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  کولبريازي معناییبازس

مطالعۀ کیفیِ کولبران غیررسمی شهر سقز

  **،  شفیعه قدرتی  *کاوه سلیمی

29/3/1400: تاریخ پذیرش  4/11/1399:تاریخ دریافت

  

  چکیده

. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربۀ زیستۀ کولبران و بازسازي معنایی این تجربه است

نمونۀ . شده است نیمه ساختاریافته استفادهاي و تکنیک مصاحبۀ  بدین منظور از نظریۀ زمینه

گیرِي هدفمند تا رسیدن به  موردمطالعه کولبران غیررسمی شهرستان سقز است و نمونه

مفهوم،  125ها در قالب بیش از  متن مصاحبه. اند شده نفر انتخاب 21اشباع نظري انجام و 

تعلق «: ي عمده شاملها مقوله. اي کدگذاري شده است مقوله عمده و یک مقوله هسته 17

، »هاي روحی روانی آسیب«، »خطرات جسمی«، »مناسک خاص گروه«، »و تعهد گروهی

خطرات «، »خطرات طبیعی«، »ها العمل به برچسب عکس«، »انزوا و طرد اجتماعی«

، »پذیرش و دسترسی آسان«، »اعتمادي اجتماعی بی«، »فقر و فشار اقتصادي«، »غیرطبیعی

تمایل به «، »مهارت و توانایی کنترل مخاطرات«، »دن به کار خودتوجیه و مشروعیت دا«

» مشخصات خاص«و » مرزي تعامالت قومی و فامیلی برون«، »تضعیف تولید سنتی«، »ترك

ها و پیامدها  بر اساس شرایط علی، استراتژيمقوالت در قالب مدل پارادایمی . باشد می

اي پرمخاطره در  کولبري، حرفه«پژوهش،  اِي این بندي شد و در نهایت، مقولۀ هسته دسته

دیگر از دید و خوانش آنان، کولبري واکنشی  عبارت به. است» نیافتگی مرزها تنگناي توسعه

  .به وضع معیشتی و محیطی نامناسب منطقه است

اي نیافتگی، نظریه زمینه شهرستان سقز، کولبري، مناطق مرزي، توسعه: هاي کلیدي واژه
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  همقدمه و بیان مسئل

در مناطق مرزيِ . هاي متفاوت معیشتی در مرزنشینان، پدیدة جدیدي نیست شیوه

توجهی از نیاز مردم مرزنشین، از طریق مبادالت  توسعه بخش قابل کشورهاي درحال

دهد، هرگاه  شواهد نشان می.)به نقل از مراتب: 1396احمدي، (شود  مرزي تأمین می

و مبادالت مرزي رونق خود را از دست دهد،  تسهیالت مربوط به این مناطق کاهش یابد

آذري و (یابد  هاي مهاجرت، قاچاق و گرایش به تجارت غیررسمی افزایش می پدیده

هاي تجارت مرزي، کولبري یکی از روش).111-87: 1388همکاران،
١

کولبري . است 

ناس شود که طی آن افرادي با قرار دادن اج به حمل اجناس بر روي کول افراد گفته می

عمده تمرکز این فعالیت کاذب به مناطقی . پردازند در نقاط مرزي به جابجایی آن می

شود در این میان استان  همچون استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه معطوف می

اي خاص خود و عدم رشد و  کردستان از مناطقی است که با توجه به موقعیت منطقه

اقتصادي، تمایل بیشتري از سوي افراد به فعالیت در  شکوفایی کافی بخصوص در حوزه

شود اي نشان داده می چنین عرصه
٢

مطالعات ). بخش اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان(

هاي کشور، جزء  مختلف گویاي آن است که این استان در مقایسه با دیگر استان

فیض پور و صالحی ، 1393صادقی و همکاران، (آید  حساب می نیافته به هاي توسعه استان

  ).1390و لیلیان، رخشانی نسب، و رمضان زاده،  1391فیروزآبادي، 

هاي  هاي اخیر، فعالیت توجه این نوع از تجارت، در سال به دنبال گسترش قابل

تر شدن  مسدود شدن بخشی از مرزها، فعال. شده است گوناگونی براي کاهش آن انجام

هایی است که از سوي  ا کولبران ازجمله فعالیتهاي مرزي، و افزایش برخورد ب پاسگاه

اعم از (دولت صورت گرفته است و حتی برخی آمارها حاکی از افزایش تلفات کولبران 

                                               
1. Piggybacking.

وم را در بیکاري استان کردستان رتبۀ س 1395شده از سوي مرکز آمار ایران، در سال بر اساس آمارهاي ارائه-٢

  .مناطق روستایی دارد
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وجود، اثري از  بااین. )1391هوشمند،(هاي اخیر دارد  در طول سال) کشته و زخمی

ن سقز، شهرستادر ). همان(شود  کاهش کولبري و تجارت غیررسمی مرزي مشاهده نمی

یعنی کاال را (عنوان واسطه  دومین شهرستان استان کردستان، نیز گروه زیادي از مردم به

آورند و کولبران فقط بار را از فروشنده به خریدار یا صاحب بار  براي خودشان نمی

اي از  در واقع شبکه. کنند کننده کاال، یعنی کولبر امرارمعاش می و حمل) کنند منتقل می

شده و منابع رسمی از جمعیت هفتادوپنج تا هشتادهزارترده در منطقه ایجادمبادالت گس

سایت خبري پارسینه به نقل از (گویند  نفري کولبرهاي رسمی در غرب کشور سخن می

و این در حالی است که در مورد تعداد کولبران ) 5/3/1397نمایندگان مجلس 

  .غیررسمی، آمار دقیقی در دست نیست

ترین کارهاست و هرساله بیش از صدها نفر  ترین و پرمخاطره سخت کولبري یکی از

شوند یا جان خود را در مرزهاي کردستان از دست  العضو می از کارگران کولبر، ناقص

هاي مجازي، پدیدة کولبري و مشکالت و معضالت آن  با گسترش شبکه .دهند می

ت که آنومی برساخت آن و اي چند علیتی اس چرا که کولبري پدیده. اي شده است رسانه

افراد درگیر منجر به پیامدهاي ... اقتصادي و اجتماعی، جسمانی و هاي عاطفی، آسیب

این پدیده آنچنان خبرساز شده و . شود اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی می

توان گفت تبدیل به یک مسئلۀ اجتماعی  هاي زیادي را در پی داشته است که می واکنش

اي که با نظام  چرا که جامعه شناسان معتقدند، هر پدیده و وضعیت اظهارشدهشده است، 

ارزشی جامعه در تعارض است و صداهاي زیادي جهت تغییر آن از سوي جامعه به 

بر همین اساس، ). 1393رابینگتون و واینبرگ، (رسد، یک مسئلۀ اجتماعی است  گوش می

عالوه بر ابعاد . ت کلیدي برخوردار استدرك نظام معنایی و ذهنی افراد درگیر از اهمی

هاي گوناگون داخلی و خارجی، از  انسانیِ این پدیده، مناطق مرزي به دلیل تماس با محیط

ها و  پذیري مبادالت با کشورهاي مجاور و آسیب. هاي خاصی برخوردارند ویژگی

ي توسعه، ها ریزي اي را در فرایند برنامه تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه

  ).1: 1380عندلیب،(امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزي داده است 
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گزینشی است و واکنشی به توسعه نامتوازن، اما مفهومی تنگنایی  با اینکه کولبري

زدایی را در پی دارد و تفسیرهاي متفاوت از  متفاوت با قاچاق و شغل دارد چرا که انسان

مردم، همچنین روند رو به رشد آن، اهمیت سیر برساخت کولبري در ذهن و کنش 

تواند  دهد که نیاز به تشریح چگونگی آن است و این مطالعه می موضوع را نشان می

ها، جلوگیري از مشروعیت بخشیدن به  زمینه درك صحیح مسئله، تغییر و بهبود سیاست

  .کولبري و تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي ناشی از آن شود

هایی که  سان هدف کلی پژوهش آن است که پدیده از دید خود افراد و گروه نبدی

تجربه زیسته دارند بررسی شود تا زمینه براي تفسیر و شناخت معنا، بسترها، شرایط و 

  .عنوان مسئله اجتماعی فراهم شود پیامدهاي آن به

ا بر اساس رویکرد تفسیري، هدف پژوهش علمی، درك و فهم معناي رفتارها ی

هاي متقابل معنادار افراد است و دانش عامیانه مانند دانش محقق حائز اهمیت  کنش

پژوهش حاضر نیز با ورود ). Layder, 1997; Turner, 2003; Ritzer, 2004(است

نظام معناییِ جامعۀ تحت مطالعه به بررسی، درك و تفسیر کولبري از دید کولبران  به

  .پردازد می

  

  پیشینه پژوهشی

اي است که بیشتر در کشور ایران و تا حدي در ترکیه، سوریه و عراق به  ي پدیدهکولبر

دهد که تنها تحقیقی که در زمینۀ کولبري  مرور مطالعات پیشین نشان می. خورد چشم می

برساخت اجتماعی با موضوع ) 1399(صورت پذیرفته است، مقاله عنبري و عبده زاده 

نگاري انتقادي  است که با روش قوم یرانپدیدة کولبري در مناطق مرزي غرب ا

شده و به کولبران رسمی در بانه پرداخته که در مصاحبه از مسئولین و معتمدین هم  انجام

مطابق یافتۀ  استفاده نموده است این مطالعه، در قالب فقر موضوع را بررسی نموده و

که به واسطۀ فقر نهایی، پدیدة کولبري محصول انتخاب مرزنشینان غرب کشور نبوده، بل
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اقتصادي و نبود منبع درآمد جایگزین، احساس تبعیض ساختاري؛ جبر محیطی و ضعف 

نشینی دولت در  اشتغال صنعتی، کشاورزي و گردشگري، بازتولید جبري مرز، عقب

داري صنعتی، احساس  داري رانتیر در نبود سرمایه حمایت از فقرا، رایج شدن سرمایه

اگرچه مطالعه محمدپور و سلیمانی . رساخت شده استطرد اقتصادي و فرهنگی ب

به کشته شدن سیستماتیک کولبرها و کولبران » امنیتی کردن زندگی«با عنوان )2019(

داند کرده است و کولبري را محصول نگرش استعماري حاکم می اشارهکرده،  تحصیل

)Soleimani and Mohammadpour, 2019: 17 (زها و تجارت اما مطالعاتی در مورد مر

شده است، که به دلیل گسترده بودن موضوع جهت آشنایی با زمینه و ابعاد  مرزي انجام

  .ذکر شود) 1(مختلف آن، سعی شد مطالعاتی چند در محدوده موضوع در جدول شماره 
  

  شده در مورد موضوع پژوهش خالصه مطالعات انجام -1جدول 

  نتایج پژوهش  عنوان تحقیق  نام محققان

زاده و  قادر

همکاران 

)1390(  

برساخت اجتماعی تجارت 

  مرزي در شهرستان مریوان

مثابه واکنش و راهبرد  پدیده تجارت مرزي را به

نیافتۀ منطقه در ابعاد  گریزناپذیر به شرایط توسعه

هاي بین  گوناگون، وضعیت خویشاوندي و قرابت

  .کند فرهنگی حاکم بر منطقه تفسیر می

الدین  رکن

افتخاري و 

همکاران 

)1387(  

اقتصادياثراتارزیابی

هاي بازتابمرزيهاي بازارچه

مطالعهمرزي؛توسعه مناطق

شیخمرزيبازارچه: موردي

باباجانی، شهرستان ثالثصالح

  کرمانشاهاستان

بازارچه مرزي اثرات اقتصادي مثبتی بر روي 

  .مناطق پیرامون خود بر جاي گذاشته است

زاده و عبده

الهی فتح

)1394(  

احساسومرزيهاي بازارچه

اجتماعی-اقتصاديامنیت

مرزنشینروستائیان

وها بازارچه: موردمطالعه«

  »شهرستان بانهمرزيروستاهاي

بهنسبتمرزيهاي به بازارچهنزدیکمرزنشینان

از،)شغلیویژه به(اقتصادي لحاظسایرین، به

بعددراما .بیشتري برخوردارندامنیتاحساس

منفیتأثیر) جوانانتحصیلادامهویژه به(اجتماعی 

  .گردد میاحساستوسط مرزنشینانها بازارچه
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میرزائی و عبده

  )1393(زاده 

مرزيهاي بازارچهتأثیربررسی

روستاییانزندگیکیفیتبر

: مطالعهمورد(مرزنشین

روستاهايومرزيهاي بازارچه

)مریوانشهرستان

زندگی، ازجملهکیفیتدر بررسی ابعاد مختلف

هاي فرهنگی، گرایشوتعامالتدرآمد،مسکن،

و احساساجتماعیمشارکتشخصی،بیناعتماد

منفی ومثبتتأثیرها بازارچهروانی،بهزیستی

مرزنشینروستاییانزندگیکیفیتبرمتفاوتی

  .دارندها بازارچهبهنزدیک

پوشی وکهنه

  )1392(شایان 

قاچاقتصادياقتأثیراتبررسی

مطالعهمرزيشهرهايبرکاال

  مریوانموردي؛ شهر

قاچاقو زیادتأثیرات مثبتازحاکیتحقیقنتایج

شهرساکنیندرآمدواشتغالمیزانبرکاال

سایربرکاالتأثیر قاچاقنیزو «مریوان«

.باشد میمنطقهاقتصاديهاي بخش

سعیدي و 

همکاران 

)1388(  

اقتصادي  شناختیبررسی جامعه

هاي مشترك مرزي  بازارچه

هاي بازارچه: مطالعه موردي(

  )مرزي سردشت و پیرانشهر

هاي مرزي باعث تحرك اجتماعی و  بازارچه 

اقتصادي و رفاه نسبی شده اما در هنجار قانونی 

  .کنند خود عمل نمی

شاطریان و 

گنجی پور 

)1392(  

 - تأثیر وضعیت اجتماعی 

ق اقتصادي مرزنشینان بر قاچا

هاي استان: مطالعه موردي(کاال 

سیستان و بلوچستان، بوشهر و 

  )کردستان

هاي فراوان مناطق مرزي کشور،  با توجه به قابلیت

ها در  هاي اجتماعی و اقتصادي در آن شاخص

سطح مطلوبی نیست و در نهایت راهکارهاي 

آمایشی براي کاهش قاچاق کاال از طریق بهبود 

شده  رزنشینان ارائهاجتماعی م–وضعیت اقتصادي 

  .است

رضوي و پور 

  )1394(نقدي 

بهبیگانههايرسانهرویکرد

ونظمتهدیدهايوکاالقاچاق

استان مرزيمناطقدرامنیت

  کردستان

استانمرزنشینانگرایشعواملترین از مهم

واحدهايوصنایعنبودکاال،قاچاقبهکردستان

اقتصادينیافتگی توسعهوبیکاريمعضلتولیدي،

همراهعاملایناستکشورمناطقدیگرنسبت به

مرزشدن در واقعیعنیمرزيمناطقموقعیتبا

بهمناطقاینساکنانازبسیاريکهشدهموجب

. بپردازندبه کشورقاچاقکاالهايواردکردن

مناطقدرراامنیتوگسترش این پدیده، نظم

  .کند میتهدیدمرزنشین
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زاده اسماعیل

)1385(  

شناختی  مطالعه انسان

هاي مشترك مرزي با  بازارچه

: شناسی اقتصادي رویکرد انسان

تجارت مرزي : مطالعه موردي(

در روستاهاي مرزنشین 

  )شهرستان سردشت

رغم غیررسمی بودن و محلی بودن،  مبادالت علی

باعث بهبود زندگی ساکنان مرزي، گسترش 

ت شده بازارهاي محلی، صلح و ثبات و بهبود امنی

است و تجارت کاال تأثیراتی بر محیط اجتماعی 

  .فرهنگی و محیطی داشته است

صالح،محمدي

بوکانی و

  )1392(ویسی 

تثبیتدرمرزيتجارتنقش

مطالعۀروستاییجمعیت

نفوذبازارچه حوزهموردي

  سردشتمرزي

تواند  میمرزيمبادالتموردمطالعه،محدودهدر

باتوان میودشوجمعیتماندگاريبهمنجر

مناطق مرزيدرمبادالتگونه اینساماندهی

.داشتانتظارراروستاییهايسکونتگاهتوسعه

عبدالرحمانی و 

جلیلی

)1394(

فرهنگی،انتظامی،تبادالتتأثیر

برمرزيهايبازارچهاجتماعی

  استان کردستانعمومیامنیت

افزایشرا برتأثیربیشترینمرزيهاي بازارچه

و توسعهرفاهمحلی،مردمزایی اشتغالمیزان

امنیتطورکلی بهوکاالقاچاقکاهشاقتصادي،

  .استداشتهمنطقهعمومی

ویسی، قربانی 

و داستوار 

)1396(  

برمرزيهاي بازارچهاثرتحلیل

هاي پسکرانهپایدارمعیشت

بخش :موردمطالعه (روستایی

)مریوانشهرستانخاومیرآباد

درمؤثريومثبتنقشمرزيارچۀبازتأسیس

سطحافزایشباروستاییانمعیشتسطحارتقاي

همچنین.استها داشته آنمعیشتیهاي دارایی

پذیريآسیبکاهشبامرزيبازارچۀتأسیس

تنوعوها شوكها، برابر بحراندرروستاییان

معیشتپایداريافزایشساز زمینهمعیشتی،

  .استشدهروستاییان

عیان و رفی

همکاران 

)1393(  

رابطه تحول کارکرد مرز با 

ارتقاي وضعیت پیرامونی 

: شهرهاي مرزي مطالعه موردي

  شهرهاي مرزي بانه و سقز

تحولبامرزيشهرهايپیرامونیوضعیتارتقاي

ومرزيمیانتجارتفعاالندیدگاهازمرزکارکرد

و  50دارايترتیببهمحلیو مسئوالنخبرگان

تحولاینبرعالوه.استهمبستگیدرصد51

وهاي ارتباطی زیرساختتوسعهمرز،کارکرد

ساکنانبافرهنگی_اجتماعیکاهش فاصله

کارکردتحولدرراتأثیرترین مهممرزسوي آن

  اندداشتهموردمطالعهمنطقهدرمرز
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  کولبري و تجارت چمدانی  )1391(پیران 

به آسیب  رو، جرم ازاین. کولبري غیرقانونی است

شده لذا پدیده فراتر از آسیب  اجتماعی نیز افزوده

اجتماعی رفته و تبدیل به مسئله امنیتی و حیثیتی 

شده، پس نیازمند برخورد علمی و صحیح 

جانبه واقعی و  مسئوالن و توسعه پایدار همه

عادالنه است

جالئی پور و 

باینگانی 

)1395(  

شناختی پیامدهاي  مطالعه جامعه

بازار و تجارت مرزي اقتصادي 

آتنوگرافی انتقادي بازار مرزي (

  )بانه

ترین پیامدهاي اقتصادي بازار و تجارت مرزي  مهم

خدماتی شدن جامعه، افزایش : اند از عبارت

مهاجرپذیري، هژمونیک شدن پول، تضعیف 

هاي تولید سنتی، تضعیف طبقه متوسط،  شیوه

دار نوظهور، افزایش  پیدایش قشر تاجر سرمایه

  .اصله اقتصادي و کاالیی شدن فضاف

  

ها تجارت و مبادالت  دهد که موضوع مطالعه آن نتیجه مطالعات پیشین نشان می

هاي مرزي  مرزي در حوزه قانونی و رسمی است که به بررسی تأثیرات مثبت بازارچه

 هاي رسمی و کارکرد ناصحیح را مانع توسعه اند اما موقت و مقطعی بودن بازارچه پرداخته

زمان در عصاره محتواي مطالعات، کولبري را با  وجود، هم اند بااین و ناعادالنه دانسته

  دانند نیافتگی می قاچاق متفاوت دانسته و هر دو مفهوم را واکنشی گریزناپذیر به توسعه

  

  ادبیات مفهومی

عنوان بخشی  سو به از یک. بررسی است هاي مختلفی قابل پدیدة کولبري در قالب دیدگاه

شود، از سوي دیگر مؤید نابسامانی در جامعه است، و از  از اقتصاد غیررسمی تعریف می

حوزه اقتصاد . عنوان تجربۀ تبعیض و نابرابري تعریف گردد تواند به دیگر سو، می

شناسی مسائل  شناسی انحرافات، و جامعه شناسی توسعه، جامعه غیررسمی، جامعه

شناختی مختلف در شناخت و تبیین پدیدة  ههاي جامع اجتماعی با شماري از نظریه

  .پردازیم مرور بخشی از این نظریات می در ادامه به. کنند کولبري کمک می
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  نظریات پیرامون اقتصاد غیررسمی

اند، غیرقانونی است و بخشی از  فعالیت کولبرانی که بدون مجوز به این کار مشغول

لفی به اقتصاد غیررسمی و هاي مخت رهیافت. آید حساب می اقتصاد غیررسمی به

سه رهیافت عمده در این حوزه شامل . اند تر از آن، اقتصاد زیرزمینی، پرداخته گسترده

نوسازي که به /در رهیافت توسعه. نوسازي، ساختاري، و نهادي است/رهیافت توسعه

اي از اقتصاد  شود، اقتصاد زیرزمینی نشانه لحاظ تاریخی نیز اولین رویکرد محسوب می

موازات رشد اقتصاديِ کافی، اقتصاد  فرض اساسی آن است که به پیش. مانده است عقب

در این رهیافت بر نقش مثبت نوسازي در کاهش اقتصاد . شود زیرزمینی تضعیف می

  ).Kus, 2008: 971(شود  زیرزمینی، تأکید می

کند و اقتصاد  دومین رهیافت، دیدگاه ساختاري است که رهیافت قبلی را نقد می

اقتصاد زیرزمینی در کشورهاي . داند زیرزمینی را پدیدة خاص جهان سوم نمی

یافته رو به گسترش است و از نظر اندیشمنداِن رهیافت ساختاري، به دلیل  توسعه

رهیافت اقتصاد . داري پیشرفته است بازپیکربندي روابط تولید و اشتغال در سرمایه

ها نسبت  صاد زیرزمینی را به دولتنهادي، سومین رویکرد عمده است و توسعۀ اقت

ها از طریق  دولت. داند ازحد می دهد و آن را ناشی از تنظیمات و مقررات بیش می

توانند مانعِ  هاي فعالیت در بخش رسمی، می ساالري و کاهش هزینه محدود کردن دیوان

  ).971: همان(رشد اقتصاد زیرزمینی شوند 

بخش غیررسمِی اقتصاد، شاخصی از فساد
١

هاي متداول  آید و دیدگاه حساب می به 

وجود مطالعات اخیر در  بااین. شود بر آنند که فساد منجر به افزایش نابرابري درآمد می

و نیز بررسی نمونۀ ) Dobson and Ramlogan-Dobson, 2010(آمریکاي التین 

,Dobson and Ramlogan-Dobson(اي از کشورهاي جهان  گسترده نشان ) 2010

که بخش غیررسمی بر رابطۀ بین فساد و نابرابري درآمد اثرگذار است و منجر  دهد می

                                               
1. Corruption
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شود، چراکه بخش غیررسمی مشاغل و منابع درآمدي را براي  ها می به مصالحۀ بین آن

هاي مبارزه  شود سیاست بر این اساس توصیه می. کند فقیرترین افراد در جامعه فراهم می

  ).104همان، (مک به کارگران بخش غیررسمی باشد هایی جهت ک با فساد، توأم با طرح

در نظریات . ترین نظریات کالسیک توسعه، نظریۀ قطب رشد است یکی از مهم

مندي  اي است که کمترین تأثیرات و بهره قطب رشد، نقاط مرزي دورترین نقطه

به همین خاطر مناطق مرزي، اغلب مناطقی محروم، . رسد اي به آن می توسعه

، به نقل از 1392قنبري، حکیمه و روستایی، شهریور،(مانده هستند  ته و عقبنیاف توسعه

عنوان یک ویژگی اساسی در مراحل اولیه توسعه  هیرشمن قطبی شدن را به). دورانت

استدالل مذکور بیانگر این است که رشد اقتصادي نامتوازن است به . داند اقتصادي می

هاي  رکزي منجر به ایجاد تقاضا در بخشاین معنا که رشد و توسعه در چند بخش م

شود اما در اثر رشد بخشی نامتعادل توسعه اقتصادي شکلی ناموزون  دیگر اقتصادي می

ها  گیرد بنابراین مناطق مرزي چون در مرکز توسعۀ اقتصادي نیستند توسعه آن به خود می

، 1394، رضا،ملکی، سعید و احمدي(گیرد  توجهی قرار می در ابعاد مختلف در مرکز بی

).نقل از پاتر، ایونر

عنوان یک کل، بر  نظریه نابسامانی اجتماعی با تأکید بر عملکردهاي جامعه به

دورکیم ). Gordan, 2015: 5(توانایی افراد جامعه براي حل مسائل خود تأکید دارد 

هاي فردي نسبت دهد، در  علت عمدة رفتارهاي ناهنجار را بیش از آنکه به ویژگی

با از بین رفتن، یا در تضاد قرار گرفتن هنجارها، . کند ط نابهنجار جامعه جستجو میشرای

ها و هنجارهاي سنتی در  همبستگی و وابستگی بین فرد و جامعه از بین رفته، و ارزش

  ).205: 1386قنادان و همکاران، ) افراد جامعه کارایی ندارندحمایت از 

هاي فرهنگ،  ر کارکرد هریک از خرده نظامپارسونز در مطالعۀ انحرافات اجتماعی ب

اجتماع، شخصیت و اقتصاد توجه دارد و معتقد است کارکردهاي مناسب هر یک از این 

سـازمانی، عامـل    ها باعث بقا و پایداري نظام اجتماعی، و عدم تعـادل و بـی   خرده نظام

وسـایل   بنابراین اگر ایـن نهادهـا نظیـر خـانواده، مدرسـه و     . تهدید حیات جامعه است
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سازمانی اجتماعی و گسترش رفتار  جمعی کارایی الزم را از دست بدهند باعث بی ارتباط

  ).1380:333سلیمی و داوري،(شود  در جامعه می انحرافی

مرتن در نظریه فشار خود با تأکید بر فشارهاي کالن ساختاري بر رفتار فرد، بیان 

به ). 51: 1382رابینگتن و واینبرگ،(کند  یرفتاري وادار م دارد که جامعه فرد را به کج می

نظر مرتن طبقات فرودست توانایی کمتري براي تحقق اهداف مقبول اجتماعی، که 

توانند از ابزار  ها و الگوي اصلی زندگی همه افراد جامعه شده، دارند و چون نمی آرمان

از ابزار  یابی به اهداف خود مشروع استفاده کنند به خاطر فشار جامعه براي دست

  ).12:همان(کنند  نامشروع استفاده می

ها در تمام مراحل  اند تضاد ارزش ها، فولر و مایرز مدعی در رویکرد تضاد ارزش

اي دارد و معتقد بودند که همه مسائل داراي تاریخ  مسائل اجتماعی نقش برجسته

این  گذاري و اصالح است در هریک از اند که شامل مراحل آگاهی، سیاست طبیعی

طور خالصه، تضاد بین  به. هاي مختلف در تضادند ها و منافع گروه مراحل ارزش

گیري و دوام مسئلۀ اجتماعی و نیز مقاومت  هاي مختلف، منجر به شکل هاي گروه ارزش

  )�1382واینبرگ،�و�رابینگتن(گردد  در برابر اصالحِ آن مسئله می

اد اقتصادي نسبت به سایر نهادها پردازان رویکرد انتقادي معتقدند که نه نظریه

هاي مختلفی  اگرچه افراد منزلت. بیشترین تأثیر را بر مسائل اجتماعی ازجمله جرائم دارد

پردازان  کوئینی، یکی از نظریه. تر است ها در نهاد اقتصادي پراهمیت دارند ولی جایگاه آن

داري، وقوع جرم کند که تحت شرایط سرمایه در چارچوب انتقادي، چنین استدالل می

اند  کننده تولید کار، قانون و فرهنگ داران، مالک و کنترل سرمایه. ناپذیر است اجتناب

. شود دار به سلطه و نیاز طبقه کارگر به سازگاري بیشتر می اي که نیاز طبقه سرمایه گونه به

. هستندداري تولیدکننده منابع جرائم  هاي نظام سرمایه از نگاه رویکرد انتقادي، تناقض

شود شامل جرائم سازگاري و مقاومت است که هر دو  جرائمی که پرولتاریا مرتکب می

به . شود داري محسوب می داري است و جزء الینفک سرمایه دسته پیامدهاي سرمایه

داري  عبارتی جرائم و تخلف وجوه ضروري و محصول طبیعی اقتصاد سیاسی سرمایه
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صورت آگاهانه و غیرآگاهانه  ستم دیده چه بهبنابراین جرم و تخلفات طبقات . است

داري  کند که جرم در سرمایه گوردن استدالل می. داري است کنشی مرتبط با نظام سرمایه

این رویکرد معتقد است که نظام . واکنشی به شرایط زندگی و ابزاري است براي بقا

ا کمترین هزینه براي داري مبتنی بر رقابت بازار در پی بیشترین تولید ب اقتصادي سرمایه

هایی همچون فقر، بیکاري و روي  باالترین سود است در نتیجه طبقه کارگر با مصیبت

  ).همان(شوند  آوردن به مشاغل کاذب مواجه می

  

  چهارچوب مفهومی

شود که بر مفاهیم و  چهارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل می

ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط  دارد و آن هاي عمده موردمطالعه تمرکز موضوع

بنابراین در کار کیفی ). 314-1388:311محمدپور، (دهد  معناي به همدیگر پیوند می

عنوان مبنا و از ابتدایی کار مطرح شوند اسنادي و تطبیقی هستند  ها بیش از آنکه به نظریه

و محقق جزي  گیرد قرار می کند، موردتحقیق هم که تحقیق می همچنین محقق ضمن این

شود پس در این رویکرد دانش عامیانه مانند دانش محقق حائز  از جامعه محسوب می

ها  ها ذهن محقق را نسبت به مفاهیم و مقوله در تحقیق کیفی نظریه. اهمیت است

دهند و محققان جهت طرح سؤاالت و چهارچوب مفهومی از  برانگیز سوق می حساسیت

لذا در اینجا جهت مشخص نمودن زمینه و علل کولبري، پیامدها و د گیرنآن بهره می

نظام معنائی جامعۀ تحت  اي و با ورود به ها با استفاده از روش نظریۀ زمینه استراتژي

توان  شود اگرچه می مطالعه به بررسی، درك و تفسیر کولبري از دید کولبرها پرداخته می

شناخت و تبیین پدیده کولبري با نگاهی متفاوت شده جهت  ها ارائه از هرکدام از نظریه

کدام مناسبات حاکم در پدیده کولبري را تفسیر نخواهند کرد  استفاده کرد اما هیچ

وجود نظریه اقتصاد رسمی، نظریات کالسیک توسعه، نظریه نابسامانی اجتماعی،  بااین

جتماعی و اقتصادي نوعی ساختار ا ها و رویکرد انتقادي به پارسونز، مرتون، تضاد ارزش
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اي و  که توسعه نامتوازن منطقه نحوي دانند به هاي می را عامل ظهور چنین پدیده

  .نمایند یابی نئولیبرالیستی در جامعه را که عامل فرودستی است، برجسته می ساخت

  

  سؤاالت پژوهش

پدیده کولبري را چگونه ) غیررسمی(کولبران پرسش اساسی تحقیق آن است که 

:هاي جزئی تحقیق شامل موارد زیر است پرسش کنند؟ سیر میدرك و تف

دانند؟ ساز کولبري می کولبران چه علل و شرایطی را زمینه-1

پیامدهاي تجربه کولبري براي آنان چیست؟-2

  نمایند؟ شده، اتخاذ می کولبران چه سازوکاري در قبال پیامدهاي تجربه-3

  

  روش تحقیق

اي اساس نظریه زمینهروش انجام این تحقیق کیفی بوده و بر 
١

. صورت گرفته است 

توسط گلیزر و اشتراوس ابداع شد و در کتابی با  1967اي ابتدا در سال  نظریۀ زمینه

ها، تحلیل، و نظریه نهایی با  در این روش، گرداوري داده. همین عنوان انتشار یافت

شود  پدیدار می هاي گرداوري شده اند و نظریه از درون داده یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ

).1394:34استراوس وکربین،(

جامعه آماري تحقیق، کولبران غیررسمی ساکن شهرستان سقز هستند و شیوه 

گیري کیفی نمونه
٢

گیري، تعداد افراد نمونه با معیار  در این روشِ نمونه. است3نظري  -

اشباع نظري
٤

دارتر و  گیري هدف رود، نمونه تر می هر چه پژوهش پیش. گردد تعیین می 

یابد  ها اشباع شوند، ادامه می گیري تا زمانی که تمامی مقوله شود و نمونه متمرکزتر می

                                               
1. Grounded Theory Method
2. Qualitative Sampling
3. Theoretical
4. Theoretical Saturation
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صورت  در این پژوهش، به دلیل ناشناخته بودنِ جامعۀ آماري، ابتدا به). 233: همان(

گلوله برفی
١

تعدادي از کولبران انتخاب شدند و پس از آشنایِی اولیه و جلب اعتماد  

ها،  براي تحلیل داده. صورت عمیق انجام گردید ها مصاحبه به نفر از آن 21ها با  آن

ها به سه شیوة کدگذاري باز پاسخ
٢

و گزینشی3، محوري
٤

در سه قسمت مفهوم، مقوله و  

ها شرایط، علل،  بندي شد که بر اساس تفسیر داده اي صورت نهایتاً مقوله هسته

  .ولبران تعیین گردیدها و پیامدهاي کولبري از دیدگاه ک استراتژي

ترین معیار جهت افزایش باورپذیري و ارزیابی تحقیق کیفی، اعتمادپذیري  مهم 

مدت و مشاهده مداوم در میدان تحقیق و همچنین ارجاع  است بنابراین حضور طوالنی

ها در  قول کنندگان و ارائه نقل نتایج جهت صحت مطالب و تصحیح آن به شرکت

براي باورپذیري است همچنین جریان رفت و برگشتی میان ترین دالیل  پژوهش، مهم

هاي استنباطی و میدان، مؤید اطمینان از عدم اشتباه است که این دو عامل پایایی  داده

هاي تحقیق با  عالوه بر معیار مذکور، یافته). Gibs, 2007(کنند  پژوهش را بازگو می

  .در نظر گرفته شدکنندگان در میان گذاشته شد و بازخورد آنان  مشارکت

جدید بودن موضوع پژوهش گویاي این مطلب است که صرفاً تکرار تحقیق نیست 

و سالمت اخالقی پژوهش رعایت شده است تا بتواند دانش جدیدي را به اطالعات 

کنندگان در این پژوهش با رضایت، آگاهانه و بصورت داوطلبانه  مشارکت. اضافه نماید

کنندگان، در تمام مراحل ازجمله در  رام به شأن شرکترازداري و احت. شرکت کردند

کنندگان کامالً  به همین خاطر اسامی شرکت. شده است ها، در نظر گرفته بخش بیان یافته

.مانده است محرمانه باقی

زمینۀ جغرافیایی . پردازیم صورت مختصر به معرفی میدان مطالعه می در ادامه به

  .تر، کمک نماید تواند به شناخت عمیق و می یک منطقه، بخشی از بافت آن است

                                               
1. Snow balling
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
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کیلومتر مرز مشترك با عراق به یکی از مسیرهاي اصلی  227استان کردستان با 

شده است که از طریق سه بازارچه رسمی  مبادالت مرزي قانونی و غیرقانونی تبدیل

بري هاي غیررسمی سیف سقز و سیران بند بانه و معابر کول باشماق مریوان و بازارچه

گیرد در کنار مبادالت قانونی، مبادالت غیرقانونی نیز  رسمی، مبادالت قانونی صورت می

  ).35: 1395اصالنی اسلمرز،(شود  در مرزهاي استان انجام می

هاي استان کردستان است که در شمال غربی مرکز استان  سقز یکی از شهرستان 

است و از شمال به آذربایجان شده  کیلومتري آن واقع 187یعنی سنندج و در فاصله 

غربی و شهر بوکان، از غرب به بانه و از جنوب به مریوان و از شرق به دیواندره محدود 

جمعیت  1390بر اساس آمارهاي سرشماري نفوس و مسکن در سال . گردد می

  ).فرمانداري شهرستان سقز(نفر است  210820شهرستان 

  
  کردستان موقعیت شهرستان سقز در استان -1تصویر 
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محیطی از دوران  شهرستان سقز به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست

هاي بشري موردتوجه بوده، دین مردم شهرستان  عنوان یکی از استقرارگاه ازتاریخ به پیش

) لهجه سورانی(باشند و به زبان کردي  می» امام شافعی«سقز اسالم و پیرو مذهب تسنن 

شهرستان دومین شهرستان استان کردستان از لحاظ وسعت و این . گویند تکلم می

اما از لحاظ صنعتی در رده . باشد ترین شهر این استان می جمعیت و همچنین تاریخی

هاي فراوان آن در  سوم و بعد از شهرهاي سنندج و قروه قرار دارد و علیرغم پتانسیل

ازات توسعه صنعتی مو معادن، بخش صنعت شهرستان سقز به   بخش صنایع تبدیلی و

هاي اخیر  نیافته است و اقدامات اندك صورت گرفته در دهه کشور و حتی استان، توسعه

رویه روستائیان و تجمع نیروي  هاي بی جوابگوي اشتغال، معضالت اجتماعی، مهاجرت

  ).همان(نبوده است ... کار مازاد و

در میان افراد . کنند کولبران موردمطالعه از مسیرها و معابر غیررسمی استفاده می

  .نفر در روستاهاي اطراف سکونت دارند 2نفر ساکن شهر سقز و  19موردمطالعه 

  

ها ها و یافته داده

سالگی است و میانگین سنی  64تا  25کننده در مصاحبه  محدوده سنی کولبران شرکت

ظ درصد مجردند از لحا 9ها متأهل و حدود  درصد آن 90ها چهل سال است بیش از  آن

درصد  24درصد راهنمایی و تقریباً  14درصد ابتدایی،  43سواد، درصد بی 19تحصیالت 

  .درصد ساکن روستا هستند 9ها ساکن شهر و تقریباً  درصد آن 90بیش از . دیپلم دارند

مفهوم، و در  125هاي گرداوري شده در مرحله اول بیش از  منظور تحلیل داده به

اي و مدل  ردید و نهایتًا در مرحله سوم مقوله هستهمقوله استخراج گ 17دوم مرحله

نشان  2اي در جدول  مفاهیم، مقوالت و مقولۀ هسته. اند بندي شده پارادایمی صورت

مناسک خاص «، »تعلق و تعهد گروهی«اند از  مقوالت عمده عبارت. شده است داده

، »عیانزوا و طرد اجتما«، »هاي روحی روانی آسیب«، »خطرات جسمی«، »گروه
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فقر و فشار «، »خطرات غیرطبیعی«، »خطرات طبیعی«، »ها العمل به برچسب عکس«

توجیه و مشروعیت «، »پذیرش و دسترسی آسان«، »اعتمادي اجتماعی بی«، »اقتصادي

تضعیف «، »تمایل به ترك«، »مهارت و توانایی کنترل مخاطرات«، »دادن به کار خود

  .»مشخصات خاص«و » مرزي برون تعامالت قومی و فامیلی«، »تولید سنتی

اي پرمخاطره  کولبري، حرفه««در مرحله کدگذاري گزینشی یک مقوله هسته به نام  

نمایان شد که بتواند تمام مقوالت دیگر را در خود » نیافتگی مرزها در تنگناي توسعه

کولبرها، کولبري را نتیجه نابسامانی ) 2(پوشش بدهد بر این اساس طبق جدول شماره 

دانند که مشکالت و فشارهاي زیادي را به تمام ابعاد زندگی  نیافتگی مرزها می توسعه و

کند به عبارتی کولبرها، کولبري را در شرایط محیطی نابهنجار بهترین گزینه  آنان وارد می

دانند که در  و واکنش به فشارها، محرومیت، شرایط، وضعیت و جو ناآرام منطقه می

  .استجدول زیر نمودار شده 

  

  گانه کدگذاري باز، محوري و گزینشی خروجی مراحل سه -2جدول 

  محوري  کدگذاري باز
مقوله هسته 

  )گزینشی(

احساس همدلی، همکاري، شدت صمیمیت، همکاري بین 

اي، صمیمیت باال، ازخودگذشتگی، معاشرت با دسته

همدیگر، کمک هنگام خطرات، مشورت و هماهنگی، کنیه و 

  اي بودن، اعتماد به همدیگر ر، دستهلقب دادن به همدیگ

تعلق و تعهد 

  گروهی

اي  کولبري، حرفه

پرمخاطره در تنگناي 

  نیافتگی مرزها توسعه

جمعی غذا خوردن، سیگار کشیدن با هم، شادي و 

  ها ها و لطیفه هاي خاص، آواز خواندن، نکته خوشی

مناسک خاص 

  گروه

گینی بار، برخورد مأموران و اعمال قانون، سنخطرات راه،

فلج شدن، خطر انفجار مین، بیماري، مشکالت جسمی، 

سختی کار، وضعیت جسمی نامناسب، مرگ زودرس، 

تناسب بودن بار با توان جسمی، مسافت زیاد  خوابی، بی کم

  کاري، تغذیه نامناسب حمل بار، شب

خطرات 

  جسمی
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ترس از گرفتار شدن، ترس از زندانی شدن، ترس از جریمه 

ر شنیدن خبر بد و اتفاق بد، نگرانی از آینده خود دادن، منتظ

و خانواده، منازعات خانوادگی، احساس خجالت و 

شرمندگی، افسردگی، احساس ناتوانی در انجام مشاغل 

دیگر، ناحقی، ترس از بیکاري، بیزاري و درماندگی، تسلیم 

  شرایط موجود، دغدغه رد شدن از مسیر

  

هاي  آسیب

  روحی روانی

بینی، عدم  شدن، احساس حقارت، خودکم احساس طرد

ارزش بودن، معاشرت کم با  نفس، احساس بی اعتمادبه

منزلتی،  ها، بدبینی مردم به کولبري، بی بعضی از فامیل

احساس سرافکندگی، احساس دیده نشدن، مخفی و 

  گیر شدن گوشه

انزوا و طرد 

  اجتماعی

گیر شدن،  توجهی به دید مردم، مخفی و گوشه بی

اشگري، عدم عالقه به حضور در اجتماع غیرخودي، پرخ

  گناه بودن توجیه کردن کار خود، احساس بی

العمل به  عکس

  ها برچسب

هاي  خطر گزیدن مار و عقرب، سیل، گرما، سرما، ناهمواري

  محیطی، بهمن
  خطرات طبیعی

  مین، خطر تیراندازي، اسارت، اعمال قانون و تنبیه
خطرات 

  غیرطبیعی

به سامان یا آشفتگی بازار، ترس از بیکاري و بیکار وضع نا 

شدن، احساس بدتر شدن اوضاع اقتصادي، نبود سرمایه 

بضاعتی و فقر، ناراضی بودن از شغل قبلی، پولی  کافی، بی

شدن جامعه، هزینه و مخارج باالي زندگی، دغدغه تأمین 

نشینی، مسئولیت خانواده، منازعات خانوادگی،  مسکن، کرایه

  نان از تأمین حداقلی مایحتاج، مقایسه با سایر مشاغلاطمی

فقر و فشار 

  اقتصادي

اعتمادي به  عدالتی، بی تجربه تلخ در سایر مشاغل، تجربه بی

مسئولین، تجربه تلخ از مهاجرت، گسترش فساد اخالقی و 

  برداري، احساس درك نشدن توسط جامعههکال

اعتمادي  بی

  اجتماعی
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آشنایی با محیط مرزي، دریافت سریع عدم نیاز به سرمایه، 

دستمزد، درامد کافی براي گذران زندگی، لذت از دریافت 

سریع دستمزد، تجربه موفق بودن در اوایل کار، در دسترس 

  بودن، عادي شدن بعد از چند بار

پذیرش و 

  دسترسی آسان

خطر  نبود کار، مقایسه با سایر مشاغل، سعی در توجیه آن، بی

  معه، اشتغال موقت، عدم شناخت اولیهبودن براي جا

توجیه و 

مشروعیت 

دادن به کار 

  خود

سازي مین، آشناي با مسیرهاي خطرناك، وسیله و نماد  خنثی

هاي اولیه، استتار و تسلط به مسیر،  ارتباطی خاص، کمک

نحوه فرار، آمادگی باال هنگام خطرات، تالش براي اسیر 

و چابک بودن، سفر العمل سریع به خطر، فرز  نشدن، عکس

  ریزي دقیق با ماشین تا مسیر خاص، برنامه

مهارت و 

توانایی کنترل 

  مخاطرات

  تمایل به ترك  تمایل به ترك، اشتغال موقت

  وآمد با آشنایان و فامیالن عراقی مرزي، رفت معاشرت برون

تعامالت قومی 

و فامیلی 

  مرزي برون

اورزي و عدم رضایت از کشورشکستگی در مشاغل قبلی،

  دامداري

تضعیف تولید 

  سنتی

پروا  پوست صورت سفت، سرمازده و پرچین و چروك، بی

سالگی، شیوة خاص  64تا  20حرف زدن، محدوده سنی 

رفتار و گفتار، ورزیده، شناخت و آشنایی ویژه از معابر 

  غیررسمی

مشخصات 

  خاص

  

یمی نیز در قالب شرایط، آمده، مدل پارادا دست هاي به در ادامه پس از تفسیر مقوله

  .ها و پیامدها به تصویر کشیده شده است استراتژي
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  تعلق و تعهد گروهی

در . ترین عوامل در موفقیت و تحقق اهداف، کار گروهی است یکی از ضروري

دانند و  بیشتر کارها، افراد نیل به اهداف خود را درگرو همکاري و هماهنگی گروهی می

این وفاداري، تحقق اهداف را . ی بین اعضا برقرار شودضروري است که رابطۀ خوب

هاي کولبري هم این است  ترین ویژگی ترین و مهم یکی از شاخص. تر خواهد کرد آسان

به دلیل شرایط سخت محیطی و . شود گروه انجام می دسته یا گروه صورت دسته که به

گروه بدون دوستان یک از اعضاي  ها، هیچ خطرات راه و نیاز به همکاري و مسئولیت

ساله است  43که یک کولبر » ص.ت«خود قادر به کولبري نیستند در این زمینه 

  : گوید می

نفري نیست تو مسیر باید حداقل سه نفر باشی براي تعیـین   کولبري کار تک... "

  ."...مسیر، غذا و سایر کارها

  :یدگو ساله است در مورد صمیمیت اعضا چنین می 30که یک کولبر » م.ف«

دونیم بـاالخره   ایم مشکالت همدیگر رو می ایم به هم عادت کرده ما رفیق شده...

گیـریم؛ خونـه    شویم پول از همدیگر قرض می تو این کار همه محتاج هم دیگر می

ــی ــیش همــدیگر م ــی پ ــم؛ حت ــر و پســرهاي اعضــا   روی ــده دخت ــروه(آم ــاهم ) گ ب

  ...اند؛ باهم معاشرت داریم کرده ازدواج

هاي کولبران، کولبري کاري گروهی است و جهت ادامه  اساس گفتهدرمجموع بر 

کار، نیاز مبرم به یکدیگر دارند بنابراین وابستگی و تعلق و تعهد بین گروهی باالیی 

  .دارند

  مناسک خاص خود

هاي  ها و مکان مندي که نوعاً در زمان مناسک به معناي فعالیت رسمی یا ضابطه

با عادت و رسم است، چون جنبه نمادین و غالباً شود، متفاوت  مشخصی اجرا می

کند  ها بلکه غالباً احساسات نیرومندي را نیز بیان و منتقل می فقط ایده نمایشی دارد و نه
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هاي گوناگونی  گیرد که ایده ها، اعمال و کلمات نمادینی انجام می این کار از طریق صحنه

  ).862: 1392اوتویت و همکاران،(آورند  یکجا گرد می

اي از نمادها، عالئم و رفتارهاي خاص  کولبرها در جریان تعامالت خود مجموعه

در جریان . کنند دارند که بین گروهی است و در خارج از گروه از آن استفاده نمی

اي خاص از کنش دارند و  زندگی روزمره و بیشتر مواقعی که باهم هستند گونه

در . ردن و سیگار کشیدن را دارندها و حتی سبک خاص غذا خو اصطالحات، ارزش

  :گوید می» م.ف«این مورد 

ش شـوخی و   باهم میریم تا اینکه به مسیر اصلی و جاي خطرناك برسیم همه...

کشیم به همدیگر تکـه مینـدازیم سـر غـذا خـوردن آواز       کنیم سیگار می مسخره می

  ...خوانیم و می

شاره دارد و این ها ا در واقع این گفته به سبک و روش خاص تعامالت آن

ها و  ها در مواجهه با دشواري توان گفت آن هاست می کننده احساسات و روابط آن تنظیم

هاي زندگی، با نمایش رفتارهاي کالمی و غیرکالمی خود در قالب شعر، آواز،  سختی

نوعی بازتاب از زندگی خود را نمایان و از آن احساس آرامش و تسکین ... موسیقی و

.کنند می

  

  رات جسمیخط

کند، اما سالمت جسمی  هر شغلی حد متعارفی از فشار جسمی را به فرد وارد می

درباره کولبران این فشارها هیچ حد مشخصی ندارد . کند فرد را در حد متعادل حفظ می

دهد؛ براي نمونه، به هم خوردن  هاي جسمی قرار می ها را در معرض انواع آسیب و آن

رو هستند  یکی از مشکالتی است که این افراد با آن روبهراستاي طبیعی ستون فقرات 

  :گوید می» ك.ج«باره  دراین

چیـزم بـه    ساله مشغول این کارم همه 24تا  20سال سن دارم و حدود  55من ...

هـا، پاهـایم    شده در اثر کوله فنا رفت، زندگیم، جوانیم واالن اگر توجه کنی پشتم خم



  

  1399بهار، 23، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   196  

مسائل، در این سن بایـد مواظـب باشـم کـه صـاف       زده، باتمام این کرده و تاول ورم

  ...وایستم و مسیر رو دقیق بیام 

فشار زیادي به مفاصل . کنند کولبران عالوه بر وزن خود، بار سنگینی را حمل می

هایی است که  شود و سختی در حفظ تعادل در مسیر، یکی دیگر از آسیب ها وارد می آن

دفعات دچار پارگی تاندون، شکستگی  به. رو شوند ممکن است کولبران با آن روبه

.شوند هاي دیگر می استخوان، پارگی رباط و آسیب

  :گوید نیز می» چ.ح«در رابطه با همین مطلب 

از سرما و گرما و سختی کار هر چی در میاري باید خرج خودت کنـی هرچنـد   

ایـد  گیري واسه درمانش یـا ب  چیزي هم در نمیاري از این کار آخرش یه بیماري می

  .ساکت بشی و بمیري که کسی نفهمه یا اینکه گدایی کنی

هاي جسمی ناشی از  هاي سخت و ناهموار با آسیب بنابراین کولبران در این راه

  .شوند حمل بار با خطرات زیادي مواجه می

  

  هاي روحی روانی آسیب

ه شوند، ناتوانی در کنترل و مدیریت زندگی را ب نگرانی از حوادثی که کنترل نمی

فرسا، مشکالتی را در پی خواهد داشت و  مشاغل سخت و طاقت. همراه خواهد داشت

پذیري،  عوارض روحی و روانی مانند تحریک. اند فشارهاي روحی و روانی از آن جمله

بر کیفیت زندگی خانوادگی افراد تأثیر منفی زیادي  …افسردگی، استرس، اضطراب و

ها نوع  کند و عالوه بر این ا حدودي مختل میها را ت گذارد و زندگی اجتماعی آن می

مندي او از این شغل، تا  مندي و رضایت نگرش فرد به شغل خود و همچنین میزان عالقه

دیگر اگر  عبارت دهد؛ به کار را کاهش و یا افزایش می حد زیادي فشارهاي ناشی از

شود، عالوه بر عالقگی به این شغل مشغول  چنانچه فردي از روي اجبار و در حالت بی

تحمل فشارهاي طبیعی ناشی از برنامه کاري، استرس و ناراحتی زیادي را نیز به خاطر 
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باره  دراین. اینکه مجبور به تحمل و ادامه این وضعیت شده است، تجربه خواهد کرد

  :گوید ساله است می 40که کولبري » چ.م«

سرمان بیاد آخه این وضع رسه، یا باید بمیریم یا بالیی  کس به دادمان نمی هیچ ..

گوید هر روز ما منتظر مرگیم کـاش بمیـریم    درجایی دیگر می"نیست که ما داریم 

  "دیگه طاقت ندارم 

تواند ارتباطات  کاري، می حوصلگی و عصبانیت ناشی از نوبت احساس خستگی، بی

ت زمان با خواب و استراح اش محدود سازد و از طرفی چون او هم فرد را با خانواده

همچنین هماهنگ نبودن با . کند شود، احساس تنهایی و انزوا می دیگران مشغول کار می

هاي فرهنگی و تفریحی دیگران باعث درك فاصله طبقاتی و احساس  برنامه

کند که درمجموع همه این عوامل زمینه را  ماندگی از اجتماع را به وي منتقل می عقب

آورد که تبعات آن، خانواده را نیز تهدید  می براي ابتال به افسردگی در فرد به وجود

  :گوید ساله است می 25که کولبري » م.ح«.خواهد کرد

زنم میگه باید کولبري را ترك کنی اره ازم شکایت کرده کارمون تـو دادگـاه،   ..."

  "...دونم چه خاکی بر سر کنم نمی

  

  انزوا و طرد اجتماعی

در نهادهاي اجتماعی و نقض  طرد اجتماعی به معناي محروم شدن از مشارکت

رغم میل خود از  کولبران علی. )1384غفاري،(شده است  حقوق انسانی و مدنی تعریف

شوند از مشارکت  بینی می شوند و یا به دلیل اینکه دچار خودکم سوي اجتماع، طرد می

عنوان یک کار یا  کنند، چرا که دیگران کولبري را به در اجتماع محلی نیز خودداري می

  :گوید می» ص.ف«همچنان که . پذیرند شغل به هنجار نمی

مانـده   کنیم که گروه عقب کار ما هیچ منزلتی ندارد هیچی که خودمان حس می.. 

توي اجتماع هستیم ولی دیگران هم از طریق رفتـار و کردارشـان چنـین چیـزي را     
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دهند حضور در هر جمع و مراسـمی برایمـان خوشـایند نیسـت چـون       انعکاس می

  ...استه یا ناخواسته خود و دیگران ذهنیت خوبی به کولبري نداریمخو

  

  ها العمل به برچسب عکس

گرایان معتقدند که خویشتن، فرآیندي انعکاسی در آگاهی است، تقسیم شدن  تعامل

سوي خود  سوبژکتیویته است به چند مرتبه مرتبط با یکدیگر، بازگشت ذهن است به

توانند از  مردم می. شود گر و هم موضوع مشاهده می اهدهکه در آنِ واحد هم مش نحوي به

نگرش دیگران به خود باخبر شوند و پاسخ و واکنش خود به دیگران را ارزیابی کنند و 

اوتویت و همکاران،(بینی کنند  ها را پیش هاي دیگران در مقابل این واکنش واکنش

1392 :139-138.(  

توجهی به دید  بی: تفاوت است، ازجملههاي دیگران م واکنش کولبران به برچسب 

گیر شدن، پرخاشگري، عدم عالقه به حضور در اجتماع  مردم، مخفی و گوشه

» الف«. دهند گناه بودن واکنش نشان می غیرخودي، توجیه کردن کار خود و احساس بی

  :گوید ساله است می 64که کولبري 

نیده بگیریم، یا عصـبانی  بعضی مواقع مجبوریم گفتار و برخورد دیگران را نش. ..

اي نـان بـراي    زنیم، باالخره ما کار به کار کسی نداریم دنبال لقمه میشیم و حرفی می

بچه هامون هستیم تا جایی که بتونیم از کسانی که از کار ما خوششان نمیـاد فاصـله   

...گیرم می

  

  خطرات طبیعی

 محیطی و مادي انسانی، گسترده خسارات موجب که مواردي به طبیعی خطرات

 .شود می گفته باشد، نداشته را آن با مقابله جهت کافی توانایی و آمادگی جامعه و شود

  .هایی از آنند مثال...و رعدوبرق تگرگ، بهمن، سیل، زلزله،
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کنند  ها عبور می ها و دره با توجه به ناهمواري و شرایط جغرافیایی منطقه که از کوه

العبور  مسیر صعب .شتر در معرض این خطرات هستندتا بار خود را به مقصد برسانند بی

کند چون کولبران اکثراً در شب مشغول حمل بار  ها تعادل فرد را دچار مشکل می کوه

شود  ها با توجه فصول مختلف خطرات گوناگونی را شامل می هستند و مسیر کار آن

  :گوید ساله، می 50» ر«همچنان که یکی از کولبرها، باکد 

ها رودخانه و  ها و سخره ها، سنگ ارش باران و برف و بهمن، پرتگاهخطر سیل ب

ها پایین برود و هر چیز دیگري وجود دارد  هاي چوبی که پاهات از سوراخ چوب پل

.آید ها مشخص نیست کی پیش می این

  

  خطرات غیرطبیعی

به رسمیت شناخته نشدن این کار . شود کولبري طبق قانون، قاچاق محسوب می

شود که چنین کاري موردحمایت قانونی قرار نگیرد بنابراین چون  انون سبب میتوسط ق

کنند دچار حوادثی ازجمله انفجار مین و تیراندازي  کولبرها از معابر غیررسمی عبور می

شود  ها اعمال می هایی براي آن بشوند در ضمن هر موقع دستگیر شوند مجازات و تنبیه

  :گوید می ساله 45کولبر » الف«همچنان که 

آیم و این سخته و ناامن، زیـر   کیلومتر رو با پاي پیاده می 20تا  15ما تقریباً ... "

  "شویم آیا ارزش داره؟ گلوله رد می

  

  فقر و فشار اقتصادي

ترین دالیل رواج کولبري است زیرا خطرات  توان گفت بیکاري و فقر مهم می

یه و مجازات آنان گویاي این امر کولبري، برخورد مأموران مرزي، اعمال قانون و تنب

نرخ باالي بیکاري در . است که افراد جز به دلیل تنگدستی و ناچاري به آن روي نیاورند

ریزي  گذاري، عدم وجود برنامه هاي اقتصادي، عدم سرمایه این مناطق، نبود زیرساخت

ري درازمدت در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، از دیگر دالیل گسترش پدیده کولب
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ساله  60که کولبري » ف«که بیشتر در مناطق مرزي وجود دارد همچنان که . باشند می

  :گوید است، می

من شخصاً از کولبري راضی نیستم چون از روي ناچاري و اجباره، آدم نفهـم و  

دهم و سایر  نادانی هم نیستم، ولی بیکارم و بدهکار، زن و بچه دارم، کرایه خونه می

بخش نیست نه  پرسم و اطالع دارم رضایت یگر آنچنان که من میها و کارهاي د شغل

جوري هستند وارد شدن تـو هـر    دردنخور و داغون باشند ولی اکثراً این اینکه همه به

تونی اسب بخري و  همین کولبري پول داشته باشی می. خواهد کاري هم سرمایه می

دت پول نیاز دارم باید به ش کنم به درآمدت رو بیشتر کنی فعالً من به هیچی فکر نمی

  .ام برسم خانواده

فشار اقتصادي، ساکنان این مناطق را مجبور ساخته براي امرارمعاش خود به بعضی 

از شهرهاي دیگر مهاجرت کنند و یا براي تأمین مایحتاج زندگی خود، به شغل کاذب و 

پرمخاطره کولبري روي آورند مسئله این است که مناطق مرزي کشور، جزء 

ترین مناطق بوده و موجب آسیب اقتصادي و اجتماعی شده است که  نیافته وسعهت

سال دارد بیان  25که » ح«باره  دراین. باشد کولبري یکی از نمادهاي آن در این مناطق می

  :دارد می

بـا  ...کولبر نشم چکار کنم رفتم تهران کارگري بدبختی کشـیدم فایـده نـداره    ...

و در جایی  "...اش قرض و قرض کی پول میده؟ همه. مگرفتی التماس پولمان رو می

خوام فقط خرجم رو دربیارم سرپناهی بسازم و با خیال راحـت زنـدگی    می "دیگر 

  .رویمان بستن کنم به نظرت کار هست؟ نه همه درها روبه

کولبران بر این مورد اذعان داشتند که هزینۀ معاش خانواده نقش مهمی در انتخاب 

  :گوید ساله است می 25که کولبري » س.ك«در این رابطه . ستکولبري داشته ا

اینکه ازدواج کردم دیدم مخارج روزمره بیشتر شد تازه هزینـه مراسـم   ازبعد...

عروسی بماند که کمرم رو شکست مجبور شدم هی چک بدهم بعـدش پـول پـاس    

...کردن نداشتم مجبور شدم برم کولبري 
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  اجتماعیاعتمادي بی

ک جامعه پایه تعامالت است و مانع گسستگی و انفصال اجتماعی اعتماد دری

اعتمادي  توان ریشۀ بسیاري از مسائل و انحرافات در یک جامعه را در بی می. شود می

هاي فردگرایانه و کاهش  اعتمادي در جامعه باعث فعالیت رشد بیداجتماعی جستجو کر

م زندگی جمعی در جوامع اعتماد اجتماعی براي تداوشود  هاي جمعی می فعالیت

بر این اساس کولبرها ). 1395فرهمند و همکاران،(ازپیش ضروري است  امروزي، بیش

عدالتی در جامعه که در قالب مفاهیم ناکامی در سایر مشاغل، تجربۀ  در اثر تجربۀ بی

تجربه تلخ از مهاجرت، گسترش فساد اخالقی و اعتمادي به مسئولین، عدالتی، بی بی

شده، نسبت به جامعه و نهادهاي  داري و احساس درك نشدن توسط جامعه بیانبر کاله

اعتمادي یکی از عواملی است که موجب گرایش  اند و همین بی اعتماد شده حکومتی بی

ساله است  50که کولبري » ر«به کولبري و ادامه آن شده است راجع به این مقوله 

  :گوید می

م سخته و پردردسر با زن و بچه تو شهر غریب، ا هاي دیگر کار کرده در استان...

منفعت خودشان هستند کنه همه دنبال  گو زیاد شده هیچکی کمکت نمی دزد و دروغ

  ...کنن  هر وقت دلشان بخواد از کار بیرونت می

  :گوید ساله است می 60که کولبري » ص.ف«در جاي دیگر  

م وام بگیـرم هرکـی   مسئولین مشغول پر کردن جیب خودشان هستند من رفت...

و آشنا و پارتی داشته باشه زود کارش ردیف میشـه بقیـه هـم دنبـال اداره بـه اداره      

  ...کاغذبازي کارمندان هستند در جامعه ما، همه به فکر خودشان هستند

  

  پذیرش و دسترسی آسان

گرچه شرایط کاريِ کولبران سخت و خطرناك است، اما از سوي دیگر نیازي به 

پس . و کافی است فرد در جمع کولبران پذیرفته شود و به او اعتماد کنند سرمایه ندارد

از پیوستن به گروه کولبري، اعضاء گروه همکاري الزم را در جهت انجام امور خواهند 
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هاي مرزي نظارت کمتري بر این  عالوه بر آن در گذشته نیروي انتظامی و پاسگاه. داشت

که » الف«باره  دراین. ررسمی بهتر بوده استامر داشتند و شرایط براي کولبران غی

  :گوید ساله است می 45کولبري 

رفـتم و بـار    تر و بهتر بود هـر وقـت دوسـت داشـتم مـی      قبالً کولبري راحت...

  ...ور مرز نه اون ور هیچکی کار به کار ما نداشت  آوردم نه این می

  :گوید می» ع«همچنین  

لبري، گفت باشه این دفعه بـا خـودم   هر طور شد عمویم رو راضی کردم برم کو

  برمت، بعد از چند بار دیگه سخت نگرفت رفتم و رسماً مشغول شدم می

در این . مزیت دیگري که در کولبري وجود دارد، دریافت سریع دستمزد است

  :گوید سال دارد می 40که » چ.ح«خصوص 

ارج روزانـه  گیرم و این براي مخ روم که پولشو در جا می بیشتر به خاطر این می

  .خیلی خوبه چون نقده و پولش رو کسی نمیخوره

  

  توجیه و مشروعیت دادن به کار خود

هاي مختلفی به دنبال  کنندگان، همواره و به روش در طول مصاحبه با مشارکت

. خطر جلوه دهند توجیه کولبري بودند و بر آن بودند که کار خود را براي جامعه بی

در مواردي که به مضر بودن . کردند که مجبورند م بیان میصورت مستقیم و غیرمستقی به

دانستند و  کولبري در بعد اقتصادي و اجتماعی آگاهی داشتند، خود را مقصر نمی

  :گوید ساله است می 45که کولبري » الف«در این رابطه . دانستند کولبري را موقتی می

لـی از کارهـا بـا    کـه خی  رسـاند درحـالی   کسی هیچ آسـیبی نمـی   کار ما به هیچ...

  ...برداري نان در میارند ولی ما به کسی دروغ نمیگیم  کاله

  : کند ساله است بیان می 35که کولبري » م«و در جاي دیگر 

کـنم   من در ابتدا نسبت به این کار آشنایی نداشتم اآلن هم موقـت کـار مـی   ..."

"...کنم  باالخره ترکش می
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  خاطراتهاي ویژه در کنترل م مهارت و توانایی

وقت و موقت پیدا کنند،  مهارت نیستند که اغلب اوقات کاري پاره کولبرها افراد بی

هاي  بلکه اغلب افرادي باتجربه در این کار هستند و هر دسته معموًال یک سري مهارت

ها به منطقه و مسیرها  آن. کنند خاص را دارند که در هنگام مخاطرات از آن استفاده می

کنند  ریزي دقیق متناسب با فصل و روزهاي کار سعی می د و با برنامهآشنایی کامل دارن

  :گوید ساله است می 47که کولبري » ص«. مخاطرات را به حداقل رسانند

دونیم کجا مین هست کدوم مسیر خطرناکه  به اکثر مسیرها آشنایی داریم می..."

  "...کی بریم و برگردیم 

  :گوید سال دارد می 25که » ج«همچنین 

نشی و بتونی فرار کنی، بـه دیگـران    اسیر کار هرکسی نیست باید فرز باشی،...

.کمک کنی، کی حرکت کنی و کی برگردي و خیلی چیزهاي دیگه

  

  تمایل به ترك

گونه که قبالً ذکر شد، بر  نرخ بیکاري در مناطق روستاییِ استان باال است و همان

در مناطق روستایی، در رتبۀ سوم  ، از نظر شاخص بیکاري1395هاي سال  اساس داده

تواند یکی از عواملی باشد که کولبران علیرغم  نیازهاي اقتصادي و مادي می. قرار دارد

دانند  اي موقت می کولبران در ابتدا آن را گزینه. تمایل به ترك این کار، در آن باقی بمانند

در جریان . مانند ن باقی میهاي شغلیِ دیگر، در آ تدریج و با توجه به نبودن گزینه اما به

مصاحبه عمدتًا به این نکته اشاره کردند که اگر شغلی دیگر پیدا کنند، حتی با درآمد 

  :گوید ساله است می 25که » ص«در این رابطه . پذیرند تر، می پایین

کنـد ولـی    دار می ما راضی نیستیم، کولبري و حمالی کرامت انسانی را خدشه...

  .ره براي ما فراهم کنن ببین کسی میره، نه نمی ناچاریم، کاري دیگر
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  مرزي تعامالت قومی و فامیلی برون

اشتراکات فرهنگی بین مرزي، نقش مؤثري در تبادالت مرزي و کولبري دارد 

... ها، جنگ و اي که در ادوار تاریخی مختلف مردمان مناطق مرزي در بحران گونه به

استان کردستان با کردستان عراق مرز مشترك . دان همواره همدیگر را کمک و یاري کرده

دارند و داراي زبان مشترك و ارتباطات خویشاوندي هستند و این مهم زمینه را براي 

این مبادالت پیشینۀ تاریخی دارد . کند مبادالت رسمی و غیررسمی و کولبران فراهم می

. اند ادالت مرزي داشتههاي گوناگون ـ تب و بعضی از کولبران نسل به نسل ـ ولی به شیوه

  :گوید ساله است می 45که کولبري » الف«در این رابطه 

زدند معموالً چیزهایی که از هـر   هامون سر می پدر و مادرم سالی چند بار به فامیل... 

هـا   همـین . بردنـد  خریدند و مـی  کم بود یا گران، براي همدیگر می) ایران و عراق(طرف 

  .روي آوردند) رسمی و غیررسمی(ها به معامله  یگسترده شد در بین مردم و خیل

  

  تضعیف تولید سنتی

عنوان دو شاخصه مهم اقتصادي  چندان مطلوب کشاورزي و دامداري به وضعیت نه

شوند به مشاغل کاذب ازجمله کولبري و  در این منطقه و وجود بیکاري، مردم مجبور می

شود  ت بیشتر و تداوم آن مییا مهاجرت روي بیاورند که این خود باعث ایجاد مشکال

با توجه به اینکه اغلب کولبران در ابتدا روستانشین بودند و به دالیل گوناگون کشاورزي 

شان نبوده، تصمیم به مهاجرت  ها به شیوه سنتی، جوابگوي مخارج زندگی یا دامداري آن

ده و آن را تر دی اند و بعد از تجربه چند کار دیگر، کولبري را مناسب به شهرها گرفته

ساله  45که » الف«اند در این رابطه  کننده مایحتاج خود انتخاب نموده عنوان تأمین به

  :گوید است، می

چوپان بودم، براي خودم گوسفند داشتم تا حدي کشاورزي هم داشـتیم ولـی   ...

سـرمایه  ...ها سالی هست دو سال نیست نمیتونی بـه ایـن کارهـا امیـدوار باشـی      این

داریم به کاري دیگر مشغول شویم مجبوریم دامداري و کشاورزي خود آنچنانی هم ن

  ...را ترك کنیم و در شهرها به کارگري و کولبري رو بیاوریم 
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  :گوید می» م.ف«همچنین 

مسخره کردن است . مان دامداري مان کشاورزي است نه دامداري ما نه کشاورزي

ورزي یا اصـالً از کـدوم مرتـع    همه حیوان رو داره نه زمین کشا نه مراتع ظرفیت این

علف جم کنم براي زمستان تصور کن یه قطعه زمین نسل به نسل بین وارثان تقسیم 

کرد آالن کی میاد محصوالت محلـی رو بـراي    قبالً فرق می...بشه چی میمونه ازش 

  ...ها رومیخورن  خودشم درس کنه چه برسه به فروش همه آشغال مغازه

  

  مشخصات خاص

دهد  عنوان یک شغل، هویت خاصی به کولبرها می به) ی و غیررسمیرسم(کولبري 

هاي منحصر ویژگی. خوبی نمایان است ها به هاي روزمره آن کنش و فعالیتکه در

تا  20پروا حرف زدن، محدوده سنی  فردي همچون صورت، سرمازده و چروك، بی به

شنایی ویژه از معابر ، ورزیدگی بدن، شناخت و آ، طرز گفتمان و رفتار خاصسالگی 64

  .خورد غیررسمی در طی مصاحبه و مشاهدة میدانی، به چشم می

  

ها و مفاهیم  ها به معناي آن است که اکثر فرضیه اي مبتنی بر داده ساخت نظریۀ زمینه 

مند در ارتباط با  طور نظام شود، بلکه در جریان تحقیق به ها استخراج می تنها از داده نه

اي فرآیندي در حال شدن، دورانی و  رو ساخت نظریه زمینه ازاین. گیرندها قرار می داده

اي حول محور مدل  نظریۀ زمینه). 314-1389:313محمد پور، (مارپیچی است نه خطی 

ها و پیامدها  سه بخش شرایط علی، استراتژيمدل پارادایمی باال در . پارادایمی است

شود  لی است که منجر به انتخاب کولبري میمنظور از شرایط علی، دالی. است شده ترسیم

 ،مرزي، فقر و فشار اقتصادي و در قالب پنج مقوله شامل تعامالت قومی و فامیلی برون

اعتمادي اجتماعی، پذیرش و دسترسی آسان، تضعیف تولید سنتی است که هرکدام به  بی

  : شوند یم میاین عوامل به دو بخش تقس. اند نحوي بر پدیده کولبري تأثیرگذار بوده

هاي  اند از مقوله ترین علل به پدیده است و عبارت شرایط علی که مؤثرترین و نزدیک - 1
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 تعامالت قومی و فامیلی، مهارت و توانایی کنترلدسترسی آسان، تضعیف تولید سنتی،

شود و  بررسی را شامل میاي که زمینه و بستر پدیده مورد شرایط زمینه -2مخاطرات 

بخش دوم مدل در . گردد می اعتمادي اجتماعی و بی هاي فقر و فشار اقتصاديشامل مقوله

شده و به واکنش و پاسخ افراد به شرایط، جهت کنترل پدیده  ترسیم ها قالب استراتژي

العمل به  عکس، توجیه و مشروعیت دادن به کار خود(ها پردازد و در واقع این مقوله می

راهبردهایی است ) اسک خاص گروه، تمایل به تركتعلق و تعهد گروهی، منها،  برچسب

بخش سوم مدل شامل پیامدهاي راهبردهاي . اند که کولبران براي کنترل کولبري ارائه داده

هاي روحی روانی، انزوا و  هاي خطرات جسمی، آسیب شده است و در قالب مقولهاتخاذ

  .طرد اجتماعی، خطرات طبیعی، خطرات غیرطبیعی است
  

  
  دل پارادایمی پژوهشم -1مدل 
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  گیري نتیجه

ترین کارهاست و هرساله بیش از صدها نفر از  ترین و پرمخاطره کولبري یکی از سخت

با گسترش  .دهند شوند یا جان خود را از دست می العضو می کارگران کولبر، ناقص

این . اي شده است هاي مجازي، پدیدة کولبري و مشکالت و معضالت آن رسانه شبکه

توان گفت  هاي زیادي را در پی داشته است که می چنان خبرساز شده و واکنش آنپدیده 

عالوه بر ابعاد ). 1393رابینگتون و واینبرگ، (تبدیل به یک مسئلۀ اجتماعی شده است 

هاي گوناگون داخلی و خارجی،  انسانیِ این پدیده، مناطق مرزي به دلیل تماس با محیط

ها و  پذیري مبادالت با کشورهاي مجاور و آسیب .هاي خاصی برخوردارند از ویژگی

هاي توسعه،  ریزي اي را در فرایند برنامه تهدیدهاي مختلف در این مناطق، اهمیت ویژه

هدف پژوهش ). 1: 1380عندلیب،(امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزي داده است 

اي و  ۀ زمینهحاضر درك نظام معنایی و ذهنی کولبران بود که براي تحقق آن از نظری

صورت هدفمند از بین  گیري به نمونه. تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد

نفر  21کولبران غیررسمی شهرستان سقز انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظري با تعداد 

  .مصاحبه شد

اي آمده حاکی از آن است که کولبري  نتیجه این پژوهش که در قالب مقوله هسته

دیگر از دید و خوانش  عبارتی است به» نیافتگی مرزها نابسامان و توسعه«ضاع نتیجه او

خود کولبران علل ظهور و پیامدهاي پدیده کولبري، واکنش به وضع معیشتی و محیطی 

  .نامناسب منطقه است

ناچار  توان گفت کولبري نوعی شیوة معیشتِی موقتی است که به طور خالصه می به

عدالتی و عدم  مطالعه نشان داد که تجربۀ ناخوشایند تبعیض، بیاین . شده است انتخاب

موفقیت در مشاغل دیگر در بستر شرایط اقتصادي سخت و نابسامان، افرادي را که 

سازي مین، آشنایی با مسیرهاي خطرناك  هاي خاصی ازجمله قدرت بدنی، خنثی توانایی

توانند در  دارند و عالوه بر آن می طرف مرز و نیز اقوام و خویشاوندانی در آن دارند... و 
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ترین جاذبۀ شغلی در  مهم. کشاند گروه کولبران پذیرفته شوند، به سمت کولبري می

شود  کولبري، دریافت بالفاصلۀ دستمزد و عدم نیاز به سرمایۀ اولیه است که باعث می

رغم تمام خطرات طبیعی و غیرطبیعی و پیامدهاي نامطلوب اجتماعی، همچنان  علی

هاي کولبري جذب  افراد پس از ورود به جمع کولبران، بالفاصله در گروه. ادامه یابد

ها در جمع خود مناسک و  آن. کنند شوند و خود را با گروه هماهنگ و همرنگ می می

. هاي کار است آداب خاصی دارند که در جهت تقویت انسجام گروهی و کاهش سختی

سو  از یک. مانند گروه دارند، در یک دوراهی میرغم تعلق فراوانی که به  کولبران علی

هاي دیگران، آزاردهنده است و از سوي دیگر فقر و فشار  نگاه جامعه به آنان و برچسب

در این برزخ فکري، کولبران راهبردهاي . کند ها را وادار به ادامۀ کولبري می اقتصادي آن

کنند و آن را  کولبري را توجیه می ها عمدتاً آن. مختلفی براي اداره و کنترل شرایط دارند

عالوه . دانند کنند و یا آن را موقّتی می رساند، تعریف می شغلی که به کسی آزاري نمی

تر شدن حلقۀ نزدیکان و کاهش پیوندها با دیگران، پیوندهاي آنان با  بر آن، با تنگ

هاي  بآسی. آید صورت روابط خانوادگی درمی یافته و حتی به اعضاي گروه افزایش

  .روحی و روانی و مشکالت شدید جسمی نیز از پیامدهاي این شغل غیررسمی است

توان کولبري را نتیجه  می. شود در تبیین پدیدة کولبري، نظریات مختلفی مطرح می

ها و هنجارها  اوضاع نابسامان یا همان آنومی و از بین رفتن یا ضعیف شدن ارزش

هاي جدیدي مثل  ها و حرفه ها، هویت زشدانست که این آنومی منجر به ظهور ار

پارسونز هم بر این باور است که عملکرد . کولبري شوند و به آن مشروعیت بخشند

شود در  سازمانی و تهدید حیات جامعه می ها موجب بی نامناسب هر یک از خرده نظام

مینه و توان به کارکرد نامناسب نهاد اقتصادي کشور اشاره کرد که نتوانسته ز اینجا می

توان گفت افرادي که در یافتن  می. بسترهاي الزم را براي اشتغال در منطقه ایجاد نماید

اند کولبري را  اند و یا کسانی که در مشاغل قبلی ناکام مانده وکار موفق نشده کسب

نظریه . برند عنوان ابزاري نامناسب جهت رسیدن به اهداف مشروع جامعه به کار می به

داند و این  مندي از توسعه می عنوان دورترین نقطه جهت بهره رز را بهم هم» قطب رشد«
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اي  بیانگر رشد اقتصادي نامتوازن است لذا مناطق مرزي مانند کردستان از لحاظ توسعه

توجهی  در دورترین نقطه از قطب توسعۀ اقتصادي قرار دارد به همین خاطر در مرکز بی

پردازان  نظریه. ترین عوامل ظهور کولبري استنیافتگی از مهم توسعه. قرارگرفته است

دانند  داري می ناپذیر سرمایه رویکرد انتقادي مسئله اجتماعی را نتیجه شرایط اجتناب

صورت آگاهانه و غیرآگاهانه  چه به) کولبرها(بنابراین جرم و تخلفات طبقات ستم دیده 

ولبري را ابزاري براي بقا توان ک بدین ترتیب می. داري است کنشی مرتبط با نظام سرمایه

داري است با اینکه کولبري تجارت،  دانست که محصول تضاد طبقاتی و هژمونی سرمایه

قاچاق کاال یا بازرگانی نیست بلکه یک برساخت اجتماعی است چرا که کنش و زندگی 

مند و خطی بلکه ناموزون شکل داده است و حتی  اي نظام در منطقه را نه به شیوه

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و خانوادگی را دگرگون نموده که در واقع نماد  ساختارهاي

اي و سیاست نولیبرالیستی است که خود به ماشین بازتولید  توسعه نامتوازن منطقه

شده است و این موارد تهدیدکننده سالمت جسمانی،  ها تبدیل ساختارها و سیاست

  .تر کولبران را به دنبال داردپذیري بیش روحی روانی و اجتماعی بوده و آسیب

  

  ها پیشنهاد

هاي ناشی  عنوان نتیجه کلی پژوهش، منشأ اصلی کولبري و آسیب اي به مقوله هسته

داند بنابراین اصالح این ساختارها، پیشنهاد  از آن را ساختار اقتصادي و اجتماعی می

ناطق روستایی ویژه در م فراهم کردن زمینه مشاغل پایدار به. اصلیِ این پژوهش است

هاي طبیعت، پیشنهاد  با توجه به وجود پتانسیل باالي منطقۀ موردمطالعه و جاذبه. است

  .ویژه بوم گردي تقویت گردد شود صنعت گردشگري و به می

این مطالعه . توان تنها به آن اکتفا نمود بر است و نمی اصالح ساختارها بسیار زمان

برند،  ي اقتصادي، از مشکالت دیگري نیز رنج مینشان داد که کولبران عالوه بر فشارها

هایی که از سمت  هاي روحی و روانی و برچسب ازجمله مشکالت خانوادگی، آسیب

مطالعۀ حاضر مربوط به کولبران غیررسمی است که فاقد . شود جامعه به آنان زده می
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رتیب کنند، بدین ت رو اغلب هویت خود را پنهان می مجوزهاي الزم هستند و ازاین

هاي مردم نهادي که در زمینۀ سالمت روان  گذاران با سازمان شود سیاست پیشنهاد می

ها تا حد  هاي خالقانۀ آن کنند، همکاري نمایند و به کمک نظرات و پیشنهاد فعالیت می

  .ها ارائه دهند امکان خدماتی به کولبران و خانوادة آن

ه است، لذا در چارچوب شد ناچار انتخاب کولبري شیوه معیشتی است که به

زدایی، تغییر، بازنگري در قوانین و نحوة برخورد نیروهاي نظامی با  هاي جرم سیاست

باوجود کارکرد ناصحیح و (هاي مرزي  چرا که بازارچه. کولبران غیررسمی الزم است

کمکی به توسعه منطقه نکرده و کولبران رسمی همچنان گرایش به نوع ) ناعادالنه

ها در جهت منع کولبري و جایگزینی ترتیبات  ارند پس بهبود سیاستغیررسمی آن د

تجاري عادالنه، تقویت و حمایت از الگوهاي زیست شرافتمندانه، تسهیل مراودات 

مرزي، استفاده و مرجع قرار دادن متخصصان و کنشگران اجتماعِی محلی در 

  .تواند به بهبود شرایط کمک کند ها می گیري تصمیم
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