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از  یاریواکنش بس ریدر چند ماه اخ یمجاز یهادر شبکه دئوی. دو و1
 ارز به پاساژ دارانیهجوم خر یاول خت؛یرا برانگ نیشهروندان و محقق

 تجمع و یبود و دوم یو تلخ بیعج یهاتهران که همراه با صحنه یفردوس
 نهاموارد ت نیدر غرب تهران. ا یو کفش پاساژ فیحراج ک دارانیازدحام خر

و ملتهب پشت دِر  یطوالن یهاروزها نبوده، صف نیا یرعادیغ ریتصاو
 یلتبا نرخ دو ییمواد غذا دیبورس و صف خر یهایو کارگزار یدفاتر خدمات

 یزهایود تمابوده که با وج یتیوضع گرانینما زیها نو فروشگاه وهیم نیادیدر م
همراه  شره ملتهب و مشوهموا یتیمشترک است: وضع زیچ کیدر  ،یاساس

 کیبه  وانتینهاد ناآرام را صرفًا نم نی. ایدائم یو ترس یبا اضطراب، ناآرام
 یهااستیاز س یانهیداد و فهم آن در زم لیتقل یمقطع ِی اقتصاد تیوضع

ظر، من نی. از همشودیمممکن  یاسیاز اقتصاد س ینیکالن اقتصاد و نوع مع
از فرم ینیعنوع م جادیبه ا تواندیعه داشته و مبر جام یادیبن یاثرات« اقتصاد»

« دالل» ِی عاملفرم ت جادینمونه، ا عنوانبهکمک کند.  یاجتماع یهاها و گونه
 لیتبد کاال و اءیو دائمًا پول را به اش فروشدیو م خردیکه دائمًا م« کاسب» ای
و  یتجار تیکه صاحب خالق« زرنگبچه» یاجتماع پیت نیکند و همچنیم
از  یبه عبارت)فرصت بسازد  دهایاز تهد تواندیاست و م «یهوش مال»

 یاهنهیبدون شناخت زم توانیپول بسازد( را نم گرانید صالیفالکت و است
و گردش  یسود بانک راتییتورم، تغ ها،متیهمچون نوسان ق یاقتصاد

 .دیمختلف فهم یبازارها انیخرد در م یهاهیسرما

 تیوضع ِی انتقاد یمحدودتر، بررس یاگونهبهجستار البته  نیا دغدغه
مرتبط با آن و تأمل بر پرسش یاجتماع یهاپیو تابعاد گوناگون  «دیخر»

 «یهزارتومان 39 و کفش فیحراج ک» دئویاست که پس از انتشار و ییها
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 یرویاست که بر ن یاو جاذبه رویواجد چه ن و حراج دیمطرح شده است: خر
که افراد نسبت به  یکنون طیچرا در شرا کند،یما غلبه م به ترکیهردم نزد ِگ مر

پاساژ »و  «دیخر»به  لیهمچنان م کنندیم« استفاده»قبل کمتر از کاالها 
 نینو ِی بازار ِی استراتژ ینوع عنوانبهرا « حراج» دیدارند و چگونه با «یگرد

شهروندان  یبرخ نش. واکدیفهم گریاز طرف د یمصرف یو منطق طرفکیاز
و  فیمگر به ک ل،یمالقات با عزرائ یبرا»جالب بوده:  دئویپس از انتشار و زین

آنها نکته  یبرا. «یفرهنگیب»و  «یگداباز» «یخربنجل» «م؟یدار ازین کفش
است، بلکه اتفاق آن صرفًا  یعاد بساچه که دیخر ینه هجوم مردم برا بیعج

 گرید یا به نحواما پرسش ر یانتقاد لگریاست. تحل «ییکرونا» طیدر شرا
که در  دهدیپاسخ م یالیو ام ازهایبه چه ن دی: مصرف و خرکندیطرح م

و تملک  دیخر یبرا انیپایشهوت ب نیا د وافتیاز کار نم زین یطیشرا نیچن
 یهایماریو ب« جامعه»به خود  یدر چه نسبت دارانینو توسط خر اءیکاال و اش

 آن قرار دارد.

 یفکر یهاداشته و سنت یاگسترده یصداقو م یابعاد مفهوم دی. خر2
ردازان پ -ه ی. اقتصاددانان و نظراندستهیبه آن نگر یمختلف به طرق متفاوت

بر  یو مبتن یعقالن یبه عنوان رفتار دیبه خر شتریب «یانتخاب عقالن»مکتب 
 یفاوتت buyingو  shopping انیو عماًل م ستهینگر انیمحاسبه سود و ز

رفتار  کیفراتر از  ییهاداللت Shoppingکه  یحال. در ستندیقائل ن
که  شودیمحسوب م یاجتماع« کنش» یداشته و نوع یعقالن ِی اقتصاد

که  یدر حال نیرا با خود به همراه دارد. همچن یو پنهان مختلف دایپ یمعان
سمیانکه با مک« مصرف»از  یارا به عنوان گونه «دیخر» ،«یانتقاد»سنت 

 یبندهمبسته بوده صورت شدنییو کاال دیسلطه، بازتول مانند اغوا، ییها
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داشته و در آن،  دیبه خر یترمثبت کردیرو «یمطالعات فرهنگ»کند سنت یم
 ی، منبعو تعامل یدوست یهاگروه لیاز مقاومت در برابر سلطه، تشک ییهافرم
مکاِن مقاومت از  رییو تغ زیمتما یسبک زندگ جادیو ا یبخشتیهو یبرا

 یفراغت یهابه جنبه نیدهند. آنها همچنیم صیو پاساژ تشخ ابانیبه خ خانه
و  «دیرفتن به خر»مثال، دو مفهوم  عنوانبهتوجه کرده و  دیخر ِی حیو تفر

از هم  ردیگیآن چه در اطراِف آن شکل م کردنبرجسته یرا برا« دکردنیخر»
ت با تحول در هر دو سن دی(. خر1387 ،یبه کاظم دی)بنگر کنندیم کیتفک

 یهاابانیو خ دیپاساژها و مراکز خر شیدایو پ یعموم یفضاها یساختار
بدون  توانیمعنا نم نیرا به ا «داریخر»دارد.  قیعم یوندیپ یلوکس شهر

 یاریکرد. بس لیآن تحل یطبقات یهاو داللت ییتحوالت فضا نیشناخت ا
ابانیبلوارها و خ جادیو ا «یهوسمان» ِس یپاراز مصرف را از  گونهنیاآغاز 

جز  کنندینم یکه کار ییاند؛ پاساژهاآن دوران دانسته یو پاساژها کیش یها
خود را به سمت  یبزرگ درها یتجار یهامجموعه»: شیاغوا و نما دیتول
هم نداشتند به  دیاگر قصد خر یو بلوارها گشوده بودند و افراد را حت هاابانیخ

 انیشده بودند که مشتر یطراح ی.به شکل..هانیتری. وکردندیم بیرغورود ت
 ییکاالها... شوند رهیو به کاالها خ ستندیاز حرکت بازا یرا اغوا کنند تا چند

را از آِن خود  یتجار یهابلند مجموعه یهانیتریو یریپذتیکه به طور رو
 ،ی)هارو «کردندیم یرا باز شینما یخود نقش فضا یکرده بودند به نوبه

1396.) 

و تجارت و  دیتول یهاوهیهمگام با تحوالت ش زین «دیخر» یو فضا یمعان
بزرگ،  یها«مال»در  دیدچار تحول شده است؛ خر یتجار دیجد یفضاها
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و  یمجاز دیخر یهاها و بازارچهشبکه د،یبر خر یمبتن ِی ستیتور یسفرها
 ست. اهناز آ یانمونه ،یمجاز یها«مال»

ر د دیرا با دی. خرستیفًا بسنده نصر داریخر لیتحل د،یفهم خر ی. برا3
ف و مصر دیدو بعِد تول ِی هاسمیعملکردها و مکان ،یاز معان یامنظومه

 «ازین»که به آن  خردیرا نم یزیضرورتًا چ داریخر ،یریکرد. به تعب لیتحل
 یتجار یندهایاز فرا یاشده و در شبکه دیکه تول خردیرا م یزیدارد بلکه چ

 یورکه  یو اغوا و اثر« کاذب» ازین دیته است. تولقرار گرف یابیو بازار
و  یتجار ی«فضا» ِت یو ماه تیفیدارد به ک یگذاشته بستگ داریخر

را  یفیضع تیشخص توانیحالت، م نیتری. در منفداریخر «تیشخص»
و  «رهیخ»پاساژ چشمانش  یبایز یهانیتریتصور کرد که با مشاهده و

 .شودیشل م شیپاها

 یهاپاساژها و مجتمع یندهیفزا ریدر تکث دیرا با دیخر تیاز وضع یبخش
و  ییچندمعنا یی«فضا»به عنوان  «ابانیخ»قرار گرفتن  هیرسایو ز یتجار

به  لیم« شده یتجار» ی. فضاهادیفهم ریدو دهه اخ یکیدر  یچندعملکرد
کرده  تیخاص هدا ییهاداشته و شهروند را در جهت انحصار در فضا جادیا

 ریبا آن، فنون و تداب زمانهمآن هستند.  یاز اجزاء اساس دیرکه مصرف و خ
همراه بوده است.  یفیو ک یو فروش با تحوالت معناداِر کم غیتبل ،یابیبازار

مند، هدف غیتبل یکه برا وکارکسب یهاکارشناسان و شرکت ریرشد و تکث
. در دیفهمراستا  نیدر ا دیارا ب دهندیبهتر مشاوره م یابیو بازار یجذب مشتر

هنر  ،یشناسروان ت،یریمانند مد یدانشگاه یهارشته یبرخ یپا ان،یم نیا
شناخت بهتر ذائقه و  یبرا یشناسجامعه ی( و حتییو دکورآرا ییآرا)صحنه

نحوه  ی)اغوا( و حت یو نحوه اثرگذار ینقاط ضعف و قوت مشتر
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 یتجار یندهایبه فرا زیکاالها ن «شینما» یفروشنده و چگونگ کردنصحبت
 یتجار نیفنون نو نیاز ا ییهانمونه دیآیشده است. آن چه در ادامه م دهیکش

 است: مشاهدهقابل یفارس تیبوده که در هزاران وبسا

ا احساسات آنها توسط شم لیدرک و تحل ییشما هر که باشد توانا یمشتر»
 کی نیکه ا دیتر اجناس خود را به فروش برسانکه راحت شودیباعث م

ر ب اتکا اجناس را با شتریاست چرا که مردم ب یابیالعاده در بازاررت فوقمها
 «نه منطقشان کنندیم یداریاحساس خود خر

 : ممکن استیابیفروش و بازار یهامهارت نیاز بهتر یکیفروختن  ایرو»
قه دارند. مند نباشند، اما آنها به خودشان عالشما عالقه یبه کاالها انیمشتر

نها آ یبرا یشما چه اتفاق یکاال دیکه با خر دیآنها نشان دهبه  است یکاف
 «خواهد افتاد

داشتن  زیاها حس تمانسان یشناختروان یازهایاز ن یکی: زیحس تما القاء»
نند ک افتیدر ییدادند تا کاالها ازیاست. افراد ن نیرینسبت به سا یبرتر ایو 

فرق  انگرینند با دتا احساس ک ستین یهرکس یبرا دسترسقابلکه بدانند 
 «دارند

 یمانند تنها دو ساعت فرصت باق ییحس اضطراب و ترس: شعارها القاء»
 یشناسروان یهاکیاز تکن دیحراج سال را از دست نده نیتربزرگاست و 

یبا القاء حس اضطراب از تمام شدن، م کیتکن نیاست. در ا یجذب مشتر
 «کرد بیکاال ترغ دیرا به خر یمشتر توان
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 جانیه جادیبه آن توجه کرد ا دیبا دوفروشیخر ندیکه در فرا یگرید سمینمکا
ب با متناس یو آهنگ تمیر نییو تع یقیاست. استفاده از موس «دیجّو خر» ای

جّو  نیاز آن است. همچن یفروش، بخش یمتناسب برا یکاال و فضا تیماه
 االک دیرخ یرارقابت ب یفضا یو برقرار دارانیاز تجمع خر یشده ناش جادیا

 دیخر ای دیخر جانیاز ه گرید یقسم زین« حراج»و  فیتخف یهادر زمان
 همه دارند»: میادهیآن را شن ادیاست که ز یاجمله نیاست. ا یجانیه
یب ایو  دارانیدر واقع تجمع خر«. است یخوب زیپس حتمًا چ خرندیم

کند.  «ییزداارزش» از آنها ایتواند به کاالها ارزش ببخشد و یآنها م یتفاوت
 «دیصف خر»بهتر کمک گرفت:  حیتوض یبرا یبورس یاز اصطالح توانیم

ارد. د میمستق یداشته که بر نرخ آن اثر« سهم» کی داریخر زانیاشاره به م
 یعمده برا دارانسهامدارد که  یاشاره به فنون زین «یساختگ دیصف خر»

 .رندیگیسهم، آن را به کار م کی متیق باالبردن

است که همراه با ُمد  ییهاسمیمکان نیترمهماز  یکی« حراج» ای فی. تخف4
. منطق حراج متفاوت شودیو مصرف کاالها به کار گرفته م دیتول یدر چرخه

 یاقتصاد دی. خرمیشناسیارزان م ای «یاقتصاد دیخر»است که به  یزیاز چ
و  فیشه تخفیهم یهافروشگاه ،یفروش دومدست ،یفروشعمدتًا در ارزان

. اما حراج افتدیاتفاق م فروشندیم یدیتول متیکه کاال به ق ییهامغازه
مرتبط با  یدهایمورد توجه باشد در خر یاقتصاد دیاز آن که در خر شتریب

شخص  ،یاقتصاد دیدارد. در خر تیموضوع یتجار یپاساژها و برندها
جدا از  حراج،ر اما د خرد،یم یترمناسب متیرا با ق ازشیمورد ن یکاال

که حراج خورده  لیدل نیصرفًا به ا خردیشخص کاال را م ها،متیکاهش ق
 یاز سو ازیاز ن ِش یب ِد یخر ِی سازموجه زمیمکان ینوع ف،یاست. حراج و تخف
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محسوب  زین یروزیپ ینوعبهشخص  یآن برا نیاست. همچن کنندهمصرف
 یباشد. از طرف انیم در زین دیخر یبرا یرقابت کهیهنگام ژهیوبهخواهد شد، 

 کنندهعرضه یبه کاال از سو «یبخشارزش» سمیمکان یحراج، نوع گرید
 یهمراه باشد. کاال زین یشناختروان یهااگر با فوت و فن ژهیوبهاست؛ 

مازاد خواهد شد.  یواجد ارزش تشیفیفارغ از کاربرد و ک خورده فیتخف
: دهدیم حینحو آن را توض نیرهتبه ب «یاحرفه» داراِن یآشنا از خر یاجمله

 «.داره دنیخورده، ارزش خر یخوب فیجنس تخف نیا»

 سمینامیکاالها بوده و د و مصرف دیتول یاز چرخه یو مد، بخش مهم حراج
شوند در  از آن که کاماًل استفاده شی. مد، کاالها را پکنندیم نیآن را تضم

ست که ا یاخانه «ِی سازینگکل» یری. مد به تعبدهدیقرار م« اسقاط» ندیفرا
 نی. او مصرف دیداشتن چرخه تولهنوز ارزش استفاده دارد، با هدف فعال نگه

به  ییکاال ارزش را از ،دارد. حراج ازیتوأمان ن یاچرخه به مد و حراج به گونه
یم دیجد یکاال یعرصه را برا بیترت نیو به ا دهدیانتقال م گرید ییکاال
است که  یکار نیترمهمو مصرف کاال  دیتول یتن چرخهداشنگه ای. پودیگشا

 .دهندیمد و حراج انجام م

 به بازار فروش کاالها زانیم کیبه  یاجتماع یها. اما همه افراد و گروه5
 مراتببه یهایدگیچیپ داریخر لیتحل ی. به عبارتدهندیپاسخ مثبت نم

در  «تیجنس» ِی کنندگنییبه تع یبرخ المثلیبازار دارد. ف لیاز تحل یشتریب
ک دیمصرف و خر لیتحل و روزمره رتبم دیمردان مسئول خر »:کنندیم دیتأ

 ،یبه کاظم دی)بنگر شوندیمحسوب م یفراغت یندارایاند. اما زنان خر
فروشگاه یریگو کاذِب آن که با شکل «یشینما» یدر معنا دی(. خر1387

و البته زنانه  «ییبورژوا» یتیاساسًا فعال گرفتهشکل یهوسمان ِی تجار یها
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زوال به شکل لیام «وانبهشت بان»با اشاره به رمان  یهارو دیویبوده است. د
هستند که بازارها  زنان نیا»نوع مصرف زنانه توجه کرده است:  نیا یریگ

اجناس  وبرقزرقکه بازارها مدام با  اندزنان نیا شکنند،یسرو دست م شیبرا
 لیکاالها شدند. کاالها م شیپس از آن که مقهور نما ،اندازندیمشان به دام

اغواکننده ییهااند، آنها وسوسهکرده داریزن ب فیدر پِس نفِس ضع یدیجد
 یهااز مجموعه یکی...مور )مالک ندیآیگرفتارش م ریاند که زنان به ناگز

تا هر آن چه در جهان  دیاوریزنان را ب :دیگویشرورانه م یاخنده( با یتجار
 یبه راحت گری(. امروزه البته د1396 ،ی)هارو «میندازیبشان ست بها

 یتجار یکاالها کنندگانمصرفبازار و  یهازناِن بورژوا را ابژه اً صرف توانینم
 زیمردانه را ن تیمردان و هو زیدانست چرا که صنعت مد، به همان اندازه ن

 ران،یدر ا ژهیوبههنوز، حال  نی(. با ا1386به ِبِنت،  دینشانه رفته است )بنگر
عامه که از  نگهستند. برخالف فره یتجار دارانیگروه خر نیترمهمزنان 

که  کندیپنهان م اکارانهیکند و البته ریزنان استفاده م ریتحق یبرا تیواقع نیا
 یاآن را به گونه دیبه دام انداخته است، با زیآنها را ن ،یگریبازار به طرق د

یو پنهاِن آن با زنان چه م دایپ یکرد: جامعه و مردساالر یبندصورت یانتقاد
انداخته است. به عنوان  یتجار یهاکاالها و فروشگاه وشکه آنها را به آغ کند

در برابر  یمنفذ داکردنیپ یرا مطرح کرد که زنان برا هیفرض نیا توانیمثال م
که  رند؛بیپناه م دیو خر یبه مراکز تجار یابانیو خ یخانگ یهاخشونت

و  هاتیشخص یآنها. اگر هم زنان به واسطه هیاست عل گرید یخود خشونت
در  دیدارند آن را نبا رمعمولیغ یشیبه پاساژها و کاالها گرا فیضع یهافسل
دنبال  یخیو تار یاجتماع طیمقدر زنانه بلکه در شرا یهایژگیو و یبودگزن

است؛ چه بسا که احتمااًل  به همراه آورده شانیبرارا  یتیشخص نیکرد که چن
 داشته باشند. لیتما دیاز زنان شاغل به خر شتریب یلیدار خزنان خانه
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 دیبه مصرف و خر لیسلف و تما ای تیشخص انیبتوان م رسدینظر م به
که هر چه  یبرقرار کرد؛ به طور ییوندهایپ «دیشهوت خر»و  یشینما

خود را  گرید یهاروشها و باشد و کمتر بتواند به فرم ترفیضع تیشخص
« خود»کمتر بتواند از  زیبرساند و ن تیببخشد و به فعل تیابراز کرده، هو

داشته باشد و در  رامونشیدر جهان پ یو اثر یداشته و عمل یآوردتدس
در معرض  شتریبالقوه، ب یاگونهبهسست و ناتوان باشد،  یتیمجموع، شخص

سلف  ،یتیشخص نیچن یرتمصرف قرار خواهد گرفت. به عبا یگونهنیا
 آن یشینما ریکاالها و تصاو «ِی فانتز»و « کاذب» یایو ناتوانش را به دن میعق

 اوردیبرا به چنگ  یو آزاد تیفرد تواندیکه نم یتیشخص ی. برا افکندیفرا م
یکه نم یتیشخص ی. براآوردیفراهم م تیو فرد یآزاد« پندار»کاذب،  دیخر

 یشاد یموقت برا یا«نشئه» ،یشینما ِد یکند خر را تجربه یواقع یشاد تواند
واکنش است  یشان، نوعیبه نوشدگ لیمدام کاالها و م دی. خرکندیم دیتول

. یرواقعیو غ یکاذب، فانتز یااما به گونه یو خواست زندگ «اتیح» ِل یبه م
که امکان یتیشخص یاست برا یلذت بردن از زندگ ینوع دیو شهوت خر

به  یشینما دیشده است. خر غیاز آن در ایاز دست داده  را یلذت واقع یها
 یواقع ِی هایگها و بالقوهامکان ناست در برابر از دست رفت یمعنا واکنش نیا

جمله در  نی. حتمًا با ایدر برابر نابود یزندگ یالیخ ِی تمنا ینوع ،یزندگ
. «دیحالم خوب نبود رفتم خر»: دیاروزمره به کّرات مواجه شده اتیادب

از معدود  یکی د،یجد یدائمًا نو و ُمدها یبه کاالها یفتگیمصرف، ش
پاسخ  «یبه زندگ لیم»تواند به یم یکنون تیاست که فرد در وضع ییرهایمس

 یتیشان را نه از خود بلکه از وضعبرتر اما کاذب یرویدهد. کاالها، قدرت و ن
به پرسش  گرید بارکیاست.  دهیقدرت را بدان بخش نی( دارند که ارانی)و
که مرگ  یطیدارد که افراد را در شرا یاو جذبه رویچه ن دی: خرمیبازگرد هیاول
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. با نظر به کشاندیخود م یسوبهدر هوا منتشر است کماکان  نیچننیا
و  ریفراگ یاست: با وجود بحران اقتصاد نیمباحث انجام شده، پاسخ من ا

 یهاتیه شخصآن ک یبرا یمحکم لیدل چیه ،ییکرونا یهامرگ
وجود ندارد، اگر  اورندیکاذب ن یدهایو درمانده، رو به خر« مستأصل»

و  فیک دیولو خر ازمندند،یبه آن ن شیاز پ شتریب ت،ین وضعیکه در ا میینگو
 یابیبازار یندهایطور که اشاره شد فراهمان نی. همچنیهزارتومان 39 یکفش
 یطیاالنه خود را با هر شرا، فع«کاذب» یازهاین دیتول یهاسمیو مکان یتجار

. کنندیم تیهدا شتریب دیها را در جهت خرکنندهمطابقت داده و مصرف
 یهاضعف دیآموخته است که چگونه با یخوببهکه بازار  مینکن فراموش

 را مورد هدف قرار دهد. یمشتر

 یکاذب، به دنبال قسم دیو خر فیضع یهاتیبه نسبت شخص اشاره
که افراد  ییآن، ساختارها قیاز طر خواهدی. بلکه مستین دیخر ِی شناسروان

رِت مصرف کرده و به اسا« نابارور»و  میحد منفعل، عق نیرا تا ا شیهاو گروه
 درآورده را مورد نقد قرار دهد. یو کاالزدگ

 :مؤخره

ر بجهان کاالست که  دهدینشان م شیکه نما یبیتوأمان حاضر و غا جهان»
هست  کهچنان ساننیبدغالب است. و جهاِن کاال  شودیم ستهیهر آن چه ز
ول و محص گریکدیها از انسان یِی روندش با جدا رایز شود،ینشان داده م

 ( شینما یُدبور، جامعه ی)گ« است یکی شانیکل
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 :منابع

و حسن  یجوافشان الیروزمره، ل ی( فرهنگ و زندگ1386)یاند بنت،
 تهران، نشر اختران ان،یچاوش

و آال  یواقف مانیا ،یعموم یفضا یاسی( اقتصاد س1396)دیوید ،یهارو
 کیالکتیفضا و د تیوبسا ،یحسن خان

تا مطالعات  یشناساز جامعه دیخر یهاهی( نظر1387عباس) ،یکاظم
 یتهران، انتشارات جهاد دانشگاه ،یفرهنگ

 تهران، نشر آگه ،یبهروز صفدر ش،ی( جامعه نما1382)یدبور،گ


