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  چكيده
گيري بازار مرزي شهر بانه و جايگاه آنـان در شـبكة روابـط     نقش روستاييان در شكل پژوهش حاضر در پي بررسي

منظور شناخت موقعيت روستانشيني در  ها و بسترهاي شكوفايي دادوستد مرزي به شناخت زمينه. بازار مرزي است
ه، مشـاهده و  هـاي مصـاحب   براي بررسي اين موضوع از روش كيفي و تكنيـك . اين شهر از اهداف اين مطالعه است

موضوع در دو بخش بررسي نحوة تعامل و ارتباطات كنشگران روستايي با آن سوي مـرز  . بررسي اسناد استفاده شد
و جايگاه آنان در بازار بانه؛ و ترسيم تغييرات ايجادشده در مناطق روسـتايي درنتيجـة حضـور روسـتاييان در بـازار      

هاي بازار، فرايندي تاريخمند اسـت و ريشـه در    ي و رونق فعاليتگير آمده، شكل دست براساس نتايج به. بررسي شد
مقـدم   عنـوان خـط   روستاييان بـه . ها و پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و خويشاوندي ساكنان دو سوي مرز دارد كنش

هـاي مختلـف بـازار نظيـر      اند در بخش گيري اين بازار اهميت بسياري دارند و توانسته مرزي در شكل ارتباطات بين
بري و باربري جايگـاهي پيـدا كننـد ـ هرچنـد كـه بسـياري از آنـان          گري، كول داري، ضمانتچي واردات كاال، مغازه

  چنـين وضـعيتي موجـب شـده اسـت كـه بـازار بانـه نـوعي تركيـب           . انـد  هاي فرودست بازار را اشغال كـرده  بخش
ي در شـيوة معيشـت روسـتاييان و ميـزان     هاي بازار، تغييراتـ  دليل اين حضور در فعاليت به. روستايي بيابد -شهري

درصد از شاغالن در بخش كشـاورزي   16صرفاً  1390در سال . به بعد ايجاد شد 1380ويژه از دهة  روستانشيني به
 )تـا كنـون   1375هـاي   سـال  ةفاصل( از اين دوره سپشهر اشتغال داشتند و حجم بااليي از مهاجرت روستاييان به 
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  مقدمه
هـاي بيرونـي،    دليـل دوري از مركـز كشـور و همجـواري و تمـاس بـا محـيط        مناطق مـرزي بـه  

براي  را هايي فرصتهمجواري مناطق مرزي با كشورهاي ديگر . فردي دارند هاي منحصربه ويژگي
 ،اشـتراكات قـومي   دوجـو . هاي اقتصادي و تأمين معيشت ساكنان آن فراهم كرده اسـت  فعاليت
گونـاگون  ابعـاد   مـرزي در پايدار  و مراودات ارتباطات گيري و اجتماعي همواره به شكل فرهنگي

 ها به وضـعيت اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي منـاطق مـرزي       دولت رو ازاين .كمك كرده است
منـدكردن مناسـبات    هاي قانوني را بـراي نظـام   اند چارچوب تالش كرده توجه نبوده و همواره بي
مرزي در نواحي مرزي ايران تحوالتي يافته و از  در گذر زمان، تجارت بين. مرزي فراهم كنند بين

بـا گسـترش مبـادالت    . تر و پايدارتري به خود گرفته اسـت  سو اشكال نهادينه به اين 1370دهة 
هـاي اقتصـادي غيررسـمي،     هاي بعد از جنگ ايـران و عـراق و افـزايش فعاليـت     تجاري در سال

سمت كاهش تجـارت غيررسـمي و تثبيـت جمعيـت منـاطق مـرزي، از        گذاري دولت به سياست
هـايي   در اين دوران، معابر و گذرگاه. اي معطوف شد هاي منطقه هاي جديد همكاري طريق شيوه
عنوان  هاي مرزي به ايجاد بازارچه. براي واردات و صادرات كاال ايجاد شد هاي مرزي با نام بازارچه

طور ويـژه از اوايـل دهـة     و به 1368روشي نوين براي توسعة اقتصادي مناطق مرزنشين از سال 
و تغييراتـي را در توليـد، اشـتغال، و افـزايش      )1380 ،پيشـرو (در دستور كار قرار گرفت  1370

در برخـي از منـاطق   ) قاچـاق (ها در كنار معـابر غيررسـمي    اين بازارچه. سطح درآمد ايجاد كرد
كنندة انواع گوناگون كاالهاي خارجي را شكل دادند و با واردكـردن   مرزي، بازارهاي مرزيِ عرضه

  . واحي شهري و روستايي پديد آوردندكنشگران مختلفي در اين عرصه، تغييراتي را در ن
دليل واردات كاالهـاي   هاي مرزي كشور، استان كردستان در دو دهة اخير به در ميان استان

اي  اي يافته و شهرهاي مرزي آن، نظير بانه و مريـوان، شـهرت ويـژه    متنوع خارجي، اهميت تازه
را به مركز مهـم عرضـة كاالهـاي    هاي اخير شهرستان بانه، اين شهر  تحوالت سال. اند پيدا كرده

در پي اين تحوالت، جمعيت . قيمت تبديل كرده است ارزان يا شهر خريد كاالهاي خارجي ارزان
هاي  در فعاليت -روستايي و شهريو بومي و غيربومي،  -صورت مستقيم و غيرمستقيم  زيادي به
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مرزي، هنجارها، قواعد  بيندر گذر زمان و تداوم ارتباطات . تجاري اين شهر مشغول به كار شدند
در ايـن  . وجـود آمدنـد   ها و كنشگران مختلفي در عرصة تجارت بـه  هايي ايجاد شد و گروه و رويه

گذاري و رونق تجارت مـرزي   ها نظير ساكنان روستاهاي مرزي در پايه ميان، نقش برخي از گروه
مرزي داشتند و امروزه نيـز  اي در تجارت  روستاييان از گذشته جايگاه ويژه. اي دارد اهميت ويژه

آنان با سكونت در نوار مرزي، حلقة آغـازينِ ارتباطـات و   . شوند از كنشگران اصلي آن قلمداد مي
گذاران تجـارت   مراودات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با آن سوي مرز را تشكيل دادند و از پايه

مراودات اقتصـادي   1»شدگي حك«داري و  دهندة ريشه اين موضوع نشان. آيند شمار مي مرزي به
هـاي بـازار در گـذر     فعاليـت . در روابط اجتماعي و مناسبات تاريخي ساكنان دو سوي مرز اسـت 

  تـوان آنهـا را از ايـن بافـت و زمينـه       انـد و نمـي   دار ايجاد شـده  زمان و در بستر اين روابط ريشه
  . جدا كرد

تايي در بازار بانه، موقعيت در پژوهش حاضر تالش شده است با مطالعة نقش كنشگران روس
مطالعـة نقـش ايـن    . اند، ترسيم شود آنان در بازار و تغييراتي كه در جامعة روستايي ايجاد كرده

گيري و تداوم بازار بانـه، عـالوه بـر شـناخت      در روند شكل) روستاييان(گروه از فعاالن اقتصادي 
ه در جايگـاه روستانشـيني و   بسترهاي دادوستد مرزي، امكان تشريح ميزان تغييـرات ايجادشـد  

عالوه، به درك ايـن مسـئله    به. آورد هاي اقتصادي مرتبط با جامعة روستايي را فراهم مي فعاليت
در فراينـد  ) اعم از شهري و روستايي(آفريني كنشگران مختلف  كند كه درنتيجة نقش كمك مي

: هش حاضر اين اسـت پرسش اصلي پژو. هاي بازار چگونه خواهد بود تجارت مرزي، تركيب گروه
گيري بازار مرزي و جايگاه آنان در شبكة روابط بازار مرزي چيست؟  نقش روستاييان در شكل. 1
هاي  دهند و با حضور آنان در فعاليت هايي از بازار را تشكيل مي روستاييان چه بخش يا بخش. 2

  بازار، روستانشيني چه تغييراتي كرده است؟ 
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1. Embedded 
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  معرفي ميدان تحقيق
دليل همجواربودن و داشتن اشتراكات مختلف فرهنگي، اجتماعي و تـاريخي   دستان بهاستان كر

شهرهايي نظير بانـه و مريـوان   . با كردستان عراق، سابقة طوالني تجارت مرزي با اين ناحيه دارد
هـاي كشـور بـا كردسـتان      اند، درگاه اتصال اين استان و ساير استان كه در نوار مرزي واقع شده

و  اسـت  مرز همعراق  اب و غرب از جنوبغربي استان كردستان  در شمالشهر بانه  .عراق هستند
 سليمانية عراق استاستان  آن جنوبيكيلومتر مرز مشترك با عراق دارد و همساية  120حدود 

هاي حكومت  دليل سياست هاي اخير و به در سالسليمانية عراق ). 1392سايت فرمانداري بانه، (
؛ 1391فـرد و نصـرالهي،    ؛ پيشـگاهي 1384مقصـودي،  (منطقة كردستان عراق رونق يافته است 

Stansfield, 2003 .(        مذهب مردم بانه تسنن و زبـان آنـان كـردي و بـه گـويش سـوراني اسـت
از » بخـش «ت عنـوان  تحـ  1325شهر بانه براساس تقسيمات كشوري تا سال ). 1354توكلي، (

ضميمة اين شهرستان شد و در » بخش بانه«شدن سقز،  با شهرستان. بودتوابع شهرستان مهاباد 
  بخـش،   4شـهر،   4عنوان شهرستان هويـت مسـتقلي پيـدا كـرد و اكنـون داراي       به 1337سال 

رزي بازارچة مـ «در بانه يك بازارچة دائمي به نام . روستاي داراي سكنه است 194دهستان و  8
كننـد   فعاليـت مـي  » گلـه سـوره  «و » هنگـه ژال «هـاي    و دو بازارچة موقت بـه نـام  » بند سيران

   ).72، 1390زاده،  حسن(
  

  سوابق تجربي و نظري تحقيق 
 دهد كـه پديـدة تجـارت مـرزي     دادوستد مرزي نشان مي خصوصشده در بررسي مطالعات انجام

هـاي امنيتـي در    مؤلفـه يـا  از نظر اقتصادي و نقش آن در افـزايش متغيرهـاي اقتصـادي     عمدتاً
؛ پيربوداقي، 1388؛ شهركي، 1384محمودي، (مرزي مورد توجه پژوهشگران بوده است  مناطق
؛ احمـدي،  1381؛ رازينـي و باسـتاني،   1387زاده،  ؛ سـعيدي و اسـماعيل  1380 ،پيشرو ؛1379
 ,Little؛ Chandoevwit, 2004؛Katabaazi, 1995؛ Walkenhorst & Dihel, 2006؛ 1381
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ها به دادوستد مـرزي، پويـاكردن اقتصـاد     دهند كه نگرش دولت اين مطالعات نشان مي). ,2001
نواحي مرزي است كه شاخص اصلي برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيـز بهبـود امـرار    

نشـان   ه در مرزهـاي كنيـا و اوگانـدا   شـد  انجـام مطالعـات  . آيد شمار مي معاش مردم مرزنشين به
را از طريـق   شـان درآمد سـومِ  يـك كه اكثر خانوارهاي ساكن در منـاطق مـرزي فقـط     دهند مي

مبـادالت  در بقيه از طريـق اشـتغال مسـتقيم     دوسومِآورند و  دست مي هاي كشاورزي به فعاليت
در اين مطالعات، در كنار توجه به متغيرهـاي اقتصـادي و   ). Little, 2001( شود مين ميأمرزي ت

سـعيدي و  . هـاي پـيش روي تجـارت مـرزي نيـز مـدنظر بـوده اسـت         امنيتي، بررسـي چـالش  
هاي مشترك مرزي در وضعيت  بررسي جايگاه بازارچه«در تحقيقي با نام ) 1387(زاده  اسماعيل

، بـا اسـتفاده از   »زي سردشت و پيرانشـهر هاي مر نمونة مورد مطالعه بازارچه: رفاهي مرزنشينان
كردن بسترهاي اشتغال، درآمد  هاي مرزي با فراهم روش پيمايش نشان دادند كه با آنكه بازارچه

شده و هنجارهاي قانوني نيسـت   مرزنشينان را افزايش دادند، عملكردشان براساس اهداف تعريف
. كننـد  فع افـراد غيربـومي را تـأمين مـي    اند كه بيشتر منا و به مبادي ورود كاالهايي تبديل شده
هاي قاچاق و مبادالت  هاي تجارت مرزي را از منظر فعاليت تحقيقات ديگري مشكالت و نارسايي

شـرق آفريقـا و شـامل    (هورن آفريقـا  ه در منطقة شد مطالعات انجام. اند غيررسمي بررسي كرده
هـاي   اي چون تعرفه كه موانع عمده دهند مي  نشان) كشورهاي سومالي، جيبوتي، اريتره و اتيوپي

هاي تجاري و باالخره تغييرات نـرخ ارز كـه    تجاري، محدودبودن سهميه نابجايهاي  باال، كنترل
از مبـادالت   حجـم وسـيعي  انجـام   ، زمينـة هريك در نوع خود باعث كاهش تجارت رسمي شده

هـاي رسـمي و     لكانااً از طريق عكه طب ،فراهم كرده است راغيررسمي مرزي ميان اين كشورها 
درآمـد   1994-95در سـال  ). Katabaazi, 1995( شود ها هدايت نمي مذاكرات تجاري بين دولت

درصد كل تجارت رسمي اين  38بيش از  )هورن آفريقا(منطقه اين حاصل از مبادالت مرزي در 
) 1384(محمـودي  . اين موضوع در نواحي مرزي ايران نيز بررسي شده است .كشورها بوده است
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شيوة قاچاق رايج بوده و ارزش مبادالت مصوب  نشان داده است كه در مرزهاي ايران دادوستد به
  .گيرد هاي غيرقانوني صورت مي مراتب كمتر از مقاديري است كه از راه از طريق مبادي قانوني به

 شده در زمينة تجـارت مـرزي بـر    توان دريافت كه بيشترين تحقيقات انجام بر اين اساس مي
مالن انقش عـ ندرت به  و نقش دولت در اين فرايند تمركز كردند و بهرويكرد اقتصادي و امنيتي 

گيـري   اين موضوع كه در فرايند شـكل  .پرداختندمرزي  تجارتو كنشگران اجتماعي در تكوين 
ند، كمتر تكوين بازار مرزي داشت ةو چه تأثيري بر نحو حضور داشتند يكنشگرانچه بازار مرزي 

گيـري بـازار    در پژوهش حاضر بر نقش كنشگران روستايي در شكل. توجه قرار گرفته استمورد 
آفريني كنشگران روستايي در  بانه تمركز شده و اين ايده مطرح شده است كه ميزان و نوع نقش

هـاي بـازار تعيـين كـرده و      فرايند دادوستد مرزي در گذر زمان جايگاه آنان را در كليت فعاليت
در اينجـا  (كنشـگران اجتمـاعي   . وجـود آورده اسـت   در ابعـاد زنـدگي روسـتايي بـه     تغييراتي را

هاي فرهنگي و اجتماعي، قواعـد و معيارهـاي    بسترزمان و براساس  گذردر ) كنشگران روستايي
آفرينـيِ نهادهـاي    و در كنار نقـش  معيني براي مواجهه با تجارت مرزي خلق و بازآفريني كردند

  . يري و تقويت تجارت مرزي نيز ياري رساندندگ رسمي و دولتي به شكل
شـناختي و   شـده، تحقيقـات ديگـري نيـز بـا رويكـرد مـردم        هـاي گفتـه   افزون بـر پـژوهش  

تر بررسي شده است و  شناسي اقتصادي انجام شدند كه پديدة تجارت مرزي در آنها عميق جامعه
هـاي   ، نقـش شـبكه  )2014(فادانكياتي و كنل . ارتباط موضوعي بيشتري با پژوهش حاضر دارند

در آن . مقياس در مـرز تايلنـد و الئـوس بررسـي كردنـد      اجتماعي را در توسعة مبادالت كوچك
شـان   دهند كه با مشاركت خـانواده و دوسـتان   پا را زنان تشكيل مي منطقه، بيشترين تجار خرده

جتمـاعي  هـاي ا  وكارهاي كوچك را براي تأمين معيشت ايجـاد كننـد و شـبكه    اند كسب توانسته
كننـد كـه    اين پژوهشگران اسـتدالل مـي  . اند وسيعي را نيز در طول مرز با ديگر تجار شكل داده

شبكه، اعتماد، تجربه و آشنابودن نوعي توانايي پيشيني براي اين زنان فراهم كرده اسـت كـه از   
ن را در دست آورند كه موفقيـت آنـا   اي به توانند اطالعات، اخبار و امتيازات تجاري طريق آن مي
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برسـاخت اجتمـاعي   «در پژوهشي با نام ) 1390(قادرزاده و همكاران . كند دادوستد تضمين مي
اي  كـاربردن روش نظريـة زمينـه    بـا بـه  » پديدة تجارت مرزي؛ مطالعة موردي شهرستان مريوان

از نظـر  . تالش كردند پديدة تجارت مرزي را از منظر برداشت و تفسير مرزنشينان بررسي كننـد 
هـا   پديدة تجارت مرزي برساختي اجتماعي است و نتيجة واكنش ساكنان منطقه به فرصت آنان

بـا بررسـي   . فرهنگي و سياسي است -هاي جغرافيايي، معيشتي و اقتصادي، فاميلي و محدوديت
ويـژه كـارگزاران    تجارت مرزي در مرز اوكراين و اسلواكي بر نقش عامالن تأثيرگذار بر مـرز ـ بـه   

كنندگان تأثير زيـادي   كه مأموران گمركي، دربانان و تسهيل شد و نشان داده شد ـ تأكيد دولتي
كيـاني و همكـاران    ).1390نقل از قـادرزاده و همكـاران،    به(هاي تجاري در مرز دارند  بر فعاليت

نقش اشتراكات فرهنگي در توسعة پايانة تجارت مرزي تمرچين در «در پژوهشي با نام ) 1389(
كردسـتان  (نشان دادند كه اشتراكات فرهنگي بين سـاكنان دوسـوي مـرز    » هرشهرستان پيرانش

  . نقش مثبتي در گسترش فعاليت بازارچة تمرچين داشته است) ايران و كردستان عراق
اي ديگر و با تمركز بر نقش كنشگران روسـتايي در فراينـد پيـدايش     پژوهش حاضر از زاويه

و تغييـرات منـاطق روسـتايي را در پرتـو ايـن       بازار مـرزي بانـه بـه بررسـي موضـوع پرداختـه      
اي دارند و دادوسـتد   نواحي مرزي، نظام رفتاري و اجتماعي ويژه. آفريني بررسي كرده است نقش

آيد كه  شمار مي مرزي يكي از ابعاد مهم گسترة زندگي اجتماعي و اقتصادي مردمان مرزنشين به
بـازار مـرزي كـه نتيجـة     . فراينـد اسـت  هاي فردي و جمعي افـراد درگيـر در ايـن     برآيند كنش

، قراردادي و )بسترمند( 1»شده حك«اي  هاي انساني در فرايند دادوستد مرزي است، پديده كنش
ايدة نظري پژوهش حاضر ايـن اسـت كـه    . ها و روابط اجتماعي و فرهنگي است مبتني بر ارزش

دگي كـنش اقتصـادي در   ش دليل حك فرايندهاي اقتصادي مرزي در اين ناحيه تاريخمندند و به
 & Swedberg؛ Polanyi, 1992; Granovetter, 1985(روابـــط اجتمـــاعي و فرهنگـــي 
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Granovetter, 1992 انـد  تكوين يافته و در بسـتر اجتمـاعي جريـان يافتـه    ) 1391؛ سويدبرگ؛ .
آنان با ارتباطـاتي كـه در   . بخش اين فرايند هستند هاي آغازين و تداوم كنشگران روستايي حلقه

هـاي اتصـال مهمـي بـراي تقويـت و تحكـيم        انـد، حلقـه   گذر زمان با آن سوي مرز ايجاد كـرده 
دولت با قانونمندكردن تجارت مرزي كوشيده اسـت اهـدافي   . اند وجود آورده مناسبات تجاري به

نظير ايجاد اشتغال، تأمين درآمدهاي قانوني، تثبيت جمعيت و افزايش امنيـت مرزهـا را دنبـال    
هـا و اشـتراكات    دليل وجود بنيـان  گرفتن چنين سياستي از سوي دولت، به درپيشكند، اگرچه 

پيونـدهاي موجـود بـين سـاكنان دو     . تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ساكنان دو سوي مرز اسـت 
طرف مرز، عامل مهمي در گسترش و تقويت تجـارت مـرزي اسـت و دولـت در چنـين بافـت و       

  تـوان دادوسـتد مـرزي را     رو نمـي  ازاين. اقتصادي استگر مبادالت  ساختاري، بسترساز و تسهيل
در . ـ جداي از اين فراينـدهاي اجتمـاعي تحليـل كـرد     عنوان يكي از مظاهر كنش اقتصادي به ـ 

بـط  امطرح شده است كـه كـنش اقتصـادي در بطـن رو    اين ايده شناسي اقتصادي جديد  جامعه
از ساختارهاي اجتماعي را كارل پـوالني  ناپذيري كنش اقتصادي  ايدة جدايي. اجتماعي قرار دارد

شناسـي   از پيشگامان جامعـه (مطرح كرد و بعدها مارك گرانووتر » شدگي حك«در قالب مفهوم 
نداشتن كنش اقتصـادي   معناي استقالل به» شدگي حك«. آن را وسعت بخشيد) اقتصادي جديد

نگـي و سياسـي   هـاي اجتمـاعي، فره   كنش اقتصادي ريشه در ساخت. از ساخت اجتماعي است
ناپذيري  جدايي. دهند هاي اصلي كنشِ عامالن اقتصادي را تشكيل مي تري دارد كه زمينه بنيادي

كـنش اقتصـادي اسـير تـور     «اش بـه ايـن معناسـت كـه      هاي اجتماعي كنش اقتصادي از ريشه
مبـادالت اقتصـادي در   ). 34، 1992پـوالني،  (» ها، نهادها و مناسبات غيراقتصـادي اسـت   شبكه

تر مبادلة اجتماعي ريشه دارند و رفتـار بـازاري نيـز بـه هنجارهـا و الگوهـاي فرهنگـي         يند كليفرا
گرانـووتر معتقـد اسـت كـنش اقتصـادي تحـت تـأثير         .شـود  پيوستگي مربـوط مـي   هم ترِ به وسيع
اي  هاي غيراقتصادي است و نهادهاي اقتصادي ازنظر اجتماعي در چارچوب تاريخ و مجموعـه  انگيزه

   ).Swedberg & Granovetter, 1992, 90(گيرند  ات قدرت و تركيبي از نهادها شكل مياز مناسب
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  شناسي تحقيق روش
وگـوي   هاي تحقيق حاضر با استفاده از روش كيفي، يعني مشاهدة مستمر، مصاحبه و گفت داده

ابتدا با بررسي اكتشافي  .نددست آمد ة پژوهشگر، و بررسي اسناد و مدارك بهتعميق، تجربة زيس
اي در مورد افراد و روستاييان فعال در بازار، مطلعان محلي، روسـتاهاي درگيـر در    اطالعات پايه

. دست آمدند و در مراحل بعدي بر اين مجموعـه تمركـز شـد    تجارت مرزي، و معابر ورود كاال به
هـا از   افراد و انجـام مصـاحبه   براي دستيابي به. دفعات از اين مناطق بازديد شد همين دليل به به

نفـر از مطلعـان محلـي و     30درمجمـوع بـا   . استفاده شـد ) 1391فليك، ( 1»گلولة برفي«روش 
وگـو   گفـت -كننـد  هاي مختلـف فعاليـت مـي    كه در صنف-هاي بازار  روستاييان فعال در فعاليت

د مـرتبط بـود،   هاي ثبتـي و اسـنا   بخشي از مطالعه نيازمند مراجعه به آمار و داده. صورت گرفت
ها از تحليل محتواي  براي تحليل داده. نيز در دستوركار قرارگرفت رو بررسي آمارها و اسناد ازاين

هاي كالسيك تحليـل   اين روش يكي از روش«. استفاده شد )1390استراوس و كوربين، (كيفي 
غالبـاً از   هـايي اسـت كـه    هاي برجستة آن اسـتفاده از مقولـه   هاي متني است، كه از ويژگي داده

هاي برگزيده لزوماً براسـاس   مقوله. شوند ها اعمال مي اند و روي داده الگوهاي نظري دريافت شده
در پـژوهش حاضـر كوشـش شـد مـتن      ). 347، 1391فليـك،  (» انـد  ها تـدوين نشـده   اين داده

هـاي   جنبهها براساس  گام به واحدهاي تحليلي تقسيم شود و مقوله به مند و گام اي قاعده شيوه به
ها براساس فن تلخيص صورت گرفت و با تقليل، تعبيـر   استخراج مقوله. نظري ويژه تكوين يابند

هايي كه ارتباط كمتـري   بخش. ها فراهم شد هاي مرتبط متن، امكان ايجاد مقوله و تعميم بخش
در يـك  داشتند يا تعبيراتي كه داراي معنايي مشابه بودند كنار گذاشته شدند و تعبيرات مشابه 

شده از متن و بـا اسـتفاده از    هاي استخراج در نهايت، براساس مقوله. گروه جمع و خالصه شدند
  .مفاهيم نظري، تحليل انجام گرفت
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  هاي پژوهش  يافته
  هاي اقتصادي در مناسبات اجتماعي شدگي كنش حك

هـاي   ر جريـان براي فهم بهتر روابط اقتصادي و تجاري بانه با كردستان عراق بايد آن را در بسـت 
شـدگي كـنش اقتصـادي در     حـك «اين موضوع با نام . تاريخي، اجتماعي و فرهنگي بررسي كرد

در ) تاريخي، مكاني، شـغلي، فرهنگـي و پيونـدهاي خويشـاوندي    (در چند بعد » روابط اجتماعي
كنش اقتصادي مرزنشينان در روابط تاريخي و اجتماعي حـك شـده و   . اينجا بررسي شده است

 .گذاري و استمرار مناسبات اقتصادي و تجـاري دو سـوي مـرز را فـراهم آورده اسـت      هزمينة پاي
موقعيت جغرافيايي بانه و نزديكي آن بـه كردسـتان عـراق بسـتر الزم را بـراي پيونـد و اتصـال        

و موقعيت مكاني  كيلومتر مرز مشترك با عراق دارد 120بانه حدود . اجتماعي فراهم كرده است
حي روستايي، با روستاها و مراكز مبادالتي عـراق، روابـط اقتصـادي آنـان را در     ويژه در نوا آن به

موقعيت مكاني عرصة مهمي است كه كنشگرانِ بـا  . كرده است» حك«متن اجتماعي مشتركي 
دهد و عامل مهمي در  هاي مشترك فرهنگي، معيشتي و جز اينها را به هم پيوند مي زمينه پيش

عنوان مراكز توزيع كاالـ  زياد بانه با مراكز بزرگ شهري ايران ـ به فاصلة  .پيوندهاي تجاري است
ـ  بودن آن، عامـل   ـ و نيز پرهزينه ويژه مايحتاج اساسي به  و نبود امكان دسترسي سريع به كاالها 

احمـد در ايـن زمينـه    . نزديكي جغرافيايي به عراق را از قديم به مزيتي مهم بـدل كـرده اسـت   
  :گويد مي

و ] كنندة كاال هستند تا مراكز شهري ايران كه توزيع[تر است  اين منطقه به كردستان عراق نزديك«
مصـاحبه بـا   (» رسـد  دسـت مـردم مـي    تر است و هم خيلي زود به هم ارزان. توان جنس آورد تر مي راحت

  ). ، بازار بانه4/3/1392احمد، 
منـاطق دورافتـادة مـرزي را    در گذشته، دوري از مركز كشور نظارت حكومـت مركـزي بـر    

دست مقامـات محلـي    كرد و در مراحل آغازين تكوين تجارت مرزي، كنترل مرزها به تضعيف مي
اين افراد قدرت و نفوذ بااليي در منطقه و حتي در كردستان . افتاد ها و عمال آنان مي نظير خان
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بـا آن سـوي مـرز شـكل     توانستند ارتباطات اجتماعي، اقتصادي و سياسي را  عراق داشتند و مي
هـا، سـران    در فقدان گروه و تشكيالت سياسي در كردستان ايران، خـان «در دورة پهلوي  .دهند

سياست اين افـراد نيـز حفـظ    . عشاير و ايالت در فضاي سياسي كردستان ايران تأثيرگذار بودند
در مـورد كردسـتان عـراق، حفـظ     ] هـاي محلـي   خـان [سياسـت اصـلي   ... شان بود قدرت محلي

زدايي در برابـر دولـت ايـران     شان با سران كردهاي عراق ضمن تنش مناسبات دوستانه و نزديك
هاي محلي با كردستان عراق،  روابط سياسي و اجتماعي خان). 485، 1390قاجار، بهمني (» بود

عامل مهمي در اتصال روستاييان با مردمان آن سوي مرز وگسترش روابط اجتماعي و اقتصـادي  
كنندة روابط اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي آنهـا بودنـد       كارة روستاها و تعيين ا همهه خان. بود

ها مرزها را  داد كه خان ـ اجتماعي منطقه اين امكان را مي ساختار سياسي). 160، 1387طالب، (
خوانين شهر . سوي مرز تأثير بگذارند در كنترل داشته باشند و بر روابط اقتصادي و اجتماعي آن

هـاي زيـادي را در    وه بر دراختيارداشتن روستاهاي بانه، در كردسـتان عـراق نيـز آبـادي    بانه عال
بـراي مثـال محمدرشـيدخان يكـي از خـوانين بـانفوذ بانـه، مالـك بسـياري از           .تملك داشتند

، »برالـه «، »بـي  كـاني «، »داروخـان «، »وينـه «وي دهـات  . هاي كردستان عـراق نيـز بـود    آبادي
در هاي بانه نيـز   ا در كردستان عراق در اختيار داشت و بسياري از آبادير» ميرآوا«و » سربراله«

كردنـد   آنها بيشتر كاالهاي مورد نيازشان را از كردستان عـراق تهيـه مـي   . تصرف خويشانش بود
  ).195، 1354توكلي، (

ـ اجتمـاعي مقامـات محلـي بـا عـراق، پيونـدهاي        در كنار موقعيت مكاني و روابط سياسـي 
از . گيري و تحكيم روابط اقتصادي و تجـاري را تسـهيل كـرده اسـت     لي نيز شكلمعيشتي و شغ

علـي  . داري و كشاورزي بـوده اسـت   ديرباز منبع اصلي تأمين معيشت ساكنان دو سوي مرز، دام
  : يكي از روستاييان سالخورده در مورد اين مناسبات چنين گفت

داري  ا و روستاييان عراقي كشـاورزي و دام شغل م. وجود داشته است  مرزي از گذشته وآمد بين رفت«
هاي كشاورزي و مراتع مـا نزديـك هـم قـرار      زمين. كرديم بود و در بسياري از مواقع همديگر را ياري مي

توانسـت   آمد و مي كرد، فرصت كاري برايش پيش مي تر برداشت مي كسي كه محصوالتش را سريع. دارند
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ها كه با روستاهاي آن طرف مـرز   خان. ارهاي ديگر مشغول شودبه عراق برود و به كارهاي كشاورزي يا ك
» خواستند تا در كارهاي كشاورزي و موارد ديگر به آنان كمك كنند پيوندهايي داشتند از رعيت خود مي

  ). ژال بانه ، روستاي هنگه18/1/1392مصاحبه با علي، (
. ندشتو طرف مرز دااشتراكات معيشتي نقش مهمي در خلق هنجارها و قواعد مشترك در د

خليلـي عراقـي در كتـاب خـاطرات سـفر بـه       . ها يكي از اين موارد اسـت  قواعد عرفي چراي دام
نامـة   آيـين "در مناطق مرزي مقرراتي بـا نـام   «: نويسد مي 1320آذربايجان و كردستان در دهة 

به خاك هاي خود را براي چرا  وجود داشت كه براساس آن عشاير مرزي هنگام بهار گله "تعليف
وجـود چنـين هنجارهـايي ضـمن داللـت بـر       ). 213، 1328خليلي عراقي، (» بردند همسايه مي

سـاخت و آن را در   دار مناسبات دو سـوي مـرز، ارتباطـات آنـان را مسـتحكم مـي       پيشينة ريشه
ها و  ها و برخوردهاي افراد دو سوي مرز در چراگاه بيشتر تماس. داد هاي پايدارتري جاي مي قالب
ها درخصوص مسائل شخصي، رويدادها و اخبـار   در اين ديدار. گرفت كشاورزي صورت مي مزارع

ترتيب طرفين از نيـاز يكـديگر مطلـع     شد، بدين وگو مي هاي كااليي گفت دو منطقه و نيازمندي
هيـوا يكـي از   . رسـاندند  دسـت هـم مـي    شدند و در ديدارهاي بعدي مايحتاج مورد نياز را به مي

  :گويد منطقه در اين زمينه ميروستاييان قديمي 
شناختند، با  خوبي مي آنها همديگر را به. رفتند راحتي به مراتع يكديگر مي در ايام چرا، روستاييان به«

بخـت خـود    كردنـد؛ از پسـران و دختـران دم    وگو مـي  خوردند و در مورد مسائل مختلف گفت هم غذا مي
شـد؛ بـراي اجناسـي كـه هريـك از       ازدواج فراهم ميهاي  كردند و در بسياري از موارد فرصت صحبت مي

شدند و در روزهاي آتـي   كردند؛ از نيازها و كمبودهاي يكديگر مطلع مي طرفين داشتند مشتري پيدا مي
  ). ، روستاي بلكه16/1/1392مصاحبه با هيوا، (» بردند كاالها را براي هم مي

سـوي مـرز    وسـتايي را بـا آن  پيوند خويشاوندي، سازوكار مهم ديگري است كه كنشـگران ر 
مرزي رواج داشت  هاي بين با توجه به ارتباطات شغلي و پيوندهاي فرهنگي، ازدواج. داد پيوند مي

هـاي   هـا، پيونـدهاي خـانوادگي و شـبكه     درنتيجـه طـي سـال   . و به امري عادي بدل شـده بـود  
دليـل   ي بـه خويشاوندي مستحكمي ميان روستاييان دو طرف مرز ايجاد شد و پيونـدهاي تجـار  
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كريم يكي از روستايياني كه اكنون چند باب مغـازه در بـازار   . يافت پيوندهاي خانوادگي قوت مي
  :گويد دارد، مي

هـاي   عروسم نيز عراقي است و از فاميـل . هاي زيادي در عراق داريم همسر من عراقي است و فاميل«
ي اطراف است و اصالً احسـاس حضـور   رفتن ما به عراق مثل رفتن به يكي از شهرها يا روستاها. همسرم

هاي عراقي، شركت مشترك ترخيص كاال داريم و بدون هـيچ مشـكلي    با فاميل. در جايي غريب را نداريم
ها و ارتباطات فاميلي از قديم تا اآلن بوده و  دوستي. ما فرهنگ و زبان مشترك داريم. كنيم با هم كار مي

  ).، بازار بانه25/3/1392مصاحبه با كريم، (بيشتر هم خواهد شد 
اقتصادي  ـ  اي كاركرد اجتماعي پيوندهاي فرهنگي و خويشاوندي در تحوالت سياسي منطقه

شـدن سـاكنان ايـن     پس از حملة رژيم صدام حسين به كردستان عـراق و آواره  .اي داشتند ويژه
 اقامـت  ).1388؛ اكبري، 1390زاده،  امين(منطقه، ايران از پذيرش آوارگان عراقي استقبال كرد 

بـراي  و ايجـاد انگيـزه    ايرانـي  بـا فرهنـگ  را آشنايي بيشـتر   ةزمين آوارگان كرد عراقي در ايران،
  :گفتة شهردار اسبق بانه به .فراهم آورد افزايش مناسبات اقتصادي

هـاي   بـراي نمونـه خـودرو   . بسياري از آوارگان كرد عراقي به دادوستد اقتصادي در ايران پرداختنـد «
وفـور در شـهرهاي كردسـتان و ديگـر شـهرهاي       آالت سنگين و صنعتي به حتي ادوات و ماشينعراقي و 

اين افراد در ايران دوستان و آشنايان زيادي پيدا كردند و پس از بازگشت به عـراق همـة   . ايران وارد شد
  ).28/1/1392مصاحبه با شهردار اسبق بانه، (» اينها به سرماية مهمي تبديل شد

، اشتراكات فرهنگي، پيوندهاي خويشاوندي، منابع معيشتي يكسان و روابـط  موقعيت مكاني
وجـود آورده كـه در آن امكـان تمـاس و برقـراري       فردي را به تاريخي، حوزة اجتماعي منحصربه
در گـذر زمـان، تجربـه و آشـنايي     . سوي مرز فراهم شده است ارتباط روستاييان نوار مرزي با آن

. روستاييان، پيوندهاي تجاري مستحكمي ميان آنان ايجاد كرده استترين سرماية  عنوان مهم به
اي اتفـاقي نيسـت و در    هـاي بـازار، پديـده    رو، ورود كنشگران روستايي به چرخـة فعاليـت   ازاين

  .مرزي ريشه دارد گذشتة روابط و مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بين
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  اهيم حاصل از آنهاشده و مف هاي انجام اي از مصاحبه نمونه. 1جدول 

هاي برگرفته از  گزاره  ها عبارت  شده مفاهيم استخراج
  ها مصاحبه

دو سـوي(هاي كشـاورزي و مراتـع مـا زمين-
در نزديكي هم قرار دارند، به همين خاطر ) مرز

در . شناسـيم  هاي دور همديگر را مي از گذشته
هـا بـه ازدواج منجـر     بسياري از موارد، آشنايي

وگـو   مسـائل مختلـف گفـت    شد و در مورد مي
كــرديم و از نيازهــاي يكــديگر مطلــع     مــي
روستاييان اجناس مورد نيـاز هـم را   . شديم مي

ــد و در روزهــاي بعــد هنگــام   تهيــه مــي كردن
  .دادند مراجعه به مزرعه تحويل مي

ــان - ــته، خ ــدهاي   در گذش ــي پيون ــاي محل ه
سوي مرز داشتند و خيلي از آنان  نزديكي با آن

  .ردستان عراق هم بودندمالك روستاهاي ك
مــا از نظــر فاصــله بــه عــراق خيلــي نزديــك -

تــوانيم كــاال بيــاوريم و  هســتيم و راحــت مــي
  .تر است صرفه به
پيوندهاي فـاميلي بـا عـراق زيـاد اسـت و از      -

مـا يـك   . شود گذشته هم بوده و بيشتر هم مي
با خويشـاوندان  . فرهنگ و زبان مشترك داريم

مينة صادرات هاي مشتركي در ز عراقي شركت
  .واردات داريم

ــي در   - ــرد عراق ــان ك ــادي از آوارگ ــداد زي تع
شهرهاي كردنشـين و ديگـر شـهرهاي ايـران     

  .ساكن شدند و به دادوستد پرداختند
گيري حكومت اقلـيم كردسـتان عـراق     شكل-

هـاي   موجب شد روابط دو سوي مرز در زمينه
  .مختلف گسترش پيدا كند

نزديكي و برقراري ارتباط، - 
ايي و كسب اطالع از آشن

  نيازهاي كااليي يكديگر
وجود پيوندهاي، معيشتي، - 

  شغلي و خويشاوندي
آشنايي بيشتر با فرهنگ و - 

گيري  اقتصاد ايران و شكل
  پيوندهاي دوستي

  فرهنگ و زبان مشترك- 
اي و  تحوالت منطقه- 

گسترش ارتباطات سياسي و 
  اجتماعي

داشتن روابط تاريخي - 
  طوالني

  شدگي حك
هاي  شدگي كنش حك(

  )اقتصادي در روابط اجتماعي
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 شده و مفاهيم حاصل از آنها هاي انجام اي از مصاحبه نمونه. 1جدول ادامة 

هاي برگرفته از  گزاره  ها عبارت  شده مفاهيم استخراج
  ها مصاحبه

هاي كشاورزي كمي داريم، از قديم هم زمين-
هـم امـروز    كـرديم كـه آن   داري مـي  بيشتر دام

هـا   شدن جنگـل  رفتن مراتع و كم دليل ازبين به
  .خيلي كم شده است

مـان را اداره   توانيم زندگي اگر مرز نباشد نمي-
  .كنيم

تـوان شـكم زن و    فقط با كار كشاورزي نمـي -
كاالهـايي كـه مـردم خيلـي     . بچه را سير كرد

كننــد، روي پشــت  راحــت از اينجــا تهيــه مــي
لي مـا  كـار اصـ  . شود افرادي مثل من آورده مي

در . بري است كول) بخش زيادي از روستاييان(
ازاي دســتمزد، كاالهــاي تــاجران را حمــل    

  .كنيم مي
وقتي زمين كم باشـد و درآمـد هـم نداشـته     -

. شود آن را اداره كرد باشد، با يك يا دو نفر مي
شوند و بايد سراغ آوردن  بقية خانواده بيكار مي

  .كاال از مرز رفت
انتظـار   هـا بـه   يـد مـاه  وقتي مرز هست چـرا با -

بار  بار بشيند، تازه اگر به نشست تا كشاورزي به
  .بنشيند

خيلي از مواقع، ادوات كشاورزي مثل تراكتور، -
ونقـل كـاال اسـتفاده     قاطر و اسب بـراي حمـل  

  .شود مي

وابستگي معيشت روستاييان - 
به درآمدهاي حاصل از 

  دادوستد مرزي
فعاليت تعداد زيادي از - 

  بري صورت كول روستاييان به

  تغيير شيوة معيشت- 
كاهش نيروي بخش - 

  كشاورزي
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 شده و مفاهيم حاصل از آنها هاي انجام اي از مصاحبه نمونه. 1جدول ادامة 

هاي برگرفته از  گزاره  ها عبارت  شده مفاهيم استخراج
  ها مصاحبه

.اي نداشتكردم ولي فايدهقبالً كشاورزي مي-
كــم  مــرز شــدم و كــموارد كــار آوردن كــاال از 

دسـت آوردم و بـه بـازار شـهري      اي بـه  سرمايه
  .داري را شروع كردم آمدم و مغازه

در . بودن در بازار بهتر از ماندن در روستاست-
هاي زيادي وجـود دارد، آشـناهاي    بازار فرصت

كني و مشتري هر نـوع جنسـي    جديد پيدا مي
  .شود پيدا كرد را مي

مغازه دارند يا در كـار  روستايياني كه در بازار -
هـا   چـي  قاچاق هستند مثل تـاجران و ضـمانت  

ها به روستا  درآمد بااليي دارند؛ اما اين سرمايه
كار گرفته  بازگشتي ندارد و در بخش امالك به

  .شود مي
دهـد   واردكردن كاال اين امكان را به من مـي -

دسـت بيـاورم و در شـهر     كه درآمد بيشتري به
  .تر زندگي كنم راحت

روستا در بسياري از مـوارد بـه محـل تفـريح     -
شود و آنها ديگـر   آخر هفتة بازاريان تبديل مي

  .كنند در روستا زندگي نمي
دهنـد در شـهر زنـدگي     ها ترجيح مـي  خيلي-

انـد مثـل    كنند؛ بقيه هم كـه در روسـتا مانـده   
  .كنند ها زندگي مي شهري

كسب درآمد بيشتر و - 
اندوختن سرمايه و ورود به 

  اربخش باز
جذابيت بازار شهري براي - 

  روستاييان
فعاليت روستاييان مرفه در - 

  ها چي نقش تجار و ضمانت
  

ها و  خروج سرمايه- 
كارنگرفتن آنها در توسعة  به

 منطقه

روستايي ـ  تركيب شهري- 
  بازار

  گسترش شهرنشيني- 
  مهاجرت به شهر- 

  
  جايگاه روستاييان در بازار

  ـ روستايي بازار بانه تركيب شهري
در بخش پيشين ذكر شد كه بازار بانه در فرايندي تاريخي شكل گرفته است و بين ايـن بـازار و   

هـاي دور پيونـدهاي    ساكنان نوار مرزي از گذشته .ساكنان مناطق روستايي وابستگي وجود دارد
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حضـور وسـيع روسـتاييان در    . خويشاوندي و ارتباطات شغلي زيادي با آن طـرف مـرز داشـتند   
. بيابـد  »ـ روسـتايي  شهري«تجارت مرزي سبب شد كه بازار بانه از حيث كنشگران نوعي هويت 

هـاي اقتصـادي ظهـور كردنـد كـه خاسـتگاه        هاي مختلفي در عرصة فعاليـت  با رونق بازار، گروه
، تجـار  1تجـار عمـده  : انـد از  هـاي بـازار عبـارت    گـروه . نواحي روستايي است اجتماعي اكثر آنها،

بـرخالف تصـور عمـومي،     .هـا، و بـاربران بـازار    فـروش  ، دست4برها ، كول3ها چي ، ضمانت2پا خرده
شـود   فروشـي محـدود نمـي    هاي فرودست نظير باربري و دست فعاليت روستاييان صرفاً به بخش

. چي نيز روستاييان حضور دارند ار نظير واردات كاال يا در نقش ضمانتهاي باالتر باز بلكه در اليه
نكتة درخور توجه اينكه كسب اين جايگاه اتفاقي نيست و ريشه در مناسبات مستمري دارد كـه  

اين مناسبات، جايگـاه اجتمـاعي   . اند هاي دور با كردستان عراق برقرار كرده روستاييان از گذشته
آنـان در   »موقعيـت اقتصـادي  « به كسب »موقعيت اجتماعي«وجود آورد و  اي براي آنان به ويژه

ورود روستاييان به بازار، تركيب كنشگران بازار را دستخوش تغيير كرد و هويت . بازار كمك كرد
زيستي بين كنشـگران بـازار اعـم از شـهري و      نوعي هم. ـ روستايي به آن بخشيد دوگانة شهري

تـوان در   با آنكه منشأ هويت فعاالن بـازار را مـي  . سازد ازار را ميروستايي وجود دارد كه كليت ب
ـ مكاني بر بازار حاكم است كه  هاي شهري يا روستايي بررسي كرد، اما نوعي منطق فضايي مؤلفه

بسياري از روستايياني كـه در بـازار   . كنند كنشگران شهري و روستايي خود را بدان منتسب مي
اين . كنند دهندة خويش قلمداد مي بسا آن را نجات لق به بازار و چهكنند خودشان را متع كار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهد و كاال را عمدتاً از طريق مسيرهاي قاچـاق يـا    تاجر عمده كسي است كه تجارت را در مقياس باال انجام مي. 1
  .كند وارد مي» هاي موقت بازارچه«
هـاي اقتصـادي    اين گروه از بازاريان برخالف تاجران عمده كه به واردات هـر نـوع كـاال و انجـام ديگـر فعاليـت       .2

  . كنند ، نوع خاصي از كاالها را در مقياس محدود وارد ميپردازند مي
نقص و ضـررِ كاالهـا و اجنـاس را بـه دسـت صـاحبش        چي كسي است كه در ازاي دستمزد، رسيدنِ بي ضمانت .3

  .كند ضمانت مي
  .كند شود كه كاالها را بر پشت خود حمل مي بر در اصطالح محلي به فردي گفته مي كول. 4



  ...بررسي نقش و جايگاه روستاييان در : بازار مرزي و مناطق روستايي                            همكارانمحمد اميرپناهي و 

٥٣٢ 

دادن روستاييان به كار در بازار و ميل بيشتر آنان بـه زنـدگي در شـهر     معناي ارجحيت مسئله به
هاي اجتماعي و  جاذبة مهم بازار براي روستاييان، امكان دسترسي به كار و باالبودن فرصت. است

رشي، روستاييان را بـه نتـايج خاصـي در زنـدگي و اقتصـاد روسـتايي       چنين نگ. اقتصادي است
  :گويد كند، مي قادر يكي از روستايياني كه در بازار كار مي .رسانده است

اينجـا  . صـرفه نيسـت   كنم اما زيـاد بـه   كشاورزي هم مي. بودن در بازار بهتر از ماندن در روستاست«
شـود   هاي زيادي سروكار دارم و خيلي چيزها مـي  با آدم. آيد هاي زيادي براي آدم پيش مي فرصت] بازار[

  ).، بازار بانه5/3/1392مصاحبه با قادر، (» مشتري هر نوع جنسي اينجا وجود دارد. فروخت
هاي بازار موجب شده است كه فضاي جامعة روستايي در بسياري  پيوند روستاييان با فعاليت

ل پيشـين خـود را از دسـت بدهـد؛ البتـه ورود      هاي شـهري درآميـزد و اسـتقال    از ابعاد با مؤلفه
هرحـال،   بـه . هاي جديد ارتباطي به مناطق روستايي نيز در اين فرايند مؤثر بـوده اسـت   فناوري
در عملكرد مادي روستاها، اقتصاد روستايي را دستخوش تغيير كـرده   يهاي مهم دگرگوني وقوع
سو، حضور روستاييان در بازار و تمايـل آنـان بـه پـرداختن بـه       به اين 1370از اواخر دهة . است

. ـ روستايي پيدا كـرده اسـت   هاي غيركشاورزي افزايش زيادي يافته و بازار هويتي شهري فعاليت
هاي زندگي شـهري را در منـاطق روسـتايي رواج داده و از سـوي      اين تحول از يك طرف مؤلفه

  : گفتة يكي از روستاييان به. ديگر روستاييان را به شهر آورده است
مـان را   هاي پوشيم، خانه مثل آنها لباس مي. ها شده است چيز زندگي ما مثل شهري اآلن ديگر همه«

هـا هـم دوسـت     خيلـي . كنـيم  مان توليد نميخريم و خود چيز را مي هاي شهري ساختيم، همه مثل خانه
  .»دارند در شهر زندگي كنند

  
  روستاييان فرودست

تعـداد زيـادي از   . انـد  فروشان و بـاربران  برها، دست روستاييان فرودست فعال در بازار شامل كول
ـ نيروي حياتي واردات كاال بـه بـازار بانـه     صورت قاچاق يا قانوني بر ـ به  روستاييان در قالب كول
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قطة صفر براساس مقررات، سرپرستان خانوارهاي روستايي كه روستاي آنها از ن .ندآي شمار مي به
ـ در  بـري ـ حمـل كـاال بـر پشـت       صورت كول كيلومتر فاصله دارد، مجازند به 20مرزي حداكثر 

برهـا   كـول . كننـد  اين افراد دفترچة تـردد مـرزي دريافـت مـي     .هاي موقت فعاليت كنند بازارچه
ميليون ريـال بـا آن طـرف مـرز كـاال دادوسـتد        3اي سه دفعه و هر دفعه تا سقف  مجازند هفته

بـر در   كـول  9000طبق اظهارات مسـئوالن محلـي، بـيش از    «. )72، 1390زاده،  حسن( 1كنند
بيشتر كاالهايي كه مجازند از اين معـابر وارد شـوند شـامل    . كنند هاي موقت فعاليت مي بازارچه

). 11/8/1392مصـاحبه بـا بخشـدار بـوئين،     (» پوشاك، لوازم خانگي سبك و خشـكبار هسـتند  
، كـولر گـازي، و لـوازم    .دي.سـي .هـاي ال  بازاريان، ساير كاالها نظير تلويزيـون براساس اظهارات 

  .شوند  صورت قاچاق وارد بازار مي آرايشي از معابر غيررسمي و به
كنند و گـروه ديگـر    هاي موقت كار مي اي از آنان در بازارچه دسته. برها دو گروه هستند كول

برهـاي   كاالهـاي قاچـاق بـرخالف كـول     برهـاي  كـول  .در زمينة كاالهاي قاچاق اشـتغال دارنـد  
شيوة غيررسمي و قاچاقي و تحت امـر   ـ به هاي موقت ـ كه دفترچه و مجوز فعاليت دارند  بازارچه
هـاي   مشمول طرح دريافـت دفترچـه   روستاهاي آنان غالباً . كنند ها و در شب كار مي چي ضمانت

ارنـد و اشـتغال بـه كشـاورزي هـم      برهـاي كـاالي قاچـاق بيك    اغلب كول. دنشو تردد مرزي نمي
برهاي كاالهاي قاچاق است، در ايـن زمينـه    احمد كه يكي از اين كول. شان سودآور نيست براي
  :گويد مي

شود با پنج يا شش نفـر خـانوار از طريـق كشـاورزي      نمي. دهد كشاورزي كفاف خرج زندگي را نمي«
وقتـي مـرز   . توانند بچرخانند و بقيـه بيكارنـد   مي راحتي هاي ما را يك يا دو نفر به زمين. امرار معاش كرد

امروزه اكثـر  ! بار بنشيند بار بنشيند؛ تازه اگر به انتظار كشيد تا محصول كشاورزي به ها  هست چرا بايد ماه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود و ممكن است در هفته فقط يـك نوبـت كـار     برها نيز كم مي واردات كاال كم است، فعاليت كولمواقعي كه . 1

  ).مصاحبه با افراد محلي(كنند 
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هـاي بـاري و قـاطر و     كنند و از وسايل كشاورزي مثل تراكتـور، ماشـين   جوانان در بخش خدمات كار مي
  ).، روستاي هنگه ژال20/2/1392مصاحبه با احمد، (» شود اال استفاده ميونقل ك اسب هم براي حمل
بضاعت و ناآشـنا بـه فنـون تجـارت هسـتند،       اكثراً از نظر مالي افرادي كم برها ازآنجاكه كول

 .پردازنـد  جايي و حمل كاالهـاي تجـار در ازاي دسـتمزد مـي     جاي دادوستد كاال فقط به جابه به
هاي موقت مـرزي در اختيـار    برها براي دادوستد كاال در بازارچه ترتيب، سهمية قانوني كول بدين

هاي مربوط به مجـوز   پرهيز از پرداخت حقوق گمركي، محدوديت گيرد و آنها نيز به تجار قرار مي
ارد بـازار  بخشي از اين كاالها و. كنند وپاگير، از اين امتياز استفاده مي واردات و بوروكراسي دست

  :گويد برها به نام رضا مي يكي از كول .گردد شود و بقيه به ساير شهرهاي كشور ارسال مي بانه مي
هم . ام شان شنيده شناسم و فقط درباره آنها را نمي. كنيم مال تاجران است هايي كه ما حمل مي كاال«
از اين تاجران قدرت زيادي دارند  گويند بعضي مردم مي. هاي ديگر مثل تهران اي هستند، هم از شهر بانه

مـا هـم در اينجـا    . شان كار كنند اند تا براي اي را در بانه و عراق استخدام كرده آنها عده. و تهراني هستند
، بازارچـة مـرزي   22/3/1392مصاحبه با رضا، (» گيريم ونقل اجناس آنهاست و دستمزد مي كارمان حمل
  ).در مرز عراق

فروشـان و بـاربران    فعال در بازار كه جايگاه فروتري دارند، دست بخش ديگري از روستاييان
برخي از آنان در حاشية . فروشان بازار و باربران، روستاست خاستگاه اجتماعي اكثر دست. هستند

بسـياري از جوانـان روسـتايي    . گردند شان برمي اند و بقيه هنگام غروب به روستاهاي شهر ساكن
دانند و آن را بر ماندن در روستا و اختصاص تمـامِ   ي براي خود ميفروشي را فعاليت مناسب دست
فروشـان جايگـاه    باربران هم ماننـد دسـت  . دهند شان به كار در بخش كشاورزي ترجيح مي وقت

آنهـا در روسـتا زنـدگي    . آينـد  شمار مي پذير بازار به اجتماعي پاييني دارند و در زمرة قشر آسيب
برهاي كاالهـاي قاچـاق    در ميان اين افراد، كول. كنند ار باربري ميكنند و در طول روز در باز مي

بسـياري  . شوند برهاي كاالهاي قاچاق تبديل مي باربران روز، هنگام شب به كول. نيز وجود دارند
ــردد مــرزي مخصــوصِ كــول  ــا ازآنجاكــه   از آنهــا آرزوي دريافــت دفترچــة ت ــد، ام برهــا را دارن



  1394پاييز ، 3، شمارة 6دورة    هاي روستايي پژوهش

٥٣٥ 

هاي كارگري در حاشـية   فعاليت به انجامگيرند ناگريز  رار نميشان در زمرة اين طرح ق روستاهاي
كردنـد كـه درخـور     مطـرح  » هاي تردد مرزي دفترچه«اين افراد نكاتي درخصوص . ندهست بازار

شـان   توانند دفترچة تردد مرزي دريافت كنند كه روسـتاي  طبق مقررات، كساني مي. توجه است
  :چند نفر از باربرها ادعا كردند. له داشته باشدكيلومتر فاص 20از نقطة صفر مرزي حداكثر 

شان در نوار مرزي نيست و كيلومترهـا بـا مـرز فاصـله دارنـد، حتـي        بسياري از كساني كه روستاي«
بـري    توانـد دفترچـة كـول    اگر كسي پارتي يا پول داشته باشـد مـي  . اند اي هم نيستند دفترچه گرفته بانه

البتـه شـما ايـن را نشـنيده     . انـد  از ايـن راه دفترچـه دريافـت كـرده    شناسيم كه  چند نفري را مي. بگيرد
  ).، محوطة بازار بانه11/7/1392مصاحبه با جمعي از باربران، (» !بگيريد

  
  روستاييان فرادست

چـي مشـغول    دار، واردكنندة كاال، و ضمانت عنوان مغازه بهبا مهاجرت به شهر روستاييان متمول 
بخش عمدة تجار را جوانـان   .روستاييان در بازار بانه ارج و قرب بخشيدندكار شدند و به جايگاه 

جـواري   دليـل هـم   ويـژه جوانـان روسـتايي كـه بـه      دهنـد؛ بـه   آشنا به فنون تجارت تشكيل مـي 
فعاليت قاچاق  .اند سوي مرز ايجاد كرده شان با كردستان عراق، پيوندهاي عميقي با آن روستاهاي

ها غالباً در شـهرها و   هاي آنان دارد و اين سرمايه در افزايش سرمايهدر مقياس باال، نقش مهمي 
  :گفتة يكي از مسئوالن محلي به. شوند كار گرفته مي امالك و مستغالت به  در بخش

ها و تجار، درآمد بااليي دارند  چي كنند، مثل ضمانت آنهايي كه در بازار مغازه دارند و كار قاچاق مي«
ايـن افـراد ولـع زيـادي بـراي سـاختن       . گـردد  برنمـي ] روستاي محـل زنـدگي  [نجا اما اين سرمايه به اي

شان  محض اينكه وضع بسياري از جوانان روستايي به. هاي تجاري دارند هاي تجاري يا خريد واحد مجتمع
در بسياري از مواقع روستا به محل تفـريح آخـر   . كنند شود، شروع به خريد مغازه يا ماشين مي خوب مي

] هـا و تجـار   چـي  هاي زيادي در بازار دارنـد يعنـي ضـمانت    آنهايي كه سرمايه[ي روستاييان مرفه ها هفته
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مصـاحبه بـا اعضـاي شـوراي روسـتاي ننـور،       (» كار و زندگي ايـن افـراد در شـهر اسـت    . شود تبديل مي
16/2/1392.(  

در زمرة آنها عمدتاً . ـ روستايي دارند بخشي ديگر از روستاييان فرادست نوعي زندگي شهري
هـاي زنـدگي    اين روستاييان نقش مهمي در تـرويج مؤلفـه  . پا هستند داران و تاجران خرده مغازه

كننـد، امـا    كردن مغازه در بـازار دادوسـتد مـي    آنان با خريدن يا اجاره. شهري در روستاها دارند
ت كـه هنـوز در   داراني اسـ  كاوه يكي از مغازه. اند طور كامل با روستا قطع نكرده شان را به ارتباط

  :گويد كند، وي مي روستا زندگي مي
مثل من زياد است، كـه هنـوز در روسـتا    . گردم آيم و غروب به روستا برمي هر روز صبح به بازار مي«

كـنم و بـرادرم    من مغازه را اداره مـي . دهم زندگي در روستا و كار در شهر را ترجيح مي. كنند زندگي مي
  ).، بازار بانه14/2/1392كاوه،  مصاحبه با(» كند كاال وارد مي

اگرچه تعـداد  . هاي مختلف بازار حضور دارند با توجه به آنچه گفته شد، روستاييان در بخش
هاي فرودست مشغول به كارند، اما ميان تجـار   در فعاليت) برها ويژه كول به(نسبتاً زيادي از آنان 

روسـتاييان بـه عرصـة تجـارت مـرزي      ورود . ها نيز روستاييان زيادي وجود دارنـد  چي يا ضمانت
تغييراتي در كليت جامعة روستايي ايجاد كرده كه ممكن است در آينده نيز با شـدت بيشـتري   

نظير بانه و   دهند كه شهرهاي فعال در عرصة تجارت مرزي ـ  ها نشان مي بررسي. ادامه پيدا كند
در . انـد  تـري داشـته   سـريع  هاي استان كردستان آهنگ تحوالت ـ درمقايسه با ديگر شهر مريوان

  .شود ادامه به برخي از اين تغييرات اشاره مي
  

  آثار تجارت مرزي در مناطق روستايي بانه
  تغييرات جمعيتي و مهاجرت

بطئي بود و تغيير چنـداني در سـاخت    1370دهة  رشد تجارت مرزي در شهرستان بانه تا اوايل
 ،1370 از اواخـر دهـة  ). 1390زاده،  امـين ( اقتصادي مناطق روستايي و شهري آن ايجـاد نشـد  
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صورت مستقيم و غيرمستقيم وارد عرصة تجـارت   بخش وسيعي از جمعيت روستايي و شهري به
وجـود   تدريج تغييراتي در ساخت اقتصادي و ميزان شهرنشيني و روستانشيني بـه  مرزي شد و به

خانـه و   روسـتاييان ري از بسـيا  ي دولـت، هـا  براساس سياستايران و عراق، در زمان جنگ . آمد
كشاورزي خود را درمقابل دريافت خسارت مالي ترك كرده بودند تا در شهر سـكونت  هاي  زمين
. هـا رخ داد  همين دليل كـاهش شـديدي در جمعيـت منـاطق روسـتايي در آن سـال       ، به1يابند
 14 هاي جنگ نزديك به دهد، كاهش جمعيت روستايي در سال نشان مي 2طوركه جدول  همان

ها روستاييان نوار مرزي با تخلية روستاها ناگزير در شهر و نواحي مركزي  در آن سال .درصد بود
با پايان گرفتن جنگ و برگشت آرامش و امنيت به نوار مرزي، جمعيـت روسـتايي   . ساكن شدند

جمعيت روستايي فقط يك درصد كـاهش   1370تا  1365هاي  در فاصلة سال. تقريباً ثابت ماند
بـه بعـد، جمعيـت     1370دهة اواسط از ). 2جدول (افزايش داشت  1370دهة  تا اواسطيافت و 

درصـد جمعيـت در نقـاط     55بـيش از   1370در سال . روستايي با شتاب بيشتري كاهش يافت
اين تغييـرات  . درصد كاهش يافت 5/31به  1390روستايي ساكن بودند، كه اين ميزان در سال 

كـه   كاهش جمعيت روستايي شهرهاي بانه و مريوان ـ . در مقايسة استاني نيز كامالً معنادار است
جمعيـت  . تـر بـوده اسـت    اندـ درمقايسه با شـهرهاي ديگـر اسـتان سـريع     داراي بازارهاي مرزي

ديگـر شـهرهاي داراي    ازدرصد و براي مريـوان   5/31برابر با  1390روستايي شهر بانه در سال 
درصـد،   8/44در شـهرهاي ديگـر اسـتان، ماننـد بيجـار      . درصد بود 6/27بازار مرزي در استان 

درصـد جمعيـت در    2/47درصد و كاميـاران   5/32درصد، سقز  36درصد، قروه  5/65ديواندره 
  ).1390سالنامة آماري استان كردستان، (اند  نقاط روستايي ساكن

براسـاس اطالعـات   . ا به شهر نيـز شـهر بانـه وضـعيت خاصـي دارد     در بخش مهاجرت روست
در اسـتان   1375-85سـالة  10، ميزان مهاجرت روستا به شـهر در دورة  1385سرشماري سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اين اطالعات را مطلعان محلي بيان كردند. 1
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درصـد و در   5/38اين ميزان براي شهر بانـه  . درصد كل مهاجرت در استان بود 7/28كردستان 
درصـد،   31درصـد، بيجـار    29سـقز   درصـد،  39/18برخي شهرهاي ديگر استان نظير سنندج 

). 1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، (بود  27/42درصد و مريوان  28/24كامياران 
در شهرهاي بانه و مريوان كه تجارت مرزي در آنها رايج است، مهـاجرت روسـتا بـه شـهر رقـم      

  . بااليي بوده است
  

  )1345- 1390( روند تغييرات جمعيتي شهرستان بانه. 2جدول 

 سال
جمعيت
 شهري

جمعيت
 روستايي

 جمع كل
جمعيت شهري 

 )درصد(
جمعيت روستايي 

 )درصد(
1345 8617 28080 36697 5/23  5/76  

1355 15552 35306 50858 6/30  4/69  

1365 31038 39760 70798 8/43  2/56  

1370 40837 49773 90610 1/45  9/54  

1375 55433 50173 105606 5/52  5/47  

1385 74960 43697 118657 2/63  8/36  

1390 89680 41290 130970 5/63  5/31  

  
  كاهش سهم كشاورزي در اشتغال

هاي ناشي از تجارت مـرزي، نقـش بخـش     مواجهه و ارتباط پيوستة شهر و روستا و غلبة فعاليت
، 1345براساس آمارهاي سرشـماري سـال   . كشاورزي را در اقتصاد روستايي كمرنگ كرده است
درصد به  4/22بود و در حدود ) درصد 5/66(بيشترين گروه شاغالن مربوط به بخش كشاورزي 

براي بخش كشاورزي  1390اين ميزان در سال . هاي بازرگاني و خدمات اشتغال داشتند فعاليت
سهم كشاورزي در اقتصـاد  . درصد تغيير يافت 5/46درصد و در گروه شغلي خدمات به  8/16به 

مقايسة شهرهاي عمـدة اسـتان كردسـتان نشـان     ). 2 شكل(شديدي پيدا كرد  شهر بانه كاهش



  1394پاييز  

 1390تـا  
الن بخـش     
 بـه خـود    
شـهر بانـه،    
ند كـه در  
حسوسـي    
ي بيجـار،    

 1390ال     
در بخـش      

  
 

ـتان بانـه     
ـتاييان در   
ـاي اوليـة   

،3، شمارة 6دورة   

ت 1375هاي  ال
هم كـل شـاغال

درصـد را 8/16
درصـدي از شـ 

دهن ها نشان مي
هرها كـاهش مح

بـراي شـهرهاي 
ـود، كـه در سـا
ش نيـروي كـار د

 )1390 -1345( 

بـازار در شهرسـ
كي نقـش روسـت

هـا جودآمدن پايه

 

 بانه در طول سا
سـه 1390سـال

8رسـتان بانـه   ه   
10كه با فاصلة 

ه داده. بود 139
ر شـهيسه با ديگ
1375در سـال     

درصـد بـ 6/33
ميـزان كـاهش

در شهرستان بانه

گيـري ب ر شكل
پيگيري شد؛ يك

وج دنبال آن به ه

٥٣٩ 

ي در شهرستان
در س. ي داشـت

ـد بـود كـه شه
وان قرار داشت ك

0صد براي سال
شهر بانه در مقايس
ش كشـاورزي د

6و  1/41، 4/61
بنـابراين،.  شد

  .د

ي عمدة شغلي د

گاه روستاييان د
ي در دو سطح پ
ستد مرزي و به

 بخش كشاورزي
 كـاهش زيـادي

درصـ 5/27تان
 شهرستان مريو

درص 1/26ر آن
 اين بخش در ش

م شـاغالن بخـش
، 1/44ترتيـب

درصد 5/27و  3
 بانه شديدتر بود

ها ت شاغالن گروه

شد نقش و جايگ
 مناطق روستايي
و گسترش دادو

 روستايي

ه تعداد شاغالن
با ديگر شـهرها
در استان كردست

پس از بانه،. داد
الن كشاورزي در
 تعداد شاغالن

براي مثال، سهم
ت روه و سـقز بـه

/46 ،2/58 ،32
براي شهرستان

تغييرات. 2شكل

  ري
 حاضر تالش ش

رابطة بازار و. د
دهي و  در شكل

هاي ر پژوهش

دهد كه مي
درمقايسه ب
كشاورزي د
د اختصاص 
سهم شاغال

ها، آن سال
ب. يافته بود

ديواندره، قر
2ترتيب  به

ورزي بكشا
  

ش
  

گير نتيجه
در پژوهش

شودبررسي 
بستر زمان
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براسـاس نتـايج   . هاي تجاري و تأثير آن بر منـاطق روسـتايي   بازار؛ و دوم حضور آنان در فعاليت
در روابط تـاريخي، خويشـاوندي،   » شده حك«اي بسترمند و  وستد مرزي پديدهآمده، داد دست به

هاي اقتصادي مرزي در منطقة مورد مطالعـه بـر     فعاليت. فرهنگي و معيشتي دو سوي مرز است
هاي تاريخي، فرهنگي و اجتمـاعي خاصـي اسـتوار اسـت كـه نقـش مهمـي در تقويـت و          زمينه

اشـكال آغـازين دادوسـتد مـرزي بـا ارتباطـات       . اشتنددمبتني بر بازار گسترش شيوة اقتصادي 
هـاي   در ميـان گـروه  همين دليل امروزه نيـز   روستاييان نوار مرزي با آن سوي مرز همراه بود، به

همين امر . اي دارند فعال در مبادالت تجاري و اقتصادي بازار بانه، روستاييان نقش و جايگاه ويژه
يي بخشيده كه در گذر زمان اقتصـاد نـواحي روسـتايي را    روستا-به بازار بانه نوعي هويت شهري

هاي بازار، تعداد زيـادي از روسـتاييان براسـاس تجربـه و      با گسترش فعاليت .متحول كرده است
هـايي كـه اندوختـه بودنـد، وارد معـامالت و       سـوي مـرز و نيـز سـرمايه     پيوندهاي پيشين با آن
و بخـش    چـي  دار، و ضـمانت  پا، مغازه اجر خردهبرخي از آنان در نقش ت. دادوستدهاي بازار شدند

فروشـي، و بـاربري جايگـاهي در بـازار پيـدا       بري، دست هاي كول واسطة فعاليت وسيع ديگري به
هاي اقتصادي مـرزي در ايـن منطقـه شـكل گرفتـه و       بدين ترتيب نوع خاصي از فعاليت. كردند

تقويـت و  . ته دگرگـون كـرده اسـت   جايگاه اقتصادي و اجتماعي روستاييان را درمقايسه با گذش
معنـاي كـاهش سـهم     هـا، بـه   هاي تجاري و حضور روستاييان در ايـن فعاليـت   گسترش فعاليت

بازار مرزي، كليت ساخت اجتماعي . كشاورزي در اقتصاد و كاهش ميزان روستانشيني نيز هست
، تنـوع  مشـاغل جديـد  . و اقتصادي مناطق شهري و روستايي اين منطقه را دگرگون كرده است

ها و فعاالن اقتصادي، تغيير در سبك زندگي، اهميت و ترجيح زندگي در شهر بـر زنـدگي    گروه
در روستا، تغيير شيوة معيشت كشاورزي و مانند اينها از تبعات تحول در شـيوة اقتصـادي ايـن    

ت امـا  داري جايگاه نسبتاً باثباتي داش پيش از رونق بازار، اشتغال به كشاورزي و دام .جامعه است
با ورود خيل عظيم روستاييان به عرصة تجارت مرزي، اقتصاد روستايي جايگاه توليـدي خـود را   

، 1345براسـاس آمارهـاي سرشـماري سـال     . هاي مرتبط با بازار و بخش خدمات داد به فعاليت
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درصـد بـه    4/22و در حـدود  ) درصـد  5/66(بيشترين گروه شاغالن در بخش كشاورزي بودنـد  
براي بخش كشاورزي  1390اين ميزان در سال . ازرگاني و خدمات اشتغال داشتندهاي ب فعاليت

سـهم بخـش كشـاورزي در    . درصد تغيير كرد 5/46درصد و در گروه شغلي خدمات به  8/16به 
 5/27طـور ميـانگين    بـه . اقتصاد بانه درمقايسه با ديگر شهرهاي استان بسيار كاهش يافته است

اند كه اين ميزان براي شهر بانه بسـيار   در بخش كشاورزي فعال درصد شاغالن استان كردستان
درصد جمعيـت ايـن شـهر در     5/31اگرچه هنوز ). درصد 8/16( كمتر از ميانگين استاني است 

كنند، شيوة غالب معيشت و اقتصاد روستايي همان دادوستد مـرزي   مناطق روستايي زندگي مي
شيوة معيشت روستاييان رخ داده اسـت و بـا ادامـة     تغييري اساسي در. هاي بازار است و فعاليت

  .تغييرات بيشتري نيز اتفاق خواهد افتاد  اين روند، در آينده
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  ، بي ناتاريخ و جغرافياي بانه، 1354توكلي، محمد رئوف، 
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