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  دهيچك
مردمـان منـاطق    ةزنـدگي روزمـر  هاي انساني،   هايي براي كنش    زمينه مثابة مرزها، به
 گونـاگون اي را در ابعـاد    ويـژه  هاي هتأثير قرار داده و تجرب تحت شدت بهمرزي را 

و سياسي براي مردمان سـاكن در ايـن منـاطق رقـم      ،اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي
بــا درگيــري بــا  راه هـم مــرزي  ةانـد. ادراك مفهــوم مــرز بـراي مردمــان منطقــ    زده

ـ  ن ابعاد گوناگون استدر ايهايي   وضعيت اسـت كـه   ه هو با توجه به اين نوع تجرب
با استفاده  كههدف اين است اين پژوهش در گيرد.   از زندگي شكل مي نانآادراك 

از پارادايم تحقيق پديدارشناسي تفسيري معاني و ادراكات مردمان شـهر نوسـود از   
 نـان آهـاي    هنيـت مرزي و چگونگي زندگي مرزنشيني را در بيناذ ةزندگي در منطق

گيـري هدفمنـد     . واحدهاي نمونه در اين پژوهش با اسـتفاده از نمونـه  يمكنبررسي 
شونده حجم نمونه به اشباع رسـيد.   مصاحبه 33كه پس از انتخاب  ،اند  انتخاب شده

 ةمشـاهد سـاختارنيافته،   هاي عميق  ها در اين پژوهش مصاحبه  گردآوري داده روش
بـا اسـتفاده از روش تحليـل     ،اند. در نهايت  ميداني بوده هاي  و يادداشت ،مشاركتي

 يبـرا  ياصـل  يـة ما درون، شش )Van Manen, 1990( مانن  ها بر مبناي طرح ون  داده
ها   از داده نانآمعنايابي  ةنحومرزي شهر نوسود و  منطقةمردمان  ةزيستبيان تجارب 

 چرخـة در مركـز  «اين پـژوهش شـامل    در اصلي هاي  يهما درونبيرون كشيده شد. 
نداشتن بر  كنترل«، »شدن)  زا احاطه  اضطراب اوضاع ةواسط  به( بودن  دلهره و اضطراب

ــردرگمي   ــاس س ــاع و احس ــودن  «، »اوض ــات دورب ــز توجه ــاس  از مرك (احس
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و ، »هاي سازگاري  استراتژي« ،»هاي عمومي  درگيربودن با نگرش« ،»شدگي)  فراموش
هـاي ايـن پـژوهش      كلي، يافته طور به شوند.  مي» اثرگذارعوامل  دركتالش براي «

كنندگان در اين پژوهش  شركتزندگي مرزنشيني براي  ةتجرباست كه    اين گر بيان
ها   و نگراني ،ها، مشكالت  كه چالش گيرد  الهام مي اي هاي فرهنگي و زباني  از تفاوت

هـاي    مشـكالت و سـختي   دركگويـان در تـالش بـراي      كنند. پاسـخ   را تشديد مي
دهند و از اين طريق روابطي را بين خـود و    ها مي  شان معناي جديدي به آن  زندگي

 كنـد.  را بازنمايي مي نانآدهند كه در نهايت مرزهاي هويت قومي  ديگران شكل مي
ت و شود تـا مشـكال   گويان موجب مي  معاني پاسخ ةواردشدن اين عناصر در گستر

  شوند. ها اين امكان را پيدا كنند كه در موقعيتي ديگر مطرح   نگراني
ي هدفمنـد،  گيـر  مرز، مرزنشيني، فضا، پديدارشناسي تفسيري، نمونـه  :ها كليدواژه
  عميق ساختارنيافته. ةمصاحب

 

  . مقدمه1
گيـري    بـا شـكل   زمـان  هـم توان   ها را مي  گيري آن  كه تاريخ شكل اند هاي نويني  مرزها پديده

هـاي نـوين در     گيـري دولـت      ها) دانست. تا قبل از شكل  ملتـ  (يا دولت هاي جديد  دولت
مسـتقل   صـورت نيمـه   مناطق سرحدي كه بهسياسي با مناطق سرحدي مواجه بوديم.  ةعرص

نوعي تحت حاكميت مشترك دو امپراتوري مجاور بودنـد كـه بـا افـزايش      بهشدند   اداره مي
كردند. تفاوت ميان مناطق سرحدي و مرزها اين   اطاعت مي آن امپراتوريقدرت هر كدام از 

مناطق عوامل چنـدان  اين است كه در مناطق سرحدي شدت كنترل پايين است و در نتيجه 
هاي نوين و دسترسي   دولتگيري     اما شكل ،قوي و دقيقي در جدايي مكاني و فضايي نبودند

گيري مرزهايي با مختصات دقيق و تابع قوانين   براي شكل را اوضاعه رفت پيشهاي   يفنّاوربه 
فضـايي   دهـي  شكلعواملي قوي در  مثابة . از اين زمان به بعد مرزها بهكردالمللي فراهم  بين

  آفريني كردند. نقشفرد  هاي منحصربه  خاص با ويژگي
فضا عاملي قـوي در  آورد.   ميوجود  بهخاصي را براي ما  هاي ربهبودن در هر فضايي تج

و  ،هـاي ازدواج، كيفيـت آموزشـي     ، فرصـت نانآشغلي  ةآيندتعيين سرنوشت افراد، نوع و 
يكـي از عوامـل اصـلي تحديـد فضـايي       در حكـم مواردي از اين قبيل اسـت. مرزهـا نيـز    

اين است كـه   گر بيان. اين امر كنند  خاصي را براي مردمان مناطق مرزي ايجاد مي هاي هتجرب
اي قوياً ادراكي   جنبه ،گذشته از مفهوم سياسي خود ،اجتماعيهاي   ديگر پديده مانندمرزها ه

تـوان مرزهـا را     كـه مـي    نظر از اين  صرف، گيرد  ميكه در جريان زندگي روزمره شكل د دارن
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اسـت؛ در   پـذير نا نيـز اجتنـاب    هاي قراردادي دانست و بنابراين هـر گونـه پيامـد آن     پديده
هايي را براي افراد سـاكن    ها و فرصت  تواند چالش  يافته مي  وضعيت كنوني، يك مرز سازمان

 ةنتيجـ كـه در    و يا ايـن  اند ها يا ذاتي مناطق مرزي  ها و فرصت  . اين چالشدكندر آن فراهم 
، مردمـان  انـد. بـراي مثـال       وجود آمـده  شده در اين مناطق به هاي اعمال  گذاري  سياست ةشيو

گونـه   كـه بـا هـر    اند ساكن در مناطق مرزي نخستين شهروندان واقع در يك قلمرو سياسي
تواند طيف وسيعي از   شوند. اين تحول مي  رو مي  تحول ايجادشده در واحدهاي سياسي روبه

مداران براي افزايش يـا كـاهش همكـاري بـين       هاي سياست  گيري  ، از تصميمرا ها  دگرگوني
هـا بـيش از هـر جـاي ديگـري در        شامل شود. بازتاب اين دگرگوني ،وقوع جنگ تا امرزه

  است. پذير يتؤمناطق مرزي ر
توان مصادف   گيري و تدقيق مرزهاي ايران (به معناي امروزي و خط مرزي) را مي  شكل

 هرچنـد كارآمدن يك دولت متمركـز مـدرن در ايـن دوره دانسـت.       پهلوي و روي اندوربا 
نگ چالدران نيز مشـاهده  جاز  صفوي و بعد اندورتوان در   تالش براي تحديد مرزها را مي

 اندورگيـري دولـت متمركـز پهلـوي و       با شـكل  خصوص به ي كشور ما؛ تدقيق مرزهادكر
  بوده است. زمان همرضاخان 

 اسـتان مـرزي   16كيلومتر خط مرزي با كشورهاي همسايه داراي  8000اكنون با  همايران، 
درصد  49ها حدود   شود و اين استان  درصد از مساحت آن را شامل مي 50است كه حدود 

و مـذهبي بـا    ،انـد كـه از لحـاظ زبـاني، قـومي       داده   از جمعيت كل كشور را در خود جاي
و  قـادرزاده ( هستند تا با مناطق مركزي كشور تر بيشهاي   جوار داراي قرابت كشورهاي هم

  .)62: 1392، همكاران

بررسـي   راها عمدتاً در سطح كالن اين پديده   گرفته در سطح دانشگاه تحقيقات صورت
انـد. در نتيجـه توجـه بسـيار       و رويكردي پوزيتيويستي و كاركردگرايانه به آن داشتهاند   هكرد

 شـده  انجـام ان اجتماعي اين مناطق شـده اسـت. تحقيقـات    گر كنشاندكي به سطح خرد و 
منـاطق مـرزي و مركـزي بـوده و وضـعيت       ةتوسعهاي زندگي و   تفاوت بين تجربه گر بيان

 ؛انـد   تـر ارزيـابي كـرده     منـاطق مـرزي مناسـب    در مقايسه بامناطق مركزي را از نظر توسعه 
در مقايسه هاي مناطق مرزي   اند كه استان  ها حاكي از اين واقعيت بوده  نين اين پژوهشچ هم
 ةهزينـ هايي از قبيل ميزان مواليـد، رشـد جمعيـت، سـواد،       نظر شاخصهها از   استان ديگر با

؛ 1383شـايان،  ( وضـعيت نامناسـبي دارنـد    تو مهـاجر  ،ناخالص سرانه، اميـد بـه زنـدگي   
 زياري؛ 1390، و همكاران تقوايي؛ 1388، و شريف عندليب؛ 1391، و همكاران زاده ابراهيم

اما درك بهتر ماهيت و چيسـتي ايـن نـوع زنـدگي نيازمنـد توجـه بـه         ،)1388، و همكاران
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 ةروزمرتا بر زندگي  يمكن  مياين تحقيق سعي در ان در اين مناطق است. گر كنشهاي   تجربه
  .يمكن را بازخواني آنان هاي صحبتو كنيم مرزنشينان تمركز 

روزمـره و  مرزنشـيني در جريـان زنـدگي     ةپديـد يكي از نكـات محـوري در بررسـي    
يابي   تواند در دست  اي مي  يابي به بيناذهنيت مردم اين مناطق اين است كه چنين بررسي  دست

نين وضعيت اين افراد از چ هماز زندگي در مناطق مرزي و  نانآبه شناختي ملموس از تلقي 
 خصـوص  بهزندگي روزمره كمك كند. اين شناخت  هاي  ها و فرصت  چالشمواجهه با نظر 
از اهميـت   ،منطبق نيست آن  كه مرزهاي فرهنگي با مرزهاي سياسي ،وامعي نظير ايراندر ج
هاي مناسبي براي حل بسـياري  كار راهيابي به   تواند در دست  ي برخوردار است و ميتر بيش

  .كمك كند ،اي  منطقه ـ هاي فضايي  از قبيل نابرابري ،مسائل
 ،مردمـان منـاطق مـرزي از ايـن پديـده     هاي   در شناخت بيناذهنيت ،محوري ديگر ةنكت

اسـت   هـايي نين شناخت تأثيرچ همروزمره و  شناخت پيامدهاي اين نوع ذهنيت در زندگي
گـذارد.    هـاي مردمـان ايـن منـاطق بـاقي مـي        دادن بـه كـنش   در جهـت  اين نوع ذهنيت كه
ي ايـن پديـده   اثرگـذار توانـد بـه درك وضـعيت      چنـين شـناختي مـي    ،تـر   دقيـق   عبارت به
 ةمطالعـ  چـه  آنهاي جمعي در اين منـاطق كمـك كنـد.      يابي  خصوص ترجيحات هويت  در

ر دچـه تـأثيري    نـان آكند اين است كه نوع نگاه   جسته مي  هاي مردم مناطق مرزي را بر  تلقي
موضـوع اصـلي پـژوهش     ،گذارد؟ بنابراين  هويت قومي و ملي ساكنان اين مناطق مي ةرابط

ر دحاضر بررسي تلقي مردمـان منـاطق مـرزي از زنـدگي مرزنشـيني و آثـار ايـن زنـدگي         
  ست.ان اآن ةروزمر هاي ربهتج

 مرزي نوسود است. نوسود يكي از شـهرهاي اسـتان   ميدان تحقيق در اين پژوهش شهر
تكلـم   (زبـان كـردي)   هـورامي به گـويش  اين شهر  انمردمكرمانشاه در غرب ايران است. 

بـار   چنـدين تـاريخ   يطـ دارد و  اي تاريخي طـوالني  ةسابقاين شهر كوچك مرزي  .كنند  مي
ايـران و عـراق بـه     ةسـال  هشتاست. در جنگ ده شاما هر بار مجدداً بازسازي  ،ويران شده

از نظـر تجـارت مـرزي اهميـت      اي كامل تبديل شده بود و اكنون بازسـازي شـده و    ويرانه
  .استپيدا كرده ي بسيار
  

 . اهميت و اهداف تحقيق2
مقوالت اجتماعي ذهني است. سؤال ايـن   ديگرهمانند » نييمرزنش« ةمقول تيواقع از يخشب

كننـد. در نگـاه مردمـان منـاطق       است كه مرزنشينان چگونه اين پديده را درك و تفسير مـي 
 مقولةي در پشت اين چهارچوبها و   به چه معناست و چه زيرمقوله» مرزنشيني« مقولةمرزي 
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يابي بـه چنـين هـدفي      كنند. دست  كلي وجود دارد و افراد آن را چگونه براي خود معني مي
مـردم   ةروزمـر دهي به تحقيقي از نوع كيفي است كه توانايي كاوش در جهان  مستلزم شكل

وعي آن خارج و به موض ةانديشيد مناطق مرزي را داشته باشد و اين مقوله را از حالت ازقبل
 مثابـة  به ،مشترك مرزنشينان هاي هيابي به تجرب  با دست د.كنبازانديشي مبدل  درخورمبهم و 

ماهيت زندگي مرزنشيني  ازفردشان، تحقيق پديدارشناسانه ما را  يك كل در ديدگاه منحصربه
  د.كن  آگاه مي

و  ،... دوري از مركـز  ،(هشت هزار كيلومتر) با اذعان به رقم باالي مساحت مرزهاي كشور
 مقولةيافتگي اين مناطق و موقعيت استراتژيك مناطق مرزي،  توسعههاي   تفاوت در شاخص

اقتصادي از اهميت  مرزي در تمام سطوح سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ميانمرز و ارتباطات 
هـا و    راه تواند در انتخـاب   سو مي ها از يك  علمي اين زمينه ةمطالعاي برخوردار است.   ويژه

آميـز تغييـرات اجتمـاعي در      هزينه در جهت مـديريت مسـالمت   كمهاي مناسب و   سياست
هـاي موجـود در     ها و ظرفيت  مناطق مرزي مؤثر باشد و از سوي ديگر، در شناخت فرصت

  ).137: 1391 ،و قادري قادرزاده( گشا باشد  مناطق مرزي راه

هاي مردمان مناطق مرزي از زندگي در ايـن    ، شناسايي تجربهشدهبا توجه به مطالب ذكر
دهند هدف اصلي اين پژوهش است. در   هاي خود مي  به تجربه انمنطقه و نوع معنايي كه آن

ترشدن ابعاد اين تجربه اهداف فرعي نيز دنبال خواهند شد.   روشن منظور بهذيل اين هدف و 
كـه     جـا   تجربـه تأكيـد دارنـد. از آن   نمود و تجليات بيروني اين  ةمطالعاين اهداف فرعي به 

هـاي    در ذيل اهداف فرعي اين پژوهش، از سـويي تجربـه   ،گذارند  ر كنش تأثير ميدمعاني 
ـ   ،ها و از سوي ديگر  ها و فرصت  مرزي نوسود از لحاظ چالش منطقةمردمان  از  انتفسـير آن
، پيامدهاي اين دسـته از  اين بر عالوه. دشو مير اين تجربه بررسي د(عامالن)  اثرگذارعوامل 
  .شوند ميواكاوي  ة آنانروزمرها در زندگي   تجربه

 

  مفهومي تحقيق چهارچوب. 3
. در ايـن  انـد  مطـرح هاي متنوعي راجع به جايگاه نظريه در تحقيقات پديدارشناسانه   ديدگاه

جايگـاه نظريـه در    دربـارة پردازاني نظير ميشل و گافمن و چانولد   پژوهش از ديدگاه نظريه
پـردازان معتقدنـد بيـان يـك       كنيم. اين دسته از نظريه  هاي پديدارشناسانه پيروي مي  پژوهش
بردن پژوهش    پيشبينشي عميق در يابي به  دستنين چ همتواند در ايجاد اعتبار و   مي ديدگاه

ــد  ــا كمــك كن ــه م ــة . )Bond and Aslonen, 1998: 167( ب ــيه«نظري ــودن اي  حاش ــ» ب ا ي
 نظريـة گرايي و   مليـ  نوسازي هاي هبخشي از نظري در جايگاه، جا اين، در »اي  حاشيه  منطقة«
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و  مرزنشينيپديدة درك مناسبي را براي  چهارچوبد نتوان  مي »اي  نامتوازن و منطقهتوسعة «
هـايي    تـوان موقعيـت    اي را مـي   هـاي حاشـيه    د. موقعيتنفراهم كن درك تجارب مرزنشينان

خـواه   ،مراتبـي   سلسله موضوعاتدرجة اي در  گونه ناسازگاري    ها هر  كرد كه در آن تعريف
ايـن   ).Acheampong, 2013: 109( گيـرد  قـرار مـي   ،اجتماعي، و سياسي، اقتصادي، فرهنگي

اوضــاع رفتارهــا و احساســات افــراد در درك تــري را بــراي   گســترده چهــارچوبنظريــه 
جـامع  درك بـودن بـراي    اي  حاشـيه ، رويكـرد رايـج   اين وجود    كند. با   محروميت فراهم مي

پديدة بر جوانب منفي  تر بيشآيد. اين نظريه   زندگي مرزنشيني به نظر ناكافي مي هاي هتجرب
رسـيدن بـه   بـراي  تـري    ، كارهاي گسـترده اوضاعيد. در چنين كن تأكيد مي» بودن درحاشيه«

هـاي زنـدگي     فراينـد  زمينـة اسـت. در مجمـوع، تحقيـق در    ضـروري  تر   تعادل نظري كامل
كمـك كنـد.    بـودن  اي  مرزنشيني ممكن است به گسترش مرزهاي نظري و تجربـي حاشـيه  

يـابي بـه     دسـت براي مناسب  يچهارچوب ةمثاب بهرا » بودن اي حاشيه«اين تحقيق  در ،بنابراين
اجـراي تحقيـق كيفـي ابـزار      .ريمب  ميكار  بهزندگي مرزنشينان شهر نوسود  دركو  ها هتجرب

كــردن  د. تحميــلكنــ  مرزنشــينان نوســود فــراهم مــيتجربــة بهتــر درك مناســبي را بــراي 
هـاي اصـلي ايـن دسـته از       كننـدگان يكـي از چـالش     هاي محققان بر مشـاركت   چهارچوب

  تحقيقات اجتماعي است.
شود كه   در نظر گرفته ميموجودي مثابة  بهانسان  ،شناسانه  در ديدگاه پديداركلي،  طور به

هـاي جديـدي را بـراي مفهـوم فضـاي        امكـان  ديـدگاهي . چنين داردجهان  دربارةنگرشي 
 »خلـط صـورت و محتـوا   «كـوهن   چـه  آنما را از  رويكردكند. اين نوع   اجتماعي فراهم مي

كند. از نظر كوهن  معطوف مي »سازي نمادين« فراينددارد و توجه ما را به  نامد بر حذر مي مي
سـازي    زيادي بـا نمـاد   تا حدهاي كاركردي ظاهري ساختار هر چه باشد ماهيت آن  ويژگي

تواننـد يـك صـورت     ، اعضاي اجتماع مياوضاعيشود. در چنين  مرزهاي اجتماع ايجاد مي
آيـين   ي كه اينا گونه بهشكل نمادين دگرگون كنند  بهجمعي بيگانه را اخذ و آن را از اساس 

را با وجود براندازي از بيرون  شان يباشد و مرزهاي اجتماع آنانانعكاس حس خود جمعي 
نظام نمـادين در بـين    جلوة). زندگي مرزنشيني موجب 72 - 68: 1389(كوهن،  دكناستوار 

  دارند.  مرزنشينان در آن شركت فقطشود كه   مرزنشينان مي
  

  . روش پژوهش4
هـدف  جا كـه   آناصلي اين پژوهش انتخاب شده است. از    پديدارشناسي تفسيري روش

از زنـدگي در  نوسـود  مـرزي   منطقـة اين پژوهش بررسي تلقي و معاني ذهنـي مردمـان   
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 :Reiners, 2012( اسـت  كار رفته بهدر نتيجه، پديدارشناسي تفسيري  ،مرزي است منطقة

2.( ـ     تجربة بخشيدن به  وضوح هدف ته اصـوالً  زيسـ  ةزيسـته اسـت، زيـرا معـاني تجرب
   جا كه بخش وسـيعي از زنـدگي    از آن). Van manen, 1990( نيستندشدني  دركآساني  به

مـرزي سـپري شـده اسـت از ايـن       منطقة) در نوري (آرام يكي از نويسندگان اين مقاله
كـه بـا     يك مرزنشين بازيابـد و هـم ايـن   در جايگاه خواهد صداي خود را   طريق هم مي
عنـوان زنـدگي   بـا  تـوان از آن    ا ديگران به آن چيزي كه اصوالً مـي خود ب   تسهيم داستان

مـاهوي تفسـيري    طـور  بـه تحقيق كيفـي   كه با توجه به آنمرزي نام برد وضوح بخشد. 
شـود. در نتيجـه،     مـي شـنيده  محقـق   ةواسط بهكنندگان در پژوهش   است، صداي شركت

 گيـرد  قـرار مـي   گـر  پـژوهش گويان در هر پژوهشي در ارتبـاط بـا صـداي      صداي پاسخ
)Goudling, 2005.(  

شـود.    گيري هدفمند استفاده مي  هاي تحقيق از نمونه  انتخاب نمونهبراي در اين پژوهش 
 اندورمعيارهاي پذيرش در نمونـه عبـارت بودنـد از: زنـدگي در منـاطق مـرزي از همـان        

كـه هـدف ايـن     جـا  نآعالقه به شركت در مصاحبه و توانايي انتقـال مفـاهيم. از   و  كودكي
در ابعـاد   يمـرز  منطقـة از زنـدگي در   نوسـود مرزنشـينان  زيسـتة  پژوهش بررسي تجارب 

هايي انتخـاب   نمونهايم   كردهها سعي   در انتخاب نمونه، و اجتماعي است ،اقتصادي، فرهنگي
سازي يكي از اين ابعاد در اختيـار محقـق    شوند كه بتوانند اطالعاتي را در خصوص روشن

مـرزي خـود پـژوهش     منطقةزنان از زندگي در تجربة كه بررسي  با توجه به اينقرار دهند. 
اند.     لحاظ جنسيت مرد بوده بهگيري   هاي نمونه  طلبد، در اين پژوهش واحد  اي را مي  جداگانه

ي پراكندگي كافي داشته باشـند  لحاظ سن بهشده  نين سعي شده است واحدهاي انتخابچ هم
هـا در ايـن پـژوهش      گـردآوري داده روش  را شـامل شـوند.   گونـاگون هاي سـني    و گروه
در  انـد.   هـاي ميـداني بـوده     مشاركتي و يادداشتمشاهدة ساختارنيافته و  هاي عميق  مصاحبه

ها با توجه به اصول تحقيق پديدارشناختي بر مبناي طـرح    اين پژوهش تحليل و تفسير داده
  گيرد.  صورت مي مانن  ون

 

  قابليت اطمينان 1.4
هايي براي تحقيقـات كيفـي   برد راهتعيين  منظور بهشناسان   از سوي روشي بسيارهاي   تالش

 راهـا    از اين تـالش  اي اصالح يا ارزيابي كيفيت تحقيق كيفي صورت گرفته است. نمونه در
 و روايـي  )validity( از مفاهيم اعتبـار  آنان. اند  انجام داده )Cuba and Lincoln( كوبا و لينكلن

)reliability( هـا از معيـار     جـاي آن  كننـد و بـه    ارزيابي تحقيقـات كيفـي اجتنـاب مـي     براي
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كيفي بررسي كيفيت نتايج تحقيقات  براي )trustworthiness( »اعتمادپذيري يا قابليت اعتماد«
هـاي    توان براساس آن به يافتـه   كنند. اين مفهوم به زبان ساده ميزاني است كه مي  استفاده مي

تحقق اين معيار، در  منظور بهدانست.  پذيراعتماد يك پژوهش كيفي متكي بود و نتايج آن را 
هـا شـده     مصـاحبه  وهـا،    برداري  مداوم، يادداشت ةمشاهدصرف ي بسياراين پژوهش وقت 

هاي   فايل مصاحبه مكرردادن  ها با گوش  اين، انجام تحليل دوري و مكرر داده بر عالوهت. اس
هـا تـا     نوشتن و بازنويسـي توصـيف داده  و ها،   شده، خواندن و بازخواني متن مصاحبه ضبط

  به اشباع و حشو دنبال شده است. زمان رسيدن
  

  ها  . يافته5
مرزي و چگـونگي معنـاكردن    منطقةمردمان  ةزيستاصلي براي بيان تجارب  ماية درونشش 

ضـمن   ،اي بـوده كـه    گونه به ها مايه درونبيان  ةنحواند.  شده  ها استخراج  از داده ها هاين تجرب
ـ   مگويان از زندگي مرزنشـيني، بـه     پاسخ هاي هتوصيف دقيق تجرب  هـاي  هعنايـابي ايـن تجرب

نان كه در جدول زير نشان داده چ هماصلي،  هاي مايه دروناست. برخي از اين  شده  پرداخته
 .را دارندي فرعي مربوط به خود ها مايه درونشده است، 

  فرعي يها مايه درون و اصلي يها مايه درون. 1 جدول
  :شدن) زا احاطه واسطة اوضاع اضطراب (به بودن اضطراب و دلهره چرخة مركز در

  آينده و حال زمان در آن امتداد و جنگة خاطر: گرانيد و خود يبرا جنگ يها چالش ـ
  ة احساس خطرتشديدكنند عوامل ـ
  :سردرگمي احساس و اوضاع بر نداشتن كنترل
  گذشته از حال انقطاع: جنگ پيامد ـ

  مرزي تجارت پديدة با روزمره زندگي انقياد ـ
  ):تبعيض و شدگي  فراموش احساس( بودن دور توجهات مركز از

  ديگريمثابة  هب مركزي مناطقـ 
  ديگري مثابة هب كشورها ديگر مرزي مناطقـ 

  مفاهيم معنايي استحالة ـ
  عمومي هاي  نگرش با بودن درگير

  :سازگاري هاي استراتژي
  هاي زندگي مرزنشيني  با چالش سازگاري هاي هشيو در حكم رسمي  غير رسمي و تجارتـ 

  اثرگذار عوامل درك براي تالش
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  )شدن احاطه زا  اضطراب اوضاع واسطة به( بودن اضطراب و دلهره چرخة مركز در 1.5
هـا اسـتخراج     تـوان از داده   است كه مـي  اي مايه درونترين   ترين و ابتدايي  قوي مايه دروناين 
بـا نـوعي احسـاس     راه هـم مـرزي   منطقةگويان در اين پژوهش زندگي در   . براي پاسخدكر

ايجـاد نـوعي دلهـره در بـين      موجـب بودن است. ايـن احسـاس     خطر   هميشگي درمعرض
و  فعليبين دو موقعيت زماني، بقاي وضع  مانند آونگ يرا در حركت نانگويان شده و آ  پاسخ

اند كه   جنگ را تجربه كرده دورةگويان در اين تحقيق يك   دهد. پاسخ  قرار مي ،شكنندگي آن
گويان   در ذهن پاسخدوره آن اي كه   گونه بهها و معضالتي اساسي بوده است   با چالش راه هم

حاضـر نيـز از يـك طـرف بـا         حـال  در .شـود  مـي يادآوري برانگيز   گونه و وحشت  كابوس
مانـده از    جا  و مواد شيميايي به ،ها  ها، خمپاره  نظير مين گوناگونهاي   پيامدهاي جنگ به شيوه

كـه در چنـد سـال     ،رايج معيشت در اين منطقـه  ةشيواين دوره درگيرند و از طرفي ديگر، 
 همـة اسـت.  ه كردخطر   پر را مرزي منطقةقاچاق درآمده است، زندگي در  صورت بهگذشته 
چيـز بـه هـم بخـورد و      همـه اين احساس را دارند كه هر آن ممكن است  مدامگويان   پاسخ

وضعيت مطلوبي نيست و از  نانآحاكم شود كه از نظر  فعليوضعيت ديگري به جاي نظم 
  ها زحمت  اي است كه اگر سال  گونه بهمرزي  منطقةزندگي در  نانآ ظر. در نآن هراس دارند

باشيد و يا حتـي اگـر در حـين       هكردكشيده باشيد و زندگي مناسبي را براي خودتان فراهم 
 يزندگي روزمره در يك مراسم شادي باشيد، مثالً يك مراسم عروسي، ترس از وقوع اتفـاق 

هم بخورنـد   بخش به  هاي آرامش  ه امكان دارد هر آن اين وضعيتك  ناگوار و فكركردن به اين
كند. دائمـاً بـا ايجـاد چنـين       شكافي را در تداوم احساس خوشي درون ذهن شما ايجاد مي

را  زنـدگي شـوند،    گسـيختن ذهـن شـما مـي     يد كه موجب ازهميرو  ها و عواملي روبه  حفره
، بخشـي از  شدكه ذكر  نانچ همگيرد.   و اضطرابي وجود شما را در برمي ،ندكن  سامان مي  نابه

وجود آمده است. مرور خاطرات  گويان به پاسخ برايجنگ  تجربة دليل بهاين نوع احساس 
شـود    اند موجب مي  شان داشته  گويان در اين دوره از زندگي  جنگ و وضعيتي كه پاسخ دورة

  گويان شكل گيرد.  تا نوعي ترس مزمن در بين پاسخ
جنـگ و امتـداد آن   خـاطرة  هاي جنگ براي خود و ديگران:   چالش« توان  رو، مي  از اين

ــده ــان حــال و آين ــه درونرا يكــي از  »در زم ــا ماي ــان تجــارب ه زيســتة ي فرعــي در بي
  برگزيد: گويان  پاسخ

 صورت بهگويان   پاسخ ةحافظوقوع پيوست در  بهسال  هشتجنگ ايران با عراق كه طي 
 دورةسـال سـن    28بـيش از   بـا  گويـان   اي كـه پاسـخ    گونـه  به ؛آشكاري تأثير گذاشته است

 تجربةگويان   . براي پاسخدهند ميهايي با اين پديده توضيح   با درگيري راه همشان را   كودكي
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بـا   سـو  هـم شان را در زمان حـال   و زندگي اند تنيده  هم  جنگ و زندگي مرزنشيني دو امر در
 هنگـام جنـگ   مرزي بـه  منطقةهاي زندگي در   كنند. چالش شان درك مي هاي گذشته تجربه

صـورت پيامـدهاي    هاي زندگي مرزنشيني به  نخست، چالش ؛شود زماني مي دورةشامل دو 
صورت مستقيم با جنـگ درگيـر بـوده و در معـرض      مدتي كه افراد اين منطقه به يطجنگ 
گويان براي بيـان احساساتشـان در ايـن     اند. عباراتي كه پاسخ گرفته ها قرار  ها و خمپاره  توپ

خاطرات تلخ « ،»فقر«، »ناامني« ،»زدگي وحشت«، »ترس«برند شامل  كار مي بهدوره از زندگي 
و حتـي در بعضـي مـوارد     ،»و آشنايان ،اعضاي خانواده، همسايگان شدن كشته« ،»ها  بمباران

تر   اند به شهرهاي اطراف و مركزي  مجبور شده نانآاي كه   زماني دورة، دوم؛ شود مي» صرع«
مردمـان ايـن منطقـه از       شـدن  زماني جنگ موجب كنده دورةكشور مهاجرت كنند. در اين 

لشان را از دست اشان به سمت شهرهاي ديگر شده و در اين راه امو  محيط زندگي و آوارگي
نـد،  كنگويان اقدام به مهاجرت به مكـان خاصـي     كه پاسخ  اند. در اين مرحله، قبل از اين  داده
  ةپديدمحصول آشنانبودن با  تر بيشكنند. اين سردرگمي  را تجربه مي» سردرگمي«اي از   دوره

نداشـتن   آگاهياند از:  كننده عبارت عبارتي، برخي از اين عوامل سردرگم بهجنگ بوده است. 
پيامـدهاي آن قـرار    تـأثير  حـت در صورت وقوع جنگ ممكن است چه مناطقي ت«كه  اين از

بـرده     كـار   هايي به  سالح چه نوع«، »مدت زماني كه ممكن است جنگ طول بكشد«، »گيرند
شـود    همين تصوير تاريك از آينده موجب مـي ». بايد به كجا مهاجرت كنند«و يا  ،»شوند  مي
  تلقي شود.» به سوي غربت نهادن   رو« فرايند مثابة بهگويان مهاجرت   پاسخ بينتا 

هويت جديدي را براي مردمـان منـاطق    تر كشور  زندگي در كنار مردمان مناطق مركزي
با بار معنايي منفي مشـخص  » مهاجر«آورد. اين هويت جديد با برچسب   ارمغان مي بهمرزي 

 تـر  بـيش  نـان آمهاجرت  هرچندكنند   دو مورد، احساس مي جز بهگويان،   پاسخ   همةشود.   مي
بيگانه و مهاجر برخورد شـده   ةمثاب به نانآاما با  ،تر كشور بوده است  مناطق مركزيسمت   به

هـايي بـا     بـه مكـان   مهـاجر  گويـان   پاسـخ  هاي هبرخورد حتي در تجرب ةشيواست. بيان اين 
برخورد رفتار بازخوردي خود را نيـز   ةشيواين  .شود ديده مي نيز سان همهاي قومي   ويژگي
گويـان وجـود دارد كـه      پاسـخ  تـر  بيشعكس، اين احساس نيز در بين ه است. بركردايجاد 

بسـياري از   آن ةنتيجهاي بيگانه قرار داده است و در   با فرهنگ مواجههرا در  نانآمهاجرت 
  رسوم فرهنگي و زبانشان دچار دگرگوني شده است.

در اذهان آن ة نان خاطرچ هماما  ،مهاجرت و جنگ تمام شده است دورةكه   با وجود اين
دليلـي  توانـد    تلخ مـي  اي خاطره تجربةلحاظ منطقي  گويان به قوت خود باقي است. به  پاسخ
 ؛ در اين مورد خاطرة تلخ جنگدهند  ان انجام ميگر كنشبراي نوع رفتاري كه در آينده  باشد
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نند هايتان هما  كل نتايج رفتار شما و هدف كه ممكن است هر آندهد  ميرا به افراد  ديداين 
  :كرد تر عمل  بنابراين بايد محتاط ؛گذشته نابود شوند

خـواهي   ميولي پدرم گفت تو اگر  ،يك باغ بخرم» شوشمي«شخصه عالقه داشتم در  بهمن 
جـا   آنباغي بخري بايـد در جـايي بخـري كـه هـر آن در معـرض خطـر نباشـد. مـن در          

  .ولي هر آن ممكن است چيزي اتفاق بيفتد ،گذاري كنم سرمايه

افراد درگيـر بـا آن    اوضاعبهبود  براياقدامات حمايتي  كمكاي با   طرفي، هر خاطره از
ايـن   نبـود كم تأثيراتش كاهش يابد و يـا در صـورت     تواند تاحدي التيام يابد و يا دست  مي

نان به قوت خود باقي چ همتوانند يادآور اين خاطره باشند   رفتارهاي حمايتي عواملي كه مي
نـان عوامـل متعـددي    چ هـم گويان در اين تحقيق   تي تقويت شوند. براي پاسخبمانند و يا ح

. اكثـر  دارنـد  نگـه مـي  زنده  نانآجنگ و دوران مهاجرتشان را براي  ةخاطروجود دارند كه 
بـراي مثـال، بسـياري از     تمام نشده است. نانآكنند كه جنگ براي   گويان احساس مي  پاسخ
گر همين دوران جنگ و ناامني بـراي   شود تداعي  منفجر ميگويان معتقدند هر ميني كه   پاسخ

  .نان استآ
فرعي ديگري  يةما درون منزلة بهرا  »احساس خطر ةعوامل تشديدكنند«توان   مي ،در نتيجه

هـاي زنـدگي مرزنشـيني      در اين پژوهش انتخاب كرد: در زمان حـال نيـز يكـي از چـالش    
هـا    شـان بـا آن    فعلـي زنـدگي   اوضـاع گويـان در    ي كه پاسخمخاطراتبودن آن است.   خطر  پر

، انـد  گويان تأثير گذاشته ي مستقل بر احساس خطر در زندگي پاسخصورت به تنها نه ،اند مواجه
 ياهـ ، تأثيرانـد  گـر خـاطرات جنـگ     بسـياري از ايـن خـاطرات تـداعي    كـه   جـا     آنبلكه از 
هـا    هـا و جنـگ    ن به پيامدهاي درگيريتوا  از جمله مي .دارندگويان   پاسخدر اي   كننده  تشديد

 دورةاشاره كرد. اين تسليحات جنگـي از  » مواد شيميايي«و ، »ها  خمپاره«، »ها  مين« صورت به
ها  سازي آن اي براي پاك  اند و هنوز اقدام جدي  مانده   جاي  نان در مناطق مرزي بهچ همجنگ 

گونه  اينمرزي را  منطقةهايش از زندگي در   گويان تجربه صورت نگرفته است. يكي از پاسخ
  كند: بيان مي

مان، روي مين رفت و انگشت دستش  كالسي همبار كه كالس سوم دبستان بوديم كه  اول ...
... كالس هفتم بوديم كه معلممان روي مين رفت و كشـته شـد.    اي قطع كرد را مين گوجه

يي بـوديم  راهنماد. كالس سوم سال بعد باز يك معلم نوسودي روي مين رفت و كشته ش
  .ساله فوت شد پانزدهكالسي برادرم روي مين رفت و پسر  كه هم

كه  ،معيشت رايج در اين مناطق ةشيواين است كه  احساس خطرعامل ديگر در تقويت 
افـزوده   هـا  همخـاطر بر شدت اين  ،قاچاق كاال درآمده است صورت بهدر چند سال گذشته 
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دهد و از طـرف   را افزايش مي» درگيري با نيروهاي نظامي«ميزان است. اين عامل از طرفي 
  دهد.  ها را افزايش مي  مين   روي   كنند خطر رفتن  ديگر، براي كساني كه از مرزها عبور مي

  
  نداشتن بر اوضاع و احساس سردرگمي كنترل 2.5

ي گونـاگون  هـا   شدت آن در بخش ،اينبا وجود  ؛استتغيير ويژگي هر نوع اجتماع انساني 
نواحي  ديگر در مقايسه بانيست. در يك واحد سياسي مردمان مناطق مرزي  سان يكجامعه 
نواحي مرزي  ،واقع . درقرار دارندناپذير   بيني  در معرض تغييرات سريع و پيش تر بيشكشور 

در جهـان امـروزي،    خصـوص  بـه و  ،ماهوي و از لحاظ فرهنگي و اجتماعي معموالً طور به
مـرزي و تغييـر و    درون هـاي  قرار دارند: تغيير و تحول ها تأثير دو دسته تغيير و تحول تحت
تـأثير ايـن    مـرزي تحـت   منطقةگويان از زندگي در  هاي پاسخ مرزي. تجربه برون هاي تحول
گويان در اين پژوهش شـكافي را بـين     پاسخ اي كه  گونه به ،سريع قرار گرفته است ياهتغيير

اي كـه در گذشـته بـر فضـاي كلـي        شان در مقايسه با جريان اصـلي   يوضعيت كنوني زندگ
كنند. جنـگ و    احساس مي نانآهاي رايج بين   و نيز نوع ارزشاست حاكم بوده  نانآزندگي 

(رسـمي و غيررسـمي) الگوهـاي     صورت تجارت مـرزي  هاي جديد معيشت به  رواج شيوه
   هكردين نشمتفاوتي را به جاي نظم گذشته جاو روابط كرده  حاكم بر اين منطقه را دگرگون

مرزنشينان  ةروزمرثباتي در زندگي   شكل احساس بي بهسريع  ياه. پيامدهاي اين تغييراست
شود كه مردمان منـاطق مـرزي احسـاس كننـد كـه        شود. اين وضعيت موجب مي  ظاهر مي
پـذيرد و      سختي انجام مـي  بهريزي دقيق براي آينده   كنترلشان نيست و برنامه در نانآزندگي 

  د.نزن  اي رقم مي  را به گونه نانآكه زندگي  اند اين عوامل بيروني
: كـرد را بيـان  » پيامد جنگ: انقطـاع حـال از گذشـته   «فرعي  يةما درونتوان   ، ميبنابراين

بـار ديگـر بـه محـل      دست هم دادنـد تـا مردمـان ايـن منطقـه يـك       به دستي بسيارعوامل 
گويند به هنگام بازگشت به زادگاهشان با   گويان مي برگردند. با وجود اين، پاسخشان   زندگي

گويان براي بازگشـت بـه     گيري پاسخ  تصميم فرايند. بخشي از شدندرو     دنياي متفاوتي روبه
از ايـن منطقـه   مهـاجر   اگرچه بسياري از افراد ؛شود  ميشامل  را مرزي عوامل دروني منطقة

گويند حس تعلقي كه بـه    شوندگان مي مصاحبهاما اكثر  ،نگشتند  شان بر  گيديگر به محل زند
  بار ديگر به محل سكونتشان بازگردند. محل سكونتشان داشتند موجب شد تا يك

بودن در كنـار  «نظير:  را سري عوامل بيروني يكگويان   در كنار اين عوامل دروني، پاسخ
سـخت   اوضـاع «و    »مالي ةسرماينداشتن «و » كردند  يرا مهاجر قلمداد م نانآهايي كه   ميزبان

داننـد. در ايـن     شان براي بازگشت به زادگاه دخيل مي گيري تصميم فراينددر  »جا  زندگي آن
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مرزي خودشان بسيار  منطقة بهشوندگان را  مصاحبه   زماني، اين دسته از مشكالت نگاه دورة
 اوضـاع توانند از   مثبت كرده بود و اين احساس را داشتند كه اگر به زادگاهشان برگردند مي

  را در پيش گيرند. رفت پيشسخت زندگي و فقري كه با آن درگير بودند رهايي يابند و راه 
 نطقـة مكند و زماني كه بـه    گويان فروكش مي  اين احساس اميد خيلي زود در بين پاسخ

هـاي    بـاغ « ،»هـاي فروريختـه    خانه«شوند:  مواجه مي» مكاني ويران«گردند با   خودشان برمي
خـود   ةگويان به هنگام اولين مواجه كه پاسخ اند توصيفاتي» شده  گذاري  مراتع مين« ، و»ويران

مـرزي   منطقـة گويان معتقدند كه زندگي در     پاسخ تر بيشكنند.   شان بيان مي  با محيط زندگي
زنـدگي   ةشـيو بـين  » انقطاعي«كنند   ديگر به همان روال سابق خود بازنگشت و احساس مي

  وجود دارد.آنان در حال حاضر گرفته  شكلزندگي  ةشيوشان با   و اجدادي  باآ
 منطقـة تجارت مـرزي در   ةپديد هرچند »:تجارت مرزي ةپديد باانقياد زندگي روزمره «

 ،قدمتي صدساله دارد و حتي در زمان جنگ ايران با عراق نيز ادامه داشته است نوسودمرزي 
 ةدهـ در يـك   نوسودمرزي  منطقةرايج معيشت در ة شيو در حكمتجارت مرزي  ةپديداما 

رواج يافته و بخش زيـادي از جمعيـت ايـن منطقـه را      شدت بهنظمي جديد،  منزلة بهپيش، 
گويـان را در ابعـاد گونـاگون      درآمد زندگي پاسـخ كسب ة است. اين شيوه كرددرگير خود 

شـدت   را به انقياد خـود درآورده اسـت.   شان زندگي روزمرهتأثير قرار داده و  تحتشدت  به
زنـدگي   دربـارة شـان  ديدگاهگويـان را در   اي بوده كه تاحدي پاسـخ   گذاري به گونه  اين اثر

ايـن شـيوة    دربـارة هايشان را   قضاوتاي اقتصادي   ه و هالهكردگرايي   مرزنشيني دچار تقليل
معيشت در  ةشيوچيز را به  همهاي كه گويي در بسياري مواقع   گونه به ،زندگي پوشانده است
  دهند.  اين منطقه ربط مي

ي اسـت  ياهامل تأثيرشكنند   تجارت مرزي بيان مي ةپديدبراي  گويان ي كه پاسخياهتأثير
گويان كـه    گذارد. بسياري از پاسخ  ساختارهاي ذهني مردمان اين منطقه مي دركه اين پديده 

كنند و   هاي ارزشي و هنجاري كارشان صحبت مي  جنبه بارةمستقيماً با كار مرزي درگيرند در
هـاي ارزشـي و هنجـاري مخصـوص بـه        از اين لحاظ معتقدند كه فضاي اين كار ويژگـي 

. اين كار موجب شـده تـا   است اجتماع متفاوت ةشد تهپذيرفهاي  ارزش خودش را دارد و با
 ، و»ت خـانوادگي امـراود « ،»تـر  احترام بـه بـزرگ  «، »گذشت« ،»صميميت«، »روح همكاري«
كم از بين برود و جاي خود   كه در گذشته حاكم بر اين منطقه بوده است كم» كوشي  سخت«

  هاي شديد دهد:  را به رقابت و فردگرايي
يكـي از  بـه  وارد اين كار شدم ... اولين صحنه كه برايم پيش آمد اين بود كه بار كه  اولين ...

زحمت به من راه دهيـد تـا    بيدوره بوديم خيلي مؤدبانه گفتم:  همدوستانمان كه در مدرسه 
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داد زيادي راه انداخت. قضيه چيست؟ در اين فرهنگ چيزي به  من بروم. طرف يك دادوبي
اگـه   ؟خواهم به مـن راه بديـد تـا رد شـوم     مييعني چي خواهي وجود ندارد.  معذرتاسم 

  .رويد و اگر زرنگ نيستيد وايسا تا بقيه بروند ميزرنگ بوديد 

در  شـدت  بهكار و معيشت   و  در گذشته وضعيت مردمان اين منطقه از نظر كسب هرچند
اما در كنار اين احساس  ،ه استشدكار در مرز موجب بهبود وضعيت ، اين تنگنا بوده است

صـفا و صـميميت و روح همكـاري رايـج در      دربارةتوان حسي نوستالژيك را   رضايت مي
  .كردگويان مشاهده   گذشته در بين اين دسته از پاسخ

سـاختار عينـي    دري را ياهـ تجـارت مـرزي تأثير   ةپديدگويان معتقدند  پاسخبسياري از 
روال در تجـارت مـرزي    پديـدة گـذاري    اثـر  ةنحو بارةدر اي عدهشان گذاشته است.   زندگي
، »كيفيـت پـايين  « :داليلـي نظيـر   كنند. اين نوع كـار بـه    شان صحبت مي  هاي روزمره  فعاليت

كل زنـدگي  » از يك روال زماني مشخص نكردن پيروي« و ،»خستگي جسمي و ذهني افراد«
  گذارد.  نمي امور زندگي باقي ديگركند و زماني براي رسيدگي به   افراد را درگير مي

  
  )تبعيضشدگي و  (احساس فراموش از مركز توجهات دوربودن 3.5
مقايسـه  منـاطق   ديگـر بـا   رادائم وضعيت زندگي خود  طور بهگويان در اين پژوهش  پاسخ
تـر كشـور و     مرزي شهر نوسود با مناطق مركزي منطقة ةمقايسها شامل   ند. اين مقايسهكن مي
واقـع، وضـعيت زنـدگي مردمـان      شود. در  مي ي ديگركشورها با مرزهايچنين مقايسه  هم

گويـان در درك   پاسـخ بـراي   »ديگـري « مثابـة  بـه عمـدتاً   ي ديگرمناطق مركزي و كشورها
نـد.  كنكنند وضعيت خود را روشن   سعي مي ها مقايسه آنان با اينكند و   موقعيتشان عمل مي

اي است كه در آن مركزنشينان كشور افرادي داراي   گويان به گونه  در اين ميان، ديدگاه پاسخ
  .اند محروم   و خودشان از چنين امكاناتي اند هاي زندگي  آل  ين حد ايدهتر بيشامكانات و 

هـاي بـين مركـز و منـاطق       تفاوت ةدربارگويان در اين تحقيق   پاسخ همةلحاظ عيني،  به
مـرزي چـه از نظـر اقتصـادي و چـه از نظـر        اطقمنـ كنند و معتقدند كه   مرزي صحبت مي

گويان در اين تحقيق   پاسخ همةد. نمناطق مركزي دار در مقايسه باتري  فرهنگي امكانات كم
كننـد؛    مراتبـي درك مـي   سلسـله پيوسـتار و   صورت بهتفاوت بين مناطق مركزي و مرزي را 

رويـم از    پايتخت كشور به سمت مناطق مرزي مـي  كنند هر چه از  اي كه احساس مي گونه به
: انـد از  عبـارت هـا    شود. اين تفـاوت   ميزان دسترسي به امكانات و منابع اجتماعي كاسته مي

، »بـه نيازهـاي اوليـه    نداشـتن  دسترسـي «، »فقـدان اشـتغال  «، »هاي بـالقوه در توليـد    ناتواني«
امكانـات و مراكـز   كمبـود  «، »د آبكمبـو «، »سياسـي ــ   مشكالت امنيتي«، »فقر«، »كاري بي«
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هـا، در بخـش     ايـن  بـر  عـالوه ». هاي ارتبـاطي     وضعيت نامناسب راه«و ، »درماني و بهداشتي
، »هـا   روزنامـه «، »دسترسي به اينترنت«ون چ همفرهنگي و آموزشي با كمبود منابع اطالعاتي 

هـاي    كـالس «و نيـز   ،»آموزشـي  كمـك هاي درسـي و    كتاب«، »غنية خان  كتاب«، »نشريات«
  .اند مواجه» تقويتي

ر جريان د اثرگذارترين عوامل   زماني و مكاني از امكانات يكي از مهم ةفاصلهمين عامل 
شان  هاي مالي و جاني زندگي  كه موجب شده است هزينه استمردمان مناطق مرزي    زندگي

كننـد بـراي     احسـاس مـي   د كـه كنـ پذير   را در مواجهه با حوادثي آسيب نانآافزايش يابد و 
  :استها عادي و معمولي   زي مقابله با آنكمر منطقةمردمان 

 همـة گرداننـد بـا وجـود      رونـد و او را برمـي    رود تا موقعي كه مي  وقتي يكي روي مين مي
آورنـد بـا يـك      مـي  جا اينآورند، وقتي هم او را به   مي جا اينكه دارد او را به  اي خونريزي

  .كنند  او را به مراكز باالتر اعزام ميپانسمان سطحي 
 همـة هـاي    هـاي گونـاگون در بـين تجربـه      احساس وابستگي به مناطق مركزي بـه شـيوه  

گويان معتقدند كـه بـراي رفـع نيازهـاي       شود. براي مثال، بسياري از پاسخ  گويان بيان مي  پاسخ
يـابي بـه     و نيـز دسـت   ،شان نظير خدمات بهداشتي، كارهاي اداري، تحصـيالت عـالي    اساسي
تـر كشـور     ند و به مناطق مركـزي كنهايشان مجبورند تا محيط زندگي خودشان را ترك   هدف

حالي اسـت كـه    ند. اين دركنخود را از اين مناطق تهيه  ضروريكه وسايل   سفر كنند و يا اين
مـرزي  اي بـه منـاطق     كنند كه هيچ مركزنشيني چنـين وابسـتگي   گويان احساس مي  پاسخ همة

آورد،   وجود مـي  اي به  گويان احساس دوگانه  پاسخ تر بيشها در   ها و درك آن  اين تفاوت ندارد.
جايگاه دارندگانشان  دربارةو  اند گويان اهدافي خواستني براي پاسخاين امكانات از يك طرف، 

  انگيزد:  ها برمي  ها حسي از تحقير را در آن  نداشتن آن از سوي ديگر، خورند و  ميغبطه 
شهر،  بودن سوزد. پارك و لوكس ميرويد دلتان به حال خودتان  ميجا  آناصالً شما وقتي به 

اند تاحـدي   گذاشتهروي من همه اين چيزها تأثير  جا ايندر  ؛و آداب و رسومشان ،امكانات
  .جا آب نداريد كه براي خوردن استفاده كنيد اينكه شما در 

و    واقعيـت كـه چنـين امكانـاتي را ندارنـد احسـاس تبعـيض          ايـن  از عبارت ديگـر،  به
 منزلـة  بـه شود تا منـاطق مركـزي كشـور را     كنند. اين احساس موجب مي مي نبود درحاشيه
مركزنشـينان از آن   انـد  نصـيب  از آن بـي  نـان آرا  چـه  آن همـة اي در نظر گيرند كـه    ديگري
لحاظ  بهمرز  نانآائل شوند. در نظر مندند و انطباقي بين صورت و محتواي مفهوم مرز ق بهره

از مركز توجهـات   بودن نين، به معني دورچ هميك كشور قرار دارد و اين  ةحاشيفضايي در 
  نشدن است. ديدهو 
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از جايگـاه و   نانآنين تصور چ همخودشان و  دربارة نانآ ديدگاهدر اين احساس دوگانه 
بيـان   گويان در اين تحقيق بـه   در جامعه اثر گذاشته است. در چنين وضعيتي پاسخ شانمنزلت

گويـان نـوعي احسـاس      پردازنـد. بعضـي از پاسـخ    جايگـاه خـود مـي    دربارةاحساساتشان 
محروميت «كنند. بعضي ديگر احساس   را بيان مي» شدگي راندهحاشيه  به«يا » شدگي فراموش«

نـين برخـي   چ هـم كنند.   را بيان مي »مرزي منطقةندگي در نارضايتي از وضعيت ز«و » شديد
  دهند. را بروز مي» اضطراب«و  ،»ناامني«، »ترس«ديگر احساس 

 بر عالوه »:درك وضعيت خود منظور بهديگري  در جايگاه ي ديگرمناطق مرزي كشورها«
گويـان    تر كشور، بسياري از پاسـخ   مرزي با مناطق مركزي منطقةوضعيت زندگي در  ةمقايس
شـان و خصوصـيات خـاص آن در قيـاس بـا منـاطق مـرزي          مـرزي  منطقـة تفاوت  بارةدر

كننـد بـه دركـي از      كنند و از طريق اين مقايسه نيـز سـعي مـي     صحبت مي ي ديگرها  كشور
مرزي شـهر نوسـود بـا     منطقةخودشان دست يابند. در بيان مقايسه بين  و جايگاهوضعيت 
ين است كه مردمان اين منطقه داراي اشتراكات فرهنگـي  كشورهاي ديگر، تفاوت ا مرزهاي

و زبـاني خودشـان را    يفرهنگـ  لحاظ به انيگو  پاسخ ةهم. دنو زباني با مردمان آن سوي مرز
دانند. همين عامل   همانند مردمان آن سوي مرز و متفاوت از مردمان مناطق مركزي كشور مي

مرزي شده است  منطقةزندگي در اين  هاي  اشتراك فرهنگي و زباني موجب كاهش پتانسيل
توانسـت كاركردهـاي    شـان مـي   اي ديگر بود براي زندگي گونه بهو در صورتي كه وضعيت 

ي كه مردمـان سـاكن   اوضاعگويان معتقدند در   پاسخ تر بيشداشته باشد. براي مثال، ي بسيار
 بـراي تواننـد فرصـتي     ها مـي   لحاظ زباني و فرهنگي از هم متمايزند مرز بهدر دو سوي مرز 

متفاوت فـراهم   يبا دنياي نانآاي براي آشنايي   بخشيدن به افق ديد مرزنشينان و زمينه  وسعت
جا كـه    مرزها در كشورهاي ديگر اين است كه از آن ديگربا  نوسود منطقةد. تفاوت مرز نكن
ـ  ند دارلحاظ فرهنگي با اجتماعات مرزي آن سوي مرز قرابت فرهنگي  به خـود    همـرز خودب

مانعي بر  در حكمدهد و   از دست مي نظرهاي خود را از اين   ها و پتانسيل  بسياري از فرصت
  كند.  سر راه شكوفايي هويت قومي مردمان مناطق مرزي عمل مي

نين، اين اشتراكات مرزي معناي بسياري از مفاهيم و عناصر زنـدگي مرزنشـيني را   چ هم
 يـة ما درون جا اينتوان در   مي ،در نتيجه كند.  ها جلوگيري مي  دهد و از شكوفايي آن  تغيير مي

معنايي مفاهيم اين اسـت كـه    ةاستحالمنظور از  .كرد انيرا ب »ميمفاه ييمعنا ةاستحال« فرعي
دهـد و معنـايي متفـاوت بـا كـاركرد        زندگي در مرز كاركرد عناصر فرهنگـي را تغييـر مـي   

عبارت ديگر، بسياري از عناصر و نهادهـاي فرهنگـي در    به ؛كند ها حمل مي شان بر آن اصلي
  شوند.  زده مي  دهند و سياست  مرزي معناي اصلي خود را از دست مي منطقة
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اش   كند نامـادري  ميكه پدرش فوت  54و  53اش عراقي بوده است در سال   پدرم نامادري
اين كـار   ةآن ديگر اجاز ولي بعد از ،زد ميگردد. او هر از چندگاهي به ما سر  به عراق برمي

  .را ندادند
  
  هاي عمومي  درگيربودن با نگرش 4.5
تر كشور   هاي مركزي  كنند كه از طرف مردمان بخش  گويان در اين پژوهش احساس مي  پاسخ

 ياهها به شكل تفكر  بسياري از اين نگرش نانآكه از نظر  اند هاي عمومي  در معرض نگرش
وجود  وضعيت زندگي مردمان اين مناطق به دربارةآگاهي عميق نا ةنتيجاند كه در   قالبي بوده

تر كشور درك عميقي از وضعيت زندگي مرزنشينان   مردمان مناطق مركزي چنين ؛ هماند  آمده
هاي عمـومي    كنند با توصيف زندگي خودشان از اين نگرش  سعي مي نانآدر نتيجه  ،ندارند
  زدايي كنند.  ابهام

كننـد كـه مردمـان منـاطق مـرزي        گويان در اين تحقيـق احسـاس مـي     بسياري از پاسخ
 يطـ  ،اي كـه  گونـه  بـه  ؛اند هاي عمومي منفي  خورده و اغلب در معرض دريافت نگرش انگ

 ةكننـد  تـداعي زمـين همـواره    تبع آن كُرد بـين مـردم ايـران    بهمرزنشين و  ةواژتاريخ معاصر 
كـه   اسـت  ده است. همين عامل موجـب شـده  بو» ثباتي  درگيري و بي«و ، »ناامني«، »تهديد«

تأثير  گويان تصور كنند نگاه از بيرون به مناطق مرزي در بسياري موارد تحت  بسياري از پاسخ
اين تصور در بين مردمان منـاطق مـرزي وجـود     ،است. در نتيجهاين مناطق تاريخي ة پيشين

كنند كه همـين   گويان احساس مي شود. پاسخ  شان برخورد مي    براساس پيشينه آناندارد كه با 
هـاي محـدودي بـراي      در حاشيه قرار گيرنـد و در نتيجـه فرصـت    آنانامر موجب شده تا 

  مشاركت اجتماعي داشته باشند.
كنند   مناطق مرزي زندگي مية گويان، افرادي كه در خارج از محدود  پاسخ تر بيشدر نظر 
؛ انـد  لحاظ اقتصادي و امكانات در رفاه بهردمان اين مناطق كنند كه م  گونه تصور مي  عموماً اين

كنند: نخسـت    مرزي بيان مي منطقةكنندگان شماري مزيت را براي زندگي در  شركت هرچند
يابي سريع به پول و واردشدن به بـازار    شوندگان امكان دست مصاحبهاز  كه از نظر برخي  اين

هاي انسـاني    گذاري  رسمي، بدون نياز به سرمايه  غير رسمي وشيوة كار، در قالب تبادل كاال به 
برخـي  ؛ مرزي اسـت  منطقةهاي زندگي در   شده يكي از جاذبه ريزي برنامه   و اقتصادي ازپيش

گويان معتقدند كه زندگي مرزي از طريق فرصتي كه براي واردات و صـادرات   ديگر از پاسخ
؛ زايي در اين مناطق شده اسـت  ب اشتغالكاذب، موج صورت به هرچندكند،  كاالها فراهم مي

هـايي كـه     خانوادهموقعيتي را براي افزايش درآمد گويان معتقدند مرز  نين برخي از پاسخچ هم
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اي از  دسـته  ،و در نهايـت  ؛انـد فـراهم كـرده اسـت      در گذشته از نظر اقتصادي در تنگنا بوده
شود تـا در   مناطق مرزي موجب ميگويند جريان واردات و صادرات كاال در   گويان مي پاسخ

هـاي مناسـب عرضـه     بـا قيمـت   ،بازارهاي اين مناطق هميشه دو نوع كاال، خارجي و داخلي
اي را براي رقابت كاالهاي داخلي و خارجي فـراهم   كاالهاي متفاوت زمينهعرضة شوند، اين 

تفـاوت بـا   مـرزي م  منطقـة واقعيت زندگي در آنان ، در مجموع در نظر اين كند. با وجود مي
گويان در اين پژوهش معتقدند كه درك ناظران بيروني از زنـدگي    . پاسخمردم است  برداشت

از بيـرون تصـور    چـه  آنبـا   مرزنشيني اصوالً تصوري مغشوش اسـت و زنـدگي مرزنشـيني   
. براي مثال، نرخ قيمت كاالهاي مصرفي و مواد غذايي اساسي در نمايي متفاوت دارد شود  مي

موماً چندان تفاوتي با مناطق مركزي كشور ندارد و درآمدهاي حاصل از تجارت اين مناطق ع
بلكـه درآمـدهاي حاصـل از ايـن كـار       ،شـود   مرزي به جيب افراد بومي اين منطقه وارد نمي

  دارند. ها را  شود و مردمان اين مناطق نقش واسطه  ميخارج از اين منطقه نصيب افراد  تر بيش
كنند كه مردمان مناطق مركزي   مرزي نوسود احساس مي منطقةلحاظ فرهنگي مردمان  به

. برخـي از  داننـد  خـود مـي  تـري از    لحاظ سواد و آمـوزش در سـطح پـايين    بهمرزنشينان را 
تفاوت در وضعيت «كنند كه   اند، زيرا احساس مي موافق با اين مسئلهگويان اين تحقيق   پاسخ

گويـان    اين پاسخ تر بيششود.   هاي فرهنگي مي  وجودآمدن اين تفاوت به باعثافراد » زندگي
برنـد و    كار مـي  سطح تحصيالت را در معناي برابري با سطح فرهنگي مردمان اين مناطق به

  كنند.  هم خلط مي اين دو مفهوم را با
بـودگي بـراي ادراك خـود از زنـدگي      خاصگويان نوعي   كلي، بسياري از پاسخ طور به
را درك  نـان آتوانند وضـعيت   كساني مي فقطكنند  اي كه احساس مي  گونه به ؛اند قائل مرزي

داشـته باشـند. بـراي     نانآي همانند هاي همرزي زندگي كرده باشند و تجرب منطقةكنند كه در 
ناپـذير    محكم و تاحدي نفوذ يديوار ةمثاب بهكه مرزها را  ،مثال، برخالف تصور مركزنشينان

توانند عاملي در تفكيك فضايي باشند و وجود مرز   مرزها به اين شدت نمي ،ندكن  ادراك مي
چه از طريق تبادل كاالهاي فرهنگـي و چـه از    ،مداوم طور بهشان   در جريان زندگي روزمره

  شود.  چالش كشيده مي به ،طريق تبادل كاالهاي اقتصادي
  
  هاي سازگاري  استراتژي 5.5
مـرزي بماننـد يـا بـه      منطقـة در خره باالكه   اين دربارةاي   ذهني   گويان درگيري پاسخ تر بيش

بسياري از افراد هر ساله به سمت منـاطق   هرچنددهند.  مناطق ديگر مهاجرت كنند بروز مي
 شانماندن  داليل بارةگويان در  اما پاسخ ،كنند  دائمي و فصلي، مهاجرت مي صورت بهمركزي، 
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مـرزي   منطقـة گويان براي مانـدن در    برخي از پاسخ يلدلكنند.   صحبت مي يمرز منطقةدر 
كـه تاحـدي زيستشـان در      ايـن  علـت  شان است. يكي به  روي   در پيش هاي ديگر   گزينه نبود

توان بـرايش انجـام داد و     كه كاري نمي است ارادي و ساختاري بوده  مرزي امري غير منطقة
بسـياري از   .بـردار اسـت    مـالي هزينـه  لحـاظ   بـه كه مهاجرت به شهرهاي مركزي   ديگر اين

از  ،تر كشور را داشتند  لحاظ مالي توانايي رفتن به مناطق مركزي بهگويند اگر   گويان مي پاسخ
نـاتواني از گسسـتن   «و » هاي اجتمـاعي   هزينه«كردند و برخي ديگر  اين منطقه مهاجرت مي

  كنند.  ماندنشان در مرز بيان مي دليلرا » روابط خويشاوندي
كننـد.    گويند كه به اختيـار زنـدگي مرزنشـيني را انتخـاب مـي       گويان مي  برخي از پاسخ

مـرزي عشقشـان بـه     منطقـة شـان را بـراي مانـدن در    دليلگويـان    معموالً اين دسته از پاسخ
شـود كـه در قبـال     تناقض در والديني ميبروز  موجباما اين امر  ،دانند  مي  سرزمين مادري

داننـد بـه احساسـات      كـه نمـي   بـدين معنـي   ؛كننـد   احساس مسئوليت ميفرزندانشان آيندة 
اي بهتـر بـراي     نان در زادگاهشـان بماننـد و يـا بـه فكـر آينـده      چ همخودشان توجه كنند و 

ايـن،   بـر  عـالوه  مهاجرت كننـد.  تر بيشفرزندانشان باشند و به شهرهايي با امكانات بهتر و 
در  گوينـد  مـي كننـد و   هاي فرهنگي خود اشـاره مـي    گويان به تفاوت  بسياري ديگر از پاسخ

لحـاظ فرهنگـي بـا     بـه هايشـان    صورت مهاجرت به شهرهاي ديگر هم خودشان و هم بچه
  شوند. مواجه ميفراواني مشكالت 

هـاي اقتصـادي ايـن منطقـه       با چالش شدن سازگار برايگويان  هاي پاسخكار راهيكي از 
 رواج مشاغل كاذب در قالب قاچاق كاال به شهرهاي مركزي كشـور نمـود   صورت بهعمدتاً 

 در حكـم تجـارت رسـمي و غيررسـمي    «فرعـي   يـة ما درونتوانيم  مي ،بنابراين يافته است.
  بيان كنيم:را » هاي زندگي مرزنشيني هايي براي سازگاري با چالش  شيوه

هـاي شـغلي متعـدد و      قعيـت نبود و يا كمبود مو نوسودترين عامل قاچاق در مرز   اصلي
يـافتگي در  ن  ويژه قشر جوان است. با توجه به اين عامل و توسـعه  مناسب در ميان مردم و به

و  گونـاگون اقشـار   ،دنبـال آن فقـر و محروميـت در ايـن شـهرها      مـرزي و بـه   منطقةاين 
و با توجـه بـه درآمـدزايي نسـبتاً مناسـب       اند شدهقشر جوان به قاچاق ترغيب  خصوص به
گونه   گويان اين  گسترش است. يكي از پاسخ  به رومردم اين روند همواره  ةاچاق براي عامق

  دهد: توضيح مي
توانيد تا آخر عمر خود در تهران بمانيد باالخره روزي بايد  نميشما االن دانشجو هستيد و 

شويد رو به سوي اين كارها (كاسـبي سـر    ميبرگرديد ... پس شما باز هم مجبور  جا اينبه 
  .ايم گذاشتهبه اين كار  امكاناتي و در ناتواني رو بير اثر بمرز) كنيد ما هم متأسفانه 
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هاي شغلي موجب شده است تا مردمـان منـاطق مـرزي      همين عامل محدوديت موقعيت
ي بخش نوسود مرز منطقةمردمان  آگاهيبا وجود نگاهي متفاوت به كار قاچاق داشته باشند. 

ه اين نوع كار، اكثر بنين نگاه عمومي چ همپيامدهاي قاچاق كاال براي اقتصاد جامعه و  دربارة
آن  بودن رسمي  كنند تا به بعد غير  شغل و منبع درآمد نگاه مي مثابة به تر بيشافراد به كار قاچاق 

از روي ناچـاري، توانسـته اسـت     هرچنـد كنند كه اين كار  توجه داشته باشند و احساس مي
  د.كنكاري رها  كار و بيدغدغة را از آنان آرامش دهد و آنان نوعي به  به

كـاري، ايجـاد اشـتغال،     كاهش بحـران بـي   رايبهاي دولت  اين، يكي از سياست بر عالوه
هـاي   و ... در مناطق مـرزي افـزايش همكـاري    ،كاهش قاچاق كاال، برقراري عدالت اجتماعي

گويان در اين پژوهش كـار در   هاي مشترك مرزي بوده است. پاسخ مرزي در قالب بازارچه بين
  اند. شان پذيرفته هاي زندگي سازگاري با چالش منظور بهها كار راهها را يكي از  اين بازارچه

  
  ر زندگي مرزنشينيدعوامل اثرگذار  دركتالش براي  6.5

مـرزي   منطقـة در زنـدگي  لحـاظ روانـي از    بهگويان در اين پژوهش   پاسخ همة در مجموع،
 درمـرزي   منطقـة . زندگي در اند شان ناراضي  كنند و از وضعيت زندگي  احساس آرامش نمي

 بـارة كـرات در  بـه گويان در اين پژوهش   و پاسخ استگذار   اثراحساسات مردمان اين منطقه 
  كنند:  ميصحبت » نااميدي«و ، »تنفر«، »انزجار«، »خستگي«احساساتشان نظير 

 جـا  ايـن ولي وقتي باز هـم بـه    ،شود ميام باز  شوم روحيه ميپاوه خارج  منطقةوقتي من از 
  .و چيزهاي ديگر داريد ،جا امكانات، سينما، پارك آنشوم ... در  ميگردم افسرده  برمي

ل علكي از ه يهمي را تفسير كنند. اوضاعايجاد چنين  علتكنند تا   گويان سعي مي  پاسخ
گرفتـه از   صـورت هـاي    گذاري  سياستة پنهان و نحو ياين وضعيت را به وجود دست ايجاد

گـذاران   معتقدنـد كـه مسـئوالن و سياسـت     نانآدهند.   طرف دولت در اين منطقه نسبت مي
  .اند توجه  دولتي به مردم اين منطقه بي

توضيح دهند كـه   تر بيشها را   تفاوتي  اين بي علتكنند   گويان سعي مي  در اين ميان پاسخ
بودن ميـزان جمعيـت در    گويان پايين  برخي پاسخ نظر ازرسند.   گيري مي  معموالً به سه نتيجه

  .استگذار در ايجاد اين وضعيت   عامل اثر يگانهاين مناطق 
گويان بر بعـد هويـت فرهنگـي خـود در بيـان علـت ايـن          اين، برخي از پاسخ بر عالوه

مرزي در پيوند بـا   منطقةي وضعيت فعلي زندگي در وضاعاوضعيت تأكيد دارند. در چنين 
جمعـي مردمـان ايـن منـاطق و در ارتبـاط بـا بعـد        ة گرفته و با كمـك حافظـ   گذشته قرار
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 نظـر وضـعيت كنـوني در   بـه  شـود تـا     . اين نوع نگاه موجب ميشود ميشان كاوش   هويتي
تاريخي توجه شـود. ايـن    يبلكه در متن ،ي استثنايياوضاع در حكمنه  يمردمان مناطق مرز

 سو با همدادي  رخ منزلة بهداد كاسته شود و  رخ بودن شود تا از خصلت جديد  امر موجب مي
گويان معتقدند اگر دولـت تمايـل    دادهاي ديگر درك شود. اين دسته از پاسخ بسياري از رخ

ر اين مناطق جمعيت د بودن زيرا خود وضعيت پايين ،تواند بهبود يابد مي اوضاعداشته باشد 
وجـود   بهگذاري در اين مناطق  سرمايه نبود ةنتيجتأثير محروميت و فقري است كه در  تحت

كه ايران كشوري متنوع  اين علت به ،امكانات و امور فرهنگي ةمسئل، در آمده است. از طرفي
نقـاط  در و  بسـيار  ياه تاريخ تحولي طهم از لحاظ فرهنگي و هم از لحاظ قوميتي  ،است

مرزهايي كه مثالً  بهاين امر باعث شده است كه  و است فراوان داشتههاي  شورش گوناگون
  .اند نگاهي ديگر داشته باشند گرفتهكردها در آن قرار 

اسـتدالل   بـر گويـان هـم     نين وضعيت سومي وجود دارد كه در آن برخي از پاسخچ هم
در  ،كننـد. بنـابراين   د مـي جمعيت اين مناطق و هم بر هويـت قـومي خـود تأكيـ     بودن پايين

 ديگـر مرزي دارند عامل هويت قومي بـيش از   منطقةگويان از زندگي در   تفاسيري كه پاسخ
چرايـي   بـارة گويـان در   پاسـخ  3/2هـاي    اي كه در بين استدالل گونه به ،عوامل پررنگ است

بودن  پايينعامل و خواه در كنار عامل  يگانهصورت  خواه به ،وضعيت زندگي در اين منطقه
شود كه وضعيت زنـدگي مردمـان     شود. اين تركيب موجب مي  بيان مي ،جمعيت اين مناطق

هاي قومي در نظر مردمان اين مناطق در نظر   بخشي از اعمال نابرابري در حكممناطق مرزي 
هاي فضايي در سطح   تر اقتصاد سياسي حاكم بر جامعه و نابرابري  عبارتي دقيق گرفته شود. به

 ةفاصلدر نتيجه  و شود  اي دستاويزي براي بازتوليد هويت قومي و بدبيني به مركز مي  نطقهم
 گويان ميان پاسخ . در چنين وضعيتي دركند تر مي را بيش مرزنشينانبين هويت قومي و ملي 

شـكل  مـرزي   اطقمنـ در گرفته  صورت ياه ها و اقدام گذاري سياست ةنحونوعي بدبيني به 
  كند:  گونه بيان مي  گويان اين  يكي از پاسخ ،مثال. براي گيرد مي

مثالً سد داريان را در نظر بگيريد، طرح احداث اين سد از قبل از انقالب تـا حـال حاضـر    
احداث اين سد تاكنون عملياتي نشده است؟ و چرا در ايـن   ةمسئلوجود داشته است. چرا 

  شود؟ ميدوره عملياتي 
  

  گيري  . نتيجه6
انـد ابعـاد    شـده   در اين پژوهش استخراج مرزنشينانهاي   نامه  هايي كه از زندگي   هيما دروناز 

  كند: گويان در اين پژوهش را بيان مي پاسخ ةزيستتفسيري زير تجارب 
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هـاي فرهنگـي و     گويان در اين پژوهش از تفـاوت   زندگي مرزنشيني براي پاسخ تجربة
گويـان در    كنند. پاسخ  ها را تشديد مي  و نگراني ،ها، مشكالت  كه چالشگيرد   الهام ميزباني 

دهند و از   ها مي  شان معناي جديدي به آن  هاي زندگي  مشكالت و سختي دركتالش براي 
دهنـد كـه در نهايـت مرزهـاي هويـت       اين طريق روابطي را بين خود و ديگران شكل مي

گويان موجـب    رة معاني پاسخشدن اين عناصر در گست وارد كنند. را بازنمايي ميآنان قومي 
شـوند   ها اين امكان را پيدا كنند كه در موقعيتي ديگر مطرح   شود تا مشكالت و نگراني مي

ي اوضـاع در چنـين  نبودنـد.   پـذير  و با ديد و منطقي ديگر نگريسته شوند كه سابقاً رؤيـت 
بـرده   كـار  خود از ديگـري بـه   بودن ابزاري براي بيان متفاوت منزلة بهها  مشكالت و سختي

كـه بـا   اسـت  هايي  همين تفاوت مشكالتاين علت شوند كه   شوند و چنين توجيه مي  مي
 ،»ايـم  لحـاظ فرهنگـي متفـاوت    بـه «جا كه مـا   آنديگران دارند و فرض بر اين است كه از 

گونـه   وضـعيتمان بـدين  » با ساكنان آن سوي مرز فرهنگمان مشترك است« ، و»ايم اقليت«
شـود. در مجمـوع،     گويان مي احساس تبعيض در بين پاسخبروز ه است. اين امر باعث شد

آنـان  زبـان و فرهنـگ   نتيجة ها   كنند كه اين تبعيض و نابرابري  گويان چنين تصور مي  پاسخ
هـاي زنـدگي مرزنشـيني در زنـدگي       كه از ديگران متفاوت است. بنـابراين، چـالش  است 

هـا و    كنند. چـالش   و معناي جديدي كسب ميشوند  ميروزمره دچار استحاله و دگرگوني 
ون فرهنگ و زبان تهديدي عليه اجتماعـات مـرزي   چ همها با واردشدن عواملي   محروميت

اعي هـاي اجتمـ    واقعيـت  بـودن  شوند. اين واقعيت بنا به ماهيـت نمـادين    نظر گرفته مي در
ه بـا  هـ ند. افراد در مواجكن  در خودشان فراهم ميرا گيرد كه امكان حمل معاني   صورت مي

هـاي    سـازه درك كنند و در جريان همـين  درك ها را   كنند آن  هاي اجتماعي سعي مي  پديده
كننـد. ايـن خصـلت نمادهـا ايـن        هاي اجتماعي حمل مـي   تفسيري خودشان را بر واقعيت

جامعه معاني متفـاوتي پيـدا    گوناگونهاي   كند تا يك نماد در بين گروه  يمفراهم امكان را 
كنند به   هاي متفاوتي كه از آن استفاده مي  ي را براي گروهگوناگوننماد معاني گويا اما «كند. 

گويان در ايـن تحقيـق دائمـاً بـا       پاسخ .)29: 1389 (استراثرن به نقل از كوهن، »دنبال دارد
بـراي بيـان    تنهـا  نـه  پردازند ميوضعيت زندگي خود مقايسة و به  اند مواجهچنين موقعيتي 

گويـان    پاسخ ،در نهايت .شان از ديگرانبودن متفاوت براي بيانبلكه  ،شان  كمبودهاي زندگي
گيري روابـط   كنند كه به شكل ها الصاق مي را در بيان اين نابرابري اي در يك ائتالف معاني

هاي اجتماع خودشان را از طريق همـين مرزبنـدي    شود كه ويژگي  يممنجر » هايي آنـ  ما«
كنند. اين نوع تفسير از زندگي مرزنشيني يك مرزبندي بين موقعيـت خـود و    بازنمايي مي

و نيـز  » منـاطق مركـزي  «ويژه  بهگويان در اين تحقيق   پاسخ كند. ديگرانِ  ايجاد مي» ديگري«
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گويـان دائمـاً موقعيتشـان را در      . پاسـخ شـوند  محسوب مـي  »كشورها ديگرمناطق مرزي «
بـا وضـعيت    را طرف وضعيت خـود   از يكآنان دهند.  توضيح مي» ديگران«مقايسه با اين 
رسند كـه تفـاوت    به اين نتيجه مي فرايندو در اين كنند  مقايسه ميتر كشور  مناطق مركزي

تـر وجـود دارد. در     ق مركزيمناطزندگي در با وضعيت آنان فاحشي بين وضعيت زندگي 
شـان تأكيـد     وجودآمدن اين وضعيت نامناسب زندگي، اكثراً بر عوامل فرهنگي بهبيان علت 

را نيـز  » جمعيـت پـايين  «مسـئلة  ديگـر نظيـر   علـل  اي است كه  گونه كنند. اين تبيين به  مي
زهـاي  دهد. از طرفي ديگـر در بيـان وضـعيت خـود در مقايسـه بـا مر        تأثير قرار مي تحت

هـاي    پتانسـيل  ازمنـاطق   ديگـر معتقدند كه شباهت فرهنگـي بـا مردمـان     ي ديگركشورها
هـايي منجـر شـده كـه       گيـري چـالش    زندگي مرزنشيني كاسته است و در عوض به شكل

لحـاظ   بـه  بـودن  متفاوت«گويان با عباراتي نظير   پاسخ ؛اند هاي فرهنگي  عمدتاً از نوع چالش
كـاهش زمينـه بـراي    « ،»معنايي مفـاهيم استحالة « ،»جا اينمرزهاي  بودن سياسي« ،»فرهنگي
و بسـياري   ،»تـاريخي پيشـينة  برخورد با توجه به « ،»بودن حاشيهدر« ،»هاي فرهنگي  فعاليت

كننـد. بنـابراين، در     از ديگـران را ايجـاد مـي    بودن ديگر از اين قبيل عبارات حس متفاوت
دهنـد هويـت فرهنگـي مشـترك خـود را بازنمـايي         يهايي كه افراد انجام مـ   مقايسهنتيجة 

 گيرد.  هايشان شكل مي    گذاري بين اجتماع و ديگري  و تمايز كنند مي

گويـان در ايـن پـژوهش بـا حمـلِ معـاني جديـدي بـه وضـعيت            كلـي، پاسـخ   طور به
هـا را نمـادپردازي و در نهايـت      خاصي ايـن وضـعيت  ة و محروميت به شيو نبود حاشيهدر

  كنند.  اجتماع خودشان را تثبيت ميهويت 
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