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 چکیده
 شمار  هب سیاسی جغرافیای اتمطالع بنیادی موضوعات از یکی ،پویا ای پدیده عنوان به مرز

 ،بودند متمرکز ها حکومت بر انحصاری طور به        تقریبا  ،مرزی مطالعات ربیشت ،گذشته در. رود می

 جدا یکدیگر از را متنوع اجتماعی و فضایی های مقیاس که شود می قلمداد خطی ،مرز امروزه اما

 به مجدد گرایش ةدهند بازتاب ،انتقادی جغرافیای در کنونی های پژوهش بیشتر ،درواقع. کند می

 چنین. شوند می درک پویا اجتماعی های سازه عنوان به مرزها مطالعات، این در. ستا مرز وجود

 موضوع بارةدر پویایی و ثبات ،تغییر و اییایست بین ای مناظره و جدال محور حول ،آثاری

 به توجه با. اند شده سازماندهی مرزها اجتماعی بازتولید و تولید «فضایی حدود تحدید»

 ةحوز رد آن تحوالت و مرز ةباردر نظری ادبیات خأل وجود نیز و امروز جهان های دگرگونی

 این. شود می احساس      کامال  پژوهش این دادن  انجام ضرورت ژئوپلیتیک، و سیاسی جغرافیای

 در نوظهور موضوعات و ها دیدگاه بررسی به ،تحلیلی روش هب و است نظری -بنیادی ،تحقیق

 امروزه و است مختلف مرزهای از سرشار جهان دهد می نشان یجنتا. پردازد می مرزی مطالعات

 ،ها گروه ،ها ملت اطراف در بلکه ،ها حکومت سرزمینی های حاکمیت اطراف در تنها نه مرزها

 مراتبی  سلسله یدیدگاه وجود مستلزم مرز ۀمطالع ،رو این از. اند شده کشیده نیز افراد و مذاهب

 .است چندبعدی و
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 مقدمه

 ؛شود نمیمحسوب  تغییرناپذیرایستا و  ای  پدیده، جغرافیای سیاسی اتدر مطالع بنیادی اتموضوعیکی از  عنوان به 3مرز

از  راحلیمدر  که -یمرز ان مناطقساکن و بر زندگی مردم و سازد میجدید  های واقعیت د،داردرونی  های پویایی زیرا

جغرافیایی و سرزمینی  پدیدۀرا  مرز توان نمی همچنین. دگذار  می تأثیر -هستند آن از به عبور زندگی خود مجبوردوران 

 اهمیت و ها ویژگی گیهم ،اجتماعی، اقتصادی، و مجازیسیاسی، مرزهای انواع مرزها مانند تمامی  بلکهدانست؛  ای ساده

یعنی ) منفرد ،ساده یا پیچیده ،نفوذ یا نفوذپذیر  غیرقابلممکن است  که  طوری  هب ؛(311: 1660 نیومن،) دارندخود را  خاص

این  بر جونز رایس، رو این از (.104: 1661 ،دیگراناسترایر و ) باشند چندگانهد( یا نیک ویژگی تعریف شو ةوسیل بهتنها 

 در که طوری به(؛ 303: 1663جونز، ) استبوده  جایی جابهحال تغییر و در همواره مطالعات مرزی بندی طبقهباور است 

 گیری شکلشاهد  امروزه که درحالی. بود تمرکزم ها حکومت بر        تقریبا  انحصاری طور به مرزی مطالعات بیشتر گذشته

 حاکمیت پیرامون تنها نه مرزها امروزهبیان دیگر،   به. هستیم سخت المللی بین مرزهای بر تمرکز فراتر از مطالعات مرزی

 ۀدربار سنتی مباحث ،حال بااین .شوند می کشیدهنیز  افراد و مذاهب ،ها گروه ،ها ملت به دور بلکه سرزمینی، های متحکو

 نشده گذاشته کنار کاملطور   به، مرز تیسن مفهوم هم هنوز و اند  گذشته های دهه در مرزها ۀگسترد گفتمان از بخشی ،مرز

ادبیات  خألوجه به وجود با ت نیز جهان امروز و درجاری  های دگرگونیبه  توجه با (.314 -311: 1660)نیومن،  است

این پژوهش  دادن  امضرورت انج، به زبان فارسی ژئوپلیتیک جغرافیای سیاسی و ۀحوز و تحوالت آن درمرز  ۀنظری دربار

 و ها دیدگاهبه بررسی  ،به مطالعات مرزی در گذشته کوتاهی نگاه این نوشتار با ،رو این . ازشود میاحساس       کامال 

 .پردازد میدر جغرافیای سیاسی مرزی امروز نوظهور در مطالعات  موضوعات

 

 نظری مبانی

 امروز تا دیروز از ها برداشت تتفاو: مرز

 مرز ،گذشته درمثال،  برای ؛بود تفاوتم برداشت امروزی از این مفهوم با گذشته در مرز مفهوم ی،تاریخبراساس شواهد 

 سرحدی ةمنطق بود، امپراتوری دو میان حدفاصل که پهناوری ةمنطق زمان، آن در. نداشت مفهوم ،خط یک صورت به

 موافقت و تصمیمبراساس  ها آن تشکیل مبنای و آمدند می وجود  به تصادفی طور به       معموال  مناطق، گونه این. شد میخوانده 

 مریکا،آ ۀقار در. بود خود اطراف نواحی در امپراتوری یک پیشروی حد آخرین معنای  به سرحد. نبود ها حکومت قبلی

 پیشروی حد آخرین جلو که ای منطقه ،کردند می پیشروی آن باختر به خاور از سرزمین اشغال برای اروپاییان که هنگامی

 وجود  به سرزمینی های حکومت که زمانی از .شد می اندهخو 1فرانتیر یا سرحد بود، سکنه از خالی و گرفت می قرار آنان

 -301: 3104)میرحیدر،  1داد مرزی خط به را خود جای نیز سرحدی ةمنطق و یافت را خود امروزی مفهوم مرز آمدند،

 ةمنطقبیان ساده،   به. دارد کمتری معنایی بار که شد سرحد اصطالح جایگزین 4مرزی ةمنطق عبارت تدریج بهبعدها (. 301

 /مرزها بسته اینکهبسته به  ،فضایی ةتوسع ،آنحکومت است که در یک نواحی جغرافیایی به مرزهای  ترین نزدیک ،مرزی

 (.30: 1661نیومن، ) پذیرد  تأثیر می مرزوجود از  ،باشند نفوذپذیر /یا باز سخت

 همسایه حکومت از را حکومت یک سرزمین که خطوطی یعنی ؛دنشو میمطالعه  المللی بین مرزهای ،سنتی دیدگاه در

پیش از ) زبانی-قومی های گروه با تطبیق و پیدایش نظر از شناسی مرزها  گونهشتر به بی ،یدگاه. در این ددنکن می جدا

                                                                                                                                                                              
1. Boundary 

2. Frontier 

 (.Gregory, et al., 2009: 52) ( است3040) یاوستفال یماناساس پمدرن بر یظهور حکومت مل هط بوبمر و boundaryاز  یشکل borderذکر است که  شایان .1

4. Borderland 
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: 3133 )مجتهدزاده، مانند کوه، دره و رودخانه() طبیعی عوارض با تطابق لحاظاز  ،(متروکه و سکونت، تطبیقی، تحمیلی

نیا و دیگران،   حافظ) ارتباط( و سازی، کشمکش  تفاوت)جداکنندگی، یکپارچگی،  المللی بینکارکرد مرزهای  نیز و (14 -13

 جبرگرایی محیطی یاهتأثیربه  تنها، مطالعات مرزی اولیه کهاست  توجه  شایان البته. شود میپرداخته ( 361-364: 3103

 توجه داشت که نکته نیزباید به این  که درحالی. شد میمحدود  مصنوعیمرزهای  و مرزهای طبیعین ایم تفاوت رب

 بنیان یک ةتوسع برای را اساسی یارچوبچ ،مرزی ةمنطق ،سرحد ،گذاری عالمت مانند سنتی موضوعات از بسیاری

 ومرزها  انواع ۀدربار توان  میو  اند ساخته فراهم چندبعدی و مراتبی  سلسله دیدگاه یک در هامرز ةمطالع برای مفهومی

 (.310: 1660نیومن، )استفاده کرد  -دهند میرا تشکیل  جدید گفتمان از بخشیهمگی  که -ها آن ، ازدیگر های مقیاس

 های نشانه ةمثاب به اجتماعی است. مرزها روابط در 3قدرت تنظیمیجغرافیایی  سازند نشانه ومرز  ،جدید گفتمان در 

 ملی های ومتحک نایم را 1مرز که المللی بینمرزهای . از اند  متفاوت اجتماعی ثبات و اهمیت مقیاس، نظر از ،قدرت

 مانند هایی محیط که خارداری سیم مرزهاینیز  و جنسی و مذهبی نژادی، فرد منحصربه مرزهای تا ،کنند می گذاری عالمت

 مطالعات و ها پژوهش در کلیدی ةنکت ،بنابراین ؛ندساز می مشخص را صادرات و مناطق نظامی -پردازش مناطق

 اتمالحظ یا اقتصادی شرایط ،المللی بین قراردادهای اینکه محصول از نظر صرف ،مرزهااین است که  جغرافیدانان

 مثال، ؛ برایشوند می درنظر گرفته قدرت تنظیمیروابط و نشانگر  سازندیک نیز لحاظ جغرافیایی   ، بهباشند فرهنگی

پویا و فعالی  طور به ،ملی هویت و ملی حکومت قلمروخواهی 1قانونی اصل تحکیم و ایجاد برای ،المللی بین مرزی خطوط

 اغلب ولی نامرئی مرزهای همچنین. کنند می عمل حکومت حاکمیتاز  حمایت و حفاظتدر راستای  و اند شده ساخته

 و تنظیمیقدرت فضاهای  ایجاد به آشکارا ،شود می اشاره ها آن به «ای شیشه سقف» نظیر اصطالحاتی با که ناپذیر  رخنه

 (.11: 1663)گرگوری و دیگران،  کنند می کمک ها آن بر تأکید

 
 مطالعه مورد موضوعات با همراه ،یمرز مطالعات در اصلی دیدگاه دو. 5 شکل

 نگارندگان :منبع

                                                                                                                                                                              
1. Regulative Authority 

2. Border 
3. Norm 

 

المللی با از نظر پیدایش و تطبیق مرزهای بین
 های قومی و زبانیگروه

المللی با عوارض از نظر تطابق مرزهای بین
 طبیعی

 

جداکنندگی 

یکپارچگی 

سازیتفاوت 

ارتباط 

شکشمک 

 

تنظیمی قدرت روابط»عنوان نشانه و سازند جغرافیایی مرز به. 

 از نظر «قدرت وابطر» ترهای قدنشانه»تفاوت مرزها به مثابه ،
 مقیاس، اهمیت و ثبات اجتماعی.

ناپذیر، ای( ولی اغلب رخنهمرزهای نامرئی )یا سقف شیشهکمک
 بر آنها و تأکید« فضاهای قدرت تنظیمی
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ه زمیناین  در .را ندارند ها آن ما کردنجدا طریق ازروابط اجتماعی  کردن تنظیم یاهتأثیر مرزها ةهم ،این وجود با

مرزهای  یا شوند می کشیده انتخاباتی های حوزه طراحی برای که مرزهاییاز جمله  ،اشاره کرد هایی نمونهبه  توان یم

این  در .ندک میراحی ط ها را  آن ،کشورحکومت مدرن در  که آن مانند و مدارس عمومی، بهداشت مناطق پلیس، مناطق

ورد ادست به ،دولت عادی بوروکراتیک اقدامات از طریق زمین روی آنی اجرا و روی نقشه موارد، عمل ترسیم مرز

 این زمینهاین  در ،(3333) میچلتیموتی استدالل  .نامیم می 3حکومت را آن که شود میمنجر  تری مهم فرد منحصربه

 ،مرز ترسیم فرایند ،درواقع. کند می پیدا ظهور دولت توسط ایجادشده فضایی سازمان طریق از ،حکومت یاهتأثیرکه  است

گوناگون  شکالا برای اندازه همان بههم  و کند می کمک حکومت قدرت تحکیم بههم  که است منضبطی حرکت

 ،نیرومند ةحکومت/ جامع مرزدرصورت وجود  .شود  می گرفته کار  بهفراملی  و ملیفرو های مقیاسدر  سازی  حکومت

 تشد  به میانجی فرایند یک انعنو به توان می آزاد تجارت محاکمات دیوان و ها دادگاه مانند هایی مکان دررا طراحی مرز 

های   پژوهش که همچنان ،هرحال به د.کر مشاهده (روابط قدرت دولت و زندگی اجتماعی روزمرهبروز  طریق از) رقابتی

 ،دهد می نشان جامعه کنترل و اداره های سیاست تا انتخاباتی های مندرینگ جریموضوعاتی از قبیل  ۀدربار جغرافیدانان

 بار دیگر جغرافیایی، -سیاسی های نزاع از سرشار وضعیتی عنوان به ،جامعه /حکومت مرز وجود از کلی تصور است بهتر

 مرزی خطوط ایجاد پایان تا اغلب را جامعه /حکومت تمایز انتزاعی، بسیار یی فرایندط که هایی نزاعیعنی  ؛شود تفسیر

 (.انهم) داشتخواهد  نگاه زمین بر جدید قضایی و اداری

 

 پژوهشروش 

 .است انجام شده ای کتابخانه و ای رایانه صورت به آن دآوری اطالعاتگرو  است و تحلیلی نظری، بنیادی پژوهشاین 

 

  ها یافته و بحث

 مرز مطالعات در نوظهور مسائل و ها دیدگاه

فروپاشی  ،مثال برای ؛هستیمبسیار مهم  یموضوع عنوان بهمرزها  ةدیگر شاهد مطالع باربه بعد،  میالدی 3336 ةدهاز 

، بیانگر بود غرب ازشرق  ۀجداکنندبرلین که  دیوار .شد تر ملموس برلین دیوار فروپاشی ةدرنتیج ،شوروی جماهیر اتحاد

 گونه این ،درواقع. رفت میشمار   هجنگ سرد ب ۀدور های گیویژاز غیرواقعی بود که       کامال اما  ،مرزهای جغرافیایی کمرنگ

 ها دورهدیگر  از شدن جهانیبا فرایند  ،. همچنین این دورهکرد میتقسیم  دشمنو  دوستمرزها جهان را به دو اردوگاه 

همراه « منطقی ۀابژ»یک  عنوان بهتاریخی با حکومت ملی  طور بهکه  مرز ۀ، پدیدآن موجب به؛ فرایندی که شود میمتمایز 

 زمان هم. تهاجم واقع شد، مورد تری مهمو  تر گستردهروابط بسیار   مجموعه وسیلة  بهاما  ،، به دالیل بسیاری فرسوده شدبود

مانند  هایی پدیدهرویارویی با  نیز تالش برای تقویت مرزها در گوناگون جهان و های بخشناسیونالیسم در  ۀخیزش دوبار

و تعریف  اند  هرا شکل داد جهان ما ،فروپاشی و فرسودگی مرزهایی که سالیان سال دهد  می  نشانمهاجرت، آشکارا 

 فرایندها درروزافزون اهمیت  ۀواقعی دربار های دغدغهچنین  گذشته از (.430: 1661آرکوس، ) استغیرممکن ، اند  هکرد

 برسنتی  های تحلیل تمرکزنیز  و ملی ایواحده درون و میان تفاوت ةمسئل ،ها حکومتو فراملی  ملیفرو های مقیاس

را  مرز ۀاید ،جغرافیدان سیاسییک  عنوان به 1پاسینظر  از .شود  مطرح می در درون مرزهای یک حکومت وجود وحدت

 جغرافیای متن از بخشی به مرززیرا  ؛دکر درک اسیسی جغرافیایمفهوم  ةوسیل به وخود  سنتی معنای تنها در توان نمی

 دوباره ةعالق ۀدهند بازتاب ،انتقادی جغرافیای در کنونی های پژوهش بیشتر ،درواقع. است تبدیل شده تر گسترده فرهنگی

                                                                                                                                                                              
1. State 

2. Passi 
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 درک پویا اجتماعی های سازه عنوان به ، مرزهاجدید مطالعات در اینبرخالف مطالعات سنتی مرز، ست. مرزها به مباحث

تحدید حدود موضوع  درمورد پویایی و ثبات، تغییر و ایستایی نایم مناظره وجدال  حول محور ،آثاری . چنینشوند می

 خاص اهمیت نشانگر، شدن جهانی به اخیر های  گرایش. اند شده ماندهیساز مرزها اجتماعی بازتولید و تولیدو  3فضایی

 کاهش بابرای مثال،  اگر ویژه به ؛ستمرزهامربوط به  مسائل نیز و اجتماعی زندگی فضایی سازمان به توجهاتی چنین

 ای  سازه تنها نه ،فضا ۀمحدودکنندیا  کننده ترسیم ةمثاب به مرزها ،دیدگاه این در. داشته باشد ارتباط ملی حکومت اهمیت

 قرار متداخل ایه روش و شمار بی های مجموعه متقاطع، در های جهانکه  ستها آن از طریق ستند، بلکههاجتماعی 

 دارد، توجه گوناگون مرزهای به تنها نه سیاست ،بنابراین ؛سرشار از مرزهای مختلف است ،جهان اجتماعی زیرا ؛گیرند می

مل و لو،  ؛430: 1661آرکوس،  ؛006: 1663 تون،جانس) پردازد می نیز مرزها انواع میان «روابط» ۀدوبار پیکربندی به بلکه

1661 :043.) 

 
 جدید گفتمان در مرزها. 5 شکل

 نگارندگان :منبع

 

مداوم  طور بهکه  پدید آمد سخت قلمروخطوط به  ای  گرایش تازه سو یک از ،3336 ةدهپس از  به همین سبب،

 و مردم استقرار ۀنحو و مرزبندی ماهیت به ای فزاینده توجه دیگر سو، از و ستبین کشورها گذاری عالمتدرحال ترسیم و 

 اما موازی، های گفتمان ۀدهند تشکیلموضوع،  دو این .دش ایجاد فضایی و اجتماعی مختلف های بخش داخل در ها گروه

وجود دارد، پرداخته  نوظهور مرزی های روایت از که اصلی موضوعات به ،ادامهدر (.310: 1660نیومن، ) هستند هم از جدا

 .شود می

 

 مقیاس فضایی درمرزی  مراتب سلسله

 خطوطی یعنی ؛دارد اختصاص المللی بین مرزهای ةمطالع به ،سیاسی جغرافیای در مرزها ةمطالع ،فرض پیشیک  عنوان به

 این به تنها اغلب ،شهری و اجرایی مرزهای ةمطالعباید توجه داشت که اما  ،کند می جدا هم از را ها حکومت قلمرو که

 مرزهای این. نیستند حاکمیت فضایی حدود ۀکنند تعیین ،خطوط این که شود می گرفته نظردر گانهجدا یموضوع دلیل

                                                                                                                                                                              
1. Spatial Bounding 

 تنظیم در مرزها
 طریق از کردن
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 مرزهایی چنین وجود اندکی از فیزیکی های نشانهو  کنند نمی محدود را ها گروه یا مردم وآمد رفت و حرکت پایین، سطح

 بارها وبارها  خود ۀروزمر زندگی دربالفعل  طور به که آگاهی ندارند واقعیت این اززیادی  افراد ،حال درعیناما  دارد، وجود

 بر المللی بین مرزهای از بیش ،شهری و اجرایی مرزهاییم که شاهد ،حال بااین. روند می دیگر ۀحوز به حوزه یک از

 مالیات و ها نرخ. کنند نمی سفر خود کشور ۀمحدود از فراتر که یشهروندان ؛گذارند می تأثیر شهروندان ۀروزمر زندگی

 در و اند شده سازماندهی فضایی خطوط طول در همگی،  ...و سالمت پلیس، محلی، مدارس در فرزندان نام ثبت شهری،

 .(310: 1660، نیومن) دارند پوشانی هم یکدیگر پیچیده با جغرافیایی مراتب سلسله یک

 یکدیگر ازکه واحدهای سیاسی را در هر سطحی یرد بپذ تأثیرمرزهایی از  ممکن است ها پدیدهالگوی توزیع فضایی 

 وجود قانونی ۀحوز گسترش حق خصوص  هب شهری، مرزهای سر بر زیادی (. منازعات414: 3301مینجی، ) کنند میجدا 

 گسترش تجاری یا مسکونی اهداف برای را خود کنترل تحت ةمنطق که دهد می اجازه محلی مراجع به حق این زیرا ؛دارد

. دهند ارتقا تجارت و سکونت برای جذاب مکان یک عنوان بهرا  منطقه آن انداز چشم و مالیاتی یمبنا ،ترتیب  بدین و دهند

 شکل البته این. دشو می منجر فرامرزی تعامل و نفوذ مجاورت، به ،اجرایی و شهری مرزهای نزدیکی و پیچیدگی

 مرز طرف بر رویدادهای آن ،مرز طرف یک های جنبش یا رویدادها ،آن در که است داشته وجود همیشه مرزی نفوذپذیری

 که زمانی ویژه  ؛ بهدردا مرز سوی آن زندگی بر بدی تأثیر ،محیطی شرایط و آلودگی سرایت ،مثال ؛ برایدنگذار می تأثیر

 مرز شهر، نزدیک یک در شیمیایی های کارخانه یا ها بزرگراه فاضالب، بزرگ، صنعتی های کارخانه مانند بار زیان تسهیالت

 ،ها پارک مانند جذاب های ویژگی که زمانی ،لامث ؛ برایدهد رخ ممکن است نیز مثبت های مجاورت .دنباش داشته قرار

 ناموارد، ساکن گونه این در. باشند داشته قرار «شهری مرزهای» نزدیک ،پزشکی تسهیالت یا باکیفیت آموزشی تأسیسات

 بهره تسهیالت این از توانند می ،برند می رنج بار زیان و خطرناک تسهیالت با مجاورت از که اندازه همان به مجاور مناطق

 های مجاورت توان می که طوری به ؛است مشاهده قابل      کامال این موارد در شهرهای ایران مانند تهران و ورامین . بگیرند

 .کردمرزی مشاهده  نواحی در ویژه بهشهروندان دو شهر را  منفی ومثبت 

 معنا که خطوط  بدین. واقعی تا هستند ادراکی اغلب ، مرزهامحلی سطح در دهد میمطالعات نوین مرزی نشان 

 شهری رسمی خطوط با همواره دیگر،محالت  های حوزه و ها محله از گروه یک ۀحوز یا شهری ةمحل یک ۀکنند تفکیک

 مردم ۀروزمر های حرکت نظر از اما ،ندارند مطابقت ،شوند می ترسیم شهری ریزان  برنامه و مهندسان توسط که ای منطقه و

 کنند  می تعیین نامرئی خطوط این ،درواقع .گیرند می تری مهم نقش شده ادراک مرزهای این خود، کوچک های محیط در

 قطعه یک جاده، یک. کنند می تعامل مجاور جمعیت کدام با و کنند می خرید کجا از ،روند می کجا به یک گروه یاعضا که

 یا رسمی کارکرد هیچ اینکه از نظر صرف، کنند می ازدحام آن در دیگر های گروه که یک سینما یا کارخانه یک بایر، زمین

 ۀکنند بیان ،ادراکی مرزهایهمچنین . شود می گرفته نظردر مرزی ةمنطق یا مرز عالمت عنوان به خیر، یا دارد اجرایی

 سوپرمارکت از خریدمثال،  ؛ برایکنند می احساس قلمرو خود از خروج هنگام مردم که هستند امنیت /ترس جغرافیای

 دیگر، کشور یک گمرک در گذرنامه دادن نشان از بیش حتی شاید یا اندازه، همان به دیگر، قومی گروهیک 

 .است فرامرزی حرکت ۀکنند منعکس

 افراد رفتاری الگوهای بر مرز کارکردی یاهتأثیر، هدد می رخ آن در مرزبندی فرایند که فضایی مقیاس از نظر صرف

 ازهم  حرفی و ندارد وجود تعامل که نیز مناطقی در حتی. است صادق مرزها یتمام ۀدربار ،خطوط این در محصورشده

 ییاهتمایز ند ویکدیگر از گروه دو ۀجداکنندطبیعی  طور به ،اند شده ترسیم مصنوعی طور به که خطوطینیست،  حاکمیت

خاص  جغرافیایی های واقعیت شهری، یا حکومتی مرزهای مرزها، خواه گونه  بدین. کنند می ایجاد خط طرف دو افراد بین

 ،آمده باشند وجود  به محل آن در تری طوالنی مدت برای مرزها نای هرچهبدیهی است . آورند می وجود  به را خود

 .(316 -310: 1660نیومن، ) بود خواهد دشوارتر ها آن دادنتغییر یا بردن  بیناز
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 ساخت اجتماعی مرز و هویت

 ها آنمرتبط با  های هویتو  هاه مرزهای داخلی کشورگرایش زیادی ب ،جدیدهای   پژوهشبر   مطالعات جدید مرز مبتنی

ساخت  در هویت های گفتمانخاص را با توجه به نقش  نگهداری مرزو  ساخت ۀو فرایندهای پیچید دهد مینشان 

، بر اهمیت خطوط مرزی تازه در این دیدگاه ،دیگر بیان  به (.143: 1661فوندال و سیرینا، ) دکن میبررسی اجتماعی مرزها 

فضایی  های مقیاسوابستگی در و  ایجاد هویتهمچنین  ساکن هستیم و ها آنکه درون  ییایجاد فضاها و قلمروهادر 

به  همو را دارند اجتماعی  -فضایی های هویتدن کرانداختن و آزاد  دام  توانایی بههم مرزها درواقع، . شود میتأکید  مختلف

 نامیده مرز که خطوطیامروزه  توضیح بیشتر اینکه. (1661هوتن،   ون) کنند میکمک  شمول و استثنا زمان همفرایندهای 

 یاستثنا و شمول میزان ۀکنند تعیینهم  و کنند می احاطه را ها گروه و فضاهاهم  ،خود وجودی ماهیت به بنا ،شوند می

 نقش معاصر گفتمان جداکننده، در خطوط مفهوم ترتیب، این به .هستند محلی تا ملی از مختلف، های گروه اعضای

 ازمطالعات نوین مرزی را  آنچهبه همین دلیل، . کند می اایف هویت های سیاست مورددر کننده تعیین حدی تا و برجسته

 یبیستم، فرایند قرن اول ةنیم در اندیشمندان ةمطالعمورد  موضوعاین است که  ،سازد میمتمایز مرزی سنتی  مطالعات

 . باشدند می اجرا زمین روی درنهایت و شد یم مشخص حدودشان ،ندشد  می درک مرزها ها آن طریق از بود که ترتیبی

 حقیقت این از و قومی و سیاسی های بافت از و فراتر نرفتند مرزبندی فرایند از فنی توصیف یک از هرگز ها آن ،این وجود

 ایجاد برای هایی تصمیماز  متأثر و کنند می ندگیز مرزی نواحی این اطراف و داخل در       واقعا  مردم کهکردند  پوشی چشم

توجه  المللی بینفقط به بررسی مرزهای  ها  ترتیب، آن  . بدینقرار دارند شان زندگی مناطق مجاورت در جداکننده خط یک

تشکیل هویت  و قلمروی مرزبندی نایم ةرابط یک جغرافیدان سیاسی، عنوان به ،نیومنبه تعبیر  که درحالی .نشان دادند

به شکل کشورها،  یقلمرو یها بخشو  ها خطاست. وجود  مرغ تخممرغ و  ةرابطدوجانبه مانند  ةرابط، یک یا ملیقومی 

 نیومن،است ) یقلمرومهم  ةجنبدارای یک  ساخت اجتماعی هویت ملی ،آنکه در  دهد یمتشکیل  یقلمرو یارچوبچ

 یاندازها چشمخود را در  های یشهرهستند که  جوامع فضاییانواع خاص  ها ملت طورکلی،  بهزیرا  ؛(311 -316: 1660

، ها اسطوره، ها خاطره، ها ارزش یر دائمید و بازتفسیبازتول ،یت ملیهوو  (343: 1664)گویبرنوا،  کنند یمابی خاص ردی

اسمیت،  ؛16: 1663 اسمیت،) دهد یمل کیتشرا  ها ملتز یراث متمایه مکاست در یک قلمرو تاریخی  ها سنتو نهادها 

 ة، از نظر ملت و حافظها آندرون  در ها مکانهستند که  ییها حدفاصل ۀکنند یفتعرمرزها این  . درحقیقت،(34 -3: 3333

در فضاها و  است ممکن یقلمرو مل های یتهو یساخت اجتماع. شوند  می یا اسطورهجمعی پر از معانی تاریخی و 

 ؛شود می متمرکز کشوری مرزهای از تر کوچک ای منطقه روی ندرت بهاما  ،یردکشور انجام گ ۀمحدودفراتر از  ییقلمروها

 و ملی هویت نایم ةرابط ،(کشور یک از فراتر) اه هویت شدن جهانی و( کشوریک  درون) شدن  چندفرهنگی با که درحالی

ه زمین این در ،جغرافیدان سیاسیهوتام،   ون، رو این از .(311 -316: 1660نیومن، ) شود می تر ضعیف قلمروی گرایی مطلق

 شود نمیمحدود  نهاد حکومت، تنها به قلمروی های هویتو تثبیت  عمل مرزسازی و دگرسازیفلسفه و  معتقد است

 هویت زیرا دانست؛ قلمروی مسائل از عاری کامل طور به توان نمیرا  هویت سیاست ،حال درعین (.004: 1661هوتن،   ون)

 /محلی سمت  به هویت موضوع بر تمرکز کشور، شدنتر ضعیف باد. شو  نمی جدا خود قلمروی مبنای از ،قدرت مانند نیز

خود  ةنوب بهنیز  ها آن بیشتر که شود می کشیده وابستگی واحدهای و مجازیغیر /مجازی ،فرهنگی /مذهبی جهانی،

 است این ،است مشترک ها آن ةهم در آنچه . با وجود این،شوند می مشخص قلمروی بندی بخش شکالا یعضبوسیلة   به

 را خود خاص اعضای ها آن از یکهر همچنین. کنند می ایجاد گروهی پوشانی هم و مراتبی  سلسله های هویت گیهم که

 آن از افراد ربیشت که درحالی ؛باشند گروه آن از بخشی توانند می و شوند می پذیرفته گروه نفر درچند یعنی  ؛کند می حفظ

 به که افرادی تنها زیرا ؛هستند ها گروه ترین انحصاری ،سایبری و مجازی جوامع حاظ،ل این از) شوند می خارج و مستثنی

 بر نیومن، رو این از. (باشند خاص ةجامع این از بخشی توانند می ،هستند آن از استفاده به قادر و رنددا دسترسی کامپیوتر
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 قرار خط آن درون ،قبل از که است کسانیاز سوی  شدن  پذیرفته مستلزم ،مرز از عبور و عضویت که کسباین باور است 

 دنکن می جدا هم از را کشور دو که است مرزهایی از عبور از آن دشوارتر از عبور ،موارد بسیاری در که فرایندی ؛اند گرفته

 .(311 -316: 1660نیومن، )

 ،است. در اینجا ن مرز و هویتایم ةرابط دادن  و فلسطین برای نشان اسرائیلن ایم ةمناقش، واضح های  ی از نمونهیک

 -اسرائیل ةمناقشهمچنین  (.111: 1631 هاتوکا،) دارندوابستگی منسجمی به هم  ،مرزو  هویت ملی ،در دو سوی مرز

 و مرزها بودن  چندبعدی درک به نیاز از دقیقی مثال و دانست زمان یط مرز مفهوم تغییر از ای نمونه توان می را فلسطین

 نگاه قلمروی دیدگاه از مناقشه این به قدیم ازسیاسی،  . جغرافیدانانفراهم آورد هویتی و قلمروی ابعاد گرفتننظردر

 در مرزها موقعیت و اسکان الگوهای تغییر بر مرزها تأثیر ،فیزیکی خطوط کردن  مشخص قبیل از هایی مقولهبر  و اند کرده

 لزوم داد نشان خوبی مرزهاشناخت  برای جوو  جست اما ،اند شده تمرکزم آب محدود منابع وراهبردی  مناطق با رابطه

 نظردر باید کند، برآورده مرزی ۀساد خطوط از فراتر را ها فلسطینی و ها یاسرائیل هویتی نیازهای که نیز مرزهایی وجود

 با کند، ایجاد حداکثری جدایی خطوط بتواند طرف هر که  ای گونه به ملی های هویت و قلمروها کهآنجا از. شود گرفته

 در ملی های اقلیت سکونت ،آن ةنتیج که اند شده تبدیل ای پیچیده بسیار ةمقول به مرزها این ندارند، پوشانی  همیکدیگر 

 جدایی ماهیت به شدت به ،ها فلسطینی و ها اسرائیلی برای ملی هویت تشکیل. دارند سلطه آن بر دیگران که است قلمروی

 در دوملیتی حکومت یک حضور نه و دهند می ترجیح را خود های ملت -دولت هریک که است وابسته حاکمیت و قلمروی

 روستاها، در ها  بعر و یهودیان ،آن در که است ارترآشک محلی سطح در ویژه به موضوع این. کوچک و واحد یقلمرو

 ،امر این. هستند تعاملدر  یکدیگر با اقتصادی بازار از فراتر ،ندرت به و رنددا سکونت خود شهری های محله و ها شهرک

نیومن، ) کنند می عبور ها آن از سختی به ،ملی گروه دو اعضای که کند می ایجاد ادراکی و نامرئی مرزهای از ای مجموعه

حال در ...فرهنگ، نسل، جنس و انندم هایی بندی طبقهبین همواره  مرزهاگفت  توان می ،بنابراین (؛311: 1660

 (.304: 1663جونز، ) هستند شدن ساخته

 

 مرزها و شدن انیجه

چنین  بروز. هستیمجدیدی نظری  های دیدگاهمند مرزها نیاز ةکه برای مطالع مطرح شداین مسئله  ،3336دهة از اواخر 

در علوم  نئولیبرالیسم و 3التقاط ،مدرنیسماسپ ، قلمروزدایی،ها جریانفضای مانند  جدیدی های کلیدواژههمسو با ابداع  ،ادعاهایی

مقطع زمانی به بعد، ثبات ظاهری مرزها که  این از رسد مینظر   قرار دارند. به شدن جهانیبا  ارتباط درکه اغلب  اجتماعی بود

ابت خطوط ث ةمثاب به آنکه ازو مرزها بیش  ه چالش کشیده شدطی دوران جنگ سرد است، بتحقیقات مرزی  ۀویژگی بارز گستر

 ،ترتیب  یند(. ب301: 1633جانسون و دیگران، ) کنند میعمل  شبکه و سمبل، گفتمان، فرایند عنوان بهند، نکعمل 

 مانع نه و کنند می جدا هم ازدقیق طور   به را ها ملت ، نهشدن جهانیفرایند  از رتأثم لمللیا بین مرزهای اینکه شناختن  رسمیت  به

 های مقاله های مقدمه بیشترهرچه  زمینةقاطعانه  طور به ،شوند می یجهان فضای در پول و اطالعات کاالها، مردم، جریانحرکت 

 مدت کوتاهحث مب چند گیری شکلاز  پس اما، (061: 1661 دین،) آوردرا فراهم  سیاسی جغرافیای با موضوع مرز در نظری

 (.316: 1633 دوونسپک،) آوردنددست   را بهپیشین ها دوباره اهمیت جهان بدون مرز، مرز ۀدربار

 مفاهیم نیز و «ملت -حکومت پایان» نظریة به مربوط مفاهیم با ،شدن جهانی یاهتأثیر ،دانیم میکه  گونه همان 

 نامحدود حرکت از و اند شده نفوذپذیر شدت به مرزها که واقعیت اینبیان دیگر،   به. است همراه مرز و قلمرو بدون دنیای

. ه استبخشید حکومت وستفالیایی پایان مدل به کنند،  نمی جلوگیری دیگر قلمرو به قلمرو یک از ها ایده و افراد کاالها،
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 قدرت ،قلمروی ۀمحدود که شد می تعیین خطوطیوسیلة   به ،حکومت یک مطلق حاکمیت و تمامیتوستفالیایی،  مدل در

 تر مهم و مجازی و جهانی های اتحادیه به از حکومت ،سیاسی قدرت این اکنون .کرد می مشخص راآن  سیاسی کنترل و

سازمان  یا ناتو اروپا، ةاتحادی مانند جهانی سیاسی های اتحادیه همچنین چندملیتی، مؤسسات و مشترک بازارهای همه از

. کنند می نقض را واحد های حکومت حاکمیتخود،  های سیاستبا اتخاذ  ها آن از هریک که است انتقال یافته متحد لمل

 سیاسی قدرت اصلی مرکز دیگر ،حکومت که حدی تا کم دست ،قدرت که این باورند بر بحث این طرفداران ،رو این از

از شرایط جدید سرعت  حکایت ،زدایی  سرزمین ،دیگرت عبار  به (.314 -311: 1660نیومن، ) است شده شد، غیرقلمروینبا

 (.313: 3103 فر،  حیدری) داردشده   شدن مرزها، حذف تقسیمات و تسریع جهان جهانی  اهمیت بیشدن،   و اطالعاتی

 3قلمروسازیباز و شکل تغییر معرضدر جهان که است درست زیرا ؛است دفاع غیرقابل بحث این ،اندانجغرافی دیدگاه از

 و اشکال در مرزها درواقع،. دهد می رخ شده تعریف قلمروهای داخل در ،انسانی فعالیت رازی ؛روند نمی بین از قلمروها اما است،

 کسی چه با که کنند می تعیین و دهند می ادامه هستیم، آن در که قلمروی گذاردن  نشانه و حدود تعیین به متنوع، های قوت

 فضای به فضا یک از آزادانه توانیم می که را (ای محدوده) ای حوزه حتی و باشیم، وابسته کسی چه به یا باشیم داشته تعامل

 برای تر راحت و نفوذپذیرتر حداقل یا شدنناپدید حالدر است ممکن مرزها یعضب البته. کنند می تعیین ،کنیم حرکت دیگر

. هستند شدن ساخته حالدر (...و مجازی فرهنگی، اجتماعی، حکومتی،) جدیدی زیاد مرزهای ،زمان همان در اما باشند، عبور

 فضاهای جای به را الکترونیکی فضاهای از جدیدی های شکل ،سایبری فضای طریق از ها ایده و اطالعات انتشار که درحالی

 خود تأثیرگذاری به هنوز مرزها شرکتی، بازارهای و جهانی پایتخت ۀحوز در حتی ،کنند می ایجاد قلمروی و ثابت قدیمی،

 و ها سازمان با قدرت این اکنون داشت، قرار حکومت در «سیاسی قدرت» اصلی مرکز ،گذشته در هرچند. دهند می ادامه

 را جهانی ،موضوع این. جهانی خواه و باشند محلی قلمروها و ها سازمان این خواه است؛ شده تسهیم غیردولتی قلمروهای

 که کند می زندگی جهانی در انسانی ةجامع. هستند چندبعدی و مراتبی  سلسله آن قلمروی های بخش که است آورده وجود  هب

 و شوند می حدود تعیین و طراحی سهولت  به و هستند قلمروی مرزها این از یعضب .شوند می تعریف مختلفی مرزهای وسیلة  به

 های  تعبار با ها آن تعریف و ...(و اقتصادی فرهنگی، ملی، مذهبی،) کنند می مشخص را ها گروه خارجی ۀمحدود دیگر یعضب

 وجود مرزها اصالت و ماندگاری برای قبولی  قابل دالیل ،بنابراین ؛(314 -311: 1660 نیومن،) است دشوار بسیار تر ملموس

 شدن  قطبی گوناگون، ملل و اقوام و ها فرهنگ وجود انسانی، خواهیقلمرو به نیاز مکان، به تعلق احساس مانند مواردی. ددار

 سلطة مافیا، و تروریسم مانند فرامرزی یاهتهدید دفع و امنیتی نیازهای ،ها حکومت وجود نوب،ج و شمال در امکانات

 را مرز بدون جهان نظریة و کند  می بیان را مرزها وجود به نیاز ،دیگر شمار بی موارد و وحدت ایجاد ،ستیزی بیگانه و سیاسی

 (.340 -340: 3103 فر،  حیدری) دساز یم باطل

 حاصل غربی ةتجرب از که است است و گفتمانی رشته و فرهنگ مختص ،مرز بدون دنیای مفهوم شویم یادآورباید 

 بهبود سیاسی نزدیک روابط یجادا برای ابزاری عنوان به را فرامرزی وآمد رفت و مرزها نفوذپذیری که گفتمانی ؛است شده

 اروپای مورددر کم دست اما ،دارند سیاسی اهمیت هنوز ،کنند می مشخص را کشور یک قلمرو که خطوطی. بخشد می

 ۀباردر وجه هیچ به ،امر این. هستند شدن  کمرنگ حالدر اطالعاتی، و اقتصادی سیاسی، جدید روندهای با برخورد در غربی،

 توسط مرز تحمیل سال صد تا پنجاه از پس که ندارد مصداق آفریقا ۀقار ویژه  به ،سوم جهان های بخش از بسیاری

 پاگرفتن حالدر قلمروی حاکمیت و ثابت مرزهای مفهوم طریق از تنها ها  آن حکومت نظام اروپا، استعماری های قدرت

 را قلمروی حاکمیت وسخت سفت شکالا و ثابت مرزهای گوید می آفریقا به غرب جهان زمان، همین در درست و است

 .کند می تبدیل مرز بدون یفضای به را دنیا ،شدن جهانی زیرا ؛کند فراموش

 و سخت ابعاد اهمیت برای یمهم شاهد ،افتند می اتفاق جهان سراسر در قلمروی -قومی یاه  همناقش که واقعیت این
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 تنها ،یوگسالوی و بوسنی فلسطین، ،اسرائیل قبرس، یاه  همناقش مانند اه  همناقش این ربیشت. است حکومت قدرت قلمروی

 در اه  همناقش این از کمی . تعدادشوند می حل مرزها کردن  مشخص طوالنی و مراحل قلمروی جدایی و بندی یمتقس با

 از عاری ملکاطور   به وجه هیچ به نیز مناطق این اما ،دهند می رخ مرز بدون دنیای نظریة اصلی کانون عنوان  به غرب جهان

 نواحی و مناطق بر سیاسی قدرت تمرکز کشوری، مرزهای سنتی نقش بر شدن جهانی تأثیر با. نیستند قلمروی های نزاع

 کند می ادایج قلمروی مرزهای برای ای تازهحیات  که است شده منتقل سیسیل و اسکاتلند کاتالونیا، مانند کشوری  درون

 های فناوریاستفاده از از سوی دیگر، (. 314 -311: 1660نیومن، ) شدند می تلقی زائد یشپ وقت چند تا و گذشته در که

 ،ها فناوریاین  روزرسانی بهتوسعه و  ،استفاده برای ها حکومتعظیم  های گذاری سرمایهدر امر کنترل مرزها و  ،پیشرفته

 (.343 -340: 3103فر،   حیدری) مرزهاستجهان تقویت بلکه  ؛رز نیستبدون م ،جهانما  در زمان است کهآن بیانگر 

 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده گسترش شاهد ،شدن جهانی عصر در که داشت توجه باید ،دیگر سوی از

 مکانی و زمانی محدودیت بدون ،سیاسی مرزهای ماورای در اطالعات به دسترسی را آن ویژگی ترین مهم که هستیم

 شدن جهانی یندهایابر از یکی عنوان به مجازی فضای ،دیگر بیان به(. 340 -341: 3133 میراحمدی، و بدیعی) دانند می

 درونی ارتباطات از ای مجموعه مجازی، فضای در چراکه است؛ شده مرز مفهوم در تأثیر سبب بیستم، قرن دوم ةنیم در

 جوامع های ویژگی از. گیرد می شکل فیزیکی جغرافیای گرفتننظردر بدون ،مخابراتی مسائل و کامپیوتر طریق از ها انسان

 ،تمرکززدایی ،ها دیدگاه تعدد مبادالت، در تعادل به توان می -گیرند می شکل سایبرنتیک فضاهای این در که -مجازی

 عصر در. کرد اشاره اطالعات خرینآ به دستیابی و تنوع و جذابیت بودن  فرامرزی و جهانی ارتباطات، و اطالعات آزادی

 اما ،دارد وجود مرزها کارکرد شدن  اهمیت کم یا تغییر مرزها، کارکرد رفتن  بیناز مورددر زیادی های بحث ،شدن جهانی

 فضای در اگر ،مثال ؛ برایاند  شده بازنمایی دیگری طور به مجازی فضای در ،واقعی فضای مفاهیم که است این حقیقت

 مرزهای نیز مجازی فضای در. ایجاد شده است مجازی تروریسم نیز مجازی فضای در دارد، وجود تروریسم واقعی

 کدهای اینترنتی، کدهای فیلترینگ،. ردب نام نیز الکترونیکی مرزهای عنوان به توان می ها آن از که دارد وجود مجازی

 الکترونیکی مرزهای وجود ،ترتیب  بدین. هستند مرزها گونه این از هایی  ، نمونهرمزگذاری و اعتباری های کارت مخابراتی،

 مرز ماهیت و کارکرد بلکه ؛اند نداده دست از را خود اهمیت مرزها ارتباطات، فناوری گسترش عصر در که است آن گرنشان

 (.163 -133: 3131 دیگران، و بدیعی) است شده تغییر دچار مجازی -سیاسی فضای در

 

 فناوری کاربرد و انسانی نیروی مهاجرت،: مرزها مدیریت

 اینکه ۀدربار آثاری، اما داشتندمرزها تمرکز  هورظ ۀشیو بر ،مرزهامطالعات از ادبیات مربوط به  ای عمدهبخش  ،در گذشته

به روابط فرامرزی باثبات و مدیریت کارآمد مرز . شت، وجود نداشوند میچگونه مدیریت  آمدنوجود  بهپس از  مرزها

منجر و جوامع  ها گروهبه جلوگیری از تعامل فرامرزی یا ورود به سایر  ممکن است زمان  همکند، اما   میکمک  آمیز صلح

نیز به همان اندازه که برای مرزهای دارای مناقشه اهمیت دارد، برای مرزهای نفوذپذیری  ،. درک فرایند مدیریت مرزشود

به حرکت مردم و مهاجران  تنها نه ،مهم است. این موضوع ،داردوجود  ها آندر اطراف  چشمگیریکه همکاری و تعامل 

 سویدو زندگی مردم در هر کیفیت بر که شود می، مانند خطرات محیطی نیز مربوط ها ویژگی، بلکه به سایر استبط ترم

در  ،این مدیریت. شود میمربوط  به فرایندهای ورود مهاجران ،شکل مدیریت مرز ترین توجه شایان. گذارد میمرز تأثیر 

ارتباط ، کنند میکه حقوق اساسی به مهاجران اعطا نیز نهادهای کنترلی ؛ بلکه با دهد نمیفیزیکی کشور رخ  ورودی

میزان  ،مدیریت سختگیرانه ،به این ترتیب .دارد استثنا شمول/ی با ماهیت نزدیک ةرابط ،ند مدیریتبنابراین، فرای ؛یابد می

که در  -در فضای جغرافیایی ها آناز موقعیت دقیق  نظر صرف میزبان را ةجامعکردن افراد از   دادن و خارجقرار  مستثنی

در اینجا ذکر یک مثال  (.314 -311: 1660نیومن، ) دهد مییش افزا -در قلب پایتخت باشد ممکن استاغلب موارد 
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گمرک  هرچند. اند بوده ساز مشکلت دولتی این کشور ی مقامابرا ، هموارهو مکزیکآمریکا مناطق مرزی  .استضروری 

با مشکالت زیادی برای  هرروز ،کرده است گذاری سرمایهرسنل و تجهیزات برای افزایش پ ،مرزی ةمنطقاین کشور در 

حال حاضر اثبات کرده است که بسیار بیشتر مریکا درآ(. 04: 3136 دادس،) کند مینرم  وپنجه دستمردم  وآمد رفتکنترل 

 برایتا  اند تالشدر  اکنون هم گذاران سیاست. دارد یتحساس و تجدیمدیریت مرزهایش  درمورد ،از هر زمان دیگر

در مرز نیز  ها تالش گونه این ،شود می. به همان اندازه که مهاجرت تشدید بپردازندبه تقویت قوانین کاهش مهاجرت 

دلیل   به ،برای مثال ؛انجامد می تقویت مرزبه  ،؛ یعنی دیالکتیک مهاجرت غیرقانونی و مدیریت مرزشوند میتشدید 

 استزی دست زده و ساخت دیوار مر ها زنی  به افزایش گشت آمریکاغیرقانونی از مکزیک به آمریکا، دولت  های مهاجرت

، فر حیدری) شوند میبازگردانده  هایشان خانهبه  ها آننفر از  00حال عبور از مرز، مهاجر غیرقانونی در 366از هر  (.1شکل )

. رددا ای تهبرجسنقش  ،مکزیک -مورد مرز آمریکا همچنین در ادبیات مربوط به هویت و مدیریت مرز،(. 310: 3103

اقتصادی و  های نظام برو تأثیر این مرز  دیگر گروهیو محدودیت  گروهی ةآزادان، حرکت ها جمعیتنزدیکی جغرافیایی 

به تغییر  ،ز مرزعبور ا. کردمواردی است که باید به آن توجه جمله  از ،متری چندصدفضای اجتماعی متمایز در یک 

ایجاد یک هویت متمایز سرزمین سرحدی برای این مهاجران  سببشده و منجر  ها مکزیکیشرایط فرهنگی و اقتصادی 

دنیای و  مالیاتو  نظمدنیای یک خط آشکار برای جدایی بین  عنوان به، مرز ها آمریکاییبرای شده است. فرامرزی 

 است جهان سوم ةهمسایب یک و عجای جهان اولبین  ،فران و جهانگردانبرای مسا ویژه بهیا  ماجراجویی اقتصادی

ل را برای تعقیب و تحوی هایی گروهداوطلبانه  طور به ،آمریکاییدیگر اینکه شهروندان  ةنکت (.311 -316: 1660)نیومن، 

 (.04: 3136دادس، ) اند دادهتشکیل  ،شوند میغیرقانونی از این مرز وارد خاک امریکا  صورت بهکه  افرادی

 

             
 مکزیک و آمریکا بین مرزی دیوار .3 شکل

 

 را ای منطقه هویت ایجاد اغلب مرزها این صورت، این در .ندکن  می رهادا مشترک صورت  را گاهی به قلمروی مرزهای

 جنوب مانند آب  کم مناطق در آب های حوضچه ویژه  به فیزیکی، و محیطی های ویژگی ۀدربار ، اغلبامر نای. کنند می تسریع

صلح  های پارکبازار کار یا  مانند) است کرده پیدا تسری نیز انسانی های فعالیت به موضوع این اما ،ددار مصداق آسیا غرب

نه مناقشه و  و شود می سازی عادیو  آمیز صلحروابط سبب ایجاد که  کنند میکه همگی یک زیرساخت فرامرزی ایجاد 

 ؛ برایرندگذا میمرزی  ةر فضای منطقبخاصی  یاهتأثیر اه  فعالیتاین  حال درعین .(314 -311: 1660نیومن، ) (جنگ

ت و افزایش روند حرک های زمینهمرزی موجب ایجاد تغییرات فضایی و جغرافیایی خاص در  های بازارچهاحداث  ،مثال

شدن تعداد زیادی از روستایی و شهری، ارتباطات و تأسیسات عمومی و دایر های سکونتگاه، ونقل حملجمعیت، 

 (.33 -30: 3100 ،دیگرانمحمدپور و ) شدمرزی خواهد  ةطقدر یک من... و غیردولتیادارات دولتی و  های نمایندگی

 های زمینهاغلب افرادی هستند که  ،مدیریت نیروی انسانی در مناطق مرزی است. ساکنان مناطق مرزی ،دیگر ةکتن 
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رو غیرقانونی  های فعالیتبه قاچاق و برای کسب درآمد  ،و به همین جهت یابند نمیمناسب برای اشتغال سالم را 

اقتصادی سالم هستند، اغلب  های فعالیت. آن گروه از ساکنان مناطق مرزی نیز که خواستار کسب درآمد از آورند می

که خود تبعات زیادی به  کنند میشهرها مهاجرت  ةو به حاشیاشتغال مولد، این مناطق را رها  های زمینهدلیل نیافتن   به

و حفظ  دوش  میخوردن ترکیب سنی و جنسی در این مناطق   همربمناطق مرزی و  ةتخلی موجبمهاجرت  ه دارد.راهم

مدیریت بحث  ،بنابراین ؛(30: 3100کامران و دیگران، ) دساز میامنیت و تمامیت ارضی کشورها را با چالش مواجه 

یکی از مباحث جدید در بحث مدیریت مرزها  ،مناطق مرزی ةتوسععمران و برای  گذاری سرمایهو مطلوب نیروی انسانی 

 .شود میمحسوب 

 ،لحاظ امنیتی  کنترل مرزها بهست. مدیریت مرزهادر  فناوری کاربرد ،مرز ةحث نوظهور در مطالعامب ی ازیکهمچنین  

خشکی و آبی، در  ةهمسای 31ایران با داشتن  ،مثال رایب ؛استدشوار  ،دارند نیطوالمرزهای شورهایی که برای ک ویژه به

 ةکیلومتر است که منطبق بر ده ناحی 0013بالغ بر  ،ترین کشورهای جهان قرار دارد. طول مرزهای ایران  شمار پرهمسایه

 ای دریاچه، جنگلی، استپی، ای رودخانه، کویری، باتالقی، مردابی، ای کوهپایهیوگرافیک اصلی شامل مناطق کوهستانی، فیز

رزهای طوالنی دشوار یا امنیتی این مراهبردی کنترل طور قطع،   به (.111 -113: 3103 پور،  کریمی) شود  می و دریایی

، ترددهای غیرقانونی اتباع کشورعلیه تمامیت ارضی بعضی از کشورهای همسایه است. وجود دائمی تهدیدات نظامی 

از مناطق  هایی خشبمناطق مرزی و عواملی از این نوع،  نیافتگی توسعهمعاند، قاچاقچیان و اشرار،  های گروهمهاجر، 

این مرزها، امنیت در  نفوذپذیریدلیل   به ،درنتیجهمبدل ساخته است.  پذیر آسیبو  خیز بحران یمناطق بهمرزی ایران را 

 شود می تهدید ، نظامی، اجتماعی و فرهنگیسیاسی صادی،اقت های جنبهآن در داخل کشور در  تبع بهمناطق مرزی و 

 است. ناپذیر اجتناب مرزها گونه ایندر امر مدیریت  فناوریکاربرد چگونگی  ۀمطالعه دربار ،بنابراین ؛(300: 3101 زرقانی،)

مشکل  برایبخشی   سیاسی رضایت حل راه ،شامل مرزهای هوشمند مراقبت و امنیت اوریفن روزافزون های پیشرفت

این امر مدیریت خوب را نیز مرزی است،  های ورودیگرچه مرزهای هوشمند مربوط به ا. وجود آورده است  کنترل مرزها به

 ،مثال برای ؛است شده استقبالبسیار توجه و از آن  جا همهدر  فناوریاین  به ،یلدنبال داشته است. به همین دل  به

 روش خودکار) بیومتریک های دستگاهاستفاده از  ، بازرسی مهاجران باپیشرفته های دوربینو  حسگرها کارگیری به

به کمک  ها آنملی دیجیتالی و تجزیه و تحلیل  های کارتدن تمامی مرزها، استفاده از کر  دیجیتالی ،شناسایی انسان(

 ماندگار عناصراز  و دور میکار   بهدر کنترل مرزها و نقاط ورودی ابزاری  ةمثاب به... و کامپیوتری در سطح ملی های سیستم

 (.343 -344: 3103 ،فر حیدری) آید  شمار می  به مرزمدیریت د سیاسی مربوط به در فراین مدت طوالنیو 

 

 گیری نتیجه

جغرافیایی و سرزمینی ایستا و  ۀ، پدیدژئوپلیتیک وسی یکی از موضوعات بنیادی در مطالعات جغرافیای سیا عنوان به مرز

که در مجاورت مرز  هایی گروهو بر زندگی مردم و  سازد میجدیدی  های واقعیتدارد، درونی  پویایی و تغییرناپذیری نیست

نفوذ   و مجازی ممکن است غیرقابل . انواع مرزها مانند مرزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادیاست ، تأثیرگذارکنند میزندگی 

 جایی جابهحال تغییر و در همواره ،مطالعات مرزی بندی طبقهمنفرد یا چندگانه باشند.  ،پیچیده هم بهساده یا  ،یا نفوذپذیر

 نیز فروپاشی و شوروی جماهیر فروپاشی اتحادجمله مرزها به دالیل چندی از  ةمطالع ،به بعد 3336 ةاز ده بوده است.

این مقطع زمانی به بعد،  زا .یافتاهمیت خاصی  ،ناسیونالیسم ۀزمان، خیزش دوبار  هم و شدن جهانیبرلین، فرایند  دیوار

 سو  یک از .بود، به چالش کشیده شد طی دوران جنگ سردتحقیقات مرزی  ۀگستررزها که ویژگی بارز ثبات ظاهری م

بین کشورها  گذاری عالمتمداوم درحال ترسیم و  طور بهپدید آمده است که  سخت قلمرویخطوط جدید به  گرایش
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 اجتماعی مختلف های بخش در ها گروه و مردم استقرار ۀنحو و مرزبندی ماهیت به ای فزاینده توجه و،دیگر س از و هستند

 در که درحالی ،به این ترتیب. اند شده هم از دور اما موازی، های گفتمانتشکیل موجب که آمده است  وجود  به فضایی و

 نظر از شناسی مرزها  به گونه ها  در بیشتر آن و ندختپردا  می المللی بین مرزهای به مرزی مطالعات بیشتر ،سنتی دیدگاه

 المللی بینای مرزهطبیعی و نیز کارکرد  عوارض با ها آن و تطابق زبانی -قومی های گروه با ها آن تطبیق و پیدایش

 کند می جدا هم از متنوع را اجتماعی و فضایی های مقیاسکه  شود میقلمداد  خطی ،مرز ،، در دیدگاه جدیدشد میپرداخته 

 ،ها ملت اطراف مورد مرزهایدر بلکه ،ها حکومت سرزمینی های حاکمیتمورد مرزهای در تنها نه ،مرزیمطالعات و 

 ،مرزی ةمنطق و سرحد ،گذاری عالمت مانند سنتی موضوعات از بسیاری . البتهگیرد میصورت  نیز افراد و مذاهب ،ها گروه

و  اند ساخته فراهم چندبعدی و مراتبی  سلسله دیدگاه یک در مرزها ةمطالع برای مفهومی اساس یک ةتوسع برای را بنیانی

 ،درواقع. گرفت کار  به ها را  آن ،اند شده تبدیل جدید گفتمان از بخشی به که مرزها دیگر های مقیاس و انواع ۀدربار توان می

 ستپویا اجتماعی های سازه عنوان بهمرزها  به دوباره ۀ گرایشدهند بازتاب ،انتقادی رافیایجغ در کنونی های پژوهش بیشتر

اجتماعی  ۀیک ساز فقط مرزها دیدگاه، این از .است تبدیل شده تر گسترده فرهنگی جغرافیای متن از بخشی به ،مرزو 

این . گیرند می قرار متداخل های روش و شمار بی های مجموعه در متقاطع های جهان ،ها آن ةواسط به بلکه ؛نیستند

 اجرایی هایمرز ةمطالع مانند) فضاییمقیاس  مرزی در مراتب سلسلهمرزها،  و شدن جهانیمسائل مهمی مانند  ،موضوعات

پی  و مدیریت مرزها در (هویت در ساخت اجتماعی مرزها های گفتماننقش ) هویتساخت اجتماعی مرز و  شهری(، و

این است  جدید گفتمان جغرافیدانان و کارهای کلیدی در ة. نکتدنگیر برمیرا در فناوریکاربرد  نیروی انسانی و مهاجرت،

لحاظ   باشند، به فرهنگی مالحظات یا اقتصادی شرایط ،المللی بین قراردادهای محصول از اینکه مرزها نظر صرفکه 

ة هم حال درعینروابط اجتماعی هستند.  درتنظیمی قدرت و نشانگر روابط  روند  شمار می  به جغرافیایی نیز یک سازند

 انتخاباتی های حوزه طراحی برای که مانند مرزهایی ،را ندارند ها آن -ما کردنجدا طریق از کردنتنظیم  یاهتأثیر زهامر

وجود دارد،  نیرومند ةحکومت/ جامع مرزمواردی که یک  درهمچنین  . و... پلیس و مرزهای مناطق شوند می کشیده

 شدت به میانجی فرایند یک عنوان به توان می آزاد تجارت محاکمات دیوان و ها دادگاه مانند هایی مکان در را راحی مرزط

 -سیاسی های زاعن از سرشار د کهکر مشاهده (قدرت دولت و زندگی اجتماعی روزمره روابط ظهور ةوسیل به)رقابتی 

ند، نکخطوط ثابت عمل  ةمثاب به آنکه ازمرزها بیش  گفت توان می ،بنابراین ؛شود تفسیر دیگربار  باید واست  جغرافیایی

مستلزم دیدگاه  ،مرزها در جهان امروز ةمطالع . به همین دلیل،کنند میعمل  شبکه و سمبل، گفتمان، فرایند عنوان به

 است. چندبعدیمراتبی و   سلسله
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