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  گرايي: از اجبار تا لذتمصرف

گرايي در ميان ساكنان شهر شناختي پيرامون مصرفاي جامعهمطالعه
  تهران

 
 ، ملكه رفيعيعلي ربيعي

 )20/11/95پذيرش، تاريخ 29/03/94(تاريخ دريافت 
 

هاي گسترش فزاينده كاالهاي مصرفي همسو با روند رو به تزايد مكان:  كيدهچ
گرايي را به پديده شايع جوامع معاصر مصرف و ارتقاي نسبي سطح زندگي، مصرف

از مصرف كاالها بيش از توليد است تا مفسران اجتماعي و موجب شده مبدل كرده
هاي امر پژوهش. اين كنند امع معاصر يادوبرنده جپيش نيرويعنوان ها به آن

است. گرايي درگير ساختهشناختي را ضرورتاً با پرسش از عوامل موجد مصرفجامعه
گرايي را در كانون توجه مقاله حاضر در همين راستا مطالعه عوامل موثر بر مصرف

ان از دو تكنيك خود جاي داده است. تحقيق با روش تركيبي و استفاده توأم
هاي تحقيق مؤيد است. يافتهيافته صورت پذيرفتهساخت نامه و مصاحبه نيمه پرسش

 - سويه متأثر از جبر و تعينات ساختارينحوي يكالزاماً به است كه مصرفآن
طبقاتي نبوده و بايستي آن را در تلفيق عوامل ذهني و عيني و نيز در پيوند با 

  جويي (هدونيسم) فهم كرد. بي و لذتموضوعاتي همچون تمايزطل

 
. دانشيار گروه مديريت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پيام نور               Alirabiee@pnu.ac.ir 
. (نويسنده مسئول)       شناسي، دانشگاه پيام نوردانشجوي دكتري جامعه        malakerafiei@yahoo.com  
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جويي يا هدونيسم، مصرف،  : تمايزطلبي، سرمايه فرهنگي، لذتمفاهيم كليدي
  هاي مصرف.گرايي، مكانمصرف

  مقدمه
هاي مصرف و ارتقاي نسبي سطح پذيري فزاينده مكانتكثير و فزوني كاالهاي مصرفي همراه با رؤيت

شـود مصـرف و   گفتـه مـي  اسـت.  شايع جوامع معاصر مبـدل كـرده  گرايي را به پديده زندگي، مصرف
هـاي  شـود و مكـان  مـي جوامع قرن حاضر محسوب  گرايي، دينمصرفيعني آن،  همبستة ايدئولوژي
رشـد تصـاعدي    ).1381(باكـاك، آينـد  مـي مذكور به حساب  دينپرستشگاه مجسم  معبد ومصرف، 

فريبنده و رنگارنگ، خيل خريـداران مشـتاق را   هاي بنديكاالها و برندهاي مختلف مصرفي در بسته
كشاند و به مصرف هر چه بيشتر ترغيـب  ها و مراكز خريد نوپديد مياي، مالهاي زنجيرهبه فروشگاه

شـود. ايـن   اي كه در بسياري از موارد سبب خلط تقاضاي كاذب بـا نيـاز واقعـي مـي    كند. مسئلهمي
گرايي و ميل فزاينده ضرورتاً با پرسش از عوامل موجد مصرفشناختي را هاي جامعهتحوالت، پژوهش

  است.هاي مصرف درگير ساختهبه مصرف غيرضروري كاالها يا مكان

پـذيري  يـت ؤردر توضيح بيشتر اين قضيه بايد اظهار داشت كه كثرت كاالهاي مصرفي همراه بـا      
نامـد،  مـي  1هـاي) مصـرف   زيارتگـاه هـاي ( ) كاتدرال2010يا آنچه ريتزر ( ،مصرف هايفزاينده مكان

ريتـزر بـه پيـروي از     شـود. كنند كه به جامعه معاصر ختم مـي جهاني با مصرف فزاينده را تصوير مي
از نظر ماركس ابزار توليد آن چيزهـايي اسـت   . نامدمي 2هاي مصرف را ابزار مصرفماركس اين مكان

ريتزر نيز به نحـوي مشـابه معتقـد اسـت ابـزار      سازند. داري ممكن ميكه توليد را در جامعه سرمايه
سازند. در ايـن معنـا،   پذير ميمصرف شامل آن چيزهايي است كه مصرف را در جامعه مصرفي امكان

اند ها، هايپراستارها و جز آن از جمله ابزارهاي جديد مصرفهاي بزرگ، مراكز خريد، مگامالفروشگاه
جـا كـه    گذارند تا آنكنندگان بر جاي ميميقي بر مصرفكه به رغم مادي بودن، تأثيرات غيرمادي ع

اي هـا بـه نحـو فزاينـده    تلقي كرد. زيرا اين مكـان  4هاي رويايييا جهان 3ها را فنتزمگاريا توان آنمي
ها  اند. آنكنندگان را بيش از پيش مسحور و مرعوب خود ساختهاند و مصرففانتزي و تماشايي شده

شـود تـا حـد زيـادي     ناميـده مـي   5اند و از رهگذر آنچه ويرانـي خـالق  ردهانقالبي در مصرف ايجاد ك

 
1.Cathedrals of consumption  
2  . means of consumption 

هاي مادي همچون بازارها و پاساژها بر افراد اشاره دارد. ) به تأثيرات غيرمادي مكانphantasmagoria. فنتزمگاريا (3
 ريتزر اين مفهوم را از بنيامين وام گرفته است. 

4. dream world   
5. creative destruction 
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كـه آهنـگ ايـن ويرانـي و تغييـر آن       اند. طرفه آنترِ مصرف شدههاي قديميجايگزين ابزارها و شيوه
چنان سريع است كه بسياري از اين ابزارهاي جديد مصرف نيـز مـورد تهديـد ابزارهـاي جديـدتري      

زداشدة مصرف، نسـبت  اند. اين ابزارهاي جديد ماديتسايبري قرار گرفته همچون اينترنت و فضاهاي
تري دارند و امكان بيشتري براي توليـد فضـاهاي   شان تأثيرات غيرمادي بسيار عميقبه اسالف مادي

و دستكاري  2ها، خلق وانموده1زدايي و انفجار از درونواسطه تفكيكها به آورند. آنوجود ميوهمي به
كننـدگان را هرچـه بيشـتر    آلودترند و مصرفتر، روياوارتر و وهمكنندهو كنترل زمان و مكان، افسون

  ). 1389برند (ريتزر، كنند و در خود فرو ميجذب و جادو مي

انـد  نامد، تسـهيل كـرده  مي"3انبوه كاالها"رسي افراد را به آنچه زيمل   اين تحوالت نه تنها دست    
اند كه مصرف را از حالت باري به هر جهت خارج ساخته و آن را به رسانه يا بستري مبدل كردهبلكه 

كند. به بيان ديگر، مصرف صـرفاً كنشـي بـراي بـرآوردن     طيف وسيعي از معاني را در خود حمل مي
، 4؛ بورديـو 1386تـوان آن را كنشـي نمايشـي و ارتبـاطي (وبلـن،      نيازهاي ضروري نيست بلكـه مـي  

)، ابـداعي و خالقانـه   2010، 6)، سياسي (نيلسون و پاكسـتون 1389؛ 1968، 5؛ بودريار1390؛1984
) و 2005، 11)، ماهرانه (كمپل2005، 10؛ ارويدسون2004، 9؛ لين1998، 8؛ فيسك1984، 7(دوسرتو

) 1993، 13؛ ليپووتسـكي 1976، 12؛ بـل 1970؛ بودريـار،  1984جويانـه (بورديـو،   بيش از همه لـذت 
در اقتصـاد   اسـت كـرده  تصريح  تمايز موسوم بهدر اثر مشهور خود ) 1390( بورديوكه چناندانست. 

. بودريـار  اسـت جويانـه مصـرف داده  نوين، اخالق زاهدانه توليد و انباشت جاي خود را به اخالق لذت
گيـري نـوعي اخـالق    ) نيز در ارتباط با سخن بورديو تحوالت جوامع معاصر را موجـب شـكل  1968(

ــي ــد م ــل مــي  داجدي ــد او تحوي ــه آزادي خري ــد كــه آزادي شــهروند را ب ــه وي در ن ــه گفت ــد. ب   كن
اي نه چندان دور خريد وسايل و اقالم غيرضروري فقط پس از يك فعاليت اقتصادي طـوالني  گذشته

 
1. implosion  
2. simulations  
3  . mass of goods 
4. Bourdieu 
5. Baudrillard 
6. Neilson and Paxton 
7. De Certeau  
8. Fisk  
9. Lein  
10. Arvidsson  
11. Campbell  
12. Bell  

13. Lipovetsky  
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بردنـد و زنـدگي بـه شـيوه     ها به سر مـي  كردند و در روياي تصاحب آنها كار ميپذير بود. آدمامكان
  وسـيله كـار   كـه بـه   پروتستانيِ كوشش و پاداش جريان داشت ... اما امروزه چيزهـا قبـل از آن  اخالق 

تـوان  انـد و مـي  اش هستند، مقدمها و كاري كه نمايندهدست آيند، حاضرند و به مجموعه كوششبه
است: تقدم مصـرف بـر   هاست. امروزه اخالق جديدي متولد شده ها مقدم بر توليد آن گفت مصرف آن

-كند و بـر عهـده مـي   پايان را در خود ادغام ميزمان اين اجبار بيكننده مدرن همنباشت ... مصرفا

كند تا جامعه بتواند به توليد ادامه دهد، تا خودش بتواند به كار كردن ادامه دهد، تـا  گيرد؛ خريد مي
). به يك معنا 1388در رشيديان، 1968كند، بپردازد (بودريار،بتواند بهاي چيزي را كه خريداري مي

جويي به حاشيه رانـده  همسو با ارتقاي سطح زندگي و رشد تبليغات، اخالق پوريتاني قناعت و صرفه
هـا و لـذت   اي تثبيت شده كه خرج كردن، تسليم شدن به اميـال و انگيـزه  طلبانهشده و اخالق لذت

-). از اين رو، مـي 1388،در رشيديان 1993كند (ليپووتسكي،بردن از زندگي را توصيه و تشويق مي

اسـت  جـويي) بـه اصـل محـوري فرهنـگ مـدرن تبـديل شـده        (لذت 1توان مدعي شد كه هدونيسم
هـاي انسـاني   گويي به نيازكه براي پاسخ بيش از آنكاالهاي مصرفي ). در اين معنا، 1388(رشيديان،

 رونـد. كـار مـي  بـه جويي و كسب تشخص و تمايز و ديگر اهداف ثانويـه  لذتشوند در جهت  استفاده
كننـد؛ نيازهـاي   هاي جديدي ايجاد مـي دسترسي آسان به كاالهاي مصرفي، مداوماً نيازها و خواست

شـوند.  مصرفي جديدي كه به سبب ميل به متمايز بودن و لذت بردن هرگز به تمامي بـرآورده نمـي  
-خته مـي گرايي افسارگسـيخته شـنا  همين است كه جوامع معاصر بيش از هر چيز با ويژگي مصرف

گيري كنش افراد به پيـدايش الگوهـاي   اي كه با تأثيرگذاري بر كيفيت رفتارها و جهتشوند. مسئله
  انجامد.مصرفي متفاوت مي

در جامعه ما نيز همسو با ارتقاي نسبي سـطح درآمـد افـراد و تـرويج و اشـاعه خريـد اقسـاطي،            
  چـه بيشـتر كاالهـاي مصـرفي را دامـن      اند كه رقابت بر سر تصاحب هر نيازهاي جديدي سربرآورده

  ). 346:1390(بورديـو، » انـد دنياي اجتماعي را به صحنه نمايشي فروكاسـته «اند و از سوي ديگر زده
رويه اقالم مصرفي غيرضروري نيز مزيد بر علت شـده و بـه   هاي اخير واردات بيكه در دهه ويژه آنبه

است. در واقع اين امكان براي هاي افراد شدهابنوبه خود موجب افزايش امكان مصرف و گستره انتخ
است كه بنا بر ميل و سليقه شخصي خود از ميـان انبـوه كاالهـاي متنـوعي كـه      افراد به وجود آمده

هـاي زنـدگي شخصـي خـود را برسـازند و در معـرض       شوند دست به انتخاب زنند و سبكعرضه مي
كه آيا فزوني كاالهاي مصرفي با گسـترش   شود اين استنمايش بگذارند. حال پرسشي كه مطرح مي

اسـت يـا   بخش سـنتي شـده  ها و تضعيف مرجعيت عوامل هويتآزادي عمل افراد، باعث رشد فرديت
پـذيرد و بايسـتي آن را در نسـبت بـا     كه ميل به مصرف همچنان از تعينات ساختاري تـأثير مـي   آن

 
1. hedonism  
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طبقاتي  -سي دو دسته از عوامل ساختاريجايگاه طبقاتي نابرابر افراد فهم كرد؟ پژوهش حاضر با برر
  گرايي در صدد پاسخ به چنين سؤاالتي است. اي بر مصرفو زمينه

   
  مباني نظري

هاي متنوعي از سـوي  نظريه -)1388عنوان دريچه فهم تاريخ سده معاصر (باومن،به -در باب مصرف
هـا را بـه دو دسـته كلـي      آنبنـدي  توان در يك دسـته است كه ميپردازان مختلف مطرح شدهنظريه

هايي كه با نگاهي انتقادي توجه عمده خود را بـه وجـوه منفـي مصـرف و     تقسيم كرد. نخست نظريه
مثابـه كنشـي خالقانـه و    هـايي كـه مصـرف را بـه    اند و دوم نظريهپيامدهاي ناگوار آن معطوف كرده

هاي افراد و خلق تفاوت، امكانات اند كه با وسعت بخشيدن به گستره انتخاببازانديشانه ارزيابي كرده
 طور مشخص، در آراي مـاركس هاي دسته اول، بهگشايد. نظريهجديدي را به روي جوامع معاصر مي

جاي پـرداختن بـه   داري بهريشه دارند. از نظر ماركس فرد در جامعه سرمايهكاالها  وارگيبتدر باب 
نتيجـه   و در پنداردارد و آن را بنياد فهم زندگي ميانگكاال را اصل مي وارةتر، ظاهر بتواقعيت عميق

). از همين رو مصرف در خـدمت افـزايش بيگـانگي    1377(اباذري، مانداز فهم روابط واقعي عاجز مي
 و پردازان انتقـادي ماننـد لوكـاچ، آدرنـو    رويكرد در آراي نظريهاين شود. انسان با خودش قلمداد مي

اي بسيار اساسي است داري مؤلفهمصرف براي تداوم سرمايه ،ن منظراز اي. كندبسط پيدا مي ماركوزه
مصـرف هـر چـه بيشـتر در حقيقـت در      به مردم و ترغيب  به كمك تبليغات و با اغواداري و سرمايه

گرايـي نيازهـاي كـاذبي ايجـاد      ايـدئولوژي مصـرف   ،ديدگاه موافق با اين. كوشدمي خود جهت ابقاي
نبوده و صرفاً بـه عنـوان شـكلي از سـركوب و كنتـرل اجتمـاعي عمـل        كند كه براي بقا ضروري  مي
هم رفته مي توان گفت سنت انتقادي از يـك سـو در صـدد    روي ).1384اباذري و كاظمي،( كنند مي

كوشد تا نشان است و از سوي ديگر مي ايتصريح پيامدهاي غافل شدن از تبعات زيانبار مصرف توده
شدن چنـدان سـاده   سازوكار و مكانيزم خرد ورزيدن و عقالني«اي در شرايط بسط فرهنگ توده دهد

هـاي  كـه از پـس ميلـه    جاي آنمردم به» شودوقتي ابزار به هدف بدل مي). «1377(اباذري،» نيست
هـا   شوند كه آنورزند و مشتاق ميهاي خود عشق ميبه قفس«آهنين قفس روزني به رهايي جويند 

كند، پر كنند. مسئله دقيقـاً همـين وضـعيت    وقفه توليد ميداري بيرا با كاالهاي مدرني كه سرمايه
» كنـد هـا را پـر مـي    اي هسـتند كـه آن  هاي مصـرفي ها و اسباب بازياست. مردمي كه عاشق قفس

شناسند و روح و جان خود را در )؛ مردمي كه خويش را در كاالهاي خويش بازمي207:1389(ريتزر،
مردمـي كـه بيشـتر    «) و در يـك كـالم   1389يابند (برمن،لوكس باز مي ها و لوازمها و خانهاتومبيل

تـوفيقي   ها و مظاهر صنعت فرهنگدر مقابله با تاثيرات مخرب جلوه» اند تا جستار ريشهگرفتار رويه
  يابند.نمي
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اي عامـل غيـر عقالنـي شـدن مصـرف و انفعـال       محصوالت فرهنگ تـوده «اگر در سنت انتقادي     
گرايي را با توجه بـه جايگـاه نـابرابر    بورديو مصرف )،1380(هوركهايمر و آدرنو، » استكننده مصرف

با استفاده از فرمول هومولوژي ساختاري، سبك زندگي  كند. ويافراد در فضاي اجتماعي تشريح مي
هـاي  هاي مختلف اجتماعي را با توجه به دسترسي افتراقي آنان به انواع سرمايهو الگوي مصرف گروه

كند. بورديو كه در مفهوم پردازي خود تا حد بسيار زيادي اقتصادي و فرهنگي از يكديگر تفكيك مي
 -مبني بر مصرف تظاهري طبقه تن آسا، به منزله طبقه مسـلط، اسـت   -)1386متأثر از آراي وبلن (

ن كننـدگا دهد چگونه آگاهي از كدهاي طبقاتي خاص يا قواعد مشروع بـه مصـرف  كوشد تا نشان مي
دهد تا سليقه برتر خويش را در معرض نمايش گذارند و مدعي منزلت باالتري شوند. از نگاه اجازه مي

امان براي تثبيت هويـت، سـليقه و موقعيـت    اي بياو، طبقات مختلف، با سالح مصرف، درگير مبارزه
  ).1390؛ 1984(بورديو،  شوندخويش مي هژمونيك

 شناسـي ثير از زبـان أبا ت ن رويكرد نظري قابل ارزيابي است. بودريارآراي بودريار نيز در ادامه همي    
كـه   اي استابژه مصرفي معرف نشانهر كند كه در محدوده آن هها را نوعي زبان تصور ميمصرف ابژه

دهد. به زعم بودريار، در جوامـع  ساخت ميجهان اجتماعي را  ،هابا اعطاي هويت و موقعيت به انسان
اشـيا  زيـرا   كننـد ها را مصرف مـي  هاي مربوط به آنجاي مصرف كاالها نشانهافراد به مصرفي معاصر

شـوند   هاي انساني مصرفگويي به نيازكه براي پاسخ چيزي نيستند جز نشانه و از اين رو بيش از آن
). در 1389(بودريـار،  رونـد بـه كـار مـي   و كسب تشخص و تمايز در جهت داللت بر جايگاه اجتماعي 

هاست، نه كاالها. به زعم وي افـراد حـين   ز نظر بودريار مصرف بيش از هر چيز حاكي از نشانهواقع، ا
كننـد.  مردم آن چيزي هستند كـه مصـرف مـي    كنند، درنتيجهمصرف كردن خودشان را تعريف مي

). 1389اسـت (ريتـزر،   وجوي تمايز و تشـخص  انگيزه مصرف نه برآوردن نيازهاي انساني، بلكه جست
گويد كه دقيقاً در تقابل گيري نوع جديدي از اخالق سخن مير همين معناست كه از شكلبودريار د

اي پوريتان، شخص خـودش را مؤسسـه  «با اخالق پوريتاني كوشش و انباشت قرار دارد. به گفته وي 
-اش، كه زنـدگي اش، شخصيتدانست. براي او كيفيات شخصيسودآور و در خدمت عظمت خدا مي

درسـتي  اي بودند كه بايد بدون سوداگري و اسراف بـه كرد، سرمايهها صرف مي ليد آناش را براي تو
و  "ملزم به التذاذ"كننده خودش را شدند. برعكس اما به همان شيوه انسان مصرفگذاري ميسرمايه

كند. اين همان اصل بـه حـداكثر رسـاندن اسـتفاده از     اي براي لذت و ارضا تلقي ميهمچون مؤسسه
هـا و  ها، از طريق اسـتفاده شـديد از نشـانه   ها و رابطهاست؛ از طريق تكثر بخشيدن به تماسزندگي 

كننـده و شـهروند مـدرن    مند از همه امكانات بالقوه لذت. براي مصـرف ها، از طريق استفاده نظامابژه
اسـت،   ارز اجبار سنتي بـه كـار و توليـد   خالصي از اين اجبار به تمتع و لذت كه در اخالق جديد هم

اش را كند و بيش از پيش وقتتري را صرف توليد ميمتصور نيست. انسان مدرن روز به روز وقت كم
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نمايد. او بايد مراقب باشد كه دائماً همه صرف توليد و ابداع مستمر نيازهاي خويش و رفاه خويش مي
محترمانه به او يادآوري اش را بسيج كند. اگر فراموش كند فوراً و هاي مصرفامكانات و همه ظرفيت

-... بايد همه چيز را امتحان كرد؛ زيرا انسـان مصـرفي مـي   1كنند كه حق ندارد خوشبخت نباشدمي

). دانيل بل 1388در رشيديان، 1970(بودريار،» ترسد چيزي را، لذتي را، هر چه باشد، از دست بدهد
كرد، يط اخالق پروتستاني رشد ميداري در شراگويد مادام كه سرمايهنيز همسو با سخن بودريار مي

دادند كه مسـاعد بـه حـال انباشـت     اقتصادي و فرهنگ مجموعه هماهنگي را تشكيل مي -نظم فني
كشـانه در اوايـل قـرن    سرمايه، ترقي و نظم اجتماعي بود ... اما همين اخـالق پروتسـتاني و رياضـت   

دن هدونيسـم، تقـديس   بيستم رخت بربست و به اخالق هدونيسـتي جـاي سـپرد. دموكراتيـك شـ     
رونـد  به شمار مـي  ويژگي جامعه مصرفي "امر ضداخالقي و ضد نهادي"و پيروزي  "امر نو"همگاني 

-اي است كه ليپووتسكي نيز آن را به مثابه جامعه).  اين همان جامعه1388در رشيديان، 1976(بل،

لـذت ممكـن، حـداكثر     كشـي و حـداكثر  اي مبتني بر تحريك نيازها، اداره امور بـا حـداقل رياضـت   
اي التـذاذ موجـه   كنـد. در چنـين جامعـه   كردن امور تصوير مـي شناختيهاي شخصي و روانانتخاب

شوند و نهادها با خواسـته افـراد هماهنـگ    شود، تقاضاهاي مصرف به رسميت شناخته ميدانسته مي
بـه ارزش بنيـادي    شدنشود و روند شخصيگردند. تبعيت فرد از قواعد جمعي به غبار تبديل ميمي

سازي. حق خودبودگي مطلـق و  شود، البته همراه با اشكال جديدي از كنترل و    متجانستبديل مي
شــود كــه بنيــان نهــايي فردگرايــي اســت التــذاذ حــداكثر از زنــدگي بــه روش اعظــم تبــديل مــي 

  ). 1388در رشيديان،1993(ليپووتسكي،
ه عمدتاً با نگرشي منفي به ارزيابي مصرف پرداختـه و  هايي اشاره شد كجاي بحث به نظريه تا اين    

كـه   -هـا  اند. موافق با اين ديدگاهداري را آماج انتقادات خود قرار دادهبا الهام از ماركس نظام سرمايه
داري بـه عنـوان يكـي از اشـكال     سـرمايه « -متعلق دانست2 ها را به پارادايم نظارت محور توان آنمي

  هـا را از ميـان   رود كـه تفـاوت  مدد مكانيسم اغوا و نظارت به سمتي پيش مـي تسلط عقل ابزاري به 
اي ازخودبيگانگي كامل و شيءوارگي را بر همه تحميـل كنـد.   دست كند و گونه ببرد و جامعه را يك

هاي كامالً يكسان و تنظيم وقت و سازماندهي فضا به اي و زندگيهاي آن نيز مصرف انبوه تودهنشانه
كه گفته شد ايـن ديـدگاه نخسـت در آراي    ). چنان1391(فرهادپور،» اي استي و تودهشكل سراسر

هاي نظري افرادي همچون بورديو، بـاومن،  كند و سپس با تالشپردازان انتقادي نمود پيدا مينظريه

 
يا » تداوم كار كردن استخريد كردن، «گرايي است از جمله : . اشاره بودريار به شعارهاي امريكايي مشوق مصرف1
در 1968(به نقل از بودريار،» امروز رفاه را بخر تا فردا خودت مرفه باشي«يا » خريد كردن تضمين آينده است«

 ).1388رشيديان،
2. surveillance-oriented  
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افيون «يابد. استدالل اين عده آن است كه شود و در جهات ديگري بسط ميبل و بودريار تكميل مي
پـردازان انتقـادي در   است كه نظريهتر از آن تر، حاضرتر و پيشرفتهرن بيست و يكم بسيار فراواندر ق

تصـور  «گويـد  ). بودريار در همين معناست كـه مـي  1389(ريتزر،» مشغول آن بودنددل 1930دهه 
   سـهولت در آن ارضـا  اي كـه همـه نيازهـاي مـادي و فرهنگـي بـه      عنوان جامعهجامعه وفور و رفاه به

شـود نيازهـاي نظـم    جانبه است. چيزي كه در جامعه مصرفي ارضا ميشوند تصوري ناپخته و يكمي
  ).1388در رشيديان، 1970(بودريار،» توليد است نه نيازهاي انسان

؛ 1998؛ فيسـك،  1984پـردازان (دوسـرتو،   اي ديگـر از نظريـه  كـه اشـاره شـد دسـته     اما چنـان      
به عوضِ توجه صرف بـه پيامـدهاي منفـي مصـرف، آن را كنشـي      ) 2005؛ كمپل،2005ارويدسون، 

در ايـن  «گـردد.  هـاي بـالقوه مـي   كنند كه موجب بارآوري نفس و آزاد شدن توانخالقانه قلمداد مي
كننده در  مصرف و ، مصرف توليدي استمصرف ابداعيشود. رويكرد، مصرف، كنشي ابداعي تلقي مي

هسـتند كـه كاالهـا را     گانكننـد  اين مصـرف و شوند  ام توليد ميكننده است. كاالها ناتم اينجا توليد
معناي مصرف و توليد تغيير يافته و در نفس كردار مصرفي نوعي مقاومـت  ، كنند. بنابراين تكميل مي

برندها: چشـم  «كه ارويدسون در مقاله خود موسوم به ). چنان1387(كاظمي،» شود و توليد ديده مي
شـوند.  محسوب مي 1كنندگان به نوعي توليدكنندگان ارزشاست مصرفهيادآور شد» اندازي انتقادي

كنندگان نيـز قادرنـد   زند، مصرفدر جهاني كه حول اصول بازاريابي و تبليغات دور مي«به گفته وي 
ها صرفاً توسط كـارگزاران تبليغـات و عـامالن     در توليد ارزش برند شركت جويند. برندها و ارزش آن

طريـق اولـي خالقانـه در آفـرينش     كنندگان هستند كه بـه شوند بلكه اين مصرفميبازاريابي توليد ن
اند و توان آن را دارند كه بر شكاف ميـان توليـد و مصـرف پـل     ارزش برندها و كاالهاي خاص دخيل

كننـدگاني  ). از اين منظر قدرت برندها نشانگر وفـاداري و حمايـت مصـرف   2005(ارويدسون،» بزنند
اند. بي منتقدانة كاالهاي مصرفي مختلف در نهايت به بهترين گزينه رأي اعتماد دادهاست كه با ارزيا

كـه  انـد  متـذكر شـده   2) ضمن بحث از مصـرف سياسـي  2010در همين رابطه نيلسون و پاكستون (
سياسي را بر پيشاني خود  -ها و اصول اخالقيتوانند مهر باورها، فضيلتهاي مصرفي افراد ميانتخاب
اعـم از   -كننده سياسي كسي است كه از رفتارهاي مصـرفي خـود   باشند. به زعم آنان مصرفداشته 
گيرد. او بـا هـدف   اي براي مداخله متمدنانه در امور جامعه بهره ميبه عنوان حربه - 3يا خريد تحريم

تغيير شرايط اجتماعي بر اساس معيارها و ضـوابط اخالقـي خـاص مبـادرت بـه تحـريم يـا تصـديق         
گرايي سياسي شكلي از مشاركت سياسـي اسـت كـه حـوزه     كند. در واقع، مصرفايي خاص ميكااله

 
٢. producers of value  
 2. political consumption  
3  . boycotting or buycotting  
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هاي شخصي را به نفع همگاني و خير عمـومي گـره   آميزد و انتخابخصوصي و عمومي را در هم مي
 2آگاهـان و مصرف 1كنندگانلين نيز با تمايزگذاري ميان مصرف). 2010زند (نيلسون و پاكستون،مي

اي مقهور و منفعل و تحت نظـارت مسـتمر نيروهـاي    كند الزاماً ابژهكه آن كه مصرف ميبر آن است 
 3اشواسـطه فضـيلت  حساب آورد كه بيش از هـر چيـز بـه   اي آگاه بهبازار نيست بلكه بايد او را سوژه

). بدين ترتيب، آنچه در اين رويكرد منسوب به سنت مطالعـات فرهنگـي   2004شود (لين،تعريف مي
كننده بـه مثابـه توليدكننـده    و فضيلت مصرف 4هامتأخر اهميتي محوري دارد، خلق مشاركتي ارزش

پـردازان انتقـادي از سـوژه سـلب     است. با اين اوصاف، سنت مطالعات فرهنگي، فضيلتي را كه نظريه
ا بنـديِ  گرايي، آدميـان ر كه منتقدان مصرفجاييكند. به بيان ديگر، اند مجدداً به وي اعطا ميكرده

كننـدگاني منكـوب و   دانند و آنـان را تـا حـد مصـرف    شود، مياي كه تبليغ ميكنندهفرهنگ سترون
كشند، اصحاب مطالعات فرهنگي با نگاهي مثبت بـر تـوان قاطبـه افـراد جامعـه در      فرومي 5لوحساده

  ورزند.مصرف خالقانه و بازانديشانه تأكيد مي

پردازان مختلـف هـر يـك از منظـري خـاص بـه پديـده مصـرف         شود نظريهكه مالحظه مي چنان    
انـد. در ايـن تحقيـق، تركيبـي از     هاي مقوم آن داشـته نگريسته و سعي در توصيف و تبيين مكانيزم

دهند. با ايـن توضـيح كـه نقطـه     مفهومي كار را تشكيل مي -هاي مورد بحث، چارچوب نظرينظريه
اتي مصرف است. مزيت استفاده از آرا و مفاهيم بورديو، عزيمت كار، نظريه بورديو در باب ماهيت طبق

گرايي اساساً تحت تأثير قيـود و  كند آيا مصرفمنزله نقطه شروع تحليل، اين است كه مشخص ميبه
كه برعكس فضاي جامعه جديد امكانـات جديـدي را بـه روي     طبقاتي است يا آن -تعينات ساختاري
تـوانيم بـه سـوال    اسـت. درواقـع، مـي   ساختارهاي سنتي رهانيده ها را از قيد و بند افراد گشوده و آن

آغازين اين تحقيق بازگرديم و بپرسيم: آيا فزوني كاالهاي مصـرفي بـا گسـترش آزادي عمـل افـراد،      
كه ميل به مصـرف   است يا آنبخش سنتي شدهها و تضعيف مرجعيت عوامل هويتباعث رشد فرديت

پذيرد و بايستي آن را در نسبت با جايگاه طبقاتي نابرابر افـراد  همچنان از تعينات ساختاري تأثير مي
-كنيم بر اساس يافتهگرديم و  تالش ميهاي بعدي مجدداً به اين پرسش باز ميفهم كرد؟ در بخش

  شده پاسخي روشن و منطقي براي آن بيابيم. ها و مباحث نظريِ مطرح

  

 
1. consumers 
2. consumption knowers  
3. virtue 
4. co-creation of values 
5.The Dupe  
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  شناسيروش
موضـوع تحقيـق، از هـر دو روش كمـي و كيفـي در كنـار        در اين پژوهش، با توجه به ماهيت خاص

مـوازات يكـديگر   طور مجزا و البته بـه ها بههاي اين روشها و شيوهيكديگر استفاده شده و از تكنيك
شـناختي و  الجمـع بـودن اصـول معرفـت    است. اگرچه برخي از پژوهشگران بر مانعـه بهره گرفته شده

هاي كمي و كيفي تاكيد دارند اما به زعم بسياري از نظرِ روشتكنيكي، يا اهداف و مقاصد كلي مورد 
-شمار آورد. بنا بر نظر آنان، بهـره توان مكمل يكديگر بههاي كمي و كيفي را مينظران، روشصاحب

آورد كه بتوان در يك پژوهش واحد، وجود ميشناختي تركيبي اين امكان را بهگيري از رويكرد روش
هاي كمي و وجوه فرايندي را با رويكردهاي كيفـي مطالعـه نمـود. از    با روش هاي ساختاري راويژگي

ناپذير نيستند بلكه متقابالً يكديگر را تقويت و نتيجه هاي كمي و كيفي نه تنها جمعاين منظر، روش
بـا   ،روش تركيبـي گويـد  ) مـي 1391كـه كرسـول (  ). چنـان 1387كنند (فليـك، واحدي را تاييد مي

دو پژوهش كيفي و كمي يك گام به جلـو اسـت و بـه دليـل پيچيـدگي       اط قوت هرگيري از نق بهره
كنـد و ماهيـت بـين     ها به تنهايي كفايـت نمـي   يك از شيوه موضوعات علوم اجتماعي استفاده از هر

تري از مسائل پژوهشـي   اي پژوهش نيز استفاده تركيبي از اين دو روش را جهت درك گسترده رشته
در  هاي مختلفـي ، راهبردهاي خود پژوهشگران براي طراحي پژوهشكرسول  به گفته كند. موجه مي

در اين پـژوهش از ميـان راهبردهـاي مختلـف،      ها انتخاب كنند. توانند از ميان آن اختيار دارند و مي
، كـه  همسوسـازي همزمـان   است. در راهبردمورد استفاده قرار گرفته "همسوسازي همزمان"راهبرد 
و سـپس دو   شـده دو نوع داده كمي و كيفي همزمان گردآوري  هريبي است، ترين روش تركمتداول

بـر ايـن    .تعيـين شـود  هـا   تا همگرايي، تفاوت يا پيوند بين آنشوند  گروه اطالعاتي با هم مقايسه مي
نفر از افرادي كه در طـرح پيمايشـي    12اساس، در پژوهش حاضر در كنار اجراي طرح پيمايشي، با 

تـري را در اختيـار مـا خواهنـد گذاشـت،      رسـيد اطالعـات مناسـب   به نظر مـي نيز شركت داشتند و 
هـا آشـكار   عمل آمده است. هدف از انجام اين مصاحبهيافته  بهساختهايي نيز به شيوه نيمهمصاحبه

  است.كنندگان و در نهايت افزودن بر غناي تحليلي كار بودهساختن ذهنيت و احساس مصرف

سال ساكن شهر تهران بـوده اسـت كـه بـا      15-45جمعيت آماري در طرح پيمايشي شامل افراد     
نفـر و ابـزار    400اند. حجم نمونه مشـتمل بـر   اي انتخاب شدهاي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونه

و  نامه بوده است كه براي ارزيابي ميزان روايي آن از روش اعتبار صـوري  ها نيز پرسشگردآوري داده
است. ميـزان ضـريب آلفـاي    اي و براي سنجش ميزان پايايي آن از آلفاي كرونباخ استفاده شدهسازه

هـا دارد.  است كه نشان از پايايي قابل پذيرش مقيـاس بوده 7/0ها بيش از كرونباخ براي همه مقياس
هـاي  اتژيگيري هدفمنـد و بـا توجـه بـه اسـتر     نفر با استفاده از روش نمونه 12در بخش كيفي نيز 
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بـدين منظـور، ابتـدا بـر      4) براي مصاحبه انتخـاب شـدند.  3،2002(پاتون 2و سهولت 1حداكثر تفاوت
مباني نظري و همسو با رويكرد كمي، نمره سرمايه فرهنگي پاسخگويان با توجه به تحصـيالت فـرد،   

ندي افراد در دو بتري براي دستهتحصيالت پدر، شغل فرد، و شغل پدر محاسبه شد تا اساس منطقي
. سپس افرادي را كه نمره سرمايه فرهنگي بااليي كسـب كردنـد در يـك    5گروه جداگانه ايجاد گردد

و گروه ديگر مشتمل بر افراد  مشخص كرديم  6HCC عالمت اختصاري باگروه جداگانه جاي داده و 
قـادر سـاخت تـا بـه     نموديم. اين وضعيت مـا را   نام مي LCC7داراي نمره سرمايه فرهنگي پايين را 

اي بهترين وجهي به يك تيپولوژي دوگانه از افراد مورد مطالعه دست يابيم و بتوانيم تحليلي مقايسه
  را بر مبناي اظهارات آنان به انجام رسانيم.

سـازي  كنيم و به اختصار تعاريف و نحوه عملياتيبا اين توضيح به متغيرهاي بخش كمي روي مي    
گرايي) در ادبيات نظري به تعاريف متنوعي بـر  هيم. در مورد متغير وابسته (مصرفدها را شرح مي آن
گيرد؛ تعاريفي كه الزاماً با يكديگر در توافق نبوده و حتـي در  خوريم كه دامنه وسيعي را در بر ميمي

جـا   كنـيم كـه در ايـن   گذريم و تنها اشـاره مـي  مواردي نافي يكديگرند. لذا از ارائه اين تعاريف درمي
گرايي، ميل و اشتياق فزاينده به مصرف و در واقع اصـالت دادن بـه مصـرف    معناي مراد ما از مصرف

است. از اين رو، اين مفهوم را برحسب عالقه و تمايل افراد به مصرف اجناس روزآمد و كاالهاي برنـد  
تغيـر مسـتقل   ايـم. م (اعم از پوشاك، مبلمان و لوازم منزل و كاالهاي تجملي غيرضـروري) سـنجيده  

رسد كه مصرف بايستي با سطح درآمـد  اصلي نيز جايگاه طبقاتي افراد است. در وهله اول به نظر مي
كنندگان ارتباطي وثيق داشته باشد. مطالعه تأثير اين متغيـر بـه   يا ميزان آگاهي و تحصيالت مصرف

 
1. maximal variation 
2. convenience 
3. Patton 

استراتژي حداكثر  ها آناست. يكي از گيري هدفمند چندين استراتژي را پيشنهاد كرده. پاتون براي افزايش دقت نمونه4
تفاوت است كه منظور از آن استفاده از نمونه با حداكثر تغييرات است، يعني انتخاب موارد اندك اما با بيشترين تفاوت 
ممكن تا بدين وسيله دامنة نوسان و تفاوت در ميدان بهتر آشكار شود. ديگر استراتژي پيشنهادي وي توجه به معيار 

تر از ساده ها آنمواردي است كه تحت شرايطي خاص دسترسي به  نتخاب آن دسته ازكه منظور از آن ا سهولت است
   ).1387در فليك، 2002ساير موارد باشد (براي مطالعه بيشتر نك: پاتون،

) امتيازي فرضي را براي مشاغل و تحصيالت، در نظر گرفتيم و نمره 1998. براي محاسبة اين نمره، به تأسي از هالت (5
  به صورت زير محاسبه كرديم:نهايي را 

  5، دكتري و باالتر:4، فوق ليسانس:3، ليسانس:2، فوق ديپلم: 1امتياز تحصيالت= دبيرستان يا كمتر:
و درنهايت  5، مشاغل خيلي باال:4، مشاغل باال:3، مشاغل متوسط:2، مشاغل پايين:1امتياز مشاغل= مشاغل خيلي پايين:

 'F' education + F's occupation/2)+Rز طريق فرمول سادة [نمره كل سرمايه فرهنگي هر پاسخگو ا
edu.+R's oc.([ .محاسبه شد 

6. High Cultural Capital 
7. Low Cultural Capital  
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اقشار مرفه جامعه اسـت   مراتبي و منحصر بهاي سلسلهگرايي پديدهما نشان خواهد داد كه آيا مصرف
هـاي  كه فضاي جامعه جديد به دموكراتيزه شدن مصرف انجاميـده و بـا همسـان كـردن گـروه      يا آن

مختلف به يكديگر، از اهميت موقعيت طبقاتي كاسته است. براي پاسـخ بـه ايـن سـوال محـوري بـا       
هاي طبقـاتي در  شاخصعنوان سازي بورديو، سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي بهاستفاده از مفهوم
درآمـد  هايي همچون اند. بنا بر روال معمول، براي سنجش سرمايه اقتصادي از معرفنظر گرفته شده

اسـت و  ماهيانه خانواده، نوع و قيمت تقريبي منزل مسكوني و قيمت تقريبي اتومبيل اسـتفاده شـده  
 -يافته و تجسديافته، عينيتشدهاعم از نهادينه -براي سنجش سرمايه فرهنگي نيز سه بعد اصلي آن

  اند.مد نظر قرار گرفته

  
  هاي تحقيقيافته

  سيماي نمونه آماري و توزيع متغيرهاي مستقل  -1
درصـد را مـردان    5/52درصـد از كـل نمونـه مطالعـاتي را زنـان و       5/47الف) از نظر توزيع جنسي، 

  اند.تشكيل داده
-25درصد در گروه سـني   5/37سال،  24-15 درصد در گروه سني 5/30ب) به لحاظ توزيع سني، 

  اند. سال قرار داشته 45-35درصد در گروه سني  32سال و  34
درصد  7/53درصد مجرد،  3/46نفر جمعيت نمونه تحقيق،  400ج) از نظر وضعيت تاهل از مجموع 

  اند.متأهل بوده
درصد ساكن مركز  3/37درصد از جمعيت نمونه ساكن شمال تهران،  1/34د) از نظر منطق سكونت 

  اند.درصد در مناطق جنوبي ساكن بوده 6/28و 
درصـد از كـل نمونـه مطالعـاتي      5/38ه) از نظر ميزان بهرمندي افراد از انواع سرمايه هاي فرهنگي 

درصـد از ايشـان  داراي    14درصد سرمايه فرهنگي متوسـط، و   5/49داراي سرمايه فرهنگي پايين، 
  اند.دهسرمايه فرهنگي بااليي بو

درصـد از سـطح سـرمايه     5/37مندي افراد مورد مطالعـه از سـرمايه اقتصـادي    و) از نظر ميزان بهره
درصـد از ميـزان سـرمايه     8/12درصد از ميزان سرمايه اقتصـادي متوسـط و    7/49اقتصادي پايين، 

  اند.اقتصادي بااليي  برخوردار بوده
  

  . توزيع متغيرهاي مستقل1جدول 
  درصد  مقوله ها متغير درصد مقوله ها متغير
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  1/34  شمال منطقه سكونت

  3/37  مركز 5/47 زن جنس

  6/28  جنوب 5/52 مرد

  100  جمع 100 جمع

سرمايه 3/46 مجرد وضعيت تاهل
  اقتصادي

  8/12  باال

  7/49  متوسط 7/53 متاهل

  5/37  پايين 100 جمع

هايگروه
  سني

  100  جمع 5/30 24-15

سرمايه 5/37 34-25
  فرهنگي

  14  باال

  5/49  متوسط 32 45-35

  5/38  پايين 100 جمع

  100  جمع

 
  توزيع متغير وابسته  -2

هاي جـدول  دهد. دادهگويان را بر حسب متغير وابسته نشان مي توزيع فراواني پاسخ 2جدول شماره 
درصـد   7/36نمونه مطالعاتي باال، در درصد از كل  8/48گرايي در است كه ميزان مصرف بازگوي آن

توان نتيجه گرفت كه قاطبه است. به اين ترتيب ميدرصد از آنان پايين بوده 5/14متوسط و تنها در 
  اند.  افراد مورد مطالعه متمايل به استفاده از كاالهاي مصرفي و غيرضروري بوده

  
 
 
 

  گرايي. توزيع ميزان مصرف2جدول 
  درصد فراواني مقوله ها متغير
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 ميزان

  گراييمصرف

  8/48 195 باال

  8/36 147 متوسط

  5/14 58 پايين

 

  هاي دو متغيره بين متغيرهاي تحقيقتحليل-3
-است. آنهاي دومتغيره ميان متغيرهاي تحقيق خالصه شده نتايج تحليل 3در قالب جدول شماره  

گرايي برحسب جنس به لحاظ نمرات مصرف تفاوت ميانگيندهد كه نتايج اين جدول نشان ميچنان
گرايـي در ميـان   هاي نمره مصـرف است كه ميانگينگوياي آن  tدار نيست. نتايج آزمون آماري معني

گرايـي بـا   داري با يكديگر نداشته و اين دو گـروه از نظـر ميـزان مصـرف    زنان و مردان، تفاوت معني
گرايي برحسب وضعيت تأهل نيز به لحـاظ  ات مصرفاند. همچنين، تفاوت ميانگين نمريكديگر مشابه
گرايي برحسب سن با توجه به نتايج دار نشده است. افزون بر اين، تحليل واريانس مصرفآماري معني

گيـري در  هاي سني مختلف، تفـاوت محسـوس و چشـم   دار نيست. به بيان ديگر، ردهمعني Fآزمون 
گرايي برحسب منطقه سكونت با توجـه بـه   ريانس مصرفاند. اما تحليل واگرايي نداشتهميزان مصرف
ها (كه به دليـل پرهيـز از اطنـاب مقالـه آن را     بررسي جدول ميانگين دار است.معني Fنتايج آزمون 
گرايـي  ها نشان از آن دارد كه تفاوت ميـانگين نمـره مصـرف   ايم) و مقايسه مقدار ميانگينارائه نكرده

دار است. به بيان ديگر، افراد سـاكن در منـاطق بـاالي    آماري معنيبرحسب منطقه سكونت از لحاظ 
شهر تهران، نسبت به ساكنان مناطق مركزي و جنوبي تمايل بيشتري به خريـد اجنـاس و كاالهـاي    

ساكنان منـاطق شـمال   توضيح داد كه اين قضيه را بدين شكل رسد بتوان به نظر ميمصرفي دارند. 
ن و أدر پي متمايز كردن خويش و اكتساب شـ  ص بيش از سايرينشهر از طريق مصرف كاالهايي خا

در مناطق شمالي شـهر بيشـتر اسـت؛     مصرف رايبو فشار رقابت به نظر اجبار  .انداجتماعي تشخص
خـويش از طريـق بـه     برسـاختن براي تامين نياز به ) 1388كه به تعبير باومن (فشار رقابت نمادين 
 ييد اجتماعي از طريق نمايش سـبك زنـدگي  أوجوي ت به جستو نياز  هژمونيكچنگ آوردن جايگاه 

  بر سر مردم آوار مي شود.
  
 

  هاي دومتغيره بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته . تحليل3جدول 
  متغير وابسته  متغيرهاي مستقل
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  داريسطح معنيtمقدار جنس

97/0 314/0  

  212/0 68/0 وضعيت تـأهل

  داريسطح معني Fمقدار 

  472/0 821/0 سن

  000/0 475/0 منطقه سكونت

  داريسطح معني ضريب رگرسيوني 

  000/0 231/0 ميزان سرمايه اقتصادي

  000/0 387/0 ميزان سرمايه فرهنگي

  

رابطه ميان متغيرهـاي اصـلي تحقيـق يعنـي     دهد نشان مي 3هاي جدول شماره گونه كه دادهآن    
اي ) با متغير وابسته رابطه387/0و  231/0(با ضرايب همبستگي سرمايه فرهنگي سرمايه اقتصادي و 

-هاي اقتصادي و فرهنگي تمايل به مصرفدار است. بدان معنا كه با افزايش سرمايهمستقيم و معني

يابد. از سوي ديگر، مقايسه ضـرايب همبسـتگي   گرايي نيز به ميزان ضعيفي در بين افراد افزايش مي
-كه با برخورداري از درآمد باال همبسته باشـد بـا بهـر    گرايي بيش از آنرفست كه مصاحاكي از آن 

مندي از سرمايه فرهنگي ارتباط دارد. به بيان ديگر بر خالف باور رايج، افـزايش سـطح تحصـيالت و    
اي مشوق روحيه توان مدعي شد كه خود تا اندازهگرايي نشده است بلكه ميآگاهي لزوماً مانع مصرف

همـه چيـز بـر    «است. امري كه در جامعه مصرف، يعني در جايي كه به تعبير بودريـار،   گراييمصرف
ــه  ــه گون ــار،» شــودگيــر و تماشــايي عرضــه مــياي چشــمطبــق مكانيســم اغــوا ب در  1970(بودري

هاي بخش كيفي نيز به نوبه كه تحليل مصاحبه ) چندان دور از انتظار نيست. كما اين1388رشيديان،
جه است. براي گروه متنعمي كه از سرمايه فرهنگي بيشـتري برخوردارنـد مصـرف    خود مقوم اين نتي

متمـايز بـودن،   «وجـوي تمـايز اسـت. زيـرا      كاالها و بويژه كاالهاي برند نوعي نمايش قدرت و جست
همگـي مـا راهمـان را در    «گويـد  كه بودريار مي). چنان1375(بورديو،» معنادار بودن يك چيز است

هاي انتخابي هموار مي كنيم... و هر چيزي را كه ويژگي عميق مـا را نشـان   شدة كاالجنگل شخصي
در  1970(بودريـار، » كنـيم وجـو مـي   كنـد، جسـت  دهد و هر تفـاوتي را كـه مـا را خودمـان مـي     مي
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-كند كـه مـي  اي عمل ميجا به مثابه خط ارتباط يا رسانه ). بنابراين، مصرف در اين1388رشيديان،

  ود تفرّد بخشيد و مدعي منزلت باالتري شد:توان از طريق آن به خ

كني كه كم مطمئني داري از يه چيزي استفاده ميخري دستوقتي مارك مي«
تـوني تـك باشـي: اسپشـال.     همه ندارن و نمي تونن هم داشته باشن. يعني مـي 
هاي چيني و ورژن تقلبـي هـم   واسه من همين مهمه ... حاال البته اينم بگم بدل

را. اما زمين تا آسمون بـا هـم فـرق دارن. حـداقل برنـدبازا جـنس       ريخته تو بازا
خـرم  دن ... واسه همينم آره من برنـد مـي  اش تشخيص مياورژينال رو از تقلبي

 32(سميرا،» تونن بخرن؛ به همين دليل ساده و شايدم خنده دارچون بقيه نمي
  ). HCC گروهساله از 

مصرف كاالهاي برند و ويژه در گروهي كه بـا ويژگـي سـرمايه    گونه استدالل كرد كه  توان اينمي    
شوند به ابزاري براي تظاهر به واالمنشي، اصيل بـودن و برائـت از   ) مشخص ميHCCفرهنگي باال (

هـا   گردد. از آنجا كه كاالهاي مارك قيمت بااليي دارند همگان قادر بـه خريـد آن  نوكيسگي بدل مي
رسـميت  تر جامعه با نفي و انكار پسند عامه از اين قضيه براي بهمرفهرسد اقشار نيستند و به نظر مي

  كنند: برداري ميشناخته شدن شأن و منزلت خويش بهره

ببينيد مثالً لباساي برند رو شما نگاه كنيد واقعاً فرق دارن، ساده و بي پيرايه و «
 در عين حال شيك و با كالسن. اين هارموني كجـا تـو جنسـاي ديگـه هسـت؟     

كنه، انگار يه چيزي جالبه بدونيد اتفاقاً همين سادگي لباساي برند منو جذب مي
دونـم. مـن   اند. نمـي دونم انگار مصنوعي نيستن انگار طبيعيتوشون هست، نمي

پوشـن  هاي شلوغ پلوغ و درهم برهمي كه بقيـه اكثـراً مـي   دونم از مدلفقط مي
  ).  HCCساله از گروه  29(راضيه، » بيزارم

نمـايي و  توان مشاهده كرد كه مصرف در مواردي نوعي استراتژي براي متشخصبدين ترتيب، مي    
» تكاپو براي همنوايي با آرمـان تشـخص و تمـايز   «متمايز كردن خويش است. با اين توضيح كه اين 

طبقـه  «) طبقه مرفه، يـا  1386) لزوماً مختص اقشار مرفه نيست. به تعبير وبلن (795:1390(بورديو،
اي از جامعه وادار بـه رعايـت آن   آفريند كه هر فردي در هر سطح و طبقه، معيارهايي را مي»تن آسا

شود. در اين معنا، مصرف تظاهري معياري است كه طبقه مرفه براي بازتوليد جايگاه مسلط خـود  مي
هـاي خـود وا   آل) و به تبع ساير طبقات را نيز به پيروي و تبعيت از ايده1386كند (وبلن، تعريف مي

دارد. مضافاً اينكه امكانات فضاي جامعه جديد نيز، به نوبه خود، اين روند را تشـديد كـرده و ايـن    مي
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وجـوي تشـخص و    است كه به شيوه خاص خويش در جستفرصت را براي فرودستان به وجود آورده
-ف و از آن ميان مالاي كه بيش از هر چيز با رشد تصاعدي ابزارهاي جديد مصرتمايز برآيند. قضيه

ها ممكن است از است. اگر چه خريد در اين مكانهاي تجاري و مراكز خريد محقق شدهها و مجتمع
ها حضور يابند و از توانند با مقاصد ثانويه در اين مكانها مي توان طبقات فرودست خارج باشد اما آن

طـور  شود دست كم بـه ميده مي) نا1387؛ كاظمي،2010؛1389(ريتزر، » مصرف مكان«طريق آنچه 
براي اهدافي فراتـر   -زني در مراكز خريد تر جامعه ادغام شوند. در واقع، گشتموقت در طبقات مرفه

كنـد كـه   تر مرفه جامعـه فـراهم مـي   به مثابه كنشي جبراني اين امكان را براي طبقات كم -از خريد
شـوند،  هاي مصرف محسـوب مـي  ي مكاندست كم براي زماني كوتاه با فرادستاني كه خريداران اصل

خانه ذهن سپارند. از اين رو، براي اين  پنداري كنند و حقيقت تلخ خويش را لَختي به فراموشهمذات
گروه مصرف مكان نوعي رهايي از قيد و بندهاي ساختاري و عادات طبقاتي دست و پاگير و محـدود  

طور كـه كـاظمي و   نر هيئت اغنيا درآيند. هماطور موقت دتوانند بهواسطه آن مياست كه به كننده
مراكز خريد با گذشته تاريخي افراد سر و كار ندارند، بلكـه لحظـه   «اند رضايي به درستي متذكر شده

هـايي  در تقابل با رهيافـت «). در واقع، 1387(كاظمي و رضايي،» كننده هويت افراد استحال تعيين
توان آن را دانند مياي مبتني بر سلطه و مهار و استثمار ميبطهكه همواره مصرف را نهايتاً ناشي از را

» مجالي براي جرح و تعديل معاني كاالهاي فرهنگي و مقاومت و مصادره به مطلوب، به حسـاب آورد 
). در اين معنا، مصرف نه امتياز انحصاري قشري خاص بلكه كنشي آشـكارا خالقانـه   1386(استوري،

  كشد. حيات مراكز خريد را به چالش مي است كه سيطره فرادستان بر

خيلي از خريد تو مركز خريداي بزرگ تهران خوشم مياد. البته جنساش واقعـاً  «
شه مثالً يه چيزايـي خريـد. ولـي مـن كـالً      گرونن ولي اگه فصل حراج باشه مي

رم واسـه  تونم كه بخرم ولي بازم مـي خرم يعني نميخيلي وقتا اصالً چيزي نمي
-هاي جديـد رو مـي  كنم ...همين كه مدلها رو نگاه ميرم، ويترينميخودم راه 

  ).LCCساله، از گروه  38(مريم،  »بينيم خودش خيلي خوبه

جاي سـازگار شـدن بـا     ) نيز بهLCCهاي اندكي برخوردارند (گروه بنابراين افرادي كه از سرمايه    
جويند و با اسـتفاده از  ها سود ميمكانموقعيت فرودست و تحت سلطه خود از شلوغي و ازدحام اين 

ايـن قضـيه در   «كنند. نبايد از ياد برد كه فرصت گمنامي خود را در خيل خريداران واقعي ادغام مي
رود موجب بـرهم  هاي اجتماعي پيش ميها و گسترش شكافاي كه به سمت افزايش نابرابريجامعه

نـواختي فرهنگـي و سـلطه شـيوه زنـدگي       يـك  ريختگي تمايزات خواهد شد ... زيرا مراكـز خريـد از  
(كـاظمي و  » شـوند هـاي مختلـف تبـديل مـي    شوند و به جهاني متكثر از موقعيتفرادستان رها مي
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گرايي مدرن اخير به افراد امكاناتي عرضه ) درست گفته است كه مصرف1386). بنت (1387رضايي،
هـاي  و بنـدهاي طبقـه و صـور نـابرابري    توانند به دخل و تصرف در قيد واسطه آن ميكند كه بهمي

  ساختاري بپردازند و به يك معنا از دل محدوديت، فرصت بيافرينند: 

رم مجتمع تجاري نزديك خونمون. ره دم غروبا بيشتر، ميوقتي حوصلم سر مي«
قدم زدن تو اونجا و ديدن جنساي جديد رو واقعاً دوست دارم. بيشـتر يـه جـور    

ريم اونجـا.  ايي براي گردش و تفريح نداريم ... خب ميتفريحه برام. وقتي هيچ ج
رم]. بد نيست كه، از خيابون رفتن كه بهتره ... هم فالِ هم با دوستام بيشتر [مي

  ).LCCساله، از گروه  22(فائزه،  ...»تماشا 

جا به ابزاري براي افزودن بـر كيفيـت زنـدگي و گريـز از      شود مصرف در اينكه مالحظه مي چنان    
شود. در واقع اين گروه، مالل زندگي روزمره را با قـدم زدن در امـاكن   هاي روزمره تبديل ميكسالت

كنند. از همين رو، فراتر از خريد، اين تماشاي آخرين مدهاي روز است كه حسـي از  تجاري چاره مي
وجـوي   ) آن را جست2010كند. اين همان چيزي است كه ريتزر (خوشي و مسرت در آنان ايجاد مي

) هدونيسم و الزام به التـذاد نـام   1970) تقديس همگاني امر نو و بودريار (1976، بل (1امر تماشايي
كننده و شهروند مدرن خالصي از اين اجبار به تمتع و لـذت كـه   براي مصرف«اند. بايد دانست نهاده

در  1970ر،(بودريـا » ارز اجبـار سـنتي بـه كـار و توليـد اسـت، متصـور نيسـت        در اخالق جديد هـم 
) نيز به شيوه خاص خود HCC). ناگفته نماند كه مصرف هدونيستي در مورد گروه (1388رشيديان،

اي مصداق دارد. مسلماً براي گروهي كه از فشار تضييقات مالي مصون است، مصرف به طـور فزاينـده  
آسـوده و بـي   توان با خـاطري  شود كه در آن مياي تبديل ميخورد و به عرصهبه هدونيسم گره مي

جويد هيچ مانع و رادعي خرج كرد. اين همان جايي است كه انسان مصرفي هيچ آداب و ترتيبي نمي
انسـان مصـرفي بايـد    «كنـد  طور كه بودريار اشاره ميدهد. همانو به مصرف بي حد و حصر، تن مي
د ... هدف اصـلي  ترسد چيزي را، لذتي را هر چه باشد از دست بدههمه چيز را امتحان كند؛ زيرا مي

  (همان).» او استفاده كامل از همه امكانات براي به هيجان درآوردن خود و لذت بردن است

خواد بي حد و مرز خرج كنم. هر چي كه دوست دارم بخرم بعضي وقتا دلم مي«
آرم كـه  بي هيچ محدوديتي ... بدون دو دو تا چهارتا ... فارغ و رها... پول در مـي 

(پوريـا،   »اي خرج كنم و تو رفاه باشم، تو مضيقه نباشمدغهچي؟ كه بي هيچ دغ
  ). HCCساله از گروه  27

 
1. spectacle  
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ارزِ برخـورداري از  حد و مرز، هـم گويان، مصرف بيطور كه مشخص است نزد برخي از پاسخهمان    
رفاه و آسايش بيشتر است ولو اينكه كاالهاي خريداري شده آشكارا غير ضروري باشند. به قول باومن 

تـرين وظيفـه. امـا معلـوم     كننده خريد كردن نوعي وظيفه است؛ شايد مهم) براي فرد مصرف1388(
نيست چرا با انجام اين وظيفه و حتي كسب مسرت و لذت، آرامش بـه نحـوي پارادوكسـيكال از وي    

  »:شوددود از مراد خود جداتر ميكه افزون مي چندان«گريزد و به تعبيري مي

رم خريد. بعضي گيره ميجور گريزگاهه. وقتي دلم خيلي ميخريد واسه من يه «
كـنم  ده ولي بعضي وقتا هـم حـس مـي   وقتا خيلي احساس خوبي بهم دست مي

كدوم از چيزايي كه خريدم رو دوست ندارم. يه جور حس زدگي بهم دسـت  هيچ
سـاله از گـروه    32(زينـب،  »گم اين آت و آشـغاال چيـه مـن خريـدم    ده، ميمي

HCC .(  

رسد در خود عمل خريد لذتي نهفته است كه بعضاً به كاالي خريـداري   به اين ترتيب، به نظر مي    
مشـكلي از ثـروت غيرفعـال و    «گفت شده نيز چندان مرتبط نيست. ظاهراً حق با ماركس بود كه مي

شود و مالك چنين ثروتي صرفاً به مثابـه  مفرط وجود دارد كه منحصراً براي لذت و خوشي صرف مي
). بودريار نيز با بسط دادن همـين  1373(ماركس،» چرخدهدف به دور خود ميفردي سرگردان و بي

كنـد.  ما را زايل مـي  "حس"دانيم مصرف، كدام تماس يا تجربه كند كه هرگز نميمضمون اشاره مي
زيرا ديگر ميل يا حتي ذوق و سليقه يا تمايل خاصي در كار نيست بلكه بـيش از هـر چيـز بـا يـك      

يــا تكليــف بــه خوشــگذراني  1يافتــه روبــروييم؛ يعنــي بــا يــك اخــالق تفــريحنجكــاوي عموميــتك
  ). 1388در رشيديان، 1970(بودريار،

 
  گيرينتيجه

گرايي در شهر تهران بوده است. در ايـن راسـتا   هدف اصلي اين تحقيق مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف
اي را مورد بررسي و تدقيق قرار طبقاتي و زمينه -تالش كرديم تأثير دو دسته از متغيرهاي ساختاري

داد كه از ميان اين متغيرها تنها اي نشان هاي تحقيق در ارتباط با تاثير متغيرهاي زمينهدهيم. يافته
هـا مؤيـد آن بـود كـه افـراد      است. مقايسه ميانگينگرايي معنادار بودهرابطه منطقه سكونت با مصرف
هران بيش از سايرين شـايق بـه خريـد و اسـتفاده از اقـالم مصـرفي و       ساكن در مناطق باالي شهر ت

اند. اگر قبول كنيم كه شأن و تشخص اجتماعي از طريق مصرف كاالهايي خاص اكتساب غيرضروري

 
1. fun-morality  
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گاه چندان دور از انتظار نيست كه اين پديده بيش از همه در ميان فرادسـتان و سـاكنان   شود آنمي
  نمايي بيشتر است. كه فشار و رقابت نمادين براي متشخصجايي مناطق شمال شهر شايع باشد؛

گرايـي  اي رابطه سن و جـنس و وضـعيت تأهـل بـا ميـزان مصـرف      اما از ميان متغيرهاي پيشينه    
-است. اين يافته نقيض باور رايجي است كه زنان و جوانان و مجردان را طرفدار ويژگـي معنادار نبوده

آورد. از مصرفي و مشتريان پر و پا قرص اجناس روزآمد به حساب مـي هاي شكلي و سبكي كاالهاي 
شمول، محدود به جنس يـا رده  اي همهگرايي به مثابه پديدهتوان نتيجه گرفت كه مصرفاين رو، مي

گرايي و وابسـتگي انـدك ايـن    شدن مصرفاي كه تا حدي داللت بر فرديسني خاصي نيست. قضيه
گرايي با متغيرهاي سرمايه اقتصادي كه بررسي رابطه مصرف دارد. كما اينپديده به عوامل ساختاري 

-كه گفته شد ضرايب رگرسيوني بهگذارد. چنانو سرمايه فرهنگي نيز تا حدي بر اين يافته صحه مي

گرايـي بـا سـرمايه اقتصـادي و سـرمايه      دهنـد كـه مصـرف   ) نشان مي387/0و  231/0دست آمده (
-هاي مصرفي افراد، بازتاب بياندكي دارد و اين امر بدان معناست كه انتخابفرهنگي، هر دو، ارتباط 

گرايـي رابطـه ضـعيفي    كه اين متغيرها با مصـرف  گو آن ها نيست. چون و چراي موقعيت طبقاتي آن
گرايـي دارد. ايـن   تـري بـا مصـرف   دارند سرمايه فرهنگي نسبت به سرمايه اقتصادي همبستگي قوي

هـاي  كنند. دقت در شـيوه اي از آن حمايت ميهاي بخش كيفي نيز تا اندازهتهاي است كه يافنتيجه
ها را در دو دسـته جداگانـه    مصرف دو گروهي كه بر اساس دسترسي افتراقي به سرمايه فرهنگي آن

منـدي  ) بهرHCCبندي كرده بوديم حاكي از تأثير قابل توجه اين متغير است. در مورد گروه (طبقه
يه فرهنگي مقوم خريد آگاهانه كاالهاي مصرفي است. اما اين بـدان معنـا نيسـت كـه     بيشتر از سرما

-) به سرمايه فرهنگي  به آگاهي كـاذب و مصـرف منفعالنـه مـي    LCCرسي كمتر گروه دوم ( دست

انجامد. براي اين گروه نيز مصرف، نوعي عمل آگاهانـه و بازانديشـانه اسـت. در واقـع، بـرخالف نظـر       
كنند بلكه تـوان آن  شان سازگار نميفرودست هميشه خود را با جايگاه تحت سلطه هايبورديو، گروه

ويژه مصرف مكان) به مثابه ابزاري براي غلبه بر جايگاه فرودست خود سـود  را دارند كه از مصرف (به
) را به كار گرفت كـه معتقـد اسـت پيـروي از مـدهاي      1994توان استدالل ليپووتسكي (جويند. مي
تـرين جايگـاه را   مل افزايش برابري است چرا كه به افرادي كه در نظام قشـربندي، پـايين  مصرفي، عا

هاي مصرفي خـود بـا طبقـات فرادسـت همسـان      دهد، دست كم، در برخي از فعاليتدارند اجازه مي
گردند ... . از اين رو، مصرف با فردگرايي فزاينده و دموكراتيزه شدن جامعه، به مثابه يك كل، ارتباط 

) مصـرف،  LCC) و (HCCدارد. سرانجام، بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كـه نـزد هـر دو گـروه (    
هـاي متفـاوت از   كه به شيوه جويي و نوعي استراتژي براي تمايزطلبي است ولو آنمحملي براي لذت

  اين استراتژي بهره گيرند.
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اي مثبت و سازنده ارزيابي كـرد كـه بـا    گرايي را بايد پديدهتوان پرسيد كه آيا مصرفدر اينجا مي    
كه بايستي آن را به  كند يا آنافزايش آزادي و قدرت انتخاب، افراد را به فعاليت و بازانديشي وادار مي

مفاهيم ضداخالقي آزمندي و اسراف، گره زد و پيامدهاي منفي آن را در نظر آورد؟ مسلماً پاسخ بـه  
اي كه قدرت انتخـاب را  جامعه«سو آرمان انتخاب آزاد در  اين پرسش به آساني مقدور نيست. از يك

ماند ) بيشتر به توهم مي1388در رشيديان، 1970(بودريار،» كندها ايجاد ميبا تكثر بخشيدن به ابژه
شـوند كـه كنشـگران در    هاي مختلفي براي مصرف ايجاد مياي مدلتا واقعيت. زيرا در چنين جامعه

-) در همين معناسـت كـه مـي   1994ها هستند. ليپووتسكي ( ز ميان آنهر حال محكوم به انتخاب ا

اند و بـا كثـرت بخشـيدن بـه     مايه در آمدهكنيم كه به تسلط امور كمگويد ما در جوامعي زندگي مي
توان نمي«اند كه مصرف كردن، تنها شكل بودن است. به اين اعتبار، هاي مصرفي ما را قانع كردهابژه

گرايي در جامعه معاصـر  طنين ناخوشايند آن در اذهان ما جدا كرد، اما اگر مصرفگرايي را از مصرف
الجثه كه از فرط مصرف در حال انفجار است و در اطرافش انبوهي زباله را با تصوير مرد يا زني عظيم

گمـان تصـويري   هويـت كنـيم بـي   است، هـم هاي خالي نوشابه پراكندههاي كنسرو تا بطرياز قوطي
). در تحليلي كلي، مصرف را بايـد بـيش از هـر چيـز     1388(رشيديان،» از اين اصطالح داريمعاميانه 

هاي كمي و كيفي اين پژوهش نيز كنشي برشمرد كه در عين فعاالنه بودن، مقيد است. تركيب يافته
طبقاتي نبوده  -سويه متأثر از جبر و تعينات ساختارينحوي يكبازگوي آن است كه مصرف الزاماً به

و بايستي آن را در تلفيق عوامل ذهني و عيني و نيز در پيوند با موضـوعاتي همچـون تمـايزطلبي و    
اي دولبه است كـه  جويي (هدونيسم) فهم كرد. افزون بر اين، مصرف به لحاظ پيامدي هم پديدهلذت

-) مـي 2004طـور كـه زوكـين و مگـوئير (    كند. همانآفريني نيز ميزايي، فرصتدر عين محدوديت

عنوان فرايند اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي انتخاب كاالها، همزمـان امكانـات و   مصرف، به«نويسند: 
-ويژه با رشد فزاينده مكـان كه اشاره شد اين امر به چنان »دهد.هاي مدرنيته را بازتاب ميمحدوديت

يزگـذاري  ) نيز بـا تما 1387هاي جديد مصرف در جوامع معاصر قابل درك است. كاظمي و رضايي (
زني و مصرف اند، پرسهكننده مكان) تصريح كردهزن (مصرفكننده كاال) و پرسهميان خريدار (مصرف

جوشد. در نتيجه، مكان نوعي توليد ثانويه است؛ توليدي كه از دل مصرف و از بطن كردار روزمره مي
ف و پيامـدهاي آن  توان چنين استدالل كرد كه شناخت دقيق و همه جانبه عوامل مؤثر بر مصـر مي

اي است كه قادر باشند با پيروي از منطق هم ايـن و هـم   هاي تجربي گستردهمستلزم انجام پژوهش
 –ويژه با توجه به رابطه بـين مصـرف و مكـان    سونگرانه اجتناب كنند و به هاي يكآن، از ارائه تبيين

  را از اين مفهوم تغيير دهند.  فهم متعارف و جاافتاده ما -هاي واقعي و فضاهاي مجازياعم از مكان
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