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ــأثیر دوران  نظــام قرشــبندی ایــران، تحــت ت
گذار از سنتی به مدرن، تغییراتی را متحمـل 
شده است. مدرنیته و حضور طبقه متوسـط 

هـا و  متوسط سنتی، تعامل جدید کنار طبقه
متایزاتی در سبک زندگی آنهـا بوجـود آورده 

 است.
این کتاب با نگاه به نظریـه بوردیـو در ایـن 
ــلیقه و  ــاخص س ــتفاده از دو ش ــه و اس زمین

 گذران اوقات فراغت.
به سوال کلی بررسـی پاسـخ داده اسـت کـه 
در رشایط مساوی اقتصادی، رسمایه فرهنگی 

بقه را از هـم مت�یـز تا چه اندازه این دو ط
 کرده است.
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 ورود به پژوهش
شناسی طبقات اجت�عی امروز، توجه خود را از مترکـز  جامعه

و  ف بر مفهوم روابط تولید و میزان مالکیـت ابـزار تولیـدِرص 
نیز رویکرد قطبی نسبت به طبقات برداشته و دامنه مفاهیم 
مربوط به ساختار قرشـبندی و طبقـات بـه مفـاهیمی نظیـر 

های  منزلت، نحوه و میزان مرصـف، سـبک زنـدگی و شـاخص
هویـت تر،  نخردتر، مربوط به این مفاهیم، به عبـارت روشـ

قات و طبقات اجت�عی، گسرتش داده ، ناشی از تعلاجت�عی
ت. این دیدگاه جدید، برای میزان مالکیت ابزار تولید ـ که اس

در تحلیــل مــارکس از اهمیــت بنیــادی و محــوری برخــوردار 
اسـت ـ اهمیـت کمـرتی قائـل شـده و معطـوف بـه عوامـل 

 جدیدی شده است.

ــاختار  ــی، س ــایزات اجت�ع ــرای مت ــد ب ــرد جدی در رویک
های ویژه سـبک زنـدگی (مثـل سـلیقه و  قرشبندی، شاخص

 ن اوقات فراغت در نظر گرفته شده است.)گذرا
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ها مطرح است که آیـا سـلیقه دو  برای ما هم این سوال
ــد [ ] و گــذران اوقــات ۳] و قــدیم [۲طبقــه متوســط جدی

فراغت دو قرش از دو طبقه با هم تفاوت دارد؟

و دیگر اینکه آیا با رشایـط مسـاوی اقتصـادی، رسمایـه 
طبقه اثر گذاشته فرهنگی تا چه اندازه بر سبک زندگی دو 

 است؟

 

 

 

 

 

 مقدمه
ــه ــب توج ــی از جال ــی یک ــه اجت�ع ــرین  ترین و مهم طبق ت

شناسی اسـت. بـه دلیـل اینکـه تعـداد  ها در جامعه موضوع
گوناگون وجـود دارنـد، مختلـف هایی که در طبقات  پدیده

 هستند:

 چه کسانی طبقه متوسط جدید هستند؟ -

 چه کسانی طبقه متوسط قدیم هستند؟ -

 کنند؟ چگونه آنها زندگی می -

 سبک زندگی آنها چگونه است؟ -

در این پژوهش تأثیر رسمایه فرهنگی روی سبک زندگی 
 طبقه متوسط جدید و قدیم در ایـران بررسـی شـده اسـت.

های بســیاری را بررســی کــرده  موضــوع ]۱بوردیــو[اگرچــه 
نظرهائی از  شناســی وی نقطــه اســت. محــور اصــلی جامعه

 کند. سی�ی فرهنگی مربوط به این طبقات را مطرح می
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نظر بوردیو از طبقات اجت�عی شـناخت  برای فهم نقطه
متایزی که وی بین چهار نوع رسمایـه: اقتصـادی، اجت�عـی، 

 قائل شده است، رضورت دارد. فرهنگی و �ادی

این متایز رسمایه به ما امکان بررسی تفاوت دو خـانواده 
دانشگاهی و بازاری را داده است، به طوری که فرض اصلی 
تحقیــق کــه عبــارت اســت از تفــاوت ســبک زنــدگی طبقــه 

 متوسط جدید و طبقه متوسط قدیم بود به اثبات رساند.

ــی  ــژوهش از روش پی�یش ــن پ ــدر ای ــب ــردن  ها ب ــار ب ک
آوری اطالعـات الزم بهـره گرفتـه شـده  نامه در جمـع پرسش
 است.

 

 

سـبک زنـدگی، طبقـه اجت�عـی، طبقـه  واژگان کلیـدی:
متوسط قدیم، طبقه متوسط جدید، اوقات فراغت، سـلیقه، 

 رسمایه فرهنگی، رسمایه اقتصادی

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق:
این پژوهش مطالعه، در باب قرشـبندی، امـا نـه بـا رویکـرد 
متداول و برداشت از سـاختار طبقـات اجت�عـی در جوامـع، 

بینانه تالش  بلکه در بررسی ساختار طبقاتی، با رویکردی واقع
های طبقـه  ها و مؤلفـه کند تـا در فهـم و تعیـین شـاخص می

بقـه دهی به ط اجت�عی، به عوامل واقعی اثرگذار در ساخت
اجت�عــی توجــه کنــد و در فضــای عینــی جامعــه و در مــنت 

 قرار دهد. نظراجت�ع، طبقه اجت�عی و ساختار آن را مورد 

گواینکه بررسی بین طبقه و سبک زندگی (با دو شاخص 
سلیقه و گذران اوقات فراغت) مقوله کامالً جدیـدی اسـت 
که طراح اصلی آن بوردیو است. ولی نگاهی بـه تحقیقـات 

کنـــد کـــه  م شـــده مـــا را متوجـــه ایـــن مســـئله میانجـــا
شناسان پیش از بوردیو بطور غیرمستقیم مقـوالتی را  جامعه

در رابطه با طبقه و سبک زنـدگی، نحـوه مرصـف و گـذران 
تـوان چشـم  انـد کـه از آنهـا �ی اوقات فراغت مطـرح کرده

 پوشید.



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۱۲
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شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۱۴

شـــــاید از اولـــــین  ۱۹۷۷در ســـــال  Veblenوبلـــــن 
شاخص سبک زنـدگی را بـه عنـوان  پردازانی باشد که نظریه

عامل و شاخصی که افـراد بـدان وسـیله خـود را بـه طبقـه 
: ۳۲۶کنند در نظر گرفته است. (کوزر.  اجت�عی متصف می

۱۳۷۳( 

 

طی پژوهشـی نشـان  William young 1979ویلیام یانگ 
داد که مرصف کاالهای فرهنگی مثل روزنامه، کتاب و استفاده 

ا تحصـیالت افـراد رابطـه مسـتقیم دارد. از تلویزیون و سین� ب
طی پژوهشی دیگر یانگ نشان داد که بین تحصیالت و نحـوه 
گذران اوقـات فراغـت رابطـه وجـود دارد. (ایـن تحقیـق را در 

 انجـــام داده اســـت. ســـوتا هنمیدر دانشـــگاه  ۱۹۴۱ســـال 
(Miller, 2002: 529) 

کند که زیمل در مقاله  بیان می Kivisto 1980کیویستو 
 تاوقــا بــه نحــوه گــذران ۱۹۰۴ســال » مــد«مشــهور خــود 

گرایی توجه کرده است. از نظر زیمل مردم  فراغت و مرصف
به این علت با آهنگی پرشتاب به مدهای جدید و متفـاوت 

خواهند بـه هویـت شخصـی مت�یـز  شوند که می جذب می
 (Simmele, 1971: 297)خود، شکل بدهند. 

 

۱۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

ــاپین  ــان می )Chapin, 1982(چ ــه دکــور  نش ــد ک ده
بندی فضـا بـا  پـوش، شـکل ساخت�ن (مثـل رنـگ، نـوع کف

 سلیقه طبقاتی در ارتباط است.

 

نیز در کتاب خود، عامل رویاهـا مرصـف  Williamsویلیامز 
توده در اواخـر قـرن نـوزدهم بـا بازگشـت بـه قـرن نـوزدهم 

بــه آن انگلســتان و بررســی اشــاعه فرهنــگ جدیــدی کــه 
پـردازد، کـه ایـن  گوینـد، بـه ایـن موضـوع می می ١گرایـی قرتی

سازد که هـدفش بدسـت آوردن  ای را می سبک زندگیفرهنگ 
برتری خاصی است که در آن ارشافیت، روح خود را در تحقیـر 

 (Williams, 1982;107)کند.  ها جستجو می توده

 

به بررسی و تعیین جایگـاه  Fedreston 1991فدرستون 
پردازد. فدرسـتون تأکیـد  زندگی، در زندگی روزمره میسبک 
با استفاده از برداشـت و تلقـی بوردیـو از مفـاهیم  هدارد ک

 ارتبـاطیو » سبک زندگی«و » رابطه«و » ساخت�ن ذهنی«
کند، درصدد طـرح  که بوردیو میان این سه مؤلفه برقرار می

مفهوم خاص خود پیرامـون سـبک زنـدگی و فرهنـگ تـوده 
 است.

1. Dandyism
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1. Dandyism



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۱۶

در کتاب فهم موسـیقی  Roy Shuker 1994شوکر  روی
ــوده ــلیقه  ت ــی و س ــات اجت�ع ــه طبق ــی رابط ــه بررس ای ب

 موسیقیایی افراد پرداخته است.

 

در کتــــاب  Jokka Gronow 1997جوکــــا گرونــــو 
رابطه میـان سـلیقه و طبقـه  شناسی سلیقه به بررسی جامعه

پیرامون پردازد، وی با رجوع به افکار پیر بوردیو  میاجت�عی 
سلیقه، سبک زندگی و طبقه اجت�عی و بررسی رابطـه میـان 

شـناختی و سـبک  ها، بر هم تغییری نگـرش زیبایی این مؤلفه
ــــد می ــــراد تأکی ــــی اف ــــه اجت�ع ــــدگی و طبق ــــد. زن  کن

(Gronow, 1997:10-12) 

 

به رابطـه بـین طبقـه و  (Gronow, 1997:1-18)گرونو 
نه پـژوهش دیگـری کند، در این زمی سلیقه غذایی اشاره می

انجـام شـده اسـت کـه بـه رابطـه  (Pratiail, 1992)پراتیل 
 رژیم غذایی و جنسیت پرداخته است.

 

با استفاده از تفکیکی که آدرنـو، میـان فرهنـگ عامـه و 
های فرهنگی مانند موسیقی  فرهنگ واال قائل است، شاخص

 پــــــــردازد. و متاشــــــــای فــــــــیلم و تلویزیــــــــون می
(Adernow, 1940, Witkin, 1990, Witkin, 2003) 

۱۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

در کتــاب اثــاث منــزل بــه  (Miller, etal, 2002)میلـر 
آراسـنت منـزل و تهیـه  هبررسی سالیق مختلف افراد و نحـو 

وسایل منـزل پرداختـه اسـت. در ایـن کتـاب، نـوع طراحـی 
ساخت�ن و ساخت آن نیز به عنوان شاخص طبقـاتی و نیـز 

 است.معیار متایز سلیقه افراد، در نظر گرفته شده 

 

ن رابطــه بــین ســلیقه و ذوق افــراد و طبقــه رادر ایــ
ــار شــاخص اجت�عــی بــه طــور کلی های  تــر توجــه بــه معی

فرهنگی و ذهنی، به عنوان معیار تفکیک و متایز طبقـاتی، 
 امری است که کمرت مورد توجه قرار گرفته است.
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 چارچوب نظري:
چنانکه در مقدمه اشاره گردید. بررسی طبقات اجت�عی عمـدتاً 
بـــر پایـــه مـــدل مـــارکس (تولیـــد) مبتنـــی هســـتند. امـــا در 

جایگزین تولید شده است. یکـی » مرصف«شناسی امروز  جامعه
 Bourdue Peireپردازان در ایــن زمینــه پیــر بوردیــو،  از نظریــه

 شناس معارص فرانسوی است. جامعه

دانیم که رسمایه به عنوان یـک  قه، میدر بیان تعریف طب
شاخص، جایگاه مهمی دارد به خصوص کـه مـارکس در بیـان 
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در قاعده هرم هستند، دارای حداقل میزان رسمایه اقتصـادی 
 باشند.

برداشت مارکسیستی از مفهوم طبقه، سـاختار روشـن و 
گیری میزان دارایی  آفریند که به سادگی با اندازه آشکاری می

گیری است. به عقیده بوردیـو،  ابل اندازهاقتصادی هر فرد ق
ساختار طبقاتی، امری آشکار و سـاده آنگونـه کـه برداشـت 

 دهد نیست. اقتصادی از طبقه ارائه می

طبقات از یک منظر «به گفته جنکینز از دیدگاه بوردیو: 
هایی از افــراد هســتند کــه از طریــق  بنــدی عینــی، گروه

هســـتند و بنـــدی، شـــبیه و یـــا نزدیـــک بـــه هـــم  اولویت
ــغال می جایگاه ــایی را اش ــغال  ه ــته از اش ــا گذش ــد، ام کنن
های مشرتک، که به صورت عینی هستند، افراد بایـد  جایگاه

به یک شناخت جمعی از هویت خود، به عنوان عامل متایز 
هــا طبقــات هــم برســند تــا بــه عنــوان طبقــه  از ســایر گروه

(Jenkins, 2002:88) »پذیرفته شوند.اجت�عی 

 

 شود: گاه بوردیو رسمایه اینگونه تعریف میاز دید 

رسمایه اقتصادی یا دارایی این رسمایـه شـامل پـول و  -۱
شود که برای تولید کاال و خدمات مورد استفاده  مواردی می

 گیرد. قرار می
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ــامل موقعیت -۲ ــی، ش ــه اجت�ع ــات،  رسمای ــا، ارتباط ه
 شوند. ها می بندی های اجت�عی و گروه شبکه

ــه ف -۳ ــا مهارترسمای ــی ی ــی و  رهنگ ــین شخص ــای ب ه
های ساخت زبان،  شبکهها،  ها، روش غیررسمی، شامل عادت
گردد. ها سبک زندگی و غیره می مدارک تحصیلی، سلیقه

رسمایه �ادین از طریـق بـه کـار گیـری �ادهـا بـرای  -۴
مرشوعیت بخشـیدن بـه ترصـف و متلـک سـطوح و اشـکال 

 ظر گرفته شده است.مختلف از سه �ونه دیگر رسمایه در ن

های رسمایه قابل تبـدیل بـه  به عقیده بوردیو، این شکل
  (Jenkins, 2002:140)یکدیگر هستند. 

 

از منظر بوردیو ساخت طبقه، کـل میـزان رسمایـه را کـه 
کنـد. بـه طـور کلـی  های مختلف دارنـد، مـنعکس می گروه

های اقتصادی،  طبقه غالب یا مسلط، بیشرتین میزان رسمایه
گی و �ادین را داراست. طبقه متوسط کمـرت از طبقـه فرهن

ها را دارد و طبقـات پـایین کمـرتین  مسلط مالکیت رسمایه
  (Ritzer, 2000:512)میزان منابع و رسمایه را دارا هستند. 

 

مراتب در خـط  ساختار طبقه از نظر بوردیو، یک سلسله
عمودی نیست، بلکه داخل هر طبقه رده وسـط بـه میـزان 
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های فرهنگی و �ادین و اقتصادی آن  مالک رسمایهمتوسط 
طبقــه اســت. هــر طبقــه ردیــف بــاال پــاره طبقــه غالــب و 

ترین رده در هر طبقه، پاره طبقه مغلوب بـه حسـاب  پایین
 آیند. می

 

فرهنــگ «ای خــاص بــرای تحلیــل  تحلیــل بوردیــو، شــیوه
همیشـه از  »فرهنـگ طبقـه«فراهم کـرده اسـت و  »طبقه

آیـد و امـا  نظر بوردیو یـک متغیـر وابسـته بـه حسـاب می
هـای طبقـه شـاید  تفصیل و رشح جزئیات برای این فرهنگ

شناسی باشد کـه  نظیر بوردیو برای جامعه مهمرتین سهم بی
] ۴[»سـاخت�ن ذهنـی«به وسیله بوردیـو در مفهـوم وی از 

  (Turner, 1998:515)مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

کنـد کــه سـاختار طبقـاتی در وهلــه اول  بوردیـو تأکیـد می
طبقاتی امری پنهـان اسـت. بـه عقیـده آشکار نیست، انسجام 

اینکه فرد باید طبقه معینی متشـکل از افـراد بسـازد، «بوردیو: 
های ذهنـی  های مشرتک و مشابه آنهـا، سـاخت�ن که وضعیت

فـراهم درت و رسمایه را قمشرتک و مشابهی برای دستیابی به 
های  بوردیـــو از شـــاخص« (Bourdiou, 1984:81)کنـــد.  می

گیری رسمایه اقتصـادی اسـتفاده  آماری به خصوص، برای اندازه
هایی نظیـر مالکیـت منـزل، مالکیـت اتومبیـل  کند. شاخص می

۲۳شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

هایی نظیـر  لوکس، درآمـد و... رسمایـه فرهنگـی را بـا شـاخص
بـه موسـیقی مطالعه روزنامه، کتاب، رفـنت بـه تئـاتر و عالقـه 

انـد  گیرد. این دو نوع رسمایه به هم مرتبط کالسیک، اندازه می
ـــزایش ـــت. و اف ـــراه اس ـــری هم ـــاهش دیگ ـــا ک ـــی ب  »یک

(Jenkins. 2002: 34-9)

 

چون آشنایی بـا مفهـوم رسمایـه اقتصـادی زیـاد اسـت. در 
اینجــا بــه مفهــوم رسمایــه فرهنگــی در تفکــر نظــری بوردیــو 

 پردازیم. می

 

فرهنگی را به عنوان یک بند از سـاخت�ن بوردیو رسمایه 
تر، انعکاسـی از موقعیـت و جایگـاه اجت�عـی  ذهنی وسـیع

] مشخصـه پایگـاه ۵[سلیقهدهد که  او نشان می دیده است.
طبقـات و کنـد  اجت�عی اسـت. بررسـی تحلیلـی او بیـان می

هـــای شـــغلی در جامعـــه فرانســـوی (مثـــل کـــارگران،  گروه
های متفاوت  متایل به داشنت سیستمها)  ها، تکنسین آکادمیک

اند. وی معتقـد اسـت  در موزیک و ه� و غذا و غیره داشـته
کـه سـلیقه بـه تنهـایی یــک شاخصـی اسـت، کـه بـه وســیله 
 موقعیــــت و پایگــــاه اجت�عــــی شــــکل گرفتــــه اســــت.

(Smith, 2001: 131-7)   
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های متفاوت  متایل به داشنت سیستمها)  ها، تکنسین آکادمیک
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کـه سـلیقه بـه تنهـایی یــک شاخصـی اسـت، کـه بـه وســیله 
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(Smith, 2001: 131-7)   
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اجت�عـی اسـت، بسـیار  موضـوعی این دیـد کـه سـلیقه
دیو عنوان کرده کـه چـه چیزهـایی باشد، بور  جدید و نو می

باشــد و چــه  قابــل پــذیرفنت یــا قابــل ارزیــابی فرهنگــی می
باشد. کاری کـه بـه وسـیله وی  چیزهایی قابل ارزشیابی �ی

فرانسه صـورت گرفتـه اسـت. دادن ارزش بـاالتر در جامعه 
 باشد. نسبت به فرهنگ عامه می» به فرهنگ برتر«

سـت، روشـنفکرانه، فرهنگ سطح باالتر، کـه پـاالیش شـده ا
یک فرهنگ عامه کـه جزیـی دامئی و جدی است. در مقابل آن 

رسمایــه باشــد قــرار دارد. وی معتقــد اســت کــه،  دوام می و بــی
توانند یک شـکل  ها می فرهنگی قابلیت انتقال دارد و کالً گروه

 از رسمایه را به شکل دیگری از رسمایه تبدیل �ایند.

 

راتب فرهنگـــــی م ها در واقـــــع در سلســـــله ســـــلیقه
مراتب اجت�عـی و  وار سلسـله اند و آینـه بندی شـده سازمان

 کننــــــد. جایگــــــاه عینــــــی طبقــــــه را باز�ــــــایی می
(Turner, 1998: 152,515-16)  

 

سـلیقه بوردیو بین دو نوع سلیقه متایز قائل شده اسـت 
، بطور مثـال سـلیقه سلیقه طبقه پاییندر مقابل  طبقه باال

قـرار  بـرای هـ� بر اسـاس معیـار هـ�طبقه باال درباره ه� 
دارد. سلیقه طبقه باال از تجمل تنها به بیان و ارائـه برخـی 

۲۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

شـود، بلکـه بـه ایـن  های بیرونـی هـ� مربـوط �ی واقعیت
معنی است که ه� از زنـدگی فاصـله گرفتـه اسـت درسـت 

گونه که زندگی طبقـه بـاال از رضورت قسـمت مـادی  ه�ن
گرایی، سـلیقه معمـولی و  سفاصله گرفته است سـلیقه لـوک

نازیبا را به سـمت سـلیقه زیباشناسـی و قشـنگ پـاالیش و 
 ویرایش کرده است.

 

کند که زیباشناسی به عنوان یک حوزه  مطرح می بوردیو
بـه  »فاصـله از نیـاز و احتیـاج«عملی مطـرح نیسـت ولـی 

مایه از سبک زندگی طبقه یک (طبقه باال)  عنوان یک درون
عکس، بـه دلیـل اینکـه طبقـه پـایین در را باید پـذیرفت بـر 

هـــای اقتصـــادی غـــرق  هـــای فیزیکـــی و رضورت واقعیت
گزیننـد کـه  ای را برمی شوند. سلیقه عامه، لباس و اثاثیـه می

بیشرت کاربردی هستند و مورد اسـتفاده رضوری آنهاسـت و 

 ,Turner( فشـار اقتصـادی نیسـتاین تنها به دلیل جرب و 

1998: 515(. 

کلیه چیزهایی است که فـرد دارا اسـت و سلیقه مبنای «
کند و هـم دیگـران  بندی می از طریق آنها هم خود را طبقه

 »کنند. بندی می او را طبقه
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بوردیو محور تحلیلی خود را بـر ایـن پایـه قـرار داده کـه 
ی عـتواند معیارهـایی جهـت ایجـاد متـایزات اجت� سلیقه می

 باشد.

 

ی تطبقـه و طبقـابوردیو بـا محـور قـرار دادن موضـوع 
کردن سلیقه عنوان کرده که تعلق فرد به یک طبقـه خـاص 

کنـد و دیگـری را  است که یک سـلیقه یـا ذوق را تاییـد می
خیر، در واقع سلیقه هر فرد به وسـیله طبقـه اجت�عـی او 

شود. به قول بوردیو مبنایی اسـت بـرای  تایید و ارزیابی می
ــرد خــود را طبقه اینکــه ــد و دیگــرا ف ــدی کن ن هــم او را بن
 .(Bourdieu, 1984: 50) بندی کنند طبقه

 

به این ترتیب ترجیح یک سلیقه به سـلیقه دیگـر گرچـه 
شود اما  امری است که به واسطه طبقه اجت�عی تعیین می

ایـن موضـوع کـه کـدام سـلیقه بهـرت و مالکی جهت تعیین 
 کدام یک برتر است ندارد.

 

گرچه بوردیو عناوین زیادی را رشح داده است، امـا هسـته 
شناســی او منظــری از طبقــات اجــت�ع و  مفهــومی، جامعه

باشـد. بایـد گفتـه  فرهنگی مبتنی بر این طبقات می های شکل
یک تئوری اسـت کـه بـر اسـاس موقعیـت  بوردیو کارشود که 

۲۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

ل و تحلیـعینی طبقه در ارتباط با ابزار تولید، و بـا اسـتفاده از 
از پایگـاه گروهـی (ســبک زنـدگی، سـلیقه پرســتیژ) و  بررسـی
یافته بـرای فـردی کـه  در جهت کوشش سازمان«هایی  سیاست

 »دارد شــــــکل گرفتــــــه اســــــت» فرهنــــــگ مســــــلط«
.(Turner, 1998: 539, Ritzer, 2004: 317) 

 

به اعتقاد بوردیو افرادی که در موقعیـت پـایین اجـت�ع 
سـاخت�ن تند مجهـز بـه هسـ» تـابع و مغلـوب«قرار دارند 

که به آنها اجازه داخل شـدن بـه الگوهـای  باشند می ذهنی
دهد، در عوض ساخت�ن ذهنـی آنهـا  پیرشفت زندگی را �ی

هـا  ها، روزمرگی ها، مهارت را به متایالت، هیجانات، دانستنی
دارد آنچنـان » تر رتبـه پسـت«تر  و اسرتاتژی که پایگاه پایین

 ها را بازتولید کنند. گاهپایاین کند که  مجهز می

گیری  معتقد است کـه مدرسـه و خـانواده در شـکل بوردیو
ــاختار  ــوم و س ــی«مفه ــاخت�ن ذهن ــا  »س ــاطعی ایف ــش ق نق

که از طبقات کنند. این نهادها امتیازات نازیبایی به افرادی  می
بهرت درک کنیم چگونـه کنند. برای اینکه  پایین هستند اعطا می

ها را بازتولید کند، ناگزیر  تواند نابرابری می» ساخت�ن ذهنی«
 :Smith, 2001) به مطالعه رسمایه فرهنگی بوردیـو هسـتیم

139). 
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در تئوری بوردیو و چارچوب نظری او اصل بر این مبنـا 
قرار دارد که مردم فرهنگ را به عنوان یـک امـر آمـوختنی 

فرهنگ را به مرصـف  که چگونه آموزند میگیرند، و  یاد می
بـه  کنـد. رسانند. این آموزش با طبقه اجت�عی تغییـر میب

عقیده بوردیو، مثالً طبقه کارگری، نسبت به طبقه متوسـط 
شناسـانه  و طبقه باال توانـایی کمـرتی بـرای قضـاوت زیبایی

 درباره یک موضوع دارد.

بندی نظـر بوردیـو و چـارچوب نظـری تحقیـق  در جمع
 تر عنوان کنیم: را راحت این پژوهشهای  فرض توانیم می

ای اسـت کـه  رابطـه به بیـان آن دارد،آنچه بوردیو تالش 
ـف گرایی طبقـــه جدیـــد و الگوهـــا و  میـــان اخـــالق مرصــ

توسـط  ای است کـه های ذوقی و طبقاتی ارائه شده شاخص
د. مرصف طبقـه متوسـط جدیـد از نظـم شو  آنان برقرار می

های مرصفی خود را  کند. این طبقه شاخص سنتی پیروی �ی
سـبک کند، در قالـب  را تعیین می ویه نوع و شکل رفتار ک

ای از زنــدگی  ها شــیوه کنــد. شــاخص انتخــاب می اش زنــدگی
اســت کــه طبقــه اجت�عــی بــر اســاس معیارهــای ذهنــی و 

 کند. آنها را تعریف می است کهاجت�عی 

 سلیقهعلت تأکید این پژوهش در بخش نظری بر مفهوم 
و شاخصه متیزگذاری آن این اسـت کـه، در چـارچوب نظـری 

نسبت بـه امـور  سبک زندگی در سلیقه افرادبوردیو، مفهوم 

۲۹شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

یـک  سـلیقهکنـد. در واقـع  مختلف اجت�عی تجلی پیـدا می
مایلند بـا افـرادی  است و افراد بیشرت هویت اجت�عیعنرص 

های زنـدگی مشـرتک و مشـابه آنهـا هسـتند  که دارای سـبک
از شاخص عینی  بدین منظورت اجت�عی داشته باشند تعامال 

ــز ســبک زندگی ــا در تشــخیص و متی کمــک  شــان ســلیقه آنه
 .(Jenkins. 2003: 139)گیرند  می

از نظر بوردیو سـلیقه مشخصـه پایگـاه اجت�عـی افـراد 
ــات و  ــه طبق ــه اســت ک ــن نکت ــین ای اســت. بررســی او مب

اهیان و های شغلی در فرانسه (مثـل کـارگران، دانشـگ گروه
های مختلف در موزیک،  ها) متایل به داشنت سلیقه تکنسین

دهد کـه سـلیقه  ه�، غذا و... دارند و در حقیقت نشان می
شاخصی است که به وسیله جایگاه اجت�عی شکل گرفتـه و 

 .(Smith, 2001: 137)شود  تثبیت می

نظام قرشبندی در ایران هم تحـت تـأثیر دوره گـذار از 
مدرن و همچنین انقالب اسالمی، متحمـل جامعه سنتی به 

ه مدرنیسم در ایـران هـم منجـر ربتغییراتی شده است. تج
بــه چنــدپارگی طبقــات اجت�عــی و ظهــور طبقــه متوســط 
جدید شده است و هم تحـت تـأثیر نفـوذ فضـا و سـاختار 

داری، شاهد رشد فرهنگ مرصف و گسـرتش اخـالق  رسمایه
هـای زنـدگی از  طلبانـه و تفکیـک سـبک جویانه، لذت لذت

 یکدیگر در ساختار اجت�عی هستیم.
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بـه بررسـی  دو شاخص سلیقه و اوقات فراغتبوردیو با 
تغییـرات در «کنـد کـه،  پردازد و اضافه می سبک زندگی می

سلیقه، کار و فراغت جزو پیامدهای مدرنیسم است که بـا 
ز فرهنـگ کند کـه عبـارت ا خود فرهنگ خاص را حمل می

اصوالً حوزه طبقه متوسـط جدیـد وجـه » باشد. مرصف می
ــات در  ــایر طبق ــنتی و س ــط س ــه متوس ــا طبق ــایز آن ب مت

گرایی این طبقه است. مرصف

از دیدگاه بوردیو طبقه متوسط، خصوصا طبقه متوسط 
کند. بنابراین  جدید به مرصف به عنوان یک پروژه نگاه می

شــود. وی از  تر می رنــگ ارزش کــار، در مقابــل فراغــت کم
ران اوقات فراغت که با مرصف در ارتباط است به نحوه گذ

ــام می ــدگی ن ــبک زن ــم در س ــل مه ــک عام ــوان ی ــرد  عن ب
(Wynne, 1988: 25-26). 

 

های  بوردیو معتقـد اسـت کـه سـبک زنـدگی بـا رسمایـه
اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. به این نکته باز تأکیـد 

 بوردیو مرصف را جایگزین تولید کرده است.کنیم که  می

 

بنـدی  بر اساس چارچوب نظری بوردیو و نگـاهی بـه جمع
 گردد. پژوهش اینگونه استخراج می یهای اصل فرض

 

۳۱شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

  فرض اول: بین طبقه اجت�عی و سبک زنـدگی رابطـه
 وجود دارد.

طبقه اجت�عی به عنوان متغیر مستقل و سـبک زنـدگی بـه 
عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است و بر این 

متوسـط  هقرشـ دانشـگاهی از طبقـ زندگی ساس تفاوت سبکا
جدید و قرش بازاری از طبقه متوسط قـدیم مـورد بررسـی قـرار 

 گیرد. می

  فرض دوم: ساختار رسمایـه طبقـه متوسـط جدیـد بـا
ساختار رسمایه طبقه متوسط قدیم متفاوت است. به ایـن 
معنی که ساختار طبقه متوسط جدیـد بیشـرت تحـت تـأثیر 
رسمایه فرهنگی است. در حالی که سـاختار رسمایـه طبقـه 

 شود. اقتصادی می همتوسط سنتی بیشرت شامل رسمای

بر اساس این دو نظریه کلی و با لحاظ کردن این فرض که، 
نحـوه «و » سـلیقه«شاخص اصلی سـبک زنـدگی دو شـاخص 

برای بررسی در نظر گرفته شده اسـت.  »گذران اوقات فراغت
 اند. تر از این دو فرض کلی استخراج شده فرضیات جزئی

هـای  دو شاخص سلیقه و اوقات فراغت با تکیه بر پژوهش
از مبانی نظـری توسط بوردیو و سایرین با استفاده تجربی که 

بوردیــو و جهــت بررســی رابطــه بــین ســبک زنــدگی و طبقــه 
اجت�عــی انجــام شــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت 

(Bourdieu, 1984, Gronow, 1996, Wynne, 1994).  
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 نحوه عملیاتی کردن متغیرهای رسمایه فرهنگی و رسمایه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرسمایه فرهنگ

مدرک و رشته تحصیلی پدرشغل پدرتحصیالت همرستحصیالت

رسمایه اقتصادی

قیمت اتومبیلمدل اتومبیلمحل سکونت

 

 

 

 

 شناسی روش
سـبک زنـدگی بـه تفکیـک طبقـه  دربـارهمترکز این پـژوهش 

اجت�عی قرار دارد بـا توجـه بـه چـارچوب نظـری پـژوهش، 
های رسمایــه فرهنگــی و  اجت�عــی بـر اســاس شـاخصطبقـه 

رسمایه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یکسان فـرض 
کــردن میــزان رسمایــه اقتصــادی دو قرشــ از دو طبقــه مــورد 
مطالعه (اساتید و دانشیاران علوم انسانی دانشـگاه تهـران و 
تجار متوسط فرش بازار تهران) متهیدی بود تا امکـان بررسـی 

فرهنگی، سـبک زنـدگی و ، از نظر رسمایه قرشیسه دو و مقا
در ایـن های صورت گرفته  های آن فراهم شود. آزمون شاخص

پژوهش بر برابری رسمایـه اقتصـادی ایـن دو قرشـ و تفـاوت 
 گذارند. ه میمعنادار رسمایه فرهنگی صحّ 

های طبقـاتی بوردیـو در ایـن پـژوهش  استفاده از شـاخص
گیری طبقـات  متداول انـدازه های چندبعدی نسبت به شاخص

ت را اجت�عی به جای میزان درآمد و منزلت شـغلی ایـن مزیّـ
 شود. دارد که تنها رسمایه اقتصادی لحاظ �ی
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 شناسی روش
سـبک زنـدگی بـه تفکیـک طبقـه  دربـارهمترکز این پـژوهش 

اجت�عی قرار دارد بـا توجـه بـه چـارچوب نظـری پـژوهش، 
های رسمایــه فرهنگــی و  اجت�عــی بـر اســاس شـاخصطبقـه 

رسمایه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یکسان فـرض 
کــردن میــزان رسمایــه اقتصــادی دو قرشــ از دو طبقــه مــورد 
مطالعه (اساتید و دانشیاران علوم انسانی دانشـگاه تهـران و 
تجار متوسط فرش بازار تهران) متهیدی بود تا امکـان بررسـی 

فرهنگی، سـبک زنـدگی و ، از نظر رسمایه قرشیسه دو و مقا
در ایـن های صورت گرفته  های آن فراهم شود. آزمون شاخص

پژوهش بر برابری رسمایـه اقتصـادی ایـن دو قرشـ و تفـاوت 
 گذارند. ه میمعنادار رسمایه فرهنگی صحّ 

های طبقـاتی بوردیـو در ایـن پـژوهش  استفاده از شـاخص
گیری طبقـات  متداول انـدازه های چندبعدی نسبت به شاخص

ت را اجت�عی به جای میزان درآمد و منزلت شـغلی ایـن مزیّـ
 شود. دارد که تنها رسمایه اقتصادی لحاظ �ی
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این پژوهش به اقتضای موضـوع در چـارچوب نظـری و 
ــا  جمــعشــیوه های تــدوین شــده،  فرضــیه آوری اطالعــات ب

 استفاده از روش پی�یشـی صـورت پذیرفتـه اسـت. جامعـه
آمــاری ایــن پــژوهش اســتادان و دانشــیاران علــوم انســانی 
دانشگاه تهران از طبقه متوسط جدید و تجار متوسط فرش 

 اند. از بازار تهران از طبقه متوسط قدیم انتخاب شده

گیری در حدود جامعه آماری با روش تصادفی ساده  �ونه
و  ۱۳۸۲آوری اطالعـات سـه مـاه اول  صورت پذیرفت. جمـع

ر تهـران (دانشـگاه تهـران و بـازار فـرش تهـران) محل آن شه
 است.

تـا بازاریان اساسا زن وجود نداشته اسـت  نبه دلیل اینکه بی
در �ونه آماری قرار گیرند و در بین پاسخگویان دانشگاهی هم 
تعداد پاسخگویان زن کـه واجـد مشخصـات مـورد نظـر آمـاری 

ظـر در ن» مـرد«کـم بـود، لـذا جـنس پاسـخگویان بسیار باشند 
 گرفته شد.

در مورد سن پاسخگویان نیز چون سـابقه کـاری خاصـی 
د تا افراد مورد بررسی از نظر زمانی شمورد نظر بود و الزم 

دارای تجربه کاری مناسبی باشـند تـا بتـوانیم آنهـا را دارای 
که خاص شغل و طبقه آنهاسـت در نظـر  ویژهسبک زندگی 

ســال ســابقه کــاری مــالک عمــل قــرار  ۱۰بگیــریم، حــداقل 
 گرفت.

۳۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

قرش دانشگاهی (از طبقه متوسط) طبق گفته بوردیو از 
رسمایه فرهنگی باال برخوردار است و متایز و تفاوت این دو 

 گردد. طبقه در وزن رسمایه فرهنگی نیز تأیید می
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این پژوهش به اقتضای موضـوع در چـارچوب نظـری و 
ــا  جمــعشــیوه های تــدوین شــده،  فرضــیه آوری اطالعــات ب

 استفاده از روش پی�یشـی صـورت پذیرفتـه اسـت. جامعـه
آمــاری ایــن پــژوهش اســتادان و دانشــیاران علــوم انســانی 
دانشگاه تهران از طبقه متوسط جدید و تجار متوسط فرش 

 اند. از بازار تهران از طبقه متوسط قدیم انتخاب شده

گیری در حدود جامعه آماری با روش تصادفی ساده  �ونه
و  ۱۳۸۲آوری اطالعـات سـه مـاه اول  صورت پذیرفت. جمـع

ر تهـران (دانشـگاه تهـران و بـازار فـرش تهـران) محل آن شه
 است.

تـا بازاریان اساسا زن وجود نداشته اسـت  نبه دلیل اینکه بی
در �ونه آماری قرار گیرند و در بین پاسخگویان دانشگاهی هم 
تعداد پاسخگویان زن کـه واجـد مشخصـات مـورد نظـر آمـاری 

ظـر در ن» مـرد«کـم بـود، لـذا جـنس پاسـخگویان بسیار باشند 
 گرفته شد.

در مورد سن پاسخگویان نیز چون سـابقه کـاری خاصـی 
د تا افراد مورد بررسی از نظر زمانی شمورد نظر بود و الزم 

دارای تجربه کاری مناسبی باشـند تـا بتـوانیم آنهـا را دارای 
که خاص شغل و طبقه آنهاسـت در نظـر  ویژهسبک زندگی 

ســال ســابقه کــاری مــالک عمــل قــرار  ۱۰بگیــریم، حــداقل 
 گرفت.

۳۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

قرش دانشگاهی (از طبقه متوسط) طبق گفته بوردیو از 
رسمایه فرهنگی باال برخوردار است و متایز و تفاوت این دو 

 گردد. طبقه در وزن رسمایه فرهنگی نیز تأیید می
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 و اولویت دادن به رسمایه فرهنگی بررسی رابطه بین طبقه

اولویت 
دادن به 
رسمایه 
 فرهنگی

  
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

 هرگز
 ۳۲  ۳۲ تعداد
 ۶/۲۷  ۶/۳۷ درصد

 به ندرت
 ۲۴ ۲ ۲۲ تعداد
 ۷/۲۰ ۵/۶ ۹/۲۵ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۳ ۶ ۱۷ تعداد
 ۸/۱۹ ۴/۱۹ ۰/۲۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۱۷ ۷ ۱۰ تعداد
 ۷/۱۴ ۶/۲۲ ۸/۱۵ درصد

 همیشه
 ۲۰ ۱۶ ۴ تعداد
 ۲/۱۷ ۶/۵۱ ۷/۴ درصد

 
 ۱۱۶ ۲۱ ۸۵ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

 value Df sig   sig value
 ۶۳/۰ ۰۰۰/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۶/۴۶ کای اسکوئر

 

مــا ایــن بــود کــه بــین طبقــه و یکــی دیگــر از فرضــیات 
به رسمایه فرهنگی رابطه وجـود دارد رسمایـه  دادن اولویت

فرهنگی که یک متغیر ترکیبی اسـت کـه از ترکیـب اوقـات 
گرایی، همرسگزینی، ترجیحات غذایی، عالقه  فراغت، مناسک

های  موســیقیایی، آراســنت منــزل، دکوراســیون منــزل، هزینــه

۳۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

. بـا توجـه بـه تشـکیل شـده اسـتزندگی، زمینه خانوادگی 
رسـد اولویـت دادن بـه رسمایـه  ر میجدول تقاطعی به نظـ

باشد به عبارت دیگر  فرهنگی در بین دو طبقه متفاوت می
کرامر شدت  Vشد آماره  با های آنها شبیه به هم �ی اولویت

دهد کـه حـاکی از یـک رابطـه  نشان می ۶۳/۰این رابطه را 
باشـد  می sig=  ۰۰۰/۰قوی است و سطح معناداری آن نیز 

 ادارست.که قابل تعمیم و معن
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 و اولویت دادن به رسمایه فرهنگی بررسی رابطه بین طبقه
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رسمایه 
 فرهنگی

  
 طبقه
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 دانشگاهی بازاری
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 ۳۲  ۳۲ تعداد
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 ۷/۲۰ ۵/۶ ۹/۲۵ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۳ ۶ ۱۷ تعداد
 ۸/۱۹ ۴/۱۹ ۰/۲۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۱۷ ۷ ۱۰ تعداد
 ۷/۱۴ ۶/۲۲ ۸/۱۵ درصد

 همیشه
 ۲۰ ۱۶ ۴ تعداد
 ۲/۱۷ ۶/۵۱ ۷/۴ درصد

 
 ۱۱۶ ۲۱ ۸۵ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

 value Df sig   sig value
 ۶۳/۰ ۰۰۰/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۶/۴۶ کای اسکوئر

 

مــا ایــن بــود کــه بــین طبقــه و یکــی دیگــر از فرضــیات 
به رسمایه فرهنگی رابطه وجـود دارد رسمایـه  دادن اولویت

فرهنگی که یک متغیر ترکیبی اسـت کـه از ترکیـب اوقـات 
گرایی، همرسگزینی، ترجیحات غذایی، عالقه  فراغت، مناسک

های  موســیقیایی، آراســنت منــزل، دکوراســیون منــزل، هزینــه

۳۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

. بـا توجـه بـه تشـکیل شـده اسـتزندگی، زمینه خانوادگی 
رسـد اولویـت دادن بـه رسمایـه  ر میجدول تقاطعی به نظـ

باشد به عبارت دیگر  فرهنگی در بین دو طبقه متفاوت می
کرامر شدت  Vشد آماره  با های آنها شبیه به هم �ی اولویت

دهد کـه حـاکی از یـک رابطـه  نشان می ۶۳/۰این رابطه را 
باشـد  می sig=  ۰۰۰/۰قوی است و سطح معناداری آن نیز 

 ادارست.که قابل تعمیم و معن



 

 

 

 

 گیري و پیشنهادات: نتیجه
ها و تعارضات اجت�عـی در ایـران یکـی هـم  از بین شکاف

تعارض و شکاف ذهنـی اسـت کـه بـین سـنت و مدرنیسـم 
حاصل شده است. گواینکه سنت در حال تجدید و نوشـدن 

شــود و  ها متــأثر می اســت و نــوگرایی از تجدیــد ســنت
شوند، از برخی مواضـع خـود دسـت  گرایان مجبور می سنت

گرایان دیـروز  گرایان امروز همـواره از سـنت بکشند و سنت
تر هستند معذالک این شـکاف و تعـارض در جامعـه  مدرن

 شود. ایران مالحظه می

طبعــاً چنــدپارگی فرهنگــی محصــول فرآینــد و نوســازی 
ت تـأثیر های قدیم را تحـ ای است که عالقه به ارزش جامعه

هـای جدیـدی را بـه همـراه  دهد و عالیـق و ارزش قرار می
 آورد. می

طبقـه شناسی به طور سنتی بیشرت بـر مفهـوم  در جامعه
تأکید شده است، که مبنای اصلی آن در کل نظریه مـارکس 



 

 

 

 

 گیري و پیشنهادات: نتیجه
ها و تعارضات اجت�عـی در ایـران یکـی هـم  از بین شکاف

تعارض و شکاف ذهنـی اسـت کـه بـین سـنت و مدرنیسـم 
حاصل شده است. گواینکه سنت در حال تجدید و نوشـدن 

شــود و  ها متــأثر می اســت و نــوگرایی از تجدیــد ســنت
شوند، از برخی مواضـع خـود دسـت  گرایان مجبور می سنت

گرایان دیـروز  گرایان امروز همـواره از سـنت بکشند و سنت
تر هستند معذالک این شـکاف و تعـارض در جامعـه  مدرن

 شود. ایران مالحظه می

طبعــاً چنــدپارگی فرهنگــی محصــول فرآینــد و نوســازی 
ت تـأثیر های قدیم را تحـ ای است که عالقه به ارزش جامعه

هـای جدیـدی را بـه همـراه  دهد و عالیـق و ارزش قرار می
 آورد. می

طبقـه شناسی به طور سنتی بیشرت بـر مفهـوم  در جامعه
تأکید شده است، که مبنای اصلی آن در کل نظریه مـارکس 
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قابل توجه است. رویکردهای دنیای مـدرن بـه دنبـال نظـر 
را از تکیه  وبر و توجه به وجه متایز بین طبقه و منزلت، ما

ـف می ــوی مرصـ ــه س ــد ب ــر تولی ــال آن  ب ــه دنب ــاند و ب کش
) ۱۹۸۴) و بوردیو (۱۹۹۱شناسان معارص مثل گیدنز ( جامعه

را در  »نـوع مرصـف«و  »سبک زندگی«و دیگران پذیرفتند 
بوردیو . در این راستا بدانندشناخت طبقات اجت�عی مفید 

شـاخص شناسنامه طبقه را در ارتباط با سبک زندگی با دو 
 سازد. سلیقه و فراغت مطرح می

بوردیو با تقسیم رسمایه به چهار نوع اقتصادی، اجت�عـی، 
فرهنگی و �ادی مفهوم جدیدی از طبقه ارائه و پیرامون ایـن 

کند که، طبقات اجت�عی بر اساس وزن هـر  موضوع تأکید می
 .(Turner, 1991)شود  ها تفکیک می یک از رسمایه

ها قابـل  کـه هـر کـدام از رسمایـهبوردیو معتقـد اسـت 
تبدیل به یکدیگر هستند از دیـدگاه بوردیـو سـاختار طبقـه 

در خط عمودی نیست، بلکـه در داخـل  یک سلسله مراتب
هایشان  هر طبقه خرده طبقاتی که به وسیله ترکیب رسمایه

گیرد وجـود  شکل می (Social origin)و یا زمینه خانوادگی 
عـم از مسـلط، متوسـط، تحـت دارد. بوردیو در هر طبقـه ا

سلطه، سه خرده طبقه (باال متوسط پایین) را طـی جـدولی 
 بیان داشته است.
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محور بررسی این پژوهش طبقه متوسط اسـت کـه بـه 
بـر اسـاس  یشـود اولـ دو طبقه قدیم و جدیـد تقسـیم می

ـــش ســـازمانی و  ـــر اســـاس نق ـــی ب ـــی دوم ـــزان دارای می
 اند.  بندی شـــــده هـــــای فرهنگـــــی دســـــته یموجـــــود

(Edgell, 1993) 

بوردیو اعتقاد دارد که ویژگی اصلی دوره جدید در ایـن 
های آنان  کنند که خواسته کنندگان تولید می است که مرصف

کنندگان  کنـد. آنهـا مرصـف از نظم سنتی پیشین پیـروی �ی
گرایی اسـت کـه  آرمانی هستند. مرصف آنها مبتنی بر لـذت

ر اســت درســت پــذی بــا وام گــرفنت و هــدر دادن پــول امکان
انداز  نقطه مقابل طبقه سنتی قرار دارند که عالقمند به پس

 .(Gronow, 1997)نگر هستند  بوده و آینده

در ایران طبقه متوسط قدیم در مقایسه بـا طبقـه بـاال 
نسبتاً دست نخورده باقی مانده اسـت. ایـن طبقـه کـه بـه 
عنوان سنتی هم شهرت دارد گاهی بورژوازی نامیده شـده 

اند و به غیر از  عمدتاً از تجار متوسط تشکیل شده است و
وران، روحــانیون در ســطح  بازاریــان، از صــنعتگران، پیشــه

 توان نام برد. تر هم می پایین

هـای سـازمانی بـه  طبقه متوسط جدید بر طبق موجودی
هـای فرهنگـی بـه  هـا و مـدیران و موجودی روکراتو عنوان ب

کننـد بـه  ود را کسب میها، اعتبار و منزلت خ ای عنوان حرفه
ها در ایـران،  دلیل دارا بودن تحصیالت جدید و کسب مهارت
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شــامل کارمنــدان دفــرتی، مــدیران، متخصصــین آزاد، پرســنل 
شـود  نظامی، پزشـکان و اسـاتید دانشـگاه و روشـنفکران می

 ).۱۳۷۲(ارشف، مینو عزیزی: 

بوردیو در داخل هر طبقه اجت�عی بر اساس مرصـف و 
کنـد کـه  را مشـخص می خرده طبقاتیهای متفاوت  رسمایه

های فرهنگـی در  ای در این راسـتا معتقـد اسـت کـه حرفـه
ل یپیوستگی با یکدیگر طبقه اجت�عی قابـل متیـزی را تشـک

های فرهنگـی  یش از سـایرین صـاحب رسمایـهباند که  داده
(Bourdieu, 1996)هستند. 

یـا قرشـ بـه دلیـل  خـرده طبقـهکند که ایـن  وی اضافه می
ای  مدارک تحصیلی باال و مشاغل خاص به عنوان یـک زنجیـره

ــرح می از ارزش ــدگی مط ــبک زن ــا و س ــدتاً  ه ــه عم ــند ک باش
 .(Edgell, 1998) گیرد متخصصین دانشگاهی را دربرمی

چرا مـا ایـن دو قرشـ را از دو طبقـه متوسـطه جدیـد و 
 انتخاب کردیم؟قدیم 

کنیم کـه در سـطح  مطـرح مـی در پاسخ به ایـن سـوال
ـهای  جامعه ایران قرش دانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از قرش

زدگی و قرش بازاری  و غرب طبقه متوسط جدید به نوگرایی
بنـدی  یکی از اقشار طبقه متوسط قـدیم بـه پای به عنوان

انـد. بـا بررسـی  شـهرت یافته سنت و مخالفت به نـوگرایی
های  خواهیم بـدانیم قضـاوت بک زندگی این دو قرش میس

۴۳شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

مطرح شده چقدر مبتنی بر واقعیت و تا چه اندازه متکـی 
 داوری است. بر پیش

علت تأکیـد ایـن پـژوهش در بخـش نظـری بـر مفهـوم 
سلیقه این است کـه در چـارچوب نظـری بوردیـو، مفهـوم 
ســبک زنــدگی در ســلیقه افــراد نســبت بــه امــور مختلــف 

 .(Jenkins, 2002)کند  لی پیدا میاجت�عی تج

شاخص دیگری را از دیدگاه بوردیو برای  (Wynee)وینه 
باشــد.  تعیـین ســبک زنــدگی در نظـر دارد و آن فراغــت می

گونه که بیان کردیم بر اساس چارچوب نظری بوردیـو  ه�ن
ـــت و  فرض ـــکل گرف ـــژوهش ش ـــی پ ـــلی و فرع ـــای اص ه

دو قرشـ در  صفحه تنظـیم شـد و افـراد ۶ای در  نامه پرسش
 قرار گرفتند. یجامعه آماری مورد پژوهش حضور 

های طبقاتی مورد نظر بوردیو جهـت  استفاده از شاخص
تعیین و تبیین ساختارهای طبقاتی مزیتی دیگر نسـبت بـه 

گیری طبقـه اجت�عـی  های چندبعدی متداول اندازه شاخص
های چندبعــدی متــداول نظیــر  دارد و آن اینکـه در شــاخص

SES  ،اما افرادی که دارای پایگاه اجت�عی متفاوتی هستند
دارای درآمد متشابه و یـا منزلـت شـغلی یکسـان، در یـک 

شـود. در  مقایسـه فـراهم �ی گیرنـد، امکـان طبقه قرار می
حـالی کـه بــا لحـاظ کـردن دو مؤلفــه رسمایـه اقتصــادی و 
فرهنگــی در ســاختار طبقــه افــرادی کــه دارای رسمایــه 
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هم باشند لزوماً هـم طبقـه نیسـتند (بـه اقتصادی یکسان 
طور مثال در قرشـ بـازاری و دانشـگاهی در ایـن پـژوهش 
میزان درآمد و منزلت شغلی یکسان در نظر گرفته شده تا 

 م).نیاثر رسمایه فرهنگی را روی سبک زندگی بررسی ک

های  ای از یافتـه بعد از مرور کل تحقیق و بیان خالصـه
 دهد که: میبندی آن نشان  تحقیق و جمع

گرایی رابطـه وجـود دارد.  بین طبقه افراد و میزان مناسک
گرا هستند. ایـن مسـئله  بازاریان بیش از دانشگاهیان مناسک

با رسمایه فرهنگی و یا آزمون دیگر سنجیده شد، نتیجـه ایـن 
گرا  است که افـراد بـا رسمایـه فرهنگـی بـاالتر کمـرت مناسـک

 هستند.

یسه دو قرشـ، بازاریـان در بحث ترجیحات غذایی و مقا
دهنـد بـا  بیش از دانشگاهیان به ترجیحات غـذایی بهـا می

 رسمایه فرهنگی هم این نتایج به دست آمد.

در مالک همرسگزینی برای فرزندان قرش بازاری مت�یـل 
به دخالت مستقیم انتخاب همرس فرزندان خـود هسـتند و 
 در معیارهای انتخاب همرس برای فرزندان تفـاوت بـین دو

به تحصیالت و همگن  است دانشگاهیان دکامالً مشهو قرش 
 دهند. بودن دو زوج بها می

ــاخص ــت  در ش ــی فراغ ــشهای کل ــه پرس  ۳۸-۶۰های  ک
ــش ــی  پرس ــود در بررس ــده ب ــاص داده ش ــه آن اختص نامه ب
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ــاوت  الؤ ســ ــه متف ــوان یــک گزین ــه عن ــن قســمت ب های ای
 معناداری بین گذران اوقات فراغت دو قرش مالحظه گردید.

اگر در سلیقه موسیقیایی عالقه بیشرت دانشگاهیان را به 
رفنت کنرست، در مسائل ورزشی عالقه بیشرتی دانشگاهیان 

های  نســبت بــه بازاریــان بــه یافتــه یرو  را بــه شــنا و پیــاده
تر ایـن پـژوهش را اینگونـه  پژوهش اضافه کنیم. نتایج کلی

  توان عنوان کرد: می
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های  ای از یافتـه بعد از مرور کل تحقیق و بیان خالصـه
 دهد که: میبندی آن نشان  تحقیق و جمع

گرایی رابطـه وجـود دارد.  بین طبقه افراد و میزان مناسک
گرا هستند. ایـن مسـئله  بازاریان بیش از دانشگاهیان مناسک

با رسمایه فرهنگی و یا آزمون دیگر سنجیده شد، نتیجـه ایـن 
گرا  است که افـراد بـا رسمایـه فرهنگـی بـاالتر کمـرت مناسـک

 هستند.

یسه دو قرشـ، بازاریـان در بحث ترجیحات غذایی و مقا
دهنـد بـا  بیش از دانشگاهیان به ترجیحات غـذایی بهـا می

 رسمایه فرهنگی هم این نتایج به دست آمد.

در مالک همرسگزینی برای فرزندان قرش بازاری مت�یـل 
به دخالت مستقیم انتخاب همرس فرزندان خـود هسـتند و 
 در معیارهای انتخاب همرس برای فرزندان تفـاوت بـین دو

به تحصیالت و همگن  است دانشگاهیان دکامالً مشهو قرش 
 دهند. بودن دو زوج بها می

ــاخص ــت  در ش ــی فراغ ــشهای کل ــه پرس  ۳۸-۶۰های  ک
ــش ــی  پرس ــود در بررس ــده ب ــاص داده ش ــه آن اختص نامه ب

۴۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

ــاوت  الؤ ســ ــه متف ــوان یــک گزین ــه عن ــن قســمت ب های ای
 معناداری بین گذران اوقات فراغت دو قرش مالحظه گردید.

اگر در سلیقه موسیقیایی عالقه بیشرت دانشگاهیان را به 
رفنت کنرست، در مسائل ورزشی عالقه بیشرتی دانشگاهیان 

های  نســبت بــه بازاریــان بــه یافتــه یرو  را بــه شــنا و پیــاده
تر ایـن پـژوهش را اینگونـه  پژوهش اضافه کنیم. نتایج کلی

  توان عنوان کرد: می



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۴۶

 گرایی رابطه بین طبقات و مناسک

 گرایی مناسک

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 همیشه
 ۳۸ ۳۳ ۵ تعداد
 ۵/۲۵ ۳/۳۳ ۰/۱۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۳۷ ۳۲ ۵ تعداد
 ۸/۲۴ ۳/۳۲ ۰/۱۰ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۸ ۱۷ ۱۱ تعداد
 ۸/۱۸۵ ۲/۱۷ ۰/۲۲ درصد

 به ندرت
 ۲۳ ۸ ۱۵ تعداد
 ۴/۱۵ ۱/۸ ۰/۳۰ درصد

 رگزه
 ۲۳ ۹ ۱۴ تعداد
 ۴/۱۵ ۱/۹ ۰/۲۸ درصد

 
 ۱۴۹ ۹۹ ۵۰ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

ــزان  ــه می ــت ک ــاکی از آن اس ــاال ح ــاطعی ب ــدول تق ج
گرایی در طبقه بـازاری بیشـرت از طبقـه دانشـگاهی  مناسک

 باشد. می

  

۴۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 value Df sig   sig Value
 ۴۶/۰ ۰۰۰/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۳۶/۰ کای اسکوئر

 

دهد که  نشان می ۴۶/۰نتایج آماری شدت همبستگی را 
باشــد و بــرای معنــاداری آن از  یــک رابطــه نســبتاً قــوی می

آزمون کای اسکوئر استفاده کـردیم کـه سـطح معنـاداری را 
۰۰/۰  =sig دهد بنابراین این رابطه قابـل تعمـیم  نشان می

 باشد. به جامعه آماری می

ــت می ــک در نهای ــه مناس ــت ک ــوان گف ــین  ت گرایی در ب
را نشــان بازاریــان میــزان بیشــرتی نســبت بــه دانشــگاهیان 

 شود. و این فرضیه تأیید می دهد می

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۴۶

 گرایی رابطه بین طبقات و مناسک

 گرایی مناسک

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 همیشه
 ۳۸ ۳۳ ۵ تعداد
 ۵/۲۵ ۳/۳۳ ۰/۱۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۳۷ ۳۲ ۵ تعداد
 ۸/۲۴ ۳/۳۲ ۰/۱۰ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۸ ۱۷ ۱۱ تعداد
 ۸/۱۸۵ ۲/۱۷ ۰/۲۲ درصد

 به ندرت
 ۲۳ ۸ ۱۵ تعداد
 ۴/۱۵ ۱/۸ ۰/۳۰ درصد

 رگزه
 ۲۳ ۹ ۱۴ تعداد
 ۴/۱۵ ۱/۹ ۰/۲۸ درصد

 
 ۱۴۹ ۹۹ ۵۰ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

ــزان  ــه می ــت ک ــاکی از آن اس ــاال ح ــاطعی ب ــدول تق ج
گرایی در طبقه بـازاری بیشـرت از طبقـه دانشـگاهی  مناسک

 باشد. می

  

۴۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 value Df sig   sig Value
 ۴۶/۰ ۰۰۰/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۳۶/۰ کای اسکوئر

 

دهد که  نشان می ۴۶/۰نتایج آماری شدت همبستگی را 
باشــد و بــرای معنــاداری آن از  یــک رابطــه نســبتاً قــوی می

آزمون کای اسکوئر استفاده کـردیم کـه سـطح معنـاداری را 
۰۰/۰  =sig دهد بنابراین این رابطه قابـل تعمـیم  نشان می

 باشد. به جامعه آماری می

ــت می ــک در نهای ــه مناس ــت ک ــوان گف ــین  ت گرایی در ب
را نشــان بازاریــان میــزان بیشــرتی نســبت بــه دانشــگاهیان 

 شود. و این فرضیه تأیید می دهد می

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۴۸

 طبقه و ترجیحات غذایی

ترجیحات 
 غذایی

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 میشهه
 ۳۹ ۳۴ ۵ تعداد
 ۲/۲۶ ۳/۳۴ ۰/۱۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۳۵ ۲۴ ۱۱ تعداد
 ۵/۲۳ ۲/۲۴ ۰/۲۲ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۳ ۱۵ ۸ تعداد
 ۴/۱۵ ۲/۱۵ ۰/۱۶ درصد

 به ندرت
 ۳۴ ۲۱ ۱۳ تعداد
 ۸/۲۲ ۲/۲۱ ۰/۲۶ درصد

 رگزه
 ۱۸ ۵ ۱۳ تعداد
 ۱/۱۲ ۱/۵ ۰/۲۶ درصد

 
 ۱۴۹ ۹۹ ۵۰ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

است کـه طبقـه بـازاری جدول تقاطعی باال حاکی از آن 
دهنـد و دانشـگاهیان  بیشرت به غـذا و نـوع آن اهمیـت می

 باشند. تری می نسبت به آنها در سطح پایین

  

۴۹شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 value Df sig   sig Value
 ۲۷ ۰۰۳/۰ کرامر v  ۰۰۳/۰ ۴ ۲۰ کای اسکوئر

 ۳۹/۰ ۰۰۳/۰فی     

 

 رابطه بین طبقه و همرسگزینی

 همرسگزینی

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 میشهه
 ۳۶ ۳۵ ۱ تعداد
 ۵/۲۵ ۲/۳۷ ۱/۲ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۲۳ ۱۷ ۶ تعداد
 ۳/۱۶ ۱/۱۸ ۸/۱۲ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۳۱ ۱۹ ۱۲ تعداد
 ۹/۲۱ ۲/۲۰ ۵/۲۵ درصد

 به ندرت
 ۲۵ ۱۱ ۱۴ تعداد
 ۸/۱۷ ۷/۱۱ ۸/۲۹ درصد

 رگزه
 ۲۶ ۱۲ ۱۴ تعداد
 ۵/۱۸ ۸/۱۲ ۸/۲۹ درصد

 
 ۱۴۱ ۹۴ ۴۷ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

رســـد بازاریـــان بیشـــرت در همـرســگزینی  بـــه نظـــر می
 کنند و دانشگاهیان کمرت. فرزندانشان دخالت می

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۴۸

 طبقه و ترجیحات غذایی

ترجیحات 
 غذایی

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 میشهه
 ۳۹ ۳۴ ۵ تعداد
 ۲/۲۶ ۳/۳۴ ۰/۱۰ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۳۵ ۲۴ ۱۱ تعداد
 ۵/۲۳ ۲/۲۴ ۰/۲۲ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۲۳ ۱۵ ۸ تعداد
 ۴/۱۵ ۲/۱۵ ۰/۱۶ درصد

 به ندرت
 ۳۴ ۲۱ ۱۳ تعداد
 ۸/۲۲ ۲/۲۱ ۰/۲۶ درصد

 رگزه
 ۱۸ ۵ ۱۳ تعداد
 ۱/۱۲ ۱/۵ ۰/۲۶ درصد

 
 ۱۴۹ ۹۹ ۵۰ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

است کـه طبقـه بـازاری جدول تقاطعی باال حاکی از آن 
دهنـد و دانشـگاهیان  بیشرت به غـذا و نـوع آن اهمیـت می

 باشند. تری می نسبت به آنها در سطح پایین

  

۴۹شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 value Df sig   sig Value
 ۲۷ ۰۰۳/۰ کرامر v  ۰۰۳/۰ ۴ ۲۰ کای اسکوئر

 ۳۹/۰ ۰۰۳/۰فی     

 

 رابطه بین طبقه و همرسگزینی

 همرسگزینی

  
 طبقه

 کل
 بازاری دانشگاهی

 میشهه
 ۳۶ ۳۵ ۱ تعداد
 ۵/۲۵ ۲/۳۷ ۱/۲ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۲۳ ۱۷ ۶ تعداد
 ۳/۱۶ ۱/۱۸ ۸/۱۲ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۳۱ ۱۹ ۱۲ تعداد
 ۹/۲۱ ۲/۲۰ ۵/۲۵ درصد

 به ندرت
 ۲۵ ۱۱ ۱۴ تعداد
 ۸/۱۷ ۷/۱۱ ۸/۲۹ درصد

 رگزه
 ۲۶ ۱۲ ۱۴ تعداد
 ۵/۱۸ ۸/۱۲ ۸/۲۹ درصد

 
 ۱۴۱ ۹۴ ۴۷ تعداد

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد کل

 

رســـد بازاریـــان بیشـــرت در همـرســگزینی  بـــه نظـــر می
 کنند و دانشگاهیان کمرت. فرزندانشان دخالت می

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۰

 value Df sig   sig Value
 ۴۳/۰ ۰۰۳/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۷/۲۶ کای اسکوئر

 

دهـد کـه  نشـان می ۴۳/۰نتایج آمـاری شـدت رابطـه را 
باشـد و سـطح  حاکی از یـک رابطـه قـوی بـین ایـن دو می

 sig=  ۰۰۰/۰معناداری آن با توجه به آزمون کـای اسـکوئر 
باشــد در  باشــد کــه قابــل تعمــیم بــه جامعــه آمــاری می می

ـگزینی فرزندانشــان بیشــرت از  نهایــت بازاریــان در همـرس
کنند و فرضیه ما در این مورد تأیید  میدانشگاهیان دخالت 

 شود. می

  

۵۱شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 روی رسمایه فرهنگی و پیاده

 روی پیاده
 میزان رسمایه فرهنگی

 کل
 پایین متوسط باال

 ۲/۱۲ ۵/۱۳ ۱/۱۲ ۳/۱۰ همیشه
 ۵/۲۴ ۳/۱۷ ۱/۲۴ ۳۸ بیشرت اوقات
 ۸/۳۸ ۴/۴۰ ۳۸ ۳۸ گاهی اوقات

 ۳/۱۷ ۲/۲۱ ۲/۱۷ ۳/۱۰ به ندرت
 ۲/۷ ۶/۷ ۶/۸ ۴/۳ هرگز
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 

Sig آزمون value آزمون
d ۱۰۹/۰ سامرز-  d ۱۵۱/۰ سامرز 

 

دهـد کـه بـا افـزایش رسمایـه فرهنگـی  جدول نشان می
شود و با پـایین آمـدن رسمایـه  روی نیز زیاد می میزان پیاده

  شود. روی نیز کم می فرهنگی میزان پیاده



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۰

 value Df sig   sig Value
 ۴۳/۰ ۰۰۳/۰ کرامر v  ۰۰۰/۰ ۴ ۷/۲۶ کای اسکوئر

 

دهـد کـه  نشـان می ۴۳/۰نتایج آمـاری شـدت رابطـه را 
باشـد و سـطح  حاکی از یـک رابطـه قـوی بـین ایـن دو می

 sig=  ۰۰۰/۰معناداری آن با توجه به آزمون کـای اسـکوئر 
باشــد در  باشــد کــه قابــل تعمــیم بــه جامعــه آمــاری می می

ـگزینی فرزندانشــان بیشــرت از  نهایــت بازاریــان در همـرس
کنند و فرضیه ما در این مورد تأیید  میدانشگاهیان دخالت 

 شود. می

  

۵۱شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 روی رسمایه فرهنگی و پیاده

 روی پیاده
 میزان رسمایه فرهنگی

 کل
 پایین متوسط باال

 ۲/۱۲ ۵/۱۳ ۱/۱۲ ۳/۱۰ همیشه
 ۵/۲۴ ۳/۱۷ ۱/۲۴ ۳۸ بیشرت اوقات
 ۸/۳۸ ۴/۴۰ ۳۸ ۳۸ گاهی اوقات

 ۳/۱۷ ۲/۲۱ ۲/۱۷ ۳/۱۰ به ندرت
 ۲/۷ ۶/۷ ۶/۸ ۴/۳ هرگز
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 

Sig آزمون value آزمون
d ۱۰۹/۰ سامرز-  d ۱۵۱/۰ سامرز 

 

دهـد کـه بـا افـزایش رسمایـه فرهنگـی  جدول نشان می
شود و با پـایین آمـدن رسمایـه  روی نیز زیاد می میزان پیاده

  شود. روی نیز کم می فرهنگی میزان پیاده



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۲

 طبقه و میزان رفنت به کنرست موسیقی بین بررسی رابطه

 کنرست

  
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

بیشرت 
 اوقات

 ۴ ۲ ۲ تعداد
 ۸/۲ ۵/۴ ۲/۱ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۱۳ ۸ ۵ تعداد
 ۲/۹ ۳/۱۸ ۲/۵ درصد

 به ندرت
 ۳۶ ۱۷ ۱۹ تعداد
 ۵/۲۵ ۶/۳۸ ۵/۱۹ درصد

 هرگز
 ۸۸ ۱۷ ۷۱ تعداد
 ۵/۶۲ ۶/۳۸ ۲/۷۳ درصد

  کل
 ۱۴۱ ۴۴ ۹۷ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۳۴/۰ ۰۰۱/۰ کرامر v  ۰۰۱/۰ ۳ ۳/۱۶ کای اسکوئر

 

۵۳شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

در �ونه آماری پژوهش بـه دلیـل یکسـان گـرفنت رسمایـه 
اقتصادی تفاوت در بعد مادی این دو قرش جزیی است (مثل 

تـأثیر رسمایـه فرهنگـی روی داشنت ماشـین و خانـه) امـا در 
سلیقه افراد در گزینش و انتخـاب کاالهـا اسـتفاده از فضـای 

چنین گـذران اوقـات فراغـت  منزل و شیوه غذا خوردن و هم
 باشد. دار و قابل تعمیم به جامعه کل می تفاوت کامالً معنی

های کلی پژوهش را بار دیگر مرور  ترتیب اگر فرض بدین
 کنیم:

های جدیـد (و بـا  اتی در ایران به شیوهاوالً، ساختار طبق
استفاده از شاخص سبک زنـدگی و مطالعـه آن) بهـرت قابـل 

 بررسی است.

ثانیاً، بـین طبقـه متوسـط جدیـد و قـدیم در مرصـف کـاال 
حظــه ال داری م خصوصــا کاالهــای فرهنگــی تفــاوت معنــی

 گردد. می

ها بسیار  های فرهنگی که در (دانشگاه ثالثاً، وزن رسمایه
ر است) تأثیر کامل خود را روی سبک زندگی (سـلیقه زیادت

و اوقات فراغت) گذاشته است. ضـمناً ایـن دیـدگاه بوردیـو 
هم که افراد با تحصیالت دانشگاهی با وزن بیشرت فرهنگی، 

اند و به عنـوان یـک  خرده طبقه قابل متیزی را تشکیل داده
ــره ــرح می زنجی ــدگی مط ــبک زن ــا و س ــد  ای از ارزش ه باش
 قابل اثبات گردید. اینگونه



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۲

 طبقه و میزان رفنت به کنرست موسیقی بین بررسی رابطه

 کنرست

  
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

بیشرت 
 اوقات

 ۴ ۲ ۲ تعداد
 ۸/۲ ۵/۴ ۲/۱ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۱۳ ۸ ۵ تعداد
 ۲/۹ ۳/۱۸ ۲/۵ درصد

 به ندرت
 ۳۶ ۱۷ ۱۹ تعداد
 ۵/۲۵ ۶/۳۸ ۵/۱۹ درصد

 هرگز
 ۸۸ ۱۷ ۷۱ تعداد
 ۵/۶۲ ۶/۳۸ ۲/۷۳ درصد

  کل
 ۱۴۱ ۴۴ ۹۷ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۳۴/۰ ۰۰۱/۰ کرامر v  ۰۰۱/۰ ۳ ۳/۱۶ کای اسکوئر

 

۵۳شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

در �ونه آماری پژوهش بـه دلیـل یکسـان گـرفنت رسمایـه 
اقتصادی تفاوت در بعد مادی این دو قرش جزیی است (مثل 

تـأثیر رسمایـه فرهنگـی روی داشنت ماشـین و خانـه) امـا در 
سلیقه افراد در گزینش و انتخـاب کاالهـا اسـتفاده از فضـای 

چنین گـذران اوقـات فراغـت  منزل و شیوه غذا خوردن و هم
 باشد. دار و قابل تعمیم به جامعه کل می تفاوت کامالً معنی

های کلی پژوهش را بار دیگر مرور  ترتیب اگر فرض بدین
 کنیم:

های جدیـد (و بـا  اتی در ایران به شیوهاوالً، ساختار طبق
استفاده از شاخص سبک زنـدگی و مطالعـه آن) بهـرت قابـل 

 بررسی است.

ثانیاً، بـین طبقـه متوسـط جدیـد و قـدیم در مرصـف کـاال 
حظــه ال داری م خصوصــا کاالهــای فرهنگــی تفــاوت معنــی

 گردد. می

ها بسیار  های فرهنگی که در (دانشگاه ثالثاً، وزن رسمایه
ر است) تأثیر کامل خود را روی سبک زندگی (سـلیقه زیادت

و اوقات فراغت) گذاشته است. ضـمناً ایـن دیـدگاه بوردیـو 
هم که افراد با تحصیالت دانشگاهی با وزن بیشرت فرهنگی، 

اند و به عنـوان یـک  خرده طبقه قابل متیزی را تشکیل داده
ــره ــرح می زنجی ــدگی مط ــبک زن ــا و س ــد  ای از ارزش ه باش
 قابل اثبات گردید. اینگونه



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۴

 در این بررسی متوجه شدیم که:

بین دو قرش از طبقه متوسـط جدیـد و قـدیم و سـبک 
 دار است زندگی و مرصف کاالها تفاوت معنی

ریزی  های پژوهش برای برنامه بر اساس یافته ما پیشنهاد
 آینده جامعه در چند نکته کلیدی قابل ارائه است:

  در شــهر تهــران در نحــوه گــذران اوقــات فراغــت
های پـــژوهش نشـــان داد کـــه دو قرشـــ بـــازاری و  یافتـــه

ای بــه  دانشـگاهی از طبقــه متوســط قـدیم و جدیــد عالقــه
متاشای تلویزیون ندارند از آن جایی که در بیشرت نقاط دنیا 
استفاده از تلویزیـون بیشـرت خـاص طبقـه متوسـط جامعـه 

نظر امری رضوری به  های تلویزیون بازنگری در برنامه است
 رسد. می

 های پژوهش بیانگر این مطلب است که در رفنت  یافته
گیـری از موسـیقی  به کنرست و نواخنت یک ساز و کـالً بهره

که با فرهنگ ایرانی عجین است، در بین دو قرش بـا اینکـه 
رنـگ  از رسمایه اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردارند، بسیار کم

 است این نکته هم جای تعمق دارد.

  

۵۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 ایه فرهنگی و متاشای تلویزیونرسم

متاشای 
 تلویزیون

 میزان رسمایه فرهنگی (درصد)
 کل

 پایین متوسط باال
 ۳/۱۳ ۲/۱۹ ۲/۱۰ ۴/۹ همیشه

 ۲/۲۵ ۷/۳۴ ۲۲ ۶/۱۵ بیشرت اوقات
 ۷/۴۹ ۲/۴۴ ۵/۵۲ ۱/۵۳ گاهی اوقات

 ۸/۱۱ ۹/۱ ۳/۱۵ ۹/۲۱ به ندرت
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 

 Sig آزمون value آزمون
d ۲۳۵/۰ سامرز  d ۰۰۰/۰ سامرز 

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۴

 در این بررسی متوجه شدیم که:

بین دو قرش از طبقه متوسـط جدیـد و قـدیم و سـبک 
 دار است زندگی و مرصف کاالها تفاوت معنی

ریزی  های پژوهش برای برنامه بر اساس یافته ما پیشنهاد
 آینده جامعه در چند نکته کلیدی قابل ارائه است:

  در شــهر تهــران در نحــوه گــذران اوقــات فراغــت
های پـــژوهش نشـــان داد کـــه دو قرشـــ بـــازاری و  یافتـــه

ای بــه  دانشـگاهی از طبقــه متوســط قـدیم و جدیــد عالقــه
متاشای تلویزیون ندارند از آن جایی که در بیشرت نقاط دنیا 
استفاده از تلویزیـون بیشـرت خـاص طبقـه متوسـط جامعـه 

نظر امری رضوری به  های تلویزیون بازنگری در برنامه است
 رسد. می

 های پژوهش بیانگر این مطلب است که در رفنت  یافته
گیـری از موسـیقی  به کنرست و نواخنت یک ساز و کـالً بهره

که با فرهنگ ایرانی عجین است، در بین دو قرش بـا اینکـه 
رنـگ  از رسمایه اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردارند، بسیار کم

 است این نکته هم جای تعمق دارد.

  

۵۵شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 ایه فرهنگی و متاشای تلویزیونرسم

متاشای 
 تلویزیون

 میزان رسمایه فرهنگی (درصد)
 کل

 پایین متوسط باال
 ۳/۱۳ ۲/۱۹ ۲/۱۰ ۴/۹ همیشه

 ۲/۲۵ ۷/۳۴ ۲۲ ۶/۱۵ بیشرت اوقات
 ۷/۴۹ ۲/۴۴ ۵/۵۲ ۱/۵۳ گاهی اوقات

 ۸/۱۱ ۹/۱ ۳/۱۵ ۹/۲۱ به ندرت
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 

 Sig آزمون value آزمون
d ۲۳۵/۰ سامرز  d ۰۰۰/۰ سامرز 

  



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۶

 گوش دادن به موسیقی ×طبقه 

 
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

 همیشه
 ۹ ۱ ۸ تعداد
 ۳/۶ ۲/۲ ۲/۸ درصد

 بیشرت اوقات
 ۲۸ ۶ ۲۲ تعداد
 ۷/۱۹ ۳/۱۳ ۷/۲۲ درصد

 گاهی اوقات
 ۵۸ ۲۵ ۳۳ تعداد
 ۹/۴۰ ۶/۵۵ ۰/۳۴ درصد

 به ندرت
 ۳۱ ۱۰ ۲۱ تعداد
 ۸/۲۱ ۲/۲۲ ۷/۲۱ درصد

 هرگز
 ۱۶ ۳ ۱۳ تعداد
 ۳/۱۱ ۷/۶ ۴/۱۳ درصد

 کل
 ۱۴۲ ۴۵ ۹۷ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۲۳/۰ ۰۰۹/۰ کرامر v  ۰۰۹/۰ ۴ ۸/۷ کای اسکوئر

 

این فرضیه که بین طبقه افراد و گوش دادن به موسیقی 
  آزمون قرار گرفت.رابطه وجود دارد نیز مورد 

۵۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 بررسی رابطه بین طبقه و رفنت به مسجد

 مسجد

  
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

 همیشه
 ۱۱  ۱۱ تعداد
 ۵/۷  ۱/۱۱ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۱۲ ۳ ۹ تعداد
 ۲/۸ ۴/۶ ۱/۹ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۴۴ ۲۲ ۲۲ تعداد
 ۱/۳۰ ۸/۴۶ ۲/۲۲ درصد

 به ندرت
 ۴۲ ۱۵ ۲۸ تعداد
 ۵/۲۹ ۹/۳۱ ۳/۲۸ درصد

 هرگز
 ۳۶ ۷ ۲۹ تعداد
 ۷/۲۴ ۹/۱۴ ۳/۲۹ درصد

  کل
 ۱۴۶ ۴۷ ۹۹ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۳۱/۰ ۰۰۵/۰ کرامر v  ۰۰۵/۰ ۴ ۱۴ کای اسکوئر

 

  ۴۰با اینکه �ونه جامعه آماری این پـژوهش را افـراد 
سال به باال تشکیل دادند، در هر دو قرش رفـنت بـه مسـجد 
بسیار رقم کمی را به خود اختصـاص داده اسـت در فضـای 
جمهوری اسالمی نگاه و تحقیق دیگری را برای انگیزه رفـنت 

 طلبد. به مساجد را می



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۶

 گوش دادن به موسیقی ×طبقه 

 
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

 همیشه
 ۹ ۱ ۸ تعداد
 ۳/۶ ۲/۲ ۲/۸ درصد

 بیشرت اوقات
 ۲۸ ۶ ۲۲ تعداد
 ۷/۱۹ ۳/۱۳ ۷/۲۲ درصد

 گاهی اوقات
 ۵۸ ۲۵ ۳۳ تعداد
 ۹/۴۰ ۶/۵۵ ۰/۳۴ درصد

 به ندرت
 ۳۱ ۱۰ ۲۱ تعداد
 ۸/۲۱ ۲/۲۲ ۷/۲۱ درصد

 هرگز
 ۱۶ ۳ ۱۳ تعداد
 ۳/۱۱ ۷/۶ ۴/۱۳ درصد

 کل
 ۱۴۲ ۴۵ ۹۷ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۲۳/۰ ۰۰۹/۰ کرامر v  ۰۰۹/۰ ۴ ۸/۷ کای اسکوئر

 

این فرضیه که بین طبقه افراد و گوش دادن به موسیقی 
  آزمون قرار گرفت.رابطه وجود دارد نیز مورد 

۵۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

 بررسی رابطه بین طبقه و رفنت به مسجد

 مسجد

  
 طبقه

 کل
 دانشگاهی بازاری

 همیشه
 ۱۱  ۱۱ تعداد
 ۵/۷  ۱/۱۱ درصد

بیشرت 
 اوقات

 ۱۲ ۳ ۹ تعداد
 ۲/۸ ۴/۶ ۱/۹ درصد

گاهی 
 اوقات

 ۴۴ ۲۲ ۲۲ تعداد
 ۱/۳۰ ۸/۴۶ ۲/۲۲ درصد

 به ندرت
 ۴۲ ۱۵ ۲۸ تعداد
 ۵/۲۹ ۹/۳۱ ۳/۲۸ درصد

 هرگز
 ۳۶ ۷ ۲۹ تعداد
 ۷/۲۴ ۹/۱۴ ۳/۲۹ درصد

  کل
 ۱۴۶ ۴۷ ۹۹ تعداد
 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ درصد

 

 value Df sig   sig value
 ۳۱/۰ ۰۰۵/۰ کرامر v  ۰۰۵/۰ ۴ ۱۴ کای اسکوئر

 

  ۴۰با اینکه �ونه جامعه آماری این پـژوهش را افـراد 
سال به باال تشکیل دادند، در هر دو قرش رفـنت بـه مسـجد 
بسیار رقم کمی را به خود اختصـاص داده اسـت در فضـای 
جمهوری اسالمی نگاه و تحقیق دیگری را برای انگیزه رفـنت 

 طلبد. به مساجد را می



شناسانه به طبقه متوسط ایران جامعه/ نگاهی  ۵۸

 ـــه ـــا بررســـی یافت ـــا ب ـــژوهش ک ـــن پ ـــین های ای مالً ب
داری مالحظـه  گرایی و رسمایه فرهنگی ارتباط معنـی مناسک

رسد که تالش جامعه در راستای افـزایش  گردد. به نظر می می
رسمایه فرهنگی جامعه خصوصـاً طبقـه متوسـط در جامعـه 

ای را بر فاصله گـرفنت افـراد از باورهـا و  شهری تأثیر شایسته
قاد مـذهبی افـراد های سنتی و کورکورانه و تقویت اعت ارزش

بندی به مذهب راستین مثمر  متکی بر بینش و بصیرت و پای
 مثر خواهد بود.

ما فرضیه بین طبقه و رفنت به مسجد را نیز مورد آزمون 
دهد که دانشـگاهیان  قرار دادیم. جدول تقاطعی نشان می
کرامـر  vرونـد. آمـاره  کمرت و بازاریان بیشرت بـه مسـجد می

دهد که رابطه متوسطی  نشان می ۳۱/۰شدت همبستگی را 
باشد که قابل تعمـیم  می ۰۰۵/۰است و سطح معناداری آن 

 شود. باشد بنابراین این فرضیه ما تأیید می می

درصد از بازاریان  ۲/۲۰دهد که  مالحظه جدول نشان می
رونـد، ایـن در حـالی  همیشه یا بیشرت مواقع به مسـجد می

بـه مسـجد  میشهشاید ه% از دانشگاهیان ۳است که فقط 
.بروند

 

 

 

 

] پیر بوردیو در یک شهرک کوچـک روسـتایی در جنـوب ۱[
در یک خانواده متوسط پـایین  ۱۹۳۰رشقی فرانسه در سال 

در  ۱۹۶۰بــه دنیــا آمــد. وی بــه عنــوان دســتیار آمــوزش در 
ـــون آرون  ـــتیاری ریم ـــرد. دس ـــار ک ـــاریس ک ـــگاه پ دانش

بر عهده گرفت. سپس در دانشگاه لیل سـه  شناس را جامعه
رئـیس مطالعـات عـالی  واالبا مقـام  ۱۹۶۴سال کار کرد در 

 اکول پراکتیک به پاریس بازگشت.

های پس از این، بوردیـو در محافـل روشـنفکری  در سال
 ای شد. املللی شخصیت عمده پاریس فرانسوی و بین

شد و گذاری  شناسی اروپایی بنیان مرکز جامعه ۱۹۶۸در 
 آن را بر عهده داشت. ریاست از آن زمان تا زمان فوتش

ــه ریمــون آرون بازنشســته شــد، کرســی او در  ۱۹۸۱در  ک
کالژدوفرانس خالی ماند و پست وی به بوردیو تعلق یافـت از 

ــا آخــر عمــر ( ــ) ۱۹۸۲آن زمــان ت ــه نوشــنت ب یش از گذشــته ب
ــاگون وی روی  پرداخــت و آوازه ــدتر شــد. کارهــای گون اش بلن

 شناسی تأثیر گذاشت. شناسی، جامعه وزش و پرورش، انسانآم
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New middle class] طبقه متوسط جدید ۲[

طبقه متوسط جدید گاهی تحت عنـوان طبقـه متوسـط 
ها بـوده و  شود. عمـدتاً در دانشـگاه متخصصین نامیده می

د بوردیو معتقـد اسـت نگیر  ها هم در آن قرار می بوروکرات
یکدیگر یک طبقـه ر پیوستگی با های فرهنگی د ای که حرفه

اند که صـاحب رسمایـه  زی را تشکیل دادهاجت�عی قابل متی
فرهنگی بوده و به دلیل مدارک تحصیلی و مشـاغل خـاص 

قـرار و سـبک زنـدگی  هـا ای از ارزش ک زنجیـرهبه عنوان یـ
که در طبقه متوسط جدید به عنوان یک رده با خرده  دارند

(Bourdieo, 1996: 33)باشند  طبقه مطرح می

بر اساس این نظریه قرش دانشگاهی در مقایسه با قرش «
 »بازاری انتخاب شد.

 

Old middle class] طبقه متوسط قدیم ۳[

این طبقه مالک دارایـی هسـتند قابـل توجـه اسـت کـه 
هـای  گفته شود با توجه به اقتصاد مدرن ایـن طبقـه رشکت

ــژه کارخانــه ــدها را تحــت ســیطره خــود دا بــزرگ بــه وی رن
(Bourdieo and Carran, 1989: 13)

های ایــن طبقــه خوداشــتغالی مشــاغل کوچــک و  از نشــانه
(Coffe and case, 1989)خودکنرتلی و خودمدرنیستی است 

۶۱شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

طبقه متوسط قدیم در ایران بر خالف طبقه باال بعـد از 
های مجزا  انقالب دست نخورده باقی مانده است و به گروه

این طبقه که بـه عنـوان سـنتی  و متعدد تقسیم شده است
شود و عمدتاً از  هم شهرت دارد گاهی بورژوازی نامیده می

ــان از  تجــار متوســط تشــکیل شــده ــر از بازاری ــه غی اند و ب
طبقـه  در تر وران روحـانیون سـطح پـایین یشهگران پ صنعت

 اینها. (Farr, 1999: 79)متوسط قدیم نام برده شده است. 
بازار تهران به باورهای مـذهبی سـنتی متکـی داخل عمدتاً 

از طریـــق خویشـــاوندی بـــه اســـتخدام  بیشـــرتهســتند و 
 رسند. می

 

Habitus] ساخت�ن ذهنی ۴[

شـود کـه  به سـاختارهای ذهنـی یـا شـناختی اطـالق می
کننـد  ها از طریق آنها با جهان اجت�عـی برخـورد می انسان
شـده  هـنذ هـای ملکـه ها را مجهز به یک رشـته طرح انسان

شـان را ادراک و فهـم،  کـه بـا آنهـا جهـان اجت�عیکنند  می
 .(Bourdieo, 1980: 468)کنند  گذاری می ارزیابی و ارزش

 

Taste] سلیقه ۵[

به نظر بوردیو سلیقه به عنوان یکی از مهمرتین مظاهر 
باشد گرچه سلیقه به عنوان یک پدیـده  ساخت�ن ذهنی می
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هـای  ولی با سایر موقعیتگردد  رضر و طبیعی ظاهر می بی
کند بوردیو بین دو سلیقه طبقه باال و  عینی طبقه تغییر می

ل شده است. وی معتقد اسـت سـلیقه ئطبقه پایین متایز قا
مطرح  را شناسی طبقه باال فاصله از نیاز و احتیاج در زیبایی

تر در رفع نیازهای اشـتغال  د در حالیکه طبقات پایینکن می
,Turner)شوند  غرق می 1998: 517). 
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اللـــه صـــدیق رسوســـتانی، اســـاتید مشـــاور: دکـــرت  رحمت
سلی، دکـرت بـاقر سـاروخانی، دانشـگاه تهـران، عباس تو  غالم

 دانشکده علوم اجت�عی.

 

 

باشد. کتاب برگرفته از این رساله می *
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۶۷شناسانه به طبقه متوسط ایران /  جامعهنگاهی 

conceptual core of his sociology is a vision of 
social classes & the cultural forms associated 
with these classes.

In this research the influence of cultural 
capital on the lifestyle of new and old middle 
class are investigated.

To understand Bourdieu’s view of classes it 
is first necessary to recognize a distinction 
among four types of capital: Economic capital, 
Social capital, Cultural capital, Symbolic 
capital, that differences observed is such that 
we can distinguish between the family’s 
university professors and the businessmen.

The main research hypothesizes is:
Life style differences are observed 

between family’s new middle class and 
traditional middle class.

We have used survey research method 
and questionnaires to measure the research 
variables and collect the necessary data.

Key words:
Old middle class, new middle class, 

cultural capital, life style (taste, leisure)
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conceptual core of his sociology is a vision of 
social classes & the cultural forms associated 
with these classes.

In this research the influence of cultural 
capital on the lifestyle of new and old middle 
class are investigated.

To understand Bourdieu’s view of classes it 
is first necessary to recognize a distinction 
among four types of capital: Economic capital, 
Social capital, Cultural capital, Symbolic 
capital, that differences observed is such that 
we can distinguish between the family’s 
university professors and the businessmen.

The main research hypothesizes is:
Life style differences are observed 

between family’s new middle class and 
traditional middle class.

We have used survey research method 
and questionnaires to measure the research 
variables and collect the necessary data.
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Abstract
Social class is one of the most interesting 

& important issues in the social sciences. 
Beccause many of the phenomena which we 
study are very different classes.
 Who are the new middle class?
 Who are the old middle class?
 How do they live?
 How life style’s theire?
In this research the in fluence of social 

class on life style of new & old middle class in 
Iran are investigated.

Also Bourdieu has explored many topics the  
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از  گذار  دوران  تاثیر  تحت  ایران،  بندی  قرش  نظام 

سنتی به مدرن، تغییراتی را متحمل شده است.

طبقه  کنار  جدید  متوسط  طبقه  حضور  و  مدرنیته 

متوسط سنتی، تفاوت ها و متایزاتی را در سبک زندگی 

آنها به وجود آورده است.

این کتاب با نگاه به نظریه بوردیو در این زمینه، و 

استفاده از دو شاخص سلیقه و گذران اوقات فراغت

به سوال کلی بررسی پاسخ داده است که در رشایط 

مساوی اقتصادی، رسمایه فرهنگی تا چه اندازه؟ این دو 

طبقه را از هم متامیز کرده است.

Iran’s social order has changed in the 
transition from a traditional to a modern 
society.

Modernity and the Presence of a new 
middle class alongside a traditional one have 
wrought change and differentiation in Iranian’s 
lifestyles.

With an eye to the theories of Pierre Bourdieu 
and making use of the indices of “taste” and 
“leisure time” this book answers the general 
question:

Given equivalent economic circumstances, to 
what extent has cultural capital differentiated 
these two classes?

A View of Sociological Studies

About Middle Class In Iran

Life Style Of New & Old Middle Class
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