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 چکیده:
عنوان  پژوهش حاضر ستان مطالعه مورد اقتصادي؛ کنش فرهنگی زمینه«تحت   ا

شاه گویی از زمینهبا » کرمان ه ال رائ شف و ا هاي فرهنگی کنش اقتصادي در بین  هدف ک
شاه صورت گرفته است. دان کرمان ادبیات نظري پژوهش نیز ملهم اقتصاد  شهرون

ک،  د اینگلهارتنئوکالسی ستین ولز ،نظریات رونال ر سومبلکری ر، ورن ارت و نظریه ، ماکس وب
گ دهقانی می ع کیفی میباشد.  خرده فرهن ک جمع روش تحقیق از نو کنی آوري  باشد. ت

ست. مصاحبه پس از اجرا بین  ها نیز مصاحبه نیمه داده ز افراد  35ساخت یافته بوده ا نفر ا
شباح نظري رسید.  د، به ا ه  ادهکدگذاري دنمونه که به صورت هدفمند انتخاب شدن ها نیز ب

ر کدگذاري باز، محوري و انتخابی میسه صورت  ج شده ب ساس  باشد، و کدهاي استخرا ا
راي ست. ب گو تدوین شده ا ک ال شتراوس و کوربین در قالب ی  نظر از روایی سنجش منطق ا

راي و متخصصان ز پایایی سنجش ب ستفاده کار انجام روش مجدد آزمودن ا ج ایم.  نموده ا نتای
شان  گوي پارادایمی کنشتحقیق ن شاهی در بخش  داد که ال دان کرمان هاي اقتصادي شهرون

آداب و رسوم و  عوامل فرهنگی گوناگون از قبیل دین و مذهب،  ی تحت تأثیر  علّ شرایط 
عوامل زمینه ها قرار می المثل ضرب ع  عوامل تحت شعا د. اثرگذاري این  شتر  گیرن اي که بی
کانی و زمانی دارد، و همچنین ي جنبه گاه شرایط مداخله م ه ن هاي درونی فرد و  اي که ب
گاه ر می ن عی مردم ب ه مربوط گیرد. قضیه بعدي در مدل طراحی شد گردد، قرار می هاي اجتما

ه  می محوري پدیدهبه مقوله  در کنش اقتصادي  محوري پدیدهباشد. مفاهیم مربوط ب
شاهی در پنج دسته (ماهیت پول در زمان و مکان،  دان کرمان عوامل درونی رفتارهاي شهرون

گا ع ن عی رفتارهاي اقتصادي، نو عوامل اجتما ع اقتصادي،  ه به انباشت سرمایه و نو
شین با ایجاد  قرار میهاي اقتصادي)  فعالیت ر پایه قضایاي پی د. در نهایت راهبردها ب گیرن

شگ داز منجر به  ران جهت مواجهه با پول، کار و پسآمادگی ذهنی در بین کن پیامدهایی ان
 شود که کنش اقتصادي را در پی دارد. می
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 مسأله یانب و دمهمق
گیري  آمیز منابع تحت اختیار یک فرد در جهت بهره کنش اقتصادي، کاربرد مسالمت

د اخیر در مور ؛دارد متفاوت است "جهت اقتصادي"با کنشی که  اقتصادي است که عموماً
ها است اش، به دنبال ارضاء تمایالت خود بر اساس مطلوبیت فرد طبق مفهوم ذهنی

)Weber, 1978 گیري آگاهانه نسبت به  داراي جهت "کنش اقتصادي"). در حالی که
اهداف اقتصادي است و لذا نیت و آگاهی افراد که خود محصول تربیت کنشگر در فرهنگی 

گیري اقتصادي تنها بحث رود، اما در جهتشمار می خاص است، از ارکان اصلی آن به
 باشد.مطلوبیت و لذت کسب شده ناشی از کنش مطرح می

اي بین درآمد و گذاري در موضوعی خاص، به گونهکه یک فرد با نیت سرمایهاین
مخارج خود تعادل برقرار نماید که موضوع موردنظر در زمان تعریف شده محقق شود، یک 

ست اما اگر همان فرد با قصد خرید یک خودرو وارد نمایشگاه شود و اقدام کنش اقتصادي ا
گیري اقتصادي است در مورد به خرید نماید، کارش نه کنش اقتصادي، بلکه داراي جهت

محاسبات فرد محدود و به نوعی مطلوبیت خود را با خرید خودرو حداکثري  ي اخیر دامنه
 اي از تصمیمات محاسبه شده اتفاق افتاده است. زنجیره کرده است، اما در کنش اقتصادي

 ي ن کرمانشاه و مقایسههاي اقتصادي استابررسی وضعیت نه چندان مناسب شاخص
هایی مانند آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد که وضعیت زیرساختی، انسانی و آن با استان

عاملی بغیر از  ت کهمشابهی با هم دارند، بیانگر این موضوع اس جغرافیایی تقریباً
ثر بوده است که سطح ؤهاي ذکر شده موصوف، در رفتار اقتصادي عامالن م وضعیت

گذاري و رفاه اقتصادي را رقم زده است و آن محیط تربیتی انداز، سرمایهمتفاوتی از پس
 .است که قواعد حاکم بر کنش شهروندان هر منطقه را تعیین کرده است

استان کرمانشاه در  ي طور نسبی درآمد سرانهن، بهاساس گزارش مرکز آمار ایرا بر
تر از متوسط کشوري قرار داشته است (این درآمد پائین 1390و  1385، 1375هاي سال

این میزان در  90، و در سال 895/0و در کل کشور  875/0در کرمانشاه  75در سال 
نه در سایر مناطق چه درآمد سرا بوده است). گر 662/0و در کل کشور  479/0کرمانشاه 

ها رو به کاهش بوده است، اما نسبت کاهش آن در استان کرمانشاه کشور نیز در این سال
به همین  90اي که نسبت شاخص درآمد سرانه سال شیب تندتري داشته است، به گونه

درصد رسیده است، در حالیکه همین  55براي استان کرمانشاه به  75شاخص در سال 
درصد بوده است. این در  74و براي کل کشور  5/66ن و بلوچستان شاخص براي سیستا

تر از نرخ رشد حالی است که نرخ رشد جمعیت استان کرمانشاه طی این دوره پائین
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یافت. درآمدي خانوار افزایش می ي باید سرانه جمعیت کل کشور بوده است و قاعدتاً
مانشاهی در مقایسه با یک شهروند وضعیت یاده شده نه تنها بیانگر آن است که شهروند کر

متوسط کشوري، از قدرت خرید و رفاه کمتري برخوردار شده است، بلکه به تبع، میزان 
گذاري را در پی داشته. در انداز آن نیز کاهش یافته است که این خود کاهش سرمایهپس

ل کشور، هاي کاز وضعیت مراکز استان 1392هاي مالی و پولی در سال این راستا گزارش
انداز در میان مردم کرمانشاه از وضعیت مطلوبی برخوردار دهد که میزان پسنشان می

انداز در اساس آمار منتشره از مرکز آمار ایران میانگین سپرده پس نیست، به نحوي که بر
ریال گزارش شده است و  3.477.274.000حدود  1392هاي کرمانشاه در سال بانک

باشد. بنابراین تفاوت تقریباً سه می ریال 14.153.530.000حدود  اصفهانهمین آمار در 
انداز در استان کرمانشاه دارد، که برابري بین این دو استان نشان از وضعیت نامطلوب پس

چند آمارهاي ذکر  گیرد. هرهاي فرهنگی مسأله، مورد بررسی قرار میدر این پژوهش ریشه
کند و موارد دیگري از آن نیز در قالب خرید ء نمیانداز را احصااشکال پس ي شده، همه

هاي فرهنگی مردم، در خصوص ثر از نگاهأامالك و اشیاي قیمتی وجود دارد، اما این نیز مت
 انداز است. پس ي نحوه

اصلی در کنش اقتصادي هستند که مورد  ي لفهؤگذاري سه مانداز و سرمایهکار، پس
ار مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه، داراي باالترین نرخ اساس آم گیرند. بربررسی قرار می

اساس  انداز نیز بربوده است. در خصوص پس 1395درصد) در سال  4/20بیکاري (
حدود  1386انداز در استان کرمانشاه در سال رکز آمار ایران، میل نهایی به پسهاي م داده
این میزان در  92است. در سال  بوده 72/0درصد و این میزان در کل کشور برابر  49/0

درصد رسیده است. بنابراین مالحظه  70/0درصد و در کل کشور به  31/0کرمانشاه به 
تر از میانگین کشوري است. با انداز در کرمانشاه بسیار پائینشود که میل نهایی به پس می
انداز نگ پسایستی در فرهرسد دلیل این امر را به به آنچه ذکر آن رفت، به نظر میتوج
هاي مختلف نیز استان کرمانشاه گذاري در بخشمنطقه جستجو کرد. به لحاظ سرمایهاین 

برابر  در سطح بسیار پائینی قرار دارد، به نحوي که در استان آذربایجان شرقی بیش از دو
هاي گوناگون انجام گرفته است. حال مسأله گذاري در بخشاستان کرمانشاه سرمایه

تقریباً  محیطیهاي زیستبایجان شرقی و کرمانشاه که ویژگیاستان آذر اینجاست که
هاي ترین شاخصهمشابهی دارند، چه چیزي این تفاوت را رقم زده است؟ یکی از مهم

انداز فرهنگ آنها (فرهنگ کار، مصرف، پسمتمایز کننده وضعیت اقتصادي این دو استان، 
 باشد. و ...) می
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هاي متفاوتی از استان کرمانشاه، تحلیل ي راه توسعه ي قشهدر پژوهشی تحت عنوان ن
رین علل ترسد بنیاديکه این استان به آن گرفتار شده، ارائه شده است. به نظر می وضعیتی

ناقص، جنگ  ي توان در نظام معیشتی عشایري، مدرنیتهوضعیت کنونی استان را می
مذهبی، نگرش تاریخی تساوي تحمیلی، ارجحیت احساسات بر عقالنیت در رفتارهاي 

ساالري در انتصابات، پائین ط نگرش ایدئولوژیک به جاي شایستهاقتدار با امنیت و تسل
عنوان بستر اصلی جذب و انباشت هار، پائین بودن امنیت اجتماعی (ببودن فرهنگ ک
هاي ارتباطی در سطوح مختلف در استان تر از همه وجود انواع اختاللسرمایه) و مهم

دهد انداز را تحت تأثیر قرار میکه این عوامل، میل به پس طوريهستجو کرد. بج
)Kermanshah Development Road Map, 2013 پائین بودن فرهنگ کار، یکی از .(

استان کرمانشاه، مورد اشاره قرار گرفته و  ي مواردي است که در بررسی نقشه راه توسعه
قتصادي شهروندان کرمانشاهی باشد که به تبع آن، تواند عاملی مهم در تحلیل کنش امی
دهد. همچنین در بررسی کنش گذاري را نیز تحت شعاع قرار میانداز و سرمایهپس

هاي مردم ها، بررسی نوع نگاه و باورداشتالمثلاقتصادي یک جامعه، مراجعه به ضرب
ردم آن سامان مها و هنجارهاي ثروت و سرمایه که محصول فرهنگ و یا سنت ي درباره

هاي هاست که رفتارها و کنشها و انگیزهیابد. در واقع همین باورداشتمیاست، اهمیت 
شود براي بررسی رفتارهاي طوري که دیگر نمیاي را بوجود آورده است، بهاقتصادي ویژه

ها و الگوهاي اقتصادي صرف، توجه نمود و از فاکتورهاي فرهنگی اقتصادي تنها به فرمول
هاي فرهنگی، باورها و آداب و لت نمود. لذا این پژوهش به دنبال بررسی و کاوش ریشهغف

ها و ته عمل و کنش اقتصادي افراد تأثیرگذار است. پنداشته ي باشد که بر نحوهرسومی می
شدن را در مواجهه دیگرگونه با هایی که حتی اثرگذاري دنیاي مدرن و صنعتینشست

توان از این باورها و و یا حتی خنثی نموده است. بنابراین نمی ثروت و انباشت آن، کُند
 ها که در قالب فرهنگ، در افراد درونی شده غفلت نمود. پنداشته

توان گفت که پژوهش حاضر، ضمن اذعان به نقشی که نهادهاي پهن در نهایت می
و باورهاي افراد در ها گیري ذهنیتدامنه از قبیل دولت، بازار جهانی تبلیغات و ... در شکل

هایی تعامل و کنش اقتصادي دارد، تمرکز خود را به بررسی باورها و پنداشت ي نحوه
معطوف کرده که ریشه در فرهنگ مردم کرمانشاه دارد. به همین منظور در این پژوهش ما 

هاي فرهنگی کنش اقتصادي شهروندان ال هستیم که زمینهؤبه دنبال پاسخ به این س
هاي اقتصادي از قبیل کار، توان براي کنشکدامند؟ و چه راهبردهایی را میکرمانشاهی 

 گذاري در بین شهروندان کرمانشاهی اتخاذ نمود؟ انداز و سرمایهپس



 139 زمینه فرهنگی کنش اقتصادي؛ مورد ... 

 پژوهش مبانی نظري
روشنفکرانی نظیر؛ احمد اشرف،  ي بحث کنش اقتصادي در ایران، ابتدا در اندیشه

مدعلی کاتوزیان و یرواند آبراهامیان، در مقایسه با مهدي بازرگان، سید جواد طباطبایی، مح
شود مورد چالش قرار گرفت. آنها بیشتر این مسأله را داري در غرب نامیده میآنچه سرمایه 

اش پیش نرفته و نهادینه نشده داري به شکل غربیاند که، چرا در ایران سرمایهدنبال کرده
متفاوتی را از  هاياقتصادي مردم ایران، پاسخ هايکنش ي است؟ این اندیشمندان با مطالعه

اند. برخی مانند اشرف، هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه نمودهجنبه
وضعیت نیمه استعماري ایران و وابستگی به غرب و شرق را از دالیل اصلی رفتار اقتصادي 

را  پیشگی ایرانیانزراعت ي ). مهدي بازرگان خصیصهAshraf, 1980ایرانیان دانسته است (
هاي زندگی، گیري صفاتی از قبیل بردباري، شلختگی، وارهایی، نوسانکه سبب شکل

امنیت  ي اجتماعی و مسأله ي زیستی، سازگاري، روح مذهبی و تفرقهگیري، تک زمین
 :Bazarganدهد (ي اقتصادي ایرانیان مالك قرار میهاشود، را در تبیین کنش می

Untitled, 20-24داري و عدم حرکت به سمت سرمایه ي ). سید جواد طباطبایی نیز ریشه
هایی را که داند. وي نشانههاي اقتصادي عقالنی را در انحطاط فکري ایرانیان میکنش
 از: تصوف، ها عبارتندکند، این نشانهساز انحطاط فکري در ایران شده را شناسایی میزمینه

نت و مدرنیته، تقدیرگرایی، مشکل امنیت و فقدان نظام حکمت عملی در ایران، جدال س
ایرانی و فقدان نقادي از سنت  ي حقوقی، فقدان باز سنجش در خردورزي و اندیشه

)Tabatabaee, 2001 محمدعلی کاتوزیان براي تبیین رفتار اقتصادي ایرانیان به .(
ي دولتی به جا مانده از شود. در واقع کاتوزیان ساختارهااستبداد شرقی متوسل می ي نظریه

اند را در تحلیل رفتار اقتصادي ایرانیان دوران گذشته، که استبداد را با خود به یدك کشیده
دهد داند، ساختاري که به شدت مالکیت منابع را تحت شعاع خود قرار میاثرگذار می

)Katouzian, 2007ایران "، ). یرواند آبراهامیان نیز در چارچوب تئوریکی کتاب مهم خود
داند. در آثار می E. P. Thompsonبه صراحت خود را پیرو نوع نگاه  "بین دو انقالب

) و چه در کتاب 1998شناسی سیاسی ایران ( دیگري که چه در قالب مقاالتی در جامعه
توان برخورد. آبراهامیان ذیل این به ردپاي این مشرب فکري می "تاریخ ایران مدرن"

گونه که ي تولید (آن حسب ارتباط آن با شیوه پسون طبقه را صرفاً بررویکرد و مشابه تام
گیرد، بلکه برعکس در متن زمان ي سنتی اغلب معتقدند) در نظر نمیها مارکسیست

آبراهامیان معتقد است  .تاریخی و اصطکاك اجتماعی آن با دیگر طبقات معاصر درك کرد
هاي موجود را  هاي مذهبی شکاف و تفاوتهاي قومی و زبانی بود  که ایران سرزمین تفاوت
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اي شبیه بود که در  کرد. به این ترتیب، ساختار قومی ایران به موزاییک پیچیده تشدید می
اي شکل و اندازه و رنگ متفاوتی داشت. اگر عبارت واحدي بتواند این وضع را  آن هر تکه

مراتبی و موازي،  هاي گروهی سلسله تردید تنوع گروهی است. سازمان توصیف کند، بی
). آبراهامیان با توصیف Abrahamian, 1998: 17بازتابی از ساختارهاي اجتماعی بود (

ترین ویژگی ایران قرن سیزدهم را هاي گروهی در ساختار اجتماعی ایران، مهم سازمانی
کند. او تبدیل شدن دگرگونی گروهی به رقابت گروهی را نتیجه  برخورد گروهی معرفی می

خیز و ویژه اراضی حاصلنخست، کشمکش بر سر منابع کمیاب به"داند.  ل میسه عام
تواند رشد مداوم داشته باشد و تنها  هاي آبیاري. دوم، این تصور رایج که اقتصاد نمی قنات

هاي اداري در  توان به نوایی رسید. سوم، رقابت براي کسب مقام با فدا کردن دیگري می
انجامید: وحدت ملی به  هی به سهولت به انشعاب گروهی میمحل. به این ترتیب تنوع گرو

 "شد اي و تشتت سیاسی بدل می نظري منطقهملی و اشتراك گروهی به تنگ ي تفرقه
)Ibid: 24 .( 

 "انسان عقالیی"هاي خود را بر برخالف اقتصاددانان کالسیک که فرض و تحلیل
هو انسان، در رفتارهاي اقتصادي خود بر اند که انسان به مااند و بر این عقیدهاستوار کرده

هاي هاي متفاوت افراد، در محیطاساس خرد، بهترین انتخاب را خواهد داشت، کنش
آن داشت که عالوه بر بعد عقالنی رفتار، به ابعاد احساسی و  گوناگون، اندیشمندان را بر

د. این نگاه به ارزشی کنش اقتصادي نیز که ریشه در فرهنگ هر محیط دارد، توجه نماین
دهد که در کنار رفتارهاي اقتصادي توجه ما را به آن دسته از نظریات اقتصادي پیوند می

پرداختن به رفتار عقالیی و اقتصادي صرف، به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز توجه 
عنوان ها و آداب و رسوم را بهاند. مفاهیمی چون ایدئولوژي و باورها، سنتاي نمودهویژه

اند. شان نمودهتر رفتارهاي اقتصادي وارد تحلیلنهادهاي غیر رسمی، براي شناخت دقیق
اند و علیرغم توجه به پردازان بیشتر مورد توجه قرار گرفتهامروزه این دسته از نظریه

نظریات کالسیک و نئوکالسیک در اقتصاد، مفاهیم جدیدي را به نظریات خود اضافه 
شناسی و علوم اجتماعی هاي روانپردازان حوزههد بیشتر با نظریاند، که باعث پیون کرده
رو پژوهش حاضر در نظر دارد با نظریات این دسته از اندیشمندان (از قبیل اند. از اینشده

ارتباط  ي وبر، سومبارت، پارسونز و نورث) به بررسی موضوع بپردازد. در کل در زمینه
ن اقتصاد ها حاکی از آن است که ایرد. برخی پژوهشنوع نگاه وجود دا فرهنگ و اقتصاد دو

داري سعی در اقع اقتصاد و به سخن دیگر سرمایهدهد و در واست که به فرهنگ شکل می
ز تحقیقات بیشتر متأثر از یک دست کردن فرهنگ و همشکل کردن آن دارد، این دسته ا
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یگر سعی در شناسایی باشد. در مقابل رویکردي دمی ،)1867هاي کارل مارکس (اندیشه
تأثیرات فرهنگ بر اقتصاد تأکید دارد که بیشتر این دیدگاه متأثر از نظرات ماکس وبر 

باشد. در پژوهش حاضر نیز به پیروي از سومبارت و می ،)1902) و ورنر سومبارت (1904(
 شود. ثرات فرهنگ بر اقتصاد پرداخته میوبر به ا

به هدف و  ها، کنش معطوف انواع کنشماکس وبر، ضمن تمایز قائل شدن بین 
الی که جوامع سنتی داند، در ح کننده در تحول جوامع صنعتی میعقالیی را عاملی تعیین

برند که موجب توسعه و  هاي ارزشی، عاطفیِ منفعل و سنتی بهره میعمدتاً از کنش
ستان و اخالق پروت ي ). همچنین وبر در نظریهWeber, 1978: 71-75شوند ( پیشرفت نمی

داري، روابط حیات دینی و اجتماعی و اقتصادي در فرهنگ معاصر را سرمایه ي روحیه
باورهاي دینی افراد با رشد حیات اقتصادي و عقالنی بورژوازي را  ي بررسی کرد. او رابطه

مزبور معرف توجه او به توازن عوامل  ي وبر در نظریه ي مبانی اندیشه همسو تلقی نمود.
علل رابط میان نقش ارزش و تعیین جهات  ي در تحول تاریخ و زنجیره معنوي و مادي

هاي فرهنگی از این گفته داگالس نورث ). البته توجه به ریشهWeber, 1930کنش است (
خود رفتارها و  ي ها و هنجارها که به نوبهگیري ارزششکل ي گیرد که ریشهنشأت می

فرهنگ آن محیط خاصی دارد که کنش  کند، ریشه درتصمیمات اقتصادي را ایجاد می
وبر نیز نمایان است.  ي )، که در نظریهNorth, 1997پذیرد (اقتصادي در آن صورت می
توان شاهد چندفرهنگی ایران نمود بیشتري دارد و می ي البته این مسأله در جامعه

همدان عنوان مثال در استان رفتارهاي اقتصادي متفاوتی در مناطق مختلف کشور بود به
اي است مادیات و حسابگري به گونه ي که در همسایگی کرمانشاه قرار دارد، توجه به مقوله

ها بین ، اصفهانی"یه تومان هم یک تومانه"خصوص آنها این مثل نهادینه شده است که در
اي دارند، خرج و برج تفاوت قایل هستند و مردمان آذربایجان شرقی رفتار بسیار حسابگرانه

هاي صورت اه به مادیات در کرمانشاه بر اساس مشاهدات متعدد میدانی و مصاحبهاما نگ
ضروري و نیز رفتارهاي غیر حسابگرانه در  هاي غیرگرفته، در مراسمات مختلف هزینه

 رفتارهاي اقتصادي به وفور مشهود است و با فروض انتخاب عقالیی در اقتصاد فاصله دارد.
هاي بایستی به ریشهن رفتارهاي اقتصادي مینورث معتقد است که براي تبیی

 ي هاي فردي توجه داشت. در واقع نورث به نوعی به دنبال ترکیب نظریه انتخاب
هایی را ت، تا بتواند از این طریق چارچوبانتخاب عمومی اس ي نئوکالسیک دولت و نظریه

 ي ه در اندیشهزنند، تبیین کند. آنچه کگیري میه افراد در قالب آن دست به تصمیمک
 باشدنهادي اثرگذار بر این تصمیمات میعنوان نماید توجه او به دولت بهنورث مهم می
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)North, 1997طور که در تبیین رفتار اقتصادي ایرانیان ). لذا در پژوهش حاضر نیز همان
 استبدادي دولت نظر داشتند و با ي اندیشمندانی از قبیل کاتوزیان و آبراهامیان به جنبه

نورث به نقش آن از دیدگاه کنشگران توجه  ي توجه به اهمیت نقش دولت در اندیشه
شود. اقتصاد رفتاري نیز در تقابل با انتخاب عقالنی در اقتصاد متعارف شکل گرفت.  می

باشد. تالر تفاوت رفتار واقعی با فروض اقتصاد دیشمند این حوزه، ریچارد تالر میترین انمهم
هاي داند و توجه خود را به جنبهاف و ناهنجاري در تحلیل بازار مینحرمتعارف را نوعی ا

). در راستاي نظریات تالر پژوهش Thaler, 2016کند (شناسانه رفتار معطوف میروان
هاي هاي شخصیتی رفتار افراد توجه نموده و جنبهحاضر نیز در نظر دارد که به جنبه

 ل کنش اقتصادي آنان مدنظر قرار دهد. عاطفی و احساسی رفتار افراد را در تحلی
تغییر فرهنگی نیز، در تحلیل  ي نظریات رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل در حوزه

اقتصادي، تغییر  ي با گسترش توسعه«باشد. کنش اقتصادي از منظر فرهنگ کارساز می
ت است؛ در این گذاشتن، در حرک آمده از بودن به سوي ابراز بودن و تأثیر  وجود فرهنگی به

پردازد که این  هاي ابراز وجود می بقا به پاسداشت ارزش ي جوامع، انسان با عبور از مرحله
 ,Inglehart, R. & Wlzel» (شود اندیشی می عاملی در جهت رهایی از هر قدرت و جزم

). اینگلهارت و ولزل، حرکت از سطوح پایین نیازها به سطوح باالتر را در هرم 29 :2005
کنند و  گرایانه تعبیر می هاي فرامادي گرایانه به اولویت هاي مادي لو، دگرگونی از اولویتماز

هاي امنیت اقتصادي و فیزیکی به سوي اولویت براي ابراز  معتقدند که دگرگونی از اولویت
). اما وجود این Inglehart, R & Wlzel, 2005: 33وجود و کیفیت زندگی است (

هایی جستجو نمود، که در بین بایستی در خرده فرهنگآن را می تغییرات فرهنگی و اثر
 کند.شهروندان کرمانشاهی به صورت یک کل منسجم عمل می

خرده فرهنگ دهقانی اندیشمندان این حوزه راجرز، فاستر، لرنر، وایزر،  ي در نظریه
لف، مجموع هاي مختهاي بسیار بین دهقانان از فرهنگلوئیس، نی هف و ... با وجود تفاوت

ها، عدم احساس ودن سطح توقعات، آرزوها و خواستهصفاتی از قبیل: تقدیرگرایی، پائین ب
اعتمادي محدود، بی دلی، تصور خیراقتصادي پائین، فقدان هم ي کارآمدي شخصی، انگیزه

 Rogers 1969, Lewis)، فقدان نوآوري (Foster, 1965: 293-297در روابط شخصی (
1960, Foster 1965پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی () و ناتوانی در چشمRogers, 

 اند.). را تحت عنوان خرده فرهنگ دهقانی ذکر نموده273 :1969
بررسی نظریات مختلف اندیشمندان داخلی و خارجی ذکر شده، براي تحلیل رفتار 

نمایش  اقتصادي کنشگران کرمانشاهی به نوعی همپوشانی بین برخی از آنها را به
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تحلیل رفتار اقتصادي مردمان  که مهدي بازرگان در سازگاري ایرانی با گذارد، در حالی می
امنیت  ي لهأکید بر مسأبرنامه بودن و تمختلف کشور، بر بردباري، شلختگی، بی هايبخش

کید دارد، نظریات خرده فرهنگ دهقانی نیز به نوعی أکه ناشی از زندگی زراعتی است ت
 دهند، بنا بر نظر فاستر، راجرز و ... دهقانان، عموماًکید قرار میأرا مورد ت همین موارد

ی و نیز عدم اعتمادي در روابط شخصتوقعات اقتصادي اندکی دارند، بی تقدیرگرا بوده و
معیشتی مردمان  ي هاي دیگر دهقانان ذکر شده است. شیوهگیژاحساس کارامدي از وی

درصد آنها در روستا ها زندگی  70وقوع انقالب بیش از استان کرمانشاه که تا قبل از 
یکجانشین نبوده و با ییالق و قشالق گذران  کردند و نیز همین روستاییان نیز عموماً می

اند، در این نوع از زندگی، داري و متحرك را داشته کردند، به نوعی زندگی گله زندگی می
ع و تبدیل دام به انواع دیگر دارایی تا انداز به دلیل محدودیت مرات پس ي امکان توسعه

حدود زیادي وجود نداشته و لذا امکان توانگري محدود شده است، از طرف دیگر، فقدان 
بندي اقتصادي را فاقد مفهوم کرده و دانش  هاي آبیاري نوین و کشاورزي دیم، زمان سیستم

دودیت مراتع در کنار ناشی از نیاز به مهارت شکل نگرفته است، تداخل منافع ناشی از مح
ابراهامیان، باعث شده  ي مورد اشاره هاي قومی و مذهبی،کید بسیار جدي بر حفظ تفاوتأت

هاي پر رنگی که امکان تعامل و تبادل اقتصادي را به حداقل برساند، شکل تا مرزبندي
اد بگیرد به نوعی که همین االن نیز امکان خرید زمین از یک روستاي خاص براي خارج افر

 از طایفه آن روستا مقدور نباشد و ...
جدي بازرگان و اندیشمندان خرده فرهنگ  ي امنیت مورد اشاره ي لهأدر حالی که مس

دهقانی قرار گرفته است، این مهم در کرمانشاه باعث شده تا ابزارهاي قدرت نظامی خانواده 
همیت داشتن تفنگ، فرزند اي پیدا کنند، االعادهدر این منطقه از کشور، ارزش فوق و ایل،

پسر و ... از مواردي است که در ادبیات فولکولور منطقه نمود اساسی دارد که خود عاملی 
ا افزایش بعد ب ... شده که تماماً واي هاي بین طایفهي افزایش موالید، ورود به درگیريبرا

انداز را، حداقلی انباشت سرمایه در قالب پسهاي کنترل رقبا، امکان خانوار و نیز هزینه
 کرده است.

اي از خرده فرهنگ دهقانی با بخش عمده ي انطباق نظریهکید بر أدر اینجا عالوه بر ت
هاي ارزشی، عاطفی منفعل عقیده هستیم که کنشاقتصادي مردم کرمانشاه با وبر همرفتار 

و  ها تشدیدتوسط حکومت هاي ارزشی که گاهاًشوند، کنشو سنتی موجب پیشرفت نمی
بهم پیوستگی چند مذهبی کرمانشاه است و از طرف دیگر  ي خود عامل افتراق در جامعه

خود  ي گروهی باعث شده تا مردم بخش قابل توجهی از زمان و هزینهشدید عاطفی درون
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هاي بین گروهی و خانوادگی جمعی نظیر عزاداري، شادي و رقابترا به بحث مسایل 
هاي یک از ویژگی سعی بر آن داریم که به بررسی هر که در این پژوهش؛ دهنداختصاص 

 کنش اقتصادي آنها بپردازیم.  ي ذکر شده باال در بین شهروندان کرمانشاهی با مطالعه
 
 پژوهش شناسیروش

آوري داده نیز باشد، و تکنیک جمعروش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کیفی می
ال کلی طراحی گردید ؤراستا ابتدا تعدادي سباشد. در این ساخت یافته مینیمه ي مصاحبه
جا که شود. از آناالتی بدان اضافه میؤن مصاحبه متناسب با متن مصاحبه سو در حی

هایی، مفاهیم در پژوهش کیفی نقش محوري دارند و معموالً یکی از اهداف چنین پژوهش
ري است گیري در پژوهش کیفی مفهومی یا نظتحلیل نظري موضوع است، لذا نمونه

)Strauss & Corbin, 1990جا پیش می رود که محقق احساس کند به )، و معموالً تا آن
یابد که افزایش ها تا موقعی ادامه مییعنی گردآوري داده اشباع نظري رسیده است.

هاي جدید به دست دهد. تا جایی ها و تنوعها، خرده مقولهاطالعات، نتواند مفاهیم، مقوله
). Iibd( انندگان پژوهش وي اطمینان یابند که چیزي از قلم نیفتاده استکه محقق و خو
نفر افراد که به صورت هدفمند و  35االت طراحی شده براي مصاحبه بین ؤبدین منظور س

از طریق روش گلوله برفی انتخاب شدند اجرا گردید. گفتنی است که در این پژوهش تعداد 
ها بدست آمده است. د بر اساس اصل کفایت دادهانانتخاب شدهافرادي که جهت مصاحبه 

ها د نظر مصاحبه صورت گرفت و مصاحبهنفر از افراد مور 25به این ترتیب ابتدا با تعداد 
ن مربوطه و نظرانتایج به متخصصان و صاحب ي تکراي پیدا نمود. پس از ارایه ي جنبه

 ي ا با افراد دیگري از جامعهیید روایی پژوهش، تصمیم گرفته شد تأمشورت با آنها براي ت
فرد دیگر مصاحبه صورت گرفت و در  10ها ادامه یابد و بدین ترتیب با تحقیق مصاحبه

یید روایی آن توسط أاشباع نظري حاصل گردید و پس از تنفر  35نتیجه پس از مصاحبه با 
نیست. ي بیشتر دي رسید که دیگر نیازي به مصاحبهبنخبرگان موضوع، محقق به این جمع

ایم. الزم به ذکر گذاري باز و محوري استفاده نمودهها نیز از دو نوع کددر تحلیل مصاحبه
سال استان کرمانشاه  60تا  18شهروندان  ي آماري تحقیق نیز کلیه ي است که جامعه

در این استان مشغول به فعالیت و داراي درآمد هستند. برخی  1398باشد، که در سال  می
 .ذکر شده است 1 در جدول شونده مصاحبهراد از مشخصات اف
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 کنندگان در مصاحبهمشخصات مشارکت: 1جدول 
 خصوصیات افراد مورد مصاحبه

Characteristics of the Interviewees 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل 

 Minimum Maximum Average  Std. Deviation 

 12/28 44/14 70 25 سن

 نی و درصدفراوا 
 درصد) 1/17نفر ( 6درصد)، زن  9/82نفر ( 29مرد  جنسیت

 شغل

درصد)، مشاغل  1/17نفر ( 6مشاغل خدماتی  درصد)، 9/2نفر ( 1مشاغل یدي 
درصد). مشاغل  7/5نفر ( 2درصد)، مشاغل خالف قانون  3/14نفر ( 5اي واسطه

صصی با مدرك درصد) و مشاغل تخ 4/31نفر ( 11تخصصی بدون مدرك دانشگاهی 
 درصد) 6/28نفر ( 10دانشگاهی 

 
مودن مجدد روش گرایی (آز در پژوهش حاضر عالوه بر روایی ابزار، از روش کثرت

براي این . )Johnson, 1997(یید اعتبار پژوهش استفاده شده است أانجام کار) براي ت
کدام  شده و هر  ابعنوان نمونه انتخگرفته چند مصاحبه به هاي انجاممنظور از بین مصاحبه

زمانی کوتاه و مشخص دوباره کُدگذاري شدند. سپس کُدهاي  ي ها در یک فاصله از آن
 ها با هم مقایسه شدند. در هرکدام از مصاحبه زمانی براي هر ي شده در دو فاصله مشخص

 زمانی با هم مشابه هستند با کدهاي غیر ي ها، کدهایی که در دو فاصلهکدام از مصاحبه
روش انجام کار، از بین  پایایی ي شوند. در تحقیق کنونی براي محاسبهبه مشخص میمشا

ها دو بار در یک  کدام از آن مصاحبه انتخاب شده و هر 5 گرفته، تعداد هاي انجاممصاحبه
اند، که موارد مشابه در تمامی روزه توسط پژوهشگر کُدگذاري شده 10 زمانی ي فاصله

درصد بوده است که حاکی از پایایی باالي کدگذاري  80/0از مصاحبه مورد بررسی بیش 
 است. 
 
 پژوهشهاي یافته

بندي و کدهاي هاي تحقیق کدها دستهاساس کدگذاري باز حاصل از متن مصاحبه بر
اساس منطق  اي برمحوري مشخص گردید و سپس از طریق کدگذاري انتخابی، مدل زمینه

اي در فهم فرهنگی از تئوري زمینه ي دهندهه نشاناشتراوس و کوربین ترسیم شده است، ک
 کنش اقتصادي شهروندان استان کرمانشاه است. 
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 شرایط علّی
هاي گوناگون صورت هاي مختلف به شیوهکنش اقتصادي در جوامع و فرهنگ

ق گویاي این است که گیرد. مروري اجمالی بر روند کنش اقتصادي در غرب و شر می
تولید کاپیتالیستی، همراه با حاکم شدن نوعی اخالق  ي شیوه داري بهگسترش سرمایه

باشد، تولید در شرق می ي اقتصادي مبتنی بر عقالنیت مدنظر ماکس وبر متفاوت از شیوه
در این راستا . «شودتولید آسیایی از آن یاد می ي که در متون مختلف تحت عنوان شیوه

ترین عوامل  اند، که یکی از اصلییی کردهاز تفکر عقالیی را شناسا ايپژوهشگران نمونه
ریزي و ارزیابی علمی را فراهم  ریزي، برنامه شود که امکان طرح پیشرفت در غرب ارزیابی می

آورد، در حالی که تفکر سنتی در شرق از یک طرف، بیشتر احساسی و عاطفی و از  می
پردازان و نظریه ي عهطرف دیگر مبتنی بر سنت و آداب و رسوم است که مورد توجه و مطال

توان شناسایی و  هایی از این الگوها را می ریزان قرار گرفته است. در کشور ما نیز نمونه برنامه
رها، ها، هنجاتغییر در نگرش ي لذا تغییر رفتار اقتصادي در سایه .تجزیه و تحلیل نمود

» یسر خواهد شدها و الگوهاي مألوف انسانی و اجتماعی متفکرّات قالبی، باورها، کنش
)Taleb, 1994: 93-94.(  ،عد فرهنگی مجموعه عوامل دین و مذهبدر این راستا و در ب

عنوان شرایطی علّی در کنش اقتصادي افراد شناسایی ها بهالمثلآداب و رسوم و ضرب
 گردید. 

ها ورود احساسات و رفتارهاي شخصی و دوستانه را که وبر از شونده مصاحبهیکی از 
 کند: گونه بیان میکند را اینعنوان کنش عاطفی یاد میآن به

شراکت باید شسته رفته باشه ولی اینجا توي کرمانشاه ارتباطات خیلی شفاف نیست "
خواستم با شراکت یه بنده خدایی که باهاش صحبت کرده بیشتر مرامی هست. من می

گفتم بیا  ،یه مشترك بزنیمبودم سوپرمارکتم رو جمع کنم یه خواربار فروشی بزرگ با سرما
مونه یه قرارداد ببندیم که سود چطور تقیسم بشه براي هر کسی که یک روز توي مغازه می

گفت نه مگه یه روز من بیشتر دستمزد تعیین کنیم مابقی سود رو تقسیم بر دو کنیم می
مشارکتی توي مغازه وایسم یا تو یه روز بیشتر دنیا به آخر میرسه؟!!! بیشتر مرامی کار 

 ي شونده شماره(مصاحبه ."آدم ترجیح میده تنها کار کنه ؛ساز میشهکنن و این مسأله می
 .مارکت) سوپر ،ساله 42یازده؛ 

... بعد من به دوستم گفتم قرارداد مستند "گوید: گونه میدیگر این ي شوندهمصاحبه
خودش رو داره میدونی گم بابا هرچی جاي بنویسیم میگه یعنی تو به من اعتماد نداري می

ها توي کرمانشاه نیست چون همش بر پایه رفاقته و بعدش حساب کتابی توي شراکت
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کافی  ،ساله 37؛ هشت ي شماره شونده مصاحبه( ."دست آخر دعواشون هم میشه این بده
 .نت)

رسد، در هم تنیدگی روابط عاطفی، فرهنگ فوق به نظر می ي با توجه به مصاحبه
رات بیش از حد از یکدیگر در کنار ارتباطات سنتی، کانالیزه نشده و رفاقت شفاهی و انتظا

همراه با تعارف، خود سدي بزرگ بر سر راه کارهاي مشارکتی در استان کرمانشاه  مآبانه
زیر  ي هایی است که در مصاحبهکار مشارکتی دچار سوء برداشت ي است. بنابراین قاعده

ین ادبیات اقتصادي بین افراد حاکم شود شاید شراکت در اگر ا" گونه تعبیر شده است: این
کرمانشاه هم خوب شود اما اگر من به کسی بگویم بیا به محضر برویم و شراکتمان را 

 ."کند خورد و ورود پیدا نمی قانونی کنیم از همان ابتدا به او برمی
. "شود که به من اعتماد نداري طور تعبیر میاین فرهنگ ماست و این"

 .خبرنگار) ،ساله 39بیست و پنج؛  ي شماره ي شونده صاحبهم(
گذشت در کارهاي رسد که نوعی گریز از حسابگري دقیق و انتظار گونه به نظر میاین

هاي مشارکتی در بین شهروندان کرمانشاهی وجود دارد که در مشترك، در فعالیت
شود.  رقه در بین شرکاء میمشارکت و یا تف ي هاي عملی همکاري منتج به عدم ادامه تجربه

هاي اقتصادي با شکل نگرفتن کنش  شود که مشارکت در فعالیت بنابراین مالحظه می
اعتمادي بر خورد و سویه بیمحاسبات احساسی، به مشکل بر می ي عقالیی و بر پایه

 افکند.گیرد، سایه میي مشارکتی که شکل رسمی بر خود میرفتارها
هایی المثلان ساکن استان کرمانشاه حاوي ضربب مردمادبیات شفاهی و گاه مکتو

ها با شوندهدهد، یکی از مصاحبههاي ذهنی آنان را در عمل نشان میاست که ته نشست
داند  اي میوص کار، تنبلی را بیشتر یک مسألههاي ساخته شده در خصالمثلاشاره به ضرب

 گوید:شونده میریشه در فرهنگ دارد. این مصاحبه که
به مرور توجیهاتی را در قالب از طرفی نوعی تنبلی یا از زیر کار در رفتن "
کنه که دست بر قضا فیدبک مهمی توي مردم تجویز می ي ها به فرهنگ عامیانه المثل ضرب

کنه و کم کم به تنبلی رو در بین افراد درونی می رفتار افراد دارد و عادت به کار نکردن یا
 .استاد دانشگاه) ،ساله 40هفده؛  ي شماره ي شونده(مصاحبه ."یادیک ویژگی رفتاري در م

 ي ها به نوع نگاه افراد بستگی دارد و بر با توجه به شیوهالمثلالبته استفاده از ضرب
رفتارشان  ي کنندهالمثلی را که توجیهاي که دارند، ضربهاي اقتصاديزندگی و فعالیت
ها به نوعی انفعال در شوندها دیدگاه برخی از مصاحبهگیرند. در این راستباشد به کار می

المثل که این ضرب ي ها دربارهشوندهزندگی را به همراه دارد. براي مثال یکی از مصاحبه
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من هم کامالً با این جمله موافقم، ما "گوید: می» امروز بگذرد تا فردا خدا بزرگ است«
ماه دوم  6کردیم و ماه اول سال راه کار می 6 گونه کهقدیمیا کالً این نظر را داریم همان

 .کارگر بازنشسته) ،ساله 70؛ شماره دو ي شونده. (مصاحبه"سال را استراحت
گذارد. در برداشت مذهب به دو صورت در رفتارهاي شهروندان کرمانشاهی تأثیر می

در  طلبی است و از این مجرا سعیاول تلقی آنها از مذهب، ابزار سودجویی و فرصت
هاي اقتصادي خود دارند. در این راستا یکی از دسترسی به هدف مورد نظر در کنش

کنند در بازار ارن و با ظاهري دینی سعی میذخیلیا یه ریش می"گوید: ها میشوندهمصاحبه
کنند از طرف ارن، از یه طرف نذري میدن و قربونی میذنفوذ کنند و سر مردم رو کاله می

فروشن، عنوان اصلی میهخورن جنس بدل رو بي معامالت قسم دروغ میدیگر به راحتی تو
روند آن کنند به قول حافظ چون به خلوت میپشت پرده هم هر کاري دلشون بخواد می

 .آزاد) ،ساله 39سی و چهار؛  ي شماره ي شونده(مصاحبه ."کنند کار دیگر می
چشمی و مصرف نمایشی در برداشت دوم مراسمات مذهبی بیشتر صبغه چشم به هم

ها در شوندهگذارد. یکی از مصاحبههاي اقتصادي افراد تأثیر میدارد و از این مجرا بر کنش
دیدم کسایی که واقعاً سنگ مذهب رو به سینه میزنن، توي محرم که "گوید: این راستا می

گه هم میاد کنن که بگن در خونه فالنی گاو قربانی کردن یکی دیمیشه میان گاو قربانی می
 41بیست و سه؛  ي شماره ي شونده(مصاحبه ."کنهبراي اینکه کم نیاره اونم گاو قربانی می

 .دالل دالر) ،ساله
کند که چشم و هم چشمی که در رسم و رسومات ها اظهار میشوندهیکی از مصاحبه

ت خیلی از رسم و رسوما" گوید:هست سبب اثرات منفی در زندگی شده است. ایشان می
هایی که در مراسمات حج سوگواري شادي و خیلی از این چشمیمانند چشم و هم

گوید در جایی دیگر می شونده مصاحبه. این "باشدجویی میمراسمات ضد فرهنگ صرفه
گیرند مجبور به  بعضی از افراد هستند که در جمع (مراسمات شادي و عزا) قرار می" که:

آنها خارج است که این بحث خارج از نظر صریح بنده شود که از توان  پرداخت مبلغی می
 .مدیر کل بازنشسته) ،ساله 60یک؛  ي شماره ي شونده. (مصاحبه"باشدمی

اخالق توان گفت که برخالف نظر وبر در هاي صورت گرفته میبا توجه به مصاحبه
ر مستقیم عنوان یک موتور محرکه درونی با کارکرد مستقیم و یا غیپروتستانی که دین به
شود، در اینجا این شکل ظاهري فرد براي بهبود وضعیت اقتصادي میباعث ایجاد تالش در 

اي دارد لذا بسته به رد مصرف نمایشی و یا سوء استفادهو نمادهاي دینی است که کارک
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تواند منجر به رشد دین و مذهب داشته باشند، مذهب میاینکه افراد چه نگاهی به 
 افول در بین آنان گردد.  اقتصادي افراد یا

 
 ايشرایط زمینه

اي اثرگذار بر کنش اقتصادي عنوان مقولهاي، که بههاي بعدي، شرایط زمینهدر گام
اي مفاهیمی مطرح است که شود. در شرایط زمینهاند، بررسی میشهروندان شناسایی شده

شود. در این ، مربوط میپذیرداساساً به شرایط و میدانی که کنش اقتصادي در آن انجام می
اي عنوان شرایط زمینهمحیطی و زمان، بهراستا عدم بستر مناسب اجتماعی، شرایط زیست

 شناسایی گردید. 
بستر اجتماعی، یکی از فاکتورهاي مهم در کنش اقتصادي است. بستر اجتماعی 

کند که بر می هاي گوناگونی را درونیکند و ارزشي از رفتار را در افراد درونی میا گونه
هاي اقتصادي افراد، در این استان افکند. چرایی اینکه فعالیتهاي اقتصادي سایه میفعالیت

زیر  ي گیرد در مصاحبهکه آنان را محصور نموده قرار می چگونه تحت تأثیر فضاي اجتماعی
 گونه گزارش شده است: این

ن با گله و اینا زندگی گذرانی کنم دلیلش این بوده که اینجا مثالً پدرانشامن فکر می«
داشتن، محل عتبات و عالیات هم بوده، مردم همیشه مهمان داشتن، اینجور بار آمدن به 

تر بود راه ه جایی بودن که زندگی براشون سختوضع موجود همه راضی هم هستن، ولی اگ
». گرفتندکردن یا خوب تصمیم میرفت براشون بیشتر بود، یا ترك میپیش

 .گل محمدي) ي دهندهپرورش ،ساله 58هفت؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(
هاي لیتشونده فعارسد مصاحبهآید، به نظر میگونه که از این مصاحبه بر میآن

مسیر کربال بودن و نیز نوع معیشت مبتنی بر  ي اقتصادي را در این استان در سایه
با پذیرایی از مهمانانی که ناگزیر از  داري، آنها را به کار ساده وا داشته و در عین حال گله

اند، سبکی که عی این سبک زندگی را انتخاب کردهاند به نونها شدهآ ي عبور از منطقه
شود، اما مرور اجمالی دیگر و نیز به انباشت سرمایه منجر نمیچندان سخت نیست 

گوید  م به ما میها که از شرایط آب و هوایی مناسبی برخوردارند و رجوع به عقل سلی استان
هاي اقتصادي و رشد  تواند بستري مناسب براي فعالیت محیطی مساعد می شرایط زیست

رسد که  نیافتاده است بنابراین به نظر میاقتصادي فراهم نماید، اما در کرمانشاه این اتفاق 
 شود.  هاي فرهنگی بیشتر نمایان می در اینجا اهمیت جنبه
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هاي اقتصادي  توان در استان کرمانشاه، در فعالیت یاي که م از دیگر شرایط زمینه
پول در استان  هاي مختلف است. مفهومتعریف مفهوم پول در زمان دخیل دانست،

و افراد کمتر احساس نیاز در  تر داشتههاي گذشته مفهومی همگانیکرمانشاه در دوران
لوبی نداشت که البته دار در بین آنها جایگاه مطکردند و حتی سرمایهآوري پول میجمع

مان ناشی از نزدیک بودن سطح زندگی و امکانات مردم به هم بود، اما در ز این نگاه عموماً
شود و به بین شهروندان کرمانشاهی دیده می آوري پول درکنونی این احساس نیاز در جمع

راستا  است، در ایناندوزي شده گروهی براي کسب ثروت و مالهاي دروننوعی باعث رقابت
  کند:ظهار میگونه اها اینشوندهیکی از مصاحبه

نقش پول، با توجه به شرایط اقتصادي موجود، نقش اساسی و مهمی در زندگی "
تر شده و برایش تعریف شده، گسترده هایی که قبالًپول نقش مردم دارد. ي عموم جامعه

گذشته قابل فراهم شدن  پول براي اکثر مردم نسبت به ي االن تمام امکانات به وسیله
 .کارمند و عضو شوراي شهر) ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده(مصاحبه ."است

اي دیگر معتقد است که در گذشته مردم اهمیت کمتري به پول شوندهمصاحبه
 دادند اما امروزه پول اهمیت زیادي پیدا کرده است. می

سال پیش کی اینجوري بود،  30دیم وگرنه ارزشی نداره، پول؟ ما بهش بها می"
چی داشتن به هم  رفتن خونه هم، هرها انگار یه خونه بودن، میامدن میهمسایه ي همه

کنه. اینا همه از بدبختی حرص براي کردن ولی االن برادر به برادر رحم نمیکمک می
 .بنّا ساختمانی) ،ساله 63بیست و دو؛  ي شماره ي شونده. (مصاحبه"پوله

 
 گراخلهشرایط مد

عوامل درونی و بیرونی  ي گر، مفاهیمی مطرح است که در دو دستهدر شرایط مداخله
 ي دهد، در دستهگیرند و به شدت فعالیت اقتصادي افراد را تحت تأثیر قرار میقرار می

گر، مفاهیمی از قبیل پول همراه با هیجان، پول حالل و عوامل درونی از شرایط مداخله
پول "گوید: ها میشوندهگیرد. در این راستا یکی از مصاحبهجاي می حرام و پول آسان

یعنی عزیزاهللا، پول خداي دومه، البته پولی که به قیمت نصفه جون شدنش نباشه، نه اینکه 
کنم، اینکه هزار تومان پول، نه، من پول رو گنده تعریف می تا بوق سگ کار کنی براي دو
اي هست که باهاش نظرم اصالً اسمش پول نیست، یه وسیلهبه اندازه بخور نمیري باشه به 

گذرونی نمیري. بعدش هم من عاشق پولی هستم که با هیجان بدست بیاد، زندگیتو می
کاري بودم درآمدش خوب بود ولی بدم میومد، چون همش تکراري بود اولش توي کار گچ
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پول هم در میارم تازه پول روزا و سخت هم بود کارش، االن زدم توي کار مواد مخدر وقتی 
کنم که زرنگم از بقیه سرم. اطرافیانم مثل سگ زندگی کنم احساس میگنده کیف هم می

. "تا خونه مجردي دارم مبله، حس خوبی بهم میده کنن نگران اجاره خونشونن من چندمی
 .مواد مخدر) ي فروشنده ،ساله 28نوزده؛  ي شماره ي شونده(مصاحبه

توان بیرون کشید، پول حالل در مقابل پول حرام ها میکه از مصاحبهدیگري  ي مقوله
شوندگان به این صورت انعکاس داده هاي یکی از مصاحبهاست. این موضوع در صحبت

پول چیزي است که براي راحتی زندگی و باید همیشه تالش مثبت نسبت به " شود: می
ي زندگی بستگی به پول ندارد. هال داشته باشیم، ولی تمام خوشبختیدرآمد کسب حال

وارد خانواده کردن و حتی هاي کثیفی به هر طریقی که شده هایی هستند که زیاد پولآدم
در سطح شهر هرسین چه برسه به استان کرمانشاه دیدم که پول نداشتند  هایی خانواده

 ي وندهش . (مصاحبه"دار شدن به راه بد کشیده شدندن خوب بوده ولی بعد از پولاابهتش
 .کار)گچ ،ساله 50ده؛  ي شماره

شونده رسد مصاحبهفوق نوعی نگاه منفی به پول وجود دارد. به نظر می ي در مصاحبه
داند، بخاطر همین نوعی قانونی امکانپذیر می ثروتمند شدن را تنها از طریق کارهاي غیر

 کند. هایش منعکس میدار شدن را در حرفبدبینی به پول و پول
سته عوامل بیرونی، مفاهیمی از قبیل متغیر بودن درآمد، نوسانات قیمتی بازار، در د

 گیرد. هاي جنسیتی قرار میرسانی به دیگران، نگاه مردم و نگاهکمک
ها انعکاس داده انداز از نگاه شهروندان کرمانشاهی که در مصاحبهیکی از موانع پس

هاي الزم و مورد نیاز روز است که ن مهارتشده عدم دارا بودن درآمد ثابت به دلیل نداشت
انداز نها شده و همین امر خود عاملی است تا نتوانند پسآموجب نوسان در زمان اشتغال 

گذاري داشته باشند است. در واقع این عدم ثبات عالوه بر ایجاد مانع بر کافی براي سرمایه
د،چرا که ترس از عدم بازپرداخت وام باشانداز مانعی بر سر راه وام گرفتن نیز میسر راه پس

که کارش به  هاشوندهشود. یکی از مصاحبهتوسط افراد سبب دوري از گرفتن وام می
کار ما کاري نیست که دائم باشه فصلی هست، کار فصلی "گوید: می ،باشدصورت فصلی می

بیکاري، ما اگه کنی چهار ماه بینی سه ما کار میالعمري نیست مثالً میهم بده چون مادام
کنیم به فکر چهار ماه بیکاري هم باشیم باید بتوانیم مثالً اون سه ماهی که کار می

ماه دیگه هم بیکار شدیم بتونیم از درآمد سه ماه  ریزي داشته باشیم که اگه چهار برنامه
 گوید که:شونده می. در کل این مصاحبه"ماه تأمین بشه انداز کنیم که براي اون چهارپس
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 ،ساله 50ده؛  ي شماره ي شونده. (مصاحبه"انداز یه روزي هست یه روزي نیستپس"
 .کار) گچ

تونم یک ماه بینی یک ماه میوضعیت درآمد ما مشخص نیست چون شغلم آزاده می"
اندازمم جاي قرض دادم. یا بینی پسانداز کنم، یک ماه قرض باال میارم، میتونم پسنمی

انداز کنی، ولی با این ه یا اینکه شغل آزاد با درآمد باال که بتونی پسباید درآمد ثابت باش
 ي شماره ي شونده. (مصاحبه"انداز کنم هر وقت پولی دستم اومدکنم پساوصاف سعی می

 .بنّا ساختمانی) ،ساله 63بیست و دو؛ 
ر انداز شهروندان کرمانشاهی نوسانات قیمتی بازایکی از موانع دیگر بر سر راه پس

 باشد.  می
ها بخاطر گري هست، بعضی موقعافته براي ما که کارمون واسطهاین اتفاق می"

 ."شهکنیم یه ماه نمیانداز مییمتی که توي بازار هست یه ماه پسنوسان ق
 .دالل دالر) ،ساله 41بیست و سه؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(

کمتري داشته باشند، احساس  اندازگردد افراد پسیکی دیگر از موانعی که سبب می
اخیر، عمده شهرهاي استان،  ي ولیت باال در خصوص همنوع است به نوعی که تا دههئمس

اند، دلیل این امر علیرغم در مسیر زیارتی بودن، فاقد مسافرخانه یا مراکز اقامتی بوده
ود عاملی براي نواز بودن و احترام به افراد مهمان و به نوعی افراد نیازمند است که خمهمان

هاي باال بوده است و از طرف دیگر توجه به افراد محتاج کمک و اتفاقات غیر صرف هزینه
عنوان یک هنجار قوي رسانی به این اقشار است که بهمترقبه از قبیل سیل و زلزله و کمک

ره ها به آن اشاشوندهکند که برخی از مصاحبهکند و فرد را وادار به انجام آن میعمل می
گونه داند، و اینانداز را کمک به دیگران میها هدف از پسشوندهاند. یکی از مصاحبهکرده

تونیم به اون شکل شرایط کاري ما طوري است که اگر داشته باشیم هم نمی کند:بیان می
هستند و انداز کنیم. چون به صورت اینکه خیلیا هستند که امیدي دارند یعنی نیازمند پس

کنیم ما. مگر بحث زلزله کم هزینه بود، االن سیل و اینها، مردم مسیر هم هزینه میاز این 
گل  ي دهنده پرورش ،ساله 58؛ هفت ي شماره يشونده(مصاحبه ."هایی دارندعهم توق

 محمدي).
یه چیزي هم بگم انقد دور ور آدم کسایی هستند که نیازمندن، بعد یا فامیل هستند "

نی، مجبوري به اینا کمک کانداز مییده گرفت یعنی تا یه کم پسیشه ندو یا دوست، نم
 .فرش فروش) ،ساله 57سی و دو؛  ي شماره ي شوندهصاحبه. (م"بکنی نمیشه چشاتو ببندي
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عنوان  رسانی به دیگران بهفرهنگی یعنی کمک ي لفهؤفوق بر روي یک م ي دو مصاحبه
عنوان گذارند، که بهه انگشت میمردمان استان کرمانشا یک ارزش اخالقی در فرهنگ

 دهند. اندازي آنان را تحت شعاع قرار میعاملی درونی رفتار پس
عنوان مانعی بر سر راه هاي جنسیتی بهها در خصوص نگاهشوندهاز مصاحبه یکی

ها چقدر دونی خانمتوي روستا هم می" گوید:خود می ي هاي اقتصادي از تجربهفعالیت
ن احوالپرسی کنند، داییشو عموشون یا پسر تونند توي روستا با پسرمحدودن، حتی نمی

نقد بده که حتماً یه حرفی در میارن، ولی من یه کاري کردم که کالً با آدیدگاه روستا 
ها با من لج کردن، خیلی تالش م، بعد روستا که اینو دیدن، خیلیآقایون ارتباط داشتی

هایی که شد بهمون آب بده براي زمین میکردم خیلی سختی کشیدم، هیچ کس حاضر ن
کشت کرده بودم، دیگه داشت بذر خشک میشد، خیلی این ور اونور رفتیم تا خدا رو شکر 

رفتیم  ،متري از زمین ما دور بود 400یه چاهی بود حاضر شد بهمون آب بده، اونم حدود 
. "تراکتور آوردیماي وصل کردیم به متر لوله آوردیم به یه وسیله 400اونور روستامون 

 .کارآفرین کشت زعفران) ،ساله 29؛ چهارده ي شماره ي شونده(مصاحبه
ر پاي اخی ي دهه 2هر چند گستردگی نظام آموزشی و کسب مدرك توسط بانوان طی 

هاي اداري و دولتی باز کرده است و در گذشته نیز در کنار آنها را به اشتغال در حوزه
اند، اما اینکه خانمی، کار مستقل تولیدي داشته قتصادي داشته(روستایی) فعالیت ا خانواده

 فوق نیز اشاره ي طور که در مصاحبهنماید و همانامري نزدیک به محال می باشد، تقریباً
عنوان نیمی از جمعیت با مشکل متقاعد کردن جامعه در شده، در استان کرمانشاه زنان به

گویی در این فرهنگ کار براي زنان بیشتر در  اند،خصوص کار در بیرون از منزل مواجه
تا هاي استان و ه تنها در روستا بلکه در شهرستانخانه تعریف شده است. این نگاه ن

 باشد. حدودي در مرکز استان مسأله می
در کل دیدگاه این منطقه این است که اگه به یه "گوید: ها میشوندهیکی از مصاحبه

یت بیشتري داره، اما کنی و دیگه کار نکنی بهتر است، و این مقبول منبع پول دسترسی پیدا
 ي شونده(مصاحبه. "کنی همه میگن بسه دیگه چقدر میخواي کار کنی؟وقتی کار می

 .پزشک) ،ساله 50شانزده؛  ي شماره
سازد و معتقد است ها کار را به طرز انسان مرتبط میشوندهدر مقابل یکی از مصاحبه

ردن باشد تأثیري ندارد. ایشان م براي کسی که اهل کار باشد و هدفش کار ککه نگاه مرد
اگر کسی که فکر کار باشه فکر تالش باشه این حرفا براش اثري نداره، دنبال این " گوید:می
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 ،ساله 60بیست و شش؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("بهتري برسه ي هست که به یه نتیجه
 تولید کننده).

آید که نگاه مردم به صورت دیگري نیز مانعی بر سر ها اینچنین بر میهاز متن مصاحب
هاي اقتصادي است، کار کردن آدم متمول نه امري پسندیده که مذموم تلقی راه فعالیت

، بهترین فعاالن فشار هنجاري عموماً، مدي باالترآاز یک سطحی در شود و عموماً می
کند. البته در میان نسل جوان  کارهاي دم دستی میاقتصادي را وادار به استراحت یا انجام 

رسد که نگاه مردم زمانی  این نگرش به آرامی در حال تغییر است و در کل به نظر می
هاي مختلف، از قبیل مصرف نمایشی، سعی در  خواهند به گونه اثرگذار است که افراد می

صورت عدم توان  (حتی در برتري خود نسبت به دیگران یا هم پایه دانستن خود با دیگران
 مالی کافی) بنمایند. 

 
 محوري پدیده

باشد. می محوري پدیده ي چهارم در مدل طراحی شده مربوط به مقوله ي قضیه
در کنش اقتصادي شهروندان کرمانشاهی در پنج دسته  محوري پدیدهمفاهیم مربوط به 

شود. در این راستا بوط میهاي شناسایی شده به ماهیت پول مرگیرند. برخی پدیدهقرار می
گیرد، اثرات گوناگونی را از پول به نسبت اینکه در چه زمان و مکانی مورد استفاده قرار می

هاي حاصل از مصاحبه حاکی از آن است که پول در گذشته گذارد. دادهخود به جاي می
کدیگر براي تر داشته، بدین معنا که در گذشته افراد کمتر در رقابت با یمفهومی همگانی

مادي داشته  يگرفتند و روابط و رفتارهاي اجتماعی افراد کمتر صبغهکسب پول قرار می
کنند و تمام آوري پول میاما در زمان کنونی افراد در رقابت با یکدیگر سعی در جمع

 شعاع این مسأله قرار گرفته است. لزندگی شخص و اجتماعی آنان نیز تحت
چیز را گرفته.   پول امروز جاي همه کند:گونه اظهار میاینشوندگان یکی از مصاحبه

سالی است که پول اولویت اصلی در زندگی پیدا  7-8شرایط زندگی خیلی سخت شده و 
 .دامدار) ،ساله 45؛ بیست ي شماره ي شونده مصاحبه. ("کرده

پول با توجه به شرایط اقتصادي موجود، نقش اساسی و مهمی در زندگی عموم "
تر شده و االن تمام برایش تعریف شده گسترده هایی که قبالًمردم دارد. پول نقش ي هجامع

 ."پول براي اکثر مردم نسبت به گذشته قابل فراهم شدن است ي امکانات به وسیله
 .کارمند و عضو شوراي شهر) ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(
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د، خراج گردیل، از دل مصاحبه ها استزمانی پومفهوم دیگري که در راستاي ماهیت 
 ي ها حاکی از آن است که براي تهیهباشد. بررسی متن مصاحبهمی "یمطلوبیت در زمان"

شد تا فرد توان خرید یک کاالي مورد نیاز در گذشته خرید آن کاال به تعویق انداخته می
فاده از وام در خرید آن را پیدا کند، اما در زمان حال معموالً با خرید اقساطی و یا است

زند. یکی از کنند، که این مسأله، بحث پول را با زمان گره میکاالي مورد نیاز اقدام می
 گوید:ها در این راستا میشونده مصاحبه
کنم تا هر زمانی که چیزي الزم داشتم، به وقتش بخرم. مثالً االن بهار انداز میپس"

م بخرم، بهار تموم بشه پول دستم بیاد دیگه به درد بینم پول داشته باشیه مانتو بهاره می
 شهمی انداز باعثاي، پسخوره، فصلش گذشته. همینجور براي هر کاال یا کار دیگهنمی

 ،ساله 30سی و سه؛  ي شماره ي شونده مصاحبهکنی. (داشته باشی به وقتش اقدام می
 .کارمند)
بیوفته یه زمان  اتفاق خوايخواي همون لحظه میببین بعضی مواقع یه چیزي می"

انداز  خوره یا دیگه اون ارزش رو برات نداره، بنابراین آدم میاد پسدیگه، دیگه به دردت نمی
 40هفده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("کنه تا وقتی که چیزي الزم شد بتونی بگیریشمی

 .استاد دانشگاه) ،ساله
باشد. می درونی رفتارهاي اقتصادي عواملهاي محوري مربوط به دوم پدیده ي دسته

هاي اقتصادي خود به دنبال ایجاد هی از شهروندان کرمانشاهی در کنشبخش قابل توج
اي که در دهند، به گونهترجیح می ارزش افزوده و خلق ثروت با کار مولد هستند و عموماً

گذاري آنها مایهتولید را دارند و بیشترین سررفتارهاي اقتصادي خود، کمترین خالقیت در 
ن و همچنین ورود به تر شدن آ، ارز و یا خرید زمین به امید گرانها یا خرید طالبانکدر 

 باشد.اي میکارهاي واسطه
اگر وضعیت اقتصادي باثبات باشد؛ پول بهتر است در بانک نگهداري شود، چون "

ز ارزش پول کاسته دهم طال بگیرم که ا تر است. اگر ثبات اقتصادي نباشد ترجیح می امن
نشود. یعنی دو سال بعد که خواستم پولم را از بانک بگیرم ارزشش نصف نشده باشد اما 

 ،ساله 54؛ شش ي شماره ي شونده مصاحبه( ."طال حداقل همان ارزش ثابت را داشته باشد
 کارمند استانداري).

ی باالتر برود، مد از سطح متعارفآشود، اگر درنداز براي خلق ثروت کمتر دیده میاپس
روند، همچنین بیشتر به ود و افراد به دنبال خودنمایی میشمایشی نمایان میمصرف ن

شود که هم در امر منافع آتی، به همین دلیل دیده میمنافع آنی خود توجه دارند تا 
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شود و هم در امر تالش براي و هدفمندي در بین آنان دیده نمی منسجم ي انداز برنامه پس
گونه و منفعالنه دارند و بیشتر به ها، تنبلشونده مصاحبهمایه نیز رفتاري به قول کسب سر

 پردازیم:ها میهایی از مصاحبهکنند. در زیر به ذکر نمونهنیاز تالش می ي اندازه
خانومم همیشه میگه هیچی هم نباشه بخوریم طوري ظاهر رو حفظ کنیم که فکر "

کنیم خوب بپوشیم وسایل خونه اینا لباس سعی میوضعمون خوبه. مثالً  کنن مردم که
 .آزاد) ،ساله 39سی و چهار؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("بیشتر از توانمون هست

تا ده سال دیگه معلوم نیست کی زنده است کی مرده. ترجیح میدم االن که تا "
 ي شونده مصاحبه( ."جوانم درآمد متوسطی داشته باشم که بتونم از زندگیم لذت ببرم

 .مارکت) سوپر ،ساله 42یازده؛  ي شماره
زندست یا مرده. اگه زمانی  دونهداره خبر نداره نمیآدم از یک قدم بعدش که بر می"
ها با سختی سپري کنی دوران پیري لذتتونی زندگی با طراوتی داشته باشی رو که می

 ،ساله 49ست و یک؛ بی ي شماره ي شونده مصاحبه.("دهندارزش خودشون رو از دست می
 .مربی باشگاه بدنسازي)

آوري پول در نگاه بدبینانه و ترس نسبت به جمعآوري پول نیز یک در بحث جمع
 گوید:ها میشونده مصاحبهکرمانشاهی حاکم است، یکی از  ي جامعه
پول زیاد دردسر است چون استرس و فشار و فکر دارد. ولی در حد معقول خیلی هم "

 .کارمند و عضو شوراي شهر) ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده صاحبهم( ."خوب است
رسد که نوعی هراس از سرمایه و پول در گونه به نظر میفوق این ي از مصاحبه

فوق وجود دارد که دغدغه برخی دیگر از  ي شونده مصاحبهعمومی در نگاه ي  عرصه
 ها نیز بوده است. شونده مصاحبه

هاي اقتصادي به دالیل مختلف اثرگذارند، درونی که در کنشی دیگر از عوامل برخ
گرایی، توجه به عقل سلیم، نگرانی از خیر محدود، فقدان نوآوري، تقدیر از: تصور عبارتند

با نتایج مورد انتظار و وقوع کاهش عملکرد یا زیان مالی، نااطمینانی از انطباق نتایج واقعی 
 پذیري. عدم ریسک

ها به این اشاره دارد که نفع در کارها از دیدگاه شهروندان ندهشو مصاحبهیکی از 
کرمانشاهی بصورتی است که اگر کسی سود کند، دیگري می بایستی ضرر کند. این دیدگاه 

شود، که توسط این ت عنوان تصور خیر محدود اشاره میراجرز از آن تح يدر نظر نظریه
 به این صورت مطرح شده است: شونده مصاحبه
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بکنه و این  کنم دیگري باید ضرراین دیدگاه هست که اگر من نفع میر این منطقه د"
تونند نفع کنند و من هم نفع کنم نیست، من خلی تالش کردم در دیدگاه که دیگران می

 ."بین همکاران در بین دوستان ولی هیچ موقع جواب نداده
الً کسی حال نداره کاره اینجوریه که مث"گوید: در جاي دیگر می شونده مصاحبهاین 

 يشونده مصاحبه( ."کنی سهم بقیه رو داري میخوريار میکنه بعد انگار تو که داري ک
 .پزشک) ،ساله 50شانزده؛  يشماره
دیدگاه دیگران که افتضاست. تو پول در بیاري انگار از سر سفره باباي اونا چیزي ور "

دالل  ،ساله 41؛ بیست و سه يشماره يشونده مصاحبه( ."داشتی چیزي از اونا کم شده
 .دالر)

رآمد داشته ها در پاسخ به قرار گرفتن در صورتی که کاهش دشونده مصاحبهاکثر 
آورند تا اینکه دست به طرح یک کار جدید یا شغل جویی روي میباشند، بیشتر به صرفه

 دوم یا هدایت کار به سمت و سوي درآمدزایی بزنند.
کارمند  ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."کنم مجبورم که کمتر خرج"

 .و عضو شوراي شهر)
رسونم اگه باز کفایت نکنه سعی هاي زندگیم رو به حداقل بکنم کل هزینهسعی می"

 ي شونده مصاحبه( ."کنم براي گذران امورات زندگیم شاید مجبور بشم قرض بگیرممی
 .کافی نت) ،ساله 37؛ هشت ي شماره

 گوید:در خصوص امکان گرفتن وام میها شونده مصاحبهدیگر از  یکی
زنم خرج زندگیم و قسط وام در گیرم یه مغازه میاگه بشه صد میلیون وام می"

 .راننده تاکسی) ،ساله 25؛ بیست و نه ي شماره يشونده مصاحبه. ("میاد
قتصادي مفقوده رفتارهاي ا ي رسد نوآوري و خالقیت در کار حلقهبه نظر می

 ي خالقیتی در توسعه ،یابندو زمانی که به درآمدي دست می شهروندان کرمانشاهی باشد
ي غیر منقول و غیر مولد هدایت هاسرمایه را در بخش زمین و سرمایه شود وکار دیده نمی

 کنند. می
ثر بر رفتار اقتصادي افراد است. یکی از ؤتقدیرگرایی نیز یکی از عوامل م

اند یا فراد فقیر خودشان تالش نکردهال که آیا اؤها در پاسخ به این سشونده مصاحبه
در جایی دیگر در  شونده مصاحبه. همین "خواست خدا بوده"گوید: خواست خدا بوده می

ام همیشه به رضاي خدا راضی بوده" گوید:اقتصادي در آینده می ي پاسخ به نگرانی از ضربه
 .بازرگان بازنشسته) ،ساله 62نهم؛  ي شماره هشوند مصاحبه. ("و نگرانی نداشتم
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 ي یکی از مسائلی که در متن مصاحبه نمایان بود هراس از نمایش سرمایه در عرصه
ایشی) به مصرف نم ي نما شدن (خارج از محدودهمومی و ترس از توقع مردم و انگشتع

د، نشود، یکی از هاي دیگري که مشهود هستنکند تا وارد فعالیتنوعی افراد را وادار می
در این شهر برعکسه، یعنی کسی که کار اقتصادي "گوید: ها در این راستا میشونده مصاحبه

گذاري داند، سرمایهخواد دیده نشه، در واقع رمز موفقیت در مطرح نشدن میکنه میمی
سازي و خواهند با برندبکند که نامشخص باشه و کسی ندونه چقدر داره، در شهر بزرگ می

 ي شماره ي شونده مصاحبه. ("خواهند عمالً درآمد خودشان رو زیاد کنندمطرح شدن می
 .پزشک) ،ساله 50شانزده؛ 

داري بهتره. من حتی کسی ندونه چقدر سرمایه"گوید: دیگر می ي شونده مصاحبه
دوس ندارم زیاد زیاد پول بدست بیارم. پول باید به اندازه باشه. من توي یه شهر کوچک 

هاي مختلف بهت نیش دار هستی به شیوهکنم یعنی اگه بدونن خیلی پولی میزندگ
کنن خوان، یا یه پاپوشی درست میزنن یا مدام چششون دنبال مالته و ازت پول می می

برات. توي این منطقه مردم ذهنیتشون اینه که اگه پول داري حتماً از راه خالف بدستش 
 ي شماره ي شونده مصاحبه( ."ن وضعیت مالیتو بهترهآوردي. متأسفانه تنگ نظرند و ندون

 .فرش فروش) ،ساله 57؛ ی و دوس
 عمومی براي نمایش ثروت وجود دارد. با ي شود که نوعی فرار از عرصهمالحظه می

هاي نمایشی در بین طبقات متوسط و پائین اما انباشت سرمایه زیاد از نظر وجود مصرف
 است.ها همراه با ترس شونده مصاحبه

الگوي ترسیم شده قرار  محوري پدیدههاي شناسایی شده که ذیل برخی دیگر از پدیده
باشد. سه گونه از بازار تحت عنوان هاي اقتصادي افراد میفعالیت نوع گیرد، مربوط بهمی

 ي اي در محیط اقتصادي استان کرمانشاه وجود دارد. اندیشهبازار خدماتی، تولیدي و واسطه
افتد فاصله دارد. با وجود اذعان به در استان کرمانشاه با آنچه در عمل اتفاق می کار تولیدي

بعد کارهاي  ي اي و در مرتبهاهمیت کارهاي تولیدي اما گرایش به سمت کارهاي واسطه
 پردازیم:ها میشونده مصاحبهخدماتی با درآمد مشخص است. به ذکر برخی از 

ترین کار داللی است ا به اون سمت رفتن، راحتها این روزکار داللی است که خیلی"
دوم است و  ي که سوددهی بیشتري هم داره و ریسکی هم نداره، کار خدماتی در مرحله

 .پزشک) ،ساله 50؛ شانزده ي شماره ي شونده مصاحبه. ("ریسک کمتري دارد
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مد داره این روزا کار داللی خیلی بهتر از کار تولید جواب میده. کار تولیدي آمد نیا"
 ي شونده مصاحبه( ."کنیه دیگه بفروشی خیلی بیشتر سود میولی یه چیزي بخري یک ما

 .آزاد) ،ساله 39سی و چهار؛  ي شماره
هاي درونی کنشگران اقتصادي از قبیل بعدي مربوط به نیازها و انگیزه ي دسته

نی و دینی، نیازهاي انسا ي احتیاطی، انگیزه ي حمایتی، انگیزه ي اقتصادي، انگیزه ي انگیزه
خودشکوفا کننده، نیازهاي فیزیولوژیک اولیه، نیازهاي فیزیولوژیک ثانویه و نیازهاي ایمنی 

 شود.هاي اقتصادي در بین شهروندان کرمانشاهی میباشد که مشوق فعالیتمی
 ي انداز، جنبهکار خود نیستند و نگاهشون به پس ي در بین کسانی که به فکر توسعه

رسانی به گاهی براي کمکعنوان تکیهانداز را بهذاري در آینده ندارد، برخی پسگسرمایه
عالوه بر نوسانات " گوید:ها در این راستا میشونده مصاحبهدانند. یکی از خانواده و اقوام می

انداز یک پشتوانه و احساس دینی است که انسان نسبت به تصمیمات حکومتی، پس
مدیر کل  ،ساله 60یک؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."ان داردخانواده اقوام و نزدیک

 .بازنشسته)
انداز عنوان پسکنم. آدم پول داشته باشه مقداري بهانداز میتا جایی که بتونم پس"

انداز داشته باشی اگه کسی از خانوادت یا دوستات ازت احساس خوبی بهش میده. تازه پس
تو هم یه روزي گیر کردي کسی رو داشته باشی تونی بهشون بدي که قرض خواستن می

 ،ساله 55پنج؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("کنهانداز کمک میبهت پول قرض بده پس
 .باف)قالی

احتیاطی دست به  ي ها نیز به دلیل هراس از آینده و با انگیزهشونده مصاحبهبرخی از 
 زنند.انداز میپس

که اگر نتوانستم کار کنم استفاده کنم.  براي این انداز براي موقع نیاز است یا پس"
بینیم این است که همه نگران وضعیت اقتصادي هستند و  چیزي که در صنف خودم می

 ،ساله 26بیست و هفت؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."کنند انداز میبراي همین پس
 .دار) مغازه

اي مشکلی ه اگه یه دفعهانداز که داشته باشی حس خوبی داري، خیالت راحته کپس"
پیش بیاد از پسش بر میاي، زندگیه دیگه معلوم نیست فردا چی پیش میاد آدم باید 

سیزده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("انداز کنه که یه روز که الزم داشت استفاده کنه پس
 .خرازي) ،ساله 42
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عنوان ه با آنچه بهانداز اشاره نمودند کاي از پسها به گونهشونده مصاحبهبرخی از 
طور منظم نگاه این افراد مقدار پولی که بهانداز مرسوم است متفاوت است. در مفهوم پس

شود، که انداز (اخروي)تعریف میکند نوعی پسکمک به افراد نیازمند پرداخت می جهت
براي  اندخواهد داد، افراد زیادي دیده شدهمعتقدند خداوند عوضش را در زمان نیاز به آنها 

 دهند و هر بار که باررهاي زیادي انجام میجلوگیري از به دام افتادن به دست پلیس نذ
 روند.هاي مقدس میرسد به زیارت مکان(قاچاق) آنها به مقصد می

اندازه، گیري خودش یه جور پساینه که وقتی دست مستمندي رو می من نظرم"
رو بگیري کمکش کنی فردا خدا از یه مطمئن باش امروز تو دست یکی که احتیاج داره 

 ي شونده مصاحبه. ("کنی. دنیا حساب کتاب دارهمیده که فکرش هم نمیجایی عوضش رو 
 .بنّا ساختمانی) ،ساله 63؛ بیست و دو ي شماره
اندازه براي آدم کار خیري انجام میده خودش پساما خودم خیاطم اعتقادم اینه که "

پیرهن  مثالً میدونم نیازمندن خودم پارچه براشون میخرم یهدنیا و آخرت. من خیلیا میان 
این کار و میده. اینم یه  دوزم بهشون میدم این از دستم میاد. میدونم خدا عوضمحلی می
کنی تازه بهتر نشه خوب پول خرج دوا و درمون نمیات مریض هدعا کنه بچ ،اندازهجور پس

 ي شماره ي شونده مصاحبه. ("لی باید پول بديانداز کردنه یه بار بري دکتر کاز پول پس
 .خیاط) ،ساله 47پانزده؛ 

 ي برخی از عوامل نیز ذیل عوامل اجتماعی به صورت چشم و همچشمی، حفظ طبقه
شعاع الاجتماعی، وابستگی به خانواده، بهبود وضعیت زندگی، کنش اقتصادي افراد را تحت

هاي رفتاري شهروندان کرمانشاهی است، دهد. چشم و همچشمی یکی از الگوخود قرار می
ها چشم به هم شونده مصاحبهانداز آنان را به همراه دارد. یکی از که بخشی از مصرف پس
 کند:گونه عنوان میچشمی در مصرف را این

ها گرفتن، هر من یادم میاد تلویزیون رنگی هیچ کس نداشت مثالً تا یکی از خانواده"
ماه، یعنی اگر کلیه شونو فروختن رفتن گرفتن. جو اینجا  6ز کی رفت خانه اونها بعد ا

زدن شاید االن تلویزیون نداشتند. یا عموم، قطعه اونجوریه، مثالً اگه اون حرکت رو نمی
هزار تومان بود یک میلیون و دویست هزار تومان داد یه خط موبایل،  300زمین اون موقع 

بیست و  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("ارزهمییعنی پول چهار قطعه که االن یک میلیارد 
 .کشاورز) ،ساله 26چهار؛ 

شوندگان دلیل روي آوردن شهروندان به کارهاي خالف را در چشم و یکی از مصاحبه
ر شده مثالً میگن فالنی اومده خالف کرده یهویی مثالً میلیاردي پولدا"داند. همچشمی می
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وده باباي من از اون بهتر بوده پولدارتر بوده، ، پسره کی بمگه خوب میشناسن همدیگر رو
. "به این خاطر جان خودشو هموطناشونو به خطر میندازن که بگه بله به فالنی برسیم

 کار).گچ ،ساله 50ده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(
دهد که چشم به هم چشمی تنها در مصرف نیست بلکه در فوق نشان می ي مصاحبه

 یابی به پول هم اثرگذار است.تانتخاب کار و نحوه دس
اند که نوع کار باید به صورتی باشد که در شأن ها بر این عقیدهشونده مصاحبهبرخی از 

 گوید: ها میشونده مصاحبهشان باشد. در این راستا یکی از اجتماعی ي طبقه
من درسم تموم شد لیسانس دارم. یک سال دنبال کار گشتم کار پیدا نکردم مجبور "

یسانس داشته باشی ولی خوره که لدم تاکسی بخرم با تاکسی کار کنم. واقعاً به آدم بر میش
ست میگه همه میگن چرا پسرت کشی کنی ولی مجبورم. پدرم هم راضی نیبیاي مسافر

کنه یه کاري کن. پدرمم هم توي روستا زمین کشاورزي داره به فروش کشی میمسافر
 ي شونده مصاحبه( ."م یه کار خوب ردیف کنم براي خودمنمیره به قیمتش که بده بهم بتون

 .راننده تاکسی) ،ساله 25بیست و نه؛  ي شماره
خانواده از دیگر عوامل اجتماعی اثرگذار بر کنش اقتصادي افراد است، در واقع از نگاه 

عنوان ها بهشونده مصاحبهشهروندان کرمانشاهی خانواده یکی از موانعی است که توسط 
کار  ي کار عنوان شده است. خانواده به دو صورت بر سر راه توسعه ي بر سر راه توسعه مانعی

احساس مسئولیت فرد حتی بعد از استقالل از خانواده و  ي کند. یکی بواسطهمانع ایجاد می
اولیه فرد بخشی از  ي باشد، که در صورت دستیابی به سرمایهجدید می ي تشکیل خانواده

ها در این راستا شونده مصاحبهدهد. یکی از پدر و مادري اختصاص می ي آن را به خانواده
 گوید:می

من خیلی دوست دارم به خاطر کم امکانات بودن کنگاور، سهمی از آن را به "
پول را هم  ي ام بدهم. ایجاد اشتغال براي دو نفر از برادران بیکارم ایجاد کنم. بقیه خانواده

 ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."م کردگذاري خواهدر مسکن سرمایه
 .کارمند و عضو شوراي شهر)

کند. کار و پیشرفت فرد مانع ایجاد می ي اي دیگر نیز بر سر توسعهخانواده به گونه
ی بر فکري و نگرشی خانواده مانع ي ها با محدود کردن فرد در حیطهبدین معنا که خانواده

 گوید: ها در این راستا میشونده مصاحبهکنند. یکی از می سر راه پیشرفت فرد ایجاد
دادند مستقل عمل کنم، االن وضعیت تونم بگم خانوادم اگه به من اجازه میمی"

بنده، دوس دارن همش جلوي چشمشون ود. خانواده دست و پاي آدم رو میخیلی بهتر ب
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تجربه کنی و راه و استعداد هاي کاري جدید رو این اجازه رو بهت نمیدن که محیط باشی،
کنن به درس خوندن میذارن مدرسه و اون رو محکوم می خودت رو پیدا کنی. مثالً بچه رو

اي که براش در نظر گرفتن. بابا اصالً شاید این بچه استعدادش توي بازار اونم توي رشته
 .فروشنده) ،ساله 41بیست و هشت؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("باشه

ی که جلوي پیشرفت به نظرم یکی از موانع" گوید:ها میشونده مصاحبهر از یکی دیگ
مسئولیت در قبال بنده خانواده است. خانواده و  گیره و دست و پاي آدم رو میآدم رو می

ها باشه پائین بیاد و همیشه دنبال حداقل شه که قدرت ریسک کردن آدمخانواده باعث می
 ي شونده مصاحبه( ."حرکت در مسیر پیشرفت باز بمونهبراي حمایت از خانواده و از 

 .استاد دانشگاه) ،ساله 40هفده؛  ي شماره
ها به دو اي است که در مصاحبهکار کردن فرزندان در استان کرمانشاه یک مسأله

در خصوص کار ها شونده مصاحبهصورت موافق و مخالف کار انعکاس یافته است. یکی از 
اگر انسان کار نکند اثر منفی آن در همه جا مشخص است " گوید:کردن فرزندان خود می

که در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی از طرفی نابسامانی و لطمات روحی 
. "مندم که فرزندانم کار کنندبیکاري وجود دارد بنده هم عالقه اقتصادي که در

 .مدیر کل بازنشسته)  ،ساله 60یک؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(
ها تمایل ندارند فرزندانشان کار معتقد است که خانواده هاشونده مصاحبهیکی دیگه از 

 گوید:باره میدانند. ایشان در اینن فرزندان را کسر شأن خانواده میکند، و حتی کار کرد
کردم و در یک مجموعه  مشکلی است که در فرهنگ ماست. من در تهران کار می"

کردند و  دیدم که کار می سال سن می 17هایی با  وختم. بچهفر ورزشی وسایل ورزشی می
کرد  شان هم بهتر از ما بود اما خودش کار می دستشان در جیب خودشان بود. وضع خانواده

ما از بچگی کار  هاي ساله در شهر ماست. خود خانواده 40و ماشین داشت که آرزوي مرد 
 26بیست و هفت؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."دانند ن خانواده میأکردن را مادون ش

 .دار)مغازه، ساله
 ها اشاره به دلسوزي کردن در روابط خانوادگی دارد:شونده مصاحبهیکی 

هاي دیگه، ناشی از این است که یه سري افراد در فرقی که اینجا هست با استان"
دیدگاه هم اینه ام، من کنند. مثالً من خودم اینجورياینجا از سر دلسوزي اینطور فکر می

گم عیب نداره که من اگه یک روز اینجا کار کنم برابر ده روز کار کردن برادرم هست می
 . "بذار من یک روز کار بکنم اون ده روز بره استراحت کنه دقیقاً این دیدگاه خود من دارم

 .پزشک) ،ساله 50شانزده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(
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کند یکی ص کار فرزندان به دو مانع اشاره میها در خصوشونده مصاحبهیکی از 
 گوید: می شونده مصاحبهها و حرف مردم. این جنسیت و دیگر نگاه

دختر یا باید کار دولتی داشته باشه یا کار نکنه بهتره هزار جور حرف در میارن "
 ي شماره ي شونده مصاحبه( ."شه آتو دستشون دادمردم. فامیالي ما دنبال حرفند نمی

 .بنّا ساختمانی) ،ساله 63ست و دو؛ بی
به دنبال کسب  به دلیل اینکه فرهنگ کار، براي خلق ثروت نهادینه نشده و عموماً

مد براي گذران زندگی و یا مصرف نمایشی هستند، وقتی یک خانواده به سطح نسبی از آدر
دلسوزي کردن  رسدبیند، به نظر میرسد، نیازي به کار کردن فرزندان نمیرفاه و درامد می

هاي مردم به کار فرزندان، از براي اینکه فرزندان دچار مشقت کار نشوند و همچنین نگاه
 باشد. ها مانعی بر سر کار کردن فرزندان میشونده مصاحبهنگاه برخی از 

 
 ها ها و کنشراهبردها، طرح

هاي کنشها و راهبردها، طرح ي پنجم در مدل طراحی شده، مربوط به مقوله ي قضیه
ها در ترسیم ها و کنشباشد. مفاهیم مربوط به این راهبردها، طرحالگوي پارادایمی می

اول از راهبردها،  ي گیرند. دستهکنش اقتصادي شهروندان کرمانشاهی در سه دسته قرار می
انداز در قالب هاي مختلف از قبیل پسباشد، که به صورتانداز میدر کنش اقتصادي پس

انداز در قالب کاري، پس ي انداز در قالب افزایش سرمایهانداز در قالب بیمه، پسکاال، پس
انداز بصورت طال و مسکوکات، خرید ملک و خرید انداز نقدي و سپرده، پسوام، پس

 شود. انداز و انباشت سرمایه منجر میاقساطی به پس
ها شونده صاحبهمکاري یکی از  ي انداز در قالب افزایش سرمایهدر راستاي پس

کنم که بتونم یه کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف انداز میسمن پول رو پ" گوید: می
بزنم. همه چی رو بررسی کردم بازار مواد اولیه و بازار فروش و مکان و همه چی رو بهش 

دالل  ،ساله 41؛ بیست و سه ي شماره ي شونده مصاحبه( ."تونم جور کنمفکر کردم می
 .دالر)

اندازي یک کار تولیدي، بصورت نگاهی غالب در بین راه ي انداز به انگیزهپس
کنند گونه فکر میهایی که اینشونده مصاحبهشوند و اندك ها دیده نمیشونده مصاحبه
گیرد. دیشند، که به صورتی فردي صورت میانبه کارهاي تولیدي خرد و محدود میبیشتر 

انداز به صورت نقدي، شود، پسار دیده میها بسیدر مصاحبه انداز کهاما نگاه قالب در پس
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گیرد. ... صورت می عمر و ي بانکی، خرید قسطی، خرید ملک، خرید طال، بیمه ي سپرده
 گوید: ها میشونده مصاحبهیکی از 
تر  اگر وضعیت اقتصادي باثبات باشد، بهتر است در بانک نگهداري شود چون امن"

دهم طال بگیرم که از ارزش پول کاسته نشود.  ادي نباشد ترجیح میاست. اگر ثبات اقتص
یعنی دو سال بعد که خواستم پولم را از بانک بگیرم ارزشش نصف نشده باشد اما طال 

 ،ساله 54؛ شش ي شماره ي شونده مصاحبه( ."حداقل همان ارزش ثابت را داشته باشد
 کارمند استانداري).

عمر و سرمایه برایش  ي ه به اینکه یک فرزند دارم، بیمهاندازم، با توجبزرگترین پس"
 يشونده مصاحبه. ("گرفتم که وقتی به بیست سالگی رسید یک مبلغی به ما بدهند

 .کارمند و عضو شوراي شهر) ،ساله 40هیجده؛  ي شماره
شود مربوط به آن دسته از ها دیده میدیگر از راهبردها که در مصاحبه ي دسته
باشد که به دالیل مختلف از قبیل سهولت درك شده، ریسک درك تصادي میرفتارهاي اق

ها سهولت و ریسک شونده مصاحبهگیرد. یکی از شده و سودمندي درك شده شکل می
 کند: گونه مطرح میاي را ایندرك شده از کار واسطه

ظام ها این روزا به اون سمت رفتن، االن با تدبیري که نکار داللی است که خیلی"
ترین کار داللی است که سوددهی بیشتري هم داره جمهوري اسالمی در پیش گرفته راحت

. "دوم است و ریسک کمتري دارد ي و ریسکی هم نداره، کار خدماتی در مرحله
 .پزشک) ،ساله 50شانزده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه(

ز هاي شناسایی شده سودمندي درك شده است. یکی ایکی دیگر از مقوله
 گوید:  ها در این راستا میشونده مصاحبه
از لحاظ اخالقی کار تولیدي بهترین کار است ولی با توجه به شرایط تحریم و "

اقتصادي  ي مین اجتماعی و دارایی صرفهأوضعیت اقتصادي و نوسانات قیمت و مشکالت ت
 .شهر)کارمند و عضو شوراي  ،ساله 40هیجده؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."ندارد

اي دیدي یه به نوسانات بازار مربوطه یه دفعهکار تولیدي آمد نیامد داره و خیلی "
بندن بهت شون در ارتباطی یا کلی مالیات میسنگی جلو پات گذاشتن اداراتی که باها

گیرن از پس حقوق کارمندات هم بر نمیایی. کار تولیدي توي خالصه اینکه نفست رو می
مربی  ،ساله 49؛ بیست و یک ي شماره ي شونده مصاحبه( ."شکستهما محکوم به  ي جامعه

 .باشگاه بدنسازي)
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تواند محرکی براي کنشگران جهت سوق سودمندي درك شده از تولید به تنهایی نمی
ها کاریست که با شونده مصاحبهبه سوي کنش اقتصادي شود. کار تولیدي، از دیدگاه 

هاي دیگر نجر به توجه به جنبهها مبه مصاحبه راه است، که با استنادریسک باالیی هم
 شود. منقول می هاي منقول و غیرانداز از قبیل خرید سرمایه پس

انداز و کنش اقتصادي مربوط به مدیریت پس سوم از راهبردهاي الگوي ي دسته
شد. بایی انجام کاري براي اولین بار میدیگران و توانا ي سرمایه، اعتبار استفاده از سرمایه

ها صورت شونده مصاحبههاي مختلف در بین انداز به گونهاز پس مدیریت و استفاده
اصل از کار ح ي ها در صورت افزایش درآمد و سرمایهشونده مصاحبهگیرد. یکی از  می

 کند:اینگونه اظهار نظر می
سعه میدیم کنیم. توکاري خودمون صرفش می ي گردونیم توي زمینهدوباره بر می"

میدیم به کسایی چیزي مثالً  عنوان قرض یا وام یا هرمثالً به کنیم.ج از اینجا. کمک میخار
 30گیم زمین که دارید حاال لوله بگیرید و وسایل الزم که حاال دارن میاز روستا که زمین

 ،ساله 58هفت؛  ي شماره ي شونده مصاحبه. ("نفر هم اونجا مشغول به کار میشن 40یا 
 .گل محمدي) ي دهندهپرورش

ي که به کار خبرنگاري، بصورت آزاد، مشغول بود، عنوان کرد در اشونده مصاحبه
 صورت کاهش درآمد:

کنم. مثالً نیروي کار را تعدیل کنم یا روزنامه را  هایی از کار را تعطیل می بخش"
 خبرنگار). ،ساله 39بیست و پنج؛  ي شماره ي شونده مصاحبه( ."کنم تعطیل می

تی براي مقابله فوق، کوچک کردن کار را سیاس ي شونده مصاحبهشود که میمالحظه 
نوآوري و تسلیم در مقابل شرایط، در رفتار این  ي داند. عدم روحیهبا کاهش درآمد می

واند براین چالش غلبه او را از هدایت به سمت تالش براي یافتن راهی که بت ،شونده مصاحبه
ن سود سطح توقعات تعطیل کردن بخشی از کار، با کم کرد دارد و در واقع باکند باز می

 دهد. خود را کاهش می
 

 پیامدها
آخرین قضیه در مدل پارادایمی تهیه شده، پیامدهاي حاصل از مفاهیم و مقوالت 

باشد و در واقع خروجی نهایی الگوي پارادایمی از کنش اقتصادي مندرج در مدل می
انداز، قسمت حاصل کنش اقتصادي افراد در قالب پس شهروندان کرمانشاهی است. در این

که در قالب عوامل  ؛گرددگذاري و کار منجر به انباشت سرمایه و پول میمصرف، سرمایه
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و  محوري پدیدهگر، اي، مداخلههایی در قالب شرایط علّی، زمینهفرهنگی که بصورت گزاره
 راهبردهایی گزارش گردید. 

 
 ادي شهروندان کرمانشاهیمدل فرهنگی از کنش اقتص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 محوريپدیده
با  یهمرنگ، به زمان و مکانپول  یوابستگ

 عیتناسب توزي، اقتصاد تیخالق، جماعت
، پول يآورمقدار جمعی، پول در زندگ

 زهیانگ، گرانید ياندوزنسبت به مال ینیبدب
احتیاطی،  زهیانگی، تیحما زهیانگي، اقتصاد
ی، نیو د یانسان زهیانگی، در زمان تیمطلوب

ی، چشم به هم چشمی، زندگ تیبهبود وضع
 يازهاینی، شیمصرف نما، محدود ریتصور خ

 کیولوژیزیف يازهاین، هیاول کیولوژیزیف
ی، تیامن يازهاینی، منیا يازهاین، هیثانو

ي، ابازار واسطه، خودشکوفا کننده يازهاین
حفظ طبقه ی، همگان يمندبهره، دیبازار تول

 ایفعال در کار ان، کار فرزندانی، اجتماع
 ایاز وقوع کاهش عملکرد  ینگرانی، تنبل

 یواقع جیاز انطباق نتا ینانینااطمی، مال انیز
، میتوجه به عقل سل، مورد انتظار جیبا نتا

یی، گراخانوادهي، عدم حسابگري، اعتمادبی
ي، فقدان نوآور، ازیتالش بر حسب ن

هراس از ی، تومجه به منافع آنیی، گراریتقد
 يریپذسکیعد ری، رصه عمومپول در ع

ها و  راهبردها، طرح
 ها کنش

، انداز در قالب کاالپس
، مهیانداز در قالب ب پس
 هیانداز در قالب سرما پس
انداز در قالب  پسي، کار
و  ينقدانداز  ، پسوام

بصورت انداز  ، پسسپرده
 دیخر، طال و مسکوکات

ی، اقساط دیخر، ملک
 هیانداز و سرما پس تیریمد
و کاهش،  شیصورت افزادر 

 سکیر، سهولت درك شده
 يسودمند، درك شده

اعتبار استفاده ، درك شده
، گرانید هیاز سرما
انجام  ییتوانامشارکت، 

 بار نیاول يبرا يکار
 

 
 

 ايشرایط زمینه
 زمان محیطی، زیست بستر اجتماعی، شرایط

 شرایط علّی
عوامل 
 فرهنگی

 دین و مذهب
 آداب و رسوم

 هاالمثلضرب

 گرشرایط مداخله
پول آسان، پول همراه با هیجان، پول حالل و 

 یمتینوسانات ق، بودن درآمد ریمتغحرام، 
، نگاه مردم، گرانیبه د یکمک رسان، بازار

 یتیجنس يهانگاه

 پیامدها
 کار

 درآمد ـ پول
 اندازپس
 گذاريسرمایه

 مصرف
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 بحث و نتیجه گیري
االیام در هایی محدود از مراکز شهري در استان کرمانشاه که از قدیمچند در بخش هر

 ي طوالنی با مقوله ي مواجهه ي محور راه ابریشم و مسیر زیارتی کربال قرار دارد، بواسطه
 گرانه شکل گرفته است، اما همچنانیی با رویکردي عقالیی و محاسبههابازرگانی، مهارت

که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت، این استان به دلیل تغییر مکان روستاییان به شهرها، 
اساس خرده  اي سنتی است که کنشگران در آن براخیر،کماکان جامعه ي دهه 3در طی 
عمیق رفتار کنشگران  ي و در مشاهده زنندهاي روستایی دست به کنش میفرهنگ

ثر بر کنش ؤمختلف، این امر نمود جدي دارد. لذا براي دستیابی به فهمی از عوامل م
ها بیشتر بر آداب و الزم است در بررسی کنشانداز پس ي اقتصادي آنها و نگاهشان به مقوله

هاي فرهنگی ترین زمینهرسوم گذشته و متأثر از فرهنگ روستایی متمرکز شد. مهم
دین و مذهب، آداب و رسوم و شناسایی شده در رفتار اقتصادي شهروندان کرمانشاهی، 

آید که فرهنگ حاکم بر زندگی ها بر میچنین از دل مصاحبهباشند. ها میالمثلضرب
توان آن را در جهانی استوار است، که به وضوح میشهروندان کرمانشاهی بر منطقی آن 

ندگی آنان دید و همین امر کنش اقتصادي آنان را تحت تأثیر قرار داده هاي زتمامی جنبه
ب و رسوم که به بعضاً به شکل است. این منطق آن جهانی از طریق امور مذهبی، آدا

اي که در متن دهد. به گونه، به رفتار اقتصادي افراد جهت میاندها نمود یافتهالمثل ضرب
ها از این عوامل، به شونده مصاحبهه گرفتن برخی از ها نیز نمایان بود که فاصلمصاحبه

عقالنی داده است. وبر در تحلیل اخالق پروتستانی  ي شان بیشتر صبغهاي اقتصاديهکنش
نمود که افراد را به سمت  هایی را از پروتستانیسم استخراجداري، فکتسرمایه ي و روحیه
آن است که برداشت ثابتی ضر حاکی از هاي پژوهش حاداد. اما یافتهداري سوق میسرمایه
انشاهی وجود ندارد و عموم هاي دینی در رفتارهاي اقتصادي در بین شهروندان کرماز آموزه
اعتنایی به دنیا و اینکه خداوند خود به فکر آنهاست و لزومی به یها نیز حول ببرداشت

المثل ارد به شکل ضربیست که در اکثر موریزي براي رفع نیازهاي احتمالی آتی نبرنامه
به » امروز بگذرد تا فردا خدا بزرگ است«المثل که عنوان مثال این ضربشود. بهظاهر می

عنوان اي از آن بهشود. در حالی که عدهدو صورت متفاوت بین کنشگران انعکاس داده می
اي کنند، برراي دسترسی به موفقیت استفاده میها و تالش بالگویی براي تحمل سختی

ست که عالقه و توجه مردم ا عمده مردم نوعی انفعال را به همراه دارد. اما نگاه غالب این
چنین است که گیرد. نگاه آنها به کار اینره در راستاي دنیاي ازلی قرار میکرمانشاه، هموا

ه واال در دنیاي نفس کار، سرمایه و پول آنها را لزوماً در وادي رضایت الهی و کسب جایگا
کار در اخالق  سازد، و این درست عکس آن چیزیست که وبر در تبیینگر رهنمون نمیدی

شود، اما ر پروتستان منجر به کار بیشتر میدهد. لذا نگاه مذهبی دپروتستان ارائه می
انفعال در بین مردم است که گیري نوعی ها در این پژوهش حاکی از شکلبررسی مصاحبه
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رسد مذهب نابراین به نظر میبادف و سرنوشت سپردن است. ا به تصاش همه چیز رنتیجه
و به صورت گیرد هاي ذهنی کنشگران قرار میشعاع انگارههاي دینی تحتو آموزه

برآمده از نظام شخصیتی افراد  هاي ذهنیکند. اثرگذاري انگارهساختاري منسجم عمل نمی
هاي  ارهگرفته است. در کنار این انگ اقتصاد رفتاري مورد تأکید قرار ي باشد که در نظریهمی

هاي اقتصادي از سوي عنوان مانعی بر سر راه کنشگرایی بهیذهنی نوعی از خانوادگ
باشد. بدین کرد اقتصاد رفتاري قابل تبیین میها مطرح گردید که ذیل رویشونده مصاحبه

کل وقف کردن معنا که درگیر شدن در احساسات، عواطف و دلسوزي براي خانواده که به ش
هاي اقتصادي انعی جدي بر سر راه گسترش فعالیتشود، مه نمایان میخود براي خانواد

اندوزي دارد، از تغییر نگرش افراد به سمت ثروتها نشان باشد، هر چند برخی مصاحبهمی
 .ثر نشده استؤمد مآمنتج به تولید و در اما به دلیل نداشتن نگاه اقتصادي عموماً

ثیرگذار دیگري است که رفتار اقتصادي مردم کرمانشاه را به أت ي لفهؤ، متقدیرگرایی
خرده فرهنگ دهقانی راجرز  ي شدت تحت تأثیر قرار داده است. تقدیرگرایی، یادآورد نظریه

عال و باشد. تقدیرگرایی در بخش قابل توجهی از این منطقه درونی شده است و نوعی انفمی
هدف و غایت تمامی  اي افراد به آنان تحمیل نموده است.هروزمرگی را در زندگی و کنش

باشد. کسب ثروت است که شاخص آن پول می داري،هاي اقتصادي در نظام سرمایهفعالیت
ترین عناصر در چنین نظامی، موفقیت در رسیدن به پول ترین و شاخصلذا یکی از برجسته

ذیرش اجتماعی و رضایت خداوند پ ي پایه است اما موفقیت در میان مردم کرمانشاه، بر
دارانه که موفقیت را در گرو  هاي سرمایهن در اینجا شکاف عمیقی میان نگاهباشد. بنابرایمی

هاي مردمان این منطقه که موفقیت را در گروه پذیرش اجتماعی داشتن پول و ثروت و نگاه
) دهدروتستان ارائه میپ ي و رضایت خداوند (نه به معنایی که وبر از رضاي الهی در اندیشه

هاي فرهنگی، دینی و قومی آنان به لحاظ نظري با روح ارد، لذا زمینهدانند وجود دمی
گونه کنش عقالنی در  گیرد و این گسست در واقع هرداري در یک شاهراه قرار نمیسرمایه

هاي گنظر به آگاهی و ارتباط با فرهن سازد. امااقتصاد را با چالش جدي مواجه می وادي
ول زمان صورت گرفته که به دیگر و آشنایی با دنیاي مدرن تغییراتی در مفهوم پول در ط

هاي عقالنی هروندان کرمانشاهی را به سمت کنشرسد توانسته است تا حدودي شنظر می
نسبت تحوالت جامعه در طول زمان با   ها، به سوق دهد. از نظر اینگلهارت فرهنگ و ارزش

 هستند. ذیل این دیدگاه اینگلهارت، فرهنگ کار و نوع نگاه شهروندانتغییراتی همراه 
توان گذاري دستخوش تغییراتی شده است اما در کل میکرمانشاهی به پول، کار و سرمایه

هاي اي از کنشطور مبهمی به آمیزههاي خود بهگفت که شهروندان کرمانشاهی در کنش
 عقالنی دارد. در کنش غیر غیر ي یشتر صبغهزنند، که بعقالنی دست می عقالنی و غیر

باشد در کنند. ابتدا کنشی که برآمده از احساسات آنها میعقالنی نیز بر دو اساس رفتار می
ان متوالی باشد که سالیهاي سنتی می شود و یا اینکه کنش متأثر از دیدگاهکار نمایان می
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توان بندي میاست. در مقام جمع کنند، و به شکل عادت درآمدهاست که با آن زندگی می
ن منطقه در طول تاریخ که گفت که فرهنگ مردم کرمانشاه برآمده از نظام معیشتی ای

ها به آسمان دوخته باشد. در نظام معیشتی، تمام توجهکشاورزي و دامداري بوده، می
 توان امیدوار بود که محصوالتعنا که در صورت بارندگی مناسب میشود، بدین م می

از طرفی این نظام کشاورزي و تولیدات دامی سبب کسب سرمایه براي کشاورز گردد و 
شاورزي مانعی بزرگ بر سر راه باشد. بنابراین این دو جنبه از زندگی کمعیشتی فصلی می

باشد. داري است، میت که برآیند نظام صنعتی و سرمایهگري و عقالنیگیري محاسبهشکل
تجارت استوار است،  ي شود در نظام صنعتی که بر پایهادآور میگونه که سومبارت یهمان

حاصل از تجارت را بررسی و  گري و سبک و سنگین کردن، سودتواند با محاسبهفرد می
آورد انتخاب نماید، اما در نظام رین سود را براي او به ارمغان میاي که بیشتگزینه

همچنین مقداري از سود حاصل از کار  کشاورزي همه چیز بستگی به شرایط اقلیمی دارد.
بایستی فصول بیکاري کشاورز را با توجه به فصلی بودن این شغل میکشاورزي و دامداري، 

ج از دسترس پوشش دهد، بنابراین قسمت اعظمی از سود حاصل از کار کشاورزي خار
ها نیز صاحبهاي که در متن مباشد، به گونه ریزي نمیگري و برنامهکشاورز و قابل محاسبه

گري ه است. بنابراین عدم توان محاسبهانداز افراد را تحت تأثیر خود قرار داداین عامل پس
گذاري را در این منطقه با چالش جدي مواجه کرده است. در این راستا گیري سرمایهشکل

روستاییان و  ي با کارهاي صورت گرفته توسط دولت مبنی بر ایجاد مشوق براي بیمه
اي که اندکی متفاوت کردهنها و نیز ورود نسل جوان تحصیلآهاي دامی و کشاورزي هسرمای

اندیشد، شهروندان کرمانشاهی به طُرق مختلف راهبردهایی از قبیل خرید کاال، بیمه، می
انداز کردن اتخاذ اقساطی و مدیریت سرمایه براي پس استفاده از وام، خرید ملک، خرید

ایی از قبیل سهولت درك شده، ریسک درك شده، سودمندي درك هکنند، و از کانالمی
توانند رکت و توانایی انجام کار جدید میدیگران، مشا ي شده، اعتبار استفاده از سرمایه

مینه صورت نگرفته دست به کنش اقتصادي گسترده بزنند. از آنجائی که پژوهشی در این ز
ي اجتماعی و اقتصادي کنش افراد توجه هاشود که محققان آتی به جنبهاست پیشنهاد می

گردد دولت ر تحلیل گردد. همچنین پیشنهاد مینمایند و نتایج آن با نتایج پژوهش حاض
ام نماید، راه دیگر هاي خالقیت هدفمند، نسبت به آموزش افراد مستعد اقدبا ایجاد کارگاه
ایجاد نمایند تا بتوان  ارزش را در استان ي توانند زنجیرههایی است که میایجاد هلدینگ

یج کار و (دامداري و کشاورزي) را پوشش داد، ترو نوسانات زندگی این سبک غالب معیشتی
اهکاریست که اگر عملیاتی متولیان مذهبی ر ي اندوزي بوسیلهکارآفرینی و تشویق ثروت

حرکت به سمت کنش اقتصادي  مناسبی در بین مردم براي ي تواند انگیزهشود، می
سازي مناسب را براي حال دولت زمینه گرانه و عقالیی ایجاد نماید. در عینهمحاسب

 هاي اقتصادي فراهم نماید.فعالیت ي هاي مردم نهاد با رویکرد توسعهگسترش سازمان
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Abstract: 
 

The present study is entitled "Cultural context of economic action"with 
the aim to explore and provide a model of cultural contexts of economic 
action among Kermanshah’ citizens. The research literature is also inspired 
by neoclassical economics, the theories of Ronald Inglehart, Christine 
Welzel, Max Weber, Werner Sombart, and the theory of the Peasant Sub-
Culture.The research method is qualitative. The data collection technique 
was also a semi-structured interview. The interview reached theoretical 
saturation after conducting among 35 purposeful selected individuals. Data 
encoding is also in three forms of open, axial and selective coding, and the 
extracted codes are compiled based on Strauss and Corbin logic in the form 
of a template. To assess the validity of the experts and to assess the 
reliability, we have tried to retest the method of work (Test-Retest 
Reliability). The results showed that the paradigmatic pattern of 
Kermanshah' citizens economic actions are influenced by various cultural 
factors such as religion, customs and proverbs. The effectiveness of these 
factors is influenced by the contextual factors that are most spatially and 
temporally relevant, also the interference conditions that related to the 
individual's inner and social attitudes. The next theme in the designed model 
was the axial phenomenon. The concepts related to the axial phenomenon in 
economic actions of Kermanshah' citizens fall into five categories (nature of 
money in time and place, internal factors of economic behaviours, social 
factors of economic behaviours, type of capital accumulation, and type of 
economic activities). Finally, strategies based on prior theorems lead to the 
consequences that economic action has on the mental readiness of actors to 
deal with money, labour, and savings.  
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