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 چکیده
مررز  ،ولی در عصر مدرن ،فرهنگی بودند و، مذهبی زبانی،های  بر ویژگی مبتنیمرزها بیشتر  در جوامع سنتی،

 یشردن و دور  پسرامرز یجهران یرویکردهرا ،تا یک دهره پری  ،ت. درواقعدولت معنادار اس بدر چارچو
و نظرار  و  اند پی  مستحکم شده از مرزها بی  ازجمله ناامنی، ،امروزه به دالیل مختلف یول ،شد مطرح می

رز که در نزدیکی مر کسانیرامون یاز محیط پ یمین با  یتقر در این شرایطی،شود.  بیشتری بر آنان اعمال می لکنتر
ایرن افرراد از  های ربرهتجرسد کره  نظر می رو، به ؛ ازاینگیرد تحت این نظار  و کنترل قرار میکنند،  زندگی می

 ،چهرار جهرت از هرر ،زیرا این افرراد ساکن هستند، متفاو  است، ینقاط غیرمرز زکه در مرک با کسانی ،مرز
برا اسرتفاده از رو   یرن موضرو ،، در راسرتای در  بهترر افاقد نظرار  و کنتررل هسرتند. پرژوه  حاضرر

راسرتا،  دراین. کرده اسرتبررسی عنوان نمونه موردی(  )بهستۀ مردم شهر نودشه را یز های ربهتج ،یپدیدارشناس
 ،مررز در مروردو سیاسری  ی،اقتصاد طی،یمح فرهنگی، زیستنگر  ک، چهار ُبعد یتحلیل تمات برپایه رو 

ی عنوان دیوار محدودکننده و عامرل سرلا ارتبراط انسران به رزشد. در رویکرد فرهنگی و محیطی، م شناسایی
ترر  دهیوضعیت پیچ ی،شود. از بعد اقتصاد بخ  تلقی می یرهای ،مرز ،قلمداد شده است، ولی از ُبعد سیاسی

محدودکننرد  »، مررز نخسرت،دیردگاه براسراس . مطررح اسرت ،است و سه دیدگاه متفاو  بره پدیرد  مررز
  از نبرود آن یبر ،موانع ولی این ،روابط اقتصادی استدر برابر مانعی  ،مرز، عنام نیا در ،است «بخ  حیا 

عامرل  ،مررز، ایرن معنرا در ،اسرت« بخِ  بازار یآزاد» ،مرز ،دگاه دومید . دردارداهمیت  ی،گذران زندگ یبرا
بررای  ،تیرکه ایرن ررف یابد رواج میبین آنان  سویههم است و مبادلۀ دو ااقتصاد دو کشور ب ر ر  کم دست ر ر وند یپ

شرود کره  تلقی مری« از مرکز محرومیت» عاملی برای ،مرز ،فراهم نیست. در رویکرد سوم یغیرمرز یشهرها
 .  آید شمار می بهامکانا  رفاهی  دریافتتوسعه و پیشرفت و حتی  در برابر یعنوان مانع به مرز اساس، براین

 یبخ ، محرومیت، مرزنشین رهایی :ها کلیدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مقدمه.1
بشر با  زندگی ،عصر نیاکه در  شده است ینیوارد عصر نو جیتدر به 8310دهه  لیاز اوا جهان

شدن، دهکد  جهانی، عصر ارتباطرا ، عصرر  جهانی مانند یدیجد های هیاصطالحا  و نظر
  یپ از این دوره بی  آنچه در ،. درواقعشود یم نییو تب فیتوص یو جهان پسامرز ی،وطن جهان

دلیل  به شدن، رنگ ملی بود. این کم یرنگ شدن مرزها المللی و کم روابط بین بود،ه مورد توج
 نیرا از بر یمکران یهرا تیمحردودبود که  ای یفرامرز یو اطالعات یارتباط دیجد های یفناور
د یرشردند. تول می باخبرسایر نقاط از آن  ،داد ای از جهان که اتفاقی ُرخ می . در هر نقطهاند برده

 ایرن وضرعیت .وارد سرایر کشرورها شرد یزود مرزی نبود و بره به چارچوب منحصر فناوری،
 همچنرین، .شرد گریکردی اها در نقاط مختلف جهان بر و گروه ،ها سازمان ،مردم وندیموجا پ

 ،یفرهنگر یهرا طرهیح در) یو جهان یمحلی ها حوزه که سبا شد ،تعامال  گونه نیا  یافزا
 جهران یریرگ کره شراهد شرکل ییتاجرا ،م ادغام شرونده در (یاسیس و ،یاقتصاد ،یاجتماع

 بردون مررز اسرت یدر فضرا سرتنیز مرردم آن، یژگریو نیتر که مهم یجهان ؛میباش مرز بدون
تنهرا یرک ُبعرد از  ،تروان گفرت یزودگذر بود یا م ،اما این جریان ،(30، 8918 ،یمحمد )گل

هرا بررای ایجراد یرک مررز  ها و گروه استقالل بسیاری از قومیت جهانی بود. توصیف وضعیت
)قزلسرفلی و دانسرت وطنری  توان نوعی تقابل با رویکرد جهان پسامرزی و جهران می را جدید

 ماننرد ای یهرای مرذهب با رهور و تقویرت جریران ،(. همچنین335، 8935آباد،  رضی بییحب
 اسرتحکام، تقویرت،ایرن امرر، ملی در هم شکسته شرد و  یو داع ، مرزها ،القاعده، طالبان

حتی  ای که گونه به ؛شدمرزها بیشتر کنترل بر  را در پی داشت. بر مرزها دوبارهو نظار   ،نترلک
 انگلستان از اتحادیۀ اروپا خارج شد. که حدی به .به اروپا رسید ،کنترل و نظار 

. هرر تیییرری در هسرتندبی  از سایر مردم تحت تأثیر وضرعیت مرزهرا  نمرزنشینا امروزه
ویژه کشرور  )به بر سرکشی و تهاجم ینبر تساهل و مدارا و خواه مبت یخواه مبتن ،الملل روابط بین

 ،نی. همچنرگرذارد می ترأثیر ها آن جهان همسایه( بر زندگی روزمره و زیست یخود یا کشورها
نان ینان بری  از مرکزنشریبرر مرزنشر خرود،م سیاسی و اقتصادی در کشور میهرگونه تص اتخاذ

ه حاشیه اسرت. مرزنشرینان از مرکرز کبل ،است که در مرکز نیست جایی ،تأثیرگذار است. مرز
تقریبا  نیمری ند. هست تر کینزد یدیگر نان، به مرکز کشوریاما در مقایسه با مرکزنش ،دور هستند
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کنتررل  ی،وسریلۀ خرط مررز بره ،دنرکن مرز زنردگی مری یکه در نزدیک کسانیاز محیط پیرامون 
 یدر نقراط غیرمررز که کسرانیبرا این افراد از مرز، تجربۀ  رسد که نظر می شود؛ بنابراین، به می

ت، فاقرد نظرار  و کنتررل هرج از هر چهرار مرکزنشینان،زیرا  کنند، متفاو  باشد، زندگی می
 تنها با نگاهتوجه نشده است و  ،پژوه  به این جنبۀهای پیشین  ، در پژوه اینباوجود .هستند

هرا،  آمده از ایرن پژوه  دسرت بهاند که نتایج  رداختهنی پید  مرز و مرزنشیشناسانه به پد ایآس
 ،امیرد بره زنردگیو سررانه،  نرۀیت، سرواد، هزیر، رشد جمعزادوولد است که میزان اینبیانگر 

؛ 8938زاد،  کرارمی و ی،زاده، موسو ؛ ابراهیم8938)ذکایی و نوری، دارند  یت نامناسبیوضع
 (.8913و فتحی،  ،آبادی ؛ زیاری، عشق8930بیگلو،  شیخ و ،تقوایی، وارثی

و ، مرذهبی ،ا  فرهنگریکرولی ممکن اسرت انف شوند، میسیاسی  ، سبا انفکا مرزها
کرامال  هرا  ایجاد آنانه که مبنای یخاورم یویژه مرز کشورها به ؛دنباشرا در پی نداشته  یاقتصاد

مرز توان به  برای مثال، می ؛دنندار یو مذهب ی،، زبانی، فرهنگیتیقوم پایۀبوده است و  یسیاس
، یفرهنگری، مرذهب لحاظ ساکنان این دو منطقه، به .کرد اشارهکردستان ایران با کردستان عراق 

یکدیگر را از  ها جهان آن ستیسیاسی است که ز مرز این و کامال  مشابه هستند ی،و قوم ،زبانی
جالا  زیرهای  گویی به پرس  بررسی و پاسخ رسد که مینظر  به اساس، برایناست.  جدا کرده

 توجه باشد: 
 ؟شود )نودشه( چگونه فهم میموردمطالعه  نانیمرزنش تیدر ذهن مرز( 8
 مرز چگونه است؟ موردمرزنشینان)نودشه( در  1یحیا  ذهن (1
 

 ادبیات پژوهش. 2

 اسرت؛هرا از یکردیگر  اشریا  یرا ذهنیرت خ بتمایزِی فرض خط قراردادی یا، مرزطورکلی،  به
هرای  مررز رشرتهو ها، مرز کشورها،  مرز بین مرگ و زندگی، مرز ایالت بهتوان  عنوان مثال می به

شرود کره  گفته می ای به خط فرضی و قراردادیمرز  ی،سیاس ی. در جیرافیااشاره کرد تحصیلی
 شود )کشور( در روی زمین و اسناد مرزی مشخص می محدود  یک واحد سیاسیبراساس آن، 

 و کنند یم مشخص دولت را کی که جوالنگاه ای یدادخطوط قرار (. به811 ،8938 )میرحیدر،
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ،شروند میمجراور  ییک واحد متشکل سیاسی یا کشور از واحدها یجدای ص ویتشخموجا 
سرکونت  ی،اشخاصی که در عمق نوار مررز تمام(. به 98، 8910)مجتهدزاده،  گویند می مرز
و سراکنان  ی،مظرا، انتیامنظرکارکنران  ،انیرم کره درایرن ،شود دارند، مرزنشین گفته می یدائم
 1اچمپونرگ دیردگاه از(. 91 ،8911)زرقرانی،  هسرتند ااز این موضو  مستثن ،گربز یاهشهر

اسرت کره برا  یاجتمراع ر یا فرهنگی ی،سیاسی، اقتصاد یموقعیت ی،مرزنشین ،(803، 1089)
 گیرد. مراتا کشوری جای می ۀ پایینی از سلسلهجو در در ناسازگار است ،مرکز

اعمرال  یانگلستان برا ،دو سال اخیر یکی در طولکه اینبا وجود ) ، مرزمطالعا  پیشینبرمبنای 
 یدر کشرورهای اروپرایی و آمریکرای (از اتحادیره اروپرا جردا شرد ا  یاقتدار بیشتر بر قلمرو مررز

 ایرن کشرورهانظرری از  یمریکا که رویکردهاااروپا و  بنابراین، ؛له مطرح نشده استئصور  مس به
گونره  هماننان و مرزهای ملی ندارند، زیررا یمرزنش مورددر  یرشیپذ نظریۀ منسجم و قابل اند، آمدهبر

)اروپرا و ی پررداز مانع یا تسرهیلگر روابرط نیسرت. ایرن دو مرکرز نظریره چندان ،مرز که اشاره شد،
 اند. ِابا داشته، ، از پرداختن به نظریۀ مرزیمرزنشین نبودن مند لهئدلیل مس مریکا( بها

د مررز نرایراال  آن، نره همان مررز ،شرود و بره ایرن معنرا اداره مری ایالتیصور   ریکا بهما
گونره کره مشرخص اسرت،  همان اسرت واستانی ایران  یکشورهای آسیایی، بلکه مانند مرزها

بسریاری  برراین، افزون .شود میله مطرح نئعنوان یک مس به در مرزهای استانی کشور یمرزنشین
 تکمترین محدودی اب ،کانادا مانند ییا مرز آن با کشورهای است، ییدریا ،مرزهای این کشور از

 شود و حتی نوعی امتیاز است. می اداره یمرز
 

 
یکاامرز کانادا و  .(2)شماره  تصویر  مر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و توسعۀ بیشتر  8351اتحادیه اروپا در سال  تشکیل دارند.نزیادی اهمیت  اروپا نیز مرزهادر 
مرین،  ،فاصلۀ بین ایرن مرزهرادر انداخته است.  ونقر را از ی، مرز و مرزنشینبعدهای  آن در سال

در دو سوی  یشهرهای ،موارد بسیاری ازدر  ودیگر وجود ندارد و موانع جدی  ،دیوار، سیم خاردار
 .است در داخل شهرها قرار گرفته زیخط مر تر، روشن عبار  یا به ،اند مرز کشورها قرار گرفته

 

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

 
تصویر بکشد، یافرت  مرزنشینان را بهعی واق ربۀای که تج ، نظریهآنچه مطرح شدبه  با توجه

بررا  نبررههمررواره از دو ج ،منطقررۀ خاورمیانررهدر ویررژه  برره ی،آسرریای امررا مرزنشررینان ،شررود نمرری
هرآنچره در مرکرز اتفراق  واز مرکرز ، جیرافیاییلحاظ  نخست به ؛نان همسان هستندینش حاشیه

فاقرد امکانرا   ،نشرینان شریههمواره ماننرد حا ،محرومیت لحاظ بهدوم  دور هستند. به ،افتد می
بره مرزنشرینان یرا کره  زمانیترا گراهی، شرود و  همیشه امکانرا  از مرکرز شررو  مری ؛هستند
گویرای  ،نشرینی هرای حاشریه نظریه ،. از این لحاظکشد طول می ها مد  ،رسدبنشینان  حاشیه

ویرژه  به ،مقایسه با دیگراندر ( ینشین )حاشیه هستند. زیستن در حاشیه یمرزنشین های یقتحق
ی فایاز ا ،ک به مرکزیهای مرکزی یا نزد گروهکه توسط شود  تعریف می یها و طبقا  مرکز گروه

 ایرمنفعرل  ای گونره هب مرتن و غالبرا   ۀیحاشر اند و در محروم شده ی،ثر در نظام اجتماعؤنق  م
و  رنردیگ یم یجا یتماعمراتا اج سلسله نییها در سطح پا گروه نیکنند. ا یم یفعال زندگ مهین

گاهها  آن در مورد ایناتوان  ،منافع خود یریگیاز پ ؛ 13، 8931عسکری و عسکری، ) ندهست ناآ
 )دوسرتیشروند  میترر دور ،طررد و از مرکرز، منفی یها اسبا برچ و حتی (8911مهاجرین، 

 (.81، 8931پارسابروجنی،  و ایرانی
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در  1جرورج زیمرل د دارد.وجرومتنروعی  های نشرینی، دیردگاه در زمینۀ مرزنشینی یا حاشیه
، به بررسی مفهروم مرزنشرینی و «نینش های انسانی و انسان حاشیه مهاجر »ای با عنوان  مقاله

برخورد دو نظام  درنتیجۀاست که  یتیشخص ،نشین انسان حاشیه: »پرداخته است ینینش حاشیه
هرر دو نظرام بره  ،ای گرهموجرود دور   . چنرینکنرد می فرهنگی متفاو  و احیانا  متخاصم رهور

هرا  یک از آن به هیچطورکامل،  بهرا  خود ،حال درعین ،ق داردلبستگی و تعوااحساس  ی،فرهنگ
 (.889، 8350)زیمل،  «داند نمی متعلق و متمایل
شبیه به برزخ قرار دارد که فررد را  ین در موقعیتینش است که حاشیه بر این نظر 2رابر  پار 

ن یچنر آورد. پرار  معتقرد اسرت کره تجربرۀ ق درمییتعلبه حالت  یاز نظر اجتماعی و فرهنگ
ی، معمروال  چنرین افرراد. شود برای فرد می یت متمایزیشخصایجاد موجا  ای یشرایط بحران

هرای  راسرخ بره فعالیرت یتوانند در متن جامعه با عزمر و نمی دارندو گیجی  یریگ کناره حالت
شود. پرار   گانه مییب ،مرکز باکند و  میگیری  ن از متن جامعه کنارهیخوی  ادامه دهند. مرزنش

ن یمرزنش او،نظر  بهپردازد.  های مثبت آن نیز می یبه ویژگ ،مرزنشینی یهای منف یبر ویژگ افزون
 ،اطررا  یحاشریۀ دنیرا ازخرود را کره قرادر اسرت  رسرد می یو وارستگ یای از آزاد به درجه

عردم  دلیل افرق ذهنری و دیرد او بره یعنی ،نظاره کند یگونه حا و بیض چیطرفانه و بدون ه بی
عبرار  دیگرر، او انسرانی  بره شرود. طرفانره مری و بری گسرترده، یسررزمین یتعصا و وابستگ

 (.118، 8311)پار ،  یابد آزاد می ،ردیپذ از آنچه رنگ تعلق میخود را شود و  وطن می جهان
را گستر   یینن و مرزنشینش حاشیهمفاهیم  اواز  پسر  پار ، برا شاگرد ،3استونکویست

یرا در دو  ،داند کره در دو نظرام اجتمراعی، دو فرهنرگ تی میین را شخصیانسان مرزنش او. داد
یرا  ،فرهنگری ،یفطعرا کامرل احسراس پیوسرتگی، کردام کند، ولی به هریچ جامعه زندگی می
آشنایی، نروعی  عیناست که در ای گانهیب ین، آشنایمرزنش نظر او، به. داردن یعضویت اجتماع

از خود نشران  دهد، در آن رخ میکه  یجریاناتو تفاوتی به محیط اطرا  خوی   نگی و بیگایب
 (.1-9، 8391)استنکویست،  دهد می
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 ارزابرک عنروان یر از مرز بره خالقانه، ای گونه به نشینزمر، (1081) 1ییرد دوسرتویکرو در
 دارد اریردراخت کره یقردرت ، همرواره ازنیمرزنشر .کند یم استفاده  ر  خواهد می خود که گونه آن ر ر

 آنو رهرایی از مرکرزی مقاومت در برابر قردر  ابزاری برای عنوان  بهو  خاص لیشک به )مرز(،
 کند. استفاده می

 
 پژوهش  هپیشین. 3

حرول سره هرا  بیشرتر آن اند کره انجام شدهمرز و مرزنشینان  بار در فراوانیداخلی  یها پژوه 
 :بندی هستند دسته ، قابلمحور

یرا  ،«جامعرۀ آمراری»، «مرورد مطالعره»عنروان  مباحث مرز و مرزنشینی به ،ین محورخستدر ن
مربروط بره  های ها و شاخص همان بحث ،ها در این پژوه  اند. بررسی شده« جامعۀ موردمطالعه»

 اجتمراعی مرزنشرینان تیها به وضعیت امن . این پژوه اند شده سنج  یغیرمرز یها سایر استان
)امرین  انینمرزنشری (، همگرایری قرومی و مرذهب8938و وطنری،  ،فرر خرو  )رضوی، قیطاسری،

کره  انرد پرداخته یو اقتصاد یو متییرهای دیگر اجتماع ،(8935و طالبی،  ،اطهر ارمی، محمدیص
 .کنیم ها خودداری می آن طرحاز ، نیستمرتبط با پژوه  حاضر ها  موضو  آنازآنجاکه 

این  .نان توجه شده استیمرزنش یتماعی و اقتصادجا به مشکال  و مسائل، محور نیدومدر 
 هرای مررزی بازارچره ماننردبره بررسری عرواملی  ،نانیبهبود وضعیت مرزنش منظور هها ب پژوه 

؛ 8939؛ علمرردار، زرقررانی و اعظمرری، 8939پاشررالو،  و ،دلشررادزاد گهرپررور، )پاشررالو، زهرردی
( 8931)احمردی،  انینمرزنشری ها ی( و تعاون8911عبدی،  و ،یزدی الدین افتخاری، پاپلی رکن

 اند. توجه داشته
این  ت.شده اس همنشینمعنا و  هم یو ناامن ،خطر با قاچاق، ،مرز ییگو ن محور،یسومدر 

فریردمهر،  و ،پرور تبریرزی، نایرای )محسرنی مررز یهرا قاچاق یها به بررس دسته از پژوه 
 اند. ( پرداخته8913ایی، )آقابابی و امنیت مرز ،(8938 عنابستانی، پوشی و ؛ کهنه8911

 ،ها پژوه  این. بیشتر گیرند قرار نمی یادشدهدر سه محور  غالبا   ی،های خارج اما پژوه 
که در آن بره  اند کرده مطالعه یمطالعا  فرهنگی و رویکرد پدیدارشناس بر رویکرد یمبتنمرز را 
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( توجه 1009، 2و ویدر ،)والتر، مونیکای دگنو پناه ،(8330، 1)پیک و باتلری نابرابر برساخت
 شده است.

خرود  ربرۀو تج ذهنیرت ،پیشین نادیده گرفته شرده اسرت های پژوه آنچه در  ی،طورکل به
عنروان  پژوهشی را در این مورد، با( 8938) و نوری یذکای البته است. یمرزنشین مرزنشینان از

ج ینترا .اند دادهنجام ا« نوسود شهر مرزنشینان یدارشناختیپد مطالعه: یمرز  مناطق در یزندگ»
 و اوضرا  کنتررل برر عردم دلهره،، همراه با نییدهد که زندگی مرزنش نشان مییادشده پژوه  

روابطی را بین  ،به این سبانان یشدگی است که مرزنش فرامو  احساسو سردرگمی،  ساحسا
 ،درواقع کنند. می ییامها را بازن هویت قومی آن مرزها ،نی. همچندهند خود و دیگران شکل می

 یحاضرر متفراو  اسرت کره زنردگ لحاظ با پرژوه  نی( از ا8938)ی و نور یپژوه  ذکای
مرزی  زندگیولی فهم و معانی خود مرزنشینان از پدیده مرز یا  ،کشد یتصویر م نان را بهیمرزنش

 گیرد.  را نادیده می
 

 ی پژوهشسشنا روش. 3

م یدااپار مانند یگوناگون یها ها با واژه که از آن اند. این مبانی خاصی بنا شده بانیم ها بر تمام رو 
را  یت موردبررسریواقع در موردنظری آن  ینیب رهیافت کلی رو  و جهان ،و سنت یاد شده است

پیشرین،  یها شده در بخ  طرحم(. با توجه به پرس  اصلی 885، 8911)ایمان،  دنده نشان می
دانسررت. در پررارادایم « 3گرایانرره ختبرسررا»را  پررژوه ایررن  یشررناخت ترروان رویکرررد رو  مرری

، گرایانره اثبرا  یهرا فرر  بردون پری  ی،تماعجزندگی اکه  بر این استسعی  ،یگرای برساخت
رو  یرا  ،(. همچنرین81، 1088، 4)دنزین لیرنکلنصور  نظری و تفسیری توضیح داده شود  به

 برر یمبتنر« 5مطالعره مروردی کیفری» ،گویی به پرس  اصلی پرژوه  ق برای پاسخیراهبرد تحق
 انجام شده است. 8931سال پاییز و زمستان که در  است دارشناسانهیپد کردیرو
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یعنری  ،هرا ا  دادهبانتخاب شد و تا اشر 1هدفمند یریگ براساس رو  نمونه ،پژوه  ۀنمون
 ،حاضرر در پرژوه  ،اسراس نی. برراافرتیادامه  امد،یدست ن به یدیجد که موضوعا  یزمان

 وهیشربره  ،نفرر 89برا  افتهیسراختار مهیو ن قیاز مصاحبه عم موردنیاز، یها داده کسا منظور هب
دقیقه  30تا  80ها بین  هبمد  مصاح .بهره گرفته شد 3بر زبان ُکردی یمبتن 2دوطرفه یگوو گفت

 فضرای جرادیا از و پرسشرد  روزمرره شررو  مری یگوو با گفت نخست، های یقهدق ؛متییر بود
گاهانه، مصاحبه تیرضا دریافتمطلوب و  طیمح و انهمیصم  یمحور پرس  کیها با طرح  آ

 ،از این لحاظ که این مرزها ؛بیان کنید یاین نقطۀ مرز مورددر را خود  ۀتجرب»یعنی  ،و گسترده
آغاز شد.  «؟اند برای شما داشته ای و فرهنگی ،اجتماعی ا اقتصادی، سیاسی،یچه مزایا و معا

هرای  گفتره تر شردن واضح یناقص و کوتاه، برا یها پاسخ ایها  درصور  وجود ابهام در پاسخ
حداقل  ،ها شونده انتخاب مصاحبه یارهای. معشد یم دهیپرس یشتریب های پرس  ،کننده شرکت

 تیرضاشرط  ،نیو همچن ،اطرا  آن ینودشه یا روستاها شهر سال ساکن در 5سال سن،  85
عردم  ،از پژوه  خروج ارید. معبو ها ربهتج ییبازگو ییشرکت در پژوه  و توانا رایداشتن ب

کنندگان در طول پژوه  اجازه خروج  شرکت کهاست  گفتنیپژوه  بود.  ندیابه ادامه فر لیتما
  رصرو گرو  داده شرد و مرتن آن بره هبرمرت نیچنرد هرا پژوه  را داشتند. مصاحبه ندیااز فر
شامل  ،رو  نیا است.کار رفته  به 4یزیرو  کال ،ها داده لیتحل یکلمه نوشته شد. برا به کلمه

استخراج  (1 ؛کنندگان مهم شرکت یها افتهیو  ها فیتوص تمام قیخواندن دق (8 .مرحله است 1
مهررم  های هبرره جملرر یبخشرر مفهرروم (9 ؛دهیررمرررتبط بررا پد های هجملرر مهررم و هررای ر ابع

 یهرا مشرتر  در دسرته میکنندگان و مفراه شرکت های فیتوص یساز ( مرتا8 ؛شده استخراج
( تبرردیل 1 ؛مررلجررامع و کا های فیشررده برره توصرر اسررتنتاج دیررعقا تمررام لیتبررد (5 ؛خرراص

 نهایی. ی( معتبرساز1 ؛کامل پدیده به یک توصیف واقعی خالصه و مختصر های توصیف
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 مناطق این مردم بیشتر اوال   :است شده انجام ُکردی زبان با مصاحبه ،دلیل چندین به و است ُکردزبان خود پژوهشگر، .3
 به حاضر و کنند می تلقی دولت کارکنان از را غیرُکرد پژوهشگرِ  ثانیا   ندارند، آشنایی فارسی زبان با غالبا   و هستند سواد کم

 خود های یتذهن و ها هتجرب از محتاطانه کردند می سعی فارسی، زبان با یهمکار درصور  حتی ثالثا   و ،شوند نمی یهمکار
  شود. مصاحبه وارد و کرده جلا را ها آن رضایت ،بومی زبان با است کرده سعی محقق گویند.ب
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اسرتفاده  2و قابلیرت اطمینران ،1های اعتبار از مال  ،یینها یاست که در معتبرسازگفتنی 
کننردگان قررار  تکشر اریدراخت یل،حبه پس از تحلمصااعتبار، اطالعا  هر ی شد. برای بررس

از  ی، البته با توجه به اینکه تعداد زیاداعمال شد ها، براساس نظرا  آناصالحا  الزم گرفت و 
برا ها را  متن پرس سعی کرده است  پژوهشگر ،اند یا دارای تحصیال  کم بوده سواد بی ها، آن

 یبراز، کدگرذار یکدگرذارشامل  ها افتهی نان،یاطم تیقابل ی. برابخواند زبان ُکردی برای آنان
 ی،های علوم اجتمراع رشته تاداناسنظرا   قیپژوه  از طردر  یگزینش یو کدگذار ،محوری

 و اصالح قرار گرفت. ،مشور  ،یبررسمورد 
 

 جمعیت موردمطالعه یویژگ. 4

در  زیررا ،اسرت هدفمنرد یریگ از نرو  نمونره پژوه ، نیا یریگ نمونه گونه که گفته شد، همان
 و هرا نمونره ن یگرز بررایمحور اریرمع ایرهدفمند  یریگ نمونه داز راهبر یدارشناسیپد قیتحق

 یهرا سعی شده اسرت از همرۀ گرروه .شود ی( استفاده مستهیز های )تجربه موردنظر واحدهای
 اغلو مش ،سوادان کم ،ۀ مردانهبشونده انتخاب شود و تنها به تجر مصاحبه ،سال به باال 85سنی 
، یسرنی، جنسر هرای گروه مرۀاز هها  شونده بنابراین، مصاحبه ؛دواکتفا نش یو قاچاقچ یکولبر

 یبرفر گلوله  ویش ،زمان طور هم البته به (.8شماره  جدول)ند ا هخاب شدتان ،لییو تحص ،شیلی
را دارا  ایط مصراحبه پرژوه را کره شرر یگرریخواسته شد ترا افرراد د و از افراد کار رفت به زین

 .ندکن یپژوهشگران معرف به ،ندتسه
 

 شوندگان های مصاحبه یف ویژگیتوص .(8)شماره  لوجد
 تحصیالت شغل سن جنسیت شماره

 ابتدایی دار میازه 81 مرد 8
 دیپلم 3قاچاقچی 15 مرد 1
 راهنمایی خیاط 95 زن 9
 ابتدایی قاچاقچی 91 مرد 8

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 و دو  بر را قاچاقی یبارها که است یفرد ،ربکول .ایم شده قائل تفاو  کولبر و یقاچاقچ بین پژوه  این در ،است گفتنی .3
 یبارها و...( ،خر )اسا، اهلی حیوانا  یا ماشین، کولبران، طریق از که است فردی ی،چققاچا ولی ،ندک می حمل خود شانۀ
  .کند می جا جابه را قاقاچ



 

 

 تحقیقات فرهنگی ایرانفصلنامه 

029 
های زیستۀ  تجربه

 ...شهمرزنشیناِن شهر نود

 تحصیالت شغل سن جنسیت شماره
 سواد بی کولبر 58 مرد 5
 دسوا بی دار باغ 11 مرد 1
 کارشناسی کارمند 18 زن 1
 سواد بی کولبر 59 زن 1
 سواد بی دامدار 15 مرد 3

 دیپلم قاچاقچی 91 مرد 80
 ابتدایی کولبر 90 مرد 88
 دیپلم دار میازه 11 مرد 81
 سواد بی دار خانه 11 زن 89
 ابتدایی بازار آزاد 89 مرد 88
 دانشجو کارشناسی دانشجو 18 مرد 85
 لیسانس رمندکا 91 مرد 81
 راهنمایی دار خانه 81 زن 81
 ابتدایی دامدار 50 مرد 81
 دبیرستان بازار آزاد 91 مرد 83
 ابتدایی بازار آزاد 95 مرد 10
 سواد بی دار خانه 81 زن 18
 ابتدایی بازار آزاد 11 مرد 11
 راهنمایی قاچاقچی 80 مرد 19
 ابتدایی کولبر 99 مرد 18
 شناسیکار دبیر 58 مرد 15
 ابتدایی بازار آزاد 55 مرد 11
 سواد بی کولبر 91 مرد 11
 ابتدایی دار میازه 93 زن 11
 راهنمایی کولبر 85 مرد 13
 ابتدایی دار خانه 11 زن 90
 دبیرستان دار باغ 11 مرد 98
 ابتدایی زادآبازار  19 مرد 91
 دبیرستان آموز دان  81 مرد 99
 اییابتد بازار آزاد 10 مرد 98
 دانشجوی دکتری دانشجو 91 مرد 95
 سواد بی قاچاقچی 81 مرد 91
 راهنمایی دار میازه 81 زن 91
 ابتدایی دامدار 11 مرد 91
 دبیرستان بازار آزاد 90 مرد 93
 سواد بی قاچاقچی 18 مرد 80
 سواد بی دار خانه 51 زن 88
 دیپلم کولبر 98 مرد 81
 سواد بی دار خانه 51 زن 89

- - - - - 
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 پژوهشهای  یافته. 5 

گاه ای دهیپد فیدنبال توص به ،دارشناسانهیپد پژوهِ   رو   ،شرود یما راهر م یاست که در آ
 اسرت،ی و نه براساس محسوسا  علوم تجرب انهگرای عقل تیذهن براساس تنها نه یفیتوص یعنی

گراه ،دارهایرپد یاراد یمعنابخشر قیرکه از طراست  یفیتوص هکبل  دسرت بهفهرم مرا و  یدر آ
گاه نی. اآمدخواهد   قیاز طر زیو ن یدارشناسیپد لیتقل قیصور  بالفصل و از طر و فهم به یآ

نه  ف،یدر توص یدارشناسیپد ،ایترت نیا است. به رپذی انجام دارهایپد تیجوهره و ماه افتیدر
گاه تینیکه بر عبل ،صر  محقق تیو نه بر ذهن دهیمحسوس پد تینیبر ع ده از شر افتیدر یآ
در جدال مسرتمر  یعمل حلی راه ،قیطر نیا ازو  کند یتوسط محقق اتکا م دهیپد تیماه قیطر

 مررز  دیرپد فیمرا در توصر ،ایترت نیا ه(. ب8911 ،یمی)ابراه دگشای یم تیو ذهن تینیعبین 
گرو  و از پاسرخ ایرم را کنرار گذاشرته دهیرمحسروس پد تیرنیع ان،یگو پاسخ های براساس گفته

خود را کنار  یفرد یتذهن خود در نواحی مرزی سخن بگوید، ا یبراساس تجرب که ایم خواسته
مقوله فرعری  1مقولۀ اصلی و  8 ی،رو  کالیزبه  درنهایت، .مای هسراپا گو  شد ایم و گذاشته

( خالصره 1)شماره  لوجد درکه  استاز مرز  نانیمرزنش ربۀیم که بیانگر تجا هاستخراج کردرا 
 شود. یبیان م یلتفص به ها مقولهیک از ه هرشده است و در ادام

 
 شوندگان بازگوشده توسط مصاحبه ستهیشده از تجربه ز  استخراج یو فرع یاصل های همقول .(1)شماره  جدول

 فرعی های همقول اصلی های همقول
 سلا ارتباط انسانی فرهنگی های ربهتج
 دیوار محدودکننده محیطی زیست های ربهتج
 محرومیت از مرکز، بخِ  بازار آزادی، بخ  محدودکنند  حیا  ادیاقتص های ربهتج
 بخ  رهایی سیاسی های ربهتج

 فرهنگی های ربهتج .1-5

سربا همسرانی و  به ر ربسیاری از مردم نودشره  و مرز است کردستان ایران با کردستان عراق هم
 .دارندارتباط سببی و نسبی  ،عراق کردستانمردم با  ر ر و مذهبی ،زبانی، فرهنگی قومیتی، تشابه

کره  گویرد می ها به آن اند. مرز دانسته خودروابط فامیلی   این مرزها را محدودکنند ،نانیمرزنش
ولری ایرن مرزنشرینان  ،اسرت «دیگرری»بلکه ارتباط با  ،نیست «خودی»ارتباط با  این ارتباط،
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کنند. ایرن مقاومرت در  مقاومت، مرزی که محدودکننده است یتلق ایندر برابر کنند  سعی می
 کررهای  گونرره هب دهررد؛ رخ می عبررور برردون مجرروز و غیرقررانونی ماننررد هررای مختلفرری قالررا

ها و خویشاوندان ما در آن طرر  مررز  خیلی از فامیل» :گوید می (91)شماره شوند   مصاحبه
ه برایمان هزین ،میم. اگر با پاسپور  برویزن یها سر م های قاچاق به آن ولی از طریق راه ،هستند

 . «رویم می یقاچاق ولی ما از طریق ،دارد و محدودیت دارد
 ،کردستان عرراق دارنردساکنان با مردم کردستان ایران زیادی که  های مشتر  ویژگی رغم به

 ،شود و همچنرین تقسیم میی به ایرانی و عراق ی،و محصوال  مصرف ،ها همواره رفتارها، لهجه
شماره شوند   مصاحبه کهای  گونه هب اند؛ امل کاه  روابط آنان شدهع ،که مرزها اند آنان پذیرفته

)شرهر  ولی یکی دیگشون حلبچره ،ازدواج کرده است یکی از دخترام مریوان» :گوید می (89)
بینم، مرزها  خاطر این مرز کمتر می ولی به ،تر است عراق( است، هرچند حلبچه نزدیک یمرز

 .«هزار خطر و اما و اگر دارند
و سایر مرزها را  ،جنسیتی، تحصیلی، شیلی یمرزها ی مشتر ،فرهنگهای  ربهتج ،قعدروا

 .آورد یگرد هم م های مشتر ، ربهتجقالا در دارد و همۀ مرزنشینان را  برمی
 محیطی زیست های ربهتج .2-5

وضروح در  آنران به پندارنرد. دیروار محدودکننرده مرییک مرز را  ،نانیمرزنش ،محیطی لحاظ به
تواننرد  میتنها  و را مسدود کرده است ها مرز یک یا دو طر  آن کردند که خود بیان میسخنان 

شروند   مصراحبه .با هشدار و موانع همرراه اسرت شانسمت شرق حرکت کنند و سمت غرب به
کمره، خودتران هرم  های اینجا برای دامداری خیلی زمین» :گوید می در این مورد (81)شماره 

اشاره به قسمت غربی( که مرز است و این طر  هرم کره یرا کوهره یرا ) دانید آن طر  مرز می
درجه قادر به حرکرت  810تنها در  ی،محیط یفضا درجه 910عبارتی از  یا به«. امکاناتی نداره

نردارد و وجرود و غررب(  ،)شمال، جنوب، شررق جهت اصلی 8 ،ها آن یدر جیرافیا .هستند
 کند. عراق و ایران تقسیم می گونه ذهنیت آنان را به دو ی،زیستن در محیط مرز

 اقتصادی های ربهتج .3-5

تبردیل برین زنران و مرردان  یبره مررز جدیرد ،مرزهرا خرود اقتصادی، این های ربهتج لحاظ به
اقتصرادی  های ربهتج ،دار یا کارمند اداری هستند با توجه به اینکه معموال  خانه ،د. زناننشو می
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گویی  ؛با مردان دارند یاوتفمت های ربهتج ،از ُبعد اقتصادی ها آن ندارند.نان یمتفاوتی با مرکزنش
بین زنان و مردان،  جداگانۀ های ربهتج ،اینباوجودن هستند، یمرزنش ،تنها مردان ،لحاظ از این
محرومیرت و  ،سرو شرود کره ازیرک )مرردان( پرداختره مری نانیمتفراو  مرزنشر های ربهبه تج

 بوده است. دهندهبهبود بخ  و آزادی ،دیگر و ازسوی ،محدودیت
 بخش اتیح ۀمحدودکنند. 1-3-5

که به این معنا  ؛آید شمار می به« بخ  محدودکنند  حیا » ،نی، مرزیدر تجربۀ مرزنش ،درواقع
اهمیت  ،برای گذران زندگی ،عنوان یک مانع یا محدودکننده، بی  از نبود این محدودیت مرز به

 ،شرود با وجود اینکه مرزها کنترل مری» :گوید می (5)ه شمارشوند   مصاحبه کهای  گونه . بهدارد
اگرر مرزهرا » :گویرد مری (80)شماره شوند   یا مصاحبه ؛«آوریم ولی ما از این طریق نان درمی

 «.کامال  باز بودند که کاسبی خوبی برای ما نداشت
سرود اقتصرادی  ،شور و شعف و همچنین ،ت و مانع استیآنچه محدودشکستن  ،درواقع

و  مهارکننرردهبیشررتر  ،ر قرردر  اسررت و هرچرره قرردر بررنرروعی مقاومررت در برا دارد؛ در پرری
یعنی  آید، شمار می به( یتر)از ُبعد منزلتی و اقتصاد باارز ، این مقاومت ،باشد ساز یتمحدود

 ،نانیولی برای مرزنش ،شود نوعی جرم محسوب می ،مرزشکنی در دیدگاه رسمی با وجود اینکه
 . دانند می ریالزم و ضرو ،گذران زندگی روزمر  خود برایآن را که بل ،شود جرم تلقی نمی

 بازار بخش   یآزاد. 2-3-5

شرماره شوند   مصاحبهاساس،  براین .است« بخِ  بازار یآزاد» ،مرز ،دیگر براساس یک تجربۀ
کنیم و کاالهرا و  از طریق این مرز، ما کاالها و محصوال  خارجی را وارد می» گوید: می (1)

 یکه دانشجو (95)شماره  شوند  مصاحبه، همچنین .«کنیم را وارد عراق می یایران  المحصو
بره کاالهرای خرارجی   ررر یغیرمررز ررر تر از شرهرای دیگرر اینجا راحت»: گوید است می ادکتر

ا منطقه آزاد جهرچند این ؛دردسترس هست یراحت هداخلی هم ب دسترسی وجود دارد و کاالهای
 «.مانند منطقه آزاد است ،طریق رسمی و قاچاق ولی از ،تجاری نیست

ده نرکره محدودکن گونره مرزها همان ؛درها وجود دارزنیز در م یبخش یتجربۀ آزاد بنابراین،
 یمانع ،هازمربا اینکه  تر، روشن عبار  کنند. به به محصوال  را نیز بیشتر می دسترسی هستند،

این کشور نیز بیشتر از مرکزنشرینان در  یاالهاولی ک ،برای دسترسی به بازار کشور همسایه هستند
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تر بره کاالهرای خرارجی، بره  بر دسترسی راحت افزونمرزنشینان  ،. همچنیناستها  دسترس آن
 نان است.یکمتر از مرکزنش ،به آن یهرچند میزان دسترس ؛ندرداخلی نیز دسترسی دا کاالهای

در  .دارنرددسترسری اخلری به کاالهرا و محصروال  خرارجی و د ،نانیمرزنش ی،طورکل به
منراطق کمترر از  ،ولی محصوال  داخلری ،بیشتر از مرکز ،وال  خارجیصمحمناطق مرزی، 

کره در  یکنند و کسان می گونهیا چند   گونه را دو یمرزها، زندگی اقتصاد بنابراین، ؛است مرکزی
 شوند. میو گونه محدود  نو به یک  ،ستندین مرزها ساکن

 کزاز مر  تیمحروم. 3-3-5

از  یایرن رویکررد، دور براسراس آید. شمار می به« محرومیت از مرکز» ،مرز ،در رویکرد سوم
 دریافرتتوسرعه و پیشررفت و حتری  در برابررمانعی  ،مرز .نوعی محرومیت است خود ،مرکز

زیرا  باشند،ن یگذار قادر به سرمایه شود که افراد، سبا می زکاز مر ریدو است.امکانا  رفاهی 
اینجرا »: گویرد مریدر این مورد  (81  شماره )شوند مصاحبه .متمرکز هستند در مرکز ها سرمایه

منطقره  ،گوینرد یچرون مر ،کند نمی یگذار ندارد، کسی اینجا سرمایه یهیچ کارخانه و امکانات
گراز، بررق،  ،شهرها ۀاز هم پس به این معناست که ،زکاز مر یدور ،همچنین«. دشبا ناامن می

 .شرود مازاد مرکز است که روانۀ مرزها مریکه امکانا  شود  تصور می زیرا ،رسد و... می ،تلفن
مرزهرای اینجرا از امکانرا  محرروم » گوید: می ( که دانشجو است85شوند  شماره ) مصاحبه

 د که همۀ امکانا  در این شهرهایدون می ،هستند، االن شما شهرای تهران و تبریز و غیره بروید
 «.افتند به فکر مرزها می ،نداشتند یها نیاز نآاگر  ( است کهی)شهرهای غیرمرز

( یرا ن)دانشرجویان و کارمنردا کررده لیمعمروال  قشرر تحصراین اسرت کره توجه  نکتۀ قابل
کیرد داشرتهاین رویکررد  از ُبعد اقتصادی بر اند، داشتهلم پباالی دیتحصیال  که  یکسان ، اند تأ

 .آورند ار میشم به« محرومیت از مرکز»مثابه  یعنی مرز را به
 سیاسی های ربهتج .4-3-5

و مجلرس شرورای  ،شرهر و روسرتا ی، شرورایجمهور استیر در انتخابا  ،مرزنشینان نودشه
 ، متفراو ایرانیاِن مرکز باکه  ای اما ایرانی دانند، می یکنند و خود را ایران می شرکتاسالمی نیز 

کره تنهرا  تجسرم مری شرود دار نظرامی مثابه سررباز و درجره شتر بهیب در نظر آنان  یایران ؛است
 اسرت و برا نشرینهموحشرت که بیشرتر برا تررس و  ای یایران ؛کننده و محدودکننده است منع
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شرود کره تنهرا  حکومت به همان شکل سنتی فهم می ؛ها نیست یو مهربان ،امکانا  ،ها بودجه
و در  و سرلطه از اعمرال قر برای فرار یراه، مرزها ،منبع قدر  و اعمال سلطه است. درواقع

در برابرر قردر  و  یمقراومت هرا، مرزها از دیردگاه آن بنابراین، هستند؛رهایی از چنگال قدر  
 ای کره گونره به ؛بخر  هسرتند نیرروبخ  و رهرایی ،از این لحراظ و آیند شمار می به حاکمیت
س از خراطر ترر نم که از مرز برهیب ها نفر را می روزی ده» :گوید می (81شماره )شوند   مصاحبه

 «. شوند یخارج م یریدستگ
 

 یر یگ جهینتبحث و . 6

مرزنشینی، همران موقعیرت پرتری اسرت کره  .قرار گرفتن در حاشیه است معنای ، بهنییمرزنش
پرتگاه یک کشور محسوب شده و نزدیک به پرتگاه کشور همسایه اسرت. مرزنشرین برا وجرود 

کشور همسایه( در ارتباط اسرت، گرویی آنکه در یک پرتگاه قرار دارد با پرتگاه دیگر)مرزنشینی 
 ،درد که تنها جنبرۀ منفری نردانساز را برمی یتیموقع ،ها این پرتگاه .دکندر دو پرتگاه زندگی می

، از مرزها «انهروی» مقالۀ ( در8911)ل که زیمگونه  انهم .خواند بلکه جمعیت خاصی را فرامی
 ،و قوم مشتر  ،یک فرهنگ، مذها، زبان نبیمرزها  ،کند یاد می عتیطب عنوان انتقام بشر از به

 .کنند ایجاد میشکا  
 ،بلکه گذر از مرزها ،ها مقصد نیستندزخود مر دهد که نشان می  نتایج این پژوه ،درواقع

نرد و نک را به هم وصل می ها( چیمانند کولبران و قاچاق) از مردم ییگروها ،هاز. مراست هد 
بسا کسرانی از  چه .ندنک نیز می یید و آشنازدانیاب یی را میآشناها ؛ندنک را از هم جدا می یگروه

بسریار  و چره ،انرد برقررار کررده یدوسرت و انرد دلیل مرزنشینی با هم آشنا شده طریق مرزها و به
را بره هرم  ییهرا بردن ،اند. مرزهرا ( فامیل سببی شدهیی)دوستی و آشناق از این طری که کسانی

ُکررد  کدخترر  برا یر ،گفرت یمر یمرادر کره چنان ؛دنکن هایی را از هم جدا می ک و بدنینزد
 نجرایادر  .شرده بودنرد تبدیلاز غریبه به آشنا  ،هازواسطۀ مر ازدواج کرده است که به یا چهبحل

 دنیرد یبررا یمرز به مرانع گوید،  میاما آنجا که مادر  شوند، یم کیبه هم نزد ها بدنکه  ستا
 .کند نزدیک را از هم دور می یها بدن ،که مرز میابی ی، درماست شده لیدختر  تبد

و سرایر مرزهرا را  ،، تحصیلی، شیلییتیمرزهای جنس ی،فرهنگ های ربهتج لحاظ بهمرزها 
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ُبعرد، مررز  نیر. در ادنرآور یهرم مر گررد ها، ربهتج این پیراموند و همۀ مرزنشینان را ندار برمی
اسرت کره همسرو برا  ار آمردهشرم به یانسران طعنوان دیوار محدودکننده و عامل سلا ارتبرا به

ولری از ُبعرد  اسرت، (8935)ی طرالب و ،اطهرر محمردی رمی،صرا امرین پرژوهِ   یها یافته
 ربرهتج .کننرد را در بین زنان و مردان ایجاد می یمرز دیگر مرزها نیز این ،اقتصادی های ربهتج

تفراوتی برا  و از این لحاظ، نان استیغیرمرزنش یادصاقت ربهتج شبیه ،نیمرزنش ناقتصادی زنا
تفاو  در  گویی ؛دارند با مردان یمتفاوت های ربهتج ی،از ُبعد اقتصاد ها آن ندارند.مرکزنشینان 

 ربرهتجنرو  دارای سره  ،از ایرن ُبعرد و مردان شود مربوط مین یمردان مرزنشبه تنها  این جنبه،
این معنا به  ؛است« بخ  محدودکنند  حیا » ،مرز ربۀ نخست،تجبراساس اند.  متفاو  بوده

 ،بری  از نبرود آن ،ولی این مرانع ،روابط اقتصادی است در برابرمانعی  ،مرزکه با وجود اینکه 
که معنا  به این ؛است« بخِ  بازار یآزاد» ،مرز ،. در دیدگاه دومداردبرای گذران زندگی اهمیت 

 هرا برین آن سرویهو مبادلۀ دو بخورداقتصاد دو کشور به هم پیوند  کم دستشود  باعث می ،مرز
عامرل  ،مرز ،رد سومکفراهم نیست. در روی یغیرمرز یبرای شهرها ،تیکه این ررف رواج یابد

 پژوه  ذکایی یها توان با یافته می ،این رویکرد براساس آید. شمار می به« ت از مرکزیمحروم»
نرا  امکا دریافت یتوسعه و پیشرفت و حت در برابرمانعی  ز،بود که مر راههم (8938)ی نور و

 ، ولری از ُبعرد سیاسریساز محدودکننده و مانع ،مرز ی،طیمح لحاظ به ،تی. درنهااسترفاهی 
 .آید شمار می بهبخ   رهایی  ر ر  (1081) همسو با دوسرتو ر ر

. روی نقطرۀ هسرتند یو درآمردزای ،مرزها مکانی برای ماندن، دیدن، قرار گذاشتن بنابراین،
 ،کشری مشرخص شرده اسرت( طیرا برا خر یگرذار ینکه برا سریم خراردار یرا مر )جاییی مرز

 سرتیاستونکو راسراس نظرراسرت. ب نا خطر ،است که ماندن در آن مکانآورترین  ضطرابا
دارای احسراس برودن در کشرور و  هرا آن دارنرد. یکیدیرالکت های ربهتج ،نانیمرزنش ،(8391)

، احسرراس یاحسرراس نبررودن در کشررور، احسرراس ممانعررت و محرردودیت و احسرراس آزاد
یرا در  ،در دو نظام اجتماعی، در دو فرهنرگ ها و... هستند. آن ،حرومیت و احساس پیشرفتم

احساس کامل پیوسرتگی عراطفی،  ها به از آن یک هیچ در موردکنند، ولی  دو جامعه زندگی می
ضرمن داشرتن ای هسرتند کره  برهیغر یانآشرنا ها . آنرسند یا عضویت اجتماعی نمی ی،فرهنگ

 تفاوتی به کشور دارند. به کشور خود، نوعی بیگانگی و بی ستگیوابآشنایی و احساس 
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 منابع 

ای  های منطقه تحلیل فضایی نابرابری (8938) اله زاد، شمسکارمیو زاده، عیسی؛ موسوی، میرنجف؛  ابراهیم
 .188-18،195 ،فصنامه  ژئوپنیتیک ی ایرانمیان مناطق مرزی و مرکز

  دبیر.  نشر هران. تپدیدارشامسی ( 8911 ) هرچپری ابراهیمی، 

های مرزنشینان در توسعه شهرهای مرزی )مطالعه موردی: شهر  (. بررسی نق  تعاونی8931) احمدی، شیرکو
 .98-18(، 1)1 ،هجن  عنوم و فاون هرزیمرزی سردشت(. 

هجنل  (. ارز  مرزبرانی: جیرافیرا و امنیرت در اسرالم و جمهروری اسرالمی ایرران. 8913آقابابایی، حسین )
  .19-801(، 89)5 ،همی حقوق کیفری آهوزه

 مذهبی مرزنشرینان و نقر  ر (. همگرایی قومی8935) طالبی، رضاو اطهر، علیرضا؛  نوذر؛ محمدی صارمی، امین
  .818-889(، 81)1 ،هجن  عنوم و فاون هرزیآن در امنیت پایدار مرز ایران و پاکستان. 

. قرم: پژوهشرگاه همی کمی و کیفی تحقیق در عنوم انسلمنیهبمنی پمرادایمی روش(. 8911) ایمان، محمدتقی
  حوزه و دانشگاه.

(. بررسری تطبیقری آثرار 8939) پاشرالو، احمردو گهرپرور، محمرد؛ دلشرادزاد، جلیرل؛  پاشالو، احد؛ زهردی
 ،هجن  عنلوم و فالون هلرزیهای مرزی رازی و سرو(.  های مرزی در توسعه نواحی مرزی )بازارچه بازارچه

3(3 ،)810-38   

در  یاهيتوسعه ناح یها یبرابرنا لي(. تحل8930) بیگلررو، رعنررا د؛ وارثرری، حمیدرضررا؛ و شرریخمسعو، یياتقو
   .859-811(، 8)89 ،ینسمنا یميفاجغر یهمهشوپژان. يرا

نشرینی برر بزهکراری جوانران شرهر  (. تاثیر نق  حاشیه8931) پارسابروجنی، اقدسو فاطمه؛  ،ایرانی دوستی
، همدان، دبیرخانه دایمی کنفرانس ،وکملت و عنوم اجتممعیالمننی فق  و حقوق، اولین هممیش بیناهواز. 

  .ایران

(. زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدارشناختی مرزنشرینان شرهر 8938نوری، آرام )و ذکایی، محمدسعید؛ 
  .805-813(، 8)1 ،پژوهی فرهاگی جمهع نوسود. 

(. واکراوی ارتبراط برین 8938) وطنری، علریو فرر، غالمرضرا؛  رضا؛ خرو  رضوی، محمد؛ قیطاسی، حسن
هجن  عنوم شناختی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان.  متییرهای جمعیت

  .891-815(، 88)3 ،و فاون هرزی

(. ارزیابی اثررا  اقتصرادی 8911) عبدی، عرفانو یزدی، محمدحسین؛  افتخاری، عبدالرضا؛ پاپلی الدینرکن
صالح شهرستان  بازارچه مرزی شیخ :مطالعه موردی ؛های توسعه مناطق مرزی های مرزی بازتاب بازارچه

  .11-803(، 81)8 ،هجن  ژئوپنیتیکثالث باباجانی استان کرمانشاه. 
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1925434&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1925434&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=pubsearch&journal_id=16&v1=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+&f1=0&op1=and&v2=%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C&f2=0&op2=and&v3=%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&f3=0&time-limit=0&b_day=1&b_month=1&b_
http://bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=pubsearch&journal_id=16&v1=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+&f1=0&op1=and&v2=%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C&f2=0&op2=and&v3=%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&f3=0&time-limit=0&b_day=1&b_month=1&b_
http://bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=pubsearch&journal_id=16&v1=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+&f1=0&op1=and&v2=%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C&f2=0&op2=and&v3=%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&f3=0&time-limit=0&b_day=1&b_month=1&b_
https://jhgr.ut.ac.ir/article_24517.html
https://jhgr.ut.ac.ir/article_24517.html
https://elmnet.ir/article/20680658-25224/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%25
https://elmnet.ir/article/20680658-25224/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%25
https://elmnet.ir/article/20680658-25224/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%25
http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_2073.html
http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_2073.html
http://bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=pubsearch&journal_id=16&v1=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C+&f1=0&op1=and&v2=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&f2=0&op2=and&v3=%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9
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 . تهران: انتشارا  سمت.المننیای بر شامخت هرزهمی بینهقده (. 8911) زرقانی، سیدهادی

ازن توسعه نامتوژئرروپلیتیکی  یها(. چال 8913) آبادی، فرشررید؛ و فتحرری، حمیررد ؛ عشررقهللا متاكر، یرياز
  .818-101(، 81)1 ،کژئوپنیتیفصنامه  . 8915-8915 زمانیمقطع ان در يرا نواحی

  .53-15(، 9)8 ،نوم اجتممعینمه  ع)مترجم: یوسف اباذری(.  (. ویرانه8911) زیمل، گئورگ

مطالعره مروردی: شرهر ) هرای اجتمراعینشینی و آسیا (. حاشیه8931) عسکری، مریمو عسکری، احسان؛ 
  .83-10(، 8)8، همی نوین عنوم جغرافیمیی، هعممری و شهرسمزی هجن  پژوهشایالم(. 

های مرزی در گستر   (. تحلیل نق  بازارچه8939) اعظمی، هادیو علمدار، اسماعیل؛ زرقانی، سیدهادی؛ 
هجنل  امنیت مناطق مرزی )نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشره خراسران جنروبی(. 

  .15-50(، 1)1 ،پژوهشامه  جغرافیمی انتظمهی

در  یقروم یهرا ییگرا شردن برر خراص یجهران ری(. ترأث8935) آباد، اکبررضیحبیبیو تقی؛ قزلسفلی، محمد
    .313-338(، 8)81 ،سیمستفصنامه  . انهیخاورم

(. بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتیال 8938) اکبر عنابستانی، علیو پوشی، سیدهادی؛  کهنه
هلمی شلهری و  هجنل  هاملعلم  و پلژوهشمریوان(.  ر در قاچاق کاال )مطالعه موردی بخ  خاو و میرآباد

  .8-10(، 85)8 ،ای هااق 

  . تهران: نشر نی.هویتفرهاگ و   شدن جهمنی(. 8918) حمد، ایمحمدگل

  . تهران: نشر عطائی.خنیج فمرس کشورهم و هرزهم(. 8910مجتهدزاده، پیروز )

(. عوامرل مروثر برر قاچراق اسرلحه و 8911فریردمهر، رحریم )و پور، محمد؛  تبریزی، علیرضا؛ نایا محسنی
  .818-838(، 1)9 ،هجن  هاملعم  هدیریت انتظمهیمشروبا  الکلی از مرز پیرانشهر. 

  . تهران: انتشارا  جنگل.شهرهم نشیای بر هیزان بزهکمری در کالن تأثیر حمشی (. 8911) مهاجرین، رضا

  . تهران: انتشارا  سمت.هبمنی جغرافیمی سیمسی(. 8938میرحیدر، دره )

.  
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