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مقدمه
اين تنوع اخير دهههاي در ليکن است، متنوع بوده همواره فرهنگي لحاظ به جامعة ايراني
پيچيدگيهاي متغيرهاياجتماعيمناسببرايفهم جمله از است. پيچيدگيهايمضاعفييافته
ابزار جوانان فرهنگ بررسي در به طور خاص است. اين مفهوم زندگي سبک مفهوم ايران معاصر
در ايران جوانان فرهنگهاي بهتر، عبارت به يا و جوانان فرهنگ ميآورد. فراهم تحليلي مفيدي
اسالمي انقالب پيامدهاي است. گرفته سياسي کشور شکل ـ اجتماعي عمدة تحوالت از متأثر
شکل گيري بر عوامل مؤثر ميان در اخير دهههاي در هستند. عوامل مهم ترين اين از جنگ و
فرايندهاي است. جهانيشدن شده فرهنگِي فراملي پررنگتر نقش فرايندهاي جوانان فرهنگهاي
بررسي چگونگي داشتهاند. زمينه اين در کننده تعيين نقشي فرهنگي مصرف کاالهاي و توليد
فرهنگي مطالعات فرهنگ و جامعهشناسِي دغدغههاي از يکي امر اين مؤثر در سازوکارهاي و
دغدغه هاي از ايراني يکي جوانان فرهنگهاي ميان در جهاني عناصر فرهنگ مشاهدة است.
و ابعاد در بحث چه و ميزان بحث در چه البته، که امري است؛ ايران فرهنگ در حوزة بحثانگيز
جوانان فرهنگهاي موضوع به شدت حساسيت ميزند. ايران دامن در را بسياري مباحثات پيامد،
تبديل کالن نظام از دغدغههاي يکي به را جوانان فرهنگ که حدي بوده در جنگ از پس ايران در
سازمان هاي و نهادها تأثيرگذاري ميزان تا کوشيدهاند همواره فرهنگي سياستگذاران و است کرده
محل که عرصه اي است ايران در فرهنگ جوانان بياني ديگر به دهند. گسترش رسمي را فرهنگي

است. جهاني سرمايه داري و اسالمي انقالب فرهنگ دو حداقل منازعة
متنوع بسيار را ايران در جوانان تطورات فرهنگي، فرهنگ و تبادلها رقابت ها، منازعات،
همچنين و فراملي و ملي فرهنگيـ اجتماعي کالن تحوالت از متأثر ايراني جوانان ساخته است.
متعددي صورت گزينشهاي زندگي سبك عرصة در خود متفاوت اجتماعي جايگاههاي متأثر از
ضروري فرهنگي بسيار تحوالت شناخت براي متنوع و متعدد صور شناخت اين که داده اند
خاصي پاتوقهاي مطالعة زندگي سبك هاي اين شناختن راه هاي از يکي .(۲۰۰۵ (مورن، است
و فرهنگها در ايجاد اين نقش مهمي پاتوقها اين شکل گرفتهاند. از جنگ ايران پس در که است
که عمومًا عرصهها دارند. اين خاص زندگي سبکهاي و روابط اجتماعي همچنين شکلگيري
دارند معنا بازآفريني و ايجاد فرايندهاي در مهمي نقش بررسياند، قابل روزمره زندگي حوزة در
به چانهزني غالب با روندهاي فرهنگي جوانان که اين عرصهها است در (اينگليس، ۲۰۰۵).
ازهمين .(۲۰۰۶ ميگيرد (ازول، شکل خاص فرهنگهاي تعامل اين و در ميپردازند مذاکره و
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فرايندها سازوکارها، شناخت در بسياري اهميت ميتواند جوانان پاتوق هاي مطالعة که روست
چگونگي در بررسي هم كند. مطالعة پاتوقهاي جوانان جامعه ايفا روند تحوالت فرهنگي و
مطالعة تنوعپذيري فرهنگ. دگرگوني و چگونگي درک هم براي و است فرهنگ مهم شکلگيري
از ميکند؛ نخست فراهم سودمندي اطالعات نيز فرهنگي سياستگذاران همچنين براي پاتوقها
فرهنگي دريابند سياستهاي که آن جهت از و دوم جامعهاي مواجهند چه دريابند با که جهت آن
آن بررسي که مهم پاتوق هاي از يکي ميشود. استفاده و مصادره تفسير، جوانان جانب از چگونه
جوانان از نمودهاي نشيني کافيشاپ هستند. کافيشاپها است، حائز اهميت جهت اين از
قهوهخانه را ادامة پديده اين که تصورات برخي خالف به کافيشاپ است. جنگ پس از ايراني
کافههاي ويژگيهاي کارکردها و برخي البته است؛ ايران در جديد ميدانند، امري ... و نشيني
به که را نگاهي همان از جامعه بخشي هنوز شايد حتي و همانند است کافيشاپها با سابق
برخي شبيه شهريور۱۳۳۰ در روزنامة شهرت از بريدهاي کافيشاپها دارند. به داشتند کافهها

مينويسد: ميشود شهرت کافيشاپ ها دربارة امروزه است که قضاوتهايي
دلشان  نه کافه، اين تنبل مشتريان که است خانهاي تنبل اسالمبول، خيابان در

قرص پروپا مشتري و يک عده شوند بلند خود جاي از دارند و نه ميل بروند راه ميخواهد

گاهي ميخورند و و قهوه شير و چاي و نشسته آنجا روز، و ساعات شب تمام که در دارد

بحث کره، مسائل صحبت از لذت آنها بزرگ ترين » ميدهند. اُرد » شيريني  دانه يک نيز

صحبت هم گاهي آمريکاست. کاپيتاليست و شوروي سوسياليست مسلک پيرامون در

ميز و گرفته را کافه سطح ابري، طبقه مانند سيگار دود است. مختلف مسائل پيرامون در

ساعت سر ناکرده خداي اگر شما شده است. اشغالگران اشغال وسيله به نيز صندليها و

جا براي يک خدا قدرت بگذاريد، به درون آن قدم به زمستان خواستيد بعدازظهر يا ۶ ۱۱

آن بايستد. پا سر مدتها بايد بنشيند، آنجا در خواست هرکس و نمي کنيد پيدا نشستن

رحم به دلشان خسته شدهاند، و نشسته آنجا در ساعت که چند تنبلها از بعضي وقت

در کمتر مردم تابستان، اما در شما مي دهند. را به خود جاي برميخيزند و جا و از ميآيد

آذر ۱۳۸۵). ۲ از همشهري به نقل ) جمع ميشوند آنجا

جوانان مرفه براي اتالف وقت، خوشگذرانيهاي محلي کافيشاپ است ممکن نيز امروز
پي در نخست مقاله اين مختلف، از داوريهاي اما جدا شود؛ تلقي غيرمشروع روابط احيانًا و
يکي به منزلة کافيشاپها است. پاتوق نوع اين ويژگيهاي از توصيفي به شناختي دستيابي
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نظام واکاوي و ميباشند مطرح مرفه تر به نسبت قشرهاي جوانان فرهنگ فضاهاي مهمترين از
جوانان کشور فرهنگ بخشي از فضا ميتواند دريچهاي به مصرف اين هنجارهاي ارزشي و
به توجه با است. شده علمي توجه بدان کمتر حساسيتها برخي رغم به که بخشي بگشايد.

به اين پرسشها است: پاسخ پي در شد اين مقاله آنچه مطرح
است؟ چگونه زندگي سبک اين در زندگي مختلف عناصر اهميت -

چيست؟ زندگي اين سبک مصرف در هنجارهاي -
است؟ چگونه جوانان اين ميان در تفريح و فراغت -

شد خواهد تشريح است و بورديو آراء وبر ملهم از نظري مقاله كه رويكرد مقاله ادامه در
بخش اين در ميگردد. ارائه پيمايشي يافتههاي روششناسي، مختصر توضيح ضمن سپس و
دشواريهاي به مقاله پاياني بخش در شد. خواهد ارائه نيز مربوطه تحليلهاي يافتهها ارائه ضمن

شد. خواهد نظر اشاره مد هويتهاي به جوانان در سوق دهي فرهنگي سياست

بورديو تا از وبر زندگي» «سبک
نقد يا در وبر است. ماكس انجام گرفته بورديو وبر و چارچوب نظريات در اين پژوهش
شيوههاي تفكرات و و طبقاتي جايگاه سويه ميان رابطة يك تلقي نقد با بر ماركسيسم، تكملهاي
تاريخي مطالعات در وبر گشود. زندگي سبك مطالعات در را گستردهاي چشمانداز زندگي،
به اتكاء با صرفًا را نميتوان كنشهاي اجتماعي (جامعهاي) كه ساخت روشن خود گستردة
خرده از ناشي انديشههاي نيز اقتصادي منافع ارزيابي در حتي كه چرا كرد؛ درك اقتصادي مفاهيم
شرايط اهميت بخواهد بي آنكه ۹۸). وبر : ۱۳۸۲ زندگي مؤثرند (بنديكس، سبكهاي و فرهنگها
در كرد. عرضه شكافهاي آن و قشربنديها و جامعه تحليل پيچيدهتري از انكار كند، را اقتصادي
مستقل متغيرهاي همچون بلكه وابسته متغيرهاي چون صرفًا فرهنگي نه عوامل وي تحليل هاي
شكلگيري شرايط تنهايي به نميتواند اقتصادي تعاريف كه ساخت مطرح وبر شدند. مطرح
بر ايدهها تأثير نفوذ توضيح چگونگي جهت رو همين دهد از توضيح اجتماعي را گروههاي

منزلتي موقعيت . (۹۹ (همان : ساخت مطرح را
۱
منزلتي» گروهها مفهوم «موقعيت شكلگيري

اجتماعي تعيين از حيثيت منفي يا مثبت ارزيابي طريق از كه سرنوشت انسانها از «هر جزء به

1. Status Situation
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يا كنشگر
۲
حيثيت شرف) و (يا

۱
آبرو از برآورد اجتماعي .(۲۱۴ : ۱۳۸۲ دارد (وبر، اشاره ميشود»

يا فرد تقدير بر اين جايگاه ميكند و جامعه مشخص در اجتماعي ايشان را جايگاه كنشگران،
وضعيت در ميشود كه اطالق افراد از گروهي بر طبقه «واژة همچنانكه است. مؤثر اجتماعي گروه
در يكساني حيثيت و آبرو كه شامل افرادي است گروه منزلتي نيز دارند»، قرار يكسان طبقاتي
آنكه حال نميدهد» جماعت را تشكيل يك خود خودي طبقه به اما «يك دارند، منزلتي نظام
اين از (۲۰۸ و ۲۱۲ ۲۱۴ و (همان: هستند» جماعت نوعي طبقات، خالف منزلتي، بر «گروههاي

دارند. همبستگي همديگر با منزلتي گروه يك اعضاي رو

اجتماعي فاصلة منزلتي گروه هاي ديگر ميان خود و كه است آن منزلتي گروه ديگر ويژگي
نباشد، مقاصد اقتصادي كه تابع مراوداتي اجتماعي، يعني بر مراودات و قيوداتي ميكنند ايجاد
منزلت هاي كه با آنهايي برخورد دارند در انتظار اعضاء و از (۹۹ : (بنديكس، ۱۳۸۲ ميشود قائل
گروه اعتبار و حيثيت ارزيابي در قابل توجه نكتة . فاصله بگيرند اجتماعي نظر از دارند پايين تري
گروه هر .(۳۱۴ : ۱۳۷۷ (كوزر، دارند گروه از ديگران كه است تعريفي بر مبتني است كه آن  منزلتي
با منزلتي گروه هر نظر محتوا از كند. رفتار خاص شيوهاي به تا انتظار دارد خود اعضا از منزلتي
تا سبك مي رود انتظار منزلتي گروه هر اعضاي از و ميشود مشخص خود خاص «سبك زندگي»
توليد با برحسب رابطه شان طبقات اينرو، اگر از .(۷۸ : ۱۳۷۳ (گرب، دنبال كنند را خاصي زندگي
كاال مصرف شيوههاي اساس بر منزلتي گروه هاي قشربندي مي شوند، قشربندي كاال تحصيل و
۳
بخشيدن سبك هرگونه كه است چنان زندگي سبك تعيين كننده نقش است. زندگي سبك و

همچنين مييابد. تداوم آنها وسيلة به يا و ميشود آغاز منزلتي گروههاي درون از يا زندگي به
است قرارگرفته كه مورد توافق است جمعي اقدام نوعي فردي نيست بلكه سبكي زندگي، سبك
به شده و ناشي زندگي مختلف سبكهاي درون از نيز گوناگون مدهاي .(۲۱۵-۲۲۱ : (وبر، ۱۳۸۳
مد شامل آداب اين كه دارد خاص آدابي زندگي سبك هر ميشوند. رد يا پذيرفته نيز آن ها وسيلة
كنش جهتگيري مبناي رفتار مربوطه بودن تازه كه ميشوند مد ناميده زماني «آداب ميشود. نيز

.(۳۴ : (وبر، ۱۳۷۴ باشد»

محدوديت ها  مي رود، اعضا انتظار از كه خاصي آداب وسيلة زندگي به سبك هر در رو اين  از

1. Honor
2. Prestige
3. Stylization
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اقتصادي نيست. حيثيتهاي نفع كه تابع ميشود اجتماعي اعمال مراودة بر رابطه و قيودي و
با مختلفي اشكال به و نيستند موقعيتهاي طبقاتي بي ارتباط با منزلتي گروههاي و اجتماعي
حيثيت اجتماعي توزيع وبر «نحوة دارند. ارتباط يكديگر با تمايزهاي منزلتي و تمايزهاي طبقاتي
نظم مينامند. اجتماعي» «نظم را اين توزيع» مشاركتكننده در گروههاي بين در و جامعه در
اجتماعي نظم نظم اقتصادي و اما ارتباط است؛ قانوني در نظم نظم اقتصادي و با اجتماعي
توزيع كه پديده هايي هستند «احزاب» و منزلتي» «گروههاي و «طبقات» در واقع و نيستند يكي
و احترام حيثيت براي كسب الزم شرطي دارايي هميشه شكل ميدهند. را جامعه يك در قدرت
منزلتي انتظار گروه يك اعضاي از كه خاصي زندگي سبك امكان نيست، گرچه معموًال اجتماعي

است. آنها اقتصادي وضعيت به مشروط ميرود

يكديگر انطباق بر دو اين درازمدت وضعيت منزلتي در و اقتصادي وضعيت وجود تمايز با
اعتبار و حيثيت كه چنان قرار گيرد. ديگري مبناي يكي است كه ممكن همچنين مي كنند. پيدا
و صرف اقتصادي اما عمومًا موقعيت بياورد، همراه به ثروت يا سياسي و قدرت ميتواند اجتماعي
اقتصادي دستاوردهاي اگر چرا كه تبديل شود؛ وضعيت منزلتي واكنش به بدون نميتواند عريان
افراد از تا شود سبب دارند) جنبهاي خفت بار خود هنوز غيرمنزلتي منشاء خاطر به صرف (كه
، خود خاص زندگي سبك دليل به منزلت يك در ذينفع افراد كه شوند برخوردار اعتباري همان
ذينفع گروههاي همة رو از اين ميگيرد . بنيادي قرار در معرض تهديد منزلتي نظام آناند مدعي
مي دهند. نشان واكنش سخت درآمد اقتصادي بر صرفًا متكي ادعاهاي منزلتي عليه نظم در
از كه منزلتي نظامهاي با محكماند ساختار داراي كه منزلتي اي نظامهاي در واكنش شدت البته
داشتن به صرف تظاهر با منزلتي است؛ اما به هر حال حيثيت متفاوت متزلزلاند، اقتصادي نظر
قبول مورد شرط و بدون قيد خود نوكيسه گان هرگز كه رو است اين است. از تعارض در دارايي
فرزندان اما باشند؛ داده تطبيق سبك زندگي آنها را با اگر خود حتي نميگيرند؛ قرار منزلتي گروه
ميگيرند پذيرش قرار مورد تربيت شدهاند، گروه منزلتي سنت هاي كه براساس ـوكيسهگان ن

.(۲۰۷ – ۲۲۲ (همان:

گروهي درون وسيلة ازدواج هاي به جمله از مختلفي شيوههاي منزلتي به اجتماعي گروه يك
خود احترام و عزت «اصوًال اين گروهها ميكند. حفظ گروه را متمايز هويت آييني محرمات و
خودشان، به پاداشها از برخي شايستگي تخصيص با و مي كنند كسب غاصبانه راههاي از را
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است انحصاري اجتماعي لحاظ از كه فعاليتهايي و رفتار و زندگي شيوة در را ادعاهايشان
مسدودكردن راههاي از ديگر نيز يكي آموزشي صالحيت .(۱۱ : ۱۳۷۱ (تامين، مي كنند» مناسكي
يا و غذاخوردن آداب چون موضوعاتي گروه منزلتي از يك زندگي سبك حفظ شيوههاي است.
شامل مي شود. «يك نيز را مسلح نيروهاي كاربردن به و قانوني تضمينهاي تا حتي صحبت كردن
و تفريح پوشيدن، آشاميدن، لباس زندگي، غذاخوردن، مجزاي يك الگوي داراي منزلتي، گروه
به منزلتي و يك گروه اعضاي به تعريف چنين الگوهايي، است. مجزاي مصرف خالصه الگوي
صورتبندي اعضاي ديگر و خود چشم در آن فرهنگي و اجتماعي حرمت به و آن منزلت حفظ

.(۸ : (باكاك، ۱۳۸۱ هستند» شريك همانند فرهنگي ارزشهاي در كه كمك ميكند اجتماعي

ذائقههاي و دارند بسيار اهميت مدرن و چندفرهنگي فهم جامعه هاي براي منزلتي گروههاي
بدهند را احترامي اعضاي خود مي توانند به همچنين ميدهند. گروههاي منزلتي شكل را مختلف
ميكنند. دنبال بازار در خودشان را نفع منزلتي گروه هاي ممكن نيست. وسيعتر گروههاي در كه
و حرفه مذهب جنسيت، قوميت، همچون مختلفي مبناهاي ميتوانند كه منزلتي انواع گروههاي
انحصار چون خود امتيازاتي براي اعضاي ممكن است مزاياي فوق عالوه بر باشند داشته نيز
با و مرور زمان به منزلتي گروههاي .(۲۲۸ : ۱۳۸۲ (كرايب، آورند ارمغان به نيز مشاغل را برخي
كه عمًال «همين دربياورند. نيز قانون شكل به را خود امتيازات برخي ميتوانند خود تثبيت جايگاه
ثبات اقتصادي قدرت پايدار توزيع واسطة به و آيد وجود به اجتماعي نظم از خاصي قشربندي
سهولت منفي، به يا مثبت قانوني امتيازهاي به دستيابي و قراردادي صرفًا موضع اين از يابد، گذر
در ميتواند زندگي و سبك منزلت مفهوم همچنين .(۲۱۶ : (وبر، ۱۳۸۲ گرفت» خواهد صورت
دهد؛ ارائه را نوين جامعة در سياسي و جدالهاي منازعات از بهتري تبيين طبقه مفهوم با قياس
توضيح مفهوم طبقه با صرفًا را نميتوان نوين كشمكشهاي جامعة و منازعات از بسياري زيرا
جامعه در قدرت در توزيع طبقات) بر (عالوه احزاب همراه به نيز منزلتي گروههاي چرا كه داد.
همانند به نحوي اقتصادي و نظم اجتماعي) حيثيت توزيع نحوة (متأثر از نظم اجتماعي و مؤثرند
بر نظريات مارکس تکلمهاي وبر نظريات اگرچه .(۲۰۷-۲۰۸ : دارند(همان نظم قانوني ارتباط با
بر در آن نقش و توليد مادي از وجوه مارکس است تبيينهاي نخواسته وي اما ميشود، تلقي
بعدها نظاممند تنظيم كند. نظري چارچوب يک در خود نظريات به همراه فرهنگ را ساختن
برآمدهاند. اجتماعي انديشة دو متفکر مهم اين درصدد تلفيق آراي ديگري اجتماعِي انديشمنداِن
بورديو البته است (و شده تلفيق آن در وبر و مارکس آراي که است نظرياتي يکي از بورديو نظرية
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است). برده بهره نيز ديگران آراء از

و اجتماعي ساختار دادن به در شکل توليدي وجوه مادي تحليل نقش در مارکس نظرية
به وسيلة است نظريه اين تکميل نوعي وبر به است. نظرية توانمند بسيار آن در جايگاه افراد
اجتماعي. ساختار در در جايگاه فرد غيراقتصادي تأثير گذاردن عوامل چگونگي ساختن روشن
تلفيق کرده منسجم نظري يک نظام در را اين هر دو تحسين برانگيز نحوي به نظرية بورديو
استفاده نيز وبري سنت پيروان براي را نظريه اين تکويني ساختارگرايي نظرية ويژگيهاي است.
به لحاظ ديگر، نظريات با قياس بورديو، در نظرية زندگي در سبک تحليل است. كردني ساخته
شرايط به نسبت انعطاف پذيري حال عين مختلف و در عوامل گرفتن نظر در و تبييني قدرت
جملهاند. آن از تقليلگرايي عدم و است که جامعيت متعددي مزيتهاي داراي متفاوت اجتماعِي
نظريههاي سلطه در و قدرت و فرهنگ استقالل عامليت، بر تأكيد در مورد ويژه به تحليلهاي وبر
اجتماعي و شأن فرهنگي سرمايه دربارة كه تحقيقاتي است. بوده گذار تاثير معاصر بسيار فرهنگي
آثار در «منش» و «حوزهها» به مربوط مباحثات است. وبر فكري ميراث از متأثر ميگيرد صورت

.(۳۹ اسميت، ۱۳۸۳: است ( وبر فكري از ميراث نيز متأثر بورديو

در فرد كنندة طبقهبندي شده و اعمال طبقهبندي شامل زندگي كه سبك بورديو نظرية در
اثاثيه معاشرت، شيوه هاي ورزش، و نوع تفريحات روز، شبانه ساعات تقسيم چون عرصههايي
ترجيحات يافته تجسم عينيت يافته و واقع در است، راه رفتن گفتن و سخن آداب خانه، و
داراي كه اجتماعياي است عامالن مصرف شيوههاي زندگي سبكهاي يكسو، از افراد است.
بازتاب شيوههاي مصرفي اين اجتماعي اند. مشروعيت و شأن جهت از رتبهبنديهاي مختلفي
ديالكتيكي منطق بر حسب تمايز كتاب در بورديو چنانچه اما است؛ سلسله مراتبي اجتماعي نظام
ايجاد خود راهي براي بلكه نيست، تمايزات دادن نشان براي راهي صرفًا مصرف ميدهد نشان
سبكهاي متفاوت زيباشناختي ترجيحات ۹۶). ذائقهها و : ۱۳۸۱ (باكاك، است. نيز تمايزات
از كه است منش نظاممند محصول زندگي سبك «بنابراين ميكنند. ايجاد را متفاوت زندگي
ميگردد نشانههايي نظام به تبديل و درك ميشود منش رويههاي با خود دوجانبة رابطة خالل
«( . . . و ننگآور ، احترام قابل به عنوان، (مثًال گيرد قرار مورد ارزيابي جامعهاي كه بهگونه اي
از نظامي منزلة به مصرف مي كند اشاره نيز فوق عبارت در بورديو چنانچه .(۱۷۲ : (بورديو،۱۹۸۴
نظر به البته كه دارد كه كاركردهايي چون تمايزگذاري اجتماعي است مطرح نمادها و نشانهها
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بحث در رو، اين از نيست: جز آن و چيزي ميشود تمايز ناشي تفاوت و همين از معنايش بورديو
استفاده منزلة به مصرف بلكه نميشود، مطرح زيستي نيازهاي به پاسخ همانند مصرف بورديو
نمادها و نشانهها خود اين البته كه .(۶۶ : (بورديو،۱۹۸۴ است مطرح و نمادها نشانهها از نظامي از
ماركسيسم برخالف بورديو، انديشة مصرف در اينرو، ميشوند. از توليد مصرف فرايند خالل از

نيست. وابسته متغير يك صرفًا كالسيك،

ساختارهاي در فرد جايگاه محصول نيز منش و منش پيامد ذائقه و ذائقه، از متأثر زندگي سبك
از وي بهرهمندي ميزان مشخص كنندة كه اجتماعي ساختار در فرد جايگاه است. اجتماعي عيني
از نظامي يكي است: نظام دو نوع مولد نيز منش و ميدهد را شكل وي منش است، سرمايه انواع
قابل اعمال ايجادكنندة رويههاي از نظامي ديگري و ذائقه همان يعني ارزيابي، و ادراك رويههاي
است؛ رابطه طرف اما اين يك سبك زندگي را ايجاد ميكند. نظام تعامل اين دو كه بندي طبقه
منزلة به و فرآيندهاي مصرفي زندگي سبك است آمده (۱) نمودار شماره كه در همانطور زيرا
از كننده. از اعمال طبقهبندي نظامي هم شده است و از اعمال طبقهبندي نظامي هم آن، تجلي
اجتماعي سلسلهمراتب ايجاد مستقل در منزلة متغيري به مصرفي خود فرآيندهاي كه است اينرو
از بورديو بلكه يك سويه نيست، اجتماعي ساختار و منش مهمتر آنكه رابطة نكتة مطرحاند.
رابطة توازن و در توزيع سرمايه تغيير سبب كه ميگويد منش سخن شرايط و ديالكتيكي رابطة
داراييهاي متمايز ايجاد مي كند و شده ادراك تفاوتهاي از سيستمي در جامعه ميشود و قدرت
تحريف را عيني حقيقت كه است مشروعي سرماية و نمادين سرماية توزيع همان واقع در كه
و شناخته شدن نمادين محصول سرماية شد پيشتر گفته كه چنان .(۱۷۲ مي كند (بورديو،۱۹۸۴ :
ادراك فهم و مقولههاي كه است آن نيازمند لذا و است ديگران توسط شدن رسميت شناخته به

كنند. شناسايي عنوان برتر را به و رويههاي مصرفي اعمال اين ديگران
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سبك زندگي ، منش و وجودي نمودار شمارة ۱. شرايط

                                     

                      

                                                   

صرفًا ميآيد بهدست بورديويي الگوهاي كاربست طريق از كه زندگي سبك دستهبنديهاي
و اوصاف ساير پيش بيني اجازة كه جهت آن از بلكه نيست، واقعيات از مجموعهاي توصيف
اميال دوستي و برخوردها، قدرت پيشبيني مي تواند دارد و تبيينگر نقش را ميدهد خصايل
است تبييني جنبة داراي جنبه دو در تحليل بورديويي .(۳۹-۴۰ (بورديو، ۱۳۸۰: دهد بهدست را
طبقهبندي هاي جنبة دوم است و زندگي سبك و منش رابطة جايگاه اجتماعي، آشكارتر جنبة
بورديو تبييني دارد. تبيين جنبة دارد كه پيشبينياي قدرت به سبب است كه زندگي سبك
از ميراث جدا بورديو است. زندگي سبک تحليل براي تحليل مناسبترين سبك زندگي از
به مصرف به توجه و همچنين مستقل عاملي مثابة به فرهنگ پرداختن به در ماركسيستياش
نيز وبري سنت وي در مفاهيم از ميتوان اين رو از وبر است. از متأثر براي تمايزگذاري عاملي مثابة
نظريةويميان عامليتو در ديالكتيكياستكه رابطة بورديو نظرية قوتديگر نكتة گرفت . بهره
ساختار ويژهاي دارد. اهميت زندگي سبك تحليل در ديالكتيكي رابطة اين برقرار است. ساختار
فرهنگي مطالعات اصحاب از بسياري سبب شده است تا بورديو نظرية غناي و منسجم نظري
اين .(۶ رابي، ۲۰۰۷: كنند(مك استفاده نظري رويكرد اين از زندگي و سبك مصرف تحليل در
متوالي به کافي به طور که ۳ منطقه جوانان بررسي به بورديو نظري از مفاهيم پژوهش با استفاده
پرسشنامه تکنيک از با استفاده که است پيمايش استفاده روش مورد ميپردازد. ميروند شاپ

۱ زندگي سبك

اعمال از نظامي

و شده قهبندي طب

كننده قهبندي طب

سبك

۲ زندگي

و اعمال

قابل كارهاي

قهبندي طب

و اعمال

قابل كارهاي

قهبندي طب

و مولد اعمال از رويه هاي نظامي

قهبندي طب قابل كارهاي

و از رويههاي ادراك نظامي

۱ ذائقه ارزيابي

و مولد اعمال از رويه هاي نظامي

قهبندي طب قابل كارهاي

ذائقه۲

ساختار منش۱

و شده ساختاري

كننده ساختاري

منش۲

قه بندي قابل طب شرايط

قاتي طب عيني(شرايط

و ساختار در جايگاه و

ساختار وجودي شرايط

كننده) ساختاري

... ۲ و شرايط وجودي

ام n وجودي شرايط ......

ارزيابي و ادراك اعمال
مشروط
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سالة ۳۰ تا ۱۸ جوانان از احتمالي روشهاي از استفاده با پژوهش اين در است. گرفته صورت
۱
است. آمده عمل نمونهگيري به منطقه ۳ شاپهاي کافي

شاپ کافي جوانان
زمينهاي ويژگيهاي

جمعيت درصد حدود ۴۵ که مي دهد نشان نمونه جمعيت ميان در متغيرهاي زمينهاي بررسي
همچنين مي دادند. تشکيل زنان را ديگر درصد ۵۵ و مردان را پژوهش اين نفري ۲۲۳ نمونه
ديپلم، از کمتر ايشان درصد ۲/۲ از جهت تحصيالت بودند. مجرد ايشان درصد ۹۰ به نزديک
و ۱/۵ ارشد کارشناسي درصد ۵/۲ کارشناسي، درصد ۴۵/۵ کارداني، درصد ۹ ديپلم، ۳۶/۶ درصد

دکترياند. سطح در تحصيالتي داراي نيز درصد
ميانگين نسبت به کافي شاپ جوانان تحصيلي باالي ميانگين از حکايت درصدها اين
تحصيلي که مدرك ميدهد نشان نيز خانوادگي تحصيالتي دارد. زمينة سني رده اين در کشوري
۲۸/۶ درصد کارداني، درصد ۴/۲ ديپلم، درصد ۳۷/۱ ديپلم، از کمتر درصد ۴/۲ پدران ايشان،
با مادران مورد در دکترياند. مدرک ۱۲/۲ درصد داراي و ارشد کارشناسي درصد ۱۳/۶ کارشناسي،
۵۸/۳ ديپلم، کمتر از درصد ۶ که گونهاي به مواجه ايم، پدران با قياس تحصيلي در سطح کاهش
و ۶/۵ درصد کارشناسي ارشد درصد کارشناسي، ۱/۴ درصد کارداني، ۱۹/۴ درصد ديپلم، ۸/۳
تحصيالتي سطح کشور کلي وضعيت نشان ميدهد که در مقايسه با نتايج اين دکترياند. درصد
۶/۵ شغلي، منزلت جهت است. از ميانگين کشوري بسيار باالتر از کافي شاپ جوانان خانواده
سطوح داراي ۵۱/۱ درصد در مقابل است، پايين شغلي لحاظ منزلت به ايشان با مشاغل درصد
زمينة پس مورد در هستند. با منزلت باال ۴۲/۴ درصد داراي شغلهايي متوسط و منزلت شغلي
داراي درصد ۳۱/۴ پايين، شغلي منزلت داراي ايشان پدران درصد ۱۰ حدود نيز خانوادگي شغلي
همچنين ۱۸/۴ درصد هستند. بااليي شغلي منزلت داراي نيز ۵۸/۵ درصد متوسط و شغلي منزلت
۱۶ تنها و نفر پنج و چهار ۶۵/۶ درصد نفر و کمترند. ۳ بعد خانواده هايي با داراي نمونه جمعيت

دارند. شش نفر از بيش بعد با داراي خانوادههايي درصد

انجام ۱۳۸۴ سال در نگارنده توسط كه است طراحي پژوهشي دادههاي بخشي از مستخرج مقاله اين يافتههاي .۱
گرفت.
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فراغت اوقات
ايشان درصد که ۲۳/۸ ميدهد نشان جوانان کافي شاپ فراغت فعاليتهاي اوقات بررسي
جمله دوستان از با ميخوانند. گفتگوي تلفني روزنامه ۱۲/۶ درصد ميروند و تئاتر سينما و به
ميروند هيئتهاي مذهبي به درصد ۱ از کمتر است، ايشان درصد ۴۷/۵ وقت آزاد فعاليتهاي
درصد ايشان ۳/۶ تنها و ميپردازند خود آزاد وقتهاي در غيردرسي مطالعة به درصد حدود ۳۰ و
به آيينهاي تمايلي که ميدهد نشان فراغت اوقات الگوي ميخوانند. مذهبي کتب دعا و قرآن،
در شود. ديده نمي ايشان در ميان ديني اجتماعي فعاليتهاي ندارند و سنتي از نوع جمعي ديني
صورت مرسوم سنتي ادعيه از استفاده کمتر با احتمالي ايشان نيازهاي و راز خصوصي نيز حوزة

ميگيرد.
ميکنند، ۲۰/۲ اسکي درصد ۱۴ حدود که ميدهد نشان ورزشهاي مورد عالقه نوع بررسي
راني، اتومبيل درصد ۱۰/۳ درصد شنا، دو، ۳۵/۴ و پياده روي درصد ۲۶ کوهنوردي، درصد
۲۵/۱ درصد بدنسازي فوتبال، درصد ۹/۴ يوگا، درصد ۵/۴ وزنهبرداري، درصد کشتي و ۱/۲
درصد ۸/۱ تنيس، درصد ۱۰/۸ رزمي، ۱۳/۹ درصد بيليارد، ورزشهاي درصد ۷/۲ ايروبيک، و
نشان يافتهها اين ميکنند. بدمينتون بازي و پونگ نيز پينگ درصد ۹/۴ و بسکتبال و واليبال
کمتر و انفرادي ورزش هاي به بيشتري تمايل شاپ کافي جوانان ديگران، با مقايسه در که ميدهد
زيباييشناختي كاركرد بدن براي مورد عالقه ايشان ورزشهاي و همچنين دارند خشن و فيزيکي
دارند. فرهنگي بااليي سرماية که است طبقاتي ذائقة مطابق ايشان ورزشي بيشتري دارند. سليقة
تنيس است که سبب همين به نميپسندند. را زورآزمايي مستلزم و خشن ورزشهاي جمعي،

دارد. ايشان جذابيت ميان کشتي در برابر ده
مطالعة به درصد ميکنند، ۳۴/۵ چت ايشان درصد ۲۸/۴ نيز رايانه استفاده از نوع زمينة در
از درصد ۳۴/۱ ميدهند، انجام هنري و فني کارهاي درصد ۲۴/۷ ميپردازند، سايتها اطالعات
ميکنند. استفاده نيز سرگرمي و بازي براي رايانه از درصد ۲۶/۱ و ميکنند استفاده ايميل خدمات
کالسهاي به رفتن شد بررسي ايشان فراغت اوقات زمينة در که ديگري فعاليتهاي جمله از
کالس مورد در نتايج اين رفته اند، و يا مي روند کالس رايانه به درصد ايشان بود. ۲۵/۲ آموزشي
کالس هاي انواع ۲۱/۲ درصد، رقص ۲۰/۷ درصد، قرآن تنها ۱/۴ درصد، هنر درصد، ۴۶/۲ زبان
است. درصد کالسهاي موسيقي ۲۳/۹ و درصد ۱۱/۷ ... و يوگا و درماني خودشناسي، انرژي
فرايندهاي ايشان با تمايالت که نشان ميدهد ايشان نيز براي اين کالسها جذابيت مقايسة
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دراين دارد. محوري آن نقش در لذت که فرهنگي دارد. بسيار همخواني جهاني غالب فرهنگ
البته و زندگي است متن ... و مد رقص، تن، به توجه خاصش)، شکل آن موسيقي (در فرهنگ

باشد. داشته اهميت انگليسي زبان و جهاني رسانههاي ايشان ميان در بايد که

موسيقيايي ذائقة
براي  اين درصد گوش ميدهند داخلي موسيقي به شاپ جوانان کافي ۶۵ درصد از  بيش
تلويزيون تماشاي به خود آزاد وقت درصد ايشان در ۲۱/۲ است. درصد ۶۸ خارجي موسيقي
مينشينند. ماهواره تماشاي به آزاد در وقت درصد ايشان ۶۷/۱ که حالي در ميپردازند، داخلي
ديگر سوي از و است ايشان براي جهاني فرهنگي کاالهاي از مطلوبيت نشان سويي از امر اين
بيابند. ميان ايشان در جدي اي کشور نتوانستهاند مخاطبان فرهنگي که دستگاههاي ميدهد نشان
کشور رسمي فرهنگي دستگاههاي تاثيرگذاري ميزان احتماًال که است نکته ضروري اين توجه به
تأثيرپذيري که ميدهد نشان پژوهش ديگر يافته هاي که چرا است. کمتر شده وارد که آماري اين از
ورزشي و تفريحي بخشهاي به بيشتر ايشان و است محدود بسيار دستگاهها اين از جوانان اين
يا ارزشي آنها و ايدئولوژيکي محتواي نسبت به و ميدهند نشان رغبت رسانههاي رسمي

ميکنند. رمزگشايي متفاوت گونه هاي به يا و بيتفاوتاند
مداحي گوش  نوارهاي ايشان اصًال به درصد ۷۵ از کاست بيش انواع از استفاده در زمينة
ايشان درصد ۸۵ ميدهند. حدود گوش مداحي نوارهاي به زياد خيلي نيم درصد تنها و نميدهند
قرآن استفاده از نوارهاي ميزان زياد به درصد نيم تنها و نمي دهند قرآن گوش به نوارهاي اصًال
زياد ميزان به درصد زياد، ۷/۳ خيلي ميزان به ايشان درصد ۴/۱ حالي که در همچنين ميکنند.
درصد ۵۵/۷ ميدهند، ايراني گوش کالسيک موسيقي نوارهاي به کم ميزان به درصد ۳۲/۹ و
پاپ موسيقي مجموع در نميدهند. گوش ايراني کالسيک موسيقي به کافيشاپ اصًال جوانان
داخلي بيش کالسيک موسيقي جدي طرفداران چه اگر است؛ جذابتر ايشان کشور براي داخل
انواع در خارج بسيار بيش از شده توليد ايراني موسيقي از موسيقي پاپ داخلي است. استقبال از
مانند سبک صاحب ايراني پاپ موسيقي درصد به تنها ۵/۶ که گونهاي به است؛ موسيقي پيشين
ميزان زياد درصد به و ۴۲/۱ زياد ميزان به درصد ۳۳/۳ و گوش ميدهند ... داريوش و گوگوش و
در شده توليد ايراني موسيقي ديگر انواع براي نسبت اين ميدهند. گوش موسيقي نوع اين به
زياد بسيار ميزان به درصد ۳۷/۲ و زياد بسيار ميزان به درصد ۳۱/۲ که گونهاي به باالست خارج نيز
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توجه قابل نيز موسيقي خارجي به اقبال گوش ميدهند.  کشور از ايراني خارج پاپ موسيقي به
نوع موسيقي زياد به اين به ميزان بسيار درصد ۷/۴ و به ميزان زياد درصد به گونهاي که ۱۴ است؛
درصد ۲۱/۸ که گونهاي به بسيار محبوب است؛ راك خارجي نيز و پاپ موسيقي ميدهند. گوش
اين ميدهند. را گوش نوع موسيقي اين زياد بسيار درصد ۳۹/۸ زياد و ۲۵/۹ درصد کم، ميزان به

دارد. ايشان موسيقي ذائقه بودن پيوندي نشانه يافته ها

پوشاک انتخاب هنجارهاي
پژوهش نشان  اين نتايج است. مصرف هنجارهاي و سليقه زندگي، سبک مهم عناصر  يکي از
انتخاب در اولويت خود دو از را يکي بودن مد مطابق کافي شاپ جوانان ۳۲/۷ درصد که ميدهد
براي خود اول اولويت دو از يکي را لباس زيبايي و رنگ جوانان اين درصد ۵۳/۸ ميدانند. لباس
جزو اولويتهاي را ارزاني شاپ كافي جوانان درصد ۱/۳ تنها مقابل در لباس ميدانند. انتخاب
مهم عامل دو از يكي ايشان درصد ۲۵/۶ براي نيز لباس مارك مي كنند. ذكر لباس انتخاب در خود
دو از يكي منزلة را به لباس بودن تك شاپ كافي جوانان درصد است. ۴۳/۵ لباس انتخاب در
لباس انتخاب در كشور را فرهنگي مقتضيات درصد ۵/۸ تنها و ذكر ميكنند خود مهم اولويت

ميدانند. لباس خود در انتخاب مهمي عامل را لباس دوام درصد نيز ۲۶/۷ دانسته اند و مهم
در انتخاب لباس ويژگي دو كدام كه است شده پرسيده شاپ كافي جوانان از پرسش ديگري در
۴۰/۸ لباس بي اهميت است، زيبايي كرده اند كه درصد ذكر ۳/۶ كمترين اهميت را دارد، شما
مارك دار نيز ۲۶/۵ درصد و دانسته اند اهميت بي را قيمت بودن و مناسب لباس ارزاني درصد
در كمترين اهميت اما دانستهاند، اهميت لباس را بي بودن تك نيز درصد ۱۷/۹ و لباس را بودن
شاپ كافي جوانان درصد ۵۶ از بيش است: داشته كشور فرهنگي مقتضيات را لباس انتخاب
و ساعت كفش، بودن روز به شاپ كافي جوانان درصد ۷۰ حدود ميدانند. اهميت بي را عامل اين
درصد گفته اند تنها ۵/۸ و اهميت ميدانند با زيادي و خيلي زياد ميزان را به تلفن همراه گوشي

ندارد. فوق اهميتي مصرفي كاالهاي بودن روز به كه
۸۵ درصد جوانان كافي شاپ حدود كه ميدهد نشان سنجش نگرش جوانان كافي شاپ
سبك در انحطاط فرهنگي نميدانند. نشانة را جامعه در و زيبايي اندام مد به توجه گسترش
از بخشي مد نيز از اطالعات است زيادي اهميت «مارك»داراي كافي شاپ جوانان زندگي
حدود كه ميدهد پژوهش نشان يافتههاي اين زندگي است. اين سبك در ضروري اطالعات
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زيادي شناخت درصد ۴۵ از بيش دارند. لباس ماركهاي از زيادي شناخت ايشان درصد ۶۷
۶۰ حدود و ماركهاي ساعت از درصد ۴۵ همچنين بيش از و آرايش لوازم عطر و ماركهاي از
يافته هاي دارند. بااليي عينك شناخت ماركهاي از درصد از ۴۵ بيش و ماركهاي كفش از درصد
غالب فرهنگ متأخر در اين داري سرمايه مصرفي زندگي سبک مي دهد که هنجار هاي نشان فوق

است.

بدن اهميت
تنها كافي شاپ است. جوانان فاكتورهاي مهم در سبك زندگي جمله بدن نيز از مديريت
غذايي، ورزش، رژيم با مابقي و نميدهند انجام بدن پرورش براي كاري هيچ ۵ درصد حدود
جوانان ۷۰ درصد حدود مي دهند. پرورش زيبايي اندام و تناسب جهت به را بدن خود … و دارو
ايشان نيز درصد ۷۰ حدود موافقاند و زيبايي براي مردان يا صورت بيني جراحي با كافي شاپ
كافي شاپ جوانان درصد ۹۸/۲ دارند. مثبتي نظر شدن جوان براي زيبايي جراحيهاي نسبت به
كمي اهميت درصد تنها ۱/۸ و در مقابل دارد زيادي زياد يا خيلي اندام اهميت تناسب معتقدند
نيستند. قائل اندام تناسب براي كمي خيلي اهميت كدامشان هيچ و قائلاند اندام تناسب براي

 
اخالقي ارزشهاي الويت

و فرامادي مادي ارزشهاي همچنين و زندگي مختلف عناصر اهميت هرسبك زندگي در
ديندار بودن، مدرن بودن، اجتماعي بودن، قيافه خوش و جذاب صفت: هفت ميان از است. متفاوت
قيافه بودن خوش و جذاب شاپ كافي جوانان درصد ۵۰ حدود بودن، راستگو و بودن بودن، شيك
۵/۴ بودن، درصد اجتماعي كردهاند. ۵۸/۷ ذكر خود زندگي با اهميت صفت از دو يكي مثابة به را
راستگو درصد ۳۷/۷ ـودن و ب شيك درصد ۳۴/۵ بودن، ديـندار ۶/۷ درصد بودن، مدرن درصد
مشاهده مي شود (جدول ۱)چنانچه اهميت ذكر كردهاند. با صفت از دو يكي منزلة را به بودن

دارد. جوانان اين براي مصرفي ارزشهاي مقابل در كمتري اهميت ديني ارزشهاي
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صفات مختلف به دادن جدول۱. اهميت

كه جذابيت زندگي را در فعاليت تا دو شد شاپ خواسته كافي جوانان پرسش ديگري از در
درصد ۳۰ حدود مناسبات خانوادگي، درصد ۳۰/۵ کنند. دارند مشخص ايشان براي بيشتري
خوش گذراني، و ۲۵ درصد گردش حدود دوستان، با رابطه با جنس مخالف، همين حدود رابطه
كردن خريد درصد حدود ۲۰ سرگرمي، و ورزش درصد ۳۰ از بيش و تحصيل، كار درصد ۴۰ حدود

دانستهاند. خود زندگي بخش جذابترين را مذهبي مراسم درصد ۱/۸ تنها و

نگرشها
اين نتايج است. شده سنجيده پاسخگويان نگرش زندگي، سبك ذهني بخش زمينة در
مانند سگ حيوانات خانگي نگهداري با شاپ كافي جوانان درصد ۶۵ ميدهد كه بخش نشان
دست با نيز درصد ۹۵ حدود و اهميتي نميدهند و نجسي پاكي به درصد ۹۰ از بيش موافقاند،
ميتوان به خدا كه معتقدند ايشان درصد ۷۷ ندارند. مشكلي خداحافظي هنگام مرد دادن زن و
آدمهاي كه نيستند معتقد ايشان درصد ۷۲ داشت، اعتقاد خاصي دين به آنكه بدون داشت ايمان
شاپ كافي جوانان ۹۵ درصد حدود و اخالقي ميشوند و انحرافات دچار مفاسد كمتر مذهبي
اين اشكالي ندارد. هيچ با يكديگر پسرها و دخترها آمد رفت و و دوستي معتقدند رابطة نيز
يافتهها ميدهند. نشان را سنتي فهم در دين گرايش به ميزان اطميناني قابل بازنمايي با گويهها
نشده پذيرفته نگوييم جوانان، اگر از گروه اين ميان در شريعت معمول از فهم که ميدهد نشان

شده است. باز انديشي دچار است، حداقل
شرايطي هر تحت مطلب هستند كه موافق اين درصد تنها ۱۵ نگرشهاي سياسي نيز زمينة در
(دموكراسي) ساالري بهترين مردم معتقدند ايشان درصد ۵۵ وظيفه است، انتخابات در شركت
۸۰ ميدانند و دروغين غرب را ساالري مردم ايشان درصد ۲۰ حدود تنها و شاهديم، غرب را در
كافي جوانان تنها حدود ۲۰ درصد است. دروغين غرب ساالري مردم كه نيستند درصد معتقد
كشور سياست خارجي هدف منزلة به ديني مالحظات و هم ملي منافع هم بايد كه معتقدند شاپ

صفات

زندگي سبك

و جذاب

خوشقيافه

راستگوشيكديندارمدرناجتماعي

شاپ کافی 49/858/75/46/734/537/7جوانان
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هدف منزلة به ملي بايد منافع صرفًا معتقدند ايشان درصد ۷۵ از در مقابل بيش و گيرد قرار نظر مد
قابل مداقه است. شکاف نيز فرهنگي مرجع گروههاي زمينة در باشد. سياست خارجي مدنظر
اخوان شاملو، احمد فرخزاد، فروغ چون شاعراني و نويسندگان شاپ كافي جوانان درصد ۹۰ حدود
مقابل در و ميدانند(جدول۲) ايراني معاصر فرهنگ برجسته نمايندگان را هدايت صادق و ثالث،
و طباطبايي عالمه چون متفكراني بايد جوانان كه مطلب اين با كافيشاپ جوانان درصد ۶۰ حدود

(۳ مخالفاند. (جدول دهند قرار الگو را مطهري شهيد و تقي جعفري محمد

هدايت صادق و ثالث اخوان شاملو، احمد  فرخزاد،  فروغ  چون  شاعراني و نويسندگان .۲ جدول

معاصر ايرانند. فرهنگ نمايندگان برجستة

الگو مطهري را شهيد و جعفري محمدتقي و طباطبايي عالمه چون بايد متفكراني جوانان جدول ۳. 

دهند. قرار

كدام كنيد، را انتخاب خود زندگي اگر ميتوانستيد زمان كه شاپ پرسيده شد كافي جوانان از
را انتخاب پيامبر (ص) دوران در هجري ايشان دهة اول درصد ۱/۴ را انتخاب ميكرديد؟ زمان
برگزيدهاند، را امروز همين ۵۸/۶ درصد برگزيدهاند، را سال پيش ۳۰ ايشان درصد ۱۱/۴ كردهاند،
در داشتند دوست درصد ۱۰ و تنها ميآمدند دنيا به سال بعد ۵۰ داشتند دوست درصد ۱۸/۶
حائز تاريخي تاثيرگذار فضاي به بردن جهت پي نيز از پاسخ اين زندگي ميكردند. ظهور زمان
از ميان هويتاند. رسايي از بسيار بيانگر شده، برگزيده تاريخِي نقاط عطِف اصوال است. اهميت
مقاطع تنها هر هويتي بشر در براي پيش در نامشخص سالهاي سال گذشته و هزار ده حداقل
ميشوند. برجسته منفي، يا مثبت خاص، تاريخِي دورههاي هويتي هر در مييابند. اهميت خاصي
همواره در اما باشند، بعد سال هزار سه يا پيش سال هزار دو به مربوط ميتوانند تاريخي اين مقاطع

نمایندگانفرهنگمعاصر

زندگی موافقسبک مخالفمخالفموافقکامًال جمعکامًال

شاپ کافی 40/348/310/40/9100جوانان

جوانان الگوي

زندگی موافقسبک مخالفمخالفموافقکامًال جمعکامًال

شاپ کافی 13/627/242/716/4100جوانان
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تجربه جهت بنيادي به تفاوتي و آينده گذشته اکنون با اتفاقا ميان و دارند حضور زنده ما تجربة
با مواجه مستقيمي هيچ و دارند حيات ما اجتماعي يا و فردي ذهنيت در سه هر ندارد، زيرا وجود
از زمان ما و اختياري گزينشي تجربة ذاتا که است رو از اين نيست. فرهنگ ميسر از زمان، برون
جمعيت پاسخهاي که است تأمالت به اين با توجه هويت است. هم بازنمايانندة و سازنده هم

نگارنده خوشايند نيست. منظر از که معنايي مييابد. معنا پرسش فوق نمونه به

خانواده به نگرش
كه اين است در فرزندان صالح آينده و خير كه اينگويه با شاپ كافي جوانان درصد ۶۵ حدود
آدم كسي است كه بدترين گويه اين با و حدود ۸۵ درصد نيز موافق اند، خود باشند تابع نظر والدين
نسبت ايشان نگرش سنجش زمينة در موافقاند. نباشند قائل زيادي احترام خود والدين براي كه
بچهها اگر كه موافقايد مطلب با اين ميزان چه كه است پرسيده شده ديگر گويهاي در خانواده به
گويه مخالف اين با درصد ۸۰ حدود پاسخ در پدر، از نه است مادر از تقصير باشند و نامرتب شلوغ
عهدة بر را … و مانند آشپزي خانه كارهاي كافيشاپ جوانان درصد حدود ۴۰ همچنين بودهاند.
امور «در كه اين گويه با درصد بودهاند. تنها ۳۰ اين مطلب مخالف با درصد و ۶۰ دانستهاند زنان
۶۰ از بيش موافقاند. بزند» بايد مرد را آخر حرف اما است خوب حدي تا مرد و زن برابري خانواده
دارند» زنان به مديريتي بيشتري نسبت توانايي مردان «كه اين گويه شاپ با كافي جوانان درصد
مخالف با جنس داشتن «رابطه كه عقيده اين با شاپ كافي جوانان درصد ۷۵ از مخالفاند. بيش
عقيده كه با اين نيز درصد ۵۵ مخالفاند. و مردان» تا تر است زشت زنان ازدواج براي پيش از
فوق شاخصهاي هستند»، مخالفاند. بيشتري احساس داراي و زنان بيشتر عقل داراي «مردان
زمينه اين در که ميدهد نشان و يافتهها شدند سنتي مطرح خانواده به گرايش ميزان سنجش براي
سوي به بازانديشي اين سوي و سمت اند. گرفته قرار بازانديشي مورد ارزش ها و هنجارها نيز
كماكان حال عين در اما است مشارکتيتر و عمودي کمتر موازيتر، قدرت ساختار با خانواده اي

دارد. قدرتمندي و مادر حضور به پدر برخي ارزشهاي اخالق سنتي همچون احترام

سرمايه انواع از مندي بهره ميزان
فيلم زياد ميزان به نيز درصد ۱۳ حدود متوسط، ميزان به شاپ كافي جوانان درصد ۴۵ از بيش
سينما با هنر آشنايي زمينة با در ميكنند. تماشا فيلم كمي ميزان به درصد نيز ۴۰ و حدود ميبينند
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درصد ۳۰ حدود مقابل در هنر داشته اند. اين با بسيار پاييني آشنايي ايشان درصد ۶۰ از بيش
با البته ۴) كه (جدول داشتهاند هنر اين با و بااليي آشنايي متوسط درصد و ۷/۴ پايين آشنايي
نيز رمان با آشنايي زمينة است. در باالتر جامعه ديگر اقشار از بسياري اين وجود در مقايسه با
ايراني داشتهاند و كالسيك رمانهاي با بااليي و آشنايي متوسط ايشان ۱۰/۵ درصد تنها اگرچه

است. باالتر ديگر اقشار از بسياري با مقايسه در نيز ميزان اين ليكن (۵ (جدول

بازيگر يا كارگردان نام .شناختن ۴ جدول

رمان شناختن .۵ جدول

سطح داراي ايشان درصد كه بيش از ۳۰ ميدهد نشان سرمايه در اين قشر انواع ميزان بررسي
۱۵ حدود و متوسط فرهنگي سرماية داراي ايشان درصد ۴۰ حدود بااليياند. اقتصادي سرمايه
گرايش شاپ كافي جوانان درصد ۸۰ از بيش و ميباشند بااليي داراي سرماية فرهنگي نيز درصد
درصد تنها ۲/۳ متوسط و گرايش نيز دارند. حدود ۱۵/۷ درصد فقاهتي با برداشت به دين پاييني
نيز تنها ايدئولوژي انقالب اسالمي با همگرايي زمينة در دارند. اسالم فقاهتي به گرايش بااليي
كافي شاپ جوانان درصد همچنين، ۶۲/۵ داشتهاند. زيادي يا بسيار زياد گرايش درصد حدود ۱۰

خانواده دارند. سنتي به رويكرد با بسيار كمي و همگرايي كم

فیلم نام

زندگی سبک

منسگکشیگوزنها

ترانه15

سال

دارم

پشت هادو زن الك

پرواز هم

میکنند

همشهريهوانورد

کین

سرگیجه

کافیشاپ 48/639/633/950/78/612/31517/6جوانان

رمان نام

زندگي سبك

چراغهابوف كورسووشونكليدر

من را

خاموش

ميكنم

سال صد

تنهايي

برادرانمسخهملت

كاراما

زوف

کافیشاپ 22/140/348/4911/448/214/69جوانان
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نتيجهگيري
سليقه التقاطي، و اجتماعي شاهد مد در اين فضاي كه مطالعه نشان ميدهد يافتههاي اين
هستيم، . . . و لذت حياتي نقش مصرف، و سرگرمي بازي، اهميت جهاني، و امر محلي تعامل
۱۳۸۳ (اليون، پسامدرن است زندگي سبك ويژگيهاي از تورن و اليون نظر از كه ويژگيهايي
دهيم، نامي را چه تهران شمال شاپ زندگي جوانان کافي سبک که آن از ۱۳۸۱). جدا تورن، و
بروز تفسير در است. اهميت حائز بروز اين سبک زندگي اجتماعي زمينة همچنين و ويژگي ها
گرچه جوانان از گروه اين شمار آنکه، نخست است: اهميت حائز امر چهار به توجه پديده اين
ويژه زندگي و سبک فرهنگ با جوانان اين ليکن است، کوچک جوانان شمار کل با قياس در
در روابط ايشان فرهنگي کنشهاي ديگر عبارت به نيستند. محجور جوانان ديگر در ميان خود
نميگيرد. قرار مورد مذمت حداقل باشد نداشته را باال مواردي دست در اگر تعامالت جوانان و
سپري انقالب از پس در دانشگاه تا دبستان از را خود زندگي دورة تمامي ايشان نسل آنکه، دوم
و کردهاند وسوم آنکه، اين فضاي اجتماعي تنها فضاي اجتماعي تجلي اين فرهنگ جواني نيست،
فرهنگي ويژگيهاي از برخي چه اگر که چرا اهميت داد، جوانان فرهنگهاي به ميبايد آنکه چهارم
نيز بخشي اما مي شود، گذاشته کنار از آن پس است و خاصي سني دوره مقتضيات شده، متجلي
از يکي رو اين از گسترش يابد. جامعه آينده در دارد در احتمال است که فرهنگياي ويژگيهاي

است. فرهنگ هاي جوانان مطالعة فرهنگي کشور تحوالت رصد جهت مناظر بهترين
ميتوان مالحظات فوق به توجه با اما نيست، يافتهها معاني برخي تفسير پي در مقاله اين
ميزان سياست چه تا كه ميسازد روشن كشور جوانان در فرهنگهاي از گروه اين كه مطالعة گفت
از صرفًا جوان بر نسل فرهنگي اثرگذاري پيچيده است و و دشوار امري حساس، فرهنگي گذاري
نيست. برنامهريزي ممكن رسمي نهادهاي سطح در ارزشها به سطحي و پرداختن صوري طريق
تفاوت ليكن  است، عمل محيط شناخت نيازمند ديگري برنامهريزي هر فرهنگي همچون
توان از برخورداري سبب به رو، اين از هستند، انسان ها آن هدف كه است اين در آن برجستة
ميدهند. نشان واكنش و ميكنند برنامهها تفسير به اقدام خود، نگرش هاي و ارزشها ذهني،
«سياستگذاري فرهنگي»، ديگر عبارت يا به برنامهريزي فرهنگي هرگونه شرط بنابراين، پيش
آرمانها تعيين احتمالي است. واكنشهاي تفاسير و پيش بيني نظر جهت مورد جامعة شناخت
شرايط گذاشتن ميتوان با پرانتز زيرا است، ممكن نظر مورد آگاهي از جامعة بدون ارزش ها و
توجه نيازمند آرمان ها آن به رسيدن بحث پرداخت. ليكن به آرمانها باب در فرهنگي و اجتماعي
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معناي به فرهنگي» «سياستگذاري جهت همين به است. فرهنگي و اجتماعي ويژگيهاي به
هدف است. گروه نيازهاي و از ارزشها، نگرشها مستلزم آگاهي فرهنگي مصرف و كنترل توليد
بروز آنكه از جدا فرهنگي كشور دارند. تحوالت روندهاي از برخي از فرهنگهاي جوانان نشان
اين از ارزشي داوري چه از آنكه محدود بپنداريم و جدا ميزان گسترده و يا چه تا را فرهنگها اين
شد. غافل روزمره زندگي سطح در تحوالت فرهنگي اهميت از باشيم، نبايد فرهنگها داشته
عامالن با فراملي و ملي كالن فرايندهاي تعامل در فضاهايي چنين در ايراني فرهنگ از بخشي

مي شود. ساخته
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منابع
فرهنگي مطالعات ايراني انجمن كافيشاپ». فصلنامة ايراني: مسجد و «دو جهان و.(۱۳۸۴) شالچي، و ت. ارمكي، آزاد

 . ۴ شماره سال ۱، و ارتباطات،
شماره چهارم، دوره جامعهشناسي ايران، ، مجله هويت» رسانه به مثابه «بدن چاوشيان، ح.(۱۳۸۱) و ت. ارمكي، آزاد

.۵۷-۷۵ ص ،۴
جامعه شناختي تحليل در نوين رويكردهاي زندگي : سبك تا طبقة اجتماعي «از ح.(۱۳۸۱) چاوشيان، و ي. اباذري،

.۳-۲۷ صص ،۲۰ اجتماعي، شمارة علوم اجتماعي» نامة هويت
انتشارات علمي شركت تهران: پرهام، ترجمه باقر شناسي، انديشه درجامعه سير اساسي مراحل (۱۳۷۷) آرون، ر.

فرهنگي. و
معاصر. نگاه تهران: انتشارات پاك نظر، ثريا ترجمة نظريههاي فرهنگ عامه، بر مقدمهاي استريناتي،د.(۱۳۸۰)

مركز. ميردامادي، نشر مهرداد ترجمه جامعهشناسي، بزرگ متفكران وبر، ماكس اي.(۱۳۷۹) اسكاف، ل.
شيرازه. انتشارات تهران: صبري، خسرو ترجمه ، مصرف ر.(۱۳۸۱) باكاك.

هرمس. انتشارات تهران: رامبد، محمود ترچمه وبر، ماكس سيماي فكري ر.(۱۳۸۵) بنديكس،
نقش انتشارات تهران: مرديها، مرتضي عقالني،ترجمة انتخاب و عملي داليل كنش: نظرية ير(۱۳۸۰) پي بورديو،

نگار. و
ارغنون، شماره فصلنامه فرازنده، محمدرضا ترجمة اجتماعي» كنش هاي و ورزشي کنشهاي » پ.(۱۳۸۱) بورديو ،

.۲۰
شماره ارغنون، فصلنامه اباذري، يوسف ترجمة فلوبر» عاطفي آموزش ادبيات: و «جامعهشناسي پ.(۱۳۷۵) بورديو،

.۹ ۱۰و
.۱۷ شماره ارغنون، فصلنامه فرهادپور، مراد ناب»، ترجمة زيباشناسي تاريخي «تكوين پ.(۱۳۷۹) بورديو،

صص۱۸۳ ،۱۹۱-۱۹۲ شماره اقتصادي، ـ سياسي اطالعات مرديها، جديد»، ترجمة مرتضي (۱۳۸۲)«سرمايه پ. بورديو،
. ۱۷۴–

و خاكباز افشين ترجمة تاجبخش، كوشش كيان اجتماعي به كتاب سرمايه سرمايه»، از «شكل هاي پ.(۱۳۸۴) بورديو،
شيرازه. انتشارات تهران: پويان، حسن

تهران: انتشارات آشيان. ساختاربندي، ترجمه اميرعباس سعيدي پور، ج.(۱۳۸۳) پاركر،
نشر توتيا. تهران: نيكگهر، عبدالحسين ترجمة اجتماعي، و نابرابريهاي جامعهشناسي قشربندي م.(۱۳۷۳) تامين،

معاصر. نگاه انتشارات مرديها، تهران: مرتضي مدرنيته، ترجمه نقد آ.(۱۳۸۵) تورن،
شمارة۲۳. اجتماعي»، علوم نامة » منازعهآميز»، درباره فضاي پيربورديو انديشه از «تحليلي غ.(۱۳۸۳) توسلي،

تشابه اجتماعي و به عنوان تمايز ذوقي انتخابهاي مصرف و : اجتماعي «سبك زندگي وهويت چاوشيان، ح.(۱۳۸۱)
تهران. دانشگاه اجتماعي علوم دكتري ، دانشكدة رسالة متأخر»، مدرنيته دوره در

رسالة كارشناسي ارشد تهران: پسا مدرن)» و انقالبي گراي (اسالم متخالف زندگي سبك دو «بررسي و.(۱۳۸۴) شالچي
تهران. دانشگاه ،

تهران: انتشارات آگاه. صفدري، بهروز ترجمه نمايش، جامعه گ.(۱۳۸۲) دبور،
تلخون. انتشارات تهران: پور، شهريار وقفي و ملك محمدي نيما فرهنگي، ترجمه س.(۱۳۸۲) مطالعات ديورينگ،

علمي. انتشارات تهران: ثالثي، معاصر، ترجمه محسن دوران در شناسي جامعه نظريههاي (۱۳۷۷) ج. ريتزر،
نو. طرح انتشارات تهران: پاينده، حسين ترجمه نشاط، ترتيب نظم و فرهنگ عامه : ريچاردز، ب.(۱۳۸۲) روانكاوي

.۲ و ۱ شماره ديدگاه، فصلنامه ، مصرفي» «جامعه سعيدي ، ع.(۱۳۸۳)
صص ۶۱-۷۴. .۵ شماره ، اول جوانان، سال مطالعات مجله جوانان»، و مصرفي «جامعه ع.(۱۳۸۲) سعيدي،

ني. نشر كرامتاهللا راسخ، تهران: ترجمه جوانان، شناسي جامعه مباني ب.(۱۳۸۳) شفرز،
صادق. صبح انتشارات زندگي، سبك و مصرف م.(۱۳۸۲) فاضلي،

صص ،۱۹ شماره ارغنون، فصلنامه كرمپور، ترجمه مهسا زندگي روزمره»، كردن شناختي «زيبايي م.(۱۳۸۰) فدرستون،
.۱۸۷-۲۱۴

نشر نيكان. تهران: نيكگهر، عبدالحسين ترجمه وبر، جامعهشناسي ماكس ژ.(۱۳۶۲) فروند،
نو. تهران: انتشارات طرح جلد)، ۳) فرهنگ و ، جامعه : اقتصاد اطالعات كاستلز، م.(۱۳۸۰) عصر

ترجمة شهناز زيمل)، دوركيم، وبر ، ماركس، (مقدمهاي بر انديشه كالسيك: اجتماعي نظريه ي.(۱۳۸۲) كرايب،



سال اول
۱ شماره
بهار ۱۳۸۷

پژوهشي علمي_ فصلنامه

۱۱۴
سبك
زندگي

جوانان...

۱۱۵
پژوهشي علمي_ فصلنامه

آگاه. انتشارات تهران: مسميپرست،
صص۲۱۵-۲۲۲. شماره۳، شناسي، انسان نامه فرهنگ»، و دانشجويان «وارثان، م.(۱۳۸۲) كتبي،

تهران: انتشارات علمي. ثالثي، محسن ترجمه جامعهشناسي، بزرگان انديشه و كوزر، ل.(۱۳۷۷) زندگي
معاصر. نشر تهران: غرويزاد، و سياهپوش ترجمة اجتماعي، نابرابري . ا.(۱۳۷۳) گرب،

نو. انتشارات گام تهران: انصاري، منصور ترجمة پست مدرنيته، سياست بوريمر(۱۳۸۱) و آ. ج. گيبينز
ني. نشر تهران: موفقيان، عصر جديد، ترجمة ناصر در هويت شخصي و جامعه تشخص: و آ.(۱۳۷۸) تجدد گيدنز،

تهران: انتشارات آشيان. حكيمي، محسن ترجمة پسامدرنيته، د.(۱۳۸۳) اليون،
مركز. انتشارات تهران: چاووشيان، حسن ترجمة مدرنيسم، پست جامعهشناسي ا.(۱۳۸۳) لش،
مركز. نشر ميردامادي، تهران: مهرداد ترجمة شناسي، جامعه بزرگ ر.(۱۳۷۹) متفكران استونز،

تهران: انتشارات مولي. و عمادزاده، نژاد ترابي ، منوچهري جامعه، ترجمة م.(۱۳۷۴) اقتصاد و ، وبر
هرمس. انتشارات تهران: تّدين، احمد ترجمة جامعه، ، قدرت دين، م.(۱۳۸۲) وبر،
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Coffee Shop Youth Lifestyle

Vahid Shalchi
1
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Abstract: 

This article has a review on the third zone coffee shop youth life style 

and looks forward to note the features of this group’s life style. Some of 

the other objective of this article are notifying the importance of different 

elements in life, consumption norms and the types of leisure. The results 

of this research shows that in this social atmosphere, post modern lifestyle 

features are seen as fashion, hybrid taste, interaction among local and 

global affairs, the importance of hobbies, consumption and the necessity 

of leisure. The study on this group of Iranian youth foretells how difficult. 

Complicated and fragile cultural policy is. Therefore, cultural affecting 

on the youth generation is not possible only through addrssing the values 

in surface.

Keywords: Consumption, Lifestyle, Postmodern Lifestyle, Taste, 

Youth Culture. 
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