
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

»149 ـ 160 «1383، بهار و تابستان )41 ـ 42(شماره  :پژوهشنامه علوم انساني  
Human Sciences: No. 41-42‚ Spring & Summer 2004 « 69 80 ـ» 

 

  يودگاه بورديمعرفي مفهوم طبقه از د
  فريده ممتاز * 
  دانشگاه شهيد بهشتي    

  چكيده
 تـأثير مفهـومي كـه او تحـت         .وشش خواهد شد تا مفهوم طبقه از ديدگاه بورديو معرفي شـود           كدر اين مقاله    

ـ    گرايان فرانسوي براي انجام تحقيقات تجربـي و        وبر و ساخت  ،  ماركس  نظـر  از. وجـود آورده اسـت   هنظـري ب
  كالسـيك  ران متفكـ  تأثير در اينجا    .واره عادت) 2سرمايه   )1: شوند وم اصلي به طبقه مربوط مي     بورديو دو مفه  
مل مفاهيم جديدي ساخته است كه بتوان از آن در سـطح يـك چـارچوب                بورديو با خالقيت كا   . مشهود است 

 كه فقط در جامعـه       نيست هوماو خلق يك مف    هدف. نظري كالن براي هر جامعه قشربندي شده استفاده كرد        
 بورديـو كوشـش كـرده     . يك نويسنده برجسته اسـت     ر و حشناس متب   او يك جامعه   .فرانسه قابل استفاده باشد   

آثار او انباشته از تحقيقات تجربي با اسـتفاده          .در سطح تحقيقات تجربي گسترش دهد      تا مفهوم طبقه را   است  
مفـاهيم   دربـاره  مايزها و اشـرافيت دولتـي بحـث مفـصلي         ت هاي در كتاب  .هاي آماري پيشرفته است    از روش 
سازد كه بـه همـراه خـود تحقيقـات تجربـي             ي و رابطه آن با طبقه مطرح مي       گشيوه زند  و واره  عادتسرمايه،  

اميد است كه با ارائه اين مفهوم راه براي تحقيقات تجربـي در ايـران               . دهد جالبي را در جامعه فرانسه ارائه مي      
  .تر شود شادهگ

  . واره بورديو، طبقه، سرمايه، عادت: ها كليدواژه

Introducing the Concept of "Class" 
from Bourdieu's Point of View 

Farideh Momtaz, M.A. 
Assistant Professor, Department of Sociology  
College of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University 

Abstract: 
This article has tried to introduce the concept of class from the point of view of the 
well known French sociologist Pierre Bourdieu. A concept that Bourdieu has drawn 
from Weber, Marx and Structuralism. He has made many empirical surveys on this 
subject and his books are full of empirical data along with well grounded theory. He 
has tried to show the relationship of class to social status, taste and way of life. Most 
importantly he has introduced the concept of “habitus” to make a good theoretical 
framework in order to explain the concept of class which is much more 
multidimensional from this point of view compared to the classical sociologists. 
Another important concept for understanding class is capital which Bourdieu 
believes can be divided into economic capital, social capital, cultural capital and 
symbolic capital. Bourdieu is an excellent sociologist and a remarkable writer. He 
has created a theoretical framework which is quite encompassing and can be used 
not only on a micro sociological scale, but on a macro sociological level and can be 
used for societies other than France and indeed any stratified society. 

Keywords: Pierre Bourdieu, class, social status, structuralism, habitus.  
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  مقدمه
او . و مـاكس وبـر اسـت      دگاه كارل مـاركس     ياز د تركيبي   عمدتاً ويدگاه بورد يمفهوم طبقه از د   

بـر  وز ا و  اسـت گرفتهد را در نظر يت طبقاتي و ابزار توليماركس مفهوم رابطه موقع   تأثيرتحت  
ـ عـالوه بـر ا    . رديگ گاه را الهام مي   ياپقه و   ليس ،يوه زندگ يعني ش ينزلتي  ماي  ه  هول گر ليتح  ،ني
ز يـ  و بلـن ن    ي ثرسـتون  يكـا يشـناس امر   ه طبقـات جامعـه    يادآور نظر يهاي او    اري از بحث  سيب

ـ گرا ك او از ساخت   ين كالس ان متفكر يدر كنار ا  . باشد مي ي فرانـسوي از نظـر بررسـي نقـش          ي
ن مقاله كوشش خواهـد شـد تـا         ايدر  . جاد ساخت اجتماعي هم استفاده كرده است      يدر ا عامل  

 در ارتباط با طبقه مورد بررسي قرار گيرد و توضيح داده شـود كـه ايـن                  ومفاهيم كليدي بوردي  
 بلكـه مفـاهيم مهمـي از نظـر      اسـت،  تنها در حد تجربي و خرد قابـل اسـتفاده نبـوده          مفاهيم
  .شناسي و انجام تحقيقات در زمينه قشربندي اجتماعي و طبقه هستند جامعه

 (State Nobility) اشرافيت دولتـي و  (Distinctions) تمايزهاهاي  كتابه ويژه در آثارش ب
 .(Burdieu 1996, 2000) فرانسه انجام داده اسـت جامعه مورد هاي مفصل تجربي در  تحليل

 و (capital) اما تحليل او از مفاهيم سـرمايه       كند كه به يك نظريه كالن دست يافته،        و ادعا نمي  ا
از طريـق تمايزهـا و نمادهـا در طـول           را  يدايش و باز توليد منزلت       پ  جريان ،habitus)( واره  عادت
  .مهم در راه دستيابي به يك نظريه كالن محسوب شودي گامتواند   مينشان داده است كه زمان

  
  مايه از ديدگاه بورديو سر

. اي نزديك با موضـوع طبقـه دارد        بطه كه را  ردازيمپ در اينجا ابتدا به بحث در مورد سرمايه مي        
 سرمايه )3،   سرمايه اجتماعي  )2،   سرمايه اقتصادي  )1: چهار نوع سرمايه مورد نظر بورديو است      

  .سرمايه نمادين )4  وفرهنگي
سـرمايه دارد و شـامل سـرمايه         سرمايه اقتصادي تشابه زيادي با مفهوم ماركسي كلمه       ) 1

  .ار آيدك هتواند براي توليد اشيا و خدمات ب  ميگردد كه  ميتوليدي
و دوسـتي  (هاي اجتمـاعي    به مقامات و روابط گروهي يا شبكه       مفهوم سرمايه اجتماعي     )2

 بـه نفـع خـود از آن    تواند مي است و ه فرد در درون آن قرار گرفته   گردد ك  ميمربوط   )نظير آن 
  .استفاده كند

بـري شـيوه زنـدگي اسـت كـه شـامل            و مفهوم سرمايه فرهنگي نزديـك بـه مفهـوم           )3
گردد كه فـرد      مي هايي هاي خاص، سليقه، نحوه سخن گفتن، مدارك تحصيلي و شيوه          مهارت
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نظر يادآور مفهوم مـصرف چـشمگير        اين نقطه . زدسا  مي ود را از ديگران متمايز    خآن  طريق  از  
 يعني طبقات باال با چشمگير ساختن شـيوه زنـدگي خـود از ديگـران متمـايز                . وبلن نيز هست  

  .شوند مي
گيرد تا بـه      مي كار هگردد كه فرد ب     مي  مفهوم سرمايه نمادين كه شامل كاربرد نمادهايي       )4
  .(Turner 1998: 512)وح ديگر سرمايه خود مشروعيت بخشد سط

 تواند  مي  سرمايه اجتماعي  ،مثالطور    هب. هم هستند  هشكال گوناگون سرمايه قابل تبديل ب      ا
ول يـا انـواع مالكيـت        پ شكل  به فرد را وارد روابطي سازد كه حاصل آن كسب ميزاني از سود           

است و گاه ممكن است به      قابل تبديل    تحصيالت به سرمايه اقتصادي      ،به همان ترتيب  . باشد
به اين ترتيب كه تحصيالت و داشتن مدارك عالي مـشاغل       . مايه اجتماعي نيز تبديل گردد    سر
بـه   نه تنها دتوان  ميها تن در آن موقعيت  با قرار گرف    كه دهد  مي ردرآمدي را در اختيار فرد قرار     پ
و از نمادهايي هم براي مشروعيت بخشيدن به موقعيت خود     يابد   ول بلكه به قدرت نيز دست     پ

كـه  كـساني   . البته موانعي نيز در راه تبديل انواع سرمايه به يكـديگر وجـود دارد             . ه كند استفاد
اند، ممكـن اسـت هـر چقـدر كوشـش كننـد        دست آورده  هرا تازه ب   سرمايه اقتصادي دارند و آن    

 كه شامل داشتن سليقه خوب، يا سخن گفتن به طريـق خـاص، يـا      را نتوانند سرمايه فرهنگي  
در اين زمينه وبلن هم با اشاره به مـصرف چـشمگير            . جي است بياموزند  دانستن چند زبان خار   

  .(Veblen 1965) يش مطرح ساخته استپي مشابه بورديو اما حدود يك قرن هاي بحث
 كلكسيون نقاشي نمايشگر    يايك كتابخانه مجلل     مثال داشتن    كند كه به طور     او اشاره مي  

كنـد كـه شـيوه زنـدگي          مـي  ريق اثبات  طبقه مرفه از آن ط     وفراغت و مصرف چشمگير است      
هـا را دارد و از       هـا و نقاشـي       وقت خريد اين كتاب    ي،يعني از نظر زمان   .  ديگران دارد   از متفاوت

ـ يا در يك قـرن      . بسيار آسان است  برايش  ها   رداخت اين نوع هزينه   پنظر مالي    وشـيدن  پيش  پ
به هـيچ وجـه بـا كارهـاي      اوداد   ميشگر موقعيت طبقاتي فرد بود كه نشانييراهن سفيد نما  پ

  .يدي تماس ندارد
. كننده موقعيت طبقاتي عيني فرد در نظام اجتماعي اسـت    توزيع اين سه نوع سرمايه تعيين     

 هـا روشـن   گروهبه وسيله ها  ساخت طبقاتي از طريق تركيب انواع اين سرمايه ،به عبارت ديگر  
.  فرهنگـي و نمـادين را دارد     ،يطبقات باال بيشترين ميزان سرمايه اقتصادي، اجتمـاع       . شود مي

ـ طبقه متوسط مقدار كمتري از اين انواع را در اختيار دارد و طبقـه         كمتـرين مقـدار ايـن    ايين پ
 .(Turner 1998: 512-13) دهد  ميتركيب از منابع را مورد بهره برداري قرار
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 هاي ون هر يك از طبقات شاخه     رساخت طبقاتي يك سلسله مراتب ساده نيست بلكه در د         
گوناگوني وجود دارد كه در درجه اول مربوط به تركيب انواع سرمايه و در درجه دوم مربوط به                  

  .شود كه فرد اين تركيب را در اختيار داشته است  مي سرمايه و مدت زمانيمنشأ
زان شاخه باال در هر طبقه بيشترين ميـ       . كند  مي هاي سه طبقه را ترسيم     ترنر تصوير شاخه  

 ايـدئولوژي   ،مثاله طور   ب(ين بيشترين سرمايه فرهنگي و نمادين       ياپاخه  و ش  سرمايه اقتصادي 
بخـش ميـاني ميـزان متوسـطي از سـرمايه اقتـصادي،             . را دارد ) ينياپاز نوع مربوط به طبقه      

ين بخـش   يا پ شاخه باال بخش مسلط در هر طبقه و شاخه        . فرهنگي و نمادين را در اختيار دارد      
نسبت  تري نسبت به طبقه باال و موقعيت برتري        ستپت   و بخش مياني موقعي     است هسلطزير  

بـه منـابع و مـشروعيت       ها در كـشمكش بـراي دسـتيابي          شاخه در ضمن . ين دارد ياپبه طبقه   
آورند   ميوجود هرا بهاي اجتماعي  ها و شبكه ها گروه د، آننكن  مي كوشش شانبخشيدن به خود  

هـا بـراي سـاختن چنـين         وانـايي آن  امـا ت  . تا از آن طريق به سـرمايه اجتمـاعي دسـت يابنـد            
 كـه در اختيـار دارنـد        هـستند  اي  هايي محدود است و تحت تأثير ديگر اشـكال سـرمايه           شبكه

(Turner 1998: 514).  
 ها هستند، بلكه بـا اسـتفاده از مفهـوم           بر اين اعتقاد نيست كه طبقات همانند گروه        وبوردي

 ،دارد كـه تحـت تـأثير شـرايط      مـي طبقه در خود و طبقه بـراي خـود اظهـار       ماركس در مورد    
توانند تبديل به گروه شوند، يعني زماني كه نسبت بـه             مي هاي واقعي و اجتماعي خاص     محيط

هـاي   راي وقوع چنين امري تجهيـز سـرمايه       ب. كنند ميهاي خود آگاهي كسب      قابليت وجود و 
مـادين و    سـرمايه ن   ،از مـوارد  در بـسياري    همچنـين   . مادي، فرهنگي و نمادين ضروري است     

. اي دارنـد   سهم عمده  ،بخشد  مي هايي از منابع را مشروعيت     تبديل آن به ايدئولوژي كه تركيب     
ورژوداري را به پول و سـرمايه       ب زماني كه روشنفكران و هنرمندان عالقه تجار و          ،مثالطور    هب

ل نمادها  گيرند، مورد تبدي    مي ها را افرادي فاقد فرهنگ در نظر       دهند و آن    مي مورد تحقير قرار  
كنند با ايـدئولوژي خـود از تـسلط مـالكين ابـزار توليـد                 مي بينيم كه سعي    مي  را به ايدئولوژي 

 .(Turner 1998: 514) بكاهند
اند اين   شناسان پيشين كه در مورد قشربندي بحث كرده        عه در مقابل جام   وابتكار مهم بوردي  

 تمايزهاي منزلتـي تعريـف      كند كه   مي سوي جرياني حركت  ه  باست كه از يك موقعيت ايستا       
او . شـوند   مـي  بازتوليـد (cultural objects)  فرهنگييشده و در طول زمان در ارتباط با اشيا

سـازد كـه در طـول زنـدگي مـورد          مـي  مفهوم سرمايه را براي نشان دادن منابع مهمي مطرح        
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 ايه تعريف  فضاي قشربندي بر مبناي طبقه را از نقطه نظر سرم           و سپس  دنگير  مي استفاده قرار 
 تركيـب  )2،  (volume) حجم) 1 :گذارد  مي  سه عامل در سرمايه تأثير     واز ديدگاه بوردي  . كند مي

(composition)   مسير) 3 و (trajectory).     تركيب بـه   . گردد  مي  حجم مربوط به ميزان سرمايه
بأل طور كه ق   همان. شود ميمربوط   ميزان فراواني نسبي سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي       

ه ب سرمايه اجتماعي    ،ه ميزان سرمايه مادي در نظام توليدي      بهم ذكر گرديد سرمايه اقتصادي      
كـه بـه فـرد    شود  مربوط مي شبكه آشنايان و سرمايه فرهنگي به دانش، سليقه و شيوه زندگي   

 دو منبع   وسرمايه فرهنگي بر مبناي نظر بوردي     . به منزلت دست يابد   آن  دهد از طريق      مي اجازه
ـ    . هـا در زنـدگي خـانوادگي و دوم تحـصيالت           رهاو  عـادت  نخست :داردمهم    واز ديـدگاه بوردي

 واره  عـادت توانـد حتـي جانـشين         مـي   بسيار مهمـي اسـت كـه       هايريغتتحصيالت از جمله م   
هايي را بياموزد كه فـرد را بـه منزلـت            تواند به فرد سليقه، ادب و شيوه        مي زيرا. شودخانوادگي  

  .(Bourdieu 1984:113-114)كنند   ميخاص نزديك
ي را   بعضي از افراد حجم كمي از سرمايه چه اقتصادي و چه فرهنگ            وبر مبناي نظريه بوردي   

در  ميزان زياد سرمايه فرهنگي      ،اما از طرف ديگر   . انجامد ي نمي دارند كه تركيب آن دو به جاي      
. نسل دوام داشته باشد   اگر در طول چند     ويژه    هگيرد ب   مي كنار ميزان زياد سرمايه اقتصادي قرار     

 مرز ميان سـرمايه فرهنگـي و سـرمايه اقتـصادي از     ، امروزي در بازار فروش آثار هنر    ،در واقع 
دار   يـك سـرمايه    به وسيله  وگگ  وان نقاش هلندي به نام     اثر   يكمثال  ه طور   ب. رود ميان مي 

اي كـالن  هـ  يعني قيمـت . شود  مي خريداري1990 ميليون دالر در سال   5/82ژاپني به قيمت    
شود كه تركيب سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي را غير قابـل              مي براي آثار هنري پرداخته   

يني و بااليي سلـسله  ي در مقايسه با قسمت پا.(Hall and Neitz 2003: 47) سازد  ميتفكيك
يعني در ايـن    . مراتب طبقاتي بخش مياني تركيب سرمايه فرهنگي و اقتصادي متغيرتري دارد          

هاي متفاوت ممكن است ميزان بيشتر يا كمتـري از ايـن دو نـوع سـرمايه را در                    گروهقسمت  
 به طـور مثـال  . گيرد  ميتركيب با هم داشته باشند كه اين امر در ارتباط با متغير شغل نيز قرار          

تر  هاي كم خرج   اما روشنفكران با فرهنگ فرانسوي ممكن است به فعاليت        تر   ثروت اعضاي كم 
كـه قـشر ثروتمنـد در همـان سـطح             در حـالي   ،ن غذاهاي عجيب بپردازنـد    تفريحي مثل پخت  

  .(Hall and Neitz 2003: 48)تر بروند  هاي گرانقيمت فرهنگي ممكن است به رستوران
همه ما امكان تحرك طبقاتي داريم كـه        .  با اهميت است   وو باالخره مسير در نظريه بوردي     

فرزند يك   طور مثال،  به. كند  مي كنوني ما حركت   طبقاتي آغاز شده تا موقعيت       منشأاين امر از    
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اقتـصادي و سياسـي و       دار كوچك ممكن است با كسب سرمايه فرهنگـي بـه موقعيـت             مغازه
كنـد كـه     ميهر فردي مسيري را در زندگي اجتماعي خود طي  . قدرت قابل توجهي دست يابد    

 .(Hall and Neitz 2003: 48) او را از يك نقطه به نقطه ديگر حركت دهد دتوان  ميآن مسير
تواند بر عكس هم باشد يعني فردي با موقعيت طبقاتي باال و سـرمايه                مي در مواردي اين حركت   

اقتصادي خوب به داليلي ثروت خود را از دست بدهد و يا فرزندانش نتواننـد همـان موقعيـت را                    
كثـر مـوارد حركـت از       اما در ا  . حفظ كنند يا سرمايه اقتصادي را تبديل به سرمايه فرهنگي سازند          

كنـد كـسب      مـي   هم مرتباً تأكيـد    وطور كه بوردي   اما همان . شود  مي ين كمتر واقع  يطبقه باال به پا   
  .هاي مهم در تحرك طبقاتي در جامعه مدرن است سرمايه فرهنگي يعني تحصيالت يكي از راه

  
  فرهنگ و طبقه

طبقـه از نظـر     . خورده اسـت  گره  او   فرهنگ در مورد طبقه هميشه با مفهوم        وهاي بوردي  بحث
. را تعريـف كـرد  ه مجرد نيست كـه بتـوان بـه سـادگي آن              بر خالف ماركس يك پديد     وبوردي

 منظـور بحـث دربـاره    از ايـن رو، . متغيرهاي گوناگوني در ارتباط با اين مفهوم دست اندركارند       
ـ           او   بـا بحـث در مـورد فرهنـگ از ديـدگاه            وقشربندي اجتماعي و مفهوم طبقه در آثـار بوردي

 درباره فرهنگ نمايش واقعيت روابط طبقـاتي        وبحث اصلي بوردي  . اي بسيار نزديك دارند    رابطه
 معتقـد اسـت     يوبورد. نزلت توجهي ويژه دارد   م دو به موضوع كشمكش و رقابت در مور       ا. است

 او ،اينبنـابر . ترين ابعاد زندگي اجتماعي اسـت  كه كوشش براي مشخص شدن يكي از بنيادي     
بورديـو بـراي چگـونگي مـصرف        . گـردد   مي نزلت تبديل مكه به   هنگي توجه دارد    به سليقه فر  

طبقـاتي و    هـاي  اخههاي او در اطراف طبقـه، شـ        بيشتر بحث .  خاص قائل است   يفرهنگي اهميت 
كنـد    مي  او با انجام پيمانشي در جامعه فرانسه كوشش        تمايزهادر كتاب   . زند  مي شيوه زندگي دور  

  .(Bourdieu 1984)  هر جامعه قشربندي شده ارائه دهدحل استفاده در سطبيك مدل قا
  
  و رابطه آن با طبقه واره عادت

.  است واره  عادتبراي درك طبقه ضروري است      و  برد    مي كار همفهوم مهم ديگري كه بورديو ب     
 هـستند   ييها هارو  ثير تجربيات گذشته داراي عادت    او معتقد است كه عاملين اجتماعي تحت تأ       

ها را قادر به انجام اعمـال روزانـه    آن  وشود ميمربوط   هاي بينش سليقه و قضاوت     كه به نظام  
توانند به شرايط اجتماعي پاسخ       مي واره  عادتيعني از طريق    . سازد  مي تحت تأثير دانش عملي   
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جا محاسبه نتايج يا انتخاب      در اين . هاي مرسوم عمل را مورد استفاده قرار دهند         و محرك  ادهد
هـاي   كار گرفته شده وجود نـدارد امـا عمـل كننـده در چهـارچوب محـدوديت            ه ب عقالني ابزار 

به . كار گيرد  ههاي جديد نيز ب    كند و ممكن است استراتژي      مي نهايت عمل  شكل بي ه  ساختي ب 
هاي خاصي در وجود عامل از طريق تجربيـات گذشـته هـست كـه او را                   گرايش ،عبارت ديگر 

طور مستقيم مربـوط بـه      ه  يسته است عمل كند و اين بعد ب       و شا گونه كه بايد     سازد آن   مي قادر
آگـاهي   واره عـادت بـه يـك معنـي    . (Bourdieu 2000: 138-139)شود   ميتربيت طبقاتي او

جمعي طبقاتي به معني ماركسي آن در ميان افرادي است كه يك موقعيت خـاص طبقـاتي را                  
دهـد    مي ساسي در اختيار فرد قرار    هاي شناخت و رهنمودهاي اح     راه واره  عادت. اند اشغال كرده 

  . بندي كرده ارزيابي و انتخاب نمايد سازد تا جهان را طبقه  ميكه فرد را قادر
به طور  . هاي رفتار است    و شيوه  ،اره نمايشگر سليقه، نحوه سخن گفتن، آرايش خود       و  عادت

 غذا و سـليقه     اي ميان سليقه در انتخاب     دهد كه رابطه    مي شكل تجربي نشان  ه   بورديو ب  ،مثال
 نسبت به موسيقي وجود     يقهلباس پوشيدن، نحوه سخن گفتن و سل      نسبت به آثار هنري، نحوه      

هـا و رفتـار كـساني كـه در            فرهنگـي، ارجحيـت    يمراتب طبقاتي و اشيا     سلسله ،بنابراين. دارد
توجه خاص بورديـو بـه سـليقه يكـي از           . د هستن هم مربوط ه  موقعيت خاص طبقاتي هستند ب    

رسـد سـليقه يـك پديـده سـاده            مـي  با اين كه به نظر    . است واره  عادتهاي   ن نشانه آشكارتري
 ، مستقيم با موقعيـت طبقـاتي دارد       اي طه اما بورديو معتقد است كه راب      ،طبيعي و شخصي باشد   

  . (Turner 1998: 515-516)شود   ميه ميان افراد به تضاد طبقاتي مربوطـتضاد در سليق
پردازد كـه عمـدتاً از     مي و رفتارهاي فرهنگي   اجتماعي   منشأان  ميبورديو به موضوع رابطه     

آموزند و اين امر هم از طريـق        مي رامصرف  مردم فرهنگ   . شود  مي مشخص واره  عادتطريق  
تـأثير عميقـي      اجتماعي منشأ. گيرد  مي  اجتماعي انجام  منشأتحصيالت رسمي و هم از طريق       

  . در سليقه و رفتار دارد
  

  رديو درباره سليقهاي بو مدل سه شاخه
 )3،   سليقه متوسط  )2 ،شروعمسليقه  ) 1:  عبارت است از   اي بورديو درباره سليقه     مدل سه شاخه  

اي مـستقيم بـا      هـا اسـت كـه رابطـه        اين يك طـرح از سـليقه و ارجحيـت         . سليقه مردم پسند  
 .شـود   مي شيوه زندگي و سليقه فرهنگي مطرح   ،در اين مدل  . تحصيالت و طبقه اجتماعي دارد    

 است كه هميشه بايـد خـود را از طريـق       سلطهين يك زيباشناختي تحت     يزيباشناختي طبقه پا  
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از ديدگاه بورديو طبقه كارگر كمتر از طبقه متوسط يا طبقه باال            .  توجيه كند  بقه مسلط طسليقه  
 ي اشـيا از طريـق طبقـات مـسلط تعريـف           يزيبا.  ديدگاه زيباشناختي است   قادر به ساختن يك   

. تواند از زيبايي يك اتومبيل تا يك نقاشي يا يك عكـس را در برگيـرد                 مي  امر شوند و اين   مي
ـ        ميها اجازه فاصله طبقات باال با نيازهاي ضروري به آن  ه طـور  دهـد كـه بـه ابعـاد زيبـايي ب

هـاي مهـم    ، سليقه يكـي از شـاخص  در واقع. ها است تري بپردازند و اين نشانه تمايز آن      جدي
افراد با كساني . هاي كنش متقابل در درون طبقات است ترين نشانه هويت است و يكي از مهم   

 كننـد و ايـن رفتارهـا درون طبقـاتي اسـت             مي آيند معاشرت و ازدواج     مي كه از طبقه مشابهي   
(Bourdieu 1984: 54-56) .از يـك طـرف   . گيـرد   مـي رده بورژوازي بين اين دو شاخه قرارخ

ين است و از طرف ديگر فاقد تجربيات فرهنگي         ي پا فاصله ميان خود و طبقه    عالقمند به ايجاد    
سـادگي   تواننـد بـه    ها نمي   يعني آن  ؛و آموزشي الزم براي نزديك شدن به سليقه مشروع است         

 .(Bourdieu 1984: 56) هاي طبقه باال را دنبـال كننـد   واره عادتطبقه باال و با خيال آسوده 
هـاي يكـساني را      واره  عادتدهد كه     مي رارها را در شرايط مشابهي ق      موقعيت طبقاتي افراد آن   

ايـن موقعيـت ميـزان خاصـي از دسترسـي بـه كاالهـا و قـدرت را در                    . آورد  مي برايشان پديد 
هـاي    كنـد و شـاخه      مي  استفاده تمايزها متغير شغل در كتاب       از بورديو. دهد  مي اختيارشان قرار 

 يعنـي  ،پـردازد   ميي ميزان مالكيتگاه او به بررس آن. نمايد  مييينطبقاتي را بر مبناي شغل تع   
مانند مالكيت خانه، اتومبيل و انواع آن و همچنين         هاي گوناگون    سرمايه اقتصادي كه از نشانه    

شود، رفتن به تئاتر، عالقه به موسيقي كالسيك          مي ي كه خوانده  هاي   روزنامه سرمايه فرهنگي، 
  .دكند تا متغيرهاي تشخيص طبقه را نشان ده و غيره استفاده مي

هاي روزمره عاملين    هايي توجه دارد كه فعاليت     گرا به شيوه   بورديو از نقطه نظر يك ساخت     
تا حدود زيادي تحت تأثير تاريخ زندگي و ساخت عينـي جهـان اجتمـاعي قـرار دارنـد و ايـن                      

 هاي آن باشد ساخت سلسله مراتبي نابرابر را حفـظ          اعمال بدون اين كه تحت تأثير هدفمندي      
  :شكل زير استه طور كه قبالً هم ذكر شد مدل مورد نظر او ب نهما. كند مي

،  آوردوجـود  هاره را بو عادت)  ب،شرايط عيني هستي با تركيب آن در ساخت اجتماعي كه بتواند     ) الف
 نظامي از بيـنش     ) ج ،كند  مي بندي امور را طبقه   ي كه اعمال و   يها يافته نظامي از طرح    يك ساخت ساخت  
ـازد        و سليقه كه در اين       ـايز س يـك شـيوه زنـدگي متـشكل از اعمـال           )  د ،ميان اعمال را از يكديگر متم

ـان قـدم اول و آخـر             در حالي . هاي مشخص داشته باشد    بندي شده كه نشانه     طبقه ـادي مي كه فاصله زي
  .(Jenkins 1992: 141-142)كننده ساخت طبقاتي است  اين طرح بدون شك تعيين. وجود دارد
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ان انـواع گونـاگون     هـايي كـه ميـ       سليقه .دنها وجود دار   اي ارجحيت هاي گوناگوني بر   حوزه
 .نظر باشد مد  تواند    مي اي هر حوزه . كند  مي كننده حركت  هاي گوناگون مصرف   توليدات و طبقه  

ها را پديد آورنـد   اي از انتخاب توانند حوزه  مي از موزيك مردم پسند تا نحوه انتخاب لباس همه        
ـ            تفاوت. يزها هستند ها نشانه تما   كه اين انتخاب   ه هاي طبقاتي و دنبال كـردن ايـن تمايزهـا ب

  . تواند ادامه داشته باشد  مينهايت شكل بي
  

  اهميت نظر بورديو جهت كاربرد آن در ديگر نقاط جهان از جمله ايران
 بعد از   ويژه  هست؟ شايد براي خواننده ايراني ب     ينظريه چ است كه علت مطرح شدن اين       ال اين   ؤس

هـا واقعـي     اما آن . معني باشد  اي ايجاد تمايز بي   ه  المي يعني جوانان دانشجو اين شيوه     انقالب اس 
. كنـد   مـي  هستند و از اين طريق است كه طبقه حاكم در سراسر جهان وجوه تمايز خود را حفـظ                 

 حتي اگـر    ،آورند  مي وجوه تمايزي كه فقط كساني كه درگير اين نوع ساختن واقعيت هستند پديد            
تـوان موقعيـت طبقـاتي هـر فـردي را از طريـق غـذا             مـي  به سـادگي   .گاه نباشند نسبت به آن آ   

در جامعه  شكلي كه   ه  هاي طبقاتي را ب     بورديو سعي كرده است كشمكش     .خوردنش تشخيص داد  
  .)هاي طبقاتي پنهان كشمكش(محسوس هستند نشان دهد مدرن نا

چـه   دهيـد،   مـي  ا گوش پوشيد، چه موسيقي ر     مي آيد، چه   مي اين كه از چه غذايي خوشتان     
كنيد يا اصالً تعطيالتي داريد همـه         مي شويد، براي تعطيالت به كجا سفر       مي اتومبيلي را سوار  

  .اي هستند كه به آن تعلق داريد هاي طبقه نشانه
ـ                  عنـوان  ه  اهميت بورديو در چيست؟ او به مـسئله تمايزهـاي طبقـاتي هماننـد مـاركس ب

شـود    مي تر  امروز كه همواره طبقه متوسط بزرگ      در جهان . كشمكش طبقاتي توجه كرده است    
كمرنـگ  رسد كه مسئله طبقـه    مينظره گردد، كم كم ب  ميار شامل همه افرادو و مصرف توده  

هـاي سـتم     رنگ نيست بلكـه نـشانه     كماما در واقع مسئله طبقه همانند هميشه نه تنها          . است
در ايـران   را  له طبقـه    ئتوان مـس   ي م آيا با استفاده از نظر بورديو      .كشيدگي طبقات محروم است   

رسد كه طبقـات وجـود ندارنـد؟ آيـا ايـن              مي نظر ه چرا در جامعه ايران ب     .سي قرار داد  رمورد بر 
هاي قابل سنجش در مورد طبقه نداريم؟ آيا بورديو فقط درباره جامعه             چنين است؟ آيا ما نشانه    

شـود سـنجيده      مـي  آن فرستاده كه فرد به    را  فرانسه رابطه طبقه و سليقه موسيقي يا مدارسي         
 نقاط جهـان    اما نظريه او در ديگر      است سي جامعه فرانسوي مدرن پرداخته    ربه بر  بله او  است؟
ري براي تحقيقـات    ارچوب نظ هتوان از اين چ     مي در ايران نيز   .تواند مورد استفاده قرار گيرد     مي
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  يـا  كودك طبقه متوسط  ين و   ي طبقه پا   كودك كتفاوت زيادي ميان ي   آيا   .تجربي استفاده كرد  
ـ       د وجـود دارد؟   نشو ها مي  هاي متفاوت وارد بهترين دانشگاه     با معلم باال كه    ن بـا اسـتفاده از اي
 مدلي براي تشخيص تمايزهاي منزلتي      توان  ، مي هايي در آن   دخل و تصرف  با  و   نظري   ديدگاه

  .در ايران يافت
هاي تجربـي    ته است با سنجش   برتري آثار بورديو در اين است كه تئوري را با تجربه آميخ           

 سعي كرده است تمايزهـاي طبقـاتي را         ،هاي آمار پيشرفته هستند    كه بسيار هم از نظر تكنيك     
تا كالسيسيزم را بـا مـدرنيزم و مابعـد مـدرنيزم            با تلفيق نظري كوشش نموده      . مشخص سازد 

طـور  ه  ي ب شناس جامعه بدون شك آثار بورديو نه تنها در فرانسه و در غرب بلكه در               .آشتي دهد 
هـاي آن در جامعـه       داشت كه تمايزها و نشانه    بايد دقت    .كلي تأثير قابل توجهي خواهد داشت     

كـه مـا تمايزهـاي طبقـاتي و      معنـي نـه بـه ايـن    . ما تمايزهايي با تأثيرپذيري از غرب اسـت   
تمايز در نحوه سخن گفتن آشكارترين نماد تمـايز طبقـاتي           . ايم هاي طبقاتي نداشته   كشمكش

ف قديم مـثالً    اشرا(بعضي از جمالت اگر با دقت بيشتري نگاه كنيم خاص طبقه مسلط             . است
انـد   اشراف قديم ايران چون تحت تأثير استعمار غربي قـرار داشـته           . اند بوده) در صد سال پيش   

. گرديـد   مي ها از آن طريق تعيين     كردند و وجه تمايز آن      مي ان را تقليد  بسياري از عادات اروپايي   
توانست نشان دهد و ادعـا كنـد         شنايي داشت بيشتر مي   ه بيشتر با فرهنگ اروپايي آ     ر كس ك  ه

ده از كارد و چنگـال،       نحوه استفا  .كه به طبقه باال تعلق دارد، و حتي امروز هم اين چنين است            
ين يهـا، نحـوه تـز      هاي مفصلي از ظروف و حك عالمـت خـانوادگي روي آن            داشتن سرويس 

هاي خارجي، آشنايي با فرهنگ و موسيقي غربي         دلي، دانستن زبان  منزل، استفاده از ميز و صن     
  .هاي تمايز طبقاتي بودند همگي نشانه

ن معني نيست كه تمايزهاي طبقاتي قبل از آشنايي با فرهنگ غـرب             ه اي چه كه ذكر شد ب     آن
شـدت قـشربندي     ههاي استبدادي و ب     ايرانيان با داشتن حكومت     بلكه در ايران وجود نداشته است    

اظهار نظر دقيق در اين مورد نيازمند يك تحقيق         . اند خود را داشته  شده همواره تمايزهاي منزلتي     
اما در هر حال هر جامعه قشربندي       . باشد  مي تاريخي گسترده است كه از حوصله اين مقاله خارج        

ـ  ،اي كه از مرحله اوليه تساوي و امرار معاش عبور كند           شده هـاي  تـدريج داراي نـوعي از تمايز       ه ب
گيـرد كـه در ارتبـاط بـا           مـي  خوده  اما اين امر در جامعه معاصر شكل ديگري ب        . گردد  مي منزلتي

كه در    در حالي  ،شود  مي هاي گروهي تصوير تساوي طبقاتي ارائه داده       و رسانه  تبليغات، توليد انبوه  
  .شدت وجود دارنده پس همه اين تبليغات ساخت طبقاتي و تمايزهاي طبقاتي ب
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 طبقـات مـسلط گونـاگون بـا         ،انـد  طور كه بورديـو و وبـر اظهـار داشـته           انالبته هم 
دارند كه هر يك بـر مبنـاي تركيـب سـرمايه            زندگي در جامعه وجود     متفاوت  هاي   شيوه

اي كـه    امعـه جدر  . ها و تمايزهاي مربوط به طبقه خود را دارنـد          هاي گوناگونشان نشانه  
ـ        دهد تمايزهاي طبقاتي در ابتـدا ح        مي انقالب رخ   خـود ه  الـت مغـشوش و نامـشخص ب

هـاي    شـيوه گيرنـد و  مي اما پس از گذشت چند دهه طبقات در جاي خود قرار    ،گيرند مي
 شـوند و زنـدگي اجتمـاعي را تحـت تـأثير قـرار              هاي نـو اسـتوار مـي       ارهو  جديد و عادت  

افتاده مانند غرب كمتـر      هاي جا  واره  عادتشايد در جامعه ايران در حال حاضر        . دهند مي
هـاي قـومي و      واره  عـادت شود كه حتـي       مي در بعضي موارد مشاهده   . ود داشته باشند  وج

امـا در هـر     . كنند  مي  تناقض پيدا  غربيهاي شهري و در مواردي       واره  عادتاي با    منطقه
تدريج از   هگيري هستند و تمايزهاي طبقاتي ب      هاي جديد در حال شكل     واره  عادتصورت  

 جامعه ايران يك جامعـه طبقـاتي اسـت، امـا            ،ن شك بدو. شود  مي تر ها روشن  طريق آن 
شكل خـاص خـود را      ها و تحوالت اجتماعي،      دگرگونيوجود  علت  ه  ساختار طبقاتي ما ب   

. ريه بورديو براي انجام يك تحقيق تجربي در ايران استفاده كـرد           ظشايد بتوان از ن   . دارد
ربي بدون نظريـه    نظريه بدون تحقيق خالي است و تحقيقات تج       " خود او  بر مبناي نظر  
  .(Jenkins 1992: 10) "كور هستند
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