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 چکیده
شکار جهان مرزنشینی را آهایی از فضایی تالش کردند سویه-های اقتصادیهای ناسیونالیستی و نابرابریهمواره اندیشه 

برای جهان مرزنشینی هستی مستقلی قائل نیست و آن را در تقابل با جهان مرکزنشینان « آشکارگی»اما این نوع  ،کنند

ن اند. ضمن اهمیتی که ایگونه که باید به معنای در جهان مرز بودن دست نیافتهدرنتیجه این نظریات، آن .کندیمبیان 

دارند، این پژوهش درصدد است تا با در نظر گرفتن هستی  هایی از در جهان مرز بودندن سویهنظریات در آشکار نمو

در نظر گرفتن هستی مستقل برای مرز بدین معناست  .ای دیگر آشکار نمایدچیستی این جهان را از جنبه مستقل برای مرز،

ا و هنوبه خود نیز مرز مسبب آشگارگی هستندهبه سازد وپذیر میزمینه تاریخی آشکارگی مرز را برایمان فهمکه یک پیش

تحلیلی  -شود. روش این تحقیق تلفیقی از روش اسنادیای خاص میگونهجهان پیرامونش، در معنای انتیک و انتولوژیک به
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ملت « برساخت» ن است که اندیشهآهای این پژوهش بیانگر مورد به اشباع نظری رسید. یافته 81که پس از انتخاب 

های جهان ی آشکارگی هستندهنوبه خود بر نحوهگیری، بهاما مرزها بعد از شکل ،شرایط آشکارگی مرزها را فراهم ساخت

شوند. پیرامونشان اثر گذاشتند. مرزها مسبب آشکارگی جهان پیرامونشان نه چیستی خویش بلکه به صورتی دیگر می
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 مقدمه

ت. های ناسیونالیستی استأثیر اندیشههای نوین تحتملت-گیری دولتزمان با شکلپدیداری مرزها هم

ه فرما بودند. گسترها بر گستره گیتی حکمها در عرصه سیاسی، امپراتوریملت-تا قبل ظهور دولت

ای حائل بین کرد. سرحد درواقع، منطقهها را مناطق سرحدی از هم متمایز میجغرافیایی امپراتوری

ی از ها، یکاساس شرایط تاریخی و بسته به میزان قدرت هر یک از امپراتوری دو امپراتوری بود که بر

گرایی و های ملیهای نوین و رواج اندیشهگیری دولتاما شکل کردند؛ها بر آن حکومت میآن

زمین را که یک ملت در آن سر یناسیونالیسم شرایط تدقیق مرزها را فراهم آورد، زیرا مرزها گستره

های های منظم و نظامهای جدید با استفاده از ارتشاکنون دولت ساخت وساکن بود مشخص می

توانستند تمامی سرزمینشان را مدیریت کنند. از این آسانی میهای نوین بهدیوانساالری و نیز فنّاوری

روزمره حاضر و گشوده شدند و بر نحوه در عنوان عواملی انضمامی در زندگی زمان به بعد مرزها به

دیگر، نحوه کنشگری مردمانی که در مجاورتشان بودند اثر گذاشته و خود عبارتیجهان بودن یا به

های مرزی شکل گرفتند و جهان جدیدی را ایجاد کردند. برخالف سرحدات، در مرزها مرزبانان و میله

جهان درونی و بیرونی کنترل شدند. شیوه جدید های سابق بین مثابه یک سد محکم آمدورفتبه

ها و گرفته و مرزها به آغازگاه شروع جنگهای رسمی و غیررسمی شکلمعیشت مرزی در صورت

ر شناسی و ساینکرده تبدیل شدند. اندیشمندان جامعههای عملگذاری و خمپارههایی برای مینمیدان

ریه علت های رشد، نظاقتصادی )نظریه قطب-های فضاییعلوم ازجمله نظریات ناسیونالیستی و نابرابری

فزاینده، نظریه توسعه نامتوازن و نظریه توسعه قطبی شده( تالش کردند تا ذات و معنای مرز و در 

د برنهای مرز و مرزنشین را به کار میها زمانی که واژهجهان مرز بودن را آشکار کنند. هر یک از اندیشه

اندیشند که ذات یا چیستی خاصی برای آن قائل هستند. برای هایی میبه هستندهها در بیان این واژه

کنند که حدود سرزمین یک ملت را مثابه خطی تعریف میمثال در نظریات ناسیونالیستی مرز را به

دانند. مسلماً یک چنین رویکردهایی برای تعیین کند و مرزنشینان را حافظان و نگهبانان مرزها می

ای از زندگی در این مناطق را آشکار ی جهان مرزنشینی بسیار مهم هستند و هرکدام سویهفهم هست

که برایمان پوشیده هستند، به معنای هستی مرزها  های دیگر نیزاما الزم است از سویه کنند؛می

نظر مردمانی  بنگریم. هدف این پژوهش، آشکارسازی معنای هستی مرزها و در جهان مرز بودن از

شده اند اما صدایشان به نسبت کمتر شنیدهکه هرچند بیشترین درگیری را با این پدیده داشتهاست 

است. مردمان ساکن در مناطق مرزی، نخستین شهروندان واقع در یک قلمرو سیاسی هستند که با 

شامل طیفی وسیعی  تواندمی. این تحول شوندمیدر واحدهای سیاسی مواجه  ایجادشدهتحول  هرگونه

ا ت برای افزایش یا کاهش همکاری بین مرزهایشان مدارانسیاست هایگیریتصمیم، از هادگرگونیز ا

 ترؤیقابلبیش از هر جای دیگری، در مناطق مرزی  هادگرگونیوقوع جنگ را شامل شوند. بازتاب این 

یر این درگ شانزندگینخستین نقاطی که  شوندمیدرگیر  باهمدو کشور  کههنگامیاست. برای مثال 

همین مردمان مناطق مرزی هستند. جنگ مرزنشینان را مجبور به آوارگی و مهاجرت  شودمیجنگ 
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 نظام طورکلیبهو  سازدمیرا ویران  هایشانخانه، شهرها و کنندمیکشور  ترمرکزیمناطق  سویبه

اتمام جنگ نیز هم  پس از هاسال. مردمان ساکن در این مناطق حتی زندمیرا بر هم  هاآناجتماعی 

، گذاریمیناز قبیل: پیامدهای شیمیایی،  هاآنبرای  هاییهزینهچنان با این پدیده درگیر بوده و جنگ 

به لحاظ اقتصادی مرزها وضعیتی دوگانه دارند از طرفی،  روانی و ... در پی دارد. هایآسیب

این مناطق در طول تاریخ، بسیار اقتصادی در مناطق مرزی به دلیل ناامنی و دگرگونی  هایزیرساخت

خوبی در جهت تجارت و مبادله کاال برای مرزنشینان  هایفرصتضعیف هستند و از طرفی دیگر مرزها 

. تجارت مرزی دهندمیزندگی و امرار معاش را رواج  ازو از این طریق شیوه جدیدی  کنندمیفراهم 

یابد. اگر در گذشته قاچاق کاال به شکل  اشکال رسمی و هم غیر رسمی رواج صورتبههم  تواندمی

 یهشیوبسیار محدودی رواج داشت؛ این پدیده با تمرکز هر چه بیشتر مرز شدت یافت و قاچاق را به 

بسیار رایجی در آورد. ورود کاالهای خارجی تأثیرات بسیار عمیقی را بر زندگی مردمان این مناطق 

کاذب و  مشاغلکه شاهد رواج روزافزون  ایگونهبه سازدمی ناکارآمدو زیربناهای تولیدی را  گذاردمی

بنیادین  8یابی به هستیمنظور راهبه .گیردمیدر این مناطق هستیم و تولید بسیار کم صورت  ایواسطه

قد هایدگر معت»ها توجه به دو نکته در آثار و اندیشه متأخر هایدگر حائز اهمیت است. نخست، هستنده

حمدی، ا )«که هستی را باید تاریخمند دانستهستی را نباید مطلق در نظر گرفت. بلاست که معنای 

منظور کشف اگر بخواهیم ذات هستی مرز را بشناسیم باید به منش تاریخی آن به .(13: 8131

 چنین این واقعیت بیانگر این است کهیابیم. همکنند دستفرض بنیادینی که آن را آشکار میپیش

-کند، حتی ممکن است مرزها پس از شکلهای مختلف تغییر میو مرزنشینان در دورهمعنای مرزها 

زمانی »شان پیدا کنند. دوم، گیری وجودی مستقل یابند و کارکردهایی متفاوت با اهداف وجودی اولیه

شان بودگی ها در ذات خودشان یعنی خودشوند، آنها تا حدی مستقل میعنوان ابژهکه چیزها به

 خودشوند و در می« تا حدی مستقل»گیری مرزها بعد از شکل .(38: 8132یانگ، «)شوندمی آشکار

اری توانند بر نحوه آشکشوند در چنین شرایطی میاند نیز آشکار میکه مستقل از ما واجد آن ایبودگی

 چنین دازاین تأثیر بگذارند.های دیگر و همهستنده

چه پیش فهم یا افق بنیادینی  -8پاسخ به این سؤاالت است:  با توجه به این موارد هدف این پژوهش

معنای مرز و در جهان مرز بودن چیست و مرزها ذات هستی  -2کنند. مرزها را حاضر و آشکار می

گشایند به عبارتی چه عاملی مرز را به عاملی فرادستی برای دازاین خود را چگونه بر روی دازاین می

 کنند؟مرزها چگونه دازاین مرزنشین را آشکار می -1کند؟ مرزنشین تبدیل می

میدان مطالعه این پژوهش مردمان شهر مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه هستند. این شهر 

 مجدداً ، اما هر بار شدهویرانکوچک مرزی سابقه تاریخی طوالنی دارد و طی تاریخ چندین بار 

 37کامل تبدیل شد اما، در دهه  ایویرانهایران و عراق به  سالههشتاست. در جنگ  شدهبازسازی

 است. پیداکردهدوباره بازسازی گردید و هم اکنون از نظر تجارت مرزی اهمیت بسیاری 

                                                           
1- being 
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 اقتصادی-های فضاییهای ناسیونالیستی و نابرابرینحوه آشکارگی مرز در اندیشه

 های ناسیونالیستیمرز، مرزنشینان و اندیشه -9

 های ناسیونالیستیتوان به بررسی اهمیت و معنایابی مرزها و مرزنشینان در اندیشهجنبه میاز دو  

ابزار  عنوان یکهای ناسیونالیستی بههای کالسیک( پرداخت. نخست، مرزها در اندیشهویژه اندیشهبه)

هویت  گیریشکلشوند. اواًل، مرز ابزاری برای تعیین حدود سرزمین که برای و منبع در نظر گرفته می

ی برای های اصلملی اهمیتی اساسی دارد. به عبارتی در نظریات کالسیک ناسیونالیسم یکی از مؤلفه

که مرزها حدود سرزمین را برای یک شناخت یک ملت داشتن یک سرزمین مشترک است و ازآنجایی

ملت معنا و  کنند بنابراین برای یک ملت امری وجودی بوده و تحت تأثیر مفهومملت مشخص می

شود و آن ملت با شوند. مرز ابزاری است که از طریق آن سرزمین یک ملت مشخص میتعریف می

تواند ادعا کند که یک ملت است. راتزل در خصوص اهمیت مفهوم سرزمین استناد به این سرزمین می

حصول لتی مگیری هر مشکل»گیری ملت معتقد است که ، برای شکلمرزهااهمیت  استنباطو تبع آن 

برگیرنده ایده یکپارچگی در جهان امروز ملت در .(07: 8118میرحیدر، )«پیوند عاطفی با سرزمین است

یابد که افراد جمعی از مردمان در سرزمین مشخصی است. موجودیت این مفهوم زمانی تحقق می

هوم سیاسی انیًا، مفث دهند.کننده این گروه انسانی عناصر مشترکی در بین خودشان تشخیص میترکیب

مرز ارتباط مستقیمی با مفهوم دولت دارد زیرا اساسًا دولت در درون مرزهای سیاسی هویت پیدا 

کند. دولت شکلی از موجودیت سیاسی است که در بستر آن زندگی انسان مدرن قوام و دوام می

ژه در طول و پس از عصر ویهایی که در اروپا رشد کردند، بهتجدد دولت .(30: 8111حسنی، )یابدمی

ان در هایشهای خودکامه، اساساً مبتنی بود بر توانایی اداری پیشرفته، متحد کردن سرزمینسلطنت

 با کنترل مستقیم« حکومت غیرمستقیم»های قدیمی کردن شکل لوای مراکز اداری واحد، جایگزین

ها بر مشارکت سیاسی اتکا دولتها، های مجزایشان و مداخله در آنها و جمعیتفزاینده بر سرزمین

ن که فقط داشتها مبنی بر اینها برای بسیج شهروندان برای جنگ و ادعای آنی مردم، توانایی آنتوده

وقوع این تغییرات ساختاری  .(811: 8132کالهون، ) مرز کافی نیست و بلکه مرزها باید شفاف باشند

های سیاسی پیشین پذیر ساخت. شکلواحد امکانعنوان موجودیتی چنین تصور کردن ملت را بههم

ز گیدن) سازی داخلی را تقویت کردندنه حدود مرزهای روشنی را تعیین کردند و نه انسجام و همگن

های نوین، برخالف روال پیشین، مرزها را اداره کردند، داشتن دولت .(811: 8132به نقل از کالهون، 

وصول کردند. به لحاظ داخلی نیز وجود ]از کاالهای وارداتی [یو عوارض گمرک گذرنامه را مقرر کردند

ه کمستقل بودند. عالوه بر اینها مستلزم ادغام اداری چشمگیر مناطقی بود که بیشتر نیمهاین دولت

های ها، مدیریت مدارس و ایجاد نظامها و جادهوجود آمد، بلکه ساخت راه امکان وصول مالیات به

ی یک قلمرو با توانست در دورترین نقطهپذیر شد و باألخره قدرت دولت میارتباطی جمعی امکان

در  هاییها در مدیریت پیشرفتشد. توانایی دولتهمان قاطعیتی اعمال شود که در پایتخت اعمال می

های ارتباطات و از سوی دیگر، بخشی از رشد عمومی در روابط اجتماعی در مقیاس ساختترابری و زیر
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های ارتباطات، ای بازارها، فناوریهای واسطهتری از راه شکلد. زندگی اجتماعی گستردهوسیع بو

همان: )پدید آمد -دور کرد رودرکه روابط را از قلمروی تعامل اجتماعی مستقیم رو -هاساالریدیوان

واسطه هب کند و عمدتاً ملت، قدرت دولت نقشی اساسی بازی می-گیری دولتدر کل فرایند شکل .(813

 چنینگردند. قدرت دولت همها از طریق الصاق یا تصرف یکپارچه میقدرت دولت است که سرزمین

برای تعریف دولت مدرن بر مبنای مرزهای روشن آن و نیز توانایی دولت برای حفظ آن مرزها 

ملت اعمال -دولتتنها معموالً درون مرزهای ی انحصار خشونت ضروری است. این خشونت نهوسیلهبه

مین دو هاست.ملت-ملت در مقابل سایر دولت-گردد بلکه همچنین ابزاری برای دفاع از منافع دولتمی

دیگر  گردد. یکیجنبه از معنایابی مرز و مرزنشینان بیشتر به هویت فرهنگی مردمان مرزنشین برمی

فرهنگی است تا جایی که اگر لحاظ های ناسیونالیسم داشتن سرزمینی یکپارچه و متحد بهدغدغه از

را شروع  «سازیملت»روند  دارند وگام برمیآن عمالً در جهت فاقد این فرهنگ یکپارچه باشند 

های ها تحت تأثیر اندیشهاند، دولتهای مختلفی را در برگرفتههایی که فرهنگ. در سرزمینکنندمی

 رزمینشان اشاعه دهند. درواقع، همناسیونالیستی، تالش کردند تا یک فرهنگ واحد در گستره س

اصل ناسیونالیسم مستلزم انطباق مرزهای واحد سیاسی و واحد قومی بر »کند، چنانکه گلنر بیان می

ی همه شود،دیگر، ازآنجاکه قومیت اساساً برحسب فرهنگ مشترک تعریف میعبارتیکدیگر است. به

 ی افراد دارایو همه ید دارای فرهنگ یکسان باشندافراد، یا تقریبًا همه افراد، در یک واحد سیاسی با

ه زبان ساده: یک فرهنگ، یک فرهنگ یکسان باید در درون یک واحد سیاسی قرار گیرند. ب

های فرهنگی در شود تا تفاوتاین دغدغه اندیشه ناسیونالیسم موجب می .(01: 8111گلنر، )«کشور

ها اقدام کنند. اشاعه زبان و پوشش مشترک غییر آنداخل مرزهای سیاسی برتابیده نشوند و در جهت ت

ه تقریب هرگز بر پایها بهملت»ازجمله نمودهای این تفکر هستند. فوستل دوکوالنژ معتقد است که 

های جغرافیایی، منافع سیاسی و بازرگانی اند. درواقع مناسبتخاستگاه آغازین خود شکل نگرفته

رفته شکل یافتند و کشورها ها رفتهسان، ملترا بنیاد نهادند. بدینآوردند و دولت  هممردمان را گرد

گیری مرزهای دقیق و نوین با ظهور اندیشه ناسیونالیستی و شکل .(18: 8137دوکوالنژ، ) «پدید آمدند

گیری دولت نوین و زمامداری خاندان پهلوی است، مرزها با نگاهی از باال در ایران که مصادف با شکل

أثیر اندیشه ناسیونالیستی و نیاز دولت به سرزمین و ملتی یکدست و یکپارچه شکل گرفتند ت و تحت

شدند. مسلماً چنین نگاهی مرز را همچون ابزاری آشکار ها نیز معنی میو در چارچوب همین اندیشه

 کند که باید در جهت حفظ آن کوشید زیرا بخشی وجودی از ملت است.می

 

 اجتماعی-فضایی و اقتصادی هایهای نابرابرینظریه -2

عالوه بر نظریات ناسیونالیستی، در دیگر نظریات که به طریقی به مرز و جهان مرزنشینان مربوط 

ه و در عنوان حاشیپیرامون، مرز به-والتر کریستالر( و مرکز) شوند ازجمله نظریات قطبی شدن فضامی

ستقل عنوان هستی منظریات فوق مرز نه بهشده است. در کلیه بندی و تعریف وابستگی با مرکز مفهوم
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شود. در نظر گرفتن هستی مستقل برای مرز بدین معناست که یک بلکه در جوار مرکز معنا می

 نوبه خود نیز مرز مسبب آشگارگیسازد و بهپذیر میزمینه تاریخی آشکارگی مرز را برایمان فهمپیش

این دسته از نظریات  شود.ای خاص میگونهک، بهها و جهان پیرامون خودش، در معنای انتیهستنده

 اند.شدن فضا و توسعه نامتوازن پرداخته به بررسی مناطق مرزی از جهت قطبی

ردند تا کها تالش میشدن فضا متمرکز بودند. آن درگذشته شمار زیادی از نویسندگان بر قطبی 

به خود نونامتوازن اقتصادی و اجتماعی مناطق وجود دارند و به یبه تبیین عواملی که در پشت توسعه

شوند، بپردازند. دانشمندان به کنترل دقیق فرایندهای توسعه منجر به ظهور نواحی هسته و پیرامون می

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این عدم توسعه متوازن تا حد زیادی  8317نامتوازن در دهه 

ند. یکی اوجود آمده اند بههای اقتصادی تأثیر گذاشتهث چشمگیر که بر نابرابریتوسط یک سری حواد

های در نظریه مکان 8شدن فضا تمرکز داشت والتر کریستالر از نخستین نویسندگانی که بر قطبی

یابی یک مکان مرکزی نسبت  زمینه اهمیت ی خود را دراش بود. والتر کریستالر اساس نظریهمرکزی

اساس این نظریه در مناطق همواره توزیع جمعیت، فعالیت و  کند. برهای اطراف بررسی میبه حوزه

یری گگیرد که شکل قرارمراتبی در پهنه سرزمین صورت میتبع آن خدمات به شکل مراکز سلسهبه

 یعنی توزیع خدمات شود؛های منظم هندسی نمایش داده میها در کنار یکدیگر به شکل کریستالآن

-اند، صورت میجمعیت از طریق مراکزی که در فواصل منظمی از یکدیگر در کل منطقه پراکندهبه 

های گاههای مرکزی به سکونتوسیله مکانکاالها و خدماتی که به.(217-210: 8101)شکوئی، گیرد

گونه اند. اینشدهشود تحت عنوان خدمات یا کارکردهای همان مرکز شناختهپیرامونی عرضه می

های کوچک ارائه شود، لیکن از خدمات و کارکردها در سطح منطقه ممکن است تنها توسط مکان

گردد. از دیدگاه کریستالر، کارکردهای های پیرامونی جذب میگاهتری از سکونتجانب حوزه وسیع

 هکحالیشود، درهای مشخصی تولید میمرکزی شامل آن دسته از کاالها و خدماتی است که در مکان

: 8137، )کمالیرسدمصرف می های پیرامونی بهگاهی بسیاری از سکونتوسیلهدر فضای جغرافیایی به

عنوان نواحی پیرامونی یک مکان مرکزی که ازلحاظ کارکردی با یکدیگر در ارتباط هستند به .(231

عنوان واند بهتذ میشوند. بنابراین منطقه نفوناحیه ارتباطی منطقه مکمل یا منطقه نفوذ آن شناخته می

ی ارتباطی یا حوزه نفوذ، ای تعریف شود که مکان مرکزی در مرکز آن قرار دارد. واژه حوزهمنطقه

زی، های مرککه مکانشامل روابط مکان مرکزی یا حوزه پیرامونی آن و بالعکس است. بنابراین، درحالی

ند، از سوی دیگر مکانی که موقعیت کنهای پیرامونی خود ارسال میکاال و خدماتی را برای حوزه

های اطراف به تحکیم موقعیت مرکزی خود یابد با تولید و توزیع هر چه بیشتر کاال در حوزهمرکزی می

باشند و ازنظر دریافت کاال از مکان مرکزی تبعیت ای شکل میهای اطراف معموالً دایرهپردازد. حوزهمی

ا هند محصوالت کشاورزی و مواد خام صنعتی و نظایر آن را آنکنند، از سوی دیگر برخی کاالها مانمی

                                                           
1-Walter Christaller 
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که در انتقال کاال و خدمات به مناطق پیرامونی، مقادیر تقاضا و پول تر از همه آندارند. مهمدریافت می

یابد. این نکته اهمیت وابستگی مکان مرکزی به نواحی پیرامونی و های مرکزی انتقال میبه مکان

 .(231: 8137)کمالی، کندیرامونی را روشن میوابستگی نقاط پ

اهمیتی که نظریه مکان مرکزی در بحث در خصوص مناطق مرزی دارد این است که مطابق این  

مرکز جغرافیایی قدرت فرهنگی است و هم قدرت اقتصادی. یک کشور ممکن نظریه مکان مرکزی هم

ای هفاصله و موانع جغرافیایی بین مکان اما به دلیل است یک یا چند تا مکان مرکزی داشته باشد؛

 هایجمعیت بنابراین مرکزی و مرزی، معموالً تأثیر مکان مرکزی بر مرز در سطح پایینی قرار دارد؛

ای بودن های حاشیهو در این مناطق شاخص (.8337، 8پیک) هستندزی با تهدیدات زیادی مواجه مر

نین چر امور رفاهی در سطح پایینی است.)همان( همنظیر وضعیت تغذیه، سواد، سالمتی، مسکن و سای

توان گفت مرز جایی است که در آنجا مکان پیرامونی وجود ندارد تا به مرز به پیروی ازنظر هانسن می

 وابسته باشد.

های رشد، پیرامون )نظیر نظریه قطب-های مرکزهای بعد از جنگ جهانی دوم، نظریهدر طی سال 

 (.2،2788پلیچک) کردندنظریه علت فزاینده، نظریه توسعه نامتوازن و نظریه توسعه قطبی شده( ظهور 

( 8301) 0( و هیرشمن8303) 1(، میردال8300) 1پردازانی نظیر پروها باکارهای نظریهسرآغاز این بحث

های کانهای مسته از نظریات بیشتر به دلیل ماهیت استاتیک نظریهارائه و معرفی گردید. ارائه این د

 های رشد موزون توسعه اقتصادی صورت گرفت.چنین مفروضات محدود نظریهمرکزی و مکانی و هم

معرفی گردید.  8300ابتدا توسط فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوی در سال « قطب رشد»مفهوم  

ناموزون با مطالعات میردال و هیرشمن اهمیت بیشتری یافت. طبق نظر رشد  8307در اواخر دهه 

-های توسعهافتد، بلکه در نقاط یا قطبجا اتفاق نمیزمان در همهطور همطرفداران قطب رشد، رشد به

هایی پخش نموده دهد که از قدرت جاذبه باالیی برخوردارند. این نقاط، توسعه را در کانالای رخ می

اقتصاد تسری یابد. هیرشمن بر ماهیت تمرکز طلب توسعه اقتصادی اعتقاد داشت و آن را تا در کل 

شدن نامید. هرچند او معتقد بود که در مراحل بعدی با غیراقتصادی شدن تمرکز، روند  روند قطبی

ت ازحد جمعیتراوش به اطراف و یا رخنه به پایین رخ خواهد داد. بازتاب فضایی این روند تمرکز بیش

ای دور از ها در نواحی محدود برخوردار بوده است که درنتیجه عدم تعادل نواحی حاشیهو فعالیت

 .(1: 8138نیا،  )توکلیوجود آمده است توسعه به

توان استنباط پردازان میهای این دسته از نظریهای را که در مورد مناطق مرزی از بحثنتیجه 

، بر این رسدرشد با تأخیر به آنجا می تأثیرات توسعه قطب کرد این است که مرز مکانی است که شعاع

ای قطب رشد را مندی از تشعشات توسعهترین بهرهشود که کمای اطالق میاساس مرز، به منطقه
                                                           
1-pick 

2 -pilecek 

3-perrux 

4- Myrdal 

5- Hirschman 
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 به ترماندهتر و عقبنیافتهتر، توسعهکند، به این جهت، مناطق مرزی اغلب مناطق محرومدریافت می

-ویژه صنعتی متکی است و سرمایهازآنجاکه اساس این نظریه بر توسعه اقتصادی و بهروند و شمار می

طور عمده در مناطق میانی و مرکزی فراهم ست که به ایگذاری کالن صنعتی مستلزم شرایط ویژه

 د.گیراست، لذا توسعه مرزها از طریق توسعه قطب رشد با تأخیر زمانی و تأثیر کمتری صورت می

 ی مرکزیپیرامون فضای اقتصاد ملی را به دو قسمت: یک منطقه-در انگاره مرکز نجان فریدم 

کز کند. مریافته، تقسیم میگیرد و پیرامون شامل مناطق کمتر توسعهکه نخست شهر را در برمی

که پیرامون تحت کنترل و وابسته به مرکز است. انتقال کنترل منطقه خود را در اختیار دارد، درصورتی

صادی ی اقتای از پیرامون به مرکز در جهت تقویت بنیهی کار، سرمایه، مواد اولیه و کاالهای واسطهنیرو

هاست ولی در مراحل اولیه مناطق ی مرکزی، مرکز ابداعات و نوآوریپذیرد. منطقهمرکز صورت می

 تر استنوآوری مهم توانند استفاده کنند. جریان مهاجرت که از ابداع وها نمیپیرامونی از این نوآوری

شود. تمرکز فضایی تجارت و صنایع نخست موجب ایجاد تغییراتی در الگوی سکونت به نفع مرکز می

ری گیی مستقیم از دسترسی به مراکز تصمیممندی تجار به استفادهدر اطراف شهر نشان از عالقه

ا توجه به این نظریه، در ب. (871: 8111)لطیفی، ت مالی و سایر عوامل اقتصادی استدولتی، مؤسسا

ای شهرهساخت، پایتخت بخش هسته است، مناطق اطراف پایتخت و کالن مقیاس ملی و در نظام تک

پیرامون است و مناطق مرزی و شهرهای مرزی بخش پیرامون است. بر  مرتبط با پایتخت، بخش نیمه

 -ز مرکز تحوالت سیاسیاین مبنا مناطق مرزی و شهرهای مرزی در انزوا، دور از هسته و خارج ا

مانده در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیافته و عقباقتصادی است. بنابراین توسعه

فرهنگی نسبت به سایر مناطق کشور است. در همین راستا شهرهای این بخش به لحاظ اقتصادی 

 هایرزهای ملی در نظامهای حیاتی مختلف کشور است. چراکه مها و شریانضعیف و در انتهای شبکه

ود. شدلیل نگاه امنیتی حکومت، سبب قطع ارتباط با مناطق ماوراء می اقتصادی ضعیف و بسته و به

کننده و نیروهای متخاصم با حکومت باشد تهدید سوی مرز منابع تهدیدکه در آناین مسئله هنگامی

ت تک ساحتی، نگاه امنیتی محور حکومگرای نظام سیاسی که به دلیل ذات تمرکزشود. درنتیجه اینمی

بنایی، تأسیس گذاری کالن در امور زیرسوی مرز، حکومت، حاضر به سرمایهو وجود منابع تهدید آن

مراکز مهم اقتصادی و تولیدی و درنتیجه آن پویایی و توسعه فضایی شهری در مناطق مرزی نیست و 

 تر است.ماندهرکزی عقبهای توسعه نسبت به مناطق ممنطقه مرزی ازنظر شاخص

 

 هایدگر و در جهان بودن دازاین

باوجوداینکه هایدگر در مسیر فکریش از مراحل گوناگونی عبور کرد اما اندیشیدن به مسئله هستی،  

فلسفه  «مسئله بنیادین»عنوان ای است که او تا پایان کار فکریش دنبال کرد و همواره آن را بهمسئله

گر معتقد بود فلسفه مدرن مسئله هستی را فراموش کرده است. البته منظور گرفت. هایددر نظر می

ن معناست اند بلکه بدیطورکلی معنای هستی را به بحث نگذاشتههایدگر این نیست که فیلسوفان به
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)احمدی، اندها به هستی اندیشیدههای آنها و مشخصهها و ویژگیکه فیلسوفان در قالب هستنده

که هایدگر معتقد است بین هستنده و هستی تفاوتی هستی شناختی وجود حالیدر .(221: 8131

به معنای هستنده را در مورد هر چیز و هر امری که به هر شکل و  seiendesهایدگر معنای »دارد. 

های ها و مشخصهها، ویژگیهایدگر نگرشی را که تنها به هستنده«. بردبه کار می« باشد»به هر معنا 

هستندگان را در  1به ماهو هستی و هستی 2نامید و آن نگرشی را که هستی 8پردازد انتیکها میآن

( اما ازنظر هایدگر هستی چیست؟ 281-283نامد.)همان: می 1دهد هستی شناسانهمرکز بحث قرار می

ذات پوشیده حقیقت را شکل »یکی از سخنان هایدگر درباره هستی این مطلب است که هستی »

دهد و برای فهم هایدگر بحث از معنای هستی را به حقیقت پیوند می .(21: 8132یانگ، «)دهدمی

کوشد منش تاریخی حقیقت را بررسی کند تا نشان دهد که فالسفه از دوران یونانیان معنای هستی می

اند. در بحث از منش تاریخی حقیقت، هدف قائل بوده حقیقتباستان ذات یا چیستی خاصی برای 

ای است که در فلسفه سوژه سازی سویهشکنی نظریات گذشتگان است باهدف روشن یدگر شالودهها

محور و متافیزیک معاصر پوشیده و پنهان مانده است، ولی در یونان باستان وجود داشته است. ازنظر 

به  حقیقت -8توانیم دو برداشت از حقیقت در نظریات افالطون و ارسطو داشته باشیم هایدگر ما می

 .(12: 8131)احمدی، پوشیدگی ناحقیقت به معنای  -2های ذهنی با امر بیرونی معنای انطباق گزاره

 حقیقت خصوصیت«. ... برابری»یا « مطابقت»مطابق سنت فلسفی غربی حقیقت عبارت است از »

ها مطابق شوند که با واقعها زمانی واجد آن قلمداد میاست، خصوصیتی که آن« هاحکم»یا « هاگزاره»

ها چه هستند که قرار است که واقعکند ازایناما پرسشی که هایدگر مطرح می باشند؛ -یا برابر –

 .(20: 8132یانگ، «)ها مقایسه شوند!ها باید برای مطابقت با آنگزاره

های ذهنی با امر واقع به کار ازنظر هایدگر سنت فلسفی غربی حقیقت را به معنای انطباق گزاره

باق عنوان انطو از حقیقت به معنای آشکارگی غفلت ورزیده است. در نظر گرفتن حقیقت به گرفته

ها های که برای هستندگرایی است؛ اندیشهگزاره با واقعیت به معنای ورود به وادی سوژه محوری و انسان

یرد. گنظر میهای متعلق آگاهی و ادارک در عنوان عینها را صرفاً بههستی مستقلی قائل نیست و آن

رسد. استاد هایدگر، هوسرل در نظر هایدگر این برداشت از حقیقت در فلسفه دکارت به اوج خود می

-محورانه و در سطحی معرفتهایش را وامدارش است، درگیر تفکر سوژهبسیاری از اندیشه نیز که او

ها ا هرچند به دنبال خاستگاهسوی خود اشیداند. درواقع ازنظر هایدگر هوسرل با بازگشت بهشناسانه می

ا هجای اینکه به هستی بپردازد اندیشه خود را معطوف به آگاهی، گزارهو سرآغازهای بنیادین بود اما به

گی عنوان آشکارسازد. حال اینکه هایدگر حقیقت را بهطورکلی نوسیس و نوئما میو معانی ذهنی و به

ی امری واقعی یکی باشد، روشن شدن آن ما درباره که با حکمحقیقت پیش از آن»گیرد.در نظر می

                                                           
1-ontisch 

2- Bing 

3 -bing 

4 -ontologisch 
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بدین معنا که هستی کامالً بیرون از اختیار و نظارت ماست و بر . (12: 8131)احمدی، «امر برماست

اش هستی و زمان را اثری متافیزیکی و سوژه باور همین دلیل، هایدگر اثر اولیه شود. بهما حادث می

ای است و تنها دازاین شود که دازاین دارای موقعیت ویژهدیشیده میدانست زیرا در این اثر چنین ان

توان هستی را است که هستی برای او مسئله است و بدون تحلیل ساختارهای وجودی او نمی

 (23شناخت.)همان: 

-شوند بلکه همواره پیشکردن برای ما حاضر نمی ها تنها با نظارههایدگر معتقد است هستنده 

ند. کپذیر و آشکار میکنیم آن را برای ما فهمد دارد که وقتی ما به یک هستنده اشاره میای وجوزمینه

 .(21: 8132)یانگ، «آشکارگی»یا « ناپوشیدگی»هایی نامد. افقها را افق میفهم هایدگر این پیش

که یازآنجایهایدگر منکر این مطلب نیست که حقیقت مطابقت است. بلکه مقصود او این است که »

شدن واقعیت برای ما( وابسته به این مطلب است  پذیرامکان فهم) هاامکان صادق یا کاذب بودن گزاره

ها مطابقت پیدا کنند )یا نکنند( و ها بتوانند با آنکه چیزهایی وجود داشته باشند که آن گزاره

ق وابسته است که صرفاً این اف ها به افقی از ناپوشیدگیکه تشخیص چنین قلمرویی از واقعازآنجایی

تر وابسته است. هایدگر این شرط عنوان مطابقت با چیزی اساسیسازد، حقیقت بهآن را ممکن می

 ”aletheia“، یا اغلب با کاربرد واژه یونانی، «پوشیدگی نامثابه حقیقت به»ای را امکان حقیقت گزاره

 .(21)همان: «خواندء( مییا اختفا« پوشیدگی»)به معنای به درآورده شدن از 

عنوان ، مترادف است برای آنچه، در بحث راجع به حقیقت، هایدگر به آن به(being)« هستی»» 

ادینی کند. هستی آن افق بیندر معنای اونتولوژیک کلمه اشاره می« جهان»افق )بنیادین( ناپوشیدگی و 

دازاین از قبل تعریف کرده است. پس صورت استعالیی جهان را در معنای انتیک، برای است که به

های زبانی یک فرهنگ در یک برهه از تاریخ وجود هستی ناپوشیدگی بنیادینی است که در رویه

( در نظر هایدگر بخشی از ساختار وجودی انسان یا دازاین در جهان بودن آن است. 12همان: «.)دارد

 صورت توی دستی با آن در ارتباطارد و بهشده و نگرشی طبیعی نسبت به آن ددازاین به جهان پرتاب

ا هشوند. ظاهر شدن هستندهها آشکار میعنوان ابژهتر بهها و جهان کماست. در چنین شرایطی هستنده

رویداد »ها در ذات خودشان است. هایدگر معتقد است که این عنوان ابژه به معنای ظاهر شدن آنبه

آن « کننده رویداد از آن خود»گشاید. را بروی دازاین می است که معنای هستی« کننده از آن خود

ود. شمکاشفه یا حقیقتی از هستی است که در یک رخداد یا اتفاقی همگانی و یا شخصی روشن می

شود. در اتفاقی که در آن با دیگران ای است که انسان با چیزها و جهان مواجه میمثابه لحظهاین به

توان شود و هر وقت چنین وضعیت روی دهد میبر من گشوده میشریک هستم معنایی از هستی 

است. البته نباید چنین برداشت شود که رویداد « رویداد از آن خود کننده»گفت که آن رویداد برای 

شود. رویداد از هم چنین به جهان مربوط میشود بلکه آناز آن خود کننده تنها به دازاین مربوط می

 .(812-811: 8131)احمدی،  افتادن دازاین و جهان استآن خود کننده اتفاق 
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 روش تحقیق

ه است. شدمانن استفادهاسنادی و رویکرد هرمنوتیکی ون-های تحلیلیدر این پژوهش تلفیقی از روش

ای دگیکردن پوشی گویی به سؤال اول پژوهش یعنی آشکاراسنادی بیشتر برای پاسخ–روش تحلیلی

انن مگویی به سایر سؤاالت تحقیق، رویکرد هرمنوتیکی ونسازد و برای پاسخاست که مرز را حاضر می

 8مورداستفاده قرارگرفته است. رویکرد پدیدارشناسی تفسیری یا هرمنوتیکی به کارهای هایدگر، گادامر

( 8331) 1( پوکینک هورن8310) 1گردد. دیدگاه این دسته از متفکران توسط جورجیابرمی 2و ریکور

های کیفی در تحقیقات آموزشی و ( برای استفاده در روش8337، 8313، 8311) 0نمانو ون

برخالف پدیدارشناسان توصیفی، عالقه اصلی  (.83: 1،2788یکاکور)روانشناسی به کار گرفته شدند

که به صورتی مانن شهود پدیدارشناختی محض نیست بلکه روش او تالشی است در جهت اینون

مانن آشکارا احساس موجود در بین تجارب مختلف را تسخیر کند. رویکرد ونهمدالنه معنا و 

 گیرد. هدف آن تالشمثابه مفسر و حتی مبدع معانی در نظر میهرمنوتیکی است و نقش محقق را به

منظور ای است که معانی اصلی آن تجربه حفظ و بیان شوند. بهبرای توصیف تجارب زیسته به شیوه

کند که نخست خودشان را کامالً با پدیده مانن به محققان پیشنهاد مین هدفی ونیابی به چنیدست

های اصلی تجارب ذهنی موردمطالعه درگیر کنند. محققان نخست باید در مورد چیستی عناصر یا تم

ها سپس برای بیان روایتی ترکیبی و ماهرانه که کلیت مانن این تممصاحبه بیندیشند. در طرح ون

آن  اساس روند. این امر فرایند عمیقی است که برگویان را بیان کند، به کار میلی پاسختجارب اص

این (. 12: 2773، 3برگلند) شودمحقق در فرایندی طوالنی از نوشتن و بازنویسی بازاندیشانه درگیر می

 87بازاندیشانه، نوشتن 3گام دقیق: خواندنکه شامل سه 1«دور هرمنوتیکی»فرایند اغلب با استفاده از 

این روش  (.2788، 82کافل)صورت زیر نشان داد توان بهگیرد. این فرایند را میصورت می 88و تفسیر

یا « پدیده»یا « متن»تواند شامل فرآیند رسیدن به ادراکی از هستی چیزها )این چیز می

کل ن بهبرگشتدر یک تحقیق باشند( از طریق حرکت مکرر بین کل و جزء و دوباره « کنندگانشرکت»

 (.811: 2788، کافل) است
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2 -Ricoeur 
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ها نیست، بلکه شامل بازخوانی مجدد متن است بازنویسی از این منظر به معنی صرفاً اصالح نوشته

یسته کیفیت و معنای زکه سازد. یافته نهایی درصورتیکه هر بار بینش جدیدی از داستان را آشکار می

تری نشان دهد توصیفی روایتی است که ماهیت تجربه را تسخیر کرده تر یا عمیقای کاملرا به شیوه

اشد، صدا با خواننده باست. تسخیر ماهیت پدیده بنابراین بازسازی یک تجربه به صورتی است که هم

 (.12: 2773، برگلند) استشناختی در متن چیزی که نیازمند کیفیت زیبایی

 توانیم سه رویکرد را جهتمانن معتقد است که در یک پژوهش پدیدارشناختی هرمنوتیکی میون

رویکرد  -2 8کل گرایانه رویکرد -8آشکار کردن یا جداسازی ابعاد تماتیک یک پدیده انتخاب کنیم: 

عنوان ه متن بهگرایانه ب، در رویکرد کل1رویکرد جزیی یا خط به خط -1 2گزینشی یا برجسته کردن

تواند بیانگر معنای این متن باشد شود که چه عبارتی میشود و این سؤال مطرح مییک کل توجه می

کنیم تا معانی متن را با استفاده از تدوین چنین عبارتی بیان کنیم. در رویکرد و سپس سعی می

سازند. در رویکرد خواندن هایی است که توصیف پدیده را محقق میخواندن گزینشی، هدف یافتن تم

شود که هر کنیم و این سؤال را مطرح میجزیی ما هر گزاره واحد یا مجموعه جمالت را بررسی می

 (.8337،ماننون) کنندیک از این جمالت یا مجموعه جمالت چه چیزی را در مورد پدیده بیان می

تن ساختار معانی اصلی تجربه در این پژوهش از دو رویکرد کل گرایانه و گزینشی جهت آشکار ساخ

 اند.شدهکاررفته مردمان منطقه مرزی به

شده است که پس گیری هدفمند استفادههای تحقیق از نمونهدر این پژوهش جهت انتخاب نمونه

گیری به اشباع نظری رسید. معیارهای پذیرش در نمونه عبارت بودند از: مورد نمونه 81از انتخاب 

 .مفاهیمزندگی در مناطق مرزی از همان دوره کودکی، عالقه به شرکت در مصاحبه و توانایی انتقال 

 ، در اینطلبدمیرا  ایجداگانهطق مرزی خود پژوهش بررسی تجربه زنان از زندگی در منا کهازآنجایی

. هم چنین تالش کردیم تا واحدهای نمونه اندبودهبه لحاظ جنسیت مرد  گیرینمونهپژوهش واحدهای 

اد، ها مطالعه اسنکافی داشته باشند. تکنیک گردآوری داده پراکندگیبه لحاظ سنی و تحصیالت 

اند. در های میدانی بودهاهده مشارکتی و یادداشتساختار نیافته و مش-های عمیقمصاحبه

                                                           
1-Wholistic approach 

2- Selective or highlighting approach 

3 -Detailed or line-by-line approach 

 تفسیر

 

 

 

 

 

 

 نوشتن بازاندیشانه

 

 

 

 خواندن



  49 9911زمستان ، چهارم شماره، دومدوره                                                   جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

عنوان گیرد. نخست، بهپدیدارشناسی هرمنوتیکی مصاحبه باهدف بسیار خاصی مورداستفاده قرار می

ها( تجارب زیسته است. دوم، ابزاری است داستان) هایآوری روایتابزاری در جهت جستجو و جمع

ریق گیرد. ممکن است این امر از طرباره معانی تجربه شکل میگو دکه با آن روابطی گفتگویی با پاسخ

ها به چنین مصاحبههم (.8311مانن،ون) آیددست  گو در مورد موضوع موردمطالعه بهتأمل با پاسخ

 اصلی سؤال هایشان با عبارات خودشان صحبت کنند.دهند تا در مورد داستانگویان اجازه میپاسخ

تجربه زندگی مرزنشینی برای شما چگونه »است:  شدهبیانبدین شکل  هامصاحبهاین پژوهش، در روند 

ی که مدت گرفتمیدر عمل بدین صورت انجام  هامصاحبهچه طور و یا شبیه به چیست؟(. انجام ) است

کلی پژوهش قرار  سؤاالتقبل از مصاحبه، موردهای مصاحبه شونده در جریان موضوع پژوهش و 

. شدندیمثبت و سپس بر روی کاغذ پیاده  هامصاحبهابتدا  صوتضبطو سپس با استفاده از  گرفتندمی

 هامصاحبهدقیقه زمان صرف شده است که در طول انجام  17تا  07برای انجام هر مصاحبه حدود 

 سؤاالتتا تجربه زیسته افراد از زندگی در مناطق مرزی روشن شود. در طول مصاحبه  شدمیسعی 

 سریع شامل: چه وقت، چه کسی، سؤاالت. این شدندمیبرای وضوح بخشیدن و تمرکز استفاده  سریعی

واکنشی به منظور سوق دادن مصاحبه شوندگان به جهت  سؤاالت. این شدندمیچرا، چگونه و چقدر 

رباره و معانی د هامثالبلکه هدف برانگیختن و بیرون کشیدن  گرفتندنمیخاصی مورد استفاده قرار 

های میدانی برای ثبت زبان بدنی یادداشت هامصاحبه. معموالً، در طول کردندمیمعانی بود که توصیف 

. هدف از شدندمیبازتاب نمی یافتند، ثبت  هامصاحبهدیگری که در ضبط  مؤثرعوامل  و یا

ه در میدانی این بود که ادراک محقق از تحقیق منعکس شود. بعد از اتمام هر مصاحب هاییادداشت

؟ چه چیز زندگی مرزنشینی ذهن او را مشغول کرده بود؟ چه گفتمیچی  شوندهمصاحبه کهاینمورد 

 .نمودممی؟ یادداشت نمودمیالصاق  هایشانتجربهمعناهایی به 

و  اند. در این پژوهش تحلیلشدههای گوناگونی برای تحلیل داده در تحقیق پدیدارشناختی بیانطرح 

جدول گیرد..)مانن صورت میبا توجه به اصول تحقیق پدیدارشناختی بر مبنای طرح ونها تفسیر داده

 کهچنان مرحله، هم 88مانن برای تحلیل چهار سطح همزمان فعالیت، شامل روش خاص ون (8شماره 

 است. نشان داده شده 2کنید در جدول شماره مشاهده می
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ای بر شناختیروشطرحی » «نوشتن و اجرای تحقیق پدیدارشناختی»بر گرفته از مقاله  :  9جدول 

 (9180) ماننون« عملیاتی کردن پدیدارشناسی
 مرحله                     روند همزمان                                           

 ماهیت تجربه زیسته سویبهگیری جهت

 آشنا شدن با پدیده  -8

 تنظیم سؤال پدیدارشناختی -2

 هابررسی مفروضات و پیش فهم -1

 شناختی تحقیق هستی

 بررسی پدیده: تولید داده -1

 نقطه شروع عنوانبهاستفاده از تجربه شخصی  1-8

 ای جستجوی منابع ریشه 1-2

 بررسی عبارات اصطالحی 1-1

 دستیابی به توصیفاتی از موضوعات  1-1

 پدیدارشناختیارجاع به ادبیات  1-0

 تأمل پدیدارشناختی

 سازماندهی تحلیل تماتیک: -1

 های زبانیسازی تماتیک جمالت، ساخت استحالهها، جداکشف تم 1-8

 ماحصل توصیفات تماتیک 1-2

 های اصلیتعیین تم -3

 نوشتن پدیدارشناختی

 توجه به زبان گفتار -1

 های مختلفمثال -3

 نوشتن -87

 بازنویسی و غیره -88

 

 زمینه تاریخی تحقیق در سه دهه گذشته

 مرز و تجربه جنگ -9

ترین رخدادهای زندگی مردمان سال به وقوع پیوست یکی از مهم 1جنگ ایران با عراق که در طی  

شهر نوسود است و کودکی مردم این منطقه همراه باتجربه این واقعه گذشته است. مردم این منطقه 

دهند. تجربه جنگ و زندگی مرزنشینی این دوره مورد پرسش قرار میشان را در دائماً وضعیت زندگی

شان های گذشتهشان را در زمان حال، موازی باتجربهتنیده هستند و مرزنشینان زندگیهمدو امر در

سازد. رو میهای اساسی روبهکنند. تجربه جنگ، زندگی مردمان مناطق مرزی را با چالشدرک می

های شوند. نخست، چالشهنگام جنگ شامل دو دوره زمانی می نطقه مرزی بههای زندگی در مچالش

با  صورت مستقیمصورت پیامدهای جنگ، در طول مدتی که افراد این منطقه بهزندگی مرزنشینی، به

اند. پیامدهای جنگ در این دوره، شامل ها قرارگرفتهها و خمپارهجنگ درگیر بوده و در معرض توپ
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کشته شدن »و « هاخاطرات تلخ بمباران»و « فقر»، «ناامنی« »ناراحتی« »زدگیوحشت»، «ترس»

 شوند.، می«صرع»و حتی در بعضی موارد « اعضای خانواده، همسایگان و آشنایانشان

تر کشور مهاجرت اند به شهرهای اطراف و مرکزیها مجبور شدهای که آنو دیگر، دوره زمانی 

شان مردمان این منطقه از محیط زندگی و آوارگی شدن گ موجب کندهکنند. در این دوره زمانی، جن

که اند. در این مرحله، قبل از ایندادهشان را ازدستبه سمت شهرهای دیگر شده و در این راه امول

 کنند.را تجربه می« سردرگمی»ای از مردمان مرزنشین اقدام به مهاجرت به مکان خاصی نمایند، دوره

که بیشتر محصول آشنا نبودن با پدیده جنگ بوده است. آگاهی نداشتن نسبت به ایناین سردرگمی 

زمانی مدت»، «در صورت وقوع جنگ ممکن است چه مناطقی تحت شعاع پیامدهای آن قرار گیرند»

رده بکارهایی که بهآشنا نبودن نسبت به سالح»که و یا این« را که ممکن است جنگ طول بکشد

اند. آگاهی نداشتن نسبت به پدیده جنگ فرایند ن این منطقه را دچار سردرگمی کردهمردما« شوندمی

که چه وسایلی را باید با خود برد، برای که باید به کجا مهاجرت نمود و یا اینگیری در مورد اینتصمیم

ر سکه چند مدت در مهاجرت به سازد و نیز نداشتن درک روشنی در مورد اینگویان مشکل میپاسخ

سازد. همین تصویر تاریک از آینده موجب ها را نسبت به آینده مبهم میانداز آنخواهند برد چشم

 تلقی شود.« به سوی غربت نهادنرو»عنوان فرایند شود تا مهاجرت بهمی

مان و مردم آنجا برای شناختیمنمیم، مردم را تیمثل یک بچه یتیم بودیم که نیاز به توجه داش» 
غریبه بودند، محیطش، مردمش، حتی در فرهنگ و آداب و رسوم فرق زیادی داشتیم و این امر در 
اوایل ما را اذیت می کردند، سختی زیادی داشتیم، مشکالت زیادی داشتیم، در مدرسه احساس غریبی 

 معلم( ساله، 11)کاظم، ....« می کردیم، در مدرسه احساس غریبی می کردیم و 
در اذهان مردمان « خاطره آن»چنان  شده است اما همکه دوره مهاجرت و جنگ تمامعالرغم این 

 عنوانگذارد. جنگ همچنان بهها میاین منطقه به قوت خود باقی است و تأثیراتش را بر زندگی آن

ای خاطره که هرشود. ازآنجاییهمیشگی علیه مردمان این منطقه در نظر گرفته می« یک تهدید»

تواند بر احساسات و رفتارهای افراد حامل آن، در زمان حال تأثیرگذار باشد؛ تجربه جنگ و می

شده و هرلحظه ترس از امکان تکرار چنین پیامدهای آن، نیز، در حافظه تاریخی مرزنشینان ثبت

یان رسوخ کرده و گودهد. این عامل در اعماق ذهن پاسخها را تحت تأثیر قرار میوضعیتی، زندگی آن

 گذاشته است. مردمان شهر نوسود اثر« جانی»و « امنیت مالی»بر میزان احساس 

کنم. البته دلیل هم  گذاریسرمایهدر منطقه خودم،  آیمنمیمنِ سرمایه دار تحت هیچ شرایطی »...  
 کندنمیرا در اینجا صرف  اشسرمایهسال بعد نمی بیند  87دارد طرف وقتی که هیچ تضمینی برای 

)سوران، « وقتی که ما با یک شلیک باز هم مجبور هستیم مهاجرت کنیم، طرف هم مجبور نیست...
 ساله، کاسب سر مرز( 11

ه تنها بها مواجه هستند؛ نهشان با آنخطراتی که مردمان منطقه نوسود در شرایط فعلی زندگی 

از این  که بسیاریست، بلکه ازآنجاییدر زندگی تأثیر گذاشته ا هاآنصورتی مستقل، بر احساس خطر 
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گذاشته است  هاای بر روی آنکنندهگر خاطرات جنگ هستند، تأثیرات تشدیدخاطرات تداعی

ان شکه بسیاری از افراد معتقدند بسیاری از حوادثی که در شرایط فعلی در زندگی روزمرهطوریبه

و این امر موجب افزایش احساس خطر در هاست گر همین دوره از زندگی آنافتند تداعیاتفاق می

، «هامین»خطرات زندگی ساکنان این منطقه،  تشدیدکنندهشود. ازجمله عوامل گویان میبین پاسخ

در این منطقه هستند. این تسلیحات جنگی از دوره جنگ همچنان در « مواد شیمیایی»، «هاخمپاره»

 ها صورت نگرفته است. سازی آنرای پاکای باند و هنوز اقدام جدیجاماندهمناطق مرزی به

 معیشت و مخاطرات آن در جهان مرزنشینی -2

رسمی یا غیررسمی( در منطقه مرزی شهر نوسود قدمتی صدساله دارد ) هرچند پدیده تجارت مرزی 

ی رایج عنوان شیوهو حتی در زمان جنگ ایران با عراق نیز تداوم داشته، اما پدیده تجارت مرزی به

عنوان نظمی جدید رواج یافته و بخش در منطقه مرزی شهر نوسود در یک دهه پیش، به معیشت

زیادی از جمعیت این منطقه به آن اشتغال دارند. ماهیت تجارت درگذشته و حال متفاوت است و 

ترین عامل قاچاق در منطقه مرزی نوسود اصلیعنوان نظمی جدید به آن نگاه کرد. توان بهرو میازاین

خصوص قشر جوان است. با های شغلی متعدد و مناسب در میان مردم و بهد و یا کمبود موقعیتنبو

دنبال آن فقر و محرومیت در این شهرها اقشار  یافتگی این منطقه و بهتوجه به این عامل و عدم توسعه

ب اً مناسخصوص قشر جوان را به قاچاق ترغیب کرده و با توجه به درآمدزایی نسبتمختلف مردم و به

ی کسب درآمد تمام این شیوهقاچاق برای طبقه عامه مردم این روند همواره روبه گسترش است. 

مرزی همراه با  ی معیشتشیوهدهد. ها اشتغال دارند تحت تأثیر قرار میزندگی افرادی را که به آن

مد همین ناپایداری درآتواند بسته به شرایط سریعاً تعطیل شود. های زمانی طوالنی است و میانقطاع

ذاری گریزی مناسبی برای آینده خود داشته باشند. اثرشوند تا مرزنشینان نتوانند برنامهموجب می

ای بوده که مردم این منطقه را دچار گونهشیوه معیشت بر روی جهان زیست مردم این منطقه به

 زندگی مرزنشینی پوشانده است. هایشان را نسبت بهای اقتصادی قضاوتگرایی نموده و هالهتقلیل

یک  شدکمیگویید یک نقاشی برایم بکش، اولین چیزی که برای شما وقتی که به یک بچه می»...  
ما تأثیر زیادی دارد ... نمونه کوچک آن را گفتم، وقتی  هایبچهقاطر است. این پدیده در آینده بر روی 

یا  نباید انتظار داشته باشیم که این پسر کشدمیمی گویید یک نقاشی برای ما بکش این تصویر را 
  ساله، عکاس( 18ابراهیم، «)دختر در آینده برای ما شق القمر کند...

های مربوط به آن است. مردمانی که به های شیوه معیشت مرزی خطرات و ریسکاز دیگر ویژگی

ایران و عراق در شهر نوسود  این کار اشتغال دارند باید خطراتی بسیاری را به جان بخرند. مرز بین

ذر العبوری را برای گهای سنگالخی و صعباست. کولبران مجبورند پیاده، راهالعبورکوهستانی و صعب

وبرگشت( است. درنتیجه سقوط و افتادن در رفت) ساعتی 1تا  0از مرز طی کنند که مسیری حدود 

ها و شوند. کوهمالی سنگینی میاین مسیرها، کولبران متحمل جراحات بدنی، مرگ و ضررهای 
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گیرند. گذاری هستند و هر از چند گاهی جان افراد را میکنند مینها عبور میممرهایی که مردم از آن

توانند از دست نگهبانان و نیروهای امنیتی سختی میچون مرزهای این منطقه امنیتی هستند افراد به

دهد. اکثراً هر کولبری روایتی از لبران بسیار رخ میپنهان بمانند و درگیری بین این نیروها و کو

سو کولبرانی هستند که غم نان های آن از یکهایی که طرفدرگیری با نیروهای امنیتی دارد. درگیری

ها همراه با شلیک اغلب درگیری دارند و از سوی دیگر، نیروهای امنیتی که همیشه مسلح هستند.

 گیرند و یا جان سالم بهستند که یا کولبران مورد اصابت قرار میگلوله از سوی نیروهای امنیتی ه

داده و یا عضوی از برند. هرسال چندین کولبر براثر اصابت مستقیم گلوله جانشان را ازدستدرمی

 شوند.بدنشان دچار جراحات شدید و نقض عضو می

 یافته تحلیل

 یک واقعیت جدید تحت« برساخت»اندیشه کند اندیشه بنیادینی که مرز را حاضر و آشکار می 

توانستد شکل گیرند جز اینکه یک کشور مستقل با حدود سرزمینی ها نمیاست. ملت« ملت»عنوان 

 کند. این واقعیت بیانگر اینپذیر میفرضی آشکارگی مرزها را فهممشخص داشته باشد. چنین پیش

کهن « زدن نظم برهم»اند. مرزها ابزار شدهگرفتهعنوان ابزار و منبع در نظر است که مرزها همواره به

ها بر مناطق سرحدی حاکم ها نظمی را که در دوره امپراطوریامری جدید هستند. آن «برساخت»و 

زده و واقعیتی جدید به نام ملت ابداع کردند و درواقع به آن حلول بخشیدند. این کارکرد بود برهم

ن شاگیریها بعد از شکلاند، بلکه آنوجود آمده نین متنی بهتنها دلیل وجودی مرزهاست و در چنه

دود تنها از طریق مرزها حاند. دغدغه همیشگی ناسیونالیسم این بوده که نهنیز بدین گونه معنی شده

، مند باشند. تعاریف علمیگرفته یکپارچه و ثباتهای شکلسرزمین را مشخص کنند بلکه سرزمین

اند. در این تعاریفِ سوژه محور و بیرونی، مرزها کاربردهمرز را در این معنا بهسیاسی و رسمی همواره 

گرفته شدند که حدود سرزمین و تمامیت ارضی یک کشور را مشخص نظرعنوان خطی درهمواره به

عنوان نگهبانان و حافظان این خط، سرزمین و تمامیت ارضی کشور تبع آن مرزنشینان بهکنند و بهمی

های مرکزی و های ذهنی حکومتشوند. این تعریف بیشتر مطالبه و خواستهگرفته می در نظر

نند. کها از مرز و مناطق مرزی مطالبه میکند و درواقع ایده آلی است که آنمرکزنشینان را بازنمایی می

ر ب شاناین معنای مرز و مرزنشینان بیش از هر جای دیگر، در مناطقی که مرزهای سیاسی و فرهنگی

ت. کننده اس هم منطبق نبوده و مردمان دو طرف مرز باهم اشتراکات فرهنگی دارند، نامناسب و بیگانه

گرفته در مرزها، در های تاریخی شکلتوان این واقعیت را نادیده گرفت که جنبشهرچند که نمی

 اند.کننده داشتهگیری و تقویت این دیدگاه نقش تعیینشکل

بودگی آن بوده است.  همواره موجب عدم درک چیستی و خود «ابزار» عنوانآشکارگی مرز به

که شوند بلدادن به یک هویت مرکزی و در جوار با مرکز تعریف نمی هایی برای شکلمرزها تنها سویه

 کنند. در شرایطی که ماطبیعت و هستی مستقلی نیز دارند که آن را بر ما آشکار می« حدی تا»ها آن



44 نوسودهای فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر داللت 
  

کنیم مانع از آشکارگی بودنشان آشکار می-ما  -شان و برایبرحسب کارکرد ابزاریمرزها را صرفاً 

حدی مستقل خود را نشان  فارغ از این نگاه ابزاری، مرزها هستی تا شودمعنای در خود بودنشان می

 اند هرچند که آشکارگی آن بیشتر متوجه دازاین مرزنشین بوده است. داده

سازند. نخست مرزها معنای تصویر خاص خود را از جهان پیرامونشان میگیری مرزها بعد از شکل 

عنوان دهخدا، عمید، معین( مرز به) کشند. در فرهنگ لغات فارسیمفهومی خود را به چالش می

قسمتی از زمین یا عارضه طبیعی که قلمرو دو کشور »، «حدفاصل میان دو کشور»، «کناره»، «سرحد»

توان هم شده است. همچنان که در این معانی پیداست مرز را میتعریف« کندهمسایه را جدا می

توان دو برداشت از معنای هستی مرز نمود. عبارتی، می مرکز در نظر گرفت. بهعنوان حاشیه و همبه

چیز، سرزمین، کشور و دومین معنا عبارت است از: مرز مثابه حاشیه و لبه یکبرداشت نخست: مرز به

ان شگیری، معنای ابزاریرکز و محل تالقی دو چیز، سرزمین و کشور. مرزها پس از شکلی ممثابهبه

کنند. مرزها شان میرا به چالش کشیده و توجه ما را معطوف به بازگشت به معنای اصیل و مستقل

همواره معنای مرکز بودن را در خوددارند. مرزها مرکز هستند اما مرکزی برای مواجهه با هر چیز. 

ها زها مرکز جنگند، اگر مرز در مرکز نبود میدان شروع جنگ مرزها نبودند. مرزها مرکز کاشت مینمر

 هستند چون آغازگاه دفع دشمن هستند.
شود، بحث حمله، بحث اختالف بین شود، مثالً بحث داعش مطرح میای مطرح میهرگاه قضیه» 

 ساله، دانشجو( 23)هژار، ...« شود کشوها، خوب چه کسی بیشتر نگران می
گردم که مای مرزنشین به شود، به این ذهنیت برمیمن وقتی کلمه مرز در ذهنم تداعی می»   

م، خانمان شدیهای جنگ ایران و عراق تبدیل شدیم، اموالمان نابود شد، آواره شدیم، بینخستین طعمه
 ساله، راننده( 10 قیوم،«)مان را از دست دادیم...زندگی چندساله

ها را برایمان ای دیگر از ذات آناین واقعیت که مرزها خود مرکز و کانون تالقی هستند، سویه 

 و «ناامنی»، «ناپایداری»کند. این سویه عبارت است از اینکه بخشی از ساختار وجودی مرز آشکار می

امونشان به کند. مرزها مسبب آشکارگی جهان پیربودن است و همواره آن را آشکار می «آوردلهره»

هم به  «بودنآوردلهره» و «ناامنی»، «ناپایداری»هستند. « آوردلهره» و «ناامن»، «ناپایدار»ای شیوه

معنای انتیک و هم انتولوژیک آن. در معنای انتیک، انواع مختلفی از خطرات در جهان مرز وجود دارند 

و ... اتفاقاتی  «انفجار مین»، «ویرانی»، «مهاجرت»، «جنگ»گردند. صورت پاندومیک برمیکه به

خواهیم شونده( میافتند. برای مثال، وقتی از رامین )مصاحبهصورت مکرر اتفاق میهستند که به

 دهد:گونه توضیح میتجربیاتش را از در جهان مرز بودن برای ما بازگو کند این

رمه{ روی مین رفت که در }چاله چه  کالس اول ابتدایی بود شخصه، همکالسی برادرم،من به»
 مان، روی مین رفت و انگشتکه همکالسی بار، کالس سوم ابتدایی بودیمساله فوت شد. اول 80و پسر 

ای قطع کرد. این اولین خاطره ما از مرزنشینی و مین بود. کالس هفتم بودیم دستش را مین گوجه
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لم نوسودی روی مین رفت که معلممان}ته ته{ روی مین رفت و کشته شد. سال بعدازآن باز یک مع
 ساله، شغل آزاد( 11رامین، «.)و کشته شد

د. کننآشکار می «آوردلهره» و «ناامن»، «ناپایدار»صورت در معنای انتولوژیک نیز مرزها جهان را به

، «ناپایداری» صورت است و به عبارتیها بدینمرز سبب ظهور جهان پیرامونش و همه هستنده

ها در جهان های مرز هستند. هستندهبخشی از ساختار وجودی هستنده «بودن آوردلهره» و «ناامنی»

دهد. برای ها را با تصویر خاص خود دوباره شکل میدهند و مرز آنمرز معنای خویش را از دست می

های کار و زندگی آسودگی ذهن از مشغولیت»و « هوا عوض کردن»گردی فرصتی برای مثال، طبیعت

است، اما در جهان مرز رفتن به دامان طبیعت خود با نوعی مشغولیت همراه است و اگر چنین « روزمره

کنید باید خود را برای هرگونه اتفاق ناخوشایند آماده کنید. در چنین شرایطی طبیعت آن اقدامی می

ه( شوندبهمصاح) شود. امیدای دیگر پدیدار میگونهدهد و طبیعت بهمعنای اصلی خود را از دست می

 دهد:گونه توضیح میوکارش داشته است اینتأثیری را که مرز بر نحوه کسب

واسطه اینکه من در اینجا هستم و یک مغازه دارم مطمئناً من اگر در یک شهر مرکزی بودم به»... 

دانم عبور و مرور در آن وجود داشت شما بست نبود، حداقل در سر راه چند شهر دیگر بود و نمیبن

توانستید از طریق آن امرارمعاش کنید ولی واقعیت این است که ما در اینجا، مگر کسی برای گردش می

 ساله، مغازه دار( 11امید، ) «.کشانداینجا بیاید، واال هیچ کاری او را به اینجا نمیبه 

بوده و نگرشِ طبیعی نسبت به « فرد منتشر»دازاین مرزنشین در زندگی روزمره در وضعیت  

-هایی هستند که دازاین را از نگرش طبیعی و درگیری روزمرهموقعیت« رویدادها»دارد.  جهان اطرافش

رای او زنند و دازاین را به اندیشه در مورد این جهان و معنایش را بمیهماش با جهان مرزنشینی بر

جهان مرزنشینی بدین معناست که این جهان مملو از اتفاقات نامنتظره « رویدادمندی»سازد. آشکار می

ر ها تأثیاست و این رویدادها بر نحوه کنشگری دازاین در موقعیت« های ناممکنممکن»و به عبارتی 

دار و یا هر ار، کارگر، خانهکار بازار، کارمند، کوهنورد، باغدکند کولبر، کاسبگذارند. فرقی نمیمی

ه من و یا بتواند بگوید که یک رویداد جهان مرز از آنموقعیت دیگری داشته باشید. هیچ فردی نمی

ای همگانی دارد. جنگ از آنِ همه است. در حال حاضر، کسی شود، بلکه آن جنبهدیگری مربوط می

ار و رفتن روی مین تنها رویداد من است تواند بگوید که خطر انفجکه به کولبری اشتغال دارد نمی

ود. شبلکه یک معلم هم که در حال برپایی چادر برای یک حوزه انتخاب رأی است براثر مین کشته می

آموز باشد که توپ فوتبالش از حیات مدرسه به بیرون پرت تواند رویداد یک دانشهمین رویداد نیز می

زدن ممکن است با مواد منفجره مواجه  ری که هنگام شخمرود و یا باغداشود و به دنبال آن میمی

ندیشد ااند و هر طرحی که دازاین دنبال و یا میثبات کنندهناپذیر و بیبینیشود. رویدادها، اتفاقات پیش

راثر هایی که بکوشد تا نوری بر این رنجپذیرند. دازاین در چنین شرایطی میاز این رویدادها تأثیر می

 هایی که بینتابد از طریق مقایسهشود بتاباند، نوری که دازاین بر رویدادها میتحمل میرویدادها م

دهد، چیستی و معنای در جهان بودنش را روشن سازد. نشینان انجام میوضعیت خود با جهان مرکز
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، «زنندهرهم ب»بلکه « کنندهتثبیت»و « برساختی» عنوان واقعیتیدر چنین شرایطی است که مرز نه به

 کند.خود را بر روی دازاین مرزنشینان آشکار می« کننده و ناامن ثباتناپایدار و بی»

که بیان کردیم، در هنگامه مواجهه با رویداد، مکانیسمی که معنای در جهان مرز بودن و هم چنان 

جهان بودگی است. دازاین دائماً در « مقایسه»کند ها را برای دازاین روشن میمعنای اصیل هستنده

کند. های دیگر مقایسه میها و جهانها در این جهان را با موقعیتها و کنشگریخود و معنای هستنده

 ها وی آشکار شدن هستندهها است که دازاین اثرات مرز و تأثیراتش بر نحوهدرنتیجه این مقایسه

 خوبیای )امید( ذکر شد بهندهشوقولی که در باال از مصاحبهیابد. در نقلهای دیگر را بازمیکنش

 شونده روشنتوان متوجه شد که فرایند مقایسه چگونه هستی اصیل یک شغل را برای مصاحبهمی

 تواند موضوع را بیشتر روشن کند:شونده( میمصاحبه) های قادرچنین بخشی از صحبتسازد. هممی

بینید. در منطقه ما حتی ها را میو انواع پارکها ها، برنامهاآلن شما به کرمانشاه بروید انواع سالن»...
 هم این است کهگونه امکاناتی ندارد. دلیل آندر خانه خودمان راحت نیستیم که زندگی کنیم. هیچ

 ساله، کاسب سر مرز( 10قادر،«.)ارزش هم ندارد...
شناسد میچنین معنای وجودی خود را بازدازاین با از آن خودسازی معنای در جهان بودنش، هم 

همیشه در حال شدن است به « رویداد»زیرا در جهان مرز بودن بخشی از ساختار وجودی او است. 

دسترس نیست. مرز طور کامل اتفاق نیفتد قابلهمین دلیل معنایش برای دازاین تا زمانی که به

ازد. سذیر میپکند. گشودگی که امری حقیقی را برای دازاین فهماش را گشوده و ناپوشیده میهستی

کند.گشودگی گشاید و دازاین این معنا را از آنِ خود میاش را بر روی دازاین میمرز معنای هستی

دارد. سخن گفتنی که درنهایت میدازاین در شکل رویداد اتفاق افتاده و دازاین را به سخن و اندیشه وا

ای جهان مرزنشینی برای دازاین کند. در ابتدا، رویدادهمعنای بودنش را گشوده و ناپوشیده می

های مناطق مرزی قابل که رویداداندازند. ازآنجاییشوند بلکه خود را بر دازاین میمرزنشین مقوم نمی

 شوند به همین دلیلصورت غیرمنتظره بر روی دازاین گشوده میبینی نبوده و درگذر زمان بهپیش

و به طریقی خود رویداد است که در اینجا فرمان  ها کنترلی ندارددازاین در جهان مرزنشینی بر آن

« بازگویی یک اتفاق که بر سرش آمده است» راند. دازاین تنها بعد از وقوع رویدادها و در قالبمی

تواند به معنای رویداد دست یابد. دازاین مرزنشین تنها پس از اتفاق افتادن رویدادها است که می

 رو، اتفاقات گذشته را نسبتگیرد و طرحی برای آن بیندیشد. ازاینتواند کلیت معنای آن را در برمی

ها های امکانی خود را برای آنتواند درک نموده و طرحشدن هستند بهتر میبه اتفاقاتی که درحال

 بیندیشند.

ر اند. ما دشب خوابیده بودیم و صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم که سربازان وارد شهر شده»
ها که هستند تا بعدازآن که جنگ شروع شد، معلوم شد. حتی در آن زمان دانستیم ایننمیآن موقع 
بعد از مدتی که آواره شدیم و به پاوه رفتیم بازهم به همان  ...دانستند اصاًل خمپاره چیهمردم نمی
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 ،فرج) «.شدندصورت با روش بسیار سخت، مردم در آنجا درآمدی نداشتند و هیچ جایی تأمین نمی
 ساله، بیکار( 00

وند؛ شها تلقی میمثابه نیسترویدادهای گذشته هرچند در اکنونیت دازاین موجود نیستند و به 

یابد. است. دازاین خود را در میان بودها و نبودها می« نگران»مشغول و ها دلاما دازاین نسبت به آن

نند کها را حاضر میهستند. نگرانی نیست هایی که در شرف اتفاقاند و آنرویدادهایی که اتفاق افتاده

ها موجودند. نگرانی در شده اما خاطرات آنای دوباره هستند. هر رویداد تجربهو برای دازاین تجربه

ها، نگرانی آور هستند وضعیتی که «رویداد»دهد. ها به آن خصلتی نیست بودگی میمورد این نیستی

های جهان مواجهه و جهان برایش موجودی خویش و هستندهدر آن دازاین مرزنشینان با تناهی و نا

های ما ممکن است چیزها و داشتهمثابه این است که همهشود. نگرانی در مورد نیستی بهناموجود می

زده دوره پس از جنگ را هم چنان جهانی باره ناپدید شوند. دازاین جنگیکاز جلوی چشمان ما به

دهد ثبات را دیگر بیند، کولبری که شغلش را دائماً از دست میرا نمی داند و امنیت موجودناامن می

داده بیند. فردی که چندین مرتبه دوستان و بستگانش نقض عضو و یا به دلیل انفجار مین ازدستنمی

یی که هابیند. از سوی دیگر، این نیستنگاهش تحت سیطره این رویدادها هست و سایر هستی را نمی

، «ثبات»هاست. هایی هستند که دازاین خواهان هستی آنگیرند، نیستدازاین میرویدادها از 

 .هاستهایی هستند که دازاین مرزنشین خواهان هستی آننیست« بینی پذیریپیش»، «امنیت»

مرکز مواجهه و »که بخشی از ساختار وجودی دازاین مرزنشین است؛ « نگرانی»عالوه بر احساس  

شود بدین معنا که می« اقامت ناگزین»بودن جهان مرز موجب آشکارگی دازاین به شکلی  «تالقی

شود تا برعکس جایی که دازاین در جهان مرز از خطر و آسیب محفوظ نیست و همین امر سبب می

کند، از آن مراقبت و حفاظت نکند. یقیناً تهدید نهایی برای دازاین مرزنشین مواجه احساس امنیت می

 طور مکرر با آن مواجه است.است که به« مرگ»با 

 گیرینتیجه

ای کنند. در چنین زمینهملتی واحد و یکپارچه زمینه ظهور مرزها را فراهم می« برساخت»اندیشه 

 های اساسی در برساختبرای تعیین حدود سرزمین که یکی از مؤلفه« منبعی»و « ابزار»عنوان مرزها به

شان را بر روی دازاین گیری خودبودگیباوجوداین، مرزها پس از شکلشوند. ملت است، تلقی می

ای که همواره برای مرزنشینان مسئله بوده است. نخست، مرزها با گشایند، خودبودگیمرزنشین می

چیزی معنای هستی خود را از تعاریف ابزاری رها  عنوان کانون و مرکز مواجه با هرشان بهآشکارگی

دهند. بخشی های اطرافشان را شکل میی، تصویر خاص خود را از جهان و هستندهسازند و از طرفمی

همین اساس مرزها  بودن هستند. بر «آوردلهره»و  «ناامن»، «ناپایدار»از ساختارهای وجودی مرزها 

شان ها در خودبودگیکنند و مانع از آشکارگی آنهای اطرافشان را دگرگون میجهان و هستنده

 شوند.می
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گیری آن تاثیری نداشته شده است، جهانی که در شکلازاین مرزنشینان به جهان مرز پرتابد

« رویدادمندی»دستی با آن ارتباط دارد. ای دمگونهکند و بهاست. دازاین در این جهان زندگی می

کند و دازاین را به جهان مرز گسستی را در نگرش طبیعی دازاین نسبت جهان اطرافش ایجاد می

 در مرکز»عنوان دارد. دازاین با اندیشیدن معنای هستی مرز بهندیشه در مورد هستی این جهان وامیا

کند و ازآنجاکه در جهان مرز بودن را از آن خود می« آوریدلهره»و « ناامنی»، «ناپایداری»، «برخوردها

انسان »عنوان ا بهبخشی از ساختار وجودی دازاین مرزنشین است درنهایت، دازاین مرزنشین خود ر

 کند.آشکار می« همیشه نگران و اقامت ناگزین
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Cultural implications of living on borders: A case study of the 

city of Nosud 
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Abstract 

Nationalist ideas and economic-spatial inequalities have always sought to reveal aspects 

of the frontier world; But they do not consider this kind of "openness" to be the borderline 

world of independent existence and express it in contrast to the centrist world, as a result 

of which these theories have not achieved the essence and meaning of being in the border 

world as they should. While these theories are important in revealing aspects of being in 

the world of borders, this study seeks to reveal what this world is from another aspect by 

considering an independent existence for the border. Considering an independent existence 

for the border means that a The historical background makes the openness of the border 

comprehensible to us, and in turn the border causes the openness of beings and the world 

around it, in the antique and ontological sense in a special way. The method of this research 

is a combination of Van Mannen's documentary-analytical method and hermeneutic 

phenomenology. In this study, purposive sampling was used to select the research samples, 

which after selecting 18 sampling items, reached theoretical saturation.The findings of this 

study indicate that the idea of "building" the nation provided the conditions for the 

openness of the borders, but the borders, after being formed, in their turn affected the way 

the beings of the world around them became open. Boundaries cause the world around 

them to become apparent, not in its essence and nature, but in a different way. "Instability", 

"insecurity", "panic" are the existential structures of the beings of the border world. Just 

as borders reveal the world around them in a special way, they also affect the "design" of 

frontier dwellers, revealing frontier dwellers as "anxious and uninhabitable" peoples. 
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