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Abstract 
Taste is one of the main signs and elements of social identity that has been 

considered by many sociologists like Pierre Bourdieu. Bourdieu, inspired by the 

Weberian tradition of stratification and pluralism studies, cites taste as an 

acquired mode of social distinction. He argued that culture always gets involved 

with social class, which reproduces class domination, and called class 

domination through cultural imposition a symbolic form of violence. The 

present article is a survey of the influence of class and cultural and social capital 

on artistic tastes based on Bourdieu's approach. To carry out the survey a reliable 

and valid questionnaire was designed and distributed among 363 citizens in 

Shiraz city in 2019. The main results of this study can be summarized as follows: 

1. Social class affects literary and musical taste, 2. Cultural capital affects the 

literary and cinematic taste, 3. The individual's education affects the literary, 

musical, and cinematic tastes, and finally 4. The field of study affects literary, 

musical, and cinematic tastes. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
Due to the rapid social change since the second 

half of the 20th century that has made the nature 

of social entities extremely fluid and evolving, 

the list of necessary concepts to understand the 

new world is on the rise. At the end of the 1950s 

and the early years of the 1960s, i.e., the 

historical period of “mass consumption of 

goods,” the mechanisms of consumption were 

fundamentally changed. During this period, for 

the first time, workers achieved relatively 

sufficient prosperity and could consume goods 

based on their “desires” and not purely based on 

their needs. The capitalist countries, motivated 

by profit and with the aim of selling products, 

introduced consumerism as one of the main 

elements of globalization. Nowadays, 

consumption is no longer used in the 

conventional sense of shopping, but is defined 

in relation to broader cultural activities; each 

consumer's action is an event in which he/she 

participates in a set of processes. 

Bourdieu argues that cultural consumption is a 

way to differentiate various strata and claim 

higher status. Also, he expresses that all cultural 

customs and symbols, from artistic tastes, 

clothing styles, and eating habits to religion, 

science, philosophy, and even language itself, 

have benefits and their function is to increase 

social distinctions. Bourdieu states that culture 

always gets involved with social class, which 

reproduces class domination, and called class 

domination through cultural imposition a 

symbolic form of violence. He introduced new 

concepts such as space and social field and 

considered social class as people who have the 

same economical, social, and cultural capital 

along with the same tastes and lifestyles. 

Identifying consumption patterns in the field of 

cultural and artistic goods (as one of the 

characteristics of lifestyle) among social classes 

is a way to study and recognize social and 

cultural changes. These patterns can also lead 

to understanding the formation of social forces 

in cultural contexts. In this research, based on 

Bourdieu's theory regarding the relationship 

between individuals' cultural tastes and artistic 

choices with their social status, the literary, 

cinematic, and musical tastes of people living 

in Shiraz will be evaluated. 

2- Method:  

The present article is a survey of the influence 

of class and cultural and social capital on 

artistic tastes based on Bourdieu's approach. To 

carry out the survey a reliable and valid 

questionnaire was designed and distributed 

among citizens in Shiraz city which were 

selected in 2019. A multi-staged random 

sampling was conducted to achieve a sample 

size of 384 citizens of Shiraz. Due to 

incomplete information, 21 questionnaires 

were excluded and the final analysis was 

carried out with 363 questionnaires. The 

dependent variable of the study is artistic taste 

and to measure it, the three dimensions 

including musical taste, literary taste, and 

cinematic taste, which are among the legitimate 

forms of culture in Bourdieu's view, have been 

questioned. Also, another reason to study these 

three areas is the frequency of consumption of 

literary, musical, and cinematic works in 

Iranian society. 

3- Results: 

In the social field, the main results of this study 

can be summarized as follows: 1) Social class 

affects literary and musical taste, 2) Cultural 

capital affects literary and cinematic taste, 3) 

The individual's education affects the literary, 

musical, and cinematic tastes, 4) The field of 

study affects literary, musical, and cinematic 

tastes, 5) Social capital affects musical taste, 6) 

The individual's job affects literary and 

cinematic tastes 7) Both father's and mother's 

education affect the child's cinematic taste and 

father's education affects the literary taste and 



 
 

Yusefi, R., Zarekhalili, F., Moghanipour, M., & Gharavi Manjili, F. (2022). The effect of class, social and cultural capitals 

on artistic tastes 

 

Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 1. Spring 2022. Pages 147 to 167 

finally 9) the individual's age affects the 

cinematic and musical tastes.  

4- Conclusion: 

 The results of this study indicate that despite 

the major differences between the social, 

economic, and cultural context of Shiraz and 

Iran (where this research has been conducted) 

with the social context in which Bourdieu 

expressed his ideas, Bourdieu's main ideas and 

concepts (including field and habitus) are 

completely beneficial and can be conducted to 

analyze the social situation and individual's 

actions in this different context. In addition, the 

new middle class in Shiraz, which hold culture-

related jobs and have a higher education than 

other classes, tries to improve their position in 

the social fields by accumulating cultural 

capital and adopting strategies based on the link 

between individual habitus and their field 

conditions along with the conscious calculation 

of profit.  
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 مقاله پژوهشی

)مورد مطالعه: شهر  یهنر قیبر سال یو فرهنگ یاجتماع یهاهیطبقه و سرما ریتأث

 (8931سال  راز،یش

  4 یلیمنج یغرو بایفر،  9پوریمقن درضایمج،  2یلخلی زارع اهللفتح، *8 یوسفیرسول 

 .رانیا راز،یش راز،ینشگاه شدا ،یهنر و معمار یارشد پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده یکارشناس یدانشجو . 1
 ، شیراز، ایران.رازیدانشگاه ش ،یهنر و معمار یگروه هنر، دانشکده اریاستاد . 2
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یهنر و معمار یگروه هنر، دانشکده اریاستاد. 3
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یهنر و معمار یگروه هنر، دانشکده اریاستاد. 4
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 ،یفرهنگ هیسرما و،یبورد های کلیدی:واژه

 اجتماعی طبقه قه،یسل ،یاجتماع هیسرما

 
 

 چکیده
 زیشناسان ناز جامعه یاریاست که مورد توجه بس یاجتماع تیهو یها و عناصر اصلاز دال یکی قهیسل  

ه با الهام است ک یشناساناز جامعه وی. بوردباشدیم ویبورد رییها پآن نیتراز مهم یکیقرار گرفته است که 

 جادیسب در امکت یو ذائقه به عنوان حالت قهیسلوبر، از  ییو تکثرگرا یمطالعات قشربند یاز سنت فرانسو

 یشناختییبایز قیو به تبع آن تفاوت در سال یتفاوت در سبک زندگ وی. بوردبردینام م یاجتماع زاتیتما

 یاجتماع یاره مُهر طبقهبود که فرهنگ همو ی. او مدعدانستیم یاجتماع یاز تفاوتِ طبقه یارا جلوه

را  یفرهنگ لیتحم قیاز طر یطبقات یو سلطه دینمایم دیرا بازتول یطبقات یدارد که سلطه یشانیرا بر پ

و  یگفرهن یهاهیطبقه و سرما ریدرخصوص تأث یشیمایحاضر، پ ی. مقالهدینامیم نیخشونت نماد ینوع

دان شهرون انیدر م ه. در پژوهش حاضر کباشدیم ویبورد رییپ دگاهیبراساس د یهنر قیبر سال یاجتماع

الزم  یارهایاست، در ابتدا و با استفاده از منابع موجود مع رفتهیصورت پذ 8931و در سال  رازیشهر ش

 دیگرد عیتوز رازیشهروندان شهر ش انیپرسشنامه م 969و تعداد  دندیگرد نییپرسشنامه تب نیجهت تدو

 یهقیطبقه بر سل ریخالصه نمود: تاث ریز مواردپژوهش را در  یهاافتهی نیترمهم انتویم تیکه در نها

 یقهیفرد بر سل التیتحص ریتأث ،یینمایو س یادب یقهیبر سل یفرهنگ یهیسرما ریتأث ،ییایقیو موس یادب

 .یینمایس و ییایقیموس ،یادب قیبر سال یلیتحص یرشته ریتأث زیو ن یینمایو س ییایقیموس ،یادب

 رسول یوسفی نویسنده مسئول:* 

 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یهنر و معمار یگروه هنر، دانشکده نشانی:

 49187338366  تلفن:

 Rasoolyusefi69@gmail.com :پست الکترونیکی
 

فرهنگ و هنر یاسشنجامعه یفصلنامه علم 471-761، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

         HTTPS://DOI.ORG/10.34785/J016.2022.012 



 

  

  843  یهنر قیبر سال یو فرهنگ یاجتماع یهاهیطبقه و سرما ریو همکاران، تأث یوسفی

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 147-671، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 بیان مسئلهو  مهدمق -1
که مصرف امری مختص جوامع انسانی است، اما تنها در قرن اخیر است که در یک مقیاس بزرگ به عنوان یکی از با وجود این

توان از آرای کارل مارکس و (. پیدایش مفهوم مصرف را می3: 8931است )کاریگان، های بنیادین جامعه ظهور کردهگیویژ

ظور داری، به معنای این بود که تولید به منها معتقد بودند که انتقال از فئودالیسم به سرمایهگیری کرد، آنپیفردریک انگلس 

ید  تولگیرند، کاالداری کارگران در ازای مزدی که میدهد. در جوامع سرمایهرفع نیاز، جای خود را به تولید برای کسب سود می

ارگران کآورند. لذا، ود به وجود میرسند و سکنند؛ لیکن آنان صاحب هیچ کاالیی نیستند، بلکه کاالها در بازار به فروش میمی

ی جامعه»د و شونتبدیل می« کنندگانمصرف»به منظور برخورداری از کاال، باید آن را با پرداخت پول بخرند. بدینسان، کارگران به 

ای مقادیر است؛ متغیری فرضی که برای کننده مجموعه(. نزد اقتصاددانان، مصرف861: 8936گیرد )استوری، شکل می« مصرفی

ی معناها و سرپذیر که حامل یکرو موجودی انعطافهیچکننده بهشود. مصرفای از آمارها به آن استناد میتبیین مجموعه

اچیز کنندگان را نای نیز غالبًا گرایش دارند نقش مصرفهای فرهنگ تودهشود. اقتصاد سیاسی و نظریهها باشد فرض نمیارزش

 داریِها و تبلیغات و سرمایهآور رسانههایی که در چارچوبِ نظام عمدتاٌ الزامعنوان کنشها را بههای مصرفیِ آنبشمارند و کنش

(. اما پدیده مصرف در پایان قرن بیستم به واقعیتی چندبُعدی تبدیل 98: 8931تأثیر بدانند )پاترسون، شود بیجهانی انجام می

توان ( و نمی6: 8918شده که در کنار ابعاد و الزامات اقتصادی، معانی فرهنگی و الزامات اجتماعی بسیاری با خود دارد )فاضلی، 

 اقتصادی دانست، بلکه در هنگام بررسی آن باید به الزامات و شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز توجه نمود.   یدصرفاً فرآینرا  آن

محصول فرهنگی مثل  کهر عالم فرهنگ نیز تحمیل کرده است، به طوریخوبی خود را دکننده بهمفهوم مصرف و مصرف

ی رفتارهای زندگی روزمره قرار دارد. کاالهای رف فرهنگی در زمرهشود. مصمثابه یک شیء مصرفی تلقی میسایر مواد مصرفی، به

های مصرف صورت شوند، بلکه باید گفت این نوع از مصرف همواره در چارچوب سایر شکلفرهنگی در خأل اجتماعی مصرف نمی

ل ی زندگی روزمره را تشکییریابندهگیرد که خود با سایر کارهای روزمره مرتبط هستند و این کارها نیز مجموعاً تاروپود تغیمی

 یر بوردیواند، پیشناسی که به پدیده مصرف فرهنگی و سبک زندگی پرداخته(. از جمله جامعه848: 8936دهند )استوری، می

که قشرهای مختلف خود را متمایز کنند و مدعی منزلت باشد. بوردیو مدعی است که مصرف فرهنگی روشی است برای آنمی

داند. در دیدگاه او تولید و مصرف فرهنگی روشی است باالتری شوند و به همین ترتیب او فرهنگ را جزئی از سیاست طبقاتی می

ها، ترجیحات و معیارهای خواهند تا ذائقهها میشان هستند. آنکه قشرهای طبقه حاکم از طریق آن به دنبال ایجاد و حفظ سلطه

(. در 808: 8936شان سازند )سیدمن، ها بدل و مسلطترین آنشان را به ارزشمندترین و مطلوبفرهنگی و سبک زندگی خود

رهنگی های فها و عناصر اصلی هویت اجتماعی و سبک زندگی است. بوردیو مدلی سه وجهی از سلیقهدیدگاه او سلیقه یکی از دال

 ی سلیقه در نقد دیدگاه کانت تدوینی عام. دیدگاه بوردیو دربارهسلیقه مایه وی میانی مشروع، سلیقهنماید: سلیقهمطرح می

های مختلف تملک سرمایه در درون هر طبقه، موجد ذوق و قریحه متفاوتی است. اگرچه ظاهراً شده است. در نظر او، شیوه

هایی هستند که ماهیت طبقاتی دارند. د، اما محصول منششونها به صورت مستقل و در فضای اجتماعی سنجش میقریحه

گیرد، ورت میها صها بر مبنای آنشناختی نیستند. بلکه درک کردن محصوالتی که سنجش قریحهها صرفاً مقوالتی زیباییقریحه

های طبقاتی ها در جایگاهدین و پرورش فرهنگی است که به ترکیب سرمایهای از رمزهای نمامستلزم مسلط شدن بر مجموعه

های فرهنگی، اجتماعی، طبقه، تحصیالت و سایر (. در پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر سرمایه49: 8918بستگی دارد )فاضلی، 

 پرداخته شده است.  8931افراد در شهر شیراز و در سال های ادبی، سینمایی و موسیقیایی ای بر روی سلیقهمتغیرهای زمینه

های سبک زندگی( در میان اقشار و شناسایی الگوهای مصرف در حوزه کاالهای فرهنگی و هنری )به عنوان یکی از شاخصه

رات این تغییبینی احتمالی مسیر های اجتماعی راهی مناسب برای مطالعه و شناخت تغییرات اجتماعی و فرهنگی و پیشگروه



 

  

  851  یهنر قیبر سال یو فرهنگ یاجتماع یهاهیطبقه و سرما ریو همکاران، تأث یوسفی

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 147-671، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

های فرهنگی ما را یاری دهد. در بندی نیروهای اجتماعی در زمینهتواند در فهم صورتاست. همچنین شناخت این الگوها می

ا های هنری افراد بهای فرهنگی و انتخابی سلیقهبر رابطهیر بوردیو مبنیی حاضر نیز سعی خواهد شد که نظریات پیمقاله

مورد ارزیابی  8931ی سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی در شهر شیراز  و در سال ها، در زمینهیت اجتماعی آنوضعیت و موقع

قرار گیرد. به این منظور ابتدا سعی گردیده که معیارهای الزم جهت تنظیم پرسشنامه تببین و سپس با پخش و گردآوری این 

 رد سنجش قرار گیرد. ها نظریات بوردیو در این زمینه موپرسشنامه

های ها و فضای مجازی و عواملی دیگر مانند تجارتها و ارتباطات فراملی، ماهوارهدر کشور ایران به علت گسترش رسانه

 رازیشهر شباشیم. های جدید زندگی میهای برون مرزی شاهد افزایش تعامالت با جهان و بروز و ظهور سبکالمللی، مهاجرتبین

)وجود  یو علم( و مذهب اتیمختلف هنر، ادب یها)در حوزه یمتنوع فرهنگ یهاشناسه است دارای رانیا شهرکالن مینپنج که

انداز امروز جامعه در چشم گرددباشد. همین عوامل سبب میمی حضور اقوام متنوع زی( و نشهر نیحرم حضرت شاه چراغ در ا

 ندهیدر دهه نود با رشد فزاهمچنین . گرددفرهنگ بدل  یشناسجامعه  یهاانجام پژوهش یجذاب برا یاحوزهبه  این شهر ،یشهر

 شیو نما یکه مجهز به عرضه محصوالت فرهنگ یفرهنگ یهاشاپیها، کافیگالرچون هم یمراکز متعدد فرهنگ ،ینیشهرنش

عالوه اند. ح شهر شیراز پدیدار گشته و رشد یافتهدر سط هستند نمایسالن س نیکه مجهز به چند ییهاپرمارکتیهستند و ها لمیف

 بوده است. رگذاریانتخاب تاث نیدر ا زین نویسندگان یهایبر موارد فوق دسترس

 پژوهش ی پیشینه -2
 های تجربی: پژوهش1-2

قات یهای گوناگون سرمایه بر روی مصرف فرهنگی و سالیق هنری تحقتاکنون در خصوص تأثیر طبقه اجتماعی و شکل

ای که مربوط در مطالعه 8و اوسیم 8ماجیوها خواهیم پرداخت. دیمتنوعی صورت گرفته است که در ادامه به معرفی برخی از آن

ها معتقدند که مصرف هنرهای اند. آنباشد به بررسی منشأ و پیامدهای مصرف نابرابر هنرها در آمریکا پرداختهمی 8311به سال 

نیز  4و سیمکوس 9پیترسون (.8311ماجیو و اوسیم، ی اجتماعی افراد متفاوت است )دیتحده با توجه به طبقهفاخر در ایاالت م

نشان دادند که افراد طبقات باالتر اجتماعی، بیش از دیگران به  5چیزخوارگیهای خود با ابداع مفهوم همهدر پژوهش

تنها به مصرف هنرهای زیبا گرایش دارند بلکه در طیف ن طبقات نهچیزخوارگی گرایش دارند به این معنا که اعضای ایهمه

-و کاتز 6(. همچنین بیهاگن8338کنند )پیترسون و سیمکوس، های فرهنگی سطح پائین هم مشارکت میتری از فعالیتگسترده

های یافته اند.و اقتصادی پرداخته های اجتماعیبه بررسی تأثیر جنسیت بر روی مصرف فرهنگی افراد، مستقل از سایر مؤلفه 1گرو

ها حاکی از این امر است که جنسیت به طور مستقل از آموزش و پرورش، موقعیت طبقاتی، شغل، سن و درآمد بر پژوهش آن

 (.8000گرو، -باشد )بیهاگن و کاتزروی مصرف فرهنگی افراد مؤثر می

چیزخوار را مورد بررسی قرار تک-چیزخوار، فردگرایی و همهختیساهمسه استدالل  3و گلدثروپ 1در یک سری مقاالت چان

کنند گیری میها، حضور در تئاتر، سینما و رقص نتیجههایی درباره موسیقی، خوانش روزنامهاند. مؤلفان با استفاده از دادهداده

کنند که مصرف فرهنگی بیش از ای قوی و پایدار وجود دارد. همچنین استدالل میگی رابطهبین منزلت اجتماعی و مصرف فرهن
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در پژوهشی دیگر (. 8005، 8001، 8001که با طبقه ارتباط داشته باشد با منزلت و تحصیالت ارتباط دارد )چان و گلدثروپ، آن

 اند. از اهدافمریکا به منظور فهم تفاوت مرزهای نمادین مورد مطالعه قرار گرفتهنفر از دانشجویان داخلی و خارجی کشور آ 484

باشد و یکی از نتایج آن رقابت ورزش با هنر به عنوان یک فرهنگ نویسندگان مقاله مقایسه تئوری بوردیو در مقیاس جهانی می

کنند این است که زنان و همچنین اروپائیان تمایل ه که مؤلفان به آن اشاره میباشد. از نتایج این مقالغالب در مقیاس جهانی می

اد ها برای شرکت در یک رویدتری نسبت به مردان و آمریکاییتری برای شرکت در اجرای موسیقی کالسیک و تمایل کمبیش

ی مشابهی برای ترسیم مرزهای نمادین دارند. در این ها و اروپائیان شیوهریکاییها، آمورزشی دارند. همچنین نسبت به آسیایی

های ای مرزبندیهای نمادین در جوامع مختلف، متفاوت است و برای هر جامعهشود که ساختار مرزبندیمقاله استدالل می

 (.  8009، 8پذیرد )کانت میاجتماعی براساس همان معیارها صور

 بها را به ترتیدر داخل کشور نیز تحقیقات فراوانی درخصوص نظریات بوردیو صورت گرفته است که در ادامه برخی از آن 

ارتباط میان نوع « شناسی مصرف موسیقیجامعه»ای با عنوان ( در مقاله8914سال انجام تحقیق معرفی خواهیم نمود. فاضلی )

ی فرهنگی در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ی اجتماعی و سرمایهچون طبقهو میزان مصرف موسیقی با عواملی هم

 ی موسیقیایی روابطی وجود دارد اما اینبراساس نتایج حاصل از این تحقیق میان تعین طبقاتی و میزان مصرف موسیقی و ذائقه

 دارد که متغیرهایتعین طبقاتی را همانند بوردیو عاملی مؤثر دانست. مؤلف مقاله اظهار می ارتباط به حدی نیست که بتوان

ی جدید سبب بروز و کنند اما شرایط جامعهی فرهنگی و تمایزهای طبقاتی همچنان در مصرف موسیقی نقش ایفا میسرمایه

 ظهور متغیرهای دیگری نیز گردیده است.

پردازان یر بوردیو و نظریههای پیهای هنری براساس دیدگاهتحقیق خود توزیع سلیقه( در 8913رحمتی و مرادی )

اند که سرمایه ها در پژوهش خود نشان دادهاند. آنهای متفاوت مردم شهر تهران را بررسی کردهمدرن در میان اقشار و گروهپست

ملکی و  اند.أثیر سرمایه فرهنگی بر سطح سلیقه هنری اشاره نمودهاقتصادی بر روی سطح سلیقه هنری تأثیری ندارد اما به ت

و فرهنگی  های اقتصادییر بوردیو، به بررسی ارتباط میان سرمایهساختی پیرفیعی  نیز در پژوهشی دیگر با استفاده از نظریه هم

صادی ی فرهنگی و اقتاند نقش معنادار سرمایهه نمودهاند. از جمله نتایج تحقیق که مؤلفان به آن اشارهای هنری پرداختهبا سلیقه

 (. 8938باشد )ملکی و رفیعی، شناختی جوانان شهر تهران میها و سالیق زیباییدهی به کیفیت انتخابدر شکل

اند. مؤلفان در ادهی میان شغل و مصرف کاالهای فرهنگی را مورد بررسی قرار دخاچکی رابطهای دیگر نهاوندی و لطفیدر مقاله

اند که در بسیاری از مصارف فرهنگی )چه از نظر نوع و چه از نظر میزان مصرف(، رابطه معناداری بین گیری کردهاین مقاله نتیجه

پور (. در نهایت نیز زندی و کاظمی8938خاچکی، شود )نهاوندی و لطفیبندی شغلی و مصرف فرهنگی افراد دیده میگروه

( به تأثیر وضعیت مالی و سطح تحصیالت فرد بر مصرف کاالهای فرهنگی و عدم تأثیر متغیرهایی همچون سن، جنس، 8936)

 (.8936پور، اند )زندی و کاظمیرتبه فرزند و غیره بر روی مصرف فرهنگی افراد اشاره نموده

صرف فرهنگی افراد مورد بررسی قرار گرفته است، ها به میان آمد تنوع و فراوانی متر ذکر آندر بخشی از مقاالتی که پیش

اند و یا تعداد ی موسیقیایی( تمرکز کردههمچنین اکثر مطالعات صورت پذیرفته یا بر روی یک جنبه از سالیق )برای مثال سلیقه

نظر گرفتن محتوای سالیق و ی حاضر در کنار در است اما در مقاله اند محدود بودهمتغیرهای مستقلی که مورد بررسی قرار داده

س هر کدام از مطالعات تری که براسااز تعداد متغیرهای بیش ، سینمایی و ادبی( سعی شدهها )موسیقیاییهای آنتنوع گونه

 یهای مطالعهای با ویژگیمطالعه ،وجوهای نویسندگاناستفاده شود. همچنین برمبنای جست ،استخراج گردیده صورت گرفته

 اند.در شهر شیراز صورت نپذیرفته و اکثر مطالعات صورت گرفته محدود به شهر تهران بوده حاضر
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 : مالحظات نظری2-2

شناسانی است که با الهام از سنت فرانسوی مطالعات قشربندی و تکثرگرایی وبر، از سلیقه و ذائقه به عنوان بوردیو از جامعه

از  های انسانی راگیریداند که جهتبرد. او سلیقه را سلطه عملی توزیع میاعی نام میحالتی مکتسب در ایجاد تمایزات اجتم

(. وی بحث مربوط 88و  88: 8913بخشد )سمیعی، شناختی شکل میهای گوناگون رفتاری، فکری، زیباییهای بدنی تا رویهحالت

کاال را از تأثیر مصرف در ما به این موضوع معطوف کرده است که چگونه مصرف به ابزاری برای نشان دادن تمایزهای به مصرف 

های اجتماعی ی طبقات و گروهی مهمی از مبارزهکند که فرهنگِ زندگی کردن، حوزهاجتماعی تبدیل شده است. او استدالل می

خواه آگاهانه و تعمداً و خواه ناآگاهانه و ناخواسته، این کارکرد اجتماعی را دارد که »اد بوردیو، مصرفِ فرهنگ است. به اعتق

 (. 818و 818: 8936)استوری، « بخشدهای اجتماعی را مشروعیت میتفاوت

های هایی است که با استفاده از پرسشنامه در سالعرضه شده است، براساس پیمایش« تمایز»هایی که در کتاب تحلیل

ها دو واقعیت اساسی را نفر انجام گرفته است. به اعتقاد بوردیو این پیمایش 8881ای مرکب از روی نمونه 8361-8361و  8369

ی تحصیلی و همچنین خاستگاه اجتماعی مایهی نزدیک و نیرومندی میان کردوکارهای فرهنگی و سرمحرز ساخته است: رابطه

های فرهنگی دورتر شویم، وزن و ترین حوزهی تحصیلی هر قدر از مشروعتراز سرمایهوجود دارد و از سوی دیگر، در سطوح هم

ی (. بخش عمده91و  91: 8939شود )بوردیو، تر میها و ترجیحات فرهنگی بیشاهمیت خاستگاه اجتماعی در تبیین فعالیت

ها، ها، موسیقی، یا ادبیات مورد توجه فرانسویکند که در روزنامههای زندگی ارائه میهای طبقاتی سبکتمایز گزارشی از تفاوت

سیدمن، اند )ی اجتماعیگی به شکلی اجتماعی ساختار پیدا کرده و بازتولید طبقهتجلی پیدا کرده است. این اشتغاالت فرهن

گیرند. در حقیقت ی مصرف شکل میهای اجتماعی در عرصهای تمایز این فرض است که جمع(. یکی از مسلماتِ پایه833: 8936

لزم آورد. بنابراین گام بعدی در این فرآیند مستسبک زندگی را فراهم می ای برای تأکید بوردیو بر اهمیتزمینهفرض، پساین پیش

ها و ترجیحات مصرفی، که به ی این رویهها و ترجیحات مصرف است؛ از جملهی رویههای بسیار متنوعی دربارهتحلیل داده

ر تهایی که به فرهنگ، در معنای وسیعآن شوند و نیزهای مشروع فرهنگ )ادبیات، موسیقی، تئاتر و غیره( مربوط میشکل

 های سبک زندگی، ساختاریکند که معرفها ثابت میشناختی آن تعلق دارند. بوردیو با انجام تحلیل تناظر روی این دادهانسان

دهد که ترجیحات و که او قادر است نشان تر اینشکل است. مشخصگذارند که با ساختار فضای اجتماعی همرا به نمایش می

 (.893: 8935رایت و دیگران، اند )اُلینهای متفاوت فضایِ اجتماعی گرد هم آمدهکردارهای متفاوت، در بخش

اقتصادی از میان سایر چیزها، انواع کاالهای -ویژه طبقات اجتماعیهای خاص بهاو در نظر داشت تحلیل کند که چگونه گروه

گیرند تا روش زندگی مجزای خود را از راک و غذا خوردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل را به کار میهای ارائه خومصرفی، روش

که قشرهای مختلف خود را متمایز کنند و دیگران متمایز سازند. بوردیو مدعی است که مصرف فرهنگی روشی است برای آن

داند. همچنین معتقد است تولید و مصرف ئی از سیاست طبقاتی میمدعی منزلت باالتری شوند و به همین میزان فرهنگ را جز

ها، هخواهند تا سلیقها میشان هستند. آنفرهنگی روشی است که قشرهای طبقه حاکم از طریق آن به دنبال ایجاد و حفظ سلطه

یدمن، )سشان سازند ها بدل و مسلطترین آنندترین و مطلوبترجیحات و معیارهای فرهنگی و سبک زندگی خودشان را به ارزشم

واره و بازنگری در برخی چون میدان و عادت(. او برای تشریح دیدگاه خود نیاز به تعریف برخی مفاهیم جدید هم808: 8936

 ها خواهیم پرداخت.که در ادامه به صورت مختصر به هر کدام از آنباشد مفاهیم قدیمی مانند طبقه، سرمایه و سلیقه می

ر ابعاد بر بُعد اقتصادی به سایبوردیو ضمن نقد دیدگاه ماتریالیسم مارکس در ارتباط با مفهوم طبقه اجتماعی سعی کرد عالوه

دانست که نه فقط از امل افرادی میهم توجه نماید و با وضع مفاهیم جدیدی چون فضا و میدان اجتماعی، طبقه اجتماعی را ش

لحاظ اقتصادی از جمله درآمد و دارایی بلکه از نظر سرمایه فرهنگی و اجتماعی و حتی ذائقه و سبک زندگی وضعیت مشابهی 
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یات هنی حبر توجه به بُعد عینی و ساختاری، بُعد ذدارند. او در عین حال به رابطه ساختارها و کنش هم واقف بود و بنابراین عالوه

واره را دارای ارتباط واره را مطرح نمود. بوردیو میدان و عادتاجتماعی را هم مورد توجه قرار داد. او در این زمینه مفهوم عادت

 (. 88: 8931دانست )گرنفل، دید و کنش اجتماعی را محصول برآیند و ترکیب مجموعه عوامل عینی و ذهنی میمتقابل می

ها با جهان اجتماعی برخورد ها از طریق آنشود که انساناره به ساختارهای ذهنی یا شناختی اطالق میوعادت ،در واقع

شان را ادراک، فهم، ارزیابی و ها جهان اجتماعیاند که با آنی ذهن شدههای ملکهها مجهز به یک رشته طرحکنند. انسانمی

گذاری ها را ادراک و ارزشها عملکردهایشان را تولید کرده و آنهای ذهنی است که آنحکنند. از طریق همین طرگذاری میارزش

ها وجود دارد که بر اثر شرایط وارهها، سطحی از عادتازای هر سطح از موقعیت(. در دیدگاه بوردیو به188: 8914کنند )ریتزر، می

ها روتای از ثها، مجموعه انتظام یافتهها و ظرفیت تکثیرکننده آنوارهاین عادت آید و به توسطاجتماعی مناسب با آن به وجود می

تنهایی واره بهالبته عادت(. 95: 8918آید که در درون خود از یک وحدت اسلوب برخوردارند )بوردیو، ها به وجود میو خصلت

ای نیستیم که بتوانیم پیامدهای رفتاری خود را ریزی شدهش برنامههای ماشینی از پیکند. بوردیو معتقد است ما آدمعمل نمی

ای ناخودآگاه بین ای گنگ و دوپهلو یا رابطههای ما محصول چیزی هستند که او آن را رابطهبینی نماییم، بلکه کنشپیش

 (.806: 8931داند )گرنفل، واره و میدان میعادت

کند. در عوض، از های اجتماعی را رد میای از افراد، یا واحدهای اُرگانیک، یا سیستمی مجموعهبوردیو تلقی جامعه به منزله

عینی های ای از روابط است که میان جایگاه(. میدان شبکه831: 8936گوید )سیدمن، های اجتماعی سخن میها یا میدانحوزه

نی االذهاهای متقابل یا پیوندهای بینی فردی وجود دارند. این روابط، کنشمیدان وجود دارد. این روابط جدا از آگاهی و اراده درون

ی باشند و هم نهادهای اجتماعی. تعدادی از توانند عوامل انسانهای این شبکه، هم میکنندگان جایگاهمیان افراد نیستند. اشغال

های هنری، اقتصادی و مذهبی( وجود دارند که منطق خاص خودشان را دارند های نیمه مستقل در جهان اجتماعی )میدانمیدان

انند نوعی بازار رقابتی است که در آن، کنند. میدان مگران ایجاد میو اعتقاد به چیزهای خطیر موجود در یک محیط را در کنش

(. در نهایت نیز باید به این نکته توجه 184: 8914رود )ریتزر، ها )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین( به کار میانواع سرمایه

این  کند. همچنیندیگری کمک میگیری سازند یعنی هر یک به شکلواره به طور متقابل یکدیگر را میکرد که میدان و عادت

واره و میدان جاری، پویا و ناتمام است: این دو نکته بسیار مهم است که هر دو مفهوم پویا هستند، بنابراین ارتباط میان عادت

ساختار شوند، زیرا هر یک منطق درونی و تاریخ خاص خود را دارد. این امر امکانی برای ارتباط بین کاماًل بر هم منطبق نمی

تواند میزانی متفاوت از هماهنگی یا ناهماهنگی داشته باشد سازد که هر یک از اعضای میدان میواره فراهم میمیدان با عادت

 (.885: 8931)گرنفل، 

 رها تغییآناشکال مختلف سرمایه در سراسر تاریخ وجود داشته است. با این وجود در طی زمان، اهمیت نسبی هر یک از 

 شوند و چندین دهه در دنیای اقتصاد آزاد به عنوان عناصریترین عوامل محسوب مییافته است. سرمایه و کار به عنوان مهم

های عمالً قابل ای از منابع و قدرتمجموعه»(. بوردیو سرمایه را 89: 8911شدند )روحانی، بودند که باید کسب و مدیریت می

ها را ذیل یک مفهوم کلّیِ واحد گنجاند که توان آناو اصرار دارد که سرمایه انواعی دارد که نمی ،داند. مضاف بر اینمی« هاستفاد

اش تمایل داشت که معنای سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی هستند. گرچه بوردیو در طول دوره کاریها سرمایهترین آنحائز اهمیت

(. مقصود 898: 8935رایت و دیگران، ی فرهنگی را عمیقاً بسط داد )اُلینبدیهی در نظر بگیرد، اما سرمایه وبیشاقتصادی را کم

ای یدههای پیچها در شبکهای است که در آن انواع گوناگون سرمایهاو از بسط مفهوم سرمایه استفاده از آن در نظام مبادله گسترده

کند نمونه محدود مبادله تجاری را از اقتصاد کنند. او تالش میهای گوناگون گردش مییدانمنتقل شده یا در درون و بیرون م
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(. 810: 8931های فرهنگی بسط دهد که اقتصاد تنها یکی از انواع آن است )گرنفل، شناسی مبادله و ارزشمدتر مربه فضای وسیع

 مفهوم سلیقه براساس دیدگاه بوردیو و سایرین پرداخته خواهد شد.  فوق و همچنین در ادامه به تعریف هر کدام از سه سرمایه

سرمایه اقتصادی به درآمد پولی و همچنین به سایر منابع و درآمدهای مالی اشاره دارد و بیان نهادی آن سرمایه اقتصادی: 

 (. 168: 8335، 8یابد )آنهایردر حقوق مالکیت تحقق می

اعی، ی اجتمی خانوادگی، طبقهفرهنگی بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه یسرمایه فرهنگی: اصطالح سرمایه

ی فرهنگی گذارد. سرمایههاست که بر موفقیت تحصیلی تأثیر میهای گوناگون، تعهد به تعلیم و تربیت و مانند آنگذاریسرمایه

ی مرکزی سرمایه فرهنگی این است که نظام آموزشی، ی نظریهیک مکانیزم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی است. هسته

شود کند و نهایتاً موجب بازتولید همان فرهنگ میدهد، تقویت میی حاکم است، فرهنگ را انتقال میکه بازتاب فرهنگ طبقه

 گوید:گونه سرمایه فرهنگی سخن می(. او از سه1: 8934امیری و سپهرنیا، )صالحی

یو بر ای که بوردباشد. نکتههای منفعالنه یک شخص میبریمضمون: که مشتمل بر هر دو گونه مکتسبات آگاهانه و میراثالف( 

گردد، بلکه دستاوردی است که در طول زمان گذارد، آن است که سرمایه فرهنگی به صورت خودانگیخته منتقل نمیآن تأکید می

 . سازدخود را در یک شخص مجسّم می

گیری های فرهنگی است که به صورت اعیان فیزیکی به تملک درآمده است )مانند ابزارهای اندازهیافته: که سرمایهب( عینیت

 علمی یا آثار هنری(.

ود. شی فرهنگی است که اغلب به صورت اعتبارها یا کیفیات علمی یک شخص شناخته میای سرمایهپ( نهادینه شده: گونه

شود که تبدیل سرمایه فرهنگی به گوید وجود این سرمایه، باعث میزند و میسرمایه فرهنگی نهادینه شده مثال می بوردیو از

 (. 84: 8911سرمایه اقتصادی با سهولت بیشتری صورت پذیرد )روحانی، 

معنای توانایی مشروعیت ی فرهنگی است و به ی نمادین جزئی از سرمایههمچنین این نکته را باید ذکر کرد که سرمایه

ها های فردی در رفتاردادن، تعریف کردن و ارزش گذاردن است یعنی مجموعه ابزارهای نمادین، پرستیژ، حیثیت، احترام و قابلیت

 (.95: 8934امیری و سپهرنیا، )کالم و کالبد( که فرد در اختیار دارد )صالحی

ها به هم متصل ای از شبکهها از طریق مجموعهاین اساس است که انسانسرمایه اجتماعی: ایده مرکزی سرمایه اجتماعی بر 

ل ها تشکیجا که این شبکهها شریک شوند. از آنهای مشترک با دیگر اعضای این شبکهشوند و تمایل دارند که در ارزشمی

های توانند از ذخیره سرمایه خود در زمینهد میها را سازنده نوعی سرمایه دانست. این افراتوان آندهنده یک منبع هستند می

که یک فرد، افراد زیادی را بشناسد و برداری کنند. به این ترتیب دو نکته در سرمایه اجتماعی اهمیت دارد، اول اینمختلف بهره

(. 98: 8911نی و اصغرپور ماسوله، ای داشته باشد که محتوای آن تعهد دو جانبه باشد )نوغاکه با آن افراد رابطه دوسویهدوم این

ی اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی شود. سرمایهی اجتماعی با کارکردش تعریف میدر واقع سرمایه

های معین افرادی را که ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشها شامل جنبهی آناست که دو ویژگی مشترک دارند: همه

عینی های مهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفکنند. سرمایه اجتماعی مانند شکلدرون ساختار هستند تسهیل می

سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاماًل پذیر مییافتنی نخواهد بود امکانرا که در نبودن آن دست

 (. 468: 8911، پذیر است )کلمنتعویض

ملک های مختلف تی سلیقه در نقد دیدگاه ایمانوئل کانت تدوین شده است. در نظر او، شیوهسلیقه: دیدگاه بوردیو درباره

ها به صورت مستقل و در فضای اجتماعی سرمایه در درون هر طبقه، موجد ذوق و سلیقه متفاوتی است. اگرچه ظاهراً سلیقه

 
1 - Anheier 
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گونه تعریف (. بوردیو سلیقه را این49: 8918هایی هستند که ماهیت طبقاتی دارند )فاضلی، حصول منششوند، اما مسنجش می

ی ایندهبندی کننده، زبندی شده و طبقهها یا اعمال طبقهی معینی از ابژهسلیقه یعنی گرایش و توانایی تصرف مقوله»کند: می

ات تمایزبخش که قصد ابزارگری واحدی را در منطق خاص هر خرده فضای ی متحدی از ترجیحسبک زندگی است، مجموعه

ها سلیقه یکی از دال(. 849: 8939)بوردیو، « گذاردنمادینی مانند مبلمان، پوشاک، زبان یا حرکات و سکنات بدنی به نمایش می

ی ی مشروع، سلیقهنماید: سلیقهمی های فرهنگی مطرحو عناصر اصلی هویت اجتماعی است. بوردیو مدلی سه وجهی از سلیقه

ی اصلی آن چیزی است ی مسلط رواج دارد. مشخصهی طبقهی مشروع در میان بخش فرهیختهی عام. سلیقهمایه و سلیقهمیان

ان مایه در میانی میپردازد. ذائقهنامند که به دفاع از اولویت کامل فرم نسبت به کارکرد میکه آن را تمایل زیباشناختی می

پسند در طبقات کارگر وجود دارد که مبتنی بر اثبات پیوستگی بین هنر و زندگی و ی عامهی متوسط رایج است. ذائقهطبقه

  (.85: 8934امیری و سپهرنیا، خواست جدی برای مشارکت است )صالحی

  روش پژوهش -3

منظور گردآوری اطالعات در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه باشد که به های کمی میپژوهش حاضر از جمله پژوهش

های هنری در نظر گرفته شده که برای سنجش آن سه بُعد سلیقه استفاده گردیده است. متغیر وابسته پژوهش حاضر سلیقه

ش قرار ورد پرسشوند مموسیقایی، سلیقه ادبی و سلیقه سینمایی که جزو اشکال مشروع فرهنگ در دیدگاه بوردیو محسوب می

ی گرفته است. همچنین دلیل دیگر برای بررسی این سه حیطه، فراوانی مصرف آثار ادبی، موسیقیایی و سینمایی در میان جامعه

ژانرهای  ها وی ادبی کتابدهندگان خواسته شد در زمینهایران است. سنجش سلیقه نیز به این صورت انجام پذیرفت که از پاسخ

ی موسیقیایی نیز آلبوم موسیقی مورد عالقه و های مورد عالقه و در زمینهی سینمایی ژانرها و فیلمدر زمینهمورد عالقه، 

بندی سالیق نیز از اساتید گروه هنر دانشکده هنر و معماری خوانندگان یا آهنگسازان مورد عالقه خود را نام ببرند. برای سطح

ها نمراتی از دهندگان درخصوص سالیق هنری آنارد مطرح شده به هر کدام از پاسخدانشگاه شیراز خواسته شد که برحسب مو

مایه و مشروع تخصیص دهند. برای سنجش سرمایه ها و به صورت جداگانه به ترتیب از عامیانه، میاندر هر کدام از زمینه 9تا  8

ی فرهنگی را به ائه گردیده، استفاده شده است. وی سرمایه( ار8919ی فرهنگی که توسط علیخواه )فرهنگی نیز از ابعاد سرمایه

ی فرهنگی خود فرد ی فرهنگی خانواده یا فضای فرهنگی خانه، هنر دوست بودن خانواده و همچنین سرمایهسه بُعد سرمایه

مادر او بر آن تسلط دارند و هایی که خود فرد، پدر و چنین تعداد زبانتقسیم نموده است که شامل تحصیالت فرد، پدر، مادر هم

باشد )شایان ذکر است که تحصیالت ی کتاب و نشریات میها، میزان مطالعهها، سخنرانیهمچنین معیارهای شرکت در همایش

 ها به صورتباشند اما به این دلیل تأثیرگذاری آنی فرهنگی میکه جزو معیارهای سرمایهپدر، مادر و خود فرد با وجود آن

( استفاده گردیده که شامل ابعاد 8919اند(. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از علیخواه )مستقل نیز مورد بررسی قرار گرفته

باشد )برای سنجش سرمایه اجتماعی و ی روابط اجتماعی میمیزان فعالیت در متن اجتماعی، اعتماد اجتماعی و همچنین دامنه

 زیاد( استفاده گردیده است(.کم تا خیلیمتی لیکرت )خیلیسرمایه فرهنگی از طیف پنج قس

بقه به گشت. عمدتًا طی اجتماعی افراد و معیارهای سنجش آن برمیبرانگیزترین بخش پرسشنامه نیز به تعیین طبقهاما چالش

است؛  گر نوعی دسترسی نابرابر به منابعاند و بیانمراتب توزیع منابع مادی کسب کردهجایگاه عینی اشاره دارد که افراد در سلسله

دی و بناین دسترسی نابرابر در مدل مارکسیستی منبع و عامل تخاصم است و برای رویکردهای دیگر، ابزاری است برای گروه

ادی از (. در پژوهش حاضر برای تعیین طبقه اجتماعی در ابتدا از معیارهای اقتص984: 8936مهر، پور و عزیزیتفکیک )جالیی

صادی های اقتها و سایر شاخصها )منزل مسکونی، ماشین، وسایل و سایر مستقالت(، شغل، درآمد، میزان هزینهقبیل میزان دارایی

آموزان، دار، دانشجویان، دانشدر سطح فرد و خانوار استفاده گردید، همچنین برای دقت بیشتر افراد غیرفعال اقتصادی )زنان خانه
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، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت نیز با توجه به عدم وجود معیارهای دقیق براساس دو حد قطبی فاقد کار(

های متمایز ی متفاوت تقسیم گردیدند. همچنین با توجه ویژگیترین و باالترین میزان سرمایه اقتصادی، افراد به سه دستهپائین

ی مجزای متوسط جدید )کارمندان دولت و بخش حسب شغل و میزان تحصیالت به دو طبقهی متوسط، این طبقه را برطبقه

داران، ارائه دهندگان نگاران و نویسندگان و معلمان( و بازاری )مغازهخصوصی، دانشگاهیان، صاحبان حرف و متخصصان، روزنامه

تولیدی کوچک، روحانیون و ورزشکاران( تقسیم  هایخدمات تخصصی )بدون نیاز به تحصیالت دانشگاهی(، صاحبان کارگاه

 (.985: 8936مهر، پور و عزیزینمودیم )جالیی

همچنین برای میزان تحصیالت چهار سطح دیپلم و زیردیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شد. 

 8( که در جدول شماره 8938ئه شده توسط نهاوندی و لطفی خاچکی)بندی ارابندی گروه شغلی افراد نیز از دستهبرای دسته

 ارائه گردیده، استفاده شده است.

 
 (1332بندی مشاغل براساس نهاوندی لطفی و خاچکی )دسته -1جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

راساس سرشماری عمومی نفوس و باشد که بدر پژوهش حاضر، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر شیراز می

. همچنین در این پژوهش از تاسبوده تن 8٬163٬008خورشیدی، جمعیت شهر شیراز در این سال بالغ بر  8935مسکن سال 

از گانه شهر شیرگیری، از میان مناطق یازدهگردیده است. در مرحله اول نمونه ای استفادهمرحلهچند گیری تصادفی روش نمونه

چهار منطقه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در مرحله دوم با حضور در هر کدام از این مناطق از افرادی که در دسترس 

نه از فرمول کوکران استفاده گردیده که این شد که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند. برای برآورد حجم نموبودند خواسته می

پرسشنامه مورد بررسی و  969های های مخدوش، در نهایت دادهباشد اما با توجه به حذف پرسشنامهنفر می 914مقدار برابر با 

 تحلیل قرار گرفت. روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به صورت زیر است:

 
 که در آن:

Nجم جامعه: ح 

z 8936: برابر 

p=q 095: برابر 

d)095برابر با  : مقدار اشتباه مجاز )مقدار خطا. 

 گروه شغلی شماره گروه شغلی شماره

 نظامی-شغل امنیتی 1 شغل آزاد 8

 شغل مرتبط با رسانه 3 جاری )مرتبط با بازار(شغل ت 8

 شغل یدی )کارگر، کشاورز و ...( 80 مدرس )معلم، استاد دانشگاه و ...( 9

 در حال تحصیل 88 شغل دولتی سطح پائین 4

 دارخانه 88 شخل خصوصی سطح پائین 5

 بدون کار 89 شغل دولتی سطح باال 6

  شخل خصوصی سطح باال 1
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: 8911، پور گتابی و صفری شالیباشد )حبیبگیری میزان پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کورنباخ میهای اندازهیکی از روش

ه است. با توجه به نتایج ارائه گردیده در این جدول، پرسشنامه آمد 8( که نتایج آن برای متغیرهای مختلف در جدول شماره 953

 باشد. برای هر سرمایه به صورت جداگانه و همچنین برای کل پرسشنامه، دارای روایی الزم می

 نتایج آلفای کورنباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق -2جدول شماره 

 آلفای کورنباخ میزان متغیرها

 0/809 سرمایه فرهنگی

 0/870 سرمایه اجتماعی

 

ی تحلیل صحیح باید انجام گیرد تبیین این نکته های آماری به منظور انتخاب شیوهیکی از کارهایی که پیش از انجام آزمون

-توان از آزمون آماری کولموگروفیا خیر. به این منظور میباشند و های ما به صورت توزیع نرمال میاست که توزیع داده

ها دارای توزیع نرمال های پژوهش حاضر معنادار بوده و بر همین اساس دادهاستفاده نمود. این آزمون برای داده 8اسمیرنوف

ریب ی میان متغیرها از ضده نماییم. به همین منظور برای سنجش رابطههای ناپارامتریک استفاباشند بنابراین باید از آزموننمی

( و برای آزمون تفاوت 481و  401: 8911پور گتابی و صفری شالی، همبستگی اسپیرمن )متغیرهای ترتیبی با ترتیبی( )حبیب

ل ال والیس معادل ناپارامتری آزمون تحلیمیانگین یک متغیر نیز از آزمون کروسکال والیس استفاده گردیده است. آزمون کروسک

 هایها بیش از دو باشد، زمانی که تعداد گروهرود که تعداد گروهواریانس یک طرفه است و همانند این آزمون موقعی به کار می

 (.614: 8911شالی، پور گتابی و صفریویتنی استفاده خواهد شد )حبیب-مورد نظر نیز دو گروه باشد از آزمون یو مان

 هایافتهتحلیل  -4
 های توصیفییافته:4-1

دهندگان برحسب جنسیت، سن، میزان تحصیالت، تحصیالت پدر و تحصیالت های پرسشنامه تعداد پاسخمطابق با یافته

 باشد:مادر مطابق با جداول زیر می

 جنسیتدهندگان برحسب فراوانی پاسخ -3جدول شماره 

 درصد فراوانی جنسیت

 6/44 868 زن

 6/55 808 مرد

 800 969 جنسیت

 

 دهندگان برحسب سنفراوانی پاسخ -4جدول شماره 

 درصد فراوانی سن

85-85 889 3/99 

85-95 894 3/96 

95-45 18 6/83 

45-55 89 9/6 

 9/9 88 55بیش از 

 800 969 مجموع

 
2 Kolmogorov–Smirnov test 
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 دهندگان برحسب تحصیالت فرد، پدر و مادر.فراوانی پاسخ -5ول شماره جد

 مادر پدر فرد تحصیالت

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 816 1/11 843 6/61 18 9/88 دیپلم و زیردیپلم

 80 5/5 95 6/3 98 5/1 فوق دیپلم

 46 1/88 51 86 846 8/40 کارشناسی

 88 9 88 1/5 805 3/81 کارشناسی ارشد و باالتر

 969 800 969 800 969 800 مجموع

 

طور که در بخش روش تحقیق ذکر گردید از نظرات اساتید بخش هنر دانشکده های فرهنگی و هنری همانبرای تعیین سلیقه

، فراوانی 1باشد. در جدول شماره می 6 صورت جدول شمارههنر و معماری دانشگاه شیراز استفاده گردیده است که نتایج آن به 

پراکنش طبقه اجتماعی افراد برحسب سرمایه نمودار  نیز،  8در شکل شماره دهندگان برحسب طبقه اجتماعی و و درصد پاسخ

 فرهنگی و اجتماعی آورده شده است.

 دهندگان برحسب سلیقه فرهنگی و هنریفراوانی پاسخ -6جدول شماره 

 سلیقه موسیقیایی سلیقه سینمایی سلیقه ادبی سلیقه هنری

 درصد فراونی درصد فراونی درصد فراونی

 9196 840 9891 883 9996 888 عامیانه

 54 836 4098 846 9195 896 مایهمیان

 595 80 191 98 993 84 مشروع

 893 1 8198 66 8598 38 پاسخبی

 800 969 800 969 800 969 مجموع

 

 دهندگان برحسب سرمایه اقتصادیفراوانی پاسخ -7جدول شماره 

 درصد فراوانی سرمایه اقتصادی

 8396 18 پایین

 4399 813 متوسط بازاری

 8091 15 متوسط جدید

 8095 91 باال

 800 969 مجموع
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 نمودار پراکنش طبقه اجتماعی افراد برحسب سرمایه فرهنگی و اجتماعی -1شکل شماره 

 های تحلیلییافته:4-2

ی فرهنگی و های میان سلیقه ادبی، سینمایی و موسیقیایی با سرمایهدر ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه

آورده شده است. از نتایج به دست آمده برای سنجش ضریب همبستگی  1جیده شده که نتایج آن در جدول شماره اجتماعی سن

همبستگی معنادار و مستقیم وجود دارد، این امر بدین  یق ادبی و سینماییتوان مشاهده نمود که میان سرمایه فرهنگی با سالمی

شروع تر دارای سلیقه مها نیز افزایش پیدا کرده و بیشی آناد، سطح سلیقهی فرهنگی افرمعناست که با افزایش سطح سرمایه

باشند. همچنین میان سرمایه اجتماعی و سطح سلیقه موسیقایی ضریب همبستگی معنادار و منفی مشاهده گردیده است، می

 یابد.می های عامیانه افزایشی اجتماعی گرایش افراد به سلیقهیعنی با افزایش سطح سرمایه

 های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیمیان سلیقه با سرمایه اسپیرمن ضرایب همبستگی -8جدول شماره 

 سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی سلیقه موسیقیایی سلیقه سینمایی سلیقه ادبی متغیرها

سلیقه 

 ادبی

- 

 

- - - - 

سلیقه 

 سینمایی

09985 

09000 

- - - - 

سلیقه 

 موسیقیایی

09840 

09000 

09860 

09000 

- - - 

سرمایه 

 فرهنگی 

09818 

09000 

09898 

09088 

09008 

09315 

- - 

سرمایه 

 اجتماعی

09080 

09105 

09044- 

09933 

09805- 

09045 

09910 

09000 

- 



 

  

  811  یهنر قیبر سال یو فرهنگ یاجتماع یهاهیطبقه و سرما ریو همکاران، تأث یوسفی

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 147-671، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

لف یی و موسیقیایی طبقات اجتماعی مختکه آیا میان سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سالیق ادبی، سینمابرای بررسی این

با آورده شده است.  80و  3والیس استفاده گردیده که نتایج آن در جداول شماره -تفاوت وجود دارد و یا خیر از آزمون کروسکال

تر مبرای سرمایه فرهنگی، سطح سلیقه ادبی و سطح سلیقه سینمایی ک Pو این مسئله که مقدار  3توجه به نتایج جدول شماره 

 ها تفاوت معنادارباشد، میان طبقات اجتماعی مختلف و میزان سرمایه فرهنگی، سطح سلیقه ادبی و سینمایی آنمی 0905از 

نیز میانگین سرمایه فرهنگی، سالیق ادبی و موسیقیایی به تفکیک سطوح متفاوت  80وجود دارد. در ادامه و در جدول شماره 

گردد طبقه متوسط جدید هم در سطح سلیقه ادبی و هم گونه که در جدول مشاهده میانطبقه اجتماعی آورده شده است. هم

 باشد. در سطح سلیقه موسیقیایی دارای اختالف قابل توجهی با سایر طبقات می

 ای مطابق موقعیتی که از نظر برخورداری ازی طبقه حامل این مدعاست که عامالن در هر جامعهبررسی بوردیو درباره

یابند. به عقیده او قدرت و برتری نسبت به ی فرهنگی و اقتصادی دارند، به جایگاهی عینی در فضای اجتماعی دست میسرمایه

گیر درون های چشمگیرد. او تفاوتتنها از تملک منابع مادی بلکه از تملک منابع فرهنگی و اجتماعی نیز سرچشمه میدیگران نه

داد. های متناظر )یعنی براساس ترکیب سرمایه( نشان میهای مرتبط با موقعیتنی در ساختار داراییطبقات را برحسب گوناگو

وی وجی اقتصادی باال هستند، احساسِ خود را با جستی اول برخوردار از سرمایهی مسلط، کسانی که در درجهدر دیدگاه او طبقه

گذارند، در حالی که همتایان آنان )تولیدکنندگان هنری و رداخته به نمایش میکاالهای تجملی و یک دارایی به دقت ساخته و پ

های فرهنگی که به لحاظ فکری دشوارترین )اما اساتید دانشگاه( این سائق را با نوعی زهدباوری فرهنگی و با گرایش به صورت

 (. 848: 8935رایت و دیگران، دهند )اُلینقیمت( هستند، بروز میتر گرانکم

تا  8914های اند که طبقه متوسط جدید در ایران در فاصله سال( در پژوهش خود اذعان نموده8931نیری و همکارن )

اند به لحاظ اقتصادی و فرهنگی دچار تحول در دو که دو دولت با دو رویکرد اقتصادی و سیاسی متفاوت بر سرکار بوده 8931

که سرمایه اقتصادی طبقه متوسط جدید به دلیل تغییرات منفی در اقتصاد کالن رو به جهت متفاوت شده است. به این معنا 

کاهش گذاشته است. اما از سوی دیگر سرمایه فرهنگی طبقه متوسط جدید با توجه به معیارهای مورد توجه بوردیو )مدرک 

(. 894: 8931ش یافته است )نیری و همکاران، ها افزایهای عمومی( در این سالتحصیلی، حضور در سینما و عضویت در کتابخانه

تر که متکی به قدرت و ثروت باشد بیشی متوسط جدید بیش از آنجا به آن توجه شود این است که طبقهای که باید در ایننکته

تیابی به با دس ی متوسط جدید با رشد آموزش علم، سواد و آگاهی توانستهمتکی به منزلت و حیثیت اجتماعی است، یعنی طبقه

(. بنا به تعریف بوردیو اعضای هر 14، 8913شالی، تولیدات فکری، منزلت اجتماعی مهمی را به دست آورد )هزارجریبی و صفری

طبقه در هر میدان جایگاهی مخصوص به خود دارند که براساس ترکیب انواع سرمایه تعیین شده است، بوردیو مدعی است که 

که قشرهای مختلف خود را متمایز کنند و مدعی منزلت باالتری شوند در این میان طبقه برای آنمصرف فرهنگی روشی است 

تر با مشاغل فرهنگی در ارتباط است به این وسیله سعی دارد با استفاده از این توانش فرهنگی جایگاه متوسط جدید که بیش

 خود را در این میدان استحکام بخشد.

نتیجه آزمون کروسکال والیس درباره مقایسه سطوح متفاوت طبقه اجتماعی نسبت به سرمایه فرهنگی، اجتماعی و  -3جدول شماره 

 سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی

سرمایه  

 فرهنگی

سرمایه 

 اجتماعی

سطح سلیقه 

 ادبی

سطح سلیقه 

 سینمایی

سطح سلیقه 

 موسیقیایی

 19164 99894 839630 49518 889399 اسکوئر-کای

 9 9 9 9 9 درجه آزادی

 09043 09918 09000 09805 09000 اهمیت آماری
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 مقایسه میانگین سرمایه فرهنگی، سالیق ادبی و موسیقیایی به تفکیک سطوح متفاوت طبقه اجتماعی -11جدول شماره 

میانگین سرمایه  طبقه

 یفرهنگ

میانگین سطح سلیقه 

 ادبی

میانگین سطح سلیقه 

 موسیقیایی

 861919 853909 841956 18 پائین

متوسط 

 بازاری

813 818965 818963 815949 

 805986 884948 885948 15 متوسط جدید

 839918 813916 884948 91 باال

 969 مجموع
 

 به سطوح مختلف تحصیلی از آزمون کروسکال والیس استفادهبرای آزمون تفاوت سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی نسبت 

گردد میان سطح سالیق ادبی، آورده شده است. با توجه به این جدول مشخص می 88گردیده که نتایج آن در جدول شماره 

الیق ادبی، میانگین سنمرات  88سینمایی و موسیقیایی افراد با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد که در جدول شماره 

 گردد با افزایش سطحطور که مشاهده میسینمایی و موسیقیایی به تفکیک سطوح متفاوت تحصیلی آورده شده است. همان

 اند. تحصیالت میانگین نمرات سالیق نیز افزایش یافته

 التگاه اجتماعی و سطح تحصید خاستای دارنهای مصرف فرهنگی افراد تأثیر گستردهدر دیدگاه بوردیو دو عاملی که بر شیوه

دهد که نیازهای فرهنگی محصول تعلیم ی علمی نشان میمشاهده»گونه که در کتاب تمایز ذکر گردیده است: باشند. آنافراد می

قی پیوند موسیها در ادبیات و نقاشی یا های فرهنگی و ترجیحات و سلیقهی فعالیتاند که همهها ثابت کردهاند: پیمایشو تربیت

ی دیگری که باید به نکته(. 84و  89: 8939)بوردیو، « ی دوم با خاستگاه اجتماعی داردتنگاتنگی با سطح تحصیل و در درجه

تر از تری نسبت به افراد دارای مدرک دیپلم و کمی پائینآن توجه کرد این است که افراد دارای مدرک فوق دیپلم، سطح سلیقه

که بیشتر افراد دارای مدرک فوق دیپلم در مدارس این مسئله با توجه به سازوکار نظام آموزشی ایران و این آن دارند که

 گردد. باشند توجیه میهای فنی افراد میاند که مراکزی در راستای افزایش سطح مهارتای و کارودانش تحصیل نمودهوحرفهفنی
 

 نتیجه آزمون کروسکال والیس درباره مقایسه سطوح متفاوت تحصیلی نسبت به سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی -11جدول شماره 

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی 

 158731 138516 138853 اسکوئر-کای

 3 3 3 درجه آزادی

 18111 18114 18111 اهمیت آماری

 

 مقایسه میانگین سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی به تفکیک سطوح متفاوت تحصیلی -12ره جدول شما

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی سطح تحصیالت

دیپلم و 

 زیردیپلم

18 858953 851930 856900 

 853930 859960 895958 98 فوق دیپلم

 819908 814980 836951 846 رشناسیکا

کارشناسی 

 ارشد و باالتر

805 831986 805938 801986 

 969 مجموع
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 147-671، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

هر  های مختلف تحصیلی پرداختیم که دردر ادامه به بررسی تفاوت سطح سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی نسبت به رشته

آورده شده  84و  89بودیم که نتایج آن در جداول شماره  سه مورد شاهد تفاوت سطح سالیق نسبت به متغیر رشته تحصیلی

های در هر سه زمینه ادبی، سینمایی و موسیقایی افرادی که در رشته ،گرددمشاهده می 84گونه که در جدول شماره است. همان

قبالً نیز ذکر گردید در دیدگاه گونه که باشند. هماناند دارای سطح سلیقه باالتری میمربوط به هنر و معماری تحصیل نموده

 باشد. در واقع نظام آموزشی از طریقهایی که بر روی سالیق هنری افراد تأثیرگذار است تعلیم و تربیت میبوردیو یکی از عامل

د. با کنپذیر نسبت به فرهنگ مشروع کمک میی کلی و انتقالگیری طبع و قریحهها، به شکلها، و تحمیل ارزشالقای ارزش

یز باشند، این امر نهایی که به نوعی به نهادهای مشروعیت ساز کاالهای فرهنگی مربوط میتوجه به تحصیل این افراد در رشته

 باشد. در دستگاه نظری بوردیو قابل تبیین می

 
های متفاوت تحصیلی نسبت به سالیق ادبی، سینمایی و تهنتیجه آزمون کروسکال والیس درباره مقایسه رش -13جدول شماره 

 موسیقیایی

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی 

 859138 899506 839153 اسکوئر-کای

 9 9 9 درجه آزادی

 09008 09004 09000 اهمیت آماری

 
 های متفاوت تحصیلیین سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی به تفکیک رشتهمقایسه میانگ -14جدول شماره 

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی رشته تحصیلی

 888949 843936 804939 48 هنر و معماری

 814994 838956 811954 885 فنی و مهندسی

 818910 8469815 819946 16 علوم انسانی

 815930 831936 861916 85 یه علوم پا

تجربی و 

 پزشکی

48 811951 815906 818901 

 811948 858911 893943 49 هاسایر رشته

 969 مجموع
 

ویتنی جهت مقایسه سطح سلیقه ادبی، سینمایی و موسیقیایی در میان زنان و مردان استفاده -همچنین از آزمون یو مان

رای این آزمون حاکی از آن بود که میان سطح سلیقه زنان و مردان تفاوت وجود ندارد. اما داری به دست آمده بشد. سطح معنی

برای آزمون تفاوت سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی نسبت به سنین متفاوت از آزمون کروسکال والیس استفاده گردیده که 

گردد میان سطح سالیق سینمایی و موسیقیایی خص میمشده شده است. با توجه به این جدول، آور 85نتایج آن در جدول شماره 

 نسنیمیانگین سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی به تفکیک نمرات  86افراد با سن تفاوت وجود دارد که در جدول شماره 

برخوردار ترین سطح سلیقه سال از پائین 85-85گردد افراد با سن بین طور که مشاهده میمختلف آورده شده است. همان

هاپ و پاپ جدید چون هیپهایی همی این افراد به سبکتر مشخص گردید دلیل این امر عالقهباشند که با بررسی بیشمی

 دهند.ها ترجیح میسال موسیقی سنتی ایرانی را نسبت به سایر سبک 55باشد این امر در حالی است که افراد با سن باالی می
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 نتیجه آزمون کروسکال والیس درباره مقایسه سنین متفاوت نسبت به سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی -15جدول شماره 

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی 

 869104 889118 89401 اسکوئر-کای

 4 4 4 درجه آزادی

 09008 09081 09149 اهمیت آماری

 
 مقایسه میانگین سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی به تفکیک سنین متفاوت -86جدول شماره 

سطح سلیقه  سطح سلیقه ادبی سن

 سینمایی

سطح سلیقه 

 موسیقیایی

85-85 888 813903 830990 851968 

85-95 895 816908 830916 830919 

95-45 18 814919 815968 833918 

45-55 89 831939 848913 863986 

+55 88 811900 888951 840950 

 969 مجموع

 

برای آزمون تفاوت سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی نسبت به مشاغل متفاوت از آزمون کروسکال والیس استفاده گردیده که 

گردد میان سطح سالیق ادبی و سینمایی افراد ص میآورده شده است. با توجه به این جدول مشخ 81نتایج آن در جدول شماره 

میانگین سالیق ادبی، سینمایی و موسیقیایی به تفکیک نمرات  81با مشاغل مختلف، تفاوت وجود دارد که در جدول شماره 

ی مرتبط با هاگردد در هر دو زمینه ادبی و سینمایی افراد با شغلطور که مشاهده میمختلف آورده شده است. همان مشاغل

آموزش و رسانه سطح سالیق باالتری دارند که با توجه به نوع شغل این افراد و حضور در نهادهای مشروعیت بخش فرهنگ این 

 باشد.امر نیز قابل تبیین می

 الیق ادبی، سینمایی و موسیقیایینتیجه آزمون کروسکال والیس درباره مقایسه مشاغل متفاوت نسبت به س -17جدول شماره 

 سطح سلیقه موسیقیایی سطح سلیقه سینمایی سطح سلیقه ادبی 

 819580 989646 8698814 اسکوئر-کای

 88 88 88 درجه آزادی

 09010 09008 09006 اهمیت آماری

 

 سیقیایی به تفکیک مشاغل متفاوتمقایسه میانگین سالیق ادبی، سینمایی و مو -18جدول شماره 

سطح سلیقه  سطح سلیقه ادبی شغل

 سینمایی

سطح سلیقه 

 موسیقیایی

 861990 856968 851911 53 شغل آزاد

 886989 868915 898991 1 شغل تجاری

 804911 811985 881904 81 مدرس

 865930 858984 856943 95 شغل دولتی سطح پائین

شغل خصوصی سطح 

 پائین

81 861938 816984 814994 

 881996 858964 808964 88 شغل دولتی سطح باال
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 800918 801945 816951 88 شغل خصوصی سطح باال

    - نظامی-شغل امنیتی

 839950 848989 889998 1 شغل مرتبط با رسانه

 888919 818989 886965 89 شغل یدی

 810915 831939 813938 15 در حال تحصیل

 863950 801985 881939 80 دارخانه

 861968 845911 815941 90 بیکار

 946 مجموع

 

 گیری نتیجهبحث و  -5
های فرهنگِی رود، بلکه در ارتباط با فعالیتمصرف در دنیای کنونی دیگر در معنای متعارف خرید کردن به کار نمی 

کند. ای از فرآیندها مشارکت میکننده در مجموعهی آن مصرفشود، هر کنش مصرفی رخدادی است که طتری تعریف میگسترده

ی رفتارهای زندگی روزمره قرار دارد که اندیشمندان مختلفی در خصوص آن دست به تحقیقات مصرف فرهنگی نیز در زمره

رهای که قشاست برای آنیر بوردیو است. بوردیو مدعی است که مصرف فرهنگی روشی اند که یکی از این افراد پیمتنوعی زده

ی رسوم و نمادهای فرهنگی از سالیق هنری، کند که همهمختلف خود را متمایز کنند و مدعی منزلت باالتری شوند. او مطرح می

سبک لباس و عادات غذا خوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه و حتی خود زبان، منافعی را در بردارند و کارکردشان افزایش 

ی تر، بررسجتماعی است. هدف کلی او عبارت بود از در کنار هم قرار دادن طبقه و تحلیل فرهنگی، یا به عبارت دقیقتمایزات ا

انست که دی طبقاتی از طریق تحمیل فرهنگی را نوعی خشونت نمادین میی طبقاتی. بوردیو سلطهسازوکارهای فرهنگی سلطه

بر تمامی طبقات جامعه است و سازوکارهای این نوع از خشونت نمادین را از  ی خاصهای یک طبقهمبتنی بر تحمیل ارزش

 داد. طریق نظام آموزشی و جایگاه طبقاتی افراد مورد بررسی قرار می

راد در ی هنری افدر پژوهش حاضر نیز سعی بر این بوده است که روابط میان طبقه، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با سلیقه

قه توان به این موارد اشاره نمود: تاثیر طبقه بر سلیهای این تحقیق میترین یافتهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد. از عمدهبستر شه

ادبی و موسیقیایی، تأثیر سرمایه فرهنگی بر سلیقه ادبی و سینمایی، تأثیر تحصیالت فرد بر سلیقه ادبی، موسیقیایی و سینمایی، 

سالیق ادبی، موسیقیایی و سینمایی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلیقه موسیقایی، تأثیر شغل فرد بر سلیقه  تأثیر رشته تحصیلی بر

تحصیالت پدر بر سلیقه ادبی و سینمایی، تأثیر سطح تحصیالت مادر بر سلیقه سینمایی و در نهایت تأثیر ادبی و سینمایی، تأثیر 

 سن بر سطح سلیقه سینمایی و موسیقیایی. 

میان شرایط اجتماعی،  گونه اذعان نمود که با وجود تفاوت عمدهتوان اینهای حاصل از این پژوهش میجه به یافتهبا تو

ا همچنان ام ،ی اجتماعی که بوردیو نظریات خود را در آن تبیین نموده استاقتصادی و فرهنگی شهر شیراز و کشور ایران با زمینه

 چون میدانترین میراث او را ابداع مفاهیمی همتوان عمدهبوردیو در این زمینه کارآمد است و میترین نظریات بندی عمدهصورت

 های عامالن اجتماعی همچنان واجد کارایی بسیار هستند.شرایط اجتماعی و کنشواره دانست که برای تحلیل عادتو 

ًا کند و نهایتدهد، تقویت میاست، فرهنگ را انتقال می ی حاکمدر دیدگاه بوردیو نظام آموزشی، که بازتاب فرهنگ طبقه

شود. او سه منبع عمده سرمایه فرهنگی را پرورش خانوادگی، آموزش رسمی و فرهنگ شغلی موجب بازتولید همان فرهنگ می

انی سرمایه فرهنگی و کسهایی در دارندگان دانست. انباشت سرمایه فرهنگی در افراد از طریق این سه منبع سبب بروز تفاوتمی

 زیو تما ضیتبع جادیکه ا دید «یفرهنگ هیسرما»از  یعنوان نوعبه توانیرا م «قهیسل» ویاز نظر بوردشود. که فاقد آن هستند می
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 لیتحل او در که است قتیحق نیا کندیتر مرا جالب ویبورد لیتحل چهآن. کندیم ریپذرا امکان یمنزلت یهاانواع گروه نیب

 نیب یهامحدود نکرده است. رقابت یمراتببه لحاظ سلسله یسه طبقه نیا یهایژگیخود را به و هاقهیو سل یزندگ یهاسبک

ها بهجن یعالقه دارد که از برخ یاجتماع یهاآن گروه لیبه تحل شتریب ویقابل توجه است. بورد زیطبقات ن نیدرون ا یهاگروه

 یبورژواز ای دیحاکم جد یدارند. به طور خاص، طبقه یاجتماع یحرکت رو به باال در فضا ریمس کیو  ندیآیبه حساب م دیجد

 .شودیدر جامعه مطرح م یو اخالق یشناختییبایز یهایقراول تمام نوساز شیمثابه پبه دیجد

رای مشاغل فرهنگی و تحصیالت باالتر در پژوهش حاضر نیز مشاهده گردید که طبقه متوسط جدید در شهر شیراز که دا

واره فردی هایی که هم بر پیوند میان عادتفرهنگی و اتخاذ استراتژی یبا انباشت سرمایه کوشد، مینسبت به سایر طبقات است

دارند. با های اجتماعی ها مبتنی است و هم بر محاسبه آگاهانه سود سعی در بهبود جایگاه خود در میدانو شرایط میدانی آن

ها در خصوص طبقه متوسط جدید اما بسیاری تولد آن را در ایران مرتبط با اقدامات دولت رضاشاه وجود متنوع بودن دیدگاه

دانند. این طبقه که عمدتاً در ارتباط با کارمندان دولتی، روشنفکران، منظور توسعه یک ارتش نوین و یک نظام اداری کارآمد میبه

شود، سعی دارد با افزایش سرمایه فرهنگی و تحصیلی، جایگاه خود در میدان اجتماعی ن و دانشجویان تعریف میمدیران، مدرسا

گرایی و سبک زندگی ناشی از آن است. این طبقه به های طبقه متوسط جدید متأثر شدن از مصرفبهبود بخشد. یکی از ویژگی

فکری است تا از طریق آن های روشنفعاالنه در پی برقراری ارتباط با فرآوردههای اجتماعی منظور بهبود جایگاه خود در میدان

توان در مصرف کاالهای فرهنگی و هنری به فهم بهتری نسبت به شرایط اجتماعی دست پیدا کند که مصداق این جریان را می

 )در این مقاله موسیقی، سینما و ادبیات( توسط این طبقه دانست. 
 

 قیمالحظات اخال

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 است.ی حاضر تمامی اصول اخالق پژوهش رعایت شدهدر مطالعه

 حامی مالی

 .استهحاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد مرتبط با پژوهشهای هزینه

 تعارض منافع

  بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
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