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  چكيده

ــ  ــازار و تجــارت م ــه پيامــدهاي مختلفــي در يــك دهــه اخيــر ب رزي در شهرســتان بان
ســايقه بــوده اســت. هــدف پــژوهش  داشــته كــه در طــول تــاريخ ايــن شهرســتان بــي

ي ديــدگاه و ذهنيــات افــراد وتفســير آنــان از تحــوالت ارزشــي در  معنــا كــاوحاضــر، 
 تحقيــقاي بــراي رســيدن بــه اهــداف  از روش نظريــه زمينــهباشــد.  جامعــه بانــه مــي

ــه     ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــن     اس ــتفاده از ف ــا اس ــات ب ــق اطالع ــاي روش تحقي اقتض
ــدارك جمــع  ــناد و م ــق  و اس ــا روش   مصــاحبه عمي ــين ب آوري شــده اســت و همچن

نفـر) و   13گيـري هدفمنـد، دو گـروه متفـاوت از افـراد يعنـي بازاريـان (تعـداد:          نمونه
ــداد:   ــان (تع ــه  14فرهنگي ــرار گرفت ــاحبه ق ــورد مص ــاب و م ــه   ) انتخ ــه مرحل ــد. س ان

ري بـراي هـر دو گـروه بـه طـور جداگانـه اجـرا و در اخـر كليـه مقـوالت           اصلي كدگذا
ــاالتر و تحــت   ــروه در ســطحي انتزاعــي ب ــر دو گ ــام شــدند.   18ه ــه نهــايي ادغ مقول

 -بهبــود زنــدگي بازاريــان -فقــر تــاريخي و ســختي معيشــتايــن مقــوالت عباتنــد از: 
ــادي   ــاركت اقتص ــاالي مش ــازدهي ب ــنعت  -ب ــش ص ــعف بخ ــب   -ض ــازدهي نامناس ب
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ــ ــانيكش ــرزي   -اورزي و باغب ــارت م ــازار و تج ــق ب ــيالت   -رون ــي از تحص ارزش زادي
كــنش تــرك  -كــنش فرادســتي شــدن -بــازاري شــدن -كنشــگري اقتصــادي -عــالي

ارزش يـــافتن هويـــت  -خودانگـــارگي -راحـــت طلبـــي -ســـيطره پـــول -تحصـــيل
 -آن از دلزدگــي و تحصــيل كيفــي افــت -ارزش يــافتن منزلــت مــادي   -مــادي

ــا   ــت روح ــعيف منزل ــذكور در   تض ــوالت م ــان. مق ــارادايمي/  نيون و فرهنگي ــدل پ م
 بندي شدند. درك تحوالت ارزشي صورتاي  نظرية زمينه

 
 دهستان شوي - منطقه مرزي بانه - بازار - هژموني، تحوالت ارزشي كليد واژگان:

 
  مقدمه و بيان مساله

: 1391(سوئدبرگ، اي فراتر از اقتصاد، بعدي اجتماعي دارد  بازار مدرن امروزي بعنوان پديده
) و همواره در حال 12: 1390ها استوار است (هال و برم  ) كه بر توليد و مصرف انبوه كاال119

ها آنچه امروزه حايز  باشد. در جريان اين كنش بنديها، از جمله؛ فرهنگي مي كنش با ديگر صورت
هاي  داري در ارزش ايهناپذير سرم گذاري بازار و اقتصاد بعنوان اجزاي جدايي اهميت است، تاثير

دار در دل  وجود يك سوژه بعنوان يك سرمايه ها است. در واقع زندگي و حوزه رفتار انسان
ها  ي نئوليبراليزم نهفته است. بازار مدرن امروزي كه قدرتي بيشتر از دولتها ارزشفرهنگ و 

نگي كه در آن، دارد، توانسته فراتر از هر خطوط مرزي فرهنگ خاص خود را بجاي بگذارد، فره
) و افزايش 16: 2006، 1آورد (مورر هاي باالتري را بدست مي انسان صرفا با داشتن پول، منزلت

   ).100: 2009، 3و هارت 2كند (هان مقدار آن هويت فرد در آن جامعه را مشخص و تثبيت مي
ييرات را در اي ايستا نبوده و همواره تغ شهرستان بانه نيز به مانند بسياري از مناطق؛ جامعه

دهد؛  اي خاص مي هاي مختلف به خود ديده است. آنچه به مرز شكني بازار مدرن بانه، جلوه دوره
شدت تغيير اين پديده چند عليتي است. شهرستان بانه تا يك دهه قبل چندان درگير اقتصاد 

ترددترين جهاني نشده بود و تنها داد و ستد و مناسبات اندكي داشت. اما امروزه به يكي از پر
توان ماهيت اين شهرستان را  اي كه نمي هاي اقتصادي كشور تبديل شده است، به اندازه قطب

بدون گفتاري از بازار مورد كنكاش قرار داد. امروزه به واسطه بازار تغييرات محسوسي در 
ي داري؛ معيارها پيكر تجاري و سرمايه هاي مختلف رخ داده است. متعاقب ظهور مراكز غول حوزه

گرايي و كاالهاي لوكس مصرفي و غيره بيشتر  چشمي، ذوق و سليقه، تنوع مالي، چشم و هم
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عنوان يكي از كنشگران اين  بازند. جوانان به هاي قبلي رنگ مي نمود پيدا خواهد كرد و ارزش
داري با  هاي زندگي كه بازار و سرمايه ها، اشيا، كاالها و سبك ميدان در محاصره اين ارزش

به اين معنا كه مكانيزم بازار حاكم بالمنازع گيرند.  گذارد، قرار مي خود به نمايان مي هژموني
گري  ) از حكومت1991( 1). اين چيرگي بازار يادآور تحليل فوكو52: 1384خواهد شد (جرج، 

شود كه به دنبال  است؛ كه از منظر او حكومت به نحوي گسترده به مجموعه اعمالي اطالق مي
اند  ها، قواعد، هنجارها و اعمال مختلف ها، گفتمان فردي و جمعي از طريق نهاد رتنظيم كردا

ها هميشه در طول تاريخ وجود داشته و  اين مذاكره هژموني ).240: 1386(اسليتر و تونكيس، 
سيال بودگي خود را حفظ كرده است. در مطالعات فرهنگي نيز تاكيد بر آن است كه در 

ها و  دهند و سبك هاي مختلفي هژموني خود را از دست مي و ارزشها  هاي مختلف سبك دوره
  شوند. اي ديگر، به هژموني نائل مي هاي عرصه ارزش
ها از  ترين عنصر نئوليبراليسم، استقالل ديگر ميدان در منطقه مرزي بانه، بازار بعنوان مهم 

بازار توانسته است  جمله فرهنگ را به شدت تحت تاثير قرار داده است. اما اينكه چه مقدار
). تنها 869: 2004، 2هاي خود را هژمون سازد و دارايي زندگي آنان را معني كند (اوكاس ارزش

توان پاسخ داد. بر اين اساس هدف نوشتار حاضر تفسير تحول  هاي ميداني مي با رجوع به داده
رب زيسته و درك اهاي جامعه در شهرستان بانه است. با رجوع به كنشگران و واكاوي تج   ارزش

در اين باب از جهاتي  توان به اين واقعيت پي برد. مطالعه  و معنادار كردن اطالعات ميداني مي
تواند حايز اهميت فراوان باشد. در واقع ارزش جامعه و مناسبات تغييري آن هميشه  مختلفي مي

فاده از نقطه تدر مطالعات فرهنگي و انساني اهميت وافري داشته است. بر اين اساس با اس
ها استوار  نظرات افراد محلي و بومي منطقه سعي شده به سواالت اصلي كه غنايي تحقيق بر آن

هاي ذهني افراد را  هاي اجتماعي بازاري چه اندازه آرزو است، جواب داده شود. سليقه گروه
 هاي مادي است؟ كند؟ تصوير ذهني فرد از خود تا چه اندازه مبتني بر ارزش منعكس مي

  هاي فرهنگي به مانند تحصيالت چه جايگاهي در ذهنيات افراد دارد؟  ارزش
  

  پيشينه تجربي پژوهش
آميز انتقال  ) در رساله دكتري خود به بررسي آموزش، بازار كار و دوره مخاطره2015( 3تيكارترا

ي پرداخته است و سعي كرده كه انتخاب جوانان بين آموزش و بازار كار را سال بزرگبه 
به بعد تحت يك دوره از تغييرات اقتصادي،  1970نمايد. انگلستان از سال  ليوتحل هيزتج
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اي كه بر  است. اين تغييرات اساس ظهور نئوليبراليزم است؛ فلسفه قرارگرفتهسياسي، اجتماعي 
 به دنبالدارد.  ديتأكپايه گسترش بازار آزاد، مقررات زدايي و كمرنگ شدن نقش دولت 

و اجتماعي، بنياد ساختارها و نهادها نيز دچار دگرگوني شدند. جوانان  اصالحات اقتصادي
اكيد هاي مورد ت هاي را در ارتباط با بازار كار و آموزش و ارزش امروزي بايد تصميم و ريسك
در بازار كار بوده؛ كه باعث شده به چالشي در  توجه قابلتغييرات  اتخاذ كنند. اين موارد نتيجة

يل شود. در اين مطالعه به بررسي تجارب گروهي از جوانان پرداخته شده زندگي جوانان تبد
قرار داده است.  ريتأثاست، تا معلوم شود كه چگونه فرايندهاي نئوليبراليزم زندگي آنان را تحت 

اند  سال سن داشته 18- 30اند و بين  عنوان كارگر موقت شناخته شده نفر از افرادي كه به 20با 
هايي  بردن به اين است كه جوانان چگونه در برابر انتخاب مد است. هدف پيآ به عملمصاحبه 

اند و چه احساسي دارند در قبال كاري كه انجام  كه در دسترس قرار دارند، برخورد كرده
و متزلزل بودن اين  زيآم مخاطرهموقتي و ماهيت  كه نيامشخص ساختن  تاًينهادهند.  مي

  شان خواهد داشت. هاي آينده ي و برنامهبلندهمتخودشان،  ي بر هويت شخصيريتأثچه  ها نقش
و  ياقتصاد راتييتغ يشناخت خود به مطالعه جامعه ي) در رساله دكتر1394( ينگانيبا

بازار  قيتحق نيجامعه مورد مطالعه در ااست. پرداخته  نيدر مناطق كردنش يفرهنگ يامدهايپ
جامعه مصاحبه  نينفر افراد ا 68با  نكهيدا از اج ينظر يريگ و با روش نمونه باشد ميبانه  يمرز

باز  يبا روش كدگذار قيتحق يها افتهياست.  دهيگرد ليشده است؛ سه فوكوس گروپ هم تشك
در سه مقوله؛  افتهي يفيارائه شده است. در سطح توص يليو تحل يفيدر دو سطح توص يو محور

از  يمشاغل ناش فيتوص ،يو مصرف يرتجا يتجارت و بازار بانه، رشد و گسترش بازارها خيتار
استفاده  يليها از مدل پاوسن و ت داده يبند جهت دسته يلي. در بخش تحلشده است انيبازار ب

 تيو محدود يطيمح ستيچون مشكالت ز يامدهايپ ساز نهيزم ياقتصاد راتيي. تغشده است
شدن خانواده،  يشيمادر بخش خانواده: ن ؛قرار است نيبد يفرهنگ يها امديپ. منابع شده است
 فيتضع انواده،خ انيبن شيپوشش، فرسا يتيو جنس يگسست نسل ن،يوالد نيزوال منزلت نماد

 تيمرجع فيتضع ن،يشدن د ي: مناسكيدر بخش نظام اعتقاد ره؛يو غ يشاونديخو يوندهايپ
: زوال يدر بخش آموزش كال؛يراد يدار نيد يواپس ران ،ينيد يها استحاله ارزش ون،يروحان

   شدن دانش. ييكاال كردگان، ليتحص يطردشدگ ان،ياز فرهنگ ييزدا تيارزش دانش، مرجع
) به تجارت مرزي و تفسير مردم از جهان زيست خانواده 1392قادرزاده و همكاران (

مرزي  به روش كيفي و با هدف بررسي چگونگي تفسير مردم منطقه اند. اين مقالهپرداخته
روش  ها وزه نظام خانواده صورت گرفته است. براي تحليل دادهمريوان درخصوص تغييرات در ح

 ازنفر  28گيري نظري و هدفمند با  اي استفاده شده است. با كمك روش نمونه زمينه نظريه
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 38ب قال هاي گردآوري شده در مطلعين كليدي مصاحبه شده تا اشباع نظري حاصل گردد. داده
قوله م 5، ند شدها مقوله هسته كُدگذاري و تحليليك  مقوله عمده و نهايتا 5 مفهوم اساسي،

پيوندهاي خانوادگي، استحاله  عمده عبارتند از: رشد مخرب و ناموزون اقتصاد منطقه، گسست
والدين و لغزش بنيانهاي خانواده. مقوله هسته  ارزشهاي وفاداري، زوال آمريت نهادين و نمادين

  .نهاد خانواده است» زيست شكننده جهان«وله شود مق مي نيز كه ديگر مقوالت كُلي را شامل
نامه كارشناسي ارشد خود به بررسي ديدگاه دبيران و دانش آموزان  در پايان )1391رمضاني(

هاي مريوان و بانه بر وضعيت  مقطع متوسطه در خصوص نقش مناطق تجاري مرزي در شهر
است و  ياز نوع كم يقتحق نيا يكردروآموزان براي ادامه تحصيل پرداخته است.  تحصيلي دانش

دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  يهشامل كل يامعه آمارج است. يمايشيروش آن از نوع پ
در سال  يوانبانه و مر يدر شهرها يسشاغل به تدر يرانو دب يرستاندوم و سوم دب يها سال
 ينكه بر ا يدهانتخاب نمونه استفاده گرد يبرا يا خوشه يريگ روش نمونه. است 91- 90يليتحص

 يكل يجتان .اند يدهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گرد به يراننفر از دب 30آموز و  دانش 372اساس 
دانش آموزان رابطه  يليتحص يشرفتاشتغال به كار با پ يزانم يانكه م بودهآن  يدپژوهش مؤ

  .معكوس وجود دارد
رت مرزي در شهرستان هاي فرهنگي تجا به مطالعه كيفي پيامد )1391قادرزاده و قادري (

ها از مصاحبه عميق و  شناسي اين تحقيق كيفي است. جهت گردآوري داده اند. روش مريوان پرداخته
اند از: استحاله  مقوله اصلي عبارت 4اند.  گرا باستافده كرده گيري فرصت مشاهده مشاركتي و از نمونه

گرايي،  بيعت، گرايش به رفاه، عقلارزشي و هنجاري (اجتناب از تقديرگرايي، گرايش بر غلبه بر ط
اتكا بر مدرنيته و ظاهرش، گرايش به مظاهر مادي زندگي و غيره)، سوژه شدن بدن/ابژه شدن 
طبيعت (عادي شدن مرگ، كاهش جمعيت، تنظيم خانواده، افزايش مرگ و تصادفات، اهميت يافتن 

سم تجاري، دگرگوني تعامالت جنس و اصول بهداشتي و غيره)، ابزاري شدن ارتباطات اجتماعي(توري
والدين و فرزندان، زوال احترام در ارتباطات اجتماعي، تعامالت اداري آكنده از فساد، خويشاوند 

وپرورش مدرن،  مثابه منبع آتي امرارمعاش، آموزش (تحصيل به گرايي و غيره)، اصالت زدايي از دانش
تي براي تحصيل دختران، اهميت هاي جنسي افت تحصيلي، آينده مبهم تحصيل، كاهش محدوديت

  هاي زبان و كنكور). يافتن كالس
هاي مرزي در  در پژوهشي به بررسي اثرات اقتصادي ـ اجتماعي بازارچه )1391لطفي فر(

شهرستان سردشت و روستاي اطراف پرداخته است. سؤال اساسي اين تحقيق اين است؛ كه 
و رفاه ساكنين اين شهر مرزي داشته و  هاي مرزي چه نقشي در وضعيت اشتغال درآمد بازارچه

هاي مرزي ايجاد اشتغال، تأمين  گيري و تأسيس بازارچه ترين اهداف شكل دارد؟ اصوال مهم
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هاي  اي جهت كاهش بحران معيشت، كنترل قاچاق، افزايش امنيت، گسترش همكاري منطقه
  ت. هاي توليدي تجاري اس اي، ايجاد ثبات در مرزها و گسترش فعاليت منطقه

اين اند.  به بررسي روند دگرگوني در ايران پرداخته )1389طالبان، محمدرضا و همكاران (
باشد.  مي1353- 1388هاي  هاي ملي سال مطالعه بر اساس تحليل ثانوي نتايج پيمايش

هاي مادي براي جامعة ايران از  اهميت ارزش: 1: شرح زير بيان شده استمهمترين نتايج آن به 
هاي  نسبت اهميت بيشتر شاخص: 2دهة سوم انقالب افزايش داشته است؛  دهة پنجاه تا

هاي اهميت ارزش: 3هاي معنوي از دهة پنجاه تا دهة سوم انقالب كاهش يافته است؛  ارزش
جوانان قبل از انقالب) بيشتر از گروه سني (مادي و معنوي براي گروه سني پنجاه به باال 

  . جوانان امروزي است
هاي مختلفي  قاتي كه توسط افراد صورت گرفته، در سطح ملي نيز پيمايشجدا از تحقي

بررسي )، 1382) و دوم (1379؛ موج اول (ارزشها و نگرشهاي ايرانيانتحت عناويني كلي 
) و همچنين سازمان ملي 1379( فرهنگي در ايران - ها و رفتارهاي اجتماعي ها، نگرش آگاهي

ساله كل كشور انجام  29تا  14رش و مسائل جوانان وضعيت، نگ) تحت عنوان 1382جوانان (
 هاي مادي از نظر مردم ارزشدهد؛  داده شده است. به طور كلي نتايج اين مطالعات نشان مي

به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. همچنين نتايج نشان از فرهنگي  هاي ارزشبه نسبت 
هاي  گرايي، در بين جوانان بعد ارزش هاي چون دلبستگي به ديگران، عام آن است كه ارزش

هاي مادي  دهد كه جامعه به سمت ارزش شود. بيشتر نتايج نشان مي اقتصادي تعريف مي
  هاي فرامادي.  گرايش پيدا كرده است تا ارزش

به طور كلي ميتوان گفت تحقيقاتي كه بيشترين دامنه هدفي را با تحقيق حاضر در مناطق 
) 1391)، رمضاني (1392)، قادرزاده و همكاران (1394ات باينگاني (ند، مطالعا كردستان داشته

توان به اين امر اشاره  باشند. با توجه به نتايج اين مطالعات مي ) مي1391و قادرزاده و قاردي (
باشد در حالي كه مطالعاتي  كرده رويكرد اين مطالعه بحث ارزشي در ابعاد مختلف زندگي مي

اند. بعالوه  ) تنها بر بعد خاصي توجه داشته1391)، رمضاني (1392(چون قادرزاده و همكاران 
به مانند اين مطالعات تنها علت تامه را بازار و تجارت مرزي ندانسته، بلكه وجوهي چون پيشينه 

  هاي محيطي نيز با توجه به متن نتايج مورد تاكيد قرار گرفته است. فقر و محدوديت
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  چارچوب مفهومي
، 1شود (پوالني داري مناسبات اجتماعي در نظام اقتصادي حك مي بازار سرمايهبا ظهور گسترده 

اي از افراد مستقل، متفاوت و عاقل،  به مجموعه«گرايان؛  ) و جامعه به قول فايده6: 1391
، تبديل خواهد »افرادي كه تمام مقصود و هدفشان فقط و فقط كسب لذت و پرهيز از رنج است

  سركوب شده» ديگري«). در اين رويكرد، فرهنگ به يك 26: 1385، 2شد (ميلنر و براويت
خواهند بود (ميلنر و براويت،  استيو ستبديل خواهد شد و سخنگويان رسمي آن اقتصاد 

گري  ) از حكومت1991( 3). اين چيرگي و خود تنظيم گري بازار يادآور تحليل فوكو23: 1385
شود، بلكه به نحوي گسترده به  ت محدود نمياست؛ كه از منظر او حكومت به حيطه رسمي دول

ها،  شود كه به دنبال تنظيم كردار فردي و جمعي از طريق نهاد مجموعه اعمالي اطالق مي
هايي  ها و دانش چنين شامل ارزش اند؛ حكومت هم ها، قواعد، هنجارها و اعمال مختلف گفتمان

). تحت 240: 1386تونكيس، دهد (اسليتر و  است كه به اعمال فني حكومت كردن شكل مي
ها، واژه هژموني را در ذهن  ها و رفتار دادن قرار گرفتن تمام اين مناسبات اجتماعي، ارزش ريتأث

. گرامشي عقيده دارد كه به دو شيوه يك گروه اجتماعي برتري خود بر ساير كند يممتبادر 
؛ »هبري اخالقي و فكرير«كند: يكي از طريق سلطه و ديگري از رهگذر  ها را تضمين مي گروه
كند  گرامشي نوعي رهبري ائدولوژيكي را برجسته مي زعم بههژموني است. اين اصطالح  ديمؤكه 

هاي عامه و  ) به مدد كنترل باورباف اليخداران  سرمايه نجايااي (در  كه بر اساس آن طبقه
كنند (رضايي،  ل ميها؛ يعني كنترل فرهنگ، اقتدار خود بر ساير طبقات را اعما بيني آن جهان
تر بر  شود كه در معني گسترده ). هژموني به اين دليل پذيرفته شده و موثر واقع مي70: 1386

كند، استوار است.  هاي تابع كه تهديدي براي چارچوب كلي حاكميت ايجاد نمي پذيريش گروه
يي كه بايد ها هاي گروه واقعيت هژموني بر اين فرض استوار است كه بايد به عاليق و گرايش

، 4ها مسلط شود توجه كند و يك موازنه منطقي بدست آيد (استريناتي طبقه حاكم بر آن
شود كه فرهنگ به ابتذال كشيده شود و آن  ). اين حكومت كردن بازار باعث مي224: 1387

  تابعي از مقاصد تجاري گردد. 
كه بارز  چنانرابطه اقتصاد و فرهنگ هميشه از مباحث مهم علوم مختلف بوده است؛ 

اقتصاد درباره  كه يحال) بيان كرده، اصطالح اول سخت است، اصطالح دوم نرم، در 2005(
و مردانه  مĤبكه اقتصاد قوي، رئيس  هاست و در حالي واقعيت است، فرهنگ در مورد ارزش

_______________________________________________________ 
1. Polanyi. K 
2. milner & Browitt 
3. Foucault. M 
4. Strinati 
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 با). د رواقع طبقه برتر 64: 1394و زنانه است (باينگاني،  ريپذ سلطهاست؛ فرهنگ ضعيف، 
بگذارد  ريتأثتواند بر شكل و محتوايي شيوه زندگي جامعه  گيرد، مي ي كه از ماديات ميتقدر

). با اين تفاسير هويت پايدار جاي خود را به هويت بازاري خواهد داد 139: 1383(وبلن، 
ي با هم ا اسطوره). در اين فرايند كه بريكوالژ نام دارد؛ عناصر نمادي يا 90: 1386(شفرز، 
. اين مفهوم به تحليل خرده آورند يمو شكل فرهنگي جديدي را به وجود  شوند يمتركيب 

ي مسلط مثل ها يدئولوژياچگونه  دهد يمكه نشان  كند يمفرهنگي از اين رو كمك 
بر تمام ابعاد فرهنگ جوانان اثر بگذارند و در عين حال به اين  تواند يمي مصرفي دار هيسرما

: 1386اه تغيير شكل عناصر اوليه، مدعي اصالت باشند (شفرز، از ر مثالفرهنگ اجازه دهند كه 
به عنوان يكي از عالمان حوزه ارزش؛ با استفاده از دو مفهوم ارزش  1). اينگلهارت64

عميقي به بررسي تغييرات ارزشي در جامعه پرداخته است.  طور بهگرايانه  گرايانه و فرامادي مادي
اي ارزشي در جامعه پيشرفته صنعتي از سمت مسايل و ه بر اين مبنا معتقد است كه اولويت

هاي مادي پيرامون امنيت اقتصادي و جاني به سوي تاكيد بيشتر بر آزادي و كيفيت  دلبستگي
). هر 60: 1378هاي فرامادي گرايش پيدا خواهد كرد (اينگلهارت و آبرامسون،  زندگي يا ارزش

زتاب محيط اجتماعي و اقتصادي اوست، به هاي مادي و فرامادي، با بندي ارزش چند اولويت
ها نسبتا كم است  دهد كه عرضه آن نحوي كه فرد بيشترين ارزش ذهني را به آن چيزهايي مي

از بودن به  ها ). به واسطه تغييرات اقتصادي، طبق نظر اينگلهارت ارزش204: 1386(ذكائي، 
هاي ابراز اين  وجود خود؛ به ارزش ها بعد از مرحله بقاي انسان كند. وجود تغيير ميسوي ابراز 
. در واقع براي اينكه شخص در انظار مردم به )29:2005(اينگلهارت و ولزل، پردازند  وجود مي

نيكي شناخته شود، الزم است به ميزاني متداول و گاهي نامعين، ثروت داشته باشد. در هر 
شخص براي آرامش فكري يابد، الزم است كه  اجتماعي كه مالكيت فردي بر كاال رواج مي

قدر مال و منال فراهم كند كه در طبقه او مرسوم است و اگر چيزي  خودش، مانند ديگران آن
). درواقع 76: 1383بيش از ديگران داشته باشد، بسيار خوشنود كننده خواهد بود (وبلن، 

و بيشتر هاي صرف بقا تبديل شده است  هاي موجود در آن بافت به چيزي فراتر از ارزش ارزش
هاي وجودي  گيرد. در اين جوامع ارزش هاي وجود قرار مي ها در راستاي ارزش كنش

(اسليتر و تونكيس، » مظهر مستقل ارزش«عنوان  تواند به داري؛ پول بنا به قرارداد مي سرمايه
توان، سازوكار تغيير  گرايي يكي از نمودهاي است كه مي ) عمل كند. مصرف49- 50: 1386
كه در مورد اشرافيت هم همواره چنين  معه را با آن واكاوي كرد. امروزه و يا چنانهاي جا ارزش
 وحوش حولهاي موجود در  هاي زيستي جدا شد و به فرايند يي از ارضاي نيازگرا مصرفبوده؛ 

_______________________________________________________ 
1. Inglehart 
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هاي مصرف  ي در پيرامون الگوساز تيهوهاي اجتماعي پيوست. اين فرايند  گيري هويت شكل
). 175: 1393ني صرف، با بعدي نمادين همراه است (باكاك و تامپسون، متمايز از بقاي جسما

دارند؛ كه افراد جامعه  اشارهيي به اين امر گرا مصرفپردازان؛ در عرصه  به اين خاطر بيشتر نظريه
گيدنز معتقد  مثالكنند كه به ابراز وجود خود و يا همان هويت فردي خود بپردازند.  مصرف مي

 نيچن همكنند و  درنيته افراد از مصرف براي بيان هويت خويش استفاده مياست كه در دوران م
بودريار نيز به اين امر اشاره دارد كه مصرف به فرايند پويايي تبديل شده است كه متضمن ايجاد 

كه مصرف  آنچهحس هويت فردي و جمعي است؛ افراد حس هويت چه كسي بودن را از طريق 
) در هر حال كنش اساسي 106-107: 1392موسوي و احمدي، نمايند ( كنند، توليد مي مي

 كاليي تخيلي است كه در تصوير جو لذتمصرف؛ انتخاب، خريد يا فايده كاال نيست، بلكه آن 
شود (باكاك و تامپسون،  يي ذهني ناشي ميجو لذتاز همين  عمدتانهفته است. مصرف واقعي 

هاست كه براي يكديگر حكم فرا شيء  لاي از دا ). بدين معنا اشياء، مجموعه176: 1393
-16: 1389آورند (بودريار،  هاي ديگري پديد مي تري دارند و براي مصرف كننده انگيزه پيچيده

). زيباترين تفسير مصرف و ارتباط آن با دگرگوني ارزشي متعلق به وبلن است كه با قلم 17
ارهاي پذيرفته شده مصرف در زيبايي به توضيح اين امر پرداخته است. به اعتقاد وبلن معي

كنند. استاندارد  اي كه شخص به آن تعلق دارد، استاندارد زندگي او را تعيين مي جامعه يا طبقه
عنوان معيار درستي و خوبي، اين كار را  مصرف با جاي گرفتن در فهم عمومي شخص به

دهد و شيوه  ق ميدهد، زيرا شخص به طور عادتي انديشه خود را با آن وف انجام مي ماًيمستق
كند. استاندار مصرف اين كار را  زندگي خود را با اين معيارها كه به آن تعلق دارند هماهنگ مي

حرمتي  دهد، به اين معني كه مردم از ترس رسوايي و بي غير مستقيم نيز انجام مي طور به
رفتار درست،  عنوان الگوي هاي مقبول به دارند خود را با مراتب صرف هزينه ديتأكاجتماعي، 

همنوا كنند. چون رعايت معيار زندگي براي راحتي شخص و موفقيت در زندگي اجتناب ناپذير 
  ).145: 1383نمايد (وبلن،  مي
  

  روش پژوهش
 - شناسي كيفي كه اصوال مبتني بر پاردايم تفسيرگرايي روشبه تناسب هدف تحقيق 

سوژها به مانند منبع اطالعتي در است، انتخاب شد. در روش كيفي،  1گرايي اجتماعي برساخت
شوند كه بايد به طور عميق، معناها و تفسيرهاي بخشيده شده آنان به پديده   نظر گرفته مي

مورد نظر، واكاوي شود. در اين تحقيق نيز با استناد به دانش بومي، معناها و مفاهيم و تجربه 
_______________________________________________________ 
1. Social Interpretivism & Constructivism 
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د مطالعه، جديد و بكر بودن طبيعت مسئله مورزيسته سوژها، اهداف تحقيق دنبال شده است. 
بر ذهنيت برگرفته از بافت فرهنگي موجود و همچنين تبيين جديد در  ديتأكنسبي تحقيق، 

اي  هاي اين پارادايم، نظريه زمينه از انواع روشساخت.  محيط جديد، روش كيفي را ضروي مي
ي در شهرستان براي انجام عمليات تحقيق استفاده شده است. از آنجايي كه تغييرات اقتصاد

بانه در حال شدن است و متعاقب آن پيامدهاي آن خصوصا در حوزه ارزشي ماهيتي سيال دارد، 
شود با اين روش  سعي ميشناسي مناسب انتخاب شده است.  اي بعنوان روش نظريه زمينه

اي ترسيم كرد كه هم خود كنشگران آن را واقعيت اجتماعي خود  گونه هاي ارزشي را به كنش
هاي ارزشي را تغييرپذير  ارند و هم نشان داد كه ساختارهاي كالن به شدت واقعيتبپند
سازند. بستر مورد مطالعه در اين تحقيق شهرستان بانه است. تغييرات گسترده در حوزه  مي

اقتصاد آن منطقه، افت در حوزه آموزشي، حجم عظيم تبادالت فرهنگي و مسافران زياد و 
هاي مختلف بخاطر سرمايه اقتصادي  اي در شهرستان شدن افراد بانههمچنين مشهور و زبان زد 

فراوان؛ اين شهر را بيشتر از هر شهري به بستر مناسبي براي تغييرات ارزشي تبديل كرده بود. 
ترين فن گردآوري اطالعات در اين تحقيق مصاحبه عميق است؛ هر چند به تناسب روش از  مهم

تلف براي گردآوري اطالعات بهره گرفته شده است. از روش مشاهده آزاد و همچنين اسناد مخ
هاي مورد نظر و از نظري براي يافتن مسير مناسب  گيري هدفمند براي انتخاب نمونه نمونه

پژوهش استفاده شد. در ارتباط با نحوه انتخاب و گزينش افراد به اصطالح مطلع، معيارهايي 
حبت كردن با زبان بومي و حضور هميشگي در چون؛ آشنايي افراد با جامعه تحت مطالعه، ص

ميدان مورد مطالعه، مد نظر قرار گرفت. به اقتضاي اهدف تحقيق افراد مورد مصاحبه از دو تيپ 
هاي شغلي، جنسي و سني  اند و در هر گروه شاخصه متفاوت بازاريان و فرهنگيان انتخاب شده

به اصطالح اشتغال آزاد مشغول بودند،  نفر از افرادي كه در حوزه بازار و 13متنوع است. با 
نفر از افرادي چون؛ معلمين، مديران،  14همچنين در حوزه فرهنگيان با مصاحبه شده است. 

ها و همچنين روحانيون مصاحبه شده است.  معاونين، كارمندان، مسئولين كتابخانه، كتابفروشي
هاي مختلفي  ها در مكان همصاحبه عميق صورت گرفته است. اين مصاحب 27در مجموع تعداد 

فروشي، پارك و در مواردي در مسجد انجام شده است. در  چون مغازه، كتابخانه، مدارس، كتاب
ارتباط با اعتبار در اين تحقيق بايد گفت كه از روش مختلفي استفاده شده است. تقسيم دو 

گروه با هم يكي از  گروه بازاري و به اصطالح مطلعين فرهنگي و مقايسه مداوم اطالعات اين دو
هاي  دهد. باور پذير كردن گزينشي بعنوان يكي از اليههاي اعتبار اين تحقيق را تشكيل ميپايه

هاي پژوهش بوسيله  اعتبار بخشي در تحقيق كيفي نيز استفاده شده است. بدين معنا يافته
نتايج تحليلي به هاي فروان و قابل قبولي مستدل شده است. همچنين ارائه قول اطالعات و نقل
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اي و آنچه در  اي با اطالعات مشاهده چند نفر از مشاركت كنندگان، مقايسه اطالعات مصاحبه
هاي اعتبار اين تحقيق  عمل وجود داشت و در آخر عينيت و بسترمندي نتايج تحقيق، ديگر اليه

تراتژي دهند. واحد تحليل در كدبندي اوليه اين تحقيق سطر است. نحوه و اس را تشكيل مي
وتحليل اطالعات نيز  يهتجزتحليل داده بدين گونه بوده است كه در طول گردآوري اطالعات، 

هاي  صورت گرفته است. براي پي بردن به جزئيات ذهني هر يك از مصاحبه شوندگان، كل متن
آورده شده است. به هر يك از سطور  جز بههاي مد نظر بصورت جز  مصاحبه در هر گروه

شود. در مرحله بعد كه به كدبندي شد كه كه اصطالحا كدبندي اوليه ناميده مي مفهومي داده
هاي ديگر كه  در كنار بخش شونده مصاحبههاي مرتبط از تجربه هر  متمركز معروف است، بخش

ي هر يك از مفاهيم مشابه و طوركل بهشباهت سنخي داشتند قرار داده شد. در اين مرحله 
جمع و مورد كدبندي متمركز قرار گرفتند. در مرحله بعد هر يك از متداخل در قالب يك مقوله 

طوري كه نظم و  مقوالت به اقتضاي شرايط، تعامل و پيامد با هم مقايسه و سازماندهي شدند، به
ها برقرار شد. سپس بعد از انتخاب مقوالت بر حسب شرايط، راهبرد و پيامد،  منطقي بين آن

ه هسته انتخاب شد. در هر دو گروه اين كار انجام شده است. در مقوله تازه ديگري بعنوان مقول
نهايت كليه مقوالت هر دو گروه با هم تركيب و به سطح باالتري از انتزاع كشيده شدند و بر 

  تر ارائه شده است.   مبناي اين مقوالت جديد، مدلي جامع
  

  هاي پژوهش يافته
، در بدو ورود آنچه كه توجه شما را جلب وقت به شهرستان بانه سفر نكرده باشيد  اگر هيچ

به شهر نگين «هاي مختلف تجاري، تابلوهاي تبليغاتي و خصوصا تابلوي  كند، نماياني  برند مي
شهر مرزي بانه  بصريهاي است. چيدمان و سلطگي شاخص »اقتصادي غرب خوش آمديد

اندك كند.  معرفي ميداري جذاب  اي كوچك از پازل سرمايه آن را قطعه اي است كه گونه به
هاي  زماني اگر در شهرستان بانه قدم برداريد متوجه محصور بودن قسمتي از شهر با مجتمع

پاساژ و مجتمع تجاري  80شويد. در شهر بيش از  ، باربرها و نظاير آن ميفروشان دستتجاري و 
ي و ) وجود دارد كه هر يك در باز تعريف استاندارد زندگ1394و مصرفي (باينگاني، 

هايي چون؛ رستگاري مساوي است با مصرف  دارند و تا اندازه ارزش  هاي هويتي سهمي شاخصه
الي مقوالت عمده صورتبندي شده  توان در البه كنند. اين گزاره جامع را مي را هژمون مي

همچون؛ سيطره پول، ارزش يافتن هويت مادي، ارزش يافتن منزلت مادي كه به تفصيل در 
كه خود مغازه دارد در اين » هاورئ«هاي مستقيم تشريح شده است، پيدا كرد.  قولادامه با نقل 
  گويد:  ارتباط مي
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رقابت خيلي زياده، مشتري را بايد با چيدمان و حتي ويتريني كه گذاشتي جذب كني و خيلي «
قديم  كند؛ االن مثه خرد و يا فقط نگاه مي ها مشتري بخاطر قشنگي و تفنني بودن كاالي را مي وقت

  ». نيست هر جا كه نگاه كني، مغازه و اجناس لوكس در اين شهر وجود دارد، بايد رقابت كني
ي آنان، اگر با قدري تعمق سازگ ابرها و  جدا از محصور بودن بخشي از شهر در بين مجتمع

ها  اين مجتمع هيتسم وجهاقتصادي حتي در  شأنشويم كه مالكيت و  بنگريم، متوجه اين امر مي
ها با اسامي چون شافعي، خدري، ابراهيمي و نظاير آن شناخته  ود دارد. اكثر اين مجتمعوج
هاي اقتصادي و اجتماعي از آنجا مقدس است كه زمينه اعتبار  شوند. مالكيت بعنوان جنبه مي

دهد كه نوع  دهد، از آنجا مقدس است كه افراد را در زمره گروهي قرار مي نيكو را به دست مي
شود. درك و تفسير مردم از تغييرات ارزشي، با  گي آنان افتخار آميز و الگو قلمداد ميشيوه زند

» كه تغييرات اقتصادي در بانه چه پيامدهاي ارزشي با خود به همراه داشته«اين سوال كلي 
  مورد واكاوي قرار گرفت و اطالعات با توجه به كدبندي روش گرندد تئوري سازماندهي شدند.

 مفهوم عمده استخراج گرديد كه هر يك از مفاهيم مذكور با  104اري بر اساس كدگذ
توجه به شباهت محتواي زير يك مقوله عمده نهايي جمع و در نهايت مقوالت هر دو گروه، بار 

مقوله عمده  18اند كه مجموعا تعداد  ديگر با هم تركيب و به سطح انتزاعي باالتري كشيده شده
گرفت. كه به تفكيك شرايطي، تعاملي و پيامدي بودن مقوالت به بندي قرار  نهايي مورد صورت

  شرح زير است. 
  ،مقوالت شرايطي؛ فقر تاريخي، بهبود زندگي بازاريان، بازدهي باالي مشاركت اقتصادي

ضعف بخش صنعت، بازدهي نامناسب كشاورزي و باغباني، رونق بازار و تجارت مرزي، ارزش 
  زاديي از تحصيالت عالي.

 تعاملي؛ كنگشري اقتصادي، بازاري شدن فرهنگيان، فرادستي شدن، كنش ترك  مقوالت
  تحصيلي
  مقوالت پيامدي؛ سيطره پول، راحت طلبي، خودانگارگي، ارزش يافتن هويت مادي، ارزش

  يافتن منزلت مادي، افت كيفي و دلزدگي از تحصيل، تضعيف منزلت روحانيون و فرهنگيان
با توجه به مقوالت شرايطي، تعاملي و مدل تحقيق در در نهايت مقوالت نهايي تحقيق 

  پيامدي سازماندهي شدند. 
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  تحوالت ارزشياي درك  مدل پارادايمي/ نظرية زمينه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقوالت شرايطي
اي دارد كه  هاي بازار در بين مردمان بانه شرايط متفاوت و در عين حال درهم تنيده ارزش

ه صورت داستاني ذكر كرد كه خطوط آن حالت گسيختگي نداشته بايد تشريح شود و آن را ب
شد و  در گذشته نوع زندگي مردم بانه به داليل زيادي در فقر و سختي معيشت سپري ميباشد. 

اكثر مردم زندگي بخور و نميري داشتند. بسياري از افراد در فصول مختلف به شهرهاي ديگر 
ماه، با همه اعضاي  5ند و در بعضي مواقع حدود كرد اي نان كوچ مي براي پيدا كردن لقمه

گويد  خانواده به دور از شهر خود بودند. يكي از مشاورين مدرسه در ارتباط با اين مسئله مي
هاي آجرپزي و باغات سيب در استان آذربايجان شرقي، محل درآمد بسياري از مردم بود  كوره«

اي  رفتند و ذخيره ردن لقمه ناني به آنجا ميهاي مختلف براي پيدا ك و خيلي از افراد در فصل
تجربه فقر با اين گستردگي طي ساليان مديد، ». آوردند هاي پاييز و زمستان خود مي براي فصل

باعث افزايش دو چندان جذابيت بازار و تجارت مرزي شده است. در تاييد مقوله شرايطي باال و 
اور انديشمدان حوزه اجتماعي افرادي كه ارتباط آن با هژموني شدن بازار بايد گفت؛ در ب

اند، هميشه ترس اين را دارند كه به آن دوران برگردند، به  اي همراه فقر مزمن داشته گذشته

 مقوالت شرايطي

 فقر تاريخي 

 بهبود زندگي بازاريان 

   بازدهي باالي مشاركت
 اقتصادي

 ضعف بخش صنعت 

  بازدهي نامناسب
 كشاورزي و باغباني

   رونق بازار و تجارت
 مرزي

   ارزش زاديي از
  تحصيالت عالي

 مقوالت پيامدي

  پولسيطره 

  راحت طلبي 

 خودانگارگي 

   ارزش يافتن هويت
 مادي

   ارزش يافتن منزلت
 مادي

  افت كيفي و دلزدگي
 از تحصيل

  تضعيف منزلت
 روحانيون و فرهنگيان

مقوالت راهبردي
 كنشگري اقتصادي 

  بازاري شدن
 فرهنگيان

 فرادستي شدن 

 كنش ترك تحصيل 

پديده
تحوالت 

 ارزشي جامعه



 1398بهار ، 1 ة شمار ،دهمسيز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

98  

همين خاطر از موقعيت اقتصادي پيش آمده نهايت استفاده را خواهند كرد. يكي ديگر از 
هاي  ي داشته، نبود زمينمقوالت شرايطي كه خصوصا با فقر گذشته در بانه ارتباط هميشگ

مناسب كشاورزي در شهرستان بانه است. اكثر افراد بر اين باور بودند فراگيري بازار در اين شهر 
اي دانست كه زمين آن براي كشاورزي و باغباني چندان  توان نتيجه زيست در منطقه را مي

يت بد كشاورزي و پاسخگو نيست. اميد، كه در بازار مشغول به كار است در ارتباط با وضع
  گويد:  باغباني مي

زمين اينجا اگر توجه كرده باشي چندان مناسب كشاورزي نيست و اغلب كوه و حالت «
كوهستاني دارد. يك چهارم زحمتي كه در كشاورزي بكار ميبري، اگر در بازار به كار صرف 

  ».  شه كني، زندگيت زيرو رو مي
  گويد:  همچنين يكي از مديران مدارس مي

آمد كه بگن فردي با كشاورزي چقدر  هاي ديمي داشتند. كمتر پيش مي افراد زمين اكثرا «
هاي به نسبت خوبي براي كشاورزي در اين شهر  ثروتمند شده. اگر كشاوزي خوب بود و زمين

  ». شد وجود داشت، اين همه كارگر فصلي كه در گذشته وجود داشت، پيدا نمي
ز داليلي است كه به جذابيت بيشتر بازار و تجارت مرزي و نبود زيربناي صنعتي يكي ديگر ا

زد. منطقه صنعتي و فراهم آوردن امكانات اشتغال  متعاقب آن تحوالت ارزشي دامن مي
هاي كسب اشتغال را تضعيف كند. يكي  تواند ساير ميدان غيركاذب هر چند با حقوق كمتر، مي

  كند:  از خيرين شهرستان بانه در اين ارتباط اظهار مي
ها نيز اگر  بيند، حتي در داخل شهرك صنعتي اي نمي تنها كارخانه در شهرهاي كوچك نه«

كنند. اين  چندان زياد توليد مي كنيد كه وسايل و مواد نه برويد، فقط كارگاهي را مشاهده مي
  ». اند داده نشده  ها اصال توسعه كارخانه

كه به همراه فقر و نبود كشاورزي و  زدايي از تحصيالت عالي از جمله شرايطي است ارزش
صنعت به گستردگي پهنه بازار و تغييرات ارزشي كمك شاياني كرده است. اين مساله كه در 

شد كه جوانان به حوزه تحصيالت  سطح ملي و حتي جهاني وجود دارد، بيش از پيش باعث مي
دهي را  هاي مدرك ها به بنگاه دانشگاه شدن ليتبداعتماد و در مقابل به بازار آزاد دل ببندند.  بي
ي و كسب درآمد سوددههاي اقتصادي در سطح جهاني دانست كه  توان نتيجه وجود سياست مي

ي پرداخت هزينه، ازاهاي پولي كه به  دانشگاه سيتأساند.  را نيز به حوزه دانش انتقال داده
بدون زمينه اشتغال روانه  التحصيالن عالي را دهد، هر ساله تعداد زيادي از فارغ مدرك ارائه مي

كنند و به ميزاني گستره پيدا كرده كه ارزش اين سطح از تحصيالت را به شدت كاهش  بازار مي
  گويد:  داده است. يكي از مدرسين ساعاتي دانشگاه در ارتباط با اين مقوله مي
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قبال انسان داراي مدرك دكتري شان و حرمتي داشت. االن شان و حرمت است ولي « 
  » طر سنش نه مدرك. خيلي از افراد االن مدرك دكتري دارندبخا

گير شدن بازار و تجارت مدرن در  اي، رونق و همه مقوالت ذكر شده به صورت زنجيره
كنند. ديگر مقوالت شرايطي به بعد از شروع بازار و تجارت و مرزي  شهرستان بانه را توجيه مي

شد كه ديگر منابع درآمد  ش از پيش باعث ميمربوط است. بازدهي باالي مشاركت اقتصادي بي
بازده، تحصيالت و غيره زير چرخ بازار و تجارت مرزي نابود  چون صنعت ضعيف، كشاورزي بي

  گويد:  شوند. بهزاد كه به تجارت آزاد مشغول است در ارتباط با اين مقوله مي
يد صد برابر بهتر شده. پول به يكباره وارد زندگي شد، اوضاع اقتصادي مردم، شايد باور نكن«

اي زندگيش  هاي كالني دارند. فقط كافيه بپرسيد. يارو به اندازه بانه پر از جواناني است كه ثروت
  ». راه شده، كه سفرهاي مختلف خارجي ميره روبه

به يكباره بازار  84- 85يادمه سال «گويد:  يكي از مشاورين شهر نيز در اين ارتباط مي
اي زمين بخرد، كم كم نوع پوشش، نوع  تونست تكه كرد، مي اه كار ميمنفجر شد، هر كي يك م

خانه، امكانات داخل خانه، حتي ماشين سواري نيز تغيير پيدا كرد. اين تغيير پيدا كردن فقط 
  ». سهم بازاريان بود و به هيچ وجه قشر فرهنگي همپاي آنان رشد نكرد

اي  اي انسان و بدن او بعنوان ابژههاي كه بر داري، بخاطر راحتي دستاوردهاي سرمايه
زيباشناسانه فراهم كرده است، بسيار جذاب است. اين تغييرات ارزشي زماني بعنوان يك پديده 

شود كه به مساله تبديل شود. در شهرستان بانه به دليل رونق بيش از حد  در نظر گرفته مي
صادي مردم الگوهاي ارزشي تجارت مرزي و بازدهي باالي مشاركت اقتصاي و بهبود زندگي اقت

  بيش از پيش تغييرات را به خود ديده است. 
  

  مقوالت راهبردي
جوانان در ارتباط با اين تحوالت ارزشي و  خصوصابا توجه به بسترهاي ذكر شده، مردم بانه و 

اند. كنشگري اقتصادي  همسو شدن با بازاريان و تجار مرزي راهبردهاي مختلفي را اتخاذ كرده
توان گفت، اكثر افراد انجام  رونق بازار و تجارت مرزي تنها كنشي است كه با تاكيد ميبعد از 

دهند. راهبرد اقتصادي افراد براي نيل به اين ذهنيت است كه امروزه ارزش پسنديده در  مي
جامعه در معناي گذشته باقي نمانده است و بايد همسو با آن بافت حركت كرد. محمد كه در 

  گويد؛  غول به كار است در ارتباط با اين مقوله ميبازار مرزي مش
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آينده زندگيت بستگي به انتخاب مسيرهاي پيش رو داره و كسي پيروزه كه بتونه «
توني خودتو پيدا كني و در بازار كلي پول دربياري.  ي انتخاب كند. اگر زرنگ باشي ميدرست به

  ». اي كه همه مردم تو را ببينند به اندازه
   گويد: لتي نيز در اين ارتباط ميكارمند دو

فروشي، داللي،  ها، دست دهند. در پاساژها، مغازه  بيشتر افراد اينجا كار اقتصادي انجام مي«
  ». سر مرز و حتي باربري و كولبري

زندگي بخور و نمير افراد فرهنگي چون كارمندان و خصوصا معلمان باعث شده، آنان نيز به 
روي بياورند. يكي از مشاركت كنندگان كه در پست بانك  سمت مشاغل بازاري و تجاري

  كرد:  مشغول است بيان مي
هاي اقتصادي و  گري اينجا اغلب معلمان شغل دوم دارند، از راننده تاكسي گرفته تا واسطه«

  ». حتي كارمندان. چون بازار درآمدي به نسبت خوبي دارد، مشغول به كار تجارت هستند
از راهبردهايي است كه افراد براي همسو شدن با تحوالت ارزشي  فرادستي شدن يكي ديگر

اند. واقعيت امر آن است كه شناخت سازوكار بازار و تجارت در بانه بدون  جامعه در پيش گرفته
هاي منزلتي  نيست. اين دسته گروه ريپذ امكانشناخت و اهميت قشر نوظهور دالل اقتصادي 

ه الگوهاي مبتني بر پول و مصرف را وسيله عمده گذارند ك خاصي را به عرصه ظهور مي
دهند.   شان از ديگران قرار مي ي يا متمايز ساختن هويت و سبك زندگينمادپردازتشخيص و 

  گويد:  انور كه مغازه موبايل فروشي دارد در اين باره مي
دام اند. در ك كنيد اين همه پول را از كجا آورده افرادي در اين شهر هستند، تعجب مي« 

ي فرد موفق را در شخصيت ها الگوكنند كه امروزه مورد تاييد همه هستند و  برهه زماني كار مي
  ». بينند او مي

راهبرد فرادستي شدن خصوصا در بين جوانان يكي از مقوالتي است كه اكثر افراد به آن 
جوانان به دو  اذعان داشتند. با تغييرات اقتصادي و تحوالت ارزشي كه در جامعه رخ داد، بيشتر

دليل راهبرد ترك تحصيل را در پيش گرفتند. اول اينكه حوزه تحصيالت چندان پاسخگويي 
رسيد و دوم آنكه بازار  تر بنظر مي زندگي اقتصادي آنان نبود و فرد بازاري هميشه موفق

آورد. يكي از  درآمدهاي هنگفتي را براي آنانكه به كار تجارت مشغول بودند، به ارمغان مي
  كرد:  مشاورين در ارتباط با كنش ترك تحصيل جوانان بيان مي

ي ناكارآمدشدن  تر پررنگو بيكاري آن در بانه و ديگر شهرهاي ايران،  60هرم سني دهه «
اين تحوالت ». آموزش عالي، فقر و شرايط محيطي بانه، همه و همه باعث مشروعيت بازار شد
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هاي  د كه زندگي تحصيلي، چندان همسو با ارزشكر ارزشي جوانان را بيش از همه متقاعد مي
  فعلي جامعه نيست. 

  
  مقوالت پيامدي

هاي كلي رفتار و هنجارهاي كرداري در شهرستان بانه، به مانند همه جوامع ديگر در حال  مدل
دگرگوني و تبديل شدن است؛ با اين تفاوت كه رونق بازار و تجارت مرزي آن را تشديد و الگوي 

اي از  يدن و عمل كردن را ارائه كرده است. ارزش در شهرستان بانه آميختهمتفاوت انديش
هاي مختلف ديده  هاي سنتي و اسالمي بود، ولي امروزه گسيختگي ارزشي در بين نسل ارزش
شود. راهبردهاي اتخاذ شده مردم بانه در قبال رونق بازار و تجارت مرزي پيامدهاي مختلفي با  مي

د، بيشتر ان در آن قرار گرفتهافراد كه   در نظام روابط عينيست، پيامدهاي كه خود به همراه داشته ا
افراد در مدت كوتاهي پول زيادي را صاحب  كه يوقتهاي بازار را دارند.  از همه رنگ و لعاب ارزش

شود. افراد در  ي دگرگون ميطوركل بههاي آنان نسبت به زماني كه در حالت فقر بودند  شوند، ارزش
توانند  چيزهايي كه خواستارند، مي  يوقتداشتند،  ديتأكط با راحت طلبي بيشتر به اين امر ارتبا

بياورند، ديگر لزومي ندارد كه به شهرهاي غريب بروند و يا كارهاي طاقت فرسا  به دستاينجا 
سال  10كاش كه من « گويد  كه مغازه لوازم برقي دارد در اين ارتباط مي» ژار هه«انجام دهند. 

تونست در طول  شدم، چون دوراني كه اين بازار به اوج خود رسيد، آدم راحت مي زودتر متولد مي
  ». تر شده است يك سال به همه چي برسه، ولي آالن به نسبت گذشته سخت

بعد كلي كار و جون كندن ماهي يك ميليون نيم به « آرام كه شغل آزاد داشت بر اين باور بود: 
  ». كنند ي داره؛ بازاريان با نصف اين زحمت سه چهار برابر پول پيدا ميحسابت بريزن، چه ارزش

  كند معتقد است:  كه قديم كشاورز بود و االن در بازار كار مي» هيوا«همچنين 
درآمد گذشته بازگردم، زندگي نداشتيم اون زمان،  حاضر نيستم به كاراي طاقت فرسا و بي«

   ».همش جون كندن بود
در قالب  سازوكار اقتصادي است، كه نوعي تن پروري هنجار مصرفي) 1383به اعتقاد وبلن (

هاي كه افراد با ورود اين بازار و  . بر اين مبنا يكي از راهشود ارزشي نمايان مي يها پوشش
هاي تظاهري است كه موقعيت مالي آنان را هر چه  و خوشي اوقاتتجارت در بانه تجربه كردن 
توان با رونق گرفتن بازار و  . يكي ديگر از پيامدهاي ارزشي كه ميداد بيشتر مورد نمايش قرار مي

تجارت مرزي در بانه به آن اشاره كرد بحث باور بيش از حد جوانان به تجربه ذهني خود است؛ 
اي ادعا دارد كه  به طوري كه تجارب والدين و نزديكان جايگاهي در ذهن آنان ندارد. جوان بانه

ي ا گونه بهي كه يگانه فاعل شناساي همه تجربيات نوع بهوجود دارند. تنها او و تجربياتش 
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هايي كه با افراد بازاري انجام گرفته، به اين امر منتج شده  مشخص، خود اوست. بيشتر مصاحبه
دانند و ادعا دارند كه وقتي واقعيت اين است،  از هر كسي مي تر نيب واقعكه خود را شناساتر و 

چشم پوشيد. بهروز كه مشغول فروش لوازم آرايشي بود، در ارتباط با اين  توان از آن چطور مي
  گويد:  پيامد مي

تواني زندگي مناسب و راحتي در  نداري و نمي  گذراني اگر بازاري نشي، آزادي و خوش« 
  ». آينده براي خود فراهم آوري

كنند و واقعيت را  فاعلين شناسا تجربه را تنها در حس و مفهومي كه از آن دارند دنبال مي
دانند.  و هم چشمي، مصرف، رقابت و غيره) مي تنها در فهم خود از دنياي تجربي (وجود چشم 

هاي اساسي خود دچار  گيري اگر وارد مباحث ارزشي شويم، واضح است كه جوانان در تصميم
اند. فرايند  ههاي حياتي براي زندگي اتخاذ كرد از آن تصميم متأثراند و  نوعي خودانگاري گرديده
است كه بعد از دريافت اطالعاتي منظم و  صورت نيبدگيري اين فاعالن  صورت گرفته در تصميم

هاي موجود از يك واقعه اقتصادي و تقابل  ي ذهني ديگران و واقعيتها يرسازيتصوغيرمنظم 
 »جليل«زنند.  هاي زندگي خود مي گيري ي محرومي كه داشتند دست به تصميم آن با گذشته

  گويد:  دار بود در ارتباط با اين مقوله مي كه مغازه
نظر من با اين اوضاع پيش آمده بازم اگر موقعيت تحصيلي پيدا كنم، همين راه تجارت   به«

فاعالن شناساگر ». ام كه پشيمان باشم كشم. چون راه اشتباهي رو انتخاب نكرده رو پيش مي
ها درك  كنند واقعيت آن چيزي هست كه آن ور ميدانند كه تص هاي واقعي ميخود را تنها سوژه

هاي  هاي سنتي و سرخوردگي  اند. بحران شناختي افراد از ارزش و در ذهن خود تفسير كرده
هايي در راستاي كسب  ناشي از آن، باعث شده كه فرد وارد بازار شود و به قولي دست به فعاليت

  گويد:  ميپول بزند. فروشنده كتاب در ارتباط با اين پيامد 
كند؟ تابستونا چي؟ حداقل  گفتن پسر شما هم در بازار كار مي رفتي، اول مي مهماني مي«

بفرستين دست فروشي كند. نميدونم پسر فالني روزانه اين مقدار پول درآورده (خيلي جالبه 
هاي  رسه. اين بحث كنن). حتي ميگن اين جنس بهتر بفروش مي ها با هم حساب مي خانم

  ». داغ است خانوادگي
قدر  به اعتقاد وبلن در اين جوامع الزم است كه شخص براي آرامش فكري، مانند ديگران آن

فراهم كند كه در طبقه او مرسوم است و اگر چيزي بيش از ديگران داشته باشد،  ومنال مال
عه ) و مورد تاييد قرار خواهد گرفت. در جام76: 1383بسيار خوشنود كننده خواهد بود (وبلن، 

هاي اقتصادي در تعامالت انساني ذهن و عين فرد با آن سنجيده  بانه با وارد شدن پول و گزاره
  دهد. مسئول كتابخانه بر اين نظر است:  شود و مقدار دارايي او، مقدار قدرت آن را نشان مي مي
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كنيد كه بحث شاخ و بال دادن به شخصيت و اصالت بخشي به  كمتر مجالسي پيدا مي«
كس چقدر زرنگ  فالنشه.  پولي كه داره سنجيده مي برحسبان نباشد. شخصيت فرد بازاري

  ». است پولداراست. چرا چون 
افت كيفي و دلزدگي از تحصيل و به تعداد زيادي انتخاب بازار در برابر تحصيالت در بين 

ه است. جوانان يكي ديگر از پيامدهاي ارزشي است كه رونق تجارت مرزي با خود به همراه آورد
هاي بعد از رواج بازار  يكي از وجوه بارز اين مقوله كاهش به نسبت زياد قبولي در كنكور در سال
كردند. يكي از معاونين  و تجارت مرزي است. بيشتر افراد به امر افت قبولي در كنكور اشاره مي

  كرد:  مدرسه اشاره مي
ست، و ديگر تحصيالت و ادامه نامه ا كنن، اخذ گواهي ديپلم مي با مدركتنها كاري كه «

  ». تحصيل هيچ ارزشي ندارد
بانه رتبه آخر پيشرفت تحصيلي را در «و يكي ديگر از مشاورين مدرسه اعتقاد داشت: 

  ». هاي اخير داشته است سال
تضعيف جايگاه فرهنگيان و افراد مذهبي در اذهان عمومي يكي ديگر از تحوالت ارزشي 

وع پيوسته است. در شهر بانه كه اكثر افراد با عينك خوشبينانه به است كه در جامعه بانه به وق
كنند؛ اجماع كلي بر اين امر است كه افرادي كه بازار و زندگي تجاري در پيش  بازار نگاه مي

اند زندگي بهتر و منزلت باالتري دارند. خود افراد فرهنگي و مذهبي به اشتغال در بازار  گرفته
هاي مختص به خود را داراست و در بعضي موارد حتي حالت  اخالق و ارزش اند. بازار، روي آورده

هاي سنتي و ديني  كند. در جامعه بانه كه كمك بعنوان ارزش هاي سنتي پيدا مي تضاد با ارزش
  كند:  زد، امروز جايگاه خود را به رقابت داده است. معلمي در اين بابت بيان مي حرف اول را مي

  ». است، رقابت است. كمك وجود دارد، ولي نه به آن معناي قديمي آنچه خواسته بازار«
  همچنين يكي از مشاورين اعتقاد دارد: 

امروزه ديگر در جوانان آن شور و شوق هميشگي كه به نماز و مسجد داشتند، وجود ندارد «
كار  گه؛ ولي خودش هميشه گويند، فالني از صبر در برابر فقر مي و خيلي از افراد هر بار مي

  ». ده بازاري انجام مي
هاي خودم ديدم كه فالن نفر، صرفا  كه من خودم با چشم«مشاوره ديگري بر اين بار بود: 

ها او را را  كنم كه چطور خانواده ده و تعجب مي بخاطر اينكه پولدار است، مشاوره طالق مي
  ». بعنوان مشاور قبول كردند
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ها، كاهش  ن را با مواردي چون كاهش طلبههاي مرجع فرهنگيان و روحانيو تضعيف گروه
توان در  اعتقادات ديني جوانان و همچنين دلسردي جوانان از درس و تحصيالت به خوبي مي

  شهر بانه مشاهده كرد.
  

  گيري بحث و نتيجه
عللي است، كه در آن بستر، كنش فرد را معنادار   مقبوليت بازار و تجارت مرزي واكنش به مجموعه

 يپبراي دهد.  اي متناسب با آن بافت مي ه پديده تجارت مرزي به معناي امروزي جلوهسازد و ب مي
به سواالت در ابتدا با اين ادعا شروع به كار شد، كه شهرستان بانه طي يك دهه اخير تغييرات  بردن
ز گيري را در حوزه بازار به خود ديده، كه نقطه عطفي در تاريخ اين شهرستان است. بازار امرو چشم

داري در حدي است كه  هاي سرمايه ي فرق دارد. گستردگي دستكل  بهجامعه بانه، با بازارهاي سنتي 
مصرف انواع كاالها و مبني بر «توان نظريات وبلن  با پا گذاشتن به اين شهرستان به خوبي مي

محصور  را ديد و به اين دست يافت كه شهر» آميز ميان مردم مبنايي براي تمايزات تبعيض، خدمات
هاي بازار است و تا جايي سلطگي دارد كه در اذهان مردمانش جايگزيني براي بازار  واره از عادت

هاي نئوليبراليستي جهاني در نظر گرفته  مرزي وجود نخواهد داشت. بنابراين بازار بانه جدا از سياست
همچون: همجواري با  هاي جهاني؛ هاي تاريخي و سلطه انديشه نشده است، بلكه در ارتباط با دوره

شود، فرض شده  مرزهاي كردستان عراق كه به خوبي نماهايي از فتوحات نئوليبرالي در آن ديده مي
. نتايج هاي بازار محور تغيير يابد هاي جامعه، به ارزش است. تغييرات اقتصادي باعث شده كه ارزش

ر تاييد نظريات مربوط به اين تحقيق كه برگرفته از درك مردم و معرفت كنشگران بومي است، د
تأييد نتايج دانند.  باشد كه اقتصاد را تعيين كننده تغييرات ارزشي مي ماركس و اينگلهارت مي

مثابه مقوله مركزي  بازار محوري است. تحوالت ارزشي به به سمت ارزشي كند كه مسير تغييرات مي
  باشد.  تحليل مي

رت مرزي به اوج خود رسيده است. فقر و تحوالت ارزشي در جامعه بانه بعد از رونق تجا
معيشت سخت، كشاورزي نامناسب و كوهستاني بودن، نبود زيربناي صنعتي و خيل عظيم 
بيكاران تحصيل كرده بيش از هر مواردي باعث شده كه افراد بازار و تجارت مرزي را تنها 

اي شيفته  پديدهريسمان نجات خود در گودال معيشت سخت قلمداد كنند و به آن بيش از هر 
شوند. رونق بازار و تجارت مرزي باعث شد كه مردم زندگي اقتصادي بهتري داشته باشند و هر 
روز مشاركت اقتصادي خود را بيشتر و پول بيشتري به جيب بزنند. از مالكيتي ساده گرفته، تا 

هاي  زو ارزشدرك جديدي از منزلت و معيار احترام كه وبلن نيز بر آن اشاره كرده است، همه ج
رسوخ كرده پولي است كه بازار بانه با خود به همراه آورده است. از آنجا كه داشتن ثروت و 
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شود، مردم راهبردهايي را همسو با اين  دارايي مبنايي براي پايگاه برتر و سربلندي قلمداد مي
و  تحوالت در پيش گرفتند و هموراه سعي كردند، فرادست شوند، منزلت مادي كسب كنند

كنشگر اقتصادي باشند و از آن دسته از افراد نباشند كه همانند گذشته در زندگي بخور و نمير 
طوري كه دقيقا اينگلهارت به آن اشاره كرده است. پيامدهاي ارزشي اين بازار  برند. به بسر مي

ت. گيرد. يكي از اين موارد ارزش يافتن مستقل پول بعنوان يك كاالس طيف وسيعي را در برمي
پول براي صاحب آن، همان قدرتي را به بار آورده است كه تحصيالت آكادمي در گذشته  براي 

هاي ديني و همچنين  آورد. به همان اندازه كه جايگاه روحانيون و ارزش يك فرد به بار مي
تحصيالت و افرادي چون معلمين كاهش پيدا كرده است، فرد بازاري قدرت بيشتري يافته و در 

فرهنگ و شرايط طبقه برتر (ثروتمندان) است كه كنند. در اين بافت،  ه نيكي از او ياد ميانظار ب
تواند در زندگي  آراستگي و افتخارآميز مي سبكعنوان  كند كدام شيوه زندگي به معين مي

جوانان بيش از باشد.  كه اين خود نمودي از هژموني استرياني و فوكو مي حضور داشته باشد
با هويت تحصيلي معرفي نمايند، درگير شناخت بازار و كنشگري در آن ميدان آنكه خود را 

اند.  ارزش هويت ديني، تحصيالت، ارزش  اند و كمترين ايمان را به ادامه تحصيل پيدا كرده شده
داري  هاي دنياي سرمايه كوشي، باور و همچنين وفاداري جاي خود را به ارزش تالش و سخت

لبي، خودانگارگي، دنياگرايي، مصرف و چشم و هم چشمي داده است ط چون هويت پولي، راحت
نتايج اين تحقيق با نتايج  و جايگاه روحانيون و افراد فرهنگي به شدت تضعيف شده است.

) مبني بر 1394) و باينگاني (1391)؛ قادرزاده و همكاران (1389تحقيقات طالبان و همكاران (
هاي مادي و كاهش اهميت  دگي مادي، اهميت ارزشگرايش به زندگي رفاهي، گرايش به زن

هاي معنوي و همچنين هژمونيك شدن پول تطابق دارد، با اين تفاوت كه بازار و رونق  ارزش
تجاري تنها علل در نظر گرفته نشده است؛ بلكه موارد ديگري چون كشاورزي، صنعت و در 

تا اين حد و اندازه در بازار حل  سطح ملي ناكارايي آموزش عالي، باعث شده است شهرستان بانه
هاي مرزي كه به  ) در زمينه بازارچه1391فر ( ي لطفي  شود. همچنين نتايج اين تحقيق با يافته

راستا نيست، بلكه تنها فعاليت  هاي توليدي كمك كرده، هم زعم نتايج آن به افزايش فعاليت
  گري را افزايش داده است.  داللي و واسطه
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