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مقدمه: تمایز اجتماعی وضعیتی است كه از طریق 
می شود.  مشاهده  مصرف  به  معطوف  فعالیتهای 
اجتماعی  پاره طبقه های  و  طبقه ها  مدرن  جوامع  در 
به واسطة مصرف كاالهای اقتصادی و فرهنگی مواضع 
اجتماعی متفاوتی اتخاذ می كنند. اتومبیل نماد شاخص 
تعیین وضعیت اجتماعی افراد است كه حد و مرزهای 
طبقه های اجتماعی را مشخص می كند اما در نهایت 
را  اجتماعی  طبقه های  نابرابریهای  از  ناروایی  فهم 
رسمیت می بخشد. پژوهش حاضر تالش دارد نشان 
دهد كه، طبقات مختلف دارای سرمایه های اقتصادی 
اتومبیل لوكس در  انتخاب  با  یا فاقد آن،  و فرهنگی 
پی كسب تشخص و تمایز هستند و با انتخاب تولید 
انبوه به دنبال برآوردن ضرورت زندگی شان هستند و 
به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است كه 
آیا اتومبیل لوكس پالك اروند، منجر به ایجاد حس 
تشخص در میان پاره طبقه های اجتماعی باالی دارای 

سرمایه های اقتصادی و فرهنگی شده است؟
روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایش 
است. جامعه آماری متشكل از تمامی افراد 18 سال 
به باالی شهر دزفول و حجم نمونه برابر با 268 نفر 
است كه تعداد 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای 

Introduction: Social dis tinction is a con-
dition which is seen through the actions 
of consumption. In modern societies, 
social classes and class fractions adopt 
different social positions through the use 
of economic and cultural goods . An au-
tomobile is a dis tinctive s tatus symbol, 
marking off, but ultimately misrecogniz-
ing the inequalities of classes of a society. 
This research tries to show that different 
classes, possessing or dispossessing dif-
ferent economic and cultural capitals, by 
choosing a luxury automobile, are look-
ing for dis tinction and by choosing mass-
produced automobiles try to satisfy their 
lives’ needs. The research tries to answer 
this ques tion that whether a luxury auto-
mobile (Arvand license plate) leads to 
creation of sense of dis tinction among 
high class fractions which possess cul-
tural and economic capitals?
 Method: The survey method was used 
for this research. S tatis tical population 
included all populations of Dezfoul who 
were 18 years old and above. Through 
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convenience sampling, the sample 
group was 268 people, of which 134 
had Arvand-license plate cars and 134 
had Mass-produced cars. Also, the self-
made ques tionnaire which had good re-
liability and validity was used to collect 
data. 
Findings: Analysis of data demons trated 
a significant difference between the own-
ers of Mass-produced cars and the luxury 
ones in all three dimensions, namely 
economic and cultural capitals and so-
cial dis tinction . The correlation between 
economic capital and social dis tinction 
was s tronger in comparison to the corre-
lation between cultural capital and social 
dis tinction.. In. S tructural equation Mod-
el, the variance changes of dis tinctions 
through economic and cultural capital 
was defined %64 among which the role 
of economic capital was highly more 
than the cultural capital. 
Discussion: the research results showed 
that high-class people with the luxury 
cars, due to having access to economic 
and cultural capitals, achieve social dis-
 tinction which dis tinguishes them from 
the res t of social classes. On the con-
trary, low-class people with their mass-
produced cars and with lower economic 
and cultural capitals achieve less social 
dis tinction or, better to say, do not look 

لوكس اروند و 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای 
تولید انبوه تشكیل داده اند. از نمونه گیری دردسترس 
داده ها  گردآوری  برای  همچنین  است.  شده  استفاده 
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه از اعتبار و 

پایایی مناسبی برخوردار بود.
تفاوت  از  حاكی  تحقیق  داده های  تحلیل  یافتهها: 
معنادار بین دارندگان خودروهای لوكس و تولید انبوه 
از لحاظ هر سه بعد سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی 
و تمایز اجتماعی است. در ضمن، شدت همبستگی بین 
سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی بیشتر از شدت آن 
بین سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی است. در بخش 
معادالت ساختاری نیز تغییرات واریانس تمایز افراد از 
طریق سرمایه های اقتصادی و فرهنگی به میزان 64 درصد 
تبیین گردید كه در این میان نقش سرمایه اقتصادی بسیار 

باالتر از سرمایه فرهنگی برآورد شده است.
بحث: جمع بندی نتایج نشان داد كه پاره طبقه های 
فرادست دارای اتومبیل لوكس، و به واسطة برخورداری 
از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، تمایز و تشخص 
اجتماعی كسب می كنند كه این تمایز اجتماعی موقعیت 
آنها را از دیگر گروه ها متفاوت و ممتاز نشان می دهد. 
انتخاب  با  در برابر، پاره طبقه های اجتماعی فرودست 
كمی  حجم  دارابودن  برمبنای  و  انبوه  تولید  اتومبیل 
اجتماعی  تمایز  فرهنگی،  و  اقتصادی  سرمایه های  از 
كمتری كسب می كنند و یا به عبارت بهتر در پی كسب 

تمایز اجتماعی نیستند.
کلیدواژهها: اتومبیل پالك اروند، پاره طبقه، تمایز 

اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی،
تاریخدریافت:95/5/17
تاریخپذیرش:96/2/20
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for social dis tinction.
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مقدمه:
است  ویژه ای  كاالی  اتومبیل  حقیقتًا، 
چهرة  جهانی شدن،  رسمی  مفهوم  به  كه 

دوباره ای می بخشد. تنها در سال 2013، 3/83 میلیون دستگاه اتومبیل سبك در جهان به تولید 
رسیده است و در حال حاضر بالغ بر یك میلیارد، یعنی به ازای هر هفت نفر یك خودرو، 
در حال چرخش است )رنر و گاردزی1، 2013(. این درحالی است كه در قرن بیستم یك 
بیلیون اتومبیل در كمپانیها ساخته شد. بنابراین، اتومبیل با وجود نادیده انگاشتن، می تواند در 
مباحث ادبیات جهانی شدن جای مهمی بگیرد. با این شرایط، هویت جهانی ویژه ای از تفوق 
و تسلط نسبت به دیگر فرهنگهای تكنولوژیكی مانند سینما، تلویزیون و كامپیوتر می گیرد كه 
در فرهنگهای جهانی ساخت یافته هستند. شهرها به طور كلی و شهرهای جهانی معاصر در 
درجة نخست، نسبت به تكنولوژیهای جدیدتر، به واسطة اهمیت اتومبیلیته شناخته می شوند. 
لذا، با فهم این مطلب ممكن است بتوان زندگی اجتماعی و اجتماعات را كه نیازمند تحلیل 
اجتماعی جدی ای در ارتباط با ماشین هستند، دوباره ساخت یابی كرد )شلر و اِری2، 2000(. 
بنابراین، می بایست تفكر را دربارة اتومبیل به مثابه یك كاال تغییر داد، زیرا باید توجه داشت 
كه اتومبیل تنها به مثابه یك شیء سادة تولید و مصرف نیست، بلكه سیستم بهم پیوسته ای از 
عملكردهای اجتماعی و تكنیكی است كه جامعه را پیكربندی مجدد می كند )اری، 2000؛ 
پیچیده تر می كند  را  اجتماعی  ماشینها وضعیت  و  مردم  میان  رابطة  این  نیز  2004؛ 2006(. 
)یانگ3، 2001(. تا جایی كه گفته می شود، »قرن بیستم قرِن اتومبیل بود، به لحاظ اتومبیلیته 
و موتوری شدن. به طوری كه خودروهای موتوری شرایط بسیار متفاوت و ملتهبی از جهان 
مصرفی را شكل بخشیده است، همه جا را كاماًل دگرگون كرده است. فرهنگ ماشین الگوهای 
1. Renner and Gardezi
2. Sheller and Urry
3. Voung
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جدید و همچنین به واسطة موتوری شدن تغییرات عمیقی در زندگی روزمره و اقتصاد سیاسی 
به مثابه  می توانند  اتومبیلها  تكنولوژی،  پرشتاب  در جهان  به طوری كه،  است.  آورده  به وجود 
نمادهای برتری قدرت و حیثیت ظاهر شوند. آنها ظواهری از دارایی و ثروت و عناصری از 

خودآیینی شخصی هستند. استفاده از آنها معیارهای قدرتمندی از زیبایی، حیثیت و سبك 
زندگی را نمودار می كند؛ اتومبیل معنا و تجربة دارایی را به زمان و ارزش تبدیل می كند« 

)گیلری1، 2001(.
به طوركلی، استفادة اتومبیل در جوامع، نزد گروهها و طبقه های اجتماعی متفاوت است. 
دامن زده می شود.  تغییرات و تضاد در جامعه  به  آن،  لوكس3  انبوه2 و  تولید  به صرف  زیرا 
فن، هنر و زیبایی به كار رفته در تولید اتومبیلهای لوكس به مثابه كاركرد مكانیكی و زیبایی 
مفرط شان به مثابه برتری برای طبقه های باال در نظر گرفته می شوند. اما، جامعة هدِف تولید 
انبوه اتومبیل، به عنوان ماشینهایی ساده و ارزان، طبقه و گروه های پایین اجتماع بوده و هستند 
)گارتمن4، 1994(. پیر بوردیو5 مصرف كاالها را به مثابة رقابتی در جهت تمایز6 در نظر دارد، 
به رقابت می پردازند.  نمادین و تشخص  برای كسب سرمایة  اجتماعی مختلف  كه طبقات 
اجتماعی است، كه حد و مرزهای  تعیین وضعیت  نمادهای شاخص  از  اتومبیل  برای وی 
طبقه های اجتماعی را مشخص می كند اما در نهایت به فهم ناروایی از نابرابریهای طبقه های 

جامعه منجر می شود )گارتمن، 2004(.
وجود  افراد  زندگی  سبك  مفهوم سازی  دربارة  رویكرد  دو  جامعه شناسی  ادبیات  در 
دارد كه رفتارهای مصرفی فرد مبنای شكل گیری هویت اجتماعی او محسوب می شود. در 
صورت بندی نخست، سبك زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالبًا به عنوان 
به كار می رود. در صورت بندی دوم، سبك زندگی نه  تعیین طبقة اجتماعی  برای  شاخصی 
1. Gilroy  2. mass production  3. luxury
4. Gartman 5. Pierre Bourdieu  6. dis tinction
7. Gartman
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راهی برای تعیین طبقه اجتماعی بلكه شكل اجتماعی نوینی دانسته می شود كه تنها در متن 
تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می یابد. در چنین وضعیتی مفهوم 
سبك زندگی و فعالیتهای معطوف به مصرف مطرح می شود )اباذری و چاوشیان، 1382(. به 
عبارت دیگر، تقسیم بندیهای طبقاتی را می توان به الگوهای متمایز مصرف و سبك زندگی 
ربط داد. اشاره شده است كه جایگاه طبقاتی افراد را نباید فقط و یا عمدتًا برمبنای اقتصاد و 
اشتغال ارزیابی كنیم بلكه باید نقش عوامل فرهنگی مانند الگوهای مصرف و سبك زندگی 
را در نظر بگیریم؛ طبق این رهیافت، عصری كه ما در آن زندگی می كنیم عصری است كه 
ایفا می كنند و  نمادها و عالئم مربوط به مصرف نقش بیشتر و بیشتری در زندگی روزانه 
هویتهای فردی به میزان بیشتر و بیشتری گرداگرد انتخابهای سبك زندگی ساخت می یابد 
)گیدنز، 1386؛ شیلدز1، 2003؛ فیثرستون2، 2007(. از این میان، بوردیو تعریف كاماًل متفاوتی 
از طبقه را مبنای كار خود قرار می دهد كه در آن عوامل فرهنگی به موازات عوامل اقتصادی 
دست اندركارند و هیچ كدام مقدم بر دیگری نیستند به این ترتیب، كنشگران اجتماعی خود را 
به وسیلة نوع مصرف كاالی فرهنگی و اقتصادی به صورت نمادین طبقه بندی و متمایز می كنند 
و با اظهار عالقه به فرآورده های فرهنگی و اقتصادی و ابراز سلیقه و ذوق در مورد آن قابل 
عینی  مرزهای  از  وی   .)1383 توسلی،  1390؛  بوردیو،  1393؛  )بوردیو،  هستند  طبقه بندی 
طبقاتی كه ناشی از ساختارهای طبقاتی اند، روی گردان است و به شكل گیری ساختارمند و 
خود-تولیدكنندة گروه های طبقاتی ]پاره طبقات[ روی می آورد. وی اصطالح فضای اجتماعی 
را به جای طبقة اجتماعی می نشاند و تمایزهای اجتماعی را در مجموعة متنوعی از اعمال 
اجتماعی، سلیقه و كاالهای فرهنگی مورد نظر دارد؛ این زمینه ها را می توان به لحاظ میزان 
سرمایه های اقتصادی و فرهنگی كسانی كه در آنها جای دارند بررسی كرد و طرح اجتماعی 

1. Shields
2. Feathers tone
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و فرهنگی وضعیتهای اجتماعی و خط سیر اجتماعی آنها را در جامعه ترسیم كرد )اباذری 
و چاوشیان، 1382(. دربارة تمایز بیان می كند كه بودن درون یك فضا، یك نقطه را اشغال 
كردن، یك فرد درون یك فضا بودن یعنی متفاوت بودن، تفاوت كردن ]است[؛ متمایز بودن 

و معنادار بودن یكی است. به تعبیر دقیق تر، یك تفاوت، یك خصلت متمایزكننده فقط در 
صورتی یك تفاوت مشهود، قابل درك، دارای اهمیت و به لحاظ اجتماعی مناسب و مؤثر 
است كه به وسیلة كسی مورد توجه قرار گیرد كه قادر است میان امور تفاوت بگذارد؛ كسی 
كه نسبت به تفاوتها بی تفاوت نیست و دارای مقوالت ادراكی، الگوهای طبقه بندی و صاحب 

سلیقه ای است كه به او امكان می دهد میان دو كاال فرق بگذارد )بوردیو، 1390(. 
ابعاد  با  آن  رابطة  و  اتومبیل  ایران،  از  پژوهشهای خارج  ادبیات  در  كه  است  ذكر  قابل 
مختلف زندگی روزمره مورد بررسی قرار گرفته است. درحالی كه پژوهشهای معدود انجام 
میان پژوهشهایی  این  بررسی كرده اند. در  را  پدیده  این  از  ابعاد محدودی  ایران،  گرفته در 
هستند كه به بعد جنسیتی پرداخته اند. ازجمله تحلیل تجربه های زنانه از رانندگی )هوشنگی 
و شهابی، 1391(، كه تحلیلی جنسیتی از استفادة اتومبیل بین كاربران زن است و با بهره گیری 
از نظریة مبنایی، دالیل و پیامدهای رانندگی زنان را بررسی كرده است؛ كه در كنش روزمرة 
رانندگی زنان دخالت مستقیِم انگیزشهایی مانند امنیت، كسب درآمد، ارتباطات و تمایالت 
مصرفی را نتیجة پژوهش می دانند. پژوهشی )شارع پور و همكاران، 1389( كه جنسیت را، 
به دلیل محدودكردن انتخاب عامالن، مهم ترین عامل در تحلیل تصادفات رانندگی می داند. 
پژوهشی )فردوسی و همكاران، 1389( كه عوامل روانشناختی را مؤثر بر تصادفات رانندگان 

زن و مرد نشان می دهد.
اما می توان به پژوهشهایی اشاره كرد كه به تكنولوژی اتومبیل به مثابه یك پدیدة فرهنگی 
اتومبیل،  كیفی )شهابی، هوشنگی، 1391( جوانان و فرهنگ  از جمله پژوهش  پرداخته اند؛ 
زمینه ای،  به شرایط عّلی،  توجه  با  را  اتومبیل  از  استفاده  كاركردهای  معانی و  انگیزه ها،  كه 
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مداخله گر، استراتژیهای كنش و پیامدهای مؤثر بر آن بررسی كرده است؛ و تأكید دارد كه 
اتومبیل نه تنها تكنولوژی ای خنثی نیست بلكه دارای معنای فرهنگی و اجتماعی است. در 
به  ویرانی و عشق،  توسعه،  مثابه  به  اتومبیل  فرهنگی  بازنمایی  )قانعی راد، 1391(  پژوهش 
ارزیابی تجربی موضوع اتومبیل به عنوان یك پدیده فرهنگی در زندگی روزمره ایرانی پرداخته 
شده است. در اینجا، از یك سو به ظهور پدیدة ناآشنای اتومبیل در زندگی ایرانی و بازنمایی 
تجربه های متناقض ایرانیان از اتومبیل-یكی امید، رهایی و توسعه و دیگری ویرانی و زوال- 
در متون ادبی اشاره دارد، و از سوی دیگر به ذكر دو نكتة اقتصادی و سیاسی- یكی تأثیر 
مصرف فرهنگی اتومبیل در تولید صنعتی آن و دیگری تأثیر الگوهای تصمیم گیری ملی بر 
ترافیك- می پردازد. و در آخر، پژوهش )بهار، 1385( تكنولوژی و تغییرات فرهنگی-دینی، 
كه نقش تكنولوژی ای مانند اتومبیل در تغییرات حوزه دینی و رفتار دینی را مورد بررسی 
قرار داده است كه به واسطة مشاهدة مشاركتی، عكس برداری و نشانه شناسی تصویری، اشاره 
دارد كه اتومبیل علیرغم محصولی تكنولوژیكی و مدرن، به سبب كاركردهای متفاوتی كه در 
مراسم دینی دارد می تواند موجب تقویت یك تجربة دینی جدید و حس زیبایی شناختی در 

مراسم شود.
تجربة  به  مستقیم  اشاره  است،  مغفول  نكتة  آنچه  شده  ذكر  پژوهشهای  تمام  در  اما   
است.  مصرفی  كاالیی  مثابه  به  تكنولوژی  این  با  مواجهه  در  مختلف  اجتماعی  طبقه های 
همچنین سلسله مراتب نمادینی كه مالكیت انواع اتومبیل به عنوان یك عامل به وجود می آورد، 

به یك كالم، تحلیل طبقاتی آن. 
لیكن تا آنجا كه به تحقیق حاضر مربوط می شود، شاهد آنیم كه در چند سال گذشته 
واردات اتومبیلهای لوكس پالك اَروند استان خوزستان آغاز شده است. اتومبیلهای وارداتی 
بسیار لوكس با تعرفة گمركی بسیار پایین كه در استان خوزستان در حال تردد هستند. در 
واقع اتومبیل پالك اروند به موازات اتومبیل پالك ملی است، با ذكر این نكته كه در تردد از 
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بیروِن استان دارای محدودیت هستند؛ و با داشتن مجوز گذر موقت و مدت معین، در طول 
یك سال، امكان تردد به بیرون از استان را دارند. كاربرد و جریان روزافزون این اتومبیلها در 
فضای اجتماعی، اعضای پاره طبقه های طبقه باال را به گرویدن به شیوة نوین تصاحب سود 
)سود نمادین( سوق داده است. جریان این دگرگونی كه در سراسر پاره طبقه های باال در حال 
وقوع است، موجد فاصله های اجتماعی است. به طور مشخص این كاالهای لوكس منجر به 
درك نسبتًا آشكاری از فاصله اجتماعی، نسبت به شرایط متفاوت زمانی، درون سبك زندگی 
پاره طبقه ای باال و پایین اجتماعی شده است. به نظر می رسد این اتومبیلهای لوكس، فارغ از 
كاركرد حمل ونقل، برای پاره طبقه های فرادست اجتماعی دركی از تشخص و تمایز اجتماعی، 
شرایطی از بازساخت یابی سلسله مراتِب اجتماعی و تقویت فاصله اجتماعی به وجود آورده 
باشند. در یك كالم، این سؤاالت مطرح است؛ آیا اتومبیل لوكس پالك اروند، منجر به ایجاد 
حس تشخص در میان پاره طبقه های اجتماعی باالی دارای سرمایه های اقتصادی و فرهنگی 
شده است؟ و این وضعیت در پاره طبقه های پایین در استفاده از اتومبیل تولید انبوه چگونه 
است؟ از این رو پژوهش حاضر تالش دارد نشان دهد، طبقه های اجتماعی مختلف كه دارای 
سرمایه های اقتصادی و فرهنگی یا فقدان آنها هستند با انتخاب اتومبیل لوكس در پی كسب 
تشخص و تمایز هستند و با انتخاب تولید انبوه به دنبال برآوردن ضرورت زندگی شان هستند.

چارچوبنظری
می توان عنوان كرد كه مهم ترین فناوری مدرن، در اتومبیل  سواری تجسم یافته است و 
از زمان پیدایش آن در اواخر قرن نوزدهم، مصداق احساساِت فن دوستانة ما بوده است. این 
احساسات در واقع از جمله عواملی بوده كه در زمانة ما اتومبیل را در بسیاری از مكانها به 
ابژة مادی غالب تبدیل كرده است )ریچاردز، 1391(. لذا به نظر می رسد، هیچ شاهكاری بهتر 
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از اتومبیل برای نمادگذاری فرهنگ مصرفی عرضه نشده است )جو1، 2007(. 
نشانه شناسی،  اسطوره شناسی،  انتقادی،  ازجمله  متفاوتی  رویكردهای  از  اتومبیل 
جامعه شناسی صنعتی، مطالعات فرهنگی، نمادین و ... مورد مطالعه قرار گرفته است. دنت2 

می كند؛  دسته بندی  اجتماعی  علوم  در  كلیدی  دیدگاه  دو  ذیل  را  رویكردها  این   )2004(
»نخست، به مثابه كاالیی كه شاخصی از توسعة تولید در سرمایه داری صنعتی است؛ دیگری، 
به مثابه كاالیی كه مانند ابژة میل محرك مصرف كنندگان در سرمایه داری متأخر است«. اما 
به نظر می رسد می توان این دسته بندی را رها كرد و هرچند به صورت اجمالی به این نظرات 

مطرح شده اشاره كرد.
روالن بارت3 )1972( با قرائتی اسطوره شناسی دربارة اتومبیل اذعان می دارد كه »اتومبیلها 
معادل دقیق كلیساهای بزرگ گوتیگ هستند«. وی ادامه می دهد، »اتومبیل در نگاه اول به مثابه 
یك شئ4 بی نظیر به نظر می رسد؛ یك شئ بهترین قاصد از جهان باالست كه به واسطة طبیعت 
درخشش  نهایت،  كمال،  بنیاد،  فقدان  به یكباره  شئ  در  می توانند  شخص  می شود.  عرضه 
به سادگی  را  است(  زندگی  از  جادویی تر  بسیار  )ماده  ماده  این  درون  زندگی  دگرگونی  و 
نزد  فلذا،  دارد«.  تعلق  پریان  قصه های  قلمرو  به  كه  است  سكوتی5  كلمه  یك  در  و  ببیند، 
كاالها،  بت وارگی  حالتهای  عالی ترین  از  یكی  اتومبیل  طراحی   ،)2004 )اینگ لیس6،  بارت 
به  فراطبیعی  عرصة  از  شكلی  تغییر  تولید،  استثماری  بی روح  وضعیتهای  آن  به موجب  كه 

آیرودینامیكی بی نقص و جمع و جور در عرصة طبیعی است.
و  پیشرونده  معنایی خاص  »یك حوزة  اتومبیل  كه  است  معتقد   )1971( لوفور7  هنری 
»رفتار  ابژه ها است و  پیشتاز8 عصارة  ابژة  به عنوان  اتومبیل  مؤثر در زندگی روزمره« است. 
ترافیكی  مسائل  از  ابژه  این  می كند«.  هدایت  گفتار  تا  اقتصاد  از  گوناگون  زمینه های  در  را 
1. Joo  2. Dant  3. Roland Barthes
4. object  5. Silence  6. Inglis
7. Henri Lefebvre 8. leading object
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و پارك كردن در شهر گرفته، كه از كاركردهای مهمی در جامعه جدید به وجود می آیند، تا 
مواجهه شدن این ترافیك موتوری با مردم كه بدون قرار مالقات از پیش باهم صورت می گیرد 
و منجر به ازهم پاشیدگی زندگی شهری و به وجود آمدن مسائل روان پریشی می شود. از سوی 
دیگر، اتومبیل افراد را در خطرات واقعی اما تقریبًا محدودی ازجمله مجروح شدن و مردن 
قرار می دهد. در ادامه، ماشین تنها یك ابژة مادی با یك سری برتریهای تكنیكی ویژه نیست، 
نیز دارد.  بینابینی  پیچیده شدة  بلكه داللتهای اجتماعی-اقتصادی، درخواستها و اضطرارهای 
همچنین، اهمیت عینی آن به مثابه یك وسیلة ارتباطی و حمل و نقل تنها بخشی از اهمیت 
اجتماعی آن است. همچنین، این ابژه اهمیت نمادین دارد و نماد وضعیت، محملی به جهت 
آسایش، قدرت، اقتدار و سرعت است و در نهایت این ابژه رمزگذاری خاص خودش را 
با تفسیرهای معناشناختی، نشانه شناختی و  دارد و می توان ارزشهای متراكم شده در آن را 

نشانه شناسی شناسایی كرد.
تئودور آدورنو1، از منظرگاه رویكرد انتقادی، در بارة اتومبیل به این موضوع اشاره می كند 
استانداردسازی شامل  استانداردسازی كاالها منجر می شود.  به  كه كاركردهای سرمایه داری 
قابلیت جایگزینی قطعات باهم همراه با فردیت مجازی2 است. قطعات یك گونه اتومبیل، 
در نتیجة استانداردسازی، می تواند با گونه ای دیگر جایگزین شود؛ درصورتی كه به كارگیری 
از یكدیگر  را  اتومبیلها  به یك كادیالك-  باله  افزودن یك  مانند  یا فردیت مجازی-  سبك 
متمایز كرده و این حقیقِت استانداردسازی در حال وقوع را پنهان می كند )استریانیتی3، 2004؛ 

جندران4، 1986(.
و  ماشین  تفاوت5،  از  سرشار  جامعه ای  در  بیرمنگام،  فرهنگی  مطالعات  مكتب  برای 

خرده فرهنگهایش بخشی از تكه تكه شدن محسوب می شوند. این مكتب در ارتباط با فرهنگ 

1. Theodor Adorno  2. pseudo-individualisation  3. S trinati
4. Gendron  5. difference
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استوارت  می پردازد.  تبیین  به  پست مدرنیسم  فرهنگ  و  پست فوردیسم  منظر  از  اتومبیل 
تنوع،  به واسطة  فزاینده ای  به طور  پست مدرن جدید  جامعة  معتقدند،  هبدیج2  دیك  و  هال1 
مدرن،  توده ای  جامعة  در  استانداردشدن  و  همگنی  جایگزین  تكه تكه شدن،  و  تفاوت 

كه  آنها بحث می كنند  فعال هویت بخشی می كند.  عنوان سوژه های  مصرف كنندگانی تحت 
از هویت  متفاوت  فرهنگی  به عنوان هویتهای سیاسی و  در دوران پست فوردیسم، سوژه ها 
طبقاتی كالسیك ظهور می كنند. این سوژه ها، كاالها را به طور عموم و اتومبیل را به طور ویژه، 
به مثابه نشانی از هویت خرده فرهنگی، سبك زندگی، جنسیت، قومیت، نژاد و غیره مصرف 

می كنند )گارتمن، 2004(.
اما با تمام این لفاظیها دربارة اتومبیل از دیدگاههای مختلف، رویكرد ما در ادامه برمبنای 
نظریة مصرف به مثابه تمایز )گارتمن، 2004( بوردیو است. كار مهم وی مرتبط ساختن تولید، 
مصرف و ارزیابی سرمایه اقتصادی و فرهنگی با كنشهای اجتماعی و ایجاد سلسله مراتب، 
حفظ فاصله ها و مشروعیت بخشیدن به تفاوتها بین گروه های مسلط و محروم است )فریدلند3 

و همكاران، 2007(. 
جامعه،  باالی  طبقات  در  ضرورت  حذف  طریق  از  سو،  یك  از  لوكس،  اتومبیلهای 
این  بدنه های صنعت-ساخت شان،  و  زیبا  فرمهای  می كند؛  اعطا  آنها  به  فرهنگی ای  سرمایه 
امر را روشن ساخته است كه وسایل نقلیة گران قیمت صرفًا ماشینهای معمولی ای به جهت 
حمل ونقل نیستند و كاربردشان در فعالیتهای مجلل، سرگرمی و فراغت، حاكی از یك زندگی 
آزاد، به دور از زندگی عادی و نگرانیهای مادی دربارة درآمد زندگی است كه تمایز را در 
پی دارد. به عالوه، اعضای خرده بورژازی یا طبقة متوسط با وجود درآمد كم، فرایند تقلید 

از بورژوایی و گسترش مالكیت خودروهایشان، اشتیاق به نشان دادن رشد كامیابی خود در 
1. Stuart Hall
2. Dick Hebdige
3. Friedland
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كسب سرمایه فرهنگی دارند. درنتیجه خودرو برای شان نمادی از ثروت، فراغت و آزادی 
كاركرد  به جهت  به واسطة یك دغدغة عادی و  انبوه،  تولید  اتومبیلهای  از دیگر سو،  است. 
تولید  فرایند  ترسیم می كند.  را  كارگر  كارایی داشتن مشخص می شوند، كه مصرف طبقة  و 

و  و هست  بوده  شده  طراحی  ارزان  و  كاركردی  ساده،  ماشینهایی  سریع  تولید  برای  انبوه 
همه چیز  و  است  هویدا  تولیدشده شان  عملكرد  و  ظاهر  در  برجسته ای  به طرز  معیارها  این 
دربارة این اتومبیلها، دغدغة فوری درجهت كاهش هزینه، كارایی و كاركرد، نمادگذاری شده 
است. لذا، اتومبیلهای تولید انبوه كه عمومًا در پایین سلسله مراتب طبقات جای دارند، اكثر 
ابراز و داشتن تمایز را ندارند. به طورفزاینده ای مالكیت از هر نوِع این  مالكان شان توانایی 
ماشین وضعیتی را حمل می كند و سادگی، كاركردی و تولید انبوه بودن این ماشینها نسبت 
به ساخته های لوكس آنها، به روشنی تنزل یافته و تحقیریافته است. بنابراین، ساخته های لوكس 
پالوده شدة  ذائقه های  و  كالن  ثروت  از  حاكی  دارد،  این خودروها  تمایز  از  نشان  واقع  در 
مالكان شان در طبقة فرادست است. مزیت كمی شان در اندازه و قدرت است كه بالفاصله 
آنها را از ماشینهای تولید انبوه شده مشخص می كند. این طبقه توجه به تفاوتهای كیفی در 
بنابراین، سهولت در خودنمایی مشخصة ریختار1 طبقة  زیبایی شناسی و كردوكارشان دارد. 
باال است. زیبایی شناسی این ماشینها كاركرد مكانیكی شان را به نامِ هنر، نفی و انكار می كند. 
در نتیجه اتومبیلهای ساخت یافته از كارهای ظریف هنری، كه كاركرد معمولی حمل ونقل را 
به صوری بودن و تجربة زیبایی شناسی انتقال می هند، حاكی از طرد ضرورت ِصرف آنها است 

كه با ثروت كالن فهمانده می شود )گارتمن، 2004(.
جنس  دو  هر  كل  در  هستند.  جنسیتی  طبیعی  به طور  طبقه ها  تمایزات  این،  بر  مضاف 
طبقات فرادست، هم زن و هم مرد، به دلیل اینكه از قلمرو تولید فیزیكی حذف شده اند بر 
زیبایی شناسی و فرم تأكید می كنند. در مقابل، طبقة پایین )كارگر( با توجه به درگیری شان 

1. Habitus
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در كار فیزیكی و بی عالقه گی به امر زیبایی شناسی بیشتر مردانه تعریف شده است. در نتیجه، 
به عنوان طبقه و  به طور همزمان  انبوه شده،  تولید  اتومبیلهای  اتومبیلهای لوكس و  بین  تمایز 

نشان دهندة جنسیت به كار می روند و باهم نابرابریها را مشروعیت می بخشند )همان، 174(.

سرمایههایاقتصادیوفرهنگی
در هر جامعه و هر دوره ما با موقعیتهایی اجتماعی روبرو هستیم كه در قالب یك رابطة 
همشكلی، یا یك رشته از فعالیتها یا ثروتها زیر چتر واحدی گرد می آیند، فعالیتها و ثروتهایی 
كه وحدت شان یك وحدت رابطه ای است و هویت مشترك می یابند )بوردیو، 1390(. در 
را در یك طبقه  دارای موقعیتی چندبعدی است كه عضویتش  اجتماعی، هر فردی  فضای 
اجتماعی خاص تشكیل می دهد. این موقعیت با میزانی از سرمایه كه فرد نسبت با دیگران 
تعیین می شود )كریستنسن1 و  به توزیع گونه های مختلف سرمایه دارد،  و همچنین نسبت 
بستگی  طبقات،  فضای  در  اجتماعی  كنشگران  جایگاه   .)2007 وینسترا3،  2014؛  كارپیانو2، 
اقتصادی،  دارد؛  مبنایی وجود  در سه شكل  است؛ سرمایه  آنها  به حجم و ساخت سرمایة 
فرهنگی و اجتماعی؛ سرمایه اقتصادی4، دارایی مرسوم اقتصادی مانند پول، یا مالكیت خانه 
و ماشین است. سرمایه فرهنگی5، شامل دانش، مهارتها و درك رمزهای مفهومی و هنجاری 
یك فرهنگ خاص كه از طریق منابعی هم چون پرورش خانوادگی، آموزس رسمی و شغل 
آموزشی(،  تحصیلی  مدارك  مثال،  )به عنوان  شده6  نهادینه  می گیرد؛  خود  به  متفاوت  شكل 
تجسم یافته7)وضعیت و مشاركت فرهنگی( و عینیت یافته8 )مالكیت كاالهای فرهنگی به عنوان 
سرمایه اقتصادی(؛ سرمایه فرهنگی در اجتماعی شدن و آموزش رسمی و اكتسابی تجسم 
یافته است، كه بر به دست آوردن مهارت در بزرگسالی اثر دارد )بوردیو، 1986؛ كارلیزل9 و 

1. Chris tensen  2. Carpiano  3. Veens tra
4. economic capital  5. cultural capital  6. ins titutionalized
7. embodied  8. objectified  9. Carlisle
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همكاران، 2008(. سرمایة اجتماعی1 از تعهدات و وظایف و مسئولیتهای اجتماعی )پیوندها 
سرمایة  به  تبدیل شدن  قابل  شرایط خاصی  تحت  كه  می شود  تشكیل  اجتماعی(  روابط  و 
مانند  اجتماعی،  منزلت، نسب و حسب  قالب عنوان،  اقتصادی می باشد و ممكن است در 

گونه  سه  این   .)1385 همكاران،  و  گردد)پیران  نهادینه  بودن،  اشرافی  و  بودن  نجیب زاده 
سرمایه، باهم، عضویت در طبقه، پاره طبقه ها و موضعهای اجتماعی افراد را تعیین می كند. 
لیكن، در نگاه بوردیو، از بین سرمایه های مختلف، سرمایه های اقتصادی و فرهنگی اصول 
بنیادین تمایز در جوامع مدرن هستند كه در جایابی طبقاتی كنشگران اهمیت حیاتی دارند 
مبنای  بر  لذا، ساختار طبقه  كارلیزل و همكاران، 2008(.  )توسلی، 1383؛ وینسترا، 2007؛ 
سرمایه ها، از مجموعه افراد موقعیت یافته در وضعیتهای مشابه، با تمایالت، عالقه ها و اعمال 
افقی، عمودی و  به صورت  بعد تالقی كننده  از سه  این وضعیتها  یافته است.  مشابه تشكیل 
زمانی تشكیل یافته اند؛ بعد نخست، حجم كلی سرمایه )اقتصادی و فرهنگی( است، صاحبان 
پایین )یا كارگر(، و در بین این دو  سرمایه در طبقه باال )مسلط( و محرومان آن در طبقه 
طبقه متوسط )خرده بورژوازی( است كه بر این مبنا فضای اجتماعی تقسیم بندی می شود؛ 
تصور  و  است  تقسیم شده  درونی  به طور  طبقات  اینجا  در  است،  سرمایه  تركیب  دوم  بعد 
طبقه به صورت یكپارچه و انسجام یافته -آن چه نزد ماركسیستهاست- فرو می پاشد. همچنین 
تمایز بر حسب ساخت سرمایه یعنی اهمیت نسبی نوع سرمایه در حجم كل سرمایه است. 
از سرمایة  اقتصادی زیاد برخوردارند در مقابل كسانی كه  از سرمایه  برای مثال كسانی كه 
فرهنگی كم برخوردارند و یا بلعكس. در نتیجه با پاره طبقه هایی با سرمایه اقتصادی زیاد و 
اقتصادی كم و  اقتصادی كم و سرمایه فرهنگی زیاد، سرمایة  سرمایه فرهنگی كم، سرمایة 
سرمایة فرهنگی كم و تركیبات دیگر از آن سروكار داریم؛ و بعد سوم، كه مربوط است به 
یك تلقی شبه ساختاری از زمان است و از شاخصهای سرمایة اقتصادی- فرهنگی خاستگاهِ 

1. social capital
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خانواده به وجود می آید. این بعد موقعیتها را با توجه به خط سیرهای سپری شده به از طریق 
متصدیان شان متمایز می كند، یا به عبارت دیگر، وضعیت شان را با توجه به تغییر یا ثبات حجم 

و تركیب سرمایه در طول زمان تجربه می كنند )وینینگر1، 2002(.

 رابطه ای میان جایگاه اجتماعی، امكانات، موضع گیریها و كنشها به واسطة ریختار شكل 
می گیرد؛ به بیان دیگر، طبقة اجتماعی به مثابه نظامی از ضرورتهای عینی است كه می بایست 
به واسطة ریختار طبقه فهمیده می شود )وینینگر، 2002(. درون هر طبقه، سبك زندگی خاصی 
رایج است كه از طریق ریختار شكل می گیرد. ریختار، همان جبر و ضرورتی است كه درونی 
شده و تبدیل به طبع و قریحه ای گشته است كه كردوكارهای معنادار و تلقیهای معنابخش 
انتقال پذیر است كه به صورتی سیستماتیك  ایجاد می كند. ریختار، طبع و قریحه ای عام و 
و همه شمول، همان ضرورتی را به كار می بندد كه در بطن شرایط یادگیریهای اولیه نهفته 
است. به همین دلیل است كه تمامی كردوكارهای آدمی )یا كردوكارهای همة كسانی كه در 
همسان  شاكله های  كاربرد  محصول  زیرا  است،  سیستماتیك  هم  بالیده اند(  یكسانی  شرایط 
)یا تعویض پذیر( هستند، و هم به صورت سیستماتیك با كردوكارهای تشكیل دهندة سبك 
كردوكارها  كه  است  ساخت دهنده  ساختاری  فقط  نه  ریختار،  دارند.  فرق  دیگری  زندگی 
نیز هست  ساختاری ساخت یافته  بلكه  می كند،  سازمان دهی  را  كردوكارها  تلقی  و  درك  و 

)بوردیو، 1393(.

تمایزوضعیتهایاجتماعی
در  مختلف  سرمایه های  نقش  و  طبقاتی  جایگاه  اجتماعی،  فضای  تحلیل  در  بوردیو 
تقسیم می كند؛ طبقه  به سه طبقه  را  اجتماعی  اجتماعی، نخست فضای  ساخت یابی فضای 
مسلط، كه با برتری سرمایه مشخص می شود و اعضای آن معموالً سرمایه های مختلف را 

1. Weininger
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انباشت می كنند و در جستجوی هویت متمایزی از دیگران هستند. طبقة مسلط به دو زیر 
طبقة ]پاره طبقه ها[، سنتی كه شامل صاحبان مؤسسات بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی، و 
زیر طبقة مسلط دیگر، بورژوازی جدید كه شامل كادرهای عالی، بخش خصوصی، مدیران 

كارگزاران  شامل  عمدتًا  و  اقتصادی  تا  هستند  فرهنگی  ظرفیت  دارای  بیشتر  كه  عالی رتبه 
اقتصادی، مهندسان مشاور، اقتصاددانان دست اندركار و مشاغل روشنفكری است. طبقة دوم، 
این طبقه چه  خرده بورژوازی است كه جایگاه متوسطی در فضای اجتماعی دارد؛ اعضای 
و سوی  به سمت  مرتبه  ارتقاء  هدفشان  مستقل،  و چه  كار  باشند چه صاحب  حقوق بگیر 
بورژوازی است. این طبقه از لحاظ فرهنگی و در مقایسه با بورژوازی فاقد استقالل است و 
از الگوهای بورژوازی تقلید می كند. این طبقه به سه شاخة فرعی سنتی، اجرایی و كادرهای 
متوسط واحدهای خصوصی و تكنسین تقسیم می شوند و كه از جهت سرمایة اجتماعی در 
حد وسط قرار دارند و بخشهایی از آنها سرمایه های فرهنگی قوی تری دارند. و باالخره طبقة 
سوم، كه توده های مردم هستند كه در مفهوم سنتی آن به طبقة كارگر معروف است؛ ویژگی 
و  می گیرند  قرار  اجتماعی  فضای  انتهای  در  است،  ]سرمایه ها[  مالكیت  فقدان  آنها  اصلی 

سلطه پذیرند)توسلی، 1383(.
عنوان شد كه محور مركزی فضای اجتماعی، تشكیل یافته از حجم كلی سرمایه، تركیب 
سرمایه، و تغییر در این دو مایملك ورای زمان )خط سیر اجتماعی( است. در حالی كه حجم 
بر  می تواند  طبقه  درون  تمایز  است،  طبقه  ایدة سلسله مراتبی  به  بسته  بیشتر  دركل  سرمایه 
مبنای اهمیت حجم كل سرمایه و یا به عبارتی ارتباط سرمایه فرهنگی و اقتصادی تشخیص 
داده شود. بدین ترتیب پاره طبقه ها تفاوتهای مهِم مشخصی را در ترجیحات و سلیقه های1 
فرهنگی ویژه شان نشان می دهند. پس، »سلیقه، گرایش و توانایی تصرف )مادی و نمادین( 
مقوله معینی از ابژه ها یا اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی كننده، ضابطة زایندة سبك زندگی 

1. Tas te
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است، مجموعة متحدی از ترجیحات تمایزبخش كه قصد ابرازگری واحدی در منطق خاص 
هر خرده فضای نمادینی را به نمایش می گذارد« )بوردیو، 1393(. بوردیو با معرفی سه قلمرو 
اصلی سلیقة مشروع1، میان مایه2 و عامه پسند3، معتقد است مشخصة سلیقة مشروع كه نزد 

طبقة مسلط رایج است حاكی از اولویت فرم زیبایی شناسی نسبت به كاركرد است؛ بلعكس، 
سلیقة عامه پسند بر كاركرد تأكید دارد تا به فرم. لذا تمام كنشهای انسانی را كنشهای معطوف 
به افزایش سود مادی یا نمادین به حساب می آورد )میلنر و براویت، 1392؛ وینینگر، 2002(. 
سلیقة فرهنگی به آسانی بازتابی از ترجیح شخصی خود افراد نیست، بلكه اغلب در جهت 
ابراز موقعیت اجتماعی به كار می رود و نشانی از حدو مرزهای گروه ها است. پاره طبقه های 
اجتماعی، به طور مثال گروه های آموزشی و طبقه های اجتماعی مختلف، خودشان را به واسطة 
مصرف فرهنگی از دیگران متمایز می كنند. بحث می شود كه، پاره طبقه های فرادست اجتماع 
برای حفظ و ابراز موقعیت اجتماعی شان سلیقه فرهنگی خود را اصیل یا نخبه گرایانه بیان 
می دارند، در حالی كه ]سلیقة[ پاره طبقه های پایین اجتماع را فرهنگ عامیانه یا توده می نامند 
مبنای  بر  فرهنگ مشروع  بر  تمركز  به  در گرایش  باال  لوبرس5، 2014(. طبقه  و  )میولمان4 
اشكال  در  نبایست  اینكه،  بر  دال  هستند  سهیم  فرهنگی  سلسله مراتب  قدرتمند  ایده های 
فرهنگ عامه و توده شركت كنند )ُرز6 و همكاران، 2012(. لذا، ایدة تمایز، یعنی مجموعه ای 
از كیفیات، راجع به منش ]یا ریختار[ و شیوه های رفتاری، درواقع چیزی جز تفاوت و فاصله 
نیست، و این ایدة تمایز یا تفاوت، در واقع زیربنای مفهوم فضای اجتماعی است )بوردیو، 
1390(. از این رو، در اینجا دانشی از سلیقه و مصرف فرهنگی دست اندركار است كه فرهنگ 
مشروع را به صورت جهان جداگانه ای متمایز و محصور می كند تا روابطی را كشف كند 
كه به انتخابهای نامربوط انسجام و وحدت می بخشد. به عبارت روشن تر، تمایز یكی از سه 

1. legitimate  2. middele-bbrow  3. popular
4. Meuleman  5. Lubbers  6. Roose
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كاركرد نظامهای نمادین -شناخت، ارتباط و تمایز اجتماعی- است، كه به عنوان ابزار سلطه 
عمل می كند و سبب انسجام پاره طبقه های فرادست است و پاره طبقه های فرودست و تحت 
آن مشروعیت می بخشند  به  و  ترغیب می كند  اجتماعی  تمایز  مراتب  پذیرفتن  به  را  سلطه 

)اسوارتز1، 1997(.
كه  دارند  را  توانایی  این  تمایزاجتماعی  به واسطة  اجتماعی  مسلط  طبقات  بنابراین 
سرمایه های  از  برخورداری  به طوری كه،  كنند.  تحمیل  محروم  طبقات  بر  را  سلیقه هایشان 
تمایز و »قدرتهای  به همراه خود تشخص،  اقتصادی و فرهنگی نشانه ای موفقیت است و 
سودمندی  به  رسیدن  در  ناتوانی  و  محرومیت  نشان دهندة  نداری  و  دارد  معنوی«  و  مادی 
نمادین فرهنگ مصرفی مدرن، و »محرومیت گریزناپذیر از كاالهای ضروری« است. در نتیجه 
قدرت داراییها و كنشهای سبك زندگی به پاداشهای نمادین )به طور مثال، حیثیت و احترام 

اجتماعی( مبدل و به »نتایجی از سلطه« منجر می شود. 
آنچه تحقیق حاضر در نظر دارد، تفاوتهایی است كه به مواضع متفاوت متصل است، یعنی 
همان سرمایه ها، رفتارها و به ویژه شیوه های متفاوتی كه به جایگاههای متفاوت اجتماعی 
گره خورده است، و به گونة تفاوتهای اساسی نمادین عمل می كند. طبقات مختلف با وجود 
انبوه- به مثابه  بهره مندی از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، از اتومبیل - لوكس و تولید 
كاالیی نمادین، در جهت تشخص به رقابت می پردازند. لذا كار ما بر اساس چارچوب بررسی 

بوردیو از تمایز است.

1. Swartz
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روش 

جمعیتآماری،حجمنمونهوشیوهنمونهگیری
روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایش است. و نیز از تكنیك پرسشنامه برای جمع آوری 

داده ها استفاده شده است. جامعه آماری متشكل از تمامی افراد 18 سال به باالی شهر دزفول 
است و از نمونه گیری دسترس پذیر استفاده شده است. از آنجا كه تعداد دقیق افراد دارای 
خودروهای لوكس پالك اروند در جامعه مورد نظر مشخص نبود از روش برآورد از طریق 
انحراف معیار كمك گرفته شد. در این روش ابتدا 30 پرسشنامه به صورت آزمایشی بین افراد 
توزیع شد و میزان انحراف معیار پرسشهای طیف لیكرت حدوداً برابر با 0/30 بود. سپس با 
استفاده از این اطالعات، نمونه مورد نظر از طریق فرمول زیر و با ضریب خطای 5 درصد 
تعداد 138 نفر به عنوان نمونه برآورد شد؛ n=((Za/2*σ)/ε)2و za/2=1/96 .ε=0/05 .σ=0/30 و 
نفر تخمین زده شد. در  با 138  برابر  بین دارندگان خودرو لوكس  نمونه مورد بررسی در 
همسان سازی  منظور  به  گردآوری شد. سپس  كامل  و  استفاده  قابل  پرسشنامه   134 نهایت 
بین دو گروه )دارندگان خودروهای لوكس و تولید انبوه(، به همین تعداد پرسشنامه نیز بین 
افراد دارای خودرو تولید انبوه توزیع شد. الزم به ذكر است به سبب دسترسی نداشتن به 
مشخصات دقیق مالكان این نوع از خودروها، از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. 
برای دستیابی به نمونه مورد نظر در بین دارندگان خودروهای تولید انبوه نیز در 5 منطقه 

مختلف شهر، افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند.

سنجهها
تركیب  از  تنها  سرمایه،  مختلف  اشكال  بین  از  اقتصادی: سرمایه و فرهنگی سرمایه
سرمایه های فرهنگی و اقتصادی برای تعیین وضعیت گروه های اجتماعی استفاده شده است. 
تحصیلی  موفقیت  است.  شده  گرفته  به كار  فرهنگی  سرمایة  تعیین  برای  ابزار  سه 
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)نهادی شده(، رفتار فرهنگی )تجسم یافته( و مالكیتهای فرهنگی )عینیت یافته( كه در اینجا، 
موسیقی،  )كتاب،  امور  این  با  آشنایی  میزان  و  فرهنگی  امور  در  مشاركت  به  عالقه مندی 
فیلم، نمایشگاههای هنری، روزنامه، ورزش و غیره( نشان دهندة تجسم یافتگی، دسترسی به 

محصوالت فرهنگی و به نوعی تولید آن آثار مختلف فرهنگی نشانگر عینیت یافتگی و كسب 
و دارابودن گواهی نامه های معتبر و مدارك تحصیلی و تخصصهای فنی نشانگر بعد نهادی 

می باشند )كریستنسن و كارپیانو، 2014؛ كرای كاپ1 و فن ایچ، 2007(. 
یا اجاره  اقتصادی شامل میزان درآمد پاسخگویان، هزینه ماهانه خانوار، قیمت  سرمایه 
منزل مسكونی و برآورد ذهنی فرد از وضعیت اقتصادی خود )از طریق پرسش خوداظهاری 

در طیف 5 گزینه ای( است. 
تمایزواتومبیل:مشاركت در فعالیتهای فرهنگی نشان از شاخص تمایز سبك زندگی 

خواهد بود؛ كه از موقعیتهای فرودست تا فرادست رتبه بندی می شوند.
تا آنجا كه به تمایز و سلیقة انتخاب اتومبیل مربوط می شود، سلیقة انتخاب كاالیی مانند 
طبقة  موقعیت  تعیین  بودن  متفاوت  و  ممتاز  بودن،  لوكس  بودن،  كمیاب  مبنای  بر  اتومبیل 
فرادست و نشان از تشخص و تمایز است؛ كه طبقه بندی شده و طبقه بندی كننده است. و در 
برابر آن انتخاب بر اساس ضرورت، همگانی بودن، نگهداری آسان، خودمانی بودن و صرف 

كاركردی بودن آن است كه تمایزی در پی ندارد.
در این تحقیق، اتومبیل از نوع لوكس، به ویژه اتومبیل پالك اروند به طور مثال، شورلت، 
و  وارداتی هستند  اتومبیلهایی  غیره،  و  هیوندا  كیا،  تویوتا،  ام وی،  بی  بنز،  مرسدس  فورد، 
عمدتًا پاره طبقه های فرادست قدرت تملك آنها را دارند؛ اتومبیلهای تولید انبوه )مانند پراید 
و پیكان( ویژ گی بارزی از جمله تولید داخلی بودن دارند و به نسبتی پاره طبقه های فرودست 

تقریبًا توانایی دسترسی و نگهداری از آنها را دارند.

1. Kraaykamp
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اعتباروپایایی
در تحقیق حاضر برای برآورد اعتبار ابزار، از روش اعتبار محتوایی )صوری(1 استفاده شد. 
بر این اساس ابزار اندازه گیری تحقیق )پرسشنامه( از طریق مراجعه به اساتید و صاحبنظران 
مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای كرونباخ2 استفاده شد؛ میزان 
آلفای مقیاس سرمایه فرهنگی 0/878 به دست آمد كه  آلفای مقیاس تمایز 0/923 و میزان 

داللت بر پایایی باالی ابزار دارد.

یافته ها

سیماینمونه
تمام 268 نفر نمونه مورد مطالعه از شهر دزفول می باشند. طبق بررسی به عمل آمده 11/8 
درصد پاسخگویان زن و 88/2 درصد مرد بودند. سن آنها را در 5 طبقه )18 تا 28 سال، 29 
تا 38، 39 تا 48، 49 تا 58 و 59 به باالتر( تقسیم شده است. اتومبیل در دو مورد )نوع 1 
تولید انبوه و نوع 2 لوكس اروند( لحاظ شده است. 134 پرسشنامه را پاسخگویان اتومبیل 
لوكس اروند پاسخ داده اند و 134 پرسشنامه را پاسخگویان اتومبیل تولید انبوه پاسخ داده اند. 
پرسشهای مقیاس اقتصادی با هم تركیب و در یك طیف 5 قسمتی طبقه بندی شدند. سرمایه 
فرهنگی شامل تحصیالت پاسخگو در پنج سطح )دیپلم و پایین تر، فوق دیپلم، لیسانس، فوق 
لیسانس و دكتری( همچنین پرسشنامة سرمایه فرهنگی است و تمایز نیز از پرسشنامة پنج 

طبقه ای به دست آمده است.
سرمایه  مقیاس   ،2/93 اقتصادی  سرمایه  مقیاس  میانگین  وضعیت  میانگین،  لحاظ  به 

فرهنگی 76/91، مقیاس كل سرمایه 79/846، و مقیاس تمایز 31/370 است. 

1. cons truct validity
2. cronbach’s alpha
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جدول)1(وضعیتمیانگینمقیاسهایتحقیقدرمیانپاسخگویان

انحرافمعیارمیانگینبیشترینکمترینتعدادمقیاسها

268152/931/387سرمایهاقتصادی

2684112676/9115/823سرمایهفرهنگی

268204231/3704/370تمایز

بررسیروابطآماری
متغیرهای  سنجش  سطوح  با  متناسب  آماری  آزمونهای  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  در 
مستقل و وابسته در هر فرضه بهره گرفته شده است. در انتهای این بخش مدل نظری تحقیق 

از طریق معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS سنجش و ارزیابی شده است.
دارندگان  اجتماعی  تمایز  و  فرهنگی  سرمایه  اقتصادی،  سرمایه  میزان  اول:  فرضیه 

خودروهای لوكس و تولید انبوه متفاوت است.
جدول)2(تفاوتمیانگینمقیاسهایتحقیقبیندارندگانخودرولوکسومعمولی

MMDtdfpگروه هامقیاس

سرمایه اقتصادی
4/07دارندگان خودروهای لوكس

2/2623/28265<0/001
1/80دارندگان خودروهای معمولی

سرمایه فرهنگی
81/977دارندگان خودروهای لوكس

14/508/85265<0/001
67/470دارندگان خودروهای معمولی

تمایز اجتماعی
43/616دارندگان خودروهای لوكس

17/3223/32265<0/001
26/291دارندگان خودروهای معمولی

MD= اختالف میانگین

در بررسی فرضیه فوق از آزمون تی با دو گروه مستقل1 استفاده شده است كه نتایج آن 
در جدول )2( نشان داده شده است. همانگونه كه مالحظه می گردد دارندگان خودروهای 
1. independent samples T-tes t
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لوكس در هر سه بعد سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی میانگین باالتری 
تفاوت  آزمون  معناداری  سطح  دارند.  انبوه  تولید  معمولی  خودروهای  دارندگان  به  نسبت 
میانگین در هر مقیاس كوچكتر از 0/01 است؛ لذا با اطمینان 99 درصد معناداری تفاوتهای 

مذكور تأیید می شود.
فرضیه دوم: بین میزان سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی رابطه وجود دارد.

افراد و میزان تمایز اجتماعی  اقتصادی  به بررسی میزان همبستگی سرمایه  فرضیه دوم 
آنها می پردازد. هر دو متغیر مستقل و وابسته در سطح سنجش فاصله ای قرار دارند؛ لذا در 
بررسی آن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحلیل در جدول )3( نشان 

داده شده است. 
جدول)3(آزمونهمبستگیبینسرمایهاقتصادیوتمایزاجتماعیدردوگروه

nrpگروه ها

0/001>1340/308دارندگان خودرو لوكس

0/013 1340/195دارندگان خودرو تولید انبوه

0/001>2680/661كل

كه  با 0/661است  برابر  متغیر  دو  بین  می شود ضریب همبستگی  كه مالحظه  همانگونه 
حاكی از همبستگی باالی بین دو متغیر است. سطح خطای این آزمون كوچكتر از 0/01 است 
)p<0/01(؛ لذا همبستگی موجود با اطمینان 99 درصد مورد پذیرش واقع می شود و می توان 
وجود همبستگی مستقیم بین سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی در افراد مورد بررسی را تأیید 
نمود. اما همان طور كه مالحظه می شود میزان همبستگی بین دو گروه متفاوت است. به عبارتی 
دیگر میزان همبستگی بین سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی در بین دارندگان خودروهای 
 )r=0/013 ، p =0/195( و دارندگان خودروهای تولید انبوه .)r=0/308 ، p <0/001( لوكس
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متفاوت است و در مجموع میزان همبستگی دو متغیر در بین دارندگان خودروهای لوكس به 
مراتب باالتر از دارندگان خودروهای تولید انبوه است.

فرضیه سوم: بین میزان سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی رابطه وجود دارد و در نتیجه 
در این فرضیه نیز سطح سنجش متغیرهای مستقل و وابسته فاصله ای هستند پس آزمون مورد 
نظر در این فرضیه نیز ضریب همبستگی پیرسون است. نتایج این آزمون در جدول )4( آمده 

است. 
جدول)4(آزمونهمبستگیبینسرمایهفرهنگیوتمایزاجتماعیدردوگروه

nrpگروه

0/241 1340/102دارندگانخودرولوکس

1340/1840/034دارندگانخودروتولیدانبوه

0/001>2680/463کل

آن  خطای  سطح  و   0/463 با  است  برابر  تمایز  و  فرهنگی  سرمایه  بین  همبستگی  ضریب 
كوچكتر از 0/01 است )p<0/01(. بنابراین فرضیه فوق با اطمینان 99 درصد مورد پذیرش 
وابسته  متغیر  به عنوان  فرهنگی  سرمایه  می دهد  نشان  اطالعات  این  واقع  در  می شود.  واقع 
می تواند بر تمایز اجتماعی افراد تأثیرگذار باشد و این تأثیرگذاری مثبت و البته متوسط است. 
یا  افزایش  با  دارند و  اثر هم تغییری  بر یكدیگر  متغیر حدود 46 درصد  این دو  در ضمن، 
كاهش سرمایه فرهنگی، تمایز اجتماعی نیز در همان جهت تغییر می یابد. الزم به ذكر است 
در مقایسه میزان همبستگی دو متغیر بین دارندگان خودروهای لوكس و تولید انبوه متفاوت 
است. به این معنا كه سرمایه فرهنگی در بین دارندگان خودروهای لوكس رابطه معناداری با 

تمایز اجتماعی آنها را نشان نمی دهد )r=0/102 ،p=0/241(. در حالی كه همبستگی بین دو 
.)r=0/184 ،p=0/034( متغیر در بین دارندگان خودروهای تولید انبوه معنادار است
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آزمونتجربیمدلنظری
در بررسیهای فوق به همبستگی یا تفاوت بین متغیرها پرداخته شد و اگرچه اطالعات 
مفیدی را می توان از آن استنتاج نمود، اما نمی توان به این اطالعات بسنده كرد. بررسی دقیق تر 

متغیرها و ارزیابی سهم هر كدام از متغیرهای مستقل و میانی بر متغیر وابسته از طریق تحلیل 
معادالت ساختاری امكان پذیر است. معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS صورت 
پذیرفت كه نتایج آن در نمودار )1( و جداول )5(، )6( و )7( ارائه و تجزیه و تحلیل شده 

است.

E1 E2

تمایز نوعخودرو

سرمایهاقتصادی

سرمایهفرهنگی

0/05

0/66

0/15
0/10

0/82

0/79

0/64

نمودار)1(تحلیلمسیراثراتمتغیرهایمستقلومیانیبرمتغیروابسته
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نشان  را  وابسته  متغیر  با  میانی  و  مستقل  متغیرهای  بین  ساختاری  روابط  فوق  نمودار 
می دهد. این نمودار از مدل نظری تحقیق استخراج شده و از طریق نرم افزار تحلیل شده است. 
بتا  بر یكدیگر را نشان می دهد كه معادل مقدار  متغیرها  اثرات مستقیم  مقادیر روی فلشها 

در آزمون رگرسیون است. مقادیری كه روی مربعهای نوع خودرو و تمایز است نشان دهنده 
ضریب تعیین است. در جداول )5( و )6( اثرات مستقیم، غیرمستقیم و كل نشان داده شده 

است.
جدول)5(اثراتمستقیممتغیرهایتحقیق

تمایزنوع خودرومتغیر

0/05-0/79سرمایهاقتصادی

0/150/10سرمایهفرهنگی

0/82-نوعخودرو

با مراجعه به جدول )5( مالحظه می گردد سرمایه اقتصادی 79 درصد بر نوع خودرو افراد 
مؤثر است. این بدان معنی است كه 79 درصد احتمال دارد افرادی كه سرمایه اقتصادی باالیی 
دارند به سمت خودروهای لوكس تمایل پیدا كنند و بالعكس. اما سرمایه اقتصادی صرف نه 
تنها افراد را متمایز نمی كند بلكه اثر آن بر تمایز 5 درصد است. اما دارندگان سرمایه فرهنگی 
همچنین  كنند.  لوكس  خودروهای  انتخاب  به  اقدام  دارد  احتمال  درصد   15 میزان  به  تنها 
سرمایه فرهنگی حدود 10 درصد در تمایز افراد مؤثر واقع شده است. از طرف دیگر نوع 
خودرو 82 درصد بر میزان تمایز مؤثر است و می توان گفت خودرو اثر تعیین كننده ای در 
ایجاد احساس تمایز در افراد دارد. اثرات غیرمستقیم و اثرات كل متغیرهای سرمایه اقتصادی 

و سرمایه فرهنگی در جدول )6( نشان داده شده است.
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جدول)6(اثراتغیرمستقیمواثرکلمتغیرهایمستقلبرمیزانتمایزازطریقنوعخودرو

اثرکلاثرغیرمستقیممتغیر

0/640/59سرمایهاقتصادی

0/120/22سرمایهفرهنگی

همانطور كه مالحظه می شود سرمایه اقتصادی از طریق نوع خودرو به میزان 0/64 و به 
طور كلی 59 درصد بر تمایز اجتماعی افراد تأثیر دارد. همچنین سرمایه فرهنگی 12 درصد 
قدرت  تأثیر می گذارد. درخصوص  آن  بر  كلی 0/22  به طور  و  تمایز  بر  از طریق خودرو 
تبیین مدل بایستی به مقادیر روی مستطیل نوع خودرو و تمایز در نمودار )1( مراجعه نمود. 
همانطور كه مالحظه می گردد 66 درصد از تغییرات واریانس مربوط به انتخاب نوع خودرو 
از طریق سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبیین می شود و 64 درصد تغییرات مربوط به واریانس 

تمایز از طریق متغیرهای مستقل و میانی تبیین می شود. 
جدول)7(شاخصهایبرازشمدلتحقیق

Xشاخص
2
 pGFIPRATIORMSEAIFICFI

0/9<0/9<0/08>0/6<9 /0<0/05>-محدودهقابلقبول

1/2340/3640/9120/6870/0300/9170/916مقدارمدل

در جدول شماره 7 زیر نیز به بررسی برازش مدل تحقیق پرداخته شده است. مطابق جدول 
مقادیر تمامی شاخصهای برازش در محدوده قابل قبول قرار دارند. بنابراین مدل تحقیق از 

لحاظ اعتبار قابل قبول است.
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بحث 
در مقاله حاضر رابطة بین انتخاب اتومبیل با تمایز مورد بررسی قرار گرفت؛ و عالوه بر 
انتخاب اتومبیل، به دارا بودن مقدار سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی به عنوان متغیرهای مؤثر 

بر تمایز اجتماعی پرداخته شد.
پس سلیقة اتومبیل عامل طبقه بندی است و طبقه بندی كننده را نیز طبقه بندی می كند. از 
این جا، تحلیلهای آماری نشان می دهد كه تقابلهایی در انتخاب اتومبیل بین دو گروه دیده 
می شود. تقابل میان كمیت و كیفیت یا شكل و محتوا –بسته به فاصله های متفاوتی كه از جبر 
و ضرورت وجود دارد- میان سلیقة وارسته یا تجملی كه بر شیوه و اسلوب تأكید دارند و 
معموالً به كمك كمیاب بودن، لوكس بودن، ممتاز و متفاوت بودن اتومبیل، كاركرد و فایده آن 
را انكار می كنند، و سلیقه ضروری پسند پاره طبقه های فرودست، كه همگانی بودن، نگهداری 
آسان و خودمانی بودن اتومبیل، كاركرد آن را ترجیح می دهند. از این رو با تحلیل بوردیو 
)1393( هم داستان است، مبنی بر این كه، عامالن اجتماعی توسط طبقه بندهای شان طبقه بندی 
ممتاز  را  می گذارند خود  عامی  و  متشخص  زیبا،  و  بین زشت  كه  تمایزهایی  با  می شوند، 
لذا، تصاحب  برمال می شود.  یا  این طبقه بندیهای عینی متجلی  آنها در  می دارند و موقعیت 
اشیای نمادینی كه موجودیت مادی دارند، نیروی تشخص بخِش مالكیت را افزایش می هد. 
تصاحب یك اتومبیل لوكس، به معنای معرفی خویش در مقام مالك انحصاری آن و سلیقة 
اصیل الزم برای آن است كه به این ترتیب به نفی جسمیت یافتة همة كسانی تبدیل می شود 
كه شایستة تصاحب آن نیستند، زیرا فاقد تمكن مالی یا كفایت نمادین برای این كار هستند.

نتیجه  این  به  می توان  نظری  مدل  سنجش  و  ساختاری  معادالت  بررسی  با  همچنین، 
دست یافت كه به صرف داشتن سرمایه اقتصادی نمی توان به تمایز اجتماعی دست یافت. 
لذا دارندگان سرمایه اقتصادی سعی می كنند به واسطه استفاده از امكانات و وسایل لوكس و 
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كاالهای فرهنگی، خود را از دیگر اعضای جامعه متمایز كنند. با مراجعه به بررسی گارتمن 
)2004(، منطق متمایزساز اتومبیل به این اشاره دارد كه پاره طبقه های فرادست اجتماعی با 
توجه به موقعیت اجتماعی و حجم كلی سرمایه اقتصادی، با انتخاب اتومبیل لوكس و اولویت 

دادن به فرم زیبایی شناسانة آن بر كاركردش، در جهت تمایز و فاصله اجتماعی شان استفاده 
تولید  اتومبیل  انتخاب  با  كم،  اقتصادی  سرمایه  برمبنای  فرودست  پاره طبقه های  و  می كنند؛ 
انبوه و اولویت دادن بر كاركرد و بی توجهی به فرم زیبایی شناسانة آن، صرفًا در پی برآوردن 

ضرورت اجتماعی هستند و تمایز اجتماعی ای را خواستار نیستند.
نیز موقعیت  پاره طبقه های فرادست فرهنگی  اقتصادی،  پاره طبقه های فرادست  عالوه بر 
بررسی  مبنا عامل  این  بر  اشغال می كنند.  اجتماعی  را در فضای  به خود  اجتماعی مختص 
شدة دیگر، سرمایة فرهنگی است كه میزان اثرگذاری آن بر اتومبیل و تمایز اجتماعی نشان 
داده شد. گفته شد كه سرمایه فرهنگی دارای سه وضعیت است؛ تجسم یافته، عینیت یافته و 
نهادی. سرمایة فرهنگی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از كاالهای فرهنگی است و این 
سرمایه فرهنگی از طریق شرایطی كه افراد در آن بالیده اند و یا آموزش رسمی ای كه دیده اند 
شكل می گیرد. پاره طبقه های فرادست از طریق سرمایه فرهنگی به بازتولید خود می پردازند. 
در این جا نیز یافته ها با فرضیات بوردیو )1393، 1986(، گارتمن )2004( و پژوهش هلت1 
(1997( همسو بود؛ لذا كاماًل تأییدكنندة چارچوب نظری تحقیق حاضر است. با توجه به 

نتایج به دست آمده شاهد رابطة معناداری میان سرمایه فرهنگی و انتخاب اتومبیل لوكس و 
تولید انبوه و تمایز اجتماعی هستیم. سرمایه فرهنگی به واسطة مصرف، از طریق زیبایی شناسی 
ناب و سبكهای كنش متقابلی ابراز می شود كه مختص نخبگان فرهنگی است. با توجه به 
نتایج تحقیق، از یك سو پاره طبقه های فرادست كه حجم عمده ای از سرمایه فرهنگی را در 
نیازشان در پی تمایز، تشخص و رسمیت بخشیدن  از  اختیار دارند به واسطة فاصله گذاری 

1. Holt
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سلیقه شان هستند؛ كه با انتخاب اتومبیلهایی كه فرم زیبای آنها بر كاركرد مادی شان برتری 
دارد هویت ممتازشان را ابراز می دارند. از سوی دیگر، پاره طبقه های فرودست صرفًا برای 
میان  در  هستند.  متمركز  انبوه  تولید  مصرفی  اتومبیلهای  بر  لذت،  و  فوری  مادی  نیازهای 

پاره طبقات پایین فقدان سرمایه فرهنگی عاملی است كه آنها را به طور مداوم مشغول به فراهم 
آوردن ضرورتهای مادی می كند.

نظر  به  ضروری  نكته  این  توضیح  فرضیات،  بررسی  بخش  در  تحقیق  یافته های  بنابه 
می رسد كه افراد دارای خودروهای لوكس، ضرورتًا از لحاظ اقتصادی در وضعیت به مراتب 
عبارتی  به  است.  كرده  متمایز  را  آنها  تا حدودی  این وضعیت  و  هستند  برخوردار  بهتری 
دیگر افراد این گروه به واسطه برخورداری از سرمایه اقتصادی خود را از دیگر افراد جامعه 
متمایز می كنند، در حالی كه در بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی، قضیه 
معكوس خواهد شد و این بار گروه پایین دست )دارندگان اتومبیلهای تولید انبوه( است كه 
سرمایه فرهنگی را ابزاری برای متمایزكردن خود به كار می گیرد. طبق نتایج آزمون همبستگی 
این نكته به خوبی نمایان می شود كه سرمایه فرهنگی افراد طبقه باال رابطه معناداری با تمایز 
اجتماعی آنها نشان نمی دهد، درحالیكه این همبستگی در افراد طبقه پایین هرچند ضعیف، 

اما معنادار است. 
به طور خالصه، در این جا، نتایج نشان می دهد كه دسترسی پاره طبقه های فرادست به 
اتومبیلهای لوكس اروند كه حجم كلی ای از سرمایه ها را در اختیار دارند منجر به تمایز اجتماعی 
آنها می شود؛ این گروه ها به واسطة مفهوم سلیقه )در اینجا اتومبیل لوكس( ترجیحات شان را 
مورد  را  سلیقه هایشان  كه  دارند  را  توانایی  این  فرادست  پاره طبقه های  لذا،  می كنند.  متمایز 
ارزشمند و چه چیزی بی  تعیین كنند چه چیزی  كنند و  پاره طبقه ها  پسند دیگر طبقات و 
ارزش تلقی می گردد. آنها با مشروعیت بخشیدن به آن سرمایه فرهنگی ای كه در اختیار دارند 
كه در دانشها و مهارتهای خاص آنها تجلی می یابد، در واقع منزلت و شأن خود را تحكیم 



اثر سرمایه های فرهنگی و اقتصادی بر تمایز اجتماعی...

169      

می بخشند و منجر به تمایز و تشخص خود از دیگر طبقات می شوند كه بررسیهای وینینگر 
)2002(، كارلیزل، هنالن و هنا، )2002( و هالت، )1997( این قضیه را تأیید می كند. از طرف 
دیگر پاره طبقه های فرودست به واسطة تركیب سرمایه ها و موقعیت اجتماعی ای كه اشغال 

می كنند، با انتخاب اتومبیل تولید انبوه از روی ضرورت و كاركردی بودن تمایز اجتماعی ای 
كسب نمی كنند. پس با عطف توجه به چارچوب نظری در اینجا می توان این گونه فرض كرد 
كه منطق تمایز بسته به تفاوتهای كیفی واقعی میان كاالها است كه به طور كیفی با موضعهای 
وضعیتی  لوكس  ساخت یافتة  كاالهای  امر  نهایت  در  شده اند؛  نمادگذاری  طبقات  متفاوت 
درحالیكه  می دارد،  معاف  آن  به  عمل  از  را  آن  دارندگان  كه  می كنند  نمادگذاری  سلطه  از 
كاالهای كاركردی به جهت برآوردن ضرورت زندگی، تحت سلطه بودن را به واسطة دیگران 

نمادگذاری می كنند.
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