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 چكیده 
 از موضوع نيا. ديآ یم وجود به چگونه بازار کي که است سؤال نيا به پاسخ مقاله نيا هدف
 در بانه یمرز بازار در کار یهنجارها و کنشگران روابط، ۀشبک ش،يدایپ ۀنحو یبررس خالل
 و یفیک روش منظور نيا دنیرس یبرا. است گرفته قرار لیتحل مورد کردستان، استان

. ديگرد استفاده ها داده یگردآور یبرا یاسناد یبررس و مشاهده مصاحبه، یها کیتکن
 چاردير و گرانووتر مارک ،یپوالن کارل اتينظر حاصل مطالعه ینظر و یمفهوم چهارچوب
 دهند یم نشان آمدهدستبه جينتا. است «ديجد یاقتصاد یشناس جامعه» ۀحوز در سوئدبرگ

 بلکه ستین یگرمیخودتنظ یندهايفرا از منبعث اي یعیطب ،یاتفاق یامر بازار یریگ شکل که
 یها شهير و کنشگران انیم یجار مناسبات بر یمبتن و یحقوق ،یاسیس «سِیتأس» ینوع

 ۀمنطق یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع یها ضرورت. است آنان یفرهنگ و یاجتماع
 شيدایپ موجبات ،یاقتصاد یها یگذاراستیس با است واداشته را دولت ،یموردبررس

 «یمرز بازار» عنوان تحت داريپا اشکال در رکا یهنجارها و کنشگران روابط، از یا شبکه
سازمان زانیم ،یمرز دادوستد یالگو زمان گذر در دهند یم نشان ها افتهي عالوه،به. ديآ فراهم

 با آنان مناسبات و بازار رونیب و درون یروهاین تیماه و تعداد ،یاقتصاد مناسبات یافتگي
 .است داشته یتوجهقابل راتییتغ گريکدي
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 مسئله انیب

 یها وهیش به که است یمرز تجارت شت،یمع نیتأم ۀعمد اَشکال از یکي رانيا یمرز مناطق در

 مرز یسو دو مردمانِ انیم دور یها گذشته از یمرز تجارت. است انيجر در یررسمیغ و یرسم

 موجب ر،یاخ دهۀ دو در دولت دست به آن به دادن تیرسم و رونق اما است بوده متداول

 بازار». است شده «یمرز بازار» نام به کشور یمرز یها استان در یديجد ۀديپد یریگ شکل

 معابر زین و شده نظارت و یقانون معابر قيطر از کاالها ورود و دادوستد نديفرا محصول «یمرز

 ،یگذار استیس قالب در دادوستد یبسترها کردنفراهم با ها دولت. است چاققا و یررسمیغ

 و جامعه اقتصادِ یسازمانده یبرا یا وهیش همچون را یمرز تجارت ،ینهادساز و نیقوان بيتصو

 نيا که يیجا تا. اند کرده بدل مناطق نيا در یافتگین توسعه از رفت برون راه نيتر یافتني دست

 یِررسمیغ یها وهیش تیمشروع و تیمقبول یبرا الزم یها نهیزم یا نانوشته طرز به اقدامات گونه

 به زمان، بستر در یاقتصاد خاص ۀویش نيا یریگ شکل. است آورده فراهم زین را یمرز دادوستد

 نيا در. است شده منجر یاریبس ینهادها و ارتباطات گران،يباز قواعد، هنجارها، استمرار و خلق

 زین و کار یهنجارها و ها وهیش روابط، ها، انیبن ت،یماه ۀدربار ما یها دانسته و اطالعات ان،یم

 اندک. است رمستدلیغ موارد از یاریبس در و ناقص و زیناچ ،یمرز یبازارها در کنشگران انواع

 ،یمحمود ،1387 زاده، لیاسماع و یدیسع) است شده انجام یمرز یبازارها ۀدربار که یمطالعات

 بر آنها راتیتأث و یاقتصاد کرديرو با عمدتاً (2004 ت،يندوگا،1381 ،یباستان و ینيراز ،1384

 در آنها سهم اي- ها بازارچه عملکرد یبررس به معطوف اي و نانیمرزنش یاقتصاد رفاه و درآمد

 که بپردازد موضوع نيا به که میمواجه یمطالعات فقدان با رو، نيا از. است بوده -یمل اقتصاد

 کار چگونه است، شده لیتشک یگرانيباز و ها گروه چه از دارد، یمختصات چه «یزمر بازار»

 .شود یم دیبازتول يیهازمیمکان چه اساس بر  و کند یم

 بازار اشکال گريد از موارد از یاریبس در تواند یم یمرز یبازارها آثار و عملکرد ت،یماه

 نیب در است ممکن ها تفاوت نيا الوه،ع به. باشد متفاوت( رانيا یسنت یبازارها مثال، یبرا)

 تیفعال یها وهیش قت،یحق در. باشد داشته وجود زین کشور مختلف مناطق یمرز یبازارها

 و ها صورت و ها انیبن  ،...و یفرهنگ ،یاسیس ،یمکان و یزمان یها ضرورت به توجه با ،یاقتصاد

 زین و یاقتصاد تیفعال نوع نيا راستمرا و شيدایپ رو، نيا از. داشت خواهند یمتفاوت یمحتواها

 موضوع یشناخت جامعه مطالعات منظر از ،يیروستا و یشهر ۀجامع بر آن متفاوت راتیتأث
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 نشان توجه بازارها و یاقتصاد کنش تیماه ۀمطالع به همواره شناسانجامعه. است یتوجه  انيشا

 یخاص تیاهم از آن یرونیب و یدرون مناسبات و بازار فهم مدرن یاجتماع يۀنظر در و اند داده

 يیها دهيا به د،يجد ۀجامع یاقتصاد و یاجتماع یسازمانده درک منظر، نيا از. است برخوردار

 یبرا یمهم کمک بازار ۀمطالع ر،یتفس نيا با. اند مرتبط یاقتصاد کنش و بازار به که است وابسته

 .ديآ یم سابح به یا جامعه هر در یاقتصاد و یاجتماع یسازمانده ریتفس و فهم

. است کردستان استان در واقع بانه بازار ران،يا در یمرز یبازارها نيتر مطرح از یکي

 و یاجتماع مناسبات عراق کردستان یعني خود،  یخارج يۀهمسا با خيتار طول در بانه شهرستان

 شکل. نداشت یچندان شدت و وسعت 1370 ۀده لياوا تا اما است داشته یمستمر یاقتصاد

 و یکشاورز جنگ، انيپا تا یاسالم انقالب از شیپ از شهرستان، نيا در شتیمع نیتأم غالب

 داده رخ اش یفرهنگ و یاجتماع قلمرو و شتیمع ۀویش در یاندک راتییتغ و است بوده یدامدار

 و یداخل تحوالت ۀواسط به عراق، کردستان با یاقتصاد مناسبات ر،یاخ دهۀ دو در اما. بود

 بازار جاديا با و است شده برخوردار یا ژهيو تیاهم و شدت از ،یمرز تجارت رونق و یا منطقه

 در را یتوجه قابل راتییتغ کشور، یمرز یبازارها نيپرترددتر از یکي به آن ليتبد بر عالوه بانه،

 و راتییتغ نيا یبررس اگرچه. است آورده وجود به یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد

 اما است، تیاهم حائز توسعه مطالعات و یشناخت جامعه منظر از زمان بستر در آنها جهات

 رونیب و درون روابط یها شبکه رگذار،یتأث و مهم گرانيباز ش،يدایپ یچگونگ ت،یماه ۀمطالع

 1«شده حک» یا دهيپد عنوان به بانه بازار. است برخوردار یشتریب تياولو و تیاهم از... و بازار

 دایپ را یامروز صورت و گرفته شکل زمان طول در ،یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع روابط در

 یبررس گر،يد یعبارت به اي یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع ساخت با آن نسبت یبررس. است کرده

 در ها شبکه یشدگ حک نیهمچن و یاجتماع یها شبکه در بازار روابط و ها کنش «یشدگ حک»

 ۀنحو زین و آن متفاوت اثرات فهم و بازار عملکرد مورد در یبهتر ريتصو ،یاسیس اقتصاد روابط

 که فرض نيا با پژوهش نيا. کند یم ارائه یموردبررس منطقۀ در یاقتصاد و یاجتماع یسازمانده

 یپ در ست،ین یاجتماع یساختارها گريد از منفک و مستقل یامر یمرز بازار ظهور نديفرا

 امر قلمرو مناسبات کشف پرتو در نديفرا نيا یریگشکل در متداخل یسازوکارها شناخت

 نوع نيا شِيدایپ بهتر ریتفس و درک امکان. است یاجتماع اتیح یها حوزه ريسا با یاقتصاد

                                                           
1 Embedded 
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 یشهر ۀجامع گوناگون ابعاد در حاصل راتییتغ زین و زمان گذر در آن استمرار ،یاقتصاد تیفعال

 قواعد و هنجارها خلق مختلف، کنشگران تیماه روابط، ۀشبک لیتحل قيطر از ،يیروستا و

 نه بازار جه،ینت در. گردد یم فراهم... و کاالها عيتوز و گردش یها وهیش زمان، گذر در تیفعال

 ن،يبنابرا. است مدنظر یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ینهاد مثابه به بلکه یاقتصاد یامر صرفاً

 و اند بوده مؤثر بانه بازار شيدایپ در يیسازوکارها چه که است نيا حاضر پژوهش یاصل سؤال

 قيطر از را خود منافع چگونه کنشگران کنند؟ یم نیتضم را آن استمرار و قوام همچنان

 استمرار چگونه ها کنش نيا و کرده نیتأم بازار رونیب و درون مناسبات و روابط ها، زمیمکان

 ابند؟ي یم

  قیتحق دانیم یمعرف

 قرار( استان مرکز) سنندج یلومتریک 260 فاصلۀ در تانکردس استان یغرب شمال در بانه شهرستان

 و جنوب از یغرب جانيآذربا استان به شمال از. است مربع لومتریک 39/1452 آن مساحت. دارد

 مرز لومتریک 120 حدود بانه. است محدود سقز شهرستان به مشرق از و عراق خاک به مغرب

(. 1354 ،یتوکل) است عراق هیمانیسل استان ، آن یجنوب هيهمسا و دارد عراق با مشترک

 شهرستان توابع از «بخش» عنوان تحت 1325 سال تا یکشور ماتیتقس اساس بر بانه شهرستان

 عنوان تحت 1337 سال در و شد آن مۀیضم «بانه بخش» سقز، شدن شهرستان با. بود مهاباد

 یروستا 194 و اندهست 8 بخش، 4 شهر، 4 یدارا اکنون و کرد دایپ یمستقل تيهو شهرستان

 واقع «یمرز یها بازارچه» یکي: دارد یا دوگانه کاربرد بانه در بازار اصطالح. است سکنه یدارا

 که «یشهر بازار» یگريد و هستند کاالها ورود معابر و گذرگاه صرفاً که یمرز صفر نقطه در

 «یمرز یخالءها» از واردشده یکاالها زین و معابر نيا یواردات یکاالها عيتوز و عرضه محل

. است منطقه نيا در یمرز تجارت تیکل یرونیب شينما و ظهور محل «یشهر بازار. »است

 یاقص از را مختلف دارانيخر توجه که است شهر داخل بازار نیهم واسطه به بانه شهرت یتمام

 . است کرده جلب خود به کشور نقاط
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 ینظر یمبان

  دیجد یاقتصاد یشناس جامعه

. یشناخت جامعه يۀنظر و یاقتصاد يۀنظر: دارد وجود عمده ینظر کرديرو دو زاربا ۀمطالع در

 سپهر از آن استقالل و سود یحداکثرساز بر یاقتصاد کنش منطق هیتوج در یاقتصاد يۀنظر

 ،یاجتماع یساختارها با وندیپ در را یاقتصاد ۀديپد یشناخت جامعه يۀنظر و دارد دیتأک یاجتماع

 طول در یشناخت جامعه ۀشياند سنت. دهد یم قرار لیتحل مورد یاخالق و یخيتار یها نهیزم

. است شده نهاده انیبن یاقتصاد یها مدل بودن نانهیب واقع و یدرست دربارۀ ديترد اساس بر خيتار

 و «ختهیخودانگ» کامالً و یفن یامر مثابه به مبادله و بازار ریتفس نیب مجادله و زیست ینوع ،نيبنابرا

 ،یاسیس یها یاستراتژ مجموعۀ از ینديبرآ ۀمنزل  ( به1390 س،یتونک و تریاسل) آن ریتفس

 بر یمبتن پژوهش نيا در ما ینظر کرديرو. دارد وجود ،یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ

 ۀمطالع به یهمگ یشناس جامعه گذاران انیبن. است یاقتصاد یشناس جامعه در مطرح یها دگاهيد

(. 1991 دبرگ،يسو) اند کرده دیتول حوزه نيا در یدرخشان آثار و ودندب مند عالقه اقتصاد قلمرو

 و اسملسر و پارسنز یکارها یاستثنا به- 1980ۀ ده لياوا تا کیکالس شناسان جامعه از بعد اما

 تالش -کنند دایپ یدرخور گاهيجا نتوانستند کدام چیهالبته  که یصنعت یشناس جامعه نیهمچن

 یابيارز. نشد دهيد برگرداند، را اقتصاد به شناسان جامعه قیعم و یجد نگاه که یمهم چندان

 یریگ شکل یبرا یمناسب آغاز یاقتصاد یشناس انسان ۀحوز در 1یپوالن کارل یۀاول آثار مجدد

 سال در 2گرانووتر مارک(. 1992 سوئدبرگ، و گرانووتر) بود ديجد یاقتصاد یشناس جامعه

 یایاح بخش الهام «یشدگ حک ۀمسأل: یاجتماع ساخت و یاقتصاد کنش» ۀمقال انتشار با 1985

 نام 3«ديجد یاقتصاد یشناس جامعه» نام به یزیچ از گرانووتر. ديگرد یاقتصاد یشناس جامعه

 یمحور مسائل و نهادها ۀمطالع بر ماًیمستق يدبا یم یشناس جامعه که کند یم دیتأک و برد یم

 در را ديدگاه نيا یو. زدیبپره اقتصاد یا هیحاش تموضوعا به رشدنیدرگ از و کند تمرکز اقتصاد

 اقتصاد–جامعه یها دگاهيد و یصنعت یشناس جامعه) 4«ميقد یاقتصاد یشناس جامعه» مقابل

 (.1990 گرانووتر،)مطرح کرد ( مور لبرتيو و اسملسر پارسنز،

                                                           
1 Karl Polanyi 

2 Mark Granovetter 

3 New economic sociology 

4 Old economic sociology 
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 با ینپوال. کرد جستجو یپوالن ۀشياند دريد با را ديجد یاقتصاد یشناس جامعه یها شهير

 قلمرو به یشناخت جامعه یها لیتحل ورود یبرا یمحکم یپا یجا بازار، اقتصاد نظام از انتقاد

 ۀدربار کنون تا که کند یم فراهم را ینقد نيتر یقو» ،بزرگ تحول کتاب. کرد باز اقتصاد

 تصاداق هم و یمل جوامع هم که باور نيا از انتقاد نيتر یقو است، آمده عمل به بازار سمیبرالیل

(. 12: 1391 ،یپوالن) «کرد یسازمانده گر میخودتنظ بازار راه از ديبا هم و توان یم هم را یجهان

 همه که بود ديجد اقتصاد ینوع ۀارائ انگلستان نوزدهم قرن در انقالب تالش ی،پوالن اعتقاد به

 کند؛ن لتدخا آن مسائل در یاسیس اي یمذهب قدرت چیه و باشد داشته قرار بازار حول آن زیچ

 یبرا ینیقوان 1850 و 1840 یها دهه در. شود نییتع گر میخودتنظ بازار توسط ديبا زیچ همه

 ليتبد یعموم یکاالها به را کار یروین و نیزم امر نيا. شکل گرفت عمل در پروژه نيا تحقق

 پول ارزش نییتع عالوه، به. شوند فروش و ديخر بازار در توانستند یم ليتما صورت در که کرد

 فقط روند نيا ۀادام ی،پوالن نظر از(. 2001 ،یپوالن) شد داده بازار به و گرفته یاسیس مقامات از

 یاجتماع اي یراقتصادیغ اقتدار تسلط تحت یاقتصاد یها کنش که یزمان رايز ؛دیانجام فاجعه به

 یها دهآور نيمشهورتر از یکي ادآوري باور نيا. شوند یم بدل یبيتخر یها کنش به نباشند،

 یاقتصاد يۀنظر باور مفهوم، نيا. است 1«یشدگ حک» مفهوم یعني یاجتماع ۀشياند یبرا یپوالن

 اقتصاد که دارد داللت امر نيا بر یشدگ حک. کشد یم چالش به را بازار یگر میخودتنظ بر یمبن

 یژگيو نيا ی،پوالن نظر از. است یاجتماع مناسبات و استیس مذهب، تابع بلکه نیست مستقل

 یجا به گر میخودتنظ بازارِ نظام در اما است داشته وجود مدرن ماقبل یاقتصادها در همواره

 نیهم به سرانجام،. »است بازار منطق ۀملحق و تابع که است جامعه نيا جامعه، از اقتصاد تیتابع

 یسازمانده تیکل یبرا یریچشمگ امدیپ بازار، یسو از یاقتصاد نظام کنترل که است لیدل

 در یاقتصاد نظام نکهيا یجا به. بازار ۀملحق همچون جامعهۀ ادار یعني قاًیدق نيا: دارد عهجام

 (.60 همان،) «شود یم حک یاقتصاد نظام در یاجتماع مناسبات شود، حک یاجتماع مناسبات

 شامدرنیپ و مدرن اقتصاد یسازمانده یها وهیش نیب ،خود يۀنظر یبند صورت یبرا یپوالن

 که، است نداشته وجود یاقتصاد چیه هرگز ما روزگار از شیپ» ديگو یم و شود یم قائل زيتما

 قرن در که یدانشگاه اورادِ یآواز هم رغمیعل. باشد بوده بازارها کنترل تحت اصول، در یحت

 در یمهم نقش گذشته در هرگز مبادله از حاصل سود و منفعت بود،  انيجر در وقفه یب نوزدهم

                                                           
1 Embeddedness 
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 یبرا یشناخت انسان یها پژوهش بر هیتک با یو(. 45: 2001 ،یپوالن) «کرد ینم فايا بشر اقتصاد

 ۀشناسان انسان و یخيتار یها پژوهش ۀبرجست کشف» کند یم دیتأک ،زيتما نيا ساختن برجسته

 اش یاجتماع مناسبات در االصول یعل انسان یاقتصاد نظام که است نيا از عبارت ديجد

 حفاظت یماد یکاالها تصاحب در اش یفرد منفعت از تا دکن ینم عمل انسان. است ور غوطه

 همان،) «دينما انتیص اش یاجتماع یازهایامت و مطالبات منزلت، از تا کند یم عمل بلکه کند

از  نه رندیگ یم الهام ها زهیانگ از بازار و پول تجارت، رینظ يیها دهيپد ی،شاصنعتیپ جوامع در(. 48

 و است شده نهاده بنا عيبازتوز اي مثل به معامله اساس بر امعجو نيا در یاقتصاد یزندگ. سود

 نییتع در ینقش تقاضا و عرضه: نداشتند را یاقتصاد یزندگ بر تسلط حق بازار یها زمیمکان

 جوامع در اما. بودند کننده نییتع یاسیس مراجع و سنت عوض در بلکه اند نکرده فايا ها متیق

 جوامع نيا بر یديجد منطق. کند یم نییتع را یاقتصاد یندگز تمام که است بازار قاًیدق مدرن

 در دينبا یاقتصاد کنش که است مسأله نيا کردن کتهيد دنبال به که یمنطق کند، یم حکومت

 در که است کرده خلق را یا جامعه فقط یصنعت انقالب خالصه، طور به. باشد شده حک جامعه

 حل راه یپوالن(. 10: 1992 دبرگ،يسو و رگرانووت) است شده ريتصو یصور اقتصاد يۀنظر

 یاجتماع مناسبات در اقتصاد مجدد یشدگ حک در را بازار اقتصاد از یناش مخاطرات کاهش

 دبرگ؛يسو) «گردد جاديا نو از آن بر یاسیس کنترل و شود حک دوباره ديبا اقتصاد. »داند یم

 بازار. کند دایپ ساخت یاسیس یهاهنجار و یگذار مقررات ۀواسط به يدبا یم اقتصاد(. 47 ،1391

 است؛ 1«یسیتأس» یامر ،رو نيا از. ردیگ قرار یقانون و ینهاد ،یاسیس نیّتع تحت است الزم

 قرار يینهادها و نیقوان رسوم، در را اقتصاد منشأ و شهير ،(1992 ،یپوالن) بودن یسیتأس مفهوم

 يدبا را بازارها شيدایپ. اکمندح بازار عملکرد بر و شوند یم وضع مختلف طرق به که دهد یم

 (.1996 ن،ياشتا گیفل) گرفت نظر در دولت یریگ شکل از یبخش عنوان به

 یاقتصاد یشناس جامعه یایاح در مؤثر شناسان جامعه از یکي ،شد اشاره که طور همان

 ارائه «یشدگ حک» باب در جامع یا هينظر است کرده تالش یپوالن از شتریب یو. است گرانووتر

 یاقتصاد یزندگ یشناخت جامعه ۀمطالع اتیح ديتجد یبرا را «یشدگ حک» یۀاول طرح او. ندک

 صورت نيا به را خود یها دهيا محور گرانووتر(. 53: 2005 دبرگ،يسو و اسملسر) کرد ارائه

 اقتصاددان خود اند، برآمده اقتصاد علم یها انیبن اصالح یپ در که یمنتقدان: دينما یم مطرح

                                                           
1 instituted 



 

 

 

 

 

 1397، شماره یک، بهار و تابستان 25شناختی دوره مطالعات جامعه   94 
 

 

 نجايا در. است اقتصاد علم در یجيرا مفهوم که بود یعقالن کنش مفهوم به آنها ۀحمل. اند بوده

 که دارد وجود زین کینئوکالس یاقتصاد يۀنظر در یگريد یانیبن یژگيو که است نيا من استدالل

 از مستقل را خود ماتیتصم یاقتصاد کنشگران که هیفرض نيا تاخت؛ آن به توان یم یخوب به

 «منفردانه» یریگ میتصم یه رافرض نيا من. کنند یم اخذ -یاجتماع ارتباطات از قلمست- گرانيد

 (. 55: 1391 دبرگ،يسو) منام یم

 شده اشاره مقالۀ از يیها بخش در اما کند ینم ارائه یشدگ حک از یمشخص فيتعر گرانووتر

 اي کنند ینم رفتار یاجتماع نهیزم از جدا منفردِ و زهیاتم افراد عنوان به کنشگران» که دارد یم اظهار

 شان یاجتماع یها یبند گروه توسط که يیزهايتجو از کورکورانه نیهمچن آنان رند،یگ ینم میتصم

 نظام در هدفمند، یها کنش یبرا آنان یها تالش بلکه. کنند ینم یرویپ است، شده نگاشته هاآن یبرا

 از معنا نيا در(. 487: 1985 گرانووتر،) «است شده حک یاجتماع روابط انيجر حال در

 متقابل یها کنش از یا توده عنوان به» توان یم را شبکه. دارند یمحور نقش ها1«شبکه» ،یشدگ حک

 «کرد فیتوص دهند یرو مختلف یها مکان و ها زمان در است ممکن که مردم از یاریبس نیب

 ارتباطات و وندهایپ از یمنظم مجموعۀ بر «شبکه» ،تر قیدق عبارت به(. 14: 1389 بروگمن،)

 «شده حک» یکنش ،شبکه از یعضو کنشِ. دارد داللت ها گروه اي افراد انیم در همسان یاجتماع

 کمک شبکه کرديرو ،گرانووتر اعتقاد به. است شده ابراز افراد ريسا با متقابل کنش در رايز است،

 بر که يیها هينظر دام از نینهمچ بلکه ميورز اجتناب منفرد افرادِ یمفهوم تلۀ از تنها نه تا کند یم

 دیتأک یاقتصاد یدادهايرو یانحصار کنندۀ نییتب عنوان به فرهنگ اي ت،یمالک ساختار ،یتکنولوژ

 به رايز ؛است دیمف اقتصاد یشناخت جامعه لیتحل در ژهيو به «شبکه» مفهوم. میابي یخالص کنند، یم

 در جيرا اشتباهات از شود یم جبمو کرديرو نيا. است کينزد اریبس ملموس و یتجرب تیواقع

 یشناخت جامعه یانتزاع یها لیتحل یبرخ و ديجد یاقتصاد انينهادگرا ک،یکالس یاقتصاد يۀنظر

 (. 9 ،1992 دبرگ؛يسو و گرانووتر) میکن اجتناب

 اعتقاد به. است همراه یپوالن یشدگ حک يۀنظر از انتقاد با شبکه مفهوم بر گرانووتر دیتأک

 بحث موردشان در یپوالن که یجوامع انواع مورد در را شبکه کرديرو که یصورت در» ی،و

 یا مالحظه قابل طور به م،يندازیب آنها یاجتماع ساختار به یتر قیدق نگاه و ميریگ کار به کند یم

. یصنعت جوامع در هم و یصنعت ماقبل جوامع در هم- میابي یم را یشدگ حک از یمتنوع سطوح

                                                           
1 Network 
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 آنها در مردم که دارند وجود زین یصنعت ماقبل و هیاول جوامع یبرخ یدار هيسرما جوامع همانند

 در چنانچه و. ایاسترال شمال در یمالنز ليقبا یبرخ مثال عنوان به- هستند سود کسب دنبال به

 یاقتصاد کنش کرد، یم تصور یپوالن که طور آن که میابي یدرم ميینما دقت یدار هيسرما جوامع

 یمتفاوت یها وهیش به یاقتصاد یها کنش شیکماب. ستین[ یاجتماع یارهاساخت از] 1«شده فک»

 از یسنت طور به که یمسائل از یاریبس حل به تواند یم شبکه لیتحل آنکه خالصه. اند شده حک

 اقتصادها تمام» ،گرانووتر نظر از(. 10 همان،) «کند کمک اند، گرفته نشأت یپوالن یجوهر يۀنظر

 آن از کمتر یدار هيسرما ماقبل یاقتصادها یشدگ حک که کند یم دعاا[ یحت] و اند شده حک

 در 2«فیضع یشدگ حک تیوضع» طرح با را موضع نيا یو. ديگو یم یپوالن که است یزیچ

 در» ،گريد عبارت به(. 56: 1391 دبرگ،يسو) «کند یم انیب 3«یقو یشدگ حک تیوضع» مقابل

 وجود دارد، یم روا یپوالن قاطع کیتفک آنچه از یشتریب یِصور تیعقالن نابازار، یاقتصادها

 شهير یاجتماع یها شبکه در داند یم مجاز کیتفک نيا آنچه از شیب هم بازار یاقتصادها و دارد

 اي) بازار یها جامعه کیتفک یبرا یاقتصاد 4یدار شهير از توان ینم یراحت به نيبنابرا. دارند

 اقتصاد یساز مدرن ،یپوالن نظر برخالف. کرد استفاده (شامدرنیپ اي)نابازار یها جامعه از( مدرن

 شهير از» انگریب نه است بازار یاجتماع یدار شهير اندازۀ و شکل در یراتییتغ دهندۀ نشان

 س،یتونک و تریاسل) «تر گسترده یاجتماع بافت کي به مربوط مناسبات از بازار جانبۀ همه «درآمدن

1390: 169.) 

 طور آن-ی اجتماع روابط تیاهم بر یاقتصاد یشناس جامعه در غالب افتیره که یحال در

 5دبرگيسو چاردير استدالل است، کرده تمرکز اقتصاد بهتر فهم یبرا -کند یم انیب گرانووتر که

 لیتحل وارد برابر طور به ديبا زین را منفعت بحث مطلب، نيا تیاهم حفظ ضمن که است نيا

. ديد یاجتماع روابط و منافع زيمتما یها منظومه مثابه به بايد را نهادها. داد تیاهم آن به و کرد

 دیفهم مسأله نيا درک بدون را یاجتماع و یاقتصاد یها سازمان مختلف انواع يیايپو توان ینم

 که یاقتصاد یشناس جامعه. شوند یم نییتع یاجتماع روابط و منافع بیترک با هاآن یساختارها که

                                                           
1 Disembedded 

2 Weak embeddedness position 

3 Strong embeddedness position 

را  شده مهترجواژۀ  ناًیعاست. ما برای حفظ امانت  کردهی استفاده شدگ حکی جای به دار شهيرمترجم از واژۀ   4

 .    ميا کردهنقل 
5 Richard Swedberg 
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 بر مسأله نیهم و روست روبه شدن کوچک و یپرداز یجزئ خطر اب ورزد، غفلت منافع نقش از

 زین و گذارد یم ریتأث است، یاقتصاد یشناس جامعه ۀمسأل نيتر مهم که یاجتماع روابط یبررس

 دبرگ؛يسو و اسملسر) دهد یم قرار ریتأث تحت را یاقتصاد کنش ۀدربار آمده دست به جينتا

2005، 4-10.) 

 و وبر رايز ست،ین یديجد نشیب وجه چیه به منفعت به وجهت( 1991) دبرگيسو نظر از

 یاقتصاد یشناس جامعه یها بخش شتریب در تیموقع نيا اما. اند داده نشان قبالً را آن گرانيد

 میتسل نوزدهم قرن انيپا اقتصاددانان از آن هنگام که. مفهوم منفعت است شده فراموش مدرن

 و ليتوکو مانند یمتفکران آثار در و شدند منفعت زا دهیچیپ و یچندبعد مفهوم لیتحل ینوع

 با و شد يیگرا لیتقل ینوع دچار شد، ظاهر مفهوم نيا از یبند میتقس کي لیم استوارت جان

 نچنی مشکل. شد لیتحل هر انيپا و آغاز منافعْبدين ترتیب، . شد دانسته برابر یشخص منفعت

 چرا نکهيا یبرا لیدل کي. برد یم نیب از را یراقتصادیغ منافع به توجه که است نيا یکرديرو

 به را مردم منفعت که است نيا است، برخوردار لیتحل یبرا یزيمتما يیايپو از منفعت مفهوم

 در را آنان و کرده داریب را مردم که کند یم عرضه يیروین مفهوم نيا عالوه، به. دارد یم وا کنش

 که کند یم جاديا يیروین گرانيد منافع با بیترک در و کند یم وادار سخت یکارها به روز سراسر

 منافع(. 372-369: 1391 دبرگ،يسو) سازد یم یديجد جوامع و آورد یدرم حرکت به را کوه

 تمام. شوند یم فيتعر و انیب یاجتماع روابط قيطر از و دارند یاجتماع روابط با یخاص وندیپ

 در افراد که هستند یا جامعه از یبخش منافع ،اوالً :، از آنجا کهشوند یم محسوب یاجتماع منافعْ

 را گرانيد منافع ديبا کند، درک را خود منافع کند یم تالش یفرد یوقت ،ثانیاً شوند؛ یم متولد آن

 (.2005 دبرگ؛يسو و اسملسر) دهد قرار مدنظر زین

 یامر همثاب به نه را یمرز بازار الذکر، فوق اتينظر از الهام با حاضر پژوهش ینظر چارچوب

 یاسیس مناسبات و یاجتماع روابط در شده حک یا دهيپد عنوان به بلکه ختهیخودانگ اي یعیطب

 ،یقانون ،یاسیس مختلف یها یاستراتژ ۀواسط به که است یا دهيپد بازار. ردیگ یم نظر در جامعه

. شود یم دیبازتول و خلق کنشگرانْ انیم یاجتماع ی وفرهنگ یوندهایپ و مناسبات زین و یاقتصاد

 با ،جهینت در. است استیس نهاد با یاجتماع یروهاین و الزامات متقابل ارتباط محصول اقتصادْ

 در یشدگ حک و یاجتماع مناسبات در یاقتصاد کنش یشدگ حک م؛یمواجه دوگانه یشدگ حک

 یاجتماع ساخت و دولت یکارکردها از یبخش عنوان به بايد را بازارها شيدایپ. یاسیس مناسبات
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 و یاجتماع روابط در شده حک یها شبکه به توجه با فقط یاقتصاد تعامالت. گرفت نظر در

 و روابط در را یاقتصاد یها کنش پود و تار است یضرور بلکه ستین پذيرفهم یفرهنگ

 گران،يباز مناسبات، از یا منظومه اي شبکه بازارْ ،منظر نيا از. کرد جستجو زین یاسیس ماتیتصم

 منافع، کنشگران، روابط که یطور به است یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس مختلف فعمنا و نهادها

 .شوند یم اصالح و یبازنگر جاد،يا منظومه نيا درون در نينماد یساختارها و یرفتار انتظارات

 قیتحق یشناس روش
 که است یپژوهش» یفیک پژوهش. است شده انجام یفیک روش از استفاده با حاضر قیتحق

 امدهین حاصل یشمارش یها روش ريسا اي یآمار اتیعمل به توسل با که کند دیتول يیها افتهي

 شامل تواند یم اما شود؛ یم حاصل مشاهده و مصاحبه از معموالً ها داده پژوهش نيا در. باشد

 رینظ خاص يیمنظورها یبرا شده یکم یها داده یحت و ،يیدئويو ینوارها و ها لمیف مدارک،

 فعال یها گروه و افراد همۀ قیتحق ۀجامع(. 32: 1390 ن،یکرب و استراوس) «باشد هم یسرشمار

 بازار، دهندۀ لیتشک یها گروه مورد در یا هيپا اطالعات یْاکتشاف یبررس با ل،ياوا در. بازارند در

 یبعد مراحل در و آمد دست به یمرز ستد و داد در رگذاریتأث یدولت ینهادها و یمحل مطلعان

 یروستاها کاال، واردات معابر و رهایمس از دفعات به ،لیدل نیهم به. دش تمرکز همجموع نيا بر

 روش ،بازار کنشگران به یدسترس یبرا. انجام شد ديبازد بازار یفضا و طیمح ،یمرز نوار

 یمحل سرشناس افراد توسط انيبازار یمعرف با. بود راهگشا اریبس( 1391 ک،یفل) 1«یبرف گلوله»

 تا ها مصاحبه. ديگرد هیّام بازار یها گروه داخل به ورود ۀنیزم آنان، با کينزد طارتبا یبرقرار و

 لیتحل یبرا. آمد ینم دست به یديجد دادۀ وه شد یتکرار اطالعات که کرد دایپ ادامه يیجا

 لیتحل کیکالس یها روش از یکي» روش نيا. شد گرفته بهره یفیک یمحتوا لیتحل از ها داده

 غالباً که است يیها مقوله از استفاده روش نيا ۀبرجست یها یژگيو از یکي. است یمتن یها داده

 بر ضرورتاً يیها مقوله. شوند یم اعمال ها داده یرو ها مقوله اند؛ شده اخذ ینظر یالگوها از

 لیتقل هدف کردهايرو ريسا برخالف روش نيا در. اند نشده نيتدو ها داده نيا اساس

 یلیتحل یواحدها به گام، به گام و مندقاعده یا وهیش به متن دش تالش(. 347 همان،) «هاست داده

 شمارش نه هدف، نجايا در. ابندي نيتکو ژهيو یِنظر یها جنبه اساس بر ها مقوله و شود میتقس

                                                           
1 Snowballing 
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 یریتفس و یادراک یژرفا به افتني دست بلکه شده،  نییتع شیپ از و قیدق کامالً یها مقوله تکرار

 .است لیتحل مورد متون

 پژوهش یها افتهی

 افتهی سازمان ستد و داد به گذر بازار؛ شیدایپ

 که کرد دایپ یگاهيجا دهه دو از کمتر یزمان در ،کردستان استان در گمنام و کوچک یشهر ،بانه

 نيا. ه استدش ملقب «ارزان یکاالها بازار» به و شود می دهیشن رانيا نقاط اکثر در آن ۀآواز نام و

 یاجتماع و یاقتصاد مراودات اثر در و قبل ها دهه از که بود یروند ۀادام بلکه نبود یاتفاق تحول

 از. نبود نيآفر تحول چندان 1370ۀ ده اواسط تا مراودات نيا. بود شده حاصل عراق کردستان با

 بود دهيد خود به سال انیسال که يیرخدادها همۀ از که کرد آغاز را یسفر بانه ،بعد به زمان نيا

 ،یاقتصاد روابط ۀگذشت به نگاه مستلزم بازار شيدایپ درک. بود تر نيآفر تحول و زتریانگ جانیه

 بوده برقرار گريکدي با دور یها گذشته از مرز یسو دو روابط. است شهر نيا یاجتماع و یاسیس

 با. است گذاشته سر پشت را یمختلف مراحل و( 1354 ،یتوکل ،1378 ،يیبرزو ،1377 کوچرا،)

 بازار نيتکو مختلف مراحل توان یم منطقه نيا در یمرز ستد و داد خيتار عطف نقاط بر زتمرک

 و تیکم مراحل نيا از کيهر در یاجتماع یروهاین و استیس نهاد عملکرد. کرد مشخص را

 ،نخست ۀمرحل. است داده قرار ریتأث تحث را یاقتصاد مناسبات در متداخل یروهاین شيآرا

 یابتدادر  یمرز مناسبات. است یاسالم انقالب یۀاول یها سال تا اول یپهلو دوران حکومتاز

 اشتراکات و يیایجغراف یکينزد يۀپا بر ،قدرتمند یمرکز حکومت وجود خأل در ،دوره نيا

 یاقتصاد و یفرهنگ یوندهایپ هم ،قيطر نيا از. داشت انيجر آزادانه یْاجتماع و یفرهنگ

 ندهيآ در یاقتصاد مناسبات انیبن ،دتريجد یوندهایپ شدن ساخته ضمن هم و شد یم دیبازتول

 یارتباط یها راه فقدان کشور، یتجار مناطق و مرکز از اديز ۀفاصل رینظ شرايطی. شد یم ختهير

 ديتشد را مرز یسو دو مراودات داد، یم شيافزا برابر چند را ستد و داد یها نهيهز که مناسب

 یمحل یها قدرت. بود برقرار یمحل یها قدرت و یمردم مختلف سطوح در روابط. کرد یم

 مرز یسو دو هر در اقتدار و نفوذ از و داشتند یکينزد ارتباطات عراق یۀمانیسل با( نیخوان)

 یها یآباد از یاریبس مالک بانه بانفوذ نیخوان از یکي دخانیرش محمد. بودند برخوردار

 الزامات از برخواسته مرز، یسو دو مردمان رفتار(. 1354 ،یتوکل) بود زین عراق کردستان

 یمقررات» ،جمله آن از. بود آمده در یخاص آداب و هنجارها مِیتنظ تحت ،یاجتماع و یاقتصاد
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 یها گله بهار هنگام یمرز ريعشا آن اساس بر که داشت وجود «فیتعل ۀنام نيیآ» عنوان تحت

 از یکي وایه(. 213: 1328 ،یعراق یلیخل) «برند یم هيهمسا خاک در چراندن منظور به را خود

 : ديگو یم نهیزم نيا در یمحل مطلعان

 یخوب به را گريهمد. گرفتند یم قرار هم کنار مراتع در یراحت به نانیمرزنش چَرا، اميا در»

 خود بخت دم دختران و پسران از. کردند یم وگو گفت مختلف مسائل مورد در و شناختند یم

 یبرا ازدواج یها فرصت و یشاونديخو یوندهایپ ردموا از یاریبس در و کردند یم صحبت

 دایپ داشتند نیطرف از کي هرکدام که یاجناس یبرا هم یمشتر. ديگرد یم فراهم فرزندانشان

 یاجناس چه که شدند یم خبردار یوقت. زدند یم حرف گريکدي یکمبودها و ازهاین از. کردند یم

 ساله، 70 وا،یه با مصاحبه) «بردند یم هم یبرا یآت یروزها در و گذاشتند یم قرار خواهند یم

 (.16/1/1392 ،جامع مسجد

 که بودند یمحل یها قدرت یاقتصاد و یاسیس اقتدار از برخوردار یروین گانهي ،دوره نيا در

 انه،يتمرکزگرا یها استیس با همگام. کنند حفظ را خود نفوذ یارض اصالحات دوران تا توانستند

 یبرا یمرز استحکامات ساختن. شد باز منطقه به مهم کارگزار نوانع به زین یمرکز دولت یپا

 دولت لیتشک و انهيتمرکزگرا یها استیس جهت در که بود یعاجل اقدام مرور و عبور کنترل

 کردستان و جانيآذربا به سفر خاطرات کتاب در یعراق یلیخل محمدرضا. گرفت صورت مطلقه

 شعاع که شد یم حفاظت یقيطر به منطقه نيا یمرزها از قبالً»: سدينو یم 1320 ۀده یها سال در

 به اجیاحت وجه چیه به زدن دستبرد یبرا یعراق مسلح ريعشا و انیقاچاقچ بود، محدود آنها عمل

 و قوا تحرک و تمرکز اصل[ مشکل نيا بر غلبه یبرا] ...نداشتند را[ ینگهبان] برج یپا از عبور

 در که است «اراندژ» دژها نيا خوب یها نمونه از یکي ...گرفت قرار کار دستور در دژها ساختن

: 1328 ،یعراق یلیخل) «است بانه رانبندیس دژ یگريد و است شده واقع[ بانه] «بلکه» ۀقصب

 و بود کشور داخل به عراق کردستان مسائل تيسرا و نفوذ نگران رانيا یمرکز دولت(. 207

 نیچن طبعاً. آورد در نظارت تحت و دودمح را یمرز مراودات ممکن یجا تا کرد یم تالش

 یها قدرت هم بود صدد در دولت. داد یم قرار شعاعال تحت را یاقتصاد ستد و داد یاقدامات

 یمرورها و عبور بر نظارت ضمن آنکه هم و دوردرآ کنترل تحت وکند  فیتضع ی رامحل

 1330 ۀده از. دکن دجايا یمرز نیب روابط ۀتوسع یبرا یقانون یها چارچوب و ها روش ی،مرز

 یبرا عراق و رانيا وقت یها دولت مشترک توافق رینظ یاقدامات که بود بعد به یشمس یهجر
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 ،یقاسم و یمعصوم) آن یجمع شکل در ژهيو به ،مرزها از یرقانونیغ مرور و عبور تيمحدود

 نانینشمرز یبرا یالتیتسه آن در که «پروانه صدور و صادرات قيتشو ۀحيال» بيتصو و ،(1390

 ازاتیامت و التیتسه بعدها. شد اجرا( 1391 ،یطالب یعل و پور جمعه) بود شده گرفته نظر در

 یمرز مبادالت قانون عنوان با نانیمرزنش تیفعال 1344 سال در و افتي شيافزا نانیمرزنش

 (. 1384 ،یمحمود) دیرس دولت أتیه بيتصو به و شد لیتکم

 یمرز یاقتصاد مناسبات کردن نهينهاد یبرا یمهم یها گام اگرچه نیقوان و ها استیس نيا

 نتوانست یا منطقه تحوالت و یجهان اقتصاد طيشرا مرز، یسو دو یافتگین توسعه ليدال به اما بود

 يیابتدا یها سال تا ن،يبنابرا. دينما جاديا منطقه یاجتماع و یاقتصاد ساخت در یاساس راتییتغ

 وجود یمحل اسیمق در و معاش نیتأم تيمحور با یرادانف یترددها همچنان یاسالم انقالب

 مناسبات میتنظ یبرا یحقوق و یقانون اقدامات اول، ۀدور یژگيو نيتر ممه گفت توان یم. داشت

 یابیکم اميا در یشغل یها ضرورت بر یمبتن و رمنظمیغ یترددها و یمرز نیب یاقتصاد

 یها ینگران از برخواسته عمدتاً ها ولتد نگاه ،دوره نيا در. بود یاساس یکاالها و محصوالت

 روابط ،نيبنابرا. بود یمرز مراودات محدودکردن و مرزها کنترل به معطوف و یتیامن و یاسیس

 ،یاقتصاد ساخت در یچندان رییتغ لیدل نیهم به و داشت یاديز نوسانات یمرزنیب یاقتصاد

 .امدین وجود به ستد و داد یسنت و مرسوم یها وهیش و یاقتصاد و یاجتماع یروهاین

 از یناش یاسیس قدرت خأل و یاسالم انقالب یۀاول یها سال از یتجار مناسبات دوم ۀمرحل

 نيا در. ادامه يافت یسازندگ ۀدور شروع و یلیتحم جنگ انيپا تا و شد آغاز منطقه در آن

 یبرا اهش ميرژ سقوط از یناش قدرت خأل از یمحل احزاب. بود ملتهب کردستان استان ها سال

 ارتباطات يی،فضا نیچن در. کردند یبردار بهره( 1385 پور، يیجال)ی خودمختار آوردن دست به

 صورت آزادانه یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد مختلف ابعاد در عراق کردستان با یمرز یشهرها

 البانق از بعد سال دو به کينزد» .بود داده دانیم ستد و داد به حاکم، یاسیس طيشرا. گرفت یم

 در. شد آزاد یاديز حدود تا بود، یقاچاق قبالً که وآمدها رفت د،يشد یمرز کنترل نبود لیدل به

 یحدود تا زین جنگ خالل در و گرفت یم انجام گوناگون یکاالها فروش و ديخر برهه نيا

 ون،يزيتلو مانند یصنعت یکاالها و برنج روغن، شکر، قند، رینظ یخوراک یکاالها. داشت تداوم

 «گشت یم ارسال رانيا یشهرها گريد به آنجا از و شد یم بانه وارد عراق از پارچه و ضبط ويادر

 بر یمرکز دولت مجدد کنترل نداشت، یچندان دوام تیوضع نيا(. 108: 1390 زاده، نیام)
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 و یمقصود) 1360 ۀده یجنگ طيشرا نیهمچن و بود یاسیس و یتیامن کرديرو با توأم که منطقه

 شيدایپ یبرا یباثبات طيشرا تنها نه. داد قرار شعاعال تحت را یمرز یترددها( 1391 ،یدربند

 ابهام از یا هاله در ها مدت تا منطقه در یاقتصاد یها رساختيزۀ توسع بلکه امدین وجود به بازار

 .فرورفت

 که است منطقه در یاقتصاد تحوالت سوم ۀمرحل آغاز نيا. کرد رییتغ طيشرا جنگ انيپا در 

 در داده رخ تحوالت و یسازندگ دولت آمدن کار یرو جنگ، انيپا. است افتهي ادامه امروز به تا

 از پس. دکر فراهم را بازار شيدایپ یبرا الزم یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع بستر مرز یسو آن

 رشيپذ از رانيا مناطق، نيا ساکنان گیآوار و عراق کردستان به نیحس صدام ميرژ ۀحمل

 از ها اقامت نيا(. 1388 ،یاکبر)شدند ساکن رانيا در یاديز پناهندگان و کرد تقبالاس آوارگان

 يیآشنا زین و یرانيا یکاالها مصرف یبرا زهیانگ جاديا و یرانيا فرهنگ با يیآشنا مؤثر یها نهیزم

 در توان یم را ارتباطات نيا اثرات. بود عراق کردستان با انیرانيا یوندهایپ شتریب قیتعم و

 در یرانيا رکردیغ تجار حضور نیهمچن و رانيا ۀعمد یشهرها در یعراق کُرد تجار ورحض

 :ديگو یم نهیزم نيا در بانه اسبق شهردار. دکر مشاهده عراق شمال

 ،نمونه یبرا. پرداختند رانيا در یاقتصاد ستد و داد به یعراق کرد آوارگان از یاریبس» 

 در. شد وارد رانيا یشهرها گريد یحت و ردستانک یشهرها در وفور به یعراق یها لیاتومب

 صادر قضات مخصوصاً خاص افراد و یدولت ادارات یبرا یاديز یمجوزها زین یسازندگ دولت

 «کردند یم بانه مرز از یعمران آالت نیماش و لوکس لیاتومب انواع واردکردن به اقدام آنها و شد یم

 (.28/1/1393 ،بانه اسبق شهردار با مصاحبه)

 به دادن دانیم و یاقتصاد یبازساز سمت به دولت یها استیس رییتغ جنگ، از بعد لزاماتا

 نيا در دولت یریگ جهت نيتر عمده. کرد یم هیتوج را دارانههيسرما یها ارزش حامل دولتمردانِ

 و( 1391 ،یدربند و یمقصود) شود یم فيتعر یاقتصاد کرديرو قالب در مقطعْ

. شد جيرا بسیار هستند، یسرحد اي یمرز مناطق شامل شتریب که یقوم مناطق از يیزدا تیمحروم

 نيا در. گريد زیچ نه بود یمرز یاقتصاد مبادالت ۀتوسع زین «يیزدا تیمحروم» ۀویش نيتر مهم

 مبادالت نيا استمرار. افتي شيافزا بانه به عراق شمال از قاچاق یکاالها ورود ی،زمان مقطع

 و نهادمند را موجود مبادالت ،آمده شیپ یها فرصت و تیموقع کدر با داشت آن بر را دولت

به وجود  «یمرز مشترک یها بازارچه» عنوان تحت را يیها مکان یمرز مناطق در و کند یقانون
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. دکر یمرز مشترک یها بازارچه سیتأس به اقدام یعمل صورت به 1367 سال در ،نيبنابرا. آورد

 نيا کل تعداد 1388 سال تا. شد جاديا 1373 سال در بندنرایس یروستا در بانه یمرز ۀبازارچ

 (.161: 1390 ،یقاسم و یمعصوم) دیرس بازارچه 57 به کشور در ها بازارچه

 که یزمان یعني ؛وستیپ وقوع به 1380 ۀده لياوا در بازار مناسبات در تر قیعم تحوالت

 یبرا کايآمر ینظام ۀملح. کرد سقوط بعث دولت و کردند حمله عراقآمريکا و انگلیس به 

 شکست از پس عراق کردستان». ديآ یم حساب به یمهم یخيتار عطف ۀنقط عراق کردستان

 حمله از پس بعث دولت سقوط زین و تيکو جنگ در 1991 سال در ائتالف یروهاین از صدام

 و منطقه در فعال یکیتیژئوپل ۀديپد کي صورت به یالدیم 2003 سال در سیانگل و کايآمر

 لد،یاستانسف) «گرفت شکل منطقه نيا در یکُرد خودگردان حکومت ینوع و شد ظاهر انجه

 کا،يآمر ژهيو به الملل، نیب نظام تيحما با عراق شمال در خودگردان حکومت ۀادام(. 12: 2003

 شهرها، ینوساز. ديگرد توأم مختلف ابعاد در توجه درخور و عیوس اقدامات از یا مجموعه با

 اجناس یفراوان ها، کارخانه احداث ها، رساختيز جاديا کاال، ۀعرض بزرگ یها هفروشگا سیتأس

 (. 85-87: 1384 ،یمقصود) اند جمله آن از هیترک و رانيا با یمرز تجارت شيافزا ی وخارج

 یا گونه به ؛گردد یم یادیبن راتییتغ دچار منطقه یاقتصاد ساخت که است يیفضا نیچن در

 یهنجارها ،یاجتماع و یاقتصاد یروهاین شيآرا لحاظ به یديجد یبند صورت از توان یم که

 از همواره یاجتماع یروهاین و دولت یمرز ستد و داد. گفت سخن یاقتصاد یسازمانده و کار

 بودن نيیپا با مواجهه در دولت. است  بوده یخيتار تحول در کننده نییتع و مهم عوامل

 فشار ،یاقتصاد و یاجتماع یها مشارکت ۀکاهند نرخ ،یاقتصاد و یاجتماع ۀتوسع یها شاخص

 و عراق کردستان تحوالتعالوۀ  به ،مناطق نيای در اجتماع یها یتينارضا شيافزا و مطالبات

 بانیافتۀ کردستان ايران  وضعیت توسعه ۀسيمقا ،جهینت در و هیناح نيا یرو شیپ ديجد یها افق

 را بازار شيدایپ یبرا مساعد یفضا باراج هب عراق، کردستان به رشد و پیشرفت  وضعیت رو

 یاجتماع یروهاین و یاقتصاد ،یاسیس الزامات تعامل در اقتصاد قلمرو گفت توان یم. کرد جاديا

 بازار. است برقرار آنان میان نانوشته توافق ینوع يیگو رد؛یگ یم شکل استیس نهاد اي دولت با

 قواعد تابع صرفاً نه آن عملکرد و شود یم «سیتأس» یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ینهاد ۀمنزل به

 بازار یها شبکه در ستد، و داد. ردیگ یم قرار یاسیس و یاجتماع سپهر نیّتع تحت بلکه یاقتصاد

 انيجر به اند شده حک گريد يیسو از یاسیس مناسبات و سو کي از یاجتماع مناسبات در که
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 از یکي احمد. شود یم بدل افتهي سازمان و یلفرامح یامر به نامنظم و یمحل یا مقوله از و افتد یم

 و کاالها حجم در داده رخ راتییتغبارۀ دراست،  بوده دار مغازه قبالً که شهر یميقد ساکنان

 :ديگو یم نیچن بازار یروهاین

-ستیب. نبود یامروز ۀویش به اما. داشته وجود ميقد از مرز طرف آن با بانه مردم ارتباط» 

 وقت چند هر یتعداد ها موقع اون. ادینم چشم به اصالً و چهیه امروز ربراب در شیپ سال یس

 طور به[ یبار یوتايتو یها نیماش] اف 3 صدها االن اما ند،دآور یم يیکاال اسب اي قاطر با کباري

 یلیخ اما. آمد یم عراق از پارچه و یچا مانند یاجناس زمان آن در. کنند یم شهر وارد کاال مداوم

 ساله،60 احمد، با مصاحبه) «ديآ یم یچ همه امروزه. آمد یم بود ازین شتریب که یاساجن. بود کم

 (.18/1/1392 ،بانه بازار

  بازار یها شبكه در آنان روابط و بازار ۀدهند لیتشك یها گروه
 در که یکس) ها یچ ضمانت ،(دهد یم انجام باال اسیمق در را تجارت که یکسان) عمده تاجران

 تجار ،(کند یم ضمانت را کاال صاحب دست به کاالها ضررِ و نقص یب تحويلِ دستمزد، یازا

 بار و کاال که شود یم اطالق یافراد به و است یمحل اصطالح کي «بر کول)» برها کول پا، خرده

 لیتشک را بازار ۀعمد یها گروه باربران و فروشان دست ،(کنند یم حمل خود پشت بر را

 رونیب مهم گريباز عنوان به دولت و بازار درون یاصل گرانيباز عنوان به ها گروه نيا. دهند یم

 ،یفرهنگ یوندهایپ بر یمبتن و زمان گذر در ها شبکه. سازند یم را بازار روابط ۀشبک انیبن بازار،

 و شده خلق دولت با یاجتماع یروهاین مناسبات و مرز یسو دو مردمانِ یشغل و یشاونديخو

 و انيبازار رفتار. است افتهي توسعه د،يجد طيشرا شدن فراهم و تتعامال گسترش با همگام

 يیهنجارها و اطالعات یمبنا بر و گرفته شکل بازار یها شبکه درون در گريکدي با روابطشان

 فراهم را یامکان ها شبکه. ابندي یم انتشار ها شبکه نيا سطح در که زنند یمدست به عمل 

 شبکه سطح در منتشره یهنجارها و اطالعات ها، تیفعال ینامب بر مختلف کنشگران تا آورند یم

 یاجتماع یسازوکارها به بازار در یاقتصاد ۀمبادل. ندينما تعامل گريکدي با و رندیبگ میتصم

 و قواعد بر یمبتن یها شبکه چارچوب در منافع فيتعر و ها یریگ میتصم. است وابسته

قواعد و هنجارهای . شود یم نییتع -یاقتصاد یعانتزا قواعد الزاماً نه و- یررسمیغ یهنجارها

 از یکي. کنند کمک می یاقتصاد یها تیفعال گسترشبه  مبادله، طيشرا دیبازتول و خلق با عمل

 حداقل با و زمان نيتر کم در که است اطالعات به یدسترس یاقتصاد ۀمبادل یرهایمتغ نيتر مهم
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 ها تیفعال از یعیوس ۀريدا ۀدربار اطالعات یجستجو. ديآ یم دست به بازار ۀشبک در ها نهيهز

کول» نشيگز کاالها، ورود یبرا امن یها زمان و رهایمس مطمئن، یها«یچضمانت» انتخاب رینظ

 یموجود ،یانتظام و یمرزبان یروهاین شيآرا و استقرار تیوضع معتمد، و باتجربه یها«بر

 و موارد نيا در اطالعات و اخبار ردنآو دست به. شود یم انجام...  و تقاضا زانیم و کاالها

 کاهش ضمن ،یا شبکه نیچن وجود. گردد یم ممکن بازار ۀشبک قيطر از گريد موارد یاریبس

 مشخص زین را گرانيباز از کيهر یرفتار انتظارات ها، نهيهز در يیجو صرفه و ها ینانینااطم

 درک دو هر ،کنند یم یهمکار گريکدي با یچ ضمانت و تاجر کي یوقت ،مثال یبرا. کند یم

 ،نرسند تاجر دست به کاالها اگر که معنا نيا به. دارند مبادله ملزومات و طيشرا از یمشترک

 روابط ،یطرف از. است شبکه یهنجارها چارچوب در خسارت جبران به ريناگز یچ ضمانت

 تر یمحور ها گروه از یبرخ. دارد ضعف و شدت و ستین کساني گريکدي با بازار گرانيباز

 شبکه در انيبازار از کي هر گاهيجا. دارند بازار شبکه در یشتریب یکنندگ نییتع قدرت و هستند

 جمله از ،مختلف گرانيباز انیم در آنان نفوذ و ارتباطات زانیم زین و يیدارا زانیم به توجه با

 . میکن یم میترس را بازار مختلف گرانيباز مناسبات یبعد مبحث در. شود یم نییتع ،دولت

 دولت- ها یچضمانت -تجار
 یها گروه ريسا یبرا الزم یمال منابع ۀکنند نیتأم هم و بازارند یبرا کاال ۀکنند نیتأم هم تاجران

 کالن اسیمق در و بازارند یتجار یها مجتمع مالک عمدتاً اول ۀدست. اند دسته دو تاجران. بازار

 و یمحل سطوح در یدولت یها سازمان و بازار در يیباال قدرت و نفوذ نانيا. کنند یم ستد و داد

 وارد متنوع یکاالها زین کشور یبازارها ريسا یبرا بلکه بانه بازار یبرا تنها نه و دارند یمل

 : داد حیتوض گونه نيا را موضوع نيا یاستان نیمسئول از یکي. کنند یم

 از استفاده با قادرند اهآن. شهرها گريد از هم و هستند یا بانه هم افراد نيا» 
 گريد یشهرها اي تهران در ماًیمستق هم و بانه بازار در هم را کاالها خود عوامل

 کاال حمل نیماش از جلوتر که یکسان] ها کن پاک راه و ها یچ ضمانت. کنند عيتوز
 انجام کاالها عبور یبرا مأموران با را الزم یها یهماهنگ ریمس در و کنند یم حرکت

 یاستاندار ،یدولت مقام با مصاحبه) «رسانند یم مقصد به را نآنا اجناس[ دهند یم

 (.20/7/1392 کردستان،
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 عمده تاجران ۀدست از محدودتر تجار دوم ۀدست تیفعال قلمرو و یواردات یکاالها حجم

 در يیگرا تخصص ینوع و هستند اجناس و کاالها از یخاص نوع واردات . آنها در کاراست

 آنان یبرا وجودشان که دارند وندیپ انيبازار از گريد یگروه با تجار. خورد یم چشم به شانکار

ها   یچ ضمانت ديعای سرشار ی. درآمدهاهستند ها «یچ ضمانت» گروه نيا ؛است یاتیح اریبس

 را اجناس ،(یررسمیغ البته) گر مهیب عنوان به که هستند ها یچ ضمانت نيا ،قتیحق در. شود یم

 یتنگاتنگ وندیپ یدولت یها سازمان با ها یچ ضمانت. رسانند یم رتجا دست به مرز از عبور با

 داد در تیموفق ریمس قاچاقْ. وندهاستیپ نيا به بسته ريناپذ اجتناب یا گونه به کاال قاچاق. دارند

 کوتاه اریبس داشت، ازین فرسا طاقت کار و تجربه زمان، قرن مین حداقل به گذشته در که را ستد و

 یخاص يیمعنا بار المثل ضرب نيا. «یباش کرده یط شبه کي را صدساله ره» يیگو. است کرده

 یخاموش ساعات در و «شبانه» قْقاچا است؛ مرتبط ها یچ ضمانت و تجار تیفعال با که دارد

 همراه به یاردیلیم ثروت ت،یفعال شب چند که ستین انتظار از دور چندان و ردیگ یم صورت

 صحبت قاچاق یکاالها ورود یچگونگ مورد در مختلف انيربازا با که یزمان. باشد داشته

. «ديآ یم پول با اش همه» یعني ،«پوله یمو هه» گفتند یم یکرد زبان به آنان تياکثر کردم، یم

 صحبت ها«کن پاک راه» از زین یمحل کارشناسان و نیمسئول یوقت. دمیشن را جمله نيا بارها

 ،یدوب ن،یچ) متعدد یرهایمس از عبور از پس کاالها. ندکرد می دیتأک موضوع نیهمبر  کردند، یم

 نديفرا مرحله، نيتر حساس. آورند یدرم عراق شمال در رانيا یمرزها پشت از سر( هیمانیسل

 مرحله نيا در ها«یچ ضمانت. »است کشور یشهرها ريسا اي و بازار به مرز از کاال انتقال و حمل

 جلب در يیتوانا رها،یمس به يیآشنا رینظ یمختلف یها فهمؤل تابع تشانیموفق و دارند یاتیح نقش

 داشتن ازمندین هایچ ضمانت. است اطالعات به یدسترس و یتیامن یروهاین تيحما و یهمکار

 به یدسترس. هستند مهم اطالعات کسب منظور به بازار، رونیب و بازار با منظم ارتباطات

 ها،«بر کول» نشيگز ،یمرزبان و یانتظام یروهاین شيآرا ها، راه تیوضع بارۀدر ژهيو به اطالعات

 یضرور اریبس یچ ضمانت یبرا مرز از کاال عبوردادن یها زمان نيبهتر و مطمئن یها راننده

. است یخاص یارهایمع وجود مستلزم ها یچ ضمانت و تجار یهمکار ،نيبنابرا. است

 اعتبار» ،«شهرت حسن» نداشت خسارت، جبران یبرا «مناسب یمال انیبن» کي از یبرخوردار

 تجار از یکي کاوه. است آنان با تجار یهمکار و اعتماد کنندۀ نیتضم ،«یخبرگ» و «یاجتماع

 :کرد انیب صورت نيا به را موضوع نيا بازار
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 یهرکس به توانم ینم کنم یم بازار وارد یاديز اجناس که تاجر عنوان به من»

 کي که است ممکن. بسپارم یو به را اجناسم آوردن تیمسئول و کنم اعتماد
 را ضررم افتاد اجناسم یبرا یاتفاق اگر کند نیتضم و باشد داشته پول یچ ضمانت

 یلیخ کارش در است ممکن یچ ضمانت. است مهم هيسرما داشتن البته. کند جبران
 اجناس آوردن در قبالً و کند دار خدشه را کاال صاحب اعتبار و باشد نداشته مهارت

 و سراغش روند یم همه باشد داشته اعتبار که یفرد. باشد رفته لو ازارب به گرانيد
 (.9/7/1392 بازار، ساله، 35 کاوه، با مصاحبه) «سپارند یم یو به را کار

 به «انيز و ضرر بدون» و «موقع به» اجناس تا بسنجد را کار جوانب تمام يدبا یم یچ ضمانت

 و يیآشنا. را اعتبارش هم و دهد یم دست از را اش هيسرما هم ،صورت نيا ریغ در. برسند بازار

 معاف خسارت جبران یبرا کاال صاحب نزد گذاشتن قهیوث از را یچ ضمانت «یاجتماع اعتبار»

 مهارت زانیم به بلکه ديآ ینم دست به داربودن امانت با فقط یچ ضمانت یاجتماع اعتبار. کند یم

 بدونِ و مستمر تِیفعال ۀجینت در یاجتماع اعتبار که معنا نيبد ؛دارد یبستگ زین یو «یخبرگ» و

 کار درچی  ضمانت تیموفق. شود می کسب مرز از کاالها انتقال در شکست نيکمتر با اي شکست

 زانیم. دارد همراه به باال اریبس درآمد ،آن از تر مهم و «شهرت حسن» و «یاجتماع اعتبار» ،خود

 بازار ۀشبک درون مختلف گرانيباز یهمکار جلب در دافرا يیتوانا و «یخبرگ» تابع زین تیموفق

 نيتر یاصل به «یدار امانت» و «یخبرگ» ،«یاجتماع اعتبار» که است یساختار نیچن در. است

 :ديگو یم است، یچۀضمانت کي رحمان. شود یم ليتبد یچۀضمانت کي يۀسرما

 مرز از کاال عبور. باالست کارم ۀنيهز و خطرات اما دارم، يیباال درآمد» 

 صاحب راهنما، بر، کول به. یبپرداز پول ديبا ها یلیخ به. دارد یاديز یها نهيهز
 هم و دارد یسخت هم. یبرسان بازار به را کاال یتوان ینم ینکن خرج اگر. ... و نیماش

 «یبش موفق یتوان ینم وگرنه یکن برقرار ارتباط ها یلیخ با یبتوان ديبا. خرج 
 (. 5/4/1392 بازار، اله،س 52 رحمان، با مصاحبه)

 صورت به کاالها انتقال کارشان که دارند وجود یگريد ۀدست ها یچ ضمانت انیم در

 آن از اول ۀدست ،شد گفته که طور همان. شهرهاست ريسا در انيمشتر به بانه بازار از بخش بخش

 یحال در. است حساس اریبس کارشان ،دارند را بازار به مرز از کاالها انتقال تیمسئول که جهت

 در که یدارانيخر یعني دارند؛ را «دوردست انيمشتر» به کاال ليتحو تیمسئول دوم گروه که
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 سو کي از زین نانيا. دهند یم سفارش را خود یکاالها یتلفن صورت به و محدود اریبس اسیمق

 .دارند ارتباط( یا جاده یبازرس یها ستيا) یدولت مأموران با گريد یسو از و تجار با

 دولت -برکول- یچضمانت
 حال نیع در و مهم اریبس یها گروه از یکي ها«بر کول» روها،ین به بازار یوابستگ ثیح از

 ۀرد نيتر نيیپا در یاقتصاد و یاجتماع گاهيجا نظر از آنان. اند یاقتصاد مبادالت در ريپذ بیآس

 بانه بازار در. هستند يیروستا اطقمن ساکنان برها کول اتفاق به بيقر تياکثر. رندیگ یم قرار بازار

کول» و «نظارت تحت و یرسم معابر» در «یبر کول»:  ردیگ یم انجام صورت دو به «یبر کول»

 است دولت با آنان ارتباط نيشتریب بوده، یمرزبان نظارت تحت اول گروه. قاچاق ۀویش به «یبر

 یۀسهم ،یمال يیتوانا عدم لیدل به اما. دارند مرز طرف آن با ستد و داد یبرا يیها هیسهم و

 پرداخت از اجتناب یبرا تجار. ردیگ یم قرار تجار اریاخت در کاال واردکردن یبرا آنان یقانون

 و ازیامت از ک،یبروکرات مشکالت و واردات مجوز به مربوط یها تيمحدود ،یگمرک حقوق

 متعلق یهسهم از آنجا که .است بیعج نجايا در ماجرا. کنند یم استفاده برها کول یقانون یۀسهم

 حمل خود پشت بر یاديز مسافت در و ليتحو مرز از را کاال آنان خود يدبا یم برهاست کول به

 و حمل دستمزد ،کنند یم افتيدر کار نيا قبال در. آنچه دهند ليتحو تاجر به تر طرف آن و کنند

 هدف» :ديگو یم نهیزم نيا در کردستان یاستاندار یتیامن-یاسیس وقت معاون. کاالست يیجابجا

. کنند یم یبرکول و یحمال فقط برها کول. است نشده محقق که بوده اشتغال کاال ورودِ معابرِ نيا

 آن بر ینظارت و ردیگ یم ليتحو کاال یمرز ۀبازارچ یمتر 100 ۀفاصل در یتهران دار هيسرما

 هم گمرک. است حداقل نظارت نيا ،دارند ینظارت هم یانتظام یروین و یمرزبان اگر. ستین

 (.72 ،1391 زاده؛ حسن) «است تضاد در نیقوان با کار نيا رايز ،شود مستقر تواند ینم

 و قاچاق ۀویش به دارند، تیفعال مجوز و دفترچه که اول ۀدست برخالف برها کول دوم ۀدست

 ،یگاز کولر ،ی.د ی.س .لا یها ونيزيتلو رینظ يیکاالها. کنند یم تیفعال ها یچ ضمانت امر تحت

 قاچاق ۀویش به یبر کول قيطر از ،دارند بازار در یاديز یتقاضا که ...و لوکس یخانگ لوازم

 مرز از قاچاق یکاال عبور. دارند بازار نديفرا در یمهم نقش برها کول نيا ،نيبنابرا. شوند یم وارد

 از يیکاال اندتو ینم برکول بدون یچ ضمانت و است بازار مبادالت نديفرا بخش نيتر حساس

 کار نديفرا. است بازار روابط  ۀشبک بر یمبتن ها«بر کول» با ها یچ ضمانت شدن مرتبط. کند رد مرز

 تا خواهد یم معتمد و شده شناخته یها«بر کول» از یکي از «یچضمانت» که است قيطر نيبد
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 از تر، شده شناخته که یکسان. دينما یمعرف یو به و کرده دایپ را «یبر کول» یبرا ازیموردن نفرات

 یهمکار جلب کار، یسخت لیدل به. شوند یم انتخاب ،باشند تر باتجربه و تر یقو یجسم نظر

 جانب از نیتضم و نانیاطم ینوع وجود مستلزم دستمزد، نرخ بر عالوه برها کول

 :برهاکول نيا از یکي ناصر یگواه به. هاست یچ ضمانت

 احتمال و نندیب یم بیآس بار ريز ها یلیخ سخته رهایمس سخته، اریبس یبر کول»

 از یخال رهایمس دهند یم قول ها یچ ضمانت. هست هم یمرز یروهاین با مواجهه
کول متوجه یخطر نديایب کاالها است قرار که یشب در حال هر به و مورهاستأم

 اطالعات اي گفته دروغ یچ ضمانت که ديآ یم شیپ هم یموارد در اما. ستین برها
 ساله، 42 ناصر، با مصاحبه) «رود یم یاتفاق نوع هر احتمال و دادن بهش یهاشتبا

 (.8/7/1392 ننور، یروستا

 
 بانه بازار در روابط ۀشبك

 بر رْت پررنگ خطوط .دهد یم نشان را بازار در عمده یها گروه روابط یالگو نمودار نيا: نكته

 دهندۀ نشان نیچ نقطه خطوط. داللت دارند( رابطه یگيدوسو و تکرار انزیم نظر از) شتریب روابط

 .است بازار روابط ۀشبک در ارتباط زانیم نيکمتر

 ها شبكه در یاقتصاد و یاسیس منافع یشدگ حک ؛ بازار و دولت

 نيا در. میکن میترس را گريکدي با بازار مختلف یروهاین روابط ميکرد تالش قبل مبحث در

 دولت. شود داده نشان دولت و( بازار) اقتصاد قلمرو یدگیتن درهم که است نيا رب تالش بخش

چيضمانت

 یشهرنیب

برهایکول

کاالی

 قاچاق

 لتدو

تجار

 عمده

رهایبکول

بازارچه

 موقت

تجار

 پاخرده
چيضمانت

 مرز
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 چارچوب در را یمختلف منافع بازار هم و دولت هم. دارند گريکدي با یخاص مناسبات بازار و

 متقابل کنش در توان یم را منافع» کند یم دیتأک دبرگيسو. کنند یم دنبال بازار روابط یها شبکه

 انزوا در توان ینم هرگز را منفعت یعبارت به. ندارد یمستقل وجود وجه چیه به و کرد مطالعه

 یبرا یراه چیه. کرد درک را خود منافع توان یم که است گرانيد منافع با رابطه در تنها. دیفهم

(. 237: 1391 دبرگ،يسو) ندارد وجود گرانيد منفعت به توجه بدون گروه کي منفعت ینگهدار

 منفعت نوع دو. کرد درک را یدولت ینهادها اي استیس و بازار وندیپ توان یم هترب قيطر نيا از

 یمنافع از دولت و بازار. یاقتصاد منفعت و یتیامن-یاسیس منفعت: اند کیتفک قابل رابطه نيا در

 بازار در کنشگر کي که یمنفعت نوع» ،دبرگيسو ریتعب به. اند وابسته آن به که کنند یم یرویپ

 و یاسیس ،یاقتصاد منفعت مثابه به را خودر منفعت که دارد یبستگ نيا به ع،یوس طور به دارد،

 هر بر را «یاقتصاد منفعت» یبازار کنشگر اول، نگاه در (.175 همان،) «نه اي کند یم معنا رهیغ

 قرار تیاهم اول ۀدرج در «یاسیس منفعت» زین یاسیس کنشگر یبرا. دهد یم حیترج یمنفعت نوع

 منفعت کسب پیش از انديشیدن به یبازار کنشگر است ممکن تر، قیعم ینگاه با ماا. دارد

 نظام در یقوم یزن چانه قدرت شيافزا و یاسیس منفعت ،مثال یبرا- منافع ريسا به ی،اقتصاد

 یتیامن-یاسیس منافع بر عالوه تواند یم هم یاسیس کنشگر ب،یترت نیهم به. شديندیب زین -یاسیس

 یروهاین و دولت متقابل یوابستگ. باشد زین یاقتصاد منافع دنبال به ،یعموم داعتما شيافزا و

 نیتوأمان تأم نیطرف منافع آن درون در که است یساختار جادکنندۀيا یْاقتصاد و یاجتماع

 کاال ورود نديفرا از یمهم بخش بودن ینیرزميز آن، یبارت یمعنا در بازار-دولت ۀاسطور. شود می

 هیحاش در و راند یم یا گوشه به روابط، ساختارِ نيا جۀینت در را، آن از یناش تمشکال و بازار به

. آورد یم وجود به بازار تیکل با ارتباط در یاسیس و یاجتماع تیمقبول ینوع و دهد یم قرار

 به است یضرور م،یکن یم صحبت استیس ۀحوز و بازار قلمرو نیب یروابط ۀشبک نیچن از یوقت

 ،گريد عبارت به. است اندازه چه تا جامعه یبرا بازار تیاهم زانیم که میکن توجه قاًیعم نکته نيا

 رد؟یگ صورت استیس قلمرو و آن نیب یتعامل نیچن که هست رگذاریتأث و مهم قدرآن بازار ايآ

 یدرست به د،يگو یم سخن بازار لیتحل در منافع نقش مورد در یوقت( 1391) دبرگيسو چاردير

 مسأله نيا به منوط دارند بازار در یاسیس کنشگران که یمنفعت» که کند یم مطرح را فرض نيا

 بازار» گاهيجا و تیاهم ما ۀدیعق به. «دارد یوابستگ بازار نيا به کل، در جامعه، چقدر که است

 ۀيبلندپا مقامات با وگوها گفت جينتا. است ناشدنیانکار  منطقه تیامن و جامعه اقتصاد، در «بانه
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 متفاوت یکارکردها و بازار تیاهم بر ،مختلف یها گروه و کردستان استان یتیامن-یاسیس

 یاستاندار یتیامن-یاسیس وقت معاون ۀگفت به. گذارد یم صحه آن یتیامن و یاسیس ،یاقتصاد

 :کردستان

 ورود موقت معبر دو نانیمرزنش شتیمع به کمک یبرا 1388 سال دوم ۀمین از» 
 کار نيا به یانتقادات. است گمرک حضور بدون نهايا تیلفعا. شد جاديا بانه در کاال

 سال در دولت. شد وارد اشتغال ۀمسأل زین و کاال استاندارد بر نظارت عدم ثیح از
 ۀندينما عنوان به ما. شوند لیتعط ستيبا یم موقت معابر که کرد مصوب 1390

 مستقر معابر نيا در که یفرماندار ندگانينما. ميکرد اجرا را دولت ۀمصوب دولت
 نرفت دولت ۀمصوب بار ريز یمرزبان اما. شدند فراخوانده 1391 سال اواخر از بودند

 یمرزبان استدالل. کند یم کار آنجا در دارد یمرزبان هم هنوز. نداد یلیتعط ۀاجاز و
 ارتباط در را نظر نيا هم سپاه. شود نیتأم ديبا یمرز ساکنان یزندگ که است نيا

 است ممکن ت،یفعال و اشتغال نبودن صورت در معتقدند راکهچ دارد اشتغال با
 یتیامن-یاسیس معاون با مصاحبه) «ابدي شيافزا ها گروهک به وستنیپ به افراد ليتما

 (. 19/8/1392 کردستان، یاستاندار کردستان، یاستاندار
 دستانکر استان در اشتغال بحث که یزمان تا: »است معتقد زین کردستان قدس سپاه فرمانده

 روند نيا ۀادام مخالف گريد ینهادها. باشد داشته ادامه ديبا یمرز مناطق در یبر کول نشود، حل

 و مجاز معابر از یبر کول طرح اقدام، نيا مثبت اثرات به توجه با است معتقد سپاه اما هستند

 ورود(. 17/7/1392 ؛یاسالم یجمهور یخبرگزار) «ابدي ادامه ديبا کردستان یمرز یها بازارچه

 در -هستند آنها تیفعال تداوم موافق شدت به یتیامن-ینظام ینهادها که- «موقت معابر» از کاالها

 کاال ورود معابر ۀزمر در را آنها ،یاستان ارشد مقامات و نهادها  گريد که ردیگ یم صورت یحال

 یاقتصاد ابزار و است «یتیامن-یاسیس منفعت» کسب به دنبال به دولت. دانند یم قاچاق ۀویش به

 دولت با وندیپ تیاهم به زین انيبازار ،گريد يیسو از. است آن نیتأم یبرا یتر مناسب ویآلترنات

 دولت با شتریب تعامل ،جهینت در. دانند یم بازار یاقتصاد منافع ۀکنند نیتضم را آن و برده یپ

 اديز ها یریگ سخت لياوا رد: »ديگو یم باسابقه انيبازار از یکي. است شده آن با تقابل نيگزيجا

 «فهمند یم را هم زبان دو هر خب. آمدند کنار هم با انيبازار هم و دولت هم کم کم اما بود

 در را خود دولت و بازار متقابل یوابستگ(. 10/7/1392 بازار، ساله، 55 م،يکر با مصاحبه)
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 اتفاق به بيقر تيثراک. است داده نشان یخوب به منطقه در یقوم یاسیس یدادهايرو به واکنش

 در نشدنیقاط» ضرورت یهمگ و شود یاسیس اناتيجر وارد دينبا بازار که معتقدند انيبازار

 :کند یم ديیتأ را موضوع نيا یدولت مقام کي یها گفته. کردند یم گوشزد را «یاسیس مسائل

 یشهر بانه. است شده کم اریبس بانه در یاسیس یها چالش بازار رونق زمان از»
 باال یاسیس یها تنش خاص یها مناسبت اي نوروز اميا در ژهيو به بود یاسیس

 نوروز امروزه اما. شد یم بدل یاسیس یریدرگ به یکوبيپا و جشن و گرفت یم
 یرخدادها سالگرد اميا در اي. است بانه مردم یبرا اميا نيپردرآمدتر و نيتر شلوغ

 یقوم تیشخص فالن شدن کشته اي ،یقوم احزاب سیتأس سالگرد مانند یاسیس
 اتفاقات نيا به واکنش در کردستان یشهرها که شود یم اعالم يیها فراخوان خاص

 بانه بازار اما دهند انجام را کار نيا است ممکن جاها یلیخ و ببندند را بازارشان
 (.15/8/1392 بانه، شهر ،یدولت مقام با مصاحبه) «شود ینم بسته که است يیجا تنها

 مسائل ۀحوز در بلکه ستین یاسیس مسائل به محدود صرفاً دولت با بازار تعامل موضوع

 ممنوعه یکاالها واردات از بازار روابط شبکه که معنا نيا به. کند یم دایپ نمود زین یاقتصاد

 تاجران از احمد. کند یم یریجلوگ ،ندازدیب خطر به را یهمگان منافع که (یالکل مشروبات رینظ)

 :ديگو یم بازار

 در. افتد یم خطر به همه منافع کند وارد یالکل مشروبات مانند يیکاال یکس اگر»
 نيا در که یکس به تیفعال ۀاجاز انيبازار خود. دارد وجود تیحساس آن به کل

 مطلع فوراً ها یبازار بکند را کا نيا یکس اگر. دهند ینم شود، وارد ها تیفعال

 42 احمد، با مصاحبه) «دهند یم لو را وا و کنند یم یهمکار مأمورها با و شوند یم
 (.10/7/1392 بازار، ساله،

 اما متفاوت یها یاستراتژ به بازار و دولت روابط، ۀشبک چارچوب در بینیم که بنابراين، می

 از یخاص یها بخش منافع به معطوف کي هر که جهت آن از متفاوت. اند زده دست همسو

 جذب یاستراتژ دولت. موجودند وضع تداوم خواهان دو هر که نظر آن از همسو و اند جامعه

 يۀسرما جاديا و( یتیامن-یاسیس منفعت کسب) یاقتصاد یها تیفعال در یاسیس ۀبالقو یروهاین

 فعاالن و ها گروه اصناف، گسترش قيطر از و یاقتصاد يۀسرما از استفاده با یاسیس و یاجتماع

 استیس ینيگزيجا دنبال به بازار ،سو گريد از. است داده قرار کار دستور در را بازار در یاقتصاد
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 يۀسرما به یاقتصاد يۀسرما ليتبد و (یاقتصاد منفعت کسب) دولت با تقابل یجا به تعامل

 «یشدگ حک» دهندۀ نشان مسأله نيا. است بوده یدولت یها سازمان در نفوذ قالب در یاسیس

 یهمراه و وندیپ بر یاسیس یشدگ حک. است یاسیس مناسبات و روابط در یاقتصاد یها کنش

 . دارد داللت ،دولت یعني ،آن رونیب با بازار درون

 یریگ جهینت
 ديگرد تالش و شد یبررس ديجد یاقتصاد یشناس جامعه چارچوب در بانه بازار ،قیتحق نيا در

 با آنان یوندهایپ و روابط و کنشگران کار، یهنجارها بازار، یریگ شکل روند ۀمطالع قيطر از

 یاقتصاد کنش ،پژوهش ینظر کرديرو اساس بر. ديآ دست به بازار یاجتماع ساخت گرْيکدي

 ریس ابتدا که کرد یم جابيا کار ضرورت. است یاسیس و یاجتماع سپهر در شدهحک یامر

 افراد تجارب اساس بر ،نيبنابرا. ردیگ قرار یموردبررس آن تحول و بازار یریگ شکل یخيتار

 میترس آن شيدایپ در مؤثر عوامل و بازار نيتکو روند ،دردسترس اسناد و منابع و یمحل مطلع

 مناسبات «یشدگ حک» و یبسترمند بودن، یخيتار بر گذاشتن صحه جهت از یبررس نيا. گردد

 تا یپهلو ۀدور از یمرز ستد و داد. بود تیاهم زيحا مرز یسو دو یاجتماع روابط در یاقتصاد

 نيا در. گرفت یم صورت یمحل اسیمق در و معاش نیتأم تيورمح با عراق و رانيا جنگ انيپا

 یچندان تالش اما شد بيتصو یمرز نیب یاقتصاد مناسبات میتنظ یبرا یمقررات و نیقوان دوره،

 عمدتاً ها دولت نگاه و نگرفت صورت یاقتصاد روابط گسترش یبرا الزم ینهادها جاديا یبرا

. بود مراودات محدودکردن و مرزها کنترل به معطوف و یتیامن ،یاسیس یها ینگران از برخواسته

 یازهاین نیتأم به معطوف یِاتفاق و رمنظمیغ یها کنش از یمرز نیب یاقتصاد روابط بیترت نيبد

 یروهاین ،یاقتصاد ساخت در یچندان رییتغ لیدل نیهم به. رفت ینم فراتر روزمره و یاساس

 طيشرا که بود جنگ انيپا در. امدین وجود به ستد و داد یسنت و مرسوم یها وهیش و یاقتصاد

 و یاجتماع مطالبات فشار ،یسازندگ دولت آمدن کار یرو و یلیتحم جنگ انيپا. کرد رییتغ

 کردستان در یاسیس یخودگردان ینوع آمدن وجود به ژهيو به ،مرز یسو آن در دادهرخ تحوالت

 از بعد دولتِ. دکر فراهم را بازار شيدایپ یبرا الزم یاسیس و یاقتصاد ی واجتماع بستر عراق،

 ستد و داد دکر تالش یموردبررس عۀجام یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع الزامات به توجه با جنگ

 و ديجد کنشگرانظهور  تحول، نيا ۀجینت. کند نهادمند ینهادساز و یگذار قانون بارا  یمرز نیب

 شيدای. با پبود منظم و افتهي سازمان یها تیفعال قالب در یمرز دادوستد ۀعرصورود آنها به 
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 دسترس قابل منابع و وندهایپ ارتباطات، منافع، نوع ،یاقتصاد یروهاین بیترک و تعداد ،بازار

 و ها وهیش با و ریکث تعداد در ،یدولت گرانيباز برها، کول ها، یچ ضمانت تجار،. شد دگرگون کامالً

 یها گروه رفتار. گرفتند خود اریاخت در را یمرز تجارت ۀعرص ،پیش از تر متفاوت یهنجارها

 ساختار ،است یررسمیغ قواعد و هنجارها بر یمبتن که بازار روابط یها شبکه درون در یبازار

 و مشخص منافع با یکل ۀمثاب به بازار. شدند یاقتصاد ۀمبادل گر لیتسه ها شبکه و کرد دایپ

 یاقتصاد ،یاسیس الزامات متقابل ارتباط در اقتصاد قلمرو و است دولت با تعامل در شده فيتعر

 یوابستگ نظام»ی نوع قيطر از يیگو است؛ گرفته شکل استیس نهاد با یاجتماع یروهاین و

 دولت. گردد یم کاليراد و یبيتخر یرفتارها نيگزيجا گرانهلیتسه و یتعامل یرفتارها ،«متقابل

 در یاسیس ۀبالقو یروهاین جذب یپ در یها و فعاالن اقتصاد گسترش اصناف، گروه قياز طر

 یبرا یاسیس و یاجتماع يۀسرما جاديا و( یتیامن-یاسیس منفعت کسب) یاقتصاد یها تیفعال

 منفعت کسب) دولت با تقابل یجا به تعامل استِیس ینيگزيجا دنبال به بازار و است خود

. ی استدولت یها نسازما در نفوذ قالب در یاسیس يۀسرما به یاقتصاد يۀسرما ليتبد و (یاقتصاد

 سروکار منطقه یِفرهنگ و یاجتماع روابط در شده حک یها شبکه با سو کي از ،بیترت نيبد

 نيا نیتع تحت بازار.  یاسیس روابط در شدهحک یها شبکه با گريد یسو از و ميدار

 ملع آنها از مستقل و منفک ،ختهیخودانگ اي یعیطب یا دهيپد ۀمنزل  به تواند ینم و هاست شبکه

 نیچن در است الزم -کردستان ۀمنطق در کم دست–ی مرز بازار یها تیفعال درک ،نيبنابرا. کند

 یچگونگ درک یبرا یچارچوب تواند یم نگاه نيا. ردیگ صورت تعامالت از یا منظومه و ساختار

 یبرا یتیامن-یاسیس منافع ،بازار نيا در. کند فراهم منطقه نيا در یاسیس اقتصاد عملکردِ

 غافل دينبا زین یاقتصاد منافع از اگرچه- برخورداراست یخاص تياولو از یاسیس گرانکنش

 ،گريد عبارت به. باشد تياولو در یاقتصاد منافع بازارها ريسا در است ممکن که یحال در -شد

 نیب روابط ،اساس نيا بر و است یاسیس عمدتاً و حاًیترج دولت منافع و هدف یمرز بازار در

 عملکردِ ،جهینت در. است برخوردار یا ژهيو اشکال و ساختار از ،یمرز مناطق در ستایس و بازار

 .بود خواهد مناطق ريسا از متفاوت مناطق نيا در یاسیس اقتصاد
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