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مقدمه
پولراپولميداند“ مشاهدهميکنیمکهافراد،فهممتفاوتياز

برخالففهممتعارفکه ”
پولدارندوانواعمختلفيازآنراتعريفميکنند.امروزبیشازهرزمانديگریشاهد

اقتصادوپولبرفرهنگوزندگيروزمرههستیم.نگاهياجماليبهرسانهها،

تسلطحوزه 

هاوجذابیتهایمختلفهمهوهمه


هایپوليباعنوان

وجايزه
حجمباالیتبلیغاتبانکها

بخشي از بازنمايي جذاب پول هستند .پول به لحاظ ظاهری هم به شکلهای گوناگوني
درآمدهاست.اسکناسديگرتنهاشکلپولنیستبلکهکارتهایاعتباری،چک،بنخريد

کاال ،طال و وجوه خارجي مانند دالر و يورو نیز پول به شمار ميآيند؛ منتهي چگونگي
مصرفآنهادرمیانمردممتفاوتاست .
هایمهموحیاتيبهاندازهایفزونيگرفته


حضورمسلطومؤثرپولدربیشترعرصه
هاتصورميکنیم.هرچندممکناستپولفقطيک

همه  
گره
استکهماآنراگشاينده  

تنیدگيوتعاملتنگاتنگباپول،بهگونهایبا


لدرهم
مفهومباشداماافرادانسانيبهدلی
اندکهخودانواعگوناگونيازآنرادرشکلهای


هایآنعجینوبرآنمسلطشده

ويژگي
اند.افرادبهروشهایمختلفي پولرادستهبندی،تعريف،


وپرداختهکرده

مختلفساخته
طبقهبندی،استفاده،نگهداری و ذخیرهميکنندوبراساس ذهنیتوعملکردشان بهآن

هويتميبخشند .

اشتغالزناندرشرايطکنونيجامعه،تغییراتيرادرساختارروابطاقتصادیايجاد
ايراندردهه هایاخیرشاهدورودچشمگیرزنانبهفضاهایاجتماعي،از

کردهاست.جامعه

جملهدانشگاهوبهدنبالآنايجادتقاضابرایفعالیتدربازاربودهاست.درفرايندتغییر
هابهجامعهپولدرمعانيمختلفيبرايشاننمودواهمیتمييابد


جايگاهزنانازدرونخانه
که معنای اجتماعي پول يکي از اين موارد است .اهمیت اين پژوهش در بررسي معنای
اجتماعيپولازآنجهتاستکهروشنميکنددانستنمعنایپولوکارکرداجتماعيآن

دردست يابيبهنقشوجايگاهاجتماعيبرایيکزندرجامعهتاچهمیزانمهمبودهوتا

چهحدگسترشيافتهاست .
پژوهشحاضردرصددپاسخگوييبهاينپرسشاست:پولبرایزنانمتأهلشهر

کرجچهمعناييدارد؟ 


پیشینه پژوهش
داشتننگاهيفرهنگيـاجتماعيبهاينموضوعدرسالهای

بررسيمعنایاجتماعيپولو
اخیر مطرح شده است .چنین پژوهشي در ايران تا کنون انجام نشده است و تنها تعداد
هاینظریاينحوزهوجوددارد.يافتههایمیداني


دربارهديدگاه
وترجمه 

محدودیمقاله 

اينپژوهشبراساسفرهنگشهریايرانباتاکید برشهرکرجومبناینظریآنمنابع
غیرفارسيزباناست .
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 )1ازسال1870تا1930میالدی،دستمزدهـادوبرابـرودسترسـيبـهکاالهـاو
خدماتدراياالتمتحدهچندينبرابرشد.سنتهایخانگيبراساسمعناونـوعاسـتفادهاز
پولبهچالشکشیدهشدوهمگامباوضعیتاقتصادیتغییرکرد.ويويانازلیزر1تحلیلايـن
تغییراترادرکتابمعنایاجتماعيپولودريکمقالهبـاهمـینعنـوانمطـرحمـيکنـد
شامل)1:افراد،پولهایمتفاوتيبهدستميآورندکههرکدامارزشوهنجارخـا خـود
رادارند)2،بعضيازانواعپول،غیرقابلجابهجاييهستندوميتوانندحتـينـامر يباشـند،
)3دربرخيشرايطاجتماعي،پوليگانهوغیرقابلتغییرمـيشـودو)4روابـطاجتمـاعيو
فرهنگيميتوانندمحدوديتهاييرابرسیالیتوجريانپولواردکنند.زنانخانـهدار،پـول
راازطريقمبلغيکههمسرانشانبهآنهااختصا ميدهندياميبخشندبهدستميآورند.
اندازمخفيازمخارجخانهوحیلههایزنانهرابـهکـارمـيبرنـدو


هایاغواءوپس
زنانروش
پولودرآمدآنهاباهمسرشانمتفاوتاست.موضوعهایمتعددیازپول،جنسیتوخانواده
درالگویاجتماعيزلیزرمعرفيشدهاست.2
3

 )2شارلوتنیمان ()2003تحقیقيباعنوانطبیعتاجتماعيپول:معنـایپـولدر
خانوادههایسو دی انجامدادهاست.معانيمختلفيازپولدراينتحقیقبرمبنایمطالعـه
10زوجسو دیدستآمدهاستکهبهگوناگونيشیوههایدسترسيافرادبهپولومصـرف
هاييراتوضیحميدهدکهدرآنپولاسـتفادهمـيشـود،معنـا

آنداللتدارد.اينمقالهراه
خلقميکندوکنشهایروابطزناشوييراميسازد.يافتههاوجودچندنوعپـول”خـا “
رانشانميدهد.پولاغلبدرمضمونهایمالکیتخصوصيويـادونفـرهبیـانمـيشـود.
نیازهایخانوادهدرتعريفپولدرمرکزيتقرارداردامامالکیتشخصـيازپـولنیـزمهـم
است.عليرغمتصورسو دیهاازبرابریجنسیتيومشارکت،دادههانشانميدهنـدکـهدر
موردپولنابرابریهاييوجوددارد.درحاليکهاستفادهازپولشخصيبراینیازهایخـانواده
بیانگرعشقواعتماداستهمچنینميتواندتعادلقدرتموجودراحفظکند.


چهارچوب نظری
کنندومانندانسانشناسانبر


پولخودداریمي
گرايانهدرباره


انازتعريفمادی
جامعهشناس

هایپوليرابهوجودميآورد،تأکیددارند(فرنهام،آرگايل،


هایاجتماعيکهمعامله

مناسبت
جامعهشناسيپول“رامطرحکرد؛

.)47:1384پارسونز()1971صريحاًوباقاطعیتتمام”
درآنبايد ازپولبهعنوانيکيازنمادهایعموميدرتعامالتاجتماعيبحثشودکهبا
قدرتسیاسيوتعهداتارزشيارتباطدارد.پارسونزمتفاوتازمارکسکهمفهومپولرا
Viviana Zelizer

1

2برایمطالعهبیشتربنگريدبه
هایانسانشناسيايران،دوره،2شماره،2


،پژوهش
مدنيلواساني،شايسته(،)1391معنایاجتماعيپول
صفحه190ـ.185
Charlott Niman

3


هایانسانشناسيايران،دوره،4شماره1


ژوهش
50نشريهپ

ميدانست ،در نظريه خود از پول يک زبان نمادين به اشتراک
”بازنمايي ثروت مادی“  
گذاشت که نه يک کاال ،بلکه نمادی فارغ از ارزش است .پارسونز نماد پول را به فضای
مينامند،تجسمارزشاقتصادی
اقتصادیمحدودميکند.پولدرآنچهاقتصاددانان”سود“  
است.پسدرنتیجهمفهومنمادينپولخارجازبازاريعنيپولفرهنگيوپولاجتماعيکه
پارسونز،نامعلومميماند(زلیزر.)348:1989،پولدرنظريه

خارجازسوداستدرنظريه 

برانگیزبودهوپايه


جورجزيملوکارلمارکسبیشازآنکهابزارتبادلاقتصادیباشد،تحول
همه روابطاجتماعيراازالزاماتشخصيبهسمتپیوندهایابزاریجمعيتغییردادهاست

(زلیزر .)1888:2000،
پول از آنجايي که به عنوان مفهوم پويا و زنده ارزش ،همهچیز را آشفته و مبادله
همه
ميکند ،عامل مبادله و اغتشاش همهچیز است؛ جهاني وارونه و مغشوش و مبادله  

هاراباهمجمعوتناقضها


ناممکن
هایطبیعيوانساني.پولقدرتياستکههمه


کیفیت
رامجبورميکندکهگردهمآيند(مارکس .)50:1386،مارکستأکیدميکندکهپولبه

شود،درحاليکهپولخودباعثرشدآنروابط


ایازروابطاجتماعيتفکیکمي

طورفزاينده
کننده روابطاجتماعياست(دفلم:2003،

دهندهوشي 
واره


بودهاست؛بنابراينپولانعکاس
 .)75
بهنظرزيمل،پولدرنهايتحاملجداييبینانسانبهعنوان شخصیتوانسانبه
عنوان وسیله ،اجرا يا معنای خا است (زيمل .)293 :1964 ،از میان روابط غیرقابل
شمارشي که بین افراد وجود دارد ،پول آزادی شخص را تأمین ميکند .پول در چنین
روابطيباعثمي شودتامالکیتبهحرکتدرآيدوتبديلبهکنشواشتغاليدرتعامالت

شود(ترنر .)473:1989،
شناسانکالسیکيمانندوبر،زيملومارکستمايلداشتندکهبهپولبهمثابه


جامعه
يکي از عوامل تغییر اجتماعي بنگرند اما جامعهشناسان معاصر ،اين معادله را معکوس
)نشاندادکهنقشهایجنسیتيغالبو

ساختند.براینمونه،درسطحخرد،زلیزر(1989
تقسیم نامتناسبقدرتدرخانواده(متغیرهایمستقل)برچگونگيتعريفواستفادهازپول
خانگي(متغیرهایوابسته)تأثیرميگذارد(بیکروجیمرسون .)681:1992،

شناسانديدگاهساختاریاغلبازپولبهعنوانوسیلهایاستفادهميکنندکه


جامعه
ردپای روابط اجتماعي را روشن ميسازد .برای مثال ،هديه دادن حضور ،قدرت و
هاراآشکارميسازد.گانسمان)1988( 4درنقد


هایاجتماعيبینافرادوبینگروه

وابستگي
کرد،يکوسیله


چنانکهپارسونزتصورمي

گويد:پول،آن

)ازپولمي
تعريفپارسونز (1967
اجتماعيبيضررنیست،بلکهسالحسیستماجتماعياستکهبرایتولیدوبازتولیدروابط

اجتماعيواقتصادیبهکارگرفتهميشود .

مبتنيبرسلطه


Ganssmann

4
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زلیزر برای نشان دادن اينکه چگونه پول مدرن توسط فرهنگ تعريف و تمجید
راطرحميکند.اوپولخانگيراموردتحلیلقرارداد،اما

پولهایخا “
ميشود،مفهوم” 

هایاجتماعيبهکارميآيد


کنددرتماميزمینه

مدرنمطرحمي
موضوعيکهدربابپول 
5
(زلیزر .)1890:2000،میلمن ()1991عنوانکردکهافرادیکهتحرک(اجتماعي)روبه
باالييدارندممکناستدرتخصیصپولبهخانوادهمشکلداشتهباشندچراکهاينگونه
سطه اندوختنپولبه دستميآورند؛به عالوه
افرادغالباتحرک(اجتماعي)خودرابهوا 
ورودپولهمراهباموفقیت،ممکناستمشکالتخانوادگيراتشديدکند .
نابرابری در پول خانگي و پول بازار (حقوق و دستمزد) از باورهای غالب درباره
يگیرد؛
هایجنسیتينشأتميگیرد.پولخانگيدررويکردفرهنگي،موردتا یدقرارم 


نقش
بازارها،کسبوکارودولتنیزنگاهعمیقيبرپولدارد .

امااينديدگاهدرزمینه


” پولخانواده،نوعمخصوصيازپولرايجاست.بدوندرنظرگرفتنمنابع
پوليآن،زمانيکهپولوارداقتصادخانوادهميشود،تخصیص(ازنظرزمان

ومبلغ)واستفادهازآن،بهطورکليتابعقوانینيمتمايزازبازاراست.هر
نوعتغییراتيدرنقشجنسیتوساختارخانوادهدرمعناونحوهاستفادهاز

پولتأثیرميگذارد.کاربردپولدرخانوادهونگرشنسبتبهآن،حاکياز

الگویمنطقيوسودمندیپولاستکهتمايلبهاقتصادبازاردارد.پولدر
اثرساختارروابطاجتماعيوسیستمويژه هرخانوادهدگرگوني

خانوادهبر 
مي يابد،بدينترتیبپولسازماني،خیريه،جايزهوياکثیف،همگيمعاني

اجتماعيمنحصربهفردیدارند“(فرنهاموآرگايل .)50:1384،


پولهای خا “ زلیزر در قلمروی خانه؛ به
بندیهای شناختي پول مانند ” 
طبقه 

خوبي به قلمروهای کانوني و مهم تجارت و حکومت مدرن گسترش يافته است .چنین
هایشناختيدرفرآيندبودجهپردازیکامالًمشهودند(بیکروجیمرسون:1374،

طبقه 
بندی

 .)35


روش پژوهش و نمونهگیری
روش استفاده شده در اين پژوهش کیفي و پديدارشناسي است .پديدارشناسي معنای
ربههای زيسته افراد متعدد از يک مفهوم يا پديده را توصیف ميکند .هدف تقلیل
تج 
تجربههایافرادازيکپديدهبهتوصیفيازذاتفراگیراست(کرسول.)79:1391،برای

هایراهيافتوپديدههایانسانيراتشريحوتبیینکرد.در


شناختبايدبهدنیایارزش
انیمبهواقعیتپديدههاوروابطبینآنهادستيابیم(ازکیاودربان

غیراينصورتنميتو

آستانه .)101:1382،
Millman
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اصليترينوجهروشپديدارشناسي”تقلیل“ 6است؛يعنيهرگونهحکميراجعبه

درميآيد و گیتي به
جهان طبیعي کنار گذاشته ميشود و اين جهان به حال ”تعلیق“  
استکهسازندهکل

،تقلیلدادهميشود.درنهايت”منمحض“يا”مناستعاليي“

”من“
7
نخستینگامدرتقلیلبهگفته هوسرل،درپرانتزنهادن ،ياتعلیقيااپوخه

جهانميشود .

گذارد.آلفردشوتزميگويد”موضوعي


است.پژوهشگرتجربهوذهنیتخودرادرپرانتزمي
تجربههای
جهانبارفتارطبیعيخودمينگرد“يا” 

کهبايدمطالعهشود،انسانياستکهبه
نیتمند به سمت ديگری است“ .مواد اولیه برای پژوهشگر ،زمینه ذهني از رفتار
آگاهانه  

هایدستاولکهازمطالعهافراد


).شوتزبینساخت
طبیعيمردماست(آسپرس3:2009،
به دست ميآيد و ساختهای دست دوم که توسط پژوهشگر ايجاد ميشود تمايز قا ل
مي شود .هدف پژوهشگر فهم سطوح معنايي کنشگران يا همان ساختهای دست اول بر

اساسمطالعههایتجربياست .


”تفکر عیني که توسط دانشمند علوم اجتماعي ساخته ميشود تا واقعیت
اجتماعي را درک کند ،بايد بر اساس تفکر عیني ساختهشده توسط فهم
متعا رف افراد باشد ،افرادی که زندگي روزمره را با زندگي اجتماعي در هم
هایعلوماجتماعيازساختهایدستدومدرست


اند؛بنابراينساخت

آمیخته
آيندکهتوسطکنشگراندرصحنه


هاييبهوجودمي

شدهاستوآنهاازساخت
اجتماعيبهوجودميآيند“(شوتز .)59:1962،



ساختهاید ستدوميکپژوهشگربراساسساختارهایکنشگراندرزمینهقرار

علميپیوندميدهد.موضوع

دارد.پژوهشگردنیای”فهممتعارف“ رابهدنیاینظريههای 
ديگری که شوتز به آن ميپردازد جايگاه زبان در فرايند فهم ديگری به عنوان يکي از
طهایبرایبیانمعنایذهنيوعینيتوسط
ابزارهایپديدارشناسيتجربياست.زبانواس 
کنشگراناست .
ابعادزيادیشاملافراد،موقعیتهایمکاني،پیشامدها،فرايندها،

برداریبرپايه


نمونه
ترينعنصرپژوهشافرادیهستندکهبراساستجربه


گیرد.مهم
فعالیتهاوزمانصورتمي

پديده مورد پژوهش انتخاب ميشوند (هومن .)85 :1390 ،من در نمونهگیری هدفدار از

8
استفادهکردم؛يعنيازکسانيکهدرزنجیرهنخستاعالمآمادگي

برداریگلولهبرفي 


نمونه
کرده بودند ،خواستم تا در صورت امکان افراد عالقمنده به همکاری را معرفي کنند .در
غريبه“ زيملاستفادهکردم.غريبهکسياستکهنهبیشازحد
انتخابنمونهازمفهوم” 
نزديکونهبیشازحددوراستبنابراينغريبهبودنمتضمنآمیزهایازنزديکيودوری


6

reduction
bracketing
8
snowball sampling
7
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است .فقدان درگیری عاطفياش به او اجازه ميدهد که در داوریها و روابطش با اعضا
بيطرفباشد(ريتزر .)102:1389،

نمونههای اين پژوهش که به طور هدفمند انتخاب شدند زنان متاهل شاغل و

سوادوکمسوادتاتحصیالتعاليوازسن20تا


غیرشاغل،دارایفرزندوبدونفرزند،ازبي
سالبودندکهبهسهدستهثروتمند،متوسطوکمدرآمدتقسیمشدند.زنانثروتمنددر

70
اينپژوهشزنانيهستندکهخودشانياهمسرانشاندرآمدباالييدارند،زنانمتوسطدر
بگیرهستندوزنانکمدرآمد


اينپژوهشکسانيهستندکهخودشانياهمسرشانحقوق
نیز در اين پژوهش زناني هستند که خودشان يا همسرشان شغلي دارند که درآمد کمي
دارندويادرآمدثابتيندارند.زمانمصاحبههاازتیرماه 1391تاخرداد 1392بهطول

انجامید .


یافتههای پژوهش
هایهرپژوهشيجانمايهوموادسازندهآنبهشمارميرود.بهاقتضایذاتاستقرايي


يافته
اينپژوهشازمشاهدهومصاحبهاستفادهشدتااينمرحلهازپژوهشتکمیلشود.من
يافتههای پژوهش به شکل يک نمودار ترسیم کردم و سپس معاني قاعدهمند هر يک از

بندیکردهوتوضیحدادهامکهاين


هایمعناييدسته

هایايننموداررادرقالبخوشه

مولفه
9
يافتهها در روش پديدارشناسي است .توصیف متني به معني
همان ”توصیف متني “  
پرداختنبهچیستيمعنایپولاست .
ایاستبرایمبادلهکهدرجنبههایمختلفيزندگيهمچوناقتصادو


پولوسیله
اجتماعنقشکلیدیدارد.جايگاهآنازنظرپاسخگويانبسیارفراترازآنچیزیاستکهدر
علم اقتصاد تعريف شده است .اصطالحاتي مانند ”پول خوشبختي است“”،پول جريان
زندگي است“ و ”پول مرده را زنده ميکند“ و دهها عبارت و استعاره ديگر که در متن
فرهنگروزمرهوجوددارندمعانياجتماعيگستردهومتفاوتپولرانشانميدهند.دراين
بخشازپژوهشبهمعانيپولدرمفاهیمينظیرخوشبختي،عرف،اخالق،دين،سیاست،
زمان،بازار،بدن،خانهورواناشارهخواهدشد .
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ژوهش
54نشريهپ

:معنایپولوتجربههایزيسته 

نمودار1


منبع:شايستهمدنيلواساني 

معنای پول در خوشبختی
بهطور
برخي مصاحبهشوندگان در پاسخ به پرسش ”پول برای شما چه معنايي دارد؟“  
وارتباطآنباپولسخنگفتند.آنهاارتباطپولوخوشبختيرابا


مستقیمازخوشبختي

بينیازی“” ،رفاه“” ،رضايت“ و ”فرديت و حق
واژگاني مانند ”آرزو“” ،لذت“ ” ،
انتخاب“توصیفکردند .

درصدآمالمنتحققپیدانميکند.وقتيمن

”بدونداشتنپول 99،
پول داشته باشم ميتوانم آرزوهاييکه دارم را به واسطه همان پول
تحققببخشم“ (زنمتاهل 32،ساله،دارایيکفرزند،خبرنگار،شغل
همسرآزاد) 


همه زنان پول را عامل خوشبختي ميدانستند .يافتهها نشان ميدهد که زنان در

شرايطگوناگونتحصیلي،سني،قومي،خانوادگي،درسهپايگاهاقتصادیاصلييعنيمرفه،
هایاجتماعيمتفاوتپولراعاملخوشبختيميدانستند .


متوسطوضعیفوباخاستگاه
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زنان گروه مرفه به دو دلیل پول را عامل خوشبختي ميدانند نخست اينکه رفاه و
لذتهایزندگيراوابستهبهپولتعريفميکنندوديگراينکهبانبودپولزندگيخودرابا

کنند.يکيازمهمترينبازنمودهای


شرايطسختزندگيزنانگروهفقیريکسانتصورمي
پولدرزندگيآنهالذتبردنازسفرهایگوناگونبود.زنيبابیماریمزمنوغیرقابلعالج
پولميدانستوحاضربوددرصورتنیازقرضکنداما

خوشبختيرالذتبردنبهوسیله 

سفررابهتعويقنیندازد .
زنانگروهضعیفبهايندلیلکهنداشتنپولسببدشواریمعیشتشانبود،پولرا
اصلياينگروهدستيابيبهرفاه

کردند.مسئله

دهندهوعاملخوشبختيشانمعنامي


نجات
وداشتنزندگيبهتربودبنابرايندرآرزویداشتنپولبرایکسبچنینرفاهيبودند.
باهرگونهتغییراتاقتصادیکالنشرايطماليگروهمتوسطنیزتغییرميکردآنها

پولراعاملرفاهودرنتیجهعاملخوشبختيميدانستند.معنایرفاهبرایزنانتوانايي

تأمین اصليترين ن یازهای زندگي شامل مسکن ،ماشین ،طال و  ...است .برای کساني که
دارایمسکنهستند،رفاهيعنيمسکنيبهتر،ماشینيبهتروطالیبهتراست .
ایبرایرسیدنبهآرزوهایخودميدانستند،اغلبآرزوهای


زنانيکهپولراواسطه
خودراباسرنوشتفرزندانشانپیوندميزدندوزندگيبهترواستفادهازامکاناتمختلفرا

جزوآرزوهايشانقلمدادميکردند .

نیازیدرشرايطيتجربهميشودکهزناندرمعرضنیازمندیبهديگران


مولفهبي
باشند .گروهي از زنان بارها نیاز به پول را با قرض گرفتن برطرف کردهاند و بينیازی از
ميدانستند يعني زماني که پايگاه مالي اکتسابيشان
ديگران را با مفهوم خوشبختي برابر  
تغییرکردهبود.
فرديت و حق انتخاب تجربه گروهي از زنان شاغل دارای درآمد يا زناني با پايگاه
خوانوادگيدرطبقه  اقتصادیباالاستکهحقانتخابراپیشازازدواجودرجريانآن

تجربهکردهاند.

معنای پول در سیاست
مصاحبهشوندگان معنای پول را در قدرت حاصل از آن ميديدند که به کنشگر ”توانايي

صحبتهای بیانگر قدرت پول در حوزه

هرگونه اعتراض“ سیاسي و اجتماعي را ميدهد .
عمومياست.معنایپولدرسیاستازتفکیکپايگاهاجتماعيزنانبهدوگروهشاغلو
غیرشاغلبهدستميآيد.زنا نشاغلپولراعامليبرایقدرتاعتراضسیاسيوقدرت

ماليقدرتمندميتواندبااعتمادبهنفسکامل

اجتماعيميدانستندمثالًفردیباپشتوانه 

هرگونهاعتراضسیاسيواجتماعيرابههرشخصيانهادیابزارکندچراکههیچنگراني
ازبیکاریودشواریمعیشتندارد .
عموميدرارتباطباپولبهندرتتوسطمصاحبهشوندگان

اعتراضدرحوزه 

توانايي
شد.زنانيباايننگرشبهپولبهدوگروهتقسیمميشوند:دستهاولزنانشاغلدر


بیانمي
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بخشدولتيبودندکهبهدلیلنوعشغلشانتأثیراتپولدرجنبههایخصوصيوعموميرا

ترميدانند.دستهدومزنانيهستند


موقعیتاقتصادیبهترراموفق
ديدهاندوهمکارانشانبا

هایگوناگونداشتندواينروابطضربههايينیز


تعامالتماليبادولترابهشکل
کهتجربه

بهوضعیتاقتصادیآنهاواردکردهاستوبهايندلیلپولراقدرتيبرایاعتراضتعريف
ميکنند .

معنای پول در زمان
داننديعنيپولوسیلهای

پسانداز“  
مي
زنانمعنایپولدرزمانرادر”دورانديشي“ و” 
کند.زنانزمانرادراستفاده


درستوبهموقعاززمانرافراهممي
استکهامکاناستفاده

دانستندوبرایزماننهفقطدراندوختنداراييوپسانداز،

درستازپولعاملمهميمي
نگریتاثیرگذاریعمدهایقا لبودند .

بلکهدردورانديشيوآينده
پدرومادربايدبهفکرآيندهیفرزندانشانباشند،مثالزمانيکهمابچه

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


آنهانبودن.منفکرمي
هاوآينده


بچه
ساله،خانهدار،دارایچهارفرزند،همسرشبازنشسته) .

باشیم“(زني60

اندازعالوهبرسن،تحصیالت،اشتغالوطبقه اقتصادیبه


تحلیلنگرشزنانبهپس
داشتنفرزندورفتارماليهمسرانشاننیزبستگيدارد.درکاينمسئلهکهچرابرایيک
زن گوسفند و برای ديگری سهام ،طال و پول نقد پسانداز محسوب ميشود؟ به شرايط
تجربهشدهآنهاوابستهاست.زناندارایفرزندپیشاز
زندگيوپايگاهاکتسابيوانتسابي  

نگریرادربرنامههايشانباراهکارهایگوناگونيچون


سنازدواج،اصلدورانديشيوآينده
دهند.زنيکهسهامرابرایپسانداز

بیمه،پساندازبانکي،خريدطال،زمینوسهامقرارمي

انتخابمي کندازپايگاهفرهنگيوتحصیالتباالتریبرخورداراست.ازنظراکثرزنانپول

نقد و طال بهترين شکل پسانداز هستند .پسانداز زاينده و فزاينده در اين نقلقول قابل
بررسياست 

خانهیپدرشوهرمکهبودم،گوسفندداشتندومنيادگرفتمچونتاقبل
” 
ازآنگوسفندنديدهبودم.ماتویشهرزندگيميکرديم.بعدفهمیدمکه

سودزندگيدرچیست.واقعاتویگوسفندهااست.خداراشکراالن12تا
گوسفند داريم .خوبياش اين است که چون در دسترس نیست ،وقتي
جايي گیر ميافتیم نميتوانیم بفروشیم .روز به روز بیشتر هم ميشود،
وقتيگیريکيدومیلیونپولباشيسريعپولميشود.گوسفندخیلي

قیمتخوبيدارد.االنهمین 12تاگوسفندما7،6میلیونپولشاست.
دلم گرم است که اگر گیر بیوفتیم و به پدرشوهرم زنگ بزنم ،پول نقد
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است .هر موقع شبانهروز باشد فرقي نميکند“ (زن  22ساله ،دارای دو
فرزند،خانهدار،همسرشکارگرفصلي) .



در چرايي پس انداز کردن يک زن به شکل مخفیانه يا آشکار عوامل اقتصادی و
آيندهنگری را در
اجتماعي متعدد و تجربههای پیشین موثر هستند .اين گروه ويژگي  
برنامههای اقتصادی همسرانشان نديده بودند و برای پسانداز مخفیانه پولي را از مصرف

گذاشتند.گاهيزنانباپساندازمخفیانهوروکردنپولدرمواقعضروری


روزمرهکنارمي
اهمیتبهمبالغقابلتوجهایدستيافت.


هایبهظاهربي

توانازپول

دهندکهمي

نشانمي
بعضياززنانزمانينیازبهخريدوسیلهایداشتندوهمسرشانمخالفتکردهبودبنابراين

تصمیمگرفتهاندبرایمستقلبودنپوليراکناربگذارند .

معنای پول در عرف
آبباريکه“” ،نان شب“” ،شانس“” ،معیار
مصاحبهشوندگان معنای عرفي پول را در ” 

دانستهاند .خاستگاه برخي از مفاهیم،

خوشحسابي“ 

شناخت“ ”چرک کف دست“ و ”
ادبیات رايج در روابط اجتماعي است که تابع هیچ قانون علمي و جامعهشناختي نیست.
دستهبندی اين معاني در خوشه عرف به اين دلیل است که اين معاني با پول و فرهنگ

مردميارتباطدارندامادراقتصادتعريفنشدهاند .

آبباريکهياحقوقثابتدولتيودا ميبرایکسانيمطرح بودکههمسرشانشغل

ثابتينداشتند.دربرخيمواردشغلهمسردرآمدیخوبيهمداشتامازنانميگفتندکه
باريکهایباشدتا


هیچاعتمادیبهشرايطاقتصادینیستوبهتراستيکدرآمدثابتياآب
اينکهگاهيپولباشدوگاهينباشد.زنانيکهدرخانه پدریباحقوقکارمندیو شیوه

خا آنزندگيکردهبودندآنرابهشغلآزادودرآمدبدونثباتترجیحميدادند.
نانشبمعنايياستکهدرگفتارخانوادههاييبادرآمدپايینمعنایمهميداردو

هاييبامشاغلفصليوکمدرآمدسر


بهمعنایحداقلدرآمدبرایزندگياست.برایخانواده
شتننشانهفقرمطلقاست .

بيشامزمینگذا

شیوه  خرجکردنوتعامالتپولي،برایتعدادیاززنان،معیار شناختديگریبه

هایاولیه زندگيمشترکودورانپیشاز

خصو همسرآيندهاست.اينمعیاردرسال
ازدواجبرایشناختهمسراستفادهميشود .

خوشحسابييکيديگرازمعانيعرفيپولاستکهصداقتدرروابطبرپايهپولرا

شامل مي شود .کسي که ادعای اين صداقت را دارد و اعتبار را راهي برای ساده شدن
تعامالت مالي ميداند ،بايد مدتي از سکونتش در يک منطقه شهری گذشته و صداقت و
اعتبار خود را ثابت کرده باشد .بعضي از مشاغل مانند فرهنگیان سريعتر به اين اعتبار
فرهنگيـاجتماعيباالييميداند .

رسند،چراکهسیستماجتماعيآنهارادارایسرمايه


مي
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گذاریکردهام .فرضکنیدامروزبهعنوان


صداقتپايه
زندگيرابرپايه 

”
مشتریبیامپیششماوبگويممناينجاروبرقيراميخواهمواولش

تومنپولدارم،شماقسطيميدهي؟چک

همصادقانهبگويمکهمن50
مي پذيری؟ حساب دفتری داری؟ طرف بدون اينکه بشناسه فقط

ميپرسید چه کاره هستید و من ميگفتم :فرهنگي ،توی آموزش و

پرورش.ميگفتباشهوليدوتاچکرابايدپاسکني.بااينکهدوتا

چک برايم سخت بود ولي سر موعد پاس ميشد .سری بعد که
ميخواستم خريد کنم گفتم چک ميدهم ،گفت چک نميخواهد هر

چقدردستتآمدوداشتيبیار.درموردخريدکردنهمیشههمینطور
اربهصداقتوخوشقولياست“ (زن 50ساله،

رفتارکردهام.ايناعتب

بازنشسته،دارای2فرزند،همسرششغلآزاددارد) .


هایبختآزماييويارسیدنناگهاني


ارتباطپولباشانس،شبیهبرندهشدندربلیت
به پول بادآورده بود .کساني از اين موقعیت پولي استقبال ميکردند که زندگيشان
کاستيهايي داشت و با درآمد فعلي قابل جبران نبود .شانس داشتن و برنده شدن يک

حساب بانکي يا قرعهکشيهای تبلیغهای تلويزيون يکي از راههايي دستيابي به اين نوع
کردندويااجناسيراخريداریميکردندتادر


پولاست.گروهيدرمسابقاتشرکتمي
قرعهکشيآنشرکتکنند .

بعضيازمفاهیممتعارفدرموردپولباتا یداجتماعيوبرخيديگرباتقبیحهمراه
است .چرک کف دست معنايي بود که بعضي در شرايط جامعه امروزی آن را بيمعني
ميدانستند .اين گروه پول را بسیار الزم و خوب تعريف ميکردند .زنان جوانتر ديدگاه

سنپولبراساستجربهزيستهبارمعناييمنفيتری

مثبتتریبهپولداشتند.باباالرفتن

اندازیروشنبرایآيندهخودوفرزنداندرگروهسنيپايین40سال


يافت.داشتنچشم

مي
بهمراتببیشتراززنانمیانسالبود .


”چهکسيگفتهاستکهپولچرککفدستاست.خیليهممهماستو
به زندگي معنا ميدهد .اينها را قديم گفتهاند که نسبت به پول بيتوجه
شويمامادرستنیست“ .

معنای پول در اخالق
تجربه پول در حوزههای اخالقي بسیار گسترده توسط زنان در معاني همچون ”قناعت“،

بیانشد.قناعتبرایزنانشیوهایاز

”اعتباروآبرو“”،دوستي“”،فداکاری“ و”بخشش“ 
هماهنگيمیاندخلوخرجخانوادهبامديريتماليدرستوترفندهایزنانهاست.زنان
میان سال بیشتر از جوانان از قناعت صحبت و سبک زندگي زنان جوان امروزی نقد

ميکردند .
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همسرممنتقلشدکرجوحقوقهایمابیشترشدوتویکرج

”سال 42
همسرم ر یس بانک شد و يک خانه  170متری خريديم با وام بانکي.
مخارجماخیليبیشترشد.مهمانداربوديمدا م.مستخدمداشتیمکهبا
تومانحقوقبامازندگيميکرد.اتفاقاتيکهافتادزندگيمارا

ماهي 30
تغییرداد.همسرممريضشدوهمهچیزرافروختیمبرایمعالجههمسرم.
خورديمبهپیسي.حتيخدمتکارماهمهرچيداشتفروختبرایاين
بیماری .فقط خانه برايمان مانده بود .نگذاشتیم فامیل متوجه فروختن
وسايل بشوند و هرکس زنگ ميزد دست به سر ميکرديم و ميگفتیم
کردموتازهشبهاگلسازیميکردمبرایفروش.


نیستیم.دوشیفتکارمي
کمکم وضعیت زندگي روبراه شد و توانستیم يک باغچه کوچک بخريم“

(زن70ساله،بازنشسته،دارایسهفرزند،همسربازنشستهدولتي) .


شوندگانشکلهایگوناگونيداشت.برخيازپاسخگويان


بخششدرديدگاهمصاحبه
ازدستگیریوبخشیدنپولبهديگرانحسرضايتميکردندوبهايناعتقادداشتندکه

ازهردستکهبدهيازهماندستميگیری“ 

”
روآبرویناشيازپولدرجاييتوسطزنانمطرحميشودکهموقعیتمالي

اعتبا
درجه اولخوددرخطر ميبینندزيرا  هرپدریعالقهمنداست
خودرادربرابرخانواده  
تردرارتباطباخانواده خودشانسعي


دخترشرادروضعیتماليبهترببیند.زنانجوان
داشتندکهاعتبارهمسرشانراباپولحفظکنند .

”اصال از رو زدن خوشم نميآيد .دوست ندارم چانه بزنم .داشته باشم
کشموقرضنميگیرم.شدهفقطيک

ميپوشم،نداشتهباشم،منّتنمي

ماهيتویخانهداشتیموليآنراگذاشتمجلویمامانموطوریرفتار
کردمکهگفتندچقدربريزوبپاشميکني.پولباآبرویآدمرابطهدارد.

زنمکهميتوانمفالنيرابخرمو


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


اندکهخانواده خودشان،


زنان،دوستيدرارتباطباپولرادرشرايطيتجربهکرده
کردند.حفظدوستانجنبهروحيداردو

مثالًمادرشانباتعدادزيادیدوسترفتوآمدمي
امکان تجربه فضای شاد و متفاوت از فامیل و خانواده را فراهم ميکند .هزينه برای يک
دوستبامعني”تالفي“پیونددارد .
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معنای غیراخالقی پول
تجملگرايي“”،بريزوبپاش“”،غرور“،

شوندگانناهنجاریپولرادرمعانيمانند”


مصاحبه
توصیفميکردند.تجربهمعنایغیراخالقي

”نوکیسگي“”،اسرافوولخرجي“ و”تخريب“
پولبهاينمسئلهارتباطداردکهباچهکسانيودرچهشرايطماليرفتوآمدداشتهاند.

غرور و تحقیر از طرف کساني تجربه شده بود که مجبور به تعامل با ديگراني در پايگاه
اقتصادیباالبودهاند.ايرادگرفتنديگرانوالبته”ديگرانمهم“ازسبکزندگيباعثشده

زنانمیانسالبه

بودکهغرورناشيازپولراتجربهکنندوآنراجنبه منفيپولبدانند .

ترتالشميکردند تاجاييکه


دادند،امازنانجوان

توجهينشانمي

اينشکلازتحقیربي
درتواندارندسبکزندگيخودراتغییردهندتامقبول”ديگرانمهم“باشند .
نوکیسگيصفتياستکهبهديگرانياطالقميشود.کهناگهانپولدارشدهوسبک

شانراتغییردادهاند.


زندگي

هاتجمالتيشدهاند.پدرومادرسر


االندراثرسرريزناگهانيپول،زندگي
”
سحرميرود

دوندکهپولدربیاورند.پدرکله


خورند.همهمي

يکمیزغذانمي
اضافه کاری تا پول بدست بیاورد .چون بايد خرج اين تجمالت را درآورد“
(60ساله،دارای3فرزند،همسرشفوتکردهاست) .

مي بیني يکي تازه لباس خريده ولي دوباره برای عروسي خواهرش لباس
” 
ميخرد .وضعیت زندگيشون هم خوب است .شوهرم ميگويد پول را خرج

کني جاش ميآيد او هم با ولخرجي موافق نیست“ ( 30ساله ،دارای يک
فرزند،خیاط) .


گونه در معدود زناني مشاهده شد که سالهای
نگاه کالن به پول در شکل تخريب 
متعددیساکنيکشهربودهوتغییراتآنرامشاهدهکردهاند.آنهاپولراعاملتخريب

دانستند.توجهآنهابهاينتغییراتباسرمايههایفرهنگي

شهر،فضاهاوفرهنگشهریمي
و اجتماعي آنها و خانوادهشان از جمله تحصیالت و دسترسي به منابع اطالعاتي ارتباط
داشت .
معنای پول در خانه
مصاحبهشوندگان پول در خانه را با واژگاني همچون ”خرجي“”،پول تو جیبي“”،قدرت

فردی“”،عُرضه“ (توانايي زنانه)” ،عقل معاش“”،وام“”،دفع تحقیر“”،متکي به خود
بودن“”،ارث“”،مالکیت“”،مهريه“”،مهماني“”،تربیت“ و ”هديه“ توصیف ميکردند .ورود
ريفميکند.

رفتارباآن،شکلهایمتفاوتيازپولرادرخانهتع

پولبهفضایخانهوشیوه

تفاوتخرجيوپولتوجیبييکيازاينتفاوتهااست.براساستجربهزنانهنبايدمیزان
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هاکمترباشد.مادرهانسبتبهموقعیتماليشاندرخانه


خرجيزنازپولتوجیبيبچه
حساسبودندوآنراباالترازموقعیتفرزندانشانميديدند .

نشاندادنتواناييبرایزنا نارتباطمستقیميباپولدارد.زناندرشرايطمختلف
خودرااثباتکنند.آنهادراتفاقاتمختلفتوانستهاندازتوانايي

خواهندشماقتصادی 


مي
خوددرمديريتماليبهرهببرند.زنانغیرشاغلتالشبیشتریبرایاستفادهومطرحکردن
نگيباشیوه همسرانشاندرمديريتخانهشکل

اينتواناييداشتند ..تجربهزناندرهماه
ميگرفت .زنان طبقه متوسط به پايین که درآمد ثابتي نداشتند نسبت به هزينههای

شوهرانشانحساسبودندواگرمردخانوادهوسیلهنهچندانضروریراخريداریميکرد،او

رافاقدعقلمعاشميدانستند .

درمنابععلميموضوعوتعريفيازعقلمعاشوجودندارد؛امادرفهممتعارفعقل
معاشبهمعنيمديريتدرستمخارجخانوادهاستبهطوریکهازدرآمدخانوادهبتوان
پس اندازوضرورياتزندگيراتهیهکرد.عقلمعاشدونموداصليدرزندگيدارد.نخست

زنياستکهزنانبههنگامخريدانجامميدهند؛وديگریگشتنووقتگذاشتن


عملچانه
برایخريداستتاجنسموردنظررابهقیمتمناسبتربیابند.عقلمعاشبه موقعیت

اقتصادی زنان ربطي ندارد ،بلکه سبک زندگي اقتصادی است که از ديگران آموخته و به
عادتتبديلميشود .


”امروز دو کیلو پرتقال و دو کیلو سیب ميخرم ،پس فردا خیار و نارنگي
خرم،باهمنمي خرموليهمیشهچهارجورمیوهدرخانهدارماگرمهمان


مي
ازراهبرسد.هیچوقتزيادمیوهنميخرمکهخرابشود.االنکهبهاراست

تراستميگیرمو


چینموتابستانکهسبزیارزان

رومسبزیصحراييمي

مي
خشک ميکنم برای زمستان“ (زن خانهدار ،همسرش بازنشسته ،دارای 3
فرزند) .


اداره زندگي با وام تجربه  زنان کارمند بود که دسترسي به وام با کارمزد پايین

هایخانوادگيباوامکمبهره


دارباروابطخانوادگيزيادصندوق

برايشانفراهمبود.زنانخانه
جيآندرتجربهزنانيبودکه

راجايگزينآنميکردند.ورودمبلغيپولوبازپرداختتدري

تواناييمديريتدخلوخرجخانوادهرادرخودميديدند .

زنانبهآنهاميآموزدکه

بریپولخانهدارند.تجربه 

فرزنداننقشمهميدرسهم
تربیتفرزندبدونپولکاملنیستوبسیاریازامکاناتعلميکنونينیازبهصرفهزينه
هایمتوسطباسرمايه فرهنگيباالبهدلیلحساسیتبرایاينمسئله

دارند.زنانخانوا 
ده
ضعیفباسرمايهفرهنگيپايینبرای

انداززنانطبقه


کهچشم

کردند.درحالي

ريزیمي

برنامه
فرزندانشاندرحدرفعنیازهایاولیهاست .
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هديهکهدرخانهبهعنوانبَرجنامیدهميشودالزاماتوتعهداتيرابرایخانوادهبه
همراه دارد .اين الزامات برای زناني که عروس و داماد داشتند به شکل جدیتری مطرح
مي شدزيرادرشرايطاقتصادیکنونيبايدبخشمهميازدرآمدرابههديهاختصا دهند .


همسرمسطحکادوهاخیليباالاست.خیليطالکادوميدهند.

درخانواده 

”
تومنميدهند،وليآنهاکمتراز400،300

درخانواده مابرایعروسي 50

کادو نميدهند .ما با اينکه عروسي نگرفتیم ولي همه فامیل همسرم به ما
کادوهایحسابيدادند.کسيتویخانوادهآنهاازدواجکندکليکادویخوب

گیرش ميآيد .حتي اگر شده قرض کنند ،کادوی حسابي ميدهند .مدل
خصیتخانوادگيشانايناستکهبرایکادودادننبايدکمآورد“ (40

ش
ساله،کارمند،دارایدوفرزند) .


وابستگيماليبهخانوادههمسرازيکطرفراحتيخیالبابتمسا لماليرادرپي
داشتوازطرفديگراستقاللخانوادهراازبینميبردوزنمجبوربودبرایهرخرجيبه

همسرتوضیحدهد.ازطرفديگرمتکيبهخودبودنبهزناستقاللميداد،هرچند

واده
خان 
هاييراازنظرماليايجادميکرد.برخياززنانسختيواستقاللرابهوابستگي


کهسختي
ترجیحدادهبودند.زنانيمستقلدرسنینمختلفبودندوسطحتحصیالتمختلفيهم
داشتند .
پول وسیلهای برای دفع تحقیر است .زناني اين تجربه را داشتهاند که خانواده
همسرشانبابتمسا لماليآنهاتحقیرکردهبودوآنهاازتواناييزنانهشاندرمسا لمالي
برای دفع اين تحقیر استفاده ميکردند .اين تجربه زناني است که خانواده همسرشان از
روخواستارداشتنعروسيهمشأنخودبودند .

موقعیتماليبهتریبرخوردا

” يکباربانکشلوغبودوپدرومادرهمسرماينجابودن.همسرمبهپدرش
گفت:بابابهمپولبدهومنچکميدهم.باباشبافريادگفتمنازکجا

بیارم؟بااينکهخیليپولداراست.منعصبيشدموبههمسرمگفتمچقدر
کمداری؟گفتن زديکدومیلیونتومان.منهمازکمدمدومیلیونبهش
دادموگفتممنوتونداريمهروقتکارتانجامشدپولرابرگردان.جلوی
ساله،خانهدار،دارایيکفرزند) 

آنهاپولرادادمتابچزونمشان“(35


تجربه داشتنارثیهخا گروهياززناناست.گروهيارثیه خودراباهدفبرطرف

کردنمشکالتماليواردخانوادهکردهاند.اينگروهسپستالشکردندتامالکیتبخشياز

اموالخانوادهرابهخوداختصا دهند.گروهديگرديگرباارثیهخوددرفضایاقتصادی
گذاریکردهوآنرابهخانهمنتقلنکردهاند .


سرمايه
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نستندوآنراپوليميديدندکهقراراست

خودنميدا

اکثرزنانمهريهراسرمايه 

گاهپرداختنشود.زنانمطلقهکهمهريهرادريافتکرده ابودند،آنراپولمهميدر


هیچ
هايشانازمهريهگذشتهبودند .


دانستند.بعضياززنانبرایگرفتنسرپرستيبچه

زندگيمي
مالکیتدراينپژوهشبهاينمعنياستکهخانه،زمین،سهامو...بهناميکزن
کردند.زنانجوانتربیشتربه


سالاينموضوعرابهشکلجدیمطرحنمي

باشد.زنانمیان
مالکیت فکر ميکردند و در صورت شاغل بودن آن را بخشي از حق زني ميدانستند که
درآمددارد .
معنای پول در بازار
معنایبازاریپولبرایزناندر”حساببانکي“”،طال“”،زمین“و”سهام“استوهردو
پولنگاهميکردندکهاز

دارراشاملميشود.زناني بهسهامبهديده 


گروهشاغلوخانه
دانش و مهارت الزم برای سرمايهگذاری در بخش سهام برخوردار بودند و يا اينکه در
بانکيدرتجربه برخياز

اطرافیانخودافرادیبااينتخصصهاراداشتند .داشتنحساب 

زنانبااطمینانبیشتریهمراهبودگرچهسعيميکردندمبلغيپولنقدرانیزدرخانهنگه

دارند .زمینبهدلیلاهمیتاقتصادینزدبرخياززنانشکليازپولاست.پدراناغلباين
زنانبررویزمینسرمايهگذاریکردهبودند .

زنانطالقویترينشکلسرمايه

پولياست،برایهمه 

ايه 
صرفنظرازاينکهطالپ 
شود.طالسرمايهایاستکهاعتباريکزنوحتي


استکهزينتيکزننیزمحسوبمي
نشانگرموقعیتهمسرشاست.زنانيکهبهطالبهشکلزينتيآنتمايلينداشتند،سکهرا
گذاریميديدند .


شکليازطالبرایسرمايه
معنای پول در دین
مصاحبهشوندگانمعنایپولدردينرابامفاهیم”خیرات“”،عاقبتبهخیری“و”برکت“

بیانميکنند.معنایدينيپولارتباطيبادينداریپاسخگوياننداشت .

نفرتویمراسمشبودند.نميدونماون

”بابامکهفوتکردهبودحدود4000
دنیاييهستيانه،وليميديدمچقدرهمهبرايشناراحتهستند.بايدديد

چهچیزیمهماست.درستاستکهبابایمناشتباهزيادداشتوليخوب
زندگيکرد.دستبهخیربودوبريزوبپاشداشت.عاقبتبهخیریيعني
همین ،يعني وقتي تو ميرویچهار نفر بگويند خدا رحمتش کند تا اينکه
لعنتبفرستن.اوبارفتارش اعتبارکسبکرد“ (زن 32ساله،شاغل،بدون
فرزند) .
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خیراتوکسبثوابناشيازآنازنظربرخياززنان،شیوهایبودکهبهکمکآن

کندکهازايندنیارفتهاند.


کندوهميادیازافرادیمي
شخصهمآرامشروحيپیدامي
وقتيدرآمدیکهبهدستميآيدباتالشوکارهمراهباشد،برکتداردودرجایبهتری

شود.زنانيکهازبرکتپولصحبتکردند،کسانيبودندکهوضعیتماليشان


هزينهمي
خواستخداميدانستند .

بهترشدهبودوآنرانتیجه

معنای پول در بدن
معنای پول در بدن ”زيبايي“”،تندرستي“” ،عمر طوالني“ و ”شیک بودن“ است .همه
ندگانکميازيادبرایزيباييهزينهکردهاند.بیشتربودنسنزنازمرديکياز

مصاجبهشو

داليلياستکهباعثمي شودعملزيباييباهدفازبینبردنفاصلهسنيدرظاهرانجام

شود.مقايسهباوضعیتظاهریافرادهمسنيکيديگرازداليلزنانياستکهاينعملرا

دربرنامههايشانقراردارد .

دادهانديا
انجام 


قبلازازدواجبیني امراعملکردمحاالتصمیمدارمابروهايمراباالبکشم،

”
هایآينده منخواهد


هنوزفرصتنکردم.بههمسرمگفتمکهاينهاهزينه
بود.رسیدگيبهپوستوبعدهمساکشنوبرداشتنچربيشکم.منتظرم
لخودنمايينیستموليبههمسرمميگويماين

اقساطخانه تمامشود.اه

هزينهها به خاطر آبروی تو هم هست .به زيبايي اهمیت ميدهم چون

ميخواهم بچههايم مادری با چهره موفق داشته باشند .هنرپیشه سینما

توانمطوریباشمکهبچههايماحساسرضايتکنند.دخترم

نیستموليمي
وقتيآرايشميکنممنرابیشتردوستداردو

خیليبهقیافهحساساست
هابیشترمنراتحويلميگیرد“ (زن 40ساله،کارمند،دارای


تویمهماني
دوفرزند،همسرششغلآزاد) .


توجهبهتندرستيوسالمتيوارتباطآنباپولبهطورمشخصمدنظرهمهافراد
نبود .زناني با تحصیالت باالتر غذای سالم را موجب تندرستي ميدانستند و يا طوالنيتر
شدنطولعمرهکهبارفاهوتغذيهمناسبارتباطمييابد .


”تا االن چند بار هزينه درمانم را پسانداز کردم ولي جای ديگر خرج
شده است .مثل خرج مدرسه يا پسرکوچکم مرتب سرما ميخورد،
گفتمخودماشکاليندارد،بچهرادکترميبردم“ ( 25ساله،متاهل،


مي
شغلهمسرکارگرفصلي) .

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

معاشرتباکسانيکهبهظاهروپوششاهمیتمي
دنبالدارد .
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معنای پول در روان
مصاحبهشوندگان معنای پول در روان را در ”آسايش“” ،آرامش“” ،امید“” ،نگراني“ و

آرامبخشي پول برای زنان به نقش آن در بازگشايي
ميدانند .تجربه  
”اعتماد به نفس“  
شانبازميگشت؛مشکالتينظیربدهي،بیماری،مسکنو ...


هایزندگي

گره

تاحدیپولراميخواهمکهبهمنآرامشبدهدنهاينکهباعثبشود

”
امشمبهمبريزد.اينقدرپولميخواهمکهراحتزندگيکنم“ (زن

آر
ساله،خانهدار،دارایچهارفرزند،همسرشبازنشسته) .

50


داشتناعتمادبهنفسبهواسطه پولدرشرايطيتجربهشدکهزنانبهدلیلمسا ل

ديگری،ازاعتمادبهنفسپايینيبرخورداربودند.تحقیرتوسطديگرانباعثشدهبودکه
زنانپولراابزاریببینندکهباکمکآناعتمادبهنفسبهدستميآيد .


”وقتي پول ندارم اعتماد به نفس من پايین ميآيد .پول يکي از ابزاری
است که ميتوان با آن قدرت داشت“ (زن  37ساله ،شاغل ،دارای يک
فرزند،همسرشبیکار) 



نتیجهگیری
اشدردهخوشه معنايي


پژوهشيبهاعتبارروشپديدارشناختي
اينمقاله 

تحلیليافتههای 

خالصه کرده ام که آنها را با رويکرد ساختاری به مفاهیم فرد ،خانواده ،فرهنگ و حوزه
اموبهتحلیلآنپرداختهامومفاهیمومعانياينپژوهشرابااستفاده


عموميتقلیلداده
تریدستهبندیکردمتاهريکازاينمفاهیم،مسیریبرای

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

اجتماعيپولرابرایماروشنميکند .

چهاروجهيبرگزيدمکههريکزواياييازمعنای
پژوهش زلیزر يک تحقیق تحلیلي بر روی متون متعلق به سالهای قبل جامعه
آمريکاوبراساسپولخانگي،هديهوخیراتبودهاستکهمعنایاجتماعيپولراازمیان
امعه ايران
بسیارگستردهایدرج 

اينسهمقولهبیرونکشیدهاست؛امااينپژوهشحوزه 

معناييوچهارمفهومکليراشاملميشود.معنایاجتماعي

معنادردهخوشه 

شامل 52
فرد،خانواده،فرهنگوحوزه عمومياست.پژوهش

پولدراينپژوهش،برآيندچهارحوزه

حاضر با استفاده از روشها و مکانیزمهای علمي برای آشکار نمودن ابعاد پنهان معنای
اعيپولودست يابيبهجوهرآنبهنوعيازتبارشناسيدستزدهاستکهجزءجزء

اجتم
سطوحوعرصههایاجتماعيبااستفادهازروشپديدارشناسانهمورد

معنایپولرادرهمه 

تحلیلدقیققراردادهاست .
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پول يک ابزار اقتصادی است که روابط اجتماعي را شکل ميدهد و از نو تعريف
ميک ند .پول به خودی خود ،فاقد هرگونه معنا است و شیوه استفاده از آن به پول معنا

ميبخشد .در يک نگاه کلي که نتیجه تحلیل يافتههای اين پژوهش است ،پول ”ابزاری

است.پولبهعنوانيکابزارآسانسازواردروابطاجتماعيشد،مبادالتپاياپای

جامعهساز“

بخشید.پولدرسويهديگریبادادناستقاللوحقانتخابروابطرا

راسادهکردوسرعت
تغییرداد.پولباقویشدنتوانستاختیاربسیاریازکنشهایاجتماعيرابهدستگیرد.

پول،عالوهبرتهیه نیازهایاولیه ،مانندخوراک ،پوشاک و مسکن،جامعهراشکلي ديگر

کهبرروابطاثرميگذاردبلکهخودپولهمدراينفرايند

بخشید.اماتنهااينپولنیست
گیردومعناميشود .


شکلمي
پوليکهبهلحاظاقتصادیخنثياست،بهپوليخوشبختيساز،زمانمند،قدرتمند،

کیفیتهای

تواندتقريباهمه 


نیازهاوآرامبخشو...تبديلشدهاستکهمي
کننده 


برآورنده
اجتماعيراارزشگذاریکند.پولدراينفرايندپوليشدن،خودشپوليشدهاست.پول

هایمتفاوتيپیداميکند.برای


درروابطاجتماعياشکالواساميگوناگونودرنتیجهنقش
مثال دين ،پول را به صدقه ،انفاق و خیرات تبديل ميکند .در مناسک اجتماعي هديه و
عیدیپوششيبرپولقرارميدهندتابهطورمستقیمکیفیتاجتماعيبهکمیتاقتصادی

تبديلنشود .
پول از ديدگاه فردی به مثابه جريان زندگي ،امیددهنده و آرامشبخش است و
دهد.پولازديدگاهخانوادهيکياز


برد.واعتمادبهنفسمي

هرگونهنگرانيراازبینمي
عناصراصليزندگياستکهباکار،پسانداز،ارث،وام،تواناييزنانهوباداشتنعقلمعاش

شود.پولازديدگاهفرهنگارگانيبانقشکلیدیدرچهارحوزهعرف،دين،بدن


تأمینمي
واخالقاست.روابطافرادباهمديگروباجامعهراتنظیمومناسبتهایاجتماعيآنرا

آنهاقرارميدهد.پولازديدگاه

هایکنشهایانسانيراپیشروی


کندونقشه

مشخصمي
عموميبهمثابهابزارقدرتمندیاستکهياازسویدولتبهکارگرفتهميشودويا

حوزه 

دربازاراعمالقدرتميکند .
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