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Abstract: 

Boundaries due to internal dynamics on the one side, On the other side, 

Reliance on a philosophical whole in the separation of identities and a strong 

rational logic in defense of sovereignty and national security is not lost; But 

they are redefined in functions. Believers in the collapse of the Westphalia 

system, influenced by post-positivist theoretical foundations and subsequent 

developments in the process of globalization, It is believed that the present 

world has entered an era known as the post-Westphalia system, in which, as 

in the past, modern phenomena derived from the Westphalia heritage, such 

as state, land and border, no longer have their traditional function. This 

article compares the nature, identity and function of the border in the two 

eras of the Westphalian state and the post-Westphalian state, she believes 

The present world is as vast as all its advances in Technology is embroiled 

in crises and growing threats; Like the corona virus crisis. It is no 

exaggeration to say that this crisis is the cause of the resurgence of the 

boundaries of political geography at all scales; It was from local / places up 

to international. The crisis, while recalling the basic concepts in political 

geography (nation, habitat, sovereignty, government, security, state, 

territory, border, etc) recalling the role of borders in defending the principle 



of national security, national sovereignty, and integrity Territorial, and 

national independence, arrangement territorial, etc. It was a renewed warning 

in the direction of philosophical thinking and a rational and realistic view of 

the existence and functioning of borders. In fact, the crisis caused by the 

corona virus is a defensible example of the permanence of borders in the 

post- Westphalia era of the state. 

Keywords: Border, Corona virus crisis, Westphalia system, post-Westphalia 

system. 
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 چکیده

به دلیل پویایی درونی از یک سو، و از دیگر سو اتکای به یک کلیت فلسفی  مرزها

ها و منطق عقالیی مستتتم کر در دفاز از ماک یت و امنیت ملی، از تفکیک هویت در

معمقدین به فروپاشی نظام  شوند.روند، بلکه دچار باز تعریف در کارکردها میبین ن ی

گرایانه و ممعاقباً ت والت ناشتتی از های نظری فرااثباتوستتمفالیایی به تیستتی از بنیا 

ای موستتتوم به نظام ند که جها  کنونی وارد دورافرایند جهانی شتتتد ، عقیدا دار

های مدر ِ ماصتتل از میراع ع تتر پستتاوستتمفالیایی شتتدا، که ه انند گدشتتمه پدیدا

ُسنَمی خود را ندارند.  وسمفالیایی، نظیر دولت، سرزمین و مرز و غیر، دیگر آ  کارایی 

س سه ماهیت، هویت و کارکرد مرز در دو ع ر دولت و شمار با مقای مفالیایی و این نو

شرفت سعت ه ه پی سمفالیایی دولت، عقیدا دارد جها  کنونی به و ساو هایش ع ر پ

ناوری و تکنولوژی، درگیر ب را  هدیدهای روزافزو  استتتتظ نظیر ب را  در ف ها و ت

نا. اغراق نیستتتت اگر بگوییر این های  ،ب را  ویروس کرو جدد مرز مل خیزش م عا

نام ب را  بود. ال للی م لی/ مکانی تا بین ها، ازجغرافیای ستتیاستتی در ه ه مقیاس

سمگاا، بردا،  سرزمین، ملت، زی سی ) سیا ض ن یادآوری مفاهیر پایه در جغرافیای 

ماک یت، مکومت، امنیت، دولت، قل رو، مرز و...(، با یادآوری نقش مرزها در دفاز از 

و...، اصتتتل امنیت ملی، ماک یت ملی، ت امیت ارضتتتی، استتتمقالم ملی، قل رو آرایی 

بینانه به هسمی هشدار مجددی بود در جهت فلسفی اندیشی و نگرش عقالیی و واقع



ها. کارکرد مرز فاعی از  و  بل د قا نا م ام  ناشتتتی از ویروس کرو قت ب را   در مقی

 ماندگاری مرزها در ع ر پساوسمفالیایی دولت است.

 اوسمفالیاییمرز، ب را  ویروس کرونا، نظام وسمفالیایی، نظام پس: واژگان کلیدی

 12/07/1401 پذیرش خیتار 28/04/1401: ینیبازب خیتار 13/01/1401: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1
مراد از دولت وستتمفالیاییظ وامد فیتتایی )کشتتور( ممشتتکل از ج عیمی مشتت   

مش   )سرزمین(، و برخودار از مق ماک یت )مکومت( بر آ   یِ)ملت(، با م دودا

سی  سیا سایر وامدهای  سیله مرز از  ست، که قل روی آ  به و سرزمین ا ج عیت و 

خوانیر، خطوطی طبیعی و های مجاور( معین شدا است. آنچه مرز میمسمقل )دولت

ستتتازی تفاوت) هاآن و ما از ممعددی و مفاهیر دوگانهاند که در برگیرنداِ گاهاً ذهنی

 و قانونی بیگانه، و خارجی، شتتتهروند و داخلی بیرو ، و درو  ،(ها و منافعهویت

ست )گاالهر و ه کارا ،  قانونیغیر (، و از آنجایی که این مرز، ن اد 218، ص. 1391ا

، 1390نیا،است )مافظ سازی فیاییامساسات ذاتی و غریزی انسا  در فرایند قل رو

سیله قدرت دولت و تعین کنندا 108ص.  شور، تجلی و و ست ک سیا (، هر زما  ابزار 

جهت، مفهوم مرز (. ازاین170، ص. 1390آید )فلینت،هویت ملی هر به مستتتای می

سمفالیایی  صل دفاز از ماک یت، امنیت و هویتِ دولتِ مدر  یا و در انطباق کامل با ا

ها و ای ستترزمینی شتتکل گرفت و معیار ت ایز دولتاستتتد در این الگو بود که مرزه

 جوامع سیاسی قرار گرفت. 

سمفالیایی با ترکیب کرد  نظریه ساو ها و معارف فرااثباتی مدعیا  فراآمد  نظر پ

و ه ستتتو کرد  آنها با ت والت جهانی شتتتد ، با تکیه بر رهیافت انمقادی و روش 
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گرایی و ضتتدیت با هرگونه شتتناستتی تفستتیری، با نفی هرگونه جها  شتت ولی و کلی

فراروایت عقالنی و تجربی، دولت را نه یک پدیدا مقیقی، طبیعی و ممی ضتتتروری، 

دانندد در چنین رهیافمی بلکه آ  را برساخمه اجم اعی و بعیاً موجودیمی ت  یلی می

شدا کُنشی مرزها نه امری طبیعی و ممی الزمظ که وجود  و مغرضانه، از پیش تعیین 

( برای توجیه امنیت و البمه ماک یت 31، ص. 1388استتت )دیوتا ،  پیشتتاستتیاستتی

دولت. از سویی این مدعیا  معمقدند، در ع ر پساوسمفالیایی به واسطه جهانی شد  

نقل و تقسیر کار جهانی، رشد سریع اینمرنت، فیای وناشی از انقالی ارتباطات، م ل

(ظ 118، ص. 1399)الف(،  نیا و ام دیهای جدید )مافظمجازی و رشتتتد تکنولوژی

 دولت، مرز و سرزمین در مام کر رنگ شد  و رو به ان الم است. 

این مقاله در پی پاستتب به یک ستتوام اصتتلی استتتد در دورا  موستتوم به ع تتر 

ها و تهدیدهای ممک ر و فزایندا جهانی نظیر ب را  پستتاوستتمفالیایی، با وجود ب را 

گونه که به عنوا  میراع ع تتر وستتمفالیایی، آ ناشتتی از ویروس کرونا، آیا پدیدا مرز 

سااثبات ساوسمفالیایی معمقدند، اندیش ندا  مکاتب پ گرایی و مدعیا  فراآمد  نظر پ

 -استتمنادی روش به غیرضتتروری و به ستت ت کر رنگ شتتد  استتتب مقاله با اتکای

نفی کنندا مرز، از ستتوی  هاینشتتا  خواهد داد، که استتمدالم و اندیشتته استتمداللی

یایی و مکاتب فرااثباتی، با عمقدین و اندیشتتت ندا  فرا آمد  نظر پستتتام وستتتمفال

های کنونی فیتتای جغرافیایی، مطابقت نداردد ب را  ناشتتی از ویروس کرونا، واقعیت

ها استتت. ضتترورت دولت دارای ماک یت و برخوردار از ردی بر این ادعاها و اندیشتته

فلستتتفی و عقالیی مرزها به فراخور  امنیت و اقمدار و به تبع آ  ضتتترورت وجودی،

تهدیدهای موستتع، چندبعدی، جهش یافمه و رو به افزایش استتتظ که این تهدیدها به 

و توسعه فناوری، تکنوژی، فیای مجازی و... است. در  فراخور و در تناسب با پیشرفت

چارچوی معرف شتتتناستتتی اثباتی )علر باور، عقل گرا و تجربه گرا(، مرزها به عنوا  

گونه که ب را  افظ قل رو ماک یت و امنیت ملی در برابر تهدیدهای فراگیر، ه ا م 

شا  داد، نه تنها رو سب با کارکردها کرونا ن سمند، که ممنا ض  الم نی سمی و ا ُس به 

 مرزهای ایجاد کرونا، ویروس نظیر پاندمی اند. تهدیدتر شتتد جدید در مام برجستتمه

 تهدیدها، یگسمرا تناسب به مقیقت در. نداشمند وجود قبالً که شد باعث را جدیدی

 است گیر ه ه بی ارهای از فراتر که است مرزهایی میات تجدید شاهد پیشرو جها 

(Radil & et al, 2020, p. 135 .)ضر، پژوهش انجام برای الزم اطالعات و هادادا  با ما

 .است شدا گردآوردی ایکماب انه روش از اسمفادا
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 تحقیق ادبیات. 2
آوری ادبیات پژوهش در نوشمارهای بدیع ه وراا امری است دشوار. کرونا از ج ع

سو، نو پدیدا بود. پاندمیک بود  کرونا به  سویی یک بی اری پاندمیک بود و از دیگر 

جهت فرو برد  جها  در بهتِ مرگ و ترس، و نوپدیدا بود  آ ، از آ  جهت که زین 

با ماهیت به چالش کشتید  ت امی دستماوردهای  «جها  پستاکرونا»پس ع تری از 

بشتتری در ستتلستتله مراتبی از ت امی ابعاد )اجم اعی، فرهنگی، اقم تتادی، ستتیاستتی، 

امنیمی، زیست م یطی، ژئوپلیمیکی و...( شاهدیر. این پدیدا، ت امی معارف و مکاتب 

ساکرونا،  شاکرونا/پ ساختد تا جایی که، از دنیای پی شری را ممیثر از خویش  به م ابه ب

 (. 1399شود )خلیلی، دو دنیای بسیار ناه انند س ن گفمه می

 

ت رکز این نوشمار بر پدیدا بود  ویروس کرونا در بررسی تیثیر آ  بر ع ر دولت 

وسمفالیایی )دولت مرزدار و برخودار از ماک یت( و ع ر پساوسمفالیایی دولت )ع ر 

سبی -مرزیبی-دولمیبی ست. از یک  شد  و مکاتب سرزمینی( ا و طرفدارا  جهانی 

های چندالیه، پیچیدا و چندبعدی )نظیر تغییرات فرااثباتی، به واسطه مسائل و چالش

های زیستتت م یطی، مهاجرت، تروریستتر و مناقشتتات برخواستتمه از اقلی ی و ب را 

نا( در م یط  -های قومیمیانرژی، جنگ-غدا-ب را  آی نک ب را  کرو مدهبی و ای

ال للی، نظر بین ال للی دولت م ور )موستتتوی شتتتفایی و ه کارا ، بینای و منطقه

سمفالیایی در ( را پایا  یافمه می1399 سمدالم طرفدارا  نظر و سو، ا دانندظ از دیگر 

دفاز از دولت دارای ماک یت و امنیت )دولت مرز دار( دقیقاً به دلیل گستتتمردگی 

 تهدیدهای نام بردا است.

شدا، تنها به آنهایی این مقاله از میا  انبو شمه  شمارهایی که در بای کرونا نگا ا نو

اشارا دارد که مسمقیر در راسمای عنوا  و دغدغه پژوهش ماضر استظ هرچند اند . 

ترین منبع( که نوعی راهن ای این مقاله ترین منبع پژوهش ماضتتتر )و تنهانزدیک

ست، گزارش عل ی  به قلِر  «المللیبحران کرونا و بازآفرینی نقش مرزهای بین»ا

نیا و ام دی استتت. نویستتندگا  گزارش نام بردا، معمقدند این ب را  خیزش مافظ

ال للی بود. ها از م لی/ مکانی تا بینمجدد مرزهای جغرافیای سیاسی در ه ه مقیاس

از دیدگاا آنها، ب را  کرونا، ضتتت ن یادآوری مفاهیر پایه در جغرافیایی با یادآوری 

فاز از اصل امنیت ملی، ماک یت ملی، ت امیت ارضی، اسمقالم ملی، نقش مرزها در د
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قل رو آرایی و...، هشدار مجددی بود در جهت فلسفی اندیشی و نگرش عقالیی و واقع 

 (.1399نیا و ام دی، )ی(، بینانه به هسمی و کارکرد مرزها )مافظ

ذار راهدرد »ای ت تتت عنوا د نیتتا در مقتتالتتهه چنین متتافظ  ضرررورت ات

اشتتتارا کوتاهی به نقش مرزها در « های پاندمیکژئوپلیتیکی برای حل بحران

های پاندمیک دارد، جایی که وی بستتتمن و یا کنمرم شتتتدید مرزهای کنمرم بی اری

های های انسانی در ت امی مقیاسال للی را به منظور تی ین سالمت سازاملی و بین

های ناپدیر در کنمرم بی اریت اجمنایمل و ضرورمیکرو تا ماکرو را به عنوا  یک راا

سازی مرزها نیا نظامی(. در یک برداشت آزاد مافظ1399نیا، )مافظ دانداپیدمیک می

های اپیدمیک و پاندمیک را ب شتتتی از یک راا مل کنمرلی و یک در برابر بی اری

 داند. ضرورت غیرقابل اجمنای و غیرقابل انکار می

به قلر اِسموین « 19-کووید از پس جهانی مرز سوی به: مرزها احیای» مقالهد

ت  یل ستتریع »رادم، جُر کاستتمن پینِز و تامِس تا . نویستتندگا  مقاله معمقدندد 

 -مرزهای ملی و فروملی و تشتتتدید ستتتیاستتتت های مرزی یکی از نمایی جغرافیایی

 مرزهای که مالی به عقیدا نویسندگا ، در«. سیاسی ب را  ناشی از کرونا بودا است

 ستایر استت، بودا گیریه ه به هادولت واکنش جنبه ترینوعینی ترینبرجستمه ملی

 و قرنطینه اشتتتکام به هام له و شتتتهرها مناطق، ها،ایالت درو  در مرز هایمقیاس

شا  مرزبندی  مرزها بودا جدید یابی هویت دوم درجه در و مرزها اه یت ن ست از ن

 (.Radil & et al, 2020)است 

گیری کرونا باعث از بین مرزها در عصررر کرونا: چنونه همه»مقاله ت لیلی 

به قلر بُوریلو و صالح اُغلو. مقاله مدکور تشری ی  «رفتن النوی تحرک جهانی شد؟

های مرزی ناشتتتی از ویروس کرونا در ستتترتاستتتر جها ، بویژا مرزهای از م دودیت

ن استتت. در جایی از مقاله آمدا استتتد ات ادیه اروپا و ممعاقباً آیندا مرزهای باز شتتنگ

ربط هستتمند و در به واقع، مرزها در بیشتتمر موارد برای مستتافرا  امروزی اروپایی بی»

سی و فرهنگی از بین رفمند. سیا شنگن، به مرور مرزهای اقم ادی،  « داخل ات ادیه 

شهروندا  اروپایی ناپدید شد سندگا  مقاله معمقدند، درمالی که مرزها برای  اند، انوی

هایی را در چارچوی امنیت رژیر مرزهای باز ای، بررستتیات ادیه اروپا به طور فزایندا

 (. Borriello and Salihoglu, 2020شنگن آغاز کردا است )

معمقد  «مرزها در زما  کرونا»آیلت شتتتاچارما در گزارش ت لیلی ت ت عنوا د 

ست ویروس کرونا م داق بارز اه یت مرزها در زما  ما شعار ا م بود. وی با یادآوری 
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دیوارهای غیرقابل نفوذ، بلند، مسم کر »انم اباتی رئیس ج هور ترامپ که گفمه بودد 

هایی که ، معمقد استتتت ب را  کرونا نشتتتا  دادا که دولت«و زیبا خواهد ستتتاخت

خواهند به هر ن وی رفت و آمدها را به وستتیله آجر، دیوار و ستتیر خاردار م دود می

رت قادر به این کار خواهند بود. مرزها در ستتتالهای اخیر به یک ستتتاخمار کنند به ند

قانونی پویا، چابک و پیچیدا تبدیل شتتتدا که فراتر از الگوی ثابت جغرافیایی کنونی 

ستظ زیرا آنها می شوند های بیتوانند در مکا ا ش اری به وجود آیند و دوبارا ممولد 

(Shachar, 2020 .) 

ن جامعی از یداد  ویروس کرونا در کانو  ت لیل، در پی تبی مقاله ماضتتتر با قرار

 اه یت، نقش و جایگاا مرزها در دورا  موسوم به ع ر پساوسمفالیایی دولت است. 

  رهیافت نظری. 3
سام  شورای اطالعات ملی آمریکا اعالم کرد که  2000در  بی اری های »میالدی 

شمیِ  20جهانی روز افزونی اند که در مسری جدید و در مام ظهور ماوی تهدید بهدا

ستتتام آیندا امنیت آمریکا و جها  را با دشتتتواری و م اطرات جدی مواجه خواهد 

برای این پیشبینی جدی دالیل خوبی موجود بودظ زیرا طی دو دهه گدشمه «. ساخت

 هانما ،Cگونه بی اری جدی )ایدز، استتپرپموکو ، اِبوال، هپاتیت 30از آ  اِعالم، تقریبا 

ملیو  انسا  بر اثر  54م. مرگ 1998به وجود آمد، به طوری که در سام  س و...(ویرو

شدگا  جنگ دوم جهانی برابری می شمه  سری، تقریباً با تعداد ک ن ود بی اری های م

(Caldwell, 2001 سام سه  شی از ویروس کرونا، نیز طی  (د این میزا  از مرگ میرِ نا

، به بیش از شتتش ملیو  نفر رستتیدا م(2019 -م2022گیری )مارساز شتتروز ه ه

(. ستتوای از اینکه پایداری و اثرگداری این ویروس بر WHO, 2022, March 5استتت )

های قر  ماضتتتر مبدم ت امی ابعاد زندگی بشتتتر، آ  را به یکی از بزرگمرین ب را 

های ه ه گیر تشتتتدید می ن اید، ها را از نامیه تهدید بی اریستتتاخت. آنچه نگرانی

هش فواصل زمانی و در درجه بعدی شدت یافمن قدرت اثر و ویرانگری آنها ن ست کا

 (. 9، ص. 1398است )منوچهری، 

سوژا پژوهش های  سطه این بی اری م ل ب ث م افل آکادمیک و  اما آنچه به وا

با یگدیگر به ل اظ « هادولت»و مقایستته « دولت»انبوا بودا استتت، برجستتمگی نفش 

و مدیریت مطلوی فیتتا در مواجهه با این ب را  بودظ نه بهمرین کیفیت ستتازماندهی 

 و غیرا. « سرزمین»، «مرز»، «دولت»ب ث بر سر رنگ باخمن نقش 
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چنانچه که تجربه شتتد، به م ش شتتیوز کرونا و امستتاس ناشتتی از تهدید این 

پاندمی، ن ستتمین اقدام کشتتورها انستتداد مرزها بود. در کنار انستتداد مرزهاظ دولت 

به اشتتکام اتکا، امید و اعم اد به دولت )در م افظت از شتتهروندا  و تیمین  ،م وری

سانی و اقم ادی آنها و...( دومین نمایی این ه ه گیری بودا استظ زیرا مردم  امنیت ان

نظارا گر ع لکرد دولت بودند، تا ببینند آیا دولمشتتا  قادر استتت از ستتالممی آنها به 

سه جهت مائز اه یت (د Biscop, 2020, p. 2خوبی مراقبت کند یا نه ) سئله از  این م

صالمیت  شت از دیرباز در قل رو ان  اری  سالمت و بهدا ست آنکه، مفظ  ستد ن  ا

س ن، این امور جزء امور ماک یمی م سوی میدولت شود ها بودا و هست. به دیگر 

ها دوم آنکه مبداء اصتتتلی تهدیدات دولت (.186، ص. 1399)رمیتتتانی قوام آبادی، 

صلی و ن سمین تهدیدها نیز دولت ها هسمند.  سوم آماج و هدف ا هسمد و در درجه 

پای فشتتتاری بر این عقیدا که از دورا ملی بود  تهدیدها به ستتتوی جهانی شتتتد  

ها چه به عنوا  ایر، به این معنا نیستتت که نقش و جایگاا دولتتهدیدها مرکت کردا

دف ن سمین تهدیدها رو به زوام استظ مبداء اصلی تهدیدها و چه به عنوا  آماج و ه

 ها هنوز هر یگانه بازیگر ضامن امنیت و سالمت مردم خود هسمند )نجفیزیرا دولت

 (.306، ص. 1399سیار، 

ال للی، در نظام بین ]و البمه بسیاری از پژوهشگرا  و اندیش ندا [به گفمه بوزا   

، ص. 1378ل رو است )بوزا ، وامد اسماندارد امنیت، ه ا  دولت دارای ماک یت و ق

سی و بین -(د در این تعریف مقوقی104 سیا ال للی( به عنوا  مد جغرافیایی، مرزها )

دولت در برابر تهدیدها  -ها و م افظ قل رو ملتخارجی ماک یت و صتتتالمیت دولت

اند. به تعبیری رابطه مرز با کشتتور، یک رابطه ذاتی و غیرقابل گستتمردا بیرونی مطر 

نیا و )مافظال للی است از نوز دفاز از قل رو و ماک یت و نشانه رس یت بینگُسست 

ضتت ن اینکه به تناستتب تغیر در ماهیت، جنس، گونه و (. 146، ص. 1399ام دی، 

 ها هسمیر. گسمردگی تهدیدها شاهد ت ر  و پویایی بیشمر مرزها در ت امی مقیاس

ست نفش، جایگاا و اه یت دولت ضح ا صلی تیمین و ترویی وا ها به عنوا  مرجع ا

سمقل ملی )داخلی و  ست م سیا امنیت ملی، ماک یت ملی، قدرت ملی، منافع ملی، 

در کنمرم و مدیریت فیتتای مجازی و ارتباطات الکمرونیکی، صتتدور خارجی( و غیرا، 

بدیل استتت )ه ا ، گداری، مهاجرت، تروریستتر و... ک اکا  بیروادید، اجازا ستترمایه

سطه به روایمی نفش دولت (.118ص.  شوندا به وا ها به عنوا  تهدید کنندا و تهدید 

خواا تنها دچار تغییر در تاکمیکگسمرا جهانی تهدیدها و ظهور بازیگرا  ممعدد سهر

ها، رویکردها و کارکردها شتتتدا استتتتظ بنابراین در انطباق با جایگاا و نقش ها، روش
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به واسطه رشد سریع اینمرنت، فیای مجازی یی )ت والت ع ر پساوسمفالیاها، دولت

اه یت شتتد  مرزها نشتتدا، ( باعث کر رنگ شتتد  و بیهای جدیدو رشتتد تکنولوژی

 تر شد  کارکرد مرزها را به دنبام داشمه است.تر شد  و پیچیدابلکه تنها ممنوز

، ستتازی تیثیر کرونا بر کارکردهای گوناگو  جداکنندگی، یکپارچهطور اج الی به 

 ( مرز112-117، ص. 1392پرور، نیا و جا )مافظتفاوت سازی، کش کش و ارتباطی 

 (د136، ص. 1399نیا و ام دی، به اشکام ذیل است )مافظ

 کارکرد جدا کنندگی مرز برخواستتمه از فلستتفه ماهوی و کارکرد جدا کنندگی:

قش مرز )ن شناسی آ  است. ت والت معاصر در اثرگداری و ت ریف فلسفه ذاتیهسمی

فق نبودا ها، کشتتتورها و...( چندا  موهاظ مم ایز میا  افراد، گرواجداکنندگی هویت

فردی  ها، ازاستتت. پاندمی کرونا ن ایش از کارکرد جداکنندگی مرز در ت امی مقایس

 ال للی بودا است.تا بین

مرزها به عنوا  مبادی رستت ی و قانونی، تستتهیالت  کارکرد یکپارچه سررازی:

ا  داد آورند. ب را  کرونا نشتتستتازی را از طریق ارتباطات آستتا  فراهر میچهیکپار

لی، ستتتازی به هنگام خطر در نهایت به اشتتتکام امنیت مبرخی از ممغیرهای یکپارچه

ی جغرافیای کنند. یکی از پیامدهاای و ... خودن ایی میدفاز ملی، هویت ملی و نامیه

سی ه ه سریع مرزهای مسیا ست، به ویژا در جایی گیری، ت  یل  ه کلی و زیرملی ا

 (.Radil & et al, 2020, P. 132باز بود  و یکپارچگی فرامرزی رایی بود )

سازی سا  دکارکرد تفاوت  شی از ذات ان شکام م ملف تفاوت نا ست و در ا ها ا

توا  گفت اقم ادی، اجم اعی، سیاسی و... ه چنا  باقی است و می فیایی، فیزیکی،

  معاصر بر کارکرد تفاوت سازی مرز تیثیری نداشمه است. به طور م ام ت والت دورا

ها در م ل ستتکونت ترین ستتطح مقیاس، مرزبندی و تفکیک افراد و خانوادادر پایین

مرزها »استتت که اذعا  داردد  1پوپیستتکوگیری، یادآور ادعای خود به واستتطه این ه ه

 .(P. 3 ,2011« )اندذاتی زندگی روزمرا شدا

شمکش: ال للی کشتت کش هنوز هر شتتکل غالب چالش مرزهای بین کارکرد ک

سیاری از چالش کشورهای امروزی ناشی از )در خشکی، دریاها و رودخانه ها( است. ب

ها باعث جنگ هر شتتدند. های مرزی استتت، که بعیتتاً برخی از این اخمالفاخمالف

سر ورود اتباز مهاجر، بیگانه و غیرقانو ش کش ه چین بر  سرایت گونهک نی و ترس 

                                                           
1.Popescu 



     1401  تابسما  ♦ 54ش ارا  ♦14سام  ♦روابط خارجی      45

های ناامنی )جنگ، توستتعه نیافمگی، پاندمی، قاچاق و...( نظامی شتتد  هرچه بیشتتمر 

 مرزها را سبب شدا است. 

شتتتد  به از میث کارکرد ارتباطی، مستتتائل مربوه به جهانی د کارکرد ارتداطی

 جانبه مرزی( و تهدید )از نامیه نیروهای واگرا(های ه ه م ابه فرصتتتت )ه کاری

بام شتتتیوز ویروس کرونا، کارکرد ارتباطی مرزها به واستتتطه  مطر  استتتت. به دن

شهروندا  از طرف  سالمت  م دودیت در تردد و ارتباه و به منظور دفاز از امنیت و 

 کشورها کاهش یافت.

گیر کرونا که ت امی وجوا میات اجم اعی، فرهنگی، در مج وز ظهور پاندمی عالر

ها را ممیثر ساخت، ض ن یادآوری جایگاا و دولت –ملت اقم ادی، امنیمی و سیاسی 

ضیات  سمفالیایی )دولت دارای ماک یت، و برخوردار از مرز و قل رو(، فر نقش دولت و

سمفالیایی، دربارا رنگ باخمن میراع  ساو سامدر  و ع ر پ سلرِ مکاتب پ و ادعای مُ

مین، ماک یت، نظر وستتمفالیایی )دولت مدر  و ممعلقات آ  چو  مرز، قل رو، ستترز

امنیت و...( را برمال، و م ماج بازنگری و تیمل دوبارا ساختظ زیرا شهروندا  هر کشور 

های ملی خویش چشر دارند به هنگام امساس خطر، ابمدا و بیش از دیگرا  به دولت

ها نیز برای تیمین امنیت شتتتهروندانش در برابر (، و به تناستتتب، دولت1398)والت، 

های خویش ای جز بازنگری و تجدیدنظر در برخی از ستتیاستتتچارا های ناامنی،گونه

 )از ج له سیاست نظامی سازی مرزها در قالب م افظت شدید مرزی( ندارند. 

 های پژوهشیافته. 4

 . مرز در عصر دولت وستفالیایی4-1

های معاهدا وستتمفالیا به عنوا  یک مبد ، که آغاز آ  م تتادف بود با پایا  جنگ

صال  دینی، به دلیل عقالنیمی بود  شروز یک جنبش ا ساله مدهبی اروپائیا  و  سی 

های دادظ گدر از ع تتتر دولتهای جدید را نوید میکه شتتتروز یک دولت با ویژگی

های پاتری ونیام و امپراتوریهای فئودالی، فرمانرواییشتهرها، نظامپیشتامدر  )دولت

( به ع تتر دولت ملی یا مدر  که به مرور Giddens, 1985, P. 35های بروکراتیک( )

توستتتعه یافتظ دولمی که در آ  مفاهیر جدیدی از مکومت، ملت، قدرت، ماک یت، 

 امنیت، مقوق و غیرا شکل گرفت. 

( ان  تتتار 1هایی نظیرد با الهام از نظریات ماکس وبر، دولت مدر  دارای ویژگی

( مبمنی بر 4ورداری از ماک یتظ ( برخ3( ستترزمینی بود ظ 2کنمرم ابزار خشتتونتظ 
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( اقمدار ه راا با 7( بروکراستتی ع ومیظ 6( قدرت غیر شتت  تتیظ 5قانو  استتاستتیظ 

( است. از Pierson, 2011, P. 6( مالیات سمانی )9( مقوق شهروندیظ و 8مشروعیتظ 

نگاا وسمفالیایی چنین دولمی دارای سرزمین، مدودِ قل رو و مرزهای معین است، که 

 ان  اری و مق ماک یت بر آنها برخوردار است. در مقیقت، برای ن سمین از کنمرم

بار در این معاهدا، تعریف منسج ی از کشور ارائه شدظ یک فیای جغرافیایی با سازا 

 انستتانی مشتت   و با مکوممی ممکی بر قل رو ستترزمینی و ستتازا انستتانی مربوطه

 (.126، ص. 1399نیا و ام دی )الف(، )مافظ

سوی  شور از  سرزمین، ملت و مکومت که باعث پیدایش ک سه عن ر  ی ترکیب 

یابد. به تعبیری مرزبندی و کنمرم شتتتدا استتتت، در چارچوی مرز و قل رو معنی می

صلی سمفالیایی ترین پایهسرزمین به عنوا  ا سمر و سی سازماندهی  های وجه ت ایز و 

 نظام م  تتتوم مدر  به عنوا  مکومت (. درAlbert, 1998, P. 55دولت استتتت )

یایی، فال ها وستتتم به عنوا ت امی ویژگی با مرز ند،  که دار هایی  کارکرد  ابزار ها و 

دارند  ایویژا ستتترزمینی، اه یت ت امیت و ماک یت از دفاز و هویت، مشتتتروعیت،

مافظ یا و ام دی )الف(، ) چارچوی مس ظ ازاین(118، ص. 1399ن هت مرز در  ج

به قل روخواهی و قل روداری لت ملی از جن یازهای دو یت و در مج وز ن مدار، امن ، اق

عقالنی برخوردار است که در ض ن از توجیه فلسفی قوی و دائ ی هر برخوردار است. 

 درمج وز به دالیل ذیل انگارا مدرنیمه معمقد به الزمه وجود و مانایی مرز استد

وجود و  شناسی،هسمی در ( استحکام در کلیت فلسفی )اصل راتی بودن(:1

استتت. رابرت ستتا  ترستتیر و نگهداری  نظر های واقعی موردپدیدا ماهیت چیستتمی

رود داند که به سادگی از بین ن یمی« ذاتی»العادا مرزها را ناشی از نوعی نیروی فوق

(Sack, 1986, P: 32 به تعبیری، فلستتفه وجودی مرزها مبمنی بر اصتتل گوناگونی و .)

قابل هاستتت که اصتتلی بدیهی، پایدار و غیرذات انستتا تفاوت در اصتتل نظام خلقت و 

مکا   و دیگری از را او که مرزهایی وجود بدو  را انستتا  رو، وجودانکار استتت. ازاین

ساس،اینکرد. بر ت ور توا ن ی کندمی جدا دیگر هایمکا  از را او زندگی  جهانی ا

قادر نیست هسمی و  و...( های م ملف خود )اقم ادی،اجم اعی، سیاسیجلو در شد 

  .(51-52، ص. 1389نیا و ه کارا ، دهد )مافظ تیثیر قرار ت ت را مرزها ماهیت

به ل اظ عقالنی دالیل زیادی وجود  ( ابتنای بر کلیت عقالنی مسررتحک :2

رستتاند. در نگاا عقالنی، مرز با مفاهی ی چو  دارد که ضتترورت مرزها را به اثبات می

میث عقالنیت، ینی، اسمقالم، هویت و... آمی مه است. اج االً ازامنیت، ت امیت سرزم

مج وز مواردی مانند امستتتاس تعلق به مکا ، نیاز به قل روخواهی انستتتانی، وجود 
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للفرهنگ لب بیش از ها، اقوام و م قا ناگو  در  لت 200های گو یازهای  -م لت، ن دو

م چاق،  قا های فرامرزی ه چو  تروریستتتر،  ید هد مدت و امنیمی و دفع ت یا، و اف

که توجیه گر عقالنیت اه یت مرزها  -خودآگاهی و موارد بیشتت ار دیگری وجود دارد

 در رد تئورهای جها  بدو  مرز است. 

سبمم بلکه روند،ن ی بین از مرزهایابی جدید کارکردها: ( ابتنای بر نقش3  نا

 ار دیدیج نقش و کندتغییر می ماهیت و کارکرد ل اظ به بشتتتری جامعه پویایی با

انداخمه،  گیرند. آنچه معمقدین به اضتت  الم و نابودی مرزها را به اشتتمباامی برعهدا

یل پیچیدگی به دل ناشتتتی از دگرگونی در کارکرد مرزها استتتت که  های روزافزو  

پیشتتترفت در تکنولوژی و فناوری و ه چنین تنوز در تهدیدها استتتت. درمالی که 

شهای کارکردی باعث کرکنند دگرگونیگرایا  گ ا  میجها  شد  مرزها  دا، رنگ 

وجود سیاسی، های مها به تیسی از پیچدگیاند که اتفاقاً این دگرگونیولی غافل از این

برخالف  ن ایدظ لدااقم تتتادی، امنیمی و... بیش از هر زما  وجود مرزها را توجیه می

سمای  شد  لزوماً و ه وارا در را شمباا، ت والت جهانی  یعیف کارکاین فرض ا رد ت

رزها، بیش بلکه در موارد بسیار، این ت والت با تنوز ب شی در کارکرد م مرزها نیست،

، ص. 1399نیا و ام دی )الف(، ستتتازد )مافظاز هر زمانی اه یت آنها را آشتتتکار می

135 .) 

 . مرز در عصر پساوستفالیایی دولت4-2

مه و وسمفالیایی است. درست نقطه مقابل ع ر دولت مدرنی 1ع ر پساوسمفالیایی

هایی چو  مرز، دولت، قل رو، آنچه را که ما روایت مدر  و یا وستتتمفالیایی از پدیدا

ست بر عقالنیت، که در نظریهسرزمین، جغرافیا و... می و های فرااثباتی دانیر، مبمنی ا

سمفالیایی )یا نظریه ساو سوم به پ سازاهای ع رِ مو انگاری و نظریه نظریه انمقادی، 

گاا مشمر  ه ه آنها، تردید، شک و در نهایت نفی روایتِ کال  و مدر ( که گراپست

های علّی )م الً دولت به عنوا  یک ممغیر مستتتمقل یا علت در ها و پدیدامطلقِ گزارا

شتتودظ چرا که پستتت توجیه معلوم امنیت، قدرت و...( استتت، به چالش کشتتیدا می

های طرفی وجود ندارد و فراروایتی و فاعل بیها عقیدا دارند هیچ تئورپوزیمیویستتت

ها، تنها برستتاخمه عقالنیت مدر  استتت )به م ابه ابزار ستتلطه(. در مدرنیمه از پدیدا

 Hollis، )2«پایین به باال»ها به دنبام فهر غیرعلّی یا از مقیقت پستتت پوزیمیویستتت

                                                           
1.post-Westphalia 
2.Bottom-up 
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and Smith, 1991, P. 7های هسمی شناسی  (، با هدف شالودا شکنی و انمقاد از بنیا

 های مدرنیمه هسمند. و معرفت شناخمی علوم و تئوری

شناسی نظریه سمی بر خالف نظریهن ست آنکه، هسمی  های های پست پوزیمیوی

هایی بر روی زمین یا بسمر دریا ای عینی در قالب ترسیر نشانهمدر  که مرز را پدیدا

قارا و...( و یا ذهنی )مرزهای  )دیوارها، ستتتیر خاردار، خطوه قرادادی، منطقه فالت

ساخمگی و توجیه ادراکیظ قومی و فرهنگی( می ساً مرز را تولید دولت در بر سا داند، ا

 کنش ب شی از را «قل رو ساخت»داندظ تا جایی که آلموسر قدرت/ امنیت خویش می

سمگاا دولت، و توجیه دهنداساخت  شا  داد  آ  در ایدئولوژیک هاید به  [موجه ن

 ( می داند.455، ص. 1388)فرهادپور،  «ملی امنیت» ]هبهان

سمی مبمنی بر تفکیک  سی مرز در رویکرد پوزیمیوی شنا دوم، درمالی که معرفت 

پوزیمیویسمی مرز را ال للی( استظ معرفت شناسی پساها )از سطح فردی تا بینهویت

سیاسی و مغرضانه می  که فیای داندظ با این تفسیرکنشی از پیش تعیین شدا پیشا

 و ایجاد با های سیاسی . به تعبیری، ستتتتوژاسیاسی قبل از ثبت مرزی وجود نداشت

بت یدئولوژیک و  ث گداری انواز مرزهای فتتتتتتیزیکی، ا نام  لب عالمت و  قا مرز، در 

( گرفمند. درمقیقت هدف Dillon and Evrard, 1992, P. 282ستت بولیک شتتکل )

تنشی تعیین ف چنین ک تیاسی، تولید و ت های ممعدد یاهای سیاسی در قالب گونهس

توا  ع لی مع تتتومانه، د از این منظر ترستتتیر مرزهای جغرافیایی را ن یمرز استتتت

 طرفانه و کامالً ناشی از مالمیات جغرافیایی دانست. بی

ستتوم، نهفمه بود  ماک یت در دم دولت و ارتباه آ  با مرز استتتظ از این جهت 

شودب و مرز به م ابه طبیعی و مشروز جلوا دادا می که چگونه دولت دارای ماک یت،

گی دولت )در ایجاد و استتتمقرار امنیت، دفاز، ماک یت، یک ابزار در دفاز از ستتتوژا

شکل طبیعی به خود می گیردب در دفاز قدرت، مشروعیت و...( چگونه در این توجیه، 

ن روی مرز دارای مدرنیمه، اساساً ت ور دولت بدو  ماک یت امکا  پدیر نیستظ از ای

های ممعدد ناامنی )مهاجرت، تروریستتتر، قوی ترین مفهوم امنیت/ دفاز در برابر گونه

های مستتری، قاچاق و...( در صتتیانت از ماک یت ارضتتی، ملی و فراگیر دولت بی اری

ست ست پوزیمیوی ستظ مام آ  که پ سی گ راا ا شنا سمی  ها، ماک یت را به ل اظ ه

صل از ا سوای از آ  ین توجیه را به ل اظ اخالقی زیا  بار میکنندا و نمایی ما دانند. 

، ص. 1387)دیوتا ، « آنها»و « ما»که آنها، در تفکیک هویت ها در مرزبندی میا  

 اند. ( درگیر نوعی قیاوت اخالقی37
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وسمفالیایی و ت والت ناشی از جهانی چهارم آنکه، تقار  و انطباق میا  ع ر پسا

هایی برای دولت است که نه تنها عقیدا بر آ  است شد  رقیب شد  به واسطه پیدا

سوژا یعیف نقش  شدا، بلکه هر زما ، برآمد  که ت سبب  گی و کارکردی دولت را 

گنجتتد. در ع تتتر ستتترزمینی در این عقیتتدا میمرزی و بیدولمی، بیع تتتر بی

سازی ه ا سازوکارهای قل رو شد ،  سمای ت والت جهانی  سمفالیایی در را ساو نند پ

ندا مت و اثر تعین کن قاو های فراملی از خود م بل نیرو قا مت در م ند مکو ای ن واه

های رو در کنار ب را اند. ازینداشتتتت و به مرور در مام تیتتتعیف، تجزیه و ان الم

های مرکت جهانی ستتترمایه، ظهور و رشتتتد دولت و درپی چالش -درونی وامد ملت

للی، فراملی و چندملیمی و در نمیجه ال نهادهای ستتیاستتی، اقم تتادی و مقوقی بین

دولت رو به افوم استتت -یِ ملتپافشتتاری و نفوذ این نهادها، قدرت ماک یت مطلقه

(Brown, 2014, P. 22 ،و به تبع ) نفوذپدیر، معلوم ه گرایی فنی،  ومرزهای ستتیام

 اقم ادی و سیاسی به واسطه ت والت ناشی از جهانی شد  است.

 های درگیر بحران کرونا ا: واکنش دولتسازی مرزه. امنیتی3-4

شدا در ابمدا )شیوز ویروس کرونا  سما  ووها  چین  (در ماا ژانویهکه گفمه  از ا

شد شور 167بیش از  ، طی مدت زما  کوتاهیآغاز  را  (2020آوریل  22)تا  جها  ک

شورهای درگیر، UNHCR, 2020, April 22درنوردید ) (. به دنبام این مادثه غالب ک

تعلل ت امی مرزهای خود )زمینی، بدو  در نظر گرفمن پیامدهای اقم تتتادی آ ، بی

سمند به طوری  سایر نقاه جها  ب سایگا  و  هوایی، دریایی و گ رکات( را بر روی ه 

دد افزایش که اقدامات مفاظمی گوناگو  و بعیاً شدیدی را برای کنمرم مرز انجام دادن

گیرانه های گشتتت مرزی، ایجاد قوانین ستت تهای امنیت مرزی، تقویت آژانسبودجه

 تجهیزات و مرزی و استتتمقرار نیروها مهاجرت، ثبت بیشتتتمرین رکورد قرارداد کنمرم

سیاری در افزاری و نرم افزاری س ت  اکوادور، پرو، مم دا، ایاالت)جها   مرزهای از ب

 مقدونیه، پرتغام، هلند، لیموانی، لمونی، چک، ج هوری لهسما ، یونا ، کل بیا، برزیل،

سلوونی و... سلواکی، ا شدید نظامی و امنیمی  (ا از ج له این اقدامات بود که به نوعی ت

ساخت ) سمه  شمر مرزها را برج (. به طور Akkerman, 2020, P. 3-2شد  هرچه بی

ار ب را  ناشی از ویروس کرونا ها و اقدامات مرزی کشورها در مهای از کنشویژا پارا

 به شر  ذیل بودد 

ترین و ن ستتتمین اقدام ت امی ترین، فوریبدیهی الف. انسررداد فوری مرزها:

سریع و فوری  سداد  سریِ آ ، ان شورها در بروز یک ب را  به منظور جلوگیری از ت ک

شمن مرزها  شرایطی باز گدا ست. هرچند در چنین  به مرزها )زمینی، آبی و هوایی( ا
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منظور سط ی از ه کاری ضروی استد به ه ین دلیل مدیریت چنین ب را  هایی از 

جهت تیمین امنیت، خدمات، ستتتهولت در م ل و نقل و لجستتتمیک تابعی استتتت از 

های مشتتمر  مرزی. به تعبیری در شتترایط ب را  ناشتتی از کرونا، میزانی از ه کاری

سری پاندمی، چا شورها برای جلوگیری از مداک ر ت سریع مرزها راک سمن  ای غیر از ب

سهیل در امور م ل سو به منظور ت شمند و از دیگر  سمای وندا نقل و عبور مرزی در را

نقل کاالهای وپیشتتتبرد اهداف زنجیرا تیمین )نیازهای اقم تتتادی و امدادی و م ل

های مرزی )و اجبار در باز بود  مرزها(، ضرورت داشت. با ضروری(، میزا  از ه کاری

شرایطی بهای سدنظر می ن مام در چنین  سمن ر  و ملی مرزهای شدید کنمرم یا و ب

شورها م لی سیو  و سلولی نگرش با ک یای و به مکا  ایزوال  عنوا  به جغرافیایی ف

 ستترمد تا های فیتتاییتراکنش تقلیل یا و لغو هدف با انستتانی، هایستتازا زیستتمگاا

 اپیدمیک و بی اریهای کنمرم امکا  که استتت راا ملی اجمنای ناپدیر، هایضتترورت

فراهر  را ماکرو و میکرو انسانی هایسازا و انسانها سالمت تی ین و ای نی از مفاظت

 (. 1-2، ص. 1399نیا، کند )مافظمی

هرچند ستتتیاستتتت جلوگیری از ورود اتباز  ورود اتداع و مهاجرین:کنترل ب. 

سی، اقم ادی،  سیا بیگانه و مهاجرین در کشورهای گوناگو  با اهداف خاص امنیمی، 

صورت می شور، اقامت، و عبور اتباز پدیردظ با ایناجم اعی، فرهنگی و...  مام در هر ک

ری از بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت آ  کشور ارتباه دارد. سیاست جلوگی

سداد فوری  شی از ب را  ویروس کرونا در چارچوی ان ورود اتباز بیگانه و مهاجرین نا

به منظور جلوگیری از تستتتری آنی ب را  ها  با در ت امی  ،بود مزبور مرز که تقری

کشتتورهای جها  به اجرا در آمد. به طور م ام در طوم این ب را ، شتتبکه نظارت بر 

ز افزایش فشار و خشونت علیه مهاجرا  در برخی در گزارش خود ا 1خشونت در مرزها

شورهای  شورها )در ک  ,Border Violence Monitoring Networkلکا ( )بااز مرز ک

2020, May 28( )(، بسمن لنگرگاها و بنادر بر روی صیادا  )در مالت و لیبیTondo, 

2020, May 19الالمپورو کوا (، اخراج شتتتهروندا  غیرقانونی و مهاجرا  )در آمریکا )

(Lakhani, 2020, April 17 .و... خبر داد ) 

ب را  کرونا منجر به تشدید نظامی شد  مرزها شد،  سازی:ج. تشدید نظامی 

شمه باشد )  ,Akkerman, 2020بدو  آنکه واکنش و اعمراضات ع ومی را به ه راا دا

P. 10قالب  های گوناگو  در(. با شتتیوز ویروس کرونا کشتتورهای م ملف به شتتیوا

                                                           
1.The Border Violence Monitoring Network (BVMN( 
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 افزایش نیروهای مرزی و پرسنل نظامی )در آمریکا و اکوادر، کل بیا، برزیل، ج هوری

اسلوونی و...(، افزایش ادوات و  و اسلواکی ش الی، هلند، مقدونیه لیموانی، لمونی، چک،

 ,Sánchez, 2020)تجهیزات نظامی گشتتت مرزی )در مرزهای پرو، یونا ، فالند و...( 

May 6; Jaramillo & Parks, May 13)،  ،سمرش فناوری بیوممریک سانی و گ بروز ر

شمر  سازی هرچه بی صورت و غیرا اقدام به نظامی  سکنر  نظارت و کنمرم دجیمام، ا

. به طور م ام با شتتتیوز این ویروس دولت (Black, 2020, April 28)مرزها کردند 

به ایجاد ستتتپاا میلیو  دالر به منظور اقدامات نظارتی اقدام  100آمریکا با صتتترف 

شت دریایی، راا سمگااکنمرم مرزی، اخم اص ناوگا  ویژا گ ای و های رایانهاندازی ای

ایجاد ایسمگاهای کنمرم و نظارت مرزی ن ود. ه چنین اجارا پهپادهای گشت مرزی 

سط یونا  ) 1هیر  سرائیلی تو شت  های(، قراداد واگداری قایق ,May 2020IAI ,6ا گ

میلیو  یورو، قرداد ساخت شش قایق گشت  66/1ساملی ایمالیایی به لیبی به ارزش 

سمام شرکت آ سمرالیا با  سلطنمی ا میلیو  دالر  324به ارزش  2مرزی نیروی دریایی 

 (. Austal, 2020, May 1ای از این اقدامات بود )و... ن ونه

به  دیوارهای رواج و ساخت تشدید د. تشدید ساخت و رواج دیوارهای مرزی:

های خشتتتن عنوا  ب شتتتی از اقدامات نظامی ستتتازی مرز استتتت. در مقیقت روش

سی، دالیلی بر ش ند و مغناطی شی و رواج انواز مرزها هو سدادی چو  دیوارک روند  ان

 از طوری که بعدچه بیشتتمر مرزها استتتظ به  هرشتتد« نظامی -امنیمی»رشتتد به رو

 اشدا است. کیلوممره پدیدار جها  سراسر در یدجد مرز صدها سپمامبر، 11 م الت

شمگاا بمنى، امنیمى دیوارهای و جدید خاردارسیر  هاینکبا دریایى ممعدد، هایبازدا

 نارک و هامدارس، فرودگاا در بازرستتى هایایستتت بیوممریک، هایگدرنامه اطالعاتى

(، ه گی نشتتا  عزم جدی کشتتورها در Nail, 2016, P. 1دنیا ) ستتراستتر در هاجادا

ستظ تا جایی  برقراری امنیت مرزهای ملی در برابر تهدیدهای رو به گسمرش جهانی ا

که دیوارکشتتی تبدیل به ستتیاستتت مرزهای امنیمی در غالب کشتتورهای جها  شتتدا 

ست. ت  یر دولت آفریقای جنوبی و زی باوا برای م ارکشی و ترمیر  ممر کیلو 40ا

(، و ت تت یر دولت آمریکا برای AFP, 2020, March 20ای مشتتمر  )دیوار در مرزه

هایی از دیوار مشتتتمر  با مکزیک از ج له این اقدامات در برابر ستتتاخت قستتت ت

 (.Roberts, 2020, March 14گیری ویروس کرونا بودا است )ه ه

 . بحران کرونا و آینده مرزهای شننن4-4
                                                           

1 Heron 
2 Austal 
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سر ج سرتا شد  مرزها در  سمه  سطه ه هدر مالی که ب گیری ویروس ها  به وا

جایی بهدلیل جا شتتد، اما این مستتئله در ات ادیه اروپا بهکرونا، امری عادی تلقی می

 & Lindholtآزاد نیروی کار و شهروندا  در نوز خود، از این جهت ب ث برانگیز بود )

et al, 2020, p. 1-2سع ( که ات ادیه اروپا شنگن ه وارا  سطه توافقنامه  ی ن ود به وا

شروعیت  سمفالیایی م ساو ساملی/ پ ست پ سیا بر مفهوم اروپای بدو  مرز، در قالب 

 و شتتتنگن منطقه در فیزیکی موانع (. در این چارچوی لغوBalibar, 2004بب شتتتد )

سعه و فرامرزی های ه کاری در خ وص ات ادیه های برنامه سات تو س فرامرزی  مؤ

اجم اعی در این ات ادیه  ادغام های پروژا هایی بودند در جهت م ایت ازه گی طر 

(Opiłowska, 2020, p. 591.) برگزیت، پناهجویا ، های فزاینداب را  وجود، این با 

 گیریه ه شیوز پس از آ  و اروپا، تروریسر، سراسر در گرایانهملی هایجنبش امیای

اروپای بدو   ( نشتتا  از آ  دارند که آینداOpiłowska, 2020, ibid) ناشتتی از کرونا

 مرز، فاقد یک اط ینا  دائ ی استتتظ از این جهت، به واستتطه ب را  های نام بردا،

 ات ادیه اند،شتتدا ناپدید اروپایی شتتهروندا  برای مرزها رستتد،که به نظر می درمالی

 شتتنگن باز مرزهای رژیر امنیت چارچوی در را هاییبررستتی ای،فزایندا طور به اروپا

ست کردا آغاز سام (.  Borriello, 2020 &Salihoglu) ا سطه ب را   2015از  )به وا

 روند و به رشدی اروپا، ات ادیه مرزهای در سازی مائل و مهاجرا  و پناهندگا ( دیوار

شمهظ شدا در مرزهای این ات ادیه، از طوری به دا ساخمه  دیوار  2که تعداد دیوارهای 

 19( الی Benedicto &Brunet, 2018, p. 22-23م( )2017دیوار ) 17م( به 1990)

ات ادیه  عیو کشور 28( رسید. از Hafiz Mehmet, 2019, March 7م( )2019دیوار )

سپانیا، 10اکنو ، اروپا، هر شور ا سما ، یونا ، ک سما ، مجار سلوونی، اتریش، بلغار  ا

 مرزهای در دیوارهایی مهاجرت از جلوگیری برای لیموانی، و استتتمونی لمونی، بریمانیا،

در مقیقت ن تتب دیوارهای  .(Benedicto & Brunet, 2018, ibidاند )ستتاخمه خود

 مقدونیهظ -بلغارستتتما ظ یونا  -ترکیه  یونا ظ -بمنی و ستتتیر خاردار در مرز ترکیه 

لیمونی، واکنشی است  -اسمونی  -نروژ  کرواسیظ -مجارسما   صربسما ظ -مجارسما  

هلند به  مهاجرت. به طور م ام،ید ناشتتی از ویژا تهدهب ی رو به گستتمرشظهابه تهدید

 در اینردا هایمائل یا و دیوار کیلوممر 1000 به نزدیک اخیر دهه ستتته تنهایی در

 ,Hafiz Mehmet)است  برلین دیوار طوم برابر شش میزا  این که شدا کشیدا اروپا

2019, March 7). اروپای ایدا که داد نشتتتا  کرونا، ویروس گیریدر مج وز، ه ه 

 ,Opiłowska)نیست  مقاوم ب را  برابر در مرز بدو  دنیای لوای در شدا قل روزدایی

2020, p. 599به ( ظ با واکنشمی نظر ازاین رو  ناشتتتی از خطر رستتتد ه راا  های 
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به واسطه اقدامات ضد مهاجرتی، صیانت و مفاظت از مرزهای  گیر وهای ه هبی اری

شیوا ّسنمی مرزداری،ملی و   Radil & etمرز، ادامه یابد ) بدو  اروپای در ممی های 

al, 2020, p. 136.) 

تجزیه و تحلیل )بحران کرونا و دگردیسی مرزها در عصر . 5

 پساوستفالیایی دولت(

سمفالیایی، نظام از گدار ع ر در شی شبیه جها  و شهر» کمای از ب  « ق ه دو 
 تاریکی، و روشنایی و ابلهی، خردمندی چو  ممیادی عناصر یعنی استظ چارلز دیکنز

علی و دارد خود در را و غیرا بدی خوبی و کفر، و ای ا  فقدا ، و وفور ناامیدی، و امید

صت کهاین رغر ست وجود به زیادی هایفر شکالت و هاچالش با جها  امّا آمدا ا  م

 (. 748-749، ص. 1384روست )راست، روبه ایاعدید و جدی جدید،

پستاوستمفالیایی، دنیای بستیار پرآشتویِ جهانی شتدا، نستبت به اکنو  در نظام 

(. 22، ص. 1399دورا  گدشمه، به طرزی ژرف، دچار دگردیسی شدا است )خلیلی، 

های ستتی ستتاله مدهبی ای بود که پس از پایا  جنگاگر پی ا  وستتمفالیا، عهدا نامه

سمین1618-1648) شد و ن  سمه  شورهای اروپایی ب صلح  ( در اروپا، میا  ک پی ا  

های آمد و به عنوا ِ الگوی معاهداچندجانبه پس از رنستتانس در اروپا، به شتت ار می

ال للی )مانند جامعه ملل و ستتتازما  ملل مم د( در یادها ماند و استتتاس بزرگ بین

تواند ال لل شتتتد، پیامدهای دنیاگیریِ کرونا، نیز میگیری قانو  و مقوق بینشتتتکل

غازهای دیگر باشتتد. کرونا خالقِ ل ظه نووستتمفالیا در جها  ستترآغازِ ری ت گرفمنِ آ

 (. 1-2معاصر است )ه ا ، ص. 

 از سرد، جنگ دورا  در برلین دیوار سقوه ه چو  کرونا ب را  ناشی از ویروس

سی، نظامی، امنیمی و یک ویروس میچگونه جهت که  این سیا تواند نظر اقم ادی، 

 عدم که استتت ایدهنداتکا  جهانی پدیدا ،اجم اعی کل جها  را به چالش بکشتتد

دامنه . (Nye & Walt, 2020, March 20) کرد تربرجستتتمه را جهانی نظر در تواز 

های قر  بیستتتت و یکر و شتتتاید هر به عنوا  یکی از ب را ) تیثیرات این ب را 

ها عدا (بزرگمرین آن که  بازطرامی وبه مدی بودا  باعث  قدند، ب را  مزبور   ای معم

و هندستته جدید  (Allen et al, 2020, March 20) ال للتعریف شتتاکله نظام بینباز

های هایی جدیدی از رقابتگیری گونه. شتتکلخواهد شتتد نظر ژئوپلیمیکی در جها 
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ها، از نمایی این بندی جدید قدرت و بازنگری در ستتتیاستتتت دولتژئوپلیمیکی، قطب

 ب را  در آیندا است.

گرایی ها، رفمن به ستتت ت درو س اثرات این ب را  بر دولتاز نظر ریچارد ها 

( Haass in Allen et al, 2020, March 20)بیشتتمر و ت رکز بر ت والت درو  مرزی 

(، تشدید Niblett in Allen et al, 2020, March 20در چارچوی خودکفایی گزینشی )

ها و ای نامرئی )ویروسها نستتتبت به تهدیدهگرایی، تغییر در پندار و رفمار دولتملی

ای، پرتوها و های رایانهم تتتنوعی، ویروس های هوشها، ستتتیستتتمرپاتوژ ستتتایر 

بود، که ه ه آنها در چارچوی م افظت  و... (Nye, 2020, March 20)( تشتتعشتتعات

ست کنمرم مرزی  سیا شت به  سرزمینی قابل  درمرزی و بازگ دفاز از مرزهای ملی و 

دنبام این مادثه غالب کشتتورهای درگیر، بدو  در نظر  به بیا  استتت، به طوری که

تعلل ت امی مرزهای خود )زمینی، هوایی، دریایی گرفمن پیامدهای اقم تتادی آ ، بی

س سایر نقاه جها  ب سایگا  و  شامل مرزهای باز و گ رکات( را بر روی ه  مند و این 

شروعیت شنگن هر می شید  شد. در مقیقت در مالی که ترس ه چنا  برای م ب 

، به واستتطه این ب را  غری مرز های کنمرم دقیق و شتتدید مرزی مهر استتتبه رژیر

 Borrielloاند )ای نقش خود را عوض کرداساز و مهاجر شرقی/ جنوبی مداقل ل ظه

and Salihoglu, 2020, March 20 .) 

 در مرزها ناق  و غیرستتیستتم اتیک و شتتمابزدا کنمرم یا و در مج وز، بستتمن

( 1-2، ص. 1399نیا، ها )مافظمکومت اقدام اولین م لی و ملی م ملف هایمقیاس

به  یام روشتتتنی  های مهر و پ مد یا برای کنمرم این ب را  بود. این ب را  دارای پ

 معمقدین و اندیش ندا  پایا  ع ر مدر  و دولت وسمفالیایی بودد 

سی و خیزش مجدد مرزها:  سمین پیامد مهر،الف( دگردی اغراق  به عنوا  ن 

عامل خیزش مجدد مرزهای جغرافیای سیاسی در ه ه  ،ب را  نیست اگر بگوییر این

بود )اه یت در  مقیاس در اصتتتل تفکیک ال للی ها از م لی/ مکانی تا بینمقیاس

ی یک ستتلستتله مراتب از ستتطح فردی، خانوادگی، تا ستتطح م لی، امرز دارهویت(. 

ست )نامیه ساس آ  ت ایز یافمگی Smith, 2000, P. 725ای، ملی و جهانی ا ( که برا

سمرش می سی )بینجغرافیایی گ سی در هر مقیا سیا ال للی، یابد. مرزهای جغرافیای 

فه ذاتی تفکیک و جدایی  تیمین ملی و فروملی(، دارای وظی گاری )هویت خاص(،  ان

ست.  سانی، و نیز کنمرم جریانها و فرآیندهای بینابینی ا سازا ان یا و  ب را  امنیت ف

کرونا بیش از پیش مقیاس مرز جغرافیای ستتتیاستتتی را قابل فهر، خوانا و با اه یت 

ستتاخت، که در این بین عالوا بر قد کشتتید  مرزهای بین ال للی، مرزهای داخلی و 
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شکام قرنطینه سمایی، مکانی و...( به ا شهری، رو سمانی،  شهر سمانی،  های فرو ملی )ا

گداری اجم اعی( فعام شتتتدند  ادی )فاصتتتلهمکانی/ فیتتتایی و ممی مرزبندی انفر

 (. 4، ص. 1399نیا و ام دی )ی(، )مافظ

شدت بر هایی که بهگرایی، یکی از مؤلفهدر نظریه واقع دولتی:بیانناره رد ی(  

صلی روابط بین هامکومتشود، آ  تیکید می سمند که بازیگرا  ا سای ه ال لل به م

ها )نظر، های ممعدد دولت ، غافل از مسئولیتجهانی شدتبیین درمالی که  .آیندمی

امنیت، اقم اد، تیمین اجم اعی و...(، آنها را در کنار سایر بازیگرا  عرصه جهانی تنها 

بازیگر می ندیک  به موازات  دا بازیگرا  که  ند ستتتایر  های غیردولمی، ستتتازما مان

ستملیمی های چندشرکتال للی )جهانی و منطقه ای(، سازمانهای بین های ، تروری

هانیبین های ج بازار فای نقش می ال للی،  به ای ند. و غیرا  بدیهیپرداز ترین اولین و 

سئله ضطراری  م شرایط ا ست که  شی از تهاجر ویروس کرونااین ا به ما یادآوری  نا

 بازیگرا  اصتتلی ستتیاستتت جهانی هستتمند.های ملی مه مرین مکومتکند که می

شتتتود، انستتتانها قبل از هر چیز چشتتتر به میهنگامی که خطرات جدیدی ایجاد 

 .(Walt, 2020, March 9) دارند خود های ملیتمکوم

گرایا  را مموجه این امر کرد که به وقت  جها  ،در مقیقت شتتتیوز ویروس کرونا

، مستتئولیت مفظ و تهدید امنیت، ستتالمت و منافع ستتازا انستتانی ملت خوف و خطر

ملی و درو   امری ن ستتت ، بلکهجهانی و فرامرزیامری شتتهروندا ، نه و منافع جا  

ملی است. مکومت های برعهدا  کشورها،مرزهای ملی کشوری است که در چارچوی 

 ها با توجه به بعد پاندمیک و گستتتمرش جهانی و کروی ویروس کرونا،البمه مکومت

ا  برای مبارزا و کنمرم آ  ناگزیر از ه کاری و ه راهی با یکدیگر با م وریت ستتازم

 (.4، ص. 1399نیا و ام دی )ی(، )مافظملل بویژا سازما  بهداشت جهانی هسمند 

های ملیملیج(  به مرز بازگشررت  یت جنبش: گرایی/  ها و امروزا موقع

های ملی، منافع ملی، خود اتکایی و فرایندهای ستتتیاستتتی که بر هویت ملی، ارزش

نتد، در بین مردم گرایی کشتتتوری و رد دیگرا  و تعریف خودی تتیکیتد داردرو 

کشتتورهای م ملف جها  رو به افزایش استتت. بنابراین، افزایش نقش کنمرلی مرزها، 

که ریشتتته آ  در این استتتت که امنیت ملی، منافع و هویت ملی در خطر استتتت، از 

(. تیعیف جهانی 10-1، ص. 1390نیا، گرایی جدید است )مافظشاخ  توسعه ملی

تناستتب رشتتد ملی گرایی و استتمقالم ملی به شتتد  و تقویت دولت های ملی، و به 

واستتطه ب را  های فزایندا، از نشتتانه های جها  پستتاکرونا استتت )بیات و ه کارا ، 

 (. 616، ص. 1400
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 کشورها ژئوپلیمیکی روابط در د تغییرکشورها ژئوپلیتیکی روابط در تغییر د(

 و فقیر ب رانی، زدا، جنگ نیافمه، توستعه ه ستایگا  از ناشتی تهدیدهای واستطه به

 مهاجرت، قالب در بردا نام مستتائل مستتمقیر طور به که آ  از ناشتتی تبعات و غیرا

سر، سائل قاچاق، گیر، ه ه ها بی اری شیوز تروری ست م  م ملف گونه و م یطی زی

 بارز م ام دهدظ می قرار هدف را مبد  کشور مرزی و سرزمین ماک یت غیرا و ناامنی

( توسعه درمام کشور یک عنوا  به) مکزیک مشمر  مرزهای بر ب را  این اثرات آ ،

شور یک عنوا  به) آمریکا و سعه ک سبت به موزا پیرامونی  (یافمه تو و ات ادیه اروپا، ن

 .است آ 

گرایی در برابر جریانهای در مقیقت ب را  ویروس کرونا به تقویت جریانهای ملی 

شت ملمها و منطقه گرایی و جها  مکوممها به درو  مرزهای ملی ک ک گرایی و بازگ

گرایی و تیکید بر اقم تتتاد ملی، ترجیح خود ملی نستتتبت به دیگر خواهد ن ود. درو 

ست سیا ضد مهاجرتی و غیرا ازج له پیامدهای این ب را ملمها، اع ام  ست،  های  ا

ویروس  گرایی افراطی نیز بگردد.های ملیکه م کن استتت باعث بروز و تشتتدید گونه

شور و هویت ملی خود باز میکرونا  ضطرار، مردم به ک شا  داد که در مواقع ا گردند. ن

زیرا آ  را پناهگاا و خانه خودی و آرما  نهایی زیست خود می دانند. ن ونه ای از این 

دستتت، انمقام دانشتتجویا  خارجی در کشتتورها در جریا  ب را  کرونا به کشتتورهای 

 هایی هسمند. ی جهانی فاقد چنین ویژگیاصلی و وطن خود می باشد. زیرا نهادها

سویی، این ب را  سازی  از  شکار  مکانی، بی و غلظت ورات و ت یالت واهی با آ

نشتتا  داد، گرچه ویروس کرونا یک  مرزیستترزمینی، بیمکوممی، بیکشتتوری، بیبی

پدیدا جهانی و چالش بشتتری استتت، اما باعث تقویت ماک یت ملی و قد کشتتید  

های ل للی برای دفاز از امنیت ملی از سویی، و مسئولیت پدیری مکومتامرزهای بین

در درو  مرزهای ملی گردید، و ممی در  19ملی برای مبارزا با تهدید اپیدمی کووید 

این فرآیند نقش کنمرلی مرزهای درو  کشتتتوری و م لی کشتتتورها نیز فعام گردید 

 (.2-3، ص. 1399نیا و ام دی )ی(، )مافظ

سی جغرافیای در پایه مفاهیر یادآوری ض ن کرونا، ب را  تردیدبی   ملت،) سیا

 ماک یت اصل از دفاز در مرزها نقش یادآوری با ،...(و قل رو دولت، مکومت، سرزمین،

ضی، ت امیت ملی، سمقالم ار شدار ،...و خواهی قل رو ملی، ا  جهت در بود مجددی ه

ب را  با  این بگوییر اگر نیستتتت اغراق. مرزها به عقالیی نگرش و اندیشتتتی فلستتتفه

یایی، فال جدد نظر وستتتم جدد خیزش یادآوری م ها م لب  مرز قا یدا در  پد بود. این 

سمفالیای نوین، با یادآوری لزوم اعم اد به روش سمی در تیمین امنیت ملی و های رئالی
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سمفالیایی در لوای جها   ساو سمی نظام پ ضیات ایدئالی ست بود  فر ُس سرزمینی،  و 

سرزمین را به ایداملمی، دنیای بدو  ولمی، بیدوطنی، بی شد  مرز و  پردازا  جهانی 

 (. 148، ص. 1399نیا و ام دی )الف(، گوشزد ن ود )مافظ

های در مج وز تجربه ب را  ناشتتی از کرونا با رد فرضتتیه کر اثر شتتد  ویژگی

شا  می سیاری از نقشوسمفالیایی دولت ن ساوسمفالیایی ب سنمی های دهد در ع ر پ

ها ک اکا  پابرجاستتت و مرزها نه تنها رنگ نباخمه، که مانند گدشتتمه م افظ و دولت

شد   ست امنیمی  ست. بدیهی ا سر راا عوامل بیرونی در دولت ملی ا سد م ک ی بر 

بیشتتتمر مرزها و برجستتتمه شتتتد  نقش آنها در آیندا، از طریق اقدامات ضتتتروری و 

ست دیطر  سیا شدید  سدادی در قالب ت س تهای ان شی، تدوین قوانین  گیرانه وارک

نظامی و... به واسطه تهدیدهای روزافزو  ناشی از در   -مهاجرت، رشد صنایع مرزی

سمردا )نظیر  سویی تهدیدهای گ سو، و از  سعه تکنولوژی و فناوری از یک  شد و تو ر

سر مجازی، مهاجرت سری، ال للی در اثر جنگ و ناامنی، بی اریهای بینتروری های م

سرایت جنبشم ال سا ، ترس از  سایبری، قاچاق مواد م در و ان های اجم اعی، ت 

سیاسی جها  از ظهور ملی گرایی جدید، پدیدارشد  کشورهای جدید بر روی نقشه 

شد ، ب را  هویت و...( به شی از واقعیتفردای جهانی  های جها  امروزی عنوا  ب 

ی بزرگ بازدارندگی این مج وعه ما به مفهوم پی برد  به اه یت مرزها در کنمرم و

های ترس، مرزهایی (. به دقیق ترین تعبیر، گونه120ها استتتت )ه ا ، ص. از ناامنی

های کنمرم دقیق مرزی مهر کند که برای مشتتتروعیت ب شتتتید  به رژیرایجاد می

 (.Borriello and Salihoglu, 2020, March 20است. )

 گیری. نتیجه6

های نظری فرااثبات ظام وستتمفالیایی به تیستتی از بنیا معمقدین به فروپاشتتی ن

شد ، عقیدا دارند که جها  کنونی  شی از فرایند جهانی  گرایانه و ممعاقباً ت والت نا

های مدر ِ ای موسوم به نظام پساوسمفالیایی شدا، که ه انند گدشمه پدیداوارد دورا

دیگر آ  کارایی ُسنَمی خود  ماصل از میراع وسمفالیایی نظیر دولت، سرزمین و مرز،

مقاله مزبور با م وریت قرار داد  ب را  کرونا در را ندارند. در چارچوی این مدعا، 

دولت وسمفالیایی و  ع ر در دو کانو  مقایسه و بررسی اه یت، نقش و جایگاا مرزها

دورا  موسوم به  دولتظ این پرسش مورد واکاوی قرار داد، که در ع ر پساوسمفالیایی

ها و تهدیدهای ممعدد و فزایندا جهانی، نظیر ع تتر پستتاوستتمفالیایی، با وجود ب را 

ب را  ناشی از ویروس کرونا، آیا پدیدا مرز و قل رو به عنوا  میراع ع ر وسمفالیایی، 
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گرایی و مدعیا  فراآمد  نظر پساوسمفالیایی گونه که اندیش ندا  مکاتب پسااثباتآ 

سش این معمقدند سب به این پر ستب در پا شد  ا س ت کر رنگ  ضروری و به  ، غیر

نفی کنندا مرز و قل رو از ستتوی  هایفرضتتیه مطر  شتتد که استتمدالم و اندیشتته

یایی و مکاتب فرااثباتی، با معمقدین و اندیشتتت ندا  فرا آمد  نظر پستتتا وستتتمفال

پساوسمفالیایی )به  های کنونی فیای جغرافیایی، مطابقت ندارد. ت والت ع رواقعیت

شد تکنولوژی یای مجازی و ر سریع اینمرنت، ف شد  سطه ر های جدید( باعث کر وا

رنگ شتتد  و بی اه یت شتتد  مرزها نشتتدا، بلکه تنها ممنوز تر شتتد  و پیچیدا تر 

شد  کارکرد مرزها را به دنبام داشمه است. ضرورت دولت دارای ماک یت و برخوردار 

بع آ  وجود مرز، به فراخر تهدیدهای موستتتع و چند بعدی و از امنیت و اقمدار و به ت

ست. در مقیقت در ع ر  سفی و عقالنی ا ضرورت فل سهر خواا، یک  بازیگرا  ممعدد 

کنونی، مرزها به یک ساخمار قانونی پویا، چابک و پیچیدا تبدیل شدند که روز به روز 

پدیدا کرونا در قالب  در مام دگردیستتی، پوستتت اندازی، بازتولید و تولدند. به واقع،

سمفالیایی در  ساو ضیات نظام ادعایی پ سمی فر ُس شکار ن ود   سمفالیای نوین، با آ و

مرز و ستترزمین و...، اه یت دولت ملمی، دنیای بدو  دولمی، بیلوای جها  وطنی، بی

 و مرز )دولتِ داری ماک یت و قل رو( را بیش از هر زمانی آشکار ساخت. 
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