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 چکیده
تنهایی درک کررد. نقر   تلان بدون درنظر داشتن ترثییر اامرل فرهنرگ و بره رفتار کنشگران اقتصادی را نمی

گذاری رفتار، هرد،،  تلاند بر ارزش دلیل اینکه می ویژه در بین جلانان، به فرهنگ در کنشگری اقتصادی، به
رو،  ی اهمیرت راهررردی اسرت؛ ازایرنآن تلجه شده اسرت(، دارا  و معیار آن تثییر بگذارد )با اینکه کمتر به
های فرهنگی از پل  در میان نسل جلان انجرا  شرده اسرت. روش  پژوه  حاضر با هد، بررسی برداشت

ها، و جامعر  آمراری  های محترلای مصراحره کاررفته در این پرژوه ، کیفری و از نرلح تحلیرل م رملن به
گیری هدفمنرد  تصرادی اسرت. روش نملنرهسال  فعرا  در ارۀر  اق38تا  05پژوه ، دربردارندۀ جلانان 

هرا، مصراحر   نفر به حد اشراح نظری رسید. ابزار گرردآوری داده 08معیار و غیرمتجانس بلد که با  به وابسته
پرذیری،  های ملیر  برلدن، انتقا  شده، از طریر  شراخ  های گردآوری ساختاریافته بلد و ااترار داده نیمه

شرلندگان و دو  شررای  بیرونری، تلۀریم امیر ، بازگشرت بره مصاحره قابلیت وابستگی، و تثییدپذیری از
انلان  نمایی پل ، درنظر گررفتن پرل  بره انگاری پل ، متناقض ها نشان داد که هد، کدگذار، تثیید شد. یافته

شرمار  بدیل خلشرختی و محک ااترار اجتماای، ازجمله معناهرای فرهنگری پرل  در برین نسرل جرلان به
ساز این معناها شده است، جایگزینی کرارکرد برا کراربرد پرل ، دوگرانگی  راین، آنچه سربب آیند. افزون می

بر پل  ، تل  اجتماای پل ، و ابهرا  در مراجر   تربیتی، چیرگی اقل معاش، بازخلانی ارزش و هلیت مرتنی
چررخ  دهد که ابها  و تناقض در فهم جلانران، سررب  های پژوه  نشان می طلرکلی، یافته پل  است. به

 تر کرده است. معنای پل ، نسرت به گذشته شده، و نق  کاربردی پل  را برجسته
 فرهنگ مالیه، برداشت فرهنگی، پل ، نسل جلان :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ای برآمرده از  ترین انگاشرت واسرطه مثابه آشکارترین ویژگی اقل اقتصرادی، سرهل پل ، به

پذیر کردن اناۀر غیرشخصی از جامعه، با دگرگرلنی  رواب  اجتماای است که برای تملک
شرده و ترراد  اقتصرادی را برر   از تراد  انسانی، تفکیکپذیر  های محاسره کیفیت به کمیت

انلان هسرت  مرکرزی نظرا   رو، پرل  بره کنرد؛ ازایرن رواب  انسانی دنیای مردرن مسرل  می
وارگی  ر ارادۀ آزاد انسان را در بت شدۀ تراد  است که ترجمان معنای پذیرفته ر اقتصادی مدرن 

شلد )فریسرری و  بستر مالکیت خصلۀی می ، اسیر و سرب انتزاح رواب  انسانی در1کاالیی
(.8111، 2فیترستلن

انلان ابزار مرادل  کاالها و خدمات پذیرفته  ، به3اقتصادی ر اگرچه پل  در بستر اجتماای
های سنتی، روایرت پرل  در سراحت اجتمراای و  (، اما نگرش8111، 4شلد )میشکین می

وارگی  ساز مسئله و همین امر، سرب کند بندی می فرهنگی را فراتر از سپهر اقتصادی ۀلرت
تنها در جغرافیای اقتصادی، بلکه در قلمرو فرهنگی خلاهد شد. در قلمرو اقتصادی،  پل ، نه

که  های پژوهشگران مالی است، زیرا فهم از پل  ر ترین دغدغه برداشت از پل ، یکی از مهم
گرذارد  افرراد ترثییر میر برر رفترار مرالی  های غیراقتصادی است جهان خلد متثیر از زیست

(.8101، 5)گریجیللا
ای  گلنره  داران و اقتصراددانان به اگرچه در جغرافیای الرم اقتصراد، بسریاری از سررمایه

یکسان بر جنر  سلدمندی از مفهل  پل  تمرکز کرده و تنها معیار تحلیرل منطقری برآمرده از 
(، اما برداشرت 8118، 6تالرگیرند ) نظر می اقالنیت در اقتصاد پللی را در تحلیل خلد در

تلاند پل  را تعریم کند، زیرا فهرم از  هایی است که می ترین الیه اقتصادی، یکی از سطحی
نسرت به برداشرت  تری،  های گلناگلن غیراقتصادی و امدتًا فرهنگی و روانی مهم پل ، الیه

هرای منطقری  اقتصادی، دارد. برمرنای این نگرش، پل  در دنیرای اقتصرادی، برپایر  تحلیل
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که برمرنای منطر  اقالیری و در  رر« 1بازار کارآمد»پذیر است. در این نگاه، فرضی   محاسره
دهرد  رر نشران می ای در املر مالی دارد شده و گسترده شرای  اطمینان کامل، الگلی پذیرفته

اسرراس،  (. براین8181، 2کرره قیمررت مهمترررین معیررار سررنج  ارزش اسررت  )آلتررین
دانند که چگلنه از اطالاات اقتصادی بازار استفاده کننرد؛ امرا طرفرداران  میگذاران  سرمایه

شردت در تغییرر  ها، ملفر  نیسرتند، زیررا انصرر فرهنرگ، به این فرضیه در تلضیح انحرا،
های  کند. بسیاری از پژوهشگران بر ملضلح مداخل  فرهنگ در کن  محاسرات دخالت می

کید کرده کند، پرل ، تنهرا یرک شری   ( اشاره می8112) 3ه ریزگلنه ک  اند.همان اقتصادی تث
جان نیست، بلکه یک نهاد اجتماای است. اما مسئله اینجاست که معنای غیراقتصرادی  بی

 (.8112شده است )ریز،  پل  در تحلیل پیامدهای ناشی از آن، نادیده گرفته 
انلان یرک  تنها بهکنند که نراید پل  را  راستا، بسیاری از پژوهشگران تصریح می همین در

لحاظ تاریخی، نظا  اجتماای و فرهنگی خاۀی را ایجاد کررده    درنظر گرفت، بلکه به شی
وتحلیل  ای امی  تجزیه گلنه رو، اگر هست  درونی پل ، به (؛ ازاین8112، 4است )ویدرفلرد

 (.8101شلد که پل ، یک سازۀ فرهنگی است )گریجیللا،  شلد، مشخ  می
مندی مفهل  پل  در برین جلانران اسرت  یکی از اناۀر اۀلی مسئله ،5چرخ  پارادایمی
(. در این معنا، جلانان بی  از هم  اقشار، در برابرر وضرعیت 8110، 6)پیتمن، آیربای، و فربر

دهنرد )پلنتری و  سرات به آن واکن  نشان می ها حساس هستند و به همساالن و درک نابرابری
اند که تغییر رفتار نسل جرلان از سرازگاری و گفتمران  ه(. برخی شلاهد نشان داد8102، 7ملد

شرده  محلر به گفتمان خصلمت، ناشی از گفتمان غالب پل ، احتررا ، و تفراوت نهادینه تطری 
، که در بین جلانان بری  از بقیر  اقشرار، شرای  9(؛ برای نملنه، قمار8118، 8است )همینگز
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بر ایرن تغییرر،  افزون (. 8113، 1گلتستا است، ناشی از ادراک معنای پل  است )ژوهانسن و 
انرد  هرای داوطلرانره و بشردوسرتانه روی آورده بخشی از جامع  جلان نیرز بره تلسرع  فعالیت

(. این تنلح رفتاری در ملرد پل ، ناشری از تنرلح ادراکری 8111، 2)نیلمن، اسمیت، و ملرفی
زمین  نلح رفتار دانست. تلان معنای پل  را پی  رو، می دربارۀ معنای پل  است؛ ازاین

کننررد،  لحاظ فرهنگرری درک می این، دربررارۀ اینکرره مرررد ، چگلنرره پررل  را برره برراوجلد
کند، اناۀر  ( مطرح می8111) 3گلنه که شفرین  شده است. همان های کمی انجا   پژوه 
های اجتماای، حرر  و طمر ، یرا امیرد،  ای مانند احساسات، شناخت و تعصب فرهنگی

های مربلط به املر مرالی، چره در حرلزۀ فرردی و چره در سرطح  ترس، و خطر در تصمیم
کیرد می اجتماای، نق  مهمی دارند؛ درهمین کننرد کره  راستا، برخی نیرز بره ایرن نکتره تث

 (.8101گذارند )گریجیللا،  می ی فرهنگی از پل ، بر هم  رفتارهای ما تثییر ها برداشت
پل  در نسل جلان در جامع  ایرران از چنرد منظرر  هایفرهنگیازمندیبرداشت مسئله

هرای اقتصرادی در دوران پرس از  نیازمند تلجه است؛ نخست، ورود نسل جلان بره فعالیت
تثملی را برای نظا  اقتصرادی ایجراد  های قابل چال تحصیل و آماده شدن برای دنیای کار، 

نلای به درک معنای پل  وابسته اسرت. همچنرین، ایرن نسرل در مسریر گرذار  کند که به می
اند که امدتًا بار فرهنگی دارد. سیاست حذ، پرل  کاغرذی کره در  تحلالت پل  قرار گرفته

کید بر پل  مجازی و افزای  حجرم م برر شررک   ررادالت مرتنیده  گذشته شدت یافت و تث
ها است که معنای پل  را در نسل کنرلنی  های غیرمحسلس در دنیا، یکی از این شکا، پل 

بر ادراک  4دهند که تراکن  بدون پل  تغییر داده است. شلاهد ملجلد در این زمینه نشان می
رو، ادراک از پل  در نسرل جدیرد برا  (؛ ازاین8112، 5گذارد )خان و کرک لیز پل  تثییر می

انلان نقطر  آغرازین مسرئله، نیازمنرد تلجره اسرت.  گذشته متفاوت است و ایرن خرلد، بره
لحاظ قابلیرت  هرا جرلان هسرتند، بره های ادراکی کاربران، که بیشرتر آن براین، تفاوت افزون
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زها، نسل جدید را با چال  معنای ویژه در دنیای رمز ار های الکترونیکی، به استفاده از پل 
های جدیرد خردمات  رو، شریله (؛ ازایرن8102، 1کند )الشمسی و آنردراس رو می به پل  رو

دولت الکترونیکی کشلرهای پذیرنده این نلح پل ، معنای آن را از سطح ماهیت تا کاربرد و 
ن بررای تعمیر  الگلهای ذهنی کراربران جرلا اساس، تلسع   کارکرد، تغییر داده است؛ براین

دهندگان از فناورِی پرداخت دیجیتا ، تاب  اناۀر فرهنگی و ملضلای است که  درک تلسعه
 به درک معنای پل  وابسته است.

ای  ، متلس  رشد سراالنه0010دهد، تقاضای پل  تا سا   ها در ایران نشان می بینی پی 
کره در  (. درحالی0352درۀد را خلاهد داشت )حسینی، شهرازی، و جهرانگرد،  82برابر 

برابر(، تللید  08011(، رشد پل  و نقدینگی افزای  یافته )23تا  88های گذشته ) طل  سا 
رو، پل ، به اامل  (؛ ازاین0325برابر شده است )بخشی و همکاران،  8ناخال  ملی، تنها 

پرل  کاال ترردیل شرده و نقر   ر مهمی در خل  خلد و ایجاد یک بازار مستقل از مرادل  پل 
مثابه جلهر مرادله، تغییر کرده است. به

دهندۀ رویردادهای  های کاغرذی، نشران ای که در پل  براین، امروزه اناۀر هلیتی افزون
مهم تاریخی هر کشلر بلد، درحا  از دست دادن بار معنایی خلد است، زیرا پل ، بری  از 

د در سراحت نظرا  آنکه نمادی از تاریخ فرهنگی یک جامعه باشد، برا متفراوت شردن خرل
شلد. نسل جلان کمتر از گذشرته، پرل  را بخشری از هلیرت خرلد  اقتصادی بازتعریم می

های  هایی که در طل  تاریخ، بازنمایی هلیتی را برای نسل رو، نگارینه گیرند؛ ازاین درنظر می
های پیشین،  رود. همچنین، نسل کرد، با نامحسلس شدن پل ، از بین می پذیر می بعد امکان

کردند که نشان  ااترار اینی و آرام  خیا   حمل درک می ای اینی و قابل مثابه پدیده پل  را به
ها بلد؛ این درحالی است که امروزه پل  در قالب ااترار و تابعی از املکرد نظا  فناوری،  آن

بر اقالنیت اقتصرادی پرل  در نسرل جرلان  های مرتنی نملد یافته است. همین امر، بر کن 
نی تثییر گذاشته است.ایرا

ملرد، این است که کاه  ارزش پل  ملی، برر احسراس تراریخی  نکته مهم دیگر دراین
کننردۀ قردرت  تنها بازنمایی گذارد. درواقر ، پرل  نره هلیت ملی نسل جلان ایرانی تثییر می
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اقتصادی یک جامعه است، بلکه حس هلیت تاریخی ناشی از ااترار پل  ملری را در خرلد 
دهند که معنای پل  به هلیت ملی، پیلند خرلرده اسرت  ارد. شلاهد زیادی نشان مینهفته د

های اجتمراای معطرل، بره  اساس، درک مفهل  پل ، کن  (. براین8115، 1)مارتان و کلال
( نیز، ملضلح پیلند ارزش 0312بری ) هلیت را در نسل جدید معنادار خلاهد کرد. خلعت

های فردی و جمعی، و همچنرین، نسررت  دگی، هلیتپل  ملی با مفاهیمی چلن کیفیت زن
رو، ایرن پرسر   بین ارزش پل  ملی و تعهدات هلیت جمعی را بررسی کرده است؛ ازایرن

مثابه نشان  فرهنگی در این بره  تراریخی بررای  شلد که چه درکی از پل  به جدی مطرح می
 درک تثییرگذار هستند؟ها و بسترهایی بر این  نسل جلان وجلد دارد؟ و همچنین، چه زمینه

های مرادلره، نهادهرای اجتمراای  دلیل تغییر ماهیت آن، شیله نسلی پل ، به معنای میان
تنها در  های پللی ملجلد در جامعه، نیازمند بازشناسری اسرت. نره مرتر  با پل ، و سیاست

های مربلط به پرل ، اارم از شرکل و نحرلۀ  ایران، بلکه در سطح جهان، بخشی از واقعیت
تلانرد اامرل  انلان بخشری از جامعره کره می رادله، تغییر کرده است؛ اینکه نسل جلان، بهم

تلاند  اندیشد، می انلان ابزار مرادله می تغییرات گستردۀ اجتماای باشد، چگلنه دربارۀ پل  به
هرای  دلیل ویژگی برراین، بره باشد. افزون 2دهندۀ مسیر آینده در حلزۀ فرهنگ اقتصادی نشان

یرراتی اقتصرادی در  ن، این مسئله در جامع  ایران، پیامدهای بیشتری همچرلن بینسل جلا
تلاند به  های فرهنگی می همراه خلاهد داشت و همچنین، درک این برداشت سطح خرد را به

های تلسع  پل  در ایران کمک کند و ایربخشی  ها، روندها، نهادها، و سیاست اۀالح شیله
 لم را بهرلد بخشد.های مخت خدمات مالی به گروه

هرای خرا  ایرن گرروه، در  دلیل ویژگی اساس، معنای پل  در بین نسل جلان، به برهمین
های فرهنگی از پرل ،  تعیین رفتارهای اجتماای اهمیت زیادی خلاهد داشت. مسئل  برداشت

هرای برازار کره ناشری از  گذارد؛ بخ  مهمری از ناهنجاری بر نشانگرهای گلناگلنی تثییر می
ها از معنای  انلان کاربران مالی است از برداشت فرهنگی آن های خریدوفروش مرد  به متصمی

که جلانان جلیای رشد و ارتقای وضعیت مالی، از منط  اقتصادی  پذیرد. هنگامی پل  تثییر می
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کنند، با حاکم شدن یک اقیدۀ مشترک و حتی غیرمنطقی بر بازار، مناب  بسیاری را  پیروی نمی
( استدال  کردند که 8113) 1ا جامعه( هدر خلاهند داد. نلیسندگانی همچلن رویتر)از خلد ی

گذاران منطقری در  های رفترار سرنتی سررمایه های محققان مالی، فرضریه برپای  نتایج پژوه 
اندازۀ گذشته ااترار ندارد و اناۀر غیراقتصادی غالری وجلد دارند که  بازارهای کارآمد دیگر به

گذاران،  کشند. درواق ، پرس  اۀلی این است که آیرا سررمایه چال  می ا بهمنط  اقتصادی ر
گلنره  رسد، همیشره این نظر می کنند؟ به همیشه اقالنی و برپای  محاسرات اقتصادی امل می

که بحران مالی  رر 2ای های شناختی و پیچیدگی ناشی از رفتار گله نیست. شلاهدی از سلگیری
(. 0222، 3چال  کشیده است )پریکترر رر فرضی  منط  اقتصادی را به جهانی را در پی داشت

ها  ای که بیشتر آن خلرد. غلر  رفتارهای جمعی چشم می در جامع  ایران نیز چنین رویکردی به
ری و گذا های ذهنی از پل  است، امکان شکسرت در سررمایه ها و برداشت تحت تثییر هیجان

های  گیری دهد. در ایران، وجلد رفتارهای جمعری در تصرمیم افزای  ریسک آن را افزای  می
( نشران 0352؛ محمدی و همکراران، 0323مالی و پللی )جهانگیری راد، مرفلح، و سلیمی، 

گذاران در ایران، فرهنگی اسرت )ارردالرحیمیان و  دهد که اامل بنیادی رفتار مالی سرمایه می
 (.0321همکاران، 

شدت درگیر چال  اقتصادی است و متغیرهرای  وضعیت ایران که در چند سا  اخیر، به
دهد که اناۀر دیگری در رفتارهرای  تلاند کنترلی بر آن داشته باشد، نشان می اقتصادی نمی

بیننرد و چره درکری از آن  مالی جامعه دخالت دارند؛ درواق ، اینکه افراد، پل  را چگلنره می
گذارد. امروز، بخ  زیادی  های اقتصادی تثییر می ها، هنگا  کن  ا  ادراکی آندارند، بر نظ

ها درگیر مسئل  ازدواج، تحصریل، و  رو هستند. آن از جمعیت جلان با چال  اقتصادی روبه
هرا  خلرده است. درک آن شک با مسئل  پل ، گره طلرکلی، شروح یک زندگی هستند که بی به

ر حرکتی جامعه در آیندۀ نزدیک به چره سرمتی خلاهرد رفرت. دهد که مسی از پل  نشان می
طلری استیالی ارزش اقتصرادی  اینکه جامعه در آیندۀ خلد در مسیری با غلر  حس ملفقیت

های اخالقری،  پل  حرکت خلاهد کرد یا همچنان پرل  و ابعراد اقتصرادی، روبنرای سرلیه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تلجره  تثمل است، زیرا رشد قابل انسانی، و خیرخلاهانه جامعه خلاهند بلد، یک مسئل  قابل
افرزای  تفراوت   یافرت، سررب  تلان با پل  به آن دسرت های رفاه در جامعه و آنچه می جنره

طرقات جامعه با هم و همچنین، ملجب تغییر جدی در نگرش افراد در ملرد معنای زندگی، 
براین، غلرر   گرایانه خلاهد شد. افزون های جامعه و فربهی شعارهای آرمان ادالت، و ارزش
های ااطفی نسرت بره گذشرته  کاه  سلیه  گری در فرهنگ مدرن، سرب کمیت و محاسره
گذاری هر چیزی را با پل  داشت و این امر تابعی  تلان انتظار ارزش رو، می شده است؛ ازاین

های پرشرماری از زنردگی امرروز در جامعر  ایرران،  است از معنا و برداشت از پل ؛ سرلیه
های هنجارشرکنی در روزهرای آلرلده و روزهرای    دیرکرد، سربازی، جریمههمچلن جریم

تر از دیگران «شدنی»تلاند زندگی را متمایزتر و  دهد که وجلد پل  می خا ، و... نشان می
در شرای  بحران رقم بزند. این امر، معنای آنچه هست را تراب  معنرای پرل  خلاهرد کررد. 

و « از پل  در رفترار مرالی جلانران چگلنره اسرت؟ های فرهنگی برداشت»سرانجا ، اینکه 
های  ، پرسر «های مؤیر بر معنای فرهنگی پل  در برین جلانران چیسرت؟ بسترها و زمینه»

 شده در این پژوه  هستند. مهم مطرح
 

 . چارچوب نظری پژوهش1
طلر  شناسان اقتصادی، نخستین کسرانی بلدنرد کره بره لحاظ تاریخی، فیلسلفان و جامعه به

 1هایی چلن مارکس اند. چهره ، مقلل  پل  را فراتر از یک مفهل  اقتصادی بررسی کردهالمی
، و «داری اخررالپ پروتسررتانی و روح سرررمایه»( در 0218) 2، وبررر«سرررمایه»( در 0521)

های روانری، اجتمراای، و اخالقری پرل  اشراره  ، به جنره«فلسف  پل »( در 0211) 3زیمل
کند کره پرل ، بررخال،  استدال  می« فلسف  پل »زیمل در (. 8181، 4اند )فیدولینی کرده

های دیگر، اامل آزادی فردی است؛ وی در ایرن فلسرفه دو برداشرت دربرارۀ پرل  را  دارایی
مثابرره ارزش.  مثابرره میررانجی مرادلرره و دیگررری، پررل  به کنررد؛ نخسررت، پررل  به مطرررح می
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دست آوردن انلاح کاال و  ی در بهدلیل نق  میانج داری، به اساس، پل  در جهان سرمایه براین
انلان ابزاری که نفرلذ براالیی در زنردگی  رو، پل  به خدمات، املکردی گسترده دارد؛ ازاین

 (.0321آید )زیمل،  اجتماای یافته، به خلدی خلد، شی  مطللب و ارزشمندی در نظر می
ابعراد  ، ضرمن اشراره بره«پل  در فرهنرگ مردرن»ای با انلان  ( در مقاله0321زیمل )

ساز جایگزین شدن آن با بسیاری چیزها شده است، بره  رنگ پل  که سرب غیرشخصی و بی
کننده  بخ ، و وابسرته بخ ، جداکننده، فردیرت انلان ااملی وحدت تعارض معنای پل  به

 تلاند نقط  اتکای مشترک هم  چیزها باشد. نظر او، پل  می اشاره کرده است. به
کیرد برر الگل بلد که 0221در اواخر ده   هرای  مراحث اقتصادسنجی دانشرگاهی برا تث

های  انرد کره برخری نظریره روانشناسی انسانی، ملردتلجه قرار گرفت. محققران ادارا کرده
هررای تجربرری دربررارۀ رفتررار در  شناسرری، برره پژوه  شناسرری، روانشناسرری، و جامعه انسان

ی، دالیل پیچیدۀ غیراقتصادی ها این بلد که رفتار مال کنند. فرض آن بازارهای مالی کمک می
اند که افرراد در مناسررات مرالی خرلد از یرک منطر   دارد. برخی از پژوهشگران نشان داده

بندی  های اراطفی و غیراقالنری ۀرلرت کنند که برمرنرای جنرره گروهی خا  پیروی می
ای مرالی نیرز همرین کرار را تکررار  (؛ جالب اینجاست که افراد حرفه8100شلد )روتر،  می

ها نشران  (. نتایج برخی پژوه 8111شلند )شفرین،  کنند و هملاره مرتکب اشتراه می یم
گذاران سرازمانی،  درۀد سررمایه 31گذاران فردی و  درۀد سرمایه 51داده است، بیشتر از 

ای کره بسریاری از  گلنره انرد؛ به بی  از منطر  اقالیری، از رفترار جمعری الگرلگیری کرده
انررد  رهنگرری از پررل  را جررایگزین فهررم اقتصررادی از آن کردههای ف تحلیلگررران، برداشررت

 (.8101)گریجیللا، 
کند که برانگیختگی جسمی و برچسرب شرناختی،  اداا می 1نظری  دوااملی احساسات

برر مرنرای فیزیللرلژیکی،  کنندۀ هیجانات هستند؛ براساس این نظریه، افزون دو اامل تعیین
(. همچنررین، 8102، 2دهنررد )داربرری کل میهای ااتقررادی نیررز تفسرریر مررا را شرر منظلمرره

ای چشمگیر، از فرهنرگ ترثییر  گلنه  های ااتقادی ما به پژوهشگران بر این نظرند که منظلمه
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هرای فرهنگری را در  های اخیر نیرز تفاوت (. پژوه 8115و همکاران،  1پذیرند )اوکیدا می
(. 8112و همکراران،  2انرد )کیتایامرا ها پیردا کرده تجرب  متفاوت احساس در ملرد پدیرده

هرای مختلرم، احساسرات  شرده، افرراد در فرهنگ  هرای انجا  برپای  این نظریره و پژوه 
ای مانند پرل  را تجربره خلاهنرد کررد و درنتیجره، رفتارهرای مرالی  متفاوتی در ملرد پدیده

 تلاند تحت تثییر فرهنگ باشد. مختلفی خلاهند داشت که می
اشت بخشی از کن  های اقتصرادی نرا ر برر بازارهرای بر این اساس می تلان انتظار د

های ۀرر، اقتصرادی را بره چرال   ای که بتلاند تحلیل گلنه مالی ناشی از فرهنگ باشد به
های رفتار را از حلزه ۀرفًا محاسراتی و مرتنی بر اقالنیت ابزاری بره سرمت  بکشد و سلیه

 های فرهنگی جهت دهد. تثییرپذیری از سای 
 
 وهش. پیشینه پژ2

شده در ایران در حلزۀ پل ، آن را از منظرر اقتصرادی و در سرطح  های انجا  بیشتر پژوه 
انرد  انلان ابرزار مرادلره درنظرر گرفته کالن بررسی کرده یا پیامدهای ارضه و تقاضای پل  را به

(. برخی، ملضلح االقه به پل  و براور بره اردالت 8101نسب،  )فالحتی، سهیلی، و ۀادقی
( یرا نگررش و اضرطراب پرل  و بعرد رفتراری )فتراحی، 8115و اری ی سمانی، پرور  )گل

هرا برا رویکررد اقتصرادی  اند. بیشرتر ایرن پژوه  ( را از جنر  روانشناسی بررسی کرده8102
؛ هراتفی، جاللری، و کفیرری، 0325( و فقهری )قران ، 0321)حنطره، اسرگری، و خترایی،

بلط به برداشت و رفتار نسرت بره پرل  در ایرران این، شلاهد مر اند. باوجلد شده ( انجا  0325
انداز پرل  )الیرضرانژاد و  ها نیز ملضلح هزینه کردن و پس متفاوت است. حتی برخی پژوه 

انرد. ایرن درحرالی اسرت کره نخسرتین  لحاظ جنسریتی بررسری کرده ( را بره8108خاکپلر، 
گلنه   اند و همان به پل  داشتهرویکردها به مقلل  پل  از منظر غیراقتصادی را فیلسلفان فرهنگی 

های روانی، تحت تثییر ادراک، باورهرا، و ااتقرادات فرهنگری اسرت.  که نشان داده شد، جنره
هایی مانند نگرش به پل  در سطح اقتصراد خررد و  های داخلی به ملضلح این، پژوه  باوجلد
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ه معنرای همچنین، رد قطعیت محض نفلذ اناۀرر اقتصرادی در رفترار کنشرگران و تلجره بر
اند؛ اما در خارج از کشلر، برخی نلیسندگان، رویکرد پیشگلیی در  فرهنگی پل  تلجه نداشته
انرد؛  های مررد  مطررح کرده لحاظ فرهنگی را در بین کشلرها و گروه مطالعات تلسع  مالی به

های  مسرایئل فرهنگری تلسرع  مرالی از دیردگاه»انلان نملنه، نلیسرندگان کترابی برا انرلان  به
های غیرمالی  های چندین کارشناس مختلم دربارۀ زمینه ها و یافته ، مجملا  دیدگاه«لممخت

(.8110، 1اند )هاریسلن و ساملیئل و امدتًا فرهنگی را تحلیل کرده
کید کرده8102) 2ماتسلملتل و یلانگ هرای مختلرم،  اند که ازآنجاکره فرهنگ (، نیز تث

کنند که نیازها و اهدا، مختلم روانی را دربرر دارنرد،  هایی را تللید می ها و ایدیئا  واقعیت
کند؛ احساسات مثرت یا  های ااطفی بروز رفتارهای گلناگلن را تلجیه می تفاوت در گرای 

( یرا احساسرات منفری برا ایجراد بردبینی 8118، 3لنمنفی ناشی از تغییرات قیمتی )پیترس
اساس، برداشت فرهنگی از  گذارند. برهمین های افراد تثییر می ( بر ارزیابی8111، 4)مرکل

تلاند بر رفتارهای معطل، به آن پدیده تثییرگذار باشد. یک پدیده می
ار مالی افراد های فرهنگی از مفهل  پل ، رفت دهد، تفاوت در برداشت این تعریر نشان می

های  ( در پژوه  خرلد دربرارۀ برداشرت8101راستا، گریجیللا ) دهد. درهمین را تغییر می
هرا، نشران داده اسرت کره بیشرتر افرراد، پرل  را یرک شرر  فرهنگی از پل  در برین مکزیکی

بینند؛ اگرچه بر این نظرند که پل ، چندان هم خلب نیست، امرا بررای آن  داشتنی می دوست
ترلان نتیجره گرفرت کره معنرای پرل  در  ننرد. براسراس آنچره مطررح شرد، میک ترالش می

هرای اقتصرادی و  تلانرد برر کن  های مختلرم، متفراوت اسرت و ایرن تفراوت می فرهنگ
 رو کند. های اقتصادی را با چال  روبه رفتارهای معطل، به آن تثییر بگذارد و منط  تحلیل

ترین اامل مؤیر در معنرای ادراکری از  های فردی را مهم ( تفاوت0222میکل و مایکل )
یروتمنرد »های شخصی از معنی  (، تعریم8108شمار آورده و فرونها  و همکاران ) پل  به

( با نقدی بر تفسریرهای 8101که زلیزر ) حالی اند. در را پشتلان  احساسی پل  دانسته« بلدن
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که پل  را یک ابزار کلیدی در اقالنیت زندگی اجتمراای   رر ان مدرن کالسیک از تلسع  جه
نظر تنرگ  گیرد. بره انلان ابژۀ نهایی درنظر می یافته، به ای تقلیل گلنه پل  را به  ر دهند نشان می

ای  های محیطری (، پل  در مقابل معنلیت قرار دارد و افراد در معرض انلاح وسلسه8101)
کنرد. فکرر کرردن دربرارۀ پرل ،  ار به امل اخالقی یرا غیراخالقری میها را واد هستند که آن

دهد. وجلد  را افزای  و تمایل فرد برای کمک به دیگران را کاه  می« خلدکفایی»احساس 
شلد و رفتارهای غیراخالقی را  به افراد یروتمند می« حسادت»پل  فراوان، سرب ایجاد حس 

اند که پل ، تمرکز افراد را بر خلد  ( نیز نشان داده8101انگیزد. زالسکلیج و همکاران ) برمی
کند، و اخالپ  دهد، رفتارهای گر  و دلسلزان  اجتماای را مختل می و اهدافشان افزای  می

 دهد. ها را تغییر می و ارزش
های ذهنری،  دهد، اتکا بره برداشرت شده نشان می های انجا  براین، نتایج پژوه  افزون

(. 0322های بزرگ در ملرد پل  خلاهد شد )طاهری، پیروز، و زارح،  ساز ایجاد اشتراه سرب
کند.  این الگلهای ذهنی، رفتارهای مختلفی را در ملرد پل  در بین اا ای جامعه ایجاد می

انرداز پرل  و  دهد، تمایل زنان بره پس شده در ایران نشان می های انجا  نتایج برخی پژوه 
کند، اما این روند در مردان  شلد و الگلی آن تغییر می میگذاری، با افزای  سن، کم  سرمایه

 (.0320شلد )الیرضانژاد و خاکپلر،  مشاهده نمی
مطالعرر  الگلهررای رفترراری »( در پژوهشرری بررا انررلان 0323نژاد و فراهرری ) ۀررالح

انرد کره برین رفترار فراااتمرادی و  ، نشران داده«گذاران در بلرس اوراپ بهادار تهران سرمایه
گذاری، رابط  مستقیمی وجرلد دارد. همچنرین، شرلاهد  های سرمایه ی با تصمیمخلداسناد

های پللی و مالی غلر  زیادی دارد  دهد که در ایران، رفتار گروهی در فعالیت دیگر نشان می
( 0352انلان نملنه، محمدی و همکراران ) (؛ به0323)جهانگیری راد، مرفلح، و سلیمی، 

گذاران از اامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادین  سرمایه اند که پیروی جمعی نشان داده
گذاران در بلرس اوراپ بهادار، سرب شده است که رواب  تعادلی در برلرس،  تلس  سرمایه

سلی ناکارایی متمایل شرلد. برخری دیگرر از شرلاهد،  شده و بازار، به  تاحدزیادی ت عیم
گلنره کره ارردالرحیمیان و  ارهرا اسرت. همانبیانگر نق  بنیادین فرهنرگ در ایرن نرلح رفت

گذاران، اامل فرهنگ  ترین اامل در رفتار سرمایه اند، زیربنایی ( نشان داده0321همکاران )
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واره( کره در  های ااطفی مقد  هستند )نظریر  سراخت های شناختی بر تلرش است. تلرش
گذاران  گیرری سررمایه وار در تصمیم کنار تثییر اامل شخصیت، ملجب بروز رفتارهای تلده

 شلد. حقیقی می
 
 . روش پژوهش3

های  های مصراحره مایره لحاظ ماهیت، کیفی با رویکرد تحلیرل درون روش پژوه  حاضر به
هرا از معیرار  کنندگان اسرت. در ایرن پرژوه ، بررای تثییرد ااتررار داده شده از مشارکت انجا 

، 1گلبرا، معیارهرای ملیر  برلدنهای لیرنکن و  ارزیابی لینکن و گلبا اسرتفاده شرد. شراخ 
گیرند. پژوهشرگران، بررای نشران  را دربر می 4، و تثییدپذیری3، قابلیت وابستگی2پذیری انتقا 

ها نشان  اند و درج  تلاف  آن ها کمک گرفته دادن ملی  بلدن، از دو کدگذار برای کدگذاری داده
های پرشماری که  پذیری نیز ویژگی قا منظلر افزای  انت قرل  است. به ها قابل داد که ااترار داده

شرلنده هسرتند )ماننرد خنرده، اخرم، مکرث، و  از بستر ملضلح برخاسته یا متعل  به مصاحره
منظلر دریافرت پایرایی(  اند. گفتنی است )بره مشاهده(، گزارش شده های هیجانی قابل حالت

با یکدیگر مقایسه شده اسرت. ها  و نتایج آن  ای ملازی و جداگانه انجا  شده گلنه  ها به مصاحره
های پژوه  است. دهندۀ میزان پایایی داده ها نشان درج  باالی همسانی آن

های جلانان ارایئه شده است )گارسیلل  های گلناگلنی برای دامن  سنی و ویژگی بندی دسته
مرلرد  هرا دراین (. باوجلداین، ویژگری سرن، یکری از آشرکارترین ویژگی8108، 5و کلنیگز
و سرازمان همکراری و تلسرع  اقتصرادی،  38تا  05ازمان ملل متحد، دامن  سنی است. س

جامعر  آمراری ایرن  انرد کار گرفته بره« جرلان»سا  را برای تعریرم گرروه  82تا  08دامن  
گیری در این پژوه ،  اند. نملنه سا  از قشرهای مختلم بلده 05-38پژوه ، جلانان بین 

آید( و بره روش  دست نمی ازآن، اطالاات جدیدی به ه پسها )ملردی ک تا اشراح نظری داده
اند از اینکه افرراد،  بلده  معیار انجا  شد. معیارهای ورود به پژوه  ارارت به هدفمنِد وابسته

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دارای استقال  نسرری اقتصرادی باشرند و همچنرین، در مسرایئل درآمرد و هزینر  فرردی یرا 
ای ماننررد بررلرس،  هررای مررالی لزهخررانلادگی مشررارکت کننررد. بیشررتر ایررن افررراد، در ح

های سلدآور و پرریسرک، و همچنرین بازارهرای طرال و ارز ح رلر دارنرد.  گذاری سرمایه
هرای  منظلر حفظ تنلح سطح بحث  این، در پژوه  حاضر تالش شده است که )به بر افزون
راستا، هم  اقشار اقتصادی ضعیم، متلس ، و  شده( اد  تجانس حفظ شلد و دراین مطرح

اند. برا درنظرر   های تحصیلی و جنسی گلناگلن در آن ح رلر داشرته فه و همچنین، گروهمر
(، مشخصرات 0نفر مصاحره ادامه یافرت؛ جردو  شرمارۀ ) 08گرفتن این شرای ، نملنه تا 

 ها را نشان داده است. شناختی آن های جمعیت نملن  پژوه  و ویژگی

. مشخصات نمونۀ پژوهش4جدول 

سنوضع تأهلتحصیالتجنسکننده شرکت
مجرددیپلممرد0کد 
متثهلکارشناسی ارشدزن8کد 
متثهلدکتریمرد3کد 
مجردکارشناسیزن0کد 
مجرددیپلممرد8کد 
متثهلکارشناسی ارشدمرد2کد 
83 متثهل دیپلم مرد 1کد 
 31 مجرد دانشجلی دکتری زن 5کد 
 81 متثهل کاردانی مرد 2کد 
 88 متثهل کارشناسی مرد 01کد 
 02 مجرد دیپلم زن 00کد 
 85 متثهل کارشناسی ارشد مرد 08کد 

 
 های پژوهش . یافته4

هرا در چنرد مقللره  سرازی اطالارات و کدگرذاری داده های این پژوه  پرس از پیاده یافته
براین، چگلنگی یرا  دارد؛ افزوناند؛ مقلل  نخست، به درک مفهل  پل  اشاره  بندی شده دسته

هایی که برر فهرم فرهنگری از پرل  دخالرت دارنرد،  مهارت استفاده از پل  و بسترها و زمینه
 اند. بازشناسی شده



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

11 
تحلیلی بر  ؛فرهنگ مالیه

 ...فرهنگی  یها برداشت

 
 
 
 

 
 های معنای فرهنگی پول . مقوله4شکل 

 
 . معنای فرهنگی پول1-4

دهندۀ ادراک افراد دربرارۀ  ها، نا ر بر معنای فرهنگی پل  است که نشان بخ  نخست داده
سازد. ها می اناۀری است که ماهیت پل  را برای آن

 یکی از دالیل اهمیت ارزش پل  نرزد جلانران، ترردیل شردن آن از  انگاری پول: هدف
معنا، مالرِک پرل  برلدن، بیشرتر از کرارکرد آن  است. دراین« هد، مرادله»به « ابزار مرادله»

رو، پل  با تغییر ماهیت، از ابزار به هد، زنردگی ترردیل شرده و داشرتن  اهمیت دارد؛ ازاین
کنندگان  برای جلانان اهمیت دارد. یکی از مشارکتپل ، بیشتر از لذت ناشی از مصر، آن، 

همیشه این نگرانی را داشتم که باید پللم را جم  کنم ترا روزی بترلانم کرار »گلید:  ( می2)
رسد، اما داشتن پرل  بررایم بیشرتر از  نظر می تری با آن انجا  دهم. هرچند احمقانه به بزرگ

 «.کنم پللدار ، کافی است یکه حس م بخ  شده است؛ همین استفاده از آن لذت
شلد، افراد هملاره در پی حفظ ارزش پرل   رسد، یکی از الاملی که سرب می نظر می به

است؛ امرری کره کرارکرد پرل  را در مقابرل « هد، مرادله»باشند، همین تردیل شدن آن به 
کند. تردیل شدن پل  به هد،، کسب پل  را بر چگرلنگی مصرر،  ااترار می کاربرد آن، کم

کنند تا پللدار باشرند. همرین رویره، حرس  رو، بیشتر افراد تالش می ازاین کند؛  آن مقد  می
دهرد، انراشرت پرل  را  معنرا، جرلان تررجیح می ستاند. دراین ها بازمی زندگی کردن را از آن

انگاری پل ، زمینه را برای رفتارهای تهرلرآمیز  بیشتر از مصر، آن تجربه کند و همین هد،
وقتی پل  نردار ، بره »گلید:  ( می8کنندگان ) دهد. یکی از مشارکت افزای  می بین جلانان

آور ، سرعی  دسرت مری محض آنکه پرللی را به کنم. به چیز برای پیدا کردن  تلجه نمی هیچ
خلاستم بکرنم را تجربره کرنم؛  هم  کارهایی که می ترش کنم که با آن،  قدر بزرگ کنم آن می

 معنای فرهنگی پول

 محک اقبال اجتماعی انگاری پولهدف بدیل خوشبختی نماضپول متناق
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ک ماشین، چند میلیلن سلد کرد ، هم  آن را برای دوبرابر کردن  بار در معامل  ی دقیقًا یک
 «.بندی کرد  }ناراحتی{؛ الرته باختم ولی لذت  خیلی خلب بلد }نیشخند{ شرط

شرلد و کراربرد  مدت در زندگی می کاه  ااترار کارکردی پل ، سرب غلر  نگرش کلتاه
هرجرا کره برا پرل  محرک ااتررار  پل  بر کارکرد آن مقد  خلاهد شد. غلر  نگاه کاربردی رر

بخشد و کسب آن را، ترا رسریدن بره  انلان رجحان اجتماای ااترار می پل  را به  رر خلرد می
کند. حد اشراح، بر خرج  مقد  می

 چال  مهمی که بین خلدخلاهی و دگرخلاهی برر سرر پرل  وجرلد  نما: پول متناقض
نما دارد؛ برخی  د که پل ، ماهیتی متناقضکن رو می روبه  دارد، جلانان را با این تناقض جدی

بر این نظر بلدند که رابط  بین پل  و امل دگرخلاهانه، مسرتقیم و دایئمری نیسرت؛ یکری از 
های پللداِر خّیر، نیکلکار، و بخشندۀ  درست است که آد »گلید:  ( می3ها ) کننده مشارکت

یرک اسرتثنا هسرتند نره قرانلن ها  شناسم، اما باید پذیرفت که آن زیادی هستند و من هم می
 «.ها کاماًل براکس است }جدیت{. این رابطه، همیشه درست نیست؛ بع ی وقت

تلاند ااملی برای دهنده بلدن هم  کنندگان این است که پللدار بلدن نمی فرض مشارکت
هرا شرکل  باشد؛ این درحالی است که خلدشان مایلند داشته باشرند کره دگرخرلاهی در آن

ناقض، نه در بعد خیرخلاهی، بلکره در بعرد خلدخرلاهی نیرز ۀرادپ اسرت؛ بگیرد. این ت
ترلان از معنرای پرل  برداشرت کررد؛  ای نمی معنا که هیچ قرانلن مشرخ  اقتصرادی این به

دانند روزی  ها در این اینکه می خیلی آد »کند:  ( در ادامه بیان می3کننده شماره ) مشارکت
دانند که فایدۀ زیرادی از  لاهد افتاد و حتی خلب میدست دیگران خ میرند و املالشان به می

اند؛ این، یعنی پل  یک مفهل  پیچیده دارد برای ما! حتری پرذیرش  برند، باز حری  آن نمی
 «.درک است دلیل پل  جم  نکنیم، پس آینده را چه کنیم، خیلی سخت قابل همین اینکه به

« محردودیت»بررای فررد دارد، در  هایی که در راستای ایجراد رفراه بر جاذبه پل ، افزون
دهرد.  دگرخلاهی قررار می ر گیرد؛ این ویژگی، پل  را در چال  دوگان  خلد ناپایایی قرار می

انلان یک قابلیت ت اد  کنندگان از ساحت پل  به بر چنین تناق ی، برخی از مشارکت االوه
ساسی، یک تنراقض کنند. در این حالت، پل ، بین کن  اقلی و اح اقلی یاد می ر احساسی
خرلاهم  ها که می خیلی وقت» کند: ( مطرح می08ها ) کننده کند. یکی از مشارکت ایجاد می
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گرلیم، وقتری پیرر شرد  و دیگرر  طر، می شل ؛ ازیرک به کسی کمک کنم، دچار ت اد می
خرلاهم  دارد اما تا می دیگر، دلم برنمی کنم! ازطر، خلاستم از دنیا برو  به دیگران کمک می

گلیم، من که خلد  گیر و گرفتار ، من که خلد  هم از بچگری کرار  کنم با خلد  میکمک 
کنم. واقعیت  اینجا اسرت کره خیلری  کرد ، چرا کمک کنم، بعدًا خلد  مشکل پیدا می می

«.دانم چگلنه؟}تعجب{ کنم، این را حل کنم، ولی نمی ها تالش می وقت
 : کنندگان،  نظر برخری از مشرارکت بره بدیل خوشبختی )ارزش فرهنگیی خوشیبختی

درسرته »کنرد:  ( مطرح می0کنندگان ) داشتن پل ،اامل خلشرختی است؛ یکی از مشارکت
افته. پدر  خیلی کار کرد تا  خطر می که سالمتی مهمه! اما پل  نداشته باشی، سالمتی هم به

پل  تالش کرد، بتلنه به سطحی از زندگی راحت برسه، اآلن قند داره و فشار }مکث{. برای 
 «.شد جلری نمی تلنه استفاده کنه! اگه از او  داشت، این حاال که داره، نمی

انلان  برداشت دیگری که از مفهل  پل  در بین جلانان وجلد داشت، درنظر گرفتن پرل  بره
گلیرد:  ( می0کنندگان ) بنای رفتارهای دیگر برلد. یکری از مشرارکت کننده و سنگ اامل تعیین

پرسن پل  مهرم نیسرت، امرا چقردر داری؟! }خنرده{؛  ری، ازت می ه! هرجا میخیلی جالر»
المثل  یعنی مهم نیست، ولی داشته باش! چلن نداشته باشری، بردبختی! از قردیمم یره ضررب

گن، آستین نل بخلر مرغ و پلل! من واقعًا باور دار ، اگه پل  نراشه، بدبختم، خیلی  هست که می
«.اور دارند که هرجلری شده باید به دست  آورداز دوستانم مثل من به این ب

نظر برخری  آید؛ بره شمار می تلاند ااملی برای کسب خلشرختی به گاهی داشتن پل  می
ای متناقض، چنان  گلنه کنندگان، پل  ااملی برای خلشرختی است، هرچند مرد  به مشارکت
( 1کنندۀ ) ا، مشرارکتراسرت کنند که گلیی پل ، اهمیرت چنردانی نردارد. درهمین رفتار می

گلینرد، آدمرای پللردار خیلری غصره دارنرد و  ها و شرعرها کره می من این قصه»گلید:  می
دارن برا پللشرلنم  شناسرم کره پرل   هرا رو می خلشرخت نیستند رو باور ندار ، چلن خیلی

خلشرختن، طر،، همین چند ماه پی ، تلی خرید دالر و طرال از خراک بلنرد شرد، الرتره 
گن کره  خاطر ذوپ داشتن پل  برلد، خلدشرلنم مری زمین خلردن، اما هم  به ها هم خیلی

 .«چیز نیست! چلن ندارن  کنند، پل  همه بقیه فکر می
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 فردی تثییرگرذار  تلاند بر تعامالت میان نظر این افراد، پل  می به :محک اقبال اجتماعی
های دیگرر سررمایه، اارم از  انلان سررمای  اقتصرادی برر جنرره باشد. پل  در این مقرا  بره

گلیرد:  باره می ( دراین01کنندۀ شمارۀ ) اجتماای، فرهنگی، و ااطفی تسل  دارد. مشارکت
خلایم جز اخالپ و احتررا ؛ سرر  ز شما هیچی نمیرفته بلد ، خلاستگاری. بهم گفتن ما ا»

«مهریه دالاملن شد!
های اجتمراای از طریر  ارزیرابی  ( دربارۀ تخریب سرمایه2کنندگان ) یکی از مشارکت

تلنم مرز بگذار ، بگم اخالپ یرا پرل ، ولری  من نمی»گلید:  ها می بر پل  در خانلاده مرتنی
پرللن، هرر دو خلشررختی رو تجربره  ا خیلری بیتلنم بگم آدمایی که خیلی پللدارنرد یر می

تلنم با قطعیت بگم، چلن تجربه نکرد ، ولی دومی رو خیلی تجربه  کنن، اولی رو نمی نمی
ترلنن دارلت  رو نمی کرد  }لرخند{. چند وقت پی  برای مراسم یکی از فامیال گفتن همره

شده! خب  دالت امل اومد، هرکی وضع  خلب بلده  کنن! گلچین کردن، بعدًا کاشم به
«.ملنه، برای ما چند سا  دیگه؟ }تعجب{ چی می

اساس، یکی از کاربردهای پل ، ایجاد نابرابری در ارزیابی افرراد مختلرم اسرت؛  براین
تری داشرتند، امرروزه افرراد از فقرر  دلیل یکسانی فقر، تعامالت قرلی اگر در گذشته، افراد به

تنها در سطح  اند.  این مسئله، نه ااطفی گریزان مثابه یک اامل مخرب سرمای  اجتماای و به
کنندۀ  تثمل وجلد دارد. مشارکت ای قابل گلنه تعامالت اجتماای، بلکه در نهاد خانلاده نیز به

از بچگری هرم همیشره دنررا  ایرن برلد  کره پللردار بشرل ، چرلن » گلید: ( می1شمارۀ )
  آمراده برلد. مرادر  هررم خلاسرت بررای کررد، هرچیرزی می ا  هروقرت اراده می پسرردایی

ها پللدارند؛ من دوسرت داشرتم پللردار باشرم، ولری آن  ها با ما فرپ دارند، آن گفت، آن می
 «.دانستم یعنی چی؟ }خنده{ ملق  نمی

 
 
 

 
 های مؤیر بر معنای فرهنگی پل  . بسترها و زمینه8شکل 

 های مؤثر بر معنای فرهنگی پولبسترها و زمینه

کارکرد به  تحویل
 کاربرد پول

قدرت معطوف به 
 اراده

بازخوانی ارزش و  غلبه عقل معاش اجتماعی پول ۀتل
 هویت فرهنگی

ابهام در مراجع 
 معنایی پول

نمایی متناقض
 تربیتی
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تحلیلی بر  ؛فرهنگ مالیه

 ...فرهنگی  یها برداشت

 های مؤثر بر معنای فرهنگی پول . بسترها و زمینه2-4

های مرؤیر برر معنرای  زمینرهها که در ادامه آمده اسرت، بسرترها و  در بخ  دیگری از یافته
انصر اۀرلی  1ر  ها است شده از مصاحره های استخراج که برآمده از م ملن ر فرهنگی پل  

بررسی است. قابل
 :کنندگان در پژوه  بر این نظر بلدند که پل   مشارکت جایگزینی کارکرد با کاربرد پول

رسد، امدتًا کارکرد پل  را به کراربرد آن ارجرح  نظر می ها کاربرد زیادی دارد؛ اما به برای آن
  چند سالی اسرت کره ازدواج»گلید:  ( می08کنندۀ شماره ) دانند؛ برای نملنه، مشارکت می

ترلانم آن را برا پرل  پاسرخ  ای دارد، می مطالررهکنم که وقتی همسر  از من  ا . حس می کرده
بدهم؛ مثاًل همین هفت  پی ، برای اینکه به او ایرات کنم دوست  دار ، طال برای  خرید ، 
اگرچه ته  دالایمان شد، چلن جللی طالفروشی به او گفرتم، مهرم نیسرت چره چیرزی 

سرت }خنرده{. خریم، طال، طال است، خلدش سررمایه ا خریم، مهم این است که می می
دسرت بیراور ، هرم  الرته من منظلری نداشتم، اما واقعیت بلد، من هم خلاسرتم دلر  را به

«.سرمایه داشته باشیم. تا دو روز با من قهر بلد
کنم حسابم پر است،  که حس می همین»گلید:  باره می ( دراین1کنندۀ دیگری ) مشارکت

کنند که ترل بررای آرامر   اطرافیان به من گله میها هم  وقت برایم آرام  خاطر دارد؛ گاهی
خلاهی، پس چرا آرامشت را برای پل  وسر  گذاشرتی؟ }مکرث{ معتقرد  از االن  پل  می

تلانم کار کنم. چند سا  دیگر که ناتلان شد ، زندگی  نراید به این چیزها فکر کرد. باید تا می
«.برایم سخت نراشد

یابد. یکی  های بلندمدت آن برتری می ل ، بر قابلیتمعنا، ایرات اینی و ململس پ این به
چهررار سررا  پرری ، وقترری تررازه از دانشررگاه »کنررد:  ( مطرررح می2کنندگان ) از مشررارکت

گشتم، ملاجه شد  با دوست دوران راهنمایی که ترا  التحصیل شده بلد  و دنرا  کار می فارغ
  هست، یه شرکت تثسیس دیپلم بیشتر درس نخلانده بلد؛ ولی پل  داشت }لرخند{. خاطر

گفتن  های مربلط به الستیک ماشین. جالره به  می کرده تل زمین  واردات و ساخت دستگاه
گفتیم مهندس! }مکث{ اما اون  مهندس، منل استخدا  کرد با دو نفر دیگه؛ ما هم به  می

«.زد ما رو با اسم کلچیک ۀدا می
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بار تلی فروشگاه،  یک»نظر است که: ( بر این 8کننده دیگری ) راستا، مشارکت همین در
کرد  و ااصاب فروشنده رو خرد کرده برلد . یره مشرتری  ملق  خرید شللار مدا  قیمت می

وارد شد و بدون پرسیدن قیمت، چندتا از چیزایی که چشم منم دنرال  بلد رو انتخاب کرد، 
داد و رفرت تن زد، و بردون اینکره در مرلرد قیمرت  سرؤا  کنره یرا چلنره بزنره، پرلل  رو 

ترلنی  }سکلت{. خیلی گرفته شد  و واقعًا حس خلبیره پرل  داشرتن. هرچری بخرلای می
گرفرت. انگرار یره چیرز  بخری؛ هرچی }لرخند{. بعدش فروشنده خیلی منرل تحلیرل نمی

«.مزاحم بلد . حتی جلاب خداحافظی منم نداد
 ل  نرزد جلانران، یکی از الامل مهم در تعیین معنای فرهنگی پ نمایی تربیتی: متناقض

نگری خرانلاده، معنرای دیگرری یافتره  نظا  تربیتی خانلاده است. در بین نسل جلان، آینرده
ای که فرادستی مراقرت بااث شده است که نسل جدید، نگرران فرردا نراشرد؛  گلنه است؛ به

ای جرز مصرر،  ها، هریچ و یفره کنندگان به این فهم رسیده بلدند که آن برخی از مشارکت
برخی، جز تللید کردن پل  ندارند. این امر، امردتًا بررخال، منطر  تربیتری نسرل  کردن و

گلیرد:  ( می5کنندۀ شرمارۀ ) پیشین و ناشی از شکا، فرهنگی بین دو نسل برلد. مشرارکت
دست آوردن پل  نیستم.  پدر و مادر  برای امروز من خیلی تالش کردند. من دیگر نگران به»

دنرا  پرل   ها نراشم! بیشتر خلب زنردگی کرنم ترا بره که مثل آنخلاهند  ها فق  از من می آن
گلینرد، ترل درس بخرلان و پیشررفت  باشم، پل  برای من تثمین شده است، مدا  به مرن می

کید می»دهد،  او ادامه می« کن! چیز داری، اۀراًل  کرد که بعد از من، تل همه همیشه پدر  تث
ومند زندگی کنی! بااخالپ باشی! بره دیگرران نیاز نیست به پل  فکر کنی، فق  سعی کن آبر

«.کمک کنی و َدرست را خلب بخلانی تا جللی فامیل، ما سرافراز باشیم
انلان ااملی  ها به کنند که تصلر خانلاده از آن این درحالی است که برخی دیگر بیان می

ها  ناز بچگری، تابسرتا»کنرد:  ( مطرح می08کنندۀ شمارۀ ) برای کسب پل  است. مشارکت
آور خانره باشریم،  کرد ؛ به ما یاد دادند باید نان رفتم سر کار، بعد از دانشگاه هم کار می می

کرد، اما من از همان او  یاد گرفتره برلد ، بایرد پرل  دربیراور ؛ برا اینکره  پدر  هم کار می
ی ترل کرم گفتند، ما برا حا  می خانلاده این انتظار را داشتند که مرد باید کار کند، اما دراین

«نذاشتیم!
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 های اخالقری برترری دارد، ترا  انلان ااملی که بر جنرره تحدید پل  به :غلبۀ عقل معاش
رو، در بین جلانان، بیشتر از آنکه بره  آنجا پی  رفته که بر اقل ابزاری مسل  شده است؛ ازاین

شررلد. یکرری از  های کرراربردی آن تلجرره می های کررارکردی پررل  تلجرره شررلد، برره جنررره جنررره
ین تصلر را قرل  ندار  که اگر پللدار باشم، آد  خرلبی من ا»گلید:  ( می1کنندگان ) مشارکت

ا ،  پل  خرلب، چرلن تجربره کررده دهم، یک پللدار بد باشم تا یک بی نیستم؛ من ترجیح می
وقتی پل  نداشته باشم، مجرلر  هر کار خطای دیگری را بکنم؛ اما نهایتًا پللداری به من غرور 

«.تر است تا اخالقی بلدن }خنده{ منطقی نظر  پللدار بلدن، دهد. به و خلدخلاهی می
اگرر بخرلاهم راحرت »( بر این نظر است کره: 01کنندۀ شمارۀ ) راستا مشارکت درهمین

دهند به هرچیرز دیگرر؛ امرا بیران  کنند، پل  را ترجیح می ها مثل من فکر می باشم، اکثر آد 
ن دیروز یک شارژر شلد، اخالپ است. همی ترین چیز که همیشه قربانی می کنند. ساده نمی

خرید ، طر، قسم خلرد اۀلی است و به چندبرابر قیمت از من پل  گرفت، بعد کره بررد  
برای تعمیر }خنده{ همکارش گفت، سرت کاله گذاشتند. تازه طر، آشنا هرم برلد، حراال 

«.کنم }نیشخند{ گلید، اخالپ را راایت می اگر ازش بپرسید با ۀد تا قسم می
اگره مرن مراهی سره ترلمن درآمرد »گلیرد:  باره می ( نیز دراین2) کنندۀ شمارۀ مشارکت

گفتم }خنده{، اما بررای همرین سره  زد ، شعر می رفتم دنرا  طریعت، گشت می داشتم، می
خلشی پیردا کرنم  ها دست بکشم تا بتلنم د  خلشی تلمن باید برده شرکتم بشم، از هم  د 

«.کنه قانلن به ما حکم میجای شالپ،  ایم؛ فق  به }مکث{. ما اماًل َبرده
( دربارۀ غلر  قدرت پل  و چرخ  معنای پرل  نسررت بره 8ها ) کننده یکی از مشارکت
رفتیم منز  پدربزرگم، یک پانصد تلمنی بره همر   قدیم که می»گلید:  گذشته در زندگی می

 داشتیم و معتقرد برلدیم انلان دشت سا  نگه می دادن، خیلی خلب بلد. به ها ایدی می نله
کنم که برکت یعنی چی؟ چلن چندهزار برابر  این پل  برکت دارد، االن این معنا را حس نمی

«.رود آید و با یک کلید می آن، با یک کلید می
 :انرد  انلان ابزاری پذیرفته در این معنا، افراد پل  را به بازخوانی ارزش و هویت فرهنگی

. در ایرن حالرت، پرل  از قابلیرت دهد ارزش میها  آن   که برپای  نگرش حاکم بر اجتماح به
( 0کنندگان) گذاری فزایندۀ فرد در اجتماح برخلردار شرده اسرت. یکری از مشرارکت ارزش



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

028 
 3شماره  ،41 دوره

 4111 پاییز 
 55پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها  بیشررتر از  کنم کره بگررم مررن ارزش داشررته هرچقرردر دار  تررالش مرری»کنررد:  مطررح می
خلره که جرلانم  میدرد   کنه؛ من االن پل  به تلنم، چلن جامعه باور  نمی هامه، نمی نداشته

های سالم رو با هرم  تلنم ازش استفاده کنم. درسته سالمتی مهمه، اما شما آد  نه وقتی نمی
کنید }خنده{. من اینل قرل  ندار  که دارا هستم، پل  نراشه، سالمتی هم نداری،  مقایسه می
«.ده های ما است که به ما ااترار می این دارایی

کننرد؛ ایرن  انلان اامل منزلت اجتماای یاد می از پل  به کنندگان اساس، مشارکت براین
معنا  این کنند جامعه به افراد پللدار دارد؛ بره دلیل اقرالی است که جلانان تصلر می منزلت به

کنررد. یکرری از  فردی ایجرراد می افررزودۀ میرران هررا ارزش هررای افررراد برررای آن کرره دارایی
چنان  من، داخل ماشین شاسی خلدش آن داداش کلچیک » گلید: ( می0کنندگان ) مشارکت

هراش خلدشرل نشرلن  نشسته و خیلی دوست داره دیگران نگاه  کنند؛ همیشره برا دارایی
جلری شد، من این خصرلت رو  وپله پیدا کرد، این جلری نرلد! یکم که پل  ده، اوایل این می

ن خاۀیت پلله دونم، اما ای جلری باشم }خنده{. نمی ها دید ، شاید خلدمم این تلی خیلی
«.خلان خلدشلن رو باهاش نشلن بدن که آدما می

شناسم کره برا پرل  زیراد خررج  ها رو می خیلی»گلید:  ( می01کنندۀ شمارۀ ) مشارکت
دن؛ این یعنی ما اینیم }مکث{. حتی خیلی وقتا، زناشرلن برا  کردن، خلدشلن رو نشلن می

او «. اشته باشی، نیستی، هیچی نیستیگن، دارندگی و برازندگی، این یعنی اگه ند یه پزی می
کننرد؟  چررا راه دور؟ همرین تللیزیرلن خلدمرلن چری ترلیر  می»کند:  در ادامه مطرح می

هرا، امراًل  ها و فیلم ها تل سریا  براساس چیه؟ هم  پلله دیگه }مکث{. حتی خیلی وقت
هرا اخرالپ  دن باید پل  داشته باشی که باشی. مگه شما قرل  نداری؟ خیلی وقت نشلن می

«.کنند تا چندتا برنام  ترلیغی بفروشن و پل  دربیارند؟ }مکث{ رو قربانی می
براین، معنای هلیت فرهنگی )بعد فرهنگی هلیت ملی( تحت تثییر قدرت خرید  افزون

قرراًل پرل  را »کنرد:  ( مطررح می3کنندۀ شرمارۀ ) و ماهیت پل  قرار گرفته است. مشرارکت
هرایی کره  تلمنی ها و االیئم روی آن تلجه کنریم، ده شد به نشانه دیدیم و همین بااث می می

هرایی کره اکرس درب دانشرگاه تهرران برلد؛  تلمنی شکل مرحل  مدرس را داشت یا پنجاه
. «دهرد آیرد و ایرن حرس پرل  را تغییرر می چشرم نمی اکنلن، فارغ از ارزش پللی، دیگر به
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من حسی از داشتن پل  ندار ، چلن اواًل »گلید:  باره می ( نیز دراین5کنندۀ شمارۀ ) مشارکت
کنم!  کنم و همچنین، همیشه ریا  و تلمان را با هم اشتراه می پل  کاغذی ندار  و حمل نمی

بینیم ترا  ارزش ریا  هم در این چندساله م حک کم شده، امدتًا در ترلیغات هم دالر می
وجلهایم را  جسرتدهم  ریا ، همچنین، چلن قدرت خرید کمی دارد، بیشرتر تررجیح مری

«.برای کاال با دالر انجا  دهم
 :انلان  فرهنرگ جرلانی بره اقت ای شرای  جرلانی و غلرر  خرده به قدرت معطوف به اراده
که بیشتر در اناۀری چلن احساس قردرت )قردرت معطرل،  ، کنندۀ رفتار نا ر بر لذت تعیین

ای  کننرده پل  نق  تعیین ،یابد می به اراده( و لذت بردن از خلدنمایی، دیده شدن، و بلدن نملد
ترین اامل مرادله، برای فرد، امکران تجربر  لرذت از اامرا   انلان مهم معنا، پل  به دارد. دراین

منظلر چیررره شرردن بررر بسرریاری از شرررای  را فررراهم خلاهررد کرررد. بیشررتر  ارادۀ خررلد برره
تررین  انرد کره مهم ه، تصرریح کرد«آورد پل ، قدرت مری»کنندگان، با این م ملن که  مشارکت

کنندۀ شرمارۀ  ابزار در دنیای مرادله، اامل سنج  ارزش مرادله اسرت؛ بررای نملنره، مشرارکت
ترر  خرری، حتری اگرر گران وقتی پل  داشته باشی، با آن هرچیِز خریدنی را می»گلید:  ( می01)

( 2ری)کنندۀ دیگر . مشرارکت«شلد، پس پللی است گیری می هم بخری، ولی چلن با پل  اندازه
خلاهم چیزی بخر ، ولری پرللم  که می آور ، یعنی زمانی وقتی پل  کم می»گلید:  باره می دراین
کنم که اگر پرل  نداشرته باشرم، یعنری  کنم. احساس می رسد، احساس ناتلانی شدیدی می نمی
. او در ادامره تصرریح «گرذاری کررد و خریرد شرلد ارزش چیز را با پرل  می ای ندار ، همه اراده
هاشل بده، االن تل زندانه؛ پس پرل  چیرز  خاطر اینکه پل  نداشت بدهی پسراملیم به»کند:  می

«.بنده پای آد  رو می و قدر دست مهمیه که نداشتن  این
سرازی در  ( با طرح این معنا که پل  با ایجاد حرس شرمنده8کنندگان ) یکی از مشارکت

خلاهم از خانه خارج  وقتی می»که:  کند، اشاره کرده است رواب  انسانی، ااما  قدرت می
گذار  روی آن، کارت بانک یا پل  نقدی اسرت کره داخرل  شل ، اولین چیزی که دست می

برار  جیرم باشد؛ خیلی برایم سخت است از کسی، خصلۀًا آشنا، پل  قرض بگیرریم؛ یک
کررد   یای هستم؛ تالش م پل  نررده بلد  با خلد ، به فالکت افتاد ، حس کرد  آد  بیچاره

«.جایی برسم که پل  تهیه کنم فق  به
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ما یه مَثرل قردیمی »گلید:  ( دربارۀ تثییر روانی قدرت پل  می1کنندۀ دیگری ) مشارکت
ها که دیگه هیچی؛ برا پرل   رقصه! زنده گه، پل  رو روی مرده بگذاری برات می داریم که می

داشتنه. آدمی که پل  نرداره برا کنند؛ پل ، داشتن  مهمه. یه ابزار برای قدرت  خلدکشی می
«.مرده هیچ فرقی نداره

 :کردند که جذابیت  کنندگان مطرح می معنا، برخی از مشارکت دراین تلۀ اجتماعی پول
انلان هرد، و  سل، انگیزۀ کسب پرل  بره ناشی از پل ، یک اامل چندماهیتی است؛ ازیک

انلان ابرزار تسرل  برر  دیگر، پل  بره انلان اامل تثمین قدرت و ازسلی ترس از فقدان آن به
خیلی »گلید:  ( می3کنندۀ شمارۀ ) . مشارکتشلد های اجتماای می ساز آسیب انسان، زمینه

پللیه، قررل ! امرا اونرا کره از سرر داشرتن خرال،  شن از بی از این افراد که جر  مرتکب می
تری،  کنه، کم باشه راحت پل  شره، آدمل وسلسه می پل  شیطانه،، نظر من کنند، چی؟ به می

او در ادامره «. هاش برای نرداده نه اونقدری که به بدبختی بیفتی، ولی خدا رو باید شکر کرد
کید می شناسم که قرل از اینکه آبی زیرر پلستشران بررود و پرللی  ها را می من خیلی»کند:  تث

ای بلدند؛ بعدازآن، کارشان به دادگاه و زنردان کشریده  های افتاده دست بیاورند، خیلی آد  به
د با محاسر  پل  بخرنرد؛ تلانن چیز را می کشیدند از سر غرور! انگار همه شد، چلن چک می

«.اندازد اما خلدشان را باختند، طم  پل  واقعًا آد  را به دا  می
دهد که یکری  ای سلپ می سلی رفتار گله برخی بر این نظرند که داشتن پل ، انسان را به

ها، نیروها،  از دالیل آن، ترس ناشی از ابها  دربارۀ آینده است؛ ملضلای که روندها، کن 
اگه جامعه »گلید:  ( می2کنندۀ شمارۀ ) کشد؛ مشارکت چال  می ی اجتماای را بهو نهادها

شی که اومدن  حس کنه دالر میاد پایین، با یه حجم اظیمی از آدما تل این خیابلن ملاجه می
بینیم  هرا رو مری شه! دوباره میان بخرن، بعد خیلی دالر بفروشن! بعد که فروختن، گرون می

داشتن! اماًل برا   ها هم پشیملنن که چرا نگه ریدن یا فروختن! خیلیکه پشیملن شدن چرا خ
«.ها رو آورده با خلدش اقل تصمیم نگرفتن. هیجانات جمعی این

 :هرای  نلای دیگری بسیاری از نهادهای غیراقتصادی که به ابهام در مراجع معنایی پول
ای پل  در میران نسرل جرلان های متناق ی را در ملرد معن آیند، برداشت شمار می اقتصاد به

کید جلانان بلد؛ برخی بر این  ایجاد کرده اند؛ برای نملنه، نهاد سیاست و دین، بیشتر ملردتث



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

021 
تحلیلی بر  ؛فرهنگ مالیه

 ...فرهنگی  یها برداشت

دلیل رد این دنیا، پرل  بررای  دارد. درواق ، به آمیزی  نظرند که دین در ملرد پل ، ملض  ابها 
ها خیلری  پل  برای مذهریکه برخی باور دارند که  ها اهمیت چندانی ندارد؛ درحالی مذهری

گلیررد:  ( می8کنندگان ) دار هسررتند. یکرری از مشررارکت اهمیررت دارد و چررلن ندارنررد، دیررن
تلان پرل  داشرت، دیرن  ا  که دین با پللداری مشکلی ندارد. می جا این بحث را شنیده همه»

فترارش ا  که پل  نداشته و دین داشته، بعد از پللرداری، ر هم داشت. اما هرکسی را که دیده
تغییر کرده است }مکث{. این املمیت ندارد، ولی من کسری را ترا االن ندیرد  کره از او  

«.پللدار نرلده باشد و رفتارش بعد از پللداری تغییر نکند
رابطر  برین دیرن و پرل ، براکسره. »گلیرد:  براره می ( دراین5کنندۀ دیگرری ) مشارکت

شه املمیت داد، ولی من هرچی  ه. نمیهرچقدر طر،، پللدارتر باشه، دین و ایملن  کمتر
پل ، هیچ ارزشی  جلری بلده. همیشه ذهنم درگیر همین بلده که پس دیِن مرد  بی دید ، این

شهر با هرم خیلری  خاطر اد  رفاهشلن دیندارند؛ مساجد باالی شهر و پایین  نداره، چلن به
ی هرم کره باالشرهرن، وجلد، اونرای فرپ دارند، از نظر نلح آدمرایی کره میران ترلش؛ برااین

«.ترن به نسرت بقیه! ضعیم
داری  برخال، دیدگاه یادشده، برخی بر این نظرند کره پرل ، ضررورتًا ارترراطی برا دیرن

مثابه ایمان و نه رفتار مناسرکی درنظرر گرفتره شرده اسرت.  ندارد. در این تعریر، دینداری به
هرای بردبخت و  داشتم که آد  من اوایل، این تصلر را»گلید:  ( می3کنندۀ شمارۀ ) مشارکت

روند؛ اما بعدها متلجه شد  که پل ، تنها چیزی است که خلشررختی  سمت دین می فقیر به
آورد؛ وقتی تللیزیلن نشان داد که آن رفتگر، پللی کره پیردا کررده برلد را بره ۀراحر   نمی

ای برگرداند و حتی حاضر نشد هدیه بگیرد و در مصاحر  تللیزیلنی گفت، مرن بررای رضر
هرای دینردار برا چیرز  خدا این کار را کرد ، این ما  حرا  است برای من! فهمیرد  پرس آد 

«.کنند دیگری غیر از پل ، احساس خلشرختی می
نظر من خیلی مهمره کره  یه نکته به»گلید:  باره می ( دراین0کنندگان) یکی دیگر از مشارکت

نداشتن نداره. در فامیل ما خیلی از افرراد دینداری، یعنی ایمان. این هیچ ربطی به پل  داشتن یا 
ها را هم زیر چتر خلدشان دارند؛ اۀاًل هرم  پللدار هستند که دراین داشتن زندگی مرفه، خیلی

«.های  را! های متظاهری نیستند. در فامیل هم همه قرلل  دارند، هم خلدش، هم بچه آد 
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کید بر ای3کننده شمارۀ ) راستا، مشارکت درهمین ن نکته که گسترش دین از طریر  ( با تث
مرا احادیرث »کنرد:  داند. او تصریح می پذیر است، رابط  دین و پل  را مالز  می پل  امکان

از  ) (، های مهمی از دین پیامرر اسال  زیادی راج  به بعد اقتصاد در زندگی داریم. بخ 
دهرد،  های ایشران نشران می طری  پل  همسرشان تلسعه پیدا کرد. سیره امامان ما و تلۀریه

همه دارای شغل بلدند و پل  داشتند؛ ما خلدمان به لطم خدا، وض  مالی خرلبی داریرم، 
ویژه پدر و مادر ، در مسایئل مذهری و دینی کلتاهی کنند. به ما  ا ، به اما هرگز ندید  خانلاده

کی وی در ادامره  «.د کردند کره هرچره داریرم، از ف رل خداسرت و بایرد شرکر کرردهم تث
رفتیم، وقتری  پدربزرگم و جد ، روحانی بلدند. با پدربزرگم که برای خریرد مری»گلید:  می

گذاشت. من بچره برلد  معنرای ایرن را  دادند، پل  را در جیب دیگر می دار می پل  به مغازه
لل  شد که پل  با پل  فرپ دارد. پل  از دست روحانی برکت فهمید ، اما برایم بعدها مع نمی

فهمیدند. من کاماًل به  ملق  این را می ها مثل هم نیستند؛ مرد  آن داشت }بغض{. هم  پل 
.«شده باشد  رنگ کنم در جامع  ما این باور کم این معتقد ، اما فکر می

 
 گیری بحث و نتیجه
پل  در فهم جلانان انجا  شده است. نتایج پژوه  منظلر بازشناسی معنای  این پژوه  به

که بخشری از  دهد که در نسل جلان، امدتًا معنای پل  از ماهیت کرارکردی آن ررر نشان می
کنندۀ مسایئل اجتمراای  رر به قالب کاربردی، یعنی حل ساحت اقتصادی و ابزار مرادله است

ندۀ غلر  اقل معاش و اهمیت ده تردیل شده است. این نلح نگرش در بین نسل جلان، نشان
انلان یک هد، است. در چنرین وضرعیتی، افرزای  ناگهرانی پرل  از طریر   کسب پل  به

 آید. شمار می ها، نلای لذت به بندی در بین آن هایی چلن قمار و رفتارهای شرط جنره
سری های احسا ( دربرارۀ پشرتلانه8108فرونهرا  و همکراران )  نتایج این پژوه  با نترایج پرژوه 

گیررد و فراوانری  دهد، پل  در مقابل معنلیت و دیرن قررار می ( که نشان می8101پل ، و پژوه  تنگ )
های زالسرکلیج و همکراران  دانرد، و همچنرین، برا نترایج بررسری آن را در تقابل برا رفترار اخالقری می

رفتارهرای گرر  و دهرد،  دهد، پل ، تمرکز افراد را بر خلد و اهدافشران افرزای  می ( که نشان می8101)
 سلیی دارد. دهد، هم ها را تغییر می کند، و اخالپ و ارزش دلسلزان  اجتماای را مختل می
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پل ، همچنران بررای جرلان ایرانری دارای تنراقض جردی اسرت؛ ملضرلای کره بردیل 
گر را در زندگی برای  بازی کند، یک تناقض  تلاند نق  یک تسهیل خلشرختی اوست و می

انراشت،  انلان یک دارایی قابل آن، محدودیت ذاتی پل  است. پل ، به جدی در خلد دارد و
شررلد. ایررن  دارای  رفیررت غیرتجمیعرری اسررت؛ یعنرری بررا خرررج کررردن برره آن افررزوده نمی

های دیگرری از سررمایه، ماننرد سررمای  اراطفی، اجتمراای، و  محدودیت، برخال، جنره
انلان یرک  رو، چلن به یابند؛ ازاین فرهنگی است که با هزینه کردن و خرج کردن افزای  می

شلد، مزیت پل ، در نگهداشت و رسیدن بره سرطحی از اطمینران  هد، از آن برداشت می
کند به آن دست یابد. اقتصادی است که جلان تالش می

انلان سنج  ااترار اجتمراای در برین  های این پژوه ، غلره کارکرد پل  به یکی از یافته
دلیل اقررا  اجتمراای، بررای  ل  نه از سلی نسل جلان، بلکه بهنسل جلان است. پنداشت پ

ها این ادراک را پدید آورده است. در بین نسل جلان، پل  به این دلیرل کره اراملی بررای  آن
های دلرخلاهانه منجرر  تلاند به گسست از جم  و پذیرش هلیت شلد، می تمایز شناخته می

ری فردی را بر جامعه چیره کنرد؛ ایرن امرر شلد و بی  از هرچیز، منط  اقتصادی و حسابگ
گذاری چیزها است. زیادی، ناشی از قابلیت پل  در ارزش تاحد

انلان  های پرشماری است کره پرل  بره تثمل دربارۀ فهم جلان از پل ، خلان  نکته قابل
تلاند برای جامعه، شر و یک  یک اامل مشترک و متناقض در خلد دارد. پل  دراین اینکه می

ای کره  تلان کار خیر انجا  داد و جلان برای رسیدن بره نقطره ن باشد، بدون آن نیز نمیشیطا
رو، اتکرا بره  بینرد؛ ازایرن امکان خیر داوطلرانه داشته باشد، خلد را به ایرن شرر نیازمنرد می

های اخالقی، بدون درنظر گرفتن اینکه این امر از رهگذر کسرب پرل  بررای  شعارها و جنره
ر است، ملضلای ناکارآمد خلاهد بلد.پذی جلان امکان

ترلان از  ر می ترلان دید که نرزد مرارکس می بر کار از پرل  ر از تحلیل مرتنی در اینجا بی 
های فردی  انلان شاخصی برای ارزش بر مصر، پل  به دیدگاه زیمل و طرق  مرفه وبلن مرنی

در درک مفهل  پرل   (8101بهره گرفت. همچنین، این نتایج پژوه  با تحقی  گیریجیللا )
گلنره کره   داشتنی در بین جلانران مکزیکری، همسرلیی دارد. همان انلان یک شر دوست به

شدۀ  نلای برگرفته از ادراک بازنمایی داند و معنای آن را به زیمل، پل  را فاقد معنای ذاتی می
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د کره پرل  تلان استدال  کر آورد، می شمار می های اجتماای به ناشی از رواب  پل  و دیگری
شرلد.  شردن درک می و در امترداد مسریر اجتماای« مدرن»ای کاماًل  گلنه از نگاه جلانان، به

دلیل آزادی درونرری آن، فردگرایرری و  درواقرر ، فردگرایرری ناشرری از دسررتیابی برره پررل ، برره
این تجربره نکررده اسرت و از ایرن رهگرذر،  از دهد که پری  ای را به جلان می خلدمختاری

هرای  شلد و نه الگلپذیری از ارزش های فردی نهادینه می او با گسترش ارزشپذیری  جامعه
های تاریخی. درواق ، در منط  زیملی، پل ، خال  آزادی اسرت و جرلان  انتزاای و اسطلره

شدت به این آزادی نیازمند اسرت ترا بتلانرد آنچره در چررخ  پرارادایمی دنیرای مردرن  به
د و برا دسرتیابی بره ایرن مالکیرت، از زیرر سرلط  یافتنی اسرت را بره مالکیرت درآور دست

های سیاسی و ایدیئلللژیک خارج شلد.   مالکیت
انلان  تثمل در این پژوه ، این است کره جرلان، پرل  را ذاترًا بره های قابل یکی از نکته
هرای  شرده تلسر  جلانران کره کیفیت رسد، در دنیای درک نظر می گیرد؛ به هد، درنظر می

تر  یافتنی از هرچیز از مسیر پرل  دسرت اند، دنیا بی  های اددپذیر افتاده دا  کمیت زندگی به
طلری و آزادی مفرط در سای  پل ، کمترین  قیدی ناشی از گمنامی و تلجه رو، بی است؛ ازاین

دلیل ارترراط  برا همر   رو، پل  بره تلان با داشتن پل  به آن رسید؛ ازاین چیزی است که می
ند خرلد یرک هرد، غرایی باشرد و بری  از هرچیرز، مجملاره تلا اهدا، نسل جلان، می

رو، خلد پل   کند؛ ازاین هایی را درون خلد دارد که ارادۀ جلان را به قدرت معطل، می ارزش
آمد. دست می تر از اهدافی باشد که پیشتر با پل  به غایت مهم تلاند هدفی به می

است؟ در نظرا  تربیتری کنرلنی  وجلد آمده راستی چرا چنین تصلری برای جلان به اما به
کنررد و از او  رنج خررانلاده معرفرری می کننده محررض دسررت خررانلاده، کرره فرزنررد را مصررر،

شدۀ خلد ندارد، پل ، تنها ملجلدیتی اسرت کره  های سرکلب ای جز تحق  خلاسته خلاسته
های خرلد  که بره خلاسرته تلاند نقشی دوگانه بازی کند؛ یعنی تجمر  آن تلسر  کسرانی می

ای  نیافته را بره خلاسرته انلان ویترینی از آرزوهای دسرت قصد اینکه فرزند، به اند، به دهنرسی
برسانند که ممکن است خلاست  او نراشد.

براین، فهم فرهنگی پل  در بین جلانان، ناشی از ابهامی است که در ذهن جلان در  افزون
لان یرک نهراد مرجر  ان های مراجر  اجتمراای وجرلد دارد. دیرن بره ملرد پل  در خلان 
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ایجراد کررده اسرت کره برا خرلان   فرهنگی، تعریرهای گلناگلنی از پل  را در ذهن جامعه 
های دینی تناسب ندارد. همچنین،  مایه جلانان از مفهل  پل ، شغل، کار، روحانیت، و درون

کند که ممکن است، اخالپ  سیاست در سطح کالن، بسترهایی را برای کسب پل  ایجاد می
شده، ورای ق اوت دربارۀ آن، برگرفته از درکی است کره  های فهم ربانی کند. این روایترا ق

کند. نسل جلان با آن زندگی می
هررای کیفرری، ازجملرره  های پژوه  اگرچرره نتررایج ایررن پررژوه ، دچررار محرردودیت

تثملی از درک فرهنگی پل  باشد. این روایت از  تلاند نملن  قابل پذیری، است، اما می تعمیم
پل ، اهمیت بازخلانی ملاض  خانلادگی و دین، سیاست، و رسانه را به یک ضرورت تردیل 

تحق  هسرتند کره از  رفیرت امرل  ای قابرل های اخالقی، ناگزیر، در جامعه کند؛ نظا  می
جامعه فراتر نروند؛ تردیل شردن اخرالپ بره آرمران و شرعار اجتمراای، حاۀرل املکررد 

 است.گرایانه نهادهای اجتماای  مادی
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