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 بیان مسئله

ریـدرگهایجهانيعمدتاًبامنشأغربيومدرنمردمنواحيمختلفجهانراامواجوجريان

هاوتهديداتگوناگونيرارويارویجوامعقـوميها،چالشخودکردهوهمراهباخودفرصت

ایدرعرصهکنندهسازوتعیینهایسرنوشتومحليقراردادهاست.جوامعمعاصرباانتخاب

،هـاشيگـراهاراتحتتأثیرقرارخواهدداد؛عصـرارتبااـاتيگاهآناندکهجاجهانيمواجه

هارابـامنطقـيجهـانيگذاردوآنرادررقابتيجهانيبهآزمونميحاتشانیترجتعلقاتو

زادومتکيبهخودبهمعنایاتکـابـهيـايـاچنـدمنبـعسنجد.دردورانماامردرونمي

دهـدوتولیـداتصـنعتيواعتبارخودراازدسـتمـيفرهنگيمحليوبوميهرچهبیشتر

هـاوهـاومعیارهـایفرهنـگفرهنگيجوامعمختلفناگزيرازتوجهوانعطافنسبتنگرش

جوامعديگراست.

ترينپیامدهایظهورچنیننظامياستگردشآزادانهکاالهایجهانيازاولینومهم

کنـد.اقتصـادجهـانيراواردايـنچرخـهمـيهـایمتفـاوتيمصرفکاالگروهواسطهبهکه

کند.کاالومصـرفآنکلیـدفهـمنظـمنئولیبرالدقیقاًبرمبنایچنینسیستميعملمي

ایجهـانيوشدنازنقطهنظرفرهنگياحساستعلـقبـهجامعـهنوينجهانياست.جهاني

وميومحليرابـانـوعيهامردمبهاوفرصتانسانيرافراهمکردهاست.اينمسائل،چالش

هـاوامکانـاتجديـدایجهانيمواجهکردهاستکهدرکنارپیشنهادفرصتبودندرعرصه

يفرهنگــبايســتيمراقــلعملکــردخــوددرصــحنهجهــانيباشــندودرکنــارهمســايگان

هـاوآدابخـويشوديگـرانباردازنـد.بـهآپادورای(جديدخودبهقضاوتدربابسـنت)

هانيشدنوجودديگریهمیشهحاضررابرایفرهنگمحليايجادموجـلشـدهعبارتيج

است.

شدنبـهلحـاظجغرافیـاييمـرزیبـرایخـودقائـلنیسـت،درشرايطيکهجهاني

هایمحليچگونهبااينشرايطبرخوردخواهندکردوچهنگرشينسبتبهآنپیدافرهنگ

گیرنـدکـهعاليقمحليخـودبـهکـارمـيخواهندکرد؟جهانيشدنرادرخدمتمنافعو

هاوتمايزهاخواهدبود؟آياجهانيشدنبانیروهـاوهمچونفرصتيبراینشاندادنتفاوت

هـایکـاریداری،دسـتایواينترنتـي،اقتصـادسـرمايههـایمـاهوارهابزارهاييمانندرسانه

اننـدمرزهـایفرهنگـي،برمـوانعيمدوردستهایشناختيسرزمینشناختيوجمعیتبوم

هـافرهنـگمحلـيچـهاخالقي،دينيوملیتيغلبهخواهدکـرد؟درراسـتایايـنجريـان

وضعیتيپیداخواهدکرد؟ومسیررفتارجمعيچهراهيراانتخـابخواهـدکـرد:جـذبو

گراييارتجاعيدرمقابلآنوی؟مقاومتومحليدارهيسرماادغامدرفضایجهانيواقتصاد

هایمحلي/گزينشراهسوميازاخذابعادمتنوعومتکثرهردوبرمبناینیازهاوضرورتيا

جهاني؟

استچـراکـهجامعـهگذاربسیارروشندرحالپیامدهایچنینشرايطيدرجوامع

هـایمتفـاوتيدربرابـراوضـاعهابـانگـرشمیاندوسبامتفاوتزندگيقرارداردوگروه

هند.درپژوهشحاضربهدنبالتوصیفعمیـقيکـيازنقـاطشـهریدردواکنشنشانمي
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بـهحالگذاریهستیمکهدرچندسالاخیربهسرعتدرچرخهاقتصادجهانيادغامشده،

ي(وانبوهکاالهایجهانيبهآنسرازيرشدهاست.ررسمیغبازارهایجهانيپیوسته)بهاور

داًصدوبیستهزارنفریويکيازمراکزبانهشهریباموقعیتمرزیوجمعیتحدو

يبرایهردوکشورعراقوايراناستچراکهمسـیرهایهمـوارتریالوصولسهلمواصالتي

یاماراتـورنسبتبهشهرهایمجاورخوددارد.اينشهرستاندراولتاريخموردنزاعمیان

افیـاييازبـیننرفتـهودرگاهبهاورکاملروابطشبامرزجغرعثمانيوصفویبودهوهیچ

بهاينموقعیتخاصنیازهایخـودرابراـرفسـاختهاسـتتـااتکاهابابسیاریازبحران

بانهييههملـهييکهاينامردرادبیاتفولکلورشهرهایمجاورنیزانعکاسيافتهاست)جا

امـادر؛(همازايـرانخورنديمهمازعراقهایابانهئیرانئهخونههملهعیراقبهمعنای

مقابلشناختسايرنقاطايرانازاينشهربسیارکمومحدودبودوشايدکمترکسيحتـي

اینسـبتبـهنـواحياسماينشهرراتاپیشازدودههاخیرشنیدهبود.مـوقعیتيحاشـیه

مبودهاستبنابراينفرهنـگمـردمؤثرهایگردشگریدراينوضعیتمرکزیونبودجاذبه

ماندهاستچراکهکمترينارتباطفرهنگـيترينشکلبوميخودباقياينناحیهدرخالص

ایبهنیازهایتوجهایوکمرابااقوامديگرداشتهاست.ازسویديگرهمینموقعیتحاشیه

محلياينشهرستاندرکنارافزايشجمعیتورشدشهرنشینيسبلشدهاستمردمايـن

هایمجاورمرزیبهاورکلييامجبوربهمهاجرتدائميبهنقاطمرکـزیشهروشهرستان

درايننواحيباردازند.فرساااقتشونديابهکارهایفصليسختو

کـردهاسـت.ايـنشهرسـتانامکـانتـأمینرییـتغباايجادبازاردربانهاوضاعکـامالً

یبهکاررفتهاسـت.نیازهـاینیازهایضروریازآنسویمرزهارادرراستایمنافعجديد

اند.نحـوهدربستریسنتيومحليبهسرعتهمسوشدهشدنهایجهانيمحليوضرورت

-هـایفرهنگـيمتفـاوتوسـازوکارهایاقتصـادیهـاوجهـانبرخوردوتالقياينجبهـه

اجتماعيمتفاوتهمانچیزیاستکهدرپژوهشحاضرخواهانتوصیف،تفسیروتحلیـل

ستیم.آنه

ایايحداکثردودههاخیردربانهظهورگونهبازاریازکاالهایجهانيبهشکلقارچ

ورشديافتهکهبهنحوغیرقابلانکاریفضایکالبـدیوفرهنگـيشـهررادگرگـونکـرده

هـایخـاصخـودشدنبهواسطهکاالهاواقتصادبازارآزادبافرصـتاست.ازارفيجهاني

هـاوبـهاـورکلـيشدهوازسویديگرمردمانيبافرهنگ،عاليق،خواسـتوارداينشهر

اند.سازمانمحليويژهواردکشاکشباشرايطاجتماعيجديدشده

هایمحليدرمواجههباامرجهانيونگارانهفرهنگمردمهدفکلياينمقالهمطالعه

دنبـالشناسـايي،تشـخیصوشدنبهمیانجيکاالهایآناست.درهمینراستابهجهاني

يابيکاالهـاتوضیحتفسیرهایمحليازکاالهایجهانيهستیموچگونگيارزيابيوموقعیت

دهیم.آورندراموردبررسيقرارميدربسترمحليوجايگاهيکهبهدستمي
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 ی پژوهشها پرسش
رغـموجـودنيعلـيیاقتصادبـازارآزادجهـارگذاریتأثسیرصعودیورودکاالهایجهانيو

ملتمرکزیبااقتصادمليوجداازبازارجهانيبهشهرستانبانهباموقعیتمـرزیو-دولت

ایرادراينشهرايجادکردهاست.هفرهنگمحليخاص،شرايطويژ

درزمــانمصــرفدرمــتنشــدهیجاســازهــایکاالهــایعمــدتاًغربــيبــاارزش (1

رسـندوبـاچـهکنند؟کاالهاچگونهبهمصرفمـيهایمحليچهوضعیتيپیداميفرهنگ

يياست؟شناساقابلهاييدرکارمصرفمعنايي؟چهايدئولوژی

دارانـههمسـوباپیامدهایبازارجهانيواقتصـادسـرمايهشهرچگونهمردممحلي (2

گهایفرهنهاونقشهراهاندوچهتغییراتيرادرروابط،مناسباتوبهاورکلينقشگشته

اند؟محليپذيراشدهياايجادکرده



 پیشینه پژوهش
هـاوهمؤسسـدرسطحجهانيکارهایبسیاریباهمکاری1درخصوصمصرفبینفرهنگي

الملليوحتيدولتيبهمنظـورپـژوهشدرحـوزهتـأثیراتجهـانيشـدنبـرنهادهایبین

بودنامردرمجامعمعتبرمحليانجامشدهاستکهنشانگراهمیتويژهومسئلههایارزش

؛چرنـگ،2001پـاتر،؛بـي1996؛ديويـدهـاوس،1993علميدانشگاهياست)جـانبرـرد،

(.2008؛لیزاردو،2004؛شورکن،2003

بهبررسيمصرفکاالهایغربيدرجوامعغیرغربيپرداختهوبهايـن2ديويدهاوس

نندهوعاليق،اهداف،دانشوامیالکعاملیتمصرفواسطهبهنتیجهرسیدهاستکهکاالها

ديـگومصرفکاالهایغربيسخنمـيشدنيمستعمراتشوندتاجاييکهازویانتخابمي

(1996.)

کهازمادونالیزهشدنوآمريکاييشدنجوامـعو3پردازیمانندجورجريتزرنظريه

بـهايـن4صرفشناسيمهاييدرجامعهکاوشگفتدرکتابهایخدماتيسخنميسیستم

گراييهرچهبیشـتراهمیـتخـودراازدونالددرمقابلمحليرسدکهسیستممانتیجهمي

سازیهمچنانبهرونـدخـوددهدوممکناستبهکليمحوشودهرچندعقالنيدستمي

رابهرفتاريکسـانواداردکنندگانمصرفدونالدسعيبراينداشتهکهادامهخواهدداد.ما

یاعتباریبسیاربیشـترازپـولهاکارتکهکندمطرحميرگزموفقنبودهاست.ريتزراماه

هابهشوندوبیشترازآنچهکارتیوسرکشيدرحوزهمصرفميریتدبيبنقدباعثافزايش

وپوشیدگيمصرفانجامیدهاست.همچنـینريتـزردرشدنيخصوصامنیتمنجرشودبه

کنـدکـهيکنـواختيوهمگـونيمربـوطبـهسـطحلاستداللمـيبرابرارفدارانديدگاهاو

                                                           
1 cross cultural consumption 
2 David Howes  
3 George Ritzer 
4 explorations to sociology of consumption  
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اينروندکنندگانمصرفياستکهروبهافزايشوفراگیرشدناست،امادرسطحالمللنیب

(14-2001:18ريتزر،است)گرايياستکهروبهگسترشمحلي

یهاجمونگاراندربسترهایمتفاوتکهبااولینایتوسطمردمهایگستردهپژوهش

روهستندانجامشدهاستکهایفيازمسائلکالنرادرارتباطبامتنتغییراتمشابهروبه

بازار،اوقاتفراغت،مشروعیت،هويتورضايتبررسيکردهمحليونظريه اندهایمصرف،

؛بلا2004،پرايسوآرنولد،؛کوراسي1993؛آرنولدوپرايس،1989؛آرنولد،2000)آلن،

بلا،شریو؛2000؛ووتن1983؛شری2001؛جوی1990؛فیشروآرنولد1993ونوکو

؛سلسي،2003؛بونسووبلا،2003کالتر،پرايسوفیا،؛1990،شری،1988والندورف

؛والندورفو1991؛هیسليولوی،1998؛فورنییر،1995؛دايتونوگری،1993رزولي،

(.1995؛هولت،1992هیرشمن،؛1990وستامي،؛هیل1991؛هیل،1991آرنولد،

هاييهااثریاستبهويراستاریآلنتاملینسونکهمجموعهپژوهشيکيازاينکتاب

شـود.تاملینسـوندرمقدمـهکننـدهراشـاملمـيباموضوعروابطمصرفباهويتمصـرف

دسـتيافتـهاسـتکـهگرایاخیرداریمصرفایدرسرمايهگويدکهکاالامروزهبههالهمي

هـاوگـذارد،اورابـاکیفیـتتـأثیرمـيکنندهمصرففراترازکاربردآناست.کاالامروزهبر

کنـد.میـانهاييباامکانبهنمايشدرآمدنرادرعرصهوسیععموميتحريـامـيقابلیت

فتـهخريدياشيبهمنظوراستفادهازآنوبهدستآوردنچیزیبهخاارسبايامدنه

هایفردیبـاهـدفنمـايشتبـديلشـدهفانتزیدرآنتفاوتوجوددارد.کاالخودبهابژه

شـودافزايدهويتماازعناصریتشکیلمـي(.ویدرادامهمي1990:19است)تاملینسون،

شـوند.ايـنایبـازاریمـيوفريبنـدهگرانـهسلطهوسیلهديگرانخلقشدهوبهاورکهبه

هـایمسـلطمصـرفظهـوريافتـهنسؤالکلیدیاستکهآنچهبهعنوانشیوهجوابيبهاي

امـااستبراساسمعنایفردگرايانهازخود،خوشيوايدهانتخابآزاداستقراريافتـهاسـت

هادرحقیقتبهصـورتآگاهانـهبـرایمـاکنیمآزادهستیمانتخابماتصورميکهيدرحال

(.الگـویمصـرف22خطرنـاکيازآزادیاسـت)همـان:برساختهشدهاست؛پساينتـوهم

گیـریونیازهایسبازندگيبهارزچشمهاانتخابعمليوکاربردیکاهشيافتهوحوزه

(.33همان:است)افزايشيافته

گويـدتمـامراويراستاریکردهاست.اومـيفرهنگمادیکتابيباعنوان1دانیلمیلر

کندوبرايـنقیـاساسيمارکسیستيسادهراآشکارميشنهایاينکتابياهستينوشته

زمانياستکهدرآنمردمخـودرا گیرد،تأکیدداردکهوجودانواعدرعملتولیدشکلمي

سازنديابـهاـورروزافزونـيبـههایفرهنگيدرحوزهمصرفميبهمیانجيارتباطباشکل

ساييچرخشتـاريخيازتولیـدبـهسـویشوند.اينامردرشناوسیلهديگرانبرساختهمي

(.ویدربـارهکـارخـوددر1998:11اسـت)مـؤثرمصرفوناديدهگرفتنمیراثمصـرف

گويـدمـندرکـارخـودمدرترينیـداتتـالشکـردمنشـاندهـمچگونـههمینکتابمي

                                                           
1 Daniel Miller  
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ريقکهازاهاييشکلتواندبادکوراسیونمنزليارسانهبهعنوانخويشاوندیوقومیتمي

يابند،برابریکند.هایمتمادیانتقالميهایارزشيمشخصدراولدههآنسیستم



 چارچوب نظری: فرهنگ مصرف
ایازاريـاارنولـدوکريـگسمتوسویرويکردنظریپـژوهشحاضـربـراسـاسمقالـه

اسـتوار:بیسـتسـالپـژوهشکننـدهمصرفنظريهفرهنگ(تحتعنوان2005)1تاماسون

بندیرويکردهایمختلفدرحـوزهمصـرفپرداختـهشـدهاسـتودرآنبهدستهاستکه

ایپژوهشيباچهـارشـاخهمطالعـاتيمتمـايزعنوانعرصهبه2کنندهمصرفنظريهفرهنگ

شود.معرفيمي


هـایپردازدوجنبـهاينمقالهبهبازبینيبیستسالتحقیقدربارهمصرفمي»

دهـد.اجتماعيمصرفرانمايشمـي-وساختاریايدئولوژيا،نمادين،تجربي

ايناستنوعيرشتهمعتبربرایايـنسـنتپژوهشـيمهیـاسندگانينوهدف

هادراينمقالهابتـدانامند.اهدافآننظريهفرهنگمصرفميآنراسازندکه

استتصحیحسهاشتباهدربارهماهیتوسوگیریتحلیلينظريهفرهنگمصرف

ايياينکهچگونهنظريهفرهنگمصرفدرپژوهشمصـرفبـاوساسبهشناس

پردازندوميکنديمروشنکردنابعادفرهنگيچرخهمصرفنقشخودراايفا

هـایتماتیـاعاليـقپژوهشـيراهایجديددرارتباطبـاحـوزهپردازینظريه

(.2-2005:3)آرنولدوتامسون،«دهنديمتوسعه



يهمتحدالشکلکـالننیسـتوارتبـاطپويـايينظريهفرهنگمصرفيانظر»

کنـد.ايـنکننده،بازارومعنایفرهنگـيراترسـیممـيهایمصرفمیانکنش

نظريهبهجاینگرشبهفرهنگبهمثابـهنظـاميهمگرايانـهوبرابـرازمعـاني

کنندهکهمیاناعضـایهایهمگونهایزندگيوارزشروشو مشترکجمعي

پوشـانيبهبررسيتوزيعناهمگونمعانيوچندگانگيهمجامعهمشترکاست،

اجتماعيجهانيشـدن-ترتاريخيهایفرهنگيکهدرقاللگستردهمیانگروه

بنابرايندرديدگاهآنانفرهنگمصـرف؛پردازدوگستردگيبازاروجودداردمي

عي،بهآرايشاجتماعيتوجهداردکهروابطمیانفرهنگزيستهومنابعاجتمـا

هایمعنـادارزنـدگيومنـابعمـادیونمـادينازاريـقبـازاروسـااتشیوه

)همان(.«شودمي



هـایموجـوددرحـوزهمصـرفهاینظریفوقآنانبهبررسـيگـرايشپسازبحث

شـدهدربیسـتسـالاخیـرتشـخیصهـایانجـامپردازندوچهاربرنامـهرادرپـژوهشمي

-(الگوپذيریتـاريخي3هایبازاری،(فرهنگ2کننده،فهایهويتمصر(پروژه1دهند:مي

                                                           
1 Eric J. Arnould, Craig J. Thompson 
2 consumer culture theory (CCT) 
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ــرفو ــاعيمص ــدئولوژی4اجتم ــتراتژی(اي ــازارواس ــورب ــودهمح ــایت ــیریه ــایتفس ه

کنندگان.مصرف



 شناسی پژوهش روش
گويــدمــي2اســت.میشــلدونیــر1نگــاریشــهریروشاتخاذشــدهدرايــنپــژوهشمــردم

هـاوباورهـادرکهبهبررسيزندگيمردم،کنشروشياستدرعلوماجتماعينگاریمردم»

وسـیلههـایرسـميهمگـيبـههاومصاحبههاآزمايشپردازد.پیمايشبسترروزمرهآنمي

درمقابلمردمنگـاربـهجسـتجویفهـم،شوندعلوماجتماعيبهکارگرفتهميپژوهشگران

(2013:4«)شودگونهکهزيستهميپردازدآنزندگيمي

شهریبراينمبنااستواراستکهمشاهدهمـردمدربسـترنگاریمردماساسيهسته

نیافتهمختلفدريابازهزمـانياـوالنيممکـناسـتهایسازمانشاندرموقعیتروزمره

دردهند،بهدستدهـد.سازنديامعناميهاچگونهجهانشانرابرميازاينکهآنييهاسرنخ

چهتجاربآنانيکهمطالعـهکندمندیتجاربشخصيتأکیدميبرسودنگاریمردمحقیقت

بـهاينکـهدريـالحظـهاننگـاردهنـد؛مـردمشوندوچهآنانيکهمطالعهراانجاممـيمي

ومشخصبودنبهچهچیزیشبیهاست،بهتجاربروزمرهمردمعادیدرروزهایمعمولي

منداست.قهکنندعالهاواردتجاربشانميبهتفسیرهاييکهآن

تنهانیازمندعمـلونظـارتنگارانهمردميادگیریتحقیقگويدمي3ريچاردای.اُسژو

نگـاریمـردمهاواعمالاست.آنچـهنیستبلکهدارایيادرگیریبازخوردیدراستراتژی

تـرسازدايناستکهنويسندگانآننیروهـایگسـتردهمتمايزميهارروششهریراازديگ

هـااهمیـتشـهر،اقتصـادسیاسـي،کننـد.آنهايشـانواردمـييشهریرادرتحلیلزندگ

تشـخیصسـاکنانشـهرهااندازه،تراکموتنوعرادرزنـدگي،ها،شرايطها،فرهنگنابرابری

کننـدفهمشـانراتحـتتـأثیرقـراردهند.فضایشهریکهمردمرادرآنمطالعـهمـيمي

(.6-2012:7)کنددهيزندگيمردمبازیميلیدیدرشکلدهدزيرااينشرايطنقشکمي

نگاریبهشیوهنظریاسـت.بـهايـنمعنـاکـهپژوهشـگرگیریدرکارمردمروشنمونه

هاازانواعمنابعينمايدکهبهلحاظآوریدادهبايستيدرمحیطموردپژوهششروعبهجمع

کنـدوهمچنـینترمـيبحثنزديابخشد،بهموضوعاتموردنظریپژوهشویراغنامي

رساند.پژوهشگررابهاشباعنظریمي

هایفعالمختلفدرفضایبازارشهربانههستندجامعهآماریاينپژوهشنیزگروه

کاالیدوفروشيخرشود.افرادیکهمستقیماًدرگیرجوانراشاملميفروشندگانکهعموماً

دهند.البتـهبايـدرادرسطحفرهنگمحليتشکیلميیفردبهمنحصرجهانيبودهوگروه

ایدرفضایبازارودرموضـوعاتمـوردمتذکرشدکههرگونهسخن،بحث،نکتهومشاهده

                                                           
1 urban ethnography  
2 Mitchell Dunier  
3 Richard E. Ocejo 
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مورداستفادهقرارنیچخوشهنگاربحثاززبانهرکسيبهعنوانجزئيازکارپژوهشمردم

گاریاستقرايياستکهازجزئیاتبسـترنگردآوریدادهدرکارمردمگرفتهاست.استراتژی

هـایگـردآوریکنـد.روشبهسطوحکالنحرکتمـيکمکمشودوموردبررسيشروعمي

مشـارکتينامهبازومشاهدهيبااستفادهازپرسشررسمیغدادهبرمبنایمصاحبهرسميو

دتحلیـلدرنگـاراسـت.واحـتـرينکـارمـردمبودهاست.بهاورکليحضوردرمحلاصلي

نگاریدراينجاتحلیـلمضـمونيرابـههایمردمحاضرفرداست.برایتحلیلدادهپژوهش

ايم.کارگرفته



 میدان پژوهش
شهرستانبانهدراستانکردستاندرمرزهایغربيکشورواقـعاسـت.کسـانيکـهدربانـه

هفضـایسـنتيوانـدکـهـایاخیـربـودهکنندشاهدروندیازتحوالتدرسـالزندگيمي

فرهنگمحلياينشهررابهارزمحسوسيدگرگونکردهاست.بـازاریکـهشـکلگرفتـه

منجربهتغییراتبسیاروسیعوعمیقـيدرفضـایشـهری،فرهنـگمـردممحلـيوحتـي

المللـي،بـاریبـینونقـلحمـلهـایهایکليدولتشدهاست.پاسـاژها،شـرکتاستراتژی

هـاومؤسسـاتالمللي،باناهایمسافرتيبینها(،دفاترآژانسافيهایتعويضارز)صربنگاه

هادرراسـتایهاوغذاخوریها،رستورانهاومسافرخانهماليمتعدد،تورهایتوريستي،هتل

اند.مـردمنیازهایجديدبازارمدرنوارداينفضاشدهوچهرهشهررابهکليدگرگونکرده

هروزکاالهاازبازارهـایجهـاني)کاالهـاييکـههـريـانمـادازياسوباورودسريعوب

هـایمتنـوعفرهنگيخاصوحاملمعانيويژههستند(وازسویديگـرارتبـاطبـاشـکل

روهستند.واسطهحضورمسافرانازتمامنقاطکشورخودروبهفرهنگيبه

سـترفضـایشـهریکـهدربردیگيبرمپروبلماتیامقالهحاضرسهبعداساسيرادر

(فرهنـگ2(جهـانيشـدنوکاالهـایجهـاني،1گیرد:شهرستانبانهموردبررسيقرارمي

هـایمصـرفکنندگانوفرهنگ(مصرف،رفتارمصرف3هایمربوطبهآنومحليوارزش

شودجاييمصرفمتجليمي1«کردار»بهاورکلي.سهمونقشتمامياينابعاددرجريان

هـایهاوضرورتگیریها،جهتدهندواولويتهاپاسخميندگانبهاينجريانکنکهمصرف

گذارنـد.بـهاـورخالصـهبـهبررسـينحـوهجاریدرزندگيروزمرهخودرابهنمايشمـي

شدنومدرنیزاسیونبـازاربـاتأکیـددگرديسيفرهنگيدرشهرستانبانهدرنتیجهجهاني

.پردازيمويژهبرنقشکاالهامي

درابتدایدورانمعاصرشايدمرزبیشتربهعنوانجـايگزينيبـرایخـروجازشـرايط

تواننیازهاوکمبودهـارابـرایسـاکنانهـردوبحرانموردتوجهبودکهباتوسلبهآنمي

سویمرزجبرانکرد.مرزنشینيبرایمردممحليعواقلجدیديگـرینیـزداشـتهاسـت.

ــت ــهدسیاس ــایمرکزگرايان ــته ــه-ول ــيخاورمیان ــتنفت ــهمل ــاهمگونک ــعهن ایوتوس

وپرآشـوبکندوهمچنینوضعیتایمييرانصیلمنااقپیرامونيوحاشیهافتگینتوسعه
                                                           
1 practice 
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فضایامنیتيمنااقکوردنشیندردورانبعدازانقالبوجنگباعراقنیزمزيدبـرعلـت

شدتامحرومیتاينشهرومنااقاارافتشديدشود.

هایهفتـاددرداخـلايـرانوشدننسبياوضاعيعنيحدودسالانجنگوآرامپاي

هایداخليکشورعراقبامنااقکوردنشینوجنگباکويتاينکشورزمانادامهبحرانهم

باعثشدازتأمینکاالهایاساسينیزناتوانباشـد.ايـنشـرايطورابحرانباقينگهداشت

ایاساسيازجانلايرانمهیاکرد؛هنوزتولیدمحصوالتکشـاورزیراهرابرایصدورکااله

ترينصادراتياستکهازايرانبهعـراقدرکشورعراقپايیناستومحصوالتغذاييعمده

شود.بهعبارتيوضعیتدوسویمرزدرحرکتبانهبهسمتتجاریشدندخیـلانجاممي

ديدبرکاالهـایخـارجيازسـویدولـتمرکـزیگذاریشهاتعرفهبودهاست.عالوهبراين

؛شـودشدهازمرزرسميوکاالهایقاچـاقمـيباعثتفاوتقیمتزيادیمیانکاالهایوارد

برداریتجاریازهادراينسومردمرابهبهرهبنابرايننیازهادرآنسویمرزوتفاوتقیمت

مرزمتوجهکردهاست.


ونروباصادراتشـروعکـرديممـوادغـذاييمادرسالهفتادوياکارخودم»

مثلرب،بیسکويت،شکالت...موادغذاييبهاورکليبهخـاارشـرايطيکـه

تبـديلشـدوايـرانهـمواردکننـدهآمريکاحملهکردهبودبهعراق.عراقبـه

آمـده.عـراقبـهوجـود.بیشتربازاربانهحاصلشرايطياسـتکـهصادرکننده

مدادهجنگباايرانوکويت،جنگبانیروهـایآمريکـاوچندينجنگروانجا

تشکیلمنطقهخودمختارکردستانعراقوباتوجهبهپیوندهایملـيوزبـاني

االياموجودداشته.شايدباورهاینسبيوسببيکهازقديممردمکوردونسبت

ـ؛نکنیددوکارخانهربدرعراقوجـودنـدارد رایيعنـيابتـدابانـهمسـیریب

خودبانهبهباراندازومسیریبرایورودوخروجکاالهاصادراتبود.بعداًخودبه

کههمچنانمحصوالتخـوراکيودامـيدراولويـتتبديلشد.امروزهدرحالي

صادراتبهعراقهستندایفوسیعيازانواعکاالهایخارجياعمازپوشـاک،

آالتصنعتيوقطعـاتيـدکيواردلوازمخانگي،صوتيوتصويری،موبايل،ابزار

شوند.اينشرايطبانهرابهعنوانواسطومیانجيتاريخيبـرایاسـتفادهازمي

ساله(45)کريم.م،«شرايطبهترکشورهمسايهمطرحکرد



امابـازاریکـهاالن؛بازاراوندورهصرفبراساسنیازهایخوراکيمردمبود»

ردهبازاربانهرابهبازاریلوکستبديلکردهبعدازچندسالشرايطايجادشک

«ماشینيامـروزاسـتترشرفتهیپوبراساسنیازهایديجیتاليمردموزندگي

ساله(34ر)امي،
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 بر روی شهری کوچک بازار 1گیشدهفرایند حک
رکـامالًدوهایابتداييکهبازاردرحالظهوربودقاچاقتنهاامریاقتصـادینبـوددرسال

داد.امـرقاچـاقنـوعيکـنشخـاصفرهنگيمردممحلـير مـي -متنتحوالتاجتماعي

اجتماعيبامعنایاعتراضومقاومتياحتـيسـرپیچيدربرابـردولـتمرکـزیبـهشـمار

باکونترسايناعتراضخطرناکاجتماعيبـود.زمـانيکـهيکنشگربيقاچاقچرفتومي

شـدبـهراحتـيدرفضـایرزبهاورقاچاقيواردشهرميياماشینلندکروزر)تويوتا(ازم

افتاد.مردممحلينیزبهشدوتعقیلوگريزدرشهربهراهميشهربهسمتشتیراندازیمي

محضااالعسعيدرمخفيکردنآنماشیندرحیاطياانبارخودداشتندوبهقولخـود

رآنرابشناسند.قاچاقوقاچـاقچيهـمازدادند.بدونآنکهشخصرانندهوبابهاوپناهمي

سویدولتمرکزیوهمازسویمردممحليبهعنـوانکنشـياعتراضـيدربسـترومـتن

شد.هایاجتماعيوتاريخيمحليدرکوتفسیرميجريان

وآمدبهآنسویمرزوجودهاييکهازقديمدربانهبهخاارمرزورفتازديگرپديده

تـرازعمـربـازارتدينارودالراست:سابقهبازارچهدينارودالربسیاراوالنيداشتهمعامال

میلیـونتومـانمشـغولمعاملـه5مايـهدرحـدتـرينمقـداردسـتاست،افرادباکوچـا

هاندارندوبهصورتکـامالًفروشيدينارودالرهستند.اينافرادهیچنقشيدرقیمتخرده

شودچراکهقیمتارزبیشترازتحوالتسیاسـيينصیبشانميتصادفيوشانسيسودجزئ

الملليمتأثراست.اينبازاروافرادفعالدرآنبیشترشـبیهقماربـازانيواقتصادیکالنبین

اند.حدوداًپانصـدتـاهـزارهایبازاردادههستندکهخودرابهدستشانسواقبالوجريان

اند.نفربهاينکارمشغول

تـرينروسـتاهايياکنونکهبازارهرچهبیشترخودراتثبیتکردهاست،دورافتادههم

تـرکهشايدکمترينامکاناتاولیهزندگيرانداشـتندامـادرمسـیرهایهمـوارترونزديـا

گیریبهسمتشـهریشـدنمرزیوبرسرراهمسیرهایاصليقاچاقبودندبهشکلچشم

ونقلکاالهـامشـغولبـهکـارروستاوبهويژهجواناندرحملاند.اکثريتافرادحرکتکرده

هايينیزبرایانبـارکـاال)خیمـهاصـطالحمـردممحلـيبـرایانبـاراسـت(هستندومکان

هایهایباربربرایايجادجادهباعثازبینرفتنزمینوآمدماشیناند.همچنینرفتساخته

ازهياامکانيازسویکشاورزاندادهشدهباشد.گونهاجکشاورزیشدهاستبدوناينکههیچ

ونقـلحمـلليوساهازمانيکهکاالدرمرززيادباشدارزشنیرویکاروعالوهبراين

نتیجـهکرايـهبـارنیـزودرشـودرودچراکهنیازبهکولبر،ماشینوقااربیشترميباالمي

سـقز(ژهيـوبـهزشـهرهایااـراف)موضوعبهحدیتشديدشـدکـهانيايابد.افزايشمي

کنندوصبحبـهخانـهکندوشلکولبریميعصرحرکتميهاآنآيند،کولبرانبهبانهمي

يابد.ردندودرنهايتبدينترتیلکرايهبارکولبریکاهشميگيبازم



                                                           
1 embeddedness 
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 روابط و مناسبات سنتی شدن یتجار
سـتروابـطاجتمـاعيراازنـوشهرستانبانهبهواسـطهماهیـتتجـاریکـهپیـداکـردها

دهيکردهاستکهتمايزاتيباسايرروابطفرهنگـيدارد؛شـبکهروابـطومناسـباتسازمان

ترتوضـیحاجتماعيموجوددربسترفرهنگمحلياينشهرکهتوصیفمرززدگيآنپیش

ردهدادهشدروندیراپیمودهاستکهتجاریشدنتدريجيآنراقابلادراکومشاهدهکـ

يشيوخوقومواسطهتاريخيبودنمرزدراينمنطقهوارتباطباآنسویمرزروابطاست.به

کهنيمیانمرزنشیناندوکشوروجودداردکهامروزههمینروابطسـنتيبسـتریرابـرای

قواميافتنروابطتجاریشکلدادهاستبهبیانديگرشـبکهمناسـباتوروابـطمحلـيدر

انـدروابـطخـانوادگياریتجاریسمتوسوگرفتهاست.کسانيکهتوانسـتهبردجهتبهره

کننـد،خودراباآنسویمرزحفظکننداکنونازاينروابطدرجهتبازرگانياستفادهمـي

بهاينترتیلکهبرمبنایاعتمادواعتباریکهروابطسنتيبرایآنانبهارمغانآوردهاست

داشتهباشند.وکارشانکسلشروعخوبيدراندتوانسته

پديدهفرهنگيخاصيکهقبلازورودبازارهموجودداشـتهوهنـوزهـمبـاوجـود

ياست.اينامردرابتداکهچشموهمچشمتوسعهبازاروتجاریشدننسبيشهرادامهدارد،

عمـوممـردمبـودبـهايـنمعنـيکـهرگذاریتأثشدجنبهتجاریمرزبرایمردمروشنمي

مرزرویآوردند.اينرونددرنوعاجناسوکاالهاييهـمکـهوارديـاوکارکسلزمانبههم

ایقاچاقسـوختبـهحـدیرسـیدهبـودکـهشودوجوددارد.برایمثالدردورهصادرمي

فروختنـد.دريـابرهـههاسوختخودرامـيسوختدربانهنايابشدهبودوحتيتاکسي

هـایندبهآنارفمرزبسیاربهصرفهبود؛آماریکهمردمازتعـدادکارگـاهخاصصدورق

رسید.ازمـواردديگـررویآوردنبـهدادندبهصدوهفتادکارگاهميخانگيساختقندمي

هایتجاریياپاساژاست.درايچهارسالتعدادپاسـاژهاازچهـاريـاوسازمجتمعساخت

يبـهحـدیاسـتکـهباعـثچشـمهمواساژرسیدهاست.چشمپنجپاساژبهحدودهفتادپ

آورندچراکـهرقابـترابـهشودکهمردمبهآنرویميخاصيميوکارکسلتخريلسريع

رسد.شدهميدرآنبخشبهزيرمیزانهزينهشدتباالبردهوقیمت


همشچشموهمچشمیه...االنشايعهشدهکـهلـوازمخـانگيسـودزيـادی»

«هـایشـهربـهخـانگيتبـديلمیشـه...ره...درعرضياهفتهنصفمغازهدا

ساله(40،صشیرکو.



گذاریمعطوفبهزمینومسکناست.قیمتياقطعهزمیندربرخياکنونسرمايه

منااقبهچهارمیلیاردتومانرسیدهاستوقیمتبرخيواحدهایمسکونينیزبهباالیده

هاييکـههنـوزجـزومحـدودهمرتـعوجنگـلدهاست.حتيزمینمیلیاردتومانصعودکر

هـایخـودرابـزر زمـینداراننیزمـشوند.يکـيازميدوفروشيخریوبندقطعههستند

هـارابـهاسـمگذاشـتهاسـتيـاشـهرکبـرآنیکردهواسمشهرککوبـانيرابندقطعه
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کنندتابارفرهنگيخاصيبـهآنميگذاریرچنار،ههنارانو...(نامهایسلیمانیه)سهمحله

بدهندومردمازآناستقبالکنند.ايننشانازشخصیتفرهنگياينشهرداردکهحافظـه

تاريخيساکنانبیشتربهکجاوابستهاست.بـهبیـانديگـربـهبهتـرينشـکلازمفـاهیمو

هرونـقگـرفتنارزششود.اينگونماندهدرجامعهاستفادهميیناگفتهومسکوتقراردادها

عاملخارجيمستقیمينداردجزسرمايهاضافيکهبايستيگونهچیهتجاریزمینومسکن

گذاریشودوبهدلیلموقعیتمرزیراهيجزروانشدنبـهسـویدرجاييدوبارهسرمايه

بازارمسکنوزمینندارد.



 زایی بازار کاالهااشتغال
ایازواسـطهبـازارايجـادشـدهاسـت.زنجیـرهمعموليبهغیرهایمشاغليابهقولمردمکاسبي

اجناسـيکـهبـا)يکاـالملليشکلگرفتهاستبهاينترتیلکـهاجنـاسصورتبینقاچاقبه

شوند(بايستيبهاورقاچاقازگمـرکچـینخـارجوبـارگیریهایمعتبرزدهميمارکشرکت

هـایکننـد.شـرکتایبايکديگرهمکاریمـيبانهدرنتیجهقاچاقچیانچینيوقاچاقچیان،شود

ایعموماًدراينکاردرچـیندسـتدارنـدحتـيخـارجکـردنبـاردرچـینبسـیارباربریبانه

ازردکردنآنازمرزايراناستوبههمیندلیلنیـزدرآنقسـمتبـاررابـهصـورتترسخت

لبـاراسـت.سـاسبـاربـهمقصـدکنندبلکهريساضبطکاالبرعهـدهصـاحضمانتيردنمي

الملليدربنـدرهایايـرانتخلیـهشـدهوهایبینشودوپسازعبورازآبسلیمانیهبارگیریمي

شودچراکهباریکهبـهمقصـدیشدهازمرزباشماقمريوانخارجميساسباکانتینرهایپلمپ

شودپسبههیچوجـهضعنميهایمعمولگمرکيبرآنوشود،تعرفهخارجازکشورفرستادهمي

نبايستيدرداخلخاکايرانتخلیهشود.باردرسلیمانیهتخلیـهشـدهودرنهايـتوارددوردوم

(ازمـرز3f-بهقولمردممحليسهافلندکروزر)شودکهبايستيباکولبرياقااروياقاچاقمي

شـوديعنـيهرگونـهحمـلمـيعبورکند.دراينقسمتباربهصورتضـمانتيتوسـطبـاربران

کنندهاستودرنهايتبـاربايسـتيدرانبـارمشکليبرایبارپیشآيدبهعهدهقاچاقچيضمانت

وخورندکـهاشـتباهيپـیشنیايـدتحويلصاحلباردادهشود.بارهاازچینکدهایخاصيمي

هـایعمومـاًشـرکتکدهامستعارهستندتاصاحلباردرصورتضبطبارشناسايينشـود.تمام

دهندتنهابايسـتيآدرسآنمغـازهایانجامميایکارخريدرانیزبرایخريدارانبانهباربریبانه

خاصدرچینراداشتهباشندبهعالوهکدوسريالومارکموردنظـروپـولرانیـزبـهحسـاب

ازاعضـایشـرکتشرکتواريزکنند.کارشرکتباربریبهاينسبااستکههموارهيـانفـر

بايستيدرچینبهعنوانمسئولخريدوعبوربارازگمـرکوبـارگیریدربنـدرحضـورداشـته

هایسـفرازجملـهويـزاباشد.بدينترتیلچنانچهشرکتمورداعتمادباشددربسیاریازهزينه

هـایبـاربریتبنابراينشـرک؛رودشودوقدرترقابتباکاهشقیمتکاالباالميجوييميصرفه

عالوهبرحملباردرخريدبارشرکتکردهوجداازهزينهحملباردرصدینیزبابتخريـداخـذ

برنـدوبـربعـدزمـانيومکـانيغلبـهکنندودرمقابلسرعتخريدوتحويلکاالرابـاالمـيمي

کنند.مي
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ای،منـازلاجـارههـا،هـا،مسـافرخانههایخدماتيمرتبطبابازاراعمازرستورانشغل

ها)شايدسهچهـاربانـادربانـههاوباناهایمسافرتي،صرافيهایباربری،آژانسشرکت

فروشـان،هاييماننـددسـتایندارند(کهحداقلدوهزارشغلايجادکردهاست،گروهشعبه

ربریوهایبـاکنند(،چر کهغذارادرکابینپشتيتهیهوارائهمي)ينیماشفستفودهای

ها،انباردارها،سرايدارانپاساژهاوحسابداراننیزدرحدودچهارهزارنفرهستند.عالوهوانت

آمدهازبـازارنیزبهبودوضعیتاقتصادیوسرمايهفراهممیرمستقیغهابهصورتبرهمهاين

بهاورکليرونقخاصيبهشهروبهمشاغلعموميبخشیدهاست.



 بازار بانه  -اجهه با شهرموضع دولتی در مو
گیریدادهاست؛ابتـداقاچـاقهایچشمگیریبازارتغییرموضعدولتازابتدایشروعشکل

شـد؛ازبهعنوانمقاومتيعلیـهحکومـتمرکـزیتعريـفوبـهشـدتبـاآنبرخـوردمـي

شدگرفتهتابرخوردفیزيکـيوبرخوردهایمسلحانهکهمنجربهدرگیریوفوتارفینمي

هاوکاالهاومصادرهبدونهرگونـهفراينـدضربوشتمقاچاقچیان،بهآتشکشیدنماشین

قانونيمشخص.هموارهسعيبراينبودارتباطبینمرزهاراقطـعشـودومـرزبـهصـورت

مانعيبازدارندههمچنانمعنایخاصخودراحفظکندوحداکثربهمنظورصـادراتمـورد

استفادهقرارگیرد.

هارانماينـدهديـدگاهحکومـتمرکـزیبـدانیمنانچهنهادهایدولتيوعملکردآنچ

هابـااسـتقراربـازارحـائزاهمیـتاسـت.اولـینوبررسيروندتغییراتدرنحوهبرخوردآن

درگیرتريننهاددولتيمرزبانينیرویانتظامياست.امروزهارفینبرسـرمنـافعومصـالح

انديشيرویآورندوهرکدامسـعيدررعايـتعيسازشومصلحتخودگرچهبهمروربهنو

منافعموردنظرارفمقابـلدارنـد.بـرایمثـالمـردممحلـيازواردکـردناجناسـيکـه

اجتنـابختـهیخودانگبودهوحساسیتباالیقدرترابههمراهداردبـهصـورتزیانگتنش

کهنگرشوبرخوردحکومتبـهتـدريجبودوبرخوردهایمسلحانهکنند.بعدازدرگیریمي

پوشيهمراهباآگاهيازامـورراتغییريافتونهادنیرویانتظاميبهعنواننهادقدرتچشم

شروعکردبهاينمعنيکهقاچاقباهمکاریونظارتمخفیانهايننیروانجامگیرد.

زارافتادشـهردارینهادديگریکهازهمانابتدابهفکرکسلسودومنفعتخودازبا

است:شهرداریازهرگونهفرصتيبرایشرکتدربازاراستفادهکرد.ابتداخـودبـهسـاخت

دارشدوبـههایکوچادستزد،پسازمدتيواردهمکاریباچندسرمايهمغازهوبازارچه

لحـاظهـاييپرداخـتکـهازیازمکانبرداربهرهصورتانبوهاقدامبهساختپاساژکرد،به

موقعیتمستعدونزديابهبازاربودند؛ازجملهخودحیاطشهرداریرابهبازارچـهتبـديل

هااجارهداد،اقدامبهاجارهوحتيفـروشکرد.ابقههمکفساختمانشهرداریرابهبانا

فضایسبزشهرکردهوپارکبانيرادرقسمتتجاریشهرتأسیسکردهاست.

دارکردتأمینبـرقبهساختپاساژباهمکاریچندسرمايهزمانيکهشهرداریشروع

هارابهفروشرفتازتـأمینپاساژرابهعهدهگرفتامابعدازآنکهپاساژساختهشدومغازه
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برقسرباززدواينپاساژنیزمانندسايرپاساژهابـااسـتفادهازموتـوربـرقنیـرویالزمرا

گونهاقداماتعمرانيازسویشهرداریباوجـودگرشهرهیچهایديکند.دربخشتأمینمي

شود.تنهاجاييکهدراينمدتتغییـرکـردهاسـتتبـديلدرآمدحاصلازبازارانجامنمي

هاوماننـدآنبـهکسـلمکانزيارتيپیرمرادبهپارکيتفريحياستکهباکرايهدادنباجه

ترينارگاندولتيدرشهراست.شهرداریينومتالامتربرنامهپردازد.ايننهادبيدرآمدمي

هایبـدونجـوازيوخانهستادگياوسازهایحومهشهربهشدتدرمقابلساختکهيدرحال

کند،دروسطشهرودقیقاًدرمقابـلسـاختمانشـهرداریپاسـاژهایساختراتخريلمي

شوندامادرنیزاجارهدادهميهایآنچندابقهساختهشدهاستودرنهايتسهولتمغازه

شود.هاخودداریميهمانحالبهبهانهنداشتنجوازساختازتأمینبرقموردنیازآن

هايياستکهدرمیانونقلعموميکهزيرمجموعهشهرداریاستيکيازبخشحمل

لريختهاست:تاقبـلازحضـوربـازارمثـهمدومنطقمشخصسرگرداناستونظمآنبه

هایمسیریبودوتاکسيتلفنينیزکـارفعـالبـودامـاسايرنقاطايران،شهردارایتاکسي

هـایمسـیریونقلسريعسیستمتاکسياکنونبهواسطهحضوربازارونیازعموميبهحمل

کننـد.تومان(کارمي1000ازبینرفتهوهمهبايانر عموميمشترکباتاکسيتلفني)

کننـد.ايـننفرمسافرسوارمي4هایمسیریهایتلفنينیزمانندتاکسيسيکهتاکدرحالي

سـقز،بوکـان،سردشـتوحتـيااـراف)موضوعباعثشدهاستکـهافـرادیازشـهرهای

رانـيباشـند.نـر کرايـهکـهحـدمتوسـطسنندج(بهبانهمهاجرتکردهومشغولتاکسي

ونقلعموميدربانهاست.سازمانحمليسردرگمهایمسیریوتلفنياستگويایتاکسي

ایآندرنظرگرفتهشودايننر نـاچیزاگرکرايهبازاریشوديعنيباتوجهبهارزشمبادله

هایدولتيدرنظرگرفتهشودمبلـ قابـلتـوجهياستامااگرنسبتبهدرآمدسايربخش

رهاکردهاست.الًکاميخطواحدوتاکسيمسیریرادهسازماناست.ارگانمربواه

گیریبازارشکافيرادراقتصادشهربهوجودآوردهاست:ازيـاسـومـردمبـاشکل

برداریازتمامابعادآنهستندوازسویديگـرنگاهياجتماعيبهشرايطبازارخواهانبهره

نظـرهایحمايتيازسوختو...فعالاست.بهالگویاقتصادیسنتيدولتمرکزیبايارانه

رسداقتباسالگویبازاردرابعادديگرزنـدگيمـردمرادچـارسـردرگميکـردهاسـتومي

ياست.بـهاـورمثـالنینشعقلزدنووپادستهایوابستهبهدولتدرحالاقتصادبخش

ونقلدرکشمکشمیانايندواقتصاددچارتعارضشدهاست.سازمانحمل

واسطهدرعملکردخودچهبهرییتغعدمواسطهگمرکازجملهنهادهايياستکهبه

ایوچـهبـهدلیـلکنـدیبوروکراتیـامعمـولدرنامـهسرگردانيازلحاظقانونيواساس

،ازشـودهایحکومتيازاهمیتآنکاستهشدهاست.چنانچهباریدرگمرکضـبطارگان

اسـت.مهلـتشـودچـونجريمـهآندوبرابـربهـایکـاالنظـرمـيپسگـرفتنآنصـرف

رسدومقاديرزيادیازکاالدرانبارهایايـنارگـانمفقـودیکاالبهششماهميریگبازپس

شدهتوسـطنیـرویانتظـاميبـهگمـرکتحويـلدادهشود.دراوايلزمانيکهبارضبطمي

شد،صاحلبارهابههمراهچندنفرديگربهگمرکمراجعهوباررابـهنـامآنچنـدنفـرمي











 77نگاریفرهنگمحليدرمواجهه...هایمصرفمحليوکاالیجهاني:مردمفرهنگ       

يافت.البتهنیرویانتظـاميدرکردنددرنتیجهمیزانجريمهکاهشچشمگیریميتميثب

يمیـانررسـمیغدهـدودرآمـدرقابتباگمرکقرارداردچونخوداجازهعبوربارهارامي

رسد.شدهودرنتیجهکمترباریبهگمرکميمیتقساعضایآن

ريفقانونيآناستکهشايدتعمـداًدرکلمشکلاصليکاالدربانهسرگردانيدرتع

سرگردانشدهاست.دربسترموردپژوهشحاضرتعـاريفمتفـاوتومتعارضـيحـداقلدر

شـودکـهازمعـابررسـميوکاالیقاچاقدرمرزشاملتمامکاالهاييمـيعملوجوددارد.

رسـدوشود.همانکاالکهدرللمرزقاچاقاستچنانچهبـهداخـلشـهربگمرکردنمي

آيـدهابهنمايشدرمـيشود،آزادانهدرمغازههاياانبارهاشودقاچاقمحسوبنميواردمغازه

شود.ساسچنانچهکاالييتوسطمشتريانسايرنقاطايرانودرتعدادزيادخريدوفروشمي

درتعدادزيادخريـداریشـودوآنراازبانـهخـارجسـازدبرچسـلقاچـاقدوبـارهبـهآن

سبد.اينجابايستيکاالدوبارهواردچرخهقاچاقشود،قاچاقچیانکهاينبـارعمومـاًازچمي

دهند.اينقسمتازقاچاقنیزبـهصـورتشهرهایاارافهستندزنجیرهقاچاقراادامهمي

شودتاکاالبهدستواسطهبعدیومقصدبرسد.البتـهايـنرونـدکلـيوضمانتيانجاممي

کنندافرادیکـهتـوانمـاليبـاالييپااستفادهميدمعادیوکاسبانخردهرايجاستکهمر

اند.هاييبرایدورزدناينموانعايجادکردهدارندراه



 مواجهه مردم محلی با جهان کاالها
شـودبسـیارمتنـوعاسـت:وسـايلالکترونیکـيهمچـونایفکاالهاييکهبهبانهواردمي

دی،سـینماسـيدیوالایهـایاللوازمخانگيماننـدتلويزيـونتاپو...،موبايل،تبلت،لپ

،اتـویلبـاس،گـازاجـاقشوييو...،لوازمآشازخانهماننـدهـود،ی،لباسکولرگازي،خانوادگ

،ساندويچسازو...،پوشاکدرهمهاقالمودرهمهپزکبابی،پلوپز،ریگوهیمآب،گوشتچر 

مانندشیرخشا،ترشـیجات،زيتـون،شدهیبندبستهاکيیسنيوجنسي،موادخورهارده

ي،موتورهـایبرقـارهشکالت،پاسـتیل،آدامـس،چـایو...،ابـزارآالتصـنعتيماننـدمتـه،

تراش،مـوکن،سشـوار،اتـويزنانهومردانهمانندريششيآرالوازمچهارچر ،موتوربرقو...،

ستخصصــيماننــدوســايلکوهنــوردی،یوحتــياجنــابــازاســبابمــو،الک،رژلــلو...،

ی،عکاسـي،شـکاریومـواردبردارلمیفهایهایبادی،لوازمشناوماهیگیری،دوربینتفنگ

ديگر.

هایمختلـفدرهاوقیمتیشیاوجذاب،باکیفیتهایبندبستهتماماينکاالهابا

زاریبسیاربـهروزبـادسترسعموممردماعمازمسافرانومردممحليقرارگرفتهاست.با

يکهويژهکاالهایجهانياستتوانستهاسـتهمگـانرابـهخـودجـذبکـردهووبرقزرق

باشد.فردمنحصربه

مردممحليبودوکمتـرکسـيامرارمعاشمواجههباکاالدراوايلتنهابرایفروشو

کـمکـمکـههمبهداليلماليوهمبهداليلفرهنگيتمايليبهمصـرفکاالهـایلوکسـي

داد.بهتدريجکهبازاربیشتروشدازخودنشانميترميجايگزينکاالهایضروریواساسي
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بیشترگسترشيافتبرمردممحلينیزتأثیرگذاشتولذتنهفتهدرمصـرفکـاالخـودرا

هایجهـانيدرايجـادوتبلیغاترسانهزمانهموتربزر نشانداد.تأثیرمسافرانشهرهای

اشاعهاينروندتأثیرچشمگیریداشت.استفادهازماهوارهگرچهدراوايلبیشـتردرجهـت

مسائلديگرمرتبطبـاوضـعیتخـاصمنـااقکوردنشـینبـودامـادرکنـارايـنمسـائل

ييرانیزبهصورتکمترمحسوساشاعهداد.گرامصرف

مجهزبودنبهآخرينتمايلمردمبهمصرفکاالهایجهانيچهبهدلیلنوينبودنو

آوردندهـروچهبهواسطهفرهنگوسبازندگيخاصيکهباخودبههمراهميهایفناور

شد.ازسویديگرمردممحليهرچهبیشترازتولیداتداخلـيدرمقايسـهبـاروزبیشترمي

معـانيملتوهويتخاصايرانيبا-گردانبودندزيراکهدرهالهدولتکاالهایجهانيروی

الخصوصدرابعادمختصبهخودقرارداشتند.مصرفمردممحليتاقبلازحضوربازارعلي

شـدخوراکوپوشاکبیشترتولیداتبوميبودوکاالیايرانيکهدربسترمحليتفسیرمي

واسـطهبنابرايننوعيآزادیبـه؛دادداشتوتمايلبهمصرفراکاهشميبارمعناييمنفي

گرفتهکهبـامصـرفآنکاالیجهانيدراختیارمردمچهمحليوچهمسافرانقرارمصرف

کند.شايدبتوانگفتافرادیکهتمايـلکنندگانآنمييرانصیلمصرفمیرمستقیغلذت

یدارجانلبهمصرفکاالیجهانيراجداازمزايایآندارندازهالهمعناييکاالهایجهاني

دنخـودرابـاوضـعیتداخلـيدرمصـرفکـاالیغیـرايرانـينشـانکنندومخالفبومي

دهند.کاالیجهانيبهسرعتتوانستهاستدرمیانمـردممحلـيمحبوبیـتيابـدوبـهمي

بنـابـرهایجامعهنیزواردشود.نحوهبرخـوردمـردمبـاکاالهـادراوايـلمصرفانواعگروه

گـرایمحلـيموجودمتفاوتبود.افرادملـيهایفرهنگموقعیتاجتماعيوابقاتيوخرده

کردنـد.افـرادوورودکاالهارابهصورتقاچاقبهعنواناخاللدراموردولتـيحمايـتمـي

کارانهراچهنسبتبهکاالهاهایمذهبيبسیاربدبینبودهونقادیمحتااانهومحافظهگروه

هـایجـوانونوجـوانهـمدروهکردنـد.گـروچهنسبتبهفضایحاکمبربازارترويجمـي

دادنـدوگرايشبهمصرفوهمنسبتبهفعالیتدربازارازخودجسارتبیشترینشانمـي

تروبهتردرکوجـذبکردنـدبـهويـژهدرمصـرففرهنگمستتردرکاالهارابسیارسريع

ختند.تروارددنیایکاالهایجهانيشدندوبهمصرفتولیداتروزپرداهاسريعلباس

موانعفرهنگيدربرابرمصرفکاالهارنگباختوشايددراولکمترازيادههبـه

بندیکاالهـایجهـانيتوسـطفرهنـگمحلـيدرمـواردیماننـدکليدگرگونشد.ابقه

رنـگکاالهایضروری،کاالهایضدفرهنگي،کاالهـایتجمالتـيوکاالهـایلـوکسهمـه

شودهمقاومتيدربرابرکاالیخاصيازسویافرادديدهنمياست.بهاينترتیلامروزباخته

شوند.ميومصرفوکاالهابهصورتآزادانهبهگردشدرآمده



 یریگ جهینت
هایخاصيوجودداشتکهپژوهشـگرپـسازانجـامدرابتدایانجامپژوهشحاضرفرضیه

روشد.جاللهیمتفاوتيروبهاهاوجوابهاوشرکتمستمردرفضایبازارباپاسخمصاحبه
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هاآغـازوعملیـاتينشـدهکهلزوماًباآنهاييههایياپژوهشبانظريتوجهاستکهيافته

مربوطبهبـازاروتـأثیراتآنبـرافـرادوهایبحثاستارتباطوهمخوانيداشتهباشد.در

هـایبحـثرود(1389)تولـدزيسـتسیاسـتدرکتـابهایفوکواقتصادسیاسينوشته

دربـاره(1392)شهریشدنسرمايههارویدرکتابديويدهایهمحیطيوجغرافیايينظري

.اندوهمخوانيداشتهبودههابسیارنزدياشهر،مکانومحیطبهاينيافته

کننده،مصرفجايگاهمرکزیرادرکردارمعنـادارزنـدگيروزمـرهدرفرهنگمصرف

هابرایمـانیسـتواسطهمحصوالتوفايدهآنبرایمصرفتنهابهدهد.انتخابتشکیلمي

یدارست.اساساًمامصرفراتنهانـهبـرایخلـقونگـهاهابلکهبرمبنایمعناینمادينآن

.بـاايـنوجـودازيـاديـدگاهمیدهـيبخشيبهخوددرجامعهانجاممـبلکهبرایموقعیت

شود.مياسیرشدنمادرتوهماتدنیایمصرفانتقادیتالشبرایخلقخودمنجربه

ازمفهوممصـرفاسـت.جامعـهريناپذييتالشبرایخلقخوددرجامعهامروزیجدا

.ماآنچیزیهستیمکـهداريـموتامروزبیشترازهرچیزیدارایيافرهنگمصرفياس

بهاينترتیـلاشـیا شود.مانگريستهميافتهيمابهعنوانبخشيازخودتوسعهیهاييدارا

هـاخـودرابیـانکـردهوبـاواسطهآنسازندکهبهمادیسیستميازمعناهارامتجسدمي

معناييقرارگرفتهباشدناچاربرای.اگرخوددربرابرتهديدبيکنیمديگرانارتباطبرقرارمي

شناسـيتيگرايينمادينخواهـدشـد.هسـمعنابخشيبهزندگيوخلقخوددرگیرمصرف

ديگرافرادکاالهاراتواندبهواقعیتبایوندد.ازياديدانتقادیبدونداشتن)مالکیت(نمي

توانیمآزادیکنند.درنهايتباوربهاينکهماميکاالهاافرادراتولیدميبلکهکنندتولیدنمي

بايـدگفـتمـاهایمصرفيبهظهوربرسانیمتوهميبیشنیسـت.خودراازاريقانتخاب

انتخابيجزانتخابکردننداريم.

توانــدبــههــرزمــانمــيپــسازکنکــاشدربســترمحلــيمشــخصشــدکــاالهــم

ایباهرگونهگرايشوتمايزاجتماعيبچسبدومعنایموردنظراورادرخـودکنندهمصرف

مصـرفکنندهنیزبرتریگرايشوموضعاجتمـاعيخـودرابـاجایدهدودرعوضمصرف

کنندهالبتهنزدمصرفگراييواسطورهپیشرفتترينمعنایآنترقيکاالیجهانيکهعمده

کهگرايشخاصویباچنینمعـانيجهـانيکنداستنشاندهدواينگونهوانمودمحلي

.هایروزدنیـااسـتسازگاروبهاينترتیلگرايشاجتماعيویموجهومتناسلباگرايش

ومصرفآنامتیـازیاسـتکـهمشـروعیتومقبولیـتبسـیاریرابـرایدسترسيبهکاال

کنـدگونـهکـهمیلـراسـتداللمـيکنندهومعانيموردنظرویبههمراهدارد.همانمصرف

ایبرسازندهدارد:چیـزیکـهعینیـتبخشـیدنبـهروابـطاجتمـاعيفرهنگمادیويژگي

کـهنیازمنـدتمکـنجهانيوبـهروزمتیقکاالیگرانبهنامند.بهاينترتیلدسترسيمي

ومتوسـطشـاملمرفـه،هـاروابطاجتماعيمیانگروهماليوبهويژهموفقیتدربازاراست

رساند.بهتثبیتاينوضعیتياریميوسازدميمتجسدرادستپايین

درسطحمعـانيمحلـيوجهـانيبـهواسـطهمصـرفآمیختهدرهمهمچنینترکیبي

هـایيدربسترموردپژوهشمشاهدهشدهاستکهمعانيمحليآنبـاويژگـيکاالیجهان
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هایمختلفمرتبطاسـت.خاصـیتکـاالیجهـانيدربسـترجنسیتي،قومیتيوايدئولوژی

نفرهنـگمحلـيروتواندمعنایجهانيراباخـودبـهدموردپژوهشاينبودهاستکهمي

.سـبامصـرفجوانـان)مـرد(زدیانگيرابرنمکنندهبردهومخالفتيبامعنایمحليمصرف

(زمانعناصرفرهنگمحليدرکنارعناصرجهـانيحضورهمهانه)چیزخواعمدتاًآشکار،همه

است.سبامصـرفزنـانخـاليازعناصـرمحلـي،خواهانهباايدئولوژیآزادیگرايانهرفاهو

واسـطهمصـرفاجتماعيبهوخواهانبهبودشأنيخواهیالبانه،بامضامینآزادشخصیت

قومیتيودينينیزتاحدزيادیبهاوريکسانبهمصـرف-هایايدئولوژياملي.گروهاست

هابیشتردرالقایايناستکهبرخورداریازکاالبـهپردازندوتفاوتآنکاالهایجهانيمي

هابقـاتديگـراسـت.جالـلتوجـهاسـتکـیهامعنایبرتریايدئولوژيانسبتبهگروه

مـواردبسـیاریدرشـودوکنندگانباتحريامیلآنانناديدهگرفتـهمـياجتماعيمصرف

.بهاـورکلـيکندراخريداریيمتیقدهدتاکاالیگرانفشارقرارميشخصخودراتحت

کنندگانمحليرابـرایمصرفاستکهمصرفهنگامهایاينچنینيدرآزادیدربازسازی

کند.رغیلميمصرفکاالهات

آمدهدربسترومتنفرهنگمحليبهشـکلياسـتکـهعمـدتاًدرتغییراتبهوجود

هایمحليدرمواردبسیاریشکلعقالنیتبازاریواقتصادیغاللشدهامامحتواومضمون

آنادامهيافتهاست.هرگونهمحتواييکهدرتقابلبامنطقعقالنیتخاصبازارقرارنگیـرد

(گفتـهاسـتفرهنـگ1998)گونهکهدانیـلمیلـرواندبهحیاتخودادامهدهد.همانتمي

داریباشدناچارازتجاریشدنوپـذيرشبـازارمحليچنانچهخواستاربقادرجهانسرمايه

هاودهدوانواعفرهنگهرچیزیخارجازخودادامهميکردنبازاریبهشدناست.جهاني

رابـاهـابلعدامااينهضموجذبتاجايياستکـهآندرخودفروميبسترهایمختلفرا

وتعارضـينـداردهـايبودگيسازدوبامحتواهایمتفاوتاينمحلميخودهمگاموهمسو

کند.برداریههایفرهنگينیزبهرتوانددرجهتتوسعهخودازاينتفاوتحتيمي

هدربازارفعالهستندوچهآنانيکهخـارجهایمختلفمردممحليچهآنانيکگروه

ازآنمشغولفعالیتهستند،گرچهمتفاوتازيکديگراماوضعیتخودراباتوجـهبـهبـازار

گیـری.هرگروهيبنابروضعیتخاصخودنسبتبهبـازارموضـعکنندتنظیموتعريفمي

دهدکهبـاآنچـهدرارائهميکردهوتوضیحاتوتوجیهاتيبراینوععملکردوفعالیتخود

کهعمالًمنطقبازاریبـرعملکـردونحـوهدهندبسیارمتفاوتاست.درحاليعملانجاممي

اـرزهـابـهآنامـااسـتشـدهحاکمآنازخارجافرادچهوبازاریچهنگرشهردوگروه

ـ.هسـتندخـودمصرفحتيونگرشنحوهعملکرد،بربازارتأثیراتمنکرعجیبي عنـوانهب

راکاالهـایجهـانيوهاييخارجازبازارفعالیتاقتصـادیدارنـدزهمصرفگروهحودرمثال

معرفـيهـایشخصـيرامعیـارومـالکبرداریامادرتوجیهکارخودبهرهکنندمصرفمي

هایمتفاوتومصرفامرمسلمومفروضهمگاناستاماباايدئولوژیحقیقت.درکنندمي

هایايدئولوژيافرهنگعامهبدلشدهاستکـهزاينجهتمصرفبهيکيازپايهمتمايز.ا

هایخودهسـتند.جوانـانگیریهاواقشارمختلفبهمیانجيآنخواهاننمايشجهتگروه
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گرايـيوگـرابـاايـدئولوژیملـيهایمليگرايانه،گروههایلیبرالیستيوآزادیباايدئولوژی

هـاییبسترمحليوتقويتتوانماليمردمواستقاللازدولـت،گـروههایبازاربرامنفعت

کارانهونهيازشرکتدربازاربهظاهراماعملبـراسـاسهایمحافظهمذهبيباايدئولوژی

هایبسترمحليهستندکههمگيدرعرصـهمصـرفيکسـانترينگروهمنطقبازارازاصلي

کنند.عملمي
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