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 24/09/95تاریخ پذیرش:   28/12/94تاریخ دریافت: 

 چکیده
ر این مقاله، پیامدهای اقتصادی ظهور و گسترش بازارهای مرزی از منظر درک، تفسیر و تجربة د

شود. واقعیت آن است که بازارهای مرزی مناطق کردنشین ایران، بعد از تحوالت مردم بررسی می

و  رو، مطالعة پیامدهای ظهور اند. از این عراق در یک دهة اخیر رونق و شکوفایی زیادی پیدا کرده

شناختی حائز اهمیت بسیار است. با توجه به هدف  گسترش این نوع بازارها، از دیدگاه جامعه

پردازانی مانند بوردیو، زیمل، پوالنی  مذکور، در بخش نظری مطالعة حاضر، از دیدگاه انتقادی نظریه

کار قادی بهو سندل استفاده شده و در بخش روشی نیز متناسب با پارادایم انتقادی، اتنوگرافی انت

گیری نظری  نمونه رفته است. جامعة مورد مطالعه بازار مرزی بانه است. در این مطالعه، با استفاده از

آوری شد.  وگو، فوکوس گروه و تحلیل اسنادی، اطالعات تحقیق جمعهای مصاحبه، گفت و روش

و تحلیلی ارائه  ها نیز به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند و در دو سطح توصیفی یافته

ها در دو مقولة محوری تاریخ تجارت و بازار مرزی در بانه و  شدند. در سطح توصیفی، ارائة یافته

نیز رشد و گسترش فضاهای تجاری و مصرفی صورت گرفت. نتایج نشان داد از نظر پاسخگویان، 

امعه، افزایش شدن جاند از خدماتی ترین پیامدهای اقتصادی بازار و تجارت مرزی عبارت مهم

های تولید سنتی، تضعیف طبقة متوسط، پیدایش  شدن پول، تضعیف شیوهمهاجرپذیری، هژمونیک

شدن فضا. در پایان مقاله، ارتباط کاالیی دار نوظهور، افزایش فاصلة اقتصادی و قشر تاجر سرمایه

 شود.های پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین و مبانی نظری تحلیل می یافته

اتنوگرافی انتقادی، بازار مرزی بانه، بازار و تجارت مرزی، پیامدهای اقتصادی،  ی کلیدی:هاواژه

 مناطق کردنشین، نئولیبرالیسم.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 jalaeipour@ut.ac.irشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، . دانشیار گروه جامعه 1
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 مقدمه
داری در جهان معاصر، نئولیبرالیسم است. این شکل از  سیاسی سرمایه -خرین فرم اقتصادیآ

جای جهان که باشند،  ر هرداری، درصدد تحمیل بازار واحدی است که در آن، همه د سرمایه

؛ دوبال 1391هاروی، ) کنند محصول یکسانی را مصرف و مانند دیگر شهروندان دنیا عمل می

ای در سراسر دنیا گسترش یافته و طبیعی شده گونهبه بعد به 1990(. این اندیشه از دهة 2010

چه نئولیبرالیسم، بسته به (. اگر83: 1387است که گویی جایگزینی برای بازار وجود ندارد )بوردیو، 

مکانی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد، در همة اشکال آن، بازار جایگاه  -شرایط زمانی

فرد های منحصربهعنوان یک حیطة متمایز و دارای ویژگی که بازار جهانی بهطوریای دارد؛ به ویژه

های  داری نیز مانند سایر فرم یه(. این شکل از سرما78: 1391اسمیت، ) شود به رسمیت شناخته می

 دستدنبال گسترش و صدور به مناطق جدید، برای بهکند و به پیشین، از قانون سرمایه تبعیت می

آوردن بیشترین سود و تصرف آن دسته از فضاهای اجتماعی، نهادی و فرهنگی است که تا چند 

 (.217 -216: 1387دهة پیش این پدیده به آنجا نرسیده بود )نیکیتین، 

داری کشور عراق است. پس از  شده از سوی این فرم، سرمایه یکی از آخرین سنگرهای فتح

فتح  اندرکاران نهضت تهاجمی بازار آزاد، آمریکای التین، آفریقا، اروپای شرقی و آسیا را آنکه دست

ن تری کردند، نوبت به دنیای عرب، یعنی آخرین سرحد فتوحات رسید و در اینجا عراق مناسب

کشوری بود که قابلیت آن را داشت که الگویی برای کشورهای منطقه فراهم کند. براساس 

های نئولیبرالی، از آنجاکه اقتصاد بازار، یک نظام علمی کامل است، تنها راه واقعی توسعة  اندیشه

(. از میان مناطق مختلف 1391؛ جونز، 1389کالین، ) عراق و کشورهای عربی اقتصاد بازار است

گذاری در  عنوان یکی از مناطق مهم و امن سرمایه به ها راق نیز اقلیم کردستان، از سوی خارجیع

حسین، حکومت اقلیم اشتیاق و عالقة جامعة منطقه شناخته شد. از طرفی پس از سقوط صدام

های اخیر، رغم رکود اقتصاد جهانی در سالکه علیطوریالمللی را به خود جلب کرد؛ به بین

گذارانی از همة  تدریج به منطقة اقلیم سرازیر شد و کردستان عراق سرمایه گذاری خارجی به هسرمای

(. تأثیرات این 210: 2009تار، ) نقاط دنیا از جمله اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به خود جذب کرد

رهای دلیل ارتباطی که میان کردهای ساکن در کشو ویژه کردستان عراق، بهوضعیت در عراق و به

ملت مدرن وجود داشته است، به مناطق کردنشین ایران نیز سرایت  -همسایه بعد از پیدایش دولت

توان پیامدهای این وضعیت را مشاهده کرد.  کرد. در مناطق مرزی بیش از هر جای دیگری می

 درواقع، درنتیجه، بازارهای مرزی در تقابل با بازارهای سنتی از رونق زیادی برخوردار شدند.
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های  اگرچه پیش از یک دهه قبل از رویدادهای کشور عراق، دولت ایران با تأثیرپذیری از سیاست

سازی برای  دهی کرده بود، پس از حملة آمریکا به عراق و زمینه دولت رفاه، تجارت مرزی را سامان

تند و ورود این کشور به بازارهای جهانی، مناطق کردنشین ایران هم از این مسئله تأثیر پذیرف

 بازارهای مرزی رونق مضاعفی یافتند.

 طرح مسئله
ایم، ظهور  های اخیر در مناطق کردنشین ایران شاهد آن بوده هایی که در دهه ترین پدیده یکی از مهم

هیچ شهری بدون بازار نیست »و رونق بازارهای مرزی است. با توجه به این گفتة فرناند برودل که 

(، از روزگاران گذشته بازار 25: 1386)اسلیتر و تونکیس، « ندارد و هیچ بازاری بدون شهر وجود

های اقتصادی، همواره دارای  عنوان پدیده در مناطق کردنشین نیز وجود داشته است. این بازارها به

اند. وظیفة مهم این بازارها  ها و مناسبات اجتماعی متعدد بودههای فرهنگی خاص و کنش ویژگی

کردن نیازهای مردم، آن چیزی بود که لیندبلوم بر برآوردهان، عالوهدر جامعة سنتی کردست

عبارت دیگر، (. به39: 1388لیندبلوم، ) نامید« آسا از طریق همسازی متقابل کنندة غول هماهنگ»

بازارهای سنتی مناطق کردنشین، مانند همة بازارهای سنتی دیگر تابعی از نظم اجتماعی بودند و به 

گونه که  زیست حک شده بودند. در جامعة سنتی کردستان نیز آن در جامعه و محیط وار شکلی اندام

ها، بلکه بخشی از یک کلیت منسجم  گوید، بازار نه سپهری مجزا از سایر پدیده ( می1391) پوالنی

رسد که رواج و گسترش بازارهای مرزی در مناطق  نظر می(، اما به158: 1391پوالنی، ) بود

یژه بعد از تحوالت عراق، این پیوستگی را از بین برده و نوعی تغییر اتفاق افتاده وکردنشین، به

گر و با هدف دستیابی به حداکثر ثروت، مبنای حیات  بازار خودتنظیم»است؛ تغییری که درنتیجة آن 

 )بهرامی« شده در اجتماع بوداجتماعی و جایگزین نوع سنتی بازاری شده است که نهادی درونی

( و 2009جکسون، ) ای اقتصادی است (. از آنجاکه بازار در وهلة اول پدیده32: 1389تاش، 

( گفته است تاریخ اقتصاد از آغاز تا هر پایان ممکنی تاریخ بازار است، 1388) طورکه برودل همان

بندی اقتصادی  نخستین تغییر مهم ناشی از ظهور این بازارهای جدید در منطقه، تغییر در صورت

وجود آمده که با اقتصاد واسطة این بازارهای مرزی، نوع جدیدی از اقتصاد به بیان دیگر، به است. به

ای پولی است که بر بازار  سنتی و اقتصاد دولتی گذشته تفاوت دارد. این اقتصاد نوعی اقتصاد مبادله

ی اساس، هدف غایی مطالعة حاضر بررسی پیامدهاو مصرف انبوه کاالها متمرکز است. براین

بندی اقتصادی جامعه از منظر تجربه،  گرفته در صورتاقتصادی بازارهای مرزی و تغییرات صورت

 درک و تفسیر مردم است.
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 مبانی نظری
کار گرفته شوند. نظریه ممکن است های مختلفی ممکن است به ها در تحقیق به صورت نظریه

 های خاص باشد لی نظری یا فرضیههای ک منبعی برای زبان تئوریک یا مفاهیم خاص، یا منبع ایده

های آورد و پرسش(، اما در مقالة حاضر، نظریه برای ما دیدگاهی را فراهم می45: 1384بلیکی، )

(. با این توضیح دربارة کاربرد نظریه، باید 1391؛ کرسول، 1381کوزر، ) دهد پژوهش را شکل می

بندی اجتماعی است که در  صورتگفت که در این تحقیق محور اصلی، مبانی نظری با رویکرد 

کار رفته است. از آنجاکه ما در اینجا ( به1386) های اخیر، بیش از همه توسط استوارت هال دهه

بندی  بندی اجتماعی سروکار داریم، بیشتر بر این بعد از صورت بیشتر با فرایند اقتصادی صورت

 داری است استوارت هال، سرمایه بندی اقتصادی به گفتة ترین وجه صورت شویم. مهم متمرکز می

داری یک شکل خاص اجتماعی و ثمرة یک گسست چشمگیر  (. سرمایه18 -17: 1386هال، )

تاریخی است که چیستی و چگونگی عملکرد آن، موضوع بحث بسیاری از متفکران بوده است. 

رشتاین، برودل ای مانند والنظر وجود دارد. عده حال، بر سر زمان دقیق این گسست اختالف درعین

 1640تا  1450های  داری و اشکال متفاوت آن، به فاصلة سال و هارمن معتقدند که ظهور سرمایه

 دهد گردد؛ یعنی زمانی که در آن، تسلط سیاسی جای خود را به تسلط اقتصادی می برمی

ظهور  و مندل، مک یوگن( و عدة دیگر نیز مانند 1391؛ هارمن، 1388؛ برودل، 1384والرشتاین، )

 (.1386: مندل، 2006، 1یوگن مک) دهند آن را به قرن هیجدهم نسبت می

داری، منتقدان بسیاری توجه خود را به مشکالت اقتصادی آن نظیر  از همان بدو پیدایش سرمایه

تورم و رکود، فقر و بیکاری، اتالف و ناکارآمدی و نابسامانی کلی تولید معطوف کردند؛ برای مثال، 

دلیل داری نیز بهدانست. حتی طرفداران سرمایه داری را بیشتر از پنجاه سال نمی رمایهمارکس عمر س

اند و فروپاشی ناپذیری و ناپایداری آن هشدار داده بینی وخیز ناخوشایند نظام، درمورد پیش افت

م در داری، با ترفند تغییر نا (، اما سرمایه195: 1390بلومبرگ، ) اند هرلحظة آن را محتمل دانسته

( امروزه همچنان پایدار است و در طول تاریخ 1392؛ استنفورد، 1380بارت، ) مختلف های عرصه

ها و درحقیقت، های مختلفی را تغییر داده است که نئولیبرالیسم، آخرین آن ش فرما پرفرازونشیب

در  (.83: 1387)بوردیو، « داران قدیم است های سرمایه ترین اندیشه لفافة هوشمندانه و مدرن کهن»

عنوان یک حیطة متمایز و دارای  ای دارد و بازار جهانی به جایگاه ویژه نئولیبرالیسم، بازار

درمقابل تأکید مشتاقانة  (.78: 1391اسمیت، ) شود خصوصیات خود به رسمیت شناخته می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Mcguigan 
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های زندگی  شدن، عرصهشماری وجود دارند که بازار و بازاری ها بر بازار، منتقدان بی نئولیبرالیست

ها،  ترین آن های برخی از مهم( که درادامه آرا و دیدگاه1386اسلیتر و تونکیس، ) کنند را نقد می

طور هایشان بهشود. متفکرانی که در این پژوهش دیدگاه شان بررسی می براساس دورة زمانی زندگی

د و آن، انتقاد از بازار های مهم، بر سر یک چیز توافق دارن شود، با وجود تفاوتاجمالی بررسی می

 های مختلف آن یعنی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است. داری و فرم مدرن ناشی از سرمایه

آنچه برای زیمل درمورد بازار اهمیت خاصی دارد، نقش پول و اهمیت آن در بازار  زیمل:

اعتقاد  شدن ارتباط دارد. بهشدن چشمگیر امور مختلف، با گسترش جریان پولیاست. بازاری

ناپذیر از  شدن با دو تحول حاد پیوند خورده که هردو به یک اندازه، جزئی جداییزیمل، پولی

. افزایش 2شدن و . فردی و غیرشخصی1اند از:  جامعة بازار هستند. این دو تحول عبارت

 (.1386اسلیتر و تونکیس، ) سازیحسابگری و کمی

دهد. به اعتقاد وی  الت جامعة مدرن قرار میشدن را در کانون مزایا و مشکزیمل غیرشخصی

های  دهد حلقه کند؛ زیرا اجازه می شدن جامعه را تشدید میشدن اقتصاد پولی، فردینهادی

اجتماعی گسترش یابند و افرادی که فقط عالقة تجاری مشترک دارند، با یکدیگر ارتباط برقرار 

پول »(، 327: 1386(. از نظر زیمل )2000، 1؛ جوهانسن1386؛ واندنبرگ، 1386فریزبی، ) کنند

رنگ، جایگزین چیزهای بسیاری شده است که درحال  دلیل داشتن ابعاد غیرشخصی و بی به

شماری را انجام داده است. این امر باعث آن شده است که افراد و  اند و نیز خدمات بی افزایش

ها اعتقاد تام به جدایی از یکدیگر  هها، در سایر جنب جز این فعالیت وجود آیند که بههایی به گروه

 «.دارند؛ بنابراین، خط رابطی میان عناصری از زندگی کشیده شده است که ارتباطی با هم ندارند

کند، بیگانگی از دیگران را افزایش  از طرفی از دیدگاه وی این ارتباط زیاد، روابط را سطحی می

های اقتصادی اولیه به عدة بسیار  ص در دورهشخ»کند. به سخن او،  دهد و فردیت را تشدید میمی

کننده بودند.  قلیلی وابستگی دوجانبه داشت، اما این عدة قلیل، از نظر فردی بسیار شاخص و تعیین

ها  ایم، اما اغلب و بسته به میل، افرادی را که با آن کنندگان وابسته مراتب بیشتر به عرضه امروزه ما به

کنندگان خاص مستقل هستیم.  ها از عرضه م. ما بسیار بیشتر از قدیمیکنی کنیم، عوض می مراوده می

آورد؛ زیرا آنچه مردم را از  وجود میراستی همین نوع روابط است که فردگرایی قدرتمندی به به

کند فقط به خود متکی باشند، جدایی و انزوا از دیگران  سازد و آنان را وادار می یکدیگر بیگانه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Johansson 
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ای با مردم بدون  اعتنایی به فردیت آنان است؛ یعنی داشتن رابطه امی دیگران و بینیست؛ بلکه گمن

 (.329)همان: « توجه به اینکه در هر مورد خاص چه کسانی هستند

شدن گره خورده حال، با مفهوم آزادی رسمی و کاالیی شدن مبادالت پولی درعینغیرشخصی

که مردم هر چیزی که پول خریدنش را داشته  معنای آن استشدن بهاست. این جنبه از بازاری

ریختگی منزلتی است. در توانند بخرند. یکی از پیامدهای این وضعیت، نابسامانی و درهم باشند، می

خاطر موفقیت کنند؛ یعنی کسانی که فقط به ها ظهور می رسیدهدوراناین وضعیت است که تازه به

های باال مثل لباس، زمین، آثار هنری و سبک زندگی را  توانند منزلت در بازار و پول درآوردن می

 (.53 -52: 1386اسلیتر و تونکیس، ) خریداری کنند بدون آنکه از نزاکت ذاتی برخوردار باشند

شدن کامل محاسبات عقلی و کمی شود، حاکم شدن ناشی میدومین تحولی که از فرایند پولی

شود که انسان مدرن  ، استفاده از پول سبب میبه اعتقاد زیمل که طوری بر مبادالت است؛ به

تری در زندگی مردم  تر و باریک های دقیق تر و حسابگرتر شود و مرزبندی روز عقالنی روزبه

اقتصاد پولی، ضرورت عملیات مستمر ریاضی را در »گوید:  وجود بیاید. وی در این زمینه می به

کردن و ، با تعیین و توزین و محاسبهشود. زندگی بسیاری از مردم زندگی روزمره باعث می

و  گذرد. این امر یقیناً به سرشت عقالنی های کمی می های کیفی به ارزش فروکاستن ارزش

گرا و تر، بیشتر غیرارادی و کل کند که در قیاس با آن ایام قدیمی گر ایام جدید کمک می محاسبه

تری در  تر و باریک های دقیق مرزبندیگذاری پولی،  غیرعاطفی بودند؛ بنابراین، از رهگذر ارزش

آموزد که هر ارزشی را تا دینار آخر معین و مشخص  آید و به مردم می وجود میزندگی مردم به

 (.336 -335: 1386)زیمل، « سازند

شدن، سازی برای گسترش جریان پولی طورکلی زیمل معتقد است که بازار مدرن، با زمینهبه

دار  های تجاری سرمایه شود. اهمیت پول به اعتقاد زیمل در جامعه یگرایی م موجب فردیت و کمی

، جوهانسن، 1386واندنبرگ، ) شود تبدیل می نفسه به یک هدف شود که خود فی قدر زیاد می آن

2000.) 

هدف اصلی پوالنی، فهم علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جنگ جهانی اول،  کارل پوالنی:

ای که در اثرش  ای بینارشته هور فاشیسم در اروپا بود. وی در مطالعهو ظ 1930رکود اقتصادی بزرگ 

منتشر کرد، ریشة این رویدادهای مهم را در تالش اقتصاد لیبرالیسم برای ایجاد یک  دگرگونی بزرگ

دهد که ایجاد چنین نظامی غیرممکن گر اعالم کرد. او در این کتاب نشان مینظام بازار خودتنظیم
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های اجتماعی وجود  (. به اعتقاد پوالنی، بازارها در همة فرماسیون6: 2011همکاران،  و 1کاستلز) است

نامد، هرگز شکل مسلط  اند، اما تولید کاالیی تا زمان آنچه پوالنی نظام بازار یا اقتصاد بازار می داشته

فعالیت  ،دارانه گر سرمایه نبوده است. استدالل پوالنی آن است که پیش از نظام بازار خودتنظیم

زیست حک شده بود. فعالیت اقتصادی، نه سپهر  وار در جامعه و محیط ای انداماقتصادی به شیوه

گیری  ها و با قوانین خاص، بلکه بخشی از یک کلیت منسجم بود، اما شکل مجزایی از فعالیت

خاص  داری به مدد تأسیس عامدانة نهادهای اقتصادی مجزا از جامعه با منطق و قوانین سرمایه

وار شد و سپهر اقتصادی را از جامعه و  خودشان، موجب گسیختگی در همین واحد منسجم اندام

شدگی به نظر پوالنی این است ترین پیامدهای این فک (. مهم3: 1391دوین، ) زیست فک کرد محیط

االیی تبدیل شوند. در ابتدا کار به ک که سه عامل اصلی تولید یعنی کار، زمین و پول به کاال تبدیل می

شود و مخاطراتی جدی برای  شود. زمین نیز به کاال تبدیل می و در بازار خریدوفروش می

سازی رود، کاالییآید. درنتیجه، ارزش مصرفی زمین از بین می وجود میزیست و کشاورزی به محیط

 (.67: 1393، بوراوی) افتد اطمینانی، فرایند مبادله به خطر میافتد و درنتیجة بی پول اتفاق می

توان گفت که بازار  اگرچه نظریة پوالنی بیشتر دربارة نظام اقتصادی لیبرالیسم است، می

تری بعد از  یافته فر است که به شکل توسعه گر نئولیبرال امروزی، همان اقتصاد لیبرال لسه خودتنظیم

اقتصاد و بازار به  شدنرو، منفک از این (.107: 2010، 2چاپینت و می) ارائه شده است 1970دهة 

بینی کرده است، همچنان  ای دیگر در جهان معاصر وجود دارد و پیامدهایی نیز که پوالنی پیش شیوه

 شود.مشاهده می

یر بوردیو بیش از همه به نوشتن دربارة اقتصاد  شناسان مهم اروپایی، پیاز میان جامعه بوردیو:

توان نوعی حمله به  شتر آثار وی را می( و بی68: 1391سوئدبرگ، ) عالقه نشان داده است

داری متأخر را در  (. بوردیو روح سرمایه113: 2004گرنفل، ) داری قرن بیستم دانست سرمایه

ازپیش صرف شناخت و پیامدهای  رو، دهة آخر قرن بیستم را بیش داند. از این نئولیبرالیسم می

، 3مبادلة آزادصر معرفی کرد. بوردیو در داری معا نئولیبرالیسم کرد و آن را گفتمان غالب سرمایه

کند. از  و دیگر آثارش، بارها به تهدیدهای نئولیبرالیسم اشاره می 4اعمال مقاومت، دربارة تلویزیون

داری  داری درنتیجة فروپاشی شوروی، تهدید خاص سرمایه نظر بوردیو، بعد از پیروزی سرمایه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Castels  

2. Chaipint & May 

3. Free Exchange 

4. Acts of Resistance 
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ی، سیاسی و اجتماعی را کنار گذاشته است؛ های اقتصاد کنونی آن است که بحث دربارة بدیل

خود را نوعی  -داری متأخر همراه است که با سرمایه -گرایی لیبرال که ایدئولوژی مصرف طوری به

اعمال (. وی بیش از همه در 191: 1389بوردیو، ) آورد حساب می نظم طبیعی و غیرتاریخی به
توان آن را در ایدئولوژی نوداروینیسم  ترین کند و مهماز نئولیبرالیسم انتقاد می مقاومت،

بوردیو، ) آن است که سرآمد شود« ترین و بهترین درخشان»داند که براساس آن،  ای می اجتماعی

بندی، دو نوع  ترین عنصر نئولیبرالیسم از نظر بوردیو بازار است. او در یک تقسیم (. مهم91: 1387

 سازد: اقتصاد و بازار را از هم متمایز می

که در آن منطق عملی غالب است و « غیربازاری»صاد عمومی جوامع باستانی، پیشامدرن یا اقت .1

است. شکل سرمایه در اینجا بیشتر « از نظر اجتماعی تحت کنترل»معنای دقیق کلمه اقتصاد به

محدود است و  2اش دلیل وابستگی آن به نشانه است. انباشت شرف به 1شرافت و صداقت

 شدت محدود است؛ سرمایة اقتصادی نیز بهشرایط تبدیل آن به 

داری که در آن، شکل غالب سرمایه، کاالهای مادی یا پول است و انباشت آن نیز  بازار سرمایه .2

اش در خدمت ای یا ابزاری در عمل نامحدود است. از آنجاکه این انباشت در شکل محاسبه

 (.32: 2000، 3گیلری) شود ان میگیرد، عالقة جمعی به انباشت آن آشکارا بی عقالنیت قرار می

تفاوت اصلی جامعة مدرن با جامعة سنتی نیز از نظر بوردیو در وجود همین دو بازار است؛ 

عبارت جامعة سنتی، بازار نوع اول و در جامعة مدرن بازار نوع دوم غالب است. به که در طوری به

که  -هاهایی اجتماعی هستند. مبادله یتطورکلی تولید و مبادلة کاالها فعالدیگر، در جوامع سنتی به

شوند  های رایگانی انجام می منظور حفظ پیوندهای اجتماعی و در شکل بخشش به -غیرپولی هستند

که درمقابل انتظار بر آن است که تالفی شوند )البته نه همیشه بالفاصله و توسط همان فرد(. در 

دهد  های بوردیو نشان می میت قرار دارد. بررسیگرایانة معامله در درجة دوم اهاینجا جنبة فایده

داری است که  ها نوعی اقتصاد از نوع اول، یعنی عمومی و پیشاسرمایه های اقتصادی کابیلی فعالیت

گری شیطانی قرار  در آن، اخالق صداقت و شرافت، دربرابر اخالق بازار، حسابگری یا حتی حیله

عنوان  (. این بازار مدرن، از نظر بوردیو، به1390، ؛ بوون ویتز1993؛ لش، 1383لش، ) گیرد می

این میدان، همه  که در طوری بخشی از میدان اقتصاد دارای قواعد و مقررات خاص خود است؛ به

(. عالوه براین، بوردیو معتقد است که 213: 1381بوردیو، ) شود چیز به منفعت مالی فروکاسته می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Honor 
2. Embodiment 
3. Guillory 
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 ملت قدرت بیشتری پیدا کرده است -یافته که از دولتدر چند دهة اخیر، بازار چنان اهمیتی 

 (.149: 2005، 1داناهای -رید)

سندل در نقد لیبرالیسم، بر بازار متمرکز شده و معتقد است که بازار و تجارت  مایکل سندل:

ترین کتابی که وی در آن به  (. مهم2: 2007، 2فورکاد و هیلی) کند های اخالقی را تضعیف می بنیان

 توان خرید: مرزهای اخالقی بازار آنچه با پول نمیپردازد،  زار و تجارت در جهان معاصر مینقد با

و بحران حوزة یورو است که ثبات و  2008است. این کتاب، بازتاب حوادثی مانند بحران اقتصادی 

نسانی به های اتعامل ترین راه برای تنظیم عنوان مناسب ها به مطلوبیت بازار را از دیدگاه نئولیبرال

بریم  کند که ما در روزگاری به سر می (. سندل در این کتاب ادعا می2013، 3چوت) کشد چالش می

اند و منطق خریدوفروش  ای بر زندگی مسلط شده سابقه طور بی های بازاری، به که بازارها و ارزش

ترین  سندل، مهلک فقط بر کاالهای مادی بلکه بر کل زندگی ما حاکم شده است. به اعتقاد امروزه نه

تحولی که در سه دهة گذشته اتفاق افتاده است، افزایش طمع نیست؛ بلکه گسترش بازار و سرایت 

 -3: 1393سندل، ) ها نداشته است هایی از زندگی است که سنخیتی با آن های بازاری به حوزه ارزش

ة بین فقیر و غنی بیشتر تنها فاصل این امر از نظر وی سبب شده است که در چند دهة اخیر، نه (.4

تر سازد.  شدن همه چیز به پول اهمیت بیشتری ببخشد و نیش نابرابری را گزندهشود، بلکه کاالیی

های دیگر را از میدان به در  های بازار، ارزش کند که ارزش سندل در مقابل اقتصاددانان استدالل می

شوند و ارزش   پیدا کنند، فاسد میکرده است. به نظر وی، اگر چیزهای خوب زندگی ما صورت کاال

(. این مسئله به اعتقاد او درمجموع سبب شده است که 7 -6: 1393سندل، ) دهند خود را از دست می

داند که  بودن برسیم. وی فرق این دو را در آن میدر چند دهة اخیر، از داشتن اقتصاد بازار، به بازاری

های تولیدی است و در دومی، جامعة بازاری یک شیوة  الیتدهی فع در اولی، بازار ابزاری برای سامان

: 1393سندل، ) اند کرده های زندگی انسان رخنه جنبه های بازار در همة زندگی است که در آن، ارزش

حل سندل آن است که باید در نقش و نفوذ بازار در امور اجتماعی ما، روابط  (. درنهایت، راه7 -6

 (.12: 1393سندل، ) یدنظر و بازاندیشی شودانسانی و زندگی روزانه تجد

ها را در پارادایم منتقدان اقتصادی  های بوردیو، پوالنی، زیمل و سندل، آندرمجموع دیدگاه

که همگی معتقدند نئولیبرالیسم و بازار ای گونه دهد؛ به های مختلف آن قرار می داری و فرم سرمایه

 (.2007آورند )فورکاد و هیلی،  ر برای جامعه به بار میگ نهند، آثاری تخریب آزاد به هرکجا پا می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Reed-Danahay 
2. Fourcade & Healy 
3. Choat 
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 ادبیات پژوهش
پردازد. ادبیات موجود را هم  های کیفی، همواره بخشی از تحقیق به مرور ادبیات می در روش

های پیشین های تحقیق با پژوهش ها و هم نشانگر نحوة تطابق یافته توان مبنایی برای استدالل می

شود. در بخش اول نوشتار در دو بخش ارائه می ادبیات موجود نیز در این (.1387فلیک، ) دانست

 شود.های خارجی پرداخته میبه بررسی مطالعات داخلی و در بخش دوم نیز به مرور پژوهش

 مطالعات داخلی
نامة کارشناسی ارشد خود دربارة روستاهای مرزنشین شهرستان  ( در پایان1385) زاده اسماعیل

های مرزی سبب ایجاد اشتغال مستقیم و  های بازارچه ن نتیجه رسید که فعالیتسردشت به ای

ها و کاستن از اقتصاد غیررسمی شده است. از سوی دیگر،  غیرمستقیم مرزنشینان، افزایش درآمد آن

ها از خیل مهاجرت عظیم روستاییان به شهر نکاسته و نقش زیادی در تأمین نیازهای  وجود بازارچه

 ها با اهداف اولیه هماهنگ نیست. طق مرزی نداشته است و کارکرد چندسالة آنساکنان منا

سیاسی بازارچة مرزی باشماق را بر مناطق مرزی  -( آثار اقتصادی1391) زرقانی و همکاران

 -اطراف بازارچه ارزیابی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که بازارچة مرزی باشماق، آثار اقتصادی

ها، افزایش اشتغال، کاهش قاچاق و گسترش  مانند ایجاد و توسعة زیرساختسیاسی مثبتی 

 همراه داشته است.های کردنشین دو سوی مرز به ای بین استان های منطقه همکاری

( به بررسی ارزیابی آثار اقتصادی بازارچة مرزی مهران بر 1391) محمدی یگانه و همکاران

این تحقیق نشان داد که بین بازارچه و آثار اقتصادی از توسعة نواحی روستایی پرداختند. نتایج 

جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به 

 مناطق دیگر، رابطة معنادار وجود دارد.

ای ه کاربردی به بررسی و تحلیل آثار بازارچه -ای نظری ( در مطالعه1391) امانپور و همکاران

ها،  مرزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر جوانرود در استان کرمانشاه پرداختند. مطابق یافته

اندازی بازارچة مرزی باال بوده است، اما پس از ایجاد  درصد بیکاری در شهر جوانرود پیش از راه

اد شهر در وضعیت تبع آن، اقتص اند و بهبازارچة مرزی، بسیاری از جوانان بیکار به کار مشغول شده

 بهتری قرار گرفته است.

های مرزی را در اشتغال و توسعة اقتصادی شهرستان  ( نقش بازارچه1391) رضایی و همکاران

های مرزی، هم سبب ایجاد اشتغال  بانه تحلیل کردند. نتایج نشانگر آن بود که فعالیت بازارچه
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ا افزایش درآمد مرزنشینان موجب مستقیم و غیرمستقیم و نیز تحرک شغلی مرزنشینان و هم ب

( در مطالعة خود به 1391) توسعة نسبی اقتصادی در مناطق شده است. درمقابل رفیعیان و احمدی

های اقتصادی شهر بانه و توسعة کالبدی فضایی و  این نتیجه رسیدند که بین حجم فعالیت

 زیرساختی آن تناسبی برقرار نیست.

رسی تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر شهر بانه ( به بر1389) نژاد و احمدیحاجی

های  ها، فعالیت و اشتغال ناشی از گردشگری تجاری در غیاب بخش پرداختند. براساس یافته

صنعت، خدمات و کشاورزی، آثار اقتصادی زیادی بر شهر بانه داشته و سبب افزایش درآمد و 

 اشتغال و قیمت زمین شده است.

 

 مطالعات خارجی

 های فرهنگی بازار: آزادسازی اقتصادی و دگرگونی اجتماعی در نپال سیاست( در 2004) 1نرانکی

کاتماندوی نپال  3در بخش باگماتی 2شدت نقد کرد و با مطالعة دهستان سنکهو نئولیبرالیسم را به

 شوند و الگوهای جدید کاالیی نشان داد که چگونه روندهای کالن اقتصادی موجب نابرابری می

 آورند. وجود میبازارهای نیروی کار جدید را به شدن و

( به بررسی شیوة معیشت و تجارت غیررسمی در مرزهای بنگالدش 2005) 4سیکدر و سرکار

ها نشان داد اگرچه تجارت غیررسمی در مرزها غیرقانونی است، نقش  پرداختند. نتایج تحقیق آن

ها  دولت از تأمین نیازهای فقرا ناتوان است، آنکند و از آنجاکه  مهمی در تأمین معیشت فقرا ایفا می

 اند. به تجارت مرزی غیررسمی روی آورده

های مرزی گایا )نیجر(، مالنویل )بنین( و کامبا )نیجریه( ایدة  ( در مطالعة بازارچه2009) 5والتر

رود؛  سیالیت فضا را بررسی کرد. مطابق نتایج، تجارت مرزی از تقسیمات استعماری فراتر می

که مرزهای جغرافیایی قابلیت آن را ندارد که پویایی اقتصادی کنونی را محدود کند و تاحدی

 درنتیجه یکی از علل سیالیت فضاست.

ویژه درمورد رغم برخی ایرادها بهطورکلی، مطالعات تجربی پیشین داخلی و خارجی، علیبه

های نظری و تجربی  رندة ایدهبودن و... دربرگیگرایی، غیرتاریخی تحقیقات داخلی مانند کمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Rankin 
2. Sankhu 
3. Bagmati 
4. Sarkar & Sikder 
5. Walther 
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-ای برای مقایسه و تطبیق فراهم می اند و زمینهاستفادهارزشمندی است که در مطالعة حاضر قابل

های منفی  های مثبت این تحقیقات استفاده شده و از جنبه آورند؛ بنابراین، در این تحقیق، از ویژگی

 ها اجتناب شده است. آن

 شناسی پژوهش روش
ضر، از آنجاکه هدف بررسی چگونگی تأثیر ساختارهای کالن بر فرایندهای خرد در پژوهش حا

حال که پوزیتیویستی نیست، تفسیری مطلق هم نباشد.  است، باید از روشی استفاده کرد که درعین

های کیفی مختلف،  اساس و با توجه به مسئلة تناسب روش و پارادایم نظری، از میان روشبراین

فی انتقادی تناسب بیشتری دارد؛ زیرا این روش هنگامی کاربرد دارد که مبانی روش کیفی اتنوگرا

هایی مانند مارکسیسم فرهنگی، نظریة انتقادی، تئوری  نظری پژوهش متعدد و برمبنای نظریه

خواهی و نژادی و نقد  جنس شناسی هم پراکسیس، مطالعات فرهنگی، مطالعات فمینیستی، معرفت

، 2000، 2الرن ، کینچلو و مک1996، 1کارسپکن) یتالیستی پیشرفته باشدمدرن از جوامع کاپ پسا

و کارسپکن « اتنوگرافی جدید( »2001) (. اتنوگرافی انتقادی یا آنچه را دنزین2006، 3جاپ

ای دانست که از طریق بررسی نگارانه مطالعات قوم»توان  نامد، می می« روش کیفی انتقادی( »1996)

پردازد و بر سرکوب، تضاد، مناقشه،  عی و سیاسی کالن به نقد فرهنگی میمسائل اقتصادی، اجتما

 (.22: 1997)شوانت، « شود قدرت و پراکتیس متمرکز می

در اتنوگرافی انتقادی، اگرچه معیارهای اعتبار گوبا و لینکن در تحقیقات  اعتبارسنجی تحقیق:

کار ها به گونة متفاوتی از آن ول است، بهکیفی، برای ارزیابی انسجام و اثبات قابلیت اعتماد مورد قب

دهند؛ برای مثال کارسپکن معتقد است که  رود و مبناهای منطقی دیگری را به آن نسبت می می

پذیری، از کنترل  جای اطمینان بندی استفاده کرد. همچنین وی به جای باورپذیری باید از زاویه به

کار ی تأییدپذیری مفهوم نیز اعتبار بازاندیشی را بهجا کند و به عضو یا اعتبار پاسخگو استفاده می

اعتبار  (. بر همین اساس، در پژوهش حاضر2008، گیفن، 2006هاردکسل و دیگران، ) برد می

ها و شرایط مختلف از افراد  های تحقیق در زمان دست آمد که سؤالصورت به بندی بدین زاویه

های مختلف با یکدیگر  ها و مکان ه زمانهای مربوط ب مورد مطالعه مطرح شد و سپس جواب

گیرد، تطبیق داده شد تا  ها با آنچه در عمل انجام می مقایسه شدند. در مرحلة بعدی این جواب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Carspecken 
2. Kincheloe & McLaren 
3. Jupp 
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آوری اطالعات تحقیق  بندی و درنتیجه باورپذیری تحقیق به حداکثر برسد. همچنین در جمع زاویه

ویژه پرسشگران بومی( دیگری نیز استفاده به) گران و پرسشگرانحاضر به غیر از محقق، از مشاهده

آوری  براین، در جمع های چندین محقق با یکدیگر صورت گرفت. عالوه شد و سپس مقایسة یافته

اطالعات از منابع مختلفی مانند مصاحبه، مشاهده، مشاهدة مشارکتی و بررسی اسناد استفاده شد تا 

 د.دست آیتری از موضوع به اطالعات جامع و عمیق

برای کسب اعتبار عضو، هم در طرح سؤاالت تحقیق از نظرهای افراد مورد مطالعه استفاده شد 

ها شده به پاسخگویان ارجاع یافت و دیدگاه ها و نکات برداشت و هم پس از هر مصاحبه، یادداشت

ای کلی ه ها لحاظ شد. درنهایت نیز یافتهو نیز مخالفت یا موافقت پاسخگو با این نکات درمورد آن
وسیله اعتبار تحقیق حاضر از نظر  پژوهش حاضر به برخی از پاسخگویان ارائه شد تا بدین

پاسخگویان نیز به بهترین نحو تأمین شود. تالش بر آن بود که تا حد امکان از اصل بازاندیشی 
ویژگی  که -های محقق ها و اندیشه زمان کنش که در فرایند تحقیق، بازبینی همطوریپیروی شود؛ به

 انجام گیرد. -ذاتی زندگی انسانی است

در تحقیق حاضر، مانند همة تحقیقاتی که به روش کیفی گیری و حجم نمونه:  روش نمونه

گیری نظری یا هدفمند استفاده شد. در این نوع روش  شود، از روش نمونه اتنوگرافی انتقادی انجام می

شوند، براساس نظرات محقق  پژوهش انتخاب می گیری، افرادی که برای پاسخگویی به سؤاالت نمونه
طورکلی سه  بنابراین، براساس اهداف، به (؛154: 2006، 1شوند )بلور و وود و اهداف تحقیق تعیین می

دستة اصلی از افراد برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق انتخاب شدند: دستة اول کارشناسانی که 
اند و در این زمینه تجربه و آگاهی دارند؛ یعنی  مرزیهای  نوعی درگیر تجارت و بازارچه هریک به

های اداری مانند کارکنان گمرک، مرزبانان، مسئوالن شهرهای مرزی، محققان و... ،  افراد دارای سمت

 های مرزی و دستة سوم خریداران. عبارت دیگر فروشندگان کاال در بازارچهدستة دوم بازاریان و به
( 1994) 2استفاده شد. در این زمینه مورس« اشباع نظری»وش برای تعیین حجم نمونه از ر

مصاحبه باید انجام شود. در  50تا  30معتقد است که در مطالعات مربوط به اتنوگرافی، حدود 
ها تا جایی طول داده شد که  تحقیق حاضر نیز با پیروی از این اصل، در هرسه گروه، مصاحبه

های پژوهش  که فضای مفهومی سؤال طوری ته باشند؛ بهپاسخگویان نکات جدیدی برای گفتن نداش

رسیدند. اشباع نظری، بعد از مصاحبه با  نظر میهای افراد، تکراری یا مشابه به اشباع شدند و پاسخ

 مورد ادامه یافت. 53وگوها تا ها و گفت منظور اطمینان بیشتر، مصاحبهنفر محقق شد، اما به 50

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Bloor & Wood 
2. Morse 
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ها بیش از هرجای دیگری تابع  قیقات اتنوگرافی، گردآوری دادهدر تحها:  فنون گردآوری داده

(. با توجه به این مسئله، در 253: 1387فلیک، ) پرسش پژوهش و شرایط میدان مورد مطالعه است

 آوری اطالعات، چهار تکنیک مشاهدة مشارکتی و غیرمشارکتی، مصاحبه تحقیق حاضر برای جمع

کردگان و بازاریان( و  مورد با زنان، تحصیل 3) وس گروهمورد(، فوک 12) وگومورد(، گفت 53)

ها، خاطرات و منابع موجود در  ها، فیلم ها، وبالگ درنهایت، تحلیل اسنادی یعنی استفاده از سایت

 کار گرفته شد.های سطح شهر بانه به سازمان

رخی از کارهای های تحقیق، ب در اینجا برای ارائة یافتهها:  های فروکاستن و تحلیل داده رویه

کردن مراحل و عبارت دیگر، برای دنبالشود. بهشده به روش اتنوگرافی انتقادی بررسی میانجام

(، 2009) 4(، کاواباتا2009) 3(، دنبار2005) 2(، پنی2011) 1های لیونها، پژوهش چگونگی ارائة یافته

( بررسی شده 2008) 9ل نیال( و کوب2011) 8(، وانگ2011) 7(، الظیوبی2012) 6(، بچ2008) 5صالح

ویژه اینکه بیشتر توجه است؛ به ها شایانهای این پژوهش است. خالقیت زیاد محققان در ارائة یافته

مانند معلمان، زنان، سالخوردگان، معتادان و...( ) ها، دربارة تجربة گروه خاصی از افراداین پژوهش

های تحقیق  اساس، یافتهگیرد. براین ا دربرمیهای متنوعی از افراد ر است، اما تحقیق حاضر گروه

تحلیل بازساختی »اند. سطح اول همان است که کارسپکن آن را  حاضر در سه سطح ارائه شده

های نظری دربارة معناهای مربوط به مشاهده و  نامد. هدف این بخش، ارائة تأمل می« مقدماتی

آن است. در این بخش، تاریخچة تجارت و ها و روابط افراد درگیر در  توصیف بازار مرزی و نقش

 ترین فضاهای تجاری و مصرفی توصیف شده است. بازارچة مرزی در بانه و مهم
شود. در این سطح، تحلیل، مشاهدات و  در سطح دوم، توصیف روابط سیستمی انجام می

ای از  عهشده شناسایی و مجمو آوری های جمع های اولیة داده شود تا تم ها کدگذاری می یادداشت

از طریق فرایند کدگذاری  10هایی ضخیمها مشخص شود. هدف این مرحله، ارائة توصیف مقوله

 (.43 -41: 2011، 11مان) است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Lyons 
2. Penney 
3. Dunbar 
4. Kawabata 
5. Salleh 
6. Batch 
7. Alzoubi 
8. Wang 
9. Coble-Neal 
10. Thick 
11. Mahon 
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شده در مراحل قبلی ها و کدهای بررسیبین مقوله -که مرحلة نهایی تحلیل است -در سطح سوم

ن معتقد است که در اتنوگرافی انتقادی، شود. کارسپک ها ارتباط برقرار می و نیز بین این کدها و نظریه

های  ای است که در آن، محقق بتواند داده ها، رسیدن به نقطه آوری و تحلیل داده هدف از جمع

 (.2012و همکاران،  1، اوماهونی2011مان، ) های موجود مرتبط سازد شده را با نظریه آوری جمع

مرزی مناطق کردنشین، بازار مرزی بانه در بازارهای  در این پژوهش، از میان همةبستر مطالعه: 

ها  ترین آن گردد که مهم استان کردستان مطالعه شد. دالیل انتخاب این شهر به عوامل مختلفی برمی

 های دیگر رواج و گسترش تجارت و حجم باالی صادرات در این بازارچه در مقایسه با بازارچه

: 1391وند،  صفاری و موسی) ری تجاری(. غلبة گردشگ8: 1389نژاد و احمدی،  حاجی)است 

(، داشتن بیشترین مرز مشترک با کشور عراق در میان شهرهای استان کردستان و بیشترین 322

شدن آن به منطقة ویژة  ( و تبدیل566 :1389نوری و یارویسی، ) حجم ورود کاالهای قاچاق

مرادنژاد و ) ین مطالعه استاز دیگر علل ا 1389اقتصادی از سوی جمهوری اسالمی ایران در سال 

ویژه پس از شود که تأثیر بازار و تجارت مرزی، به (. همة دالیل فوق موجب می1391همکاران، 

 تحوالت عراق، بیش از هر جای دیگری در شهر بانه مشاهده شود.

 های توصیفی یافته
العه مشخص شد که دو دادن مشاهدات مشارکتی و غیرمشارکتی محققان در میدان مورد مطبعد از انجام 

نکتة مهم درمورد بازار مرزی بانه حائز اهمیت است: تاریخچة تجارت و بازار مرزی در بانه و 

 شوند.طور خالصه بررسی می تجاری و مصرفی. درادامه، هریک از این تغییرات به سربرآوردن فضاهای

ترین متنی که به  میدرمورد تاریخ تجارت در شهر بانه، قدی تاریخچة تجارت و بازار مرزی:

به نگارش درآمده و در آن، بر  1333وجود گمرک در شهر بانه اشاره دارد، متنی است که در سال 

(، اما 165: 1363، نظام مافی) دلیل حوادث غرب کشور تأکید شده است شدن گمرک بانه بهبسته

شدن در  دلیل واقع ره بههای اسنادی نشان داد که بانه طی تاریخ، هموا های روایی و بررسی مصاحبه

سرحدات مرزی، دارای تجارت مرزی بوده است، اما با جداشدن سلیمانیه از ایران در دورة قاجار، 

ویژه با ظهور دولت مدرن رضاخانی در ایران و ایجاد مرز بین مناطق کردنشین ایران و عراق، به

ایجاد « قاچاق»و « مرز»گیرد و از این زمان است که مفهوم  تجارت صورت جدیدی به خود می

شود یک پهنة فرهنگی واحد به دو قسمت تقسیم شود.  ترتیب، ترسیم مرز سبب میشود. بدینمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. O'Mahony 
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شود و مردم بانه با توجه به جایگاهشان در  رو، تجارت به یک امر ممنوع تبدیل می از این

های فرهنگی، اجتماعی و راحتی مراوده توانند به ترین منطقة کردستان ایران، مانند گذشته نمی مرزی

دلیل  تجاری و اقتصادی داشته باشند. پس از انقالب ایران و نیز حملة عراق به کویت، به

های موقت هردو طرف و گاهی تضعیف حکومت مرکزی، تجارت مرزی رونق زیادی  نابسامانی

رونق های اخیر، اتفاقات عراق و حضور کشورهای غربی در این کشور،  گیرد، اما در سال می

شود که بانه تغییراتی  داری چین و تغییرات سیاسی در ایران، همگی موجب می ازپیش سرمایه بیش

که تحصیالت کارشناسی ارشد « احمد»اساسی پیدا کند و از نظر تجاری، گسستی با گذشته بیابد. 

از سال کند، دربارة نقش تحوالت کردستان عراق  هاست رویدادهای منطقه را دنبال می دارد و سال

لحاظ سیاسی و حاکمیتی توان گفت آن فرصتی که به می» گوید: به بعد در تحوالت بانه می 2003

ای که بین بازرگانان بانه و بازرگانان وجود آمد، با توجه به رابطهدر اقلیم کردستان عراق به

باط هستند، عنوان دو حلقه که با هم در ارت کردستان عراق و مخصوصاً سلیمانیه وجود داشت، به

طور غیررسمی ورود بانه به تجارت و بازارهای جهانی را تسهیل کرد. وجود شرکای اقتصادی و  به

بازرگانی در کردستان عراق و ثبات نسبی که کردستان عراق نسبت به سایر جاها داشت، این امر را 

ید، ولی این وجود بیاتوانست به توان فرض کرد که در بصره هم چنین فضایی می موجب شد. می

توان گفت از  اتفاق نیفتاد؛ چون در آنجا ثبات سیاسی و امنیتی کردستان عراق وجود نداشت. می

وجود آمد. ضلعی به این زمان به بعد بین بانه، سلیمانیه و چین یا بانه، سلیمانیه و دبی یک رابطة سه

 «های این مثلث توانستند خودشان را پیدا کنند. ضلع

اثر دیگر رونق بازار مرزی بر شهر بانه، افزایش فضاهای  ری و مصرفی:ظهور فضاهای تجا

های  تجاری است. این مراکز تجاری، محل عرضه و فروش کاالهای خارجی واردشده از بازارچه

صورت قاچاق و غیرقانونی وارد  صورت رسمی و نیز غیررسمی هستند که اغلب به مرزی به

تصویری، شیشه و کریستال، لوازم آرایشی و بهداشتی،  اند. لوازم خانگی، وسایل صوتی و شده

گران  اند که مسافران و معامله ترین کاالهای موجود در این مراکز تجاری چای و سیگار از مهم

 های دهد در فاصلة سال کنند. مطالعات موجود نشان می زیادی را از اقصی نقاط ایران جذب می

تا  1383( و از سال 1383دوست،  )وطن 15به  1ز تعداد این فضاهای تجاری ا 1383تا  1375

مورد رسیده است.  80( و از آن زمان تاکنون به بیش از 1389نژاد و احمدی، )حاجی 26به  1386

شهر »افزایش این فضاهای تجاری به حدی بوده است که االن در سراسر ایران به شهر بانه لقب 

 (.1جدول ) اند را داده« پاساژها
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 و تعداد فضاهای تجاری و مصرفی در شهر بانه . نوع1 جدول

 مرکز خرید بازار بزرگ بازارچه پاساژ مجتمع تجاری نوع فضا

 4 7 8 8 57 تعداد

 های تحقیق منبع: یافته

گذاری شده  های مختلف نامصورتدهد، این فضاهای تجاری به نشان می 1طورکه جدول  همان

گذاری بیشتر ظاهری  ما نکتة مهم آن است که این نامها مجتمع تجاری است، ا است و بیشترین آن

 های تجاری مذکور وجود ندارد.است و از نظر کارکردی تفاوتی بین مکان

 های تحلیلی یافته
در این بخش، تأثیرات ظهور این بازار و تجارت مرزی بر نظام اقتصادی براساس درک، تفسیر و 

به نظر شما »در این زمینه طرح شد، این بود که  ترین پرسشی که شود. مهمتجربة مردم بررسی می

درادامه، «. ترین پیامدهای اقتصادی ظهور بازار و تجارت مرزی بر مردم بانه چه بوده است مهم

 شود.ها بحث میها در دو مرحلة کدگذاری باز و کدگذاری محوری ارائه و دربارة آنپاسخ

 شدن جامعهخدماتی

رت مرزی از دیدگاه ساکنان بانه، رشد و گسترش سریع بخش یکی از پیامدهای بازار و تجا

که درنتیجة رواج بازار و تجارت مرزی، مشاغل جدیدی  طوری خدماتی در شهر بانه بوده است؛ به

ها نشان داد که از نظر  عبارت دیگر، یافتهکه در تاریخ این شهر سابقه نداشته است. به وجود آمدهبه

ها و از سوی  های سنتی تولید، نبود صنایع و کارخانه ضعیف شیوهها و ت پاسخگویان، محدودیت

های درآمدی و نیز سهولت مشاغل مرتبط با تجارت و مرز سبب شده است که برای  دیگر جذابیت

بسیاری از ساکنان شهر بانه، روستاهای اطراف، شهرهای کردنشین مثل سقز، بوکان، سردشت و... و 

های کاری فراهم شود.  تباط با مرز، بازار و فعالیت تجاری، زمینهنیز شهرهای غیرکردنشین، در ار

داری، پاساژداری، نگهبانی، ادارة کاروان،  اند از: مغازه ترین این مشاغل عبارت برخی از مهم

فروشی، ضمانت، پادویی، دالر و  فروشی، بنزیندادن خانه، دستفروشی، احشامرانندگی، اجاره

ترین  از جمله مهم داری، انبارداری، بنگاهداری، کولبری و... .ان، خیمهدینارفروشی، کار در رستور

دادن عوامل گرایش به مشاغل خدماتی و تجاری از نظر ساکنان شهر بانه، از یک سو سهولت انجام

که در « ساالر»ها در مقایسه با مشاغل دیگر است.  چنین مشاغلی و از سوی دیگر درآمد زیاد آن

من خودم اگر این »گوید:  ل فروشندگی لوازم آرایشی اشتغال دارد، در این زمینه میبازار بانه به شغ
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بود، االن کشاورز بودم و سی چهل رأس حیوان و گوسفند و... داشتم، ولی االن ندارم.  بازار نمی

دارهای  این شغل درآمد بیشتر و زحمت کمتری دارد. برای همین به آن روی آوردم. اکثر مغازه

بینی مثل من دارها که می توانم بگویم بیش از هفتاد درصد این مغازه ل من هستند؛ یعنی میاینجا مث

اند و پولشان را روی هم  بودند و سی درصد از خود شهر بانه هستند؛ یعنی از روستاها آمده

اند. پولی که ما با یک سال  اند و الحمدهلل االن به وضعیت خوبی رسیده اند و مغازه زدهگذاشته

آوریم، بدون اینکه  دست میداری به دست بیاوریم، اینجا با یک ماه مغازهکشاورزی ممکن بود به

 «خانواده اذیت شوند.

هاست و اینکه اغلب توسط کودکان و مردان بودن آننکتة مهم درمورد این مشاغل، مردانه

ین دلیل است که مشاغل شود. این امر از نظر ساکنان بانه از سویی به ا جوان و بزرگسال انجام می

دادن آن را ندارند و از سوی دیگر مربوط به تجارت مرزی مشاغلی است که زنان توان انجام

وپاگیر موجب شده است که زنان در مشاغل درون بازار و پاساژهای شهر بانه نیز های دست سنت

شاغل خدماتی هستند، دار یا دارای سایر منقش چندانی نداشته باشند؛ بنابراین، زنانی که مغازه

 اند. بسیار کم

 رواج و گسترش بازار و تجارت مدرن در شهر بانه سبب شده است کهافزایش مهاجرپذیری: 

اصطالح میزان مهاجرپذیری این شهرستان مهاجران زیادی از نقاط مختلف به بانه روی بیاورند و به

که  طوری شود؛ به وضوح دیده میز بهشدة دولتی نیافزایش پیدا کند. این مسئله در آمارهای ارائه

که  -های مریوان و بانهشهرستان 1390تا  1375های براساس آمارها و اسناد دولتی، در فاصلة سال

لحاظ اند و به بیشترین رشد جمعیت استان را داشته -هردو دارای بازار و تجارت مرزی هستند

 اند های بعدی قرار داشته بانه در رتبه استانی نیز بعد از سنندج، مریوان ومهاجرپذیری درون

(. این مهاجران، در وهلة اول از شهرها و روستاهای نزدیک شهرستان 1390سالنامة آماری استان، )

که تحصیالت دیپلم دارد و اکنون در بازار مشغول « الدیننجم»بانه و سپس از سایر مناطق هستند. 

این تجارت باعث شده »گوید:  پذیری در بانه میفروش لوازم خانگی است، دربارة افزایش مهاجر

کنند. از  اند و اینجا کار می که بانه آبادترین شهر غرب کشور باشد و برای همین از تمام شهرها آمده

اند و من حتی غیرکرد هم  سقز، سردشت و حتی میاندوآب، بوکان و مریوان. از همة شهرها آمده

هایشان تهرانی هستند؛ چون کرایة مغازه در  ن من صاحب مغازهبینم؛ مثالً چند تا از دوستا زیاد می

ها  ای گیرند. اکثر این غیربانه خرند و در عوض کرایة زیاد می بانه زیاد است؛ یعنی مغازه را ارزان می

اند اینجا و چترباز هستند و کاال  ای هم که از شهرهای اطراف آمده اند. عده خاطر تجارت آمدهبه
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ای هم که مشغول دستفروشی و حمالی و... هستند.  د به شهرهای دیگر. عدهکنن جا میجابه

 «های شهر باعث شده که از روستاهای اطراف هم زیاد به شهر بانه مهاجرت کنند. جاذبه

شدت کاهش پیدا کرده از سوی دیگر به اعتقاد پاسخگویان، میزان مهاجرفرستی شهرستان بانه به

هور بازار و تجارت مرزی کنونی در شهرستان بانه، بسیاری از مردم که تا پیش از ظ طوری است؛ به

ویژه در فصل های سنتی کشاورزی، باغداری و دامداری و بهمجبور بودند بعد از فراغت از فعالیت

خانه و... به شهرهای دادن مشاغل خدماتی مانند باغداری، نگهبانی، کار در کورهتابستان، برای انجام

های مرزی این روند را معکوس کرده و از اما درحال حاضر رونق تجارت و فعالیتاطراف بروند، 

که دانشجوی « علی»آیند. شهرها و مناطق دیگر برای کار و تجارت به بانه و روستاهای اطراف می

گونه رونق  این بازار تقریباً از ده تا پانزده سال قبل این»گوید:  دکتری تاریخ است، در این زمینه می

رفتند سراغ  رفت و قبل از آن نبود. قبل از این بازار، مردم اینجا از نظر اقتصادی وابسته بودند و میگ

های آجرپزی، مرغداری، گاوداری و باغداری در شهرهای عجم، اما االن  مشاغلی مثل کار در کوره

ی بندری پیدا کرده و آیند برای کار در بانه. درواقع االن بانه موقعیت برعکس شده و از جاهای دیگر می

 «کنند. اند بانه کاسبی می از شهرهای دیگر فارس، ترک، شکاک و... آمده

بر شهر، چهرة روستاهای شهرستان بانه طورکلی، مهاجرفرستی کم و مهاجرپذیری زیاد، عالوهبه

به بانه  که بیشتر مردم در روستاهای دور از مرز، طوری های اخیر دگرگون کرده است؛ بهرا نیز در سال

 اند، اما در روستاهای نزدیک مرز، شاهد مهاجرت معکوس هستیم. و روستاهای دیگر مهاجرت کرده

های بسیار اگرچه ظهور پول در مناطق کردنشین و همچنین بانه به سال شدن پول:هژمونیک

گردد، گسترش بازار و تجارت در یک یا دو دهة اخیر سبب شده است که پول نقش  دور برمی

جهان مردم بانه پیدا کند. یکی از عوامل این تری در زندگی و زیست تر و برجستهار پررنگبسی

گرایی و نیاز به پول بیشتر برای خرید کاالهای جدید و گرایی، مصرفوضعیت، وفور کاالها، مادی

ساله و فروشندة لوازم  55که « عبداهلل»شود.  متنوعی است که هرروز در بازار مرزی عرضه می

ها از اهمیت فرهنگ کاسته شده و  وقتی در خانواده»دهد:  انگی است، این امر را چنین توضیح میخ

قیمت مثل پول پیداکردن در اولویت قرار گرفته است، زنان توقعاتشان باال رفته و کلی وسایل گران

ایش براین، افزعالوه «خرند. لباس کردی زنانه، وسایل جدید خانه، طال و جواهرات و... می

شدن سود ها، افزایش نقدینگی و عادیها و گردش مالی زیاد آن نهادهای مالی و پولی مانند بانک

نوعی آن را نهادینه کرده است. شدن وضعیت پول کمک بسیاری کرده و بهبانکی، به عادی و طبیعی

-ای بیشتر، بهدانستند، امروزه برای واردکردن کااله اگر زمانی مردم بانه، سود بانکی را حرام می



 1395، زمستان 4شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    558

 

 

دار است و چند سالی ساله و دکه 55که او هم « حسن»کنند.  های بانکی استفاده می راحتی از وام

گویند  در همة قرآن می»است که از روستاهای اطراف به شهر بانه مهاجرت کرده معتقد است که 

کارمند یکی از  هم که« جالل« »خورند. بانک نرو و سود نخور، اما االن همة مردم بانه سود می

های سطح شهر بانه  من آمار دقیقی دربارة تعداد بانک» گوید: های بانه است، در این زمینه می بانک

اند. از این بیشتر به نظر  ندارم، اما خودتان قضاوت کنید، از میدان جهاد به بعد همه جا بانک زده

ها چه چیزی  افزایش تعداد بانک ها اضافه شود. این من هیچ لزومی ندارد که مرتب به تعداد بانک

جای آن شما کشورهای خارجی را نگاه کنید، ببینید آیا به این خواهد به این شهر اضافه کند؟ به می

گردی، کل شهر ده بانک بیشتر ندارد که البته کمتر از  در یک شهر اروپایی که می شیوه بانک دارند.

 «تری است، بیشتر است.قز که شهر بزرگهای بانه به نظرم از س ده تا هم هست، اما بانک

های ها، ویژگی بودن بیشتر این پولالوصولهای پول است، سهل ها از ویژگی اگر این ویژگی

ها در بیشتر مواقع بدون تالش و تنها با  عبارت دیگر، این پولخاص آن را دوچندان کرده است. به

ز نظر ساکنان بانه، بازار و تجارت مرزی، رواج طورکلی ادست آمده است؛ بنابراین، بهریسک باال به

شتابان پول و اقتصاد پولی و غلبة مبادالت پولی در زندگی مردم سبب شده است که روحیة 

-تنها بهوجود بیاید و پول نهجویی در میان بیشتر افراد بهحسابگری، ذهنیت پولی و روحیة پول

 نوعی به معیار همه چیز تبدیل شود.و به عنوان هدفی مهم درآیدعنوان یک ابزار، بلکه به

در منطقة بانه در طول تاریخ همواره کشاورزی و باغداری های تولید سنتی:  تضعیف شیوه

اند؛ زیرا منطقه از نظر جغرافیایی، خاک و  های بعدی قرار داشته نسبت به دامداری در اولویت

براین، از یازهای مردم نبوده است. عالوههای مناسب ندارد و درنتیجه چندان جوابگوی تأمین ن زمین

طور معمول کشاورزی و باغداری در بانه، از مسائل و مشکالتی مانند نظر پاسخگویان اگرچه به

گری و آسا، واسطههای سیل وهوایی، کاهش نزوالت جوی، سرمازدگی، تگرگ و بارانتغییرات آب

پذیرفته است، در چند دهة اخیر و با رواج  بازی، و نبود نظارت و رسیدگی کامل دولت تأثیردالل

تر شده و سبب کاهش  و گسترش بازار و تجارت مرزی، مشکالت و مسایل کشاورزی برجسته

 58« عبداهلل» ها به مشاغل تجاری شده است.آوردن آنتمایل ساکنان به کارهای کشاورزی و روی

رزی را دارد، درمورد تأثیر بازار و ها تجربة فعالیت در امور صنفی مربوط به کشاوساله که سال

رود و دلیل آن  روز کشاورزی در منطقة ما رو به نابودی میروزبه»گوید:  تجارت بر کشاورزی می

کند پولی که در یک  هم این مرز و بازار است؛ به این دلیل که مثالً طرف پیش خود حساب می
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-یک ماه تجارت و کار بازار و مرز به توانم در دست بیاورم، میتوانم به کردن میسال کشاورزی

 «ام اذیت شوند.دست بیاورم و آن هم خیلی راحت، بدون آنکه خانواده

های کشاورزی و  شدن فعالیتیکی از پیامدهای این وضعیت از نظر ساکنان شهر بانه، جانبی

ن کشاورزی که بیش از دوازده سال است در سازما« علی»های بازار است.  باغداری نسبت به فعالیت

تأثیر اصلی تجارت مرزی بر باغداری این بوده که باغدار و »گوید:  کند، در این زمینه می فعالیت می

کشاورز، ضمن اینکه مشغول باغداری است، این شغل برای او در اولویت دوم و سوم قرار گرفته 

عیت تجاری خاطر وضدرصد موارد کار تجاری است و این به 95است. شغل اول، غالباً و در 

اند. من دوازده سال  آمده، رونق مبادالت مرزی و حجم زیاد مسافرهایی است که به اینجا آمده پیش

توانم باغداری را معرفی کنم که  ام، ولی هنوز نمی کنم و در همین پست بوده است که اینجا کار می

 «دارند.که در مناطق دیگر چنین افرادی وجود اش باغداری باشد. درحالی شغل اصلی

های کشاورزی شده است. اگر  شدن زمینهای تجارت سبب کاالیی بر این موارد، جاذبهعالوه

در گذشته زمین کشاورزی برای فرد کشاورز چیزی بیش از ارزش اقتصادی داشت و فرد خود را 

کرد، رواج و گسترش تجارت و افزایش نقش و اهمیت پول، واسطة بین  در ارتباط با آن تعریف می

هایش شده است و درنتیجه فرد دیگر مانند گذشته خود را براساس ملک و خص و داراییش

که « محمد» رساند. کند و برای سود به فروش میقطعه میکند؛ بلکه آن را قطعه زمینش تعریف نمی

درنتیجة این بازار، خیلی از »گوید:  در بازار مشغول فروش لوازم خانگی است، دربارة این مسئله می

ترند،  در جاهایی که مناسب -که قبالً برای صاحبانشان درآمدی نداشتند -های کشاورزی مینز

اند یا چون خریدار دارند، فروخته خواهند شد. این ثروتمندان زمین را مطمئناً برای  فروش رفته

بیشتر روز کنند و این مسئله روزبه باغ و استراحتگاه تبدیل میخواهند؛ بلکه به خانه کشاورزی نمی

های کشاورزی، حتی اگر درآمدی  طور پیش برود، تمام زمینکه اگر همین طوری یابد؛ به گسترش می

 «شوند. هم نداشته باشند، از سوی ثروتمندان خریداری می

عنوان بخشی از شیوة تولید سنتی در شهر برایند موارد فوق، کاهش کشاورزی و باغداری به

سنتی در بانه دامداری است که از قدیم شغل اصلی مردم بانه بانه است. وجه دیگر شیوة تولید 

ویژه در روستاها بوده است. دامداری پیش از هر چیز نیازمند جنگل و مراتع است و این چیزی  به

شوندگان، دامداری نیز مانند است که در بانه به اندازة کافی وجود داشته است. از نظر مصاحبه

های  ترین محدودیت هایی تأثیر پذیرفته است. مهم ت و محدودیتکشاورزی و باغداری، از مشکال

های زیاد دامداری و سختی و  شوندگان، ناامنی در دامداری، هزینهدامداری بانه از نظر مصاحبه
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های تجاری است. این مسائل و های مربوط به آن در مقایسه با فعالیتفرسابودن فعالیتطاقت

و مشکالت مربوط به کشاورزی و باغداری، پس از رواج و مشکالت دامداری، مانند مسائل 

گسترش بازار و تجارت مرزی در شهر بانه، بیشتر نمایان شده و موجب تضعیف آن شده است. 

ها بیشتر  صورت قاچاق دام بروز یافته است؛ یعنی اگر در گذشته از دامای در ابتدا بهچنین مسئله

شد، امروزه با رواج و گسترش اقتصاد پولی، بیش از پیش  برای رفع نیازهای روزمره استفاده می

های شهر بانه است، در این  که دبیر یکی از دبیرستان« محمد»شود.  دام، ابزاری برای سود تلقی می

اگر جغرافیای طبیعی شهر بانه را مدنظر قرار دهید، چون اینجا بیشتر کوهستانی »گوید:  زمینه می

والت کشاورزی نیست، بخش اعظم مردم اینجا در طول تاریخ است و خیلی امکان تولید محص

اند، اما در چند سال اخیر، با توجه به اینکه گوشت قرمز مصرف زیادی دارد،  مشغول دامداری بوده

شود،  قاچاق و تجارت وارد حوزة دام شده و درحال نابودی آن است؛ یعنی اگر دامی هم تولید می

ی قاچاقی تنها مختص بانه نیست؛ بلکه از شهرهای دیگر و حتی ها مصرف قاچاق دارد. البته دام

توانم بگویم خیلی از  شود. من به جرئت می آید و قاچاق می سیستان و بلوچستان دام اینجا می

دست هایشان به وکارشان را از فروش داماند، سرمایة اولیه کسب افرادی که در بازار مشغول تجارت

 «اند. آورده

ترین وجه شیوة تولید سنتی در شهرستان بانه  عنوان مهمب تضعیف دامداری بهقاچاق دام موج

ترین پیامد ناشی از تضعیف دامداری نیز به اعتقاد پاسخگویان، تضعیف صنایع  شده است. مهم

خاطر دستی مرتبط با آن بوده است. شهرستان بانه از قدیم در میان شهرهای استان کردستان به

ژه لباس و شال خاصی که در آنجا از نژاد خاصی از بز به نام بز مرغوز به عمل ویدستی و بهصنایع

آوردن مردم به تجارت غیررسمی و آمده مشهور بوده است، اما از نظر بیشتر ساکنان بانه، روی

درنتیجه تضعیف دامداری در چند سال اخیر، موجب کاهش تعداد بزهای مرغوز شده و این مسئله، 

که دانشجوی « علی»ویژه موی این نوع بز شده است. مرتبط با دامداری و به دستیکاهش صنایع

ترین شهر استان کردستان براساس آمارهای قدیمی، بانه بزرگ»گوید:  دکتری است، در این زمینه می

ترین تولیدکنندة شال موسوم به ویژه پرورش بز و گوسفند و همچنین بزرگدر زمینة دامداری به

ترین اجناس مرغوز بوده است. بیشترین تعداد بز مرغوز در بانه بوده و مرغوب« مرغوز» یا« ز ره مه»

شده است، اما االن این نوع بز مختلط و دورگه شده؛ چون مردم  نیز در همین شهرستان تولید می

ها االن دهند. بخش زیادی از آن کنند و پرورش نمی خیلی برایشان مهم نیست و زیاد تولید نمی

کنند؛  اند یا اینکه کولبری می اند یا قاطر خریده یا تویویتا خریده کنند. اند و در مرزها فعالیت می آمده
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آورند. این تجارت، هم بر دامداری تأثیر گذاشته و  دست میچون در مدت کمتر درآمد بیشتری به

االن  داشت، خیلی رونق« زرهمه»هم بر پرورش آن نژاد خاص بز. در بخش آرمرده که تولید شال 

های کردی که خیلی کمرنگ شده و از رونق افتاده است. االن وضعیت کار به جایی رسیده که لباس

-شود و از مرزها به شد، در خارج و در کشور چین ساخته می قبالً از پشم این نوع بز تولید می

 «شود. صورت رسمی و غیررسمی وارد می

های  ، تأثیر تجارت و بازار سبب شده است که شیوههای ساکنان بانهدرمجموع، براساس دیدگاه

های تجاری ویژه جوانان، بیش از پیش فعالیتتولید سنتی در بانه تضعیف شود و ساکنان بانه و به

 های سنتی و قدیمی ترجیح دهند.را به فعالیت

وژة دلیل پرمناطق کردنشین، از زمان رضاخان و به : در بانه مانند سایرتضعیف طبقة متوسط

هایی مانند شهرداری، ژاندارمری، بخشداری، مدرسة دولتی، گمرک، سازی، سازمانملت-دولت

 ادارة برق، دخانیات، بیمارستان، آموزش و پرورش، ادارة راهسازی و... در این شهر احداث شد

 ها، به ایجاد و گسترش بخش دولتی در بانه کمک(. سربرآوردن این سازمان42: 1390زاده، امین)

دستی یا کار در دادن امور کشاورزی، دامداری، صنایعجای انجاموجود آورد که بهکرد و قشری به

دلیل خوار دولت شدند. این طبقه، بعد از انقالب هم بهکار شدند و جیرهبهها مشغولمرز، در اداره

صلی های دولتی گسترش بیشتری یافت و به یکی از طبقات ارونق و توسعة بیشتر سازمان

های این مطالعه نشان داد، رواج و گسترش تجارت،  اقتصادی در بانه تبدیل شد، اما چنانکه یافته

توجهی مردم توجهی و بیهمراه آورده و موجب تضعیف آن و کمپیامدهای منفی برای این طبقه به

به آن شده است. طبقة متوسط، از دو بخش جدید و سنتی تشکیل شده است. بخش جدید همان 

و سایر آثار خود، از آن  داری در ایرانموانع تاریخی رشد سرمایه( در 1359) است که احمد اشرف

ها، دانشگاهیان، معلمان، نظامیان  کند و شامل کارمندان و اداری با عنوان طبقة متوسط مدرن یاد می

روانی  های مختلف اقتصادی،و روشنفکران است. همة این اقشار متوسط مدرن در بانه، به شکل

االن طبقة متوسط »گوید:  در این زمینه می« بهزاد»اند.  و... از بازار و تجارت مرزی تأثیر پذیرفته

اند به پاساژها و آنجا مغازه دارند و حتی اگر هم مغازه نداشته  یعنی کارمندان و معلمان، روی آورده

باال دربارة تأثیر روانی هم در تکمیل سخنان « هیدی« »اند. باشند، همیشه مشغول معاملة زمین

ای،  به نظر من با گسترش این تجارت و ثروتمندشدن عده»گوید:  تجارت بر این قشر متوسط می

ها  شان شده است. این وجود آمده و موجب ناراحتینوعی حس روانی منفی در طبقة متوسط به

روانی موجب ناراحتی گذارند و از نظر  ناراحت هستند از اینکه یک عده نوکیسه برایشان کالس می
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شوند... .  شود و منزوی می تحمل میشوند. خیلی از اینها فضای شهری برایشان غیرقابل ها میآن

 «اند. ها اصالً منزوی شدهشناسم که بسیار باشخصیت و باشعورند. این های بسیاری می من آدم

( آن را 1388) عزیزینیز که اشرف و بنو بر طبقة متوسط جدید، آن بخش از طبقة متوسطعالوه

ها مجبور اند، تضعیف شده است و آن وران و روحانیون نامیدهطبقة متوسط سنتی، یعنی کسبه، پیشه

ترین جلوة این تغییر، در تغییر مکان بازار از بخش سنتی به  اند مشاغل خود را تغییر دهند. مهم شده

که در « سعید»شود.  نمایان می های تجاری در بخش بازار سنتی مدرن و ظهور پاساژها و مجتمع

گوید:  تصویری است، در این زمینه می -قسمت بازار سنتی مشغول فروش و تعمیر وسایل صوتی

در گذشته کنار مسجد قدیم، یک بازار کوچک سرپوشیده وجود داشت و بقیة بازار سنتی »

بود و در آن بازار بود. آن بازار قدیمی، محلی برای فروش محصوالت محلی صورت راسته به

های خرازی، عطاری و... وجود داشت، اما االن این بازار سنتی تحت تأثیر بازار جدید قرار  مغازه

ای  رود، از بانه و حتی تولید داخل نیست. البته هنوز عده گرفته و حتی وسایلی که فروش می

رفته هم، اما رویفروشند اند و خشکبار و تولیدات داخلی را می هستند که قاطی بازار جدید نشده

تدریج در های تجاری احداث شده است و به در چند سال اخیر در آن بخش بازار سنتی نیز مجتمع

بخش دیگری از طبقة متوسط سنتی، روحانیون هستند که بسیاری از « شود. بازار جدید ذوب می

که طوریاند؛ به هاند یا غیرمستقیم درگیر آن شد ها هم یا مستقیم وارد این بازار جدید شدهآن

 اند. اند و با آن هماهنگ شدهگونه مقاومت خاصی دربرابر بازار انجام نداده هیچ

درمجموع، ساکنان بانه معتقدند که تجارت و بازار جدید سبب تضعیف طبقة متوسط و 

کارمندان، معلمان و...( شده است؛ ) وران و روحانیون( و مدرنکسبه، پیشه) های سنتی بخش

لحاظ اجتماعی، جایگاه و منزلت اجتماعی پیشین لحاظ مادی و هم بهکه این اقشار، هم بهطوری به

 را ندارند.

یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی مهم بازار و دار نوظهور:  ظهور قشر جدید، تاجران سرمایه

تجارت جدید از دیدگاه ساکنان شهر بانه، ظهور قشر جدیدی است که تیب اجتماعی خاصی را 

، «شبهثروتمندان یک»های مختلف مانند کل داده است. پاسخگویان، از این قشر با عنوانش

های این ترین داللت کنند. مهم یاد می« شبهمیلیاردرهای یک»و « هاتازه به دوران رسیده»، «ها نوکیسه»

ارد و خود را ای که در اختیار د مفاهیم آن است که این قشر بیش از همه اقتصادی است و تنها سرمایه

کند، سرمایة اقتصادی است. این سرمایة اقتصادی، البته حاصل تالش و  براساس آن تعریف می

های مرزی است و در مدت کوتاهی کوشش مداوم، زماندار و طوالنی نیست؛ بلکه ناشی از فعالیت
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ه وارد بازار ها رانندة ماشین سنگین بوده و چند سالی است ککه سال« عبداهلل»دست آمده است. به

هایی که در قدیم ثروتمند آن»گوید:  جدید شده است و مغازة لوازم خانگی دارد، در این زمینه می

نظرم ثروتمندانی که بازار را  بودند، االن کمتر هستند و بازار بیشتر دست ثروتمندهای جدید است. به

شوند. در قدیم هم تجارت وجود  اند و دیده نمی درصد هستند که اغلب گمنام 15تا  10 گردانند، می

که در آورد؛ درحالی دست میداشت، اما خیلی کم بود؛ مثالً االن فرد با سه سال تالش کلی ثروت به

نظرم آن ثروتی آورد. به دست میکرد تا امکانات الزم را به گذشته باید پانزده تا بیست سال تالش می

 «کنند. ها در پنج سال کسب میاینآورد،  دست میرا که مثالً معلم در سی سال به

براین، از نظر پاسخگویان، بیشتر این ثروتمندان دارای پایگاه اجتماعی پایین در گذشته، عالوه

تفاوتی اجتماعی هستند و اکنون به رفتارهای متظاهرانه، تحصیالت کم، ناسازگاری پایگاهی و بی

شاید در میان »گوید:  در این زمینه می« احمد»اند.  الگو و گروه مرجع اصلی جوانان شهر تبدیل شده

ها تحت شود گفت بیشتر جوان رفته میهمهای مرجع پراکنده باشند، اما رویمردم، الگو و گروه

اند به این ثروت و امکانات برسند.  تأثیر این افراد موفقی هستند که در طول مدت کمی توانسته

ای الگو و گروه مرجع  و نیز روحانیون، هنوز برای عدهقطعاً کسانی که از نظر فرهنگی فعال هستند 

های هستند، اما درواقع تعداد اینها نسبت به افراد گروه اول بسیار اندک است؛ چون االن فعالیت

ها تبدیل به چیزی شده است که حتماً باید  و برای خیلی اندوزی مثل بت شدهتجاری و پول

متوجه باشد یا نه، درهرصورت هدفی که این ثروتمندان دست بیاورند؛ بنابراین، اینکه فرد  به

 «دنبالش هستند، برای وی هم مهم است. به

درمجموع، به نظر پاسخگویان، این قشر درنتیجة بازار و تجارت مرزی در بانه ظهور کرده 

که شناخت واقعی  طوری معنای واقعی معرف این نوع تجارت و بازار جدید است؛ بهاست و به

پذیر نیست. از سوی دیگر، بسیاری از تأثیرات بازار و تجارت دون شناخت این قشر امکانبازار، ب

 دهد. مرزی به میانجی این قشر خود را نشان می

ای در فاصلة کم  از نظر پاسخگویان، ورود بازار و ثروتمندشدن عدهافزایش فاصلة اقتصادی: 

تر و که پیش طوری مردم شکل بگیرد؛ بهعدالتی در میان سبب شده است که احساس نابرابری و بی

که تنها طبقة باالی سنتی وجود داشت، مردم چندان احساس نابرابری و اختالف با تا هنگامی

دانستند، اما پس از رواج بازار و تجارت، این  یکدیگر نداشتند و آن ثروت را طبیعی و خدادادی می

اند،  مرز و تجارت و بازار مرزی منتفع شدهوبیش از وجود آمده و اگرچه همة مردم کماحساس به

شود، برجسته شده و جای فقر مطلق را گرفته است.  عنوان فقر نسبی شناخته میدرعوض آنچه به
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ساله است، دربارة تأثیر بازار و تجارت بانه بر افزایش فاصلة اقتصادی  42که دیپلمه و « صدیق»

اند  ها از این بازار و تجارت بهره بردهای رصد بانهد 25تا  20واقعیت را بخواهی، در کل »گوید:  می

ای سود داشته است،  درصد هستند. اگرچه این بازار تقریباً برای همه تا اندازه 25و بقیه کارگر آن 

هنوز در بانه فقیر زیاد است. درنتیجة این بازار، اختالف طبقاتی زیاد شده است؛ چیزی که قبالً 

قدر زیاد نبود، ولی االن گونه نبود و اینر و غنی هم اختالف داشتند، اینوجود نداشت. قبالً اگر فقی

 «وحشتناک شده است.

از نظر پاسخگویان، افزایش مهاجرت نیز سبب کاهش کاالها و مایحتاج زندگی روزمره شده و 

اطر خویژه اینکه برخی از این مهاجران کسانی هستند که بهفاصلة اقتصادی را افزایش داده است؛ به

بر ارائة چهرة نامناسب از شهر، افزایش فاصلة آیند و این مسئله، عالوه گری به بانه میتکدی

 اقتصادی بین مردم را آشکارتر ساخته است.

از نظر ساکنان شهر، هجوم مهاجران به بانه، تأثیرات فضایی و کالبدی  شدن فضا:کاالیی

عنوان زیرمجموعة مقولة توان به رات را میهمراه داشته است که درمجموع، این تغییمتعددی به

معنای تقلیل فضا به کاال و تبدیل آن به شیء شدن فضا بهبندی کرد. کاالییشدن فضا صورتکاالیی

درواقع، رواج و گسترش بازار و تجارت، منطق بازار را بر هر چیز  برای فروش در بازار است.

ای فروش تبدیل کرده است. کمبود فضا در بانه، دیگری گسترش داده و همه چیز را به کاالیی بر

دلیل موقعیت جغرافیایی سخت و ناهموار موجب شده است که فضا پیش از همه تابع چنین  به

های بخش  ها، رونق زمین توان در مسائلی مانند افزایش قیمت مغازهقانونی شود. این مسئله را می

های کشاورزی، افزایش قیمت مسکن، افزایش شدن شهر، تغییر کاربری زمینتجاری شهر، دوقطبی

نشینی ها و بیش از همه افزایش حاشیه باغیهای جدید، افزایش خانهوساز، ایجاد شهرکساخت

افزایش »گوید:  فضایی بازار و تجارت بر شهر می -در زمینة تأثیرات کالبدی« علی»مشاهده کرد. 

رات دیگری هم در زمینة اقتصادی مثل بازار، زمین و تأثیر داشته... تأثی تعداد پاساژها بر کالبد شهر

 ها. زمانی که من اینجا را مطالعه کردم ویژه تفاوت قیمتمسکن گذاشته که تغییر سریعی بوده، به

ها در حاشیة شهر به نسبت مناطق باالشهر، متری حدود یک میلیون و  [، تفاوت قیمت1386سال ]

بانه خیلی زیاد بود که در آن زمان زمین دو میلیونی داشته  پانصد هزار تومان بود. برای شهری مثل

تر شده؛ چون قبل از آن  به بعد خیلی سریع 86باشد. مطمئناً این رشد اقتصادی و کالبدی، از سال 

شدن فضا، خود از افزایش مهاجرپذیری و کاهش مهاجرفرستی کاالیی« خیلی سریع و شتابان نبود.

های اخیر شده است. از آنجاکه د موجب افزایش جمعیت شهری در سالنوبة خوتأثیر پذیرفته و به
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که  رویه و شتابان است، مسائل و مشکالتی را گریبانگیر شهر بانه ساختهاین افزایش جمعیت، بی

 بیش از همه در بعد فضا و کالبدی شهر خود را نشان داده است.

، بازار و تجارت مرزی، پیامدهای طورکه مشاهده شد، درمجموع از نظر ساکنان شهر بانههمان

ارائه شده است. برایند کلی این تغییرات، نوعی  2 همراه داشته که در جدولاقتصادی خاصی به

شود، درجهت تضعیف اقتصاد بومی و  وسیلة قشر خاصی هدایت میاقتصاد وابسته است که به

 کند.میکند و جامعه را به یک جامعة خدماتی و مصرفی تبدیل دولتی عمل می

 های اصلی مربوط به پیامدهای اقتصادی بازار و تجارت مرزی. خالصة مفاهیم و مقوله2جدول 

 های اصلیمقوله مفاهیم
افزایش مشاغل مرتبط با رستوران، پاساژ و بنگاه، وجود زنان شاغل فصلی، دینار و دالرفروشی، 

منزلت و مشاغل انه، مشاغل کمدستفروشی، وجود کودکان کار و زنان چترباز، افزایش مشاغل زن
 مرتبط با تجارت غیررسمی

شدن خدماتی
 جامعه

های فصلی، وجود مهاجران ای، حذف مهاجرت داران غیربانهافزایش شاغالن غیربومی و مغازه
های کاری در گذشته، کاهش روستایی، کولبرهای غیربومی، افزایش مهاجران سیال، مهاجرت

 گذاران غیربومیود دستفروشان و سرمایهجمعیت روستاهای غیرمرزی، وج

افزایش 
 مهاجرپذیری

جویی، رشد ذهنیت پولی، افزایش رقابت اولویت پول، غلبة ذهنیت اقتصادی، رشد روحیة پول
 اقتصادی

شدن هژمونیک
 پول

های کشاورزی، فروش های کشاورزی، کاهش زمین ترک کشاورزی، تغییر کاربری زمین
ردن دامداری، قاچاق دام، تضعیف باغداری و دامداری، تضعیف های کشاورزی، رهاک زمین

 های تفریحی باغ باغی، نبود حمایت دولتی، ایجاد خانهدستی، کشاورزی بازاری، رواج خانهصنایع

های تضعیف شیوه
 سنتی تولید

میلی به مشاغل دولتی، سرخوردگی معلمان، اولویت وجود معلمان و کارمندان دوشغله، بی
یردولتی، ناتوانی فرهنگیان در رقابت، فقیرشدن کارمندان، کاهش مرجعیت معلمان و مشاغل غ

 کارمندان، تضعیف بازار سنتی، تضعیف روحانیون

تضعیف طبقة 
 متوسط

نداشتن اصالت، پیشینة روستایی، تحصیالت اندک، اقلیت پنهان، ثروتمندان متظاهر، رفتار 
ید، ثروتمندان جوان، احساس ناسازگاری تظاهری، منزلت ناشی از پول، گروه مرجع جد

گرایی پایگاهی، تمرکز ثروت، ثروت اولیة ناشی از قاچاق، استفاده از کاالهای تجمالتی، منفعت
 فردی

دار تجار سرمایه
 نوظهور

شدن اقتصادی، دسترسی نابرابر به امکانات، نارضایتی اقتصادی، توزیع نابرابر ثروت، دوقطبی
های زندگی، افزایش فشار اقتصادی،  فزایش فاصلة طبقاتی، افزایش هزینهافزایش احساس فقر، ا

 کاهش توان رقابتی

افزایش فاصلة 
 اقتصادی

های مشاور امالک، رشد قیمت  رویة مغازهگذاری در امالک، رشد بیتغییر کاربری زمین، سرمایه
 شدن شهریهای جدید، دوقطب تجاری، شهرک -نشینی، توافق ملکیزمین و امالک، حاشیه

 شدن فضاکاالیی
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 گیریبحث و نتیجه
نتایج مطالعة حاضر نشان داد براساس تجربه و درک و تفسیر پاسخگویان، پس از تحوالت عراق، 

که نوعی گسست اتفاق  طوری بازار و تجارت مرزی در بانه چهرة جدیدی به خود گرفته است؛ به

بندی کرد. ه قبل و بعد از رویدادهای عراق تقسیمتوان تجارت مرزی در این منطقه را ب افتاده و می

گونه در بانه رشد و صورت قارچاز این زمان به بعد است که فضاهای تجاری و مصرفی، به

شود و لقب  ترین بازار مرزی مناطق کردنشین تبدیل میکنند و این بازار به معروف گسترش پیدا می

بندی بازار پیشامدرن و مدرن بوردیو و با نظرهای تیپگیرد. این رویداد، با  را می« شهر پاساژها»

توان گفت تا قبل از  ها می که براساس یافته طوری پوالنی دربارة بازار، هماهنگی و سازگاری دارد؛ به

زیست وار در جامعه و محیطتحوالت عراق، بازار و تجارت مرزی در شهر بانه، به شکلی اندام

تدریج بازار و تجارت مرزی از جامعه و محیط زیست، ه بعد، بهحک شده بود، اما از آن زمان ب

-ها و قوانین خاص خود تبدیل شد و قوانین اقتصاد و بازار به منفک و به سپهر مجزایی از فعالیت

 تدریج بر همه چیز حاکمیت یافت.

( در زمینة تأثیر 1385) زادهدر بخش تجربی، نتایج تحقیق حاضر با مطالعات اسماعیل

ها های مرزی بر مهاجرپذیری، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مرزنشینان و افزایش درآمد آن رچهبازا

( در زمینة افزایش اشتغال انطباق دارد. همچنین این پژوهش 1391) و با مطالعة زرقانی و همکاران

آمد و ( در زمینة افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش در1391) با مطالعة محمدی یگانه و همکاران

( در زمینة کاهش بیکاری جوانان و با 1391) کاهش مهاجرفرستی، با مطالعة امانپور و همکاران

( در زمینة افزایش اشتغال، مهاجرت و درآمد مرزنشینان هماهنگ 1391) مطالعة رضایی و همکاران

 ناسب( در زمینة ت1391) است. از سوی دیگر، نتایج تحقیق حاضر، با مطالعة رفیعیان و احمدی

 های اقتصادی شهر بانه و توسعة زیرساختی آن و با تحقیق حاجی نژاد و احمدی نداشتن فعالیت

( در زمینة تأثیر گردشگری تجاری بر افزایش درآمد، اشتغال زمین و قیمت زمین 1389)

( و زرقانی و 1385زاده، اسماعیل) حال به نتایجی مخالف تحقیقات داخلیراستاست و درعین هم

های مرزی در زمینة کاهش قاچاق رسیده است. همچنین  ( در زمینة تأثیر بازارچه1391) انهمکار

(، تحقیق حاضر مدعی آن نیست که بازار مرزی سبب 1391) برخالف تحقیق زرقانی و همکاران

(، مطابق 1391) ها شده است. درنهایت اینکه برخالف تحقیق رضایی و همکاران توسعة زیرساخت

 بازارهای مرزی توسعة اقتصادی شهر بانه را افزایش نداده است. نتایج مطالعه،
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( به این نتیجه 2004) در زمینة تحقیقات خارجی نیز تحقیق حاضر همسو با مطالعة رانکین

ویژه در حوزة شدن بهرسیده است که بازارهای مرزی موجب نابرابری و الگوهای جدید کاالیی

( در 2005) ضر به نتایجی مشابه مطالعة سیکدر و سرکارفضا شده است. از سوی دیگر، تحقیق حا

زمینة نقش مهم تجارت غیررسمی در تأمین معیشت فقرا رسید. درنهایت، اینکه در پژوهش حاضر 

( مشخص شد که مرزهای جغرافیایی، از محدودکردن اقتصاد و بازار 2009) مانند مطالعة والتر

 نئولیبرال ناتوان است.

شدن جامعه، افزایش مهاجرپذیری، تحقیق نیز هشت مقولة اصلی خدماتیدر بخش تحلیلی این 

های سنتی تولید، تضعیف طبقة متوسط، ظهور قشر جدید تاجر  شدن پول، تضعیف شیوههژمونیک

ترین پیامدهای  عنوان مهمشدن فضا بهدار نوظهور، افزایش فاصلة اقتصادی و کاالیی سرمایه

های نظری تحقیق  نظر پاسخگویان استخراج شد که با بنیان اقتصادی بازار و تجارت مرزی از

ملت، یکی از پیامدهای رواج و گسترش بازار نئولیبرال  -حاضر هماهنگی دارد. تضعیف دولت

عنوان نمایندة است و این اتفاق در بانه به این صورت رخ داده است که طبقة متوسط جدید، به

توجهی واقع شده توجهی و کمکه از طرف مردم مورد بیطوریاصلی به حاشیه رانده شده است؛ به

شدن جامعه نیز با نظرهای های تولیدی و خدماتی و دچار سرخوردگی شده است. تضعیف شیوه

عنوان یک شیوة  مایکل سندل همخوانی دارد که معتقد است در چند دهة اخیر، جامعة بازاری به

شدن پول نیز به بهترین وجه است. هژمونیک های زندگی انسان رخنه کرده زندگی در همة جنبه

شدن در شدن با گسترش جریان پولیسازد که معتقد است بازاری های زیمل را نمایان میدیدگاه

دار آنقدر زیاد است که خود به یک هدف  های تجاری سرمایه ارتباط است و اهمیت پول در جامعه

صورت افزایش احساس ر پاسخگویان بهشود. افزایش فاصلة اقتصادی هم که از نظ تبدیل می

عدالتی در چند سال اخیر رواج و گسترش یافته است، با نظرهای مایکل سندل نابرابری و بی

های  های بازاری به حوزه گوید در چند دهة اخیر و با سرایت ارزش همخوانی دارد، آنجا که می

که در اینجا با عنوان  -قشر جدید مختلف زندگی، فاصلة بین فقیر و غنی افزایش یافته است. ظهور

شدن با که معتقد است بازاری -های زیملوسیلة دیدگاهبه -دار نوظهور نامگذاری شد تجار سرمایه

شود و زمینه را برای ظهور تازه  ریختگی منزلتی میهمافزایش قدرت خرید موجب نابسامانی و به

شدن فضاست. این مفهوم با مقولة بعدی کاالییتبیین است. قابل -کند ها فراهم می به دوران رسیده

شدگی بازار از جامعه، ترین پیامدهای فک نظرهای پوالنی انطباق دارد که معتقد است یکی از مهم

طور صحیح به افزایش مهاجرپذیری پردازان بهیک از نظریهشدن زمین است. اگرچه هیچکاالیی
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شدن و گسترش طریق ایدة گسترش فرایند بازاری طور ضمنی ازاند، این مقوله بهاشاره نداشته

توضیح است که تعلقات افراد به محیط و جامعه را تضعیف کرده و فردگرایی را قدرت پول قابل

 ساز مهاجرت شده است.وجود آورده است و خود زمینهبه

 منابع

 ( 1392استنفورد، جیم ،)تهران: نشر ترجمة آرش حسینیان،  مقدمات(،) اقتصاد به زبان خودمان

 پژواک.

 ( 1386اسلیتر، دن و تونکیس، فرن ،)،ترجمة حسین  جامعة بازار: بازار و نظریة اجتماعی مدرن

 قاضیان، تهران: نشرنی.

 های مشترک مرزی با رویکرد انسان شناختی بازارچه مطالعة انسان»(، 1385زاده، خالد )اسماعیل-

نامة ، «ستاهای مرزنشین شهرستان سردشتشناسی اقتصادی: مطالعة موردی تجارت مرزی در رو

 .65 -38: 9شمارة  شناسی،انسان

 ( 1391اسمیت، تونی ،)ترجمة فروغ اسدپور،  سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی، جهانی

 تهران: نشر پژواک.

 بررسی و تحلیل »(، 1391منصوری میانرود، فریبرز ) امانپور، سعید؛ نادری، کاوه؛ ایصافی، ایوب و

، «های مرزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها )مطالعة موردی شهر جوانرود( ثرات بازارچها

دانشگاه سیستان و بلوچستان:  ها، ها و رهیافت همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش

206- 216. 

 ( 1380بارت، روالن ،)«85: 18، شمارة ارغنون، ترجمة یوسف اباذری، «اسطوره در زمان حاضر- 

137. 

 ( 1388برودل، فرناند ،)ترجمة مهران پاینده، عباس خداقلی و ناصر کفائی،  داری، پویایی سرمایه

 تهران: نشر آمه.

 ( 1390بلومبرگ، پل ،)،ترجمة مؤسسة خط ممتد  جامعة غارتگر: فریب در بازار آمریکایی

 اندیشه، تهران: انتشارات امیرکبیر.

 ( 1391بلیکی، نورمن ،)ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشرنی. های اجتماعی، طراحی پژوهش 

 ( 1393بوراوی، مایکل ،)شناسانه: همگرایی آنتونیو گرامشی و کارل پوالنی، مارکسیسم جامعه 

 ترجمة محمد مالجو، تهران: نشرنی.

 ترجمة علیرضا پالسید، گفتارهایی دربارة ایستادگی دربرابر نولیبرالیسم(، 1387یر ) بوردیو، پی ،

 ن: نشر اختران.تهرا
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 ترجمة مرتضی مردیها،  نظریة کنش؛ دالیل عملی و انتخاب عقالنی،(، 1381یر ) بوردیو، پی

 تهران: انتشارات نقش و نگار.

 گزیده  گوهایی دربارة انسان و فرهنگ، سنت روشنفکر معترض، در گفت(، 1389یر ) بوردیو، پی

 و ترجمة ناصر فکوهی، تهران: نشر فرهنگ جاوید.

 ترجمة جهانگیر جهانگیری یر بوردیوشناسی پی هایی از جامعه درس(، 1390یتز، پاتریس )بون و ،

 و حسن پورسفیر، تهران: نشر آگه.

 ( 1389بهرامی تاش، رکسانا ،)سازی در آسیای  چالش با اقتصاد نئولیبرالیسم: جنسیت و جهانی

 .اهلل نوری، تهران: انتشارات سمت، ترجمة غالمحسین فتحجنوب شرقی

 ( 1391پوالنی، کارل ،)ترجمة  های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، دگرگونی بزرگ: خاستگاه

 محمد مالجو، تهران: نشر پردیس دانش.

 تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری؛ »(، 1389نژاد، علی و احمدی، علی ) حاجی

 .25 -5: 2مارة ، شای ریزی منطقه جغرافیا و برنامه، «مطالعة موردی شهر بانه

 ( 1390جونز، اندرو ،)ترجمة مسعود کرباسیان و هامایاک  شدن،پردازان بزرگ جهانی نظریه

 آودیس یانس، تهران: نشر چشمه.

 ( 1391دوین، پت ،)های سیاسی و  پیشگفتار بر ترجمة فارسی دگرگونی بزرگ: خاستگاه

 نشر پردیس دانش. کارل پوالنی، ترجمة محمد مالجو، تهران: اقتصادی روزگار ما،

 های  (، تحلیل و بررسی نقش بازارچه1391پور، محمدرضا و کیوانی، سلیمه )رضایی، حجت؛ باقی

مرزی بر اشتغال و توسعة اقتصادی نواحی مرزی، مطالعة موردی بازارچة مرزی شهرستان بانه، 

 دان.، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهها ها و فرصت همایش ملی شهرهای مرزی؛ چالش

 ( 1391رفیعیان، مجتبی و احمدی، فرانک ،)« بررسی تأثیر تحوالت اقتصادی مناطق مرزی بانه بر

ها  همایش ملی شهرهای مرزی؛ چالش، «فضایی شهری: مطالعة موردی شهر بانه -تغییرات کالبدی

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.1391ماه ، فروردینها و فرصت

 فضایی  -های سیاسی تحلیل بازتاب»(، 1391زاد، صباح و اعظمی، هادی ) دیزرقانی، سیدهادی؛ مه

 ریزی و آمایش فضا، برنامه، «های مرزی: نمونة موردی بازارچة مرزی باشماق مریوان بازارچه

 .21 -1: 1شمارة 

 ( 1386زیمل، گئورگ ،)«325: 3، شمارة ارغنون، ترجمة یوسف اباذری، «پول در فرهنگ مدرن- 

338. 

 دسترس در سایت: (، دفتر استانداری استان کردستان، قابل1393)نامة آماری استان کردستان سال
http://www.ostan-kd.ir 
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 ( 1393سندل، مایکل ،)ترجمة حسن افشار،  توان خرید: مرزهای اخالقی بازار، آنچه با پول نمی

 تهران: نشر مرکز.

 ( 1391سوئدبرگ، ریچارد ،)شناسی اعی: مباحثی در جامعهطلبی و ساختار اجتم منفعت

 اصغر سعیدی، تهران: نشر لوح فکر. ترجمة علی اقتصادی،

 سنجی توسعه در شهر مرزی بانه در چارچوب  امکان»(، 1391وند، جعفر ) صفاری، امیر و موسی

ها،  همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت چکیدة مقاالتمجموعه، («SWOTمدل استراتژیک )

 دانشگاه سیستان و بلوچستان: زاهدان. ،ها ها و رهیافت چالش

 ( 1389صفرپور، فرشاد ،)«های مرزی در توسعة فضایی شهرها؛ مطالعة موردی  نقش بازارچه

 .5 -1: همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، دومین «بازارچة سیرانبند بانه

 ( 1386فریزبی، دیوید ،)،ققنوس.پرست، تهران: نشر  ترجمة شهناز مسمی گئورگ زیمل 

 ( 1387فلیک، اووه ،)،ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشرنی. درآمدی بر تحقیق کیفی 

 تهران: نشر تاریخ ایران.کتاب سبز (،1363رضاقلی ) مافی، نظام ، 

 ( 1391کرسول، جان دبلیو ،)،ترجمة  طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و شیوة ترکیبی

 ان نشر.فرد و علی صالحی، تهران: مهرب حسن دانایی

 ( 1389کالین، نائومی ،)ترجمة مهرداد شهابی و  داری فاجعه، دکترین شوک: ظهور سرمایه

 میرمحمد نبوی، تهران: نشر آمه.

 ( 1381کوزر، لوئیس ،)آیندة بنیانگذاران جامعه شناسی، های کالسیک در جامعه کاربرد نظریه-

 شناسی، گردآوری و ترجمة غالمعباس توسلی، تهران: نشر قومس.

 ( 1383لش، اسکات ،)ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز. مدرنیسم،شناسی پست جامعه 

 ( 1388لیندبلوم، چارلز ،)،ترجمة محمد مالجو، تهران: نشرنی. نظام بازار 

 ارزیابی »(، 1391زاده، عفت و چراغی، مهدی ) زاده، عصمت؛ مهدی محمدی یگانه، بهروز؛ مهدی

مرزی مهران بر توسعة نواحی روستایی؛ مطالعة موردی دهستان  های اثرات اقتصادی بازارچه

 .96 -79: 25شمارة  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،، «آبادمحسن

 بررسی سازوکارها و روند توسعة »(، 1391باقری، وحید ) مرادنژاد، جمال؛ پوربرات، حمیدرضا و

همایش ملی  اولین، «زی بانهگردشگری خرید در مناطق مرزی ایران؛ مطالعة موردی شهر مر

 .14 -1 زمین:گردی ایرانگردشگری و طبیعت

 ( تحلیل پتانسیل بازارچه1390منتظری، محمدعلی ،)  های مرزی و مبادالت تجاری در توسعة

، دانشکدة ادبیات و علوم ارشد جغرافیا نامة کارشناسیپایانشهری، مطالعة موردی شهرستان بانه، 

 انسانی مشهد، مشهد.
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 آذین.پناه، تهران: نشر گلترجمة کمال خالق اقتصاد سیاسی،(، 1386دل، ارنست )من 

 داری جهانی در دنیایی از دولت های ناراضی: سرمایه خانواده(، 1381سینزوود، آلن ) میک- 

داری در پایان هزاره: یک بررسی جهانی، مک سینزوود و همکاران،  سرمایه در کتاب ها، ملت

 نی، تهران: نشر دیگر.خاترجمة رستم خلیل

 ( 1389نوری، ساسان و یارویسی، محمد ،)«های قاچاق کاال در  کارکردهای پنهان و آشکار شبکه

تخصصی قاچاق کاالی استان کردستان؛  -مقاالت اولین همایش علمیمجموعه، «استان کردستان

 .572 -559ستان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرد علل، پیامد و راهکارها،

 ترجمة ناصر زرافشان، تهران: نشر آگه. مبانی اقتصاد سیاسی،(، 1387تین، پیوترایوانوویچ ) نیکی 

 ( 1386واندنبرگ، فردریک ،)گهر، تهران: نشر ، ترجمة عبدالحسین نیکشناسی جورج زیملجامعه

 توتیا.

 نداری بانه.فرما ،طرح توسعه گردشگری شهرستان بانه (،1383دوست، آرمان ) وطن 

 ( 1391هارمن، کریس ،)،ترجمة پرویز بابایی و جمشید نوایی، تهران: انتشارات نگاه. تاریخ جهان 

 ( 1391هاروی، دیوید ،)،زاده، تهران: نشر دات. ترجمة محمود عبداهلل تاریخ مختصر نئولیبرالیسم 

 ( 1386هال، استوارت،) ترجمة حسن  رن(،گفتار فهم جامعة مدرن )جلد پیدایش اقتصاد مدپیش

 مرتضوی، تهران: نشر آگه.
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