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Introduction
The inflation is a structural and economic phenomenon that had considerable outcomes at social and action levels. This economic
phenomenon can affect persons, emotions, interactions and subjectivity in everyday life, and accordingly, social actors have
particular strategies for dealing with these consequences. Our aim in this qualitative study was to explicate the meaning and
interpretations of the inflation by low class youths. The research questions were: what is the meaning of inflation for our participants
as low class youth? How do they experience and interpret the inflation phenomenon? What is the inflation outcomes from their view
of points? And how do they deal with inflation outcomes in their everyday life?

Material and methods
The research was conducted using the basic (generic)
qualitative research method (Caelli et al., 2003; Merriam, 2009).
This is an interpretative and constructive approach. The
authors sought to understand youth constructions about the
inflation. Participants included 30 youths (18-29 years old)
who were selected by the purposeful sampling method. They
lived in a low urban area of Isfahan city in families with poor
incomes. The authors conducted interviews and gathered data
through semi-structured interviews. Data saturation criteria
were used for deciding about the sample size, and the
sampling continued until the answers became repetitive and
no new concept could be created. Before starting the
interviews, the authors collected youth participants’ consent
forms. Participants became familiar with the research
procedure through the explanation of the research purposes,
questions and methods. After each interview, the authors
transcribed the interview talks and data analysis started from
the first interview. For data analysis, the theoretical coding
(Strause & Corbin, 1998) was utilized by three coding levels
including open coding, axial coding, and selective coding.
During the open coding, interview texts were reviewed and
encoded line by line and a concept was assigned for the
meaningful phrase of the interviewee talks. In the second
level of coding, axial coding, the constructed concepts were
put together and were transformed into categories that were
more abstract in comparison to primary concepts. At third
level of coding, categories were linked together and a core
category was emerged as the final category. The authors
tried to achieve a level of credibility in research findings by
continues comparisons of participants’ statements and paying
attention to their feedbacks regarding the analysis.
Additionally, the authors checked the final concepts by the
participants that confirmed the constructed concepts and
findings.

Discussion of Results & Conclusions
As mentioned above, interview transcripts were analyzed by
the theoretical coding and 7 main categories were
constructed. Youths’ experience and interpretation of the
inflation was defined in 7 categories including: motivation
crisis, early adulthood, the thirst for money, ambiguity and
from day to day living, being accustomed, being contented,
and interactional anomie. Finally, ‘anomie and ambiguity’
was emerged as the final category. This concepts reflected a
strong sense of ambiguity and an anomic mind in the
participants’ everyday life. They perceived their life to be
unpredictable, and normless with considerable falls of
motivations. The inflation and poverty of sources created a
money-oriented subjectivity for low class youths. In these
situations, money and seeking it came at the center of the life.
This is the social condition that some sociologists mentioned
as the anomie. The anomie is emerged through crisis and
pressures of the inflation. Another dimension of the
construction of the inflation was the culture of poverty. The
process that was increased by the economic poverty under
inflation pressures. The inflation pressed everyday sources
and thoroughly suppressed planning about the future as
explained by Oscar Lewis. The inflation and expensiveness
of goods and services affected mental, social, and cultural life
of our youth participants. This can affect developmental
values during time periods. Social policy-makers should pay
attention to these situations especially by designing a social
care system. The strong social security and social care system
can reduce some negative consequences of the inflation for
youth people.
Keywords: Inflation, Expensiveness, Economic Pressure,
Poverty, Economic Crisis, the Sociology of Inflation.
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چکیده
تورم پدیده اي ساختاري و اقتصادي است كه پيامدهاي مهمي در سطح كنش و ساختار دارد .این پدیده بر جنبههاي مختلف ذهني و ارتباطي
در زندگي روزمرۀ كنشگران تأثير ميگذارد؛ ازاینرو ،كنشگران اجتماعي تجربه و سازوكارهاي رویارویي معيني با آن دارند .هدف این مطالعۀ
كيفي ،دست یابي به معنا و تفسير جوانان طبقۀ پایين از زندگي روزمره در شرایط تورم است .رویکرد پژوهش ،كيفي و روش انجام آن روش
كيفي بنياني است .مشاركتكنندگان با روش نمونهگيري هدفمند از نوع گلولهبرفي و با حداكثر تنوع انتخاب شدند .روش گردآوري دادهها
مصاحبۀ نيمهساختاریافته است كه با  98نفر مصاحبه شد .دادهها با فن كدگذاري نظري تجزیه و تحليل شدند و درنهایت 7 ،مقولۀ اصلي به
دست آمد .تجربه و تفسير جوانان در قالب این مقوالت توصيف ميشود :بحران انگيزه ،بزرگسالي زودرس ،عطش پول ،غلتيدن در ابهام و
روزمرگي ،عاديپنداري ،قناعتپيشگي و ناهنجاري تعاملي .نتایج تحليل دادهها نشاندهندۀ شکلگيري نوعي احساس ابهام و بيهنجاري در
زندگي روزمره است .این وضعيت به تدریج بخشي عادي و ماندگار در زندگي مشاركتكنندگان تلقي ميشد كه پيامدهاي مهمي در ابعاد خرد
و كالن بهدنبال دارد.
واژههایکلیدی :تورم ،گراني ،فشار اقتصادي ،فقر ،بحران اقتصادي ،جامعهشناسي تورم
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مقدمه و بیان مسئله

تعيين ميكند كه همه مجبور به پياروي از آنهاا هساتيم .غالباا

تورم و گراني كاالها و خدمات ،پدیدهاي است كه بارهاا آن را

بورس بازي را سودآورتر از توليد ميكند ،جلوي دوراندیشاي

تجربه كردهایم و دربارۀ آن شنيدهایم .عنوان بساياري از اخباار

را ميگيرد ،بافت روابط پایدار اقتصادي را تکهتکه مايكناد و

ایاان روزهاساات و در صاادر رسااانههااا و فیاااي مجااازي و

بيعدالتيهاي آن انسانهاا را باهساوي راهحالهااي نوميداناه

گفتگوهاي خصوصي مردم قرار گرفته است .تاورم ،پدیادهاي

مي راند (هازليت .)889 :9919 ،تورم موجب تغييار در قشاربندي

آشنا و تجربهاي نزدیک و تکراري براي ماردم اسات .اقتصااد

اجتماعي ميشود ،بر زندگي طبقات مختلف باهویاژه طبقاات

ایران ،در دهههاي اخير چندین موج تاورمي شادید را تجرباه

متوسط و فقير تأثير مايگاذارد .فقارا ساقوط مايكنناد؛ زیارا

كرده است .تمام نسل ها با آن درگيرند و به یکي از تجربههاي

خانواده هاي فقير به درآمد و دستمزد خود وابساتگي بيشاتري

فراگير جامعۀ ایراني شده تبدیل است .ماي تاوان گفات تاورم

دارند و بعيد به نظر ميرسد دارایي مالي جالبتوجهي باهجاز

پدیدهاي مهم و اثرگذار بر كنشها ،نهادها ،فرایندها و تحوالت

دستمزد خود داشته باشند ( .)Jongrim, et al., 2019تاورم تنهاا

جامعۀ ایراني اسات .اثارات ایان پدیاده در حادي اسات كاه

ثروت مردم را كاهش نمي دهد؛ بلکه نگارش آنهاا باه دنياا را

اندیشيدن به هساتي جامعاۀ ایراناي بادون تاورم و ناپایاداري

تغيير ميدهد و درنهایت ،حتي بر درک آنهاا از واقعيات تاأثير

اقتصادي دشوار است .این پدیده براي كنشگران اجتمااعي باه

ميگذارد .وقتاي پاول واقعياتش را از دسات مايدهاد ،تماام

تجربهاي گریزناپذیر ،مستمر و فراگير تبدیل شده است.

چيزهاي دیگر هم غيرواقعي ميشاوند .در ایان شارایط ماردم

تورم از مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد كالن است .ميزان

به شدت نسابت باه حقاایق اقتصاادي زنادگي وساواس پيادا

تورم ازجمله شاخص هایي است كه براي افراد جامعه باهطاور

ميكنند و باید تمام انرژي خود را صرف تالش براي بقا كنناد

مستقيم لمسشدني است و ارتباط مستقيمي با سطح رفاه مردم

(كانتور و كاكس.)081 :9914 ،

و فعاليتهاي فعاالن اقتصادي دارد .افازایش نوساانات ميازان

منتقدان و طرفداران جامعۀ سرمایهداري مدرن ،تاورم را از

تورم موجب كاهش قدرت پيشبيني و بياعتمادي نسابت باه

موضوعات حلنشاده و جهااني مايدانناد كاه در بساياري از

آینده ميشود .ویژگي مهم ميزان تورم از ساال  9904باه بعاد

جوامع مشکل ساز شده است .تاورم باهطاور سانتي مسا لهاي

بي ثباتي و نوسانات بسيار زیاد آن نسابت باه تاورم باثباات و

اقتصادي در نظر گرفتاه مايشاود كاه اقتصااددانان درباارۀ آن

هموار دورۀ قبلي است (نيلي .)808 :9914 ،براساس اعالم مركاز

مطالعه كرده اند؛ اما همين مطالعات تأكيد دارند كه تورم چيزي

آمار ایران ميازان تاورم كلاي كشاور در ساال  9910باه 97/0

بيش از مس لۀ اقتصادي است كاه در سااختارهاي اجتمااعي و

درصد رسيده است (مركز آمار ایران)9910 ،؛ البته ایان پدیاده باه

سياسي النه كرده است .توافق گستردهاي وجود دارد كه باراي

اكنون مربوط نميشود.

فهم نقش تورم در جامعه باید زمينههاي اجتماعي گساتردهتار

تورم دراصطالح ،افزایش سطح عمومي قيمتها به شاکل
مستمر و بي رویه اسات .تاورم عباارت از افازایش بايرویاه،

دیده شوند؛ اما تالش هاي محدودي در این زمينه انجاام شاده
است و حفرۀ تحليلي در این زمينه وجاود دارد (

Goldthrope,

 .)1978:كمتر پدیدۀ اجتماعي یا اقتصادي یافت مايشاود

باايتناسااب و مااداوم سااطح عمااومي قيمااتهااا و بااه زیااان
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دستمزدبگيران است؛ ولي باه دریافاتكننادگان ساود منفعات

كه از تورم تأثير نگيرد .تغييار درآماد ،ساود ،سارمایهگاذاري،

ميرساند (جعفارزاده و اكباريفارد .)988 :9919 ،تاورم گوناهاي از

بيکاري و رشد اقتصاادي باا تاورم در ارتبااط نزدیاک اسات

ماليات است كه مقامات مالياتي قادرت كنتارلش را ندارناد و

( .)Piachaud, 1978: 88تورم با دموكراسي ارتباط دارد (

مانند هر نوع ماليات دیگري ،سياستهاي فاردي و تجااري را

 )1978و بر سازمان سياسي ،فرایندها و نظاامهااياجتمااعي و

Panic,
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حسين افراسيابي و مریم بهارلوئي

فرهنگي تأثير مي گذارد .تورم ازطریق تأثير بر توزیاع مناابع و

اندكي یافت شد كه تجربه و تفسير كنشگران اجتماعي از تورم

درآمدها ،ساختار قشاربندي اجتمااعي را متاأثر مايكناد و تاا

یااا جنبااههاااي اجتماااعي تااورم را بررسااي كاارده باشااند .در

عميقترین الیههاي سبک زنادگي نفاوذ مايكناد و حتاي بار

چارچوب مطالعات اقتصادي پژوهشهاي متعددي انجام شاده
اسااات

عواطف و هيجانات تأثير ميگذارد.
با مروري بر مطالعات حوزۀ تورم مايتاوان دریافات ایان
پزوهشها

(پوركاظمي و همکااران9914 ،؛ كتاابي9919 ،؛ Cochrane,

 )2017; Coibion, et al., 2019; Gonzales & Rojas, 2019بهطاور
عمده بر جنبههااي اقتصاادي تمركاز دارناد و باه جنباههااي

(پوركااااظمي و همکااااران9914 ،؛ كتاااابي9919 ،؛ سااارآباداني،

9900؛ Coibion et al., 2019; Cochrane, 2017; Lamla, et al.,
& 2019; Andrade, et al., 2019; Linde et al., 2018; Adam
Weber, 2017; Cochrane, 2017; Ahmad, 2016; Armantier, et

.)al., 2016; Lyziak & Paloviita, 2016; Kliem et al., 2015
در ميااان پااژوهشهاااي داراي جنبااۀ اجتماااعي ،گاااریو و
9

اجتماعي تورم كمتر توجه كردهاناد؛ ایان در حاالي اسات كاه

ملينکو ( )2016و زبيري و ابراهيميپورفائز ( )9914دریافتناد

تاورم عوامال و پياماادهاي اجتمااعي مهمااي دارد .ایان مقالااه

تورم اقتصادي موجب تیعيف سرمایۀ اجتماعي ميشود.

بهدنبال عوامل اجتماعي تورم نيست و بيشتر در پي پيامادهاي
اجتماعي تورم با تمركز بر معنا و فهم جوانان از تاورم اسات.
تالش شد با رویکرد كيفي  -تفسيري ،از زاویاۀ دیاد جواناان
طبقۀ پایين متولد دهۀ  ،9978تجرباۀ آناان از زنادگي در دورۀ
تورم مطالعه شود .مس لۀ اساسي پژوهش حاضر این است كاه
جوانان طبقۀ پایين چه معناایي از تاورم در ذهان دارناد ،ایان
پدیده را چگونه معنا ميكنند ،چگونه آن را تجربه ميكنند ،چه
تفسيري از پيامدهاي تاورم در زنادگي روزمارهشاان دارناد و
چگونه تالش ميكنند با آن كنار بيایند؟

Ahmad & Civelli, 2015; Bianchi & Civelli, 2015; Ascari et

; )al., 2018نيز نشان ميدهناد تاورم بااال و شارایط نامسااعد
اقتصادي موجاب كااهش افاق اطميناان در جامعاه و كااهش
اعتماد و اطمينان ميشود.
دستهاي دیگار از پاژوهشهاا (Easterly & Fischer, 2001؛
دینمحمدي و قرباني )9910 ،با تحليل آثار اجتماعي تورم دریافتند
تورم پایدار و باال ،عاالوه بار تنازل سارمایۀ اجتمااعي سابب
افزایش ميل نهایي به مصارف ،بايارزش شادن كاار ،افازایش
فعاليت هاي سوداگرانه و داللاي ،نااطمينااني و آیناده هراساي،
افزایش نابرابريها و ناشکيبایي در مصرف ميشود.

چارچوب مفهومی
جایگاااه نظریااه و ادبيااات پااژوهش در پااژوهشهاااي كيفااي،
موضااوعي پرمناقشااه اساات (چااارمز)9917 ،؛ ازایاانرو ،برخااي
نویسندگان روش پژوهش كيفي ،مرور ادبيات و نظریاه هاا باا
هدف حساسيت نظري را مطرح كردند

یافتاههااي برخاي پاژوهشهاا (

;Stock & Watson, 2016

(چاارمز9917 ،؛ اساتراوس

و كااوربين )9919 ،و برخااي نيااز ارائااۀ چااارچوب مفهااومي

گونزالس و رجاس )2019( 8نيز نشاان دادناد شاوکهااي
تااورمي روي كشااورهاي داراي سااطح نااابرابري بيشااتر تااأثير
ميگذارد.
برخي پژوهشگران

(2011

 )Hayes,اندازهگياري و ارزیاابي

تورم را تنها با معيارهاي كمي و اقتصادي نقد كردهاند.

(  )Maxwell, 2013; Miles & Huberman, 1994قبل از دادهها را

پوركاظمي و همکاران ( )9914عوامل تأثيرگذار بر تورم و

پيشانهاد ماايكنناد .چااارچوب مفهااومي ممکان اساات شااامل

طراحي سيستم هشداردهندۀ تورم شدید براي اقتصاد ایاران را

پژوهشهااي پيشاين ،نظریاههااي مارتبط و تجرباۀ شخصاي

بررسي كردند.

پژوهشگر باشد (.)Maxwell, 2013

كتابي ( )9919با بررسي شش تورم لجامگسيخته در جهان
نشان داد تجربيات حاصل از تورمهاي ذكرشده ،كماوبايش در

پیشینۀ پژوهش
با بررسي پژوهشهاي داخل و خارج از ایاران ،پاژوهشهااي

Guriev & Melnikov
Gonzales & Rojas

1
2
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جهت تأیيد آراي پولگرایان و تاحدودي نظریۀ مقاداري پاول

كه جامعه از اقتصاد جداست ،غيرواقعي و ناشي از سوءتفاهيم

است.

ن وكالسيکهاست (سوئدبرگ و گرانووتر.)91 :9910 ،

مکي پور و رباني ( )9918پژوهشي دربارۀ عوامل اقتصادي

نظریه هاي اقتصادي متعددي دربارۀ تورم وجاود دارناد كاه

آسيبهاي اجتماعي (با تأكيد بر رابطۀ تورم و جرایم در ایاران

بهطور عمده تبيينكنندۀ تورماند .از باين نظریاههااي اقتصاادي،

در سالهاي  )9978-9918انجام و نشان دادند ميزان تاورم باا

نظریۀ تورم ساختاري به رویکرد جامعهشناختي نزدیکتر اسات.

ارتکاب جرایم سرقت رابطۀ معنادار دارد.

این نظریه بدان معني است كه بهدليل وضعيت مربوط به ساختار

سااارآباداني ( )9900در پاااژوهش «تاااورم ،عوامااال و

اقتصادي ،سياسي ،حکومتي ،فرهنگي و مواردي از ایان دسات،

راهکارهاي مقابله با آن در ایران» به ایان نتيجاه دسات یافتاه

تورم بروز كرده است و تداوم ميیابد .تورم سااختاري باهطاور

است كه عامل اصلي تورم در ایران ساختاري است.

عمده خاص كشورهاي توسعهنيافته و در حال توسعه اسات .در
توضيح تورم ساختاري باید به عواملي ازقبيل كمباود زیربناهاا و

مبانی نظری

زیرساختهاي اقتصادي ،گستردهبودن بخش دولتاي و تیاعيف

از همان ابتداي شکلگيري جامعه شناساي مادرن ،یعناي دورۀ

بخااش خصوصااي یااا وجااود قااوانين و مقااررات بازدارناادۀ

كالسيک در مطالعات و نظریههاي جامعهشناسي ،به پدیدههاي

فعاليت هاي توليدي بخاش خصوصاي ،كساري بودجاۀ ماداوم

اقتصادي توجه شده است .مثالهاي برجستۀ آن نيز كتابهااي

دولت ،گستردگي بخش خدمات نامتناسب با نياز اینگونه جوامع

اقتصاد و جامعه اثر ماكس وبر ( )9917و تقسيم كار اثار اميال

كه در سرویسدهي به بخاش گساتردۀ دولات رشاد مايكناد،

دوركيم ( )9910یا مطالعۀ جاورج زیمال درباارۀ پاول اسات.

گسترش بيرویه و شدید شهرنشايني ،رشاد ساریع جمعيات و

براي برخي جامعه شناسان كالسايک همواون كاارل مااركس

مواردي از این دست اشاره كرد (جعفرزاده و اكبريفرد.)998 :9919 ،

( )9900نيااز تصااور تحااوالت و فرایناادهاي اجتماااعي باادون

ازنظر جامعاهشناساان ،تاورم پدیاده اي یکدسات نيسات.

اقتصاد امکان نادارد؛ ازایانرو ،ناام مهامتارین كتااب خاودرا

جامعه شناساني كه نگاهي تیادگرا دارند و از منتقادان جامعاۀ

سرمایه ميگذارد؛ بنابراین ،از همان ابتدا جامعهشناسان اقتصااد

سرمایه داري مبتني بر بازار به شمار مي روناد ،تاورم نشاانگان

را بخشي مهم از جامعه در نظر داشتند و جامعهشناسان معاصر

(سااندروم) تیاااد گااروههاااي مختلااف ،ضااعف دولااتهااا و

نيز به همين صاورت باه اقتصااد پرداختناد .در طاول تااریخ

سازوكاري براي شکست دشمنان طبقاتي است (

جامعهشناسي ،مفاهيم اقتصادي هموون مالکيت ،پول ،سرمایه،

 .)43-53تورم از ساختار جامعاهاي ناشاي مايشاود كاه در آن

منفعت ،مبادله و  ...در ادبيات نظري جامعهشناسي الناه كارده

تعادل نيروهاي اجتماعي و منابع برقرار نيست.

Maier, 1978:

است .با وجود این ،جامعه شناسان به نادرت باه مفهاوم تاورم

گلدتورپ ،موضوع تورم را به اقتصااد باازار سارمایهداري

توجه كردهاند .تورم بهطور عمده مس له و پدیادهاي اقتصاادي

رباط ماايدهااد و معتقااد اسات بااهصااورت تاااریخي ارزیااابي

تلقي ميشود و به همين دليل ،بهطور عمده اقتصاددانان باه آن

اقتصاااددانان و جامعااهشناسااان از اقتصاااد بااازار ساارمایهداري

توجه كردهاند و جامعاهشناساان كمتار باه ایان موضاوع وارد

متفاوت بوده است .اقتصاددانان تمایال دارناد ایان اقتصااد را

شدهاند .رشد حوزۀ جامعهشناسي اقتصادي موجب شده اسات

داراي تمایل ذاتي به ثبات در نظر بگيرند؛ اماا جامعاهشناساان

جامعااهشناسااان بيشااتري در دهااههااي اخياار بااه موضااوعات

بيشتر بر بيثباتي و پيامدهاي بيثبااتكننادۀ اقتصااد باازار بار

اقتصادي توجه كنند .ازنظار جامعاهشناساان ،كانش اقتصاادي

جامعه تأكيد دارند .براي جامعهشناسان ،تورم در اقتصاد باازار،

بدون عنصر اجتماعي ،گوشت بدون استخوان اسات كاه هاي

نشانگاني (سندورم) از تفکيک و تقسيمهاي اجتماعي است كه

وحدت و ثباتي ندارد .براي جامعهشناسان اقتصادي ،ایان امار

اقتصااااد باااازار آن را ایجااااد كااارده اسااات؛ازاینرو ،باااراي

پيامدهاي تورم در زندگي روزمرۀ جوانان طبقۀ پایين

حسين افراسيابي و مریم بهارلوئي
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جامعه شناسان اثري كه بار سااختارها و فراینادهاي اجتمااعي

آنقدر بايثبااتكنناده اسات كاه نمايتواناد بنياان جامعاه را

ميگذارد ،مهم است .ازنظر گلادتورپ تاورم در تغييار شاکل

پایه گذاري كند .دليلش این است كه یک اقتصاد بایاد تواناایي

قشربندي جوامع سرمایهداري ریشاه دارد و نشااندهنادۀ ایان

این را داشته باشد كه بهطور مساتمر معيشات ماردم را فاراهم

است كه تیاد بين گروه ها و قشرهاي اجتماعي عميقتر شاده

كند (سوئدبرگ و گرانووتر .)991 :9910 ،پاوالني در كتااب انتقاال

است .در این شرایط قشارهاي كمتربرخاوردار ،باه رهاایي از

بزرگ استدالل مي كند كاه اقتصااد باازار باا جادایي از ساایر

محدودیت ها و دنبالكردن منافع خود تمایل دارند .گلادتورپ

نهادهاي اجتماعي ،تمایل دارد بر آن نهادها مسالط شاود .اگار

به سه فرایند اثرگذار در این زمينه اشاره ميكند كه عبارتاناد

اقتصاد بازار بدون نظارت بماند ،در سایر نهادها نفوذ و ایجااد

از :زوال نظم منزلتي ،تحقق شهروندي و ظهاور طبقاۀ كاارگر

مزاحمت مي كند .زماني كه خود بازار تنظايمكنناده مايشاود،

بالغ (رشدیافته) .این سه عامل شرایطي را به وجاود آوردهاناد

بهجاي اینکه نظاام اقتصاادي در رواباط اجتمااعي جااي داده

كه انتظارات قشرهاي كمتربرخاوردار افازایش یاباد و تاالش

شود ،روابط اجتماعي در نظام اقتصادي جاي ميگيرند .ازنظار

كنند محدودیتها را كنار بزنند (.)Goldthrope, 1978: 195-197

پوالني ،در چنين وضاعيتي اقتصااد تاأثير عميقاي بار فرهنا

فکشدگي كانشهااي اقتصاادي از سااخت اجتمااعي ،از

ميگذارد .زبان بازار بر زندگي اجتماعي حاكم مايشاود و بار

مفاااهيم مهمااي اساات كااه در شاارایط تحااوالت و ناپایااداري

این اساس تأكيد زیادي بر انگيازه هااي اقتصاادي در فرهنا

اقتصادي مي توان دربارۀ آن بحث كارد .ایان مفهاوم در برابار

صورت ميگيرد (.)in: Bernburg, 2002: 734

حکشدگي مطرح شده است؛ حکشدگي یکي از مفاهيم مهم

آنوه جامعهشناساني هموون گلدتورپ بر آن تأكياد دارناد،

در نظریااههاااي جامعااهشناسااي اقتصااادي معاصاار اساات كااه

در سطح ساختاري است .برخي جامعهشناسان مفاهيمي را طرح

متفکراني هموون پاوالني و گراناووتر آن را توساعه دادهاناد.

كردهاند كه در سطح كنشگران نيز مايتاوان پيامادهاي تاورم را

ازنظر پوالني ،كنش اقتصادي در ساخت اجتماعي حاک شاده

پيگيري و تفسير كرد .یکي از پرنفوذترین نظریهها در این زمينه،

است؛ به این معنا كه كنشهااي اقتصاادي در احاطاۀ سااخت

مفهوم عادت واره در نظریۀ بوردیوست؛ عادتواره پایۀ فهام ماا

اجتماعي قرار دارند ،با كانشهاا و سااختارهاي اجتمااعي در

از جهان اسات .باراي زنادگي در جهاان اجتمااعي ،باه ناوعي

ارتباط اند و زیر تسلط ساخت هااي اجتمااعي اناد .پاوالني در

گاارایش كاانش و آگاااهي نيازمناادیم كااه آن را عااادتواره در

برابر مفهوم حکشدگي ،از مفهوم فکشدگي استفاده ميكند و

اختيارمان ميگذارد .بوردیو معتقد است عادتوارهها طرحهااي

آن را به شرایطي مربوط ميداند كاه كانشهااي اقتصاادي در

توصيفياند كه براي برخورد با جهان از آنها استفاده مايكنايم و

تساالط اقتاادار اجتماااعي یااا غيراقتصااادي نباشااند .در چنااين

به ما كمک ميكنند جهان بيرونمان را بشناسيم و نحوۀ برخاورد

شرایطي كنش هاي اقتصاادي باه كانش هااي تخریباي تبادیل

با جهان را به ما آموزش ميدهد .عادتواره براي بوردیاو جنباۀ

ميشوند (س.ئدبرگ و گرانووتر .)990 :9910 ،براساس این مفهاوم

طبقاتي دارد و دراثار زنادگي در ميادان و مجموعاۀ سااختاري

پوالني مي توان گفات ناپایاداري ،فشاار و تاورم اقتصاادي از

معااين شااکل ماايگياارد و متحااول ماايشااود .از منظاار بوردیااو

مهمترین شرایط زمينهساز فکشادگي و رهاشادن كانشهاا و

عااادتوارههااا عمومااا در ناخودآگاااه وجااود دارنااد و شاارایط

پدیدههاي اقتصادي از سااخت اجتمااعياناد .ازنظار پاوالني،

اجتماعي توليد رفتارهاي فرد را پنهان ميكنند (بوردیاو .)9918 ،او

سرمایهداري موجب شده است بهجاي اینکه جامعه بر اقتصااد

عادتواره را دستگاهي دگرگونكننده ميداند كه ماا را ،هرچناد

حاكم باشد ،اقتصاد بر جامعه حاكم شود و بهجاي اینکه نظاام

به شيوهاي پيشبينيناپذیر ،در جهت بازتوليد شارایط اجتمااعي

اقتصااادي در روابااط اجتماااعي حااک شااود ،روابااط در نظااام

شکلگيريمان سوق ميدهد .عادتواره هم ساختیافتاه و هام

اقتصادي حک شوند .به عقيدۀ پوالني منفعت شخصي عقالني

ساختاردهنده است و بهصورت مادي شکل گرفته اسات (ریتازر،
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 .)9900با توجه به نظریۀ بوردیو در دورهاي كاه هماۀ عوامال و

معناي یاک پدیاده از نگااه كسااني اسات كاه درگيار آناناد

ابعاد زندگي بهشدت از تورم تأثير ميگيرناد و جواناان در ایان

(2009

هااي نظااري

دوره در حال رشدند ،عادتوارهاي شکل ميگيرد كاه ناشاي از

منسجمي ساخته نميشود

زندگي در ميدان ناپایداري اقتصادي و فشار است.

نگاهي تفسيري و بااز پدیاده را مطالعاه و توصايف مايكناد.

 .)Merriam,در ایان رویکارد پاايشفار
(2014: 42

 )Kahlke,و پژوهشگر باا

با توجه به نظریاههااي بااال و پاژوهشهااي انجاامشاده،

پژوهش بنيااني گازارش ماردم از باورهااي ذهناي ،باورهاا و

مي توان گفت تورم به منزلۀ پدیدۀ ساختاري پيامادهاي مهماي

تجرباهشاان را بررساي مايكناد و زمااني مناساب اسات كااه

براي سطح كنش و عامليت انساني در بار دارد .برخاي از ایان

پژوهشگر مي خواهد تركيباي از روش هااي كيفاي را باه كاار

پيامدها در قالب زیر فشار قراردادن كانش فاردي و اجتمااعي

بگياارد

)Percy؛ ازایاانرو ،دساات پژوهشااگر در

خود را نشان مي دهند .برخي نياز از دریواۀ تغييار در مانش،

اسااتفاده از فاانهاااي مختلااف گااردآوري و تحلياال داده در

ذهنيت ،نگرشها و ارزشها بروز ميیابند.

چارچوب روشهاي كيفي باز است .این پژوهش نيز باهدنباال

(et al., 2015

كشف فهم و تجربۀ جوانان از تاورم و گراناي اسات و روش
بنياني را به كار برده است.

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر مباني نظري و معرفتشاناختي در رویکارد

مشاركت كنندگان شامل جوانان با دامنۀ سني  88-94ساال

تفسيري و برساختگرا جا ميگيرد .در این رویکرد تالش شد

شهر اصفهان اند كه براي انتخااب آنهاا از شايوۀ نموناهگياري

تجربه و فهم جوانان از پدیدۀ تورم با رویکرد كيفاي كشاف و

هدفمند از نوع دردسترس استفاده شد .معيار ورود باه مطالعاه

توضيح داده شود .از ميان انواع روش پژوهش كيفاي ،از روش

نيز تعلق جوانان به طبقۀ پایين در نظر گرفته شد .براي اطمينان

)Caelli

از این مالک ،نمونهها از منطقههااي فقيرنشاين شاهر انتخااب

بااراي اجااراي پااژوهش اسااتفاده شااد .روش پااژوهش بنياااني

شدند .براساس نقشۀ تقسيم بندي مناطق كه از شهرداري شاهر

ازجمله روشهاي كمتر شناختهشده در ایاران و از روشهااي

اصفهان گرفته شده بود ،مناطقي ازجمله زینبياه ،اماام خميناي،

جاافتاده و شناختهشادۀ كيفاي (پدیدارشناساي ،قاومنگااري و

حصۀ شمالي و محلههایي از ملاکشاهر و دساتگرد باهمنزلاۀ

گرانددت وري) فراتر است .از پژوهش هاایي اسات كاه بيشاتر

مناطق پایين ،براي انجام مصاحبه با مشاركتكنندگان انتخااب

ویژگي هاي پژوهش هاي كيفي را به نمایش ميگذارد ،بر یاک

شاادند .قباال از مصاااحبه ،وضااعيت شااغلي و درآمااد ماهانااۀ

روششناسي شناختهشده و واحد تأكياد نادارد یاا روشهااي

مشاركت كنندگان و خانوادۀ آنها پرسيده شد .مشاركتكنندگان

مختلف كيفي را تركيب ميكند .این روش بهطور كلي بهدنباال

قبل از آغاز گفتگو و در فرایند مصاحبه ،خود را به طبقۀ پایين

فهم یک تجربه یا رویداد است ( ،)Caelli et al., 2003: 2تركيبي

متعلق ماي دانساتند .انتخااب آنهاا تاا جاایي اداماه یافات كاه

از روش هاي مختلف پژوهش كيفي را باه خادمت مايگيارد،

صحبتها تکراري شد و دادۀ جدیدي حاصل نشد .گاردآوري

نگاهي برساخت گرا دارد و در مواردي اساتفاده مايشاود كاه

دادهها درنهایت ،با  98نفر باه اشاباع رسايد .باراي گاردآوري

پژوهشگر به دنبال كشف تفسير و معناي كنشگران از پدیاده و

دادهها از فن مصاحبۀ نيمهساختار استفاده شاد .بعاد از كساب

تجربۀ معين است .این روش در چاارچوب روشهااي سانتي

رضایت آنها ،چند سؤال مطرح و دربارۀ پدیدۀ تورم و گراناي

پژوهش كيفي (پدیدارشناساي ،قاوم نگااري و گراناددت وري)

گفتگو شد .مصاحبههاا باا اجاازۀ مشااركتكننادگان ضابط و

نميگنجد و همزمان از فنها و روشهاي آنهاا بهاره مايبارد

پيادهسازي شد.

پاژوهش كيفاي بنيااني

(et al., 2003; Merriam, 2009

 .)Kahlke,روش پااژوهش كيفااي

براي تحليال دادههاا از فان كدگاذاري نظاري (چاارمز9917 ،؛

بنياني ،زماني به كار ميرود كه پژوهشگر عالقاهمناد باه فهام

اساااتراوس و كاااوربين )9919 ،اساااتفاده شاااد كاااه روششناساااان

(2014; Percy et al., 2015
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گرانددت وري معرفي و بسط دادهاند .به ایان منظاور ،ابتادا دادههاا

درستي نتایج را تأیيد كنند .عالوه بر این ،پژوهشگر در فرایناد

مرور شد؛ در مرحلۀ اول مفاهيم و كدهاي اوليه ساخته شدند .هار

گردآوري و تحليل دادهها ،درباارۀ پايشفار

هاا و نظرهااي

مصاحبه جملهبهجمله و سطربهسطر چندین مرتبه و با دقت كاافي

خود بازاندیشي و تردیاد كارد .هموناين باراي پيشاگيري از

مطالعه شد و دادهها به بخشهاي مجزایي تقسيم شادند؛ درواقاع،

خطاي ایجااد واكانش باهوسايلۀ مشااركتكننادگان ،آنهاا باه

عبارتهاا براسااس واحادهاي معناایي طبقاهبنادي و گازارههاا

اظهارنظر آزاداناه ترغياب شادند؛ درنهایات ،از شايوۀ كنتارل

استخراج شدند؛ سپس براي هر گزاره یک مفهوم انتخاب شد كاه

بهوسيلۀ اعیا نيز كمک گرفته شد .یافتاههاا ،مفااهيم و نتاایج

معناي كلي گزاره را در بر گيرد .در اصل ،طبقهبندي عبارات باراي

پژوهش با چند نفر از مشاركتكنندگان در ميان گذاشته و نظر

اختصاصدادن مفاهيم انجام شاد .در مرحلاۀ بعاد باراي مفااهيم

آنها پرسيده شد تا آنوه در پژوهش آمده است ،انعکاسدهندۀ

مشابه و نزدیک به هم ،مصاحبههاي مختلف در قالب یاک مقولاه

معنا و تفسير واقعي آنان باشد.

تلفيق شدند؛ بنابراین ،به ترتيب ابتدا مطالعاۀ جملاهباهجملاۀ هار

مالحظااات اخالقااي :بااراي رعایاات هنجارهاااي اخالقااي

مصاحبه ،سپس استخراج گزاره و انتخاب مفاهيم ،در مرحلاۀ بعاد

متناسب با پژوهش كيفي چند اقدام انجام شد؛  -9قبال از هار

انتخاب مقوله و درانتهاا انتخااب مقولاۀ اصالي صاورت گرفات.

مصاااحبه رضااایت مشاااركتكنناادگان جلااب و گفتگوهااا بااا

گفتههاي مشاركتكنندگان در قالب  940مفهاوم جااي گرفات و

رضایت اوليه ضبط شاد -8 .باراي محرماناهمانادن مطالاب و

درنهایت 7 ،مقولۀ اصلي ساخته شد.

گمنامي مشاركت كنندگان ،كل متن مصاحبه ها و شواهد با اسم

بااراي اطمينااان از اعتبارپااذیري یافتااههااا ،از روش كنتاارل

مستعار ثبت و گزارش شاد .هموناين باا توجاه باه بحاث از

بهوسيلۀ اعیا و همتایان علمي و خبره در این موضوع استفاده

میيقه هاي مالي و تورم ،در طول مصاحبه تالش شاد مناعات

و از آنان خواسته شد با دقت یافتههاي حاصلشده را مطالعه و

طبع و منزلت مشاركتكنندگان حفظ شود.

جدول – 1ویژگیهای مشارکتکنندگان
Table1-Participants Characteristics
سن
ردیف
شغل

تحصيالت

شغل

ردیف

سن

تحصيالت

90

84

كارشناسي

راننده

9

80

كارشناسي

بيکار

80

كارشناسي

راننده

8

80

كارشناسي

دانشجو

97

كارشناسيارشد

فروشنده

9

80

كارداني

گارسون

90

87

كارگر

4

80

كارشناسي

گارسون

91

89

اخراجي

0

80

كارشناسي

گارسون

88

88

دیپلم

گارسون

0

80

ارشد

بيکار

89

88

كارداني

فروشنده

7

88

دیپلم

كارگر

88

84

كارداني

بازاریاب

0

88

دانشجو

دانشجو

89

89

كارداني

كارگر

1

80

كارشناسيارشد

شاگرد امالكي

84

80

كارشناسي

صندوقدار

98

94

دیپلم

كارگر

80

80

دیپلم

كارگر

99

84

كارداني

گارسون

80

88

دیپلم

بيکار

98

80

بيسواد

كارگر

87

89

دیپلم

بيکار

99

87

كارشناسي

كارگر

80

84

كارشناسي

صندوقدار

94

89

كارداني

بيکار

81

80

كارشناسي

صندوقدار

90

88

دانشجو

دانشجو

98

80

كارشناسي

راننده

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)08شماره چهارم ،زمستان 9911

94

یافتهها

شد .این مقولاههاا عباارت اناد از :بحاران انگيازه ،بزرگساالي

بعد از مرور خطبهخط مصاحبهها ،مفهومسازي اولياه و ادغاام

زودرس ،عطاااش پاااول ،غلتيااادن در ابهاااام و روزمرگاااي،

مفاهيم در مقولههاي اصلي ،تفسير و معناي برآمده از گفتههاي

عادي پنداري ،قناعت پيشگي و ناهنجاري تعاملي .مفاهيمي كاه

مصاحبه شوندگان در قالب  940مفهوم و  7مقوله ساازماندهي

سبب برساخت این مقولهها شدند ،در جدول زیر آمدهاند.

جدول  -2مفاهیم و مقولههای اصلی
Tabel 2- Concepts and main categories
مفاهیم

مقولهها

بيانگيزگي ،نااميدي ،نداشتن شور و شوق ،نداشتن تمركز ،كمحوصاله شادن ،عصابيشادن ،پرخاشاگري،
بالتکليفي ،ساردرگمي ،احسااس نااتواني ،خودخاوري ،بااختن روحياه ،احسااس افساردگي ،نااتواني در
چارهاندیشي ،بيارزش شدن تالش هاي پيشين ،احساس درماندگي ،حذف خوشحالي ،بر باد رفتن آرزوهاا،

بحران انگيزه

محالشدن خواستهها ،كوچکشدن نيازها ،دنبالنکردن عالیق
لذتنبردن ،ترک تحصيل ،فشار مس وليت ،سهيم شدن در مخاارج خاانواده ،كنارگذاشاتن جاواني ،ورود باه
سختي هاي زندگي ،درک شرایط خانواده ،كاهش توقع از خانواده ،به دوش كشيدن باار زنادگي ،كماک در

بزرگسالي زودرس

مخارج خانواده ،مشاركت در تأمين مخارج خانواده
اولویت قراردادن پول ،تمركز بر كسب درآمد ،چسبيدن سخت به كار ،فقط بهدنبال پول بودن ،پول اولویات
اول ،دورزدن راه كسب درآمد بيشتر ،سوءاستفادۀ مالي ،به تله افتادن ،حاریصشادن ،تاوهم ماالي ،افازایش

عطش پول

حساب و كتاب در روابط ،محوریت قراردادن پول
برنامهریزي لحظهاي ،به هم خوردن برنامۀ آینده ،نداشتن قطعيت ،ابهام ،اضطراب روزمره ،ترس از بيکااري،

غلتيدن در ابهام و روزمرگي

ترس از فردا ،ترس از بيپولي ،ترس از مخارج روزانه ،كاهش پسانداز ،افازایش ریساک ،بايارزش شادن
پسانداز ،كاهش قدرت خرید ،وجودنداشتن امکان برنامهریزي ،نداشتن آرامش
چندشغله شدن ،افزایش ساعات كاري ،عادي شدن شرایط ،عاادت باه وضاعيت ،تعجابنکاردن از نوساان
قيمت ،انتظار افزایش قيمت ،پذیرش شرایط ،كنارآمدن با وضعيت ،تلقين ساازگاري ،مساخشادن در تاورم،

عاديپنداري

كاهش نيازها ،بيتفاوتي ،سکوت ،عادت به زندگي در شرایط سخت ،مطيعشدن ،تالشهاي بينتيجه
حذف تفریحات ،فراغت محدود ،حذف سفر ،رؤیاشدن خرید ماشين ،ناممکنشادن ازدواج ،صارفهجاویي،
كمكردن هزینهها ،جلوگيري از ریخت و پاش ،انتخاب دوستان كمخرج ،معاشرت با همسطح خود ،مراقبات

قناعتپيشگي

مالي ،اولویتبندي خواستهها ،چانهزني ،حيف و ميال نکاردن ،قناعات ،كوچاکكاردن خواساتههاا ،تاأمين
احتياجات ضروري
بحث و جدل مالي در خانواده ،كمرن شدن همراهي ،افزایش فردگرایي ،افزایش تنهایي ،انزجار از دیگاري،
شرمندگي پدر ،تیعيف صميميت خانواده ،ناتواني والدین از پشاتيباني ،قطاع حمایاتهااي ماالي والادین،

ناهنجاري تعاملي

بي اعتمادي ،محدودسازي روابط ،رواباط تصانعي ،افازایش خيانات ،فاروش ماواد مخادر ،افازایش نازول،
كالهبرداري

بحران انگیزه (شکلگیری ذهنیت آنومیک)

ميگذارد و این اثر تا الیههاي ذهني كنشاگران پايش مايرود.

با توجه باه صاحبتهااي جواناان مشااركتكنناده و مفااهيم

یکااي از مهاامتاارین و اساساايتاارین چااالشهااایي كااه

ساختهشده ،ميتوان گفات تاورم باهمنزلاۀ پدیادۀ زميناهاي و

مشاااركتكنناادگان دراثاار تجربااۀ شاارایط تااورم از آن سااخن

ساختاري ،بر سطوح مختلف زندگي كنشگران اجتماعي تاأثير

ميگفتند ،از دست رفتن انارژي دروناي و انگيازه باراي كاار،
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فعاليت و برنامه ریزي است .انگيزه ،نيروي دروني انسان باراي

خوش بيني و هي اميدي ندارم .كامل انگيزهام از باين رفتاه

تالش در جهات خواساته هاا و اهاداف اسات .انگيازه باراي

اصال معلوم نيست چي مي شه دوبااره پاول جماع كانم تاا

انسان ها مانند موتور محرک یا نيروي پيش برنده براي رسايدن
به آرمانها ،ایدهآلها و موفقيت عمل ميكند .در شرایط تاورم
فزاینده ،انگيزۀ جوانان بهطور محسوسي تیاعيف مايشاود و
احساس افسردگي ،نااميدي ،نداشتن شاور و شاوق ،تیاعيف
روحيه ،سردرگمي و ناتواني در آنها شکل ميگيرد .در شارایط
تورم اقتصادي باال ،جوانان احساس درمانادگي مايكنناد و از
چارهاندیشي و تدبير درست براي آیندۀ خود ناتوان ميشوند.
اميرعلي (80ساله كه روزانه  90ساعت در دو شايفت كاار
ميكند) ميگوید:
«به نظر من هي راهي وجود نداره .اصال نميشه كااري
كرد من دو سال پول جمع كردم رفاتم خادمت ساربازي و
برگشتم كه برم خارج از كشور .اینقدر تورم زیاد شاده باود
كه انگار از غار اومده بودم بيرون .دیگه پولم به هاي دردي
نميخورد .هرچي كار مي كنم بازم هيوي نميموناه بخاوام
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بخوام بخرم كلي گرون بشه .نمي دونم ،فقط اعصاب نادارم
كال عصبي و داغونم».

براساس گفته هاي مشاركت كنندگان از تجربۀ ذهني خاود،
تورمهاي مکرر آنها را با احساس ناامني و بيثبااتي روباهرو و
اندیشيدن به آینده را دشوار ميكند .زندگي در چنين شرایطي،
به شکلگيري آنومي رواني یاا هماان ذهنيات آنومياک دامان
مي زند .شرایطي كه هنجار معيني براي كار و فعاليت مبتني بار
برنامه در آن دیده نمايشاود و فارد باهتادریج ازنظار ذهناي
ميپذیرد كه روي هي چيز نميتواند حساب باز كند ،هي چياز
پيشبيني پذیر نيست و باید زندگيِ باري به هر جهت را پايش
گرفت .چنين ذهنيتي ،پيامادهاي مهماي در عرصاۀ اجتمااع و
اقتصاد دارد.
عادیپنداری (مضیقه بهمنزلۀ عادت نسل)

یه پساندازي كنم .اصال انگار فقط بایاد دزد باشاي وگرناه

مشاركتكنندگان جوان ميگفتند دورههاي مختلف تورم را باا

با حاللخوري تو این شرایط هي راهباردي وجاود ناداره.

همين سن كم تجربه كردهاند و باراي آنهاا تاورمهااي بااال و

هي جاي مانوري نيست .اصال انگيزه خشک شده تو نسال
ما .اميدي وجود نداره هيوي هيوي .تاورم هماۀ آرزوهااي
منو ازم گرفته هرچي داشتم رو از دسات دادم .تاورم واقعاا
منو نابود كرده»

گراني كاالها و خدمات ،چياز عجيباي نيسات .متولادان دهاۀ
هفتاد ،با تجربۀ دستكم دو موج تورمي در انتهاي دهاۀ  08و
نيمۀ دهۀ  ،18حساسيت خود را نسابت باه تاورم و گراناي از

تورم به قيمت از دست رفتن تمامي آرزوهاي او تمام شده

دساات دادهانااد .ایاان نساال ،تااورم و گرانااي را امااري عااادي

اساات .تااورم آرزو و اهااداف جوانااان را در وضااعيت تعليااق،

ميپندارد كه بخشي جدایيناپذیر از جامعاۀ آنهاا شاده اسات.

سردرگمي و بالتکليفي گرفتار درآورده است.

تولد در شرایط تورم و تجربۀ موجهاي متعدد گراناي موجاب

آرمان (80ساله و مشغول در آرایشگاه مردانه) با اشااره باه

شده است آن را امري طبيعي بپندارند و باا آن زنادگي كنناد.

اهدافي كه براي زندگي خود تعریف كرده بود ،ميگوید:

جوانان با قرارگرفتن در این شرایط دچار ناوعي مساخشادگي

«من دلم مي خواست پيشرفت كانم یاه ماشاين داشاتم

مي شوند؛ بدین معني كه گاویي ایان شارایط و گراناي عاادي

فروختم رفتم تركيه .یه سال اونجا بودم بعد دیدم ناه اونجاا

است و جز بيتفاوتي چارهاي وجود ندارد .آنها سعي ميكنناد

هم نميشه پيشرفت كرد ،هزینههاا خيلاي بااال باود ،گفاتم
برميگردم دوباره ایران و همون جا اداماه مايدم .فقاط یاه
ساال نبااودم .وقتاي برگشااتم دیادم خااداي مان همااهچااي
وحشتناک گرون شده .دیگه با اون پول نمايشاد حتاي یاه

با وضعيت كنار بيایند و به آن عادت كنند و بادون تعجاب از
نوسان قيمت ها ،به زندگي در این وضعيت اداماه دهناد .آناان
نيازهاي خود را كاهش ميدهند ،به حداقل ميرسانند و ساعي

ژیان خرید .انگار ارزش پولم توي یه سال صفر شاده باود.

ميكنند با افزایش تالش و اضافهكردن سااعات كاار خاود باه

مجبور شدم از اول از نقطۀ صافر شاروع كانم .واقعاا هاي

سازگاري با تورم بپردازند .در چنين فراینادي ،عاادي پناداري
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تورم و بحران رخ ميدهد.
محمد (80سااله ،مجارد و شااگرد مغاازۀ صانایع چاوبي)
ميگوید:

فرهن

عيني (ریتزر )9907 ،تورم تبدیل شده است .آنها تورم را

طبيعي مي دانند و معتقدند كااري از دسات آنهاا باراي تغييار
شرایط تورمي برنميآید.

«من عادت كردم به سختيكشيدن .برا من و نسال مان

سروش (80ساله ،مجرد و بيکار) ميگوید:

عادیه اصال تعجب نمي كنايم از قيماتهاا یاا گروناي ،اون

«براي نسل ما كه از بوگي این شرایطو دیدیم و بزرگ

شکلي كه ماماان مان تعجاب ماي كناه مان اصاال تعجاب

شدیم ،اون طوري عجيب و غریب نيست .اون شاکلي كاه

نمي كنم .ما هر وقت ميخوایم با دوستام بریم بيرون بيشاتر

وقتي یه جنس خيلي گرون ميشه مامان من یا شما تعجاب

پول ميبریم ميگيم یهو رفتيم گرونتر شده بود! كم نيااریم

ميكنيد ما تعجب نميكنيم .ما عادت كردیم به این وضعيت

یعني خودمون و عاادت دادیام چاارهاي نيسات ،كااري از

واسه نسل ما كامال عادي و طبيعي ،حلشدهاس».

دستمون بر نمياد كه بخوایم انجام بادیم .مان كاارمو بيشاتر
كردم .از  0صبح ميرم تو مبلفروشي تا 99شب سر كاار از
اون طرفم ميرم مسافركشي تا  8صبح».

همان طاور كاه ازصاحبت هااي محماد پيداسات ،حتاي
مي توان واكنش این نسل را نسبت به نسل قبال مقایساه كارد.
نساال جدیااد راحااتتاار سااازگار ماايشااود؛ چااون دراساااس،
دوره هاي مختلف تورم را تجربه كارده اسات .عاادي پناداري
وضعيت و تلقين سازگاري و همنوایي با شرایط تورم و تالش
میاعف در كنار این عااديپناداري باراي تاأمين هزیناههااي
باالرفتۀ زندگي ،از راهبردهایي اسات كاه جواناان دهاۀ 9978
براي زندگي در تورم از آن استفاده ميكنند.
افشين(89سااله ،مجارد و شااگرد بنگااه مشااور امالكاي)
ميگوید:
«آرزویي نمونده برامون .من باه كلاي مشااور و دكتار
مراجعه كردم .از بس عصبي شدم؛ چون تورم چون گرونياه
چون هي كاري نميشه كرد .من باید سار كاار خفاهخاون
بگيرم و دهنمو ببندم و هر كي هر چي گفت ساکوت كانم
كه مبادا اخراج بشم .مبادا بگان دیگاه نياا ،نکناه كاارمو از
دست بدم ،اون وقت باید چيکار كنم یه لحظه آرامش ندارم
باید خرجمو در بيارم هزینهها غيرقابلباور زیااد مايشان و
هي كاري نميشه كرد».

از راهبرد به كار گرفتهشاده باهوسايلۀ جواناان در شارایط
تورمي و گذران آن ميتوان به سکوت و مطيعشدن آنان اشاره
كرد .جوانان براي حفظ امنيت شغلي خود ،سعي مايكنناد باا

غلتیدن در ابهام و روزمرگی
جوانان با دغدغههاي جالبتوجهي ازجمله تارس از بيکااري،
ترس از گراني ،ترس از آینده و به معنااي كلايتار آن نااامني
روبهرو هستند .پساندازهایي كه با هازاران امياد و آرزو كناار
گذاشتند تا بتوانند فردایي روشنتر و موفاقتار را باراي خاود
رقم بزنند ،دراثر تورم آنونان بيارزش شده اسات كاه گاویي
تمامي آن مدت كه در حال برنامهریزي براي آینده بودناد ،باه
باد رفته است .حال جوانان نمي دانند آینده و فرداي آناان چاه
خواهد شد و از برنامه ریزي بلندمدت نااتواناناد .هماين امار
سبب شده است آرامش از زندگي آنان سلب شاود و تنهاا باه
فکر گذران زندگي روزانه و درواقع ،ساپريكاردن روزمرگاي
هستند؛ بدون آنکه بتوانند براي آیندۀ خود برنامهریزي كنند.
امير (84ساله ،مجرد و كارگر) ميگوید:
«همش ميترسم نکنه كارمو از دست بادم ،اگاه بيکاار
بشم چيکار كنم؟ از كجا پول بيارم نکنه اخراج بشم .همش
در حال استرس و نگرانيام .باورتون نمايشاه یاه خاواب
درست ندارم از بس فکر مايكانم و مايترسام از آینادهام.
نميتونم پيشبيني كنم ميتونم پيشرفت كانم یاا ناه .واقعاا
جاي رشدي وجود داره یا با این تورم طبقۀ ما فقط در حال
پسرفته .مايترسام از هماهچاي ،مايترسام هار برناماهاي
مي ریزي چند روز بعد باید به هم بزني؛ چون هيوي ثباات
نااداره یهااو یااه كاااال چناادین براباار ماايشااه كااه فکرشاام
نميكردي».

نامالیمتي هاي محيط كار كنار بيایند و سکوت كنند .مايتاوان

نگرانيهاي پيدرپاي ،اساترسهااي ماداوم و تارسهااي

گفت تورم به بخش مهمي از نگرش طبيعي یا به تعبير زیمال،

نهادینهشدهاي كه قدرت برنامهریزي و اميد به آینده و پيشرفت

پيامدهاي تورم در زندگي روزمرۀ جوانان طبقۀ پایين

را از جوانان گرفتهاند .در چنين شرایطي تنها براي زنادگي در
حال و خرج روزانۀ خود تالش ميكنند.
ارسالن (89ساله ،مجرد و فروشنده) ميگوید:

حسين افراسيابي و مریم بهارلوئي

كيانوش (80ساله كه در یک فروشگاه صانایع چاوب كاار
ميكند) ميگوید:
«االن همه فقط به فکر پولن ،با هر جووني تاو سان و

«من قبال مي تونستم با دوستام مسافرت برم بيرون بریم

سال من حرف بزني مي گه االن تنها چيزي كه مهماه پولاه.

واسه خودم خرید كنم؛ اما االن اینقدر قادرت خریادم كام

من خودم همه فکر و ذكارم پولاه .اگار پاول داشاته باشاي

شده كه دیگه فقط ميتونم یه پول كرایه بادم و یاه كمکاي

همهچي داري .هر خوشي بخواي ميتوني انجام بادي؛ اماا

به خونه كنم دیگه نمي تونم رو پوالم حساب كانم و بتاونم

پول نباشه انگار هيواي نيسات .مان خاودم هماهاش فکار

طبق حسابم خرج كنم؛ چون هيوي معلاوم نيسات پاوالیي

مي كنم چيکار مي شه كرد درآمادم چناد برابار بشاه ،پاولم

كه پس انداز كردم انگار كه هيوي .خواساتم گوشاي بخارم

بيشتر بشه .االن بادون پاول هاي كاس جاواب ساالم هام

جمع كردم چند برابر شد قيمت گوشي؛ نتونستم بخرم».

نمي ده؛ ولي پول داري كلي احترام و برو بياا داري .مان باه

بنابراین ،مشاركتكنندگان شرایط زندگي خود را در ابهاام
و روزمرگي درک ميكنند؛ ابهامي كاه ناشاي از وجودنداشاتن
امکان برنامهریزي و پيشبيني فردا شکل گرفته است؛ به همين
دليل تمركز خود را بر برآوردهكردن نيازهاي فوري و روزماره
متمركز ميكنند.
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هيوي جز پول االن فکر نميكنم».

كمرن شدن نگرشهاي عاطفي و جایگزینشادن نگارش
پولي از مهمترین پيامادها و تبعاات تاورم بار جواناان اسات.
اشکان (80ساله و صندوقدار رستوران) دربارۀ پول ميگوید:
«من خودم تنها چيزي كه بهم اعتمادباهنفاس مايده پولاه.
االن اصال اعتمادبهنفس ندارم؛ چون پول ندارم .شما وقتاي پاول
نداري االن حتي با دوستات یه بيرون ساادهام نمايتاوني باري

عطش پول

وقتي پول نداري ،هي دختري محلت نميذاره؛ چاون یکاي رو

پول ،زبان برتر عصر ماست؛ اما اهميت آن در شرایطي تاورمي

ميخوان كه پول داشته باشه خرج كنه؛ ولاي خاب هار چقادرم

بيش از پيش است؛ در شرایطي كه تورم رشد ميكند ،اجنااس
و كاالها گران مي شوند و همه دنبال ایاناناد كاه ارزش پاول
خود را حفظ كنند ،بقاي زیساتي و اجتمااعي انساان بايش از
پيش به پول گره ميخورد و پول به محور بحثهاا و زنادگي
افااراد تباادیل ماايشااود .در چنااين شاارایطي گفتمااان پااول و
مؤلفه هاي آن ،گفتمان غالب و مركزي زندگي روزمره ميشود.
با توجه به افزایش قيمتها و كاهش توان افاراد باراي تحقاق
نيازهایشان ،در شرایط فعلي بنا بر گفتۀ مشاركتكنندگان پاول
محوریت همهچيز شده است .جوانان اولویات اصالي زنادگي
خود را بر مبناي پول قرار دادهاند و تمامي تالشهاا باراي باه
دست آوردن پول بيشتر است .جوانان براي كسب درآمد بيشتر
بهدنباال راههااي مختلفاي مايروناد و گااه حتاي از راههااي
نامشروع باه دنباال ارضااي نيااز ماالي خاود هساتند .تماامي
گفتگوهاي جوانان بر مساائل ماالي و پاول چارخ مايزناد و
همواره در تکاپو باراي دوچنادانكاردن پاول و درآماد خاود
هستند.

تالش ميكنم پولمو زیاد كنم اصاال ممکان نمايشاه ،از باس
گرونيه».

پول ،پول و پول ،تنها كلمهاي است كه جوانان مادام طاي
مصاحبهها بيان ميكردند .تنها لغتي كه بهگوناهاي گویاا ملکاۀ
ذهن جوانان شده است و تنها هدف و خواستۀ آناان پيراماون
آن دور مي زند .تصور اینکه رسيدن به پول به معنااي رسايدن
به هر خواستهاي است.
در شرایط تورمي از یک سو پول باه ارزش غالاب تبادیل
ميشود و ازسوي دیگر ،دست یابي به آن بهویاژه باراي طبقاۀ
فقير دشوار ميشود .این شرایط دراثار تعاامالت باينطبقاهاي
تشدید ميشود .به نظر ميرسد تجربۀ تورم براي طبقات باالتر
افزایش ظاهري ثروت است .در همين حال طبقۀ نوكيساه نياز
سر بر ميآورد .جوانان طبقۀ پایين با مشاهدۀ چناين شارایطي،
بيش از پيش به دنبال پول درآوردن هستند .بخشي از این ولاع
پول ،ناشي از تالش براي رفع نيازهاي اولياۀ خاود و خاانواده
است و بخشي نيز ناشاي از سارابي اسات كاه طبقاۀ نوكيساۀ
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شکلگرفته در شرایط تورمي ،پيش روي آنها بازميكند.

ولي اینقدر تورم زیاد كه هر رؤیایي داشتم غيرممکن شاده و
تازه باید خيلي زود وارد دخل و خرج خونه و قسط و بدهي

بزرگسالی زودرس
تورم و شرایط اقتصادي بي ثبات و كنتارل ناپاذیر سابب شاده
اساات قاادرت خااانوادههااا در جهاات تااأمين نيازهااا و تحقااق
خواسااتههاااي فرزندانشااان كاااهش یابااد و درنتيجااه ،جوانااان
بهناچار تأمين بخشي از مخارج خانواده را بر عهده بگيرند؛ باه
عبارتي ،شرایط تورمي و رشد باالي تورم متولدان دهاۀ 9978

بشي».

بنابراین ،جوانان ضمن رویارویي باا زنادگي شخصاي خاود،
تالش ميكنند بخشي از هزینۀ خانواده را تأمين كنند .شرایط براي
جواناني كه والدین بيمار یا سالمند دارناد ،دشاوارتر اسات .باراي
تحقااق ایاان مسا وليت بااهناچااار از خواسااتههاااي جااواني خااود
چشمپوشي ميكنند تا بتوانند باري از دوش والدین خود بردارند.

را با دوران جواني كوتاه ،گذرا ،اندوهبار و بزرگساالي ساریع،

قناعتپیشگی

سخت و پرچالش روبهرو كرده است و آناان باراي كماک در

قناعتپيشگي به معناي كنترل و كاهش هزینهها ،صرفهجاویي

مخارج خانواده و مشاركت و سهيمشدن در احتياجات زندگي

و حااذف هزینااههاااي غيرضااروري اساات .از مهاامتاارین

خانواده ،ناچارند از برخي خواستههااي خاود چشامپوشاي و

سازوكارهایي كه جوانان طبقۀ پایين براي رویارویي با تورم از

هموون یک بزرگسال ایفاي مس وليت كنند.

آن صحبت مايكنناد ،صارفهجاویي و كااهش هزیناههاسات؛

حسام ( 80ساله كه در یک كافيشاپ بهصورت تماموقات
كار ميكند) ميگوید:
«من پدرم معلم بازنشسته اس كه باهخااطر مرییاي از
كار افتاده ،مادرم مرییه و یه داداش دارم متولاد  9908كاه
بيماري صرع داره و هي جا بهش كار نمايدن .مان یاهتناه
دارم خرج  4نفرو ميدم؛ یعني چارهاي ندارم .نميتونم ببينم

بنابراین ،تالش ميكنند با قناعتكاردن و كامكاردن هزیناههاا
درآمد خود را با هزینهها هماهن

كنند .آنها سعي ميكنناد باا

جلااوگيري از ریخااتوپاااشهاااي اضااافه ،حااذف فراغاات و
محدودكردن روابط دوستانه و مواردي از این قبيل با رویکارد
قناعت با وضاعيت پايشِ رو روباهرو شاوند .باراي برخاي از

خانواده ام گشنه ان یا پاول دارو نادارن؛ ولاي واساه خاودم

جوانان دیگر فراغت به معناي مدرن آن كه جدا از محال كاار

هيوي نميمونه باید از تموم خواستههاي خودم بزنم وقتاي

باشد ،وجود ندارد و گویي فراغات باه معنااي اماروزي آن از

مي دوني چند نفر چشم انتظار تو هستن نميتوني بيتفاوت
باشي .یه ماشين داشتم بهخاطر عمل باباام كاه قارار باود 9
تومن باشه و شد  87تومن مجباور شادم بفروشامش .كاال
خيلي زود مجبور شدم وارد مشکالت زندگي بشم».

افزایش قيمت ها و نوساانات پايشبينايناپاذیر در برخاي
مواقااع ساابب سااهيمشاادن و مشاااركت جوانااان در مخااارج
خانوادهها شده است.
پيمان (89ساله و شاغل در كارخانۀ قند) ميگوید:
«من قبال واسه همهچي از بابام پول ميگارفتم؛ ولاي االن
دیگه بابام اصال نميتونه به من و خواهرم پول بده تاو خارج
خونهام مونده .دانشجو بودم شبانه بعد از یه ترم مجبور شادم
ترک تحصيل كنم؛ چون پول نداشتم .شهریه خيلي زیاد شاده
بود بعدم من هر جایي بگيد كار كردم هماه خرجماو خاودم
ميدم توي خرج خونه هم هر ماه برنج رو من ميخرم با مناه

زندگي جوانان طبقات پایين رن

باخته و به طور چشامگيري

كاهش یافته است .آنهاا ساقف نيازهااي خاود را باه حاداقل
نيازهاي ممکن كاهش مي دهند و تنها به احتياجاات ضاروري
خود توجه ميكنند.
نوید (87ساله ،مجرد و فروشنده) ميگوید:
«من خيلي هزینههامو كم كردم .باا دوساتام كاه اصاال
دیگه بيرون نميرم؛ چون پول ميخواد .دوساتاي پولادارمو
گذاشتم كنار؛ چون نميشه ،اگه قبال ميرفاتم كبااب سايخي
سه تومن بود ميخوردم االن فقط ميتاونم فالفال بخاورم.
مهموني كه اصال وجاود ناداره .حتاي یاه تيشارت ساادهام
نمي خرم همش جلو خریدامو ميگيرم .اصال دیگاه چيازي
رو حيف و ميل نمي كنيم ،تو خونه فقط به اندازه ميگيریم؛
چون مي گيم پول نيست ،همينم بهسختي داریام مايخاریم
حداقل كم بگيریم نمونه یا حيف نشه».
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جوانان براي زندگيكردن در تاورم از تماامي هزیناههااي

در روابط روزمره ،تعامالت خانوادگي ،دوستي و شغلي اسات.

غيرضروري صرفنظر مايكنناد .جلاوي ریخاتوپااشهاا و

در این شرایط براساس آنوه مشاركتكنندگان از تجرباۀ خاود

اسرافكردن ها گرفته شده است و افراد به انادازۀ نيااز خریاد

نقل كردند ،حمایتهاي متقابل بين خانوادهها كااهش یافتاه و

ميكنند.

اعتماد و صميميت نيز ميان افراد خاانواده و اقاوام و نزدیکاان

سامان (80ساله ،مجرد و صندوقدار) ميگوید:

كمرن

شده است .حتي روابط همسایگي نياز مانناد گذشاته

«ما قبال دورهمي زیاد مي رفتيم؛ ولي االن سالي یه بارم

نيساات و بساايار محاادودتر شااده اساات .براساااس آنوااه

نمي ریم ،دیگه االن فقط در حد خوراک روزاناه مايتاونيم

مشاركتكنندگان جوان ایان پاژوهش اظهاار كردناد ،والادین

خرید كنيم اونم سعي ميكنيم با كلي احتيااط خریاد كنايم،
االن واسه هر چيزي كاه مايخاري خيلاي ارزش قاائلي و
مراقبت ميكني؛ چون ميدوني دیگه نميتوني بخري و بایاد

دیگر قادر نيستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت كنناد،
صااميميت و گفتگوهاااي خااانوادگي كمرن ا

شااده و رابطااۀ

حواست باشه ،مثال من تا كفشم پاره نشه نمايخارم؛ چاون

زندگي با شادماني و محبت را كاهش داده است و در ماواقعي

پول نيست ،باید بهصرفه خرج كني .هار مهماوني و جاایي

كه خانواده ها دور هم باشند هام بحاث و جادل ماالي بسايار

هم دعوت ميشم نمي رم كه خرج نکنم؛ البته من كارم شده

غالب است.

تفریحم ،كلي اینجا خوش ميگذره اینقدر ميخندیم كه حد
نداره».

مصرفكردن زیاد و بيمحدودیت به یکاي از عاادتهااي
رفتاري عصر ما تبادیل شاده اسات .ایان عاادت رفتااري باه

سعيد ( 80سااله ،مجارد كاه در یاک كافاه كاار مايكناد)
ميگوید:
«قبل از تورم ،قبل از اینکه اینقدر گروني بشه ،ما خيلي
با فاميالمون دور هم جمع مي شدیم .عموهام حتما دعاوت

ذهن ها نيز رسوخ كارده اسات و افاراد هماواره انتظاار تاوان

مي كردن حتما مهموني داشتيم ،تو فاميل وقتي یکي مشاکل

مصرف باال را از خود و دیگران دارند؛ البتاه ایان موضاوع در

پيدا ميكرد همه جمع ميشدن و كمک ميكردن؛ ولاي االن

طبقات اجتماعي مختلف متفاوت اسات .در شارایط گراناي و

كال رفتوآمدها قطع شاده كساي دعاوتي نمايده از باس

تورم اقتصادي ،به ناچار این عادت در تاأثير قارار مايگيارد و

هزینهها باال رفته؛ حتي االن وقتي عروسي یاا تولاد دعاوت

به ناگزیر باید محدود شود .این از پيامدهاي مثبت گراني است.

ميشيم ،اغلب نمي ریم مگر دیگه خيلي نزدیک باشه؛ چون
مي گيم از كجا پول بياریم كادو بدیم؟ یا قبال باا دوساتامون

در شرایط عادي مصرف و هزینههاي بيقاعده انجام ميشاود؛

پول ميذاشتيم رو هم مي رفتايم مساافرت؛ ولاي االن فقاط

اما تورم موجب شده است افراد باا دقات و حسااب و كتااب

پول مي ذاریم قليون كه ارزونه ميگيریم ميشينيم ميكشيم؛

بيشتري خرید كنند؛ البته جنبۀ دیگر نياز نبایاد نادیاده گرفتاه

فقط همين شده اونم هفتهاي یه بار».

شود .دراثر گراني و تاورم ،اوقاات فراغات كااهش مايیاباد.

شاارمندگي پاادر و افسااردگي مااادران و كمرناا

شاادن

بخشااي از آن بااهدلياال ناااتواني در تااأمين هزینااه و بااه قااول

صميمت و گردهماایي هاا ،تیاعيف حمایاتهااي فااميلي و

مشاركتكنندگان صرفهجویي و قناعت است؛ اماا بخشاي نياز

دوستانه در خانوادهها از تبعاتي است كه تورم شدید اقتصاادي

بهدليل اینکه افراد مجبورند ساعات بيشتري را كار كنند .حذف

براي خانوادهها بر جاي گذاشته است.

یا محدودكردن اوقات فراغت ،از ابعاد مهم این صرفهجویيهاا
عنوان ميشد.

آرش (80ساله ،كارگر سن بري كه بهتاازگي از همسارش
جدا شده است) ميگوید:
«تورم باعث شده اعتماد خيلي بد بشه بين ماردم .قابال

ناهنجاری تعاملی
منظور از ناهنجاري تعاملي ،آسيبها و ناهنجاريهاي موجاود

طرف مشکل داشتي بهت پول قر

ميداد كمکت ميكرد؛

ولي االن همه ميترسن ميگن ميدیم بعد طرف نداره پاس
بده؛ حتي وام مي خواي بگيري قبال راحت ضامنت ميشدن
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االن خاله و عمو و دایيام بهونه ميارن از بس قساط وامهاا

ارزش مركزي باراي بقااي فاردي و اجتمااعي مطارح اسات.

عقب افتاده حتي مي ترسن ضامن بشن .االن ميري تاو یاه

ارزش پول دراثر تاورم در منظوماۀ عاادتوارۀ جواناان طبقاۀ

شركت كار ميكني خود صاحب شركت پول ناداره حقوقاا
رو درست بده .االن 9ماهاه باه ماا حقاوق نادادن وقتايام
ميگي ،ميگن پول نيست از ترس بيکاري و تورمم حرفاي

پایين تشدید شده است .شااید در اینجاا بهتار باشاد از ارزش
تشدیدشدۀ پول یا عطش پول سخن گفت .تورم اقتصادي بااال

نمي زني حتي مهر و عالقهام كم كرده؛ چون فاصلهها خيلي

و مکرر ،نوعي عطش پول در افراد ایجاد كرده اسات؛ عطشاي

زیاد شده مردم دیگه از هم خبر ندارن».

كه براساس آن كنشگران اجتماعي به این نتيجه رسيدهاناد كاه

از نتایج مصاحبهها چنين برداشت ميشود كاه تاورم تنهاا
ساابب تیااعيف ،سسااتي و كمرناا

شاادن حمایااتهااا و

پشتيبانيهاي خانواده ها از یکدیگر و اطرافيانشان نشده اسات؛
بلکه موجب روابط تصنعي شده است.

همۀ مشکالت ازطریق پول برطرفشدني است و پاول حاالل
همۀ مسائل تلقي ميشود .ازطرف دیگار ،باهدليال زنادگي در
مياادان پاايشبيناايناپااذیر شاارایط اقتصااادي ،نااوعي احساااس
سردرگمي ،بيهنجاري و روزمرگي ازطرف جوانان پذیرفتاه و
براي آنها عاادي شاده اسات .در چناين شارایطي ،كنشاگران

نتیجه

اجتماعي به تغييرات مستمر و سيال عادت كردهاند .زندگي باا

این مطالعه با هدف فهم و توضايح تجرباه و معنااي جواناان از

چنين عادتوارهاي ناهنجاريهاي مختلف ازجمله گسايختگي

پدیدۀ تورم انجام شد .در فرایند اجرا ،دادهها باا شايوۀ مصااحبه

تعامالت اجتماعي را بههمراه داشته است .آنها با تجربۀ شرایط

گردآوري و در چارچوب كدگذاري نظري تحليل شدند .از این

ميدان اقتصادي همراه با فشار ،بحاران و تاورم یاا زیسات در

طریق ،مفاهيم و معااني مادنظر مشااركتكننادگان در قالاب 7

ميدان فشاار اقتصاادي و تاورم ،ناوع مشخصاي از ذهينات و

مقولۀ اصلي جاي داده شدند؛ این مقولهها شامل بحاران انگيازه،

گرایشهاي رفتاري را در خود ساختهاند تا بتوانناد باا شارایط

بزرگسالي زودرس ،عطش پول ،غلتيادن در ابهاام و روزمرگاي،

بحران و فشار روبهرو شوند و زندگي خود را مادیریت كنناد.

عاديپنداري ،قناعتپيشگي و ناهنجاري تعاملي است.

همان طور كه بوردیو ،صاحب نظر این مفهوم ،بيان ميكند كاه

یافتههااي پاژوهش درباارۀ داناش و نظریاههااي موجاود

افراد براي رویارویي با جهانشان ،براساس عادتوارههاا  -كاه

جامعهشناسي ،سه مفهوم كليدي را به ذهن ميآورناد .مفااهيم

طاارحهاااي توصاايفي برخااورد بااا جهااان را در اختيااار فاارد

فقر .به نظر ميرسد یافتهها با

ميگذارند  -عمل ميكنند .جوانان این نسل نيز براي مقابله باا

عادتواره ،بيهنجاري و فرهن

این سه مفهوم تفسير مناسبي خواهند یافت.

زندگي در تورم و برخورد با جهان احاطهشده از تورم فزاینده،

از دریوۀ مفهاوم عاادتواره مايتاوان گفات زنادگي در

برطبق عادتوارۀ خاصي عمل ميكنند و به عبارتي ،این مانش

شرایط فشار اقتصادي و به طور خاص تورم ،سبب شکلگيري

تورمي یا همان عادت واره راهنماي عمل و كنش آناان اسات.

یا برساخت منش یا عادتوارۀ معيني در جواناان شاده اسات.

منش تورمي این جوانان از مفاهيمي تشکيل شده است كه گاه

ازنظر پژوهشگران ،مقولاه هااي هفاتگاناۀ برسااخته در ایان

زندگي در این شرایط را براي آنان آسان و گااه اساباب درد و

مطالعه ،منش معيني را شکل مي دهند .مهامتارین مؤلفاههااي

رنج را برایشان فراهم ميكند .عادتوارۀ خااص ایان جواناان

تشکيلدهندۀ این منش ،محوریت پول و زندگي در شرایطي از

باار عااادت بااه زناادگي در ابهااام ،سااردرگمي ،بالتکليفااي،

احساس بيهنجاري است .برخي پژوهشاگران

(1978

،)Panic,

بيانگيزگي و حذف فراغت مبتني است.

از این مفهوم و اثر تورم بر خصلت و عادات ماردم باا عناوان

جوانان مشاركت كننده در پاژوهش احسااس مايكنناد در

خصلت رقابتي یاد كردهاند؛ شرایطي كاه در آن پاول باهمنزلاۀ

شرایط زندگي روزمره ،خود را پيشبينيناپذیر ،بدون قاعاده و
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هنجار ،ابهام ،بي هدف و سرگردان درک ميكنند؛ در این حال،

و پيشگيري از ناهنجااريهاا تیاعيف مايكناد (

پول به مركز زندگي و گفتگوهااي آنهاا آماده و مااديگرایاي

 .)Rosenfeld, 1997: 213در این دیدگاه رقابات و مااديگرایاي

ناشي از زندگي شهري و صنعتي مدرن را تشدید كرده اسات.

بهمنزلۀ ارزشهاي بازار بهخوديخود انحرافزا نيساتند؛ بلکاه

به ایان شارایط در ادبياات نظاري جامعاهشناساي ،آناومي یاا

زماني سبب ناهنجاري و انحراف مي شوند كاه سابب اخاالق

بيهنجاري گفته ميشود .جامعهشناسان كالسيک (دوركايم) و

& Messner

ش

آنوميک وند (.)Messner & Rosenfeld, 1997: 214

معاصر ( )Messner & Rosenfeld, 1997بار فشاارها و تغييارات

مفاهيم و یافته هاي این مطالعاه ،نگراناي عماده را نياز در

سریع اقتصادي در شکلگيري بيهنجاري تأكيد كاردهاناد .باه

فقر است .اسکار لاویيس

عقيادۀ مارتن ،آناومي در شارایط وجودنداشاتن تناساب بااين
اهداف و وسيله شکل ميگيارد

ذهن فعال ميكند و آن تقویت فرهن
( )9909مفهوم فرهن

فقر را در چند دهاه قبال از ایان مطارح

(احمادي9904 ،؛ محسانيتبریازي،

كرد .براساس دیدگاه لاویيس ،زنادگي در شارایط فقار و فشاار

 )09 :9909كه این نوع از بيهنجااري در طبقاۀ پاایين بايش از

اقتصادي ،بيکاري و پایينبودن مزدها از زمينههااي شاکلگياري

سایر طبقات احتمال شکلگيري دارد .در این وضاعيت فشاار

فرهن

فقار،

زیادي براي سعي در موفقشدن به هار وسايلهاي ،مشاروع یاا

توجااه شاادید بااه زمااان حااال و اكنااون همااراه بااا ناااتواني از

غيرمشااروع ،وجااود دارد (گياادنز .)949 :9900 ،بااا نگاااهي بااه

چشم پوشايدن موقات از بعیاي چيزهااي خوشاایند ،باهدليال

نسخههاي جدیدتر نظریاۀ آناومي اجتمااعي ،مايتاوان گفات

چيزهاي خوشایند بزرگتر در آیناده اسات (لاویيس.)999 :9909 ،

تجربۀ تورم اقتصادي بيش از هر چيز زميناۀ آناومي نهاادي را

شرایط تورمي به این فرهن

دامن ميزنند و همان طاور كاه در

فراهم ميكند .استيفن مسنر و ریوارد روزنفلد ( )1997نظریاۀ

صحبت مشاركتكنندگان نيز بود ،به آینده نمياندیشاند و تماام

آنومي نهادي را مطرح كردند و رابطۀ متقابال باين دو جنباه از

تالش آنها برطرفكردن نيازهاي آني است .این نگرش ميتواند

و ساختار اجتماعي را بررساي

ضد توسعه باشد و زميناۀ بساياري از آسايبهااي اجتمااعي را

كرده اند .در این نظریه رابطاۀ متقابال مياان نهادهااي جامعاه،

فراهم كند .فرهن

فقر ،وسيلۀ سازگاري است كه انسان فقير در

ارزشهاي فرهنگي و جارم مطارح شاد (.)Muftic, 2006: 630

برابر بيارجي خاود در جامعاه مبتناي بار فردگرایاي و اقتصااد

مسنر و روزنفلد مناابع سااختاري ایان آناومي را در سرشات

سرمایهداري دروني ميكند (لویيس .)980 :9909 ،پایينبودن ساطح

اقتصاد بازار سرمایهداري بهویژه در ارتباط بين نهااد اقتصااد و

خواستههایي كه انگيزۀ كوششاند ،از ویژگيهااي فرهنا

فقار

نهادهاي غيراقتصادي مي بينند .آنها معتقدند نهاد اقتصاد نسبت

است (لاویيس .)994 :9909 ،از دیگار ویژگايهااي فرهنا

فقار

به سایر نهادها (خانواده ،آموزش ،سياست) قويتر اسات و در

عبارتاند از :مشاركتنکاردن فارد در اماور عماومي ،كوتااهي

كاركرد سایر نهادها ایجاد مزاحمت ميكند .ایان برتاري نهااد

دوران كااودكي ،احساااس باايارزشااي ،درماناادگي ،بااه دیگااران

اقتصاد در برابر سایر نهادها با خوارشمردن نقش و كاركردهاي

متکيبودن و خود را كم شمردن (لویيس .)9909 ،ایان ویژگايهاا

نهادهاي غيراقتصادي ،انطباق سایر نهادها با نيازهاي اقتصاادي

در شرایط فقر و فشار اقتصادي بهمنزلۀ شيوهاي از ساازگاري باا

و نفوذ هنجارهااي اقتصاادي در قلمارو ساایر نهادهاا اعماال

فشار و بحران جوانه ميزند و رشد ميكند.

سازمان اجتماعي ،یعني فرهن

فقر است .یکي از مهمترین مشخصههاي فرهنا

ميشود ( .)Muftic, 2006: 631نظریۀ آنومي نهادي ميگویاد در

تورم ،گراني ،ركود و ناپایداري اقتصادي ،تأثيرات عميقاي

جوامعي كه نهاد اقتصااد مسالط اسات ،ارزشهااي فرهنگاي،

بر جنبههاي فردي و فرهنگي نسل جوان دارد و مايتواناد بار

دستیابي به موفقيت را با هر وسيلۀ ممکن تشاویق مايكنناد.

ارزش هاي فرهنگي توسعه در نسل جوان تأثير بگذارد .رهایي

غلبۀ اقتصاد در جامعه توان سایر نهادها را در كنترل اجتمااعي

از فشااارها و مشااکالت ناااگزیر تااورم ،ایجاااب ماايكنااد كااه

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)08شماره چهارم ،زمستان 9911
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در فرایند اجاراي پاژوهش محادودیت هاایي نياز وجاود

ماادوني در زمينااۀ نظااامهاااي مراقبتااي در شاارایط بحااران و

داشت .مهامتارین محادودیت ،نگراناي مشااركتكننادگان از

ناپایداري اقتصادي فراهم كنند .تعریف سازوكارهاي حماایتي

صحبت دربارۀ گراني ،تورم و مشکالت معيشتي مارتبط باا آن

و توسعۀ بيمهها ،از مهمترین سازوكارهایي است كه الزم است

بود و براي كسب رضایت آنها وقت زیادي صرف شد.

فعال شود .الزم است از خانوادهها بهشاکل جادي حمایات و
حداقل هاي زندگي براي همگان فراهم شود ،احسااس امنيات

منابع

نسبت به آینده تقویت شود تا نسل جوان با نگااهي مثبات در

احمدي ،ح .)9904( .جامعهشناسي انحرافات ،تهران :سمت.

جامعه فعاليت كند؛ بهویژه سياستهااي حماایتي اثاربخش در

استراوس ،آ .و كوربين ،ج .)9919( .مباني پژوهش كيفي :فناون و

مناااطق فقيرنشااين و حاشاايه دنبااال شااود و منااابع فرهنگااي و

مراحل توليد نظریۀ زمينهاي ،ترجمۀ :اباراهيم افشاار،

اقتصادي الزم در اختيار افراد و خانوادهها قرار گيرناد .احسااس

تهران :نشر ني.

امنيت و اطمينان به آینده از این طریاق تقویات مايشاود .بایاد

بوردیو ،پ .)9918( .تمایز ،نقد اجتمااعي قیااوتهااي ذوقاي،

تالش كرد از تکرار موجهاي تورم و ناپایداري اقتصادي كاساته

ترجمۀ :حسن چاوشيان ،تهران :نشر ني.

و از این طریق از شکلگيري ذهن بايهنجاار پيشاگيري شاود.

پوركاظمي ،م.؛ بيرانوند ،الف .و دلفان ،م« .)9914( .تعياين عوامال

بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از شکلگيري ذهن درگيار

تأثيرگذار بر تاورم و طراحاي سيساتم هشاداردهندۀ

ابهام و بيهنجاري است؛ ذهني كه به این عادت كرده اسات كاه

تااورم شاادید بااراي اقتصاااد ایااران» ،پااژوهشهااا و

هي چيز پيشبينيپذیر نيست و هرازگااهي بایاد منتظار بحاران

سياستهاي اقتصادي ،ش  ،70ص .940-900

بود .كنشگراني با چنين ذهنيتي نميتوانند عامال توساعه باشاند.
بيهنجاري و ابهام آسيب بزرگي است؛ اما عادت به آن خطرات
بيشتري بهدنبال دارد .به نظر ميرسد كنشاگران باه ناپایاداري و
بيهنجاري عادت ميكنند و از این طریق كانشهاایي در پايش
ميگيرند كه بيهنجاري را بازتوليد ميكنند .چرخۀ ناپایاداري –
بيهنجاري شکل ميگيرد و مانع مهمي براي توسعۀ اجتماعي و
سالمت فردي و اجتماعي ميشود.

جعفرزاده ،ب .و اكبري فرد ،ح .)9919( .اقتصاد پول و باناک،
تهران :نور علم.
چارمز ،ک .)9917( .سااختن نظریاۀ مبناایي ،ترجماۀ :مهزیاار
كاظميموحد و حميدرضا ایراني ،تهران :رسا.
دوركيم ،الف .)9910( .دربارۀ تقسيم كاار اجتمااعي ،ترجماۀ:
باقر پرهام ،تهران :مركز.
دینمحمادي ،م .و قربااني ،ف« .)9910( .تحليال آثاار اجتمااعي

با وجود اینکاه تاورم پدیادهاي فراگيار و ماؤثر در ایاران

تورم با تأكيد بر سرمایۀ اجتماعي» ،پنجمين كنفارانس

معاصار اسات ،مطالعاات انادكي در زميناۀ ابعااد اجتماااعي و

الگااوي اسااالمي  -ایرانااي پيشاارفت .تهااران ،مركااز

فرهنگي آن انجام شده است .انجام مطالعات كيفي ،تااریخي و

مطالعات الگوي  -اسالمي ایراني پيشرفت.

كمي در زمينۀ عوامل و پيامدهاي اجتمااعي و فرهنگاي تاورم
ضروري است .مطالعۀ تجربۀ زندگي در تورم در طبقات باال و
بهویژه طبقۀ نوكيسه ،مقایسۀ تجربۀ نسلهاي مختلف از تاورم،
زمينه ها و عوامل اجتمااعي و فرهنگاي تاورم ،رابطاۀ تاورم و
سبک زندگي و نگرشهاي فرهنگي و اجتماعي از ایان جملاه
است .در این حوزه آنقدر مطالعات محدود است كه مايتاوان
ليست طوالني از مطالعات را پيشنهاد كرد.

ریتزر ،ج .)9900( .نظریههااي جامعاه شناساي در دوران معاصار،
ترجمۀ :محسن ثالثي ،تهران :علمي.
زبيااري ،هااا .و ابراهيماايپورفااائز ،س« .)9914( .تااورم و كاااهش
سرمایۀ اجتماعي ایران» ،فصلنامۀ برنامه و بودجه ،ش
 ،4ص .909-899
سرآباداني ،غ« .)9900( .تورم ،عوامل و راهکارهااي مقابلاه باا آن
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