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دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران

مجید ولی شریعت پناهی
دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،واحد یادگار امامخمینی (ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 9931/20/61:تاریخ صدور پذیرش9931/50/81:

چکیده

جغرافياي سياسي دانشي مفيد و اساسي براي فهم معادلهها و جريانهاي بينالمللـي در عصـر كنوني و آينده است .مفاهيمي ماندگار
و حياتي مرتبط به زندگي انسانها ،از جملـه سـرزمين در اين بخش از علوم انساني مطالعه ميشود ،امـا هـماكنـون بحـثهـاي
زيـادي در رابطـه بـا بياهميت شدن و از موضوعيت افتادن مفهوم سرزمين در عصر جهاني شدن وجـود دارد .بحـث سرزمينزدايي
آنچنان انجمنهـاي علمـي و دانشـگاهي را بـه خـود جـذب كـرده كـه گـويي جهانيشدن به معناي سرزمينزدايي است .جهانی
شدن در حال اتفاق و پیشروی به سوی آیندهای مبهم است .در ارتباط با تأثیر این فرآیند بر فضای جغرافیا یی دیدگاههای متناقضی
وجود دارد؛ گرچه برخی سعی در اثبات اهمیت جغرافیا و ماندگاری و تأثیر آن در زندگی اجتماعی دارند ولی به زعم عدهای دیگر
آیندهای روشن برای علم جغرافیا و مفهوم سرزمین وجود ندارد .بیمکان شدن جریانها ،غیرسرزمینی شدن نهادها ،سازمانها و
شرکتها نوید رسیدن نوع جدیدی از روابط اجتماعی را میدهد .پدیدهای نوظهور در حال تکامل است که مفاهیمی همانند مکان،

مرز ،سرزمین ،ناحیه ،منطقه ،تنوع و تفاوت را از بین برده و این به معنی پایان یا مرگ جغرافیا است؛ بنابراین کنکاشی اساسی در
زمینه حقیقت و ماهیت جغرافیا و چگونگی آینده آن از امور مهم و وظایف اصلی جغرافیدانان است که این کار نیز در حد توان در

پی پاسخ به آن میباشد .اين نوشتار بـا نگـاهي آينـدهپژوهانـه و رويكـردي نوواقعگرايانه تالش دارد ،فرآيند جهاني شدن را با
نگاهي سرزميني تحليل كند؛ بدين معني كـه وجود فرامّلّليگرايي يا فراسرزميني شدن جريانها انكار نميشود ،ولي به نوعي سعي

در اثبـات سرزمينيسازي مجدد جريانها و پديدههاي گوناگون در عصـر جهـانيشـدن دارد .بـه عـالوه ،استدالل اصلي ايـن
نوشـتار ايـن اسـت كـه قلمـرو سـرزميني(سـرزمين و مـرز) در دوره جهاني شدن از بين نرفته ،بلكه كاركرد آن متحول شده است.
اين باور نيز وجود دارد كه قلمـرو سرزميني ،به دليـل نيـاز انسـان بـه تفـاوت مانـدگار بـوده و جهاني شدن ،فرامّلّلي شدن و غیره
جايگاه و نقش آن را در زندگي اشتراكي انسان از بين نميبرد.
کلمات کلیدی :جهاني شدن ،سرزمين ،سرزمين زدا يي  ،سرزمين سازي مجدد.
( -1نویسنده مسئول) sharifi1979@yahoo.com

 226فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

مقدمه
اصطالح جهاني شدن ،نخست در اواسط دهه  1960و سپس در اواسط دهـه  1990مـورد اسـتفاده عمـوم واقـع
شـد .شمار اند يك از افراد چيزي را رد ميكنند كه در جريان بوده و در كل ،جهان را بازسازي ميكنـد .جهان بيشتر
و بيشتر به هم پيوسته شده و اين چيزي است كه همه در مورد آن توافق دارند .جهاني شـدن بـه يكـي از مهمترين
جريانهاي ماندگار براي سالهاي پيشرو تبديل شده است .آن فرآيندي گذار از يـك اقتصـاد بـينالمللـي متشّكّكل از
واحدهاي م ّلّلي جدا از هم به اقتصادي جهاني متشّكّكل از اقتصادهاي م ّلّلي درهم آميخته شده است .پيشرفت در
ارتباطات راه دور ،مديريت اطالعات و فناوريهاي حمل و نقل اين گذر را سادهتر كـرده اسـت(آجیلی و بیکی،
 .)29 13جهانی شدن یکی از مباحث مهم و جنجال برانگیز دنیای معاصر است که متفکران و اندیشمندان مختلف،
هریک به گونهای راجع به آن سخن میگویند .هم اکنون در مورد جهانی شدن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و
تعابیر و برداشتهای متفاوتی در مورد آن ارائه میشود ،به نحوی که برخی این اصطالح را یکی از ویژگیهای مبهم
آخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم میدانند؛ اما آنچه مسلم است ،این است که هیچ کس نتوانسته منکر اصل
وجود این پدیده و تأثیر آن بر زندگی بشر در دنیای معاصر شود و اختالفها بر سر ابعاد گوناگون جهانی شدن ،آثار
و تبعات یا چگونگی و کم و کیف آن است.
به هر حال ،جهاني شدن در حال رخ دادن و پيشروي به سوي آيندهاي مبهم است .درحالیکه ايـن فرآينـد بسـياري
از زمينههاي زندگي اجتماعي ما را متأ ّثّثر ساخته ،بر محيط فيزيكي ما نيز تأثيرگذار بوده است .فشردگي زمان و فضا
در ايـن برهه از تاريخ ،به معناي خارج شدن انسانها از گوشهنشيني و اطالعاتي شدن فضاي جغرافيـا يي اسـت.
ورود مـاهوارههـا ،رسانهها و فناوريهاي اطالعاتي به نواحي گوناگون ،به معناي متفاوت بودن نقش و كاركرد
جديـد سـرزمينهـا در دوره جديد جهاني است .پديده جهاني شدن ،مفاهيم و اصطالحهاي جغرافيا يي همچون
یکه برخي (همانند جهان گرایان)
ناحيه ،مكان ،فضا ،منطقه و مهمتر از همه ،سرزمين را متأ ّثّثر ساخته است .درحال 
معتقد بـه پايـان علـم جغرافيـا در ايـن دوره هستند ،شمار بسياري(تحولگرایان) نيز تنها به بحث در مورد
نفوذپذيري ،كاهش اهميـت مـرز و سـرزمين پرداختـهانـد(آزاد ارمکی .)6 38 1 ،در این مقاله روش جمعآوري دادهها
و اطالعات كتابخانهاي است .اسـتفاده از كتب و مقالههاي خارجي در كتابخانههاي دانشگاهها ،سازمانها و
وزارتخانهها و نيز ،استفاده از اينترنـت و غیره از جملـه اين موارد است .تحليل و تجزيه دادهها بيشتر توصيفي است،
ضـمن اينكـه تعمـيم نيـز از جملـه مـواردي اسـت كـه بـا روشهاي گوناگون قياسي ـ استداللي حاصل ميشود
رویکرد نظری
در این بخش بحثهای نظری در مورد جهانی شدن و تعاریف مربوط به آن بررسی میگردد .نوپا بودن مطالعات و
نظریهپردازیهای انجام شده درباره جهانی شدن از یک سو و چندوجهی بودن و پیچیدگی این پدیده از سوی دیگر،
سبب شده تعریفهای عرضه شده از جهانی شدن تنوع بسیار زیادی پیدا کند.
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کوتکویچ و کلنر 1جهانی شدن را برای توصیف روندی به کار میبرند که «اقتصاد جهانی ،نیروهای سیاسی و
فرهنگی به سرعت کره زمین را زیر نفوذ قرار میدهند و به خلق یک بازار نوین جهانی ،سازمانهای سیاسی فراملی

جدید و فرهنگ ملی تازهای میپردازند»(جمشید 
یها و قبادی .)6 38 1 ،واترز 2پدیده جهانی شدن را در سه بعد

مختلف مورد تحلیل قرار میدهد .او معتقد است که روابط اجتماعی انسان و به بیان دیگر مبادالت بشری به طور
کلی به سه بخش اصلی تقسیم میشوند« :اقتصاد تولید»« ،سیاست و امنیت» و «روابط نمادین در حوزه فرهنگ».
جهانی شدن در هر سه این ابعاد تشخیص دادنی است و ماهیت زندگی بشر را تغییر داده است؛ اما بعد سوم به
تدریج خود را بر دو بعد دیگر تحمیل میکند .واترز دنیای جدید را دنیایی از نمادها و نشانهها میداند نمادها و
نشانههایی که با کمک فناوری جدید اطالعات و ارتباطات به سادگی مبادله شده و برای اثرگذاریشان نیازی به عبور
از فضاهای جغرافیایی ندارند .او معتقد است که مبحث فرهنگ ،قلب پدیده جهانی شدن است .چیزی که او نام
«فرهنگی شدن زندگی اجتماعی» بر آن میگذارد ،در دنیای جدید نظامهای نمادین ارزشی ،پایه و اساس سیستمهای
سیاسی و حتی مبادالت اقتصادی است(حسینی.) 387 1 ،

رابرتسون 3مینویسد :جهانی شدن که در قرن بیستم به صورت یک شعور کلگرا تجلی پیدا کرد ،مستلزم وابسته
کردن نقاط مرجع فردی و ملی به نقاط مرجع عام و فراملی است .از این رو ،جهانی شدن ایجاد ارتباطات فرهنگی،

اجتماعی و پدیده شناختی بین چهار عامل زیر را شامل میشود:
 .1خویشتن فرد  .2جامعه ملی  .3نظام بینالملل جوامع و  .4بشریت
به طور کلی که این چهار عامل بر روی هم یک میدان جهانی تشکیل میدهند که شامل تمام اجزایی است که برای
تحلیل جهانی شدن به آنها نیاز هست.

ديويد هلد و آنتوني مك گرو 4بر اين باورند كه در مورد رابطه جهاني شدن و سرزمين ،سه ديـدگاه اساسـي وجـود

دارد :ديدگاه نخست ،جهانگرایی همانند اوهما يي و آپادوري هستند كه معتقدند تغ يي ر و تحولي بنيادين در فضاي
جغرافيـاي سياسي و عرصه روابط بينالمللي رخ داده است؛ به گونهاي كه حكومتهـاي ملتـي ديگـر بـازيگر ايـن
عرصـه نيسـتند .مفاهيم بنيادين يا هميشگي در جغرافياي سياسـي هماننـد حكومـت ،م ّلّلـت ،مـرز ،سـرزمين،

دولـت و غيـره  -بـه گمـان جهان گرایان  -از بين رفتهاند و گزينههاي جديد همانند يك حكومت جهاني ،شركت-

هاي غیر حکومتی و مانند آن ،جـاي آنها را در اين فضاي جديد گرفته يا خواهند گرفت (خواجه نوروی و
همکاران.)29 13 ،
ديدگاه واقعگرا يي در مقابل جهان گرایان قـرار دارد .به گمان طرفداران اين ديدگاه ،هيچ چيز جديدي وجود ندارد
و تحولي شكل نگرفته است .بر اساس نظر آنان ،مسائل جديد در چارچوب بينالمللي شدن فزاينده قابل فهم است.
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حكومت م ّلّلـت پايـه ،بـازيگر دوران ژئوپليتيـك سـ ّنّنتي بـوده و همچنان براي سالهاي دراز بازيگِرِر ماندگار خواهد
ماند.
ديدگاه بينابيني نيز هسـت كـه بـه تحولگرایی معتقـد اسـت .تحولگرایان ـ هلد و مك گرو معتقد به تحولهاي
گسترده و الب ّتّته عميق در فضاي جغرافياي سياسي و در مورد قوانين آن هستند؛ اما آنان همچنين به از بين رفتن
مفاهيم ماندگار و هميشگي جغرافياي سياسي معتقد نيسـتند ،تنهـا بـه تغ يي ـر شكل م ّلّلت ،حكومت ،دولت و غيره
اعتقاد دارند .به گمان آنها بايـد بـه چنـدمحوري ،نـه حکوم 
تمحوری اعتقـاد داشـت .چندمحوري به توازن قدرت
در بين بازيگران حكومتي و بازيگران ديگر غيرحكومتي در رابطه با معادلـههـاي ژئـوپليتيكي ميپردازد .ديدگاه
عگرایی نتيجه تالش اين نوشتار براي استفاده از عقايد افرادي همانند والتز ،كراسـنر و گيلپـين است كه در
نوواق 
فضاي جديد جهاني سعي ميشود بر اساس اين ديدگاه ،نقش حكومت م ّلّلـت پايـه نسـبت بـه بـازيگران ديگـر
تمحوری وستفاليا يي
پررنگ شود .برخالف نظر واقعگرايان كه به حکوم 

و عدم تغ يي ر معتقد بودند ،ديدگاه

تمحوری وستفاليا يي است و اعتقاد
عگرایی معتقد به تغ يي ر و تحول ژئوپليتيك س ّنّنتي ،جغرافياي سياسي و حکوم 
نوواق 

دارد كـه آرايـش پديدهها و جريانها و قوانين در سالهاي آينده ،از تعامل دو نيروي سرزمينزدا يي و بازسرزمين-

سازي تشـكيل شـده و در اين راستا ،حكومت از نقش بيشتري در كنار ديگران برخوردار است و اين تفاوت اصلي
با تحولگرایی نيز هست.
اين کار ،با رهيافت نوواقعگرا يي روشي توصيفي داشته و مبتني بر استدالل و تحليل است .گرچه استفاده از شواهد،
براي مثال در مورد بهکارگیری فناوري در مرزهاي آمريكا ،جنبه اثباتي را از نظر دور نميكند .شواهد عيني موجود با
استفاده از پژوهشهاي انجام شده به وسيله ديگران است.
بحثها و يافتهها
سرزمين
سرزمين در فرهنگ دهخدا ،ملك ،مملكت ،ناحيه ،كشور ،اقليم و مرز و بوم تعريـف شـده اسـت .همچنـين در
فرهنـگ دهخدا سرزمين جا يي دانسته شده كه تع ّلّلق به قومي داشته باشد .براي مثال سرزمين فارس ،سرزمين ايرانيان
يا سـرزمين هندوستان در فرهنگ عميد نيز سرزمين به بوم و كشور تعريف شده و آن را قطعه زميني پهناور كه قوم
يا طايفهاي در آنجا بسر برند ،معنا شده است .پس سرزمين به مناطقي گفته ميشود كه مرز معين داشته (قلمرو
یها و قبادی.)6 38 1 ،
سرزميني) و با بـازيگري توانـا بـه نـام حكومـت مديريت ميشود(جمشید 

نرو در آغـاز كـار ،تعيـين
پيترهاگت 1بيان ميكند كه واژه سرزمين در زبان انگليسي معاني گوناگوني دارد ،از ای 
حدود تفسير اين واژه مفيد خواهد بود .گوتمن بر اين باور است كه ريشه مفهوم اروپا يي سرزمين التين است و در
يونان باستان به مناطقي در اطراف شهر و در قلمرو آن اطالق ميشـد و ايـن مفهـوم پـس از پيـدايش امپراتوريهاي

Peter Hoget
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جهان گرا از ميان رفت .در مقابل هينزلي 1پيشينه مفهوم سرزمين را به امپراتوري روم مـيرسـاند و بـاور دارد كه
پهنه آن امپراتوري (سرزمين روم) شمرده ميشود (.)Baylis Etal. 2004
معناي رايج سرزمين ،بخشي از فضاي اشغال شده توسط يك حكومت است .هميشه سرزمين به معنـاي فضـاي
اجتماعي محدوده شدهاي است كه با حكومتهاي گوناگون و به دليل پيامد راهبـردهـاي سرزمین سازی اشـغال و
مـورد استفاده قرار ميگيرد .گرچه هر شخصي تالش ميكند كه به دليـل تمـايالت غريـزي حـريم شخصي خود را
حفظ كند؛ ولي مفهوم سرزمين در ارتباط بـا يـك سـازمان اسـت كه شامل حكومت هم ميشود .مفهوم سرزمين
گرچه به گونهاي سادهانگارانه تنهـا بـه قلمـرو حكومـت تقليل يافته است؛ ولي واقعيت آن است كه به جز حكومت
ـ م ّلّلت ،گـروههـاي اجتمـاعي سازمانهاي سياسي ،اقوام ،گروههاي بومي و از نظر تاريخي قبيلهها ،امپراتوريها،
جنبشهاي ضد استعماری نيـز داراي سرزمين بوده يا ادعاهاي سرزميني دارند.
در هرحال ،در ارتباط با سرزمين بايد گفت كه بخشي از سياره زمين است كه محـدودهاي داشـته (گـاهي اوقـات
محدودههاي فرضي براي مثال سرزمينهاي فرهنگي و قومي) و توسط سازماني سياسي كنترل ميشود .همانگونه كه
گوتمن بيان كرده است سرزمين جنبههاي سياسي و جغرافيا يي دارد و نيز يكي از سـه ركـن اساسـي كشـور اسـت
و حكومت بدون آن ،معنادار و پذيرفتني نيست؛ ضمن آنكه سرزمين جمعيت دارد و مفهوم سرزمين بدون جمعیت
سـاكن مورد نظر جغرافياي سياسي و جغرافيدانان نيست.
سرزمين در ارتباط دوجانبه با بسياري از فرآيندها ،پديدهها و سـازمانهـاي سياسـي اسـت .مفـاهيم م ّلّلـت ،كشـور،
حكومت ،دولت ،قوم ،اقلیت ،مركز و پيرامون و ماننـد آن ،ارتبـاطي مسـتقيم بـا مفهـوم سـرزمين دارد .خشـونت،
یهای قومي ،تغ يي رات و تحوالت سياسي ـ اجتماعي و اقتصـادي ،از فرآينـد سرزمین سازی و
جنـگ ،پاکساز 
سرزمین پرورش يافتهاند .تالش براي سازماندهي فضا همراه و همزاد انسان بوده و غريزه و فرهنـگ سرزمین منجـر
بـه حركت تاريخ از سكونت ابتدا يي بشر تاكنون شده است .بازسازيهاي مجدد نقشههاي سياسي از نگـاه تـاريخ و
طبيعـت ،حكايت از تالش بشر براي نفوذ ،تأثيرگذاري ،تم ّلّلك و كنترل بر سرزمين و فضاست .در هر حال ،تع ّلّلق
انسان به سـرزمين و پيوند وي با خاك ،نيروي ثانويهاي در انسان ايجاد ميكند تا پيكربنديهاي اجتماعي خويش را
بـر مبنـاي آن ايجـاد و بازتوليـد كنـد .در هرحـال ،تعـامالت اجتمـاعي ،فرهنگـي ،اقتصـادي و سياسـي ،متـأ ّثّثر از
پديـده سـرزمين و فرآينـد سرزمین سازی بوده است.
سرزمينزدا يي
بحث سرزمين در دوره جهاني شدن در انجمنهاي علمي و سياسي ،توجه جغرافيدانان را بـه خـود جلـب كـرده
اسـت .واقعيت آن است كه نسبت به اين دو مفهوم كه از پايههاي مهم و الب ّتّته اصلي علم جغرافياسـت ،ديـدگاههـاي
متناقضـي وجود دارد .اگرچه برخي ،به ويژه جغرافيدانان سعي در اثبات اهميت مفهوم سرزمين و نقش و جايگاه
مهـم آن در زنـدگي انسان دارند ،ولي به گمان ديگران ـ منتقدان ـ آينده روشني براي علم جغرافيا و مفهوم سـرزمين
Hinzley
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قابـل ترسـيم نيسـت .سازوكارهاي قلمروسازي ،همانند حكومت ،در حال تجزيه و سقوط و تضعيفانـد و
کارکردهای آنها ديگـر جنبه سرزميني ندارد .نوعي جدا يي بين كاركردهاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي حكومت و
دولت بـا مفهـوم سـرزمين به وجود آمده است .از سوي ديگر ،امنيت نيز جنبه سرزميني نداشته و به مسئله جهاني
تبـديل شـده است .تروريسم ،سالحهاي كشتار جمعي ،جرمهاي اينترنتي ،مافياي جهاني و ايدز ،مرزها را نشناخته و
قلمروهاي سرزميني را يكي پس از ديگري ميپيمايد .حس تع ّلّلق به مكان و تالش در راه وطـن قطـع شـده و
جهـان وطني ،انسان سيارهاي و پيشرفت براي نوع بشر معنادار شده است .بيمكان شدن جريانها و غیر سرزمینی
شـدن نهادهـا ،سازمانها و شركتها ،نويد رسيدن گونه جديدي از روابط اجتماعي را ميدهد .پديدهاي نوظهور رو
به تكامل است كـه مفاهيمي همانند حكومت ،سرزمين ،كشور ،قلمرو ،مرز ،ناحيه ،منطقه ،تنوع ،تفاوت و تك ّثّثر را از
بين برده و شكل جديـدي به نام جهان واحد ،دهكده جهاني ،م ّلّلت جهاني ،حكومت جهاني ،فرهنگ جهاني ،اقتصاد
جهاني و مانند آن را بـه وجـود آورده است(خواجه نوروی و همکاران.)29 13 ،
عدم تع ّلّلق و بياحساس شدن نسبت به مكان تو ّلّلد و سرزمين م ّلّلي به معناي عدم تقابل سرزميني ،حـذف جنـگهـا
از روابط بينالمللي و از بين رفتن بحث ما و آنها در شبكه اجتماعي است .بحث در اين زمينه آنچنان داغ است كه
افرادي چون يان آرت شولد 1در كتاب نگاهي موشكافانه به پديده جهاني شدن ،معتقـد اسـت كـه ورود ايـن پديـده
بـه زنـدگي اجتماعي به زيان علم جغرافيا به طور اعم و قلمرو و سرزمين بـه طـور اخـص تمـام مـيشـود.
"وجـود فضـاي جهـاني يـا فراسرزميني دليلي بر اين امر است .وي معتقد است كه در ميان تعاريف گوناگون
جهـاني شـدن ،از جملـه غربي شدن ،بينالمللي شدن ،جهانگستري و آزادي ،ش ّقّق پنجم آن يعني سرزمین در عصر
جهـاني واقعيتـي عينـي و تعريف صحيح جهاني شدن است.
به هرحال جهاني شدن تأثير مستقيمي بر سرزمين گذاشته است؛ چرا كه جهاني شدن فرض نيست ،بلكه واقعيتي
عيني است .جريانهاي فرا سرزمینی در عصر جهاني ،اهميت و مفهوم سرزمين را متفاوت از گذشته ساختهاند.
سرزمين و مـرز و به تعبيري قلمرو سرزميني در عصر فضا ،محفوظ از جريانهاي جهاني در حوزههاي گوناگون
نيست .اگر زماني حكومتها با شدت تمام از قلمرو خويش حفاظت ميكردند ،امروزه كنترل و نظارت آنها بر
سـرزمين و فضـاي حكـومتي خـويش بـا چالشهاي جهاني روبهرو شده است .در حـوزههـاي اقتصـادي ،سياسـي،
فرهنگـي و چـه بسـا اجتمـاعي ،بازيگراني غيرسرزميني در حال پيدايش هستند كه براي ايجاد وحدت سرزمين در
کل جهان يا ُكُكره زمين يا دسـتكـم نفوذ در قلمرو سرزميني در تالشاند .اين در حالي است كه وحدت سرزميني
حكومتها از طريق پاشنه آشـيل آنـان بـا ضعف روبهرو شده و قلمرو مؤثر ملي با بياباني از عدم كنترل و فضاهاي
خالي قدرت حكومت ،محاصره شده است.
امنيت سرزميني از ديگر مباحثي است كه در عصر فضا با چالش روبهروست .حجم زيادي از تهديدهاي فراسرزميني،
قلمرو حكومتي را در تيررس قرار داده و چيزي جز ضعف و سستي براي حكومتها باقي نگذاشته است .آنچه از
Yan Arth Showld
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جهانی شدن و سرزمینسازی در جغرافیای726 ...

مجموعه تحوالت جهاني و فرآيندهاي جهاني شدن از اين رهيافت ميتوان بررسي كرد ،اينكه حاكميـت ،امنيـت،
عگرایانه با چالش و تهديد روبهروست .درحاليكه
كنتـرل ،اقتـدار و قدرت در چارچوب سرزمين از رهيافت واق 
جهانيشـدن موجـب كـاهش توان حكومت سرزميني شده ،جريانهاي سرزميني نيز از تغ يي ر و تحول در امان
نماندهاند .اين بدان معناسـت كـه امـروزه ،تالش بازيگران فراسرزميني همچون ،شركتهای فرام ّلّلي و غيرسرزميني
براي انجام بازسـازيهـاي جغرافيـا يي و تـأمين اهداف و منافع خود در عصر فضا ،زمينه آن را ايجاد كرده است.
تقسيم بزرگ مقياس جهاني در زمينه كار نيز به نظر ميرسد كه بر اساس اهداف و منافع اين شرکتهاست تا
حكومتها .ضمن اينكه امروزه نوعي از همپوشاني جغرافيـا يي در تقسيم كار بينالمللي به وجود آمده و سرزمين و
نماينده آن  -يا حافظ آن  -يعني حكومت ،نفوذپـذيرتر و آسـيبپـذيرتر شدهاند .مهاجرت بينالمللي نيز از ديگر
شها وي فراسرزميني
جريانهاي فراسرزميني است .هويت سرزميني ،تغ يي رات فرهنگـي ،شـورشهـاي داخلي ،جنب 

 ...ازجمله پديدههاي برانگيخته و متأ ّثّثر از اين جريان بين سرزميني است .افزون بر مـوارد ياد شده ،تروريسم بين-

المللي و مافيا يي جهاني هم فضا و مكان نشناخته ،تحوالت زيادي را در ظرف مكان ايجاد كردهاند .افزايش جرم و
جنايت ،تهديدهاي امنيت اجتماعي و ايجاد بحران ،قاچاق و ...ازجمله آنهاست.

بحثهاي گوناگون و مختلف علمي در رابطه با جهاني شدن ،حكايت از برداشتن مرزها و كاهش اهميت سرزمين
در عصر جهاني شدن دارد .جهان شبكههـا ،ارتباطـات فـنآورانـه ،اطالعـات و فضـاي مجازي و نيز ،فشرده شـدن
جهـان ،حكايـت از سـرعت رونـد سـرزمينزدايـي اسـت(دهقان .)19 13 ،از سـوي ديگـر ،جهاني شدن به معناي
سرزمينزدا يي محدود شده است و وجود جهان باز و بـدون مـانع پيونـدها را امکانپذیر و تقويت ميكند ،وگرنه
جهاني شدن با وجود مـانع و مـرز شـدني نيسـت .فراسـرزميني شـدن در زمينـههـاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي،
از جمله واقعيتها (يا فراواقعيتهاي) پيش روي زنـدگي و هم پیوندی روزافـزون امـروزي ماست كه الگوي ثابت،
تمحوری به سوي
نامتغير و هميشگي عصر وستفاليا را از بين برده است .دنياي كنـوني مـا درواقـع ،گذار از حکوم 
چند محوري است .گويا كليد اصلي و محور واقعي بحث اين گذار و انتقال ،حذف سرزمين و هموار شدن پسـتي و
بلنـديهـاي دنيـاي سياسـي ،اجتمـاعي و فرهنگـي (يعنـي از بـين رفـتن تفاوتهاي فضا يي  -ناحيهاي) است.
فضاي كنوني جهان ،به دليل فشردگي هرچه بيشتر زمان و مكان از رهيافت تحليل مدرن فهميدني نيست ،بلكه
امروزه بايد قواعد و قوانين فضا يي را از رهيافتي نو كـه همـان ژئوپلیتیک يـا انتقادی ،پسـت مـدرن است ،مورد
بررسي قرار داد.

سرزمین سازی مجدد
مجموعه بحثهاي نظري از سوي بيشتر تحليلگران جهاني شدن كه اغلـب نيـز جهان گرایان ناميـده مـيشـوند،
حكايت از پايان موضوعيت سرزمين و مرز براي زندگي اجتماعي ما در اين دوران نو دارد؛ اما هم اكنـون مـا در
البـهالي زندگي واقعي خويش به فضاي کرهی زيست ،شاهد نوعي تفاوتها و هويتهـا ،فرهنـگهـا بـه جـاي
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وحـدت هويـت و فرهنگ هستيم يعني هنگامي كه جهاني شدن در حال وقوع است ،نوعي مح ّلّليگرا يي نيز در حال
تقويت است.
موارد ذكر شده ،يعني سرزمينزدا يي  ،تنها يك روي سّكّكه بود و بيانگر پيچيدگي ،ابهـام و ناشـناختگي در فضاسـازي
توسط جهاني شدن است .روي ديگر سّكّكه نشان از بازسازي و ساختمانسازي جديد جغرافيـاي عصـر جهـاني دارد.
گرچـه امروزه آگاهيها ،اطالعات و ارتباطات جهاني شده؛ ولي مکان سازی ناحيهها ،سازيها و سرزمينسازيها
نيز ،تغ يي ـر يافتـه است .اگرچه در زماني شناخت جغرافيا يي محدود مح ّلّلي و م ّلّلـي بـود ولـي امـروزه جهان شناختی
جغرافيـا يي بـه كمـك رسانههاي ارتباطي به وجود ميآيد .مرزبنديهاي جديد و كنترلهاي جديد از سـرزمين،
بيـانگر تغ يي ـري دوبـاره در عصـر جهاني و الب ّتّته بر اساس همان اصـول اساسـي جغرافياسـت ،يعنـي درسـت اسـت
كـه عصـر سرزمین سازی وسـتفاليا يي تحول يافته ،ولي سرزميني نورسيده از جهاني شدن موجوديت يافته است.
دولتهاي حكومت كننده بر منـاطق اقتصـادي ـ جغرافيا يي جديد ،همانند اتحاديه اروپا و نفتا ،در حال پاسباني و
حفاظت از سرزميني بزرگتر بـه نـام اروپـا يـا آمريكـا يي شمالي هستند.
امروزه ورود به اتحاديه اروپا به حدي مشـكل اسـت كـه عبـور از مرزهـاي م ّلّلـي كشـورهاي بـه شـدت استبدادي
و نظامي شده .گرچه سازوكارهاي غيرسرزميني (به معناي قديمي آن) در حال تأمين منافع تازهاي هسـتند ،ولـي
نوعي سنگربندي جديد سرزميني ،يعني هويت ناحيهاي به وجود آمده است .سازوكارهاي سرزميني در جهـان
ی که در
پيشـرفته ،از گذشته خويش جدا شده و نوعي شكلبندي جديد جغرافيا يي را در شمال نويد ميدهد .در حال 
جنوب ،هنوز همان مدلهاي سرزميني پابرجا ماندهاند و نوعي از نابرابري فضا يي

در اهميت و مفهوم سرزمين

وجـود دارد .از سوي ديگر ،كشورهاي مربوطه از فـنآوري اسـتفاده كـرده و سـرزمين و مـرز خـود را بيشـتر كنترل
ميكنند .كارگذاري دوربينهاي مرزي ،استفاده از توانا يي هاي جديد در مرزها و ...دليلـي از وجـود مدل بندی
سـرزميني بين دولي عصر وستفاليا يي در فضاي كنوني مجموعه كشورهاي جنوب (و ح ّتّتي در شـمال) اسـت و هنوز
حس تع ّلّلق به مكان ،مردن براي وطن و نقش و اهميت سرزمين در زندگي سياسي  -اجتماعي مردم وجود دارد.

همچنين ،اياالت م ّتّتحده راهبرد سرزمینی سازی در سياست خـارجي خـود را دارد .شـركت نكـردن در نشسـت-
هـاي زیست محیطی دليلي بر وجود منافع م ّلّلي و قدرت تأمين آن در عصر جهاني شدن از سوي اياالت م ّتّتحده
اسـت .تقابـل بـا قدرتهاي ديگر فرامنطقهاي براي حفظ منطقه نفوذ در همان قاره ،ديدگاههاي انزواي جغرافيا يي ،
كنتـرلهـاي شـديد مرزي ،از جمله اين سرزميني شدن است(زارع و فالح.)19 13 ،
راهبـرد دولـت يـاغي ايـاالت م ّتّتحـده نيـز ،دليلـي ديگـر بـر سرزميني شدن سياستهاست .مبارزه با كشورهاي
مستقل ،به نوعي دخالت سرزميني و از سـو يي تعامـل سـرزميني اسـت .برخوردهاي خشن با كشورها يي همانند
كوبا و ُكُكره شـمالي ،وجـود روابـط دو نظـام سياسـي ـ اقتصـادي(كمونيسـم و كاپيتاليسم) در دو سرزمين جداگانه
را بيان ميكند.
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وجود مقياس در جهاني شدن به معناي اهميت جايگاه سرزمين در مباحث سياسـي اسـت .در عصـر پسامدرنيسم،
هويتهاي مبتني بر سرزمين ،صاحب فرصتهاي ايجاد شده توسط جهاني شدن گرديدهانـد كـه مـيتواننـد وجود
خود را با بلندترين فريادها به گوش جهانيان برسانند .اين فرآيند يا رويداد ،حكايت از مح ّلّلي شدن در كنار جهاني
شدن دارد .يعني سـرزمين از يكسـو در اثـر جهـاني شـدن زيـر سـؤال رفتـه و از سـوي ديگـر ،جنـبشهـاي
جـدا يي طلبانـه خردهفرهنگها و هويتهای م ّلّلي و مح ّلّلي ،درصدد برپا يي سرزمينهاي جديد هستند و عـدهاي در
آرزوي دستيابي به سرزمين خود هستند و كشور جديد را خواهاناند .به اين پروسه گمان برخي سرزمین سازی
تكنوپليتيكي يا بافتي فرهنگي ناميده میشود.
در مجموع اگرچه سرزمين مسـئلهاي پايـدار نيسـت و وضـعيت و موقعيت آن جاي سؤال دارد ،ولي ابهامها در اين
رابطه فراوان است .سرزمين در آینده ،نه تنها بار مفهومي  -ارزشي خـود را از دست نداده ،بلكه به شيوههاي جديد
به هر نام و عنواني (قبیله گرایی نوين ،سرزمین سازی و )...باز ساخت ميشود.
تضعیف حاکمیت و استقالل کشورهای اسالمی
یتواند ادعای استقالل کند .جهانی شدن در قالب سرمایهداری
ملتی که فرهنگ بیگانه در آن رواج داشته باشد ،نم 
جهانی و تحت رهبری امریکا به دنبال حذف همه ساختارهای اقتصادی کشورهای اسالمی در مقابل بخش خصوصی
نالمللی پول در کشورهای اسالمی،
و بازار آزاد بوده است .در عصر جهانی شدن مداخله آشکار و مؤثر صندوق بی 
حمله به پول ملی کشورهای مذکور ،مداخله در بورس جهانی ،انحصار و تمرکز نوآوری ،تحقیق و توسعه در
مؤسسات خصوصی چندملیتی ،دیکتاتوری سهامداران و شرکتهای چندملیتی توسط غرب و امریکا در کشورهای

اسالمی را مالحظه م 
یکنیم .به اعتقاد پل سوئیزی 1بین جهانی شدن و سلطهگری امریکا و غرب رابطه وجود دارد.
هنری کسینجر بیان کرده است :جهانی شدن فقط واژه دیگری است و هم معنای سلطه ایاالت متحده امریکاست .به

یگویند ما بهترین هستیم ،زیرا ملت ما بهترین است .ما بهترین هستیم ،زیرا فقط ما انسان
اعتقاد کیت نش 2آنها م 
واقعی هستیم .تحت تأثیر جهانی شدن و استعمار کشورهای اسالمی در حالی که در جوامع توسعهیافته و صنعتی،
مسائلی مانند اوقات فراغت و حمایت از محیط زیست و حیوانات مطرح است( )Coleman, 2003در بسیاری از
کشورهای جهان سوم ،مسئله اصلی بقا و تالش برای زنده ماندن است و در این شرایط ،جهانی شدن به سود
کشورهای صنعتی است .الگوی مصرف و تولید سرمایهداری در بسیاری از موارد ،ملزومات و پیامدهای فرهنگی و
ارزشی خاصی را به صورت تحمیلی و ناخودآگاه به همراه دارد (هر چند اگر آزادی واقعی وجود داشته باشد،
یها ،افزایش بهرهوری و بهبود شرایط زندگی رخ دهد و شرط آن حذف مناسبات و
یتوان انتظار داشت فناور 
م
یشود
یسازی سبب م 
شرایط تحمیلی است که غرب و نهادهای بین المللی بر جهان اسالم تحمیل کردهاند) .جهان 
اهمیت نیروی کار فاقد مهارت و مواد خام کاهش یابد ،نخبگان جهان سوم به سوی کشورهای پیشرفته هدایت شوند
که پیامد آن فقیرتر شدن این کشورها و افزایش نابرابری بین کشورهای فقیر و غنی است .اگر جهانی شدن به انتقال
Paul Swizi
Kate Nash
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فناوری ،افزایش بهرهوری و بهبود شرایط زندگی همه مردم جهان منجر شود ،بسیار مطلوب است .امپریالیسم بر
یهانتینگتون که به عنوان ایدئولوژی جانشین جنگ سرد ،راهنمای
خالف تصور و تحت نظریه برخورد تمدنها 
سیاست خارجی غرب به خصوص امریکا شده است ،تهاجم جدید و همهجانبهای را در سطح جهان شروع کرد .بر
اساس توصیههای مطرح شده در نظام برخورد تمدنها ،غرب باید مانع موفقیت قدرتهای آسیایی و توسعه
اندیشهها و ایدئولوژی اسالمی شود یا اندیشههای اسالمی را منحرف ،سرکوب و تحقیر کند .امریکا به عنوان
پرچمدار فرهنگ و تمدن غرب و امپریالیسم سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی غرب ،باید اقدامات تهاجمی مختلفی را
شها و فرهنگ اسالمی آغاز کند؛ زیرا یگانه مانع اساسی نظام سلطه و استکبار ،همین فرهنگ
علیه جهان اسالم و ارز 
و ارزشهای اسالمی است .اندیشمندان و نظریهپردازان غرب معتقد بودند که یگانه مانع جدی برای نفوذ و سلطه
فرهنگ و رژیمهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی غرب ،قرآن کریم و فرهنگ قرانی و حجاب است؛ بنابراین ،بسیار
تالش کردند تا نقش جامعهسازی ،هنجارسازی و دکترین اسالمی را در کشورهای اسالمی حذف یا کمرنگ کنند.
غرب در قالب نوسازی در جهان اسالم توانست قوانین مدنی و اجتماعی و دکترین اسالم را به حاشیه راند و حجاب
و حاکمیت ارزشهای اسالمی در این کشورها را کمرنگ نماید .بعد از اینکه اسالم و ارزشهای اسالمی و حجاب
در این کشورها کمرنگ شد ،شاهد غارت و تسلط همهجانبه غرب و امپریالیسم غرب در این کشورها هستیم؛ زیرا
تطلب غرب ،اندیشه و آیین مترقی و
یگانه مانع مقاومت در برابر سلطه و فرهنگ سلطهطلبانه ،نژادپرستانه و لذ 
منطقی اسالمی بود .آنها در نتیجه سکوالر کردن حوزههای مختلف حیات اسالمی در این کشورها توانستند تا حدود
بسیاری به اهداف سیاسی و فرهنگی خود برسند .نتیجه اقدامات آنها این است که جهان اسالم حاکمیتی بر منابع،
فگرایی بر
مناطق و راههای استراتژیک خود و منابع ارزشمند نفت و گاز ندارد و در حوزه فرهنگی نیز فرهنگ مصر 
کل زندگی جامعه اسالمی سایه افکنده است.

یرود .او نشان داده
به اعتقاد ژوزف کنراد 1در حالت فوقالعاده ،فاصله بین تمدن و شقاوت با یک تلنگر از بین م 

یگری تبدیل شود ،نظیر کشتار
یتواند ناگهان و بدون مقدمه به وحش 
است که چگونه تمدن اروپایی در اوج خود م 
بلژیک در کنگو و کشتار سرخ پوستان و غیره .در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،غرب و امپریالیسم
با نشان دادن چهره حقیقی خود ی 
کباره رسمًاًا و علنًاًا کشورگشایی را در سرلوحه برنامه خود قرار داد( Castles,
 .)1997امریکا با حمله به عراق در سال  ، 1991حمله به افغانستان در سال  2001و حمله به عراق در سال  2003و
حمایت از گروههای تروریستی داعش و النصره در سوریه برای تجزیه حاکمیت عراق و سوریه و سلطه بر منابع
نفت و گاز و تضعیف محور مقاومت ،ماهیت سیاست سلطهگرانه و امپریالیستی خود را نشان داده است و سعی
تهای راهبردی) برتری خود را بر سایر کشورهای غربی حفظ کند.
یکند با سلطه بر منابع قدرت (انرژی و موقعی 
م
تها ،جز بازگشت به دوران امپریالیسم همراه با مستعمره نیست.
رفتار امریکا در عراق و سوریه و حمایت از تروریس 
امریکا در قالب جهانی شدن و شعار مبارزه با تروریسم برای گسترش سلطه خود بر جهان اسالم و استفاده ابزاری از
Joseph Conrad
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یکنیم که استقالل ،تمامیت ارضی ،هویت ملی و
تروریسم برای اهداف خود تالش کرده است .در نتیجه مالحظه م 
یسازی غربی ،کشتار ،قتل عام و نابودی
سرزمینی کشورهای اسالمی نادیده انگاشته میشود .امپریالیسم و جهان 
تها را وسیلهای برای نیل به هدف دانسته و تحت عنوان مبارزه تروریسم میلیونها انسان را در عراق و افغانستان
مل 
تهای مستقل و غیر وابسته به
نابود کرده و با همین عنوان در قالب جنگ نرم و امپریالیسم نرم یا فرهنگی ،دول 
امریکا و غرب (مانند ایران ،سازمان حزباهلل ،انصار اهلل یمن و سایر مخالفان استعمار و امپریالیسم) را مورد تهدید و
تحریم و تهاجم قرار داده است .تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه و طرح خاورمیانه نو در سایه امپریالیسم و با شعار
جهانیسازی و مبارزه تروریسم و نوسازی در حال انجام است ،ولی این نوسازی جز سکوالریزه کردن جهان اسالم
و از بین رفتن وحدت و انسجام مسلمانان و سلطه غرب بر کشورهای اسالمی و تأمین امنیت اسرائیل نیست و قطعًاًا
این نوسازی و این نوع جهانی شدن مانند جاده یکطرفه است که به ایجاد اختاللهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
و وابستگی اقتصادی کشورهای اسالمی منجر شده و خواهد شد.

به گفته برژینسکی 1ساختار هرمی شکل نظام سیاسی امریکا و امپریالیسم در قرن بیست و یکم این گونه است :سه
ستون اصلی ژئواستراتژی امپریالیسم امریکا عبارتاند از :جلوگیری از سازش و ادامه امنیت میان رعایا ،حفظ
جگزاران و در نهایت جلوگیری از ائتالف وحشیان با یکدیگر .در این طرز تفکر امریکا و فرهنگ امریکایی در
خرا 
رأس هرم قرار دارد .سایر قدرتهای امپریالیستی و هم پیمان امریکا که باید از سازش و اتحاد آنها علیه لرد بزرگ
جگزاران نیز رژیمهای جنوب هستند که باید
یدهند .خرا 
(امریکا) جلوگیری شود ،بخش میانی هرم را تشکیل م 
منکوب گردند و در عین حال محفوظ نگه داشته شوند( .)Castells, 1997رژیمهای سایر کشورهای آسیا ،افریقا و
تهای امپریالیستی باج و خراج به صورت بهره و هزینه وام ،سودهای خارقالعاده
امریکای التین هستند که به قدر 
حاصل از سرمایهگذاری خارجی و فروش ارزان مواد خام به خصوص نفت(عربستان ،کویت ،امارات متحده عربی و
یکنند .وحشیان که الزم است از پیوند و اتحادشان با
فروش نفت عراق و سوریه توسط داعش) و غیره پرداخت م 
یکدیگر جلوگیری شود ،همان مردم تحت استثمار و فشار هستند ،زیرا به اعتقاد برژینسکی اگر این وحشیان که به
زعم او کشورهای اسالمی و جهان سوم هستند ،متحد شوند و انسجام داشته باشند ،تمدن را با خطر مواجه میکنند.
جنگ تمدنها نیز یک حربه استعماری است؛ زیرا دین حاکم بر اروپا ،دین و فرهنگ مسیحیت نیست .بلکه یک
یشود .دینی
تمدن سکوالر و غیردینی است و مسیحیت حتی در حوزههای فردی و کام ًالًال بسته و محدود تحمل نم 
که در غرب جریان دارد ،دکترین اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ندارد و اگر هم داشته باشد ،اجازه اجرا شدن ندارد و
تنما نیست .تفسیر بردار است و تفسیرهای
گزارههای آن از نظر غرب غیر معرفت بخش است و متون آن حقیق 
مختلف و متضادی دارد و امکان داوری درباره آن وجود ندارد و حق و باطل نیز طبق این تفسیر ،نسبی است.
خورشید احمد تأثیرات جهانی شدن بر استقالل و حاکمیت کشورهای اسالمی را این گونه ذکر میکند:

Brzezinski
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الف :وابسته شدن به غرب :در جوامع اسالمی تحت استعمار ،نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جدید بر
اساس تجربه غرب خلق شد که با نهادهای سنتی در تضاد بودند.
ب :قطببندی آموزشی :بر اساس نفوذ استعمار دو نوع آموزش در جوامع اسالمی ایجاد شد .یک نوع آموزش ملهم
از غرب در برابر آموزش سنتی و مذهبی به وجود آمد .جامعه به دو گروه نخبگان مدرن تحصیلکرده جدید و
رهبری سنتی قدیم تقسیم شد.
ج :بحران رهبری :به علت نفوذ استعمار ،رهبری سنتی به نحوی نظاممند ضعیف شد و از بین رفت و نوعی رهبری
سیاسی خارجی به جامعه اسالمی تحمیل گردید .این رهبری ،طرفدار غرب و از مردم خود بیگانه بود .به اعتقاد شیخ
سالعمل نشان داد .برای نجات از
احمد ،جامعه اسالمی در برابر نفوذ استعمار و عقبماندگی و انحطاط جامعه عک 
این بحران و حل این مشکل چند استراتژی مطرح شد .در ادامه سایر آثار جهانی شدن بر هویت و سبک زندگی
یشود.
ایرانی اسالمی بیان م 
برخورد تمدنها بیشتر یک جنگ سیاسی است و برای تأمین منافع و حاکمیت ارزشهای غیرمادی در حال انجام
است و جنگ منافع است نه جنگ اسالم و مسیحیت .به این بهانه شاهد تضعیف استقالل و حاکمیت کشورهای
یخواهند رژیمهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی خود را بر
اسالمی و اشغال این کشورها هستیم و با این شعار م 
جهان اسالم تحمیل کنند.
مسئله سرزمین در عصر جهانی شدن
در ارتباط با همزمانی فراقلمروگرائی و قلمروسازی ،زمانی جهانی شدن به ً معنای تغییر شکل جغرافیای اجتماعی
است که اساسًاًا در طی نیم قرن گذشته آشکار شده است .جهان  1950هیچ شناختی از مسافران هوائی ،موشکهای
نقارهای ،ارتباطات ماهوارهای ،پول جهانی ،مراکز مالی فراساحلی یا بین ساحلی ،شبکههای کامپیوتری یا سوراخ
بی 
شدن ازن نداشت .مقیاس تولید فرامرزی و بازارهای فرامرزی نیز انحرافی از روند جاری آن یعنی سرزمینی محوری
جریانات بود .زمانی که جهانی بودن به معنای فراقلمروگرائی تعریف میشود ،رشد جدید و مقیاس جدید از نظر
تاریخی نیز بیسابقه میباشد .البته این به معنای آن نیست که جغرافیای قدیمی فضاهای سرزمینی بیمعنا هستند.
یدهد.
برعکس ،مکانهای سرزمینی ،هویتهای سرزمینی و دولت سرزمینی به نشان دادن تأثیرات بسیار مهم ادامه م 
این دیدگاه به معنای این نیست که جهانی بودن از سرزمین سازی به دور است ،بلکه بدین معناست که سرزمین
سازی در جغرافیای اجتماعی دارای امتیاز انحصاری همانند پنجاه سال پیش نیست .ما دیگر در یک جامعه سرزمینی
منزوی زندگی نمیکنیم بلکه فضاهای سرزمینی هم اکنون همزیست با و وابسته به فضاهای جهانی هستند.
در مورد فهم ظهور فراسرزمینسازی باید گفت که ما سرزمینمحوری در حوزه جغرافیا را باید به ساختارهای
اجتماعی دیگر ارتباط دهیم .در مورد حکومت کردن پایان سرزمینمحوری با سقوط حکومتمحوری ارتباط مییابد
که این سرزمینمحوری بر مبنای فرموله نمودن و اداری کردن مقرراتی است که اغلب منحصرًاًا بر عهدٔە حکومت
سرزمینی است .با توجه به هویتها و اجتماعات ،پایان سرزمینمحوری نیز با پایان ناسیونالیسم قدیمی همراه و
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همزاد است .پایان سرزمینمحوری به معنای پایان تولیدات سنتی و در کل فضای سرزمینی است .از نظر
ششناختی ،سرزمینمحوری به درک روابط اجتماعی از طریق جغرافیای سرزمینی باز میگردد .روش سرزمینی به
رو 
معنای فرمولیزه کردن مفاهیم ،مسائل ،فرضیهسازی ،جمعآوری دادهها و تفسیر شواهد ،نتیجهگیری در یک
چهارچوب فضائی که در کل سرزمین است ،میباشد؛ بنابراین اکثریت جغرافیدانان اجتماعی و سیاسی ،جهان را در
شکل واحدهای سرزمینی مرزدار دیدهاند .به هر حال متدولوژی سرزمینسازی به شناخت و تفسیر روابط اجتماعی

سیاسی از منظر و رهیافت دولت ملت برمیگردد .به طوری که تحلیل مباحث در فضای بسته و سرزمینی انجام می-
گیرد (زارع و فالح.)19 13 ،

اما ظهور فراسرزمینسازی به معنای حذف فضای سرزمینی نیست .ما نباید سرزمین محوری را با متدولوژی جهان
محوری جایگزین کنیم ،طوری که فضای سرزمینی فراموش شود .ما در یک جهان بدون مرز زندگی نمیکنیم .گرچه
تاریخ معاصر پایان سرزمین محوری که فضای اجتماعی را به شبکههای سرزمینی تقلیل میداد را مشاهده کرده ً
یتوان به صورت
است ،اما ما مطمئنًاًا پایان سرزمینیسازی را مشاهده نکردهایم .گفتن اینکه جغرافیای اجتماعی را نم 
انحصاری از طریق سرزمینی سازی مشاهده کرد ،به معنای این نیست که سرزمینی بودن بیربط و بیمفهوم است.

بلکه برخالف آن ،تولید سرزمینی ،مکانیسمهای سرزمینی ،اکولوژی سرزمینی و هویت سرزمینی در آغاز قرن بیست
و یکم بسیار با اهمیت باقی مانده است ،گرچه موقعیت انحصاری گذشته را ندارد .برای مثال ،بسیاری از ارتباطات
همانند جادهها ،راه آهنها ،مسیرهای کشتیرانی به صورت سرزمینی ثابت باقی مانده است .به عالوه ،مرزهای
سرزمینی تأثیرات قویی را در تجارت کاالهای مادی و گردش مردم بیان میکند .سرزمینی بودن کاالهای کشاورزی و
معدنی در همان زمان مقاومت زیادی داشتهاند که کاالهای فراسرزمینی مثل اطالعات و ارتباطات همان کارکرد را
نداشتهاند .در حالی که دالر و ویزای آمریکایی جهانی و سیارهای هستند ،بسیاری از پولهای دیگر در یک حوزه
سرزمینی مشخص در گردشاند .اکثر مردم امروزه حسابهای بانکیشان را در یک شعبه محلی باز میکنند یا به هیچ
وجه با بانکها سروکار ندارند .تخریب محیط زیست به مکانهای سرزمینی بخصوص ارتباط دارد ،برای مثال
بها و یا فرسایش بیش از حد(شریفی.)19 13 ،
کزدایی یا زهکشی آ 
نم 

دیوید نیومن 1با مثالی از مرز رژیم اشغالگر قدس و فلسطین وارد بحث سرزمینسازی مجدد و سرزمینزدائی

یشود .وی میگوید که به استثنای جریان و برخی ویژگیهای فرهنگی به مقدار کم ،جهان شاهد سرزمینزدائی و
م
به طور کلی تضعیف پیوند سرزمین و هویت ملی نمیگردد .در مقابل ،نقشه سیاسی جهانی در حال سرزمینسازی
مجدد است چراکه مرزها نفوذپذیر شدهاند و پیکربندیهای جدید فضائی اتفاق میافتد .هویتهای محلی در اثر

شکلگیری سرزمینی مثل اتحادیه اروپا که حاکمیت را تقسیم میکنند ،بیدار میشوند و آن بازگویی استقالل محلی
در مقابل قدرت بوروکراتیک تشکیالت فراملی است .پس پایان سرزمینمحوری به معنای اطالق جهانمحوری بودن

نیست .اضافه شدن کیفیتهای فراسرزمینی به جغرافیا جنبههای سرزمینی را محو نکرده است .در حقیقت ،جهانی
David Newman
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شدن معاصر پیوند نزدیکی با اشکال واقعی سرزمین سازی مجدد مثل منطقهگرایی ،ظهور سیاستهای ناسیونالیستی
قومی داشته است؛ یعنی منطقهگرایی میتواند در تقابل با جهانی شدن باشد .به طور کلی منطقهای بودن سیاره را

یگیرد .منطقه محوری میتواند
تراشکاری میکند (تفاوتهای ناحیهای) در حالی که جهانی بودن سیاره را در بر م 
واکنشی در برابر جهانمحوری باشد و خدمتی به ماکروناسیونالیسم ،حمایتگرانی جدید در برابر مزاحمتهای
کاپیتالیسم جهانی و مقاومت در برابر فرهنگ جهانی و ...باشد .برخی کنترلهای اتحادیه اروپا بر تجارت خارجی و

محدودیت سفت و سخت زیاد بر مهاجرت در این ناحیه به خوبی این دینامیک واکنشی را نشان میدهد .همانطور
که هلن واالس 1نیز گفته است وحدت اروپائی میتواند اقدامی در جهت رد کردن پیامدهای جهانی شدن باشد و

سخت کردن مرز بین(اروپای غربی) و مابقی جهان باشد .دیگران نیز منطقهگرایی را استراتژی مثبتی در مقابل جهانی
شدن دانستهاند که راهی برای تقویت خودمختاری و استقالل در جهان جهانی شده روزافزون میباشد ( Baylis Etal.

.)2004
آشکار است که فضای اجتماعی در جهان امروزی ،هم سرزمینی است و هم فراسرزمینی و در حقیقت ،در عمل
اجتماعی این دو کیفیت همدیگر را قطع میکنند .فراسرزمینی فقط سرزمینزدائی نسبی است و سرزمینی سازی حال
حاضر فقط تا حدی فراسرزمینی میشود .روابط سرزمینی خاص سرزمین نیست ،روابط فراسرزمینی نیز کام ًالًال غیر
سرزمینی نیست؛ مث ًالًال بسیاری از کاربران اینترنتی به فضای اینترنتی از یک موقعیت سرزمینی دسترسی دارند .تولیدات
جهانی ،امور مالی جهانی و ارتباطات جهانی همیشه متأثر از موقعیتهای سرزمینی است .هواپیمایی نیاز به باند
فرودگاه دارد .تکنولوژی نظامی فراسرزمینی مثل ماهوارههای جاسوسی معمو ًالًال اهداف سرزمینی را ردیابی می-کنند.
شهرهای به اصطالح جهانی مثل لندن و توکیو هنوز هم طول و عرض جغرافیائی دارند .تغییرات اکولوژی جهانی
تأثیرات بخصوص سرزمینی دارند .برای مثال ،باال رفتن سطح آب دریاها تأثیرات متفاوتی بر مناطق ساحلی و
ارتفاعات دارد .جهانی شدن حال حاضر یک فرمول به هم پیوسته(سرزمینمحوری) را با دیگری(جهانمحوری)
جایگزین نکرده است .بلکه ،ظهور فراسرزمینسازی پیچیدگیهای زیادتری به جغرافیا و فرهنگ ،اکولوژی ،تاریخ،
سیاست ،روانشناسی اجتماعی داده است .شرایط محلی همچنین ممکن است بر تصمیم یک شرکت برای استقرار
بخشی از فرآیند تولید خود در یک استان یا کشور به جای استان یا کشوری دیگر ،تأثیر بگذارد .از نظر پول جهانی،

اعتبارات و گردشهای ارزهای فوق قلمروی تحت تأثیر تصمیمهای سازنده حکومتهای محلی در زمینه هدفهای
عرضه پول و نرخهای بهره قرار میگیرد.
در زمینه زیستمحیطی ،مشکالت جهانی بر مناطق محلی تأثیرات متفاوتی دارند .یک نمونه آشکار آن افزایش
احتمالی سطح آب دریاها به دلیل گرم شدن جهان است که برای مناطق ساحلی و جزایر کوچک بیش از سایر نواحی
اهمیت دارد صحیح نیست که در رابطه با پایان جغرافیای سرزمینی و از بین رفتن اهمیت آن سخن بگوییم .ما با یک
جهان در حال جهانی شدن روبرو هستیم تا یک جهان جهانی شده .روابط اجتماعی به صورت نسبی و نه کامل
Helen Valace
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سرزمینزدائی شده است .در حقیقت ،مکانها ،فاصلهها و مرزهای سرزمینی هنوز نقش قاطعی در بسیاری از شرایط

یکنند .همانگونه که ما در حال ورود به قرن بیست و یکم هستیم ،در میان دیگر اشیاء ،سرزمین-
و جریانات ایفا م 

سازی اغلب تأثیر قاطعی بر مهاجرت ،درک ما از هویت و جامعه و بازارها برای کاالهای خاص ،دارد .در حالی که
سرزمینسازی ممکن است به اهمیتش ادامه دهد ،جهانی شدن باعث پایان سرزمینمحوری شده است(شرایطی که
قهای سرزمینی تفسیر میشود).
فضای اجتماعی بر اساس انطبا 
به همراه طول ،عرض و ارتفاع ،جهانی شدن ُبُبعد چهارم یعنی فراسرزمینی شدن جغرافیای اجتماعی را مطرح کرده
است .جهانی شدن اهمیت قلمرو سرزمینی را در سیاستهای جهانی از بین نبرده است .این درست است که این
روند ابعاد جدیدی از جغرافیا را با ورود ارتباطات ماهوارهای و ارتباط از طریق امواج الکترومغناطیسی و غیره وارد

عذلک این بدان معنی نیست که مفاهیم قدیمی جغرافیایی مانند طول و عرض
روابط اجتماعی کرده است .م 

جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در جهان معاصر اهمیت خود را از دست دادهاند .برای مثال ،قلمرو سرزمینی دربار ٔە

موقعیت منابع ملی ،احساسات هویت ملی و خیلی جوانب دیگر آشکارا اهمیت خود را حفظ کرده است .وقتی
یآید ،عامل مسافت تأثیرات مقید کننده و بازدارنده
مسائلی مانند مسافرتهای زمینی و معامالت تجاری به میان م 
خود را به طرز چشمگیری حفظ میکنند .گرچه سرعت به طور آشکار افزایش یافته است ،اما مجاورت در این موارد
هنوز هم کام ًالًال به فاصلههای قلمرو ،سرزمین و مرزها بستگی دارد .یا برای مثال در راه کار نظامی معاصر،
تکنولوژیهای فوق قلمروی مثل هواپیماهای فراصوتی ،موشکهای هدایت شونده ،رادار ،ماهوارههای جاسوسی با
جنگافزارهای محلی مثل تانک و توپخانه تلفیق شده است .بیشتر گردانندگان ارتباطات راه دور با تأیید حکومت-
های محلی فعالیت میکنند و تعرفههای خود را در رابطه با واحدهای منطقهای تغییر میدهند.
سرانجام اینکه ،جهانی شدن تا جایی که با بسیاری از فرایندهای تجدید سازمان قلمروسازی رابطه داشته باشد ،با
قلمروسازی ناسازگار نیست .زمانی چنین تحوالتی رخ خواهد داد که واحدهای ویژهای از سرزمین به میزان قابل
مالحظهای رو به زوال بروند و سایر شکلبندیهای قلمرو اهمیت فزاینده به دست آورند .برای مثال ،جهانی شدن از
راههای گوناگون موجب تقویت همزمان گرایش معاصر به منطقهگرایی شده است .عالوه بر این ،گسترش شرایط
فوق قلمروی در بسیاری از کشورها به مقامات محلی کمک کرده است تا بتوانند خودمختاری بیشتری در برابر
حکومت محلی به دست آورند .جهانی شدن در احیای قومی نقش دارد و موجب تقویت فروپاشی حکومتهای
پیشین شده (مانند چکسلواکی سابق ،اتحاد جماهیر شوروی سابق و یوگسالوی سابق) و کشورهای جدید جایگزین
آنها شدهاند.
نتيجهگيري و دستاورد علمی پژوهشی
در کل سه ديدگاه مختلف در ارتباط با جهاني شدن و سرزمين وجود دارد .برخي اعتقاد دارند كه جهاني شدن كنوني
اهميت و موضوعيت مفهوم سرزمين را در عرصههاي اجتماعي ،سياسي و فرهنگي از بين برده اسـت .دسـتهاي تنهـا
بـه تحـول معتقد بودهاند و در آخر برخيها به عدم تغ يي ر اعتقاد داشتهاند .ديدگاه نوواقعگرا يي كه در اين کار پذيرفته
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کتر است و بر اين نكته تأ يك د ميكند كه نميتوان از رهيافت جغرافياي سياسي
شده اسـت ،بـه دو ديدگاه آخر نزدی 
یهای مربوط به آينده آن در خصوص اين
ش ب ین 
سـ ّنّنتي بـه تحليـل و تب يي ن مفاهيم پايداري همانند ،سرزمين و پی 
بحث پرداخت .جهاني شدن روي داده و سرزمينمحوري وستفاليا يي را از بين برده است .يعني با سقوط حكومت-
محوري و ظهور بازيگران جديد دوران سرزمينمحوري كه تحليل جريانها ،رخدادها و حوادث را تنها از رهيافت
چهارديواري سرزمين انجـام مـيداد بـه پايـان رسيده است .برای فهم معادلههاي ژئوپليتيك در آينده ،بايد دو جريان
را با هم و همزمان (سرزمينزدا يي و سرزمین سازی مجدد) در نظر گرفت .كليد تعريف مفاهيم ماندگاري ،همانند
سرزمين با در نظر داشتن اين دو رويكرد با هم امکانپذیر است .اين جريان كه به چندمحوري معروف است ،بيان
یکند كه همراه با حكومت ،بازيگران غيردولتي و سـازمانهـاي فرام ّلّلي در معماي سياسي ـ اقتصادي در فضاي
م
جهاني و مقایسهای ديگر تأثيرگذارند ،اگرچـه بـه نظـر مـيرسـد نقـش حكومتها در تنظيم قوانين مبتني بر
سرزمين بيش از ديگران است.

به هرحال ،برخالف آنچه برخي از جهان گرایان همانند آپادوري ،اوهماي و ...مطرح كردهاند؛ سـرزمين موضـوعيت
خود را براي تا سالهاي زيادي از دست نميدهد .از يك سو اعتقاد به عدم وجود جهاني شدن نيست و از سـو يي
عگرایان ،همانند هرست و تامپسون در مورد عدم تغ يي ر در عرصه جريانهاي سياسي ـ اجتماعي
گفتـه برخي از واق 
عگرایی و وجود شواهد عيني در جهـان
مربـوط بـه سرزمين ،مورد پذيرش نيست ،بلكه بر مبناي رهيافت نوواق 
پـيش رو ،عالئمـي در دست هست كه نشان ميدهد ،قواعد و قوانين سرزميني همچنان بـراي سـالهـاي دور در
فضـاي سياسـي ـ اجتمـاعي به همراه تحول در مورد آن وجود خواهد داشت .سرزمين يكي از عوامل اصلي زندگي
اجتماعي براي قرن جهاني شـدنهـا خواهد بود و چيزي به نام مرگ سرزمين و پايـان موضـوعيت آن وجـود
نخواهـد داشـت .وجـود غريـزه قلمروسـازي ،احساسات و عواطف تع ّلّلق به مكان ،نياز انسان به شناخت خويشتن،
محدود بودن انسان در مكان ح ّتّتـي بـا وجـود انفجـار اطالعات و غيره ،جاودانگي عنصر سرزمين را بيان ميكند.
الب ّتّته در عصر جهاني شدن ،فراسرزميني شدن و فرام ّلّلـي شـدن جريانها و فرآيندها وجود دارد ،ولي از سوي ديگر
نگونه جريـانهـا ،نـوعي سرزمينيسازي مجدد و سرزميني بودن جهان
نيز بيان مـيشـود كـه همـراه و همـزاد ای 
آينده را مشاهده خواهيم كرد .به طور ك ّلّلي ميتوان گفـت بـر اسـاس داليـل نوواقعگرايانه و شواهد عيني بيان شده،
سرزمينزدا يي كامل زندگي اجتماعي بيمعنا خواهد بود .كوتاه اينكه سرزمین سازی در قرن بيست و يكم از دو
ستون اساسي تشكيل شده است .از سو يي سرزمينزدا يي نسبي در مورد برخي از جريانها وجود دارد و در مواردي
يا در قسمتها يي از روابط انسانها ـ كه بيشتر به انقالب ارتباطـات و مجازي شدن جريانها مربوط ميشود ـ
اهميت سرزمين كمرنگ ميشود و از سوي ديگر ،سرزمین سازی مجدد نيـز كـه ستون دوم سرزمین سازی در قرن
آينده است ،وجود و تداوم خواهد داشت .سرزمين و سرزمین سازی بخش جـدا يي ناپـذير فعاليت انسان و قسمت
ماندگار رابطه انسان و محيط است.
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تالش حكومتهاي توسعه يافته يا شمال در راستاي تقويت مرزها و جلوگيري از مهاجرت ـ با وجود بحثهاي
فراوان در رابطه با از بين رفتن مرزها در عصر جهانيشـدن ـ يكـي از موارد بسيار در اين زمينه است .دركل تمام
گفتمانها ،پاسخ به مسئلهاي بود كه بيانگر حفظ و ماندگاري مفهوم سـرزمين و تداوم تأثير آن بر زندگي اجتماعي،
عگرایی به دست آمده كه دو رويكرد
سياسي ،اقتصادي و ...است .نتيجه ديگر اينكه تحولي بر اساس شواهد نوواق 
سرزمينزدا يي و سرزمین سازی مجدد با هم معادلههاي سياسي را در آينده ميسازند.
بحث پایان جغرافیا در ثابت نمودن اینکه چگونه سرزمینزدائی همچنین سرزمینسازی مجدد است ،توان ندارد.
جغرافیا ناپدید نمیشود بلکه بازسازی میشود .در حقیقت وحدت مالی جهانی از طریق یک
پیچیدگی سیاسی جغرافیایی ،سرزمینی ،تکنولوژیکی ،حکومتها و نیز بازارها امکانپذیر است .بر روی این پیچیدگی
مراکز مالی جهانی به هم وصلاند .همانگونه که امین و تریفت گفتهاند توسعه سیستم مالی جهانی
باعث بیاهمیت شدن مکان نمیگردد بلکه حتی اهمیت بیشتر آن را به دنبال دارد .حتی اوبراین 1پذیرفته بود که

تماس چهره به چهره اهمیت زیادی در سطوح باالی سیستم مالی جهانی دارد.
مطلب بعدی اینکه گفتمان پایان جغرافیا در تشخیص ساخت جغرافیای جدید انحصار مالی در سراسر کره زمین
نقص دارد .سرزمینزدائی فضای مالی ملی و ایجاد فضای مالی جهانی واحد قوانین اقتصادی جهان را برای
اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه تغییر داد؛ یعنی نابرابری درآمد بین کشورهای در حال توسعه و توسعه
یافته به صورت قابل توجهی افزایش یافته است .سرزمینزدائی و پایان یا مرگ جغرافیا تنها یک روی سکه است.
روی دیگر آن بازسرزمینسازی است .عنصری که جغرافیا ،هویت و قدرت را باز تنظیم کرده و بازیگر در عصر
یماند .ما با سرزمینزدائی صرف روبرو نیستیم ،بلکه بخشی بسیار جزئی از جریانات و پدیدهها
جهانی شدن باقی م 
سرزمینزدائی میشوند .سرزمین و قلمرو عنصر جدائیناپذیر تعامالت انسانی در تمام قرون گذشته بوده و برای
قرنهای آینده باقی خواهد ماند؛ چرا که با غریزه (همانطور که آردری میگوید) ،احساس ،اقتصاد ،سیاست و در کل
فرهنگ انسان ارتباط مستقیم دارد .سرزمین به صورت تاریخی به ملتسازی و تشکیل حکومت بازمیگردد .سرزمین
به توسعه قدرت بروکراتیکی حکومت ،نهادهای نظامی و ظرفیتهای تکنولوژیکی ،رژیمهای هویتی و ساختارهای
اجتماعی شده(همانند مدارس و کلیساها) و سیستم ارتباطی (همانند ادبیات ملی و رسانهها) گره خورده است.
سرزمین نباید هرگز به صورت ایزوله درک شود بلکه قسمتی از مجموعه قدرت ،جغرافیا و هویت است .با کمی

تفاوت ،سرزمین رژیم آزمونه است که از نهادینه شدن قدرت ،ماتریالیزه شدن مکان و ایدآلیزه شدن مردم ایجاد می-
گردد .در رابطه با سرزمینزدائی باید دانست که ابتدا این گفتمان ایدئولوژیکی است و واقعیت را بیان نمیکند و به
یپندارد .گفتمان سرزمینزدائی به
صورت بحثانگیز آن را اجتنابناپذیر و فراروی جامعه سرمایهداری معاصر م 
عبارت دیگر بخشی از تفسیرهای خودخواهانه کاپیتالیسم اطالعاتی شده معاصر است .استدالل دوم این است که
آنچه ما با آن روبرو هستیم صرفًاًا سرزمینزدائی نیست بلکه بازتنظیم نظم ،مرز و هویت است که به مردم ،سرزمین و
Obrine
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سیاست در جهان کنونی معنی میدهد .سرزمینزدائی از نظر کیفی جدید نیست .به عالوه ،یک انتقال صرف از ملیت،
تمحوری همانگونه که در متن ذکر شد نیست بلکه بازتنظیم عملکرد و معانی شرایط جدید
سرزمین سازی و حکوم 
جهانی است .به این سادگیها نیست که سرزمینزدائی بدون بازسرزمینسازی باشد بلکه هردو قسمت فرآیندهای
عمومی در حال جریان از سرزمینسازی هستند.

استدالل سوم این است که پیامد سرزمینزدائی و بازسرزمینسازی در پایان قرن ایجاد نقشه سیاسیای است که به
صورت متناقض به شدت ادغام شده و پیوند یافته و همچنین بیشتر تقسیم شده و جدا گشته است .امری که ناشی از
پیامد توسعه نابرابر روندها و جریانات مربوط به اطالعاتی شدن و جهانی شدن است .درحالی که توسعه حمل و
نقل ،تغییر شکل در بازارها و ارتباطات ،دهکده جهانی را به وجود آورده است؛ این دهکده توسط آپارتاید جهانی
خصوصیت یافته که باعث جدائیها و دور شدنهای همسایگیها از یکدیگر شده است.
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