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مقدمه
تورم اقتصادي و گراني ،زندگي بسياري از افراد را دچار تغيير ميكند .در جريان
موجهاي تورمي و گراني ،برخي از مردم سود ميبرند و كاتهاي خود را با قيمك باتتر
ميفروشند و بسياري ديگر از مردم تحك فشار قرار ميگيرند .به همين دليل اسك كه
برخي در انتظار و استقبال از تورم مينشينند و برخي با وزيدن نسيمي از تورم به لرزه
مي افتند .تورم در هر اقتصادي نشان دهنده وجود نارساييهايي در آن اقتصاد اسك و
هزينههاي فراواني بر اقتصاد تحميل ميكند (بختياري .)2:5432 ،تورم از يكسو ،موجب
تحميل هزينههاي رفاهي بر مصرف كنندگان از طريي كاهش ارز

داراييهاي مالي و

بنابراين كاهش قدرت خريد آنها ميشود و از سوي ديگر با ايهاد نااطميناني در تصميم
گيري مؤسسات براي سرمايهگذاري و ايهاد هزينههاي ديگر ،زيانهايي را بر
توليدكنندگان تحميل ميكند (عرفاني و همكاران.)5492 ،
تورم در اقتصادهاي مختلف بويژه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته
بصورت مكرر اتفاق مي افتد .اين پديده تحك تمثير عوامل مختلفي اسك ،هرچند
براسا

فرضيه جهاني شدن تورم ،عوامل مؤثر بر تورم به طور فزايندهاي جهاني شده

اسك ( . )Hattori et al, 2016: 7بر اسا

اعالم مركز آمار ايران نرخ تورم كلي كشور

در سال  5493به  4282درصد رسيده اسك .درصد تغيير شاخص كل نسبك به ماه
مشابه سال قبل  2984درصد اسك .نرخ تورم خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات كل
كشور  2282درصد و نرخ تورم كاتهاي غيرخوراكي و خدمات كل كشور  4285درصد
اسك (مركز آمار ايران ،خُرداد  .)5493اين نرخ تورم مختص دوره فعلي نيسك و در
دهههاي گذشته به صورت مرتب تكرار شده اسك .نگاهي به آمارهاي چند دهه اخير
نشان مي دهد گراني و تورم به واقعيتي جدايي ناپذير از اقتصاد ايران تبديل شده اسك.
دولكها ،نهادهاي مالي ،شرككها ،سرمايهگذاران و شهروندان از تورم تمثير
مي پذيرند .در اين ميان كساني كه در طبقات پايين قرار دارند و يا در سنين بات و
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بازنشستگي هستند ،بيش از ديگران اثرات تورم را بر زندگي روزمره خود احسا
مي كنند .بازنشستگان و سالمندان ،به دليل عدم توان و فرصك جبران فشارهاي ناشي از
تورم و گراني و همچنين افزايش هزينههاي درماني و رفاهي ،تاثيرات منفي تورم را
بيشتر تهربه ميكنند .بنابراين هرچند تورم و گراني همه گروههاي اجتماعي را متمثر
مي كند ،اما بازنشستگان در اين ميان آسيب پذيرترند .تورم رابطه متقابل ميان دو نسل در
جامعه را هم تغيير ميدهد و به نسل جوان نوعي برتري بر نسل قديمي ميبخشد.
اقتصاددانان از مدتها قبل اين نكته را گوشزد كرده بودند كه تورم به خصوص بيشتر
به سالمندان جامعه آسيب مي زند ،و نميتوانند پا به پاي تورم درآمدشان را افزايش
دهند.
در فضاي تورمي تمام صفات مثبك مسنترها كمكم تبديل به مشكل ميشود
محافظه كاري و سنك گرايي باعث ميشود واكنش نشان دادن به شرايط متغير اقتصادي
غير ممكن شود .عالوه بر تمام آثار اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و حتي روانشناختي
تورم ،تورم باعث كاهش حس ادراک واقعيك ميشود .در دنياي تورمي واقعيك كمكم
تقليل پيدا ميكند (كانتور و كاكس .)242:5492 ،تورم بر همه به ي

شكل اثر

نميگذارد و اصوتز قادر به چنين كاري نيسك .عدهاي بيش از ديگران زيان ميبينند.
تورم معموتز درصد ماليات باتتري را بر فقرا در مقايسه با ثروتمندان وضع ميكند،
چون آنها ابزارهاي يكساني براي محافظك از خود با استفاده از خريد بور

بازانه

سهام ندارند (هازليك.)452:5495 ،
تحقيقات زيادي بويژه با رويكرد اقتصادي در مورد تورم انهام شده اسك
(Kamber & Wong, 2018؛ et al, 2017 Auer؛ Hattori et al, 2016؛ كميهاني و
همكاران5494 ،؛ جعفري صميمي و حنهري5433 ،؛ نيكواقبال .)5433 ،اما جنبههاي
اجتماعي تورم و مطالعه تورم از نگاه خود كنشگران درگير در شرايط تورمي از مباحث
جديد اسك .در اين پژوهش قصد داريم تا با رويكردي كيفي و نگاهي جامعه شناسانه،
تهربه و تفسير بازنشستگان از تورم را از نگاه خود آنها كه يكي از قشرهاي آسيب پذير
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در زمان تورم و فشار اقتصادي هستند ،توصيف كنيم .بنابراين هدف ما در اين پژوهش
فهم تهربه بازنشستگان از زندگي در تورم اقتصادي اسك .ضرورت انتخاب
بازنشستگان به عنوان جامعه آماري و مشاركك كنندگان اين پژوهش ضعف و آسيبي
اسك كه عدم تطابي درآمدها و هزينههاي ناشي از تورم بر اين قشر گذاشته اسك .از
جمله سواتتي كه در اين پژوهش دنبال كرديم عبارتند از :بازنشستگان تورم و گراني را
چگونه درک و تفسير ميكنند؟ تورم در زندگي آنان چه معنا و اثراتي دارد؟ چگونه با
تورم مواجه شدهاند؟

پیشینه پژوهش
تحقيقات زيادي در رابطه با تورم توسط متخصصان اقتصاد انهام شده اسك .اما با نگاه
جامعه شناختي كمتر به اين موضوع پرداخته شده اسك .دستهاي از اين تحقيقات در
مورد تورم با نگاه اقتصادي تاثيرات جهاني را بر روند تورم و عوامل تورم بررسي
كردهاند (Kamber & Wong, 2018؛  .)Cochrane, 2017برخي نيز به تمثير مبادتت
تهاري بر بان هاي مركزي در هنگام مديريك تورم ( ،)Auer et al, 2017پايداري نرخ
تورم و عوامل و پيامدهاي آن (Chan et al, 2018؛ Hattori et al 2016؛ Benigno et

al, 2016؛ Mumtaz & Surico, 2012؛Tillman, 2012؛ )Conrad & Eife, 2012
عوامل اقتصادي و سياسكهاي پولي ،كاهش تورم و علل و عوامل آن مبني بر
سياسكهاي بانكداري و نظريات پولي و اقتصادي پرداختهاند (Zhang, 2011؛ Bick,

2010؛ orio & Filrado, 2007B؛ ابونوري و همكاران5494 ،؛ جفره و همكاران،)5495 ،
برخي تحقيقات نيز نشان دادهاند كه تورم در ايران مبني بر انتظارات تورمي هستند و تورم
ت

عاملي نيسك (باجالن و همكاران5492 ،؛ ختايي و سيفي پور5492 ،؛ گلمرادي و

انهم شعاع5492 ،؛ كميهاني و همكاران5494 ،؛ عظيمي و همكاران5494 ،؛ جعفري
صميمي و حنهري5433 ،؛ نيكواقبال5433 ،؛ حسيني و محتشمي5432 ،؛ بختياري،
.)5432
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تحقيقات اندكي نيز با رويكرد اجتماعي تورم را مورد بررسي قرار دادهاند
(طهرانچيان و همكاران .)5494 ،تمركز بر امكان كاهش تورم و اهميك جهاني سازي بر
پويايي تورم نيز مورد توجه برخي محققان بوده اسك (et al, 2017 Auer؛ & Bianchi

Civelli, 2015؛ Kearns, 2016؛ آل عمرانها ،5492 ،طيب نيا و زنديه .)5433 ،مرور
گذرايي بر مطالعات انهام شده در كشورهاي مختلف نشان ميدهد تورم عمدتاز ي
پديده اقتصادي و پولي در نظر گرفته شده و كمتر مورد توجه جامعه شناسان و محققان
اجتماعي بوده اسك .اين در حالي اسك كه تورم ،هم از عوامل غيراقتصادي (اجتماعي،
سياسي و فرهنگي) اثر ميپذيرد و هم ،پيامدهاي اجتماعي مهمي دارد .تورم بر نرخ
بيكاري ،طالق ،آسيبهاي اجتماعي و زندگي روزمره افراد اثر ميگذارد و بسياري از
نهادهاي اجتماعي را نيز تحك تمثير قرار ميدهد.

چارچوب مفهومي
تحقيي حاضر ي

تحقيي كيفي اسك و از همين رو نظريههاي موجود را عمدتاز با

هدف اشنايي مفهومي و حساسيك نظري بصورت مختصر مرور كرديم .نظريههاي
ا قتصادي متعددي وجود دارند كه تورم را از دريچه عوامل اقتصادي ،پولي ،عرضه و
تقاضا و غيره تبيين كردهاند  .جامعه شناسان نيز به ندرت به اين پديده پرداختهاند .در
ميان حوزههاي مختلف جامعه شناسي ،در دهههاي اخير جامعه شناسي اقتصادي بيشتر
به پديدههاي اقتصادي توجه كرده اسك .البته جامعه شناسان كالسي

تاكنون همواره

مفاهيم و فرايندهاي اقتصادي را مد نظر داشتند و براي تحليل جامعه مدرن ،از
ويژگيها و مفاهيم اقتصادي استفاده ميكردند.
گلدتروپ ،موضوع تورم را به اقتصاد بازار سرمايهداري ربط ميدهد .وي معتقد
اسك بصورت تاريخي ارزيابي اقتصاددانان و جامعه شناسان از اقتصاد بازار سرمايهداري
متفاوت اسك .اقتصاددانان تمايل دارند اقتصاد بازار را داراي تمايل ذاتي به ثبات در
نظر گيرند ،اما جامعه شناسان بيشتر بر بي ثباتي و پيامدهاي بي ثبات كننده اقتصاد بازار

سازه فقر شهري :تجربه مردمنگارانه اتوبیوگرافیك ...

33

بر جامعه تمكيد دارند .براي جامعه شناسان ،تورم در اقتصاد بازار ،نشانگاني (سندروم)
از تفكي

و تقسيمهاي اجتماعي اسك كه توسط اقتصاد بازار ايهاد شده اسك .از اين

رو براي جامعه شناسان اثري كه بر ساختارها و فرايندهاي اجتماعي ميگذارد ،مهم
اسك .از نظر گلدتروپ تورم ريشه در تغيير شكل قشربندي جوامع سرمايهداري دارد و
نشان دهنده اين اسك كه تضاد بين گروههاي و قشرهاي اجتماعي عمييتر شده اسك.
در اين شرايط قشرهاي كمتر برخوردار تمايل به رهايي از محدوديكها و دنبال كردن
منافع خود دارند (.)Goldthrope, 1978: 195
پوتني و گرانووتر براي تمكيد بر اهميك نقش بستر و عوامل اجتماعي در كنشها
و فرايندهاي اقتصادي ،از مفهوم ح
 .)5492ح

شدگي استفاده كردهاند (سوئدبرگ و گرانووتر،

شدگي به معناي احاطه شدن كنشهاي اقتصادي در شرايط اجتماعي و

فرهنگي اسك .پوتني در برابر مفهوم ح

شدگي ،از مفهوم ف

شدگي استفاده ميكند

و آن را مربوط به شرايطي ميداند كه كنشهاي اقتصادي تحك تسلط اقتدار اجتماعي
يا غيراقتصادي نباشند .در چنين شرايطي كنشهاي اقتصادي به كنشهاي تخريبي تبديل
ميشوند .براسا

اين مفهوم ميتوان گفك ناپايداري ،فشار و تورم اقتصادي ميتوانند

يكي از مهمترين شرايط زمينهساز ف

شدگي و رها شدن كنشها و پديدههاي

اقتصادي از ساخك اجتماعي باشند .از نظر پوتني ،سرمايهداري موجب شده كه به
جاي اينكه جامعه بر اقتصاد حاكم باشد ،اقتصاد بر جامعه حاكم اسك .به جاي اينكه
نظام اقتصادي در روابط اجتماعي ح

شوند ،اين روابطاند كه در نظام اقتصادي ح

شدهاند (سوئدبرگ و گرانووتر.)559 :5492 ،
پوتني استدتل ميكند كه اقتصاد بازار با جدايي از ساير نهادهاي اجتماعي ،تمايل
دارد كه بر آن نهادها مسلط شود .اگر اقتصاد بازار بدون نظارت بماند ،در ساير نهادها
نفوذ كرده و ايهاد مزاحمك ميكند .زماني كه بازار خود تنظيم كننده ميشود بهاي
اينكه نظام اقتصادي در روابط اجتماعي جاي داده شود ،روابط اجتماعي در نظام
اقتصادي جاي مي گيرد .از نظر پوتني ،در چنين وضعيتي ،اقتصاد تمثير عميقي بر
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فرهنگ مي گذارد .زبان بازار بر زندگي اجتماعي حاكم ميشود و بر اين اسا

تمكيد

زيادي بر انگيزههاي اقتصادي در فرهنگ صورت ميگيرد (.)Bernburg, 2002: 734
بورديو نيز معتقد اسك اقتصاد را ميتوان ي

ميدان مفهوم پردازي در نظر گرفك.

يعني به مثابه ساختار روابط واقعي و پويا ،هر ميدان منطي و منفعك و عالقه خاص
خود را دارد .كنشگران فردي در ميدان اقتصادي عادات اقتصادي را با خود ميآورند كه
كنشهاي آينده را با كنشهاي گذشته مرتبط ميكند .بر اسا
كه كنشگر را براي شركك در ي

نظر بورديو منفعك اسك

ميدان هدايك ميكند .بر اسا

نظر بورديو منفعك

اسك كه آنها وجود دارد و كنشگر را به مشاركك ميكشاند و قانع ميكند كه بازي
ارز

بازي كردن را دارد و اينكه منفعك سهم ايهاد ميكند و از اين طريي اسك كه

ارز

پيگيري را دارد (سوئدبرگ .)5492 ،بنابر نظرية بورديو افراد در ميدان اقتصادي

امروزه بر اسا

منفعك عمل ميكنند .نظرية زيسك جهان هابرما

نظريه پرداز حائز

اهميك ديگري اسك كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اسك.
زيسك جهان به حوزه اي از رفتار اشاره دارد كه در آن هماهنگي ميان كنشگران و
نظم و قاعده از طريي باورها و ارز هاي مشترک حاصل ميشود .در زيسك جهان
انسانها براي ساختن هويكها ،مذاكره درباره تعريف موقعيكها ،هماهنگ كردن
كنشها و ايهاد انسهام اجتماعي ،از رسوم و سنكهاي فرهنگي كم

ميگيرند .زيسك

جهان نه تنها مستلزم معاني مشترک كه نيازمند استراتژيهايي براي هماهنگ كردن منابع
و كنترل نيروهاي طبيعي و اجتماعي اسك .در زيسك جهان رويكرد كنش به سمك
درک متقابل اسك .هابرما

از استعمار زيسك جهان سخن ميگويد .او عقالنيك

علمي-فني-اداري و نخبگاني را مهسم ميكرد كه كنترل زندگي روزمره را در اختيار
دارند (سيدمن .)522:5432 ،در وضعيك اقتصادي جامعة امروز و شرايط تورمي ،مطابي
با نظرية هابرما

ميتوان استعمار زيسك جهان يا به عبارتي استعمار زندگي روزمره

افراد را توسط سيستم يا همان نظام اجتماعي مشاهده كرد .قواعد و هنهارهايي كه
توسط نظام اجتماعي تهويز ميشوند و بر زندگي روزانة افراد سيطره مييابند.
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مفهوم زيسكجهان از نظر شوتس ،چارچوبهاي فرهنگي و از پيش تعيين شده
زندگي اجتماعي و تمثير آن بر افكار و كنشهاي كنشگران را در برمي گيرد .شوتس
بيشتر از همه به الگوهاي اعتقادي و كرداري كه فرهنگ تهويزشان ميكند و از طريي
اجتماعي انتقال مييابند عالقهمند بود .چارچوبهاي فرهنگي كه از بيرون بر ما تحميل
ميشوند ،ساخك فردي و جاري ،واقعيك را در بر نميگيرد ،بلكه در جهك مقيد
ساختن كنشگران و اعمال محدوديكهايي بر رفتار روزانهشان عمل ميكند .اين
چارچوب ،مسيرهاي كنش از پيش آماده شده ،راه حلهاي مسائل و تفسيرهايي از
جهان اجتماعي و نظاير آن ،را در اختيار كنشگران ميگذارد و كنشگران در موقعيكهاي
غيرترديدآميز گرايش به اين دارند كه به الگوهاي واكنش عادتي توسل جويند (ريتزر،
.)424:5422
در مهموع مي توان گفك با توجه به شرايط فعلي حاكم بر جامعه و سيطره و
حاكم بودن اقتصاد بر جامعه و اقتدار پولي و اقتصادي شكل گرفته در جامعه كه از
قدرت و نفوذ كامل برخوردارند و همچنين با توجه به نقش پررنگ ميدان اقتصادي و
گره خوردن منافع افراد در ميدان اقتصادي و تسلط و اقتدار كامل آن و نفوذ بر كلية
ابعاد زندگي اشخاص و هدايك و عمل افراد بر اسا

مؤلفهها و گزارههاي تعيين شده،

شاهد شكلگيري كنش هاي اقتصادي خاصي هستيم كه مهمترين پيامد اين ميدان
اقتصادي و قدرت آن و همچنين كنشهاي اقتصادي متمثر از آن ،ايهاد تورم و افزايش
روزافزون آن ميباشد.

روش پژوهش
رويكرد استفاده شده در اين پژوهش رويكرد كيفي و رو

اجراي آن نظريه دادهبنياد

برساخكگرا ( ) Charmaz, 2006اسك .چارمز در رويكرد خود از نظريه داده بنياد ،بر
ارائه ي

پرتره تفسيري از جهان مورد مطالعه تمكيد دارد .بنابراين در اين رويكرد تفسير
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مشاركك كنندگان داراي اهيمك اسك .مشاركك كنندگان شامل  44نفر از مردان
بازنشسته  22-32ساله ساكن در شهر اصفهان هستند .نمونهگيري مبتني بر نمونهگيري
هدفمند از نوع گلوله برفي اسك .يعني موردهايي را به صورت هدفمند انتخاب كرديم
كه در حيطه موضوع ما آگاهي داشته و درگير باشند .از همين رو مالک ورود مشاركك
كنندگان به نمونه تحقيي ،بازنشسته بودن و تمايل به همكاري در فرايند مصاحبهها بود.
در ابتدا ي

مشاركك كننده از طريي مراجعه به كانون بازنشستگان شناسايي شد و بعد

از جلب رضايك قرار همكاري تعيين شد و سذس در مراحل بعد هر مشاركك كننده،
مشاركك كننده بعدي را معرفي مي كرد .عالوه بر اين چند مورد نيز بحث گروهي
انعطاف پذيري با بازنشستگان در يكي از پارکهاي شهر داشتيم.
تال

شد تا از بازنشستگان در سنين مختلف و با دورههاي بازنشستگي و

درآمدهاي متفاوت نمونهها انتخاب شوند .نمونهگيري را تا زمان تكراري شدن حرفها و
رسيدن به اشباع ادامه داديم .زماني كه به اطمينان رسيديم ديگر حرف جديدي مطرح
نميشود و امكان ساخك مفهوم تازهاي نيسك ،مصاحبهها قطع شد .از جمله سواتتي
كه در طي مصاحبه مطرح كرديم عبارتاند از اينكه :اين روزها با گراني و تورم چه
مي كنيد؟ نظر شما در مورد گراني اجنا

و خدمات چيسك؟ در شرايط گراني اجنا

چگونه سعي مي كنيد زندگي را اداره كنيد؟ گراني چه اثراتي در زندگي شما و
خانوادهتان داشته؟ .اين سؤاتت اوليه و كلي ،دستمايه گفتگويي دوطرفه بين ما و
مشاركك كننده بود و در هر مورد تفسير و تهربه فرد را ميشنيديم و يادداشك بر
ميداشتيم .بنابراين ميتوان گفك از رو

مصاحبه نيمهساختاريافته براي گردآوري

دادهها استفاده شد ،كه با كسب اجازه از مشاركككنندگان ،مصاحبهها ضبط ميشد .هر
مصاحبهها بسته به عالقه و كيفيك پاسخهاي مشاركككنندگان بين  42دقيقه تا 5
ساعك و  42دقيقه طول مي كشيد .در جدول زير ويژگيهاي مشاركك كنندگان آمده
اسك.
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جدول  -9مشخصات مشاركت كنندگان
سن

درآمد (ريال)

سازمان بازنشستگي

 4(22-22نفر)

 55(42222222-42222222نفر)

وزارت نيرو ( 4نفر)

 2(22-22نفر)

 2(42222222-22222222نفر)

 54(22-22نفر)

 2(22222222-22222222نفر)

شركك نفك ( 2نفر)

 3(22-22نفر)

 2(22222222-22222222نفر)

تممين اجتماعي ( 2نفر)

 4(22-22نفر)

 4( 22222222-22222222نفر)

ارتش ( 2نفر)

 4(22-32نفر)

 5(22222222-32222222نفر)

ذوب آهن ( 4نفر)

 32222222و باتتر (ا نفر)

آزاد ( 2نفر)

آموز

داده هاي به دسك آمده از طريي مصاحبه را با تكني

و پرور

( 2نفر)

كدگذاري نظري (استراو

و كوربين )5439 ،تهزيه و تحليل كرديم در اين تكني  ،دادهها در سه نوع باز ،محوري
و گزينشي مورد تحليل قرار ميگيرند .در واقع اسا
براسا

اين نوع كدگذاري ساخك مفاهيم

داده هاي حاصل از مصاحبه و مشاهده اسك .در اين پژوهش ابتدا دادههاي

حاصل از مصاحبهها را به متن تبديل كرديم و بعد از تقطيع متن ،به هر بخش با معنا از
گفتههاي مشاركككنندگان ،ي

مفهوم الصاق كرديم .اين مرحله همان كدگذاري باز

اسك و در طي آن تعداد  422مفهوم ساختيم .در مرحله بعد ،مفاهيم برساخته اوليه كه
از نظر معنا به يكديگر نزدي

بودند را در هم تلفيي كرديم و ي

مفهوم انتزاعيتر به

آن داديم و از اين طريي مقولههاي اصلي تحقيي شكل گرفك .در اين نوع كدگذاري
ابعاد هر مفهوم و ربط بين آنها را مشخص كرديم .در مرحله توسعه مقولهها با توجه به
كدهاي تكرار شونده ،كل اطالعات در قالب  2مقوله اصلي دسته بندي شد .نهايتاز در
مرحله كدگذاري گزينشي ،مقوله نهايي تحقيي كه برآيندي از مقولهها و مفاهيم برساخته
تحقيي اسك را ساختيم .اين مقوله (تنگناي زيسك جهان سالمندي) نمايندگي كننده
معناي اصلي حاكم بر پديده اصلي تحقيي ما ،يعني تورم براي بازنشستگان اسك.
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اعتبارپذیري :براي دستيابي به اعتبارپذيري ،نخسك تكني

كنترل توسط اعضاء را

بكار برديم به اين معنا كه بعد از تحليل يافتهها از مشاركككنندگان خواستيم تا يافتهها
را ارزيابي كرده و در مورد صحك آن نظر دهند و سذس از كنترل توسط همتايان علمي
و خبره در مورد موضوع مورد بررسي استفاده كرديم .همچنين براي اطمينان از منابع
داده خام و كنترل آن ،مصاحبهها ضبط و تايپ شده ،فهرسك مصاحبهشوندگان تهيه
شده و كليه فرايند تحليل دادهها تايپ و ذخيره شده اسك.
مالحظات اخالقي :در فرايند گردآوري و تحليل و گزار

يافتهها سه اصل

اخالقي مهم در تحقيقات اجتماعي (آگاهي ،رضايك ،رازداري) را در نظر داشتيم و
رعايك كرديم .قبل از انهام مصاحبه ،هدف و موضوع تحقيي را براي مشاركك كنندگان
توضيح داديم و سذس با جلب رضايك بازنشستگان ،مصاحبه انهام شد .ضمن اينكه به
دليل حساسيك موضوع مصاحبهها و اسامي كامالز محرمانه و تنها نزد نويسندگان قرار
گرفك و در حين مصاحبه و گفتگو منزلك مشاركك كنندگان رعايك شد.

یافتهها
دادهاي به دسك آمده از مصاحبههاي نيمه ساختاريافته با بازنشستگان در قالب مفاهيم
ومقولههاي اصلي تدوين شد .در فرايند تحليل اين دادهها  2مقوله اصلي به دسك آمد
كه به تفكي

به همراه مفاهيم (مقولههاي فرعي) در جدول زير آمده اسك.
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جدول  -7مفاهیم و مقولههاي برساخته از مصاحبهها

مقوله

مفاهیم
ناتواني در رفتن مسافرت ،مشكل در تممين مخارج درماني ،حذف ريخك و
پا  ،مراعات در مصرف انرژي ،نداشتن تفريح ،در صف قرار دادن نيازها،
محدوديك در انتخابها ،افزايش درمان خانگي ،نابرابري هزينه و درآمد،
ناهمخواني تورم و حقوق ،بي ارز

سازگاري معیشتي

شدن درآمدها ،فقير شدن بيشتر،

هزينههاي بات ،توزيع نابرابر درآمدها
ناتواني در برآوردن انتظارات فرزندان ،ناتواني در حل مشكالت فرزندان ،عدم
امكان كم

به فرزندان ،كم كردن ماهيانه فرزندان ،حذف كال هاي

آموزشي فرزندان ،مشكل پرداخك شهريه دانشگاه ،مشكل تممين جهيزيه،
شرمنده شدن برابر فرزندان ،محتاج فرزندان شدن ،نگراني در مورد

كاهش توان حمایت
از فرزندان

خوشبختي فرزند ،نگران آينده فرزند ،عدم توانايي هزينه براي نوهها و حذف
قهرماني پدر
توقعات باتي فرزندان ،عدم درک فرزندان ،بيكاري فرزندان ،منتظر ارث پدر
بودن ،بي توجهي فرزند به توان پدر ،توقع اشتغال مهدد پدر ،بازخواسك
پدر ،راحك طلبي فرزندان ،دشنام و ناسزا به پدر ،محكوم كردن پدر ،زير
سؤال بردن زحمات پدر ،قدرناشناسي ،از بين رفتن حرمكها ،منفعك طلبي

دشواري انتظارات
فرزندان

فرزندان ،كاهش كنترل خانواده و بي پروا شدن فرزندان
افزايش فكر و خيال ،غرق شدن در تنهايي ،افزايش تنش ،اضطراب ،افزايش
غصه ،افزايش حرص و جو  ،احسا

سرخوردگي ،افسردگي ،احسا

درماندگي ،خستگي ،طاقك فرسايي ،بهك زدگي ،ناچاري در ساز ،

فرسایش رواني

پرخاشگري ،فحاشي ،زير سؤال رفتن شرافك ،بيماري روحي ،اختالتت
رواني ،كم شدن صبر و حوصله ،كاهش انرژي ،كاهش نشاط ،گوشه گير
شدن ،خلوت گزيني و آشفتگي ذهني
ههوم مردم درگراني ،تصميمات نسنهيده ،واكنشهاي آني ،برخوردهاي بدون
فكر ،چند دستگي مردم ،كنشهاي نادرسك ،عدم همبستگي ،تنها به فكر خود
بودن ،بي تفاوتي ،عدم مشارككهاي دوستانه ،نبود همرنگي ،عادت به صف
ايستادن ،عادي پنداري ،رفتارهاي تصنعي ،مصرف گرايي ،نبود حس برادري،
بي توجهي به آينده ،تر

از گراني بيشتر و سود طبقات بات در تورم،

كاهش همبستگي
اخالقي
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كاهش ديدارهاي فاميلي ،بسته شدن درهاي خانه ،ديدارهاي ساليانه ،كم كردن
حضور در مراسم ،سخك شدن دعوت از مهمان ،پذيرايي محدود ،حذف محدودسازي تعامالت
تهمالت ،حذف سفرههاي رنگين ،دورهمي هاي سراسر ناله ،افزايش فاصله
و دوري ،شكاف در روابط ،مصنوعي شدن روابط ،محبكهاي تصنعي ،فرار
از مهمان ،كمرنگ شدن تعارفات ،سرد شدن روابط ،سسك شدن پيوندها و
پوچ شدن پيوندها
سسك شدن ايمان ،آسان گيري ديني در فرزندان ،حسرت گذشته ،بي انصافي
در قيمكها ،ضعف همدلي ،كاهش درستكاري ،افزايش اعتياد ،دزدي ،عدم
تعهد ،تضعيف اخالق مداري ،خش

فرسایش هنجاري

شدن عواطف ،سرگرداني ،طالق،

افزايش رفتارهاي نابهنهار ،زير پا گذاشتن عرف ،پيمان شكني ،افزايش نزول،
رواج بيرحمي ،هنهارشكني و دور زدن قانون

سازگاري معیشتي
بر اسا

ديدگاه اغلب مشاركك كنندگان ،بين درآمدها و هزينههاي زندگي آنها

هماهنگي وجود ندارد و از همين رو تال

ميكنند به شيوههاي مختلفي معيشك خود

را تممين و با شرايط فشار گراني و تورم سازگار كنند .آنها تال

ميكنند هزينههاي

اضافي را حذف كنند ،فقط به نيازهاي اساسي فكر كنند و در اين مسير تفريح و فراغك
را كمرنگ ميكنند .اين ها در واقع سازوكاري براي سازگاري معا

و تطبيي خود با

شرايط تورمي اسك .آنها ناهماهنگي بين درآمد و هزينه زندگي روزمره را درک
ميكنند و از آن به عنوان ي

چالش جدي در سالهاي پايان عمر ياد ميكنند .مشاركك

كننده شماره  25( 2ساله و بازنشسته آموز

و پرور ) ميگويد:

«حقوقا خيلي پايينه .اخه با ماهي  4322با اينهمه نوه و بچه چـه جـوري ميشـه
زندگي كرد؟ اينقدر پول برامون كـم ميمونـه كـه نميتـونيم  222تـومن بـذاريم
جيبمون با خانمم بريم خونه يكي از بچهها شهرستان .زورمـون نميرسـه خونـه
بچمون بريم اينقدر درآمدها پايينه و قيمكها بات وحشتناک زياد شده».
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بنابر گفته هاي مشاركك كنندگان ،حتي امكان مسافرت و داشتن حداقل رفاه نسبي
را نيز براي ي

بازنشسته ايهاد نكردهاند .مشاركك كننده شماره  23( 55ساله و

بازنشسته تممين اجتماعي) ميگويد:
«حقوق من ماهي  2 ،4922تا بچه دارم  ،2تا نوه شما ببين ميشه زنـدگي كـرد،
خونه ام ندارم مستاجرم ،هيچي از حقوقم نميمونه .اتن  2ماه پيش دكتر به مـن
گفك بيا چشمك و عمل كن آب آورده پـول نـدارم پـول نيسـك تـو خـورد و
خوراک زندگيمونم مونديم نميتونيم يه چيز كوچي

واسه بچه هام بخريم»

با توجه به اظهارات مشاركك كنندگان ،كمي درآمد در كنار فشار مالي ناشي از
گراني ،موجب حذف بسياري از بريز و بذا

ها نيز شده اسك .اين واقعيك قابل انكار

نيسك كه صرفه جويي ،پرهيز از اسراف و ولخرجي و كنترل هزينهها ،در سطوح
مختلف قابل مالحظه اسك .اين شايد يكي از مهمترين پيامدهاي تورم در سطوح خُرد
و كالن اسك .تورم جامعهاي را كه عادت به عدم كنترل هزينهها و اسراف كرده ،وادار
به صرفه جويي و هزينه منطقي و عقالني ميكند .اين ميتواند نشان دهنده سازگاري
فعال با شرايط تورمي از سوي جامعه باشد.
كاهش توان حمایت از فرزندان
يكي از مهمترين مؤلفههاي هويك بخش زندگي فردي و اجتماعي والدين،
حمايك از فرزندان و ايفاي نقش به عنوان تكيهگاه فرزندان اسك .اين مؤلفه در فرهنگ
ايراني ي

انتظار و نقش دوسويه اسك كه والدين و فرزندان آن را در ذهن و زندگي

روزمره دنبال ميكنند .اين مؤلفه براي پدر ايراني به شكل برجستهتري وجود دارد.
انتظار از خويشتن براي حمايك از فرزندان و در عين حال ناتواني مالي براي ايفاي اين
نقش ،از بازنشست گان مشاركك كننده در اين مطالعه به تكرار شنيده شد .از نظر آنها در
شرايط تورمي وضعيك اقتصادي خانوادهها دچار نوسان شده اسك و از توان حمايتي
آنان كاسته شده اسك .مواجه شدن با فشار اقتصادي ،قدرت و توان حمايتي پدران را
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به شدت كاهش داده اسك و آنها ديگر قدرت حمايتي سابي را ندارند .مشاركك كننده
شماره  24( 4ساله و بازنشسته تممين اجتماعي) ميگويد:
«من ماهي دوميليون و هفتصد هزار تومن حقوق ميگيرم ،تو اين تورم بـا ايـن
حقوق چه جوري ميشه پشتيبان بچهها بود .من دو تا نوه دارم اينقـدر خهالـك
ميكشم اينارو ميبرم بيرون .حتي يه شـهربازي بخـوام ببـرم بايـد حـداقل 22
تومن داشته باشم ،ندارم ،اينقدر شرمنده ميشم كه اينارو ميبرم بيرون و هيچـي
نمي تونم بخرم براشون ،خود دخترم كم مياره مياد ميگه ،بابا پول نـدارم بهـش
كم

كنم نميتونم برم دو تا مرغي يـه گوشـتي چيـزي بخـرم واسشـون .اخـه

قدرتم نميرسه با اين قيمتا».

پدري كه تا پيش از تورم فرزندان خود را بعد از ازدواج نيز در حمايك خود داشك
حال تورم و چالشهاي اقتصادي توان او را براي ادامه حمايك خود از فرزندانش سسك
كرده اسك .مشاركك كننده شماره  22( 2ساله و بازنشسته شركك نفك) ميگويد:
«من دو تا پسر دارم سه تا دختر كه هيچ كدوم ازدواج نكردن .همشون تحصيل
كردن ليسانس و فوق ليسانس ولي كار نيسك از كها بيارم جهاز بدم ،من ماهي
 2222حقوق ميگيرم خونهام ندارم ،پسرامم بيكارن ،تو خونه نمـي تـونم هـيچ
قدمي براشون بردارم نميتونم كاري براشون انهام بدم ،باز قبالز سـعي مـيكـردم
هر چي ميخوان كم و بيش بخرم براشون ،ديگه اين چند ساله همـونم نميتـونم
بخرم ،نه ازدستم برمياد شغلي براشون راه بندازم نه بخوام كم

كنم زن بگيرن،

فقط همون خرج خورد و خوراک كه به زور بر ميام».

كاهش توان پدر از ي

طرف و انتظارات و خواستههاي تحقي نيافتة فرزندان از

طرف ديگر ،اسباب دوري و تنش را در خانواده ايهاد ميكند .ميتوان گفك يكي از
مهمترين آسيب هاي كاهش توان حمايك از فرزندان كه در نتيهة تورم شكل گرفته و
توسعه مي يابد ،افزايش شكاف بين فرزندان و والدين ميباشد .هر چه تورم گستردهتر
ميشود اين شكاف بين والدين و فرزندان بيشتر شده و وسعك مييابد تا جايي كه
ممكن اسك فرزندان نسبك به والدين خود خصوصاز پدر منفعل شوند.
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دشواري انتظارات فرزندان
مشاركك كنندگان از فشارهايي كه از جانب فرزندانشان بر آنها وارد ميشود
معترض بوده و اعتقاد داشتند شرايط تورمي خواستهها و نيازهاي جوانان را افزايش داده
و توقعات آنها از پدر و خانواده بيشتر از توان آنان اسك و همين انتظارات از جانب
فرزندانشان تحمل زندگي را براي آنها سخك كرده اسك .تورم فزاينده توان و قدرت
بازنشستگان را محدود ساخته اسك و عدم درک فرزندان و افزايش سطح توقعات آنها
و زير فشار قرا ر دادن پدر ،زندگي در شرايط تورمي را براي پدران بازنشسته سخكتر
كرده اسك .توقع فراهم نمودن زندگي راحك و به دور از زحمك توسط پدر از جانب
فرزندان دغدغهها و چالش هاي پدران بازنشسته را افزايش داده اسك .مشاركك كننده
شماره  22( 45ساله و بازنشسته شركك نفك) ميگويد:
«بچه هاي اتن خيلي پر توقع شدن ،پسرم صبح از خواب بيـدار ميشـه ميخـواد
صبحانها

تخم مر باشه گردو باشه خامه باشه مربا باشه ميخـواد كامـل همـه

چي اْكي باشه ،دركم نميكنن چقدر گرونيه نميفهمن تورم چقدر زياد شده فقط
ميخوان تا يه چيزيام ميگي ميگن ميخواستين بچه نيارين .پسره  42سالشـه تـو
خونه بيكاره من بگم ندارم ميگه برو دوباره كار كن به من ميگه بابا برو يـه جـا
سر كار ،من اتن رو تاكسيام دارم كار ميكنم ،چيكار كنم».

مقايسهها و چشم و همچشميها در جامعة امروز ،بر انتظارات و خواستههاي
فرزندان از پدر افزوده اسك و اين درخواسكها براي پدر فشار مضاعفي را ايهاد كرده
و تحمل و رنهش وضعيك طاقك فرساي تورمي را براي آنها چندين برابر نموده اسك.
مشاركك كننده شماره  25( 42ساله و بازنشسته وزارت نيرو) ميگويد:
«من يه خونه وياليي دارم دو تا پسر دارم ازدواج كردن چند روز پـيش اومـدن
به من ميگن بابا خونه رو بفرو

برو يه جا كوچي

تا ما خونه بخـريم .گفـتم

يه كم ديگه صبر كنين من چقدر ديگه عمر ميكنم مگه .ميگن اوووه حات ما تا
كي صبر كنيم تو بميري .فقط منتظرن بميري ببينن چقدر پـول بهشـون ميرسـه.
پول كم ميارن پدر مقصره همه بد و بيراهشون به پدر بعد از اينهمه سال سختي
و زحمك آخرشم بايد اينهوري جواب بدن بهك».
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جوانان در شرايط انتظارات بات به سر ميبرند و انتظار دارند پدر و مادر نيازهاي
آنها را با توجه به استانداردهاي روز برآورده كنند .همين امر والدين را در دشواري
انتظارات قرار ميدهد .به عالوه جوانان در شرايط تورمي بر مبناي منافع خود عمل
مي كنند و گاه اين منافع و توجه به آن در تضاد با منافع والدين ميباشد و همين امر
والدين را در نقطه مقابل انتظارات فرزندان قرار ميدهد و فشارهاي متحمل شده بر
والدين را افزايش ميدهد.
فرسایش رواني
فرسايش رواني به اين معناسك كه بازنشستگان مشاركك كننده در اين مطالعه،
خود را از نظر رواني در وضعيتي از اضطراب و استر

در اثر فشارهاي مالي احسا

ميكنند .آنها در صحبكهاي خود مكرر به اينكه آرامش و آسايش رواني و روحي
آنها تحك تمثير قرار گرفته اسك و دچار بي قراري ،كم طاقك شدن و مواردي از اين
دسك شدهاند اشاره كردهاند .مشاركك كنندگان در مواجه شدن با وضعيك سرشار از
و نگراني و واكنش هاي تند و پرخاشگري احسا

استر

مشترک داشتند .آنها بيان

مي كردند تورم و تنگدستي حاصل از آن ،باعث كم حوصله شدن و عصبانيكهاي
مداوم در آنان شده اسك .مشاركك كننده شمار  24( 55ساله و بازنشستة ارتش)
ميگويد:
«من حوصله ندارم تا پسرم ميگه پول بده ميگم ندارم ،سريع دعوام ميشه دو تـا
حرف بهش ميزنم يه دادم ميزنم هـر روز ايـن تـنش و درگيـري و داريـم از
صبح كه چشمامون باز ميشه تا شب ،چون ندارم بدم تحملم كم شده صبرم كم
شده از بس فشار رومه».

تال

براي سازگاري با گراني و تحمل بي پولي آرامش رواني بازنشستگان را

كاهش داده و استر
ساله و بازنشسته آموز

و نگراني را جايگزين كرده اسك .مشاركك كننده شماره 22( 44
و پرور ) ميگويد:

«من ليسانس و معلم بودم  42سال زحمك كشيدم حات با اين حقوق اصـالز يـه
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لحظه نميتونم فكر نكنم و خيالم راحك باشه ،همش دارم غصه ميخورم همش
به خودم فحش ميدم اين زندگي نيسك كه دارم بچههام بايد سختي بكشن دلم
ميخواد همش تنها باشم فرار ميكنم از خونه كه نبينم بچههام و كه غصه اونارو
نبينم ميام تو پارک ميشينم .با اينهمـه تـورم و گرونـي همـش تحـك فشـار و
استر

باشم».

فشار حمل بار مسئوليكهاي زندگي در شرايط تورمي ،بازنشستگان را در بحران
روحي و رنهش دروني سختي قرار داده اسك .غوطه ور شدن آنان در فكر و خيال و
چگونگي مقاومك در اين شرايط ،زندگي و گذران آن را براي آنها با چالش روحي مواجه
كرده اسك .تورم به عنوان ي

عامل ساختاري ،تا درونيترين تيههاي زندگي و ذهن

كنشگران را متمثر ميكند .چنانچه اظهارات بات نشان داد ،مشاركك كنندگان در اثر تورم،
فشار رواني زيادي را متحمل شدهاند .بنا بر نظرية خودكشي اميل دوركيم ،يكي از شرايط
و عواملي كه سبب ايهاد خودكشي در فرد ميگردد بحران اقتصادي اسك .دوركيم معتقد
اسك در صورت فقدان تنظيمات اجتماعي كافي ،انسانها نميتوانند زندگيشان را به
شكلي باثبات و منسهم سامان دهند؛ در نتيهه دچار خودكشي آنومي

ميشوند .در ميان

مشاركك كنندگان بارها جملة آرزو دارم زندگيام تمام شود را شنيدهايم.
كاهش همبستگي اخالقي
از نظر مشاركك كنندگان ،ضعف مسئوليك پذيري شهروندان زمينه تشديد گراني
را فراهم كرده اسك .اغلب مشاركك كنندگان بر رفتارهاي آني و نسنهيده شهروندان و
عدم حس همدلي و همبستگي بين اقشار مختلف جامعه و همچنين نگاه منفعك طلبانه
شهروندان تمكيد داشته و آن را دليلي بر تورم فزاينده ميدانستند .بنابر گفتههاي آنان بي
تفاوتي عموم مردم نسبك به وضعيك يكديگر و تصميمات عهوتنه مزيد علتي بر
گراني بيشتر مي شود .استقبال از گراني و تر

از گراني بيشتر ،به كمبود كاتها و
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افزايش بيش از پيش قيمكها ميانهامد .مشاركك كننده شماره  23( 42ساله و
بازنشسته ذوب آهن) ميگويد:
«مشكل از خود مردم ،خودمونيم كه در حي خودمون ظلم ميكنيم وقتي قبل از
گروني با چند تا شايعه پراكني مردم ههوم ميـارم واسـه خريـد ،خـب معلومـه
جنس گرون تر ميشه خودمون ميريم استقبال كه گرون كنن .بـدون فكـر بـدون
اينكه فكر كنيم بعد عمل كنيم .بدون فكر با هـر شـايعهاي سـريع دويـديم تـو
صف ما حقمونه معلومه هر روز گروني بيشتر ميشه»

وقتي افراد در وضعيك غيرنُرمي [غيرطبيعي] قرار ميگيرند و به عبارتي در تال
و تقال براي تطبيي و سازگاري با شرايط هستند به صورت غيرمنطقي و عهوتنه
تصميمگيري كرده و واكنش نشان مي دهند .در واقع عمل افراد در شرايط خاص
برگرفته از منطي و پشتوانه فكري قوي نيسك و همين امر منهر به گرفتن تصميماتي
اسك كه وضعيك جديد را تقويك كرده و به شدت آن كم

ميكند .مشاركك كننده

شماره  22( 52ساله و بازنشسته آزاد) ميگويد:
«از ماسك كه برماسك ،وقتي مردم دلشون واسـه همـوطن خودشـون نميسـوزه
وقتي بيتفاوت رفتار ميكنن وقتي انبار ميكنن ،ذخيره ميكنن ،جمع ميكنن چـرا
گروني نشه اصن مگه ميشه ما شرايط و فراهم كنيم و گروني نشه .مردم مـا در
حي همديگه رحم و مروت ندارن به فكر هم نيستن به فكر اينن كه خودشـون
مشكلشون حل بشه بقيه هم به اونا مربوط نيسك ،همش دنبال احتكار كـردنن،
تورم و ما خودمون بوجود مياريم خودمون ميخوايم جنس گـرون بشـه ،كسـي
حس مسئوليك پذيري نداره؛ كسي حاضر نيسك نخره تا ارزون بشه»

در شرايط گراني و تورم ،به عنوان ي

عامل ايهاد احسا

نا امني و عدم

اطمينان ،شهروندان به جاي همكاري و همدلي ،سعي در سبقك گرفتن و رقابك با
يكديگر دارند .شايد به زبان جامعه شناسي در اين شرايط بتوان از تضعيف همبستگي
اخالقي سخن گفك .شرايطي كه در آن هنهارهاي اخالقي كنترل كننده رفتار ،ضعيف
ميشود و هر فردي فقط به خود

ميانديشد .نوعي خودخواهي رواج مييابد و
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رفتارهاي مبتني بر هنهار متقابل و ديگرخواهي تضعيف ميشود .در اين شرايط فشار
اقتصادي ،كنشگران اغلب به خودشان فكر ميكنند و پروژه نهات شخصي را دنبال ميكنند.
در حالي كه راه برون رفك از اين شرايط اولويك دادن به همبستگي اخالقي اسك.
فرسایش هنجارها
فشار ساختاري تورم ،در سطح فردي منهر به فشار بر هنهارهاي سازنده جامعه
مي شود .اين تغيير يا كاهش در هنهارها و باورهاي اجتماعي ،به دنبال خود افزايش
كهروي را خواهد داشك .از جمله پيامدهاي منفي تورم اقتصادي ايهاد بي اعتمادي و
بدبيني و بي رحمي افراد نسبك به يكديگر اسك .افرادي كه با سسك شدن اعتقادات و
باورهايشان ،راهبرد سازگاري با شرايط فعلي را نزول دادن پول و سودجويي از وخامك
وضعيك ديگران مي بينند .بر اسا

درک مشاركك كنندگان ،فشار اقتصادي سبب

تضعيف اخالق مداري شده اسك .افراد به دنبال راهي براي نهات از فشار تورم هستند
و حتي با دور زدن قانون و پيمان شكني نيز در تال

براي پيروزي خود هستند.

مشاركك كننده شماره  22( 52ساله و بازنشسته ذوب آهن) ميگويد:
«من واسه عروسي پسرم خيلي زير بار قرض رفتم خيلـي سـختي كشـيديم تـا
عروسي بر پا شد ،واسه عروسي از يكي از نزديكا پول قـرض كـردم  2تـومن،
بعد تا اومدم پس بدم دستم تنگ شده بود طول كشيد؛ طرف خود پول و قبـول
نكرد گفك بايد سود اين  2ماهم بذاري رو

بـدي .اينقـدر تـو وضـعيك اتن

مردم نامرد و فرصك طلب شدن كه كسي به تو فكر نميكنه هـر كـي فقـط بـه
خود

اهميك ميده».

سخك شدن گذران زندگي در شرايط تورمي و همچنين ناامني و بي اعتمادي به
آينده و غيرقابل پيش بيني بودن فشار اقتصادي سبب افزايش خودخواهي در مردم و
همچنين در اولويك قرار دادن خود و خانوادهشان شده اسك .مشاركك كننده شماره 4
( 22ساله و بازنشسته شركك نفك) ميگويد:
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«مردم بي ايمان شدن ،رحم و مروت از بين رفتـه شـرايط خيلـي سـخك شـده
فشار زياده جوونا به فساد افتادن دزدي ميكنن تن فروشي مي كنن كالهبرداري
مي كنن ظلم مي كنن ،من خودم بزرگترين ترسم آينه بچه هام به تباهي نرن يه
وقك فريب نخورن ظلم كنن ،دزدي كنن».

سخك شدن تحقي خواستهها و اهداف در وضعيك فعلي اقتصادي راه را براي
روي آوردن تعدادي از افراد به استفاده از راههاي غيرمشروع مانند :نزول ،دزدي و
كالهبرداري براي رسيدن به خواسته هايشان باز كرده اسك .شرايط تورم فزاينده و
غيرقابل كنترل با ايهاد نوسان و تهديد نگر

در ارز هاي فرهنگي ،پيامدهايي چون

تضعيف روحيه اخالق مداري و همچنين افزايش فردگرايي و فساد به همراه دارد.
محدودسازي تعامالت
يكي از مهمترين پيامدهاي تورم براي بازنشستگان محدودسازي تعامالت آنان
مي باشد .مشاركك كنندگان بيان داشتند فشار اقتصادي و بات بودن هزينه مانع از رفك و
آمدها و دوره همي براي آنها شده اسك .نگراني تممين معيشك و گذران زندگي ،تر
از بي پول شدن و محتاج شدن ،مانع از تعامالت شده اسك .روز به روز مالقاتها و
ديد و بازديدها كمتر و كوچ تر شده تا حدي كه حتي در عيد نوروز نيز بسياري از
ديد و بازديدها فاكتور گرفته شده و تنها به افراد و نزديكان درجة ي

بسنده شده

اسك .مشاركك كننده شماره  24(45ساله و بازنشستة آزاد) ميگويد:
«قبلنا اقوام زنگ مي زدن هر هفته ميومدن نهار و شـام خونـه مـا دور هـم .اتن
چند ماهي يه بار زنگ ميزنن ميگن آگه هستي بعد از شام نيم ساعك بيايـد يـه
چايي بخوريم ببينيمك ،بخدا اينقدر ناراحك ميشم ولي چاره چيه وقتي اينقـدر
گرونيه و نميشه رسوند وقتي هنوز تا ته ماه دو هفته مونده ديگه پـولي نيسـك
چه جوري مهموني بدم»
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محروم شدن از تعامالت و رفك و آمدهاي نزديكان به دليل فشار اقتصادي و
گراني فزاينده و ناتواني در پرداخك هزينهها خود از جمله عواملي ميباشد كه
بازنشستگان را در شرايط روحي نامساعد و فرسايش رواني قرار داده اسك .مشاركك
كننده شماره  29( 52ساله و بازنشسته ارتش) ميگويد:
«سن من ديگه جوري نيسك كه بخوام واسه خـودم تفـريح كـنم و بـرم دنبـال
لذت ،براي من همين كه بچه هام و نوه هام دورم باشن لذت بخشه ،ولـي هـر
روز كه اين تورم بيشتر ميشه هر بار كه ميرم خريد و پالستي

ميوه كمتر ميشه

تعداد مر و گوشك كمتر ميشه چه جوري ميتونم بچه هام و دورم جمع كـنم،
قبالز هر روز پيشم بودن دورم بودن هي كم شد كم شد تا اتن دو هفتهاي يه بار
ميان اونها دوره هم».

محدودسازي تعامالت مانع از تخليه روحي و همچنين ارضاء روحي بازنشستگان
ميشود و از آنهايي كه يكي از لذتهاي دوران سالخوردگي و ميانسالي ديد و بازديدها
و ديدن اعضا خانواده به دور هم ميباشد اين محدودسازي تعامالت سبب افزايش
شكاف نسلي و همچنين افزايش فاصلههاي ارتباطي در بازنشستگان شده اسك.

بحث و نتیجهگیري
در اين مطالعه به دنبال كشف تهربه و فهم بازنشستگان از زندگي در شرايط تورم
اقتصادي بوديم .با  44نفر از بازنشستگان مصاحبه كرديم و دادهها را با رو

كدگذاري

نظري در قالب  2مقوله اصلي سازماندهي كرديم .اين مقولهها در واقع چكيدهاي از
تفسير و تهربه بازنشستگان از تورم اسك .مقولههاي برساخته در مطالعه عبارتاند از:
سازگاري معيشتي ،كاهش توان حمايك از فرزند ،دشواري انتظارات فرزندان ،فرسايش
رواني ،تضعيف همبستگي اخالقي ،محدودسازي تعامالت و فرسايش هنهارها.
جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم ،جهان زير سيطره اقتصاد اسك و از همين رو
تحوتت اقتصادي ،زندگي افراد و گروهها و جوامع را به راحتي تحك تمثير قرار
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ميدهد ،هنهارها را دگرگون ميكند و كنشها و فرايندهاي انساني را متمثر ميسازد.
مروري بر مفاهيم ساخته شده نشان ميدهد كه بازنشستگان مشاركك كننده در اين
تحقيي ،در زندگي روزمره در حال تهربه ي

فشار چندجانبهاند .بخشي از اين فشار

ناشي از واقعيك مالي پديده تورم و گراني اسك كه منهر به ناهماهنگي درآمد-هزينه
بازنشستگان شده اسك .اما عالوه بر اين ،برخي عناصر از زمينه فرهنگي ،تحوتت
هنهاري و اخالقي و انتظارات اجتماعي ،بر اين فشارها افزوده ميشود و زمينه شكل
گيري تنگنا در زندگي روزمره را فراهم ميكند .آنها بخشي از اين تنگنا را ناشي از
فرهنگ مصرفگراي خانواده و فرزندان تفسير ميكنند.
چنانكه در توضيح مقولههاي تحقيي ديديم ،فرزندان همچنان از پدر انتظار
برآورده كردن نيازها را دارند .اين فشار با هنهار حمايك پدر از فرزند تقويك ميشود.
يعني فرهنگ پدرساتر و سنتي ،همچنان اين انتظار را در خود فرد و خانواده ايهاد
كرده اسك كه پدر نقش حمايك كننده را ايفا كند .امروزه شايد بتوان گفك مهمترين
بْ عد حمايك ،حمايك مالي اسك .در شرايط بازنشستگي اين توان به خودي خود كاهش
مييابد .وقتي تورم از راه ميرسد اين ناتواني تشديد ميشود .در كنار اين شرايط ،فشار
اخالقي ناشي از تضعيف همبستگي اخالقي و هنهاري نيز افزوده ميشود .بازنشسته
نوعي زندگي زير فشار روزمره را تهربه ميكند.
اين شرايط را ما در قالب مفهوم «تنگناي زيسك جهان» بازنمايي ميكنيم .در چنين
شرايطي زيسك جهان ،توسط نظام اقتصادي ،اخالقي-فرهنگي و اجتماعي زير فشار و
تنگنا قرار مي گيرد .چنانكه برخي از جامعه شناسان (هابرما ) و پديدارشناسان (شوتز)
به جاي زندگي روزمره از مفهوم زيسك جهان استفاده كردهاند .زيسك جهان چنانكه
پديدارشناسان و جامعه شناسان معاصر گفتهاند ،منبع تعامالت اسك .زيسك جهان،
زندگي روزانه اسك كه مبتني بر درک متقابل اسك .هويكسازي و هويك بخشي
كنشگران در زيسك جهان بر مبناي ارز ها و سنكهاي فرهنگي مشترک حاصل
ميشود .هابرما

نظامهاي اجتماعي شامل اقتصادي ،سياسي و هنهاري -قانوني را از
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ميكند و اين نظامها را الگوهاي ساختارمند و نهادينه شده روابط

بين افراد ميداند كه از طريي رسانه هاي كنترل كننده مانند پول در فرايند كاتيي كردن و
قدرت كه كنش ارزشي -عقالني را به الزامات طبيعك گونه تبديل ميكند ،بر رفتار افراد
بوده و موجب سلطه بر زيسك جهان ميشوند (توحيدفام و حسينيان اميري.)94:5433 ،
نظام (در اينها اقتصاد و فشار تورمي توليد شده در آن) امكان استعمار زيسك
جهان را مييابد و پوياييها و نيازهاي نظام ،زيسك جهان را مورد ههوم قرار ميدهد.
اين شرايط ارتباط آزاد انساني را كه منهر به ايهاد فهم متقابل ميشود ،محدود ميكند؛
بنابراين سرنوشك افراد ،خانوادهها و ارتباطات محلي تابع تصميمات حكومتي يا صنفي
ميشود ( .)Junson, 2008: 411از نظر هابرما

ما بايد كنترل خويش را بر فرايندهاي

اقتصادي از نو برقرار كنيم؛ فرايندهايي كه كنترل آنها بر ما ،بيش از كنترل ما بر آنها
اسك .در نتيهه يكي از موارد قابل مالحظة تهربه زيسته در شرايط تورمي ،تحك كنترل
قرار گرفتن كنشگران اجتماعي توسط پول و قدرت برآمده از آن اسك .پول و اقتصاد و
نهادهاي برساخته از آن ،كالز كنترل زندگي كنشگران در زيسك جهان و در واقع تمام
عرصه هاي زندگي روزانه كنشگران اجتماعي را در اختيار و سيطره خود قرار دادهاند .به
نظر مي رسد اين فشار نظام اقتصادي كه در دنياي ما بيش از پيش غلبه يافته اسك ،در
شرايط تورم و گراني تشديد ميشود .به عبارت ديگر ،تورم سلطه نظام اقتصادي بر
زيسك جهان (زندگي روزمره) را دوچندان ميكند و هنهارهاي تعاملي و اخالقي را
بيشتر از گذشته در تنگنا قرار ميدهد.
از جمله اين اختالل ها در زيسك جهان بازنشستگان و كنشگران اجتماعي ميتوان
به كاهش توان حمايتي آنان از فرزندانشان ،محدودسازي تعامالتشان و فرسايش
هنهارها اشاره كرد .در شرايط فشار اقتصادي و تورم فزاينده ،ارتباطات بازنشستگان به
شدت محدود گشته و همين امر باعث شكاف بين والدين و فرزندان و عدم دستيابي
به تفاهم متقابل و مباحثه در ميان آنان شده اسك .اقتصاد و نظام اجتماعي به جاي ايهاد
عرصههاي شكوفايي و تعامالت بيشتر و آزادانهتر ،با استعمار زيسك جهان ،تعامالت
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آنان را زير فشار قرار داده و روز به روز بر محدوديك ارتباطات ميافزايند .در واقع
وضعيك فعلي و تورم روز به روز رشديابندۀ موجود ،كنترل كنشگران بر اقتصاد و
قيمك ها را به شدت كاهش داده و به گونة برعكسي كنشگران و بازنشستگان را در
كنترل و سيطرۀ اقتصاد و تصميمات آن قرار داده اسك .اقتصاد با يور

به زيسك

جهان بازنشستگان و سالمندان حتي در باورها و نگر هاي آنان نيز اختالل ايهاد كرده
اسك .فرسايش هنهارها و كاهش همبستگي اخالقي ،يكي از مقولههاي برجستهاي
اسك كه بازنشستگان در تورم اقتصادي تهربه كردهاند .فرسايشي كه كنشگران اجتماعي
را به اين نتيهه رسانده اسك كه در نگر ها و رعايك هنهارهاي خود تهديدنظر كرده
و بازبينياي انهام دهند كه نتيهه آن ضعف هنهارها شده اسك.
اين شرايط عالوه بر نظريه هابرما  ،با تفسير موجود در نظريه ح
پوتني نيز نزدي

اسك .با توجه به نظريه ح

شدگي

شدگي پوتني ،در جامعه امروزي و در

سيطره شرايط تورمي به وضوح شاهد حاكم بودن اقتصاد بر جامعه و بر تمام ابعاد
زندگي كنشگران هستيم .سيطره ،قدرت و اقتدار اقتصاد بر اجتماع آنچنان گسترده اسك
كه كنشگران بدون اينكه خود آگاه باشند به ابزاري در خدمك پول و در راستاي تحقي
اهداف اقتصادي بدل شدهاند .تمام نيازها ،خواستهها و اهداف و تال ها در جهك
تحقي اهداف و خواستههاي اقتصادي چرخ مي زند .ميتوان از فشار فرزندان مستخرج
شده در اين راستا نام برد .نفوذ اقتصاد بر جامعه ،ذهنيك فرزندان را نيز در سيطرۀ خود
در آورده اسك و انتظارات و خواستههاي آنان را كالز به سمك خواستههاي مادي سوق
و جهك داده اسك .عواطف كم رنگ شده و اميال و خواستههاي مادي جايگزين آن
شدهاند .حكمراني اقتصاد و نهادهاي برخواسته و كنترل كننده آن بر جامعه نگر
جوانان را دچار اختالل كرده اسك.
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پیشنهادها
 به منظور كاهش اين تنگناي چند جانبه در زيسك جهان سالمندان ،تزم اسكنهادهاي مرتبط برنامه ريزي و اقدامات حمايتي و جبراني را در پيش گيرند .توجه ويژه
به بحث بيمه و خدمات حمايتي مي تواند سالمندان را از برخي مشكالت اين شرايط
رها كند.
 جامعه ايران در حال تهربههاي مكرر موجهاي تورمي اسك .از اين روصتدوقه اي بازنستگي بايد سازوكار پيش بيني كننده در اين موضوع داشته باشند تا
بتوانند در دورههاي ركود و تورم اين قشر را مورد حمايك جدي قرار دهند.
 بخش قابل توجهي از بازنشستگان قابليك فعاليك دارند و تزم اسكسياسكهايي در جهك سالمندي فعال ديده شود.
 سالمندان در عين حالي كه نيازمند حمايك جدي هستند ،بلكه خود واطرافيانشان از آنها انتطار دارند كه حامي فرزندان و خانواده باشند .تزم اسك
آموز هاي تزم به خانواده ها و اطرافيان سالمندان داده شود تا اين انتظارات را
مديريك كنند و از فشار مضاعف بر آنها بكاهند.
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