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 چکیده

 اینرواج داده است.  داریسرمایهرا مناسب با نظام  مصرفیفرهنگ  نوعیدر جهان،  غربیگسترش فرهنگ 

 بلکهقرار داده،  زندگی سبکمصرف و  الگوی چشمگیر تغییراترا در معرض  شهرینه فقط افراد  تغییرات

و  زیستیسادهامروزه قناعت،  که ایگونهبه. اندگرفتهقرار  تأثیرتحت  نیز روستاییاز آنها مردمان  تبعیتبه 

دوران  هایمحدودیتقرار ندارد و به حساب  روستاییجامعه  نوین ارزشهایو  فضایلدر زمره  کوشیسخت

 روستایمهم  این بررسی برایمقاله  اینرخت بربندد. در  روستاییاز جوامع  باید که شودمیگذشته گذاشته 

قرار داشتند  1354-84 سنی طیفدر  کهروستا  این اعضاینفر از  66انتخاب شد و با  قزوینحصارخروان 

و  تاریخی رویدادهای کهاز آن است  حاکیپژوهش  نتایجصورت گرفت.  ایگروهیو  عمیقمصاحبات 

 رفتارهایدر  ویژهبه عظیمی تغییرات، باعث انددادهقرار  تأثیرروستا را تحت  اینو  کشورمردم  که ایویژه

از  رضایتمندیو  اجتماعی زندگی، انتظارات از خویشاوندیاز جمله نوع و گستره روابط  روستاییجوانان 

 اندگشتهاوقات فراغت و ...  پرکردن، نحوه تولیدو  فعالیتو  کار اهمیت، جمعیتی هاینگرش، زندگی
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 مقدمه

، امروزه رفتمیبه شمار  صنعتیو  پیشرفته کشورهایدر گذشته خاص  گراییمصرفاگرچه 

 که جاییاست تا  یافتهبروز و ظهور  نیز( ایران)ازجمله  نیافتهتوسعه کشورهایدر  پدیده این

 موقعیتبرحسب  بیشو  کم نیزرا  کشور روستاهایمناطق محروم و  اخیردر چند سال 

 قرار داده است. تأثیرتحت  شانمختلف اقلیمی شرایطو  جغرافیایی

به  تواننمیو  بایستنمی زندگی شیوه یک عنوانبهرا  گراییمصرف کهاست  بدیهی

در متن  اجتماعی زندگی که کرد تلقی ایعرصهآن را  بایدمی بلکه، کرد محکوم اخالقیلحاظ 

تعلقات و  تقویتو  آزادیانتخاب،  برای قلمرویی تواندمی. مصرف، هم شودمیآن ساخته 

 کنترلو  محدودیت، خودبیگانگیبه انفعال، از  تواندمیباشد و هم  اجتماعی ارزشهای

آن در  فراگیر( و اثرات بخشیقدرتو  محدودکنندگیدوگانه مصرف ) ویژگی این. بیانجامد

ساخته  تبدیلدر مطالعه جامعه معاصر  جدی موضوعی، آن را به فرهنگیو  اجتماعی حیات

، فرهنگیمطالعات  ازقبیل مطالعاتی هایحوزهاز  طیفی، توجه شناسیجامعهعالوه بر  کهاست 

امروزه  (.28: 1311، ذکاییاست ) کردهبه خود جلب  نیزرا  شناسیروان، اقتصاد و شناسیانسان

 .شودمیافراد قلمداد  هویت کنندهبازنماییو  تمایالت نمایانگر گراییمصرف

 غربی اروپایمتحده و در  ایاالتدر اواخر سده نوزدهم در  کنندگانگروه از مصرف  این

به  چیزیخود را در  یافتهثروت تازه  که کردندظهور  صنعتی داریسرمایههمزمان با توسعه 

 کرد یادمتظاهرانه  1مصرف عنوانبهاز آن  اشیادماندنیوبلن با عبارت به  کهگذاشتند  نمایش

الزم برخوردار  اقتصادیاز رشد  که جوامعیدر  تواندمی شرایط این(. 22-23: 1381، باکاک)

 شرایط اینبگذارد. در  برجایرا  ایناخجسته فرهنگیو  اقتصادی، اجتماعی پیامدهای نیستند

به خود دچار  بخشیهویتو مصرف به عنوان  زیستیو  اولیه نیازهای تأمینمصرف به منزله 

 کهمعضل روبرو ساخته است  اینرا با  ایران روستاییگشته و عمده جوامع  شدیدیاختالط 

 حسینی، ایرانغرب  روستاهای( در 1311مطالعات صورت گرفته توسط احمد رش )

. کندمی تأییدرا  واقعیت این دیگرو مطالعات  کشور شمالی روستاهای( در 1388) رودبارکی

شده  ایویژهتوجه  زیستیسادهقناعت و  اهمیتبه  اسالمی هایآموزهدر  کهاست  حالیدر  این

عالوه  تواندمیاست  انسانی پاکمتناسب با فطرت  که اسالمی ارزشهایاز  گیریفاصلهاست و 

                                                           
1. Conspicuous Consumption 
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منجر گردد و انسانها را  نیز شخصیتیو  ماهوی مشکالتبه  فرهنگیو  اجتماعی مشکالتر ب

کشور به عنوان  روستاهای. با توجه به این که نماید ازخودبیگانگیو تنش و  ناآرامیدچار 

گونه تغییر در سبک زندگی  هر ،شوندمیتولید مواد غذایی کشور محسوب  هایقطب

در کارکر های اقتصادی خانواده،  تغییر کردن فرهنگ ساده زیستی،بی ارزش تلقی )روستاییان 

تبعات نامیمونی از جمله عدم تمایل  تواندمی (.غربی و بعضاًالگو برداری از الگوهای شهری و 

را به همراه داشته باشدو بر موج مهاجرت به  به داشتن شغل کشاورزی و سکونت در روستا

شدن انتظارات روستاییان در  آوردهزیرا بر ) بزنددامن  روستاهاوخالی از سکنه شدن  شهرها

را در داخل  مواد غذایی تأمینجامعه روستایی دیگر امکان پذیر نیست( که این خود امنیت 

این رو هدف این مقاله با توجه به اهمیت فراوان این  از .سازدمیکشور با مشکل روبرو 

افته خانواده در نسل جوان وعلل وعوامل به بررسی نوع الگوی مصرفی تازه ظهور ی موضوع،

 .یابدمیروستای حصار خروان اختصاص  ایجاد کننده ان در

 

 جامعه موردنظر معرفی

 اینو شهرستان البرز است.  محمدیهحصار خروان از دهستان حصار خروان از بخش  روستای

، حصار خروان، قزقلعه بزرگ ماخورین شترکباورس،  هاینامروستا به  7دهستان شامل 

 نسبی نزدیکیقرار داد.  قزوین کیلومتری 20و حدوداً در  باشدمی میان کبریتورس، والمدر و 

و انجام طرح دشت  یکسوروستا از  اینجاده قرار گرفتن  کنارو  قزوینبه تهران و استان 

به  کانال ایجادو  1342-47 سالهایروستا در  اینتهال در  اسرائیلی شرکتو حضور  قزوین

در سال و  کشتنوع  3 امکانزراعت ) برایمناسب  آبرسانی امکانرودخانه طالقان و  روی

 واگذارینفره  7 هیأتو حضور  ارضی( وانجام اصالحات کشاورزان اقتصادی وضعیتبهبود 

از  بعضیبه  مالکاناز بزرگ  بعضی اراضی واگذاریو  1357 اسالمیپس از انقالب  زمین

به نام  شهرکیاحداث  اینرا داده است. عالوه بر  خاصی هایویژگیروستا  اینبه  اهالی

 یافتن برای کشورنقاط  اقصیاز هموطنان را از  بسیاری کهروستا  این کیلومتری 2در  زیباشهر

 مصرفی الگوی تغییراست از جمله عوامل اثرگذار در  کردهبه خود جذب  صنعتی مراکزدر  کار

 .رودمیوان به شمار حصارخر روستایافراد 
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 پژوهش پیشینه

و  گراییمصرفو گسترش  زندگی سبک تغییرات زمینهصورت گرفته در  هایپژوهش میاناز 

 .کرداشاره  زیربه موارد  توانمیعوامل مؤثر بر آن 

در  مصرفی تمایالتبا عنوان  پژوهشیانجام  طی( 1310) دیگرانندوشن و  عسکری

نمونه  یک میاندر  1388 پاییزدر  مقطعی پیمایش یک طریقاز  هاداده گردآوری. با یزدشهر 

گروه از عوامل مشتمل بر  3 کهاست  رسیده نتیجه اینبه  یزداز زنان شهر  نفری 684

بر سطح  والدین هایمشخصه نسلی بین تأثیرخانوار و  اقتصادی وضعیت، فردی هایمشخصه

 داشته است. فراوانی تأثیر پاسخگویان مصرفی تمایالت

، جمعی هایرسانهاستفاده از  میزاندرآمد خانواده،  متغیرهایپژوهش آنها،  نتایجبراساس 

زنان  مصرفی تمایالتبر  تأثیرگذارعوامل  مهمترین والدینو بعد خانواده و  والدین تحصیالت

 .کنندمیمعنادار خود را حفظ  تأثیر، همچنان متغیرها سایر کنترلبا  کههستند 

 هایرسانهبا  گراییمصرفرابطه  بررسی( به 1381) دیگرانموحد و  دیگری قیقتحدر 

 هایکانالاقناع به مطالعه نقش  ارتباطیمدل  نظریهپرداخته و با استفاده از  جمعیارتباط 

 اینپرداخته است. روش مورد استفاده در  گراییمصرفدر  پیام مخاطبین وضعیت ارتباطی

در شهر  ساکنساله  21تا  18نفر از جوانان  400و نمونه مورد مطالعه  پیمایشیپژوهش روش 

 حاکی نتایج. اندشدهانتخاب  ایمرحلهچند  ایخوشه گیرینمونه طریقاز  کهبوده است  شیراز

رابطه  جنسیتبرحسب  گراییمصرفو  جمعی هایرسانهاستفاده از  میزان بین کهاز آن است 

 کنندمیاستفاده  جمعیارتباط  هایرسانهاز  بیشتر آنکه دلیلدان به مر میان اینوجود دارد و در 

 تحلیلبا استفاده از روش  نیز امینیو  میرزایی 1385. در سال باشندمیاز زنان  گراترمصرف

قرار داده و  واکاویرا مورد  1384ماه اول سال  6پخش شده در  بازرگانی هایپیاممحتوا، 

افراد  زندگی سبک دهندهنمایشمصرف هستند و  معانی تولیدکننده بازرگانی پیامهایمعتقدند 

 در طبقه متوسط رو به باال است.

اعتقاد دارد  این( به 1386) خواهعلی، گراییمصرف سیاسی پیامدهایبا عنوان  ایمقالهدر 

منجر شده است و  نسبی محرومیتبه رشد احساس  ایراندر جامعه  گراییمصرفگسترش  که

احساس  تأثیرتحت  ترتیب بدینخواهد شد.  ارزیابی سیاسینظام  عملکرد محرومیت اینمنبع 

 بود. خواهیم سیاسی حمایت کاش، شاهد آیندهدر دهه  نسبی محرومیت
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با عنوان  پژوهشی( با انجام 1311و احمد رش ) ازکیا نیز روستاییدر حوزه مطالعات 

 روستاهای موردی: مطالعه دستانکرورود عناصر مدرن به  پیامدهای شناختیجامعه تحلیل

معتقدند واقع  ایزمینه نظریهخطه و با استفاده از روش  اینروستا در  80با مطالعه در  موکریان

، تاریخی شرایط، ترکیهعراق و  کشورو مجاورت با دو  مرزیروستاها در نوار  اینشدن 

 نتایجاز  یکیاست و  کرده چشمگیریروستاها را دچار تحوالت  این فرهنگیو  سیاسی

 دکوراسیونمثل  مواردی شامل زندگی سبکدر  تغییراتاز  حاکی تحقیق اینحاصل شده از 

و  پوشاکو در حوزه  تزیینیو  آرایشی وسایلدر آن،  کاررفتهبهو مصالح  مسکنمنزل، 

 و ... بوده است. موسیقی

ا استفاده از و ب کشور شمالی روستاهای( با مطالعه در 1388) رودبارکی حسینیو  ازکیا

 ایکنندهتعیین بسیارعامل  فرهنگی سرمایهسن و  که اندرسیده نتیجه اینبه  کیفی - کمیروش 

در مقاله  هاآن. شودمیقلمداد  روستاییدر جامعه  مصرفیو  زندگی سبک تغییرات زمینهدر 

و بهداشت  تغذیه شیوه، گذران اوقات فراغت، پوشاک زمینهدر  زندگی سبک تغییراتخود به 

 .کنندمیگفتار اشاره  شیوه حتیو 

 

 هادیدگاهروندها و 

 تأثیر داریسرمایهبه مصرف در غرب  که فرهنگیو  اجتماعی روندهای، بیستمسده  طی

 منزلتی اجتماعی هایگروه وسیلهبه  کهبود  تریقدیمی فرهنگی هایارزش، متأثر از گذاشتمی

، خرده فرهنگیحامالن  این میانمدرن منتقل شده است. از  داریسرمایهمختلف به دوران 

 شناسجامعهآنها توسط  بینیجهان کهو هلند  بریتانیادر  اولیه طلبصلحو  عقالنی داریسرمایه

شده است،  تحلیل پروتستانیو اخالق  داریسرمایه( در روح 1120-1864وبر ) ماکس آلمانی

 داریسرمایهمصرف  الگویدر  تغییراتاست.  کرده یباز جهانی تاریخو مهم در  حیاتی نقشی

، در پرتو 1114در  جهانیتا در گرفتن جنگ اول  بیستمسده  ابتدایسده نوزدهم و  پایاندر 

 تحلیل زیمل که شهر کالننوظهور  زندگی شیوه نظریهمصرف و بلن و  شناسجامعه نظریه

 اقتصادیو بحران  رکودو دوره  جهانیدو جنگ  بیناست، مورد بحث قرار گرفت. دوره  کرده

 کاالهاینتوانست  داریسرمایهدر آن  کهبود  ایدورهداد،  روی 1130و  1120 هایدههدر  که

و ناآرام،  آوریأس سیاسیو  اقتصادیدوره  اینارائه دهد. متأثر از  کارگررا به طبقه  مصرفی

تا  کردند تأکید فاشیسمدن همچون پژوهش درباره برآم دیگریبر مسائل  بیشتر شناسانجامعه
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 چیزیمدرن با  غربی داریسرمایهمصرف در  فرهنگیو  اجتماعیدرباره مصرف. داستان نقش 

. شدمی نامیدهرشد مصرف انبوه  60و  50 هایدههدر  یعنیاغلب در آن زمان،  که یابدمیادامه 

دهه  پایانتا  50دهه  ابتدای زمانیدوره  کنندهمشخصجالب مصرف انبوه  هایویژگیاز  بعضی

 جدید الگوی یک 80تا  70از دهه  که اندکردهبحث  نویسندگاناز  بعضی. آمدندمی شماربه 60

مصرف گسترش ]به مصرف و فراغت کارو  تولیداز  اجتماعی پارادایم تغییر [پسامدرن  حتیو 

 (.15-16: 1381، باکاکاست. ) یافته

 گراییمصرفمدرن بوده است.  داریسرمایهدر توسعه و استمرار  کلیدی نیرویمصرف، 

در  کاال خریدتجربه  کهمعنا  این؛ به آیدمیبه شمار  زندگیمعنابخش در  ایدئولوژی یک

باشد،  نیازبر  مبتنی که ایناز  بیشمدرن  ایتودهمدرن غالب شده است. مصرف  داریسرمایه

دارد تا  فرهنگیو  اجتماعیجنبه  بیشترمصرف  لیاصرو هسته  ایناست. از  امیالبراساس 

 (.11: 1388، تیموتی. )اقتصادی

آن  کارکردباتوجه به  آنکهاز  بیش کاالمصرف  دهندکهمینشان  اجتماعیمتون علوم  اکثر

موضوع را  این. وبلن شودمی تعیین ایزمینه معانیو  اجتماعی شرایط، براساس گیردصورت 

در پس مصرف نهفته است،  که نمادینی معانیدرباره  اشبحث، در 1811بار در سال  نخستین

در آن سطوح و درجات مصرف  که گیردمی ریشه، از گذشته فکریخط  این. کرداظهار 

و  اجتماعی هویتبا  گراییمصرف بنابراین ؛بود طبقاتی تمایزو  اجتماعی موقعیتاز  اینشانه

و  اجتماعی نابرابری برای مهمی پیامدهای کهت، مرتبط شد فرد از خود داش که تصویری

از آن، نشانه  بیش بلکه، نیستو خدمات  اشیاءداشت. مصرف، فقط استفاده از  فردگرایی

از  معموالً، شودمینشان داده  شیء یکاز  که تصویریاست.  اجتماعیو  شخصی هویت

 اجتماعی گروههاینفوذ  یا اجتماعیاثر روابط  همچنیندارد.  بیشتری اهمیتآن  سودمندی

و  خرید کهموضوع را  این اهمیت 1شیلدزاست.  کرده پیدا اهمیتمصرف  الگوهایمرجع بر 

هستند را  اجتماعی همبستگیاز وحدت و  شکلی اندشده تبدیل جمعی فعالیت نوعیبهمصرف 

 (.21. )همان: کندمی بیان

، غیرهو  مصرفی کاالهایو  زندگی، انتظار از سطح تاریخیمختلف  هایدوره طی بنابراین

، اجتماعیروابط  تغییرات اینهستند.  تغییراتهمواره در معرض  بلکه، نیستند پایدارثابت و 

                                                           
1. Shields 
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. دهندمیقرار  تأثیرآنها را تحت  نظایرو  خویشاوندی شبکهخانواده،  اعضای بینروابط 

در اغلب جوامع جهان )البته نه  اجتماعی تغییر کلیدی ویژگی کلی طوربه(. 21: 1380، شیخی)

باعث گسترش  کهمردم بوده است  گروههای بعضیحداقل  میانهمه جوامع( رشد درآمد در 

 تواندمی دهدمی افزایشدر دسترس را  کاالهایمصرف شده است. رشد مداوم مصرف، انواع 

 زندگی ایجادبه  تواندمی یافته افزایشدرآمد  همچنینموجب اشاعه اقالم مورد مصرف شود. 

؛ 2001و  1114، 2؛ راگلز1176، 1کوربینمنجر شود. ) خانوادگیمستقل و خاتمه به ارتباطات 

 (.1181، 3اسمیت

، تحصیالتمثل سن،  عواملی تأثیرتحت  تواندمی مصرفی تمایالتاست  ذکر شایان

 .گیردقرار  نیز جمعی هایرسانهاستفاده از 

. درواقع از بعد از گرددبرمیبه زمان مشروطه  ایران ایروستاهروند در  اینشروع 

آن  کاالیغرب گشوده شد و آوازه غرب به همراه  رویمرز و بوم به  این هایدروازهمشروطه، 

 اینوارد  معنوی محتوایبا  حتی که مادی محتواینه با  غربی کاالهایوارد شد.  سرزمین بدین

سرآغاز  توانمیرا  مشروطیت کلی طوربه(. 71: 1387، عنبریمرز و بوم شدند. )طالب و 

 راههای هایشبکه. احداث و توسعه کردقلمداد  روستاییدر جامعه  اساسی هایدگرگونی

، 1310از دهه  تراکتور ویژهبه کشاورزی آالتماشین، ورود روستاییمدارس  ایجاد، روستایی

، عوامل 1340دهه  ارضیالحات و باالخره اص اختصاصی امالکخالصه و  اراضی تقسیم

 (.84. )همان: دهندمی تشکیلرا  ایران روستاییجامعه  هایدگرگونیو  تغییرات

به  اقتصادیتوسعه  الگوی 1211 کودتایهمراه با  ایرانسلطنت قاجار در  فروپاشیبا 

و  انگلیس امپریالیسمدولت انتخاب شد و در انطباق با منافع  سویاز  داریسرمایه شیوه

 شبکهاز نفت، با گسترش  وسیع، رشد و توسعه داده شد. دولت با استفاده جهانی داریسرمایه

توسعه مزبور فراهم  الگوی برایالزم را  تسهیالت ایکارخانه صنایع ایجادو  اقتصادی زیربنای

 رویرضاشاه  کارآمدن رویدر آستانه  کهنفت  اکتشافات(. 172: 1383، غفاریو  ازکیا) کرد

 ابزارهای یکسواز  کشورهامتنوع از آن  کاالهای، واردات مرکز کشورهایصادرات آن به داد و 

تعامالت  تشدیدبا  دیگر سویرا فراهم ساخت و از  مدرنیزاسیون هایبرنامه اجرای برایالزم 

                                                           
1. Korbin 
2. Ruggles 
3. Smith 
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 جابجایی. به دنبال تحوالت مزبور، کرد جهانیوارد اقتصاد  بیشتررا  ایرانو غرب،  ایران بین

نفوذ جامعه بر  ودرنتیجه تشدید شهری مراکزبه  روستاییخصوصاً در مناطق  جمعیت مکانی

 هایحوزهدر  رفتاریو چه به لحاظ  نگرشیفرد چه به لحاظ  اختیاراتو دامنه  تضعیففرد 

 تدریجبهشد و  فرسایشانتظارات جاافتاده جامعه دچار  درنتیجهگشت.  وسیع غیرسیاسیعمدتاً 

 (.1385، سراییا هش یافت. )از قدرت و نفوذشان ک

به روستاها بعد از اعالم  ترویجدانش و بهداشت و  سپاهیاندوم، اعزام  پهلویدر دوره 

در روستاها  ایستانبه دست  ایتازه هایسنت کهموجب شد  ارضیقانون اصالحات  اجرای

 (.83: 1376، طالب، 16: 1348، ودیعی. )آید پدید

به  دولتیمأموران  سایردانش و بهداشت و  هیانسپادرواقع حضور افراد در قالب 

 که طوریبهگذاشت.  نمایشبه  روستاییان دیدرا در معرض  شهری الگوهایروستاها، 

 .کردند تقلیدافراد تازه وارد  این آرایشو توان از طرز پوشش و  امکاندر حد  روستاییان

 میزاناز  کشور شرایط دلیلبه  تحمیلیو بروز جنگ  1357 اسالمیانقالب  پیروزیبعد از 

را  مذهبی ارزشهایاغلب  جمعی هایرسانهدوران  اینشد. در  کاستهمردم  مصرفی تمایالت

 .کردندمی ترویج

ارزشها از ابعاد مختلف صورت  تغییر سویبه  حرکتی 68بعد از سال  جدید فراینددر 

 هایارزشو آثار جنگ زدوده و همزمان به موازات آن  تضعیف مذهبی هایارزشگرفت. ابتدا 

را  مذهبی انقالبی هایارزش، مادی هایارزش که حدیتا  شدند تقویت مادیقشر باال و 

ثروت قشر باال و از  نمایشطرف  یکبا آنها غلبه نمودند. از  که رسدمیو گاه به نظر  تهدید

 تبدیلدر جامعه ثروت به ارزش  که ودشمیموجب  نیازآفرینیاقدامات در جهت  دیگرطرف 

شده از جانب  تعیین ارزشی هایمقیاس مسابقه براساس وقتیشود. « برازندگی دارندگی»و 

قشر باالتر از  ادایدرواقع  خواهندمی اکثراً یاهمه  بیشو  کمقشر باال آغاز شد و به راه افتاد، 

 تغییر. نیست راضیهست  که اییآنجدارد و در  که چیزیبه آن  کسهیچخود را درآورند و 

، از اخیر هایسالاست. در  ایراندر جامعه  خصوصیت یک مصرفیبه  تولیدیارزشها از طرف 

با واردات و  دیگرثروت داده شد و از طرف  نمایشطرف به دارندگان ثروت اجازه  یک

به  شدید نیاز( در مردم تلویزیون، تجاری مراکز، نمایشگاهیو اقدامات مشابه ) تبلیغات

 یعنی ؛آنان باارزش شد برای مادی کاالهای طریق اینآمد. از  وجودبه مصرفی کاالهای

، پوررفیعداده شد. ) تغییرسوق و  مادی ارزشهای سویبه  معنوی ارزشهایاز  هاآن هایارزش
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 تبلیغاتغالباً متأثر از  1368از سال  ایراندر جامعه  ارزشی تغییرات(. درواقع 307: 1384

را در جامعه  نیازآفرینی قوی بسیار جریان یکسال،  ایناز  جدیدبوده است. دولت  کاالها

باعث  جمعیارتباط  وسایل(. 24: 1376مقدم،  حسنی، 105: 1378، پوررفیعآورد ) وجودبه

: 1381، نراقی. )بگیرندآن را  جای کاذب تمایالتروند و  کنار راستین هایخواسته اندشده

21.) 

 گراییمصرفاسالم به موضوع  دیدگاه

 اسالمی هایآموزه بیانواقع شده است،  اسالمی کشوریدر  بررسیجامعه مورد  کهآنجاییاز 

 انکار غیرقابل ارزشهایشده از  ایجاد هایگیریفاصلهتا  رسدمیبه نظر  ضروریحوزه  ایندر 

مخالف است و  پرستیتجملاسالم با تجمل و نظام مقدس اسالم مشهود گردد.  همیشگیو 

 است. کردهمنع  همچشمیرا از چشم دوختن بر ثروت ثروتمندان و چشم و  هاانسان

، از نظر داشتن به ثروت 131 آیهو سورة طه  88 آیهدر سورة حجر  مجیدقرآن 

 دنیایبه  دیدهدائم  کهآمده آنان  طاهرینائمه  روایاتثروتمندان افراد را منع فرموده و در 

به آن هستند، وجودشان دچار حسرت فراوان و اندوه  رسیدن آرزویر دارند و د دیگران

 زنیهرگاه  باشیدآگاه  که دهدمیبه زنان هشدار  اکرم پیامبر(. 4: تابی، انصاریاناست ) پایانبی

آوردن آن نباشد،  دست بهقادر به  کهبخواهد  چیزیبا شوهرش مدارا نداشته باشد و از او 

 که کندمیخدا را مالقات  حالیو در  کندنمیرا قبول  ایحسنه هیچ زنی چنینخداوند از 

 (.1388، کوتیانی چراغیبه نقل از  424، 103است )بحاراالنوار، ج  خشمگینخداوند از او 

هستند،  دیگرانخود به  هایداشتهبه دنبال فخر و نشان دادن  که کسانیدرباره  امیرالمؤمنین

به  414: 7، ج الحکمه میزان«. )نیست دیگرانبه  رفروشیفخبزرگتر از  حماقتی: »فرمایندمی

 (.8: تابی، انصاریاننقل از 

باید رعایت اعتدال را در امور مصرفی  هاخانوادهبنابرآنچه از آیات و روایات نقل شد، 

 آنهاست. ترینمتعادلزیرا بهترین اعمال  ؛خود داشته باشند

 

 تحقیقروش 
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استفاده  کیفیمورد مطالعه بنا شد از روش  میدانو  تحقیقپژوهش با توجه به هدف  ایندر 

روش از جمله مشاهده، مصاحبه  اینداده در  آوریجمعمختلف  هایتکنیکاز  بنابراین ؛شود

 مدد گرفته شد. عمیقو مصاحبه  گروهی

 

 ( مشاهده1

روش در  مهمترینو  اولین، مشاهده کیفیو  کمی، اعم از اجتماعیعلوم  تحقیقاتدر تمام 

 عنوانبهاز آن )با توجه به موضوع مطالعه(  نیز گاهی. البته شودمیمحسوب  هاداده آوریجمع

 گرددمیمشاهده قادر  ازطریق. به هرحال پژوهشگر شودمیانجام پژوهش استفاده  برای تکنیک

در  حتیروش  این. نماید کشف واقعیو  اجتماعی هایزمینهرا در  پیچیدهتا روابط 

 میداندر  مستقیمبه اندازه مشاهده  ایشیوه هیچ. کندمی ایفارا  مهمینقش  عمیق هایبهمصاح

در  یامورد مطالعه قرار دهد و  هایپدیدهبا  نزدیکمحقق را در رابطه  تواندنمی تحقیق

 (.127: 1310را فراهم آورد. )طالب،  موردنیاز هایداده اکتشافیمطالعات 

و فوتسال نشان  ایروبیک، بیلیارد سالنهایروستا )روستای حصار خروان( مشاهده  ایندر 

منازل  چیدمان سبکشدن آن داشت.  مصرفیو  کاالییاوقات فراغت و  تغییریافته الگوهایاز 

، انواع و اقسام تصویری آیفونبود. ) شهری زندگی کنندهتداعیساختمانها  شکلو مصالح و 

 (اپن و ... هایآشپزخانهمصرف،  غیرقابلمدتاً و ع لوکس برقی کاالهای

است.  مصرفی الگوهای تغییراتاز  حاکیزنان و مردان  آرایشظاهر پوشش و  همینطور

 هایکرممو،  هایرنگ، استفاده از تاتو ابرو و چشم، زیبایی رنگی لنزهای)استفاده از 

دچار  رسیدمیبه نظر  نیز هامهمانیدر  پذیراییو ...(. نحوه  مصنوعیضدآفتاب، ناخن 

 برای غدیر عیدروستا در روز  قنادیدر  طوالنی هایصفگشته است.  چشمگیریتحوالت 

 باقلوایروستا سفارش داده شده بود. )اعم از  قنادیاز هفته قبل به  که هاییشیرینیگرفتن 

 که ینا برایشده توسط اقوام  خریداری میوهتعداد انواع  کردن چکتومان( و  40000 کیلویی

 هافعالیتاز  بسیاری واگذاریو  گراییتجملاز گسترش  حاکینباشند،  کمتراز آنها  پذیراییدر 

 در خانواده به مؤسسات خارج از آن بود.

 ( مصاحبه8
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 1گروهیمصاحبه  -

آن  دیگر برخیاطالعات و  آوریجمع راههایاز  یکیرا  گروهیروش بحث و مصاحبه  برخی

 گروهیدر  که ایستمصاحبهاما در هر صورت،  ؛دانندمی کیفیهای از انواع پژوهش یکیرا 

گروه  پویاییتا  شودمیانجام  غیررسمی شرایطیدر  معینفرد  رهبری، تحت یافتهسازمان نیمه

 (.41: 1386، دیگرانو  باقریحاج  ادیب. )بیافزایداطالعات  کیفیتو  کمیتبر 

 کیفی هایداده آوریجمع برای مؤثری بسیارروش  گروهیمعتقد است مصاحبه  2پاتون

شده را فراهم سازد. افراد  آوریجمعصحت اطالعات  کنترل امکان تواندمیاست و 

اشتباه را  دیدگاههایو  کنترلرا  یکدیگر درستی طوربه توانندمی گروهیدر بحث  کنندهشرکت

 (.236: 2002. )آیندنائل  ووفاقیو به اجماع  نمایند تعدیل

 دیگرانبه آنچه  هایشانواکنشحضور و  طریقاز  کنندگانمشارکتروش  اینواقع در  در

 یکسانیاز افراد گروه، نظرها و تجارب  یکهیچ که آنجایی. از گذارندمی، برهم اثر گویندمی

، دیگرعوامل  سایربه منابع و  دسترسی، تحصیالتدر سن، جنس،  تفاوت دلیلبه  –ندارند 

به  توانمی این. عالوه بر شودمی بیان کنندگانمشارکتتوسط  فروانیمختلف  هایدیدگاه

 اینآوردن  دست به که)هرچند  یافتدست  نیز شخصی نظرهایو  غیرمتعارفتجارب 

 (.52: 2005، دیگرانو  3مکاست.  شایع بیشتر انفرادی هایمصاحبهاطالعات در 

 گروهیو انجام مصاحبات  پاییز کنیپاکسبزیدر جمع زنان در مراسم  شرکتمحقق با 

 تجملیو مهم شدن مصارف  چشمیهمچشم و  پدیدهبه بروز  اولیه اکتشافی تحقیقاتدر 

در  پذیرایی برای مالیاز تمول  که هاییخانوادهمحافل عمده  ایندر  کهطوریبه. یافتدست 

 اینو  شدندنمیمراسم  ایندر  شرکتقادر به  حتی نیستندوعده برخوردار  میانوعده ناهار و 

تشابه داشته باشند  اقتصادیو  اجتماعی پایگاهاز نظر  کهمحدود شده است  جمعهاییمحافل به 

 هایگروهدر  شرکتبه خود گرفته است. در  مهمانیو  تفریحیمراسم عمدتاً جنبه  اینو 

عنوان  آموزاندانشاز  ایعدهبود.  نمایان دیگریبه گونه  پدیده این نیز دبیرستانیدختران 

زبان،  کالسهایفوق برنامه ) کالسهایدر  شرکتبه  هایشانهمکالسیاز  بسیاریداشتند 

                                                           
1. Focus group Interview 
2. Patton 
3. Mack 
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 هاآنبه  خارجی هایلباس پوشیدن یاو  باآژانس هاکالس اینو رفت و آمد به  (کامپیوتر

 .کنندمیمتحجر خطاب  کنندنمیاستفاده  آرایشیاز لوازم  کهو آنها را  نمایندمی برتریاحساس 

 

 

 

 عمیق( مصاحبه 9

در  کهاطالعات است  آوریجمع اصلی هایروشاز  یکی، غیرساختارمند یا عمیق هایمصاحبه

 کنندمیباز استفاده  سؤاالتاز  کنندگانمصاحبه رویکرد این. در شودمیاستفاده  کیفی تحقیقات

 کندوکاوبه سواالتشان را مورد  کنندگانمشارکت جوابهای کهاست  اینآنها  اصلی وظیفهو 

 (.10: 2005، 1سیدمنقرار دهند )

روش  این. در کمیتو عمق مسئله موردنظر است و نه  کیفیتبردن به  پی جاایندر 

نموده و عمق  کنجکاویآنقدر  پیدر  پی سؤاالتموردنظر خود با  نکتهپژوهشگر درباره هر 

را به دلخواه و نظر  اتنک یاو  سؤاالت ترتیب. رسدمیبه نظرش الزم  که نمایدمیآن را دنبال 

: 1381، پوررفیع. )شودمی جویامتفاوت را  سوالهایو از هر شخص مطلع،  دهدمی تغییرخود 

 ترینصالحیتافراد با  کهاست  ایده این( برگرفته از غیرساختارمند) عمیق(. مصاحبه 305

حادثه  یکهستند و اگر در مورد  هاپدیدهتجارب خود و در رابطه با حوادث و  بیانمرجع، در 

گوناگون در مورد موضوع خاص  هایدیدگاهمصاحبه شود،  مختلفی، با افراد پدیده یا

، ابزار عمیق(. درواقع مصاحبه 56: 2002، 2اسکاتو  دارلینگتونخواهد شد. ) گردآوری

خاص موضوع  یا پدیده یکواحساسات افراد در مورد  هااندیشهاز  آگاهی برای ارزشمندی

 (.156: 1385، حریریاست )

 هایهمدلی ایجادکه منجر به  صورت گرفته عمیقمصاحبات  طیدر جامعه مورد مطالعه 

 الگوهایبا  کردندکهاشاره  جدیدیبه وجود مصارف  روستاییان الزم بین افراد و محقق شد،

به در  سیزده یادر مراسم ازدواج و  الکلیدر تباین بود. ا ز جمله استفاده از مشروبات  اسالمی

به معاشرت با افراد  تمایلی که داشتندمیافراد عنوان  نیز گاهی. شیشهو استفاده از مواد مخدر و 

                                                           
1. Seidman 
2. Darlington & Scott 
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معاشرت  بلکه، آیندنمیبه منزل آنها  پرسیاحوالو  دیدن برایآنها  زیراخانواده خود را ندارند 

 نه؟ یااست  کرده خریداری جدیدی وسیلهصاحب خانه  کهاست  ایناز  آگاهی برایآنها 

 

 جامعه هدف

 پدید فرهنگیو  اجتماعی، اقتصادی تغییرات تأثیرتحت  روستاییعمدتاً جوانان  که آنجاییاز 

از  بیشباشد،  کشور تاریخی شرایطهر روستا و  ویژه شرایطمنتج از  تواندمی کهآمده 

انتخاب  تصادفیبه صورت  کهجوانان دو خانواده )نفر از  66، بنا شد با گیرندمیقرار  کهنساالن

خانواده گسترده گذشته )پدربزرگان  رئیسدر هردو خانواده  که روستایی هایخانوادهشدند( از 

 سنین بینو  اندگرفته زمین ارضیبودند و در زمان اصالحات  زراعیخانواده( از صاحبان نسق 

بودن  زراعیوجه به صاحب نسق بودند، انتخاب شدند علت ت 1384تا  1354متولد 

 اجتماعیو  اقتصادی پایگاه تعیینعامل مهم در  زمین کهبود  ایندو خانواده  این هایسرگروه

 .باشدنظرمیمورد  روستایاز جمله  کشور روستاهایدر 

نفر بود.  161خروان  روستاینفر و در  178حصار  روستایتعداد افراد صاحب نسق در 

 حصار و خروان با هم ادغام نشده بودند(. روستایزمان هنوز دو  ایناست در  ذکر)الزم به 

 

 مفهومیچارچوب 

  
 جوانان( ویژهبهحصارخروان ) روستایافراد  مصرفی الگوی تغییراتعوامل مؤثر بر 
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سحر  شیر شرکتمختلف ) هایشرکت ایجادتجارت آزاد بعد از جنگ،  هایسیاستاتخاذ 

 مدیریتروزانه سحر با  شیرو  دانمارکی مدیریت، دنت با فرانسوی مدیریتشامل بل سحر با 

 هایورقه تولیدکننده شرکتپرس،  تولی(. سازیسرم شرکت) دیسکتروز، کاسپین(، ایرانی

 روستاییمردم  دسترسیو  1380صادرات در حدود سال  بانک تأسیسالماس و ...  7 گالوانیزه

، ساخت دامداری کشاورزیمصارف  برایت آن بازپرداخ تواناییبه شرط  کالن وامهایبه 

جنگ  هایهزینهاز  خالصیو  نفتی درآمدهایدولت به مدد  هایحمایتو ...  جهیزیه، مسکن

مردم  آشناسازیفراوان آب و  دسترسی، کشاورزانگندم از  خرید قیمتو باالرفتن  بازسازیو 

 که کلزامثل بالل و  کشاورزی ترویج هایسازمانو پرسود توسط  جدید هایکشتبه  روستایی

مختلف در اطراف  هایگاوداریو  خوراکی نباتی هایروغن تولیدکننده شرکت ایجاد دلیلبه 

و مقرون به  نزدیکو مصرف را به هم  فراوریمحصوالت و  تولیدمحل  توانستهمیروستا 

آنها تنها و چشم ندوختن  روستاییاندر سال و گسترش درآمد  کشتنوع  3 امکانصرفه سازد، 

 جدید هایفرصت ایجاد کلی طوربهو  درآمدیبه منابع  بخشیتنوعبه درآمد فروش گندم و 

، گسترش ارتباطات با دادمیانتخاب شغل به جوانان  برایرا  بیشتریحق انتخاب  که شغلی
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 یافتن، وسعت شخصی نقلیه وسایلبه  روستاییفراوان افراد  دسترسیبه واسطه  شهریمناطق 

و  کشورنقاط  اقصی( و در خود جا دادن افراد مختلف از زیباشهر ویژهبهاطراف ) شهرهای

و  شهری الگوهایافراد فاقد  کهملت  72شهر  روستاییانخود  تعبیربه  شهریشدن به  تبدیل

 مسکننسبت به روستا )احداث  بیشتری امکاناترا گردهم جمع آورده و با داشتن  اسالمی

 امکانو ...( و  تفریحیو  آرایشی، بهداشتی، لوازم خوراکو  وشاکپ فروشگاههایمهر، انواع 

 جدیدی الگوهایو ...  انگلیسیزبان  هایکالس( و داریمغازه)از جمله  جدید شغلهای ایجاد

 که اخیرسال  5شدن آن در  فراگیرو  موبایلفراهم آورده، ورود ماهواره و  روستاییان برای

 الگوهای تغییربر  تأثیرگذارنسل جوان شده از جمله عوامل  برای جدیدیتجارب  درکباعث 

 روستا شده است. ایندر  گراییتجملو گسترش  مصرفی

 

 تحقیق هاییافته

جوان  اعضاینفر از  66با  گروهیو  عمیق مکرر هایمصاحبهحاصل انجام  تحقیق هاییافته

محقق  غیرمشارکتیو  تیمشارکنیز مشاهدات  زن و 31مرد و  25( شامل 1354-84 متولدین)

و  1350) سنی های هایگروهتجارب متفاوت افراد متولدشده در  دلیلبه  ...در روستا است

و  1370( )نوجوانیو در دوران  بازسازی سالهایو  تحمیلی، جنگ اسالمی( )انقالب 1360

و  اجتماعیو  اقتصادیتجارت آزاد توسط دولتمردان، تحوالت  سیاست کارگیریبه(، 1380

 این هایتفاوتبه  بخشیدنوضوح  برای کهبر آن شد  تصمیم، 80شتابان دهه  فرهنگی

 برای تحقیق هاییافته که طوریبه. بگیردصورت  تریجزیی بندیتقسیم سنی گروههای

 گروهیبه عنوان  1380و  1370و گروه سنی  1 فرعیگروه  عنوانبهو  1370تا  1354 متولدین

 قرار گرفت. بررسیه مورد جداگان صورتبه 2 فرعی

 مصرف به لحاظ مقدار و اقالم

 سیربا  هاخانواده مصرفیو اقالم  میزان 1380 سالتا  کهمعتقدند  1 فرعیافراد در گروه 

 که طوریبهبود.  حرکتدر  قبلی سنی هایگروهمحدود و معقول در امتداد مصارف  صعودی

 بعضیو  شدمیخاص بسنده  زمانهایبه شدت محدود و به  خوراکیاز اقالم  بعضیاستفاده از 

عنوان  1361متولد  خانمیارتباط  اینناشناخته بودند. در  روستاییمردم  برای خوراکیاز اقالم 

 داشتند:
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از  روستاییسال اصالً مردم  اینو تا  خوریممی ماهی یامرغ و  یکبار سالی شاید 1380تا قبل از سال »

 «.داشتند آشنایی، شدمی کشتدر باغاتشان  که ایمیوهبودند و فقط با چند نوع  نکردهموز استفاده 

از اتفاقات گوناگون  ناشی روستاییپول به جامعه  تزریق دلیلبه  1380از بعد از سال  ولی

اقالم  بطوریکهجوانان را به شدت متحول ساخت.  ویژهبه روستاییان مصرفی الگوی عنوان شده

مصارف  حتیاست و  کرده تغییر سنیگروه  ایندر  عجیبیبه طرز  مصرفی کاالهایو مقدار 

 لباسهایمرسوم نبود. استفاده از  روستاییتا آن زمان در جامعه  که است یافته شیوع جدیدی

ازدواج  هایهدیه؛ هامهمانیمواد مخدر و استفاده از انواع و اقسام غذاها در  خرید؛ دارمارک

 .ندباشمیاز آن جمله  تجملی

و  دکوری وسایل خریدسال(؛  10 زیرفرزندان  برای) کامپیوتر خرید 1 فرعیدر گروه 

 وسیله؛ وجود موبایل؛ وجود ماهواره و شهری مراکزخود و فرزندان از  برای قیمتالبسه گران 

مراسم  برای) الکهر خانواده؛ استفاده از رنگ مو و  برایخودرو  یکحداقل  شخصینقلیه 

آماده  غذاهایزنان؛ استفاده از  برایو تاتو ابروها  کنندهمرطوبضدآفتاب و  کرمهایخاص( و 

 برای ریزپنبه؛ استفاده از کودکاتاق  کامل دکوراسیونو  بازیاسبابانواع و اقسام  خریدطبخ؛ 

)چه قابل استفاده  برقیلوازم  کلیهو  دکوری، لوازم کنسولو  آئینه، استیلنوزادان؛ وجود مبلمان 

در مراسم  فیلمبرداریو  عکسبرداریاستفاده(؛ استفاده از مواد مخدر؛ اقدام به  یرقابلغو چه 

در  کههستند  مصرفی رفتارهایگل زده در مراسم ازدواج از جمله  ماشینازدواج؛ استفاده از 

 گروه شایع است. این

و  دکیکورا در دوران  سختینسبتاً  شرایطخود  اینکه رغمعلیگروه همچنین افراد  دراین

معتقد  هاآن. کردندمیفرزندان خود فراهم  برایرا  امکانات کلیهگذرانده بودند،  شاننوجوانی

 هایداشتهآنها قدر  که گیردمیبه سهولت در دسترس فرزندانمان قرار  چیزهمه  قدریبودند به 

 قیمتگران رستورانهای، رفتن به تلفنی تاکسیاستفاده از خدمات  اینخود را ندارند. عالوه بر 

روزانه با دوستان؛  طوربهبا تلفن همراه  طوالنی مکالماتو تهران؛ انجام  قزوینو معروف 

 این( در ترجوان) افراداز جمله مصارف گوناگون  الکلیاستفاده از مواد مخدر و مشروبات 

 است. سنیگروه 

از  تبعیت گروه به اینتوسط عمده افراد  قیمتگران هایلباس خرید 2 فرعیدر گروه 

مدرن به  وسایلو آراستن منازل با  مصنوعی، ناخن زیبایی لنزهایروستا، استفاده از  متمولین

نبودن آنها، استفاده از  شکیل دلیل( به چین کشو) چینی؛ عدم استفاده از لوازم …و شهری سبک
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برنامه  تماشایاز  تبعیت؛ استفاده از چنگال )به نوشیدنخوردن غذا و  برای اختصاصیظروف 

 شینیونو انجام  موسیقی هایدیسیماهواره( استفاده از  کانالهایاز  یکیشام در  بفرمائید

 .باشدمی سنیگروه  ایناز جمله مصارف گوناگون افراد در  عروسیدر مراسم  کودکان موهای

 تجملیو مصارف  گراییمادی، گراییپول -

( آزادسازی سیاست)گسترش  سیاسیو  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تغییرات تأثیرتحت 

درآمد  میزانافراد، با نوع مصرف و  اهمیتتحت مطالعه عمدتاً  سنیدر گروههای ، حادث شده

 روستاییو منحصربه فرد بودن در جامعه  بیشتروجهه  کسب برایو افراد  شودمیآنها مشخص 

قابل تصور  تاییروس محیطزمان در  اینتا  شاید که زنندمی عجیبیدست به انجام مصارف 

 این. شوندمیمصارف  ایناز  تبعیتمجبور به  اجتماعی فشارهایتحت  نیز ایعدهنبود، 

 غذاهایاز انواع  قدریسفره به  که طوریبه، )هاپذیراییمصارف در قالب گوناگون، مثل 

(، وسائل نیستو مشخص  شدنمی دیده اصالً هاسفره روستاییانبه گفته  که شودمیمختلف پر 

را با گذشتة  روستاییچهره جامعه  کهقابل بروز و مشاهده است  تفریحاتنوع  پوشاکمنزل، 

)متولد  خانمی: کرداشاره  مصادیقیبه  توانمیارتباط  اینمتفاوت ساخته است. در  بسیارآن 

 ( عنوان داشتند:1367
از آنها تا حال استفاده  خیلیاز  یولپز و ... را گذاشتم  مرغتخم، سازساندویچتستر،  امجهیزیهدر »

 «.خریدمنشان دادن به مردم آنها را  برایو فقط  امنکرده

 ( عنوان داشتند:1361)متولد  دیگریخانم 
 خرید هزینهو  کنندنمیدر مراسم مختلف استفاده  تکراری لباسهایروزها زنان از  اینروستا،  ایندر »

دست  یک خرید برای کهما  نوجوانیباال رفته است. )برخالف دوران  بسیار هاآن هایلباسو دوخت 

 برایبرادرم چند دست لباس  عروسیمراسم  برای(. مثالً خودم کردیممی شماریدقیقه عیدلباس 

 800000 عروسیدوخت لباس شب  هزینه که خریدمو ...  طلبانخویش، عروسیمراسم حنابندان، 

، بخوریم غذایی یک بیرون برویم بگویم. االن به شوهرم نیستقبل  ما مثل زندگیتومان شد. اصوالً 

 گرانیخوشمزه و  غذاهای کهرستوران نائب باز شده  یک جدیداًرستوران نائب.  برویم گویدمیفوراً 

 برای کهدر ادامه گفتند  ایشان. خوردنمی دیگری غذای گوشتی غذاهایاز  غیردارد. شوهرم اصالً 

 «.او اصالً خوشحال نشد ولی خریدم تومانی 300000پالتو  یک امساله 8تولد دختر 

 لباسهای پوشیدنو  شودمیقلمداد  مشکالت، پول، به عنوان حالل همة 2 فرعیدر گروه 

 لنزهایمعروف(، استفاده از  هایمارک)با  شخصی کامپیوترهای خرید، قیمتو گران  خارجی

 ر فرد دارد.و ... نشان از وجهه بهت زیباییو  رنگی
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 ویژهبه) روستایی هایخانواده اقتصادی وضعیترشد شتابان در بهبود  تأثیرتحت 

 پدید شگرفی تغییرات نیز قبلی سنی گروههایمصرف افراد در  میزان( در نوع و کشاورزان

 اولیه اکتشافیو مطالعات  گروهی هایمصاحبهدر  کهارتباط به چند نمونه  اینآمده است. در 

 ( عنوان داشتند:1347از مردان )متولد  یکی. شودمیآمده، اشاره  دستبه
 خریداریتومان(  250000)حدود  تلویزیونیشود،  لندکروز ماشین شبیه پرایدم ماشین کهاین برای»

لگن خالص  ایناز دست  کی گویندمی دخترهایمدائماً  ولی امکردهنصب  ماشینمو آن را در  امکرده

 «؟شویممی

در  تولیدشده جدید نیازهایدر گروه جوان و  گرایانهتجمل ارزشهایگسترش  تأثیرتحت 

 پدری االرثسهم تقسیمافراد بر سر  کهاست  رسیده جاییجامعه، شدت توجه به پول تا به 

 کشاندناحقاق حق خود، حاضر به  برایشده و  درگیرخانواده خود  یکدرجه  اعضایخود، با 

فرزندان  برایرا  تجمالتی زندگیتا بتوانند  اندشده نیز محاکمه میز یپابه  شانخانوادهافراد 

 :گویدمی( 1343)متولد  هاخانماز  یکیآورند.  فراهمخود 
 کنندنمی تقسیممتعلق به همه خواهرها و برادرها است  کهرا  مانپدری زمینقواره از  یک برادرهایم»

باالتر برود. من االن جوان هستم و جون مسافرت رفتن دارم و  قیمتشتا  کردصبر  باید گویندمیو 

 تکلیف دیگرماه  6هم گفتم اگر تا  خواهرهایم. به کنم تهیهخانه مستقل  هایمبچه برای خواهممیحاال 

تو را به خدا  گویندمی خواهرهایم ولی کشممیده  اینرا به  پلیس پایمن  نکنندما را مشخص 

 زمینو  شرکت، خانه، حقوق ماشین. خودشان کنمصبر  توانممی کیتا  ولی ننک آبروریزی طوریاین

 «.کشیممیما چه  دانندمیدارند چه  کشاورزی

در  پدری زراعی زمینخود از  االرثسهمدر زمان گذشته )از  که زنانیاز  بسیاری میان ایندر 

 هایزمینو ارزش  قیمت( گذشته بودند، به دنبال باال رفتن مختصری جهیزیه دریافتمقابل 

در  آرایشو  قیمتگران هایلباس پوشیدن. امروزه کردندمی پشیمانیاحساس  زراعی

زنان به طرز  بیندر  نزدیک اطرافیاندر مراسم ازدواج  قزوینمعروف شهر  هایآرایشگاه

صورت گرفته در مراسم  تشریفاتاز  نیز سنیگروه  اینشده است و افراد در  شایع عجیبی

 خانمیارتباط  این. در آورندمی میانو افتخارفراوانی سخن به  شادیاج فرزندانشان با ازدو

 ( عنوان داشتند:1334)متولد  آقایی( و 1343)متولد 
گروه  یک. خوشحالیم خیلی کنیمازدواج پسرمان برگزار  برایمراسم مجلل  یک توانستیم که ایناز »

)حدود  گرفتیممیماه قبل از آنها وقت  یک باید که آوردیم قزوینمعروف را از شهر  ارکستر

 خیلی که شدمیدر صحنه پخش  بخاراتیو  داشتیمرقص نور هم  عروسیتومان(. در  1500000

 غذایی. ظرف دادیم کبابنفر را  1200بود.  چیزو همه  محلی، رقص فیلمبرداریقشنگ بود. خالصه 
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 برایتومان  260000 .و پیتزا، فسنجان، هیما، کبابداشت.  چیزهمه  فرستادیمعروسمان  برای که

 قزوینساحره در  آرایشگاهبه  عروسیشب  آرایش برای، عروسمان دادیمعروس  غذایمجمعه  تزئین

 «.تومان شد 1500000و لنز  مصنوعیرفت. با ناخن 

 

 پژوهش نتیجه

و  اجتماعی، اقتصادی، سیاسیعوامل  تأثیر( تحت 1354-84 متولدینجوان ) سنیگروه 

را به  همدیگر، 80از بعد از دهه  ویژهبهعوامل  این کهآنجایی. از اندشدهواقع  مختلفی فرهنگی

برخوردار  تصوری غیرقابلاز شتاب  زمانیبرهه  ایندر  تغییرات، موج کردندمی تقویتشدت 

 قبلی سنیو به تبع از آنها در گروه  سنیگروه  ایندر  چشمگیریگردیده و موجب تحوالت 

و آنها را  کشیدهبه چالش  نیزرا  قبلی سنی هایگروهمقبول  هایارزشبطوریکه  شده است

 ایجادو  درآمدیمنابع  یافتنساخته است. تنوع  جدیدی زندگی هایسبک گزینشقادر به 

)گسترده( و  هایشانخانوادهافراد از  درآمدی، به استقالل منابع جدید شغلی هایفرصت

متقابل افراد منجر شده است.  کنشبه  بخشیدنشدن خانواده و تنوع  ایهستهگسترش روند 

و  مصرفی ارزشهای گردیده نیز سبب تحمیلیجنگ  پایانبعد از  هاسیاستارزشها و  تغییر

در جامعه  ایمسابقهشود  و باعث یابدرشد  روستاییدر جامعه  بیشترهرچه  گرایانهمادی

در  اشخانوادههر فرد حاضر است با قراردادن خود و  دران کهحصار خروان در گیرد  روستایی

اول  تیتربه عنوان  صباحیبطوریکه تا چند  آیدمسابقه نائل  اینو رنج به مقام اول  سختی

در گذشته به عنوان  که زندگیو قناعت در  سادگی که ایگونهمجالس گوناگون مطرح بود. به 

موجود آن زمان گذاشته  هایمحدودیت پای مطرح بوده امروزه به روستاییخانواده  ارزشهای

 اجتماعیو  طبیعیآن را جبر  بیشترو  کرد شکدر ارزش بودن آنها  حدودیتا  بایدو  شودمی

افراد در  تفکرو طرز  زندگی، چنان امکانات افزایشو  اقتصادی وضعیتبا بهبود  زیرا ؛دانست

 روزی زندگی سبک این کهباور داشت  تواننمی کهگشته  شگرفیدچار تحوالت  زندگیمورد 

و با شتاب هرچه تمام  تندیبه  مسیر تغییر اینو چنان  شدهمیاسراف قلمداد  یاضد ارزش و 

و  توقفبیو  بریدهعنان  که اندیافته پرسرعتی ماشینخود را در  روستاییان کهصورت گرفته 

 باشدنمیمشخص  کدامشانهیچ یبرا انتهایش که رودمی مسیری، شتابان به مسیر ارزیابیبدون 

آنها را در  گاهیو  کندمی ترغیب یکدیگرشتاب به سبقت از  اینآنها را سرمست از  گاهیو 

( الکلی)به مواد مخدر و مشروبات  اعتیاد، مثل بروز دهدمیقرار  پرفشاریو  جدید ساختارهای
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و  کالبدی تغییرات تأثیراز  ناشیدو خانواده، ) ایناز جوانان روستا و بعضاً در  زیادیدر تعداد 

 اقتصادی وضعیت، بهبود بیگانه هایرسانهنامناسب  هایبرنامه، حضور زیباشهرنقش 

به واسطه  کارخانجاتدر  نیروها تعدیلو  بیکاریاز  ناشی اجتماعی هایناکامی، هاخانواده

ا مجبور به فرد ر که ایاجتماعیطالق، الزامات  میزان(، گسترش تولید سوبسیدهایحذف 

 و ... نمایدمی روستاییاز طبقات باالتر جامعه  تقلید

تا  زندگیدر  کمالو  فضیلتجوان  سنیدر گروه  ویژهبهروستا  ایندر  شرایط ایندر 

ارزش رفتار  کنندهتعیین معیارهای هاسلیقهمغلوب ثروت و ظواهر گشته است و  زیادیحدود 

 حدودیو تا  نکردهرا سوار بر خود  سنیگروه  اینموج فقط  این. شوندمیو اعمال قلمداد 

مهم شدن مصرف و  که ایگونهبا خود به همراه دارد به  نیزرا  قبلی سنی هایگروه

تا  کهارث  دریافت برایو افراد خانواده را  کردهافراد را متزلزل  خانوادگی، روابط گراییتجمل

راب نداشت، در مقابل هم قرار داده از اع محلی وجههیچبه  روستاییدر جامعه  پیش چندی

 اقتصادی پایگاهبه لحاظ  کهخود  خویشاوندانافراد حاضر به معاشرت با  گاهیاست و 

از  زیادیو تعداد  اندشده شهریو خواستار معاشرت با افراد  نیستندمتفاوت هستند، 

همواره خود را در از جوانان  بسیاریو  اندشده گیریگوشهدچار انزوا و  روستایی هایخانواده

 کاربرخوردار بوده و مجبور به انجام  مناسبی اقتصادی وضعیتاز  کهبا همساالن خود  مقایسه

و  کنندمی پرهزینه تفریحاتو  گرانقیمت لباسهای خریداوقات خود را صرف  بیشترو  نیستند

از افتخارات جامعه  روزی که یدی هایفعالیت. انجام کنندنمی رضایتخود احساس  زندگیاز 

حاضر به  زیادیسپرده شده و زنان و مردان  فراموشیبه  زیادیبود امروزه تا حدود  روستایی

از  بعضیو  دانندمیآن را به دور از شأن خود  زیرا ؛نیستند زراعی زمینهایدر  فعالیتانجام 

و حاال  شودمیب در مزارع، پوست صورتمان خرا کاربا  که کنندمیمسئله اشاره  اینزنان به 

 و ؛نیستما  کاربه انجام  لزومی دیگربرخوردارند،  خوبی اقتصادی وضعیتهمسرانمان از  که

 کارگرانرا به  هافعالیت اینو  شوندمی نیز زراعی هایزمینفرزندان خود در  فعالیتمانع  حتی

 .سپاردندمی افغانی مزدی

 

 راهکارها
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مردم و آشنا  آگاهیو  بینش افزایش، سازانسانو  بخشحیات دینتوجه به اسالم به عنوان  -

از  بسیاریراه ورود  تواندمیو مفاخر فرهنگ اسالم  میراثو  غنیساختن آنها با فرهنگ 

 .بگیردنامناسب را  فرهنگیعناصر 

شوند  فراگیررا باز گذارند تا  بیگانه ارزشهایراه ورود  نبایدفرزندان خود  تربیتدر  والدین -

 .نمایند واکاویو  بررسیمرتب آنها را  باید بلکهبدوانند،  ریشهو 

 .کنونیمصرف  الگوی دگرگونی راستایدر  تلویزیونی هایبرنامه محتوای تغییر -

و خدمات  کاالهاشدن مصرف  تلقیضد ارزش  راستایدر  مصرفیدر فرهنگ  دگرگونی -

 .خارجی

 کلیه( خصوصیو  اداری)اعم از  عملی دگیزن وسیلهمناسب به مردم به  مصرفی الگویارائه  -

 مختلف. هایردهدر  کشور مسئولین

باالتر و ضد ارزش شمرده شدن  کیفیتو با  بیشتر کارشدن  تلقی اجتماعیو  فردیمنزلت  -

 .غیرتولیدیو  انگلی درآمدهای

فرزندان و  خواهیاندازهو  پذیریمسئولیت تقویتدرست فرزندان و  تربیتتوجه به  -

 .زدگیرفاهو  خواهیبیشاز  جلوگیری
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