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1. چکيده 
مرز، به عنوان پدیده اي فضایي، عامل تشخیص یك واحد متشکل سیاسي و مستقل از واحدهاي 
سیاسي دیگر است. در گذشته مرز به معناي سرحد و حد و فاصل دو قلمرو مستقل به کار مي رفت. 
اما امروزه مفهوم سرحد که به عنوان حد فاصل قلمرو دو امپراطوري یا نقطه انتهایي قلمرو یك کشور 
ــال هاي اخیر در سطح جهان اتفاق  ــکل رسمي وجود ندارد. تحوالتي که در س ــد، به ش قلمداد مي ش
ــدن و ظهور اینترنت و فضاي مجازي، مفهوم کالسیك مرز را  ــت، از جمله فرایند جهاني ش افتاده اس
دچار تغییرات زیادي کرده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه اي و همچنین مراجعه به 
سایت ها صورت گرفت و ضمن بررسي مفهوم مرز و سرحد از گذشته تا کنون، سیر تحوالت تاریخي 
ــت که تحول در مفهوم مرز از گذشته  ــانگر آن اس آن نیز مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه تحقیق نش
ــي از تحوالت در فضاي سیاسي جغرافیایي و هم به شکل مجازي، در قالب مرزهاي  تاکنون، هم ناش

الکترونیکي، صورت گرفته است.

كليدواژه ها: مرز، سرحد، تحوالت مرزي، فضاي مجازي، حاکمیت، جغرافیاي سیاسي

2. مقدمه
ــدود و قلمرو حاکمیت و  ــا به  طور کلي تعیین کنندة ح مرزه
مالکیت یك دولت یا نظام سیاسي هستند و کشورها و دولت ها را 
ــازند. در گذشته دولت ها با خطوط مرزي  از یکدیگر متمایز مي س
ــدند بلکه با سرحدات یا نواحي مرزي از  از یکدیگر تفکیك نمي ش

ــرحدات نواحي سیاسي- جغرافیاي  ــناخته مي شدند. س هم باز ش
بودند که در ماوراي قلمرو یکپارچه یك واحد سیاسي قرار داشتند 
ــد. این نواحي، ضمن اینکه  ــاً تفکیك کننده دولت ها نبودن و لزوم
ــاً قلمرو دو دولت را از هم جدا مي کردند، طمع دولت ها را نیز  غالب
تحریك مي کردند و به اشغال در مي آمدند. گاهي اوقات سرحدات 
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ــر رودخانه ها، کوه ها،  ــي طبیعي، نظی ــوارض و پدیده های داراي ع
ــورت یك مانع طبیعي عمل  ــا، جنگل ها و... بودند که به ص کویره
مي کردند و گاهي اوقات نیز یك منطقه سر حدي در حکم منطقه  
ــورد دو دولت مجاور  ــرد و مانع از تماس و برخ ــل عمل مي ک حائ

مي شد. )حافظ نیا، 1381: 299 و 300(
سرحدات و مرزها احتماالً محبوب ترین موضوعات در جغرافیاي 
ــي بوده اند. دو اصطالح سرحد و مرز به طور گسترده و غالباً  سیاس
ــران براي توصیف  ــیله جغرافي دانان و دیگ به صورت جابجا به وس
تقسیمات سیاسي به ویژه در سطح ملي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ــکار بین آن  ها دشوار است.  با توجه به این زمینه، تعیین تمایز آش
ــتي اروپائیان در قرن نوزدهم و  ــترش امپریالیس در دوران اوج گس
ــترکي از گفت  وگوهاي  ــتم، سرحدات بخش مش ابتداي قرن بیس
ــگر تقسیمات سیاسي بین دو کشور یا محدوده  سیاسي، و نمایش

رخ داده است.

3. فلسفه شکل گيري مرز و سرحد
شناسایي قلمرو و حدود مالکیت و فرمانروایي یك امر ذاتي و 
غریزي در جانداران است و به جز انسان ، سایر حیوانات نیز این غریزه 
ــت مي کنند. )حافظ نیا،  ــد و از حریم خود حفاظت و حراس را دارن
1381: 302( طبق نظر »دیوید. ام. اسمیت«1، قلمروخواهي یك 
خصیصة غریزي انساني نیست، بلکه یك ساختة  اجتماعي است. 
قلمرو خواهي و گونه هاي مختلف ابراز آن، باید به عنوان وسیله اي 
براي نیل به یك هدف مشخص نظیر ادامه بقا، سلطه سیاسي و یا 
بیگانه ستیزي شناخته شود. )مویر، 1379: 17( یکي از بنیادهاي 
ــفي پیدایش مرز وجود تفاوت در نظام خلقت است. تفاوت ها  فلس
ــاني، اشیا و پدیده هاي واقعي  در فضاي جغرافیایي، گروه هاي انس
ــن موجودیت مرز را معنادار و  ــود دارند و انکارناپذیرند. بنابرای وج

ابدي مي کنند.
ــود تفاوت در خصیصه هاي موجودات در عالم  به طور کلّي وج
هستي، اساس خلقت را تشکیل مي دهد. بنابراین تفاوت، در بطن 
خود، تفکیك و مرز را به همراه دارد )حافظ نیا و جان پرور، 1387: 
17( انسان ها براي مشخص ساختن محیط فعالیت  خود، آن گونه 
که با گسترة  فعالیت  همسایه شان تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین 
ــت یا  ــي قراردادي در بخش پایاني و پیراموني محیط زیس خطوط
قلمرو خود هستند. گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیراموني 
ــت که حد نهایي گستره فعالیت یك ملت را مشخص مي سازد  اس
ــود.  ــد که »مرز« خواننده مي ش ــي پیدا مي کن ــه اي سیاس و جنب
ــات ذاتي انسان است  )مجتهدزاده، 1381: 40( مرز نماد احساس
ــانه ها تجلي پیدا مي کند. »احساس هویت  که در قالب عالئم و نش
ــاس منافع جمعي از سوي دیگر که به  ــو و احس جمعي از یك س
انسجام دروني سازه انساني و تمایز آن ها از دیگران و مرزسازي بین 
ــکل کشورها و ملت ها به توسعه حس  آن ها کمك مي کند، در ش
ــازد  ملي گرایي کمك مي کند و مرزها را معنادارتر و پایدارتر مي س
ــاس اعتبار مرز در فضاي واقعي و فضاهاي مجازي را تقویت  و اس
مي نماید«. )حافظ نیا، 1390: 108( رابرت ساک تأکید مي کند که 
ــیم و نگهداري مرزها نیروهایي فوق العاده ذاتي وجود دارد  در ترس

 )Sack ,1386 :32( .که به سادگي از بین نمي رود
در گذشته، یا حتي امروز، براي جوامع یکجانشین که اقتصاد 
آن ها بر اراضي پیرامون محدوده سکونتشان مبتني بوده، بي تردید 
ــخیص حدود و ثغور سکونتگاه ها و مزارع اهمیت داشته است.  تش
ــا در تعیین قلمرو  ــن طرز تلقي نه تنه ــي، 1353: 153( ای )ودیع

ــرحدات شکل جدید تري  ــکونتگاه هاي دائمي بودند. امروزه س س
دارند. آن ها تحت تأثیر جریان هاي جهاني، سکونتگاه هاي انساني 
و توسعة اقتصادي جایگزین مرزها شده اند؛ مرزهایي که به روشني 

به صورت خطوط تعیین شده درآمده اند.
ــتفاده  ــر دو اصطالح در جغرافیا اس ــوز هم از ه ــر چند هن ه
ــم عام براي  ــود، ولي اصطالح مرز به وضوح به عنوان یك اس مي ش
تشریح تقسیمات جغرافیایي پذیرفته شده است. )بالکسل، 1389: 

)184
ــات و ارتباطات در چند  ــاوري اطالع ــعه و تحوالت فن با توس
ــدن را به وجود آورده  ــئله جهاني ش ــه اخیر؛ که پیامد آن، مس ده
ــت، مرزها به عنوان نماد قدرت حکومت ها )کشورها(، با چالش  اس
مواجه شده اند. )Kearney , 2004 :35( استانبري و ورتینسکي 
ــده اند«.  معتقدند » مرزهاي جغرافیایي تا حدود زیادي بي معنا ش

 .)Stanbury & Vertinsky ,1995 :87(
ــالب ارتباطات و  ــت انق ــراس معتقد اس ــرن ک ــیس ک فرانس
ــاني به »زوال و مرگ فاصله« منجر مي شود و پیامد آن  اطالع رس
ــت«. )Cairncross ,1997 :23( تحقیق  ــان بدون مرز اس »جه
ــي تاریخ  ــت به دنبال بررس حاضر که از نوع توصیفي تحلیلي اس
ــکل گیري سرحدات و مرزها و تحوالتي است که در مفهوم مرز  ش

دو اصط�الح س�رحد و مرز به طور گس�ترده و 
غالبًا به صورت جابجا به وس�يله جغرافي دانان و 
ديگران براي توصيف تقسيمات سياسي به ويژه 

در سطح ملي مورد استفاده قرار مي گيرد
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ــده بوده؛  ــخصي و خانوادگي تعیین کنن ــت ش ــت و حاکمی مالکی
ــهر( نیز یك دیدگاه  ــتا و ش بلکه در حالت جمعي و گروهي )روس
ــمار مي رفته است.  ــترک براي حفاظت از منافع گروهي به ش مش
ــاي جغرافیایي، در  ــطح کالن تر که نظام اجتماعي یك فض در س
ــا مطلقه )اکثر  ــك )نظیر ماد اولیه( ی ــب دولت هاي دموکراتی قال
دولت هاي ایران( تجلي مي یافت؛ شناسایي و تعیین حریم جمعي 
و حدود جغرافیایي سرزمین براي مردم متشکل در قالب یك نظام 
ــي، اهمیت ویژه اي پیدا مي کرد و مسئله  جدایي  اجتماعي- سیاس
از سایرین و لزوم حراست و حفاظت از حریم به صورت یك وظیفه 

و تعهد و همیاري گروهي در مي آمد. )حافظ نیا، 1381: 302(

4. تاريخچة شکل گيري مرز و سرحد
ــا آنچه که  ــته مفهوم مرز ب ــان مي دهد که در گذش ــخ نش تاری
ــود، تفاوت داشته است. در گذشته مرز  ــت مي ش امروزه از آن برداش
ــت، در آن زمان، منطقة پهناوري را  به صورت یك خط مفهوم نداش
که حد فاصل میان دو امپراطوري بود، منطقة سرحدي مي خواندند. 
ــرحدي در جهان  )میرحیدر، 1371: 143( بهترین نمونة منطقة س
ــت وجو کرد.  کهن را مي توان میان امپراطوري هاي ایران و روم جس
)مجتهدزاده، 1379: 170 و 171( در ضمن این گونه مناطق، معموالً 
به طور تصادفي به وجود مي آمده اند و تصمیم و موافقت  قبلي دولت ها 
مبناي تشکیل آن ها نبوده است. معموالً، سرحد به معناي آخرین حد 
ــروي یك امپراطوري در نواحي اطراف خود بوده است. از زماني  پیش
که دولت ها بنا بر خواست ملت ها به وجود آمدند، مرز مفهوم امروزین 
ــرحدي نیز جاي خود را به خط مرزي داد.  خود را یافت و منطقه س
ازدیاد روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده مردم به منابع طبیعي موجب 
شده که دولت ها در عالمت گذاري خطوط مرزي خود دقت کنند و 
مرزها تا حد ممکن کمترین فضا را اشغال کنند. )میرحیدر، 1371: 
143( یونگ بر این باور است که مرزها از اهمیت روزافزون و دیرپایي 

)Yeung ,1998 :292( .برخوردار هستند
ــان  برخي از جغرافي دانان غربي بر این باورند در حالي که انس
روزگاران باستان براي تعیین قلمرو فعالیت خود با مفهوم »سرحد« 
ــان مدرن، در مورد پیرامون قلمروش، به   ــت، انس ــر و کار داش س
ــروه از جغرافي دانان  ــخیص و تعیین »مرز« توجه دارد. این گ تش
ــي آن، تا همین اواخر وجود  ــان دارند که مرز، به مفهوم کنون گم
ــرحد«  ــان کهن، پایان فتوحات خود را »س ــت. انس ــته اس نداش
ــرحد مفهومي کهن  ــناخت. بدین ترتیب مي توان گفت، س مي ش
ــت و مرز مفهومي نوین اگرچه این تحلیل درست و منطقي و  اس
پذیرفتني است و در فرهنگ جغرافیایي- سیاسي فارسي نیز صدق 

مي کند، اما جغرافي دانان یاد شده باختر زمین اگر شاهکار حماسي 
ایران، یعني شاهنامه را، مطالعه  مي کردند، در مي یافتند که حکیم 
ــي در قرن یازدهم میالدي از ایجاد ستون هاي  ــم فردوس ابوالقاس
مرزي میان ایران و توران )آسیاي مرکزي کنوني( در دوران ورهرام 
ــاني )420- 438 م( سخن به میان  آورده  یا همان بهرام گور ساس
ــت. این مطلب که بهرام مرز ایران و توران را بر جیحون نهاد،  اس
ــتان اشاره  در حقیقت حتي به وجود مرز رودخانه اي در جهان باس
دارد. در شرح این رویداد فردوسي در جلد سوم، شاهنامه مي گوید:

برآورد میلي ز سنگ و ز گچ
که کس را ز ایران ز ترک و خلج

نبودي گذر جز به فرمان شاه
همان نیز جیحون میانجي به راه

ــت که به گمان  ــن اصلي به جاي گچ »گنج« آمده اس در مت
نادرست باشد. منظور از خلج در اینجا »مردمان دیگر« است. )1( 
ــت. باز هم  این مورد بي تردید تعیین مرز به مفهوم مدرن واژه اس
این فردوسي بزرگ است که هزار سال پیش گفته است که ششصد 
سال پیش از او ستون هایي مرزي پدیدار آمد که ایرانیان و ترکان و 
دیگر مردمان اجازه نداشتند از آن بگذرند مگر با نشان دادن اجازه 
نامه اي از شاه. جالب تر اینکه اجازه نامه از شاه  براي گذشتن از مرز 
را مي توان در حکم گذرنامه اي از حکومت ساساني تلقي کرد و این 
همان پاسپورت در مفاهیم مدرن  است )مجتهدزاده، 1381: 41( 

مرز نماد احساس�ات ذاتي انس�ان 
اس�ت كه در قالب عالئم و نشانه ها 

تجلي پيدا مي كند

ــمار مي آید که  پس مي توان گفت؛ مرز از ابداعات مردم ایران به ش
توانسته است مشکالت ناشي از تجاوزات و هجوم اقوام و ملل دیگر 
را به سرزمین ایران تا حدودي حل و فصل کند )حافظ نیا، 1381: 

300 و 301(
همه نامداران آن مرز را

چو طوس و چو گیو و چو گودرز را
ببیني تو کوپال گودرز را 

که چون در نوردد همه مرز را

5. سير تاريخي تعريف مرز و سرحد
ــت »مرز به فتح اول و سکون ثاني و  در برهان قاطع آمده اس
ــکل  زاي نقطه دار، زمیني را گویند- و زمیني را گفته اند که به ش
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ــد و در میانش چیزها  ــاي آن را بلند کنن ــازند و کناره ه مربع س
ــت، چه مرزبان، صاحب و  ــرحد هم آمده اس بکارند- و به معني س

حاکم و نگهدارندة  سرحد باشد«.
از  آن مرز تا پیش دریاي چین

همه نام بردند شهر و زمین
به فرسنگ صد بود باالي اوي

نشایست پیمود پهناي اوي )شاهنامه(
توضیح یاد شده، از فرهنگ برهان قاطع، از قدیمي ترین تعریف 
ــیاري از فرهنگ   ــت و خود منبع و مرجع بس ــي اس در زبان فارس
ــت. و همان معناي سرحد »خط  ــان دوره هاي بعد شده اس نویس
ــتایي آمده است. واژه »مرز«2 و  فاصل« در متن  هاي پهلوي و اوس
مترادف آن »سامان«3 معناي »میان دو سرزمین« را دارد. واژه هاي 
دیگري همچون »کنارگ«4 نیز در متن ها دیده مي شود که همگي 
در همان معناي مرز به کار مي روند. در متون پهلوي واژه »کیش« 
مفهوم مرز را مي رساند که همان مفهوم سرحد و حد فاصل بین دو 
سرزمین را دارد. واژه کشور نیز از دو جزء »کیش« به معناي مرز 
و »ور« به معناي دارنده ترکیب شده است. و همچنین این واژه به 

ــرحد باشد. نزد دیگر ملت ها، سرحد  ــان دهنده این تلقي از س نش
ــه اي پیراموني بود که دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي را  منطق
ــده و در تأمین رفاه  ــد که باعث موجودیت ملتي ش ــبب مي ش س
ملتي مؤثر مي افتاد. )مجتهدزاده، 1379: 171( »سرحد پدیده اي 
ــتره اش از پهناي یك خط مرزي فراتر  ــت که؛ گس ــرزمیني اس س
ــرحد  ــرحدي( را به خود مي گیرد. س ــي رود و حالت منطقه )س م
ــن عالئم از نظر  ــت. ای ــامل موانعي از قبیل کوه، رود یا دریاس ش
ــا مقیاس معیني ندارد و طبق  ــخص اند ولي عرض آن ه طول، مش
ــت اندازه  ــا و مقاصد مختلف ممکن اس ــاي بین دولت ه قرارداده
معیني براي آن در نظر گرفته شود.« )روشن و فرهادیان، 1385: 
ــور گفته مي شود. براساس  140( مرز؛ به خط فاصل میان دو کش
ــي، دریایي، هوایي و تحت االرضي  تعریف آخرین حد قلمرو زمین
ــور مي گویند. مرز مهم ترین  ــور را مرز آن کش )زیرزمیني( هر کش
ــایه است.  ــور همس ــور از کش ــخیص و جدایي یك کش  عامل تش

 )http:// fa. wikipedia. org(
صاحب نظران جغرافیاي سیاسي دنیاي مدرن به ما مي گویند 
که »مرز« مفهومي جدید است و در اروپاي پس از انقالب صنعتي 
ــن باورند که نیاز به تعیین خطوط دقیق و  ــدار آمد. آنان بر ای پدی
ــرا آمدن اقتصاد جهاني در  ــورها همراه با ف نقاط تماس میان کش
ــاس گردید. این پدیده  نو- که یکي از نخستین  قرن نوزدهم احس
ــمال باختري ایران تعیین شد-  نمونه هایش در جناح خاوري و ش
محصول اجتناب ناپذیر گسترش امپریالیسم جهان نگر در سرآغاز 
ــتم بازرگاني و ارتباطات نوین  این دوران و نظام اقتصادي و سیس

زاییده از آن بوده است. )مجتهدزاده، 1389: 158(

6. ويژگي هاي كلي مرزها
ــتند ولي به نظر مي رسد،  مرزها داراي ویژگي هاي زیادي هس

چهار ویژگي عمده آن ها را مي توان به صورت زیر برشمرد:
ــورها ممکن است، در  1. مرزها عالوه بر تعیین حدود بین کش
ــه را از هم جدا کنند. براي  ــرایط و مقتضیات خاصي، دو جامع ش
مثال »دیوار حائل« که دیواري بتوني بین فلسطین و اسرائیل  است 

و از سوي اسرائیل احداث شده است.
ــي و ترس از خطرهاي  ــت مرزي به دلیل امنیت 2. ممکن اس
ــده بین دو  ــود بیاید، مثل مرز مین گذاري ش ــرف مقابل به وج ط

کشور کرة  شمالي و کره جنوبي.
ــت از نظر اجتماعي بین دو جامعه به وجود  3. مرز ممکن اس
آید و اصوالً ارتباطي به قومیت نداشته باشد، مانند مرز بین محالت 

غني و فقیر در بعضي از کشورها.

در گذشته مرز به صورت يك خط مفهوم 
نداشت، در آن زمان، منطقة پهناوري را 
كه حد فاصل مي�ان دو امپراطوري بود، 

منطقة سرحدي مي خواندند

ــرزمین مزروع است. )بهرامي، 1387: 201  معناي »ِکشتن« و س
ــي از مفهوم »سامان« فراتر  و 202( در حالي که »مرز«5 در فارس
نمي رود و آن خطي است جدا کننده دو سرزمین که هیچ گونه نگاه 
به درون یا بیرون را نمي رساند. »سرحد«6 در حقیقت مفهوم میزان 
نهایي یا »اندازه« را مي رساند. در حالي که »مرز« جلوه گاه خطي 
ــت که در نتیجة  فشار سیاسي- نظامي دو قدرت به هم  فرضي اس
سوي یکدیگر پدید مي آید، »سرحد« منطقه تماس دو موجودیت 
ــت که مي تواند، با  ــتقل و جدا از هم اس ــي- اقتصادي مس سیاس
ــدرت و نفوذ یك حکومت  ــان، جلوه گاه محدوده خارجي ق اطمین
ــت سرزمیني که گستره اش از پهناي  عنوان گیرد،  و پدیده اي اس
ــرحدي را به خود  یك خط مرزي فراتر مي رود و حالت منطقة س
ــرحد، نزد ملت هاي  مي گیرد. )مجتهدزاده، 1381: 42( مفهوم س
گوناگون تفاوت هایي داشته است. ژان گاتمن اشاره مي کند: »نزد 
برخي ملت  ها،  سرحد خطي در محیط بود که مي بایستي حفاظت 
ــد. مفهوم فرانسوي »سرحد طبیعي«7 شاید بهترین  و دفاع مي ش
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4. مرز در بعضي از قاره ها ممکن است منشأ رقابت براي تصرف 
منابع زیرزمیني،  دسترسي به آب یا نفت در کشورهاي خاورمیانه و 
دیگر کشورها، درگیري هاي قومي در آفریقا و ... )همان: 192 و 193(

7. انواع مرزها
ــد کاربرد اصطالح مرز براي تفکیك دو  همان طور که گفته ش
قلمرو مستقل از سابقه کمتري برخوردار است و از این کلمه امروزه 
ــرحد« شده است. امروزه شاهد  به طور کلي جایگزین اصطالح »س

انواع مرزها هستیم که تعریف برخي از آن ها را مي آوریم.
1-7. مرز بين المللي8

خطي که سرزمین یك دولت را از دولت همسایه جدا مي سازد، 
مرز بین المللي نام دارد. )روشن و فرهادیان، 1385: 226( مرزهاي 
ــایه، در  ــورهاي همس ــل،  به  عنوان خط تماس میان کش بین المل
ــي و اقتصادي آن ها نقش  برجسته اي  شکل دهي مناسبات سیاس
ــدل و بلیك، 1374: 101( چنانچه منظور  به عهده دارند. )درایس
ــي دولت باشد، خطوطي که سرزمین یك دولت را  از واحد سیاس
از دولت همسایه جدا مي سازند، به مرزهاي بین المللي معروف ا ند. 
ــبات سیاسي و اقتصادي  ــکل دهي مناس مرزهاي بین الملل، در ش
میان دولت ها نقش برجسته اي به عهده  دارند. )میرحیدر، 1371: 

)141
2-7. مرزهاي پيشتاز و مرزهاي پيش از سکونت9   
ــرزي مي نامند، چون به  ــن نوع مرزها را بهترین نوع خط م ای
تدریج که مردم در اطراف این خطوط ساکن شده اند وضع خود را 
با مرز تطبیق داده و از این نظر هیچ مشکلي به وجود نیامده است. 

)روشن و فرهادیان، 1385: 226(
3-7. مرز تحميلي10

ــیماي فرهنگي  به خط یا خطوط مرزي که بدون توجه به س
ناحیه و تنها در اثر سیاست بین المللي به وجود آمده مرز تحمیلي 

گفته مي شود. )همان(
4-7. مرز سياسي 11

ــخیص و جدایي یك واحد  ــي مهم ترین عامل تش مرز سیاس
ــکل سیاسي از واحدهاي دیگر است. مرزهاي سیاسي، ایجاد  متش
ــت فاقد هر گونه  ــي را، در منطقه اي که ممکن اس وحدت سیاس

وحدت طبیعي باشد، ممکن مي سازد. )همان(
5-7. مرز متروكه12

این نوع مرز، همان طور که از نام آن پیداست، اعتبار خود را به 
عنوان مرز سیاسي از دست داده ولي آثار آن هنوز در چشم اندازها 

نمایان است. )همان(
6- 7. مرز هندسي13

ــورها، جایي که استفاده از عوارض طبیعي  در بسیاري از کش
براي تعیین خط مرزي ممکن نباشد، از خطوط نصف النهار،  مدارها 
و یا خطوط مستقیم و مدور استفاده مي کنند. این گونه مرز را مرز 

هندسي مي گویند. )همان(
7-7. مرز طبيعي14

ــي از امتداد عوارض طبیعي یا جغرافیایي، مانند  این مرز ناش
ــت و در درازاي کرانه ها یا میانه دریاها پدید  کوه، دره، رودخانه اس
مي آید. بدین ترتیب، مرزهاي طبیعي یا مرزهاي خشکي در امتداد 
کوه ها و دره ها و در میان صحراها و در امتداد زمین هاي کشاورزي 
ــود و مرزهاي آبي در امتداد رودها یا دریاها  ــیم مي ش و غیره ترس

تعیین مي گردد. )مجتهدزاده، 1381: 45(
8-7. مرز فرهنگي15

ــدة فرهنگ هاي  ــاي جدا کنن ــا معموالً  مرزه ــه مرزه این گون
ــي در آید و روي  ــاً  به صورت سیاس ــت بي  آنکه لزوم متفاوت اس
ــدوده فرهنگ هاي  ــود. اما اگر مح ــیم ش صفحه جغرافیایي ترس

مرزه�ا در فض�اي مج�ازي همانن�د 
فض�اي واقع�ي وج�ود دارن�د،  لکن 
ماهيت و تجلي آن  ها تفاوت مي كند

متفاوت با محدوده ملت ها جدا از هم تطبیق پیدا کند، آشکار است 
ــي- جغرافیایي جدا کنندة آن  ملت ها مرزهاي  که مرزهاي سیاس

فرهنگي میان آن ها نیز شمرده مي شود. )همان: 46(
9-7. مرز قومي16

ــت. پیرامون هاي  ــوام از یکدیگر اس ــرز قومي جدا کنندة  اق م
انتهایي گستره جغرافیایي یك قوم در هر سرزمیني، مرزهاي جدا 
ــت با  ــت. چنین مرزي ممکن اس کننده آن قوم از اقوام دیگر اس
مرزهاي فرهنگي تطبیق یابد و یا از حد ذهنیت خارج نشود؛ ولي 
ــد یا  ــد یا چند قوم یك ملت باش آنگاه که یك قوم یك ملت باش
چند قوم هم ریشه یك ملت را به وجود آورند، مرزهاي جداکننده 
ــمرده مي شود.  آن ملت از دیگر ملت ها یا همان مرز قومي، نیز ش

)همان: 46(
10-7. قلمرو17

ــددي دارد و از  ــي معاني متع ــان انگلیس ــة قلمرو در زب کلم
ــت که به دولت معین تعلق  ــرزمیني اس نظر حقوقي به معناي س
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ــیار عام آن  ــرو را به مفهوم بس ــان اصطالح قلم دارد. جغرافي دان
ــوق مالکیت اعمال  ــد؛  یعني ناحیه  اي که در آن حق ــه کار مي برن ب
ــود. )هاگت، 1375: 351(  ــه طریقي محدود و مرزبندي مي ش و ب
ــخص اعم از واقعي  ــت از فضاي جغرافیایي مش ــرو عبارت اس قلم
ــة حاکمیت و فرمانروایي یك  ــا مجازي که منعکس کنندة  عرص ی
بازیگر سیاسي به ویژه حکومت یا حوزة  کنترل و نفوذ یك کارکرد و 
فعالیت  سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غیر آن مي باشد. 

)حافظ نیا، 1390: 100(

8. روند كنوني مرزها
ــتم، مرزها نقش مهمي  ــاد دولت ها در طول قرن بیس ــا ازدی ب
ــتقیماًٌ ناشي از اصل مصوب سال 1918  یافتند. این نقش که مس
ــت: »حقوق اقوام برگرفته از خود آن هاست.«  بود که بیان مي داش
ــتم، نخست به سبب استعمار زدایي و سپس به علت  در قرن بیس
فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و یوگسالوي سابق تعداد کشورها 
و مسائل مرزي آن ها دوباره مطرح شد که هنوز ادامه دارد. در حال 
حاضر با دو مسئله ضد و نقیض در مورد مرزها روبه رو هستیم: 1. 

ازدیاد مرزها 2. مرزهاي جدید
1-8. ازدياد مرزها. ازدیاد درخواست هاي هویتي اقوام و ملل، 
ــتحکام مرزها با دیدگاه  در کلیة قاره هاي جهان، باعث ایجاد و اس
امنیتي شده است. در طول قرن بیستم در بعضي از کشورها اقوام 
ــتي مسالمت آمیز با  ــتند که مجبور به همزیس و مللي وجود داش
ــي کشورهاي مزبور کشورهایي  یکدیگر بودند، اما به دنبال فروپاش
ــتقل با مرزهاي بین المللي جدید ایجاد شدند؛ اتحاد جماهیر  مس

شوروي، جمهوري چکسلواکي سابق و یوگسالوي سابق.
2-8. مرزهاي جديد. جهاني شدن تلقي جدیدي را در مورد 
ــت. در عصر جهاني  مرزهاي بالقوه در بین دولت ها به وجود آورده اس
ــرمایه و رفت و آمد  ــي کاال و س ــادالت تجاري، جا به جای ــدن تب ش
انسان ها با یکدیگر و توسعة گردشگري در سطح جهان دیگر مرزها 
مثل گذشته مورد توجه نیستند. )شوتار، 1386: 192( موضوعات و 
مسائل جدید مرزها را توسعه داده اند. از جمله مرزهاي فضایي، هویتي 

و الکترونیکي.
الف. مرزهاي فضايي. این مرزها بر اساس توسعة علمي و فني 
ــر در فضا و کاوش هاي فضایي پدید آمده اند و بشریت را وادار به  بش

تعریف قلمروهاي فضایي کرده اند.
ب. مرزهاي هويتي. این مرزها که بر پایه شاخص هاي مشترک 
ــاني نظیر دین، مذهب، قومیت، نژاد، ملت،  وابستگي  گروه هاي انس
ــته نیز موجود بودند، به ویژه  جغرافیایي یا ترکیبي از آن ها در گذش

پس از فروپاشي نظام دو قطبي و جنگ سرد در جهان تقویت شدند 
ــاني را تحت الشعاع قرار داده  اند.  ــبات ملت ها و گروه هاي انس و مناس
ــمه جدایي ها،  واگرایي ها،   ــاي هویتي اکنون به عنوان سرچش مرزه
همگرایي ها،  دوستي ها، دشمني ها و نظایر آن  عمل کرده و مناسبات 

انساني را شکل مي دهند. )حافظ نیا، 1390: 109 و 110(
ج. مرزهاي الکترونيکي. این مرزها حدود قلمرو صالحیت، 
حاکمیت و هویت ملي کشورها و حکومت ها را در فضاي دیجیتالي 
و الکترونیکي مشخص مي کنند. نظیر کدهاي مخابراتي کشورها و 
فضاهاي جغرافیایي درون کشوري، نام هاي دامنه در فضاي مجازي 
ــبکه اینترنت، کارت هاي اعتباري ملي و فیلترها. )حافظ نیا و  و ش

جان پرور، 1387: 24(

9. مفهوم مرز در فضاي مجازي
ــاي واقعي وجود دارند،   ــا در فضاي مجازي همانند فض مرزه
لکن ماهیت و تجلي آن  ها تفاوت مي کند. کارکرد اصلي آن ها نیز 
همانند فضاي واقعي و نیز کنترل تعامالت،  جریان ها و فرایند هاي 
ــورها در فضاي جغرافیایي  فضاي مجازي در قلمرو حاکمیت کش
ــان هاي مقیم در آن است. مفهوم مرز در فضاي  ــور و انس هر کش
ــبکه هاي الکترونیکي، اول آنکه از ماهیت مجازي و  مجازي و ش
الکترونیکي برخوردار است و همانند مرزهاي کالسیك در فضاي 
ــدارد. دوم آنکه هویت و قلمرو حاکمیت  ــي و واقعي تجلي ن عین
ــس مي کند، که در واقع پایه و  ــورها را در فضاي واقعي منعک کش
ــورها قرار دارد و علت وجودي و کارکردهاي  ریشة آن  ها در کش
آن  ها به دولت هاي فضاي واقعي مربوط مي باشد. سوم آنکه ساز 
ــات مورد نظر دولت ها  ــتند که ضمن انجام خدم و کارهایي هس
ــورها را معنا بخشیده و به  ــهروندان،  چهارچوب فضایي کش و ش
ــرد آن ها، قلمرو  ــد و در واقع ماهیت و کارک ــت مي دهن آن اصال
حاکمیت دولت ها در فضاي واقعي را منعکس مي کند. )حافظ  نیا،  

1390: 110 و 111(

پينوشتها
ــوم َخلَچ یا قوم ُخلچ یا قوم ُخولج، که برخي  ــوم ُخلج یا ق 1. ق
ــعبه اي از یك قوم  ــتند،  در واقع ش ــر این باورند از هپتالیان هس ب
ــتند که در سال هاي حدود 555 میالدي تحت  قدیمي  ترک هس
ــان قبل از ظهور ترکان و  ــدند. این زم عنوان خولس نامیده مي ش
ــالل حکومت هپتالیان در غرب آلتایي بود. خلج ها به عنوان  اضمح
طرفداران وفادار حکمران ترکان غربي به نزد فرستاده رومي آمدند. 
ــت.  اصطخري محل اقامت خلج ها را در ناحیه کابل ذکر کرده اس
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امروزه خلج ها در افغانستان و ایران ساکن هستند.
2. Daivid.m.smith
3. Marz
4. saman
5. kanarag
6. boundary- borders
7. frontier
8. frontiers naturelles
9. International boundary
10. Vanguard  boundary
11. super-imposed borders
12. political borders  
13. obsolete borders  
14. geometrical borders
15. Natural boundaries
16. Cultural boundaries
17. Ethnicboundaries

18. territory
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