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دهی به چگونگی گذار به بزرگسالی، مقاله حاضر به دنبال آن است تا نظر به اهمیت طبقه در شکل
کنند و چگونه و بر چه اساسی دریابد جوانان چه فهمی از طبقه دارند و چه معنایی از آن مراد می

ای کیفی و با استفاده از مصاحبه نمایند. این مطالعه به شیوهمنتسب می ای خاصخود را به طبقه
تن از جوانان  21ساختاریافته و با روش تحلیل تماتیک انجام شده است. نمونه مطالعه شامل نیمه

دارد که طبقه از مجرد و متأهلِ هر دو جنس از طبقات و سنین مختلف است. این پژوهش بیان می
باشد. های ذهنی و عینی نیز میاز جنبه آنکه ترکیبی از وجوه مختلف است، مرکب نگاه جوانان ضمن

هایِ های یکسان زندگی قضاوتگردد وضعیتکند و باعث میاین نکته طبقه را تفسیرپذیر می
متفاوتِ طبقاتی را بیافریند و مرزهای طبقاتی را کدر سازد. این مهم به واسطه آنکه جوانان مستقل 

های نمادین و اند و بنابراین خود را به واسطه خانواده و با مالکپایگاه شغلی باثباتی نیافتهنیستند و 
اس بندی جوانان براسشود. به همین ترتیب از آنجا که طبقهکنند، تقویت میفرهنگی تعریف می

ی جتماعهای اشود، کلیت منحصر به فردِ خود بنا میتعاریفِ متمایز هر یک از ایشان از موقعیت
بندی و فقدان خطوط مرزی طبقاتی در زندگی آفریند. در نتیجه نوعی ابهام در طبقهمتمایز نیز نمی

جوانان مشهود است. همچنین به علت تفسیرپذیریِ تعریفِ طبقه، جوانان به طور ذهنی جایگاه 
نامه ندگیادن به زدهای خود را در شکلتری را به خود منتسب و به واسطه آن تواناییطبقاتی برجسته

 کنند. بیش از اندازه ارزیابی می
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 مقدمه
ترین عامل تعریف شکل و محتوای گذار به بزرگسالی است. شکلِ گذار از حیث کنندهطبقه، تعیین

-ویزنسبت مستقیم با سطح طبقاتی دارد. بتندی و کندی، تابعی از طبقه است و فاصله زمانی گذار نیز 
، کند. مطابق نظر وی( تندروی و کندروی در گذار به بزرگسالی را به طبقه منتسب می2221) 1ریموند

جوانانِ طبقاتِ متوسط و باال که انواع مختلفی از سرمایه را در اختیار دارند با گذار کندرو روبرو هستند، 
درو ای هستند، گذار تنبا منشاء طبقاتی پایین که فاقد هر گونه سرمایهاما شکل غالِب گذار در افرادی 

شرایط زندگی افراد را تابعی از منابع در  (62: 2212)(. هیلمرت 11: 2221، 2و جونز 32است )همان: 
داری خود را از جایگاه طبقاتی و شرایط داند که اندازه و معنیهایی میها و محدودیتدسترس و فرصت

 دارند که دسترسی( در همین مورد بیان می1311باللی و محمدپور ) صادقی،آورد. به دست میرقابت 
 اجتماعی هاینابرابری و تمایزات تابع فراغت اوقات هایموقعیت و هافرصت در ایران به جوانان

 ترکیب اثر آن با و «اجتماعی طبقه»( نیز 1311شیری ) خوراسگانی و است. مطابق مطالعه ربانی
 رستمی قاسمی، حیدرآبادی و .فراغت است اوقات گذران همچنان تمایزبخش الگوهای «جنسیت»
 هایدسترسی به فرصت های طبقاتیِ خانوادگیکنند که زمینه( در همین زمینه مطرح می1312)

ری دهد. سفیفرهنگی را توضیح می و کند و بخش مهمی از بازتولید اجتماعیآموزشی را محدود می
، مهمترین «معرفِ جایگاه اجتماعی»به عنوان  والدین دهند که درآمد( نیز شرح می1311ی )ایمان و

 و مادران است. به همین ترتیب مقدس در مقایسه با دهنده تحرک طبقاتی دخترانعامل توضیح
 و دسترس ایشان در هایسرمایه شیراز، زنان اجتماعی میدان دارند که( نیز بیان می1312) سروش

  ود.شمی تعریف و توزیع طبقاتی خطوط راستای در شدت به هنوز آنها فراغتی ندگیز سبک
چنان دارای اهمیت است که مبنای اثبات صحت و سقم بحث طبقه در مطالعات جوانان آن

 4و وودمن 3شود. در این باره مثاًل وینرویکردهایی نیز شده است که برای تحلیل دوره جوانی بیان می
بر رخت بربستن اثر طبقه یا « نامه انتخابی جوانانزندگی»( با طرح 2211و  2212، 2221، 2227، 2226)

، 2212) 6(، استیون رابرتز2227) 1کنند و متقابالً کن رابرتزحداقل تغییر ماهیت و چگونگی اثر آن تأکید می
( 2216و تریدگلد )( و فرانس 2221) 1(، پالک2211) 1(، تریدگلد2211و استیون رابرتز ) 7(، فرانس2212
نامه انتخابی بر اهمیت زنده اثر طبقه بر زندگی و آینده جوانان اصرار ( در ردّ زندگی2214) 12و کُت

 ورزند. می
تری کننده طبقه بر گذار به بزرگسالی تمام ماجرا نیست. آنچه در سطح فردی اهمیت فراواناثر تعیین

هایی کند که فرد با چه مؤلفهک از طبقه و فهم آن بیان میبندی خود است. دردارد، ادراک از طبقه و طبقه
جوانان  کند کهنیز مشخص میدهد. های ذهنی و عینی را بدان نسبت میکند و چه جنبهطبقه را تعریف می

کنند. این مسئله نگرند و بر آن اساس چگونه زندگی خود را بنا میچگونه به خود، محیط و آینده می
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هم درگیری رویکردهای مختلف در مطالعات جوانان از جمله مکتب بیرمنگام و ضمن آنکه کانون م
( مبنای انتساب افراد به جایگاه طبقاتی مشخص نیز هست. 2211گرایان است )وودمن و وین، نسل

تمر و افراد به طور عادی و مسشود. اطالق می« بندیطبقه»انتساب طبقاتی، آغاز مبحثی است که از آن به 
هایشان ها و اختالفبندی خود و دیگران بر اساس شباهتن امری روزمره دائماً در حال طبقهبه عنوا

هایِ بندی خود و دیگران بر اساس انتسابِ ویژگیشود. در واقع طبقههستند و همین منبع تمایز ایشان می
 ل گیرد وشود تمایز شکها باعث میها و اختالفمشخصی به خود یا دیگری و نیز مقایسه شباهت

با این حساب تا تعریف از طبقه و انتساب  الگوهایی از عوامل جداکننده افراد را از یکدیگر متمایز کند.
د. ها نیز از یکدیگر جدا نخواهند شطبقاتی نباشد، مبنایی برای تمایز وجود نخواهد داشت و افراد و گروه

ه خود آورد و آن نیز به نوبرا به وجود میبندی کردن کنش طبقهدر این معنا، تعریف و انتساب طبقاتی 
ی نیز هست. در بندی پایه نبرد طبقاتبندی و نبرد طبقهطبقهگفتنی است  آفریند.تمایزهای طبقاتی را می

رکی ، جایگاه طبقاتی خود را بنا به دهای مختلفبندی، افراد با در نظر گرفتن ویژگیطی نبردِ طبقه
های مختلف نمادین و غیرنمادین آن دارند نه تنها تعریف و بازتعریف که از مقتضیات طبقه و از جنبه

شان رکشود که با آن افراد دبندی کردن فرآیندی میسازند. با این نگاه، طبقهکنند که حتی آن را میمی
امِل ای و عوگیرند تا موقعیت اجتماعی خود را براساس پایگاه شغلی و حرفهاز محیط را به کار می

 -کنیمنِ مختلفِ دیگرِ منتسب به خود تعریف و تعیین کنند. وقتی ما خود را به صفتی منتسب مینمادی
شویم تا در نتیجه آن خود را بندی میدر واقع وارد نوعی نبرد طبقه -اعم از عینی، ذهنی یا نمادین

ودآگاه آگاه به خبندی، تفاوت با دیگری را از ناخوداز دیگری متمایز سازیم. نیز در جریان این طبقه
شود فرد منتقل می کنیم و بنابراین نوعی آگاهی طبقاتی می آفرینیم. از این منظر عواملی که سبب می

خواهد داشت  بندیبندی کردن خود بیفتد، نقش اصلی را در شکل دادن به نبرد طبقهبه صرافت طبقه
« ماعیمنزلت اجت»، «ایی و حرفهموقعیت شغل»، «جایگاه در بین عوامل تولید»وگرنه متغیرهایی مثل 

که به ترتیب عناصر مهم تعریف طبقه از نگاه مارکس، دورکیم، وبر و بوردیو است « سبک زندگی»و 
بندی نیز نخواهد بود. با چنین نگاهی، به خودی خود، چون خودآگاهانه نیست، محرک نبرد طبقه

ستفاده است تا با ا« نتساب طبقاتیا»و « درک از طبقه و تحرک طبقاتی»مطالعه حاضر در جستجوی 
بندی و آگاهی طبقاتی ایجاد کند. به چنین دالیلی و در بندی، نبرد طبقهاز اینها مبنایی برای طبقه

 پردازد:چنین فضایی مطالعه حاضر به دو مسئله اساسی زیر می
 ارند؟ کنند و چه فهم و درکی از آن د( جوانان طبقه و تحرک طبقاتی را چگونه تعریف می1
دهند و چه تفسیری از مقایسه جایگاه طبقاتی خود ( جوانان خود را در چه جایگاه طبقاتی قرار می2

 و والدین خود دارند؟ 
گفتنی است هر چند طبقه در ایران همیشه از مفاهیم مورد توجه بوده است و به شکل نظری و 

عات تجربی شده است. این امر به ویژه تاریخی در باره آن بسیار بحث شده است، اما کمتر موضوع مطال
در مقوالتی مثل معنای طبقه و موضوع انتساب طبقاتی بیشتر مصداق دارد، زیرا تحقیقات به مراتب کمتری 
را به خود دیده است. از معدود مطالعات در این باره که در ایران انجام شده است،  مطالعه محمد تقی 

طبقاتی کارکنان کارخانه صنایع الکترونیک شیراز بر حسب  ( است که مطابق آن آگاهی1114ایمان )
اشتغال در قبل یا بعد از انقالب متفاوت برآورد شده است. مطابق مطالعه وی ضمن تأیید اثر واقعه انقالب 

طبقاتی  آید که آگاهیگیری و نیز جهت و شدّت آگاهی طبقاتی، به دست میو تحصیل بر چگونگی شکل
(. چنین وضعیتی گواه آن 1114تر از کارگران یدی است )ایمان، صص بسیار عیاندر بین کارکنان متخ
شود و ای بیرونی مثل انقالب است که امری خودآگاهانه میتأثیر واقعهبندی تحتاست که کنش طبقه
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بنابراین ضرورتاً تابعی مستقیم از وضعیت واقعی و شرایط عینی زندگی نیست. اثر تحصیل بر آگاهی 
عنای باالتر کند، زیرا منطقاً سطحِ تحصیلِ باالتر باید به مدر کار ایمان نیز چنین تفسیری را تأیید می طبقاتی

بودن سطح زندگی و بنابراین دورتر بودن از شرایط زندگی کارگری باشد. این در حالی است که تحصیل 
 عبارت دیگر، سطح زندگیدر آنجا به نحو آشکاری عامل آگاهی طبقاتی در بین کارگران شده است. به 

تحلیل میزان آگاهی ( نیز در 1316باالتر عامل افزایش خودآگاهی طبقاتی کارگری شده است. نوذری )
کنند و که آنها شدت تفاوت طبقاتی در جامعه ایران را زیاد ارزیابی می کندمی طبقه مطرحدانشجویان از 

خ، دهند )همان(. به همین ترتیب راسسط قرار میدر طبقه متوبیشتر  خود رااز حیث جایگاه طبقاتی نیز 
هویت طبقاتی اجتماعی زنان دارند که ( نیز در بحث از آگاهی طبقاتی بیان می1316) باقری و حافظی

زنان در تعیین طبقه کنند ضمن آنکه مطرح می -است شغلیوضعیت  وتحصیالت، درآمد متأثر از 
 . دهندوقعیت شغلی همسر اهمیت میشان به موقعیت شغلی خود بیش از ماجتماعی

ای از مطالعات در تعریف و انتساب طبقاتی که تمامی آنها نیز با روش کمّی انجام شده با چنین پیشینه
های آن است، آشکار است که مطالعه حاضر منحصر به فرد و پیشگام در این موضوع است و لذا دریافت

 نیازمند توسعه بیشتر می باشد.
 

 ژوهشروش شناسی پ
کنند و نیز درک اینکه چگونه آنها از آنجا که مطالعه به دنبال معنایی بود که جوانان از طبقه مراد می

ه آوری اطالعات نیز مصاحبکنند، از روش کیفی بهره برد. ابزار جمعای خاص منتسب میخود را به طبقه
از تجربه  2های واقعیرش( و گزا12: 2213 1های قابل اعتماد )ن.ک. به برینکمانبود تا داده

(. در شکل مصاحبه 16: 2227 4و راپلی 211: 2214 3کنندگان به دست آید )ن.ک. به رولستنمشارکت
سود برد تا ضمن تمرکز بر محورهای از پیش تعیین شده، در  1ساختاریافتهنیز مطالعه از مصاحبه نیمه

 دازه کافی منعطف باشد. شد به انهایی نیز که مهم تشخیص داده میدنبال کردن جنبه
. به راپلی، )ن.ک« حداکثر تغییرات»و « بیشترین اطالعات»ها براساس دو رویّه انتخاب مبتنی بر نمونه

( مشخص شد و در آن متغیرهای سن، جنس، وضع تأهل و طبقه مورد 2227، 6و مرکنس 17: 2214
رتی شدند. در صومصاحبه دعوت می توجه قرار گرفت. افرادی که در چارچوب ضوابطِ انتخاب بودند، به

ر این شد. دها در فضای پارک و یا در دفتر کار انجام میپذیرفتند مصاحبهکه دعوت به مصاحبه را می
شوندگان احساس امنیت و راحتی نمایند میان، از اینکه موقعیت مصاحبه مناسب باشد و در آن مصاحبه

شد اطالعات جدیدی تولید جایی که احساس می گیری و مصاحبه تاشد. نمونهاطمینان حاصل می
 1311در سال  -زن 12مرد و  13شامل  -نفر 21شود، ادامه یافت. با این مالحظات تا اشباع نظری می

و سپس کدگذاری شد.  7نویسیها به دقت واجهای حاصل از مصاحبهمورد پرسش قرار گرفتند. داده
نویسی مصاحبه واج 21دا وجود داشت، در نهایت تنها گفتنی است که به علت مشکالتی که در ضیط ص
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صورت پذیرفت تا شروع از مفاهیم  1ها بر اساس روش تحلیل تمیو سپس تحلیل شد. تحلیل داده
 (.14و  13: 2221، 2پذیر باشد )ن.ک. به سالداناپیشینی و استفاده از ادبیات نظری امکان

؛ از دش ی و تضمینریگیپ مختلف ضوابط از یامجموعه قیطر از حاضر همطالع در قیتحق تیفیک
از  های مستقلجمله کدها به همکاران علمی ارائه و از سوی آنان مورد بازبینی قرار گرفت. نیز کدگذاری

 وشر جمله از تحقیقسوی همکاران علمی همراهی بسیار باالیی را به نمایش گذاشت. نیز فرآیندهای 
 اطالعات، منابع تحلیل، هایروش ،(211-272: 1316 ،یجمالیبن) یسیترانو قواعد اطالعات، آوریجمع

 بر خصوصه ب مورد نیا درفردی قابل فهم باشد. -به گونه بین شد تا مستندبه دقت  مسائل و تصمیمات
 اریبس آنها یسینوادداشتی و یکدگذار زین و هاگفته هچندبار و یاپیپ همطالعها، مصاحبه کامل یسیترانو

مضاعف  نیتضم ،یتجرب ادیبن بر هاهینظر و اتیفرض کردن بنا با ،مطالعه تیفیکنیز  سرانجام. شد دیتأک
 وجود آنها یبرا کافی یمتن شواهد و دالیل که دوش دانسته موجه یزمان تنها هاهینظر و اتیفرض تا یافت
 .شد آورده هاگفته متن از یکاف شواهد زین یاستنتاج هر دره باشد و بنابراین داشت

ها در موضوع هاِی حاصل از مصاحبهگفتنی است در این مطالعه برای ایجاد طرح نظری از یافته
از چهار رویکرد اصلی به طبقه و تعاریفی که از آن رویکردها ناشی « انتساب طبقاتی»و « تعریف طبقه»

ی مورد توجه ویشود، استفاده شده است. در این باره تحلیل طبقاتی مارکسی، دورکیمی، وبری و بوردیمی
قرار گرفت. در تحلیل طبقاتی مارکسی، رابطه جوانان با ابزار تولید و نیز جایگاه آنها در روابط تولید 

(. در تحلیل طبقاتی وبری نیز منزلت 2221، 3دهد )ن.ک. به رایتموقعیت طبقاتی ایشان را توضیح می
، 4آید )ن.ک. به بریننان به کار میهای منتسب بدان در تعریف جایگاه طبقاتی جوااجتماعی و معرف

ای و شغلی را در تعریف جایگاه طبقاتی مورد توجه (. تحلیل طبقاتی دورکیمی هم جایگاه حرفه2221
(. تحلیل طبقاتی بوردیویی نیز ضمن وارد ساختن 2221، 1دهد )ن.ک. به گروسکی و گلسکوقرار می

)ن.ک. به  گیردننده جایگاه طبقاتی در نظر میکعناصر نمادین در تعریف طبقه سبک زندگی را تعیین
 (. 2221، 6وینینگر

ز مورد نی« دالیل انتساب و تحرک»و « تحرک»، «انتساب»، «تعریف»در مطالعه حاضر مضامین محوریِ 
ها نیز پس از ترانویسی کامل و مرور چندباره متن با توجه به مضامین توجه قرار گرفته است. متن مصاحبه

ای باز کننده تعریفِ طبقه )با توجه به چهار رویکرد مورد اشاره( به گونهناصر نظری تعیینفوق و نیز ع
های اصلی تحلیل شکل گرفت. با سنتز کدگذاری شد. سپس کدهای به دست آمده، پاالیش شد و تم

 حاضرروابط بین مفاهیم تفسیر و روایت  7ها، مفاهیم اصلی ساخته شد و سپس بر اساس منطق ابداکتیوتم
ها شکل گرفت. در خالل تحلیل نیز نتایج با تفاسیر حاصل از رویکردهای مارکسی، دورکیمی، از یافته

  ها و تعارضات مورد اشاره قرار گرفت.وبری و بوردیویی مقایسه شد و همراهی
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 های پژوهشیافته

 تعریف طبقه؛ عینیتی چندوجهی و گاه متناقض همراه با عناصری ذهنی
 الًای خاص مثمفهومی بسیط نیست و به جنبه دارد که از منظر جوانان، طبقهمینتایج بیان 

شود، بلکه ترکیبی از وجوه مختلف تحصیلی، اقتصادی، اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی محدود نمی
جنبه اقتصادی بسیار مورد استناد جوانان در شرح طبقه و انتساب طبقاتی اجتماعی و فرهنگی است. 

انداز از جمله مواردی است که در این باره بر آن تأکید آمد، شغل، اموال و امکان پساست. در
 شود:می

 ولی آییم،می بر مخارجمون عهده از که گفت شهنمی یعنی شه؛می یکی هاهزینه ... با ... درآمدمون»
 («441-1) .کرد حساب روش بشه آینده برا ... که نیست چیزی آره خب

های ح وضعیت طبقاتی بسیار مورد ارجاع است. فرد کارمند مجرد در سالتحصیل نیز در شر
 گوید:آخر دهه سی زندگی خود در شرح وضع طبقاتی خود می

 («44تا  31-4متوسطه ... ) کارم درآمدم، تحصیالتم، هستم. جامعه متوسطِ طبقه »...
 ه سطح طبقاتی خود ودر مقایسهای اجتماعی نیز مورد استناد است. یکی از پاسخگویان جنبه

همین موضوع بر اهمیت ارتباطات اجتماعی تأکید  کند و دیگری دروالدین به شأن اجتماعی اشاره می
 .کندمی

مورد اشاره است. مرد جوان مجرد که به تواتر در تعریف جایگاه طبقاتی نیز  فرهنگی هایجنبه
ای هبندی را به تمامی بر جنبهل طبقهدهد، شرح خود از دالیخود را در جایگاه طبقه باال قرار می

 کند: فرهنگی بنا می
 هاشبچه کرده سعی بزرگم پدر. بودیم زادهکدخدا ما اصالً .... شدم بزرگ فرهنگی خانواده یه تو »...

 به ولی ود،ب شهرستان درسته. ... بکنند رشد آلایده مناسب، فرهنگی شرایط یه تو کنه. تربیت درست را
 داریم بازیطمحی ... کرده رشد ... نشده سنتی تفکراتمون ولی هستیم؛ سنتی و اصیل هنوادخا فکری لحاظ
 میگن دیگه. خوادمی و همین آدم درد. بدون دغدغه بدون مرفه آلایده زندگی یه ...آره(« 2-11... )

 («13-2) -داره زیادی پول که کسی نه است، نیازبی که کسی کیست؟ ثروتمند
های نمادین نزدیک به سبک زندگی نیز در شرح جایگاه طبقاتی مورد ، جنبهبه همین ترتیب

 گوید:ارشد ارتباطات میتأکید است. دختر مجرد کارشناس
 ارمندیک زندگی به شما بودند، کارمند آخرش تا اول از که آییدمی بدنیا ایخانواده توی وقتی شما»... 
 («16-12) ... بود نخواهید اینها و تجاری و صادیاقت هایپذیریریسک اهل خیلی کنید.می عادت

من آنکه ض -های متفاوت مورد اشاره در شرح طبقه قابل تبدیل به دیگری استنکته آنکه جنبه
ه خود شود ککند؛ به عنوان مثال، تحصیل باعث ارتقای اقتصادی میهر یک دیگری را تقویت می

هر یک از آنها شأن اجتماعی و جایگاه فرهنگی فرد سبب ارتقای دوباره تحصیل است. نیز با ارتقای 
ی و های فرهنگخانم جوان متأهل در تعیین جایگاه طبقاتی خود و در شرح جنبه یابد.نیز ارتقا می

 گوید:سبک زندگی می
 تا هد که کسی مثالً خوب مرتبطه. ... هم مالی وضعیت با فرهنگ جورایی یه که کنممی احساس »...
 رفته یمختلف جاهای دونمنمی مثالً یا باشه هم ترفرهنگی ذره یه شاید من نظر از قطعاً دیده را دنیا کشور

                                                           

ها، عدد اول نماد شماره مصاحبه و عدد دوم نماد پاراگراف در مصاحبه های دیگر از مصاحبهقولدر اینجا و در نقل -1

 است.
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 ترهنگیفر من نظر از شاید بوده ارتباط در مختلفی هایآدم با یا کرده شرکت مختلفی هایمهمونی توی
 («127تا  121-22) بشه محسوب

عینی و  هایبقه به عنوان ترکیبی از جنبهانجامد که مطابق آن به طاین امر به ویژگی دیگری می
ر ای از عناصشود. در مواردی روایت جوانان از جایگاه طبقاتی آنچنان ترکیب پیچیدهذهنی نظر می

گردد. به همین دلیل خانم جوانی خود بندی واحد از آن غیرممکن میشود که جمعذهنی و عینی می
 دهد: ی قرار میهای متفاوترا از حیث وجوه مختلف در جایگاه

 گها اجتماعی نظر از کنم.می زندگی فقر خط زیر کنم، بندیطبقه و خودم بخوام اگر مالی نظر از »...
 هنگیفر نظر از یا کننمی تحصیل فرهنگی محیط توی دارن که هاییآدم جزو کنم، بندیطبقه و خودم

 («14-17کنه ... )می زندگی سالم که آدمی کنم،می بندیطبقه خودمو
 ها و مرکب از عناصر متفاوتگاه روایت جوانان از جایگاه طبقاتی آنچنان متفاوت از دیگر روایت

ین امر اتوان دو فرد را از حیث طبقاتی به یکدیگر نزدیک یافت. شود که به سختی میو متناقض می
اطر تفسیر سانِ عینی به خشود جایگاه فرد در مقایسه با دیگران در ابهام قرار گیرد و یا شرایط یکسبب می

های متفاوت از حیث طبقاتی بیافریند. در این مورد مثالً پسر بیست و پذیر بودنِ شرایط ذهنی قضاوت
اساس آن کند که برهای فرهنگی تعریف میهشت ساله دانشجوی سینما آنچنان طبقه را برخاسته از جنبه

نامتقارن  اینزدیک یافت. این نگاه، جوانان را تودهتوان فرد دیگری را از حیث طبقاتی به وی هیچگاه نمی
اهد. نتیجه کهای طبقاتی دربین آنان میگرفتن گروهسازد و از احتمال شکلو فاقد سرنوشت مشترک می

به نوعی فقدان طبقه در عین وجود عینی طبقه است، زیرا طبقه علیرغم تأثیر واقعی که در زندگی افراد بر 
شود. در این صورت افراد آگاهی نیز نمیگیرد و بنابراین منشاء خوددراک قرار نمیگذارد مورد اجای می

ذهنی توانند تشخیص دهند چه اشتراکاتی دارند تا به شکل بینیابند که خود نیز نمیآنقدر ابعاد مختلفی می
ذب ادرک مشترک از وضعیت و سرنوشت خود بیابند. با این نگاه ممکن است نوعی احساس عاملیت ک

کنند آینده زندگی خود را از خالل تحصیل، کار و تالش خود در جوانان پدید آید که مطابق آن تصور 
سازند، در حالی که در واقعیت این عناصرِ ساختاری مثل طبقه و جنسیت است که زندگی آنها را تعیین می
 کند. می

ابهام  تواند به نوعیناقض میای دیگر نیز تعریف طبقه براساس وجوه متفاوت و گاه متاز جنبه
شود و ر جبران ای دیگکننده از وضعیت طبقاتی با جنبهای تعیینطبقاتی بینجامد که مطابق آن جنبه

ه به دست کنند. در مطالعتری را به خود منتسب بنابراین به طور ذهنی افراد جایگاه طبقاتی برجسته
ن بنشانند. ای باالتری جایگاه در و خود را ارتقا دهند کنند تا ذهناًمی خرد را طبقه آید که افرادمی

ضمن آنکه احتماالً از  -بخشدتری بدان میهای متناقضکند و جنبهتر میرویه طبقه را پیچیده
دهد، زیرا افراد مطابق آن احساس کاهد و یا حداقل شکل آن را تغییر میتضادهای طبقاتی می

 کنند.جایگاه طبقاتی خود می ماندگی و ناامیدی کمتری از حیثعقب
دو نکته مهم در مورد انتساب جوانان به جایگاه اجتماعی  ،مطابق با نتایج حاصل از مطالعه

 اند، درای و شغلی مشخصی نیافتهمشخص مطرح است: اول آنکه جوانان چون هنوز پایگاه حرفه
نبرد  این معنا بخشی از کنند. درمشخص ساختن موقعیت طبقاتی خود عمدتاً بر تعریف تأکید می

که  های نمادین بلکه به واسطه تعریف خودبندی نزد ایشان نه به واسطه سبک زندگی و فعالیتطبقه
پذیرد؛ دوم آنکه جوانان به واسطه وابستگی به خانواده جایگاه دارد انجام می شکلی ذهنی و انتزاعی

اوت تواند متفحاظ ادراک آنها از طبقه خود میکنند. از این لخود را بیشتر با وساطت خانواده درک می
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با وضعیت واقعی آنها باشد و باعث شود ایشان جایگاه خود را باالتر از آنچه که واقعاً هست ارزیابی 
 کنند. 

 

 ارزیابی از جایگاه طبقاتی خود
اضر حآمیز است، اما به هر حال در مطالعه هر چند طبقه متوسط، مفهومی پرابهام و بسیار مناقشه

توجهی از سوی جوانان مورد ارجاع است. جوان بیست و دو ساله مجرد که پدرش به شکل قابل
داند دارای تحصیالت ابتدایی و بازنشسته شهرداری است خود را از طبقه متوسط )متوسط پایین( می

دار است نیز خود را جزو طبقه متوسط (. دختری که پدرش بازنشسته و مادرش خانه3)مصاحبه 
ای در (. مرد متأهلی نیز که پدرش بازنشسته شهرداری است و در منطقه1کند )مصاحبه ارزیابی می

کند و تعبیری کامالً اجتماعی و فرهنگی از طبقه دارد خود را در طبقه جنوب شرقی تهران زندگی می
، گی هستند(. نیز دختری که پدر و مادرش بازنشسته فرهن7دهد )مصاحبه متوسط رو به باال جای می

(. حتی مواردی است که در آن فرد علیرغم منشأ 1دهد )مصاحبه خود را در طبقه متوسط قرار می
دهد. در موردی حتی پسر جوانی از طبقه باال طبقاتی باال یا پایین خود را در طبقه متوسط جای می

ی معمولی ث طبقاتبه دلیل آنکه فاقد پشتوانه الزم برای تشکیل زندگی مستقل است، خود را از حی
 (. 14نامد )مصاحبه یا متوسط معمولی می

 

 دالیل انتساب طبقاتی
د. دختر شوبه طور معمول در شرح علت انتساب به طبقه متوسط بر دالیل اقتصادی تأکید می

دارای مدرک کارشناسی و کارمند شرکت خصوصی در شرح اینکه چرا خود را در جایگاه طبقاتی 
 کند:ها تأکید میر برابری درآمدها و هزینهدهد بمتوسط قرار می

 بر مخارجمون عهده از که گفت شهنمی یعنی شهمی یکی هاهزینه ... با خانوادگیمون درآمد »...
 («44-1) .کرد حساب روش بشه آینده برا که ... نیست چیزی آره خب ولی آییم،نمی

متوسط را بر  دار نیز طبقهدر لیسانس خانهلیسانس و مادختر دانشجوی لیسانس، با پدر بازنشسته فوق
 کند:انداز تعریف میهای زندگی و قدرت پساساس توانایی تأمین هزینه

 مثالً  یمبخوا که نداریم پول مثالً هم اونقد ... نرسه موندهن به موندست مثالً که ... پولیمبی اونقد نه»
 («122-11) ... باشیم داشته کالنی سرمایه اینکه یا باشیم داشته آینده واسه آنچنانی اندازپس

لیسانس و کارمند شرکت حسابرسی در شرح طبقه متوسط بر به همین ترتیب دختر دانشجوی فوق
 کند:انداز اشاره میتوانایی تأمین ضروریات زندگی و داشتن قدرت پس

 چهمثالً   هک باالییم اونقد نه باشیم نیازمند مونزندگی یاتحداقلی به مثالً که ایمپایین خیلی نه »...
 تونیمیم ما افتهمی اتفاق که هاییهزینه اون ... یعنی کنارهمثالً   خونه تا سه دو مثالً  بگیم االن دونممی

 («211تا  213-21... ) بدیم انجام تونیممی اندازپس مقدار یه مثالً  بدیم پوشش
ز که خود را از حیث طبقاتی متوسطِ معمولی از این منظر پسر مجرد با والدینی از طبقه باال نی

 کند:نامد، در تعریف آن به فقدان پشتوانه مالی و نیز نداشتن شغل و امکانات زندگی اشاره میمی
 چ،هی گفت شهمی خب دارم. شغلی نه دارم، ماشین نه دارم، خونه نه مثالً  ... ندارم ایپشتوانه هیچ»...

 («11-14معمولی ) متوسط همین برا کرد. حساب اماینجوری شهنمی خب ولی
عالوه بر اینها به طور آشکاری مقایسه نیز مبنای دیگر ارزیابی وضع طبقاتی است. دختر دانشجو 
که پدرش مدیر مالی شرکت خصوصی است، در ارزیابی از وضع متوسط طبقاتی خود به این جنبه 

 توجه دارد:



 8438 زمستان 23: شماره              ورزش و جوانان                    یمطالعات راهبرد    

 

 

411 

 نسبت به و داره بهتری سطح کنیم مقایسه و پایین مبخواهی اگر نسبت به زندگیمون اینکه بخاطر»
 («11-1) .دیگه ایممتوسط ترهپایین ذره یه خوب کنیم مقایسه بخوایم هم باال خیلی

های پایانی دهه سی عمر خود در شرح ارزیابیِ طبقه خود بر مقایسه نیز جوان مجرد در سال
 کند:تأکید می

 جامعه طمتوس طبقه کنممی فکر کنممی نگاه را دیگران و دارم اطرافم به که نگاهی به توجه با دیگه»
 («44تا  31-4) .دیگه متوسطه درآمدم، کارم تحصیالتم، هستم؛

این درست در حالی است که افراد با منشأ طبقاتی باال در تعیین جایگاه طبقاتی خود عمدتاً بر 
ئله شناسی ارشد در شرح طبقه بر مسکنند. پسر دانشجوی کارهای فرهنگی و اجتماعی تأکید میجنبه

 کند:نیازی اشاره میبی
 کیست؟ ثروتمند میگن دیگه. خوادمی و همین آدم درد بدون دغدغه بدون مرفه آلایده زندگی یه »
 («13-2) -داره زیادی پول که کسی نه است، نیازبی که کسی

قه را از حیث اقتصادی در طب لیسانس علیرغم آنکه خودبه همین ترتیب خانم متأهل دانشجوی فوق
 جایگاه باالی طبقاتی برای خود قائل است: فرهنگی از نظردهد، متوسط جای می

 اییفرهنگ هایمحیط توی بودم ایفرهنگی خانواده تو بودم دانشگاهی محیط توی...  اینکه بخاطر»
 («133-22) بوده فرهنگ با مرتبط خیلی کردممی که کارهایی بعد بودم

 بی از تحرک طبقاتی خود در مقایسه با جایگاه طبقاتی والدینارزیا
احساس جوانان از ترفیع یا تنزل طبقاتی نسبت به والدین پیچیده و حتی گاه متناقض است. در 

توان تفسیرهایی از تنزل یا ترفیع طبقاتی یا هر دو را یافت. این باره در سطوح مختلف طبقاتی می
کنند. ای دیگر اشاره میای و نزول از جنبهضوع به ترفیع از جنبهدر مواردی جوانان در شرح مو

داند، معتقد است علیرغم ارتقای تحصیلی به دلیل کاهش دختری که خود را از طبقه متوسط می
دهد نسبت به والدین دچار انداز در زندگی را نمیارزش تحصیالت و نیز اینکه درآمدش کفاف پس

رسد بخشی از این مسئله به چندوجهی بودن ماهیت طبقه از منظر ظر میتنزل طبقاتی شده است. به ن
ایشان مربوط باشد، زیرا بخشی از قضاوت ایشان نسبت به جایگاه طبقاتی ذهنی است و بنابراین 
بیشتر با انتظارات و توقعات ایشان مرتبط است. در این مورد از آنجا که فرد نسبت به والدین 

نتظار دارد از نظر طبقاتی نیز در سطح باالتری قرار گیرد؛ این در حالی است تحصیالت باالتری دارد ا
کند. بر این اساس طبیعی است که احساس وی که در واقعیت نسبت به والدین احساس ترفیع نمی

االست شاهد مثال دیگر، پسر جوانی با والدینی از طبقه باحساسی دوگانه باشد.  نسبت به جایگاه طبقاتی
 کند:قایسه وضع خود و والدین به تنزل و ترفیع همزمان اشاره میکه در م
 سابح شونتحصیلی مثالً یا بودند من سنهم خوب که زمانی در بینممی و شوناجتماعی جایگاه»... 

 أنش مثالً و خرید قدرت حاال خوب ولی باالترم قاعدتاً کنممی حساب درآمدشون چیزشون هر یا کنممی
 («16تا  11-14) .کرده تغییر زمانه چون ترمپایین عدتاًقا خوب اجتماعی

ای، بخش دیگری از جوانان به استمرار طبقاتی معتقدند درست در نقطه مقابل چنین احساس دوگانه
 اند: و اینکه علیرغم ترفیع تحصیلی از حیث طبقاتی نسبت به والدین تفاوتی نیافته

 حساب دبخواهی اجتماعی طبقه بکنید حساب بخواهید تحصیلی نظر ... از .نکردم تغییر خیلی نه»
:: نه بکنید ابحس بخواید اقتصادی طبقه مثالً نظر از اما ... کردم تغییر خیلی چرا کردم تغییر خُب بکنید
 («44تا  31 -4) .مادر و پدر به نسبت نکردم پیشرفتی زیاد
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کنند. دختری که پدر رش میرا گزا« تنزل طبقاتی»سرانجام بخش دیگری از جوانان احساسی از 
داند، در مقایسه با ایشان خود را از حیث طبقاتی ومادرش فرهنگی است و خود را از طبقه متوسط می

 داند:یافته میتنزل
 دکترای برابر ونایش لیسانس که هستند معتقد پدرم البته که تحصیالت شاید لحاظ از حتی ترمپایین»
 («122-12) اآلنه

 

 گی و عوامل تحرک طبقاتیتفسیر از چگون
احساس تنزل در حالی که تأثیر عوامل ساختاری است. درک جوانان از تحرک طبقاتی تحت

شود، احساس پیشرفت طبقاتی در بین جوانانی از طبقه پایین گزارش طبقاتی در تمامی طبقات مشاهده می
کاملی از ارتقای طبقاتی را  شود. خانم مطلقه که پدر خود را در کودکی از دست داده است، احساسمی

 دهد:در اظهارات خود شرح می
 طحس مادیات ولی نه. مادی نظر از شرایط ... نه این با حتی کنممی زندگی دارم اونا از بهتر خیلی من»

 («14تا  12-17کنم )می زندگی دارم اونا از بهتر خیلی من کنممی فکر کنه ... مننمی مشخص رو زندگی
و دو ساله که پدرش دارای تحصیالت ابتدایی و بازنشسته شهرداری است و  نیز جوان بیست

داند، معتقد است که نسبت به والدین ترفیع طبقاتی یافته است. خود را از طبقه متوسط پایین می
گفتنی است که حتی در بین جوانان طبقه پایین نیز هستند کسانی که نسبت به والدین احساسی از تنزل 

 گوید: جوان سرباز از طبقه پایین در این باره می. کنندزارش میطبقاتی را گ
 شهنمی ... دادیم خونواده تشکیل نه کردیم ازدواج ما نه که اونهاییم، چون همسطح گفت شهنمی »...
 ااون دیگه. چندتای خرج نه دادیم و خودمون خرج که ما وضع بودهحدی در هستیم یکی اونا با گفت
 («121-11دادند ) و هم نفر چند خرج خودشون از غیر بهخرج که رسیدند جایی یه به تونستند ولی

تأثیر وضعیت تأهل و جنسیت نیز هست. در مواردی مجردها به احساس تحرک طبقاتی تحت
نند. به همین کدلیل وابستگی به خانواده احساسی از یکسانی طبقاتی را نسبت به والدین گزارش می

 ستقلم زیرا در مواردی حتی با دارد، زنان مصداق بیشتری مورد در طبقاتی ترتیب احساسِ یکسانی
و  1 هایکند )مصاحبهنمی تغییر چندان ایشان )به فرض ازدواج نکردن( جایگاه طبقاتی آنها شدن

در مورد مردان مواردی وجود دارد که گاه نافی این وابستگی و گاه مؤید آن است. در مواردی  .(11
ی مستقلی دارد، احساس تفاوت طبقاتی با خانواده قابل توجه و در موردی که جدایی که فرد زندگ

امری موقتی و وابسته به موقعیت است )مثل دانشجوی و سرباز( احساس یکسانی طبقاتی مشهود 
ل از تواند نتیجه جدایی و استقالاست. در این مورد احساس تفاوت طبقاتی اعم از ترفیع یا تنزل می

ند. به همین کباشد. البته حتی در این موارد نیز تفاوت جنسیتی اثر مستقل خود را ایجاد میخانواده 
دلیل برای پسر جوان مجردی که مستقل شده و برای کار به تهران مهاجرت کرده است، احساس 
ترفیع طبقاتی و در مورد دختر دانشجوی مستقلی که به اجبارِ زندگیِ دانشجویی در تهران ساکن 

 شود.احساس دوگانه متشکل از ترفیع و تنزل مشاهده می است،
مطابق مطالعه، در تفسیری که جوانان از تحرک طبقاتی دارند، ترفیع طبقاتی به تالش، تحصیل، 

شود. تالش فردی و تحصیلی به تناوب مورد ارجاع است. ارتباطات اجتماعی و شانس منتسب می
کند. وی ضمن میت تالش بسیار سخت در این زمینه اشاره میدختری که ترفیع طبقاتی یافته است، بر اه

ناپذیری بینیو پیش در این زمینه« شانس»اعتقاد به اینکه ترفیع طبقاتی نتیجه تالش توانفرساست، بر اهمیت 
 کند:آن نیز تأکید می
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 اگه شاید الً مث نبوده. من دست جاهایی یه واقعاً  ... کنهمی آدم کمک هم شانس جاهایی یه واقعاً  »...
 یه اب باالخره حاال بود بدتر امها ... شرایطآدم این از خیلی از شاید اومدنمی پیش برام شرایط اون منم

 («161تا  117-11... ) کردم استفاده تونستممی که فرصت یه از شدم مواجه شرایط سری
دختر جوانی . کید استبه همین ترتیب اثر تحصیل بر ترفیع طبقاتی نیز از سوی جوانان مورد تأ

 :گویددهد در این باره میکه خود را در طبقه باال یا متوسط رو به باال قرار می
 دونمنمی و فرهنگ که ... کنهمی کمک مسئله این و باشیم باال تحصیلی نظر از کنممی فکر »...

 («11-16) .باشیم که کنه کمک ... بیشتر مونبه رو چیزها این و بودناجتماعی
در موضوع اثر تحصیل بر ترفیع طبقاتی، جوانان انتظار دارند با پیشرفت تحصیلی در سایر 

حصیلیِ با های تکننده طبقه نیز ترفیع یابند. این مسئله به خصوص در مورد رشتههای مشخصجنبه
سطح مدختر دانشجوی داروسازی علیرغم آنکه خود را از نظر طبقاتی هتر است. بازار کار بهتر پذیرفته

دانشجوی رشته  مورد دختر(. همین مسئله در 11تا  12-13داند، اما انتظار ترفیع طبقاتی دارد )والدین می
ری را تمدیریت و دختر دانشجوی داروسازی و نیز خانم دانشجوی رشته پرستاری که افق کاری موفق

یگر های مدنی نیز از دفعالیتاندازه روابط اجتماعی و نیز گستره برای خود متصور هستند وجود دارد. 
جوان متأهل کارمند ارتقای شغلی و طبقاتی عواملی است که در شرح ترفیع طبقاتی مورد اشاره است. 

  .(11-7کند )مدنی مرتبط می فعالیت خود را به پیوندهای اجتماعی حاصل از
تصادی و ایط اقثباتی شرتمامی اینها درحالی است که احساس نگرانی نسبت به آینده و نیز بی

در عین حال سختی شرایط گذار به بزرگسالی از مهمترین دالیلی بوده است که در علت تنزل طبقاتی 
ناپذیریِ آینده بینیلیسانس و کارمند شرکت حسابرسی به علت پیشدختر دانشجوی فوقشود. مطرح می

 بسیار نگران است:
 این هک دارم دوست خیلی ولی رممی باال دارم مقدار یه حاال که ... کنممی فکر یعنی خوبه تالشم »...

 شدید خیلی وطسق یه رفتنه باال این که دیدم خیلی من )به دنبالش سقوط نباشه( چون دفعه یه رفتنه باال
 یه به دفعه هی که نیفته اتفاقه این که اینه از امنگرانی ولی ... رممی باال دارم منمثال ً  یعنی داشته؛ پی در

 («211تا  213-21) .بدم .. دست از یوچی همه و برسم پایین یلیخ سطح
 شود.سختی شرایط گذار به بزرگسالی نیز از دالیلی است که در شرح و تفسیر تنزل طبقاتی طرح می

بقه دار که خانواده را در طلیسانس و مادر لیسانس خانهدختر دانشجوی لیسانس با پدر بازنشسته فوق
دهد در شرح اینکه چرا با تنزل طبقاتی روبروست طبقه متوسط رو به پایین قرار می متوسط و خود را در

کند و اینکه چگونه این شرایط در حال به زیر کشیدن او از نظر طبقاتی به شرایط زندگی خود اشاره می
 است:

 .دارم دانشگاه هایهزینه دارم مستأجری مثالً  هایهزینه اِاِ دانشجو)یم( اینکه هم کنممی کار هم »...
(11-122») 
 

 گیریبحث و نتیجه
طبقه از نگاه جوانان ضمن آنکه ترکیبی از وجوه مختلف تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های ذهنی و عینی نیز هست. همین امر طبقه مرکب از جنبه -که قابل تبدیل به یکدیگر است-است 
کند حال تفسیرپذیر و در نهایت انضمامی تبدیل میرا از وضعیتی ساده به حالتی پیچیده و در عین 

های یابد. مطابق با چنین شرایطی، وضعیتهای متفاوتی میکه بسته به موقعیت، معانی و مصداق
از حیث  های متفاوتهای ذهنی قضاوتکنندهیکسان عینی به دلیل تفسیرپذیر بودن عوامل و تعیین
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بندی شود. به همین ترتیب تأکید جوانان در طبقهقاتی میآفریند و باعث نوعی ابهام طبطبقاتی می
های اخالقی، هدفداری، عزت نفس، ها و رویههای انتزاعی و فرهنگی مثل حالتطبقاتی بر جنبه

ازای مادی عینی و بیرونی خودمختاری، اصالت و افتخار خانوادگی و موارد مشابه که ضرورتًا مابه
سازد و به نوعی افراد ل مادی همراه است، طبقه را کدر و مبهم میندارد و حتی گاه با تکذیب عوام

 کند. طبقه میشکل و جامعه را بیرا هم
ها توجه دارند و هم از آن لحاظ که جوانان، هم از آن جهت که در تعریف طبقه به انواع سرمایه

بندی دلیل که طبقهکنند، و هم بدان های ذهنی و ناروشن جدا میخود را از دیگران براساس مالک
ها اهشود قادر نیستند جایگویژه خود بنا می ایشان براساس تعاریفِ متمایزِ هر یک از آنها از موقعیتِ

 بندیِ طبقاتیِ های اجتماعی متمایز با مرزهای مشخص ایجاد کنند تا بر اساس آن طبقهو مجموعه
ق ذهنیت و فردیت باعث ابهام در ای خلق شود. به عبارت دیگر، پراکندگیِ عوامل و تفوگسسته

شکل  ای همگیرد و یا اگر طبقهای شکل نمیشود و در نتیجه یا طبقهخطوط مرزی بین طبقات می
انجامد. بندی میبگیرد مرزهای آن پرابهام، سیال و در حال تغییر دائمی خواهد بود و به بحران طبقه

مگر در موارد خاصی مثل طبقات باال و یا  -نکته بسیار مهم در این باره آنکه فقدان خطوط مرزی
شود باعث می -طبقات متوسط باال که نوعی سبک زندگی مبتنی بر مصرف در آنها شکل گرفته است

بندی بر امور رسمًا کد شده در معنای بوردیویی آن مثل تحصیالت بنا شود. شاید به که نبرد طبقه
 گیرد.یع طبقاتی بر تحصیل قرار میهمین دلیل است که تمرکز راهبرد جوانان در ترف

مطابق  -بندی جوانان عالوه بر آنکه نتیجه نگاه خاص جوانان به طبقه استابهام طبقاتی در طبقه
نتیجه وضع عینی ایشان از حیث طبقاتی نیز هست. از این منظر جوانان  -با آنچه که در باال گفته شد

ند، وضع طبقاتی خود را نیز با توجه به وضع خانواده دانبه دلیل آنکه خود را وابسته به خانواده می
شده و ای تثبیتکنند. در عین حال از آنجا که جوانان هنوز پایگاه شغلی و حرفهتعیین و تعریف می

اند و به تبع آن جایگاه اجتماعی روشنی ندارند، مجبور خواهند بود هنگام مشخص مشخصی نیافته
ی ذهنی هاهای عینی و مادی توجه کنند بر جنبهاز آنکه بر معرفساختن جایگاهِ طبقاتیِ خود بیش 

خود  بندی برای ایشان از طریق تعریفو تعریفی و نمادین تأکید نمایند. به همین دلیل است که طبقه
گیرد و نه از طریق درک وضع مادی و آنچه که واقعاً هستند. و در مقایسه با خانواده صورت می

ذهنی گردد جوانان به شکل بینشود که به نوبه خود باعث میتی را سبب میهمین نوعی ابهام طبقا
 ای نامتقارن و فاقد سرنوشت مشترک گردند. درک مشترکی از وضعیت خود پیدا نکنند و توده

ز تعریفی های ذهنی و نیبندیِ طبقاتیِ جوانان آنکه تأکید بر جنبهنکته بسیار مهم در بحث طبقه
بنابراین  تری را به خود منتسب کند وا فرد به طور ذهنی جایگاه طبقاتی برجستهشود تطبقه سبب می

تواند باعث نوعی های خود را در ساختن زندگی بیش از اندازه ارزیابی کند. این امر میتوانایی
 احساس عاملیت کاذب و سبب ایجاد نوعی خطای شناختی شود. 

ا در تفسیر های بسیاری رتوان پیچیدگیل طبقاتی میدر مقایسه نتایج مطالعه با رویکردهای تحلی
های مطالعه بر همراهی وجوه مارکسی یا نومارکسی یافتهاستنباط کرد. از جمله « درک جوانان از طبقه»

بندیِ طبقاتیِ خود به مواردی که دالّ بر کند، زیرا آنها در طبقهبا طبقه از منظر جوانان داللت نمی
ی تواند به فقدان آگاهکنند. هر چند عدم توجه به چنین مواردی مید اشاره نمیجایگاهِ در تولید باش

سازد که درک جوانان از طبقه با آنچه در ادبیات طبقاتی تعبیر شود، اما به هر حال آشکار می
ضی از یابد. به همین ترتیب علیرغم آنکه بعشود تطبیق نمیمارکسیستی به عنوان طبقه تعریف می

نماید، اما باز هم نگاه های تعریف وبری از طبقه همراه مینان از طبقه با برخی از جنبهتعابیر جوا
وبری در تعریف طبقه توضیح دهنده جایگاه طبقاتی آن جوانانی نیست که هنوز درآمد، نفوذ و منزلت 
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اتِی اِی طبقهای ندارند. ضوابط طبقاتی گولدتروپ نیز اگرچه به شکل عمیقی در تحلیلشدهتعریف
آمپریکِ نووبری در دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اما این رویه نیز به دلیل آنکه به 

ای، شغلی، درآمدی و شرایط کاری توجه دارد فاقد کاربرد در باره جوانانی است که های حرفهجنبه
وانان ناکام بقاتی جاند. ضوابط دورکیمی و نودورکیمی نیز در تفسیر انتساب طهنوز شغلی نیافته

ثبات، موقت و پرتغییری از هسته اصلی مفهوم دورکیمی دارند است، زیرا جوانان تجربه محدود، بی
 اند کمتر قادرند خود را به طبقه اجتماعیای و شغلی خاصی نیافتهو بنابراین چون هنوز هویت حرفه

به  ود توجه به چنین ضوابطیخاصی منتسب کنند. حداقل در تفسیر جوانان از موقعیت طبقاتیِ خ
( با ارائه ترکیبی از رویکرد دورکیمی و 1312نایبی ) و عبدالهیانخورد. در این مورد هر چند چشم نمی

دهند، اما این اجتماعی در ایران پیشنهاد می قشربندی برای مطالعه شغلی را پرستیژ وبری مفهوم ساختار
ا در این زمینه اند مشکلی رای نیافتهشدهنوز وضع شغلی تثبیتپردازی نیز با توجه به آنکه جوانان همفهوم

در این میان، از آنجا که در شرح جوانان از طبقه و نیز جایگاهی که به خود از حیث کند. حل نمی
از  های بوردیوییتوان برداشتهای فرهنگی و نمادین بسیار است، میدهند نقش جنبهطبقاتی می

 تر دانست. موجه نگاه جوانان به طبقه را
کند جوانان نیز در شرح به طور خاص همان گونه که بوردیو بر وجوه مختلف سرمایه تأکید می

 های نمادین و مشخصاً فرهنگی تأکیدهای اقتصادی بر جنبهوضع طبقاتی خود ضمن اشاره به جنبه
ی و اشکال ذهنی تا عین گیرد و ازهای فرهنگی در بیان افراد وجوه مختلفی به خود میکنند. جنبهمی

تلف پذیری وجوه مخکد شده مثل تحصیل را شامل است. به همین ترتیب تأکید جوانان در تبدیل
کند. سرمایه نیز جنبه دیگری از نزدیکی تحلیل طبقاتی بوردیویی و شرح جوانان از طبقه را آشکار می

ون از آنجا که امری پیوسته و بدشود و با بیان بوردیو سرمایه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می
(. این نگاه 11: 2221آفریند )وینینگر، های مجزا و جدا از هم نیز نمیحدود مشخص است عینیت

 نماید. هم از این جهت که در تعریفبا تعریف جوانان از طبقه هنگام تعیین جایگاه طبقاتی همراه می
م از آن جهت که با این نگاه جوانان خود را از شود و هها توجه میایشان از طبقه به انواع سرمایه

ته های گسسبندیها و طبقهکنند و در جایگاههاِی روشِن تمایزبخش جدا نمیدیگران براساس مالک
 دهند. قرار نمی

داکننده های غیرقابل تفکیکی است که با قدرت جنکته مهم دیگر آنکه طبقه برای بوردیو پیوستگی
هایی مثل سبک ها بر جنبه(. به بیان دیگر، تمایزها و جدایی11ابد )همان: یسبک زندگی عینیت می

شود. این درست در حالی است که در تحقیق حاضر زندگی و رفتارهای کد شده مثل تحصیل بنا می
نضمامی ا بندیِ طبقاتِی جوانان براساس تعاریِف متمایز هر یک از ایشان از موقعیتاز آنجا که طبقه

گیرد و کامالً با تعریف حاصل از سبک زندگی متفاوت است، نتیجه ه فرد خود شکل میو منحصر ب
حاصل نیز شکل یافتن طبقات گسسته نیست بلکه طبقاتی است که مرزهای آن سیال و هر لحظه در 

ه به بندی جوانان تمایزاتِ پیوستمعرض تغییر و تبدیل است. با این نگاه آشکار است که با طبقه
 شود.سته تبدیل نمیطبقاتِ گس

های دیگری نیز با دستگاه مفهومی بوردیو دارد؛ از جمله آنکه تعریف جوانان از طبقه همراهی
جوه های فرهنگی و وبندی خود، به خصوص در طبقات پایین، اشاره چندانی به جنبهجوانان در طبقه

ن طبقات پایین حضور نداشت مرتبط با سبک زندگی ندارند. مطابق با تفسیر بوردیویی همین دلیلی بر
بندی است. در واقع انتظار بر آن است که تظاهرات بسیار ضعیفِ سبک زندگی در در نبرد طبقه

ای نیافریند. ههای طبقاتی گسستطبقاتِ پایین و حتی متوسطِ پایین به تمایز طبقاتی نینجامد و گروه
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یرد گهایی از آنها را اصالً دربرنمیو گروهسازد این امر تحلیل طبقاتی را در جوانان امری ناتمام می
 کند. بندی عینی و تمایزبخشی نیز در بین تمامی جوانان ایجاد نمیو لذا طبقه

بندی بقههای مؤثرِ طبندی عینی و تمایزبخش در جوانان از منحصرشدن فعالیتمشکل فقدان طبقه
های سبک ساب طبقاتی از طریق فعالیت. مطابق بوردیو تمایز و انتآیدبه طبقات باال نیز حاصل می

(. در این تحقیق نیز به دست آمد 13شود )همان: زندگی که در انحصار طبقات باال است ایجاد می
ی و در جواناِن انامههای نمادین و زندگیکه تعریف طبقه در جوانانِ طبقات باال بیشتر مبتنی بر جنبه

یث نقشِ کمتری تر از حاست. از این منظر، طبقات پایین طبقات پایین بیشتر مبتنی بر وجوه اقتصادی
ای دارند کمتر نیز در نبرد نمادین طبقاتی حضور خواهند یافت. نامههای زندگیکه در تعریف جنبه

این امر بر مشکلی در دستگاه بوردیو اشاره دارد که براساس آن تنها افراد طبقات باال هستند که به 
زندگی )از طریق مصرف متفاوت و متمایز کردن خود از دیگران بر آن  دلیل توانایی ایجاد سبک

 بندی حضور یابند. توانند در نبرد طبقهپایه( می
شکل شدن با طبقات باال برای جواناِن طبقات پایین دارد از آنجا که در عمل هممطالعه بیان می

های های نمادینِ دیگر کاستیر جنبهکنند با تأکید بو متوسط امری دور از انتظار است، آنها سعی می
های دیگری برجسته سازند. آنها مثالً خود را جبران کنند و از این طریق تمایزهای خود را در عرصه

دهای ای، که ضرورتاً کنامهدر شرح استنباط از جایگاه طبقاتی بر کدهای اخالقی، فرهنگی و زندگی
کنند. به شکل آشکاری در مطالعه اشاره جواناِن ینمادین برخاسته از سبک زندگی نیست، تأکید م

های فرهنگی و نمادینی است که ضرورتاً انعکاسی از سبک بندی به آن جنبهتر در طبقهطبقات پایین
 زندگی نیست. 

مشکل دیگر در انطباق دستگاه مفهومی بوردیو با درک جوانان از طبقه آن است که ایشان در 
های جنبه کند، برف بوردیو که بر وجوه مختلف سبک زندگی تأکید میتعاریف خود از طبقه، برخال
های اخالقی، هدفداری، عزت نفس، خودمختاری، اصالت و ها و رویهانتزاعی فرهنگی مثل حالت

کنند. ازای مشخص عینی و بیرونی ندارد، تأکید میافتخار خانوادگی و موارد مشابه، که ضرورتاً مابه
جوانان به شکل ذهنی خود را در جایگاه اجتماعی فراتری نسبت به آنچه که به  با این کار احتماالً

میت دهند. این اقدام که با اهعوامل بیرونی مثل طبقه اقتصادی و سبک زندگی منتسب است قرار می
یافتن عوامل ذهنی و فرهنگیِ انتزاعی در تعریف طبقه و نیز تاحدودی تکذیب عوامل مادی همراه 

ن طبقه ساختشکل کردن افراد و بیند طبقه را کدر و مبهم سازد و به نوعی باعث همتوااست می
 جامعه شود. 

دت و متعاقب آن ش« هاجایگاه»و « هافعالیت»عدم تقارن بین »نتیجه مهم آنکه مطابق نظر بوردیو 
( مشاهده سطهای میانه فضای اجتماعی )مثالً در بین طبقه متوهای نمادین بیشتر در موقعیتراهبرد

(. هر 127)یعنی جایی که تناسبی بین رفتار افراد و جایگاه اجتماعی آنها نیست( )همان: « شودمی
شود اما در اینجا روابط نامتقارن ضرورتاً در روابط بین در مطالعه حاضر نیز دیده می چند این نکته

« هااهجایگ»و « تعاریف»رن بین شود بلکه شامل روابط نامتقاخالصه نمی« هاجایگاه»و « هافعالیت»
نیز هست. یعنی تعاریف افراد از طبقه خود با جایگاه طبقاتی ایشان همخوان نیست. چنین وضعیتی 

تواند سرچشمه نوعی سوءتفاهم و خطای شناختی شود که مطابق آن جوانان در حالی که از می
ها و ظرفیت کنند و در نتیجهب میوضعیت طبقاتی پایینی برخوردارند خود را به طبقات باالتر منتس

 نمایند. های خود را باالتر از آنچه که هست ارزیابی میتوانایی
جا به ابهام ای و از آنطبقهبندی به فقدان خطوط مرزی بیننتیجه دیگر آنکه تفوق ذهنیت در طبقه

ات اال و یا طبقجامد. این مسئله )مگر در موارد خاصی مثل طبقات بانبندی میو تیرگی در طبقه
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متوسط باال که نوعی سبک زندگی مبتنی بر مصرف در آنها شکل گرفته است( به نوبه خود باعث 
. تأکیدی که بر 1بندی بر امور رسماً کد شده مثل تحصیالت و شغل بنا شودشود که نبرد طبقهمی

وع برآیند همین موضتواند شود میها میها و نیز انتساببندیها و طبقهتحصیل و شغل در تعریف
ی شغلی، هاباشد. شاید به همین علت است که نبرد برای تحصیل، کسب مدارج تحصیلی و جایگاه

 حداقل در طبقات متوسط و پایین، تبدیل به نبرد اصلی اجتماعی شده است. 
یرد گهای اجتماعی ابتدا در قلمرو مصرف شکل میسرانجام برخالف تأکید بوردیو که مجموعه

کند و طبقه به عنوان امری پیوسته از طریق های زندگی قلمروهای مرزی را مشخص میو سبک
( در این 12شود )همان: سبک زندگی و کدهای متناظر با آن تبدیل به امری گسسته و مرزدار می

 چنانآید که مرزها در تعریف طبقه، حداقل در مورد جوانانِ طبقاتِ پایین، آنمطالعه به دست می
های اجتماعی متفاوتی را بیافریند. در شرح جوانان از طبقه تواند مجموعهکدر است که نمیذهنی و 

های سبک زندگی و کدهای عینی مبتنی بر مصرف توجه شده است. شاید به همین کمتر به جنبه
ماعی ای اجتگونه حسّی که مؤید تعلق به مجموعهدلیل است که در بین جوانانِ طبقاتِ پایین هیچ

ی( های کد شده فرهنگی )مربوط به سبک زندگشود. در بین جوانان طبقه متوسط جنبهیافت نمی باشد
های انتزاعی فرهنگی به وفور مطرح شود اگر چه حتی در مورد ایشان نیز جنبهآشکارتر بیان می

ری من مرزهای طبقاتی از طریق مصرف اشدیافتن و تعیینای است از آنکه تناسبشود. این نشانهمی
قات پایین یابد. وقتی مصرف در بین طباست که بیشتر در بین طبقات متوسط و باالتر موضوعیت می

توان انتظار داشت مرزهای اجتماعی تأثیر فقدان منابع عمالً محدود است نمیو متوسِط پایین تحت
بین طبقه کارگر که ( در 13بوردیو )همان: « سلیقه مبتنی بر ضرورتِ»از آن تأثیر پذیرد. از این منظر 

 گردد.شود چندان روشنگر ظاهر نمیاز سوی وی برای فائق آمدن بر این مشکل مطرح می
تمایزهای حاصل از سبک زندگی به طبقات متمایز »شاید اگر تردیدِ بوردیو را نسبت به اینکه 

طبقاتیِ جوانان بندیِ ( فراخوانیم و آن را همسان ابهام ماهوی موجود در طبقه121)همان: « بینجامد
برد های بوردیو از ن)از جایگاه اجتماعی خود( در نظر بگیریم نتایج حاصل از این مطالعه با دریافت

بندی نزدیک شود. اگر به یاد آوریم که مطابق نگاه بوردیو آن مرزها که از خالل سبک زندگی طبقه
هستند  یستند بلکه نامتعین و ماتشوند چندان ثابت و دائمی و دقیق نبندی طبقاتی دایر میدر طبقه

( با تصویر 121یابند )همان: اکنون وجود میهای جاری در همو تنها برای جریان یافتن فعالیت
آید روبرو خواهیم شد که بندی طبقاتی جوانان حاصل میآشنایی که از این مطالعه در جریان طبقه

به  ماند وآورند مبهم و بسیار کدر باقی میمطابق آن مرزهایی که جوانان در جدا کردن طبقات برمی
 انجامد. های اجتماعی متمایز نمیمجموعه

  

                                                           
تواند از دولت را همراه دارد و لذا میاهمیت تحصیل بدان علت است که امری کدی شده است و مشروعیت برآمده  -1

 های مادی و اقتصادی مدد رساند و به نحوی به آن مشروعیت بخشد.به بازتعریف جوانان از طبقه خود به غیر از زمینه
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