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اعتبار کافی برخیردار نخیاهد بید .در این مقاله ،با طرر تحریالت دولرت -ملرت در پرتری
پیورفتهای فناوری اطاعات به عنیان گینهای از تحیالت کرارکردی و مفهریمی دولرت-
ملت در آینده ،آیندههای بدیل محتمرل و تغییررات احتمرالی در عناصرر تورکیلدهنرده
دولت -ملت تبیین شده است.

واژه های کلیدی :اقتصاد سیاسی ،دولت -ملرت ،آینرده هرای بردیل ،فنراوری اطاعرات،
آیندهپژوهی
طبقهبندی F55, H11, O33 :JEL

مقدمه
سرعت رشد و گسترش اینترنت در سال هاا ایرار دنادیر برابار هار فارآور
ارتباطجمعی دیگر در صدسال گذشته بوده است .به عقرده هاافمر و ونااات

1

( )39 :2004نتایج ایر گسترش و تأثررات آن در جامعه ،ده در سطح ملای و داه
در سطح جهانی ،دشمگرر است .دنرر رشد سریعی ،اینترنت و ارتباطات دیجرتاال
را تبدیل به «نوآور غررقابلبازگشت» نموده است.
با گسترش حضور مردم در فضا سایبر کاه بار اثار پرشارفت در فنااور
اطالعات اتفاق افتاده اسات و رویاارد جهاانیشادن ،شااهد تیررارات بنرااد در
مفاهرم اجتماعی یواهرم بود .آنچه همه پژوهشگران بر آن متفقالقول هساتند ایار
است که« :ماهرت وجود و نوع ارتباطات گروهها بشر در حال تیررار اسات»
(ینساار ،دننینگاار و وناااات 18 :2005 ،2؛ وان الیاار و وان آلساات.)241 :2009 ،
باکاردیوا )114 :2005( 3معتقد است بررسی روندها موجود نشاندهنده تیررراتای
اساسی ،گسترده و سریع در نحوه تعامالت جوامع بشر است .با تیررار در نحاوه
تعامل برر گاروههاا بشار  ،مفااهرمی نررار اجتمااع ،جامعاه ،ملات ،نهادهاا و
سایتارها تشارل دهنده یا حاکم بر آنها نرن تیررر میکنند .یای از مفااهرمی کاه
بهصورت گسترده در حال تیررر است« ،دولت -ملت» است.
با وجود افنای

استقالل پدیدهها اقتصاد از تصمرمات سراسای و محلای

دولت ها در طی دند قرن ایرر ،کماکان ایر باور وجود دارد که نق

دولاتهاا در

1. Hoffman, Novak & Venkatesh
2. Jensen, Danziger, & Venkatesh
3. Bakardjieva
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اقتصاد جهانی و همچنرر اقتصادها محلی یصوصاً در کسب و باازتوزیع ثاروت
در جامعه نقشی تعرررکننده است (گرلپرر .)80 :1987 ،1بنابرایر ،تیرررات مفهاومی
یا کارکرد در نهاد دولت میتواند تاأثررات مهمای در اقتصااد و تحاوالت آن در
آینده داشته باشد.
در ایر مقاله ،به تیرررات دولت -ملت در اثر پرشرفتها فنااور اطالعاات
پردایته شده است .پرسا

اصالی مقالاه ایار اسات کاه پرشارفتهاا فنااور

اطالعات و ماهرت ارتباطات افراد در فضا سایبر  ،ده گونههاایی از آینادههاا
بدیل را میتواند برا مفهوم دولت -ملت رقم بنناد پاردایتر باه ایار مو اوع
ازآنجهت حائن اهمرت است که اگر مفهوم دولت -ملت در آینده دستخوش تیررار
شود ،هر آیندهنگار با مو وع آیناده ملاتهاا ،روابا بارر کشاورها ،مناسابات
برر الملل و تحوالت اقتصاد بدون توجه به آن از اعتبار کافی بریاوردار نخواهاد
بود .با توجه به روندها کنونی ،آینده میتواند شاهد اناواع جدیاد از تعاامالت
اجتماعی و بازتعریف مفهوم دولت -ملت باشد .مفهومی که در ایر مقالاه از آن باا
عنوان «ملت سایبر » 2نام برده شده است .ایر مفهوم ،مفهاوم جدیاد اسات کاه
تاکنون در ادبرات مو وع مورد استفاده قرار نگرفتاه اسات و مایتواناد در آیناده
بهعنوان مفهوم کلرد وارد پژوه ها مرانرشتها در حوزهها مرتب شود.
سایتار مقاله حا ر به شرح زیر است :بخ

دوم به داردوب نرر شاامل

مرور بر آینده پژوهی ،مفهوم دولت-ملت و زمرنه ها تیرررات در دولت-ملات
می پردازد .در بخ

سوم ،روش تحقرق بران شده است .بخ

دهارم باه بررسای

تحوالت فناور اطالعات ورونادها تیررارات و مناسابات اجتمااعی ایتصاا
یافته است .بخ

پنجم ،به بران آینده ها بدیل دولت-ملت می پردازد و در پایان

نرن نترجه گرر بر اساس مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آماده ارائاه شاده
است.

1. Gilpin
2. Cyber-Nation
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 .1چارچوب نظری
 .1-1آیندهپژوهی

آینده پروسته در حال سایتهشدن است .آینده ،امر است که مردم میتوانناد آن را
با اقدامات یود طراحی کرده و پی رین نمایناد .بال )2002( 1مای گویاد کساب
شنایت از آینده و آمادگی برا مواجهه با آن ،مو وع علم آیندهپژوهی اسات .در
آیندهپژوهی ،ما به دنبال پر برنی آینده ،به ایار صاورت کاه دقرقااً در آیناده داه
اتفاقی یواهد افتاد ،نرسترم ،آیندهپژوهان به دنبال کشاف و کساب پار آگااهی از
آیندهها بدیل و ترسرم تصاویر آینده هستند .آیندهپژوهان سعی دارند مر براان
احتماالت آینده ،آیندهها محتمل را پر برنی کرده و افراد را نسبت به آنها آگااه
سازند .آنها سعی دارند با شناسایی و کشف الگوها ،پرشرانهاا ،مواناع ،رونادها و
روندشارها و شواهد از حال که میتواند مشاخ

کنناده رونادها و احتمااالت

جدید در آینده باشد ،افراد ،سازمانها ،شارکتهاا و ملاتهاا را ازآنچاه در پار
رویشان در آینده قارار دارد مطلاع نمایناد (دیتاور .)92 :2002 ،2باه تعبرار تاافلر

3

آیندهها مماار ،بررسای

( ،)1978آینده پژوهان سعی دارند با کاوش رؤیاپردازانه

آیندهها مطلوب ،انگاره هایی ناو
آیندهها محتمل و ارزش یابی ایالقی 

نرامیافته
و بدیل از آینده برافرینند .دیتور )1996( 4میگوید« :هر گاناره قابال اساتفاده ا در
یصو

آینده تمسخرآمرن به نرر مایآیاد» .و همچنارر معتقاد اسات ()1995

فناور ها جدیاد منشاأ رفتارهاا و ارزشهاا جدیاد هساتند .آنهاا باورهاا و
ارزشها قدیمی را که بر اساس فناور ها قدیمیتار بناا شادهاناد باه داال
میکشند و پایهها آنها را سست میکنند .به همرر دلرل نوآور و تفاار یاار
از قواعد مرسوم اساس اندیشردن به آینده اسات .دساتاوردها دنارر نگااهی ،در
ابتدا گنگ ،غررقابل باور ،فانتن  ،احمقانه یا «غررممار» مینمایند ،اما هرقدر که باه
1. Bell
2. Dator
3. Toffler
4. Dator
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آنها برشتر فار کنرم و به آینده برشتر نندیک شاویم ،گانارههاا مطارحشاده در
یصو

آینده قابل باورتر میشوند و به آن «عادت» میکنند ،تا جایی که تبدیل به

زندگی روزمره شده و در نرر ما «عاد » بهحساب میآیند.
پرشران ها تیرررات و متیررها مؤثر در پدید آمادن و اعرت آیناده دناان
متنوع هستند که اماان پر برنی یک آینده مشخ

وجود ندارد .هرقدر افق زمانی

نرن بلندتر میشود ،پر برنیها دقرق از و عرت آینده غررممارتر یواهناد باود.
به همرر دلرل ،آینده پژوهان هنگام بررسی آینده از احتماالت آینده سخر میگویند
و بهجا پردایتر به یک آینده محتوم ،به آیندهها بدیل میپردازند (بل.)2002 ،1
آیندهها بدیل میتوانند مجموعاها از «آینادههاا مماار» 2باشاند .آینادههاا
ممار ،دربرگررنده تمامی احتماالت وقاایع در آیناده مایتواناد باشاد ،بخشای از
آیندهها ممار ،ممار است از نرر ما غررقابالقباول جلاوه کنناد .از ایار مراان،
بخشی را که با توجه به دانستهها کنونی ما از قاوانرر فرنیاک ،قاوانرر و روابا
علت -معلولی ،نراامهاا تعااملی بشار ،ریادادها تارارپاذیر طبرعای و دیگار
دانستهها بشر مایتوانناد اتفااق برافتناد ،جادا کارده و باه آنهاا «آینادههاا
قابلقبول» 3میگویرم (وروس .)2001 ،4در مران آینادههاا مماار ،باا توجاه باه
پرشرانهایی که امروز میشناسرم و روندها فناور  ،احتمال وقوع بریای برشاتر
است .ایر دسته را «آیندهها محتمل» مینامرم .پاسخ ایر پرس

که محتمالتاریر

آینده ده یواهد بود ،یود پاسخی وابسته به شرای است .تیررر شرای مایتواناد
احتمال وقاوع آینادها دیگار را افانای

دهاد .باه همارر دلرال ،مجموعاه ا از

آیندهها محتمل وجود یواهد داشت که هر کدام بر اسااس مفرو اات متفااوت
درباره پایدار و تداوم شرای موجود یا بروز تیررر مشخ

در هر یک از آنها

پدید میآیند (بل .)78 :1997 ،5در مران آیندهها ممار ،معماوالً آینادها وجاود
1. Bell
2. Possible Futures
3. Plausible Futures
4. Voros
5. Bell
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دارد که برا گروهی یا

بر اساس نرام ارزشی آنها مارجح اسات .باه دنارر

آیندها «آینده مطلوب» 1میگویرم .ایر گروه یا
جنب

(برا مثال یک سازمان ،یاک

اجتماعی ،یک ملت و  )...تالش میکند تاا باا در دسات گارفتر سررشاته

حوادث ،آینده مطلوب یود را محقق کند (یا احتمال تحقاق آن را برشاتر نمایاد).
دنرر آیندها  ،معموالً بر اساس یک قضاوت ارزشی انتخااب مایشاود و معماوالً
دارا محتوایی ذهنی و معطوف به آمال هستند (وروس.)2001 ،2
 .2-1دولت -ملت
3

بنا بر تعریف لیتنامه آکسفورد  ،ملت جمع کثرر از مردم اسات کاه باا مراراث،
تاریخ ،فرهنگ یا زبان مشترک متحد شدهاند و مقرم یک کشور یاا اقلارم مشاخ
هستند .بنا بر تعریف لیتنامه دهخدا ،ملت دستها از افراد انسانی کاه عمومااً در
یاک معرنی ساونت ایترار کرده و دارا وحدت نژاد و زبان و مذهب مایباشاند
بهطور که ایر وحدت برا آن افراد طرز فار و تاریخ مشترک بدان گوناه ایجااد
کند که پروند همنیستی برر آنها پدید آورد (دهخادا  .)1370گوهناو)4 :2000( 4
معتقد است :ملت یود را با ایناه ده درن نرست تعریف میکناد« :ملات گاروه
اجتماعی نرست ،گروه مذهبی نرست ،و گروه نژاد نرست» .در کالم دیگار ،آنچاه
افراد یک ملت را به هم متصل میکند محصول ترکرب یاتاایی از عوامال تااریخی
است و نمیتواند به یای از ابعاد باال کاه

یابد« :ده اجتماعی ،ده مذهبی و داه

نژاد ».
در کنار مفهوم ملت ،مفهوم دولت شال میگرارد .بناا بار تعریاف لیاتناماه
آکساافورد ،5دولاات شااامل ملاات یااا اقلرماای اساات کااه بااهعنااوان یااک جامعااه
سازمان دهیشده سراسی تحت یک حاکمرت قرار می گررند .همچنرر دولت معاادل
حاکمرت مستقر در یک کشور تعریف شده است .بنا بر تعریف لیاتناماه دهخادا
1. Preferred Future
2. Voros
3. Oxford Compact English Dictionary, 1996
4. Guehenno
5. Oxford Compact English Dictionary, 1996
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دولت عبارت است از هرئت دولت ،گروه وزیران ،مجموعه هرئت عالره حاکماه از
شاه و وزرا ،حاومت ،سلطنت ،دستگاه حااومتی ،هرئات حاکماه ،قاوه مجریاه و
گروهی که بر مملات حاومت کنند (دهخدا .)1370 ،همانگونه که اپلو و روزوو

1

( )21 :2004بران میکنند ،در رواب برر الملل ،ایر دولات -ملاتهاا 2هساتند کاه
تعریف میشوند .تعریفی که در ایر مقاله بهعنوان تعریف عملرااتی دولات -ملات
مورد استفاده قرار گرفته ،به ایر صورت است که دولت -ملات ،ناوعی از قادرت
حاکمه سراسی -نرامی است که نخست ،دارا قلمرو جیرافرایی مشخصای اسات
که در محدوده آن حاکمرت یود را اعمال میکند؛ دوم ،دارا حق حاکمرت است،
یعنی از لحاظ نرر قدرت حاکمرت آن مستقل از نفاوذ یاارجی دیگار دولات-
ملتها یا موجودیتها است؛ سوم ،دارا حاومتی متشال از دفااتر و نقا هاا
عمومی است که قلمرو و مردم دایال آن را بار اسااس قادرت حاکماه کنتارل و
مدیریت میکند؛ دهارم ،دارا مرزها مشخ

شده بر رو زمرر و ثابتی هماراه

با مباد ورود و یروجی و در بریی مناطق همراه با حصاار اسات کاه توسا
نگهبانان مرز و ارت

محافرت می شود؛ پانجم ،حاومات مساتقر در آن ادعاا

انحصار در مشروعرت استفاده از اجبار ماد بر مردم یود را دارد؛ ششم ،جمعرات
زیر تسل آن ،کموبر  ،نوعی از هویت ملی را از یاود نشاان مایدهناد؛ هفاتم،
میتواند کموبر

بر اطاعت و وفادار ساکنان قلمرو یود تاره کناد (وینسانت،3

.)82 :1371
دناناه از ایر تعریف برمیآید ،یک دولت -ملات ،جادا از وجاوه قاانونی و
حقوق حاکمرت آن بر پایه سه رکر و رواب برر آنهاا اساتوار اسات« :حاومات،
ملت و سرزمرر» .بر اساس ایر مدل سادهشاده ،حاکمرات کاه یاای از مهامتاریر
یصرصه ها دولت -ملت است ،به شال روابا دولات -ملات باا ارکاان یاود
تعریف میشود ،ایر مدل در شال  1نشان داده شده است.

1. Opello & Rosow
2. Nation-States
3. Vincent
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شکل  .١ارکان دولت -ملت

 .3-1تحول در دولت -ملت و مناسبات قدرت

مفهوم دولت در طول تاریخ بشر و با توجه به تیرررات و تحوالت اجتمااعی تیررار
یافته است .در جوامع ابتدایی قوانرر و مناسبات بار اسااس قبرلاه ،روابا نسابی،
یانواده گسترده یا شال یاصی از تعاون سازماندهی میشوند و نهاد باهعناوان
دولت در آن دیده نمیشود .بعد از جوامع ابتدایی ،شاهد ظهور سازمانها سراسی
پرشرفتهتر هسترم که پر

از پردای

دولت وجود داشاتهاناد .شاهرها یوناانی،

امپراتور ها و سازمانها سراسی قرون وسطی از ایر گونهاناد (وینسانت:1371 ،
 .)117تا قبل از رنسانس و جنب

اصالح مذهبی ،جامعاه غربای باا هویات دینای

تعریف میشد ،امپراتور و قلمرو کلرسا در ایر هویتبخشای دینای نقا

بسارار

برجستها ایفا میکردند .دولات وساتفالرایی ،1پدیادها اسات کاه در پای انعقااد
معاهدات وستفالی پا به عرصه وجود نهاد .معاهدات وستفالی عباارت بودناد از دو
معاهده «مونستر »2و «اوسنابروک »3که در پایاان جناگهاا سایسااله ماذهبی در
منطقه وستفالی آلمان در سال  1648به امضاء رسرد .وستفالی سمبل و نمااد عصار
1. Westphalian State
2. Münster
3. Osnabrück
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جدید و نقطه آغاز دولتها ملی قلماداد شاد .باهعباارتدیگار ،وساتفالی نمااد
رنسانس در حوزه رواب باررالملال باود .دولات باه مفهاوم مجموعاه مؤسساات
ادارهکننده از مران رفت و مفهوم دولت در شخ

پادشاه که میگفات دولات مار

هستم تعمرم پذیرفت و مقررات حقوقی با اراده پادشاهان اعتبار یافت .جامعه بارر
دولتها بهجا آناه بر مبنا حقوقی تشارل شود بر مبنا سراسی تشارل شاد و
سراست از ایر پس نق

مؤثر در رواب دولتها به عهده گرفت .مبناا روابا

دولتهایی که ایر قرارداد را عقد کردند ،رعایت اصل توازن قوا باود (ارسانجانی،
.)104 :1348
تنهایی ( )129 :1377نرریات مارکس 1را در یصو

تحول دولت با در نرر

گرفتر تیرررات اقتصاد اجتماعی بررسی کارده اسات .بار اسااس ایار بررسای،
دولتها متناسب با و عرت اقتصاد و اجتماعی باه شاال دولاتهاا اشاتراکی
اولره ،دولتها برده دار  ،دولتها فئودالی و دولتها سرمایهدار (دولات-
ملت) درآمدهاند .ترلی )602 :1975( 2با توجه باه دگاونگی ترکراب زور (قادرت
نرامی) و سرمایه (قدرت اقتصاد ) تحول مفهوم دولات را بررسای کارده و ساه
شال از دولت را معرفی کرده است که عبارتند از :دولت -شهرها ،امپراتور هاا ،و
دولتها ملی (دولت -ملت) .با توجه به دیدگاه ترلی با تیررار در ترکراب زور و
سرمایه ،مفهوم دولت نرن در آینده ددار تیررر یواهد شاد .پرشارفتهاا در عرصاه
فناور اطالعات هم تیرررات اجتماعی به باار مایآورد ،هام اقتصااد را دگرگاون
میکند ،هم مفهوم زور و قدرت را تیررر میدهاد و هام ترکراب قادرت نراامی و
قدرت اقتصاد و سایتار قدرت را متحول میسازد .ایر تیرررات مفهاوم دولات-
ملت را تحت تأثرر قرار داده و تیررر میدهد.
جهانیشدنوپایاندولت-ملت:تیررر مفهوم دولت -ملت ،یصوصاً در بستر
جهانیشدن ،مو اوعی اسات کاه محققاان زیااد باهویاژه در دهاه ناود باه آن

پردایتهاند .اوما )61 :1995( 3در کتابی به نام پایان دولت -ملت ،ظهور اقتصادها
1. Karl Marx
2. Charles Tilly
3. Kenichi Ōmae
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منطقها دریصو

قدرت دولت -ملت در کنترل بازارهاا اقتصااد در

کاه

سطح ملی و شالگرر ائتالفها محلی برا حاکمرت بازارها منطقها بحا
کرده است و آن را نترجه غررقابلاجتناب توسعه ارتباطات مای داناد .از نرار اوماا،
دولت -ملتها شبره دایناسورهایی هستند که عصر آنها به پایاان رسارده اسات و
منترر مرگ یود هستند .مان )1997( 1به نرروهایی میپاردازد کاه حراات دولات-
ملت را تهدید میکنناد« :سارمایهدار جهاانی ،یطارات زیساتمحرطای ،هویات
سراسی و ژئوپلرترک فرا-اتمی» .از نرار و  ،هویات سراسای مایتواناد باریالف
گفتهها پرشرر باع

افنای

همبستگی ملای شاده و باه تقویات دولات -ملات

منتهی شود .از طرف دیگر ،نرروها اقتصاد در کشورها شمال باع
دولت -ملت شده و در کشورها جنوب باع
از نرر مان ،برآیند عملارد ایر نرروها باع

تضاعرف

تقویت آن یواهد شد .با ایرحاال

تیرررات مااهو در مفهاوم حاکمرات

شده و کارکردها جدید برا دولت -ملت تعریف یواهد کرد.
ظهوربازیگرانجدیدد:در گنارشای از شاورا ملای اطالعاات آمریااا 2کاه
سناریوها محتمل بارا جهاان در ساال  2030را بررسای کارده اسات ،یاای از
ابرروندها جهان امروز که به دلرل ماهرت ،گستردگی و تأثررگذار آن بار دیگار
ابرروندها بهعنوان مهمتریر آنها شنایته میشود« ،توانمندشدن فرد » اسات .3بار
اساس ایر گنارش ،رشاد فنایناده «طبقاه متوسا » و تیررار ترکراب جمعرتای در
کشورها درحالتوسعه ،باع

دسترسی برشتر طرف وسارعی از افاراد باه درآماد،

آموزش ،سالمت و اطالعات در جامعه یواهد شد .بهایرترتراب ،در آیناده شااهد
تیرررات عمرق الیها جهان یواهرم بود .ایر یاود منجار باه ایفاا نقا

طبقاه

متوس در تأسرس و تیررر نهادها اجتماعی یصوصاً در کشورها درحالتوسعه
یواهد شد (بردسال ،مرر و ساوا .)2013 ،4دسترسای طبقاه متوسا باه فارآور
اطالعات و شباهها اجتماعی ،به ایر طبقه قدرت می دهد که برشتر بر تصمرمات
1. Michael Mann
2. National Intelligence Council
3. Office of the Director of National Intelligence, 2012
4. Birdsall, Meyer, & Sowa
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دولتی تأثررگذار باشد .از سو دیگر ،استفاده از شباههاا اجتمااعی و ارتباطاات
اینترنتی ،به افراد که دارا عالئق مشترک هستند اماان مایدهاد باا هام ارتبااط
داشته باشند و گروههایی را تشارل دهند .با گسترش طبقه متوس  ،شاهد روند رو
به رشد به وجود آمدن دنرر گروههایی یواهرم بود (فریدری  ،مرلاه ،پرترسار و
کوستر.)2010 ،1
دسترسیافرادوگروههدایغیردولتدیبداابرارهدایتددر :یاای دیگار از
پرامدها توانمندشدن افراد ،افنای

دسترسی ایشاان باه فنااور هاایی اسات کاه

میتوانند بهعنوان سالح مورد استفاده قرار گررند .حمله دقرق ،سالحها زیستی و
ابنارها سایبر دناد گاروه عماده از ایار ابنارهاا هساتند کاه اماروزه باهطاور
گستردها اماان دسترابی گروهها غرردولتی به آنها وجود دارد .باهایارترتراب،
افراد و گروههایی یار از دولت مایتوانناد تهدیادها گساتردها ایجااد کنناد،
اماانی که تا پر ازایر فق در انحصار دولتها (دولات -ملاتهاا) باوده اسات.
قدرت سایبر در یار از مردان جنگ میتواند از طریاق شاباههاا اجتمااعی،
اماان ظهور جنب ها اجتماعی شباها را فراهم ساازد کاه منجار باه تاأثررات
گسترده اقتصاد  ،سراسی و امنرتی شوند .ایر قدرت از اماانات فرآور اطالعات
برا ایجاد هماار و ارتباط برر افراد مختلفی با عقاید مشابه فراهم میشاود کاه
لنوماً بهصورت فرنیای با هم در تعامل نرستند .2بهایرترترب ،سایتار توزیع قدرت
در عرصه بررالملل تیررر یواهد کارد و قادرت بسارار توزیاعشادهتار باوده و در
کانونها مختلف توزیع یواهد شد .قدرت از دست تعداد محدود از باازیگران
در قالب دولت -ملت یار شده و در تمامی دنراا توزیاع یواهاد شاد (قاسامی،
 .)2010مرجعرتزدایی از دولت و افول مشروعرت آن و فرورین مرزها ملای و
افول حاکمرت ملی از تهدیدها مهم در آینده است .بهعاالوه ،توساعه روشهاا
نفوذ به دلرال توساعه فنااور اطالعاات ،ارتباطاات و همچنارر تناوع مو اوعی
تهدیدها و تیررر تهدید از صور عمدتاً نرامی به مباح

مختلف اجتمااعی و حتای

1. Friedrich, Merle, Peterson, & Koster
2 . Office of the Director of National Intelligence, 2012
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حوزهها زیرسایتی کشور نترجه افنای
ابنارها سنتی تهدیاد اسات .کااه
وابستگیها متقابل ،افنای

نق

و تنوع مناابع و تقویات و کااراترشادن
اقتادار دولات -ملات باعا

شادتیاافتر

گاروههاا ،افاراد و توساعه نهادهاا فراملای و

نهادها فروملی که دارا ارتباطات جهانی هستند ،در مناسبات قدرت یواهد شد
(درویشی سه تالنی.)7 :1382 ،
کاهشفاصلاهاوتغییرکارکرددولت-ملت:فرایند جهانیشدن ،فضا و مفهوم
دولت -ملت وستفالرایی را برهم میزند .دولات باهعناوان تجسام حاکمرات ملای
بهتدریج کمرنگتر می شود و دیگر ماافوق جامعاه نرسات ،بلااه دولات یاای از
نهادهایی است که جامعها را سازمان میدهد .بنابرایر دولت -ملات در آیناده باا
آنچه امروز با آن مواجه هسترم هم از نرار شاالی و هام از نرار محتاوا متفااوت
یواهد بود (جعفر  .)91 :1389 ،وقتی جهان به سمت رواب و وابساتگی متقابال
سوق داده شده باشد ،تمام وابستگیها محلی ،منطقها  ،فرامنطقها و جهاانی در
یادیگر تنرده شدهاند ،پس دولتها دیگر نمیتوانند همانند گذشته در سطوح ملای
اتخاذ تصمرم نمایند .در جهاانیشادن بار کوداکشادن جهاان ،افانای
آگاهیها در اثر پرشرفتها فناورانه و افنای

ساطوح

فعالرتها اقتصاد پردایته شاده

است .ایر امر یود به دولتها محلی و اساتقالل و حاکمرات آنهاا فشاار وارد
میآورد (قوام.)638 :1370 ،
 .2روش تحقیق
جنس تحقرق حا ر از نوع اکتشافی است .بنابرایر ،باه دنباال اثباات فر ارها از
پر

تعرررشده درباره تصاویر آینده یا حدسی یردمندانه برا احتمال وقوع آنهاا

نرسترم ،بلاه به دنبال کشف احتماالت و تصاویر آینده میباشرم .مفرو ات کلرد
که ایر تحقرق بر پایه آنها بنا شده است عبارتند از:
 آینااده ،مجموعااها از عاادم قطعر اتهاساات .بنااابرایر ،بررساای تیرراارات
اجتماعی در آینده نرازمند بررسی و عرتها مختلف از آینده است که آیندهها
بدیل نامرده میشوند.
 تیرررات و پرشرفتها فناور باع

تیرررات در پدیدهها اجتمااعی در
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آینده میشوند و تصاویر متنوعی را پدید آورند.
 اسااتفاده از روشهااا آیناادهپژوهای ،اماااان بررساای و کسااب دانا
یصو

در

آیندهها بدیل پدیدهها اجتماعی را برا ما فراهم میکند.

 سایر مفرو ات عمومی آینادهپژوهای بار مبناا آنچاه بال ()115 :1997
صورتبند کرده است ،در ایر تحقرق مدنرر قرار گرفته است.
برا کشف احتماالت آینده در ایر تحقرق ،از ترکربی از روشها استفاده شده
است .ابتدا با استفاده از تحقرقات کتابخانها و بررسی مطالعات انجامشده بر رو
روندها فناور  ،تحوالت فناور اطالعات در آینده که دارا تأثررات اجتمااعی
هستند ،شناسایی شدهاند .بارا بررسای و انتخااب رونادها فنااور در حاوزه
فناور اطالعات ،عمدتاً از نررات و گنارشها افراد یبره در حوزه آیندهنگاار
فناور نررر کالوس شواب ،1کاکو ،2کورتنویل ،3کجاار 4و سارلوا 5اساتفاده شاده
است.
در مرحله دوم ،برا به دسات آوردن تصااویر از آیناده دولات -ملات ،از
روش «پرچ و مهره» استفاده شده است .عنایتاهلل ( )2008تصویرساز از آیناده را
بهعنوان پنجمرر رکر آیندهپژوهی بران کرده و روش «پرچ و مهره» را بهعنوان یای
از روشها ایجااد تصااویر آیناده معرفای کارده اسات .در ایار روش ،ساایتار
و عرت موجود برا مو وع مورد مطالعه ،یک مدل مفهومی و انتناعای بارا آن
استخرا میشود .سپس با توجه به روندها موجود ،تیرررات ممار در اجاناء آن
تبررر شده و برا رسردن به آیندهها بدیل هرکدام از اجناء مدل با معاادل آن در
آینده جایگنیر میشود .بهبراندیگر ،مدل انتناعی و ع موجود هر بار باا مفارو
قااراردادن تیرراارات در بخشاای از ماادل بااه ساامت آینااده سااوق داده ماایشااود.

1. Klaus Schwab
2. Michio Kaku
3. Ray Kurzweil
4. Anne Lise Kjaer
5. Jason Silva
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بهایر ترترب ،طرف وسرعی از آینده ها بدیل ممار قابل استخرا اسات .وروس

1

( )2003اشاره میکند که برا ایجااد تصااویر آیناده ،مایتاوان باهساادگی نقشاه
سرستمها و رواب برر آنها یا هر نقشه علی دیگر را با تیررر فر رهها در عناصر
متشاله یا رواب آنها به سمت آینده حرکت داد و طرفی از آیندهها ممار را به
ایر صورت ایجاد کرد که کامالً معتبر هستند .ایر همان روشای اسات کاه در ایار
پژوه

از آن استفاده شده است.
در پژوه

حا ر ،برا ترسرم تصااویر آیناده از دولات -ملات ،از مادل

انتناعی دولت -ملت (شال  )1استفاده شده اسات .بارا درک دگاونگی تیررار،
روندها فناور و تأثررات آنها بر جوامع مورد بررسی قرار گرفتهاند .هرکادام از
روندها بررسیشده ،گونها از تیرررات آینده را در ارکان مدل مفهاومی دولات-
ملت به تصویر میکشند .بهایر ترترب ،برا ایجاد تصاویر آینده دولت -ملات ،بار
اساس روش «پرچ و مهره» ،هرکدام از ارکان ملت ،دولت ،سرزمرر و همچنرر ناوع
رواب آنها یا ترکربی از آنها را میتوان به سمت آینده سوق داد و با معاادلهاا
سایبر آنها در آینده جایگنیر کرد .بهایرترترب ،تصاویر آیندهها بادیل مماار
برا دولت -ملت بر اساس ایر تیرررات ایجاد میشوند.
 .3بررسی تحوالت فناوری اطالعات و روندهای تغییرات و مناسبات
اجتماعی
 .1-3انقالب صنعتی چهارم و روندهای مهم فناوری

فناور اطالعات با سرعت سرسام آور در حال پرشرفت اسات .باا مطارحشادن
روندها جدید و توساعه کاربردهاا فنااور اطالعاات در یاک دهاه گذشاته،
بسرار از اندیشمندان ،ازجملاه شاواب ،)2019( 2معتقدناد کاه بشار وارد عصار
جدید به نام انقالب صنعتی دهارم شده اسات .ویژگای اصالی انقاالب صانعتی
دهاارم ،آنگوناه کااه شاواب در کتاابی بااه همارر ناام برااان مایکناد ،ترکرباای از
1. Joseph Voros
2. Schwab
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فناور هاست که مرزها برر موجودیتهاا فرنیاای ،دیجرتاال و برولوژیاک را
کمرنگ میکند .اینترنت و اتصال اشاراء باه یاادیگر ،زیرساایت اصالی انقاالب
صنعتی دهارم است .کاکو ،)2014( 1معتقد است که در  10سال آینده ،اینترنت باه
مین-نت 2تبدیل یواهد شد ،شاباها کاه در آن افااار ،احساساات ،هرجاناات و
حافره میتوانند در لحره به آنسو زمرر انتقال پردا کنند .ارتباطاات شاباها در
آینده همه انسانها را به هم متصل یواهاد کارد .باه عقراده کورتنویال،)2010( 3
هوش مصنوعی یای از مهمتریر فناور ها انقاالب صانعتی دهاارم اسات .و
بران میدارد که تا سال  ،2049بشر به نقطها یواهد رسرد که در آن ماشاررهاا از
همه جهات از انسانها هوشمندتر هستند .و ایر نقطه را نقطه تارنگی 4مینامد و
عقرده دارد که از ایر نقطه به بعد بازگشتی برا بشر به سمت زندگی قبلی وجاود
نخواهد داشت .کورتن ویل همچنرر عقرده دارد که در آینده بشر برشاتر اوقاات

را

در واقعرت مجاز  5و واقعرت افنوده 6یواهاد گذراناد .در ایار فضاا ساایبر ،
انسانها میتوانند همدیگر را مالقات و حتی لمس کنند ،با ایناه صدها کرلاومتر از
هم دور هستند .بریی از مردمی که در ایر فضا حضور دارند ،مماار اسات هارچ
موجودیت فرنیای نداشته و فق زایرده هوش مصانوعی باشاند .سارلوا،)2018( 7
بران میدارد که آینده را انقالب دادهها ترسارم یواهاد کارد .کاالندادههاا 8نقا
کلرد در شالدادن به سایتارها جدید اقتصااد یواهناد داشات .شاباههاا
اینترنت اشراء 9و کالندادهها تولردشده توس آنها در کنار هاوش مصانوعی ،در
آینده تجربه جدیاد از زنادگی را بارا بشار رقام یواهاد زد .کجاار (،)2016
1 . Kaku
2. Brain-net
3 . Kurzweil
4. Singularity Point
5. Virtual Reality
6. Augmented Reality
7 . Silva
8. Big Data
9. Internet of Things
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آینده پژوه و مشاور شرکتها بنرگی نررر سونی ،نوکراا و تویوتاا معتقاد اسات:
«فناااور زنجرااره بلااوکی ،مفاااهرمی ماننااد اعتماااد ،حااریم یصوصاای و قواعااد
کسبوکار را کامالً دگرگون یواهد کرد».
 .2-3تحوالت فضای سایبری و فناوری اطالعات

استفادهازاینترنت:آیریر آمار موجود نشاندهناده وقاوع جها

انفجاار روناد

استفاده از اینترنت در نقاط مختلف دنراست .از ساال  2000-2017تعاداد کااربران
جهانی اینترنت  10/6برابر شده است .ناته مهم ،توجه به روند تیررر در بخ ها
مختلف جهان است .مردم آسرا ،یاورمرانه و آفریقا بهسرعت در حاال پروساتر باه
مو جهانی استفاده از اینترنت هستند .سرعت رشد در بریی مناطق اعجابانگران
است .تعداد کاربران اینترنت در طی ایار ساالهاا در یاورمراناه  44/7برابار و در
آفریقا  85/9برابر شده است.

1

شبکاهایاجتماعی:یای دیگر از پدیدههاایی کاه اماروزه شااهد آن هساترم،
توسعه انفجار استفاده از شباهها اجتماعی اسات .ماردم دنراا ،یصوصااً نسال
جوان ،بر ازپر

در ایر شباهها حضور پردا میکنند و ارتباطاات یاود را شاال

می دهند .ایر نوع از ارتباطات اجتماعی در مراان جواناان بسارار از کشاورها باه
عادت روزمره تبدیل شده و جنئای از زنادگی روزاناه آناان باهحسااب مایآیاد،
بهطور که بهعنوانمثال در آمریاا بر

از  90درصد جوانان  13تا  17ساله تجرباه

استفاده از شباه اجتماعی را داشته و  75درصد آنها دارا مشخصاات عضاویت

2

5

در ایر شباهها میباشند .3شباهها اجتماعی عمومی مانند تویرتر ،4گوگل پالس ،
ما اسپرس 6و علیالخصو

فرسبوک 7جنئی از زندگی اجتماعی جوانان و حتای

1. World Internet Usage And Population Statistics, 2017
2. Profile
3. Common Sense Media, 2012
4. Twitter
5. Google Plus
6. My Space
7. Facebook
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بنرگساالن بهحساب میآیند .بنا بر گنارش منتشرشاده از طارف ا مارکات ،1تاا
سال  2017بر

از  2/5مرلرارد نفار در جهاان حاداقل مااهی یاکباار از یاای از

اماانات شباهها اجتماعی استفاده میکنناد .بار اسااس ایار گانارش ،در حاال
حا ر تقریباً در دنرا از هر دهاار نفار یاک نفار از شاباههاا اجتمااعی اساتفاده
میکند.

2

کالندادههاواینترنتاشیا:انقالب فناور باع


شده است کاه حجام بسارار

عررمی از داده بهصورت مداوم در دنرا تولرد ،نگهدار و پردازش شاود .حجام و
سرعت تولرد ایر دادهها بهطور روزافنونی در حال افنای

است .پر برنی میشود

که تولرد دادهها در جهان در سال  2025به  160زتابایت در ساال برساد (راینانل،
گانتن و ریدنرنگ .)2017 ،3عالوه بر افنای

حجم و سرعت افانای

دادههاا ،ناوع

دادهها نرن بسرار متنوع شدهاند .امروزه سازمانها فق با دادهها سایتیافته 4و باا
قالااب از پاار

تعرااررشااده روب اهرو نرسااتند ،بلاااه طرااف وساارعی از دادههااا

نرمهسایتیافته 5و بدون سایتار 6نررر نامهها الاترونرک ،صدا ،ویدیو ،عااس و
غرره را دریافت و ذیرره میکنند که تحلرل آنها میتواناد ارزشافانوده فاراوان و
درک جدید از محر کسبوکار ،و عرت بازار ،مشتریان و حتای جامعاه ایجااد
نماید .فناور ها موسوم به «کالندادهها» با کمک محاسابات توزیاعشاده 7امااان
ذیراره و پااردازش ایاار حجاام بساارار باااال از داده را فااراهم مااینماینااد .یااای از
دستاوردها مهم پردازش دنرر حجم باالیی از داده که میتواند حاو دادههاایی
با ارزش از جوانب مختلف رفتار یک پدیده باشد ،توانایی باال در پر برنای رفتاار
آینده یا شبرهساز واکن ها به تیرررات است که از آن به «تحلرل پرشگویانه» 8یااد
1. eMarket
2. Worldwide Social Network Users, 2013
3. Reinsel, Gantz, & Rydning
4. Structured
5. Semi-structured
6. Unstructured
7. Distributed Computing
8. Predictive Analytics
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میشود (کاوانرالس ،کر و والستر .)2016 ،1باا ظهاور فنااور اینترنات اشارا در
سالها ایرر ،اماان اتصال اشراء مختلف به اینترنت و باه یاادیگر فاراهم شاده
است .با ایر اتصال ،دستگاهها و اشراء میتوانند بهصورت فعال در محر پرراماونی
مشارکت داشته و به تبادل و اشتراکگذار اطالعات بپردازند .بهایرترتراب ،اشاراء
به همراه شباه و مراکن پردازشرشان میتوانند تا حد زیااد باهصاورت مساتقل و
بدون دیالت انسان فعالرت کرده و حتی تصمرم بگررند 2.پر برنی میشود تا ساال
 2025بر

از  75مرلرارد دستگاه به اینترنت متصل باشند.

3

هوشمصنوعی:از زمان شاست گر کاسپاروف ،قهرمان شاطرنج جهاان ،از
رایانه سایت آ بی ام به نام «آبی عمرق» در سال  1997تاکنون ،هاوش مصانوعی
بهشدت پرشرفت کرده است 4.امروزه رایانهها میتوانند اشراء را در یک عااس یاا
ویدیو تشخر

دهند ،متون را بخوانند و ترجمه کنند ،یودروها را برانند و باه ماا

برا سازمان دهی زندگی روزمره کمک کنند (روبرتس )2016 ،5بر اساس تعریاف
لیتنامه مریم-وبستر 6هوش مصنوعی )1 :شایها از علاوم رایاناه اسات کاه باه
شبرهساز نحوه رفتار انسان توس ماشرر میپردازد )2 .توانایی یک ماشارر بارا
تقلرد رفتار هوشمند انسانی اسات .باا پرشارفتهاا ایرار ،یصوصااً در عرصاه
جمعآور و پردازش کالندادههاا ،توساعه انفجاار تاوان پردازشای رایاناههاا و
پرشرفت در فناور ها پردازش توزیع شاده و رایاان

ابار  ،هاوش مصانوعی

بهعنوان یک فناور پرشرفته و قابلاتاا بهشدت در حال پرشارفت اسات (بنجراو،
شالدوور و راسل .)2016 ،7از سو دیگر ،تقا ا اجتماعی برا هوش مصنوعی
به سرعت در حال گسترش است و منجر به تیرررات سریع در تحقرق و توساعه آن
میشود .اهداف و مشاالت جدید در شاهرها هوشامند ،پنشاای ،حمالونقال،
1. Cavanillas, Curry, & Wahlster
2. European Research Cluster on the Internet of Things, 2015
3. IoT platforms: enabling the Internet of Things, HIS, 2016
4. Deep Blue, IBM, 2009
5. Roberts
6. Merriam-Webster
7. Bengio, Shladover & Russell
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تاادارکات ،تولرااد و محصااول هوشاامند و همچنارر یودروهااا باادون راننااده و
گوشیها هوشمند ،نراز به توسعه هوش مصنوعی دارناد .بسارار از شارکتهاا
بهطور فعال منابع مالی یود را برا تحقرق و توساعه در حاوزه هاوش مصانوعی
ایتصا

دادهاند .توسعه سرستمهاا هوشامند پرشارفته باا ترکراب ماشاررهاا و

انسانها؛ سرستمها اطالعاتی جدید سازماندهیشده توس دستگاهها ،انسانهاا و
شباهها؛ و سرستمها اطالعاتی بسرار پرچرده و یاپارده مانند شهرها هوشامند
که انسانها ،جوامع و سرستمها اینترنتی را ترکرب میکنند از نتایج پرشرفتهاا
هوش مصنوعی است .توسعه هوش مصنوعی بر مبنا دادهها عررم ،حسگرها و
شباهها و رسانهها تعاملی یکروند اجتنابناپذیر است (پان.)2016 ،1
واتعیتمجازیوواتعیتافروده:دو طرف جدید از فنااور در حاال ایجااد،
تحول عمرقی در نحوه تعامل انسان و فضا مجااز هساتند :واقعرات مجااز و
واقعرت افنوده .بنا بر تعریف لیتنامه ماریم-وبساتر« ،2واقعرات مجااز » محرطای
مصنوعی است که بهواسطه محرکها حسی (نررار صادا و تصاویر) کاه توسا
رایانه ایجاد میشوند ،تجربه شده و اعمال و واکن ها فرد تا قسمتی تعرررکنناده
اتفاقاتی است که در محر میافتد .نمایشگرها واقعرت مجاز که رو سر قرار
میگررند تمامی زاویه دید دشم را پوش

میدهند و انسان را در یک محر کامالً

مجناشده از محر یار که توس رایانه تولرد شده است ،قرار میدهند .در حاال
حا ر ،پوش
مخصو

صدا و تصویر و تاا حادود المساه (باا پوشاردن دساتا هاا

) برا کاربران فراهم شده است .اشتاینرک )2016( 3معتقد است توساعه

ابنار تعامل به پوش

کامل المسه و همررطور بویایی و دشایی در آینده میتواناد

دنرا مجاز را کامالً به دنرا واقعی نندیک کند .طی سالران ایرر نحاوه دیگار
از تعامل در واقعرت مجاز درحالتوسعه است که بر اساس تعامالت برر انسانها
بنا شده است .در ایر حالت ،هرکدام از شرکتکننادگان در محار مجااز دارا

1. Pan
2. Merriam-Webster
3. Steinicke
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نوعی از حضور مجاز  1هستند و سامانه محر را بر اساس تعامالت هار فارد باا
محر و همچنرر تعامالت ایشان با یادیگر طراحی کارده و تیررار مایدهاد .ایار
محر ها به محر ها واقعرت مجاز مشارکتی معروف هستند (گرینوالد ،کولراک
و کونرت .)2017 ،2نوع دیگر از تعامل برر دنرا مجاز و واقعی که کااربرد آن
بهسرعت درحالتوسعه است« ،واقعرت افنوده» نام دارد 3.واقعرت افنوده نساخها
توسعهیافته از واقعرت موجود است که با استفاده از فناور و با ترکراب اطالعاات
و تصاویر تولردشده توس رایانه با یک تصویر موجود یاا تصاویر کاه در حاال
برداشت توس یک دستگاه (بهعنوانمثال دوربرر تلفار هماراه) از محار واقعای
است ،ایجادشده و ترکرب نهایی بارا انساان نماای

داده مایشاود .در واقعرات

افنوده فرد لنوماً تماماً با تصاویر تولردشده توس رایانه احاطه نمیشاود و تصاویر
نهایی میتواند توس یک نمایشگر معمولی (نررر نمایشاگر صافحه تلفار هماراه
هوشمند) به کاربر نمای

داده شود .به همرر دلرال ،کاربردهاا واقعرات افانوده

میتواند بسرار فراتر از واقعرت مجاز و بسرار نندیکتر به زنادگی واقعای باشاد
(برلرنگرستریال کالرک و لی .)2014 ،4بارفرلد )2016( 5براان مایدارد کاه اماروزه
برا واقعرت افنوده کاربردهاا مختلفای در روایتگار و گردشاگر  ،معماار ،
مهندسی ،ارت  ،کنترل از راه دور ،پنشای ،تولراد محصاول ،آماوزش و تفاریح و
باز توسعه داده شده است .با توجه به نراز بشر به اطالعات برشاتر حارر کاار در
دنرا واقعی ،پر برنی میشود کاه کاربردهاا واقعرات افانوده در آیناده بسارار
توسعه یابد و تقریباً جنئی الینفک از زندگی شود.
دولتالکترونیک:6روند دیگر که میتواناد در آیناده در باازتعریف مفهاوم
ملت تأثررگذار باشد ،تیررر نوع رابطاه بارر ملات و دولات اسات .توساعه دولات
1. Virtual Presentation
2. Greenwald, Kulik, & Kunert
3. Merriam-Webster Dictionary, 2017
4. Billinghurst, Clark & Lee
5. Barfield
6. E-Government
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الاترونرک و بهتبع آن نرارت الاترونراک ،مایتواناد درک ماا را از حامرانای در
آینده تیررر دهد .مناطق مختلف جهان از سال  2012به بعد با شرب نسبتاً یاسان و
مالیمی درحالتوسعه ارتباطات الاترونرک بارر ماردم و دولات و تحقراق دولات
الاترونرک هستند 1.در حال حا ر ،تحقرقات و تالشها گستردها برا توساعه
دولت الاترونرک در حال انجام است .بر اسااس گانارشهاا منتشرشاده توسا
پژوهشگرانی نررر بولروار ،مونوز و هرناندز ،)2010( 2الخاور ( ،)2013کاوهر و
آیمرک )2003( 3و مؤسساتی نررر اکسنچر ،)2016( 4عمده تاریر رونادها آیناده
دولت الاترونرک عبارتند از :مهندسی مجدد اجتماعی به هماراه مشاارکت فعاال و
مدیریت دان ؛ استفاده از شباههاا اجتمااعی بارا مهندسای مجادد فرآینادها،
سرستمها و سازمانها؛ بهکارگرر دستگاهها همراه و ایجااد جامعاه -دولتای کاه
برشتر به هم متصل هستند؛ شالدهی مجدد مدلها فعالرت کسبوکار با رویارد
افنای

تعامالت اجتماعی؛ هاوش مصانوعی برشاتر در تعاامالت دولات و ملات

(کشف الگو ،معانی واقعی ،پاسخها هوشمند) و همچنرر روا هویات دیجرتاال
در مقابل هویت فرنیای.
فناوریزنجیرهبلوکی:5فناور زنجرره بلوکی ،با معرفی واحد پاول دیجرتاالی
با نام برت کویر 6در ساال  ،2009انقالبای در عرصاه فنااور هاا ماالی و مادل
حاکمرتی در اقتصاد ایجاد کرده است .با ورود ایر فناور  ،مفاهرمی نررر رمن-ارز

7

و دارایی رمننگار شده 8وارد دنرا اقتصاد دیجرتال شد .ایر مفاهرم ،مدل جدید
از پول دیجرتال و دارایی دیجرتال را معرفی میکنند که در آن دفااتر کال و مراجاع
متمرکن (نررر بانک مرکن یا سازمان اسناد) نرساتند کاه اعتباار اقاالم را تعرارر و
1. E-Government Survey: Support of Sustainable, 2016
2. Bolívar, Muñoz & Hernández
3. Cohen & Eimicke
4. Accenture
5. Block-chain
6. Bitcoin
7. Cryptocurrency
8. Cryptoasset
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تأیرد میکنند ،بلاه کل فرایند کنترل دارایی در دفاتر کل توزیعشده در کال شاباه
انجام میشود و هر فرد میتواناد باهتنهاایی اعتباار و مالاک دارایای یاا پاول را
شناسایی کند (سوان .)2015 ،1مهمتریر تأثرر ایار فنااور  ،حاذف باالقوه مراجاع
نرارتی در تبادالت مالی و تملک دارایی بارر افاراد اسات ،مراجعای کاه یاای از
ابنارها مهم اعمال حاکمرت برا دولت -ملتهاست.
 .4آیندههای بدیل دولت -ملت

با بررسی روندها تحول که در بخ

قبل ذکر شد ،بهصورت یالصه ناات ذیال

آشاار میشود:
 جهان برشتر و برشتر «بری » میشود.
 مردم از ایناه در شباهها حضور پردا کنند و بهصورت مجاز در زنادگی
به هم وصل شوند ،لذت میبرند.
« بری بودن» در آینده وابسته به زمان و مااان نخواهاد باود -هماه جاا و
همهوقت میتوان بری شد.
 فعالرتها اجتماعی بهصاورت روزافنونای تمایال باه حضاور در دنراا
مجاز دارند.
 رابطه برر دولت و ملت بهآرامی از شال فرنیای به شاال مجااز تیررار
شال میدهد .در طرف دولت ،سرستمها هوشمند ممار است جایگنیر عوامال
انسانی شوند.
 ارتباط ،تبادل اطالعات و حتی هماار برر افراد که به هر دلرلای دارا
عالئ ق ،پرشرنه ،عقاید و فرهنگ مشترک هستند بدون وابساتگی باه مااان و ساایر
شرای فرنیای آنها اماانپذیر است.
 توسعه طبقه متوس باع

تیرررات عمرق و الیاها در شاال تأثررگاذار

افراد و اهمرت آنها در جوامع بشر یواهد شد.
 بهطور روزافنون ،افراد و گروهها برشتر به امااناات و فارآور هاایی
دسترسی پردا میکنند که باع

افنای

قدرت تأثررگذار آنها در عرصهها ملی
1. Swan
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و جهانی یار از نرام کنونی رواب بررالملال و مفهاوم متعاارف قادرت دولتای
یواهد شد.
همان گونه که اشاره شد ،دولت -ملتها بر سهپایاه رکار ملات ،حاومات و
سرزمرر تعریف می شوند .بررسی رونادها نشاان داده اسات کاه جواماع ساایبر
بهسرعت در حاال گساترش باوده و بشار نرازمناد باازتعریف روابا و نهادهاا
اجتماااعی بااا تأکرااد باار نق ا

فاارآور در دگرگااونی رواب ا اجتماااعی اساات.

بهایرترترب ،در آینده محتمل است که ایر دگرگاونیهاا باه حاوزههاا کاالنتار
ازجمله رواب برر ملت و دولت ،تعریف ملت ،تعریف دولت و کلراه حاوزههاا
مرتب با رواب بررالملل کشرده شود و مفهوم دولت -ملت را نرن دگرگون نمایاد.
برا بررسی ایر گروه از آیندهها ممار ،آینادههاا بادیل باا اساتفاده از مادل
مفهومی دولت -ملت (شال  )1و سوقدادن آن به سامت آیناده شاال ماییاباد.
بهبراندیگر ،تحوالت دولت -ملت با توجه به پرشرفتهاا فنااور اطالعاات در
آینده شامل تمامی آیندهها ممانی است که بار اسااس تیررار در ارکاان دولات-
ملت یا رواب برر آنها در فضا سایبر باه وجاود آماده و فارآور اطالعاات و
ارتباطات مجاز در آن نق

اساسی باز میکند.

از ایر تعریف میتوان آیندهها بدیل ممار را استخرا کرد .همانطاور کاه
در بخ

روش تحقرق اشاره شد ،بارا باه دسات آوردن تصااویر از آیناده ،از

روش «پرچ و مهره» که توس عنایتاهلل ( )2008شرح داده شده است استفاده شاده
است .برا ترسرم تصااویر از آیناده دولات -ملات ،از ارکاان و روابا مفهاوم
دولت -ملت (شال  )1استفاده مایکنارم .بارا هرکادام از ارکاان ملات ،دولات،
سرزمرر و همچنرر نوع رواب آنها میتوان معادلها سایبر در نرر گرفت کاه
در آینده اتفاق میافتند و میتوانند مفهاوم یاا کاارکرد دولات -ملات را دگرگاون
سازند .بهایرترترب ،تصاویر آیندهها بدیل دولت -ملت بر اسااس ایار تیررارات
قابل تبررر هستند.
 .1-4تغییر در روابط

نخسترر گروه تیرررات که مورد بررسی قرار می گررد ،تیرررات در رواب برر ارکان
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است بدون ایناه ماهرت فرنیای یود ارکان تیررر پردا کند .ایرگونه تیررارات ،باه
دلرل ایناه باع

تیررر ماهرتی در مفهاوم دولات -ملات نمایشاوند ،حاوزه تاأثرر

محدودتر نسبت به تیررر در ارکان دارند .عمده آیندههاا متصاور از ایار گاروه
تیرررات در ادامه فهرست شدهاند.
روابطمجازیبینملتوملت:افراد در جامعه میتوانند به روشهاا جدیاد
با هم ارتباط برقرار کنند .سادهتریر نوع تیررر که هماکناون نران باه وقاوع پروساته
است ،تبدیل ارتباطات روزمره فرنیای به ارتباطات مجاز اسات .باا ایار ناوع از
تیررر ،تعامالت اجتماعی تیررر می کنند (یرید الاترونرک ،مدرسه مجاز  ،روزنامه
و ایبار الاترونراک ،مشااغل الاترونراک و کاار در یاناه ،همااار الاترونراک،
کتابخانه الاترونرک و  .)...ایر تیرررات میتواند شامل تمامی سطوح جامعاه ،هماه
نهادها و طبقات اجتماعی باشد .وقوع ایر تیرررات ،اماانات جدیاد و بایمانناد
برا ملت به ارمیان یواهد آورد ،با ایرحال ،همانگونه که باکاردیوا )2005( 1براان
می کند باید مراقب تبعات اجتماعی ایر تیرررات یصوصاً در دوران گاذار باشارم.
در آینده ،همانگونه که کورتنویل )2010( 2اشاره میکند ،ممار است افراد برشاتر
اوقاتشان را در واقعرت مجاز و واقعرت افنودهبگذرانند .باهایارترتراب ،در ایار
تصویر از آینده ،رواب فرنیای عمدتاً حذف و ارتباط برر افراد در فضا سایبر ،
اتفاق یواهد افتاد .ایر ارتباط میتواند کامالً بدون مرز باشد و همانگونه که کاکو

3

( )2014بران میکند حتی افاار و احساسات نرن در آن تبادل مییابند.
دولتالکترونیکوروابطملتودولت:ایر تیررر نرن اماروزه در حاال وقاوع
است .دولت الاترونرک و مشارکت الاترونرک 4آینده تیررر در رواب بارر ملات و
دولت را رقم میزنند .در ایر تیررر ،مهمتاریر روناد مشااهدهشاده بحا

هویات

مجاز افراد در بستر تحقق دولت الاترونرک اسات .ایار گوناه از هویاتسانجی
م ایتوانااد تااأثررات مهماای در شااالگراار هویاات افااراد در آینااده باااز کنااد
1. Bakardjieva
2. Kurzweil
3. Kaku
4. e-Participation
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(بهعنوانمثال ،تشخر

هویت از طریق درپها بروالاترونرک که در بدن کاشاته

می شوند) .ایر تیرررات تصویرگر بدیلی از آینده است که در آن کلره ارتباطات برر
دولت و افراد در فضا سایبر اتفاق میافتد و دیگر هرچ نراز به رفتوآمادها
درونشهر نباشد .بهعالوه ،در یک دنرا کامالً متصلبههم ،دولت تمامی دادهها
شهروندان را پای

کرده و میتواند یدمات یود را بدون ایناه حتای دریواساتی

از طرف شهروند داده شود با کشف و پر برنی نراز و ارائه دهد.
حاکمیتسایبریورابطدادولدتوسدرزمین:باه ایار حاوزه کمتار از هماه
حوزهها دیگر پردایته شده است .ممار است انواع دیگر از رابطه برر دولات
و سرزمرر تحت سلطه آن قابلتعریف باشد ،برا مثال ممار است در آینده «حاق
حاکمرت سایبر » معنی پردا کند .به ایر معنی کاه الزم نرسات دولات باهصاورت
فرنیای در یک سرزمرر حضور داشته باشد تاا بار آن حاکمرات کناد .رابطاه بارر
دولاات و ساارزمرر ماایتوانااد بااهنااوعی در فضااا سااایبر قاباالتعریااف باشااد
(بهعنوانمثال ،مجموعها توزیعشده از باناکهاا اطالعااتی باا فنااور زنجراره
بلوکی حق حاکمرت هر دولت را بر هار سارزمرر تعریاف کناد و ایار مجموعاه
توس همه عوامل ده درون سرزمرر یا در عرصه روابا باررالملال باه رسامرت
شنایته شده باشد).
حضورسایبریورابطاملتوسرزمین:برنر )1999( 1بران میکند که از زمانی
که بح

جهانیشادن مطارح شاده اسات ،مسائله ارتبااط بارر ملات و سارزمرر

جیرافرایی منتسب به آن همواره ماورد مناقشاه باوده اسات .یصوصااً در جواماع
مهاجرپذیر و مهاجرفِرِست ،بهنوعی رابطه برر ملت و سارزمرر دیگار رابطاها از
جنس حضور فرنیای محض نرست .بسرار از فرزندان مهاجرنشرنان حاس تعلاق
به سرزمرر مادر را کماکان حفظ میکنند ،اگرده تااکنون یاکباار هام در آن پاا
نگذاشتهاند .بهایر ترترب ،در آینده شااهد تیررارات زیااد در ایار ناوع از رابطاه
یواهرم بود (دلبروک .)1994 ،2آنچه در اینجا باید مورد توجاه قارار گرارد ،نقا
1. Brenner
2. Delbruck
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ارتباطات سایبر در برقرار ارتباط برر ملت و سرزمرر آن است .به نرر مایرساد
ظهور جوامع سایبر  ،میتواند با تارهبر عامل هویتبخشی باهناوعی ارتبااط بارر
افراد و سرزمرنشان را حفظ کند .همچنرر با ایجاد معادلها مجاز برا سرزمرر
فرنیای ،میتوان در آینده نوع جدید از «حضور» را در سرزمرر از طریاق دنراا
مجاز (بهعنوان نمونه ،استفاده از اماانات واقعرت مجاز ) تصور کرد .ایار ناوع
از معادل مجاز امروزه نرن قابل مشاهده است (اکثر شاهرها و نقااط مشاهور دنراا
دارا نوعی از هویت مجاز در فضا سایبر هستند ،به عنوان مثال ،نگاه کنرد باه
پایگاهها اطالع رسانی شهردار ها پاریس 1و نرویاورک .)2ولای هناوز مفهاوم
«حضور» مجاز در رواب برر فرد و سرزمرر قابل مشاهده نرسات .باا ایارحاال،
گسترش ارتباطات مجاز می تواند در تقویت حس تعلاق و حضاور در سارزمرر
مادر برا افراد که به هر دلرلی در آن حضور ندارناد (مانناد مهااجران) ،ماؤثر
باشد.
 .2-4تغییر در حکومت

یای از ار کانی که ممار است در آینده شااهد تیررار آن باشارم ،حاومات اسات.
اگرده امروزه پرشرفتها فراوانی در حوزه دولت الاترونرک اتفاق افتااده اسات،
ولی هنوز تا ظهاور دولاتهاا مجااز راه زیااد در پار

داریام .یاصارت و

اماانات قدرت سراسی و حق حاکمرت بهنوعی است که هنوز تجلرات فرنیای آن
بسرار جذابتر از تجلرات مجاز آن است .با ایرحاال ،مایتاوان تیررراتای را در
آینده متصور بود ،تیررراتی که نوعاً سرگنالها

عرف آنها امروزه قابال دریافات

هستند.
تشکیال مجازی:محتملتریر نوع تیررر در آینده ،انتقال تشارالت حااومتی
به فضا سایبر است .کار از راه دور 3و دفاتر مجاز  4روزبهروز در مراکان دولتای
1. www.paris.fr
2. www.nyc.gov
3. Telecommuting
4. Virtual Offices
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برشتر روا مییابد (برا مثال بررسیها لرستر و هارنر  )2011( 1نشان میدهد
کار از راه دور در دولت آمریاا طی سالها  2005-2011دو برابار شاده اسات).
همچنرر ،همانگونه که قبالً بررسی شد ،ارائه یدمات به شهروندان باهسارعت رو
به الاترونرکشدن پر

میرود .امروزه حتی شاهد تأسرس سفارتخانهها مجااز

نرن هسترم (البته فعاالً ناه باهعناوان جاایگنینی بارا سافارتخانههاا فرنیاای).
بهایرترترب ،محتمل است که در آینده با توجاه باه رونادها موجاود در کااه
هنینهها و افنای

انعطافپذیر در ارائه یادمات ،بخا

عمادها از تشاارالت

حاومت به فضا مجاز انتقال پردا کند.
بدونحکومدت :یاای دیگار از تیررارات محتمال در آیناده ،قادرت گارفتر
ملتهایی در عرصه بررالملل است که اساساً دارا دولت نرستند .والبای)2003( 2
بران میدارد که امروزه ،تعداد ملتها موجود از دولتها برشتر است و بعضای از
ایر ملتها (نررر ایرلند) بدون ایناه دولتی با حق حاکمرت بر آنها حاکم باشد در
حال قدرتگرفتر در جهان هستند .ممار است در آینده ملتها باا یاک ساایتار
کنترلی و ارتباطی حداقلی در فضا سایبر و بدون ایناه واقعاً دارا دولتی باشاند
که نماینده آنها باشد بتوانند در نرام رواب بررالملل تأثررگذار باشند .ماانع جاد
بر سر راه تحقق ایر و عرت« ،کنوانسرون کاه

بیدولتی» 3در سازمان ملل متحد

اساات .ایاار کنوانساارون در سااال  1961تصااویب شااده و از سااال  1975در حااال
اجراست .بر اساس ایر کنوانسرون ،کشورها عضو سازمان ملل توافق کردهاند کاه
تا حد اماان از «بیدولتی» افراد در جهان بااهند و به افراد که تابعرات ندارناد و
کودکانی که تازه به دنرا میآیند ،تابعرت دهناد .هادف از اجارا ایار کنوانسارون
تقویت مفهوم دولت -ملت بهعنوان سانگ بناا جامعاه ناویر جهاانی اسات .باا
ایر حال ،تقویت ارتباطات در فضا سایبر و مطالبات گروهها مساتقل مایتواناد
پرشرانی برا تیررر ایر و عرت در آینده بشد.
حکومتباعنوانکاالیتجداری:یاای از جالابتاریر مباحا

مطارحشاده

1 . Lister & Harnish
2. Walby
3. Convention on the Reduction of Statelessness, UNHCR, 2011
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دریصو

آینده حاومت ،انتخاب حاومت توسا ماردم و باهدلخاواه یاود در

فضا سایبر است .در ایر آینده ممار ،مردم نررر هار کااال تجاار دیگار
حاومت یود را بسته به سالیق ،عالقاه و وابساتگیهاا یاود انتخااب کارده و
«یریدار » میکنند .پسازآن ،بایاد تحات آن حاومات زنادگی کنناد .البتاه اگار
نخواهند میتوانند با یرید ناوع دیگار از حاومات ،باه آن بپروندناد .ایار ایاده
اگرده ممار است کمی طننگونه به نرر برایاد ،باهناوعی ساعی در ترسارم آیناده
دموکراسی در فضا سایبر دارد :آیندها که در آن بهجا ایناه مردم با رأ یاود
نوع حامرانی را انتخاب کرده و اقلرت تسلرم اکثریت بشوند ،میتوانناد آزاداناه و
بدون ترس از غلبه اکثریت حاومت مورد نرار یاود را انتخااب کنناد (اشانورر،1
.)2013
حکومتتوسطهوشمصنوعی:شاید یای از بحا برانگرنتاریر حالاتهاا
ممار برا آینده حاومت ،حامرانی هوش مصنوعی بر انساان باشاد .نوشاتههاا،
داستانها و فرلمها بسرار به ایر مو وع پردایتهاند :اینااه حاومات باهجاا
افراد در ایترار مینها الاترونرک باشد .در ادبرات موجود ،دو گوناه بریاورد باا
ایر مقوله وجود دارد :عده کمی با رویارد مثبت به مسئله نگااه کاردهاناد .از نرار
آنها سعادت نوع بشر در کنترل جوامع توس عوامل غررانساانی اسات و تلویحااً
انسان را برا حاومت بر انسان صاحب صالحرت نمیدانند (نگاه کنرد باه آثاار
مانند تمام مشاالت دنرا (1958( 2از آسرموف 3و سرمونن .))1989( 4عاده برشاتر
با نگاه منفی و حتی با ادبرات ویرانشهر  5به ایر مو وع پردایتهاند و اگرداه آن
را غررقابلاجتناب میدانند ،با ایرحال بهعنوان آینده مطلوب از آن یاد نمایکنناد و
انسان را به مقابله با دنرر اتفاقی در آینده فرامییوانند (نگاه کنرد به آثاار مانناد

1. Schnurer
2. All the Troubles of the World
3. Isaac Asimov
4. Dan Simmons
5. Dystopian Literature
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دیون 1از هربرت ،)1965( 2مانا 3از بریر 4و فرلمهاایی از قبرال ساهگاناه مااتریس
سایته برادران وادووسای 5و پایاندهنده سایته کاامرون 6.باا ایارحاال ،نرارات
دانشمندان دریصو

اماان وقوع ایر و عرت در آینده متفااوت اسات :عادها

نررر مالاوم )2000( 7آن را غررممار می دانناد ،عادها مانناد ماوراوک)1999( 8
اعتقاد دارند اجتنابناپذیر است و عدها دیگار مانناد کاالرک )2003( 9آیناده را
متعلق به نسلی از بشر میدانند کاه توانااییهاا فاار اش از طریاق ترکراب باا
فرآور بهشدت توسعه یافته است.
 .3-4تغییر در سرزمین
10

11

همانگونه که موک ،ولمر ،کاراساو ( )2010و والبی ( )2003بران مایکنناد باا
توسعه ارتباطات ،افنای

مهاجرتهاا و جابجاایی افاراد در سراسار جهاان ،لانوم

وجود سرزمرر برا تعریف یک دولت -ملت از اوایر قرن برساتم ماورد پرسا
قرار گرفته است .با توسعه ارتباطات مجاز  ،شاهد پدیدآمدن موقعرتهایی هسترم
که در آنها نق

سرزمرر در تعریف دولت -ملت بسرار کمرنگ شده یاا حتای از

برر رفته است.
سرزمینمجازی:در آینده ممار است تعلق به یک سارزمرر فرنیاای ماالک
ملرت افراد نباشد ،بلاه هویت مجاز همه اجاناء هاویتی ازجملاه ملرات فارد را
تعررر کند .بح

گذار از هویت فرنیای باه هویات مجااز (در بخا

تیررار در
1. Dune

2. Frank Herbert
3. Manna
4. Marshall Brain
5. The Matrix Trilogy, Wachowski & Wachowski, 1999-2003
6. Terminator Collection, Cameron, 1984-2015
7. Chris Malcolm
8. Hans Moravec
9. Andy Clark
10. Mok, Wellman, & Carrasco
11. Walby
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حاومت نرن به آن اشاره شد) یای از رونادها جاد در جواماع اماروز اسات.

1

بهایرترترب ،مالک تعلق به سرزمرر ،ناه وابساتگیهاا فرنیاای بلااه ارتباطاات
تأیردشده در فضا سایبر یواهد بود و هویت سارزمرر و مرزهاا فرنیاای آن
در آینده تیررر کرده و مرزها مجاز در دنرا سایبر جایگنیر آن یواهد شد.

2

یای دیگر از مباحثی نرن که مطرح میشود و از ابعاد حقوقی مختلف ماورد بحا
قرار گرفته است مو وع حق حاکمرات دولات بار فضاا ساایبر اسات

(Zekos,

) . 2011اگر از لحاظ حقوقی نتوان مبنا صحرحی برا ناوع رابطاه بارر دولات و
فضا سایبر تحت حاکمرت آن برقرار نمود ،نمیتوان مباح

مربوط به سرزمرر

مجاز را بهصورت رسمی در آینده قابل تحقق دانست.
حکومتمجازی3بدونسرزمین:با قدرت گرفتر افراد و گروهها غرررسامی
) (Office of the Director of National Intelligence, 2012و توساعه ارتباطاات بارر
ایر افاراد و دیگا ر افاراد کاه باا ایشاان دارا عالئاق مشاترک هساتند ،شااهد
شالگرفتر موجودیتی جدید هسترم که به آن حاومت مجاز گفته مایشاود .در
تعریفی که کلمر )2012( 4ارائه میدهد ،حاومات مجااز باه اجتمااعی مابهم از
افراد اطالق میشود که یود-شناسا بوده و دارا عقاید ،ایادههاا و یاا ارزشهاا
مشترک اجتماعی ،سراسی یا ایدئولوژیک هستند .ایر افراد بهصورت گروهی دست
به اقداماتی برا تأثررگذار در اجتماع و تحقق تیرررات مورد نرر یود مایزنناد.
با ایر تعریف ،هر گروهی که بتواند دست به اقداماتی برا تأثررگذار در جامعاه
بنند میتواند بهعنوان نوعی از حاومت مجاز تعریف شود .با ایرحاال ،معماوالً
ایر تعریف در مورد گروههایی اطالق میشاود کاه باریالف جریاان و یواسات
دولتها شال میگررند ،از افراد در سراسار دنراا تشاارل شادهاناد و در ایجااد
ایالل در نرم جهانی مؤثر هستند .ایر گروههاا عمادتاً در فضاا مجااز شاال
گرفته یا از فضا مجاز برا ارتباطات یاود اساتفاده مایکنناد .دسترسای ایار
1. European Communities, Foresight Future Identities, 2013
2. Digital Domains: Nation, State and Virtual Territory, 1998
3. Virtual-State
4. Coleman
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گروهها به ابنارها اعمال قدرت در سطح وسرع که تاکنون فق در ایترار دولت-
ملتها بوده است ،میتواند باع

برهمیوردن تاوازن قاوا در دنراا شاده و امااان
را بر دیگر ملتها فاراهم

اعمال قدرت توس گروهها ناشنایته یا افراد یا
میکند.
 .4-4تغییر در ملت

اگر به تعریف ملت بازگردیم ،جمع کثرر از مردم که با مرراث ،تاریخ ،فرهنگ یاا
زبان مشترک متحد شدهاند و مقرم یک کشور یا اقلارم مشاخ

هساتند ،تیررارات

ممار در آینده ملت بهیوبی قابل مشاهده است ،ولی متأسافانه در فضاا ساایبر
مطالعات کافی در یصو

تأثررات آینده ایر تیرررات انجام نشده است.

چندفرهنگی:افراد که در آینده در فضا سایبر با یاادیگر ارتبااط دارناد و
جمعرتی را در ایر فضا تشارل می دهناد ،مماار اسات از فرهناگهاا متفااوت
باشند .همانگونه که امروز نرن مشاهده میشود ،دندفرهنگی در بسرار از جواماع
مهاجرپذیر مانند آمریاا ،استرالرا ،کانادا و آلمان قابلمشااهده اسات .باا ایارحاال،
همانگونه که کرملراا )2012( 1اشاره میکند ،جوامع امروز دریصو

موفقرات

یا عدم موفقرت دندفرهنگی و عوامل مؤثر در آن هناوز در حاال مطالعاه

هساتند.

پرسشی که هنوز برا آن پاسخی قطعی یافت نشده است ،ایر است که آیا فضاا
سایبر و ارتباطات مجاز باع

توسعه دندفرهنگی یواهد شد یاا باا ایجااد یاک

فرافرهنگ 2یا تقریب فرهنگها گوناگون به یادیگر باع

همگرایی فرهنگای در

برر افراد جامعه یواهد شد
تاریخسایبری:3یای دیگر از حوزهها قابلبح

ایر است که آیا با پروساتر

ا فراد به یادیگر در فضاا ساایبر  ،از اهمرات تااریخ فرنیاای افاراد در جواماع
فرنیای یودشان کاسته یواهد شد آیا تاریخ سایبر میتواناد جاایگنیر تااریخ
1. Kymlicka
2. Meta-Culture
3. Cyber-History

این افهوم هنوز د جایی استفاده نشده است .از نظر نگا نده شاال تمام تا یخ زندگی یی
سایبری یواهد بود.

ویوم د اییای
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فرنیای برا یک ملت شود در ایر شال از شالگرر یک ملت ،گاروههاایی از
افراد که دارا پرشرنه سایبر مشابه میباشند (مثالً دندیر ساال حضاور در یاک
مجموعه واقعرت مجاز با تجارب مشابه) مماار اسات باا اشاتراک دیادگاههاا،
رجوع به پرشرنه یود و وابستگی که به آن پرشرنه دارند بهآرامی تبدیل به یک ملت
در فضا مجاز شوند.
بیملتی:1گروههاا و افاراد یاا

حاومتهایی تشارل دهند (به بخ

مای توانناد در فضاا ساایبر بارا یاود
تیررر در سارزمرر -حاومات مجااز نگااه

کنرد) .ایر حاومتها مماار اسات واجاد هارچ ملتای نباشاند و فقا از طریاق
دسترسی به ابنار قدرت (بهعنوانمثال حمالت سایبر ) دست به اقدام بننند.
ملتغیرانسانی:در ایر حالت دولتها به جا حامرانی بر مردم ،گروههاایی
متشال از موجودیت هایی غرر انسان را کنترل کرده و حق حاکمرت یود را بر ایر
گروه اعمال نمایند .بهایرترترب ،یک آینده محتمال بارا ملات ساایبر گروهای
کودک از افراد است که بر گروهی بنرگ از غرر انساانهاا حاکمرات دارناد .غرار
انسانها میتوانند اشاال مختلفی را به یود گررند .روباتها بهجا انسان نخسترر
شالی است که در ایر حالت به ذهر میآید .در ادبرات علمی -تخرلای بارهاا باه
لشگر از روباتها بهعنوان جنگجویان آینده اشاره شده است -باه عناوان مثاال،

کتاب مر ،روبات از آسرموف )1950( 2یا ارت

روباتهاا اثار کارترس.)2017( 3

همررطور آیندهپژوهان زیاد نررر نرلسر )2011( 4به جایگنینی روباتها بهجاا
انسانها و تأثررات ناشی از آن بر جوامع اشاره کردهاند .ولی بهغرراز موجوداتی کاه
دارا ظاهر فرنیای هستند ،در فضا سایبر میتوان موجوداتی دیگر را متصاور
شد که زایرده اجرا برنامهها هستند .شبرهساز ها رایانها از انسان ،نررر آنچاه
در فرلم سرمون اثر نراول )2002( 5به نمای

درآمده است ،یای از دنرر جنباها
1. Nationless
2. Asimov
3. Curtis
4. Neilson
5. Simone, Niccol, 2002
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از موجااودات غررانسااانی اساات .گااوردون )2002( 1از سااایبورگهااا 2بااه عنااوان
موجوداتی که ترکربی از انسان و ماشرر هستند یاد میکند که مایتوانناد باهعناوان
جایگنیر انسانی بهعنوان یک ملت تحت نفوذ حاومت قرار بگررند.
نتیجهگیری
هدف عمده ایر پژوه  ،صاورتبناد مجموعاها از آینادههاا مماار بارا
دولت -ملت در پرتو پرشرفتها فناور اطالعات بوده است .مطالعه آینادههاا
بدیل دولت -ملت ،میتواناد دشاماناداز جدیاد بارا مطالعاات راهبارد در
حوزهها اجتماعی و اقتصاد ایجاد کند ،دشمانداز که در آن احتمااالت آیناده
و عدم قطعرتها آن برشتر مورد نرر قرار گرفته باشد .در بخ

قبل ،مجموعها

از آیندهها ممار که با توجه به روندها بررسیشده فنااور از احتماال وقاوع
برشتر بریوردار هستند ،تصویر شد.
با وجود که در ایر پژوه

سعی شده است که شنایتی از ماهرت تیرررات

و مجموعها از آیندهها ممار به دست آید ،هنوز ایار حاوزه مایتواناد محال
مطالعات تامرلی و پژوه ها جد در آینده باشد .از طرفای مباانی حقاوقی و
یصوصاً حقوق بررالملل و ساازوکارهاا باه رسامرت شانایتر اناواع جدیاد از
دولت -ملتها جا بح

و مناقشه اسات ،یصوصااً اینااه همانگوناه کاه هلاد

3

( )2003بران میکند مفهوم کالسرک دولت-ملت و جایگاهها حقوقی آن یود در
حال تیررر است .یای از حوزهها جذاب برا مطالعاات بعاد  ،تادویر اصاول
حاکم بر قوانرر باررالملال و مناسابات حقاوقی مترتاب بار آن اسات کاه بتواناد
آیندهها ممار برا تیرررات دولت -ملت را پوش

داده و برا آنهاا در نراام

برر الملل رسامرت ایجااد کناد .از ساو دیگار ،باا توجاه باه تیررارات وسارع و
برداشتها گاه متضاد از روندها آینده ،عدم قطعرت در پار برنای آینادههاا
بدیل بسرار باالست و در بریی از حوزهها (نررر حاومت ماشررها بر انسانهاا در
1. Gordon
2. Cyborgs
3. Held
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آینده) هنوز اجماعی برر اندیشمندان و متخصصان حوزهها مربوطه وجود ندارد،
بنابرایر بررسی احتماالت آینده و استخرا آیندهها مطلوب یصوصاً بار اسااس
ارزشها و مبانی بنرادیر نرام جمهور اسالمی ایران میتواند حاوزههاا جاذابی
برا پژوهشگران و عالقهمندان باشد .درنهایت ،طبرعت تیرررات اجتماعی و تاأثرر
فضا سایبر و تأثررات آن در حوزهها اقتصاد و اجتماعی هنوز کاامالً شانایته
نشده است ،یای از دالیل آن ایر است که نرریهها اقتصااد  ،جامعاهشناسای و
روانشناسی هنوز متأثر از فضا سایبر تیررر ناردهاند و بهعالوه ،تیرررات از دناان
طرف گستردها بریوردارند که نرازمند تاالشهاا بارررشاتها  1و فرارشاتها

2

برا تحلرل و عرت موجود و ترسرم و عرت آینده هساتند .پژوهشاگرانی نررار
اسالتر )2011( 3در حال انجام دنرر مطالعاتی در حوزهها آیندهپژوهای هساتند
ولی هنوز مدل قابلاعتماد و جامعی برا مطالعاات ملاتهاا ساایبر در آیناده
وجود ندارد .نرریهها جامعاهشناسای و نرریاههاا متنااظر در اقتصااد و علاوم
سراسی نرازمند بازنگر و حتی بازآفرینی هستند تا بتوانند تیرررات در حال وقاوع
را تبررر کرده و همچنرر آینده ایر تیرررات را با دقت و فراگرار برشاتر تبرارر
نمایند.
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