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يكي از برنامهها براي بهبود معيشت مرزنشينان ،پويايي اقتصاد نواحي مرزي است كه بهعنوان يك شـاخص
اصـلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز بهبود امرار معاش مردم مرزنـشين بـهشـمار ميرود.
اگر فرايند توسعه اقتصادي مناطق مرزي را كوششي هوشمندانه جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي مردم ساكن
مرز بدانيم ،نياز استان كردستان به فرايند توسعه بهخاطر پراكندگي منابع آب و خاک و سكونتگاههاي آن،
مشهود است .بنابراين ،هدف مقاله حاضر ،آگاهي از شرايط و زمينههاي توسعه اقتصاد مرزي در استان
كردستان ميباشد .تحقيق حاضر از نوع كيفي و به روش گراند تئوري صورت گرفته ،مشاركتكنندگان در
تحقيق كليه ساكنان نواحي مرزي استان كردستان (شهرستانهاي بانه و مريوان) كه شامل پيلهوران و
كولبراني كه در نواحلي مرزي استان بهصورت رسمي و غيررسمي در مبادله كاال شركت دارند و كليه ساكنان
نوار مرزي شهرستانهاي بانه و مريوان ميباشند .نمونهگيري به روش نمونهگيري نظري و تعداد كل نمونه
 01نفر بودند .ابزار جمعآوري دادهها در مراحل اول پرسشنامه باز ،و نيمهساخت يافته در مراحل بعدي بوده
است ،و براي اعتباريابي و پايايي معيار هاي باورپذيري (رابطه با پاسخگويان ،حضور در ميدان ،دقت در اجرا و
محققان حرفهاي) و اطمينانپذيري (آزمون تشخيص) استفاده شدهاند .مفاهيم مهم استخراج شده در فرايند
تحقيق فقر منابع درآمدي منطقه ،نگاه منفي به كولبري ،بيكاري شديد ،تعلقات خانوادگي ،غلبه ذهنيت كنش
مرزي و اهميت سرمايه اقتصادي بودهاند .مفهوم هسته نهايي نيز تأثير فقر محيطي و غلبه زيست جهان
خاص مرزنشينان ميباشد.
توسعه ،اقتصاد مرزي ،زيست جهان مرزنشينان ،ذهنيت كنش مرزي ،فقر و بيكاري.
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دگرگوني و تطور در ماهيت ،كليت و يا ابعاد متنوع پديدههاي اجتماعي در برهههاي زماني
گوناگون براي هر جامعهاي ،واقعيتي انكارناپذير و قابل مطالعه است ،چون در كل ،تصور
جامعهاي ايستا و فاقد تغيير ،امري غيرمنطقي است .تغييرات در ابعاد گوناگون جوامع در
پيوستاري از مناسبات برهمكنشي و روابط علت و معلولياند و پديدههاي اجتماعي حاصله از
آنها نيز ماهيتي چندبعدي و چندعليتي دارند .مجموعهاي از عوامل گوناگون باعث ميشود
تا تالشهاي صورت گرفته براي درک ماهيت اين تغييرات و پديدهها ،با همديگر تمايزاتي
جزئي و حتي بنيادي داشته باشند .نظريههاي اجتماعي راجع به درک اين تغييرات نيز از
زواياي متفاوتي به پديدهها مينگرند .در كنار ابعاد فرهنگي ،سياسي و اجتماعي ،يكي از ابعاد
هر جامعهاي ،نيازهاي اوليه معيشتي افراد آن جامعه يا به زبان تخصصيتر ،بعد اقتصادي آن
جامعه است كه مبرا از تغيير نيستند .شيوههاي معيشتي افراد نيز مبتني بر ضرورتهاي
مكاني ،زماني و پيشرفتهاي تكنولوژيكي و فرهنگي ،داراي خاستگاهها و صورت و محتواي
متفاوتي هستند (قادرزاده و همكاران.)90-93 :0921 ،
توسعه عبارت است از تغيير در ساختارهاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي به
گونهاي كه نه تنها رشد كمي جامعه را بههمراه داشته باشد ،بلكه تغييرات كيفي در شيوههاي
زندگي ،رفاه اجتماعي ،بالندگي فرهنگي ،زيرساختهاي اقتصادي و جز آن را فراهم آورد
(بنيانيان .) 09 :0913 ،براي تحقّق توسعة پايدار ،ضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و محروم
در سطح ملّي به لحاظ برنامههـاي توسعهاي از حقوق توسعهيافتگي برخوردار باشند (طالب،
 .)990 :0921يكي از برنامهها براي بهبود معيشت مرزنشينان ،پويايي اقتصاد نواحي مرزي
است كه بهعنوان يك شاخص اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز بهبود
امرار معاش مردم مرزنـشين بـهشـمار ميرود بدين معني كه از اين طريق مردم ساكن در
نواحي مرزي كشورهاي همسايه ميتوانند در كنار هم و با يكديگر از فرصتها و منابع
مشترک استفاده نمايند و اين امر مـيتواند منجر به دوستي و تفاهم طرفين ،امنيت و رونق
اقتصادي و توسعه ،ايجاد فرصتهاي شغلي و شكلگيري يك نوع مزيت نسبي در مناطق
مرزي گردد (تاكاوو .)91 :9111 ،مرز ميتواند نقش رونقدهنده ،ثبات ساز و يا عامل ناامني

و بيثباتي باشد و جريانات اقتصادي ،اجتماعي و جمعيتي مرز ميتوانند تأثيرات زيادي داشته
باشند .اثرات منفي اين جريانات بر پيكر امور اقتصادي– بازرگاني كشور ،آشفتگي و ناامني
ساختاري و عدم ثبات جمعيت مناطق مرزنشين بـر كـسي پوشيده نيست .وجود چنين
تفاوتها و عدم تعادلهاي منطقهاي تأثيرات عمدهاي در رونـد توسعه مناطق مرزي بر جاي
گذاشته است .چنين واقعيتهايي است كه امروزه در دو سوي مرز باعث شده تا كشورهاي
همسايه در قالب اقتصاد مرزي كـه از شناخته شدهتـرين روشهاي توسعه اقتصادي مناطق
مرزي به شمار ميرود و ميتواند تحـولي اساسي در توليد ،ايجـاد اشـتغال ،تثبيت جمعيت
مرزنشين ،افزايش درآمد و نهايتاً توسعه پايدار ايجاد نمايد و بـه سـمت همكاريهاي متقابل
منطقهاي هدايت شوند ،اقدام نمايند (شايان .)19 :0919 ،اگر فرايند توسعه اقتصادي مناطق
مرزي را كوششي هوشمندانه جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي مردم ساكن مرز بدانيم ،بايد
اذعان داشت كه نياز استان كردستان به خاطر پراكندگي منابع آب و خاک و سكونتگاههاي
آن به فرايند توسعه بسيار مشهود است .همچنين با توجه به تعداد و افراد ساكن در مرز و
نوع تعامل آنها با مردمان آنسوي مرز ،تأثيرات اقتصادي ،فرهنگي و امنيتي ويژهاي را رقم
خواهد زد (محمدي .)00 :0919 ،امروزه اين نابرابريها به همراه شبكه غيررسمي يا قاچاق
كاال باعث شده است تا دولتها در سالمسازي مناطق مرزنشين به شيوههاي نويني از
همكاريهاي متقابل منطقهاي دست بزنند (محمودي .)01 :0919 ،اين گونه همكاريها در
قالبهاي مختلفي بكار ميروند كه نمونه نوين آن اقتصاد مرزي ميباشد .روابط تجاري و
تبادالت كااليي بين كشورهاي همسايه در محدوده مرزي توصيفكننده اقتصاد مرزي است.
بدين صورت كه جابجايي كاال در ميان كشورها و بدست آوردن بازار كاال جهت رشد ،توسعه
و ايجاد اشتغال و درآمد سرانه و ملي در سرلوحه برنامههاي دولتها از جمله ايران اسالمي
قرار دارد .در اين راستا ،آسانترين كسب بازارها ،بازار كشورهاي هـمسايه همجوار بهدليل
مزيت نسبي معين و از پـيش تعريف شـده است .و ميتوان با برنامهريزي مناسب از اين
ظرفيت مرزها استفاده نمود (پرنيان و همكاران .)0921 ،استان كردستان بهعنوان نمونه يك
استان مرزي ،همواره در برابر اين مسئله قرار داشته كه با توجه به شرايط مرزي ،جغرافيايي
و طبيعي و دوري از مركز ،چگونه ميتواند فرايند توسعه را در اين استان شتاب ببخشد.
اينجاست كه قابليت مرز بهعنوان يك پتانسيل مطرح ميشود .اما از آنجا كه در زمينه توسعه

مرز محور نه تنها در استان كردستان ،بلكه حتي در سطح كشور و منطقه هم مطالعات
خاصي بهصورت علمي صورت نگرفته ،بنابراين لزوم توليد نظريه در اين زمينه ،امري
انكارناپذير تلقي ميشود .توسعه اقتصاد مرزي در استان كردستان از مواردي است كه با
مراجعه به آراي نظري ،نميتوان براي آن مبناي نظري يافت .بنابراين در مقاله حاضر با
بكارگيري اين روششناسي كيفي و روش تئوري زميـنهاي ،با مراجعه به ساكـنان نواحي
مرزي استان ،بـه دنبال شـناخت شرايط علي و زمينههاي توسعه اقتصاد مرزي در اين استان
هستيم .پس با توجه به آنچه در باال آمد ،در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سئوال
هستيم كه :شرايط علي و زمينههاي توسعه اقتصاد مرزي در استان كردستان كدامند؟
توسعه اقتصادي از ديد تئوري پردازان اين حوزه متاثر از عوامل مختلفي بوده است .تئوري-
پردازان حوزه نوسازي با تأكيد بر فرايند مدرن شدن و تغيير از شرايط سنتي به سمت زندگي
مدرن نوعي تحول خطي را مد نظر داشتند .در حوزه اقتصاد كساني چون روستو و شومپتر
تأثير زيادي بر اين مكتب داشتهاند (هانت0929 ،؛ حكيمي و معبودي .)0921 ،يكي از
مكاتب ديگر مطرح در حوزه توسعه مكتب وابستگي ميباشد كه باران 0و سويزي 9گوندر
فرانك 9و والرشتاين 0و ...نمايندگان آن هستند .اين تئوريها كه با عنوان پارادايمهاي
نئوماركسيست نيز شناخته ميشوند هدف اصليشان نشان دادن ماهيت استثماري سيستم
اقتصادي جهاني ميباشد و انتقال و مبادله نابرابر بين مركز و پيرامون را عامل عدم توسعه
يافتگي داشته و بر اين باورند كه كارگزاران اين توزيع نابرابر در داخل يعني مالكان زمين،
بورژوازي تجاري ،مالكان سرمايه انحصاري و سرمايهداران خارجي با توجه به منابع درآمدي
خود عالقهاي به توسعه مداوم ندارند (هانت .)029-029-020 :0929 ،در كنار اين دو دسته
اصلي كه زيرمجموعههاي زيادي دارند تئوريهاي ديگري نيز وجود دارند .كساني چون
آمارتياسن كه بيشتر بر توسعه انساني و كاهش فقر و نابرابري و ارتقاء كيفيت زندگي تأكيد
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دارد (آمارتياسن )0920 ،و يا ديدگاه نهادگرايانه نورث 0كه بيشتر بر دولتها و ساختارهاي
سياسي و تحول آنها تأكيد مينمايد .در تئوري نورث براي رسيدن به جامعه بالغ حفظ امنيت
و پرهيز از آشوب و خشونت بسيار مهم است (نورث .)0920 ،ديدگاه روانشناختي و فردگرايي
نه به عنوان يك مكتب بلكه رهيافتي در حوزه توسعه است كه توجه به بعد رواني توسعه را
مورد توجه قرار داده است .ديدگاه كلي در اين مكتب عبارت است از تمركز روي توسعه افراد
انساني به عنوان پيش شرط هرگونه توسعه .در اين مكتب ،مك كله لند 9بر مشخصه نياز به
موفقيت بهعنوان انگيزه دروني براي بهتر انجام دادن وظايف تأكيد كرده است .در اين زمينه،
هگن و اينكلس 9برنوآوري و نوگرايي در افراد تأكيد كردهاند كه با ايجاد انگيزه موفقيت در
افراد و گرايش زماني به حال و آينده و باور به توانايي تسلط بر طبيعت الزامهاي فرهنگي را
بههمراه مـيآورد (حريري .)01-02 :0931 ،رويكرد مهم ديـگر طرفداران انديشه
پساتوسعهگرايي ميباشد كه نقد غربي مدرنيته ،نوعي رويكرد بوم شناختي ،توجه به محيط
زيست و اهميت دادن به جنبشهاي ضد جهاني منبع الهام آن ميباشند (قوام.)032 :0911 ،
در اين تحقيق تئوريهاي كه در فرايند توسعه اقتصادي بتواند با نوع توسعه اقتصادي در
استان كردستان همخواني داشته باشد ،اشاره ميشود.
يكي از الگوهاي توسعه همخوان با بحث تحقيق ،الگوي توسعه بومشناختي ميباشد.
توسعه بومشناختي سبكي از توسعه است كه در هر منطقه بومشناختي ،راهحلهاي خاص
براي مسائل ويژه آن منطقه در پرتو اطالعات فرهنگي و بومشناختي و نيازهاي فوري و نيز
درازمدت آن منطقه ميطلبد .در نتيجه ،اين امر با معيارهاي ترقي و پيشرفت و موارد خاص
سروكار داشته و انطباق و سازگاري با محيط زيست در آن نقش مهمي دارد .اين رويكرد كه
متاثر از پساساختارگرايي است بر رويكرد بومشناختي و فرهنگي خاص و هر كشور تأكيد
مينمايد .يكي از استراتژيهاي خاص اين رويكرد اين است كه بايد استفاده مؤثر از منابع
موجود در يك منطقه انجام شود بهگونهاي كه هم نيازهاي اساسي مردم آن مناطق تأمين
شود و هم به ساختار بومشناختي آن مناطق ضربهاي وارد نشود .با اين وجود ،استفاده مؤثر و
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كارا شامل مبادله نيز ميشود (هتنه .)919 :0929 ،0يكي از ويژگيهاي توسعه بومشناختي
اين است كه مورد پسند نخبگان حاكم نميباشد .اين توسعه بهصورت راديكال ،متفاوت از
استراتژيهاي متعارف با عناصر عامشان ميباشد :كار ،سرمايه ،سرمايهگذاري و غيره .اين
استراتژي برعكس ،مركب از اين عناصر است :گروه معيني از افراد و مردم ،با ارزشهاي
فرهنگي معين ،كه در منطقهاي معين با مجموعهاي معين از منابع طبيعي زندگي ميكنند
(همان .)910 ،اما براي بررسي بهتر و دقيقتر تأثيرگذاري اين نوع سياست بر فرايند توسعه،
توجه به قوميت عامل بسيار مهمي است .با توجه به نابرابريهاي اقتصادي كه در ايران
وجود دارد ميتوان تقسيم بين مركز  -پيرامون و حاشيه  -مركز را بر اساس الگوي حتي
قومي مشاهده نمود .در فضاي ايران ما با تبعيض مركز پيراموني مواجه هستيم كه در آن
افراد بر اساس سطح برخورداري از مزيت مذهب و قوم حاكم ،ميزان دسترسي متفاوتي به
امكانات و تسهيالت رفاهي و توسعهاي دارند و مناطق حاشيه كه اكثريت اقليتهاي قومي و
ديني در آن قرار دارند ،دچار نوعي تبعيض ساختاري شدهاند (آقاجانيان .)0219 ،هتنه نوعي
از منازعات در حوزه قومي و حتي توسعه را مختص به كشورهاي داراي اكثريت و اقليت
قومي ميداند كه خواسته يا ناخواسته يك گروه بهعنوان گروه غالب و مركز توجه معرفي
ميشوند و مراكز خاصي كه گروه قومي غالب در آن است بهعنوان مركز اقتصادي شناسايي
شده و مابقي نقاط حاشيهاي با توسعه نامتوازن مواجه هستند .اين نابرابري باعث ميشود كه
توجه دولت به مناطقي باشد كه طبقه دولتي اغلب از گروه قومي و نژادي آن است .اين
ناهمخواني سبب منازعات زيادي ميشود بهگونهاي كه آنها منازعات محتواي اصلي
استراتژيهاي توسعه ملي و نزاعهاي توزيع مجدد تحت كنترل دولت است (هتنه:0929 ،
 .)912-911اين تقابل منافع دولت و گروههاي حاشيهاي خصوصا در اقتصاد مرزي كه در
آن عالوه بر تسلط سياستهاي حاكميتي نوعي رانت وابستگي نيز حاكم است (ولي:0923 ،
 ،)09سبب شكلگيري فضاهاي اجتماعي و دوگانه و چندگانهاي ميگردد كه بر كليت
ساختار اجتماعي و اقتصادي منطقه تأثيرگذار است .در زمينه فضاهاي اجتماعي هانري لوفور
تحليل جغرافيايي ،تاريخي و نشانهشناسانه را درهم ميآميزد .او بر اين موضوع تمركز دارد
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كه جوامع گوناگون چگونه در طول زمان از فضايي خاص شده در شكل و نيز در معنا
برخوردار ميشوند .لوفور اين كار را با تمايز قايل شدن بين فضاي انتزاعي و فضاي اجتماعي
انجام ميدهد .فضاي انتزاعي از برخورد دانش و قدرت شكل ميگيرد .اين فضا ،فضايي
سلسله مراتبي است و به آنهايي مربوط است كه خواهان كنترل سازماندهي اجتماعياند؛ از
جمله حكمرانان سياسي ،شركتهاي اقتصادي ،و برنامهريزان .در مقابل ،فضاي اجتماعي
برآمده از پركتيس 0قرار ميگيرد؛ تجربه زيسته روزمرهاي كه در نتيجه كنش تمام اعضاي
جامعه ،از جمله حكمرانان ،بيروني و مادي ميشود .آنهايي كه از مدل فضاي انتزاعي
استفاده ميكنند پيوسته ميكوشند تا بر فضاي اجتماعي زندگي روزمره با تغييرات
هميشگياش حاكم شوند و آن را كنترل كنند ،در حاليكه فـضاي اجتماعي همواره از
مرزهاي تصور شده و شكلهاي تنظيم شده /برنامهريزي شده فراتر ميرود .دست آخر اينكه
هم فضاي انتزاعي و هم فضاي اجتماعي ،مستلزم سهگانگي 9هستند :تصويرسازي ذهني،
ادراک شكلهاي ساخته شده ،و پركتيس اجتماعي (لوفور .)90-91 :0921 ،لوفور ميگويد:
هرجامعهاي در چارچوب يك شيوه توليد معين پديد ميآيد و با ويژگي عجيب و غريب ذاتي
اين چارچوب ،فضاي خودش را شـكل ميدهد .پركتيس فضايي ،فـضاي جامعه را تعريف
مـيكند ،پركتيس فضايي فضاي جامعه را در برهم كنشي ديالكتيكي بهوجود ميآورد ،و
همچنين پركتيس فضايي در برهم كنشي ديالكتيكي مستلزم فضاي جامعه است .بهنظر
لوفور دولت فضاي جامعه را كنترل ميكند ،فضايي كه از نظر اجرايي كنترل شده و حتي
پليسي شده است .سلسله مراتب فضاها با سلسله مراتب طبقات اجتماعي همخوان است و
اگر هم گتوهايي براي همه طبقات وجود داشته باشند ،گتوهاي طبقه كارگر صرفاً از گتوهاي
طبقات ديگر ،مجزا و ايزوله شدهتر هستند .لوفور بر اين باور است كه فضاي بوروكراتيك در
تضاد با شرايط و پيامدهاي خودش قرار ميگيرد .زماني كه فضا داراي يك چنين سرشتي
است كه اشغال ميشود ،كنترل ميشود و معطوف به امر بازتوليد شدني است ،به زودي
خودش را در محاصره امر بازتوليدنشدني ميبيند؛ در محاصره طبيعت ،سايت ،امر محلي،
سطح منطقهاي ،ملي و حتي جهاني ،كنشگري ناپيوسته و چندگانه زيربنا ،خيلي زود بازگشت
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به فضاي پيشاسرمايهدارانه را مطرح ميكند .گاهي نوعي ضدفضا را پيشنهاد ميكند ،و به از
هم پاشاندن (يا منفجر كردن) تمام فضاهايي راه ميبرد كه از سوي عقالنيت دولتي-
بوروكراتيك سازمادهي ميشوند (لوفور.)99-90 :0921 ،
در كنار اين تحليل لوفور و هتنه رويكردهاي مختلف ديگري به كنش اجتماعي و
تصميمات انسان در فضاهاي خاص وجود دارد .با توجه به فضاي اجتماعي و تجربه زندگي
روزمره ميتوان به فضاي رويكرد تفسيري پرداخت كه در آن كنش سطح خرد مهم است.
در اين رويكرد ،انسان موجودي فعال ،خالق و معناساز تعريف ميشود كه پيوسته در حال
ساخت و ساز و نيز معنادار كردن زندگي اجتماعي و واقعيات اجتماعي روزمره پيرامون خود
است .بنابراين ،محيط اجتماعي بر خالف رويكرد اثباتي ،بهخوديخود فاقد معناست و توسط
انسانها از طريق الصاق معاني و نمادهاي عيني معنادار ميشود .اگر انسان موجودي خالق
و معناساز باشد ،بنابراين ،واقعياتي كه توسط وي ساخته ميشوند ،سيال ،شناور ،فاقد ساختار
و قواعد يكنواخت و غيرجهانشمول خواهد بود .براساس اين رويكرد ،واقعيات اجتماعي،
همواره در حال شدن هستند ،از آنجا كه انسانها خـالقانه واقعيات متفاوتي را ميسازند،
بنابراين هيچ مدل عام و فراگيري از واقعيات نيز وجود نخواهد داشت .بلكه اين مدلها
براساس موقعيتها ،وضعيتها ،شرايط و تجربيات افراد درگير متفاوت خواهد بود (بليكي،
 .)019 :9113عالوه بر رويكرد سطح خرد ،نوع ديگر رويكرد ،تأثير فضا بر زندگي انسان و
بازتوليد اجتماعي رفتار انساني ميباشد .در واقع انسان محصور در فضاي اجتماعي متاثر بر
زندگيش است .رويكرد سازهگرايي اجتماعي كه بر اصالت انسان در برابر اصالت محيط تأكيد
دارد ،بر اين باور است كه واقعيتها در فرآيند درک و تفسير انسانها و در خالل زندگي
روزمره ساخته شده و معنادار ميشوند .معناي توليد شده وابسته به بستر بوده و درون آن
بستر ،معنا مييابند .بنابراين ،نه تنها نحوه درک و فهم انسانها از واقعيتها اهميت دارد،
بلكه اينها اشكال متعددي نيز دارند؛ پس ما نه با يك واقعيت واحد و مشخص بلكه با
واقعيتهاي متعدد و گوناگون روبرو هستيم (محمدپور.)999 :0912 ،
انسانها بنابر تجربه زيستهشان داراي دانشي حسي راجع به امور معيشتي فردي و
عمومي زندگي خود هستند ،دانش الزم براي يك اقتصاددان و يك فرد عادي راجع به امور

معيشتي فردي و عمومي با هم داراي قرابت بسياري بوده و اين دانش حسي كه جزئي از
تجربه زيسته افراد عادي است لزوماً غلط نيست ،بلكه تا حدودي نسبت به دانش تخصصي
و تئوريك يك اقتصاددان غيرعلمي است .اقتصاد به خودي خود با بهره و نرخ سود و ميل
نهايي پسانداز و ضرر و هزينه توليد و اين قبيل موارد مرتبط است نه با تاجر ،كارگر،
كارفرما ،خريدار و فروشنده (شومپيتر .)00 :0931 ،پس ضروري است به معنا و فرآيند تفسير
معاني و كنشهاي انسانها در اجتماعهاي گوناگون با فرهنگهاي متفاوت توجه شود.
نواحي مرزي داراي فرهنگ ،نظام و قواعد زباني و رفتاري ويژهاي هستند .پديده تجارت
مرزي نيز يكي از ابعاد زندگي اقتصادي و گستره فرهنگي اين نواحي مرزنشين است.
چگونگي فهم عناصر متفاوت اين گستره فرهنگي بعد از مسئله چرخش فرهنگي ،تحوالت
متفاوتي در نظريههاي علوم انساني و رفتاري به دنبال داشته است .رهيافت نمادين كليفورد
گيرتز به گستره فرهنگ همراه با روششـناسي ويژهاش ،از جمله اين تـحوالت قـلمداد
ميشود .گيرتز فرهنگ را بهعنوان خردهنظام غالب جامعه عنوان كرد و براي اجتماع و
پديدههاي آن حالت متن گونهاي قايل بود كه براي شناخت آنها بايد بهشيوه تفهمي و
تفسيري و به روش مطالعات ميداني عمل شود.
رويكرد ذهن گرايانه گيرتز ،فرهنگ را به مثابه الگوي معاني نهفته در صور نمادين قلمداد
ميكند كه مجراي ارتباط و تشريك معاني و زيست روزمره افراد است ،تمام عناصر ،پديدهها
و كنشهاي معنادار از جمله اين صور نمادين هستند .بر اين اساس ،كنش تجارت مرزي نيز
مقوله عيني و از پهنه گستره فرهنگ مرزنشينها است كه به مثابه متني معنادار كه در عين
حال كه برساخته آدمي است ،قابل مطالعه و تفسير نيز هست و همين پديده تجارت مرزي
بهجاي اينكه بهگونه علي-كاركردي تكميل شده باشد به شيوهاي منطقي-معنايي انسجام
يافته است و همان ند نظام فرهنگي قابل تفسير است و بدين شيوه تجارت مرزي از نوعي
داللت و تفسير برخوردار است كه ماحصل كنشهاي خاص فردي و جمعي افراد درگير با آن
به شمار ميآيد .گيرتز ،زايش فرهنگ را پيامد نشانهاي شدن كنشها ،رفتارها و حتي كالبد
انسان عنوان كرده است؛ يعني تبديل يك كنش فردي به فرهنگ ،نيازمند تفسير آن كنش
در چارچوبي جمعي است (گيرتز .)000 :0239 ،يك رفتار فرهنگي (مانند تجارت مرزي) اگر

چه در ذهن فرد كنشگر (تاجر ،قاچاقفروش ،مامور ،مسافر ،كشاورز و غيره) حـضور دارد،
اما در عين حال در ذهن تـحليلگر آن رفتار (اقتـصاددان ،جامعهشناس ،انسانشناس و
غيره) نيز حاضر است؛ اما هر دوي اينها براي عمل كردن ،نيازمند بستر عمل ويژهاي هستند
و اين بستر كنش ويژه ،همان فرهنگ آنهاست .اين بسترهاي كنش و ارتباط به مثابه نظامي
از معانـي ،رمز و كدها در طي زمان به بسط ساخـتارهايي سيال از تفهم ميانجامد تا به
تحقق تجربههاي افراد در آنها ختم شوند .پس مسلم فرض گرفتن پديدهاي مانند تجارت
مرزي بهعنوان امري اليتغير متنفي است ،بلكه نظام معنايي متغيري است در ساختارهاي
سيال در زمانهاي متفاوت .اين نظام معنادار ويژه (موضوع ،عمل ،پديده ،ارتباط و غيره) يك
نماد است كه به صورت تجسم عيني و منظم ،جهت اظهار يك نظر و نگرش به كار ميرود
و در طي يك روند زماني بالنسبه طوالني بهصورت آن نماد ويژه درآمدهاند .اين اشكال
نمادين عالوه بر قراردادي بودن ،عمدي ،ساختاري و در عين حال ،حامل بودن ،زمينهدار نيز
هستند .بدين دليل در پس هر گونه كنش ،شيئي يا رابطهاي ،ميتواند يك نماد باشد به
شرط آنكه در يك تماس قابليت توليد معنا را داشته باشد .در پس نمادها معموالً نوعي از
اجتماع و وفاق عمومي قرار گرفته است و اين نمادها براي ارائه مفاهـيم و معاني بـه صورت
نظامهاي نمادين عمل ميكنند و واقعيتهاي تام اجتماعي را شكل ميدهند (ملكيصادقي،
.)00 – 91 :0912
نماد واحد و كليتر پديده تجارت مرزي به عنوان منظومهاي از نمادهاي ريز و كوچكتر،
نمايانگر شرايط حاكم بر منطقه و تجسم عيني نگرشهاي مردم منطقه به اين وضعيت
ويژه حاكم بر استان كردستان است و در ضمن بسترمند ،عمدي و قراردادي بودن ،حامل
ارزشهاي فرهنگي منطقه نيز هست .گيدنز با تأكيد بر عامالن آگاه و بازانديش معتقد است
كه نظريهپردازان واقعي اجتماعي ،اعضاي جامعهاند كه نظريههاي خود را در باب ابعاد واقعي
زندگي روزمره براساس تعامل و تجربههاي خود ،توليد و بازتوليد ميكنند (محمدپور:0912 ،
.)00
بهنظر گيدنز رفتارهاي عادي شده زمانمند افراد ،نه تنها در خالل زمان بلكه در
موقعيتها و مكانهاي فيزيكي هم امتداد داشته و همزمان به خلق موقعيتهاي اجتماعي

فيزيكي ملموس نيز منجر ميشوند .گيدنز اين تداوم كنـش در مكان را منـطقهاي شدن
ميخواند .در جريان تقاطع و همگرايي تعامالت در زمانها و مكانها ،ساختارهاي اجتماعي
قابل مشاهده پديد ميآيند؛ عناصر تشكيلدهنده اين ساختارها ،قواعد و منابع هستند كه
نظام معنايي مشترک يا طرز تلقي مشترک انسانها را فراهم ميسازند .قواعد عبارتند از
رويههاي مشترک عمومي شدهاي كه افراد آنها را درک و معنادار كرده و در شرايط گوناگون
به كار مي گيرند .منابع نيز تسهيالت و امكاناتي هستند كه براي انجام دادن ،رخ دادن يا
عمل كردن اتفاقات و رويدادها از آنها استفاده ميشود .قواعد مذكور كنشگران را به
رفتارهاي پيشبينيشدهاي كه در دنياي زندگي روزمره تشكيل شدهاند ،مجاب كرده و منابع
نيز به تناسب موقعيتها محدود بوده و يا داراي خصوصيات خاص هستند.
طبق نظر گارفينكل قواعد ساخته شده ،از نظم ويژهاي تبعيت ميكنند؛ اين نظم ضمني
زماني آشكار ميشود كه افراد به قواعد موجود پايبند نباشند .تنها در اين صورت است كه
مشخص ميشود قواعد موجود ،گرچه روزمره ،عادي و بديهي پنداشته و بهنظر ميرسند ،اما
از منطق كنشي خاصي پيروي ميكنند .اگر انسان موجودي خالق و معناساز تعريف شود و
نيز اگر واقعيات اجتماعي تماما برساخته اجتماعي انسانها باشند ،پس ما به تعريف فرهنگ
دست يافتهايم .بدين معنا كه فرهنگ نظام ميان ذهنيتي – معنايي و نمادين و بهطور كلي
شيوه زندگي مردم يك جامعه تعريف ميشود ،شيوهاي كه پيوسته توسط انسانها ساخته
شده و ياد داده ميشود .فراگرد ياد دادن و انتقال اين شيوهها در خالل زمان و نسلهاي
متعدد به آن خصلتي تاريخي ميدهد (هاراالمبوس و همكاران.)320 :9110 ،
در كل فرايند ساخت ذهنيت مرزنشينان ميتواند بعد معنايي و بعد ساختاري داشته باشد
كه اين دو بر يكديگر تأثيرگذارند .فضاي اجتماعي شكل گرفته در مرز ،برساخت واقعيت
تحميل شده بر آن است كه تمام ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي ايران را بر آن
تحميل مي نمايد .در قالب اين فضاي ساخته شده نوعي فضاي اجتماعي مبتني بر تجربه
زيسته ميتواند شكل بگيرد كه تا حدودي متفاوت از تحليلهاي متعارف اقتصادي و
اجتماعي موجود در حوزه توسـعه باشد .در واقع خاص بودگي مرز و اقتصاد مرزي ما را
واميدارد كه بيشتر متكي بر تعاريف و مفاهيم تئوريها باشيم تا كاربرد مستقيم اين كالن

روايتها كه بيشتر بازتوليد فضاهاي كالن اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ملي بود و كمتر به
حاشيهها و نوع كنش آنان پرداختهاند .در اين تئوريها مالک مهم ،فضاي اجتماعي و تجربه
زيسته ،كنش و فرهنگ برساخته شده ميباشد .همچنين ،قوميت و تفاوت در برخورداري از
نوع حاشيه و مركز تأثيرگذار است و از همه مهمتر اين است كه در دل اين كليتها ،مردمان
مرزنشين چگونه زندگي اقتصادي خود را ايجاد ميكنند و گونه آن را متحول ميسازند .توجه
به مكان و زمان نيز براي تحقيق مهم ميباشد چون كنشهاي افراد در مكان و زمان معني
مييابد و به نوعي امتداد زماني مكاني دارد و اين امتداد سبب ايجاد موقعيتهاي اجتماعي
ملموس ميشود كه بر كنشها تأثيرگذار است.

قادرزاده و همكاران ( )0921در تحقيقي با هدف كاوش در برساخت اجتماعي پديده تجارت
مرزي و چگونگي تفسير آن از ديدگاه مرزنشينان مريوان از طريق روش تئوري زمينهاي0 ،
مقوله بستر اكولوژيك ،تنگناهاي اقتصادي ،قرابت خويشاوندي و بين فرهنگي و سياستهاي
راهبردي واكنشي حكومتي را استخراج نمودهاند .براساس نتايج ،پديده تجارت مرزي
برساختي اجتماعي است و به مثابه امري تاريخي و بسترمند ،نتيجه واكنشها و تعامالت
مردمان منطقه به فرصتها و محدوديتهاي جغرافيايي ،معيشتي و اقتصادي ،فاميلي –
فرهنگي و سياسي است و تجارت مرزي از نظر مرزنشينان به مثابه واكنش و راهبرد
گريزناپذير به شرايط توسعهنيافته منطقه در ابعاد گوناگون درک و تفسير شده است .تعداد
نمونه اندک و عدم توجه به تعاريف افراد از امر هنجارمند و قانوني و نيز ،ناتواي و كم –
هميت تلقي كردن سرمايه فرهنگي در مقابل سرمايه اقتصادي از مشكالت اين پژوهش
ميباشد.
پورنظمي و زلفيپور ( )0912در پژوهش خود با تأكيد بر مفهوم بازار اذعان نمودند كه
بازار داراي جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بوده و مكاني است براي بخشي از
فعاليتهاي انساني .بنابراين ،عملكرد درست نهادهاي مرتبط و بهرهمندي از سرمايههاي
اجتماعي و اشتراكات فرهنگي ،فعاليتهاي اقتصادي ،نوع كاالهاي مورد مبادله ،همكاريهاي
متقابل اقتصادي ،اشتغال ،درآمد و حتي امنيت و ايجاد صلح و ثبات و غيره را در نقاط

مرزنشين و ساير مناطق همجوار آنها تحتالشعاع قرار داده و موجب توسعه و رونق بازارچههاي
مرزي ميگردد.
حاتم پرنيان و همكاران ( )0921در تحقيق خود در مورد استراتژيهاي توسعه مناطق
مرزي در اروميه-سلماس با استفاده از اسناد و مصاحبه با  91نفر از متخصصين مطالعات
مرزي به اين نتيجه رسيدهاند كه مناطق مرزي محروم هستند و از ظرفيتهاي اين مناطق
به درستي استفاده نميشود .اين تحقيق به طور همزمان ،توجه به محدوديتهاي منابع
كشاورزي و همچنين منابع خارجي و موقعيت مكاني را برجسته نموده و بر اين باور است كه
مي توان از ظرفيت مرزي اين مناطق استفاده كرد .نقد بر اين روش اين است كه بيشتر نتايج
و كار تحليل مبتني بر اصولي بديهي است كه نيازي به كار علمي ندارد و همچنين جامعه
مورد مصاحبه متخصصين ميباشند و نگاهي به بستر جامعه انداخته نشده و فهم درست از
فعاليت مردم منطقه ايجاد نشده و راهكارها دستوري و از باال به پايين است بدون اينكه
توانايي منطقه به ويژه مردم آن توجه شود.
فوزي حسين ( )9109در تحقيقي در مورد منطق آزاد تجاري بين تايلند و مالزي كه از
روش اسنادي و مصاحبه عميق با  19بازرگان استفاده كرده است به اين نتيجه رسيده كه
حدود  39درصد از افراد داراي خود كارفرمايي هستند .به نظر اين محقق ضعف ساختارهاي
كنترلي در بين منطقه آزاد بين دو كشور باعث ايجاد قاچاق و رونق آن ميشود ،همزمان 31
درصد تجارت و منابع تجاري و كاالها از تايلند ميباشد كه به صورت قانوني و غيرقانوني
انجام ميشوند .همچنين يكي از نتايج اين تحقيق اين است كه كمكهاي خانوادگي و
حمايت خانوادگي تأثير زيادي بر موفقيت زنان و مردان در اين منطقه دارد.
تمپل لنگ و همكاران ( )9103در تحقيقي به سفارش مجلس اروپا به بررسي تأثير
برگزيت بر قضيه ايرلند از لحاظ قانوني ،سياسي و اقتصادي پرداختند .بر اساس نتايج حاصل
از اين تحقيق اقتصادي و اسنادي ،برگزيت تأثير زيادي بر اقتصاد بريتانيا و وضعيت سياسي
آن خواهد گذاشت .از لحاظ اقتصادي تجارت مواد غذايي و خوراكي بين ايرلند جنوبي و
شمالي را با مشكل مواجه خواهد نمود ،اين امر ،نوعي بهرمندي از غذاي ارزان را به همراه
داشت و ميتواند مشكالت ديگري شود ،چون قبل از برگزيت مردم ايرلند شمالي راي به

ماندن در بريتانيا دادند ،اما از ديد اين متخصصان با جدايي بريتانيا از اروپا و ايرلند جنوبي،
امكان تجديدنظر در اين تصميم وجود دارد و تقاضا براي تردد راحت و برخورداري از تجارت
آزاد با اروپا ميتواند بر ايرلند ،بريتانيا تأثير بگذارد و آنان را ترغيب به تمايل به اروپا بنمايد.
راهكار ميتواند مذاكره بيشتر و حفظ تجارت آزاد با اروپا و ايرلند جنوبي باشد.
مجموعه تحقيقات نشاندهـنده اهميت مرز در امر اقتـصادي بين كشورها و تأثير زياد
آن بر مناطق مرزي است .قادرزاده نشان داده كه ساختـار اقـتصاد مرزي چگونه بازتوليد
ميشود و تمپل لنگ و همكاران نيز تأثير مرز ،قراردادها و خواستهاي تـجاري مردم و
دولتها را بر مرز و زندگي مناطق مرزي خاطرنشان كردهاند .ايـن تحقيقات نشان ميدهند
كه مرز ميتواند نوع خاص و متفاوتي از تجارت و اقتصاد را با مركز داشته باشد كه بر مردم
تأثيرگذار است و رفتار و خواست مردم نيز آن را تحت تأثير قرار ميدهد.

با توجه به اينكه هدف مطالعه حاضر شناخت شرايط علي و زمينهاي محرک توسعه اقتصاد
مرزي براي مرزنشينان استان كردستان ميباشد بنابراين ،از روششناسي كيفي و روش
تئوري زمينهاي براي انجام عمليات تحقيق بهره گرفته شده است .روش نظريه مبنايي يك
روش پژوهش استقرايي و اكتشافي است كه به پژوهشگران در حوزههاي موضوعي گوناگون
امكان ميدهد تا بهجاي اتكا به تئوريهاي موجود و از پيش تعريف شده ،خود به تعريف
تئوري اقدام كنند (منصوريان .)0: 0911 ،و همچنين با توجه به خاص بودن موضوع تحقيق
روش گراند تئوري ميتواند در اين زمينه روش معتبري باشد .همزمان با توجه به اين مهم
كه در اين تحقيق ،محققين به دنبال پاسخ به سوال چرايي و علل توسعه اقتصاد مرزي
بودهاند ،در اين راستا ،روش تئوري زمينهاي مناسب است .تئوري زمينهاي زمينهمحور و
فرايندمحور است و طرفداران تئوري زمينهاي درجستجوي يك تأثير و تأثر مداوم بين
گردآوري دادهها و تحليل تئوريكي هستند .تئوري زمينهاي بهعنوان يك استراتژي نظريه
سازي و سازهشناسي در تحقيق علم اجتماعي قلمداد ميشود كه به جاي مفهومسازي يك
دليل قبلي كه توسط محقق طرح گشته است ،بر معاني كه از مطالعه پديده ظاهر ميشود،
تمركز دارد (گارسون .)301 :9101 ،مصاحبـه عـميق ابزار جمعآوري دادهها بوده و از

پرسشها و سواالت نيمهساختيافته براي دستيابي به مفاهيم و رسيدن به عمق معنايي
استفاده شده است .از سواالت مصاحبه نيمه ساختيافته براي بازسازي نظريههاي شخصي
درباره موضوع مورد مطالعه استفاده ميشود (فليك .)039:0913 ،از ويژگيهاي مثبت اين
روش اين است كه مصاحبههاي كيفي ،بهخصوص شكل ژرف آن ميتوانند به معاني و
تفسيرهاي مورد نظر كنشگران اجتماعي و تعابير آنها از تعامل اجتماعي خودشان نزديك
شوند (بليكي .)910 : 0910 ،براي تجزيه و تحليل يافتهها هم از كدگذاري سه مرحلهاي
استفاده شده است .كدكذاري باز) ،مقولهبندي و ارتباط دادن بين دادهها و مقوالت (كدبندي
محوري) ،ساخت خط داستان كه مقوالت را به يكديگر مرتبط ميسازد (كدبندي گزينشي) و
پايان بخشيدن به آن با مجموعهاي گفتماني از قضايا است .جامعه آماري تحقيق كليه
ساكنان نوار مرزي استان كردستان در سال 0920در شهرستانهاي بانه و مريوان بودند كه
با روش نمونهگيري نظري و هدفمند تعداد  01نفر از افراد درگير در امر مبادله رسمي و
غيررسمي كاال در مرز به كمك مطلعين كليدي انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند .در
نمونهگيري نظري انتخاب نمونهها (نه تنها افراد بلكه دادهاي مورد نياز بعدي) با توجه به
تحليل دادههاي گردآوري شده پيشين شناسايي ميشود (ذكائي .)0910 ،مالک بسندگي
تعداد نمونه در اين تحقيق را اشباع نظري بوده است و زماني كه محققين با تكرار مفاهيم
مواجه شدند و نكته جديدي به فرايند تحقيق اضافه نشد ،جمعآوري دادهها متوقف گرديد .در
اين تحقيق براي انتخاب مصاحبهشوندگان ،تالش بر اين بود كه گوناگوني موجود هم در
ميان افراد و هم در ميان مناطق پيگيري شود .براي شناخت افراد درگير در فعاليت اقتصادي
مرزي ،بر اساس آشنايي محققين ،مكانهاي معلوم فعاليت اقتصادي مرزي رسمي و
غيررسمي و پرسش از مطلعين كليدي روستاهاي مرزي درگير در فعاليت اقتصادي مرزي،
نمونهها انتخاب شدند.
براي اعتباريابي و پايايي نيز معيارهاي باورپذيري 0و اطمينانپذيري انتخاب شدند.
باورپذيري با معيار باورداشتن به يافتههاي تحقيق ارتباط دارد .باورپذيري ميتواند از طريق

1- Credibility

حفظ و گسترش ارتباط با پاسخگويان ،مشاهده ديرپا و مصرانه ،زاويهبندي ،0دقت در اجراي
فنون كار ميداني ،شايستگي حرفهاي محقق و توجه به بنيانهاي فلسفي تحقيق كيفي
افزايش يابد .معيار اطمينانپذيري 9عبارت است از توانايي شناسايي جايي كه دادههاي يك
مطالعه از آن آمده ،گردآوري شده و به كار رفتهاند .راهبرد كليدي براي تأمين اطمينانپذيري،
آزمون تشخيص است .با يك آزمون تشخيص ،مسير روشن و ثابت بين دادهها و كاربرد آنها
مشخص ميگردد .بعالوه محققان كيفي ميتوانند اطمينانپذيري نتايج را از طريق روش
كنترل عضو افزايش دهند .كنترل اعضا يا اعتبار پاسخگو تكنيكي است كه به آن وسيله،
محقق فرضهاي خود را با يك يا چـند نفر از افراد مطلع تحت بررسي كنترل ميكند.

ميدان تحقيق حاضر ،مناطق مرزنشين استان كردستان ،يعني شهرستانهاي بانه و مريوان
است .استان كردستان به مركزيت شهر سنندج با وسعتي در حدود  92هزار كيلومتر مربع در
غرب ايران واقع شده است .اين استان از شمال به آذربايجان غربي و قسمتي از زنجان ،از
شرق به همدان و بخش ديگري از زنجان ،از جنوب به كرمانشاه و از غرب به كشور عراق با
 911كيلومتر مرز مشترک محدود شده است .براساس آخرين وضعيت تقسيمات كشوري
سال  0920اين استان داراي  01شهرستان 93 ،بخش 91 ،شهر و  10دهستان است .از مجموع
 0123آبادي استان ،تعداد  0399آبادي داراي سكنه و مابقي ،خالي از سكنه گزارش شده
است .شهرستان بانه داراي  0بخش 1 ،دهستان 900 ،آبادي و  0نقطه شهري بانه ،آرمرده،
كانيسور و بوئين سفلي ميباشد و شهرستان مريوان داراي  9بخش 0 ،دهستان 030 ،آبادي
و  9نقطه شهري مريوان ،چناره و كانيدينار ميباشد (فتاحي و همكاران.)0-9 :0921 ،

يافتههاي توصيفي نشان ميدهد بيشتر ساكنين نواحي مرزي درآمدي كمتر از دو ميليون
تومان دارند .از اين بين 91 ،نفر درآمد كمتر از  0111ميليون تومان دارند .از  01نفر شركت

1- Triangulation
2- Dependability

كننده در تحقيق  01نفر مدرک باالتر از ديپلم داشتند و  2نفر بيسواد و يا داراي سواد
ابتدايي بودند .كمترين رده سني كه با آن مصاحبه شده است  01سال ميباشد .در اين
تحقيق  03نفر مصاحبه شونده ساكن روستا و  99نفر ساكن شهر بودند.

بيسواد
تا پنجم
سيكل
ديپلم
فوقديپلم
ليسانس و باال
جمع

9
0
01
00
9
3
01

90-01
91-91
91-91
90به باال

2
09
09
1

01

911تا111
111تا0ميليون
 0تا 0/1ميليون
0/1تا9ميليون
دو ميليون به باال

0
00
1
0
2

شهر
روستا

99
03

01

استان كردستان با توجه به دادههاي مركز آمار ايران در سال  0921داراي رتبه ،91
استاني فقير و كمتر توسعهيافته در كشور بوده است .عالوه براين ،استان كردستان بازهم در
زمينه بيكاري با  00/9درصد بيكاري ،جزو استانهاي داراي آمار باال در بيكاري در ايران
ميباشد .اما در اين بين نكتهاي كه بدان توجه نميشود ،تقسيم فقر و بيكاري در بين خود
استان است .بر اساس دادههاي مركز آمار بازهم ميزان فقر ،هزينههاي خانواده و اشتغال و
درآمد در بين روستاييان كمتر از ساكنين شهرها ميباشد .در كردستان مناطق مرزي
اورامانات و بانه داراي مسيرهاي سخت و كوهستاني خشن ،بدون زمين زراعي مناسب بوده
و عدم دسترسي به جاده و بازار همراه با فقر زياد وضعيت را بدتر كرده است .بيشتر مردم اين
مناطق داراي معيشتي وابسته به كشاورزي ميباشند كه كفاف زندگي روزمره آنان را هم
نميدهد .در اين شرايط ،در فقدان بخش صنعت و ضعف بخش خدمات اقتصادي .براي
مناطق مرزنشين ،مرز و اقتصاد مرزي و بيشتر از همه كولبري ،تبديل به منبعي براي درآمد،
معاش و گذران زندگي شده است ،در اين ميان كولبري نه مختص به شهرهاي چون بانه،
مريوان و غيره بلكه كولبر و كولبرها افراد روستايي هستند كه در مناطق بسيار فقير مرزي
زندگي مي كنند و كاالها را بر دوش خود گرفته و از آن سوي مرز با مشقت به اين سو آورده

و توسط دالالن راهي بازارهاي تهران ،اصفهان ،بانه و ...ميكنند .بر اساس گفته اكثريت
افراد مورد مصاحبه در اين تحقيق ،عامل اصلي و كليدي در انتخاب كولبري ،فقر اقتصادي
شديد و نبود شغل مناسب يا حتي شغل با درآمد كم ميباشد .واژههاي بيكاري ،نبود درآمد،
نبود شغل ،امرار معاش بارها و بارها تكرار ميگردد .عالوه بر گفته خود كولبرها مشاهدات
محققين نيز مويد اين مهم ميباشد .سيماي منطقه مملو است از فقر و بيكاري .مصاحبه
شوندهاي به نام محمد ميگفت« :راستش من شغلي ندارم و چند سال كارگري كردم و به
جايي نرسيدم االنم از كولبري فقط نان بخور و نمير درميارم و مجبورم .اگه شغل بهتري
باشه و درآمد حتي كمي هم داشته باشه با اين شرايط كولبري ديگه به مرز نخواهم آمد».
يكي از مصاحبه شوندگان به نام خليل كه آرايشگر هم بوده و به كار پيلهوري مشغول است،
دليل كولبري خود را بيكاري و درآمد پايين و فقر ميدانست ،خليل كولبري را شغلي سخت
ميدانست و بر اين باور بود كه به دليل بيكاري زياد در منطقه ،خيلي از جوانان زود كارت
پايان خدمت خود را گرفته و ازدواج كردهاند و به دنبال كولبري با ماهي  111هزار تومان و
كمتر رفتهاند.
هرچند منطقه بانه و اورامانات در ميان تصور عامه را مناطقي با پوشش جنگلي و آب و
هواي مناسب شناخته ميشوند و شايد رفاه ناشي از رونق كشاورزي و وجود گردشگري در
اين مناطق نيز مورد تصور باشد .اما نكته مهم كه بدان توجه نميشود گردشگري و فقر خود
گردشگرهاي مراجعهكننده به اين مناطق است .نوعي گردشگري كه توان تغيير در چرخه
اقتصادي مناطق ميزبان را ندارد و لذا اين نوع گردشگري با آلودگي محيطي و زبالهسازي
همراه است( .يكي از افراد ميگفت :در منطقه ما چند روستا گردشگري هستن مثل اورامان
تخت و بلبر و پالنگان اما يك واقعيت اينه كه گردشگر درآمد زيادي درست نميكنه و چون
بيشتر گردشگرا فقير هستن منبع درآمدي براي ما نميشن تعداد معدودي از اين چند روستا
شايد تو بهار يا پاييز پولي از گردشگر دستشون برسه .پول كه به دست ما برسه از طريق اين
گردشگرا ناچيز و براي خيليامون صفره و به نظر من رونق درست نكردن) .اقتصاد كشاورزي
اين مناطق نيز بسيار ضعيف و ناكارآمد است و درصد مالكيت زمين به متر ميباشد نه هكتار
يا بيشتر .كشاورزي در اين مناطق نه زمينهاي هكتاري و آبي با محصوالت متنوع ،بلكه

باغ و در بسياري موارد درخت و چند درخت ميباشد (يكي از مصاحبه شوندگان كه ليسانس
عمران داشت ميگفت :پدرم باغ داشت و بعد از فوتش بين من و برادرانم تقسيم شد و االن
من  9درخت گردو به ارث بردهام) .حتي كساني كه كشاورزي نيز دارند و يا رستوران ،مغازه
و ...براي خدماتدهي به گردشگرها دارند ،از لحاظ مالي وضعيت مناسبي ندارند .به همين
دليل كولبري براي آنان نوعي شغل پرخطر و كمكي براي درآمد كم شغل اصلي ميباشد.
اغلب افراد ميگفتند« :كشاورزيمان كفاف زندگي را نميدهد» .يا «گردشگري و توريست در
اين مناطق محدود به چند ماه در سال است» .يكي از اهالي روستاي دزلي كه كارت
كولبري داشت ميگفت« :من االن كمي كشاورزي و باغ دارم و دوتا دانشجو دارم ديگه به
نظرتون بايد چكار كنم .چندين سال آوارگي كشيدم كارگري كردم به جاي نرسيدم .االنم تو
روستاي خودم همين كولبري كه شكر خدا (با خنده) اونم داره تمام ميشه ،برامون مونده».
رضا يكي ديگر از كولبرها ميگفت« :در اين روستا اگر كسي حداقل منبع درآمدي از
طريق كشاورزي و دامداري داشته باشد كار كولبري را انجام نميدهد ،چون اين كار خطر
جاني زيادي دارد».
فقر مادي ،فقر درآمدي ،بيكاري ،الزام شرايط ،نبود شغل جايگزين ،درآمد پايين،
وابستگي به مكان ،تأمين نيازهاي ضروري ،وابستگي به خانواده ،تأمين هزينه و درآمدي
براي استقالل مالي (استقالل مالي بيشتر مختص نوجوانان است كه كولبري را براي درآمد
خود و داشتن پول تو جيبي انجام ميدهند) مفاهيم استخراج شده در جريان تحقيق بودهاند
كه توانستهاند نوعي تبيينكننده رويآوردن به كولبري باشند .فقر منابع درآمدي منطقه
(گردشگري و كشاورزي) مقوله محوري است كه در اين بخش براي روي آوري به كولبري
استخراج شده و محققين بدان رسيدهاند .اما نكته مهم در زمينه اقتصاد مرزي ،تنوع شغلها
و سلسله مراتب شغلي است كه باعث رونق اين بازار ميشود .در اين بازار نوع شغل ،عمل و
دسترسي به منابع به نسبت سرمايه متفاوت است .دسترسي به سرمايه اقتصادي و اجتماعي
متفاوت در نوع كار قاچاق يا كولبري تفاوت ايجاد مينمايد در واقع كساني كه توان مالي
بااليي دارند و وابـستگي خاصي به نهاد يا سترمايهداران در مناطق مركز ايران دارند دالالن
اصلي هستند كه بيشتر بارها ،براي آنان است .افراد با سرمايـه اقتصادي كـمتر در نقش

واسطهگران منطقهاي و افراد كمتر برخوردار كساني هستند كه صاحب قاطرها و ماشينهاي
باري هستند و در نهايت فقيرترين قشر جامعه كه همه ساكن مناطق مرزي هستند ،كولبران
ميباشند كه بيشتر كار و خطر متوجه آنها است.
در اين مورد كيوان ميگفت« :كار داللي سرمايه هنگفتي ميخواهد .براي شروع حداقل
 111ميليون تومان سرمايه الزم است» .يكي ديگر از كولبرها از اينكه سرمايه تأثيرگذار
است ،صحبت ميكرد« :كسايي كه سرمايه بيشتري دارند بار ميبرند يا دالل ميشوند و
جنسها را ميخرند و به تهران ميفروشن».
عابدين هم ميگفت« :سرمايه داشته باشي چند قاطر ميخري و به كار مشغول ميشي و
يا اجاره ميدي» .يك كولبر ديگر ميگفت« :پشت اين بارهاي ما كه گردو هستش سرمايهدار
گردن كلفت تهراني كه كارخانه مواد شوينده داره هستش» .در مورد نوع شغل و در چارچوب
اقتصاد مرزي ،سرما يه جايگاه بسيار مهمي دارد و سرمايه مادي و اقتصادي قويترين عامل
در ايجاد نوع شغل است .هرچه سلسله مراتبي باالتر باشد ميزان برخورداري از سرمايه بيشتر
است و مخاطرات جاني و فيزيكي بسيار كمتر ميباشد .راس هرم اين سيستم به تجار اصلي
ساكن در تهران و شهراي بزرگ ايران يا افرادي در مريوان و بانه بازميگردد و سپس به
صورت سلسه مراتب هرچه ميزان سرمايه كمتر ميشود ،نوع شغل فرد متفاوت ميگردد.
تضمينكنندگان بار ميزان درآمد كمتري نسبت به دالالن دارند ،صاحبان قاطرها نيز به
نسبت سرمايه كمتري دارند ،رانندگان ماشينها در اين سلسله مراتب مردان جواني هستند
كه توان خريد يك ماشين تويوتا را داشتهاند و به ترتيب تا كولبرها .مفاهيم استخراج شده در
اين قسمت ،تأثير سرمايه بر نوع شغل ،جايگاه در سلسله مراتب بر مبناي سرمايه ،و ضد
ارزش شمردن داللي ميباشد .و مقوله محوري ان ،تأثير سرمايه اقتصادي است .يكي از
نكات مهم در اين تحقيق اهميت سرمايه مادي و كم اهميت بودن سرمايه فرهنگي است.
در بين افراد مشغول به كار هستند كه داراي مدرک دانشگاهي (كارشناسي و كارشناسي
ارشد) ميباشند.

اما عالوه بر وضعيت اقتصادي منطقه و توسعهنيافتگي و تأثير فقر ،تجارت مرزي جايگاه
مهمي در زندگي مردمان منطقه داشته است و حداقل در صد سال اخير كه دولت  -ملت
مدرن با ساختار جغرافيايي و سرحدات تعريف شده به وجود آمده ،نوعي ذهنيت بازرگاني در
ميان اين مردمان كه مرتبط به تجارت مرزي است ساخته شده است .در كنار فقر ،نبود
اشتـغال و ضعف كشاورزي و گردشگري يكي از مهمترين خصيصههاي مناطق مرزي
شكل گيري كنش رفتاري تجارت و فعاليت اقتصادي در قالب مرز است ،ذهنيت كنش مرزي
و فعاليت در مرز همخوان با وضعيت منطقهاي و انتظارات خانواده و حماالن است .مرز از
دير ايام به عنوان منبع درآمد شناخته شده و مردم بدان عادت نموده و در ذهنيت اين مردم
مرز به عنوان منبع كار و شغل و درآمد است( .بر اساس تجربه يكي از محققين به عنوان
مثال در  9روستاي منطقه دهگالن سه شكل از درآمد و كنش اقتصادي بنيان رفتاري و
آيندهنگري فعاليت اقتصادي مردم را شكل ميدهد در دهگالن روستاي بلبانآباد كه اكثريت
شغل معلمي دارند موفقيت در كنكور خوب است و در ميان جوانان تعريف معلمي و كارمندي
آينده اين جوانان را شكل ميدهد .در همسايگي بلبانآباد روستاي قادرمرز وجود دارد كه
شغل دانشگاهي و پزشكي و ردههاي باالي شغلي و همزمان باسوادي به دغدغه اصلي
زندگي مردم تبديل شده و اين روستا به نوعي باسوادترين روستاي ايران است با داشتن دو
نماينده منتخب در مجلس ،همزمان با اين روستا ،روستاي سيس در مرز آنها قرار دارد كه
مشاغل ساختماني و كارگري در تهران مالک اقتصادي ،زرنگي و آينده است و اكثريت
جوانان اين روستا به فعاليت در بخش ساختمان ،استادكاري و كارگري در تهران ،اقليم
كردستان و  ...روي آوردهاند و در تعريف مردم كارگري ،رشد در آن و يافتن تخصص در اين
زمينه نشان موفقيت است .بر اساس ذهنيت شكلگرفته در اين سه روستا سه نوع آينده و
فرهنگ كار مختلف شكلگرفته است) .منطقه مرزي و همين نوع ذهنيت كار مرزي يكي از
بنيانهاي فكري براي مردم مناطق مرزي و به نوعي فرهنگ اقتصادي و فعاليت اقتصادي،
همزمان موفقيت براي اين مردم است .عالوه بر عواملي كه ذكر شد ،شكلگيري نوعي نگاه
آيندهنگرانه بر اساس فعاليت مرزي ،سبب ايجاد كنش خاص و فعاليت مردم در اين نوع

اقتصاد ميباشد به گونهاي كه و زيست اقتصادي و حتي فرهنگي و هويتيشان بدان گره
خورده است .همانطور كه در نظرات خود كولبران هم آمد ،انتظار خانواده ،شناخت از مرز ،نوع
تعريف شغلي و آشنايي از بچگي با مرز و اقتصاد مرزي به نوعي همزاد افراد تبديل شده
است .به صورتي كه فعاليت در آن ،بخشي از فرهنگ كنش اقتصادي اين مردم ميباشد.
منصور ميگفت« :آدم بايد كار كنه ،اينجا مرز هست و از قديم بوده ،پدرم مرز كاركرده،
برادرم مرز كار كرده و منم كار ميكنم ،همه هم اينجا كار ميكنن و بيكارم باشم خوب
ميرم مرز براي كار ،خطر داره ولي طرف ميره كارگري هم خطر داره طرف راننده است خطر
داره .اينجا كار يعني مرز و عيب هم نيست» .بهروز ميگفت« :من كه رفتم سربازي و
برگشتم و ديپلم گرفته بودم ،پدر و مادرم اينجا بودن با دوستام ميرفتيم مرز و براي زندگي
خودمون پول درمياورديم و اينجا كار شده مرز ،چيز ديگه نداريم .يادمه بچه بودم آرزوم رفتن
به مرز و پول درآوردن بود» .شكلگيري ذهنيت اقتصاد مرزي داراي پيشينه تاريخي در
ميان اين مردم است .در فقدان صنعت و بخش خدمات ،و كشاورزي بسيار ناچيز ،داد و ستد
مرزي از دير ايام جايگاه ويژهاي در بين مردم منطقه داشته است و همه بر اين باور بودند كه
نزديكانشان و افرادي از خانواده مانند پدر ،پدربزرگ و  ...اين شغل را داشتهاند .نوعي غلبه
ذهنيت اقتصاد مرزي و ادامه آن البته به دليل شرايط مكاني و جغرافيايي و تأثير جبر
اجتماعي و اقتصادي ،باعث تقويت توسعه اين نوع اقتصاد در مرزها شده است .فعاليت در
اقتصاد مرزي به دليل مكان جغرافيايي و پيشينه انجام آن در اين مناطق نوعي عمل
اقتصادي ريشهدار است .مفاهيمي كه در اين زمينه در تحقيق به دست آمدند ميتوان به
ذهنيت تجارت مرزي ،تأثير جامعه ،تعريف شغل به نسبت مكان نام برد كه مقوله محوري،
غلبه ذهنيت كنش مرزي براي آن انتخاب شده است.

عالوه بر تعاريف باال و مفاهيم استخراج شده در زمينه نگاه به كولبري و دليل رونق اقتصاد
مرزي ،نوع خوانش و تعريف از پديده اقتصاد مرزي نيز مهم است .در برابر تعريف رسمي از
قاچاق و غيرقانوني بودن اكثريت فعاليتهاي اقتصاد مرزي در قوانين و گفتمان رسمي
دولت ،مردم منطقه و حتي استان تعريف متفاوت و مشروعي از انجام اين عمل دارند.

كولبري به عنوان يك منبع درآمد و اينكه به رفع نيازهاي اساسي افراد كمك ميكند ،تبديل
ب ه يك شغل بد اما مشروع در بين مردم منطقه شده است امري كه براي داللي ،قاطرداري و
مابقي شغلهاي اقتصاد مرزي صدق ميكند .به دليل اضطرار در معاش زندگي و اولويت آن
و همزمان عدم توجه دولت به اقتصاد و معيشت مردم ،زيست اقتصادي سبب شده است كه
سياستهاي دولت در اين زمينه ،تبعيضآميز و عامل فقر مردم محروم منطقه تلقي شده و
خواستههاي حاكميت در تعريف اقتصاد مرزي به عنوان شغلي غيرقانوني تبديل به مشاغل و
اقتصادي مشروع و حالل شوند .كولبري شغل مشروع و پرخطري براي مردم است و
همزمان ميتواند كمك هزينه در زمانهاي خاص براي بسياري از كساني كه درآمد مناسبي
را دارا هستند ،باشد .در تجربه زيسته ساكنان مرز ،انتخاب كولبري با تمام خطرات و
تهديدهاي ذكر شده فقط به عنوان يك اضطرار و در فقدان عامل جايگزين ،تلقي ميشود و
اين حكايت از نگاه منفي به پديده كولبري دارد .بنابراين ،در صورت فراهم شدن شرايط در
قالب ساماندهي تجارت مرزي ،افراد به راحتي از آن دست ميكشند و اين مهم به عنوان
محركي در زمينه توسعه اقتصاد مرزي ميباشد.
رسول ميگفت« :كساني كه اين كار را انجام ميدهند (كولبري) ،از انجام آن خجالت
ميكشند .نميگويند كه ما كولبريم ميگويند كه ما كارگريم( .اين كار نان در برابر جان
است) .بچههايي كه سنشان پايين است و فقط به درآمد حاصل از آن تمركز ميكنند،
دوست دارند .اما اونهايي كه بزرگترند نه ،دوست ندارند» .يكي از مصاحبه شوندگان مي-
گفت« :تحت تأثير اهالي روستا و دوستانم به كار كولبري روي آوردم .وي همچنين ميگفت
از درآمد كولبري راضي نيستم ،اما درآمد حاصل ازآن فقط بهتر از كارگريه» .در واقع كولبري
و بسياري از شغلهاي اقتصاد مرزي به دليل شرايط بد اقتصادي و معيشتي انتخاب مي-
شوند .يكي از افراد ميگفت« :رانندگي ماشين خيلي خطرناكه ،راستش اگه شغل خوبي
داشتم از اين كار دست ميكشيدم[ .باوجود] خطر تيراندازي ،تصادف ،چپ كردن و خيلي
چيزاي ديگه تازه امنيت بارهم با راننده هستش» .منفي دانستن كولبري ،مخرب بودن
فعاليت در اين اقتصاد ،و عدم امنيت جاني براي مقوله نگاه منفي به كولبري انتخاب شدهاند
و ميتوان گفت كولبري به عنوان پايينترين رده شـغلي در اقتصاد مرزي ،شغلي  ...تلقي

ميشود  .عالوه بر تعريف از كولبري نكته مهم در اقتصاد مرزي نوع خوانش مردم از پديده
قاچاق است .همانطور كه پيشتر گفته شد ،تعريف مردم متضاد با تعريف حاكميت از اقتصاد
مرزي ميباشد .آنچه نهادهاي قانوني و دولت آن را قاچاق و غيرقانوني مينامند ،مردم
منطقه قانوني و مشروع ميدانند .يكي از افراد در اين مورد ميگفت« :در دين اسالم حمل
پارچه و گردو و الستيك و اين چيزا كجا حرام اعالم شده؟ ما باور نداريم اينا غيرقانوني
باشن چه ضرري براي مردم منطقه داره ،دولت شغل نميده و كار نميكنه بعد ميگه زندگي
نكنيد گردو و پارچه وارد نكنيد .به نظر من اينا حرام و قاچاق نيستن» .يكي ديگر از افراد
ميگفت« :ما كه كار حرامي انجام نميديم ،به نظر من وارد كردن اسلحه و مشروبات حرامه
كه هيچكس اينجا انجام نميده چون حرامه و كسي هم جرات نميكنه وارد كنه .دروغه
ميگن مشروبات و اسلحه ميارن ،چون ما اينجا دنبال دردسر نيستيم ،با آوردن اين چيزا
همين درآمد كم خودمون هم به خطر ميفته» .يكي ديگر از افراد هم ميگفت« :امام جمعه
روستاي ما ميگه تو اسالم تجارت و آوردن غذا و پارچه و گردو ،الستيك و تلويزيون حرام
نيست ،حرام اينه مشروب بياري و يا مهمترش غذا براي زن و بچهات نداشتي باشي» .بر
اساس گفته افراد حاضر در تحقيق ،گفتمان ديني نوعي كمككننده براي سلب ويژگي منفي
از شغل و كار اقتصاد مرزي ميباشد .هرچند قوانين ايران بيشتر مبتني بر شريعت هستند اما
تعريف حرام و حالل و مضر و بد بر اساس اصل حرام تعريف ميشود كه مردم منطقه امر
حرام را چيزهايي مانند مشروبات ،مواد مخدر و اسلحه ميدانند ،مواردي كه عالوه بر منفور
بودن و حرام بودن از لحاظ ديني ،در صورت ورود باعث مشكالت و دردسر بيشتر در معابر
ميشود و به ادعاي افراد منطقه براي دوري از موانع قانوني و عدم جلوگيري از ورود كاال،
مردم منطقه اين كاالها را وارد نمينمايند .گفتمان حاكم بر مردم منطقه بيانگر مشروع بودن
و حالل بودن كار اقتصاد مرزي است و شرايط معيشت ،اين تعاريف را مهمتر و برجستهتر
نموده است .مفاهيم مهم در اين بخش ،تعريف ديني مثبت ،نفعمندي اقتصاد مرزي ،و غلبه
اضطرار بر تعريف ميباشد .مقوله محوري نيز در قالب واژگان «تقابل گفتمان تعريف فعاليت
مرزي مردم و حاكميت» ميتواند نشان داده شود.

مقوله نهايي و هسته استخراج شده از اين تحقيق «تأثير فقر محيطي و غلبه زيست جهان
خاص مرز نشينان» ميباشد .بسياري از افراد حاضر در تحقيق ،ناتواني در يافتن شغل و
درآمد را دليل روي آوري به اقتصاد مرزي دانستهاند .فقر ،ناكافي بودن درآمد كشاورزي و
توريسم و در كنار آن نبود صنعت ،فقري را ايجاد نموده كه به دليل نبود مشاغل افراد
ناچارند در بخشهاي مختلف اقتصاد مرزي كار كنند .همزمان مكان و تعلق مكاني بسيار
مهم است .اين مكان باعث خلق زيست اقتصادي و فرهنگي خاصي شده است كه با بسياري
از نوع زيستهاي اقتصادي متفاوت است .زندگي در كنار مرز و تبعيض و همزمان تنها راه
درآمد بودن مرز در كنار غلبه ذهنيت اقتصاد مرزي به دليل تداوم تجارت مرزي در نسلهاي
مختلف سبب شده كه اقتصاد مرزي به عنوان بخشي از ذهنيت تجاري و كاري اين مردمان
تبديل شود .و اين شرايط زيست باعث شده كه تعاريف مردم با تعاريف حاكميت از فعاليت
مرزي متفاوت و متضاد باشد ،امري كه تأمين معاش و دين تأثير زيادي بر بازتعريف و
تعريف فعاليت مرزي دارند.
ذهنيت تجارت مرزي،

تأثير سرمايه بر شغل ،سلسله

فقر ،بيكاري ،الزام شرايط،

تعريف شغل به نسبت

مراتب سرمايهاي ،ضد ارزش

نبود شغل جايگزين ،درآمدي

مكان (غلبه ذهنيت

بودن داللي (تأثير سرمايه

براي استقالل (فقر منابع

كنش مرزي)

اقتصادي)

درآمدي منطقه)

تعريف ديني مثبت ،نفع مند بودن

نگاع منفي به كولبري ،مخرب

اقتصاد مرزي ،غلبه اضطرار (تقابل

بودن كولبري ،عدم امنيت جاني

گفتمان تعريف فعاليت اقتصاد مرزي

(نگاه منفي به كولبري)

مردم و حاكميت)

هر رويدادي در بستري از عوامل شكل ميگيرد .جوامع انساني به نسبت منطقه جغرافيايي،
ژئوپولتيك ،نحوه اقليت  -اكثريت بودن ،ساختار حاكميت ،نوع اقتصاد و بسياري از عوامل
ديگر از يكديگر متفاوتند .اين تفاوت در عوامل موجود شكلدهنده به زندگي و زيست -
جهان آنان سبب نوع متفاوتي از شيـوه زيست اقتصادي -فرهنگي و اجتـماعي ميشود .پيده
اقتصاد مرزي به دليل خاص بودن خود توجه زيادي را در بعد نظريه پردازي جلب ننموده
است .كولبر ،مرز ،و تعاريف آن هر روز در رسانه توجههاي زيادي را به خود مشغول نمودهاند.
اما تئوريهاي اقتصادي از تئوريهاي نئورماركسيسم ،نوسازي ،پساساختارگرايي و  ...توان
تحليل درست اقتصاد خاص مرزي اين مناطق را ندارند .اقتصاد مرزي نوع خاصي از فعاليت
تجاري است كه در دل اقتصاد كالن تعريف ميشود و گاه با آن در تضاد است .در واقع به
دليل ماهيت دولت و حاكميت و سيستم تمركزگرا در ايران نهاد دولت بيشتر فـعاليت خود را
در مركز ايران متمركز نموده است و همانگونه كه آقاجانيان ميگويد نوعي تبعيض را نسبت
به پيرامون و اقليتها روا ميدارد .در اين فضاي متناقض بر اساس گفته هتنه ()0929
منازعات قومي در حوزه برنامههاي استراتژي توسعه ملي درست ميشود و بر اساس رويكرد
بوم شناخت گرايان و پسااستعمارگرايان به دليل تقابل دولت با مناطق حاشيه نوع الگوي
توسعه بومشناختي خاص شكل ميگيرد كه با خواست حكومت در تضاد است[ .در واقع بر
اساس نتايج و مفاهيم مقوله محوري ،تقابل گفتمان و تعريف متفاوت از اقتصاد مرزي نتيجه
اين تضاد است] .آنچه دولت و قوانين آن را قاچاق ميدانند ،زيست اقتصادي مردم و باور
مردم آن را الزم ،حالل و درست تلقي كرده و در اين فضاي تقابل است كه نوع كنش
خاص به نام اقتصاد مرزي شكل ميگيرد .كه دولت بر اساس فضاهاي ذهني در اختيار خود
سعي در برنامهريزي و حكم راندن بر منطقه و به دنبال كنترل مردم است اما فضاي
اجتماعي واقعي كه مرتبط با زيست جهان مردم است ،راه متفاوتي را ميپيمايد .تجربه
روزمره مردم نوع پراكسيس خاصي را ايجاد ميكند كه از مرزهاي تصور شده و برنامهريزي
شده ،فراتر ميرود .زيست مردم و شرايط واقعي اين مردمان يعني فقر و بيكاري زياد ،نبود
درآمد در بخشهاي مختلف كشاورزي ،گردشگري و فقدان هر نوع صنعتي در كنار ضعف

بخش خدمات آنان را مجبور ميكند كه در اقتصاد مرزي و كولبري كه مخاطرات زيادي
برايشان دارد شركت كنند .بيكاري ،فقر درآمدي ،تأمين نيازهاي ضروري ،كمي درآمد،
درآمدي براي استقالل مالي و ..مفاهيمي هستند كه بر فقر درآمدي منطقه را داللت ميكند
و اين مجموعه در كنار هم ميتوانند علل روي آوري به كولبري ،و اقتصاد مرزي و قاچاق
باشند .همانگونه كه گيدنز اشاره ميكند زمان و مكان بر رفتار و كنش كنشگران تأثير دارد و
مكان مرز و زمان حاضر با وضعيت معيشتي خاص سبب شده است در كنار عدم توجه دولت
به منطقه ،بيكاري و فقر زياد ،اقتصاد مرزي رشد پيدا كند كه براي مردم منطقه مخاطراتي را
در تقابل با دولت و نيروهاي قانوني ايجاد مينمايد .عملي كه دولت آن را به زيان اقتصاد و
منافع ملي ميداند؛ در اما انتخاب بين توان زيست و برخورداري از معيشت و مشكالت و
موانع قانوني قهريهاي ،بيشتر ساكنين جانب معيشت را ميگيرند .اين امر نكته مهمي است
كه قادرزاده ( )0921نيز در برساخت اجتماعي پديده اقتصاد مرزي بدان تا حدودي اشاره
نموده است .اما وضعيت مادي نميتواند تنها عامل اين نوع رفتار اقتصادي باشد .در كنار
اقتصاد ،تلقي مردم وتعريف آنان از قاچاق و حرام امري مهم تلقي ميشود .همانگونه كه
تفسيرگرايان ميگويند فرايند درک و تفسير انسانها در خالل زندگي روزمره ساخته ميشود.
فرايند تعريف مردم از پديده اقتصاد مرزي و فعاليت در آن در زندگي روزمره ساخته ميشود
و متاثر از باورهاي مردم است .تنها فعاليتي كه مردم منطقه براي خود حرام و منع ميدانند
بعد ديني دارد و آن هم مشروبات الكلي و مواد مخدر ميباشد و اسلحه نيز به دليل امنيتي
بودن و نيز ترس از امنيتي شدن منع زيادي دارد .خارج از اين تعريف ديني مردم ناتواني در
تأمين معاش خود را حرام ميدانند .در واقع معاش و تأمين آن بسيار مهم است و تعريف
مذهبي نيز به رونق و توسعه اقتصاد مرزي كمك ميكند .چون بر اساس تعاريف مذهبي
بسياري از كاالها حالل است و منع شرعي و اخالقي ندارد و دولت نيز نميتواند فردي كه
معيشت و درآمدش ناچيز و در خطر نابودي است ،به اصول اخالقي خاص خود ترغيب نمايد.
بنابراين ،در كنار نبود عامل اقتصادي قدرتمند كنترلكننده و محرک مذهب و تعريف از امر
درست و نادرست بر اساس مذهب و اولويت يافتن معيشت سبب ميشود كار در مرز
خصوصاً بخش قاچاق توجيه شود .عالوه بر اين موارد بايد شغل دوم بودن ،درآمد كمكي
بودن و  ...را اضافه نمود .اما اينها تنها عمالً بازتوليد و توسعه اين نوع اقتصاد مرزي نيستند،

بلكه ذهنيت اقتصاد تجاري و مرزي بسيار تأثيرگذار است .مردمان منطقه به دليل ضعف
كشاورزي و نبود ساير بخشهاي اقتصادي از دير ايام مشغول كار تجارت بودهاند و از زمان
ساخت دولت پهلوي كه مرزها مشخص تعيين شدند ،اين تجارت پيشگي با محدوديت مرز
روبرو شد و خود را بر اساس آن تعريف كرد .مردمان منطقه از گذشته مشغول كار تجارت
بين منطقه ايران و عراق ،تركيه و ايران بودهاند و بيشتر درآمد خود و تأمين نياز زندگيشان
را از طريق داد و سـتد بين اين مناطق انجام دادهاند و هـمزمان همانگونه كه گـيدنز اشاره
ميكند مكان به نوعي آنان را در اين موقعيت قرار داده است و اين عامليت مكان در زمان
ادامه يافته و به نوعي ذهنيت تبديل شده است .بخشي از ذهنيت اقتصادي مردم منطقه كه
در آن فعاليت اقتصادي تعريف ميشود ،تجارت بين مرز را به عنوان شغل تعريف ميكند و
شغل بيشتر تعريفي تجاري مرزي دارد تا كشاورزي ،صنعتگري و كارمندي .نكته مهم در
شكل دهي به نوع شغل در اين فضا دارا بودن سرمايه اقتصادي است .در واقع هرچه ميزان
سرمايه اقتصادي بيشتر باشد .نوع درآمد و نوع شغل و وظيفه متفاوت است .سرمايهداران و
صاحبان بار اصلي ،افراد سرمايهدار با منابع مادي زياد هستند .تضمينكنندگان سرمايه
اقتصادي كمتر دارند و به ترتيب تا كولبرها كه كمترين سرمايه اقتصادي را دارا ميباشند در
اين بين عدم اهميت سرمايه فرهنگي نقش زيادي دارد و تحصيالت نميتواند كمكي به
تحرک افراد در اين سلسله مراتب نقشي در درون اين ساختار اقتصادي بكند و مهمترين
عامل سرمايه اقتصادي ميباشد .در كل فقر محيطي و غلبه زيست جهان خاص مرزنشينان
عامل رونق و رشد اين اقتصاد در مناطق مرزي استان كردستان ميباشد.
بـراي رهايـي از اين وضعيت اولين پيشنهاد تحقيق اين است كه دولت از طريق
سرمايهگذاري در صنعت سعي در ايجاد اشتغال بنمايد و اين مناطق را ،معبري براي صادرات
تبديل كند كه كاال در آنجا توليد شده ،بستهبندي شده و به خارج از مرزها صادر بشود و
تمام اين فرايند يا اكثريت را در اختيار مردم بومي منطقه قرار بدهد .اگر امكان چنين عملي
وجود نداشت ميتوان بسياري از رانتها و سهميههاي انتقال و ورود كاال را به مناطق
اختصاص داد تا با واسطه ميزان درآمدي براي مردم منطقه ايجاد شود و بيشتر فرايند انتقال
مثال رانت وسايل الكترونيك يا مواد بهداشتي را به اين منطقه داد كه همزمان شركتهاي

قدرتمند راضي باشند و مردم مناطق حاشيه نيز منتفع گردند .سعي براي توجيه منطقي عدم
كنش مرزي در صورت نبود منبع درآمد امري ناكارآمد و منفي است بنابراين بهتر است
وضعيت معيشت بهبود يابد و بعد از ارتقاء وضع درآمدي و معيشتي بحثهاي اخالقي و
اقتصادي مطرح گردد.

 ،محسن فردرو و محمد عبداللهي ،مجموعه
ـ افروغ ،عماد ()0931
مقاالت وفاق اجتماعي و فرهنگ عمومي ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
 ،چاپ سوم ،قم ،انتشارات حوزه و دانشگاه،

ـ ايمان ،محمدتقي ()0920

 ،حسن چاوشيان ،چاپ اول ،تهران ،نشر ني.

ـ بليكي ،نورمن ()0910

ـ پرنيان ،حاتم؛ زياري ،كرامتاهلل؛ ميرهاي ،محمد و مهدي مديري ( )0921استراتژي توسعه مناطق مرزي با
رويكرد آمايش سرزمين (ناحيه مطالعاتي :اروميه-سلماس).
 ،)010(90 .زمستان .0920
ـ ذكايي ،سعيد ( )0910نظريه و روش در تحقيقات كيفي.
.02
-سن ،آمارتيا ()0920

 ،)03(2 .بهار -00 .0910

 .حسن فشاركي ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر وزارت امور خارجه.

ـ حريري اكبري ،محمد ()0931
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