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 چکیده

-شناسان اقتصادی معتقدند که رشایط، ساختارها و روابط اجتامعیجامعه

های اقتصادی از جمله خرید و فرهنگی تأثیر مستقیم بر رفتارها و کنش

شناسان اقتصادی ناشی از نفوذ و تأثیر جامعهمرصف کاالها دارد. این فرضیۀ 

پذیری، رضورت همگنی با گسرتده و پیچیدۀ الگوهای فرهنگی، جامعه

فرهنگ مسلط جامعه و اهمیت قضاوت و ارزیابی دیگران، در زندگی 

شود. هدف این پژوهش، کشف تجربۀ زیستۀ اعضای هر جامعه دانسته می

نشگاه یزد از رشایط خرید و های دانشجویان افغانستانی داخانواده

اهمیت پژوهش حارض در  جامعه جدید )شهر یزد( هست.شان در مرصف

 های اقتصادی درشدگی کنشحک جهت درانداز ما را چشم کهاین است 

الگوها و ساختار اجتامعی آشکار  ساخته و توجۀ بیشرت محققان 

دید معطوف های جشناسان اقتصادی و اقتصاددانان را برای پژوهشجامعه

و از رویکرد  شدهانجامخواهد ساخت. این پژوهش با روش کیفی 

ها استفاده شده است. گرانددتیوری )داده بنیاد( برای تحلیل داده

گیری هدفمند بوده و تا اشباع نظری با پانزده خانواده مصاحبه کیفی منونه

ده شده و استفا های جایگزیناست. برای حصول اعتامد از روشادامه یافته 

ی( در قالب نشیگز وباز، محوری )های این تحقیق با سه نوع کدگذاری داده

های شش مقوله اصلی به ترتیب ذیل استنتاج شده است: سازگاری کنش

شدگی اقتصادی با رشایط و ساختارهای اجتامعی و اقتصادی، حک

های شدگی کنشهای اقتصادی در مناسبات اجتامعی، حککنش

کاری ای و دستهای زنجیرههای اجتامعی، فروشگاهایگاهپ اقتصادی در

زندگی و های اقتصادی از سبک جدید های اقتصادی، پیروی کنشکنش

های اقتصادی از قضاوت و داوری دیگران و پدیده مرکزی این پیروی کنش

های اقتصادی در الگوها و ساختاهای جامعه کنش شدگیتحقیق، حک

 بوده است.

های اقتصادی، الگوهای اجتامعی و فرهنگی، کنش: واژگان کلیدی

 های دانشجویان افغانستانی، شهر یزدشدگی، خانوادهحک

 

 

Abstract 

Economic sociologists believe that socio-cultural 
conditions, structures, and relationships have a direct 
impact on economic behaviors and actions, including 
the purchase and consumption of goods. This 
hypothesis of economic sociologists is considered as the 
result of the wide and complex influence of cultural 
patterns, sociability, and the need for homogeneity with 
the dominant culture of society and the importance of 
judging and evaluating others in the lives of members of 
any society. The purpose of this research is to discover 
the lived experience of the families of Afghan students of 
Yazd University regarding their purchasing and 
consumption conditions in the new society (Yazd 
city).The importance of the current research is that it will 
reveal our perspective in the direction of the engraving 
of economic actions in the patterns and social structure 
and will direct the attention of economic sociologists 
and economists for new researches. This research has 
been done with a qualitative method and the Grounded 
Theory has been used to analyze the data. Sampling of 
this study is purposeful and qualitative interviews with 
fifteen families have continued until theoretical 
saturation. Alternative methods have been used to gain 
trust and the data of this research have been inferred 
with three types of coding (open, axial and selective) in 
the form of (six) main categories in the following order: 
Compatibility of economic actions with social and 
economic conditions and structures, embeddedness of 
economic actions in social relationships embeddedness 
of economic actions in social bases, chain stores and 
manipulation of economic actions, following economic 
actions from the new style of life and following economic 
actions from the judgment of others and the 
phenomenon The focus of this research has been the 
embeddedness of economic actions on the patterns and 
structures of society. 
Keywords: Social and cultural patterns, economic 
actions, embeddedness, families of Afghan students, 
Yazd city. 
 

 های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزدهای اقتصادی خانوادهواکاوی کنش

 ایران زدی دانشگاهی، دانشکدۀ علوم اجتامعی، شناسجامعه ، گروهدکرتا یدانشجو  :*سید محمد فیروزی ، 

 زدی دانشگاهی، دانشکدۀ علوم اجتامعی، شناسجامعه ، گروهدکرتا یدانشجو : فاطمه پیرنهاد( ایران ،f.pirnahad20@gmail.com) 

 (sayedmohammadfirozi@yahoo.com)  *نویسنده مسئول مکاتبات:

 

 

 

http://jgk.imamreza.ac.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 49شماره   1401 زمستان

 2 

 

ش
کن

ی 
او

واک
ی

اد
ص

اقت
ی 

ها
… 

 مقدمه

ها یکی های اقتصادی خانوادهمرصف و کنشامروزه، سبک

شناسان اقتصادی و از مباحث مهم در میان جامعه

مدرن با ارائه شناسان پستاقتصاددانان است. جامعه

ای شدن بازار، مرصف اختصاصی، هایی همچون تودهفرضیه

پیروی تولید از  جمعی وافزایش تقاضا و مرصف و هویت

دهند که توجه بسیاری به نحوه و چگونگی مرصف، نشان می

-Lash, 2013: 39چگونگی مرصف معطوف شده است )

و نفوذ  تأثیر برشناسان اقتصادی همواره (. جامعه42

های اقتصادی افراد تأکید ها و روابط اجتامعی برکنشپدیده

بنابراین، (. 126-127: 1395دارند )سوئدبرگ و گرانووتر، 

های افراد و ها یا فعالیتمرصف و خرید ازجمله کنش

روابط، ساختارها و الگوهای  تأثیرها است که تحت خانواده

اجتامعی قرار دارد. الگوهای فرهنگی، ساختارهای 

پذیری افراد، انتظار جامعه از همنوایی و اجتامعی، جامعه

فتارهای دهد که جامعه بر عمق ر همگن بودن افراد نشان می

اقتصادی ما ازجمله خرید و مرصف حضور دارد. الگوهای 

ها رصف محدود به خوراک و مرصف و خرید افراد و خانواده

شوند، بلکه نحوه و میزان مشارکت افراد در پوشاک منی

هایی های مختلف اجتامعی مصارف و هزینهها و شبکهگروه

ها در مجالس را به دنبال دارد. حضور و غیاب افراد و خانواده

ها، دادن هدیه و امثال آن و محافل دیگران، اعیاد، مهامنی

بستگی به میزان و کیفیت روابط اجتامعی و مقدار 

گذاری اجتامعی ما دارد. به قول پیر بوردیو رسمایه رسمایه

گذاری دارد. ها نیاز به رسمایهاجتامعی هامنند سایر رسمایه

هایی همچون عالوه بر هزینهگذاری اجتامعی بنابراین، رسمایه

وقت، نیاز به هزینه و رسمایه مادی دارد که مستقیامً با 

گیرد )کوشانی، ها ارتباط میمرصف و خرید افراد و خانواده

1388 :19.) 

و  الگوها برشناسان اقتصادی عالوه از دیدگاه جامعه

های اقتصادی ساختارهای اجتامعی و فرهنگی، کنش

نیاز و نیز ارزیابی و قضاوت دیگران  ازجمله مرصف، احساس

و رضورت همگنی با فرهنگ جامعه نیز حائز اهمیت است. 

از دیدگاه اقتصاددانان اوضاع و رشایط اقتصادی همچون نرخ 

رکود و تورم، موازنه عرضه و تقاضای کاالها، تبلیغات 

بازرگانی، تولید ناخالص ملی و امثال آن نیز بر سبد و الگوی 

(. از سوی دیگر، 90: 1380تأثیر دارد )فریدمن، خرید افراد 

تغییرات مکانی، اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی و... به ایجاد 

گردد مینجر مهای مختلف زندگی  یا انتخاب سبک و روش

ها و (. با توجه به دیدگاه40: 1400و اقالطیفی،  )محمودی

شود تا تفاوت پژوهش کیفی تالش می نیا درنظریات فوق، 

گوها، ساختارها و فرهنگ جامعه ایران )شهر یزد( رشایط، ال

و الگوی مرصف  های اقتصادیو جامعه افغانستان بر کنش

های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد به بررسی و خانواده

مطالعه کیفی گرفته شود. این درحالی است که مشرتکات 

ان عمیق فرهنگی و اجتامعی میان دو جامعه ایران و افغانست

ها و رود که این مشرتکات روی ذائقهوجود دارد و انتظار می

های اقتصادی مردمان دو ملت نیز تأثیر ژرفی نیز داشته کنش

(. مشرتکات تاریخی و متدنی نیز 1401، باشد )فیروزی

زندگی مشابهی را ایجاد و استمرار ها و سبکعالیق و ذایقه

هرات  زندگی مردمان. این مشرتکات در سبکدهدمی

های رشقی ایران به وفور خود را نشان افغانستان با استان

م از ایران جدا به 1950دهد، زیرا هرات در اواخر دهۀ می

(. 64: 1397الجی و همکاران، افغانستان ملحق شد )جوان

نحوی این مشرتکات و پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی به

ل مالحظه داشته روی اقتصاد و تجارت دو کشور نیز تأثیر قاب

پنجم واردات م، یک2017م تا 2015است، چنانچه از 

های مشرتک میان ئقهگر ذااز ایران بوده و این نشان افغانستان

 (.72: 1397، زهیدو ملت ایران و افغانستان است )یوسف

بررسی تغییرات در بنابرین، پژوهش حارض در پی 

های نوادهخا های اقتصادیمرصف و تغییرات در کنشسبک

ورود به  است که در پی دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد

یک جامعه جدید )شهریزد( حاصل شده است. در این 

کنندگان تحقیق از تغییرات در پژوهش، فهم مشارکت

های اقتصادی شان ناشی از الگوها و الزامات فرهنگی کنش

دگان شوناین مصاحبهگردد که و اجتامعی بررسی و تحلیل می

کنند و به سال در شهر یزد زندگی می الی سه بین دو

ها و روابط فرهنگی و اجتامعی این جامعه عادت ساخت

 .اندکرده

الگوها و رشایط فرهنگی و اجتامعی بررسی و تحلیل نفوذ و 

، خرید و مرصف های اقتصادی ازجمله سبکجامعه برکنش
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شناسان اقتصادی شدگی جامعهآزمون نظریه حک درصدد

شدگی گیرد. رد و تأیید نظریه حکازجمله گرانووتر نیز قرار می

و از سوی دیگر میزان حضور جامعه بر زندگی  سوکدر ی

 را آنها اقتصادی روشن خواهد شد، چیزی که بسیاری

ها و الگوهای اجتامعی و کم گرفته و نقش ارزشدست

دهند. رنگ جلوه میفرهنگی را در زندگی اقتصادی کم

، جامعه ایران )شامل بومیان و مهاجران( با انواعی از امروزه

کم کنند که دستنرم می وپنجهدستمشکالت اقتصادی 

بخش آن ارتباط با نظام اقتصادی کشور ندارد و بایست 

ها و الگوهای اجتامعی و فرهنگی های آن را در ساختریشه

 ،کهاصلی عبارت است از این سؤالوجو کرد. جامعه جست

چه  ،ر رشایط و الگوهای اجتامعی و فرهنگی جدیدورود د

ها و چگونه وارد های اقتصادی خانوادهتغییراتی را در کنش

های فرعی عبارت است از:  سؤالکند؟ همچنین می

های دانشجویان گرایانه خانوادههای مرصفکنش

افغانستانی در سبک جدید زندگی چگونه است؟ تغییرات 

تانی های دانشجویان افغانسخانوادههای اجتامعی در پایگاه

های اقتصادی شان داشته است؟ چه نفوذی روی کنش

های اقتصادی قضاوت و داوری دیگران چگونه در کنش

ای( چگونه های زنجیرهها  حضور دارد؟ بازار )فروشگاهخانواده

 کند؟کاری میها را دستهای اقتصادی خانوادهکنش

 پیشینه پژوهش

بررسی نقش عوامل با عنوان  پژوهشی راشیری و همکاران  

اجتامعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مرصف خانوارهای 

روش  با تحقیقاین اند. انجام داده شهری و روستایی ایران

عات هزینه و درآمد خانوارهای طال بر ابا تکیهو  تحلیل ثانویه

شده  انجام ش1363-1392 رهشهری و روستایی طی دو 

های مهمی دهد که تفاوت. یافته این مقاله نشان میاست

های شهری و روستایی در الگوی مرصف در میان خانواده

ها ناشی از ساختارها و الگوهای وجود دارد. این تفاوت

متفاوت اجتامعی، فرهنگی و جمعیتی دو منطقه است. 

تحلیل عبداللهی و مرادی پژوهشی را با عنوان 

 الگوهای مرصف در بین ساکنان شهر تهران شناختیجامعه

صورت پیامیشی و از طریق اند. این پژوهش بهانجام داده

ساکنین شهر  15-45نفر بین سنین  410پرسشنامه در میان 

دهد های این پژوهش نشان میتهران انجام شده است. یافته

های اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی همچون توزیع که پدیده

مراتب نظام قرشبندی و طبقات اجتامعی سلهافراد در سل

دهد. به این معنا که الگوهای مرصف و خرید را شکل می

تأثیر مستقیم نظام قرشبندی  تحتمرصف و خرید افراد 

اجتامعی است. نظرپورکاشانی و همکاران پژوهشی را با 

ی الگوها برخانواده و الگوی مرصف؛ تحلیلی کیفی  عنوان

اند. انجام داده ی سبک زندگیهاهینظر برخرید مبتنی 

 رفتاردهد که دو دسته از عوامل بر نشان می شانیهاافتهی

. عوامل 1است.  رگذاریتأث کنندهمرصفو تصمیم  دیخر

های شخصیتی، درونی )فردی( همچون باورها، ویژگی

هنجارهای فرهنگی، ) یرونیب. عوامل 2. هازهیانگ و هاارزش

ی مرجع و عوامل موقعیتی(. هاگروهاجتامعی،  راتیتأث

 یبررسدار و محمدی شکیبا پژوهشی را با عنوان معدن

مرصف در جامعه و نقش رسانه  یالگوها دربارهنظرات مردم 

وه یق كه به شین تحقیا در اند.انجام داده هادر اصالح آن

 18شهروندان از  نفر 849با صـورت گرفته است  یشیمـایپ

 عنوانبه یاچندمرحله یاخوشه به روش یتهران یسال به باال 

 یسنجش نظر آنان درباره الگو  یق انتخاب و برایمنونه تحق

 ،ساخته محققاز پرسشنامه  آنمرصف و موضوعات مرتبط بـا 

 یکی از که دهدیمنشان  شانیهاافتهی اند.کردهاستفاده 

حسادت  شیوه زندگی مردم شدن یل تجمالتیترین دلمهم

ت. واضح است که چشم و همچشمی از میان مردم اس

الگوهای فرهنگی و اجتامعی است که سبب افزایش هزینه 

زاده و زندگی، خرید و مرصف زیاد شده است. محتشم

 بر فرایند خرید رگذاریتأثعوامل  عنوانامیدی تحقیقی را با 

 کنندهمرصفپژوهش نشان داد که  این نتایجاند. انجام داده

ناچار به خرید است و خرید او مستلزم  نیازهایشبرای رفع 

ست و ا موجود در دسرتس او یهانهیگزشناخت و ارزیابی 

با توجه به این مسائل نسبت به خرید اقدام  کنندهمرصف

کند که این خرید ممکن است تحت تأثیر رشایط مختلف می

های ها و گزینهها درباره مارکقرار گیرد. اولین شناخت

گیرد کننده شکل مینواده در رفتار مرصفمختلف خرید از خا

های محیطی و با در معرض قرار گرفنت محرک به تدریجو 

هایی که عضو یابد و تحت تأثیر گروهخارجی تغییر شکل می

به  توجه باکند و و یا درکی که از پیرامون خود می ستا هاآن

کند و سبک زندگی که طبقه اجتامعی که در آن زندگی می
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 اقتصادیدر سطح  .یابدتغییر می ،د برگزیده استبرای خو 

بر تغییرات ترتیبات نیز، تغییرات میزان مرصف با تکیه خرد

. نتایج تحقیقات شودمیزندگی و ساختار خانوار تبیین 

های خانوار در الگوی مرصف نقش ویژگی زمینه در گرفتهانجام

ابعاد مختلف آن  در دهد که ساختار خانوارخانوار نشان می

نظیر ترکیب سنی بر میزان مرصف کل و میزان مرصف در 

، همکاران و)شیری  مرصفی تأثیر معنادار دارد یهابیترک

1394 :4.) 

 روش پژوهش

 ینظر  رویکرد از استفاده با و یفیك كردیرو حارض با پژوهش

 پژوهش نیا شده مطالعه است. جامعه شده اجرا ادیبن داده

 دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد هستند.های خانواده

 سال سهدانشجویی که از دو تا  خانواده 15با  پژوهش، نیا در

شده  انجام کنند، مصاحبه کیفیدر شهر یزد زندگی می

 است. هدفمند یر یگمنونهبر مبنی یر یگاست. منونه

 ینظر  و هدفمند عمدتاً  یفیك یهاروش در یر یگمنونه

 انتخاب هدفمند صورتبه را یموردهای یعنی است،

 .باشند داشته یآگاه ما موضوع طهیح در كه میكنیم

 شد حاصل ینظر  اشباع كه ادامه دادیم ییجا تا را یر یگمنونه

 یهامقوله و میمفاه گر بهید مصاحبه دادن ادامه با و

 مصاحبه، هر لیتحل و یكدبند ،یگردآور  با م.دینرس یدیجد

 شد.یم گرفته میتصم یبعد اطالعات یگردآور  یبرا

 زددانشجویان افغانستانی دانشگاه ی شوندگانمصاحبه

از جامعه افغانستان  دشانیخرکه تفاوت سبد  هستند

های نسبت به جامعه ایران )شهر یزد( با توجه به تفاوت

فرهنگی دو جامعه افغانستان و ایران سنجیده -اجتامعی

با مشورت  ها کیفی بوده و سؤاالت عمومیشود. مصاحبهمی

های گردیده بود. داده بندیاستادان دانشگاه تهیه و چارچوب

 ، ثبت گردید.شوندگانمصاحبهبرآمده از مصاحبه با توافق 

 هایپاسخ تیفیك و عالقه به بسته هامصاحبه

 و ساعت كی تا یک ساعت نیب هركدام کنندگانمشارکت

 از هاداده لیوتحلهیتجز یبرا د.یانجام طول به قهیدق سی

مرحله،  سه شامل كه شد استفاده ینظر  یکدگذار 

                                                           
. در اعتامدپذیری یک تحقیق کیفی معیارهای زیادی وجود دارد که 1

های در مالک هاتفاوتبه دو دسته کالسیک و جایگزین با 

اعتامدپذیری در میان محققان وجود دارد. در این پژوهش از 

 ینشیگز یكدگذار  و یمحور  یكدگذار  باز، یكدگذار 

 جمله به جمله را مصاحبه هر ابتدا كه صورتنیبد شود.یم

 مطالعه یكاف دقت با و مرتبه نیچند طوربه سطر به و سطر

 ،درواقع م.یكرد میتقس ییمجزا یهابخش به را هاداده و

 هاگزاره و یبندطبقه ییمعنا یواحدها اساس بر را هاتعبار

 یمعنا كه مفهوم كی گزاره هر یبرا سپس م.یكرد استخراج را

 یبندطبقه اصل، م. دریكرد انتخاب ردیبرگ در را گزاره یكل

 در م.یداد انجام میمفاه دادن اختصاص یبرا را عبارات

 و داشتند یخوانهم گریكدی با كه یمیمفاه یبرا بعد، مرحله

 به كه یتعامالت یحت و ایاش ع،یوقا رخدادها، بودند، مرتادف

 میكرد انتخاب مقوله كی داشتند مشابهت یمفهوم لحاظ

 باشد. مرتادف و مشابه میمفاه یكل یمعنا رندهیدربرگ كه

و  شد یبررس دقتبه یفرع یهامقوله انیم روابط سپس،

 منزلهبه دهد، پوشش را یفرع یهامقوله همه كه مقوله، كی

 به ن،یبنابرا شد. انتخاب مصاحبه هر یبرا یاصل مقوله

ابتدا مطالعه جمله به جمله هر مصاحبه، سپس  بیترت

استخراج گزاره و انتخاب مفاهیم، در مرحله بعد انتخاب 

های انتخاب مقوله اصلی انجام شد. مقوله تیدرنهامقوله و 

و یک هسته  داده قراراصلی هر مصاحبه را در یک ترتیب 

را پوشش دهد  هامصاحبههای اصلی مرکزی که همه مقوله

 ریسابا  شدهانتخابو در بربگیرد، انتخاب شد. هسته مرکزی 

 .1دارد قرار داریمعنی فرعی در ارتباط و پیوند هامقوله

 مالحظات  نظری

از مرصف  یشناسان وقتشود جامعهچنانكه مالحظه می

 یگد زن سبک برشرت درباره نقش مرصف یب ،ندیگوسخن می

ها و جوامع ان افراد، گروهیدر م یهای مرصفو تفاوت رفتار

مرصف و  یر یگمؤثر بر شكل یاجتامعهای عاملو گوناگون 

كنند و برخالف مرصف بحث می یآثار اجتامعرسانجام 

 مرصف ینیبشین و پییبر تب توجهشاناقتصاددانان كانون 

(. 130: 1388)موسایی،  ستی( نیازلحاظ كمویژه به)

الگوی مرصف خانوار موضوعی چندبعدی است که 

مختلف اقتصادی و ی کردهایرو برهیتکتحقیقات مختلف با 

الگوی مرصف  زاتیمتا وها . تفاوتاندپرداختهاجتامعی به آن 

 یچندبعدتناسب موضوع و روش،  همچونمعیارهای جایگزین 

 استفاده شده است.ی دامئی، استقرای تحلیلی و مقایسۀ ساز 
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رویکردهای با برخی  هافراد جامعه از موضوعاتی بوده است ک

 بر،و  ،ریات بوردیو، وبلننظ همچونشناختی نظری جامعه

اند. تحقیقات مختلف به آن پرداخته ، آدرنو و هورکهایمروارد

های اقتصادی بر نظریات مذکور به بررسی نقش ویژگیبا تکیه

اشاره دارد )شیری و و اجتامعی در سطح فرد و خانوار 

 .(2: 1394همکاران، 

 ع مطرحید و توزیهدف تولدر جایگاه بر اینکه افزون مرصف 

دیگر بر  یتوجهقابلاثر آن،  راتییحال تغاست درعین

انداز، د، پسیسطح تول مانند یكالن اقتصاد یرهایمتغ

در  یمتعددهای عاملو تورم دارد.  یكار یاشتغال، ب

دخالت دارد كه  یامرصف در هر جامعه یالگو  یر یگشكل

ده مرصف یپد(. 144)هامن:  ها فرهنگ استترین آنمهم

 یاز سو  م1899بار در نیشناسان نخستن جامعهیدر ب

وبلن در كتاب با  شتاینآمریکایی به نام تور  شناسجامعه

رصف متظاهرانه( مفهوم )مـن یا عنـوان طبقـه مرفـه مطـرح شـد

 یو ضـرور  یـاتیح یازهای، فراتر از نیدار هیدر جوامع رسما

همچون غذا، رسپناه و پوشاك است و شامل  یشـخص

باارزش و تجملی  یاز كاالهـا یانـه و عمـوماستفاده متظاهر 

به نظر (. 153: 1389شکیبا، دار و محمدیشود )معدنمی

مرصف بسیار، آسائی تن کاال ازحدشیبزیاد و  شیمناوبلن، 

ها هستند كه انسان بلندپایگی یر، منادهـایچشمگ

در چـشم همسایگانشان، برتر جلوه كنند و در  کوشندمی

قائل شـوند. طبقـه مرفـه  یـشرت یز ارزش بیخود ن یضمن، برا

قـرار دارد.  ین مرتبه سـاخت اجتمـاعیباالتر رازلحاظ اعتبار د

نوع ن طبقه، یا یارزش یارهایو مع ین، آداب زنـدگیبنـابرا

تر تا آنجا که کند. طبقات پایینهنجار آنان را تعیین می

 طبقه باالتر از خودشان را الگو قرار یتوانند سبك زندگمی

كنـد ین مین طبقه برتر است كه معیدیگر، اعبارتبه ددهنمی

و  یعنوان سـبك آراستگرا به یوه زنـدگیجامعـه كـدام شـ

فـه آن اسـت كـه بـا ارائـه یز وظیرفت و نیز خواهد پذیافتخارآم

ن و یتریخوب را در عال یراه و روش مطلوب، سبك زندگ

 (.138: 1383)وبلن،  ن شكل آن رواج دهدیتریرمانآ 

 یعنوان مفهوم سبك زندگشرت از مرصف بهیز بیماكس وبر ن 

استفاده كرده و آن را همراه باسواد و شغل منبع منزلت 

. ازنظر ماکس وبر، مرصف رابطه مستقیم با داندمی یاجتامع

های اجتامعی افراد دارد. او معتقد بود که طبقه پایگاه

اجتامعی که ناشی از میزان متلک ثروت است، قدرت 

خورد و سیاسی که با عضویت در احزاب سیاسی گره می

های اجتامعی پیوند دارد، ساخته حیثیت که با پایگاه گروه

 (. بنابراین، الگوهای مرصفی76: 1373شود )تامین، می

مراتب نظام قرشبندی اجتامعی و افراد در پرتو سلسله

د در هریک از یک سه وجهی پایگاه اجتامعی جایگاه افرا

 ارتباط دارد.

شناسانی ترین جامعهبوردیو از مهم بیان داشت،شاید بتوان 

الگوی مرصف و متایزات اجتامعی توجه طه است که بر راب

کمیت و کیفیت  اها ببوردیو، انسان داشته است. به باور ویژه

تشخص  قکنند و از این طریمرصف، خودشان را تعریف می

داشت تا تحلیل کند که چگونه  نظر دریابند. بوردیو می

ویژه طبقات اجتامعی و اقتصادی از میان های خاص بهگروه

گیرند تا روش های مرصفی را به کار میال سایر چیزها، انواع کا

زندگی مجزای خود را مشخص کنند و خود را از دیگران متامیز 

چگونگی ترکیب مرصف  واز دید بوردیو میزان مرصف  .سازند

تبلوری از موقعیت اقتصادی و اجتامعی متامیز او در جامعه 

و در كتاب یبورد (.7: 1394، همکاران و)شیری  بوده است

اختصاص  یخود را به سبك زندگهای بحثن یشرتیب زیمتا

ل مرصف یتحل یبرا یمحكم یان نظر یكه بنکوشیده داده و 

د مردم هامن اندازه كه یجد یایدر دن اوطبق نظر  .آوردپدید 

 برحسب ،شوندمی یابیدشان ارزیت تولیظرف یبر مبنا

فراتر  یز یو مرصف را چ شوندمی یابیت مرصفشان ارزیظرف

مرصف را  یداند و الگوهاانسان می یستیهای زاز خواسته

، )باكاك كندیم یتلق یهای زندگن بروز سبكیتریاصل

 .(129: 1388نقل از موسایی،  به ،99: 1381

دهد. اگر بر واره را به سلیقه ربط میعادت، متایز بوردیو در

از نظر بوردیو، به  .گیردچرایی درمنیورس سلیقه هیچ چون

های سلیقه در ساختارهای عمیق و خاطر این است که بنیان

واره، بوردیو قادر است زیرین قرار داد. با کمِک مفهوِم عادت

ای که به سلیقه مربوط رکردارهای ظاهراً داوطلبانهتا زی

دار ربط دهد. طبقۀ رسمایه یشود را به کالن ساختارهامی

لوح دانسنت تر از آن، بوردیو این کار را بدوِن سادهمهم

دهد. ها از آزادی انجام میکنشگران یا توهم خواندِن تجربۀ آن

های ابانتخ ۀمثابتواند بهمرصف، از این دیدگاه می

ای دیده شود که برای سبِک زندگی راهربدی است و آگاهانه
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زمینۀ غالباً ناخودآگاِه ها را مقارن پسکننده آنمرصف

های طبقه را وارهگزیند که خصیصۀ عادتهایی برمیسلیقه

وقت چنین رویکردی هرحال، بوردیو هیچبه. در خود دارند

مستقلی را در حوزۀ میداِن  زیرادربارۀ مرصف را بسط نداد، 

کنندگان هیچ جایی مرصف تشخیص نداد و خالقیِت مرصف

های او نداشت. گرایش او به این است که مرصف را در طرح

های اقتصادی بداند، لذا هر تجربۀ مراتببازتابی از سلسله

ای که با این نگاه در تعارض باشد را نوعی آگاهی فعاالنه

 (.49-51: 1390)محمدی،  بیندکاذب می

 صنعت فرهنگ تحت عنوان یامر در مقالهیآدورنو و هوركها

 هایمحصول یساز در همگن یفرهنگ هایر ییبه نقش تغ

مفهوم صنعت فرهنگی نخستین بار . پرداخته است یفرهنگ

 ارائهآملانی  یاجتامع پردازهینظردو این م توسط 1930 ۀدر ده

در ابتدا صنایع فرهنگی را دشمن جامعه خواندند؛  هاآنشد. 

آثار سوء و  توانستیمبه این دلیل که محصوالت این صنایع 

اما امروزه  ،بر فرهنگ جامعه داشته باشد یر یناپذجربان

 شامریبصنعت فرهنگی یک مفهوم روشنگر است که 

برآمده از ذوق و خالقیت  یرمادیغ یهانشانهایده، ُمناد و 

و به رستارس  آوردیدرممادی  یهافرآوردهافراد را به شکل 

ازنظر (. 56: 1385 ،فر و علوی)ملکی کندیمجهان صادر 

های و دستگاه هارسانه، این پارادایم علمی، نظرانصاحب

وسو سمتاطالعات جمعی در رونق فرهنگ کاالیی شده و 

های عمده دارد. مکان گرایی نقشی مرصف و مرصفده

شناسان فرهنگی بوده های جامعهمرصف نیز یکی از دغدغه

 است.

 های پژوهشیافته

 ل شده است:یاز سه مؤلفه تشك یامرصف هر جامعه یالگو 

ب كاالها و یترك. 2. سطح مرصف كاالها و خدمات. 1

 یكاالها و خدمات مرصف. چگونگی 3. یخدمات مرصف

ی از الگوهای بنددستهاین به (. با توجه 43: 1390)فتاحی، 

، سؤاالت مصاحبه در پرتو این الگوها مطرح جامعه هرمرصف 

ی باز، هایکدگذار گردیده بود. مقوالت اصلی که بعد از 

: باشدیماست، قرار ذیل  آمدهدستبهمحوری و گزینشی 

های اقتصادی با رشایط و ساختارهای سازگاری کنش

های اقتصادی در شدگی کنشعی و اقتصادی، حکاجتام

 های اقتصادی درشدگی کنشمناسبات اجتامعی، حک

کاری ای و دستهای زنجیرههای اجتامعی، فروشگاهپایگاه

های اقتصادی از سبک های اقتصادی، پیروی کنشکنش

های اقتصادی از قضاوت و زندگی و پیروی کنشجدید 

 داوری دیگران.

های اقتصادی با رشایط و ساختارهای سازگاری کنش

اجتامعی و اقتصادی 

های اقتصادی با رشایط و ساختارهای اجتامعی، مقوالت فرعی و مفاهیم مرتبط با آنسازگاری کنشمقوله اصلی: : 1جدول   

 ساختارهای اجتامعیهای اقتصادی با رشایط و مقوله اصلی: سازگاری کنش

 مفاهیم

های تورم، تحریم، نداشنت درآمد، عدم انطباق در ساختارهای اقتصادی، ناامیدی از حامیت

، بیگانه شمردن شدن کاالهای اساسی در برخی مواقع یاب شدن برخی، کماجتامعی و اقتصادی

عدم رواج ، انداز و مقتصد بودن جامعه میزبانفرهنگ پستوسط ساختارهای اجتامعی، 

الحسنه، آشفتگی اقتصادی، ناامیدی عمومی از وضعیت اقتصادی و وبستان در قالب قرضهبده

 ها در حد گفتامن عمومی.وجود نارضایتی

 مقوالت فرعی

اعتامدی نسبت ، بیترس از نیازمند شدن

، ترس از عدم به وضعیت اقتصادی

دریافت حامیت اقتصادی )قرضه(، 

و تطابق با سازگاری با وضعیت موجود 

 انداز آینده.چشم

های تحقیق یکی از موضوعات اصلی استنتاج شده از داده

الگوی مرصف تابع رشایط اجتامعی و اقتصادی  کهاست  این

های شوندگان بر این نظر بودند که کنشاست. همه مصاحبه

با رشایط اجتامعی و اقتصادی جامعه ایران  اقتصادی شان را

ها معتقد )شهر یزد( سازگار کرده و چارۀ جز آن نداشته اند. آن

بودند که الگوهای مرصفیشان از جامعه افغانستان تا محل 

)شهر یزد( تفاوت چشمگیر کرده است.  شانیزندگجدید 

بخشی از این تفاوت ناشی از ساختارهای اجتامعی و رشایط 

ی خودشان و رشایط کلی جامعه ایران است. عی ویژهاجتام

ها بدین نظر بودند که رشایط اجتامعی جامعه ایران با آن

اعتامدی، ترس و ناامیدی نبست به وضعیت فضای بی

گیری خرید و اقتصادی همراه است. این رشایط تصمیم
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مرصف ما را نیز تحت شعاع قرار داده است و ما نیز از حیث 

س از احتیاج کاالها، سبد خریدمان را کاهش احتیاط و تر 

کنید حتا خودی  نگاه: »گویدساله می 34ایم. حسینی داده

ها اوضاع  اقتصادی شان خوب نیست ما که هیچ. ایرانی

مجبوریم با احتیاط مرصف کنیم. رشایط را درک کرده هزینه 

از سوی دیگر رشایط اقتصادی «. ۀ نیستکنیم. چار می

روز به، رکود و افزایش نرخ تورم روزهامیتحرجامعه ایران از اثر 

رسد، قیمت کاالها می نظر بهرو به وخامت گذاشته است. 

رود و این گرانی فزاینده کاالها نیز باال می روزافزونصورت به

. از کاالهای سبد خرید گذاشته است کاهش بری عمیق ر یتأث

به دلیل ترک  شوندگانمصاحبهسوی دیگر تعدادی زیادی از 

وابسته به سایر اعضایی  شتشانیمع، امرار اشتغالشانگفنت 

شان است. نداشنت شغل و درآمد، نیازهایشان را نیز خانواده

 29محدود و سبد خریدشان را کوچک ساخته است. فائزه 

یم اینجا مان را از دست داددرآمد قبلی»گوید: ساله می

آمدیم تحریم و تورم کمر اقتصاد اینجا را شکسته و هر روز 

ها باالتر میره در چنین حالتی مجبوریم که نان خود را قیمت

، نصف کرده و برای فردای خود آمادگی داشته باشیم. منیشه

رشایط اقتصادی اینجا خریدهای ما را به حداقل  واقعاً 

این است که نیازهای  های تحقیق مبیندرکل داده«. رسانیده

ها و الگوی خرید و مرصفشان در جهت رشایط خانواده

ها و افراد این اجتامعی و اقتصادی قرار گرفته است. خانواده

اقتصادی، -انعطاف را دارند که نظر به رشایط اجتامعی

نیازهایشان را محدود یا گسرتده بسازند.

 های اقتصادی در مناسبات اجتامعیشدگی کنشحک

 های اقتصادی در مناسبات اجتامعی، مقوالت فرعی و مفاهیم مرتبط با آنشدگی کنشحکمقوله اصلی: : 2جدول 

 های اقتصادی در مناسبات اجتامعیشدگی کنش: حکمقوله اصلی

 مفاهیم

، فقدان مشارکت های اجتامعینداشنت روابط اجتامعی با جامعۀ میزبان، عدم عضویت در گروه

)شادی یا عزا(، نداشنت رقابت با همسایگان، عدم وجود  در مجالس عمومی

، عدم انطباق در ساختارهای اجتامعی و رنگ بودن اعیاد مذهبی، کمهاچشمیوهمچشم

هویتی و ناشناختگی  و عدم احساس فرهنگی، تصور دیده نشدن توسط مردم و همسایگان، بی

 مهم بودن در مناسبات اجتامعی

 مقوالت فرعی

اجتامعی و استقالل در کاهش فشار 

، کاهش روابط های اقتصادیکنش

های اجتامعی و استقالل در کنش

 چشمیوهم، حسادت، چشماقتصادی

های این تحقیق مهم و اساسی که از داده مقوالت ازیکی دیگر 

ها این است که الگوی خرید و مرصف خانواده آمدهدستبه

حک شده است.  یاجتامعدر مناسبات و روابط 

های دانشجویی که فاقد روابط و مناسبات اجتامعی خانواده

ی روابط اجتامعی جامعه هاشبکه وها و عضویت در گروه

ایران )شهر یزد( هستند، الگوهای خرید و مرصفشان نیز 

بدین نظر بودند که در جامعه ها . آناست کردهتفاوت 

های مختلف اجتامعی افغانستان به دلیل عضویت در گروه

و دخیل بودن در مناسبات و روابط اجتامعی سبد خرید و 

اشرتاک در  مثالًگسرتده و زیاد بوده است.  مرصفشان

های عروسی، محافل و مجالس عمومی، رشکت در مراسم

مطابق به  ازیموردن ها و امثال آن کاالهایاعیاد، مهامنی

. حسادت )چشم شدیمالگوهای فرهنگی و اجتامعی تهیه 

های اجتامعی بخشی چشمی( با سایر اعضای گروهو هم

داده است. عمده از کاالهای سبد خریدشان را پوشش می

یعنی سبد خریدشان تابع روابط و مناسبات اجتامعی بوده 

د و مجالس غم اینجا در عی»گوید: ساله می 32است. اسد 

، به مهامنی کسی منیریم و و شادی مردم اشرتاک نداریم

کنیم اصالً هرچی بخوریم و هرچی کسی را مهامن هم منی

گیره و به کسی اهمیت هم نداره! بپوشیم کسی خرده منی

کنیم. اما در هرچی دوست داریم همون را مرصف می

ویم و رنگ مردم شافغانستان اینطوری نبود مجبور بودیم هم

اشرتاک  «.سالیق دیگران در خرید و مرصف ما تأثیر داشت

های این تحقیق اذعان کردند که در محل جدید کننده

)شهر یزد( در این محافل و مجالس، مهامنی و  شانیزندگ

امثال آن به دلیل نداشنت روابط اجتامعی با همسایگان و 

، بخشی عمده از کاالهای سبد شانیهایامحلههم

ان حذف شده است. در محل جدید زندگی، خریدش

ی مرصف و قضاوت و ارزیابی مردم و همسایگان از نحوه

دهد که مهم نبوده است. این نشان می شانیبراخرید، 
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ما در روابط اجتامعی ما بخشی عمده از کاالهای مرصفی 

حک شده است و هرچه میزان و درجه روابط، تعامل و 

های ا سایر اعضا و گروهفرهنگی ما ب-مناسبات اجتامعی

های اجتامعی عمیق و گسرتده باشد، به هامن پیامنه کنش

اقتصادی ما از آن پیروی خواهد کرد.

 های اجتامعی پایگاه های اقتصادی درشدگی کنشحک

 ، مقوالت فرعی و مفاهیم مرتبط با آنهای  اجتامعیپایگاه های اقتصادی درشدگی کنشحکمقوله اصلی: : 3جدول 

 های اجتامعیپایگاه های اقتصادی درشدگی کنشمقوله اصلی: حک

 مفاهیم

، رضوریات و نیازهای های مهم اجتامعی، بیگانه بودن، احساس نداشنت پایگاهدانشجو بودن

توجهی ، بیگرایانه از دانشجودانشجو، وضعیت دانشجویی و مقتصد بودن، عدم انتظارات مرصف

 .حداقلی در دوران دانشجویی، قبول کردن زندگیگرایی و مردود دانسنت مرصف

 مقوالت فرعی

های ضعیف اجتامعی و احساس موقعیت

، های مقتصدانه، پیروی از کنشاقتصادی

تغییر در سبد خرید و تغییر در الگوی 

 مرصف.

های این تحقیق ز دادهی مهمی که اهامقوله ازیکی دیگر 

های اقتصادی در استخراج شد، این است که کنش

های اجتامعی حک شده و براساس موقعیت و پایگاه

سازند. شان را سازگار مینیازها و مرصف های خودپایگاه

 گاهشانیجای از درجه متأثرها کاالهای سبد خرید خانواده

 -عیمراتب اجتامعی و موقعیت اجتامدر نظام سلسله

های مصاحبه با اشرتاک کنندگان است. داده شانیفرهنگ

ها این تحقیق نشان داد که با توجه به دانشجو بودن آن

است. مثاًل  شده اضافهکاالهای خاصی در سبد خریدشان 

که تفاوت  ریتحرلوازمهمه اعضای این تحقیق از خرید 

آرین  .اندکردهچشمگیر با بازارهای افغانستان دارد، یادآوری 

، وضعیت دانشجویی است. خب»گوید: ساله می 35

دانشجو باید با احتیاط مرصف کند، کسی از دانشجو 

های آنچنانی جامعت انتظار هم ندارد. دوره مرصف و خرید

ها قناعت االن نیست باید خانواده هم درک کند و به حداقل

این «. کنند چون دانشجویی در متام دنیا همینطوری است

های های اقتصادی در پایگاهدهد که کنشنشان میموضوع 

اجتامعی حک شده و افراد و سبد خریدشان را براساس 

سازند.موقعیت و پایگاه شان برابر می

 های اقتصادیکاری کنشای و دستهای زنجیرهفروشگاه

 فرعی و مفاهیم مرتبط با آنهای اقتصادی، مقوالت کاری کنشای و دستهای زنجیرهفروشگاهمقوله اصلی: : 4جدول 

 های اقتصادیکاری کنشای  و دستهای زنجیرهمقوله اصلی: فروشگاه

 مفاهیم

، تنوع در انگیزهای وسوسه، تخفیفهابرق فروشگاهو، دسرتسی آسان و به همه چیز، زرقتبلیغات

کشی ها، وسوسه قرعهتخفیفزنی و دیدن کاالها و ، متایل به گشتهای روزمرهکاالها، ترس از گرانی

 ها.

 مقوالت فرعی

های دسرتسی و تنوع کاالها و تحریک کنش

، متایل به استفاده از گرایانهمرصف

 هاوبرق فروشگاهها و زرقتخفیف

های های این تحقیق این است که فروشگاهیکی دیگر از یافته

گرایانه و میل خرید های مرصفدار، کنشای و تخفیفزنجیره

سازد. اشرتاک کنندگان این پژوهش تأکید افراد را تحریک می

ی و با های زنجیرهزنی در فروشگاهداشتند که با ورود و گشت

م نداشتیم به سبد تخفیف، کاالهای که قصد خرید آن را ه

، آخی»گوید: ساله می 27خریدمان اضافه شده است. سارا 

رویم حتا اگر قصد خرید هم نداریم در کوروش یا رفاه که می

شه بینیم که یک عامل جنس خریدیم اصالً آدم وسوسه میمی

دهد که ها نشان میداده«. فهمی که چرا خریدیو هیچ منی

 کاری کرد.د دستهای اقتصادی افراشود کنشمی
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 زندگیهای اقتصادی از سبک جدید پیروی کنش

 زندگی جدید، مقوالت فرعی و مفاهیم مرتبط با آنهای اقتصادی از سبکپیروی کنشمقوله اصلی: : 5جدول 

 زندگی جدیدهای اقتصادی از سبکپیروی کنش: مقوله اصلی

 مفاهیم

، افزایش، هاها و گردهامیی، کاهش قریب به صفر مهامنیسفرهای تفریحی و سیاحتیافزایش 

استفاده از فدها، کاهش خرید لباس، وسایل آرایشی، عدم استفاده از غذاهای هتل و فست

 زندگی.عنوان یک سبکها به، افزایش مترکز روی کاهش هزینههاها، عدم رشکت در خیریهباشگاه

 فرعیقوالت م

ئی، پیروی خرید و مرصف از زندگی اقتضا

های جدید زندگی و تغییر در رویه و سبک

 اهداف مرصف.

شناسان هامن فرهنگ روزمرۀ مردم سبک زندگی در نظر مردم

کنند. چگونگی، مقدار و نحوه است که با آن زندگی می

زندگی شمرده مرصف کاالها نیز جزو فرهنگ و یا سبک 

شوندگان این تحقیق معتقد بودند که . مصاحبهشودمی

تابع سبک زندگی  ،کاالها و احساس نیازشان به کاالها برخی

و فرهنگ جامعه جدید است. بدین معنی که رشایط و 

الگوهای فرهنگی و اجتامعی جامعه جدید برخی نیازهای 

جامعه مبدأ جدید را به وجود آورده و نیز برخی نیازهای که در 

وجود داشته از بین برده است. سبک زندگی و الگوهای 

کند بلکه به نیازهای واقعی را متبلور منی الزاماً فرهنگی 

، اسکات لش و ژان پیر بوردیو همچونشناسان اعتقاد جامعه

های جمعی است که نیازهای جدید را به بودریار این رسانه

گرایی جزء مرصفها دهد و به اعتقاد آنخورد جامعه می

شوندگان اذعان جوامع جدید است. مصاحبه ریناپذییجدا

، نیازهای داشتند که فرهنگ و الگوهای آن در جامعه جدید

کند که قبالً به آن توجهی نداشتیم. به عنوان را به ما القاء می

شوندگان بیان داشتند که احساس نیاز مثال برخی از مصاحبه

ی سیاحتی در این جامعه به ما به به تفریح و رشکت در تورها

وجود آمده است. به همین ترتیب برخی نیاز و مرصف کاالها 

نیازی برای رفع آن  نجایادر جامعه قبلی وجود داشت، اما در 

یا مرصف آن کاالها وجود ندارد، زیرا الگوهای فرهنگی و 

 38سبک زندگی در این جامعه بدان توجهی ندارد. شفیق 

اصالً در اینجا نیازهای ما فرق کرده، در »گوید: ساله می

شد، افغانستان نیاز به تفریح و سیاحت چندان احساس منی

ولی اینجا تفریح و گردش بخشی از زندگی ماست و این 

به عنوان منونه برخی بیان داشتند در «. های هم داردهزینه

، دوستان و و آمد و تعامالت خویشاوندیجامعه مبدأ رفت 

های خواسته یا یلی زیاد بوده است. مهامنیهمسایگان خ

خانه و موارد این بها در مهامن، خرید تجهیزات گرانناخواسته

دست در آن جامعه زیاد بوده که بالطبع بر مرصف و احساس 

رنگ بودن به کم توجه باگذارد اما در این جامعه نیازها تأثیر می

وآمدهای ها چنین رفتتعامالت و مقطعی بودن دوستی

وجود ندارد و این امر بر سبک مرصف ما نیز تأثیر گذاشته 

ما اینجا تنهای تنهاییم »گوید: ساله می 32است. فاطمه 

مثل زندگی در یک جزیره. زندگی به این شیوه کامالً خرید و 

شوندگان بر این مصاحبه، درمجموع« مرصف ما را تغییر داده.

امر تأکید داشتند که سبک زندگی و الگوهای فرهنگی 

آورد که حتی ممکن است ، نیازهای را به وجود میجامعه

کننده کاالها نباشد و این ها نیاز واقعی مرصفبرخی آن

های زندگی در جامعه هست که سبک مرصف و کنش سبک

 کند.اقتصادی ما را تعیین می
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 های اقتصادی از قضاوت و داوری دیگران، مقوالت فرعی و مفاهیم مرتبط با آنمقوله اصلی: پیروی کنش: 6جدول 

 های اقتصادی از قضاوت دیگرانپیروی کنش: مقوله اصلی

 مفاهیم

، تصور اینکه داوری در مورد ما انجام دیدگاه دیگران )جامعه جدید( بر خرید و مرصفمهم نبودن 

، پیروی از قضاوت دیگران شویمفرهنگی دیده منی -شده، در مناسبات و محاسبات اجتامعی

در جای که پایگاه و نقشی نداریم اهمیت ندارد. وضعیت دانشجویی معلوم است. کسی با ما 

 عدم ادغام و ناشناختگی.چشمی ندارد، وهمچشم

 مقوالت فرعی

عدم ترس از بد قضاوت شدن، عدم احساس 

نداشنت ، های شانها در پایگاهتاثیر قضاوت

ها و خرده چشمیوهمچشم

 دانشجوییفرهنگ

یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این پژوهش به آن 

قضاوت های اقتصادی در ، حک شدگی کنشمیافتیدست

شناسان زیادی بر نقش و تأثیر و داوری دیگران است. جامعه

های بعدی ما کنش ذهنی یا قضاوت دیگران در تعیینفهم

شناسی ، جامعه. مکتب کنش متقابل منادیناندکردهتأکید 

های ترین دیدگاهسان چارلزکولی از مهمماکس وبر و خودآیینه

نقش و تأثیر قضاوت یا تفسیر از کنش دیگران است.  نظری در

قضاوت دیگران و انتظارات که ما از قضاوت و داوری دیگران 

ها و رفتارهای ما تأثیر بسزایی دارد. ژان بودریار داریم در کنش

در کتاب جامعه مرصفی و پیر بوردیو در کتاب متایز تا حدی 

این تأثیر  کهیطور به، اندرفتهیپذسان کولی را نظریه خود آیینه

و نقش قضاوت دیگران یا انتظار خوب قضاوت شدن از سوی 

دهیم یا دیگران است که ما رفتارهای خاص از خود نشان می

شوندگان این کنیم. مصاحبهکاالهای خاصی را مرصف می

تحقیق نیز اذعان داشتند که قضاوت دیگران یا انتظار از 

ی حد تارا  مرصفشان، سبک قضاوت بهرت از سوی جامعه

تعیین کرده است. در جامعه جدید قضاوت و داوری دیگران 

بین اهمیت آنچنانی نداشته است و فارغ از ذره شانیبرا

شان را خرید و استفاده قضاوت مردم کاالهای مرصفی

. کاالهای مرصفی در مجالس عمومی یا اعیاد بیشرت اندکرده

 بودن ناشناختهشود و با توجه به قضاوت می

رنگ بودن مجالس شوندگان در جامعه جدید و کممصاحبه

، یا کاالهای خاصی نیاز نشده عمومی و اعیاد در این جامعه

به قضاوت دیگران وقعی  بودنشانو یا به دلیل ناشناخته 

أ قضاوت و داوری در جامعه مبد کهیدرحال، اندنگذاشته

ت. دیگران بر خرید و مرصفشان تأثیرات مهمی داشته اس

دراینجا شناخته شده نیستیم و »گوید: ساله می 40احمدی 

برای مهم هم نیست که کی؟ چگونه ما را ارزیابی و  قضاوت 

کند؟ اصال کسی به ما ما توجه هم ندارد که کجا میرویم؟ می

کنیم؟ اما در افغانستان از ترس خوریم و چه مرصف میچه می

بق به خواست ها مجبور بودیم که مطاها و برچسپقضاوت

مردم خرید و مرصف خود را تاحدی برابر بسازیم و این یک 

 ، کدهای این مقوله نشانگر نفوذدرمجموع« واقعیت است.

عمیق قضاوت و داوری دیگران بر سبد خرید و سبک مرصف 

 های اجتامعی است.در میان شبکه

 مدل پارادایمی

یدۀ مرکزی یا هسته نهایی این تحقیق ، پد1براساس منودار 

های اقتصادی در الگوها و ساختاهای کنش شدگیحک

رسی رشایط دیگر ، براساس یکجامعه است. این پدیده

ای گر و رشایط زمینههمچون: رشایط علی، رشایط مداخله

سازگار شدن با کند. در رشایط علی نیاز بهعرض وجود می

های شدگی کنش، حکرشایط اجتامعی و اقتصادی

های اجتامعی و رشایط نامساعد اقتصادی در پایگاه

های های حامیتاجتامعی و اقتصادی شامل عدم دریافت

های اجتامعی در جامعه اجتامعی و نداشنت رسمایه و شبکه

جدید و نیز تورم و رکود اقتصادی در جامعه جدید مطرح 

ای هن، رشایطی نیز به عنوان رشایط زمیاست. در عین حال

های اقتصادی در شدگی کنشحکوجود دارد که عبارت از: 

های مناسبات اجتامعی. یعنی، این زمینه وجود دارد که کنش

اقتصادی ما در درون مناسبات اجتامعی تولید و بازتولید 

کند. با این وجود، رشایطی نیز شده و معنا و سیام پیدا می

عبارت است از گر داشته و آن در این وضعیت نقش مداخله

وداوری عدم دریافت قضاوتو  زندگی دانشجوییسبک

نحوی که، انگار زندگی دانشجویی سبک و دیگران. به

انتظارات خاصی خود را دارد و هم به دلیل این نوع 

زندگی و هم به دلیل عدم ادخال و ادغام این سبک

شوندگان در جامعه جدید، برعکس جامعه مبداء به مطالعه
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دهند. مجموع این گران در این جامعه اهمیت منیقضاوت دی

شود که عبارتند از زندگی های منتهی میرشایط به اسرتاتژی

های مستقالنه اقتصادی در خانوادهاست. ئی و کنشاقتضا

کاری دست، پیامدهای دارد که عبارتند از: هااین اسرتاتژی

های اقتصادی و تغییر در کنش های اقتصادی،کنش

با رشایط جدید است.سازگاری 

 1مدل 

 
 گیرینتیجه

های اقتصادی هدف اصلی پژوهش حارض، واکاوی کنش

های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد است. خانواده

های از ها چه تفاوتهای اقتصادی این خانوادهاینکه، کنش

ورود در جامعه جامعه مبداء تا جامعه مقصد داشته و اساساً 

، الگوها و ساختارهای جامعه جدید چه نفوذی روی جدید

های شدگی کنشهای اقتصادی دارند و حککنش

. اقتصادی در درون مناسبات اجتامعی چگونه است؟

اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک معتقد بودند که حیطه 

های اقتصادی افراد رصف متأثر از اخالق اقتصادی فعالیت

های اجتامعی و فرهنگی نقش ر بوده و گویا پدیدهسودمحو 

های اقتصادی مثل مرصف و خرید به سزایی در امور و کنش

ندارد. هرچند اقتصاددانان جدید تا حدی این نظریه را 

شناسان اقتصادی در نقد نظریات ، اما جامعهاندکردهتعدیل 

اقتصاددانان بر نقش و حضور پررنگ روابط، مناسبات و 

های های اجتامعی و فرهنگی در حیطه فعالیتساختار 

. افرادی همچون گرانووتر با توسعه دارند دیتأکاقتصادی 

گی معتقد بودند که متام روابط، تعامالت شدهمفهوم حک

های اقتصادی در ساختارها و روابط اجتامعی و کنش

است. در این پژوهش حضور و نفوذ الگوها و  شدهحک

های اقتصادی ی جامعه بر کنشرشایط اجتامعی و فرهنگ

های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد واکاوی خانواده

های دانشجویان مورد مطالعه خانواده شده است. جامعه

افغانستانی دانشگاه یزد بودند که از طریق مصاحبه کیفی و 

ها به ما عمیق تا اشباع نظری ادامه یافت. انتخاب این منونه

طریق فهم تفاوت در رشایط و الگوهای  کرد که ازکمک می

فرهنگی و اجتامعی جامعه قبلی و جامعه جدید؛ پیروی 

های اقتصادی را از رشایط و الگوهای اجتامعی به کنش

درست تفاوت  طوربهها تحلیل و واکاوی بگیریم، زیرا خانواده

 وفرهنگی و اجتامعی دو جامعه )ایران  طیرشا وساختارها 

را در  شانهای اقتصادیدرک و تفاوت کنش( را افغانستان

اند. ی احساس و سنجش کردهراحتبهاین دو محل متفاوت 

این پژوهش به شکل کیفی و با رویکرد گرانددتیوری و با 

خانواده دانشجویان افغانستانی  15های کیفی با مصاحبه

ها یکی پس دیگر با سه روش دانشگاه یزد، انجام شد. داده

کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل کدگذاری باز، 

ها، این مقوالت اصلی بود: گردید. نتیجه کدگذاری هیتجز و

های اقتصادی با رشایط و ساختارهای سازگاری کنش

های اقتصادی در شدگی کنشاجتامعی و اقتصادی، حک

 های اقتصادی درشدگی کنشمناسبات اجتامعی، حک
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کاری ای و دستی زنجیرههاهای اجتامعی، فروشگاهپایگاه

های اقتصادی از سبک های اقتصادی، پیروی کنشکنش

های اقتصادی از قضاوت و زندگی و پیروی کنشجدید 

 شدگیداوری دیگران و پدیده مرکزی این تحقیق، حک

های اقتصادی در الگوها و ساختاهای جامعه بوده کنش

د ئشدگی سو است. نتایج این پژوهش همسو با نظریه حک

، نظریه های اقتصادی ماکس وبربرگ و گرانووتر، نظریه کنش

های های پژوهشتنظیم بازار اسکات لش و در تایید یافته

، عبدالهی و مردای، نظرپورکاشانی و شیری و همکاران

 همکاران قرار گرفت.

گیری یکدیگر قرار دادن این مقوالت و نتیجه کناردر کل، 

ید، اما موازی با نظریات نهایی، ما را به یک دیدگاه جد

شناسان اقتصادی رهنمون ساخت و آن اینکه الگوها جامعه

و عادات  ذائقهها نه بر مبنای و کاالهای مرصفی خانواده

نیاز افراد، بلکه متأثر از رشایط  اساس بر ثابت یا الزاماً 

اجتامعی و اقتصادی است. از سوی دیگر، میزان و درجه 

های اجتامعی و به میزان حضور و گروهها پیوند افراد در شبکه

در جامعه، الگوهای مرصفی و سبد خریدشان نیز تغییر 

های های اجتامعی افراد نیز در کنش. پایگاهکندیم

شدگی نوع حکها نفوذ داشته و یکاقتصادی خانواده

های اقتصادی را در ساختارها و مناسبات اجتامعی به کنش

ای های زنجیرهات و  فروشگاه. بازار، تبلیغکشدتصویر می

های اقتصادی سهمی کاری کنشدار نیز در دستتخفیف

. یکی دیگر از نکات کلیدی استنتاج شده از کندایفاء می

ها برخی از گر این بود که افراد و خانوادهپژوهش حارض، نشان

را در واکنش به قضاوت و ارزیابی دیگران انتخاب  شانیکاالها

دهد که جامعه و دیگران د. این نشان میکننیا تعدیل می

 وحضور بسیار پررنگ در زندگی اقتصادی ازجمله الگوها 

از نتایج این  توانیمی مرصفی دارد. موضوع پایانی که کاالها

سبک زندگی یا الگوهای فرهنگ  تحقیق برشمرد این است که

وسو داده ها را سمتهای اقتصادی خانوادهروزمره نیز کنش

این جامعه هست  درمجموعدهد. ماهیت جدید می و به آن

کند و ی ما را تعیین میهاذائقهکه سبک خرید و  مرصف و 

آورد و یا می وجود بهنیاز ما را به کاالهای مرصفی و خدمات 

این پژوهش،  کند. برای اعتبار و اطمینان از نتایجتعدیل می

 موضوعجدید( استفاده گردید، نخست ) نیگزیجامعیارهای 

قابلیت یک پژوهش کیفی  داشنت ازمسئله( برای اطمینان )

با رویکرد گراندد تئوری با استادان دانشگاه مشورت صورت 

ی و هدفمند چندبعدگیری با رعایت معیارهای منونهگرفت. 

ها، تحلیل داده انیجر درتا اشباع نظری انجام شد. همچنان 

ده شد و در متام کننده برای پویایی استفای نقضهاداده از

ها و معیارها ها، مصاحبهجریان مطالعه از مقایسه بین داده

 استفاده گردید.

 فهرست منابع

 .یصرب  خرسو ترجمه .مرصف (.1381رابرت. ) باكاك، .1

 تهران: شیرازه.

 یهاقضاوت یاجتامع نقد :زیمتا (.1390ر. )ییپ و،یبورد .2

 ثالث. ان. تهران:یچاوش حسن ترجمه .ذوقی

 وی قرشبندی شناسجامعه(. 1373تامین، ملوین، ) .3

. ترجمه عبدالحسین کاربری(-نظری) یاجتامعی نابرابرها

 گهر. تهران: توتیا.نیک

(. 1395)گرانووتر.  مارکسوئدبرگ، ریچارد؛ و  .4

 کنش وساخت اجتامعی ) یاقتصادشناسی جامعه

 سعیدی. تهران: تیسا. اصغریعل. ترجمه اقتصادی(

بررسی نقش (. »1394) .همکارانشیری، محمد؛ و  .5

عوامل اجتامعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مرصف 

 یمحلتوسعه «. خانوارهای شهری و روستایی ایران

 .28-1(، 1 شامره) .(شهری-روستایی)

پیامدهای (. »1397رحیم، جوان الجی؛ و همکاران. ) .6

«. سیاسی جدایی هرات برمنطقه خراسان در عرص قاجار

 .89-63(، 33. )شامره پژوهشنامه خراسان بزرگ

. های مرصفنظریه .(1395و همکاران. ) ؛جرج ،ریتزر .7

 . تهران: ترجامن علوم انسانی.محمد مالعباسیه ترجم

تحلیل (.»1389عبداللهی، محمد؛ و سجاد مرادی. ) .8

 «.تهران شهری الگوهای مرصف در بین ساکنان ختشناجامعه

 .34-1(، 1. )شامره ریزی رفاه و توسعه اجتامعیبرنامه

. ترجمه  محسن اقتصاد خرد(. 1380فریدمن، مایکل. ) .9

 حسینی. کابل: طلوع.

. تهران: ییگرامرصفمد و (. 1390فتاحی، کامل. ) .10

 نا.بی

http://tarjomaan.com/vtpjv2fq.0351uwfff0szu.lmagq3t%5Eue.html
http://tarjomaan.com/article/8116/
http://tarjomaan.com/vtpezkbh.5d4sjb2bb19ij.d8$rmj2gbdhfx.html
http://tarjomaan.com/vtpezkbh.5d4sjb2bb19ij.d8$rmj2gbdhfx.html


 

 49شماره   1401 زمستان

13 

ش
کن

ی 
او

واک
ی

اد
ص

اقت
ی 

ها
..
.

 

مدیریت کیفیت در (. »1390. )اللهامانفصیحی،  .11

. پژوهش«. تحقیق کیفی با تأکید برگراندد تئوری واثنوگرافی

 .45-66(، 2)شامره 

بررسی اشرتاکات (. »1401فیروزی، سید محمد. ) .12

ها و أکید برآسیباجتامعی ایران و افغانستان )بات -فرهنگی

-1، (46)شامره  پژوهشنامه خراسان بزرگ.«. ها(فرصت

12. 

 . تهران: کاج. ی بازارهاهینظر(. 1388) .بهرامکوشانی،  .13

. کابل: صنعت فرهنگ(. 1390محمدی، میرحسین. ) .14

 سعید.

هجرت عظمی (. 1385) و سارا علوی. ؛فر، عقیلملکی .15

اندیشکده صنعت و فناوری  . تهران:و فناوری صنعت در

 صف(.)آ 

(. 1389شکیبا. )دار، لیال؛ و عباس محمدیمعدن .16

مرصف در جامعه و  ینظرات مردم درباره الگوها یبررس»

. )شامره ی ارتباطیهاپژوهش«. هانقش رسانه در اصالح آن

1 ،)149-171. 

(. 1396زاده، غالمرضا؛ و فریدون امیدی. )محتشم .17

 درمطالعات کاربردی «. بر فرایند خرید رگذاریتأثعوامل »

 .37-19(، 3 شامره. )توسعه ومدیریت  علوم

خانواده و (. »1395) .همکاران ونظرپورکاشانی، حامد؛  .18

 بری خرید مبتنی الگوها برالگوی مرصف؛ تحلیلی کیفی 

. خانواده وزنان «. تربیتی-ی سبک زندگی، فرهنگیهاهینظر

 .106-71(، 34)شامره 

ی الگو  برنقش فرهنگ (. »1388موسایی، میثم. ) .19

 .150-125(، 34. )شامره اقتصاد اسالمی«. مرصف

جایگاه (. »1400محمودی، سید امیر؛ و همکاران. ) .20

زندگی و ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک

پژوهشنامه خراسان . «خانه دوران معارص در شهر مشهد

 .56-39(، 44)شامره  بزرگ.

قرائت بر (. »1397زهی؛ و همکاران. )نارص، یوسف .21

در گسرتش  فرهنگ مشرتک،گرا از علل ناکارآمدی ساخت

«. م(2018-2001روابط اقتصادی ایران و افغانستان )

 .84-69(، 31. )شامره پژوهشنامه خراسان بزرگ

22. Lash, Scott. (2013). Sociology of 

postmodernism. London: Routledge.



 

 

 


