
 

 

  1388 پيش شماره پاييز و زمستان -اي ريزي منطقه جغرافيا و برنامه

  25- 1صص

  بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي

  4سلمان انصاري زاده/ 3عبدالوهاب خوجم لي/ 2دكتر زهرا احمدي پور/ 1دكتر محمدرضا حافظ نيا

  چكيده

شدن هاي جهانينداي مجازي به عنوان يكي از برآيفرآيند شتابان جهاني شدن بعد از انقالب صنعتي و پديده اينترنت و فض

... رز، حاكميت و اي جغرافياي سياسي همچون مفهوم ملت، حكومت، م در مفاهيم پايهتأثيردر نيمه دوم قرن بيستم، باعث 

هاي مجازي اين مفاهيم همچون ملت مجازي، چند هويتي شدن افراد و كم رنگ شدن گيري معادل و باعث شكلشد

گيري فضاي مجازي بر فضاي واقعي زندگي  مفاهيم و شكلگونه اين تأثيره به  با توج،شد... مفهوم مرز، حاكميت و 

ژوهش و تبييني نو از مفهوم ملت مجازي براي سازگاري با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  انساني؛ ضرورت پ

 خود تحت هدف اين پژوهش بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي است كه.  آمده استوجود بهفرهنگي عصر جديد 

از اين رو به دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه آيا مفهوم ملت .  شديد پديده جهاني شدن قرار گرفته استتأثير

قابليت بازنمايي در فضاي مجازي را داراست؟ در يك مبحث جمع بندي شده اين مقاله در سه قالب مفهوم ملت در سير 

استدالل . گيرد ميازي و ملت مجازي يا جامعه اطالعاتي مورد بحث قرار فرايند جهاني شدن؛ مفهوم ملت در فضاي مج

ها  العاده پردازش اطالعات و ايجاد ارتباط منطقي ميان ميليون سرعت فوق پديده اينترنت با: اصلي مقاله حاضر اين است كه

هاي ه مفاهيم بشري در حوزهتشكيل دهندباعث شده است كه عوامل و عناصر سنتي اطالعاتي در گستره وسيع جهاني  داده

رسد كه مفهوم ملت در فضاي مجازي را قابل مختلف علم حداقل در علوم انساني كاركردي متفاوت پيدا كنند و به نظر مي

 تحليلي و تطبيقي سعي شده است ضمن -الزم به ذكر است در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي. بازنمايي كرده است

يه بر منابع  مفهوم ملت در روند جهاني شدن، تبييني نو از مفهوم ملت مجازي در عصر حاضر با تكتشريح فرآيند تحول

  .ارائه داده شودي ااينترنتي و كتابخانه

  .ملت، جهاني شدن، فضاي مجازي، فضاي واقعي، جامعه اطالعاتي، ملت مجازي: واژهكليد

  مقدمه

وجود دارد كه نخست مفاهيم كليدي نظير دولت، سرزمين، ملت در مباحث آينده جغرافياي سياسي سه خط سير عمده 

ند جغرافياي سياسي را از جغرافياي توان مياين مفاهيم مرزهاي مشخصي دارند و . و مرز مورد توجه خواهد بود

دوم؛ تمركز بر توسعه كه سبب پويايي موضوعات جغرافياي سياسي . دنمجزا كن... اقتصادي، جغرافياي فرهنگي و

سومين . دهد مياي گسترش  رشته   و حوزه مطالعات جغرافياي سياسي را به صورت يك جغرافياي سياسي فرادشو مي

                                                           

   استاد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس- 1
   استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس- 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس - 3
   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران- 4
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 تصور كرد، مشاركت فعال و ارائه مفاهيم فكري و نظري توان ميخط سير عمده كه براي آينده جغرافياي سياسي 

 حقوقي، جغرافياي -ح مطالعات اجتماعيجديد و از سويي برقراري ارتباط با موضوعاتي نظير مطالعات جنگ و صل

جغرافياي سياسي بحث درباره  در). 32:  1386جونز و ديگران؛(رافياي سياسي است فمنيستي و ايجاد پيوند با جغ

ي ها دورهاز سويي مفهوم ملت در . باشد ميي اساسي ها بحثي تشكيل دهنده ملت يكي از ها شاخصمفهوم و ماهيت 

ريخي، ه شرايط زماني تعاريف مختلفي را به خود گرفته و از سوي ديگر تحوالت تاتاريخي مختلف با توجه ب

در اين ميان نقش . ي تشكيل دهنده ملت را اجتناب ناپذيركرده استها شاخص بازتعريف در مفهوم و ماهيت

  : در عوامل زير دانستتوان ميان سياسي در مطالعات مربوط به ماهيت ملت را دان جغرافي

 در  دو ملت مشابه راتوان ميي جهاني از بسياري جهات با يكديگر تفاوت دارند و نها مقياس در اه ملت) الف

 در جغرافياي سياسي اشاره ها مكاناين موضوع خود به ويژگي تفاوت ميان . دو سرزمين مجزا از هم يافت

  .دارد

راي كنترل مردم استفاده  هميشه سعي دارند مرزهاي خود را مشخص و از آن به عنوان روشي بها دولت) ب

 ها انسانوجود آمده و  ه امروزه در اثر گسترش ارتباطات و اطالعات يك فضاي مجازي بكه حاليدر . كنند

  . كنند ميي چند هويتي حركت ها لبهروي 

بدين معنا كه برخي ملتها ميان چند كشور .  مشخصي قرار ندارندي هميشه در چارچوب سرزمينها ملت) ج

ها، اعراب و يا اينكه در يك كشور چندين ملت وجود دارد؛ مانند سوئيس،  اي  كره: مانندندا شدهتقسيم 

  . كانادا و امريكا

 كه معتقد به نظريه قوم گرايانه در " آنتوني اسميت"تعريف مفهوم ملت در ميان نظريه پردازان مختلف مثل 

مع روستايي ثابت به نظام صنعتي و جوامع متحرك  كه ملت را محصول گذار از جوا" گلنر"پيدايش ملت بوده و نظريه

 و نظريه پردازاني كه وقوع انقالب فرانسه را كه باعث انتقال احراز مشروعيت حكومت به جاي سرزمين به داند مي

 پديده جهاني شدن اقتصادي، تأثيردانند، تا طرفدارن نظريه جهان وطني كه تحت   مبدأ پيدايش ملت مي،مردم شد

 و قائل به باشد مي) اينترنت(ماعي و اطالعات كه خود تا حد زيادي محصول شبكه اطالع رساني جهاني سياسي، اجت

 معتقد است كه تقريباً "ريچارد موير"به نحوي كه . عدم محدوديت سرزميني براي مفهوم ملت هستند، متغير است

 كه ،در عصر حاضربنابراين . ن برابر استها، با تعداد نظريه پردازا استگاه ملتتعداد نظريات مطرح شده درباره خ
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ها بر عبور و  بريم كه كنترل دولت  شرايطي به سر ميزنند، در فرآيندهاي جهاني شدن، حيات اجتماعي ما را رقم مي

در . نوردند نيز كاهش يافته است مياي و اطالعاتي كه مرزهايش را در  محصوالت رسانهمرور كاال، خدمات، تكنولوژي،

محمدي،  (شود ها عرضه مي  دسترسي بسيار راحتي به مصالح هويتي دارند كه از طريق رسانهبويژه افراد اين حالت،

اي از هويت، چه در مقياس فردي و چه در مقياس باالتر  ي راحت به مصالح هويتي درك تازهها دسترسياين ). 1385

  .ست آورده اوجود بهجامعه و ملت را نسبت به هويت فردي و جمعي افراد  

 گروه اول جهان گرايان افراطي .اندني شدن را به سه دسته تقسيم كرده نظريه پردازان جهاهلد و مك گرو

 و هيچ نقش و جايگاهي براي بازيگران ژئوپلتيك سنتي باشند ميقرار دارند كه معتقد به پايان الگوهاي سنتي ژئوپلتيك 

از پيروان اين دسته گيه نو، كينجي اوهماي، ابراين، . كنند يمها در عصر جهاني شدن لحاظ ن ها و ملت همانند حكومت

هاي ملت  حكومت( ملتها – نام برد كه اغلب از پايان دولتتوان ميرا پل ويرلو، فوكوياما، هانتينگتون و ريچارد فالك 

ر جهاني شدن گويند و عقيده دارند كه ژئوپلتيك مربوط به دوران سرزميني است و ظهو و مرگ جغرافيا سخن مي) پايه

 و هستند كه در واقع نقطه مقابل جهان گرايان افراطي باشند ميگرايان  گروه دوم واقع. باعث از بين رفتن آنها شده است

 كاسته نشده است بلكه بر اهميت آنها نيز افزوده ها ملت –معتقدند كه در عصر جهاني شدن نه تنها از اهميت دولت

از ديدگاه اين .  گيلپين، جونز، كراسنر، تامپسون، وايس و والتر را نام بردتوان مياز طرفداران اين نظريه . شده است

والتر نيز معتقد .  تاريخ در گذشته مقدس بوده و همچنان مقدس باقي خواهد ماند وملت ، سرزمين  مقولهسهگروه 

گروه . نين خواهد بودبوده و قرن بيست و يكم نيز چ) ها ملت -حكومت (ها ملت –است كه قرن بيستم قرن دولت

ها نيست بلكه آنها بر اين باورند كه فرايند جهاني شدن به معناي اضمحالل حكومت. سوم متعلق به تحول گرايان است

هاي سياسي مانند ملت، حاكميت، هويت، قلمرو سرزميني، اقليت،  همچنين پديده. افزايد كاركرد جديدي را به آن مي

 به توان مياز نظريه پردازان اين طيف . بلكه كاركرد و مفهوم آن تحول خواهد يافتاز بين نخواهد رفت ... بوم و 

ترين برجسته. رابرت كوهن  نام بردافرادي چون كاستلز، ديويد هلد، آنتوني مك گرو، جيمز روزنا، جوزف ناي و 

 ملت -بت به مفاهيم دولتاين شايد به خاطر حس تعصب آنها نس ان سياسي نيز در اين طيف قرار دارند ودان جغرافي

گرايان افراطي  كه در مقابل ادعاهاي جهانباشد مي، ژئوپلتيك، حكومت، حاكميت، سرزمين و مرز )حكومت ملت پايه(

 به اتوا، اكينو، توان ميان سياسي كه در اين گروه قرار دارند دان جغرافياز جمله . كنند مياند و با آنها مقابله  ايستاده

ولي اين . اتوا معتقد است سرزمين سازي در آينده نيز تداوم خواهد يافت. ، اسليتر، تيلور نام بردكروبرويچ، دالبي
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تز يعني سرزمين زدايي و  از ديالكتيك دو تز و آنتياين سرزمين سازي. سرزمين زدايي با نوع قبلي آن متفاوت است

 در دو ها ملت -  بزرگترين چالشي كه دولتدر واقع). 6 -18: 1385 ميرحيدر،(باز سرزمين سازي ايجاد شده است 

ند مفهوم جهاني شدن است كه مقصدش پيوند دادن همه مردم جهان در جامعه واحد و فراگير ادهه اخير با آن مواجه

در » ملت«اين شرايط نياز به تبييني نو از تغييرات در مفهوم و ماهيت عناصر تشكيل دهنده ). 158: 1371آلبرو،(است 

را به منظور سازگاري با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر جديد ) عصر اطالعات(جهان جديد 

  . آورده استوجود به

  مباني نظري

  مفهوم جهاني شدن

به عقيده .  در بردارنده فرايندهاي تغيير اجتماعي در وجوه فرهنگي؛ اقتصادي و سياسي دانستتوان ميجهاني شدن را 

ي جغرافيايي بر ترتيبات اجتماعي و ها محدوديتيك فرايند اجتماعي كه طي آن :  ازت استواترز جهاني شدن عبار

در ). 3 :1379 ،واترز(يابند  ها آگاهي مي اي فزاينده از رفع شدن اين محدوديت  و مردم به گونهرود ميسياسي از بين 

هاي دور از هم را چنان  كه مكان شود مي جهاني شدن تشديد روابط اجتماعي در سراسر جهان دانسته ،اين نگرش

: 1379 ،ويليامز(د نپيوند سازد كه اتفاقات هر محل زاييده حوادثي است كه كيلومترها دورتر به وقوع مي  مرتبط ميهم به

 دامن ها دولتاند كه فراتر از جوامع و  برخي نيز جهاني شدن را افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي دانسته). 138

گردد كه از طريق آن  در اين معنا جهاني شدن به فرايندي اطالق مي. سازد تراند و نظام جديد جهاني را ميگس مي

ي ها بخشد پيامدهاي مهمي براي افراد و جوامع در توان ميي يك بخش از جهان ها فعاليتحوادث، تصميمات و 

به نظر رابرتسون جهاني شدن همان يگانه شدن . Scholte, 1993, pp:13-14)( داشته باشد بر ي زمين در بسيار دور كره

ي جديد ها فنّاورياين تعريف از جهاني شدن مبتني بر ). 25: 1380 ،رابرتسون(جهان است و نه وحدت و ادغام آن 

ها  رسانه، در آنها تجارت زيراكند ميبر اين اساس ملت مجازي و جامعه اطالعاتي معنا پيدا . ارتباطي و اطالعاتي است

  .دنشو ميلمي در سراسر جهان يگانه رتباطات عو ا

  يند جهاني شدنامفهوم ملت در سير فر 

 بازنمايي كاركردي مفهوم ملت در عصر جديد ارتباطات و فضاي مجازي ابتدا بايد به سير تغييرات مفهوم ملت براي

. ي تسريع شده است، پرداختا سابقه بيطور بهژي اينترنت  لويند جهاني شدن كه با تكنوادر قبل و بعد از شروع فر
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يند جهاني شدن بايد بر آن تأكيد كرد اين است كه پديده ملت ا قطع در رابطه با مفهوم ملت در سير فرطور بهآنچه 

يندهاي جهاني شدن در دوران جديد كه از زمان رنسانس اروپا به بعد شكل گرفت، وجود داشته و اتر از فر خيلي قبل

ها، ضوابط و  ي مختلف چهارچوبها دورهيند جهاني شدن در اازهاي سياسي و اقتصادي فربا توجه به تحوالت و ني

ل به ئ گلنر عقيده دارد كه مسا،در زمينه بررسي مفهوم ملت در فضاي واقعي. يي آن تدوين شده استها شاخص

 ,Gellner( برخوردار باشند  بيني و دو گوش دارند بايد از مليت خاصي نيزها انسان كه چنان آن كه رود مياي پيش  گونه

1983, P:6( . در ابتدا بايد گفت كه ريشه ملتNationاز ريشه التين  Natio به معناي نياي مشترك و فعل Nascere  به

اين واژه از زبان التين به ساير زبانهاي اروپايي ). 243: 1380برتون، ( معناي زاده شدن، زايش و تولد گرفته شده است

  كه معادل خاندان، تبار، ريشه و نژاد بودرفت مي به كار Nacion به صورت Nation فرانسه كهن در. انتقال يافت

 كه در ابتدا معناي اصل و ريشه شد مي استعمال Natie اين واژه در زبان آلماني به صورت). 12 : 1383آشوري، (

 يالدي؛ م395قسيم امپراتوري روم در سال ت). 28: 1381هابزبام،  (رفت ميداشت ولي به تدريج در مفهوم مردم به كار 

 تشكيل كليساي محلي در روسيه، فرانسه، يالدي؛م. 843تقسيم امپراتوري شارلماني بر اساس عهدنامه وردن در سال 

نخستين . انگليس و گسترش مذهب پروتستان در اروپا، مقدمات پيدايش قلمروهاي ملي را در اروپا فراهم ساخت

 انگلستان بود و با انقالب فرانسه مفهوم يالدي؛م1688وم جديدي از ملت ارائه كرد انقالب انقالب سياسي كه مفه

در .  پيدايش ملت در ميان انديشمندان اختالف نظر وجود داردأاما درباره معنا، مفهوم و منش. مدرن ملت گسترش يافت

دار بودن پديده ملت بر عناصر هويتي  ار و ريشهكيد بر پايدأ با تپردازاني همچون كانر و آنتوني اسميتاين رابطه نظريه

 ها ملتاستگاه پيدايش گرايانه در رابطه با خنظريه قوم و به طرفداران كنند ميو فرهنگي در تعريف ملت تأكيد 

 معتقد است افراد يك قوم پس از اسكان در يك منطقه كه غالباً پس از در اين زمينه آنتوني اسميت. اند معروف

 و در خالل جنگ با دنكن مي، به مكان سكونت خود تعلق خاطر پيدا گيرد ميتعدد مهاجرت صورت ي مها دوره

 .شوند ميها متمايز هستند و نيز درباره موقعيت مرزهاي قلمرو خود، آگاه  همسايگان خود، نسبت به اينكه از خارجي

 دهد مي ميراث تاريخي ملت را نشان آيد كه هويت و اي اسطوره و افسانه بوجود مي از اين تجارب مشترك مجموعه

 طبيعي و از طريق روابط خويشاوندي كه طور بهاي ملت كه  استگاه قديمي و پايهاين نظريه بر خ). 82: 1379موير، (

  .تر از مفاهيم دوران جهاني شدن است تأكيد دارد مفهومي اصيل
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 ارتباط مردمي مشخص به يكديگر مفهوم ملت اشاره به“ :ويدگ ميبر اين پايه ديك شيت در تعريف ملت  

 حس عمومي تعلق به يكديگر كه در نتيجه سهيم بودن در تجربيات تاريخي مشترك، سنت، زبان، مذهب، فرهنگ، و وسيله به

اگرچه سرزمين جزو خصوصيات مفهوم “: نويسد  ديك شيت در ادامه مي.” آمده است داردوجود بهاهداف سياسي مشترك 

 ”باشد نمي كشور مستقل حتي با وجود آنكه مفهوم ملت يكي از مفاهيم عالي سياسي است، سرزمينيِملت است، شامل قلمرو 

)Dikshit, 1995: 194-195( .ل گرفته در دوران بايد اشاره كرد كه مفهوم قلمرو سرزميني كشور مستقل از مفاهيم شك

  .باشد مي يالديم1648ها و از نتايج قرارداد وستفالي در جهاني شد

يندهاي نوسازي ها و طي فرا  سازواري مظاهر مدرنيته پس از تعارضات،يكي از  ت و كشور به عنواندول

يند جهاني  در فرابنابراين براي تشريح مفهوم ملت). 55 :1383قوام،  (انداگرد ملت سازي ظهور پيدا كردهطوالني فر

حكومت و قلمرو سرزميني كشور مستقل به  جدا از سير تحوالت مفهوم توان ميشدن سير تغييرات مفهوم ملت را ن

نامد، كوچك  فضا مي فشردگي زمان و) 1990(در حقيقت جهان از طريق فرايندي كه ديويد هاروي . انجام رساند

. دهند ميهاي ارتباطات و اطالعات، اهميت خود را از دست  هاي مكاني و فضايي به دليل تكنولوژي فاصله. شود مي

: 1381گيبينز و ديمر،  (رود مير اين مدعاست كه جهان چگونه به سمت كوچك شدن پيش اينترنت نمونه واقعي ب

؛ بستر شود ميدر نظر هاروي گسست دوران مدرن با دوران سنتي با واسطه بازسازي مفهوم زمان و فضا ممكن ). 49

هر گونه فعاليت و . دبند بوهاي دوري و فصلي مكان ين محلي و زمانعزندگي اجتماعي مدرن، فضاهاي محدود و م

يافت؛ بنابراين گستره روابط اجتماعي  كنش اجتماعي در چارچوب چنين فضا و زمان محدود و معيني سازمان مي

ولي در دوره رنسانس اين مفهوم و تصور سنتي از زمان و فضا برهم خورد و مفهوم زمان طوالني و . بسيار تنگ بود

، زمان ها بيان ديگر از دوره رنسانس، به واسطه برخي تحوالت و اختراعبه . خطي و فضاي واحد جهاني جايگزين شد

» فشردگي زمان و فضا«يند را هاروي اين فرا. نوز هم ادامه دارديندي آغاز شد كه هو فضا عموميت يافتند و فرا

در . د و برعكسهاي فضا را كاهش ده ي سازمان يابد كه محدوديتا د به گونهتوان ميكه در جريان آن زمان . نامد مي

 فضا -فرآيند فشردگي زمان فضا عبارت است از كاهش زمان و كوچك شدن فضا كه با آغاز -واقع فشردگي زمان

هاي ان نيز در بحث فضا به شبكهدان جغرافي ).80-79 :1381گل محمدي،  (شود مييند جهاني شدن نيز بسته نطفه فرا

انگيزي ها آثار شگفتعتقدند كه اين شبكهورزند و م ، تأكيد ميدهند ميد  پيونهم بهي جغرافيايي را ها مكاناطالعاتي كه 

  ).48-44 :1380وبستر، (بر سازمان فضا و مكان دارد 
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 تأثيريند جهاني شدن و فشردگي زمان و فضا بر مفهوم ملت ا گسترده در سير فرطور بهاولين رويدادي كه 

. هاي سي ساله مذهبي در اروپا به امضاء رسيد ود كه در نتيجه جنگ بيالديم 1648در  وستفالي گذاشت، انعقاد قرارداد

هاي اروپايي متعهد شدند كه به قلمرو سرزميني يكديگر احترام گذاشته و هر پادشاهي در  بر اساس اين قرارداد قدرت

دم در همچنين وفاداري مردم از شخص شاه به سرزميني كه مر. محدوده مرزهاي خود داراي حق حاكميت مطلق شد

هاي ساكن در آن   واقع در محدوده مرزهاي مشخص به اسم ملتهاي سرزمينآن سكونت داشتند منتقل شد و سراسر 

مثل كشور ژرمن و . ي ديگر هم در قلمرو آن مرزها سكونت داشتندها ملت حتي اگر مردمي از ،ها شناخته شد سرزمين

  .انگل بود انگلستان كه محل سكونت به ترتيب قوم ژرمن و

يند جهاني شدن گذاشت ا عميقي بر تحوالت مفهوم ملت در سير فرتأثيردومين و مهمترين رويدادي كه 

ت  در نتيجه فشردگي هر چه بيشتر زمان و فضا از طريق توسعه صنعتي و صنعيالديم 1789انقالب فرانسه بود كه در 

ز طريق به ميدان آمدن نسل جديد و هاي مردم را ا  افزايش سطح آگاهي و سياسي- گسترش روابط اجتماعي،چاپ

در نتيجه انقالب فرانسه . ان ژاك روسو و ديگران، موجب شدژ مترقي از نخبگان و رهبران اجتماعي و سياسي همچون 

شد و عامل اصلي در تشكيل و مشروعيت حكومت  براي اولين بار مشروعيت حكومت از شخص شاه به مردم واگذار

 در تشكيل  كشور ،5دانند مي» ما«بنابراين نقش ملتي كه خود را متعلق به يك . ه شدرضايت شهروندان در نظر گرفت

بر پايه اين مباحث گروهي از نظريه پردازان چون ارنست گلنر، كارل دويچ و . اي و حياتي شد مستقل و دولت پايه

هاي اصلي درباره  اشتالب فرانسه سرچشمه يكي از بردبنديكت اندرسون ظهور كردند كه بر پايه سنت فكري انق

ويژگي اصلي ملت نه وحدت فرهنگي يا عنوان بهبر حسب آن سنت .  آوردندوجود بهعامل تشكيل دهنده ملت را 

 معتقد ها ملتگلنر در زمينه پيدايش ). 28-29: 1380بشيريه، (زباني يا قومي، بلكه وحدت در سازمان سياسي است 

گويد در دوران رونق  او مي. آيد  ميوجود بهوستايي ثابت به نظام صنعتي گرايي در مرحله گذار از جوامع ر است ملي

جوامع سنتي با ثبات روستايي، طبقه اجتماعي وجود داشته است كه جوامع بي سواد كشاورز را از نخبگان با سواد 

جوامع روند صنعتي شدن، موجب شد تا . كرد ميي همانند جلوگيري ها ملتداشت و از رشد  شهري جدا نگه مي

متحرك و از بعد فرهنگي يكدست، همزمان با فروپاشي نظام طبقاتي قديم و جايگزين شدن جوامع شهري صنعتي 

                                                           

اي است كه در وجوه مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سطوح  گيري سازمان سياسي پيشرفته  نتيجه شكلاين تصور در  5

  دهد هاي مشتركي را در بين مردم با هدف يكسان سازي ملت ترويج و آموزش مي كند و ارزش مختلف جامعه مردم را درگير مي
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 داشتند و پس از كارگيري زباني استاندارد نياز هي جديد و بها مهارت به يادگيري در اين جوامع، مردم. ل گيرندشك

اي معنادار با  م بيگانه بودند توانستند به شيوهرادي كه از هآنكه دولت، چنين آموزش و تحصيالتي را فراهم آورد، اف

 كه با الهام از حس كنند ميي روشنفكري ظهور ها در جريان صنعتي شدن و نوگرايي، گروه. يكديگر ارتباط برقرار كنند

ند، بدين ترتيب خوان  فرا مي-يي كه از بعد فرهنگي يكسان هستندها ملت يعني -ها گرايي، مردم را به ايجاد تودهملي

  .)(Ellner, 196: 169شود ميوجود آمدن ملت  انگيزه نوگرايي باعث به

 مكاني -با ادامه توسعه علم و تكنولوژي و اختراعات متنوعي كه باعث هرچه فشرده شدن تعامالت فضايي

 اينترنت و  اساسي گذاشت پايان جنگ سرد همراه با گسترش پديدهتأثيرشد، سومين رويدادي كه بر مفهوم ملت 

گيري مفاهيمي همچون فضاي  به يكديگر و اطالعات بود كه شكل مكاني افراد-هاي زماني دسترسي بدون محدوديت

 فضا -با اين تحوالت از ديد هاروي، شديدترين فشردگي زمان. مجازي، ملت مجازي و شهروند مجازي را باعث شد

هاي  هاي حيرت آور در عرصه فن آوري ن دوره پيشرفتبه نظر هاروي در اي. در دو دهه اخير صورت گرفته است

براي مدت طوالني كه حدود سه و نيم قرن  (Mc Grew, 1996: 67).  ارتباطي، زمان و فضا را بسيار فشرده كرده است

خويش از حاكميت و اقتدار كافي  در چارچوب مرزهاي ملي ها دولتگذرد،  ي برآمده از وستفالي ميها دولتاز عمر 

اند قوانين مورد   قادر به نظارت و كنترل شهروندان خويش بوده و توانستهها دولتتحت اين شرايط . دار بودندخوربر

 آسيب ها دولتبا فروپاشي نظام دوقطبي و رشد جهاني شدن، ). 56 :1383قوام، (ا وضع و اجرا نمايند نظر خود ر

در اين . اند هاي جديدي روبرو گرديده  با چالشها دولتها محدودتر، مرزها نفوذپذيرتر و اقتدار  پذير، حاكميت

ه و بسياري از وضعيت، دولت از شكل سرزميني و محدود شدن به يك موقعيت ژئوپلتيكي خاص و ثابت خارج شد

در چنين شرايطي . باشد نميديگر تابع وضعيت سرزميني مشخص به لحاظ فيزيكي ) ويژه اقتصاديب(الگوهاي رفتاري 

ي از عناصر اصلي تشكيل دهنده دولت، تابع يك هويت مشخص حكومتي نيستند و ضمن تكثّر و مردم به عنوان يك

 سياسي بيش از پيش -امور زندگي اجتماعي). 40 :1383قوام،  (باشند نميها از يك هويت كالن برخوردار  تنوع هويت

نه امور كمتر و كمتر شده ي اين گوهاي دولت ملي براي اداره و سامانده از حد و مرزهاي ملي فراتر رفته و توانايي

. گيري كاهش داده است كنترل و سانسور را به ميزان چشمهاي دولت در امر نظارت، يند جهاني شدن تواناييفرا. است

 فرهنگي، را - اجتماعيبويژهبازسازي شدن فضا در زمان و فضامند شدن زندگي اجتماعي، هرگونه مرز و بستر، 

). 75-74: 1384گل محمدي،  (كند ميو كنترل و انحصار را بسيار دشوار و حتي ناممكن  سانسور و نفوذپذير كرده
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هاي فكري و فرهنگي  گرا از بنيان د با اتخاذ سياستهاي درونتوان ميبنابراين با گسترش روند جهاني شدن هيچ ملتي ن

ايم و  شت مشتركي پيدا كردهمع ديگر سرنودر جهان كنوني؛ ما با جوا. نظم اجتماعي خود پاسداري به عمل آورد

ها تنها از طريق بدين ترتيب بسياري از تهديدات فراروي ملت.  كاركردي نو پيدا كرده استها دولتمرزهاي ميان 

اي دانشمندان و نظريه پردازان دانشگاهي را   گستردهطور بهاين تحوالت . اند رويكردي جهاني به اداره امور، قابل حل

 سوم از مفهوم ملت براي تسهيل  نو و سازگار با شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هزارهبرآن داشته تا تعريفي

  .ارائه دهند يند جهاني شدن، روابط سياسي و اقتصادي بين المللي و تجارت جهانيفرا

  مفهوم ملت در فضاي مجازي

ن حاكميت فرهنگي از طريق  و به چالش كشيدها ملتاينترنت در حال بازتعريف جدي ماهيت روابط اجتماعي ميان 

اين فرايند از طريق رشد بازارهاي سايبر و جريان افكار و اطالعات در سراسر . مرزي است ايجاد احساس فزاينده بي

 با يندها همچنينفرااين ). 347 :1385بو، ا(هاي سياسي شكل گرفته است  ها و نظام، جامعهها ملتجهان و در ميان 

مرزهايي كه زماني . ام مالي جهان همراه بوده كه باعث فروپاشي مرزهاي سنتي شده استتجديد سازمان ريشه اي نظ

 گذشتهدر   ).1385 وبستر، (ساخت ميهاي اعتباري و از اين قبيل را از هم جدا  بانكداري، داللي، خدمات مالي، بنگاه

. و پيوندهاي اندك با ساير جوامع باشندي بسته با مرزهاي نسبتاً مشخص، افراد ثابت هاي نظامجوامع تمايل داشتند كه 

 اجتماعي شده است هاي سرزمينفضاي سايبر سبب ايجاد نوع جديدي از . ايم شده»  بازهاي نظام«اكنون ما وارد عصر 

 هاي جوامع مجازي در بعضي موارد گيري اين شكل. )1385تروئت و اندرسون ،  (ناميم مي» جامعه مجازي«كه ما آن را 

 فرهنگي و سياسي هاي هويت  اجتماعي براي اعتاليهاي حركتصورت   در فضاي سرزميني واقعي بهاثرات خود را

  .نيز نشان داده است

اي برابر دانست كه توسط  هاي ناحيه  با ظهور ملي گراييتوان ميدر راستاي اين تحوالت، جهاني شدن را 

امروزه . آوري اطالعات ربط داد به انقالب در فننتوا مينظرهاي مشابهي را نيز . شود ميافرادي چون بيتهام حمايت 

ي ملي است و مطمئناً ها دولتاند كه عمدتاً فراتر از نظارت  شهرهاي بزرگ جهان دائماً درگير گفتگويي چند جانبه

توجه شهرهاي جهان نظير لندن، در حال منحرف شدن از عرصه ملي به عرصه تخصصي مراكز مالي جهان است 

 بيشتر از ،وري اطالعات تسريع شده استآ انقالب در فنوسيله بهاين نظريه، جهاني شدن را كه ). 190 :1379موير، (

ي ها آگاهيايي و قومي و رشد  هاي ناحيه گيري و سازماندهي ملي گراييادي دانسته و قائل به تقويت، شكلجنبه اقتص
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ها در فرهنگ و يكسان سازي له اين هويت تا استحا،باشد ميفردي و جمعي در فرايند گسترش فناوري اطالعات 

كه » حركت«در رابطه با مفهوم » ملت« اين تحول را در راستاي تئوري معنوي مربوط به كاركرد مفهوم توان مي .جهاني

در جهان » حركت«اين دانشمندان به .  تشريح كرد،پديد آوردند) 1954(و جونز ) 1950(، هارتشون )1951(گاتمن 

گروه انساني يكپاره شده «مايه اصلي پديد آورنده » نقش آفريني«يا » حركت« بر اين باورند كه سياست معتقدند و

 حركتي كه بر پايه .)62 :1381مجتهدزاده، (است » سرزمين«در محيط جغرافيايي ويژه آن گروه، يعني ) ملت(» سياسي

، فرهنگ و آداب و رسوم، مذهب، عناصر اصلي تشكيل دهنده يك ملت و گروه انساني يعني هويت تاريخي مشترك

 انقالب در وسيله به كه باشد ميزبان، نژاد و يا حكومت ملي مشترك و ساير عوامل مشترك ميان گروهي از مردم 

  . فناوري اطالعات از فضاي واقعي به فضاي مجازي انتقال يافته، تقويت و تسريع شده است

را در » يمعنو«  و حركته كردي را بررسي انسانهاي گروه در ياسي سيها ييژان گاتمن جدادر اين باره، 

- گروهگري و آنها را از دآورد ميهم   گردي گروه انسانكي افراد را در ،ي كرد كه با ظرافت خاصيي شناساي انسانطيمح

   .كند مي لي تبدكپارچهي ملت كيها جدا و به 

 خود، از يها ويژگيبودن از   و سربلندرانگي دطيجداگانه بودن نسبت به مح“  : كردحي تشر1964  در سالگاتمن

 دره، كي اي كوه كي ازمندي منطقه تنها نكي گران،ي دطي جداگانه بودن نسبت به محيبرا.  استي هر گروه انساني ذاتينمودها

 ،يني دي باور استوار بر اساس اعتقادكي ازمندي منطقه، اساساً نكي ي هدفني چنيبرا. ستي مهارت خاص نكي اي ژهي زبان وكي

  ”. داردازي سه نني از اياختهي است و اغلب به آمياسي از خاطرات سيي و جلوه هاي اجتماعژهي ويها ديدگاه يبرخ

 و ي نظاميخواهي از حس برتري دور ناشيها ملت در گذشتهني آغازدآورندهي پديروي اگر نب،ي ترتني ابه

 داده است كه در ييروي خود را به ني جاهي عوامل اولني مدرن، ايايها بود، در دن قدرتيياي جغرافيخواهگسترش

 يوندهايها و پزهي دارد و از انگي جاژهي وياسي سي مشخص شده در مرزهايياي مردمان ساكن در پهنه جغرافشهياند

 يوندهاي، پ... مشترك و اتي مشترك، زبان مشترك، ادبني موجود مانند دي فرهنگيوندهايپ. زديخيم  آنان بريمعنو

 ملت را به ژهي وياسي، چشم انداز سآورد مي وجود به ژهي ويياي مردمان ساكن در آن پهنه جغرافاني مي استواريعنوم

 و تيسازد و شخصي مزي متماگري ديياي جغرافيها ساكن در پهنهي انسانهاي گروهدارد و آنان را از ي ميزانآنان ار

 ي در ژرفاشهي كهن است و ري اصلگران،يبودن نسبت به د زيماتجداگانه و م. بخشدي به آنان مياژهي وتيهو

  ).1385، آقاپور ( دارداتيمعنو
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هاي فرهنگ و حيات  ي اخير، تمام جنبهها سالباطات در هاي جديد ارت گسترش روزافزون تكنولوژي

ن امر مستثني هاي انساني نيز از ايدر اين ميان تحوالت اجتماع و گروه. اجتماعي را با چالش روبرو كرده است

اند و به  مجازي با مرزهاي منعطف دادههاي گروه داراي مرزهاي سخت سنتي، جاي خود را به هاي گروه. اند شدهن

 هاي گروهها، منجر به كاهش و در مواردي حذف فاصله ميان ادله هر چه بيشتر اطالعات و پيامهمين دليل امكان مب

 مختلف ايجاد شده هاي گروهها، امكان اشتراك در تجارب  به درون خانهينده اينترنت ابا نفوذ فز. مختلف شده است

هاي وابسته به آنها نيز در حال گسترش است و  ها و تكنولوژي از منظر سخت افزارهاي ارتباطي، تعداد سايت. است

  ).1387، سروي زرگر (هاي زندگي بشري بر جا گذاشته است اين امر ردپاي خود را در تمام حوزه

 و با آغاز عصر ها ملتها و ستعماري جلوتر رفته، تجزيه حكومتا نظران پسان راستا صاحبدر اي

وپاشي مفاهيم و معتقدند با بر افتادن و فر. اند شدهالكترونيك، فروپاشي زمان و فضا را را در عصر جهاني شدن يادآور 

، )ارتباطات راه دور و انفورماتيك( ماتيك  و پيدايش جهاني شدن و تلهها سرزمينها، مرزها و مدرن پيكرها و هويت

و ). 457 :1385بو، ا(آورند  ميوجود بهمدرن را » يها ملت -حكومت«اين اجتماعات مجازيِ شهروندان است كه 

عناصر و مفاهيم مدرن تشكيل دهنده مفهوم ملت چون سرزمين با مرزهاي مشخص، حكومت ملي،  بازنمايي كاركرد

 اقتصادي يندهاي جديد سياسي، اجتماعي وك را براي تشريح و سازگاري با فرا مشترهاي يتهوزبان، نژاد، مذهب و 

  . داننددن و الكترونيك اجتناب ناپذير ميها، در عصر جهاني شبرخاسته از اين دگرگوني

  يا»اجتماعات مجازي شهروندان«گيري ييد نظريات خود از شكلأاستعماري در راستاي ت نظران پساصاحب

  .  مفهوم ملت مجازي را استنباط كردتوان ميكه هنوز از آنها ن دهند ميخبر » شهر مجازي«و » امعه مجازيج«

حركت جمعيت اعم از حركت با وسيله نقليه و يا .  حركت جمعيت است،شهر مجازي مهمترين مسئله در

مسائل شهري اعم از مسائل ازدحام جمعيت در مراكز فروش و خدمات اداري و رفاهي شهر، علت اصلي بسياري از 

عاملي،  (با ظهور صنعت همزمان ارتباطات. باشد ميانساني شهري و يا حوادث و سوانح شهري در شهرهاي بزرگ 

اي از طريق آرپانت و سپس شكل فراگير اين ارتباط در قالب اينترنت پيوتر و بدنبال آن ارتباطات شبكهكام )1383

ظهور شهر مجازي در درجه اول . شود مي »شهر مجازي« از آن تعبير به فضاي جديدي براي شهر بوجود آمد كه

 را بدون فرسايش و اصطكاك »فضاهاي همزمان« در شهر واقعي و در درجه بعدي »حركت جمعيت«موجب كاهش 

در واقع دو فضائي شدن شهر در فضاي واقعي و فضاي مجازي، نوعي . سازدبا يك هندسه موازي امكان پذير مي
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 ، با عقالني كردن روند حركت جمعيتكند مي كه تالش شود مي محسوب »ت كنترل حركت جمعيت شهريمديري«

در .  فراهم كند هم امنيت رواني شهروندان راهمچنين  و كندتر و برخوردار از امنيت شهري آرامتر، كم هزينه راشهر

 Space of( »فضاي جريانها« تبديل به »انهافضاي مك« و نگاه به شهر بعنوان شود ميفضاي جديد معناي مكان بازسازي 

Flows( اين تغيير در . كند مي كه از يك سو حركت جمعيت و از سوي ديگر حركت اطالعات را اجتماعي شود مي

  . )1384عاملي،  (كند ميواقع زمينه نگاه يكپارچه به شهر دو فضائي شده را فراهم 

ظهور شهر بنابراين، . شود ميت زماني و مكاني انجام در شهر مجازي، خدمات اطالعاتي بدون هيچ محدودي

 را بدون »فضاهاي همزمان« در شهر واقعي و در درجه بعدي »حركت جمعيت«مجازي در درجه اول موجب كاهش 

ي چون هاي پديده پس .)1384عاملي،  (دساز ميفرسايش و اصطكاك با يك هندسه موازي با شهر واقعي امكان پذير 

ظهور ها فضايي در فضاي واقعي جوامع و شهرهر مجازي بيشتر در راستاي كاهش حجم جريانات جوامع مجازي و ش

   . كردپيدا

  هاي تحقيقيافته

  مكانيسم بازنمايي كاركردي مفهوم ملت در فضاي مجازي

 ابتدا :با توجه به توضيحات فوق براي بازنمايي كاركرد مفهوم ملت در فضاي مجازي بايد مكانيسم ذيل را تشريح كرد

با توجه به اين كه فضاي اينترنت، فضايي مجازي بوده و مفاهيم و عناصر تشكيل دهنده محتواي اين فضا بر گرفته از 

مفاهيمي در قالب (  طريق توليدات فكري ذهن انسان، كه به محيط مجازي اينترنت ازباشد ميعناصر دنيايي واقعي 

و در مرحله دوم با توجه به اين كه اين فضا از طريق . تقال يافته است ان)باشد مي صوت و تصاوير ثابت و متحرك  متن،

 و كند مي فضايي عمل -ي مكانيها محدوديت مجازي بدون هاي داده گذاري بر ذهن انسان از طريق انتقال تأثير

ي مفهوم ملت بايد ، بنابراين براي بازنمايگذارد ميهاي انساني در دنياي واقعي بر جاي ات خود را از طريق واكنشتأثير

 مجازي تقسيم كرد كه فضاي مجازي يا - واقعي و روبنايي-عناصر تشكيل دهنده مفهوم ملت را به دو بخش زيربنايي 

ي ها محدوديتمجازي و انتقال بدون  -يي واقعي به بخش روبنا-اينترنت اين كار را از طريق تبديل بخش زيربنايي

بخش مجازي كه همان بخش هويتي عناصر و عوامل واقعي تشكيل دهنده فضايي، زماني و جغرافيايي اين  -مكاني

 مذهب و قوميت مشترك به انسان   حكومت،  زبان، مفهوم ملت چون هويت تاريخي مشترك، سرزمين مشترك،

  . رساند، به انجام ميباشد مي
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 با خصيصه جغرافيا داشتن، جهان اول . در قالب پديده دو جهاني نيز توضيح دادتوان مياين تقسيم بندي را 

 برخوردار بودن، طبيعي ـ صنعتي بودن، محسوس بودن و معطوف به احساس ي مل حكومتاز نظام سياسي مبتني بر 

زمان بودن، صنعتي  مكاني، فرا هايي مثل بي جهان دوم نيز با خصيصه. تمايز استتر بودن از جهان دوم قابل  قديمي

 مدرن پسا  شناسي تغيير شكل يافته ها، از معرفت  ـ ملتحكومتن مدني متكي بر بودن محض، عدم محدوديت به قواني

برخوردار بودن، قابل دسترسي بودن همزمان، روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و 

 هم به به دوقلوهاي  از موارد تبديلياين دو جهان در بسيار. شود سياسي جديد از جهان اول بصورت نسبي جدا مي

 دارد» هاي دوجهاني تعامل«چسبيده خواهند شد كه تعامل فردي و اجتماعي در قلمروهاي بسيار، بستگي به 

 ).41: 1384،عاملي(

و با  از طريق امكانات فضاي مجازي با سرعت باال ها ملتدر عرصه جوامع و » هاي دو جهانيتعامل«اين 

 كه از يك طرف مفاهيم و گيردمياني در القاء و انتقال مفاهيم صورت زم  مكاني و-ييي كم فضاها محدوديت

... ژادي و   جغرافيايي و ن  زباني، مذهبي،يها¬تفاوت مشتركي را در كل كره زمين بدون در نظر گرفتن هاي ارزش

ع انساني شكل  مشتركي را در بين جوامهاي ارزشهاي نظام اقتصاد جهاني   كه در قالب يكسان سازيآورد مي وجود به

ام  در قالب افراد تشكيل دهنده يك نظ فردي و جمعيهاي هويتها و   و از طرف ديگر با تقويت خودآگاهيدهد مي

ها و تحركاتي را در قالب تالش براي   و قومي در داخل كشورها فعاليتاي ناحيه هاي گروهسياسي يا كشور و يا 

 فضاي تأثيرگيري متضاد در بنابراين شاهد دو جهت. آورد مي وجود به   سياسي و فرهنگي،هاي هويت رتقايتقويت و ا

 يكسان در ميان جوامع هاي ارزشيكي در جهت تضعيف مفهوم ملت و گسترش . مجازي بر روي مفهوم ملت هستيم

  ترسيم، نگارندگان: 1تصوير  شماره 
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رقابت بين   و جوامع انساني كهها ملتاي تشكيل دهنده   پايه-، و ديگري در جهت تقويت  عناصر هويتيها ملتو 

هاي قومي، زباني و مذهبي از طريق به رسميت شناختن هر چه بيشتر سي را براي راضي نگه داشتن اقليت سياهاي امنظ

پيش از بدين ترتيب . اي اين كشورها به دنبال آورده است  متمايز آنها نسبت به هويت ناحيه هستههاي هويت

هاي رسمي كار ويژه هويت ستيزي و هويت باني خود  يند جهاني شدن، معموالً گفتماندن فراتر و فراگيرتر ش پرشتاب

ها يا پاره  ند و امكان و فضاي مناسبي براي مقاومت گفتمانداد مي به آساني انجام ها ملترا در سطوح دولت 

هاي اعمال قدرت در سطح ملي و  يند جهاني شدن، با افزايش دادن هزينهاهاي مخالف وجود نداشت، ولي فر گفتمان

  ).74-75: 1384گل محمدي، (هاي مقاومت، اين وضع را بر هم زده است  زينهكاهش دادن ه

در پيش برد را  كه نقش بنيادي دهد مييندها حول محور مفهوم هويت روي بايد گفت تمامي اين فرا

عهده ، بر فضاي مجازي در دنياي واقعيتأثيرو  مفاهيم و عناصر دنياي واقعي بر دنياي مجازي و بالعكس تأثيرمكانيسم 

بلكه ي سياسي، و نه تنها مرزها گيرد ميها در مكان شكل  دارد، در اين رابطه بايد گفت هويت بر اساس مرز بندي

دو ( همزمان هاي هويت طبق اين اظهارات در رابطه با .اند نيز در اين امر سهيم... مرزهاي فرهنگي، ديني، شهري و 

د مرزهايي كه در جهان واقعي توا در اينترنت و فضاي مجازي بايحبراي بومي و محلي كردن مبايد گفت كه  ،)جهاني

 هاي هويت تا بتوان و نمادهاي هويت در آنجا مطرح شودوجود دارد به صورت مجازي در اينترنت بازسازي شود 

همان طور كه گفتيم جهان مجازي در موازات با جهان واقعي در حركت است . مربوط به آن مرزها را بازسازي كرد

 شوند ميها در جهان واقعي هم تقويت   بنابراين با بازسازي هويت در جهان مجازي، هويت،)هاي دو جهاني عاملت(

 فضاي مجازي بر روي جوامع بشري تأثيرهاي  يندهاي يكسان سازي كه يكي از جنبهبايد گفت با فرا ).1385حسيني، (

 هاي هويت ما با دنشو مي و يا ضعيف ندنرو ميبين ن فردي و محلي از هاي هويت و نيز ايجاد هويت جمعي، باشد مي

يك حوزه عمومي مجازي پديد آورده است كه ) اينترنت(شبكه ارتباطي . همزمان و دو جهاني شدن مواجه هستيم

 :1384محمدي، گل(لف و مقاومت كننده است ساز مخاي هويتها گفتمان پارهها و  بستر مناسبي براي فعاليت گفتمان

79.( 

   مفهوم ملت مجازي با هويترابطه

تحوالت .  است»هويت«از جمله مفاهيمي كه در عصر ارتباطات الكترونيك دچار تغيير و تحوالت گسترده شد، مفهوم 

ي سنتي خارج ساخت و انسان را به دنيايي متكثر و  شدهبندياز حالت بسته و چهارچوبالكترونيك اين مفهوم را 
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به عبارتي . اش تعامل دارد  مختلف در محيط زندگيهاي هويتكه در آن با ) 1387، سروي زرگر (متنوع پرتاب كرد

هاي زندگي هها، ترجيحات و شيو يي را كه ازسليقهها انسانهاي رو به رشد انتقال اطالعات  ها و توانايي امروزه ظرفيت

جهان مجازي . )Ohmae :1991:18-22(تبديل كرده است  )Global citizens(دارند به شهروندان جهانيرگوناگون برخو

الساعه شده   خلقهاي هويتهاي آني و به دنبال آن   گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات، منشاء ظهور فرهنگتأثيربا 

 گفت اين توان مي. رود مي جديد به سرعت از بين هاي هويت و با ظهور گيرد مياست كه در دوره محدودي شكل 

اي ندارند وطبق مرزها و  ها پشتوانه د به اين دليل باشد كه هويتتوان مي جديد هاي هويت آمدن و از بين رفتن وجود به

ها در فضاي  گيري هويت محيط جغرافيايي را در شكلتأثير  خود اهميت واين).85حسيني، (اند ها شكل نگرفتهمكان

  .دهد ميفاهيم بشري نشان گيري مهيم و عناصر جغرافيايي را در شكلمجازي و اينترنت و اصالت و پايداري مفا

از هويت در حيطه جغرافياي سياسي فضاي سايبر كه براي تشريح فعل و انفعاالت بين فضاي مجازي و 

 به عنوان عنصر اصلي نيرويي كه بين فعل و انفعاالت فضاي مجازي و فضاي توان ميكار برده شد،  هفضاي واقعي ب

، كند ميكارگيري اصطالحاتي مانند ملت مجازي  هكه ما را وادار به بدر واقع هويت است .  نام بردكند ميواقعي عمل 

البته در اينجا براي درك . هاي هويتي منعكس از ملت واقع در فضاي واقعي در فضاي مجازي نيست چيزي جز سايه

ازي، گذار فضاي مجازي بر فضاي واقعي بايستي بين مفاهيمي از قبيل شهر مجتأثيرها و نيروهاي  ها، كنش عامل

منوچهري راد، (شهروند مجازي، دموكراسي سايبر، جوامع مجازي، كاربر مجازي و دانشگاه و دانشجوي مجازي 

ها و كاهش مشكالت فضايي در فضاي واقعي جوامع و شهربيشتر در راستاي كاهش حجم جريانات  كه )1387

رسانند تا مفاهيم هويتي تفكيك  ربردي را مي بيشتر مفاهيم كااند و  آمدهوجود به فضاي واقعي  فضاييترافيك جريانات

ا براي درك ما از ه كه تقسيم بندي آنيممواجه در واقع ما در فضاي مجازي با دو نوع عامل كاركردي .قائل شد

  : ازنداين دو عامل عبارت. باشدميبسيار مؤثر است، هاي فضاي مجازي استه از كاركردمفاهيمي كه برخ

ريزي شده از طريق مؤسسات  جنبه كاربردي داشته و به صورت هدفمند و برنامه عوامل كاركردي كه صرفاً  .1

ها براي كاهش حجم جريانات فضايي در فضاي واقعي جوامع و شهرها، كاهش مشكالت ترافيك  و شركت

:  مانند،اند شده در وقت، هزينه و مواد در فضاي مجازي تعبيه جويي صرفهجريانات فضايي در فضاي واقعي، 

  .ها و مجالت اينترنتي اينترنتي بليط قطار و هواپيما و روزنامهخريد 
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 گيرنده  ذخيره          انتقال دهنده مبدأ         انتقال دهنده      

هايي كه  عوامل كاركردي كه در وراي عواملي كه جنبه كاربردي صرف دارند عمل نموده و مفاهيم و انديشه .2

 كاركرد آنها  ودهند مياسته از عناصر هويتي و فكري فضاي واقعي و خود فضاي مجازي هستند را انتقال برخ

ها و هنجارهاي فضاي واقعي را  در واقع اين عامل كاركردي ارزش. ست اهاها و هويتدر حيطه ارزشبيشتر 

هاي واقعي قرار زمانيِ فضاي مجازي در اختيار فضا مكاني و -هاي فضايي گرفته و آنها را بدون محدوديت

ي ها فنّاوري در هاي شگرف نوآوريبنابراين ظهور ملت و هويت در فضاي جهاني با پيدايش  .دهد مي

فاً بيانگر استفاده ما از اما بايد خاطر نشان كرد كه اين مفهوم صر. اطالعاتي و ارتباطي روي داده است

گذارد كه با اين  اي را به نمايش مي بلكه اين مفهوم، ساختار اجتماعي ويژه. ي اطالعاتي نيستها فنّاوري

 .)Duff, 2000: 101-105(رويداد ارتباط نزديكي دارد 

  ؟ملت مجازي يا جامعه اطالعاتي

ايجاد و توسعه شبكه اينترت در . گيري شبكه اينترنت پرداختن سؤال ابتدا بايد به چگونگي شكلبراي پرداختن به اي

اي اطالعات از اواخر دهه  ي فن آوري انتقال بسته ابتدا به عنوان تجربه تحقيقاتي نسبتاً محدودي بود كه به منظور ارائه

ماهيت ايجاد شبكه اينترنت طراحي سيستم مخابراتي از سوي وزارت دفاع آمريكا بود كه در برابر . ز شد آغا1960

هاي تشكيل دهنده اينترنت در بدو تأسيس   با تحول و گسترش اين شبكه، شبكهاي آسيب ناپذير باشد تهاجم هسته

 شبكه اينترنت علوم ناسا و شبكه بنياد ملي عبارت بودند از شبكه اطالعاتي وزارت دفاع آمريكا، شبكه علوم انرژي،

هاي ارتباطي است و نه يك سامانه  اينترنت ابزاري براي استفاده از سامانه). 25 :1387افشار زنجاني، (علوم و مريت 

 شمرده - يعني مبادله اطالعات-اي براي رسيدن به يك هدف مستقل، اينترنت نه يك هدف مستقل، بلكه وسيله

  .سم اين مبادله در مدل شانون و ويور نشان داده شده استمكاني. شود مي

  

  )59، 1384دارنلي و فدر، : (مأخذ كه با اينترنت انطباق يافته» يورو«و» شانون«مدل . 2تصوير 

در . بكه متصل بود كامپيوتر به اين ش25 تنها يالديم 1973 توسعه شبكه اينترنت در سال در مراحل نخست

 كامپيوتر خدمات ارائه دهد؛ پس از ارتقاي قابل مالحظه اين 156 اين شبكه تنها توانست به ييالدم 1970سراسر دهه 

كاستلز، ( شبكه با چند صد كامپيوتر ابتدائي و چند هزار كاربر به آن متصل بودند 25 هنوز تنها 1980شبكه در دهه 

  .گير بود چشميالديم 2000 و 1990ن شبكه در اواخر دهه اما توسعه اي). 402 :1385
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  )41: 1385آلبرتس و پاپ، : (مأخذ   2006 تا 1998تعداد كاربران اينترنت از ژانويه : 2تصوير شماره 

شبكه اينترنت عرصه زندگي بشر را وارد عصري نوين كرد در اين باره مانوئل كاستلز، كه تحوالت جهاني 

، ظهور جوامع كند ميطالعات و ارتباطات تبيين هاي اقتصاد، جامعه و فرهنگ را بر اساس توسعه فناوري ا در حوزه

هاي اطالعاتي و ارتباطي را عنصر اصلي  او شبكه. نامد هاي همه جانبه در اين عصر مي اي را سر آغاز دگرگوني شبكه

اينترنت عمالً انتقال فوري و جهاني همه ). 13 :1384كارنكراس،  (داند ميكنش گرهاي اجتماعي در اواخر سده بيستم 

جهاني شدن . دهد ميها را امكان پذير ساخته است و به همين دليل شالوده  پديده جهاني شدن را تشكيل  اع دادهانو

در » اقتصاد اطالعات«دارد كه  كاستلز اظهار مي. ارتباط تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دانش مبناي جامعه اطالعاتي دارد

هاي اينترنت  ويژگي). 77-76 :1384دارنلي، فدر، ( آن است حقيقت محرك اصلي پديده جهاني سازي و مسائل همراه

هاي  باعث تسهيل عرصه بيروني گردش اطالعات شده است كه ايجاد اشكال جديد اجتماعات انساني و سازمان

 پيوسته هم بههاي اطالعاتي  اي از شبكه كه حول مجموعه) 77 :1380اسلوين، (اجتماعي مجازي را ممكن ساخته است 

روز بيش از پيش پيرامون يندهاي مسلط در عصر اطالعات هر اركردها و فرابه عنوان روندي تاريخي، ك. گيرد ميشكل 

اي   و گسترش منطق شبكهدهند ميها ريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل   شبكه.يابند ها سازمان مياين شبكه

، 1385كاستلز، (جاد كرده است قدرت و فرهنگ اييندهاي توليد، تجربه، ات چشمگيري در عمليات و نتايج فراتغيير

443.(  

ل از هر چيزي اين واقعيت قب. برخوردار استاي  ويژهات واقعيت مجازي بر حيات جمعي از اهميت تأثير

ها و  اساً در بهبود روابط، كاهش معطلياتي بر كاركرد و پيوندهاي شهروندان بوده است و كاربرد آن استأثيرداراي 

ابزارهاي ارتباطي اينترنت همانند ). كاهش حجم ترافيك جريانات فضايي (باشد ميها  گي به پروندهدقت در رسيد
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اجتماعاتي كه قواعد . كنفرانس و مناظره الكترونيك، درصدد خلق نوعي اجتماعات مجازي در فضاي الكترونيك هستند

 قرار تأثير روابط اجتماعي را تحت ورود و زندگي در آنها داراي تكوين تدريجي است و فضاهاي اجتماعي نوين

-هاي مجازي را در ارائه خدمات به خود بي  سازمانهاي الكترونيكي، گيري شبكهكار به). 59 :1380محسني،  (دهند مي

ي ها زمان و ساها شركتچنين . كند مينيازي از گردآوري افراد در يك محل از جمع كردن همه افراد و گاهي بينياز 

 مختلف درون و خارج از هاي گروهگيرنده كساني است كه براي بركه در يندهاي تجاري را فرندتوان ميمجازي 

 و واحدهاي تشكيل دهنده آنها گذر پذير ها زمان يك جا گرد آورد و محدوده ساها به فعاليت مشغولند در شركت

ر و واحد اداري مشغول به كاد در چند سازمان توان ميي كه يك شخص همزمان طور به، )94 :1384داتن،  (اند شده

 روز به روز ها مكانآمد مردم به اين و زيرا الگوي رفتاند شدهتر   نامتعارفها مكانشدن زمان، پذيربا انعطاف. شود

 كه كند مياي سيال از مبادالت تبديل  ، الگوهاي مكاني رفتار را به شبكهها مكانتعامل ميان . كند ميانعطاف بيشتري پيدا 

 ،در عرصه اقتصادي. )462-461: 1385كاستلز، (ها نام دارد كه فضاي جريانهور نوع جديدي از فضاست بنيان ظ

نبع جديد ثروت،  اين م.آورده است كه فيزيكي و مادي نيست وجود بهفناوري اطالعات منبع جديدي از ثروت را 

عه اطالعاتي صاحبان قدرت اقتصادي جديد در جام. شود مي گرفته كار به  براي توليد ارزشي است كهاطالعات يا دانش

براي . باشند ميكساني نيستند كه منابع مادي عظيمي در اختيار دارند بلكه كساني هستند كه صاحب فكر و فناوري 

هاي  تر از مجموع شركت اي بهتر و قوي ، بازار سرمايهاً ناچيزي نسبتدارايي ثابت  فقط بامثال شركت مايكروسافت

طالعاتي است كه عرصه عمده اين يك جامعه ا). 77 :1385آلبرتس و پاپ، ( كرايسلر دارد  وتورزفورد، جنرال مو

ي هاي عمومي و خصوص ها و خدمات اطالعاتي و بوروكراسينندگان كاالكي اقتصادي آن در اختيار توليدها فعاليت

تر  يك از جامعه اطالعاتي مناسب كه تعاريف تكنولوژكند ميوبستر تأكيد ). 31 :1380وبستر، (وابسته با آن است 

هاي كوچك  العات و توانايي كه آنها به شركتاي، و نيز اط  زيرا بر اثر نفوذ تكنولوژي ارتباطي و رايانهباشد مي

هاي نوين عصر  هاي پديده گيرياند تا بازارها را ارزيابي كنند و ماهرانه به آنها پاسخ دهند، ما شاهد شكل بخشيده

  .اطالعات هستيم

ها و اصطالحاتي چون دولت  گيري نگرشداري باعت شكل هاي عرصه اطالعات و سرمايه پيشرفت

استفاده از فناوري  “:دولت الكترونيك از سوي بانك جهاني اين گونه تعريف شده است. الكترونيك شده است

هاي  ي فيزيكي سيستماطالعات و ارتباطات در دولت براي حركت آزاد اطالعات و خدمات به منظور غلبه بر مرزها
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كه كامالً متكي به تكنولوژي اينترنت و ارتباطات ). 161-160 :1383عباسي و جعفري، (كاغذي سنتي و فيزيكي 

هاي مختلف نسبت به  اين مسائل تا حد زيادي به تحول در نگرش دولتمردان و مديران سازمان. ”باشد ميالكترونيكي 

. ها متناسب با نيازهاي روز بازتعريف گردد  تا ساختار اين سازمانگردد ميبر )شهروند(موضوع برخورد با مشتري 

تر و  تر، آسان هدف از ايجاد دولت الكترونيك نيز ايجاد تعامل فعال). 131 :1386جيدي، اسمعيل زاده و فرهند، م(

-160 :1383 عباسي و جعفري،(هاي كسب و كار و ساير نهادهاي دولتي است  تر عمدتاً با شهروندان، بخش شفاف

  .باشد مي كه در راستاي كسب سود و اهداف اقتصادي و سياسي )161

 يعني استفاده از اينترنت به شدت به توان  اجتماعي است-هاي عملي اي از فعاليت  رسانه همچنيناينترنت

دانش اشتراكي اينترنت به فضايي تعلق دارد كه در آن ). 103 :1380اسلوين، ( منابع وابسته است  وها مهارتدانش، 

اينترنت مكان بندي زندگي اجتماعي بدان سان كه در جوامع ). 69 :1380اسلوين،  (گيرد ميها در آن شكل  است و ايده

يت اي كه پيش روي ماست تحول رابطه ميان مكان با هو در اين ميان مسئله. سنتي مشهود بود، را دگرگون كرده است

ي جديد ا ي در حال تبديل به رابطهيهاي جغرافياميان فرهنگ و قلمروسنتي  رابطه .و معرفت انساني و اجتماعي است

اي پهناور از  اند و در گستره ي زمان فراتر رفته  و جوامع از دايره تنگ و محدود كنندهها انساندر موقعيت جديد . است

هايي  ساختار تكنولوژيك انساندر فراسوي اين ). 16 :1384كارنكراس،  (كنند ميفضا و زمان با يگديگر رابطه برقرار 

با خصوصيات بسيار متفاوت و تنوع فرهنگي گسترده قرار دارند و بديهي است كه درباره چگونگي برخورد و تحمل 

ها و  ها، روابط، ارزش ها، نگرش اين جوامع بشري و دست كم قسمت اعظم از آنها با تحوالتي كه در آگاهي

 كامل در اين فضا ذوب طور به آيا آنها  اين سوال مطرح است كه)115 :1380محسني،  (دهد ميهايشان روي  فعاليت

ايي از اطالعات، پيوندهاي خود را با دنياي   و جوامع درگير با فضاي مجازي و سطح گستردهها انسانخواهند شد؟ آيا 

جازي تنها به عنوان اند، خواهند گسست؟ و يا بالعكس اينترنت و فضاي م واقعي كه در آن رشد و تكامل پيدا كرده

ي اجتماعي و سياسي هستند ها آگاهي آن افراد به دنبال افزايش  كه درها انسانبخشي مهم و سودمند از زندگي واقعي 

  و به عنوان بخشي از زندگي مدرن به دنبال اهداف اقتصادي و تجارت جهاني خواهند رفت؟ 

هاي  ده؛ مزرها استحكام سكند ميي دورتر  را نيز از اصول تعريف شده وستفالها دولت ،عصر اطالعات

 تجربه انزواي .كشد  گستره تجارت و اقتصاد جهاني هر روز كشوري تازه را به آغوش خود ميگذشته را ندارند؛

كشورهايي چون ليبي، كره شمالي و سردمدار آنها اتحاد جماهير شوروي سابق نشان از شكست دارد، اما اين آيا به 
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ام كامل در يك هويت به نام اقتصاد و تجارت جهاني و اجتماعات مجازي و يكساني فرهنگي معناي همساني و ادغ

هاي  گري گويند رشد افراطي است؟ نگاهي به عرصه جغرافياي سياسي زمين و ژئوپليتيك جهاني چيز ديگري مي

ر خاورميانه در چارچوب گيري نظام ژئوپليتيك مذهبي د گرايان در كشورهايي چون پاكستان و افغانستان، شكلاسالم

ها و هندوهاي هندي با مسلمانان پاكستان،  مذاهب سني و شيعه اسالمي و دين يهود در اسرائيل، تضاد و دشمني سيك

تجمعات ميليوني پيروان مذاهب مختلف در اماكن مذهبي، تأكيد و تبليغات كشورهاي ازبكستان و تركمنستان بر 

طوري كه بر اثر رشد   بهشان هاي رسمي ملي ورها به تكلم و نوشتار به زبانملي خود، تأكيد كش) ترك پايه(هويت 

 ابزار نظامي كارايي خود به نسبت گذشته را از دست داده است، ديگر ،ها ها و تعصبات هويتي جوامع و گروه آگاهي

 تشريح سياست ناي در. اس. ي كه جوزفطور به. صرف داشتن نيروي نظامي مقتدر براي غلبه بر دشمن كافي نيست

. ، آنها طلب كنندخواهيم ميدر دنياي امروز بهتر است ديگران را در وضعيتي قرار دهيم كه آنچه ما  “: گويد خارجي آمريكا مي

هاي شديد  ، اين ناهمگونيآمد مييوگسالوي سابق، كشوري با پنچ مليت، چهار زبان، سه مذهب و دو خط نوشتاري به حساب 

 منازعه و درگيري را پديد آورده كه بسيار از آنها هنوز در جريان 30 پايان جنگ سرد تا كنون حدود مرزي و جمعيتي از زمان

در اين شرايط مشخص نيست كدام سطح هويتي، استحقاق برخورداري از حاكميت را داراست، يعني سطح مليت، گروه . است

. )86 :1387ناي، ( ” به شدت استوار شده استقومي، زباني يا مذهبي، هرچند تحميل و تأكيد دوباره بر هويتي خاص

ها حداقل در كشورهاي كمتر توسعه يافته بر اساس احساس تعلق به يك ايدئولوژي يا مذهب، فرهنگ و يا  حكومت

  .اند شدهنژاد و ملت خاص تعريف 

 ابزار .وشن و مثبت از خود نشان داده استداري و جهاني شدن دورنمايي ر در چنين جهاني اقتصاد سرمايه

اند كه خط مشي اطالعاتي فقط به  يافته درها دولتاينترنت قواعد زياد اقتصادي و اجتماعي را دگرگون كرده است، 

. گيرد ميظيم خود بازار اطالعات را نيز دربراي تن_ و تا اندازهشود ميقانونمند كردن دسترس پذير اطالعات محدود ن

-ي خود گام برها ملتات مجازي و جامعه اطالعاتي خاص و منطبق با  به سوي تشكيل اجتماعها دولتدر اين ميان 

. كنند ميهاي پخش زميني و اطالعات چاپي سنتي را مسدود يا محدود  با سهولت نسبي كانالها دولت .اندداشته

جوگرهاي ها از طريق ايجاد پاالينده بر محتويات اينترنت، يا محدود و مسدود كردن استفاده از جستشماري از كشور

، كه در )71-72 :1384داتن، ( كنند مياي اقدام به اين كار  هاي تلويزيوني و ماهواره خاص و يا مسدود كردن كانال

بايد گفت اجتماعات جغرافيايي يا . راستاي ساخت جوامع موازي با جوامع ملي واقعي در درون مرزهاي كشورهاست
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ي دور به ايفاي نقش عمده خود در سياست جهاني ادامه ا ندهي داراي حاكميت، همچنان تا آيها دولت و ها ملت

  ).151 :1387ناي، (ز افزايش خواهد يافت خواهند داد اما توداري آنها كمتر خواهد شد و نفوذ پذيري آنها ني

يند زمينه سازي براي ايجاد جامعه اطالعاتي در اروپاي غربي، حداقل در سطح اتحاديه اروپا اوايل قرن فرا

. دهد ميرا نشان » عرصه مشترك اطالعاتي«ي يك  يل آشكاري به ايجاد جامعه اطالعاتي بر پايه خلق و توسعه تما21

  :شود مياين عرصه شامل موارد زير 

  اطالعات در قالب رقومي؛. 1 

  ي از قبيل كابل، راديو و ماهواره؛زيرساختارهاي فيزيك. 2

  اي؛ نرم افزارها و سخت افزار رايانه. 3

  ؛ي جهاني به خدمات و شبكه مخابراتيدسترس. 4

  )116-119: 1384دارنلي، فدر، (اطالعات خاص  دسترسي كاربران به تأمين. 5

داليل منطقي براي اتخاذ خط مشي واحد در رابطه با جامعه اطالعاتي اروپايي، در ناهمگوني تاريخي اروپا 

 متنوع است اي ناحيهاتحاديه از نظر فرهنگي و زباني، اين . در مباحث سياسي، درباره آينده خود اروپا ريشه كرده است

به عبارتي ). 121 :1384دارنلي، فدر، (برو كرده است كه ترويج خط مشي هماهنگ جامعه اطالعاتي را با مشكل رو

 در مقابل تبديل شدن به اند شدههاي مختلف تشكيل  كشور با تاريخ، زبان و فرهنگ15 اعضاي اتحاديه اروپايي كه از

 و تنها خواستار جامعه اطالعاتي اروپايي كه در آن اطالعات و ارتباطات به كنند ميك اجتماع و ملت واحد مقاومت ي

، هستند و دنبال ماهيت تشكيل اتحاديه اروپا كه سطحي از توسعه اقتصادي گيرد صورت آزاد در دسترس همگان قرار 

  . باشند ميو اجتماعي را براي همه اعضا به دنبال دارد، 

   تجزيه و تحليل

 اجتماعي را رد - هاي دنيا به يك جامعه واحد فرهنگي برخي از نظريه پردازان اجتماعات مجازي و تبديل ملت

قلمداد » خيالي«، اجتماعات امروزي را، اجتماعاتي توان مي كه بر اساس آنها كند مي حس ياد چند اندرسون از .كنند مي

داد زيادي از اعضاي همكار خود را نخواهد شناخت و آنها را هرگز نخواهد اول، عضو يك اجتماع خيالي، تع. كرد

اي تصور  دوم، آنها به عنوان محدوده. در انديشه هر يك از اين افراد، فقط تصوير مشاركت همكاران وجود دارد. ديد

. اند اجتماعات نيز قابل طرحر آن ساير  دارند كه داي محدودهاند و   كه در آنها حتي اجتماعات بزرگ نيز متناهياند شده
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رغم نابرابري استثماري كه ممكن است در بين اعضاي آنها وجود داشته باشد، بر اين خيال سوم، اين اجتماعات علي

فرانك وبستر بر اين ). 85 :1380اسلوين،  (اند شدهتراز و تودار تصور كه همواره به عنوان يك مجموعه همهستند چرا 

 دهد ميوي هشدار .  وجود داردشود ميگيري آنچه عصر اطالعات ناميده هاي زيادي در اندازهواريباور است كه دش

ي ها فنّاوريحتي با فراواني . ديشه كندكه اطالعات به خودي خود معني ندارد و انسان بايد در معني و چگونگي ان

 عميق و به طور به كنند ميگرايان ادعا ساختارود مي پرسد كه آيا جامعه آنگونه كه پسامرتبط با اطالعات وبستر از خ

بسياري از آنان كه بر ). 55-54 :1385آلبرتس، پاپ، (؟ اندازه كافي تغيير يافته است يا در آينده تغيير خواهد كرد

تكنولوژي . ند چيزي اين جهاني و مربوط به دنياي حقيقي يا آزمون پذير عرضه كنندتوان مي، نكنند ميتكنولوژي تأكيد 

هيچ كس تا كنون ). 25 :1380وبستر، (ين حال هيچ جا نيست و در ع... ، همه جا هست كند ميت آغاز به ظهور اطالعا

نتوانسته است معياري را براي وجود يك جامعه اطالعاتي تعريف كند، بيشتر نظريه پردازان در سرشت اقتصادي اين 

ي ليبرال دار سرمايه پديده از توجيهات اقتصادي و پديده اشتراك نظر دارند زيرا محرك و انرژي و ماهيت عمده اين

برداشت اقتصادي از جامعه اطالعاتي در بطن خود، هنگامي كه به جامعه شناسي و امور اقتصادي . گرفته شده است

در اينجا تأكيد عمده بر روي شبكه اطالعاتي . ان درباره فضا را دارددان جغرافي، مباحث مورد تأكيد شود ميكشيده 

 زمان و مكان  و در نتيجه آثار شگفت انگيزي بر سازماندهند ميي جغرافيايي را به يكديگر پيوند ها مكانكه است 

ناي . اس. جوزف .كند مياين نوع برداشت ارتباط مستقيمي با مسئله دولت و حكومت پيدا ). 44 :1380وبستر، (دارند 

ت ملي منبعي براي هويتي سياسي است كه براي آنها اهميت  دول، كه براي بسياري از افرادكند ميبه اين نكته تأكيد 

 متعدد همچون خانواده، روستا، گروه قومي، هاي هويتافراد در عصر اطالعات از اين امكان برخوردارند كه . دارد

 ، اغلب به بافتشود ميها غالب اينكه كدام يك از اين هويت. اشندمذهبي، مليت و حتي تعلقات جهان وطني داشته ب

 هاي هويتدر برخي از كشورهاي فرا صنعتي و از جمله اياالت متحده، . اجتماعي مورد نظر بستگي خواهد داشت

 طور به فراگير هاي هويتاين . در حال ظهور هستند» پاسدار سياره زمين«يا » شهروند جهان«جهاني وطني همچون 

 تأثيرهستند كه تا حد زيادي تحت » اجتماعات خيالي«ر مستقيم قابل تجربه نيستند و به همين علت آنها در واقع نماينگ

 به اين ترتيب فضاي سايبرنتيك جايگزين فضاي جغرافيايي نخواهد ).148: 1387ناي، ( ارتباطات قرار دارند عامل

ز توجه به اين نكته جالب است كه به رغم استفاده گسترده ا). 152 :1387ناي، (آن همزيستي خواهد كرد شد، بلكه با 

 را از منطق تأثيرها نهادهايي هستند كه كمترين شورهاي پيشرفته، مدارس و دانشگاههاي درس در ككامپيوتر در كالس
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دليل اين وضعيت آن است كه كيفيت آموزش هنوز به ميزان ارتباط . اندفته در تكنولوژي اطالعات پذيرفتهمجازي نه

اين ) 461، 1385كاستلز، (ي همچنان ادامه خواهد داشت رو در رو بستگي دارد و اين وضعيت براي مدتي طوالن

هاي دور است و مسائلي همچون ها تا آيندهها و حكومتمسائل خود تا حدود زيادي نشان دهنده ادامه حيات ملت

هاي گوناگون اقتصادي، سياسي ي واقعي و مكمل آنها در عرصهها ملتهاي مجازي و يا جوامع مجازي در سايه ملت

داري را تشكيل  انكار ناپذير و توجيه شده عصر نوين اطالعات و سرمايهاعي وجود خواهند داشت و بخشو اجتم

  .دهند مي

  گيرينتيجه

بر طبق . شده استتحقيق بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي در قالب مفهوم جغرافياي سياسي فضاي سايبر، انجام 

 و در واقع فضاي مجازي در حكم يك ابزار در دست باشد ميي ي واقعي فضا،گاه فضاي مجازياين تحقيق، تكيه

 اهداف از  و فضاي مجازي ماهيت ابزاري براي فضاي واقعي دارد و ما براي رسيدن بهكند ميفضاي واقعي عمل 

گاهش فضاي واقعي است و هم به عنوان ابزاري در دست پس فضاي مجازي هم تكيه. كنيمفضاي مجازي استفاده مي

 پايه و تأثير، هر چند باشد مي و تأثر فضاي مجازي و واقعي نسبت به يكديگر متقابل تأثير. كند ميقعي عمل فضاي وا

 كه فضاي باشد مي فضاي مجازي بر فضاي واقعي به اين صورت تأثيرمكانيسم . غالب از آن فضاي واقعي است

ار دادن آنها با كمترين ي و در دسترس قرمجازي با تبديل مفاهيم و عناصر فضاي واقعي به عناصر و مفاهيم مجاز

 دهد مي قرار تأثير ملي را مورد هاي هويتي فضايي، مكاني، جغرافيايي و زماني، فضاي واقعي و افراد و ها محدوديت

بنابراين بر خالف تصور برخي افراد، از ديد جغرافياي سياسي . رندب مينام » تعامل هاي دوجهاني«كه از آن با عنوان 

 باعث تقويت، پايداري و رشد احساسات ها ملت ملي و قومي و در كل هاي هويتجازي به جاي تضعيف فضاي م

در نتيجه اصالت با فضاي واقعي و جغرافيايي بوده و . شود ميقومي و ملي و نيز احساسات و تعلقات مكاني افراد 

صيل و پايدار بوده و در فضاي مجازي  كه در نتيجه مفهوم ملت در فضاي واقعي اباشد ميفضاي مجازي فاقد اصالت 

  . باشد ميمفهوم ملت فاقد اصالت، پايداري و غير قابل بازنمايي 

ول در مفاهيم مكان و اين پديده با ايجاد تح. در واقع جهاني شدن با انقالب ارتباطات پيوند نزديك دارد

- راهم آمدن منابع جديد ملت كمك مي فاي و در نتيجهگيري و ظهور جوامع اطالعاتي، مجازي و شبكهزمان به شكل

 توان مياز اين رو .  تا مرزهاي هويتي انسان در جهان جديد نفوذ پذيرتر تلقي گردددنشو مياين منابع موجب . نمايد
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گرايي و تاريخ باوري قرار دارد از اين رو در مسير   دو عامل جوهرتأثيري همزمان تحت استدالل كرد كه انسان كنون

  .گرددمند ميهاي بسياري نيز بهرههاي خود از انتخابيايدن به توانعينيت بخشي

    و مĤخذ منابع

 .18، سال سوم، شماره ماهنامه ايران فردا ؛ ملت–مليت و قوميت ايران از امپراتوري به دولت  )تابي( آشوري، داريوش .1

  .17، ص3971ماره پياپي ، شروزنامه همشهري ؛نقش هويت در شكل دهي ملت و امت) 1385(آقاپور، جليل  .2

 الزامات امنيت ملي در عصر اطالعات؛ ترجمه علي علي ،گزيده اي از عصر اطالعات )1385(پاپ .س . آلبرتس، ديويد س و دانيل .3

 . پژوهشكده مطالعات راهبردي:نآبادي و رضا نخجواني، تهرا

 . ثانيه انتشارات: تهران؛ پرويز علوي:يك؛ ترجمه امپرياليسم سايبر روابط جهاني در عصر جهاني الكترون)1385(ابو، ريچارد  .4

 . نشر كتابدار: تهران؛عباس گيلوري و علي راد باوه:  اينترنت و جامعه، ترجمه)1380(اسلوين، جيمز  .5

 . نشر كتابدار:تهران؛  اينترنت، جنبه هاي نظري و كاربردي آن)1387(افشار زنجاني، ابراهيم و ديگران  .6

 .نشر ني: ؛ تهرانناصر فكوهي:  ترجمه؛ شناسي سياسي قوم)1380(برتون، روالن  .7

 .موسسه نگاه معاصر:  تهران؛ آموزش دانش سياسي)1380(بشيريه، حسين  .8

ژوهشگاه اطالعات و مدارك  مجله پ ؛ زهره عباسي: ترجمه؛ بازهاي نظامجامعه ها در جهاني با ) 1385(تروئت، والتر و اندرسون  .9

  .2، دوره ششم، شمارهعلمي ايران

 ؛يشگاهي فرد و رسول اكبريپزهرا :  ترجمه؛ مقدمه اي بر جغرافياي سياسي)1386( جونز، مارتين و وودز، مايكل ؛جونز، رايس .10

 .انتشارات دانشگاه تهران

 - گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران؛ درس فضاي مجازي دكتر عاملي جزوه) 1385(حسيني، زينب  .11
aftab.www219=id?php.subcategory/articles/Ir.  

 كميسيون ملي : تهران؛ محمود توكل و ابراهيم كاظمي پور:دگرگوني اجتماعي در جامعه اطالعاتي؛ ترجمه )1384(داتن، ويليام  .12

 .يونسكو

 نسرين امين دهقان :رجمه در آمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطالعاتي؛ ت، جهان شبكه اي)1384(دارنلي، جيمز و جان فدر  .13

  .  نشر چاپار: تهران؛و مهدي محامي

  . نشر ثالث: تهران؛ كمال پوالدي:ترجمه  جهاني شدن؛)1380(رابرتسون، رونالد  .14

  .id?spxa.news/com.hccmr.www=456؛نگاهي به مفهوم هويت در فضاي مجازي) 1387( محمد، سروي زرگر .15

، بهار فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات ؛هاي ايرانشهر كالنشهر مجازي ضرورت بنيادين براي  )1384 (عاملي، سعيدرضا .16

   .134-117 ص ص،3و2شماره ، 1384 وتابستان

  .24- 1 صص، 2و1، سال اول، شمارهديدگاه مجله ؛ صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائي شدن فرهنگ)1383( سعيدرضاعاملي،  .17

؛ »هويت ملي و جهاني شدن«مجموعه مقاالت همايش  ؛ همزمانهاي هويتها و آينده  دو جهاني شدن)1384(عاملي، سعيدرضا  .18
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 ؛)مقاومت در بازسازي هويت ملي- رابطه قدرت(هاي هويت ساز در عصر جهاني شدن گفتمان )1384(احمد گل محمدي،  .24
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80 .  
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