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یرگذار در راهبردهای اقتصادی هرر کوریری   تأثین نهادهای تر مهمنهاد حاکمیت، یکی از 

 شرید.  ملت از آن یراد مری   -الملل با لفظ دولت است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین

همیاره متناسب با تغییرات و  تاکنینپدیده اجتماعی دولت در طیل تاریخ از عهد باستان 

تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیسرت.   ،رو یناتحیالت اجتماعی تغییر یافته است، از 

ارتباطرات و   ،ی کره فنراوری اطاعرات   ا گسرترده یژه با تیجه بره تغییررات و تحریالت    و به

ملرت   -تآورده، تغییرر مفهرید دولر    به وجیدشدن  یجهانیری فرایند گ شکلآن  میازات به

با سررعت و   یا گینه بهت رسد. این تغییرا یر میناپذ اجتناببه نظر متناسب با این تغییرات 

و که ممکرن اسرت باعرس گسسرتری در روابرط نهرادی        باشد میعمق زیاد در حال وقیع 

اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسرلط حاکمیرت برر راهبردهرای اقتصرادی و سیاسری       

ملرت   -حائز اهمیت است که اگر دولت جهت آن ازد. پرداختن به این میضیع شیکویرها 

نرراری برا میضریع آینرده      ینرده آر مفهیمی یا کارکردی شید، هر در آینده دستخیش تغیی

کویرها و تحیالت راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گررفتن ایرن تغییررات از    
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ملرت در پرتری    -دولرت  اعتبار کافی برخیردار نخیاهد بید. در این مقاله، با طرر  تحریالت  

-حیالت کرارکردی و مفهریمی دولرت   ی از تا گینه عنیان به های فناوری اطاعات پیورفت

دهنرده   یلتورک های بدیل محتمرل و تغییررات احتمرالی در عناصرر      ملت در آینده، آینده

 ملت تبیین شده است. -دولت

اطاعرات،   یفنراور  ل،یبرد  هرای  ینرده ملرت، آ  -دولتاقتصاد سیاسی،  :کلیدی های واژه

 پژوهی یندهآ

 JEL: F55, H11, O33بندی  طبقه

 



 

 مقدمه

  آور فار هاا  ایرار دنادیر برابار هار       سرعت رشد و گسترش اینترنت در سال
 1هاافمر و ونااات   به عقرده  گذشته بوده است. صدسالی دیگر  در جمع ارتباط

نتایج ایر گسترش و تأثررات آن در جامعه، ده در سطح ملای و داه    (39: 2004)
در سطح جهانی، دشمگرر است. دنرر رشد سریعی، اینترنت و ارتباطات دیجرتاال  

 .نموده است« بازگشت ررقابلغنوآور  »را تبدیل به 
پرشارفت در فنااور     اثار  بار با گسترش حضور مردم در فضا  سایبر  کاه  

شادن، شااهد تیررارات بنرااد  در      یجهاان اسات و رویاارد    اطالعات اتفاق افتاده
هساتند ایار    القول متفقهمه پژوهشگران بر آن  آنچهمفاهرم اجتماعی یواهرم بود. 

 «  بشر  در حال تیررار اسات  ها گروهماهرت وجود  و نوع ارتباطات »است که: 
. (241: 2009؛ وان الیاار و وان آلساات، 18: 2005، 2)ینساار، دننینگاار و وناااات 

تیررراتای   دهنده نشانبررسی روندها  موجود ( معتقد است 114: 2005) 3باکاردیوا
اساسی، گسترده و سریع در نحوه تعامالت جوامع بشر  است. با تیررار در نحاوه   

نهادهاا و   ،  بشار ، مفااهرمی نررار اجتمااع، جامعاه، ملات      هاا  گاروه تعامل برر 
کنند. یای از مفااهرمی کاه    یررر مینرن ت ها آندهنده یا حاکم بر  رلتشاسایتارها  

 است.« ملت -دولت»گسترده در حال تیررر است،  صورت به
سراسای و محلای    رماتاز تصم ها  اقتصاد  با وجود افنای  استقالل پدیده

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

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   
. بنابرایر، تیرررات مفهاومی  (80: 1987، 1)گرلپرر کننده است رررتعدر جامعه نقشی 

تاأثررات مهمای در اقتصااد و تحاوالت آن در      تواند یا کارکرد  در نهاد دولت می
 .اشدب آینده داشته

ها  فنااور  اطالعاات    رشرفتپملت در اثر  -دولت در ایر مقاله، به تیرررات
هاا  فنااور     رشارفت پپرسا  اصالی مقالاه ایار اسات کاه       پردایته شده است. 

هاا    یناده آهاایی از   اطالعات و ماهرت ارتباطات افراد در فضا  سایبر ، ده گونه
ملت رقم بنناد  پاردایتر باه ایار مو اوع       -تواند برا  مفهوم دولت بدیل را می

ملت در آینده دستخوش تیررار   -حائن اهمرت است که اگر مفهوم دولت جهت ازآن
، روابا  بارر کشاورها، مناسابات     هاا  ملات نگار  با مو وع آیناده   یندهآشود، هر 

الملل و تحوالت اقتصاد  بدون توجه به آن از اعتبار کافی بریاوردار نخواهاد    ررب
تواند شاهد اناواع جدیاد  از تعاامالت     یمبود. با توجه به روندها  کنونی، آینده 

ملت باشد. مفهومی که در ایر مقالاه از آن باا    -یف مفهوم دولتبازتعراجتماعی و 
نام برده شده است. ایر مفهوم، مفهاوم جدیاد  اسات کاه      2«ملت سایبر »عنوان 

تواناد در آیناده    تاکنون در ادبرات مو وع مورد استفاده قرار نگرفتاه اسات و مای   
 د.شو  مرتب  ها حوزها  در  رشته رانمها   مفهوم کلرد  وارد پژوه  نعنوا به

شاامل  داردوب نرر  به  دوم: بخ  به شرح زیر استمقاله حا ر سایتار 
ملات  -ملت و زمرنه ها  تیرررات در دولت-مفهوم دولت ،مرور  بر آینده پژوهی

بررسای  بران شده است. بخ  دهارم باه  ، روش تحقرق سوم. در بخ  می پردازد
تحوالت فناور  اطالعات ورونادها  تیررارات و مناسابات اجتمااعی ایتصاا       

و در پایان  ملت می پردازد-یافته است. بخ  پنجم، به بران آینده ها  بدیل دولت
نرن نترجه گرر  بر اساس مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آماده ارائاه شاده    

 است.
 

                                                                                                                                              

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

 یپژوه ندهیآ. 1-1

 آن را توانناد  یامر  است که مردم م نده،یشدن است. آ در حال سایتهپروسته  ندهیآ
کساب  ( مای گویاد   2002) 1بال . رین  نمایناد  یپ کرده و یاقدامات یود طراح اب

پژوهی اسات. در   یندهآشنایت از آینده و آمادگی برا  مواجهه با آن، مو وع علم 
ایار صاورت کاه دقرقااً در آیناده داه        برنی آینده، به ر پپژوهی، ما به دنبال  یندهآ

آگااهی از   ر پا پژوهان به دنبال کشاف و کساب    یندهآاتفاقی یواهد افتاد، نرسترم، 
پژوهان سعی دارند  مر براان   یندهآها  بدیل و ترسرم تصاویر آینده هستند.  آینده

اه آگا  ها آنبرنی کرده و افراد را نسبت به  ر پها  محتمل را  یندهآاحتماالت آینده، 
هاا، مواناع، رونادها و     رشرانپسعی دارند با شناسایی و کشف الگوها،  ها آنسازند. 
رونادها و احتمااالت    کنناده  مشاخ  تواند  و شواهد  از حال که می ها شارروند

در پار    ازآنچاه را  هاا  ملات و  هاا  شارکت ، ها سازمانجدید در آینده باشد، افراد، 
 3باه تعبرار تاافلر   . (92: 2002، 2)دیتاور  رویشان در آینده قارار دارد مطلاع نمایناد   

 بررسای  مماار،  ها آینده هپژوهان سعی دارند با کاوش رؤیاپردازان آینده، (1978)
 ناو  هایی انگاره مطلوب، ها آینده ایالقی یابی ارزش و محتمل ها آینده یافته نرام
  در ا اساتفاده  قابال هر گاناره  : »دیگو یم( 1996) 4دیتور. رینندبراف آینده از بدیل و

( 1995و  همچنارر معتقاد اسات )   «. آیاد  رن به نرر مای تمسخرآمیصو  آینده 
هاا باورهاا و    هاا  جدیاد هساتند. آن    ها  جدیاد منشاأ رفتارهاا و ارزش    فناور 
اناد باه داال      تار بناا شاده    یمیقدها   ها  قدیمی را که بر اساس فناور  ارزش
ند. به همرر دلرل نوآور  و تفاار یاار    کن ها را سست می ها  آن کشند و پایه می

از قواعد مرسوم اساس اندیشردن به آینده اسات. دساتاوردها  دنارر نگااهی، در     
که باه   هرقدرنمایند، اما  می« ررممارغ»باور، فانتن ، احمقانه یا  ررقابلغابتدا گنگ، 

                                                                                                                                              

1. Bell 

2. Dator 

3. Toffler 

4. Dator 
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ر د شاده  مطارح هاا    ها برشتر فار کنرم و به آینده برشتر نندیک شاویم، گاناره   آن
، تا جایی که تبدیل به ندکن می« عادت»شوند و به آن  می باورتر  قابلیصو  آینده 

 آیند. می حساب به« عاد »زندگی روزمره شده و در نرر ما 
ها  تیرررات و متیررها  مؤثر در پدید آمادن و اعرت آیناده دناان      پرشران

افق زمانی  هرقدربرنی یک آینده مشخ  وجود ندارد.  ر پمتنوع هستند که اماان 
تر یواهناد باود.    ررممارغها  دقرق از و عرت آینده  برنی ر پشود،  نرن بلندتر می
 گویند پژوهان هنگام بررسی آینده از احتماالت آینده سخر می یندهآبه همرر دلرل، 

. (2002، 1)بل پردازند ها  بدیل می   پردایتر به یک آینده محتوم، به آیندهجا بهو 
هاا    باشاند. آیناده   2«هاا  مماار   آیناده »ا  از  توانند مجموعاه  دیل میها  ب آینده

تواناد باشاد، بخشای از     ررنده تمامی احتماالت وقاایع در آیناده مای   دربرگممار، 
قباول جلاوه کنناد. از ایار مراان،       ررقابال غما  نرر ازها  ممار، ممار است  آینده

فرنیاک، قاوانرر و روابا     ها  کنونی ما از قاوانرر   بخشی را که با توجه به دانسته
ر دیگا هاا  تعااملی بشار، ریادادها  تارارپاذیر طبرعای و        معلولی، نراام  -علت
هاا    آیناده »هاا   جادا کارده و باه آن    ،توانناد اتفااق برافتناد    ها  بشر  مای  دانسته
هاا  مماار، باا توجاه باه       . در مران آیناده (2001، 4)وروس گویرم می 3«قبول قابل

شناسرم و روندها  فناور ، احتمال وقوع بریای برشاتر    هایی که امروز می پرشران
تاریر   پاسخ ایر پرس  که محتمال نامرم.  یم« ها  محتمل آینده»است. ایر دسته را 

تواناد   مای  است. تیررر شرای  وابسته به شرای  یپاسخ آینده ده یواهد بود، یود
 از  ا مجموعاه  همارر دلرال،   باه . دهاد  افانای   را دیگار  ا  احتمال وقاوع آیناده  

متفااوت   بر اسااس مفرو اات   کدام هر که داشت یواهد وجود محتمل ها  آینده
 ها آن از یک هر مشخ  در تیررر  بروز موجود یا و تداوم شرای  پایدار درباره 
ا  وجاود   ها  ممار، معماوالً آیناده   در مران آینده .(78: 1997، 5)بل آیند پدید می

                                                                                                                                              

1. Bell 

2  . Possible Futures 

3  . Plausible Futures 

4. Voros 

5. Bell 
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ها مارجح اسات. باه دنارر      ارزشی آندارد که برا  گروهی یا  بر اساس نرام 
یک سازمان، یاک   برا  مثالگویرم. ایر گروه یا  ) می 1«آینده مطلوب»ا   آینده

 سررشاته کند تاا باا در دسات گارفتر      جنب  اجتماعی، یک ملت و ...( تالش می
حوادث، آینده مطلوب یود را محقق کند )یا احتمال تحقاق آن را برشاتر نمایاد(.    

شاود و معماوالً    معموالً بر اساس یک قضاوت ارزشی انتخااب مای  ا ،  دنرر آینده
 .(2001، 2)وروس دارا  محتوایی ذهنی و معطوف به آمال هستند

 ملت -دولت. 1-2

، ملت جمع کثرر  از مردم اسات کاه باا مراراث،     3نامه آکسفورد بنا بر تعریف لیت
و مقرم یک کشور یاا اقلارم مشاخ      اند شدهتاریخ، فرهنگ یا زبان مشترک متحد 

از افراد انسانی کاه عمومااً در     ا دستهنامه دهخدا، ملت  هستند. بنا بر تعریف لیت
 باشاند  ییاک معرنی ساونت ایترار کرده و دارا  وحدت نژاد و زبان و مذهب ما 

ایر وحدت برا  آن افراد طرز فار و تاریخ مشترک بدان گوناه ایجااد    که  طور به
 (4: 2000) 4گوهناو . (1370)دهخادا    ها پدید آورد روند همنیستی برر آنکند که پ

ملات گاروه   »کناد:   یمیناه ده درن  نرست تعریف ا باملت یود را  معتقد است:
. در کالم دیگار، آنچاه   «اجتماعی نرست، گروه مذهبی نرست، و گروه نژاد  نرست

کند محصول ترکرب یاتاایی از عوامال تااریخی     یمافراد یک ملت را به هم متصل 
ده اجتماعی، ده مذهبی و داه  »کاه  یابد:  باالتواند به یای از ابعاد  ینماست و 
 «.نژاد 

ناماه   گرارد. بناا بار تعریاف لیات      در کنار مفهوم ملت، مفهوم دولت شال می
یااک جامعااه  عنااوان بااهل ملاات یااا اقلرماای اساات کااه  ، دولاات شااام5آکساافورد
گررند. همچنرر دولت معاادل   یمشده سراسی تحت یک حاکمرت قرار  یده سازمان

ناماه دهخادا    حاکمرت مستقر در یک کشور تعریف شده است. بنا بر تعریف لیات 
                                                                                                                                              

1  . Preferred Future 

2. Voros 

3. Oxford Compact English Dictionary, 1996 

4. Guehenno 

5. Oxford Compact English Dictionary, 1996 
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 از حاکماه  هعالر ترئه همجموع ،ناوزیر گروه ،تلدو رئتهدولت عبارت است از 
 و مجریاه  هقاو  ،حاکماه  رئات ه ،دستگاه حااومتی  ،سلطنت ،حاومت ،وزرا و شاه

 1همانگونه که اپلو و روزوو. (1370)دهخدا،  ر مملات حاومت کنندب که گروهی
هساتند کاه    2هاا  ملات  -الملل، ایر دولات  رربدر رواب  کنند،  ( بران می21: 2004)

ملات   -تعریف عملرااتی دولات   عنوان بهشوند. تعریفی که در ایر مقاله  یمتعریف 
ملات، ناوعی از قادرت     -به ایر صورت است که دولت ،مورد استفاده قرار گرفته

، دارا  قلمرو جیرافرایی مشخصای اسات   نخستنرامی است که  -حاکمه سراسی
کند؛ دوم، دارا  حق حاکمرت است،  یمکه در محدوده آن حاکمرت یود را اعمال 

 -ر دولات دیگا آن مستقل از نفاوذ یاارجی    نرر  قدرت حاکمرت لحاظ ازیعنی 
  هاا  نقا  ؛ سوم، دارا  حاومتی متشال از دفااتر و  استها  یتموجودها یا  ملت

عمومی است که قلمرو و مردم دایال آن را بار اسااس قادرت حاکماه کنتارل و       
بر رو  زمرر و ثابتی هماراه   شده مشخ کند؛ دهارم، دارا  مرزها   یممدیریت 

روجی و در بریی مناطق همراه با حصاار اسات کاه توسا      با مباد  ورود  و ی
شود؛ پانجم، حاومات مساتقر در آن ادعاا       یمنگهبانان مرز  و ارت  محافرت 

انحصار در مشروعرت استفاده از اجبار ماد  بر مردم یود را دارد؛ ششم، جمعرات  
دهناد؛ هفاتم،    یما ر ، نوعی از هویت ملی را از یاود نشاان   وب کمتسل  آن،  زیر
، 3)وینسانت   دکنا ن قلمرو یود تاره ار  بر اطاعت و وفادار  ساکنوب کمتواند  یم

1371 :82). 
ملات، جادا از وجاوه قاانونی و      -آید، یک دولت یبرماز ایر تعریف  دناناه

حاومات،  »اساتوار اسات:    هاا  آنحقوق حاکمرت آن بر پایه سه رکر و رواب  برر 
یر تار  مهام کاه یاای از    حاکمرات شاده،   . بر اساس ایر مدل ساده«ملت و سرزمرر

ملات باا ارکاان یاود      -ملت است، به شال روابا  دولات   -ها  دولت رصهیص
 نشان داده شده است. 1شال ایر مدل در  ،شود یمتعریف 

 
                                                                                                                                              

1. Opello & Rosow 

2  . Nation-States 
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 ملت -ارکان دولت .١شکل 

 

 ملت و مناسبات قدرت -تحول در دولت. 1-3

مفهوم دولت در طول تاریخ بشر و با توجه به تیرررات و تحوالت اجتمااعی تیررار   
بار اسااس قبرلاه، روابا  نسابی،       مناسباتیافته است. در جوامع ابتدایی قوانرر و 
 عناوان  باه شوند و نهاد   ی میده سازمان یانواده گسترده یا شال یاصی از تعاون

ها  سراسی  شود. بعد از جوامع ابتدایی، شاهد ظهور سازمان دولت در آن دیده نمی
. شاهرها  یوناانی،   اناد  داشاته تر  هسترم که پر  از پردای  دولت وجود  پرشرفته
: 1371)وینسانت،  اناد   ی از ایر گونهوسط  قرون  سراسی ها و سازمانها  امپراتور 

تا قبل از رنسانس و جنب  اصالح مذهبی، جامعاه غربای باا هویات دینای      . (117
بخشای دینای نقا  بسارار      ، امپراتور  و قلمرو کلرسا در ایر هویتشد یتعریف م
انعقااد   یاسات کاه در پا    ا  یاده پد ،1راییدولات وساتفال  کردند.  یا  ایفا م برجسته

عباارت بودناد از دو    یتفالسو معاهداتپا به عرصه وجود نهاد.  یمعاهدات وستفال
در  یماذهب  سااله  یسا   هاا  جناگ  یاان که در پا« 3نابروکوسا»و « 2مونستر»معاهده 

نمااد عصار    وسمبل  ی. وستفالردبه امضاء رس 1648آلمان در سال  یمنطقه وستفال

                                                                                                                                              

1  .Westphalian State 

2. Münster 

3. Osnabrück 
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نمااد   یوساتفال  یگار، د عباارت  قلماداد شاد. باه    یمل  ها و نقطه آغاز دولت یدجد
دولات باه مفهاوم مجموعاه مؤسساات       باود.  الملال  رررواب  با  حوزهرنسانس در 

دولات مار    گفات  یکه مپادشاه مران رفت و مفهوم دولت در شخ   کننده از اداره
هستم تعمرم پذیرفت و مقررات حقوقی با اراده پادشاهان اعتبار یافت. جامعه بارر  

آناه بر مبنا  حقوقی تشارل شود بر مبنا  سراسی تشارل شاد و    جا ها به دولت
مبناا  روابا     به عهده گرفت. ها تدر رواب  دول  سراست از ایر پس نق  مؤثر

)ارسانجانی،   باود رعایت اصل توازن قوا  ،یی که ایر قرارداد را عقد کردندها دولت
1348 :104). 

را در یصو  تحول دولت با در نرر  1مارکس( نرریات 129: 1377تنهایی )
 ،رده اسات. بار اسااس ایار بررسای     تیرررات اقتصاد  اجتماعی بررسی کا گرفتر 
  اشاتراکی  هاا  دولات متناسب با و عرت اقتصاد  و اجتماعی باه شاال    ها دولت
 -دار  )دولات  یهسرما  ها دولتو    فئودالیها دولت ، دار برده  ها دولتاولره، 
با توجه باه دگاونگی ترکراب زور )قادرت     ( 602: 1975) 2. ترلیاند درآمدهملت( 

)قدرت اقتصاد  ( تحول مفهوم دولات را بررسای کارده و ساه     نرامی( و سرمایه 
هاا، و    امپراتورشهرها،  -دولت که عبارتند از: شال از دولت را معرفی کرده است

ملت(. با توجه به دیدگاه ترلی با تیررار در ترکراب زور و    -  ملی )دولتها دولت
هاا در عرصاه    ترشارف پ .مفهوم دولت نرن در آینده ددار تیررر یواهد شاد  ،سرمایه

آورد، هام اقتصااد را دگرگاون     یما فناور  اطالعات هم تیرررات اجتماعی به باار  
دهاد و هام ترکراب قادرت نراامی و       کند، هم مفهوم زور و قدرت را تیررر می یم

 -سازد. ایر تیرررات مفهاوم دولات   یمقدرت اقتصاد  و سایتار قدرت را متحول 
 دهد. یمرر قرار داده و تیررر تأثملت را تحت 

ملت، یصوصاً در بستر  -تیررر مفهوم دولت:ملت-تشدنوپایاندولیجهان
در دهاه ناود باه آن     ویاژه  باه ن زیااد   اشدن، مو اوعی اسات کاه محققا     یجهان

ملت، ظهور اقتصادها   -پایان دولتدر کتابی به نام ( 61: 1995) 3. اومااند پردایته
                                                                                                                                              

1  . Karl Marx 

2  . Charles Tilly 

3. Kenichi Ōmae 
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ملت در کنترل بازارهاا  اقتصااد  در    -دریصو  کاه  قدرت دولت  ا منطقه
  بحا   ا منطقه  محلی برا  حاکمرت بازارها  ها ائتالفرر  گ شالسطح ملی و 

داناد. از نرار اوماا،     یما اجتناب توسعه ارتباطات  ررقابلغکرده است و آن را نترجه 
به پایاان رسارده اسات و     ها آنها شبره دایناسورهایی هستند که عصر  ملت -دولت

 -پاردازد کاه حراات دولات     یمبه نرروهایی  (1997) 1گ یود هستند. مانمنترر مر
محرطای، هویات    یسات زدار  جهاانی، یطارات    یهسارما »کنناد:   یمملت را تهدید 

 باریالف تواناد   یما . از نرار و ، هویات سراسای    «اتمی-رترک فراژئوپلسراسی و 
 ملات  -  پرشرر باع  افنای  همبستگی ملای شاده و باه تقویات دولات     ها گفته

منتهی شود. از طرف دیگر، نرروها  اقتصاد  در کشورها  شمال باع  تضاعرف  
حاال   یرا باکشورها  جنوب باع  تقویت آن یواهد شد.  ملت شده و در -دولت

از نرر مان، برآیند عملارد ایر نرروها باع  تیرررات مااهو  در مفهاوم حاکمرات    
 رد. کملت تعریف یواهد  -شده و کارکردها  جدید  برا  دولت

کاه   2در گنارشای از شاورا  ملای اطالعاات آمریااا     :ظهوربازیگرانجدیدد
را بررسای کارده اسات، یاای از      2030سناریوها  محتمل بارا  جهاان در ساال    

ر دیگا ررگذار  آن بار  تأثابرروندها  جهان امروز که به دلرل ماهرت، گستردگی و 
بار   .3اسات « انمندشدن فرد تو»شود،  یمشنایته  ها آنیر تر مهم عنوان بهابرروندها 

و تیررار ترکراب جمعرتای در    « طبقاه متوسا   »اساس ایر گنارش، رشاد فنایناده   
، باع  دسترسی برشتر طرف وسارعی از افاراد باه درآماد،     توسعه درحالکشورها  

ترتراب، در آیناده شااهد     یرا بهآموزش، سالمت و اطالعات در جامعه یواهد شد. 
ایر یاود منجار باه ایفاا  نقا  طبقاه        .یواهرم بودا  جهان  یهالتیرررات عمرق 

 توسعه درحالمتوس  در تأسرس و تیررر نهادها  اجتماعی یصوصاً در کشورها  
  آور فار دسترسای طبقاه متوسا  باه      .(2013، 4)بردسال، مرر و ساوا  یواهد شد
دهد که برشتر بر تصمرمات  یم  اجتماعی، به ایر طبقه قدرت ها شباهاطالعات و 

                                                                                                                                              

1. Michael Mann 

2  . National Intelligence Council 

3. Office of the Director of National Intelligence, 2012 

4. Birdsall, Meyer, & Sowa 
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  اجتمااعی و ارتباطاات   هاا  شباهررگذار باشد. از سو  دیگر، استفاده از تأثدولتی 
دهاد باا هام ارتبااط      یما اینترنتی، به افراد  که دارا  عالئق مشترک هستند اماان 

یی را تشارل دهند. با گسترش طبقه متوس ، شاهد روند رو ها گروهداشته باشند و 
مرلاه، پرترسار و   )فریدری ،  بودیی یواهرم ها گروهآمدن دنرر  به وجودبه رشد 
 .  (2010، 1کوستر

یاای دیگار از   :یردولتدیبداابرارهدایتددر غیهداگروهدسترسیافرادو
هاایی اسات کاه      فنااور شدن افراد، افنای  دسترسی ایشاان باه    پرامدها  توانمند

  زیستی و ها سالحسالح مورد استفاده قرار گررند. حمله دقرق،  عنوان بهتوانند  یم
 طاور  باه ابنارها  سایبر  دناد گاروه عماده از ایار ابنارهاا هساتند کاه اماروزه         

ترتراب،   یار ا باه وجود دارد.  ها آنرردولتی به غ  ها گروه  اماان دسترابی ا گسترده
  ایجااد کنناد،   ا گساترده توانناد تهدیادها     یما یی یار  از دولت ها گروهافراد و 

هاا( باوده اسات.     ملات  -)دولات  ها دولتانحصار ازایر فق  در  ر پاماانی که تا 
 ،  اجتمااعی هاا  شاباه تواند از طریاق   قدرت سایبر  در یار  از مردان جنگ می

  را فراهم ساازد کاه منجار باه تاأثررات      ا شباه  اجتماعی ها جنب اماان ظهور 
  اطالعات آور فرگسترده اقتصاد ، سراسی و امنرتی شوند. ایر قدرت از اماانات 

شاود کاه    یمیجاد هماار  و ارتباط برر افراد مختلفی با عقاید مشابه فراهم برا  ا
ترترب، سایتار توزیع قدرت  یرا به .2فرنیای با هم در تعامل نرستند صورت بهلنوماً 

تار باوده و در    شاده  الملل تیررر یواهد کارد و قادرت بسارار توزیاع     در عرصه برر
دست تعداد  محدود از باازیگران   ها  مختلف توزیع یواهد شد. قدرت از کانون

)قاسامی،   ملت یار  شده و در تمامی دنراا توزیاع یواهاد شاد     -در قالب دولت
زدایی از دولت و افول مشروعرت آن و فرورین  مرزها  ملای و   . مرجعرت(2010

هاا    عاالوه، توساعه روش   هافول حاکمرت ملی از تهدیدها  مهم در آینده است. ب
ارتباطاات و همچنارر تناوع مو اوعی      ،فنااور  اطالعاات  نفوذ به دلرال توساعه   

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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شادن   ها  زیرسایتی کشور نترجه افنای  و تنوع مناابع و تقویات و کااراتر    حوزه
یاافتر   ملات باعا  شادت    -. کااه  اقتادار دولات   اسات ابنارها  سنتی تهدیاد  

افاراد و توساعه نهادهاا  فراملای و      ،هاا  ها  متقابل، افنای  نق  گاروه  وابستگی
در مناسبات قدرت یواهد شد  ،نهادها  فروملی که دارا  ارتباطات جهانی هستند

 .(7: 1382)درویشی سه تالنی، 
شدن، فضا و مفهوم  یجهانیند افر:ملت-وتغییرکارکرددولتهافاصلاکاهش

 یملا  رات حاکم معناوان تجسا   دولات باه  زند.  یمملت وستفالرایی را برهم  -دولت
از  یاای  بلااه دولات   ،رسات ماافوق جامعاه ن   یگرو د شود یتر م کمرنگ یجتدر به

ملات در آیناده باا     -یر دولتبنابرادهد.  یمن را سازما ا  است که جامعه یینهادها
ر محتاوا متفااوت   آنچه امروز با آن مواجه هسترم هم از نرار شاالی و هام از نرا    

متقابال   یجهان به سمت رواب  و وابساتگ  یوقت. (91: 1389)جعفر ، یواهد بود 
در  یو جهاان   ا فرامنطقه  ،ا منطقه ی،محل ها  یسوق داده شده باشد، تمام وابستگ

 یهمانند گذشته در سطوح ملا  توانند ینم یگرها د دولت ، پساند شده ردهتن یادیگر
ساطوح   ی جهاان، افانا   شادن  بار کوداک   شادن  یجهاان  یند. درنما رماتخاذ تصم

شاده   هپردایتاقتصاد   ها  رتفعال ی و افنافناورانه  ها  رشرفتدر اثر پ ها یآگاه
وارد  هاا فشاار   آن رات و اساتقالل و حاکم  یمحل ها  امر یود به دولت . ایراست
 .(638: 1370)قوام، آورد  یم

 روش تحقیق. 2

ا  از  رهفر ا جنس تحقرق حا ر از نوع اکتشافی است. بنابرایر، باه دنباال اثباات    
 هاا  آناحتمال وقوع  برا تصاویر آینده یا حدسی یردمندانه  بارهشده در پر  تعررر

مفرو ات کلرد   باشرم. یمنرسترم، بلاه به دنبال کشف احتماالت و تصاویر آینده 
 است عبارتند از:بنا شده  ها آنکه ایر تحقرق بر پایه 

  ،بنااابرایر، بررساای تیرراارات هاساات ترااقطع  از عاادم ا مجموعااهآینااده .
  ها ندهیآ  مختلف از آینده است که ها ترو عاجتماعی در آینده نرازمند بررسی 

 .شوند یمبدیل نامرده 
  اجتمااعی در  ها دهیپد  فناور  باع  تیرررات در ها شرفترپتیرررات و  
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 و تصاویر متنوعی را پدید آورند. شوند یمآینده 

  ی، اماااان بررساای و کسااب داناا  در پژوهاا ناادهیآ  هااا روشاسااتفاده از
 .کند یم  اجتماعی را برا  ما فراهم ها دهیپد  بدیل ها ندهیآیصو  
  ( 115: 1997)بال   آنچاه ی بار مبناا    پژوها  ناده یآسایر مفرو ات عمومی
 قرار گرفته است. مدنرردر ایر تحقرق  ،  کرده استبند صورت

ها استفاده شده  برا  کشف احتماالت آینده در ایر تحقرق، از ترکربی از روش
شده بر رو   و بررسی مطالعات انجام ا  است. ابتدا با استفاده از تحقرقات کتابخانه

تحوالت فناور  اطالعات در آینده که دارا  تأثررات اجتمااعی  ، فناور روندها  
اند. بارا  بررسای و انتخااب رونادها  فنااور  در حاوزه        شناسایی شده ،هستند

نگاار    یندهآدر حوزه  یبرهافراد ها   فناور  اطالعات، عمدتاً از نررات و گنارش
اساتفاده شاده    5و سارلوا  4، کجاار 3، کورتنویل2، کاکو1فناور  نررر کالوس شواب

 است.
، از ملات  -آوردن تصااویر  از آیناده دولات    به دسات در مرحله دوم، برا  

تصویرساز  از آیناده را   (2008) اهلل یتعنااستفاده شده است. « پرچ و مهره»روش 
یای  عنوان بهرا « پرچ و مهره»پژوهی بران کرده و روش  یندهآپنجمرر رکر  عنوان به

تصااویر آیناده معرفای کارده اسات. در ایار روش، ساایتار        ها  ایجااد   از روش
یک مدل مفهومی و انتناعای بارا  آن    ،و عرت موجود برا  مو وع مورد مطالعه

شود. سپس با توجه به روندها  موجود، تیرررات ممار در اجاناء آن   استخرا  می
از اجناء مدل با معاادل آن در   هرکدامها  بدیل  یندهآتبررر شده و برا  رسردن به 

دیگر، مدل انتناعی و ع موجود هر بار باا مفارو     رانب بهشود.  آینده جایگنیر می
. شااود دادن تیرراارات در بخشاای از ماادل بااه ساامت آینااده سااوق داده ماای  قاارار

                                                                                                                                              

1  . Klaus Schwab 

2  .Michio Kaku 

3  . Ray Kurzweil 

4  . Anne Lise Kjaer 

5  . Jason Silva 
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 1ها  بدیل ممار قابل استخرا  اسات. وروس  یندهآترترب، طرف وسرعی از  یرا به
نقشاه   یساادگ  تاوان باه   ایجااد تصااویر آیناده، مای     کند که برا  یشاره م( ا2003)

ها در عناصر  ا تیررر فر رهی دیگر  را بعلیا هر نقشه  ها آنها و رواب  برر  سرستم
را به ها  ممار  آینده طرفی ازحرکت داد و به سمت آینده ها  متشاله یا رواب  آن

ایر همان روشای اسات کاه در ایار      .ایر صورت ایجاد کرد که کامالً معتبر هستند
 پژوه  از آن استفاده شده است.

مادل   ملات، از  -در پژوه  حا ر، برا  ترسرم تصااویر  آیناده از دولات   
. بارا  درک دگاونگی تیررار،    شده اسات استفاده  (1شال )ملت  -انتناعی دولت

از  هرکادام . اند گرفته قرارها بر جوامع مورد بررسی  روندها  فناور  و تأثررات آن
 -ا  از تیرررات آینده را در ارکان مدل مفهاومی دولات   شده، گونه روندها  بررسی
ملات، بار    -ترترب، برا  ایجاد تصاویر آینده دولت یرا بهکشند.  ملت به تصویر می

از ارکان ملت، دولت، سرزمرر و همچنرر ناوع   هرکدام، «پرچ و مهره»اساس روش 
  هاا  معاادل با به سمت آینده سوق داد و  توان یها را م یا ترکربی از آن ها آنرواب  

ها  بادیل مماار    یندهآتصاویر  ترترب، یرا به کرد.آینده جایگنیر در ها  سایبر  آن
 د.شون ایر تیرررات ایجاد می بر اساسملت  -برا  دولت

بررسی تحوالت فناوری اطالعات و روندهای تغییرات و مناسبات . 3

 اجتماعی

 انقالب صنعتی چهارم و روندهای مهم فناوری. 3-1

 شادن  مطارح   در حال پرشرفت اسات. باا   آور سرسامفناور  اطالعات با سرعت 
روندها  جدید و توساعه کاربردهاا  فنااور  اطالعاات در یاک دهاه گذشاته،        

، معتقدناد کاه بشار وارد عصار     (2019) 2شاواب  ازجملاه بسرار  از اندیشمندان، 
جدید  به نام انقالب صنعتی دهارم شده اسات. ویژگای اصالی انقاالب صانعتی      

ترکرباای از  کناد،  ابی بااه همارر ناام برااان مای   کااه شاواب در کتا   گوناه  آندهاارم،  

                                                                                                                                              

1  . Joseph Voros 

2  . Schwab 
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دیجرتاال و برولوژیاک را   هاا  فرنیاای،    مرزها  برر موجودیتهاست که  فناور 
. اینترنت و اتصال اشاراء باه یاادیگر، زیرساایت اصالی انقاالب       کند کمرنگ می

سال آینده، اینترنت باه   10، معتقد است که در (2014) 1صنعتی دهارم است. کاکو
  کاه در آن افااار، احساساات، هرجاناات و     ا شاباه دیل یواهد شد، تب 2نت-مین

  در ا شاباه   زمرر انتقال پردا کنند. ارتباطاات  سو آنتوانند در لحره به  یمحافره 
، (2010) 3باه عقراده کورتنویال   ها را به هم متصل یواهاد کارد.    آینده همه انسان

دهاارم اسات. و    ها  انقاالب صانعتی    یر فناور تر مهمهوش مصنوعی یای از 
هاا از   ا  یواهد رسرد که در آن ماشارر  بشر به نقطه، 2049دارد که تا سال  بران می

نامد و  می 4ایر نقطه را نقطه تارنگیها هوشمندتر هستند. و   همه جهات از انسان
عقرده دارد که از ایر نقطه به بعد بازگشتی برا  بشر به سمت زندگی قبلی وجاود  

ویل همچنرر عقرده دارد که در آینده بشر برشاتر اوقاات  را   . کورتننخواهد داشت
یواهاد گذراناد. در ایار فضاا  ساایبر ،       6و واقعرت افنوده 5در واقعرت مجاز 

یناه صدها کرلاومتر از  ا بامالقات و حتی لمس کنند، توانند همدیگر را  ها می انسان
ر اسات هارچ   هم دور هستند. بریی از مردمی که در ایر فضا حضور دارند، مماا 
، (2018) 7سارلوا  .موجودیت فرنیای نداشته و فق  زایرده هوش مصانوعی باشاند  

نقا    8هاا  داده ترسارم یواهاد کارد. کاالن    ها  آینده را انقالب دادهدارد که  بران می
هاا    دادن به سایتارها  جدید اقتصااد  یواهناد داشات. شاباه     شالکلرد  در 

در در کنار هاوش مصانوعی،    ها توس  آن دشدهرتول  ها داده کالن و 9اینترنت اشراء
، (2016) کجاار  .تجربه جدیاد  از زنادگی را بارا  بشار رقام یواهاد زد       آینده

                                                                                                                                              

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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: سونی، نوکراا و تویوتاا معتقاد اسات    ها  بنرگی نررر  پژوه و مشاور شرکت یندهآ
فناااور  زنجرااره بلااوکی، مفاااهرمی ماننااد اعتماااد، حااریم یصوصاای و قواعااد   »

 . « دگرگون یواهد کردرا کامالً وکار کسب

 تحوالت فضای سایبری و فناوری اطالعات. 3-2

وقاوع جها  انفجاار  روناد      دهناده  نشانآیریر آمار موجود :استفادهازاینترنت
تعاداد کااربران    2000-2017استفاده از اینترنت در نقاط مختلف دنراست. از ساال  

  ها بخ برابر شده است. ناته مهم، توجه به روند تیررر در  6/10جهانی اینترنت 
در حاال پروساتر باه     سرعت بهمختلف جهان است. مردم آسرا، یاورمرانه و آفریقا 

ران  انگ اعجابمو  جهانی استفاده از اینترنت هستند. سرعت رشد در بریی مناطق 
برابار و در   7/44در یاورمراناه   هاا  ساال ت در طی ایار  است. تعداد کاربران اینترن

 1.برابر شده است 9/85آفریقا 
هاایی کاه اماروزه شااهد آن هساترم،       یدهپدیای دیگر از :یاجتماعیهاشبکا

  اجتماعی اسات. ماردم دنراا، یصوصااً نسال      ها شباهتوسعه انفجار  استفاده از 
نند و ارتباطاات یاود را شاال    ک یمحضور پردا  ها شباهازپر  در ایر  ر بجوان، 

دهند. ایر نوع از ارتباطات اجتماعی در مراان جواناان بسارار  از کشاورها باه       یم
 ،آیاد  یما  حسااب  باه ی از زنادگی روزاناه آناان    جنئا و  شده  لیتبدعادت روزمره 

ساله تجرباه   17تا  13جوانان  درصد 90در آمریاا بر  از  مثال عنوان بهکه  طور  هب
 2عضاویت  دارا  مشخصاات  ها آن درصد 75استفاده از شباه اجتماعی را داشته و 

، 5، گوگل پالس4  اجتماعی عمومی مانند تویرترها شباه. 3باشند یم ها شباهدر ایر 
ی از زندگی اجتماعی جوانان و حتای  جنئ 7الخصو  فرسبوک یعلو  6ما  اسپرس

                                                                                                                                              

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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، تاا  1ا  مارکات از طارف   منتشرشاده گنارش  بنا برآیند.  یم ابحس به ساالن بنرگ
باار از یاای از    مرلرارد نفار در جهاان حاداقل مااهی یاک      5/2بر  از  2017سال 

بار اسااس ایار گانارش، در حاال       .کنناد  یم  اجتماعی استفاده ها شباهاماانات 
  اجتمااعی اساتفاده   هاا  شاباه حا ر تقریباً در دنرا از هر دهاار نفار یاک نفار از     

 2.ندک یم
انقالب فناور  باع  شده است کاه حجام بسارار    :واینترنتاشیاهادادهکالن

مداوم در دنرا تولرد، نگهدار  و پردازش شاود. حجام و    صورت بهعررمی از داده 
شود  برنی می ر پروزافنونی در حال افنای  است.  طور بهها  سرعت تولرد ایر داده

)راینانل،   زتابایت در ساال برساد   160به  2025ها در جهان در سال  که تولرد داده
هاا، ناوع    . عالوه بر افنای  حجم و سرعت افانای  داده (2017، 3گانتن و ریدنرنگ

و باا   4یافته ها  سایت ها فق  با داده . امروزه سازماناند شدهها نرن بسرار متنوع  داده
هااا   طرااف وساارعی از داده رو نرسااتند، بلاااه هشااده روباا رااررتعقالااب از پاار  

ها  الاترونرک، صدا، ویدیو، عااس و   نررر نامه 6و بدون سایتار 5یافته سایت نرمه
فاراوان و   افانوده  ارزشتواناد   ها می کنند که تحلرل آن غرره را دریافت و ذیرره می

، و عرت بازار، مشتریان و حتای جامعاه ایجااد    وکار کسبدرک جدید  از محر  
امااان   7شاده  عیا توزبا کمک محاسابات  « ها کالنداده»ا  موسوم به ه نماید. فناور 

نماینااد. یااای از  ذیراره و پااردازش ایاار حجاام بساارار باااال از داده را فااراهم ماای 
هاایی   تواند حاو  داده یمدستاوردها  مهم پردازش دنرر حجم باالیی از داده که 

برنای رفتاار    ر پدر  با ارزش از جوانب مختلف رفتار یک پدیده باشد، توانایی باال
یااد   8«تحلرل پرشگویانه»ها به تیرررات است که از آن به  ساز  واکن  رهشبآینده یا 

                                                                                                                                              

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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. باا ظهاور فنااور  اینترنات اشارا در      (2016، 1)کاوانرالس، کر  و والستر شود می
  ایرر، اماان اتصال اشراء مختلف به اینترنت و باه یاادیگر فاراهم شاده     ها سال

فعال در محر  پرراماونی   صورت بهتوانند  ها و اشراء می اتصال، دستگاهاست. با ایر 
ترتراب، اشاراء    یرا به .  اطالعات بپردازندگذار اشتراکمشارکت داشته و به تبادل و 

مساتقل و   صاورت  باه توانند تا حد زیااد    به همراه شباه و مراکن پردازشرشان می
شود تا ساال   برنی می ر پ 2.ررندبدون دیالت انسان فعالرت کرده و حتی تصمرم بگ

 3.مرلرارد دستگاه به اینترنت متصل باشند 75بر  از  2025
از زمان شاست گر  کاسپاروف، قهرمان شاطرنج جهاان، از   :هوشمصنوعی

، هاوش مصانوعی   تاکنون 1997در سال « آبی عمرق»سایت آ  بی ام به نام  رایانه
توانند اشراء را در یک عااس یاا    می ها رایانهامروزه  4.پرشرفت کرده است شدت به

ها را برانند و باه ماا    ویدیو تشخر  دهند، متون را بخوانند و ترجمه کنند، یودرو
بر اساس تعریاف   (2016، 5)روبرتس ی زندگی روزمره کمک کنندده سازمانبرا  
اسات کاه باه     رایاناه   از علاوم  ا شایه (1 :هوش مصنوعی 6وبستر-نامه مریم لیت
توانایی یک ماشارر بارا     (2 .پردازد نحوه رفتار انسان توس  ماشرر میساز   رهشب

هاا  ایرار، یصوصااً در عرصاه      تقلرد رفتار هوشمند انسانی اسات. باا پرشارفت   
هاا و  رایاناه هاا، توساعه انفجاار  تاوان پردازشای       داده   و پردازش کالنآور جمع

ش مصانوعی  ها  پردازش توزیع شاده و رایاان  ابار ، هاو     پرشرفت در فناور 
)بنجراو،   در حال پرشارفت اسات   شدت به اتاا قابلیک فناور  پرشرفته و  عنوان به

هوش مصنوعی   برا یاجتماع  تقا ااز سو  دیگر، . (2016، 7شالدوور و راسل
تحقرق و توساعه آن  در  یعسر ررراتسرعت در حال گسترش است و منجر به تی به
ونقال،   حمال  ی،هوشامند، پنشاا    در شاهرها  یداهداف و مشاالت جد شود. یم

                                                                                                                                              

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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باادون راننااده و   یودروهااا ررهوشاامند و همچناا و محصااول راادتول ات،تاادارک
هاا   از شارکت  رار دارناد. بسا  هوش مصنوعی به توسعه  رازهوشمند، ن ها  یگوش
منابع مالی یود را برا  تحقرق و توساعه در حاوزه هاوش مصانوعی     طور فعال  به

و  هاا  ررماشا  راب باا ترک  رشارفته پ هوشامند  هاا   رستمستوسعه  .اند ایتصا  داده
هاا و   ها، انسان شده توس  دستگاه یده سازمان یدجد یاطالعات ها  رستمها؛ س انسان
هوشامند    مانند شهرها ی بسرار پرچرده و یاپاردهاطالعات ها  رستمها؛ و س شباه

هاا    کنند از نتایج پرشرفت یم ربرا ترک ینترنتیا ها  رستمها، جوامع و س که انسان
و حسگرها ، عررم  ها دادههوش مصنوعی بر مبنا  توسعه هوش مصنوعی است. 

 .(2016، 1)پان است یرناپذ اجتناب روند تعاملی یک  ها ها و رسانه شباه
 ،دو طرف جدید از فنااور  در حاال ایجااد   :واتعیتمجازیوواتعیتافروده

تحول عمرقی در نحوه تعامل انسان و فضا  مجااز  هساتند: واقعرات مجااز  و     
محرطای  « واقعرات مجااز   »، 2وبساتر -واقعرت افنوده. بنا بر تعریف لیتنامه ماریم 

ها  حسی )نررار صادا و تصاویر( کاه توسا        محرک واسطه بهمصنوعی است که 
کنناده   رررتعتا قسمتی ها  فرد  تجربه شده و اعمال و واکن  ،شوند ایجاد می رایانه

افتد. نمایشگرها  واقعرت مجاز  که رو  سر قرار  اتفاقاتی است که در محر  می
دهند و انسان را در یک محر  کامالً  گررند تمامی زاویه دید دشم را پوش  می می

دهند. در حاال   قرار می ،تولرد شده است رایانهمجناشده از محر  یار  که توس  
هاا    تصویر و تاا حادود  المساه )باا پوشاردن دساتا       حا ر، پوش  صدا و 

توساعه  ( معتقد است 2016) 3اشتاینرکمخصو ( برا  کاربران فراهم شده است. 
تواناد   طور بویایی و دشایی در آینده می ررهمابنار تعامل به پوش  کامل المسه و 

دنرا  مجاز  را کامالً به دنرا  واقعی نندیک کند. طی سالران ایرر نحاوه دیگار    
ا ه است که بر اساس تعامالت برر انسان توسعه درحالاز تعامل در واقعرت مجاز  
در محار  مجااز  دارا     کننادگان  شرکتاز  هرکدامبنا شده است. در ایر حالت، 
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محر  را بر اساس تعامالت هار فارد باا     هستند و سامانه 1نوعی از حضور مجاز 
دهاد. ایار    محر  و همچنرر تعامالت ایشان با یادیگر طراحی کارده و تیررار مای   

)گرینوالد، کولراک   ها  واقعرت مجاز  مشارکتی معروف هستند ها به محر  محر 
. نوع دیگر  از تعامل برر دنرا  مجاز  و واقعی که کااربرد آن  (2017، 2و کونرت

  ا نساخه واقعرت افنوده  3.نام دارد« واقعرت افنوده»است،  توسعه رحالد سرعت به
از واقعرت موجود است که با استفاده از فناور  و با ترکراب اطالعاات    افتهی توسعه

با یک تصویر موجود یاا تصاویر  کاه در حاال      رایانهتوس   دشدهرتولو تصاویر 
دوربرر تلفار هماراه( از محار  واقعای      مثال عنوان بهبرداشت توس  یک دستگاه )

در واقعرات  . شاود  و ترکرب نهایی بارا  انساان نماای  داده مای     جادشدهیا ،است
شاود و تصاویر    احاطه نمی رایانهتوس   دشدهرتولافنوده فرد لنوماً تماماً با تصاویر 

تواند توس  یک نمایشگر معمولی )نررر نمایشاگر صافحه تلفار هماراه      نهایی می
به کاربر نمای  داده شود. به همرر دلرال، کاربردهاا  واقعرات افانوده     هوشمند( 

 تر به زنادگی واقعای باشاد    یکنندتواند بسرار فراتر از واقعرت مجاز  و بسرار  می
دارد کاه اماروزه    ( براان مای  2016) 5بارفرلد(. 2014، 4)برلرنگرستریال کالرک و لی

ر  و گردشاگر ، معماار ،   در روایتگا کاربردهاا  مختلفای   برا  واقعرت افنوده 
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    

شود کاه کاربردهاا  واقعرات افانوده در آیناده بسارار        برنی می ر پدنرا  واقعی، 
 ی الینفک از زندگی شود.جنئتوسعه یابد و تقریباً 

یف مفهاوم  باازتعر تواناد در آیناده در    یمروند دیگر  که :6دولتالکترونیک
ملت تأثررگذار باشد، تیررر نوع رابطاه بارر ملات و دولات اسات. توساعه دولات        
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تواناد درک ماا را از حامرانای در     یما آن نرارت الاترونراک،   تبع بهالاترونرک و 
به بعد با شرب نسبتاً یاسان و  2012ختلف جهان از سال آینده تیررر دهد. مناطق م

ارتباطات الاترونرک بارر ماردم و دولات و تحقراق دولات       توسعه درحالمالیمی 
  برا  توساعه  ا گسترده  ها تالشدر حال حا ر، تحقرقات و  1.الاترونرک هستند

توسا    منتشرشاده   هاا  گانارش دولت الاترونرک در حال انجام است. بر اسااس  
(، کاوهر و  2013الخاور  ) (، 2010) 2وهشگرانی نررر بولروار، مونوز و هرناندزپژ

یر رونادها  آیناده   تار  عمده ،(2016) 4اکسنچرو مؤسساتی نررر ( 2003) 3آیمرک
از: مهندسی مجدد اجتماعی به هماراه مشاارکت فعاال و     عبارتنددولت الاترونرک 

  اجتمااعی بارا  مهندسای مجادد فرآینادها،      هاا  شباهمدیریت دان ؛ استفاده از 
دولتای کاه    -  همراه و ایجااد جامعاه  ها دستگاهرر  کارگ به؛ ها سازمانسرستمها و 

با رویارد  وکار کسب  فعالرت ها مدلی مجدد ده شال؛ برشتر به هم متصل هستند
افنای  تعامالت اجتماعی؛ هاوش مصانوعی برشاتر در تعاامالت دولات و ملات       

  هوشمند( و همچنرر روا  هویات دیجرتاال   ها پاسخعانی واقعی، )کشف الگو، م
 در مقابل هویت فرنیای.

فناور  زنجرره بلوکی، با معرفی واحد پاول دیجرتاالی   :5زنجیرهبلوکیفناوری
هاا  ماالی و مادل     ، انقالبای در عرصاه فنااور    2009 در ساال  6با نام برت کویر
 7ارز-ایجاد کرده است. با ورود ایر فناور ، مفاهرمی نررر رمن اقتصادحاکمرتی در 
وارد دنرا  اقتصاد دیجرتال شد. ایر مفاهرم، مدل جدید   8شده  رمننگارو دارایی 

کال و مراجاع   کنند که در آن دفااتر   از پول دیجرتال و دارایی دیجرتال را معرفی می
بانک مرکن  یا سازمان اسناد( نرساتند کاه اعتباار اقاالم را تعرارر و      متمرکن )نررر 
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در کال شاباه    شده عیتوزدفاتر کل کنند، بلاه کل فرایند کنترل دارایی در  تأیرد می
یاا پاول را   دارایای  و مالاک  اعتباار   ییتنهاا  تواناد باه   میشود و هر فرد   انجام می

فنااور ، حاذف باالقوه مراجاع      یر تأثرر ایار تر مهم. (2015، 1)سوان شناسایی کند
نرارتی در تبادالت مالی و تملک دارایی بارر افاراد اسات، مراجعای کاه یاای از       

 هاست. ملت -ابنارها  مهم اعمال حاکمرت برا  دولت

 ملت -های بدیل دولت آینده. 4

ناات ذیال  یالصه  صورت بهبا بررسی روندها  تحول که در بخ  قبل ذکر شد، 
 شود: آشاار می
  شود یم« بری »جهان برشتر و برشتر. 
  مجاز  در زنادگی   صورت بهحضور پردا کنند و  ها شباهمردم از ایناه در

 .برند یملذت  ،به هم وصل شوند
 « و  جاا  هماه  -وابسته به زمان و مااان نخواهاد باود   در آینده « بودن بری
 بری  شد. توان یم وقت همه

 ی تمایال باه حضاور در دنراا      ونا روزافن صاورت  به  اجتماعی ها ترفعال
 مجاز  دارند.

  ی از شال فرنیای به شاال مجااز  تیررار    آرام بهرابطه برر دولت و ملت
ها  هوشمند ممار است جایگنیر عوامال   . در طرف دولت، سرستمدهد یمشال 

 انسانی شوند.

    ارتباط، تبادل اطالعات و حتی هماار  برر افراد  که به هر دلرلای دارا
ق، پرشرنه، عقاید و فرهنگ مشترک هستند بدون وابساتگی باه مااان و ساایر     عالئ

 .است ریپذ اماان ها آنشرای  فرنیای 
  در شاال تأثررگاذار    ا هیا التوسعه طبقه متوس  باع  تیرررات عمرق و  

 در جوامع بشر  یواهد شد. ها آنافراد و اهمرت 

 یی هاا   آور فار   برشتر  به امااناات و  ها گروه، افراد و روزافنون طور به
  ملی ها عرصهدر  ها آن  رگذاررتأثکه باع  افنای  قدرت  کنند یمدسترسی پردا 
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و مفهاوم متعاارف قادرت دولتای      الملال  رربو جهانی یار  از نرام کنونی رواب  
 یواهد شد.

یاه رکار ملات، حاومات و     پا سهها بر  ملت -که اشاره شد، دولت گونه همان
شوند. بررسی رونادها نشاان داده اسات کاه جواماع ساایبر         یمر تعریف سرزمر
در حاال گساترش باوده و بشار نرازمناد باازتعریف روابا  و نهادهاا           سرعت به

  در دگرگااونی رواباا  اجتماااعی اساات. آور فااراجتماااعی بااا تأکرااد باار نقاا  
ر تا    کاالن هاا  حاوزه هاا باه    یدگرگاون ترترب، در آینده محتمل است که ایر  یرا به

  هاا  حاوزه رواب  برر ملت و دولت، تعریف ملت، تعریف دولت و کلراه   ازجمله
ملت را نرن دگرگون نمایاد.   -الملل کشرده شود و مفهوم دولت رربمرتب  با رواب  

هاا  بادیل باا اساتفاده از مادل       ها  ممار، آیناده  یندهآبرا  بررسی ایر گروه از 
 یاباد.  سامت آیناده شاال مای     دادن آن به ( و سوق1ملت )شال  -مفهومی دولت

در فنااور  اطالعاات    هاا   رشرفتپملت با توجه به  -دیگر، تحوالت دولت رانب به
 -ها  ممانی است که بار اسااس تیررار در ارکاان دولات      یندهآآینده شامل تمامی 
  اطالعاات و  آور فار آماده و   باه وجاود  در فضا  سایبر  ها آنملت یا رواب  برر 

 کند. یمق  اساسی باز  ارتباطات مجاز  در آن ن
کاه   طاور  همانها  بدیل ممار را استخرا  کرد.  یندهآتوان  یماز ایر تعریف 

آوردن تصااویر  از آیناده، از    باه دسات  در بخ  روش تحقرق اشاره شد، بارا   
استفاده شاده  شرح داده شده است  (2008اهلل ) که توس  عنایت« پرچ و مهره»روش 
ملات، از ارکاان و روابا  مفهاوم      -آیناده دولات  برا  ترسرم تصااویر  از   .است
از ارکاان ملات، دولات،     هرکادام کنارم. بارا     یما ( استفاده 1شال ملت ) -دولت

  سایبر  در نرر گرفت کاه  ها معادلتوان  یم ها آنسرزمرر و همچنرر نوع رواب  
ون ملات را دگرگا   -دولات مفهاوم یاا کاارکرد    توانند  و میافتند  در آینده اتفاق می

ایار تیررارات    بر اسااس ملت  -ها  بدیل دولت یندهآترترب، تصاویر  یرا به سازند.
 قابل تبررر هستند.

 تغییر در روابط. 4-1

گررد، تیرررات در رواب  برر ارکان  یمرر گروه تیرررات که مورد بررسی قرار نخست
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رات، باه  گونه تیررا  یرااست بدون ایناه ماهرت فرنیای یود ارکان تیررر پردا کند. 
شاوند، حاوزه تاأثرر     ینما ملات   -دلرل ایناه باع  تیررر ماهرتی در مفهاوم دولات  
هاا  متصاور از ایار گاروه      یندهآمحدودتر  نسبت به تیررر در ارکان دارند. عمده 

 .اند شدهتیرررات در ادامه فهرست 
  جدیاد  هاا  روشتوانند به  یمافراد در جامعه :روابطمجازیبینملتوملت

نران باه وقاوع پروساته      اکناون  همیر نوع تیررر که تر سادهبا هم ارتباط برقرار کنند. 
است، تبدیل ارتباطات روزمره فرنیای به ارتباطات مجاز  اسات. باا ایار ناوع از     

کنند )یرید الاترونرک، مدرسه مجاز ، روزنامه  یمتیررر، تعامالت اجتماعی تیررر 
لاترونراک و کاار در یاناه، همااار  الاترونراک،      و ایبار الاترونراک، مشااغل ا  

هماه   ،تواند شامل تمامی سطوح جامعاه  یمکتابخانه الاترونرک و ...(. ایر تیرررات 
مانناد    یبا نهادها و طبقات اجتماعی باشد. وقوع ایر تیرررات، اماانات جدیاد و  

( براان  2005) 1، همانگونه که باکاردیواحال یرا بابرا  ملت به ارمیان یواهد آورد، 
مراقب تبعات اجتماعی ایر تیرررات یصوصاً در دوران گاذار باشارم.    باید می کند

ممار است افراد برشاتر   کند، اشاره می( 2010) 2که کورتنویل گونه هماندر آینده، 
ترتراب، در ایار    یار ا باه بگذرانند. و واقعرت افنودهاوقاتشان را در واقعرت مجاز 

فرنیای عمدتاً حذف و ارتباط برر افراد در فضا  سایبر ، تصویر از آینده، رواب  
 3که کاکو گونه تواند کامالً بدون مرز باشد و همان اتفاق یواهد افتاد. ایر ارتباط می

 .یابند میکند حتی افاار و احساسات نرن در آن تبادل  بران می( 2014)
ر حاال وقاوع   ایر تیررر نرن اماروزه د :دولتالکترونیکوروابطملتودولت

آینده تیررر در رواب  بارر ملات و    4رکالاتروناست. دولت الاترونرک و مشارکت 
شاده بحا  هویات     یر روناد مشااهده  تار  مهمزنند. در ایر تیررر،  یمدولت را رقم 

سانجی   گوناه از هویات   یار امجاز  افراد در بستر تحقق دولت الاترونرک اسات.  
افااراد در آینااده باااز  کنااد  راار  هویااتگ شااالتوانااد تااأثررات مهماای در  یماا
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ها  بروالاترونرک که در بدن کاشاته   ، تشخر  هویت از طریق درپمثال عنوان به)
شوند(. ایر تیرررات تصویرگر بدیلی از آینده است که در آن کلره ارتباطات برر  یم

  وآمادها  افتد و دیگر هرچ نراز  به رفت دولت و افراد در فضا  سایبر  اتفاق می
ها   ، دولت تمامی دادههم به متصلعالوه، در یک دنرا  کامالً  هنباشد. ب  شهر درون

یدمات یود را بدون ایناه حتای دریواساتی   تواند  میشهروندان را پای  کرده و 
 برنی نراز و  ارائه دهد. ر پاز طرف شهروند داده شود با کشف و 

باه ایار حاوزه کمتار از هماه      :حاکمیتسایبریورابطدادولدتوسدرزمین
  دیگر پردایته شده است. ممار است انواع دیگر  از رابطه برر دولات  ها حوزه

حاق  »ممار است در آینده برا  مثال یف باشد، تعر قابلو سرزمرر تحت سلطه آن 
 صاورت  باه معنی پردا کند. به ایر معنی کاه الزم نرسات دولات    « حاکمرت سایبر 

داشته باشد تاا بار آن حاکمرات کناد. رابطاه بارر        فرنیای در یک سرزمرر حضور
باشااد  یاافتعر در فضااا  سااایبر  قاباال ینااوع توانااد بااه دولاات و ساارزمرر ماای

هاا  اطالعااتی باا فنااور  زنجراره       از باناک  شده یعتوز  ا مثال، مجموعه عنوان )به
حق حاکمرت هر دولت را بر هار سارزمرر تعریاف کناد و ایار مجموعاه       بلوکی 

الملال باه رسامرت     رربا ده درون سرزمرر یا در عرصه روابا    توس  همه عوامل
 شنایته شده باشد(.

ز زمانی کند که ا ( بران می1999) 1برنر:رابطاملتوسرزمینحضورسایبریو
ارتبااط بارر ملات و سارزمرر      مسائله شادن مطارح شاده اسات،      یجهانکه بح  

جیرافرایی منتسب به آن همواره ماورد مناقشاه باوده اسات. یصوصااً در جواماع       
  از ا رابطاه ی رابطه برر ملت و سارزمرر دیگار   نوع بهمهاجرپذیر و مهاجرفِرِست، 

جنس حضور فرنیای محض نرست. بسرار  از فرزندان مهاجرنشرنان حاس تعلاق   
  باار هام در آن پاا    یاک  تااکنون  اگردهکنند،  یمفظ به سرزمرر مادر  را کماکان ح

ترترب، در آینده شااهد تیررارات زیااد  در ایار ناوع از رابطاه        یرا به. اند نگذاشته
مورد توجاه قارار گرارد، نقا       بایددر اینجا  آنچه. (1994، 2)دلبروک یواهرم بود

                                                                                                                                              

1. Brenner 

2. Delbruck 
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رساد   یما  ارتباطات سایبر در برقرار  ارتباط برر ملت و سرزمرر آن است. به نرر
ی ارتبااط بارر   ناوع  باه بخشی  بر عامل هویت رهتاتواند با  یمظهور جوامع سایبر ، 

  مجاز  برا  سرزمرر ها معادلافراد و سرزمرنشان را حفظ کند. همچنرر با ایجاد 
را در سرزمرر از طریاق دنراا    « حضور»توان در آینده نوع جدید  از  یمفرنیای، 
ه از اماانات واقعرت مجاز ( تصور کرد. ایار ناوع   نمونه، استفاد عنوان بهمجاز  )

از معادل مجاز  امروزه نرن قابل مشاهده است )اکثر شاهرها و نقااط مشاهور دنراا     
 نگاه کنرد باه ، به عنوان مثال، دارا  نوعی از هویت مجاز  در فضا  سایبر هستند

ولای هناوز مفهاوم    (. 2نرویاورک  و 1پاریسها  اطالع رسانی شهردار  ها   پایگاه
حاال،   یار ا باا مجاز  در رواب  برر فرد و سرزمرر قابل مشاهده نرسات.  « حضور»

تواند در تقویت حس تعلاق و حضاور در سارزمرر     یمگسترش ارتباطات مجاز  
ماؤثر   ،مادر  برا  افراد  که به هر دلرلی در آن حضور ندارناد )مانناد مهااجران(   

 باشد.

 تغییر در حکومت. 4-2

کانی که ممار است در آینده شااهد تیررار آن باشارم، حاومات اسات.      یای از ار
ها  فراوانی در حوزه دولت الاترونرک اتفاق افتااده اسات،    رشرفتپامروزه  اگرده

  مجااز  راه زیااد  در پار  داریام. یاصارت و      هاا  دولات ولی هنوز تا ظهاور  
یای آن که هنوز تجلرات فرن است ینوع بهاماانات قدرت سراسی و حق حاکمرت 

تاوان تیررراتای را در    یما حاال،   یرا با. استاز تجلرات مجاز  آن  تر جذاببسرار 
امروزه قابال دریافات    ها آنها   عرف  رگنالسآینده متصور بود، تیررراتی که نوعاً 

 ند.هست
یر نوع تیررر در آینده، انتقال تشارالت حااومتی  تر محتمل:تشکیال مجازی

روز در مراکان دولتای    هروزب 4و دفاتر مجاز  3راه دور به فضا  سایبر است. کار از

                                                                                                                                              

1. www.paris.fr  
2. www.nyc.gov 

3  . Telecommuting 

4  . Virtual Offices 
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دهد  نشان می( 2011) 1لرستر و هارنر ها   بررسی مثال را  بیابد ) یمبرشتر روا  
. (دو برابار شاده اسات    2005-2011 ها  سالاز راه دور در دولت آمریاا طی کار 

رو  سارعت  باه که قبالً بررسی شد، ارائه یدمات به شهروندان  گونه همانهمچنرر، 
  مجااز   ها سفارتخانهرود. امروزه حتی شاهد تأسرس  یمشدن پر   به الاترونرک

  فرنیاای(.  هاا  سافارتخانه جاایگنینی بارا     عناوان  باه نرن هسترم )البته فعاالً ناه   
ود در کااه   ترترب، محتمل است که در آینده با توجاه باه رونادها  موجا     یرا به
  از تشاارالت  ا عماده یر  در ارائه یادمات، بخا    پذ انعطافها و افنای   ینههن

 .  دحاومت به فضا  مجاز  انتقال پردا کن
یاای دیگار از تیررارات محتمال در آیناده، قادرت گارفتر        :بدونحکومدت

( 2003) 2والبای  .که اساساً دارا  دولت نرستند است الملل رربیی در عرصه ها ملت
و بعضای از   برشتر است ها دولت  موجود از ها ملتامروزه، تعداد دارد که  بران می
حاکم باشد در  ها آنایرلند( بدون ایناه دولتی با حق حاکمرت بر نررر ) ها ملتایر 

باا یاک ساایتار     ها ملتگرفتر در جهان هستند. ممار است در آینده  حال قدرت
ضا  سایبر و بدون ایناه واقعاً دارا  دولتی باشاند  کنترلی و ارتباطی حداقلی در ف

ررگذار باشند. ماانع جاد    تأثالملل  رربباشد بتوانند در نرام رواب   ها آنکه نماینده 
در سازمان ملل متحد  3«دولتی یبکنوانسرون کاه  »بر سر راه تحقق ایر و عرت، 

ر حااال د 1975تصااویب شااده و از سااال  1961اساات. ایاار کنوانساارون در سااال 
کاه   اند کردهاجراست. بر اساس ایر کنوانسرون، کشورها  عضو سازمان ملل توافق 

افراد در جهان بااهند و به افراد  که تابعرات ندارناد و   « دولتی یب»تا حد اماان از 
تابعرت دهناد. هادف از اجارا  ایار کنوانسارون       ،آیند یمکودکانی که تازه به دنرا 
 باا سانگ بناا  جامعاه ناویر جهاانی اسات.        عنوان بهملت  -تقویت مفهوم دولت

تواناد   یما   مساتقل  ها گروهحال، تقویت ارتباطات در فضا  سایبر و مطالبات  یرا
 پرشرانی برا  تیررر ایر و عرت در آینده بشد.

 شاده  مطارح یر مباحا   تار  جالاب یاای از  :کاالیتجداریعنوانباحکومت
                                                                                                                                              

1 . Lister & Harnish 

2. Walby 

3  . Convention on the Reduction of Statelessness, UNHCR, 2011 
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یاود در   دلخاواه  باه ماردم و  دریصو  آینده حاومت، انتخاب حاومت توسا   
فضا  سایبر  است. در ایر آینده ممار، مردم نررر هار کااال  تجاار  دیگار      

هاا  یاود انتخااب کارده و      یوابساتگ حاومت یود را بسته به سالیق، عالقاه و  
تحات آن حاومات زنادگی کنناد. البتاه اگار        بایاد ، ازآن پسکنند.  یم« یریدار »

یگار  از حاومات، باه آن بپروندناد. ایار ایاده       توانند با یرید ناوع د  یمنخواهند 
ی ساعی در ترسارم آیناده    ناوع  باه اگرده ممار است کمی طننگونه به نرر برایاد،  

  ایناه مردم با رأ  یاود  جا بها  که در آن  یندهآکراسی در فضا  سایبر دارد: ودم
و  توانناد آزاداناه   یمنوع حامرانی را انتخاب کرده و اقلرت تسلرم اکثریت بشوند، 

، 1)اشانورر  بدون ترس از غلبه اکثریت حاومت مورد نرار یاود را انتخااب کنناد    
2013). 

  هاا  حالات رنتاریر  برانگ بحا  شاید یای از :حکومتتوسطهوشمصنوعی
، هاا  نوشاته ممار برا  آینده حاومت، حامرانی هوش مصنوعی بر انساان باشاد.   

  جاا  باه : اینااه حاومات   اند پردایتهها  بسرار  به ایر مو وع  رلمفو  ها داستان
افراد در ایترار مینها  الاترونرک باشد. در ادبرات موجود، دو گوناه بریاورد باا    

. از نرار  اناد  کارده نگااه   مسئلهایر مقوله وجود دارد: عده کمی با رویارد مثبت به 
ررانساانی اسات و تلویحااً    غسعادت نوع بشر در کنترل جوامع توس  عوامل  ها آن

دانند )نگاه کنرد باه آثاار     ینمرا برا  حاومت بر انسان صاحب صالحرت  انسان
3از آسرموف )1958) 2تمام مشاالت دنرامانند 

عاده برشاتر    ((. 1989) 4سرموننو  
و اگرداه آن   اند پردایتهبه ایر مو وع  5با نگاه منفی و حتی با ادبرات ویرانشهر 

کنناد و   ینما آینده مطلوب از آن یاد  عنوان بهحال  یرا با ،دانند یماجتناب  ررقابلغرا 
یوانند )نگاه کنرد به آثاار  مانناد    یفرامانسان را به مقابله با دنرر اتفاقی در آینده 

                                                                                                                                              

1. Schnurer 

2. All the Troubles of the World 

3  . Isaac Asimov 

4  . Dan Simmons 

5  . Dystopian Literature 
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 مااتریس  گاناه  ساه هاایی از قبرال    رلمفو  4از بریر 3ناما(، 1965) 2از هربرت 1دیون
حاال، نرارات    یار ا باا  6.سایته کاامرون  دهنده و پایان 5سایته برادران وادووسای

  ا عاده دانشمندان دریصو  اماان وقوع ایر و عرت در آینده متفااوت اسات:   
( 1999) 8  مانناد ماوراوک  ا عاده دانناد،   یمررممار غآن را ( 2000) 7نررر مالاوم

آیناده را  ( 2003)  9  دیگار مانناد کاالرک   ا عدهیر است و ناپذ اجتنابعتقاد دارند ا
اش از طریاق ترکراب باا      فاار هاا    ییتواناا کاه   دانند یممتعلق به نسلی از بشر 

 توسعه یافته است. شدت به  آور فر

 تغییر در سرزمین. 4-3

باا  کنناد   ( بران مای 2003) 11( و والبی2010) 10همانگونه که موک، ولمر، کاراساو
و جابجاایی افاراد در سراسار جهاان، لانوم       هاا  مهاجرتتوسعه ارتباطات، افنای  

 پرسا  ملت از اوایر قرن برساتم ماورد    -وجود سرزمرر برا  تعریف یک دولت
هایی هسترم  رتموقع آمدن دیپدبا توسعه ارتباطات مجاز ، شاهد . قرار گرفته است

ملت بسرار کمرنگ شده یاا حتای از    -نق  سرزمرر در تعریف دولت ها آنکه در 
 .برر رفته است

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

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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 1.وز اسات حاومت نرن به آن اشاره شد( یای از رونادها  جاد  در جواماع امار    
هاا  فرنیاای بلااه ارتباطاات      یوابساتگ ترترب، مالک تعلق به سرزمرر، ناه   یرا به

هویت سارزمرر و مرزهاا  فرنیاای آن    و  شده در فضا  سایبر  یواهد بود تأیرد
 2.در آینده تیررر کرده و مرزها  مجاز  در دنرا  سایبر  جایگنیر آن یواهد شد

شود و از ابعاد حقوقی مختلف ماورد بحا     یمیای دیگر از مباحثی نرن که مطرح 
 ,Zekos)قرار گرفته است مو وع حق حاکمرات دولات بار فضاا  ساایبر اسات       

. اگر از لحاظ حقوقی نتوان مبنا  صحرحی برا  ناوع رابطاه بارر دولات و     (2011
توان مباح  مربوط به سرزمرر  ینم ،فضا  سایبر  تحت حاکمرت آن برقرار نمود

 رسمی در آینده قابل تحقق دانست. صورت بهمجاز  را 
  غرررسامی  ها گروهبا قدرت گرفتر افراد و :بدونسرزمین3حکومتمجازی

(Office of the Director of National Intelligence, 2012)     و توساعه ارتباطاات بارر
ر افاراد  کاه باا ایشاان دارا  عالئاق مشاترک هساتند، شااهد         دیگا ایر افاراد و  

شاود. در   یما ی جدید هسترم که به آن حاومت مجاز  گفته گرفتر موجودیت شال
حاومات مجااز  باه اجتمااعی مابهم از       دهد، می( ارائه 2012) 4کلمر تعریفی که
  هاا  ارزشهاا و یاا    یاده اشناسا بوده و دارا  عقاید، -شود که یود یمافراد اطالق 

گروهی دست  صورت بهمشترک اجتماعی، سراسی یا ایدئولوژیک هستند. ایر افراد 
 .زنناد  یما به اقداماتی برا  تأثررگذار  در اجتماع و تحقق تیرررات مورد نرر یود 

ار  در جامعاه  ذبرا  تأثررگ با ایر تعریف، هر گروهی که بتواند دست به اقداماتی
، معماوالً  حاال  یرانوعی از حاومت مجاز  تعریف شود. با  عنوان بهتواند  یمبنند 

جریاان و یواسات    باریالف شاود کاه    یمی اطالق یها گروهایر تعریف در مورد 
اناد و در ایجااد    شاده   رلتشاا گررند، از افراد  در سراسار دنراا    یمشال  ها دولت

عمادتاً در فضاا  مجااز  شاال      هاا  گروهایالل در نرم جهانی مؤثر هستند. ایر 
کنناد. دسترسای ایار     یما گرفته یا از فضا  مجاز  برا  ارتباطات یاود اساتفاده   

                                                                                                                                              

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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-فق  در ایترار دولت تاکنونبه ابنارها  اعمال قدرت در سطح وسرع که  ها گروه
یوردن تاوازن قاوا در دنراا شاده و امااان       تواند باع  برهم یم ،ها بوده است ملت

فاراهم   ها ملتر دیگ  ناشنایته یا افراد  یا  را بر ها گروهاعمال قدرت توس  
 کند. یم

 تغییر در ملت. 4-4

 یاا فرهنگ  یخ،تار رراث،از مردم که با م رر جمع کث، بازگردیماگر به تعریف ملت 
 ، تیررارات مشاخ  هساتند   رماقلا  یاکشور  یک رماند و مق زبان مشترک متحد شده
ولی متأسافانه در فضاا  ساایبر     ،ی قابل مشاهده استیوب بهممار در آینده ملت 

 .مطالعات کافی در یصو  تأثررات آینده ایر تیرررات انجام نشده است
افراد  که در آینده در فضا  سایبر با یاادیگر ارتبااط دارناد و    :چندفرهنگی

  متفااوت  هاا  فرهناگ دهناد، مماار اسات از     یمرتی را در ایر فضا تشارل جمع
شود، دندفرهنگی در بسرار  از جواماع   یمکه امروز نرن مشاهده  گونه همانباشند. 
حاال،   یار ا باا اسات.   مشااهده  قابلان یر مانند آمریاا، استرالرا، کانادا و آلممهاجرپذ

جوامع امروز  دریصو  موفقرات  کند،  ( اشاره می2012) 1همانگونه که کرملراا
 .یا عدم موفقرت دندفرهنگی و عوامل مؤثر در آن هناوز در حاال مطالعاه هساتند    

ایر است که آیا فضاا    ،که هنوز برا  آن پاسخی قطعی یافت نشده است پرسشی
سایبر و ارتباطات مجاز  باع  توسعه دندفرهنگی یواهد شد یاا باا ایجااد یاک     

  گوناگون به یادیگر باع  همگرایی فرهنگای در  ها فرهنگیا تقریب  2فرافرهنگ
 برر افراد جامعه یواهد شد 

ایر است که آیا با پروساتر   بح  قابل  ها حوزهیای دیگر از :3تاریخسایبری
فراد به یادیگر در فضاا  ساایبر ، از اهمرات تااریخ فرنیاای افاراد در جواماع        ا

تواناد جاایگنیر تااریخ     یمفرنیای یودشان کاسته یواهد شد  آیا تاریخ سایبر  
                                                                                                                                              

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  ویوم د  اییای    

 سایبری یواهد بود.
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هاایی از   رر  یک ملت، گاروه گ شالفرنیای برا  یک ملت شود  در ایر شال از 
دندیر ساال حضاور در یاک     باشند )مثالً افراد که دارا  پرشرنه سایبر  مشابه می

هاا،   مجموعه واقعرت مجاز  با تجارب مشابه( مماار اسات باا اشاتراک دیادگاه     
ی تبدیل به یک ملت آرام بهرجوع به پرشرنه یود و وابستگی که به آن پرشرنه دارند 

 در فضا  مجاز  شوند.
توانناد در فضاا  ساایبر بارا  یاود       یما و افاراد یاا     هاا  گروه:1ملتیبی
حاومات مجااز  نگااه     -ارل دهند )به بخ  تیررر در سارزمرر یی تشها حاومت

مماار اسات واجاد هارچ ملتای نباشاند و فقا  از طریاق          ها حاومتکنرد(. ایر 
 حمالت سایبر ( دست به اقدام بننند. مثال عنوان بهدسترسی به ابنار قدرت )

یی هاا  گروه  حامرانی بر مردم، جا به ها دولتدر ایر حالت :یرانسانیغملت
هایی غرر انسان را کنترل کرده و حق حاکمرت یود را بر ایر  یتموجودمتشال از 

ترترب، یک آینده محتمال بارا  ملات ساایبر  گروهای       یرا بهگروه اعمال نمایند. 
حاکمرات دارناد. غرار     هاا  انساان  ررغکودک از افراد است که بر گروهی بنرگ از 

ر نخستر  انسان جا بهها  گررند. روباتتوانند اشاال مختلفی را به یود  یمها  انسان
تخرلای بارهاا باه     -آید. در ادبرات علمی شالی است که در ایر حالت به ذهر می

باه عناوان مثاال،     -جنگجویان آینده اشاره شده است عنوان بهها  لشگر  از روبات
. (2017) 3اثار کارترس  هاا   ارت  روبات( یا 1950) 2از آسرموف مر، روباتکتاب 
  جاا  بهها  به جایگنینی روبات( 2011) 4نررر نرلسرپژوهان زیاد   یندهآطور  ررهم

رراز موجوداتی کاه  غ بهلی و. اند کردهها و تأثررات ناشی از آن بر جوامع اشاره  انسان
توان موجوداتی دیگر را متصاور   دارا  ظاهر  فرنیای هستند، در فضا  سایبر می

ا  از انسان، نررر آنچاه   ها  رایانه ساز  هرشبها هستند.  شد که زایرده اجرا  برنامه
ا   به نمای  درآمده است، یای از دنرر جنباه ( 2002) 5اثر نراولدر فرلم سرمون 
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بااه عنااوان  2هااا سااایبورگ( از 2002) 1گااوردونررانسااانی اساات. غاز موجااودات 
 عناوان  باه توانناد   مای کند که  یاد می که ترکربی از انسان و ماشرر هستندموجوداتی 

 یک ملت تحت نفوذ حاومت قرار بگررند. عنوان بهجایگنیر انسانی 

 یریگ جهینت

هاا  مماار بارا      ا  از آیناده    مجموعاه بناد  صاورت هدف عمده ایر پژوه ، 
هاا    ها  فناور  اطالعات بوده است. مطالعه آیناده  ملت در پرتو پرشرفت -دولت
در مطالعاات راهبارد    بارا   اناداز جدیاد     تواناد دشام   می، ملت -دولت بدیل
  که در آن احتمااالت آیناده   انداز دشماجتماعی و اقتصاد  ایجاد کند، ها   حوزه

ا   در بخ  قبل، مجموعهها  آن برشتر مورد نرر قرار گرفته باشد.  و عدم قطعرت
شده فنااور  از احتماال وقاوع     بررسیها  ممار که با توجه به روندها   از آینده

 تصویر شد. ،ندبرشتر  بریوردار هست

با وجود  که در ایر پژوه  سعی شده است که شنایتی از ماهرت تیرررات 
تواناد محال    آید، هنوز ایار حاوزه مای    به دستها  ممار    از آیندها مجموعهو 

ها  جد  در آینده باشد. از طرفای مباانی حقاوقی و     مطالعات تامرلی و پژوه 
مرت شانایتر اناواع جدیاد از    باه رسا    هاا  ساازوکار الملل و  رربیصوصاً حقوق 

 3همانگوناه کاه هلاد   ها جا  بح  و مناقشه اسات، یصوصااً اینااه     ملت -دولت
ها  حقوقی آن یود در  یگاهجاملت و -مفهوم کالسرک دولتکند ( بران می2003)

  جذاب برا  مطالعاات بعاد ، تادویر اصاول     ها حوزهیای از  .استحال تیررر 
مناسابات حقاوقی مترتاب بار آن اسات کاه بتواناد        الملال و   حاکم بر قوانرر بارر 

هاا در نراام    ملت را پوش  داده و برا  آن -ها  ممار برا  تیرررات دولت آینده
الملل رسامرت ایجااد کناد. از ساو  دیگار، باا توجاه باه تیررارات وسارع و            ررب

هاا    یناده آبرنای   ر پا   گاه متضاد از روندها  آینده، عدم قطعرت در ها برداشت
در  هاا  انسانها بر  ررماش)نررر حاومت  ها حوزهرار باالست و در بریی از بدیل بس
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  مربوطه وجود ندارد، ها حوزهن اآینده( هنوز اجماعی برر اندیشمندان و متخصص
ها  مطلوب یصوصاً بار اسااس    بنابرایر بررسی احتماالت آینده و استخرا  آینده

هاا  جاذابی    تواند حاوزه  ران میها و مبانی بنرادیر نرام جمهور  اسالمی ای ارزش
یت، طبرعت تیرررات اجتماعی و تاأثرر  درنهاباشد.  مندان عالقهبرا  پژوهشگران و 

هنوز کاامالً شانایته   ها  اقتصاد  و اجتماعی  فضا  سایبر و تأثررات آن در حوزه
ی و شناسا  جامعاه ها  اقتصااد ،   یهنررنشده است، یای از دالیل آن ایر است که 

عالوه، تیرررات از دناان   هو ب اند ناردهنوز متأثر از فضا  سایبر تیررر روانشناسی ه
 2ا  و فرارشاته  1ا  رشاته  رربا   هاا  تاالش   بریوردارند که نرازمند ا گستردهطرف 

پژوهشاگرانی نررار   برا  تحلرل و عرت موجود و ترسرم و عرت آینده هساتند.  
 هساتند پژوهای   یندهآ  ها حوزهدنرر مطالعاتی در ( در حال انجام 2011) 3اسالتر

  ساایبر  در آیناده   هاا  ملات و جامعی برا  مطالعاات   اعتماد قابلولی هنوز مدل 
هاا  متنااظر در اقتصااد و علاوم      ی و نرریاه شناسا  جامعاه ها   وجود ندارد. نرریه

سراسی نرازمند بازنگر  و حتی بازآفرینی هستند تا بتوانند تیرررات در حال وقاوع  
و همچنرر آینده ایر تیرررات را با دقت و فراگرار  برشاتر  تبرارر    را تبررر کرده 

 نمایند.
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