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که کمتـر کـسی آن   (ترین بدیهیات جامعه اطّالعاتی   به یکی از تکراري»دانش قدرت است« تفکرشاید  
 .است تبدیل شده) را درك کرده

العاتی را در توان دانش یا اطّالعات را در نظر گرفت، بخصوص وقتی تراکم اطّ   از جهات گوناگونی می   
 .شوند ها فراهم می هاي کامپیوتري و داده پایگاه نظر بگیریم که از طریق شبکه

کنـد کـه در آن     به شرایطی اشاره می»جغرافیاي سیاسی اطّالعات« در کتاب خود به نام   »آنتونی اسمیت «
 :اندیشیم به جریان بی وقفه اطّالعات می

. اي سودمند و تولیـد شـده      اي خاص بدانیم تا وسیله     عی ازگونه توانیم اطّالعات را بیشتر منبعی اجتما      می«
کند، به این دلیل که وجود اطّالعات چشمگیر است  ال میّ منبعی که دیگر منابع را بسوي عملکردي ثمربخش فع

هـاي اسـتبدادي    ایجاد مانع بر سر جریان اطّالعات، شیوه قـدرت . کند که ارزش و وجود دیگر منابع را تعیین می  
دلیلی بر این  این امر، تاحدودي،. خودي خود بازدارنده رشد اقتصادي نیز هست هاین مانع ب. ها است ن دولتدرو

همتـاي جدیـدي بـراي بحـث     «] اطّالعـات [جریـان آزاد  ... مدعا است که مبحـث جغرافیـاي سیاسـی اطّالعـات         
اي سانـسورهاي سیاسـی را از   هاي رسمی بر شود گرایش طور کلی دیگر نمی هب.  است»مطبوعات آزاد «تر   قدیمی

 .»اي نسبت به جریان اطّالعاتش جدا کرد خط مشی جامعه
پردازد که وقتی اطّالعات به عنـوان یـک منبـع در نظـر گرفتـه شـود،               در ادامه به این بحث می      »اسمیت«

 خـود  عـات در طبیعـت  الاطّ. یابنـد  اي اهمیت مـی  طور فزاینده همباحثی از قبیل تخصیص و کنترل اجتماعی آن ب   
هـاي خـاص    بسیار شبیه به مواد معدنی است، لذا، هنگامی که توسط جامعه یا کشوري تولید شد باید به قـسمت     

توان منحرف کرد یا بـراي مقاصـدي    جریان اطّالعات را می   . برداري قرار گیرد   تخصیص داده شود تا مورد بهره     
 :افزاید او می. هایی معین به جریان انداخت خاص یا گروه

 عالقه عمومی، مشکالت تخصیص بودجـه، اولویـت و   4 دسترسی، امتیاز تجاري، 3ت محرمانگی، مشکال«
 از نوع مشکالتی هستند که هر جامعه همواره در طول تاریخ مجبور به بحث درباره آن بوده و اکنون نیز       5ارزش

 .»باید همان کار را در این قالب جدید انجام دهد

                                                
1. Blake Harris (1998) , Geoplitics of Information. Available online at: http://www.j-

war.com/geopol.htm 
  .دانشجوي كارشناسي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه آزاد واحد قوچانـ ۲
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اطّالعات داراي جغرافیاي سیاسی است، نظر جالبی است که بررسی     باره که خود      در این  »اسمیت«نظریه  
 .تر آن خالی از فایده نیست دقیق

المللی  ثیرات جغرافیایی بر روابط قدرت در سیاست بینأ موضوع جغرافیاي سیاسی متوجه تحلیل ت    الًاصو
فت که بـر اهمیـت فـضا در    استاد جغرافیاي دانشگاه مونیخ رواج یا   6راتزل. ترویج این خط فکري با اف     . شد می

زوال هر حکومت نتیجه کاهش ادراکات فکري از مفهوم         «: گفت او می . ورزید کید می أسازوکار کشورداري ت  
  .افزاید که فضا نه تنها وسیله قدرت بلکه خود قدرت است وي همچنین می. »فضا است

 که محقـق  7»رودلف کیلن«  به نام»راتزل« توسط یکی از پیروان سوئدي       »جغرافیاي سیاسی «واژه کنونی   
اي در  اي جغرافیـایی یـا پدیـده    مرام دولت به عنوان سازواره«او جغرافیاي سیاسی را     . علوم سیاسی بود ابداع شد    

 .دانست  می»فضا
در نظر ] عینی[جغرافیاي سیاسی به عنوان یک علم سیاسی، دولت را یک موجودیت «:  معتقد بود»کیلن«

 .»اي سیاسی به ذهن ما معرفی کند  که آن را به عنوان سازوارهگیرد و به دنبال این است می
 به ایـن  اً پدیدار شد که شدید8»کارل هاشوفر«طولی نکشید که مکتبی از سیاستمداران آلمانی به رهبري   

. طلبانه حزب نـازي اسـتفاده کردنـد    مند شدند و از آن به عنوان مبنایی براي توجیه تبلیغات توسعه      موضوع عالقه 
 ةاي است که هنر سیاست و لشگرآرایی را طبق خطوط تجربـه شـد     معتقد بودند که جغرافیاي سیاسی رشته      آنان

 .آموزد تاریخی جاري در سطح جهان به دانشجویان می
ی نظیر تملک مرزهاي طبیعـی، دسترسـی بـه راههـاي         های جغرافیایی سیاسی، موضوع   هاي  هدر اولین نظری  

مـشی ملـی محـسوب     ستراتژیکی زمینی، عوامل اساسی در تدوین هـر خـط     مهم دریایی و کنترل مناطق مهم و ا       
 .شدند می

 )هاي اجتمـاعی  و دیگر سازواره(ها  حاضر به بسیاري از دولت  دوم قرنۀهاي فناورانه در نیم  ولی پیشرفت 
. نند جغرافیایی بر آنها تحمیل شده، غلبه ک  )جایگیري(هایی که از بابت موقعیت       امکان داده است بر محدودیت    

در بافتار جدید، جغرافیاي سیاسی کمتر و کمتر محدود به جغرافیا است و امروزه به این دلیل که فضا و قـدرت        
 .شوند، شاید بهتر باشد آن را رابطه بین این دو بدانیم هاي اجتماعی می مربوط به سازواره

ها تـشکیل   لها بلکه از انساناین که کالبدي اجتماعی از بسیاري جهات مانند سازمانی واحد که نه از سلو 
 این مطلب را از جمله در کتابش »گیلن«. کند، نگرشی جدید نیست هاي مختلف رفتار می شده است، به صورت

  .منتشر شد ارائه کرده است 1916  که در سال9»دولت به منزله سازواره«
ـ  ی منطـق اکنـون بـا نـوعی مـاه     ة زنجیـر ۀ در ادام10»فضاي ارتباطی«با ظهور   یـد نیـز مواجـه هـستیم     ت جدّّ

  . در فضاي رقومی وجود دارد   که نه در فضاي فیزیکی، بلکه عمدت11»سازواره فضاي ارتباطی«.
اي اسـت کـه بررسـی     العـات، فرضـیه   قائل شدن جغرافیـاي سیاسـی بـراي خـود اطّ       ة دربار »اسمیت«نظر  

 :زشمند استهاي سنتی در جغرافیاي سیاسی ار ترش بخصوص در راستاي خطوطی از نظریه دقیق
 .)ترش این باشد که بگوییم کنترل فضا قدرت است شاید دقیق(. فضا قدرت استـ 1
 .کند یک کالبد اجتماعی مانند یک موجود واحد به اشکال مختلف رفتار میـ 2

هاي حکومتی خودکامـه   ایجاد مانع بر سر راه جریان اطّالعات ابزاري براي تولید و حفظ قدرت در نظام          

                                                
4. F. Ratzel 
5. Rudolf Kjellen 
1. Karl Haushofer 
2. The State as an Organism 
3. Cyberspace 
4. Cyberspace organism 



 کنترل، به صورت نوعی گرایش در بـین انـواع سلـسله مراتـب     ةیابیم که این شیو  تر در می   با نگاهی وسیع  . است
 .وجود دارد

آلـوین  «. شـود  طور روزافزون دشوارتر مـی این شیوه کنترل اطّالعات در جامعه اطّالعات الکترونیکی به      
هاي اطّالعاتی بسیار معدود و در نتیجه محدودیت براي مخاطب  کند هنگامی که تنها کانال  خاطر نشان می»تافلر

این شرایط اکنون با مفاهیم سیاسی . سازي بسیار قدرتمندي داشتند ثیر همگنأهاي گروهی ت وجود داشت، رسانه
 .ییر استاش در حال تغ و فرهنگی
اند که در آنی، مردم بجاي یـک پیـام    اي مواجه هاي با فناوري پیشرفته، با آینده دولت«: نویسد  می »تافلر«

 سیاسی و فرهنگ مورد 12تجاري هاي عظیم، با پیامهاي چندگانه، متضاد، مشتري پسند هماهنگ در معدود رسانه
اي   در محـیط رسـانه    14»مهندسی رضـایتمندي  « و   13»هاي قدیمی بسیج همگانی    تحقق شیوه «. شوند هجوم واقع می  

  ]335 آلوین تافلر ص15غییر قدرت،ت. [گردد جدید دشوارتر می

  رازداري و قدرت
عنوان نوعی سازواره تلقی شود، آنگاه مراکـز قـدرت در ایـن بافـت معـانی مختلفـی برمـی           اگر جامعه به  

 :نویسد  می17»ها و قدرت توده« برنده نوبل در 16»الیاس کانتی«. گزینند
 صـراحت و  »قـدرت «رساند، مفهومی که نسبت بـه   اش می کلمه جبر مفهومی مستقیم و نزدیک به معنی «

شـود؛ امـا بـا رسـیدن      یابد، به قدرت تبدیل مـی  وقتی جبر براي عمل کردن فرصت می      . آوري بیشتري دارد   الزام
است و نسبت به جبر در فـضایی  تر  قدرت عام. شود لحظه بحران و لحظه تصمیم قطعی، به جبر محض تبدیل می  

تشریفات بیشتري دارد و حتی از میـزان  . تر است اش کم کند؛ فراگیري بیشتري دارد اما پویایی      تر عمل می   وسیع
 .معینی صبر برخوردار است

 به قدرت به عنوان کیفیتی در درون »کانتی«ها از دیدگاه علت و معلولی،  در تحلیل ماهیت و رفتار توده     
ناپذیر در قدرت، اندازه معینی از فضا و   ، او معتقد است که اصل تفکیک      مثالً. پردازد  اجتماعی می  یک سازواره 

چنـین  . معناي سرعت تعقیب و سرعت شکار اسـت  گوید، سرعت که با قدرت مربوط است به    او می .زمان است   
 .نندک عنوان استعارات قدرت در اعمال بشري عمل می واقعیاتی در قلمرو حیوانات نیز به

 درفرآیند شکار مهم است، فشاري اسـت کـه بکـار گرفتـه            ه واقع چسازد که آن    خاطر نشان می   »کانتی«
 ـکنـد، روي دیگـر سـکّه      هر چند که عمل شکار اغلب تماشایی است و در نتیجه توجه را جلب می. شده است

ام فضاي خالی که صـاحب قـدرت در   تم«: نویسد او می. تی یکسان برخوردار استّ یّ  نیز از اهمـتالش براي فرار  
 .»گیرد کند، در راستاي تحقق هدف دوم صورت می اطراف خویش ایجاد می

 آن بـا عمـل کمـین    ۀیکی از راههاي درك جایگاه رازداري در قلب قـدرت، مقایـس     : گوید  می »کانتی«
. ناپـذیر اسـت   رخنه قدرت «: گوید گونه می اینو او در ادامه . براي شکار است که اصوال یک عمل سري است   

او بایـد تـودارتر   . دهد دیگران به اسرارش پی ببرند بردن به اسرار دیگران است، اجازه نمی    کسی که درصدد پی   
 .»از هر کس دیگري باشد؛ هیچ کس نباید از مقاصد و عقایدش گاه شود

 ةزوار و مخـاطرات احتمـالی رازداري در یـک سـا      18»تمرکـز «گیـري     نوعی فرمـول بـراي انـدزه       »کانتی«
                                                

1. Costum-tailored commercial message 
2. mass mobilization 
3. engineering of consent 
4. power Shift 
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شویم رازداري چقـدر ممکـن اسـت خطرنـاك       متوجه میتنها امروز است که کامأل  «. کند اجتماعی پیشنهاد می  
شود و تعداد افرادي  بیایید تمرکز یک راز را نسبتی بدانیم بین تعداد افرادي که آن راز به آنها مربوط می... باشد

 )ماننـد بمـب اتمـی   ( دریافت که اسـرار فنـی جدیـد    توان با این تعریف به راحتی می. که صاحب آن راز هستند  
ایـن نـوع اسـرار بـه همـه مربـوط       . انـد  اند که تـاکنون وجـود داشـته    ترین و متمرکزترین رازهایی بوده     خطرناك

 آنها دارند، و استفاده درست از آنها وابسته به ةشوند، اما فقط افراد معدودي هستند که اطّالعاتی واقعی دربار می
 .شماري است  انگشتتعداد افراد

دهند  گذارد که نشان می هاي فراوانی را در اختیار می  اتفاقی در طول تاریخ، مثال   نسبتۀحتی یک مطالع
 .اند و قدرت همیشه در کنار هم بوده راز داري

ـ   مدانش ممکن است قدرت باشد، ا      ي ا ا رازداري عنـصري اسـت کـه قـدرت را در درون یـک سـازواره       ّّ
توانـد بـا    لبـه اسـت کـه مـی      ، ماننـد شمـشیري دو     تاز این نظر فناوري جدید ارتباطا     . کند میاجتماعی متمرکز   

ـ  ما. گسترش دادن امکان دسترسی به دانـش در جهـت توزیـع قـدرت عمـل کنـد         هـایی مثـل    ا اسـتفاده از شـیوه  ّّ
مهم دانش عمـل  رمزنویسی به عنوان مانع، نیز در جهت ساختن دیوارهاي بلند و غیر قابل نفوذ گرداگرد قطعات    

با وجود این، هنگـامی کـه   . دهد  را از دید عمومی مخفی و در تملک گروهی خاص قرار می           نهاکنند، که آ   می
ریزد یک راز ممکن است با چنان سرعتی در سراسر جهان پراکنده شود که نتوان انفجارش را  این دیوار فرو می  

  .مهار کرد
 


