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Abstract 4  

   The main purpose of this paper is to explore the nature of subjectivity in 
today's uneven neoliberal sphere in the social life of the Iranian frontiers, 
and in particular the city of Baneh. Accordingly, in the context of an 
ethnographic narrative in the city of Baneh in Iran-Iraq border the encounter 
of local culture and global neoliberal market is investigated. We aim to 
investigate the way in which subjectivity is constructed and articulated amid 
the encounters of frontier city of Baneh with both neoliberal economic space 
and political sphere of Iran.The methodology of this paper is a combination 
of ethnography and local autobiographies. Our narration from the 
ethnograpy of the mentiond enconters clarifies that there is not a universal 
pattern in world or even in a particular country, and to explore in this area of 
study is to explore in specific dimensions of the experience. In the uneven 
social space of Iran and specifically Baneh, subjectivity amid the social, 
political, economic and cultural fields acquire a life full of conjunctures, 
fortunes and misfortunes. Subjectivity is niether free and autonomous nor 
fluid or synthetic, but  fragile and vulnerable. Neoliberal and market 
components and governmental relations in its particular form in Baneh city 
have entered the realm of individuals' lives, family life and other social 
relationship, constructing fragile individual; cultural and social 
destabilization of symbolic life, changes in social norms and cultural values, 
commodification of human relationships and ultimately constructing a 
fragile subjectivity between the market and the state. 
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 چكيده4

 اتيناموزون امروز در ح برالينئول يدر فضا تهيويسوبژكت تيدر ماه يهدف مقاله حاضر كاوش
نگارانه  مردم يتيمنظور در چارچوب روا نيطور خاص، شهر بانه است. بد و به رانيا يمرزها ياجتماع

. ميا پرداختهجهاني  براليو بازار نئول محلي فرهنگ مواجهه به عراق – رانيدر شهر بانه در مرز ا
 ياسيس يو فضا رانياقتصاد ا برالينئول يبانه با فضا يمرز ياست كه مواجهه شهر نيپرسش ما ا

 ينگار از مردم يبيمقاله ترك نيروش ا كند؟ يم يبند را برساخت و مفصل تهيويدولت چگونه سوبژكت
آن است كه در رابطه با  انگريمواجهه ب نيا ينگار ا از مردمم تياست. روا يسينو نامه يو خودزندگ

كشور خاص وجود ندارد و  كيدر  يعام در جهان و حت ييالگو سم،يبراليبا نئول ييارويرو يچگونگ
ناموزون  ياجتماع يخاص تجربه مورد نظر است، در فضا يها نهيحوزه، كاوش در زم نيكاوش در ا

 يهست ياجتماعو  يفرهنگ ،ياسيس ،ياقتصاد دانيم انهيدر م تهيويو در شهر بانه، سوبژكت رانيا
بلكه  يبيو ترك الينه آزاد و مستقل و نه س تهيويدارد. سوبژكت يسرشار از مخمصه، اقبال و بد اقبال

و مناسبات بازار و دولت در شكل خاص  برالينئول هايمولفه تياست. حاكم ريپذ بيشكننده و آس
 دايورود پ ياجتماع سباتمنا گريو د يخانوادگ اتيافراد، ح يروان اتيح آن در شهر بانه به سپهر

در  يراتييتغ نينماد يزندگ يو اجتماع يفرهنگ يدارسازيشكننده برساخت شده، ناپا يكرده، فرد
 تيو درنها يروابط انسان شدنييكاال ،يفرهنگ يها و ارزش ياجتماع يهنجارها رييتغ يراستا

 بازار و دولت ممكن ساخته است. انهينده در مشكن تهيويبرساخت سوبژكت
 

شكننده،  تهيويسوبژكت شهر بانه، مناسبات بازار و دولت، سم،يبرالينئول :واژگان كليدي
 .يفرهنگ يدارسازيناپا
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 مقدمه 

در شهري مرزي ميان ايران و عراق است. جهاني مواجهه با بازار نگاري اين مقاله نتيجه مردم
هاي رويارويي  يررسمي، در مرز ايران و عراق به يكي از جايگاهي غا گونهشهر بانه به 

ناپذيري اين وضعيت، دولت ملي را به  غيررسمي با نئوليبراليسم بدل شده است. اجتناب
اي كه بعضاً ناديده گرفته  ها رسمي و غيررسمي واداشته است، به گونه يريگ اتخاذ موضع

شود؛ با اين همه شهر بانه به  يمصلي بسته شود و گاهي هم محدود شده و يا مرزهاي ا يم
بدل شده است. از سراسر ايران براي خريد ارزان جهاني بازاري براي خريد و فروش كاالهاي 

كنند و مردم خود بانه نيز از طريق  يمبه بانه سفر جهاني قيمت انواع مختلف كاالهاي 
درگير هستند. اين كولبري، قاچاق، سفر به چين و تجارت غيررسمي با اين وضعيت 

يقاً تغيير داده است، اقتصاد محلي متروک شده و عموضعيت، حيات فرهنگي محلي بانه را 
آورند. نتيجه اين وضعيت در سطح خرد  يمهر روز افراد بيشتري به كار در اين وضعيت روي 

1اجتماعي، پيچيده و سرشار از ناخوشايندي است. خاصيت فرهنگي
(Tugal. 2012) ،

اق در هاي پرنوسان دولت و همچنين وضعيت سياسي خاص مرز ايران و عر يگير موضع
بدل كرده است؛  2ي سرشار از تناقضا تجربهرا به جهاني بازار  قالب كردستان عراق، تجربه

اي ما اين است كه مرز ايران و  ينهزمدر اين تجربه موضوع اين مقاله است. مفروضه  كاوش
واسطه  غيررسمي مواجهه با نئوليبراليسم به  ايران، زمينه ي مرزي در كردستانعراق و شهرها

نظري ما اين است كه شكل خاص رويارويي غيررسمي با   هستند. ايدهجهاني كاالهاي 
اقتصادي است و پيامدهاي اين مواجهه در -نئوليبراليسم در مرزها سرشار از نوسانات سياسي

اي شكننده است.  بلكه سوبژكتيويته (،kanna. 2010) «شهروندي انعطاف پذير»مرزها نه يک 
هاي شخصي در  يتروابه جهاني اصول نئوليبرال به ميانجي كاالهاي   بنابراين پيگيري ترجمه

ثباتي در موقعيت مواجهه با  ريختگي فرهنگي است. بي هم  بهشهر بانه حاكي از اشكالي از 
ثبات كردستان  ز و وضعيت بيدولت، بستن مر  مداخله  واسطه در شهر بانه بهجهاني كاالي 

داشت كه شكل اين خاطر  بهاي شكننده خلق كرده است. اما بايد همواره  عراق، سوبژكتيويته
شكنندگي بر اساس وضعيت طبقاتي افراد متمايز است، ما در اين مقاله بيشتر به توصيف اين 

ه آن و سوبژكتيويته همچون نتيجه وضعيت كشاكش دولت و بازار مرزي، ماهيت شكنند
  پردازيم. پيامدهاي آن در زمينه خاص و توسعه نيافته شهر بانه مي

                                                      
1. specificity 
2. contradiction 
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ل گسترش نگاري مواجهه افراد با فضاي نئوليبرال درحا هدف ما در اين مقاله مردم 
بازار بانه فضايي  نيافتگي است. شهر/ اي از زمينه توسعه در شهر بانه همچون نمونه

نيافتگي  م خاص كشور ايران در زمينه توسعهسروي توصيف گسترش نئوليبرالي گشوده به
به  عمالًگذشته   بازار بانه در طول دو دهه اقتصادي و ثبات نسبي فرهنگ است. شهر/

مرزي در كشاكش ميان بازار جهاني و دولت ايران بدل شده است،  مرز نئوليبراليسم
جهاني الهاي هاي دولتي در برابر آن است. كا يتمحدودو جهاني درحال هجوم كاالهاي 

با آن  عمالًشود، دولت  يمي مختلف و از مجراهاي گوناگون در بانه عرضه ها شكلبه 
كند، مردم از سراسر ايران براي خريد به بانه مراجعه  يممدارا و گاهي همدستانه برخورد 

كنند. در پي اين مواجهه بانه ديگر يک شهر كوچک با حاكميت فرهنگ محلي و  يم
به شهر جديدي با جهاني كاالهاي واسطه  بهباقي نمانده است، بانه اقتصاد كشاورزي 

ما اين است كه افراد، چگونه خودشان و فضاي  سؤالمحوريت بازار بدل شده است. 
  كانات آنها در فضاي آشنا/بيگانهو ام ها ترسفهمند؟ تاريخ آنها، رؤياها،  يمجديد را 

دهند؟ سعي ما در  يمويته خود ارائه چيست و چگونه و چه روايتي از سوبژكتي ،موجود
هاي  اين مقاله بيشتر ارائه اي از توصيفات خام زندگي اقشار متوسط شاغل در فعاليت

 خدماتي در بانه است و نه تبييني نظري.
ند ا هاي مرتبط با اين موضوع در ايران بيشتر به امكانات اين مواجهه پرداخته پژوهش 

به دو پژوهش هاي ذيل اشاره كرد. باينگاني توان  ميطه هاي آن. در اين راب و نه مخمصه
شناختي پيامدهاي اقتصادي  مطالعه جامعه» پژوهشي با عنوان در( 1435) پور و جالئي

 و اقتصادي ظهور يپيامدها(« اتنوگرافي انتقادي بازار مرزي بانه) بازار و تجارت مرزي
نتايج . اند بررسي نموده مردم را  زي از منظر درک و تفسير و تجربهگسترش بازارهاي مر

ترين پيامدهاي اقتصادي بازار وتجارت مرزي  پژوهش مذكور نشان داده است كه مهم
شدن پول، تضعيف  هژمونيک شدن جامعه، افزايش مهاجرپذيري، عبارتند از خدماتي

نوظهور،  دار سرمايه متوسط، پيدايش قشر تاجر  طبقهسنتي، تضعيف  هاي توليد شيوه
تحليل »( در پژوهش 1435كياسرايي ) .شدن فضا كااليي اقتصادي و  فاصله افزايش

به « (دولت هاشمي رفسنجاني مورد)هاي نئوليبراليسم در ايران  جامعه شناختي سياست
هاي اين  هاي پس از جنگ پرداخته است. يافته هاي نئوليبرال دولت بررسي نقش سياست

   سازي و تجارتِ آزاد در زمينه يي خصوصها پژوهش حاكي ازآن است كه اجراي برنامه
صادرات، نه تنها كمک قابل توجهي به بهبود وضعيتِ اقتصادي كشور نكردند،  واردات و

شدن دولت نيز تنها  كوچک روندِ .هاي جديدي نيز روبرو نمودند بلكه كشور را با چالش
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ار ضعيفِ جامعه اجتماعي و فرهنگي صورت گرفت، كه اين امر منجر شد تا اقش  زمينهدر 
هاي ويژه جهت رفاه  بهره بمانند، اماطبقات باال از فرصت بسياري از امكانات رفاهي بي از

  در اين پژوهش ما نشان خواهيم داد كه سوبژكتيويته .بيشترسود جويند
ي است ا مخمصهيابد، هستي اجتماعي آنها  يمشوندگان، با شكنندگي تشخص  مصاحبه

بازار جهاني، فضاي اجتماعي محلي و كاالي جهاني، سياليت -ولتاز قبيل د) ها تقابلاز 
هايي كه به لحاظ سوبژكتيو ممكن و به  ي مسلط منجمد( و انتخابها شكلروابط و 

 لحاظ ابژكتيو مسدود هستند.

 چارچوب مفهومي: نئوليبراليسم و سوبژكتيويته -8

 انساني بدل شده است. مطالعات  زمينه امروزه مباحث مربوط به نئوليبراليسم به پيش
گيري و تدوين آن در جهان و در فضاهاي اجتماعي محلي، شكل و پيامدهاي آن  شكل

نئوليبراليسم را  ،بر وجوه مختلف زندگي انساني در حال گسترش است. ديويد هاروي
  رفاه و بهروزي انساني را نتيجه كند كه يمسياسي تعريف -اي اقتصادي يهنظرعنوان  به

: 0005داند )هاروي،  يمخصوصي  مالكيتنهادي بازار آزاد، تجارت آزاد و  هاي چارچوب
گيري و تكوين نئوليبراليسم را در نهادهاي آكادميک خاصي همچون  هاروي شكل .(0

شيلي، آمريكاي )ي مختلف ها شكلمكتب شيكاگو و گسترش آن در سراسر جهان به 
ما با توجه به اين  مفروضگذارد.  يم را به بحث (دوره ريگان، انگلستان دوره تاچر و چين

مباحث اين است كه تاريخ نئوليبراليسم گشوده و متنوع و متكثر است و فرايند 
ها، مقاومت در برابر  يتمحدوداي ديگر متفاوت است، پويايي،  ينهزمشدن آن از  هژمونيک

متفاوت  هاي يبند از مفصل 1آن و تاثيرات آن نيز متفاوت خواهد بود. در اين فضا انگ

توان در  يمهاي متفاوت نئوليبراليسم را  يبند كند. مفصل يمنئوليبراليسم صحبت 
ي سالمت ها حوزهگذاري در  هاي مختلف جستجو كرد، از اشكال مختلف سياست يدانم

. جامعه ايران با (0003و آموزش و فرهنگ گرفته تا جنسيت، قوميت و نژاد )سعدفيلو، 
متمايز با  كامالًي گذشته به شكلي ها دههدر طول  ناموزون آن  توجه به توسعه

(. در اين چارچوب مواجهه 1434، بهدادو  نعماني)نئوليبراليسم مواجهه شده است 
نئوليبراليسم با امر محلي و فرهنگ محلي و هستي سوبژكتيويته خاص اين مواجهه 

ن ضرورت اين موضوعي جدي براي پژوهش است. غياب اين تلقي از نئوليبراليسم در ايرا

                                                      
1. ong 
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نئوليبرال بيشتر  1سازي كند. در مطالعات آكادميک پژوهش در سوژه يمامر را دو چندان 

هايي تمركز دارند كه مردم با  ها و يا گفتمان يتكنولوژهاي نئوليبرال،  يگذار بر سياست
 (.schwiter. 2013)شوند يمآن رويارو 

(؛ بخشي از يک طرح 0003 كنيم )سعدفيلو، يمما در عصر نئوليبراليسم زندگي  
شدن، امپرياليسم، حاكميت  توان آن را از منظومه مفاهيم جهاني ينمهژمونيک كه 
تر و  يعملموجود ديدگاهي  واقعاًمصرفي و غيره جدا كرد. نئوليبراليسم   مصرفي، جامعه

سازي اقتصاد است. در  ثبات اقتصاد كالن، آزادسازي تجارت و خصوصي  متمركز بر برنامه
شود، چرا كه عقالنيت را زير پا گذاشته  يمرح نئوليبرال، مداخله دولتي نامطلوب تلقي ط

تاريخ و  ،مشترک در نظام نئوليبرال  . اين ايده(0003مونک، )و عليه آزادي فردي است 
بنابراين نئوليبراليسم و پيامدهاي آن  تحول خاص خود را در كشورهاي مختلف دارد.

رسد. بنابراين همانگونه كه ديويد  يمنظر  ر بهكتيويته دشوابدون در نظر گرفتن سوبژ
كردن  كنند، ما بدون بحث از چگونگي پروبلماتيک يمعنوان  3جوليان ريدو  2گاندلر

اقتصادي را -اجتماعي  عنوان يک برنامه بهسوبژكتيويته در نظام نئوليبرال، عملكرد آن 
گاندلر و ريد اين امر مستلزم گسست از  نظر به. (0: 0017گاندلر و ريد، ) يدفهمنخواهيم 

اجتماعي و سياسي است كه با عنوان   ليبرال متعارف در نظريه  فهم موجود از سوژه
ي عقالني، مستقل، قدرتمند و ا سوژه فيگوري به نام انسان اقتصادي شناخته شده است؛

ه بايستي در نئوليبرال ك  مهم سوبژكتيويته  ريد يک جنبهنظر  بهغيره در روابط خود. 
ريد، )بودن آن است  پذيري پوياي آن، سياليت و تركيبي ذهن داشته باشيم، دگرگوني

مند جوامع و  هاي زمينه يژگيو(. توجه ريد به اين قضيه را بايستي با 6: 0017
ديگر سوبژكتيويته، حامل وضعيت عبارت  به .هاي مختلف اجتماعي همراه كرد يدانم

خود كه از سوي   بازانديشانه  ر اين اساس بايستي با پروژهت. بسياسي نيز هس-اجتماعي
  و بايستي به اين امر پروژه با احتياط برخورد كرد (1433گيدنز، )گيدنز ارائه شده است 

بک   و مدرنيزاسيون بازانديشانه (Rose. 1999)بخشي نيكالس روز  اي خودتحقق ينامهزندگ
نگاري فضاي  ر ما روايت افراد درگير و مردمدر اينجا از نظ را نيز اضافه كرد. (0001)

هاي سياسي  يدئولوژياها و  اجتماعي، فرم مفيدي براي تحليل حيات اجتماعي، گفتمان
معناي درافتادن در رويكردهاي تفسيرگرايانه نيست، بلكه در سراسر اين  است. اين امر به

                                                      
1. subjectification 
2. Ghandler 
3. Reid 
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كند؛  يمر نهايت خلق ي داريم كه سوبژكتيويته را دا مخمصه نگاري سعي در افشاي مردم
اش به جايي بيرون از خود وابسته  يهستاي پاره پاره و شكننده كه تداوم  سوبژكتيويته

شهر بانه متمركز   كار ما بر روي مصرف و كار افراد در فضاي بازمأبانه  براي اين است.
-ي اجتماعي متكثر ها ساحتخواهيم شد. رفت و آمد ما در اين فضا، در ميانه 

 -فرهنگي و ميدان قدرت دولتي اني، مرزهاي سياسي، ارتباطات فرهنگي و بينمحلي/جه
را بازارجهاني گوياي آن است كه گفتمان نئوليبرال جهاني ميدان بازار آزاد كاالي 

آن هستند، اما به لحاظ سياسي همواره  1اند و به لحاظ اجتماعي سرسپرده يرفتهپذ

از طرف ديگر ميدان فرهنگي  .پذير هستند بشدن مرز آسي تهديد دولتي بسته  واسطه به
شناسد و حيات نمادين مخالف حيات  ينمگرايي بازار را به رسميت  آنها به وضوح لذت

كند. بر اين اساس سوبژكتيويته نه تنها مبتني بر آزادي و  يممادي آنها را صورتبندي 
بودن آن نيز  ياستقالل فيگور انسان اقتصادي نيست، بلكه در عنوان سياليت و تركيب

مندساختن سوبژكتيويته در فضاي نئوليبرال ناموزون جهان  بايستي محتاط بود. زمينه
ها تأكيد بيشتري  پذيري و شكنندگي سوبژكتيويته امروز گوياي آن است كه بر آسيب

 داشته باشيم.

گيري است.  سوبژكتيويته در حال شكل ي در باب نئوليبراليسم وا گستردهادبيات  
پذيري و خالقيت  خودآييني، تفاوت و مسئوليت2ي از نظريات كه خودچيرگيا مجموعه

هاي خاص  ينهزمهاي خاص  يتوضعنهند و گرايش نظري ديگري كه بر  يمفردي را ارج 
ايهوا انگ معتقد است كه نئوليبراليسم از طريق  كند. يممحلي و فرهنگي تاكيد 

توان  يموي نظر  بهشود.  يمرد عملي ي غير نئوليبرال همچون طها مؤلفهبندي با  مفصل
هاي سوبژكتيويته و  يتكنولوژدو نوع تكنولوژي را در اين رابطه از هم جدا كرد. 

. اولي مبتني بر انتخاب آگاهي و استقالل شهروندان است و دومي 3هاي انقياد يتكنولوژ

 (.tugal. 2012)شود  يممندساختن جمعيت را شامل  هاي سياسي براي قاعده ياستراتژ
معتقد است كه  (0010)شناسي فرهنگي  ي در نشريه انسانا مقالهاحمد كانا نيز در 
هاي نئوليبرال جايگزين  يافتدرهاي سنتي خود را با  يافتدرپذير  شهروندي انعطاف

تراز كند نئوليبراليسم را با مفاهيم غيرنئوليبرال از خويشتن هم يمكند، بلكه تالش  ينم
راستا با مباحث انگ، ماهيت  مورد پرسش ما بايستي هم  ضعيت زمينهكند. در رابطه با و

                                                      
1. subjected 
2. self – gavening 
3. subjection 
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ييد كرد، اما با توجه به خاصيت جغرافياي سياسي مرزها، تأمتناقض نئوليبراليسم را 
هاي انقياد  يتكنولوژهاي سوبژكتيويته و انقياد هم وزن نيستند و همواره  يتكنولوژ
سازند. نتيجه اين امر همان چيزي است  يمهاي سوبژكتيويته را مشروط  يتكنولوژامكان 

 كنيم. يمپذير و شكننده ياد  آسيب  كه ما از آن با عنوان سوبژكتيويته

 شناسي پژوهشروش -3

نگاري است. ميشل  نگاري و خودمردم روشي كه در اين تحقيق اتخاذ شده است مردم
ه بررسي زندگي نگاري روشي است در علوم اجتماعي كه ب مردم»گويد  ( مي0014دونير )

ها و ها آزمايشپردازد. پيمايش ها و باورها در بستر روزمره آن ميمردم، كنش
شوند، در محققان علوم اجتماعي به كار گرفته مي  يلهوس بههاي رسمي همگي  مصاحبه

)دونير،  «شود گونه كه زيسته ميپردازد آننگار به جستجوي فهم زندگي مي مقابل مردم
افزايد: نتايج كار او عمدتاً مبتني بر كار ميداني است كه ر ادامه مي(. وي د3: 0014

گري نزديک يا حتي مستلزم ورود به دنياي مردم تحت مطالعه همچون مشاهده
شدن در تجارب  سهيمنگار با  باشد. مردمكننده در مدتي نسبتاً طوالني ميمشاركت

اي كه زندگي اين مشاهده تر قابلها بيشتر با شرايط و موقعيت كمسوژه  زندگي روزانه
 (.7: 0014شود )دونير، دهد هماهنگ ميها را شكل ميسوژه

مردم در بستر   نگاري شهري بر اين مبنا استوار است كه مشاهده اساسي مردم  هسته 
ک بازه زماني طوالني ممكن است نيافته مختلف در ي هاي سازماندر موقعيت شان روزمره

كنند به دست دهد. سازند يا معنا ميشان را برميه آنها چگونه جهاننكهايي از اينخسر
چه تجارب آناني گذارد،  مندي تجارب شخصي تأكيد مينگاري بر سود در حقيقت مردم

نگارها به  ردمعبارت ديگر م دهند. بهشوند و چه آناني كه مطالعه را انجام ميكه مطالعه مي
چيزي شبيه است، به تجارب روزمره مردم عادي  مشخص بودن به چه  اينكه در يک لحظه

مند هستند.  كنند، عالقه مي شان تجاربدر روزهاي معمولي، به تفسيرهايي كه آنها وارد 
تواند نگاري خوب مي در طول زمان يک مردم»كند رود كه اظهار ميدونير تا آنجا پيش مي

 (.10-3: 0014)دونير، « نظير شودتبديل به يک تاريخ اجتماعي بي
نظري است. به اين معنا كه پژوهشگر   نگاري به شيوه در كار مردم گيرينمونهروش  

ها از انواع منابعي كند كه به لحاظ آوري دادهبايستي در محيط مورد پژوهش شروع به جمع
نمايد و تا در پايان تر مينظري پژوهش وي را غنا بخشيده و به موضوعات مورد بحث نزديک

نگار در  مردم  زيسته  له حاضر در درجه اول حاصل تجربهه اشباع نظري برساند. مقامحقق را ب
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  به شيوه 1بستر مورد مطالعه بوده و حقيقت امر آن است كه يافتن افراد كليدي يا مطلع

كننده را افرادي  معمول در اين بستر كاري بسيار دشوار بود چرا كه اكثريت عامالن شركت
به معناي انجام هر -بين  گرا و واقع شتر داراي وضعيت ذهني منفعتدهند كه بيتشكيل مي

هستند و از هرگونه برداشت يا بينش خاصي  -رساندآنچه به اهداف و نيازهاي من كمک مي
 اند.كه به شكلي جمعي به بيان مشكالت و مسائل اجتماعي بپردازد خالي

هر بانه هستند كه در ش هاي فعال مختلف در فضاي بازار ميدان مطالعه نيز گروه 
شود. افرادي كه مستقيماً درگير خريد و فروش گان جوان را شامل ميعموماً فروشند

دهند. فردي را در سطح فرهنگ محلي تشكيل ميبوده و گروه منحصر بهجهاني كاالي 
اي در فضاي بازار و در البته بايد متذكر شد كه هر گونه سخن، بحث، نكته و مشاهده

نگار  جزئي از كار پژوهش مردمعنوان  بهمورد بحث از زبان هر كسي موضوعات 
انتخاب نمونه و شناسايي مطلعين بر   نحوهچين مورد استفاده قرار گرفته است.  خوشه

شده براي  گان در بازار و مدت زمان سپري نگار از شركت كننده اساس شناخت مردم
نفر مصاحبه  13فر مصاحبه رسمي و ن 4آشنايي با افراد بوده است. در اين راستا با 

و مشاهدات   زيسته  نگار بر تجربه اتكاي اصلي مردم غيررسمي انجام شده است. گرچه
غيررسمي با استفاده هاي گردآوري داده مصاحبه رسمي و روش غيرمشاركتي بوده است.

رين تطور كلي حضور در محل اصلي مشاركتي بوده است. به  باز و مشاهده  از پرسشنامه
در پژوهش حاضر فرد است. براي تحليل  واحد تحليلنگار بوده است. همچنين  كار مردم

ايم؛ به اين معنا كه نگاري در اينجا تحليل مضموني را به كار گرفته هاي مردمداده
 ايم.ها را بررسي و به مفاهيم نظري مرتبط ارجاع دادهمضامين اصلي داده

وسع و امكان به تصوير جريانات و مسائلي از بستر نگار سعي كرده است در حد  مردم 
پژوهش بپردازد كه به موضوعات اصلي پژوهش ارتباط دارد و فضاي كلي بستر محلي نيز در 
اختيار خواننده قرار گيرد و كليت نيز دچار آسيب يا تجزيه نگردد و به حاشيه رانده نشود. بر 

رشده، در جستجوي تاريخ اجتماعي اساس آنچه گفته شد در چارچوب مفهومي و روشي ذك
  زار در پديدهتجارت مرزي در شهر بانه، مناسبات و تعامل متعارض و پرنوسان دولت و با

تجارت مرزي و در نهايت به ناپايدارسازي فرهنگي و ازجاكندگي اجتماعي وضعيت 
و  رسمي  مشاركت زيسته و مصاحبه  زيم. اين سه مضمون بنيادي نتيجهپردا يمگفته  پيش

 غيررسمي با كنشگران درگير در ميداني به گستردگي شهر/بازار بانه بوده است.

                                                      
1. gatekeepers 
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 ها و ميدان مورد مطالعه تحليل يافته -9

لحاظ فرهنگي تا همين اواخر داراي  لحاظ جغرافيايي و چه به شهرستان بانه چه به
ص اي و بسته بود و مردم اين شهرستان فرهنگ و تاريخ اجتماعي خاوضعيتي حاشيه

خود را داشتند؛ بنابراين طبيعي است كه ارزشهاي محلي مختص به خود را پرورش داده 
موقعيت مرزي و   واسطه بهو فرهنگ متمايزي نيز در جامعه توليد نمايند؛ اما امروزه 

آورده است، چرا كه  به دستهمچنين گسترش بازارهاي جهاني وضعيتي استثنايي را 
كاالهاي جهاني به بانه سرازير شده و از تمام نقاط طي سالهاي اخير خيل عظيمي از 

كنند كه شايد در طول تاريخ با اين ايران براي خريد كاال به اين شهرستان سفر مي
چنين  وسعت با جهان خارجي و كاالهاي آن مواجهه و برخورد نداشته و هرگز تجربه

 تحوالتي را از سر نگذرانده باشد.
اند كنند شاهد روندي از تحوالت در سالهاي اخير بودهكساني كه در بانه زندگي مي 

كه فضاي سنتي و بافت فرهنگ محلي اين شهر را به طرز محسوسي دگرگون نموده 
است؛ بازاري كه در نهايت شكل گرفت منجر به تغييرات بسيار وسيع و شديداً عميقي 

ه است. هاي كلي دولت گشتدر فضاي شهري، فرهنگ مردم محلي و حتي استراتژي
ها(، هاي تعويض ارز )صرافيالمللي، بنگاههاي حمل و نقل باربري بينپاساژها، شركت

ها و مؤسسات مالي متنوع با شعب متعدد، المللي، بانکهاي مسافرتي بيندفاتر آژانس
ها در راستاي نيازهاي ها و غذاخوريها، رستورانها و مسافرخانهتورهاي توريستي، هتل

اند. در واقع شهر را به كلي دگرگون نموده  مدرن وارد اين فضا شده و چهرهجديد بازار 
توان از اين وضعيت استخراج نمود مدرنيزاسيون خصوصي و از پايين اي كه ميمقوله

 بازار است.

 تاريخ اجتماعي تجارت مرزي -9-8

تيجه مرز آگاهي ن و اند سياست و قدرت ،محصول تاريخو مرزها واقعيت سياسي امروز 
مخمصه بنيادي  توامان شرايط دروني و بيروني است با پيامدهاي عيني و ذهني.

سوبژكتيويته در اين شرايط، نتيجه اين وضعيت است. بر اين اساس مرزها همواره فراتر 
مي رسند. در وضعيت مدرن خاورميانه اين استعالي نظر  بهاز آن چيزي هستند كه 

هاست. در رابطه با كردستان از روزگاران  سياست مرزي درهم آميختگي پيچيده اي از
زيست اقتصادي. اما در جهان  گذشته مرزها ماهيتي فرهنگي داشتند و بحشي از فرايند

پس از سقوط صدام و رسميت اقليم ويژه  بهملت ها و ظهور نئوليبراليسم و -دولت
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)گسترش پديده  كردستان عراق مخمصه حيات مرزي در شهرهايي همچون بانه
كولبري، مدارا با فروش گسترده كاالي جهاني، سياست هاي متناقض دولتي و بي ثباتي 

در »هاي فرهنگي( آغاز شد. در اين چارچوب همواره مردم محلي كه جزئي از گروه
جامعه ايران بودند همواره به مرز  -اگر نگوييم به حاشيه رانده شده-« 1حاشيه مانده

المللي  اي و بينهاي منطقهاز سرگذراندن بحرانمفرّ و يا منبعي براي عنوان  به
آگاهي فرهنگي، سياسي و در رابطه با موضوع ما در اين مقاله  مرز اند كه نوعي نگريسته

  داشته است.دنبال  بهاقتصادي را 
طور نامتوازن صورت گرفته است و اغلب  در كشورهاي جهان سوم توسعه به 

اي و مرزي و تأمين نيازهاي آنان باز شيههاي مركزي از توجه به مناطق حا دولت
ها، عدم  خلق تضادها، شكاف يبان يا توسعه يها استيمنطق توسعه در قالب سمانند.  مي

نگاهي سطحي به است.  اقتصادي-طور كلي ناپايداري اجتماعي ي و بهدستيته ،توازن
ودن شخص ناظر را از سختي و فرسايشي ب رايط اقتصادي و اجتماعي اين نواحي،ش

شدن وضعيت مرزي هميشه انتخاب  سازد. اين شرايط و مضاعفآگاه مي آنهامعيشت 
بارز اين وضعيت در   را در اختيار مرزنشينان قرار داده است: آن سوي مرزها. نمونه ديگري

دوران جنگ بين ايران و عراق و همچنين جنگ دولت بعث عراق با مناطق شمالي 
گان  كرد عراقي روبرو شدند. انه با خيل عظيم آوارهكردنشين رخ داد كه مردم محلي ب

زايي آن براي  فرصتي تجاري و امكان رونق اقتصادي و اشتغالعنوان  بهاما توجه به مرز 
رشد  1476مردم شهر هنگامي شروع شد كه دولت مركزي بعد از پايان جنگ در سال 

هاي داخلي ناآراميدليل  بهر هاي خود قرار داد. از طرف ديگاقتصادي را در اولويت برنامه
دنبال  بهالخصوص كشاورزي اين كشور عراق و جنگ با كويت بنيادهاي اقتصادي و علي

تخريب شده و فرصتي صادراتي را براي ايران مهيا كرد. به شدت  بهدرپي  هاي پيجنگ
هاي وري و استفاده از قرابتهاي پيلهاين ترتيب دولت با احداث بازارچه مرزي و بنگاه

زباني و فرهنگي و حتي خويشاوندي مردم محلي در دو سوي مرز كاالهاي ضروري و در 
نمود. مراحل بعدي هرگونه كااليي را كه تقاضا براي آن وجود داشت به عراق صادر مي

معيشتي خارج شده و همچون فرصتي  -متعاقباً نگرش مردم محلي به مرز از فاز بحراني
تجاري غالب شد. اما ديري  -يافت و ديدگاهي بازرگاني براي اشتغال و درآمد تغيير

مردم محلي تا حدودي با تفاوت قيمت كاالها در دوسوي مرز هر  .نپاييد كه ورق برگشت

                                                      
1. marginalized 
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چه بيشتر آشنا شدند و از طرفي با خروج تدريجي عراق از بحران و سقوط صدام حسين 
ري و كشاورزي نيز كاهش هاي عراق فروكش كرده و به تبع آن صادرات اقالم ضروبحران

ي سياسي با غرب، ها كشاكشپيدا كرد. از سوي ديگر سياست اقتصادي درون كشور و
هاي گمركي كاالها قرار داد. تحميل تعرفهبازارجهاني بانه را در مرز رويارويي مستقيم با 

يژه كاالهاي لوكس تا چندين برابر وضع و بهتوسط دولت مركزي كه روي اغلب اقالم و 
شدن جريان شده و مردم محلي به سمت واردات كاال از طريق  شد باعث وارونهمي

نيافتگي  گر عمده در اين رابطه توسعه اي و مداخله ينهزمكولبري اقدام نمودند. وضعيت 
هاي همجوار  استان كردستان است و همين ديالكتيک كولبري را در اين استان و استان

  پديده« 1شدگيحک»ابطه با اين ديالكتيک مفهوم ممكن ساخته است. بنابراين ما در ر

تجارت مرزي در متن تحوالت اجتماعي اين شهر پرداخت چرا كه تجارت مرزي با 
 بسياري از شرايط و مناسبات محلي اعم از اقتصادي، فرهنگي و سياسي گره خورده بود.

يک تجارت با عراق چنين تصويري در ذهن مردم شكل گرفت كه مرز  در نتيجه 
آگاهي به شكلي -امكان بالقوه اقتصادي براي شهر است. بنابراين سير تاريخي تكوين مرز

تحوالت و مسائل مختلف دنبال  بهاست كه در ابتدا داراي فرمي بحراني/معيشتي بوده و 
بايست در تاريخ اجتماعي به بازرگاني/تجاري تغيير يافته است كه ميحاضر  درحالمحلي 

هايي گيري بازار را معنيازار بانه لحاظ گردد. تصورات پيرامون شكلگيري بو نحوه شكل
مانند فرصت، مقاومت و درآمد فراگرفته بود كه باعث همراهي و همدلي اغلب پنهان و 

به زبان مردم محلي راننده سه اف( و در نهايت ) يانقاچاقچناگفته مردم در حمايت از 
بودن كاالهاي وارداتي از گمركات   گراندليل  بها منجر به استقرار بازار شد. مضاف بر اينه

-رسمي و فضاي بسته داخلي ميل به مصرف كاالهاي خارجي ارزان در ميان مصرف

كنندگان داخلي شكل گرفته بود كه با گذشت چند سال و جاافتادن نسبي بازار حجم 
ها وارد وسيعي از مسافران به اين شهر سرازير شدند. از طرفي چون آن دسته از كاال

انگيخت و شدند كه هيچ گونه اصطكاكي را با خط قرمزهاي دولت بر نميشهر مي
هاي اجرايي دست دستگاه اي بهشد بهانهكاالهاي معمولي زندگي روزمره را شامل مي

همراه داشت كه كسب و كار خود را  از مشروعيت را براي بازاريان بهداد و نوعي نمي
ه از ذكر اين تاريخچه مختصر در نظر داريم اشاره به روند كردند. آنچحالل قلمداد مي
 آگاهي مردم محلي از فاز بحراني/معيشتي به بازرگاني/تجاري است.-تاريخي تحول مرز

                                                      
1. Embeddedness 
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كاالهايي كه هر -جهاني روز كاالها از بازارهاي  سريع و به ورودهم اكنون مردم با  
از يک سو و ارتباط با  -دباشنويژه خود مي يک نماد فرهنگي خاص و حامل معاني

هجوم مسافران از تمام نقاط كشور به محيط خود از   واسطه بههاي متنوع فرهنگي  فرم
 سوي ديگر، روبرو هستند. همچنين فضاي نوظهور شهري در بانه مردم محلي را مجموعه

ها يناهستند روبرو كرده است. جهاني ها و اشياء جديدي كه همان پاساژها و كاالهاي مكان
روي  هاي پيش اي ويژه را براي مردم محلي فراهم كرده است. بنابراين كنكاش چالشتجربه

شدن افتاده  جهاني  طور ناگهاني به ورطه چنين مردمان شهري كه در طي چند سال به
 نگار است. خاص مردم  سش زيربنايي پژوهش حاضر و دغدغهاست پر

 تجارت مرزي  ل متعارض دولت و بازار در پديدهتعام -9-3

شوند به لحاظ قانوني و از ديد حكومت مركزي همچنان كاالهايي كه به بانه وارد مي
رغم ماهيت غيرقانوني، شاهد نوعي تحمل و يا  غيرمجاز يا قاچاق هستند و علي

هاي اجرايي دولتي نسبت به بازار هستيم. گرچه شايد اين  پوشي از سوي دستگاه چشم
هاي اجتماعي و مدني مردمي و جهت كنترل شكافها تحت فشارهاي چشم پوشي

مختلف قومي و مذهبي اعمال شوند. در هر صورت بازار اكنون هيچگونه سازوكار قانوني 
اي بوده است كه در هر زمان و هر اي نداشته و تعامل با آن به شيوهشده و حقوقي نوشته

رد و بنا بر مصلحت و شرايطي هيچ نوع امتياز يا حقي را براي مردم به ارمغان نياو
 موقعيت، قدرت بتواند امكان ابتكار عمل هرگونه برخوردي را در دست داشته باشد.

زنه؟ مي دوني كه م.كننده: تا حاال فكر كردي كه قاچاق به اقتصاد كشور ضربه مي»
 دولت اين كار شما رو قاچاق ميدونه؟

ولت براي من چيكار م.شونده: من خودم رو قاچاقچي نميدونم من يه كاسبم ... د
 كرده كه من به فكر دولت باشم؟

ها تعطيل ميشه وقتي اين كاالها رو وارد  م.كننده: باشه ولي خوب كارخانه و كارگاه
 كنيد.بازار مي

ها كاسبي چمدانيه ينام.شونده: بابا اين عددها كه واسه اقتصاد ايران چيزي نيست ... 
يش درسته؟ اين حرفها فقط واسه گير دادن ... تازه مگه خود دولت انقدر برنامه ريز

فكر  ها بشكنن... اينجا هر كي بايد بهها رو سر اون س كه كاسه كوزه به مردم بيچاره
 خودش باشه مگه اون تهراني وقتي من نون نداشتم بخورم به فكرم بود؟

 (.م ريبوار. –)مصاحبه غير رسمي « م.كننده: بله ... درسته... 
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رد نظر و نحوه پيدايش آن نگريست كه از سويي نيازهاي محلي هچنين به ميدان مو 
گان محلي و داخلي كشور كه از نقاط دور و كنندهمردم بومي، همسويي نيازهاي مصرف

نياز  -از همهتر  مهمو حتي  -كردند از سوي ديگرنزديک به اين شهر مسافرت مي
-دولت  ي كه تحت سيطرهداري به فتح بازارهاي جديدسرمايهجهاني پايان سيستم  بي

ملت مركزي را به سمتي سوق داد -هاي مركزي هستند با هم همگام شده و دولت ملت
اي از شرايط گيري چنين بازاري رقم زده شود. بنابراين روشن شد كه مجموعهكه شكل
المللي در كنار هم قرار اي و بينهاي محلي، منطقهاجتماعي متشكل از نقصان-تاريخي

 بانه به بازاري مرزي بدل شد.گرفته و 
كنندگان داخلي ايران  از سوي ديگر ميل به مصرف كاالهاي خارجي از سوي مصرف 

كننده ايراني را به مصرف  در رونق بازار بانه بسيار مؤثر بود و گويي اين بازار ميل مصرف
 خارجي در بازار كااليشناسايي كرده است و از طرفي هم دسترسي به خارجي  كاالي

داخل ايران براي آنان همچون فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي جوانان اروپاي 
شرقي بود كه ميل مفرطي به مصرف كاالهايي با برند غربي )از جمله كوكاكوال( داشتند. 

توان پا را از اين هم فراتر گذاشت و گفت نوعي از اعتراض به فضاي داخلي در  هشايد ب
در ميان اقشار خصوص  بهايراني   كنندهدر ميان مصرف خارجي كااليگرايش به مصرف 

شده وجود داشته است. در واقع اگر بخواهيم به سبک  رانده حاشيه متوسط و ضعيف به
درآمدتر جامعه ايران  هاي متوسط و كم( استدالل نماييم گروه0005) تاملينسون

اند و در مقابل دست يافتهبه هاله پيراموان اين كاالها نيز خارجي  كااليمصرف   واسطه به
گيري  اند. همچنين از ديگر تأثيرات شكل از هاله معنايي كاالي داخلي نيز گريزان بوده

هاي تلطيف چهره بازنمايي شده از كردها و عقايد قالبي در ميان ديگر قوميت ،بازار
 ايراني بود به شكلي كه بسياري از مسافران هنگام ورود به شهر از تفاوت آنچه از

زدند و به اين دم مي ،كردندكردستان و كرد در ذهن داشتند با آنچه خود تجربه مي
تري را از مردم تر و حتي مترقياي فرهنگي مناسبتر وجههترتيب بازار و قيمت ارزان

نوعي از مشروعيت و رسميت را براي  طور كلي ايجاد نمود كه بانه و كردستان به
  تر قاچاق را بهوظهور آن به همراه داشت و معاني منفيوكار مردم محلي و بازار ن كسب

 راند. حاشيه
دست  يجاد و استقرار بازار در بانه بهبندي درستي از ا م صورتيدر واقع چنانچه بخواه 

اي كه شهر را گان آن از لحظهايجادكننده  ست تأكيد كنيم بازار چه از جنبهبايمي ،دهيم
گان آن، شكلي بسيار مردمي و  كننده تريان و مصرفمش  درگير خود نمود چه از جنبه
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به معناي تخصصي آن داشته است، حقيقت آن است كه حكومت مركزي  1عاميانه

توان سازماندهي و  ،بودچنانچه خواستار مديريت درست و به عبارتي مردمي بازار مي
  اسطهو بهتعيين تكليف را براي شرايط اين ناحيه دارا بود. در واقع قدرت شايد 

سوءمديريت از طريق القاي وضعيت ممنوع و غيرقانوني و انگ قاچاقچي، متمرّد، 
گريز و ... سعي در نگهداشت و تثبيت شرايط بحراني در شهر داشته است تا بدين  قانون

وسيله مديريت و كنترل جوانب مختلف بازار را در دست خود داشته باشد. از اين رو 
اي كه دولت با شهر/بازار بانه برقرار وده است كه رابطهچنين برداشتي دور از ذهن نب

نظمي را بر منطقه تنظيم نمود عرضه وضعيت بحراني و آشفتگي بوده است تا نوعي از بي
تر ابتكار عمل را براي خود طور كلي و نهادينه سازد و از اين طريق آزادي در برخورد و به

م اين يتوانم ميياين وضعيت وارد شو بخواهم به صورت ديگري به چنانچه حفظ نمايد.
-م كه باالبودن نرخ بيكاري در منطقه و همپوشاني شكافيچنين به بيان موضوع بپرداز

مدني   هاي قوميتي، مذهبي و طبقاتي مناطق كردنشين از جمله فشارهاي جامعه
را در گرايي و مدا كردستان و در اينجا بانه بود كه دولت مركزي را وادار به نوعي مصلحت

كرده است  نكته را تصريح نمايم كه قدرت سعيمقابل بازار مذكور نمود. در واقع بايد اين 
طرز نامحسوسي مقاومت اجتماعي را مديريت و مهندسي نمايد. گذار حكومت از  به

دهي روندي است كه  انكار و برخورد مستقيم به مدارا، مهندسي، مديريت و جهت  مرحله
نشيني  زار بانه در پيش گرفته است كه حاكي از نوعي عقبقدرت در مواجهه با با

 استراتژيک و تاكتيكي است.

توان اظهار نمود كه استقرار بازاري هرچند غيررسمي و با وجود چنين جرياناتي مي 
پذير در شهر توانست با بسياري از ابعاد بستر محلي و متن زندگي مردم بسيار آسيب

ها و نيازهاي مردمان از مشروعيت و رسميت را براي خواستارتباط برقرار نمايد و نوعي 
اي  يررسميغي به ارمغان آورد. بنابراين بازار همان پديده -يژه در برابر قدرتو به-محلي 

 بخشد. يماست كه به زندگي اقتصادي بانه و پديده تجارت مرزي رسميت 

 ناپايدارسازي فرهنگي و ازجاكندگي اجتماعي -9-9

شدگي آن در متن شرايط و مناسبات تاريخي/جغرافيايي  ر بازار نتيجه حکگرچه استقرا
بر متن محلي بود اما با گذار از اين برهه اين بازار است كه شرايط و قوانين خاص خود را 

                                                      
1. popular 
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ها يا عقالنيت مختص به خود را حاكم نمود و در و فرم محلي تحميل و حتي حک كرده
« 1از جا كندگي»تي استقالل، رهايي، انتزاع يا ادامه منطق خاموش اقتصاد كاپيتاليس

مجموعه روابط بازار را با تمام متعلقات آن از متن محلي فراهم نمود. اقتصاد نئوليبرالي 
ملت مدرن -كند تا آنجا كه دولترا رد مي« 2امر اجتماعي»متأخر هرگونه پايبندي به 

پايبند باشد. « 3بازار آزاد»ي هم تا جايي مشروع و كارآمد است كه به اصول اقتصاد سياس

نگار مشهود بوده است بررسي هايي كه براي مردمدر ادامه روند اين انتزاع را در عرصه
 نماييم.مي

 فردگرايي ضداجتماعي -9-9-8

رسد كه آن به ذهن ميدنبال  بهشود سازوكاهايي بازار مطرح مي  به محض آنكه واژه
رقابت، فروش، عرضه، تقاضا و  -داري استمايهمستلزم عملكرد درست آن در اقتصاد سر

... . يكي از تحوالت جالبي كه بازار با خود به اين متن محلي وارد كرد رقابت بازاريان 
 فروش شد.  براي فروش كاالها است كه منجر به فردگرايي ضداجتماعي در عرصه

كه اصلي  كنن فروشن و ادعا هم مي جنس تقلبي مي ها يبعضم.كننده: شنيدين كه »
 هستن... نظرتون راجع به اينها چيه؟

ريزه تو قالب  كه با تانكر شامپو پاوه ميخره ميم.شونده: ميخواي من نفر نشونت بدم 
كنه آدم زرنگيه ... اما  كنن ... فكر هم مي شامپوي خارجي و ده نفر هم براش كار مي

خوان يک شبه همه  شناسنش و باعث بدنامي بازار بانه هم شده... مي االن همه مي
 (.م كريم.-)مصاحبه رسمي« بيارن به دستچي رو 

 

اند چنانچه بخواهند فروش فروش در شرايط بحراني به آساني دريافتهدليل  بهافراد  
تالش خود را به كار گيرند كه مشتري را وادار به خريد محصول   بايست همهكنند مي

ناس موجود در بازار و حتي مابقي خود كنند. در اين راستا شروع به بدگويي از اج
حدي متراكم است كه مشتري به  كنند. مكان بازار بانه بهبازاريان همشهري خود مي

تواند شعاع حداكثر يک كيلومتر انواع كاالهاي لوكس زندگي روزمره را به راحتي مي
في پردازند از طردست آورد؛ بنابراين فروشندگاني كه در اين مكان به فعاليت مي به

                                                      
1 disembeddedness 
2. The social 
3. laissez-faire 
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روي كاالي قاچاق و همچنين  نوسانات شديد ارزي و ديگر موانع ساختاري پيش  واسطه به
قيمت « 1دامپينگ»اقدام به شدت  بهتر كشور گي در بستر كلي حاكميت فضاي نوكيسه

اند تا حدي كه ممكن است كاالهاي گران قيمت با سود بسيار پائين به محصوالت نموده
-شرايط داخلي اقتصاد كشور قدرت خريد مصرف  واسطه بهفروش برسند. مضاف بر اين 

طور مستمر تضعيف شد كه موجب ظهور و ورود كاالي بدل و به اصطالح  كنندگان به
راحتي فروشندگان شروع به تعريف از جنس خود كرده و  كپي به بازار بانه گشت. به

-ايط باعث گسيختگيكنند. اين شرشده معرفي مي مابقي كاالهاي بازاريان را بدل و كپي

اي است كه بر هاي رفاقتي، فاميلي و حتي صنفي نيز شده است. فروش تنها وظيفه
بايست به كناري زده عهده يک بازاري گذاشته شده است و مابقي امور اجتماعي مي

 شده و معلق شوند.
الف. صادقي: من با يكي از دوستام مشورت كردم حرف خيلي جالبي زد اون گفت »

... كسي كه بلد  خواي ... فروشنده ميخواي شاگرد يا شريک يا دوست نمي ببين تو
 .باشه بفروشه ...

-)مشاهده مشاركتي «ه.كريم زاده: اها ... باشه من فكرهام رو بكنم بهتون خبر ميدم
 تجربه شخصي(.

در واقع از اين سخنان كامالً مشخص بود كه اين شخص از قبول هرگونه مسئوليت و 
خواست استخدام كند خودداري كند و تنها براي او فروش كند.  كسي كه مي اي بارابطه

 در واقع روابط به سمت نوعي از روابط سرد و رسمي در حال گذار بود.
ت م.كننده: كاک شيركو اين مشتري كه ديروز اينجا بود االن رفته پيش پسر خاله»

 ريبوار ... چي شد كه رفت اونجا؟
دزديم هر كس زرنگ باشه ها رو از هم مي يمشترره ديگه دونم بازا م.شونده: نمي

 )مصاحبه غيررسمي(.« بتونه مشتري خودشو جذب كنه مفته چنگش
م.كننده: به نظرت چرا رقابت انقدر زياده تو بانه؟ اصالً رقابتش كه به كنار چرا »

 پشت سر هم بدگويي ميكنن؟
ن چک داده واسه كرايه خوان زود به همه چي برسن... چو م.شونده: چون همه مي

)مصاحبه غير  «مغازه كل سال اگه نتونه بفروشه نابود ميشه و از بازار عقب ميفته
 رسمي(.

 
                                                      

1. Dumping 
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دست مختلفي از جمله  هاي پايين گيري بازار گروهشكل  واسطه بهينها ابر  عالوه 
اطالعي داران كمترين آمده است كه مغازه وجود بهها و... چيفروشان، كولبران، گاري دست

وكار آنان نداشته، داراي رابطه خشک و رسمي بوده و كامالً از يكديگر فاصله  كسب  از نحوه
 شدن اجتماع محلي انجاميده است. پاره يا پاره« 1جزئي شدن»اند كه به گرفته

 م.كننده: تا حاال با نيروي انتظامي و گمرک و ... برخورد داشتين؟» 
كنن... اگه جنس هم ه باربرايي كه ضمانتي كار ميم.شونده: نه... ما بارو ميديم ب

 گردونن... هيچ ارتباطي باهاشون نداريم.گرفته بشه اونها پولشو برامون بر مي
 م.كننده: با خود باربرها و كولبرها چي؟ 

گيريم تو انبار... ديگه نميدونم م.شونده: در همين حد كه بار رو ازشون تحويل مي
)مصاحبه « ا از كجا ميارن يا با ماشين مياد يا با االغ و كولبرچه جوري بار رو ميارن ي

 (.م ريبوار. -رسمي 
ه و فرم روابط روابط خويشاوندي و خانوادگي هم از هجوم عقالنيت بازار مصون نماند

 گيرد:بازار شكل مي  تماماً زير سيطره
و[ سي و پنج  برادر اول: برام هشتصد ميليون تومان حواله كن با ]سه هزار و پانصد»

 تومن
 بيني چهل تومنه؟برادر دوم: نمي 
 زيادي حرف نزن االن سي و پنج بود... 
 نخير االن ديگه چهله برو يه جا ديگه حواله كن... 
 صرافي(. -)]مشاهده مشاركتي « احمق...]پدر دو برادر هم در حال تماشا كردن بود[ 

اد از شما جنس بخره چطور باهاش ياد و بخوبه م.كننده: اگه يه فاميل يا يه دوست »
 كني؟ يمبرخورد 

 م.شونده: خيلي عادي مثل يه مشتري 
م.كننده: اگه توقع نابجايي داشته باشه چي؟ مثالً بخواد خيلي ارزون باهاش حساب 

 كني؟
 زارم روابطم قاتي كارم بشه ينمدم و  ينمم.كننده: نه اصالً اجازه  
 چي؟م.كننده: اگه بخواد ازش سود نگيري  
 (.ص شيركو. –)مصاحبه غير رسمي « گيرم....كننده: نه من حتماً سود خودمو ازش ميم 

                                                      
1. fragmentation 
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 فرهنگي و حذف ميراث شدن عرف يمناسك -9-9-3

مصون  استقرار روابط و مناسبات، آداب و رسوم عامه نيز از اين قضايا  عالوه بر نحوه
د خويشاوند تنها در موارد حدي رو به پيشرفت است كه افرا نمانده است و اين وضعيت به
 كنند:خاص با يكديگر برخورد مي

)قول « دنيا جوري شده كه قوم و خويش فقط براي عروسي و عزا فاميل هم هستن»
 معروف(.

قوميتي است.  فرهنگي و بين ي بينها ازدواجاز جمله تغييرات و تحوالت ديگر افزايش 
ردي از اين دست قابل كمتر موهاي فرهنگي، مذهبي و ملي تفاوت  واسطه بهقبالً 

اي فعال در بازار با حال آنكه بعد از گذشت يک دهه بسياري از جوانان بانهمشاهده بود، 
انبوه مسافران از نقاط مختلف كشور روبرو هستند كه منجر به ايجاد آشنايي و مراودات 

ران و چه دوستانه با مشتريان آنان شده است. فروريختن عقايد قالبي چه از طرف مساف
تري تاريخي  بوده است؛ اما آنچه ريشهاز طرف مردم محلي از عوامل كليدي اين نزديكي 

ها در ايران است كه باعث شده است در شرايطي كه اكنون دارد تحقير فرهنگي اقليت
كه اعضاي فرهنگ اقليت در وضعيت مادي بهتر يا شايد برتري نسبت به گذشته قرار 

شدن،  رسميت شناخته ران شأن اجتماعي خود داشته و براي بهاند سعي در جب گرفته
 «همسايگي فرهنگي»از اين دست كنند. به عبارتي « 1كردارهاي بين فرهنگي»اقدام به 

شدن به اين شهر است كه براي چنين  ( از نتايج ورود جريان جهاني1337)آپادوراي، 
 نمايد.ممكن ميمالي ترسيم يک مرز فرهنگي خاص نااع

 يا بازار بانه براي شهرشما سقز منفعتي داشته است؟آ» 
سقزي: بله چطور نداشته همه مسافران بانه خريدشون رو مي كنن ميان اينجا قضاي 

 )قول معروف(« كننحاجت مي
همچنين تغيير معاني مشترک جمعي پيرامون عدالت و صداقت و آزادي در متن 

ميقاً به استقرار بازار پيوند خورده اي است كه عفرهنگ محلي از ديگر تغييرات عمده
اي با تنيده است. اين مفاهيم جمعي كه قبالً در بافت سنتي فرهنگ محلي روابط درهم

 اند.ساختار اجتماعي و اعتقادي داشتند اكنون دچار تحوالت عميق معنايي شده
كنيد كه م.كننده: آقاي محمودي شما كه صاحب برند هستيد چرا كاري نمي»

 گم اجناس تون بي كيفيته... ما داراي بهترين كيفيت باشند... البته نمياجناس ش

                                                      
1. cross-cultural practice 
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خره...  م.شونده: االن قدرت خريد بازار در همين حده... اين حد از كيفيت رو مي
 داره... بيشتر از اين ور نمي

هاتون به نسبت قدرت خريد بازار  فرمايين كيفيت جنسم.كننده: اها يعني شما مي
 ايد اينطوري ارزش مارک و برند شما پايين بياد... درسته؟خوبه ... خوب ش

دهم به نسبت پوليه كه  يمم.شونده: به هر حال كيفيتي كه من به مشتري ارائه 
 ک.م( -)مصاحبه رسمي« ميده... حقش همينه

  ترين تاجران نيز هستند در اين گفتگو به طرز ظريفي ازنحوهآقاي ک.م كه از سرشناس
گويد. در انصاف ميان قيمت و كيفيت اجناس خود در بازار سخن مي برقراري عدالت و

كننده/مشتري انتظار داشته باشد كه بهترين جنس را با  واقع شايد در لحظه اول مصرف
طور  باالترين كيفيت خريداري كند و در همان حال پول زيادي هم نپردازد يا حداقل به

باشد. اما غافل از اينكه اين توقع با واقعيت  اي انجام دادهجويانهقابل توجهي خريد صرفه
خواني ندارد. به اين ترتيب  كند همبازار و تعادلي كه ميان قيمت و كيفيت برقرار مي

شود. از اين رو است كه در تفاوت معنايي عدالت نزد مشتري و نزد فروشنده مشخص مي
چرا كه در ذهن خود  هنگام فروش بازاريان از اينكه جنس بدل بفروشند ابايي ندارند

دهند كه من پول جنس بدل را از او گرفتم هرچند جنس اينطور قضيه را توضيح مي
 بدل فروخته باشم.

وكار و فعاليت اقتصادي  هاي اخالقي درباره افراد هم بر محور كسبمبناي قضاوت 
 هايچرخد و كسي كه از لحاظ اقتصادي به موفقيت نرسيده باشد انواع گمانآنان مي

 شود:اخالقي بر وي حمل مي
فرهنگ سنتي ما فرهنگي تعارفي بود پدر و مادرها دوست داشتن بچه هاشون شرم »

و حيا داشته باشن و بچه با ادب و شرمگين مورد پسند و تمجيد بود و درصد زيادي 
از افراد اجتماع ما شرم و حيا داشتن... اما االن اگه همينطور باشي و يا تو تعارف 

من هيچ كه از نظر مادي موفق نميشي نظر  بهير كني قطعاً موفق نمي شي... رفاقت گ
چون ورشكست ميشي و آبروت از نظر معيارهاي اخالقي هم موفق نخواهي بود 

 (.ا حسين.-)مصاحبه رسمي «ميره

 هاي سوژه ياقبالاقبال و بد  -9-9-9

كنند ي دست پيدا ميقابل توجه  شوند و به سرمايهاغلب افرادي كه در بازار موفق مي
اي را ذكر كنند مرحلهوقتي كه از دوران پر فراز و نشيب كار خود از روز اول صحبت مي
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كنند. اينجا كردم( ياد مي)آتيش به پا مي« وهكردهئاورم ئه»كنند كه از آن با عبارت مي
و حساب شود تا همه از افرد مانند شخصيتي بدون قيد و بند يا بسيار پرخاشگر ظاهر مي

زدن  توان پول او را باال كشيد. همچنين شخص با پسببرند و چنين تصور شود كه نمي
كند. فردي وپاگير خالص مي ها خود را از فضاي سنتي محدودكننده و دستعرف  همه

شود هم كه به چنين شخصي مقروض است دچار يک شوک يا نوعي بهت فرهنگي مي
او هيچ شخصيت و ارزش و اعتباري بدون داشتن شود كه چرا كه متوجه اين نكته مي

آيد يا حداقل شده در مي شده يا جزئيصورت بخشي ندارد. به اين ترتيب هويت او به پول
 كند كه بنا بر شرايط خاص كارهاي خالف عادت انجام دهد:اين توانايي را پيدا مي

تونست  مي كردم كاک مهدي... مگر كسييمي: اون دوره آتيش به پا ميرح الف.»
رفتم تو مغازه ش دو تا داد داد مي ينمجرئت كنه باهام بد قولي كنه؟... هر كي پولمو 

 ي بو دار بهش مي پرندوم كه خجالت بكشهها حرفكشيدم و  يمسرش 

 گفتي مثالً؟م.كرمي: چي مي 

 ت رو در مياري؟ا گفتم اينجوري نون زن و بچهالف. رحيمي: مثالً مي 

 ت نبود؟م. كرمي: برات سخ 

يک  كنه آدم رو كاک مهدي... ساده باشي و محترم بازي در بياري بازار اينطوري مي
 )مشاهده مشاركتي غير مستقيم(.«  خورنت شبه مي

رود. اين شدن پيش مي پاره به اين ترتيب فرهنگ مردم محلي هر چه بيشتر به سوي پاره
ابودي فرهنگ يكپارچه و امر در كليت آن بيشترين تأثيري كه داشته است زوال و ن

  زدگي نسبت به همهومرج عقيدتي، دل مشترک عمومي مردم محلي است كه به هرج
هاي بومي و محلي، تشتت آرا، عدم جذابيت تفكرات ايدئولوژيک و ها و مسلکمرام

-طور كلي زوال اجتماع انجاميده است. با ادامه اين روند آنچه باقي خواهد ماند هويت به

شدن  گونه هاي مختلف و حتي فرقهفرهنگ راي تمركز زدوده، خردهگهاي مصرف
شدن جامعه در سرانجام آن است؛ هويت بازاري: شناسايي  ايهاي اجتماعي و توده گروه

فرد و اعتبار او بر مبناي تعهدات مالي او در ارتباط با ساير بازاريان است نه اخالق به 
توانند در بازار فعاليت اقتصادي داشته باشند معناي سنتي/محلي آن. افراد به آساني مي

اي از خصوصي داراي مشكالت اخالقي حادي باشند كه نشانه  در حاليكه شايد در حوزه
 تفكيک حوزه خصوصي از حوزه عمومي/بازاري است.

شما چرا دولت اجازه داده داخل شهر اين كاالها فروخته بشه و كسي نظر  بهم.كننده: »
 نميشه؟ هم قاچاقچي محسوب
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 م.شونده: دولت ميخواد مردم سرگرم باشن...

 م.كننده: چطور؟ توضيح ميدي بيشتر؟

م.شونده: خوب اينطوري مردم كاري به چيزي ندارن فقط به فكر معامله و كاسبي 
 (.ر اميد. -)مصاحبه رسمي«  هستن... دنبال خيلي چيزها نميرن

زده از نتايج  گيري بازار بحران جاي  واسطه به هاي سوبژكتيويته يبداقبالاز سوي ديگر 
بسيار پنهان و مطلوب براي قدرت در چهارچوب روابط و شرايط اجتماعي نوظهور 
منطقه است. قدرت توانسته است با بازگذاشتن امكان فعاليت اقتصادي مرزي در داخل 

مردم را به سمتي سوق دهد كه هرگونه مطالبات هويتي، زباني، فرهنگي،   شهر، عامه
رانده شود و در واقع تنها فعاليتي كه ظاهراً قدرت با آن كمتر   حاشيه هبي و غيره بهمذ

هاي اقتصادي وابسته به  آنكه چه بحران مخالفت دارد عرصه فعاليت اقتصادي است. حال
هاي داخلي كشور )از قبيل تورم و  ثباتي نرخ ارز( و بحران المللي )مانند بي بازار بين

كند محلي وارد مي  دوم بر جامعه  اول بر بازاريان و در وهله  ا در وهلهبيكاري( فشارهايي ر
برد. اين مباحث چگونگي تأثير  را به محاق و فراموشي مي« امر اجتماعي»كه هرگونه 

هايي سازد. اين وضعيت با تفاوترا بر روابط متن محلي متجلي مي« جغرافياي سياسي»
آنچه از زيستن در بحران نصيب جامعه مدني   هدر سراسر ايران قابل مشاهده است. هم

هاي اخالقي/ديني و شدن ارزش زدگي و مسخشده است فرو ريختن اعتماد اجتماعي، دل
شده خواه  ريزيشدن آنها است. در واقع مهندسي اجتماعي قدرت )خواه برنامه مناسكي

در متن محلي حاضر به كامالً مردمي را   ريزي دقيق( يک پديدهناخواسته و خارج از برنامه
برخورد و مديريت به سبكي است يا   همسويي با ساختار كلي كشور سوق داده است. نحوه

هاي بنديبندي و شكلاجتماعي را الجرم وارد مفصل  داراي روالي است كه هر پديده
 نمايد.زا و مسخ ميساختاري خود نموده و آن را منحرف، آسيب

 كنندهش  گيري: سوبژكتيويته نتيجه

قبل از هر چيز بايستي دوباره بر اين نكته تأكيد كرد كه سوبژكتيويته برخالف تصور 
هاي سري ويژگي ه مردماني با فرهنگ خاص داراي يکرايج كليتي منسجم و ايستا ك

شده و  كاريپاره، مصرفي، دست مشخص باشند نيست، بلكه امري فردي، متكثر، پاره
هاي بستر و متن پژوهش حاضر نيز با پيچيدگيخصوصي است. در   بخشي از حوزه

يي كه در بستر محلي هاجريانخاصي حركت به سمت اين وضعيت قابل مشاهده است. 
در حال جهاني ي البته گراقيمت، لوكس و مصرف زندگيِ گران مشاهده شد نشان داد كه
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ادي و تا حدود زي و سبک زندگي نسبتاً غالب يک ارزش عموميجايگاه به دستيابي 
منظور تعيين موقعيت و  مشخص شد جوانان فعال در بازار بههمچنين . مطلوب است

دهند تا جايگاه خود در طبقات اجتماعي مصرف كاالها را به صورتي نمايشي انجام مي
رو سوبژكتيويته هرچه كمتر  موثق و معتبر را بيان كنند. از اين  ادعاي دستيابي به تجربه

يابد و خود وانمودي به ميدان عمل  توجه و حتي مقاومت مي مجال و امكان بروز، جلب
شود. حداقل در زمان مصرف تبديل مي« شدهبخشي»و « 1مركز زدوده»سوژه/هويت 

دهد. در مانعي دروني كمترين مقاومت را در برابر كاالها از خود نشان ميعنوان  بههويت 
در واقع اخالق قرار دارد.   زهواقع گويي كاال داراي نمودي خنثي است يا بيرون از حو

نقدها به عامالن منفعل از ديگاه انتقادي به اين حوزه از آنجا وارد است كه افراد توسط 
شوند. هاي تبليغاتي بازار به آساني براي مصرف كاالهاي جديد قانع و تحريک مي دستگاه

گرايانه است فايده شود بيشتركار گرفته مي خريد به  ارهايي كه در باب كاال در مرحلهمعي
هاي مصرف و معيارهاي زيبايي شناختي تركيب شده و به اما به هنگام مصرف با سياست

( مصرف انجاميده است. 1337وس، )ها «2مستعمراتي شدن»رسد كه به مصرف مي

يابد و شروع به هنگام مصرف است كه فرد ميدان آزادي عمل و خالقيت خود را باز مي به
نمايد. در پژوهش حاضر مشخص شد كه كاال با برانگيختن ميل  يم برساخت هويت خود

كنندگان را وادار به  مصرفجهاني كارايي در سطح فرم جامعه  واسطه بهكننده  مصرف
كننده عامليت  مصرف ،كند و در سطح معنايي و هنجارينها ميآخرينها و  برترين مصرف

همواره ملموس معناي خود را بر  صورت اغلب غيرمستقيم اما به خود را بازيافته كه
هاي حاضر در بستر مورد  فرهنگ كنند. جالب اينكه در ميان تمام خردهمصرف حک مي

هاي اندک مشترک است. اين گرا، مذهبي و سكوالر اين امر با تفاوتمطالعه اعم از ملي
پايان ( به 0013، 4گويينمک)« 3سلفِ نئوليبرال»خواهيم با عبارت قسمت از بحث را مي

منظور از سلف  برسانيم كه به زيبايي پيوند امر خرد و كالن در آن مشهود است.
هاي راهبر پذيرفته است كه سلبريتي  واسطه بهنئوليبرال خودي است كه اقتدار مصرف را 

ها رهنمودهايي براي عمل مناسب  يافته آن ترويجشدت  بهزندگي شهرت و عقايد سبک
 كنند. ي فراهم ميدر دنياي نابرابر و رقابت

                                                      
1. decentered 
2. colonization 
3. neoliberal self 
4. Mcguin 
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. لحاظ ضمني حضوري پررنگ دارد شكننده در تمامي اين فرايندها به  اما سوبژكتيويته 
مردم محلي بنا به تصور خود بازار را به منطقه وارد كردند و تصور محدودي نسبت به 

ديدند حال عواقب و پيامدهاي آن داشتند؛ تنها جوانب مادي و معيشتي قضيه را مي
اصلي   وني شهر و موتور محركه و انگيزهتبديل به روح حاكم بر فرهنگ كن آنكه بازار

طور مختصر و روشن خود، بازار را راه  دهد. بههمگان را براي كار و فعاليت تشكيل مي
كند. به اين انداختند اما اكنون اين بازار است كه آنان را وادار به حركت و فعاليت مي

شناختي از اين قرار است كه  رانده است به زبان جامعهترتيب تغييري كه شهر از سر گذ
از مجموعه مناسبات بازار  شدگي به ازجاكندگي )گيدنز( يا فک( حک شدگي )پوالنياز 

م يروشني بيان نماي انچه داليل ظهور اين وضعيت را بهبستر محلي سير نموده است. چن
  كند و سليقه نها را فراهم ميبازارجهاني آابتدا ورود كاالهايي است كه قبل از هر چيز 

كنندگاني هستند كه از ساير نواحي وارد اين  فرد محلي در آن دخالتي ندارد. دوم مصرف
شوند و باز هم فرد محلي چنانچه بخواهد در اين فضا فعاليت داشته باشد شهر/بازار مي

ايجاد كننده و محصوالت موجود در بازار مانعي  نبايستي ميان ميل تحريک شده مصرف
كند و از اين جهت نيز باز آنكه فرم روابط را عقالنيت بازار كنترل ميتر  مهمكند. سوم و 

هم اين بازار است كه اوضاع را در دست گرفته است. از اين رو فرد محلي تنها به پلي 
 براي تشكيل روابطي از اين دست بدل شده است.

 ،ازار بانه و شرايط آن دارندمدت زيادي را در پي كشف روايت كلي مردم كه از ب 
مادي و معنوي حضور ندارد.  اي از فرهنگبوديم. اما هيچگونه نظم و نظام استقرار يافته

از مدتها كلنجار رفتن با تصورات مردم راجع به بازار يافتيم اين  پس اساسي كه  نكته
بخواهد  رنگا است كه روايتي كلي، منسجم و كالن راجع به بازار وجود ندارد كه مردم

پاره  ماهيت خود فردي پاره  ها را دربارهپي آن باشد. حقيقت اين است كه بازار روايتدر
رسد مكانيزم نظر مي ينه وجود ندارد. به اين ترتيب بهكرده است و اتفاق نظري در اين زم

اعم از مادي  -پيشرفت   از القاي هيجان ناشي از اسطوره بازار در متن حاضر عبارت است
منظور اقناع براي شركت در آن و همچنين ايجاد برداشتي فردي و سكوالر  به -عنويو م

شدن و فروريختن تصورات  از آزادي كه به مصرف پيوند خورده است. بنابراين روند فردي
 جمعي مشترک را رقم زده است.
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