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  توزيع اجتماعي الگوي مصرف
  )هاي هنري در شهر تهران بررسي سليقه(

  *محمد مهدي رحمتي
  **سجاد مرادي

  چكيده
ــه مــوازات آن تحــوالت نظــري  -تحــوالت اجتمــاعي  فرهنگــي در جوامــع معاصــر، و ب

شناسـي تبـديل      ترين موضـوعات پژوهـشي در جامعـه         شناسي، مصرف را به يكي از مهم        جامعه
رسد كه مصرف كاالهاي فرهنگي و هنري به سبب عموميت و   ميان به نظر مي   در اين   . اند  كرده

قابليت دسترسي بيشتر از اهميت خاصي در مطالعـه تمـايزات اجتمـاعي و تحـوالت فرهنگـي        
هـاي   هاي هنري در ميان اقـشار و گـروه   اين مقاله درصدد بررسي توزيع سليقه    . برخوردار باشد 

هـاي پـي يـر بورديـو و           ش مبـاني نظـري، از ديـدگاه       در بخـ  . متفاوت مردم شهر تهران اسـت     
تحقيق بـا روش پيمـايش و بـا اسـتفاده از ابـزار              . مدرن استفاده شده است     پردازان پست   نظريه
 45 تا 15 نفر از افراد 410اي در ميان  اي چند مرحله   گيري خوشه   نامه و به شيوه نمونه      پرسش

هـاي هنـري افـراد رابطـه          تحقيـق، سـليقه    هاي  طبق يافته . ساله شهر تهران انجام گرفته است     
از طرفي، نـوعي    . دهند  داري با متغيرهايي چون سن، جنسيت، قوميت و شغل نشان نمي            معني
شدن نيز در ميان الگوهـاي مـصرف كاالهـاي فرهنگـي و هنـري در                  آميختگي و التقاطي    درهم

 .جمعيت مورد مطالعه قابل مشاهده است
   هنري، سرمايه فرهنگي، خويشاوندي ساختاري، بخشي شدنهاي مصرف، سليقه :گان اصلي واژه
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  مقدمه
ترين صورت خود نيـز ارتبـاطي خـالق     ترين و نظري   شناسي علمي است كه حتي در انتزاعي        جامعه

. با واقعيت تجربي داشته و بنابراين، با موضوع مطالعه و تحليل خود ارتباطي دوسويه و متقابل دارد                
پـاي تحـوالت اجتمـاعي و       هاي اجتماعي، محتواي آن نيز پابه       گذاري بر پويش  رو، ضمن تأثير    از اين 

بندي اجتماعي و فرهنگي معاصـر از         صورت. فرهنگي معاصر دستخوش تحوالتي اساسي شده است      
 به بعد، شاهد فرايندهاي متعـددي از جملـه گـسترش و تـسريع رونـد مدرنيزاسـيون،                   1960 ةده

هـاي    هـاي اجتمـاعي، ظهـور گفتمـان         جهان  ر و انشقاق زيست   هاي همگاني، تكث    شدن رسانه   جهاني
شناسـي    تحوالت مزبور در نظريه جامعـه     . بوده است ... اجتماعي و فرهنگي متفاوت و بعضاً متضاد و       

 ةنامد، اجماعي كه مشخـص    به فروپاشي چيزي منجر شده است كه گيدنز آن را اجماع ارتدكس مي            
گرايي و تمايل بـه فروكاسـتن         ايف علوم اجتماعي، تكامل    ماهيت و وظ    ةآن وجود توافق وسيع دربار    

 ةبا فروپاشي اجماع ارتدكس، نظريـ ). 13: 1383كسل، (هاي انساني به الزامات ساختاري بود   كنش
يكـي از   . هاي روزافزون بـوده اسـت       ها و مناقشه    شناسي همزمان شاهد تكثر فزاينده و چالش        جامعه
 مفهوم طبقه اجتماعي كارايي تبييني خود را بـراي بررسـي            ها اين است كه     ترين اين مناقشه    عمده

قشربندي و تمايزهاي اجتماعي از دست داده و بنابراين جستجوي مبناي جديـدي بـراي مطالعـه                 
ايـن اسـت كـه ايـن مبنـاي          گيري همگراي نظري معاصر بـر         جهت. قشربندي امري ضروري است   

؛ اباذري  1996؛ چني، 1993 ادگل،(ت   اس - آن يعني سبك زندگي      و مفهوم همبسته   جديد، مصرف 
هاي اخير بـه نـوعي        استدالل طرفداران اين ايده اين است كه مصرف در دهه         ). 1381و چاوشيان،   

هـاي    روند اجتماعي و فرهنگي فراگير در جوامع معاصر تبديل شده است، بر حـوزه كـار و فعاليـت                  
كنـد،    اعي عصر حاضر ايفا مـي     تري در استمرار فرماسيون اجتم      توليدي پيشي جسته، نقش اساسي    

هـا، بـه      هاي سياسي عمل كرده و عالوه بـر همـه ايـن             بخش براي نظام  به مثابه عنصري مشروعيت   
هـاي     حتي گروه  -هاي اجتماعي    گروه ةتر و فراگيرتري است كه هم       شناسي مقوله جامع    لحاظ روش 
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 و تشابهات اجتماعي مبنـاي      ها   را پوشش داده و در نتيجه براي مطالعه تفاوت         -بيرون از نظام توليد   
  ).15: 1996 ؛ چني، 294-289: 1384؛ باومن، 74و 2-1: 1381باكاك، (تري است  مناسب

البته مناقشات تئوريك بر سر مصرف صرفاً ناشي از اهميت يافتن مصرف در حيات اجتماعي 
 اين ميان ترين دليل است، بلكه دو عامل ديگر نيز در  هر چند اين مهم-و اقتصادي معاصر نيست

برانگيز چرخش فرهنگي است كه به بياني بسيار دار و مناقشه  كش عامل اول بحث. اند گذار بوده اثر
دلمشغولي فزاينده نظريه اجتماعي معاصر به نقش فرايندها و «را  توان آن ساده و ابتدايي مي

: 1386تونيكس، اسليتر و (تعريف كرد » نهادهاي فرهنگي در سازماندهي و كنترل امور اقتصادي
در اين مقاله، مجال پرداخت مفصل بحث چرخش فرهنگي را نداريم و فقط به تأثيرات آن ). 283

شناسي، بر اثر چرخشي فرهنگي،  كه نظريه معاصر جامعه اول اين: پردازيم در توجه به مصرف مي
ا بر آن داللت شود بازنموده بيشتر به مطالعه بازنمودها عالقه دارد تا مطالعه آنچه كه فرض مي

كه نظريه معاصر  دوم اين.  نوعي شيوه بازنمايي استة و نتيجه آن توجه به مصرف به منزلكنند مي
ها  در نتيجه، هويت. ها و ساختارهاست پايان براي ساختن هويت معتقد است كه معني منبعي بي
ت به افراد شده نيستند كه بر اساس طبقه يا قوميت يا جنسي ديگر موجوديتي از پيش تعيين

ها  ترين ابزارهاي برساختن هويتاعطاء شوند، بلكه بايد آنها را خالقانه ايجاد كرد و يكي از مهم
اندازهاي نگريستن به  و باالخره، نظريه معاصر بر اين باور است كه چشم. اندالگوهاي مصرف

ترين  مهم. اند رغ گشتهفا... زندگي اجتماعي تكثر يافته و از تعين عواملي از قبيل طبقه و قوميت و
هاي مصرفي، از چنگال ساختارهاي از پيش  ويژه كنشهاي افراد و به داللت اين امر رهايي كنش

عامل دوم، رواج عالقه به فرايندهاي نمادين در جريان كنش ). 57-51: 1384نش، ( موجود است
اشتراوس از . ساشتراو  لوي متقابل است و اين امر مصادف است با انقالب ساختارگرايانه

ها و نمادها  براي تحليل جوامع فاقد زبان نوشتاري استفاده كرده و بر نقش نشانه«ساختارگرايي
اما ). 3: 1381باكاك، (» هاي اين جوامع تأكيد داشت اي و آئين در ساختارهاي اسطوره

توان  كنند كه مصرف را مي انديشمندان بعدي با گسترش رهيافت او به حيطه مصرف استدالل مي
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ها و نمادهاي فرهنگي است و نه  چون روندي اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفت كه شامل نشانه هم
  ).1381باكاك، ( اي كه در پي ارضاي نيازهاي زيستي استصرفاً يك روند اقتصادي منفعت گرايانه

 اين عوامل موجب توجه به مصرف به منزله موضوعي جدي در مطالعات  مجموعه
 مصرف موجب پيدايش  اما اين فقط آغاز ماجراست، زيرا پديده. ي شده استشناخت جامعه
ها را  اين ديدگاه. شناسي معاصر شده است هاي نظري رقيب و ناهمسازي در جامعه ديدگاه

گيرند كه  هايي قرار مي در يك طرف اين پيوستار تئوري. توان به صورت پيوستاري ترسيم كرد مي
پرداز  نظريه. دانند ، الگوهاي مصرف را منطبق بر فضاي طبقاتي ميبا تأكيد بر عوامل ساختاري

مدرن قرار  پردازان پست در طرف ديگر پيوستار، نظريه. ير بورديو استبرجسته اين گروه پي
هاي مادي  دانند كه در آن، بيش و پيش از جنبه گيرند كه مصرف را بيشتر امري نمادين مي مي

پردازان  اين نظريه. شوند وجود در آن كاالهايند كه مصرف ميها و نمادهاي م كاالها، نشانه
كنند كه آنچه فرد در يك  هاي زندگي استدالل مي بخشي شدن فعاليت همچنين با طرح مفهوم

اي ديگر انجام  اي با آنچه در حوزه دهد، ممكن است هيچ رابطه  خاصي از زندگي انجام مي حوزه
 . مقابل مفهوم خويشاوندي ساختاري بورديو استاين مفهوم نقطه. دهد نداشته باشد مي

برانگيزترين مسئله اگر اندكي بيشتر در اين پيوستار تأمل كنيم، نمودهايي از مناقشه
آيا . كنيم شناسي معاصر يعني دوآليسم عامليت و ساختار را در آن مشاهده مي تئوريك در جامعه

ها از اعتبار بيشتري برخوردارند؟ به   ديدگاهتوان با قاطعيت گفت كه كدام يك از اين به راستي مي
شباهت به باورهاي گمان ما، باور صرف به يكي از اين دو موضع موجود در اين دوآليسم بي

شناسي براي گريز از خطر درافتادن در دام رو معتقديم كه جامعه از اين. متافيزيكي نيست
شناختي به جز حركت از مباحث معرفتاي  گيري از واقعيت، چاره باورهاي متافيزيكي و فاصله

جايي كه پژوهشگر در  اما از آن. هاي تجربي ندارد شناسي و مبادرت به انجام پژوهش سمت هستي
آيد و آن  نياز نيست، مسئله مهم ديگري نيز پيش مي انجام كارهاي تجربي، هيچ وقت از نظريه بي

ايد به اين مسئله توجه كرد ه عبارتي، بب. توجه به فرايند رفت و برگشت امر عام و امر خاص است
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هاي موجود از اعتبار و شموليت عام برخوردارند، امر عام از دل امر خاص بيرون  چند نظريهكه هر
هاي تجربي پشتيبان آنها، متفاوت يا آن چيزي است كه  يعني زمينه اجتماعي و داده. آمده است

هاي توجه به اين مسئله طرح  ر ما، يكي از راهبه نظ. كنيم  تجربه مي- در شرايط جامعه ايران-ما
هاي  توان با مقايسه و تطبيق نظريه هاي نظري به صورت پيوستار است، زيرا مي كردن چارچوب
هاي تجربي، به كفايت تحليلي هر كدام از آنها پي برده و با جرح و تعديل آنها بر  گوناگون با داده

  .تي پيشنهاد داد هاي آ رسيهايي براي بر اساس واقعيت تجربي، چارچوب
هاي هنري و مصارف فرهنگي از اهميتي ويژه برخوردارند، زيرا  اما در حوزه مصرف، سليقه

روند و بنابراين، به ميزان فراوان  كاالهاي فرهنگي عناصري اساسي از نظام فرهنگ به شمار مي
. گي رخ داده باشندهاي كلي فرهنگ و تغييرات فرهن گيري توانند تعيين كننده برخي جهت مي

هاي همگاني، دسترسي به كاالهاي   رسانه مسئله ديگر اين است كه رشد و گسترش فزاينده
امروزه افراد قادرند به كمك اينترنت به انواع . سازد تر مي فرهنگي و هنري را روز به روز آسان

 كه افراد مدت شود اين مسئله خود باعث مي. موسيقي، فيلم و آثار ادبي دسترسي داشته باشند
رسد  در نتيجه به نظر مي. ها اختصاص دهند زمان بيشتري از اوقات فراغت خود را به اين فعاليت

هاي اقتصادي خارج شده است، از  اي است كه به ميزان زياد از تعين ضرورت كه اين عرصه، عرصه
دار اين  معنيهاي  اين رو شناسايي الگوهاي مصرف در حوزه كاالهاي فرهنگي و هنري و تفاوت

هاي گوناگون اجتماعي راهي مناسب براي مطالعه و شناخت تغييرات  الگوها در ميان اقشار و گروه
  .بيني احتمالي مسير اين تغييرات است اجتماعي و فرهنگي و پيش

  
  شناختي مباني نظري و روش

ر بررسي وبر د. توان در آثار ماكس وبر يافت شناسي به هنر را ميهاي توجه جامعه بارقه
شناسي و مذهب و تحوالت اين رابطه  گيري دنياگريزي مذهبي به تحليل رابطه حوزه زيبايي جهت

اي همسو و هماهنگ  اين رابطه، به زعم وبر، در ابتدا رابطه. شدن پرداخته استدر فرايند عقالني
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طلب بوده است، اما در جريان پيشرفت خردورزي، از يك سو وااليش يافتن اخالق مذهبي و 
هايي را در رابطه اين دو حوزه پديد  رستگاري و از سوي ديگر تكامل منطق دروني هنر، تنش

هاي مستقل  شود كه با جذب ارزش آورده است، چرا كه در اين شرايط، هنر به جهاني تبديل مي
و به عهده گرفتن رستگاري اين جهاني و فراهم آوردن آن بر مبنايي روزمره، به رقيبي نيرومند 

وبر در ادامه به اظهارنظري ابتكاري پرداخته است كه . شود راي مذهب رستگاري تبديل ميب
پرهيز انسان . پژواك نيرومند آن، بعد از هفتاد سال، در آثار بورديو به وضوح نمايان شده است

هاي اخالقي گرايش به اين نكته دارد كه قضاوت بر مبناي اخالق را به  مدرن از پذيرش قضاوت
: 1384وبر،  ( بر مبناي ذوق و سليقه تبديل كرده و بدسليقگي را جانشين نكوهيدگي كندقضاوت

هاي آن از ديگر  ها و سازه بررسي تحول و عقالني شدن موسيقي غربي و انواع دستگاه). 39-393
-با اين حال، آثار وبر در ارتباط با هنر بيشتر از منظر رابطه هنر و عقالني. هاي كار وبر است جنبه

. اند، تا اين كه به دنبال كشف روابط متقابل ميان هنر و ساخت اجتماعي باشند شدن نوشته شده
زيمل نيز به صورت پراكنده اشاراتي به هنر دارد، اما مباحث مهم او بيشتر با رابطه ميان صورت و 

نيز از آدرنو . توان ديدگاه تئوريك منسجمي از آنها استخراج كرد اند و نميمحتوا در ارتباط
ويژه موسيقي، هاي بعد به مطالعه در باب هنر، و به اي است كه در دهه هاي برجسته چهره

:   موسيقي پاپ مطرح كرده استة مشخص را دربار پرداخته و در يكي از مقاالت خود سه گزاره
كند و به صورت عامل  سپاري منفعالنه را ترويج مي موسيقي پاپ هنجارين شده است، گوش

  ).225-222: 1386ري، استو. (كند خش اجتماعي عمل ميبتحكيم
شناختي در ارتباط با ذوق و سليقه اما بعد از جنگ جهاني دوم، شاهد رواج مطالعات جامعه

اي پژوهشي در اين  ير بورديو از متفكران تأثيرگذاري است كه آثارش به برنامهپي. هنري هستيم
 و انواع سرمايه، در واقع دستور كار مطالعه در 1واره اند و با وضع مفاهيم عادت عرصه تبديل شده

  ).1381،1984،1992بورديو، (اين عرصه را تهيه كرده است

                                                 
1 .habitus 
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-شناسي كانتي است كه مدعي وجود نوعي زيبايييكي از اهداف عمده بورديو، نقد زيبايي

ها و پرستش،   جمشيدي؛302: 1381فكوهي،(شناسي ناب و متنزع از حيات اجتماعي است 
توانند احكامي  از ديد كانت، همه موجودات معقول صرفاً به اعتبار معقول بودنشان مي). 6: 1386
يابند و اين لذت   دست مي1آنها در مواجهه با يك شيء به لذت. شناختي صادر كنندزيبايي

اي را  خواهد تحليل ساختاري يا رابطه اما بورديو كه مي). 143: 1383اسكروتن، (بالواسطه است 
گرا كند، به تبيين رابطه ذائقه زيبايي شناختي و زمينه اجتماعي آن  انشين خوانش ذاتج

اند كه از جايگاه  هايي هايي ذاتي بلكه تفاوت هاي ذوقي افراد، نه تفاوت از ديد او، تفاوت. پردازد مي
-يهاي هنري و زيباي به عبارتي، بين جايگاه اجتماعي و سليقه. اند اجتماعي آنها ناشي شده

در نتيجه، سليقه نه انتخابي ذاتي، بلكه حاصل . اي مستقيم وجود دارد شناختي افراد رابطه
: 1381؛ فكوهي، 29: 1381بورديو،(هاي افراد است  واره انعكاس يافتن ساختارهاي حاكم در عادت

هم ... اند بندي هايي است كه به شكل عيني قابل طبقه اصل مولد قضاوت«واره كه  عادت). 302
كند و هم يك ساختار   است كه كردارها و ادراك آنها را سازماندهي مي2دهندهك ساختار ساختي

اما ). 170: 1984بورديو،  (شود كه به وسيله نيروهاي اجتماعي توليد مي»  است3يافتهساخت
اد در اند كه افر گيرند بلكه وابسته به ميزاني از انواع سرمايه هاي افراد در خأل شكل نمي وارهعادت

كند، فضايي كه عرصه رقابت  بورديو جامعه را به چونان فضاي اجتماعي بازنمايي مي. اختيار دارند
اي از روابط عيني وجود دارد كه  در درون اين فضا شبكه يا منظومه. پايان است و كشمكشي بي

 درون اين رقابت بر سر دسترسي به منابع ارزشمندي است كه در. نامد  مي4بورديو آنها را ميدان
توزيع عامالن ). 136: 1385جنكينز، (اند  ميدان وجود دارد و اين منابع در واقع اشكال سرمايه

هاي اقتصادي و  ها و طبقات گوناگون بر اساس حجم و تركيب انواع سرمايه اجتماعي در گروه
گيرد  ميهايي شكل  بر اين اساس، در ميان افراد تقابل. گيرد فرهنگي تحت تملك آنها صورت مي

                                                 
1 .Pleasure 
2 .Structuring structure 
3 .Structured Structure 
4 . Field 
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هاي متفاوت، از جمله در  هاي آنها در حوزه گيري هايي در ساليق و موضع كه منجر به بروز تفاوت
فرمول خويشاوندي ساختاري بورديو در واقع تحليل رابطه . شود شناسي، مي حوزه هنر و زيبايي

تماعي، هاست، يعني رابطه ميان شبكه روابط اج گيري ميان جايگاه اجتماعي، امكانات و موضع
دهند  هاي متنوع رفتاري صورت مي هايي كه افراد در عرصه هاي ذوقي و انتخاب عادت واره

ها بر مبناي تمايزات طبقاتي،  تأكيد بر وجود سلسله مراتب عمومي سليقه). 32، 1381بورديو، (
موجوديت اجتماعي «بر اين مبنا، . هاي هنري است عصاره ديدگاه بورديو در رابطه با سليقه

 آن   و در قاعده1هاي خوب اي است كه در هرم آن نخبگان با ذائقه هاي فرهنگي استوانه ائقهذ
ترين داللت  مهم). 35، 1384فاضلي،(» گيرند پسند قرار مي هاي عامه طبقات فرودست با سليقه

ي  بندي و طبقه ديدگاه بورديو اين است كه عاملي كه نحوه مصرف افراد را ساختار ميدهد، گروه
 طبقاتي افراد تقليل يافته و احتمال اين كه  اي از پيشنه رو، عنصر انتخاب به نتيجه از اين. هاستآن

هاي خود، كااليي را  واره اي از محصوالت متناسب با عادت شدهي ادراك افراد بيرون از دامنه
  ).48، 2006پترسون،  (انتخاب كنند بسيار اندك است

هاي آنها و به تبع آن،  قي افراد را تابعي از ميزان سرمايههاي ذو ها و انتخاب بورديو سليقه
- مقابل ديدگاه بورديو، ديدگاه پست نقطه. داند جايگاه آنها در فضاي سلسله مراتب طبقاتي مي

شوند كه با  كنندگان افرادي تصور ميمدرنيستي، اساساً مصرفدر ديدگاه پست. مدرنيستي است
ا براي خود خلق و شند يك عقيده، هويت يا سبك زندگي ركو انتخاب و مصرف كاالي خاصي مي

داند،  مدرن نميآنتوني گيدنز با آنكه خود را متفكري پست). 24، 2005كمپبل، (داري كنند  نگه
بهتر از هر كس ديگري به تنقيح تئوريك اين مسئله پرداخته است كه افراد با مصرف انواع 

زمان  هم«گرايي را گيدنز مصرف. آيند  از هويت بر ميمعيني از كاالها درصدد ايجاد يا حفظ حسي
هايي كه از تكثر اجتماعات،  گيرد، بحران هاي هويت در نظر مي دليل و پاسخي شفابخش به بحران

  ).373: 2004ترفتمن، ( اند  پسا سنتي نشأت گرفتهةها و دانش در جامع ارزش

                                                 
1 .good taste 
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هاي مندرج در   و بازتفسير پيام بر توانايي و مهارت افراد در رمزگشايي2و فدرستون1فيسك
كننده در به اعتقاد آنها، عضويت افراد درمقام مصرف. كنند كاالها و تغيير معاني آنها تأكيد مي

كنند و نيز  وگو ميهاي اجتماعي متعددي كه با ديگر اعضاي آنها درباره معاني كاالها گفت شبكه
هاي جديد  هويت... ژاد، سن و سال وهاي اجتماعي در طول خطوط جنسيت، ن جهانتكثير زيست

ها تبديل  و متمايزي را طرح كرده است و الگوهاي مصرف به ابزار اساسي برساختن اين هويت
كنندگان در آفرينش تصور و تصاوير نويني از  مصرفةاين فرايند مستلزم نقش خالقان. اند شده

 از جمله - كاالها و تجارب امنه پرد خويشتن خويش است، آفرينشي كه با آزادي گزينش از گستره
كوهن ( آورد هاي افراد را از قوه به فعل درمي كاالهاي فرهنگي و هنري بروز يافته و آزادي

  )154: 1385؛ دان، 178-9: 2005؛ اسليتر، 324-5: 2007وكندي، 
بودريار نيز معتقد است كه مصرف به فرايند پويايي تبديل شده است كه متضمن ايجاد 

كننده هميشه به صورتي فعال حسي از هويت را مصرف. ت فردي و جمعي استاحساس هوي
جايي كه حس هويت ديگر به واسطه عضويت فرد در يك طبقه  كند و از آن براي خود خلق مي

ناپذير براي  شود، مصرف به فرايندي اجتناب اقتصادي يا گروه منزلت اجتماعي به او اعطا نمي
البته از نظر بودريار، مصرف با كميت كاالها يا . شود يل ميبرساختن يا بيان حس هويت تبد

هاست و يك كاال  شود، بلكه مصرف، عمل سيستماتيك دستكاري نشانه ارضاي نيازها تعريف نمي
طلبد كه تحليل  براي تبديل شدن به ابژه مصرف بايد تبديل به نشانه شود و اين مسئله مي

 كاال 5اي  آن با تحليلي از ارزش نشانه4اي زش مبادله و ار3ماركس از كاال بر حسب ارزش مصرفي
: 1381؛ باكاك، 227: 2006؛ اسكات، 21: 1998؛ پوستر، 149: 1992باكاك، (تكميل شود

هاي جمعي است و بديهي است كه  ترين نقش از آن رسانه ترين و اصلي در اين فرايند مهم). 101

                                                 
1 .Fisk 
2 .Featherstone 
3 .use Value 
4 .exchange Value 
5 .Sign Value 
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ري زيادشان، كه خود حاصل گسترش پذي كاال و محصوالت هنري و فرهنگي به علت دسترس
  .هاي همگاني است، در قياس با ساير كاالهاي مصرفي از اهميت بيشتري برخوردارند رسانه

 نيز در  بحث مصرف بر پيدايش نوعي حساسيت پست مدرنيستي 1اسكات لش و جان اوري
 و تحرك سازماني نيز نتيجه شتاب سازماني اقتصادي است و بي كنند كه معلول بي تأكيد مي

المللي  در سطوح ملي و بين...) اجناس، سرمايه و(ها  و ابژه..) ها و مهاجرين، توريست(ها  سوژه
گسلد و زمان و فضا را فشرده   زمان روابط اجتماعي را از هم مي اين شتاب و تحرك كه هم. است
 فرهنگي مستقر آورد كه در آن بسياري از امور سازماني ديگري را در فرهنگ پديد مي كند، بي مي

سازماني متكي شدن اقتصاد بر  هاي مهم بي يكي از پيامد. شوند دستخوش دگرگوني بنيادين مي
و هم ) كاالي اطالعاتي(هاست، نمادهايي كه هم نمادهاي شناختي  انتشار نمادها و نشانه

ات اين اما به مواز. گيرند را در برمي) اي محصوالت رسانه(هاي ذوقي و زيبايي شناختي  نشانه
  كند كه به شدت بازانديشانه است و اين بازانديشي در حيطه فرايند سوژگي جديدي نيز ظهور مي
لش و ( .ها و خدمات در تكوين و تفسير هويت فردي است زيباشناسي به معناي مصرف كاال

  ).87: 1384؛ نش، 56-31: 1994؛ 289 -286: 1987اوري، 
قرائت راديكال : شود و قرائت از مصرف ديده ميهاي پست مدرنيستي د در كل، در ديدگاه

هاي اجتماعي، اضمحالل مرزهاي ميان فرهنگ واال و پست  كه بر حذف شدن مرزهاي ميان گروه
 تأكيد -اي  به ويژه مصرف محصوالت هنري و رسانه-و در نتيجه التقاطي شدن الگوهاي مصرف

هاي اقتصادي در تعين بخشيدن به  گرايانه كه معتقد است نقش نابرابري دارد و قرائت واقع
اما هر دو قرائت بر انتخاب آزادانه و ). 53: 1382فاضلي، ( هاي نمادين كاهش يافته است نابرابري

ها از قيد عوامل ساختاري و  دلبخواهي الگوهاي مصرف از طرف كنشگران و رهايي اين انتخاب
ي در ارتباط با محصوالت هنري و روشن است كه اين آزاد. جايگاه طبقاتي افراد اصرار دارند

  .فرهنگي مصداق بيشتري دارد

                                                 
1 . Lash & urry 
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هاي هنري و مصارف فرهنگي تأثير عواملي چون طبقه،   سليقه مدرني در بررسيديدگاه پست
در . كند  افراد تأكيد مي هاي جمعي و تجارب زيسته را رد كرده و بر نقش رسانه... قوميت، شغل و

هاي تحت تملك  رديو اولويت را به جايگاه اجتماعي افراد، ميزان سرمايه بو مقابل، ديدگاه ساختارگرايانه
بنابراين، به شكل سلبي و ايجابي متغيرهاي . دهد هاي گوناگون مي هاي آنها در حوزه واره آنها و عادت

سن، جنسيت، وضعيت تأهل، قوميت، نوع شغل، ميزان : ايم زير را از اين دو ديدگاه استخراج كرده
ها، ميزان سرمايه اقتصادي، ميزان سرمايه فرهنگي، ميزان دينداري و سطح مخالفت  ز رسانهاستفاده ا
  :مدل نظري تحقيق نيز در شكل زير قابل مشاهده است. فرهنگي

  

 ميزان سرمايه اقتصادي
 ميزان سرمايه فرهنگي

 نوع شغل

  سن
 جنسيت

  وضعيت تأهل
  قوميت

 

ميزان استفاده 
  رسانه از

سطح  داري ميزان دين
 هاي هنري سليقه  مخالفت فرهنگي
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  هاي تحقيق فرضيه
هاي هنري افراد تابعي از جايگاه اجتماعي آنها بوده و  فرضيه اصلي اين مقاله اين است كه سليقه

هاي فرعي نيز براي هر كدام از  فرضيه. اند طبق بر فضاي سلسله مراتب طبقاتيبنابراين من
اند كه  هاي آن قابل طرح متغيرهاي مستقل به صورت جداگانه در رابطه با متغير وابسته و مولفه

  .ايمبراي پرهيز از طوالني شدن مطلب آنها را عرضه نكرده
  

  شناسي روش
  سازيتعريف  مفاهيم و مقياس

سليقه هنري عبارت است از . هاي هنري درنظر گرفته شده است وابسته اين تحقيق سليقهمتغير 
و داراي سه بعد ) 81: 1381چاوشيان، (ارجحيت يا گرايش به اقالم خاصي از محصوالت هنري 

  :براي بررسي سليقه ادبي دو پرسش مطرح شده است. سليقه ادبي، سينمايي و موسيقيايي است
سوال ). سه مورد به ترتيب اولويت(تر عالقه داريد  هاي زير بيش اع كتاببه كدام يك از انو

ها،  اند، شامل شعر، سفرنامه ها در ده مقوله گنجانده شده به صورت بسته مطرح شده و پاسخ
و . هاي عاشقانه و رمان كالسيك جنايي، مذهبي، علمي، فلسفي، داستان-تاريخي، سياسي، پليسي

  .هاي محبوب خود را به ترتيب اولويت نام ببريد كتابسه عنوان از : پرسش دوم
هاي  به كدام يك از انواع فيلم: براي سليقه سينمايي نيز دو پرسش مشابه طرح شده است

ها از قبل در دوازده مقوله شامل  و پاسخ) سه مورد به ترتيب اولويت (زير بيشتر عالقه داريد
- خيلي، ملودرام، موزيكال، مستند، سياسي  ت-پليسي، وسترن، اكشن، وحشتناك، طنز، علمي 

هاي محبوب خود  سه مورد از فيلم: و سوال دوم. اند بندي شده اجتماعي، تاريخي و معناگرا طبقه
  .را به ترتيب اولويت نام ببريد

اگر يكي از دوستان : هاي موسيقيايي نيز دو پرسش مطرح شده است براي بررسي سليقه
دهيد آلبوم كدام  ر يك خواننده را به شما هديه بدهد، ترجيح ميآثا   شما بخواهد آلبومي از
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را به ) داخلي يا خارجي (سه نفر از خوانندگان مورد عالقه خود: خواننده باشد؟ و سوال دوم
هاي گردآوري شده در هشت مقوله شامل خوانندگان موسيقي  پاسخ. ترتيب اولويت نام ببريد

 كوچه بازاري، پاپ داخلي، پاپ لوس آنجلسي، خارجي و سنتي ايران، كالسيك ايراني، مذهبي،
  .اند بندي شده تركيبي دسته

ها،  بعد از گردآوري پرسشنامه) سليقه ادبي، سينمايي و موسيقيايي(در هر سه مورد 
تعدادي از آنها به صورت تصادفي انتخاب و از تعدادي از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي 

هاي هنري، ارزش فكري و محتوي و ميزان   ميزان ارزش، ظرافت و زيباييخواسته شد تا بر اساس
ها بين   دامنه نمرات براي هر كدام از معرف1. به آنها نمره بدهند3 تا 1ماندگاري در عرصه هنر از 

گرايانه تقسيم  مايه و نخبه  به دست آمده و در سه مقوله سليقه هنري عاميانه، ميان9 تا 3
 حاصل شده و 27 تا 9 جمع هر سه معرف دامنه كل نمرات سليقه هنري بين سپس، با. اند شده

  .بندي گرديده است  مجدداً در سه مقوله فوق طبقه
  

  متغيرهاي مستقل
اي مانند سن جنسيت وضعيت تأهل، متغيرهاي زير بررسي قرار  افزون بر متغيرهاي زمينه

 .اند شده

متغير اسمي با پنج مقوله . ا تعلق داردهاي قومي كه فرد اصالتاً به آنه  گروه:قوميت -
 .فارس، كرد، آذري، لر و ساير اقوام

                                                 
ئات عملي تحقيق و عدم امكان اول اقتضا: ها به دو سبب بوده است انتخاب دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي براي كدگذاري مقوله.1

استفاده از نظرات مردم عادي در مقام داور، زيرا اين امر خود مستلزم انجام تحقيقي مستقل بود و در كنار آن دسترسي به دانشجويان اين 
توان ه بر مبناي آن ميهاي دانشگاه عالمه طباطبايي در مناطق گوناگون شهر تهران است كدليل دوم پراكندگي جغرافيايي دانشكده. دانشگاه

  . باشند- شهر تهران–توانند نمونه گوياتري از جامعه آماري تحقيق مدعي شد كه دانشجويان اين دانشگاه مي
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وقت در آن مشغول به كار  اي كه فرد به صورت مستمر يا پاره  كار يا پيشه:نوع شغل -
 توليدي، تجاري،  متغير اسمي با چهار مقوله. كند است و از درآمد حاصل از آن امرار معاش مي

 ...)دار، محصالن، افراد بيكار و هزنان خان( خدماتي و ساير

. واسطه قابليت تبديل به پول را دارند هايي كه بي مجموع دارايي: سرمايه اقتصادي -
سرمايه اقتصادي با چهار معرف درآمد، منزل مسكوني، اتومبيل و مخارج ماهيانه به صورت 

 .اي با سه مقوله پايين، متوسط و باال سنجيده شده است رتبه

اي معين آنها  اي كه جامعه  درجه تبحر فرد در كردارهاي فرهنگي:گيسرمايه فرهن -
، )خصائل ديرپاي فكري و جسمي(دهد و داراي سه بعد تجسم يافته  را مشروع تشخيص مي

. است) آموزشي تحصيالت و مدارك(و نهادي شده ) مالكيت كاالهاي فرهنگي(عينيت يافته 
  . باالاي با سه مقوله پايين، متوسط و متغير رتبه

هاي  ارتباط كه به منظور رساندن پيام به پيام گيرندگان  شكل: هاي جمعي رسانه -
جا راديو ايران، تلويزيون ايران، مطبوعات، راديو خارجي،  اند و در اين ريزي شده انبوه طرح

اي سنجيده شده و  اين متغير در سطح رتبه. شود اي و اينترنت را شامل مي تلويزيون ماهواره
  .باشد سه مقوله پايين، متوسط و باال ميداراي 
ها و  وضعيتي كه در آن، فرد با ناديده انگاشتن ارزش: سطح مخالفت فرهنگي -

اين ). 51: 1384رحمتي، (خيزد  ها برمي هنجارهاي رسمي حاكم بر جامعه به مقابله  با آن ارزش
الت حكومت در امور متغير نيز با چهار معرف نگرش به سانسور، پوشش، اعتقادات افراد و دخ

  .روزمره سنجيده شده و در سطح ترتيبي به سه مقوله پايين، متوسط و باال تقسيم شده است
اي و براي  گيري از روش اعتبار صوري و سازه براي ارزيابي ميزان اعتبار يا روايي ابزار اندازه

آزمون م دادن پيش  بعد از انجا-  در متغيرهاي مستقل-سنجش ميزان اعتماد يا پايايي مقياس 
 بوده 7/0ها بيش از   مقياسةميزان آلفاي كرونباخ براي هم. آلفاي كرونباخ استفاده شده است از 

اما براي بررسي پايايي متغير وابسته و . هاست  ميزان باالي پايايي مقياس دهنده است كه نشان
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هاي   ترتيب كه انتخابايم، بدين هاي آن از روش رايج در تحليل محتوا استفاده نموده معرف
اند و ضريب پايايي بر اساس نسبت توافق ميان  پاسخگويان را تعدادي داور كدگذاري كرده

 و گوياي 7/0نسبت توافق ميان داوران نيز در همه موارد باالي . كدگذاران محاسبه شده است
  .ميزان باالي پايايي است

حجم نمونه با  . اند  سال ساكن شهر تهران تشكيل داده45 تا 15جامعه آماري را همه افراد 
 نفر 410 نفر به دست آمد، اما براي حصول اطمينان بيشتر به 384استفاده از فرمول كوكران

. اند اي انتخاب شده اي چند مرحله گيري خوشه ي نمونه پاسخگويان به شيوه. افزايش يافته است
. نامه صورت گرفته است اي پيمايشي است كه با استفاده از ابزار پرسش حاضر مطالعهتحقيق

جداول يك (و در دو سطح توصيفي  1اس.اس.پي.اسها با استفاده از نرم افزار  تجزيه و تحليل داده
صورت ...) دو، گاما و هاي كي جداول دو بعدي، آزمون(و استنباطي ) هاي مركزي بعدي و شاخص

  .استپذيرفته 

 
 ها توصيف و تحليل داده .1
 )سيماي پاسخگويان بر اساس متغيرهاي تحقيق (ها توصيف داده -

 هاي هنري توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس نوع سليقه. 1جدول 
  درصد  فراواني  هامقوله  متغير  درصد  فراواني  هامقوله  متغير درصد  فراواني  هامقوله  متغير

  13.4  55  پليسي  17.8  73  شعر
سفرنامه 

  ها
  10  41  وسترن  3.2  13

موسيقي 
سنتي 
  ايران

41  10  

  14.2  58  اكشن  11.5  47  تاريخي
  6.9  27  وحشتناك  4.4  18  سياسي

كالسيك 
  ايراني

14  3.4  

پليسي  
  جنايي

  2.7  11  مذهبي  9.0  37  طنز  10  41

 –علمي   5.4  22  مذهبي
  تخيلي

22  5.4  

نوع 
سليقه 
  ادبي

  6.1  25  علمي

ع نو
سليقه 
  سينمايي

  10.2  42  ملودرام

نوع 
سليقه 
  موسيقايي

كوچه 
  بازاري

38  9.3  

                                                 
1 . spss 
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  4.7  19  موزيكال  4.6  19  فلسفي
  4.2  17  مستند  20.2  83

پاپ 
  داخلي

92  22.4  
- داستان
هاي 
  عاشقانه

 –سياسي     
  اجتماعي

پاپ   7.6  31
لوس 
  آنجلسي

79  19.3  

رمان   5.1  21  خارجي  7.8  32  تاريخي    
  27.8  114  تركيبي  7.1  29  معناگرا  16.8  69  كالسيك
  100  410  مجموع  100  410  مجموع  100  410  مجموع

 
شناسي گذشت، متغير وابسته تحقيق ابتدا در سطح اسمي و آنگونه كه در بخش روش

-تايج توصيفي سطح اسمي را نشان مي ن1جدول . سپس در سطح ترتيبي سنجيده شده است

هاي عاشقانه با دهند، به لحاظ ساليق ادبي، داستانهاي جدول نشان ميآنگونه كه داده. دهد
هاي اول تا  درصد در رده16.8درصد و رمان كالسيك با 17.8 درصد، كتاب هاي شعر با 20/2

 درصد و 4/4 درصد، 2/3هاي سياسي و فلسفي به ترتيب با ها و كتابسوم قرار دارند و سفرنامه
 درصد و پليسي با 14/2هاي اكشن با فيلم. اندها قرار گرفتهترين جايگاه درصد در پايين4/6

هاي ملودرام قرار دارند هاي سينمايي پاسخگويانند و بعد از آنها، فيلم درصد در صدر سليقه13/4
 2/4ژانرهاي مستند و موزيكال نيز با . اند درصد از پاسخگويان آنها را انتخاب كرده10/2كه 

به لحاظ سليقه موسيقايي نيز موسيقي تركيبي . ها قرار دارند درصد در آخرين رتبه7/4درصد و 
الزم به ذكر است كه دامنه اين مقوله . هاي پاسخگويان بوده است درصد در صدر انتخاب8/27با 

 آنجلسي تا تركيب موسيقي كوچه بازاري و خارجياز تركيب موسيقي سنتي ايراني و پاپ لوس
 درصد 3/19 و 4/22آنجلسي به ترتيب با انواع موسيقي پاپ داخلي و پاپ لوس. در نوسان است

 درصد و 7/2ها نيز متعلق به موسيقي مذهبي با هاي بعدي قرار دارند و كمترين انتخابدر رده
نتايج توصيفي متغير وابسته در سطح سنجش ترتيبي .  درصد بوده است4/3كالسيك ايراني با 

  .  نشان داده شده است2ول در جد
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هاي هنريتوزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح سليقه. 2جدول   
  درصد  فراواني  هامقوله  متغير  درصد  فراواني  هامقوله  متغير

  32.7  134  عاميانه  34.4  141  عاميانه
  43.9  180  مايهميان  48.3  198  مايهميان

  23.4  96  نخبه گرايانه  17.3  71  به گرايانهنخ

سطح سليقه 
  ادبي

  100  410  مجموع

سطح 
سليقه 
  موسيقايي

  100  410  مجموع
  30.1  124  عاميانه  33.7  138  عاميانه

  49.3  202  مايهميان  50.5  207  مايهميان
  20.5  84  نخبه گرايانه  15.8  65  نخبه گرايانه

سطح سليقه 
  سينمايي

  100  410  مجموع

سطح 
  سليقه

  100  410  مجموع

 
 درصد 3/17مايه و  درصد ميان3/48 درصد از پاسخگويان عاميانه، 4/34ح سليقه ادبي سط

 درصد و 5/50 درصد، 7/33اين ارقام براي سليقه سينمايي به ترتيب . گرايانه بوده استنخبه
توزيع . اند درصد بوده4/23 درصد و 9/43 درصد، 7/32 درصد و براي سليقه موسيقايي 8/15

 نيز كه با جمع سه بعد سليقه ادبي، سينمايي و موسيقايي حاصل شده است، سطح سليقه هنري
  .گرايانه درصد نخبه5/20مايه و  درصد ميان3/49 درصد عاميانه، 1/30: بدين قرار مي باشد
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغيرهاي مستقل. 3جدول   
  درصد  يفراوان  هامقوله  متغير  درصد  فراواني  هامقوله  متغير

  2/52  214  زن  4/54  223  فارس
  47.8  196  مرد  3.9  16  كرد
  18.5  76  آذري

  جنسيت

  100  410  مجموع
  46.1  189  مجرد  7.3  30  لر

  53.9  221  متاهل  15.9  65  ساير اقوام

  قوميت

  100  410  مجموع

  وضعيت تاهل

  100  410  مجموع
  19.6  80  پائين  29.7  122  پائين
  67.5  277  متوسط  47.1  193  متوسط
  12.9  53  باال  23.2  95  باال

ميزان 
سرمايه 
  اقتصادي

  100  410  مجموع

ه ميزان سرماي
  فرهنگي

  100  410  مجموع
  21.7  88  پائين  11.8  47  پائين
  52.3  212  متوسط  54  216  متوسط
  25.9  105  باال  34.2  137  باال

سطح 
مخالفت 
  فرهنگي

  100  400  مجموع

  ميزان دينداري

  100  410  مجموع
  5.4  22  توليدي  30.2  124  پائين
  12.1  49  تجاري  45.9  188  متوسط
  33.4  136  خدماتي  23.9  98  باال

  49.1  200  ساير

ميزان 
استفاده از 
  رسانه ها

  100  410  مجموع

  نوع شغل

  100  407  مجموع

 
ه و شاخص سطح سنجش متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل، نوع شغل و قوميت اسمي بود

مركزي متناسب با آنها نماست كه براي هر كدام از متغيرهاي مذكور، در جدول قابل مشاهده 
 فرهنگي، ميزان استفاده از نما و ميانه متغيرهاي ميزان سرمايه اقتصادي، ميزان سرمايه. است
نما، ميانه و . ها، ميزان دينداري و سطح مخالفت فرهنگي، همگي متوسط بوده استرسانه

سرمايه اقتصادي با چهار معرف .  سال بوده است6/29 و 30، 29ميانگين سن افراد به ترتيب 
هاي مركزي آنها درآمد، اتومبيل، منزل مسكوني و مخارج ماهيانه سنجيده شده است كه شاخص

 ميليون تومان و 250 ميليون تومان، 13 هزار تومان، 600: نما. به ترتيب به قرار زير بوده است
 هزار 450 ميليون تومان و 470 ميليون تومان، 5/12 هزار تومان، 450: هزار تومان، ميانه 200

  . هزار تومان325 ميليون تومان و 385 ميليون تومان، 8/11 هزار تومان، 477: تومان و ميانگين
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  هاتحليل داده
هاي هنري با متغيرهاي مستقلرابطه نوع سليقه. 4جدول   

  ابستهمتغير و
  نوع سليقه موسيقايي  نوع سليقه سينمايي  نوع سليقه ادبي

متغيرهاي 
  مستقل

سطح معني   مقدار كي دو
  داري

سطح معني   مقدار كي دو
  داري

سطح معني   مقدار كي دو
  داري

  252/0  5.532  0.096  7.874  0.172  12.072  سن
  0.010  2.123  0.026  2.187  0.829  16.805  جنسيت

  0.275  13.250  0.143  17.008  0.261  20.507  وضعيت تاهل
  0.514  8.051  0.189  10.111  0.318  6.057  قوميت
  0.05  4.548  0.151  3.088  0.068  16.449  نوع شغل

ميزان استفاده از 
  رسانه ها

22.081  0.006  17.631  0.108  17.029  0.09  

ميزان سرمايه 
  اقتصادي

14.058  0.076  5.080  0.008  21.502  0.501  

ميزان سرمايه 
  فرهنگي

26.147  0.002  24.006  0.004  2.081  0.000  

  0.016  5.452  0.174  6.085  0.264  8.506  ميزان دينداري
سطح مخالفت 

  فرهنگي
13.570  0.058  7.052  0.265  8.011  0.09  

 
با توجه به اسمي بودن سطح سنجش متغير وابسته در اين مقوله بندي، براي همه متغيرها 

ها و ميزان رابطه نوع سليقه ادبي با ميزان استفاده از رسانه. از آزمون كي دو استفاده شده است
 كه براي پرهيز از طوالني شدن مقاله از –جداول تقاطعي . دار بوده استسرمايه فرهنگي معني

ها به ميزان زياد دهند كه در ميان افرادي كه از رسانه  نشان مي–ايم ارائه آنها خودداري كرده
دارندگان سرمايه فرهنگي باال . هاي علمي و فلسفي بيشتر استبه كتابكنند، عالقه استفاده مي

هاي دهند و گرايش به داستان هاي كالسيك عالقه بيشتري نشان ميهاي تاريخي و رمانبه كتاب
هاي پليسي در ميان افرادي كه ميزان سرمايه فرهنگي آنها پايين است، بيشتر به عاشقانه و رمان

دهند كه زنان بيشتر به باط با سليقه سينمايي، جداول تقاطعي نشان ميدر ارت. خوردچشم مي
هاي معناگرا و مستند و افرادي كه هاي باال به فيلمهاي ملودرام و طنز، دارندگان سرمايهفيلم
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. هاي پليسي و اكشن عالقه دارندمنديشان از سرمايه اقتصادي پايين است به فيلمميزان بهره
هاي پژوهش درخصوص سليقه  يافته. دار نبوده استا نيز به لحاظ آماري معنيرابطه ساير متغيره

افرادي . هاي پاپ داخلي بيشتر از مردان است اند كه اقبال زنان به آهنگموسيقايي حاكي از آن
دهند و  كه سرمايه فرهنگي بااليي دارند موسيقي سنتي ايران و موسيقي خارجي گوش مي

چه بازاري در ميان كساني كه سرمايه فرهنگي اندك دارند، نمايان مندي به موسيقي كو عالقه
شان باالست و  موسيقي مذهبي و سنتي ايران مورد عالقه افرادي است كه ميزان دينداري. است

. آنجلسي همخواني داردمندي به موسيقي خارجي و پاپ لوس سطح مخالفت فرهنگي باال با عالقه
  .داري آماري است عنيرابطه ساير متغيرها نيز فاقد م

 
رابطه سطح سليقه هاي هنري با متغيرهاي مستقل. 5جدول   

متغيرهاي   سطح سليقه موسيقايي  سطح سليقه ادبي
آزمون آماري و   مستقل

  مقدار آن
سطح 
معني 
  داري

آزمون آماري و مقدار   آماره مناسب و مقدار آن
  آن

سطح 
معني 
  داري

آماره مناسب و 
  مقدار آن

كندال   0.479  -0.037  گاما  c  0.143كندال تاو   0.013  0.365  گاما  سن
  cتاو 

0.098-  

كي   جنسيت
  دو

0.617  0.118  V0.228  7.753  كي دو  0.321   كرامر  V 
  كرامر

0.276  

وضعيت 
  تاهل

كي 
  دو

2.083  0.571  v0.724  12.177  كي دو  0.098  كرامر  V 
  كرامر

0.163  

كي   قوميت
  دو

5.253  0.763  v0.355  3.338  كي دو  0.060  كرامر  V 
  كرامر

0.081  

كي   نوع شغل
  دو

0.989  0.205  v0.589  1.585  كي دو  0.198  كرامر  V 
  كرامر

0.156  

ميزان 
استفاده از 
  رسانه ها

كندال   0.031  0.117  گاما  -b 0.051كندال تاو   0.413  -0.731  گاما
  bتاو 

0.308  

ميزان 
سرمايه 
  اقتصادي

كندال   0.258  -0.095  گاما  b  0.639كندال تاو   0.001  0.675  گاما
  bتاو 

0.385  

ميزان 
سرمايه 
  فرهنگي

كندال   0.000  0.192  گاما  b  0.741كندال تاو   0.000  0.758  گاما
  bتاو 

0.699  
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ميزان 
  دينداري

كندال   0.008  0.654  گاما  b  0.100كندال تاو   0.098  0.223  گاما
  bتاو 

0.222  

سطح 
مخالفت 
  فرهنگي

كندال   0.04  0.279  گاما  b  0.212كندال تاو   0.009  0.609  گاما
  bتاو 

0.319  

متغيرهاي   سطح سليقه هنري  سطح سليقه سينمايي
آزمون آماري و مقدار   مستقل

  آن
سطح 
معني 
  داري

آماره مناسب و 
  مقدار آن

آزمون آماري و 
  مقدار آن

سطح 
معني 
  داري

  آماره مناسب و مقدار آن

كندال   0.617  -0.289  گاما  سن
  cتاو 

كندال تاو   0.38  0.521  گاما  -0.111
c  

0.093  

كي   0.202  كرامرv  0.543  0.859  كي دو  جنسيت
  دو

1.223  0.108  v0.417  كرامر  

وضعيت 
  تاهل

كي   0.217  كرامرv  0.004  12.091  كي دو
  دو

10.075  0.461  v0.105  كرامر  

كي   0.109  كرامرv  0.058  4.278  كي دو  قوميت
  دو

0.861  0.713  v0.126  كرامر  

كي   0.139  كرامرv  0.032  26.507  دوكي   نوع شغل
  دو

7.151  0.112  v0.153  كرامر  

ميزان 
استفاده از 
  رسانه ها

كندال   0.048  0.978  گاما
  bتاو 

كندال تاو   0.03  0.908  گاما  0.428
b  

0.469  

ميزان 
سرمايه 
  اقتصادي

كندال   0.002  0.251  گاما
  bتاو 

كندال تاو   0.048  0.389  گاما  0.516
b  

0.578  

ميزان 
رمايه س

  فرهنگي

كندال   0.000  0.202  گاما
  bتاو 

كندال تاو   0.001  0.521  گاما  0.501
b  

0.682  

ميزان 
  دينداري

كندال   0.099  -0.058  گاما
  bتاو 

كندال تاو   0.271  0.760  گاما  -0.079
b  

132/0  

سطح 
مخالفت 
  فرهنگي

كندال   0.702  0.270  گاما
  bتاو 

كندال تاو   0.016  0.225  گاما  0.182
b  

0.132  

 
 

 سطح سليقه ادبي با متغيرهاي ميزان ةدهند، رابط هاي جدول نشان مي آنگونه كه داده
دار و با ساير متغيرها  سرمايه اقتصادي و فرهنگي و سطح مخالفت فرهنگي به لحاظ آماري معني
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سطح سليقه سينمايي با متغيرهاي وضعيت تأهل، نوع شغل، . داري آماري بوده است فاقد معني
ها، ميزان سرمايه اقتصادي، ميزان سرمايه فرهنگي و سطح مخالفت  استفاده از رسانهميزان 

. گذارد، اما در ارتباط با متغيرهاي ديگر چنين نيست دار را به نمايش مي اي معني فرهنگي رابطه
ها، ميزان سرمايه فرهنگي،  رابطه سطح سليقه موسيقيايي با متغيرهاي ميزان استفاده از رسانه

دار است، اما ساير متغيرها رابطه    دينداري و سطح مخالفت فرهنگي به لحاظ آماري معنيميزان
داري با سطح سليقه موسيقيايي ندارند و در نهايت، رابطه متغيرهاي ميزان استفاده از  معني
هاي  هاي اقتصادي و فرهنگي و سطح مخالفت فرهنگي با سطح سليقه ها، ميزان سرمايه  رسانه

مقادير به دست آمده . داري آماري است دار بوده و رابطه ساير متغيرها نيز فاقد معني هنري معني
گذارند همگي مثبت بوده است، يعني با  دار را به نمايش مي اي معني براي متغيرهايي كه رابطه

  .روند هاي افراد نيز باالتر مي افزايش مقدار هر كدام از اين متغيرها سطوح سليقه
  

  گيري نتيجه
داري آماري  هاي هنري فاقد معني ابطه متغيرهاي سن، جنسيت و قوميت با سطح سليقهر

 هنري افراد در راستاي سن، جنسيت و قوميت آنها تفاوتي  به عبارتي، سطوح سليقه. بوده است
هاي  ي فردي شدن فزاينده و رواج انتخاب تواند شاهدي بر تأييد ايده يابد و اين مسئله مي نمي

  .ناي عالئق فردي باشدفردي بر مب
در مقدمه مقاله به . دار نبوده است هاي هنري نيز به لحاظ آماري معني رابطه شغل و سليقه

هاي شغلي و توليدي   بندي  اند كه گروه اي از متفكران معاصر مدعي اين مسئله اشاره شد كه پاره
گروهي و هاي درون ابهتتوانند مش براي تحليل تمايزهاي اجتماعي معيار مناسبي نيستند و نمي

 آن استناد  يكي از داليلي كه اين متفكران به. تمايزات بين گروهي را به حداكثر برسانند
داري رابطه  در مقاله حاضر، عدم معني. بندي شغلي است كنند، عدم جامعيت و فراگيري گروه مي

هاي افراد غير   و انتخابها كند، چرا كه سليقه هاي هنري اين ادعا را تأييد مي نوع شغل و سليقه
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به . دهند داري را با افراد شاغل نشان نمي تفاوت معني... دار، محصالن و شاغل مانند زنان خانه
هاي هنري را اين گونه نيز  داري رابطه قوميت و نوع شغل با سليقه توان عدم معني عالوه، مي

ري ذهني، ارزشي و كنشي آنها گي تفسير كرد كه جايگاه و موقعيت عيني افراد، ارتباطي با جهت
  .ندارد

رابطه ميزان سرمايه فرهنگي با سطح سليقه هنري و هر سه مؤلفه آن معناداري شديدي را 
دهند كه رابطه اين متغير با نوع   نشان مي4هاي جدول  همچنين، يافته. گذارد به نمايش مي

باط با سرمايه اقتصادي وضعيت اما در ارت. دار است سليقه ادبي، سينمايي و موسيقيايي نيز معني
دهند كه رابطه اين متغير با نوع سليقه ادبي و   نشان مي4هاي جدول  داده. يابد اندكي تفاوت مي

از طرفي، سطح سليقه موسيقايي نيز رابطه . دار نيست موسيقيايي به لحاظ آماري معني
ير با سطح سليقه هنري نيز داري اين متغ سطح معني. داري با ميزان سرمايه اقتصادي ندارد معني

اگر اين مسئله را با دستگاه مفهومي بورديو توجيه كنيم، %). 48(دهد رقم بااليي را نشان نمي
اي ندارد و در نتيجه،  توانيم بگوييم كه احتماالً ميدان اقتصادي قواعد دقيق و تثبيت شده مي

رك اقتصادي در عرصه رفتارهاي اما تغييرات موازي با تح. احتمال تحرك افراد در آن بيشتر است
تري نياز دارد، يعني كسب سرمايه فرهنگي نيازمند زمان و  واره به زمان طوالني فرهنگي و عادت

تواند اين باشد كه احتماالً نرخ تبديل  يك معناي ضمني اين مسئله مي. هزينه بيشتري است
اقتصادي به سرمايه فرهنگي سرمايه فرهنگي به سرمايه اقتصادي باالتر از نرخ تبديل سرمايه 

اي بودن موجوديت اجتماعي  اما داللت ديگر اين مسئله رد ايده بورديو مبني بر استوانه. است
گونه كه در مباني نظري اشاره كرديم، طبق اين ايده، در رأس اين  آن. هاي فرهنگي است ذائقه

پسند قرار  هاي عامه يقه آن طبقات فرودست با سل هاي خوب و در قاعده هرم نخبگان با ذائقه
هاي ادبي و موسيقيايي، در واقع به  دار نبودن رابطه ميزان سرمايه اقتصادي با سليقه معني. دارند

شان از  مندي گرايانه در انحصار افرادي است كه بهره هاي عالي و نخبه اين معناست كه نه سليقه



  توزيع اجتماعي الگوي مصرف 

 28

دست و محروم از سرمايه منحصراً هاي اعضاي طبقات فرو سرمايه اقتصادي زياد است و نه سليقه
  .پسندند هايي عامه سليقه

رابطه جنسيت با : توان به نتايج جالب توجهي اشاره كرد  مي5 و 4هاي جدول   با مرور آماره
رابطه . دار نيست معني دار است، اما با نوع سليقه ادبي نوع سليقه سينمايي و موسيقيايي معني

ميزان سرمايه اقتصادي با نوع سليقه ادبي و . دار است معنيها فقط با نوع سليقه ادبي  رسانه
ميزان . دار است داري ندارد، اما رابطه آن با نوع سليقه سينمايي معني موسيقيايي رابطه معني

رابطه سن با . دار دارند دينداري و سطح مخالفت فرهنگي نيز با نوع سليقه موسيقايي رابطه معني
رابطه نوع . اما با سطوح سليقه موسيقايي و سينمايي فاقد معني استدار،  معني سطح سليقه ادبي 

ها با سطح سليقه ادبي  رابطه ميزان استفاده از رسانه. دار است شغل فقط با سليقه سينمايي معني
سطح مخالفت . دار است معناست، اما با ساير سطوح سليقه هنري معني به لحاظ آماري بي

 آن با ساير سطوح سليقه هنري  دار ندارد، اما رابطه  رابطه معنيفرهنگي با سطح سليقه سينمايي
  :حال اگر به نتايج جدول زير نيز توجه كنيم. دار است معني

  
 رابطه متغيرهاي وابسته با يكديگر  هاي آماريآزمون

  سطح معني داري  مقدار گاما  داريسطح معني   مقدار كي دو
  -----------  --------  0.039  7.851  نوع سليقه ادبي و سينمايي
  ---------  -----------  0.168  11.054  نوع سليقه ادبي و موسيقايي

  ----------  -----------  0.097  2.538  نوع سليقه سينمايي و موسيقايي
  0.248  0.661  -----------  -------------  سطح سليقه ادبي و سينمايي
  0.163  0.284  --------------  -----------  سطح سليقه ادبي و موسيقايي

  0.508  0.895  ---------------  -----------  سطح سليقه سينمايي و موسيقايي

 
در جدول باال، به . شويم هاي هنري مي قاعدگي در سليقه متوجه نوعي درهم آميختگي و بي

  .داري است استثناي يك مورد، رابطه ساير متغيرها با هم فاقد معني
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 دي ساختاري بورديو و تأييد ايدةل به معناي رد فرض خويشاوناين مسئله در نگاه او
هاي ادبي فرد ارتباطي با  الً، سليقهيعني مث. هاي زندگي روزمره است تشدن فعالي بخشي
گرا تماشا كنند،  هاي معني ممكن است افراد فيلم: هاي سينمايي و موسقيايي او ندارند سليقه
اين مسئله را . مند باشند پسند نيز عالقه  موسيقي عامهزمان بههاي پليسي بخوانند و هم رمان

  چگونه بايد تبيين كرد؟
هاي بروز پست مدرنيسم  در غرب، التقاطي شدن الگوهاي مصرف فرهنگي را از داللت

گويد، امروزه مد است و برداشت  گونه كه فدرستون مي البته مفهوم پست مدرنيسم، آن. دانند مي
اما برداشت ما در اين مقاله پيرو ديدگاه اسكات لش است كه به ياري . يكساني از آن وجود ندارد

لش . مفهوم تفكيك شرحي مبسوط و دقيق از مباني نظري پست مدرنيسم به دست داده است
داند كه  به پيروي از وبر و هابرماس بنياد مدرنيته را استوار بر نوعي فرايند تفكيك مي) 1384(

هدف . يابد  سه حوزه علم، اخالقيات و هنر به خودآييني دست ميطي آن، فرهنگ بر اثر افتراق
 آن حوزه  هاي بالقوه هر يك از اين سه حوزه بر وفق منطق ويژه اين تفكيك شكوفاسازي قابليت

اما به اعتقاد لش، اين فرايند در عصر پست مدرنيسم وارونه شده است و ما شاهد . بوده است
هاي خاص مدرنيته برخي از تمايزهاي خود را از   آن، حوزه نتيجهفرايند تمايززدايي هستيم كه در 

ترين پيامدهاي اين مسئله فروريختن مرزهاي ميان فرهنگ سطح  يكي از مهم. دهند دست مي
باال و فرهنگ عامه و محو شدن مرزهاي ميان واقعيت و رويا و اخبار و سرگرمي و در نتيجه 

  .الگوهاي مصرف فرهنگي استهاي زندگي و به ويژه  التقاطي شدن سبك
آميختگي و عدم الگومندي مصارف فرهنگي و هنري در  اما سوال اين است كه آيا اين در هم

جاست كه بايد به ديالكتيك امر  هاي پست مدرنيستي است؟ اين جامعه ايران نيز ناشي از گرايش
آميختگي اين  ه درهمتوان اين فرضيه را مطرح كرد ك در نتيجه، مي. خاص و امر عام توجه كنيم

هاي موجود در فضاي اجتماعي   ميدان- به بيان بورديو-الگوها احتماالً ناشي از آن است كه
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اي ديگر تعريف و تعيين  گذار نيستند، بلكه قانون دروني آنها را حوزه جامعه ايران خودقانون
  .ضاي اجتماعي استترين ميدان ف به گمان ما ميدان قدرت يعني عام»  ديگر حوزه«اين . كند مي

هاي كنشگران  واره ها از بيرون، عدم انسجام در عادت  تعيين قانون دروني اين ميدان نتيجه
گيري كنشي  خواني در اعمال و جهت فعال در درون اين ميدان و به تبع آن بروز تناقضات و ناهم

ر حد يك فرضيه البته اين صرفاً د. هاي ذوقي به طور خاص است به طور عام و مصرف و انتخاب
  .هاي تجربي بيشتر است بوده و اثبات يا رد آن نيازمند انجام پژوهش

 
 
 

 منابع

طبقه اجتماعي تا سـبك زنـدگي، رويكـرد          از«) 1381(اباذري، يوسف و حسن چاوشيان      
، 20، شماره   نامه علوم اجتماعي  در  » در تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي      هاي نوين 

  .25 – 1: صفحات
 حـسين پاينـده،   ة، ترجمـ مطالعات فرهنگي در باره فرهنـگ عامـه  ) 1386(، جان  استوري

  .انتشارات آگه
 . علي پايا، انتشارات طرح نو، چاپ دومة، ترجمكانت) 1383(اسكروتن، راجر 

 ة، ترجمـ  جامعه بازار، بازار و نظريه اجتمـاعي مـدرن        ) 1386(اسليتر،دون و تونكيس، فرن     
  .حسين قاضيان، نشر ني

  . خسرو صبري، انتشارات شيرازهة، ترجممصرف) 1381( رابرت باكاك،
 حـسن چاوشـيان، انتـشارات       ة، ترجمـ  مدرنيتـه هاي پست اشارت) 1384(باومن، زيگمونـت    

  .ققنوس
،  مرتـضي مرديهـا    ةترجمـ ،  نظريه كنش، داليل عملي و انتخاب عقالني      ) 1381(بورديو، پير   

  .انتشارات نقش و نگار
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ديالكتيك منش و ميدان در نظريـه عمـل         ) 1386(ام پرستش   جمشيديها، غالمرضا و شهر   
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