امور به شمار می      ضروری
 . دهد رار نمیموضوع را مورد تردید و انکار ق

 افـراد، نیازهـای فـردی و     .شـود   اساسی منتج مـی   و   از یک نیاز طبیعی      ،عالقه افراد به عدالت   
را در جامعـه و از طریـق تعامـل بـا             ایـن نیازهـا     دارند که معمـوالً    گوناگون و متفاوتی  اجتماعی  
ل و امکانـات    از قبیـل پـو    ( از نیازهـای اقتـصادی    پیوستاری  این نیازها در    . نمایند می رفعدیگران  
مطـرح  ) از قبیـل توجـه و احتـرام شخـصی         ( انتزاعی   تا نیازهای اجتماعی احساسی نسبتاً    ) مادی
دهد تا بر اساس آن قضاوت نمایند که آیا            معیارهایی را در اختیار افراد قرار می       ،عدالت. شوند می

 خیـر گردند یـا    می پیچیده، این نیازها برآوردهغالباًهای اجتماعی  طی تعامل با دیگران در محیط

  ).1998، 1فولگر و کروپانزانو(
در چشم انداز فلسفه سیاسی، عدالت، صفت نهادهای اجتمـاعی اسـت نـه صـفت انـسان و                   

هـا، قـدرت و     لیت، این است که حقـوق و مـسؤو         منظور از عادالنه بودن نهاد اجتماعی      .اعمال او 
 بـاز یـک مـسأله اصـلی      امـا ؛زیع کندهای وابسته به خود را، عادالنه تو      اختیارات، مزایا و فرصت   

در فلسفه سیاسی غـرب در برابـر ایـن پرسـش دو             » معنای عادالنه بودن چیست؟   « :ماندباقی می 
اول، عدالت به معنـای کـسب منـافع متقابـل، بـر اسـاس توافـق و                  : پاسخ اصلی ارائه شده است    

دوم، عـدالت بـه معنـای     سـت؛   مدت فـرد ا   قرارداد بوده و انگیزه عمل عادالنه، تأمین منفعت بلند        
 خـود، از آن      ای باشد که بتوانند بدون رجوع بـه منـافع         ها باید به گونه    بوده، رفتار انسان   طرفی  بی

  ).115، ص 1379بشیریه، (دفاع کنند 
  :به طور کلی، عدالت در سه بعد قابل مطالعه است

بـر انـصاف ادراک     که بر مبنای نظریه برابری و مبادلـه اجتمـاعی آدامـز،              ،»2عدالت توزیعی «
ـ  یبگلـ ( داللـت دارد     ،دارنـد ها و پیامدهایی که افراد دریافت می      شده از ستاده   ، ص 2002، 3ی و ل

شـود؛ زیـرا     البته عـدالت تـوزیعی، تنبیـه را نیـز شـامل مـی              .)10، ص   2004،  4 مک دوال   و 692
   .)2003، 5لمبرت(اقدامات تنبیهی نیز باید در مقایسه با رفتار منفی عادالنه باشند 

                                                 
1. Folger &Cropanzano 
2. distributive justice 
3. Begley&Lee 
4. Mc.Dowall 
5. Lambert 
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-های مورد اسـتفاده در فراگـرد تـصمیم         که بر انصاف ادراک شده از رویه       »1ایعدالت رویه «

هـا   رویـه .)10، ص 2004مـک دوال،    (هـا و پیامـدها، داللـت دارد         ستاده گیری درباره تخصیص  
شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنـای              زمانی منصفانه ادراک می   

های مشارکت کننـده در نظـر گرفتـه         ـق همه بخش  یعالها     آن  دقیق طراحی شوند و در     اطالعات
  ). 2003لمبرت، (شوند، و استانداردها و هنجارهای اخالقی رعایت گردند 

هـا  بر انصاف ادراک شده از کیفیت ارتباطات بین شخصی، در رویه           نیز »2عدالت مراوده ای  «
 بــویژه منــصفانه بــودن رفتــار تــصمیم ، و)10، ص 2004مــک دوال، (و فراگردهــا داللــت دارد 

  .)2001، 3یکینیتنر و کیکر(دهد د نظر قرار میورگیری مگیرندگان را در فراگرد تصمیم
  پاسخگویی

رسد که یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر روند فروپاشـی یـا بقـای یـک حکومـت،                   به نظر می  
ویلسون، دولت خوب دولتی است کـه  بنابر گفته . میزان پاسخگویی و حساب پس دهی آن است      

خطری ، مادام که قدرت با پاسـخگویی همـراه باشـد          .هم قدرت داشته باشد و هم پاسخگو باشد       
هـای  دهی عمـومی نیـز هـم از نـشانه         پسحساب). 55، ص   1380فقیهی،  (وجود نخواهد داشت    

ـ وابط اصـیل بر اساس ر دهی را بایدحساب پس. اداره مدرن و دموکراتیک است و هم الزمه آن   
-حساب پس دهی عمومی یا همان حساب پـس        ). 265، ص   2000،  4استروم(وکیل تحلیل نمود    

که تصمیمات و اقدامات کارگزاران دولـت همـواره           مبتنی بر این فرض است     5دهی بخش دولتی  
  ).54، ص 1380فقیهی، (بر امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تأثیر گذار است 

کـاربرد اولیـه ایـن واژه بـه         .  نزدیک است  7 به حسابداری  6دهیی واژه حساب پس   ریشه لغو 
در آن  . گـردد  مـیالدی بـاز مـی      1066هـای بعـد از      ها در انگلستان، در دهه    دوران پیروزی نورمن  

 ویلیام اول، پادشاه انگلستان از همه مالکان در سراسر قلمـرو خـود خواسـت تـا سـیاهه                    ،دوران
 بعدها از این مالکان خواسته شد تا نسبت به شاه ادای سـوگند              . ارائه کنند  وال خود را  اراضی و ام  

                                                 
1. Procedural justice 
2. Interactional justice 
3. Kreitner & Kinicki 
4. Strom 
5. Public sector accountability 
6. Accountability 
7. Accounting 
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 در آن زمان سرشماری امالک و اموال عالوه بر اهداف حسابرسی مالیاتی، برخـی      ،کنند؛ بنابر این  
از آن هنگام به بعـد بتـدریج    ).7-9ص ص،  2002،  1کیدابن(نمود  اهداف سیاسی را نیز تعقیب می     

 به طوری که هر شش ماه یـک         ،دهی متمرکز در انگلستان شکل گرفت      پسنوعی سیستم حساب    
البتـه در   . شـد های منـسجم و متمرکـز مـی       بار به منظور حساب پس دهی رعایا اقدام به بازرسی         

گفتمان سیاسی عصر حاضر، پاسخگویی عمومی، دیگر مفهوم کسل کننده حسابداری، اداره امور             
کنـد، بلکـه ایـن بـار        ن و حاکمان را به ذهن متبـادر نمـی         دهی رعایا به سالطی   پسمالی و حساب  

هایـشان بـه شـهروندان و    صاحبان اختیار و دولتمردان هستند که باید در قبال اقدامات و فعالیـت         
  ).3، ص 2002، 2باونس(عامه مردم حساب پس دهند 

ل قرار دهی را از دو نگاه محدود و گسترده مورد بررسی و تأمتوان حساب پس می،بنابر این
دهی اغلب حساب پس) بر اساس ادبیات سیاسی و دانشگاهی عصر حاضر( در نگاه گسترده :داد

دهد؛ یعنی مفهوم حساب همچون چتری مفهومی، انواعی از مفاهیم مشابه و متمایز را پوشش می
یق ها و مفاهیم مثبت است که معنایی کلی داشته و به طور دقای از واژهدهی مشتمل بر مجموعهپس

ری، عدالت، دموکراسی، کارآیی،  ؛ مفاهیمی از قبیل پاسخگویی، شفافیت، براباند هتعریف نشد
- در حالی که در نگاه محدود، حساب پس؛)498، ص 2004، 3شریف(لیت، یکپارچگی و غیره مسؤو

 به طوری که بازیگر ، از یک رابطه اجتماعی مابین یک بازیگر و یک انجمن:دهی عبارت است
او سؤاالتی با ت تا اقداماتش را توضیح داده و توجیه کند و انجمن نیز مختار است تا ملزم اس

، 4باونس(، درباره او قضاوت کند و همچنین در صورت خطاکاری، او را مجازات کند مطرح کند
  ).7، ص 2002

  هویت ملی

 بـر   توان بـه منزلـه یکـی دیگـر از عوامـل اثرگـذار             از تعلق خاطر به کشور و هویت ملی می        
واژه هویت در زبان فارسی به معنای چیزی اسـت کـه            . پایداری و یا تزلزل یک حکومت نام برد       
، و در اصطالح علمی     )1177، ص   1369مشیری،  (شود  موجب شناسایی یک شخص یا شیء می      

 ).324، ص 1374توسلی، (بر کیستی شناسی یا چیستی شناسی داللت دارد 

                                                 
1. Dubnick 
2. Bovens 
3. Fisher 
4. Bovens 
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 که مطرح شدن هویت به مثابه یک پدیـده سیاسـی و             اند هبسیاری از صاحبنظران بر این عقید     
آیـد  های نوین علوم انسانی و اجتماعی به شمار می        اجتماعی، زاده عصر جدید است و از ساخته       

) ملـی (به جای مفهوم خلـق و خـوی فـردی و جمعـی              ) قرن بیستم (که از نیمه دوم قرن حاضر       
تـوان انکـار کردکـه      رایش مسلط، نمی   به رغم این گ    ؛)533، ص   1373اشرف،  (رواج یافته است    

آدمی از بدو درک موجودیت انسانی و اجتماعی خود، متوجه اهمیـت هویـت فـردی و جمعـی                   
شناسـد  در واقع هویت چیزی است که آدمی بدان خویشتن را از دیگری باز می   . گرددخویش می 

یـابیم کـه    ر مـی  با رجوع به فرهنگ لغات آکسفورد د      . کندو کیستی و چیستی خود را تعریف می       
 idem کـه از    identitas( ریـشه در زبـان التـین دارد          1واژه مترادف با هویت در زبان انگلیـسی       

تـشابه  «   آن  مفهـوم  اولـین :  اصلی اسـت   مفهومو دارای دو    ) گیردیعنی مشابه و یکسان ریشه می     
سازگاری و   است که با مرور زمان       »تمایز« دوم آن    مفهوم، و   )این با آن مشابه است    ( است   »مطلق

، دو  مفهوم هویت همزمـان میـان افـراد یـا اشـیا            به این ترتیب،  . گیردتداوم را در آن مفروض می     
جنکینز بـر آن اسـت      .  از یک سو، شباهت و از سوی دیگر تفاوت         :سازدنسبت محتمل برقرار می   

، 2نـز یجنک( .یابیم که فعل شناسـایی الزمـه هویـت اسـت     بکاویم، درمیتر   بیش که اگر موضوع را   
هویت به خـودی خـود در       :  این واژه وجهی فعال دارد که نباید نادیده گرفته شود          )5، ص   1996

 دیگـر  ااین نکتـه بـه فهرسـت پیـشین مـا دو معنـ      . دسترس نیست، بلکه باید همواره تثبیت شود     
 یک  ،برای مثال (افزاید، طبقه بندی اشیا و افراد، و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر                 می
  ). 6، ص 1996نز، یجنک) (ت، یک حزب، یا یک فلسفهدوس

 ملت در چهارچوب سـرزمینی معـین بـا          ـهویت ملی به معنای احساس تعلق به یک دولت          
 این مفهوم در دوران معاصر بعد از شـکل گیـری            . تاریخ، خاطرات و زبان مشترک است      فرهنگ،
سـرزمین بـه صـورت      هنگامی که بحـث     .  ملت و دولت ملی در غرب موضوعیت یافت        ـدولت  

 موضوع ملت به میان آمد، تا مردم سرزمین بتوانند خود را            ،واحدهای سیاسی مجزا مطرح گردید    
توان ملت را یک اجتماع     بنابر این می  . در قالب یک اجتماع تخیلی، یک ملت واحد تصور نمایند         

 را  شناسـند و چنـدان یکـدیگر      تخیلی دانست که هر چند اعـضای آن چنـدان همـدیگر را نمـی              
منظور از ملـت، گروهـی      . بینند، اما بر این باورند که همگی از یک هویت واحد برخوردارند            نمی

                                                 
1. Identity 
2. Jenekins 
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از مردم است که به واسطه احساس خویشاوندی یا تبار مشترک، تـصور تعلـق بـه یـک اجتمـاع               
هویـت ملـی ارتبـاطی      ). 49-50 صـص ،  1377قیـصری،   (پروراننـد   گسترده را در ذهن خود می     

هـایی کـه   شهروندی شأنی است کـه در آن، بـر برابـری انـسان       . شهروندی دارد نزدیک با حقوق    
ایـن التـزام بـه برابـری، مشخـصه          . شود، تأکید می  اند  هعضویت یک ملت و دولت ملی را پذیرفت       

اساسی حقوق شهروندی است؛ حقوقی که به صورت رسمی به تمامی اعضای یک ملت، صرف               
برابـری در   : اهم این حقوق عبارتنـد از     . گیردنان تعلق می  نظر از تمایزات نژادی، زبانی و قومی آ       

 نظیـر تحـصیالت،     ،هایی اساسـی  یابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، و فرصت        فرصت دست 
  ).50همان، ص (امکانات رفاهی، حقوق وامتیازات قانونی، و مشارکت سیاسی ،شغل مناسب

 تاحدی کـه    ،یابدکاهش می ها     آن جاماگر آحاد یک ملت از هویت ملی برخوردار نباشند، انس         
در هنگام حمله دشمنان، تمایلی به دفاع از منافع ملی نداشته باشند و هـر یـک                 مثالً  ممکن است   

 هایی که به دلیـل ضـعف در       ها و تمدن  چه بسا حکومت  . فقط به منافع شخصی خویش بیندیشند     
  .اند هبرخورداری از هویت ملی، فروپاشیده شده، به تاریخ پیوست

  استبداد

 و خودکـامگی  1میزان استبداد یکی دیگر از عوامل اثرگذار در فروپاشی یا بقای هر حکومت،
ای است که تحقق آفاقی آن منوط بـه تـشکیل جوامـع بـشری               استبداد پدیده . هیأت حاکمه است  

چنـین  . ت مطلقـه اسـت    ترین شکل حکومـ   استبداد بارزترین مظهر قدرت نمایی و ابتدایی      . است
هـای  کوششبا وجود   های همه جانبه بشر از آغاز تا به امروز و            رغم پیشرفت  ت که به  مشهود اس 

متفکران، مصلحان و قانونگذاران در سراسر جهان و ارشاد و امر و نهـی ادیـان الهـی در جهـت                      
هـای   و تـالش   هـا   روشمحو استبداد، توفیق چندانی حاصل نشده، بلکه هر روز بـیش از پـیش،               

اع پدیده مخرب، تحت عناوینی متفـاوت و فریبنـده ابـد            جهت اعمال این   تری در جدید و گزیده  
  ). 5، ص 1364کواکبی، (گردد می

مستبد یعنی خودرأی، خودکامه و خودسر؛ کسی یا سیـستمی کـه بـدون مـشورت بـا سـایر                    
، و در امـوری  )11، ص 1378مقـدم،   اهللاخلیل(کند   عملی می   دادن عناصر اجتماعی اقدام به انجام    

، و اسـتبداد    )16، ص   1364کـواکبی،   (نماید   به رأی خویش اکتفا می     ،ند هست یسته مشورت که شا 

                                                 
1 Despotism  
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در واقع منشأ استبداد، وضعیتی     ). 11، ص   1380کاتوزیان،  همایون(یعنی خودرأیی و خودکامگی     
است که حکمران مکلف نباشد تا تصرفات و اقدامات خود را بـا شـریعت، قـانون و اراده ملـت               

  ).17، ص 1364اکبی، کو(منطبق سازد 
استقرار استبداد، مستلزم و متضمن نظامی است که در آن، دولت و در تحلیل نهـائی، فـردی                  

 و کلیـه    شـته ولیتی ندا در مقابـل ملـت هـیچ گونـه تعهـد و مـسؤ             که در رأس دولت قـرار دارد،        
اختیارات نامحدود سیاسی موجود در جامعه، در دست فرد حاکم بـوده و بـه وی واگـذار شـده                    

این اختیـارات ناشـی از حاکمیـت بالمنـازع حـاکم و              .)12، ص   1380کاتوزیان،  همایون( .است
یابـد و در راه تحقـق و        ون زندگی سـیطره مـی     در چنین نظامی، دولت بر کلیه شؤ      . قدرت اوست 

میـری،  (بـرد   های فردی و اجتماعی را محدود کرده یا از بین می          اجرای اهداف خود، همه آزادی    
  ).19، ص 1382
کـه قـوانین و مقـررات       ا  در نظام استبدادی، اساس حکومت بر بی قانونی است؛ به این معنـ             

الح و منـافع خـود را در آن         موجود فقط تا زمانی نافذند که مستبد کل، یـا گماشـتگان وی، مـص              
تواند در هر لحظـه زیـر پـا گذاشـته شـود و قـانون دیگـری                  ای می  اما هر قانون و ضابطه     بدانند؛

  گرددجانشین آن 
 برخـی چنـین     .رونـد استبداد و دیکتاتوری اغلب به صورت اصطالحاتی مترادف به کار مـی           

- چیزی است که در عصر ما دیکتاتوری نامیـده مـی           ، همان پندارند که استبداد اصطالح سنتی    می

های صوری این دو نظام کم نیست؛ ولی واقعیت ایـن اسـت   شباهت توان انکار کرد کهنمی. شود
تماعی و جامعه شناختی استبداد با دیکتاتوری بکلی متفاوت است و ایـن دو مقولـه                که مفهوم اج  

دیکتـاتوری نـه سـلطنت مطلقـه اسـت و نـه        .سیاسی اجتماعی، اساساً با یکدیگر اختالف دارند
، ص  1382کاتوزیـان،   همـایون (اصطالح دیکتاتور برگرفته از یونان و روم باستان اسـت           . استبداد

مـردم حـق    کـه      آن  دیکته کردن احکام و آرای شخصی به مردم است، بدون          ، و مقصود از آن    )14
کوشـد دیگـران را بـه زیـر چتـر            دیکتاتور کسی است که مـی      ، بنابراین .چون و چرا داشته باشند    

جوامع دیکتـاتوری بـه معنـای غربـی      ). 11، ص   1378مقدم،  اهللاخلیل(قدرت مطلق خود درآورد     
ها، اصوالً بر پایه قبول، رضایت و حمایـت طبقـات            لت در آن  کلمه، جوامعی طبقاتی بودند که دو     

 حکومت به صورت جمعی یـا طبقـاتی بـود؛ یعنـی نماینـدگان               ،به این ترتیب  . حاکم استوار بود  
. طبقات حاکم مستقیم یا غیرمستقیم در وضع قوانین و نحوه اداره کشور شریک و دخیـل بودنـد                 
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بـه دلیـل اغتـشاشات داخلـی یـا خطـرات خـارجی،        داد که مثالً در چنین نظامی مواردی رخ می     
حکومت کنندگان برای مدت معینی حقوق حاکمیت خود را در چارچوب قراردادهـای موجـود،               

گیـری و اقـدامات سیاسـی و        کردند تـا امـر تـصمیم      به یک شخصیت قابل و کارآمد تفویض می       
ازه داشـت در چهـارچوب   نامیدنـد؛ زیـرا وی اجـ    این مقام را دیکتاتور می  .نظامی را تسریع کنند   

، 1380کاتوزیـان،   همایون(قراردادهای موجود، بدون رعایت تشریفات مشورت جمعی اقدام کند          
 حاکمیـت بـی قـانونی میـان مـستبد و مـردم کـه رابطـه                  :؛ اما استبداد، عبارت اسـت از      )15ص  

در چنـین  .  شبیه اسـت »سلطان و رعیت«، یا به اصطالح سیاسی »شبان و رمه «،  »خدایگان و بنده  «
-ای، مقام سلطان و شاه یا به مثابه فرّ ایزدی و یا به منزله ظل الهی توجیه شده، تقدس مـی                    رابطه

ولیت یی مطلـق دارد؛ بـدون آن کـه هـیچ مـسؤ          از این رو شاه یا سلطان، اقتـدار و فرمـانروا          . یابد
تی، آنچـه   در چنین حکـوم   . ای در برابر مردم یا گروهی دیگر داشته باشد        مشخص و نهادینه شده   

گیرد، همان بروز اراده خودکامانه فرد مستبدی اسـت کـه در            ی قانون به خود می    ابه اصطالح معن  
در برابر این اراده خودکامه که هیچ نظارتی بر آن ممکـن نیـست، همـه    . رأس حکومت قرار دارد  

قاضـی  (گیرنـد   دنظر قرار می  ورجامعه یکسان بوده، و در حکم رعیت، فرمانبردار، و خدمتگذار م          
  ).25، ص 1385مرادی، 

  خودشیفتگی 

تـوان یکـی دیگـر از عوامـل اثرگـذار در فروپاشـی یـا بقـای                   حکمرانان را می   1خودشیفتگی
ای یونانی است که در آن مـردی جـوان بـه نـام     این واژه برگرفته از افسانه  . ها تلقی کرد  حکومت

ر منعکس شده، یک حـوری      پندارد که تصوی  ، با دیدن تصویر خود در آب، چنین می        2نارسیسوس
 یابـد، مـأیوس و   اما توفیـق نمـی  ؛کوشد بدان دست یابدشود و میبهشتی است؛ لذا عاشق آن می   

  ). 287، ص 1372آزاد، (بازد شود، و سرانجام از غم و ناامیدی جان میناامید می
 از سـوی    ظاهراً واژه خودشیفتگی در معنای خویشتن دوسـتی و خـود برتربینـی اولـین بـار                

  ).51، ص 2005، 3گرانیمانرو و د(روید به کار رفته است ف

                                                 
1. Narcissism 
2. Narcissus 
3. Munro&others 
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؛ »2وسواسـی و مـنظم بـا وجـدان        « با رویکردی فرویدی، حاالت افراد را به سه دسته           1مکابی
ای  کند که شخصیت متعادل، بـه گونـه     تقسیم کرده، ادعا می    »4خودشیفته« و   »3عاطفی و مهرطلب  «

یرا مراتبی از خودشیفتگی برای حفـظ احتـرام،         موزون از هر سه حالت مذکور برخوردار است؛ ز        
تا فرد، خود را پایمال دیگران نکند، و حق خـود           ،   نفس و عالقه به خویشتن الزم است       اعتماد به 

 است تا فرد نظم و وجدان بیـدار         وسواس و مهرطلبی نیز الزم و ضرور      میزانی از   . را طلب نماید  
چنانچه ایـن دو حالـت ضـعیف بـوده، و نتواننـد      . و توانایی مهرورزیدن به دیگران را تجربه کند       

. کند  خودشیفتگی فرد را به تعادل برسانند، حالت بیمارگونه و حتی جنون خودشیفتگی ظهور می             
پدیـد  در اطـراف خـود    فـضایی از قـدرت و سـلطه          کند که این گونـه افـراد،        یمکابی استدالل م  

   ).2000، یمکاب(د کنن آورند و با حالتی تهاجمی، اهداف خود را دنبال می می
افراد خودشیفته به کسب قدرت و تسلط بر دیگران گرایشی افراطـی داشـته، خودخـواهی و                 

ایـن گونـه افـراد، غالبـاً از         کـه      ایـن  شـود؛ ضـمن   مـی هـا      آن غرور جزء تفکیک ناپذیر شخصیت    
ایـن  ). 117 ص،2005،  5وسـف یانگ و    (اند  هبهر اخالقی متانت، وقار و عزت نفس بی      های   ارزش

پایینی برخوردارند؛  6باالیی دارند، ولیکن از هوش عاطفی) بهره هوشی(راد غالباً هوش ریاضی اف
به همین دلیل از ادراک احساسات دیگران عاجزند و فقط برای اشخاصی ارزش و اعتبـار قائلنـد                  

  ).2000، یمکاب(وار، تصویر خود ایشان را در برابرشان باز بتابانند که آینه
انتظـار دارنـد    کنند که شخصیتی منحصر به فرد دارند و           خودشیفتگی، تصور می   بهافراد مبتال   

هـا     آن احـساس اسـتحقاق و برتـری طلبـی        . رفتـار شـود   ها     آن ای متمایز از دیگران با     به گونه  که
 دهـد کـه از    که شخصی به خـود اجـازه مـی         این افراد انتقادپذیر نیستند، و از این      . چشمگیر است 

اعتنائی کامل، همـه انتقادهـا را         ممکن است با بی   که     این شوند؛ ضمن   بانی می انتقاد کند، عص  ها    آن
مکابی معتقد است که رهبران خودشیفته دارای نـوعی         ). 174، ص   1379نوقابی،  (نشنیده بگیرند   

کاریزمای فریب و قدرت بوده، حس تحقیر و نفرت از خـود را پـشت نقـابی از خودشـیفتگی و          

                                                 
1. Maccoby 
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6. Emotional intelligence (EQ) 
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هـای شخـصیتی     دلیـل ویژگـی    رهبران خودشیفته بـه   . کنند  ی پنهان می  دانتوانی و همه  تصورِ همه 
دهند؛ زیـرا بـه هـر         تدریج محبوبیت خود را در میان نزدیکان واطرافیانشان از دست می          خویش، ب 

گـشایند و همـواره همـه     دهند و هرگز دهان به تحسین کسی نمـی     گونه انتقاد، به تندی پاسخ می     
در ایـن   . دهنـد به حساب خود واریز کرده، به خود نسبت مـی         ها و اعتبارهای حاصله را      موفقیت

شکل گیـرد و انـواع      ها     آن هایی داخلی برای سرنگون کردن      حالت، بسیار محتمل است که توطئه     
  ).2000، یمکاب(ها راعلیه آنان سازماندهی کند سوء قصدها و شورش

ـ هـا      آن یهوشمندها و    دولت یداریق مالحظه شد، پا   یات تحق یبنابر آنچه در مرور ادب     شدت ب
ف، ی، بهبود سطح شفاف   یز از استبداد و خودکامگ    ی، پره ی اجتماع یت عدالت و برابر   یدر گرو رعا  

، و اهتمام بـه حفـظ       یشی و جزم اند   یفتگیز از خودش  ی، پره ییش سطح مشارکت و پاسخگو    یافزا
 یهـا هن مشخـص  یتـر ها از عمـده   یژگین و ی بوده، ا  ین منافع جمع  ی و تأم  ی مل یت و همبستگ  یهو

  . ندیآیجاد و توسعه دولت هوشمند به شمار می ای برایضرور
ـ       یهایژگیان و یشود که م  یمالحظه م  ـ  خـوب شـباهت ز     ی دولـت هوشـمند و حکمران  یادی

 و یفتگی اسـتبداد و خودشـ  ی دولت هوشمند بـر نفـ      یهایژگی هر چند در بحث از و      ،وجود دارد 
  .شودی میتر شید بی تأکی ملیضرورت توسعه همبستگ

.  مدل دولت هوشمند خالصه کـرد      یتوان با طراح  یات پژوهش را م   یجه مرور ادب  ی نت ،نیبنابرا
ـ ش سطح نظام    یشود با افزا  یم همان طور که مالحظه    ـ ش مـشارکت، رعا   یز افـزا  یـ  و ن  یافتگی ت ی

 یستم اجتمـاع  یـ  و استداد در رابطه دولت و ملت، س        یفتگی و کاهش خودش   ییعدالت و پاسخگو  
 صـرف، بـدون مـشارکت و    یافتگیکه نظام  ی در حال،گرددیتر رهنمون م  شی ب ی هوشمند یبه سو 

  . کنندیجاد میش ایز و جزم اندی خردگرییهاستمیتعلق خاطر جامعه به حکومت صرفاً س
 یهـا ستمیـ  س یالت افراطـ  ی معـرف تمـا    ییشود، چهار حالت انتهـا    یطور که مالحظه م    همان
 در روابط دولـت و ملـت     ی نظم ی و ب  یزیگرا خرد ی ی و هوشمند  یافتگی نظام   ی به سو  یحکومت
ر ی بلکـه بـشدت تحـت تـأث    ،شودی نمیبندن ساختار در خأل صورتیقابل تأمل است که ا   . است

ـ در واقـع ا   . ردیـ گی شکل م  یط اجتماع یستم با مح  یرابطه س  ، یید بـر پاسـخگو    یـ ن مـدل بـا تأک     ی
ـ   ی، مح یت عدالت در روابط اجتماع    یا رعا یمشارکت   ـ  یـ  تفک یط را جزئ ستم یـ ر از ابـر س    یذک ناپ

  ):1نمودار ( انگاشته شده است یاجتماع
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  )مدل اولیه( دولت هوشمند :1نمودار 
  

  
  )1383، پورعزت(

 روش شناسی تحقیق

نمـودار  (» دولت هوشـمند  «در این تحقیق، هدف پژوهشگران، بررسی و سنجش اعتبار مدل           
بـه منظـور ارزیـابی اعتبـار       . کان اصالح یا تکمیل آن بـود      و در صورت امکان فراهم سازی ام      ) 1

؛ آرا و نظرهـای     )های مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسـی      در رشته (مدل، ضمن مراجعه به خبرگان      
 سـپس اصـالحات   .دنظر قـرار گرفـت  ورمنطقی آنان، به مثابه مبنـای اصـالح و تکمیـل مـدل مـ              
فراگـرد ایـن پـژوهش در    . ق حاصـل شـد  پیشنهادی در مدل اولیه اعمال شد و مدل نهایی تحقیـ        

 . نشان داده شده است 2نمودار 
ـ هـا      آن یها و هوشمند   دولت یداریق مالحظه شد، پا   یات تحق یبنابر آنچه در مرور ادب     شدت ب

ف، ی، بهبود سطح شفاف   یز از استبداد و خودکامگ    ی، پره ی اجتماع یت عدالت و برابر   یدر گرو رعا  
، و اهتمام بـه حفـظ       یشی و جزم اند   یفتگیز از خودش  یه، پر ییش سطح مشارکت و پاسخگو    یافزا
 یهـا ن مشخـصه  یتـر ها از عمـده   یژگین و ی بوده، ا  ین منافع جمع  ی و تأم  ی مل یت و همبستگ  یهو

  . ندیآیجاد و توسعه دولت هوشمند به شمار می ای برایضرور
ـ       یهایژگیان و یشود که م  یمالحظه م  ـ  خـوب شـباهت ز     ی دولـت هوشـمند و حکمران  یادی

 و یفتگی اسـتبداد و خودشـ  ی دولت هوشمند بـر نفـ      یهایژگی دارد؛ هر چند در بحث از و       وجود

 میزان نظام یافتگی

 جلب مشارکت عامه

 میزان پاسخگویی سیستم به جامعه

 رفتار سیستممیزان رعایت عدالت در

 میزان خودشیفتگی حکمرانان سیستم
میزان استبداد حکمرانان

 های هوشمندسیستم

های بی نظم، ولیموجودیت
 متمایل به اصالح

 های خردگریزسیستم

های بی نظم و موجودیت
 متمایل به فروپاشی

 زیاد

 کم

 کم
 کم

 کم

 زیاد
 زیاد

 زیاد

 یادز

 کم
 کم

 زیاد
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  .شودی میتر شید بی تأکی ملیضرورت توسعه همبستگ
  

   فراگرد پژوهش:2نمودار 
  

  
  

ه یـ شود، پس از انتخاب مدل و اعمـال اصـالحات اول          ی مالحظه م  2همان طور که در نمودار      
 از خبرگـان، مقدمـه اصـالح مـدل فـراهم            یق، بـا نظرسـنج    یـ قات تح یدر آن، بر اساس مرور ادب     

  . آنان قرار خواهد گرفتیی نهایابیده، و سپس مدل اصالح شده در معرض ارزیگرد

  های تحقیقیافته

هفـت نفـر از رشـته       (  نفر از خبرگـان      30به منظور سنجش مدل به      همان گونه که بیان شد،      
 برخـی از  .مراجعـه شـد  ) ه نفر از رشته اقتـصاد     ازدمدیریت، دوازده نفر از رشته علوم سیاسی و ی        

نیـز مـدل را بـه    هـا    آنایشان مواردی را برای تکمیل و اصالح مدل پیشنهاد نمودند و تعدادی از           
 و  اسـتادان  از سـوی     اصـالحاتی کـه طـی ایـن نظرسـنجی         . طور کلی مـورد تأییـد قـرار دادنـد         

  :رست شده استصاحبنظران مذکور بیان گردید، به صورت خالصه در زیر فه
  ضرورت افزودن متغیرهای بین المللی به مدل؛ . 1
ضرورت افزودن متغیرهای آزادی، اعتماد عمومی، توزیـع منطقـی قـدرت، و ایـدئولوژی               . 2

  سازگار با ایدئولوژی جهانی به مدل؛
ضرورت در نظرگرفتن ارتباط میان چهار حالت مفروض، و مشخص نمودن نحـوه گـذار               . 3

  وضعیت دیگر؛از یک وضعیعت به

دنظر اسـت، و حـد   ورضرورت بیان این که در این مدل، فقط حداکثر و حداقل حاالت مـ        . 4
  .وسط هر وضعیت مورد توجه قرار نگرفته است

  
  
  



 نامه فرهنگ مدیریت فصل    144

 

  نی خالصه آرای صاحبنظران درباره مدل مورد نظر محقق:1جدول 
 

 تأیید کامل مدل نوع رأی نوع تخصص
تأیید مدل به شرط 
 اعمال اصالحات

 دلرد م
تعداد کل 

 اظهارنظرکنندگان

 7 ∅ 5 2 مدیریت

 12 ∅ 5 7 علوم سیاسی

 11 ∅ 4 7 اقتصاد

 30 ∅ 14 16 مجموع
  

الحات و اعمـال اصـ    ) مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی    (پس از کسب آرا و نظرهای خبرگان        
  .، تغییر یافت3ها، مدل دولت هوشمند به صورت مدل ارائه شده در نمودار  پیشنهادی آن

  :توان به شرح ذیل توضیح دادسیستم ارتباطی چهار حالت مفروض در مدل را می
 ولی متمایل به اصالح، کافی است مراتـب نظـام           ،نظم برای گذار از وضعیت موجودیت بی     ـ  

  .یافتگی آن افزایش یابد
 برای گذار از سیستم خردگریـز بـه سیـستم هوشـمند، بایـد مراتـب اهتمـام بـه عـدالت،                       ـ

پاسخگویی، انسجام و هویت ملی افراد، اعتماد عمومی، توزیع منطقی قدرت، مـشارکت و آزادی           
افراد افزایش یافته، و مراتب استبداد، خودشـیفتگی حکمرانـان و میـزان دخالـت ناشایـستگان د                  

  .رحکومت کاهش یابد
: تـوان سـه مـسیر انتخـاب کـرد          برای گذار از وضعیت موجودیت متمایل به فروپاشی مـی          ـ

عـدالت، پاسـخگویی، انـسجام و هویـت ملـی، اعتمـاد       «  با افزایش مراتب پایبنـدی بـه  ،نخست
عمومی، توزیع منطقی قدرت، مشارکت و آزادی و کاهش مراتب استبداد، خودشیفتگی اعـضا و               

 ، ولی متمایل به اصالح مبـدل کـرد؛ دوم         ،نظم  آن را به موجودیت بی     ،»اشایستگانمیزان دخالت ن  
عـدالت، پاسـخگویی، انـسجام و       «و مراتب پایبنـدی بـه       » نظام یافتگی «با افزایش توأمان مراتب     

هویت ملی، اعتماد عمومی، توزیع منطقی قدرت، مشارکت و آزادی و کـاهش مراتـب اسـتبداد،                 
 سـومین   . آن را به سیستم هوشـمند مبـدل کـرد          ،»یستگانخودشیفتگی اعضا و میزان دخالت ناشا     

 این است که با افزایش مراتب نظـام یـافتگی، ابتـدا وضـعیت سیـستم خردگریـز             ،مسیر مفروض 
این مسیر بـه هـیچ وجـه قابـل توصـیه نیـست؛ زیـرا نظـام یـافتگی قابلیـت بقـای                        . تجربه شود 

 مردم را در برابر دستگاه تحریـف        خردگریزی و فساد در دستگاه حکمرانی را افزایش داده، عامه         
  .نمایددفاع و آسیب پذیر می  ولی قدرتمند بوروکراسی حاکم بی،شده
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  مدل اصالح شده دولت هوشمند:3نمودار 
 

  
هر وضعیت، توجه سازی، فقط حداکثر و حداقل عوامل مدنظر قرار گرفته است و به حد وسط در این مدل با هدف ساده: توضیح( 

).نشده است  

  نتیجه

هـای اجتمـاعی، بهـره ور سـاختن سـاحت           شرط بقـای اثـربخش و خردمندانـه در سیـستم          
هـای بـی    تاریخ بـشر گـواه آن اسـت کـه حکومـت           . ورزی و حاکمیت خرد جمعی است      اندیشه

بـا  مندی از حمایت عامه از درون دچار فروپاشی شـده           شماری در عین اقتدار به لحاظ عدم بهره       
  . اند هاولین تلنگر خارجی در خود فرو ریخت

وری و  بهـره . ین و ارزشمندترین سرمایه آن اسـت      تر  مهمنیروی انسانی هر سیستم اجتماعی،      
  وابـسته اسـت،    هـا  شدت به رعایت حرمت، حقوق و منافع آن       سازی قابلیت نیروی انسانی ب    ینهبه

گیـرد کـه      مـی  قرارک جامعه   یحکومت   در خدمت تمدن و      بویژه سرمایه اندیشه آدمیان، هنگامی    
ای اسـت کـه     ن رو شاید بتوان گفت که عدالت اجتماعی واژه        ی از ا  .در آن احساس عدالت نمایند    

عصاره کلیه متغیرهای دیگر مطرح شده نظیر پاسخگویی، آزادی، انسجام و هویت ملـی، اعتمـاد                
دخالـت ناشایـستگان را     عمومی، توزیع قدرت، مشارکت، نفی خودشیفتگی، نفی استبداد و نفـی            

 میزان رعایت عدالت در رفتار سیستم
  گویی سیستم به جامعه میزان پاسخ

  میزان آزادی افراد در سیستم
   و هویت ملی افراد در سیستممیزان انسجام

  میزان اعتماد عمومی موجود در سیستم
  میزان توزیع منطقی قدرت در سیستم
  میزان مشارکت موجود در سیستم
  میزان خودشیفتگی اعضای سیستم
  میزان استبداد اعضای سیستم

 میزان دخالت ناشایستگان در سیستم

 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 کم
 

 زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد
  زیاد

  محیط درونی

  محیط بیرونی

  عوامل اقتصادی

های خردگریزسیستم  هوشمندهایسیستم

نظم، ولی بیهایموجودیت
 متمایل به اصالح

نظم، ولیهای بیموجودیت
 فروپاشیمتمایل به 

یافتگی  میزان نظام
  سیستم

  کم
 

  زیاد

گی
رهن

ل ف
وام

ع

مل 
عوا

سی
سیا
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  . نماید  میرا تضمینها   آنیدر بردارد یا با تحقق خود احیا
های ارزیابی یک مدل خـوب، سـادگی آن اسـت، بـا توجـه بـه                 که یکی از شاخص   جا     آن از

، مـدل ذیـل     »حکمرانی خـوب  «های دولت مطلوب در رویکرد      دیدگاه مطرح شده درباره ویژگی    
  :1شود  مییمعرف به مثابه مدل نهایی پژوهش

   مدل نهایی دولت هوشمند:4نمودار 
  

  
 

با این تأکید که عدالت مداری سـرّ اسـتقرار و بقـای سیـستم اجتمـاعی، دولـت هوشـمند و                      
  .حکمرانی خوب است

ش نشده و صرفاً با مراجعه بـه        ی آزما یق به صورت تجرب   ی تحق ییقابل تأمل است که مدل نها     
تـوان ادعـا کـرد کـه        ین حال، م  یبا ا .  آن در معرض آزمون قرار گرفته است       یتبار نسب خبرگان اع 

ها مـورد اسـتفاده قـرار       سه حکومت ی و مقا  یابی ارز ی برا ی کل یاریتواند به مثابه مع   یاستفاده آن م  
  .ردیگ

                                                 
 تحت تأثیر مشورت با جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی و جناب آقای دکتـر آریـن                   از بحث بویژه   بخشاین  . 1

  .قلی پور تدوین شده است

  سیستم تشکل و 
ساختار یافته برای بهینه 

 امعهوری جسازی بهره

مجموعه بی نظم و فاقد 
برداری از ساختار مناسب برای بهره
 سرمایه اجتماعی

حاکمیت اخالق 
 ماکیاول گرا

پایبندی به اصول
اخالق دموکراتیک و 
 عدالت اجتماعی

حکومت خردگریز و 
 آسیب پذیر

 کمرانی هوشمند وح
   مردم ساالر

 

موجودیت در حال
 فروپاشی و اضمحالل

موجودیت مستعد رشد و
 یافتگی خردگرانظام
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