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 مقدمه

کنیمکهافراد،فهممتفاوتيازمشاهدهمي“داندپولراپولمي ”عارفکهبرخالففهممت

تعريفمي آنرا انواعمختلفياز هرزمانديگریشاهدپولدارندو بیشاز امروز کنند.

نگاهياجماليبهرسانهتسلطحوزه ها،اقتصادوپولبرفرهنگوزندگيروزمرههستیم.

هایمختلفهمهوهمههاوجذابیتهایپوليباعنوانوجايزههاحجمباالیتبلیغاتبانک

شکل به هم لحاظظاهری به پول هستند. پول جذاب بازنمايي از گوناگونيبخشي های

هایاعتباری،چک،بنخريددرآمدهاست.اسکناسديگرتنهاشکلپولنیستبلکهکارت

پ نیز يورو و دالر مانند خارجي وجوه و طال ميکاال، شمار به چگونگيول منتهي آيند؛

مصرفآنهادرمیانمردممتفاوتاست.

ایفزونيگرفتههایمهموحیاتيبهاندازهحضورمسلطومؤثرپولدربیشترعرصه

گشاينده هرچندممکناستپولفقطيکهاتصورميگرههمهاستکهماآنرا کنیم.

افرادانسانيبهدلی بهگونهلدرهممفهومباشداما پول، ایباتنیدگيوتعاملتنگاتنگبا

هایاندکهخودانواعگوناگونيازآنرادرشکلهایآنعجینوبرآنمسلطشدهويژگي

پرداختهکردهمختلفساخته افرادبهروشو دستهاند. تعريف،هایمختلفيپولرا بندی،

ذخیرهميطبقه نگهداریو استفاده، عملکردشانبهآنکنبندی، براساسذهنیتو ندو

بخشند.هويتمي

درساختارروابطاقتصادیايجاد تغییراتيرا اشتغالزناندرشرايطکنونيجامعه،

هایاخیرشاهدورودچشمگیرزنانبهفضاهایاجتماعي،ازايراندردههکردهاست.جامعه

برایف درفرايندتغییرجملهدانشگاهوبهدنبالآنايجادتقاضا عالیتدربازاربودهاست.

يابدهابهجامعهپولدرمعانيمختلفيبرايشاننمودواهمیتميجايگاهزنانازدرونخانه

بررسيمعنای اهمیتاينپژوهشدر است. موارد اين از يکي پول اجتماعي معنای که

ولوکارکرداجتماعيآنکنددانستنمعنایپاجتماعيپولازآنجهتاستکهروشنمي

يابيبهنقشوجايگاهاجتماعيبرایيکزندرجامعهتاچهمیزانمهمبودهوتادردست

چهحدگسترشيافتهاست.

پولبرایزنانمتأهلشهرپژوهشحاضردرصددپاسخ گوييبهاينپرسشاست:

کرجچهمعناييدارد؟



 پیشینه پژوهش
هایداشتننگاهيفرهنگيـاجتماعيبهاينموضوعدرسالبررسيمعنایاجتماعيپولو

تعداد تنها استو نشده انجام کنون تا ايران چنینپژوهشيدر است. مطرحشده اخیر

يافتهدربارهديدگاهوترجمهمحدودیمقاله هایمیدانيهاینظریاينحوزهوجوددارد.

برشهرکرجومبناینظریآنمنابعاينپژوهشبراساسفرهنگشهریايرانباتاکید

غیرفارسيزباناست.
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میالدی،دستمزدهـادوبرابـرودسترسـيبـهکاالهـاو1930تا1870ازسال (1

هایخانگيبراساسمعناونـوعاسـتفادهازمتحدهچندينبرابرشد.سنتخدماتدراياالت

تحلیلايـن1کرد.ويويانازلیزرپولبهچالشکشیدهشدوهمگامباوضعیتاقتصادیتغییر

کنـدودريکمقالهبـاهمـینعنـوانمطـرحمـيمعنایاجتماعيپولتغییراترادرکتاب

آورندکههرکدامارزشوهنجارخـا خـودهایمتفاوتيبهدستمي(افراد،پول1شامل:

تـينـامر يباشـند،توانندحجاييهستندومي(بعضيازانواعپول،غیرقابلجابه2رادارند،

(روابـطاجتمـاعيو4شـودو(دربرخيشرايطاجتماعي،پوليگانهوغیرقابلتغییرمـي3

دار،پـولهاييرابرسیالیتوجريانپولواردکنند.زنانخانـهتوانندمحدوديتفرهنگيمي

آورند.بخشندبهدستميدهندياميراازطريقمبلغيکههمسرانشانبهآنهااختصا مي

برنـدوهایزنانهرابـهکـارمـياندازمخفيازمخارجخانهوحیلههایاغواءوپسزنانروش

هایمتعددیازپول،جنسیتوخانوادهپولودرآمدآنهاباهمسرشانمتفاوتاست.موضوع

 .2درالگویاجتماعيزلیزرمعرفيشدهاست

اجتماعيپول:معنـایپـولدرطبیعت(تحقیقيباعنوان2003)3شارلوتنیمان (2

انجامدادهاست.معانيمختلفيازپولدراينتحقیقبرمبنایمطالعـههایسو دیخانواده

هایدسترسيافرادبهپولومصـرفزوجسو دیدستآمدهاستکهبهگوناگونيشیوه10

شـود،معنـاهمـيدهدکهدرآنپولاسـتفادهاييراتوضیحميآنداللتدارد.اينمقالهراه

“خـا ”هاوجودچندنوعپـولسازد.يافتههایروابطزناشوييراميکندوکنشخلقمي

شـود.هایمالکیتخصوصيويـادونفـرهبیـانمـيدهد.پولاغلبدرمضمونرانشانمي

نیازهایخانوادهدرتعريفپولدرمرکزيتقرارداردامامالکیتشخصـيازپـولنیـزمهـم

دهنـدکـهدرهانشانميهاازبرابریجنسیتيومشارکت،دادهرغمتصورسو دیعلياست.

کهاستفادهازپولشخصيبراینیازهایخـانوادههاييوجوددارد.درحاليموردپولنابرابری

 تواندتعادلقدرتموجودراحفظکند.بیانگرعشقواعتماداستهمچنینمي

 

 چهارچوب نظری
شناسانبرکنندومانندانسانپولخودداریميگرايانهدربارهانازتعريفمادیشناسجامعه

آورد،تأکیددارند)فرنهام،آرگايل،هایپوليرابهوجودميهایاجتماعيکهمعاملهمناسبت

رامطرحکرد؛“شناسيپولجامعه”(صريحاًوباقاطعیتتمام1971(.پارسونز)1384:47

ازپولبهعنوانيکيازنمادهایعموميدرتعامالتاجتماعيبحثشودکهبادرآنبايد

پارسونزمتفاوتازمارکسکهمفهومپولرا قدرتسیاسيوتعهداتارزشيارتباطدارد.

                                                           
1 Viviana Zelizer 

 بیشتربنگريدبهبرایمطالعه2

،2،شماره2شناسيايران،دورههایانسان،پژوهشمعنایاجتماعيپول(،1391مدنيلواساني،شايسته)

 .185ـ190صفحه
3 Charlott Niman 
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مادی” ثروت نظريهمي“بازنمايي در اشتراکدانست، به نمادين يکزبان پول از خود

نماد بلکه يککاال، نه فضایگذاشتکه به را پول نماد پارسونز ارزشاست. از یفارغ

نامند،تجسمارزشاقتصادیمي“سود”کند.پولدرآنچهاقتصادداناناقتصادیمحدودمي

است.پسدرنتیجهمفهومنمادينپولخارجازبازاريعنيپولفرهنگيوپولاجتماعيکه

(.پولدرنظريه1989:348اند)زلیزر،مپارسونز،نامعلومميخارجازسوداستدرنظريه

برانگیزبودهوپايهجورجزيملوکارلمارکسبیشازآنکهابزارتبادلاقتصادیباشد،تحول

روابطاجتماعيراازالزاماتشخصيبهسمتپیوندهایابزاریجمعيتغییردادهاستهمه

(.2000:1888)زلیزر،

عنوانمفهو به آنجاييکه زندهپولاز و پويا همهم مبادلهارزش، و آشفته را چیز

اغتشاشهمهمي و مبادله عامل مبادلهکند، مغشوشو و وارونه جهاني است؛ همهچیز

هاهاراباهمجمعوتناقضناممکنهایطبیعيوانساني.پولقدرتياستکههمهکیفیت

کندکهپولبهمارکستأکیدمي(.1386:50کندکهگردهمآيند)مارکس،رامجبورمي

کهپولخودباعثرشدآنروابطشود،درحاليایازروابطاجتماعيتفکیکميطورفزاينده

:2003روابطاجتماعياست)دفلم،کنندهوارهدهندهوشيبودهاست؛بنابراينپولانعکاس

75.)

شخصیتوانسانبهبهنظرزيمل،پولدرنهايتحاملجداييبینانسانبهعنوان

وسیله عنوان )زيمل، خا است معنای يا اجرا ،1964 غیرقابل293: روابط میان از .)

مي تأمین شخصرا آزادی پول دارد، وجود افراد بین که چنینشمارشي در پول کند.

شودتامالکیتبهحرکتدرآيدوتبديلبهکنشواشتغاليدرتعامالتروابطيباعثمي

(.1989:473ر،شود)ترن

شناسانکالسیکيمانندوبر،زيملومارکستمايلداشتندکهبهپولبهمثابهجامعه

جامعه اما بنگرند اجتماعي تغییر عوامل از معکوسيکي را معادله اين معاصر، شناسان

هایجنسیتيغالبو(نشاندادکهنقش1989ساختند.براینمونه،درسطحخرد،زلیزر)

نامتناسبقدرتدرخانواده)متغیرهایمستقل(برچگونگيتعريفواستفادهازپولتقسیم

(.1992:681گذارد)بیکروجیمرسون،خانگي)متغیرهایوابسته(تأثیرمي

کنندکهایاستفادهميشناسانديدگاهساختاریاغلبازپولبهعنوانوسیلهجامعه

مي روشن را اجتماعي روابط وسازردپای قدرت حضور، دادن هديه مثال، برای د.

(درنقد1988) 4سازد.گانسمانهاراآشکارميهایاجتماعيبینافرادوبینگروهوابستگي

کرد،يکوسیلهچنانکهپارسونزتصورميگويد:پول،آن(ازپولمي1967) تعريفپارسونز

کهبرایتولیدوبازتولیدروابطضررنیست،بلکهسالحسیستماجتماعياستاجتماعيبي

شود.اجتماعيواقتصادیبهکارگرفتهميمبتنيبرسلطه

                                                           
4 Ganssmann  
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تمجید و تعريف فرهنگ توسط مدرن پول چگونه اينکه دادن نشان برای زلیزر

کند.اوپولخانگيراموردتحلیلقرارداد،اماراطرحمي“هایخا پول”شود،مفهوممي

آيدهایاجتماعيبهکارميکنددرتماميزمینهمدرنمطرحميموضوعيکهدربابپول

(عنوانکردکهافرادیکهتحرک)اجتماعي(روبه1991)5میلمن(.2000:1890)زلیزر،

باالييدارندممکناستدرتخصیصپولبهخانوادهمشکلداشتهباشندچراکهاينگونه

بهوا را خود تحرک)اجتماعي( بهعالوهاندوختنپولبهدستميسطهافرادغالبا آورند؛

ورودپولهمراهباموفقیت،ممکناستمشکالتخانوادگيراتشديدکند.

درباره غالب باورهای از دستمزد( و )حقوق بازار پول و خانگي پول در نابرابری

گیرد؛يگیرد.پولخانگيدررويکردفرهنگي،موردتا یدقرارمهایجنسیتينشأتمينقش

وکارودولتنیزنگاهعمیقيبرپولدارد.بازارها،کسبامااينديدگاهدرزمینه


پولخانواده،نوعمخصوصيازپولرايجاست.بدوندرنظرگرفتنمنابع”

شود،تخصیص)ازنظرزمانپوليآن،زمانيکهپولوارداقتصادخانوادهمي

يتابعقوانینيمتمايزازبازاراست.هرومبلغ(واستفادهازآن،بهطورکل

استفادهازنوعتغییراتيدرنقشجنسیتوساختارخانوادهدرمعناونحوه

گذارد.کاربردپولدرخانوادهونگرشنسبتبهآن،حاکيازپولتأثیرمي

الگویمنطقيوسودمندیپولاستکهتمايلبهاقتصادبازاردارد.پولدر

هرخانوادهدگرگونياثرساختارروابطاجتماعيوسیستمويژهخانوادهبر

يابد،بدينترتیبپولسازماني،خیريه،جايزهوياکثیف،همگيمعانيمي

(.1384:50)فرنهاموآرگايل،“اجتماعيمنحصربهفردیدارند



بندیطبقه مانند پول شناختي خا پول”های به“های خانه؛ قلمروی در زلیزر

قلمرو به چنینخوبي است. گسترشيافته حکومتمدرن و تجارت مهم و کانوني های

:1374پردازیکامالًمشهودند)بیکروجیمرسون،هایشناختيدرفرآيندبودجهبندیطبقه

35.)



 گیری روش پژوهش و نمونه
استفاده معنایروش پديدارشناسي است. پديدارشناسي و کیفي پژوهش اين در شده

زيستهربهتج ميهای توصیف را پديده يا مفهوم يک از متعدد تقلیلافراد هدف کند.

تجربه بهتوصیفيازذاتفراگیراست)کرسول، برای1391:79هایافرادازيکپديده .)

درهایراهيافتوپديدهشناختبايدبهدنیایارزش تشريحوتبیینکرد. هایانسانيرا

هاوروابطبینآنهادستيابیم)ازکیاودربانانیمبهواقعیتپديدهتوغیراينصورتنمي

(.1382:101آستانه،

                                                           
5 Millman  
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هرگونهحکميراجعبه؛يعنياست6“تقلیل”ترينوجهروشپديدارشناسياصلي

مي گذاشته کنار طبیعي جهان حال به جهان اين و بهدرمي“تعلیق”شود گیتي و آيد

کلاستکهسازنده“مناستعاليي”يا“منمحض”درنهايتشود.،تقلیلدادهمي“من”

،ياتعلیقيااپوخه7هوسرل،درپرانتزنهادننخستینگامدرتقلیلبهگفتهشود.جهانمي

موضوعي”گويدگذارد.آلفردشوتزمياست.پژوهشگرتجربهوذهنیتخودرادرپرانتزمي

هایتجربه”يا“نگردجهانبارفتارطبیعيخودميکهبايدمطالعهشود،انسانياستکهبه

زمینه“مندبهسمتديگریاستنیتآگاهانه برایپژوهشگر، اولیه مواد رفتار. ذهنياز

افرادهایدستاولکهازمطالعه(.شوتزبینساخت2009:3طبیعيمردماست)آسپرس،

دستمي ساختبه و پژوهشگآيد توسط که دستدوم ميهای ايجاد قا لر تمايز شود

همانساختمي فهمسطوحمعناييکنشگرانيا هدفپژوهشگر هایدستاولبرشود.

هایتجربياست.اساسمطالعه


مي” ساخته اجتماعي علوم دانشمند توسط که عیني واقعیتتفکر تا شود

ساخته عیني تفکر اساس بر بايد کند، درک را فهماجتماعي توسط شده

هممتعا اجتماعيدر زندگي با را زندگيروزمره افرادیکه باشد، رفافراد

هایدستدومدرستهایعلوماجتماعيازساختاند؛بنابراينساختآمیخته

آيندکهتوسطکنشگراندرصحنههاييبهوجودميشدهاستوآنهاازساخت

(.1962:59)شوتز،“آينداجتماعيبهوجودمي



ستدوميکپژوهشگربراساسساختارهایکنشگراندرزمینهقرارهایدساخت

پژوهشگردنیای بهدنیاینظري“فهممتعارف”دارد. موضوععلميپیوندميهایهرا دهد.

مي آن به شوتز که ازديگری يکي عنوان به ديگری فهم فرايند در زبان جايگاه پردازد

ایبرایبیانمعنایذهنيوعینيتوسططهابزارهایپديدارشناسيتجربياست.زبانواس

کنشگراناست.

هایمکاني،پیشامدها،فرايندها،ابعادزيادیشاملافراد،موقعیتبرداریبرپايهنمونه

ترينعنصرپژوهشافرادیهستندکهبراساستجربهگیرد.مهمهاوزمانصورتميفعالیت

پژوهشانتخابميپديده )هومنمورد شوند ،1390 نمونه85: مندر از(. گیریهدفدار

نخستاعالمآمادگياستفادهکردم؛يعنيازکسانيکهدرزنجیره8برفيبرداریگلولهنمونه

در معرفيکنند. همکاریرا به عالقمنده افراد صورتامکان در تا خواستم بودند، کرده

ريبهکسياستکهنهبیشازحدزيملاستفادهکردم.غ“غريبه”انتخابنمونهازمفهوم

ایازنزديکيودورینزديکونهبیشازحددوراستبنابراينغريبهبودنمتضمنآمیزه

                                                           
6 reduction  
7 bracketing  
8 snowball sampling 
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عاطفي درگیری فقدان مياست. اجازه او داوریاشبه در که اعضادهد روابطشبا و ها

(.1389:102طرفباشد)ريتزر،بي

هدفمندنمونه طور به که پژوهش اين وهای شاغل متاهل زنان شدند انتخاب

تا20سوادتاتحصیالتعاليوازسنسوادوکمغیرشاغل،دارایفرزندوبدونفرزند،ازبي

درآمدتقسیمشدند.زنانثروتمنددرسالبودندکهبهسهدستهثروتمند،متوسطوکم70

دارند،زنانمتوسطدراينپژوهشزنانيهستندکهخودشانياهمسرانشاندرآمدبااليي

درآمدبگیرهستندوزنانکماينپژوهشکسانيهستندکهخودشانياهمسرشانحقوق

همسرشانشغليدارندکهدرآمدکمي اينپژوهشزنانيهستندکهخودشانيا در نیز

زمانمصاحبه درآمدثابتيندارند. يا تیرماهدارندو از خرداد1391ها بهطول1392تا

امید.انج



 های پژوهش یافته
رود.بهاقتضایذاتاستقراييهایهرپژوهشيجانمايهوموادسازندهآنبهشمارمييافته

من پژوهشتکمیلشود. از اينمرحله ومصاحبهاستفادهشدتا مشاهده اينپژوهشاز

سپسمعانيقاعدهيافته و کردم ترسیم شکليکنمودار يکاهایپژوهشبه هر زمند

امکهاينبندیکردهوتوضیحدادههایمعناييدستههایايننموداررادرقالبخوشهمولفه

 متني”همان 9توصیف
معنييافته“ به متني توصیف است. پديدارشناسي روش در ها

پرداختنبهچیستيمعنایپولاست.

قتصادوهایمختلفيزندگيهمچوناایاستبرایمبادلهکهدرجنبهپولوسیله

اجتماعنقشکلیدیدارد.جايگاهآنازنظرپاسخگويانبسیارفراترازآنچیزیاستکهدر

 مانند اصطالحاتي است. شده تعريف اقتصاد است”علم خوشبختي جريان”،“پول پول

“زندگياست مي”و زنده را ده“کندپولمرده متنو در که ديگر استعاره عبارتو ها

دهند.دراينددارندمعانياجتماعيگستردهومتفاوتپولرانشانميفرهنگروزمرهوجو

بخشازپژوهشبهمعانيپولدرمفاهیمينظیرخوشبختي،عرف،اخالق،دين،سیاست،

زمان،بازار،بدن،خانهورواناشارهخواهدشد.
















                                                           
9 textual description  
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هایزيسته:معنایپولوتجربه1نمودار


سانيمنبع:شايستهمدنيلوا

 

 معنای پول در خوشبختی

مصاحبه پرسشبرخي به پاسخ در دارد؟”شوندگان معنايي چه شما برای طوربه“پول

گفتند.آنهاارتباطپولوخوشبختيراباوارتباطآنباپولسخنمستقیمازخوشبختي

 مانند “آرزو”واژگاني “لذت”، “نیازیبي”، “رفاه”، “رضايت”، حق”و و فرديت

توصیفکردند.“نتخابا


کند.وقتيمندرصدآمالمنتحققپیدانمي99بدونداشتنپول،”

مي باشم داشته آرزوهاييپول واسطهتوانم به را دارم پولکه همان

ساله،دارایيکفرزند،خبرنگار،شغل32)زنمتاهل،“تحققببخشم

همسرآزاد(



ميهمه خوشبختي عامل را پول يافتهدانستندزنان مي. نشان درها زنان که دهد

شرايطگوناگونتحصیلي،سني،قومي،خانوادگي،درسهپايگاهاقتصادیاصلييعنيمرفه،

دانستند.هایاجتماعيمتفاوتپولراعاملخوشبختيميمتوسطوضعیفوباخاستگاه
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عاملخوشبختيمي را دلیلپول دو به مرفه نخستاينکهزنانگروه ودانند رفاه

کنندوديگراينکهبانبودپولزندگيخودراباهایزندگيراوابستهبهپولتعريفميلذت

فقیريکسانتصورمي يکيازمهمشرايطسختزندگيزنانگروه ترينبازنمودهایکنند.

زنيبابیماریمزمنوغیرقابلعالجپولدرزندگيآنهالذتبردنازسفرهایگوناگونبود.

دانستوحاضربوددرصورتنیازقرضکنداماپولميخوشبختيرالذتبردنبهوسیله

سفررابهتعويقنیندازد.

زنانگروهضعیفبهايندلیلکهنداشتنپولسببدشواریمعیشتشانبود،پولرا

فاهيابيبهراصلياينگروهدستکردند.مسئلهشانمعناميدهندهوعاملخوشبختينجات

 وداشتنزندگيبهتربودبنابرايندرآرزویداشتنپولبرایکسبچنینرفاهيبودند.

هرگونهتغییراتاقتصادیکالنشرايطماليگروهمتوسطنیزتغییرمي کردآنهابا

نتیجهعاملخوشبختيمي در و عاملرفاه برایزنانتواناييپولرا معنایرفاه دانستند.

اصلي نتأمین برایکسانيکهترين است. ... و طال ماشین، یازهایزندگيشاملمسکن،

دارایمسکنهستند،رفاهيعنيمسکنيبهتر،ماشینيبهتروطالیبهتراست.

دانستند،اغلبآرزوهایایبرایرسیدنبهآرزوهایخودميزنانيکهپولراواسطه

هترواستفادهازامکاناتمختلفرازدندوزندگيبخودراباسرنوشتفرزندانشانپیوندمي

کردند.جزوآرزوهايشانقلمدادمي

شودکهزناندرمعرضنیازمندیبهديگراننیازیدرشرايطيتجربهميمولفهبي

قرضگرفتنبرطرفکرده با پولرا به نیاز زنانبارها گروهياز بيباشند. و نیازیازاند

 مفهومخوشبختيبرابر با مالياکتسابيميديگرانرا پايگاه شاندانستنديعنيزمانيکه

 تغییرکردهبود.

پايگاه زنانيبا يا زنانشاغلدارایدرآمد گروهياز حقانتخابتجربه فرديتو

ازدواجودرجريانآنخوانوادگيدرطبقه پیشاز اقتصادیباالاستکهحقانتخابرا

 ند.اتجربهکرده

 

 معنای پول در سیاست

آنميمصاحبه از قدرتحاصل در را شوندگانمعنایپول کنشگر به که توانايي”ديدند

اعتراض مي“هرگونه اجتماعيرا حوزهصحبتدهد.سیاسيو در قدرتپول هایبیانگر

اجتماعيزنانبهدوگروهشاغلو معنایپولدرسیاستازتفکیکپايگاه عمومياست.

زناغیرشاغلبهدستمي عامليبرایقدرتاعتراضسیاسيوقدرتآيد. نشاغلپولرا

فردیباپشتوانهاجتماعيمي تواندبااعتمادبهنفسکاملماليقدرتمندميدانستندمثالً

هرگونهاعتراضسیاسيواجتماعيرابههرشخصيانهادیابزارکندچراکههیچنگراني

ازبیکاریودشواریمعیشتندارد.

شوندگانعموميدرارتباطباپولبهندرتتوسطمصاحبهاعتراضدرحوزهتوانايي

شوند:دستهاولزنانشاغلدرشد.زنانيباايننگرشبهپولبهدوگروهتقسیمميبیانمي
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هایخصوصيوعموميرابخشدولتيبودندکهبهدلیلنوعشغلشانتأثیراتپولدرجنبه

دستهدومزنانيهستنددانند.ترميموقعیتاقتصادیبهترراموفقاندوهمکارانشانباديده

هايينیزهایگوناگونداشتندواينروابطضربهتعامالتماليبادولترابهشکلکهتجربه

بهوضعیتاقتصادیآنهاواردکردهاستوبهايندلیلپولراقدرتيبرایاعتراضتعريف

کنند.مي

 

 نمعنای پول در زما

ایداننديعنيپولوسیلهمي“اندازپس”و“دورانديشي”زنانمعنایپولدرزمانرادر

کند.زنانزمانرادراستفادهدرستوبهموقعاززمانرافراهممياستکهامکاناستفاده

انداز،دانستندوبرایزماننهفقطدراندوختنداراييوپسدرستازپولعاملمهميمي

ایقا لبودند.نگریتاثیرگذاریعمدهکهدردورانديشيوآيندهبل

 
یفرزندانشانباشند،مثالزمانيکهمابچهپدرومادربايدبهفکرآينده”

فکر به کربال. رفتن و فروختند داشتند هرچي مادرمون و پدر بوديم،

هامونبچهکنممابايدبهفکرآيندهآنهانبودن.منفکرميهاوآيندهبچه

دار،دارایچهارفرزند،همسرشبازنشسته(.ساله،خانه60)زني“باشیم

 
اقتصادیبهاندازعالوهبرسن،تحصیالت،اشتغالوطبقهتحلیلنگرشزنانبهپس

درکاينمسئلهکهچرابرایيکداشتنفرزندورفتارماليهمسرانشاننیزبستگيدارد.

برایديگ و پسزنگوسفند نقد پول طالو محسوبميریسهام، شرايطانداز به شود؟

زناندارایفرزندپیشازتجربهزندگيوپايگاهاکتسابيوانتسابي وابستهاست. شدهآنها

هايشانباراهکارهایگوناگونيچوننگریرادربرنامهسنازدواج،اصلدورانديشيوآينده

اندازدهند.زنيکهسهامرابرایپسزمینوسهامقرارمياندازبانکي،خريدطال،بیمه،پس

کندازپايگاهفرهنگيوتحصیالتباالتریبرخورداراست.ازنظراکثرزنانپولانتخابمي

طالبهترينشکلپس پسنقدو هستند. ايننقلانداز در فزاينده و زاينده قولقابلانداز

بررسياست


م،گوسفندداشتندومنيادگرفتمچونتاقبلیپدرشوهرمکهبودخانه”

کرديم.بعدفهمیدمکهازآنگوسفندنديدهبودم.ماتویشهرزندگيمي

تا12سودزندگيدرچیست.واقعاتویگوسفندهااست.خداراشکراالن

خوبي داريم. وقتيگوسفند دسترسنیست، در چون که است اين اش

مي گیر نميجايي ميتواافتیم هم بیشتر روز به روز بفروشیم. شود،نیم

میلیونپولباشيسريعپولمي گوسفندخیليوقتيگیريکيدو شود.

میلیونپولشاست.6،7تاگوسفندما12قیمتخوبيدارد.االنهمین

نقد پول زنگبزنم، پدرشوهرم به و بیوفتیم گیر اگر استکه گرم دلم
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شبانه موقع هر باشداست. “کندفرقينميروز دارایدو22)زن ساله،

دار،همسرشکارگرفصلي(.فرزند،خانه



پس چرايي ودر اقتصادی عوامل آشکار يا مخفیانه شکل به يکزن کردن انداز

تجربه و متعدد ويژگياجتماعي گروه اين هستند. موثر پیشین درآيندههای را نگری

نديدهبرنامه اقتصادیهمسرانشان برایپسهای و مصرفبودند از را پولي مخفیانه انداز

اندازمخفیانهوروکردنپولدرمواقعضروریگذاشتند.گاهيزنانباپسروزمرهکنارمي

ایدستيافت.اهمیتبهمبالغقابلتوجههایبهظاهربيتوانازپولدهندکهمينشانمي

اشتندوهمسرشانمخالفتکردهبودبنابراينایدبعضياززنانزمانينیازبهخريدوسیله

اندبرایمستقلبودنپوليراکناربگذارند.تصمیمگرفته
 

 معنای پول در عرف

مصاحبه در را پول عرفي معنای “باريکهآب”شوندگان شب”، “نان “شانس”، معیار”،

دست”“شناخت کف “چرک مفاهیم،دانسته“حسابيخوش”و از برخي خاستگاه اند.

جامعه علميو قانون هیچ تابع استکه روابطاجتماعي در نیست.ادبیاترايج شناختي

خوشهدسته فرهنگبندیاينمعانيدر پولو اينمعانيبا ايندلیلاستکه عرفبه

اند.مردميارتباطدارندامادراقتصادتعريفنشده

بودکههمسرشانشغلباريکهياحقوقثابتدولتيودا ميبرایکسانيمطرحآب

گفتندکهثابتينداشتند.دربرخيمواردشغلهمسردرآمدیخوبيهمداشتامازنانمي

ایباشدتاباريکههیچاعتمادیبهشرايطاقتصادینیستوبهتراستيکدرآمدثابتياآب

زنانيکهدرخانه حقوقکارمندیواينکهگاهيپولباشدوگاهينباشد. شیوهپدریبا

 دادند.خا آنزندگيکردهبودندآنرابهشغلآزادودرآمدبدونثباتترجیحمي

هاييبادرآمدپايینمعنایمهميداردونانشبمعنايياستکهدرگفتارخانواده

درآمدسرهاييبامشاغلفصليوکمبهمعنایحداقلدرآمدبرایزندگياست.برایخانواده

فقرمطلقاست.شتننشانهشامزمینگذابي

شناختديگریبهشیوه معیار زنان، برایتعدادیاز تعامالتپولي، خرجکردنو

اينمعیاردرسال زندگيمشترکودورانپیشازهایاولیهخصو همسرآيندهاست.

شود.ازدواجبرایشناختهمسراستفادهمي

هصداقتدرروابطبرپايهپولراحسابييکيديگرازمعانيعرفيپولاستکخوش

مي شدنشامل ساده برای راهي را اعتبار و دارد را صداقت اين ادعای که کسي شود.

بايدمدتياتعامالتماليمي يکمنطقهداند، سکونتشدر صداقتوز شهریگذشتهو

ثابتکرده را خود سريعاعتبار فرهنگیان مانند مشاغل از بعضي اعتبارباشد. اين به تر

داند.فرهنگيـاجتماعيباالييميرسند،چراکهسیستماجتماعيآنهارادارایسرمايهمي
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فرضکنیدامروزبهعنوانام.گذاریکردهصداقتپايهزندگيرابرپايه”

خواهمواولشمشتریبیامپیششماوبگويممناينجاروبرقيرامي

دهي؟چکتومنپولدارم،شماقسطيمي50همصادقانهبگويمکهمن

فقطمي بشناسه اينکه بدون طرف داری؟ دفتری حساب پذيری؟

ميمي من و هستید کاره چه پرسید آموزش توی فرهنگي، وگفتم:

مي تاپرورش. اينکهدو با بايدپاسکني. تاچکرا گفتباشهوليدو

مي پاس موعد سر ولي بود سخت برايم کهچک بعد سری شد.

چکميمي گفتم کنم خريد گفتچکنميخواستم هردهم، خواهد

چقدردستتآمدوداشتيبیار.درموردخريدکردنهمیشههمینطور

ايناعتبرفتارکرده ساله،50)زن“قولياستاربهصداقتوخوشام.

فرزند،همسرششغلآزاددارد(.2بازنشسته،دارای



آزماييويارسیدنناگهانيهایبختارتباطپولباشانس،شبیهبرندهشدندربلیت

مي استقبال پولي موقعیت اين از کساني بود. بادآورده پول زندگيبه که شانکردند

داشکاستي فعليهايي درآمد با يکتو شدن برنده و شانسداشتن نبود. جبران قابل

قرعه راههایتبلیغکشيحساببانکييا ايننوعهاييدستهایتلويزيونيکياز يابيبه

گروهيدرمسابقاتشرکتمي خريداریميپولاست. اجناسيرا کردندتادرکردندويا

کشيآنشرکتکنند.قرعه

هیممتعارفدرموردپولباتا یداجتماعيوبرخيديگرباتقبیحهمراهبعضيازمفا

بي را آن امروزی جامعه شرايط در بعضي که بود معنايي چرککفدست معنياست.

تعريفميمي خوب و الزم بسیار را پول گروه اين جواندانستند. زنان ديدگاهکردند. تر

تریسنپولبراساستجربهزيستهبارمعناييمنفيتریبهپولداشتند.باباالرفتنمثبت

سال40خودوفرزنداندرگروهسنيپايیناندازیروشنبرایآيندهيافت.داشتنچشممي

سالبود.بهمراتببیشتراززنانمیان


چهکسيگفتهاستکهپولچرککفدستاست.خیليهممهماستو”

مي زندگيمعنا به را اينها گفتهدهد. بيقديم پول نسبتبه که توجهاند

.“شويمامادرستنیست

 معنای پول در اخالق

حوزهتجربه معانيپولدر توسطزناندر گسترده ،“قناعت”همچونهایاخالقيبسیار

ایازبیانشد.قناعتبرایزنانشیوه“بخشش”و“فداکاری”،“دوستي”،“اعتباروآبرو”

زنانهماهنگيمیاندخلوخر جخانوادهبامديريتماليدرستوترفندهایزنانهاست.

نقدمیان امروزی جوان زنان زندگي سبک و صحبت قناعت از جوانان از بیشتر سال

کردند.مي
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هایمابیشترشدوتویکرجهمسرممنتقلشدکرجوحقوق42سال”

يکخانه و ر یسبانکشد با170همسرم وام با نکي.متریخريديم

مستخدمداشتیمکهبا بوديمدا م. مهماندار مخارجماخیليبیشترشد.

کرد.اتفاقاتيکهافتادزندگيماراتومانحقوقبامازندگيمي30ماهي

تغییرداد.همسرممريضشدوهمهچیزرافروختیمبرایمعالجههمسرم.

همهرچيداشتفروختبر ما حتيخدمتکار ایاينخورديمبهپیسي.

فروختن متوجه فامیل نگذاشتیم بود. مانده برايمان خانه فقط بیماری.

هرکسزنگمي و بشوند ميوسايل سر دستبه ميزد و گفتیمکرديم

کردمبرایفروش.کردموتازهشبهاگلسازیمينیستیم.دوشیفتکارمي

توانستیميکباغچهکم شدو “کوچکبخريمکموضعیتزندگيروبراه

ساله،بازنشسته،دارایسهفرزند،همسربازنشستهدولتي(.70)زن



هایگوناگونيداشت.برخيازپاسخگويانشوندگانشکلبخششدرديدگاهمصاحبه

کردندوبهايناعتقادداشتندکهازدستگیریوبخشیدنپولبهديگرانحسرضايتمي

“گیریازهردستکهبدهيازهماندستمي”

آبرویناشيازپولدرجاييتوسطزنانمطرحمياعتبا شودکهموقعیتماليرو

برابرخانواده در ميدرجهخودرا هرپدریعالقهاولخوددرخطر  منداستبینندزيرا

زنانجوان دروضعیتماليبهترببیند. خانوادهدخترشرا ارتباطبا خودشانسعيتردر

راباپولحفظکنند.داشتندکهاعتبارهمسرشان


نمي” خوشم زدن رو از باشماصال داشته بزنم. چانه ندارم دوست آيد.

منّتنميمي نداشتهباشم، فقطيککشموقرضنميپوشم، شده گیرم.

گذاشتمجلویمامانموطوریرفتار ماهيتویخانهداشتیموليآنرا

برویآدمرابطهدارد.کني.پولباآکردمکهگفتندچقدربريزوبپاشمي

توانمفالنيرابخرموزنمکهمييکموقعيهمکهنداشتهباشمبلوفمي

ندارم نکنند فکر که اينطوری کنم. فرزند،“آزاد يک دارای )شاغل،

همسرشبیکار(



درشرايطيتجربهکرده پولرا ارتباطبا دوستيدر خودشان،اندکهخانوادهزنان،

روحيداردوکردند.حفظدوستانجنبهتعدادزيادیدوسترفتوآمدميمثالًمادرشانبا

ميامکانتجربه فراهم را خانواده فامیلو متفاوتاز و برایيکفضایشاد هزينه کند.

پیونددارد.“تالفي”دوستبامعني
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 معنای غیراخالقی پول

،“غرور”،“بريزوبپاش”،“گراييتجمل”پولرادرمعانيمانندشوندگانناهنجاریمصاحبه

“نوکیسگي” تجربهمعنایغیراخالقيتوصیفمي“تخريب”و“اسرافوولخرجي”، کردند.

اند.پولبهاينمسئلهارتباطداردکهباچهکسانيودرچهشرايطماليرفتوآمدداشته

ديگر با تعامل به مجبور که بود شده طرفکسانيتجربه از تحقیر و پايگاهغرور انيدر

ازسبکزندگيباعثشده“ديگرانمهم”اند.ايرادگرفتنديگرانوالبتهاقتصادیباالبوده

سالبهزنانمیانمنفيپولبدانند.بودکهغرورناشيازپولراتجربهکنندوآنراجنبه

تاجاييکهکردندترتالشميدادند،امازنانجوانتوجهينشانمياينشکلازتحقیربي

باشند.“ديگرانمهم”درتواندارندسبکزندگيخودراتغییردهندتامقبول

شود.کهناگهانپولدارشدهوسبکنوکیسگيصفتياستکهبهديگرانياطالقمي

 اند.شانراتغییردادهزندگي


راند.پدرومادرسهاتجمالتيشدهاالندراثرسرريزناگهانيپول،زندگي”

رودسحرميدوندکهپولدربیاورند.پدرکلهخورند.همهمييکمیزغذانمي

درآورد چونبايدخرجاينتجمالترا پولبدستبیاورد. “اضافهکاریتا

فرزند،همسرشفوتکردهاست(.3ساله،دارای60)



برایعروسيخواهرشلباسمي” وليدوباره لباسخريده تازه بینييکي

وضعیتزندگيخردمي شوهرممي. خرجشونهمخوباست. گويدپولرا

ولخرجيموافقنیستکنيجاشمي با هم او دارایيک30)“آيد ساله،

فرزند،خیاط(.



شکلتخريب پولدر کالنبه شدکهسالگونهنگاه زنانيمشاهده معدود هایدر

عاملتخريبمتعددیساکنيکشهربودهوتغییراتآنرامشاهدهکرده آنهاپولرا اند.

هایفرهنگيدانستند.توجهآنهابهاينتغییراتباسرمايهشهر،فضاهاوفرهنگشهریمي

خانواده و آنها اجتماعي ارتباطو اطالعاتي منابع به دسترسي تحصیالتو جمله از شان

داشت.

 

 معنای پول در خانه

مصاحبه واژگاني با را خانه در پول شوندگان جیبي”،“خرجي”همچون تو قدرت”،“پول

“عُرضه”،“فردی زنانه(، معاش”)توانايي تحقیر”،“وام”،“عقل خود”،“دفع به متکي

“تربیت”،“مهماني”،“مهريه”،“مالکیت”،“ارث”،“بودن ورودکردند.توصیفمي“هديه”و

کند.ريفميهایمتفاوتيازپولرادرخانهتعرفتارباآن،شکلپولبهفضایخانهوشیوه

براساستجربهزنانهنبايدمیزانتفاوتخرجيوپولتوجیبييکيازاينتفاوت هااست.
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مادرهانسبتبهموقعیتماليخرجيزنازپولتوجیبيبچه شاندرخانههاکمترباشد.

ديدند.حساسبودندوآنراباالترازموقعیتفرزندانشانمي

نارتباطمستقیميباپولدارد.زناندرشرايطمختلفنشاندادنتواناييبرایزنا

اتفاقاتمختلفتوانستهخواهندشماقتصادیمي در آنها اثباتکنند. اندازتواناييخودرا

خوددرمديريتماليبهرهببرند.زنانغیرشاغلتالشبیشتریبرایاستفادهومطرحکردن

همسرانشاندرمديريتخانهشکلنگيباشیوهتجربهزناندرهماهاينتواناييداشتند..

طبقهمي زنان هزينهگرفت. به نسبت نداشتند ثابتي درآمد که پايین به هایمتوسط

کرد،اونهچندانضروریراخريداریميشوهرانشانحساسبودندواگرمردخانوادهوسیله

دانستند.رافاقدعقلمعاشمي

فيازعقلمعاشوجودندارد؛امادرفهممتعارفعقلدرمنابععلميموضوعوتعري

بتوان معاشبهمعنيمديريتدرستمخارجخانوادهاستبهطوریکهازدرآمدخانواده

اندازوضرورياتزندگيراتهیهکرد.عقلمعاشدونموداصليدرزندگيدارد.نخستپس

ند؛وديگریگشتنووقتگذاشتندهزنياستکهزنانبههنگامخريدانجامميعملچانه

بهقیمتمناسب را جنسموردنظر عقلمعاشبهموقعیتبرایخريداستتا بیابند. تر

به و ديگرانآموخته از سبکزندگياقتصادیاستکه بلکه اقتصادیزنانربطيندارد،

شود.عادتتبديلمي


سیبمي” کیلو دو و پرتقال کیلو دو امروز پسفردا نارنگيخرم، و خیار

خرموليهمیشهچهارجورمیوهدرخانهدارماگرمهمانخرم،باهمنميمي

خرمکهخرابشود.االنکهبهاراستازراهبرسد.هیچوقتزيادمیوهنمي

گیرموتراستميچینموتابستانکهسبزیارزانرومسبزیصحراييميمي

زمستانخشکمي برای خانه“کنم دار)زن دارای همسرشبازنشسته، ،3

فرزند(.



تجربهاداره وام با پايینزندگي کارمزد با وام به دسترسي که بود کارمند زنان

بهرههایخانوادگيباوامکمدارباروابطخانوادگيزيادصندوقبرايشانفراهمبود.زنانخانه

زنانيبودکهجيآندرتجربهکردند.ورودمبلغيپولوبازپرداختتدريراجايگزينآنمي

ديدند.تواناييمديريتدخلوخرجخانوادهرادرخودمي

تجربهفرزنداننقشمهميدرسهم ميبریپولخانهدارند. آموزدکهزنانبهآنها

تربیتفرزندبدونپولکاملنیستوبسیاریازامکاناتعلميکنونينیازبهصرفهزينه

زنانخانوا فرهنگيباالبهدلیلحساسیتبرایاينمسئلههایمتوسطباسرمايهدهدارند.

فرهنگيپايینبرایضعیفباسرمايهانداززنانطبقهکهچشمکردند.درحاليريزیميبرنامه

فرزندانشاندرحدرفعنیازهایاولیهاست.
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ابرایخانوادهبهشودالزاماتوتعهداتيرهديهکهدرخانهبهعنوانبَرجنامیدهمي

شکلجدی به داشتند داماد عروسو اينالزاماتبرایزنانيکه دارد. تریمطرحهمراه

شدزيرادرشرايطاقتصادیکنونيبايدبخشمهميازدرآمدرابههديهاختصا دهند.مي


دهند.همسرمسطحکادوهاخیليباالاست.خیليطالکادوميدرخانواده”

300،400دهند،وليآنهاکمترازتومنمي50مابرایعروسيدرخانواده

نمي عروسينگرفتیموليهمهکادو اينکه با ما مادهند. به فامیلهمسرم

آنهاازدواجکندکليکادویخوبکادوهایحسابيدادند.کسيتویخانواده

ميگیرشمي حسابي کادوی قرضکنند، شده اگر حتي مدلآيد. دهند.

40)“شانايناستکهبرایکادودادننبايدکمآوردخصیتخانوادگيش

ساله،کارمند،دارایدوفرزند(.



وابستگيماليبهخانوادههمسرازيکطرفراحتيخیالبابتمسا لماليرادرپي

بردوزنمجبوربودبرایهرخرجيبهداشتوازطرفديگراستقاللخانوادهراازبینمي

داد،هرچندهمسرتوضیحدهد.ازطرفديگرمتکيبهخودبودنبهزناستقاللميوادهخان

کرد.برخياززنانسختيواستقاللرابهوابستگيهاييراازنظرماليايجادميکهسختي

درسنینمختلفبودندوسطحتحصیالتمختلفيهم زنانيمستقل بودند. ترجیحداده

داشتند.

وسیله داشتهپول را تجربه اين زناني است. تحقیر دفع برای خانوادهای که اند

شاندرمسا لماليهمسرشانبابتمسا لماليآنهاتحقیرکردهبودوآنهاازتواناييزنانه

مي استفاده اينتحقیر تجربهبرایدفع اين خانوادهکردند. استکه اززناني همسرشان

شأنخودبودند.روخواستارداشتنعروسيهمموقعیتماليبهتریبرخوردا


همسرمبهپدرش” بودن. يکباربانکشلوغبودوپدرومادرهمسرماينجا

بهمپولبدهومنچکمي بابا فريادگفتمنازکجاگفت: باباشبا دهم.

بیارم؟بااينکهخیليپولداراست.منعصبيشدموبههمسرمگفتمچقدر

زديکدومیلیونتومان.منهمازکمدمدومیلیونبهشکمداری؟گفتن

دادموگفتممنوتونداريمهروقتکارتانجامشدپولرابرگردان.جلوی

دار،دارایيکفرزند(ساله،خانه35)“آنهاپولرادادمتابچزونمشان



رطرفخودراباهدفبداشتنارثیهخا گروهياززناناست.گروهيارثیهتجربه

اند.اينگروهسپستالشکردندتامالکیتبخشيازکردنمشکالتماليواردخانوادهکرده

بهخوداختصا دهند.گروهديگرديگرباارثیهخوددرفضایاقتصادی اموالخانوادهرا

اند.گذاریکردهوآنرابهخانهمنتقلنکردهسرمايه
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سرمايه پوليميداخودنمياکثرزنانمهريهرا آنرا استنستندو ديدندکهقرار

زنانمطلقهکهمهريهرادريافتکردههیچ پولمهميدرگاهپرداختنشود. بودند،آنرا ا

بودند.هايشانازمهريهگذشتهدانستند.بعضياززنانبرایگرفتنسرپرستيبچهزندگيمي

،سهامو...بهناميکزنمالکیتدراينپژوهشبهاينمعنياستکهخانه،زمین

تربیشتربهکردند.زنانجوانسالاينموضوعرابهشکلجدیمطرحنميباشد.زنانمیان

مي حقزنيميمالکیتفکر بخشياز صورتشاغلبودنآنرا در و دانستندکهکردند

درآمددارد.
 

 معنای پول در بازار

استوهردو“سهام”و“زمین”،“طال”،“حساببانکي”معنایبازاریپولبرایزناندر

خانه شاغلو شاملميگروه را زنانيبهسهامبهديدهدار ميشود. ازپولنگاه کردندکه

سرمايه برای الزم مهارت دردانشو اينکه يا و بودند برخوردار بخشسهام در گذاری

اينتخصص داشتند.اطرافیانخودافرادیبا را برخيازبانکيدرتجربهداشتنحسابها

کردندمبلغيپولنقدرانیزدرخانهنگهزنانبااطمینانبیشتریهمراهبودگرچهسعيمي

زمینبهدلیلاهمیتاقتصادینزدبرخياززنانشکليازپولاست.پدراناغلبايندارند.

گذاریکردهبودند.زنانبررویزمینسرمايه

ترينشکلسرمايهزنانطالقویپولياست،برایهمهايهصرفنظرازاينکهطالپ

ایاستکهاعتباريکزنوحتيشود.طالسرمايهاستکهزينتيکزننیزمحسوبمي

نشانگرموقعیتهمسرشاست.زنانيکهبهطالبهشکلزينتيآنتمايلينداشتند،سکهرا

ديدند.گذاریميشکليازطالبرایسرمايه

 

 پول در دین معنای

“برکت”و“عاقبتبهخیری”،“خیرات”شوندگانمعنایپولدردينرابامفاهیممصاحبه

کنند.معنایدينيپولارتباطيبادينداریپاسخگوياننداشت.بیانمي


دونماوننفرتویمراسمشبودند.نمي4000بابامکهفوتکردهبودحدود”

چقدرهمهبرايشناراحتهستند.بايدديدديدمدنیاييهستيانه،وليمي

چهچیزیمهماست.درستاستکهبابایمناشتباهزيادداشتوليخوب

زندگيکرد.دستبهخیربودوبريزوبپاشداشت.عاقبتبهخیریيعني

يعنيوقتيتومي اينکههمین، رحمتشکندتا بگويندخدا نفر رویچهار

اوبارفتارش ساله،شاغل،بدون32)زن“اعتبارکسبکردلعنتبفرستن.

فرزند(.
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ایبودکهبهکمکآنخیراتوکسبثوابناشيازآنازنظربرخياززنان،شیوه

اند.کندکهازايندنیارفتهکندوهميادیازافرادیميشخصهمآرامشروحيپیدامي

اشد،برکتداردودرجایبهتریآيدباتالشوکارهمراهبوقتيدرآمدیکهبهدستمي

کسانيبودندکهوضعیتماليهزينهمي برکتپولصحبتکردند، از زنانيکه شانشود.

دانستند.خواستخداميبهترشدهبودوآنرانتیجه
 

 معنای پول در بدن

 بدن در پول “تندرستي”،“زيبايي”معنای طوالني”، “عمر “شیکبودن”و همهاست.

.بیشتربودنسنزنازمرديکيازاندندگانکميازيادبرایزيباييهزينهکردهشومصاجبه

شودعملزيباييباهدفازبینبردنفاصلهسنيدرظاهرانجامداليلياستکهباعثمي

سنيکيديگرازداليلزنانياستکهاينعملراشود.مقايسهباوضعیتظاهریافرادهم

هايشانقراردارد.دربرنامهانديادادهانجام


امراعملکردمحاالتصمیمدارمابروهايمراباالبکشم،قبلازازدواجبیني”

هزينه بههمسرمگفتمکهاينها منخواهدهایآيندههنوزفرصتنکردم.

بود.رسیدگيبهپوستوبعدهمساکشنوبرداشتنچربيشکم.منتظرم

اهاقساطخانه گويماينلخودنمايينیستموليبههمسرمميتمامشود.

ميهزينه اهمیت زيبايي به هست. هم تو آبروی خاطر به چونها دهم

بچهمي چهرهخواهم با مادری هنرپیشههايم باشند. داشته سینماموفق

هايماحساسرضايتکنند.دخترمتوانمطوریباشمکهبچهنیستموليمي

کنممنرابیشتردوستداردووقتيآرايشميخیليبهقیافهحساساست

ساله،کارمند،دارای40)زن“گیردهابیشترمنراتحويلميتویمهماني

دوفرزند،همسرششغلآزاد(.



توجهبهتندرستيوسالمتيوارتباطآنباپولبهطورمشخصمدنظرهمهافراد

م را غذایسالم تحصیالتباالتر زنانيبا طوالنيوجبتندرستيمينبود. يا و تردانستند

يابد.شدنطولعمرهکهبارفاهوتغذيهمناسبارتباطمي


هزينه” بار االنچند پستا خرجدرمانمرا وليجایديگر کردم انداز

مي سرما مرتب پسرکوچکم يا مدرسه خرج مثل است. خورد،شده

دکترميمي بچهرا متاهل،25)“ردمبگفتمخودماشکاليندارد، ساله،

شغلهمسرکارگرفصلي(.

است. وابسته اجتماعي روابط ويژه به و اکتسابي پايگاه به زن يک بودن شیک

بهدهندافزايشهزينهمعاشرتباکسانيکهبهظاهروپوششاهمیتمي هایاينامررا

دنبالدارد.
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 معنای پول در روان
مصاحبه روان در پول معنای شوندگان در “آسايش”را “آرامش”، “امید”، و“نگراني”،

نفس” به تجربهمي“اعتماد بازگشاييآرامدانند. در نقشآن به زنان برای پول بخشي

گشت؛مشکالتينظیربدهي،بیماری،مسکنو...شانبازميهایزندگيگره


خواهمکهبهمنآرامشبدهدنهاينکهباعثبشودتاحدیپولرامي”

اينقدرپولميآر )زن“خواهمکهراحتزندگيکنمامشمبهمبريزد.

دار،دارایچهارفرزند،همسرشبازنشسته(.ساله،خانه50



پولدرشرايطيتجربهشدکهزنانبهدلیلمسا لداشتناعتمادبهنفسبهواسطه

ازاعتمادبهنفسپايینيبرخورداربودند.تحقیرتوسطديگرانب اعثشدهبودکهديگری،

آيد.زنانپولراابزاریببینندکهباکمکآناعتمادبهنفسبهدستمي


نفسمنپايینمي” به اعتماد ندارم ابزاریوقتيپول يکياز پول آيد.

مي آنقدرتداشتاستکه با “توان دارایيک37)زن شاغل، ساله،

فرزند،همسرشبیکار(



 گیری نتیجه

معنايياشدردهخوشهپژوهشيبهاعتبارروشپديدارشناختياينمقالههایتحلیليافته

کرده حوزهخالصه فرهنگو خانواده، فرد، مفاهیم به ساختاری رويکرد با را آنها که ام

امومفاهیمومعانياينپژوهشرابااستفادهاموبهتحلیلآنپرداختهعموميتقلیلداده

بندیکردمتاهريکازاينمفاهیم،مسیریبرایتریدستهکليازروشتقلیلدرمفاهیم

با علمي متون در ساختاری چنین نبود دلیل به باشد. پول اجتماعي معنای به رسیدن

شدهرابهعنوانساختاریاستفادهازروشپديدارشناسيدراينپژوهشچهارمفهومگفته

کند.اجتماعيپولرابرایماروشنميچهاروجهيبرگزيدمکههريکزواياييازمعنای

سال به متعلق متون روی بر تحلیلي يکتحقیق جامعهپژوهشزلیزر قبل های

آمريکاوبراساسپولخانگي،هديهوخیراتبودهاستکهمعنایاجتماعيپولراازمیان

امااينپژوهشحوزه ايرانامعهایدرجبسیارگستردهاينسهمقولهبیرونکشیدهاست؛

شود.معنایاجتماعيمعناييوچهارمفهومکليراشاملميمعنادردهخوشه52شامل

عمومياست.پژوهشفرد،خانواده،فرهنگوحوزهپولدراينپژوهش،برآيندچهارحوزه

روش از استفاده با مکانیزمحاضر و معنایها پنهان ابعاد نمودن آشکار برای علمي های

يابيبهجوهرآنبهنوعيازتبارشناسيدستزدهاستکهجزءجزءاعيپولودستاجتم

هایاجتماعيبااستفادهازروشپديدارشناسانهموردسطوحوعرصهمعنایپولرادرهمه

تحلیلدقیققراردادهاست.
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مي شکل را اجتماعي روابط استکه اقتصادی يکابزار تعريفپول نو از و دهد

شیوهکمي استو معنا هرگونه فاقد خودیخود، پولبه پولمعناند. آنبه از استفاده

يافتهمي تحلیل نتیجه که کلي يکنگاه در بخشد. پول پژوهشاست، اين ابزاری”های

سازواردروابطاجتماعيشد،مبادالتپاياپایاست.پولبهعنوانيکابزارآسان“سازجامعه

ديگریبادادناستقاللوحقانتخابروابطرابخشید.پولدرسويهراسادهکردوسرعت

هایاجتماعيرابهدستگیرد.تغییرداد.پولباقویشدنتوانستاختیاربسیاریازکنش

برتهیه عالوه شکليديگرپول، جامعهرا مسکن، پوشاکو مانندخوراک، نیازهایاولیه،

گذاردبلکهخودپولهمدراينفرايندکهبرروابطاثرميبخشید.اماتنهااينپولنیست

شود.گیردومعناميشکلمي

قدرتمند،پوليکهبهلحاظاقتصادیخنثياست،بهپوليخوشبختي ساز،زمانمند،

تبديلشدهاستکهميکنندهبرآورنده هایکیفیتتواندتقريباهمهنیازهاوآرامبخشو...

گذاریکند.پولدراينفرايندپوليشدن،خودشپوليشدهاست.پولاجتماعيراارزش

کند.برایهایمتفاوتيپیداميدرروابطاجتماعياشکالواساميگوناگونودرنتیجهنقش

خیراتتبديلمي انفاقو بهصدقه، پولرا ومثالدين، مناسکاجتماعيهديه در کند.

تابهطورمستقیمکیفیتاجتماعيبهکمیتاقتصادیدهندعیدیپوششيبرپولقرارمي

تبديلنشود.

آرامش و امیددهنده زندگي، جريان مثابه به فردی ديدگاه از وپول بخشاست

ازبینمي بهنفسميهرگونهنگرانيرا اعتماد و برد. پولازديدگاهخانواده يکيازدهد.

ارث،وام،تواناييزنانهوباداشتنعقلمعاشانداز،عناصراصليزندگياستکهباکار،پس

عرف،دين،بدنشود.پولازديدگاهفرهنگارگانيبانقشکلیدیدرچهارحوزهتأمینمي

تنظیمومناسبت جامعهرا با همديگرو روابطافرادبا هایاجتماعيآنراواخالقاست.

دهد.پولازديدگاهآنهاقرارميهایانسانيراپیشرویهایکنشکندونقشهمشخصمي

شودوياعموميبهمثابهابزارقدرتمندیاستکهياازسویدولتبهکارگرفتهميحوزه

کند.دربازاراعمالقدرتمي
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