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چکیده
مرز بهعنوان پدیدهای پویا ،یکی از موضوعات بنیادی مطالعات جغرافیای سیاسی بهشمار
میرود .در گذشته ،بیشتر مطالعات مرزی ،تقریبا بهطور انحصاری بر حکومتها متمرکز بودند،
اما امروزه مرز ،خطی قلمداد میشود که مقیاسهای فضایی و اجتماعی متنوع را از یکدیگر جدا
میکند .درواقع ،بیشتر پژوهشهای کنونی در جغرافیای انتقادی ،بازتابدهندة گرایش مجدد به
وجود مرز است .در این مطالعات ،مرزها بهعنوان سازههای اجتماعی پویا درک میشوند .چنین
آثاری ،حول محور جدال و مناظرهای بین ایستایی و تغییر ،ثبات و پویایی دربارة موضوع
«تحدید حدود فضایی» تولید و بازتولید اجتماعی مرزها سازماندهی شدهاند .با توجه به
دگرگونیهای جهان امروز و نیز وجود خأل ادبیات نظری دربارة مرز و تحوالت آن در حوزة
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،ضرورت انجامدادن این پژوهش کامال احساس میشود .این
تحقیق ،بنیادی -نظری است و به روش تحلیلی ،به بررسی دیدگاهها و موضوعات نوظهور در
مطالعات مرزی میپردازد .نتایج نشان میدهد جهان سرشار از مرزهای مختلف است و امروزه
مرزها نهتنها در اطراف حاکمیتهای سرزمینی حکومتها ،بلکه در اطراف ملتها ،گروهها،
مذاهب و افراد نیز کشیده شدهاند .از اینرو ،مطالعۀ مرز مستلزم وجود دیدگاهی سلسلهمراتبی
و چندبعدی است.
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مقدمه
مرز 3بهعنوان یکی از موضوعات بنیادی در مطالعات جغرافیای سیاسی ،پدیدهای ایستا و تغییرناپذیر محسوب نمیشود؛
زیرا پویاییهای درونی دارد ،واقعیتهای جدید میسازد و بر زندگی مردم و ساکنان مناطق مرزی -که در مراحلی از
دوران زندگی خود مجبور به عبور از آن هستند -تأثیر میگذارد .همچنین نمیتوان مرز را پدیدۀ جغرافیایی و سرزمینی
سادهای دانست؛ بلکه تمامی انواع مرزها مانند مرزهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و مجازی ،همگی ویژگیها و اهمیت
خاص خود را دارند (نیومن)311 :1660 ،؛ بهطوریکه ممکن است غیرقابلنفوذ یا نفوذپذیر ،ساده یا پیچیده ،منفرد (یعنی
تنها بهوسیلة یک ویژگی تعریف شوند) یا چندگانه باشند (استرایر و دیگران .)104 :1661 ،از اینرو ،رایس جونز بر این
باور است طبقهبندی مطالعات مرزی همواره درحال تغییر و جابهجایی بوده است (جونز)303 :1663 ،؛ بهطوریکه در
گذشته بیشتر مطالعات مرزی بهطور انحصاری تقریبا بر حکومتها متمرکز بود .درحالیکه امروزه شاهد شکلگیری
مطالعات مرزی فراتر از تمرکز بر مرزهای بینالمللی سخت هستیم .بهبیان دیگر ،امروزه مرزها نهتنها پیرامون حاکمیت
حکومتهای سرزمینی ،بلکه به دور ملتها ،گروهها ،مذاهب و افراد نیز کشیده میشوند .بااینحال ،مباحث سنتی دربارۀ
مرز ،بخشی از گفتمان گستردۀ مرزها در دهههای گذشتهاند و هنوز هم مفهوم سنتی مرز ،بهطور کامل کنار گذاشته نشده
است (نیومن .)314 -311 :1660 ،با توجه به دگرگونیهای جاری در جهان امروز و نیز با توجه به وجود خأل ادبیات
نظری دربارۀ مرز و تحوالت آن در حوزۀ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به زبان فارسی ،ضرورت انجامدادن این پژوهش
کامال احساس میشود .از اینرو ،این نوشتار با نگاه کوتاهی به مطالعات مرزی در گذشته ،به بررسی دیدگاهها و
موضوعات نوظهور در مطالعات امروز مرزی در جغرافیای سیاسی میپردازد.

مبانی نظری
مرز :تفاوت برداشتها از دیروز تا امروز
براساس شواهد تاریخی ،مفهوم مرز در گذشته با برداشت امروزی از این مفهوم متفاوت بود؛ برای مثال ،در گذشته ،مرز
بهصورت یک خط ،مفهوم نداشت .در آن زمان ،منطقة پهناوری که حدفاصل میان دو امپراتوری بود ،منطقة سرحدی
خوانده میشد .اینگونه مناطق ،معموال بهطور تصادفی بهوجود میآمدند و مبنای تشکیل آنها براساس تصمیم و موافقت
قبلی حکومتها نبود .سرحد بهمعنای آخرین حد پیشروی یک امپراتوری در نواحی اطراف خود بود .در قارۀ آمریکا،
هنگامیکه اروپاییان برای اشغال سرزمین از خاور به باختر آن پیشروی میکردند ،منطقهای که جلو آخرین حد پیشروی
آنان قرار میگرفت و خالی از سکنه بود ،سرحد یا فرانتیر 1خوانده میشد .از زمانی که حکومتهای سرزمینی بهوجود
آمدند ،مرز مفهوم امروزی خود را یافت و منطقة سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی داد( 1میرحیدر-301 :3104 ،
 .)301بعدها بهتدریج عبارت منطقة مرزی 4جایگزین اصطالح سرحد شد که بار معنایی کمتری دارد .بهبیان ساده ،منطقة
مرزی ،نزدیکترین نواحی جغرافیایی به مرزهای یک حکومت است که در آن ،توسعة فضایی ،بسته به اینکه مرزها بسته/
سخت یا باز /نفوذپذیر باشند ،از وجود مرز تأثیر میپذیرد (نیومن.)30 :1661 ،
در دیدگاه سنتی ،مرزهای بینالمللی مطالعه میشوند؛ یعنی خطوطی که سرزمین یک حکومت را از حکومت همسایه
جدا میکنند .در این دیدگاه ،بیشتر به گونهشناسی مرزها از نظر پیدایش و تطبیق با گروههای قومی-زبانی (پیش از
1. Boundary
2. Frontier
 .1شایان ذکر است که  borderشکلی از  boundaryو مربوط به ظهور حکومت ملی مدرن براساس پیمان وستفالیا ( )3040است (.)Gregory, et al., 2009: 52
4. Borderland
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سکونت ،تطبیقی ،تحمیلی و متروکه) ،از لحاظ تطابق با عوارض طبیعی (مانند کوه ،دره و رودخانه) (مجتهدزاده:3133 ،
 )14 -13و نیز کارکرد مرزهای بینالمللی (جداکنندگی ،یکپارچگی ،تفاوتسازی ،کشمکش و ارتباط) (حافظنیا و دیگران،
 )364-361 :3103پرداخته میشود .البته شایانتوجه است که مطالعات مرزی اولیه ،تنها به تأثیرهای جبرگرایی محیطی
بر تفاوت میان مرزهای طبیعی و مرزهای مصنوعی محدود میشد .درحالیکه باید به این نکته نیز توجه داشت که
بسیاری از موضوعات سنتی مانند عالمتگذاری ،سرحد ،منطقة مرزی ،چارچوبی اساسی را برای توسعة یک بنیان
مفهومی برای مطالعة مرزها در یک دیدگاه سلسلهمراتبی و چندبعدی فراهم ساختهاند و میتوان دربارۀ انواع مرزها و
مقیاسهای دیگر ،از آنها -که همگی بخشی از گفتمان جدید را تشکیل میدهند -استفاده کرد (نیومن.)310 :1660 ،
در گفتمان جدید ،مرز نشانه و سازند جغرافیایی قدرت تنظیمی 3در روابط اجتماعی است .مرزها بهمثابة نشانههای
قدرت ،از نظر مقیاس ،اهمیت و ثبات اجتماعی متفاوتاند .از مرزهای بینالمللی که مرز 1را میان حکومتهای ملی
عالمتگذاری میکنند ،تا مرزهای منحصربهفرد نژادی ،مذهبی و جنسی و نیز مرزهای سیمخارداری که محیطهایی مانند
مناطق پردازش -صادرات و مناطق نظامی را مشخص میسازند؛ بنابراین ،نکتة کلیدی در پژوهشها و مطالعات
جغرافیدانان این است که مرزها ،صرفنظر از اینکه محصول قراردادهای بینالمللی ،شرایط اقتصادی یا مالحظات
فرهنگی باشند ،بهلحاظ جغرافیایی نیز یک سازند و نشانگر روابط قدرت تنظیمی درنظر گرفته میشوند؛ برای مثال،
خطوط مرزی بینالمللی ،برای ایجاد و تحکیم اصل قانونی 1قلمروخواهی حکومت ملی و هویت ملی ،بهطور پویا و فعالی
ساخته شدهاند و در راستای حفاظت و حمایت از حاکمیت حکومت عمل میکنند .همچنین مرزهای نامرئی ولی اغلب
رخنهناپذیر که با اصطالحاتی نظیر «سقف شیشهای» به آنها اشاره میشود ،آشکارا به ایجاد فضاهای قدرت تنظیمی و
تأکید بر آنها کمک میکنند (گرگوری و دیگران.)11 :1663 ،
 از نظر پیدایش و تطبیق مرزهای بینالمللی با
گروههای قومی و زبانی
 از نظر تطابق مرزهای بینالمللی با عوارض
طبیعی

 جداکنندگی
 یکپارچگی
 تفاوتسازی
 ارتباط
 کشمکش

 مرز بهعنوان نشانه و سازند جغرافیایی «روابط قدرت تنظیمی.

 تفاوت مرزها به مثابه «نشانههای قدرت «روابط قدرت» ،از نظر
مقیاس ،اهمیت و ثبات اجتماعی.

 کمکمرزهای نامرئی (یا سقف شیشهای) ولی اغلب رخنهناپذیر،
فضاهای قدرت تنظیمی» و تأکید بر آنها

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

منبع :نگارندگان
1. Regulative Authority
2. Border
3. Norm
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با وجود این ،همة مرزها تأثیرهای تنظیمکردن روابط اجتماعی از طریق جداکردن ما آنها را ندارند .در این زمینه
میتوان به نمونههایی اشاره کرد ،از جمله مرزهایی که برای طراحی حوزههای انتخاباتی کشیده میشوند یا مرزهای
مناطق پلیس ،مناطق بهداشت عمومی ،مدارس و مانند آن که حکومت مدرن در کشور ،آنها را طراحی میکند .در این
موارد ،عمل ترسیم مرز روی نقشه و اجرای آن روی زمین از طریق اقدامات بوروکراتیک عادی دولت ،به دستاورد
منحصربهفرد مهمتری منجر میشود که آن را حکومت 3مینامیم .استدالل تیموتی میچل ( ،)3333در این زمینه این
است که تأثیرهای حکومت ،از طریق سازمان فضایی ایجادشده توسط دولت ظهور پیدا میکند .درواقع ،فرایند ترسیم مرز،
حرکت منضبطی است که هم به تحکیم قدرت حکومت کمک میکند و هم به همان اندازه برای اشکال گوناگون
حکومتسازی در مقیاسهای فروملی و فراملی بهکار گرفته میشود .درصورت وجود مرز حکومت /جامعة نیرومند،
طراحی مرز را در مکانهایی مانند دادگاهها و دیوان محاکمات تجارت آزاد میتوان بهعنوان یک فرایند میانجی بهشدت
رقابتی (از طریق بروز روابط قدرت دولت و زندگی اجتماعی روزمره) مشاهده کرد .بههرحال ،همچنان که پژوهشهای
جغرافیدانان دربارۀ موضوعاتی از قبیل جری مندرینگهای انتخاباتی تا سیاستهای اداره و کنترل جامعه نشان میدهد،
بهتر است تصور کلی از وجود مرز حکومت /جامعه ،بهعنوان وضعیتی سرشار از نزاعهای سیاسی -جغرافیایی ،بار دیگر
تفسیر شود؛ یعنی نزاعهایی که طی فرایندی بسیار انتزاعی ،تمایز حکومت /جامعه را اغلب تا پایان ایجاد خطوط مرزی
اداری و قضایی جدید بر زمین نگاه خواهد داشت (همان).
روش پژوهش
این پژوهش بنیادی ،نظری و تحلیلی است و گردآوری اطالعات آن بهصورت رایانهای و کتابخانهای انجام شده است.

بحث و یافتهها
دیدگاهها و مسائل نوظهور در مطالعات مرز

از دهة  3336میالدی به بعد ،بار دیگر شاهد مطالعة مرزها بهعنوان موضوعی بسیار مهم هستیم؛ برای مثال ،فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی ،درنتیجة فروپاشی دیوار برلین ملموستر شد .دیوار برلین که جداکنندۀ شرق از غرب بود ،بیانگر
مرزهای جغرافیایی کمرنگ ،اما کامال غیرواقعی بود که از ویژگیهای دورۀ جنگ سرد بهشمار میرفت .درواقع ،اینگونه
مرزها جهان را به دو اردوگاه دوست و دشمن تقسیم میکرد .همچنین این دوره ،با فرایند جهانیشدن از دیگر دورهها
متمایز میشود؛ فرایندی که بهموجب آن ،پدیدۀ مرز که بهطور تاریخی با حکومت ملی بهعنوان یک «ابژۀ منطقی» همراه
بود ،به دالیل بسیاری فرسوده شد ،اما بهوسیلة مجموعهروابط بسیار گستردهتر و مهمتری ،مورد تهاجم واقع شد .همزمان
خیزش دوبارۀ ناسیونالیسم در بخشهای گوناگون جهان و نیز تالش برای تقویت مرزها در رویارویی با پدیدههایی مانند
مهاجرت ،آشکارا نشان میدهد فروپاشی و فرسودگی مرزهایی که سالیان سال ،جهان ما را شکل دادهاند و تعریف
کردهاند ،غیرممکن است (آرکوس .)430 :1661 ،گذشته از چنین دغدغههای واقعی دربارۀ اهمیت روزافزون فرایندها در
مقیاسهای فروملی و فراملی حکومتها ،مسئلة تفاوت میان و درون واحدهای ملی و نیز تمرکز تحلیلهای سنتی بر
وجود وحدت در درون مرزهای یک حکومت مطرح میشود .از نظر پاسی 1بهعنوان یک جغرافیدان سیاسی ،ایدۀ مرز را
نمیتوان تنها در معنای سنتی خود و بهوسیلة مفهوم جغرافیای سیاسی درک کرد؛ زیرا مرز به بخشی از متن جغرافیای
فرهنگی گستردهتر تبدیل شده است .درواقع ،بیشتر پژوهشهای کنونی در جغرافیای انتقادی ،بازتابدهندۀ عالقة دوباره
1. State
2. Passi
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به مباحث مرزهاست .برخالف مطالعات سنتی مرز ،در این مطالعات جدید ،مرزها بهعنوان سازههای اجتماعی پویا درک
میشوند .چنین آثاری ،حول محور جدال و مناظره میان ایستایی و تغییر ،ثبات و پویایی درمورد موضوع تحدید حدود
فضایی 3و تولید و بازتولید اجتماعی مرزها سازماندهی شدهاند .گرایشهای اخیر به جهانیشدن ،نشانگر اهمیت خاص
چنین توجهاتی به سازمان فضایی زندگی اجتماعی و نیز مسائل مربوط به مرزهاست؛ بهویژه اگر برای مثال ،با کاهش
اهمیت حکومت ملی ارتباط داشته باشد .در این دیدگاه ،مرزها بهمثابة ترسیمکننده یا محدودکنندۀ فضا ،نهتنها سازهای
اجتماعی هستند ،بلکه از طریق آنهاست که جهانهای متقاطع ،در مجموعههای بیشمار و روشهای متداخل قرار
میگیرند؛ زیرا جهان اجتماعی ،سرشار از مرزهای مختلف است؛ بنابراین ،سیاست نهتنها به مرزهای گوناگون توجه دارد،
بلکه به پیکربندی دوبارۀ «روابط» میان انواع مرزها نیز میپردازد (جانستون006 :1663 ،؛ آرکوس430 :1661 ،؛ مل و لو،
.)043 :1661

مرزها در تنظیم
کردن از طریق

شکل  .5مرزها در گفتمان جدید

منبع :نگارندگان

به همین سبب ،پس از دهة  ،3336از یک سو گرایش تازهای به خطوط قلمرو سخت پدید آمد که بهطور مداوم
درحال ترسیم و عالمتگذاری بین کشورهاست و از دیگر سو ،توجه فزایندهای به ماهیت مرزبندی و نحوۀ استقرار مردم و
گروهها در داخل بخشهای مختلف اجتماعی و فضایی ایجاد شد .این دو موضوع ،تشکیلدهندۀ گفتمانهای موازی ،اما
جدا از هم هستند (نیومن .)310 :1660 ،درادامه ،به موضوعات اصلی که از روایتهای مرزی نوظهور وجود دارد ،پرداخته
میشود.
سلسلهمراتب مرزی در مقیاس فضایی
بهعنوان یک پیشفرض ،مطالعة مرزها در جغرافیای سیاسی ،به مطالعة مرزهای بینالمللی اختصاص دارد؛ یعنی خطوطی
که قلمرو حکومتها را از هم جدا میکند ،اما باید توجه داشت که مطالعة مرزهای اجرایی و شهری ،اغلب تنها به این
دلیل موضوعی جداگانه درنظر گرفته میشود که این خطوط ،تعیینکنندۀ حدود فضایی حاکمیت نیستند .این مرزهای
1. Spatial Bounding
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سطح پایین ،حرکت و رفتوآمد مردم یا گروهها را محدود نمیکنند و نشانههای فیزیکی اندکی از وجود چنین مرزهایی
وجود دارد ،اما درعینحال ،افراد زیادی از این واقعیت آگاهی ندارند که بهطور بالفعل در زندگی روزمرۀ خود بارها و بارها
از یک حوزه به حوزۀ دیگر میروند .بااینحال ،شاهدیم که مرزهای اجرایی و شهری ،بیش از مرزهای بینالمللی بر
زندگی روزمرۀ شهروندان تأثیر میگذارند؛ شهروندانی که فراتر از محدودۀ کشور خود سفر نمیکنند .نرخها و مالیات
شهری ،ثبتنام فرزندان در مدارس محلی ،پلیس ،سالمت و ، ...همگی در طول خطوط فضایی سازماندهی شدهاند و در
یک سلسلهمراتب جغرافیایی پیچیده با یکدیگر همپوشانی دارند (نیومن.)310 :1660 ،
الگوی توزیع فضایی پدیدهها ممکن است از مرزهایی تأثیر بپذیرد که واحدهای سیاسی را در هر سطحی از یکدیگر
جدا میکنند (مینجی .)414 :3301 ،منازعات زیادی بر سر مرزهای شهری ،بهخصوص حق گسترش حوزۀ قانونی وجود
دارد؛ زیرا این حق به مراجع محلی اجازه میدهد که منطقة تحت کنترل خود را برای اهداف مسکونی یا تجاری گسترش
دهند و بدینترتیب ،مبنای مالیاتی و چشمانداز آن منطقه را بهعنوان یک مکان جذاب برای سکونت و تجارت ارتقا دهند.
پیچیدگی و نزدیکی مرزهای شهری و اجرایی ،به مجاورت ،نفوذ و تعامل فرامرزی منجر میشود .البته این شکل
نفوذپذیری مرزی همیشه وجود داشته است که در آن ،رویدادها یا جنبشهای یک طرف مرز ،بر رویدادهای آن طرف مرز
تأثیر میگذارند؛ برای مثال ،سرایت آلودگی و شرایط محیطی ،تأثیر بدی بر زندگی آن سوی مرز دارد؛ بهویژه زمانی که
تسهیالت زیانبار مانند کارخانههای صنعتی بزرگ ،فاضالب ،بزرگراهها یا کارخانههای شیمیایی در یک شهر ،نزدیک مرز
قرار داشته باشند .مجاورتهای مثبت نیز ممکن است رخ دهد؛ برای مثال ،زمانی که ویژگیهای جذاب مانند پارکها،
تأسیسات آموزشی باکیفیت یا تسهیالت پزشکی ،نزدیک «مرزهای شهری» قرار داشته باشند .در اینگونه موارد ،ساکنان
مناطق مجاور به همان اندازه که از مجاورت با تسهیالت خطرناک و زیانبار رنج میبرند ،میتوانند از این تسهیالت بهره
بگیرند .این موارد در شهرهای ایران مانند تهران و ورامین کامال قابلمشاهده است؛ بهطوریکه میتوان مجاورتهای
مثبت و منفی شهروندان دو شهر را بهویژه در نواحی مرزی مشاهده کرد.
مطالعات نوین مرزی نشان میدهد در سطح محلی ،مرزها اغلب ادراکی هستند تا واقعی .بدینمعنا که خطوط
تفکیککنندۀ یک محلة شهری یا حوزۀ یک گروه از محلهها و حوزههای محالت دیگر ،همواره با خطوط رسمی شهری
و منطقهای که توسط مهندسان و برنامهریزان شهری ترسیم میشوند ،مطابقت ندارند ،اما از نظر حرکتهای روزمرۀ مردم
در محیطهای کوچک خود ،این مرزهای ادراکشده نقش مهمتری میگیرند .درواقع ،این خطوط نامرئی تعیین میکنند
که اعضای یک گروه به کجا میروند ،از کجا خرید میکنند و با کدام جمعیت مجاور تعامل میکنند .یک جاده ،یک قطعه
زمین بایر ،یک کارخانه یا یک سینما که گروههای دیگر در آن ازدحام میکنند ،صرفنظر از اینکه هیچ کارکرد رسمی یا
اجرایی دارد یا خیر ،بهعنوان عالمت مرز یا منطقة مرزی درنظر گرفته میشود .همچنین مرزهای ادراکی ،بیانکنندۀ
جغرافیای ترس /امنیت هستند که مردم هنگام خروج از قلمرو خود احساس میکنند؛ برای مثال ،خرید از سوپرمارکت
یک گروه قومی دیگر ،به همان اندازه ،یا شاید حتی بیش از نشان دادن گذرنامه در گمرک یک کشور دیگر،
منعکسکنندۀ حرکت فرامرزی است.
صرفنظر از مقیاس فضایی که فرایند مرزبندی در آن رخ میدهد ،تأثیرهای کارکردی مرز بر الگوهای رفتاری افراد
محصورشده در این خطوط ،دربارۀ تمامی مرزها صادق است .حتی در مناطقی نیز که تعامل وجود ندارد و حرفی هم از
حاکمیت نیست ،خطوطی که بهطور مصنوعی ترسیم شدهاند ،بهطور طبیعی جداکنندۀ دو گروه از یکدیگرند و تمایزهایی
بین افراد دو طرف خط ایجاد میکنند .بدینگونه مرزها ،خواه مرزهای حکومتی یا شهری ،واقعیتهای جغرافیایی خاص
خود را بهوجود میآورند .بدیهی است هرچه این مرزها برای مدت طوالنیتری در آن محل بهوجود آمده باشند،
ازبینبردن یا تغییردادن آنها دشوارتر خواهد بود (نیومن.)316 -310 :1660 ،
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ساخت اجتماعی مرز و هویت
مطالعات جدید مرز مبتنیبر پژوهشهای جدید ،گرایش زیادی به مرزهای داخلی کشورها و هویتهای مرتبط با آنها
نشان میدهد و فرایندهای پیچیدۀ ساخت و نگهداری مرز را با توجه به نقش خاص گفتمانهای هویت در ساخت
اجتماعی مرزها بررسی میکند (فوندال و سیرینا .)143 :1661 ،بهبیان دیگر ،در این دیدگاه تازه ،بر اهمیت خطوط مرزی
در ایجاد فضاها و قلمروهایی که درون آنها ساکن هستیم و همچنین ایجاد هویت و وابستگی در مقیاسهای فضایی
مختلف تأکید میشود .درواقع ،مرزها هم توانایی بهدامانداختن و آزادکردن هویتهای فضایی -اجتماعی را دارند و هم به
فرایندهای همزمان شمول و استثنا کمک میکنند (ونهوتن .)1661 ،توضیح بیشتر اینکه امروزه خطوطی که مرز نامیده
میشوند ،بنا به ماهیت وجودی خود ،هم فضاها و گروهها را احاطه میکنند و هم تعیینکنندۀ میزان شمول و استثنای
اعضای گروههای مختلف ،از ملی تا محلی هستند .به این ترتیب ،مفهوم خطوط جداکننده ،در گفتمان معاصر نقش
برجسته و تا حدی تعیینکننده درمورد سیاستهای هویت ایفا میکند .به همین دلیل ،آنچه مطالعات نوین مرزی را از
مطالعات سنتی مرزی متمایز میسازد ،این است که موضوع مورد مطالعة اندیشمندان در نیمة اول قرن بیستم ،فرایندی
ترتیبی بود که از طریق آنها مرزها درک میشدند ،حدودشان مشخص میشد و درنهایت روی زمین اجرا میشدند .با
وجود این ،آنها هرگز از یک توصیف فنی از فرایند مرزبندی فراتر نرفتند و از بافتهای سیاسی و قومی و از این حقیقت
چشمپوشی کردند که مردم واقعا در داخل و اطراف این نواحی مرزی زندگی میکنند و متأثر از تصمیمهایی برای ایجاد
یک خط جداکننده در مجاورت مناطق زندگیشان قرار دارند .بدینترتیب ،آنها فقط به بررسی مرزهای بینالمللی توجه
نشان دادند .درحالیکه به تعبیر نیومن ،بهعنوان یک جغرافیدان سیاسی ،رابطة میان مرزبندی قلمروی و تشکیل هویت
قومی یا ملی ،یک رابطة دوجانبه مانند رابطة مرغ و تخممرغ است .وجود خطها و بخشهای قلمروی به شکل کشورها،
چارچوبی قلمروی تشکیل میدهد که در آن ،ساخت اجتماعی هویت ملی دارای یک جنبة مهم قلمروی است (نیومن،
)311 -316 :1660؛ زیرا بهطورکلی ،ملتها انواع خاص جوامع فضایی هستند که ریشههای خود را در چشماندازهای
خاص ردیابی میکنند (گویبرنوا )343 :1664 ،و هویت ملی ،بازتولید و بازتفسیر دائمی ارزشها ،خاطرهها ،اسطورهها،
نهادها و سنتها در یک قلمرو تاریخی است که میراث متمایز ملتها را تشکیل میدهد (اسمیت16 :1663 ،؛ اسمیت،
 .)34 -3 :3333درحقیقت ،این مرزها تعریفکنندۀ حدفاصلهایی هستند که مکانها در درون آنها ،از نظر ملت و حافظة
جمعی پر از معانی تاریخی و اسطورهای میشوند .ساخت اجتماعی هویتهای قلمرو ملی ممکن است در فضاها و
قلمروهایی فراتر از محدودۀ کشور انجام گیرد ،اما بهندرت روی منطقهای کوچکتر از مرزهای کشوری متمرکز میشود؛
درحالیکه با چندفرهنگیشدن (درون یک کشور) و جهانیشدن هویتها (فراتر از یک کشور) ،رابطة میان هویت ملی و
مطلقگرایی قلمروی ضعیفتر میشود (نیومن .)311 -316 :1660 ،از اینرو ،ونهوتام ،جغرافیدان سیاسی ،در این زمینه
معتقد است فلسفه و عمل مرزسازی و دگرسازی و تثبیت هویتهای قلمروی ،تنها به نهاد حکومت محدود نمیشود
(ونهوتن .)004 :1661 ،درعینحال ،سیاست هویت را نمیتوان بهطور کامل عاری از مسائل قلمروی دانست؛ زیرا هویت
نیز مانند قدرت ،از مبنای قلمروی خود جدا نمیشود .با ضعیفترشدن کشور ،تمرکز بر موضوع هویت بهسمت محلی/
جهانی ،مذهبی /فرهنگی ،مجازی /غیرمجازی و واحدهای وابستگی کشیده میشود که بیشتر آنها نیز بهنوبة خود
بهوسیلة بعضی اشکال بخشبندی قلمروی مشخص میشوند .با وجود این ،آنچه در همة آنها مشترک است ،این است
که همگی هویتهای سلسلهمراتبی و همپوشانی گروهی ایجاد میکنند .همچنین هریک از آنها اعضای خاص خود را
حفظ میکند؛ یعنی چند نفر در گروه پذیرفته میشوند و میتوانند بخشی از آن گروه باشند؛ درحالیکه بیشتر افراد از آن
مستثنی و خارج میشوند (از این لحاظ ،جوامع مجازی و سایبری ،انحصاریترین گروهها هستند؛ زیرا تنها افرادی که به
کامپیوتر دسترسی دارند و قادر به استفاده از آن هستند ،میتوانند بخشی از این جامعة خاص باشند) .از اینرو ،نیومن بر
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این باور است که کسب عضویت و عبور از مرز ،مستلزم پذیرفتهشدن از سوی کسانی است که از قبل ،درون آن خط قرار
گرفتهاند؛ فرایندی که در بسیاری موارد ،عبور از آن دشوارتر از عبور از مرزهایی است که دو کشور را از هم جدا میکنند
(نیومن.)311 -316 :1660 ،
یکی از نمونههای واضح ،مناقشة میان اسرائیل و فلسطین برای نشاندادن رابطة میان مرز و هویت است .در اینجا،
در دو سوی مرز ،هویت ملی و مرز ،وابستگی منسجمی به هم دارند (هاتوکا .)111 :1631 ،همچنین مناقشة اسرائیل-
فلسطین را میتوان نمونهای از تغییر مفهوم مرز طی زمان دانست و مثال دقیقی از نیاز به درک چندبعدیبودن مرزها و
درنظرگرفتن ابعاد قلمروی و هویتی فراهم آورد .جغرافیدانان سیاسی ،از قدیم به این مناقشه از دیدگاه قلمروی نگاه
کردهاند و بر مقولههایی از قبیل مشخصکردن خطوط فیزیکی ،تأثیر مرزها بر تغییر الگوهای اسکان و موقعیت مرزها در
رابطه با مناطق راهبردی و منابع محدود آب متمرکز شدهاند ،اما جستوجو برای شناخت مرزهای خوب نشان داد لزوم
وجود مرزهایی نیز که نیازهای هویتی اسرائیلیها و فلسطینیها را فراتر از خطوط سادۀ مرزی برآورده کند ،باید درنظر
گرفته شود .از آنجاکه قلمروها و هویتهای ملی بهگونهایکه هر طرف بتواند خطوط جدایی حداکثری ایجاد کند ،با
یکدیگر همپوشانی ندارند ،این مرزها به مقولة بسیار پیچیدهای تبدیل شدهاند که نتیجة آن ،سکونت اقلیتهای ملی در
قلمروی است که دیگران بر آن سلطه دارند .تشکیل هویت ملی برای اسرائیلیها و فلسطینیها ،بهشدت به ماهیت جدایی
قلمروی و حاکمیت وابسته است که هریک دولت -ملتهای خود را ترجیح میدهند و نه حضور یک حکومت دوملیتی در
قلمروی واحد و کوچک .این موضوع بهویژه در سطح محلی آشکارتر است که در آن ،یهودیان و عربها در روستاها،
شهرکها و محلههای شهری خود سکونت دارند و بهندرت ،فراتر از بازار اقتصادی با یکدیگر در تعامل هستند .این امر،
مجموعهای از مرزهای نامرئی و ادراکی ایجاد میکند که اعضای دو گروه ملی ،بهسختی از آنها عبور میکنند (نیومن،
)311 :1660؛ بنابراین ،میتوان گفت مرزها همواره بین طبقهبندیهایی مانند فرهنگ ،نسل ،جنس و ...درحال
ساختهشدن هستند (جونز.)304 :1663 ،
جهانیشدن و مرزها
از اواخر دهة  ،3336این مسئله مطرح شد که برای مطالعة مرزها نیازمند دیدگاههای نظری جدیدی هستیم .بروز چنین
ادعاهایی ،همسو با ابداع کلیدواژههای جدیدی مانند فضای جریانها ،قلمروزدایی ،پسامدرنیسم ،التقاط 3و نئولیبرالیسم در علوم
اجتماعی بود که اغلب در ارتباط با جهانیشدن قرار دارند .بهنظر میرسد از این مقطع زمانی به بعد ،ثبات ظاهری مرزها که
ویژگی بارز گسترۀ تحقیقات مرزی طی دوران جنگ سرد است ،به چالش کشیده شد و مرزها بیش از آنکه بهمثابة خطوط ثابت
عمل کنند ،بهعنوان فرایند ،گفتمان ،سمبل و شبکه عمل میکنند (جانسون و دیگران .)301 :1633 ،بدینترتیب،
بهرسمیتشناختن اینکه مرزهای بینالمللی متأثر از فرایند جهانیشدن ،نه ملتها را بهطور دقیق از هم جدا میکنند و نه مانع
حرکت جریان مردم ،کاالها ،اطالعات و پول در فضای جهانی میشوند ،بهطور قاطعانه زمینة هرچه بیشتر مقدمههای مقالههای
نظری با موضوع مرز در جغرافیای سیاسی را فراهم آورد (دین ،)061 :1661 ،اما پس از شکلگیری چند مبحث کوتاهمدت
دربارۀ جهان بدون مرز ،مرزها دوباره اهمیت پیشین را بهدست آوردند (دوونسپک.)316 :1633 ،
همانگونه که میدانیم ،تأثیرهای جهانیشدن ،با مفاهیم مربوط به نظریة «پایان حکومت -ملت» و نیز مفاهیم
دنیای بدون قلمرو و مرز همراه است .بهبیان دیگر ،این واقعیت که مرزها بهشدت نفوذپذیر شدهاند و از حرکت نامحدود
کاالها ،افراد و ایدهها از یک قلمرو به قلمرو دیگر جلوگیری نمیکنند ،به مدل حکومت وستفالیایی پایان بخشیده است.
1. Hybridity
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در مدل وستفالیایی ،تمامیت و حاکمیت مطلق یک حکومت ،بهوسیلة خطوطی تعیین میشد که محدودۀ قلمروی ،قدرت
و کنترل سیاسی آن را مشخص میکرد .اکنون این قدرت سیاسی ،از حکومت به اتحادیههای جهانی و مجازی و مهمتر
از همه بازارهای مشترک و مؤسسات چندملیتی ،همچنین اتحادیههای سیاسی جهانی مانند اتحادیة اروپا ،ناتو یا سازمان
ملل متحد انتقال یافته است که هریک از آنها با اتخاذ سیاستهای خود ،حاکمیت حکومتهای واحد را نقض میکنند.
از اینرو ،طرفداران این بحث بر این باورند که قدرت ،دستکم تا حدی که حکومت ،دیگر مرکز اصلی قدرت سیاسی
نباشد ،غیرقلمروی شده است (نیومن .)314 -311 :1660 ،بهعبارت دیگر ،سرزمینزدایی ،حکایت از شرایط جدید سرعت
و اطالعاتیشدن ،بیاهمیتشدن مرزها ،حذف تقسیمات و تسریع جهان جهانیشده دارد (حیدریفر.)313 :3103 ،
از دیدگاه جغرافیدانان ،این بحث غیرقابلدفاع است؛ زیرا درست است که جهان درمعرض تغییر شکل و بازقلمروسازی

3

است ،اما قلمروها از بین نمیروند؛ زیرا فعالیت انسانی ،در داخل قلمروهای تعریفشده رخ میدهد .درواقع ،مرزها در اشکال و
قوتهای متنوع ،به تعیین حدود و نشانهگذاردن قلمروی که در آن هستیم ،ادامه میدهند و تعیین میکنند که با چه کسی
تعامل داشته باشیم یا به چه کسی وابسته باشیم ،و حتی حوزهای (محدودهای) را که میتوانیم آزادانه از یک فضا به فضای
دیگر حرکت کنیم ،تعیین میکنند .البته بعضی مرزها ممکن است درحال ناپدیدشدن یا حداقل نفوذپذیرتر و راحتتر برای
عبور باشند ،اما در همان زمان ،مرزهای زیاد جدیدی (حکومتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مجازی و )...درحال ساختهشدن هستند.
درحالیکه انتشار اطالعات و ایدهها از طریق فضای سایبری ،شکلهای جدیدی از فضاهای الکترونیکی را بهجای فضاهای
قدیمی ،ثابت و قلمروی ایجاد میکنند ،حتی در حوزۀ پایتخت جهانی و بازارهای شرکتی ،مرزها هنوز به تأثیرگذاری خود
ادامه میدهند .هرچند در گذشته ،مرکز اصلی «قدرت سیاسی» در حکومت قرار داشت ،اکنون این قدرت با سازمانها و
قلمروهای غیردولتی تسهیم شده است؛ خواه این سازمانها و قلمروها محلی باشند و خواه جهانی .این موضوع ،جهانی را
بهوجود آورده است که بخشهای قلمروی آن سلسلهمراتبی و چندبعدی هستند .جامعة انسانی در جهانی زندگی میکند که
بهوسیلة مرزهای مختلفی تعریف میشوند .بعضی از این مرزها قلمروی هستند و بهسهولت طراحی و تعیین حدود میشوند و
بعضی دیگر محدودۀ خارجی گروهها را مشخص میکنند (مذهبی ،ملی ،فرهنگی ،اقتصادی و )...و تعریف آنها با عبارتهای
ملموستر بسیار دشوار است (نیومن)314 -311 :1660 ،؛ بنابراین ،دالیل قابلقبولی برای ماندگاری و اصالت مرزها وجود
دارد .مواردی مانند احساس تعلق به مکان ،نیاز به قلمروخواهی انسانی ،وجود فرهنگها و اقوام و ملل گوناگون ،قطبیشدن
امکانات در شمال و جنوب ،وجود حکومتها ،نیازهای امنیتی و دفع تهدیدهای فرامرزی مانند تروریسم و مافیا ،سلطة
سیاسی و بیگانهستیزی ،ایجاد وحدت و موارد بیشمار دیگر ،نیاز به وجود مرزها را بیان میکند و نظریة جهان بدون مرز را
باطل میسازد (حیدریفر.)340 -340 :3103 ،
باید یادآور شویم مفهوم دنیای بدون مرز ،مختص فرهنگ و رشته است و گفتمانی است که از تجربة غربی حاصل
شده است؛ گفتمانی که نفوذپذیری مرزها و رفتوآمد فرامرزی را بهعنوان ابزاری برای ایجاد روابط نزدیک سیاسی بهبود
میبخشد .خطوطی که قلمرو یک کشور را مشخص میکنند ،هنوز اهمیت سیاسی دارند ،اما دستکم درمورد اروپای
غربی ،در برخورد با روندهای جدید سیاسی ،اقتصادی و اطالعاتی ،درحال کمرنگشدن هستند .این امر ،بههیچوجه دربارۀ
بسیاری از بخشهای جهان سوم ،بهویژه قارۀ آفریقا مصداق ندارد که پس از پنجاه تا صد سال تحمیل مرز توسط
قدرتهای استعماری اروپا ،نظام حکومت آنها تنها از طریق مفهوم مرزهای ثابت و حاکمیت قلمروی درحال پاگرفتن
است و درست در همین زمان ،جهان غرب به آفریقا میگوید مرزهای ثابت و اشکال سفتوسخت حاکمیت قلمروی را
فراموش کند؛ زیرا جهانیشدن ،دنیا را به فضایی بدون مرز تبدیل میکند.
این واقعیت که مناقشههای قومی -قلمروی در سراسر جهان اتفاق میافتند ،شاهد مهمی برای اهمیت ابعاد سخت و
1. re-territorialization

115

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،84شمارة  ،3پاییز 5331

قلمروی قدرت حکومت است .بیشتر این مناقشهها مانند مناقشههای قبرس ،اسرائیل ،فلسطین ،بوسنی و یوگسالوی ،تنها
با تقسیمبندی و جدایی قلمروی و مراحل طوالنی مشخصکردن مرزها حل میشوند .تعداد کمی از این مناقشهها در
جهان غرب بهعنوان کانون اصلی نظریة دنیای بدون مرز رخ میدهند ،اما این مناطق نیز بههیچوجه بهطور کامل عاری از
نزاعهای قلمروی نیستند .با تأثیر جهانیشدن بر نقش سنتی مرزهای کشوری ،تمرکز قدرت سیاسی بر مناطق و نواحی
درونکشوری مانند کاتالونیا ،اسکاتلند و سیسیل منتقل شده است که حیات تازهای برای مرزهای قلمروی ایجاد میکند
که در گذشته و تا چند وقت پیش زائد تلقی میشدند (نیومن .)314 -311 :1660 ،از سوی دیگر ،استفاده از فناوریهای
پیشرفته ،در امر کنترل مرزها و سرمایهگذاریهای عظیم حکومتها برای استفاده ،توسعه و بهروزرسانی این فناوریها،
بیانگر آن است که در زمان ما جهان ،بدون مرز نیست؛ بلکه جهان تقویت مرزهاست (حیدریفر.)343 -340 :3103 ،
از سوی دیگر ،باید توجه داشت که در عصر جهانیشدن ،شاهد گسترش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
هستیم که مهمترین ویژگی آن را دسترسی به اطالعات در ماورای مرزهای سیاسی ،بدون محدودیت زمانی و مکانی
میدانند (بدیعی و میراحمدی .)340 -341 :3133 ،به بیان دیگر ،فضای مجازی بهعنوان یکی از برایندهای جهانیشدن
در نیمة دوم قرن بیستم ،سبب تأثیر در مفهوم مرز شده است؛ چراکه در فضای مجازی ،مجموعهای از ارتباطات درونی
انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی ،بدون درنظرگرفتن جغرافیای فیزیکی شکل میگیرد .از ویژگیهای جوامع
مجازی -که در این فضاهای سایبرنتیک شکل میگیرند -میتوان به تعادل در مبادالت ،تعدد دیدگاهها ،تمرکززدایی،
آزادی اطالعات و ارتباطات ،جهانی و فرامرزیبودن جذابیت و تنوع و دستیابی به آخرین اطالعات اشاره کرد .در عصر
جهانیشدن ،بحثهای زیادی درمورد ازبینرفتن کارکرد مرزها ،تغییر یا کماهمیتشدن کارکرد مرزها وجود دارد ،اما
حقیقت این است که مفاهیم فضای واقعی ،در فضای مجازی بهطور دیگری بازنمایی شدهاند؛ برای مثال ،اگر در فضای
واقعی تروریسم وجود دارد ،در فضای مجازی نیز تروریسم مجازی ایجاد شده است .در فضای مجازی نیز مرزهای
مجازی وجود دارد که از آنها میتوان بهعنوان مرزهای الکترونیکی نیز نام برد .فیلترینگ ،کدهای اینترنتی ،کدهای
مخابراتی ،کارتهای اعتباری و رمزگذاری ،نمونههایی از اینگونه مرزها هستند .بدینترتیب ،وجود مرزهای الکترونیکی
نشانگر آن است که در عصر گسترش فناوری ارتباطات ،مرزها اهمیت خود را از دست ندادهاند؛ بلکه کارکرد و ماهیت مرز
در فضای سیاسی -مجازی دچار تغییر شده است (بدیعی و دیگران.)163 -133 :3131 ،
مدیریت مرزها :مهاجرت ،نیروی انسانی و کاربرد فناوری
در گذشته ،بخش عمدهای از ادبیات مربوط به مطالعات مرزها ،بر شیوۀ ظهور مرزها تمرکز داشتند ،اما آثاری دربارۀ اینکه
مرزها پس از بهوجودآمدن چگونه مدیریت میشوند ،وجود نداشت .مدیریت کارآمد مرز به روابط فرامرزی باثبات و
صلحآمیز کمک میکند ،اما همزمان ممکن است به جلوگیری از تعامل فرامرزی یا ورود به سایر گروهها و جوامع منجر
شود .درک فرایند مدیریت مرز ،به همان اندازه که برای مرزهای دارای مناقشه اهمیت دارد ،برای مرزهای نفوذپذیری نیز
که همکاری و تعامل چشمگیری در اطراف آنها وجود دارد ،مهم است .این موضوع ،نهتنها به حرکت مردم و مهاجران
مرتبط است ،بلکه به سایر ویژگیها ،مانند خطرات محیطی نیز مربوط میشود که بر کیفیت زندگی مردم در هردو سوی
مرز تأثیر میگذارد .شایانتوجهترین شکل مدیریت مرز ،به فرایندهای ورود مهاجران مربوط میشود .این مدیریت ،در
ورودی فیزیکی کشور رخ نمیدهد؛ بلکه با نهادهای کنترلی نیز که حقوق اساسی به مهاجران اعطا میکنند ،ارتباط
مییابد؛ بنابراین ،فرایند مدیریت ،رابطة نزدیکی با ماهیت شمول /استثنا دارد .به این ترتیب ،مدیریت سختگیرانه ،میزان
مستثنیقراردادن و خارجکردن افراد از جامعة میزبان را صرفنظر از موقعیت دقیق آنها در فضای جغرافیایی -که در
اغلب موارد ممکن است در قلب پایتخت باشد -افزایش میدهد (نیومن .)314 -311 :1660 ،در اینجا ذکر یک مثال
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ضروری است .مناطق مرزی آمریکا و مکزیک ،همواره برای مقامات دولتی این کشور مشکلساز بودهاند .هرچند گمرک
این کشور در منطقة مرزی ،برای افزایش پرسنل و تجهیزات سرمایهگذاری کرده است ،هرروز با مشکالت زیادی برای
کنترل رفتوآمد مردم دستوپنجه نرم میکند (دادس .)04 :3136 ،آمریکا درحال حاضر اثبات کرده است که بسیار بیشتر
از هر زمان دیگر ،درمورد مدیریت مرزهایش جدیت و حساسیت دارد .سیاستگذاران هماکنون در تالشاند تا برای
کاهش مهاجرت به تقویت قوانین بپردازند .به همان اندازه که مهاجرت تشدید میشود ،اینگونه تالشها در مرز نیز
تشدید میشوند؛ یعنی دیالکتیک مهاجرت غیرقانونی و مدیریت مرز ،به تقویت مرز میانجامد؛ برای مثال ،بهدلیل
مهاجرتهای غیرقانونی از مکزیک به آمریکا ،دولت آمریکا به افزایش گشتزنیها و ساخت دیوار مرزی دست زده است
(شکل  .)1از هر  366مهاجر غیرقانونی درحال عبور از مرز 00 ،نفر از آنها به خانههایشان بازگردانده میشوند (حیدریفر،
 .)310 :3103همچنین در ادبیات مربوط به هویت و مدیریت مرز ،مورد مرز آمریکا -مکزیک ،نقش برجستهای دارد.
نزدیکی جغرافیایی جمعیتها ،حرکت آزادانة گروهی و محدودیت گروهی دیگر و تأثیر این مرز بر نظامهای اقتصادی و
اجتماعی متمایز در یک فضای چندصد متری ،از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد .عبور از مرز ،به تغییر
شرایط فرهنگی و اقتصادی مکزیکیها منجر شده و سبب ایجاد یک هویت متمایز سرزمین سرحدی برای این مهاجران
فرامرزی شده است .برای آمریکاییها ،مرز بهعنوان یک خط آشکار برای جدایی بین دنیای نظم و مالیات و دنیای
ماجراجویی اقتصادی یا بهویژه برای مسافران و جهانگردان ،بین جهان اول و عجایب یک همسایة جهان سوم است
(نیومن .)311 -316 :1660 ،نکتة دیگر اینکه شهروندان آمریکایی ،بهطور داوطلبانه گروههایی را برای تعقیب و تحویل
افرادی که بهصورت غیرقانونی از این مرز وارد خاک امریکا میشوند ،تشکیل دادهاند (دادس.)04 :3136 ،

شکل  .3دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک

مرزهای قلمروی را گاهی بهصورت مشترک اداره میکنند .در این صورت ،این مرزها اغلب ایجاد هویت منطقهای را
تسریع میکنند .این امر ،اغلب دربارۀ ویژگیهای محیطی و فیزیکی ،بهویژه حوضچههای آب در مناطق کمآب مانند جنوب
غرب آسیا مصداق دارد ،اما این موضوع به فعالیتهای انسانی نیز تسری پیدا کرده است (مانند بازار کار یا پارکهای صلح
که همگی یک زیرساخت فرامرزی ایجاد میکنند که سبب ایجاد روابط صلحآمیز و عادیسازی میشود و نه مناقشه و
جنگ) (نیومن .)314 -311 :1660 ،درعینحال این فعالیتها تأثیرهای خاصی بر فضای منطقة مرزی میگذارند؛ برای
مثال ،احداث بازارچههای مرزی موجب ایجاد تغییرات فضایی و جغرافیایی خاص در زمینههای روند حرکت و افزایش
جمعیت ،حملونقل ،سکونتگاههای روستایی و شهری ،ارتباطات و تأسیسات عمومی و دایرشدن تعداد زیادی از
نمایندگیهای ادارات دولتی و غیردولتی و ...در یک منطقة مرزی خواهد شد (محمدپور و دیگران.)33 -30 :3100 ،
نکتة دیگر ،مدیریت نیروی انسانی در مناطق مرزی است .ساکنان مناطق مرزی ،اغلب افرادی هستند که زمینههای
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مناسب برای اشتغال سالم را نمییابند و به همین جهت ،برای کسب درآمد به قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی رو
میآورند .آن گروه از ساکنان مناطق مرزی نیز که خواستار کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی سالم هستند ،اغلب
بهدلیل نیافتن زمینههای اشتغال مولد ،این مناطق را رها و به حاشیة شهرها مهاجرت میکنند که خود تبعات زیادی به
همراه دارد .مهاجرت موجب تخلیة مناطق مرزی و برهمخوردن ترکیب سنی و جنسی در این مناطق میشود و حفظ
امنیت و تمامیت ارضی کشورها را با چالش مواجه میسازد (کامران و دیگران)30 :3100 ،؛ بنابراین ،بحث مدیریت
مطلوب نیروی انسانی و سرمایهگذاری برای عمران و توسعة مناطق مرزی ،یکی از مباحث جدید در بحث مدیریت مرزها
محسوب میشود.
همچنین یکی از مباحث نوظهور در مطالعة مرز ،کاربرد فناوری در مدیریت مرزهاست .کنترل مرزها بهلحاظ امنیتی،
بهویژه برای کشورهایی که مرزهای طوالنی دارند ،دشوار است؛ برای مثال ،ایران با داشتن  31همسایة خشکی و آبی ،در
شمار پرهمسایهترین کشورهای جهان قرار دارد .طول مرزهای ایران ،بالغ بر  0013کیلومتر است که منطبق بر ده ناحیة
فیزیوگرافیک اصلی شامل مناطق کوهستانی ،کوهپایهای ،کویری ،باتالقی ،مردابی ،رودخانهای ،جنگلی ،استپی ،دریاچهای
و دریایی میشود (کریمیپور .)111 -113 :3103 ،بهطور قطع ،کنترل راهبردی یا امنیتی این مرزهای طوالنی دشوار
است .وجود دائمی تهدیدات نظامی بعضی از کشورهای همسایه علیه تمامیت ارضی کشور ،ترددهای غیرقانونی اتباع
مهاجر ،گروههای معاند ،قاچاقچیان و اشرار ،توسعهنیافتگی مناطق مرزی و عواملی از این نوع ،بخشهایی از مناطق
مرزی ایران را به مناطقی بحرانخیز و آسیبپذیر مبدل ساخته است .درنتیجه ،بهدلیل نفوذپذیری این مرزها ،امنیت در
مناطق مرزی و بهتبع آن در داخل کشور در جنبههای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و فرهنگی تهدید میشود
(زرقانی)300 :3101 ،؛ بنابراین ،مطالعه دربارۀ چگونگی کاربرد فناوری در امر مدیریت اینگونه مرزها اجتنابناپذیر است.
پیشرفتهای روزافزون فناوری مراقبت و امنیت شامل مرزهای هوشمند ،راهحل سیاسی رضایتبخشی برای مشکل
کنترل مرزها بهوجود آورده است .اگرچه مرزهای هوشمند مربوط به ورودیهای مرزی است ،این امر مدیریت خوب را نیز
بهدنبال داشته است .به همین دلیل ،به این فناوری در همه جا توجه و از آن بسیار استقبال شده است؛ برای مثال،
بهکارگیری حسگرها و دوربینهای پیشرفته ،بازرسی مهاجران با استفاده از دستگاههای بیومتریک (روش خودکار
شناسایی انسان) ،دیجیتالیکردن تمامی مرزها ،استفاده از کارتهای ملی دیجیتالی و تجزیه و تحلیل آنها به کمک
سیستمهای کامپیوتری در سطح ملی و ...بهمثابة ابزاری در کنترل مرزها و نقاط ورودی بهکار میرود و از عناصر ماندگار
و طوالنیمدت در فرایند سیاسی مربوط به مدیریت مرز بهشمار میآید (حیدریفر.)343 -344 :3103 ،

نتیجهگیری
مرز بهعنوان یکی از موضوعات بنیادی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،پدیدۀ جغرافیایی و سرزمینی ایستا و
تغییرناپذیری نیست و پویایی درونی دارد ،واقعیتهای جدیدی میسازد و بر زندگی مردم و گروههایی که در مجاورت مرز
زندگی میکنند ،تأثیرگذار است .انواع مرزها مانند مرزهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مجازی ممکن است غیرقابلنفوذ
یا نفوذپذیر ،ساده یا بههمپیچیده ،منفرد یا چندگانه باشند .طبقهبندی مطالعات مرزی ،همواره درحال تغییر و جابهجایی
بوده است .از دهة  3336به بعد ،مطالعة مرزها به دالیل چندی از جمله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز فروپاشی
دیوار برلین ،فرایند جهانیشدن و همزمان ،خیزش دوبارۀ ناسیونالیسم ،اهمیت خاصی یافت .از این مقطع زمانی به بعد،
ثبات ظاهری مرزها که ویژگی بارز گسترۀ تحقیقات مرزی طی دوران جنگ سرد بود ،به چالش کشیده شد .از یکسو
گرایش جدید به خطوط قلمروی سخت پدید آمده است که بهطور مداوم درحال ترسیم و عالمتگذاری بین کشورها
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هستند و از دیگر سو ،توجه فزایندهای به ماهیت مرزبندی و نحوۀ استقرار مردم و گروهها در بخشهای مختلف اجتماعی
و فضایی بهوجود آمده است که موجب تشکیل گفتمانهای موازی ،اما دور از هم شدهاند .به این ترتیب ،درحالیکه در
دیدگاه سنتی ،بیشتر مطالعات مرزی به مرزهای بینالمللی میپرداختند و در بیشتر آنها به گونهشناسی مرزها از نظر
پیدایش و تطبیق آنها با گروههای قومی -زبانی و تطابق آنها با عوارض طبیعی و نیز کارکرد مرزهای بینالمللی
پرداخته میشد ،در دیدگاه جدید ،مرز ،خطی قلمداد میشود که مقیاسهای فضایی و اجتماعی متنوع را از هم جدا میکند
و مطالعات مرزی ،نهتنها درمورد مرزهای حاکمیتهای سرزمینی حکومتها ،بلکه درمورد مرزهای اطراف ملتها،
گروهها ،مذاهب و نیز افراد صورت میگیرد .البته بسیاری از موضوعات سنتی مانند عالمتگذاری ،سرحد و منطقة مرزی،
بنیانی را برای توسعة یک اساس مفهومی برای مطالعة مرزها در یک دیدگاه سلسلهمراتبی و چندبعدی فراهم ساختهاند و
میتوان دربارۀ انواع و مقیاسهای دیگر مرزها که به بخشی از گفتمان جدید تبدیل شدهاند ،آنها را بهکار گرفت .درواقع،
بیشتر پژوهشهای کنونی در جغرافیای انتقادی ،بازتابدهندۀ گرایش دوباره به مرزها بهعنوان سازههای اجتماعی پویاست
و مرز ،به بخشی از متن جغرافیای فرهنگی گستردهتر تبدیل شده است .از این دیدگاه ،مرزها فقط یک سازۀ اجتماعی
نیستند؛ بلکه بهواسطة آنها ،جهانهای متقاطع در مجموعههای بیشمار و روشهای متداخل قرار میگیرند .این
موضوعات ،مسائل مهمی مانند جهانیشدن و مرزها ،سلسلهمراتب مرزی در مقیاس فضایی (مانند مطالعة مرزهای اجرایی
و شهری) ،ساخت اجتماعی مرز و هویت (نقش گفتمانهای هویت در ساخت اجتماعی مرزها) و مدیریت مرزها در پی
مهاجرت ،نیروی انسانی و کاربرد فناوری را دربرمیگیرند .نکتة کلیدی در کارهای جغرافیدانان و گفتمان جدید این است
که صرفنظر از اینکه مرزها محصول قراردادهای بینالمللی ،شرایط اقتصادی یا مالحظات فرهنگی باشند ،بهلحاظ
جغرافیایی نیز یک سازند بهشمار میروند و نشانگر روابط قدرت تنظیمی در روابط اجتماعی هستند .درعینحال همة
مرزها تأثیرهای تنظیم کردن از طریق جداکردن ما -آنها را ندارند ،مانند مرزهایی که برای طراحی حوزههای انتخاباتی
کشیده میشوند و مرزهای مناطق پلیس و . ...همچنین در مواردی که یک مرز حکومت /جامعة نیرومند وجود دارد،
طراحی مرز را در مکانهایی مانند دادگاهها و دیوان محاکمات تجارت آزاد میتوان بهعنوان یک فرایند میانجی بهشدت
رقابتی (بهوسیلة ظهور روابط قدرت دولت و زندگی اجتماعی روزمره) مشاهده کرد که سرشار از نزاعهای سیاسی-
جغرافیایی است و باید بار دیگر تفسیر شود؛ بنابراین ،میتوان گفت مرزها بیش از آنکه بهمثابة خطوط ثابت عمل کنند،
بهعنوان فرایند ،گفتمان ،سمبل و شبکه عمل میکنند .به همین دلیل ،مطالعة مرزها در جهان امروز ،مستلزم دیدگاه
سلسلهمراتبی و چندبعدی است.
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