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چكیده
هدف اين مقاله پاسخ به اين سؤال است که يک بازار چگونه به وجود میآيد .اين موضوع از
خالل بررسی نحوۀ پیدايش ،شبکۀ روابط ،کنشگران و هنجارهای کار در بازار مرزی بانه در
استان کردستان ،مورد تحلیل قرار گرفته است .برای رسیدن اين منظور روش کیفی و
تکنیکهای مصاحبه ،مشاهده و بررسی اسنادی برای گردآوری دادهها استفاده گرديد.
چهارچوب مفهومی و نظری مطالعه حاصل نظريات کارل پوالنی ،مارک گرانووتر و ريچارد
سوئدبرگ در حوزۀ «جامعهشناسی اقتصادی جديد» است .نتايج بهدستآمده نشان میدهند
که شکلگیری بازار امری اتفاقی ،طبیعی يا منبعث از فرايندهای خودتنظیمگری نیست بلکه
نوعی «تأسیسِ» سیاسی ،حقوقی و مبتنی بر مناسبات جاری میان کنشگران و ريشههای
اجتماعی و فرهنگی آنان است .ضرورتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی منطقۀ
موردبررسی ،دولت را واداشته است با سیاستگذاریهای اقتصادی ،موجبات پیدايش
شبکهای از روابط ،کنشگران و هنجارهای کار در اشکال پايدار تحت عنوان «بازار مرزی»
فراهم آيد .بهعالوه ،يافتهها نشان میدهند در گذر زمان الگوی دادوستد مرزی ،میزان سازمان
يافتگی مناسبات اقتصادی ،تعداد و ماهیت نیروهای درون و بیرون بازار و مناسبات آنان با
يکديگر تغییرات قابلتوجهی داشته است.
واژگان کلیدی :بازار مرزی ،حکشدگی ،جامعهشناسی اقتصادی ،منفعت سیاسی ،منفعت
اقتصادی ،شبکه

 1پست الکترونیکیamirpanahi@atu.ac.ir :
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بیان مسئله
در مناطق مرزی ايران يکی از اَشکال عمدۀ تأمین معیشت ،تجارت مرزی است که به شیوههای
رسمی و غیررسمی در جريان است .تجارت مرزی از گذشتههای دور میان مردمانِ دو سوی مرز
متداول بوده است اما رونق و رسمیت دادن به آن به دست دولت در دو دهۀ اخیر ،موجب
شکلگیری پديدۀ جديدی در استانهای مرزی کشور به نام «بازار مرزی» شده است« .بازار
مرزی» محصول فرايند دادوستد و ورود کاالها از طريق معابر قانونی و نظارتشده و نیز معابر
غیررسمی و قاچاق است .دولتها با فراهمکردن بسترهای دادوستد در قالب سیاستگذاری،
تصويب قوانین و نهادسازی ،تجارت مرزی را همچون شیوهای برای سازماندهی اقتصادِ جامعه و
دستيافتنیترين راه برونرفت از توسعهنیافتگی در اين مناطق بدل کردهاند .تا جايی که اين
گونه اقدامات به طرز نانوشتهای زمینههای الزم برای مقبولیت و مشروعیت شیوههای غیررسمیِ
دادوستد مرزی را نیز فراهم آورده است .شکلگیری اين شیوۀ خاص اقتصادی در بستر زمان ،به
خلق و استمرار هنجارها ،قواعد ،بازيگران ،ارتباطات و نهادهای بسیاری منجر شده است .در اين
میان ،اطالعات و دانستههای ما دربارۀ ماهیت ،بنیانها ،روابط ،شیوهها و هنجارهای کار و نیز
انواع کنشگران در بازارهای مرزی ،ناچیز و ناقص و در بسیاری از موارد غیرمستدل است .اندک
مطالعاتی که دربارۀ بازارهای مرزی انجام شده است (سعیدی و اسماعیلزاده ،1387 ،محمودی،
 ،1384رازينی و باستانی،1381 ،گاندويت )2004 ،عمدتاً با رويکرد اقتصادی و تأثیرات آنها بر
درآمد و رفاه اقتصادی مرزنشینان و يا معطوف به بررسی عملکرد بازارچهها -يا سهم آنها در
اقتصاد ملی -بوده است .از اين رو ،با فقدان مطالعاتی مواجهیم که به اين موضوع بپردازد که
«بازار مرزی» چه مختصاتی دارد ،از چه گروهها و بازيگرانی تشکیل شده است ،چگونه کار
میکند و بر اساس چه مکانیزمهايی بازتولید میشود.
ماهیت ،عملکرد و آثار بازارهای مرزی میتواند در بسیاری از موارد از ديگر اشکال بازار
(برای مثال ،بازارهای سنتی ايران) متفاوت باشد .بهعالوه ،اين تفاوتها ممکن است در بین
بازارهای مرزی مناطق مختلف کشور نیز وجود داشته باشد .در حقیقت ،شیوههای فعالیت
اقتصادی ،با توجه به ضرورتهای زمانی و مکانی ،سیاسی ،فرهنگی و ،...بنیانها و صورتها و
محتواهای متفاوتی خواهند داشت .از اين رو ،پیدايش و استمرار اين نوع فعالیت اقتصادی و نیز
تأثیرات متفاوت آن بر جامعۀ شهری و روستايی ،از منظر مطالعات جامعهشناختی موضوع
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شايانتوجهی است .جامعهشناسان همواره به مطالعۀ ماهیت کنش اقتصادی و بازارها توجه نشان
دادهاند و در نظريۀ اجتماعی مدرن فهم بازار و مناسبات درونی و بیرونی آن از اهمیت خاصی
برخوردار است .از اين منظر ،درک سازماندهی اجتماعی و اقتصادی جامعۀ جديد ،به ايدههايی
وابسته است که به بازار و کنش اقتصادی مرتبطاند .با اين تفسیر ،مطالعۀ بازار کمک مهمی برای
فهم و تفسیر سازماندهی اجتماعی و اقتصادی در هر جامعهای به حساب میآيد.
يکی از مطرحترين بازارهای مرزی در ايران ،بازار بانه واقع در استان کردستان است.
شهرستان بانه در طول تاريخ با همسايۀ خارجی خود ،يعنی کردستان عراق مناسبات اجتماعی و
اقتصادی مستمری داشته است اما تا اوايل دهۀ  1370وسعت و شدت چندانی نداشت .شکل
غالب تأمین معیشت در اين شهرستان ،از پیش از انقالب اسالمی تا پايان جنگ ،کشاورزی و
دامداری بوده است و تغییرات اندکی در شیوۀ معیشت و قلمرو اجتماعی و فرهنگیاش رخ داده
بود .اما در دو دهۀ اخیر ،مناسبات اقتصادی با کردستان عراق ،بهواسطۀ تحوالت داخلی و
منطقهای و رونق تجارت مرزی ،از شدت و اهمیت ويژهای برخوردار شده است و با ايجاد بازار
بانه ،عالوه بر تبديل آن به يکی از پرترددترين بازارهای مرزی کشور ،تغییرات قابلتوجهی را در
ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به وجود آورده است .اگرچه بررسی اين تغییرات و
جهات آنها در بستر زمان از منظر جامعهشناختی و مطالعات توسعه حائز اهمیت است ،اما
مطالعۀ ماهیت ،چگونگی پیدايش ،بازيگران مهم و تأثیرگذار ،شبکههای روابط درون و بیرون
بازار و ...از اهمیت و اولويت بیشتری برخوردار است .بازار بانه بهعنوان پديدهای «حکشده»

1

در روابط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،در طول زمان شکل گرفته و صورت امروزی را پیدا
کرده است .بررسی نسبت آن با ساخت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی يا به عبارتی ديگر ،بررسی
«حکشدگی» کنشها و روابط بازار در شبکههای اجتماعی و همچنین حکشدگی شبکهها در
روابط اقتصاد سیاسی ،تصوير بهتری در مورد عملکرد بازار و فهم اثرات متفاوت آن و نیز نحوۀ
سازماندهی اجتماعی و اقتصادی در منطقۀ موردبررسی ارائه میکند .اين پژوهش با اين فرض که
فرايند ظهور بازار مرزی امری مستقل و منفک از ديگر ساختارهای اجتماعی نیست ،در پی
شناخت سازوکارهای متداخل در شکلگیری اين فرايند در پرتو کشف مناسبات قلمرو امر
اقتصادی با ساير حوزههای حیات اجتماعی است .امکان درک و تفسیر بهتر پیدايشِ اين نوع
1 Embedded
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فعالیت اقتصادی ،استمرار آن در گذر زمان و نیز تغییرات حاصل در ابعاد گوناگون جامعۀ شهری
و روستايی ،از طريق تحلیل شبکۀ روابط ،ماهیت کنشگران مختلف ،خلق هنجارها و قواعد
فعالیت در گذر زمان ،شیوههای گردش و توزيع کاالها و ...فراهم میگردد .در نتیجه ،بازار نه
صرفاً امری اقتصادی بلکه بهمثابه نهادی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مدنظر است .بنابراين،
سؤال اصلی پژوهش حاضر اين است که چه سازوکارهايی در پیدايش بازار بانه مؤثر بودهاند و
همچنان قوام و استمرار آن را تضمین میکنند؟ کنشگران چگونه منافع خود را از طريق
مکانیزمها ،روابط و مناسبات درون و بیرون بازار تأمین کرده و اين کنشها چگونه استمرار
میيابند؟

معرفی میدان تحقیق
شهرستان بانه در شمال غربی استان کردستان در فاصلۀ  260کیلومتری سنندج (مرکز استان) قرار
دارد .مساحت آن  1452/39کیلومتر مربع است .از شمال به استان آذربايجان غربی از جنوب و
مغرب به خاک عراق و از مشرق به شهرستان سقز محدود است .بانه حدود  120کیلومتر مرز
مشترک با عراق دارد و همسايه جنوبی آن  ،استان سلیمانیه عراق است (توکلی.)1354 ،
شهرستان بانه بر اساس تقسیمات کشوری تا سال  1325تحت عنوان «بخش» از توابع شهرستان
مهاباد بود .با شهرستانشدن سقز« ،بخش بانه» ضمیمۀ آن شد و در سال  1337تحت عنوان
شهرستان هويت مستقلی پیدا کرد و اکنون دارای  4شهر 4 ،بخش 8 ،دهستان و  194روستای
دارای سکنه است .اصطالح بازار در بانه کاربرد دوگانهای دارد :يکی «بازارچههای مرزی» واقع
در نقطه صفر مرزی که صرفاً گذرگاه و معابر ورود کاالها هستند و ديگری «بازار شهری» که
محل عرضه و توزيع کاالهای وارداتی اين معابر و نیز کاالهای واردشده از «خالءهای مرزی»
است« .بازار شهری» محل ظهور و نمايش بیرونی کلیت تجارت مرزی در اين منطقه است.
تمامی شهرت بانه بهواسطه همین بازار داخل شهر است که توجه خريداران مختلف را از اقصی
نقاط کشور به خود جلب کرده است.
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مبانی نظری
جامعهشناسی اقتصادی جدید
در مطالعۀ بازار دو رويکرد نظری عمده وجود دارد :نظريۀ اقتصادی و نظريۀ جامعهشناختی.
نظريۀ اقتصادی در توجیه منطق کنش اقتصادی بر حداکثرسازی سود و استقالل آن از سپهر
اجتماعی تأکید دارد و نظريۀ جامعهشناختی پديدۀ اقتصادی را در پیوند با ساختارهای اجتماعی،
زمینههای تاريخی و اخالقی مورد تحلیل قرار میدهد .سنت انديشۀ جامعهشناختی در طول
تاريخ بر اساس ترديد دربارۀ درستی و واقعبینانهبودن مدلهای اقتصادی بنیان نهاده شده است.
بنابراين ،نوعی ستیز و مجادله بین تفسیر بازار و مبادله بهمثابه امری فنی و کامالً «خودانگیخته» و
تفسیر آن (اسلیتر و تونکیس )1390 ،به منزلۀ برآيندی از مجموعۀ استراتژیهای سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،وجود دارد .رويکرد نظری ما در اين پژوهش مبتنی بر
ديدگاههای مطرح در جامعهشناسی اقتصادی است .بنیانگذاران جامعهشناسی همگی به مطالعۀ
قلمرو اقتصاد عالقهمند بودند و آثار درخشانی در اين حوزه تولید کردهاند (سويدبرگ.)1991 ،
اما بعد از جامعهشناسان کالسیک تا اوايل دهۀ - 1980به استثنای کارهای پارسنز و اسملسر و
همچنین جامعهشناسی صنعتی که البته هیچکدام نتوانستند جايگاه درخوری پیدا کنند -تالش
چندان مهمی که نگاه جدی و عمیق جامعهشناسان به اقتصاد را برگرداند ،ديده نشد .ارزيابی
مجدد آثار اولیۀ کارل پوالنی 1در حوزۀ انسانشناسی اقتصادی آغاز مناسبی برای شکلگیری
جامعهشناسی اقتصادی جديد بود (گرانووتر و سوئدبرگ .)1992 ،مارک گرانووتر 2در سال
 1985با انتشار مقالۀ «کنش اقتصادی و ساخت اجتماعی :مسألۀ حکشدگی» الهامبخش احیای
جامعهشناسی اقتصادی گرديد .گرانووتر از چیزی به نام «جامعهشناسی اقتصادی جديد» 3نام
میبرد و تأکید میکند که جامعهشناسی میبايد مستقیماً بر مطالعۀ نهادها و مسائل محوری
اقتصاد تمرکز کند و از درگیرشدن به موضوعات حاشیهای اقتصاد بپرهیزد .وی اين ديدگاه را در
مقابل «جامعهشناسی اقتصادی قديم»( 4جامعهشناسی صنعتی و ديدگاههای جامعه–اقتصاد
پارسنز ،اسملسر و ويلبرت مور) مطرح کرد (گرانووتر.)1990 ،

1 Karl Polanyi
2 Mark Granovetter
3 New economic sociology
4 Old economic sociology
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ريشههای جامعهشناسی اقتصادی جديد را بايد در انديشۀ پوالنی جستجو کرد .پوالنی با
انتقاد از نظام اقتصاد بازار ،جای پای محکمی برای ورود تحلیلهای جامعهشناختی به قلمرو
اقتصاد باز کرد .کتاب تحول بزرگ« ،قویترين نقدی را فراهم میکند که تا کنون دربارۀ
لیبرالیسم بازار به عمل آمده است ،قویترين انتقاد از اين باور که هم جوامع ملی و هم اقتصاد
جهانی را هم میتوان و هم بايد از راه بازار خودتنظیمگر سازماندهی کرد» (پوالنی.)12 :1391 ،
به اعتقاد پوالنی ،تالش انقالب در قرن نوزدهم انگلستان ارائۀ نوعی اقتصاد جديد بود که همه
چیز آن حول بازار قرار داشته باشد و هیچ قدرت مذهبی يا سیاسی در مسائل آن دخالت نکند؛
همه چیز بايد توسط بازار خودتنظیمگر تعیین شود .در دهههای  1840و  1850قوانینی برای
تحقق اين پروژه در عمل شکل گرفت .اين امر زمین و نیروی کار را به کاالهای عمومی تبديل
کرد که در صورت تمايل میتوانستند در بازار خريد و فروش شوند .بهعالوه ،تعیین ارزش پول
از مقامات سیاسی گرفته و به بازار داده شد (پوالنی .)2001 ،از نظر پوالنی ،ادامۀ اين روند فقط
به فاجعه انجامید؛ زيرا زمانی که کنشهای اقتصادی تحت تسلط اقتدار غیراقتصادی يا اجتماعی
نباشند ،به کنشهای تخريبی بدل میشوند .اين باور يادآور يکی از مشهورترين آوردههای
پوالنی برای انديشۀ اجتماعی يعنی مفهوم «حکشدگی» 1است .اين مفهوم ،باور نظريۀ اقتصادی
مبنی بر خودتنظیمگری بازار را به چالش میکشد .حکشدگی بر اين امر داللت دارد که اقتصاد
مستقل نیست بلکه تابع مذهب ،سیاست و مناسبات اجتماعی است .از نظر پوالنی ،اين ويژگی
همواره در اقتصادهای ماقبلمدرن وجود داشته است اما در نظام بازارِ خودتنظیمگر به جای
تابعیت اقتصاد از جامعه ،اين جامعه است که تابع و ملحقۀ منطق بازار است« .سرانجام ،به همین
دلیل است که کنترل نظام اقتصادی از سوی بازار ،پیامد چشمگیری برای کلیت سازماندهی
جامعه دارد :اين دقیقاً يعنی ادارۀ جامعه همچون ملحقۀ بازار .به جای اينکه نظام اقتصادی در
مناسبات اجتماعی حک شود ،مناسبات اجتماعی در نظام اقتصادی حک میشود» (همان.)60 ،
پوالنی برای صورتبندی نظريۀ خود ،بین شیوههای سازماندهی اقتصاد مدرن و پیشامدرن
تمايز قائل میشود و میگويد «پیش از روزگار ما هرگز هیچ اقتصادی وجود نداشته است که،
حتی در اصول ،تحت کنترل بازارها بوده باشد .علیرغم همآوازی اورادِ دانشگاهی که در قرن
نوزدهم بیوقفه در جريان بود ،منفعت و سود حاصل از مبادله هرگز در گذشته نقش مهمی در
1 Embeddedness
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اقتصاد بشر ايفا نمیکرد» (پوالنی .)45 :2001 ،وی با تکیه بر پژوهشهای انسانشناختی برای
برجستهساختن اين تمايز ،تأکید میکند «کشف برجستۀ پژوهشهای تاريخی و انسانشناسانۀ
جديد عبارت از اين است که نظام اقتصادی انسان علی االصول در مناسبات اجتماعیاش
غوطهور است .انسان عمل نمیکند تا از منفعت فردیاش در تصاحب کاالهای مادی حفاظت
کند بلکه عمل میکند تا از منزلت ،مطالبات و امتیازهای اجتماعیاش صیانت نمايد» (همان،
 .)48در جوامع پیشاصنعتی ،پديدههايی نظیر تجارت ،پول و بازار از انگیزهها الهام میگیرند نه از
سود .زندگی اقتصادی در اين جوامع بر اساس معامله به مثل يا بازتوزيع بنا نهاده شده است و
مکانیزمهای بازار حق تسلط بر زندگی اقتصادی را نداشتند :عرضه و تقاضا نقشی در تعیین
قیمتها ايفا نکردهاند بلکه در عوض سنت و مراجع سیاسی تعیینکننده بودند .اما در جوامع
مدرن دقیقاً بازار است که تمام زندگی اقتصادی را تعیین میکند .منطق جديدی بر اين جوامع
حکومت میکند ،منطقی که به دنبال ديکتهکردن اين مسأله است که کنش اقتصادی نبايد در
جامعه حک شده باشد .به طور خالصه ،انقالب صنعتی فقط جامعهای را خلق کرده است که در
نظريۀ اقتصاد صوری تصوير شده است (گرانووتر و سويدبرگ .)10 :1992 ،پوالنی راهحل
کاهش مخاطرات ناشی از اقتصاد بازار را در حکشدگی مجدد اقتصاد در مناسبات اجتماعی
میداند« .اقتصاد بايد دوباره حک شود و کنترل سیاسی بر آن از نو ايجاد گردد» (سويدبرگ؛
 .)47 ،1391اقتصاد میبايد بهواسطۀ مقرراتگذاری و هنجارهای سیاسی ساخت پیدا کند .بازار
الزم است تحت تعیّن سیاسی ،نهادی و قانونی قرار گیرد .از اين رو ،امری «تأسیسی» 1است؛
مفهوم تأسیسیبودن (پوالنی ،)1992 ،ريشه و منشأ اقتصاد را در رسوم ،قوانین و نهادهايی قرار
میدهد که به طرق مختلف وضع میشوند و بر عملکرد بازار حاکمند .پیدايش بازارها را بايد
بهعنوان بخشی از شکلگیری دولت در نظر گرفت (فلیگ اشتاين.)1996 ،
همانطور که اشاره شد ،يکی از جامعهشناسان مؤثر در احیای جامعهشناسی اقتصادی
گرانووتر است .وی بیشتر از پوالنی تالش کرده است نظريهای جامع در باب «حکشدگی» ارائه
کند .او طرح اولیۀ «حکشدگی» را برای تجديد حیات مطالعۀ جامعهشناختی زندگی اقتصادی
ارائه کرد (اسملسر و سويدبرگ .)53 :2005 ،گرانووتر محور ايدههای خود را به اين صورت
مطرح مینمايد :منتقدانی که در پی اصالح بنیانهای علم اقتصاد برآمدهاند ،خود اقتصاددان
1 instituted

 94مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره یک ،بهار و تابستان 1397

بودهاند .حملۀ آنها به مفهوم کنش عقالنی بود که مفهوم رايجی در علم اقتصاد است .در اينجا
استدالل من اين است که ويژگی بنیانی ديگری در نظريۀ اقتصادی نئوکالسیک نیز وجود دارد که
بهخوبی میتوان به آن تاخت؛ اين فرضیه که کنشگران اقتصادی تصمیمات خود را مستقل از
ديگران -مستقل از ارتباطات اجتماعی -اخذ میکنند .من اين فرضیه را تصمیمگیری «منفردانه»
مینامم (سويدبرگ.)55 :1391 ،
گرانووتر تعريف مشخصی از حکشدگی ارائه نمیکند اما در بخشهايی از مقالۀ اشارهشده
اظهار میدارد که «کنشگران بهعنوان افراد اتمیزه و منفردِ جدا از زمینه اجتماعی رفتار نمیکنند يا
تصمیم نمیگیرند ،آنان همچنین کورکورانه از تجويزهايی که توسط گروهبندیهای اجتماعیشان
برای آنها نگاشته شده است ،پیروی نمیکنند .بلکه تالشهای آنان برای کنشهای هدفمند ،در نظام
در حال جريان روابط اجتماعی حک شده است» (گرانووتر .)487 :1985 ،در اين معنا از
حکشدگی« ،شبکه»1ها نقش محوری دارند .شبکه را میتوان «بهعنوان تودهای از کنشهای متقابل
بین بسیاری از مردم که ممکن است در زمانها و مکانهای مختلف روی دهند توصیف کرد»
(بروگمن .)14 :1389 ،به عبارت دقیقتر« ،شبکه» بر مجموعۀ منظمی از پیوندها و ارتباطات
اجتماعی همسان در میان افراد يا گروهها داللت دارد .کنشِ عضوی از شبکه ،کنشی «حکشده»
است ،زيرا در کنش متقابل با ساير افراد ابراز شده است .به اعتقاد گرانووتر ،رويکرد شبکه کمک
میکند تا نهتنها از تلۀ مفهومی افرادِ منفرد اجتناب ورزيم بلکه همچنین از دام نظريههايی که بر
تکنولوژی ،ساختار مالکیت ،يا فرهنگ بهعنوان تبیینکنندۀ انحصاری رويدادهای اقتصادی تأکید
میکنند ،خالصی يابیم .مفهوم «شبکه» بهويژه در تحلیل جامعهشناختی اقتصاد مفید است؛ زيرا به
واقعیت تجربی و ملموس بسیار نزديک است .اين رويکرد موجب میشود از اشتباهات رايج در
نظريۀ اقتصادی کالسیک ،نهادگرايان اقتصادی جديد و برخی تحلیلهای انتزاعی جامعهشناختی
اجتناب کنیم (گرانووتر و سويدبرگ؛ .)9 ،1992
تأکید گرانووتر بر مفهوم شبکه با انتقاد از نظريۀ حکشدگی پوالنی همراه است .به اعتقاد
وی« ،در صورتی که رويکرد شبکه را در مورد انواع جوامعی که پوالنی در موردشان بحث
میکند به کار گیريم و نگاه دقیقتری به ساختار اجتماعی آنها بیندازيم ،به طور قابلمالحظهای
سطوح متنوعی از حکشدگی را میيابیم -هم در جوامع ماقبل صنعتی و هم در جوامع صنعتی.
1 Network
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همانند جوامع سرمايهداری برخی جوامع اولیه و ماقبل صنعتی نیز وجود دارند که مردم در آنها
به دنبال کسب سود هستند -بهعنوان مثال برخی قبايل مالنزی در شمال استرالیا .و چنانچه در
جوامع سرمايهداری دقت نمايیم درمیيابیم که آن طور که پوالنی تصور میکرد ،کنش اقتصادی
«فکشده»[ 1از ساختارهای اجتماعی] نیست .کمابیش کنشهای اقتصادی به شیوههای متفاوتی
حک شدهاند .خالصه آنکه تحلیل شبکه میتواند به حل بسیاری از مسائلی که به طور سنتی از
نظريۀ جوهری پوالنی نشأت گرفتهاند ،کمک کند» (همان .)10 ،از نظر گرانووتر« ،تمام اقتصادها
حک شدهاند و [حتی] ادعا میکند که حکشدگی اقتصادهای ماقبلسرمايهداری کمتر از آن
چیزی است که پوالنی میگويد .وی اين موضع را با طرح «وضعیت حکشدگی ضعیف» 2در
مقابل «وضعیت حکشدگی قوی» 3بیان میکند» (سويدبرگ .)56 :1391 ،به عبارت ديگر« ،در
اقتصادهای نابازار ،عقالنیت صوریِ بیشتری از آنچه تفکیک قاطع پوالنی روا میدارد ،وجود
دارد و اقتصادهای بازار هم بیش از آنچه اين تفکیک مجاز میداند در شبکههای اجتماعی ريشه
دارند .بنابراين بهراحتی نمیتوان از ريشهداری 4اقتصادی برای تفکیک جامعههای بازار (يا
مدرن) از جامعههای نابازار(يا پیشامدرن) استفاده کرد .برخالف نظر پوالنی ،مدرنسازی اقتصاد
نشاندهندۀ تغییراتی در شکل و اندازۀ ريشهداری اجتماعی بازار است نه بیانگر «از ريشه
درآمدن» همهجانبۀ بازار از مناسبات مربوط به يک بافت اجتماعی گستردهتر» (اسلیتر و تونکیس،
.)169 :1390
در حالی که رهیافت غالب در جامعهشناسی اقتصادی بر اهمیت روابط اجتماعی -آن طور
که گرانووتر بیان میکند -برای فهم بهتر اقتصاد تمرکز کرده است ،استدالل ريچارد سويدبرگ

5

اين است که ضمن حفظ اهمیت اين مطلب ،بحث منفعت را نیز بايد به طور برابر وارد تحلیل
کرد و به آن اهمیت داد .نهادها را بايد بهمثابه منظومههای متمايز منافع و روابط اجتماعی ديد.
نمیتوان پويايی انواع مختلف سازمانهای اقتصادی و اجتماعی را بدون درک اين مسأله فهمید
که ساختارهای آنها با ترکیب منافع و روابط اجتماعی تعیین میشوند .جامعهشناسی اقتصادی که
1 Disembedded
2 Weak embeddedness position
3 Strong embeddedness position

 4مترجم از واژۀ ريشهداری به جای حکشدگی استفاده کرده است .ما برای حفظ امانت عیناً واژۀ ترجمهشده را
نقل کردهايم.
5 Richard Swedberg
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از نقش منافع غفلت ورزد ،با خطر جزئیپردازی و کوچکشدن روبهروست و همین مسأله بر
بررسی روابط اجتماعی که مهمترين مسألۀ جامعهشناسی اقتصادی است ،تأثیر میگذارد و نیز
نتايج بهدستآمده دربارۀ کنش اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد (اسملسر و سويدبرگ؛
.)10-4 ،2005
از نظر سويدبرگ ( )1991توجه به منفعت به هیچ وجه بینش جديدی نیست ،زيرا وبر و
ديگران آن را قبالً نشان دادهاند .اما اين موقعیت در بیشتر بخشهای جامعهشناسی اقتصادی
مدرن فراموش شده است .مفهوم منفعت از آن هنگام که اقتصاددانان پايان قرن نوزدهم تسلیم
نوعی تحلیل مفهوم چندبعدی و پیچیده از منفعت شدند و در آثار متفکرانی مانند توکويل و
جان استوارت میل يک تقسیمبندی از اين مفهوم ظاهر شد ،دچار نوعی تقلیلگرايی شد و با
منفعت شخصی برابر دانسته شد .بدين ترتیب ،منافعْ آغاز و پايان هر تحلیل شد .مشکل چنین
رويکردی اين است که توجه به منافع غیراقتصادی را از بین میبرد .يک دلیل برای اينکه چرا
مفهوم منفعت از پويايی متمايزی برای تحلیل برخوردار است ،اين است که منفعت مردم را به
کنش وامیدارد .بهعالوه ،اين مفهوم نیرويی عرضه میکند که مردم را بیدار کرده و آنان را در
سراسر روز به کارهای سخت وادار میکند و در ترکیب با منافع ديگران نیرويی ايجاد میکند که
کوه را به حرکت درمیآورد و جوامع جديدی میسازد (سويدبرگ .)372-369 :1391 ،منافع
پیوند خاصی با روابط اجتماعی دارند و از طريق روابط اجتماعی بیان و تعريف میشوند .تمام
منافعْ اجتماعی محسوب میشوند ،از آنجا که :اوالً ،منافع بخشی از جامعهای هستند که افراد در
آن متولد میشوند؛ ثانیاً ،وقتی فردی تالش میکند منافع خود را درک کند ،بايد منافع ديگران را
نیز مدنظر قرار دهد (اسملسر و سويدبرگ؛ .)2005
چارچوب نظری پژوهش حاضر با الهام از نظريات فوق الذکر ،بازار مرزی را نه بهمثابه امری
طبیعی يا خودانگیخته بلکه بهعنوان پديدهای حکشده در روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی
جامعه در نظر میگیرد .بازار پديدهای است که بهواسطۀ استراتژیهای مختلف سیاسی ،قانونی،
اقتصادی و نیز مناسبات و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان کنشگرانْ خلق و بازتولید میشود.
اقتصادْ محصول ارتباط متقابل الزامات و نیروهای اجتماعی با نهاد سیاست است .در نتیجه ،با
حکشدگی دوگانه مواجهیم؛ حکشدگی کنش اقتصادی در مناسبات اجتماعی و حکشدگی در
مناسبات سیاسی .پیدايش بازارها را بايد بهعنوان بخشی از کارکردهای دولت و ساخت اجتماعی
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در نظر گرفت .تعامالت اقتصادی فقط با توجه به شبکههای حکشده در روابط اجتماعی و
فرهنگی فهمپذير نیست بلکه ضروری است تار و پود کنشهای اقتصادی را در روابط و
تصمیمات سیاسی نیز جستجو کرد .از اين منظر ،بازارْ شبکه يا منظومهای از مناسبات ،بازيگران،
نهادها و منافع مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است به طوری که روابط کنشگران ،منافع،
انتظارات رفتاری و ساختارهای نمادين در درون اين منظومه ايجاد ،بازنگری و اصالح میشوند.

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی انجام شده است .پژوهش کیفی «پژوهشی است که
يافتههايی تولید کند که با توسل به عملیات آماری يا ساير روشهای شمارشی حاصل نیامده
باشد .در اين پژوهش دادهها معموالً از مصاحبه و مشاهده حاصل میشود؛ اما میتواند شامل
مدارک ،فیلمها و نوارهای ويدئويی ،و حتی دادههای کمی شده برای منظورهايی خاص نظیر
سرشماری هم باشد» (استراوس و کربین .)32 :1390 ،جامعۀ تحقیق همۀ افراد و گروههای فعال
در بازارند .در اوايل ،با بررسی اکتشافیْ اطالعات پايهای در مورد گروههای تشکیل دهندۀ بازار،
مطلعان محلی و نهادهای دولتی تأثیرگذار در داد و ستد مرزی به دست آمد و در مراحل بعدی
بر اين مجموعه تمرکز شد .به همین دلیل ،بهدفعات از مسیرها و معابر واردات کاال ،روستاهای
نوار مرزی ،محیط و فضای بازار بازديد انجام شد .برای دسترسی به کنشگران بازار ،روش
«گلوله برفی»( 1فلیک )1391 ،بسیار راهگشا بود .با معرفی بازاريان توسط افراد سرشناس محلی
و برقراری ارتباط نزديک با آنان ،زمینۀ ورود به داخل گروههای بازار مهیّا گرديد .مصاحبهها تا
جايی ادامه پیدا کرد که اطالعات تکراری شده و دادۀ جديدی به دست نمیآمد .برای تحلیل
دادهها از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد .اين روش «يکی از روشهای کالسیک تحلیل
دادههای متنی است .يکی از ويژگیهای برجستۀ اين روش استفاده از مقولههايی است که غالباً
از الگوهای نظری اخذ شدهاند؛ مقولهها روی دادهها اعمال میشوند .مقولههايی ضرورتاً بر
اساس اين دادهها تدوين نشدهاند .در اين روش برخالف ساير رويکردها هدف تقلیل
دادههاست» (همان .)347 ،تالش شد متن به شیوهای قاعدهمند و گامبهگام ،به واحدهای تحلیلی
تقسیم شود و مقولهها بر اساس جنبههای نظریِ ويژه تکوين يابند .در اينجا ،هدف نه شمارش
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تکرار مقولههای کامالً دقیق و از پیش تعیین شده ،بلکه دستيافتن به ژرفای ادراکی و تفسیری
متون مورد تحلیل است.

یافتههای پژوهش
پیدایش بازار؛ گذر به داد و ستد سازمانیافته
بانه ،شهری کوچک و گمنام در استان کردستان ،در زمانی کمتر از دو دهه جايگاهی پیدا کرد که
نام و آوازۀ آن در اکثر نقاط ايران شنیده میشود و به «بازار کاالهای ارزان» ملقب شده است .اين
تحول اتفاقی نبود بلکه ادامۀ روندی بود که از دههها قبل و در اثر مراودات اقتصادی و اجتماعی
با کردستان عراق حاصل شده بود .اين مراودات تا اواسط دهۀ  1370چندان تحولآفرين نبود .از
اين زمان به بعد ،بانه سفری را آغاز کرد که از همۀ رخدادهايی که سالیان سال به خود ديده بود
هیجانانگیزتر و تحولآفرينتر بود .درک پیدايش بازار مستلزم نگاه به گذشتۀ روابط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی اين شهر است .روابط دو سوی مرز از گذشتههای دور با يکديگر برقرار بوده
(کوچرا ،1377 ،برزويی ،1378 ،توکلی )1354 ،و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است .با
تمرکز بر نقاط عطف تاريخ داد و ستد مرزی در اين منطقه میتوان مراحل مختلف تکوين بازار
را مشخص کرد .عملکرد نهاد سیاست و نیروهای اجتماعی در هريک از اين مراحل کمیت و
آرايش نیروهای متداخل در مناسبات اقتصادی را تحث تأثیر قرار داده است .مرحلۀ نخست،
ازدوران حکومت پهلوی اول تا سالهای اولیۀ انقالب اسالمی است .مناسبات مرزی در ابتدای
اين دوره ،در خأل وجود حکومت مرکزی قدرتمند ،بر پايۀ نزديکی جغرافیايی و اشتراکات
فرهنگی و اجتماعیْ آزادانه جريان داشت .از اين طريق ،هم پیوندهای فرهنگی و اقتصادی
بازتولید میشد و هم ضمن ساختهشدن پیوندهای جديدتر ،بنیان مناسبات اقتصادی در آينده
ريخته میشد .شرايطی نظیر فاصلۀ زياد از مرکز و مناطق تجاری کشور ،فقدان راههای ارتباطی
مناسب که هزينههای داد و ستد را چند برابر افزايش میداد ،مراودات دو سوی مرز را تشديد
میکرد .روابط در سطوح مختلف مردمی و قدرتهای محلی برقرار بود .قدرتهای محلی
(خوانین) با سلیمانیۀ عراق ارتباطات نزديکی داشتند و از نفوذ و اقتدار در هر دو سوی مرز
برخوردار بودند .محمد رشیدخان يکی از خوانین بانفوذ بانه مالک بسیاری از آبادیهای
کردستان عراق نیز بود (توکلی .)1354 ،رفتار مردمان دو سوی مرز ،برخواسته از الزامات
اقتصادی و اجتماعی ،تحت تنظیمِ هنجارها و آداب خاصی در آمده بود .از آن جمله« ،مقرراتی
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تحت عنوان «آيیننامۀ تعلیف» وجود داشت که بر اساس آن عشاير مرزی هنگام بهار گلههای
خود را به منظور چراندن در خاک همسايه میبرند» (خلیلی عراقی .)213 :1328 ،هیوا يکی از
مطلعان محلی در اين زمینه میگويد:
«در ايام چَرا ،مرزنشینان بهراحتی در مراتع کنار هم قرار میگرفتند .همديگر را بهخوبی
میشناختند و در مورد مسائل مختلف گفتوگو میکردند .از پسران و دختران دم بخت خود
صحبت میکردند و در بسیاری از موارد پیوندهای خويشاوندی و فرصتهای ازدواج برای
فرزندانشان فراهم میگرديد .مشتری هم برای اجناسی که هرکدام يک از طرفین داشتند پیدا
میکردند .از نیازها و کمبودهای يکديگر حرف میزدند .وقتی خبردار میشدند که چه اجناسی
میخواهند قرار میگذاشتند و در روزهای آتی برای هم میبردند» (مصاحبه با هیوا 70 ،ساله،
مسجد جامع.)1392/1/16 ،
در اين دوره ،يگانه نیروی برخوردار از اقتدار سیاسی و اقتصادی قدرتهای محلی بودند که
توانستند تا دوران اصالحات ارضی نفوذ خود را حفظ کنند .همگام با سیاستهای تمرکزگرايانه،
پای دولت مرکزی نیز بهعنوان کارگزار مهم به منطقه باز شد .ساختن استحکامات مرزی برای
کنترل عبور و مرور اقدام عاجلی بود که در جهت سیاستهای تمرکزگرايانه و تشکیل دولت
مطلقه صورت گرفت .محمدرضا خلیلی عراقی در کتاب خاطرات سفر به آذربايجان و کردستان
در سالهای دهۀ  1320مینويسد« :قبالً از مرزهای اين منطقه به طريقی حفاظت میشد که شعاع
عمل آنها محدود بود ،قاچاقچیان و عشاير مسلح عراقی برای دستبرد زدن به هیچ وجه احتیاج به
عبور از پای برج [نگهبانی] را نداشتند[ ...برای غلبه بر اين مشکل] اصل تمرکز و تحرک قوا و
ساختن دژها در دستور کار قرار گرفت ...يکی از نمونههای خوب اين دژها «اراندژ» است که در
قصبۀ «بلکه» [بانه] واقع شده است و ديگری دژ سیرانبند بانه است» (خلیلی عراقی:1328 ،
 .)207دولت مرکزی ايران نگران نفوذ و سرايت مسائل کردستان عراق به داخل کشور بود و
تالش میکرد تا جای ممکن مراودات مرزی را محدود و تحت نظارت در آورد .طبعاً چنین
اقداماتی داد و ستد اقتصادی را تحت الشعاع قرار میداد .دولت در صدد بود هم قدرتهای
محلی را تضعیف کند و تحت کنترل درآورد و هم آنکه ضمن نظارت بر عبور و مرورهای
مرزی ،روشها و چارچوبهای قانونی برای توسعۀ روابط بین مرزی ايجاد کند .از دهۀ 1330
هجری شمسی به بعد بود که اقداماتی نظیر توافق مشترک دولتهای وقت ايران و عراق برای

 100مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره یک ،بهار و تابستان 1397

محدوديت عبور و مرور غیرقانونی از مرزها ،بهويژه در شکل جمعی آن (معصومی و قاسمی،
 ،)1390و تصويب «اليحۀ تشويق صادرات و صدور پروانه» که در آن تسهیالتی برای مرزنشینان
در نظر گرفته شده بود (جمعهپور و علی طالبی )1391 ،اجرا شد .بعدها تسهیالت و امتیازات
مرزنشینان افزايش يافت و در سال  1344فعالیت مرزنشینان با عنوان قانون مبادالت مرزی
تکمیل شد و به تصويب هیأت دولت رسید (محمودی.)1384 ،
اين سیاستها و قوانین اگرچه گامهای مهمی برای نهادينهکردن مناسبات اقتصادی مرزی
بود اما به داليل توسعهنیافتگی دو سوی مرز ،شرايط اقتصاد جهانی و تحوالت منطقهای نتوانست
تغییرات اساسی در ساخت اقتصادی و اجتماعی منطقه ايجاد نمايد .بنابراين ،تا سالهای ابتدايی
انقالب اسالمی همچنان ترددهای انفرادی با محوريت تأمین معاش و در مقیاس محلی وجود
داشت .میتوان گفت مهمترين ويژگی دورۀ اول ،اقدامات قانونی و حقوقی برای تنظیم مناسبات
اقتصادی بینمرزی و ترددهای غیرمنظم و مبتنی بر ضرورتهای شغلی در ايام کمیابی
محصوالت و کاالهای اساسی بود .در اين دوره ،نگاه دولتها عمدتاً برخواسته از نگرانیهای
سیاسی و امنیتی و معطوف به کنترل مرزها و محدودکردن مراودات مرزی بود .بنابراين ،روابط
اقتصادی بینمرزی نوسانات زيادی داشت و به همین دلیل تغییر چندانی در ساخت اقتصادی،
نیروهای اجتماعی و اقتصادی و شیوههای مرسوم و سنتی داد و ستد به وجود نیامد.
مرحلۀ دوم مناسبات تجاری از سالهای اولیۀ انقالب اسالمی و خأل قدرت سیاسی ناشی از
آن در منطقه آغاز شد و تا پايان جنگ تحمیلی و شروع دورۀ سازندگی ادامه يافت .در اين
سالها استان کردستان ملتهب بود .احزاب محلی از خأل قدرت ناشی از سقوط رژيم شاه برای
به دست آوردن خودمختاری (جاليی پور )1385 ،بهرهبرداری کردند .در چنین فضايی ،ارتباطات
شهرهای مرزی با کردستان عراق در ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آزادانه صورت
میگرفت .شرايط سیاسی حاکم ،به داد و ستد میدان داده بود« .نزديک به دو سال بعد از انقالب
به دلیل نبود کنترل مرزی شديد ،رفتوآمدها که قبالً قاچاقی بود ،تا حدود زيادی آزاد شد .در
اين برهه خريد و فروش کاالهای گوناگون انجام میگرفت و در خالل جنگ نیز تا حدودی
تداوم داشت .کاالهای خوراکی نظیر قند ،شکر ،روغن ،برنج و کاالهای صنعتی مانند تلويزيون،
راديو ضبط و پارچه از عراق وارد بانه میشد و از آنجا به ديگر شهرهای ايران ارسال میگشت»
(امین زاده .)108 :1390 ،اين وضعیت دوام چندانی نداشت ،کنترل مجدد دولت مرکزی بر
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منطقه که توأم با رويکرد امنیتی و سیاسی بود و همچنین شرايط جنگی دهۀ ( 1360مقصودی و
دربندی )1391 ،ترددهای مرزی را تحت الشعاع قرار داد .نهتنها شرايط باثباتی برای پیدايش
بازار به وجود نیامد بلکه توسعۀ زيرساختهای اقتصادی در منطقه تا مدتها در هالهای از ابهام
فرورفت.
در پايان جنگ شرايط تغییر کرد .اين آغاز مرحلۀ سوم تحوالت اقتصادی در منطقه است که
تا به امروز ادامه يافته است .پايان جنگ ،روی کار آمدن دولت سازندگی و تحوالت رخداده در
آن سوی مرز بستر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی الزم برای پیدايش بازار را فراهم کرد .پس از
حملۀ رژيم صدام حسین به کردستان عراق و آوارگی ساکنان اين مناطق ،ايران از پذيرش
آوارگان استقبال کرد و پناهندگان زيادی در ايران ساکن شدند(اکبری .)1388 ،اين اقامتها از
زمینههای مؤثر آشنايی با فرهنگ ايرانی و ايجاد انگیزه برای مصرف کاالهای ايرانی و نیز آشنايی
و تعمیق بیشتر پیوندهای ايرانیان با کردستان عراق بود .اثرات اين ارتباطات را میتوان در
حضور تجار کُرد عراقی در شهرهای عمدۀ ايران و همچنین حضور تجار غیرکرد ايرانی در
شمال عراق مشاهده کرد .شهردار اسبق بانه در اين زمینه میگويد:
«بسیاری از آوارگان کرد عراقی به داد و ستد اقتصادی در ايران پرداختند .برای نمونه،
اتومبیلهای عراقی به وفور در شهرهای کردستان و حتی ديگر شهرهای ايران وارد شد .در
دولت سازندگی نیز مجوزهای زيادی برای ادارات دولتی و افراد خاص مخصوصاً قضات صادر
میشد و آنها اقدام به واردکردن انواع اتومبیل لوکس و ماشینآالت عمرانی از مرز بانه میکردند»
(مصاحبه با شهردار اسبق بانه.)1393/1/28 ،
الزامات بعد از جنگ ،تغییر سیاستهای دولت به سمت بازسازی اقتصادی و میداندادن به
دولتمردانِ حامل ارزشهای سرمايهدارانه را توجیه میکرد .عمدهترين جهتگیری دولت در اين
مقطعْ در قالب رويکرد اقتصادی تعريف میشود (مقصودی و دربندی )1391 ،و
محرومیتزدايی از مناطق قومی که بیشتر شامل مناطق مرزی يا سرحدی هستند ،بسیار رايج شد.
مهمترين شیوۀ «محرومیتزدايی» نیز توسعۀ مبادالت اقتصادی مرزی بود نه چیز ديگر .در اين
مقطع زمانی ،ورود کاالهای قاچاق از شمال عراق به بانه افزايش يافت .استمرار اين مبادالت
دولت را بر آن داشت با درک موقعیت و فرصتهای پیشآمده ،مبادالت موجود را نهادمند و
قانونی کند و در مناطق مرزی مکانهايی را تحت عنوان «بازارچههای مشترک مرزی» به وجود
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آورد .بنابراين ،در سال  1367به صورت عملی اقدام به تأسیس بازارچههای مشترک مرزی کرد.
بازارچۀ مرزی بانه در روستای سیرانبند در سال  1373ايجاد شد .تا سال  1388تعداد کل اين
بازارچهها در کشور به  57بازارچه رسید (معصومی و قاسمی.)161 :1390 ،
تحوالت عمیقتر در مناسبات بازار در اوايل دهۀ  1380به وقوع پیوست؛ يعنی زمانی که
آمريکا و انگلیس به عراق حمله کردند و دولت بعث سقوط کرد .حملۀ نظامی آمريکا برای
کردستان عراق نقطۀ عطف تاريخی مهمی به حساب میآيد« .کردستان عراق پس از شکست
صدام از نیروهای ائتالف در سال  1991در جنگ کويت و نیز سقوط دولت بعث پس از حمله
آمريکا و انگلیس در سال  2003میالدی به صورت يک پديدۀ ژئوپلیتیکی فعال در منطقه و
جهان ظاهر شد و نوعی حکومت خودگردان کُردی در اين منطقه شکل گرفت» (استانسفیلد،
 .)12 :2003ادامۀ حکومت خودگردان در شمال عراق با حمايت نظام بینالملل ،بهويژه آمريکا،
با مجموعهای از اقدامات وسیع و درخور توجه در ابعاد مختلف توأم گرديد .نوسازی شهرها،
تأسیس فروشگاههای بزرگ عرضۀ کاال ،ايجاد زيرساختها ،احداث کارخانهها ،فراوانی اجناس
خارجی و افزايش تجارت مرزی با ايران و ترکیه از آن جملهاند (مقصودی.)85-87 :1384 ،
در چنین فضايی است که ساخت اقتصادی منطقه دچار تغییرات بنیادی میگردد؛ به گونهای
که میتوان از صورتبندی جديدی به لحاظ آرايش نیروهای اقتصادی و اجتماعی ،هنجارهای
کار و سازماندهی اقتصادی سخن گفت .داد و ستد مرزی دولت و نیروهای اجتماعی همواره از
عوامل مهم و تعیینکننده در تحول تاريخی بوده است .دولت در مواجهه با پايینبودن
شاخصهای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ،نرخ کاهندۀ مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی ،فشار
مطالبات و افزايش نارضايتیهای اجتماعی در اين مناطق ،بهعالوۀ تحوالت کردستان عراق و
افقهای جديد پیش روی اين ناحیه و در نتیجه ،مقايسۀ وضعیت توسعهنیافتۀ کردستان ايران با
وضعیت رو به رشد و پیشرفت کردستان عراق ،بهاجبار فضای مساعد برای پیدايش بازار را
ايجاد کرد .میتوان گفت قلمرو اقتصاد در تعامل الزامات سیاسی ،اقتصادی و نیروهای اجتماعی
با دولت يا نهاد سیاست شکل میگیرد؛ گويی نوعی توافق نانوشته میان آنان برقرار است .بازار
بهمنزلۀ نهادی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی «تأسیس» میشود و عملکرد آن نه صرفاً تابع قواعد
اقتصادی بلکه تحت تعیّن سپهر اجتماعی و سیاسی قرار میگیرد .داد و ستد ،در شبکههای بازار
که در مناسبات اجتماعی از يک سو و مناسبات سیاسی از سويی ديگر حک شدهاند به جريان

ساخت اجتماعی بازار  :تحلیل جامعهشناختی پیدایش بازار با تأکید بر بازار ...

103

میافتد و از مقولهای محلی و نامنظم به امری فرامحلی و سازمانيافته بدل میشود .احمد يکی از
ساکنان قديمی شهر که قبالً مغازهدار بوده است ،دربارۀ تغییرات رخداده در حجم کاالها و
نیروهای بازار چنین میگويد:
«ارتباط مردم بانه با آن طرف مرز از قديم وجود داشته .اما به شیوۀ امروزی نبود .بیست-
سی سال پیش در برابر امروز هیچه و اصالً به چشم نمیاد .اون موقعها تعدادی هر چند وقت
يکبار با قاطر يا اسب کااليی میآوردند ،اما االن صدها  3اف [ماشینهای تويوتای باری] به طور
مداوم کاال وارد شهر میکنند .در آن زمان اجناسی مانند چای و پارچه از عراق میآمد .اما خیلی
کم بود .اجناسی که بیشتر نیاز بود میآمد .امروزه همه چی میآيد» (مصاحبه با احمد60 ،ساله،
بازار بانه.)1392/1/18 ،

گروههای تشكیلدهندۀ بازار و روابط آنان در شبكههای بازار
تاجران عمده (کسانی که تجارت را در مقیاس باال انجام میدهد) ،ضمانتچیها (کسی که در
ازای دستمزد ،تحويلِ بینقص و ضررِ کاالها به دست صاحب کاال را ضمانت میکند) ،تجار
خردهپا ،کولبرها («کول بر» يک اصطالح محلی است و به افرادی اطالق میشود که کاال و بار
را بر پشت خود حمل میکنند) ،دستفروشان و باربران گروههای عمدۀ بازار را تشکیل
میدهند .اين گروهها بهعنوان بازيگران اصلی درون بازار و دولت بهعنوان بازيگر مهم بیرون
بازار ،بنیان شبکۀ روابط بازار را میسازند .شبکهها در گذر زمان و مبتنی بر پیوندهای فرهنگی،
خويشاوندی و شغلی مردمانِ دو سوی مرز و مناسبات نیروهای اجتماعی با دولت خلق شده و
همگام با گسترش تعامالت و فراهمشدن شرايط جديد ،توسعه يافته است .رفتار بازاريان و
روابطشان با يکديگر در درون شبکههای بازار شکل گرفته و بر مبنای اطالعات و هنجارهايی
دست به عمل میزنند که در سطح اين شبکهها انتشار میيابند .شبکهها امکانی را فراهم
میآورند تا کنشگران مختلف بر مبنای فعالیتها ،اطالعات و هنجارهای منتشره در سطح شبکه
تصمیم بگیرند و با يکديگر تعامل نمايند .مبادلۀ اقتصادی در بازار به سازوکارهای اجتماعی
وابسته است .تصمیمگیریها و تعريف منافع در چارچوب شبکههای مبتنی بر قواعد و
هنجارهای غیررسمی -و نه الزاماً قواعد انتزاعی اقتصادی -تعیین میشود .قواعد و هنجارهای
عمل با خلق و بازتولید شرايط مبادله ،به گسترش فعالیتهای اقتصادی کمک میکنند .يکی از
مهمترين متغیرهای مبادلۀ اقتصادی دسترسی به اطالعات است که در کمترين زمان و با حداقل
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هزينهها در شبکۀ بازار به دست میآيد .جستجوی اطالعات دربارۀ دايرۀ وسیعی از فعالیتها
نظیر انتخاب «ضمانتچی»های مطمئن ،مسیرها و زمانهای امن برای ورود کاالها ،گزينش «کول
بر»های باتجربه و معتمد ،وضعیت استقرار و آرايش نیروهای مرزبانی و انتظامی ،موجودی
کاالها و میزان تقاضا و  ...انجام میشود .به دست آوردن اخبار و اطالعات در اين موارد و
بسیاری موارد ديگر از طريق شبکۀ بازار ممکن میگردد .وجود چنین شبکهای ،ضمن کاهش
نااطمینانیها و صرفهجويی در هزينهها ،انتظارات رفتاری هريک از بازيگران را نیز مشخص
میکند .برای مثال ،وقتی يک تاجر و ضمانتچی با يکديگر همکاری میکنند ،هر دو درک
مشترکی از شرايط و ملزومات مبادله دارند .به اين معنا که اگر کاالها به دست تاجر نرسند،
ضمانتچی ناگزير به جبران خسارت در چارچوب هنجارهای شبکه است .از طرفی ،روابط
بازيگران بازار با يکديگر يکسان نیست و شدت و ضعف دارد .برخی از گروهها محوریتر
هستند و قدرت تعیینکنندگی بیشتری در شبکه بازار دارند .جايگاه هر يک از بازاريان در شبکه
با توجه به میزان دارايی و نیز میزان ارتباطات و نفوذ آنان در میان بازيگران مختلف ،از جمله
دولت ،تعیین میشود .در مبحث بعدی مناسبات بازيگران مختلف بازار را ترسیم میکنیم.

تجار -ضمانتچیها -دولت
تاجران هم تأمینکنندۀ کاال برای بازارند و هم تأمینکنندۀ منابع مالی الزم برای ساير گروههای
بازار .تاجران دو دستهاند .دستۀ اول عمدتاً مالک مجتمعهای تجاری بازارند و در مقیاس کالن
داد و ستد میکنند .اينان نفوذ و قدرت بااليی در بازار و سازمانهای دولتی در سطوح محلی و
ملی دارند و نهتنها برای بازار بانه بلکه برای ساير بازارهای کشور نیز کاالهای متنوع وارد
میکنند .يکی از مسئولین استانی اين موضوع را اين گونه توضیح داد:

«اين افراد هم بانهای هستند و هم از ديگر شهرها .آنها قادرند با استفاده از
عوامل خود کاالها را هم در بازار بانه و هم مستقیماً در تهران يا شهرهای ديگر
توزيع کنند .ضمانتچیها و راهپاککنها [کسانی که جلوتر از ماشین حمل کاال
حرکت میکنند و در مسیر هماهنگیهای الزم را با مأموران برای عبور کاالها انجام
میدهند] اجناس آنان را به مقصد میرسانند» (مصاحبه با مقام دولتی ،استانداری
کردستان.)1392/7/20 ،
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حجم کاالهای وارداتی و قلمرو فعالیت دستۀ دوم تجار محدودتر از دستۀ تاجران عمده
است .آنها در کار واردات نوع خاصی از کاالها و اجناس هستند و نوعی تخصصگرايی در
کارشان به چشم میخورد .تجار با گروهی ديگر از بازاريان پیوند دارند که وجودشان برای آنان
بسیار حیاتی است؛ اين گروه «ضمانتچی»ها هستند .درآمدهای سرشاری عايد ضمانتچیها
میشود .در حقیقت ،اين ضمانتچیها هستند که بهعنوان بیمهگر (البته غیررسمی) ،اجناس را
با عبور از مرز به دست تجار میرسانند .ضمانتچیها با سازمانهای دولتی پیوند تنگاتنگی
دارند .قاچاق کاال به گونهای اجتنابناپذير بسته به اين پیوندهاست .قاچاقْ مسیر موفقیت در داد
و ستد را که در گذشته به حداقل نیمقرن زمان ،تجربه و کار طاقتفرسا نیاز داشت ،بسیار کوتاه
کرده است .گويی «ره صدساله را يکشبه طی کرده باشی» .اين ضربالمثل بار معنايی خاصی
دارد که با فعالیت تجار و ضمانتچیها مرتبط است؛ قاچاقْ «شبانه» و در ساعات خاموشی
صورت میگیرد و چندان دور از انتظار نیست که چند شب فعالیت ،ثروت میلیاردی به همراه
داشته باشد .زمانی که با بازاريان مختلف در مورد چگونگی ورود کاالهای قاچاق صحبت
میکردم ،اکثريت آنان به زبان کردی میگفتند «هه موی پوله» ،يعنی «همهاش با پول میآيد».
بارها اين جمله را شنیدم .وقتی مسئولین و کارشناسان محلی نیز از «راهپاککن»ها صحبت
میکردند ،بر همین موضوع تأکید میکردند .کاالها پس از عبور از مسیرهای متعدد (چین ،دوبی،
سلیمانیه) سر از پشت مرزهای ايران در شمال عراق درمیآورند .حساسترين مرحله ،فرايند
حمل و انتقال کاال از مرز به بازار و يا ساير شهرهای کشور است« .ضمانتچی»ها در اين مرحله
نقش حیاتی دارند و موفقیتشان تابع مؤلفههای مختلفی نظیر آشنايی به مسیرها ،توانايی در جلب
همکاری و حمايت نیروهای امنیتی و دسترسی به اطالعات است .ضمانتچیها نیازمند داشتن
ارتباطات منظم با بازار و بیرون بازار ،به منظور کسب اطالعات مهم هستند .دسترسی به
اطالعات بهويژه دربارۀ وضعیت راهها ،آرايش نیروهای انتظامی و مرزبانی ،گزينش «کولبر»ها،
رانندههای مطمئن و بهترين زمانهای عبوردادن کاال از مرز برای ضمانتچی بسیار ضروری
است .بنابراين ،همکاری تجار و ضمانتچیها مستلزم وجود معیارهای خاصی است.
برخورداری از يک «بنیان مالی مناسب» برای جبران خسارت ،داشتن «حسن شهرت»« ،اعتبار
اجتماعی» و «خبرگی» ،تضمین کنندۀ اعتماد و همکاری تجار با آنان است .کاوه يکی از تجار
بازار اين موضوع را به اين صورت بیان کرد:
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«من بهعنوان تاجر که اجناس زيادی وارد بازار میکنم نمیتوانم به هرکسی
اعتماد کنم و مسئولیت آوردن اجناسم را به وی بسپارم .ممکن است که يک
ضمانتچی پول داشته باشد و تضمین کند اگر اتفاقی برای اجناسم افتاد ضررم را
جبران کند .البته داشتن سرمايه مهم است .ضمانتچی ممکن است در کارش خیلی
مهارت نداشته باشد و اعتبار صاحب کاال را خدشهدار کند و قبالً در آوردن اجناس
ديگران به بازار لو رفته باشد .فردی که اعتبار داشته باشد همه میروند سراغش و
کار را به وی میسپارند» (مصاحبه با کاوه 35 ،ساله ،بازار.)1392/7/9 ،
ضمانتچی میبايد تمام جوانب کار را بسنجد تا اجناس «بهموقع» و «بدون ضرر و زيان» به
بازار برسند .در غیر اين صورت ،هم سرمايهاش را از دست میدهد و هم اعتبارش را .آشنايی و
«اعتبار اجتماعی» ضمانتچی را از وثیقهگذاشتن نزد صاحب کاال برای جبران خسارت معاف
میکند .اعتبار اجتماعی ضمانتچی فقط با امانتداربودن به دست نمیآيد بلکه به میزان مهارت
و «خبرگی» وی نیز بستگی دارد؛ بدين معنا که اعتبار اجتماعی در نتیجۀ فعالیتِ مستمر و بدونِ
شکست يا با کمترين شکست در انتقال کاالها از مرز کسب میشود .موفقیت ضمانتچی در کار
خود« ،اعتبار اجتماعی» و «حسن شهرت» و مهمتر از آن ،درآمد بسیار باال به همراه دارد .میزان
موفقیت نیز تابع «خبرگی» و توانايی افراد در جلب همکاری بازيگران مختلف درون شبکۀ بازار
است .در چنین ساختاری است که «اعتبار اجتماعی»« ،خبرگی» و «امانتداری» به اصلیترين
سرمايۀ يک ضمانتۀچی تبديل میشود .رحمان يک ضمانتۀچی است ،میگويد:

«درآمد بااليی دارم ،اما خطرات و هزينۀ کارم باالست .عبور کاال از مرز
هزينههای زيادی دارد .به خیلیها بايد پول بپردازی .به کولبر ،راهنما ،صاحب
ماشین و . ...اگر خرج نکنی نمیتوانی کاال را به بازار برسانی .هم سختی دارد و هم
خرج .بايد بتوانی با خیلیها ارتباط برقرار کنی وگرنه نمیتوانی موفق بشی»
(مصاحبه با رحمان 52 ،ساله ،بازار.)1392/4/5 ،
در میان ضمانتچیها دستۀ ديگری وجود دارند که کارشان انتقال کاالها به صورت
بخشبخش از بازار بانه به مشتريان در ساير شهرهاست .همان طور که گفته شد ،دستۀ اول از آن
جهت که مسئولیت انتقال کاالها از مرز به بازار را دارند ،کارشان بسیار حساس است .در حالی
که گروه دوم مسئولیت تحويل کاال به «مشتريان دوردست» را دارند؛ يعنی خريدارانی که در
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مقیاس بسیار محدود و به صورت تلفنی کاالهای خود را سفارش میدهند .اينان نیز از يک سو
با تجار و از سوی ديگر با مأموران دولتی (ايستهای بازرسی جادهای) ارتباط دارند.

ضمانتچی -کولبر -دولت
از حیث وابستگی بازار به نیروها« ،کولبر»ها يکی از گروههای بسیار مهم و در عین حال
آسیبپذير در مبادالت اقتصادیاند .آنان از نظر جايگاه اجتماعی و اقتصادی در پايینترين ردۀ
بازار قرار میگیرند .اکثريت قريببهاتفاق کولبرها ساکنان مناطق روستايی هستند .در بازار بانه
«کولبری» به دو صورت انجام میگیرد« :کولبری» در «معابر رسمی و تحت نظارت» و «کول
بری» به شیوۀ قاچاق .گروه اول تحت نظارت مرزبانی بوده ،بیشترين ارتباط آنان با دولت است
و سهمیههايی برای داد و ستد با آن طرف مرز دارند .اما به دلیل عدم توانايی مالی ،سهمیۀ
قانونی آنان برای واردکردن کاال در اختیار تجار قرار میگیرد .تجار برای اجتناب از پرداخت
حقوق گمرکی ،محدوديتهای مربوط به مجوز واردات و مشکالت بروکراتیک ،از امتیاز و
سهمیۀ قانونی کولبرها استفاده میکنند .ماجرا در اينجا عجیب است .از آنجا که سهمیه متعلق
به کولبرهاست میبايد خود آنان کاال را از مرز تحويل و در مسافت زيادی بر پشت خود حمل
کنند و آن طرفتر به تاجر تحويل دهند .آنچه در قبال اين کار دريافت میکنند ،دستمزد حمل و
جابجايی کاالست .معاون وقت سیاسی-امنیتی استانداری کردستان در اين زمینه میگويد« :هدف
اين معابرِ ورودِ کاال اشتغال بوده که محقق نشده است .کولبرها فقط حمالی و کولبری میکنند.
سرمايهدار تهرانی در فاصلۀ  100متری بازارچۀ مرزی کاال تحويل میگیرد و نظارتی بر آن
نیست .اگر مرزبانی و نیروی انتظامی هم نظارتی دارند ،اين نظارت حداقل است .گمرک هم
نمیتواند مستقر شود ،زيرا اين کار با قوانین در تضاد است» (حسنزاده؛ .)72 ،1391
دستۀ دوم کولبرها برخالف دستۀ اول که دفترچه و مجوز فعالیت دارند ،به شیوۀ قاچاق و
تحت امر ضمانتچیها فعالیت میکنند .کاالهايی نظیر تلويزيونهای ال .سی .دی ،.کولر گازی،
لوازم خانگی لوکس و ...که تقاضای زيادی در بازار دارند ،از طريق کولبری به شیوۀ قاچاق
وارد میشوند .بنابراين ،اين کولبرها نقش مهمی در فرايند بازار دارند .عبور کاالی قاچاق از مرز
حساسترين بخش فرايند مبادالت بازار است و ضمانتچی بدون کولبر نمیتواند کااليی از
مرز رد کند .مرتبطشدن ضمانتچیها با «کولبر»ها مبتنی بر شبکۀ روابط بازار است .فرايند کار
بدين طريق است که «ضمانتچی» از يکی از «کولبر»های شناختهشده و معتمد میخواهد تا
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نفرات موردنیاز برای «کولبری» را پیدا کرده و به وی معرفی نمايد .کسانی که شناختهشدهتر ،از
نظر جسمی قویتر و باتجربهتر باشند ،انتخاب میشوند .به دلیل سختی کار ،جلب همکاری
کولبرها عالوه بر نرخ دستمزد ،مستلزم وجود نوعی اطمینان و تضمین از جانب
ضمانتچیهاست .به گواهی ناصر يکی از اين کولبرها:

«کولبری بسیار سخته ،مسیرها سخته خیلیها زير بار آسیب میبینند و احتمال
مواجهه با نیروهای مرزی هم هست .ضمانتچیها قول میدهند مسیرها خالی از
مأمورهاست و به هر حال در شبی که قرار است کاالها بیايند خطری متوجه کول
برها نیست .اما در مواردی هم پیش میآيد که ضمانتچی دروغ گفته يا اطالعات
اشتباهی بهش دادن و احتمال هر نوع اتفاقی میرود» (مصاحبه با ناصر 42 ،ساله،
روستای ننور.)1392/7/8 ،
کولبرهای


کولبرهای


بازارچه

کاالی

موقت

قاچاق

دولت

تجار
خردهپا


ضمانتچي

مرز

تجار

ضمانتچي


عمده

نشهری
بی 

شبكۀ روابط در بازار بانه

نكته :اين نمودار الگوی روابط گروههای عمده در بازار را نشان میدهد .خطوط پررنگترْ بر
روابط بیشتر (از نظر میزان تکرار و دوسويگی رابطه) داللت دارند .خطوط نقطهچین نشاندهندۀ
کمترين میزان ارتباط در شبکۀ روابط بازار است.

دولت و بازار ؛ حکشدگی منافع سیاسی و اقتصادی در شبكهها
در مبحث قبل تالش کرديم روابط نیروهای مختلف بازار با يکديگر را ترسیم کنیم .در اين
بخش تالش بر اين است که درهمتنیدگی قلمرو اقتصاد (بازار) و دولت نشان داده شود .دولت
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و بازار مناسبات خاصی با يکديگر دارند .هم دولت و هم بازار منافع مختلفی را در چارچوب
شبکههای روابط بازار دنبال میکنند .سويدبرگ تأکید میکند «منافع را میتوان در کنش متقابل
مطالعه کرد و به هیچ وجه وجود مستقلی ندارد .به عبارتی منفعت را هرگز نمیتوان در انزوا
فهمید .تنها در رابطه با منافع ديگران است که میتوان منافع خود را درک کرد .هیچ راهی برای
نگهداری منفعت يک گروه بدون توجه به منفعت ديگران وجود ندارد (سويدبرگ.)237 :1391 ،
از اين طريق بهتر میتوان پیوند بازار و سیاست يا نهادهای دولتی را درک کرد .دو نوع منفعت
در اين رابطه قابلتفکیکاند :منفعت سیاسی-امنیتی و منفعت اقتصادی .بازار و دولت از منافعی
پیروی میکنند که به آن وابستهاند .به تعبیر سويدبرگ« ،نوع منفعتی که يک کنشگر در بازار
دارد ،به طور وسیع ،به اين بستگی دارد که منفعت خودر را بهمثابه منفعت اقتصادی ،سیاسی و
غیره معنا میکند يا نه» (همان .)175 ،در نگاه اول ،کنشگر بازاری «منفعت اقتصادی» را بر هر
نوع منفعتی ترجیح میدهد .برای کنشگر سیاسی نیز «منفعت سیاسی» در درجۀ اول اهمیت قرار
دارد .اما با نگاهی عمیقتر ،ممکن است کنشگر بازاری پیش از انديشیدن به کسب منفعت
اقتصادی ،به ساير منافع -برای مثال ،منفعت سیاسی و افزايش قدرت چانهزنی قومی در نظام
سیاسی -نیز بینديشد .به همین ترتیب ،کنشگر سیاسی هم میتواند عالوه بر منافع سیاسی-امنیتی
و افزايش اعتماد عمومی ،به دنبال منافع اقتصادی نیز باشد .وابستگی متقابل دولت و نیروهای
اجتماعی و اقتصادیْ ايجادکنندۀ ساختاری است که در درون آن منافع طرفین توأمان تأمین
میشود .اسطورۀ دولت-بازار در معنای بارتی آن ،زيرزمینیبودن بخش مهمی از فرايند ورود کاال
به بازار و مشکالت ناشی از آن را ،در نتیجۀ اين ساختارِ روابط ،به گوشهای میراند و در حاشیه
قرار میدهد و نوعی مقبولیت اجتماعی و سیاسی در ارتباط با کلیت بازار به وجود میآورد.
وقتی از چنین شبکۀ روابطی بین قلمرو بازار و حوزۀ سیاست صحبت میکنیم ،ضروری است به
اين نکته عمیقاً توجه کنیم که میزان اهمیت بازار برای جامعه تا چه اندازه است .به عبارت ديگر،
آيا بازار آنقدر مهم و تأثیرگذار هست که چنین تعاملی بین آن و قلمرو سیاست صورت گیرد؟
ريچارد سويدبرگ ( )1391وقتی در مورد نقش منافع در تحلیل بازار سخن میگويد ،بهدرستی
اين فرض را مطرح میکند که «منفعتی که کنشگران سیاسی در بازار دارند منوط به اين مسأله
است که چقدر جامعه ،در کل ،به اين بازار وابستگی دارد» .به عقیدۀ ما اهمیت و جايگاه «بازار
بانه» در اقتصاد ،جامعه و امنیت منطقه انکارناشدنی است .نتايج گفتوگوها با مقامات بلندپايۀ
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سیاسی-امنیتی استان کردستان و گروههای مختلف ،بر اهمیت بازار و کارکردهای متفاوت
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آن صحه میگذارد .به گفتۀ معاون وقت سیاسی-امنیتی استانداری
کردستان:

«از نیمۀ دوم سال  1388برای کمک به معیشت مرزنشینان دو معبر موقت ورود
کاال در بانه ايجاد شد .فعالیت اينها بدون حضور گمرک است .انتقاداتی به اين کار
از حیث عدم نظارت بر استاندارد کاال و نیز مسألۀ اشتغال وارد شد .دولت در سال
 1390مصوب کرد که معابر موقت میبايست تعطیل شوند .ما بهعنوان نمايندۀ
دولت مصوبۀ دولت را اجرا کرديم .نمايندگان فرمانداری که در اين معابر مستقر
بودند از اواخر سال  1391فراخوانده شدند .اما مرزبانی زير بار مصوبۀ دولت نرفت
و اجازۀ تعطیلی نداد .هنوز هم مرزبانی دارد در آنجا کار میکند .استدالل مرزبانی
اين است که زندگی ساکنان مرزی بايد تأمین شود .سپاه هم اين نظر را در ارتباط
با اشتغال دارد چراکه معتقدند در صورت نبودن اشتغال و فعالیت ،ممکن است
تمايل افراد به پیوستن به گروهکها افزايش يابد» (مصاحبه با معاون سیاسی-امنیتی
استانداری کردستان ،استانداری کردستان.)1392/8/19 ،
فرمانده سپاه قدس کردستان نیز معتقد است« :تا زمانی که بحث اشتغال در استان کردستان
حل نشود ،کولبری در مناطق مرزی بايد ادامه داشته باشد .نهادهای ديگر مخالف ادامۀ اين روند
هستند اما سپاه معتقد است با توجه به اثرات مثبت اين اقدام ،طرح کولبری از معابر مجاز و
بازارچههای مرزی کردستان بايد ادامه يابد» (خبرگزاری جمهوری اسالمی؛  .)1392/7/17ورود
کاالها از «معابر موقت» -که نهادهای نظامی-امنیتی بهشدت موافق تداوم فعالیت آنها هستند -در
حالی صورت میگیرد که ديگر نهادها و مقامات ارشد استانی ،آنها را در زمرۀ معابر ورود کاال
به شیوۀ قاچاق میدانند .دولت به دنبال به کسب «منفعت سیاسی-امنیتی» است و ابزار اقتصادی
آلترناتیو مناسبتری برای تأمین آن است .از سويی ديگر ،بازاريان نیز به اهمیت پیوند با دولت
پی برده و آن را تضمینکنندۀ منافع اقتصادی بازار میدانند .در نتیجه ،تعامل بیشتر با دولت
جايگزين تقابل با آن شده است .يکی از بازاريان باسابقه میگويد« :در اوايل سختگیریها زياد
بود اما کمکم هم دولت و هم بازاريان با هم کنار آمدند .خب هر دو زبان هم را میفهمند»
(مصاحبه با کريم 55 ،ساله ،بازار .)1392/7/10 ،وابستگی متقابل بازار و دولت خود را در
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واکنش به رويدادهای سیاسی قومی در منطقه بهخوبی نشان داده است .اکثريت قريببهاتفاق
بازاريان معتقدند که بازار نبايد وارد جريانات سیاسی شود و همگی ضرورت «قاطینشدن در
مسائل سیاسی» را گوشزد میکردند .گفتههای يک مقام دولتی اين موضوع را تأيید میکند:

«از زمان رونق بازار چالشهای سیاسی در بانه بسیار کم شده است .بانه شهری
سیاسی بود بهويژه در ايام نوروز يا مناسبتهای خاص تنشهای سیاسی باال
میگرفت و جشن و پايکوبی به درگیری سیاسی بدل میشد .اما امروزه نوروز
شلوغترين و پردرآمدترين ايام برای مردم بانه است .يا در ايام سالگرد رخدادهای
سیاسی مانند سالگرد تأسیس احزاب قومی ،يا کشتهشدن فالن شخصیت قومی
خاص فراخوانهايی اعالم میشود که شهرهای کردستان در واکنش به اين اتفاقات
بازارشان را ببندند و خیلی جاها ممکن است اين کار را انجام دهند اما بازار بانه
تنها جايی است که بسته نمیشود» (مصاحبه با مقام دولتی ،شهر بانه.)1392/8/15 ،
موضوع تعامل بازار با دولت صرفاً محدود به مسائل سیاسی نیست بلکه در حوزۀ مسائل
اقتصادی نیز نمود پیدا میکند .به اين معنا که شبکه روابط بازار از واردات کاالهای ممنوعه
(نظیر مشروبات الکلی) که منافع همگانی را به خطر بیندازد ،جلوگیری میکند .احمد از تاجران
بازار میگويد:

«اگر کسی کااليی مانند مشروبات الکلی وارد کند منافع همه به خطر میافتد .در
کل به آن حساسیت وجود دارد .خود بازاريان اجازۀ فعالیت به کسی که در اين
فعالیتها وارد شود ،نمیدهند .اگر کسی اين کا را بکند بازاریها فوراً مطلع
میشوند و با مأمورها همکاری میکنند و او را لو میدهند» (مصاحبه با احمد42 ،
ساله ،بازار.)1392/7/10 ،
بنابراين ،میبینیم که در چارچوب شبکۀ روابط ،دولت و بازار به استراتژیهای متفاوت اما
همسو دست زدهاند .متفاوت از آن جهت که هر يک معطوف به منافع بخشهای خاصی از
جامعهاند و همسو از آن نظر که هر دو خواهان تداوم وضع موجودند .دولت استراتژی جذب
نیروهای بالقوۀ سیاسی در فعالیتهای اقتصادی (کسب منفعت سیاسی-امنیتی) و ايجاد سرمايۀ
اجتماعی و سیاسی با استفاده از سرمايۀ اقتصادی و از طريق گسترش اصناف ،گروهها و فعاالن
اقتصادی در بازار را در دستور کار قرار داده است .از ديگر سو ،بازار به دنبال جايگزينی سیاست
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تعامل به جای تقابل با دولت (کسب منفعت اقتصادی) و تبديل سرمايۀ اقتصادی به سرمايۀ
سیاسی در قالب نفوذ در سازمانهای دولتی بوده است .اين مسأله نشاندهندۀ «حکشدگی»
کنشهای اقتصادی در روابط و مناسبات سیاسی است .حکشدگی سیاسی بر پیوند و همراهی
درون بازار با بیرون آن ،يعنی دولت ،داللت دارد.

نتیجهگیری
در اين تحقیق ،بازار بانه در چارچوب جامعهشناسی اقتصادی جديد بررسی شد و تالش گرديد
از طريق مطالعۀ روند شکلگیری بازار ،هنجارهای کار ،کنشگران و روابط و پیوندهای آنان با
يکديگرْ ساخت اجتماعی بازار به دست آيد .بر اساس رويکرد نظری پژوهش ،کنش اقتصادی
امری حکشده در سپهر اجتماعی و سیاسی است .ضرورت کار ايجاب میکرد که ابتدا سیر
تاريخی شکلگیری بازار و تحول آن موردبررسی قرار گیرد .بنابراين ،بر اساس تجارب افراد
مطلع محلی و منابع و اسناد دردسترس ،روند تکوين بازار و عوامل مؤثر در پیدايش آن ترسیم
گردد .اين بررسی از جهت صحهگذاشتن بر تاريخیبودن ،بسترمندی و «حکشدگی» مناسبات
اقتصادی در روابط اجتماعی دو سوی مرز حايز اهمیت بود .داد و ستد مرزی از دورۀ پهلوی تا
پايان جنگ ايران و عراق با محوريت تأمین معاش و در مقیاس محلی صورت میگرفت .در اين
دوره ،قوانین و مقرراتی برای تنظیم مناسبات اقتصادی بین مرزی تصويب شد اما تالش چندانی
برای ايجاد نهادهای الزم برای گسترش روابط اقتصادی صورت نگرفت و نگاه دولتها عمدتاً
برخواسته از نگرانیهای سیاسی ،امنیتی و معطوف به کنترل مرزها و محدودکردن مراودات بود.
بدين ترتیب روابط اقتصادی بینمرزی از کنشهای غیرمنظم و اتفاقیِ معطوف به تأمین نیازهای
اساسی و روزمره فراتر نمیرفت .به همین دلیل تغییر چندانی در ساخت اقتصادی ،نیروهای
اقتصادی و شیوههای مرسوم و سنتی داد و ستد به وجود نیامد .در پايان جنگ بود که شرايط
تغییر کرد .پايان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی ،فشار مطالبات اجتماعی و
تحوالت رخداده در آن سوی مرز ،بهويژه به وجود آمدن نوعی خودگردانی سیاسی در کردستان
عراق ،بستر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی الزم برای پیدايش بازار را فراهم کرد .دولتِ بعد از
جنگ با توجه به الزامات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعۀ موردبررسی تالش کرد داد و ستد
بین مرزی را با قانونگذاری و نهادسازی نهادمند کند .نتیجۀ اين تحول ،ظهور کنشگران جديد و
ورود آنها به عرصۀ دادوستد مرزی در قالب فعالیتهای سازمانيافته و منظم بود .با پیدايش
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بازار ،تعداد و ترکیب نیروهای اقتصادی ،نوع منافع ،ارتباطات ،پیوندها و منابع قابلدسترس
کامالً دگرگون شد .تجار ،ضمانتچیها ،کولبرها ،بازيگران دولتی ،در تعداد کثیر و با شیوهها و
هنجارهای متفاوتتر از پیش ،عرصۀ تجارت مرزی را در اختیار خود گرفتند .رفتار گروههای
بازاری در درون شبکههای روابط بازار که مبتنی بر هنجارها و قواعد غیررسمی است ،ساختار
پیدا کرد و شبکهها تسهیلگر مبادلۀ اقتصادی شدند .بازار بهمثابۀ کلی با منافع مشخص و
تعريفشده در تعامل با دولت است و قلمرو اقتصاد در ارتباط متقابل الزامات سیاسی ،اقتصادی
و نیروهای اجتماعی با نهاد سیاست شکل گرفته است؛ گويی از طريق نوعی «نظام وابستگی
متقابل» ،رفتارهای تعاملی و تسهیلگرانه جايگزين رفتارهای تخريبی و راديکال میگردد .دولت
از طريق گسترش اصناف ،گروهها و فعاالن اقتصادی در پی جذب نیروهای بالقوۀ سیاسی در
فعالیتهای اقتصادی (کسب منفعت سیاسی-امنیتی) و ايجاد سرمايۀ اجتماعی و سیاسی برای
خود است و بازار به دنبال جايگزينی سیاستِ تعامل به جای تقابل با دولت (کسب منفعت
اقتصادی) و تبديل سرمايۀ اقتصادی به سرمايۀ سیاسی در قالب نفوذ در سازمانهای دولتی است.
بدين ترتیب ،از يک سو با شبکههای حکشده در روابط اجتماعی و فرهنگیِ منطقه سروکار
داريم و از سوی ديگر با شبکههای حکشده در روابط سیاسی .بازار تحت تعین اين
شبکههاست و نمیتواند به منزلۀ پديدهای طبیعی يا خودانگیخته ،منفک و مستقل از آنها عمل
کند .بنابراين ،درک فعالیتهای بازار مرزی –دستکم در منطقۀ کردستان -الزم است در چنین
ساختار و منظومهای از تعامالت صورت گیرد .اين نگاه میتواند چارچوبی برای درک چگونگی
عملکردِ اقتصاد سیاسی در اين منطقه فراهم کند .در اين بازار ،منافع سیاسی-امنیتی برای
کنشگران سیاسی از اولويت خاصی برخورداراست -اگرچه از منافع اقتصادی نیز نبايد غافل
شد -در حالی که ممکن است در ساير بازارها منافع اقتصادی در اولويت باشد .به عبارت ديگر،
در بازار مرزی هدف و منافع دولت ترجیحاً و عمدتاً سیاسی است و بر اين اساس ،روابط بین
بازار و سیاست در مناطق مرزی ،از ساختار و اشکال ويژهای برخوردار است .در نتیجه ،عملکردِ
اقتصاد سیاسی در اين مناطق متفاوت از ساير مناطق خواهد بود.
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