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 مقال��ه حاض��ر به روش کيفي و با هدف بررس��ي چگونگي تفس��ير مردم منطقه 
م��رزي مري��وان درخصوص تغييرات در حوزه نظام خانواده به تأثر از پديده تجارت 
مرزي صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق به کمک تکنيک مصاحبه  عميق، مشاهده 
مشارکتي و اسناد و مدارک گردآوري گشته اند و براي تحليل داده ها نيز روش نظريه  
زمينه اي استفاده شده است. با کمک روش نمونه گيري نظري و هدفمند با 28 نفر از 
مطلعين کليدي مصاحبه شده تا اشباع نظري حاصل گردد. داده هاي گردآوري  شده در 
قالب 38 مفهوم اساسي، 5 مقوله عمده و نهايتًا يک مقوله هسته ُکدگذاري و تحليل 
شده اند. 5 مقوله ُعمده عبارت اند از: رشد مخرب و ناموزون اقتصاد منطقه، گسست 
پيوندهاي خانواد گي، اس��تحاله ارزش هاي وف��اداري، زوال آمريت نهادين و نمادين 
والدين و لغزش بنيان هاي خانواده. مقوله هس��ته نيز که ديگر مقوالت ُکلي را ش��امل 
مي ش��ود مقوله »جهان زيست شکننده« نهاد خانواده است. توأمان سعي شده است تا 

از وضعيت برساخت شده نهاد خانواده، تبييني انتقادي نيز ارائه گردد.
 واژگان كليدي:

تجارت مرزي، تغييرات خانواده، جهان زيست، شهرستان مريوان، نظريه زمينه اي
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طرح مسئله
خان��واده به عنوان يك نهاد اجتماع��ي و قديمي ترين و كوچك ترين واحد بنيادي جامعه، 
شالوده حيات اجتماعي نيز هست. اين نهاد از ديرباز، سواي وظيفه استمرار نسل ها و بقاء 
نوع بشر، وظايف و نقش هاي متعدد ديگري همچون: فعاليت اقتصادي، آموزش و پرورش 
و اجتماعي كردن فرد را نيز عهده دار بوده است. نهاد خانواده يکي از مهم ترين حوزه هاي 
مطالعه و پژوهش در علوم انساني و رفتاري، به ويژه پژوهش هاي جامعه شناختي و مطالعات 
اجتماعي است كه به مثابه واقعيتي اساسي داراي سير تاريخي و دگرگوني  هاي متنوعي در 
ارتباط با پيرامون خودش مي باشد و با روش علمي قابل پژوهش و مطالعه است. معموالً 
در پژوهش هاي جامعه ش��ناختي و جامعه شناس��ي مسائل اجتماعي، روند و علل تغييرات 
نهاد خانواده، مسائل و مشکالت متفاوت خانواده ها از قبيل: تعهد و دوام خانواده، خشونت، 
خيانت، طالق، بچه هاي طالق، اعتياد در خانواده، تربيت فرزندان، معيشت و ازدواج فرزندان 
و غيره، به ويژه در جوامع درحال توس��عه از اهميت معرفت ش��ناختي  و اجتماعي بااليي 
برخوردار اس��ت. كاركردهاي ويژه و حياتي نهاد خانواده )تنظيم رفتار جنس��ي، جايگزين 
ك��ردن اعضا، جامعه پذيري، مراقبت و نگهداري، تعيين جايگاه اجتماعي، حمايت عاطفي 
و غيره( جايگاه برتري به اهميت مطالعه هر چه دقيق تر آن  بخشده است. عالوه بر مسئله 
اختالالت كاركردي خانواده ها، آنچه كه امروزه جزء اساس��ي ترين دغدغه ها و موضوعات 
مورد بررس��ي متفکران اجتماعي در جوامع در حال گذار به شمار مي رود، تغييرات عمده  
و س��ريع نهاد خانواده اس��ت كه در نتيجه تغييرات سريع و برون زاي دنياي مدرن تا حد 

زوال و فروپاشي آن نهاد محسوس و بحث مي شود.
  موقعي��ت ژئوپوليتيک��ي ايران، تأثيرپذي��ري از امواج ب��رون زاي تغييرات اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي را دوچندان نموده است. ايران، هم اكنون با 8000 كيلومتر خط مرزي 
با كش��ورهاي همسايه داراي 16 اس��تان مرزي است كه حدود 50 درصد از مساحت آن 
را ش��امل مي ش��ود و اين استان ها حدود 49 درصد از جمعيت كل كشور را در خود جاي 
داده كه به لحاظ زباني، قومي و مذهبي با كش��ورهاي همجوار داراي قرابت هاي بيش��تري 
هستند تا با نقاط مركزي كشور. شهرستان مريوان با 2259/5 كيلومتر مربع مساحت، در 
125 كيلومتري ش��مال غربي سنندج، در استان كردستان، حدود 110 كيلومتر با استان 
كردنش��ين س��ليمانيه عراق مرز مشترک دارد و براساس آمار سرشماري سال 1390 كل 
جمعيت آن166950 نفر اس��ت كه از اين تعداد، 84452 نفر را مردان و 82498 نفر را 
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زنان تشکيل مي دهند و 120996 نفر در شهر و 45954 نفر در مناطق روستايي ساكن 
هستند)س��ايت استانداري كردستان و فرمانداري مريوان(. در فاصله 16 كيلومتري غرب 
اين شهرس��تان مرز باش��ماق1 واقع اس��ت كه در حال حاضر تمامي فعاليت هاي يك مرز 
رس��مي و تجارت مرزي  رس��مي در آن جريان دارد. شهرس��تان مريوان تا سال هاي  قبل 
از انقالب 1357، مناس��بات همه جانبه اندک ولي مس��تمري با شهرهاي  همسايه داخلي 
و خارجي اش داش��ته، معيش��ت مردم اين منطقه مبتني بر كشاورزي و دامداري بوده، از 
لحاظ عقايد مذهبي منس��جم، وضعيت رفاه مردم به جز قش��ر خوانين )آن هم با اندكي 
تفاوت( هم سطح بوده و تغييرات فرهنگي در آن موجود، اما بسيار نا محسوس بوده است. 
امروزه، در اين منطقه سياس��ت گذاري هاي مختلف ملي و شرايط به خصوص منطقه اي و 
ويژگي هاي مختلف اكولوژيکي، فرهنگي، زباني، مذهبي و غيره و همچنين تحوالت منتج 
از مدرنيزاسيون در منطقه به وضوح حضور دارند. اين منظومه عوامل و شرايط به تعامالتي 
منحصربه فرد در ميان نهادهاي اجتماعي گوناگون دامن زده است. نهاد خانواده يکي از اين 
جنبه هاي بسيار مهمي است كه در قياس با زمان هاي گذشته تغييرات ملموس فراواني را 
در خود به نمايش مي گذارد. يقيناً، بررسي جامعه شناختي نهاد خانواده و تغييرات صورت 
گرفته در اين نهاد از اهميت خاصي برخوردار اس��ت اما در اين مقاله س��عي بر اين است 
كه بر اس��اس درک و تفس��ير افراد آن جامعه، به بازسازي معنايي تغييرات صورت گرفته 
در نه��اد خانواده در اين محيط پرداخته ش��ود. به عبارت ديگر، اين پژوهش در نظر دارد 
تا تغييرات صورت گرفته در حوزه نظام خانواده را به تأس��ي از تجارت مرزي و بر اس��اس 

درک و تفسير مردم منطقه از اين تغييرات مطالعه نمايد. 

پيشينه مطالعه
خان��واده هس��ته اوليه جامعه و مبدأ تش��کيل س��ازمان هاي اجتماعي مي باش��د. به زعم 
مالينوفسکي2، خانواده و طايفه مقارن يکديگر وجود داشته و اين مقتضيات جامعه بود كه 
معلوم مي كرد كداميك بر ديگري برتري و اهميت بيشتري دارد. به نظر دوركيم3 پيدايش 
خانواده و تطور تدريجي آن به موازات تحول اجتماعي و تکامل انسان انجام گرفته و ادامه 
دارد )مزاري،1390(. با توجه به اهميت نهاد خانواده و عليرغم قدمت تأسيس بازارچه هاي 
1. Bashmaq
2. Malinofski
3. Durkheim

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...



64

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و دوم/ تابستان 1392

مرزي و تغييرات اقتصادي در ايران و ارتباط تنگاتنگ دو نهاد اقتصاد و خانواده، تحقيقاتي 
را كه به طور مس��تقيم در اين باره صورت گرفته باشند، اندک اند. كارهاي انجام گرفته نيز 
اكث��راً به بعد اقتصادي  بازارچه ها )نورمحمدي، 1371(، تأثير بازارچه ها بر اقتصاد مناطق 
م��رزي )رازيني و باس��تاني، 1375؛ پير بوداقي، 1379؛ عبدي، 1387 و اس��ماعيل زاده، 
1386(، جنبه هاي آمايش سرزميني و توسعه فضايي مناطق مرزي )فخر فاطمي، 1383 
و رحيمي، 1382( متمركز بوده است. پژوهش مرتبط با موضوع مقاله حاضر عبارت است 
از:»عوامل پيش بيني كننده گرايش زوجين به طالق در مناطق مرزي« كه توسط قادرزاده 
و ديگران)1391( با روش پيمايش به انجام رسيده است. بر مبناي نتايج توصيفي، با وجود 
ش��ناخت باالي زوجين از هزينه ها و عواقب طالق در جامعه، گرايش متوسطي نسبت به 
طالق در ابعاد عاطفي و رفتاري آن در شهر مرزي بانه وجود دارد. بر مبناي نتايج تبييني، 
مهم ترين عامل پيش بيني كننده گرايش به طالق، متغير نابس��اماني اجتماعي بوده است 
كه خود متأثر از تغييرات ارزش��ي و محيطي )رش��د تجارت مرزي و اقتصاد غيررس��مي، 
تغييرات ش��ديد در وضع اقتصادي منطقه، افزايش نامتعارف حجم س��رمايه اقتصادي در 
ميان بخشي از مردمان اين منطقه( مي باشد. اين مسئله نشان از آسيب پذيري باالي كانون 
خانواده، كم بها شدن خانواده و ارزش هاي خانوادگي در مناطق مرزي دارد كه در سطوح 
كالن مي تواند تزلزل اجتماعي را در اجتماع دامن زند. ديگر پژوهش مرتبط عبارت است 
از:»سنت، نوسازي و خانواده« كه توسط » محمدپور و ديگران « )1388( انجام گرفته و در 
آن با استفاده از رهيافت روش تحقيق تركيبي همزمان زاويه بندي شده، تغييرات و تداوم 
خانواده در اجتماعات ايلي با تأثير از فرايند و پيامدهاي مدرنيزاسيون در ميان ايالت منگور1 
و گورک2 بررسي شده است. بر مبناي يافته هاي تحقيق خانواده در بين ايالت مذكور هم 
از نظر س��اختاري كاركردي و هم از نظر معنايي تفس��يري در معرض تغيير بوده است و 
سه مؤلفه نوسازي )شهرنشيني، آموزش مدرن و رسانه هاي ارتباطي( بر افول ابعاد سنتي 
خانواده و پيدايش ش��کل مدرن آن مؤثر بوده اس��ت. از منظر مصاحبه شوندگان، با وجود 
باالرفتن سطح استاندارد زندگي، احترام به والدين و بزرگساالن و نيز روابط خويشاوندي 

در نزد خانواده هاي منطقه كاهش يافته است. 
 به هرحال با نگاهي هرچند گذرا مي توان جاي خالي مقوله تغييرات خانواده به تأثير 

1. Mangur
2. Gawrk
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از تغيي��رات بعد اقتصادي جامعه، بويژه بعد تجارت مرزي را در اين پژوهش ها مش��اهده 
نمود. لذا با توجه به اهميت هر دو مقوله خانواده و تجارت مرزي و تعامل و تأثيرات آنها 

بر همديگر، انجام مطالعه حاضر ضروري و قابل توجيه است.

روش شناسي مطالعه
تحقيق حاضر در چارچوب روش شناس��ي كيفي و به صورت تركيبي از روش مردم نگاري 
انتقادي1 و نظريه زمينه اي2 اجرا و تحليل شده است. داده ها با كمك تکنيك  مصاحبه عميق، 
مش��اهده مشاركتي و اسنادي به جهت بازس��ازي معنايي رفتارها و كنش هاي كنش گران 
در خصوص تغييرات نهاد خانواده درمنطقه مرزي مريوان جمع آوري ش��ده اس��ت. هدف 
نهايي نيز دس��تيابي به مدلي نظري، با كمك » تفس��ير تفسيرها ي « كنش گران مي باشد. 
تحقيق ه��اي مردم نگارانه انتقادي به صورت كارهايي ميداني و با روحيه طبيعي گرايانه3 و 
بس��ترمند4 در يك پيوس��تار اميك اتيك پديده  ها را در بس��تر طبيعي شان مطالعه نموده 
و محق��ق بازاندي��ش به ارائه توصيفي ضخيم5 از موضوع م��ورد مطالعه و جوانب مختلف 
آن اق��دام مي كند )محمد پور، 1390: 215(. پژوهش انتقادي داراي ديدگاهي انتقادي و 
حمايت گرايانه نيز هس��ت كه جهت توانمندس��ازي مردم براي چالش با شرايط سلطه گر 
)كراس��ول، 1998: 37 و ايم��ان، 1388: 316(، به ش��رايط نابرابر اجتم��اع كه به خاطر 
نظامي از قدرت، منزلت، امتياز و اقتدار موجب حاش��يه اي شدن افراد، طبقات، قوميت و 
جنس��يت هاي مختلفي ش��ده اند، مي تازد. نظريه زمينه اي نيز روش شناسي ويژه اي است 
مبتني بر بنيان هاي تفس��يري برس��اختي و با هدف نظريه سازي از داده ها و جهت توليد 
معرفت متقن و باورپذير توس��ط بارني گالس��ر6 و آنزلم اشتراوس7 در سال 1967 ايجاد و 
بس��ط يافته اس��ت. هدف نظريه زمينه اي نيز كاوش در فرايندهاي اجتماعي و تعاملِي در 

حال ساخته شدن و روزمره توسط عامل هاي اجتماعي است.

1. Critical Ethnography
2. Grounded Theory
3. Naturalism
4. Contextual
5. Thick Description
6. Barney Glaser
7. Anselm Strauss

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...
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 ميدان مورد مطالعه ، شهرستان مريوان است كه به صورت نمونه گيري نظري1 هدفمند2 
و رعايت معيار اش��باع نظري3، حدود 28 نمونه از مطلعين كليدي4 مورد مصاحبه عميق 
قرار گرفته اند. عالوه بر دروازه بانان خبري5 از اس��ناد و داده هاي اداره هاي مرتبط همانند 
بهزيس��تي، ش��بکه بهداش��ت و درمان و ثبت احوال نيز بهره گرفته شده است. داده هاي 
به دست آمده را كه متون مکتوب مصاحبه ها و يا اسناد هستند نيز با استفاده از تحليل هاي 
متوالي6 و كدگذاري تفسير نموده ايم تا به تحليل پيامدهاي ظهور پديده رسيده ايم. نهايتاً 
اينکه س��عي شده است تا با بازسازي ساختارهاي معناي عيني موضوع، بتوان به ساختار 
پنهان معناي آن دست يافت )مروستي، 2004: 38( و اين امر در قالب مدل نظري ويژه اي 

ترسيم و به نمايش در آمده است.

چارچوب مفهومي
در پژوهش ها و مطالعات كيفي، نظريه ها نقشي الهام بخش و مکمل گونه دارد و براي ايجاد 
حساسيت نظري مفهومي جهت كمك به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسائل و مقوله هاي 
مورد پژوهش، تدوين سؤاالت عمومي و هم چنين تدوين چارچوب مفهومي تحقيق به كار 
مي رود )محمد پور، 1388: 314-311(. پارادايم انتقادي7 نيز با هستي شناسي واقع گرايي 
تاريخي خودش، ضمن تأكيد بر درک پذيربودن واقعيت ها، تاريخي و بسترمندبودن آنها را 
نيز تأييد نموده و معرفت را ماحصل تعامل محقق و سوژه  مورد تحقيق بيان مي كند و اگرچه 
واقعيت هاي اجتماعي را به گونه اي در نظر مي گيرد كه در خالل زمان و تحت تأثير عوامل 
اقتصادي، فرهنگي، سياسي، قومي و جنسيتي شکل گرفته اند، اما معتقد است كه شرايط 
و ساختارهاي محدودكننده اي8 وجود دارند كه به درک نادرست و بيراهه رفتن واقعيت ها 
و تصنعي بودن آنها مي انجامند. در اين پاردايم واقعيت ها چنداليه در نظر گرفته مي شوند 
و سطح ظاهري واقعيت ها باز نما گر بي نقص سطوح زيرين آنها نمي تواند باشد، نظريه ها يا 
تبيين هاي انتقادي معتبر آنهايي اند كه پراكسيس اجتماعي به دنبال داشته و بينش هاي 

1. Theoretical Sampling
2. Purposive
3. Theoritical Saturation
4. Key Informants
5. News Gate keeper
6. Sequential Analysis
7. Critical Paradigm
8. Cramping
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راستين در بستر زندگي عملي انسان ها به وجود آورند و تبيين هاي انتقادي آگاهي بخش 
و رهايي بخشي باشند كه در عين انتقادي بودن، به توضيح چرايي وقوع رويدادها و وقايع 
اجتماعي اقدام كرده و به افشاء اسطوره ها و شرايط زيرين واقعيت ها و تناقض ها بپردازند. 
بر اس��اس چارچوب مفهومي حاكم در تحقي��ق حاضر، نظام خانواده به مثابه واقعيتي 
اجتماعي و برس��اختي داراي تاريخ، رويه، اش��کال و تغييرات متفاوتي است كه به گونه اي 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم در خالل زمان، تحت تأثير عوامل مختلف اقتصادي، فرهنگي، 
سياسي و غيره قرار داشته و از سطوح و ابعاد عيني متفاوتي برخوردار است و از جنبه هاي 
گوناگوني با ديگر نهادها و خرده نظام هاي جامعه، از قبيل خرده نظام اقتصاد، در تعامل و 
كنش متقابل است. تجارت مرزي در ابعاد رسمي و غيررسمي آن، در ارتباط با نهاد خانواده 
در شهرستان مريوان به گونه اي عمل نموده است كه در سال هاي اخير، به ويژه از 1371 
ب��ه بعد، اين تصور را بر س��اخت نموده كه خانواده ب��ه تأثر از تجارت مرزي دگرگوني هاي 
ش��ديدي را متحمل گشته اس��ت. همچنين، مجموعه مناسباتي از دانش و قدرت طوري 
درهم تنيده اند كه مجموعه روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، جنسيتي، 
زباني ِ س��لطه طلبي را در حول نهاد خانواده در جامعه مريوان برپا ساخته اند كه در جهت 
زوال كرام��ت اف��راد و خانواده ها س��ير مي كند و معرفت عامه يا عقل س��ليم1 نيز مدام از 
جانب اين مناس��بات س��لطه گر و ابهام انگيز مخدوش مي شوند. وضعيت اقتصادي منطقه 
مريوان به خاطر پديده تجارت مرزي براي نظام خانواده، از جمله س��اختارهايي اس��ت كه 
به گونه اي تحديدگر و س��لطه طلب عمل مي نمايد، هرچند كه از برخي جنبه ها به بديهي 
ب��ودن وضعيت خانواده يا ديگ��ر نهادهاي اجتماعي منطقه مريوان دامن زده اس��ت. لذا 
رسالت روش شناسي تحقيق و محقق  ايجاب مي نمايد تا معرفتي انتقادي و افشاگر بر عليه 
س��اختارهاي نابرابر و س��لطه جو بسط يابد تا بدين شيوه بتوان نظام خانواده و افراد عادي 
جامعه مريوان را به روش��نفکراني دگرگون س��از مبدل نموده و به افش��اگري در خصوص 
سطوح و جنبه هاي كاذب و استثمارگر ساختاري همانند نظام اقتصادي حاكم در مريوان 
به ويژه اقتصاد ناش��ي از تجارت مرزي در مريوان دس��ت زنند، حتي اگر در سطح كوچك 

و اندک خانواده خودشان باشد.

1. The Common Sense

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...
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يافته ها و داده ها
بر اس��اس درک و تفس��ير مردم، تجارت مرزي به مثابه اصلي ترين منبع معيش��تي مردم 
منطقه از اساسي ترين عواملي بوده كه توانسته است از مجاري مختلف و با شدتي نايکسان، 
تغييراتي را در جامعه به بويژه در بعد اقتصادي خانواده هاي مريواني دامن بزند. تجارت مرزي 
در شهرس��تان مريوان به  طرق مس��تقيم و غيرمستقيم به رفاه اقتصادي و بهبود وضعيت 
معيشتي مردم منطقه انجاميده است، اما اين تأثيرات بالنسبه مفيد اقتصادي از ديد مردم 
از توزيع و ش��دت نامساوي و نابرابرانه اي برخوردار بوده است و همين موضوع باعث شده 
است تا جامعه مريوان از جوانب مختلفي وضعيتي ناموزون به خود بگيرد. ملقمه 1 يا پيکره 
وضعيتي موقعيتي ناموزون برساخته شده  از تفاوت هاي همه جانبه هستي شناختي و معرفتي 
تا معيشتي ميان روستا و شهر، به گونه اي است كه از ديد كنش گران جامعه مورد مطالعه، 
عالوه بر تأثير عامل تجارت مرزي، عوامل و داليل ديگري نيز همچون تکنولوژي هاي جديد 
ارتباطي كه به ميانجي مرز در دسترس عموم افراد و خانواده ها مي باشد در ظهور شرايط 
حاكم بر اين منطقه دخيل بوده است. به هرحال، پديده تجارت مرزي و عامل جاذبه  هاي 
شهري و دافعه  هاي روستايي و همچنين ورود و حضور تکنولوژي هاي ارتباطي و عرصه هاي 
اساسي بازنمايي2 خويشتن يعني خيابان و بازار همگي جرياني ويژه و تعامالتي به خصوص 
را از جانب كنش گران آن جامعه به دنبال داشته اس��ت. تفس��ير افراد مورد مطالعه نيز در 
خصوص جايگاه، وضعيت و آينده نهاد خانواده در اين جامعه به گونه اي است كه مي توان 
آن را به مثاب��ه ملقمه و وضعيتي پروبلماتي��ك قلمداد كرد كه نهاد خانواده در مريوان در 
آن به س��ر مي برد و در لفافه اي از ابهام و آكنده از هراس تداوم دارد و تعامالت مرتبط با 
نهاد خانواده در اين وضعيت و بس��تر مس��ئله مند به گونه اي است كه بر اساس يافته هاي 
تحقي��ق مي ت��وان آنها را در 38 مفهوم، 5 مقوله عمده كدبن��دي نمود. همان طور كه در 
جدول ش��ماره 1 نش��ان داده شده است، اين مقوالت عبارت اند از: رشد مخرب و ناموزون 
اقتصاد منطقه، بحران پيوندهاي خانوادگي، بحران ارزشي خانواده ها، زوال آمريت نهادين 
و نمادين والدين، لغزش بنيان هاي خانواده. مقوله هسته اي كه بتواند 5 مقوله فوق را در 
بر گيرد، هراس��ي اس��ت كه مردم به خاطر آينده مبهم خانواده ها و مشکالت و بحران هاي 

كنوني نهاد خانواده در مريوان احساس مي كنند.

1. The Amalgam
2. Representation
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جدول 1: جدول مفاهيم و مقوالت تغييرات نظام خانواده در شهرستان مريوان

مقوله هستهمقوله عمدهمفاهيمرديف

1

ش��غل كاذب، بازارها و پاس��اژها، امکانات تفريحي خصوصي و نابرابر، 
روحيه پول جويي س��يري ناپذير، آپارتمان و ساختمان هاي چندطبقه 
و مجلل در كنار خانه  هاي فقيرانه بس��يار، ماش��ين هاي مدل باال، رشد 
قيمت زمين و خانه، طبقات مرفه و فقير، شکاف شهر و روستا، فرهنگ 

تن آسايي، حاشيه نشيني بي رويه 

رشد مخرب و 
ناموزون اقتصاد 

منطقه

جهان زيست 
شکننده

2
كاهش صميمي��ت، كاهش رابطه فيزيکي خانواده ه��ا، كاهش احترام 
بزرگ ترها، كاهش اندازه خانواده ها، روابط ابزاري، مصلحت گرايي هاي 

خودخواهانه

گسست 
پيوندهاي 
خانواد گي

3

تضعي��ف ارزش هاي ديني حامي ازدواج و خان��واده، زوال اخالقيات و 
ش��رم و حيا، شکس��ت قبح اجتماعي طالق، غلبه ارزش هاي مادي بر 
اعتماد افراد، رواج فيلم و انديشه هاي بنيان افکن در خصوص خانواده، 
كاهش تعهد خانوادگي، فساد اخالقي، خيانت جنسي، قتل هاي ناموسي، 

ازدواج هاي مکرر

استحاله 
ارزش هاي 

وفاداري

4
بهبود قدرت اقتصادي زنان، ارتقاي قدرت اقتصادي فرزندان، مش��غله 
زماني و اقتصادي سرپرس��تان خانواده، اختالل و ضعف بنيان تربيتي، 

سست شدن هنجارهاي مذهبي خانواده

زوال آمريت 
نهادين و 

نمادين والدين

5
مدگرايي مفرط، ظاهرپرستي جوانان، مالک هاي ظاهري انتخاب همسر، 
ازدواج زودرس، احساسي بودن آشنايي هاي افراد، بي برنامگي و بي هدفي 

در انتخاب و ادامه مسير زندگي

لغزش 
بنيان هاي 

خانواده

رشد مخرب و ناموزون اقتصاد منطقه
رشد كمي وضعيت اقتصاد خانواده ها در منطقه مريوان واقعيتي است كه به لحاظ ظاهري 
و از روي مؤلفه هايي همچون بافت و مصالح معماري خانه ها، شيوه پوشاک و ظاهر افراد، 
وس��ايل آش��پزخانه و مبلمان و دكوراس��يون داخلي خانه ها، مغازه ها و اجناس موجود در 
سوپر ماركت ها و بازار و مجتمع هاي تجاري و تعدد بانك ها و پاساژها در شهر مريوان قابل 
رؤيت و امري مس��لم اس��ت. رشد برخورداري مادي منطقه و دسترسي به تکنولوژي هاي 
نوين ارتباطي نظير ماهواره، اينترنت و تلفن همراه در سطوح زيرين جريان ها و پديده هاي 
جديدي را به همراه داشته است. البته رشد ناموزون اقتصادي در منطقه نمي تواند به تنهايي 
برآمده از فعاليت هاي تجارت مرزي در منطقه در نظر گرفته شود و در برساخت شدن اين 
شرايط اجتماعي عالوه بر تجارت مرزي، امواج نوسازي و سياست گذاري هاي ملي و فراملي 
در تش��ديد موضوع دخالت داش��ته اند. »علي« در تأييد نقش تجارت مرزي در تغييرات 

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...
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اقتصادي و توأم گش��تن اين مقوله با دسترسي به رسانه هاي نوين ارتباطي، به مثابه يکي 
از مظاهر مدرنيزاسيون، اين گونه مي گويد:»اگر مرز و فعاليت هاي تجارت مرزي در مريوان 
نمي بود و مردم آن همه پول را از مرز به دست نمي آوردند، حتي اگر ماهواره هم يك عالمه 
تبليغ مي كرد، مردم پول نمي داش��تند تا بروند چيزي بخرند يا مدي بزنند و خودش��ان را 
با ماهواره تطبيق دهند. اما در اين چند س��ال گذش��ته اگر هر بچه اي هم به مرز مي رفت 

مي توانست به اندازه الزم و فراتر از نيازش پول به دست بياورد و ...«. 
 رش��د ناموزون وضعيت اقتصادي، به خاطر ناعادالنه بودن توزيع درآمدهاي تجارت 
مرزي در منطقه، به تش��ديد تضاد طبقاتي انجاميده اس��ت و دو طيف » مرفه ثروتمند« و 
» فقير « با فاصله زياد اقتصادي را در منطقه شکل داده است. عمده درآمدهاي اقتصادي 
ناش��ي از تجارت مرزي در ابعاد رس��مي و غيررس��مي )قاچاق( آن عايد تعدادي بالنسبه 
اندک از مردم منطقه، به ويژه آنهايي كه از قبل داراي برخورداري اقتصادي بااليي بوده اند، 
گشته  است. اين طبقه ثروتمند جديد بنابر شرايط ساختاري منطقه و فرصت هاي تجارتي 
پيش آمده صرفاً به انباشت سرمايه هاي هنگفت اقدام نموده اند و فاقد چيزي به نام دانش 
اقتصادي هس��تند كه از قابليت تبديل س��رمايه اي ويژه به نوعي ديگر از سرمايه برخوردار 
باش��ند و آنان  صرفاً حريص به انباش��ت بيش از پيش ثروت به هر نحو ممکن، هس��تند. 
طبقه فقير جامعه  نيز فقط به كارهاي دون پايه و شغل هاي جانبي و خدماتي و كاذب )از 
قبيل: كولبري1، دست فروش��ي، رانندگي، كارگري، باغباني و غيره( مشغول اند تا به امرار 
معاش و گذران زندگي روزمره بپردازند. البته ناگفته نماند كه به خاطر تش��ديد مبادالت 
و تزريق انبوه پول به جامعه مريوان مقدار درآمدهاي اين افراد به نس��بت دوره هاي قبل، 
رش��د چشمگيري داشته اس��ت اما قياس درآمدهاي ثروتمندان و فقيرها از منبع تجارت 
مرزي در اين شهرس��تان غيرمنطقي اس��ت. »مجي��د« نابرابري هاي توزي��ع اقتصادي و 
درآمدي مردم منطقه و تغييرات منزلتي و موقعيتي خانواده ها را اين گونه تشريح مي نمايد: 
»واهلل، از لحاظ اقتصادي مرز و تجارت مرزي در مريوان باعث نابودي برخي خانواده هاي 
مريواني و سر برآوردن قارچ گونه بعضي خانواده هاي ديگر شده است. اصاًل مرز باعث شده 
تا جماعتي خيلي زياد به بيراهه و نابودي بروند و عده اي تازه به دوران رس��يده مثل زالو 
ع��ده اي بدبخت را اس��تثمار  كنند و هر طور كه خودش��ان مي خواهن��د به كارگرها كار و 

1. کولبري پديده اي است که به جابجايي بارها )اجناس( در منطقه مرزي توسط افراد کولبر به وسيله 
پشت و در قبال مزد و اجرتي از جانب صاحب بار انجام مي گيرد.
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جنس و بار بدهند و خودش��ان پيش��رفت مادي  كنند و فقرا هم بدبخت تر  شوند. يك عده 
قليلي هم طبقه متوسط  هستند كه اكثراً كارمندند و راضي به حقوق ماهانه  هستند. فکر 
مي كنم مرز در مريوان، هيچي كه فايده نداشته بلکه ضرر اساسي هم براي مردم منطقه 
داش��ته و اگر منطقه ما به جاي مرز چهار كارخانه توليدي مي داشت ديگر كارهاي كاذب 
و زودگذر و موقتي نمي بود و مردم خوب مي توانستند براي زندگي شان برنامه ريزي كنند 
و بچه ها و زن و زندگي ش��ان را تربيت و اداره كنند و امنيت ش��غلي و مالي مي داش��تند 
و عدم آس��ايش رواني كنوني را نيز نداش��تند«. صحبت هاي انضمامي تر »رحمان«، راجع 
ب��ه جايگاه اقتصادي مرز و تجارت مرزي در تغييرات زندگي خانواده هاي جامعه مريوان، 
شنيدني است: »جامعه و خانواده  در گذشته در آسايش و آرامش و راحتي بودند و به جز 
اندكي از مردم و خانواده ها، همگي از لحاظ نيازهاي معيش��تي و خوراک ش��ان هم سطح 
بودند و به خاطر نزديکي و هم س��طحي افراد، فقر عامل زياد مهمي براي حزن و ناراحتي 
مردم نبود. »دوينه و روغن« بود و تمام! برخي ثروتمندها هم كم و بيش برنج داش��تند 
تا بخورند و فقيرها هم عيدها برنج مي خوردند. اگر محله هايي مثل »بهاران« و »نوبهار« 
و »موس��ك 1 و 2« در مري��وان را نگاه كني خانه هايي ب��ا چندين طبقه و ارتفاع و نما و 
امکانات س��اخته ش��ده؛ ولي در محله هايي ديگر مثل »چهارباغ« و »دارس��يران قديم« و 
»كونه ديو« خانه ها يك زيرزمين و همکف دارند. اين ها تأثيرات بدي بر روحيات و زندگي 
بچه ها و زن ها گذاشته است. امروزه ادعا زياد شده، توقع ها از بزرگ خانه )سرپرست( باال 

رفته و زياد شده است«.
برجسته شدن جايگاه ثروت و پول در زندگي مردم منطقه و گسترش روحيه پول پرستي 
و س��ودجويي، زوال معرفتي و دانش علمي را به دنبال داش��ته و جايگاه سواد و تحصيل را 
در قياس با جايگاه ثروت در ميان خانواده ها تنزل داده اس��ت. »ش��يركوه « اين مسئله را 
اين گونه عنوان مي كرد: »...بخش خاوميرآباد1 در شهرستان مريوان كه پديده تجارت مرزي 
در روستاهاي آن به نسبت ديگر بخش ها از وسعت و شدت بيشتري برخوردار است، داراي 
بيش��ترين افراد ترک تحصيل نموده اس��ت. بچه ها همه چندرقاز پول پيدا كرده اند و در 
خانواده خود شورش به راه انداخته اند، فکر مي كنند مرز تا ابد براي شان باقي مي ماند ...«.

عالوه بر تنزل جايگاه س��واد در منطقه، جايگاه تخصص و مهارت هاي فني در منطقه 
نيز به ش��دت پايين اس��ت و عمده گرايش جوانان به فعاليت هاي مرزي زودبازده، كاذب 

1. Khawmirabad
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و پر درآمد اس��ت. تمکن اقتصادي ثروتمندها با خودش نوعي » فرهنگ تن آس��ايي « را در 
جامعه ترويج داده و روستا به مثابه جايگاه كار و فعاليت طاقت فرسا در قياس با شهر مقام 
و جايگاهي نازل تر يافته اس��ت و همين مس��ئله در رش��د بي رويه مهاجرت  به شهر مؤثر 
بوده اس��ت. به دنبال رشد فزاينده مهاجرت ها به ش��هر، پديده حاشيه نشيني نيز بر ديگر 
مسائل شهرستان افزوده شد. بر اين اساس عماًل بافتي حاشيه نشين و مسئله سازي شکل  
گرفته بود كه هنجار ش��کني هايي چون برق دزدي، آب دزدي و غيره در آن ش��ايع است. 
در بافت حاشيه نش��ين فرهنگ تازه و دورگه روس��تا شهري ظهور كرده كه التقاطي است 
از رفتار هاي روس��تايي ولي شهري  منشانه و انتظاراتي شهري مآبانه. »احمد« در اشاره اي 
كوتاه اين موضوع را اين طور متذكر مي ش��ود: »اكثر افراد ما هم از روس��تا آمدند و هيچي 
كه خانه و مسکن شخصي نداريم، تازه فرهنگ شهري هم نداريم و بدبختانه لباس به نام 
و ظاهر مدرن ماهواره اي )چس��ب و جلف و اجق وجق!( مي پوش��يم و مي آييم در خيابان 

وضعيت خود و جامعه مان را هم خراب تر مي كنيم«.
تفسير تجارب زيسته مردمان منطقه كه نشان از نوعي تبيين انتقادي وضعيت منطقه 
دارد، بر رش��د مخرب و ناموزون بعد اقتصاد در زندگي خانواده هاي منطقه مريوان داللت 
دارد كه اقتصاد بومي منطقه، س��بك زندگي، روابط اجتماعي و مناس��بات خانوادگي را 

مختل نموده است. 

گسست پيوندهاي خانوادگي
خانواده، تعامالت و ساختار خانواده از اساسي ترين مؤلفه هاي شکل بندي حيات اجتماعي 
است اما براساس يافته هاي تحقيق، مردم منطقه مريوان از گسست پيوندها و صميميت 
و ارتباط��ات مي��ان اعضاي خانواده ترس و ه��راس دارند. آنان معتقدند كه در گذش��ته 
سلس��له مراتبي از احترام و اعتبار بين فاميلي و حتي بين كوچك تر و بزرگ ترها س��اري و 
جاري بود. افراد خانواده به همديگر احترام گذاشته و بسياري از امور و مشکالت احتمالي در 
همين ساختار و خيلي ساده رفع و رجوع مي شد. اما امروزه فايده گرايي و مصلحت گرايي هاي 
فردگرايانه و خود مدارانه جديدي كه مقتضاي زندگي در اين س��اختار اجتماعي ثروت گرا 
و پول دوست است، باعث شده تا افراد فرصت مراوده با همديگر را نداشته باشند و همين 
كاهش حضور فيزيکي ميان افراد، رحم، مروت و احس��اس مس��ئوليت انس��اني و مذهبي 
س��ابق افراد را در قبال ديگر هم ش��هري ها و حتي فاميل بسيار نزديك شان كاهش داده و 
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هر كس بيش��تر به فکر ترقي و آس��ايش مادي زندگي خويش اس��ت. »آزاد« اين موضوع 
را اين گونه بيان مي كند: »ش��ما االن شهري مثل پاوه را در نظر بگيريد مثاًل مي گن شهر 
پاوه 85 درصد از آنها كارمنداند و يا اداري اند، يعني هيچ ربطي به مرز ندارند. خوب برو 
ميان اون ها مي بيني هم زندگي شان خوش تره هم تفريح و مسافرت و معاشرت شان. االن 
اگر مرز باش��د و طرف در مرز كار داش��ته باش��د به خدا قسم فکر نمي كنم در ماه يك بار 
هم گذرش به خونه برادرش هم بيفته. اما اگر طرف اداره اي باش��د حداقل رفت و آمدي، 

معاشرتي، حرفي، سيراني )پيك نيك( و تفريحي ميره...«.
 از ديدگاه افراد مورد مطالعه، اين گسس��ت پيوندها و روابط خانوادگي ميان والدين 
و فرزندان و ديگر خويش��اوندان، حاد تلقي و تفس��ير گشته است. اما اين شدت و وخامت 
هنوز به درجه اي نرس��يده اس��ت كه بتوان از خطر فروپاش��ي نهاد خانواده در اين منطقه 
سخن گفت. »قادر« با همه دلواپسي هايي كه در سخنانش راجع به ارتباطات خانواده ها در 
مريوان ابراز مي كرد باز هم اميدوارانه كاركرد برنامه هاي اخالقي و نقش مذهب در خانواده 
را اين گونه اشاره مي كرد: »بعضي خانواده ها با گرايش هاي ديني وجود دارند كه بر اساس 
اصولي خاص و ش��فاف دين را پذيرفته و در زندگي به كار مي گيرند و هنوز خانواده ش��ان 
داراي برنامه و اعتبار و احترام اس��ت وگرنه خانواده ها در كل رو به نابودي اس��ت و بچه ها 

خيلي به ندرت حرف بزرگ ترهايشان را گوش مي كنند و مطيع شان نيستند«.

استحاله ارزش هاي وفاداري
خانواده ها در هر جامعه اي به تناس��ب فرهنگ حاكم ب��ر آن، مجموعه ارزش هاي اخالقي و 
تعهدات به خصوصي در قبال همديگر و همچنين در قبال ثبات و صالبت زندگي مشترک 
و نيز در خصوص پرورش و تربيت فرزندان شان دارند. نظر غالب بر اين است كه در جوامع 
با صبغه سنتي به دليل غلبه وجدان جمعي ديني اين تعهدات و پايبندي ها به مراتب بيشتر 
از جوامع مدرن اس��ت. با توجه به ضعف هاي اساس��ي )ديني، تحصيلي، منزلت اجتماعي، 
موقعيت اقتصادي و غيره( كه در معيارها و س��اليق اغلب افراد منطقه براي انتخاب همسر 
وجود دارد و همچنين با توجه به مهيا شدن امکان فرصت هاي جديدي از مراودات كالمي و 
فيزيکي ميان افراد با جنسيت هاي مختلف در منطقه، كه به تأسي از تکنولوژي هاي ماهواره، 
اينترنت و تلفن همراه، سپهرهاي عمومي از قبيل بازار و خيابان و مسافرت هاي بين شهري و 
حتي برون مرزي و آشنايي با فرهنگ هاي متفاوت ديگر حاصل گشته است، هم اكنون هراس 
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گسيختگي و زوال تعهد خانوادگي و مسائل اخالقي زوجين و خيانت هاي عاطفي و جنسي 
آنها در قبال همديگر از جمله اساسي ترين معضالت خانواده هاي اين شهرستان است. همين 
هراس از زوال اخالقيات باعث حساسيت فزاينده طرفين و خانواده ها به رفتارهاي همديگر 
گشته و در صورت اثبات درجاتي هر چند ضعيف از اين گونه رفتارها، پديده قتل هاي ناموسي 
رخ مي دهد. اگر امکان انجام اين قتل ها كه به نوعي براي نش��ان دادن غيرت از دس��ت نرفته 
مردان��ه خانواده ها و براي اعاده آرامش رواني طرفين صورت مي گيرد، در س��طوح پايين تر 

نباشد، راهکار پرمشکل ديگري به نام طالق در پيش روي آن خانواده ها است.
داده هاي كمي تحقيق در خصوص طالق و ازدواج در شهرس��تان مريوان حاكي از آن 
است كه در سال 1388 به ترتيب 2639 مورد ازدواج و 421 مورد طالق و در سال 1389 
تع��داد 2668 م��ورد ازدواج و 396 مورد طالق رخ داده اس��ت. هرچند كه پديده طالق در 
شهرس��تان مريوان با توجه به ش��دت كنوني آن تنها ناش��ي از رشد تجارت مرزي و ارتقاي 
معيشتي و فراغ خاطر خانواده ها و زوجين نسبت به همديگر يا در طيف كاماًل مغاير با آن 
به خاطر مشکالت و تنگناهاي اقتصادي افراد و يا اينکه ناشي از فساد اخالقي و خيانت هاي 
جنسي به همديگر نيست؛ اما زوال تعهد خانوادگي در ميان زوجين كه بر ساختي است از 
تأثيرات تبليغات فيلم ها و رسانه هاي ماهواره اي و همچنين زوال ارزش هاي ديني و تعهدات 
و بردباري هاي فرهنگي نهادينه ش��ده، از جمله  اساسي ترين موارد تأثيرگذار بر ازدياد مقوله 
طالق در ميان خانواده هاي جامعه مريوان است كه به دنبال خودش مسائل ازدواج مجدد و 
يا ازدواج هاي مکرر زوجين و همچنين آسيب اجتماعي بچه هاي طالق را در پي دارد. اين 
بحران ارزش��ي، جايگاه عرفي و ديني نهاد خانواده و قبح اجتماعي مقوله طالق را در ميان 
خانواده هاي اين منطقه بسيار نازل نموده است و به ازدياد بيش از پيش آن دامن زده است. 
» فريد « كه خودش يکي از مهاجرين روستاهاي نوار مرزي به شهر است و به مغازه داري در 
يکي از بازارهاي شلوغ شهر مريوان مشغول است، زماني كه فرصتي براي گپ زدن با او در 
اين باره فراهم شد در اثناي حرف هايش و وقتي يك جوان پسر يا دختر با قيافه هايي آرايش 
كرده و لباس هايي غيرمحلي و تنگ و چس��بيده يا مانتوهاي كوتاه و روس��ري هاي 10-15 
س��انتي متري و از اين قبيل، از جلو مغازه اش رد مي ش��دند، با لحني نوستالژيك و آكنده از 
هراس تباهي ارزش و اخالقيات خانواده س��رش را تکان داده و اش��اره مي كرد كه: »خوب 
اينها مگر اخالق و حياء سرش��ان مي ش��ود؟ مگر اينها حرف بزرگ تر و شرم از پدر و مادر و 
اطرافي��ان را مي فهمند؟ همين ه��ا روزانه هزارتا آرايش مي كنند، در خيابان تيپ مي زنند و 
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تن نمايي مي كنند، هر مدي را كه ماهواره ش��ب تبليغ كنه، فرداش از مرز وارد ش��ده و تو 
خيابان و بازار اجرا مي كنند، خوب انتظار هم داري كه وقتي ازدواج كردند، بدانند بچه داري 
و شوهرداري و خانه داري و ميهمان داري يعني چه؟ طبيعي است كه نمي دانند و بعد از چند 

وقت از همسران شان سير ميشن و طالق و حاال بيا و درستش كن...!«.
مي��زان اعتم��اد و رابط��ه زن و ش��وهر از جمله  عوام��ل اصلي بقا و ثب��ات خانواده ها 
به ش��مارمي رود. داده ها حاكي از اين اس��ت كه تجارت مرزي حتي به اين حوزه و نقطه 
اساسي از زندگي خصوصي افراد نفوذ نموده و صميميت همسران تنزل يافته است. تجارت 
مرزي عالوه بر اينکه مخل حضور مرد به عنوان همس��ر و سرپرس��ت خانوار و ايفاي نقش 
تربيتي و نظارتي در خانه بوده است، به كمرنگ شدن جايگاه و هيبت مرد در نزد خانواده 
به ويژه زنان و فرزندان انجاميده اس��ت. اين گسست قدرت كنترلي و عاطفي براي مردان 
را »آكو« بدين ش��يوه ملموس مي نمايد: »زماني بود يك نفر كولبر هر ش��ب حدود 150 
هزار تومان پول از كار در مرز به دس��ت مي آورد. خانواده هاي كولبرها كم كم به اين پول 
ع��ادت كردن��د و اين پول هاي زياد را كه تا قبل از به وجود آمدن اين مرز در اختيارش��ان 
نبوده، مي آوردند و به ميل و اختيار خودش��ان حيف و ميل مي كردند. ولي االن آن مرز 
و درآمدهاي قاچاق فروش��ي كمتر ش��ده اما باز هم خانواده ها همچنان به به دست آوردن 
آن پ��ول هنگف��ت تمايل و اصرار دارند، خوب باي��د زن و بچه ها اين خأل مالي را به نوعي 
جبران كنند و مثل سابق ريخت و پاش و تظاهر و تصنع كنند. پس به كارهايي ناشايست 
دس��ت مي زنند و از )هر راهي( )با تأكيد!(، متوجه ميش��ي چي مي گم؟، از هر راهي سعي 
مي كنند تا آن پول را به دس��ت آورند و مثل س��ابق مصرف كنند. خوب اين است كه مرز 

باعث انحطاط و نابودي جامعه  ما شده«. 

زوال آمريت نهادين و نمادين والدين
اقتدار يا قدرت مشروع اعمال نظر بر اطرافيان، در گذشته نه چندان دور، ماهيت كاركردي 
داش��ت و در راس��تاي حفاظت از ابعاد مختلف خانواده عمل مي كرد و سرپرست خانواده 
مس��ئول تمام دارايي و اعتبارات و حتي آبروي افراد خانواده نيز به ش��مار مي آمد. امروزه 
امواج برون زاي نوس��ازي حاصل از گسترش تجارت مرزي در شهرستان مريوان از طريق 
ارتقاي معيش��تي خانوارها باعث شده اس��ت تا اين ساختار قدرت دگرگون شود. اشتغال 
كاذب و زود بازده و وجود فرصت هاي ناچيز ولي مداوم كاري و درآمدي، نوعي اس��تقالل 
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مالي را در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستاني گسترش داده است. امروزه پول به فرزندان 
خانواده ها قدرتي گسترده و طغيان گر داده است كه از بسياري جنبه ها به افزايش قدرت و 
آزادي آنها منجر شده است. »هيرو« در يکي از مصاحبه ها اين گونه توضيح داد: »امروزه 
بچه هاي منطقه به لحاظ تربيتي وقتي با ديگر ش��هرها قياس ش��وند باز هم خوب اند. اما 
در قياس با سال هاي قبل و بچه هاي قديم، امروزه خيلي تغيير كرده اند. چيزهاي زيادي 
امروزه در جامعه هست و هر بچه اي كه االن در نظر بگيري يك گوشي موبايل در جيبش 
است و يا دوچرخه دارد و يا موتورسوار است و بچه مايه دارها هم ماشين دارند. اما در كل 
بچه هاي امروزي وضع شان به نسبت گذشته بهتر است. ولي بچه هاي قديم با اخالق تر بودند 
تا امروزي ها. آنچه هم كه باعث اينها ش��ده اين اس��ت كه امروز بچه ها خودشان مختارند 
و به مرز و شهر مي روند و پول در جيب دارند و خريد مي كنند و از كامپيوتر و موبايل و 
غيره اس��تفاده مي كنند؛ ولي بچه هاي قديم تا 20-15 سالگي ش��ان هم به شهر )مريوان( 

نمي رفتند و پول در اختيار نداشتند«.
»زه��را« نيز براي ملموس كردن وضعيت دختران در اين ش��رايط ويژه نظام خانواده 
در مري��وان اين گون��ه اظه��ار نظر نمود : »زنان امروز به فکر اين ان��د كه كي آرايش كنند 
و لباس تازه بخرند و بدليجات بخرند و ديگر حواس ش��ان به خانه و مديريت خانه ش��ان 
نيس��ت. دخترها مانتوي كوتاه مي خرند، لباس ناشايس��ت و تنگ مي پوش��ند، تزئينات و 
آرايش��ي جات و گوشي و ش��ارژ اعتباري براي موبايل واسه الو الو كردن هايشان مي خرند. 
خ��وب در قديم اين جور چيزها نبود. دخترهاي امروزي هر چه مادران ش��ان بگويند يك 
كاري انجام بدهند كمتر به حرف شان گوش نمي دهند، ولي دختران قديم اين طور نبودند. 
امروزه چيزهاي زيادي درس��ت ش��ده اند. ماهواره هست، مردم به شهر مي روند، خودشان 
در بازار ها فروش��ند گي مي كنند، پول در اختيار دارند ولي غيرعاقالنه مصرفش مي كنند 
و والدين بيش��تر هواي شان را دارند تا كمبود )مادي( نداشته باشند اما باز هم دخترهاي 

امروزي خيلي چيزهاي گذشته را رعايت نمي كنند«. 
تجارت مرزي از طريق اس��تقالل مالي زودرس فرزندان، ازدواج زودرس را نيز در پي 
داش��ته است. به خاطر ضعف بنيان هاي معرفتي و عقلي درخصوص ملزومات اساسي براي 
زندگي مشترک و تشکيل خانواده، چرخه ويرانگر ازدواج زودرس، فرزندآوري سريع و زياد، 
كاهش كيفيت  سواد، بهداشت و اخالق خانواده ها و طالق تداوم يافته است. »احمد« اين 
مجموعه موارد را به مرز ربط داده و دلمش��غولي هاي اقتصادي افراد را بسترس��از شرايطي 
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نازل به لحاظ سواد و اخالق و تربيت اجتماعي براي خانواده ها ذكر مي كند:« زماني كه مردم 
مي رفتند يك بار مشروب يا نفت و گاز را قاچاق مي كردند و پول زيادي در يك شبانه روز 
عايدش��ان مي ش��د، خوب پولش��ان را ريخت و پاش و حيف و ميل مي كردند. خيلي ها هم 
پول داشتند ماشين هاي آنچناني مي خريدند در حالي كه فرهنگ رانندگي نداشتند. موتور 
سيکلت مي خريدند و در خيابان ويراژ مي دادند و مزاحمت ايجاد مي كردند يا با زن و بچه 
مردم تصادف مي كردند؛ خوب اين يعني نداشتن تربيت و سواد. اين يعني رعايت نکردن 
اخالق اجتماعي و بسياري چيزهاي ديگر. خوب اينها همه به مرز بر مي گردد و 80 درصد 
اصل��ي اين تغيي��رات در خانواده و رفتارهاي افراد به خاطر همين مرز اس��ت و 20 درصد 
باقيمانده اش هم به خاطر عصر جديد و تکنولوژي و مسافرت مردم و ورود توريسم به شهر 
است و چيزهاي جديدي ياد گرفته ايم كه با جامعه 30 سال قبل سنتي خودمان فرق دارد«.

استقالل مالي فرزندان و احساس بي نيازي نسبت به والدين، قدرتي به فرزندان بخشيده 
است كه در بسياري زمينه ها به زوال آمريت نهادين و نمادين والدين انجاميده است. تکثر 
مراك��ز و مراجع اقت��دار در خانواده باعث مي گردد تا ضعف تربيتي فرزندان بيش از پيش 
به بحران هاي نهاد خانواده و زوال آن دامن زند. حرف هاي »آرزو« نيز به گونه اي اساس��ي 
مکمل گفته هاي فوق درخصوص وضعيت مسئله دار و تغييرات محسوس در حوزه خانواده 
و اقتدار خانواده اس��ت: »همه مردم و خانواده ها در گذش��ته حريم و حرمتي داشتند ولي 
االن اصاًل فقط نامي از آن مانده است دخترهاي قديم مثل االن لبشان را قرمز نمي كردند. 
امروزه برداشتن ابرو و گذاشتن ابروي مصنوعي نزد همه زنان چيزي طبيعي است و كسي 
هم چيزي بهش نمي گويد، نه پدر، نه ش��وهر، نه برادر! تازه مجبورند بگويند مد اس��ت! و 
طبيعي است! و اينها را هم زنان از خانواده هاي آشنا و فاميل شهرستاني يا كرد عراقي و 

ماهواره مي گيرند و تقليد مي كنند«. 

لغزش بنيان هاي خانواده
از منظر افراد مورد مصاحبه، تجارت مرزي از يك طرف به ارتقاي معيشتي مردم و استقالل 
مالي آنها و نيز تس��ريع ورود تکنولوژي هاي متفاوت منجر ش��ده است، اما از سوي ديگر 
ش��يوع ارزش ها و اخالقياتي متظاهرانه و نوعي روزمره گي خاص را در ميان افراد تس��ريع 
نموده است. ارزش ها و آرما ن هاي ملي، ديني، فرهنگي و غيره همگي دچار تحوالتي عميق 
شده اند. سادگي هاي كاركردگرايانه و تواضع هاي پيشين جايش را به پيچيدگي هاي سطحي 

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...
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و گذرا داده اند. آرايش و تظاهرات متفاوت از معماري و وسايل خانه گرفته تا رنگ و مدل 
ماشين و حتي پوشاک شخصي و آرايش بدن از دغدغه هاي انکارناپذير مردم گشته است. 
»عب��داهلل« در خصوص مظاهر عيني تغيي��رات خانواده در مريوان چنين مي گويد: »االن 
همه خانواده هاي س��نتي و جديد همگي به نوعي تحت تأثير مرز هستند و مناسبات مرز، 
خانواده ها را به نس��بت هاي متفاوتي آلوده لباس و مد و آرايش هاي اجق وجق و مشروب 
خوردن و غيره كرده اس��ت. لباس هاي خارجي مد ش��ده اند، لباس كردي هم به ندرت در 
خيابان مالحظه مي ش��ود، .... جامعه ما طوري ش��ده كه هر مد پوش��اک و آرايش كه در 
ماه��واره تبليغ مي ش��ود، فردايش در خيابان ترويج و اجرا مي ش��ود و مردم به چيزهاي 
اساسي زندگي زياد توجه ندارند و ظاهرگرا شده اند. همين مردم كه بر اساس ظاهر و مد 
دست به انتخاب لباس و خانه و حتي همسر زندگي مي زنند، اگر فردا چيزهاي تازه تري 
در دسترس شان باشد به آن سمت مي چرخند ولي زندگي خانواد گي چيزي واالتر از اين  

سطحي نگري ها است و بايد مقيد بود و متعهد...«.
هم زمان با اين بي ريشگي انتخاب ها و ارزش ها، پديده مدگرايي مفرط نيز در ميان قشر 
نوجوان و جوان منطقه رخ داده اس��ت. ارتقاي معيش��تي و امکان شورش استقالل طلبانه 
فرزندان از والدين، تس��ريع ارتباطات و ازدياد ش��کاف نسلي ميان فرزندان و والدين، افت 
تحصيل��ي و پايين بودن دانش نظري الزم براي زندگي مش��ترک، زوال ارزش هاي ديني 
و فرهنگي در خصوص خانواده و رفتارهاي اجتماعي و بس��ياري ديگر از اين قبيل موارد 
باعث شده اس��ت تا جوانان س��طحي نگر و ظاهرپرس��ت و مدگرا باشند و همين ويژگي بر 
انتخاب همس��ر، مراس��م ها، تعداد و تربيت فرزندان، شيوه مصرف فرهنگي و آرايش بدن 
آنان تأثيراتي گذاش��ته اس��ت كه از ديد افراد منطقه به مثابه پرتگاه و ش��رايطي نابهنجار 
ب��راي آينده خانواده ها قلمداد مي گردد. پيامدهاي اين موارد، مس��ائلي چون ازدواج هاي 
غيرمنطقي و عاشقانه با معيارهاي احساسي ناپايدار، طالق، ازدواج مجدد، بچه هاي طالق، 
خيانت جنس��ي، فس��اد اخالقي، بي اعتمادي خانواده ها و بسياري ديگر از اين قبيل موارد 
خواه��د بود. » ش��يركوه « اين مجموعه موارد را به اجم��ال اين گونه عنوان مي كرد: »... از 
ي��ك طرف به خاط��ر تجارت مرزي و تزريق پول به جيب فرزندان و اهالي روس��تاها و از 
سوي ديگر به خاطر پايين بودن ميزان تحصيالت و سواد افراد، فرزندان با والدين برخورد 
دارند و همين فرزندان فاقد صالحيت و حتي در زير سن قانوني اقدام به ازدواج زودرس 
با مالک هاي احساس��ي و زودگذر مي كنند، اينها در حالي كه فاقد ش��عور اجتماعي الزم 
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براي زندگي مشترک هستند خيلي زود با طالق مواجه مي شوند، االن در همين مريوان 
طرف با 17 سال سن زن گرفته، بچه دار شده و كارشان به طالق كشيده و هم اكنون يك 
بچ��ه طالق دارد و اين يعني يك دنيا مس��ئله اجتماع��ي جديد كه در آينده بروز خواهد 
كرد. اينها ناش��ي از چيس��ت؟ خوب معلومه! افراد سواد ندارند، طوري تربيت نشده اند كه 
مسئوليت خانواده را برعهده بگيرند، آشنايي هايشان در خيابان و بدون رضايت والدين بوده، 
مالک هايي ظاهري و بي ثبات براي ازدواج داشته اند و نهايتاً هم ازدواج هايشان احساسي و 

با مخالفت والدين دو طرف بوده است. عاقبتش هم از اين بهتر نمي شه!«.
اين گون��ه مالک ه��اي احساس��ي، ظاهري و س��طحي در تمام جنبه ه��اي زندگي، از 
اساس��ي ترين دغدغه ها در نزد افراد ميانس��ال به باالي جامعه مريوان براي آينده وضعيت 
خانواده در اين منطقه است. تشکيل خانواده ها براساس معيارهايي احساسي و ظاهري به 
بنيان خانواده لرزش هايي اساس��ي وارد مي كند و به زوال اين ابتدايي ترين و اساسي ترين 

واحدهاي اجتماع مي انجامد. 

جدول 1: جدول مفاهيم و مقوالت تغييرات نظام خانواده در شهرستان مريوان

مقوله هستهمقوله عمدهمفاهيمرديف

1

شغل كاذب، بازارها و پاساژها، امکانات تفريحي خصوصي و نابرابر، روحيه 
پول جويي س��يري ناپذير، آپارتمان و ساختمان هاي چندطبقه و مجلل در 
كنار خانه  هاي فقيرانه بس��يار، ماش��ين هاي مدل باال، رش��د قيمت زمين 
و خانه، طبقات مرفه و فقير، ش��کاف ش��هر و روس��تا، فرهنگ تن آسايي، 

حاشيه نشيني بي رويه 

رشد مخرب 
و ناموزون 

اقتصاد منطقه

جهان زيست 
شکننده

2
كاه��ش صميمي��ت، كاه��ش رابطه فيزيک��ي خانواده ها، كاه��ش احترام 
بزرگ تره��ا، كاهش ان��دازه خانواده ها، روابط اب��زاري، مصلحت گرايي هاي 

خودخواهانه

گسست 
پيوندهاي 
خانواد گي

3

تضعيف ارزش هاي ديني حامي ازدواج و خانواده، زوال اخالقيات و شرم و 
حيا، شکس��ت قبح اجتماعي طالق، غلبه ارزش هاي مادي بر اعتماد افراد، 
رواج فيل��م و انديش��ه هاي بنيان افکن در خصوص خان��واده، كاهش تعهد 
خانوادگي، فساد اخالقي، خيانت جنسي، قتل هاي ناموسي، ازدواج هاي مکرر

استحاله 
ارزش هاي 

وفاداري

4
بهبود قدرت اقتصادي زنان، ارتقاي قدرت اقتصادي فرزندان، مشغله زماني 
و اقتصادي سرپرستان خانواده، اختالل و ضعف بنيان تربيتي، سست شدن 

هنجارهاي مذهبي خانواده

زوال آمريت 
نهادين و 

نمادين والدين

5
مدگرايي مفرط، ظاهرپرس��تي جوانان، مالک هاي ظاهري انتخاب همسر، 
ازدواج زودرس، احساس��ي بودن آشنايي هاي افراد، بي برنامگي و بي هدفي 

در انتخاب و ادامه مسير زندگي

لغزش 
بنيان هاي 

خانواده

تجارت مرزي و تفسير مردم از تغييرات ...
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مدل 1: مدل زمينه اي تأثير تجارت مرزي بر ساختار خانواده به مثابه  جهان زيست شکننده 

بحث و نتيجه گيري
تجارت مرزي در ش��يوه هاي رسمي و غيررس��مي آن در ارتقاي وضعيت معيشتي و رفاه 
اقتصادي مردم منطقه مفيد واقع شده است اما همين مقوله به شيوه هاي مختلفي زندگي 
مردم منطقه را دگرگون و متحول نموده و بر اساس درک و تفسير مردم پيامدهاي ناخواسته  
و منفي اين پديده براي نهاد خانواده به مراتب بيشتر از جنبه هاي مثبت آن بوده است. 

براس��اس داده هاي تحقي��ق، بحران در پيوندها، ارزش ها، اقتدار و معيار ها و س��اليق 
اعضاء خانواده، فضايي از حالت هاي روحي رواني و مجموعه اي از رفتارهاي عمومي را در 
جامعه بر س��اخت نموده اس��ت كه به عنوان مقوله هسته تحقيق حاضر، مدنظر واقع شده 
اس��ت. اين سپهر رواني، رفتاري تنيده از حالت هاي هراس آلود و مضطرب كننده اي است 
كه مصاحبه شوندگان در قبال آينده مبهم و بالتکليف برخي از ابعاد مختلف نهاد خانواده 
احس��اس مي كنند. گرچه مصاحبه ش��وندگان به زبان عاميانه اين هراس را شايد در قالب 
ي��ك لطيف��ه يا در يك نگاه حي��ران و يا در جمالتي قص��ار و غيرتئوريك بيان كنند، اما 
تفس��ير تجارب زيسته مصاحبه شوندگان مبني بر اين است كه نهاد خانواده در نزد اقشار 
مختلف جامعه، به تأثر از پديده تجارت مرزي در حال تحمل و تجربه انواع و ش��يوه هاي 
مختلفي از تغيير و دگرگوني هايي اس��ت كه به طور غيربرنامه ريزي ش��ده و هدفمندي در 
حال وقوع اند. درحالي كه ارزش هاي س��نتي همدالنه و قناعت مآبانه تاروپود زندگي تمام 
خانواده هاي منطقه را ش��کل مي داد، هم اكنون جايش را به وضعيتي مسئله دار و پيچيده 
ب��ا ارزش هاي  خودمدارانه، فرديت گرايانه و منفعت جويانه داده اس��ت كه در اين وضعيت 

رشد مخرب و ناموزون 
اقتصاد منطقه

گسست پيوندهاي
خانوادگي

زوال آمريت نهادين و نمادين 
والدين

استحاله ارزش هاي
وفاداري

جهان زيست شکننده 
خانواده
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جديد ارزش هاي فرهنگي و ديني گذشته به تدريج سست گرديده، تعهدات و وفاداري هاي 
اخالقي و بينشي متزلزل و ساليق متنوع و خواسته ها جاه طلبانه و سيري ناپذير شده است.

از ديرب��از نظام معنايي و آميخته به باورها و ارزش هاي ديني مردمان منطقه خانواده 
را قداس��تي خاص بخش��يده و بر صالبت و تعهد اخالقي، پايداري بر پيمان هاي زناشويي، 
تربيت در چارچوب سنن ديني، اجراي مناسك و رعايت ارزش هاي ملي و مذهبي، ارجحيت 
آرامش دروني بر آسايش مادي زندگي، كم ارزش شمردن ماديات زندگي و توصيه به كمك 
به همنوعان، رعايت انصاف و عدالت در مراودات مختلف، توصيه به ايثار و گذشت و تقدم 
ديگران بر خود، تجربه هاي جمعي، قيموميت فرزندان و همس��ران توس��ط مردان مقيد و 
مؤمن و رعايت شئونات اسالمي و ملي در همه جا، احترام به ارزش ها و آموزه هاي ديني 

و فرهنگي، عدم روزمرگي و... تأكيد داشته است. 
نظ��ام معنايي برآمده از امواج برون زاي نوس��ازي حاص��ل از تجارت مرزي در منطقه 
حاكي از ورود ارزش هايي ويژه است كه از جنبه هاي متفاوتي با گفتمان و دنياي بومي و 
مل��ي در تقاب��ل قرار دارد. در وضعيت كنوني منطقه مرزي مريوان، گفتمان جديد تمامي 
اعض��اي جامعه، به وي��ژه فرزندان و زنان را به تعريف جديدي از هويت، كار و مش��اركت 
اجتماعي با محوريت اقتصاد فراخوانده است، فرديت افراد از طريق رسانه ها و شبکه هاي 
ارتباطي مختلف مدام گوش��زد مي شود، كس��ب لذت و تجربه هاي زيسته مداوم و فردي 
افراد بر تجربه هاي جمعي برتري يافته است، در نتيجه در اين شرايط جديد، تجربه هاي 
زيسته اي كه قابليت تبادل و نقد را ندارند انباشته شده است، تبادل و فهم كاهش يافته، 
ش��کاف هاي عاطفي و نس��لي در خانواده ها بيشتر ملموس شده است، ميل به ايفاي نقش 
مادري و همسري كم و روابط خانوادگي و ساختارهاي خانواده دستخوش تغيير گرديده 
اس��ت و ابهامات و تناقضات مدرنيته و آميختگي زيبايي و زوال، فرهنگ و فس��اد در اين 

زندگي جديد و در تجارب زيسته افراد مشهود است.
يافته هاي حاضر همسو با مطالعه پيمايشي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طالق در 
مناطق مرزي است. در منطقه مرزي بانه، به دليل تجارت مرزي و رشد اقتصاد غيررسمي، 
تغييرات ش��ديد در وضع اقتصادي منطقه، افزايش نامتعارف حجم س��رمايه اقتصادي در 
ميان بخشي از مردمان اين منطقه، تعادل اقتصادي و اجتماعي به هم خورده و به تبع آن 
از جاكندگي فرهنگي پديدارگش��ته است.شرايط مذكور، تقابل و مواجهه نشانگان سنتي 
و مدرن را در اين منطقه مرزي ش��دت بخش��يده است. از اين رو در ميدان مورد مطالعه، 
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ارزش هاي��ي در حال عرض اندام هس��تند ك��ه مروج لذت طلب��ي، مصلحت گرايي فردي، 
سودگرايي و ابزارگرايي مي باشد. چنين شرايطي باعث استحاله روابط انساني و شکنندگي 
و آس��يب پذيري كنش هاي ارتباطي در بين اعضاي جامعه به ويژه زوج هاي جوان ش��ده 
است. بي دليل نيست كه در پي ضعف آمريت ارزش ها و هنجارهاي فرهنگ بومي و سنتي 
منطقه، طالق قبح اجتماعي خود را از دست داده است )قادرزاده و ديگران، 1391 :114(. 
به زعم دوركيم هر قدر وجدان جمعي قوي باش��د، حساس��يت عمومي در مقابل تخطي 
از بنيان هاي ارزش��ي و هنجاري حادتر است. با تضعيف وجدان جمعي، ارزش هاي منفي 
منتسب به طالق كاهش يافته است. به عبارت ديگر، جامعه اي كه طالق را پديده اي عادي 
و طبيعي مي داند، رواج آن را نيز موجب خواهد شد )كاملي، 1386: 185(. انسان هاي اين 
جامعه از نظام هاي متفاوت اقتصاد سخت و سنتي مبتني بر كشاورزي و دامداري، خانواده 
گس��ترده و پرجمعيت روستايي، فضاي منسجم و كوچك روستا، مناسبات چهره به  چهره 
و فش��رده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  گذشته به سوي اقتصاد مبتني بر تجارت مرزي 
و ش��غل هاي كاذب و به نس��بت راحت تر، خانواده هس��ته اي با محوريت فرزند در شهر با 
مناس��بات نيمه سايبرنتيك و فردي ش��ده گرويدند كه به سبب ضعف بنيان هاي معرفتي، 
دش��واري هاي عديده اي را در پي داش��ته است. بر اس��اس مقوله هسته در مطالعه حاضر 
مي توان گفت كه درک و تفسير افراد در جامعه مريوان در خصوص تغييرات نهاد خانواده 
در اين شهرستان به تأسي از پديده تجارت مرزي حاكي از اين است كه همه به نوعي بر 
اهميت اقتصادي و ترفيع رفاه مادي و آسايش افراد و خانواده ها در نتيجه پديده تجارت 
مرزي اذعان دارند اما همه  در خصوص آينده نهاد خانواده در اين شهرستان نوعي هراس 
همه جانبه را احس��اس مي نمايند كه معتقدند به سبب ترقي وضعيت اقتصادي خانواده ها 
حاصل شده است. اين ترقي به دگرگوني هاي گسترده و متعارضي در نگرش ها، ارزش ها و 
معيارهاي زندگي افراد خانواده ها انجاميده است كه با بافت فرهنگي و بسترهاي پيشيني 

زندگي در اين منطقه ناهمخواني دارد. 
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