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 : دهيچک
 

هاي  هاي ارتباطي و اطالعاتي از راه كارت سازوكارها و نظام گسترشاين مقاله بر آن است كه نشان دهد چگونه 
کا يدر آمر يو جامعه مصرف ييف گراچگونه مصرهاي اخير شد و  اعتباري موجب رونق عظيم اقتصاد آمريكا در سال

نظام ارتباطات نوين تاثير توضيح آنكه،  . ل شده استيتبد ياقتصاد – يفرهنگ يده ايبه پد يک مفهوم اقتصادياز 
اعتباري شدن روابط اقتصادي از يك سو و شبكه عظيم  . است شگرفي بر تعامالت اقتصادي در جهان كنوني داشته

كند  فراهم ميکننده،  براي مصرف زمان همبه طور ه امكان انتخاب كاال و امكان خريد آن را رساني ك اطالع -اي  رسانه
داري توسعه مصرف  هاي نظام سرمايه يكي از مهمترين شاخصه . هاي امروزي بازار مصرف آمريكا است از شاخصه

بنا شده است با بسط بخش  دار آزاباز داري كه بر بسط سازوكارهاي اقتصاد نظام سرمايه . گرائي در جوامع است
و گردش فزاينده مالي  ديلاست چرا كه توسعه مصرف موجب رونق توده يازيدست  مصرف به توسعه چرخه اقتصادي

فراهم مي را امكان انتخاب بي شمار  ،آمريكا پسامدرناي فرهنگي است در بازار  خود مقولهکه مصرف   . خواهد شد
امكان  )كه در هر كشوري از جمله در آمريكا محدود مي باشد(ي اقتصادي هاي واقع سازد اما در چارچوب ظرفيت

بر اين اساس نظام سرمايه داري با ارائه ظرفيت اعتباري خريد كه مازاد بر توان اقتصادي  . رشد فزاينده ندارد
صادي موجب چون اين رونق اقت . شكل فائق آمده استمبه آينده بر اين  ها يبدهشهروند و جامعه است و انتقال 

هاي ناشي از مصرف اعتباري ديروز را فراهم  امكان بازپرداخت آتي بدهي ماالافزايش توان مالي و رفاه شهروند و 
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  :و طرح مسئلهه مقدم

و  ي، اجتماعي، اقتصاديفرهنگ يها کنشگران عرصه يرا برا يديجد يها ارتباطات فرصت زمان همصنعت 
 يفضا( دوم  يروزمره را به فضا ياز تجارب زندگ ياريد ارتباطات بسيجد فنآوري . فراهم آورده است ياسيس

را در  يشتريها قدرت مانور ب تيگر فعاليز مانند دين  يانجام امور اقتصاد  تجارت و  . انتقال داده است) يمجاز
 ياقتصاد يها تيب سرعت انتقال پول و انجام فعاليک  ضريدست آورده چرا که تجارت الکترون هب يمجاز يفضا

در سطح بين المللي به طرز قابل توجهي  ،هاي تجارت الكترونيك معامالت سيستم  . ن برابر کرده استيرا چند
هاي بورس دنيا از قبيل بورس لندن، توكيو و فرانكفورت تقريباً  بازارهاي بورس  از جمله  بازار گسترش يافته و
 راهالين، سفارشات خريد و فروش را در قبال دريافت كارمزدي اندك از  معامالت آن . اند شدهتمام الكترونيك 
سرمايه گذاري و افزايش ميزان صرفه هاي  اما قدرت حقيقي اينترنت در تغيير شيوه  . دهند اينترنت انجام مي

هاي  نوآوري . و بورس الكترونيك خودكار و متمركز نهفته است يجويي افراد، در پديد آوردن يك بازار تجار
ها و اطالعات را  انتشار گسترده قيمت عرصه ارتباطات امكان ثبت سفارش الكترونيك در هر نقطه از جهان و

تجار ف کنندگان، رمص ،ها اين نوآوري . وجود آورده است همعامالت را برف و مصده و اشكال جديدي از كرفراهم 
 . و سهامداران را از ارتباط مستقيم و رو در رو در بازارها و تاالر هاي معامالتي بي نياز كرده است

را كاهش  زارابت در باهاي معامالتي جديد را پايين آورده و موانع رق اندازي سيستم هاي راه فنآوري جديد، هزينه
 يکيزيبا کاهش زمان، موانع ف به واقع . ساخته استپذير  امكان کنندگان را مصرفانتقال اطالعات بازار به  ،داده
ها  قيمت ،ها حذف گذاران بيشتري جذب بازار شده، واسطه بدين ترتيب سرمايه . رفع شده است يطور جد به

، موجب رات حاصلهين تحوالت و تاثيا . فته استاي نيز كاهش  تهاي معامال هزينه و بهينه سازي شده
عنوان نمونه،  به . شده استکا يگر در بازار آمريد يانواع مصرف از سو يريسو و تعدد پذ کياز مصرف  يريگ شدت

بسيار كارآمد  عادالنه، ساده،"د که يگو يش تجارت در بورس الكترونيك ميافزاباره گو دريجري پوتنام، مدير ارکپل
اي ازسفارشات را بدون دخالت انسان  العاده توانيم درمدت زماني كوتاه حجم فوق به صرفه است و ما مي و مقرون

  . ١"ميان و مصرف کنندگان برسانيمتقاضبه 
 

 ق يات تحقيبر ادب يمرور
 و استاندارد رشد يه سالمت مليعنوان نما به ييگرا کا، مصرفياالت متحده آمرير اينظ يدار هيدر جوامع سرما

در قرن  . ر پاستيد يکا، فرهنگيمصرف در آمر . )٣٣٦: ٢٠٠۴مک گاورن، (د يآ يبه حساب م ياقتصاد فرد
انبوه، مصرف  يد صنعتيرو توليکا غالب بود و در قرن نوزدهم، پيدر آمر يع دستيهجدهم، مشارکت در بازار صنا

اکنون مصرف بر محور ذائقه مرکب  مستم مصرف خدمات محور قرار گرفت و هيانبوه کاال شکل گرفت و در قرن ب
گوناگون  يها است که در دوره ين در حاليا . رديگ يشکل م ياز کاال و خدمات در بستر مجاز يبيفرد در ترک

د يدهه اول هزاره جد يا رونق بادکنکيدوم،  يبازار پس از جنگ جهان ي، و پر رونق٣٠دهه  يمانند رکود اقتصاد
  . )٣٣٧همان، (م يا کا بودهيدر آمر ييب  مصرف گرايها در ترغ استيف سيهمواره شاهد بازتعر
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ت، يش جمعياو معتقد است افزا . دهد ينسبت م ١٩٨٠تا  ١٨٨٠ل دهه يرا به اوا ييگرا لز ظهور مصرفيما
 ييگرا د مصرفيدوم از عوامل تشد يپس از جنگ جهان ويژه بهد طبقه کارگر يش قدرت خريشدن و افزا يصنعت

ويژه  هکند و ب يده است، جستجو ميانجام ييگرا را که به مصرف ينيريز يها هيال ٢استرنز . هستند يدر جوامع غرب
و  يسيانگل يها ت شرکتيهم تحت مالک آن يج رفتار مصرفيشدن اشاره دارد که در خود ترو يند غربيبه فرآ

دالر  ١٥١١٠ده درآمد هر خانوار از االت متحيدر ا  طور مثال، به . )٢٠٠١استرنز،( برداشته است  را در ييکايآمر
ت خانه سه برابر يزان مالکيها م ن ساليافت و در طول ايش يافزا ١٩٧٩دالر در سال  ٢٦٣١٣به   ١٩٤٠در سال 

   . ديرس ٢٠٠٧دالر در سال  ٤٥٠٠٠ش از يمد به بآن دريکه ا يالحدر  ،)٨: ١٩٩٨لز، يما( شد 
گر در چارچوب يد يو از سو ياقتصاددر حوزه مباحث سو  کياز  يو جامعه مصرف ييگرا مفهوم مصرف، مصرف

مانند  يدات فرهنگياست که مصرف تول يعنوان بستر در واقع فرهنگ عامه به . گرفته است يفرهنگ عامه جا
مصرف ن منظر ياز ا . دهد يقرار م مطالعهها را مورد بحث و  و نشانه يقيغات، کاالها، مجالت، موسيلم، مد، تبليف

شدن  ييمصرف را حاصل کاال ،پردازان حوزه فرهنگ عامه هياز نظر ياريبس . ک دارديو سمبول يا نشانه يمفهوم
اگر زماني اميل دوركيم  . )١١:  ٣،٢٠٠٢اکيلودز( دانند  يم يدار هينظام سرما يامدهايفرهنگ و از پ

 زمان همعلت و درمان "ز آن را كرد، گيدن داري مدرن تلقي مي پس سرمايه كننده در گرايي را نيروي تعيين مصرف
ن ياز ا . )٢٠٠٤ ،ترنت مان(که خود حاصل تكثر اجتماعات است  يداند،  بحران مي" بحران هويت در قرن اخير

جوامع  يها يژگين ويو از بارزتر يکامال فرهنگ يا دهيپدست بلکه ين يک کارکرد اقتصاديمنظر مصرف نه تنها 
 . )١٩٩٨:٤لز يدر ما ٤کرکن مک(شود يم يتلق يغرب
اي  بيند و معتقد است مصرف در چنين جامعه مي يدار گرايي را در بطن جامعه سرمايه مصرفگموند بومن يز

از اين هم فراتر  ٥دان اسليتر . )١٨٣:  ٢٠٠٢ بومن،(ز موتور محرکه خود است يشود و خود ن هدف محسوب مي
روابط بازاري حاضر را  يو . دهد اري قرار ميد مثابه فرهنگ سرمايه رفته است و فرهنگ مصرف را درست به

طور انبوه و اساسا  شود كه به شمارد كه در آن كاالهايي به مشتريان ارائه مي گمنام و جهاني برمي يروابط
مصرف با نو،  هاي فنآوريکم و با ظهور يست و يدر قرن ب  . )٢٦: ١٩٩٧اسليتر، (اند  منظور فروش توليد شده به

شدن،  ييکاال . داشت يبه خود گرفت و توسعه صنعت فرهنگ را در پ يا ه شکل تازهتوسعه فرهنگ عام
ها فروش  از ارائه آن يشوند که هدف اصل يم ييل به کاالهايها تبد ا، کاالها و نشانهيآن اش ياست که ط ينديفرآ

کننده  مصرف شدن، ييهابرماس معتقد است کاال . کالن است يها صاحبان شرکت يدر بازار و کسب سود برا
  . )١٤:  ٢٠٠٧بومن، ( کند  يل ميتبد ير منطقيغ يا کننده را به مصرف يمنطق
کاالها از و ارزش استفاده  يا ن ارزش مبادلهيگزيجا ،يا ارزش نشانه ،يار معتقد است در جامعه مصرفيبودر

ک است که ارائه يسمبول يانتقال معان يشوند بلکه برا يمبادله نم ،منظور استفاده که کاالها به شود چرا يم
را از انواع گذشته بازار  يد دارد که آنچه بازار مصرفين نکته تاکيز بر هميبومن ن  . )٢٩: ٢٠٠٤بارکر، ( شوند  يم

" ازين"مفهوم  يبرا يديف جديش شده است و تعارين است که اساسا مفهوم هنجار دچار فرسايکند ا يز ميمتما
زان ير مينظ يگريد يست، بلکه بر فاکتورهايکاالها ن ييبر کارا يمبتن" ازين"د يف جديتعار . ف شده استيباز تعر

که  است  يسبک زندگ ينوع ييگرا مصرف ،قتيدر حق . )١٨٣: ٢٠٠٢بومن، (لذت بخش بودن آنها استوار است 
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ست که در ا  يا جامعه يپس جامعه مصرف . )٤: ١٩٩٨لز، يمادر   ٦ل و لنگيبه نقل از گابر(مملو از مصرف است 
: ١٣٨٣، يديسع( کنند  يل مين حال که قدرت انتخاب را تحميشوند، در ع يش داده مياند و نما  آن کاالها فراوان

اول، : قلمرو است سهن امر در بردارنده يا . د استيمورد تاک يا ن جامعهي، مدل و ذائقه در چنيطراح . )٣٧
که محصوالت را  يش افراديو سوم نما ،ديا مراکز خري ش مراکز عرضه کاال و خدماتيش کاالها، دوم نماينما

غات و يدارد تا در تبل يابان را بر آن ميچنانکه ذکر شد، بازار ن سه مشخصه،يا . دهند يا ارائه ميمصرف و 
لذت و تفاخر را به مصرف کننده انتقال دهند و او را جذب  يخود حس منحصر به فرد بودن و ارضا يساز فضا
  . ندينما
ن با دو فشار همراه بوده يآهن يد است که همواره چون قفسيار معتقد است، مصرف، اخالق جامعه جديبودر نيج

 . )١٩٩٨مل، يز(باشد  يو فرهنگ ي، اجتماعيتواند اقتصاد يد که ميو فشار تول يکنندگ است؛ فشار داللت
معتقد است فرد با  يو . کند يرا مطرح م" ٧يمصرف تظاهر" ، ييکايآمر-يتورستون وبلن، جامعه شناس نروژ

را  يباالتر يت اجتماعيکند و موقع يمعرف يباالتر يخواهد خود را از طبقه اجتماع يواقع م  در يمصرف تظاهر
رد که از جمله يگ يها را در بر م از کنش يفيمصرف، خود، ط . )٣٠: ٢٠٠٧بومن، ( دست آورد  هخود ب يبرا
ن يدر تمام ا . )١: ١٩٩٦گران، يادگل و د(د از باغ وحش اشاره کرد يازدون و بيزيتلو يد، تماشايتوان به خر يم

كسب  ،گوييم سخن مي در ابعاد محلي يا جهاني،است؛ هرگاه از بازار و دادوستد،  يابيک اصل قابل رديها،  کنش
ن، يبنابرا . )٧٠: ١٩٩١ كينگ،. دي(آن در جاي خود باقي است ترين منطق  ترين و دائمي عنوان ابتدائي سود به

مصرف  . شود ي، مطرح م"تهيقهرمانان مدرن"تر يا به قول اسليده، يد فايخوب و مف يت مصرف کنندگانيترب
کنندگان  غيند، پس، تبلير آبه د) مصرف(ا ين رويفرصت داد تا از ا شانيبه ا يا لحظه يد حتينبا"که  يکنندگان
صورت  يو انقطاع انشان برسديصورت ممتد به مشتر آنها به اميد دائما فعال باشند و سخت کار کنند تا پيبا کاالها

 . )١٨٤: ٢٠٠٢بومن، " (ردينگ
 

 بازار پسامدرن شدن  يجهانو  مصرف
ق، يکنند، عال يآنها تالش م . هستند يخودآگاه يدارا ،کنند يت ميکه در آن فعال يطيها نسبت به مح شرکت
اس اجتماعات درون يها و در مق ان گروهيشورها، بلکه در مها و اهداف متنوع موجود را نه تنها در مرز ک ارزش

ن و يشيپ يمصرف در بازارها يها ان مختصات مدليتفاوت م . )٥٦: ٢٠٠٢سون، يمور(جوامع درک کنند 
 ينديامروز ما فرآ . دينما يم يابان ضروريبازار ين از سواست که درک آ ييها يژگي، از جمله ويامروز يبازارها

 هاي زندگي و تصاوير، معاني، شيوه"م که در آن ارتباط نزديك ميان يکن يتجربه م" شدن يجهان"عنوان  بارا 
ترين تعاريف  از ساده . )١٠٨: ٢٠٠٣، استوري(اي بودن هويت انجاميده است  به چند رگه" هاي فرهنگي يپركس

امكان "گويد جهاني شدن  و ميا . توان به تعريفي از جنت موريسون اشاره كرد مي ،ارائه شده در باب جهاني شدن
كه مرزهاي ملي  ها، پول و اطالعات در سراسر جهان است، در حالي حركت آزادانه و پر سرعت كاال، انسان، شركت

دهند که در حال  ير و اونگ نشان مين، کوليبنابرا . )٣١: ٢٠٠٢موريسون، ( "آور نيستند دان محدوديتديگر چن
خود خارج شود و  يو ماوا ياز گفتمان اصل يصورت انتزاع را داراست که به تين ظرفيا يده جهانيحاضر، هر پد
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خود  يو فرهنگ يگوناگون اجتماع يها ان گسترهين، انتقال و حرکت در ميبنابرا . رديبگ يد جايجد يدر گفتمان
: ٢٠٠٥ر و اونگ، يکول(زد يانگ يز برميد مجدد و مجدد بازار را نيانجامد که  بازتول يم يتيهو يثبات يب ينوع  به
١١( .  
 يح داده ميگر ملل در قالب آن توضيغرب بر د يفرهنگ يرگذاريچنان است که تاث ت موضوع مصرف آنياهم
 يف استاندارد زندگيها با تعر ملت "يساز ييکايآمر" يا به عبارتي "کردن يغرب"ند يالتوچ، معتقد است که فرآ . شود
ا طبقات درون اجتماع را از ن، مصرف تنهيبنابرا . شود يانجام م از آن است، يشان، که مصرف صورتيا يماد
 يد با کشورهايدر حال توسعه با يکشورها . کند يم يبند کند، بلکه تمام جهان را طبقه يک نميتفک گريکدي
 شان ينده اقتصاد واقعيشان نمايدات اياست که تول ين در حاليد کاال به رقابت بپردازند، و ايشرفته در توليپ
دهند، وابسته  يل ميافته، که بازار آنها را تشکيتوسعه  يکشورها ي، آنها همواره به عادات مصرفزمان همست و ين
ت يک واقعيدر حال توسعه  يکشورها يکنند؛ مصرف برا يکنند که مصرف نم يد ميرا تول يزيآنها چ . مانند يم

اع روابط در ا انقطيوند يجاد پيفرهنگ مصرف در ا چنان ن، هميبنابرا  . )٧٨: ٢٠٠١لز، يما(شود  يدور محسوب م
 . ديآ يبه حساب م قابل توجه يسطوح مختلف، عامل

 ر ويكول(کنند  دهاي مدرن ارزيابي ميهاي جهاني را تنها در بستر نها ر گيدنز فرمينظ يهر چند افراد
گيرد و شناخت  شكل مي امدرنسپهء شدن در اپيستم ، جان استوري معتقد است فرآيند جهاني)٩: ٢٠٠٥اونگ،

ي حاضر نيز  بازار  مقاله . )٦٧: ٢٠٠٣استوري،(مختصات پست مدرنيته قدمي موثر در شناخت امور جهاني است 
ل قرار ين اساس مورد تحليهم ، بازاري پسامدرن و جهاني در نظر گرفته است و مختصات آن بررا آمريكا يمصرف
 . د گرفتخواه

سه با يته را در مقايته و مدرنيتوان پست مدرن ياز آن، م يعنوان جزء مهم زار بهفهم عصر پست مدرن و با يبرا 
انه و هرگونه يانه، خردگرايکرد اثبات گرايمز بک فورد، پست مدرن را امتناع از هرگونه رويج . گر قرار داديکدي

 يا ته را مجموعهيپست مدرن بک فورد، . کند يف ميانجامد، توصيانحصارطلبانه ب يکه به استانداردها يار ابزاريمع
عنوان  را به يا دانشيت، اسطوره، قالب يچ روايداند که ه يم يگوش و سطحينظم و باز يپاره پاره، خودجوش، ب

اي از نقل  مجموعه"طور كه بارت، متن را  طور كلي همان به . )٧٤، ١٩٩٨ن، يالس و مارتيه(رد يپذ ين نميبهتر
يك ساختمان، متن يا اثر پست  . نياي پست مدرن هم همينگونه استتوصيف مي كند، د" هاي مستقيم قول

انعكاسي و ـ پايان، خودـ يك فرم پست مدرن باز . در طول تاريخ است ها ها و جنبش اي از سبك درن مجموعهم
بازار  . هاست يژگين ويهم يک متن دارايعنوان  و بازار پست مدرن، به) ٨٥: ٢٠٠٠’لين. جي(تركيبي است 

 يمسون معتقد است که بازار پست مدرن، خودآگاهيج . پست مدرن قرار دارد يدار هيرن در قلب سرماپست مد
ن يست، بلکه ايمردم ن يقياز حقين ين، بازار پست مدرن، پاسخگويبنابرا . دهد ير قرار ميها را تحت تاث انسان

 )٤٦و ١٧-١٨: ١٩٩٨(ر سردا . )٦٣: ١٩٩٨، يتر(است  يفيبازار، تنها نوع متکامل شده بازار مدرن از لحاظ ک
دگاه جنکس، نه تنها افراد ين، از ديبنابرا . ها مجبورند آزاد باشند داند که انسان يم يعصر پست مدرن را زمان

متنوع هستند  يها نهيگز يز داراير نيافراد فقبلکه دارند،  يش رويها را پ از انتخاب يعيف وسيثروتمند و مرفه ط
چگونه يها است که از ه وند خورده انسانيت پيگر مشخصات جامعه پست مدرن، هوياز د . و شانس انتخاب دارند



۶ 
 

بر تفاوت هستند تا  يمبتن ييها دهياست در آن پديت و سيکند و قوم يت نميک ثابت تبعياستاندارد دموگراف
 يو فرامل يبيترک يها در عصر پست مدرن، در قالب سازمان يستم جهانيس . شد يته تجربه ميتشابه که در مدرن

صورت  به يد حتيجد يها تين، که احتمال بروز هوين چنيا ييدر فضا . )٢١٥: ٢٠٠٤، يچو(رود  يش ميپ
اس بزرگ در يدر مق يابيبازار . ر استيار متغيز بسيها ن نحوه و نوع مصرف انسانار است، يبس يو فراقوم يلفرام

 ينديناخودآگاه در فرآ اکنون، که ياست، در حال بوده خود يحفظ حضور دائم يپ  همواره در يجهان يبازارها
ون يليم ٦٠٠ق يکنند، سال يم يابان همواره سعيبازار . د کنديد خود را بازتوليع بايسر يرهاييناآرام و مواج از تغ

ت و يحفظ موقع يبرا يک کنند تا ثبات نسبي، اروپا و شرق دور را به هم نزديشمال يکايمصرف کننده، در آمر
رو  هب  رو" ييخودکفا يبازار يها بخش"گر، مصرف کنندگان امروز، با يعبارت د به . شان برقرار شوديها شرکت قدرت

جاد يا يتالش برا . )٤-٣: ١٩٩٦گران، ينکوتا و ديز. آر(ند يايبه نظر ب يکنند منعطف و غن يم يهستند که سع
را فرهنگ پست مدرن يشود، ز يرو م به کست روابان در جامعه پست مدرن معموال با شيبازار ياز سو يثبات نسب

 . )٢١٧: ٢٠٠٤، يچو(است " ها  نهادن  داللت  برابر  دران يپا يب  يندهايفرآ"متشکل از 
م، در يريکند و چنانچه، استدالل او را بپذ يفرض م يع کننده مقاومت مشتريبازار را حالل و ضا ،نج الوياستر

د شکل يجد يها که مقاومت است هظهور کرد يهنگام يابيد بازاريجد يها يم که استراتژيا رفتهيواقع پذ
 يابان پست مدرن را نقشيترز نقش بازارين مبنا، تام پيبر هم . )١٣٢ -١٣١: ١٩٦٢نج الو، ياستر( اند هگرفت

بان ايبازار"چ فورد آنها را يکه پ ي، به نحو"دهند ير مييسرعت تغ را به يدرخواست مشتر"داند که  يک ميستماتيس
ر و ييسرشار از تصادف و احتمال و در حال تغ ياستراتژ يترز، بازار پست مدرن را بازار دارايپ . خواند يم" ماژيا

  . )٧٠ -٦٩: ٢٠٠٢چ فورد،يپ(رد يگ يد در نظر ميتکثر شد
ته شرفيپ فنآورير يز تحت تاثيمصرف ن يخواند، الگو يم يل بل آن را فراصنعتيک جامعه پست مدرن، که دنيدر 

او  . پردازد يپست مدرن م يگرا در فضا در جامعه مصرف ير اساسييبه دو تغ) ١٩٨٩( يهارو . بازار قرار دارد
افته است و نظام يار توسعه ياطالعات و مخابرات بس ي،  فناوريا ن جامعهيدر چنکند که  ينگونه استدالل ميا

ن د کننده آيناس و تشديتقال اطالعات و فاع انيان سرين جريحاصل هم يکيتال و پول پالستيجيد يبانکدار
آمال و "رو هستند که  روبه" ماژيد ايصنعت تول"معتقد است که امروزه مصرف کنندگان با  يهارون، يبنابرا . است
دات در عالم ير با تولين تصاويد ايدهد، هر چند شا يماژها شکل مين ايرا بر اساس هم) مصرف کنندگان(ق يسال

امروز پست مدرن  يهارهم در بازا يسردرگم يعالوه، نوع به . )٨٥:  ٢٠٠٤، يچو" (ه باشندنداشت يواقع نسبت
که در  ييايانش را بسته به جغرافي، مشتريبازار چند فرهنگ . است ييايجغراف يها از تفاوت يوجود دارد و آن ناش

ن يهان پست مدرن، اکرد، اما در ج يم يبند دسته" يو جهان ي، مليا منطقه"آن ساکن بودند در سطوح 
توان فضاها  ين، چه از درون و چه از برون، نميشده است، بنابرا يک قطعير قابل تفکيار مبهم و غيها بس يمرزبند

 . )١١٣: ٢٠٠٠ن، يل . يج(کدست تصور کرد يکنواخت و ي ،مدرن يرا مانند فضاها
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  يکائيآمر ييمصرف گرا
مورد مطالعه قرار گرفته است گرچه  يمصرف يا عنوان جامعه هکا بياالت متحده آمريتاکنون ا ١٩٧٠از دهه 

که  ييکاال ٢٠از  . )٢٠٠١استرنز، ( شناخته شده است  يالديم ٢٠٠٠ن کشور در سال يتر يعنوان مصرف به
وم، ينيشود مانند قهوه، مس، سرب، قلع، آلوم يکا مصرف ميمورد آن در آمر ١١رد، يگ يشتر مورد تجارت قرار ميب

طور متوسط هر  به  . )٢٠٠٩ يط، ميت و محياطلس جمع(  يعيطب ي، نفت و گازهايروغن يها دانه ک،يالست
است که  ين در حاليا . کند يهر نفر در سال، گوشت مصرف م يلو برايک ٣٧، ين جهانيانگيسه برابر م ييکايآمر

طور ساالنه گوشت مصرف  لو بهيک ٦کمتر از  يجنوب شرق يايو در آس ين جهانيانگيکمتر از م ييقايهر آفر
  . کند يم

شدن  ين دوره در واقع شروع صنعتيا  . آغاز شد يالديم ١٩کا از اواخر قرن يشدن جامعه آمر يند مصرفيفرآ
زان واردات کاال يم ١٨٨٠ در دهه . ن کشور استيدر ا يجنگ داخل يريگ با آغاز شکل زمان همکا است که يآمر

ن کشور به يدکننده در ايشرکت تول ١٤٠٤٣٣که تنها  يالر بوده است، در حالون ديليم ٣٤٥ک به يکا نزديبه آمر
ها و  ، شرکتيبانک يها ستمياز س يارين دوران بسيدر ا  . )٢٠٣: ٢٠٠٥، ٨گوردون( پرداختند  يد کاال ميتول

را بخش  ياقتصاد يها که هنوز چرخ يجنوب يالت هايدر ا . کا شکل گرفتندياالت متحده آمريها در ا کارخانه
 ييگرا مصرف يها شهير ٩زابت کوهنيال . افتاد ياتفاق م يبه آهستگ يچرخاند، ورود به بخش صنعت يم يکشاورز

( دوم يتا جنگ جهان ١٩٣٠و موج دوم آن، دهه  ١٩٢٠تا  ١٨٩٠شناسد؛ دهه  يکا را در دو فاز عمده باز ميآمر
و  يزان مهاجرت داخليو م ينيش شهرنشيافزا کا،يگر عوامل توسعه مصرف در آمرياز د . ) ٥: ٢٠٠٤  کوهن،
و  يبه شهر ييکارگر از مناطق روستا يرويهجوم ن . )٣٣٨: ٢٠٠٤لد، يف تيوا(باشد  يم ١٩٣٠در دهه  يخارج
االت متحده يدر بخش صنعت، شکل مصرف را در ا يداشتن شغل يکا، براين، مهاجرت از اروپا به آمريهمچن

منظور خروج از  پنج ساله بود که تئودور روزولت به يا ، برنامه١٩٣٠١٠دهه  يادبرنامه توسعه اقتص . متحول کرد
بود  زمان همطور  کا بهيمردم و اقتصاد آمر ١١هدف او بهبود، آرامش و اصالح . آن را اتخاذ نمود يبحران اقتصاد

  . )٧١: ٢٠٠٢کراس، (
و  ١٢سميرا تجربه کرده است ؛  فورد يديو شکل مصرف دوره جد يکا به لحاظ اقتصاديبه بعد، آمر ١٩٤٥از سال 

مصرف انبوه بود، موج  ياستاندارد برا يد انبوه کاالهايدشان بر توليند که تاکين دو فرآيا .  ١٣سميانيزنيک
 ١٤يجنبش حقوق مدن . )١٥٦: ٢٠٠٤بارکر، ( جاد نمودند ياالت متحده ايو مصرف انبوه را در ا دياز تول يديجد

استفاده کنند که  ين پوست فراهم آورد تا از کاال و خدماتيشهروندان رنگ يرا برا يدي، فرصت جد١٩٧٠در دهه 
( ره يو غ  ها، اتوبوس ، بار، هتل، تئاتر، فروشگاه دپوستان مشروع بود مثل رستورانيسف يقبل از آن تنها برا تا

ان يدر م ين بازار حتيقدرت نفوذ ا ياز رازها يکيکا، که يبودن بازار آمر يچند فرهنگ . )٢١١: ٢٠٠٤کوهن، 
 . شود يد انبوه و مصرف انبوه محسوب ميبا تول يمواز ينديد، فرآيآ يگر اقوام و ملل به حساب ميد
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  يکائيمصرف آمر ييت گرايو کل يتنوع فرهنگ

بازار  هاي شخصهماز ن تنوع يا . ر گذار استيوه مصرف تاثيز بر نوع و شيدرون جامعه ن يتنوعات فرهنگ
کا متوجه يآمر يابيبازارند يفرا ٧٠و  ٦٠ يها در دهه . رو بوده است همواره با چالش روبهکه   ستآمريکا

خود جذب کردند  يرا به سو ٨٠تبارها بازار دهه  ييايکه، اسپان يپوستان بود، در حال اهيپوستان در مقابل س ديسف
 ١٩٩٤ردل در يگانر م  . )٤: ٢٠٠٦رائو، (ند کا بوديان مطرح بازار آمريتبار مشتر ييايان آسييکاي، آمر٩٠دهه  و در

بودن بازار پست مدرن در   يار چند فرهنگيمع  . "ابديکا همواره در مبارزه است تا روح خود را بيآمر: "نوشت
از " ياو معتقد است قالب چند فرهنگ . استخراج شده است ١٥گود يف ارائه شده از سويکا، بر اساس تعريآمر
کند که تحت آن،  يجاد ميا يت چند فرهنگيقابل يرود و نوع ي، فراتر ميفرهنگـ ان يم ک افراد به درکيتحر
ب، در قالب ين ترتيبد . )٨٩:  ٢٠٠٥کنگرس و گونزالس،" (شود يجاد ميا يت چند فرهنگيها هو همه گروه يبرا

دهند و  يص ميگر را تشخيکديان يها و تفاوت م خود، شباهت ينه فرهنگيزم يي، افراد با شناسايچند فرهنگ
ن، بازار پست يبنابرا  . رنديگ يبه کار م يگر را در جامعه چند فرهنگيکديفراتر از آن، تجارب منحصر به فرد 

ل ين حال پتانسيزند و در ع يوند مين کشور را به هم پيا يخيو تار يفرهنگ يآلها دهيخ و ايکا، تاريمدرن آمر
، بازار، يسرشار از تنوع فرهنگ يا رغم وجود جامعهيز، عليا، نکيدر آمر . شدن را هم داراست يو فرامل ييايپو
که، تمام تنوعات به  يآنها فراتر رفته است، به نحو يف کرده و از سراسر زندگيمردم تعر يبرا يواحد يها آل دهيا

: ٢٠٠١، يناتول(رود  يش ميپ" قهيسل يگانگيت، نه لزوما وحدت و يکل"ک ي يسو وند خورده است و بهيهم پ
١١٠( .  
را پشت سر نهاده و هرگونه مقاومت در مقابل  يزندگ يها همه سبک ،يبازار جهان يها ارزش ،، معتقد استيناتول

در جهت مبهم  يد مصرف، اقداميجد يها و شکل دادن الگوها وند زدن فرهنگيپ . ع کرده استيخود را ضا
مقاومت در برابر آن را باعث  يل ببرد و نوعر سوايب زياست که ممکن است بازار را به هر ترت ييکردن مرزها

 يو محل يشدن، امر جهان يکه در جهان يبه نحو . داند يآن م ي" بقا"شدن را عامل  يهوگان ابهام جهان . شود
 يها پست مدرن در بخش يابهام زندگ . )١٤٣: ٢٠٠١لز، يما(سازند  يروزمره را م يدر ارتباط با هم زندگ

ما  يها در خانه ،ک به مايار نزديپست مدرن، بس يزندگ يهام واقعباست، اما، ا يريگيپقابل  ين زندگيمتفاوت ا
و انواع  يغاتيتبل يها ، رقابتيجهان يتجار يها ، مارکيرفتار مصرف . مصرف است و يابيقرار دارد و آن بازار

 . )١٧: ٢٠٠٣کر، يب(اند  روزمره پست مدرن واقع شده يدر مرکز زندگ يابيبازار يها وهيش
ن ير اييدار چه بخرد، اما اکنون شاهد تغيکردند، خر يدکنندگان بودند که مشخص مين توليم، ايدر جهان قد
د يز، چه مقدار و کجا خريکند که چه چ ين مييتع يم؛ مشتريد کننده هستيبه تول يمشتر يرابطه از سو

آمدند، اما،  يبه حساب م يان اصلکهن، مردان، مصرف کنندگ يها در زمان . )١:٢٥جر، يس و بريلوئ(کند  يم
روند  يد و مصرف برداشته شده است و زنان از مصرف کنندگان عمده بازار به شمار ميت از خرياکنون مرز جنس

لد، يف تيوا( شود  يکا توسط زنان مصرف ميدر آمر يدرصد از دالر مصرف  ٨٥ . )٨٠: ٢٠٠١جر، يس و بريلوئ(
ه کرده يک و شبيگر نزديکديمردم در اقصا نقاط جهان را به  يازهاي، نيورآشرفت علم و فنيپ  . )٣٣٩: ٢٠٠٤
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ت يد، واقعيآ يان ميو استارباکس سخن به م ييايتاليمندان به قهوه ا که از عالقه ياما، همچنان، هنگام . است
مکان امن و  يپد انبوه و مصرف انبوه، افراد همواره در يرغم تولين معنا که، عليدر آن نهفته است، بد يخودارضائ
 . )٢٢:  ٢٠٠١ج، يس و بريلوئ(لذت ببرند  ،هستند، تا با دوستان خود مالقات کنند و شخصا از مصرف يآرام سوم

خرد  يابيبازار يامروز به سو يابيبازار . ر شده استييجهات دستخوش تغ يارياز بس يابيرائو امروزه، بازارد ياز د
ق مردم با يک کردن سالين نزديدر ع يعني . ان استيتک تک مشتر يکند و هدف آن ارضا يحرکت م

 . ت و منحصر به فرد بودن را زنده نگاه دارديکند، فرد يگر، بازار امروز تالش ميکديمتفاوت با  يفرهنگ يها نهيزم
رائو، ( ديمايپ يرال شدن را مبيل و ين حال، راه خصوصيافته است، در عي يجهان يانداز ، اکنون، چشميابيبازار

کا و فرهنگ مصرف را در ي، بازار آمربودريارر ياز متفکران نظ ياريف، بسه بر ذات بازار و مصريبا تک . )١: ٢٠٠٦
 يوند قويکا پيمصرف در آمر ويژه هد و بيفرهنگ تولگر يد ياز سو . )٨٠: ٢٠٠١لز، يما(دانند  يآن پست مدرن م

ن صورت يتوان گفت که ا يکا، ميد انبوه در آمريد تولدر مور . ن کشور دارديا يخ فرهنگيو تار ينه اجتماعيبا زم
" شهروندان مصرف کننده"است و از آنها " يمساوات طلب"ر ينظ ييکايل آمرياص يها از تحقق آرمان يديجد

 . )١١١: ١٩٩٨کوهن، (ساخته است 
و  ياقتصاد ،يران بازار معاصر، از وجود مسائل فرهنگيمد ن اساسيبر ا کند که يح ميز تصرياشتروس ن يلو

 يآگاه" ين، نوعيبنابرا . شناسند يمناطق گوناگون را منوع استدالل و منطق مخاطبان در بازار آگاهند و  يقانون
انشان وارد يمشتر يگروهـ  ز به جرگه درونيسازند تا او را ن يم يگريد يرا برا" کاال ينسبت به مارک تجار

خود را  يها يکند، استراتژ يکمک م رانين مديازها به مر يختگيآم . )٧٧: ٢٠٠١چمن، يو و يگرگور(کنند 
ت و ياند، اصول واقع داند که آنها قبال موفق شده ين ميرا در ا يت جوامع مصرفيبومن راز موفق . ف کننديتعر

، يپرداز حوزه مطالعات فرهنگ هينظر، بودريار ن لذت از منظريا  . )١٨٧: ٢٠٠٢بومن، (زند يلذت را با هم در آم
و ) ٤١: ٢٠٠٠ن،يل. يج(ابد ي يد ميکننده در هنگام خر است که مصرف ياحساس تفاوت و منحصر به فرد همان

قرار دارد  يلذت ـ کند، مصرف معادل اکتشاف، بازشناختن خود و خود ياستدالل م يديگونه که سع ا هماني
ن تماس که ناگهان ياند و آخر دهن است که مرزها در بازار مبهم شيدر ات بازار يراز موفق . )٣٥: ١٣٨٤ ،يديسع(

ص يست آن را تشخيقادر ن ، خود،مصرف کننده ت است که ياز واقع يا هيند، الک يک کاال جذب ميدار را به يخر
 . )٢٠٠١:٢٥جر، يس و بريلوئ(دهد 

رنگ و تقريبا محو كرده است، ديگر مرز ميان فرهنگ  از آنجايي كه فضاي پست مدرن مرزهاي گذشته را كم
 . )٧٣: ٢٠٠٣استوري،(واقعيت از يكديگر قابل تشخيص نيستند / عصر حاضر و تخيل/ فرودست، گذشته/ ستفراد

اقتصادهاي ملي و خودكفا نيز دچار فرسايش شده  كند، كه استوارت هال استدالل مي در چنين فضايي چنان
بزرگ کنواخت و ي يجمع يها تيهو . است و حتي هويت اجتماعي  جمعي و همگون نيز مانند سابق وجود ندارد

گذشته آن  ي، اما هژمونن نرفتهيها کامال از ب تيوع هون نيچند ا هر اس، امروز شکسته شده است ويمق
   . )٤٥-٤٤: ١٩٩١نگ، يک . يد(باخته است  رنگ
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 ١٧يو کارت اعتبار ١٦کيتجارت الکتروندر بستر  ييکايآمر ييگرا مصرف
به  ينگاه" در رمان او تحت عنوان  ١٨٨٧در سال  ١٨يط ادوارد بالمن بار توسياول يبرا يواژه کارت اعتبار

منظور فروش  گردد که به يباز م ١٩٢٠کا به دهه يدر آمر ياعتبار يها ش کارتيدايپ . مطرح شد "١٩گذشته
 هدين بار اياول ي، برا ٢١و فرانک مک نامارا ٢٠دري، رالف اشنا ١٩٣٨در سال  . ن صادر شده بودنديسوخت ماش

 يها ن بار کارتياول يز براي، ن٢٢نر کالبيآن را مطرح کردند و شرکت د يبه شکل امروز ياعتبار يها کارتابداع 
در سال  ٢٤و مسترکارد ١٩٥٨ز در سال ين ٢٣کارديامر بنک يها شرکت . کارت شارژ را به چاپ رساند و ديخر

ده يا . بوده است ياعتبارات بانکسهولت در نقل و انتقال  يس شدند و از جمله اهداف آنها، برقراريتاس ١٩٦٦
ک به اشتراک يتجارت الکترون . ک شکل گرفته استيو تجارت الکترون يمجاز يدر بستر فضا يکارت اعتبار

دور  يارتباطات يها بر اساس شبکه ياقتصاد ي، انعقاد قراردادهايت روابط تجاري، تقويگذاشتن اطالعات تجار
در تجارت  ياقتصاد يها تيفعال همه يريشکل گ يمبنان عنصر و يتر يدايبنتوان ادعا نمود که  يم . برد است
ن يتر نترنت مهميا) ١٩٩٦:٢( ٢٦و نواک ٢٥هافمن يبرا . )١٩٩٧گند يو ;١٩٩٦زواس، ( نترنت است يا ،کيالکترون

ت تواند رقاب ياست که م ييها تيقابل يدارا يمجاز يفضا . باشد يک ميط تعامل در تجارت الکترونيرسانه و مح
در واقع تجارت  . )همان(ن شدت وجود ندارد يامکان آن به ا يواقع يکه در فضا يرقابت . ش دهديرا افزا
جاد يا در امور تجارت مانند سفر، يفرد ياه نهيکند و هز يل ميتبد يوتريکامپ يها ه را به دادهيک سرمايالکترون
از طرف  . دهد يرا کاهش م يتجار يقراردادهاانعقاد  يکاغذ براوقت و ن صرف يچن مالقات و هم يبرا ييفضاها

 . )١: ٢٠٠٠و سپالبر،  يلينگ ريالک( دهد  يش ميرا افزا ياقتصاد يها تيفعال يگر سرعت، دقت و فراوانيد
ت اطالعات و خدمات، يفيت باشند عبارتند از کيک حائز اهميتجارت الکترون توسعهتوانند در  يکه م يعوامل
) ١٩٩٦(زواس  . )١٩٩٩و و آرنت، يل( ستم و به روز بودن اطالعات موجود يس يطراحت يفيستم، کياز س يکاربر

گر او يد ياز سو . شمرد يدات و کاالها بر مي، خدمات، تولياقتصاد يربنايک را در زيتوسعه تجارت الکترون
د، يخر  سهت به پرون موانع عبارتند از اختالط پرداخيا . کند يک عنوان ميتجارت الکترون توسعه يرا برا يموانع

تواند سرعت  ينترنت ميا . نينو يها يگر ک و مداخلهي، کنترل تجارت الکترونيان نهادن بازار فروش مصرفيبن
ش دهند يرا افزا يتجار يدر بازارها ينيزان خوش بيتواند م يم يش داده و حتيک را افزايتجارت الکترون هتوسع

ان يک را در شش مرحله بيجاد تجارت الکترونيکر ايب  . )١٥٤: ٢٠٠٤شرادر و همکاران، در  ٢٧لز و فالکنريم(
، وصل کردن يان، اضافه کردن کارت اعتباريافت سفارشات از مشتريت، دريک وب ساي يابتدا راه انداز . کند يم

  . )١٥٦: همان( ياقتصاد يها تيش فعاليش گنجايت و افزايامن يبرا يزير برنامه، يا افزار مبادله نرم
 . افتيش يافزا ٢٠٠٦ارد دالر در سال يليم ٦٩٠٠به  ١٩٩٤ارد دالر در سال يليم ٣٣از  يکيارت الکترونحجم تج

ک سو ياز  ينترنت و پرداخت آسان با کارت اعتباريبه ا يدسترس سطح فزايشااز  يش ناشين افزايبخش عمده ا
 يونيزيتلو يها ، شبکهينترنتيا ديق خرينده قدرت انتخاب مصرف کنندگان خصوصا از طريش و وسعت فزايو افزا
 ياعتبار يها کارت . بودک يتجارت الکترون يامدهايپز ين ياعتبار يها ش کارتيدايپ . گر بوديد ياز سو يو تلفن

 يستون محور"را  تزر آنيجورج ر . شوند يم يتلق يدار هيسرما يد مصرف در کشورهايتشد يبرا يعنوان عامل به
د يکا منجر به تشدينقادانه ظهور آن را در آمر يکند و با نگاه يف ميتعر" ييکايرمعاصر آم يعناصر زندگ يتمام
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شرکت مسئول  ١٦٠٠٠ش از يبکا، يآمر هاالت متحديدر حال حاضر در ا . )١٩٩٣تزر، ير(داند  يم يفرهنگ مصرف
کا يو امر، بنک آ٢٨سزيال سرويننشيسکاور فاين آنها ديتر مهم ههستند که از جمل ياعتبار يها صدور کارت

دسامبر  ١١، واشنگتن پست(باشند  يم  بانک يتي، و س٣١کن اکسپرسي، امر٣٠سيمورگان چ يپ ي، ج٢٩کورپ
 ياعتبار يها افت ساالنه از محل کارتيارد دالر دريليم ٢٠٠ش از يکا با بيدر حال حاضر بنک آو امر . )٢٠٠٨
قرار افت يارد دالر دريليم ١٥٠ا حدود ب يتيس و سيپس از آن چ . است ياعتبار يها ن موسسه کارتيتر بزرگ
 . دارند

ر انداختن يک سو و به تاخياز  ياعتبار يها ت تر از اعتبار و کار عيانگر روند رو به رشد استفاده وسير بياطالعات ز
  :باشد يم گريد ياز سور ياخ يها در سالها  کارت يباز پرداخت بده

از سال  . کا وجود دارديمرآون دالر در يليک تريش از يب يبا اعتبار يون کارت اعتباريليم ٧٠٠حدود  •
 يها از صدور کارت يشتر ناشيها ب ش کارتيافزا . افتيش يافزا% ٤٦ها  ت ن کاريتعداد ا ٢٠٠٥تا  ١٩٩٦
متعدد توسط خانوار  يها به کارت يتر شدن دسترس بزرگ و آسان يها نام فروشگاه د بهيجد ياعتبار

 . بوده است
طور متوسط به حدود  دارد که مجموعا به يکارت اعتبار ٤ش از يطور متوسط ب روزه بهام ييکايهر آمر •

 . دارد يالر اعتبار ساالنه دسترسد ٢٠٠٠٠
 ش از هزاريب ٢٠٠٨سال کا در يآمر همتحد االتيدر ا ياعتبار يها از کارت يناش يها يزان بدهيم •

   . )٢٠٠٨گوردن، (برابر رشد داشته است  جپن، ١٩٩٠ ههسه با دين رقم در مقايکه ا هبودارد دالر يليم
ارد در يليم ٣٤و  ٢٠٠٤ارد در سال يليم ٤٣پرداخت، رکرد باز يبابت د يکارت اعتبار يها بنگاهمد آدر •

ان ماه يدر پا ييکايآمر يدارندگان کارت اعتبار% ٤٠حدود است که  ين در حاليا . باشد يم ٢٠٠٥سال 
  . کنند ينده منتقل ميخود را به آ يآنها بده% ٦٠ يعنيد کنن يپرداخت مموقع  بهخود را  يبده

دالر در  ٤٥و  ٢٠٠٥دالر در سال  ٣٤به  ١٩٩٥دالر در سال  ١٣رکرد هر کارت از يمه ديمتوسط جر •
باز پرداخت  ينده برايد به آيشتر دارندگان کارت و اميب يريپذ سکيانگر ريبن امر يا . ديرس ٢٠٠٨سال 
 . باشد يانباشت شده م يها يبده

 . رو به کاهش گذاشت ٢٠٠٧در سال % ١٥به کمتر از  ١٩٩٠دهه  در% ٢٥از رکرد يمه دينرخ بهره جر •
س جمهور ياوباما رئ يدر بسته دوم مال اماتر شد  ط مجددا سختين شرايا ٢٠٠٨در سال  يبا بحران مال

 . دشمصرف کنندگان مطرح  يبرا يتر ط سهلي، شرا)٢٠٠٩( کايآمر
 )com.myfico.www؛ html .com/creditcardstatistics.cardratings.www؛٢٠٠٨کا، يمرآ يخزانه دار(

و  ي، بر اساس اعتبار فرضخودپرداز يها است که متفاوت از کارت يستم پرداختيک سي يکارت اعتبارواقع  در
 يدر سبد درآمد يقت اقتصاديک حقيد، يمحدود بودن قدرت خر . دهد يد ميکننده امکان خر به مصرف يمجاز

ت عنصر ين محدوديو قدرت انتخاب محور است ا يطلب ، تنوعييکه فردگرا يمصرف کننده است و در جامعه غرب
 ياز سو . کند يت بودجه را لمس نميکننده محدود ، مصرفيبا کارت اعتبار . باشد يد ميدر کنترل خر يديکل
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د استفاده از کارت و ماال يد موجب تشديمراکز خر ين استفاده و در دسترس بودن آن در تمامگر آسان بوديد
کمتر و  يد کنونيشتر به قدرت خريبکنندگان  ن است که اساسا مصرفيتر ا مهم . دشو ينده مصرف ميد فزايتشد

دهد  يش ميز خود را افزانده، مصرف امرويآمد آدرد يکننده به ام مصرف يعني . دنکن يفکر م يآت يها يبه بده
با بهره  يحت(ر اندازد يتواند باز هم به تاخ يرا م ين بدهيا يکارت اعتبار راهداند که از  يکه م يخصوصا زمان

که  يتاجر، دارنده کارت براست است که مشتمل  يبخش ٣ند يک فرآي ياعتبار يها حوه عملکرد کارتن . )باالتر
 . کند يفراهم م يتجار، کارت اعتبار يکه برا يموسسه مال ، ورديپذ يرا م ينوع پرداخت با کارت اعتبار

دارنده کارت  . کنند ياز کارت را صادر م يها هستند که نوع خاص بانکعمدتا  ،ياعتبار يها فراهم کننده کارت
د يش خريکند و به صورت ماهانه ف يافت ميرا در ياز کارت اعتبار يکه دارد، نوع خاص يز بسته به نوع اعتبارين

 يزان بدهياز سود را بر م يدرصد ،انهيورت سال  به ،يصادرکننده کارت اعتبار . شود ياو به آدرسش ارسال م
خود را پرداخت کند، صادرکننده  يانه و منظم بدهيصورت ماه دارنده کارت بهچنانچه  . ديافزا يمدارنده کارت 

سال  ١٨ يت کارت اعتباردرخواس يبرا يتحده سن قانوناالت ميدر اگرچه  . کند ينظر م از نرخ بهره صرفکارت 
ن يتواند چند ياما دارنده حساب م است يات داشتن کارت اعتبارياز ضرور ،ن و اشتغاليت والديرضا و به باالست

که  يزان اعتباريم . ديافت نمايدر) خود يبر اساس تعهد بانک(گران از جمله فرزندان خود يد يبرا يکارت اعتبار
 دتوان ين امر ميرگذار در ايعوامل تاث . متفاوت است يت ويز بسته به موقعين ،رديگ ينده کارت تعلق مبه دار

 :دارند يانواع مختلف ياعتبار يها کارت . او باشد يو اقتصاد يت اجتماعيالت، شغل و موقعيزان تحصيم
دارند و  ن نرخ بهره رايشتريتند و معموال بنه هسيبدون هز ها ن کارتيا :الزحمه بدون حق يها کارت .١

  . ز باالستيرکرد ماهانه آن نيمه ديجر
در  يسابقه خوب اختصاص دارد که ين نوع کارت به کسانيا: با اعتبار محدود ياعتبار يها کارت .٢

  . خود ندارند يپرداخت بده
خدمات ن است و در عوض ييپا  ن نوع کارتيانه اينرخ بهره سال: نييبا نرخ بهره پا ياعتبار يها کارت .٣

 . دده يار قرار ميرا در اخت يافع کمو من
 د مخصوص به تجار ويآ يطور که از نامش برم ن کارت همانيا: ٣٢يبازرگان ياعتبار يها کارت .٤

منظور  به  ن کارتيا . شود يف هم ميتخف ، شامليارائه خدمات تجار ين کارت در ازايا . بازرگانان است
 . ستين يشخص يها استفاده

 . دهيب ديآس يها بهبود کارت يبرا است يدر واقع راه  ن نوع کارتيا: ٣٣منيا يتباراع يها کارت .٥
 . در نظر گرفت يخط اعتبار يبرا يا قهيوث  ن نوع کارت،يختن پول به ايتوان با ر يم

قه يعنوان وث ن نوع از کارت به منزله گرفتن وام رهن خانه بهيا: ٣٤خانه ينيتضم ياعتبار يها کارت .٦
به منزله از  يچراکه عدم پرداخت بده ،ستين ياعتبار يها ع کارت از انواع مناسب کارتن نويا . است

  . دست دادن خانه است
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گرائي در  در افزايش مصرفرا اي  هاي اعتباري در دوران رونق اقتصادي نقش عمده د كارتشگونه كه ذكر  همان
هاي بانكي موجب  هاي اعتباري و حساب ت كار راه ارائه اعتبارات فزاينده از . سطح خانوار در آمريكا داشته است

ش از يبهاي اعتباري به  اين در حالي بود كه سطح بدهي افراد جامعه از حيث كارت . دشرونق مصرف در بازار 
ها و حتي افزايش بدهي  يهرونق اقتصادي، بازپرداخت بد ردليل وجود و استمرا هاما ب . رسيد دالر مي ونيليک تري

د شوك رواني شبا آغاز بحران مالي آمريكا كه از بازار مسكن آن كشور آغاز  . كننده بود معه نگراناعتباري جا
ن يا ،دهندگان اعتبار دو گروه مصرف کنندگان و ارائه . دشبحراني بودن وضعيت اقتصادي در جامعه احساس 

در گام اول بازپرداخت  . رخ داد يتحوالتبازار كارت اعتباري جه در ينتدر  . دتر احساس نمودنديبحران را شد
هاي اعتباري به  دنبال آن جريمه دير كرد بدهي هتوسط صاحبان آن به تاخير افتاد و ب ياعتبار هاي كارت يهبد

هاي اعتباري اقدام  دهنده كارت هاي ارائه در گام دوم سازمان . افتيش يافزاهاي سنگين  با بهره و صورت مركب
 يها ها و بنگاه بانک، يط بحران ماليد شرايبا تشد . نمودندمشتريان بد حساب  مربوط بهبه توقف اعتبارات 

در  . نمودندرا رد تقاضاهاي افزايش اعتبار كه خصيصه شرايط انبساطي اقتصادي است  يدهنده کارت اعتبار ارائه
 ييکايدگان آمرکنن ن مصرفيدر ب يش نگرانيافزاجدي شدن بحران مالي و بسط آن به اقتصاد موجب مرحله بعد 

در  . دشمصرف  ركود موجبسطح خانوار  در مجموع در ود شهاي اعتباري  استفاده كمتر از كارت "و ماال
از سوي  يگيرانه موسسات اعتبار هاي سخت كنندگان از يك سو و سياست مصرف حاکم بر شرايط رواني قتيحق

هاي اقتصادي دولت  نحوي كه بخشي از سياستبه   . دشتر شدن ركود اقتصادي آمريكا  منجر به بحراني ،ديگر
رکرد يدهاي  ميليارد دالر براي بخشش جريمه ٢٠٠اختصاص حدود  ،اخير آمريكا براي مبارزه با بحران اقتصادي

هاي اعتباري را در ايجاد رونق  دولت آمريكا نقش كارت . هاي اعتباري بود كارتمردم به  رکرديکاهش بهره دو 
هاي اعتباري فراهم  تر از كارت اند و بدين منظور تسهيالت بيشتري براي استفاده سهلد مجدد بسيار مهم مي

خود دچار  يها يرا در پرداخت بده ياعتبار يها نه تنها صاحبان کارت يکنون يبحران اقتصاد . ده استكر
قدرت  ،نرخ بهرهش يستند و ناچارند با افزايخود ن هز قادر به کاهش نرخ بهريها ن مشکل کرده است بلکه بانک

ن يکه دولت ا مگر آن . در تضاد است ياعتبار يها ن با توان صاحبان کارتيد کنند و ايخود را باز تول ياقتصاد
 . دينه مازاد را تقبل نمايهز
 
 يريگ جهينت

 :بستر مهم شکل گرفته است سهدر غرب است در  يدار هين نماد اقتصاد سرمايتر کا که مهميدر آمر ييگرا مصرف
 سميا فورديد انبوه يتول راهاز  يتر اقتصادبس .١
 ي، قدرت انتخاب و تنوع طلبييش فردگرايافزا راهاز  يبستر فرهنگ .٢
 ياعتبار يها ترش کارتسجاد و گيا راهاز  يبستر مال .٣

ک سو و يکا از يآمر يجامعه مصرف يازهاين نينسبت به تام زمان همدر حال حاضر، هر سه مولفه فوق 
ـ  يده فرهنگين پديآنچه امروزه موتور محرکه ا . مشغولند گريد ياز سو ييمصرفگرا دهيپد يساز نهينهاد
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 يرا برا ييسازوکارها ،فنآورانهن جهش يا . در عرصه ارتباطات و اطالعات است فنآورانهده، تحوالت ش ياقتصاد
 :ده استكر آمادهل يبه شرح ذ ييمصرف گرا رشد

از  يکياکنون  هم ٣٥باي.اي يفروشگاه مجاز هک يه حدرا فراهم نموده است ب يامکان تجارت مجاز .١
 . استجهان  يها ن فروشگاهيتر بزرگ

 يها کارتن آن، يتر له مهمماز جده است که كررا فراهم ) عامل مبادله کاال(پول  يامکان مبادله اعتبار .٢
 . را دارند يپرداخت مجاز نو هم امکابوده  ديخر اعتبار يهم دارا باشند که يم ياعتبار

ن امر به يکه ا ينوع فراهم آورده است به زمان همطور  ق و وحدت باورها را بهيد کثرت ساليامکان تشد .٣
  . ده استيکا انجاميق متفاوت در آمريسال يد کاالها و خدمات مشابه اما برايش توليافزا

خاب را ن توسعه قدرت انتيذ متفاوت در مصرف کاال و خدمات و همچنيق و لذايسال به يدسترسامکان  .٤
ها  ده . توان اشاره نمود يم ينترنتيو ا يا ماهواره يها فراهم نموده است که ار آن جمله به رسانه

ل ين قبياز ا ييها نمونه ،کاال يتلفن زمان همد يخر يا ماهواره يها مد، شبکه يا ماهواره يها شبکه
 . باشند يم

ل يتبد يک مقوله رفتاريبه  يسم اقتصادياز فورد ييگرا دهد که روند تطور مصرف ين مقاله نشان ميقت ايدر حق
 . شده است) يفرهنگ يا دهيپد(کننده  ذائقه مصرف تنوعو  توسعه، رييتغفنآوري اطالعات موجب  . است شده

و در  ياعتبار يها کننده با استفاده از کارت ، خصوصا در دوره پسامدرن، موجب شد که مصرفيتحوالت ارتباط
 . و همه جانبه به کاال و خدمات را داشته باشد عيوس، عيسر يسترس، امکان ديمجاز يفضا

ـ  يک مقوله فرهنگيکننده به  بر رفتار مصرف يو مبتن يمجاز يدر بستر فضا ييگرا ل، مصرفين دليبه هم
 . رديگ يشکل م يو ارتباطات مجاز يا ر اطالعات رسانهين رفتار، تحت تاثيل شده است که ايتبد ياقتصاد
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