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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.
Keywords: Neoliberalism, Baneh city, Market and Government Relations,
Fragile Subjectivity, Cultural Destabilization.
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چكيده

هدف مقاله حاضر كاوشي در ماهيت سوبژكتيويته در فضاي نئوليبرال ناموزون امروز در حيات
اجتماعي مرزهاي ايران و بهطور خاص ،شهر بانه است .بدين منظور در چارچوب روايتي مردمنگارانه
در شهر بانه در مرز ايران – عراق به مواجهه فرهنگ محلي و بازار نئوليبرال جهاني پرداختهايم.
پرسش ما اين است كه مواجهه شهري مرزي بانه با فضاي نئوليبرال اقتصاد ايران و فضاي سياسي
دولت چگونه سوبژكتيويته را برساخت و مفصلبندي ميكند؟ روش اين مقاله تركيبي از مردمنگاري
و خودزندگينامهنويسي است .روايت ما از مردمنگاري اين مواجهه بيانگر آن است كه در رابطه با
چگونگي رويارويي با نئوليبراليسم ،الگويي عام در جهان و حتي در يك كشور خاص وجود ندارد و
كاوش در اين حوزه ،كاوش در زمينههاي خاص تجربه مورد نظر است ،در فضاي اجتماعي ناموزون
ايران و در شهر بانه ،سوبژكتيويته در ميانه ميدان اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي هستي
سرشار از مخمصه ،اقبال و بد اقبالي دارد .سوبژكتيويته نه آزاد و مستقل و نه سيال و تركيبي بلكه
شكننده و آسيب پذير است .حاكميت مولفههاي نئوليبرال و مناسبات بازار و دولت در شكل خاص
آن در شهر بانه به سپهر حيات رواني افراد ،حيات خانوادگي و ديگر مناسبات اجتماعي ورود پيدا
كرده ،فردي شكننده برساخت شده ،ناپايدارسازي فرهنگي و اجتماعي زندگي نمادين تغييراتي در
راستاي تغيير هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي ،كاالييشدن روابط انساني و درنهايت
برساخت سوبژكتيويته شكننده در ميانه بازار و دولت ممكن ساخته است.
واژگان كليدي :نئوليبراليسم ،شهر بانه ،مناسبات بازار و دولت ،سوبژكتيويته شكننده،
ناپايدارسازي فرهنگي.
* .1استاديار گروه جامعه شناسي ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه كردستان ،سنندج ،ايران .نويسنده مسئول:
)(kkhaleghpanah@yahoo.com
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مقدمه
اين مقاله نتيجه مردمنگاري مواجهه با بازارجهاني در شهري مرزي ميان ايران و عراق است.
شهر بانه به گونهاي غيررسمي ،در مرز ايران و عراق به يكي از جايگاههاي رويارويي
غيررسمي با نئوليبراليسم بدل شده است .اجتنابناپذيري اين وضعيت ،دولت ملي را به
اتخاذ موضعگيريها رسمي و غيررسمي واداشته است ،به گونهاي كه بعضاً ناديده گرفته
ميشود و گاهي هم محدود شده و يا مرزهاي اصلي بسته ميشود؛ با اين همه شهر بانه به
بازاري براي خريد و فروش كاالهاي جهاني بدل شده است .از سراسر ايران براي خريد ارزان
قيمت انواع مختلف كاالهاي جهاني به بانه سفر ميكنند و مردم خود بانه نيز از طريق
كولبري ،قاچاق ،سفر به چين و تجارت غيررسمي با اين وضعيت درگير هستند .اين
وضعيت ،حيات فرهنگي محلي بانه را عميقاً تغيير داده است ،اقتصاد محلي متروک شده و
هر روز افراد بيشتري به كار در اين وضعيت روي ميآورند .نتيجه اين وضعيت در سطح خرد
اجتماعي ،پيچيده و سرشار از ناخوشايندي است .خاصيت فرهنگي،)Tugal. 2012(1
موضعگيريهاي پرنوسان دولت و همچنين وضعيت سياسي خاص مرز ايران و عراق در
قالب كردستان عراق ،تجربه بازارجهاني را به تجربهاي سرشار از تناقض 2بدل كرده است؛
كاوش در اين تجربه موضوع اين مقاله است .مفروضه زمينهاي ما اين است كه مرز ايران و
عراق و شهرهاي مرزي در كردستان ايران ،زمينه غيررسمي مواجهه با نئوليبراليسم بهواسطه
كاالهاي جهاني هستند .ايده نظري ما اين است كه شكل خاص رويارويي غيررسمي با
نئوليبراليسم در مرزها سرشار از نوسانات سياسي-اقتصادي است و پيامدهاي اين مواجهه در
مرزها نه يک «شهروندي انعطاف پذير» ( ،)kanna. 2010بلكه سوبژكتيويتهاي شكننده است.
بنابراين پيگيري ترجمه اصول نئوليبرال به ميانجي كاالهاي جهاني به روايتهاي شخصي در
شهر بانه حاكي از اشكالي از به هم ريختگي فرهنگي است .بيثباتي در موقعيت مواجهه با
كاالي جهاني در شهر بانه بهواسطه مداخله دولت ،بستن مرز و وضعيت بيثبات كردستان
عراق ،سوبژكتيويتهاي شكننده خلق كرده است .اما بايد همواره بهخاطر داشت كه شكل اين
شكنندگي بر اساس وضعيت طبقاتي افراد متمايز است ،ما در اين مقاله بيشتر به توصيف اين
سوبژكتيويته همچون نتيجه وضعيت كشاكش دولت و بازار مرزي ،ماهيت شكننده آن و
پيامدهاي آن در زمينه خاص و توسعه نيافته شهر بانه ميپردازيم.
1. specificity
2. contradiction
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هدف ما در اين مقاله مردمنگاري مواجهه افراد با فضاي نئوليبرال درحال گسترش
در شهر بانه همچون نمونهاي از زمينه توسعهنيافتگي است .شهر /بازار بانه فضايي
گشوده بهروي توصيف گسترش نئوليبراليسم خاص كشور ايران در زمينه توسعهنيافتگي
اقتصادي و ثبات نسبي فرهنگ است .شهر /بازار بانه در طول دو دهه گذشته عمالً به
مرز نئوليبراليسم جهاني و دولت ايران بدل شده است ،مرزي در كشاكش ميان بازار
درحال هجوم كاالهاي جهاني و محدوديتهاي دولتي در برابر آن است .كاالهاي جهاني
به شكلهاي مختلف و از مجراهاي گوناگون در بانه عرضه ميشود ،دولت عمالً با آن
مدارا و گاهي همدستانه برخورد ميكند ،مردم از سراسر ايران براي خريد به بانه مراجعه
مي كنند .در پي اين مواجهه بانه ديگر يک شهر كوچک با حاكميت فرهنگ محلي و
اقتصاد كشاورزي باقي نمانده است ،بانه بهواسطه كاالهاي جهاني به شهر جديدي با
محوريت بازار بدل شده است .سؤال ما اين است كه افراد ،چگونه خودشان و فضاي
جديد را ميفهمند؟ تاريخ آنها ،رؤياها ،ترسها و امكانات آنها در فضاي آشنا/بيگانه
موجود ،چيست و چگونه و چه روايتي از سوبژكتيويته خود ارائه ميدهند؟ سعي ما در
اين مقاله بيشتر ارائه اي از توصيفات خام زندگي اقشار متوسط شاغل در فعاليتهاي
خدماتي در بانه است و نه تبييني نظري.
پژوهشهاي مرتبط با اين موضوع در ايران بيشتر به امكانات اين مواجهه پرداختهاند
و نه مخمصههاي آن .در اين رابطه ميتوان به دو پژوهش هاي ذيل اشاره كرد .باينگاني
و جالئيپور ( )1435در پژوهشي با عنوان «مطالعه جامعهشناختي پيامدهاي اقتصادي
بازار و تجارت مرزي (اتنوگرافي انتقادي بازار مرزي بانه)» پيامدهاي اقتصادي ظهور و
گسترش بازارهاي مرزي از منظر درک و تفسير و تجربه مردم را بررسي نمودهاند .نتايج
پژوهش مذكور نشان داده است كه مهمترين پيامدهاي اقتصادي بازار وتجارت مرزي
عبارتند از خدماتيشدن جامعه ،افزايش مهاجرپذيري ،هژمونيکشدن پول ،تضعيف
شيوههاي توليد سنتي ،تضعيف طبقه متوسط ،پيدايش قشر تاجر سرمايهدار نوظهور،
افزايش فاصله اقتصادي و كاالييشدن فضا .كياسرايي ( )1435در پژوهش «تحليل
جامعه شناختي سياستهاي نئوليبراليسم در ايران (مورد دولت هاشمي رفسنجاني)» به
بررسي نقش سياستهاي نئوليبرال دولتهاي پس از جنگ پرداخته است .يافتههاي اين
پژوهش حاكي ازآن است كه اجراي برنامههاي خصوصيسازي و تجارتِ آزاد در زمينه
واردات و صادرات ،نه تنها كمک قابل توجهي به بهبود وضعيتِ اقتصادي كشور نكردند،
بلكه كشور را با چالشهاي جديدي نيز روبرو نمودند .روندِ كوچکشدن دولت نيز تنها
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در زمينه اجتماعي و فرهنگي صورت گرفت ،كه اين امر منجر شد تا اقشار ضعيفِ جامعه
از بسياري از امكانات رفاهي بيبهره بمانند ،اماطبقات باال از فرصتهاي ويژه جهت رفاه
بيشترسود جويند .در اين پژوهش ما نشان خواهيم داد كه سوبژكتيويته
مصاحبهشوندگان ،با شكنندگي تشخص مييابد ،هستي اجتماعي آنها مخمصهاي است
از تقابلها (از قبيل دولت-بازار جهاني ،فضاي اجتماعي محلي و كاالي جهاني ،سياليت
روابط و شكلهاي مسلط منجمد) و انتخابهايي كه به لحاظ سوبژكتيو ممكن و به
لحاظ ابژكتيو مسدود هستند.
 -8چارچوب مفهومي :نئوليبراليسم و سوبژكتيويته
امروزه مباحث مربوط به نئوليبراليسم به پيشزمينه مطالعات انساني بدل شده است.
شكل گيري و تدوين آن در جهان و در فضاهاي اجتماعي محلي ،شكل و پيامدهاي آن
بر وجوه مختلف زندگي انساني در حال گسترش است .ديويد هاروي ،نئوليبراليسم را
بهعنوان نظريهاي اقتصادي-سياسي تعريف ميكند كه رفاه و بهروزي انساني را نتيجه
چارچوبهاي نهادي بازار آزاد ،تجارت آزاد و مالكيتخصوصي ميداند (هاروي:0005 ،
 .)0هاروي شكل گيري و تكوين نئوليبراليسم را در نهادهاي آكادميک خاصي همچون
مكتب شيكاگو و گسترش آن در سراسر جهان به شكلهاي مختلف (شيلي ،آمريكاي
دوره ريگان ،انگلستان دوره تاچر و چين) را به بحث ميگذارد .مفروض ما با توجه به اين
مباحث اين است كه تاريخ نئوليبراليسم گشوده و متنوع و متكثر است و فرايند
هژمونيکشدن آن از زمينهاي ديگر متفاوت است ،پويايي ،محدوديتها ،مقاومت در برابر
آن و تاثيرات آن نيز متفاوت خواهد بود .در اين فضا انگ 1از مفصلبنديهاي متفاوت
نئوليبراليسم صحبت ميكند .مفصلبنديهاي متفاوت نئوليبراليسم را ميتوان در
ميدانهاي مختلف جستجو كرد ،از اشكال مختلف سياستگذاري در حوزههاي سالمت
و آموزش و فرهنگ گرفته تا جنسيت ،قوميت و نژاد (سعدفيلو .)0003 ،جامعه ايران با
توجه به توسعه ناموزون آن در طول دهههاي گذشته به شكلي كامالً متمايز با
نئوليبراليسم مواجهه شده است (نعماني و بهداد .)1434 ،در اين چارچوب مواجهه
نئوليبراليسم با امر محلي و فرهنگ محلي و هستي سوبژكتيويته خاص اين مواجهه
موضوعي جدي براي پژوهش است .غياب اين تلقي از نئوليبراليسم در ايران ضرورت اين
1. ong
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امر را دو چندان ميكند .در مطالعات آكادميک پژوهش در سوژهسازي 1نئوليبرال بيشتر
بر سياستگذاريهاي نئوليبرال ،تكنولوژيها و يا گفتمانهايي تمركز دارند كه مردم با
آن رويارو ميشوند(.)schwiter. 2013
ما در عصر نئوليبراليسم زندگي ميكنيم (سعدفيلو)0003 ،؛ بخشي از يک طرح
هژمونيک كه نميتوان آن را از منظومه مفاهيم جهانيشدن ،امپرياليسم ،حاكميت
مصرفي ،جامعه مصرفي و غيره جدا كرد .نئوليبراليسم واقعاً موجود ديدگاهي عمليتر و
متمركز بر برنامه ثبات اقتصاد كالن ،آزادسازي تجارت و خصوصيسازي اقتصاد است .در
طرح نئوليبرال ،مداخله دولتي نامطلوب تلقي ميشود ،چرا كه عقالنيت را زير پا گذاشته
و عليه آزادي فردي است (مونک .)0003 ،اين ايده مشترک در نظام نئوليبرال ،تاريخ و
تحول خاص خود را در كشورهاي مختلف دارد .بنابراين نئوليبراليسم و پيامدهاي آن
بدون در نظر گرفتن سوبژكتيويته دشوار بهنظر ميرسد .بنابراين همانگونه كه ديويد
گاندلر 2و جوليان ريد 3عنوان ميكنند ،ما بدون بحث از چگونگي پروبلماتيکكردن
سوبژكتيويته در نظام نئوليبرال ،عملكرد آن بهعنوان يک برنامه اجتماعي-اقتصادي را
نخواهيم فهميد (گاندلر و ريد .)0 :0017 ،بهنظر گاندلر و ريد اين امر مستلزم گسست از
فهم موجود از سوژه ليبرال متعارف در نظريه اجتماعي و سياسي است كه با عنوان
فيگوري به نام انسان اقتصادي شناخته شده است؛ سوژهاي عقالني ،مستقل ،قدرتمند و
غيره در روابط خود .بهنظر ريد يک جنبه مهم سوبژكتيويته نئوليبرال كه بايستي در
ذهن داشته باشيم ،دگرگونيپذيري پوياي آن ،سياليت و تركيبيبودن آن است (ريد،
 .)6 :0017توجه ريد به اين قضيه را بايستي با ويژگيهاي زمينهمند جوامع و
ميدانهاي مختلف اجتماعي همراه كرد .بهعبارت ديگر سوبژكتيويته ،حامل وضعيت
اجتماعي-سياسي نيز هست .بر اين اساس بايستي با پروژه بازانديشانه خود كه از سوي
گيدنز ارائه شده است (گيدنز )1433 ،با احتياط برخورد كرد و بايستي به اين امر پروژه
زندگينامهاي خودتحققبخشي نيكالس روز ( )Rose. 1999و مدرنيزاسيون بازانديشانه بک
( )0001را نيز اضافه كرد .در اينجا از نظر ما روايت افراد درگير و مردمنگاري فضاي
اجتماعي ،فرم مفيدي براي تحليل حيات اجتماعي ،گفتمانها و ايدئولوژيهاي سياسي
است .اين امر به معناي درافتادن در رويكردهاي تفسيرگرايانه نيست ،بلكه در سراسر اين
1. subjectification
2. Ghandler
3. Reid
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مردمنگاري سعي در افشاي مخمصهاي داريم كه سوبژكتيويته را در نهايت خلق ميكند؛
سوبژكتيويتهاي پاره پاره و شكننده كه تداوم هستياش به جايي بيرون از خود وابسته
است .براي اين كار ما بر روي مصرف و كار افراد در فضاي بازمأبانه شهر بانه متمركز
خواهيم شد .رفت و آمد ما در اين فضا ،در ميانه ساحتهاي اجتماعي متكثر -
محلي/جهاني ،مرزهاي سياسي ،ارتباطات فرهنگي و بينفرهنگي و ميدان قدرت دولتي-
ميدان بازار آزاد كاالي جهاني گوياي آن است كه گفتمان نئوليبرال بازارجهاني را
پذيرفتهاند و به لحاظ اجتماعي سرسپرده 1آن هستند ،اما به لحاظ سياسي همواره
بهواسطه تهديد دولتي بستهشدن مرز آسيبپذير هستند .از طرف ديگر ميدان فرهنگي
آنها به وضوح لذتگرايي بازار را به رسميت نميشناسد و حيات نمادين مخالف حيات
مادي آنها را صورتبندي ميكند .بر اين اساس سوبژكتيويته نه تنها مبتني بر آزادي و
استقالل فيگور انسان اقتصادي نيست ،بلكه در عنوان سياليت و تركيبيبودن آن نيز
بايستي محتاط بود .زمينه مندساختن سوبژكتيويته در فضاي نئوليبرال ناموزون جهان
امروز گوياي آن است كه بر آسيبپذيري و شكنندگي سوبژكتيويتهها تأكيد بيشتري
داشته باشيم.
ادبيات گستردهاي در باب نئوليبراليسم و سوبژكتيويته در حال شكلگيري است.
مجموعهاي از نظريات كه خودچيرگي2خودآييني ،تفاوت و مسئوليتپذيري و خالقيت
فردي را ارج مينهند و گرايش نظري ديگري كه بر وضعيتهاي خاص زمينههاي خاص
محلي و فرهنگي تاكيد ميكند .ايهوا انگ معتقد است كه نئوليبراليسم از طريق
مفصلبندي با مؤلفههاي غير نئوليبرال همچون طرد عملي ميشود .بهنظر وي ميتوان
دو نوع تكنولوژي را در اين رابطه از هم جدا كرد .تكنولوژيهاي سوبژكتيويته و
تكنولوژيهاي انقياد .3اولي مبتني بر انتخاب آگاهي و استقالل شهروندان است و دومي
استراتژيهاي سياسي براي قاعدهمندساختن جمعيت را شامل ميشود (.)tugal. 2012
احمد كانا نيز در مقالهاي در نشريه انسانشناسي فرهنگي ( )0010معتقد است كه
شهروندي انعطافپذير دريافتهاي سنتي خود را با دريافتهاي نئوليبرال جايگزين
نميكند ،بلكه تالش مي كند نئوليبراليسم را با مفاهيم غيرنئوليبرال از خويشتن همتراز
كند .در رابطه با وضعيت زمينه مورد پرسش ما بايستي همراستا با مباحث انگ ،ماهيت
1. subjected
2. self – gavening
3. subjection
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متناقض نئوليبراليسم را تأ ييد كرد ،اما با توجه به خاصيت جغرافياي سياسي مرزها،
تكنولوژيهاي سوبژكتيويته و انقياد هم وزن نيستند و همواره تكنولوژيهاي انقياد
امكان تكنولوژيهاي سوبژكتيويته را مشروط ميسازند .نتيجه اين امر همان چيزي است
كه ما از آن با عنوان سوبژكتيويته آسيبپذير و شكننده ياد ميكنيم.
 -2روششناسي پژوهش
روشي كه در اين تحقيق اتخاذ شده است مردمنگاري و خودمردمنگاري است .ميشل
دونير ( )0014ميگويد «مردم نگاري روشي است در علوم اجتماعي كه به بررسي زندگي
مردم ،كنشها و باورها در بستر روزمره آن ميپردازد .پيمايشها آزمايشها و
مصاحبههاي رسمي همگي بهوسيله محققان علوم اجتماعي به كار گرفته ميشوند ،در
مقابل مردمنگار به جستجوي فهم زندگي ميپردازد آنگونه كه زيسته ميشود» (دونير،
 .)3 :0014وي در ادامه مي افزايد :نتايج كار او عمدتاً مبتني بر كار ميداني است كه
مستلزم ورود به دنياي مردم تحت مطالعه همچون مشاهدهگري نزديک يا حتي
مشاركتكننده در مدتي نسبتاً طوالني ميباشد .مردمنگار با سهيمشدن در تجارب
زندگي روزانه سوژهها بيشتر با شرايط و موقعيت كمتر قابلمشاهدهاي كه زندگي اين
سوژهها را شكل ميدهد هماهنگ ميشود (دونير.)7 :0014 ،
هسته اساسي مردمنگاري شهري بر اين مبنا استوار است كه مشاهده مردم در بستر
روزمرهشان در موقعيتهاي سازماننيافته مختلف در يک بازه زماني طوالني ممكن است
سرنخهايي از اينكه آنها چگونه جهانشان را برميسازند يا معنا ميكنند به دست دهد.
در حقيقت مردمنگاري بر سودمندي تجارب شخصي تأكيد ميگذارد ،چه تجارب آناني
كه مطالعه ميشوند و چه آناني كه مطالعه را انجام ميدهند .بهعبارت ديگر مردمنگارها به
اينكه در يک لحظه مشخص بودن به چه چيزي شبيه است ،به تجارب روزمره مردم عادي
در روزهاي معمولي ،به تفسيرهايي كه آنها وارد تجاربشان ميكنند ،عالقهمند هستند.
دونير تا آنجا پيش ميرود كه اظهار ميكند «در طول زمان يک مردمنگاري خوب ميتواند
تبديل به يک تاريخ اجتماعي بينظير شود» (دونير.)10-3 :0014 ،
روش نمونهگيري در كار مردمنگاري به شيوه نظري است .به اين معنا كه پژوهشگر
بايستي در محيط مورد پژوهش شروع به جمعآوري دادهها از انواع منابعي كند كه به لحاظ
نظري پژوهش وي را غنا بخشيده و به موضوعات مورد بحث نزديکتر مينمايد و تا در پايان
محقق را به اشباع نظري برساند .مقاله حاضر در درجه اول حاصل تجربه زيسته مردمنگار در
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بستر مورد مطالعه بوده و حقيقت امر آن است كه يافتن افراد كليدي يا مطلع 1به شيوه
معمول در اين بستر كاري بسيار دشوار بود چرا كه اكثريت عامالن شركتكننده را افرادي
تشكيل ميدهند كه بيشتر داراي وضعيت ذهني منفعتگرا و واقعبين -به معناي انجام هر
آنچه به اهداف و نيازهاي من كمک ميرساند -هستند و از هرگونه برداشت يا بينش خاصي
كه به شكلي جمعي به بيان مشكالت و مسائل اجتماعي بپردازد خالياند.
ميدان مطالعه نيز گروههاي فعال مختلف در فضاي بازار در شهر بانه هستند كه
عموماً فروشندگان جوان را شامل ميشود .افرادي كه مستقيماً درگير خريد و فروش
كاالي جهاني بوده و گروه منحصر بهفردي را در سطح فرهنگ محلي تشكيل ميدهند.
البته بايد متذكر شد كه هر گونه سخن ،بحث ،نكته و مشاهدهاي در فضاي بازار و در
موضوعات مورد بحث از زبان هر كسي بهعنوان جزئي از كار پژوهش مردمنگار
خوشهچين مورد استفاده قرار گرفته است .نحوه انتخاب نمونه و شناسايي مطلعين بر
اساس شناخت مردمنگار از شركت كنندهگان در بازار و مدت زمان سپريشده براي
آشنايي با افراد بوده است .در اين راستا با  4نفر مصاحبه رسمي و  13نفر مصاحبه
غيررسمي انجام شده است .گرچه اتكاي اصلي مردمنگار بر تجربه زيسته و مشاهدات
غيرمشاركتي بوده است .روشهاي گردآوري داده مصاحبه رسمي و غيررسمي با استفاده
از پرسشنامه باز و مشاهده مشاركتي بوده است .بهطور كلي حضور در محل اصليترين
كار مردمنگار بوده است .همچنين واحد تحليل در پژوهش حاضر فرد است .براي تحليل
دادههاي مردمنگاري در اينجا تحليل مضموني را به كار گرفتهايم؛ به اين معنا كه
مضامين اصلي دادهها را بررسي و به مفاهيم نظري مرتبط ارجاع دادهايم.
مردمنگار سعي كرده است در حد وسع و امكان به تصوير جريانات و مسائلي از بستر
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
اساس آنچه گفته شد در چارچوب مفهومي و روشي ذكرشده ،در جستجوي تاريخ اجتماعي
تجارت مرزي در شهر بانه ،مناسبات و تعامل متعارض و پرنوسان دولت و بازار در پديده
تجارت مرزي و در نهايت به ناپايدارسازي فرهنگي و ازجاكندگي اجتماعي وضعيت
پيشگفته ميپردازيم .اين سه مضمون بنيادي نتيجه مشاركت زيسته و مصاحبه رسمي و
غيررسمي با كنشگران درگير در ميداني به گستردگي شهر/بازار بانه بوده است.
1. gatekeepers
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 -9تحليل يافتهها و ميدان مورد مطالعه
شهرستان بانه چه بهلحاظ جغرافيايي و چه بهلحاظ فرهنگي تا همين اواخر داراي
وضعيتي حاشيه اي و بسته بود و مردم اين شهرستان فرهنگ و تاريخ اجتماعي خاص
خود را داشتند؛ بنابراين طبيعي است كه ارزشهاي محلي مختص به خود را پرورش داده
و فرهنگ متمايزي نيز در جامعه توليد نمايند؛ اما امروزه بهواسطه موقعيت مرزي و
همچنين گسترش بازارهاي جهاني وضعيتي استثنايي را به دست آورده است ،چرا كه
طي سالهاي اخير خيل عظيمي از كاالهاي جهاني به بانه سرازير شده و از تمام نقاط
ايران براي خريد كاال به اين شهرستان سفر ميكنند كه شايد در طول تاريخ با اين
وسعت با جهان خارجي و كاالهاي آن مواجهه و برخورد نداشته و هرگز تجربه چنين
تحوالتي را از سر نگذرانده باشد.
كساني كه در بانه زندگي ميكنند شاهد روندي از تحوالت در سالهاي اخير بودهاند
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
در فضاي شهري ،فرهنگ مردم محلي و حتي استراتژيهاي كلي دولت گشته است.
پاساژها ،شركتهاي حمل و نقل باربري بينالمللي ،بنگاههاي تعويض ارز (صرافيها)،
دفاتر آژانسهاي مسافرتي بينالمللي ،بانکها و مؤسسات مالي متنوع با شعب متعدد،
تورهاي توريستي ،هتلها و مسافرخانهها ،رستورانها و غذاخوريها در راستاي نيازهاي
جديد بازار مدرن وارد اين فضا شده و چهره شهر را به كلي دگرگون نمودهاند .در واقع
مقولهاي كه مي توان از اين وضعيت استخراج نمود مدرنيزاسيون خصوصي و از پايين
بازار است.
 -8-9تاريخ اجتماعي تجارت مرزي
مرزها واقعيت سياسي امروز و محصول تاريخ ،سياست و قدرتاند و مرز آگاهي نتيجه
توامان شرايط دروني و بيروني است با پيامدهاي عيني و ذهني .مخمصه بنيادي
سوبژكتيويته در اين شرايط ،نتيجه اين وضعيت است .بر اين اساس مرزها همواره فراتر
از آن چيزي هستند كه بهنظر مي رسند .در وضعيت مدرن خاورميانه اين استعالي
مرزي درهم آميختگي پيچيده اي از سياستهاست .در رابطه با كردستان از روزگاران
گذشته مرزها ماهيتي فرهنگي داشتند و بحشي از فرايند زيست اقتصادي .اما در جهان
دولت-ملت ها و ظهور نئوليبراليسم و بهويژه پس از سقوط صدام و رسميت اقليم
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كردستان عراق مخمصه حيات مرزي در شهرهايي همچون بانه (گسترش پديده
كولبري ،مدارا با فروش گسترده كاالي جهاني ،سياست هاي متناقض دولتي و بي ثباتي
فرهنگي) آغاز شد .در اين چارچوب همواره مردم محلي كه جزئي از گروههاي «در
حاشيه مانده- »1اگر نگوييم به حاشيه رانده شده -جامعه ايران بودند همواره به مرز
بهعنوان مفرّ و يا منبعي براي از سرگذراندن بحرانهاي منطقهاي و بينالمللي
نگريستهاند كه نوعي مرز آگاهي فرهنگي ،سياسي و در رابطه با موضوع ما در اين مقاله
اقتصادي را بهدنبال داشته است.
در كشورهاي جهان سوم توسعه بهطور نامتوازن صورت گرفته است و اغلب
دولتهاي مركزي از توجه به مناطق حاشيهاي و مرزي و تأمين نيازهاي آنان باز
ميمانند .منطق توسعه در قالب سياستهاي توسعهاي باني خلق تضادها ،شكافها ،عدم
توازن ،تهيدستي و بهطور كلي ناپايداري اجتماعي-اقتصادي است .نگاهي سطحي به
شرايط اقتصادي و اجتماعي اين نواحي ،شخص ناظر را از سختي و فرسايشي بودن
معيشت آنها آگاه ميسازد .اين شرايط و مضاعفشدن وضعيت مرزي هميشه انتخاب
ديگري را در اختيار مرزنشينان قرار داده است :آن سوي مرزها .نمونه بارز اين وضعيت در
دوران جنگ بين ايران و عراق و همچنين جنگ دولت بعث عراق با مناطق شمالي
كردنشين رخ داد كه مردم محلي بانه با خيل عظيم آوارهگان كرد عراقي روبرو شدند.
اما توجه به مرز بهعنوان فرصتي تجاري و امكان رونق اقتصادي و اشتغالزايي آن براي
مردم شهر هنگامي شروع شد كه دولت مركزي بعد از پايان جنگ در سال  1476رشد
اقتصادي را در اولويت برنامههاي خود قرار داد .از طرف ديگر بهدليل ناآراميهاي داخلي
عراق و جنگ با كويت بنيادهاي اقتصادي و عليالخصوص كشاورزي اين كشور بهدنبال
جنگهاي پيدرپي بهشدت تخريب شده و فرصتي صادراتي را براي ايران مهيا كرد .به
اين ترتيب دولت با احداث بازارچه مرزي و بنگاههاي پيلهوري و استفاده از قرابتهاي
زباني و فرهنگي و حتي خويشاوندي مردم محلي در دو سوي مرز كاالهاي ضروري و در
مراحل بعدي هرگونه كااليي را كه تقاضا براي آن وجود داشت به عراق صادر مينمود.
متعاقباً نگرش مردم محلي به مرز از فاز بحراني -معيشتي خارج شده و همچون فرصتي
براي اشتغال و درآمد تغيير يافت و ديدگاهي بازرگاني -تجاري غالب شد .اما ديري
نپاييد كه ورق برگشت .مردم محلي تا حدودي با تفاوت قيمت كاالها در دوسوي مرز هر
1. marginalized
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چه بيشتر آشن ا شدند و از طرفي با خروج تدريجي عراق از بحران و سقوط صدام حسين
بحرانهاي عراق فروكش كرده و به تبع آن صادرات اقالم ضروري و كشاورزي نيز كاهش
پيدا كرد .از سوي ديگر سياست اقتصادي درون كشور وكشاكشهاي سياسي با غرب،
بانه را در مرز رويارويي مستقيم با بازارجهاني كاالها قرار داد .تحميل تعرفههاي گمركي
توسط دولت مركزي كه روي اغلب اقالم و بهويژه كاالهاي لوكس تا چندين برابر وضع
ميشد باعث وارونهشدن جريان شده و مردم محلي به سمت واردات كاال از طريق
كولبري اقدام نمودند .وضعيت زمينهاي و مداخلهگر عمده در اين رابطه توسعهنيافتگي
استان كردستان است و همين ديالكتيک كولبري را در اين استان و استانهاي همجوار
ممكن ساخته است .بنابراين ما در رابطه با اين ديالكتيک مفهوم «حکشدگي »1پديده
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.
در نتيجه تجارت با عراق چنين تصويري در ذهن مردم شكل گرفت كه مرز يک
امكان بالقوه اقتصادي براي شهر است .بنابراين سير تاريخي تكوين مرز-آگاهي به شكلي
است كه در ابتدا داراي فرمي بحراني/معيشتي بوده و بهدنبال تحوالت و مسائل مختلف
محلي درحالحاضر به بازرگاني/تجاري تغيير يافته است كه ميبايست در تاريخ اجتماعي
و نحوه شكلگيري بازار بانه لحاظ گردد .تصورات پيرامون شكلگيري بازار را معنيهايي
مانند فرصت ،مقاومت و درآمد فراگرفته بود كه باعث همراهي و همدلي اغلب پنهان و
ناگفته مردم در حمايت از قاچاقچيان (به زبان مردم محلي راننده سه اف) و در نهايت
منجر به استقرار بازار شد .مضاف بر اينها بهدليل گرانبودن كاالهاي وارداتي از گمركات
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
وسيعي از مسافران به اين شهر سرازير شدند .از طرفي چون آن دسته از كاالها وارد
شهر ميشدند كه هيچ گونه اصطكاكي را با خط قرمزهاي دولت بر نميانگيخت و
كاالهاي معمولي زندگي روزمره را شامل ميشد بهانهاي بهدست دستگاههاي اجرايي
نميداد و نوعي از مشروعيت را براي بازاريان بههمراه داشت كه كسب و كار خود را
حالل قلمداد ميكردند .آنچه از ذكر اين تاريخچه مختصر در نظر داريم اشاره به روند
تاريخي تحول مرز-آگاهي مردم محلي از فاز بحراني/معيشتي به بازرگاني/تجاري است.
1. Embeddedness
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هم اكنون مردم با ورود سريع و بهروز كاالها از بازارهاي جهاني -كاالهايي كه هر
يک نماد فرهنگي خاص و حامل معاني ويژه خود ميباشند -از يک سو و ارتباط با
فرمهاي متنوع فرهنگي بهواسطه هجوم مسافران از تمام نقاط كشور به محيط خود از
سوي ديگر ،روبرو هستند .همچنين فضاي نوظهور شهري در بانه مردم محلي را مجموعه
مكانها و اشياء جديدي كه همان پاساژها و كاالهاي جهاني هستند روبرو كرده است .اينها
تجربهاي ويژه را براي مردم محلي فراهم كرده است .بنابراين كنكاش چالشهاي پيشروي
چنين مردمان شهري كه در طي چند سال بهطور ناگهاني به ورطه جهانيشدن افتاده
است پرسش زيربنايي پژوهش حاضر و دغدغه خاص مردمنگار است.
 -2-9تعامل متعارض دولت و بازار در پديده تجارت مرزي
كاالهايي كه به بانه وارد ميشوند به لحاظ قانوني و از ديد حكومت مركزي همچنان
غيرمجاز يا قاچاق هستند و عليرغم ماهيت غيرقانوني ،شاهد نوعي تحمل و يا
چشمپوشي از سوي دستگاه هاي اجرايي دولتي نسبت به بازار هستيم .گرچه شايد اين
چشم پوشي ها تحت فشارهاي اجتماعي و مدني مردمي و جهت كنترل شكافهاي
مختلف قومي و مذهبي اعمال شوند .در هر صورت بازار اكنون هيچگونه سازوكار قانوني
و حقوقي نوشتهشدهاي نداشته و تعامل با آن به شيوهاي بوده است كه در هر زمان و هر
شرايطي هيچ نوع امتياز يا حقي را براي مردم به ارمغان نياورد و بنا بر مصلحت و
موقعيت ،قدرت بتواند امكان ابتكار عمل هرگونه برخوردي را در دست داشته باشد.
« م.كننده :تا حاال فكر كردي كه قاچاق به اقتصاد كشور ضربه ميزنه؟ مي دوني كه
دولت اين كار شما رو قاچاق ميدونه؟
م.شونده :من خودم رو قاچاقچي نميدونم من يه كاسبم  ...دولت براي من چيكار
كرده كه من به فكر دولت باشم؟
م.كننده :باشه ولي خوب كارخانه و كارگاه ها تعطيل ميشه وقتي اين كاالها رو وارد
بازار ميكنيد.
م.شونده :بابا اين عددها كه واسه اقتصاد ايران چيزي نيست  ...اينها كاسبي چمدانيه
 ...تازه مگه خود دولت انقدر برنامه ريزيش درسته؟ اين حرفها فقط واسه گير دادن
به مردم بيچارهس كه كاسه كوزهها رو سر اونها بشكنن ...اينجا هر كي بايد بهفكر
خودش باشه مگه اون تهراني وقتي من نون نداشتم بخورم به فكرم بود؟
م.كننده :بله  ...درسته( »...مصاحبه غير رسمي – ريبوار .م).
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هچنين به ميدان مورد نظر و نحوه پيدايش آن نگريست كه از سويي نيازهاي محلي
مردم بومي ،همسويي نيازهاي مصرفكنندهگان محلي و داخلي كشور كه از نقاط دور و
نزديک به اين شهر مسافرت ميكردند از سوي ديگر -و حتي مهمتر از همه -نياز
بيپايان سيستم جهاني سرمايهداري به فتح بازارهاي جديدي كه تحت سيطره دولت-
ملتهاي مركزي هستند با هم همگام شده و دولت-ملت مركزي را به سمتي سوق داد
كه شكلگيري چنين بازاري رقم زده شود .بنابراين روشن شد كه مجموعهاي از شرايط
تاريخي-اجتماعي متشكل از نقصانهاي محلي ،منطقهاي و بينالمللي در كنار هم قرار
گرفته و بانه به بازاري مرزي بدل شد.
از سوي ديگر ميل به مصرف كاالهاي خارجي از سوي مصرفكنندگان داخلي ايران
در رونق بازار بانه بسيار مؤثر بود و گويي اين بازار ميل مصرفكننده ايراني را به مصرف
كااليخارجي شناسايي كرده است و از طرفي هم دسترسي به كااليخارجي در بازار
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.
شايد به توان پا را از اين هم فراتر گذاشت و گفت نوعي از اعتراض به فضاي داخلي در
گرايش به مصرف كااليخارجي در ميان مصرفكننده ايراني بهخصوص در ميان اقشار
متوسط و ضعيف بهحاشيهرانده شده وجود داشته است .در واقع اگر بخواهيم به سبک
تاملينسون ( )0005استدالل نماييم گروههاي متوسط و كمدرآمدتر جامعه ايران
بهواسطه مصرف كااليخارجي به هاله پيراموان اين كاالها نيز دست يافتهاند و در مقابل
از هاله معنايي كاالي داخلي نيز گريزان بودهاند .همچنين از ديگر تأثيرات شكلگيري
بازار ،تلطيف چهره بازنمايي شده از كردها و عقايد قالبي در ميان ديگر قوميتهاي
ايراني بود به شكلي كه بسياري از مسافران هنگام ورود به شهر از تفاوت آنچه از
كردستان و كرد در ذهن داشتند با آنچه خود تجربه ميكردند ،دم ميزدند و به اين
ترتيب بازار و قيمت ارزانتر وجههاي فرهنگي مناسبتر و حتي مترقيتري را از مردم
بانه و كردستان بهطور كلي ايجاد نمود كه نوعي از مشروعيت و رسميت را براي
كسبوكار مردم محلي و بازار نوظهور آن به همراه داشت و معاني منفيتر قاچاق را به
حاشيهراند.
در واقع چنانچه بخواهيم صورتبندي درستي از ايجاد و استقرار بازار در بانه بهدست
دهيم ،ميبايست تأكيد كنيم بازار چه از جنبه ايجادكنندهگان آن از لحظهاي كه شهر را
درگير خود نمود چه از جنبه مشتريان و مصرفكنندهگان آن ،شكلي بسيار مردمي و
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عاميانه 1به معناي تخصصي آن داشته است ،حقيقت آن است كه حكومت مركزي
چنانچه خواستار مديريت درست و به عبارتي مردمي بازار ميبود ،توان سازماندهي و
تعيين تكليف را براي شرايط اين ناحيه دارا بود .در واقع قدرت شايد بهواسطه
سوءمديريت از طريق القاي وضعيت ممنوع و غيرقانوني و انگ قاچاقچي ،متمرّد،
قانون گريز و  ...سعي در نگهداشت و تثبيت شرايط بحراني در شهر داشته است تا بدين
وسيله مديريت و كنترل جوانب مختلف بازار را در دست خود داشته باشد .از اين رو
چنين برداشتي دور از ذهن نبوده است كه رابطهاي كه دولت با شهر/بازار بانه برقرار
نمود عرضه وضعيت بحراني و آشفتگي بوده است تا نوعي از بينظمي را بر منطقه تنظيم
و نهادينه سازد و از اين طريق آزادي در برخورد و بهطور كليتر ابتكار عمل را براي خود
حفظ نمايد .چنانچه بخواهم به صورت ديگري به اين وضعيت وارد شويم ميتوانيم اين
چنين به بيان موضوع بپردازيم كه باالبودن نرخ بيكاري در منطقه و همپوشاني شكاف-
هاي قوميتي ،مذهبي و طبقاتي مناطق كردنشين از جمله فشارهاي جامعه مدني
كردستان و در اينجا بانه بود كه دولت مركزي را وادار به نوعي مصلحتگرايي و مدارا در
مقابل بازار مذكور نمود .در واقع بايد اين نكته را تصريح نمايم كه قدرت سعيكرده است
به طرز نامحسوسي مقاومت اجتماعي را مديريت و مهندسي نمايد .گذار حكومت از
مرحله انكار و برخورد مستقيم به مدارا ،مهندسي ،مديريت و جهتدهي روندي است كه
قدرت در مواجهه با بازار بانه در پيش گرفته است كه حاكي از نوعي عقبنشيني
استراتژيک و تاكتيكي است.
با وجود چنين جرياناتي ميتوان اظهار نمود كه استقرار بازاري هرچند غيررسمي و
بسيار آسيب پذير در شهر توانست با بسياري از ابعاد بستر محلي و متن زندگي مردم
ارتباط برقرار نمايد و نوعي از مشروعيت و رسميت را براي خواستها و نيازهاي مردمان
محلي -بهويژه در برابر قدرت -به ارمغان آورد .بنابراين بازار همان پديدهيغيررسمياي
است كه به زندگي اقتصادي بانه و پديده تجارت مرزي رسميت ميبخشد.
 -9-9ناپايدارسازي فرهنگي و ازجاكندگي اجتماعي
گرچه استقرار بازار نتيجه حک شدگي آن در متن شرايط و مناسبات تاريخي/جغرافيايي
محلي بود اما با گذار از اين برهه اين بازار است كه شرايط و قوانين خاص خود را بر متن
1. popular
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محلي تحميل و حتي حک كرده و فرمها يا عقالنيت مختص به خود را حاكم نمود و در
ادامه منطق خاموش اقتصاد كاپيتاليستي استقالل ،رهايي ،انتزاع يا «از جا كندگي»1
مجموعه روابط بازار را با تمام متعلقات آن از متن محلي فراهم نمود .اقتصاد نئوليبرالي
متأخر هرگونه پايبندي به «امر اجتماعي »2را رد ميكند تا آنجا كه دولت-ملت مدرن
هم تا جايي مشروع و كارآمد است كه به اصول اقتصاد سياسي «بازار آزاد »3پايبند باشد.
در ادامه روند اين انتزاع را در عرصههايي كه براي مردمنگار مشهود بوده است بررسي
مينماييم.
 -8-9-9فردگرايي ضداجتماعي

به محض آنكه واژه بازار مطرح ميشود سازوكاهايي بهدنبال آن به ذهن ميرسد كه
مستلزم عملكرد درست آن در اقتصاد سرمايهداري است -رقابت ،فروش ،عرضه ،تقاضا و
 . ...يكي از تحوالت جالبي كه بازار با خود به اين متن محلي وارد كرد رقابت بازاريان
براي فروش كاالها است كه منجر به فردگرايي ضداجتماعي در عرصه فروش شد.
«م.كننده :شنيدين كه بعضيها جنس تقلبي ميفروشن و ادعا هم ميكنن كه اصلي
هستن ...نظرتون راجع به اينها چيه؟
م.شونده :ميخواي من نفر نشونت بدم كه با تانكر شامپو پاوه ميخره ميريزه تو قالب
شامپوي خارجي و ده نفر هم براش كار ميكنن  ...فكر هم ميكنه آدم زرنگيه  ...اما
االن همه ميشناسنش و باعث بدنامي بازار بانه هم شده ...ميخوان يک شبه همه
چي رو به دست بيارن» (مصاحبه رسمي-كريم .م).
افراد بهدليل فروش در شرايط بحراني به آساني دريافتهاند چنانچه بخواهند فروش
كنند ميبايست همه تالش خود را به كار گيرند كه مشتري را وادار به خريد محصول
خود كنند .در اين راستا شروع به بدگويي از اجناس موجود در بازار و حتي مابقي
بازاريان همشهري خود ميكنند .مكان بازار بانه بهحدي متراكم است كه مشتري به
شعاع حداكثر يک كيلومتر انواع كاالهاي لوكس زندگي روزمره را به راحتي ميتواند
به دست آورد؛ بنابراين فروشندگاني كه در اين مكان به فعاليت ميپردازند از طرفي
1 disembeddedness
2. The social
3. laissez-faire
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بهواسطه نوسانات شديد ارزي و ديگر موانع ساختاري پيشروي كاالي قاچاق و همچنين
حاكميت فضاي نوكيسهگي در بستر كليتر كشور بهشدت اقدام به «دامپينگ »1قيمت
محصوالت نموده اند تا حدي كه ممكن است كاالهاي گران قيمت با سود بسيار پائين به
فروش برسند .مضاف بر اين بهواسطه شرايط داخلي اقتصاد كشور قدرت خريد مصرف-
كنندگان به طور مستمر تضعيف شد كه موجب ظهور و ورود كاالي بدل و به اصطالح
كپي به بازار بانه گشت .به راحتي فروشندگان شروع به تعريف از جنس خود كرده و
مابقي كاالهاي بازاريان را بدل و كپيشده معرفي ميكنند .اين شرايط باعث گسيختگي-
هاي رفاقتي ،فاميلي و حتي صنفي نيز شده است .فروش تنها وظيفهاي است كه بر
عهده يک بازاري گذاشته شده است و مابقي امور اجتماعي ميبايست به كناري زده
شده و معلق شوند.
« الف .صادقي :من با يكي از دوستام مشورت كردم حرف خيلي جالبي زد اون گفت
ببين تو شاگرد يا شريک يا دوست نميخواي  ...فروشنده ميخواي  ...كسي كه بلد
باشه بفروشه ....
ه.كريم زاده :اها  ...باشه من فكرهام رو بكنم بهتون خبر ميدم» (مشاهده مشاركتي-
تجربه شخصي).
در واقع از اين سخنان كامالً مشخص بود كه اين شخص از قبول هرگونه مسئوليت و
رابطهاي با كسي كه ميخواست استخدام كند خودداري كند و تنها براي او فروش كند.
در واقع روابط به سمت نوعي از روابط سرد و رسمي در حال گذار بود.
« م.كننده :كاک شيركو اين مشتري كه ديروز اينجا بود االن رفته پيش پسر خالهت
ريبوار  ...چي شد كه رفت اونجا؟
م.شونده :نميدونم بازاره ديگه مشتريها رو از هم ميدزديم هر كس زرنگ باشه
بتونه مشتري خودشو جذب كنه مفته چنگش» (مصاحبه غيررسمي).
« م.كننده :به نظرت چرا رقابت انقدر زياده تو بانه؟ اصالً رقابتش كه به كنار چرا
پشت سر هم بدگويي ميكنن؟
م.شونده :چون همه ميخوان زود به همه چي برسن ...چون چک داده واسه كرايه
مغازه كل سال اگه نتونه بفروشه نابود ميشه و از بازار عقب ميفته» (مصاحبه غير
رسمي).
1. Dumping
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عالوهبر اينها بهواسطه شكلگيري بازار گروههاي پاييندست مختلفي از جمله
دستفروشان ،كولبران ،گاريچيها و ...بهوجود آمده است كه مغازهداران كمترين اطالعي
از نحوه كسبوكار آنان نداشته ،داراي رابطه خشک و رسمي بوده و كامالً از يكديگر فاصله
گرفتهاند كه به «جزئي شدن »1يا پارهپارهشدن اجتماع محلي انجاميده است.
«م.كننده :تا حاال با نيروي انتظامي و گمرک و  ...برخورد داشتين؟
م.شونده :نه ...ما بارو ميديم به باربرايي كه ضمانتي كار ميكنن ...اگه جنس هم
گرفته بشه اونها پولشو برامون بر ميگردونن ...هيچ ارتباطي باهاشون نداريم.
م.كننده :با خود باربرها و كولبرها چي؟
م.شونده :در همين حد كه بار رو ازشون تحويل ميگيريم تو انبار ...ديگه نميدونم
چه جوري بار رو ميارن يا از كجا ميارن يا با ماشين مياد يا با االغ و كولبر» (مصاحبه
رسمي  -ريبوار .م).
روابط خويشاوندي و خانوادگي هم از هجوم عقالنيت بازار مصون نمانده و فرم روابط
تماماً زير سيطره بازار شكل ميگيرد:
« برادر اول :برام هشتصد ميليون تومان حواله كن با [سه هزار و پانصد و] سي و پنج
تومن
برادر دوم :نميبيني چهل تومنه؟
زيادي حرف نزن االن سي و پنج بود...
نخير االن ديگه چهله برو يه جا ديگه حواله كن...
احمق[...پدر دو برادر هم در حال تماشا كردن بود]» ([مشاهده مشاركتي  -صرافي).
«م.كننده :اگه يه فاميل يا يه دوست به ياد و بخواد از شما جنس بخره چطور باهاش
برخورد ميكني؟
م.شونده :خيلي عادي مثل يه مشتري
م.كننده :اگه توقع نابجايي داشته باشه چي؟ مثالً بخواد خيلي ارزون باهاش حساب
كني؟
م.كننده :نه اصالً اجازه نميدم و نميزارم روابطم قاتي كارم بشه
م.كننده :اگه بخواد ازش سود نگيري چي؟
م.كننده :نه من حتماً سود خودمو ازش ميگيرم( »...مصاحبه غير رسمي – شيركو .ص).
1. fragmentation
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عالوه بر نحوه استقرار روابط و مناسبات ،آداب و رسوم عامه نيز از اين قضايا مصون
نمانده است و اين وضعيت به حدي رو به پيشرفت است كه افراد خويشاوند تنها در موارد
خاص با يكديگر برخورد ميكنند:
«دنيا جوري شده كه قوم و خويش فقط براي عروسي و عزا فاميل هم هستن» (قول
معروف).
از جمله تغييرات و تحوالت ديگر افزايش ازدواجهاي بينفرهنگي و بينقوميتي است.
قبالً بهواسطه تفاوتهاي فرهنگي ،مذهبي و ملي كمتر موردي از اين دست قابل
مشاهده بود ،حال آنكه بعد از گذشت يک دهه بسياري از جوانان بانهاي فعال در بازار با
انبوه مسافران از نقاط مختلف كشور روبرو هستند كه منجر به ايجاد آشنايي و مراودات
دوستانه با مشتريان آ نان شده است .فروريختن عقايد قالبي چه از طرف مسافران و چه
از طرف مردم محلي از عوامل كليدي اين نزديكي بوده است؛ اما آنچه ريشه تاريخيتري
دارد تحقير فرهنگي اقليتها در ايران است كه باعث شده است در شرايطي كه اكنون
كه اعضاي فرهنگ اقليت در وضعيت مادي بهتر يا شايد برتري نسبت به گذشته قرار
گرفتهاند سعي در جبران شأن اجتماعي خود داشته و براي بهرسميت شناختهشدن،
اقدام به «كردارهاي بين فرهنگي »1از اين دست كنند .به عبارتي «همسايگي فرهنگي»
(آپادوراي )1337 ،از نتايج ورود جريان جهانيشدن به اين شهر است كه براي چنين
اعمالي ترسيم يک مرز فرهنگي خاص ناممكن مينمايد.
«آيا بازار بانه براي شهرشما سقز منفعتي داشته است؟
سقزي :بله چطور نداشته همه مسافران بانه خريدشون رو مي كنن ميان اينجا قضاي
حاجت ميكنن» (قول معروف)
همچنين تغيير معاني مشترک جمعي پيرامون عدالت و صداقت و آزادي در متن
فرهنگ محلي از ديگر تغييرات عمدهاي است كه عميقاً به استقرار بازار پيوند خورده
است .اين مفاهيم جمعي كه قبالً در بافت سنتي فرهنگ محلي روابط درهمتنيدهاي با
ساختار اجتماعي و اعتقادي داشتند اكنون دچار تحوالت عميق معنايي شدهاند.
«م.كننده :آقاي محمودي شما كه صاحب برند هستيد چرا كاري نميكنيد كه
اجناس شما داراي بهترين كيفيت باشند ...البته نميگم اجناس تون بي كيفيته...
1. cross-cultural practice
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م.شونده :االن قدرت خريد بازار در همين حده ...اين حد از كيفيت رو ميخره...
بيشتر از اين ور نميداره...
م.كننده :اها يعني شما ميفرمايين كيفيت جنسهاتون به نسبت قدرت خريد بازار
خوبه  ...خوب شايد اينطوري ارزش مارک و برند شما پايين بياد ...درسته؟
م.شونده :به هر حال كيفيتي كه من به مشتري ارائه ميدهم به نسبت پوليه كه
ميده ...حقش همينه» (مصاحبه رسمي -ک.م)
آقاي ک.م كه از سرشناسترين تاجران نيز هستند در اين گفتگو به طرز ظريفي ازنحوه
برقراري عدالت و انصاف ميان قيمت و كيفيت اجناس خود در بازار سخن ميگويد .در
واقع شايد در لحظه اول مصرفكننده/مشتري انتظار داشته باشد كه بهترين جنس را با
باالترين كيفيت خريداري كند و در همان حال پول زيادي هم نپردازد يا حداقل بهطور
قابل توجهي خريد صرفهجويانهاي انجام داده باشد .اما غافل از اينكه اين توقع با واقعيت
بازار و تعادلي كه ميان قيمت و كيفيت برقرار ميكند همخواني ندارد .به اين ترتيب
تفاوت معنايي عدالت نزد مشتري و نزد فروشنده مشخص ميشود .از اين رو است كه در
هنگام فرو ش بازاريان از اينكه جنس بدل بفروشند ابايي ندارند چرا كه در ذهن خود
اينطور قضيه را توضيح ميدهند كه من پول جنس بدل را از او گرفتم هرچند جنس
بدل فروخته باشم.
مبناي قضاوتهاي اخالقي درباره افراد هم بر محور كسبوكار و فعاليت اقتصادي
آنان ميچرخد و كسي كه از لحاظ اقتصادي به موفقيت نرسيده باشد انواع گمانهاي
اخالقي بر وي حمل ميشود:
« 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
رفاقت گير كني قطعاً موفق نمي شي ...بهنظر من هيچ كه از نظر مادي موفق نميشي
از نظر معيارهاي اخالقي هم موفق نخواهي بود چون ورشكست ميشي و آبروت
ميره» (مصاحبه رسمي-حسين .ا).
 -9-9-9اقبال و بد اقباليهاي سوژه

اغلب افرادي كه در بازار موفق ميشوند و به سرمايه قابل توجهي دست پيدا ميكنند
وقتي كه از دوران پر فراز و نشيب كار خود از روز اول صحبت ميكنند مرحلهاي را ذكر
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ميكنند كه از آن با عبارت «ئاورم ئهكردهوه» (آتيش به پا ميكردم) ياد ميكنند .اينجا
فرد مانند شخصيتي بدون قيد و بند يا بسيار پرخاشگر ظاهر ميشود تا همه از او حساب
ببرند و چنين تصور شود كه نميتوان پول او را باال كشيد .همچنين شخص با پسزدن
همه عرفها خود را از فضاي سنتي محدودكننده و دستوپاگير خالص ميكند .فردي
هم كه به چنين شخصي مقروض است دچار يک شوک يا نوعي بهت فرهنگي ميشود
چرا كه متوجه اين نكته ميشود كه او هيچ شخصيت و ارزش و اعتباري بدون داشتن
پول ندارد .به اين ترتيب هويت او بهصورت بخشيشده يا جزئيشده در ميآيد يا حداقل
اين توانايي را پيدا ميكند كه بنا بر شرايط خاص كارهاي خالف عادت انجام دهد:
«الف .رحيمي :اون دوره آتيش به پا ميكردم كاک مهدي ...مگر كسي ميتونست
جرئت كنه باهام بد قولي كنه؟ ...هر كي پولمو نميداد ميرفتم تو مغازه ش دو تا داد
سرش ميكشيدم و حرفهاي بو دار بهش مي پرندوم كه خجالت بكشه
م.كرمي :چي ميگفتي مثالً؟
الف .رحيمي :مثالً ميگفتم اينجوري نون زن و بچهات رو در مياري؟
م .كرمي :برات سخت نبود؟
بازار اينطوري ميكنه آدم رو كاک مهدي ...ساده باشي و محترم بازي در بياري يک
شبه ميخورنت» (مشاهده مشاركتي غير مستقيم).
به اين ترتيب فرهنگ مردم محلي هر چه بيشتر به سوي پارهپارهشدن پيش ميرود .اين
امر در كليت آن بيشترين تأثيري كه داشته است زوال و نابودي فرهنگ يكپارچه و
مشترک عمومي مردم محلي است كه به هرجومرج عقيدتي ،دلزدگي نسبت به همه
مرامها و مسلکهاي بومي و محلي ،تشتت آرا ،عدم جذابيت تفكرات ايدئولوژيک و
بهطور كلي زوال اجتماع انجاميده است .با ادامه اين روند آنچه باقي خواهد ماند هويت-
هاي مصرفگراي تمركز زدوده ،خردهفرهنگهاي مختلف و حتي فرقهگونهشدن
گروههاي اجتماعي و تودهايشدن جامعه در سرانجام آن است؛ هويت بازاري :شناسايي
فرد و اعتبار او بر مبناي تعهدات مالي او در ارتباط با ساير بازاريان است نه اخالق به
معناي سنتي/محلي آن .افراد به آساني ميتوانند در بازار فعاليت اقتصادي داشته باشند
در حاليكه شايد در حوزه خصوصي داراي مشكالت اخالقي حادي باشند كه نشانهاي از
تفكيک حوزه خصوصي از حوزه عمومي/بازاري است.
«م.كننده :بهنظر شما چرا دولت اجازه داده داخل شهر اين كاالها فروخته بشه و كسي
هم قاچاقچي محسوب نميشه؟
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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
هستن ...دنبال خيلي چيزها نميرن» (مصاحبه رسمي -اميد .ر).
از سوي ديگر بداقباليهاي سوبژكتيويته بهواسطه جايگيري بازار بحرانزده از نتايج
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
شهر ،عامه مردم را به سمتي سوق دهد كه هرگونه مطالبات هويتي ،زباني ،فرهنگي،
مذهبي و غيره بهحاشيه رانده شود و در واقع تنها فعاليتي كه ظاهراً قدرت با آن كمتر
مخالفت دارد عرصه فعاليت اقتصادي است .حالآنكه چه بحرانهاي اقتصادي وابسته به
بازار بينالمللي (مانند بيثباتي نرخ ارز) و بحرانهاي داخلي كشور (از قبيل تورم و
بيكاري) فشارهايي را در وهله اول بر بازاريان و در وهله دوم بر جامعه محلي وارد ميكند
كه هرگونه «امر اجتماعي» را به محاق و فراموشي ميبرد .اين مباحث چگونگي تأثير
«جغرافياي سياسي» را بر روابط متن محلي متجلي ميسازد .اين وضعيت با تفاوتهايي
در سراسر ايران قابل مشاهده است .همه آنچه از زيستن در بحران نصيب جامعه مدني
شده است فرو ريختن اعتماد اجتماعي ،دلزدگي و مسخشدن ارزشهاي اخالقي/ديني و
مناسكيشدن آنها است .در واقع مهندسي اجتماعي قدرت (خواه برنامهريزيشده خواه
ناخواسته و خارج از برنامهريزي دقيق) يک پديده كامالً مردمي را در متن محلي حاضر به
همسويي با ساختار كلي كشور سوق داده است .نحوه برخورد و مديريت به سبكي است يا
داراي روالي است كه هر پديده اجتماعي را الجرم وارد مفصلبندي و شكلبنديهاي
ساختاري خود نموده و آن را منحرف ،آسيبزا و مسخ مينمايد.

نتيجهگيري :سوبژكتيويته شكننده
قبل از هر چيز بايستي دوباره بر اين نكته تأكيد كرد كه سوبژكتيويته برخالف تصور
رايج كليتي منسجم و ايستا كه مردماني با فرهنگ خاص داراي يکسري ويژگيهاي
مشخص باشند نيست ،بلكه امري فردي ،متكثر ،پارهپاره ،مصرفي ،دستكاريشده و
بخشي از حوزه خصوصي است .در بستر و متن پژوهش حاضر نيز با پيچيدگيهاي
خاصي حركت به سمت اين وضعيت قابل مشاهده است .جريانهايي كه در بستر محلي
مشاهده شد نشان داد كه زندگيِ گرانقيمت ،لوكس و مصرفگراي البته جهاني در حال
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دستيابي به جايگاه يک ارزش عمومي و سبک زندگي نسبتاً غالب و تا حدود زيادي
مطلوب است .همچنين مشخص شد جوانان فعال در بازار بهمنظور تعيين موقعيت و
جايگاه خود در طبقات اجتماعي مصرف كاالها را به صورتي نمايشي انجام ميدهند تا
ادعاي دستيابي به تجربه موثق و معتبر را بيان كنند .از اينرو سوبژكتيويته هرچه كمتر
مجال و امكان بروز ،جلب توجه و حتي مقاومت مييابد و خود وانمودي به ميدان عمل
سوژه/هويت «مركز زدوده »1و «بخشيشده» حداقل در زمان مصرف تبديل ميشود.
هويت بهعنوان مانعي دروني كمترين مقاومت را در برابر كاالها از خود نشان ميدهد .در
واقع گويي كاال داراي نمودي خنثي است يا بيرون از حوزه اخالق قرار دارد .در واقع
نقدها به عامالن منفعل از ديگاه انتقادي به اين حوزه از آنجا وارد است كه افراد توسط
دستگاه هاي تبليغاتي بازار به آساني براي مصرف كاالهاي جديد قانع و تحريک ميشوند.
معيارهايي كه در باب كاال در مرحله خريد بهكار گرفته ميشود بيشتر فايدهگرايانه است
اما به هنگام مصرف با سياستهاي مصرف و معيارهاي زيبايي شناختي تركيب شده و به
مصرف ميرسد كه به «مستعمراتي شدن( »2هاوس )1337 ،مصرف انجاميده است.
بههنگام مصرف است كه فرد ميدان آزادي عمل و خالقيت خود را باز مييابد و شروع به
برساخت هويت خود مي نمايد .در پژوهش حاضر مشخص شد كه كاال با برانگيختن ميل
مصرفكننده بهواسطه كارايي در سطح فرم جامعه جهاني مصرفكنندگان را وادار به
مصرفبرترينها و آخرينها ميكند و در سطح معنايي و هنجارين ،مصرفكننده عامليت
خود را بازيافته كه بهصورت اغلب غيرمستقيم اما همواره ملموس معناي خود را بر
مصرف حک ميكنند .جالب اينكه در ميان تمام خردهفرهنگهاي حاضر در بستر مورد
مطالعه اعم از مليگرا ،مذهبي و سكوالر اين امر با تفاوتهاي اندک مشترک است .اين
قسمت از بحث را ميخواهيم با عبارت «سلفِ نئوليبرال( »3مکگويين )0013 ،4به پايان
برسانيم كه به زيبايي پيوند امر خرد و كالن در آن مشهود است .منظور از سلف
نئوليبرال خودي است كه اقتدار مصرف را بهواسطه سلبريتيهاي راهبر پذيرفته است كه
سبکزندگي شهرت و عقايد بهشدت ترويجيافته آنها رهنمودهايي براي عمل مناسب
در دنياي نابرابر و رقابتي فراهم ميكنند.
1. decentered
2. colonization
3. neoliberal self
4. Mcguin
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اما سوبژكتيويتهشكننده در تمامي اين فرايندها بهلحاظ ضمني حضوري پررنگ دارد.
مردم محلي بنا به تصور خود بازار را به منطقه وارد كردند و تصور محدودي نسبت به
عواقب و پيامدهاي آن داشتند؛ تنها جوانب مادي و معيشتي قضيه را ميديدند حال
آنكه بازار تبديل به روح حاكم بر فرهنگ كنوني شهر و موتور محركه و انگيزه اصلي
همگان را براي كار و فعاليت تشكيل ميدهد .بهطور مختصر و روشن خود ،بازار را راه
انداختند اما اكنون اين بازار است كه آنان را وادار به حركت و فعاليت ميكند .به اين
ترتيب تغييري كه شهر از سر گذرانده است به زبان جامعهشناختي از اين قرار است كه
از حک شدگي (پوالني) به ازجاكندگي (گيدنز) يا فکشدگي مجموعه مناسبات بازار از
بستر محلي سير نموده است .چنانچه داليل ظهور اين وضعيت را بهروشني بيان نماييم
ابتدا ورود كاالهايي است كه قبل از هر چيز بازارجهاني آنها را فراهم ميكند و سليقه
فرد محلي در آن دخالتي ندارد .دوم مصرفكنندگاني هستند كه از ساير نواحي وارد اين
شهر/بازار مي شوند و باز هم فرد محلي چنانچه بخواهد در اين فضا فعاليت داشته باشد
نبايستي ميان ميل تحريک شده مصرفكننده و محصوالت موجود در بازار مانعي ايجاد
كند .سوم و مهمتر آنكه فرم روابط را عقالنيت بازار كنترل ميكند و از اين جهت نيز باز
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.
مدت زيادي را در پي كشف روايت كلي مردم كه از بازار بانه و شرايط آن دارند،
بوديم .اما هيچگونه نظم و نظام استقرار يافتهاي از فرهنگ مادي و معنوي حضور ندارد.
نكته اساسي كه پس از مدتها كلنجار رفتن با تصورات مردم راجع به بازار يافتيم اين
است كه روايتي كلي ،منسجم و كالن راجع به بازار وجود ندارد كه مردمنگار بخواهد
درپي آن باشد .حقيقت اين است كه بازار روايتها را درباره ماهيت خود فردي پارهپاره
كرده است و اتفاق نظري در اين زمينه وجود ندارد .به اين ترتيب بهنظر ميرسد مكانيزم
بازار در متن حاضر عبارت است از القاي هيجان ناشي از اسطوره پيشرفت  -اعم از مادي
و معنوي -بهمنظور اقناع براي شركت در آن و همچنين ايجاد برداشتي فردي و سكوالر
از آزادي كه به مصرف پيوند خورده است .بنابراين روند فرديشدن و فروريختن تصورات
جمعي مشترک را رقم زده است.
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