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چكيده
يدر دوران معاصـر، مصـرف فرهنگـ    يـژه به و يشتن،خو ييو بازنما يتهو يينتع يبرا يجرا هاي يوهاز ش يكي

يارزشمند را، نه به خاطر ارزش استفاده و ارزش مـاد  يانواع كاالها و نمادها ي،فرهنگ مصرفاست. افراد در 
نوع از مصرف تالش دارند ينو در ا كنندمي مصرف هاآن ينو ارزش نماد يارزش فرهنگ يلبلكه به دل شان

بـه عنـوان يسفال لاستفاده از محصو يان،م ينكنند. در ا يجادا يگراندر ذهن د يشخواز  يمطلوب يركه تصو
مدنظر بـود) بلكـه در بردارنـده يشامعاصرصرف(آنچه در دوران پ ياستفاده ينه به معنا ي،فرهنگ يكاال يك

و عـدم مصـرف   در ارتبـاط بـا مصـرف    مـدل پـارادايمي  حاضر با هدف ارائه  پژوهش .تاس يمتفاوت يمعناها
چگونه مصرف محصـوالت سـفالي ؛ت تحقيق، يعنيپاسخ به سواالدر پي ي در شهر تبريز و محصوالت سفال

از روش، ؟و چه پيامـدي در پـي خواهـد داشـت     ؟شود هاي متنوع زندگي مي در شهر تبريز سبب ايجاد سبك
نفـر  60 از مصـاحبه  ابـزار  از هـا داده يگـردآور  ي. بـرا كنـد  مـي اسـتفاده   يـاد داده بن يـه بر نظر يو مبتن يفيك

و بـه روش يـز، شـهر تبر  رد يكحـوزه سـفال و سـرام   دركنندگان، مصـرف كننـدگان،    يعتوز توليدكنندگان،
داده بنيـاد يافتـه فرآينـد اجـراي     ها براساس مدل توسعه . محتواي مصاحبهيرفتصورت پذ ينظر گيري	نمونه

شناسايي شد كه پس از حذف تكرارها و مفهـوم سـازيبه عنوان كد اوليه مفهوم 249كدگذاري و در مجموع 
15مقوله فرعـي و   40مفهوم استخراج شد. با غربالگري مفاهيم اوليه به  87ي كدگذاري باز، تعداد  در مرحله

. ضمن اينكهمشخص شدو منطبق بر مدل پارادايمي داده بنياد  در قالب پنج بعدمقوله اصلي دست يافتيم كه 
نتايجدر نهايت  .يداعضا استفاده گرد هايمحقق و كنترل ينيكدگذاري از روش خودبازببراي تضمين كيفيت 

مايه اجتمـاعي وكسـب تشـخص، هويـت، سـر    بـا هـدف    را افراد محصـوالت سـفالي   دهد، تحقيق نشان مي
دهند و از ايـن  مورد استفاده قرار مي ، ايجاد زندگي سالم، حس نوستالژيك و يادآوري آفرينش انسانفرهنگي

كنند. مند مي طريق زندگي خود را در ارتباط با استفاده از محصوالت فرهنگي و سفالي سبك

واژگان كليدي
ت سـفالي، تئـوري نظريـه داده بنيـاد،مصرف و عدم مصرف محصوالت سـفالي، سـبك زنـدگي، محصـوال    

شناسي. جامعه
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مصرف محصوالت سفالي و ارتباط آن با سبك زندگي«اين مقاله مستخرج از رساله دكتري خانم عاطفه فاضل با عنوان 
محمدتقي پيربابايي، آقاي دكتر محمد است كه با راهنمايي آقاي دكتر» ايراني (مطالعه موردي: شهر تبريز)- اسالمي
زاده و خانم دكتر فرنوش شميلي در دانشگاه هنر اسالمي تبريز به سرانجام رسيده است. عباس

 سال چهارم  شماره  1 بهار و تابستان 1۳99 �ی�نا 
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  مقدمه 
  

هاي زنـدگي معمـوال ايـن     اجتماعي در بررسي سبكپردازان  نظريه
دانند، ومنظـور از آن   مبتني بر سازمان اجتماعي مصرف ميحوزه را 

كه در زندگي روزمره توسط افراد  هاي اجتماعي است تمامي فعاليت
هـا   ها و خلق هويـت بـراي آن   شود و سبب تعيين ويژگي انجام مي

گيـرد.   شـكل مـي   اما اين هويت بر مبنـاي چـه عـواملي    شود. مي
شود،  شناسي به اين پرسش داده مي ترين پاسخي كه در جامعه كلي

ي سنتي و مدرن اسـتوار اسـت. مبنـاي     براساس تمايز ميان جامعه
هاي انتسـابي آنهاسـت، بـدين     هويت فرد در جوامع سنتي، ويژگي

معناكه فرد هويت خـود را از طريـق خـانواده، پـدر، شـغل پـدر، و       
آورد. به همين دليل نوع توليد و يا مصـرف   ميياپدربزرگ به دست 

يابد و بعالوه هيچ وجه بارزي براي  فرد در جوامع سنتي اهميت نمي
فرد ندارد. بدين ترتيب مصرف و يا عدم مصرف محصوالت سفالي 

شود. در واقع در جامعـه سـنتي    هم باعث هويت بخشي به فرد نمي
گي مـردم اسـت و   سفال به طور ارگانيك واندام وار جزئـي از زنـد  

شـود. فـرد اگـر در     كاالي فرهنگي و لوكس زندگي محسوب نمـي 
كند چنانچه نيازي  زندگي روزمره به سفال نياز پيدا كند، استفاده مي

دهد. لذا سفال در جوامع سـنتي هـيچ    نبيند، مورد استفاده قرار نمي
وجه ويژه و خاصي نداشته و استفاده كردن و يـا نكـردن آن بـراي    

و تشخص به همراه ندارد. ولي هويت فرد در جوامع  شخص هويت
اجتماعي، نظام توليد و نظام مصرف وي شكل  مدرن براساس طبقه

و  يافته زياديگيرد. به خصوص در دوران مدرن، مصرف اهميت  مي
ها  دهد كه سبب خلق هويت براي آن سبك زندگي افراد را شكل مي

الي فرهنگـي در  شود. در اين دوران سفال به عنـوان يـك كـا    مي
ي  گيـرد و عـالوه بـر رفـع نيـاز، دربردارنـده       زندگي مردم جاي مي

معناهاي متعددي در نوع مصرف آنهاست. پژوهش حاضـر تـالش   
ي مدل پارادايمي از مصرف محصوالت سفالي در شهر  دارد با ارائه

شـود   شوندگان مطرح مـي  تبريز به اين معناها كه از سوي مصاحبه
  دست يابد.

  
  
  
   پژوهشپيشينه . 1

خارجي، پژوهشـي كـه مـدلي    هاي مرتبط داخلي و  در بررسي پژوهش
تباط با مصرف محصوالت سفالي ارائه داده باشـند، مشـاهده   جامع درار

نشده است. تحقيقات پيشـين، بيشـتر بـه حـوزه مصـرف فرهنگـي و       
مباحث مربوط به سبك زندگي پرداخته انـد. لـذا در بررسـي پيشـينه و     
براي پيشبرد پژوهش از تحقيقات خارجي و داخلي در ارتباط با مصـرف  

  شده است.و سبك زندگي بهره گرفته فرهنگي 
الـوارز در سـال    يالگارسـيا و ارك ينتاسالپرس يجرد يقتحق نتايج

) يااسـپان  ياجتمـاع  ياز فضـا  يل(تحل ي،با عنوان مصرف فرهنگ 2002
 يننمـاد  هـاي يژگـي و يدارا يكه محصـوالت فرهنگـ   دهدينشان م
يمـ  متمايز كنندگانآن مصرف يلهكه به وس هايييژگيو يعنيهستند؛ 

هسـتند.   ينـي مع يطبقـات اجتمـاع   يكه اعضـا  دهديو نشان م شوند
 يهستند محصوالت يهاول هايكه فاقد آموزش تريينپا يطبقات اجتماع
. در مقابـل  كننـد مي مصرف عامهو فرهنگ يسنت هايمرتبط با ارزش

يشـناخته مـ   يدانشـگاه  يالتكه با تحصـ  يطبقات اجتماع ينباالتر
باال  هنگيبرترشان را با مصرف محصوالت فر ياجتماع يت. موقعشوند
  .)Suleimani, 2011, p.80( گذارند يم يشبه نما ينو نو

مصـرف   شناسـي جامعـه «بـا عنـوان   ايدر مطالعه ي،فاضل محمد
 ياسـت كـه چـه عـوامل     ينبه ا يابيدر تهران، درصدد دست »يقيموس

امـروز  . چـرا كـه   كنـد يم يينمردم را تع يمصرف فرهنگ يزاننوع و م
مهـم   ياراقتصاد فرهنگ بس ينو همچن هايتنقش مصرف در خلق هو

عـالوه بـر    يقي،مصرف موسـ  يبررس يكه، برا گيرديم يجه. او نتاست
خـاص هـر    يطو شـرا  يرهامتغ يگربه د يدبا ي،طبقات هاييهاتكا به نظر

  .)Fazeli, 2007(توجه كرد يزجامعه ن
عوامـل   يبررسـ «) در مقالـه  1390( و همكـارانش  ياسـي ال مجيد

عوامـل   يـابي بـه ارز » جوانان يندر ب يفرهنگ يموثر بر مصرف كاالها

و نقـش   پـردازد يجوانـان مـ   يـان م يفرهنگ يموثر بر مصرف كاالها
شـغل، سـطح    يت،چـون سـن، جنسـ    يو اجتمـاع  يعوامل فرد يبرخ

- ياقتصـاد  يگـاه پا ومدت زمان گذراندن اوقـات فراغـت،    يالت،تحص
 يـل جوانـان را تحل  يـان م يفرهنگ يكاالها مصرف يزانبر م ياجتماع

و  يتجنسـ  يـان كـه م  دهـد ينشان مـ  يقتحق يجو نتا هايافته. كنديم
ـ  يفرهنگ يمصرف كاالها  يالت،سـطح تحصـ   ينتفاوت است. همچن
بـا   ياقتصاد- ياجتماع يگاهگذراندن اوقات فراغت و پا نسن، مدت زما

 ,.Eliasi et al(رابطـه مثبـت دارد   يفرهنگـ  يمصـرف كاالهـا   يـزان م

2011(.  
 يسبك زندگ«يزي در پژوهش خود با عنوان تبر يانحسن چاوش

 يزبه عنوان شالوده تمـا  يذوق هايمصرف و انتخاب ي،اجتماع يتو هو
 هـاي ص سـبك يتشـخ بـه   »يـه مدرنت يـر در دوره اخ يو تشابه اجتماع

 يسـنده نوي پرداخته اسـت.  اجتماع بنديكنش و گروه يدر الگو يزندگ
جامعـه مـدرن كـالن    يـك  ياعضا يو جمع يفرد يتمعتقد است هو

ينمـ  تبيـين  هـا آن يسـاختار  هاييژگيو يا يتبه كمك موقع شهري
 يمصـرف  هـاي بـه كـنش مصـرف و انتخـاب     زياديبلكه تا حـد  شود،
  .)Chavoshian, 2002( دارد يفرهنگ يتيماه يعنيدارد.  يبستگ

  
  پژوهشروش . 2

نشـان دهنـده جهـان بينـي پژوهشـگر      كـه  از منظر فلسفه پـژوهش  
به مساله مصرف محصوالت سفالي و عوامل مـرتبط  نوع نگاه باشد،  مي

است چرا كه محقق بر عوامل مرتبط بـا مصـرف    رئاليستي با آن، از نوع
محصوالت سفالي به عنوان كاالي فرهنگـي تاكيـد دارد و در عرصـه    

سـئواالت   عمل، از ماخذ كيفي گـردآوري داده، بـراي پاسـخگويي بـه    
اتخـاذ   بينـي فسـلفي   با توجه به اينكه جهان نمايد. پژوهش استفاده مي
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بـراي مطالعـة    لـذا ، از نوع رئاليستي بـوده اسـت  پژوهشگر شده توسط 

 اهبـرد رعوامل مرتبط با مصرف و مفاهيم مربوط بـا سـبك زنـدگي از    
در ايـن پـژوهش،    همچنينگردد.  مياستفاده  )blake, 2012( فهامياست
اي تحقيـق  ه براي تحليل اطالعات و دادهنظريه داده بنياد استراتژي از 

بـه دليـل اينكـه از روش مصـاحبه و تحليـل و      شـود.   به كار برده مـي 
روشي  از نوع تك پژوهشلذا اين  ها استفاده شده است، كدگذاري داده

در يـك مقطـع    پديدهنيز نشان دهندة، مطالعة  رود. و كيفي به شمار مي
ايـن   تر (چند مقطعي) است. زماني خاص يا در يك دورة زماني طوالني

هـاي مـورد    معلولي) بوده و داده- پژوهش از نوع مطالعات تبييني (علت
نياز در يك مقطع زماني خاص (زمان اجراي پژوهش) گـردآوري شـد؛   

هـا و   تكنيـك ي  در مرحلـه  .رود بـه شـمار مـي   از نوع تك مقطعـي   لذا
بـراي  مصـاحبه عميـق و مشـاهده     ، از ابـزار، اي گـردآوري داده ه رويه

  .ها استفاده شد گردآوري داده
  

  جامعه و نمونه آماري. 3
قلمرو مكاني در پژوهش حاضر، بر مصرف محصوالت سفالي، در ميان 
مردم تبريز تمركز دارد. جامعه آماري در تحقيـق حاضـر شـامل گـروه     

كننــدگان شــهر تبريز(يــا  توليدكننــدگان، توزيــع كننــدگان و مصــرف
باشد كـه از روش نمونـه گيـري هدفمنـد بـراي       آذربايجان شرقي) مي

انتخاب آنها استفاده شده است. راهبرد نمونه گيري بـا توجـه بـه روش    
كيفي در تحقيق، نمونه گيري نظري با حداكثر اشـباع خواهـد بـود. بـا     

كنـد،   مـي  ها را گـردآوري  زمان داده گيري محقق هم توجه به اين نمونه
گيرد كـه در مرحلـه    كند و با توجه به اين تحليل تصميم مي تحليل مي

اي را گـردآوري كنـد و كجـا     بعد (مصاحبه يا مشاهده بعدي) چـه داده 
ها را بيابد تا بـه تـدريج بـه پاسـخ سـواالت دسـت يابـد. بنـابراين          آن

ها را در مراحل بعدي مشـخص   گيري نظري جهت گردآوري داده نمونه
يابد تا مقوالت به اشـباع   اي تداوم مي طور چرخه و اين فرآيند به كند مي

 . )Mohammadpor, 2011, p.86-90(برسند 
كننـد و يـا در    تحقيق حاضر از مردم تبريزكه از سفال استفاده مي

كنـد. در   اند، به عنوان منابع اطالعاتي مصاحبه مي گذشته استفاده كرده
حجـم نمونـه در ايـن تحقيـق      رابطه با حجم نمونه بايستي گفـت كـه  

پيمايشـي در ابتـداي مرحلـه گـردآوري داده،     - برخالف تحقيقات كمي
مشخص نيست، زيرا محقق فرآيند گـردآوري داده را تـا زمـاني ادامـه     

هاي گردآوري شده، تكراري باشند و داده تـازه و   دهد كه ديگر داده مي
ه تـازه و  جديدي به دست نيايد. به اين مرحله كه ديگر محقـق بـه داد  

هـاي   اي بـه يافتـه   ها چيز تـازه  يابد و گردآوري داده جديدي دست نمي
شـود   كند و ادامه مصاحبه به تكرار مكررات منجر مي محقق اضافه نمي

لـذا پـژوهش، در   . )Azkia & Imani, 2011(گوينـد » اشـباع نظـري  «
سـازي مـتن    نفر به اشباع نظري رسـيد و پـس از پيـاده    60مصاحبه با 
  ها اقدام كرد. به تحليل داده ها مصاحبه

 همچنين، براي ارزيـابي كيفيـت و اعتبـار يافتـه هـاي مصـاحبه      
)Abaszade, 2012(     از دو  تكنيك خودبازبيني محقـق و كنتـرل هـاي

اعضا استفاده گرديد. به اين نحو كه محقق در طي فرآينـد جمـع آوري   
ها را با ظرافـت مـورد بـازبيني قـرار داده اسـت.       و تحليل داده مصاحبه

ــه   همچنــين، از طريــق ارائــه ي تحليــل هــاي داده اي و نتــايج آن ب
مشاركت كنندگان از واكنش هاي آنان در مرحله ي گزارش نوشته هـا  

  آگاهي حاصل شده است.  

  مباني نظري و چارچوب مفهومي. 4
 يمبنـا  »يادراكـات اعتبـار  « يي،بحـث عالمـه طباطبا در بين نظريات 

 ,Mosleh(دشـو  مـي  يورود به قلمرو فلسفه فرهنگ تلقـ  يمناسب برا

2013, p.321 انسـان   يثـانو  يها يدهفرهنگ همان آفر). از اين منظر
خودرا بـرآورده   يازهايآنها ن يقكند واز طر يم ياست كه با آن ها زندگ

شـأن   ينمهـم تـر   ي،توجه كرد كه درسنت فلسفه اسالم يدسازد.با يم
 ياتجهـت همـه خصوصـ    ينانسان علم وعقل وادراكات اوست. به هم

 يبـه عقـل او بـاز مـ     يـژه وعوارض انسـان بـه علـت وادراك او بـه و    
علـم،   يتآن هـم تحـت هـدا    هادار يـافتن گردد.عمل انسان با جهـت  

از  يحاصل سلسـله ا  ياساس، ادراكات اعتبار ين. برهميابد يم يقتحق
 يرپـس بـا تـأث    .انسان است يژهبوط به ساختمان ومر يوجود ياجاتاحت

 يمـ  ييهـا  يتانسان در خارج فعال يازها،برآوردن ن يزهاحساسات وبا انگ
از گشوده شـدن امكانـات وجـود خـود      ايفرهنگ را گونه . عالمهكند
فرهنـگ و بسـط آن بـه     يـدن انسان بـا آفر  ينكها يعني يند؛ب يم يآدم

بـه   يعني يق،مرحله خود را به حقا ينا يمودنانسان با پ«رسد يكمال م
علوم سـاخته خـود را    يگرخود، ارتباط داده و به عبارت د يخواص واقع

 ,Tabatabai(»ورزد يكمال خود استكمال مـ  ايقنموده و با حق يطتوس

1983, p.224.(  
در همين راستا سبك زندگي يكي از فعاليتهايي است كه از سوي 

اسـت كـه در    يميجملـه مفـاه  از  يزندگ گيرد. سبك انسان شكل مي
 يمبرخوردارشده اسـت. مفـاه   اييژهو يتامروز، از اهم ياجتماع يزندگ

بـه   »يسـبك زنـدگ  «و » كـردن  يزندگ هاييوهش«، »يشكل زندگ«
آنهـا   يكه طـ  رونديبه كار م يمشابه يها يوهش يانب يطور معمول برا

 يدر ابتـدا كاربردهـا   اهيممفـ  ين.  البته اشوديم يدهروزمره آفر يزندگ
بـا   يزن يزندگ هاييوهمفهوم ش). Bocock, 2002, p.36(داشتند يگريد

 شـود يشناخته م يزيبه عنوان چ يشترفرهنگ روزمره مربوط است و ب
كـه   ي. در حـال دهـد يانجام مـ  ياجتماع يا يگروه قوم يككه فرد در 

و  يمعنا توسـط فـرد، توسـعه فـرد     يبه جستجو يمفهوم سبك زندگ
 يهـا  يوهدو مفهوم ش ينفرد داللت دارد. ا يشخص رهنگيف ينمودها
درنظـر گرفتـه شـود. در     يكديگرمكمل  يتواندم يو سبك زندگ يزندگ

را تجربـه كـرد كـه     يمتفـاوت  يسبك زندگ يتوانم يزندگ يوهدرون ش
 يا يلهوسـ  يفرهنگـ  يدرآن همه كاالهـا و اشـكال مختلـف نمودهـا    

 يزتما يبرا ييمرزها الح ينو در ع يفرهنگ هايشباهت يهستند برا
  ). Fazeli, 2003, p.62( فرهنگها هستند يگراز د

كشـورها   يگـر و د يـران گفت در طول دهه گذشـته در ا  توانمي
شده اسـت و همزمـان    يداپ ينسبت به مفهوم سبك زندگ ياديتوجه ز

 يشخـو  يزنـدگ  ينفرد بعنوان سازنده نماد يفتعر يآن به سو يفتعر
است كـه عمـال در    ياز زندگ يبخش يحركت كرده است. سبك زندگ

است كـه   هايييتكامل فعال يفاست و دربردارنده ط يافتنحال تحقق 
افـراد در هـر    هـاي يتفعال يف. طدهنديروزمره انجام م يافراد در زندگ
افراد درآن عرصه باشـد.   يسازنده سبك زندگ توانديم يعرصه از زندگ

 ينحوه مصرف مـاد  ينهدر زم ياز سبك زندگ توانيميم يلدل ينبه هم
 يسـبك زنـدگ   وشتار،ن ينما در ا يف. درتعريمو نوع رفتار فرد بحث كن

و  ي،مـاد  يكـار گـرفتن كاالهـا    مصرف و بـه  يوهبا ش يزاز هر چ يشب
 ينارتباط دارد. استفاده از همـ  ياستفاده از محصوالت فرهنگ ينچن هم

قـدرت   يژ،عامـل كسـب پرسـت    توانـد  يمـ  يو فرهنگـ  يماد يكاالها
 يو اجتمـاع  يفـرد  يزندگ ييرتغ يبرا يروهايين يجادو ا يتهو ين،نماد
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 يشناسـ  و روان يحـوزه علـوم اجتمـاع    ي. اگرچه واژه سبك زندگدباش
  دارد.  ياريبس يفتعار

 ينبتـوان وبـر را نخسـت    يدشـا  يكجامعه شناسان كالس ياندر م
 يسـبك زنـدگ   يـا  يقالب زندگ هاي يوهدانست كه از ش يپرداز يهنظر

 يوبر م يها يشهاند يدرباره يرانگ در مقاله ا يس. دنگويديسخن م
اسـت كـه    يارزش ها و رسوم مشترك يمنظور از سبك زندگ: «يسدنو

 يـج البته نـه ماننـد كـاربرد را    بخشد؛ يم يجمع يتبه گروه احساس هو
راه  ياروش  يگسبك زند يگر،اصطالح در حال حاضر. به عبارت د ينا

ـ  يسـازگار  يلاست كه به دل يزندگ افـراد   يروانشـناخت  يازهـاي ن اآن ب
  ).Tavasoli, 2001, p.62( »شود يآزادانه انتخاب م

 ي،سبك زندگ«معتقد است:  بورديو متاخر، شناسانجامعه يانم در
شـود و   يمـ  يفرد ناشـ  يقهاست كه از ذوق و سل يمند نظام يتهايفعال
و  بخشـد  يمـ  يننمـاد  يتيدارد، به فرد هـو  يو خارج ينيجنبه ع يشترب
 يـن . معنـا و ارزش ا كنـد  يمـ  يجادا يزتما ياقشار مختلف اجتماع يانم

آن در نظـام تضـادها و    يت) به موقعيها (مصرف و سبك زندگ يتفعال
  .)Bourdieu, 1984, p.173-176( دارد يارتباطات بستگ

 يبـه معنـا   ياست كه مفهـوم سـبك زنـدگ    ينقابل تأمل ا نكته
معتقـد   يدنزمعاصر است. گ ياجتماع يايمتعلق به دن يا يدهپد يامروز

انتخـاب   يـد از ق يشـتر شود كه افراد هـر چـه ب   يسبب م يتهاست مدرن
دهد رها شـوند و   يآنان قرار م ياركه سنت به طور معمول در اخت ييها
 ياز انتخـاب هـا   يتنـوع غامضـ   يرو در رو«... فـرد را   يـب ترت ينبد

 يشـالوده ا  يـر غ يفيتـي ك يان كه دارا يلدهد و به دل يممكن قرار م
 ييهـا  ينشرا در گـز  يدهد تـا و  يبه فرد ارائه م ياست، چندان كمك

 يشـناخت  يهسـت  يتامن يانم يندر ا». دهد ياريبه عمل آورد  يدكه با
 يانخود از م يشناخت ستيه يتاعاده امن ي. فرد برايندب يم يبفرد آس

انتخـاب   ينا يدنز،گ يده. به عقيندگز يرا برم يموجود برخ يانتخاب ها
از آن  يآوردند كـه فقـط بخشـ    يم يدرا پد يينبوده و الگو يها تصادف

كـم و   ايرا بـه مجموعـه   يسبك زندگ يدنزمربوط به مصرف است. گ
چـون   گيرد،يرا به كار م نهاكرد كه فرد آ يرجامع از عملكردها تعب يشب

را هـم كـه    يخاصـ  يتبلكه روا آورندياو را برم يجار يازهاينه فقط ن
متجسـم   يگـران است، دربرابر د يدهخودبرگز يشخص يتهو يبرا يو
  ).Giddens, 1999, p.119كند(يم

با متأثر بـودن از   يدجد يدهپد يكبه عنوان  يسبك زندگ بنابراين
از  مصــرف  يتوانــد معـرف بخــش عمـده ا   يمـ  يتــهمدرن يامـدهاي پ

ـ     ينب يو فرهنگ يمتفاوت اقتصاد يكاالها  يافراد باشـد. بـه طـور كل
مختلفـي  از عوامـل   يمتفاوت اجتمـاع  يافراد و گروه ها يسبك زندگ

و در سطح خـرد همچـون ،    ي، اجتماعي، فرهنگياقتصادمانند؛ شرايط 
كه هر كـدام از   يناما ا يرد؛پذ يم يرتأث يتو قوم يستيجن هاي يژگيو
مؤثر باشـد   يسبك زندگ يرياند بر شكل گتو يعوامل تا چه حد م ينا

موضـوع بـه پـژوهش     ينبه ا يدنرس ياست كه برا يتجرب يمسئله ا
  .يازمنديمن يتجرب يها

 يدر معنـا  »مصرف« ي،سبك زندگ پردازانيهاكثر نظر يدگاهد در
 هـاي يـت آن در نظر گرفته شده است كه شامل همـه انـواع فعال   يعوس

(صرفنظر  خود قرار دهند يابييتهو يمبنا تواننديمردم كه م ياجتماع
 يـدگاه د يـن . بـا ا اسـت )، دهنـد يامرار معـاش انجـام مـ    ياز آنچه برا

 يبـرا  يمنزلـت و تالشـ   يها از گروه جديديشكل  يزندگ يها سبك
كـه، در جامعـه مـدرن     يـل دل ينهست. به ا يزن يشخص يتكسب هو

خـود قائـل هسـتند صـرفا بـه       يگروه برا يككه افراد  يمنزلت يگاهجا
اسـتفاده   ي. بلكه به چگونگيستوابسته ن يدشان،مشاغل آنها و نحوه تول

سـبك   يـب ن ترتيبـد  شـود، ياز منابع و نحوه مصرف آنها، مربـوط مـ  
 تـر يقعم ياست. لذا با واكاو يمصرف متك يبر سازمان اجتماع يزندگ

سـبك  «از مفهوم تواني)، ميبر مصرف فرهنگ يدمفهوم مصرف(با تاك
  استفاد كرد.  » رفتار مصرف«نهفته در  يمعنا يينتع يبرا »يزندگ

كـه منظـور    شـود يمحـدوده بحـث روشـن مـ     يح،توضـ  يـن ا با
در  ياز رفتارمصــرف يخاصـ  ييوهشــ  ي،نوشتارحاضـر از ســبك زنـدگ  

و اســتفاده از  يمــاد ياســت كــه بــا بــه كــارگرفتن كاالهــا يزنــدگ
 ي،از سـبك زنـدگ   يـر تعب يـن . در ادر ارتباط است يمحصوالت فرهنگ

سـهم   كننـده و ذائقه مورد عالقـه مصـرف   يقهسل ي،فرد هايشاخص
رفتار  ينا ينكهشخص دارد. حال ا يزندگ يسبك مند ييندر تع يمهم
گيـرد و چگونـه بـا مصـرف     يدر برمـ  ييمصـرف چـه معنـا    ينگونهو ا

 هـاي يافتـه و  يلدر بخش تحل كند محصوالت سفالي ارتباط برقرار مي
البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه بررسـي  . شوديم يبررس يقتحق

موضوع مصرف محصوالت سفالي به عنوان يك كـاالي فرهنگـي در   
نقطـه اسـت    يناز همـ  گيرد. ارتباط با با مقوله مصرف فرهنگي قرار مي

 يفرهنگـ  يهتفاوت در سرما يزاندر قالب م ياجتماع يزاتتما يوكه بورد
 يزنـدگ  يسـبك هـا   كنـد و يرا كشف م يفرهنگ يقعال يجهو در نت
ــ ــانگرونمارا  يفرهنگ ــان  ي ــا و مع ــالق نماده ــاد يخ ــي يننم ــد م  دان

)30-hademian, 2015, p.29K.(  
براساس مفاهيم و تعاريف فوق الذكر، سـفال بـه عنـوان يكـي از     
مصاديق فرهنگ مادي و يك كاالي فرهنگي در زندگي پيشين بشـر  

ي فرهنگـي در   همچنان به دليـل وجـود جـوهره   كرده و  نقش ايفا مي
دهد. افراد با مصرف اشيا و اختصـاص دادن   سفال اين نقش را ادامه مي

دهنـد و اشـيا در زنـدگي پيرامـون      ها معنا مـي  ها به خودشان به آن آن
شود در حال دادن و ستاندن معنا هسـتند.   ها، مادامي كه مصرف مي آن

زندگي افراد داراي معنـا اسـت   لذا حضور و مصرف محصول سفالي در 
هـاي متعـددي    ي يك معنا نيست بلكه از اليـه  اما اين تنها در بردارنده

بينـي، بـاور و شـناخت خـود از      تشكيل شده است كه افراد با نوع جهان
  كنند.   شان معناهاي مختلفي خلق و تعريف مي پيرامون و فرهنگ

باورهايشـان  شناسي و  شناسي، معرفت افراد با توجه به نوع هستي
هـا   كنند و متناسب با اين آمـوزه  ها دروني شده است رفتار مي كه در آن

دهنـد و زنـدگي پيرامـون خـود را شـكل       اشيا را مورد مصرف قرار مي
دهند. زماني كه محصول سفالي به عنوان يك كـاالي فرهنگـي و    مي

شـود و در زنـدگي    ايراني از سوي افـراد مصـرف مـي   - ميراث فرهنگي
بخشـد كـه    اي بـه زنـدگي افـراد مـي     گيرد شكل ويـژه  مي ها جاي آن

هاسـت. تحقيـق حاضـر     ي معنا و معرف سـبك زنـدگي آن    دربردارنده
مصرف و عدم مصرف محصوالت سفالي را در ارتباط با معناهاي خلـق  

ها تحليل  مندي زندگي آن شده از سوي مصاحبه شوندگان و نوع سبك
  كند.   مي

  
  (نظريه داده بنياد) اتروش تجزيه و تحليل اطالع. 5

گرديدند و بـراي   مكتوب هامصاحبه يهكل ايداده يزهايانجام آنال براي
ها از روش نظريه داده بنياد(گرانـدد تئـوري) بهـره     تجزيه و تحليل داده

 تكنيـك  از هـا داده يـل تحل يبـرا  ايينهزم يهدر نظرگرفته شده است. 
  .  شودياستفاده م يكدگذار
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كرد كه:  يانب گونهينا توانيرا م يكدگذار يندمختصر فرآ طوربه
 بـه  آن شكسـتن  و هـا و خـط بـه خـط داده    يـق خواندن دق ي،كدگذار
 سه در هاداده يلتحل ايهينزم نظريه در. جزء ممكن است ترينكوچك
يانجام مـ  يانتخاب يو كدگذار يمحور يباز، كدگذار كدگذاري مرحله
  .)Strauss, 2012, p.64 & Corbin( گردد

 يـل سطح تحل نخستين عنوانباز به يباز: كدگذار ي) كدگذارالف
است كـه   يليتحل ينديباز فرآ ي. كدگذارشوديانجام م ييشناسا يبرا

يمـ  شناسـايي  هاو ابعاد آن هاويژگي با همراه هامقوله و هابا آن مفهوم
 تـر كوچـك  ييمعنـا  واحدهاي به هاباز داده يكدگذار يان. در جرشوند
و در  شـوند يمـ  يو بررسـ  خورندي)، برچسب ميم(مفاه شونديم تجزيه

، بـه نقـل از   Fassinger, 2005, p.160 ( آينديقالب مفهوم و مقوله درم
 هايبخش به هاباز داده يكدگذار يان. در جر)p.312، 2011محمدپور، 
و از جهـت   يرنـد گ- يقرار مـ  يو با دقت مورد بررس شونديمجزا خرد م

در  يفرعـ  هاي. مقولهشونديم يسهمقا يكديگر با هاتفاوت و هاشباهت
هسـتند كـه    هاييمفهوم يفرع هايقوله. ميردگ- يمرحله شكل م ينا

و  دهنـد يمـ  يحتوض يشترو آن را ب شونديمربوط م يمقوله اصل يكبه 
  .)Strauss, 2012, 124 & Corbin( كننديمشخص م
بـاز محقـق بـه دنبـال      ي: پس از كدگـذار يمحور ي) كدگذارب
 يدجد طريقي به هاداده ي،محور ياست. در كدگذار يمحور يكدگذار

 يـا  يـب هدف ترك يمحور ي. در كدگذارگيرنديقرار م يكديگردر كنار 
و كشـف   هازيرمقوله و هامقوله بين روابط ساخت با هااتحاد مجدد داده

از مـدل   ي،حورم يارائه كدگذار ياست. برا هالهمقو هاييژگيابعاد و و
 يمركـز  يـده پد يمي،. در مدل پاراداشودياستفاده م يميمنطق پارادا يا

ي؛ اسـتراتژ شونديكشف م يعل يطشرا شود،يم ييشناسا يدهدرباره پد
 شناسـايي  گـر و مداخله ايينهزم يطشرا يت؛ و در نهاشونديم يينتع ها
  .)Strauss, 2012, p.124 & Corbin( شونديم

 ي،مرحلـه از كدگـذار   ين): آخـر ينشـي (گز يانتخـاب  ي) كدگذارج
مقولـه   يـا مقولـه هسـته    يـك كـه در آن   باشديم ينشيگز يكدگذار
 يطشـرا  يـك را در  يگرد هايانتخاب شده است كه همه مقوله يمركز
داستان هسته عبـارت اسـت از    يك دهد،يبه هم ربط م يرو فراگ يكل

از همـه   يريگ- نتيجه ا،هداده هايجنبه تريناز مهم يداستان مختصر
  ).Fassinger, 2005, p.161( شانمقوالت و روابط مشخص

  
  پژوهشهاي  يافته. 6
  تجزيه و تحليل اطالعات. 6-1

هـا   ها، اسـتخراج مفـاهيم و مقولـه    پس از كدگذاري اوليه متن مصاحبه
كـد اوليـه    249هـا، در مجمـوع تعـداد     انجام گرفت. از مـتن مصـاحبه  

ي  حذف تكرارهـا و مفهـوم سـازي در مرحلـه     شناسايي شد كه پس از
مفهوم استخراج شد. با غربالگري مفاهيم اوليـه   87كدگذاري باز، تعداد 

مقوله اصلي دست يافتيم كه به شـرح جـدول    15مقوله فرعي و  40به 
  زير است.

  
  محققان)(جمع بندي  : استخراج مقوالت فرعي و اصلي1جدول 

Table 2: Initial modeling based on the Strauss and Corbin paradigm model  
  

  Subsidiary categories                                    مقوالت فرعي Original categories                                   مقوالت اصلي 
 Nostalgia/نوستالژي  Nostalgia/نوستالژي 1

  Back to the past/بازگشت به گذشته
  انطباق خاك باسرشت انسان (فطرت بشري) 2

Soil adaptation to human nature 
  Soil adaptation to human nature/همذات پنداري با طبيعت
  The feeling of belonging to the soil/احساس تعلق به خاك

3 

  Social Identity/هويت اجتماعي

  Religious identity/هويت مذهبي
  Cultural identity/هويت فرهنگي
  Trans-local Identity/هويت فرا محلي

  Urban identity/هويت شهري
  Historical identity/هويت تاريخي
  Traditional identity/هويت سنتي

4 

  Multi Functional Pottery/سفال ظرفيت چند كاركردي

  Feeling of belonging to pottery/سفالاحساس تعلق دروني به 
  Psychological function/كاركرد روانشناختي

 aesthetic pottery/بعد زيبايي شناسانه سفال
 كاركرد تزييني-كاربرد مصرفي

Consumer use-decorative function  
  Traditional lifestyle/سبك زندگي سنتي  Health-centric lifestyle/سبك زندگي سالمت محور 5

  Healthy lifestyle /سبك زندگي سالم
  سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي 6

Social capital and cultural capital  
  Positive social capital/سرمايه اجتماعي مثبت
  Promoting cultural capital/ارتقاي سرمايه فرهنگي

 مدرنيتهبازگشت به سنت با هدف انتقاد از 7
Return to tradition with a view to criticizing 

Modernity 
  Criticism of Modernity/مدرنيته انتقاد از

  Quality of Pottery Products/كيفيت محصوالت سفالي Quality of Pottery Products/كيفيت محصوالت سفالي 8
9 

  Negative social capital/سرمايه اجتماعي منفي
  سرمايه اجتماعيعدم آگاهي در ميان 

Unawareness among social capital 
  جامعه پذيري تغيير عادت از مصرف سفال به غيرسفال

Socialization The changing habit from using pottery to non-pottery
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  Globalization/پديده جهاني شدن

 Urbanism/شهرگرايي
  Lack of supervision/عدم نظارت

 Modernization of traditional societies/جوامع سنتيمدرن شدن 
  Changing Lifestyle/تغيير سبك هاي زندگي

 Changing Lifestyle/رقابت فزاينده در بين كاالها
 The commodification of lives/كااليي شدن زندگي ها

  ظرفيت پايين انطباق پذيري محصوالت سفالي با مقتضيات زماني
Low capacity to adapt pottery products with time requirements

11 
  Sociability /جامعه پذيري

 Pottery availability/در دسترس پذير بودن سفال
 Awareness/آگاهي بخشي
  Culture in Consumption/فرهنگ سازي در مصرف

  Supportive approach /رويكرد حمايتي Supportive approach/رويكرد حمايتي 12
13 

 برند سازي ، ارتقاي بسته بندي و حمل و نقل
Branding, packaging promotion and shipping  

  Branding/برندسازي
  Packaging promotion/ارتقاي بسته بندي
  Product delivery quality/كيفيت ارسال محصول

  Price control over quality /كنترل قيمت نسبت به كيفيت Optimize prices/بهينه كردن قيمت ها 14
15 

  پذيري آن با شرايط زماني و مكاني توليد سفال با لحاظ انطباق
Pottery production in terms of its adaptability to 

time and space conditions 

  /توجه به سبك زندگي معاصر
Pay attention to contemporary lifestyle  

  معاصرتوجه به تغييرات در دنياي 
Paying attention to the changes in the contemporary world 

  هماهنگي محصوالت سفالي با ديگر محصوالت موجود
Coordination of pottery with other products available  

  
مدل پارادايمي مصرف يا عدم مصرف محصوالت  .2- 6

  سفالي
حله بعـد در مـدل پـارادايم اسـتراوس و     راستخراج شده در م هاي مقوله

  كوربين و به شرح جدول زير جايابي شده است.
در اين مدل، پديده محوري مصرف و عدم مصـرف محصـوالت   
سفالي در نظر گرفته شده است. مفاهيمي كه بـه نـوعي بـا مصـرف و     
عدم مصرف محصوالت سفالي پيوند دارنـد ماننـد؛ هويـت اجتمـاعي،     

يه، انتقاد از مدرنت اهدفبازگشت به سنت بمايه اجتماعي و فرهنگي، سر
 يـت وجود ظرف اند. مفاهيمي مانند بندي شده در بخش شرايط علي دسته

 يـت سـالمت محـور و اهم   يسفال، انتخاب سبك زندگ يچند كاركرد
ي كه بـر مصـرف محصـوالت سـفالي تـاثير      سفال يمحصوالت يفيتك

شـوند، در مقولـه شـرايط     راهبردهـا مـي  گذارند و موجـب تسـهيل    مي
ــه ــه  مداخل ــرار گرفت ــر ق ــد؛  گ ــاهيمي مانن ــين مف ــد. همچن ــان ان  يجه

كـه سـبب ايجـاد     انطبـاق خـاك بـا سرشـت انسـان      ي،شدن،نوستالژ
شـوند، در شـرايط    شرايطي براي پاسخگويي افراد به اعمـال خـود مـي   

زمينه اي جايابي شده اند. انواع راهكارهـاي كـالن و خـرد كـه سـبب      
ي راهكارهـا و در نهايـت،    شود در مقوله مصرف محصوالت سفالي مي

حفظ آداب و سنن فرهنگي و سـبك زنـدگي اصـيل ايرانـي در مقولـه      
  پيامدها گنجانده شده است.

و  يـدادها معموال آن دسته رو يعل شرايط الف: شرايط علي:- 
ـ توسـعه   يـا منجر به وقوع  يا گذارندياثر م هايدهكه بر پد انديعوقا  كي
مقـوالت   يـان از م ).Strauss, 2012, p.155 & Corbin( شونديم يدهپد
 يهو سـرما  ياجتمـاع  يهسـرما  ي،اجتمـاع  يـت شده، مقـوالت هو  يدتول

 يطبه عنـوان شـرا   يهانتقاد از مدرنت اهدفو بازگشت به سنت ب يفرهنگ
  در نظر گرفته شد. يعل

گاه اشاره به برداشت فـرد   اين مفهوم ي:اجتماع يتهومقوله 
و  روديخود دارد، به كـارم  يكه درباره يياز خودش، احساسات و باورها

معنـا   پـذيرد، يگروه مـ  يكدر  يتكه فرد باعضو يگاه با نقش اجتماع
مصرف محصـوالت   يلارتباط با دال در شوندگانپاسخ مصاحبه .يابديم

نـوع   يـق اسـت. افـراد از طر   يـت مصـرف و هو  يونداز پ يحاك ي،سفال
 يو از سـو  شـود يخود مـ  ييموجب شناسا ييانتخاب و مصرف، از سو

و  كننديم يجادا هويت هاجماعت يگرد اخود ب يدر روابط اجتماع يگرد
يشركت مـ  يباز يكدر  يتكسب هو يبرا ينزجنك يربه تعب يجهدر نت
از  رخـي ب هـا استخراج شده از متن مصـاحبه  يممفاه ي. در كدگذاركنند

 يـت را كسـب هو  ياسـتفاده از محصـول سـفال    دليـل  كنندگانمصرف
 يخيتار ويته يگرد يبرخ ي،مل يتهو ي،مذهب يتهو يبرخ ي،فرهنگ
  .مطرح كردند يسنت يتو هو

را  ياجتماع يهسرما بورديو مقوله سرمايه اجتماعي و فرهنگي:
 ييهعبارت است از سرما ياجتماع يهسرما: «كنديم يانب ينچن

يم يجادرا ا يدمف هاييتكه در صورت لزوم، حما يارتباطات اجتماع
يكه شخص م يو احترام كه غالبا زمان يتاز مقبول اييه. سرمانمايد
د يمهم جلب نما ياجتماع يتموقع يكتوجه مردم را در  خواهد
در  يمحصوالت سفال ازاستفاده  .)Field, 2006, p.23(»است يضرور

 يگروه درون ياجتماع ييهسرما يكدر  يشاونداندوستان و خو ينب
از افراد  يتعداد يافرد و  يك ياز سو توانديكه مصرف م دهديرخ م

 يندر ب يعو توز متداو ينا يگاه ينهمچن. شود يعتوز يگرافراد د ينب
 يهو سرما يافتهكه از مادر به فرزند انتقال  شوديم ديده هاخانواده
  .دارد يانشبكه جر يكمثبت در  ياجتماع

يداشتن سرمايه فرهنگي را واجد كاركردهاي مختلفي مـ  بورديو
ها، منـوط بـه تبـديل     . اوال، كسب مشروعيت از طريق بقيه سرمايهداند

ها به سرمايه فرهنگي است. ثانيـا، داشـتن سـرمايه فرهنگـي      شدن آن
خود را از الزامـات زنـدگي روزمـره جـدا     تواند  بدان معناست كه فرد مي

 ,Fazeli( كند و نوعي گزينش دلخواه در عرصه فرهنـگ انجـام دهـد   

اسـتفاده از  دليـل  كننـدگان از مصـرف  يراسـتا برخـ   ين. در هم)2003
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  (جمع بندي محققان) )1391( سازي اوليه براساس مدل پارادايم استراوس و كوربين : مدل2جدول

Table 2: Initial modeling based on the Strauss and Corbin paradigm model (2012) 
  

  Category                                                                                              مقوله Title                                         عنوان
 پديده محوري/ پديده اصلي
The main phenomenon 

  مصرف و عدم مصرف محصوالت سفالي
Consumption and non consumption pottery product

شرايط علي: اين شرايط باعث ايجاد و توسعه پديده يا 
  شوند. مقوله محوري مي

Causal conditions: These conditions create and 
develop the main phenomenon. 

 مقوله اصلي
The main Category 

  مقوله فرعي
Subcategory  

  ياجتماع يتهو
social Identity 

 يتهوي، مل يتهوي، مذهب يتهوي، مذهب-يفرهنگ يتهو
  يسنت-يخيتار

Religious - Cultural identity, National 
identity, Historical- Traditional identity. 

  يفرهنگ يهو سرما ياجتماع يهسرما
Social capital and cultural capita 

  يفرهنگ يهسرما يارتقا، مثبت ياجتماع يهسرما
Positive social capital, Promoting 

cultural capital. 
 يهانتقاد از مدرنتاهدفبازگشت به سنت ب

Return to tradition with a view to 
criticizing modernity

  انتقاد از  مدرنيته
Criticism of Modernity 

 ،يطشرااين از  اي/ مداخله گر: منظور شرايط واسطه
 يراست كه بر راهبردها تاث يعموم يا ينهزم يطشرا

  .گذارند يم
Interfering Conditions: These 

conditions affect strategies. 

  ظرفيت چند كاركردي سفال
Multi Functional Pottery 

شناسانه سفال،كاربرد كاركرد روانشناختي،بعد زيبايي 
  كاركرد تزييني-مصرفي

Psychological function, aesthetic pottery, 
Consumer use-decorative function 

 سالمت محوريسبك زندگ
Health-centric lifestyle

  سبك زندگي سنتي،سبك زندگي سالم
Traditional lifestyle, Healthy lifestyle. 

  يمحصوالت سفال يفيتك
Quality of Pottery Products

  يمحصوالت سفال يفيتك
Quality of Pottery Products 

كه  يطاز شرا يمجموعه خاصاي/ حاكم:  شرايط زمينه
تا مجموعه  آينديزمان و مكان خاص جمع م يكدر 

را به وجود آورند كه  يمسائل يااوضاع و احوال 
  .دهندمي پاسخ ها	خود به آن هاياشخاص با عمل

Contextual Conditions: A specific set of 
conditions that come together at a 

particular time and place to create a set 
of situations or issues that individuals 

respond to with their actions. 

  Globalization/شدن يجهان

سنتي، تغيير شهر گرايي، عدم نظارت، مدرن شدن جوامع 
سبك هاي زندگي، رقابت، فزاينده در بين كاالها، كااليي 
شدن زندگي ها، ظرفيت پايين انطباق پذيري محصوالت 

  سفالي با مقتضيات زماني.
Urbanism, Lack of supervision, 

Modernization of traditional societies, 
changing Lifestyle, Increasing 

competition among commodities,The 
commodification of lives, Low capacity 

to adapt pottery products with time 
requirements. 

  Nostalgia/ينوستالژ

سفال يادآور سادگي گذشتگان، حفظ ارتباط با ميراث 
  گذشتگان،بازگشت به سبك زندگي گذشتگان.
Pottery is a reminder of the simplicity of 

the past, the preservation of the 
connection with the heritage of the past, 

the return to the lifestyle of the past. 
  انطباق خاك با سرشت انسان

Soil adaptation to human nature. 
  همذات پنداري با طبيعت، احساس تعلق به خاك

soil adaptation to human nature, The 
feeling of belonging to the soil. 

شرايط راهبرد/ كنش هاو تعامالت: رفتارها و 
فعاليتهاي هدفداري هستند كه در پاسخ به مقوله 

  گردند. گر ايجاد مي محوري و متاثر از شرايط مداخله
Strategy / Interaction Conditions: 

Targeted behaviors and activities that 
arise in response to the main 

phenomenon and are influenced by the 
intervening conditions. 

  Big Strategies/راهبردهاي كالن
جامعه پذيري، آگاهي بخشي به مردم، اصالح سبك زندگي، 

  رويكرد حمايتي
Sociability, Awareness, Modify lifestyle, 

Supportive approach. 

  Small strategies/راهبردهاي خرد

بهبود و خالقيت در طراحي وتوليد،برند سازي ، ارتقاي بسته 
بندي و حمل و نقل، بهينه كردن قيمت ها، توليد سفال با 

پذيري آن با شرايط زماني و مكاني،استفاده از  لحاظ انطباق
  نظرات افراد موفق

Improvement and creativity in design, 
production, branding, packaging and 

transportation promotion, optimization 
of prices, pottery production in terms of 

its adaptability to time and space 
conditions, use of successful people's  opinions. 

دها: برخي مقوله ها بيانگرشرايط نتايج و پيام
پيامدهايي است كه در اثر اتخاذ راهبردها به وجود 

 آيد. مي
Outcome conditions: Some categories 

reflect the consequences that come 
from adopting strategies.

 خلق سبك زندگي اصيل ايراني -حفظ آداب و سنن فرهنگي
Preserving cultural customs and traditions - creating a genuine Iranian lifestyle.  
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ـ   ييقهرا متناسب بودن با سل يمحصول سفال ـ  ينآنهـا و همچن  اييتوان
 يـن گـروه بـه ا   اين. كردند عنوان كنندهمصرف يسفال از سو يرشپذ

ـ   يـران ا دسـتي يعصـنا  آوريداشتند كه جمع يدنكته تاك  ي،ماننـد قلمزن
 ينگونـه ا بـراي  و هاسـت آن يـق و... از عال يسفال، ظروف مسـ  يم،گل

الـف)  - قائل هستند. به طـور مثـال خـانم(س    ياديمحصوالت ارزش ز
 هـر  بـه . دارم امدر خانـه  يـران ا يدسـت  يعصنا يمن از همه:«گويديم

. بـه  كـنم يم يدآن شهر خر ياز محصوالت سنت روميكه هم م شهري
حفـظ   يـد كشـورمان را با  يفرهنگـ  يراثو م يصناعات سنت يدنظرم با

  ).96اسفند ماه يخالف، مصاحبه در تار- (مصاحبه با خانم س »يمكن
بـه  : يـه انتقـاد از مدرنت  اهدفبازگشت به سنت بمقوله 

 همسو كننده در استفاده از محصوالت سفاليرفتار مصرف رسدينظر م
ابـداع مجـدد   «هابزبام بـه   يربه تعب كنديم ياست. او سع بومي تجدد با

بلكـه   كنـد ينم يخود را نف يحال كه سنتها ينبپردازد در ع» سنت ها
خـود   يرا برا يتهاز مدرن يديو شكل جد كنديمصرف م يددر قالب جد

 .)Fazeli, 2017( همراه اسـت  سازييبا بوم طباقان يكه با نوع سازديم
آن  يبروزرسـان  يـا سـنت و   يمحتوا يادر فرم  ييرتغ يجادتطابق با ا ينا
حـذف   يرانـي، انسـان ا  يمعنا كه، مدرن شدن بـرا  ين. بدشوديم يجادا

نوشدن سنت يبلكه به معنا يست،آن ن يسنت يتكل ياو  يغرب يتهمدرن
معاصر هماهنـگ   گياست كه با سبك زند يو امروز جديد قالب در ها

سـو، از   يـك  از شـوندگان انجام گرفته، مصـاحبه  هايباشد. در مصاحبه
بودند كـه   يو كالفه، و به دنبال راه يآن ناراض يو دستاوردها يتهمدرن

 كردنـد يدگر، تـالش مـ   ييمدرن و سنت را پر كنند. از سو ينشكاف ب
 اسـت  يتـه مدرن ياز دستاوردها يكيخود كه  يتاستقالل و فرد يت،هو

يمـ  يحمورد توض ينالف) در ا - را از دست ندهند. به طور مثال خانم(ل
 يمن از زنـدگ  شوديمن، باعث م يزندگ يااش يهسفال در كنار بق: «دده

 ي. برگشت به سنت داشته باشم. از زنـدگ يرمفاصله بگ يمدرن و صنعت
مـن اتفـاق    يبـرا  يسـم از مدرن يمدرن دلزده شدم. حال به هم خوردگ

 آرامش آن و بازگردم خود اصل و گذشته به كه مندمافتاده و من عالقه
يحس خوب را به من مـ  ينكنم. سفال ا يجادخودم ا زندگي در را قبل
  ).96اسفندماه يخالف، مصاحبه در تار- (مصاحبه باخانم ل»دهد

 يطمداخلـه گـر شـرا    يطاز شرا : منظورب: شرايط مداخله گر
كـه   يگذارند. به طـور  يم يراست كه بر راهبردها تاث يعموم يا ينهزم
كـه در   شـوند يمـ  ييراهبردها يتمحدود يا يلموجب تسه يطشرا ينا

 ,Danaeifard & Emami, 2007( خاص قـرار دارنـد   ينهزم يكدرون 

p.84(فمصــر يــلكــه بــر دال عــواملي بــه گــر،مداخلــه يط. در شــرا 
پـژوهش   يـن است، اشاره شده اسـت. در ا  يرگذارتاث يمحصوالت سفال

 يسـفال، انتخـاب سـبك زنـدگ     يچند كاركرد يتوجود ظرف يمقوله
 يطبـه عنـوان شـرا    يسفال يمحصوالت يفيتك يتسالمت محور و اهم

  شدند. ييمداخله گر شناسا
اشـاره   : اين مفهـوم در سفال يچند كاركرد ظرفيتمقوله 

محصـوالت   يو وجه مصـرف  يباشناختيز ي،به وجوه مختلف روانشناخت
دارد كـه گـاه بـه صـورت مشـترك و گـاه بصـورت منفـرد در          يسفال

  .شوديمحصول بارز م
به نظر كمپل همين جنبه ذهني اسـت كـه مصـرف مـدرن را از     

سازد. مصرف سـنتي، لـذت مصـرف اشـياء و      وجه سنتي آن متمايز مي
كرد. امـا اخـالق رمانتيـك،     وجو مي ها جست انجام اعمال را در خود آن

ترتيب جـوهره   بدين« كند. لذت مصرف را در تجربه ذهني آن دنبال مي

، خريـدن و مصـرف كـردن محصـول     فعاليت مصرف، انتخاب كـردن 
جويي تخيلي است؛ ... مصـرف واقعـي    نيست؛ بلكه اساس مصرف لذت

، بـه نقـل   Campbell, 1987, p.89»(نتيجه اين لذت گرايي ذهني است
 در شـوندگان از مصـاحبه  ي). پاسـخ گروهـ  p.50-51، 2004 ، ياز فاضل
 يكـي كمپـل نزد  يـدگاه با د يمصرف محصول سفال چگونگي با ارتباط

ـ   يـل كنندگان اظهـار داشـتند كـه بـه دل     داشت. مصرف و  يلـذت درون
 از هـا . هـدف آن كننـد ياستفاده مـ  ياحساس آرامش از محصول سفال

  داشتن محصول بود. لذتو  يلذت فرد يبلكه ارضا ياز،نه رفع ن خريد
 براسـاس  گرفتـه  شـكل  منـد، نظام يرا عمل يسبك زندگ بورديو

- خاص اسـت  ميدان در وارهاز عادت كه خود برگرفته- افراد هايسليقه
 يحـه قر«. بنـا بـه تعريـف بورديـو     )Bourdieu, 2011( كنـد يم يفتعر

كه گروهي از اشياء يا اعمال را بـه   عبارت است از ظرفيت ( توانايي) آن
ــه   ــاي مجموع ــه معن ــادين و ب ــادي و نم ــورت م ــات  ص اي از ترجيح

بـه نقـل از   ،  Bourdieu, 1984, p.173»(متمايزكننده بـه كـار گرفـت   
 يـو بورد ييهشوندگان با نظر مصاحبه ي). پاسخ برخp.43، 2003 ي،فاضل
 يـد خر يلگروه دل يندر نوع انتخاب افراد، منطبق بود. ا يقهسل يتو اهم

دانسته و اظهـار داشـتند محصـول     يمحصول سفال يباييو مصرف را ز
بـا   كننـد يتـالش مـ   عـالوه دارد. ب همـاهنگي  هاآن ييقهبا سل يسفال

گـروه  يگرمصرف خود را از د يو انتخاب متفاوت، الگوها يقهداشتن سل
  .بسازند يمتفاوت يكنند و سبك زندگ متمايز ها

كـاربرد و كـاركرد آن    ي،مهـم هـر محصـول    هاييژگياز جمله و
 يـت حائزاهم ياربسـ  يژگيدو و ينا يزن ياست. در مورد محصوالت سفال

در رفتار مصرف كننـده بـه شـمار     يدانتخاب و خر يلازدال يراز باشديم
نخست كـاربرد   ي،در محصوالت سفال ي. منظور از كاربرد مصرفروديم

از خلقشـان در مرحلـه اول، كاربردشـان     دفآنهاست و هـ  يو سودمند
اول و كـاربرد   يتدر اولو يباييو ز يطراح ييني،بوده است. در كاركرد تز

 دليـل  كننـدگان، رفاز مص گروهي .گيرديقرار م يتدر مرحله دوم اهم
كـاربرد روزانـه،    ي،را، استفاده در حوزه آشپز يمصرف محصوالت سفال

و  غيـره و  يلـدا خـاص ماننـد نـوروز،     هـاي يينمراسم و آ ياستفاده برا
محصـول   يو طراحـ  يبـايي دادند. اگر چـه ز  يحوضت از مهمان يراييپذ
در  يبرخوردار است اما توجه به كاربرد مصـرف  يتگروه از اهم ينا يبرا
 اسـتفاده  كننـدگان، از مصرف يگرد يگروه براي اول قرار دارد. يتاولو

 يبـايي، گروه به ز يناول قراردارد. ا يتدر اولو ياز محصول سفال تزييني
مصـرف را   يـل و دل كننـد يمـ  يشـتري محصول توجه ب يلعاب و طراح

 .داننديم يو دكور يينيتز يكاركرد
سـالمت   يسبك زندگ: سالمت محور يسبك زندگمقوله 

 يبه الگوها يو چند داللت يچندبعد ي،چندعلت يدهپد يكبعنوان  رمحو
در مشكالت مربوط بـه   يمانع تواننديكه م شوديرفتار مربوط م يجمع

 يـف تعر يفرد باشند. جـوهره  يسالمت برا يكننده ينسالمت و تضم
از  ايمجموعـه  دادن انجـام  در انسـجام  محـور سـالمت  يسبك زندگ

 ,Chaney, 2002; Abel( مرتبط با بهداشت و سالمت اسـت  يرفتارها

كـه فـرد    گيـرد يشكل مـ  يسالمت محور، زمان يسبك زندگ ).1991
 يهـا  اي از اين رفتارها را بر اساس گـزينش از ميـان انتخـاب    مجموعه

طـبخ و   يالگو يندهد. همچن گزيند و انجام مي ممكن براي خود برمي
بـر سـالمت    يمبتن ياز سبك زندگ يبه عنوان شاخص يزمصرف غذا ن

ارتبـاط دارد. بعـالوه    يبدن و بهداشت فـرد  يريتمطرح شده كه با مد
 سـاز يـت هو توانـد يمـ  ي،بهداشـت  يتمصرف غذا عالوه بر اهم يالگو
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 يـز او ن يتهو يانگرفرد، ب يسبك زندگ ينشگز وباشد. در واقع انتخاب 

 يسبك زنـدگ  يجادانجام گرفته افراد با هدف ا هايههست. در مصاحب
. كننـد ياستفاده م ياز محصول سفال يمختلف يلسالمت محور و به دال

قـرار دارد.   يـت سالمت و طعـم خـوب غـذا در اولو    يتاهم يبرخ يبرا
 يدارد و بـرا  يـت از سفال اهم يو طب يافراد استفاده درمان يبعض يبرا
از اهـداف داشـتن سـبك     يمقـد  يبازگشت به سبك زندگ يگرد يبرخ
كمتـر   يمگذشتگان و نسل قـد  يرامعتقدندسالمت محور است، ز يزندگ

  .داشتند يسالمتر يو زندگ شدنديو سرطان م يماريدچار ب
مصـرف از   يلجمله دال : ازيمحصوالت سفال يفيتكمقوله 

اسـت. در   يمحصـوالت سـفال   يفيتك اهميت شوندگان،مصاحبه يسو
را  ياستفاده از محصول سـفال  دليل كنندگاناز مصرف يمصاحبه با برخ

بدنه، رنگ و لعـاب متنـوع و مطلـوب،     يفيتسفال مانند، ك هاييتقابل
 هـاي مناسب به نسـبت نمونـه   يمتق يد،جد هاييتنوع نقوش و طراح

از محصوالت، ذكر كردند.  يسفال در بعض يالمتر يتو اهم ايكارخانه
مصرف محسوب  يبرا يشاخص يلسفال دل يالمتر يتاهم يدر موارد

محصـوالت   يـن در ا يرا. زيسفال يزيو د خوريمانند كوزه آب شوديم
آب در كـوزه آب  يه. تصـف كنـد يمـ  يفـا را ا يسفال نقش مهم يتجنس

 يسـفال  يزيدر د ييبا جنس سفال، و طعم خوب و سالمت غذا خوري
  .است پذيرامكان

از  يمجموعـه خاصـ   ايينـه زم شرايط اي: ج: شرايط زمينه- 
تـا   آينـد يزمـان و مكـان خـاص جمـع مـ      يـك هستند كه در  يطشرا

را به وجود آورنـد كـه اشـخاص بـا      يمسائل يامجموعه اوضاع و احوال 
منشـا در   ايينـه زم يط. شـرا دهنـد مـي  پاسـخ  هاخود به آن هايعمل
آن يـق و تلف يتالقـ  چگونگي محصول و دارند گرو مداخله يعل يطشرا
 انـد مختلف با ابعاد گوناگون الگوهاي به دادنشكل يبرا يكديگر با ها

)Strauss, 2012, p.153 & Corbin( .يجهـان  يپژوهش مقوله يندر ا 
مداخله  يطانطباق خاك با سرشت انسان به عنوان شرا ي،شدن،نوستالژ

  .شدند ييگر شناسا
 يجهـان «در كتـاب  محمـدي احمـد گـل  : شدن يجهانمقوله 

: كنـد يمـ  يـف تعر ينگونـه شـدن را ا  يجهـان  »يتشدن، فرهنگ و هو
زمـان و فضـا    ييندهفزا يفشردگ يندشدن عبارت است از فرا يجهان«
نسبتا آگاهانـه در   يو به صورت يشكم و ب ياآن مردم دن يبه واسطه كه

شـدن   يجهـان  يگـر د يـان . بـه ب »شـوند يواحد ادغام مـ  يجامعه جهان
 ايآن فرد و جامعـه در گسـتره   ياناست كه در جر ينديمعطوف به فرا

  .خورنديم يوندپ يكديگربا  يجهان
 يـت نكتـه اهم  ينانجام شده، ذكر ا يفبا توجه به مطالعات و تعار

 يـل گسترده و متنوع است لـذا بـا تحل   يارشدن بس يكه حوزه جهان ددار
 يكـه در گسـتره   يمروبرو شـد يمي صورت گرفته با مفاه هايمصاحبه

يمـ  يـر مقوالت شامل مـوارد ز  ين. اگرفتيشدن قرار م يجهان يدهپد
 ي،ب)عدم نظارت، ج)مدرن شـدن جوامـع سـنت    يي،:  الف)شهرگراشود
از  يبـه محصـوالت فرهنگـ    يه) كم توجه ي،زندگ هايسبك ييرد)تغ

ها،  يشدن زندگ ييكاالها، ز) كاال يندر ب يندهجمله سفال، و) رقابت فزا
  .يزمان ياتبا مقتض يمحصوالت سفال يريانطباق پذ يينپا يتح)ظرف

شـدن، مهـاجرت    يشدن، شـهر  يمدرن، صنعت يايبا ورود به دن
شـدن،   يمردم به سمت صـنعت  يزندگ يوهش ييربه شهر و تغ ييانروستا

شـدن   يشهر يدر پ .شوديم تراستفاده از سفال روز به روز كمتر و كم
قوميـت  و هـا از فرهنگ يبرخ يدو جد يمقد هايفرهنگ يختنو در آم

ـ  يزو آداب و رسوم مربوط به آنها ن ها بـارز آن   ي. نمونـه روديمـ  يناز ب
 ييـر بـه شـهرها و تغ   ييانكه با مهاجرت روستا تاس يمحصوالت سفال

 آن متوقـف شـد.   توليـد  و نگرفت قرار استفاده مورد ها،آن يزندگ يوهش
در  يشـامدرن اسـت كـه در دوران پ   يخور آب يآن كوزه يمثال ساده

مصـرف آن از   يخچـال، اما بـا ورود   شديشهر و روستا از آن استفاده م
ـ  يبـر ورود كاالهـا   يحصـح بعالوه عـدم نظـارت    رونق افتاد.  و  يغرب

  كند.   يراني اين موضوع را تشديد ميا يبا كاالها يگزينيجا
 ييـر عدم اسـتفاده از سـفال را تغ   يلدل شوندگان،از مصاحبه يبرخ

 در كـه  انددانسته يدو جد يبه امروز يمقد ييوهاز ش يزندگ هايسبك
همچنـين   نـدارد.  جـايي  هـا آن يسفال برا ي،امروز يسبك زندگ اين
مصـاحبه  يبرخ ياز سو يعدم مصرف محصوالت سفال اليلاز د يكي

آنهاسـت. در   يدر زنـدگ  يكاال و محصـوالت صـنعت   اهميت شوندگان،
از  شـد، يپخـت غـذا اسـتفاده مـ     يبرا يسفال يزياگر از ظرف د يمقد

تنـوع   يل. اما امروزه بدلكردندياستفاده م يزسرو غذا ن يهمان ظرف برا
متفـاوت   ييكـاال  ي،هـر منظـور   ايبـر  هـا يشدن زندگ ييو كاال يادز

  .شودياستفاده م
مـورد اسـتفاده قـرار     يكه محصوالت سـفال  يلياز دال يكي ديگر

 ياتبا مقتضـ  پذيريمحصوالت در انطباق ينا يينپا يتظرف گيرند،ينم
از  بسـياري  در را خـود  انـد محصوالت توانسـته  يناست. اگرچه ا يزمان

يبشـكننده و آسـ   اييباور مردم به سفال، ش زموارد ارتقا دهند اما هنو
 يناسـتفاده در مـاكروفر و ماشـ    يـت قابل كننـد ياست. لذا تصور م پذير

 يعدم دانـش و آگـاه   يلموارد بدل ياريدر بس يرا ندارد. حت ييظرفشو
بعـد از   يظـروف سـفال   يكـه رنـگ و طـرح رو    يكننـد تصور م ي،كاف

و مصـرف آن   يـد خر يجهـت بـرا   ين. بـه همـ  روديم ينشستشو از ب
  .شوندينداشته و منصرف م يليتما

نسبت به گذشته  يدلتنگبه معناي  نوستالژي ي:نوستالژمقوله 
 ياحسـاس حسـرت و دلتنگـ    شته،بازگشت به گذ يمفرط برا ياقو اشت
 ,Aryanpour, 2001(» و...ي وطن، خانواده، دوران خـوش كـودك   يبرا

p.3539/4( كه  دهديم يرو يزمان ينوستالژ گويي .شده است يفتعر
نباشـد و در   خواهديآنگونه كه م يليانسان به هر دل يزمان و مكان برا

كه  گردديم ياز آن فقدان به دنبال آرمان شهر ياثر غم و حسرت ناش
و  يطشرا يجادبدنبال ا يلدل يندر آن محقق شود، به هم هايشخواسته

شود.  يادآوراو  يگذشته را برا شاست كه دوران خو يايياش يگردآور يا
آشكار است، آنها محصـول   بخوبي شوندگاننكته در پاسخ مصاحبه ينا

از  يادگـاري و  يـراث گذشتگان، حفظ ارتباط با م يسادگ يادآوررا  يسفال
 هـا، پـدربزرگ  و هـا و خـاطرات مـادربزرگ   يزنـدگ  يادآوري يشينيان،پ

 آنهـا . انـد دانسـته  انآن زم يشيآال يو ب يمقد زندگي سبك به بازگشت
روزمـره   يدر زنـدگ  يبا استفاده و حضور محصول سفال كنندمي تالش

 ير كنند، به دوران خوش كـودك خاطرات گذشتگان را مرو يگرخود بارد
آن زمان  يرينگذشته، خاطرات ش يادآوريبا  ايخود بازگردند و به گونه

از احساس  نگيآنها رفع دلت يخاطرات برا يدتجد ينرا به خاطر آورند. ا
را بهمراه دارد. اگرچه آنها در  يبا دوران مدرن و امروز يبگيغربت و غر

 بـا  اما اندو محصوالت در دوران مدرن گرفتار شده يااز اش يميعظ يلخ
خـود، بـه    يدر سبك زنـدگ  ينوستالژ يجادو ا سفالي محصول انتخاب
 يـن و در ا كننـد يارتباط برقرار مـ  يشينيانپ يراثبا گذشته و م ايگونه

  يابند.يدست م يآرامش درونبه  يارتباط به نوع
مراجعـه و   در :انطباق خـاك بـا سرشـت انسـان    مقوله 
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ذكـر شـده كـه     يانسان با مـوارد متعـدد   ينش، آفريقران ياتآ يبررس
 يـل راتكم يگرد يهآ يمعنا يهندارند و هر آ يمنافات يكديگربا  يچكدامه
انسان  يدايشمتعدد قرآن ازخاك و گل به عنوان مبدا پ يات. درآكنديم

ـ   5 يهاز آ ينام برده شده است. در بخش بـه   راباز سوره حج به كلمـه ت
(سـوره  »يـديم ما شمارا نخست از خاك آفر« شود؛يخاك اشاره م يمعن

انسـان   ينش، مبدا آفـر 2 67 يه(غافر) آ درسوره مومن يا) و 1 5 يهحج، آ
همو كه شما را از خاك آفريد، سـپس از نطفـه   «كند؛يذكر م ينگونهرا ا

اي، و سپس ازعلقه اي، و سپس بصورت طفلي درتان آورد، سـپس بـه   
به قوت برسيد، آنگاه تا اينكه به پيري برسيد. بعضـي از شـما   حدي كه 

قبل از آن و (بقيه) تا سرآمدي معين فـوت مـي نمائيـد و شـايد تعقـل      
بـه   ينط يگركلمهد ياتيخاك و در آ يتراب به معن ياتآ يندر ا». كنيد
    خاك و گل آمده است.   يمعن

دارد كـه   يگونـاگون  يـرات انسـان تعب  ينشدر مورد منشا آفر قرآن
به مراحل مختلف آن اشاره داشته باشد. ابتـدا   يراتتعب ينممكن است ا

(وبـدأَ   بـا آب  يخته(فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم منْ تُرَابٍ ) سپس به خاك آم به خاك
(مـنْ   بـرد يخَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ)، بعد از آن از گل بدبو و متعفن نام م

. كنـد يمـ  يادهمانند سفال  اييدهاز گل خشك يتاحمإٍ مسنُونٍ) و در نه
 يـن و ا يـده به طـول انجام  يمراحل در چه مدت زمان يناز ا يككه هر

شده، از حوزه علم بشر خارج است. اما نكتـه   يط يياتيمراحل با چه جز
گـل و   ك،انسـان بـا خـا    يكه به صورت فطـر  ينجاستا يتحائز اهم

 يـادآوري انسـان بـا    ياحسـاس بـرا   يـن . اكنـد يسفال ارتباط برقرار م
همراه است و با در دسـت گـرفتن سـفال و     ياو به صورت ذات ينشآفر
. شـود يمـ  يجادا يو يبرا ينديكاركردن با گل، احساس خوشا يحت يا
نـوع خلقـتش و مبـدا     يـاد احساس خوب او را به طور ناخودآگاه به  ينا

  اندازد.  يم ينششآفر
 يبا منظور و معنادار هايكنش راهبردها ي:راهبرد يطشراد: 

ـ  يكه در زندگ يلهمس يكحل  يهستند كه برا  آيـد، يمـ  يشروزمره پ
 يبـرا  يريراهبردها و تداب يده،وقوع هر پد ي. مسلما براگيرنديانجام م
 & Strauss, 2012, p.156 ( روديو پاسخ به آن به كار م يريتاداره، مد
Corbin(مصاحبه نشان داد كـه مصـرف و عـدم     هاييافته ي. كدگذار

 داليـل  بـه  شـوندگان مصـاحبه  ياز سـو  يمصرف محصـوالت سـفال  
 يو شـناخت مـردم بـرا    يآگـاه  ي. در راسـتا گيـرد يانجام م يمختلف

 ارائـه  شـوندگان مصـاحبه  ياز سـو  ردهايياز سفال، راهب يشترمصرف ب
فرهنـگ  يري،پذ جامعه يكردشد. رو بنديبخش طبقه ينكه در ا گرديد
دولـت و ارگـان   يتحما تبليغات، امر در هارسانه يتمصرف، اهم سازي
و  يـع توز هـاي كانـال  يـت و اهم ياصالح سبك زنـدگ  يبان،پشت هاي

 يـت كالن ارائه شده، هستند. بهبود و خالق يفروش سفال، از راهكارها
 يفيـت، بـا ك  يمتتناسب ق بندي،و بسته يبرند ساز يتاهم ي،در طراح

خـرد   يدر گـروه راهكارهـا   يو مكـان  يزمان يطانطباق محصول با شرا
  قرار گرفتند. 

  

  
  

  (جمع بندي محققان) : مدل پارادايمي مصرف/عدم مصرف محصوالت سفالي1شكل
Fig. 1: Paradigm Model of Consumption/Non-Consumption of Pottery Products (reaserchers) 
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چـون حفـظ    يدر پژوهش حاضر مقـوالت : در مدل يامدهاپه: 

فرهنـگ   يايدر حوزه سفال، اح يشرفتارتقا و پ ي،آداب و سنن فرهنگ
اسـت   يامـدهايي و پ يجانگر نتايب ايراني،- يل اسالمياص يو سبك زندگ

اسـتفاده از محصـوالت    يكه در اثر اتخاذ راهبردها بوجود آمده اند. در پ
 در و شـوندگان مصـاحبه  يكـه از سـو   يمهست يامدهاييشاهد پ ي،سفال

آمد كه مهمترين آن، حفظ آداب و سنن  دست به ها،داده يلتحل نتيجه
  فرهنگي و خلق سبك زندگي اصيل ايراني است.  

و توضيحات قبلي در راسـتاي   2 شمارهبر اساس محتواي جدول 
 1ظهور پديده اصلي مصرف محصوالت سـفالي مـدل پـارادايمي     فهم

  ترتيب داده شده است.
  

    گيري نتيجه
  

اشـاره   »يادراكـات اعتبـار  « عالمه طباطبايي در بحث از فرهنگ بـه  
هـا و   از اين منظر انسان با بسط وجود خـود از طريـق فعاليـت   كند.  مي

رسد. انسان با انگيـزه بـرآوردن نيازهـا، در     روابط اجتماعي به كمال مي
 يقمرحلـه خـود را بـه حقـا     يـن ا يمودنبا پكند،  هايي مي خارج فعاليت
دهد.  ، وجود خود را توسيط نموده و به زندگي خود شكل ميارتباط داده

اي به زندگي خـود   ز فعاليتها در زندگي روزمره شكل ويژهوي با طيفي ا
  كند. دهد و سبك زندگي خود را تعريف مي مي

هاي زندگي را معموال مبتني بر سازمان اجتمـاعي مصـرف    سبك
هاي اجتماعي است كه در تعيـين   دانند، ومنظور از آن تمامي فعاليت مي

مصـرف اهميـت   ها و هويت مردم نقش دارند. در دوران مدرن،  ويژگي
چشمگيري يافته و شكل دهنده سبك زندگي افراد و بدنبال آن هويت 
افراد است. افراد هويت خود را از طريق نـوع انتخـاب، سـليقه، الگـوي     
رفتاري متمايز، پوشاك متفاوت، انتخاب ورزش و يـا اسـتايل ويـژه بـه     

آورند كه همگي سبب خلق سبك زنـدگي ويـژه بـراي فـرد      دست مي
همين دليل در جوامع مـدرن اسـت كـه بـا افـزايش تنـوع        شود. به مي

كاالها، انتخاب سفال در زندگي روزمره، شكل دهنـده سـبك زنـدگي    
ويژه اي است و با خود بـار معنـايي بـه همـراه دارد. در دوران مـدرن،      

توانـد در زنـدگي    شـود و مـي   سفال به يك كاالي فرهنگي تبديل مي
ستا مصرف محصوالت سـفالي  مردم يك سبك ايجاد كند. در همين را

در شهر تبريـز معناهـاي زيـادي دارد و رفتارهـاي مصـرفي از سـوي       
هـاي   مصرف كنندگان تعيين كننده هويـت و تشـخص آنهـا در قالـب    

  گوناگوني است.
زماني كه محصول سـفالي بـه عنـوان يـك كـاالي فرهنگـي و       

شـود و در زنـدگي    ايراني از سوي افـراد مصـرف مـي   - ميراث فرهنگي
بخشـد كـه    اي بـه زنـدگي افـراد مـي     گيرد شكل ويـژه  جاي مي ها آن

محصـوالت   ي معناهاي متعـددي اسـت. در واقـع مصـرف      دربردارنده
يمـ  يرتاث يهستند و از عوامل متعدد يو چند بستر يتيچند عل سفالي
بر مصـرف دارنـد ماننـد     يممستق يعل يرعوامل تاث يناز ا ي. برخپذيرند

ي و بازگشـت بـه   فرهنگـ  يهو سـرما  ياجتماع يهسرما ي،اجتماع يتهو
 گـر در نقش مداخلـه  يگرعوامل د يبرخ سنت با هدف انتقاد از مدرنيته،

ي ومحصـوالت  فرهنگـ  يدر مصـرف كـاال   گرتهسيل نقش و هستند
سـالمت   يسفال، سبك زندگ يچندكاركرد يتدارند، مانند؛ ظرف سفالي

ـ يمحصوالت سفال يفيتمحور و ك  ماننـد؛  ايينـه عوامـل زم  ين. همچن
و انطبـاق خـاك بـا سرشـت انسـان، بـر        ينوستالژ شدن،يجهان يدهپد

بـوده و   يرگـذار تاث يمحصوالت سفال ويژهبه يفرهنگ يمصرف كاالها
  عدم مصرف محصوالت نقش دارد.   يادر مصرف و 

ي  هاي پژوهش و تحليل هاي صورت گرفته در جامعه طبق يافته
سفالي را نـه تنهـا بـراي رفـع نيـاز      آماري ِشهر تبريز، افراد محصوالت 

ند. آنهـا گـاهي بـراي    گير بلكه براي ايجاد معناهاي متفاوتي به كار مي
كسب تشخص نسبت بـه ديگـران، گـاهي بـراي خلـق هويـت        ايجاد

اجتماعي، مذهبي، ملي و فرهنگي، گاهي براي به دست آوردن سرمايه 
بـه دليـل   اجتماعي و فرهنگي، گاهي براي ايجاد زندگي سـالم، گـاهي   

حس نوستالژيك و يادآوري آفرينش انسان و گاهي به دليل كيفيـت، از  
كنند و از اين طريـق زنـدگي خـود را در     محصوالت سفالي استفاده مي

كننـد.   منـد مـي   ارتباط با استفاده از محصوالت فرهنگي و سفالي سبك
كننـد سـبك    در برخي موارد با استفاده از محصوالت سفالي تالش مي

متمايزي نسبت به ديگران به نمايش بگذارند. در برخي موارد بـا  زندگي 
اشاره به هويت هاي فرهنگي، ايراني و ملي، سبك زندگي خود را ملـي  

كنند سـبك زنـدگي    دهند. در برخي موارد تالش مي و ايراني نشان مي
سالمت محور بسازند، و در برخي موارد بـا حفـظ ميـراث گذشـتگان و     

هاي ايراني و مـذهبي اشـاره    ن از خاك به اصالتيادآوري آفرينش انسا
  دارند.

هاي تحقيق نشان داد، چنانچه با توجه به راهكارهاي كالن  يافته
و خرد، مصرف محصوالت سفالي در شهر تبريز بيشتر مورد توجه قـرار  
گيرد، سبب حفظ آداب و سنن فرهنگي و خلق سـبك زنـدگي اصـيل    

آيـد.  شود كه از پيامـدها و نتـايج مهـم تحقيـق بشـمار مـي       يراني ميا
  
  

  
  ها نوشت پي

 .)5 يه(سوره حج، آ»فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم منْ تُرَابٍ«. 1

2».وه نْ عم ن نُّطْفَةٍ ثُمم ن تُرَابٍ ثُمي خَلَقَكُم مفْلًا  لَقَةٍالَّذط كُمخْرِجي ثُم

ثُم لتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم لتَكُونُوا شُيوخًا ومنكُم من يتَوفَّى من قَبلُ ولتَبلُغُوا 
 ).67سوره مومن، آيه »(أَجلًا مسمى ولَعلَّكُم تَعقلُونَ
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