
 

     

 909 -963، صص  7931علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، پایيز و زمستان  مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و   

 7931 /07/77تاریخ تصویب:         7931 /01/04تاریخ دریافت:   

 : یفرهنگ ۀیش سرمایافزا یبرا یراه، یمعنو کالاهای مصرف

 های جدید در ایراننگاهی دیگر به معنویت

 

 (، تهران، ایرانءدانشگاه الزهرا ،شناسیاستاد جامعه) سوسن باستانی 

sbastani@alzahra.ac.ir 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران( ،شناسیسارا شریعتی )استادیار جامعه

smazinani@ut.ac.ir 

 (مسئول سندهی، نوشناسی، دانشگاه لیون لومیر، مرکز تحقیقات ماکس وبر، لیون، فرانسهبهناز خسروی )دکتری جامعه

behnaz.khosravi@ens-lyon.fr 

 

 دهیکچ

 یحدد است که تا یران چند سالیا ۀها در جامعو رواج آن دیجد یهاتیمعنو بحث از

 ۀمطالعدتحلیلی به -این مقاله، با رویکردی توصیفی دراست.  خود جلب کردهرا به هاتوجه

هدای مدروج معنویت دو جمد اعضای  طبقاتی و سبک زندگیفرهنگی، اجتماعی، موقعیت 

شناسی. براسدا  ؛ یکی با رویکرد عرفانی و دیگری نوعی روانایمپرداختهجدید در تهران 

مصدر  ندوعی  را به مثابدۀهای جدید توان معنویترسد بنظر می های این پژوهش، بهیافته

شان مورد مطالعه قدرار داد. های افراد در سبک زندگیفرهنگی و در ارتباط با دیگر انتخاب

 ۀدر میدان طبقد زمانی مشخص و ۀلااقل در یک دور ها،این معنویت گرایش بهاز این منظر، 

شروعیت و ابزاری برای کسب مفرهنگی  ۀراهی متمایز برای افزایش سرمای ،متوسط تهرانی

 شود. تلقی میبیشتر 

 ز یتما ، مصر ،یسبک زندگ، یفرهنگ ۀید، سرمایجد یهاتیمعنو: هاهدواژیکل
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 مقدمه. ۱

 یبرخد یبنددشدناخت و دسدته یاسدت کده بدرا ینیاز عنداو یکدی «دیجد یهاتیمعنو»

کدار بهند، اهدا کردیران رواج پیج در ایهفتاد به تدر ۀکه از اواسط ده ییهاانیها و جرشیگرا

ار متنوع و در قالب انواع عرفان، علوم یبس یهاها و صورتکه در نحله هاانین جریرود. ایم

، یگونداگون زنددگ یهدا، مهدارتیآمدوز  خودشناسدگرا )عام یشناسا روانیو  یکیزیمتاف

 یهداهدا و جمد در کلدا  اندد،دا کردهیدظهور و بروز پ...( ت ویبه موفق یابیدست یهارو 

و  یصدوت یهالیها، جزوات و فاق انتشار کتابیا از طریها و ی، سخنرانیعموم و یخصوص

سدت سداد در یک بده بینزد یرواج و گستر  طن یند. ااهافتی توسعهج شده و یترو یریتصو

روزمدره  یدر زنددگ تنهدا صدرفاًآن نده یهداصورت گرفته که نشانه یرانیا در جامعۀ یسطح

عمدوم  از یادیدبخش زروزمره ات و زبان یدر ادب بلکه ،هاانین جریاو پا قرص مخاطبان پر 

قددرت »، «یعشدق بده هسدت»، «در حداد یزنددگ»، «مثبدت یاندر » :شودیده میدز ینجامعه 

رسد توجده بده ینظر مبه  .انددستن یچند مثاد محدود از ا «درون کودکبا  یآشت» ،«ائناتک

ن یا ۀن حوزه، همیدر ا یمطالعات غرب افت که با استناد بهیشدت  یران وقتیاین موضوع در ا

از جملده  ین مختلفدیهدم ندارندد، تحدت عنداوبده یها که در ظداهر شدباهت چنددانانیجر

 .2شددند یمعرفد «1ینید دیجد یهاجنبش»ا ی های جدیدیدارد، دینیجد یمعنو یهاانیجر

 سدت.یران نیدا ۀچ وجده مخدتص جامعدید به هیجد یهاتیمعنو دۀیپدآنچه مشخص است، 

 ۀدهده در ین پدیا چندهر. در آمریکا شناسندیده را مین پدیهاست که اساد یغرب یکشورها

 یهداصدورت هشدتادو  هفتداد یهدادههدر  یحد دا کرده و تایار رواج پیبس یلادیم شصت

 از دسدت داده و یادیدحدد ز تداج رونق سابق خدود را یتدربهاما  ،متولد شدهاز آن  یدیجد

رواج . اسدت حفد  کدردهدار گدروه مشدخص مخاطبدان خدود را یدپا نسدبتاً یبه شکلنون کا

                                                 
1. New Religious Mouvements (NRM) 

تدوان از یکدار بدرده شدده، مبده یشناسدرجامعهیغ یهداشدتر در حوزهین حدوزه کده بیدج در این رایگر عناویجمله داز  . 2

 نام برد.« کاذب یهاعرفان»و « ان سکولاریاد»، «نوظهور یهاعرفان»
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 یهدااسدتیس یهشدتاد و در پد ۀدر دهدز یدن یشدرق یاید در آسدیدجد یمعندو یهداانیجر

در  یاصلاحات اقتصداد یاز همان ابتدا ،نیخلق چ یدر جمهورش یش از پیب یسازکپارچهی

ن کشور شداهد ظهدور و یاتنها که نه یافت تا حدیشدت گستر  بهآغاز شد و  ،1۷۹۱ساد 

بددد  ینین دینو یهاجنبش یمناب  اصلاز  یکیبلکه خود به  ؛بود یبیترک یهاتیرونق معنو

 یندین دیندو یهازمان با رونق جنبشهم ،یلادیهفتاد م ۀاواخر ده در.(2۰۰۷، 2)لالیبرته 1شد

ار یبسدت در آن یدن و معنویدبرپا بود کده د یز جو  و خروشیران نیدر ادر شرق و غرب، 

ار یبس ییتنهاخود به، ینیو استقرار حکومت د 1۷۹۷ران در ساد ی. وقوع انقلاب اداشت نقش

لدزوم از  ییایدار گوینمونده بسدرا  اغلدب آنا بدود و یدن در دنیدشناسان دمورد توجه جامعه

کندار ران دریدر ا یواق ، انقلاب اسلام دانستند. دریون میزاسیسکولار یهایدر تئور یبازنگر

را  ییهدایتزلزد تئدور یهانهیزماز  یکی ،د در غرب و شرقیعصر جد یهاتیر  معنوگست

 کردنددیمد یتلقد یعدادون را یزاسدیمدرن ۀواسدطاز جوام  به ینیفراهم کرد که خروج امر د

ش از یبد یعندی، یلادینود م ۀاز اواسط ده ران امایدر ا .3(2۰۰۱؛ هابرما ، 1۷۱۱)دوپاسکیه، 

ک جنگ هشدت سداله، یان یپس از پا یو مدت یب و آغاز حکومت اسلامده ساد بعد از انقلا

 ،شدود و پدس از آنیده مدیدر جامعه د 4دیعصر جد یهاتیمعنودن موج یرس از ییهانشانه

، 5شدوندیف مدیترجمده و بعددها تد ل یبه فارسد ییهاکتاب ابند؛ییگستر  مانات یجر نیا

شدکل  صورت رسمی یا غیررسدمیبه ییهاکلا  ها ود و جم نشویبرگزار م ییهایسخنران

                                                 
مانندد  ییاسرعت در کل منطقه به حرکت درآمده و در کشدورهن حوزه بهیکه در ا یعموماً شهر یهان جنبشیدر دکتر.  1

 یملد یهاسم و سنتیو ، بودین کنفوسیآئ یعنی، یشرق یدار شدند، در کنار سه منب  اصلیز پدیوان نیتنام، کره و تای اپن، و

 (.2۰۰۷از اسلام و قرآن هم وارد شده است )لالیبرته،  یمتعدد یهات و رفرنسیحیاز مس یگوناگون، عناصر

2  . Laliberté 

3. Du Pasquier, Habermas  

4. New Age  

لدو، یپدائولو کوئ یهاتوان به کتابیز روبرو شدند، مین یادین حوزه که با استقباد زیترجمه شده در ا یهااز جمله کتاب. 5

هدا ممانعدت بده عمدل آمدده شتر آنیر از انتشار بیاخ یهالاما اشاره کرد که در ساد ییو گاندادا و دالای، یشنو مورتیاشو، کر

 است.



 وم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال پانزدهممجلة عل                   919

 

 ید در کشدورهایدعصدر جد یهداتیدده معنویدها بدا پدبرخورد دولت کهیحالدر .رندیگیم

ده یدن پدیدا، یهشدتاد شمسد ۀاواسط دهداز ران یدر ا ،1داشته یمتفاوت یهاگون صورتگونا

 .2شدده اسدتبا اشکاد متفاوت آن مقابله  و یمعرف «یب و چالش اجتماعیآس» ینوععنوان به

دارد  یطدر  و بررسد یبرا یمتعدد یهان حوزه سوادیدر ا یشناس، جامعهیطین شرایدر چن

قطعداً  ،ندیآیها مآن یکه در پ ییهالیها و تحلن پرسشیموجود، ا یکه برخلا  تصور عموم

درمدان  یبرا ییهانسخه ۀارائو  یاجتماع یهابیبه معضلات و آس یفور ییگوپاسخ با هد 

اندات ین جریدبرابدر ا ها درواکنشبرخوردها و  ۀکه برعکس، نحونیکما ا ؛بودا نخواهند هآن

 شدنا جامعده آن،ش از یامدا پد .رندیگقرار  یشناسجامعه یهالیتوانند موضوع تحلیخود م

 ییهداشدهیچه ر ،شودیشناخته م« دیجد یهاتیمعنو» یعنوان کل خواهد بداند که آنچه بایم

اند؟ افتهیرواج  وران وارد شده یمانند ا یادر جامعهزمان خاص  نیچرا در او چگونه  و ددار

هدا شین گرایجذب انواع گوناگون ا هستند؟ آنها چگونه یها چه کسانتین معنویمخاطبان ا

ن راه یداز اخدود  یو اجتمداع یفدرد یدر زنددگ را ییازهایبه چه ن ییگوپاسخ اساساًشده و 

را کده  ینیندو یهداوهیرفتارهدا و شد هدا،نیید، آیدجد یه باورهداها چگونآن ؟کنندیدنباد م

هدا تعدادد برقدرار ان آنیددهندد و میمد یخدود جدا یگر عناصر زندگیاند در کنار دآموخته

، تعلقات یاجتماع یهاتیها و موقعگاهی، جایو فرهنگ یاقتصاد یطبقات یهاتفاوتکنند؟ یم

 بالداخره ؟ثرنددؤهدا متین ندوع معنویدافراد بده ا شیچه حد در گرا و... تا ینید یو رفتارها

و مطالعه  ید؟ بررسنشوید مین حوزه بازتولیدر ا یزمیبا چه مکان یموجود اجتماع یتضادها

کده  ندهین زمیددر ا گدرید قابل طدر  ها پرسشدهها و ن پرسشیک ایهربه ییگوپاسخ یبرا

                                                 
برتده. )لالیبرتده، ینوشدته آنددره لال «هداشدده: نقدش دولت یجهان یشرق یایان آسیاد»نمونه رجوع شود به مقاله به عنوان . 1

2۰۰۷) 

 یهداتیمعنو یهداهدا عبارتندد از: کتابشود که چندد نمونده آنیمشاهده م یکرد در مناب  متعددین رویاز ا ییهانمونه. 2

 یهاعرفان»ت یاز جمله سا ینترنتیمتعدد ا یهاتیساطور نیو هم کاذب، یهاو عرفان یقیحق عرفانبر  یدرآمد، و نوظهور

 (۷4مهر  1( )بازیابی در /http://nozohor.porsemani.ir، )«نوظهور

http://nozohor.porsemani.ir/
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  یاز به مطالعدات وسدی، نران باشدیامروز ا ۀجامع یت اجتماعیاز واقع یبخش یاید گوتوانیم

 خدود،مسدئلۀ پاسدخ بده  یشدنا  بدرامحقق جامعهشناسانه در سطو  گوناگون دارد. جامعه

 از ی، بخشدن شدکلیبرد تا به ایدلانه بهره مو درک هم یتفهم یشناسجامعه یاز نوع عموماً

 یشناسدجامعدهچده واقد ، اگر درده را درک کندد. یدن پدیتتر در دد امس یکنش انسان یمعنا

را  یاجتمداع یهدادهیدپد یزبدان و قالدب ظداهر یراحتددارد و بده یانتقاد یکردیرو عموماً

کنشگر مورد مطالعه خود احترام قائدل اسدت و کدنش او را  ین حاد برایعدر یرد ولیپذینم

شناخت، بدر خدود  ین اصل برایعنوان اول، بهداند که درک و فهم آن رایم یبرگرفته از منطق

در خدود را که جامعه مورد مطالعه از هدر سدو  یطیشرا است که در یهیبدد. شماریم واجب

شدناخت آن کدار  یاو بدرا یایددا کدردن بده دنیدکند، راه پید احسا  میمعرض اتهام و تهد

گر ید یهان حوزه و چه در حوزهیچه در ا یشناسرسد جامعهینظر م به یول ؛ستین یاساده

تدا  شدودوارد کار  کردهایر تفکرات و رویحف  استقلاد خود از سابا  ن ندارد کهیجز ا یراه

و در فهم بهتر  ل قرار دهدیرا مورد تحل یت اجتماعیو مداوم بتواند واقع یطولان یدر ممارست

در مورد دو جم   را یامطالعه، یکردین رویبا چن. بکوشد ترپنهان یهاهیاز لا یآگاه یبرا آن

ن ینخسدت. دادیدمانجدام  رانیدادر  مه دهه هشدتاد خورشدیدینی د دریجد یهاتیمروج معنو

 یاتیددر کنار آ یات مثنویاب ری، تفسآنت یفعال ۀعمدبود که  «یخوانیمثنو»ک کلا  ی، جم 

 گراعامده یشناسدروان یهاآموزه یاز برخ یریگبود که با بهره ید. جم  دوم کلاسبواز قرآن 

نگاه و رفتدار  ید، تلا  داشت نوعینامیم «یاسشنیا هستی یرشدشناس یتئور»در کنار آنچه 

بدا در نظدر دارد  حاضدر مقالده .1را به شاگردان خود آمدوز  دهدد ینسبتاً متفاوت در زندگ

، یمدورد ۀن دو نمونیکنندگان اشرکت یابعاد زندگ یپژوهش در مورد برخ یهاافتهی یبررس

ش یو گرا یان سبک زندگیم ۀرابطن یگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخاطبان و همچنیجا

 دهد.ها مورد مطالعه قرارن جم ید را در ایجد یهاتیافراد به معنو

                                                 
، ی، باسدتانیعتید بده شدریدنکشتر در مورد ساختار و نوع سازمان دهی اجتماعی ایدن کلدا  هدا مراجعده یمطالعه ب یبرا. 1

 (.13۱۱( ی، خسرویعتی، شریباستان( و 13۱۱( یخسرو
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 یک کالای مصرفی و جایگاه آن در سبک زندگی  ۀت به مثابیمعنو. ۲

سدتم یدوم قرن ب ۀمیاشاره دارد که از ن یمعنو ییهاانیجر به 1«دیجد یهاتیمعنو»مفهوم 

 یاز مشخصات اصل یکیاند. دا کردهیرواج پ یغرب یوام  صنعتژه جیودر جوام  گوناگون، به

ان یدشده در ادیر است کده عمومداً ییهاتیبه معنو یبیکرد ترکیک رویانات، وجود ین جریا

 یهاها از حوزهغرب و شرق دارند. آن یکیزیو متاف ی، روحانیعرفان یهاشناخته شده، سنت

 شدن،یتیو مد وگایمانند  یشرق یهاسنتتلف، ان مخیمرسوم در اد یهانییاز جمله آ یمتنوع

و  یاریدخود یهدا، رو 4یشناسدو فدراروان یدرمدان، روان3نیگزیو طب جدا 2نگرطب کل

ک کوانتدوم یزیف یو حت« ییو خودشکوفا ۱یرشد شخص» یهاکیتکن، 5یزشیانگ یشناسروان

ها در قالبی کیو تکنها نیین آیق ایخاص خود را از تلف یاک، مجموعهیرند و هر یگیالهام م

 ۹هستند.« در فرد یتحولات درون»جاد یا یدر پ دهند و عموماًیکپارچه ارائه میواحد و 

و  ن مفهدومیدح ایتوضد، علداوه بدر «دیجد یهاتیمعنو»مفهوم  یشناختجامعه یدر بررس

 یبنددطبقه قالدبن یدرا در ا متفاوت یکردهایحامل رو یهاانین جریا چگونهنکه یابررسی 

ز یافته نیها گستر  ها در آنتین معنویکه ا یارو  جامعهگر ید ۀیاز زاو، لازم است میکنیم

تلا  م. یپردازیبه مخاطبان م مشخصاً، مقالهن ین منظور، در ایا یبرا ۱رد.یمورد توجه قرار گ

هددا در جامعدده و ت آنیددشددان، موقعبددا بررسددی عناصددر مختلددف سددبک زندگیم یکنمددی

 رای حف  یا ارتقاء این موقعیت را مورد تحلیل قرار دهیم. هایشان باستراتژی
                                                 

 به کار رفته است. New Age Spiritualityاز عبارت  یاختصار ترجمهن مقاله، به عنوان یدر ا. 1

2. holistic health 

3. Alternative medicine 

4. parapsychology 

5. self-help and motivational psychology 

6. Personal development 

 :د بهین حوزه، نگاه کنیا یهان مفهوم در پژوهشیا یریاز به کار گ ییهابه عنوان نمونه .۹
Hervieu-Leger, 1993, 2001; Heelas, 1996; Drury, 2004; Rindfleish, 2005; Heelas 
&Woodhead, 2005; Houtman & Aupers, 2007; Flere & Kirbis, 2009 

 به: دیاند، نگاه کنژه مورد توجه قرار دادهیصورت ون حوزه را بهیکه ا یقاتیاز تحق ییهاه عنوان نمونهب .۱
Heelas,1996; Hanegraaff,2005; Sutcliffe,2006;  Flere&Kirbis,2009 
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ه فرد نده ک کنندیمر یتعب ییردهاکش جام  از عملیم و بک یارا مجموعه 1«یزندگ کسب»

ت یددن بده روایتجسم بخش ین حاد برایع ه درکخود، بل یجار یازهایبرآوردن ن یفقط برا

گدر، مجموعده یر دیدتعبرد. بدهیگیمار کگران بهیدر مقابل د شیخو یت شخصیاز هو یخاص

ند، از نوع پوشش کیخود م ۀروزمر یزندگ کوچک یهایریگمیه فرد در تصمک ییهاانتخاب

ندار کدر  ،گدرانیملاقدات بدا د یمطلدوب بدرا یهداطیار و محدکد ۀویتا نوع و شد کو خورا

 ،دنزیددهندد )گیل مکفرد را شد یک یزندگ کسازتر، اجزاء سبمهم و سرنوشت یهاانتخاب

   .(12۰، ص. 13۱3

ممکدن بیشدتر مددرن  یان امکانات موجدود کده در زنددگیگوناگون فرد از م یهاانتخاب

 ۀنیشدیزند. پیآن گره م ات مربوط بهیمصر  و نظر ۀرا با مقول یزندگ کسب مفهوم، شودمی

ل ید، به اواخر قرن نوزدهم و اوایشناختموضوع جامعه یکعنوان مصر ، به ۀمطالعه در حوز

ه بده کداسدت  یکیلاسدکشناسدان ن جامعهیترس وبر از جمله مهمکگردد. مایستم برمیقرن ب

از  یناشد یاختلافدات طبقداتبدر  دیت کوجود  و با ردهکتوجه  یزندگ کم مصر  و سبیمفاه

را  یدی، باب جدینزلتم یهاگروه ۀدربارات خود ی، با طر  نظریاقتصاد ۀیسرمادر  هاتفاوت

 ؛است یاجتماع ۀطبق کنندهنییتع ینف  اقتصاد گرچه . به زعم وبر،است هگشود زمینهن یدر ا

 یزنددگ ک، سدبجدهینتدر. شودینم یقشربند ی  مناف  اقتصادیاما جامعه صرفاً براسا  توز

مصدر  اسدتوار  یاهت الگوهدااستوار باشد، بر شب «یسکافت ماریره»د یه بر تولکش از آنیب

ه کدمتفداوت  یو فرهنگد یاجتمداع یردارهاکشامل  است یندینظر او، مصر  فرآ است. در

، یزنددگ کسه منبد  سدب وبر مشخصاً. ندسته یاجتماع یهاگروهان یم یهاتفاوت کنندهانیب

، 2)وبددر داندددیمددمنزلددت  ۀکنندددنییتعرا  یا شدد لیدد یژ مددوروثیو پرسددت یلات رسددمیتحصدد

 یمصدر  منزلتد ،یو ۀشیاندروان یوبر و پ یدر موارد یحت (.3۰۱-3۰5 ، ص.]1۷2۰[1۷۹۱

                                                 
1. Life style   

2. Weber 
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مطر   ،یت و اعتبار اجتماعیثیح ی، به معنا«منزلت»  عنوان منبز بهیرا ن« سکلو یالاکد یخر»

 (.2۱، ص. 13۱2 ،ینقل از فاضلبه ،2، ص. 2۰۰2 ،1چلار) اندکرده

جداد یخود ا یه براک یایزندگ یهاسبکق یمنزلت و طبقات از طر یهاگروه، وبرنظر  از

 یاخلداق یابیو ارز یقضاوت اجتماع یارهایو مع شوندیمل یمرج  تبد یاهگروهبه  نند،کیم

ن یاو ا نقل قود ازو با ینامد و بوردیم «یزندگ یسازسبک»ن را یوبر ا .کنندیمف یز تعریرا ن

  .(۹، ص. 1۷۱4، 2)بوردیو دهدیر کرده و مورد استفاده قرار میعبارت را تفس

 یهادگاهیدد ۀمجموعدمنسوب بده آن در  یل معانیمصر  و تحل ۀمقولوبر،  کمی پیش از

انتخاب که  ۀمقول کندیمح ی، تصرپود ۀففلس کتاب مل در یزشود. یز مطر  میمل نیجورج ز

نسدبت بده  هاانسدان یگدذارارز نظدام  ۀکننددنییتعدارد،  یمصر  نقدش اساسد یدر الگو

ز ین« مد» ۀدیه او به پدنگا مل،یز در مباحث .(]1۷۰۰[1۷۷۷، 3)زیمل مختلف است یهادهیپد

 منبعدثن یعد ه درکد نددیبیم یک نهاد اجتماعیعنوان بهرا  ت است. او مدیما حائز اهم یبرا

بده ها را توجدهمدل یز هسدت. زین یز طبقاتی، نماد تمالان شهرک یساختار یاز فشارها بودن

 یل فرد برایوجه خود، اعلام تما یکمد در  دهد کهیجلب کرده و نشان ممد  ۀدوگانرد کارک

و در جهدت تحمدل  4«اثبدات خدود» یندوعبده و یدت فدریدان هویب ،گرانیزشدن از دیمتما

 یدارد، سدبب همبسدتگ یطبقدات جنبدهه کدگدر آن ید هاست؛ اما وجد مدرن یزندگ یفشارها

کندد کده یواق ، مد شخص را مجاز م . درشودیم یطبقات یت انسجام اجتماعیو تقو یگروه

ر  مدد، یب، بدا پدذیترتنیبدگران جدا سازد و یند و هم خود را از دت کیگران تبعیهم از د

 کمشدتر یاتجربهرندگان مد در ی. پذشوندیمزمان رف  ، همیو همبستگ یخودمختار ۀدغدغ

ه طبقدات کدو بعدد از آن سدازندیمز ی. طبقات بالاتر، خود را با مد متماشوندیم یکهم شربا

، از یلدکطدور بده. اما رندیگیمش یرا در پ یگریمد د هاآنردند، کد یاز مد حاضر تقل ترنییپا

                                                 
1. Czellar 

2. Bourdieu 

3. Simmel 

4. Self-assertion 
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  مدد یرات سدرییدت . ان طبقدات متوسدط جامعده رواج داردیشتر در میانواع مد بمل، ینظر ز

. افدراد در کارنددمحافظههدا آگاهانده آن ارید، زشدودینمدافدت ین طبقدات یچندان در بالداتر

ار یبسد یازهداین نیم بالداتر از تد ید را کمدخدو یسطح زندگد ابتدا یباز یطبقات ن نیترنییپا

تدا  دیآارزان در صورت انبوه و نسبتاًبه زیمربوطه ن یالاکد یتولن حاد یع در برند وب یضرور

س کپدارادو انیدمن ید. امدا در اآورنددد یدمد خودشان را پد یاجتماع کتحر ریمسبتوانند در 

نندد، از مدد کیت مدید را هدداه مک یشود هر سه گروه افرادیه سبب مکوجود دارد  یبیعج

 باشدند یاجتمداع ۀدیدن پدیو تاب  اورزند م لوب یارا با آن مخالفت مکا آشینند کیم یرویپ

 یاجتمداع یهداجنبشت در یعضومل، یز شهیاندب از یان کرایر یبه تعب بنا .(13۱2 ،بی)کرا

 ،)همدان دکندیمدر سطح جامعه مانند مد عمل د یگاهز ین یمذهب یهاجنبش یو حت مختلف

ار یمدد و مصدر  را بسد یشناسدمطالعات جامعه ۀاست که حوز ین موضوعیو ا( 2۱۹ ص.

 یهدادر زمدان جنگ ودکدر یابعدد از دوره، ییگرامصر  و مصدر  بحث کند.یتر م یوس

 یهادگاهیددر د و مطدر  شدد یعیگر در سطح وسدیبار د 1۷۱۰و  1۷۹۰ یهااز دهه ،یجهان

 ۀجامعدو  1اینظدم اشدتداب کدر  اریدتوجه قرار گرفت.  ان بودرز مورد یها نستیپست مدرن

 یاز راه انتقداد معند یاء مصدرفیه اشک کندیم، استدلاد یستیسکدگاه نئومارید یک با 2مصر 

 یاء مصدرفیار، اشدید. از نظر بودرگذارندیم ریت ث کنندهمصر خود به هنگام مصر ، بر فرد 

مصر  فقط  ،ن راستایادرز در مردم هستند. یتما ۀنندجادکیا یهانشانهاز  یامجموعه عنوانبه

عمدل  زین زبان یک ۀمثاببهه کست؛ بلی، نشودیمد آغاز یه از تولک یاقتصاد ۀریزنجان یپا ۀنقط

 مطدر  هسدتند ینظدام نمادشناسد یدکدن در یشدیاند یبرا ییالاها ابزارهاکه در آن ک کندیم

کننده بدا مصر ام است. یپ ۀمبادل یبرا ییایدن االاهک یایدن ،ارینظر بودر در .(13۱2 ،)ساراپ

مدورد  کنندهمصدر  ب،یترتنیبد. ندیآفریم ودخ یت برایحس هو ینحو فعالبهکالا، ش ینما

از  یناشد یزنددگ کا سدبیدگوبلکه ست، ی ات نیمنفعل تبل یمخاطب صرفاً تنهانه ارینظر بودر

                                                 
1. Le Systeme des Objects (FR) 

2  . La Societe de Consommation (FR) 
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 یژهایسدب پرسدتکندد یآدر فرتدا د نکین بدد مینماد یبه قدرت ش رایهاها و مصر انتخاب

شدامل  ا مصدر  صدرفاًیآ هکشود ین پرسش مطر  میگر ایبار د اما د.نا  کنیاری یاجتماع

ک یدماپردازان معاصدر از جملده هیداز نظر ی؟ برخدشدودیمشده  یداریک خریکلاس یکالاها

ل ئبه مسا یکارکردو  یاقتصاد ۀد مصر  در شهرها را از حوزکینقطه ت  یروشنبهدرستون یف

و یدا  یمصدرف ینه فقط کالدا، درستونیدگاه فید درد. ننکیمنتقل م یشناختییبایو ز یفرهنگ

برابدر  کده هدم در شدوندیمد یز مشدمود بدازارین یمذهب یحتو یفکر ی، بلکه کالاهاهنری

واقد ،  در (1۷۷1، 1درسدتونی)ف .کننددیمدمقابل سلسدله مراتدب مقاومدت  انحصار و هم در

، پارهتکدهد، یدجد یایدر دن زیچهمهو  شناسدینم یچ مرزیه ییگرامصر ات، ین نظریبنابرا

جداد یت بده ایدنهاتا در شوندیم یمصرف یهاانتخاب ثر شده و مشمودکنده، متکناهمگن، پرا

 وجودبهها آن یرا برا یاجتماع یژهایکمک کرده و انواع پرست یو اجتماع یفرد یها«زیتما»

ر  یپدذ» یجدابده «انهیراگانتخاب مصر » ،ه در عصر حاضرکد معتقدن یحت یاریبس آورند.

 کهنیاان یباره با بنیون در اید لایویل است. دیز وارد شده و قابل تحلین نید ۀعرصدر  «ریتقد

 یبدید بنالدیندد؛ از قدود رجکرسوخ  ییسایلکو  ینید ین است در زندگکمم یانتخاب مصرف

 یالاهاکان یل شده و در میتبد یزیتمترو یبندبستها ب یز اقلام مصرفا یکین به ید: »دیگویم

گاه خدود ید، جایا نخرید یرا خر هاآن توانیمشخص  یمصرف یهاهو ه بسته به ک یگرید

امروز، انتخاب اسدت.  «اتیمعنو»محور : »دیافزایمون خود یلا (1۷۱۹، 2)بیبی «افته است.یرا 

 یهداراهاز  خواهنددیمدارند اما همه  کیاند کاشترا هوج« دیعصر جد» یوتریامپک یهاشبکه

در « یعدیطدور طببده» یبوم یار مذهبکاف م.ینکشف کخدا را درون خودمان  یادیگوناگون ز

 ین اعتقددادیددین و آیددچ دیهددا هدددارنددد. آن یجددا یو الاهگددان باسددتان ینددار عرفددان شددرقک

 «یروحدان یهداییراهنمدا»، بلکده فقدط معتقدندد مدا بدا کننددینمدت یرا هدا یاشدهشناخته

البتده در  .(1۷۷3، 3)لایون «انجامندیمم یو ملا بخشنانیاطم یهایریگسمته به ک مییروروبه

                                                 
1. Featherestone 

2. Bibby 

3. Lyon 
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 یدتیدعق یهدانظام یفروپاشد یتنها به معننهد یجد یهاهین رویکه ا کندیم دیت کون یادامه لا

 .(11، ص. 13۱3 ون؛ی)لدا ن اسدتیدد یسدرزندگ دهندهنشدانک معنا، یست، بلکه به یمهم ن

گر نه به فرهندگ یه مردم دکران پست مدرن معتقدند ک، متفیمصر  فرهنگ ۀنیزم دردرواق ، 

ت هسدتند و آن کدن دو در حرین ایب یآسان علاقه دارند و نه به فرهنگ عامه؛ بلکه به یمتعال

طبقات  ید، اعضایدر دوران جد دیگویمترسون یپ چهچنان. کنندیمب کیگر تریدیکدو را با 

 ی؛ بلکده الگدوکننددینمدمصر  مشخص محدود  یالگو یکخود را به داشتن  هجامع یبالا

 .(1۷۱3، 2)پیترسدتون خوانددیم 1«بودنارهکهمه »آن را  یکه و سازندیمرا  یدیمصر  جد

ش در ینددفلایفدر ریجن شدود.یمعنا میگاه ب یفرهنگ یمراتب  انرها، سلسلهیین الگویدر چن

د بده مثابده محصدود یدعصدر جد تیمعنومصر  خود: »عنوان  با 2۰۰5که در ساد  یامقاله

د را محصدود یدجد یهداتیمعنو ۀدیدظهدور پدمنتشدر کدرده، « گراجامعه مصدر  یاجتماع

دوم کده بدا  یبعد از جنگ جهدان ید دارد که فضایک داند و تیم یخیو تار یتحولات اجتماع

ون یزاسیاز سکولار ییهاانهو نش یروانکاو یهایش تئوریش از پی، رونق بییگرارشد مصر 

هدا، ها، کتاباو، در رسانه ۀکه به گفت یبازارد. یانجام «3یبازار تعال» یریگبه شکل ،همراه بود

 «نارهایصنعت رو به رشد سم»ق یو از طر یو عموم یخصوص یآموزش یهاون، کلا یزیتلو

 یایدشده دن یو بازساز یفرد یهاتیو معنو ین فضا، تعالید. در اوشیج میغ و ترویمدام تبل

و  «یبخشدلدذت» ،« یر سدرییدت ت یدقابل»، «داشدتنیتازگ» مثل یجذاب یهاارز  ازمعاصر 

ن نقداط یتدراز مهم یکدیگدر، یان دیبه ب 4برخوردار هستند. «یانتخاب مشتر ق بایامکان تطب»

 یغرب، نوبودن و امکدان انتخداب یگراو مصر  ید در فرهنگ صنعتیجد یهاتیقوت معنو

و  یروانکداو یدیگراگدر، هدمید یاز سدوشدود. یآن داده م یتربه مشبازار ن یات که در اس

                                                 
1. Omnivore 

2. Petrestone 

3. Market of transcendence  

 گرفته است. وام ( 1۷۷۰)ن اصطلا  را از لاکمن یسنده اینو

 Woodhead&Heelas:2000د به ین نگاه کنینه، همچنین زمیدر ا .4
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ن یکندد کده بتواندد در عدیا میدفدرد مه یرا بدرا یدیدهدا، امکدان جدانین جریت در ایمعنو

 یکالدا» ،یطین شدرایز داشدته باشدد. در چندین یگاه عرفانو  یمعنو یها، تجربه«یخودساز»

 کنددیدا میدسدابقه پ یبد یمتفداوت خدود، رونقد یهاها و رنگبا طر  «دیجد یهاتیمعنو

 یاز مسددتمر بددرایددندر واقدد  د دارد کدده یددک ش تیندددفلایر یاز طرفدد.(2۰۰5، 1)ریندددفلایش

 یهداتیت معنوی، رونق و ادامه فعالید است که در جوام  مصرفیجد «یمحصولات اجتماع»

 یمانندد مشدتر ،«دیدجد یهداتیمصدر  کنندده معنو»ر او، یدکند. به تعبید را ممکن میجد

 ۀبا جامعد «بودنمتفاوت»ن حاد یو در ع «بودنهماهنگ»به  ،گریزودگذر د یاز مدها یاریبس

 بدهمسدتمر   ازیدمدداوم او درجامعده ن یاحسدا  نداامن ،گدرید ید. از سدواز دارین اطرا 

 «یخصدرشد ش»به ، 3«خود بازگشت به» به ،2«مراقب از خود» به ،«یت اجتماعیهو یبازساز»

 یهداتیمعنو از یاتدازه یهاسدتهب یجستجو را به یکرده و و یادآوریرا به او  شرفت،یو پ

ه یدقدات خدود از زاویز در تحقیف نیون ساتکلیاست.(2۰۰5ریندفلایش، ) کندیت میهداد یجد

از نظدر او مخاطبدان کندد. یم یابیدد را ارزیدجد یهداتیحامدل معنو یاجتماع یگر فضاید

د یدک ف تیکده سداتکل یتعلق دارند، تا حد یخاص یاجتماع یهابه گروه دیجد یهاتیمعنو

 ین گدروه اجتمداعیدا« یمعندو 4هایوارهعادت»عنوان د را بهیجد یهاتیتوان معنویدارد م

ندزد  .گیدردواره را از بوردیدو وام میساتکلیف مفهوم عادت .(2۰۰۱، 5)ساتکلیف کرد یمعرف

هدا را در تیهدا و قابلاز ارز  یاشدن مجموعهیزم درونیمکان یواره، چگونگعادت دیو،ربو

نشدان  ،خدودقدات یج تحقینتدا ف با استناد بدهیساتکل ۹دهد.یفرد نشان م ۱یریپذروند جامعه

                                                 
1. Rindfleish 

2. Self care 

3. Turn to the self 

4. Habitus  

5. Sutcliffe 

6. Socialisation (FR) 

خدوردن  ۀشیوخصوص و به خوردمی؛ آنچه کارگر اندمتمایزکنندهز و یمتما یرفتارها ۀدهندگستر ها اصود وارهعادت» . ۹

رد، یدگیش میابدراز آن در پد یکده بدرا ایشدیوهارد و کده د یاسدید سیدانجام آن، عقا ۀشیوو  دهدمیکه انجام  یاو، ورزش

 (3۹، ص. 13۱1و، ی)بورد« متفاوت است. یر عاملان صنعتیافته، از موارد مشابه آن نزد مدینظام یاگونهبه
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 ی، شد لی، طبقاتیلی، تحصیاز نظر سن توان عموماًیرا م دیی جدهاتیمخاطبان معنو دهدمی

 مشترک طبقدات و هایوارهعادت بحثو یه بوردطور کهمان رونیاز ا ک گروه قرار داد.یدر 

کده گدروه مخاطبدان  کنددح مییز تصدریداو نکندد، یرا مطدر  م یمختلف اجتماع یهاگروه

ز یدرا ن یمشدترک «یمعندو هدایوارهعادت»شان، ید با توجه به تشابه طبقاتیجد یهاتیمعنو

و  یمدذهب ینددگسدبک ز هدا و اساسداًآن یو عملد یفکدر یکلد یاند کده فضداکرده یدرون

   .(2۰۰۱)ساتکلیف،  دهدیشان را شکل میمعنو

کند د مییک واره تمنتشر کرده، تنها بر مفهوم عادت 2۰۰۱خود که ساد  ۀف در مقالیساتکل

توجه او به مناسبات و روابدط م، یتر شوقیو عمیات بوردیرسد اگر کمی در نظرنظر می اما به

ر د یه حتدکد یم سدلطه در نظدم اجتمداعیپدارادا یریتعبو به یاجتماع یهاان گروهیقدرت م

. ار حائز اهمیت اسدتی، بسندکیدا مینمود پز ینروزمره  یزندگ یهاانتخاب یق افراد برایسلا

. یاقتصداد ۀطبقد فراتدر از یزیدچ امدا دارد، ینقش محور و هم مفهوم طبقهیات بوردینظردر

د و در یدگویسدخن م «یزندگ یهاکسب یفضا»و  «یاجتماع یهاتیموقع یفضا»و از یبورد

 یمختلف اجتماع یهاتیگاه موقعیجا یداور یز، نقد اجتماعیتماتاب کدر   نمودار مشهور

زان یدم ۀیپابر 1۷۹۰ ۀفرانسه را در ده یها و مشاغل مختلف اجتماعگروه یزندگ یهاکو سب

 یات اجتمداعطبقو معتقد است یبورد .(1۷۱5)بوردیو،  دهدینشان مشان یهاهیب سرمایو ترک

بده  یبخشدتیبدا مشروعبهدره بدرده و  «1یزنددگ یسازسبک» ینوعسلطه از  یبرا فرادست

 نیدا ویدبورد. کننددیمدحفد  جامعده  یهاگر گروهیخود را نسبت به د 2زیتما ،شانیهاسبک

شنا  را ده و کار جامعهینام طبقه فرادست پنهان و خشونت سلطه قیاز مصاد یکیند را یفرآ

 .داندیم هان سلطهیا یهازمیاز مکان یبردارپرده

شده یهم ینظدر او، کنشدگر اجتمداع در کندد.یم دیدت کنیز  «یاصل ناآگاه»و بریبوردالبته 

دهد؛ بلکه در یقرار نم یابیاسا  اراده و دانش کامل ابعاد گوناگون کنش خود را مورد ارزبر

                                                 
1. Stylization de Vie (FR) 

2. Distinction 
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ن یهمدرد، هدر چندد یدگیم نشئت یدر و نه شدهیواره نهادن کنش از عادتیمواق  ا یاریبس

اسدا  منداف  رده و برکد یندیبشیپ یحددتاخود را  ینده بازیآ یبا هوشمند کنشگر همواره

منطدق »بر  ها عموماًن کنشیکند که ایو استدلاد میواق ، بوردکند. دریش عمل میخو ۀناگفت

ا یدت، مهارت یبلعنوان قاو بهیکه بورد «هیسرما»ان انواع یدر مو نه منطق نظر استوارند.  «عمل

او  آورد،یدست مبه یا موروثی یصورت اکتسابکند که فرد در جامعه بهیف میتعر یاییتوانا

لات و دانش کسدب یشه تفکر دارد از جمله تحصیعنوان آنچه ر، بهیفرهنگ ۀیبر قدرت سرما

و  کنددید میدت ک مشدروع، یهاانواع انتخاب یقه خوب برایت داشتن سلیقابل یا حتیشده و 

گدر یشدتر از دیار بیه کده بسدین سدرمایدا یبخشدتیل قددرت مشروعیددلمعتقد است که بده

نش ندوع مصدر  و یانتخاب و گز یه براین سرمایکه ا ییهاتین قابلیهاست و همچنهیسرما

برخوردار است و  یبالاتر یهامراتب از ارز ، بهگذاردیار فرد میدر اخت یزندگ یسازسبک

تلدا   یفرهنگد ۀیبه سدرما یاقتصاد ۀیل سرمایتبد یبرا یاریکه بس شودین امر سبب میهم

 کنند. 

 هاو شاخص روش پژوهش. ۳

ت تئدوری یبا محور یچارچوب نظرسا  برا یسبک زندگ یهاشاخصن پژوهش، یدر ا

شددند. در  یبنددسدته یفرهنگد ۀیو سدرما یاقتصاد ۀیسرما ۀیپا، بری، در دو گروه کلبوردیو

سطح درآمد )شخص و خدانواده(  یهالفهؤ، م«یاقتصاد ۀیبر سرما یمتک یسبک زندگ»بخش 

)شامل نوع تصر  مسدکن و محدل سدکونت،  یو رفاه یاقتصاد یزان استفاده از کالاهایو م

ت صدر  یدو لدوکس در مندزد و اولو یرفاه یزان استفاده از کالاهایل، میتعداد و نوع اتومب

 یسدبک زنددگ»در قدرار گرفدت.  یمورد بررس( افراد یو رفاه یاقتصاد یکالاها ینه برایهز

ت و یداهم یهاها و شداخصلفدهؤ، میرسدم لاتیزان تحصدیز مین «یفرهنگ ۀیبر سرما یمتک

، یخدانوادگ ۀنیشدی، پیررسدمیلات غیت تحصدیدآن در خانواده، اهم ینه برایزان صر  هزیم

 مطالعه شد.از مد  یرویحات و پی، اوقات فراغت و تفریفرهنگ یزان استفاده از کالاهایم
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ران صدورت یا جامعهدر  دیجد یهاتیمعنورواج  ۀنیزمدر  یاز آنجا که مطالعات محدود

گندگ و ناشدناخته  ین دست هنوز تاحدیاز ا ییهاجم مختلف  یهایژگیو و اساساً 1گرفته

ای از و بدا مجموعده یلدیتحل -یفیکدرد توصدیک رویددر  تلا  شدد ،ن مطالعهیاست؛ در ا

صدورت  یده در سطح مورد بررسدین پدیاز ا یاچند جانبه یابیارز ی،های کیفی و کمرو 

هدای هدای مدروج معنویتاولیه و بررسی انواع جم  ۀبعد از چندین ماه مطالعن یرد. بنابرایگ

و  یکدرد عرفدانیبدا رو یخدوانیکلدا  مثنو یکیها، از جم  دو نمونه ابتدا جدید در تهران،

در انتخاب این دو نمونده تلدا  انتخاب شدند.  ناسانهشکرد روانیبا رو یکلا  هست یگرید

شد محتوای دو جم  مورد مطالعه تا حدی متفاوت بوده و در عدین حداد یکدی برگرفتده از 

 هدا وه ایدن جم بدبا ورود های ایرانی باشد. پژوهشگر سنت ۀمناب  خارجی و دیگری بر پای

تحلیدل بررسدی و  در کندار ، یرکتمشاهده مشدا یهاکیتکنبا استفاده از  ،هادر دورهشرکت 

ها، جایگاه و ، به بررسی ساختار کلی و فضای این جم هاتوسط این کلا  متون منتشر شده

 علاوه بر این، پرداخت.ها و چگونگی برگزاری دورهها روابط افراد، محتوا و ریشه و مناب  آن

هدای دادهانجام شد.  نفر 5۹ت نمونه یبا جمعها در میان اعضای هر یک از این جم  یشیمایپ

از  حاصل از این پیمایش که یکی از محورهای مهم آن مربوط به سدبک زنددگی افدراد بدود،

تر علاوه بر این موارد بدرای بررسدی عمیدق مورد پرداز  قرار گرفت. SPSSافزار ق نرمیطر

 هدای از اعضدای ایدن جم های عمیقی )به مدت دو تا سه ساعت( با برخدموضوع، مصاحبه

 انجام شد.

                                                 
در مدورد  پینیدکر یدامتوان به پدژوهش ی، مرانید در ایجد یهاتینه معنویاز جمله مطالعات محدود انجام شده در زم . 1

، یپکیدقرار گرفته اسدت )ن یمورد بررس «ینین دینو هایجنبش»ران اشاره کرد که در آن مفهوم یدر جامعه ا ینیتحولات د

د یدجد یهداشناسانه جنبشل جامعهیدلا»با عنوان  یزاده بهبهانین غلامیریارشد ش یکارشناس یهانامهانین پایهمچن .(13۱۰

 –ران یدد در ایدجد یهداتیمعنو ینگدارمردم»با عندوان  ی( و فضه غلامرضا کاش13۱5 ،یزاده بهبهانی)غلام «رانیدر ا ینید

 .اندبه این موضوع پرداخته( 13۱۱ ،ی)کاش «یهانیعرفان ک یمورد نمونه
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ز امکان حضدور در یشدند و پژوهشگر نیصورت مختلط برگزار نمها بهاز آنجا که کلا 

ت در یجمع ین سنیانگیمردانه را نداشت، فقط زنان مورد مطالعه قرار گرفتند. م یجامعه آمار

 ۀسداد )بداز31 یساد( و در کلدا  هسدت5۱تا 2۰ن یب یسن ۀساد )باز4۰ یخوانیکلا  مثنو

شداغل بودندد، پاسدخگویان  %2۱، تنهدا یخدوانیسداد( بدود. در کلدا  مثنو 4۷ا ت 23 یسن

ان نمونده یز در مید. از نظر ت هل نیرسیم %۷۰ش از یبه ب ین رقم در کلا  هستیکه ایدرحال

 %43 یمطلقه و در کلدا  هسدتۀ ماندیباق %5مجرد و  %2۰مت هل،  %۹4، یخوانیکلا  مثنو

 وه بودند.یا بین مطلقه یریجرد و سام %43ان مت هل و یکل پاسخگو

 دیجد یهاتیمخاطبان معنو یو سبک زندگ یگاه اجتماعیجا. ۴

های مخاطبان دو گروه مورد مطالعه از نظر جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشابهت

 ۀنمونداز  یف بزرگدیط، 1یدر بعد اقتصاد یزندگ سبک یابیارزما از  یهاافتهی. زیادی دارند

ان دو گدروه، یدم سدهیمقادر . دهددیمد یجامعده جدا یبالدامتوسط  طبقهطالعه را در مورد م

هدا از سدطح دارندد. آن یبالداتر یاقتصداد یسبک زندگ عموماً یکنندگان کلا  هستشرکت

صر   شانخانوادهو رفاه خود  یبرارا  یشتریب ۀنیهز اغلببرخوردار بوده و  یشتریدرآمد ب

ده یدشدتر دیب یکمد یخوانیان شاگردان مثنویدر م یتنوع طبقات است کهیحالن دریا .کنندیم

 .شودیم

تدوان گفدت می، یفرهنگ ۀیسرمابر  کیمت یبک زندگگوناگون س یهاشاخص یبررس در

شداهد  ،ثانیاًو  هستند یفرهنگ ۀیسرماکسب  یکنندگان هر دو کلا  در تلا  براشرکت اولاً

بدرای  .میه هسدتین سرمایش ایلف کسب و افزامخت یابزارها یریدر به کارگ دو گروهرقابت 

اسدا  ها، برجم تصویری کلی از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخاطبان این  ۀارائ

خوانی کلا  مثنوی ۀوری شده، به توصیفی کلی از سبک زندگی جمعیت نمونآهای گردداده

 پردازیم.ها میو کلا  هستی و مقایسه میان آن

                                                 
 د شده است.یدر بالا ق یه اقتصادیسرما فهمول یکل یهاشاخص . 1
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 خوانیفرهنگی شاگردان مثنوی سبک زندگی .۱. ۴

متولد تهران بوده  ،خوانیدر کلا  مثنوی افراد مورد مطالعه %۱۰خانوادگی، ۀ از نظر پیشین

 ،انیپاسخگو %۱۰لات پدران حدود یزان تحصیمن یهمچن .اندرفتهبه مدرسه ن شهر یو در هم

 رسد.می %44به  ن رقم در مورد مادرانیپلم و بالاتر است اما اید

در شرایطی کده اکثریدت قداط  اعضدای  مدرک دانشگاهی دارند.پاسخگویان  %4۹ دحدو

رسدد نظدر می بده ،کننددیمدز شدرکت یدن شدانقرآن استادر یتفس یهادر کلا  یخوانیمثنو

ک ید، حضدور نزدیمذهب یخانگ یهاموجود در مورد زنان حاضر در جم  باورهایبرخلا  

پاسدخ افدراد  .تاسد یاملاحظدهرقم قابل ، ینشگاهلات دایبا تحصاین جم ،  زنان از یمیبه ن

شصت  دهد.یرا نشان م ی  نسبتاً مشابهیز توزیلات همسرانشان نیزان تحصیمت هل در مورد م

اکثریت مطلدق مدادران  فرستند و در کل برایفرزندانشان را به مدار  غیر انتفاعی می درصد

دان از طریق تحصیل اهمیت بالایی فرهنگی فرزن ۀ، صر  هزینه برای افزایش سرمایاین جم 

 دارد. 

اعلدام  %۱4دود ، حد1«یررسدمیلات غیتحصد»، از طریق یفرهنگ ۀیش سرمایدر بحث افزا

)جدز کلدا  مدورد  فدوق برنامده و یآموزشد یهاکلا چند ساد گذشته در  یطکه  اندکرده

 یهداردهو در  نقاشدیو  یقیموسدو  یشناسد، روانزبدان یهداکلا  اند.کردهشرکتمطالعه( 

ن یداپاسخگویان  بودند که یاز جمله موارد یسازو گل یآشپز وتر ویکامپ یها، کلا یبعد

 ۱ا میدانگین بدیش از بد)مورد مطالعه، ایدن جمد   اند. درخود جلب کرده یسوپژوهش را به

زنان در کل  ۀن مطالعیانگیتنها بسیار بالاتر از منه ساعت نشریات(، 2ساعت در هفته کتاب و 

 یهاکتاباز نظر محتوا، گیرد. نیز پیشی می )هستی( ، بلکه از گروه دیگرگیردعه قرار میجام

و  یها و مجلدات خدانوادگروزنامده یمطالب اجتمداع ،یشناسات و روانی، شعر و ادبیمذهب

                                                 
ک، یدلات آکادمیجدز تحصد هداییرو است که از  ییهادانش و مهارت مجموعه، یررسمیلات غیتحصنجا مراد از یدر ا .1

زان و یدفوق برنامه، مطالعه کتاب، روزنامه، مجلده و م هایکلا هایی مانند شرکت در شود. در این مورد، شاخصیکسب م

 .اندشدهآن در نظر گرفته  هایشاخصبه عنوان  هارسانهنوع استفاده از 
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ن باورندد کده یدبر ا عموماًها آن .ان این گروه داردین اقباد را در میشتریبگرا عام یشناسروان

هدا بده آن %13تنهدا شان خواهد کدرد. یاریستن یبهتر ز یدر چگونگمطالب نوع ن یا ۀمطالع

خوانندد یکلاً روزنامه نم %4۰دهند و بیش از ها علاقه نشان میمطالب سیاسی روزنامه مطالعۀ

  کنند.یآن را نگاه م یها و بخش سرگرمیا فقط آگهی

. کننددیمداستفاده  از آناشته و خود ماهواره د یدر منزد شخصان یپاسخگو %۱۰ ش ازیب

بسیاری از  یقو یاعتقادات مذهب و ن افرادیا یبرا یاصود اخلاق وجود اهمیت جالب آنکه با

و  یاصدود اخلداق یبرا یدیداشتن ماهواره در منزد را تهدشان صر یرسد اینظر مبه  ها،آن

ده یددش از ماهواره یون بیزیش به تلویگرات، یکنند. البته در مورد اکثرینم یخود تلق یمذهب

 و در مدورد یینمایسد یهدالمیف، هاادیسدر ،بیدبده ترت ونیزیتلو یهاان برنامهیشود. از میم

 .ن مخاطبان را دارندیشتریب یقیموس ،ماهواره

ا یدکنندد یا میدمه یفرهنگ ۀیش سرمایافزا یبرا یدر مورد مصر  کالاهایی که عموماً راه

 یافزارهدادسدتگاه پخدش نرممانندد هسدتند ) یمدور فرهنگدت بده ایدن از اهمینماد یانشانه

و  کالاها این مصر  که نداز آن یحاک هاداده ،(یهنر یوتر و تابلوهای، کتابخانه، کامپییدئویو

به  لزوماً ،، هرچند حضور این اشیاء در منزداست نسبتاً مهمهای این زنان خانهدر  وجودشان

ان در یپاسدخگودرصدد 1۰۰ در مورد کامپیوتر، ست. مثلاًها نینمعنی استفاده پاسخگویان از آ

به میزان کم یا خیلی  %14و  کنندینمله استفاده ین وسیاز ا اصلاً %32 اما ،خانه کامپیوتر دارند

 .کننداستفاده می کم

مانندد  یاقتصداد یبده کالاهدا پدودل یتبدددر مورد کالاهای اقتصدادی و رفداهی، گرچده 

رواج زیادی دارد، اما عمدوم ن جم  یا ترمرفه یاعضاان ی، در ممتعدد ایمدد بالا  یهالیاتومب

مانندد )ندارندد،  یدر مندزد کده ضدرورت چنددان یرفداه یابزارهدا یبرخداین افراد وجدود 

 از، یفرهنگ یسه با کالاهایدر مقا (یین ظرفشویو ماش یساز برقیو، چایکروویما یهادستگاه

 .برخوردار است یت کمتریاهم



 921...                     يفرهنگ یةسرما شیافزا یبرا يراه ،یمعنو یمصرف کالاها                   دومشمارة 

 

شدگاه یمدوزه و نما ،یقینما، تئداتر، کنسدرت موسدی، شامل سیه به مراکز فرهنگمراجعدر 

نیدز مخاطبدان  جمد  ایدن یان اعضدایددر متر عنوان یک مرکز فرهنگی عدامبهنما یس ،یهنر

 روندد و حتدیبده دیددن تئداتر می جم  هستیخوانان بسیار کمتر از مثنویاما  بیشتری دارد.

کنسدرت و . هرچند در مدورد ندانرفتهتئاتر  یبه سالن تماشا حادبه تا کهاند گفته %43حدود 

 یش از گدروه دوم اسدت، ولدی، بدانددحاد مراجعده نکردهتا بهکه  یز تعداد افرادیننمایشگاه 

 توانددیم ن امریا عمدهل یاز دلا یکی. کمتر است میان دو جم  در این دو مورد اخیر اختلا 

ر در جامعه باشد. یدر چند ساد اخ یهنر یهاشگاهینماو  یقیموس یهاکنسرت تر یوسف یط

خواندان یمثندو یکده بدا حداد و هدوا یعرفدان یقیموس یهارسد کنسرتینظر م به کهچنان

تری از قواعدد متفداوت یکه گداه ژه بانوانیو یهان کنسرتید و همچنندار یشتریمطابقت ب

 گدریدو  فرهنگسدراهاا در هدآن یکده برگدزار یهندر یهاشدگاهینمادر کنار  کنند،یم یرویپ

 ین عده را کده عمومداً از فضداهایشده، ا ترمتداودار ی، نسبت به گذشته بسیعموم یفضاها

 است. ن اماکن کشاندهیبه ا ی، تاحدکنندیم یدور خاص یهاوارهعادتبا آداب و  یهنر

پخدش شدود، گدو   یقیموس ییاگر در جااند صرفا گفته %4۹ش از ی، بیقیدر مورد موس

اند کده در نام برده یرانیا یقیهمه از انواع موس ،علاقهمورد  یقینوع موسدر پاسخ به  .کنندیم

 یبخدش بزرگد یهاشیگرا «بخشآرامش»و  یک، عرفانی، کلاسیسنت یهایقیموسها، ان آنیم

سده بدا اندواع یها در مقایقین نوع موسیرسد اینظر م . بهشوندیمت نمونه را شامل یاز جمع

ان نمونده مدورد یدر م «روشنفکرانه» صیاز تشخ ینماد ،پسندعامه یهایقیموسژه یوبه گر،ید

 شوند.یپژوهش شناخته م

شداگردان کده دهندد نشدان میها افتهین زنان، یا یگاه ورز  در سبک زندگیدر مورد جا

ن تعداد یشتریب(. ۱2%مقابل  در %۱۱) کنندیمورز   گریگروه دش از یب، یخوانیکلا  مثنو

 یهاندهیهزاندد کده ندام برده ییهداورز از ، پردازنددیمد یورزش یهاتیفعالکه به  یفرادا

کننددگان شدرکت %1۹ک بده یدهرچندد نزد. یبدنسداز و کیروبیشنا، ا دارند، مانند یمتوسط

ندام کده  ییهاورز نوع  ی، ولهستند نهینسبت پرهزبه  یهافعالان ورز  وجز یخوانیمثنو
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کده رسدد نظدر می به واق ثابت و مانند آن است. در  دوچرخهل، یوع تردمشتر از نی، باندبرده

هدا کمتدر بده و طراوت انددام مطدر  اسدت. آن ییبایشتر حف  سلامت و زیب این زنان، یبرا

 مثلداً، ترندهیپرهز یهداورز ان یددر م یحتد و آورندیم یروو تفریحی  یجمع یهاورز 

 بداًیتقر یالهیوسداد ینسبت زه ب نهیهزبا صر   نظور،ن میا یو برا کنندیمل را انتخاب یتردم

 یو بده ورزشد نددآوردمدیرا به خانه  هم دارد یخاص بزرگ و نسبتاً یاز به فضایبزرگ که ن

 پردازند. یم یفرد

 حیتفدر یبدراصدر  شدده  ۀنیهزقرار گرفته،  ینه مورد بررسیزمن یکه در ا یگریمورد د

کده متولدد  یبا همه افرادیتقر بار است. سهحدود  ،سادن تعداد سفرها در طود یگانیم. است

ایدن  %۹۰حددود ن، یدا بدرعلاوه . زنندیمبه زادگاه خود سر در طود ساد شهرستان هستند، 

ها اگر قصدد سدفر خدارجی . آنکنندیمسفر  یارتیز یک بار در ساد به شهرهایحداقل  زنان

حددود  ت بیشتری برخدوردار اسدت.یهم داشته باشند، سفرهای زیارتی در میانشان از محبوب

تجربه ها آن %25اما از سوی دیگر، حدود  اندحاد از کشور خارج نشدهتا بهها نیز از آن 14%

 اروپا و آمریکا را دارند.سفر به 

 هستیسبک زندگی فرهنگی شاگردان . ۲. ۴

زان یدم ند.امتولد تهران هستند و در این شهر به مدرسه رفته %۹2در میان مخاطبان هستی، 

در میدان مدادران اعضدای و  پلم و بالاتر استید ،انیپاسخگواز  %۱۰لات پدران حدود یتحص

 رسددیمدنظدر  وجود آنکه بهاب .پلم و بالاتر دارندیلات دیزان تحصیم درصد ۱۹حدود  هستی

زان یدمبالدا بدودن  است؛ بالاتر از حد متوسط جامعه ،ن در هر دو گروهیلات والدیزان تحصیم

 هداخانوادهن یددر ااز آن باشد کده زندان  یانشانه تواندیم کنندگانشرکتات مادران لیتحص

 .اندداشته بیشتری یفرهنگ هیسرما

گر برخوردارند؛ ینسبت به گروه د یمراتب بالاترلات بهیاز تحص یان کلا  هستیپاسخگو

سدطح بده ن یدا در ایدبدوده و  یمددرک دانشدگاه یهدا داراآن درصد ۷۰ که حدود یطوربه

ارشد داشتند.  یکارشناسمدرک  %24در جم  هستی تنها حدود  یل مش ود بودند. حتیتحص
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 هداجم ن یکه به ا ین باشد که اگرچه کسانییقابل تب طورنیا ین امر تا حدیرسد اینظر م به

قرار  ییبالا نسبتاً ۀردجامعه در کل نسبت به  یلیتحص یفرهنگ ۀیسرما، از نظر آورندیم یرو

 د.نشویده میها دان آنیکمتر در مجامعه نخبگان اما  ،نددار

بدیش از  %3۰) یاز شداگردان کلدا  هسدت %۷5دود حد ،«یررسمیلات غیتحص»مورد در 

میدانگین مطالعده ، یخوانمورد کتابدر .کنندمی شرکت یآموزش یهاکلا در  خوانان(مثنوی

رمدان و داسدتان،  خواندن بهشتر یب یشاگردان هست، ساعت در هفته است 5در هستی حدود 

 یمطالدب اجتمداعدر مدورد نشدریات، اندد. ش نشان دادهیگرا یخ و علوم اجتماعیفلسفه، تار

خود اختصداص به ن مخاطبان رایشتریبگرا عام یشناسو روان یو مجلات خانوادگها روزنامه

 یاسیس یهاخود را مخاطب روزنامه یک سوم شاگردان هستیحدود ن حاد، یع در .دندهمی

 .خوانندیروزنامه نم ، اصلاو یک چهارم دانندمی

اهمیدت  وجود ابزار و اشیاء فرهنگی در خانهاعضای هستی کمی بیشتر بهاز سوی دیگر، 

 کنند.استفاده میاین ابزارها از  هم شخصاً یدهند و به نسبت بیشترمی

امدا ه اود اسدت. ها کدم و بدیش شدبیه گدرودر مورد تماشای تلویزیون و مداهواره پاسدخ

هدای مخاطبان ایدن گدروه معنویت ،یهنر هایشگاهیو نما هاموزه ،یقیموس و تئاترهای سالن

 یهداتیگدر فعالیمدورد ددر کنندد. سمت خدود جلدب میگروه نخست، به زجدید را بیش ا

، گدو  دادن بده لمیفد یتماشداگر به یدو برابر نمونه د باًیتقر یهست ۀنمون اوقات فراغت نیز

جدز اما اگر از نوع موسیقی پرسیده شود، به پردازد.یمژه با دوستان، یوبه معاشرتو  یقیسمو

 کنند، سدایرین تقریبداًتر گو  میای و خاصحرفه یقیموسکه جم  تعداد محدودی در این 

 . برندنام می ایرانی کیکلاس و یسنت یقیموساز  همان علایق گروه نخست را دارند و عموماً

بدا  یهاورز این گروه نیز  فعالان . در میانفعاد هستند مخاطبان هستی کمتر ،در ورز 

 ،آورنددروی می ترنهیپرهزهای ای که به ورز رواج بیشتری دارد، اما آن عده متوسط ۀنیهز

 و ، اسدکوا ی، سدوارکاریس، اسدکیمرفده مانندد تند ۀطبقدهدای ورز خاص  انواع عموماً

مطدر   یشداگردان هسدت یاز سدوکده  یورزش هایفعالیتر دکنند. را انتخاب می یریگیماه
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 ان اسدت.ینما یشتریز، با وضو  بیتماپرستیژ و  یارتباط و حت ی، برقراریحیتفر ۀجنب، شده

، بدا یج مشدابهینتداز یدافدراد ن خانواده یاعضا علاقهمورد  یاهورز در مورد نه، ین زمیدر ا

 یایتوانند گویج مین نتایواق  اه است. درآمددستطبقه مرفه به یهاشتر به ورز یش بیگرا

 بالا طبقه یهاشاخصعنوان که به یمختلف ینمادها یریکارگبا به هاخانوادهن یان باشند که یا

 .گر اقشار جامعه هستندیز با دیحف  تما یناخودآگاه برا یشناخته شده، در تلاش

ش از چهدار یبد ،نیانگیم طوربهکنند. بیشتری برای تفریح صر  می ۀاعضای هستی هزین 

شدان کنند و سدفرهای خارجیروند. کمتر سفرهای زیارتی را انتخاب میدر ساد سفر میبار 

سدفر بده  تجربدهها آناز  یمیک به نینزداست.  یه و دبیمانند ترک ییشتر به مقصد کشورهایب

 یها برااج  آناز مر یکی ندنتوایم سفرها نیدارند که انیز را  ییکایو آمر ییاروپا یکشورها

ش یزان توجده و گدرایطور کلی، در مورد مبهد. نباش شانیزندگ سبک های مصرفی وانتخاب

بده آنچده خدود از سدبک  یکنندگان هستشرکت ، اقبادیغرب یکشورها یافراد به سبک زندگ

 .است گریش از گروه دیب شناسند،یم یغرب یزندگ

 ا خدانواده یو اعضا او یرویپزان یورد ماز پاسخگو در م ها،پرسش گر ازید یادسته در

 یامجموعدهن پژوهش، یان ایاز پاسخگو یاریظاهر بس کهآنبا وجود سواد شده است.  از مد

 و خصدوص در جمد  هسدتی()در هدر دو گدروه، بده دهدیروز را نشان م ین مدهایاز آخر

صدر   یدایدنده و وقدت زی، هزیبدین ترکیآوردن چندوجدودبه یها برامشخص است که آن

اسدت کده  یزیدن همدان چیا البته .دانندینمرو مد یپ «ادیز یلیخ»خود را  کی چیه ؛اندکرده

، شانیزندگ سبکدر  ندمعتقد ،«فرادستان»ان یخصوص در م، بهیاریبس ؛ چراکهودریانتظار م

رفتدار ر اقشدار جامعده رواج دارد، یان سدایز از آنچه در میمتمافرد و همنحصر ب یادیتا حد ز

رو مدد اعلدام کدرده، در مصداحبه بدا یپ «ادیز»که خود را یاز کسان یکی ان،ین میدر ا. کنندیم

 یمدن سدع»ان کرده و گفته اسدت: ینه به وضو  بین زمیرا در ا ا یفکر دغدغهپژوهشگر، 

گدران دارم. ینسبت به د یفاوتمت یهالبا  مخصوص خودم را بپوشم و معمولاً یزیچ کنمیم

گدران یخدانواده و د یرو مد هستم اما از آنجدا کده اعضدایپ «یتاحد»فقط  مکنیمخودم فکر 
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را انتخاب  «ادیز» ۀنیگز نامهن پرسشی، در ایکنیم یروادهیز یلینه خین زمیتو در ا ندیگویم

کدرده  یرو مد معرفدیکم پ یلیهم که خود را خ یاز کسان یکیاست که  نیاجالب  1«.امکرده

ن دو یدکه انیا ترجالبو  کردهگران ارائه یبا د «بودنمتفاوت» ۀدرباررا  یبود، استدلاد مشابه

 در مسدئلهن یدا ده بودندد.یلبدا  پوشدگران یز از دیمتما یو تاحد وهیشک ی بهبا ینظر، تقربه

در  آنان، کندیمدانند صدق یمد م رویپ یحدود خود را تاکه  ان دو گروهیمورد اکثر پاسخگو

چده و از آن دانندیمن «در بند آن» خود را یلیخ یتوجه دارند ول روز ین حاد که به مدهایع

ن یداکنندد. ینمد یروید، پابددیز رواج یدن جامعده نییتا حدد سدطو  پدا یحت امکان دارد که

 یخدانواده، تاحدد یاز مدد، در مدورد اعضدا یرویدزان پیپاسخ به پرسش ماست که یدرحال

در  بداًین انحدرا ، تقریش دارد که ایگرا «ادیز یلیخ»و  «ادیز» سمتشتر بهیمتفاوت بوده و ب

 .که فرزندان جوان دارند شوددیده می یانیپاسخگونگاه  دراکثر موارد 

 یهداینددگینمادهند کده ینشان م یپوشاک مصرف ۀیمورد محل تهدر  یها به پرسشپاسخ

 یمدین حدوده کیطورن مراج  این افراد هستند؛ بهیتراز مهم یکیخارجی  یتجار یهامارک

 عرضدهمدد روز را  اندد کده پوشداکاشداره کرده یایالمللدنیب یبرندها یندگینما بهاز افراد 

 یز را بدرایتمدا احسدا  یتواندد ندوعیم لبدا  یبدر رو شدانیتجار مدارکو گاه  کنندیم

هدای جدزو برنددهای بدا قیمتن حداد یدر عدامدا همراه داشته باشد؛ ها بهآن کنندگانمصر 

ب، یدبده ترت ۀ لبدا یته یت افراد برای، اولویخارج یهایندگیبعد از نما. دنجومی هم نیستن

 یدیدتول یهات، فروشدگاهیدو در نها «لبدا  یشدوها»د، یدز خرکدر مرا کوچک یهایکبوت

 است. یداخل

 یزندگ کسبگروه متفاوت سه  .۳. ۴

 تدوان سده، می(1از تحلیل عاملی گویه های سبک زندگی )جدود  براسا  نتایج حاصل

 :گروه متفاوت از سبک زندگی را شناسایی کرد

                                                 
 کنندگان هستی.. برگرفته از متن پیاده شده مصاحبه با یکی از شرکت 1
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 یفرد یفرهنگ ۀیت سرمایتقو یدر تلاش برا یزندگ کسب

از  یریل به الگدوگیات، تمایشتر نشریب ۀلات بالاتر فرد و همسر، مطالعین سبک با تحصیا

ز کدان مرایددر م یقینسرت موسک، معاشرت با دوستان، رفتن به تئاتر و یخارج یزندگ کسب

و  کپوشدا ینده بدرایلبا ، صر  هز ک، توجه به ماریفرهنگ یالاهاکشتر ید بیخر، یفرهنگ

 کن موارد عموماً عناصر سدبیشود. ایمرفه مشخص م ۀخاص طبق یهابالاخره انجام ورز 

 ۀیسرماش یشوند که از طرق مختلف در جهت افزایرا شامل م یافراد جوان و مجرد یزندگ

 .کنندیمخود تلا   یشخص یفرهنگ

 یخانوادگ یفرهنگ ۀیت سرمایتقو یدر تلاش برا یزندگ کسب

خانواده و  یل اعضایتحص ینه برایصر  هز شتریرند بیگین سبک قرار میکه در ا یافراد

، رفدتن بده سدفر، یآموزشد یهدالا کت فدرد پاسدخگو در کفوق برنامه آنها، شر یهالا ک

و دوسدتان و  یدکشداوندان نزدیتاب، ارتبداط بدا خوک ۀ، مطالعیونیزیتلو یهاادیسر یتماشا

 ۀیش سرمایخود به افزا یزندگ که در سبکنین گروه با ای. ااندرا انتخاب کرده نمایرفتن به س

کوشد یکرده و م خانواده یدهد اما تلا  خود را عموماً معطو  به اعضایت میاهم یفرهنگ

 ش دهد.یافزاش را یخو یفرهنگ ۀیسرما ،یرسمریلات غین با تحصیق و همچنین طریاز ا

 یاقتصاد ۀیگرفته از سرمانشئت یزندگ کسب

 ۀمورد اسدتفاد لیتعدد اتومبهای رند، شاخصیگین سبک قرار میکه در ا یدر مورد افراد

ل یدفدرد از اتومب ۀدر منزد، استفاد یس خانگکو لو یشتر لوازم رفاهید بیخانواده، خر یاعضا

و اقدوام دور و انجدام  یکشان نزدیرتباط با خوخانواده از مد، ا یاد اعضایز یرویمدد بالا، پ

 .کندیصدق م بیشتر خانواده یمرفه توسط اعضا ۀخاص طبق یهاورز 
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 انیپاسخگو یسبک زندگ یل عاملیج تحلینتا  .۱جدول 

 گویه

 یزندگ کسب

ت یتقو یتلاش برادر

 یفرد یفرهنگهیسرما

تلاش در یزندگ سبک

ت یتقو یبرا

 یفرهنگهیسرما

 یخانوادگ

 یزندگکسب

گرفته از نشئت

 یاقتصادهیسرما

 733. لات بالایتحص

  

 625. همسر یلات بالایتحص

 612. اتینشر ۀمطالع

 608. یخارج یزندگ کاز سب یریالگوگ

 597. ارتباط با دوستان

 592.  تئاتر رفتن به

 578. یقینسرت موسکرفتن به 

 548. در منزد یفرهنگ یالاهاکوجود 

 535. لبا  کتوجه به مار

 531. کپوشا ینه برایصر  هز

 494. متمایز توسط فرد یهاانجام ورز 

صر  هزینه برای تحصیل اعضای 

 خانواده
 .702  

های فوق صر  هزینه برای کلا 

 برنامه اعضای خانواده
 .687  

  654.  های آموزشیشرکت در کلا 

  635.  رفتن به سفر

  621.  های تلویزیونیی سریادتماشا

  601.  مطالعه کتاب

ارتباط با خویشاوندان نزدیک و 

 دوستان
 .588  

  523.  رفتن به سینما
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 ۱ادامه جدول  

 گویه

سبک زندگی 

درتلاش برای تقویت 

 فرهنگی فردیسرمایه

زندگی درتلاش  سبک

برای تقویت 

فرهنگی سرمایه

 خانوادگی

زندگی سبک

ز گرفته انشئت

 اقتصادیسرمایه

 643.   تعداد اتومبیل

 624.   توجه به لوازم خانگی در منزد

 594.   نوع اتومبیل

 567.   وجود لوازم خانگی جدید در منزد

 535.   پیروی اعضای خانواده از مد

 497.   ارتباط با خویشان نزدیک و اقوام دور

های متمایز توسط اعضای انجام ورز 

 خانواده
  .480 

 

 کسب سرمایه فرهنگی یبرا ید، راهیجد یهاتیمعنو یفرهنگ یالاکمصرف . ۴. ۴

ان یدکنندگان و اطرافاز شرکت یاریبس بحث ها موضوعن کلا یا ۀیشهر، ینظر اقتصاداز 

 . 1ها بودآن

ن یدا یبدرا یخاص ۀنین استدلاد که هزیبا اافراد  %34 حدود یخوانیدر مورد کلا  مثنو

 .اندهستدان بالا «یحدتا»ه را یشهر شود،ینم صر  کلا 

ن یدا ۀندیهز معتقدد بودندد یهست کنندگانشرکتاز  %۱۰به  یکه نزدکاست یحالن دریا 

 یمتدوال یهدادر دورهن وجدود، در عمدل یدبا اهرچند  ؛است «ادیز یلیخ»ا یو  «ادیز»ا  لک

جالدب  ۀان، نکتدیدم نینه شده بودند. اما در این هزیحاضر به پرداخت آن و در واق  صر  ا

                                                 
 15۰۰هر جلسه دو ساعته مبلدغ  یبرا یخوانی، در کلا  مثنو13۱5داشتند. در ساد  یار متفاوتیبس ۀین دو کلا  شهریا .1

گدان از یتوانندد رایندد، من مبلدغ را نداریدکه تدوان پرداخدت ا یشد که افرادین حاد گفته میشد و در عیافت میتومان در

ن ی( بدیهمراه سه جلسه دو ساعته جدانب)به یک دوره سه تا پنج روزه کلا  هستی ۀیکه شهریها استفاده کنند. در حالکلا 

 هزار تومان بود.  33۰تا  1۱۰



 932...                     يفرهنگ یةسرما شیافزا یبرا يراه ،یمعنو یمصرف کالاها                   دومشمارة 

 

ن عده معمولداً ی. ااندف کردهیکم توص را نهین هزیا است که یپانزده درصد حدودمربوط به 

لدزوم »و لدا  ک یهداآموزه وبدودن مطالدب بده مهدم ،ن موضدوعیا یل خود برایان دلایدر ب

ن هم یه از این شهریاگر ا»ند: اهصراحتاً گفت یحت یو در مواردرده کاشاره  «آن یپرداخت بها

ان یداز م هاآموزهو واقعاً هم ارز   گذاردیم یپا به هست یسکگر هریمتر باشد، دک ه هستک

نظدر  بده 1«.شدودیمل کمختلف مردم مش یلا  با حضور قشرهاکنترد که کنیو هم ا رودیم

، یژ اجتمداعیدن پرسدتدسدت آورگدران و بدهیز از دیحف  تما یل براین جمله تمایا رسدیم

  .دهدیمرا نشان  «به آن وارد شود تواندینم یسکهر»ه ک یلاسکت در کشر ۀواسطبه

ها سدواد شدد، ن کلا یگران در ایل شرکت خودشان و دیدر خصوص دلا افراداز  یوقت

نسدبت بده  یدن بده درک بالداتریرسد»ت یب اولویترتبه را خود تکشر لین دلایترمهم هاآن

، یخودشناسد»، «یکسدب آرامدش دروند»، «حل مشدکلات یبرا یافتن راهیو  یمسائل زندگ

 و «یو کسدب اندر  یرواند ۀیدتخل»، «و ارتباط با خدا یخداشناس»، «یو خودباور یخودساز

حضدور  یل جانبیدلا کهیحالدر؛ اندذکر کرده« ها و کسب دانشن آموزهیبا ا ییآشنا»بالاخره 

گدران و حضدور در یاط بدا داز به ارتبین»ب، یترت به را هاکلا ن یدر ا (هایکلاسهمگران )ید

 یفشدارها»ن یو همچند «یاجتمداعژ یسدب پرسدتک» ،«یاوکدنجک رفد  و یسرگرم» ،«اجتماع

خصدوص ن مدوارد، بدهیدا ۀت همدیوجود اهمبا .انددانسته «هااز آن یناش یاز روانیو ن یزندگ

 خود مفصل یه جا دارد در جاک ین زنان در زندگیوارده بر ا یو فشارها یارتباطات اجتماع

ن یاز حضدور در چند یناشد منزلدتسدب کن مقالده بحدث ید، در ا2ردیدقرار گ یمورد بررس

 یهاینها بررسدتنده . در واقد ،گرفتده اسدت ر موارد مورد توجه قراریش از سایب ،ییهاجم 

و  یمصر  فرهنگد یعنوان نوعها بهن جم یسمت نگاه به حضور در اشناسانه ما را بهجامعه

هدا لا کن یدرد اکارکه که جالب است کنند، بلکیت میزگونه آن هدایاتم یها و نمادهانشانه

                                                 
 .های پر شده در کلا  هستینامهبرگرفته از پرسش . 1

مورد بررسی قرار گرفته  های جدیدابط اجتماعی مخاطبان معنویترو موضوع شبکه ،بخش دیگری از این پژوهشدر  . 2

 .است
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ن یو در بد در داخل مجموعده یژ حتیسب پرستکگران و یز با دیتماجاد یا یدر زمان خود برا

از  %2۰بده  یدکم نزدیاشداره مسدتق نه،ین زمیدر ا. شده است کدردیده و ز ینخود مخاطبان 

مداجرا  ۀن همدیدمدا اا. کندیمشتر قابل ت مل یوضوع را بسؤاد باز، م یکدر  تهکن نیافراد به ا

 یکدیعنوان مثاد در پاسخ را به یو اجتماع ین مد فرهنگیاز ا یشتریابعاد ب توانیست و مین

گدر یه دکن شاگرد سابق را یا ما نظریمستق هکیرد. زمانکدا یپ یلا  هستکنندگان کتکشراز 

بده نظدر »: دیدگویمم، یدیها پرسن جم یا «ییژزایستپر»امه نداده در مورد جنبه ها را ادلا ک

الدان  مثلداًهم دارد؛  یژ منفیپرست ی، حتمشابه یهاجم ا یو  ین روزها حضور در هستیمن، ا

د یصحبت کن ییهاکلا ن یاز چن دیتوانینمتر جامعه دهیتر و فهمافراد باکلا ن یگر بیدشما 

ن یدا .1«کننددیمدشدما را مسدخره  هدایلیخه ک دینیبیم ،دیل نشان بدهیتما یلیاگر خ یحتو

 ن مددیدارو به افود ت کحرآغاز  از ییهاجرقهبه وضو  ه کاست  ییهااز مثاد یکیعبارات 

 راان طبقدات فرادسدت یددر م ا جاذبدهشدن مکجامعه و  ترنییپاطبقات سمت به  یاجتماع

د یدجد یهداتیمعنو مدوردز در یگر نیه در جوام  دکاست  یاتفاقهمان ن یو ا ددهینشان م

 یالداک ۀننددکمصدر  کده ردکد یادآوریدگر ید بار دیبارسد ینظر م واق  به افتاده است. در

 یحددتا یوقتده او کلست، بی ات نیمنفعل تبل مخاطبا یخورده بیفر یک یو معنو یفرهنگ

سدب کبدا در سبد خود داشته باشد،  یمصرف یالاهاکرا از انواع  ییهاتواند انتخابیآزادانه م

الدا در کآن  یهدا و نمادهداامیر پییدنسبت به ت  یاریو با هوشها در مورد آن یجیتدر یآگاه

ن آن یگزیرا جدا یگدریز دیرده و چکرا از سبد خود حذ   ییالاکسرعت بهجامعه اطرافش، 

 .داشته باشد یشترین بیقدرت نماد هم یژ اجتماعیسب پرستکند یه در فرآک ندکمی

 یریگجهیبحث و نت. ۵

 توانیمک، یتئور یها در فضال آنیو تحل یفیتوص یهاحاصل از آماره یهاافتهیاسا  بر

 یآمدار جامعدهبدر آن، در سدطح  یمبتن یبالطب  سبک زندگ و ییگرامصر گفت مصر  و 

                                                 
 کنندگان هستی.. برگرفته از متن مصاحبه با یکی از شرکت 1
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 ۀنموند بده توجدهرسد بدا ینظر م واق  بهدر .است قابل مشاهده یادیحد ز، تاما مورد مطالعه

 ۀجامعدگفدت کده  توانیمدوم،  یپس از جنگ جهان یغرب یر کشورهاد ییگرارشد مصر 

ن یدشداهد رشدد اانقلاب و جنگ،  ۀشمسی و پس از تجربهفتاد  ۀده ۀمیناز  کمکم زیران نیا

 شود.یمشاهده منیز ن پژوهش یا یآمار ۀاز آثار آن در جامع یاده بوده است و نمونهیپد

افدراد  توان گفت کهیم ،ویبورد ۀینظرد یی ر تد، ییگران مصر یدر کنار اگر، ید یاز سو

حدد  ، تدادهنددیمل یجامعه را تشک ین پژوهش که قشر متوسط رو به بالایمورد مطالعه در ا

از  یارین راه، در بسدیدها در اش دهند. آنیخود را افزا یفرهنگ ۀیسرمادر تلاشند که  یادیز

 هستند. درواق  بده یفرهنگ ۀیسرمابه  لیتبد یبرا یاقتصاد ۀیسرمانه از یموارد، حاضر به هز

و  یقددرت اقتصداد»ن بداور اسدت کده ین پژوهش برایدر ا مورد مطالعه جامعه رسدیمنظر 

 ین تدوانیز چندیدن یاسدیست. قددرت سین یافتخار اجتماع یبرا ییان، مبنایخصوصاً پود عر

 «اسدت یرت اقتصدادقدددن بدهیرس یبرا ییژ، مبنایا پرستی یندارد. بلکه غالباً افتخار اجتماع

 ۀیسدرماحاصدل شدده از  یهدامنزلتش یاز راه افزا یژ اجتماعیو پرست (]1۷2۰[1۷۹۱)وبر، 

 . دیآیمدست به یو سبک زندگ یفرهنگ

، در یاقتصداد یواقد  امدور مصدرف بر مصر  و در دیت کدرستون، یف ریتعبباگر، یان دیببه

قدود ا بدهی ؛رسوخ کرده است یذهبو م یفکر یاهاکال یو حت یگر به مسائل فرهنگید یبعد

ت هدم یو معنون یدل از کو هر ش یهر بخش، یمصرف ۀجامعنشگر امروز در ک ،یبینالد بیرج

در  رسددینظدر م حاد بده .نشاندیمکرده و در کنار هم  یداریخر ل خودیمه بخواهد، بهکرا 

عندوان بده دیدجد یهاتیمعنومتوسط شهر تهران،  ۀطبقان یم ران و حداقل دریامروز ا ۀجامع

و  اندددا کردهیدخدود را پ یاز افدراد جدا یخشب تیمعنو یدر سبد مصرف یفرهنگ یک کالای

 .دنشویمرا شامل  هاآن یاز سبک زندگ یبخش

ان یدب یمصر  و سبک زنددگ یشناسجامعه یل نظریدر تحل آنچه توانیمر ین تفسیبرابنا

دست آوردن بر به ،وبر که اشاره شد طورمانهنه یزم نیرا مورد استفاده قرار داد. در ا شودیم

معتقد است کده مصدر  و  مل اساساًی. زکندیم دیت کحاصل از نوع مصر   یژ اجتماعیپرست
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 یمصرف یدارد که کالاها دیت کار یشتن است. بودریت خویان فردیب یبرا ی، راهیسبک زندگ

ش از یو بد انددان مردمیدز میاجاد تمیا یبرا ییهانشانهن داشته و مجموعه یشتر ارز  نمادیب

 ۀیسرماژه یوخود، به ۀیسرماش یافزا یکه افراد برا گذارددست می مسئلهن یو بر ایبورد ،همه

 ترنییپداان خدود و اقشدار یدم یافاصله آنند که یدر پق ین طریاز ا و کنندیمتلا   یفرهنگ

 یز ناشین تمایعتقد است ات کنند. او میحف  و تقو موجود را فاصله ایجاد کرده و یجامعه، ا

در دسدت  یعندوان ابدزاربده استوار اسدت، در منطدق عمدل یاصل ناآگاهه بنا براز آن که البت

 . ردیگیمپنهان بر گروه فرودست قرار  یاسلطهجاد یا ید برایجد ۀجامعفرادستان 

شدتر بده یچده بهر یابیدسدت یبدرا یادیما هم تلا  ز ۀمورد مطالع ۀجامعرسد به نظر می

. داردیبرمدقددم  زمدانهمطدور نه بهیزمنیمختلف در ا یهابخشدر  و دارد یفرهنگ ۀیرماس

آوردن مددارج دسدتبهل نددارد، تلدا  در یاگر فرد امکدان ادامده تحصد یعنوان مثاد، حتبه

مختلدف  یآموزش یهاکلا ؛ به خواندیمار کتاب یبس عموماً. او کندیم یررسمیلات غیتحص

گدر، بدا ید یو از سدو دهدیمات اختصاص ینشر ۀمطالعرا به  یز، ساعات؛ در طود رورودیم

او ، انیدن میدادرن مصر  اسدت. یدنباد ارز  نمادار بهیبودر ۀگفتبه، یورود به نظام مصرف

 ییبدایو ز یکده در ابعداد فکدر کنددیمد، تلدا  یو فرهنگ یرفاه یبر مصر  کالاهاعلاوه 

 یهداجم هدم بده  یر، سدرین مسدیدو در ا گفدتن داشدته باشدد یبدرا یز حرفدیدن یشناخت

در اج دارد برداشدته و یداحترا کده  چدهآنز هدر یدان نین میدر ا تا زندیم دیجد یهاتیمعنو

واق   او در دهد.یبدد کرده، مورد استفاده قرار م یا«کارههمه» بهکه او را  ییهامصر  یایدن

نسدبت خداص در  به یهاتیفعالجام لات فرزندان، انیتحص ینه برایق، در کنار هزین طریاز ا

از مدد،  ینسدب یرویدت پیدو درنها یخدانوادگ نهیشدیپدادن تبار و طود اوقات فراغت، نشان

 یزنددگ عندوان سدبکرا بده یامجموعهگران حف  شود؛ یبا د یادیز او تا حد زیتما کهچنان

ن از طبقات آ یهابخشاز  یارین روند، که بسیق ایاز طر کندیمه و تلا  ساخت خاص خود

 یواقد  فضدا حفد  کدرده و در ترنییپداخود را با طبقات  فاصلهد شده، یتقل یبالاتر اجتماع

 دست آورد.ش را بهیخو ۀسلطاقتدار و 
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شدتر یب ،ر وبدریدتعبک فرد وجود ندارد و بدهیصورت مطلق در گفته شد، به چهآناگرچه 

 یلدید که بده خنوجود دارز ین یگریداد یار زیبس یهازهیانگ است و قطعاً یآرمان ۀنمون ینوع

 مسدئله تدوانیم رسدیمنظر  ؛ اما به1ن پژوهش پرداخته شدهیهم گرید یهابخش درها از آن

کده شدر  داده شدد، شدرکت در  ییجه در فضاینتقرار داد. در یز مورد بررسیبعد نن یرا از ا

 ییو کارکردهدا هدازهیانگ ۀهم، در کنار دیجد یهاتیمعنو کنندهج یترو یهاجم و  هاکلا 

 یابزارو  فرهنگ ۀانه در حوزیگرامصر  ک مدی ۀمثاببهتوانند میدنباد دارند؛ فرد به یکه برا

. دنشدو یتلقد نیدز هداآن یسدواز گروندگان بده یبخشدر  لااقل ،ژیو کسب پرست زیتما یبرا

 یجانب یلیعنوان دلن امر مورد توجه قرار گرفته و بهیاز ین در داخل مجموعه یحت کهیطوربه

از افراد با حضدور  یاریبس رسدینظر م واق ، به در. شودیم یمعرف هاکلا شرکت در  یبرا

 یهاشدبکه، در کننددتر بیدان میصورت آشدکارکه به ییوردها، علاوه بر دستاهاجم ن یدر ا

 چدهآنبا  ،از این طریق که چرا ؛ابندییمژ یز و کسب پرستیتما یبرا یابزار زیخود ن یاجتماع

 یو در فضدا پیددا کدرده ییآشدناد، وشدمیانشان مطر  ین اطرافیروز در ب یعنوان مد فکربه

. خواهندد داشدتگفدتن  یبدرا «روشنفکرانه»متفاوت و چه بسا  یحرف اطرا  خود یاجتماع

ش یشدتر، اقتددار خدود را در گدروه افدزایل داشتن اطلاعدات بیدلتنها بهنه به این شکل،ها آن

 یحدد از موارد قادر خواهندد بدود تدا یاریدر بس ،اندکردهدا یکه پ «یدانش»با ؛ بلکه ددهنیم

رسدد ینظدر م اما بده کنند. ییها را راهنماز اظهارنظر کرده و آنیگران نیحل مشکلات د یبرا

دا یدد را پیدجد یهاهیهدا و توصدن حر یدانتقاد به ا یهام راهکمکان یاطرافبخشی از همین 

ن مدد یدخ مصدر  اید تداریب، شایترتنیبرند و به ایر سواد میرا ز ت آنیشروعنند و مکیم

از  یبخدش بزرگد بدرایگر ید ی( مانند مدهایفعل یل و گستردگک)لااقل در ش هم یاجتماع

                                                 
کنار  ها در سبد دینی و عموماًدینی ایران و چگونگی قرارگیری این معنویت جامعهله نیاز به معنویت آن هم در  مس.  1

از این طریق، بحث نیاز  «تعالی»و  «کسب آرامش» با هد  «خودسازی»و  «خودکاوی»رد به مذهب عرفی افراد، دلایل نیاز ف

های خاص و ایجاد روابط اجتماعی جدید، از جمله مباحث مهم بررسی شده در دیگر مقالات نویسندگان به تعلق به گروه

  این پژوهش بوده است.
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طور بماندد. همدان یدار بداقیصورت پابه یترکوچکان بخش یمدرتنها و  تمام شودمخاطبان 

قبل از انجدام د تا چند ساد یچه شااگر ،دندهیز نشان میق حاضر نیما در تحق یهایه بررسک

ق و یعم یریپذریت ثبودند،  ترخاصدتر و یار جدیبس هاجم ن نوع یکه ایو زمان ن پژوهشیا

 جاآناز  ایگوبود، اما  یز اجتماعیتما ینشان از نوع یو معنو یات خاص احساسیکسب تجرب

ح یبالاتر تدرج یدا کرده، افراد با سطح فرهنگیپ رسوخ ترنییپابه طبقات  کمکم مسئلهن یکه ا

بدا تعدداد  کهآنوجود و با رندیگیمقرار  «جو کلا  ریت ثتحت »اعلام کنند که کمتر  دهندیم

 .اندکردهحف   مسئلهخود را به  «یعقلان»دارند، نگاه  ییآشنا هاجم  گونهنیااز  یادیز

 یهداتیدش افدراد بده معنویبا گدرا یسبک زندگ ۀد رابطیی ، ضمن تیینها یبنددر جم 

 یندین دینو ین انواع رفتارهایا یهاآموزه یو رواج برخ ییآشنا توانیمک منظر یاز د، یجد

 یعندوان ندوع، بدهن پدژوهشیانجام ا مشخص یزمان ۀدور در ،قشر متوسط تهران انیدر ما ر

ت یدنها و در یفرهنگد ۀیسدرماش یافدزا یبدرا یو راهمد روز  مطابق یفرهنگ یمصرف یکالا

هرچندد  ،پنهان ۀسلطبروز  یبرا بخشتیمشروع یابزار واق ،در ژ ویز، کسب پرستیجاد تمایا

 کرد. یمعرف ،صورت ناآگاهانهبه
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