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  هاي تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمیو بستر برساخت تاریخ اجتماعی

  (بازار و تجارت مرزي در بانه)

  

  پور،  حمیدرضا جالئیبهمن باینگانی

  

  )15/7/99تاریخ پذیرش ، 22/04/98فت (تاریخ دریا

 

  چکیده:

دارد. اند و مرزنشینی اقتصاد و فرهنگ خاص خود را مرزها محصول تاریخ، سیاست و قدرت

 هاي مناطق کردنشین که بیش از سایر ابعاد زندگی مرزيترین ویژگیبر این اساس یکی از مهم

ها بازنمایی شده، اقتصاد مرزي و غیر رسمی هاي گوناگونی در رسانههاي اخیر به صورت سال در

ع و مفاهیم خاص مرتبط بدان یعنی کولبري، بازارچه مرزي، قاچاق و . . . است. فهم این نو

هایی است که در نوعی  عنوان یک پدیده نیازمند بررسی دقیق علل، بسترها و مکانیسماقتصاد، به

اند. در این پژوهش از میان هم افزایی چندوجهی با هم پدیدة اقتصاد غیر رسمی را موجب شده

عوامل فوق بر بسترهایی تمرکز شده است که زمینه ساز اقتصاد غیر رسمی است. روش 

هاي ترکیبی (مصاحبه، فی از نوع اتنوگرافی انتقادي، نحوة جمع آوري اطالعات روشپژوهش، کی

هاي پژوهش وگو، فوکوس گروه و اسناد) و بستر مطالعه نیز بازار مرزي بانه بوده است. یافتهگفت

 نشان داد که برایند کشاکش نیروهاي سیاسی و موقعیت مرزي بانه نوعی اقتصاد تجاري و مرزي

پیدا کرده و با تحوالت  از سربرآوردن دولت مدرن، صورت غیر رسمی بعد که ریخ بودهطول تا در

ترین بسترهاي زمینه ساز بیند. در عین حال مهماي و جهانی تغییرات خاصی به خود میمنطقه

توان در چهار مقولۀ اصلی مشکالت محیطی، محدودیت منابع، قرابت این نوع اقتصاد را می

-هاي پژوهش حاضر، راهی میانه رو منتزع نمود. در پایان نیز بر اساس یافتهفرهنگی و سنت دین

  کارهایی سلبی و ایجابی ارائه شده است.

  

 
 (نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه گلستان .               bahman.bayangani@gmail.com 
 ندانشیار دانشگاه تهرا                                jalaeipour@ut.ac.ir 
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اقتصاد غیر رسمی، بسترهاي فرهنگی،  بازار و تجارت مرزي، تاریخ  مفاهیم اصلی:

  اجتماعی، موقعیت مرزي. 

  

  بیان مسئله

زنشینی اقتصاد و فرهنگ خاص خود را دارد. بر اند و مرمرزها محصول تاریخ، سیاست و قدرت

هاي مناطق مرزي کردنشین نیز قسمی اقتصاد غیر رسمی است. ترین ویژگیاین اساس، یکی از مهم

اقتصاد غیر رسمی که تحت عناوین دیگري همچون اقتصاد غیر قانونی، اقتصاد زیر زمینی، اقتصاد 

شود که معموالً در آمارهاي رسمی ثبت ادي گفته میشود به اقتصاي شناخته میسیاه و اقتصاد سایه

). در عین حال 2: 2002که حجم و مقدار آن دقیقاً مشخص نیست (لوسبی و دیگران، نشده یا این

گیرد یعنی آن نوع اقتصادي که معموالً در هر این نوع اقتصاد در مقابل اقتصاد رسمی قرار می

همچنین اقتصاد غیر رسمی متفاوت با  شود.شناخته میاي از سوي دولت تعریف و به رسمیت جامعه

آن شیوة تولید اقتصادي است که از قدیم االیام در جوامع وجود داشته است که در مورد مناطق 

داري و کشاورزي است. این اقتصاد غیر رسمی کردنشین منظور شیوة تولید اقتصادي مبتنی بر دام

نی آماده کرده و  از سراسر ایران مردم براي خرید ارزان زمینه را براي خرید و فروش کاالهاي جها

) به مناطق کردنشین مثل بانه، 1389قیمت انواع مختلف کاالهاي جهانی (خالق پناه و کریم زاده، 

کنند و مردمان این مناطق از طریق کولبري، قاچاق، سفر مریوان، سردشت، جوانرود و . . . سفر می

  اند.یر رسمی درگیر شدهبه کشورهاي خارجی و تجارت غ

ترین مناطق کردنشین که در سالهاي اخیر از رشد و گسترش تجاري زیادي یکی از مهم

برخوردار بوده است، شهر بانه است که در سطح کشور نیز معروفیت خاصی براي آن به همراه داشته 

رین متنی که وجود تاست. اگرچه از قدیم االیام نوعی تجارت در شهر بانه وجود داشته اما قدیمی

به نگارش در  1333دارد و به وجود گمرك و تجارت در شهر بانه اشاره دارد، متنی است که در سال 

آمده و در آن بر بسته شدن گمرك بانه به دلیل اتفاقات رخ داده در غرب کشور تاکید شده است 

مروزي در شهر بانه به توان گفت تاریخچۀ تجارت ا). بر اساس این متن می165: 1363(کتاب سبز، 

که شهر گردد. یعنی از زمانیزمان شکل گیري دولت ملت مدرن و ظهور مرز به معناي امروزي بر می

گیرد. اما در چند سال اخیر بواسطۀ تاسیس بانه دقیقاً در سرحد مرزهاي ایران و عراق قرار می

افتد تجارت سنتی عراق اتفاق می بازارچه مرزي سیرانبند و نیز تغییر و تحوالتی که بواسطۀ تحوالت

دهد و مناطق مختلف کردنشین و از جمله بانه و محدود جاي خود را به تجارت جدید و گسترده می

). رواج و گسترش تجارت جدید 112: 1392شود. (باینگانی، به مراکز مهم تجاري دنیا وصل می

ها تغییرصورتبندي ترین آنمهم پیامدهاي مهمی براي نظم سنتی موجود در منطقه داشته  که از 

هاي تولید سنتی یعنی کشاورزي و اقتصادي است. منظور از  تغییر صورتبندي اقتصادي افول شیوه
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داري و مدرن، یعنی دولتی و سربرآوردن نوعی اقتصاد غیر رسمی مبتنی بر جامعۀ بازار در تقابل دام

هاي اجتماعی، ي پیامدهاي مهمی در حوزهکه این تغییر در صورتبندجاییبا این دو است. از آن

فرهنگی و زیست محیطی دارد، نیازمند فهم و مطالعۀ جدي از منظرهاي گوناگون و مخصوصاً جامعه 

وجوي سادة قوانین کند که به جاي جستشناسی است. اتخاذ رویکردي چند وجهی ایجاب می

صاد و اجزاي مختلف آن براییم. بر ها و علل شکل گیري این نوع اقتدرصدد فهم بسترها، مکانیسم

  این اساس دو نوع سواالت تکوینی و واقعی در این پژوهش مدنظر است. سواالت تکوینی بیشتر 

هاي واقعی با چگونگی و سازوکارهاي رخ دادن دنبال فهم و تحلیل فرایندهاي تغییر است و سوالبه

تر پژوهش حاضر درصدد فهم و برساخت عبارت دقیق). به158: 1394امور سروکار دارند (گیدنز، 

تاریخ و بسترهاي شکل گیري اقتصاد غیر رسمی از منظر درك و تفسیر کنشگران است و درصدد 

  هاي زیر است:سوالگویی بهپاسخ

  کنند؟چگونه روایت میکنشگران بازار تاریخ تحول تجارت و اقتصاد غیر رسمی در بانه را به   -

  اند؟گی تجارت و اقتصاد غیر رسمی در بانه در نظر کنشگران بازار کدامترین بسترهاي فرهنمهم -

ترین بسترهاي ساختاري تجارت و اقتصاد غیر رسمی در بانه از منظر درك و تفسیر افراد مهم -

  اند؟ کدام

  

  پیشینه تجربی

هاي اخیر و با گسترش تحصیالت تکمیلی در مناطق کردنشین، تاسیس مراکز متعدد در سال

هاي ها و نهادهاي دولتی و خصوصی و نیز افزایش فارغ التحصیالن کرد در رشتهوهشی در دانشگاهپژ

مخصوصاً علوم انسانی مطالعات متعددي دربارة مرز و بازار مرزي و ابعاد مختلف آن انجام شده است. 

دیگري انجام هاي لکن پژوهشی دقیقاً با این عنوان و با تمرکز بر شهر بانه یافت نشد، اما پژوهش

توان ها، مینوعی در راستاي پژوهش حاضر قرار دارند و مخصوصاً در بخش یافتهشده که هر کدام به

  قرار زیر است:ها بهترین  این پژوهشها را مورد بررسی و تطبیق قرار داد. مهمنتایج آن

ترش قاچاق کاال در بررسی علل و عوامل موثردر پیدایش و گساي به) در مقاله1389ایراندوست ( -

استان کردستان پرداخته است. این پژوهش کمی از نوعی پیمایشی بوده و براي جمع آوري اطالعات 

نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با قاچاق کاال در استان کردستان نیز مصاحبه انجام  30آن با 

فه گمرکی و سود بازرگانی هاي این پژوهش سه دسته عوامل ساختاري(تعرشده است. در پایان یافته

هاي دولتی، قیمت گذاري نامناسب دولتی، نامناسب باالي کاالهاي وارداتی، ناهماهنگی بین دستگاه

هاي اقتصادي در قاچاق کاال، پایین بودن هاي تجاري دولت، ناهماهنگی بین سیاستبودن سیاست

هاي قانونی براي سرمایه گذاري در حقوق و دستمزد کارکنان نهادي مرتبط با قاچاق کاال، قید و بند
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هاي قانونی صادرات و واردات کاال، طوالنی بودن تشریفات گمرکی، سیستم استان، ممنوعیت

هاي دولتی در کاالهاي مصرفی، وجود انحصارات دولتی و نامناسب مالیات در کشور، تخصیص یارانه

هاي مسئول مبارزه رکنان سازماننهادهاي عمومی در صادرات و واردات کاال، عدم امنیت شغلی کا

هاي مسئول مبارزه با قاچاق کاال، باال بودن نرخ بهرة بانکی، سیستم نامناسب ارتقاي کارکنان سازمان

با قاچاق کاال)، رفتاري (فقدان انگیزه، تکراري بودن وظایف کاري، فقدان پشتکار و جدیت، عدم 

ک و رسمی، عدم انتقال تجربیات، عدم نظارت صحیح مدیران و سرپرستان، حاکمیت روابط خش

هاي مسئول قاچاق مدیران و مداخله بیش از حد مدیران در سازماندسترسی مناسب کارکنان به

کاال و ارز، عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی و اطالع ناکافی کارکنان از قوانین و مقررات گمرکی) 

در دوسوي مرزها، درآمد پایین مردم، کمبود  هاو عوامل محیطی (نرخ باالي بیکاري، تفاوت قیمت

امکانات و زیربناها، نابرابري اجتماعی و فقر عمومی، موقعیت و فضاي مناسب قاچاق در کشورهاي 

همسایه، کنترل ناکافی مرزها، کیفیت نامناسب کاالهاي داخلی، فقدان سیستم کنترل و افشاي 

ترین علل و عنوان مهماالهاي قاچاق) را بهدرآمدهاي نامشروع کالن در کشور و کیفیت مطلوب ک

  عوامل موثر در پیدایش و گسترش قاچاق در استان کردستان تشخیص داده است. 

بازسازي معنایی پیامدهاي فرهنگی تجارت ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به1390قادري ( -

روش مردمنگاري انجام شده بهروش کیفی و از میان انواع آن مرزي پرداخته است. این پژوهش به

است. هدف این پژوهش برساخت تفسیر مردم منطقه از پیامدهاي فرهنگی تجارت مرزي بوده است 

و میدان مورد مطالعه این پژوهش شهرستان مریوان در استان کردستان بوده است. در بخشی از این 

ده است که در سطح بسترهاي شکل گیري تجارت مرزي اشاره شده است و نشان داپژوهش به

هاي فرهنگی و خویشاوندي بینامرزي، تنگناهاي اقتصادي هاي بستر اکولوژیک، قرابتبستري مقوله

تر توسعه نیافتگی منطقه هاي واکنشی راهبردي حکومتی بر مقوله کلیگذاريو معیشتی، سیاست

  اند.تاکید دارند که باعث ایجاد تجارت مرزي در منطقه شده

) در پژوهشی بسترهاي ژئوپولتیکی قاچاق کاال و ارز را با تاکید بر 1393و دیگران ( پیشگاهی فرد -

توصیفی -اند. روش این پژوهش تحلیلیهاي مرزي استان کرمانشاه مورد مطالعه قرار دادهبازارچه

 اي صورتاي) و کتابخانهنامهصورت میدانی(پرسشها نیز در آن بهبوده و جمع آوري اطالعات و داده

هاي این پژوهش نشان داده است که عوامل ژئوپولتیکی خاصی مثل عوامل دینی، گرفته است. یافته

سیاسی و جغرافیایی وجود دارد که زمینه ساز قاچاق کاال و ارز است و امنیت و ثبات اقتصادي نیز 

  ست.گذاري براي حل مشکل بیکاري در کانون توجه نیدر این مناطق وجود ندارد و اغلب سرمایه

شناسایی و تحلیل بسترهاي نهادي قاچاق کاال ) در پژوهشی به1397فرجی زاد و دیگران ( -

هاي روش کیفی انجام شده و به این نتیجه رسیده است که نارساییاند. این پژوهش بهپرداخته

هاي مسئول در ارتباط با قاچاق کاال، عدم همکاري و سازمانی خاصی همچون نظارت ضعیف سازمان
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پارچۀ آمار و اطالعات مرتبط با هاي مسئول با هم و نبود یک پایگاه مشترك و یکماهنگی سازمانه

هاي قانونی شامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین و ها و نارساییقاچاق کاال براي کلیه سازمان

هاي هاي قانونی در خصوص اختیارات و وظایف سازمانمقررات مرتبط با قاچاق کاال و وجود خالء

  هاي نهادي قاچاق کاال در کشور هستند. ترین نارساییمسئول مهم

هاي نهادي (با تاکید بر گمرك) در ) در پژوهشی نقش سیاست1398مهر و همکاران (دانش-

روش کیفی اند. این مطالعه که بهبران شهرستان مریوان را مورد مطالعه قرار دادهوضعیت کول

مسئولین) انجام شده در نهایت به این نتیجه رسیده است که گمرك  (مطالعه اسنادي و مصاحبه با

بران علیه این کند و در مقابل کولبري را دنبال میهاي متناقض حفظ و حذف کولسیاست

هاي غیررسمی و هاي مختلف مثل تشکیل شوراي مرز، تشکیل گروهشیوهاي متناقض بهسیاست

کنند. این مطالعه در بخش اضات مدنی مقاومت میمحلی، تاسیس تعاونی مرزنشینان، و اعتر

  ها تاکید دارد.آموزش و رفاه آنهاي گمرکی و توجه بهبران در سیاستراهکارها بر شمول کول

پژوهش تواند بهها میلحاظ نظري، هم روشی و هم در بخش یافتهدر مجموع مطالعات فوق هم به

طور خاص بر روي ها بهکدام از این پژوهشهیچ شودحاضر کمک کند لکن همانطور که مشاهده می

که اقتصاد غیررسمی در بانه بیش از هرجاي دیگري از مناطق شهر بانه تمرکز ندارد و عالرغم این

صورت جامع مورد پژوهش قرار نگرفته است. در عین حال کردنشین معروفیت یافته است اما به

سترهاي نهادي، سازمانی یا ژئوپولتیک تاکید هاي فوق تنها بر بپژوهش حاضر بر خالف پژوهش

هاي دنبال برساخت تاریخ اجتماعی و نیز بستر و زمینهندارد بلکه با اتخاذ رویکردي از پایین به باال به

شکل گیري و تداوم این نوع اقتصاد از منظر درك و تفسیر کنشکران فعال در میدان اقتصاد غیر 

  رسمی است.  

  

  مبانی نظري

هاي مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. یک نظریه صورتدر پژوهش به هانظریه

  هاي کلی نظري یا ممکن است منبعی براي زبان تئوریک یا مفاهیم مشخصی، یا منبع ایده

). در این پژوهش هدف ما ابداع نظریه یا نظریه آزمایی 45: 1384هاي خاص باشد (بلیکی، فرضیه  

اي که لوئیس کوزر مدنظر دارد شیوهجا ما نظریه را بهي کمی نیست، بلکه در اینهامعناي پژوهشبه

گوید به چه چیزهایی توجه کنیم بریم. یعنی در واقع نظریه براي ما راهنمایی است که میکار میهب

کند که قسمتی از محیط را و از چه چیزهایی چشم بپوشیم. بنابراین نقش چراغ راهنمایی را ایفا می

عبارت دیگر در پژوهش حاضر نظریه براي ما نوعی زاویۀ دید ). به214: 1381سازد (کوزر،روشن می

دهد شود را شکل میهایی که پرسیده میشود و سوالچه بررسی میسازد که آننظري را می
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).  با توجه به آنچه که گفته موضوع حاضر را از منظرهاي تئوریک مختلفی 168: 1391(کرسول، 

  جاي نظریه آزمایی، اهداف، روش پژوهش و نیز منطق پژوهش که بهتوان دید. لکن با توجه بهمی

دنبال فهم انتقادي موضوع مورد مطالعه از نقطه نظر امیک و درك و تفسیر کشنگران است، به

بنابراین از میان رویکردهاي نظري مختلف مورد مطالعه، محوریت اصلی مبانی نظري با رویکرد 

  یسم انتقادي است. رئال

علوم در انگلستان در علوم طبیعی بنیان نهاده شد و بسط آن به  1970رئالیسم انتقادي در دهۀ 

اجتماعی مدیون افرادي چون راسل کیت، کیت و جان اوري، تد بنتون و مخصوصاً روي باسکار است 

  ارزیابی در ط بههاي مربو). این رویکرد مخصوصاً در پژوهش223- 4: 1384(بنتون و کرایب، 

که در اواخر دهۀ طوري). به1997هاي اخیر رشد و اهمیت زیادي یافته است (پاوسون و تیلی، دهه

مطرح »  پارادایم ارزیابی جدید«عنوان یک را  به 2گرایانه) ارزیابی واقع1997(1پاوسون و تیلی 1990

یامدها است اما آنچه که این ). در این رویکرد اگرچه تاکید اصلی روي پ2011کردند (داویس، 

ها و سپس شرایطی است که در آن سیاست اجتماعی شود در وهلۀ اول مکانیزمپیامدها را موجب می

عبارت دیگر این تکنیک بر این فرض استوار است که دانش محصولی تاریخی و شود. بهاجراء می

هنگام تحلیل هاي نظري بهماجتماعی است. از این رو شرایط سیاسی، اجتماعی و همچنین مکانیس

).  روش 2012، مارشال ، 2011ها باید مورد توجه قرار گیرد (ادواردز، ها و سیاستاثرات برنامه

).  در 51: 2008رئالیسم انتقادي از نظر هستی شناسی بر رئالیسم عمیق استوار است (تستلتون، 

.  4و حقیقی 3ر دارد: تجربی، واقعیشود که واقعیت سه سطح را در باین نوع هستی شناسی گفته می

شود. سطح سطح تجربی آن سطحی است که قابل مشاهده است و با استفاده از حواس تجربه می

واقعی سطحی است که رویدادهاي قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده را در بر دارد و سطح حقیقی در 

د. بر این اساس واقعیت الیه الیه است و آوروجود میها را بههایی است که رویدادبردارندة مکانیزم

هاي زیر بنایی هاي قابل مشاهده با استفاده از ساختارها و مکانیزمههدف علم تبیین و توضیح پدید

). به این ترتیب در ارزیابی واقع گرایانه 1393، سایر، 1384، بنتون و کرایب، 2007است (بلیکی، 

ها در شرایط مختلف است و ن و چگونگی عملکرد آنهاي زیرینیز هدف محقق شناسایی مکانیسم

کنند، بنابراین الزم هاي اجتماعی خاص عمل میهاي علی اغلب در شرایط و فرایندچون مکانیزم

ها دارد ها و تاثیري که شرایط بر عملکرد و پیامد آناست که روابط پیچیدة بین این مکانیزم

جاي شناسایی روابط علت و معلولی ساده، تکنیک بهشناسایی شود. از این رو هدف محقق در این 

 
1.Pawson & Tilley  
2. Realistic Evaluation  
3. Actual  
4. Real  
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کنند، در چه شرایطی، چرا و چه ها و ساختارها چگونه عمل میفهم این مسئله است که مکانیزم

). تفاوتی که در علوم طبیعی با علوم انسانی و 2: 2010دنبال دارند (مالون ودیگران، پیامدهایی به

تارها وجود دارد این است که در علوم طبیعی ساختارها و ها و ساخاجتماعی در زمینۀ مکانیزم

ها ها و افراد وجود دارند اما در علوم اجتماعی و انسانی ساختارها و مکانیزمها جدا از فعالیتمکانیزم

). با توجه به 2007بلیکی،  2008هاي کنشگران است (تستلتون، ها و برداشتتنیده شده در فعالیت

) فرمول زیر را جهت انجام ارزیابی واقعگرایانه ارائه 2004، 1997ن و تیلی (این توضیحات، پاوسو

  اند:داده

  

  )O)= پیامد(M)+ مکانیزم(Cبستر(

ترین ابزار هر ترین و مشخصاعتقاد پاوسون و تیلی، سازوکار مکانیزم یکی از مهمبه سازوکار:

اصلی رئالیسم انتقادي آن است  طور که گفته شد اعتقاد). همان65: 1997تبیین رئالیستی است (

  توان تنها با استفاده از مشاهده تجربی توضیح داد و براي توضیح هاي اجتماعی را نمیکه پدیده

کنند محققان باید از سطح ظاهري فراتر روند (سایر، هاي اجتماعی کار میکه چگونه پدیدهاین

ها باشند (پاوسون و دنبال شناسایی آنبه ها اغلب پنهان هستند و محققان باید). مکانیزم14: 2000

ها بیان کرده اند نحوة عملکرد ساعت ). مثالی که پاوسون و تیلی براي فهم سازوکار1997تیلی، 

هایش آن را سطح ظاهري ساعت و حرکت عقربهتوانیم تنها با توجه بهها ما نمیاعتقاد آناست. به

). 65ا را ببینیم تا نحوة عملکرد آن را درك کنیم (همان، توضیح دهیم، بلکه باید موتور، چرخ و فنره

هاي افراد انتخابسازوکارها از نظر پاوسون و تیلی در دو سطح عمل کنند. نخست سطح خرد که به

  گیرد.ربط دارد و دوم سطح کالن که شرایط سطح کالن را در بر می

دهند. منظور ي خاصی رخ میهاهاي اجتماعی در شرایط و موقعیتهمه پدیده بستر(شرایط):

دهد و این شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، جغرافیایی و فضایی است که پدیده در آن رخ می

  ). 70گذارد (همان، ها تاثیر میها و موفقیت یا ناکامی آنها و سیاستشرایط بر عملکرد پدیده

دهند و در آن پدیدها رخ می هاي موقعیتی است کهعبارت دیگر منظور از موقعیت آن ویژگیبه

). بنابراین بر خالف 7: 1997شوند (پاوسون و تیلی،کنند یا مانع میعملکرد پدیده را تسهیل می

گیرد وظیفۀ محققی که ارزیابی واقع هاي آزمایشی که معموالً این شرایط را نادیده میپژوهش

). یک از مثالی پاوسون و تیلی 70ان، دهد آن است که این شرایط را لحاظ کند (همگرایانه انجام می

ها باروت پتانسیل این را اعتقاد آناند، مثال باروت است. بهبراي فهم نقش مفهوم موقعیت ارائه کرده

  ).69دارد که منفجر شود، اما تنها هنگامی که در شرایط و موقعیت خاصی قرار بگیرد (همان، 
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اي هاي مرتبط با آن، هر برنامه و پدیدهمکانیزم دلیل متغییرهاي مرتبط با موقعیت وبه پیامد:

اي است که از دنبال خواهد داشت. پیامدها شامل نتایج خواسته و ناخواستهپیامدهاي خاصی به

شود و هدف تبیین رئالیستی توضیح و هاي متفاوت ناشی میهاي مختلف در موقعیتمکانیزمفعالیت

  ).2004 تشریح این پیامدها است (پاوسون و تیلی،

توضیحات فوق از منظر رئالیسم انتقادي، اقتصاد غیر رسمی نشانگاهی است که خبر از با توجه به

دنبال دهد. بنابراین برخالف رویکردهاي پوزیتویستی که بهاي خاص میها و بافت و زمینهمکانیسم

یت اجتماعی یعنی سطوح خرد واقعبه را که این پدیدهبررسی رابطۀ بین نمودها هستند، یا این

دهند، مدعی است فهم واقعی اقتصاد مذکور نیازمند فهم شرایط و رفتارهاي افراد تقلیل می

آورند. بر اساس این وجود میسازوکارهایی است که در ترکیب با هم پدیدة اقتصاد غیر رسمی را به

: 1395هینز،  (وایت و» هاي اجتماعیهاي نسبی از عوامل بسترساز کجرويمحرومیت«رویکرد، 

جا اقتصاد غیر رسمی است بنابراین در مناطقی که نابرابري، تبعیض و محرومیت ) و در این328

جا اقتصاد غیررسمی بیشتر است. هاي کجروانه از نگاه حاکم و در اینبیشتر است احتمال بروز پدیده

و انسانی است. لکن در عین حال، استراتژي پژوهشی حامی این پژوهش، مشترك بین علوم طبیعی 

کند که ها ایجاب میهاي آنخصلت خاص جهان انسانی و تاکید این رویکرد بر کنشگران و برداشت

هاي کنشگران رجوع شود. همچنین این رویکرد پدیدة اقتصاد غیر برداشتبراي فهم ساختارها به

  ارها و منابع رسمی داند لکن براي شناخت آن به جاي تاکید بر آماي واقعی میرسمی را پدیده

اي اجتماعی تاریخ خاص خود را که، هر پدیدهکند. در نهایت اینتجربه و فهم کنشگران رجوع میبه

دارد و اقتصاد غیررسمی در کردستان نیز از این امر مستثنی نیست. اما این تاریخ یا مسکوت 

حریر درآمده است (کریمی و تبه» نگاهی ناسیونالیستی و شرق شناسانه«که از گذاشته شده یا این

) بر همین اساس سویۀ انتقادي این رویکرد درصدد است تا از بازتولید چنین نگاهی 1395دیگران، 

ها دوري جسته و تاریخی از پایین به باال و بر اساس روایت مردم دربارة فرایند و تاریخ پدیدهبه

  تغییرات اقتصاد غیر رسمی در بانه ارائه دهد. 

 

  ی پژوهشروش شناس

هاي کیفی است چون از منظر درك و تفسیر مردم لحاظ روش از نوع پژوهشپژوهش حاضر به

دنبال برساخت تاریخ و بسترهاي تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمی است. از این رو به جاي نگاه به

د همۀ جا، ماننکارشناسانه، نوعی نگاه همدالنه بر پزوهش حاضر حاکم است. عالوه براین در این

گیري نظري یا شود از روش نمونهروش کیفی اتنوگرافی انتقادي انجام میهایی که بهپژوهش

سواالت گیري، افرادي که براي پاسخگویی بههدفمند استفاده شده است. در این نوع روش نمونه

 گردند (بلور و وود،شوند، بر اساس نظرات محقق و اهداف پژوهش تعیین میپژوهش انتخاب می
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  گویی ).بنابراین، براساس اهداف و سواالت پژوهش، بطور کلی سه گروه براي پاسخ154: 2006

نوعی درگیر تجارت اند. گروه اول کارشناسانی هستند که هر کدام بهسواالت پژوهش انتخاب شدهبه

اداري مثل  هاياند و در این زمینه تجربه و آگاهی دارند. یعنی افراد داراي پستهاي مرزيو بازارچه

کارکنان گمرك، مرزبانان، مسئولین شهرهاي مرزي، پژوهشگران و  . . ..  گروه دوم کنشگران بازاري، 

یعنی همه کسانی که در ورود تا فروش کاالها در بازار مرزي فعالیت دارند فی الجمله کولبران، مغازه 

  غیر بومی.  داران و . . . و گروه سوم خریداران، یعنی هم خریداران بومی و هم

استفاده شد. در این » 1اشباع نظري«جهت تعیین حجم نمونه نیز در پژوهش حاضر از روش 

مصاحبه  50تا  30اتنوگرافی چیزي در حدود زمینه مورس معتقد است که در مطالعات مربوط به

گروه ). در پژوهش حاضر نیز با پیروي از این اصل در هر سه 1994الزم است که انجام شود (مورس، 

گویان نکات جدیدي براي جایی طول داده شد که پاسخها تا آنهدف جمع آوري اطالعات، مصاحبه

هاي افراد تکراري هاي پژوهش اشباع شدند و پاسخکه فضاي مفهومی سوالطوريگفتن نداشتند. به

طمینان نفر حاصل شد اما جهت ا 53رسیدند. اشباع نظري بعد از مصاحبه با نظر مییا مشابه به

  مورد ادامه دادیم.  68ها را تا بیشتر مصاحبه

ها بیش از هرجاي دیگري تابع پرسش پژوهش و شرایط هاي اتنوگرافی گردآوري دادهدر پژوهش

). با توجه به این مسئله، در پژوهش حاضر جهت 253: 1387میدان مورد مطالعه است (فلیک، 

ماه حضور پژوهشگر و  6و غیر مشارکتی ( جمع آوري اطالعات چهار تکنیک مشاهدة مشارکتی

مورد با زنان،  3مورد)، فوکوس گروه ( 12وگو (مورد)، گفت 56همکاران در بستر مطالعه)، مصاحبه (

ها، ها، فیلمها، وبالگکردگان و بازاریان) و در نهایت تحلیل اسنادي یعنی استفاده از سایتتحصیل

جهت تقلیل و  طح شهر بانه مورد استفاده قرار گرفت.هاي سخاطرات و منابع موجود در سازمان

ها ها نیز از روش کدگذاري باز و محوري استفاده شده است. در مرحله کدگذاري باز دادهتحلیل داده

اي بین مقوالت و  شود و در کدگذاري محوري، روابط فرضیهخرد، تحلیل، مقایسه و مقوله بندي می

). ذکر این نکته ضروري است که در پژوهش 162: 2002ون، گردد (پاتخرده مقوالت انجام می

هاي دوم و سوم از کدگذاري باز و محوري استفاده شده است و گرنه سوالگویی بهحاضر جهت پاسخ

طور که گفته شد براي جمع آوري با توجه ماهیت سوال اول که سویۀ تاریخی و فرایندي دارد، همان

ها نیز، تحلیل روایی براي نظم بخشی ه شده و هنگام تحلیل دادهاطالعات از مصاحبۀ روایی استفاد

ها و رسیدن به قسمی تاریخ اجتماعی، بومی و از پایین مورد استفاده قرار گرفته است. قابلیت یافتهبه

گونه که در اتنوگرافی انتقادي مرسوم است، بر اساس سه معیار زاویه اعتماد پژوهش حاضر نیز،  آن

 
1.theoretical saturation 
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) 2008، گیوین، 2006(هاردکاستل و دیگران 4و بازاندیشی 3گویا اعتبار پاسخ 2اعضاء ، کنترل1بندي

  دست آمده است.به

  
  

  
  

در این پژوهش از میان همۀ  بازارهاي مرزي مناطق کردنشین، بازار مرزي بانه  بستر مطالعه:

امل مختلفی است در استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفت. دالیل انتخاب این شهر ناشی از عو

  نسبت ها رواج و گسترش تجارت و حجم باالي صادرات در این بازارچه بهترین آنکه مهم

). غلبۀ توریسم 8: 1389نژاد و احمدي، هاي تجاري شهر بانه (حاجیهاي، افزایش مجتمعبازارچه

شهرهاي  ) بیشترین مرز مشترك با کشور عراق در میان322: 1391وند، تجاري (صفاري و موسی

 
1.Triangulation  
2.Member Chceking  
3. Respondent Validity  
4.Reflexivity Validity 
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) و تبدیل 566: 1389استان کردستان، بیشترین حجم ورود کاالهاي قاچاق (نوري و یارویسی، 

است (مراد نژاد و  1389منطقۀ ویژة اقتصادي از سوي جمهوري اسالمی ایران در سال شدن آن به

از  شود که بسترهاي تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمی). همۀ دالیل فوق موجب می1391دیگران، 

  منظر درك، تفسیر و تجربۀ مردم را در این بازار، بهتر از هر بازار مرزي دیگري بتوان شناسایی کرد.

  

  هایافته

  تاریخ اجتماعی تجارت مرزي در بانه

در مورد تاریخ تجارت در شهر بانه متون بسیار کمی وجود دارد، البته این فقط در مورد بانه و 

توان گفت هر محققی که بخواهد مسائل اجتماعی، فرهنگی و می جراتمسئلۀ تجارت نیست بلکه به

روش تاریخی مطالعه کند با این چالش مواجه خواهد بود. از مناطق کردنشین را بهاقتصادي مربوط به

این رو در این بخش براي غلبه بر این مسئله، سعی شده است با استفاده از منابع معدودي که وجود 

کرده در این زمینه، روایت و تاریخی اجتماعی از با افراد باتجربه و تحصیل 1اییهاي رودارد و مصاحبه

  تجارت در بانه برساخت گردد.

  

  قبل از انقالب

موقعیت مرزي شهرستان بانه و انجام مبادالت مرزي با مردم آن طرف مرز از دیرباز سبب شده 

کردن هرچه بیشتر آن و اخذ هاي وقت جهت هدایت جریان مبادالت و قانونمند است که حکومت

طور که در بیان مساله گفته شد تاریخ تجارت غیر حقوق و درآمد دولت، در منطقه اقدام کنند. همان

گردد. معناي امروزي بر میزمان شکل گیري دولت ملت مدرن و ظهور مرز بهرسمی در شهر بانه به

  و کشور عراق قرار می گیرد. که شهر بانه دقیقاً در سرحد مرزهاي ایران یعنی از زمانی

اما واقعیت آن است که شهر بانه از قبل از این زمان هم باز چنین وضعیتی داشته است. احمد که 

  گوید: باره میشناسی است در اینفارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ باستان

بانه در زمان ساسانیان داراي موقعیتی استراتژیک بوده است. شاهد این «

ها هاي نظامی در شهر بانه است. چون این قلعهنیز وجود قلعه وضعیت

شود که از نظر نظامی با مشکل مواجه و در معموالً در جاهایی ساخته می

مسیر لشکرکشی قرار داشته باشند. هر چند در آن زمان بانه مرز نبوده است 

اي مرزي قرار داشته و این مسئله باعث شده که از نظر اما روي حاشیه

هاي بعد هم باز چنین هایی برپا شود. در دورهاستراتژیک مهم و در آن قلعه

 
1. Narrative interview  
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که در دورة قاجار، در این جا تجارت طوريوضعیتی وجود داشته است. به

سمت سنندج و آمده و بهتوتون و مازو وجود داشته که از سلیمانیه می

  ».رفته استهمدان می

) و بانه نیز 23: 1378اند (ابریشمی، ها حاکم بودهرتتا زمان قاجاریه، در مناطق کردنشین اما

آمد که زمانی حساب میاي مرزي بهعنوان منطقهچون در میان امارت اردالن و بابان قرار داشت، به

دلیل ). تا این زمان به115: 1363کرد (توکلی، از حکام اردالن و زمانی از حکام بابان تمکین می

کاال بوده است. در آن زمان رت مذکور سنتی و مبتنی بر مبادلۀ کاال بهها، تجاارتباط بین امارت

دولت مدرن که نیروي قهریه در اختیار دارد در این مناطق نیست وجغرافیاي سیاسی تعریف نشده 

اند. اما با جدا شدن کردهاست، بنابراین مردم بانه با مردم سلیمانیه تفاوت چندانی احساس نمی

ن در دورة قاجار و مخصوصاً ظهور دولت مدرن رضاخانی در ایران و ایجاد مرز بین سلیمانیه از ایرا

» قاچاق«و » مرز«گیرد و از این زمان است که مفهوم بانه و عراق تجارت صورت جدیدي به خود می

دو قسمت تقسیم شود. از  شود یک پهنۀ فرهنگی واحد، بهآید و ترسیم مرز موجب میوجود میبه

-توانند بهشود و مردم بانه مثل گذشته و سابق نمیارت به یک امر ممنوعه تبدیل میاین رو تج

گفتۀ راحتی مراودات فرهنگی، اجتماعی و تجاري و اقتصادي داشته باشند. محمد صدیق که به

اند و از اطالعات تاریخی خوبی خودش پدر و پدربزرگش از قدیم مشغول تجارت در شهر بانه بوده

  گوید:ت دربارة این دوران میمند اسبهره

  پرداختند که تجارت اقالمی (کاالهایی) میها بهايدر آن زمان بانه«

شد و معموالً مازاد (بر نیاز) بود. اقالمی شان براساس آن تامین میمعیشت

شد. براي مثال تجارت زغال رونق خاصی که معموالً در منطقه تولید می

و درخت بود. همچنین براساس  داشت چون بانه پوشیده از جنگل

شه «نام هاي فولکلور مشخص است که در این زمان بانه محصولی به آهنگ

از رونق خاصی برخوردار » ٣گه زو«و » ٢مازو«داشته و نیز تجارت » ١ده

جدا شدن سلیمانیه از ایران در دورة قبل، در این دوره بوده است. با توجه به

روي کاالهاي قاچاق هم گشوده انیه بههاي دو شهر بانه و سلیمدروازه

شود. در همین دوره در فاصلۀ بین بانه و سقز دو کاروانسرا وجود داشته  می

آوردند و برعکس از بانه کاال میهاي شتر بهاست و از شهرهاي دیگر کاروان

 
 )482: 1388ابریشمی براي سرو دستار زنانه (شرافکندي، اي به معناي پارچه .1
 ).790مازوج (همان، .2
 )730گزانگبین (همان، .3
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بردند. در آن زمان بانه با شهرهاي دیگر شهرهاي دیگر کاال میبانه نیز به

  ».همدان مراودة اقتصادي داشته است ایران مخصوصاً

دهد، شهر بانه از یک قصبۀ کوچک با اصالحات سیاسی و اداري که رضاخان در ایران انجام می

مدرسۀ مدرن و  1305شود و براي مثال در سال هاي شهر مدرن تبدیل میشهري داراي ویژگیبه

ادة سقز و بانه توسط نیروهاي گردد. در همین زمان جشهرداري در آن تاسیس می 1308در سال 

راحتی در آن عبور و مرور کند. این امر باعث افزایش رفت و آمد شود تا ماشین بهارتش عریض می

  شود و اگرچه قبل از آن نیز تجارت همچنان در کنار شهرهاي دیگر مثل سقز میمردم بانه به

مبادلۀ کاالهایی مثل چوب، زغال،  واسطۀ این تغییر،داري و کشاورزي نقش مهمی دارد اما بهدام

-5: 1392یابد (امین زاده، چرم و غیره با وسایل مورد نیازي مثل پارچه، پشم، قند و .... افزایش می

ترین تغییري که در بانه اتفاق تا قبل از پیروزي انقالب مهم 1320). در دورة بعدي یعنی از سال 32

ه.ش است. از این  1337انداري در این شهر در سال شهرستان و تاسیس فرمافتد تبدیل آن بهمی

هاي بیشتري در شود و ادارات و سازمانشهرستان بانه بیشتر می زمان به بعد توجه دولت وقت به

سازي این شهر مثل شرکت نفت، سازمان هالل احمر، ادارة دخانیات، درمانگاه و بیمارستان، ادارة راه

ها آسفالت شود و جادهبراین چندین میدان در این شهر ساخته می شود. عالوهو ادارة برق ساخته می

دلیل افزایش رفت کند. در همین دوران، بهگردد. بواسطۀ این تغییرات بانه بیش از پیش تغییر می می

گیرد شهرهاي بزرگ مثل تهران، تبریز و همدان و شهرهاي کردستان عراق تجارت رونق میو آمد به

ها شود و از آنشهرهاي بزرگ روانه میی مثل مازو، کتیرا، کشک، چرم و پوست بهو از بانه محصوالت

آید. عالوه براین از آن سوي مرز، یعنی بانه میوسایلی مثل کفش، روغن نباتی، قند، پارچه و غیره به

که شود بانه قاچاق میاز شهرهاي عراق نیز وسایلی مثل روغن نباتی، چاي، صابون، عطر، و پارچه به

صورت قاچاق روانۀ شود و بخش بیشتر آن بهبخش اندکی از این محصوالت در خود بانه مصرف می

تجارت در این ). سوران، پنجاه ساله، دربارة تجربۀ خود راجع به47-8شود (همان، شهرهاي دیگر می

  اشت. طور مداوم وجود دجا بهآید که قاچاق در ایناز دوران بچگی یادم می«گوید دوران می

  ».دادندجا کار قاچاق چاي، توتون و حتی گوشت و وسایل دیگر را انجام میکارهاي اینکاسب

  

  از انقالب ایران تا اشغال کویت

شود. همبستگی )، تجارت در بانه وارد مرحلۀ بسیار متفاوتی می1357با وقوع انقالب ایران (سال 

واسطۀ تضعیف حکومت در این دوره به و خویشاوندي فرهنگی، زبانی و دینی در دو طرف مرز،

دهد و مرز جغرافیایی عمالً در ذهن مردم معناي مرکزي ایران بیش از هر زمانی خود را نشان می

  گوید:دهد. فتاح دبیر بازنشستۀ اقتصاد، دربارة این دوران میخود را از دست می
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اي مرزبانی، دلیل نبود نیروهبعد از فروپاشی رژیم شاه، نزدیک به دوسال، به«

صورت قاچاقی بود، آزاد شهرهاي عراق که قبالً بهرفت و آمد مردم بانه به

اي و مختلف بین بازرگانان بانه خرید و فروش کاالهاي شد. همچنین

  ». گرفتراحتی صورت میشهرهاي عراق به

کریم که در دورة بعدي، یعنی در زمان جنگ ایران و عراق نیز این وضعیت همچنان پابرجا بود. 

  گوید:اي است دربارة این دوره میخود یکی از تاجران معروف بانه

در زمان جنگ بانه یکی از مناطق ایران بود که دو نوع بازرگانی داشت. « 

دلیل جنگ و یکی با عراق و دیگري با شهرهاي داخلی ایران. در این دوره به

پنی نیز عمالً نمی تحریم ایران، قیمت کاالها باال رفته بود و کاالهاي کو

همین دلیل در این دوره هم توانست همۀ نیازهاي مردم را برطرف کند. به

کاالهاي اساسی مثل قند، شکر، روغن، چاي، برنج و نیز برخی کاالهاي 

الکتریکی مثل تلویزیون ناسیونال و رادیو ضبط از کشور همسایه و از مسیر 

دقیقی در این باره وجود ندارد شد. البته چون آمار سلیمانیه وارد بانه می

توان گفت در این مشخص نیست که این میزان چقدر بوده است. اما می

  ».تهران بودزمان بانه دروازة انتقال دالر و شمش طال به

  گوید:سوران هم دربارة این دوران می

در این زمان عمالً مرزي وجود نداشت؛ چون کردستان ایران از سوي «

م شده بود و شهرها در اختیار دولت و روستاها در حکومت مرکزي تحری

اختیار احزاب سیاسی بود. طبیعتاً این تحریم باعث شده بود نگذارند سوخت 

هاي سیاسی دست گروهکردند بهروستاها برود چون فکر میو مواد غذایی به

خود را از آن  افتد براي همین خیلی از روستاهاي مرزي مایحتاجمخالف می

کردند. مرز در این دوره عمالً کارکرد خود را از دست ز تامین میسوي مر

  داد و از آن سوي مرز کاالهایی مثل برنج، آرد، بنزین و مواد شوینده 

شد و اغلب روستاییان حتی روغن مصرفی آشپزخانۀ مناطق مرزي وارد میبه

  ».کردندخود را از عراق تامین می

گیرد حکومت مرکزي این روستاها در اختیار دولت قرار میبا گذشت زمان و قدرت گیري دوبارة 

دلیل کنترل شود. اما بهکه باز مبادالت مرزي وجود دارد و کاالهاي مختلفی همچنان وارد میگو آن

بیشتر مرزها و رابطۀ خصمانۀ ایران و عراق، میزان این مبادالت کمتر است. برقراري آتش بس بین 

کویت، اعالم منطقۀ پرواز ممنوع در شمال ي بعد از آن مثل حملۀ عراق بهایران و عراق، و رویداداها

کند. عراق و قدرت گرفتن حکومت اقلیم کردستان، تجارت مرزي را در بانه وارد مرحلۀ جدیدي می
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دانند. چون بعد اي مهم و حیاتی در تجارت بانه میعنوان مرحلهاین مرحله را خیلی از پاسخگویان به

شود و این موجب نگرانی کردهاي عراق کویت حمله ور میایران و عراق، کشور عراق بهاز آتش بس 

شود که احتمال دارد بعد از کویت مقصد بعدي حمله، کردستان عراق باشد. همین امر باعث شد می

طرف کردستان عراق که روند تجارت صورت معکوسی به خود بگیرد و این بار کاالها از ایران به

  دهد:شود. کریم وضعیت این دوران را  این چنین شرح مییسرازیر م

کویت که بین ایران و عراق اعالم آتش بس شد، عراق به 1367از سال «

حمله کرد و دوباره مرز عراق باز شد چون عراق مورد تحریم قرار گرفت. این 

کشوري کرد، بهایران کاال صادر میتحریم باعث شد عراق که تا آن زمان به

رد کننده از ایران تبدیل شود و دوباره زمینه براي انتقال کاالهایی مثل وا

برنج، آرد، روغن و . . . فراهم شود. جنگ عراق و کویت نزدیک یک سال 

کشوري طول کشید و همین امر باعث شد کشور عراق از لحاظ اقتصادي به

  ».ضعیف تبدیل شود

  محمد صدیق نیز معتقد است که 

سرکوب مناطق عراق بعد از حمله به کویت، شروع کرد بهدر این دوران، « 

جا هم حمله شود. براي داخلی خود و کردهاي عراق ترسیدند که به آن

سمت بانه. این همین بسیاري از مردم سلیمانیه و پنجوین روي آوردند به

قضیه باعث شد مراودة اقتصادي بین بانه و سلیمانیه زیاد شود چون خیلی از 

فروختند. مسئلۀ خویشاوندي و مسیر جا مییل اضافی خود را اینها وساآن

کرد. در این زمان گندمی نزدیک بین این دو منطقه نیز این امر را تشدید می

آمد. بانه میجا نیز بهشد، از آنکه توسط یونیسیف از عراق وارد سلیمانیه می

د. این دوران سلیمانیۀ عراق شروع شاز بانه هم تجارت نفت و گازوئیل به

شد و کاالهاي بسیاري دورانی بود که بیشترین ماشین از ایران  وارد بانه می

  »شدجا وارد عراق میآورد. بسیاري از این کاالها از اینرا با خود می

  گوید:هم در مورد این دوران می» نجم الدین«

میالدي که در کردستان عراق جنبش صورت گرفت و حزب  1991از سال «

کاال زیاد شد و از کردستان عراق بیرون رانده شد، مسلماً احتیاج به بعث

اولین جاي مورد نظر هم ایران بود.  کاالهاي ایرانی آن زمان تا سرحد مرز 

  زدي احساس شهرها میترکیه، یعنی دهوك و زاخو رفت. اگر سري به

از کردي که در سنندج، کرمانشاه و سقز و بانه هستی. ایران توانست می

تمام نقاط طریق مرزهاي بانه و سایر مناطق کردنشین کاالهاي ایرانی را به
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جنوب کردستان و حتی جنوب عراق صادر کند. ما آن زمان سرباز اقتصادي 

کردستان و جنوب ایران بودیم و توانستیم بسیاري از کاالهاي ایرانی را به

کردستان عراق عراق معرفی کنیم. حتی ترکیه نیز که در آن زمان مخالف 

رفت، از نظر کردستان عراق میبود و هر لحظه امکان حملۀ نظامی ترکیه به

صورت ترانزیت از ایران وارد اقتصادي فعال بود و کاالهاي اقتصادي خود را به

  ».کردعراق می

مسئلۀ تجارت مرزي مسئولین ایرانی تصمیم گرفتند که به 1374با آرام شدن منطقه، در سال 

صورت رسمی در بیاورند. از این رو روسامانی بدهند و آن را از حالت غیر رسمی و قاچاق بهقاچاق س

بازارچۀ مرزي سیرانبند در شهر بانه تاسیس شد. نجم الدین که سابقۀ زیادي در تجارت شهر بانه 

  گوید: دارد، دربارة روند تشکیل بازارچۀ مرزي چنین می

  ي آقاي رفسنجانی امتیازات ، در دوران ریاست جمهور1374در سال «

شد و بانه هم از این امتیازات برخوردار شد. در همان مرزها دادهاي بهویژه

 60تا  55عنوان بازارچۀ پیله وري در قالب سال بازارچۀ سیرانبند بانه به

نفر عضو داشت. یعنی سه هزار  50فعالیت کرد. هر تعاونی تا تعاونی شروع به

هزار نفر  8تا 7ارچه فعالیت داشتند و رقمی هم حدود نفر مستقیماً در باز

هایی مثل کارگري، آبدارچی، راننده، صورت غیر مستقیم مشغول فعالیتبه

آشپز و کمک آشپز و . . . شدند. در آن زمان بازارچه زیر نظر مستقیم وزارت 

  ».کشور و تحت مدیریت فرمانداري بود و گمرك دخالت نداشت

آید و نخستین حساب میدر بانه تغییري بزرگ در اقتصاد منطقه به ایجاد بازارچه مرزي

  کند: کنند. کریم این دوران را این گونه تفسیر میپاساژهاي بانه کار خود را آغاز می

در این زمان مرز بانه عمالً به یک مرز وارد کنندة کاالهایی مثل خرما، «

د که گمرك نظارتی برآن شوپارچه، تلویزیون، چینی آالت و غیره تبدیل می

شوند. تر وارد میصرفهتر و مقرون بهندارد و در نتیجه کاالها بسیار ارزان

هاي گمرکی وجود دارد در این مشکالت ساختاري که در تعیین دقیق تعرفه

شود که بسیاري از بازاریان ایران بیایند و در مرزهاي بانه و دوران باعث می

ندارند که کاالها وارد بنادر اصلی و رسمی  مریوان مستقر شوند و تمایل

آید جا وضعیتی پیش میواردات کاال ندارد. در اینشوند. دولت هم میلی به

  ».که دیگر قابل برگشت نیست

  ، تغییراتی در مدیریت بازارچه 1377گذرد، در سال بعد از مدتی که از فعالیت بازارچه می

حالتی قانونی هاي بازارچه از حالتی سنتی بهه فعالیتشود کآید و تصمیم گرفته میوجود میبه
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موازات تشکیل بازارچه اما باز هم گیرد. بهتغییر پیدا کند و بازارچه تحت نظارت گمرك قرار می

کنند. در کنند و از این راه کاال وارد میاي فعالیت میمسیرهاي غیرقانونی و قاچاق وجود دارد و عده

شود، براي همین قسمت زیادي از واردات عراق وارد تر میها دقیقعرفهدوران اصالحات توزیع ت

  شود.مسیر اصلی یعنی مسیر گمرك می

  

  تجارت امروزي

آید و آن فرآیند آزاد سازي عراق وجود میتغییري اساسی در آن سوي مرز به 1381در سال 

گذاري است. کشورهاي مایهفهمد که عراق و مخصوصاً کردستان تشنۀ سراست. در این زمان دنیا می

ترین کنند که کردستان عراق امنکنند و مخصوصاً احساس میمختلف این وضعیت را درك می

ها درعراق  و کردستان عراق سرمایه بعد بسیاري از شرکتمنطقه در عراق است. از این زمان به

که یکی از تجار قدیمی  »ساالر«کند. کنند و صدور کاال به این مناطق افزایش پیدا میگذاري می

شهر بانه است دربارة این دوران و نحوة حضور آمریکا و متحدانش در کردستان عراق متنی را که در 

  گوید:کند و میهاي کردي مربوط به آن زمان خوانده است نقل مییکی از روزنامه

حلبچه آمد و بار کالین پاول، وزیر امورخارجۀ جرج بوش، در آن زمان بهیک«

گذاري قدر مشتاق سرمایهدانستیم که کردها آنفت ما تا االن نمیگ

اند. آن گونه که کردها با اقتصادي هستند. سران ما این را خیلی دیر فهمیده

ها هم استقبال نکردند. آغوش باز از ما استقبال کردند، حتی اسرائیلی

  ».  اسرائیلی که ما آن همه رویش سرمایه گذاري کردیم

عنوان یک توان آن را بهآورد. تاحدي که میوجود اق تغییري اساسی در تجارت بانه بهتحوالت عر

تجارت فراتر از مرزهاي اي که در آن تجارت بین عراق و ایران بهگسست مورد توجه قرار داد. نقطه

ه توان گفت از این زمان به بعد است که مناطق کردنشین و مخصوصاً بانخورد و میعراق پیوند می

خورد. اتفاقات عراق و حضور کشورهاي غربی و رونق بیش از پیش تجارت جهانی پیوند میبه

شود که بانه تغییراتی اساسی داري چینی و تغییرات سیاسی در ایران همه و همه موجب میسرمایه

ش ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دربارة نق»احمد«پیدا کند و بسیار از گذشتۀ خود فاصله بگیرد. 

  گوید:به بعد در تحوالت بانه چنین می 2003تحوالت کردستان عراق از سال 

توان گفت آن فرصتی که به لحاظ سیاسی و حاکمیتی در اقلیم می«

اي که بین بازرگانان بانه و رابطهوجود آمد، با توجه بهکردستان عراق به

وان دو عنبازرگانان کردستان عراق و مخصوصاً سلیمانیه وجود داشت، به

تجارت و طور غیر رسمی ورود بانه بهحلقه که با هم در ارتباط هستند، به
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بازارهاي جهانی را تسهیل کردند. وجود شرکاي اقتصادي و بازرگانی در 

سایر جاها داشت، کردستان عراق و ثبات نسبی که کردستان عراق نسبت به

  ین فضایی توان فرض کرد که در بصره هم چناین امر را موجب شد. می

جا ثبات سیاسی وجود بیاید ولی این اتفاق نیافتاد، چون در آنتوانست بهمی

شود گفت از این زمان به بعد بین و امنیتی کردستان عراق وجود نداشت. می

وجود بانه، سلیمانیه و چین یا بانه، سلیمانیه و دبی یک رابطۀ سه ضلعی به

  ».را پیدا کنند هاي این مثلث توانستند خودشانآمد. ضلع

بر اقتصاد و بازرگانی کردستان عراق  2003هم دربارة تاثیر تحوالت بعد از سال » محمد صدیق«

  گوید: می

شهرهاي کردستان عراق مثل هولیر(اربیل) و سلیمانیه و کالً  2003بعد از «

گیرد. در این دوره از اقلیم کردستان در خاورمیانه نقش جدیدي به خود می

شود و این کاالها در بصره یا از طریق ترکیه کاال وارد اقلیم می طریق بندر

مسیر غیر قابل تصرف است. از سوي دیگر برخی از بازرگانان اقلیم کردستان 

  ».  کنندروند و کاال وارد میکشور چین میخود مستقیماً به

ییرات سیاسی وري مشغول است نقش تغپیلهها است در بازارچه بانه بهنیز که سال» خلیل«

جاي دولت اصالحات در رونق تجارت قاچاق در بانه را چنین توضیح یعنی جانشینی دولت مهر به

  دهد:می

دورة چهار سالۀ اول ریاست جمهوري آقاي خاتمی تصویب شده بود که «

  توانند از کشورهاي دیگر واردات داشته باشند که ابتدا اقدام کسانی می

  اند اندازة کاالي ایرانی که صادر کردهنی بهصادرات کرده باشند. یعبه

میلیون دالر کاال صادر  5توانند کاال وارد کنند. براي مثال اگر من تاجر می

میلیون دالر  کاال وارد کنم. خیلی از  5همان نسبت توانستم بهام، میکرده

  هاي صادرات خود را جا واردات نداشتیم برگهمواقع ما چون از این

فروختیم. در کنار هاي شهرهاي دیگر مثل تهران، اصفهان و . . . میگانبازربه

کردیم. سازمان دارایی پرداخت میدرصد میزان واردات را نیز به 3این باید 

درصد افزایش  60درصد به  3اما در زمان دولت آقاي احمدي نژاد، این 

اما برعکس این خواستند با این کار جلوي صادرات را بگیرند. ها مییافت.آن

هاي داریی و گمرك باال رفت و در کار باعث افزایش قاچاق شد. چون هزینه

که کاال را از راه قانونی وارد کنم، از طریق قاچاق جاي ایننتیجه منِ تاجر به
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قاچاقچی کنم و نهایتاً یک سوم پول گمرك را بهصورت ضمانت وارد میو به

  ».دهممی

سمت رونق است. و از یک تجارت سنتی و محلی بهنان تجارت بانه روبهتا کنون همچ 1381از سال 

المللی در حرکت است. تجارت امروزي بانه از چندین لحاظ با تجارت و سوي تجارتی مدرن و بین

جاهاي مختلفی مثل اي بهکه اکنون تجار و حتی مغازه داران بانهگذشته فرق دارد. اول از همه این

کنند، بنابراین کاالها دیگر مثل جا کاال وارد میروند و از آنمالزي و . . . می چین، دبی، تایلند،

  گوید:باره میدر این» نجم الدین«گذشته از عراق و نهایتاً از ترکیه نیست. 

کردها را شرکت حمل و نقل مربوط به 50-  40تا االن حدود  2003از سال «

شرکت حمل و نقل هم  50-40کنند. و حدود داریم که در دبی فعالیت می

  ها کارشان این است که داریم که در چین فعالیت دارند. این شرکت

دهند. مترجم در اختیارش روند خدمات ارائه میجا میتاجرهایی که آنبه

شود افرادي گذارند و این باعث میها را در اختیارش میگذارند، و آدرسمی

تر خریدهایشان را انجام تر و آسانروند راحتکه از بانه به این کشور می

  ».دهند

در بانه شرکتی تبلیغاتی و بازاریابی تاسیس کرده است دربارة  1377هم که از سال » کمال«

  گوید:اي ها در چین میحضور بانه

شوند. به بعد یواش یواش تجار بانه وارد دبی و سپس چین می 80از دهۀ «

کردند ولی االن بیشتر از چین کاال وارد می ها اکثراً از دبی کاال واردابتدا آن

کنند. االن اگر بروي شهر گوانگژو، ایوو یا شانگهاي و بگویی اهل بانه می

شناسند. اصالً کار به جایی رسیده که اگر ها کامالً بانه را میهستم، آن

اي اي؟ همین قضیه باعث شده هفتهگویند اهل بانهبگویی ایرانی هستم، می

جا بیایند و مشغول معامالت تجاري شوند. ما نفر چینی این 4- 3حداقل 

نفر داریم که در چین و در شهرهاي ایوو، گوانگژو و  100االن حدود 

جا شرکت بازرگانی دارند و همسر کنند. این افراد آنشانگهایی زندگی می

  ».ها نیز اهل چین استبعضی از آن

اي این ه تنها محدود به چند قلم کاال بود و در هر دورهبانعالوه براین اگر در گذشته واردات به

کاالهاي خاصی نیست و هر کرد، اما االن تجارت بانه دیگر محدود بهموقعیت تغییر میکاالها بسته به

شود. جمال که خود کارمند است و در بازار هم مشغول تجارت کاالیی در بانه خرید و فروش می

  گوید:باره میاست در این
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که طرف بخواهد روي چه جا وجود دارد. بستگی دارد به اینهمه چیز این«

گذاري کند. هر آنچه که فرد در زندگی روزمره به آن احتیاج کاالیی سرمایه

  »شوددارد در بازار بانه یافت می

  گوید:هم در تایید این وضعیت می» احمد«

صورت و بهقبالً در دهۀ هفتاد تجارت مرزي فقط حالت کولبري داشت «

اي چیزي رایج محدود و مربوط به یکی دو قلم کاالي خاص بود. هر دوره

اي سیگار. در واقع هرکاالیی که اي شکر و دورهاي چاي، دورهبود. دوره

شد و بقیه در اولویت تقاضاي بیشتر یا کاربرد بیشتري داشت زیادتر وارد می

م تجارت بانه تغییر کرد. و ،  واقعاً سیست80بعدي قرار داشتند. ولی در دهۀ 

شد. حتی آن ور مرز یعنی در  سلیمانیه نیز بعد از کلیۀ کاالها وارد می

  ».نسبت گذشته فرق کرده استسیستم اقتصادي و تجاري کامالً به 2003

شود، تجارت جهانی و تنوع کاالهایی که اکنون در این شهر عرضه میعالوه بر پیوستن بانه به

کند، درصد افرادي است جارت امروزي را از تجارت سنتی در شهر بانه متمایز میجنبۀ دیگري که ت

هاي تولیدي تنها بخشی که در این کار مشارکت دارند. تجارت سنتی شهر بانه در کنار سایر شیوه

شد و درصد کمی از افراد به آن مشغول بودند اما امروزه برعکس شده است و کوچک را شامل می

صورت مستقیم و لب امرار معاش مردم شهر بانه است و درصد بیشتري از افراد نیز بهتجارت شیوة غا

  غیر مستقیم در آن درگیر هستند.

شغل کار تجاري و مخصوصاً بهساله،  گرایش مردم و مخصوصاً جوانان به 45، قاچاقچی»کاظم«

  کند:خود را چنین بیان می

ها وجود داشت که یکی از آنزمانی بود تو این بانه فقط ده نفر قاچاقچی «

شش نفر قاچاقچی دارد. خیلی زیاد شده -اي پنجمن بودم، اما االن هر خانه

تواند کارهاي ساختمانی انجام دهد، کار دیگري هم است. جوان امروزي نمی

بلد نیست. درس را هم که کنار گذاشته است. سربازي هم نرفته و از هر 

آورند، بازار و پاساژ به آن روي می طرف مشکل دارد. تنها کاري که همه

کنند و چه بالیی دانم مردم بانه اگر پاساژها نباشند، چکار میاست. نمی

  ».آیدسرشان می

هم که فارغ التحصیل رشتۀ اقتصاد است در این باره معتقد است که تعداد زیادي از » فرمیسک«

رهاي دیگر را مشغول کرده است. مردم شهر درگیر کار تجاري هستند و این تجارت حتی مردم شه

  گوید:او در این باره می
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توي این شهر پانزده هزار مغازه وجود دارد که در حدود هشتاد پاساژ قرار «

هزار نفر را فرض کنی که به این کار  15توانی حداقل دارد. یعنی شما می

از دانم خانواده هست که مثالً چهار نفر جرات میمشغول هستند. اگر چه به

- اعضاي آن در مغازه مشغول کار هستند. عالوه براین کولبرها، راننده ماشین

برند. ها و . . . هستند که این رقم را بسیار باالتر میها، حمالها، دست فروش

جا نه تنها همۀ مردم شهر بانه بلکه شهرهاي دیگر مثل سقز، بوکان، در این

  ». کار هستندمشغول بهمریوان، سردشت، پاوه، روانسر  و. . .  هم 

کار است، معتقد است هم که کارشناسی ارشد دارد و در آموزش و پرورش مشغول به» محمد«

بانه نیست و حتی روي شهرهاي دیگر و مشاغل دیگر  هم تجارت بانه برخالف گذشته تنها محدود به

  اعتقاد اوتاثیر گذاشته و افراد بیشتري را به خود جذب کرده است. به

جارت حتی روي شهرهاي دیگر هم تاثیر گذاشته است. حتی تاثیر ت« 

گذاشته است روي صنایعی که در مناطق آذري نشین و مثالً آذربایجان 

ها از بین بروند. االن بیشتر مردم آذري شرقی وجود داشت و باعث شده آن

جا وسایل چینی آیند اینجا براي دست فروشی یا میآیند اینآن مناطق می

  رفتند هاي قبل مردم بانه میفروشند. سالجا میبرند آنخرند و میمی

جاها براي کار در کوره خانه. ولی االن برعکس شده است. یعنی بازار بانه آن

  »  موجب شده صنایع کوچکی که در آن مناطق وجود داشت نیز از بین برود

که زنان هم در آن ت دارد و آن اینتجارت امروزي بانه با تجارت گذشته از یک نظر دیگر نیز تفاو

آمد اما امروزه حساب مینقش دارند. تجارت سنتی در بانه تنها مختص مردان بود و شغلی مردانه به

اند. اگر چه زنان تجار به نسبت مردان بسیار کم است و بیشتر محدود زنان هم وارد این شغل شده

  گوید:باره میم اجتماعی دارد در اینکه کارشناسی علو» شیدا«مشاغل فروشندگی است. به

نوع اقتصاد تجاري که در بانه شکل گرفته است، تاثیر چندانی روي زنان «

  اي از زنان هم هستند که وارد بازار تجارت نداشته است. ولی خب عده

کرد برود، مغازه باز کند و ت نمیرأسال پیش هیچ زنی ج 10اند. تا هشد

شش خانم هستند که مغازه دارند. اما -اساژي پنجکارکند. ولی االن در هر پ

اند. . . . ولی اند استفاده کنند زنان نتوانستهبه آن صورتی که مردان توانسته

توان گفت قبح این مسئله کمتر شده و دارد به یک موضوع عادي خب می

  ».شود.تبدیل می

  گوید:ارند میاي در بازار دهم دربارة نوع مشاغلی که زنان بانه» محمد صدیق«
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توانند در بخش قاچاق و غیر رسمی نقش واقعیت آن است که زنان نمی«

نام زنان بازرگان هم داشته باشند چون توانایی این کار را ندارند. چیزي به

هایی هم که نداریم که خودشان بروند چین، دبی یا کردستان عراق. حتی آن

کنند. ولی را از مرز وارد نمیکنند و کاالها مغازه دارند خودشان خرید نمی

کنند. مثالً در پاساژ ماد و اند و تجارت میاي وارد شدهدر قسمت بازار عده

گلستان، در حوزة خودشان یعنی پوشاك و لوازم آرایشی مشغول کارند و 

هاي آن ور پل(بخش برخی زنان هم خارج از بازار تجاري، یعنی در کوچه

  ». اندزنانه باز کردههاي وسایل قدیمی بانه) مغازه

که این نوع عالوه بر موارد فوق، تجارت امروز بانه از یک نظر دیگر هم متفاوت است و آن این

تجارت برخالف تجارت سنتی داراي فضایی خاص خود است. کاالهایی که در زمان تجارت سنتی 

امروزي تغییراتی فضایی را رفت اما تجارت فروش میشد، بیشتر در همان بازار سنتی بهوارد بانه  می

وجود آورده است و تقریباً شهر را به دو بخش تقسیم کرده است. بخش سنتی که در در شهر بانه به

شناسند و بخش جدید که آن هنوز بازار سنتی و قدیم وجود دارد، افراد تقریباً همه همدیگر را می

وجود آمده است. این رت امروزي بهدر دورة اخیر و مخصوصاً ده سال اخیر و در نتیجۀ رواج تجا

  شهر بانه اند و مسافرانی هم که بهبخش مدرن جایی است که اکثر پاساژها در آن احداث شده

  کنند. آیند اغلب از این مناطق دیدن میمی

که فروشندة لوازم الکتریکی است و از بچگی در بانه زندگی کرده است. دربارة تاثیرات » سعید«

  گوید:کالبد بانه می تجارت جدید بر

هاي اخیر بانه به دو قسمت تبدیل شده است که در نتیجۀ تجارت سال«

این ور «گویند. می» آن ور پل«و » این ور پل«مردم محل به این دوقسمت 

توانستند در آن شود که نمیبازار سنتی و بخش سنتی بانه را شامل می» پل

بود و جاي دستفروش، پارکینگ و  ها را بسازند چون ازدحام مردم زیادپاساژ

کسانی هستند که از » این ور پل«. . . وجود نداشت. از سوي دیگر مردم 

شان را اند و هرگز حاضر نیستند براي پول خانهجا ساکن بودهقدیم در این

هم فضاي زیادتري وجود » آن ور پل«پاساژ تبدیل کنند. اما تخریب و به

  خانه دارند، روستاییانی هستند که تازه  جاهایی که آنداشت، و هم آن

شان را خانه و شهر ندارند، راحت خانهاند شهر و چون احساس تعلقی بهآمده

  ».پاساژ تبدیل کردندفروختند و به

دنیا آمده است و شاهد تغییر و تحوالت چند سال اخیر شهر بانه است که در بانه به» فرمیسک«

  گوید:ی شدن شهر میدربارة تجربۀ خود از این دوبخش
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کنم. همیشه زندگی می» آن ور پل«هستم ولی االن » این ور پل«من اهل «

ام، که وقتی آن ور فلکۀ ساعت، یعنی با دوستانم این مسئله را مطرح کرده

کنم ولی جا زندگی میکه شش سال است که آنروم، با اینمی» آن ور پل«

این ور «وم. هنگامی که به شکنم وارد مملکت دیگري میباز احساس می

میان خویشاوندان کنم بهگردم، احساس راحتی دارم و فکر میبر می» پل

گویم خدایا اگر من چیزي خریدم و پول می» آن ور پل«ام. خود بازگشته

این ور «شناسم. ولی نداشتم، از کی بپرسم و قرض کنم؟ چون کسی را نمی

ز خیالم راحت است، چون دیگران ، حتی اگر صاحب مغازه را نشناسم با»پل

شناسند. بله بازار شهر بانه را به دو قسمت تقسیم کرده است.. . . من را می

ایم، اما براي این احساس بیشتر براي ما وجود دارد که از قبل ساکن بانه بوده

هر آمده این احساس کسی که تا دیروز در روستا زندگی کرده و االن به

برایش بهتر باشد. ولی ما حتی » آن ورپل«کن است وجود ندارد و حتی مم

  ».گوییم کوچۀ خودمانمی» این ور پل«به 

» حسین«شود. تر میتر بوده است و ظاهراً با گذشت زمان کمرنگاین تقسیم بندي قبالً پررنگ

  که کارشناسی ارشد جامعه شناسی خوانده و االن مدرس دانشگاه است در این رابطه معتقد است:

این ور «شود. االن تر میگذرد این تقسیم بندي کم رنگه زمان میهرچ«

پناه و خیابان هم پاساژهایی مثل پاساژ باران، پاساژ نویدي، رسول» پل

  کند. می» آن ور پل«جا را هم مثل اند که اینبیمارستان ساخته شده

رفت کمتر مربوط به آن ور و جا فروش میهاي قبل چیزهایی که اینسال

جا هم تحت تاثیر آن ور یشتر محصوالت ایرانی و یا محلی بود، اما االن اینب

قرار گرفته است. مغازه داران این ور مجبورند همان کاالهایی را بفروشند که 

ها است و اگر آن کاالها را آن ورپل وجود دارد. چون قدرت غالب با آن

  »  ؟توانند مقاومت کنندشوند. تا کی مینفروشند نابود می

مناطق آن سوي مرز یعنی اي تنها کاال را از این جا بهکه در تجارت سنتی تاجر بانهدر نهایت این

کرد و در اکثر مواقع حضور خود وي همراه جا کاال وارد میکه از آنبرد و یا اینکردستان عراق می

است و بسیاري از مواقع الزم  که شیوة ورود کاال تغییر کردهکاال الزامی بود، اما امروزه عالوه براین

دهد، بلکه نیست که خود تاجر همراه کاال باشد و کارها را از طریق اینترنت یا تلفنی انجام می

که » ناصر«گیرد که در گذشته اصالً معنایی نداشت. هایی مثل ثبت برند و . . . صورت میفعالیت

وجود آمده، این شیوة جدید را این رت بهیکی از تجاري است که معتقد در بانه نوع متفاوتی از تجا

  دهد:گونه توضیح می
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  اي تنها نقش انتقال دادن کاال را داشتند. یعنی در گذشته تاجرهاي بانه«

آوردند بانه، یا جاها وجود داشت میخارج از بانه رفته و کاالیی را که در آنبه

دادند. البته االن هم میخارج از بانه و مخصوصاً عراق انتقال از بانه کاال را به

روند جاهایی مثل چین و کنند و مثالً  اکثراً میها همین کار را میخیلی

دبی و گاهی کشورهایی دیگر مثل مالزي، اندونزي، تایلند و حتی کشورهایی 

کنند ولی االن تعدادي از اروپایی مثل آلمان، فرانسه و  کاال وارد می

  اسم خود برند ثبت ی مشغول کارند و بهاي علمشیوهاي بهتاجرهاي بانه

اسم جایی که من خبر دارم برخی از برندهایی که تا االن بهکنند.  تا آنمی

اي هم توي ایران و هم توي چین ثبت شده است برندهایی تاجرهاي بانه

، المپ نما نور و دستمال 4، پرشیا فرانس3، دلونگی2، دلمونتی1مثل برند ناسا

اي است. عالوه براین عده 5یان و  کولر گازي اسپلیت جنرالمیکرو فایبر شا

نام خودشان هستند. با این کار انحصار دیگر در حال ثبت برندهایی دیگر به

نام وارد کردن و پخش این برندها تنها در اختیار کسانی است که آن را به

  ».اندخود ثبت کرده

بانه در زمان حاضر با گذشته بسیار تفاوت همۀ این موارد نشان دهندة آن است که تجارت شهر 

  تجارت جهانی پیوند خورده است.دارد و بانه به

روش کدگذاري باز و محوري، ها و تحلیل اطالعات مذکور بهها، تقلیل آنبعد از جمع آوري داده

هاي رشد و شکل گیري اقتصاد غیر رسمی در ترین زمینهمشخص گردید که چهار مضمون زیر مهم

  تان بانه است:شهرس

  

  مشکالت محیطی

هاي شهرستان بانه جغرافیاي طبیعی و موقعیت کوهستانی و جنگلی آن  ترین ویژگییکی از مهم

هاي کوهشهرستان بانه محصور به«گوید: در این باره می جغرافیا و تاریخ بانهاست. توکلی در کتاب 

هاي روج از آن مستلزم عبور از گردنهمرتفعی است که دور تا دور آن را احاطه کرده و  ورود و خ

). این وضعیت جغرافیایی و ناهمواري آن باعث شده است که مردم 15: 1363(توکلی، » مرتفع است

 
1. Nasa 
2. Delmonti 
3. Delonghi 
4. Persiafrane  
5. Split General  
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منطقه نتوانند همانند شهرهاي دیگر منطقه مثل سنندج، بیجار، قروه، و حتی مریوان کشاورزي را 

  ).3رونق بخشند (جدول 

  

  )1379هاي قابل کشت در  شهرهاي مختلف استان کردستان (سال ن):  مقایسۀ زمی3(شماره  جدول

  جمع  زمین آماده براي کشت  زمین آبی  زمین دیم  شهر

  53529  22808  7928  22793  مریوان

  23033  9329  5781  7923  بانه

  225341  97626  31251  96465  سنندج

  225570  107127  15623  102820  قروه

  325802  158721  11136  155945  بیجار

  89: 1390منبع: امین زاده، 

  

شود شهرستان بانه در میان شهرهاي استان کردستان ) مشاهده می3طور که در جدول (همان

کمترین زمین دیم، کمترین زمین آبی و کمترین زمین قابل کشت را داراست. در واقع در بانه 

رین، شوي، تال و . . . هاي بزرگ و قابل کشتی وجود ندارد و تنها چند دشت مثل دشت سودشت

گوي انتظارات و توقعات مردم باشد از سوي دیگر تواند پاسخوجود دارد که در وضعیت جدید نمی

هاي مهم بانه آن است که خاك آن بسیار سست و در مقابل سرما و رطوبت کم یکی از ویژگی

  همین دلیل همه ساله قابلیت کشت ندارد.) به17: 1363مقاومت است (توکلی، 

هاي مختلف با این وضعیت جغرافیایی شیوهاگر چه در طول تاریخ همواره مردمان این منطقه به

مشکالت جغرافیایی خود بی توجه نبوده و آن را اند اما مردم منطقه نسبت بهدست و پنجه نرم کرده

این، امروزه اند. عالوه برهاي مرزي دانستهتجارت و فعالیتعامل مهمی در گرایش بیش از حد خود به

ها و ها و از سوي دیگر کاهش قناعت و افزایش انتظارات، محدودیتبا افزایش ارتباطات و مسافرت

  مشکالت محیطی و زیست محیطی برجستگی بیشتري پیدا کرده است. این مشکالت محیطی 

گرایش کنندگان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و آن را یکی از عوامل کرات توسط مصاحبهبه

که فوق » احمد«دانند. تجارت مرزي و کارهاي خدماتی در گذشته و خصوصاً زمان حال میبه

  گوید:فروشی مشغول کار است در این باره میلیسانس باستان شناسی دارد و االن در  کتاب

اش و ارتفاع زیاد از سطح دریا، که خود خاطر وضعیت جغرافیاییبانه به«

متر ارتفاع دارد و حتی روستاهایی هم دارد که  1500تا  1400شهر حدود 

  متر از سطح دریا ارتفاع دارند، و نیز عدم وجود  1800-1700باالي 

هاي کشاورزي مطلوب و عدم کشاورزي مکانیزه و غلبۀ کشاورزي زمین
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معناي متداول بوده است و بیشتر مردم صرفاً دیمی بر آبی، فاقد کشاورزي به

رهاي تجارتی و خدماتی. چون کشاورزي و باغداري کاشدند بهمحدود می

خیلی محدود بود و حتی در حد تامین  مایحتاج خود خانوارهاي کشاورز هم 

نبود. براي همین قبل از رونق این تجارت، من کامالً یادم هست که وقتی 

  رفتند شد و همه براي کار میشد شهر خلوت میمدرسه تعطیل می

  ».داري و کار در کوره خانهبراي کارهاي باغ شهرهاي دیگر مخصوصاًبه

هاي کافی، مسئلۀ محیطی دیگري که عالوه بر موقعیت جغرافیایی و کوهستانی و فقدان دشت

وجود دارد، کمبود منابع آبی است. اگر چه این واقعیت وجود دارد که بانه، بعد از مریوان از بیشترین 

دلیل ) اما به20: 1391دار است (ایرانی و دیگران، میزان نزوالت جوي در استان کردستان برخور

شود و تنها در این شهرستان طور مناسب استفاده نمیهاي مناسب از این نزوالت بهفقدان زیرساخت

شود و با افزایش جمعیت و یک سد وجود دارد که آن هم فقط براي امور شهري استفاده می

این شهر با کمبود آب و در نتیجه جیره بندي مواجه  مسافران در طول بسیاري از ماههاي سال مردم

  گوید: که بازنشستۀ آموزش و پرورش است در این مورد می» فتاح«هستند. 

ها و هاي چشمهتا چند سال پیش که سد بانه ساخته نشده بود، از آب«

رفت اما االن هم که این سد هدر میشد و بههاي بهاري استفاده نمیرودخانه

شود و توانایی ه، تنها از آن براي مصرف مردم شهر استفاده میساخته شد

هاي شهر تامین آب بخش کشاورزي و زراعت را ندارد. متاسفانه بیشتر آب

بانه از طریق رودخانۀ شهر، رودخانۀ شوي، رودخانۀ بوین و رودخانۀ نمشیر 

هایی از سال که مثالً شود. این سد حتی در بخشوارد کردستان عراق می

  ».تواند پاسخگو باشدبیست هزار مسافر در شهر بانه وجود دارد نیز واقعاً نمی

هم که بنگاه دار است در تایید وضعیت نامناسب جغرافیایی و کمبود منابع آبی در بانه » سوران«

که در بانه کار کشاورزي در بانه به دو دلیل عمده در ضعف شدید است. دلیل اول این«گوید: می

شود. در جا خیلی زود خشک و تمام میکه آب اینشت کمی وجود دارد و دلیل دوم اینمزرعه و د

  بهار در بانه آب زیاد وجود دارد اما در تابستان دیگر آب نیست. سدي هم تاسیس نشده که آن 

  ».هاي جاري را در اختیار کشاورز قرار دهدآب

مواجه است. بانه دورترین شهرستان انزواي جغرافیاي مسئله محیطی دیگري است که بانه با آن 

کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد و این دوري از مرکز مسایل و  240استان کردستان است و حدود 

وجود آورده است. امکانات و تسهیالت دولتی بهرسی بهمشکالت خاصی را مخصوصاً در زمینۀ دست

همین دلیل خیلی از مواقع شدید کرده است بهجاده نامناسب و پیچ در پیچ بانه نیز این مسئله را ت

ساکنان بانه به جاي ارتباط بیشتر با مرکز استان و شهرهاي اطراف با آن سوي مرز و مخصوصاً 



 1399بهار ، 1 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

58 

که طوريکنند، بهسلیمانیه ارتباط دارند و بسیاري از نیازهاي خود را از آن سوي مرز برطرف می

کنند تا تحوالت ایران و در ن سوي مرز را دنبال میتوان گفت ساکنان این شهر بیشتر تحوالت آمی

پذیرند. این مسئله در افتد تاثیر مینتیجه بیشتر از اتفاقاتی که در شهرهاي کردستان عراق می

که خود تجربۀ تدریس در » علی«کنندگان بارها تکرار شده است. براي مثال هاي مصاحبهصحبت

  گوید: ایید این وضعیت میهاي کردستان عراق را دارد در تدانشگاه

نظرم انزواي جغرافیایی بانه و فاصله جغرافیایی آن با سنندج باعث شده به«

که تحت تاثیر ایران باشد تحت تاثیر تحوالت عراق است که بیشتر از آن

باشد. به آن میزان که بانه از سنندج دور است از سلیمانیه دور نیست و 

ها به ايیه بر آن تاثیر گذار باشد. . . .بانههمین باعث شده که تحوالت سلیمان

آن میزان که با سلیمانیه ارتباط دارند با سنندج ندارند و ارتباطی که با 

هاي اداري است اما ارتباطی که با واسطۀ فعالیتسنندج وجود داره به

سلیمانیه وجود دارد بیشتر ارتباطی خودخواسته و فرهنگی است. من خودم 

  ».   امکنم به یک بانۀ بزرگ رفتهروم، احساس مینیه میسلیماوقتی به

روي هم رفته براساس نظر ساکنان بانه، وضعیت محیطی، جغرافیایی و اکولوژیکی بانه باعث شده 

هاي تجارتی و بازاري فعالیتاست که مردم از منابع طبیعی کمتر بهره ببرند و بیش از پیش به

  مشغول شوند.

  

  محدودیت منابع

ت طبیعی و جغرافیایی نامناسب شهرستان بانه، باعث شده است در طول تاریخ همواره وضعی

همین دلیل در طول تاریخ همواره مردم این دیار مجبور باشند خود را با طبیعت هماهنگ سازند. به

ة اند که از میان این دوشیوداري پرداختهداري و باغهاي دامفعالیتها بیش از کشاورزي بهايبانه

اي داشته است و بسیاري از نیازهاي ساکنان بانه، داري نقش بسیار برجستهسنتی هم، معموالً دام

داري بیش از هر چیزي شده است.  چون دامداري تامین میمخصوصاً در روستاها از طریق دام

). اما 93: 1390وفور در بانه وجود داشته است (امین زاده، نیازمند مراتع و درختان است و این به

نیازهاي  اي سنتی و کم بازده بوده و چندان نتوانسته است خارج از تامینشیوهداري بهاین دام

که خود کارمند ادارة » اقبال«دار، موجب درآمد زایی و سودآوري مناسب شود. خانوارهاي دام

  دهد:کشاورزي است این موضوع را چنین توضیح می

داري داشته است. البته رزي و دامبانه در قدیم بیشتر مشاغل کشاو«

کشاورزي محدود بوده چون زمین و اراضی کمتر بوده است. اما هرکسی که 
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در ده سکونت داشته، حداقل یک رأس یا دو رأس گاو داشته است و البته 

بیشتر براي مصرف مایحتاج خودش از آن استفاده کرده و کمتر مازاد آن را 

داري رسمی نداریم و فانه در شهر بانه دامشهر فرستاده است. االن متاسبه

صورت جز چهار واحد نداریم که آن هم بهمتاسفانه گاوداري صنعتی هم به

  ». مجتمع است

داري سنتی، مسئلۀ دیگر از نظر ساکنان بانه، فقدان صنایع دامهاي مربوط بهعالوه بر محدودیت

ها یکی از عوامل مهم که نظر بیشتر آن و کارخانجات دولتی و خصوصی در شهرستان بانه است. از

هاي تجارتی است همین نبود کارخانجات تولیدي و فقدان فعالیتزمینه ساز روي آوردن مردم به

که » فتاح«زیربناهاي اقتصادي دولتی و خصوصی مناسب در سطح شهرستان است. در این زمینه 

  ت معتقد است: نوشته اس صد سال تاریخ اقتصادي بانهکتابی هم تحت عنوان 

اگرچه چند کارگاه کوچک مثل کارگاه قند، شکالت، کفش پالستیکی، «

نجاري، کمد سازي، پالستیک سازي، المپ سازي، آرد، یخ و . . . در بانه 

توان گفت بانه از نظر صنعت و صنایع رفته میساخته شده است اما روي هم

ر کردنشینِ شهرهاي دیگپیشرفت چندانی نداشته است و حتی نسبت به

همسایه مثل بوکان و سقز بسیار عقب مانده است. و این درحالی است که 

شهرهاي دیگر ایران خود بسیار عقب آن شهرهاي کردنشین نیز نسبت به

طرف مرکز حرکت اند. واقعیت این است که هرچه از مرزهاي ایران بهمانده

  از مرکز  شود و برعکس هرچهکنیم، وضعیت صنعت و صنایع بهتر میمی

شود و ها کاسته میکنیم از تعداد صنایع و کارخانهطرف مرزها حرکت میبه

متاسفانه بانه هم چون در آخرین نقطه مرزي واقع شده است، براي همین 

  ».کمترین تعداد صنایع را دارا است

ي هاي شهر بانه مشغول خدمت است در تایید عدم سرمایه گذارهم که در یکی از بانک» جالل«

  گوید: در صنایع تولیدي و زیربنایی در شهرستان بانه می

متاسفانه در بانه سرمایه گذاري اساسی انجام نشده و براي همین عدة «

اند. متاسفانه اگر اتفاقی بیافتد و زیادي از افراد به تجارت و بازار روي آورده

  ور ها بیکار و مجبتوانم بگویم که اکثر جوانها بسته شود، میپاساژ

شوند.  بانه بغیر از پاساژها و بازار و تجارت مرزي چیزي ندارد. مهاجرت میبه

ها را جذب خودش بکند. بانه بینی که جواناي در بانه میشما چه کارخانه

مثل شهرهاي دیگر کارخانه سیمان داره؟ ذوب آهن داره؟ کارخانۀ بزرگ 

آن صورت هیچ نوع کارخانه داره؟ کارخانه تولید مواد غذایی داره؟ درواقع به 
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هایی جزئی داریم که افراد با سرمایه تولیدي در بانه وجود ندارد. کارخانه

هاي زود بازده (مثل تولید گوشت هاي بانکی در قالب طرحخودشان یا با وام

اند که البته اینها هم همه موفق نبودن و مرغ یا مرغداري) احداث کرده

  ». ها شکست خوردنبرخی

دلیل عدم سرمایه گذاري دولت در این شهرستان یت منابع در شهرستان بانه تنها بهمحدود

نیست بلکه بخش خصوصی نیز در این زمینه اقدامات چندانی انجام نداده است. سرمایه گذاران غیر 

سرمایه گذاري صنعتی در مناطق کردنشین و مخصوصاً بانه ندارند و بومی که معموالً رغبتی به

جاهاي دیگر دالیلی که در منطقه وجود دارد سرمایه خود را بهاران بومی هم معموالً بنا بهسرمایه گذ

  گوید:می» احمد«کنند. در این باره منتقل می

گذار جا سرمایهافتد. ما اینگذاري اتفاق نمیدر بانه متاسفانه هیچ سرمایه«

یا خرید و فروش که در بانک بگذارد، ندرت داریم که پول خود را عوض اینبه

  که در خط زمین و امالك باشد، بیایید و پول خود را کند و یا این

اندازي کند. مثالً بگوید من یک گذاري و مثالً یک خط تولید راهسرمایه

کنم و از قبل آن چندین نفر سرکار جا راه اندازي میشرکت لبنیاتی در این

اي دیگر را شاغل کند ند عدهتوابروند. واقعیت آن است که سرمایه گذاري می

  و موجب توسعه منطقه شود. از این دست افراد در بانه کم هست و شاید 

داري، یک تعداد انگشتان دست نرسد. البته اخیراً در بانه چند واحد مرغبه

ها کم اند اما اینواحد تولید لبنیات و یک واحد تولید المپ کم مصرف زده

  ».دهستند و فقط مصرف محلی دارن

  داري محدود، فقدان صنایع و عدم سرمایه گذاري بخش دولتی و خصوصی، در کنار دام

هاي توسعه و سرمایه گذاري هم معموالً در بانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از ظرفیت

هاي مهم، توسعه گردشگري و صنعت توریسم در این شهرستان است. این واقعیت دارد این ظرفیت

اندازه شهرهایی مثل سقز و سنندج داراي آثار تاریخی و باستانی براي گردشگران نیست اما انه بهکه ب

طور که گفته شد بانه از میزان بارندگی خوبی برخوردار است و همین مسئله طبیعت زیبایی همان

لیغ در امر دالیل مختلف مثل عدم سرمایه گذاري و تبوجود آورده است. اما متاسفانه بهدر منطقه به

حاشیه رانده شده و بیشتر وجه تجاري و بازار مرزي آن برجسته گردشگري، طبیعت زیباي بانه به

  گوید: در این باره می» حمید«شده و معروفیت پیدا کرده است. 

ایم تا کسانی که از گذاري نکردهما متاسفانه در زمینه گردشگري سرمایه«

هاي جا، در کنار خرید از جاذبهند اینآیشهرهاي دیگر براي خرید کاال می

جا هم لذت ببرند. براي مثال در هر والیت و سرزمین و شهري هرگاه این
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بخواهند یک کوه یا یک تپه مصنوعی درست کنند، باور کنید میلیاردها 

کنند تا یک تپه مصنوعی درست کنند و مردم میلیارد تومان پول خرج می

ز آن استفاده کنند و چشم انداز و منظره بتوانند براي گردش و تفریح ا

جا در جنوب شهر کوه آربابا را داریم که سرسبزو داشته باشد، اما ما در این

مرتفع است، در قسمت شرقی هم همینطور،کوه بابوس را داریم و در قسمت 

کابین ایم در آربابا یک تلهشمالی هم کوه دوزین را داریم. مثالً آیا ما توانسته

هاي شیک هاي زیبا و رستورانل و کوهها احداث کنیم؟ آیا ما پاركدر جنگ

ایم؟ متاسفانه در این زمینه سرمایه گذاري الزم انجام و زیبا احداث کرده

  ».    نشده است

عدم سرمایه گذاري در زمینۀ توریسم و گردشگري در منطقه بانه باعث شده است که تقریباً 

بانه سفر بکند و ات فراغت و دیدن طبیعت بکر و زیباي منطقه بههیچ نوع گردشگري براي گذران اوق

روند. این مسئله یکی از مواردي است که بسیاري بانه میدالیل تجارتی بهتقریباً همه مسافران بنا به

شوندگان به آن اشاره کرده و معتقدند که ما در بانه توریست فرهنگی نداریم و تنها از مصاحبه

که کارمند سازمان فرهنگ و ارشاد » هیوا«آیند توریست تجارتی هستند. جا مینافرادي که به ای

  گوید:بانه میاست دربارة قصد و هدف افراد از مسافرت به

در مورد توریسم ما معموالً چند نوع توریسم داریم اما االن بانه توریستی «

آیند براي بانه میدرصد افرادي که به 98نظرم که داره توریست تجاریه. به

جا وجود نداره. وقتی اسم توریست فرهنگی اینکار تجاري است. چیزي به

کنی. جا نگاه میدید توریست فرهنگی به اونروي بهاصفهان یا شیراز میبه

هاي گردشگري بانه چه چیزهایی است؟ فرضاً طبیعتش است. مسافرها جاذبه

بازار میان حداقل یک سر به آیند تا به این طبیعت سر بزنند. بلکهجا نمیاین

جا نیامده که بگوید براي دیدن فالن جاي بزنند. هیچ وقت توریستی به این

آیند. بانه ها میخاطر پاساژندرت. بیشتر بهام. خیلی بهگردشگري بانه آمده

خاطر وسایل آیند بهبه این خاطر مشهور شده است. مردمی که بانه می

  ».آیند. . می خانگی، کولر، ال سی دي و .

داري دامهاي مربوط بهدهد که محدودیتشوندگان نشان میدر مجموع تجربۀ زیستۀ مصاحبه

  سنتی، فقدان صنایع و زیربناهاي اقتصادي و عدم سرمایه گذاري بخش دولتی و خصوصی در 

یل با همین دلهاي اساسی روبرو باشد و بههاي مختلف موجب شده است که بانه با محدودیتزمینه

که مدرك » هادي«اند. هاي مرتبط با آن روي آوردهبازار و فعالیتورود بازار تجاري، اکثر مردم به
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  آید در تایید این وضعیت حساب میکارشناسی تربیت بدنی دارد، و االن یکی از بازاریان بانه به

  گوید:می

توان گفت بیش ی هستند ولی میآمار دقیقی وجود ندارد که چند درصد مردم بانه درگیر کار تجارت«

طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار تجارتی و بازار هستند. حتی از درصد مردم  به 90از 

کنند چون هیچ گونه کار اداري، آیند و از این فرصت پیش آمده استفاده میشهرهاي اطراف هم می

  ورند آکنم اکثر مردم، روي مییاي و صنعتی در منطقه ما وجود ندارد؛ براي همین فکر مکارخانه

  ».بازار آزادبه

  

  قرابت فرهنگی

ها و اشتراکاتی است که از نظر خویشاوندي با هاي خاص منطقۀ بانه، شباهتیکی از ویژگی

مردمان آن سوي مرز، یعنی مردمان استان سلیمانیۀ عراق دارند. وجود این بستر باعث شده است که 

ردمان دو سوي مرز بسیار زیاد باشد و مرز بیشتر یک وضعیت نمادین رفت و آمد و مراودات بین م

گویان مورد اشاره قرار گرفته کرات از سوي پاسخداشته باشد تا یک موقعیت واقعی. این مسئله به

  دادهاي آن سوي مرز  یاد است و معموالً از آن تحت عنوان یکی از دالیل تاثیر پذیري از روي

دند که به دالیل خویشاوندي، و اشتراکات فرهنگی مردم بانه بیشتر از آنکه با ها معتقکنند و آنمی

مردمان این ور مرز، یعنی مناطق کردنشین ایران احساس نزدیکی و شباهت داشته باشند، بیشتر با 

مردمان کردستان عراق و مخصوصاً استان سلیمانیۀ عراق احساس نزدیکی و همبستگی دارند. این 

شد که مردم به جاي دنبال کردن ا است که در جریان مصاحبه بارها مشاهده میجمسئله تا آن

در » هادي«کردند. براي مثال دادهاي کردستان عراق را دنبال میدادهاي سیاسی ایران، رويروي

  گوید:این باره می

گوید نه سنندجی کرد است و نه یک ضرب المثل قدیمی هست که می« 

این است که شهرهاي مرزي اینطوري هستند. چون  اي ایرانی. واقعیتبانه

پذیرند. جا تاثیر میها هستند و بیشتر از آنآن طرف هم همزبان این وري

جا مصرف آید و اینیعنی مثالً از نظر لباس بیشتر مدها از آن ور می

کنند. این تاثیر پذیري در مورد بانه خیلی بیشتر است.  مردم بانه خیلی  می

هایشان آن ور مرز ز رفت و آمد خانوادگی دارند و اقوام و فامیلبا آن ور مر

است و این خیلی تاثیر گذاشته است روي مردم بانه و فرهنگ و آداب و 

  ».شانرسوم

  گوید:هم که تجربۀ چند سال زندگی در کردستان عراق را دارد در این باره می» علی«
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انیه دور نیست و همین به آن میزان که بانه از سنندج دور است از سلیم«

مسئله باعث شده که تاثیر گذار باشد. حتی نوع فرهنگ، طرز صحبت کردن  

جا وجود دارد خیلی شبیه سلیمانیه است. وقتی من اي که اینو حتی لهجه

  ام.. . . البته کنم به یک بانۀ بزرگ رفتهروم احساس میسلیمانیه میبه

  جا و سلیمانیه هایی که در اینسري اختالفات هم وجود داره. تفاوتیک

دلیل داشتن کشورهاي مختلف است. ولی بانه از سلیمانیه وجود آمده و بهبه

جا، رفت و آمدهایی که بوده و تاثیرات زیادي گرفته. نزدیک بودن به آن

آمیختگی که از گذشته تا حال وجود داشته، حتماً تاثیر گذار بوده. آن میزان 

جا وجود داشته با سنندج نبوده و آن ارتباط هم که با از ارتباط که با آن

هاي اداري است ولی ارتباطی که با سنندج وجود دارد بیشتر بواسطۀ فعالیت

  ».جا هست، ارتباطی خود خواسته و فرهنگی استآن

در واقع باید گفت، در ذهنیت مردم بانه مرز جغرافیایی معناي چندانی ندارد. این مرزها بیشتر 

وجه نتوانسته است که پهنۀ فرهنگی واحدي را که وجود دارد هیچاداري و دولتی داشته و به کارکرد

  گوید:در این باره می» حمید«از هم جدا کند. 

روید تهران، موقع برگشتن یک رشته فرهنگ تازه با خود وقتی که شما می«

جا هم اینجا از نظر معاشرت، آداب و رسوم، برخورد و . . . خب آورید اینمی

جا هست که البته رابطۀ خویشاوندي با کردستان عراق دارند. یک مرزي این

اسم مرزه، چون اگر براي مردم اصالً مهم نیست و مرزي وجود نداره. به

کنند. چون با هم نسبت فامیلی میدان مین هم باشد باز مردم رفت و آمد می

راق) یکی است، لباس و خویشاوندي دارن. فرهنگ هردو (بانه و کردستان ع

جا مصرف و آداب ور سوم و . . . همه یکی است. اگر بري کردستان عراق آن

  ».جا تاثیر گرفتنکنه و مردم بانه هم از آنگرایی بیداد می

ساکنان بانه احساس  که دهدمی گویان نشان رفته بررسی تجربه و ذهنیت پاسخ هم روي

سوي مرز دارند و این قرابت خویشاوندي از نظر  خویشاوندي و شباهت بیشتري با مردمان آن

گویان یکی از عواملی است که زمینه ساز بسیاري از تغییرات اقتصادي است و باعث شده که  پاسخ

نسبت کمتر تحت تاثیر تحوالت بانه از تغییرات اتفاق افتاده در آن سوي مرز بیشتر تاثیر بپذیرد و به

کردستان عراق وارد ینه ساز ورود کاالها و اجناسی است که بهداخل مرزهاي ایران باشد و همین زم

  شده است.
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  روسنت دینی میانه

از نظر دینی بانه هم مثل سایر شهرهاي مناطق کردنشین و مخصوصاً منطقۀ اورامانات داراي 

یک سنت دینی میانه رو بوده است. این سنت دینی بیشتر در قالب تصوف قادریه و نقشبندیه جریان 

مسایل دنیوي، در برابر ورود بازار و دلیل زهدگرایی این جریان و کم توجهی بهاشته است و بهد

راحتی بازار و تجارت توانسته است در چند دهۀ اخیر تجارت مقاومت چندانی نشان نداده است و به

  گوید:در بارة سنت دینی موجود در بانه می» احمد«موقعیت خود را تقویت کند. 

اختیار اختیار الدینی، یعنی کسانی بودند که بهها معروف هستند به ايبانه« 

عبارت دیگر  این افراد  براساس عقالنیت اند، بهخود دین اسالم را قبول کرده

اند نه بر اساس زور و شمشیر. االن هم در سنجش کرده و دین را قبول کرده

تیار الدینی است. این شان اخهمین مناسبت فامیلیاي داریم که بهبانه طایفه

نوع دینداري میانه رو و اعتدالی بوده است. مثل بقیه مناطق کردنشین. این 

  . 2صورت دراویشبوده است یا به 1صورت شیخوخیتدینداري هم یا به

ي بازي کنند و هاي عمدهاند نقشجا در طول تاریخ توانستههاي اینشیخ

اند و هر دسته از افراد بر اساس اشتهسرا، افراد و . . . دبراي خودشان دیوان

اند افراد اند و هرکدام از شیوخ توانستهکردهافکار شیخ خاصی عمل می

اند که یا خاصی را گرد خود جمع کنند. از سوي دیگر، دارویش هم بوده

جا حتی شیخ عبدالقادر گیالنی یا شیخ کسنزانی بودند. مردم اینمنتسب به

از دنیا رفته احترام خاصی قایل بودند و براي رفع هاي براي شیوخ و خلیفه

  ».طلبیدندها استمداد مینیازهاي مادي خودشان از این مقبرها و شخصیت

مسائل این جهانی، در برابر خاطر تاکید بر امر آن جهانی و بی توجهی بهاین قسم سنت دینی، به

راحتی با آن خود نشان نداده و بهبازار و تجارت مرزي در چند دهۀ اخیر هیچ گونه مقاومتی از 

همین دلیل بسیاري از روحانیون وارد بازار شده و در آن مشغول فعالیت و هماهنگ شده است و به

  گوید:در این باره می» محمد صادق«اند. تجارت

تصوف همواره در بانه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و با آمدن این بازار «

تضعیف شده اما چندان مقاومت نکرده است. حتی ي اهم اگرچه تا اندازه

توان گفت تنها اند. میبرخی از روحانیون مربوط به این سنت، وارد بازار شده

رعایت اخالق بازار بازار، توصیه بهواکنش این سنت دینی از پیش موجود به

 
 فرقۀ نقشبندیه  .1
 فرقۀ قادریه .2
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اند. بوده است. روحانیون حقیقتاً نقش مهمی در یاد دادن اخالق بازار داشته

امور بازار و معامله کنند در مورد این مسئله که بهها شدیداً تبلیغ میآن

کنند و مردم را مساله نگاه میها از دید مذهبی بهکردن آگاه باشید. آن

-مردم میها بهاي سالم داشته باشند. آنکه معاملهکنند به اینتشویق می

ها دروغ نید و به آنگویند که اگر سر مسافر کاله بگذارید و بی احترامی بک

بگویید، نه تنها خودتان، بلکه کل منطقه و اهل سنت و کردستان را زیر 

  ».بریدسوال می

گویان سنت دینی موجود در بانه، عدم مخالفت جدي توان گفت بر اساس نظرات پاسخدر کل می

بازار رابطۀ مذهب بهبازار و تقلیل روحانیون این سنت با بازار، ورود برخی از روحانیون این سنت به

اي مهمی در تکوین و تداوم بازار داشته است هاي اخالقی جهت سازگاري با بازار نقش زمینهتوصیهبه

  داشت، مخالفت بیشتري صورت لحاظ دینی رادیکالی در بانه وجود که اگر سنت بهطوريبه

  کرد.        سمت و سوي دیگري هدایت میگرفت و بازار را بهمی

  

  بسترهاي تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمیمفاهیم و مقوالت اصلی مربوط به ): خالصه4ول (جد

  

  گیري نتیجه بحث و

هاي دیگر نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که پدیدة اقتصاد غیر رسمی نیز همانند همۀ پدیده

اي و شدت متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ملی، منطقهاراي تاریخ خاص خود است. تاریخی که بهد

آید، شرایط مرزي و جهت ورود وجود میجهانی است و با تغییراتی که در هرکدام از این سطوح به

  مقوالت اصلی  مفاهیم

ناهمواري منطقه، صعب العبوري منطقه، فقدان کشاورزي، کمبود منابع خاکی، 

موقعیت کوهستانی، کمبود زمین قابل کشت، محدودیت منابع آبی، انزواي 

  جغرافیایی

  یمشکالت محیط

کشاورزي و باغداري محدود، صنایع دامی محدود، صدور محصوالت دامی، فقدان 

صنایع، ضعف بخش خصوصی و دولتی، فقدان سرمایه گذاري در گردشگري، 

  توریست تجاري،  فقدان توریست فرهنگی

  محدودیت منابع

شباهت فرهنگی، تاثیرپذیري فرهنگی برون مرزي، روابط خویشاوندي برون 

  همیتی مرز، حس نزدیکی به سلمانیهمرزي، بی ا

  قرابت فرهنگی

دینداري انتخابی، دینداري اعتدالی، معروفیت دینی، سنت دینی تصوف، رابطه 

  مسالمت آمیز با بازار

  سنت دینی میانه رو
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شویم، یزمان حال نزدیکتر مکند. در عین حال مرور این تاریخ نشان داد که هرچه بهکاال تغییر می

واسطۀ شکل گیري نوعی اقتصاد جهانی و تقسیم کار بین المللی نقش عوامل جهانی در تغییرات به

که بسیاري از این تحوالت ناشی از گسترش بازار جاییشود. و از آنبازار و تجارت مرزي پر رنگتر می

توان در راحتی نمیهآزاد در برون از مرزهاي بانه است، در نتیجه این تغییرات ساختاري است و ب

هاي قرابت فرهنگی، مشکالت طبیعی و محدودیتها مقاومت کرد. از طرف دیگر با توجه بهبرابر آن

اشتغال در تجارت و از همه منابعی که در منطقۀ بانه وجود دارد و نیز مرزهاي زیاد و سابقۀ مردم به

کلی توان مرزها را به، مطمئناً نمیاندهاي زیادي که مردم در تجارت داشتهمهمتر سرمایه گذاري

بست و مانع از ورود کاالها و تجارت شد، چون این اقدام از سوي مردم و ذینفعان با مقاومت مواجه 

اي که همین االن هم با کنترل شده و پیامدهاي ناخواسته و بعضاً ناگواري خواهد داشت. مسئله

  انجامیده است.  هابرپروبلماتیک شدن وضعیت کولبیشتر مرزها به

هاي پژوهش حاضر با نتایج ایراندوست در زمینۀ نقش عوامل محیطی همچون کمبود یافته

امکانات زیربنایی، نرخ باالي بیکاري و فضاي مناسب براي قاچاق در کشورهاي همسایه همسو است. 

ن نتیجه رسیده ) در مورد شهر مریوان، به ای1390عالوه براین، همسو با نتایج پایان نامۀ قادري (

است که عوامل اکولوژیک، قرابت فرهنگی و خویشاوندي و تنگناهاي اقتصادي و معیشتی زمینه ساز 

) در 1393شکل گیري تجارت مرزي هستند. همچنین منطبق با پژوهش پیشگاهی فرد و دیگران (

رسمی  مورد مناطق مرزي کرمانشاه بر نقش عوامل دینی و محیطی در رشد و گسترش اقتصاد غیر

  هاي واکنشی آن مطمئناً یکی از گذارد. اما عوامل نهادي مرتبط با دولت و سیاستصحه می

هاي موثر در شکل گیري و تداوم اقتصاد غیر رسمی است که پژوهش حاضر (بر خالف سازوکار

خاطر تمرکز بر بسترها چندان بدان نپرداخته است، لکن ) به1398مهر و همکاران (مطالعه دانش

صورت جداگانه و خاص مورد مطالعه قرار گیرد. در مطالعۀ این امر هاي دیگر بهزم است در پژوهشال

  تواند بسیار راهگشا باشد و نشان دهد که چگونه مخصوصاً روش اتنوگرافی نهادي می

هاي مرتبط با آن ایفاي هاي دولت در زمینۀ گمرك در بازتولید مرزنشینی و پدیدهسیاستگذاري

  ه است.نقش کرد

هایی شناسایی سایر مکانیزمدر زمینۀ ارائه راهکار قبل از همه بایستی در مطالعاتی دیگر به

هاي پژوهش یافتهکه بهجاییپرداخت که در رشد و گسترش اقتصاد غیر رسمی نقش دارد. لکن تا آن

  زیر است:  قرارترین راهکارهاي سلبی و ایجابی حاصل از پژوهش حاضر بهحاضر مربوط است. مهم

تجربۀ ناقص صنعتی شدن در شهرهایی جایگزینی تدریجی اکوتوریسم به جاي تجارت: با توجه به -

هایی مثل حذف تجارت و در عوض مثل اراك، اصفهان، تهران و . . . بهتر است هیچ موقع سیاست

ارائه نشود. حل توسعه عنوان راههاي تولیدي و صنعتی در منطقه بهساخت کارخانهروي آوردن به

بلکه با توجه امکانات محیطی و جغرافیایی منطقۀ بانه، که از طبیعتی کوهستانی و سرسبز با مناظر 
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هاي اخیر، بهتر است سعی شود از این زیبا و جذاب فراوان برخوردار است، و معروفیت آن در سال

- گري اقدام شود، و بههاي تفریحی و گردشنفع احداث مکانانباشت سرمایۀ اقتصادي و نمادین، به

هاي زیبا، تله کابین، پیست رسوم محلی، ایجاد پاركتدریج این منطقه از یک منطقۀ تجاري به

بازار و مرز و تحوالت بین المللی را کاهش اسکی و . .  براساس معماري بومی و سنتی، وابستگی به

  مرحلۀ جدیدي  خواهد کرد. خواهد داد و با ورود گردشگران جدید، توسعۀ منطقه را وارد فاز و 

هاي عدم ایجاد منطقۀ آزاد تجاري: ایجاد منطقۀ آزاد تجاري در بانه، برخالف تفکر رایج و تالش - 

چندسال اخیر، مخصوصاً از سوي نمایندگان، نه تنها وضعیت موجود را بهتر نخواهد کرد، بلکه 

ضعیف بودن بخش اري، با توجه بهپیامدهاي منفی موجود را چند برابر خواهد کرد. منطقۀ آزاد تج

هاي اقتصادي و فرهنگی در منطقه، به جاي رونق بخش سنتی، اقتصاد سنتی و فراهم نبودن زیرساخت

  آن را کامالً محو خواهد کرد و بانه بیش از گذشته از لحاظ فرهنگی و اقتصادي لطمه خواهد دید. 

روس کرونا با مشکالت اقتصادي جدي واسطۀ تحریم و شیوع ویحمایت دولتی: اگرچه دولت به -

دست به گریبان است اما به عنوان یکی از راهکارهاي بلند مدت، دولت و نهادهاي دولتی باید بیشتر 

هاي اقتصادي و فرهنگی و تقویت تنوع فرهنگی کنند. درواقع تالش خود را صرف ایجاد زیر ساخت

بایست در همۀ ابراین توزیع درآمدها و ثروت میاي متکثر است، بنکه جامعۀ ایرانی جامعهجاییاز آن

هاي فرهنگی و جغرافیایی به یک اندازه باشد. تا زمانی که نوعی توسعۀ نامتوازن در جامعه پهنه

توان انتظار شود، نمیشویم میزان توسعه یافتگی کمتر میوجود دارد و هرچه از مرکز دور می

ۀ کولبري را نداشت. مطمئناً هنگامی که توسعۀ هایی همچون اقتصاد غیر رسمی و مسئلپدیده

ها وجود داشته ها و بیرون از استانجانبه در درون استانگرا، مشارکتی، عادالنه و همهمتوازن، شمول

هایی همچون اقتصاد غیر رسمی نخواهیم بود،  بلکه تقویت تکثر فرهنگی باشد، نه تنها شاهد پدیده

  اقتصادي نیز فراهم خواهد کرد. و مذهبی زمینه را براي شکوفایی
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