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  چکیده

که در جامعه  شود، درحالی اي عینی فهمیده می لرزه، تنها در کتب علمی است که به شیوه زمین

لرزه  زمین. شود یابد و در ادامه تجربیات تاریخی درك می اي اجتماعی معنا می انسانی در زمینه

حال در ادامه  کند و بااین گیري ایجاد می سرپل ذهاب در زیست روزمره ساکنانش انقطاع نفس

هاي  با حضور در محل و انجام مصاحبه. گیرد که قدمتی به طول تاریخ دارد جریانی قرار می

همزیستی مذاهب گوناگون، ( مشخص شد که تاریخ اجتماعی منطقه ،ویان فاجعهاعمیق با ر

کشی، فقر، کولبري، اعدام و  تجربه جنگ، اسارت، بمباران شیمیایی، کشتارهاي داخلی، نسل

لرزه در هویت  تجربه زمین. کند آفرینی می در فهم فاجعه طبیعی نقش) ابق مبارزات سیاسیسو

هاي حافظه جمعی آنان رابطه برقرار  شود و با دیگر المان فردي و جمعی بازماندگان ادغام می

هاي جمعی،  دهد و با تحلیل رنج لرزه را در خود سامان می نظام معرفتی، تجربه زمین. کند می

 ،دهد که هراس مشترك مرزنشینان نتیجه بررسی نشان می. زند ي در برابر آن را رقم میکنشگر

عامل فاجعه، انسانی فهمیده . شدن است  شدن و نادیده گرفته ترس از خیانت، فراموش

به همین جهت پرورش بستري براي خلق . یابد شود و احساس تعلق به مکان کاهش می می

ها، شناخته شدن آنان توسط یکدیگر و برقراري  ده شدن آنهاي جمعی، شنی روایات و هویت

  .رسد ها به نظر امري حیاتی می رابطه معنادار میان آن

  لرزه سرپل ذهاب، برساخت اجتماعی، هویت مکانی، تروماي جمعی زمین :هاي کلیدي واژه
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  گرا در فهم چیستیِ فاجعه چرخش برساخت: مقدمه 

شود، بخش بزرگی از ادبیات پژوهشی با   مربوط میشناسی فاجعه جامعه تا آنجا که به

ها از سوي نهادهاي نظامی  اي شکل گرفت که منابع مالی آن رویکرد ساختارگرایانه

شد که نظام اجتماعی و عملکرد  بر این اساس، فاجعه به وقایعی اطالق می. شد تأمین می

گرا به علوم  رساختکرد؛ اما چرخش فرهنگی و رویکرد ب طبیعی آن را دچار اختالل می

نتیجه آنکه فجایع، دیگر نه وقایعی . شناسی فاجعه نیز راه یافت اجتماعی و البته جامعه

هایی اجتماعی و فرهنگی و قابل تفسیر فهمیده شدند؛  عینی و بدیهی که برساخت

طور اجتماعی برساخت  هاي مهم این بود که فجایع طی چه فرایندهایی به بنابراین سؤال

ها عنوان فاجعه و برخی دیگر تراژدي، حادثه و   چرا برخی از وقایع در رسانهشوند، می

هایی از شناخته شدن برخی وقایع با عنوان  گیرند و در نهایت چه گروه مصیبت نام می

 ).Webb, 2018( برند فاجعه سود می

. درك جامعه از چیستی مصیبت و رنج، چگونگی مواجهه با آن را رقم خواهد زد

تنها تجربه فاجعه، که  هاي شناختی و انتظارات جمعی نه اي فرهنگی، دستگاهه روایت

 ابداع و توسط 1970پذیري که در دهه  مفهوم آسیب. دهند معنا و چیستی آن را شکل می

کرد و بعد مهمی  گرا به کار گرفته شد، رویکردي اکولوژیک اتخاذ می هاي محیط جنبش

این اصطالحی بود که توسط . دید  میپذیري اجتماعات از فاجعه را در آسیب

رفت و به تفسیر افراد آن اجتماع از واقعه  متخصصین، براي توصیف اجتماعات بکار می

گرفت، جهان  پذیري نیز که از تخیل فرهنگ غربی نشات می پارادایم آسیب. اعتنا بود بی

ثل زنان، هاي اجتماعی م دانست و طیف وسیعی از گروه پذیر می مدرن را اساساً آسیب

بندي  پذیر طبقه یابان را ذیل مفهوم آسیب ها، سالمندان، فقرا و توان کودکان، اقلیت

فاجعه دیگر نه اتفاقی غیرمعمول و غیرمنتظره که بخشی از زندگی روزمره تلقی . کرد می

ومیر  در اهمیت نقش تعاریف توسط فرهنگ عمومی همین بس که باوجود مرگ. شد می

 دهه فجایع نام 1980 بریتانیا، این دوره برخالف دهه 1950ه تر در ده بسیار بیش

  ).Furedi, 2007(نگرفت 
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نخستین ادراك از . جنبه مهم دیگر در فهم فاجعه، تلقی جمعی از منشأ آن بود

داد؛ در مرحله بعد، براي  ها را به خداوند و جهان متافیزیک نسبت می فجایع، عموماً آن

د و سرانجام دوره متأخر که در آن براي فاجعه عامل ش فجایع، منشأ طبیعی تصور می

پس از ظهور مدرنیته، انگشت اتهام بسیاري از فجایع به . شود انسانی در نظر گرفته می

با اهمیت یافتن . سمت صنعت، تکنولوژي، تجهیزات نظامی و نادانی بشر نشانه رفت

. تري بدل شد اتیها به سؤال حی معناي وقایع، چرایی فجایع نسبت به چگونگی آن

مراتب بیشتري داشتند؛  شد، تأثیر مخرب به ها انسانی فهمیده می فجایعی که عامل آن

برانگیز، با طول مدت نامشخص و بنابراین منبع ثابتی از  آمیز، اختالف چراکه ابهام

انجامند  می» اجتماعات فرسایشی«اضطراب بودند که به تصور اریکسون به پیدایش 

)Furedi, 2007(.  

گرا، تفسیر کنشگران را از وقایع، مبناي  پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردي برساخت

اي که به توصیف آن  نهند و شیوه نامی که آنان بر واقعه می. دهد ها قرار می تعریف آن

پردازند، ریشه در تجربه تاریخی و دستگاه معرفتی دارد که با اقلیم، بافت اجتماعی و  می

  .نیده شده استت سبقه فرهنگی درهم

  

 طرح مسئله

ر الیه لیتوسفیر د انرژي  در نتیجه آزاد شدنزمین لرزش سطح لرزه در ژئوفیزیک، زمین

 تا 7 مورد بین 18طور متوسط ساالنه  کند و به شده است که امواج لرزشی ایجاد می تعریف

گونه  بهاما این پدیده در جامعه انسانی . دهد  ریشتري آن در سرتاسر جهان رخ می7,9

و رنج و » خانه«هاي عاطفی، مرگ نزدیکان، نابودي  بحران. شود کامالً متفاوتی تجربه می

با از میان رفتن بخش بزرگی از . کشد درد توأم با این خسارات، مسئله معنا را پیش می

آنچه سازنده گذشته، خاطرات و حافظه، هویت فردي و جمعی و دستگاه معرفتی است، 

وجوي معنا و راهی براي یافتن دوباره آرامش  صورت فردي و جمعی در جست ها به انسان

  .انجامد پیمایند که گاه به مقاصد متفاوتی نیز می  میو امنیت، مسیرهاي متفاوتی را
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 با فقدان، رنج و جستجوهاي 1396 آبان ماه 21لرزه سرپل ذهاب در تاریخ  زمین

هایی   آن را با تجربه آنساکنانمشابهی همراه بود؛ اما تاریخ پرتروماي منطقه، تجربه 

لرزه آبان ماه، شهرستان  زمین. اند لرزه رودبار یا بم را تجربه کرده سازد که زمین متمایز می

از . کند سرپل ذهاب را به تقاطعی چندبعدي از مسائل گوناگون اجتماعی تبدیل می

ساز مسائلی است که مرزنشینان را  نشینی به لحاظ جغرافیایی، خود زمینه سو حاشیه یک

هاي تبع آن قرار گرفتن بر مرز کند؛ جنگ و ناامنی، منازعات سیاسی و به درگیر می

هاي طوالنی پیش از فاجعه، به تجربه  اي است که مدت هویتی و ملی و اجتماعی پدیده

از سوي دیگر کردنشین بودن منطقه و معتقدات دینی .  بدل شده استساکنانزیسته 

موجود در آن، بر تجربه کنارگذاري و شکاف موجود میان این منطقه با مرکزِ عموماً 

این در حالی است که در خود منطقه کردنشین . زند یزبان دامن م شیعه مسلک و فارس

اي از  اند تنوع گسترده که فاجعه را تجربه کرده و حتی بخش نسبتاً کوچکی از آن

هاي رایج در حیات روزمره و مناسک فرهنگی حضور دارد؛ تنوعی  اعتقادات دینی، زبان

هاي گوناگون و در  یوهتواند به ش که در جریان انقطاعات تاریخی و اتفاقات ناگهانی می

هایی، چیزي جز تاریخی  طبیعتاً با چنین ویژگی. هاي گاه متضادي ایفاي نقش کند جهت

درپی هویت تاریخی  توان انتظار داشت که با تروماهاي پی ناآرام و پرگسل را نمی

  .کند اي را خلق می ویژه

معناي فجایع شناسی فاجعه اگر بناست با رویکردي هرمنوتیک به  بنابراین، جامعه

اي جز قرار گرفتن بر این تقاطع و دریافت کاملی از  کنندگان آن بپردازد، چاره نزد تجربه

طور که به  اجتماعات انسانی همان. مسائل اجتماعی حاضر در آن نخواهد داشت

کشند و بر اساس  هاي مختلفی درد می نگرند، به گونه هاي متفاوتی به جهان می شیوه

هاي گوناگونی از کنشگري را  شوند، شیوه ي رنجی که متحمل میادراکشان از معنا

لرزه چه  اي چون زمین تاریخ اجتماعی منطقه سرپل ذهاب در فهم واقعه. گزینند برمی

لرزه چگونه در هویت فردي و جمعی بازماندگان ادغام  کند؟ تجربه زمین نقشی بازي می

هاي  کند؟ دستگاه عی آنان برقرار میهاي حافظه جم اي با دیگر المان شود و چه رابطه می
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ها از رنج، چه کنشگري را  گیرند و تحلیل آن معرفتی در چنین شرایطی چگونه شکل می

زند؟ پژوهش حاضر، تالشی است در جهت یافتن  هاي جمعی رقم می در برابر رنج

یاز به تر ن جانبه البته که براي دستیابی به ادراکی همه. ها پاسخ براي بخشی از این پرسش

اي است که ابعاد انسان شناسانه، فرهنگی، تاریخی، دینی،  رشته مطالعات جامع میان

  .اجتماعی و اقلیمی را با تأثراتشان از یکدیگر در نظر بگیرد

  

  روش تحقیق

شناسی  اي از انسان کردن دوره نگاري به شیوه فعلی آن، پس از طی بخش بزرگی از مردم

هاي شرق  مشاهدات مشارکتی مکتب شیکاگو و گفتمانهاي میدانی و  کالسیک، پژوهش

شناسانه و تطورگرایی، در نیمه دوم قرن بیستم با چرخشی هرمنوتیک مواجه شد که 

 ،شناسی تفسیرگرا داشت که براي معنا در بستر فرهنگ گیري انسان نقش مهمی در شکل

نگاري و  ي مردمها توان میان برخی رشته  میيگرچه به دشوار. اي قائل بود ارزش ویژه

مرز دقیقی رسم کرد، با اندکی تسامح ... شناسی اعم از انتقادي، تفسیري، متعهد و انسان

بندي کرد که عالوه بر  گرا دسته نگاري مردم توان ذیل عنوان مردم پژوهش حاضر را می

هاي اجتماعی و  عدالتی ها و بی هاي میدانی، با دغدغه پرداختن به مسئله نابرابري پژوهش

هایی غیر از زبان دانشگاهی و  رود و قابل ترجمه به زبان ها پیش می عوامل ساختاري آن

هاي اجتماعی  تواند مبناي کنش یافتن مخاطبانی غیر از جامعه آکادمیک نیز هست و می

با تثبیت چرخش کیفی در مطالعات شهري و چرخش فرهنگی در . بعدي قرار گیرد

مثابه روش پژوهش در  گرا به نگاري مردم ي، مردم میالد90هاي شهري در دهه  گفتمان

؛ همچنان که در مطالعه )1392فاضلی، (مطالعات شهري موضوعیت بیشتري یافت 

تر شرح آن رفت، بکار برده شده  حاضر نیز براي پرداختن به مسئله چندوجهی که پیش

  .است

هش، مطالعات نگاري و پیش از آغاز فاز عملیاتی پژو عنوان مرحله مقدماتی مردم به

هاي شفاهی  شناسی فاجعه و تاریخ میدانی پیرامون تاریخ اجتماعی منطقه، ادبیات جامعه
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هاي  گیري هویت و حافظه جمعی و سرانجام گزارش مربوط به آن، مؤلفه مکان در شکل

. هاي اصلی پژوهش طراحی شدند  انجام شد و پرسش1396 آبان 21لرزه  پیرامون زمین

این تیم سیزده نفره .  تیم پژوهشی در محل وقوع فاجعه حاضر شد1397در شهریورماه 

شناسی، مددکاري اجتماعی و  شناسی، مردم و متشکل از دانشجویان و استادان جامعه

هاي  بر نود نفر در محله هاي عمیق با بالغ ریزي رفاه به مشاهدات میدانی و مصاحبه برنامه

با . پل ذهاب و ثالث باباجانی پرداختهاي سر مختلف از شهرها و روستاهاي شهرستان

هاي احتمالی دینی، زبانی و قومی میان تیم پژوهشی و راویان، برخی از  توجه به تفاوت

دادند که متعلق به میدان تحقیق بوده و مسئولیت  اعضاي تیم را معرفانی تشکیل می

  . معرفی سایر اعضا و جلب اعتماد راویان را نیز بر عهده داشتند

دار، کارگران،  آوري شد، طیف وسیعی از زنان خانه ها جمع  که روایت آنراویانی

 دولتی، پرستاران و بهیاران، مسئوالنکارکنان مؤسسات خیریه، اعضاي شوراي شهر، 

ن، روحانیون، دامداران و صاحبان مشاغل اآموزان، سالمندان، معلم نوجوانان و دانش

آوري شد،  هاي صوتی جمع  فایلصورت روایت راویان به. شد کوچک را شامل می

زمان نکات مهم و مشاهدات خود را از فضاي مصاحبه، زبان  گران هم که مصاحبه درحالی

ها،  حین پیشروي در روند مصاحبه. کردند زمینه یادداشت می بدن راویان و اتفاقات پس

 و ها و مسئله پژوهش بازاندیشی با توجه به آنچه راویان براي توصیف داشتند، پرسش

هاست که با هدف  مطالعه حاضر، یکی از این پژوهش. ها اصالح شدند سؤاالت مصاحبه

بررسی ادراك بازماندگان از فاجعه و رابطه چنین ادراکی با هویت تاریخی آنان صورت 

آمده، به روش استقرا به ترتیب، کدگذاري در  دست هاي به براي بررسی داده .گرفت

بخشی به  راج الگوها، شناسایی موارد استثنا، عمومیتبندي و استخ سطح توصیفی، دسته

ها با نظریات و دستیابی به نکات بازاندیشانه انجام شدند  الگوها و ارتباط دادن آن

)Sangasubana, 2011.(  
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  پیشینه تروماي منطقه

صد سال  گردد که حدود هفت ها و مادها بازمی به نظر مینورسکی، عقبه کردها به سیرت

اند و پس از سقوط مادها  هاي بابل و آشور در جنگ بوده د با امپراتوريپیش از میال

ها به تصویر  شاید خاستگاه پررمزورازي که در افسانه. اتحادشان را از دست دادند

هاي آشوري است؛ داستانی که کردها را اخالف  اي به همین خاندان شود اشاره کشیده می

جهانی با کنیزي از  صلت موجودات آنکودکانی گریخته از چنگ ضحاك یا حاصل و

تاریخی که در . اند شده کند که توسط او به کوهستان رانده سلیمانِ پیامبر توصیف می

  ).1383داول،  مک(شود  افسانه نیز، با طرد و آوارگی آغاز می

. نام کردستان، نخستین بار در عصر سلجوقی به تمام سرزمین کردنشین اطالق شد

اي میان خلیج اسکندریه،   کیلومترمربع، محدوده530000 بیش از کردستان با مساحتی

آمار دقیقی از جمعیت مردم . گیرد النهرین را در برمی هاي قفقاز و بین فارس، کوه خلیج

شده که عموماً در  کرد در دست نیست و رقمی بین هفت تا پانزده میلیون نفر گزارش

ده از اتحاد جماهیر شوروي پراکنده و به ترکیه، عراق، ایران، سوریه و کشورهاي بازمان

آنچه  ).1379بلو، (هاي درویشی اعتقاد دارند  مذاهب تشیع، تسنن، اهل حق و آیین

اي اقوام کرد ازنظر سیاسی، اقتصادي و حتی جغرافیایی،  مسلم است، موقعیت حاشیه

  . ساز در رقم زدن تاریخ اجتماعی آنان بوده است عنصر سرنوشت

حال میان سه قدرت بزرگ  هاي متعدد زاگرس و درعین سلقرارگیري بر گ

خاورمیانه یعنی امپراتوري ایران، عثمانی و روسیه و برخورداري از منابع نفتی و آبی 

هاي مداوم میان این اقوام  جنگ. دست در دست هم، تاریخ پرفراز و فرودي را رقم زدند

ها  قرن. دهد خ را تشکیل میو دول حاکم و منازعات میان قبایل، بخش اعظم این تاری

خانمانی  عام و بی کشی ارمنیان، قتل توان در اجیرشدن براي نسل تاریخ قوم کرد را می

ها، کشتار  هاي واگیردار، سوزانده شدن سرزمین توسط حکومت عثمانی، قحطی، بیماري

ي هوایی ها ماندگی، بمباران جویانه، فقر، عقب گرایان شورشی، اقدامات انتقام و تبعید ملی
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اقوام کرد، بنا به اقتضاء، گاه دست به شورش و . و کشتارجمعی غیرنظامیان خالصه کرد

زدند و گاه به حکومت عثمانی و بعدها ترکیه، به ایران،  طلبی می مقاومت براي استقالل

  .شدند متحده متمایل می عراق، بریتانیا و ایاالت

ران، کردستان و دیگر مناطق زمان با صنعتی شدن روزافزون مرکز و شمال ای هم

این شکاف، بر خودآگاهی قومی . شدند ازپیش به حاشیه اقتصادي رانده می مرزي بیش

مبارزه . ساخت گیري ناسیونالیسمی مبتنی بر قومیت را مهیا می افزود و زمینه شکل می

ها  ها با حکومت وقت عراق و جاش میان شورشیان حزب دموکرات و پیشمرگ

کشمکش قدیمی میان هویت قومی و : ها ادامه داشت تا مدت) واهخ کردهاي دولت(

) که خود روند مدرنی بود(گرایان کرد  طلبانه ملی هاي استقالل هویت مدرن ملی، گرایش

در این میان، تالش . در برابر تمایل به امنیت در سایه اطاعت از حکومت مرکزي

اتحادیه میهنی کردستان و ( کرد هاي مالمصطفی بارزانی گاه در جهت غلبه بر سایر گروه

  . کرد و جلب حمایت بریتانیا نیز عمل می) جالل طالبانی

او حتی با شاه مسامحه کرد و کردستان عراق را در اولویت قرارداد؛ رهبران 

.)  م1970 (1349حزب بعث در . کردستان ایران را اعدام کرد یا به مقامات تحویل داد

ه اعطاي خودمختاري به کردستان عراق بود، اعالم کرد که اي ک در انتهاي بندهاي بیانیه

اعتمادتر از  تر و متحدي قابل به گواهی تاریخ در آینده، مردم کرد هرگز برادري صمیمی«

جنگ .)  م1974 (1353گونه دیگري پیش رفت و تا  ؛ اما اوضاع به»اند مردم عرب نداشته

مصطفی به امید حمایت ایران و مال. ناپذیر شده بود بین کردها و حزب بعث اجتناب

ها محروم ماند، متحمل تلفات سنگینی  امریکا وارد جنگ شد و زمانی که از پشتیبانی آن

  . گشت

 1367، بغداد عملیات انفال را در 1366پس از بمباران شیمیایی سردشت در تیرماه 

باران دهی کرد و در چند مرحله به اجرا رساند که طی آن با بم سازمان.)  م1988(

شیمیایی، کشتارهاي جمعی، سوزاندن روستاها و شکنجه و غارت در شهرهاي 

دار، کوي و حلبچه بیش از  کرکوك، کفري، کالر، چمچمال، دوکان، سه کردنشینی مثل
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اي که با  میلیون نفر را آواره کرد؛ واقعه و بیش از یکهزار نفر را کشت  صد و پنجاه

سوي مرزها،  از طرف دیگر در این. جهانی دنبال شدالعمل توأم با طمأنینه جامعه  عکس

داده بود، پس از شکست   رخ1359هاي گروهی کردهاي مخالف که در سال  اعدام

  ).1383داول،  مک( تکرار شد 1367عملیات فروغ جاویدان در سال 

هاي زیست  مدت از ویژگی واقعیت این است که برادرکشی و پیگیري اهداف کوتاه

مناسبات پیچیده میان دولت مرکزي و . ه آثار آن کمابیش پابرجاستاي بود ک قبیله

ها و روابط  گروهی، گرایش ها از اختالفات درون هاي مختلف و سوءاستفاده دولت گروه

ها و  از سویی تنوع طیفی از قبایل، ادیان، زبان. ساخت دوام و اعتماد ناپذیر می را بی

شاید کمی . سازد سم هویت واحد را دشوار میهاي گوناگون، تا به امروز نیز، تج فرهنگ

بیش از یک قرن باشد که قوم کرد هویتی ملی براي خود متصور شده، هویتی که در 

مکانی را به هم پیوند داده  عرصه تخیل، عناصري از عرفان، کوهستان، اسلحه، ساز و بی

  .است

.)  م1880 (1259گراي کرد شیخ عبیداهللا نهري بود که در  به روایتی، نخستین ملی

نتیجه  طلبانِ پس از او بی به ایران تاخت؛ اما شورش وي همچون بسیاري از استقالل

زاده کرد در نیمه اول قرن نوزده  کریس کوچرا از امیربدرخان بیگ، فئودال اشراف. ماند

اگر او از من مقتدرتر . منم که شاه کشورم، نه سلطان عثمانی«: کند قول می طور نقل این

باوجود چنین اقتدار و ). 25: 1373کوچرا، (» ترم در عوض من از او شریفاست، 

هایی، در نهایت با امید به یاري دول اروپایی، تسلیم آنان شد؛ عملی که یک  بلندپروازي

گوید  کندال می. قرن بعد قاضی محمد و پس از او مالمصطفی بارزانی تکرار کردند

ها طول  اي از تجدد بودند و مدت د درجهجنبش ملی کرد، رهبران و نخبگان آن فاق

هاي  دهی سیاسی و روش هایی چون سازمان کشید تا جداي از شورش مسلحانه، به شیوه

  ). 149: 1372کندال، (آمیز نیز توجه کنند  صلح

اگر از من بپرسی «: نویسد اي بر ترجمه کتاب کینان می ابراهیم یونسی در مقدمه

ند، جنگیدند، به هم خیانت کردند، شکست خوردند و گویم شورید کردها چه کردند می
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داند که کردها براي  او علت تکرار اشتباهات را آن می). 5: 1376کینان، (» کشتار شدند

. شناسند هاي خود ارزشی قائل نیستند و تنها تفنگ را می ثبت و نشر تاریخ و آرمان

 حتی اگر فرصتی براي هاي رسمی ممنوع بود، ازآنجاکه زبان کردي عموماً در آموزش

آمد، سوادآموزي شاید نوعی احساس خیانت به هویت خویش را  یادگیري هم پیش می

به همین دلیل است که تاریخ قوم کرد را کارگزاران انگلیسی و فرانسوي . کرد تداعی می

 شیفته که است تعصب و ماندگی عقب همین خاطر به .نویسند و آمریکایی می

 را خویش رهبران و دنکن می تقدیس را آنان د،نشو می شخوی تاریخی هاي شخصیت

اي  با مبارزه که زند می مثال را بارزانی اینجا در یونسی .دنساز می خودکامه و خودشیفته

روزه از سه ارتش ایران، عراق و ترکیه در نوار مرزي، به شوروي گریخت و از  پانزده

 کتاب هم او حتی حال بااین و دبو خویش قوم رهبراو . جا گذاشت اي به خود افسانه

 از استفاده و مشورت از را خود که داشت ایمان خویش رسالت به چنان آن و خواند نمی

 او ناآگاهی همین از نیز امریکا به او ارادت اعالم .دید می نیاز بی دیگران تاریخی تجربه

کینان، ( ندشو می خشمگین او اشتباهات ذکر از بسیاري همچنان حال بااین و آمد برمی

1376 :23.(  

هاي متوالی و تروماهاي جمعی از گذشته دور تا به  مبارزات نافرجام، شکست

تأسیس دولت اسالمی در . دهند هاي گوناگون به حیات خود ادامه می امروز و به شیوه

مناطق کردنشینی مثل موصل را پیش از همه درگیر کرد؛ تا پایان .)  م2014 (1393

اي از مردم کرد جذب دولت بنیادگرا و بسیاري  عده.)  م2019 (1398خالفت داعش در 

. اندازد  این منطقه سایه میساکنانامروز همچنان مرزنشینی بر زندگی . شدند قربانی آن می

 1992از سال . هاست پرکاربردترین واژه این مردم و امید معاش براي بسیاري از آن» مرز«

 مرزي رواج یافت و کولبري در شهرهایی مثل و با خودمختاري کردستان عراق، تجارت

فقر و ). 1395محمدي، (مریوان، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، بانه و نوسود متداول شد 

نرخ باالي بیکاري، مرزنشینان کرد را واداشت تا ازکارافتادگی زودرس، سرمازدگی، خطر 

  . بخرندبهمن، تیراندازي و برخوردهاي گاه فراقانونی مرزبانان را به جان
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 عشق و ایفاي نقش بالگردان،جنگ


هاي تاریخ، زمینه اصلی در تجسم   در گردنه

مایه سینما، نقاشی، ادبیات و موسیقی را تشکیل  هویت جمعی قوم کرد بود که درون

زمان در جهت استحکام و گسست پیوند با مکان و با  نیروهاي متناقضی که هم. داد می

بدهکاري یک مرگ «جاي حق زندگی از  اي که به وزمرهادبیات ر. کنند دیگري عمل می

گویان  ها و سازها مبدل به راویان رنج و قصه زنان، الالیی. گوید سخن می» به خدا

  .کنند شوند که در اتمسفر انتظار براي فاجعه تنفس می دستی می چیره

  

  لرزه در متن تجربه تاریخی ادراك لحظه وقوع زمین

هاي طوالنی در  دهد که سال  از هر چیز در مکانی رخ میلرزه سرپل ذهاب پیش زمین

  :سوادي نگاه داشته شده است فقر و کم

مردم اینجا جو پیشرفت علمی و دانـشگاهی توشـون          ):  ساله 30شکوره، معلم،   (

گفـتم چـرا درس       مـی . رفـتن   کردن مـی    من شاگردام اول دبیرستان شوهر می     . نیست

میگـه بـه درد دختـر    . ذاره ل بشم بابام نمـی گفت اگر هم دانشگاه قبو خونی؟ می  نمی

یه دیکشنري . تا شاگرد داشتم، یه کتاب نخونده بودن تا، سی خودم بیست... خوره نمی

 ...نداشتن

لرزه براي بسیاري از مردم تعاریفی  به همین دلیل است که تعاریف علمیِ زمین

 در ادامه تاریخی فاقد توجهی از راویان لرزه براي بخش قابل زمین. معناست بیگانه و بی

گیري در زندگی  یابد و گرچه انقطاع نفس شود و معنا می عقالنیت و عدالت فهمیده می

گیرد که خود، به  کند، در امتداد انقطاعات متناوب تاریخی قرار می روزمره آنان ایجاد می

نتیجه لرزه در  بسیاري از آنان اطمینان دارند که زمین. روال عادي زیستن بدل شده است

درپی انسانی مجالی  فجایع پی. داده است عملیات نظامی یا رخدادي در پس پرده رخ

هاي هنرمند این خطه پر است از  نقاشی. گذارند اي طبیعی باقی نمی براي امکان فاجعه

                                                
-شد  بزي که بنا بر روایات انجیل، گناهان جمع بر دوش او گذارده و در بیابان رها می.) Scapegoat( 



 
 
 
 
 

  

  1397 ییزپا، 17، شماره پنجم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   40  

جان  دوند یا جسم بی کنند و می هاي گشوده شیون می تصویر زنان کردي که با دست

  :گوید نقاش می. دان کودکی را در آغوش کشیده

اش را از دست   نقاشی کار کردم، زنی که بچه    81سال  ):  ساله 45محمد، نقاش،   (

همون نقاشی رو االن کشیدم هیچ فرقـی نـداره،          . زنی که معروف شد به جهانی     . داد

هاي قبل مـرا بـه شـما        اش را آغوش کرده؛ یعنی نقاشی       یک زنی با همان چهره بچه     

چه نقاشی شادي دارین شما؟ همـه  . بوده تو کار کردي نشون بدم میگید همان زلزله      

  !هات غم بوده نقاشی

  :شود داستان مادران و دخترانی که نسل به نسل تکرار می

دوست نداشـتم  ! گفت مادر. مجبور بودم دلداريِ دخترم بدم): دار  ساله، خانه  48(

 باشم، امـا   سال داشته60 سالش بود؛ آرزو داشتم خودم    50هنوز  . پدرم انقد زود بره   

  .شه هیچ آرزویی برآورده نمی! گفتم مادرِ عزیز. پدرم فوت نکرده باشه

منم خیلی . امسال وقتی رفتیم داالهو دخترم خیلی گریه کرد): دار   ساله، خانه  48(

پدرمان اینجا چایی دم کـرده، اینجـا دار         . گفت مادر این جایگاه پدرمانه    . گریه کردم 

اشـه، جـاي    فتم اینجام جاي خونین پدرته، جـاي گریـه  گ. تکانده، اینجا آبیاري کرده 

 ...ناراحتیشه

ها آگاهی  زیست جهان. کند سایه این تاریخ بر تجربه لحظه فاجعه نیز سنگینی می

دار و یک هنرمند  پزشک، کارگر، مادري خانه. دهند افراد را نسبت به پدیده شکل می

  :کنند طور توصیف می شان را این تجربه

کـنم، اون     گاهی اوقات با نوار قلب مقایـسش مـی        ):  ساله 54ک،  داریوش، پزش (

زده بود از بعضی مناطق رد شده بود، مناطقی سالم مانده بـود، ولـی     . QRSهاي    موج

  ...بعضی مناطق هم تخریب شده بود

 بیرون با پتک ،یه صداي گوشخراشی اومد انگار توي تانکري):  ساله، کارگر50(

  ...زنن بهش ضربه می

  ...مثل گهواره آمدم و رفتم): دار له، خانه سا40(
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شن و  ها از زیرش فقط رد می گه یه بارون بباره خیلیا):  ساله 45محمد، نقاش،   (

شاید ایـن فاجعـه    . کنن  ولی بعضیا انقدر براشون قشنگه فقط نگاه می       . شن  خیس می 

اما براي اونایی که کار هنـري انجـام میـدن هـم قـشنگ هـست، هـم          . قشنگ نباشه 

  ... حس خیلی قشنگی داره؛کنن  هم باهاش گریه می وکننده احتنار

گروهی که عموماً تحصیالت دانشگاهی یا مشاغل رسمی دارند، ادراکشان با 

  :تر است مفاهیم علمی و تعاریف مرسوم نزدیک

دونـم،   واهللا من زلزله رو یـک فاجعـه طبیعـی مـی           ):  ساله 54داریوش، پزشک،   (

... سـت  ا مثل خیلی جاهاي دنیا، ایران در یه کمربند زلزله  ینه که آق  اترین فرضیه     ساده

. گـردیم  دنبال یک مقصر مـی    ... تونیم جلوگیري کنیم    ولی ما از این پدیده طبیعی می      

 ریشتر آمد که اصالً محور 9اي با قدرت  شما حساب کنید توي مکزیک و پرو زلزله      

ا تو ژاپـن، اونـا براشـون    ی... کره زمین رو تغییر داد، یک شهر رو سه متر جابجا کرد   

جاي اینکه تئوري توطئـه   یک چیز عادیه چون رو کمربند زلزله هستن، ما هم باید به     

  ...سازي کنیم دنبال این باشیم که مقاوم] باید[رو مطرح کنیم، بیشتر 

ذاشتن بـه حـساب اینکـه ناشـکر           مردم می ):  ساله 40توران، عضو شورایاري،     (

. اگر این مجازات باشه که عدالت نیـست . گفتم یه اتفاقه من می. بودیم و قانع نبودیم 

ها و آدمایی که فـوت کـردن آدم    بچه. یه کسی یه اشتباهی کرده، مصیبت فراگیر بیاد       

دفعـه درشـو بـاز     مثل زودپزي که یک. بدي بودن؟ فعل و انفعاالت داخل زمین بوده       

رپل و فـوالدي    هـاي سـ     منطقه. هایی هم که خراب شدن ایمن نبودن        اون خونه . کنی

  ...حالت آبرفتی بودن

لحظه وقوع، براي بسیاري تجسم تصوراتشان از روز قیامت و انتهاي تاریخ است؛ 

هایشان درباره آن، زمینه تمام  اما براي بیشتر راویان، تجربه مستقیم جنگ یا شنیده

  :دهد خاطرات را تشکیل می

نوري اومد پـایین کـه      . اي یا چیزي باشه     انگار که بمب هسته   ):  ساله 30زینت،  (

  ...خیلی سفید بود
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تو اون فضا وقتی    . این لحظه منو برد تو اوج جنگ تحمیلی       ): دار   ساله، خانه  50(

جا اینکه زمین  به. آسمون قرمز بود... کشیدند که مدرسه بودم، وقتی که آژیر قرمز می      

 همـه فـک   واال. کـردیم  رو نگاه کنیم ببینیم چه به سرمون اومده، آسمون رو نگاه می  

  ...تنها چیزي که به ذهنمون نمیومد زلزله بود. شیم کردیم داریم بمباران می می

در ایـن  . این اتفاقات در ایـن منـاطق همیـشه هـست          ):  ساله 45محمد، نقاش،   (

تا نقاشی روي بوم و کاغذ  بیست، سی . مناطق مرزي جنگ هست، فاجعه وجود دارد      

افتادن، فرار، غم، یک پیرمرد که نشسته دعـا        . کدامشان شاد نیستند    فابریانو دارم، هیچ  

  ...قبل از زلزله همین حسو داشتم، این بهش اضافه شد. کنه می

جهت که دشمن  پذیر تر بود، ازاین کنند که تجربه جنگ تحمل  راویان توصیف می

پناهی مطلقی  که اکنون بی درصورتی. رؤیت و سنگري براي پناه گرفتن وجود داشت قابل

  :کنند  میرا تجربه

... دونم باید چجوري هـضمش کـنم        نمی. تونم قبول کنم    نمی):  ساله 36فرشته،  (

 .کنم روزي هزار بار لعنتش می. حتی از زمین هم متنفرم. متنفرم

از این سرپل ذهاب بـا پـاي پیـاده تـا            . خودم توي جنگ بودم   ):  ساله 55امین،  (

اون . ترسـم  االن از زلزلـه مـی   به خدا اون موقع ترس نداشتم ولـی         ... داوود رفتم   کله

ها اومـده بودنـد       عراقی... کردیم و آواره بودیم     موقع ما هی این شهر به اون شهر می        

آمدنـد و   هاي عراقـی مـی     به خدا وقتی جنگنده   ... بالغ، ما سرپل رو خالی کردیم       قره

ولـی االن  . کـردم  نشـستم و نگاهـشون مـی    کردند، روي پل مـی     سرپل را بمباران می   

  ...بعد از زلزله تا االن توي سرپل نرفتم زیر سقف. ترسم می

هایی که بابـام و همـه کـه        نه من جنگ یادم نیست؛ فقط از این       ):  ساله 17ثریا،  (

مثالً مـیگن  . گن، زمان جنگ از این زلزله خیلی بهتر بود به خدا زمان جنگ بودن می   

بوده، بعد دولت هـم  زمان جنگ، مردم از اینجا رفتن یه جایی که مثالً امنیتش بیشتر           

 7ولی االن این زلزلـه تـو       . آذوقه داشتن و اینا   . اون موقع کمک خوب کرده به مردم      

  ... ثانیه7ثانیه بود،
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  هویت مکانی در شهرستان سرپل ذهاب

گروهی با افرادي است که زمینه فرهنگی مشابهی  هویت در سطح درونی، پیوندي درون

. خورد هاي فرهنگی متفاوت پیوند می تر با زمینه جامعه بزرگ دارند و در سطح بیرونی به

 ابداع شد و مثل جنسیت و طبقه اجتماعی، 1970اصطالح هویت مکانی در اواخر دهه 

اي از هویت اجتماعی بود که کارکردهاي اصلی آن شناخت، معنایابی، ابراز،  زیرمجموعه

هویت . شد مرده میهاي دفاعی برش اي براي تغییر و تسهیلگري در مکانیسم نقش واسطه

ها در  مکان. دهند مکانی، مبنایی شناختی تعریف شد که تمام تجربیات ذیل آن رخ می

هاي  یابند و به شیوه گیرند، معانی متغیري می تاریخی قرار می-شبکه پیچیده اجتماعی

  ).Qazimi, 2014(کنند  متفاوتی در شکل دادن به هویت ایفاي نقش می

اي را  شناسانه شناسانه و جامعه زمان ابعاد روان هممفهوم دلبستگی به مکان، 

دربرگرفت؛ هم به معناي پیوند عاطفی و احساس آرامش و امنیت در مکان و هم اشاره 

به نقشی بود که مکان در خلق هویت فردي و جمعی در سطح خودآگاه و ناخودآگاه و 

و حتی اندکی جدا از برآورده ساختن نیاز افراد به احساس تعلق به مکان خاص، متمایز 

مسئله فقط عادت کردن به مکانی خاص نبود، افراد با . کند فضاهاي دیگر بازي می

دستکاري فضا و ارتباط متقابل با آن، مکان را به بخشی از کیستی خود بدل 

  ).Dugan, 2007( کنند می

هایی چون میزان آشنایی با مکان، طول مدت  گرا از شاخص رویکردهاي اثبات

، میزان توانایی مکان در رفع نیازها، میزان شناخت از فضا، هویت مکان و آشنایی

در برابر، . کنند احساس تعلق براي سنجش شدت دلبستگی به مکان استفاده می

رویکردهاي پدیدارشناسانه به شیوه کیفی و توصیفی بر معنا و تجربه در مکان متمرکز 

ه تجربه در مکان است که خلق معنا مانزو معتقد بود این نه خود مکان، ک. شوند می

اي از گذشته یا با تجربه رخدادي مهم به لحاظ  با تداعی احساس و خاطره. کند می

وجه . تواند مانند عشق در نگاه نخست رخ دهد شناختی و عاطفی، دلبستگی به مکان می
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 جهت  کنند، ازاین نمادین فضا و نقش آن در تصویري که کنشگران از خویش ترسیم می

ها،  فضاهاي فیزیکی با یادآوري خاطرات، سنت«) Najafi, 2012(واجد اهمیت باالیی است 

هویت ریشه در حافظه ... کنند  کمک میخودوقایع و تجربیات جمعی به شکل گرفتن 

  ).Knez et al. 2017: 12(» اتوبیوگرافیک، یعنی احساس زیستن مجدد در گذشته دارد

دیده در   در کلینیکی مربوط به سربازان آسیباصطالح بحران هویت، نخستین بار

جریان جنگ جهانی دوم براي توصیف وضعیت سربازانی بکار برده شد که تجربه 

اگرچه دلبستگی به . ها ربوده بود جنگ، حس تداوم تاریخی و ثبات شخصی را از آن

در ] اام[گیرد،   عموماً طی زمانی طوالنی شکل میلنگرگاهی براي زندگیعنوان  مکان به

سرعت دچار اختالل شود و همچنان که جایگزینی  تواند به جریان فجایع ویرانگر می

دهد، هویت مکانی جدید نیز شاید هرگز شبیه به قبل شکل  سادگی رخ نمی ها به مکان

ها  در تجربه شخصی، فجایع دیگر انتزاعاتی در برابر زندگی معمولی نیستند، آن«. نگیرد

 و تأثیري واقعی بر تمام سطوح حیات فردي و اجتماعی یابند شدت جسمیت می به

  ).Lucini, 2014: 153(» گذارند می

بخش شهري مثل ارگ  هاي هویت لرزه شهر بم، با از بین رفتن شاخصه پس از زمین

، هویت شهري و همچنین با )گر حس تداوم نیز بودند زمان تداعی که هم(و نخلستان 

تجربه زیستن در . اي از میان رفت تبع آن، هویت محله تخریب بناها، تمایز محالت و به

هاي  در اختالل. خانه، حس تعلق افراد به مکان و پیوندهاي اجتماعی کاهش یافت

، »بینی قابلیت پیش«، »انس«، »ثبات/ ماندگاري«چنینی در دلبستگی به مکان، حس  این

همگی » ایط زندگیحس کنترل بر شر«و » معناي جهان پیرامون«، »ها نظم در دانسته«

گاه جدید و  شوند و تروماي جمعی، حس فقدان، بیگانگی با سکونت دچار اختالل می

لرزه سرپل  اما زمین ).1394لک، (نشیند  جاي آن می  به،اي آرمانی از گذشته مکان خاطره

.  سال دارند40هاي شهري عمري کمتر از  ترین بافت افتد که قدیمی در محلی اتفاق می

شهر که در خاطرات جمعی همه حضورداشته باشد و بخشی از هویت آنان را مکانی در 
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حافظه . رمق است تشکیل دهد، از اساس یا موجود نیست یا اگر موجود باشد بسیار کم

  :است» ها ثمرشدن رنج بی«هاي اجباري و  جمعی سرشار از خاطره کوچ

نـوادم داشـتن    وقتـی خو  . ام  ونـه   متولد سال شـصت   ):  ساله 29ایوب، بازاریاب،   (

  ...گشتن ایران، من تو راه به دنیا اومده بودم برمی

مثالً اون موقع . قبالها چندین بار مردم ما از صفر شروع کردن      ):  ساله 25بهزاد،  (

اونجـام  . ، خانواده ما آواره میشن سمت عـراق 59 تا   58که جنگ شروع میشه، سال      

ل یـه جـاي دیگـه پنـاه     بعد میـرن نزدیـک ده سـا    . میرن یکی دوسال یه جاي دیگه     

  ...گردن ایران بعد از اونجا جنگ تموم میشه برمی. گیرن می

پدرم خودش میگـه دوازده    . من خودم تو عراق به دنیا اومدم      ):  ساله 30شهاب،  (

ها اومدن این دشـت   ما که نبودیم، میگن این عراقی    . سال خدمت کرده به این دولت     

وقتـی اومـده   .  به پدرم مـیگن چریـک  .ذهاب رو گرفتن، بعد مردم فرار کردن عراق      

دیگـه پـدرم نتونـسته      . اش توي عـراق     رفته دنبال خونواده  ... اش نیستن   دیده خانواده 

. ده سال اونجا بودیم و من اونجا به دنیا اومدم، پدرم اونجا فوت کـرد           . برگرده ایران 

ـ   تونستیم بریم دنبال پرونـده  وقتی اومدیم ایران، ماها کوچیک بودیم نمی   . درمهـاي پ

دولت هم خودش اونقدر دلسوز نبود که بگه این سرباز مـن چنـد سـال بـراي مـن              

برادرهام که بزرگ شـدن و رفـتن دنبـال    . خدمت کرده، حاال اعالم کنه که چی شده      

  ...اي وجود نداره هاش، گفتن اصالً پرونده پرونده

عراقیم یـا  بابام میگه ما کردیم؛ ولی ما آخر نفهمیدیم که کرد      ):  ساله 15سمانه،  (

کنـه   فرقی نمی . وقتی اینجا به دنیا میاي، بهت میگن ایرانی، نمیگن کردي         . کرد ایران 

البته اونجایی که مـا زنـدگی   . ولی خودم دوست داشتم اونجا به دنیا میومدم  . براشون

  ...کردیم با زلزله اینجا، اونجا هم لرزید می

  :کند تر می از سوي دیگر فشارهاي اقتصادي، پیوند با مکان را سست

. بیشتریا کارگرن تـو شـهراي تهـران، کـرج و شـمال          ):  ساله 30شکوره، معلم،   (

نـه یـه پـارك      ... کارمندا هشتاد درصـد از شـهراي دیگـه میـان          . خونوادشون اینجان 

سالی یه بار چهارتـا  . االنم نداریم . وحسابی، نه کتابخانه، نه شهربازي نداشتیم       درست
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همـه ملـت    . گفـتن نمایـشگاه پـاییزه       دوم، مـی     دست زدن با چهارتا مانتوي     غرفه می 

. دیگه تنها سرمایه آدم اینجور وقتا امیده      .... چون هیچ تفریحی نبود   . ریختن اونجا   می

  .ما خودمون به خودمون امید میدیم

ها و متمایز نبودن محالت وجود داشت، در  سازي خانه  اگر در بم نگرانی از یکسان

کنند و با  ها را تحمل می  سرما و گرماي شدید کانکسشهرستان سرپل ذهاب مستأجران

، از اینکه مجبور به پرداخت قبوض و »شان رنگ کانکس گرفته زندگی«گویند  که می آن

ها رابطه متناقضی با  در چنین شرایطی هویت. کنند اجاره خانه نیستند، ابراز رضایت می

ی در گروي پیوند با سرزمین براي هویت محل» بودن«از سویی . کنند مکان را تجربه می

نقشی که  .دهد است و از سوي دیگر، حافظه جمعی نسبت به چنین دلبستگی هشدار می

زمان فاجعه، آنان . کنند نیز عموماً بر افراد پوشیده است اشیاء در تجسد هویت بازي می

و رسد  برند که براي ادامه حیاتشان ضروري به نظر می اشیائی را با خود به همراه می

  .کنند پشت سر رها میرا بیشترِ آنچه حامل معناست 

  

  هاي درخود فرورونده تروماهاي جمعی و هویت

 تجربه و با هم ،اگر انقطاع نسلی در حافظه جمعی رخ نداده باشد، تروماها در امتداد هم

ه تنها خاطر. یابند معنا می ، کنند و در ادامه هم آنان یکدیگر را تداعی می. شوند مقایسه می

جمعی  تجربه گورهاي دسته. شود لرزه تکرار می خانمانی نیست که در زمین جنگ و بی

  :نمونه دیگري است

گذاشتیم . جمعی خاك کردن    خیلیاشون رو همینطوري دسته   ):  ساله 60کشاورز،  (

سه تاشونو با هم گذاشتیم تـوي    ... گذاشتیم بغل هم  . هاشون  توي قبر، با همون لباس    

جاي زنـم  . هام بودم  اینا شهید شدن، دوست دارم من جاي بچه       . ..سخته به خدا  ...قبر

  .ها شدم مثل این بودم، من هم شهید می

نامی بر فجایع گذارده : شوند هاي متنوعی مغلوب می تروماهاي جمعی به شیوه

پذیر و یادآوري و قابل کنترل بیابند؛ روز فاجعه  شود تا خصلتی انسانی، توصیف می
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شود؛  هاي جمعی در سطح محلی، ملی و فراملی برگزار می وگواريشود؛ س گذاري می نام

شوند  آثار هنري در روایت فاجعه خلق و در قالب سرمایه جمعی به اشتراك گذاشته می

اش  شود که تجربه تر از همه مجالی براي روایت رنج توسط آنانی فراهم می و مهم

رمق و بدون حمایت  فرادي و کمهایی، ان لرزه سرپل ذهاب چنین کنش در زمین. اند کرده

  :شوند مثابه اموري بیهوده، نادیده گرفته می دهند و به جمعی یا رسمی رخ می

ها رو جمع  رو زمین، همه بچه. اون موقع کانکس نبود  ):  ساله 45محمد، نقاش،   (

میـراث فرهنگـی،   ... بیمارسـتان . رفـتم  جز اینجا جاهـاي دیگـر هـم مـی         به... کردیم

زیر نظـر هـیچ ارگـانی    . ها از هزینه خودمان بود     ها، همه رنگ     هزینه همه.... روستاها

کـار   کرد که ببینند داریم چه    شد، نگاهمان نمی    حتی شهرداري از اینجا رد می     . نبودیم

هایی مثل خـودت کـه میومـدن     مگر دوست. یک قلم هم براي من نیاوردند  . کنیم  می

ولـی نـه   . ه کاغـذ آچـار آوردیـم   یک بست. گفتند دو بسته قلم برات آوردیم       اینجا می 

  .کدام از این ادارات تشکري هم از من نکردند شهرداري، نه فرمانداري، هیچ

ها و اسطوره  تواند با استفاده از یادبودها، شعرها و آوازها، روایت فرهنگ می

فرهنگی که زمینه آسیب آن از پیش مهیا  ها، بهبود اجتماع را تسهیل کند؛ اما خرده پردازي

هاي  آنچه به ویژگی. دهد ازپیش از دست می در جریان فجایع عاملیت خود را بیششده 

با . شود قوم کرد شهرت یافته است، در هر پیچ تاریخی متحمل ضربات جدیدي می

هاي مردمی، انبوهی از غذاهاي کنسرو شده و پوشاك متعلق به  سرازیر شدن کمک

راویان کاالهاي گوناگونی .  شهرها شدهاي سرتاسر ایران وارد این فرهنگ مناطق و خرده

ها به سمت مردم در حال هجوم پرتاب شدند و  کنند که از شیشه ماشین را توصیف می

اي آسیب زدند که سرکشی و  به بخش دیگري از بافت فرهنگی، قومی و هویتی ناحیه

  :شده بود  نیازي مردم کوهستان بخشی از آن شناخته بی

دویـدن بـه    (ها این کـارو نکنیـد         گفتم بچه    معلم می  منِ):  ساله 30آرش، معلم،   (

رفتـه،    هامـان ازدسـت     ما چیزایی مثالً ساختمان   ). ها براي گرفتن وسیله     سمت ماشین 

همـه  .  کـه از دسـت نرفتـه        رفته ولی خـب آبرومـان، فرهنگمـان         مان ازدست   زندگی
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ه مادرمـان میگـ  ! اي عرضـه  گفتن آقـا آگـه نـریم، پـدرمان میگـه بـی          می. خندیدن  می

تر، با یک غرور جـالبی   قیمت مثالً دخترهاي ما قبالً با یک لباس گران   !... اي  عرضه  بی

عرضگی  بی. کردن رسید گریه می   حاال آگه بهشان چیزي نمی    ... آمدن توي مدرسه    می

نـوع،    احترامی، کمک نکردن به هـم       بی. ها تغییر کرد    خیلی واژه . جاي حیا رو گرفت   

  .االن دیگه شده بود زرنگی

اي براي تبادالت بینِ فرهنگی و از بین رفتن تصورات قالبی مهیا   سویی، زمینهاز

  :شود می

یعنی گفته بودن اونـایی     . این زلزله تصور خیلیارو عوض کرد     ):  ساله 25ایوب،  (

بـرن،   تصور اینجوري کـه سـر مـی   . اند و از این چیزا که اهل سنت هستن، چاقوکش 

خونید؟   اینجا مگه اذانم دارین؟ مگه نماز میگفتن شما کردن، می تعجب می...دزدن و 

  .االن برداشت همه از مناطق کردنشین یه گروهک تروریستیه

از سوي دیگر، عناصري از هویت که در خودآگاه راویان به قوت خود حضور 

تر و خصوصاً با  هاي اجتماعی با جامعه بزرگ دارند، در چنین زمینه تاریخی، شکاف

  .کنند میدولت مرکزي را تعمیق 

ام  زنم، اگر بچه ها رو می من پاسدار هستم دارم این حرف    ):  ساله 60گشتاسب،   (

مردم از  ... کنم، ولی حقیقت رو باید گفت       حرفی به انقالب بزنه گردنش رو قطع می       

گرانی و این چیزها ناراحت نیستند، اگر گرانی هست بـراي همـه هـست، مـردم از                 

ما خودمون االن توي هیچ شـهري پـدر        . ی پدر  رهبر یعن  …نابرابري ناراحت هستند  

باید . یعنی کسی نیست که برایش اعتراض کنند      . این شهر واقعاً بزرگ ندارد    . نداریم

ها  هشت سال این... در این شهر کسی باشد که با حرف هم که شده فرد را آرام کند          

 بهتـرین  . تانک ناموسشان را دزدیدند و هزار خیانتی که به این شهر شده  زیر توپ و  

  .فرصت بود که سران مملکت، خود رهبر جبران کنند

گفتن مردم ایران مردماي احساساتی هستن، فقط دو هفتـه    می):  ساله 45عباس،  (

پس تو ایـن دو هفتـه هرچـی     . بعد از این دو هفته دیگه چیزي نمیاد       . کنن  کمک می 

ولـت هـیچ   کـردن کـه مطمـئن بـودن د     جوري رفتار می یعنی یه. تونیم جمع کنیم  می
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هارپ یه لغتی بود که . این هارپه. گفتن تقصیر خودشونه می... کنه کمکی بهشون نمی

االن توي تلویزیـون نـشون میـدن کـه هـشتاد درصـد سـرپل           ... وارد زبان مردم شد   

دقیقـاً یادمـه، دو روز بعـد از زلزلـه     !... دونیم دروغـه  که ماها می    شده، درحالی   ساخته

که اینـا دروغ      درحالی. اند  ده، بازار راه افتاده، مردم در آرامش      افتا ها راه   گفتن مغازه   می

  .بود

که شرایط بیرونی و شرایط ذهنی  پندارند، پیش از آن  که خود را رهاشده می راویان

اي براي  مجال و عرصه. شوند آنان مهیا باشد، به درون واقعیت زندگی روزمره رانده می

درپی متولد  تروماهاي جمعی پی. شود راهم نمیشان ف  بخشیدن به تجربیات جمعی عینیت

که فرصت التیامی برایشان فراهم شود، در فضاي باالي سر افراد  شوند و بدون آن می

  :کند شان بر حیات روایان سنگینی می مانند و سایه معلق می

خـوابم، صـبحش کـه پـا          ها کـه مـی      من بعضی شب  ):  ساله 33نعمت، بازاري،   (

چیزیه که همیشه همراته، همیشه ... کنم که همون روز اوله برام  شم، واقعاً فکر می     می

بـه خـاطر   . تو مجبوري که زندگی کنی، مجبوري کـه ادامـه بـدي، مجبـوري     . باهاته

سـادگی و بـه    کنم، به   کنه، اما من فکر نمی      چیزایی که اجتماع و محیط بهت وارد می       

دیگـه  ... زلـه برگـرده  هاي حال، حالت به اون حالِ نرمـال و طبیعـی قبـل از زل              حال

  ...دوست داري بیشتر با خودت باشی

رفـتم؛ بعـد    کاش تو کما می    کنم اي   ها فکر می    من بعضی وقت  ):  ساله 20کریم،  (

یعنی دوست دارم تند    . کردم  چند سال به هوش میومدم تا این چیزها را فراموش می          

ه، تـو ذهـن   کردیم، تو مغزمـون پـاك شـ    تند زمان بگذره، این چیزها را فراموش می  

 .هامون نمونه بچه

ولـی اآلن کـه   . کردیم تو خوابیم تا یکی دو ماه فکر می):  ساله 20فروش،    فالفل(

  ...گرونی جلومونو گرفته فهمیدیم خواب نیست

دائـم  . بعد از زلزله دوم امیدمان را از دسـت دادیـم          ):  ساله 50دار،    شیرین، خانه (

تـو اینترنـت   . ه، جـوانرود منفجـر میـشه   آباد منفجر میش   دیده تازه   میگن فالنی خواب  

  .گاهی درست میشه، میگیم نکنه راست بگن گاه. میگن
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دادن، حالـشون     کردن، دلداریـشون مـی      مردم که سرکشی می   ):  ساله 28پرستار،  (

قرار شدن، بیشتر گریه  تر بود، بعداً که تنها شدن و کسی نیومد، خیلی بیشتر بی   خوب

  ...شدن کردن، بیشتر ناراحت می

اگر .  قرار است افراد براي بازگشت به روال عادي زندگی روزمره آماده شوند

عینیت فاجعه در . شود غیرازاین باشد، رنج راویان به حوزه واقعیات ذهنی رانده می

وهواي شهر حضور دارد، اما این  ها و حال ها و آدم ها، جاي خالی خانه آوارها، کانکس

برخی از . اند ها در آن شریک زبان مشهریان و همها، ه عینیتی است که تنها همسایه

، چرا که »گذرد هیچ روزي بدون بازگو کردن خاطره آن اتفاق نمی«گویند  راویان می

؛ اما در سطح فراتر از آن، واقعیتی )1375برگر، (وگو قدرت واقعیت آفرینی دارد  گفت

ها در  رند، هویتشدن دا ازآنجاکه واقعیات ذهنی گرایشی به متزلزل. شود خلق نمی

هاي نهادین  روند؛ چرا که نظام وجوي جاي پاي محکمی در خود فرو می جست

کننده افراد در برابر ترس و تنهایی، تنها درون مرزهاي قومی و دینی است که  محافظت

  .اند شده  تعریف

واسطه  شود که به ترتیب، رابطه متناقضی میان هویت محلی و ملی برقرار می  این به

چنینی مانند هر جنگ فرسایشی  جدال این. کنند کدیگر را تضعیف و تقویت میآن ی

  :شود دیگري، با ویرانی و فقر درونی همراه می

این واژه که دنیا چه ارزشـی   . هیچ امیدي براشان نذاشته   ):  ساله 30آرش، معلم،   (

قیـدي   یـه بـی   . بره  یعنی تمام آرزو و هدف و اینا، همه رو از بین می           . داره زیاد شده  

  .میاره

بـه همـه   . تفاوتـه  ولی االن خیلی بی. داد بابام قبالً خیلی گیر می  ):  ساله 16آمنه،  (

ولی من دیشب . زد تو دهنم کردم، می مثالً اگر قبل از زلزله من موهامو رنگ می . چی

ام بیست شـده،      گفتم که نمره    اگر قبالً می  ... موهامو بنفش کردم، دید و هیچی نگفت      

اصالً براش مهم . ولی االن چیزي نمیگه ! گفت آفرین   کرد و می    ی می اونقدر خوشحال 

  .نیست
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اون منطقه که من هستم ... ها با واژه مرگ خیلی آشنا شدن بچه):  ساله29معلم،  (

مثالً یادمه  . ها یاد ندادن که رؤیاپردازي داشته باشن        اصالً به بچه  . اند  یه منطقه محروم  

گفـت پالسـتیک    کاره بشی؟ قبل از زلزله می  چهها گفتم دوست داري به یکی از بچه   

آرزوي خاصی قبل زلزله نداشتن،     . مثالً پالستیک فروشی اوج رویاهاش بود     ! فروش

  ...بعد زلزله هم نداشتن

 

  سخن آخر

بایست بر  مددکاري اجتماعی به همان اندازه که تأکیدي بر کنشگري و عمل دارد، می

ریزي براي هر عملی، در عرصه  د و پیش از برنامهاتخاذ رویکرد انتقادي نیز پافشاري کن

هایی با رویکرد  هاي دقیق و جامعی انجام دهد و در این مسیر نیز از نظریه نظر، پژوهش

ورزي و نظم مسلط بر  انتقادي بهره گیرد، چراکه تنها به این شیوه مفروضات استدالل

کاري اجتماعی، تعهد مدد. گیرد اجتماع حاضر، مورد پرسش و نقد ساختاري قرار می

کند و  حال برقراري عدالت اجتماعی تعریف می خود را در برابر حقوق فردي و درعین

به نسبت تأکیدي که بر هر یک از این اهداف . گیرد هاي ساختاري را هدف می نابرابري

ریزي متفاوتی براي مسئله موضوعیت  تبع آن برنامه وجود داشته باشد، رویکرد و به

داند اما  ویکرد دولت رفاه که تأمین نیازهاي عموم مردم را وظیفه دولت میر: یابد می

کند که نخبگان و  هایی تصور می گذاري آنان را منفعل و تسلیم در برابر سیاست

اند، رویکرد لیبرال که تأمین تمام نیازها را به بازار آزاد و  کارشناسان برایشان تدارك دیده

محور که تعاریف انتزاعی از حقوق فردي را نفی  تماعسپارد و رویکرد اج رقابتی می

ریزي براي هر اقدامی، هویت اجتماعی افراد و رابطه آن را با فرهنگ  کند و در برنامه می

تواند نیازهاي خود و  در این رویکرد هر اجتماعی می. دهد محلی در مرکز توجه قرار می

  ).Adams et al. 2009(د تعریف مخصوص به خود را از رفاه اجتماعی داشته باش

دهد که  لرزه سرپل ذهاب در تجربه راویان آن نشان می کنکاش پیرامون معناي زمین

راویان در توصیف تجربه . رویکرد سوم در اینجا بیشترین راهگشایی را خواهد داشت
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آنان، . کشند  جدا از هویت موجود در تعاریف رسمی را به تصویر میکالًخود، هویتی 

گرچه . کنند  شهروند که اعضایی متعلق به اجتماع و قوم خاص تعریف میخود را نه

هاي  خواهانه از سوي حکومت هستند، بر ویژگی خواهان عدالت و رویکردهاي برابري

بنابراین، نخستین گام در ایجاد احساس . توجهی دارند تمایزبخش خویش تأکید قابل

هاي  بودگی ها و خاص تفاوتطور متناقضی به رسمیت شناختن  عدالت و تعلق، به

در برآورد کردن نیازها، تأمین خدمات مادي و روانی، . دیده است هاي آسیب گروه

هاي فردي و گروهی، پیش از هر چیز باید تمام جوانب فاجعه را از  مشاوره و درمان

رسانی   اقدام به کمک،انداز افراد دید و با لحاظ کردن اصول، عقاید و خلقیات آنان چشم

  .دکر

اندازي، راوي هراسی مشترك  پژوهش حاضر با تالش براي رسیدن به چنین چشم

که  درحالی. شدن شدن و نادیده گرفته ترس از خیانت، فراموش: میان مرزنشینان است

عموم مرکزنشینان کمابیش با سازوکارهاي بوروکراتیک دولتی براي پیشبرد منافع فردي، 

هاي سنتی  اي روش ند، در مناطق حاشیها گروهی، صنفی و مدنی آشنایی یافته

مانده  هاي جمعی مدنی، مسافت زیادي باقی تا شکل گرفتن آگاهی و حرکت. ترند متداول

که آنان در سطح آگاهی ضمنی، از مصائب مشترك تمام مرزنشینان باخبرند،  با این. است

میت سوادي و محرو مرگ، فقر، کم. گیرد در عرصه عمل، آگاهی اثربخشی شکل نمی

نگري، عرصه را بر  درون. شده است منزله بخش گریزناپذیر حیات اجتماعی پذیرفته به

شود، عرصه  کند، روشنفکري به حوزه تخیل و ادبیات رانده می کنشگري تنگ می

  .شود سیاسی به نبردهاي مسلحانه محدود و زمینه براي فجایع آینده مهیا می

ورعیتی فهمیده شده  اي ارباب دیرباز، رابطهدر جامعه ایرانی، رابطه ملت با دولت از 

دولت براي مرزنشینانِ این خطه، پدري است که لطف و . و به این مسئله دامن زده است

راهش را  هاي سربه غضبش هرلحظه ممکن است شامل حال رعیت شود؛ پدري که بچه

.  استهاي ناخلف همواره با اما و اگرهایی همراه دارد و توجهش به بچه عزیزتر می

ها  باوجود شرحی که از سابقه روابط میان این دو رفت، ازنظر راویان، دولت در بزنگاه
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کند و آنان  پناه را خالی می مثابه پدري قدرتمند، مانند خانه، سقف و زمین، نقش جان به

  .گذارد را تنها می

 هاي فرهنگ اي را خرده گرفته  هاي از پیش شکل چنین زمینه) 1973(وگنر و ولر 

پذیري یا  توانند در آسیب ها می فرهنگ این خردهکه نامند و معتقدند  فاجعه می

تواند  مواجهه مداوم با خطر می. دنپذیري اجتماعات نسبت به فجایع مؤثر باش انعطاف

پذیري و هم منشأ عقاید  هم منبعی براي کسب آمادگی در برابر آن و تمرین انطباق

ن مواردي، اگر علت فاجعه، انسانی، تکنولوژیک یا در چنی. تقدیرگرایانه قرار بگیرد

نظامی فهمیده شود، در عوض آنکه باعث تقویت همبستگی شود، حس تعلق به اجتماع 

از میان رفتن حس تعلق به مکان، در مقیاس فردي  ).webb, 2018(را کاهش خواهد داد 

ه به معناي زیستن در مرزهاي جغرافیایی گا. زاست آور و البته آسیب و جمعی رنج

پرورش . افزاید زیستن در مرزهاي هویتی نیز هست و این، خود بر پیچیدگی مسئله می

ها، شناخته شدن آنان  هاي جمعی، شنیده شدن آن بستري براي خلق روایات و هویت

  .رسد  به نظر امري حیاتی می،ها توسط یکدیگر و برقراري رابطه معنادار میان آن
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