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بیان مسئله
امواجوجريانهایجهانيعمدتاًبامنشأغربيومدرنمردمنواحيمختلفجهانرادرگیـر
خودکردهوهمراهباخودفرصتها،چالشهاوتهديداتگوناگونيرارويارویجوامعقـومي
کنندهایدرعرصه


سازوتعیین
ومحليقراردادهاست.جوامعمعاصرباانتخابهایسرنوشت

جهانيمواجهاندکهجايگاهآنهاراتحتتأثیرقرارخواهدداد؛عصـرارتبااـاتگـرايشهـا،
تعلقاتوترجیحاتشانرادررقابتيجهانيبهآزمونميگذاردوآنهارابـامنطقـيجهـاني
ميسنجد.دردورانماامردرونزادومتکيبهخودبهمعنایاتکـابـهيـايـاچنـدمنبـع
فرهنگيمحليوبوميهرچهبیشتراعتبارخودراازدسـتمـيدهـدوتولیـداتصـنعتيو
فرهنگيجوامعمختلفناگزيرازتوجهوانعطافنسبتنگرشهـاومعیارهـایفرهنـگهـاو
جوامعديگراست .
گردشآزادانهکاالهایجهانيازاولینومهمترينپیامدهایظهورچنیننظامياست
مصرفکاالگروههـایمتفـاوتيراواردايـنچرخـهمـيکنـد.اقتصـادجهـاني

کهبهواسطه
نئولیبرالدقیقاًبرمبنایچنینسیستميعملميکند.کاالومصـرفآنکلیـدفهـمنظـم
نوينجهانياست.جهانيشدنازنقطهنظرفرهنگياحساستعلـقبـهجامعـهایجهـانيو
انسانيرافراهمکردهاست.اينمسائل،چالشهاوفرصتهامردمبوميومحليرابـانـوعي
بودندرعرصهایجهانيمواجهکردهاستکهدرکنارپیشنهادفرصتهـاوامکانـاتجديـد
بايســتيمراقــلعملکــردخــوددرصــحنهجهــانيباشــندودرکنــارهمســايگانفرهنگـي
(آپادورای)جديدخودبهقضاوتدربابسـنتهـاوآدابخـويشوديگـرانباردازنـد.بـه
عبارتيج هانيشدنوجودديگریهمیشهحاضررابرایفرهنگمحليايجادموجـلشـده
است .
درشرايطيکهجهاني شدنبـهلحـاظجغرافیـاييمـرزیبـرایخـودقائـلنیسـت،
فرهنگ هایمحليچگونهبااينشرايطبرخوردخواهندکردوچهنگرشينسبتبهآنپیدا
خواهندکرد؟جهانيشدنرادرخدمتمنافعوعاليقمحليخـودبـهکـارمـيگیرنـدکـه
همچونفرصتيبراینشاندادنتفاوتهاوتمايزهاخواهدبود؟آياجهانيشدنبانیروهـاو
ابزارهاييمانندرسانههـایمـاهوارهایواينترنتـي،اقتصـادسـرمايهداری،دسـتکـاریهـای
بومشناختيوجمعیتشناختيسرزمینهایدوردستبرمـوانعيماننـدمرزهـایفرهنگـي،
اخالقي،دينيوملیتيغلبهخواهدکـرد؟درراسـتایايـنجريـانهـافرهنـگمحلـيچـه
وضعیتيپیداخواهدکرد؟ومسیررفتارجمعيچهراهيراانتخـابخواهـدکـرد:جـذبو
ادغامدرفضایجهانيواقتصادسرمايهداری؟مقاومتومحليگراييارتجاعيدرمقابلآنو
گزينشراهسوميازاخذابعادمتنوعومتکثرهردوبرمبناینیازهاوضرورتهایمحلي/

يا
جهاني؟ 
پیامدهایچنینشرايطيدرجوامعدرحالگذاربسیارروشناستچـراکـهجامعـه
میاندوسبامتفاوتزندگيقرارداردوگروههابـانگـرشهـایمتفـاوتيدربرابـراوضـاع
واکنشنشانميدهند.درپژوهشحاضربهدنبالتوصیفعمیـقيکـيازنقـاطشـهریدر
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فرهنگ


حالگذاریهستیمکهدرچندسالاخیربهسرعتدرچرخهاقتصادجهانيادغامشده،بـه
بازارهایجهانيپیوسته(بهاورغیررسمي)وانبوهکاالهایجهانيبهآنسرازيرشدهاست .
بانهشهریباموقعیتمرزیوجمعیتحدوداًصدوبیستهزارنفریويکيازمراکز
مواصالتيسهلالوصول يبرایهردوکشورعراقوايراناستچراکهمسـیرهایهمـوارتری
نسبتبهشهرهایمجاورخوددارد.اينشهرستاندراولتاريخموردنزاعمیاناماراتـوری
عثمانيوصفویبودهوهیچگاهبهاورکاملروابطشبامرزجغرافیـاييازبـیننرفتـهودر
بسیاریازبحرانهابااتکابهاينموقعیتخاصنیازهایخـودرابراـرفسـاختهاسـتتـا
جاييکهاينامردرادبیاتفولکلورشهرهایمجاورنیزانعکاسيافتهاست(بانهييههملـه
يخورندهمازايـران)؛امـادر
یهاهمازعراقم 
ئیرانئهخونههملهعیراقبهمعنایبانها 
مقابلشناختسايرنقاطايرانازاينشهربسیارکمومحدودبودوشايدکمترکسيحتـي
اسماينشهرراتاپیشازدودههاخیرشنیدهبود.مـوقعیتيحاشـیهاینسـبتبـهنـواحي
مرکزیونبودجاذبههایگردشگریدراينوضعیتمؤثربودهاستبنابراينفرهنـگمـردم
اينناحیهدرخالصترينشکلبوميخودباقيماندهاستچراکهکمترينارتباطفرهنگـي
رابااقوامديگرداشتهاست.ازسویديگرهمینموقعیتحاشیهایوکمتوجهایبهنیازهای
محلياينشهرستاندرکنارافزايشجمعیتورشدشهرنشینيسبلشدهاستمردمايـن
شهروشهرستانهایمجاورمرزیبهاورکلييامجبوربهمهاجرتدائميبهنقاطمرکـزی
ااقتفرسادرايننواحيباردازند .
شونديابهکارهایفصليسختو 
باايجادبازاردربانهاوضاعکـامالًتغییـرکـردهاسـت.ايـنشهرسـتانامکـانتـأمین
نیازهایضروریازآنسویمرزهارادرراستایمنافعجديدیبهکاررفتهاسـت.نیازهـای
محليوضرورتهایجهانيشدندربستریسنتيومحليبهسرعتهمسوشدهاند.نحـوه
برخوردوتالقياينجبهـههـاوجهـانهـایفرهنگـيمتفـاوتوسـازوکارهایاقتصـادی-
اجتماعيمتفاوتهمانچیزیاستکهدرپژوهشحاضرخواهانتوصیف،تفسیروتحلیـل
آنهستیم .
بازاریازکاالهایجهانيبهشکلقارچگونهایايحداکثردودههاخیردربانهظهور
ورشديافتهکهبهنحوغیرقابلانکاریفضایکالبـدیوفرهنگـيشـهررادگرگـونکـرده
است.ازارفيجهانيشدنبهواسطهکاالهاواقتصادبازارآزادبافرصـتهـایخـاصخـود
وارداينشهرشدهوازسویديگرمردمانيبافرهنگ،عاليق،خواسـتهـاوبـهاـورکلـي
سازمانمحليويژهواردکشاکشباشرايطاجتماعيجديدشدهاند .

هدفکلياينمقالهمطالعهمردمنگارانهفرهنگهایمحليدرمواجههباامرجهانيو
جهانيشدنبهمیانجيکاالهایآناست.درهمینراستابهدنبـالشناسـايي،تشـخیصو
توضیحتفسیرهایمحليازکاالهایجهانيهستیموچگونگيارزيابيوموقعیتيابيکاالهـا
آورندراموردبررسيقرارميدهیم .

دربسترمحليوجايگاهيکهبهدستمي
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پرسشهای پژوهش
سیرصعودیورودکاالهایجهانيوتأثیرگذاریاقتصادبـازارآزادجهـانيعلـيرغـموجـود
دولت-ملتمرکزیبااقتصادمليوجداازبازارجهانيبهشهرستانبانهباموقعیتمـرزیو
فرهنگمحليخاص،شرايطويژهایرادراينشهرايجادکردهاست .

یشــدهدرزمــانمصــرفدرمــتن
 )1کاالهــایعمــدتاًغربــيبــاارزشهــایجاســاز 
فرهنگهایمحليچهوضعیتيپیداميکنند؟کاالهاچگونهبهمصرفمـيرسـندوبـاچـه
قابلشناسايياست؟ 
معنايي؟چهايدئولوژیهاييدرکارمصرف 
 )2مردممحليشهرچگونهباپیامدهایبازارجهانيواقتصـادسـرمايهدارانـههمسـو
گشته اندوچهتغییراتيرادرروابط،مناسباتوبهاورکلينقشهاونقشهراههایفرهنگ
محليپذيراشدهياايجادکردهاند؟ 



پیشینه پژوهش
1

درخصوصمصرفبینفرهنگي درسطحجهانيکارهایبسیاریباهمکاریمؤسسـههـاو
نهادهایبین الملليوحتيدولتيبهمنظـورپـژوهشدرحـوزهتـأثیراتجهـانيشـدنبـر
ارزشهایمحليانجامشدهاستکهنشانگراهمیتويژهومسئلهبودنامردرمجامعمعتبر
علميدانشگاهياست(جـانبرـرد1993،؛ديويـدهـاوس1996،؛بـيپـاتر2001،؛چرنـگ،
2003؛شورکن2004،؛لیزاردو .)2008،
ديويدهاوس2بهبررسيمصرفکاالهایغربيدرجوامعغیرغربيپرداختهوبهايـن
نتیجهرسیدهاستکهکاالهابهواسطهعاملیتمصرفکنندهوعاليق،اهداف،دانشوامیال
ویانتخابميشوندتاجاييکهازمستعمراتيشدنمصرفکاالهایغربيسخنمـيگويـد
( .)1996
3
نظريهپردازیمانندجورجريتزر کهازمادونالیزهشدنوآمريکاييشدنجوامـعو
سیستمهایخدماتيسخنميگفتدرکتابکاوشهاييدرجامعهشناسيمصرف4بـهايـن
رسدکهسیستممادونالددرمقابلمحليگراييهرچهبیشـتراهمیـتخـودرااز

نتیجهمي
دستميدهدوممکناستبهکليمحوشودهرچندعقالنيسازیهمچنانبهرونـدخـود
ادامهخواهدداد.مادونالدسعيبراينداشتهکهمصرفکنندگانرابهرفتاريکسـانوادارد
اماهرگزموفقنبودهاست.ريتزرمطرحميکندکهکارتهایاعتباریبسیاربیشـترازپـول
يتدبیریوسرکشيدرحوزهمصرفميشوندوبیشترازآنچهکارتهابه
نقدباعثافزايشب 
امنیتمنجرشودبهخصوصيشدنوپوشیدگيمصرفانجامیدهاست.همچنـینريتـزردر
برابرارفدارانديدگاهاولاستداللمـي کنـدکـهيکنـواختيوهمگـونيمربـوطبـهسـطح

1

cross cultural consumption
David Howes
3
George Ritzer
4
explorations to sociology of consumption
2
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بینالمللياستکهروبهافزايشوفراگیرشدناست،امادرسطحمصرفکنندگاناينروند
محليگرايياستکهروبهگسترشاست(ريتزر )14-18:2001،
جهای
ایتوسطمردمنگاراندربسترهایمتفاوتکهبااولینمو 

پژوهشهایگسترده

تغییراتمشابهروبه روهستندانجامشدهاستکهایفيازمسائلکالنرادرارتباطبامتن

هایمصرف،بازار،اوقاتفراغت،مشروعیت،هويتورضايتبررسيکردهاند


محليونظريه
(آلن2000،؛آرنولد1989،؛آرنولدوپرايس1993،؛کوراسي،پرايسوآرنولد2004،؛بلا
وکوون1993؛فیشروآرنولد1990؛جوی2001؛شری1983؛ووتن2000؛بلا،شریو
والندورف،1988شری1990،؛کالتر،پرايسوفیا2003،؛بونسووبلا2003،؛سلسي،
رزولي1993،؛دايتونوگری1995،؛فورنییر1998،؛هیسليولوی1991،؛والندورفو
آرنولد1991،؛هیل1991،؛هیلوستامي1990،؛هیرشمن1992،؛هولت .)1995،
هااثریاستبهويراستاریآلنتاملینسونکهمجموعهپژوهشهايي

يکيازاينکتاب
باموضوعروابطمصرفباهويتمصـرفکننـدهراشـاملمـيشـود.تاملینسـوندرمقدمـه
ميگويدکهکاالامروزهبههالهایدرسرمايهداریمصرفگرایاخیردسـتيافتـهاسـتکـه
فراترازکاربردآناست.کاالامروزهبرمصرفکنندهتـأثیرمـيگـذارد،اورابـاکیفیـتهـاو
قابلیتهاييباامکانبهنمايشدرآمدنرادرعرصهوسیععموميتحريـامـيکنـد.میـان
خريدياشيبهمنظوراستفادهازآنوبهدستآوردنچیزیبهخاارسبايامدنهفتـه
درآنتفاوتوجوددارد.کاالخودبهابژهفانتزیهایفردیبـاهـدفنمـايشتبـديلشـده
است(تاملینسون.)19:1990،ویدرادامهميافزايدهويتماازعناصریتشکیلمـيشـود
کهبهوسیلهديگرانخلقشدهوبهاورسلطهگرانـهوفريبنـدهایبـازاریمـيشـوند.ايـن
جوابيبهاينسؤالکلیدیاستکهآنچهبهعنوانشیوههـایمسـلطمصـرفظهـوريافتـه
استبراساسمعنایفردگرايانهازخود،خوشيوايدهانتخابآزاداستقراريافتـهاسـتامـا
يکهماتصورميکنیمآزادهستیمانتخابهادرحقیقتبهصـورتآگاهانـهبـرایمـا
درحال 
برساختهشدهاست؛پساينتـوهمخطرنـاکيازآزادیاسـت(همـان.)22:الگـویمصـرف
عمليوکاربردیکاهشيافتهوحوزهانتخابهاونیازهایسبازندگيبهارزچشمگیـری
افزايشيافتهاست(همان .)33:
دانیلمیلر1کتابيباعنوانفرهنگمادیراويراستاریکردهاست.اومـيگويـدتمـام
نوشتههایاينکتابياهستيشناسيمارکسیستيسادهراآشکارميکندوبرايـنقیـاس
تأکیدداردکهوجودانواعدرعملتولیدشکلميگیرد ،زمانياستکهدرآنمردمخـودرا
بهمیانجيارتباطباشکلهایفرهنگيدرحوزهمصرفميسازنديابـهاـورروزافزونـيبـه
وسیلهديگرانبرساختهميشوند.اينامردرشناساييچرخشتـاريخيازتولیـدبـهسـوی
مصرفوناديدهگرفتنمیراثمصـرفمـؤثراسـت(.)11:1998ویدربـارهکـارخـوددر
همینکتابمي گويـدمـندرکـارخـودمدرترينیـداتتـالشکـردمنشـاندهـمچگونـه

Daniel Miller

1
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خويشاوندیوقومیتميتواندبادکوراسیونمنزليارسانهبهعنوانشکلهاييکهازاريق
هایمتمادیانتقالمييابند،برابریکند .

آنسیستمهایارزشيمشخصدراولدهه



چارچوب نظری :فرهنگ مصرف
سمتوسویرويکردنظریپـژوهشحاضـربـراسـاسمقالـهایازاريـاارنولـدوکريـگ
مصرفکننـده:بیسـتسـالپـژوهشاسـتوار

تاماسون)2005(1تحتعنواننظريهفرهنگ
استکهدرآنبهدستهبندیرويکردهایمختلفدرحـوزهمصـرفپرداختـهشـدهاسـتو
نظريهفرهنگمصرفکننده2بهعنوانعرصهایپژوهشيباچهـارشـاخهمطالعـاتيمتمـايز
معرفيميشود .

«اينمقالهبهبازبینيبیستسالتحقیقدربارهمصرفميپردازدوجنبـههـای
ايدئولوژيا،نمادين،تجربيوساختاری-اجتماعيمصرفرانمايشمـيدهـد.
هدفنويسندگان ايناستنوعيرشتهمعتبربرایايـنسـنتپژوهشـيمهیـا
سازندکهآنرانظريهفرهنگمصرفمينامند.اهدافآنهادراينمقالهابتـدا
تصحیحسهاشتباهدربارهماهیتوسوگیریتحلیلينظريهفرهنگمصرفاست
وساسبهشناس ايياينکهچگونهنظريهفرهنگمصرفدرپژوهشمصـرفبـا
يکندميپردازندو
روشنکردنابعادفرهنگيچرخهمصرفنقشخودراايفام 
نظريهپردازیهایجديددرارتباطبـاحـوزههـایتماتیـاعاليـقپژوهشـيرا
يدهند»(آرنولدوتامسون .)2-3:2005،
توسعهم 

«نظريهفرهنگمصرفيانظريهمتحدالشکلکـالننیسـتوارتبـاطپويـايي
میانکنشهایمصرفکننده،بازارومعنایفرهنگـيراترسـیممـيکنـد.ايـن
نظريهبهجاینگرشبهفرهنگبهمثابـهنظـاميهمگرايانـهوبرابـرازمعـاني
هایهمگونکنندهکهمیاناعضـای


هایزندگيوارزش
مشترکجمعي و 
روش
جامعهمشترکاست،بهبررسيتوزيعناهمگونمعانيوچندگانگيهمپوشـاني
میانگروههایفرهنگيکهدرقاللگستردهترتاريخي-اجتماعيجهانيشـدن
وگستردگيبازاروجودداردميپردازد؛بنابرايندرديدگاهآنانفرهنگمصـرف
بهآرايشاجتماعيتوجهداردکهروابطمیانفرهنگزيستهومنابعاجتمـاعي،
شیوه هایمعنـادارزنـدگيومنـابعمـادیونمـادينازاريـقبـازاروسـاات
ميشود»(همان) .



پسازبحثهاینظریفوقآنانبهبررسـيگـرايشهـایموجـوددرحـوزهمصـرف
ميپردازندوچهاربرنامـهرادرپـژوهشهـایانجـامشـدهدربیسـتسـالاخیـرتشـخیص
ميدهند)1:پروژههایهويتمصرفکننده)2،فرهنگهایبازاری)3،الگوپذيریتـاريخي-
Eric J. Arnould, Craig J. Thompson
)consumer culture theory (CCT

1
2







هایمصرفمحليوکاالیجهاني:مردمنگاریفرهنگمحليدرمواجهه69...


فرهنگ


اجتمــاعيمصــرفو)4ايــدئولوژیهــایتــودهمحــوربــازارواســتراتژیهــایتفســیری
مصرفکنندگان .



روششناسی پژوهش
1

2

روشاتخاذشــدهدرايــنپــژوهشمــردمنگــاریشــهری اســت.میشــلدونیــر مــيگويــد
«مردمنگاریروشياستدرعلوماجتماعيکهبهبررسيزندگيمردم،کنشهـاوباورهـادر
هاومصاحبههـایرسـميهمگـيبـهوسـیله

بسترروزمرهآنميپردازد.پیمايشهاآزمايش
پژوهشگرانعلوماجتماعيبهکارگرفتهميشوند،درمقابلمردمنگـاربـهجسـتجویفهـم
پردازدآنگونهکهزيستهميشود»( )4:2013

زندگيمي
هستهاساسيمردمنگاری شهریبراينمبنااستواراستکهمشاهدهمـردمدربسـتر
هایسازماننیافتهمختلفدريابازهزمـانياـوالنيممکـناسـت

روزمرهشاندرموقعیت
سرنخهاييازاينکهآنهاچگونهجهانشانرابرميسازنديامعناميدهند،بهدستدهـد.در
مندیتجاربشخصيتأکیدميکندچهتجاربآنانيکهمطالعـه

حقیقتمردمنگاریبرسود
ميشوندوچهآنانيکهمطالعهراانجاممـيدهنـد؛مـردمنگـارانبـهاينکـهدريـالحظـه
مشخصبودنبهچهچیزیشبیهاست،بهتجاربروزمرهمردمعادیدرروزهایمعموليو
هاواردتجاربشانميکنندعالقهمنداست .


بهتفسیرهاييکهآن
3
ريچاردای.اُسژو ميگويديادگیریتحقیقمردمنگارانهتنهانیازمندعمـلونظـارت
نیستبلکهدارایيادرگیریبازخوردیدراستراتژیهاواعمالاست.آنچـهمـردمنگـاری
شهریراازديگرروشهامتمايزميسازدايناستکهنويسندگانآننیروهـایگسـتردهتـر
زندگيشهریرادرتحلیلهايشـانواردمـيکننـد.آنهـااهمیـتشـهر،اقتصـادسیاسـي،
نابرابریها،فرهنگها،شرايط،اندازه،تراکموتنوعرادرزنـدگيسـاکنانشـهرهاتشـخیص
ميدهند.فضایشهریکهمردمرادرآنمطالعـهمـيکننـدفهمشـانراتحـتتـأثیرقـرار
دهيزندگيمردمبازیميکند( .)6-7:2012

ميدهدزيرااينشرايطنقشکلیدیدرشکل

گیریدرکارمردمنگاریبهشیوهنظریاسـت.بـهايـنمعنـاکـهپژوهشـگر

روشنمونه
بايستيدرمحیطموردپژوهششروعبهجمعآوریدادههاازانواعمنابعينمايدکهبهلحاظ
نظریپژوهشویراغناميبخشد،بهموضوعاتموردبحثنزدياترمـيکنـدوهمچنـین
پژوهشگررابهاشباعنظریميرساند .

جامعهآماریاينپژوهشنیزگروههایفعالمختلفدرفضایبازارشهربانههستند
کهعموماًفروشندگانجوانراشاملميشود.افرادیکهمستقیماًدرگیرخريدوفروشکاالی
جهانيبودهوگروهمنحصربهفردیرادرسطحفرهنگمحليتشکیلميدهند.البتـهبايـد
متذکرشدکههرگونهسخن،بحث،نکتهومشاهدهایدرفضایبازارودرموضـوعاتمـورد
1

urban ethnography
Mitchell Dunier
3
Richard E. Ocejo
2
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خوشهچینمورداستفادهقرار

بحثاززبانهرکسيبهعنوانجزئيازکارپژوهشمردمنگار

گرفتهاست.استراتژیگردآوریدادهدرکارمردمنگاریاستقرايياستکهازجزئیاتبسـتر
موردبررسيشروعميشودوکمکمبهسطوحکالنحرکتمـيکنـد.روشهـایگـردآوری
دادهبرمبنایمصاحبهرسميوغیررسميبااستفادهازپرسشنامهبازومشاهدهمشـارکتي
بودهاست.بهاورکليحضوردرمحلاصليتـرينکـارمـردمنگـاراسـت.واحـدتحلیـلدر
پژوهشحاضرفرداست.برایتحلیلدادههایمردمنگاریدراينجاتحلیـلمضـمونيرابـه
کارگرفتهايم .



میدان پژوهش
شهرستانبانهدراستانکردستاندرمرزهایغربيکشورواقـعاسـت.کسـانيکـهدربانـه
زندگيميکنندشاهدروندیازتحوالتدرسـالهـایاخیـربـودهانـدکـهفضـایسـنتيو
فرهنگمحلياينشهررابهارزمحسوسيدگرگونکردهاست.بـازاریکـهشـکلگرفتـه
منجربهتغییراتبسیاروسیعوعمیقـيدرفضـایشـهری،فرهنـگمـردممحلـيوحتـي
استراتژیهایکليدولتشدهاست.پاسـاژها،شـرکتهـایحمـلونقـلبـاریبـینالمللـي،
بنگاههایتعويضارز(صرافيها)،دفاترآژانسهایمسافرتيبینالمللي،باناهـاومؤسسـات
ماليمتعدد،تورهایتوريستي،هتلهاومسافرخانهها،رستورانهاوغذاخوریهادرراسـتای
نیازهایجديدبازارمدرنوارداينفضاشدهوچهرهشهررابهکليدگرگونکردهاند.مـردم
ازياسوباورودسريعوب هروزکاالهاازبازارهـایجهـاني(کاالهـاييکـههـريـانمـاد
فرهنگيخاصوحاملمعانيويژههستند)وازسویديگـرارتبـاطبـاشـکلهـایمتنـوع
واسطهحضورمسافرانازتمامنقاطکشورخودروبهروهستند .

فرهنگيبه

يگیردکـهدربسـترفضـایشـهری
پروبلماتیامقالهحاضرسهبعداساسيرادربرم 
شهرستانبانهموردبررسيقرارميگیرد)1:جهـانيشـدنوکاالهـایجهـاني)2،فرهنـگ
محليوارزشهایمربوطبهآنو)3مصرف،رفتارمصرفکنندگانوفرهنگهـایمصـرف
بهاورکلي.سهمونقشتمامياينابعاددرجريان«کردار»1مصرفمتجليميشودجايي
کهمصرفکنندگانبهاينجريانهاپاسخميدهندواولويتها،جهتگیریهاوضرورتهـای
جاریدرزندگيروزمرهخودرابهنمايشمـي گذارنـد.بـهاـورخالصـهبـهبررسـينحـوه
دگرديسيفرهنگيدرشهرستانبانهدرنتیجهجهانيشدنومدرنیزاسیونبـازاربـاتأکیـد
ويژهبرنقشکاالهاميپردازيم .
درابتدایدورانمعاصرشايدمرزبیشتربهعنوانجـايگزينيبـرایخـروجازشـرايط
بحرانموردتوجهبودکهباتوسلبهآنميتواننیازهاوکمبودهـارابـرایسـاکنانهـردو
سویمرزجبرانکرد.مرزنشینيبرایمردممحليعواقلجدیديگـرینیـزداشـتهاسـت.
سیاســتهــایمرکزگرايانــهدولــت-ملــتنفتــيخاورمیانــهایوتوســعهنــاهمگونکــه
توسعهنیافتگيرانصیلمنااقپیرامونيوحاشیهایميکندوهمچنینوضعیتپرآشـوبو
practice

1
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فضایامنیتيمنااقکوردنشیندردورانبعدازانقالبوجنگباعراقنیزمزيدبـرعلـت
شدتامحرومیتاينشهرومنااقاارافتشديدشود .
پايانجنگوآرامشدننسبياوضاعيعنيحدودسالهایهفتـاددرداخـلايـرانو
همزمانادامهبحرانهایداخليکشورعراقبامنااقکوردنشینوجنگباکويتاينکشور
رابحرانباقينگهداشتوباعثشدازتأمینکاالهایاساسينیزناتوانباشـد.ايـنشـرايط
راهرابرایصدورکاالهایاساسيازجانلايرانمهیاکرد؛هنوزتولیدمحصوالتکشـاورزی
درکشورعراقپايیناستومحصوالتغذاييعمدهترينصادراتياستکهازايرانبهعـراق
انجاممي شود.بهعبارتيوضعیتدوسویمرزدرحرکتبانهبهسمتتجاریشدندخیـل
بودهاست.عالوهبراينهاتعرفهگذاریشديدبرکاالهـایخـارجيازسـویدولـتمرکـزی
باعثتفاوتقیمتزيادیمیانکاالهایواردشدهازمرزرسميوکاالهایقاچـاقمـيشـود؛
هادراينسومردمرابهبهرهبرداریتجاریاز

بنابرايننیازهادرآنسویمرزوتفاوتقیمت
مرزمتوجهکردهاست .

«مادرسالهفتادوياکارخودمونروباصادراتشـروعکـرديممـوادغـذايي
مثلرب،بیسکويت،شکالت...موادغذاييبهاورکليبهخـاارشـرايطيکـه
آمريکاحملهکردهبودبهعراق.عراقبـهواردکننـدهتبـديلشـدوايـرانهـم
صادرکننده.بیشتربازاربانهحاصلشرايطياسـتکـهبـهوجـودآمـده.عـراق
چندينجنگروانجا مدادهجنگباايرانوکويت،جنگبانیروهـایآمريکـاو
تشکیلمنطقهخودمختارکردستانعراقوباتوجهبهپیوندهایملـيوزبـاني
مردمکوردونسبتهاینسبيوسببيکهازقديماالياموجودداشته.شايدباور
نکنیددوکارخانهربدرعراقوجـودنـدارد؛يعنـيابتـدابانـهمسـیریبـرای
صادراتبود.بعداًخودبه خودبانهبهباراندازومسیریبرایورودوخروجکاالها
تبديلشد.امروزهدرحاليکههمچنانمحصوالتخـوراکيودامـيدراولويـت
صادراتبهعراقهستندایفوسیعيازانواعکاالهایخارجياعمازپوشـاک،
لوازمخانگي،صوتيوتصويری،موبايل،ابزارآالتصنعتيوقطعـاتيـدکيوارد
مي شوند.اينشرايطبانهرابهعنوانواسطومیانجيتاريخيبـرایاسـتفادهاز
شرايطبهترکشورهمسايهمطرحکرد»(کريم.م45،ساله) 

« بازاراوندورهصرفبراساسنیازهایخوراکيمردمبود؛امابـازاریکـهاالن
بعدازچندسالشرايطايجادشک ردهبازاربانهرابهبازاریلوکستبديلکرده
وبراساسنیازهایديجیتاليمردموزندگيپیشرفتهترماشینيامـروزاسـت»
(امي،ر34ساله) 
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فرایند حکشدهگی 1بازار بر روی شهری کوچک
درسالهایابتداييکهبازاردرحالظهوربودقاچاقتنهاامریاقتصـادینبـودوکـامالًدر
متنتحوالتاجتماعي -فرهنگيمردممحلـير مـيداد.امـرقاچـاقنـوعيکـنشخـاص
اجتماعيبامعنایاعتراضومقاومتياحتـيسـرپیچيدربرابـردولـتمرکـزیبـهشـمار
ميرفتوقاچاقچيکنشگربيباکونترسايناعتراضخطرناکاجتماعيبـود.زمـانيکـه
ياماشینلندکروزر(تويوتا)ازمرزبهاورقاچاقيواردشهرميشـدبـهراحتـيدرفضـای
شهربهسمتشتیراندازیميشدوتعقیلوگريزدرشهربهراهميافتاد.مردممحلينیزبه
محضااالعسعيدرمخفيکردنآنماشیندرحیاطياانبارخودداشتندوبهقولخـود
بهاوپناهميدادند.بدونآنکهشخصرانندهوبارآنرابشناسند.قاچاقوقاچـاقچيهـماز
سویدولتمرکزیوهمازسویمردممحليبهعنـوانکنشـياعتراضـيدربسـترومـتن
جريانهایاجتماعيوتاريخيمحليدرکوتفسیرميشد .

ازديگرپديدههاييکهازقديمدربانهبهخاارمرزورفتوآمدبهآنسویمرزوجود
داشتهمعامال تدينارودالراست:سابقهبازارچهدينارودالربسیاراوالنيتـرازعمـربـازار
است،افرادباکوچـاتـرينمقـداردسـتمايـهدرحـد5میلیـونتومـانمشـغولمعاملـه
خردهفروشيدينارودالرهستند.اينافرادهیچنقشيدرقیمتهاندارندوبهصورتکـامالً
تصادفيوشانسيسودجزئينصیبشانميشودچراکهقیمتارزبیشترازتحوالتسیاسـي
واقتصادیکالنبینالملليمتأثراست.اينبازاروافرادفعالدرآنبیشترشـبیهقماربـازاني
هستندکهخودرابهدستشانسواقبالوجريانهایبازاردادهاند.حدوداًپانصـدتـاهـزار
نفربهاينکارمشغولاند .
هم اکنونکهبازارهرچهبیشترخودراتثبیتکردهاست،دورافتادهتـرينروسـتاهايي
کهشايدکمترينامکاناتاولیهزندگيرانداشـتندامـادرمسـیرهایهمـوارترونزديـاتـر
مرزیوبرسرراهمسیرهایاصليقاچاقبودندبهشکلچشمگیریبهسمتشـهریشـدن
حرکتکردهاند.اکثريتافرادروستاوبهويژهجواناندرحملونقلکاالهـامشـغولبـهکـار
هستندومکان هايينیزبرایانبـارکـاال(خیمـهاصـطالحمـردممحلـيبـرایانبـاراسـت)
ساختهاند.همچنینرفتوآمدماشینهایباربربرایايجادجادهباعثازبینرفتنزمینهای
کشاورزیشدهاستبدوناينکههیچگونهاجازهياامکانيازسویکشاورزاندادهشدهباشد .

عالوهبراينهازمانيکهکاالدرمرززيادباشدارزشنیرویکارووسايلحمـلونقـل

باالميرودچراکهنیازبهکولبر،ماشینوقااربیشترميشـودودرنتیجـهکرايـهبـارنیـز
افزايشمييابد.اينموضوعبهحدیتشديدشـدکـهازشـهرهایااـراف(بـهويـژهسـقز)
کولبرانبهبانهميآيند،آنهاعصرحرکتميکندوشلکولبریميکنندوصبحبـهخانـه
يگردندودرنهايتبدينترتیلکرايهبارکولبریکاهشمييابد .
بازم 


embeddedness

1
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تجاری شدن روابط و مناسبات سنتی
شهرستانبانهبهواسـطهماهیـتتجـاریکـهپیـداکـردهاسـتروابـطاجتمـاعيراازنـو
سازماندهيکردهاستکهتمايزاتيباسايرروابطفرهنگـيدارد؛شـبکهروابـطومناسـبات
اجتماعيموجوددربسترفرهنگمحلياينشهرکهتوصیفمرززدگيآنپیشترتوضـیح
دادهشدروندیراپیمودهاستکهتجاریشدنتدريجيآنراقابلادراکومشاهدهکـرده
قوموخويشي
است.بهواسطهتاريخيبودنمرزدراينمنطقهوارتباطباآنسویمرزروابط 

کهنيمیانمرزنشیناندوکشوروجودداردکهامروزههمینروابطسـنتيبسـتریرابـرای
قواميافتنروابطتجاریشکلدادهاستبهبیانديگرشـبکهمناسـباتوروابـطمحلـيدر
جهتبهرهبرداریتجاریسمتوسوگرفتهاست.کسانيکهتوانسـتهانـدروابـطخـانوادگي
خودراباآنسویمرزحفظکننداکنونازاينروابطدرجهتبازرگانياستفادهمـيکننـد،
بهاينترتیلکهبرمبنایاعتمادواعتباریکهروابطسنتيبرایآنانبهارمغانآوردهاست
کسلوکارشانداشتهباشند .
توانستهاندشروعخوبيدر 
پديدهفرهنگيخاصيکهقبلازورودبازارهموجودداشـتهوهنـوزهـمبـاوجـود
وهمچشمياست.اينامردرابتداکه
چشم 
توسعهبازاروتجاریشدننسبيشهرادامهدارد ،
جنبهتجاریمرزبرایمردمروشنميشدتأثیرگذاربـودبـهايـنمعنـيکـهعمـوممـردم
همزمانبهکسلوکارمرزرویآوردند.اينرونددرنوعاجناسوکاالهاييهـمکـهوارديـا
صادرميشودوجوددارد.برایمثالدردورهایقاچاقسـوختبـهحـدیرسـیدهبـودکـه
سوختدربانهنايابشدهبودوحتيتاکسيهاسوختخودرامـيفروختنـد.دريـابرهـه
خاصصدورق ندبهآنارفمرزبسیاربهصرفهبود؛آماریکهمردمازتعـدادکارگـاههـای
خانگيساختقندميدادندبهصدوهفتادکارگاهميرسید.ازمـواردديگـررویآوردنبـه
ساختوسازمجتمعهایتجاریياپاساژاست.درايچهارسالتعدادپاسـاژهاازچهـاريـا
پنجپاساژبهحدودهفتادپاساژرسیدهاست.چشموهمچشـميبـهحـدیاسـتکـهباعـث
تخريلسريعکسلوکارخاصيميشودکهمردمبهآنرویميآورندچراکـهرقابـترابـه
درآنبخشبهزيرمیزانهزينهشدهميرسد .

شدتباالبردهوقیمت

«همشچشموهمچشمیه...االنشايعهشدهکـهلـوازمخـانگيسـودزيـادی
داره...درعرضياهفتهنصفمغازههـایشـهربـهخـانگيتبـديلمیشـه»...
شیرکو.ص40،ساله) 


اکنونسرمايهگذاریمعطوفبهزمینومسکناست.قیمتياقطعهزمیندربرخي
منااقبهچهارمیلیاردتومانرسیدهاستوقیمتبرخيواحدهایمسکونينیزبهباالیده
میلیاردتومانصعودکردهاست.حتيزمینهاييکـههنـوزجـزومحـدودهمرتـعوجنگـل
ندارانبـزر زمـینهـایخـودرا
هستندقطعهبندیوخريدوفروشميشوند.يکـياززمـی 
قطعهبندیکردهواسمشهرککوبـانيرابـرآنگذاشـتهاسـتيـاشـهرکهـارابـهاسـم
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محلههایسلیمانیه(سهرچنار،ههنارانو)...نامگذاریميکنندتابارفرهنگيخاصيبـهآن
بدهندومردمازآناستقبالکنند.ايننشانازشخصیتفرهنگياينشهرداردکهحافظـه
تاريخيساکنانبیشتربهکجاوابستهاست.بـهبیـانديگـربـهبهتـرينشـکلازمفـاهیمو
قراردادهایناگفتهومسکوتماندهدرجامعهاستفادهميشود.اينگونهرونـقگـرفتنارزش
تجاریزمینومسکنهیچگونهعاملخارجيمستقیمينداردجزسرمايهاضافيکهبايستي
درجاييدوبارهسرمايهگذاریشودوبهدلیلموقعیتمرزیراهيجزروانشدنبـهسـوی
بازارمسکنوزمینندارد .


اشتغالزایی بازار کاالها
مشاغليابهقولمردمکاسبيهایغیرمعموليبهواسـطهبـازارايجـادشـدهاسـت.زنجیـرهایاز
قاچاقبهصورتبینالملليشکلگرفتهاستبهاينترتیلکـهاجنـاسکاـي(اجناسـيکـهبـا
مارکشرکتهایمعتبرزدهميشوند)بايستيبهاورقاچاقازگمـرکچـینخـارجوبـارگیری
شود،درنتیجهقاچاقچیانچینيوقاچاقچیانبانهایبايکديگرهمکاریمـيکننـد.شـرکتهـای
باربریبانه ایعموماًدراينکاردرچـیندسـتدارنـدحتـيخـارجکـردنبـاردرچـینبسـیار
سختترازردکردنآنازمرزايراناستوبههمیندلیلنیـزدرآنقسـمتبـاررابـهصـورت
ضمانتيردنميکنندبلکهريساضبطکاالبرعهـدهصـاحلبـاراسـت.سـاسبـاربـهمقصـد

سلیمانیهبارگیریميشودوپسازعبورازآبهایبینالملليدربنـدرهایايـرانتخلیـهشـدهو
ساسباکانتینرهایپلمپشدهازمرزباشماقمريوانخارجميشودچراکهباریکهبـهمقصـدی
خارجازکشورفرستادهميشود،تعرفههایمعمولگمرکيبرآنوضعنميشودپسبههیچوجـه
نبايستيدرداخلخاکايرانتخلیهشود.باردرسلیمانیهتخلیـهشـدهودرنهايـتوارددوردوم
قاچاقميشودکهبايستيباکولبرياقاارويالندکروزر(بهقولمردممحليسهاف)3f-ازمـرز
عبورکند.دراينقسمتباربهصورتضـمانتيتوسـطبـاربرانحمـلمـيشـوديعنـيهرگونـه
مشکليبرایبارپیشآيدبهعهدهقاچاقچيضمانتکنندهاستودرنهايتبـاربايسـتيدرانبـار
تحويلصاحلباردادهشود.بارهاازچینکدهایخاصيميخورندکـهاشـتباهيپـیشنیايـدو
تمامکدهامستعارهستندتاصاحلباردرصورتضبطبارشناسايينشـود.عمومـاًشـرکتهـای
باربریبانهایکارخريدرانیزبرایخريدارانبانهایانجامميدهندتنهابايسـتيآدرسآنمغـازه
خاصدرچینراداشتهباشندبهعالوهکدوسريالومارکموردنظـروپـولرانیـزبـهحسـاب
شرکتواريزکنند.کارشرکتباربریبهاينسبااستکههموارهيـانفـرازاعضـایشـرکت
بايستيدرچینبهعنوانمسئولخريدوعبوربارازگمـرکوبـارگیریدربنـدرحضـورداشـته
باشد.بدينترتیلچنانچهشرکتمورداعتمادباشددربسیاریازهزينههایسـفرازجملـهويـزا
تهـایبـاربری
صرفهجوييميشودوقدرترقابتباکاهشقیمتکاالباالميرود؛بنابراينشـرک 
عالوهبرحملباردرخريدبارشرکتکردهوجداازهزينهحملباردرصدینیزبابتخريـداخـذ
ميکنندودرمقابلسرعتخريدوتحويلکاالرابـاالمـيبرنـدوبـربعـدزمـانيومکـانيغلبـه
ميکنند .
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شغلهایخدماتيمرتبطبابازاراعمازرستورانهـا،مسـافرخانههـا،منـازلاجـارهای،
شرکتهایباربری،آژانسهایمسافرتي،صرافيهاوباناها(شايدسهچهـاربانـادربانـه
ایندارند)کهحداقلدوهزارشغلايجادکردهاست،گروههاييماننـددسـتفروشـان،

شعبه
فستفودهایماشیني(کهغذارادرکابینپشتيتهیهوارائهميکنند)،چر هایبـاربریو
وانت ها،انباردارها،سرايدارانپاساژهاوحسابداراننیزدرحدودچهارهزارنفرهستند.عالوه
نیزبهبودوضعیتاقتصادیوسرمايهفراهمآمدهازبـازار

برهمهاينهابهصورتغیرمستقیم
بهاورکليرونقخاصيبهشهروبهمشاغلعموميبخشیدهاست .


موضع دولتی در مواجهه با شهر -بازار بانه
دولتازابتدایشروعشکلگیریبازارتغییرموضعهایچشمگیریدادهاست؛ابتـداقاچـاق
يشـد؛از
بهعنوانمقاومتيعلیـهحکومـتمرکـزیتعريـفوبـهشـدتبـاآنبرخـوردمـ 
برخوردهایمسلحانهکهمنجربهدرگیریوفوتارفینميشدگرفتهتابرخوردفیزيکـيو
ضربوشتمقاچاقچیان،بهآتشکشیدنماشینهاوکاالهاومصادرهبدونهرگونـهفراينـد
قانونيمشخص.هموارهسعيبراينبودارتباطبینمرزهاراقطـعشـودومـرزبـهصـورت
مانعيبازدارندههمچنانمعنایخاصخودراحفظکندوحداکثربهمنظورصـادراتمـورد
استفادهقرارگیرد .
چنانچهنهادهایدولتيوعملکردآنهارانماينـدهديـدگاهحکومـتمرکـزیبـدانیم
بررسيروندتغییراتدرنحوهبرخوردآن هابـااسـتقراربـازارحـائزاهمیـتاسـت.اولـینو
درگیرتريننهاددولتيمرزبانينیرویانتظامياست.امروزهارفینبرسـرمنـافعومصـالح
عيسازشومصلحتانديشيرویآورندوهرکدامسـعيدررعايـت

خودگرچهبهمروربهنو
منافعموردنظرارفمقابـلدارنـد.بـرایمثـالمـردممحلـيازواردکـردناجناسـيکـه
تنشانگیزبودهوحساسیتباالیقدرترابههمراهداردبـهصـورتخودانگیختـهاجتنـاب

ميکنند.بعدازدرگیریوبرخوردهایمسلحانهبودکهنگرشوبرخوردحکومتبـهتـدريج
تغییريافتونهادنیرویانتظاميبهعنواننهادقدرتچشمپوشيهمراهباآگاهيازامـوررا
شروعکردبهاينمعنيکهقاچاقباهمکاریونظارتمخفیانهايننیروانجامگیرد .
نهادديگریکهازهمانابتدابهفکرکسلسودومنفعتخودازبازارافتادشـهرداری
است:شهرداریازهرگونهفرصتيبرایشرکتدربازاراستفادهکرد.ابتداخـودبـهسـاخت
مغازهوبازارچههایکوچادستزد،پسازمدتيواردهمکاریباچندسرمايهدارشدوبـه
صورتانبوهاقدامبهساختپاساژکرد،بهبهرهبرداریازمکانهـاييپرداخـتکـهازلحـاظ
موقعیتمستعدونزديابهبازاربودند؛ازجملهخودحیاطشهرداریرابهبازارچـهتبـديل
کرد.ابقههمکفساختمانشهرداریرابهباناهااجارهداد،اقدامبهاجارهوحتيفـروش
فضایسبزشهرکردهوپارکبانيرادرقسمتتجاریشهرتأسیسکردهاست .
زمانيکهشهرداریشروعبهساختپاساژباهمکاریچندسرمايهدارکردتأمینبـرق
پاساژرابهعهدهگرفتامابعدازآنکهپاساژساختهشدومغازههارابهفروشرفتازتـأمین
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برقسرباززدواينپاساژنیزمانندسايرپاساژهابـااسـتفادهازموتـوربـرقنیـرویالزمرا
گرشهرهیچگونهاقداماتعمرانيازسویشهرداریباوجـود

تأمینميکند.دربخشهایدي

درآمدحاصلازبازارانجامنميشود.تنهاجاييکهدراينمدتتغییـرکـردهاسـتتبـديل
مکانزيارتيپیرمرادبهپارکيتفريحياستکهباکرايهدادنباجههاوماننـدآنبـهکسـل
درآمدميپردازد.ايننهادبيبرنامهترينومتالامترينارگاندولتيدرشهراست.شهرداری
يکهدرمقابلساختوسازهایحومهشهربهشدتايستادگيوخانههایبـدونجـواز
درحال 
ساختراتخريلميکند،دروسطشهرودقیقاًدرمقابـلسـاختمانشـهرداریپاسـاژهای
نیزاجارهدادهميشوندامادر

چندابقهساختهشدهاستودرنهايتسهولتمغازههایآن
هاخودداریميشود .


همانحالبهبهانهنداشتنجوازساختازتأمینبرقموردنیازآن
حملونقلعموميکهزيرمجموعهشهرداریاستيکيازبخشهايياستکهدرمیان
دومنطقمشخصسرگرداناستونظمآنبههمريختهاست:تاقبـلازحضـوربـازارمثـل
سايرنقاطايران،شهردارایتاکسيهایمسیریبودوتاکسيتلفنينیزکـارفعـالبـودامـا
اکنونبهواسطهحضوربازارونیازعموميبهحملونقلسريعسیستمتاکسيهـایمسـیری

ازبینرفتهوهمهبايانر عموميمشترکباتاکسيتلفني(1000تومان)کارميکننـد.
نفرمسافرسوارميکننـد.ايـن

درحاليکهتاکسيهایتلفنينیزمانندتاکسيهایمسیری4
موضوعباعثشدهاستکـهافـرادیازشـهرهایااـراف(سـقز،بوکـان،سردشـتوحتـي
سنندج)بهبانهمهاجرتکردهومشغولتاکسي رانـيباشـند.نـر کرايـهکـهحـدمتوسـط
تاکسيهایمسیریوتلفنياستگويایسردرگميسازمانحملونقلعموميدربانهاست.
اگرکرايهبازاریشوديعنيباتوجهبهارزشمبادلهایآندرنظرگرفتهشودايننر نـاچیز
استامااگرنسبتبهدرآمدسايربخشهایدولتيدرنظرگرفتهشودمبلـ قابـلتـوجهي
سازماندهيخطواحدوتاکسيمسیریراکامالًرهاکردهاست .

است.ارگانمربواه
شکل گیریبازارشکافيرادراقتصادشهربهوجودآوردهاست:ازيـاسـومـردمبـا
نگاهياجتماعيبهشرايطبازارخواهانبهرهبرداریازتمامابعادآنهستندوازسویديگـر
الگویاقتصادیسنتيدولتمرکزیبايارانههایحمايتيازسوختو...فعالاست.بهنظـر
مي رسداقتباسالگویبازاردرابعادديگرزنـدگيمـردمرادچـارسـردرگميکـردهاسـتو
عقلنشینياست.بـهاـورمثـال
اقتصادبخشهایوابستهبهدولتدرحالدستوپازدنو 
سازمانحملونقلدرکشمکشمیانايندواقتصاددچارتعارضشدهاست .

درعملکردخودچهبهواسطه

عدمتغییر
گمرکازجملهنهادهايياستکهبهواسطه 

سرگردانيازلحاظقانونيواساسنامـهایوچـهبـهدلیـلکنـدیبوروکراتیـامعمـولدر
ارگان هایحکومتيازاهمیتآنکاستهشدهاست.چنانچهباریدرگمرکضـبطشـود،از
پسگـرفتنآنصـرفنظـرمـيشـودچـونجريمـهآندوبرابـربهـایکـاالاسـت.مهلـت
بازپسگیریکاالبهششماهميرسدومقاديرزيادیازکاالدرانبارهایايـنارگـانمفقـود
ميشود.دراوايلزمانيکهبارضبطشدهتوسـطنیـرویانتظـاميبـهگمـرکتحويـلداده
ميشد،صاحلبارهابههمراهچندنفرديگربهگمرکمراجعهوباررابـهنـامآنچنـدنفـر
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ثبتميکردنددرنتیجهمیزانجريمهکاهشچشمگیریمييافت.البتهنیرویانتظـاميدر
رقابتباگمرکقرارداردچونخوداجازهعبوربارهاراميدهـدودرآمـدغیررسـميمیـان
شدهودرنتیجهکمترباریبهگمرکميرسد .

اعضایآنتقسیم
درکلمشکلاصليکاالدربانهسرگردانيدرتعريفقانونيآناستکهشايدتعمـداً
سرگردانشدهاست.دربسترموردپژوهشحاضرتعـاريفمتفـاوتومتعارضـيحـداقلدر
عملوجوددارد.کاالیقاچاقدرمرزشاملتمامکاالهاييمـيشـودکـهازمعـابررسـميو
گمرکردنمي شود.همانکاالکهدرللمرزقاچاقاستچنانچهبـهداخـلشـهربرسـدو
هاياانبارهاشودقاچاقمحسوبنميشود،آزادانهدرمغازههابهنمايشدرمـيآيـد

واردمغازه
ودرتعدادزيادخريدوفروشميشود.ساسچنانچهکاالييتوسطمشتريانسايرنقاطايران
درتعدادزيادخريـداریشـودوآنراازبانـهخـارجسـازدبرچسـلقاچـاقدوبـارهبـهآن
ميچ سبد.اينجابايستيکاالدوبارهواردچرخهقاچاقشود،قاچاقچیانکهاينبـارعمومـاًاز
شهرهایاارافهستندزنجیرهقاچاقراادامهميدهند.اينقسمتازقاچاقنیزبـهصـورت
ضمانتيانجاممي شودتاکاالبهدستواسطهبعدیومقصدبرسد.البتـهايـنرونـدکلـيو
دمعادیوکاسبانخردهپااستفادهميکنندافرادیکـهتـوانمـاليبـااليي

رايجاستکهمر
دارندراههاييبرایدورزدناينموانعايجادکردهاند .



مواجهه مردم محلی با جهان کاالها
ایفکاالهاييکهبهبانهواردمي شـودبسـیارمتنـوعاسـت:وسـايلالکترونیکـيهمچـون
دیوالسـيدی،سـینما

موبايل،تبلت،لپتاپو،...لوازمخانگيماننـدتلويزيـونهـایالای
خانوادگي،کولرگازی،لباسشوييو،...لوازمآشازخانهماننـدهـود،اجـاقگـاز،اتـویلبـاس،
چر گوشت،آبمیوهگیری،پلوپز،کبابپز،ساندويچسازو،...پوشاکدرهمهاقالمودرهمه
یشدهمانندشیرخشا،ترشـیجات،زيتـون،
ردههایسنيوجنسي،موادخوراکيبستهبند 
شکالت،پاسـتیل،آدامـس،چـایو،...ابـزارآالتصـنعتيماننـدمتـه،ارهبرقـي،موتورهـای
چهارچر ،موتوربرقو،...لوازمآرايشيزنانهومردانهمانندريشتراش،مـوکن،سشـوار،اتـو
مــو،الک،رژلــلو،...اســباببــازیوحتــياجنــاستخصصــيماننــدوســايلکوهنــوردی،
لمبرداری،عکاسـي،شـکاریومـوارد
تفنگهایبادی،لوازمشناوماهیگیری،دوربینهایفی 
ديگر .
یهایشیاوجذاب،باکیفیتهاوقیمتهایمختلـفدر
تماماينکاالهابابستهبند 
دسترسعموممردماعمازمسافرانومردممحليقرارگرفتهاست.بازاریبسیاربـهروزبـا
زرقوبرق يکهويژهکاالهایجهانياستتوانستهاسـتهمگـانرابـهخـودجـذبکـردهو
منحصربهفردباشد .

مواجههباکاالدراوايلتنهابرایفروشوامرارمعاشمردممحليبودوکمتـرکسـي
همبهداليلماليوهمبهداليلفرهنگيتمايليبهمصـرفکاالهـایلوکسـيکـهکـمکـم
جايگزينکاالهایضروریواساسيترميشدازخودنشانميداد.بهتدريجکهبازاربیشترو
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بیشترگسترشيافتبرمردممحلينیزتأثیرگذاشتولذتنهفتهدرمصـرفکـاالخـودرا
نشانداد.تأثیرمسافرانشهرهایبزر تروهمزمانتبلیغاترسانههایجهـانيدرايجـادو
اشاعهاينروندتأثیرچشمگیریداشت.استفادهازماهوارهگرچهدراوايلبیشـتردرجهـت
مسائلديگرمرتبطبـاوضـعیتخـاصمنـااقکوردنشـینبـودامـادرکنـارايـنمسـائل
مصرفگراييرانیزبهصورتکمترمحسوساشاعهداد .

تمايلمردمبهمصرفکاالهایجهانيچهبهدلیلنوينبودنومجهزبودنبهآخرين
یها وچهبهواسطهفرهنگوسبازندگيخاصيکهباخودبههمراهميآوردندهـر
فناور 
روزبیشترمي شد.ازسویديگرمردممحليهرچهبیشترازتولیداتداخلـيدرمقايسـهبـا
کاالهایجهانيرویگردانبودندزيراکهدرهالهدولت-ملتوهويتخاصايرانيبامعـاني
مختصبهخودقرارداشتند.مصرفمردممحليتاقبلازحضوربازارعليالخصوصدرابعاد
خوراکوپوشاکبیشترتولیداتبوميبودوکاالیايرانيکهدربسترمحليتفسیرميشـد
بارمعناييمنفيداشتوتمايلبهمصرفراکاهشميداد؛بنابرايننوعيآزادیبـهواسـطه
مصرفکاالیجهانيدراختیارمردمچهمحليوچهمسافرانقرارگرفتهکهبـامصـرفآن
لذتغیرمستقیميرانصیلمصرفکنندگانآنميکند.شايدبتوانگفتافرادیکهتمايـل
بهمصرفکاالیجهانيراجداازمزايایآندارندازهالهمعناييکاالهایجهانيجانلداری
ميکنندومخالفبو دنخـودرابـاوضـعیتداخلـيدرمصـرفکـاالیغیـرايرانـينشـان
ميدهند.کاالیجهانيبهسرعتتوانستهاستدرمیانمـردممحلـيمحبوبیـتيابـدوبـه
مصرفانواعگروههایجامعهنیزواردشود.نحوهبرخـوردمـردمبـاکاالهـادراوايـلبنـابـر
موقعیتاجتماعيوابقاتيوخردهفرهنگهایموجودمتفاوتبود.افرادملـيگـرایمحلـي

ورودکاالهارابهصورتقاچاقبهعنواناخاللدراموردولتـيحمايـتمـيکردنـد.افـرادو
گروههایمذهبيبسیاربدبینبودهونقادیمحتااانهومحافظهکارانهراچهنسبتبهکاالها
وچهنسبتبهفضایحاکمبربازارترويجمـيکردنـد.گـروههـایجـوانونوجـوانهـمدر
گرايشبهمصرفوهمنسبتبهفعالیتدربازارازخودجسارتبیشترینشانمـيدادنـدو
فرهنگمستتردرکاالهارابسیارسريعتروبهتردرکوجـذبکردنـدبـهويـژهدرمصـرف
لباسهاسريعتروارددنیایکاالهایجهانيشدندوبهمصرفتولیداتروزپرداختند .
موانعفرهنگيدربرابرمصرفکاالهارنگباختوشايددراولکمترازيادههبـه
کليدگرگونشد.ابقه بندیکاالهـایجهـانيتوسـطفرهنـگمحلـيدرمـواردیماننـد
کاالهایضروری،کاالهایضدفرهنگي،کاالهـایتجمالتـيوکاالهـایلـوکسهمـهرنـگ
باختهاست.بهاينترتیلامروزهمقاومتيدربرابرکاالیخاصيازسویافرادديدهنميشود
ميشوند .
وکاالهابهصورتآزادانهبهگردشدرآمدهومصرف 


نتیجهگیری
درابتدایانجامپژوهشحاضرفرضیههایخاصيوجودداشتکهپژوهشـگرپـسازانجـام
مصاحبههاوشرکتمستمردرفضایبازارباپاسخهاوجوابهایمتفاوتيروبهروشد.جالل
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توجهاستکهيافتههایياپژوهشبانظريههاييکهلزوماًباآنهاآغـازوعملیـاتينشـده

استارتباطوهمخوانيداشتهباشد.دربحثهایمربوطبهبـازاروتـأثیراتآنبـرافـرادو
اقتصادسیاسينوشتههایفوکودرکتـابتولـدزيسـتسیاسـت()1389ودربحـثهـای
محیطيوجغرافیايينظريههایديويددرکتابهارویشهریشدنسرمايه()1392دربـاره
شهر،مکانومحیطبهاينيافتههابسیارنزديابودهوهمخوانيداشتهاند .
درفرهنگمصرفکننده،مصرفجايگاهمرکزیرادرکردارمعنـادارزنـدگيروزمـره
واسطهمحصوالتوفايدهآنهابرایمـانیسـت

تشکیلميدهد.انتخاببرایمصرفتنهابه
بلکهبرمبنایمعناینمادينآنهااست.اساساًمامصرفراتنهانـهبـرایخلـقونگـهداری

يدهـیم.بـاايـنوجـودازيـاديـدگاه
بلکهبرایموقعیتبخشيبهخوددرجامعهانجاممـ 

انتقادیتالشبرایخلقخودمنجربهاسیرشدنمادرتوهماتدنیایمصرفميشود .
ييناپذيرازمفهوممصـرفاسـت.جامعـه
تالشبرایخلقخوددرجامعهامروزیجدا 
امروزبیشترازهرچیزیدارایيافرهنگمصرفياست.ماآنچیزیهستیمکـهداريـمو
مابهعنوانبخشيازخودتوسعهيافتهمانگريستهميشود.بهاينترتیـلاشـیا 

ييهای
دارا 
سازندکهبهواسطهآنهـاخـودرابیـانکـردهوبـا

مادیسیستميازمعناهارامتجسدمي
ديگرانارتباطبرقرارميکنیم.اگرخوددربرابرتهديدبيمعناييقرارگرفتهباشدناچاربرای
تيشناسـي
معنابخشيبهزندگيوخلقخوددرگیرمصرفگرايينمادينخواهـدشـد.هسـ 
بدونداشتن(مالکیت)نميتواندبهواقعیتبایوندد.ازياديدانتقادیديگرافرادکاالهارا
کنند.درنهايتباوربهاينکهماميتوانیمآزادی

تولیدنميکنندبلکهکاالهاافرادراتولیدمي
خودراازاريقانتخابهایمصرفيبهظهوربرسانیمتوهميبیشنیسـت.بايـدگفـتمـا
انتخابيجزانتخابکردننداريم .
پــسازکنکــاشدربســترمحلــيمشــخصشــدکــااله ـمزمــانمــيتوانــدبــههــر
کننده ایباهرگونهگرايشوتمايزاجتماعيبچسبدومعنایموردنظراورادرخـود


مصرف
جایدهدودرعوضمصرفکنندهنیزبرتریگرايشوموضعاجتمـاعيخـودرابـامصـرف
کاالیجهانيکهعمدهترينمعنایآنترقيگراييواسطورهپیشرفتالبتهنزدمصرفکننده
محلياستنشاندهدواينگونهوانمودکندکهگرايشخاصویباچنینمعـانيجهـاني
سازگاروبهاينترتیلگرايشاجتماعيویموجهومتناسلباگرايشهایروزدنیـااسـت.
دسترسيبهکاال ومصرفآنامتیـازیاسـتکـهمشـروعیتومقبولیـتبسـیاریرابـرای
مصرفکنندهومعانيموردنظرویبههمراهدارد.همانگونـهکـهمیلـراسـتداللمـيکنـد
فرهنگمادیويژگي ایبرسازندهدارد:چیـزیکـهعینیـتبخشـیدنبـهروابـطاجتمـاعي
کاالیگرانقیمتجهانيوبـهروزکـهنیازمنـدتمکـن

مينامند.بهاينترتیلدسترسيبه
روابطاجتماعيمیانگروههـاشـاملمرفـه،متوسـطو

ماليوبهويژهموفقیتدربازاراست
پايیندسترامتجسدميسازدوبهتثبیتاينوضعیتياریميرساند .
همچنینترکیبيدرهمآمیختهدرسطحمعـانيمحلـيوجهـانيبـهواسـطهمصـرف
کاالیجهانيدربسترموردپژوهشمشاهدهشدهاستکهمعانيمحليآنبـاويژگـيهـای
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جنسیتي،قومیتيوايدئولوژیهایمختلفمرتبطاسـت.خاصـیتکـاالیجهـانيدربسـتر
موردپژوهشاينبودهاستکهميتواندمعنایجهانيراباخـودبـهدرونفرهنـگمحلـي
يانگیزد.سـبامصـرفجوانـان(مـرد)
بردهومخالفتيبامعنایمحليمصرفکنندهرابرنم 
حضورهمزمانعناصرفرهنگمحليدرکنارعناصرجهـاني)

عمدتاًآشکار،همهچیزخواهانه(
ورفاهگرايانهباايدئولوژیآزادیخواهانهاست.سبامصـرفزنـانخـاليازعناصـرمحلـي،
اجتماعيبهواسـطهمصـرف

یخواهيوخواهانبهبودشأن
شخصیتالبانه،بامضامینآزاد 

.گروههایايدئولوژياملي-قومیتيودينينیزتاحدزيادیبهاوريکسانبهمصـرف

است
کاالهایجهانيميپردازندوتفاوتآنهابیشتردرالقایايناستکهبرخورداریازکاالبـه
معنایبرتریايدئولوژيانسبتبهگروههایديگـراسـت.جالـلتوجـهاسـتکـهابقـات
اجتماعيمصرفکنندگانباتحريامیلآنانناديدهگرفتـهمـيشـودودرمـواردبسـیاری
شخصخودراتحتفشارقرارميدهدتاکاالیگرانقیمتيراخريداریکند.بهاـورکلـي
مصرفاستکهمصرفکنندگانمحليرابـرای

آزادیدربازسازیهایاينچنینيدرهنگام
رغیلميکند .

مصرفکاالهات
تغییراتبهوجودآمدهدربسترومتنفرهنگمحليبهشـکلياسـتکـهعمـدتاًدر

مواردبسیاریشکلعقالنیتبازاریواقتصادیغاللشدهامامحتواومضمونهایمحليدر
آنادامهيافتهاست.هرگونهمحتواييکهدرتقابلبامنطقعقالنیتخاصبازارقرارنگیـرد
ميتواندبهحیاتخودادامهدهد.همانگونهکهدانیـلمیلـر()1998گفتـهاسـتفرهنـگ
محليچنانچهخواستاربقادرجهانسرمايهداریباشدناچارازتجاریشدنوپـذيرشبـازار
است.جهانيشدنبهبازاریکردنهرچیزیخارجازخودادامهميدهدوانواعفرهنگهاو
بسترهایمختلفرادرخودفروميبلعدامااينهضموجذبتاجايياستکـهآنهـارابـا
يهـاتعارضـينـداردو
ميسازدوبامحتواهایمتفاوتاينمحليبودگ 
خودهمگاموهمسو 
حتيميتوانددرجهتتوسعهخودازاينتفاوتهایفرهنگينیزبهرهبرداریکند .
گروههایمختلفمردممحليچهآنانيکهدربازارفعالهستندوچهآنانيکهخـارج
ازآنمشغولفعالیتهستند،گرچهمتفاوتازيکديگراماوضعیتخودراباتوجـهبـهبـازار
تنظیموتعريفميکنند.هرگروهيبنابروضعیتخاصخودنسبتبهبـازارموضـعگیـری
کردهوتوضیحاتوتوجیهاتيبراینوععملکردوفعالیتخودارائهميدهدکهبـاآنچـهدر
عملانجامميدهندبسیارمتفاوتاست.درحاليکهعمالًمنطقبازاریبـرعملکـردونحـوه
آنهـابـهاـرز
نگرشهردوگروهچهبازاریوچهافرادخارجازآنحاکمشـدهاسـتامـا 
عجیبيمنکرتأثیراتبازاربرعملکرد،نحوهنگرشوحتيمصرفخـودهسـتند.بـهعنـوان
مثالدرحوزهمصرفگروههاييخارجازبازارفعالیتاقتصـادیدارنـدوکاالهـایجهـانيرا
مصرفميکنندامادرتوجیهکارخودبهرهبرداریهـایشخصـيرامعیـارومـالکمعرفـي
ميکنند.درحقیقتمصرفامرمسلمومفروضهمگاناستاماباايدئولوژیهایمتفاوتو
متمايز.ازاينجهتمصرفبهيکيازپايههایايدئولوژيافرهنگعامهبدلشدهاستکـه
گروههاواقشارمختلفبهمیانجيآنخواهاننمايشجهتگیریهایخودهسـتند.جوانـان
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فرهنگ


باايدئولوژیهایلیبرالیستيوآزادیگرايانه،گروههایمليگـرابـاايـدئولوژیملـيگرايـيو
منفعتهایبازاربرایبسترمحليوتقويتتوانماليمردمواستقاللازدولـت،گـروههـای
مذهبيباايدئولوژیهایمحافظهکارانهونهيازشرکتدربازاربهظاهراماعملبـراسـاس
منطقبازارازاصليترينگروههایبسترمحليهستندکههمگيدرعرصـهمصـرفيکسـان
عملميکنند .







 1شماره،6پژوهشهایانسانشناسيايراندوره

82

منابع
 نشرني:تهران.رضانجفزاده

ترجمه،تولدزيستسیاست.)1389(میشل،فوکو
 .نشردات:تهران، ترجمهعارفاقواميمقدم،شهریشدنسرمايه.)1392(ديويد،هاروی
Appadurai, Arjun. (1986). The social life of Things. Cambridge university press.
Appadurai, Arjun. (2005). Modernity at Large.Routledge.
Arnould, E. J., & Thompson, C. J. (2005). “Consumer culture theory (CCT): Twenty years
of research”. Journal of consumer research, 31(4), 868-882.
Bird, Jon. (1993). Mapping the Futures, Local cultures, global change. Routledge.
Duneier, M., Kasinitz, P., & Murphy, A. (Eds.). (2013). The urban ethnography reader.
Oxford University Press.
Hannerz, U. (1997). Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia
transnacional. Mana, 3(1), 7-39.
Howes, David. (1996). Cross cultural consumption.Routledge.
Miller, Daniel. (1998). Material cultures Why some things matter.UCL Press.
Ritzer, George. (2001). Explorations in the Sociology of Consumption. SAGE Publications
Ltd.
Ritzer, George. (2009). Globalization: A basic text.Wiley-Blackwell publications.
Tomlinson, Alan. (2005). Consumption, identity and style. Routledge.

