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2

دریافت0931/01/42 :؛ پذیرش0931/10/41 :

چکیده

در جوامع سنتی ،مرزها بیشتر مبتنیبر ویژگیهای زبانی ،مذهبی ،و فرهنگی بودند ،ولی در عصر مدرن ،مررز
در چارچوب دولت معنادار است .درواقع ،تا یک دهره پری  ،رویکردهرای جهرانیشردن و دور پسرامرزی
مطرح میشد ،ولی امروزه به دالیل مختلف ،ازجمله ناامنی ،مرزها بی ازپی مستحکم شدهاند و نظرار و
کنترل بیشتری بر آنان اعمال میشود .در این شرایطی ،تقریبا نیمی از محیط پیرامون کسانیکه در نزدیکی مررز
زندگی میکنند ،تحت این نظار و کنترل قرار میگیرد؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد کره تجربرههای ایرن افرراد از
مرز ،با کسانیکه در مرکز نقاط غیرمرزی ساکن هستند ،متفاو است ،زیرا این افرراد ،از هرر چهرار جهرت،
فاقد نظرار و کنتررل هسرتند .پرژوه حاضرر ،در راسرتای در بهترر ایرن موضرو  ،برا اسرتفاده از رو
پدیدارشناسی ،تجربههای زیستۀ مردم شهر نودشه را (بهعنوان نمونه موردی) بررسی کرده اسرت .دراینراسرتا،
برپایه رو تحلیل تماتیک ،چهار ُبعد نگر فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی ،و سیاسری در مرورد مررز،
شناسایی شد .در رویکرد فرهنگی و محیطی ،مرز بهعنوان دیوار محدودکننده و عامرل سرلا ارتبراط انسرانی
قلمداد شده است ،ولی از ُبعد سیاسی ،مرز ،رهاییبخ تلقی میشود .از بعد اقتصادی ،وضعیت پیچیدهترر
است و سه دیدگاه متفاو بره پدیرد مررز ،مطررح اسرت .براسراس دیردگاه نخسرت ،مررز« ،محدودکننرد
حیا بخ » است ،در این معنا ،مرز ،مانعی در برابر روابط اقتصادی است ،ولی این موانع ،بری از نبرود آن
برای گذران زندگی ،اهمیت دارد .در دیدگاه دوم ،مرز« ،آزادیبخ بازار» اسرت ،در ایرن معنرا ،مررز ،عامرل
ِ
پیوند رردستکم رر اقتصاد دو کشور با هم است و مبادلۀ دوسویه بین آنان رواج مییابد که ایرن ررفیرت ،بررای
شهرهای غیرمرزی فراهم نیست .در رویکرد سوم ،مرز ،عاملی برای «محرومیت از مرکز» تلقی مریشرود کره
برایناساس ،مرز بهعنوان مانعی در برابر توسعه و پیشرفت و حتی دریافت امکانا رفاهی بهشمار میآید.
کلیدواژهها :رهاییبخ  ،محرومیت ،مرزنشینی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی ،پژوهشکد مطالعا فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).


 .2دانشیار انسانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی ،تهران ،ایران.



.1مقدمه 

جهان از اوایل دهه  8310بهتدریج وارد عصر نو ینی شده است که در این عصر ،زندگی بشر با
اصطالحا و نظریههای جدیدی مانند جهانیشدن ،دهکد جهانی ،عصر ارتباطرا  ،عصرر
جهانوطنی ،و جهان پسامرزی توصیف و تبیین میشود .درواقع ،آنچه در این دوره بی ازپی
مورد توجه بود ،روابط بینالمللی و کمرنگ شدن مرزهای ملی بود .این کمرنگ شدن ،بهدلیل
فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی فرامرزیای بود که محردودیتهرای مکرانی را از برین
بردهاند .در هر نقطهای از جهان که اتفاقی ُرخ میداد ،سایر نقاط از آن باخبر میشردند .تولیرد
فناوری ،منحصر به چارچوب مرزی نبود و برهزودی وارد سرایر کشرورها شرد .ایرن وضرعیت
موجا پیوند مردم ،سازمانها ،و گروهها در نقاط مختلف جهان برا یکردیگر شرد .همچنرین،
افزای اینگونه تعامال  ،سبا شد که حوزههای محلی و جهانی (در حیطرههرای فرهنگری،
اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی) در هم ادغام شروند ،تاجراییکره شراهد شرکلگیرری جهران
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بدونمرز باشیم؛ جهانی که مهمترین و یژگری مرردم آن ،زیسرتن در فضرای بردون مررز اسرت
(گلمحمدی ،)30 ،8918 ،اما این جریان ،زودگذر بود یا میتروان گفرت ،تنهرا یرک ُبعرد از
توصیف وضعیت جهانی بود .استقالل بسیاری از قومیتها و گروههرا بررای ایجراد یرک مررز
جدید را میتوان نوعی تقابل با رویکرد جهان پسامرزی و جهرانوطنری دانسرت (قزلسرفلی و
حبیبی رضیآباد .)335 ،8935 ،همچنین ،با رهور و تقویرت جریرانهرای مرذهبیای ماننرد
القاعده ،طالبان ،و داع  ،مرزهای ملی در هم شکسته شرد و ایرن امرر ،تقویرت ،اسرتحکام،
کنترل ،و نظار دوباره بر مرزها را در پی داشت .کنترل بر مرزها بیشتر شد؛ بهگونهای که حتی
کنترل و نظار  ،به اروپا رسید .بهحدیکه انگلستان از اتحادیۀ اروپا خارج شد.
امروزه مرزنشینان بی از سایر مردم تحت تأثیر وضرعیت مرزهرا هسرتند .هرر تیییرری در
روابط بینالملل ،خواه مبتنیبر تساهل و مدارا و خواه مبتنیبر سرکشی و تهاجم (بهویژه کشرور
خود یا کشورهای همسایه) بر زندگی روزمره و زیستجهان آنها ترأثیر میگرذارد .همچنرین،
اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی و اقتصادی در کشور خرود ،برر مرزنشرینان بری از مرکزنشرینان
تأثیرگذار است .مرز ،جایی است که در مرکز نیست ،بلکه حاشیه اسرت .مرزنشرینان از مرکرز
دور هستند ،اما در مقایسه با مرکزنشینان ،به مرکز کشور دیگری نزدیکتر هستند .تقریبا نیمری

از محیط پیرامون کسانیکه در نزدیکی مرز زنردگی مریکننرد ،برهوسریلۀ خرط مررزی ،کنتررل
میشود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که تجربۀ این افراد از مرز ،برا کسرانیکه در نقراط غیرمررزی
زندگی میکنند ،متفاو باشد ،زیرا مرکزنشینان ،از هر چهرار جهرت ،فاقرد نظرار و کنتررل
هستند .باوجوداین ،در پژوه های پیشین به این جنبۀ پژوه  ،توجه نشده است و تنها با نگاه
آسیاشناسانه به پدید مرز و مرزنشینی پرداختهاند که نتایج بهدسرتآمده از ایرن پژوه هرا،
بیانگر این است که میزان زادوولد ،رشد جمعیرت ،سرواد ،هز ینرۀ سررانه ،و امیرد بره زنردگی،
وضعیت نامناسبی دارند (ذکایی و نوری8938 ،؛ ابراهیمزاده ،موسوی ،و کرارمیزاد8938 ،؛
تقوایی ،وارثی ،و شیخ بیگلو8930 ،؛ زیاری ،عشقآبادی ،و فتحی.)8913 ،
مرزها ،سبا انفکا سیاسی میشوند ،ولی ممکن اسرت انفکرا فرهنگری ،مرذهبی ،و
اقتصادی را در پی نداشته باشند؛ بهویژه مرز کشورهای خاورمیانه که مبنای ایجاد آنهرا کرامال
سیاسی بوده است و پایۀ قومیتی ،زبانی ،فرهنگی ،و مذهبی ندارند؛ برای مثال ،میتوان به مرز
کردستان ایران با کردستان عراق اشاره کرد .ساکنان این دو منطقه ،بهلحاظ فرهنگری ،مرذهبی،
زبانی ،و قومی ،کامال مشابه هستند و این مرز سیاسی است که زیستجهان آنها را از یکدیگر
جدا کرده است .برایناساس ،بهنظر میرسد که بررسی و پاسخگویی به پرس های زیر جالا
توجه باشد:
 )8مرز در ذهنیت مرزنشینان موردمطالعه (نودشه) چگونه فهم میشود؟

 )1حیا ذهنی 1مرزنشینان(نودشه) در مورد مرز چگونه است؟
 .2ادبیات پژوهش

بهطورکلی ،مرز ،خط قراردادی یا فرض ِی تمایز بخ اشریا یرا ذهنیرتهرا از یکردیگر اسرت؛

بهعنوان مثال میتوان به مرز بین مرگ و زندگی ،مرز ایالتها ،مرز کشورها ،و مررز رشرتههرای
تحصیلی اشاره کرد .در جیرافیای سیاسی ،مرز به خط فرضی و قراردادیای گفته میشرود کره
براساس آن ،محدود یک واحد سیاسی (کشور) در روی زمین و اسناد مرزی مشخص میشود
(میرحیدر .)811 ،8938 ،به خطوط قراردادیای که جوالنگاه یک دولت را مشخص میکنند و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تجربههای زیستۀ
مرزنشینان شهر نودشه...
ِ

موجا تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا کشور از واحدهای مجراور میشروند،
مرز میگویند (مجتهدزاده .)98 ،8910 ،به تمام اشخاصی که در عمق نوار مررزی ،سرکونت
دائمی دارند ،مرزنشین گفته میشود ،کره درایرنمیران ،کارکنران نظرامی ،انتظرامی ،و سراکنان
شهرهای بزرگ ،از این موضو مستثنا هسرتند (زرقرانی .)91 ،8911 ،از دیردگاه اچمپونرگ

1

( ،)803 ،1089مرزنشینی ،موقعیتی سیاسی ،اقتصادی ،یا فرهنگی راجتمراعی اسرت کره برا
مرکز ،ناسازگار است و در درجۀ پایینی از سلسلهمراتا کشوری جای میگیرد.
برمبنای مطالعا پیشین ،مرز (با وجود اینکه در طول یکیدو سال اخیر ،انگلستان برای اعمرال
اقتدار بیشتر بر قلمرو مررزیا از اتحادیره اروپرا جردا شرد) در کشرورهای اروپرایی و آمریکرایی
بهصور مسئله مطرح نشده است؛ بنابراین ،اروپا و امریکا که رویکردهای نظرری از ایرن کشرورها
برآمدهاند ،نظریۀ منسجم و قابلپذیرشی در مورد مرزنشینان و مرزهای ملی ندارند ،زیررا همانگونره
که اشاره شد ،مرز ،چندان مانع یا تسرهیلگر روابرط نیسرت .ایرن دو مرکرز نظریرهپرردازی (اروپرا و
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امریکا) بهدلیل مسئلهمند نبودن مرزنشینی ،از پرداختن به نظریۀ مرزِ ،ابا داشتهاند.

امریکا بهصور ایالتی اداره مریشرود و بره ایرن معنرا ،مررز ایراال آن ،نره هماننرد مررز

کشورهای آسیایی ،بلکه مانند مرزهای استانی ایران اسرت و همانگونره کره مشرخص اسرت،
مرزنشینی در مرزهای استانی کشور بهعنوان یک مسئله مطرح نمیشود .افزونبرراین ،بسریاری
از مرزهای این کشور ،دریایی است ،یا مرز آن با کشورهایی مانند کانادا ،با کمترین محدودیت
مرزی اداره میشود و حتی نوعی امتیاز است.

تصویر شماره ( .)2مرز کانادا و امریکا
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

در اروپا نیز مرزها اهمیت زیادی ندارند .تشکیل اتحادیه اروپا در سال  8351و توسعۀ بیشتر
آن در سالهای بعد ،مرز و مرزنشینی را از رونق انداخته است .در فاصلۀ بین ایرن مرزهرا ،مرین،
دیوار ،سیم خاردار ،و موانع جدی دیگر وجود ندارد و در بسیاری از موارد ،شهرهایی در دو سوی
مرز کشورها قرار گرفتهاند ،یا بهعبار روشنتر ،خط مرزی در داخل شهرها قرار گرفته است.

تصویر شماره ( .)1مقایسه مرز بلژیک و هلند (سمت راست) با مرز ایران و عراق (سمت چپ)
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

با توجه به آنچه مطرح شد ،نظریهای که تجربۀ واقعی مرزنشینان را بهتصویر بکشد ،یافرت
نمرریشررود ،امررا مرزنشررینان آسرریایی ،بررهویررژه در منطقررۀ خاورمیانرره ،همررواره از دو جنبرره بررا
حاشیهنشینان همسان هستند؛ نخست بهلحاظ جیرافیایی ،از مرکرز و هرآنچره در مرکرز اتفراق
میافتد ،بهدور هستند .دوم بهلحاظ محرومیت ،همواره ماننرد حاشریهنشرینان ،فاقرد امکانرا
هستند؛ همیشه امکانرا از مرکرز شررو مریشرود و گراهی ،ترا زمانیکره بره مرزنشرینان یرا
حاشیهنشینان برسد ،مد ها طول میکشد .از این لحاظ ،نظریههرای حاشریهنشرینی ،گویرای
حقیقتهای مرزنشینی هستند .زیستن در حاشیه (حاشیهنشینی) در مقایسه با دیگران ،بهویرژه
گروهها و طبقا مرکزی تعریف میشود که توسط گروههای مرکزی یا نزدیک به مرکز ،از ایفای
نق مؤثر در نظام اجتماعی ،محروم شدهاند و در حاشریۀ مرتن و غالبرا بهگونرهای منفعرل یرا
نیمهفعال زندگی میکنند .این گروهها در سطح پایین سلسلهمراتا اجتماعی جای میگیرنرد و
از پیگیری منافع خود ،ناتوان یا در مورد آنها ناآگاه هستند (عسکری و عسکری13 ،8931 ،؛
مهاجرین )8911 ،و حتی با برچساهای منفی ،طررد و از مرکرز ،دورترر میشروند (دوسرتی
ایرانی و پارسابروجنی.)81 ،8931 ،
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در زمینۀ مرزنشینی یا حاشیهنشرینی ،دیردگاههای متنروعی وجرود دارد .جرورج زیمرل 1در
مقالهای با عنوان «مهاجر های انسانی و انسان حاشیهنشین» ،به بررسی مفهروم مرزنشرینی و
حاشیهنشینی پرداخته است« :انسان حاشیهنشین ،شخصیتی است که درنتیجۀ برخورد دو نظام
فرهنگی متفاو و احیانا متخاصم رهور میکنرد .چنرین موجرود دورگرهای ،بره هرر دو نظرام
فرهنگی ،احساس وابستگی و تعلق دارد ،درعینحال ،خود را بهطورکامل ،به هیچیک از آنهرا
متعلق و متمایل نمیداند» (زیمل.)889 ،8350 ،

رابر پار  2بر این نظر است که حاشیهنشین در موقعیتی شبیه به برزخ قرار دارد که فررد را

از نظر اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق درمیآورد .پرار معتقرد اسرت کره تجربرۀ چنرین
شرایط بحرانیای موجا ایجاد شخصیت متمایزی برای فرد میشود .معمروال چنرین افررادی،
حالت کنارهگیری و گیجی دارند و نمیتوانند در متن جامعه با عزمری راسرخ بره فعالیرتهرای
خوی ادامه دهند .مرزنشین از متن جامعه کنارهگیری میکند و با مرکز ،بیگانه میشود .پرار
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افزونبر ویژگیهای منفی مرزنشینی ،به ویژگیهای مثبت آن نیز میپردازد .بهنظر او ،مرزنشین
به درجهای از آزادی و وارستگی میرسرد کره قرادر اسرت خرود را از حاشریۀ دنیرای اطررا ،
بیطرفانه و بدون هیچگونه حا و بیضی نظاره کند ،یعنی افرق ذهنری و دیرد او برهدلیل عردم
تعصا و وابستگی سررزمینی ،گسرترده و بریطرفانره مریشرود .برهعبرار دیگرر ،او انسرانی
جهانوطن میشود و خود را از آنچه رنگ تعلق میپذیرد ،آزاد مییابد (پار .)118 ،8311 ،
استونکویست ،3شاگرد رابر پار  ،پس از او مفاهیم حاشیهنشین و مرزنشینی را گستر

داد .او انسان مرزنشین را شخصیتی میداند کره در دو نظرام اجتمراعی ،دو فرهنرگ ،یرا در دو
جامعه زندگی میکند ،ولی به هریچکردام ،احسراس پیوسرتگی کامرل عراطفی ،فرهنگری ،یرا
عضویت اجتماعی ندارد .بهنظر او ،مرزنشین ،آشنای بیگانهای است که درعین آشنایی ،نروعی
بیگانگی و بیتفاوتی به محیط اطرا خوی و جریاناتی که در آن رخ میدهد ،از خود نشران
میدهد (استنکویست.)1-9 ،8391 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

در رو یکرد دوسرتو یی ،)1081( 1مرزنشین بهگونهای خالقانه ،از مرز برهعنروان یرک ابرزار
ررآنگونه که خود میخواهد ر استفاده میکند .مرزنشرین ،همرواره از قردرتی کره دراختیرار دارد
(مرز) ،بهشکلی خاص و بهعنوان ابزاری برای مقاومت در برابر قردر مرکرزی و رهرایی از آن
استفاده میکند.
 .3پیشینه پژوهش

پژوه های داخلی فراوانی دربار مرز و مرزنشینان انجام شدهاند کره بیشرتر آنهرا حرول سره
محور ،قابلدستهبندی هستند:
در نخستین محور ،مباحث مرز و مرزنشینی بهعنروان «مرورد مطالعره»« ،جامعرۀ آمراری» ،یرا
«جامعۀ موردمطالعه» بررسی شدهاند .در این پژوه ها ،همان بحثها و شاخصهای مربروط بره
سایر استانهای غیرمرزی سنج شدهاند .این پژوه ها به وضعیت امنیت اجتمراعی مرزنشرینان
(رضوی ،قیطاسری ،خرو فرر ،و وطنری ،)8938 ،همگرایری قرومی و مرذهبی مرزنشرینان (امرین
صارمی ،محمدی اطهر ،و طالبی ،)8935 ،و متییرهای دیگر اجتماعی و اقتصادی پرداختهانرد کره
ازآنجاکه موضو آنها با پژوه حاضر مرتبط نیست ،از طرح آنها خودداری میکنیم.
در دومین محور ،به مشکال و مسائل اجتماعی و اقتصادی مرزنشینان توجه شده است .این
پژوه ها بهمنظور بهبود وضعیت مرزنشینان ،بره بررسری عرواملی ماننرد بازارچرههرای مررزی
(پاشررالو ،زهرردی گهرپررور ،دلشررادزاد ،و پاشررالو8939 ،؛ علمرردار ،زرقررانی و اعظمرری8939 ،؛
رکنالدین افتخاری ،پاپلی یزدی ،و عبدی )8911 ،و تعاونیهای مرزنشرینان (احمردی)8931 ،
توجه داشتهاند.
در سومین محور ،گو یی مرز ،با قاچاق ،خطر ،و ناامنی هممعنا و همنشین شده است .این
دسته از پژوه ها به بررسی قاچاقهرای مررزی (محسرنی تبریرزی ،نایراپرور ،و فریردمهر،
8911؛ کهنهپوشی و عنابستانی ،)8938 ،و امنیت مرزی (آقابابایی )8913 ،پرداختهاند.
اما پژوه های خارجی ،غالبا در سه محور یادشده قرار نمیگیرند .بیشتر این پژوه ها،
مرز را مبتنیبر رویکرد مطالعا فرهنگی و رویکرد پدیدارشناسی مطالعه کردهاند که در آن بره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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برساخت نابرابری (پیک و باتلر ،)8330 ،1و پناهندگی (والتر ،مونیکا ،و ویدر )1009 ،2توجه
شده است.
بهطورکلی ،آنچه در پژوه های پیشین نادیده گرفته شرده اسرت ،ذهنیرت و تجربرۀ خرود
مرزنشینان از مرزنشینی است .البته ذکایی و نوری ( )8938پژوهشی را در این مورد ،با عنروان
«زندگی در مناطق مرزی :مطالعه پدیدارشناختی مرزنشینان شهر نوسود» انجام دادهاند .نترایج
پژوه یادشده نشان میدهد که زندگی مرزنشینی ،همراه با دلهره ،عردم کنتررل برر اوضرا و
احساس سردرگمی ،و احساس فرامو شدگی است که مرزنشینان به این سبا ،روابطی را بین
خود و دیگران شکل میدهند .همچنین ،مرزها هویت قومی آنها را بازنمایی میکنند .درواقع،
پژوه

ذکایی و نوری ( )8938از این لحاظ با پرژوه حاضرر متفراو اسرت کره زنردگی

مرزنشینان را بهتصویر میکشد ،ولی فهم و معانی خود مرزنشینان از پدیده مرز یا زندگی مرزی
را نادیده میگیرد.
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 .3روششناسی پژوهش

تمام رو ها بر مبانی خاصی بنا شدهاند .این مبانی که از آنها با واژههای گوناگونی مانند پارادایم
و سنت یاد شده است ،رهیافت کلی رو و جهانبینی نظری آن در مورد واقعیت موردبررسری را
نشان میدهند (ایمان .)885 ،8911 ،با توجه به پرس اصلی مطرحشده در بخ های پیشرین،

مرریترروان رویکرررد رو شررناختی ایررن پررژوه را «برسرراختگرایانرره »3دانسررت .در پررارادایم
برساختگرایی ،سعی بر این است که زندگی اجتماعی ،بردون پری فرر هرای اثبرا گرایانره،

بهصور نظری و تفسیری توضیح داده شود (دنزین لیرنکلن .)81 ،1088 ،4همچنرین ،رو یرا

راهبرد تحقیق برای پاسخگویی به پرس اصلی پرژوه « ،مطالعره مروردی کیفری »5مبتنریبرر
رو یکرد پدیدارشناسانه است که در پاییز و زمستان سال  8931انجام شده است.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

نمونۀ پژوه  ،براساس رو نمونهگیری هدفمند 1انتخاب شد و تا اشربا دادههرا ،یعنری
زمانیکه موضوعا جدیدی بهدست نیامد ،ادامه یافرت .بررایناسراس ،در پرژوه حاضرر،
بهمنظور کسا دادههای موردنیاز ،از مصاحبه عمیق و نیمهسراختاریافته برا  89نفرر ،بره شریوه
ُ
گفتوگوی دوطرفه 2مبتنیبر زبان کردی 3بهره گرفته شد .مد مصاحبهها بین  80تا  30دقیقه
متییر بود؛ دقیقههای نخست ،با گفتوگوی روزمرره شررو مریشرد و پرس از ایجراد فضرای
صمیمانه و محیط مطلوب و دریافت رضایت آگاهانه ،مصاحبهها با طرح یک پرس محوری
و گسترده ،یعنی «تجربۀ خود را در مورد این نقطۀ مرزی بیان کنید؛ از این لحاظ که این مرزها،
چه مزایا و معایا اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگیای برای شما داشتهاند؟» آغاز شد.
درصور وجود ابهام در پاسخها یا پاسخهای ناقص و کوتاه ،برای واضحتر شردن گفترههرای
شرکتکننده ،پرس های بیشتری پرسیده میشد .معیارهای انتخاب مصاحبهشوندهها ،حداقل
 85سال سن 5 ،سال ساکن در شهر نودشه یا روستاهای اطرا آن ،و همچنین ،شرط رضایت
داشتن برای شرکت در پژوه

و توانایی بازگو یی تجربهها بود .معیار خروج از پژوه  ،عردم

تمایل به ادامه فرایند پژوه بود .گفتنی است که شرکتکنندگان در طول پژوه اجازه خروج
از فرایند پژوه را داشتند .مصاحبههرا چنردین مرتبره گرو داده شرد و مرتن آن برهصرور

کلمهبهکلمه نوشته شد .برای تحلیل دادهها ،رو کالیزی 4بهکار رفته است .این رو  ،شامل
 1مرحله است )8 .خواندن دقیق تمام توصیفها و یافتههای مهم شرکتکنندگان؛  )1استخراج
عبار هررای مهررم و جمل رههای مرررتبط بررا پدی رده؛  )9مفهررومبخش ری برره جمل رههای مهررم
استخراجشده؛  )8مرتاسازی توصیفهای شرکتکنندگان و مفراهیم مشرتر در دسرتههرای
خرراص؛  )5تبرردیل تمررام عقای رد اسررتنتاجشررده برره توص ریفهای جررامع و کامررل؛  )1تبرردیل
توصیفهای کامل پدیده به یک توصیف واقعی خالصه و مختصر؛  )1معتبرسازی نهایی.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُ
ُ
 .3پژوهشگر ،خود کردزبان است و به چندین دلیل ،مصاحبه با زبان کردی انجام شده است :اوال بیشتر مردم این مناطق
ُ
پژوهشگر غیرکرد را از کارکنان دولت تلقی میکنند و حاضر به
کمسواد هستند و غالبا با زبان فارسی آشنایی ندارند ،ثانیا
ِ
همکاری نمیشوند ،و ثالثا حتی درصور همکاری با زبان فارسی ،سعی میکردند محتاطانه از تجربهها و ذهنیتهای خود
بگویند .محقق سعی کرده است با زبان بومی ،رضایت آنها را جلا کرده و وارد مصاحبه شود.
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گفتنی است که در معتبرسازی نهایی ،از مال های اعتبار ،1و قابلیرت اطمینران 2اسرتفاده
شد .برای بررسی اعتبار ،اطالعا هر مصاحبه پس از تحلیل ،دراختیار شرکتکننردگان قررار
گرفت و اصالحا الزم براساس نظرا آنها ،اعمال شد ،البته با توجه به اینکه تعداد زیادی از
آنها ،بیسواد یا دارای تحصیال کم بودهاند ،پژوهشگر سعی کرده است متن پرس ها را برا
ُ
زبان کردی برای آنان بخواند .برای قابلیت اطمینان ،یافتهها شامل کدگرذاری براز ،کدگرذاری
محوری ،و کدگذاری گزینشی در پژوه از طریق نظرا استادان رشتههای علوم اجتمراعی،
مورد بررسی ،مشور  ،و اصالح قرار گرفت.
 .4ویژگی جمعیت موردمطالعه

همانگونه که گفته شد ،نمونهگیری این پژوه  ،از نرو نمونرهگیری هدفمنرد اسرت ،زیررا در
تحقیق پدیدارشناسی از راهبرد نمونهگیری هدفمند یرا معیرارمحور بررای گرز ین نمونرههرا و
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واحدهای موردنظر (تجربههای زیسته) استفاده میشود .سعی شده اسرت از همرۀ گرروههرای
سنی  85سال به باال ،مصاحبهشونده انتخاب شود و تنها به تجربۀ مردانه ،کمسوادان ،و مشاغل
کولبری و قاچاقچی اکتفا نشود؛ بنابراین ،مصاحبهشوندهها از همرۀ گروههرای سرنی ،جنسری،
شیلی ،و تحصیلی ،انتخاب شدهاند (جدول شماره  .)8البته بهطور همزمان ،شیو گلولهبرفری
نیز بهکار رفت و از افراد خواسته شد ترا افرراد دیگرری را کره شررایط مصراحبه پرژوه را دارا
هستند ،به پژوهشگران معرفی کنند.
جدول شماره ( .)8توصیف ویژگیهای مصاحبهشوندگان
شماره
8
1
9
8

جنسیت
مرد
مرد
زن
مرد

سن
81
15
95
91

شغل
میازهدار
3
قاچاقچی
خیاط
قاچاقچی

تحصیالت
ابتدایی
دیپلم
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 .5یافتههای پژوهش

پدیدارشناسانه ،بهدنبال توصیف پدیدهای است که در آگاهی ما راهر میشرود،

رو پژوه
ِ
یعنی توصیفی نهتنها براساس ذهنیت عقلگرایانه و نه براساس محسوسا علوم تجربی اسرت،
بلکه توصیفی است که از طریرق معنابخشری ارادی پدیردارها ،در آگراهی و فهرم مرا بهدسرت
خواهد آمد .این آگاهی و فهم بهصور بالفصل و از طریق تقلیل پدیدارشناسی و نیز از طریق
دریافت جوهره و ماهیت پدیدارها انجامپذیر است .بهاینترتیا ،پدیدارشناسی در توصیف ،نه
بر عینیت محسوس پدیده و نه بر ذهنیت صر محقق ،بلکه بر عینیت آگاهی دریافتشرده از
طریق ماهیت پدیده توسط محقق اتکا میکند و از این طریق ،راهحلی عملی در جدال مسرتمر
بین عینیت و ذهنیت میگشاید (ابراهیمی .)8911 ،بهاینترتیا ،مرا در توصریف پدیرد مررز
براساس گفتههای پاسخگو یان ،عینیرت محسروس پدیرده را کنرار گذاشرتهایرم و از پاسرخگرو
خواستهایم که براساس تجربیا خود در نواحی مرزی سخن بگوید ،ذهنیت فردی خود را کنار
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گذاشتهایم و سراپا گو شدهایم .درنهایت ،به رو کالیزی 8 ،مقولۀ اصلی و  1مقوله فرعری
را استخراج کردهایم که بیانگر تجربۀ مرزنشینان از مرز است که در جدول شماره ( )1خالصره
شده است و در ادامه هریک از مقولهها بهتفصیل بیان میشود.
جدول شماره ( .)1مقولههای اصلی و فرعی استخراجشده از تجربه ز یسته بازگوشده توسط مصاحبهشوندگان
مقولههای اصلی
تجربههای فرهنگی
تجربههای زیستمحیطی
تجربههای اقتصادی
تجربههای سیاسی

مقولههای فرعی

سلا ارتباط انسانی
دیوار محدودکننده
محدودکنند حیا بخ  ،آزادیبخ بازار ،محرومیت از مرکز
ِ
رهاییبخ

 .5-1تجربههای فرهنگی

کردستان ایران با کردستان عراق هممرز است و بسیاری از مردم نودشره ر ربهسربا همسرانی و
تشابه قومیتی ،زبانی ،فرهنگی ،و مذهبی ر ر با مردم کردستان عراق ،ارتباط سببی و نسبی دارند.
مرزنشینان ،این مرزها را محدودکنند روابط فامیلی خود دانستهاند .مرز به آنها میگویرد کره
این ارتباط ،ارتباط با «خودی» نیست ،بلکه ارتباط با «دیگرری» اسرت ،ولری ایرن مرزنشرینان

سعی میکنند در برابر این تلقی مرزی که محدودکننده است ،مقاومت کنند .ایرن مقاومرت در
قالرراهررای مختلفرری ماننررد عبررور برردون مجرروز و غیرقررانونی رخ میدهررد؛ بهگونررهای کرره
مصاحبهشوند شماره ( )91میگوید« :خیلی از فامیلها و خویشاوندان ما در آن طرر مررز
هستند ،ولی از طریق راههای قاچاق به آنها سر میزنیم .اگر با پاسپور برو یم ،هزینه برایمان
دارد و محدودیت دارد ،ولی ما از طریق قاچاقی میرویم».
بهرغم ویژگیهای مشتر زیادی که مردم کردستان ایران با ساکنان کردستان عرراق دارنرد،
همواره رفتارها ،لهجهها ،و محصوال مصرفی ،به ایرانی و عراقی تقسیم میشود و همچنرین،
آنان پذیرفتهاند که مرزها ،عامل کاه روابط آنان شدهاند؛ بهگونهای که مصاحبهشوند شماره
( )89میگوید« :یکی از دخترام مریوان ازدواج کرده است ،ولی یکی دیگشون حلبچره (شرهر
مرزی عراق) است ،هرچند حلبچه نزدیکتر است ،ولی بهخاطر این مرز کمتر میبینم ،مرزها
هزار خطر و اما و اگر دارند».
درواقع ،تجربههای فرهنگی مشتر  ،مرزهای جنسیتی ،تحصیلی ،شیلی ،و سایر مرزها را
برمیدارد و همۀ مرزنشینان را در قالا تجربههای مشتر  ،گرد هم میآورد.
 .5-2تجربههای زیستمحیطی

بهلحاظ محیطی ،مرزنشینان ،مرز را یک دیروار محدودکننرده مریپندارنرد .آنران بهوضروح در
سخنان خود بیان میکردند که مرز یک یا دو طر آنها را مسدود کرده است و تنها میتواننرد
بهسمت شرق حرکت کنند و سمت غربشان با هشدار و موانع همرراه اسرت .مصراحبهشروند
شماره ( )81در این مورد میگوید« :زمینهای اینجا برای دامداری خیلی کمره ،خودتران هرم
میدانید آن طر مرز (اشاره به قسمت غربی) که مرز است و این طر هرم کره یرا کوهره یرا
امکاناتی نداره» .یا بهعبارتی از  910درجه فضای محیطی ،تنها در  810درجه قادر به حرکرت
هستند .در جیرافیای آنها 8 ،جهت اصلی (شمال ،جنوب ،شررق ،و غررب) وجرود نردارد و
زیستن در محیط مرزی ،ذهنیت آنان را به دو گونه عراق و ایران تقسیم میکند.
 .5-3تجربههای اقتصادی

بهلحاظ تجربههای اقتصادی ،این مرزهرا خرود ،بره مررز جدیردی برین زنران و مرردان تبردیل
میشوند .زنان ،با توجه به اینکه معموال خانهدار یا کارمند اداری هستند ،تجربههای اقتصرادی
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متفاوتی با مرکزنشینان ندارند .آنها از ُبعد اقتصادی ،تجربههای متفاوتی با مردان دارند؛ گویی
از این لحاظ ،تنها مردان ،مرزنشین هستند ،باوجوداین ،تجربههای جداگانۀ بین زنان و مردان،
به تجربههای متفراو مرزنشرینان (مرردان) پرداختره مریشرود کره ازیرکسرو ،محرومیرت و
محدودیت ،و ازسویدیگر ،آزادیبخ و بهبوددهنده بوده است.
 .5-3-1محدودکنندۀ حیاتبخش

درواقع ،در تجربۀ مرزنشینی ،مرز« ،محدودکنند حیا بخ » بهشمار میآید؛ به این معنا که
مرز بهعنوان یک مانع یا محدودکننده ،بی از نبود این محدودیت ،برای گذران زندگی ،اهمیت
دارد .بهگونهای که مصاحبهشوند شماره ( )5میگوید« :با وجود اینکه مرزها کنترل مریشرود،
ولی ما از این طریق نان درمیآوریم»؛ یا مصاحبهشوند شماره ( )80مریگویرد« :اگرر مرزهرا
کامال باز بودند که کاسبی خوبی برای ما نداشت».
درواقع ،شکستن آنچه محدودیت و مانع است ،شور و شعف و همچنین ،سرود اقتصرادی
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در پرری دارد؛ نرروعی مقاومررت در براب رر قرردر اسررت و هرچرره قرردر  ،بیشررتر مهارکننررده و
محدودیتساز باشد ،این مقاومت ،باارز تر(از ُبعد منزلتی و اقتصادی) بهشمار میآید ،یعنی
با وجود اینکه مرزشکنی در دیدگاه رسمی ،نوعی جرم محسوب میشود ،ولی برای مرزنشینان،
جرم تلقی نمیشود ،بلکه آن را برای گذران زندگی روزمر خود ،الزم و ضروری میدانند.
 .5-3-2آزادیبخش بازار

براساس یک تجربۀ دیگر ،مرز« ،آزادیبخ بازار» است .برایناساس ،مصاحبهشوند شرماره
ِ
( )1میگوید« :از طریق این مرز ،ما کاالها و محصوال خارجی را وارد میکنیم و کاالهرا و
محصوال ایرانی را وارد عراق میکنیم» .همچنین ،مصاحبهشوند شماره ( )95که دانشجوی
دکترا است میگوید« :اینجا راحتتر از شرهرای دیگرر رررغیرمررزی ررر بره کاالهرای خرارجی
دسترسی وجود دارد و کاالهای داخلی هم بهراحتی دردسترس هست؛ هرچند اینجا منطقه آزاد
تجاری نیست ،ولی از طریق رسمی و قاچاق ،مانند منطقه آزاد است».
بنابراین ،تجربۀ آزادیبخشی نیز در مرزها وجود دارد؛ مرزها همانگونره کره محدودکننرده
هستند ،دسترسی به محصوال را نیز بیشتر میکنند .بهعبار روشنتر ،با اینکه مرزها ،مانعی
برای دسترسی به بازار کشور همسایه هستند ،ولی کاالهای این کشور نیز بیشتر از مرکزنشرینان در

دسترس آنها است .همچنین ،مرزنشینان افزونبر دسترسی راحتتر بره کاالهرای خرارجی ،بره
کاالهای داخلی نیز دسترسی دارند؛ هرچند میزان دسترسی به آن ،کمتر از مرکزنشینان است.
بهطورکلی ،مرزنشینان ،به کاالهرا و محصروال خرارجی و داخلری دسترسری دارنرد .در
مناطق مرزی ،محصوال خارجی ،بیشتر از مرکز ،ولی محصوال داخلری ،کمترر از منراطق
مرکزی است؛ بنابراین ،مرزها ،زندگی اقتصادی را دو گونه یا چند گونه میکنند و کسانیکره در
مرزها ساکن نیستند ،به یک نو و گونه محدود میشوند.
 .5-3-3محرومیت از مرکز

در رویکرد سوم ،مرز« ،محرومیت از مرکز» بهشمار میآید .براسراس ایرن رویکررد ،دوری از
مرکز ،خود نوعی محرومیت است .مرز ،مانعی در برابرر توسرعه و پیشررفت و حتری دریافرت
امکانا رفاهی است .دوری از مرکز سبا میشود که افراد ،قادر به سرمایهگذاری نباشند ،زیرا
سرمایهها در مرکز متمرکز هستند .مصاحبهشوند شماره ( )81در این مورد مریگویرد« :اینجرا
هیچ کارخانه و امکاناتی ندارد ،کسی اینجا سرمایهگذاری نمیکند ،چرون مریگوینرد ،منطقره
ناامن میباشد» .همچنین ،دوری از مرکز ،به این معناست که پس از همۀ شهرها ،گراز ،بررق،
تلفن ،و ...میرسد ،زیرا تصور میشود که امکانا مازاد مرکز است که روانۀ مرزها مریشرود.
مصاحبهشوند شماره ( )85که دانشجو است میگوید« :مرزهرای اینجرا از امکانرا محرروم
هستند ،االن شما شهرای تهران و تبریز و غیره بروید ،میدونید که همۀ امکانا در این شهرها
(شهرهای غیرمرزی) است که اگر آنها نیازی نداشتند ،به فکر مرزها میافتند».
نکتۀ قابلتوجه این اسرت کره معمروال قشرر تحصریلکررده (دانشرجویان و کارمنردان) یرا
کسانیکه تحصیال باالی دیپلم داشتهاند ،از ُبعد اقتصادی بر این رویکررد تأکیرد داشرتهاند،
یعنی مرز را بهمثابه «محرومیت از مرکز» بهشمار میآورند.
 .5-3-4تجربههای سیاسی

مرزنشینان نودشه ،در انتخابا ریاستجمهوری ،شرورای شرهر و روسرتا ،و مجلرس شرورای
انیان مرکز ،متفراو
اسالمی نیز شرکت میکنند و خود را ایرانی میدانند ،اما ایرانیای که با ایر ِ

است؛ ایرانی در نظر آنان بیشتر بهمثابه سررباز و درجرهدار نظرامی تجسرم مری شرود کره تنهرا
منعکننده و محدودکننده است؛ ایرانیای که بیشرتر برا تررس و وحشرت همنشرین اسرت و برا
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بودجهها ،امکانا  ،و مهربانیها نیست؛ حکومت به همان شکل سنتی فهم میشرود کره تنهرا
منبع قدر و اعمال سلطه است .درواقع ،مرزها ،راهی برای فرار از اعمرال قردر و سرلطه و
رهایی از چنگال قدر هستند؛ بنابراین ،مرزها از دیردگاه آنهرا ،مقراومتی در برابرر قردر و
حاکمیت بهشمار میآیند و از این لحراظ ،نیرروبخ و رهراییبخر هسرتند؛ بهگونرهای کره
مصاحبهشوند شماره ( )81میگوید« :روزی دهها نفر را میبینم که از مرز برهخراطر تررس از
دستگیری خارج میشوند».
 .6بحث و نتیجهگیری

مرزنشینی ،بهمعنای قرار گرفتن در حاشیه است .مرزنشینی ،همران موقعیرت پرتری اسرت کره
پرتگاه یک کشور محسوب شده و نزدیک به پرتگاه کشور همسایه اسرت .مرزنشرین برا وجرود
آنکه در یک پرتگاه قرار دارد با پرتگاه دیگر(مرزنشینی کشور همسایه) در ارتباط اسرت ،گرویی
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در دو پرتگاه زندگی میکند .این پرتگاهها ،موقعیتی را برمیسازند که تنها جنبرۀ منفری نردارد،
بلکه جمعیت خاصی را فرامیخواند .همانگونه که زیمل ( )8911در مقالۀ «ویرانه» ،از مرزها
بهعنوان انتقام بشر از طبیعت یاد میکند ،مرزها بین یک فرهنگ ،مذها ،زبان ،و قوم مشتر ،
شکا ایجاد میکنند.
درواقع ،نتایج این پژوه نشان میدهد که خود مرزها مقصد نیستند ،بلکه گذر از مرزها،
هد است .مرزها ،گروهایی از مردم (مانند کولبران و قاچاقچیها) را به هم وصل میکننرد و
گروهی را از هم جدا میکنند؛ آشناهایی را مییابند و آشنازدایی نیز میکنند .چهبسا کسرانی از
طریق مرزها و بهدلیل مرزنشینی با هم آشنا شدهانرد و دوسرتی برقررار کرردهانرد ،و چرهبسریار
کسانیکه از این طریق (دوستی و آشنایی) فامیل سببی شدهاند .مرزهرا ،بردنهرایی را بره هرم
ُ
نزدیک و بدنهایی را از هم جدا میکنند؛ چنانکره مرادری مریگفرت ،دخترر برا یرک کررد
حلبچهای ازدواج کرده است که بهواسطۀ مرزها ،از غریبه به آشنا تبدیل شرده بودنرد .در اینجرا
است که بدنها به هم نزدیک میشوند ،اما آنجا که مادر میگوید ،مرز به مرانعی بررای دیردن
دختر تبدیل شده است ،درمییابیم که مرز ،بدنهای نزدیک را از هم دور میکند.
مرزها بهلحاظ تجربههای فرهنگی ،مرزهای جنسیتی ،تحصیلی ،شیلی ،و سرایر مرزهرا را

برمیدارند و همۀ مرزنشینان را پیرامون این تجربهها ،گررد هرم مریآورنرد .در ایرن ُبعرد ،مررز
بهعنوان دیوار محدودکننده و عامل سلا ارتبراط انسرانی بهشرمار آمرده اسرت کره همسرو برا
یافتههای پرژوه امرین صرارمی ،محمردی اطهرر ،و طرالبی ( )8935اسرت ،ولری از ُبعرد
ِ
تجربههای اقتصادی ،این مرزها نیز مرز دیگری را در بین زنان و مردان ایجاد میکننرد .تجربره
اقتصادی زنان مرزنشین ،شبیه تجربه اقتصادی غیرمرزنشینان است و از این لحاظ ،تفراوتی برا
مرکزنشینان ندارند .آنها از ُبعد اقتصادی ،تجربههای متفاوتی با مردان دارند؛ گویی تفاو در
این جنبه ،تنها به مردان مرزنشین مربوط میشود و مردان از ایرن ُبعرد ،دارای سره نرو تجربره

متفاو بودهاند .براساس تجربۀ نخست ،مرز« ،محدودکنند حیا بخ » است؛ به این معنا
که با وجود اینکه مرز ،مانعی در برابر روابط اقتصادی است ،ولی این مرانع ،بری از نبرود آن،
برای گذران زندگی اهمیت دارد .در دیدگاه دوم ،مرز« ،آزادیبخ بازار» است؛ به این معنا که
ِ
مرز ،باعث میشود دستکم اقتصاد دو کشور به هم پیوند بخورد و مبادلۀ دوسرویه برین آنهرا
رواج یابد که این ررفیت ،برای شهرهای غیرمرزی فراهم نیست .در رویکرد سوم ،مرز ،عامرل
«محرومیت از مرکز» بهشمار میآید .براساس این رویکرد ،میتوان با یافتههای پژوه ذکایی
و نوری ( )8938همراه بود که مرز ،مانعی در برابر توسعه و پیشرفت و حتی دریافت امکانرا
رفاهی است .درنهایت ،بهلحاظ محیطی ،مرز ،محدودکننده و مانعساز ،ولری از ُبعرد سیاسری
ررهمسو با دوسرتو ( )1081رر رهاییبخ بهشمار میآید.
بنابراین ،مرزها مکانی برای ماندن ،دیدن ،قرار گذاشتن ،و درآمردزایی هسرتند .روی نقطرۀ
مرزی (جاییکه برا سریم خراردار یرا مرینگرذاری یرا برا خرطکشری مشرخص شرده اسرت)،
اضطرابآورترین مکان است که ماندن در آن ،خطرنا اسرت .براسراس نظرر استونکو یسرت
( ،)8391مرزنشینان ،تجربههای دیرالکتیکی دارنرد .آنهرا دارای احسراس برودن در کشرور و
احسرراس نبررودن در کشررور ،احسرراس ممانعررت و محرردودیت و احسرراس آزادی ،احسرراس
محرومیت و احساس پیشرفت ،و ...هستند .آنها در دو نظام اجتماعی ،در دو فرهنرگ ،یرا در
دو جامعه زندگی میکنند ،ولی در مورد هیچیک از آنها به احساس کامل پیوسرتگی عراطفی،
فرهنگی ،یا عضویت اجتماعی نمیرسند .آنها آشرنایان غریبرهای هسرتند کره ضرمن داشرتن
احساس آشنایی و وابستگی به کشور خود ،نوعی بیگانگی و بیتفاوتی به کشور دارند.
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