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   طبقه، فرهنگ و سبك زندگي
  جامعه)» طبقه باالي«(مورد مطالعه: فرهنگ و سبك زندگي 

  
 صديقه پيري ،مهرخيام عزيزي

  
 )15/05/98، تاريخ پذيرش15/01/97(تاريخ دريافت

  
پردازد. در مقالة حاضر به مطالعة فرهنگ و سبك زندگي طبقة باالي ايران مي: چكيده

شامل شغل، ميزان درآمد، منطقة محل سكونت، نوع  اين مطالعه، طبقه با معيارهاي اقتصادي
از نوع  شود. اين پژوهش با روش كيفيلكيت و متراژ واحد مسكوني و نوع ماشين تعريف ميما

و تعداد   يافته ساخت هاي نيمه تحليل مضمون انجام شده، روش گردآوري داده مصاحبه
صورت هدفمند انجام شده است. مفهوم سبك زندگي و گيري بهمورد و نمونه 22ها  مصاحبه

است. نتايج تحقيق از دانش و   نظري بورديو و اليوت مشخص شده هاي فرهنگ براساس سازه
هاي چندگانه، چندذائقگي و به عبارتي آميختگي، شكليتسواد فرهنگي پايين و نوعي درهم

فرهنگي در ميان اعضاي طبقه باال حكايت دارد. همين امر اجازة طرح يك » چيزپسندي همه«
دهد  ها نشان ميدهد. يافتهها را به ما نمي ي آنشناسي جامع و يكپارچه در مورد زندگ گونه

كه طبقة باال توليدكنندة نوعي ذائقة فرهنگي و يا سبك زندگي خاص در ميان اعضاي خود 
  نبوده است.
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 مقدمه و بيان مسأله
سبب ويژه بههاي مختلف، بهك زندگي براي گروههاي اخير كه امكان نمايش سبدر سال

» دارهاي تهرانبچه پول«هايي مانند صفحه اينستاگرام گسترش فضاي مجازي بيشتر شده، پديده
  هاي بااليي جامعه توجه و گاه شگفتي مردم و محافل علمي را برانگيخته است. از آنجا كه اليه

وع بيشتري در سبك زندگي دارند، نمايش اين تنوع و ها و تنها، فرصتواسطة تمكن مالي گزينهبه
ها  گيري فرهنگي آنگيرد و جهتها و طبقات جامعه قرار ميامكانات بيشتر مورد توجه ديگر اليه

تواند رفتارهاي فرهنگي جامعه را تحت تأثير قرار دهد و تا حدودي آن را ترسيم كند. شواهد امر مي
  نشين تهران؛ نمايش مظاهر ثروت در قيمت در مناطق اعيان هاي گران(براي نمونه رژه ماشين

ها مجازي و نظاير هاي مجلل و عرضة عمومي تصاوير آن از طريق شبكههاي مجازي؛ مهمانيشبكه
آن) حكايت از اين دارد كه در ميان طبقة باال يك نوع فرهنگ مصرفي رواج دارد كه همين سبك 

عبارتي بخشي براي افراد اين طبقه داشته باشد؛ به رد هويتتواند كاركزندگي و فرهنگ مصرفي مي
بخشي و تمايزبخشي خود از هاي اعضاي اين طبقه حاوي معنايي براي هويتديگر، هر يك از كنش

  اي و ديگر طبقات) است. طبقهديگران (افراد هم
  شد، چنانچه اين سبك زندگي مبتني بر نمايش مظاهر ثروت و مصرف نمادين و تظاهري با

اي است. با توجه به هاي توسعهتوان مدعي شد كه به نوعي اتالف منابع بوده و در تعارض با ارزشمي
يابد لذا، ها و سبك زندگي طبقه باال به تدريج در ميان ديگر طبقات نيز رسوخ ميكه ارزش اين

ه خواهند بود كه يابد و ديگران نيز خواستار رفتارهايي مشابهاي مصرفي به تدريج رواج ميارزش
ها نيز خود را  كه آن بتوانند در ظاهر، بخشي از فاصلة اجتماعي و تمايز طبقاتي را كاهش دهند يا اين

هاي تر متمايز كنند. در شرايطي كه امكان دستيابي همگان به ارزشهاي پاييناز اعضاي طبقه و اليه
بر گرايش پيدا هاي ميانراد به سمت راهجا ثروت و مظاهر آن) فراهم نباشد، اف مورد توافق (در اين

تواند بر تبديل به ارزش خواهد شد كه ميهاي ميانيابي به ثروت از راه خواهند كرد و دست
رفتارهاي به لحاظ اجتماعي مخرب را به همراه داشته باشد. به سخن ديگر، اين گونه سبك زندگي 

  اري آن بر اخالق اجتماعي و مدني است كه صرفاً مرتبط با هدر دادن منابع نيست، بلكه تأثيرگذ
گرايي را در يك جامعه زايل و نمايش ثروت، فراغت حاصل از آن، تواند فرهنگ توسعهمي

  برهاي نامتعارف را به يك ارزش اجتماعي تبديل كند.تمايزبخشي و استفاده از ميان
شناسي و مطالعات جامعهكه طبقه و سبك زندگي از موضوعات مهم و مورد توجه در  با وجود اين
اند، اما پرداختن به سبك زندگي طبقات مختلف در ايران چندان مورد توجه قرار فرهنگي بوده

 چاوشيان و اباذري نمونه براي( ايران در زندگي سبك پيرامون متعدد مطالعات نگرفته است. مرور
 فاضلي)، 1386( فرجي و حميدي )،1386( ، شالچي)1385( بخشي و آباديرحمت )،1381(
 )،1390( و همكاراننوري خواجه )،1389( پورشارع )1388( حسيني و ازكيا )،1390 و 1386(
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 اين به توجه دهد مي نشان) )1391( فالح و زارع)، 1391( همكاران و محمدي)، 1391( بشير
در كنار . است شده افزوده آن دامنه بر رفته رفته و آغاز 1390و  1380 هايدهه در ويژهبه موضوع

هاي  پژوهش از توجهي قابل رفتاري بخش و فرهنگي هاي اجتماعي،مطالعه سبك زندگي با ديدگاه
 مورد را خاصي، هايگروه مطالعات، اين از هريك عمدتاً. اندشده انجام پزشكي منظر اين حوزه از
 شهري جوانان ،گرفته قرار مطالعه مورد آن زندگي سبك كه گروهي بيشترين اند؛داده بررسي قرار

 زوجين و دبيران ورزشكاران، هنرمندان، مردان، دانشجويان، روستاييان، زنان، هستند، تهران ساكن
 و ها موضوع پژوهش تجربي بوده است. بيشترين هاي هدفي هستند كه سبك زندگي آنديگر گروه

 اوقات فرهنگي، مصرف: از اند شده عبارت انجام هايپژوهش در زندگي سبك هاي مؤلفه ترينمهم
 پوشاك، غذا، مصرف الگوي ،)اسالمي زندگي (سبك اخالقي و ديني هاي ارزش بدن، مديريت فراغت،
 با مقابله رسانه، استراحت، و خواب ورزش، همسرگزيني، شيوه دخانيات، مصرف موسيقايي، ذائقه

 هايي  پژوهش سهم كه دهد مي نشان مطالعات اين مرور .ديگري و خود به نسبت هانگرش استرس،
 مطالعه است، اندك بسيار باشند، پرداخته اجتماعي طبقات و زندگي سبك حوزه بررسي به كه

 تحليل در نوين رويكرد زندگي، سبك تا اجتماعي طبقه از« عنوان با) 1381( چاوشيان و اباذري
 هشالود تغيير چگونگي تحليل به اين حوزه است كه اندك مطالعات از »هويت شناختيجامعه

  . پردازدمي امروزي جوامع در هويت اجتماعي
هاي متعدد پيرامون سبك زندگي در ايران از يك سو و رغم انجام پژوهشبدين ترتيب، به

؛ كروس 1996؛ اريكسون، 1386؛ وبلن، 1393شناسي (براي مثال، بورديو، فرهنگ و طبقه در جامعه
دربارة سبك زندگي طبقة باالي جامعه در  ) از سويي ديگر، خأل مطالعات تجربي2011و همكاران، 

ها و مطالعاتي شود. در فضاي روشنفكري، دانشگاهي و عمومي جامعه بحثايران احساس مي
) و 1389؛ بحراني، 1387؛ اشرف و بنو عزيزي، 1354پيرامون طبقه متوسط (براي نمونه اديبي، 

اما هيچ كدام از اين مطالعات وارد بحث  ) انجام شده،1387طبقة پايين يا كارگري (بهداد و نعماني، 
رو، يك نوع ناشناختگي پيرامون طبقة باال اند. از اينويژه طبقة باال، در ايران نشدهطبقه و فرهنگ، به

ها يا ويژه در قالب مصاحبه اي، بههاي پراكندهو فرهنگ طبقاتي در ايران وجود دارد. هرچند بحث
ها عمدتاً مبتني بر مشاهدات و  ، اما آني در اين ارتباط مطرح شدهاي و وبالگهاي روزنامهيادداشت
هاي تجربي متقن و قابل اتكاء. پژوهش حاضر با هدف هاي فردي است، نه پژوهش و دادهاستنباط

برداشتن گامي در راستاي پر كردن اين خأل، در تالش براي شناخت بهتر وضعيت فرهنگي اجتماعي 
بخشي به خود از چه نمادها هاي زير پاسخ دهد: طبقة باال براي هويتپرسش جامعه است و سعي دارد به

اين طبقه  هاي)ترين تفريحات و سرگرميكنند؟ نحوه گذران اوقات فراغت (مهمو معيارهايي استفاده مي
» هاي بااليياليه«توان از نوع خاصي ذائقة فرهنگي و يا سبك زندگي در كه آيا مي اند؟ و اينكدام
  معة ايران سخن گفت؟جا
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 تمهيدات مفهومي و مالحظات نظري
پردازد كه مقاله حاضر به بررسي موضوع فرهنگ و سبك زندگي در طبقه باال مي با توجه به اين

پردازد. فرهنگ يكي از مفاهيم كليدي اين مقاله نخست به توضيح منظور خود از اين مفاهيم مي
؛ ميلنر و 76: 1976اي وجود ندارد (ويليامز، يكپارچه تعريف سرراست و» فرهنگ«است. اصوالً از 

تالش براي «) و در تعريف آن از تعابير مختلفي استفاده شده است؛ گاهي آن را به 9: 1385براويت، 
اند، ) تشبيه كرده19: 1394آبادي،  نقل از صالحي اميري و دولت(باروفسكي » به چنگ آوردن باد

شود، و برخي هم ) استفاده مي25: 1392(آبرام،» تبيين جعبه سياه« گاهي براي تعريف آن از تعبير
گذاري  ) نام10: 1385؛ نقل از ميلنر و براويت، 14: 1997(هارتمن، » انگيز اي فتنه واژه«فرهنگ را 

اند كه خود از پيچيدگي اين مفهوم حكايت دارد. با وجود اين، در اينجا به دو نوع نگاه از  كرده
خواني دارند؛ نگاه اول مربوط به تي. اس شود كه با مفروضات اين مقاله هممي اشاره» فرهنگ«

  و نگاه ديگر از آن پير بورديو است. 1اليوت
كه پيشرفت فردي، گروهي يا  بر حسب اين«اصطالح فرهنگ را » دربارة فرهنگ«اليوت در كتاب 

داند. با  ة معاني مختلفي ميكنند )، تداعي19: 1391(اليوت، » طبقاتي يا كل جامعه منظور باشد
)، اما وجود تعريف 46(همان: » شيوة زندگي«كه براي اليوت فرهنگ عبارت است از  وجود اين

گانة  كند و فهم بهتر آن را در گرو درك كاربرد سهسرراست و مورد توافقِ همگان از فرهنگ را رد مي
و افرادي كه كمبود فرهنگ » بافرهنگ«د داند. وي با اشاره به افراآن (فردي، گروهي و اجتماعي) مي

ها در دارند، معتقد است در گذشته اقليتي از طبقات مختلف (يعني برگزيدگان)، كه بخش عمدة آن
اند. هر چند نقش طبقه حاكم و باال را در حفظ و طبقة حاكم عضويت داشتند حافظ فرهنگ بوده

كه اليوت فرهنگ را  كند. با توجه به اينقي نميداند، اما فرهنگ را امري طبقاتي تلتداوم آن مهم مي
بيند و هم در شكل جمعي، به بررسي رابطه طبقه و فرهنگ نيز پرداخته هم در شكل فردي مي

داند كه به آن تعلق دارد است. وي وظيفة هر طبقه را نگهداري آن بخشي از فرهنگ كلي جامعه مي
اي است كه  خاصي از فرهنگ نه تنها به نفع طبقه گونه نگهداري از سطحدر يك جامعة سالم اين«و 

(همان). از نگاه اليوت حركت » كند بلكه به نفع جامعه به مثابه يك كل استاز آن نگهداري مي
تواند به طبقه ديگر قوت بخشد و همة مردم اي دارد كه در آن هر طبقه ميفرهنگي خصلتي چرخه

نابراين، يكي از كاركردهاي اصلي هر طبقه حفاظت از آفرين باشند. ببايد فعاالنه در فرهنگ نقش
 ها براي حفظ فرهنگ طبقاتي است. هاي خويش است و اين به معني تالش آندستاوردها و ستانده

از  واري) شرحي گويا از عملكرد فرهنگ در جوامع امروزي و تصوير مدل1393در كتاب تمايز (بورديو 
هدف بورديو  دهد.واره ارائه ميو ميدان، سرمايه و عادت گانة فضاي اجتماعي كاربرد مفاهيم سه

 
1. T. S. Eliot 
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هاي ادراك و فهم  است كه به انحاء مختلف روش» فرهنگ«در پس ساحت   روشن كردن نقاط تاريك
ها منتهي  ها و عالقه كند؛ همان روش دركي كه به اشكال نامرئيِ برپايي قلمرو سليقه را توليد مي

است. بورديو چگونگي ترجيح موارد » ه و موقعيت اجتماعيطبق«شود و خود نيز در گروي  مي
شود،  خوانده مي» سليقه«دكوراسيون خانه از سوي افراد را كه  مختلف نظير لباس، غذا، موسيقي و

پردازد و  ها مي رابطه ساليق و تمايز بين افراد و گروه كند. وي به شناختي تحليل مي با نگرشي جامعه
هاي داراي نفوذ، قدرت و  ارتباطي مؤثر با يكديگرند و اين افراد و گروه ايمعتقد است كه اين دو دار

بورديو در تحليل فضاي اجتماعي جايگاه  اند. كننده ابتذال يا تعالي يك سليقه تعيين اند كه ثروت
يابي فضاي اجتماعي به سه طبقه تقسيم هاي مختلف در ساختطبقاتي را براساس نقش سرمايه

هاي مختلف را شود، اعضاي آن معموالً سرمايه لط كه با برتري سرمايه مشخص ميكند: طبقة مس مي
اند. اين طبقه داراي دو زير طبقه است  وجوي هويت متمايزي از ديگران كنند و در جستانباشت مي

و طبقه بورژوازي جديد متشكل از » سرماية اقتصادي«شامل طبقة مسلط كهن و سنتي با مشخصة 
رتبه و مشاغل روشنفكري كه بيشتر ظرفيت فرهنگي  بخش خصوصي، مديران عاليكادرهاي عالي، 

دارند تا اقتصادي. طبقة دوم يعني خرده بورژوازي جايگاه متوسطي در فضاي اجتماعي دارد. اعضاي 
وسوي شان ارتقاي مرتبه به سمتكار و چه مستقل، هدفبگير چه صاحب اين طبقه، چه حقوق

ه از لحاظ فرهنگي در مقايسه با بورژوازي فاقد استقالل است و از الگوهاي بورژوازي است. اين طبق
ها فقدان اند كه ويژگي اصلي آنهاي مردمكند. باالخره طبقة سوم، توده فرهنگي بورژوازي تقليد مي

توان مدعي بدين ترتيب، ميپذيرند. گيرند و سلطهمالكيت است و در انتهاي فضاي اجتماعي قرار مي
مجموعة متحدي از ترجيحات تمايزبخش در هر فضا و ميدان اجتماعي خاص وجود دارد كه  شد كه

  رود. شمار مينشانگر سبك زندگي افراد به
سبك «شناسي، از مفهوم  در ادبيات جامعه«در ارتباط با مفهوم سبك زندگي بايد گفت كه 

كه  –بندي نخست . در فرمولعمل آمده استسازي متفاوت به دو برداشت و دو گونه مفهوم» زندگي
سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد و  - گردد باز مي 1920ي ي آن به دههسابقه

). 1935؛ چاپمن، 1955عنوان شاخصي براي تعيين طبقة اجتماعي به كار رفته است (چاپين غالباً به
ماعي، بلكه شكل اجتماعي نويني بندي دوم، سبك زندگي، نه راهي براي تعيين طبقه اجتدر فرمول

يابد  گرايي معنا مي شود كه تنها در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف دانسته مي
(اباذري و چاوشيان، )» 1987؛ لش و يوري 1991و  1987؛ فدرستون 1984؛ بورديو 1991(گيدنز 
 قرابت) 1381( چاوشيان و رياباذ دوم بندي فرمول با حاضر مقالة در زندگي ). سبك6: 1381

 عامل عنوانكه به شودمي گرفته نظر در زندگي سبك خصيصه ترين مهم مصرف و دارد بيشتري
  .كندعمل مي اجتماعي فضاهاي در افراد ساز،هويت ضرورتاً نه بخش،تمايز
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  شناسيروش
و   يافته ختسا هاي نيمه ها، مصاحبهروش انجام اين پژوهش كيفي است. نحوة گردآوري داده

و  1395ها در بازة زماني زمستان سال اند. مصاحبهتحليل شده 1ها با تكنيك تحليل مضمونداده
كنندگان انجام شد. از تكنيك كدگذاري باز براي و عمدتاً در محل كار يا منزل مشاركت 1396بهار 

جداسازي، بررسي و  مرور، شده گردآوري هايداد تحليل مضامين استفاده شده است؛ بدين معنا كه
  مستتر و نيز مقوالت عمده، شناسايي و عمليات  اند؛ سپس كدهاي اوليه، مفاهيمكدگذاري شده

ها و به منظور افزايش داده ها صورت گرفته است. براي حفظ كيفيت و افزايش اعتبار گذاري آننام
تا حدود زيادي اين تنوعات را شود، جدول باال  ها استفاده نمونه تنوع تالش شده از» مقبوليت«معيار 

از  تعدادي ها،و اطمينان از صحت كدگذاري داده» تأييدپذيري« افزايش دهد؛ براينشان مي
كارشناسان آشنا با  چند تن از همكاران و اختيار در شده استخراج هايو مضمون كدها ها، مصاحبه

 ها، مراحل مختلف داده »پذيري تقالان« ارتقاي انجام روش كيفي قرار داده شد و در نهايت به منظور
  دقيق ثبت و ضبط شده است. طور به مطالعه، انجام

دهند. در اين مقاله طبقه با معيار ميدان تحقيق را اعضاي طبقة باال در شهر تهران تشكيل مي
اقتصادي شامل تركيبي از شغل، ميزان درآمد، منطقة محل سكونت، نوع مالكيت و متراژ واحد 

  شود؛ يعني كساني كه برخوردار از تركيب موارد باال باشند. نوع ماشين تعريف ميمسكوني، و 
لحاظ شغلي در يكي هاي زير هستند: بهشود كه داراي ويژگيعبارتي، طبقة باال شامل كساني ميبه

ت و رتبه (از قبيل وزير و ...)، مشاغل فروش باال (بازرگان وارداگنجند مديران عالياز مقوالت زير مي
دار)، مشاغل خدماتي باال صادرات، دارندة نمايشگاه اتومبيل خارجي)، مشاغل توليدي باال (كارخانه

هاي مسكوني بزرگ در دار و ...)، و بساز و بفروش بزرگ؛ زندگي در خانه(مديرعامل كارخانه، هتل
و درآمدهاي  ميليون تومان؛ 300هاي خارجي باالي مناطق به اصطالح باالي شهر؛ داراي ماشين

. از آنجا كه واحد جايگاه طبقاتي 2ماهيانه چند ده ميليوني و در مواردي چند صدميليون هستند
خانواده در نظر گرفته شده است، بنابراين، خود اين افراد (يعني مالكان مشاغل و موارد يادشده) و اعضاي 

اند، بنابراين، ممكن است معيارهاي دههاي اين پژوهش در نظر گرفته شعنوان نمونهها به هاي آنخانواده
  هستند.  هايياي با چنين ويژگيها از خانواده كنندگان صدق نكند، اما آنيادشده بر برخي از مشاركت

گيري هدفمند و تكنيك گلوله برفي استفاده شده براي شناسايي و دسترسي به اين افراد از نمونه
ها  مشاركتي نيز استفاده شده و پژوهشگر در ميان آناي موارد از مشاهده است. همچنين در پاره

 
1. Thematic Analysis 

است كه ممكن است امروزه با  1396و نيمه نخست سال  1395ط به قيمت ماشين و درآمد براي سال ارقام مربو .2
 ها در شرايط كنوني زياد به نظر نرسند.توجه به افزايش قيمت
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ها بوده است. الزم به توضيح است، كساني كه در مناطق  حضور داشته و از نزديك شاهد سبك زندگي آن
نيز در  كندها صدق مي كنند و معيارهاي ثروتمند بودن درمورد آنغير از باالي شهر تهران زندگي مي

گيرند؛ مثالً ممكن است كسي در يك محلة متوسط زندگي قرار ميهاي اين پژوهش دامنة نمونه
هاي چند صدميليوني، مشاغل يادشده كند ولي داراي درآمد ماهيانه چند ده يا صد ميليوني، ماشين

هاي لوكس و مجلل باشد نيز در زمره جامعه نمونه قرار گرفته است. بدين ترتيب تالش در باال و خانه
هاي پژوهش نيز رعايت شود. تعداد ان اعضاي طبقة باال در بين نمونهشد تنوع موجود در مي

ها بر حسب شغل،  مورد بوده كه در جدول شمارة يك مشخصات آن 22هاي انجام شده مصاحبه
  ها نمايش داده شده است.  سن، جنسيت و تحصيالت آن

 كننده در پژوهش هاي مشاركت. مشخصات نمونه1جدول 
 تحصيالت جنسيت سن شغل پدرشغل رديف

 فوق ديپلم مرد 31 داررستورانصاحب رستوران 1
 ليسانس مرد 32 فروشپارچهبساز و بفروش 2

آالت، بساز وفروشنده آهن 3
دانشجو  مرد 40  فروشآهنبفروش

 ليسانس
 دكتري مرد 47 ورزشكاربازيگر و صاحب رستوران 4
 يسانسفوق ل زن 26 دارنماينده مجلس و كارخانهوكيل 5
 ليسانس مرد 33 توليدكننده پوشاكتوليدكنندة پوشاك 6

دار، نماينده سابقكارخانه 7
 دكترا مرد 49  كارمند دولتمجلس

تكنسين فني (خانواده پدري 8
 ليسانس مرد 32  مدير دولتيدار)سرمايه

9 
صاحب فست فود، ساخت و

ساز خانه، فعال اقتصادي در 
خارج از ايران

 ليسانس مرد 35  شغل آزاد

 فوق ديپلم مرد 40 ---داركارخانه 10

نمايندگي واردات و فروش 11
 ليسانس مرد 24  دارمقام سياسي و كارخانهلباس/ مدير فروش شركت

 فاقد شغل 12
كارخانه كفش، داراي نمايشگاه

هاي خارجي و بساز و اتومبيل
  هاي لوكسبفروش خانه

 ليسانس مرد 25

 دكترا مرد 37جواهرسازمشاور حقوقيبساز و بفروش، 13

 شغل همسر: تاجر و از مدير مدرسه غيرانتفاعي 14
 حوزوي زن 60  داران قديميسرمايه
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 تحصيالت جنسيت سن شغل پدرشغل رديف
 ديپلم مرد -  كوپترخلبان هليمربي فوتبال 15

مدرس دانشگاه، مجري 16
 دكترا زن --   مشاغل چندگانه توليديتلويزيون

نمايندگي فروش پوشاك، 17
 ليسانس مرد --   داركارخانهركتمديرعامل ش

 فوق ليسانس زن 32 دارباغمدير مالي شركت بازرگاني 18

مالك و مديرعامل شركت 19
 ليسانس زن 45  پروردامواردكننده لوازم آرايشي

واردكننده و توليدكنندة 20
 دكترا مرد 52  فرش فروشتجهيزات پزشكي و دارو

مديرعامل و مالك شركت 21
 فوق ليسانس مرد 45  سرهنگ شهربانيالملليذاري بينگسرمايه

22 
مالك و مديرعامل شركت

واردكنندة محصوالت آرايشي و 
پزشكي و مالك سالن زيبايي

 ليسانس زن 36  معلم

  
  هاي پژوهش يافته

اي از مفاهيم با اشتراكات معنايي خاص،  ها، مجموعه با توجه به سؤاالت و كدگذاري مصاحبه
  ها خواهيم پرداخت. ترين آنا تشكيل دادند كه در ادامه به معرفي مهممقولة خاصي ر

  سرماية تحصيلي مكمل سرماية اقتصادي
كنندگان در اين پژوهش داراي مدارك دانشگاهي بودند، هرچند نسل جوان اين اكثر مشاركت

سعي دارند در  اند، يعنيتازگي تحصيالت خود را به پايان رساندهاند يا بهطبقه يا در حال تحصيل
توان گفت سرمايه كنار سرماية اقتصادي سرماية فرهنگي (تحصيالت) خود را نيز ارتقاء بدهند. مي

هاي سرمايه فرهنگي ها عمدتاً به كسب مدرك تقليل يافته است و در ديگر شاخص فرهنگي براي آن
ها توانايي نواختن  ز آنكنندگان تنها يك نمونه امهارت بااليي ندارند؛ براي نمونه در ميان شركت

موسيقي داشت و آشنايي چنداني با هنرهاي مختلف نداشتند. كاركرد سرماية فرهنگي براي اين 
كنندگان در اين پژوهش هاست. اكثر مشاركت افراد تكميل سرماية اقتصادي و موقعيت فرادستي آن

دهندة سرمايه ين امر نشاننسلي بااليي ندارند، هم به عكسِ سرمايه اقتصادي، سرماية تحصيلي بين
هاي فني و مهندسي و يا مديريت ها در رشته هاست. بيش از نيمي از آن فرهنگي پايين پيشينيان آن

شان ندارد. نكته قابل تأمل اين است كه اكثر اند، كه عمدتاً ارتباطي با حوزة كاريتحصيل كرده
و عمدتاً در بيش از يك شغل فعاليت  هاي شغلي شده كنندگان از سنين پايين وارد فعاليت مشاركت
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كنند و هنوز تمايلي به هاي اين طبقه هم هستند كه صرفاً مصرف ميدارند. همچنين برخي از جوان
خدا پدرم را بيامرزد و مادرم را برايم نگه دارد. «گويد ساله در اين باره مي 25كار كردن ندارند؛ پسر 

اند كه نياز به كار كردن ندارم. بيشتر اوقات به گردش و هها آنقدر از مال دنيا براي من گذاشت آن
  ».پردازمتفريح مي

  
 هاي فراغتيفعاليت

هاي فراغتي اعضاي طبقه باال بود. قبل از بيان انواع  يكي از سؤاالت پژوهش شناسايي فعاليت
براي گروهي ها، ذكر اين نكته الزم است كه كار و مشغوليت كاري  ها و هنجارهاي فراغتي آن فعاليت
ها را كامالً در سيطرة خود قرار داده است؛ مثالً يك زن  ها نه تنها فراغت بلكه سبك زندگي آن از آن

خيلي «گويد واردكنندة محصوالت آرايشي و بهداشتي درمورد رفتن به سينما در اوقات بيكاري مي
اال بيشتر با مسافرت، هاي فراغتي طبقة بفعاليت». كنم برم سينما رو دوست دارم ولي وقت نمي

زني با ماشين عجين شده است، البته موارد اندكي مثل تماشاي گردي و پرسهمطالعه، ورزش، خيابان
شود؛ ذكر اين نكته هم الزم است كه نحوة انجام و معناي اين  فيلم و ماندن در خانه هم يافت مي

اهيت يكساني ندارد. در ادامه با هاي اجتماعي اين طبقه مهاي فراغتي در ميان اليه گونه فعاليت
  گذاري و توضيح داده خواهند شد. ها، هريك از اين اشكال نام توجه به يافته

هاي خاص تواند بيانگر سبكسفر و گردشگري در فضاي اجتماعي خاص، مي شكل چندگانة سفر:
ناي دست كشيدن از سو به معاي از اعضاي طبقه باال سفر از يك زندگي باشد. در اين پژوهش براي اليه

  تري نسبت به اعضاي كار و از طرف ديگر نوعي هزينه است. گروهي از اين افراد معموالً جايگاه پايين
اند، بنابراين در اين اليه  هاي خود داشته و براي ارتقاي موقعيت درون طبقاتي خود در تالشايطبقههم

هاي اي ديگر درگير شدن در كارها و فعاليتهها ندارد. براي عد سفر جايگاه فراغتي زيادي براي آن
تواند تاحدودي كنندگان ميهاي زير از مشاركتها گرفته است؛ نقل قول اقتصادي زمان فراغت را از آن

  هاي خويش دارند روشن كند:فضاي اين دسته كه كمتر مسافرت را در برنامه
 ترينتر تو كاره ولي كوچكسرمون خيلي كم خلوت ميشه. چونكه سرمون بيش«مرد، بازيگر: 

كه با  گذرونم. ميرم سينما و مراكز خريد، ديدن فاميل. چونفرصتي بشه با خانواده و دخترم مي
خرج و سفرهاي خارجي موافق نيستم. بالخره ما تمام كشورهاي دنيا رو گشتيم، شايد باالي 

ها بودم و ديگه بهترينها رو پوشيدم،  با ها رو داشتم و بهترينكشور رو گشتم. بهترين 61
ها. ديگه ها، بهترين غذاها و بهترين مكانچيزي برام نيست كه جالب توجه باشه؛ بهترين ماشين

انگيز نيستش و خدارو شكر همه چيز رو ديدم و لمس كردم و هيچ چيزي برام تو زندگي جالب
  ».لذتشو بردم
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ندارم، چون حقيقت را  برايش [مسافرت] برنامه خاصي«ساله، بسازوبفروش:  37مرد، 
دم تا با ديگران بودن سري خصوصيات خاص دارم و بيشتر تنهايي را ترجيح ميبخوايد يه

سال گذشته من از تهران خارج نشده باشم، اهل مسافرت و دوست نيستم  5- 4را. شايد در 
  ».اي براش ندارمو برنامه

دهد. ها را تشكيل مي از فراغت آن هاي طبقة باال، مسافرت، بخشيبا وجود اين، در ساير اليه
مسافرت براي اين افراد صرفاً فرار از هياهوي كاري و خانگي نيست، بويژه اگر با بازديد از جاهاي 

سازد  ها فراهم  هاي مختلف براي آن اي همراه باشد كه قابليت بازگو كردن تجارب سفر را در محفل ويژه
شامل ها تي خود را به نمايش بگذارند، اين تجارب و فعاليتكه بتوانند بدين طريق تمايز و هويت طبقا
هاي فوق لوكس و اقامت هاي لوكس، صرف غذا در رستورانمواردي از قبيل، بازديدها، اقامت در هتل

تواند مستندات خوبي براي ارائه باشد. در ويالهاي خاص است. در اين ميان سوغات و عكس مي
  رود.  ايش جايگاه طبقاتي فرد به شمار ميبدين ترتيب سفر ميداني براي نم

پذير هاي داخلي امكانسادگي مسافرتهاي خارجي بهبراي بخشي از اعضاي طبقة باال مسافرت
 1اي خود از ويزاي چندسفرهها يا اقامت كشور ديگري را دارند و يا به اقتضاي فعاليت حرفه است، آن

از كشورهاي اروپايي تا آسياي شرق و جنوب شرق،  ها متفاوت است؛برخوردارند. مقصد اين مسافرت
از آفريقا تا آمريكاي التين. در كنار سفرهاي خارجي، بازار سفرهاي داخلي نيز براي اين طبقه گرم 

ها معموالً يا خود در اين مناطق  اند. آن است؛ شمال كشور و كيش دو مقصد اصلي سفرهاي داخلي
  كنند؛ ها را براي اقامت چند شب خويش اجاره ميها و هتلكه بهترين ويال اند يا اين صاحب خانه

ام كه وقتي مثالً ميرم كيش برم يه  جوريمن خودم اين«ساله، توليدكننده:  33مرد 
ستاره رو  3هاي هتل كه به من خدمات بهتري ارائه بشه كه من شلوغي ٢ستاره 7هتل 

واري نبوده و دوست ندارم زندگيم عيال اونجا نبينم كه مثالً بچه با دمپايي اومده بيرون، من
  ».هم باشه

اكثر اوقات فراغتم را با مهماني رفتن و شمال رفتن و با «: فاقد شغلساله و  25جوان 
  ».روم. با ماشينم به گردش ميگذرانم يخارج از كشور م يسفرها

داشت مورد  3سفر به قلب طبيعت، كوير، و مناطق بكر كه بتوان در آن تجاربي همچون آف رود
بر اين، الزم است اشاره كرد كه براي طيفي از اعضاي طبقه هايي از اين طبقه است. عالوهعالقه گروه

  باال، سفرهاي مذهبي داخلي و خارجي از اهميت بااليي برخوردار است.
  

 
1. multiple visa 

 7به هتل  شونده براي تأكيد بر تمايل به جاهاي لوكس رفتنستاره وجود ندارد؛ مصاحبه 7كه در كيش هتل  نكته اين .2
 ستاره اشاره كرد.

3. off road 



 1397پاييز ، 3 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

146 

  شناختيهاي انگيزشي و روانپايين بودن مطالعه و ترجيح كتاب
  آيد. براي بيشتر  هاي فراغتي به حساب مي ز فعاليتمطالعه، براي برخي افراد، يكي ا 

كنندگاني كه تمايل كند. مشاركتكنندگان در تحقيق، پايين بودن ميزان مطالعه، صدق ميمشاركت
شناسي، انگيزشي، مديريتي و موفقيت را  هاي روانكردند، عمدتاً كتابخويش به مطالعه را بيان مي

هاي، ها سازگارتر است. جاي مطالعة كتابا ماهيت زندگي آنگزينند چراكه ببراي مطالعه برمي
  فلسفي، ادبيات و اجتماعي در ميان اعضاي اين طبقه خالي است. 

اهل كتاب نيستم و يكي دو كتاب معرفي شده ولي هنوز اونا رو «ساله، تكنسين:  32مرد 
خوندم چون به ب مياي كتاشان نكردم ولي اونا را دوست دارم بخونم. دورهنخواندم و تهيه

هاي مربوط به حيات وحش را حيات وحش عالقه داشتم. در دوران مدرسه يا نوجواني كتاب
  ».كردم كه قُطر كتاب كم باشهكردم ولي سعي ميزياد مطالعه مي

بيشتر مجالت موفقيت رو خيلي دوست دارم، دكتر هلت. كتاب هم «ساله، وكيل:  26خانم 
  ني تو اين زمينه. رمان اينها رو اصالً دوست ندارم. هاي بودايي و مديتيشكتاب
  ».شمرو خيلي دوست دارم و هرچند يك بار كتابشو بخونم باز سير نمي ١هاي اُوشوكتاب

خونم]. مجله ماشين و كتاب نه، ولي مجله آره [مي«ساله، صاحب فست فود:  35مرد، 
  ».كنممجله اقتصادي و مجله ورزشي رو بيشتر مطالعه مي

خونم و پيام هاي خونم. حتي پيامك هم نميكتاب اصالً نمي«ساله، فاقد شغل:  25سر پ
نويسم، چون اصالً دوست ندارم، فرستم و پيام نميتلگرام را نيز فقط به صورت پيام صوتي مي

  ».ذارمكنم را براي تفريح كردن ميگم وقتي را كه تايپ ميحوصله تايپ كردن ندارم و مي
خونم بيشتر روانشناسي باليني، چهار اثر از كتاب مي«، توليدكننده پوشاك: ساله 33مرد، 

رو خوندم.  ٢فلورانس [اسكاول شين] رو خوندم كه تموم كردم االن. كتاب دولت و فرزانگي
  ».خونم، اقتصادي و روانشناسي خيليكتاب در مورد پول زياد مي

  ادبيات و ژست روشنفكرانه وجود دارد،  ها تظاهر گرايش بهبا وجود اين، در بين برخي از آن
اند. وانمود كردن به خصوص در زمينه عالقه به كتب فلسفي و سياسي كه هرگز خوانده نشدهبه

عالقه به مطالعه، درواقع رنگ و لعاب فرهنگي دادن به جايگاه خويش و فراهم كردن شأن 
» عاملي است براي تمايز«ن مطالعه گوياتعبير يكي از پاسخروشنفكري براي خود است، شايد هم به

هاي مختلف توان در ميان گروهراحتي مياز ديگران. اين تناقض ادعا و عمل راجع به مطالعه را به
توان به مطالعة مجله نيز تعميم اين طبقه بازشناخت. كم و كيف مطالعة كتاب در طبقة باال را مي

 
) عارف، گورو و فيلسوف Osho) معروف به آچاريا راجنيش و نيز اشو (1990- 1931راجينش چاندرا موهان جين (. 1

  داد. هندي و رهبر جنبش راجنيش بود كه باورهاي خاصي دربارة ابعاد مختلف زندگي و آخرت اشاعه مي
 ي نوشته مارك فيشر و داستان آن هم به نوعي درباره چگونگي ثروتمند شدن است.كتاب حكايت دولت و فرزانگ .2
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هاي انگيزشي و موفقيت، كاركردهاي  دفداد؛ چرا كه در همين اليه كوچك، مصرف مجله با ه
پذيرد. در ميان قشر مذهبي اين طبقه  تخصصي و شغلي و معرفي كاالها و خدمات لوكس انجام مي

  ها و متون مذهبي جايگاه باالتري براي مطالعه دارند. خواندن كتاب
ن و در من در سه چهار دهه آخر عمرم كتاب رما«ساله، مدير مدرسه: غيرانتفاعي:  60خانم 

  خونم. البالغه بخونم. و هنوز هم مي خوندم چون هميشه دوست داشتم قرآن و نهجاين مورد نمي
  دونم چند بار است كه خوندم اما هر بار كه مي خونم انگار بار اولمه. اما محصل كه بودم نمي
اده العخوندم و كتاب ديگري كه اسمش را فراموش كردم فوقمي هاي چخوف و تولستويكتاب

هاي ديگري مثل ويكتور هوگو و بالزاك شناسي به من كمك كرده. كتاببيني و جامعهدر جهان
هايي از جالل آل احمد و هاي ايراني كتابها بود. از كتابخوندم. آن زمان اوج اين كتابو ... مي

ن خوندم. االها را ميهمسرش اسم همسرشان چه بود؟ [پژوهشگر: سيمين دانشور] اين كتاب
  ».دم بيشتر قرآن بخونمها هست، اما حوصله خوندنشان رو ندارم و ترجيح ميهم كتاب

  هاي مورد عالقة طبقة باال نشان داده شده است.ها و كتابدر قاب شماره يك، برخي از حوزه
  ها و كتب مورد عالقة طبقة باال) حوزه1قاب شمارة 

  نام كتاب حوزه/زمينه  رديف

 –انگيزشي   1
  ناختيشروان

 گانة چهار اثر از فلورانس اسكاول شين؛ مرد مرد اثر رابرت بالي؛ سه
هاي هاي اروين د يالوم، كتابشعوري اثر خاوير كرمنت؛ كتاببي

هاي برايان تريسي؛ حكايت دولت هايي درمورد اشو؛ كتابمديتيشن؛ كتاب
  و فرزانگي مارك فيشر

زرين كوب؛ نهج البالغه؛ قرآن؛ خواجة تاجدار؛ هاي شريعتي، مطهري،كتاب  ديني تاريخي  2
  خداوند الموت.

  سازي.هاي اقتصادي؛ مديريتي؛ حقوقي؛ تغذيه؛ ورزشي و بدنكتاب تخصصي  3

  رمان  4
هاي ويكتور هوگو، بالزاك، جالل آل احمد، دانشور، و صادق برخي رمان

ه هاي عاشقانه؛ نامه بهدايت؛ سمفوني مردگان عباس معروفي؛ رمان
  كودكي كه هرگز زاده نشد از فاالچي.

  
  ورزش و كاركردهاي فراسالمتي آن

هاي فراغتي اعضاي طبقة باال است، هرچند ورزش كردن در ديگر ورزش كردن از ديگر فعاليت 
رسد كه معنا و فرم ورزش براي طبقة باال معنايي متفاوت نظر ميطبقات نيز متداول است، اما به

هاي شلوغي كه مورد استفاده اعضاي طبقه پايين است، افراد طبقة باال باشگاه داشته باشد. برخالف
معموالً در باشگاه اختصاصي منزل (برج، مجتمع مسكوني، آپارتمان يا ويال) محل سكونت خود به 

هاي ميليوني هاي بسيار مجهز و گاهي لوكس و فوق لوكس با شهريهپردازند و يا از باشگاهورزش مي



 1397پاييز ، 3 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

148 

قيمت، در  سازي همانند لباس، ساعت، ماشين، ابزار و لوازم تزييني گرانكنند. ورزش بدنمياستفاده 
  رو رواج فراواني دارد.ميان جوانان طبقة باال داراي كاركرد براي نمايش بدن است و از اين

ها و استخرهاي فوق لوكس] كه هست ديگه، مثالً باشگاه اون [باشگاه«خانم، مدير مالي: 
vi p تونه بره اونجا؛ چون [هزينه] ثبت نامش زياده، يا باشگاه سواركاري رانيه  هركسي نميزعف

شنوي [...] تنيس زياد دارن. سواركاري يا استخرهاي فوق لوكس كه اسمشونو حتي بيرون نمي
زياد دارن. فوتبال دستي االن مد شده، چون همه با هم يه فاني رو دارن. شنا هست كه اصالً 

شنايي نيست، يعني تو استخرن و شنايي نيست، تو آب هستن. ولي خوب يه كم  البته ديگه
سازي ميرن كه اصالً شنايي وجود نداره. االن بيشتر اكثراً باشگاه بدن ميگن شناست، در صورتي

زاره پروفايلش. به گيره، سالي سه بار ميتا عكس مي 6يه بار هم كه سوار اسب ميشه ] [...
  ». داره. هزينش زياده االن، پس ما سواركاريمكه كالس  خاطر اين
رسم به ورزش و هيكل! من از سال من بيشتر به خودم مي«ساله صاحب رستوران:  31مرد 

  ».كنمورزش كردم. من بادي بيلدينگ كار  مي 82
كاركرد نمايشي ورزش براي برخي اعضاي طبقه باال صرفاً معطوف به نمايش بدن نيست، ورزش 

 هاست؛ها نيز هست. ورزش گلف يكي از اين ورزش نزلت و پرستيژ اقتصادي و اجتماعي آنگر منمايان
نوردي كه تعطيالت آخر ترين روز براي ورزش گلف است، برخالف كوهشنبه، اولين روز هفته، مناسب

ترين روز براي آن است، طبقة باالي جامعه، بويژه كساني كه در حوزة بازرگاني فعاليت هفته مناسب
كنند؛ زيرا در اين روز بيشتر فعاالن اقتصادي دارند، گلف را عمدتاً به آغازين روز هفته موكول مي

ها موقعيت و  اند و يك فرد طبقة باال در زمين گلف و همراه با آن خارجي ساكن در ايران تعطيل
  شوند. منزلت طبقاتي خود را به نمايش گذاشته و حتي وارد رابطة اقتصادي نيز مي

با توجه به شغلي كه من دارم من بايد برم گلف بازي كنم، «گذاري: ر شركت سرمايهمدي
ها من بايد برم! من به خاطر كارم بايد برم بازي كنم خب، درست؟ و وقتم كمه، اما مثالً شنبه

ها تعطيل هستن. درست من بايد برم گلف بازي كنم، چرا؟ چون همة خارجيا توي ايران شنبه
شيد. اما در همه جاي اشگاه انقالب و اونجا از همون راه شما با ده نفر آشنا ميمن بايد برم ب

دنيا اينجوريه اصالً، ربطي به ايران نداره. خب گلفه، تنيسه خب! معموالً اينجور ورزشا هستن كه 
  شون بيشتره.يه مقدار وجهه اينو دارن كه از نظر لولي خب يه مقدار باالتر هستن و هزينه

سواري، تنيس، اسكواش، بولينگ، بيليارد، تيراندازي، و يوگا نيز از ديگر دي، اسكي، اسبنوركوه
پردازند. در ها مينوردي) است كه اعضاي طبقة باال به آنهاي نسبتاً لوكسي (البته به جز كوهورزش

عناها و ها عالوه بر كاركرد سالمتي، سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت حامل م واقع، ورزش براي آن
توانند موقعيت طبقاتي و نيز تمايز خود كه مي كاركردهاي اجتماعي ديگري نيز هست؛ از جمله اين

هاي باالي اقتصادي، براي لحاظ هزينهها، بهوسيلة آن به نمايش بگذارند. زيرا انجام اين ورزشرا به
  از ديگران متمايز كنند.توانند از اين طريق خود را پذير نيست و افراد متمول ميهمگان امكان
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پولدارها ورزشي را ترجيح ميدن كه مده، «ساله، مديرعامل شركت بازرگاني:  36زن 
دونم! يه پزي زنن يه چيزي براي گفتن، مثالً چي ميشينن دور هم حرف ميوقتي مي

هاي سازي كنن، [...] از لحاظ ورزشي اصوالً ورزشداشته باشن. يا آقايونشون حتماً بدن
  ون رو انتخاب گر
دونم چطور يهو تو ايران اينقد گلف زياد شد؟! چرا؟! چون ورزش كنن. [...] من نميمي

  ».پولداراست و ايرانيا بايد برن خودشون را نشون بدن و بگن منم دارم
  

  دور دور كردن
 شان،تهايي كه گروهي از جوانان طبقة باال براي سرگرم شدن و پر كردن اوقات فراغاز ديگر فعاليت

زنيِ با ماشين است. البته اين با پرسه» دور دور كردن«كنند  ويژه در شب، از آن استفاده مي به
زني در  عمدتاً بدون هدف با ماشين و گذران زمان و ديدن مناظر شهر متفاوت است. اين نوع از پرسه

لسون ماندال)، بلوار هايي معين، از قبيل الهيه (خيابان نساعاتي خاص، معموالً درشب، و در مكان
شود و دختران و پسران جوان عالوه بر نمايش طبقاتي خود با آباد، انجام مياندرزگو، سعادت

اند، به  دنبال يافتن دوستاني از جنس مخالفقيمت، ساعت، و ...، به هاي گران ابزارهايي همانند ماشين
هاي نمايش گذاشتن ماشيننوعي بههزني ب گويند و اين پرسهمي» دور دور كردن«همين دليل به آن 

  قيمت نيز هست. گران
  

  عدم فراگيري مصرف فيلم
توان مصرف فيلم دانست. عالقه و تمايل به  يكي از اشكال فرهنگ در ميان طبقة باال را مي

اي از اين طبقه به داليل مختلف از جمله مصرف فيلم در ميان اعضاي اين طبقه فراگير نيست. اليه
اي به تماشاي فيلم در سينماهاي ايران ندارند.  و عدم جذابيت سينماي ايران عالقه مشغله كاري

براي برخي ديگر پليسي و اكشن بودن فيلم، خانوادگي يا عاشقانه بودن فيلم و يا درام بودن فيلم 
هاي مصرفي رود. نگرش اين طبقه به فيلم و نوع فيلم مالك جذابيت براي مصرف فيلم به شمار مي

كه بخشي از اين طبقه چندان ميلي به مصرف فيلم ندارد.  جالبي را به همراه دارد. نخست اين نكات
هاي معناگر و عميق يافت. توان طرفداراني را براي فيلمندرت ميكه از اعضاي اين طبقه، به دوم اين

توانستند  يسختي مها نسبت به فيلم است، براي نمونه به نكته سوم سواد، دانش و آگاهي پايين آن
هاي برندة اسكار نيز خاطر بياورند، اين امر در مورد فيلمساز برجسته را بهاسم يك يا چند فيلم

هاي مورد كنيد يا فيلمهايي را تماشا ميشود چه فيلمها پرسيده مي صادق است. وقتي كه از آن
هر زمان ديگري آشكار و با عالقه خود را نام ببريد سطح پايين دانش خود در مورد فيلم را بيش از 
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كنند. دانش پايين خود را توجيه مي» ماندمن اسامي را خيلي كم يادم مي«كه  مواردي از قبيل اين
  دهنده سواد، دانش و آگاهي اندك اعضاي اين طبقه نسبت به فيلم است.  اين موضوع نشان

مونه. لزوماً يه يها زياد تو ذهنم نممن اسم«ساله، مديرعامل شركت بازرگاني:  45زن 
ها هنرين كه شايد در سطح من نباشه كه سازه. بخشي از فيلمكارگردان هميشه فيلم هاي خوب نمي

شون، چون زياد هستند، چون زياد هنري نيستم، چون بايد اهل هنر باشي كه بفهمي. من  زياد بفهمم
  ي هايي كه اغلب هنرپيشه معروفي ندارن ولزياد مستند دوست دارم، فيلم

ها خيلي تاپ ميشن اونا رو هاي وسترن هم يه سري فيلمتورو با خودش. درمورد فيلمكشه مي
  ».بينم ولي زياد دوست ندارمهم مي

هايي است كه تلويزيون بينم از فيلمهايي كه ميبيشتر فيلم«ساله، مدير مدرسه:  60زن 
  ».كننده استبرايم راضيكنم، تقريباً كند و ويديو و اين چيزها استفاده نميپخش مي

كنم، ولي معموالً فرصت كنم نگاه مي«توليدكننده و واردكننده دارو و تجهيزات پزشكي 
  ».كنمفرصت نمي

اي ندارم، وقتم كنم، عالقهمطلقاً فيلم نگاه نمي«خانم، مجري تلويزيون و  مدرس دانشگاه: 
  ».اي پره كه وقت براي ديدن فيلم ندارمبه اندازه

  
  وسيقيمصرف م

خوبي عنوان نمايندگاني از طبقة باالي جامعه، بهكنندگان در اين پژوهش، بهرسد مشاركتنظر ميبه 
اند، اما برخالف تالشي كه براي افزايش سرمايه اقتصادي به اهميت سواد فرهنگي و سرمايه فرهنگي واقف

هاي سرماية فرهنگي شاخص كنند. يكي ازخود دارند چندان براي افزايش سرماية فرهنگي تالش نمي
توان كساني را يافت كه از سواد و سواد فرهنگي و هنري است. در ميان گروه مورد مطالعه كمتر مي

سان چندان باال نيست. پايين ها به همين هاي هنري آنآگاهي بااليي در اين زمينه برخوردار باشد؛ مهارت
هاي دهد؛ در پاسخ به هر سؤالي دربارة حوزه يبودن سواد فرهنگي در موارد متعددي خود را نشان م

دهند كه كمبود وقت فرهنگي، عدم آشنايي يا پايين بودن سواد در آن حوزه را با اين شيوه پاسخ مي
كنند كه  به ديگران القاء مي طريقها از اين موضوع مهم و محبوب شده است. بدين سبب دوري آن

هاست. به همين خاطر است كه وقتي صحبت از جز عاليق آنمتوجه اهميت اين موضوع بوده و اين نيز 
  پاسخ  گونهها اينشود، اكثر آنها مي موسيقي و مهارت و آشنايي با سازهاي موسيقي و نواختن آن

در واقع با ». امبسيار دوست دارم موسيقي را ياد بگيرم اما تاكنون وقت كافي نداشته«دهند كه مي
مهارتي  سوادي و بيكنند كه هم اهميت آن را درك كرده و هم بيء ميچنين پاسخي به مخاطب القا

سان عدم تقارن سرماية فرهنگي با سرماية كنوني را ممكن است در آينده جبران كند و بدين
تواند هاي زير ميها نزد ديگران مخدوش شود. نقل قول رنگ كنند تا مبادا تصوير آناقتصادي را كم

  خوبي نمايش دهد:ا بهبخشي از اين واقعيت ر
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ام؛ اما عالقه دارم، به پيانو و گيتار من به سراغ اين حرفه نرفته«مرد، مربي فوتبال: 
ها را دوست دارم و گوش ها را بياموزم. اما همة سبكعالقه دارم. اگر بتونم شايد روزي آن

  ».شه، سنتي يا چيز خاصي با1هاي راك، آر اند بيدم و طوري نيست كه فقط سبكمي
موسيقو دوست دارم، ولي اصالً در اين زمينه تخصصي «ساله، تكنسين فني:  32مرد 

گير آن نشدم و  خواد كه بخونم، ولي پيندارم كه انجام بدم يا سازي بزنم و بيشتر دلم مي
  ».بخشي از آن به دليل اعتقاداتم بوده

كه  جورينداشتم. حاال اون شوزنم، سعي كردم بزنم، ولي تواناييساز نمي«خانم، مديرمالي: 
دم. اون فرد به من آموزش داد نتوتستم ياد بگيرم يا حاال هرچي [...] همه چيز رو گوش مي

خيلي سنتور دوست دارم. خيلي دوست داشتم يه روزي ياد بگيرم. پيانو خيلي دوست دارم. 
  ».دوتا سازي كه دوست دارم ايناست

هاي مورد  كنندگان تحقيق وجود ندارد، تنوع آهنگ ذائقة موسيقيايي خاصي در ميان مشاركت
زمان توسط آنان شامل سنتي، محلي و فولك، پاپ، رپ، كانتري و ديگر عالقه و مورد استفادة هم

تعبير خودشان هاي شاد و مهيج، يا بهانواع موسيقي گوياي اين موضوع است. با وجود اين، موسيقي
البته الية مذهبي را بايد از آن  –ن رواج فراواني دارد ويژه براي نسل جواهاي دنس، بهموسيقي

  مستنثي كرد.
ديم] كه دنس داشته باشن و هايي [گوش ميموسيقي«ساله، فاقد شغل:  25جوان 

  »بتونيم با آن برقصيم و به قول خودمان بتركونيم.
من همه نوع موسيقي دوست دارم؛ رپ دوست «خانم، مديرعامل شركت بازرگاني: 

سنتي دوست دارم، موسيقي كانتري خيلي دوست دارم، موسيقي عاميانه، همه جور دارم، 
موسيقي رو دوست دارم، بستگي به حال و هوا داره، مثالً تو ماشين بيشتر دوست دارم رپ 

  ».هاايراني گوش بدم بيشتر وقت
ويژه )، بهورزيدند الية مذهبي اين طبقه (كه به احاديث، روايات و دستورات اسالمي استناد مي

. نكته  كنند را منع ميويژه موسيقي غيرسنتي موافق نبودند و آنتر، چندان با موسيقي و بهنسل مسن
رسد اين  اي مثل شجريان است كه به نظر مي مندي به خواننده قابل تأمل در اين زمينه اظهار عالقه

ي. ادعاي عالقمندي به گردد، نه صرفاً سبك موسيقيايي وارجاع به جايگاه اجتماعي وي برمي
  ها به همراه دارد. شجريان نوعي اعتبار اجتماعي و تظاهر به روشنفكري را براي آن

  كردم و كردم و موسيقي گوش نميها مقاومت ميخيلي سال«خانم، مدير مدرسه: 
  ها در ماشين موسيقي گوش ها بچهگفتم كه موسيقي غنا حرام است. خيلي وقتمي
ها [نوارها] را از كردن و من آنها گوش ميها نوار بود. وقتي من نبودم آندادن، آن زمانمي

 
) و تركيبي از موسيقي جاز و بلوز است كه براي Rhythm and Blues) مخفف ريتم اند بلوز (R&Bآر اند بي ( .1

  رفت.كار ميبه 1940اشاره به موسيقي سياهان آمريكا در دهة 
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گفتم كه حرام است و گوش نكنيد. بعدها سي كردم. و ميپنجره [ماشين] به بيرون پرتاب مي
دي و اينا اومد و من ديدم اگر از من گوش نكنند در جاي ديگري گوش خواهند كرد. پس 

طور كه گفتم ه شم. در ضمن من قلباً دوست داشتم، اما همانها همرا بهتره من هم با آن
هاي معني و نامناسبه، اما بعضي هم زيبا هستن؛ آهنگموسيقي مبتذل خير. بعضي شعرها بي
  ».كنممحمد اصفهاني و شجريان را گوش مي

  
  ترجيحات متنوع غذايي

عنوان ابزاري وزمره، نيز بهبيشتر اعضاي طبقة باال سعي دارند از هر فعاليتي، حتي امر عادي ر
ها هر امر شخصي قابليت  براي نمايش جايگاه و موقعيت برتر خويش استفاده كنند؛ يعني براي آن

شود. هر فعاليتي هم كه قرار تبديل به نمادي اجتماعي را دارد كه با سازوكارهاي خاصي انجام مي
ا و كاركرد اجتماعي بر آن حمل است از روي ضرورت انجام شود، همانند غذا خوردن، چنان معن

دنبال هايي از اين طبقه كه بهشود. اليهآن به فراموشي سپرده مي» بودگي ضرورت«شود كه مي
اند، در ميان جمع سعي دارند به ميزان كمي غذا ميل كنند؛ اين امر در  زندگي لوكس و مجلل

ها نيز بر گونه رستورانينقيمت بيشتر شايع است و حجم غذاهاي ا هاي لوكس و گرانرستوران
شود، مثالً غذايي با يك تكه گوشت و اندكي مخلفات و قيمتي بسيار باال. همين مبنا تعيين مي

زدايي است؛ بدين ويژه در ميان زنان اين طبقه، نيز در راستاي ضرورتصرف غذا به ميزان اندك، به
ين طبقه يك سرگرمي و تفنن است كه دهند براي امعنا هر آنچه ديگران از روي ضرورت انجام مي

  توانند جايگاه اجتماعي خود را نيز تقويت كنند.در قالب آن مي
هاي صرف غذا اثرگذار است و هم در آداب ها و مكاناين نوع نگاه به غذا هم در انتخاب رستوران

تشكيل اي را پارچه غذا خوردن در خانه. طبيعي است كه از اين لحاظ اعضاي اين طبقه كل يك
ها را به دو الية كلي تقسيم كرد؛ يك اليه كساني هستند كه به عموم مردم  توان آندهند. مينمي

ها در باال رفت. براي هر دو اليه آشپزي خانگي چيزي  اند كه وصف آنتر هستند، الية ديگر كسانينزديك
عنوان يك ي در خانه كمتر بهها وجود دارد. در الية دوم آشپز هايي هم بين آنمرسوم است، اما تفاوت

دهد، امروزه هم شود؛ بلكه مستخدم خانه است كه اين كار را انجام ميوظيفه براي خانم خانه تعريف مي
شود. اما نكتة اي معمول در اين اليه تبديل ميهايي از آسياي شرقي دارد به رويهكه داشتن مستخدم

شود: بسياري موارد براي مراسم ند صورت غذا تهيه ميها به چهاست. در مهمانيمهم مربوط به مهماني
گيرند كه با تمام وسايل آشپزي انواع غذا، ها آشپزهاي خاصي را براي همان شب به خدمت ميمهماني

ها و خارجي، هتل هايخانهكنند، اين آشپزها معموالً آشپزهاي سفارتدسر و ساالدها را سرو مي
  ها)، يا آشپزهاي معروف هستند. زنشستهويژه باهاي لوكس (بهرستوران
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  اكثراً آشپز دارن. تو خونه آشپز دارن. بيرون اصالً تو غذاشونو اصال «خانم مدير مالي: 
ها هستن. كنن و اينها همونها كار ميبيني. هستن كسايي كه بيشتر براي سفارتنمي

تي ليوان و بشقاب. منو از خواد بياري، حشونو ميارن، تو هيچي نميات وسايلميان تو خونه
پزن، سرو خوام، اونجا برات ميگي من اينارو ميكني و ميقبل به تو ميدن و انتخاب مي

  كنن و مي
  ».شورن و ميرنمي
ها معمولي است. براي اين دسته، مصرف غذا  اي از اعضاي طبقه باال، سبك غذايي آن در اليه

هاي ها ارجحيت ندارد؛ دورهمي رستوران براي آنرا دارد، صرف غذا در » ضرورت«همان معناي 
ها نه كنند. در انتخاب رستورانهاي شيك و لوكس پرهيز ميها بيشتر در خانه است؛ از رستوران آن

به برند و شيك بودن رستوران بلكه به ميزان دسترسي و نزديك بودن آن و توجه به طعم و كيفيت 
  كنند. غذا توجه مي

ها در  گيرند. موقعيت فرد همراه آنكار ميهاي مختلفي را بهها نيز مالكدر انتخاب رستوران
اي دارد. وقتي كه با افرادي از هم طبقة خود و هم سطح خود كنندهانتخاب رستوران نقش تعيين

هايي همانند برندها، نوع غذا و نحوة  هستند، در تالش براي نشان دادن موقعيت برتر خود به مالك
شود و اين گونه است كه صرف غذا شكلي آييني، تشريفاتي و  توجه بيشتري مي ميل كردن غذا

هايي براي قرارهاي كاري ها مكانگيرد. اين مورد در مواقعي كه رستوران كاركردي به خود مي
تري از دهد. اما وقتي كه با افرادي هستند كه سطح اقتصادي پايين هستند، نيز خود را نشان مي

  دهد كه افراد غير بينند. اين نوع نگاه نشان مييد چندان الزامي به اين كار نميها دارند، شا آن
جا كه برتري  تري دارند، و از آنهستند كه مقام و منزلت پايين» ديگري«لحاظ شأن طبقه بههم

ها نيازي به نمايش ندارند و در يك رقابت  دانند لذا نزد آنموقعيت خود را از پيش تثبيت شده مي
طبقه در رقابت دائمي هستند و الزم كه با افراد همدانند، درحاليجام نشده خود را پيروز ميدان ميان

توان مدعي شد كه جاهاي كار گيرند. بنابراين، مياست كه همواره تالش خود را بر برتري يافتن به
حس » انسداد«اد تر نيستند، بلكه با ايجدهندة كاالها و خدمات باكيفيتقيمت صرفاً ارائهگران

ها را از كنند و آنموقعيت برتر را در ميان استفاده كنندگان از اين كاالها و خدمات حفظ مي
  دارند. شان دور نگه ميپذير بودن و شريك شدن ديگران در سبك زندگيدسترس

رم] يكي در ظفره به هايي كه ميرستوران«[پسر، داراي نمايندگي واردات پوشاك: 
كه حالت عربي طور داره و ديگري دلجين در سهروردي. دوست دارم جايي كه اسم مدائن 

  ».رم به من احترام بذارن، يعني هر گارسوني و [...] در آن وجود نداشته باشهمي
رم. بستگي با كي ميخام برم. قاعدتاً تنها هيچ وقت [رستوران] نمي«خانم مديرمالي: 

كنم رستوران خوب پيدا كنم و من باشه سعي ميداره كي كنارم باشه، اگه لوِلش در حد 
رم كه اون احساس معذبي نكنه، مثالً نگه اگه در حد من نباشه و پايين باشه يه جايي مي
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رم كه لوِلم در حد اون قدر پول بده و منت بزاره. يه جا ميجا آورده و بگه كه اين كه منو اين
  ».آدمي باشه كه كنارمه

توان به شرح قاب زير نمايش حات غذايي و رستوران اين طبقه را ميتوان ترجيدر مجموع مي
  داد.

  هاي ترجيحات غذايي و رستوران در طبقة باالها و سبك: گونه2قاب شمارة 

سبك غذايي 
لوكس و 
  تمايزبخش

  اهميت برند رستوران
در جستجوي خدمات بهتر، نشان دادن موقعيت و شأن طبقاتي؛ 

تري؛ به داليل كيفيت باالي غذا كيفيت غذا و رسيدگي به مش
  مورد احترام قرار گرفتن

انتخاب رستوران بر مبناي شأن 
  ميهمان

ويژه براي قرار كاري و كساني است كه قرار است با اين مورد به
- هاي لوكس بهمهمان خود وارد معامله شوند و با انتخاب مكان

 دهد؛ رستوران براينوعي سليقة خويش را به طرف نشان مي
هاي خاص، قرارهاي كاري، رعايت هاي خارجي، مشتريمهمان

  ها حال افراد همراه و  طبقة آن
استفاده از آشپزهاي مخصوص

    در خانه

هايسفارش غذايي از رستوران
    لوكس

سبك عادي 
مصرف غذا و 
  رستوران

  انتخاب رستوران نزديك در دسترس بودن رستوران

هاي مختلف نه جاهاي خاص؛ لذت از ه از انواع رستوراناستفاد  هاي متفاوتتجربه مكان
  تجربه مزه غذاي جديد؛ انتخاب غذاهاي جديد

  عدم ترجيح رستوران آشپزي در خانه

انتخاب نوع رستوران بر حسب وضعيت روحي؛ بر حسب   
  نوستالژي؛ انتخاب غذاهاي ارزان بر حسب اقتضاي لحظه

  
  مذهبيهاي هنجارگريز تا محافل  از مهماني
كند؛ پذيرايي اند كه در آن همة نمودهاي طبقاتي و سبك زندگي بروز مي ها فضاهاييمهماني

بازي است؛ غذاي انتخابي؛ آشپزي در خانه يا سفارش از بيرون؛ ودلكه خود نمودي از سليقه و دست
ايي تنهمبلمان، چيدمان و دكوراسيون خانه؛ افراد دعوت شده و ديگر ملزومات آن هر يك به

ها در كنار هم قرار گيرند  دست دهند، وقتي كه همة اينتوانند تصويري از سبك زندگي ميزبان به مي
هاي طبقاتي را توان اليهها ميگذارند. براساس مهمانيشايد گوياترين تصوير طبقاتي را به نمايش مي

رد كه گاه به قرائت دعاها ها معنايي ديگر داخوبي از يكديگر بازشناخت. براي طيف مذهبي مهمانيبه
  ها است.انجامد و رعايت امور مذهبي دستورالعمل نانوشتة مهمانيو ساير ذكرهاي مذهبي مي
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كنم. هر هاي بزرگ و مجلل برگزار نميمعموالً مهماني«ساله، مدير مدرسه:  60زن 
كنم وت ميكنم و همة خانواده و اقوام را دعسال يه بار مولودي امام حسين (ع) برگزار مي

كه سالي يه بار دور هم جمع شيم و وقتي دور هم هستيم خود به خود براي ما خيلي 
  مهمه كه در 

هاي خانوادگي هم حديث كساء بخونيم و ذكري از خانودة پيغمبر (ص) و پنج تن مهماني
  ».آل عبا بشه

ه است؛ البته نه هاي جوانان اين طبقو مهماني كند دورهميها را متمايز ميچيزي كه مهماني
طور ها بهها و دورهميهمة اعضاي اين طبقه و نه ضرورتاً همة حاضران در مهماني. اين مهماني

كنند به هاي خانوادگي، معمولي و مرسوم متفاوت است. ميزبانان مراسم سعي ميكامل با مهماني
ها و فينگر فودها، كاشكال مختلف تمايز و تفاوت خود را به نمايش بگذارند. انتخاب انواع اسن

ها بر روي ميز (كه معموالً از ابتدا تا انتهاي مراسم بر روي ميزهايي از سالن  چيدمان و تزيين آن
ها است)؛ ساعات هاي غيرمجاز جز الينفك اين مهمانيها (نوشيدنيپذيرايي تعبيه شده)، نوشيدني

هاي تاه مدعوين، رقص و موسيقيوگوهاي كوشدگان و گفتتر مهماني؛ تعداد باالي دعوتطوالني
شناختي و ذوق و سليقة هاي زيباييشود ظرافتها سعي ميشاد و هيجاني. در انتخاب همة اين

تر آشپز و ساقي از بيرون تر و بااهميتشلوغ ميزبان رعايت شود. به همين خاطر است كه در مراسم
بازي و ودلتوانايي مالي، دستطريق شود كه كيفيت مراسم را افزايش دهد و بديندعوت مي

  سخاوت و ذوق و سليقة مهمان را بر همگان آشكار سازد. 
يه بار يه مهموني دعوت شدم كه آخرش «كنندگان در پژوهش: يكي از مشاركت

قدر كپ كرده بودم كه گفت تورو خدا برو. خيلي صاحب خونه منو  بيرون كرد كه من اين
ين براي من زياد بود، اوور دوزم كرده بودن. من تو آشپز هم اتفاق وحشتناكي نبود، [...] ا
خوردم، [صاحب خونه] اومد دستمو گرفت و گفت تورو خونشون نشسته بودم چايي مي

  ».جا نيستي دونم براي چي تو رو گفتن! تو مال اينخدا ميشه بري؟! من نمي
ه كاركردهاي اجتماعي آن ها را صرفاً تفريح و سرگرمي دانست، بلكگونه مهمانيتوان ايننمي

  اند كه  اي برخوردار است. يك گروه از ميزبانان، جوانانيبراي ميزبان و مهمانان از اهميت ويژه
گيري خويش تازگي استقالل نسبي پيدا كرده و در پي تثبيت و نمايش استقالل و قدرت تصميمبه

اجتماعي افراد را گسترش دهند.  توانند دايرة روابط و سرمايةها همچنين ميهستند. اين مهماني
اند. يعني مهمانان براي ميزبان تركيبي از  بيشتر مواقع برخي از مهمانان براي ميزبان ناشناخته

ترتيب حلقة  پيوندند و بدينهايي است كه به جرگة آشنايان ميزبان ميآشنايان، دوستان و غريبه
  شود.ر ميتدوستان و سرماية اجتماعي ميزبانان و مهمان گسترده
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هايي را شركت  دم كه مهماني ساله واردكننده لباس: من معموالً ترجيح مي 25پسر جوان 
اي  كنم كه هركسي در آن نباشد چون دوست ندارم در مهماني شركت كنم كه از هر طبقه

  جا حضور داشته باشند. افرادي در آن
رن. اونا هر شب هرشب يه سني هستن كه تازه اجازه گرفتن مهموني رو دا«ساله:  32زن 

گيرم و واقعاً خوان بگن من اينقد دارم كه هرشب هرشب مهموني ميمهموني ميرن كه مي
هرشب دارن. بيشتر  دوست دارن ويال هاشونو به رخ مردم  بكشن. با دعوت كردن به خونه و 

ولدار جور چيزار رو نشون بدن. بيشتر اينجوريه ولي يه قشر خاصين، يعني بهشون پويال اين
شه خودنما بهشون بگي. [...] اون سيستمي كه همش مهموني ميگيرن شه بگي، بيشتر مينمي

  ». خيالش ميشن، البته بايد ضربه هاشونو بخورنيه سني خاصيه كه از اون سن دربياد ديگه بي
تر كه تاحدودي از هيجانات سنين جواني و نوجواني فاصله براي افرادي متأهل و جاافتاده

  هايي است براي نوعي محفلها بيشتر با محوريت مسائل اقتصادي است و بهاند مهمانيهگرفت
هاي بازرگاني؛ هيئت خاصي مثل اعضا اتاق 1هايهاي بازرگاني و تجاري؛ مثل اعضاي جمعبحث
  ها. هاي شركتمديره

هم شن كه با بينيد فقط دنبال پوله. يعني جمع نميهايي كه شما مياكثر اين جمع«
شن و به شن كه يه پولي از توش دربياد. حتماً به علت پول جمع ميخوش بگذرونن! جمع مي

شن. حتماً محور جمع شدنشون يه مثالً فالن آقا و فالن خانم هستن. اي جمع نميعلت ديگه
  » حتماً مركزيت پول داره، حتماً يكي از اون افراد به ديگري سود برسونه

  هاي اين طبقه ارائه كرد.ها و دورهميرا از مهمانيبندي زير توان دستهمي
  

  هاي رايج در آن ها و فعاليت مهماني و سبك : گونه3قاب شمارة 
  فعاليت رايج در آن نوع دورهمي

هاي مذهبي خواندن ادعيه، صحبت پيرامون جمع خانوادگي، مراسم معمولي، براي طيف  مهماني خانوادگي
  امور مختلف زندگي

عنوان پاتوق ديدار با دوستان؛ عمدتاً مختلط؛ اكثراً مجرد؛ برخي خانه يا رستوران به  وستانهدورهمي د
  هامواقع دنگي كردن هزينه

هاي مهماني
  ساختارشكنانه

قول هاي بزرگ؛ مصرف مواد مختلف از جمله كوكائين (بهبنديگاهي رواج شرط
  هاي غيراسالمي؛ نوشيدني»)كوك زدن«خودشان 

هاي خاص ها با محوريت موضوعات اقتصادي؛ افرادي از جمعها و قرار مالقاتجمع  اي شغليهمهماني
  اقتصادي

  هارخ كشيدن داشتههاي افراد تازه مستقل شده براي نشان دادن موقعيت خود؛ بهمهماني طبقاتيهاي مهماني
  

 
1. community 
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  عناصر مادي و فضاي خانه

كيب ساليق، عاليق و توان اقتصادي يك خانوار دكوراسيون و چيدمان منزل بازتابي است از تر 
ها و قهرمانان، هاي آن خانوار پي برد؛ تصوير شخصيتها و ارزشتوان از روي آن به نگرشكه مي

تصاوير و تابلوهاي طبيعت و حيات وحش، آيات قرآني و جمالت قصار، تصوير اعضا و بزرگ خانواده، 
هاي آن خانواده دارد. به همين خاطر نه حكايت از ارزشآالت تزييني و نظاير آن بر روي ديوار خا

كنند. رنگ لوازم و اثاثيه، ها با وسواس خاصي لوازم خانه را تهيه مياست كه بسياري خانواده
هاي خاصي هستند از اهميت يك ها، جنس و كيفيت، تعداد، و اندازه همگي نشان چيدمان آن

بازي، سليقة هنري، ورزشي، و يا ديگر اشكال آن  ودلخانواده به نظم يا شلختگي، خساست يا دست
توان از روي طراحي، دكوراسيون و چيدمان منزل تشخيص داد. اين موضوع به نظر كه جملگي را مي

هاي مختلفي همان اندازة طبقة باال گويا باشد، زيرا قدرت اقتصادي محدوديترسد در ديگر طبقات بهنمي
هايي آزاد و دكوراسيون و كه طبقة باال از قيد چنين محدوديت، در حاليكندها ايجاد مي را براي آن

  شان.طراحي خانه ابزاري است براي به رخ كشيدن ميزان قدرت اقتصادي و سليقة خاص
اي باشه، آن كافيه يه وسيله به رنگ ديگه«ساله، مدير مدرسه غيرانتفاعي:  61خانم 

د به همان صورت پيش بري، مثالً وقتي كف وقت بايد همة وسايل رو تغيير بدي و باي
شه توي اون [خونه] رنگ قرمز استفاده كرد. مجبور هستي پرده و ايه ديگه نميلمينت قهوه

  ».مبل و [همه چي] رو نيز به رنگ كرِم تغيير بدي
هاي خاص و آگاهانه باشند، گر سبكها وجود دارد، بيش از آنكه بيان آنچه كه در طراحي منازل آن

اي از اعضاي ها و قواعد. هر چند اليهبيشتر بر مبناي اميال و ساليق شخصي است تا پيروي از سبك
هاي چيدمان و طراحي داخلي دارد، اما فاقد دانشي اين طبقه اطالعات پراكندة زيادي پيرامون سبك

اي معماري، هاند كه اين انسجام در طراحي منزل نمود پيدا كند. براي نمونه وقتي از سبك منسجم
هاي مدرن يا سنتي شود در بهترين حالت صرفاً به سبكطراحي داخلي و چيدمان منزل صحبت مي

ها. يك اليه از اين طبقه كنند، البته در بسياري موارد بدون شناخت درست اين سبكاشاره مي
ها  ه در نظر آنها هر چسادگي و زيبايي را معيار اصلي طراحي منزل خود قرار داده است، از نگاه آن

رسد كنند. به نظر مياي استفاده ميزيبا و ساده باشد را دوست دارند و از طراحي با چنين ويژگي
ترين راه براي فرار از به نمايش گذاشتن عدم اطالعات آسان» ساده«و » زيبا«هاي استفاده از واژه

  كافي پيرامون اين موضوع است.
دم كه از همة در داخل خونه ترجيح مي«پوشاك: پسر جوان، داراي نمايندگي واردات 

كه هر سمت خانه يك سبكي داشته باشه زيباييش  ها استفاده شده باشه و اينسبك
  ».بيشتره، از سنتي گرفته تا مدرن دوست دارم كه استفاده بشه
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رگ ها [داشتن تابلو نفيس و كتابخانه بزمجرد پولدار اصالً دنبال اين برنامه«ساله:  32خانم 
هاش پوشيده. باشه، پيست اي كه پردهو نظاير آن] نيست. فقط دنبال يه ست مشكيه. يه خونه

رقص داشته باشه و اكو داشته باشه و بلك اليت داشته باشه و نور داشته باشه. اينا رو يه جوان 
. مجرد االن ميخاد خودشونو پولدار نشون بده با اين چيزاست. يه ميز بيليارد داشته باشه ح تماً

ها خوب كالً فاز فرق اصالً ميز بيليارد نباشه انگار خونه نيست. اين چيزا تو مجرداست. تو متأهل
گيره، يه مبل گيره ميره يه ميز نهارخوري شيك ميكنه. متأهله ميره يه گلدون خفن ميمي

برپا  چناني. تو متأهلي ميره تو وسايل خونه. تو مجردي تودونم تخت آنگيره، نميشيك مي
ها و كاالهاي مثالً شه. با مصرف پولداريه توي متأهلي با مهمونيكردن مراسم پشت هم، اينا مي

تا كيك بگيم  5تا از دوستامو دعوت كنيم قد هزار غذا سفارش بديم،  10چري خيلي سوپر الك
  ».بيارن ديده ميشه

نبوده و در منزل  توي چيدمان و طراحي منزل] سبك خاصي«[دار: ساله، كارخانه 40مرد 
دم چيزهاي من هر چه كه بوده گذاشتم، از آكواريوم گرفته تا پرنده، ولي بيشتر ترجيح مي

  ».عتيقه و تاريخي را در مجموعه خود داشته باشم
بندي كرد: هاي طراحي منزل در طبقة باال را بدين گونه دستهها و شيوهتوان سبكطور كلي، ميبه

ها و توجه به طرحون شناخت دقيق از اين دو نوع سبك)، تركيبي، بيهاي سنتي، مدرن (بدسبك
هاي خاص، براساس سادگي و زيبايي، براساس رنگ مورد عالقه، و هنري بودن. اما براي يك سبك

توان اليه، برند، قيمت، محل توليد و محل خريد اثاثيه ابزار مهم نمايش طبقاتي است؛ در مجموع مي
اند كه در چيدمان فضاي  هاييترين ويژگيزيبايي، كيفيت و كارآيي و برند مهمگفت براي طبقة باال 
هاي طراحي و هاي مصرف، نوعي آشفتگي سبكشود و همانند ساير حوزه خانه به آن توجه مي

  خورد.چيدماني، در ميان سبك زندگي اعضاي طبقه باال به چشم مي
  

  اي در دادن هديهترجيحات مبادله
كه كادو  كند. نخست ايندر ميان اعضاي طبقه باال چند نكته به خوبي خودنمايي ميدر هديه دادن 

شود. دادن يك نوع مبادله است كه ارزش آن با ارزش كادوهاي طرف مقابل مقايسه و سنجيده مي
كه به طبقة اقتصادي در جايي خصوصبهشود كه، در برخي اوقات اين مبادله شكسته مي دوم اين

اي خارج و شكلي كاركردي به  صورت، دادن هديه از شكل مبادلهشود، در اين و داده ميتر كادپايين
كنند. سوم، براي يك دستة ديگر گيرد؛ يعني با توجه به نياز فرد براي وي كادو تهيه ميخود مي

عيين مبناي نوع رابطه نوع كادو ت اي و نه كاركردي بلكه نوعي ارتباط است و عمدتاً بر كادو نه مبادله
شود. چهارم،  شود، مثل كادويي كه به كاركنان خود يا دوست يا اعضاي خانواده داده ميمي

لحاظ مالي ارزش بااليي دارد، در اين حالت هديه، از يك طرف هايي است كه هديه به موقعيت
  نمايشي از موقعيت خود است و از طرف ديگر رعايت شأن كادو دهنده.
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دونم االن وضع اقتصادي خرابه. ذارم چون ميها پول ميبراي بعضي«ساله:  45خانم 
برم]. ولي به خرم. اگه خارج برم فرش يا طال [كادو ميها ظرف و ظروف ميبراي بعضي

خرم، ولي برام اهميت داره كه زيبا كادو به قيمتش توجه ندارم، طبعاً كاالي ارزون نمي
  ».باشه و كيفيت داشته باشه

  
  مصرف نمادهاي خاص ترجيحات تمايزبخش با

واسطة كنندگان در اين پژوهش سعي دارند بهاي از مشاركتدهد كه بخش عمده ها نشان مي يافته 
هاي لوكس، قيمت، ماشينمصرف خود را از ديگران متفاوت جلوه دهند. استفاده از برندهاي گران

وكس، جواهرات، تجمالت هاي مجلل و لقيمت، خانه هاي گرانهاي پرهزينه، ورزشتفريح و مسافرت
ها ميل  توان ابزارهايي دانست كه با استفاده از آن در مراسم، رفتارهاي هنجارشكنانه و نظاير آن را مي

بخش عنوان يك سازوكار هويتدهند. مصرف (در تمام ابعاد آن) به به خودنمايي و تمايز را نشان مي
يزبخش اما در ميان اعضاي طبقة باال معناي كند. ترجيحات تماو تمايزبخش براي طبقة باال عمل مي

مختلفي به خود گرفته و به يكسان رايج نيست؛ يك اليه به اين دليل از نمايش طبقاتي پرهيز 
كنند كه نگران خسارت ناشي از چشم خوردن و حسادت ديگرانند، برخي نشان دادن (شوآف) آن  مي

رغبتي به نمايش خود نوعي نمايش و ظهار بيدانند و براي برخي ديگر همين ارا نشاني از ريا مي
  تمايز است.

اكثراً جواهرساز خودشونو دارن كه برن مثالً برليان خاص خودشونو «ساله:  32خانم، 
[ميليون]  150بيارن. ولي اصالً قرار نيست اون پولو بدن مثالً سرويسي كه تو ميتوني با 

كه اكثراً تو ويالست، كه اكثراً  شونهاي خصوصيخان بگيري توي گالريتومن تو كريم
كه [ميليون] تومن بدي، درصورتي 800هاشون، بايد حداقل گيرن براي گالريديگه ويال مي

[ميليون] تومنه. تو فقط با زرق و برق ببيشترش  150خان دقيقاً همون جنس تو كريم
  ».كنيتر پرداخت ميقد اضافهاون

ها كه يه هاي خاصي هست برا خانمري مزونيه س«ساله، مدير عامل شركت:  45خانم 
گن اگه از اين مزون خريد كني تو آدم كنن، مثالً ميها خريد ميعده ميرن از اين مزون

  ».كه تو چقد پول باشگاه ميدي خيلي مهمه ها اصالً اينمشخصي هستي يا باشگاه
رفتارهاي «اليي و مادي و نه هاي كا كنندگان پژوهش از ابژهنكتة قابل ذكر، استفادة بيشتر مشاركت

  طبقاتي است، جايي هم كه از كاالهاي فرهنگي براي نمايش استفاده » نمايش«براي » فرهنگي
كنند تا براي مثال يك  كنند، آن را به مثابة يك كاالي گران و با ارزش اقتصادي باال تفسير ميمي

ز وسايل و رفتارهاي اقتصادي است. بدين اثر هنري. در واقع، نمايش در اين طبقه بيشتر با استفاده ا
توان گفت در اين زمينه شاهد نوعي عدم تقارن بين سرماية فرهنگي و اقتصادي در اين ترتيب مي

منظور پوشاندن اين عدم تقارن از سويي از تمايل و عالقة شديد خويش به ها بهطبقه هستيم. آن
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كنند؛ زيرا پرستي در جامعه تالش ميواج پولگويند و از طرف ديگر در ركاالهاي فرهنگي سخن مي
تازي كنند. در واقع، بواسطة سرمايه فرهنگي پايين توانند در ميدان رقابت پولي يكهها مي تنها آن

  كنند ميدان رقابت را از عرصة فرهنگ به اقتصاد منتقل كنند. سعي مي
  

  بنديجمع
هران موضوع مورد بررسي اين مقاله بود مطالعة سبك زندگي و فرهنگ اعضاي طبقه باال در شهر ت

هاي پيشين، از وجود چندين اليه در ميان  شده در بخش ها و كشف مقوالت اشاره  كه تحليل يافته
توان توان از يك سبك زندگي خاص طبقة باال صحبت كرد، اما مياين طبقه حكايت دارد و نمي

 ها سامان داد.ا پيرامون آنها يافت كه ساير تكثرها رروندهاي كلي را در ميان آن
توان دو روند غالب را در ميان اعضاي طبقة باال در مورد سرمايه و مصرف كاالهاي فرهنگي مي

شناسايي كرد: نخست، دانش و سواد بسيار اندك فرهنگي به معنايي بورديويي آن، يعني ضعف 
كاالهاي فرهنگي و آثار و گذاري  شناختي، توانايي اندك درك، رمزگشايي و ارزش تمايالت زيبايي

براي نمونه نرفتن به سينما، ضعف دانش پيرامون هاي فرهنگي در آنان ( نيز ضعف مهارت هنري و
سازان، نويسندگان، نقاشان و ديگر هنرمندان، مطالعة پايين، عدم آشنايي زياد با سازهاي فيلم

آميختگي، ها از نوعي درهم فتهموسيقي و ديگر اشكال هنر در ميان اين طبقه مشهود است). دوم، يا
هاي چندگانه، چندذائقگي و تكثرگرايي در مصرف كاالهاي فرهنگي در ميان آنان حكايت دارد. شكل

گيري يا هارموني مشخصي در زمينه مصرف فرهنگي در ميان توان از سبك، جهت به عبارتي نمي
  بي گوياي اين موضوع است:كنندگان در تحقيق به خو قول يكي از مشاركتآنان ياد كرد. نقل

هايي كه ديدم تايتانيك و سيندرال بوده، فيلم پدرخوانده رو از بهترين فيلم«ساله:  45مرد 
خيلي دوست داشتم. كتاب پدر و مادر ما متهميم علي شريعتي رو خيلي دوست دارم. طرز فكر 

خيلي دوست دارم،  البالغه روشو دوست دارم. صادق هدايت رو. نهجدكتر شريعتي رو و مطالب
ده. موسيقي هم بيشتر عاشق كاراي شهرام دستورهايي كه به پسرهاش و سرلشكرهاش مي

  ».ام و معين و مهستي و هايده رو دوست دارمشكوهي و محسن يگانه
را براي توصيف ذايقة اين طبقه نيز » چيزپسندي فرهنگيهمه«توان اصطالح بدين ترتيب مي

اشاره دارد به كردارهاي فرهنگي متنوع و عدم پايبندي به يك سبك  استفاده كرد؛ اين اصطالح
خاص در مطالعه، ذائقه موسيقيايي، مصرف فيلم، ترجيحات غذايي و ديگر ابعاد سبك زندگي، به 

ها و تفكرات متناقض نيز عالقمند است. هرچند كه فاقد ذايقة مشخص بوده و حتي به سبكنحوي
هاي ها و ذايقهدر اين طبقه از هم تفكيك كرد، اما روند غالب بر نگرش هاي مختلفي راتوان اليهمي
براين، در آشنايي و پيروي از مدها و برندهاي آميختگي است. عالوهها حاكي از يك نوع درهمآن

اند، اما در مورد آثار   ها، جواهرآالت و لوازم تزييني داراي دانش و شناختپوشاك، ماشين، رستوران
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اند.  بهره شناختي بي االي فرهنگي غيرمادي از چنين ظرافت، دانش و تمايالت زيباييهنري و ك
و   واسطة تمايالت فرهنگي بلكه بيشتر به سبب ارزشها از كاالهاي فرهنگي، نه بهگاه آناستفادة گه

ايش ها به همراه دارد و هم نوعي نم كاركرد اقتصادي آن است؛ چرا كه هم نوعي پرستيژ  را براي آن
  طبقاتي را. 

زدايي و كاركردزدايي مصرف نزد برخي اعضاي طبقه هاي اين مقاله از نوعي ضرورتهمچنين يافته
توان آن را با ذايقة مشروع مورد نظر بورديو توضيح داد. بورديو باال حكايت دارد؛ موضوعي كه مي

برد و كار ميقة باالي جامعه بهذايقة مشروع را براي اشاره به ذايقة موجود در ميان الية فرهيختة طب
هايي از اشاره دارد به اولويت فرم بر كاركرد؛ اين امر در موارد متعددي خود را در رفتارهاي اليه

دهد؛ براي مثال در ترجيحات غذايي بيش از آنكه هدف خوردن غذا و سير شدن طبقة باال نشان مي
تواند براي خود منزلت ها فرد مي قالب آنيابد كه در باشد، رفتارهاي مالزم با آن اهميت مي

اجتماعي باالتري قائل شود. شايد طبقة باال در مواردي مثل غذا خوردن و خريد و استفاده از پوشاك 
خوبي اجرا كنند، اما در مواردي كه نيازمند سواد فرهنگي است از اجراي بتواند اين نمايش را به

كند. در ها غلبه ميهاي آنمايه بر رفتار و انتخاب ميانموفق اين نمايش عاجز است و نوعي ذايقة 
شان نوعي معنا و پيام اجتماعي را دربارة موقعيت خويش به ديگران ها سعي دارند از رفتار واقع، آن

زدايي از كاركردهاي كاالهاست و از طرفي ديگر نمايش ارسال كنند؛ اين معنا از يك طرف ضرورت
ها، خريد و  ها، مهمانيخويش، در ورزش، مسافرت،  انتخاب رستورانموقعيت و جايگاه اقتصادي 

  ساير امور زندگي. 
هاي مختلف در ها و آميختگي گرايشتنيدگي سبك، درهم»چيزپسندي فرهنگي همه«در مجموع، 

ها را در برگيرد به ما شناسي كه قادر باشد، تمام جزئيات زندگي آنطبقة باال اجازة طرح يك گونه
و به طور خاص طبقة باال » طبقه«دهد اين است كه  هاي اين پژوهش نشان مي هد. آنچه يافتهدنمي

  توليدكنندة نوعي ذائقة فرهنگي و يا سبك زندگي خاص در ميان اعضاي خود نبوده است.
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