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 چکیده:

گر برسازنده و نیز  مداخله ساز، علی و شناختی عوامل زمینه مقاله حاضرتالشی است کیفی برای تحلیل جامعه

توسعۀ ناپایدار و بدقوارۀ "یعنی راهبردها و پیامدهای خواسته و ناخواسته مرتبط با پدیده و دال مرکزی مقاله 

ردی و گروهی با مرزنشینان به عنوان فن مصاحبۀ ف از و بوده کیفی مقالهروش  ."مناطق مرزی غرب کشور

 ها برای تحلیل دادهاستفاده شده، ها  گردآوری داده برای کنشگران اصلی، نخبگان و برخی کارگزاران محلی توسعه،

ناپایداری و " یدۀپدکه عوامل برسازندۀ دهدها نشان مییافته. استفاده شده استای  روش نظریۀ زمینهاز ، نیز

د انست. کولبری و  "ینانمرزنشناپایداری معیشت "توان  توسعه در مناطق مرزی غرب کشور را می "یبدقوارگ

رد دیگری نیز مسائل مرتبط با آن، تنها بخشی از نمود ظاهری معیشت ناپایدار مرزنشینان است. این امر در موا

استانی، شیوع نمونه هایی از مبادالت و  دهد: نرخ ترک تحصیل فرزندان، مهاجرت درون و برونخود را نشان می

پیامدهای مختلف شرایط ناپایدار توسعه در مناطق مرزی مورد  معامالت تجاری ریسکی در جامعه مورد مطالعه

و  عیشت، ارتباط مستقیمی با گسترش فقر، افزایش نرخ بیکاریاند، چنانچه ناپایداری م مطالعه، مقوم یکدیگر بوده

ه مقولۀ هستاشتغال کاذب دارد و در همان حال علت، معلول و مقوم پدیدۀ توسعۀ ناپایدار و بدقواره است. 

 در مناطق مرزی غرب کشور "بدقوارهتوسعۀ ناپایدار و "تحت عنوان  ،با توجه به دیگر مقوالت پژوهش
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Abstract 

This article is a qualitative research for the sociological analysis of the contextual, causual 

and interventional conditions, as well as the unwanted and unwanted consequences and 

strategies of the phenomenon and central core of the article, namely, "unsustainable 

development of the border regions of the western country." The methodology of the paper 

which has been used for collecting data from individual and group interviews with the border 

dwellers as main actors, elites and some local development agents was qualitative. For data 

analysis, the grounded theory method has been used. The findings show that the consequences 

of various factors such as the formation of the field, the initial causative factors, interfering 

factors and some of the strategies that make up the phenomenon of "instability and 

degradation" of development in the western border regions of the country can be referred to as 

"instable Livelihoods of the Boundaries. Coolbari and related issues are only part of the 

seemingly unsustainable livelihood of the Boundaries. Examples include the rate of school 

dropout, internal and external migration, the prevalence of forms of exchange and risk trading 

transactions for example; distribution and sale or assistance in the transit of narcotic drugs, 

changing norms related to the family system, raising divorce rates And social damages, which 

are manifestly contradictory to the system and normative patterns of the most traditional 

society - marginalization in the cities and provincial centers, and so on. In fact, the various 

consequences of the unstable conditions of development in the studied border regions are 

mutually exclusive. For example, the unsustainability of livelihoods has a direct relation with 

the spread of poverty, rising unemployment, and false employment, and at the same time it is 

the cause and effect of the phenomenon of unsustainable development. The core of the 

research is formulated in relation to other issues under the title "unsustainabl and out- shaped 

development" in the western border regions of the country. 

 

Keywords: Border, Informal Trade, Life Experiences of Border Habitat, Unsustainable 

Development. 
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 و بیان مسئله مقدمه

های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مرز از جمله مفاهیمی است که در عرصه

کند. مرز به دو مفهوم عینی مانند مرزهای رسمی جغرافیایی کاربردهای متفاوتی پیدا می

و یا قوی باشد )عزتی،  تواند باز، بستهکشورها و یا ذهنی مانند مرزهای عقیدتی، همچنین می

به معنی  Border (. مفهوم اصلی مرز در مقابل واژۀ1388به نقل از عندلیب و مطوف،  1368

رساند. واژۀ معنی حدود و محدوده را می Boundaryمرز سیاسی و رسمی است. واژۀ 

Frontier  به معنای جبهه و مرز مقابله و مواجهه، نشانگر شرایط ستیز و جنگ در مرزهای

 به نقل از همان(. 2001، 1کشورهاست )پارکر

های گذشته تغییر نقش مرزها و به تبع آن نقش شهرها و مناطق مرزی در مقایسه با دهه 

سیاسی همواره  یمرز به عنوان مفهوم(.  2008:46، 2کسیجاکویاستر)استزیادی کرده 

تغییرات ماهوی زیادی را به خود دیده است و به دنبال این تغییرات و شدت آن، زندگی افراد 

هایی داشته است. در هر صورت، مرزها از ساکن در مناطق مرزی نیز همواره پستی و بلندی

ان بوده و به عنو حق حاکمیت سیاسی و نظارت بر منابع موجود در کشورها ۀکنند قدیم بیان

دفاع و امنیت ملی محسوب شده است )موسوی،  برایحصاری در مقابل تجاوزها و عاملی در 

اند و  های منفی ارزیابی شده (. در بسیاری موارد مرزنشینان در عمل، همراه با جنبه7: 1388

های اقتصادی و یا حتی میراث  های فرهنگی و یا منابع و برخورداری ارزش ها و معموالً جنبه

های داخلی نادیده گرفته شده است )گل ها با ساکنان درون مرزها و قسمت آن تاریخیمشترک 

آورد. فضا عاملی قوی  می (. بودن در هر فضایی تجارب خاصی را به وجود15: 1390وردی، 

های ازدواج، کیفیت آموزشی و  ها، فرصت سرنوشت افراد، نوع و آینده شغلی آن در تعیین

هایی را برای افراد  ها و فرصت تواند چالش می یافته . یك مرز سازمانقبیل است مواردی از این

و یا اینکه در اند مرزیها یا ذاتی مناطق  فرصت ها و ساکن در آن فراهم سازد که این چالش

اند )ذکایی و نوری،  در این مناطق به وجود آمده شده های اعمال گذاری سیاست ۀشیو ۀنتیج

که  مردمی طی فرایند توسعه(،یافتگی ) در امر توسعه تأمل این است کهنکتۀ قابل . (121: 1394

ها و  معمول از کانون توجه برنامه طور به ،کننددر مناطق پیرامونی کشورها زندگی می

شود سطح توسعۀ اجتماعی و اقتصادی . همین امر سبب میبه دورندتوسعه  های گذاری سیاست

این عدم توجه به نواحی پیرامونی به ویژه مناطق مرزی در  .(23:1387 ،تودارو)آنها کاهش یابد 

 ایجاد کرده است و باعث کمبودهای بالقوه از اللاین نواحی اخت  روند توسعۀ طول تاریخ در

                                                           
1. Porker 

2. stryjakiewics 
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نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه در این نواحی  ،فقدان اشتغال ؛جمله

 ،مهاجرت ال،هایی چون قاچاق کاابسامانیو ن التزمینه را برای معضاستراتژیك شده و 

 (.2:1393 ،ذکی پاشالو)شورش و ناامنی فراهم کرده است 

. داردپایدار، یك ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معانی متفاوت و متعددی  توسعۀ

پایدار، حاصل رشد آگاهی از پیوندهای جهانی مابین مشکالت محیطی  مفهوم توسعۀ

های بشر دربارۀ یك موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و اضطراب یافته و افزایش

آینده سالم و مطمئن است. توسعۀ پایدار، در حقیقت محلی است برای به هم پیوستن 

، از این رو، توسعۀ پایدار (38-39: 2005 ،موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی. )هاپوود

افزایش و ترقی رفاه و  برایجتماعی و فرهنگی و محیطی فرایند پایدار تغییرات اقتصادی، ا

کل اجتماع است. به عبارت دیگر، یك فرایند چندبُعدی است که به  مدت یخوشبختی طوالن

 درصدد وحدت اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است ،ای پایدار گونه

فرایند تغییرات چندبُعدی مؤثر بر جامعه  ۀتواند به مثاب توسعۀ پایدار می .(12و1،2002)موزلی

ای  های محیطی به گونه تعریف شود. رشد اقتصادی، بهبود شرایط محیطی و حفظ ارزش

 (.114-2،2002:113)پاگلیز های مهم آن است مساوی از مشخصه
 (1396گانۀ متعامل در حوزۀ توسعۀ پایدار )دنیای اقتصاد،  عوامل سه -1نمودار 

 
 

گانۀ اقتصادی،  ول تعامل عوامل سهپایداری توسعه معل گویای این نکته است کهنمودار فوق 

 مردمی و پایدار،توسعۀ  پردازان همۀ نظریه توان گفت وجه مشترک محیطی و اجتماعی است. می  زیست

 این از بعضی یا همه شود. وجود فراگیر  توسعه اساس این بر تا است  توسعه برای اساسی متغیر پنج

(؛ لذا دوگانۀ 1396دلپسند و همکاران، ) است ضروری گرا و پایدار فراگیرشدن توسعۀ مردم برای عوامل

افزایی داشته و به تقویت یکدیگر کمك کنند و از طرف دیگر، مرزی  توانند هم توسعه از جهاتی می مرز و

                                                           
1 - Moseley 

2 - Pugliese 
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پایدار به طور  تواند به عنوان تهدیدی برای توسعه به طور کل و توسعۀ بودن مناطق مورد مطالعه می

 خاص باشد.

های ازدواج،  ، فرصتها آنسرنوشت افراد، نوع و آینده شغلی  فضا عاملی قوی در تعیین

ها و  تواند چالش می یافته یك مرز سازمان قبیل است. کیفیت آموزشی و مواردی از این

ذاتی مناطق ها یا  فرصت ها و این چالشکه  هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم سازد فرصت

در این مناطق به وجود  شده های اعمال گذاری سیاست ۀشیو ۀو یا اینکه در نتیجاند مرزی

ها به دلیل توسعۀ قدرت خویش در  (. در واقع دولت121: 1394ند )ذکایی و نوری، ا آمده

های  کنند، با استناد به بررسیهایشان، جهان تحت نظارت خود را هدایت می خالل گفتمان

نیافتگی مناطق پیرامون و حاشیۀ کشور  ، تا حد زیادی این قضیه اثبات شده که توسعهتجربی

های نامناسب و نامتوازن توسعه بوده است. از این رو، با گذشت  گذاری متأثر از شیوۀ سیاست

هایی  های توسعه، بعد از انقالب نباید از پاسخ به پرسش چندین دهه از آغاز نسل جدید برنامه

چرایی عدم موفقیت و یا کند بودن نتایج »، «های توسعه وضعیت تحقق آرمان»با  در ارتباط

غافل شویم. برای نمونه امانپور و همکاران « چه باید کرد»و اینکه « های توسعه مثبت برنامه

( اذعان دارند سیاست حذف قاچاق در نواحی مرزی کردستان )مریوان( بدون راهکار و 1394)

تنها نتایج مثبتی نداشته، بلکه باعث ناپایداری و شکنندگی آن   ن، نهبرنامۀ مناسب جایگزی

اجتماعی آنان  -های جدی در زندگی اقتصادی نواحی، کاهش کیفیت زندگی و بروز آسیب

(؛ ابراهیم پور 1390(؛ طحاری و همکاران )1389مطالعات )ضرابی و شاهیوندی )شده است. 

اجتماعی و  -ریزی اقتصادی مختلف، نظام برنامههای  دهد، در طول دوره (( نشان می1389)

یافتگی اقتصادی، اجتماعی و حتی انسانی، به مناطق  فرهنگی، استان کردستان را از لحاظ توسعه

 های آخر توسعه، سهم این مناطق بوده است. یافته تبدیل کرده است و رتبه کمتر توسعه

ضروری است؛ شاخص توسعۀ اساسی توسعه در این ارتباط   های اشاره به شاخص

که ترکیبی است از برخورداری جمعیت از امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی،  1انسانی

نرخ ترکیبی ثبت نام در کلیۀ مقاطع تحصیلی و هزینۀ ناخالص سرانه، در بیشتر مناطق کردنشین 

د، مقدار این شاخص ده نشان می 1395های تجربی سال  در سطحی بسیار پایین قرار دارد. داده

( برآورد شده است 25/. )رتبۀ 619/. است، که برای استان کردستان 790برای کل کشور 

های جمعیت  ، شاخص جامع دیگری از برخورداری2(. شاخص فقر انسانی1395)مردوخی، 

سوادی بزرگساالن، جمعیت فاقد  سالگی، نرخ بی 40ماندن تا سن است که امید به زنده

                                                           
1. HDI 
2. HPI 
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درصد ثروتمندترین افراد، جمعیت زیر خط  20ب سالم، هزینه ناخالص سرانۀ دسترسی به آ

دهند. آمارها  درصد جمعیت زیر خط هزینۀ روزانه یك دالر، اجزای آن را تشکیل می فقر و

 7/23درصد است و برای ایالم  18دهند نسبت شاخص فقر انسانی در کل کشور،  نشان می

درصد برآورد  7/31درصد و کردستان  4/30ان غربی درصد، آذربایج 8/24درصد، کرمانشاه 

( ؛ 1393نتایج تحقیقات گستردۀ کشور از جمله، صادقی و همکاران )شده است )همان(. 

اند استان کردستان به همراه سیستان و  ( نشان داده1391و اسالمی ) (1394خاکپور و داوری )

اجتماعی قرار  -یافتگی اقتصادی توسعههای پایین  بلوچستان، ایالم و آذربایجان غربی در رتبه

یافتگی روستاهای  رتبه و درجۀ توسعهدارند و به بحران کیفیت زندگی دچارند. به طور مثال، 

به رتبۀ  1383در سال  19ها حالتی نزولی پیدا کرده، و از رتبۀ  کردستان بین دیگر استان  استان

اشاره به (. 77-78: 1394آبادی و ملکی،  )فیضکاهش پیدا کرده است  1393در سال  25

ی رسمی حکایت از آن دارد آمارهاآمارهای رسمی بیکاری و فقر نیز حائز اهمیت وافر است. 

درصد در منطقۀ کردستان رشد داشته  2/2نرخ بیکاری  1394نسبت به سال  1395که سال 

ن، طرح آمارگیری نیروی است )مرکز آمار ایرا 13.6است و اکنون مطابق آمار چیزی حدود 

های  که از بررسی نسبت هزینه 1394(. همچنین شاخص ضریب انگل در سال 1395کار، 

آید، به تفکیك شهر و روستا در استان  های خانوار به دست می خوراکی و دخانی به کل هزینه

درصد بوده است که در مقایسه با  45درصد و نقاط روستایی  32کردستان، نقاط شهری 

متوسط کل کشور، بیانگر فقر بیشتر در استان کردستان است )مرکز آمار  39و  23دهای درص

های  دهد و دولت ن میپذیری را نشا از آنجایی که نرخ باسوادی نمایی از آسیب(. 1394ایران، 

ای خود بر آن تأکید فروانی دارند، در ترسیم سیمای کردستان  های توسعه مختلف در گفتمان

استان  31را در بین  30، استان کردستان رتبۀ 1395فراوان است. بر طبق آمار سال حائز اهمیت 

درصد است. به عبارتی بعد از سیستان و  5/81دارد و نرخ باسوادی در استان کردستان 

های حوزۀ بهداشت و  بلوچستان، استان کردستان کمترین نرخ باسوادی را دارد. در شاخص

بر (. 296: 1396دارد )یزدانی و منتظر، را  28استان رتبۀ  31بین  درمان نیز استان کردستان در

بوده که نشان از  262/0های تجربی ضریب توسعۀ استان کردستان در بخش بهداشت  طبق داده

 یافتگی و طرد این استان در گفتمان توسعه است. سطح پایین توسعه

قاچاق کاال در کنار ضعف  معیشتی نظیر کولبری و -های تجاری رو، گسترش پدیده از این

و ابهام کارکردی نقش کارگزاران توسعه، توسعه را در منطقه مورد مطالعه بیش از پیش با 

های توسعۀ  دشواری، مخاطره و ناپایداری مواجه کرده است. از پیامدهای چنین سیاست
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کرد.  محیطی اشاره توان به مسائل عدیدۀ فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و زیست معیوبی، می

فهم و تحلیل ابعاد مختلف ناپایداری فرایند توسعه در مناطق مرزی غرب کشور، مسئلۀ اصلی 

 این مقاله است.

 

 توصیف پدیدۀ مورد مطالعه

توسعه یکی از ابعاد مهم جامعۀ در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه به عنوان  

مشارکت در  برایها  شود که شامل برخورداری انسان یکی از انواع حقوق بشر محسوب می

 ۀمند شدن از مواهب و مزایای توسع سطوح مختلف جامعه و حق دریافت کمك و بهره

توسعه شامل تغییرات بنیادی در اصول  صادی است.سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقت

ها و به همان نحو تغییرات در دیدگاه مردم و در برخی  ها جوامع و مدیریت ساختارهای سازمان

توان توسعه را رشد تر می ساده ایدر معن (1،1997:56استریتن) ها و عقاید نیز هست موارد سنت

کیلومترمربع  29ا56حدود  کردستان استان .(2،2003:3ریهاد) همراه با عدالت اجتماعی دانست

درصد از مساحت ایران را در برگرفته است، این استان در غرب ایران قرار  1/6وسعت دارد که 

، از جنوب شرقی با استان زنجان، از شمال شرقی با استان آذربایجان غربیگرفته و از شمال با 

بر اساس  .استجوار  ستان همدان، از جنوب با استان کرمانشاه، از غرب با کشور عراق هما

هزار نفر جمعیت  1493645 ، استان کردستان1390آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

دهد. تراکم نسبی  درصد را جمعیت روستایی تشکیل می 34درصد شهری و  66دارد که 

 مرکز آمار ایران(.نفر در کیلومتر مربع است ) 51.2جمعیت معادل 
 

 نقشۀ استان کردستان -1شکل 

 
  

                                                           
1 - Streetn 

2 - Hadder 

http://parastooseir.com/west-azarbaijan-part-one/
http://parastooseir.com/zanjan-part-one/
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 تحقیقسؤال 

مناطق مرزی ساکن در سه ذهنیات مردم  ، نظرات وحاضر معناکاوی دیدگاه مقالۀاصلی  پرسش

نسبت این  و نیزهای اقتصاد مرزی  در خصوص پیامد سیاست ایالم، کرمانشاه و کردستاناستان 

 سیاست توسعه با ناپایداری است.

 

 تجربی تحقیق ۀپیشین

 ۀهای مرزی در توسع(، در تحقیق خود تحت عنوان نقش بازارچه1391شرافت و یاری ) 

-اند که بازارچه، به این اشاره کرده"مرزی مهران  ۀروستایی مناطق مرزی، مورد مطالعه: بازارچ

این مطالعه از نوع پیمایشی ، روستایی مناطق مرزی کمك شایانی کرده ۀهای مرزی به توسع

مرزی مهران باعث افزایش اشتغال، کاهش  ۀدهد بازارچبوده است. نتایج تحقیق نشان می

  ستاهای مجاور شده است.مهاجرت، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی ساکنان رو

ارزیابی اثرات اقتصادی " ( با عنوان1387افتخاری و همکاران )پژوهش نتایج 

حاکی از آن است که  "های توسعه در مناطق مرزی استان کرمانشاه های مرزی بازتاب بازارچه

 اقتصادی مثبتی بر مناطق پیرامون خود بر جای گذارد. آثاربازارچه توانسته است 

اجتماعی تجارت مرزی  -به بررسی آثار اقتصادی 2004و همکارانش در سال  1بائوپهلی 

اند. و تأثیر آن در افزایش استانداردهای سطح زندگی مردم، در سه ایالت کشور الئوس پرداخته

های سیاسی تجارت این تحقیق در چند قسمت تهیه شده است که در قسمت اول به چارچوب

شده در منطقۀ مورد مطالعه و  ی، در قسمت دوم به کاالی تولیدو اقتصاد در نواحی مرز

چگونگی صادر شدن آن و سپس به تحلیل آثار تجارت مرزی بر روی استانداردهای سطح 

دهد، تجارت مرزی در افزایش تنوع پردازد. نتایج تحقیق نشان میزندگی مردم این نواحی می

گانه های سهافزایش استانداردهای زندگی این ایالتبه طور کلی  و کیفیت کاال، ایجاد اشتغال و

 (.2004بائوپه، )لی  مؤثر بوده است

شناختی تغییرات اقتصادی و  جامعه ۀدکتری خود به مطالع ۀ( در رسال1394) ینگانیبا 

های  پیامدهای فرهنگی در مناطق کردنشین با روش اتنوگرافی انتقادی پرداخته است. حوزه

توان با تأکید بیان کرد،  آموزشی می ۀ؛ آنچه در حوزشده استر بررسی مختلفی در این جستا

 که محسوس و آشکار است. بودهبانه  ۀاقتدار فرهنگیان و افزایش ترک تحصیل در منطق کاهش

                                                           
1. Lee buapao 



 191  ...توسعه و مرز کیالکتید/  احمدرش

 

 
 

های مرتبط با سالمت زنان در اقتصاد پرده برداشتن از چالش"در تحقیقی با عنوان  1آسِنته

است که  بیان کرده 2012مرزنشین در آکرا و غنا( در سال )تجارت مرزی زنان  "یغیر رسم

و در اند اکثر کارگران بخش غیر رسمی شهری فاقد بهداشت اولیه، امنیت اجتماعی و خدمات

برند. زنان مشغول تجارت مرزی هم جزو این  محیط ناسالم و پرخطر محیط زیست به سر می

در موقعیت شغلی خود با خطرات ، قتصاددر ا آنها نقش مهم رغمبهگیرند. گروه قرار می

اند که زنان در رابطه با سالمت جسمی، با ها به این نتیجه رسیده. آناندبهداشتی زیادی مواجه

های طوالنی روز گرفتارند. درد، درد پشت و پاها در ساعت ها از قبیل بدنترین بیماریشایع

ها همچنین در راه تجارت شود. آنمیها افزوده مشکالت روانی آن رهمچنین روز به روز ب

 گیرند.توسط دزدان مسلّح و مشتریان غیر قابل اعتماد مورد اذیت و آزار قرار می

شده به  مرور و بررسی ادبیات تجربی موجود، بیانگر برخورداری نامتوازن و قطبی 

مانند مراودات تجاری، رونق نسبی  است، "یبودگدر مرز "عبارتی معایب و مزایای توأمان 

ها و  تجارت، غفلت از ابعاد توسعۀ کشاورزی و صنعتی، تغییرات قابل مالحظۀ هنجارها، ارزش

های اجتماعی، کولبری و پیامدهای آن و مسائل  سبك زندگی مرزنشینان، مهاجرت و آسیب

ناپایدار در منطقه  نیافتگی مناطق مرزی و وجود نوعی توسعۀ بدقواره و امنیتی که از توسعه

دهد الگوی توسعۀ نامتوازن و نابرابر در مناطق  تحلیل مطالعات پیشین نشان میحکایت دارد. 

ی تاریخی میان سرمایه و سیاست است که در آن مناطق مرزی بند صورتایران حاصل یك 

استان کردستان به دلیل پیرامونی بودن، مسائل قومی و مذهبی و منطق تمرکزگرایانۀ 

و در نتیجه زندگی اهالی آن منطقه را با فقر و اند  ی، تا حد زیادی به حاشیه رانده شدهزیر نامهبر

(؛ 1397پذیری عجین کرده است. این موضوع توسط مردوخ روحانی و دیگران ) آسیب

( نیز تأیید شده است. نکتۀ 1397( و دلپسند و همکاران )1397(؛ هدایت )1397پور ) مهدی

از طریق مصاحبه با کارگزاران تبیین ارتباط بین دوگانۀ مرز و توسعۀ پایدار این مقالۀ، متمایز 

است. در حقیقت این مقاله درصدد واکاوی چگونگی توسعه، نخبگان محلی و مرزنشینان 

 ای بودن و مرزی بودن مناطق مورد مطالعه است. برساخت ناپایداری توسعه از رهگذر حاشیه

 

 روش پژوهش

مانند کیفی یا کمی ماهیت و نوع سؤال   ترین دلیل در انتخاب هر روشی به فلیك، مهماز نظر 

در این مقاله با توجه به ماهیت و تفهمی بودن موضوع، (. 13: 1392پژوهش است )فلیك، 

                                                           
1. Asente 
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 ،ساکنان مناطق مرزی از روش کیفی استفاده شده است. این رویکرد ۀزیست ۀتجرب ۀمطالع برای

 وهای اجتماعی عینی  ساخت کنشگرانی فعال، هوشیار و عمدتاً مسلط برشوندگان را  مصاحبه

هایی که کمتر بدان  موضوعات مختلف و حوزه ۀبیند و برای مطالع حاالت درونی خود می

. برای (2002، 2و اسکات 1توجه شده و کمتر بسط داده شده، کاربرد دارد )دارلینگتون

بین پژوهشگر و  ،ده شده است. در این روشهای شفاهی از مصاحبه استفا آوری داده جمع

شود که  های موردنظر، ارتباط روبرو و شخصی برقرار می تك پرسش پاسخگو در مورد تك

 (. 71-72: 1390منتج آن گفتگویی هدفمند است )ازکیا و ایمانی، 
 

 شوندگانمصاحبه -2 شکل

 
 

 ای مصاحبه شوندگان مشخصات زمینه -1جدول 
 سن سطح تحصیالت شغل مصاحبه شونده

 38 ----- مرزنشین مرد
 48 فوق لیسانس سابق -فرماندار مرد
 32 فوق لیسانس فعال مدنی –نویسنده  3
 45 ابتدایی خانه دار زن
 50 لیسانس  معلم زن
 51 لیسانس  کارمند  زن
 33 لیسانس دهیار مرد
 34 لیسانس مرزنشین مرد
 49 ارشد کارشناس کشاورزی مرد
 45 لیسانس کارمند استانداری مرد
 21 لیسانس دانشجو زن
 43 دکترا مدرس دانشگاه مرد
 41 ابتدایی خانه دار  زن
 46 کارشناسی کارمند گمرک  مرد
 33 دکتری کارشناس اقتصاد مرد
 54 دیپلم تاجر مرد
 40 کارشناس ارشد بخشدار مرد
 42 دکترا وکیل  مرد
 39 فوق لیسانس فعال محیط زیست مرد
 58 ارشد نماینده مجلس مرد
 34 دیپلم کولبر  مرد
 45 راهنمایی کولبر مرد

 

                                                           
1. Darlington 

2. Scott 
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مصاحبه  ،در این مطالعهاست.  شدهگیری هدفمند استفاده  ها از نمونه آوری داده برای جمع

افراد نمونه در  ها و غیره انجام شد. چه های مختلفی از جمله مغازه، بازار با افراد در مکان

که در شکل ذیل  بدین ترتیب افراد مورد مصاحبه چنان سال قرار داشتند. 21-65سنی  ۀمحدود

مشخص شده است، در بین سه گروه مختلف مرزنشینان )سرپرست خانوار(، نخبگان محلی و 

های پژوهش حاضر، برای سنجش اعتبار یافته طور هدفمند انتخاب شدند. کارگزاران توسعه به 

ها را با متخصصان توسعۀ محلی، تعدادی های مختلف، ابتدا یافتهدادهعالوه بر استفاده از منابع 

هایی  کرده و کارگزاران محلی که قبالً با تعدادی از آنان مصاحبهاز نخبگان و افراد تحصیل

گروهی برگزار کرده بودیم، در میان گذاشتیم. همچنین، با  انجام داده و چند جلسه بحث

برای تحقق  "روشکردن چندبعدی"و  "مداوممشاهدۀ "، "دانیممدت در حضور طوالنی"

  ایم.اعتبار آن تالش کرده
 مدل پارادایمی تحقیق -3 شکل
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 بحث و تحلیل: توصیف مدل پارادایمی

 توصیف جغرافیای مورد مطالعه

نیافتگی در زمرۀ مناطق منزوی  به دلیل شرایط طبیعی و ماهیت توسعه کردستان مناطق مرزنشین

هاای   های اقتصادی، خصوصیات قومی و اجتماعی و باالخره ضرورت روند. ویژگی به شمار می

نیاروی انساانی و اشاتغال از ماهیات و ویژگای       ۀکناد مسائل   سیاسی ایان منااطق ایجااب مای    

باودن   یباه علات کوهساتان    مناطق مرزی یکشاورز، در نگاه اول برخوردار باشد. ای العاده فوق

کاار   یرویا جاذب ن  تیا ، ظرفآن باودن و عادم تناوع    یشتیمع زیو ن ها نیزم تی، محدودینسب

تناوع   ،یباغادار  ۀنیبالقوه در زم یها با وجود توان ،یکشاورز داتیتولدارد. همچنین  یمحدود

 یبارا  صارفاً  داتیو تول ماندهیباق یبه صورت سنت زیبخش ن نیدر ا یدامدار شته وندا یچندان

 ساك یر ،باودن منطقاه   یباه علات مارز   بوده اسات. همچناین    ساکنان روستاها یازهایتأمین ن

باا وجاود ایان مشاکالت و فضاا و      سات.  باالی و تولیدی صنعت یها تیدر فعال یگذار هیسرما

های دیگر کماك قابال تاوجهی باه      های توسعه نسبت به استان شرایط گفتمانی مختلف، برنامه

تار شاود. در    ها هار روز تشادید   محدودیتابعاد فقر در نواحی کردستان نداشته، و باعث شده 

امروزه برای تاأمین  های مختلف، مردم این نواحی  های فقرزدایی در گفتمان واقع با وجود برنامه

 آورند. معیشت خود به اشتغال غیر رسمی روی می

برخورداری یك منطقه از سطح قابل قبولی از توسعه مستلزم تعامل پویای عناصر زیر 

های فکری، معرفتی، رسوم و هنجاره و باورها که  است: عوامل فرهنگی شامل زیرساخت

نیز عوامل اقتصادی از جمله میزان معقولی از کنند و  موتور محرکۀ تغییرات نهادی را فراهم می

های تولیدی، تجارت و کسب و کار و عوامل محیطی شامل جغرافیای  انداز، بنگاه سرمایه، پس

غربی کشور  های استانتوان گفت  با پذیرش فرض فوق، میو منابع انرژی و... .  آبآن منطقه، 

به شمار مناطق مرزی  جزودر چارچوب جغرافیای ایران  ، کرمانشاه و ایالمکردستاننظیر 

 ؛ طحاری و همکاران (1389) تجربی )ضرابی و شاهیوندی مطالعاتکه  چنان روند که می

 های مختلف دهد، در طول دوره ( نشان می(1391(، احمدرش )1389) ؛ ابراهیم پور(1390)

اظ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و ، از لحرغم وجود میزان قابل توجهی از عوامل پیش گفته به

 مناطقهای آخر توسعه، سهم این  کشور بوده و رتبه یافته مناطق کمتر توسعه وحتی انسانی جز

تواند معلول شرایط جغرافیایی مناطق مرزی باشد،  ای بودن از یك سو می بوده است. این حاشیه

سازد  منطقه را مضمحل میهای آن  چون خود پدیدۀ مرزی بودن، بسیاری از امکانات و قابلیت
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ای،  های مختلف توسعه گذاری ( و از سوی دیگر، سیاست273-260: 1994، 1)جونز و ویلد

های مهم  ریزی طی سالیان مختلف، شاخص و نظام برنامه مناطق مرزینگاه امنیتی داشتن به 

 است. کردهبا چالش مواجه  را در این مناطقای  توسعه

 

 شرایط علی:

توان به ضعف کارکردی کارگزاران توسعه اشاره کرد. به این معنا که  علی میدر میان شرایط 

مطالعات تجربی و آمارهای رسمی حاکی از این است که به علت ترجیحات خاص و احتماالً 

گذاری،  سوگیری خواسته یا ناخواسته کارگزاران توسعه، منطقۀ مورد مطالعه در حوزۀ سیاست

ای مواجه ها، با غیبت قابل توجه بع مالی و ایجاد زیرساختبرای نمونه از نظر تخصیص منا

بوده است. عامل دیگری که در بروز پدیدۀ بدقوارگی توسعه در مناطق مرزی غرب کشور مؤثر 

بوده است، فراگیری و غلبۀ نگرش به مرز، به مثابۀ تهدید و نه فرصت است. شاید بتوان این 

 -های اولین حکومت متمرکز و مدرن ایران پایه گیری نوع خاص از نگرش به مرز را با شکل

چرا که مرزنشینان همواره به عنوان مدافعان مرزها و منتسب کرد.  -دولت پهلوی اول

مرز در "اند ولی در عمل،  جغرافیای کشور در ادبیات رسمی دولت مورد تمجید قرار گرفته

های توسعه در ایران بوده  رنامهعامل اصلی برخورداری نامتناسب و متعادل از مزایایی ب "یبودگ

که مترصد توسعه ریزی در کشور بیش از آنبرنامه سامان"توان گفت است. بر این اساس می

باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخۀ اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده 

  (.1385)طالب و عنبری،  "است

ای، مسیر تحول و پردازان مسائل توسعهپژوهشگران و نظریهاز این رو، به باور بسیاری از 

ریزی در ایران به سوی  های توسعه در ایران حکایت از آن دارد که برنامهتکامل تدوین برنامه

رفته که اندیشۀ تمرکزگرایی رشد  اندیشه و دیدگاهی متمرکز و ایجاد دستگاهی متناسب پیش

های دولتی از مقتضیات اجتماعی و اقتصادی کشور ستگاهد فاصله گرفتنیافته و از نتایج آن، 

ها پرداخته بود. در نتیجه نبود ای که در این میان دولت تنها به تدوین برنامهبوده است. به گونه

ساز اصلی به اجرا درنیامدن کامل ها و شرایط درونی کشور زمینهارتباط ارگانیك میان برنامه

پیرامون در بسط  -رسد غلبۀ سیاست مرکز . به نظر می(1391احمدرش، است )ها بوده برنامه

 تأثیر نبوده است. نیافتگی مناطق مرزی بی توسعه

                                                           
1. Jones & Wild 
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اساسی در ترقی و پیشرفت توسعۀ اقتصادی  تواند نقشیچون اقتصاد مناطق مرزی می

نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط 

، 1های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند )چاندویت وستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکارید

یافتگی کشوری بیشتر باشد،  توسعه ۀشواهد تجربی، حکایت از آن دارد که هرچه درج ،(2004

 .(2005، 2یابد )اچیندر نسبی اقتصاد سیاه آن کشور، کاهش می ۀانداز

دلپسند (، 1391 و 1389 احمدرش،)مطالعات انجام شده از جمله ای: شرایط زمینه

( مؤید وجود زمینه فرهنگی مناسب در جامعه مورد مطالعه است. از 1387) یافتخار( و 1396)

نظر محیطی نیز، وجود منابع سرشار آب، جنگل و کوهستان، و دشت حاصلخیز مثل دشت، 

... بیانگر پتانسیل باالی محیطی و جغرافیایی کامیاران و قروه، منابع معدنی در خور توجه و 

 برای توسعه است.

 

 گر کنش شرایط واسط یا مداخله

گر نظیر مهاجرت نخبگان  توان به عوامل مداخله ای، می در کنار عوامل علی و شرایط زمینه

 برنامگی و بوروکراسی ناکارآمد و فقدان سرمایۀ مالی اولیه فکری و اقتصادی، نگاه امنیتی، بی

 "توسعهناپایداری و بدقوارگی "گیری پدیدۀ اصلی پژوهش یعنی  ساز شکل اشاره کرد که زمینه

 شده است.

 

 راهبردها

طور که قبالً اشاره شده در مناطق مرزی مورد مطالعه، همواره مرز از سوی کارگزاران   همان 

بوده است. البته رسمی توسعه، به مثابۀ تهدید نگریسته شده و به مرز، نگاه امنیتی فرادست 

نظامی با نیروهای مخالف نظام سیاسی در بسط چنین نگرشی  –وجود سطحی از تنش سیاسی

ویژه در  به "توسعه" و "تیامن" دو مقولۀالزم به ذکر است که همواره  تأثیر نبوده است. بی

ای  کننده و ملزوم یکدیگر بوده و توسعه در مناطق مرزی نقش تعیین الزمارتباط با مناطق مرزی 

منطقی امنیت و  طۀدر فرایند تحقق امنیت فراگیر در کل جامعه دارد. از سوی دیگر تحقق راب

های توسعه بر امنیت و نگر به مؤلفهتوسعه در مناطق مرزی مستلزم توجه خاص و جامع

اگر مردم فضا را به دلیل عدم راحتی و یا »گوید: می 3نالیهای امنیتی بر توسعه است.  مؤلفه

                                                           
1. Chandoevwit 
2. Schneider 

3. Elin 
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ناامنی، نشاط و سالمتی را در زندگی «. ترس استفاده نکنند، عرصۀ عمومی از بین رفته است

های کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینهروزمره مختل می

بودن مفهوم مرز و امنیت  البته توأمان (.8: 1381)افتخاری، نماید زیادی را بر جامعه تحمیل می

ریزان توسعه اصوالً مناطق مرزی به مثابۀ  باعث شده است تا در دیدگاه کارگزاران و برنامه

 متخاصمشوند که در آن بناست به تقابل با نیروهای عمدتاً  گرفته نظردر  "یزیخاکرنگرش "

الزم به ذکر است در  ؛کارکرد تخریبی در فرایند توسعه کالن کشور دارند عموماًکه  برخاست

ای و جهانی از  های فرادست منطقه ای ارتباطی حاضر، تغییرات ناشی از جریان عصر رسانه

فرهنگ و اقتصاد، درهم تنیدگی فضا، زمان و حتی هویت و ... خط بطالنی  شدن یجهانجمله؛ 

 "یپلنگرش "ده است. امروزه در عرصۀ جهانی شاهد غلبۀ بر فرض خاکریز بودن مرزها کشی

های ارتباطی، مراودات تجاری، فرهنگی، اقتصادی و  به مرزها هستیم. نگرشی که از پتانسیل

سیالیت فرایند توسعۀ  جهت دردو طرف مرز به عنوان فرصتی  نهادی موجود و اغلب مشترک

 کند. داخلی و محلی استفاده بهینه می

دیگری که به عنوان راهبردی ناکارآمد توسط بوروکراسی اداری و عموماً راهبرد 

ای  های محدود توسعه ساالر انتخاب شده است، کلنگی بودن سیاست زده و نه شایسته سیاست

پذیر و خالق،  در سطح محلی بوده است. به این معنا که در نتیجۀ مدیریت نه چندان ریسك

ریزی بلندمدت و  ها، اصوال مانع هرگونه برنامه رنامهغلبه روزمرگی و روتین در اجرای ب

 مدت شده است. میان

تصویری که در رسانه ها و از جمله تلویزیون از مناطق مرزی ارایه می شود، تصویری 

غیر واقعی است که بر مبنای محدود اطالعات سطحی و با فاصله از واقعیتی است که در بطن 

شود.  مناطق مرزی کشور جاری و ساری است، ارائه میاقتصادی مردمان  –زندگی اجتماعی 

تصویری که مناطق مرزی را در قالب مقاصد توریسم تجاری و پاساژهای مملو از کاالهای 

نواز، دارای  عمدتاً لوکس و ارزان خارجی در بانه، پیرانشهر، جوانرود و ... با مردمانی مهمان

این امر، نتیجۀ همان رویکرد غالب  دهد. یطلب و ... نشان م لوح و گاهی فرصت لهجه، ساده

، مرزنشینان و مراودات رسمی و عمدتاً خودخواستهکاری  پیرامون است که در تقسیم -مرکز

طبقۀ بورژوای تجاری رانتیر، به رسمیت غیر رسمی و قاچاق را در خدمت نوعی شبه

نق بازارهای مناطق شناسد. در این نگرش مرز وضعیتی برزخی دارد که به عنوان داالن رو می

مرکز و انتقال محدود مازاد اقتصادی عمل کند، انتقال ناشی از مراودات مرزی به مرکز از طریق 

که به دلیل ) یمحلکاری بین همان طبقۀ بورژوای تجاری مرکزنشین با نخبگان  نوعی مقاطعه
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وعی ای از طریق ن توانند سود قابل مالحظه وابستگی و استفادۀ محدود از رانت می

گونه از مراودات رسمی و غیر رسمی مرزی نصیب خود کنند( و یا گذاری دالل سرمایه

ای در  ها از مناطق مرزی غرب کشور به مقاصد عمدۀ شهری و سرمایه مهاجرت سرمایه

شهرها. نتیجۀ چنین رابطه نامتعادل و نابرابری بین مرکز و پیرامون توسعۀ بیشتر  پایتخت یا کالن

نیافتگی در حاشیه است. طرفه اینکه نتیجۀ چنین رابطۀ نابرابری  انباشت توسعهمرکز و رشد و 

صرفاً به انتقال مازاد اقتصادی محدود نیست بلکه در مواردی با تخریب محیط زیست، استثمار 

سهم و منافع واقعی مبدأ، خود بر  نظر گرفتنای آب بدون در  حوزه ینبمنابع معدنی، انتقال 

 افزاید. ن توسعه و ناپایداری آن در مناطق مرزی غرب کشور میبودعمق تروماتیك

های توسعه در مناطق  سیاست "یاسیسآالیندگی  "پدیدۀ در کنار عوامل فوق، بایستی به 

ای که به ضعف مدیریت محلی توسعه انجامیده و مسیر تولد یك  مرزی نیز اشاره کرد. پدیده

 "ینیمرزنش"محلی آشنا به مسائل و ابعاد مختلف گروه نخبه و پیشرو از کارگزاران و مدیران 

را مسدود کرده است. تا جایی که به جای وجود یك بوروکراسی فعال اداری و یك بخش 

پویای خصوصی، ما در منطقه در شرایط فقدان یك بخش خصوصی مواد و بالنده، مدیران 

این عوامل تحت تأثیر ای و غیر ریسکی داریم. الزم به ذکر است بسیاری از  دولتی بخشنامه

یعنی اقتصاد، فرهنگ و توسعه در سایر مناطق از جمله در مناطق مرزی ؛ شرایط مرکز است

گفته و سایر عوامل غرب کشور جدای از مسائل کالن کشور نیست ولی بنا به دالیل پیش

سایر مناطق تر و ناپایدارتر از  تر، نامتوازن مکنون، داستان توسعه در مناطق مرزی به غایت بغرنج

 کشور خصوصاً مناطق مرکزی است.

 

 پیامدها

گر و برخی راهبردهای برسازندۀ  از جمله پیامدهای زمینه، عوامل علی اولیه، عوامل مداخله

ناپایداری "توان به  توسعه در مناطق مرزی غرب کشور، می "یبدقوارگناپایداری و "پدیدۀ 

اشاره کرد. کولبری و مسائل مرتبط با آن، تنها بخشی از نمود ظاهری  "ینانمرزنشمعیشت 

معیشت ناپایدار مرزنشینان است. این امر در موارد دیگری چون نرخ ترک تحصیل فرزندان، 

استانی، شیوع اشکالی از مبادالت و معامالت تجاری ریسکی برای  مهاجرت درون و برون

ت مواد مخدر، تغییر هنجارهای مرتبط با نظام نمونه پخش و فروش و یا کمك به ترانزی

که با نظام و الگوهای هنجاری جامعه  -های اجتماعی خانواده، افزایش نرخ طالق و آسیب

نشینی در شهرها و مراکز استان و ... اشاره کرد. در  ، حاشیه-عمدتاً سنتی در تضاد آشکار است
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افزایی یکدیگر، مثالً  طق مرزی ضمن همحقیقت پیامدهای مختلف شرایط ناپایدار توسعه در منا

ناپایداری معیشت، ارتباط مستقیمی با گسترش فقر، افزایش نرخ بیکاری، و اشتغال کاذب دارد 

 و در همان حال هم علت و معلول و مقوم پدیدۀ توسعۀ ناپایدار و بدقواره است.

 فرهنگ و هنر و اجتماعتوان به فرسایش سایر ابعاد توسعه از جمله حوزۀ  از دیگر پیامدها می

های مرزی اشاره کرد. های تجاری در قالب بازارچه سیاست و نیز تقلیل فرایند توسعه به برخی

گفته، به شیوع نوعی اقتصاد سیاه در منطقه کمك کرده  زای پیش درهم تنیدگی عوامل آسیب

 است.

 

 ای تحلیل و ارائۀ نظریۀ زمینه

مناطق مرزی کشور همواره از قدیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مناسبات قومی و سوابق  

اند. ای ارتباطات و مبادالت مرزی میان ساکنان دوسوی نوار مرزی بودهتاریخی، منشأ انجام پاره

کند.  تر میهمین امر مسئله مدیریت و ادارۀ مناطق مرزی را از مدیریت سایر مناطق کشور ویژه

گذاری توسعه  ریزان توسعه و سایر مسئوالن مرتبط با سیاست ن امر مستلزم توجه ویژۀ برنامهای

های  های خاص آن مناطق و نیز در نظر گرفتن ویژگی به مناطق مرزی، بر اساس ویژگی

 فرهنگی، منابع مشترک مرزی و ... مردمان آن طرف مرز است.

پایداری توسعه در مناطق مرزی سایر شواهد حاکی از آن است که پیامدهای ناشی از نا

تحصیالت در برای نمونه، . های مرتبط با زندگی مرزنشینان را تحت تأثیر قرار داده است حوزه

و کلیت تحصیالت در کشور قرار  مناطق مرزی در بعد ساختاری تحت تأثیر دو عامل اقتصادی

کردگان، نرخ ترک تحصیل و  لذا نرخ قابل توجه بیکاری تحصیل(. 208: 1386)ذکائی،  یردگ می

هنجاری و ... بخشی از این پیامدهاست. یکی از  -های ارزشیعالقگی به تحصیل، دگرگونی بی

های بیکار زیاد که نه ولی به نسبت کمم نیستن که االن تو  رفته دانشگاه» گوید: شوندگان چنین می مصاحبه

ساله؛  25)دانیال، « بینیم استخدام بشن و همه اینا رو داریم میبازار مشغول کارند. دقیق اینا جایگاهی نداشتن که 

 (.کند ساله نیز تکرار می 24همین نکات رو مسعود 
تحصیل را  ۀبه خاطر ذهنیت و واقعیت بازاری مسیر ادام بسیاری از جوانان مناطق مرزی

شده در ذهن،  های تجسم کنند و معتقدند برای رسیدن به موفقیت کلی جدا از بازار فرض می  به

 .باید ترک تحصیل کرد

درک متفاوت از زندگی و متعاقب آن از جمله پیامدهای این توسعه بدقواره را باید در 

یامدی که حوزۀ فرهنگ و دانست. پبه جامعۀ عمدتاً سنتی تأییدهای منزلتی ناشی از ورود پول 

ناپایداری توسعه کمك  اجتماع را توأمان تهدید کرده و از همین رهگذر به بسط بدقوارگی و
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خود در  ۀهای زیست اکثر افراد از تجربه کرده است. مشاهدات میدانی حاکی از این بود که

و معتقد بودند با این شرایط اقتصادی تا دورانی خاص، ذهنیت پولی به  دگفتن جامعه مرزی می

ی به گران اقتصاد زندگی اکثریت مردمان رسوخ کرده است. با این فرهنگ پولی واسطه

در اذهان اهالی منطقه دارای شان و منزلت باالیی هستند و  شوند،میالگوهای مرجعی تبدیل 

، بلکه الگویی برای دیگر افراد جامعه و کنندمی تنها معیارهای جدیدی از مصرف را عرضه نه

با نمایش گذاشتن قدرت اقتصادی  دالالن تجاری وابسته به مرکز، اند. خصوصاً جوانان شده

هایی را در حوزۀ مصرف و سبك  یچشم وهم های مصرف را شکسته و چشم خیلی از مرز خود

برند و  های مختلف بهره می افرادی که از رانت .اند در سطح وسیعی ایجاد کرده زندگی

و سایرین به علت نداشتن  اند اند از آن به نفع خود استفاده کنند، بیشترین سود را برده نستهاتو

اند در قالب مشاغل کاذبی چون  رانت یا سرمایۀ اولیه رقابتی در بهترین حالت توانسته

در تقابل آن کسانی که نتوانند خود را با این بافت  فروشی و یا کولبری ارتزاق کنند. دست

د توسعه احساس طردشدگی خواهند داشت و در حاشیۀ فراین منزلتی تطابق دهند، در جامعه

یکی از افراد بازاری به اسم بهزاد بیان  هایی را تحمیل خواهند کرد. قرار گرفته بر جامعه هزینه

 .کرد می
در این جامعه آنچه برای شخصیت یك فرد خیلی مهم است مقدار دارایی که دارد، است و اگر واقعاً " 

شود و حاال چه از  خورد و طرد نمی می خیلی داشته باشد در منظر مردم دیگر خوب و قدرتمند و برچسب زرنگ

 ساله(. 34)بهزاد، « کند طریق بازار و چه از طریق تحصیل پولدار بشی. فرقی نمی
 

و بسط منابع  محلیدهد توسعۀ  تجربیات به دست آمده نشان میواقعیت اصلی این است که 

تقویت ؛ متکی استوارداتی، به منابع محلی  ۀمحلی پیش از اتکای روزافزون به منابع و سرمای

 محور و مشارکتی و حکمروایی خوب کارگزاران محلی پایدار، مردمای  توسعه توسعۀ محلی مستلزم

  مردمش  و به در نظر گرفتهرا   افراد جامعه فعال   مشارکت  که  ناگزیر استاست و برای این مهم 

کارگزاران محلی از  نقش ؛ اینجاست کهبخشند  تحقق را  توسعۀ جامعه خویش  آن را دهد که  فرصت

 .شودبدیل می شده و بیاهمیت خاصی برخوردار 

تواند در جهت تحرک اقتصادی از طریق منابع محلی، منابع دولتی و  بنابراین توسعه می 

یعنی به جای تأکید بر کولبری در مناطق  های مبادالت مرزی شکل بگیرد؛ همچنین فرصت

های بازرگانی، ایجاد و استقرار صنایع و  بر همکاری مشترک تجاری، معافیتمرزی، باید 

تواند  امکانات مشترک و خواهرخواندگی شعاعی از دو طرف مرز تأکید شود. در این شعاع، می

رسانی هم تعریف شود. چرا که نواحی مرزی در معرض تالقی ساختارهای  گسترش خدمات
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توانند به  فرهنگی غیر همسان بوده و بنابراین می -یهای اجتماع اقتصادی، سیاسی و محیط

ای متفاوت در  عنوان مانع و یا کاتالیزور توسعه عمل کرده در نتیجه به مسیرهای توسعۀ منطقه

 طرفین مرز منجر شود.

های مناطق مرزی  لذا شایسته است به منظور اصالح شرایط موجود و استفاده از پتانسیل

تواند مقصد و شریك مناسبی  ای همجواری با یك اقلیم جوان که میه مورد مطالعه نظیر مزیت

برای تجارت مرزی و کاالی های تولیدی کشور باشد، منابع سرشار معدنی، انرژی، توریسم و 

های حاصلخیز کشاورزی، وجود منابع  گردشگری، نیروی کار به نسبت ارزان و فراوان، دشت

های  های جهشی، تقویت و تعریف قطب بودجه سرشار آب در دو طرف مرز، از طریق تزریق

های ای، ایجاد و تسهیل مراودات مرزی از طریق ایجاد و گسترش بازارچه رشد و توسعۀ منطقه

مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، حرکت به سوی گسترش حکمرانی مطلوب محلی از طریق 

ی سیاسی و فرهنگی، های اقتصاد کارگیری شایستگان و نخبگان محلی در حوزه جذب و به 

توان  های فرهنگی، قومی، هویتی، زبانی و مذهبی مردمان مناطق مرزی، می بذل توجه به ارزش

ای متوازن، معقول و پایدار را فراهم ساخت. بدیهی است که از  زمینۀ بسط و گسترش توسعه

تمندانه های زیست شراف توان ضمن بهبود جنبه رهگذر تقویت فرایند چنین توسعۀ پایداری می

افزاری موجود در  افزاری و نرم در مناطق مرزی و استفاده بهینه و معقول از امکانات سخت

نیافتگی و در حاشیه بودگی به  مناطق مرزی، ضمن تبدیل برخی تهدیدهای ناشی از توسعه

محلی در ابعاد مختلف کمك کرد.  -های ملی های همزیستی و همکاری فرصت، به تحکیم پایه

 بخشی به توسعۀ کالن ملی باشد. تواند تحرک ن نگرش و تعامل پویای مینتیجۀ چنی

گیری مقولۀ مرکزی مقالۀ حاضر از جمله عوامل  تحلیل عوامل مختلف مؤثر بر شکل

گر، راهبردها و پیامدهای ناشی از تأثیر زیستن در مرز پیامدهای  ای، واسط و مداخله زمینه

زندگی فرودستان مرزی، از جمله ناامنی شغلی، قاچاق ای متناظر با آن بر  های توسعه سیاست

زدایی از تحصیالت، شکاف طبقاتی، رواج فرهنگ پولی، تخریب محیط  کاال، کولبری، ارزش

های دانش بومی و محلی و ضعف  زیست، فرسایش سرمایۀ اجتماعی و تضعیف سامانه

عۀ ناپایدار و بدقوارۀ مناطق ای توس صنعتی ما را به ارائۀ نظریۀ زمینه -های اقتصادی زیرساخت

 مرزی غرب کشور رهنمون شده است.

 

  



 1397 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ دهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  202

 

 پیشنهادات

های الزم توسعه مانند، راه، فرودگاه، و  های جهشی جهت ایجاد زیر ساخت تزریق بودجه -

 صنایع تبدیلی و مناطق آزاد تجاری

 های مثبت اقتصاد مرزی مانند؛ مبادالت کاالیی، بازارچه های مشترک،  توجه به پتانسیل -

کمك به مردمان محلی در بهره گیری بهتر از منابع آب و خاک و سایر منابع سرشار طبیعی و  -

 منطقه معدنی موجود در

 تغییر نگرش امنیتی به منطقه و کمك به گسترش توریسم -

 مناطق مرزی ربومی دکسب و کارهای کوچك محلی و حمایت از  -

 

 

 منابع
 های سال در انسانی توسعۀ های شاخص اساس بر ایران های استان بندی رتبه(. 1389پور، صدیقه )ابراهیم

 شناسی.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، علوم اجتماعی، گروه جامعه، پایان1385 و 1375

شناختی پیامدهای ورود عناصر مدرن به کردستان، تز دکترای  تحلیل جامعه .(1391) دیرشاحمدرش، 

ی عنبری، دکتر موسدکتر مصطفی ازکیا و  شناسی توسعه دانشگاه تهران به راهنمایی: جامعه

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 انی خارجی.(. وزارت بازرگانی، معاونت بازرگ1380ارزیابی مبادالت مرزی در اقتصاد کشور )

های کاربردی  شرو(. 1384) زهرا ی،اندهیم زاده یفرض ؛ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسین
 .هانیک نشر. تحقیق: کاربرد نظریه بنیانی

  .تهران، اطالعات .نیافتگی روستایی و توسعه شناسی توسعه جامعه (.1365)ازکیا، مصطفی

 .تهران، کلمه .شناسی توسعه جامعه. (1377)ازکیا، مصطفی 

-1385) های کشور طی دو مقطع یافتگی استان تعیین و محاسبه درجه توسعه(. 1391اهلل ) اسالمی، سیف

 41-68، صص 1، شماره های اقتصادی مجله اقتصادی بررسی مسائل و سیاست(. 1375

 .1شماره . سال پنجم، نامه مطالعات راهبردیفصل(. ساختار و تأویل امنیت. 1381افتخاری، اصغر )

 .37 -23صص 

های  های مرزی بازتابارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه(. 1387افتخاری، رکن الدین و همکاران ) 
، مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثالث باباجانی )استان توسعه مناطق مرزی

 .52 -43صص .2کرمانشاه(. ژئوپلیتیك، سال چهارم، شماره 



 203  ...توسعه و مرز کیالکتید/  احمدرش

 

 
 

تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق (. 1394؛ سوران منوچهری؛ مهنار اکبری و زهرا عباسی )امانپور، سعید

مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان ن )کاال بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییا

 .29-17صص، 96، شماره 24، دوره پژوهشی اطالعات جغرافیایی -فصلنامه علمی، ن(مریوا

 .نشر آنا، سال تاریخ اقتصاد بانهصد  (.1390)زاده، فتاح  امین

(. اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی 1371) های مرزینامه اجرایی بازارچه آیین

 کشور.

شناختی تغییرات اقتصادی و پیامدهای فرهنگی در مناطق  مطالعه جامعه(. 1393باینگانی، بهمن )
دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، رشته  .مرزی بانه( کردنشین )اتنوگرافی انتقادی بازار

 .نامه برای دریافت درجه دکتری شناسی، پایان جامعه

 بودجه. و  تهران: انتشارات سازمان برنامه .توسعۀ اقتصادی در جهان سوم(. 1378) کلیتودارو، ما 

 .تهران: نشر نی .شناسی نظم جامعه(. 1375چلبی، مسعود )

های کشور و شناخت  سنجش میزان توسعه اقتصادی استان(. 1394خاکپور، براتعلی و مسعود داوری )

پژوهشی خراسان  -فصلنامه علمی .ای رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه جایگااه خراساان
 16، سال پنجم، شماره بزرگ

 .تماعی کولبران مرزیشناختی زیست جهانی اج (. بررسی جامعه1397دلپسند، کامل و همکاران )

های توسعه و حیات اجتماعی  شناسی مرز: سیاست مجموعه مقاالت همایش ملی جامعه
 .61-56. دانشگاه کردستان، صص، مرزنشینان

شناسی توسعه دانشگاه  جامعهرساله دکترای  .توسعه محلی و کارگزاران تغییر( 1396) لیکام، پسند دل

 ارمکی.تهران، به راهنمایی دکتر تقی ازاد 

 شماره دهم اسفند. .(1396)دنیای اقتصاد، 

 تهران، انتشارات آگاه. چاپ اول .شناسی جوانان ایران جامعه(. 1386ذکائی، محمد سعید )

(. زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار شناختی مرزنشینان 1394ذکایی، محمد سعید و آرام نوری )

، سال ششم، علوم انسانی و مطالعات فرهنگیجامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه  .شهر نوسود

 11-151، صص 4شماره 

یدار شناختی مرزنشینان مطالعه پدزندگی در مناطق مرزی، (. 1394ذکایی، محمد سعید و نوری، آرام )

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم،  .پژوهی فرهنگیجامعه .شهر نوسود

 .119-151شماره چهارم، زمستان، صص 

همایش ملی  .«های مرزی آذربایجان غربی بررسی کاربرد بازارچه» .(1393ذکی، پاشالو؛ یاشار، احمد ) 
 .آباد مغان پارس .گذاری های سرمایه مرزنشینی، توسعۀ پایدار و فرصت



 1397 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ دهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  204

 

های مرزی در اقتصاد ایران )نمونه موردی  تحلیلی سیاسی فضایی بازارچه(. 1391) یهاد یدزرقانی، س

، دوره شانزدهم، شماره یك، صص ینسانفصلنامه مدرس علوم ا. بازارچه مرزی باشماق مریوان(

23-2. 

های مرزی در توسعه روستایی مناطق مرزی )مورد نقش بازارچه(. 1391شرافت، سجاد و یاری، مجید )

، هاها و رهیافتهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش. : بازارچه مرزی مهران(مطالعه

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 در اقتصادی توسعۀ های شاخص پراکندگی بر تحلیلی(. 1389ضرابی، اصغر و احمد شاهیوندی )

 .17-32، صص 2، شماره 21، دوره ریزی محیطی جغرافیا و برنامه، ایران های استان

 در اقتصادی توسعۀ های شاخص پراکندگی بر تحلیلی(. 1389ضرابی، اصغر و احمد شاهیوندی )

 .17-32، صص 2، شماره 21، دوره ریزی محیطی جغرافیا و برنامه، ایران های استان

 .ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دومیل ناکامی نظام برنامهدال .(1385) یموسی و عنبری مهد طالب،

 .47-27،43، شماره پیاپی علوم اجتماعینامه 

 اسالمی جمهوری کشور های استان بندی رتبه(. 1390طحاری مهرجردی، محمد حسین و همکاران )

نشریه مدیریت اطالعات  .درمان و بهداشت بخش های شاخص به دسترسی لحاظ از ایران
 .356-369، صص 3، شماره 9، دوره سالمت

 اسالمی جمهوری کشور های استان بندی رتبه(. 1390طحاری مهرجردی، محمد حسین و همکاران )

نشریه مدیریت اطالعات  .درمان و بهداشت بخش های شاخص به دسترسی لحاظ از ایران
 .356-369، صص 3، شماره 9، دوره سالمت

تهران:  .ایران یجمهوری اسالمهای پایه و اصول آمایش مناطق مرزی  نظریه .(1380عندلیب علیرضا )

 دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

، باغ نظر(. توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران. 1388عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف ) 

 .12شماره 

 . تهران، نشر نیدرآمدی بر روش تحقیق کیفی(. 1392فلیك، اوه )

های  یافتگی مناطق روستایی استان (. بررسی و مقایسه توسعه1394مه ملکی )آبادی، یاسر و فاط فیض

، دوره اول، شماره اول، های رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی فصلنامه پژوهشایران، 

 .71-82صص 

، فرهنگی نواحی مرزی -های توسعۀ اجتماعی ها و فرصت محدودیت(. 1390گل وردی، عیسی )

 .43-34، صص، ، سال دوم، شماره سومگذاری سیاستفصلنامه رفاه و 

تهران: موسسه مطالعات و  .های مرزیبررسی موانع و مشکالت بازارچه(. 1381محمودی، علی )

 .10و  13های بازرگانی، شماره  پژوهش

 استانداری آذربایجان غربی. .نگاهی به منطقه آزاد ارس(. 1384مراتب، مریم )



 205  ...توسعه و مرز کیالکتید/  احمدرش

 

 
 

؛ نیافتگی مناطق کردنشین ایران مروری بر علل و عوامل درونی توسعه(. 1395مردوخی، بایزید )
http://bayezmardukh.com 

 

 اجتماعی، سایت مرکز آمار ایران -، بخش اقتصادی1390و  1395 اطالعات سرشماریمرکز آمار ایران، 

ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان  برتحلیل کارکرد مرز (. 1388موسوی، میرنجف )
 اصفهان. ریزی شهری، دانشگاه نامه دکتری جغرافیا و برنامه پایان .غربی

های گمرکی، مورد مطالعه، کولبران  تجربه کولبران مرزنشین و سیاست (.1397هدایت، عثمان )

های توسعه و حیات  سیاستشناسی مرز:  مجموعه مقاالت همایش ملی جامعه. شهرستان مریوان
 . دانشگاه کردستان.اجتماعی مرزنشینان

 .ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی .نظریه طبقه مرفه(. 1383وبلن، تورستاین )

ها و مناطق  های بهداشتی و درمانی استان (. بررسی شاخص1396یزدانی، محمد حسن و فرامرز منتظر )

 .4، سال ششم، شماره توسعه مجله بهداشت و .گانه کشور ایران ده

 
 

 

Asente, CW (2012). Unraveling the health- related challenges of women in the informal 

economy: accounts of women in cross- border trading in Accra, Ghana, Geojournal. 

Chandoevwit, worawan, (2004). Thailand’s cross border economy, a case study of sakaeoand 

chiangrai; Thailand development resources institute. 

Darlington, Y. and Scott, D. (2002). Qualitative Research in Practice Stories from the Field. 

Singapore, South Wind Productions. 

Hadder, H. (2003). Urbanisation and Regional Development, Maruzen, Planning: Mixing 

data,experts and Gis p, 3. 

Hassmanns, R. (2004). Measuring the informal economy: From employment in the informal, 

sector to informal employment. ILO Geneva, Working paper (53). 

Jones, Phillip N.; Wild, Trevor (1994). “Opening the Frontier: Recent Spatial Impacts in the 

Former Inner- German Border Zone”. Regional Studies, Vol. 28, No. 3: 259-273. 

Kratke,S. (1998) Regional integration or fragmentation? The German-Polish border region in 

a new Euorope, regional studies, Vol, 33.7. 

Leeboupao, Leeber, Phonesaly Souksavath, Phetsamone Sone, Souphith Darachanthara, 

Vanthana Norintha (2004). Lao PDR Cross Border Economy, Case Study In 

Dansavanh, Savannakhet, and Houaysai/ Tonpheung, Lao PDR, National Economic 

Research Institute. 44-59 

Moseley, Malcolm j, (2002). local rural development principles and practice. university of 

Gloucestershire. 

Pál, Ágnes, (2011). New results of cross border cooperation: The impact of border zones 
location on spatial feature of SZEGED’S trade. The Department of Social Geography 

and Regional Development Planning Humanitarian Policy Group Overseas 

Development Institute 111 Westminster Bridge Road London of the University of 

Debrecen & Institute for Euroregional Studies. 

Phangaphanga, Clement. (2007). Integrating Rural Development and Export Trade. 

Government of Malawi, Ministry of Industry, Trade and Private Sector Development. 

Pugliese patriza (2001). organic farming and sustainable rural development, a manifested and 

promising governance in sociological rural. European society for rural sociology. vol. 

41. 

Schneider, Friedrich (2005). Shadow Economies Around the World: What Do We Really 

Know? European Journal of Political Economy, Vol. 21 

http://bayezmardukh.com/
http://bayezmardukh.com/


 1397 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ دهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  206

 
Streeten, Elsevier (1997). The special Problems of Small countries. World Development, 

Stryjakwics, T. (2008). The changing role of border zones in the transferring economic of 

East- central Europe: The case of Poland, Geogoiurnal, vol, 44, No.3. 

Woodhan, Joma than, M. (1993). Ornament and Industry Design. In Industrial Design 

reflection of acentury. edited by Jocely de Moblet, Flammarim. Apci, Paris. 

 

 


