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Iran has long borders with politically, security,defense and even territorially
unstable neighbors,and with 8573.7 km of border and having 16 border
provinces(more than half of the country) and 15 neighboring countries after
Russia and China has the most borders.The special situation in the Middle
East and the instability and tension in the neighboring countries,some
divergent movements in the border areas in the past and now,etc.have caused
a kind of pessimism and threatening view of the border areas by the
government and border areas have been affected by the security
approach.The approach of Iran's spatial structure is unbalanced,which despite
many efforts is far from spatial justice and the center-structure is around the
dominant pattern of its spatial relations and Iran's border areas do not have
the desired level of development compared to the core and center of the
country. Shannon and the TOPSIS multi-criteria decision-making model
classify the cities of East and West Azerbaijan provinces from the
perspective of spatial justice in order to highlight the effects of the security
approach on spatial justice in these cities, especially border cities.The results
of this study show that although the security approach in border management
has improved security in its hard dimension, but the restrictions imposed on
the intensification of backwardness and unbalanced distribution of spatial
justice in the border cities of East and West Azerbaijan, especially Jolfa,
Poldasht and Mako Implicitly, this can have consequences such as
migration,land use change,environmental change,lack of employment and
negative population growth rates in border areas.
Conclusion: The results of this study show that although the security
approach in border management has improved security in its hard dimension,
but the restrictions imposed on the intensification of backwardness and
unbalanced distribution of spatial justice in the border cities of East and West
Azerbaijan, especially Jolfa, Poldasht and Mako Implicitly, this issue can
have adverse consequences such as migration, land use change,
environmental change, lack of employment and negative population growth
rates in border area
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کلید واژهها مرز ،رویکرد امنیتی ،مدیریت مرز ،عدالت فضایی

مقدمه
پدیده مرز به عنوان یکی ازکلیدیترین موضوعات بهویژه در حوزه
جغرافیایسیاسی وسیله تفکیک قلمرو سیاسی و از سوی دیگر
سطح تعامل سیاسی و بینالمللی هستند و سازوکار واپایش
سیاسی حکومتها و دولتها نیز به شمار میآیند] .[1مرزهای
خاورمیانه به طور کلی و کشور ایران به طور خاص با توجه به
بافت قومی-مذهبی ،تأثیر استعمار در طول تاریخ و رقابت بین
قدرتها در منطقه همواره محل درگیریها ،کشمکشها و
مشکالت امنیتی بودهاست و حیات سیاسی کشورها را با تهدید
مواجه کردهاست که نمونه بارز آن جنگ هشت ساله ایران و
عراق ،عراق و کویت ،اعراب و اسرائیل و  ...است .نواحی مرزی
ایران در منطقه خاورمیانه با مرزهای طوالنی آبی و خاکی و
همچنین تعداد باالی همسایگان(15همسایه) در محیط پیرامونی
خود با مخاطرات ،چالشها و تحوالت عمده در محیط امنیتی
خود روبهرو است.
عواملی از قبیل موقعیت و تنوع جغرافیایی ویژه و شرایط
متمایز مناطق مرزی ،طوالنی بودن مرزهای ایران ،شرایط خاص
منطقهای و تنش در کشورهای همسایه و منطقه ،فقدان کنترل
کامل بر خطوط مرزی ،سابقه برخی حرکتهای واگرایانه و گریز
از مرکز در برخی از نواحی مرزی ،نظام سیاسی و اداری بسیط
متمرکز ،عدم شناخت کافی از مناطق مرزی ،فقدان برنامه و طرح
آمایشی مناسب برای توسعه مناطق مرزی ،تراکم جمعیت و
پراکندگی آن و وجود جمعیتهای متحرک در برخی مناطق
مرزی به همراه کمبود زیرساختهای توسعه و ضعف بنیانهای
اقتصادی ،محرومیت و توسعه نیافتگی شدید و وضعیت نامتعادل
و نابرابر اقتصادی ،فرهنگی و  ....مناطقمرزی در مقایسه با
مناطق مرکزی ،وجود قومیتهای متنوع در مناطق مرزی ،وجود
ساختارهای سیاسی وابسته به قدرتهای خارجی در برخی از
کشورهای مجاور ،ناپایداری سکونت در مناطق مرزی ،توسعه
نیافتگی و حاشیهای بودن مناطق مرزی ،اندک بودن تعامالت
تجاری و اقتصادی درونی ،وجود ناهماهنگیهای فرهنگی و
مذهبی ،وجود همسایگان متعدد با دیدگاههای متفاوت ژئوپلیتیکی
و نظامهای ایدئولوژیک ،حضور درازمدت قدرتهای فرامنطقهای،
از همه اینها مهمتر سابقه جدایی بخشهای بزرگی از مناطق
مرزی ایران طی  15۰سال گذشته و اغتشاشات و جدایی طلبی
مرزی و سوءاستفاده و قدرتهای فرامرزی در هر بزنگاه تاریخی،
زمینهای را ایجاد کردهاست که مدیران و مسئوالن کشور بر
دیدگاه تهدید نگر و امنیتی خود در خصوص مرز و مناطق مرزی
تأکید کنند و سیاستهای متعاقب این رویکرد در تشدید و
استمرار شکافهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و
توزیع عدالت فضایی مناطق مرزی تأثیر گذار بوده است .بههمین
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ایران دارای مرزهای طوالنی با همسایگان بیثبات از لحاظ سیاسی ،امنیتی
و دفاعی و حتی سرزمینی قرار دارد و با 8573.7کیلومتر مرز و داشتن
16استان مرزی (بیشاز نیمی از استانهایکشور)و 15کشور همسایه بعد از
روسیه و چین دارای بیشترین مرز میباشد .عواملی از جمله شرایط خاص
منطقه خاورمیانه و بی ثباتی و تنش در کشورهای مجاور ،برخی تحرکات
واگرایانه در مناطقمرزی در گذشته و حال و  ...باعث نوعی بدبینی و نگاه
تهدیدنگر به مناطقمرزی توسط حاکمیت شده و نواحی مرزی تحت تأثیر
نگاه و رویکرد امنیتی قرار گرفتهاند .پیامد این رویکرد ساختار فضایی
ناموزون ایران بوده که بهرغم تالشهای فراوان از عدالت فضایی دور بوده
وساختار مرکز پیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن میباشد و نواحی
مرزی ایران از سطح توسعهیافتگی مطلوبی در مقایسه با هسته و مرکز
کشور برخوردار نیستند .این مقاله با استفاده ترکیبی روش آنتروپی شانون و
مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به رده بندی شهرستانهای
استانهای آذربایجان شرقی و غربی از منظر عدالت فضایی پرداخته است تا
اثرات رویکرد امنیتی بر عدالت فضایی شهرستانهای مذکور باالخص
شهرستانهای مرزی نمایان شود .نتایج این پژوهش نشان میدهد هرچند
رویکرد امنیتی در مدیریت مرز امنیت را در بعد سخت آن ارتقاء بخشیده
است لیکن محدودیتهای اعمال شده در تشدید عقب افتادگی وتوزیع
نامتعادل عدالت فضایی شهرستانهای مرزی آذربایجان شرقی و غربی
بهویژه شهرستانهای جلفا ،پلدشت و ماکو تاثیرگذار بودهاست که این مسئله
میتواند پیامدهایی از قبیل مهاجرت ،تغییرات کاربری اراضی ،تغییرات
زیست محیطی ،کمبود اشتغال و نرخ منفی رشد جمعیت در مناطق
مرزنشین را بهدنبال داشته باشد .نتایج مدل سنجش عدالت فضایی در
استانهای آذربایجان شرقی و غربی نشان میدهد سه شهرستان مرزی
جلفا ،پلدشت و ماکو از لحاظ عدالت فضایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند،
البته شهرستان جلفا به نظر میرسد بهلطف وجود منطقه آزاد تجاری ارس
که بخش بزرگی از آن در شهرستان جلفا واقع است وگمرک نسبتا فعال در
این رتبه بندی رتبه بهتری نسبت به پلدشت و ماکو دارد.
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نوع تحقیق براساس هدف بنیادی و روش تحلیل تجربی است.
روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است .در بخش
توصیفی با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانهای و الکترونیکی
دادههای مورد نیاز پژوهش جمعآوری شده است و دراین راستا از
جدیدترین منابع فارسی و التین ازجمله کتب ،نشریات ،مقاالت
وغیره استفاده شده است .در بخش تحلیلی با استفاده از تحلیل
مدلهای آنتروپی ( )entropieشانون Topsis ،به رتبه بندی
شهرستانهای محدوده مورد نظر بر اساس توزیع عدالت فضایی
پرداخته شده و برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای جمع آوری
شده از نرم افزارهای  Excelو Spssاستفاده شده است.
مدت تاپسی ) (Topsisیا تکنیک رجحان ترتیبی با تشابه
به جواب ایدهآل اولین بار توسط هوانگ ویون در سال 1981
میالدی معرفی گردید .اساس این روش ،انتخاب گزینهای است
که کمترین فاصله را از جواب ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را
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دادهها وروش تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.26455145.2020.2.2.6.4

دلیل تاکنون این مسئله باعث تحمیل هزینههای سنگین مادی و
معنوی در ایجاد امنیت و بهخطر انداختن سرمایههای کالن ملی
در این مناطق شده است .درحالیکه امروزه کارکرد مرزها بهشدت
متحول شده و مرزهای فرهنگی ،اقتصادی و  ...جایگزین
مرزهای فیزیکی و هندسی شده است و نگاه کشورها به مرز و
مناطق مرزی خود بیشتر فرصت محور و برمبنای استفاده از
ویژگیهای مثبت آنها در راستای توسعه و امنیت محلی و ملی
است.
مجموع این شرایط و ویژگیها و تهدیدات نواحی مرزی
ایران باعث رویکردی امنیتی نسبت به نواحی مرزی شده است و
حاکمیت معموالً نواحی مرزی را تهدیدی برای امنیت ملی و
ثبات کشور قلمداد کرده است .اثرات این وضعیت را در سطح
توسعه نواحی مرزی مشاهده میکنیم که نتیجه آن بهوجود آمدن
دو پهنه مرکز پیرامونی در پیکره سرزمینی ایران از لحاظ توسعه
است به طوری که استانهای مرزی که معموالً مماس با
استانهای قومی-مذهبی هستند به عنوان نواحی پیرامونی از
سطوح توسعه پایین در تمامی ابعاد برخوردار هستند و استانهای
مرکزی در سطح توسعه باالتری قرار دارند .عدالت فضایی و
توزیع عادالنه ثروت در ایران ضعیف است و نواحی حاشیهای
بخش کمی از اقتصاد و سرمایه کشور را در اختیار دارند.
در کل در دیدگاه کنونی مدیران اجرایی ارتباط بین توسعه و
امنیت نادیده گرفته شده و درک متقابلی ازسوی مجریان توسعه و
امنیت نسبت به یکدیگر برقرار نشده است و توسعه و امنیت در
مناطقمرزی بدون هماهنگی ،هریکراه خود را میپیماید .امروزه
امنیت و توسعه در مناطقمرزی رابطه مستقیم و دوسویه با
یکدیگر دارند و بین عوامل کالبدی و عوامل غیر کالبدی امنیت و
توسعه تأثیرات متقابلی وجود دارد ،یعنی هرگاه در منطقهای
طرحهای توسعه فیزیکی ،مانند احداث تأسیسات تولیدی صنعتی،
کشاورزی ،تجارتی و خدماتی به مورد اجرا گذاشته میشود،
شاخصهای توسعه غیر فیزیکی هم چون سواد ،همگرایی
اجتماعی و فرهنگی ،همگرایی با دولت مرکزی و نیز شاخصهای
امنیت (مانند قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز) ارتقاء مییابند .در
نتیجه ضرورت دارد تا نگاه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
نسبت به مناطق مرزی از تفکیک بین توسعه و امنیت و تهدید
محور بودن مرزها به در نظر گرفتن توسعه و امنیت به طور هم
زمان و ایجاد نگرش فرصت محور بهمناطق مرزی تغییر کند.
رویکرد امنیتی در مدیریت نواحی مرزی مانعی در راستای
توسعه سیاسی_فضایی و همه جانبه بوده و سبب باز تولید
مشکالت امنیتی و همچنین هزینه زیاد برای کشور گردیده است
و به طور کلی ساختار مرکز-پیرامون الگوی غالب روابط فضایی،
محیط جغرافیای ایران را شکل میدهد] .[2در نواحی مرزی ایران

به طور کلی و نواحی مرزی استانهای آذربایجان شرقی و غربی
به طور خاص شاهد تقدم امنیت بر توسعه و نگاه امنیتی هر چند
با شدت کم در آمایش نواحی مرزی هستیم و به تبع آن الگوی
توزیع عدالت فضایی در این دو استان و مناطق مرزی آنها،
الگوی نامتقارنی نشان میدهد .نگاه امنیتی با دیدگاه صرف
امنیت سخت ،هزینههای امنیت را باال میبرد و خود باعث تولید
ناامنی در نواحی مرزی میشود راه تعدیل نگاه امنیتی و حرکت
به سوی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شناخت دقیق اثرات
به ویژه پیامدهای منفی سیاسی-فضایی این رویکرد و نگرش
است.
در این مقاله ابتدا با شرح مرز و رویکرد امنیتی و عدالت
فضایی و مفاهیم مرتبط با آنها و با استفاده ترکیبی از روش
آنتروپی شانون و مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به رده
بندی شهرستانهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و
باالخص شهرستانهای مرزی جلفا ،پلدشت و ماکو از منظر
عدالت فضایی پرداخته شده است تا اثرات رویکرد امنیتی بر
عدالت فضایی شهرستانهای مذکور باالخص شهرستانهای
مرزی نمایان شود.
این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که
پیامدهای رویکرد امنیتی در نحوه توزیع عدالت فضایی در سطح
نواحی مذکور چیست؟ با هدف بررسی پیامدهای مدیریت مرز با
رویکرد امنیتی بر نحوه توزیع عدالت فضایی در شهرستانهای
استانهای آذربایجان شرقی و غربی و باالخص شهرستانهای
جلفا ،پلدشت و ماکو انجام شد.
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مبانینظریپژوهش
ماهیت فلسفیمرز
مرزها از جمله پدیدههای فضایی-جغرافیایی هستند که به صورت
واقعیت همه روزه ما عمل میکنند .مرزها به صورتهای مختلف
شکل دهنده فضاهای حضور و فعالیت ما بوده و جداکننده و پیوند
دهنده ما با دیگران هستند .برخی مرز را برخاسته از تمایل
غریزی انسان به اعمال نظارت انحصاری بر بخشی از فضا
میدانند که به آن اصطالحاً قلمرو خواهی انسان میگویند ،در
حالی که برخی دیگر مانند دیوید ام اسمیت تشابه میان قلمرو
خواهی انسان و قلمرو خواهی حیوان را مردود میدانند و معتقدند
تمایل به داشتن قلمرو نه تنها دلیل اهمیت از نظر مادی بلکه
وسیلهای برای نیل به اهداف دیگری مانند ادامه بقاء ،سلطه
سیاسی یا بیگانه ستیزی است .افرادی مانند رابرت ساک نیز
تجدید حدود و نظارت بر یک منطقه جغرافیایی را تالش فرد یا
یک گروه به منظور تأثیر گذاری یا اعمال نفوذ روی مردم،
پدیدهها و روابط میان آنها میدانند] [.4بهرغم دیدگاههای
متفاوت ،میتوان گفت مفهوم فلسفی مرز برخاسته از تفاوت در
خلقت است .تفاوت بین دو شخص ،دو پدیده و  ...که باهم
برخورد میکنند و در نتیجه آن ،یک فصل مشترک یا نقطه
تماس میان آنها به وجود میآید که اصطالحاً مرز میان آنها
نامیده میشود .به طور کلی تفاوت در خصیصههای موجودات
اساس خلقت را تشکیل میدهد و نظام خلقت بشر بر تفاوت
نهاده شده است ،بنابراین تفاوت در بطن خود جدائی ،تفکیک و
مرز را به همراه دارد].[5
نیازهای طبیعی انسانها به منابع موجود در محیط اطراف
باعث شده تا انسان از ابتدای پیدایش خود و تشکیل قومیتها و
زندگی گروهی ،محدوده معینی را برای خود مشخص کند و از آن
محدوده در مقابل بهره برداری ،نفوذ و دخالت سایر افراد
جلوگیری و در صورت لزوم ،به طور دسته جمعی از حریم خود
دفاع نمایند .بر این اساس انسان برای مشخص ساختن محیط
پیرامون خود ،آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا
نکند ،ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و
پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود بوده است .گونه گسترش
یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره
فعالیت یک ملت را مشخص میسازد و جنبهای سیاسی پیدا
میکند که «مرز» خوانده میشود].[6
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از جواب ایدهآل منفی دارد .تصمیم گیری در برخی از روشهای
چند معیاره بر مبنای میزان نزدیکی به راه حل ایدهآل است .در
این روش گزینه ای ارجح خواهد بود که نزدیک ترین فاصله را
درفضای  nبعدی به راه حل ایدهآل داشته باشد .این قبیل
روشها یا از نوع راهحل ایدهآل مثبت ( )A+و یا از نوع راهحل
ایدهآل منفی ( )A-و یا از نوع ترکیبی هستند؛  TOPSISیک
تکنیک ترکیبی است .در این تکنیک در فضای اقلیدسی راه حل
ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل منفی تعریف شده و سپس فاصله
گزینه تام از راه حل ایدهآل منفی( )di-و از راه حل ایدهآل
مثبت( )di+محاسبه میشود ،سپس مبنای رتبه بندی گزینهها
میزان دوری از  A-و میزان نزدیکی به A+خواهد بود .همچنین
در تشخیص راه حل ایدهآل مثبت و منفی این نکته حائز اهمیت
است که مطلوبیت هر معیار باید به طور یکنواخت افزایشی
(یاکاهشی) باشد( .هر چه Rijبیشتر ،مطلوبیت بیشتر و یا
برعکس) که بدان صورت بهترین ارزش موجود از یک معیار
نشان دهنده ایدهآل آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن
مشخص کننده ایدهآل منفی برای آن خواهد بود .مراحل
 Topsisبه ترتیب عبارت است از:
گام  )1ایجاد یک ماتریس تصمیم گیری برای رتبه بندی،
شامل  mگزینه و  nمعیار.
گام  )2نرمالنمودن ماتریس تصمیم گیری است.
گام  )3مشخصکردن راه حل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل
منفی.
گام  )4بدستآوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآلهای
مثبت و منفی(A+و .)A-
گام  )5تعیین ضریب نزدیکی نسبی برای هر یک از گزینهها.
گام  )6رتبه بندی گزینهها براساس ضریب نزدیکی نسبی.
مدت آنتروپی شان ن آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم
فیزیکی و اجتماعی است که نشان دهنده عدم اطمینان موجود از
محتوای مورد انتظار اطالعاتی یک پیام است .این روش براساس
پراکندگی مقادیر شاخصها ،اوزان مربوط به هر شاخص را
محاسبه میکند .آنتروپی قابلیت دارد در صورتی که تصمیم
گیرندگان ارزیابی اولیهای از اهمیت شاخصها داشته باشند ،وزن
شاخصها را محاسبه نماید .بنابراین وقتی که دادههای یک
ماتریس تصمیم گیری به طور کامل مشخص شده باشند ،روش
آنتروپی میتواند برای ارزیابی وزنها به کار رود .شاخص آنتروپی
را به عنوان اندازه گیری اختالف متوسط بین سهم گروههای
واحد از سیستمها به عنوان یک کل تعریف میکنند .آنتروپی در
حقیقت بیان گر آن است که چگونه ازبین عوامل موثر یک هدف،
میتوان مهمترین عوامل را تخمین زد یا به عبارتی متغیرهایی
که بیشترین تأثیر را در رخداد یک واقعه دارند برای ما مشخص
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بسیار وسیعی را در بر میگرفت جای خود را به خط مرزی داد که
بسیار کم عرضتر و مشخصتر از منطقه سرحدی بود بههرحال
این مسئله مورد پذیرش همگان است که نیاز به تعیین خطوط
مشخص جداکننده دو کشور و نقاط تماس میان آنها حاصل
پیدایش حکومت ملت پایه در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم
است].[9

نم دار )1ماهیت فلسفی

][7
مرز

آندریا مورا
مارتین گلسنر
درایسدل-بلیک:
دره میرحیدر
محمدرضا حافظ نیا

فرهنگ اصطالحات
حقوق بینالملل
معتمد نژاد

][13
میشوند».

«خطوط مرزی ،خطوطی اعتباری و قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص
«مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سرزمین تحت حاکمیت یک دولت ملی را مشخص میکند ،مرز عامل تشخیص و جدایی
یک واحد متشکل سیاسی یا یک کشور از دیگر واحدهای مجاور آن است».
«مرزها به طور کلی تعیین کننده حدود حاکمیت و مالکیت یک دولت یا نظام سیاسی هستند و کشورها و حکومتها را از یکدیگر جدا
][14
متمایز میکنند».
«مرز خطی است فرضی در فضا که جدا کننده دو ملت ،دو کشور و دو نظام حکومتی است ،مرز در انتهای قلمرو حقوقی و قانونی یک
دولت قرار میگیرد».
«مرز خط تعیین کنندهای است که در آنجا سرزمینهای متعلق به دو حکومت همسایه ،به ترتیب شروع و ختم

][15
میشوند».

«منشأ ایجاد مرزها ،تفکیک قلمرو سیاسی ممالک مختلف است ،زیرا مرزها بیشاز آنکه مشخصکننده محیط طبیعی باشند ،متمایزکننده
][16
حاکمیت ملل هستند».
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پیروز مجتهد زاده:

جدوت  )1تعریف مرز از دیدگاه اندیشمندان
«مرزها خط فاصل جغرافیایی موجودیتهای سیاسی و قلمروهای قانونی (مانند :دولتها ،کشورهای مستقل ،نواحی فدرالی و سایر
تقسیمات کشوری فروملی) هستند .مرزها بر اساس توافقات موجودیتهای سیاسی و اجتماعی ایجاد میشوند».
«درواقع مرز یک خط نیست ،بلکه یک سطح است که ازطریق فضا ،خاک و زیرزمین دولتهای همسایه را برش میدهد .این سطح در
][11
روی زمین به صورت یک خط به نظر میرسد».
«مرز به پدیدههای فضایی اطالق میشود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک حکومت بوده و مطابق قواعد خاصی درمقابل
][12
حرکت انسان ،انتقال کاال مانع ایجاد میکند».

] [ Downloaded from psp.modares.ac.ir on 2023-01-09

منشأ مرز
به طور کلی میتوان گفت منشأ شکل گیری مرز ،پیدایش انسان
بر روی زمین است ،چون هر انسان برای خود مرز جداگانهای
ترسیم کرده و به وسیله این مرز خود را از دیگران جدا میکرده
است .برخی از جغرافیدانان باختر زمین بر این باورند درحالیکه
انسان روزگاران باستان برای تعیین قلمرو فعالیت خود با مفهوم
«سرحد» سروکار داشت ،انسان مدرن در مورد پیرامون قلمرواش،
به تشخیص و تعیین «مرز» توجه دارد .این گروه از جغرافیدانان
گمان دارند که مرز به مفهوم کنونی آن ،تا همین اواخر وجود
نداشت .انسان کهن ،پایان فتوحات خود را «سرحد» میشناخت
بدین ترتیب ،سرحد مفهومی کهن است و مرز مفهومی نوین].[8
این مفهوم به شکل امروزی به زمانی برمیگردد که حکومتها
مطابق معاهده صلح وستفالیا (1648میالدی) بنا بر خواست
ملتها به وجود آمدند و بدین ترتیب منطقه سرحدی که محدوده

تعاریف مرز
بهطورکلی برای تعریف مرز به همراه طبقه بندی و فهرست
عنوان انواع مرز ،تالشهایی توسط دانشمندانی مانند هارتشورن
( ،)1936هولدریچ ( ،)194۰جونز ( )1943-45و کریستف (
 )1959انجام گرفته است .اگر چه اولین بحث در مورد مرزهای
سرزمینی توسط جغرافیدانان دانشگاهی ،به زمان راتزل ()1897
برمیگردد که رفتار ارگانیکی دولت را مطرح کرد ،اما این موضوع
توسط لرد کرزن ( )19۰8و هولدریچ ( )1916درباره مرزهای
سیاسی و شکل گیری مرزها پیگیری شده است].[1۰
اینروند خود باعث شکل گیری تعاریف مختلفی درباره مرز
شده است ،هر چند در مفهوم و محتوا تفاوت زیادی بین آنها
وجود ندارد .در زیر به چند تعریف از مرز اشاره میکنیم:
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تقسیم بندی مرزها
دانشمندان مرزها را به صورتهای مختلف و براساس فاکتورهای
خاص مورد نظر خود تقسیم بندی کردهاند .این فاکتورها شامل:
مورفولوژی ،زمان تأسیس ،وضعیت قانونی ،کارکرد مرزها،
چگونگی شکلگیری ،انطباق با توزیع گروههای قومی و فرهنگی
و  ...میشود .با این وجود ،صاحب نظران و متخصصین حوزه
مطالعات مرزی به صورتهای مختلف سعی کردهاند مرزها را به
صورتهای مختلف و بر مبنای ویژگیهای مد نظر خود طبقه
بندی نمایند .البته باید توجه داشت که مرزها محدود به سطح
ملی نمیشوند و در سطوح فرو ملی نظیر فردی ،گروهی و محلی
و در سطح فراملی نظیر مرزهای منطقهای ،مرزهای فرهنگی و
ایدئولوژیکی و  ...میتواند وجود داشته باشد که متأسفانه کمتر
مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر است .زیرا با
توجه به تحوالت صورت گرفته در عرصههای مختلف زمینه
برجستهتر شدن آنها بیشتر از گذشته فراهم شده و محققان و
عالقهمندان حوزه مطالعات مرزی باید در کارهای خود توجه
بیشتری به آنها داشته باشند] .[21بررسیهای صورت گرفته
نشان دهنده آن است که تحوالت و پیشرفتهای فناورانه جهان
معاصر ازجمله جهانیشدن ،فروپاشی شوروی و ورود به عصر
اطالعات سبب شده مباحت جدیدی در زمینه تقسیم بندی مرزها
شکل بگیرد که شامل کشف و سیطره بر فضای ماورای جو،
شکل گیری فضای سایبر ،برجستهتر شدن مسائل هویتی و
ادراکی از طریق گسترش اطالعات و آگاهیهای مختلف و از
سوی دیگر مباحثی ازقبیل از بین رفتن مرزها ،قلمرو زدایی شدن
حکومتها است .مبتنی بر این شواهد میتوان گفت :تقسیم
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اهمیت مطالعه مرز در جغرافیای سیاسی
موضوع اصلی مطالعه جغرافیای سیاسی کشور است .از آنجا که
کشور ازملت ،سرزمین و حکومت تشکیل شده است .ابتدا آنها را
به صورت کلی بررسی میکنیم تا جایگاه مرز را در این میان پیدا
کنیم .ملت از مهمترین عناصر تشکیل دهنده کشور است که
جنبهای سیاسی دارد ،اما جنبه سیاسی آن زمانی شکل میگیرد
که مرز بندیهای سیاسی مشخصی از دیگری داشته باشد .یعنی
با مرزهای مشخصی خود را از دیگری جدا کند .سرزمین دومین
عنصر تشکیل دهنده کشور است .در دنیای مدرن ،سرزمین
پهنهای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنبهای
حقوقی حاکمیت را بدنهای فیزیکی میبخشد و ازجهتی ویژه ،با

مفهوم «کشور» در فارسی کنونی شباهت پیدا میکند].[19
سرزمین نیز زمانی شکل میگیرد و موجودیت مییابد که مرز
مشخصی داشته باشد و براساس آن هویتی متمایز از دیگری پیدا
کند .حکومت نیز که سیستم اداره کننده کشور است زمانی
میتواند حاکمیت داشته باشد که از طریق مرز محدوده قلمرو و
حوزه نفوذ آن از دیگری مشخص و جدا شده باشد .بنابراین مرزها
یکی از موضوعات پایه واصلی در جغرافیای سیاسی هستند.
همچنین باید توجه کرد که مرز ابزار پایه و اولیه یک حکومت
است ،زیرا هیچ حکومتی بدون داشتن سرزمینی با مرزهایی
مشخص و محدود نمیتواند در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و حتی قضایی پیشرفت کند .بنابراین مفهوم مرز برای
اثبات حاکمیت و روابط آن با کشورها و حکومتهای دیگر
ضروری است .آنچه مطالعه مرزها را از منظر جغرافیایی توجیه
میکند تالش حکومتها برای سلطه بر یک حوزه سرزمینی
مشخص و اداره آن است].[2۰
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مروری بر این تعاریف نشان میدهد ،که در عین کثرت و تنوع
تعاریف و تعبیرها ،ماهیت مرز واحد است .اما همانطور که
مشاهده میکنیم ،هر یک از تعاریف دارای جنبههای مختلفی
است که بر اساس زمینه فکری و برداشت علمی تعریفکننده،
برای بیان حقیقت و به منظور انطباق آن با کارکردها و مسائل
مختلف ،مورد توجه آنها تفسیر و تعبیر شده است .در مجموع
مرزها تأثیرات مستقیم و گستردهای بر استقالل و تمامیت ارضی،
حاکمیت ملی ،امنیت داخلی ،اوضاع اقتصادی ،فرهنگ و
ایدئولوژی ،دیپلماسی و نیروی نظامی دارند و حد نهایی کنترل و
حاکمیت هر دولت را بر قلمرو و مردم خود نشان میدهند.
بایستی یادآوری کرد که هر چند مرزها در سطوح مختلف وجود
دارند ،در تعاریف باال فقط به مرز و مرزبندی در سطح ملی یعنی
مرزبندی بین کشورها اشاره شده است].[17
در نهایت میتوان گفت که مرزهای سیاسی مهمترین عامل
تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر
است .در ضمن وجود همین خطوط است که وحدت سیاسی را در
یک سرزمین که ممکن است فاقد هر گونه وحدت طبیعی یا
انسانی باشد ممکن میسازد .خطوط مرزی خطوطی اعتباری و
قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر
روی زمین مشخص میشوند و چنانچه منظور از واحد سیاسی،
دولت باشد؛ خطوطیکه سرزمین یک دولت را ازدولت دیگر جدا
میسازد بهمرزهای بینالمللی معروفاند.
در مجموع میتوان گفت :مرزها به صورت دیوارهایی زندگی،
هویت ،خانه ،کشور ،حکومت منافع (ملی) و  ...را از دیگران جدا
میکنند و به شما و آنها اعتبار و هویت میدهند .با نگاهی به
اطراف خود و مرزهایی که در اطراف وجود دارد میتوان این
موضوع را بهتر درک کرد .به بیانی دیگر ،مرزها خطوطی هستند
در فضا که محدوده حاکمیت ،مالکیت و صالحیت در سطوح
مختلف فردی ،گروهی ،ملی و منطقهای را مشخص میکنند].[18
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بندیهایی که در گذشته از سوی صاحب نظران انجام گرفته
است جواب گوی واقعیتهای حاضر با توجه به تحوالت صورت
گرفته در جهان معاصر نیست .بر این اساس ،با در نظر گرفتن
پیشرفتها و تحوالت صورت گرفته در جهان و واقعیتهای
موجود میتوان تقسیم بندی ذیل را از مرزها ارائه داد:
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کارکردهای مرز
یکی از وظایف جغرافیای سیاسی کمک به توضیح
کارکردهای مرزهای سیاسی به عنوان یک وسیله ضروری از
تشکیالت فضایی انسان ،و زندگی با آن در مسیری هوشیارانه
است .در این راستا مرز ممکن است جدا کننده یا پیوند دهنده
باشد ،اما بیشتر اوقات مشاهده میشود که هر دو کارکرد را به
صورت هم زمان دارند .از سوی دیگر باید توجه داشت ،مرزها
تاکنون کارکردهای مختلفی به خود گرفتهاند و به مرور زمان این
کارکردها تضعیف و یا تقویتشده و یا تغییر کرده است« .در
دولت مدرن که سرحدات گذشته جای خود را به خطوط مرزی
دادهاند ،برجستهترین کارکرد مرز را ایجاد امکان کنترل بر
تعامالت بین دو کشور و ملت به منظور تأمین امنیت و حفاظت از

منافع ملی آنها تشکیل میدهد» همچنین ،مرز به تنهایی دارای
یک نقش است که عبارت از تحدید حدود منطقهای است که در
درون آن یک نوع قدرت اعمال میشود؛ اما دولتها تالش
میکنند نقشهای دیگری مانند مهاجرت ،تجارت ،بهداشت و
غیره را در منطقه اعمال نمایند .حتی تمرکز بیش از حد
نقشهای دولت در مرز میتواند نماینده تغییرات در سیاستهای
خارجی باشد] .[23با وجود دیدگاههای مختلف میتوان کارکردهای
مرز را به صورت نقشهایی که مبتنی بر ماهیت مرزها و از سوی
دیگر نقشهایی که از سوی حکومتها برای مرزها در نظر گرفته
میشود و برپایه آن مرز در فضای جغرافیایی چشم انداز خاصی را
شکل میدهد ،تعریف کرد .متناسب با این تعریف مهمترین
کارکردهای مرزها را میتوان در قالب جدول ذیل بیان کرد

] [ Downloaded from psp.modares.ac.ir on 2023-01-09

نم دار )2تقسیم بندی جدید
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جدوت )2کارکرد مرز وجهانی
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شدن

ع امل مؤثر برکارکردهایمرز

کارکردهایمرز

. 1الزامات سیاسی
.2الزامات اجتماعی
.3الزامات اقتصادی
.4الزامات ژئوپلیتیکی
.5الزامات بینالمللی
.6الزامات فرهنگی و رسانهای

.1جداکنندگی
.2یکپارچهسازی
.3تفاوتسازی
.4کشمکش
.5ارتباط و تعامل

کارکردهایمرز بعد از تحوالت دوران معاصر
کارکردهای بدونتغییر مرز
.1جداکنندگی
.2تفاوت سازی
.3تعیینکننده محدوده حاکمیت قانونی
.4تنظیمکننده حرکات بین کشورها
 .5طبقهبندی جمعیتها
.6تعیینکنندهی محدوده حقوق شهروندی

کاهش میزان نظارت و کنترل دولت مرکزی بر آنها که این
عوامل نیز در فرآیند توسعه مناطق مرزی تأثیر گذارند.
 با توجه به منابع انسانی ،طبیعی و شرایط جغرافیایی وسیاسی مناطق مرزی در فرآیند توسعه ملی ،میتوان ازطریق
طرح نظامی (سیستمی) هماهنگ ،برنامهریزی مبتنی بر منابع
محلی را در اولویت قرار داد.
نتیجه اینکه در رابطه با توسعه مناطق مرزی ،مسائل متعددی
را باید در فرآیند طراحی و اجرای توسعه همه جانبه در نظر
گرفت .از جمله با توجه به شرایط خاص این مناطق ،ارتباط آنها
با مسائل ملی از یک سو و چگونگی توسعه کشورهای مجاور از
سوی دیگر (توسعه منطقهای) به تأثیرات متقابل و برقراری تعادل
مداوم بین مسائل توسعه و امنیت و دفاع میتوان اشارهکرد].[25
مدیریت مرزی
گام نخست برای پرداختن به مفهوم مدیریت مرز تعریف آن
میباشد .اما در تعریف این مفهوم مشکالتی وجود دارد .اولین
مشکلی که در تعریف مفهوم مدیریت مرز وجود دارد این استکه
مرزهای بینالمللی ابعاد گستردهای دارند و متغیر هستند ،آنها
فقط به مرزهای زمینی دریایی محدود نمیشوند و شامل انواع
متعددی چون مرزهای فضای سایبر و مرزهای فضای هویتی نیز
میشوند ،این تنوع مرزها کار تعریف مدیریت مرزها را سخت
کردهاست .دوم اینکه از آنجا که مفهوم و چگونگی عمل مدیریت
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.1مانع سازی
.2کشمکش
.3ارتباط
.4کارکرد اقتصادی
.5یکپارچهسازی
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ویژگی مناطق مرزی نسبت به مناطق مرکزی
 دوری از مرکز.قرار گیری در حاشیه جغرافیایی ،اقتصادی ،توسعه و ...کشور.
 دارای موقعیت برتر گذرگاهی جهت برقراری ارتباط کشوربا سایر کشورها.
 قرارگیری در خط مقدم برخوردهای دوستانه یا خصمانه. تراکم جمعیتی پایین در بیشتر مواقع. دارا بودن پیوندهای طبیعی ،انسانی با ترکیبی با فراسویمرزها (دربیشتر مواقع) و غیره . ...
ابعاد توسعه مناطق مرزی با ابعاد توسعه کشور درهمتنیدهاند .به عبارت دیگر ،توسعه مناطق مرزی ،با توسعه ملی از
رابطهای متقابل برخوردارند.
 مناطق مرزی محل تالقی برنامههای توسعه داخلی کشوربا برنامههای توسعه کشورهای همسایه است.
(بدین جهت تأثیرات متقابل این برنامهها بر یکدیگر (که
میتواند منفی-تهدید یا مثبت–فرصت تلقی شوند باید همزمان
مدنظر قرار گیرند).
 مناطق مرزی عالوه بر تأثیر پذیری از شرایط وویژگیهای مربوط به کل کشور ،متأثر از مسائل و ویژگیهای
خاص مناطق مرزی است ،خصوصیاتی مانند دوری از مرکز،
انزوای جغرافیایی ،تنوع قومیتها ،مذاهب ،خرده فرهنگها و

کارکردهای دگرگ نشده مرز
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رویکرد تسدید مح ر که پایه آن بر تهدید زا بودن مناطق
مرزی استوار است .بر این مبنا تهدیدها در مناطق مرزی بیش از
فرصتها است و از این رو شاکله مدیریت و کنترل مرزی کشور
در قالب کنترل شدید امنیتی شکل میگیرد و مرزها به عنوان
مناطق نظامی و امنیتی در اختیار قوای نظامی و دستگاههای
امنیتی است ،بر مبنای رویکرد تهدید محور برای اداره مرز،
مدیریت نظامی و انتظامی دیکته میشود.
رویکرد فرصت مح ر در این رویکرد به فرصتسازی و
فرصت زایی مرزها اهمیت داده میشود و ایدهآل ترین شیوه
مدیریت این رویکرد ،بهرهمندی حداکثر از فرصتها و امکانات
مرزی است .این امر سبب توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه و به خصوص مناطق مرزی میشود و به تبع آن ،بسیاری
از تهدیدها از بین میرود .در این راهبرد مدیریت کارکردی
بهترین شیوه اداره و کنترل مرز است.
رویکرد تلفیقی این رویکرد ،نگرشی ترکیبی به مسائل و
مناطق مرزی دارد و جنبههای فرصت و تهدید را به شکل همه
جانبه در مدیریت مرزی در نظر دارد ،براساس رویکرد تلفیقی در
عین حال که مرزها و مناطق مرزی دارای ظرفیتهای مناسب
برای توسعه و تولید قدرت برای کشور هستند ،این مناطق را
مصون از تهدید و آسیب نمیداند .بر مبنای این راهبرد ،بهترین
الگوی مدیریتی برای مرزها ،مدل ترکیبی میباشد].[28
رویکرد امنیتی به مرز
واژه امنیت به عنوان یک مفهوم عام تمامی شئونات و ابعاد
زندگی انسان را در بر میگیرد و با بقای نفس و صیانت از حیات
و موجودیت انسان پیوند میخورد .د رواقع امنیت تضمین کننده
حیات و بقای انسان و موجود زنده میباشد .همه موجودات در
تقالی بقا و حفظ وجود و حیات سالم خود میباشند و امنیت
عامل تأمین این نیاز اساسی و حیاتی است .لذا امنیت مهمترین
آرمان انسان و موجود زنده تلقی میشود .امنیت بسته به متغیرها
و عوامل مؤثر بر بقا ،حیات سالم ،دلنشین و بیدغدغه انسان
دارای ابعاد مختلف میباشد .به عبارتی حفظ وجوه و حیاتسالم و
آرامش بخش انسان موکول به تأمین هم نیازهای مادی و معنوی
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ان اع رویکردها در مدیریت و کنترت مرز
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مرز جدید میباشد هنوز تعریف دقیق و جامع از این مفهوم از
سوی صاحب نظران که بتواند همه جنبههای مدیریت مرزها را
شامل شده و مورد توافق آنها باشد ،ارائه نشده است .در این راستا
برای این که بتوان مفهوم مدیریت مرز را تا حدودی به صورت
روشن بیان کرد باید مرحله به مرحله پیش رفت تا به توان به
تعریفی روشن از مدیریت مرز رسید .در گام نخست واژه مدیریت
را مورد بررسی قرار میدهیم ،این واژه چندین معنی دارد .بر طبق
دیکشنری آکسفورد واژه مدیریت به معانی زیر میباشد:
 -1مسئول بودن؛  -2نظارت کردن؛  -3مسئول تیم بودن؛ -4
اداره و تنظیم کردن (منابع تحت کنترل) ؛  -5تحت کنترل
درآوردن و تأثیر گذار بودن (شخص یا حیوان) ؛  -6کنترل
استفاده با بهرهبرداری از زمین یا .[26] ...
دو معنای اولی باال به طور ویژه مرتبط با علم مدیریت
میباشد اما معانی دیگر بیشتر جنبه عمومی دارند .چیزیکه
عموما نشاندهنده مدیریت مرزهای بینالمللی است به طور
گسترده بر طبق معانی چهار ،پنج و شش یعنی «اداره و تنظیم
کردن منابع تحت کنترل»« ،تحت کنترل درآوردن و تأثیر گذار
بودن» و «کنترل استفاده یا بهرهبرداری از زمین و  »...میباشد.
بنابراین ،در مطالعات مرزی ،مدیریت مرز شامل همه فعالیتهایی
که سبب حصول اطمینان از عملکرد صلح آمیز مرز به گونهای که
ثبات و دسترسی و احساس امنیت شهروندان و کشورهای هم
مرز را در برگیرد میشود ،این فعالیتها به طور قابل توجهی
شامل نظارت ،حفاظت از مرز ،تعیین حدود نقاطی برای عبور و
مرور آزادانه ،کنترل دسترسی و فراهم کردن زمینههای همکاری
و  ...میباشد .به عبارت دیگر ،مدیریت مرز یک مکانیسم برای
تضمین امنیت مرزهای ملی و برای تنظیم حرکات قانونی در
طول مرزها برای دستیابی به نیازهای متفاوت کشور توسط
ارتباطات فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی است .بنابراین واژه
مدیریت مرز یک واژه گستردهتری است که محدوده کنترل امور
اجرایی مرزها شامل اطمینان از حفظ حرمت آنها را مشخص
میکند.
در تعریفی دیگر ،مدیریت مرز اغلب به روشها و فناوریهایی
که به افراد ،دولتها و حکومتها کمک میکند تا مسائل مرزی،
عبور و مرور افراد و کاال ،استفاده بهینه از منابع مشترک و  ...را
منطبق با قوانین و مقرراتکشور انجام دهند ،اشارهمیکند.
اینموضوع همچنین شامل آژانسهای مختلف سازمان یافته و
سایر زیر ساختهای فیزیکی ،تسهیالت و ترتیبات امنیتی طراحی
شده و مدیریت شده نیز میشود .مدیریت مرز بیش از کنترل
مرزی که گمان میشود مسئولیت رسیدگی به عبور و مرور افراد،
کاالها ،منابع مرزی و  ...داشته باشد با امنیت ملی کشور ارتباط
دارد.

به عبارت سادهتر مدیریت مرز را میتوان بدین صورت
بیانکرد .مدیریت مرز یعنی برقراری تعادل بین بازکردن مرزها تا
حدی که به توان از حداکثر فرصتها ،ظرفیتها و فواید فراسوی
مرز و مشترک مرزی نهایت بهره را برد و در همان زمان بسته
نگاه داشتن مرز به گونهای که ورود چالشها و ناامنیهای
فرامرزی و مشترک مرزی به داخل کشور را به حداقل ممکن
رساند].[27
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یکی از پدیدههایی که به مرزهایکشور رنگ و بویی امنیتی
میدهد در کنار مسائل سیاسی بحث قاچاق و پدیده ورود غیر
رسمی و پنهانی کاالهای اساسی است .در این ارتباط ،آنچه
اساسی است آن است که این پدیده را باید به صورت منفک مورد
توجه قرار داد؛ به عبارت دیگر پدیدهقدیمی و سنتی "پیلهوری"
مرزنشینان را از قاچاق کاال که عمدتا توسط شبکههای منطقهای
و حتی جهانی انجام میشوند ،تفکیک نمود .دیدگاه امنیتی و
تهدید محور باعث شده است که در کشور ما مطالعات کمی و
کیفی در خصوص مناطق مرزی و مرزها به ندرت صورت گیرد و
در نتیجه ما امروزه از توانمندیهای انسانی و طبیعی مناطق
حاشیهای کشور آگاهی چندانی نداریم .در حالی که شناخت
توانمندیهای مختلف این مناطق میتواند کمک بزرگی در جهت
تامین امنیت محلی و ملی و تامین منافع ملی باشد .البته سایر
شرایط محلی و منطقهای و فرامنطقهای نیز باید در تصمیم
گیریها و برنامه ریزیهای مسئوالن در مورد مناطق مرزی مد
نظر قرارگیرد تا ضمن تامین منافع ملی ،توسعه و امنیت در
مناطق مرزی در پیوند با یکدیگر تحقق یابد .تغییر نگرش تهدید
محور به فرصت محور الزمه توسعه مناطق مرزی و تبدیل
هزینههای تحمیلی به فرصتهای طالیی برای کشور در ارتباط
با این مناطق است]. [3۰
عدالت فضایی فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه
انسانی است و عدالت اجتماعی با جاری شدن در فضا عینیت
مییابد .درک متقابل بین فضا و جامعه در فهم عدالت اجتماعی
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بازتاب آن در سیاستها و نظام
برنامه ریزی به افزایش ضریب تأثیر آن کمک خواهد کرد .عدالت
و بیعدالتی بر جنبههای جغرافیایی یا فضایی (بی)عدالتی تاکید
دارد و به عنوان نقطه شروع ،شامل توزیع منصفانه و مساوی
منابع و فرصتها در فضایاجتماعی است .عدالت فضایی ،به
تعیین عادالنه یا ناعادالنه بودن رویداد خاصی کمک نمیکند
بلکه به بررسی فرآیندهای پویایی از تشکلهای اجتماعی،
فضایی ،اقتصادی و سیاسی میپردازد .بدین منظور که آیا عملکرد
آنها برای تولید و بازتولید بیعدالتی یا عدالت است .در واقع
تمرکزاصلی رویکرد عدالت فضایی بر شناسایی و تبیین عوامل و
فرآیندهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قرار دارد که این
بیعدالتیها را به منزله فرم نهایی آن سبب میشوند .درک
صحیح حوزه معنایی عدالت فضایی (جغرافیایی) ،مشروط بر درک
متقابل سیاست و فضا و مکانیسم پویای آنها است .این مکانیسم
متقابل زمینه ساز مطرح شدن و فلسفه طرح عدالت فضایی
درجغرافیایسیاسی است .در جغرافیای سیاسی مفهوم عدالت از
سطح انتزاعی خارج شده و به سطح عینیت میرسد و به عبارتی
دیگر مفهوم عدالت عملیاتی میشود .از این منظر عدالت فضایی
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انسان است که در صورت عدم تأمین یا وجود نقص و تنگنا در
تأمین آن ،حیات سالم و وجود انسان به چالش کشیده میشود و
با تهدید روبرو میگردد و بالفاصله نیاز به امنیت و مفهوم آن در
ارتباط با نیاز یا نیازهایی که با تنگنا روبرو شده در ذهن انسان
شکلمیگیرد .بنابراین طیفی از انواع امنیت وجود دارد که با طیف
نیازهای انسان برابری میکند .نظیر امنیت غذایی ،بهداشتی و
درمانی ،آموزشی و تربیتی ،جنسی ،تفریحی ،رفاهی ،روحی و
روانی ،جسمی ،اقتصادی ،شغلی ،زیستگاهی ،طبیعی و سرزمینی،
فرهنگی ،مذهبی و دینی ،اخالقی ،حقوقی ،فکری ،سیاسی،
ارتباطی ،حیثیتی و آبرویی وغیره.[ 29]...
رویکرد امنیتی ،توسعه و ناامنی دارای روابط ساختاری و
کارکردی با همدیگر هستند و هدیگر را تولید و باز تولید میکنند.
رویکرد امنیتی و تقدم امنیت بر توسعه در نواحی مرزی هزینه
بردار و سدی در برابر توسعه در تمامی ابعاد محسوب میشود و
توسعه نیافتگی در نواحی مرزی مولد ایجاد ناامنی است .با توجه
به مسایل متعدد مرتبط با مرزهای کشور ،شاید به طور طبیعی
نوع نگرش و رویکرد غالب به مسئله مرزها ،مرزنشینان و به طور
کلی زندگی و فعالیت در نواحی مرزی عمدی بر رویکرد امنیتی و
تهدید نگر مبتنی بوده است .این امر موجب آن شده است تا نه
تنها برخی از مسایل مرزها منتفی و چاره نشوند ،بلکه بعضا
زمینههایی را فراهم آورده است که این مسائل چهرهای حادتر به
خود گرفته ،الاقل الینحل باقی بمانند .برخی از این نارساییها
عبارتند از:
الف) عدم امکان الزم و کافی برای ترغیب همزیستی
مسالمتآمیز با همسایگان و کوشش در جهت حل و فصل
مسائل سیاسی و اقتصادی مرزها.
ب) نگاه و رویکرد نامناسب و رویکردهای غالبا نظامی-
تدافعی و کمتر اجتماعی-اقتصادی به مرزها و مرزنشینان.
ج) ارائه راهحلها و رهنمودهای نامناسب و اجرای
سیاستهای نادرست در برخورد اجتماعی-اقتصادی با مرزها و
مرزنشینان ،به نحوی که مرزها و مرزنشینان نه تنها پیوسته از
محرومترین هموطنان به شمار آیند ،بلکه حتی در مواردی خود را
به انحاء مختلف در تعارض با حکومت مرکزی انگارند.
د) کمکاری در جهت تقویت هویت مشترک ملی ،به معنای
تاکید مداوم بر مشترکات و احترام به تفاوتها در برپایی و تقویت
هویت مشترک؛
ه) عدم کوشش الزم و کافی در جهت رفع اثرات منفی تنوع
و تفاوت مذهبی و کوشش در جهت ترغیب گروههای قومی و
مذهبی این مهم از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که به یادآوریم
که اکثریت قریب به اتفاق مرزنشینان کشور به گروههای قومی و
مذهبی متفاوت با قسمتهای داخلیکشور تعلق دارند.
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یا جغرافیایی شامل برابری نسبی شاخصهای جامع توسعه
(اقتصادی زیر بنایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی) در
مکانها و فضاهای جغرافیایی (خرد و کالن) یک کشور با
شاخصهای متناظر توسعه با آن در سطح ملی براساس نیاز و
برابری است].[31
-4یافتههای پژوهش
وضعیت شسرستانهای جلفا ،پلدشت و ماک از منظر
عدالت فضایی در استانهای آذربایجان شرقی و
غربی فضای جغرافیایی برآیند عملکرد عوامل بسیاری است که
در این میان ،نهاد سیاست و کارکرد نهادهای رسمی و شاخص
آن یعنی حکومت و به تبع آن دولت ،در کیفیت شکلگیری آن از
دیدگاه عدالت فضایی بسیار اثرگذار است؛ به همین دلیل درک
حوزه معنایی عدالتفضایی مشروط به درک رابطه متقابل سیاست
و فضاست .فضا صحنه نمایش پدیدههای گوناگونی است که در
آن ترکیب و تلفیق این پدیدهها به شکلهای گوناگون ،آثار
متنوعی از خود بر جای میگذارند] .[32از آنجا که مفهوم عدالت
فضایی نشانگر بازتاب سیاستهای نظام سیاسی در سطح فضا
است لذا از این شاخص میتوان به عنوان ابزاری برای قیاس
مناطق مرزی و غیر مرزی استفاده کرد .از آنجا که کوچکترین
سطح سیاسی رسمی در جمهوری اسالمی ایران شهرستان است.
در این پژوهش مبنای قیاس را سطح شهرستان قرار داده تا بر
جدوت )3عواملهشتگانه
عاملها
بهداشتی
فرهنگی
اقتصادی
آموزشی
کالبدی
امنیتی
سیاسی
اجتماعی

وزنکل
454۰
1585
5477
3348
3۰86
3776
18۰2
1764
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وزنسسمی هرعامل
۰.1377
۰.1279
۰.13۰8
۰.1262
۰.1279
۰.1144
۰.1174
۰.1174

عدالت فضایی در سطح شهرستانهای آذربایجان شرقی و غربی
تعمیم داد.
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در این مقاله استانهایکشور ایران از منظر عدالت فضایی
مورد قیاس قرار گرفتهاند .از آنجا که در نتیجهگیری نهایی این
پژوهش میانگین مجموعه عوامل هشت گانه عدالت فضایی در
سطح استانهای آذربایجان شرقی و غربی با میانگین عوامل هشت
گانه عدالت فضایی در سطح ملی دارای برابری است .وزن سهمی
عوامل هشت گانه عدالت فضایی را میتوان برای قیاس میزان

][33
عدالتفضایی
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مبنای سنجش عدالت فضایی که شامل عوامل اقتصادی،
فرهنگی ،بهداشتی و ...است به میزان تاثیرگذاری رویکرد امنیتی
در شهرستانهای مرزی بر کیفیت زندگی مرزنشینان پی ببریم.
در این رابطه مقاله طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی
(مطالعه موردی :ایران) نوشته شده توسط برخی از اساتید جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس ( محمدرضا حافظنیا ،مصطفی قادری
حاجت ،زهرا احمدیپور ،عبدالرضا رکنالدین افتخاری ،محمد
گوهری) مبنای محاسبه قرار گرفته است .در این مقاله پس از
بررسی نظر خبرگان در زمینه استاندارد کردن عاملهای مؤثر بر
عدالت فضایی و شاخصهای آنها مشخص شد که عامل
اقتصادی با وزن کل  5677در رده نخست مؤثرترین عاملها و
عامل اجتماعی با وزن  1796کم اثرترین عامل بر عدالت فضایی
تشخیص داده شد .همچنین ،عامل اقتصادی با شاخص
همبستگی  1۰1در رده نخست عاملها و عامل سیاسی با
شاخص همبستگی در رده آخر عاملها به لحاظ همبستگی
درونی شاخصها قرار دارد .کیفیت سایر عوامل با توجه به وزن
کل ،میانگین وزن شاخصها ،میانگین وزن متغیرها پس از حذف
متغیرهای کم ارزش ،تعداد متغیرهای نهایی عامل ،میانگین وزن
سهمی شاخصهای هر عامل ،وزن سهمی هر عامل و شاخص
همبستگی آنها به شرح جدول زیر است که در الگوی نهایی
اعمال میشود.
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مقاله طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی (مطالعه موردی:
ایران) صرفاً به وزن دهی کلی عوامل اکتفا کرده است و وزن
تمامی شاخصهای هر عامل را به طور مساوی در نظر گرفته
است لیکن تمامی شاخصها دارای اهمیتی یکسان نیستند .در
این مقاله برای رفع این نُقصان از مدل آنتروپی شانون استفاده
شده است تا میزان تاثیرگذاری شاخصها اعمال گردد و ارزیابی
عدالت فضایی دقیقتر شود .مکانیزم آنتروپی شانون بدین صورت

است که شاخصهاییکه در دادههای خود دارای نوسان بیشتری
است از امتیاز بیشتری برای وزندهی برخوردار میشوند .به طور
کلی افزایش بیشتر اختالف دادهها وزن شاخص را نیز افزایش
میدهد.
در گام بعدی با استفاده از مدل تاپسیس شهرستانهای
آذربایجان شرقی و غربی را بر مبنای دادههای شاخصها در هر
عامل (اقتصادی ،کالبدی و )...رتبه بندی میکنیم .پس از این
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اقدام وضعیت هر شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای استان
در هر عامل مشخص میگردد.
روش تاپسیس یکی از تکنیکهای مورد استفاده در تصمیم
گیری چند معیاره ( )MCDMاست .در این روش تصمیم گیری
تعدادی گزینه و تعدادی معیار برای تصمیم گیری وجود دارد که
باید با توجه به معیارها ،گزینهها رتبه بندی شوند و یا اینکه به هر
یک از آنها یک نمره کارایی اختصاص داده شود .فلسفه کلی
روش تاپسیس این است که با استفاده از گزینههای موجود ،دو
گزینه فرضی تعریف میشوند .یکی از این گزینهها مجموعهای
است از بهترین مقادیر مشاهده شده در ماتریس تصمیم گیری
است .این گزینه را اصطالحاً ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن)
مینامیم .ضمن اینکه یک گزینه فرضی دیگر تعریف میشود که
شامل بدترین حالتهای ممکن باشد .این گزینه ایدهآل منفی نام
دارد .معیارها میتواند دارای ماهیت مثبت یامنفی باشند ،همچنین
واحد اندازهگیری آنها نیز میتواند متفاوت باشد.
معیار محاسبه نمرات در روش تاپسیس این است که گزینهها

تا حد امکان به گزینه ایدهآل مثبت نزدیک و از گزینه ایدهآل
منفی دور باشد .بر این اساس یک نمره برای هر گزینه محاسبه
میشود و گزینهها مطابق این نمرات رتبه بندی میشوند .در
مرحله نهایی نتایج به دست آمده در هر عامل بر مبنای وزن
سهمی هر عامل طبق مقاله طراحی الگوی سنجش عدالت
فضایی وزن گذاری شده است سپس تمامی شهرستان بر پایه
مجموعه عوامل هشت گانه عدالت فضایی توسط مدل تاپسیس
ردهبندی گردیده است.
تجزیه و تحلیلفرآیندسنجشعدالتفضایی دراستانهای آذربایجان
شرقی و غربی
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جدوت:)6محاسبه آنتروپی
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جدوت )8تشکیل جدول از طریق روش اقلیدسی
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پس از اینکه تمام رتبه بندی شاخصهای هر عامل به اتمام
رسید از طریق ماتریس تاپسیس رتبه هر شهرستان در سطح
استان در هر عامل با کمک شاخصها مشخص میشود.
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جدوت )10رتبه بندی نهایی شهرستانها
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نتیجه گیری
عدالت فضایی یا جغرافیایی شامل برابری نسبی شاخصهای جامع
توسعه (اقتصادی-زیربنایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی) در
مکانها و فضاهای جغرافیایی(خرد و کالن) یک کشور با شاخصهای
متناظر توسعه با آن در سطح ملی براساس نیاز و برابری است .عدالت
فضایی در ایران به طور کلی از دو زمینه اصلی شرایط طبیعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی هر مکان جغرافیایی و تصمیمات سیاست
گذاران و برنامه ریزان و اقتصاد سیاسی فضا تاثیر میپذیرد .نتایج مدل
سنجش عدالت فضایی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی نشان
میدهد سه شهرستان مرزی جلفا ،پلدشت و ماکو از لحاظ عدالت
فضایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند ،البته شهرستان جلفا به نظر
میرسد به لطف وجود منطقه آزاد تجاری ارس که بخش بزرگی از آن
در شهرستان جلفا واقع است و گمرک نسبتا فعال در این رتبه بندی
رتبه بهتری نسبت به پلدشت و ماکو دارد .این رتبه بندی به جزء
شهرستان جلفا که به لحاظ رتبه بندی وضعیت بهتری داشت

شهرستانهای پلدشت و ماکو از لحاظ شاخص عدالت فضایی وضعیت
مطلوبی نداشتند .آمار و اطالعات گویای آن است که رویکرد صرف
امنیتی در مدیریت مرز هزینههای تأمین امنیت (شامل استخدام نیروی
نظامی بیشتر در نواحی مرزی ،استقرار تجهیزات بیشتر ،احداث
پاسگاههای مرزی بیشتر و )...را باال برده و هر چند باعث ایجاد امنیت
به ویژه در بعد سخت میگردد ولی متعاقب آن امنیت نرم را که مبتنی
بر مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت و اعتماد به مرزنشینان و حس
تعلق مکانی مرزنشینان میباشد تحتالشعاع قرار داده و از
سرمایهگذاری در مناطق مرزی میکاهد و اعتباراتی که میتوانند صرف
توسعه زیر ساختها و آبادانی مناطق مرزی گردند بیشتر صرف تامین
امنیت در بُعد سخت میگردند و در نتیجه شاهد عدالت فضایی نامتوازن
و افزایش شکاف و گسست نواحی بین مرکز و پیرامون (مناطق مرزی)
کشور میباشیم که در بلند مدت میتواند چالشهای متعدد ایجاد کرده
و انسجام ملی را با خطرجدی مواجه سازد .امید است با تعدیل رویکرد
امنیتی در مدیریت مرز و تعادل بخشیدن به عدالت فضایی میان مناطق
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