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 مقدمه
ها از  ي آن هاي زندگی متمایز اعضاي یک جامعه و سعی در توصيف و مقایسهتوجه به سبک

اسان است. امروزه تحقيقات بسياري در رابطه با این موضوع در سراسر شن هاي مهم جامعهدغدغه

شناسان موضوع سبک زندگی را از جهات گوناگون مورد  گيرد. جامعهجوامع جهان صورت می

دهند و از این راه به شناخت بهتر فرهنگ جامعه و تمایزات فرهنگی موجود تحليل قرار می

هاي زندگی متمایز موجود در شهر به تحليل سبکیابند. تحقيق حاضر ضمن توجه  دست می

 ها است. یابی به تمایزات جغرافيایی آن تهران، درصدد دست

 بيان مسئله
هاي زندگی موجود، تحقيقات مختلفی ي ایران و شهر تهران، در رابطه با بررسی سبک در جامعه

دگی متمایز هاي زنخواهد ضمن تشخيص طبقات و سبکصورت گرفته است. تحقيق حاضر می

عبارت  ها در مناطق شهري را نيز تشخيص دهد. به موجود در شهر تهران، تمایز جغرافيایی آن

هاي زندگی متمایز ساكنان شهر تهران دیگر تحقيق حاضر خواستار شناسایی و تحليل سبک

هاي  هاي مختلف شهري است. هدف از این تحقيق، بررسی و تحليل سبکباتوجه به شاخص

است كه  هاي مختلف شهريها و شناسایی شاخص آن ي ود در شهر تهران، مقایسهزندگی موج

 كنند.توزیع جغرافيایی سبک هاي زندگی ذكرشده در شهر تهران را مشخص می

 سئواالت تحقيق

هاي زندگی متمایز بندي نمود: سبک گونه صورت توان اینهاي اصلی تحقيق حاضر را میپرسش

هاي زندگی مختلف هاي شهري مربوط به سبکكدامند؟ شاخصامروز ساكنان شهر تهران 

 هاي زندگی متمایز در شهر تهران از چه قرار است؟ توزیع جغرافيایی سبک ي كدامند؟ و نحوه

 اهداف تحقيق
 توان در موارد زیر خالصه كرد:اهداف تحقيق حاضر را می

هاي متمایز هر سبک هاي زندگی متمایز موجود در شهر تهران، تشخيص ویژگیتشخيص سبک

هاي شهري مربوط به هر سبک زندگی در تهران و تشخيص زندگی در تهران، تشخيص شاخص

 مناطق مختلف شهري مربوط به هر سبک زندگی در شهر تهران. 
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 ضرورت تحقيق
-هاي زندگی موجود در شهر تهران یاري میتحقيق حاضر به تشخيص تنوع طبقات و سبک

هاي زندگی متمایز در كدام يق مشخص خواهد كرد كه طبقات و سبکچنين این تحق رساند. هم

منظور وضوح  مناطق جغرافيایی شهر تهران سکونت دارند. درنتيجه انجام چنين تحقيقی به

ي الزم جهت تواند زمينهي اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ضروري است. این تحقيق می نقشه

عنوان مثال، براساس نتایج این تحقيق، مسئولين  د. بهي مناسب شهري را فراهم آورتدوین برنامه

ي توزیع خدمات و امکانات شهري بازنگري كنند. نتایج تحقيق حاضر به شهري باید در نحوه

هاي ي توزیع خدمات و امکانات شهري را با تنوع سبکها یاري خواهد رساند تا نحوه آن

 تناسب سازند. ها م زندگی موجود در تهران و توزیع جغرافيایی آن

 روش تحقيق
 ي در راه پاسخ به پرسش هاي فوق، تحقيق حاضر بااستفاده از روش تحليل نظري، نظریه

كند و براساس  عنوان مبناي نظري این نوشتار انتخاب می یر بوردیو را به شناس معاصر، پی جامعه

افزون بر این، تحقيق  پردازد. ایران و شهر تهران می ي آن به تحليل مفهوم سبک زندگی در جامعه

كند و تناسب بحث از روش اسنادي، روش تاریخی و روش مشاهده استفاده می حاضر به

اساس پس از تعيين  دهد. براینها، اطالعات و آمار موجود تطبيق میمشاهدات خود را با گزارش

مرتب  هاي زندگی ها، سبک ي توزیع مکانی آنطبقات اجتماعی موجود در شهر تهران و نحوه

ي مشاهدات و اسناد و ي بوردیو و برپایهاستفاده از نظریه ها با هاي متمایز آنموجود و ویژگی

ي توزیع جغرافيایی شوند. سپس با استمداد از نحوههاي مختلف تشخيص داده میگزارش

ها، مراكز خرید و... در شهر ها، رستورانهاي مختلف شهري مانند مساجد، كافی شاپشاخص

هاي زندگی موجود هاي زندگی متمایز موجود، توزیع مکانی سبکها با سبک ان و ارتباط آنتهر

 گردد.در شهر تهران مشخص می

 زيربنای نظری 

تازگی برجسته شده است و از كاربرد فراوانی در تحقيقات  هرچند مفهوم سبک زندگی به

 ي ی مورد عالقهاجتماعی برخوردار گشته است، این مفهوم یکی از موضوعات هميشگ



 

 

 

 

 

 1392، شماره دو، پاييز و زمستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   190 

 

 

هاي مختلفی در  ها و ایده شناسان كالسيک و معاصر دیدگاه شناسان بوده است. جامعه جامعه

توان به ماكس وبر، شناسان می ي این جامعهاند. ازجمله رابطه با مفهوم سبک زندگی ابراز كرده

اله از شرح علت محدودیت حجم مق جا به نتونی گيدنز اشاره كرد كه در اینآتورستن وبلن و 

ترین متفکر معاصري باشد كه  یر بوردیو شاخص گردد. اما شاید پیها خودداري می نظریات آن

جا به توضيح مختصر  این نحو تفصيلی به موضوع سبک زندگی پرداخته است. درنتيجه در به

اي عنوان مبن اش، آن را به پردازیم و باتوجه به جامعيت و سودمندي عملی نظریهدیدگاه او می

 گيریم.نظري تحقيق حاضر درنظر می

 مفهوم سبك زندگي در ديدگاه بورديو
 3و سرمایه 2منش ،1محور و با ابداع مفاهيمی چون ميدان شناسی رابطه یر بوردیو با طرح جامعه پی

افکند. بوردیو سرمایه را منبعی ارزشمند و موضوع نزاع اجتماعی  دستگاه نظري خویش را پی می

-2اقتصادي  ي ـ سرمایه1دهد:  نوع سرمایه را تشخيص می 4نحو كلی  ند و بهدادر ميدان می

هاي  (. سرمایه512: 1998نمادین )ترنر  ي ـ سرمایه4 فرهنگی ي ـ سرمایه3اجتماعی  ي سرمایه

هاي اجتماعی براساس  ها هستند و فضاي درونی ميدان ترین سرمایه اقتصادي و فرهنگی مهم

 (.137: 1997)شوارتز  گردد بندي می سيماین دو سرمایه تق ي رابطه

 ي سبک زندگی است كه دربردارنده ي ترین اثر بوردیو درزمينه مهم 4تمایزاز سوي دیگر، 

پيمایشی اجتماعی در این حوزه است. ازنظر او آشنایی با مفهوم سبک زندگی ازطریق بررسی 

افراد توجه دارد و از  5ن وجوديآید. بوردیو به شرای  بنيادی دست می اجتماعی به ي مفهوم طبقه

، 6گوید. این سه بعد عبارتند از: حجم كلی سرمایه بعدي سخن می یک فضاي اجتماعی سه

(. 168: 1390)بوردیو  8)مسير زندگی( و تغيير این دو خصوصيت در طول زمان 7تركيب سرمایه

شوند و باتوجه به یز میها، طبقات باال، ميانه و پایين از هم متمابا درنظرگرفتن تركيب سرمایه

                                                           
1 field 
2 habitus 
3 capital 
4 distinction 
5 fundamental condition of existence 
6 total volume of capital 
7 composition of capital 
8 social trajectory 
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نحو درونی براساس  هاي اقتصادي و فرهنگی، طبقات باال، متوس  و پایين به تفکيک سرمایه

 گردند. طبقات مختلف تقسيم می هاي اقتصادي و فرهنگی به پارهتوزیع نابرابر سرمایه

ین معنی كه به ا ؛اجتماعی در ارتباط با هم قرار دارند ي از دید بوردیو سبک زندگی و طبقه

هاي زندگی مشابهی دارند.  هاي طبقاتی همانندي برخوردارند، سبک افرادي كه از موقعيت

طبقه از  بستگی و پيوند وجود دارد و افراد هم هاي زندگی افراد یک طبقه هم درنتيجه ميان سبک

سوي دیگر پوشاک، غذا، تزیين منزل و... برخوردارند. از  ي ها و ترجيحات مشابهی درزمينه ذائقه

كمک  هاي زندگی، محصوالت سيستماتيک منش هستند كه در رواب  متقابلشان و بهسبک

صورت اجتماعی  شوند و به اي تبدیل می هاي نشانه شوند؛ و به نظام هاي منش درک می شاكله

 (.241)همان:  مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گيرند

ساختاري  1هاي زندگی هومولوژيبکاز نظر بوردیو، ميدان طبقات اجتماعی و فضاي س

هاست. او بر  جا ساختاري از تقابل دارند. منظور بوردیو از هومولوژي ساختاري در این

كند. از دید او  اي ميان دو مفهوم طبقه و سبک زندگی تاكيد می هاي ساختاري و رابطه نگرش

و سبک زندگی و مصرف سازند  هاي ساختاري وجود دارند كه طبقات را از هم متمایز می تقابل

 ها هستند.هاي بيان این تقابل راه

هاي ذكرشده در شرای  طبقاتی، دو نوع منش طبقاتی متمایز و تمایزبخش را ایجاد  تفاوت

این  ي رسانند. درنتيجههاي زندگی متمایز یاري می نحو دیالکتيکی به خلق سبک كنند كه به می

كارگر كه مبتنی بر  ي ایز است از منش طبقهمسل  كه مبتنی بر تم ي تمایزات، منش طبقه

اي دیالکتيکی، دو نوع ذائقه را توليد  یابد. این دو نوع منش در رابطهضرورت است تفکيک می

ترتيب مبتنی بر تجمل و ضرورت هستند. بوردیو این تفاوت را در اختالف فرم و  كنند كه بهمی

دهند، درحالی كه طبقات  تر به فرم اهميت می شنظر او طبقات باال بي نماید. ازمحتوا ردیابی می

كند و طبایع متوس  اشاره می ي چنين بوردیو به طبقه كنند. همتر بر محتوا تاكيد می پایين بيش

متوس  از یک سو  ي كند. اعضاي طبقه منش افراد این طبقه را از نوع تمایل و تظاهر معرفی می

 باال هستند ي سان شدن با طبقه سوي دیگر درطلب همكارگر و از  ي خواستار عدم تشابه با طبقه

 (.247)همان: 

                                                           
1 homology 
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درمجموع از دید بوردیو براي درنظرگرفتن مفهوم سبک زندگی باید حجم و تركيب 

)ورزش، موسيقی، غذا، سياست، زبان،  هاي مختلف هاي منش، ميدان ها، طبع و قریحه سرمایه

 ت.دكوراسيون و...( و سليقه یا ذائقه را درنظرگرف

 

 ها يافته -3

 های زندگي در تهران امروز تمايز سبك -3 -1

 

هاي زندگی مرتب  توان از طبقات اجتماعی مختلف و سبک بوردیو می ي با دقت در نظریه

هایی از  بندي نحوي كه مشاهده شد، ازنظر بوردیو طبقات از یک منظر عينی گروه سخن گفت. به

هایی را اشغال  بيه و یا نزدیک به هم هستند و جایگاهبندي، ش افراد هستند كه ازطریق اولویت

شود، افراد باید به  نحو عينی درنظر گرفته می هاي مشترک كه به كنند، اما جدا از اشغال جایگاهمی

ها و طبقات نيز دست یابند  عنوان عامل تمایز از سایر گروه یک شناخت جمعی از هویت خود به

چنين از یک منش مشترک  ماعی شناخته و پذیرفته شوند و هماجت ي عنوان طبقه تا بتوانند به

بوردیو دیدیم، باید  ي چه در نظریه چنين طبقات اجتماعی را بنا بر آن باشند. هم برخوردار

 ي اقتصادي و سرمایه ي گرفت كه مبتنی بر سرمایه براساس حجم سرمایه و تركيب سرمایه درنظر

وزیع این دو نوع سرمایه در شهر تهران توجه كرد. عبارت دیگر باید به ت فرهنگی است. به

فرهنگی باال،  ي اقتصادي و سرمایه ي باال با برخورداري از سرمایه ي توان طبقه اساس می براین

پایين با  ي اقتصادي و فرهنگی در حد متوس  و طبقه ي متوس  با برخورداري از سرمایه ي طبقه

فرهنگی كم را درنظر گرفت و به تقسيمات  ي مایهاقتصادي و سر ي در اختيار داشتن سرمایه

ي ي ایران با جامعهدرونی هر یک از این طبقات توجه كرد. البته باید توجه داشت كه جامعه

ي ایران ساختاري دارد. از سویی طبقات در جامعه-ي بوردیو تفاوت اجتماعیمورد مطالعه

رو درمورد وجود هویت جمعی طبقاتی  ایناز ،اند درطول تاریخ از دولت مركزي استقالل نداشته

ها و ي ایران تردیدهایی وجود دارد. اگرچه برخی جمعو برخورداري از منش طبقاتی در جامعه

دالیل  ي ایران بهشدنی هستند اما این پدیده در جامعه ها در رابطه با برخی طبقات مشاهدهانجمن

توان به وجود رد. در این زمينه میمختلف اجتماعی، سياسی و فرهنگی چندان عموميت ندا

ي متوس  سنتی، برخی هاي مذهبی در رابطه با طبقههاي صنفی، برخی هياتبرخی گروه
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ي متوس  جدید اشاره نمود. اما هاي فکري در رابطه با طبقههاي داوطلبانه و جمعانجمن

توان زسوي دیگر نمیهایی چندان گسترده نيستند. اها و انجمننحوي كه ذكر شد، چنين جمع به

كار برد.  ایران به ي اي چون فرانسه را عينا درمورد جامعهبندي طبقات در جامعه هاي تقسيممالک

باالي اجتماعی در ایران از ي  ي فرانسه، بخش قابل توجهی از طبقهعنوان مثال برخالف جامعه به

ي ي فرانسه دربرگيرندهمعهي فرهنگی باالیی برخوردار نيستند. این طبقه برخالف جاسرمایه

ي باال طبقه دار و برخوردار از تداوم تاریخی نيست. دربرابر بخش مهمی ازاقشار بورژواي ریشه

ي چنين در تفکيک طبقه دهند. هممندان وابسته، نوكيسه و رانتی تشکيل می در ایران را ثروت

هاي اقتصادي و فرهنگی ع سرمایهي توزیي متوس  باال و پایين با توجه به نحوهمتوس  به طبقه

نظر  وجود به بندي كامال دقيقی انجام داد. بااین توان تقسيممشکالتی وجود دارد و در مواردي نمی

توان با اندكی تسامح طبقات اجتماعی در ایران را براساس تعریف بوردیو و باتوجه رسد میمی

خصوص در شهر تهران(  )به ایران ي توان در جامعه به مدل نظري او مشخص نمود. درنتيجه می

-هاي واردات )شركت هاي خصوصی بزرگ داران، مدیران شركت اقشاري چون كارخانه

باال  ي پزشکان متخصص و برخی هنرمندان را در طبقه ،هاي ساختمانی و...( صادرات، شركت

ن و گروهی دیگر ها، بازاریان، معلمان، روحانيون، كارمندان، نویسندگا جاي داد. اساتيد دانشگاه

متوس  مشخص كرد و اقشاري چون كارگران صنعتی، كارگران  ي از هنرمندان را در طبقه

 ایران ي متوس  جامعه ي چنين در طبقه پایين نسبت داد. هم ي كاران را به طبقه ماهر و خدمت نيمه

 ي  طبقهمتوس  جدید اشاره كرد. اصوال ي متوس  سنتی و طبقه ي )و شهر تهران( باید به طبقه

 ي تر و سرمایه اقتصادي بيش ي )سرمایه توان با جناح مسل  این طبقهمتوس  سنتی را می

 این طبقه ي متوس  جدید را با جناح تحت سلطه ي )بازاریان و...( و طبقه تر( فرهنگی كم

اظر )نویسندگان، اساتيد، معلمان و...( متن تر( فرهنگی بيش ي تر و سرمایه اقتصادي كم ي )سرمایه

توان به توزیع جغرافيایی طبقات مختلف در شهر تهران می ي دانست. افزون بر این درزمينه

توزیع برخورداري  ي اقتصادي و نحوه ي توزیع مسکن در بعد سرمایه ي هایی چون نحوه شاخص

ي عبارت دیگر نحوه فرهنگی توجه نمود. به ي از آموزش عمومی و تخصصی در بعد سرمایه

ي توزیع مکانی طبقات مختلف تواند به تشخيص نحوههاي فوق میشاخص توزیع مکانی

 اجتماعی در شهر تهران یاري رساند.
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توزیع متوس  زیربنا در سطح شهر تهران از الگوي توزیع  ي شاخص مسکن، نحوه ي درزمينه

 ترین ، مناطق جنوب شهر از كم1385ترتيب كه در سال  كند. بدین زیربنا تبعيت می ي سرانه

ویژه  )به درمقابل، مناطق شمالی شهر .مربع( برخوردار هستند متر 70تا  50مساحت زیربنا )بين 

باشند. مناطق شرق و  مربع( را دارا می متر 175تا  130( باالترین سطح زیربنا )بين 3 و 1مناطق 

شوند، از مساحت زیربناي متوس   شهر محسوب می ي غرب شهر كه از مناطق جدید توسعه

این تفاوت نيز عمدتاً از تفاوت در سطح درآمد و توان  هستند. برخوردار مربع( متر 100 د)حدو

: 1391)شهرداري تهران،  یابدشود كه از جنوب به شمال شهر افزایش می مالی خانوارها ناشی می

 شهر تهران(. اطلس كالن

ترین  كند كه بيش مشخص می 1385شاخص آموزش، اطالعات مربوط به سال  ي درزمينه

ها فاقد سواد هستند، در مناطق جنوبی شهر تهران  اعضاي آن ي تعداد خانوارهاي معمولی كه همه

هاي شمالی شهر در حداقل خود  گونه خانوارها در بخش درحالی كه تعداد این ،اند توزیع شده

 .قرار دارد

ي بدون عضو ترین نسبت خانوارها كم 6و  5، 4، 3، 2، 1ترین و مناطق  بيش 16و  10 اطقمن

ترین نسبت خانوارهاي داراي یک عضو باسواد در  باسواد را در اختيار دارند. در عين حال بيش

( تمركز یافته و مناطق واقع در غرب و جنوب غرب شهر 7و  6، 3مناطق ميانی شهر )مناطق 

درحالی  باشند. طی همين سال ترین نسبت را دارا می ( از این نظر پایين22و  21، 19، 18)مناطق 

ها باسوادند در بخشی از مركز  ترین تمركز از نسبت خانوارهایی كه دو نفر از اعضاي آن كه بيش

هایی از مناطق شمالی شهر  شوند، قسمت ( مشاهده می19و  18، 10و جنوب غربی شهر )مناطق 

ین واجد باالتر 1 ي منطقه .ترین ميزان شاخص یادشده برخوردار هستند ( از كم6و  2)مناطق 

واقع در غرب  22و  21ها باسوادند. مناطق  نسبت از خانوارهایی است كه سه تن از اعضاي آن

گونه خانوارها در مناطق  ترین نسبت این دهند. كمتهران نيز از این نظر تمركز باالیی را نشان می

 )همان(. شوند( دیده می11و  10، 7واقع در بخش مركزي شهر )

پراكندگی جغرافيایی جمعيت با تحصيالت ابتدایی و راهنمایی  1385افزون بر این، طی سال 

راهنمایی است. درحالی كه  ي دهد كه جمعيت پایتخت داراي تحصيالت باالتر از دوره نشان می

جنوبی شهر باالترین درصد جمعيت در سطوح تحصيالت ابتدایی و راهنمایی  ي مناطقی از نيمه

 ترین درصد واجد بيش 21و  10(، مناطق 19و  18، 17، 16 ،15اند )مناطق  را در خود جاي داده
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  .دباشن جمعيت داراي سطح تحصيالت متوسطه می

اي متفاوت از موارد  الگوي توزیع فضایی جمعيت با سطح تحصيالت دانشگاهی تا اندازه

با در اختيار داشتن باالترین نسبت جمعيت با سطح  6و  3، 2، 1 مناطق .گفته است پيش

اند. مناطقی از جنوب شهر  گونه اي بارز از سایر مناطق شهر فاصله گرفته عالی، به تحصيالت

 )همان(. ترین نسبت این جمعيت را دارا هستند كم

ي توزیع مکانی طبقات باال، متوس  و پایين و اجزاي توان به تشخيص نحوهاساس می براین

نحوي  ر شهر تهران پرداخت. بهدرونی این طبقات مانند طبقات متوس  جدید و متوس  سنتی د

هاي مختلف اقتصادي و فرهنگی از  ي توزیع مکانی شاخصگردد، براساس نحوه كه مشاهده می

توزیع برخورداري از مسکن و آموزش در مناطق مختلف  ي هاي مربوط به نحوه جمله شاخص

ين در مناطق )شمال و شمال غرب( و طبقات پای باال در مناطق شمالی شهر ي شهر تهران، طبقه

چنين طبقات  )جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب( سکونت دارند. هم جنوبی شهر تهران

اند. براساس تحليل  متوس  در مناطق مركزي، شمال شرقی، شمالی و شمال غربی تهران پراكنده

تر در مناطق مركزي و مركز شرقی  متوس  سنتی بيش ي هاي مختلف، اعضاي طبقه شاخص

هایی با بافت مذهبی و نزدیک به بازار سنتی تهران هستند و  د كه محلهتهران سکونت دارن

هاي شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تهران سکنی متوس  جدید در محله ي اعضاي طبقه

 اند.  گزیده

هاي  توان به تحليل سبک ها از یکدیگر، می پس از تشخيص طبقات اجتماعی و تميز آن

نحوي كه دیدیم، از دید بوردیو سبک زندگی و  ن پرداخت. بهزندگی متمایز ساكنان شهر تهرا

هاي طبقاتی  اجتماعی در ارتباط با هم قرار دارند. به این معنی كه افرادي كه از موقعيت ي طبقه

ي اجتماعی و سبک تر، طبقه بيان دقيق هاي زندگی مشابهی دارند. به همانندي برخوردارند، سبک

هاي طبقاتی  هاي بيان تقابل هاي زندگی و مصرف راه د و سبکزندگی هومولوژي ساختاري دارن

پوشاک، غذا، تزیين  ي ها و ترجيحات مشابهی در زمينه طبقه از ذائقه هستند. درنتيجه افراد هم

هاي زندگی محصول منش هستند و از طبایع منش  منزل و... برخوردارند. از سوي دیگر سبک

والت سيستماتيک منش هستند كه در رواب  متقابلشان هاي زندگی، محصپذیرند. سبک تاثير می

صورت  شوند و به اي تبدیل می هاي نشانه شوند و به نظام هاي منش درک می كمک شاكله و به

 گيرند. اجتماعی مورد ارزیابی و قضاوت قرار می
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ي بوردیو و هاي زندگی در نظریهشده در رابطه با سبک هاي بياناستفاده از شاخص با

-توان به توصيف سبکهاي مختلف می گرفته و با استناد به گزارش مشاهدات صورت ي هبرپای

ایران و شهر تهران پرداخت. اما پيش از آن باید تذكر داد كه  ي هاي زندگی موجود در جامعه

هاي زندگی طبقات مختلف ي بروز سبکوجود دولت متمركز در ایران در بسياري موارد اجازه

هاي ي سبک زندگی در ایران باید به وجود برخی سبکهد. درنتيجه در مطالعهد اجتماعی را نمی

هاي زندگی چنين باید توجه داشت كه اگرچه سبک زندگی پنهان و زیرزمينی نيز توجه نمود. هم

ات در ادامه ذكر خواهند شد( اما وجود این تمایز )و طبقات مختلف اجتماعی از هم متمایزند

هاي زندگی دستی سبک ویزیون و ماهواره در كنار عوامل دیگر به تشابه و یکهایی مانند تلرسانه

عنوان مثال، اكنون افراد بسياري از طبقات مختلف اجتماعی به  اند. به طبقات مختلف دامن زده

ي مصرف چنين در زمينه اي مشغولند. همهاي تلویزیونی یا ماهوارهتماشا و پيگيري سریال

دار در بين طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد اما رواج هاي معنیتفاوتموسيقی، اگرچه برخی 

هاي زندگی در این زمينه كاسته است. افزون نحو قابل توجهی از تمایزات سبک موسيقی پاپ به

نحوي كه ذكر خواهد شد(  )به رغم وجود تمایزات مختلف ي ورزش نيز علیبر این، در زمينه

هاي زندگی مربوط به ليبال، كاراته، جودو و... حداقل در بين سبکهایی مانند فوتبال، واورزش

اند. درنتيجه تمایزات موجود در بين  )سنتی و جدید( و پایين رواج یافته طبقات متوس 

 هاي زندگی طبقات متوس  و پایين در این زمينه تقليل یافته است.  سبک

هاي وسيع با دكوراسيون خانه باال باید به برخورداري از ي در توصيف سبک زندگی طبقه

قيمت و... توجه كرد.  دار و گران قيمت و خارجی، پوشاک مارک هاي گران مجلل، اتومبيل

شده از مواد  خوراک این طبقات معموال از غذاهاي خانگی و سالم تهيه ي چنين در زمينه هم

پردازند. غذا می قيمت به صرف هاي مجلل و گران كنند و یا در رستوران یک استفاده می درجه

هاي سبک زندگی  هاي بدن خاص و متمایز، یکی دیگر از مشخصه ها و مراقبت استفاده از آرایش

گذارند. در  ترین طبایع منش را به نمایش می مسل  است كه براساس نظر بوردیو، ژرف ي طبقه

 تنيس، شناروي،  نفره و غيرگروهی مانند پياده هاي تک ميدان ورزش نيز این طبقات به ورزش

بوردیو  ي گفته مندند كه به یدر، اسکی و... عالقهال)معموال در فضاي خانه(، پرواز با پاراگ

هایی دور از دسترس هستند و از رقابت با دیگران و پذیرش انضباط اجتماعی دور  ورزش

موسيقی نيز اگرچه در كل تمایز چندانی در بين طبقات مختلف به چشم  ي باشند. در زمينه می
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خورد و مصرف موسيقی پاپ در بين اعضاي این طبقه نيز رواج دارد اما برخی از اقشار این نمی

توان  چنين می پردازند. همهاي كالسيک غربی مانند باخ، بتهوون و... می طبقه به مصرف موسيقی

هاي خاص و برخی مراكز خرید جدید، انجام سفرهاي خارج از كشور و به خرید از بوتيک

نگی فراوان اشاره كرد كه بخش مهمی از سبک زندگی مربوط به طبقات باال را مصرف خا

 كند.  مشخص می

هایی هستند كه سبک زندگی این طبقه را  گر منش، سليقه و ذائقه این شاخص ها نشان

هاي اقتصادي رها  بوردیو مبتنی بر تمایز است و از ضرورت ي گفته كنند. منشی كه به مشخص می

مسل  در ارتباط با منش اعضاي این طبقه  ي دیگر، سبک زندگی اعضاي طبقه عبارت است. به

هاي دیگر طبقات اجتماعی است و بر  ها و ذائقه آگاهانه مرجع سليقه نحو نيمه قرار دارد كه به

اعضاي طبقات  ي چنين بنا به تاكيد بوردیو، سليقه ها تاكيد دارد. هم تر از آن تمایز هر چه بيش

تر از  نحوي كه فرم خوراک، پوشاک، دكوراسيون منزل و... مهم عمال تاكيد دارد بهمسل  بر فرم ا

 ها است.  محتواي آن

 ي طبقه نحوي كه ذكر شد، باید به دو خرده در توصيف سبک زندگی طبقات متوس ، به

متوس  سنتی باتوجه به  ي متوس  سنتی و متوس  جدید توجه كرد. سبک زندگی طبقه

هاي  رخورداري از منازل شخصی با متراژ متوس  با دكوراسيون سنتی، اتومبيلهایی چون ب ویژگی

هاي  محدود از آرایش و مراقبت ي معمولی و گاهی ازمدافتاده، پوشاک سنتی و معمولی، استفاده

)مانند چلوكباب،  )آرایش سنتی زنان تنها در درون خانه(، مصرف غذاهاي سنتی ایرانی زیبایی

هاي هاي معمولی، انجام ورزش قيمه و...( در منزل و یا در رستورانسبزي، خورشت  قورمه

گروهی و فردي مانند فوتبال، واليبال، كاراته و...، مصرف موسيقی سنتی ایرانی، گذراندن اوقات 

شکل خرید در بازارهاي سنتی یا دیدوبازدید با خویشان و همسایگان، برخورداري از  فراغت به

شود. سفرهاي ر در مساجد و تکایاي مذهبی و... مشخص میباورهاي قوي مذهبی، حضو

مذهبی و زیارتی و مصرف خانگی اندک نيز بخش دیگري از سبک زندگی مربوط به این طبقه 

 دهد. را نشان می

متوس  جدید از سبک زندگی متمایزي برخوردار است. برخورداري از  ي دربرابر، طبقه

)نسبت به دكوراسيون  ا دكوراسيون جدید و متظاهرانههاي آپارتمانی با متراژ متوس  ب خانه

هاي معمولی و جدید، پوشاک جدید و مد روز )و متظاهرانه نسبت به  باال(، اتومبيل ي طبقه



 

 

 

 

 

 1392، شماره دو، پاييز و زمستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   198 

 

 

هاي زیبایی جدید و متظاهرانه، مصرف  ها و مراقبت باال(، استفاده از آرایش ي پوشاک طبقه

چندان  هاي فردي و گروهی نه قه به ورزشها، عال شاپ فود و استفاده از كافی غذاهاي فست

هاي پاپ، سازي، شنا، فوتبال، واليبال و...(، مصرف موسيقی روي، بدن )مانند پياده قيمت گران

)و در مواردي موسيقی سنتی ایرانی یا موسيقی كالسيک غربی(، مصرف فضاهاي  جاز، رپ

زنی در پاساژها و مراكز  ید و پرسههاي نمایش یا سينماها، خرها، سالنفرهنگی مانند نگارخانه

هاي متنوع، برخورداري از باورهاي مذهبی  ها و كتاب ها، رمانروزنامه ي خرید جدید، مطالعه

اصطالح نواندیشانه یا روي آوردن به ادیان و باورهاي شخصی و...، انجام سفرهاي خارج از  به

ا به شمال كشور( و مصرف خانگی )اكثر كشوري )اكثرا به مناطق نزدیک( و سفرهاي درون كشور

 سازد. هاي سبک زندگی این طبقه را مشخص می فراوان ویژگی

توان با خصوصياتی متناظر دانست كه بوردیو  طبقه را می هاي سبک زندگی این پاره ویژگی

متوس  جدید  ي كند. اعضاي طبقه متوس  ذكر می ي طبقه ي در توصيف منش، سليقه و ذائقه

مسل   ي نوایی با سبک زندگی طبقه ز اعضاي طبقه متوس  سنتی در جهت همتر ا بسيار بيش

بوردیو طبایع منش افراد این طبقه از نوع تمایل و تظاهر است. منش و  ي گفته كنند. به تالش می

باال و امکانات محدود عملی  ي اي كه حاصل تقابل خواست یکی شدن با طبقهسبک زندگی

پوشش،  ي نحوي كه مشاهده شد در طریقه رزو است. این منش بهاجرا درآوردن این آ براي به

آميز و  بها زندگی اضطرا دهد. آن خود را بروز می هاي بدنی، دكوراسيون منزل و... آرایش

آگاهانه در جهت نزدیکی با سبک زندگی  كنند كه حاصل حركت نيمه اي را سپري میبادغدغه

 مسل  است.  ي طبقه

متوس  جدید حاوي تاكيد بر نفس  ي گوید، منش طبقه وردیو مینحوي كه ب چنين، به هم

هاي مربوط به  هاي هنري و سبکتوان در سبک سبک اعمال است و این تاكيد بر سبک را می

 خوراک و پوشاک در زندگی روزمره مشاهده نمود.

-پایين نيز از خصوصيات متمایزي برخوردار است. برخورداري از خانه ي سبک زندگی طبقه

اي با متراژ كم و كوچک با دكوراسيون ساده و بسيار معمولی، عدم استفاده از اتومبيل یا ه

موتورسيکلت، استفاده از پوشاک معمولی و  زقيمت و یا استفاده ا هاي ارزان استفاده از اتومبيل

)مطابق با مد پوشاک چند سال پيش(، آرایش بدنی و مراقبت زیبایی  معموال خارج از مد روز

هاي قبل(، مصرف غذاهاي حجيم، سنگين، مانده و  از مد روز )مطابق با مد آرایش سال خارج
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ها و غذا، دسر و...( و تشریفات و تغذیه در غذاخوري شي)پ گاهی ناسالم، عدم وجود مخلفات

هاي فردي  هاي گروهی و جمعی مانند فوتبال و واليبال و ورزشها، عالقه به ورزشخانهقهوه

اصطالح  هاي پاپ یا سنتی و موسيقی بهاراته، كشتی و...، مصرف موسيقینظير بوكس، ك

)در مواردي قشري( و روي آوردن به تکایاي  ميدانی، برخورداري از باورهاي مذهبی چاله

كشوري و  نرو)ایام محرم و صفر و...(، انجام سفرهاي كوتاه د مذهبی در ایام مذهبی خاص

 اندک. زیارتی درصورت امکان و مصرف خانگی

ها درگير برآوردن  بنا بر تاكيد بوردیو منش اعضاي طبقات پایين مبتنی بر ضرورت است. آن

ها نيز خواهان شباهت با سبک زندگی  خود هستند. آن ي هاي اقتصادي و نيازهاي اوليه ضرورت

هاي اقتصادي توانایی ورود به بازي تمایز را  دليل ضرورت هرچند به ،مسل  هستند ي طبقه

مسل  شباهت  ي ها به سبک زندگی طبقه تدریج و پس از سال ها به رند. سبک زندگی آنندا

تر  مسل  سبک زندگی خود را در جهت تمایز هرچه بيش ي یابد و این درحالی است كه طبقه می

هاي قدیمی  ها به شيوه پوشش، آرایش، تزیين منزل و... آن ي تغيير داده است. درنتيجه شيوه

ها بر محتواي  كند، آن نحوي كه بوردیو مشخص می چنين، به اهت دارد. هممسل  شب ي طبقه

هاي صرف آن  توان در نوع خوراک و مکان كنند. این تاكيد را می اعمال بيش از فرم آن تاكيد می

چنين در این سبک زندگی تفاوت چندانی ميان لباس رو و زیر یا درون و برون  مشاهده كرد. هم

 منزل وجود ندارد. 

ها با  هاي مختلف شهري و ارتباط آن ي توزیع مکانی شاخصبراین، باتوجه به نحوه فزونا

هاي متمایز  ي توزیع مکانی سبکتوان به تحليل نحوه هاي زندگی متمایز موجود، میسبک

ها، بازارها،  ي توزیع مساجد، حسينيهزندگی در شهر تهران پرداخت. در این زمينه باید به نحوه

توجه  هاي تئاتر و...ها، سينماها، سالن ها، آرایشگاه شاپ ها، كافی، پاساژها، رستورانمراكز خرید

هاي تواند ما را در تعيين توزیع مکانی سبکهاي شهري فوق میي توزیع شاخصنمود. نحوه

 زندگی متمایز در تهران یاري كند.

ها و  ب و تعداد تکيهبا 1050 ، تعداد مساجد شهر تهران1389بنا بر آمار مربوط به سال 

آماري شهر تهران( و  ي نامه : سال1391)شهرداري تهران  باب بوده است 292ها  حسينيه

ترین دسترسی به مساجد در نواحی واقع در مركز و مركزي جنوب و شرق شهر تهران و  بيش

: اطلس 1391)شهرداري تهران  است 20و  17، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 4ویژه مناطق  به
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عبارت دیگر شاخص اكثر محالت و مناطق مركزي و جنوب شهر تهران  به شهر تهران(. نكال

هاي شهري توان گفت كه وجود شاخصها و تکایا هستند و بر این اساس می مساجد، حسينيه

ترتيب در نواحی مركزي و  پایين به ي متوس  سنتی و طبقه ي فوق از وجود سبک زندگی طبقه

 كند. وب، جنوب شرقی و جنوب غربی شهر تهران حکایت میمركز شرقی و مناطق جن

اند كه اكثریت مطلق  ثبت رسيده به 1391شاپ در كتاب اول سال  كافی 320چنين تعداد  هم

: 1391)كتاب اول  اند ها در مناطق شمالی، شمال غرب، شمال شرق و مركز تهران واقع شده آن

شاپی  تر كافی نوبی و مركزي شرقی شهر كمشاپ ها(. این درحالی است كه در مناطق ج كافی

ها خانه ها قرار دارند. در قهوهخانه ها، قهوهشاپ خورد. در جنوب تهران دربرابر كافی چشم می به

كلی  تعامالت و سبک خوردن و آشاميدن به ي دهد نحوه نحوي كه بوردیو نيز توضيح می به

جمعی و گروهی  نحو دسته در آن افراد بهها به مردان اختصاص دارد و  متفاوت است. این مکان

ها محل  شاپ زنند درحالی كه كافی كشند و با صداي بلند حرف می خورند یا قليان میغذا می

ها مهم است.  تک در آن حضور دارند و فردیت آن صورت تک تعامل مردان و زنانی است كه به

ار و اجتماعات بزرگی ندارند. فضاي ، استقرها اند كه انسان اي طراحی شده گونه ها به شاپ كافی

نشستن خيلی عجيب و  ي لحاظ معماري، فرم و نحوه ها به ها اكثرا كوچک است و طراحی آن

فودها و  چنين با نگاهی به فهرست فست (. هم286: 1387)آزاد ارمکی  غریب است

ر شهر(، : خدمات د1391)شهرداري تهران  شده در سایت شهرداري تهران هاي ثبت پيتزافروشی

اي در مناطق شمالی، شمال غرب، شمال شرق و  دار و زنجيره نشان و هاي نام فروشی اكثریت اغذیه

ها در جنوب و مركز شرقی تهران نادر فروشی یهذمركزي شهر قرار دارند و تعداد این نوع اغ

فود و پيتزا  هاي فستشاپ و رستوران هاي شهري كافیاست. درنتيجه محل استقرار شاخص

متوس  جدید در مناطق شمالی، شمال شرق  ي وجود سبک زندگی طبقه ي دهنده تواند نشان می

سبک زندگی  ي دهنده ها در جنوب تهران نيز نشانخانه و شمال غرب تهران باشد. وجود قهوه

فود در مناطق مركزي  هاي فستها و رستورانشاپ پایين در این مناطق است. وجود كافی ي طبقه

متوس  جدید  ي هاي دانشجویی و محل كار افراد طبقهها و خوابگاهاند با وجود دانشگاهتونيز می

( نوع غالب 13و  12)مناطق  توجيه شود. این درحالی است كه در مناطق مركزي شرقی تهران

چشم  هاي نادري در این منطقه بهفروشی فود ها از نوع چلوكبابی است و فسترستوران

متوس  سنتی در این  ي تواند استقرار سبک زندگی طبقهشاخص نيز میخورند. وجود این  می
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قيمت و تشریفات فراوان  هاي گراناذهاي مجلل با غچنين وجود رستوران مناطق را تایيد كند. هم

عنوان شاخص شهري وجود سبک زندگی طبقات باال  تواند به در مناطق شمالی شهر تهران نيز می

 شوند. در این مناطق درنظر گرفته

ها در مناطق مركزي  عدد است كه اكتریت آن 62هاي موجود در شهر تهران  تعداد نگارخانه

شهر تهران(. باتوجه به این كه  : اطلس كالن1391)شهرداري تهران  اند و شمالی شهر واقع شده

ز هاي نقاشی طبقات متوس  جدید و بخشی اها و نمایشگاه كنندگان از نگارخانه اكثریت استفاده

تواند از وجود سبک زندگی این طبقات در مناطق فوق باال هستند، این شاخص می ي طبقه

ها در ها و سينماحکایت كند. باید توجه داشت كه وجود مراكزي چون نگارخانه )شمال تهران(

ها و مراكز اشتغال طبقات مختلف از جمله سبب وجود ادارات، دانشگاه مناطق مركزي شهر به

ها به مراكز فرهنگی فوق را تسهيل  س  جدید در مركز شهر است كه دسترسی آنمتو ي طبقه

عدد و  60، 1389 كند. به همين دليل، درحالی كه تعداد كل سينماهاي شهر تهران در سال می

آماري شهر  ي نامه : سال1391)شهرداري تهران  عدد بوده است 111هاي نمایش  تعداد كل سالن

 16و  13، 12، 11، 10، 8، 7خصوص مناطق  مناطق مركزي شهر و به ها در تهران( اكثریت آن

البته طبقات پایين و متوس  سنتی  .شهر تهران( : اطلس كالن1391)شهرداري تهران  اند قرار داشته

تر  مراتب كم متوس  جدید به ي ها از طبقه كنند اما مصرف فرهنگی آن نيز از سينما استفاده می

 است. 

توان براساس  رسد مینظر می توان به توزیع مکانی مراكز خرید توجه نمود. به براین می افزون

اساس، درحالی كه  هاي زندگی متمایز پرداخت. براین سبک ي مکان استقرار این مراكز به مقایسه

ها و برخی پاساژهاي خاص واقع در شمال و شمال غرب باال به خرید از بوتيک ي اعضاي طبقه

)شمال،  تري از پاساژها متوس  جدید به خرید از طيف وسيع ي ، اعضاي طبقهمندند تهران عالقه

 ي پردازند و اعضاي طبقه)شهروند( می اي هاي زنجيره شمال شرق و شمال غرب( و فروشگاه

كنند. )مركز و مركز شرقی( خرید می متوس  سنتی از بازار قدیم شهر و دیگر بازارهاي سنتی

و برخی  )جنوب شهر( هاي مختلفپایين به خرید از مغازه ي طبقهاین درحالی است كه اعضاي 

ترتيب مکان استقرار مراكز  آورند. بدین )قدس، اتکا و...( روي می اي هاي زنجيره از فروشگاه

هاي زندگی مختلف در مناطق ذكرشده باشد.  وجود سبک ي دهنده تواند نشان خرید مختلف می

مركز خرید  4 ي با مطالعه «ایرانی ي زنی و زندگی روزمره پرسه»عنوان تحقيق عباس كاظمی تحت
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)قدس( و گلستان در هروي بر  نصر در گيشا، قائم در تجریش، گلستان در شهرک غرب

زنی در پاساژها تاكيد كرده است. از نظر  ها و پرسه مصارف دیگر پاساژها مانند مصرف فضاي آن

گيري هویت متمایز  شهر، مانع از شکلهاي متنوع از مناطق مختلف او حضور فراگير تيپ

هاي ها با آمدن در پاساژ و استفاده از تيپ ها و جنوب شهري ها، مركزنشين نشين شود. حاشيه می

گيري چيزي  برند و مانع از شکل رفتاري خریداران پاساژ، هویت متمایز پاساژ را از ميان می

(. در 133: 1388)كاظمی  ایز توضيح دهدتم ي مند بود آن را با واژه د كه بوردیو عالقهنشو می

نشينان حداقل در  ها و حاشيهشهري رسد جنوبنظر نمی نقد این دیدگاه باید اشاره كرد كه به

زنی بپردازند. پاساژهایی  )قدس( یا گلستان هروي به پرسه پاساژهایی چون گلستان شهرک غرب

-س  جدید و باال دانست. درنتيجه نمیزنی طبقات متو وآمد و پرسه از این نوع را باید محل رفت

ها اهتمام  موردي هر یک از آن ي توان در مورد پاساژها حکم كلی صادر كرد و باید به مطالعه

مثابه نوعی مصرف زمان، تمایز  زنی طبقات مختلف به كه اگرچه نفس پرسه تر ان كرد. مهم

ساژها و امکان یا عدم امکان خرید هاي كاالها در این پا كشد، اما قيمت بوردیویی را به چالش می

عبارت دیگر، این بحث منافاتی با تمایز سبک  كند. به تمایز بوردیویی را تایيد می و مصرف كاال،

هاي زندگی مختلف ندارد.  قصد خرید توس  سبک خرید و تمایز استفاده از مراكز خرید به

راكز خرید متمایزي خرید هاي متمایزي دارند و از مدرمجموع اعضاي طبقات مختلف سليقه

بوردیو را  ي رسد بتوان نظریهنظر نمی زنی و مصرف فضاي پاساژ نيز به كنند. در مورد پرسهمی

متوس  جدید و  ي زنان اكثر پاساژها را جوانان طبقه غيركاربردي دانست. زیرا اكثریت پرسه

 دهند. باال تشکيل می ي طبقه

هاي شمالی شهر  توجه كرد كه در خيابان شهري ي توان به پدیده براین می افزون

هاي باال كه با اتومبيل ي پوشی از طبقه شدنی است. پسران و دختران جوان شيک مشاهده

 هاي نياوران زنند. نویسنده خود این پدیده را در خيابان ها پرسه می چندصدميليونی در خيابان

شاهده كرده است. این جوانان )شمال غرب تهران( م زمين شهرک غرب )شمال تهران( و ایران

توجه به ترافيک  شوند و بییابی در شهر مشغول می زنی و دوست هدر ساعاتی از شب به پرس

شود:  جا دو گروه اتومبيل مشاهده می زنند. در اینهاي متمادي چرخ می ایجادكرده ساعت

ها  تران جوان بر آنهایی كه دخ لبيها پسران جوان هستند و اتوم ان آننهایی كه سرنشي لبياتوم

سوارند. اگر اتومبيلی دیده شود كه سرنشينان آن تركيبی از دو جنس هستند، مشخص است كه 
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ها نيز حائز اهميت زیادي است.  لبيچنين مدل و قيمت اتوم یابی خارج است. هم از دور دوست

دور شوند، پسران تر وارد  قيمت تر و ارزان هاي معمولی يلبتوانند با اتوم درحالی كه دختران می

ل پسران بيها را سوار شوند. مسلما هرچه مدل و قيمت اتوم لبيترین و جدیدترین اتوم باید شيک

شود. البته دخترانی كه  تر می سوار بيش باالتر باشد، احتمال شنيدن جواب مثبت از دختران اتومبيل

حی باالتر و دور از شوند نيز خود را در سط تر سوار می قيمت تر و گران هاي شيک اتومبيل

كنند. درنهایت اگر سرنشينان دختر و پسر به توافق برسند از دور خارج  دسترس عرضه می

قيمت مناطق شمالی شهر با هم مالقات  هاي گران ها و رستوران شاپ شوند و اكثرا در كافی می

اطق ذكرشده باال در من ي عنوان شاخص وجود سبک زندگی طبقه تواند بهكنند. این پدیده می می

توانند با سوار شدن بر عبارت دیگر تنها طبقات باالي اجتماعی می در نظر گرفته شود. به

ت خود را مصرف كنند و سبک غهاي شبانه اوقات فرازنی قيمت و با پرسه هاي گراناتومبيل

تدریج در حال گسترش است  ذكرشده به ي زندگی متمایز خویش را به رخ بکشند. پدیده

 شود.   آباد یا پاسداران نيز مشاهده می هاي مجاور دیگر مانند سعادتكه در خيابان نحوي به

گشا باشد.  تواند راه هاي مسکونی در شهر تهران میدرنهایت توجه به توزیع جغرافيایی زباله

هاي  هاي مسکونی، زبالهزباله ي توان به چند گروه عمدههاي توليد شده در شهر تهران را میزباله

 1388اسکندري نوده و دیگران ( هاي شهري متفرقه تقسيم كرد هاي درمانی و زباله صنعتی، زباله

:6.) 

توان شاخصی از فرهنگ مصرف كاالهاي مختلف و سبک زندگی هاي مسکونی را میزباله

مقادیر مختلف  ي دهنده توانند نشانهاي مسکونی توليدشده نيز میدانست و مقادیر مختلف زباله

 ي پراكندگی توليد زباله ي هاي زندگی متمایز باشد. با نگاهی به نحوهخانگی سبک مصرف

مسکونی  ي ترین مقادیر زباله شود كه بيشمشخص می 1384 مسکونی در شهر تهران در سال

هاي توليدي مسکونی  ترین مقادیر زباله شوند و كم توليد می 1و  5، 2، 4ترتيب در مناطق  به

=  4 ي توليدي از این قرار است: منطقه ي مقادیر زباله هستند. 11و  16، 9، 22مربوط به مناطق 

= 5 ي (، منطقه599915 )جمعيت=1355749= 2 ي (، منطقه813238 )جمعيت= 2573031

= 22 ي (، منطقه372758 )جمعيت= 960692=  1 ي (، منطقه677569 )جمعيت= 1044853

 159591= 16 ي (، منطقه162158) 54158= 9 ي (، منطقه105661 )جمعيت= 69258

چنين باید توجه داشت  (. هم269376 )جمعيت= 155154= 11 ي ( و منطقه290630 )جمعيت=
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از  11و  16، 9ترین مناطق شهر تهران هستند درحالی كه مناطق  از وسيع 1و  5، 2، 4كه مناطق 

ري از مساحت زیاد از رغم برخوردا نيز علی 22ي تري برخوردارند و منطقه مراتب كم مساحت به

كه از تراكم جمعيت پایينی برخوردار است. است مناطق جدید و درحال ساخت شهر تهران 

تري نسبت به مناطق شمالی شهر تهران  اصوال مناطق جنوبی شهر تهران از تراكم جمعيت بيش

ق نحو كلی ساكنان مناط شهر تهران(. به : اطلس كالن1391)شهرداري تهران  برخوردار است

مسکونی و ساكنان مناطق مركزي و  ي ترین مقدار زباله شمالی، شمال شرق و شمال غرب بيش

(. درنتيجه 9: 1388)اسکندري نوده و دیگران  نمایند ترین مقدار زباله را توليد می جنوبی شهر كم

سبک زندگی طبقات باال و متوس  جدید و  ي جا كه مصرف خانگی فراوان مشخصه از آن

شوند، اندک، ویژگی سبک زندگی طبقات متوس  سنتی و پایين درنظر گرفته می مصرف خانگی

هاي توليدي در مناطق مختلف شهر تهران، مکان استقرار توان باتوجه به مقادیر مختلف زبالهمی

هاي توليدي در مناطق  هاي زندگی متمایز را تشخيص داد. درنتيجه مقادیر فراوان زباله سبک

وجود سبک زندگی طبقات باال و متوس   ي دهنده شمال غرب تهران نشانشمال، شمال شرق و 

 ي دهنده هاي توليدي در مناطق مركزي و جنوبی شهر تهران، نشانجدید و مقادیر اندک زباله

توان چنين می وجود سبک زندگی متمایز طبقات متوس  سنتی و پایين در این مناطق است. هم

اساس باید  ها توجه نمود. براین هاي توليدي به كيفيت آنهگرفتن كميت زبال عالوه بر درنظر

ي توليدي ي خشک و زبالهتر از نوع زباله ي توليدي طبقات باال و متوس  جدید بيشگفت زباله

 ي تر است. تر از نوع زباله طبقات پایين و متوس  سنتی بيش

ها و ن مساجد، حسينيههاي شهري چوتوان باتوجه به توزیع جغرافيایی شاخصدرنتيجه می 

هاي مسکونی و در ها و سينماها، مراكز خرید و زبالهها، نگارخانهها و رستورانشاپ تکایا، كافی

هاي زندگی مختلف  هاي متمایز زندگی، توزیع جغرافيایی سبکها با سبک ارتباط قرار دادن آن

باال در مناطق شمالی  ي هترتيب سبک زندگی مربوط به طبق در شهر تهران را مشخص نمود. بدین

متوس  سنتی در  ي (، سبک زندگی مربوط به طبقه3و  2، 1)مناطق شهري  و شمال غربی تهران

(، سبک زندگی مربوط به 14و  13، 12)مناطق شهري  مركزي و مركز شرقی تهران ي منطقه

، 2، 1)مناطق شهري  متوس  جدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تهران ي طبقه

پایين در مناطق جنوب، جنوب شرقی و  ي ( و سبک زندگی مربوط به طبقه8و  7، 6، 5، 4، 3
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( 22و  21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 10، 9)مناطق شهري  جنوب غربی شهر تهران

 گردند. مشاهده می

 گيری بندی و نتيجه جمع
ئواالت مشخص زیر بوده است: گویی به س نحوي كه بيان شد تحقيق حاضر در پی پاسخ به

هاي شهري مربوط به مند؟ شاخصهاي زندگی متمایز امروز ساكنان شهر تهران كداسبک

هاي زندگی متمایز در شهر  توزیع جغرافيایی سبک ي هاي زندگی مختلف كدامند؟ و نحوه سبک

مختلف و هاي فوق، پس از مرور نظریات گویی به پرسش تهران از چه قرار است؟ در راه پاسخ

هاي مختلف تحقيق از  سبک زندگی، بااستفاده از روش ي یر بوردیو درباره پی ي استفاده از نظریه

جمله روش تحليل نظري و روش مشاهده به تحليل سبک زندگی در شهر تهران پرداخته است. 

هاي اقتصادي و فرهنگی، در شهر تهران امروز، سه  بنابراین نخست باتوجه به توزیع سرمایه

اند و باتوجه به  )سنتی و جدید( و پایين تشخيص داده شده اجتماعی باال، متوس  ي طبقه

توزیع برخورداري  ي اقتصادي و نحوه ي توزیع مسکن در بعد سرمایه ي هایی چون نحوه شاخص

فرهنگی، توزیع جغرافيایی طبقات مختلف در  ي از آموزش عمومی و تخصصی در بعد سرمایه

ه است. سپس بااستفاده از هومولوژي موجود بين طبقات اجتماعی و شهر تهران مشخص شد

هاي پذیر، سبک هاي مختلف مشاهدهبوردیو و باتوجه به شاخص ي هاي زندگی در نظریه سبک

هاي زندگی اساس سبک اند. براین زندگی متمایز مربوط به هر یک از طبقات ذكرشده تعيين گشته

پایين مشخص  ي متوس  جدید و طبقه ي س  سنتی، طبقهمتو ي باال، طبقه ي مربوط به طبقه

ها و تکایا، هاي شهري مختلفی چون مساجد، حسينيه بعد، شاخص ي اند. در مرحله شده

 ي ها، سينماها، مراكز خرید، مقادیر مختلف توليد زباله ها، نگارخانه ها، رستوران شاپ كافی

ي توزیع اند و باتوجه به نحوه ار گرفتههاي زندگی متمایز قرمسکونی و... در رابطه با سبک

هاي هاي ذكرشده در مناطق مختلف شهر تهران، توزیع جغرافيایی سبکجغرافيایی شاخص

باال  ي زندگی مختلف در شهر تهران مشخص شده است. درنتيجه سبک زندگی مربوط به طبقه

زنی با اتومبيل در  هها، پرسقيمت، بوتيک هاي گرانهاي شهري چون رستورانباتوجه به شاخص

)مناطق شهري  مسکونی، در شمال و شمال غرب تهران ي ها و توليد مقادیر فراوان زبالهخيابان

هاي شهري چون  متوس  سنتی باتوجه به شاخص ي (، سبک زندگی مربوط به طبقه3و  2، 1



 

 

 

 

 

 1392، شماره دو، پاييز و زمستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   206 

 

 

مسکونی در  ي بالههاي چلوكبابی و توليد مقادیر اندک زها، تکایا، بازار، رستورانمساجد، حسينيه

متوس   ي (، سبک زندگی مربوط به طبقه14و  13، 12)مناطق شهري  مركز و مركز شرقی تهران

ها، پاساژها و مراكز شاپ فود، كافی هاي فستهاي شهري چون رستورانجدید باتوجه به شاخص

مسکونی در  ي ههاي نمایش و توليد مقادیر فراوان زبالها، سالنها، سينماخرید جدید، نگارخانه

( و سبک زندگی 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)مناطق شهري  شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران

-خانه ها، تکایا، قهوههاي شهري چون مساجد، حسينيهپایين باتوجه به شاخص ي مربوط به طبقه

اطق )من مسکونی در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب تهران ي ها و توليد مقادیر اندک زباله

آیند. درنتيجه تحقيق  چشم می ( به22و  21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 10، 9شهري 

هاي زندگی متمایز موجود در شهر تهران امروز را شناسایی و تحليل كرده است، حاضر سبک

 ي هاي شهري مربوط به هر سبک زندگی را مشخص نموده است و باتوجه به نحوهشاخص

هاي زندگی متمایز در شهر هاي مذكور، توزیع جغرافيایی سبکیی شاخصپراكندگی جغرافيا

 تهران امروز را تعيين نموده است. 

 کتابنامه فارسي 
 ( ،ایران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم 1377آبراهاميان، یرواند ،)

 فتاحی، تهران، نشر نی.

 ( ،زندگی روزمره 1387آزاد ارمکی، تقی ،)( ،مطالعات 1387و كافی شاپ، در كاظمی، عباس ،)

 فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ( ،از 1381اباذري، یوسف و چاوشيان، حسن ،)"رویکردهاي "سبک زندگی"تا  "طبقه اجتماعی

 .27-3، صص 20ماعی، شماره نوین در تحليل جامعه شناختی هویت اجتماعی، در نامه علوم اجت

 ( ،1388اسکندري نوده، محمد و صياد بيدهندي، ليال و كالنتري خليل آباد، حسين و ميره، محمد ،)

هاي مکانی توليد زباله در شهر تهران، در مجله سومين همایش ملی بررسی و تحليل وابستگی

 .371-383مدیریت پسماند، صص

 ( ،نظریه كنش، ت1381بوردیو، پی یر ،).رجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار 

 ( ،تمایز: نقد اجتماعی قضاوت هاي ذوقی، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: 1390بوردیو، پی یر ،)

 نشر ثالث.

 (  ،صورتبندي ميدان توليد ادبی ایران، پایان نامه دكتري جامعه شناسی، 1385پرستش، شهرام ،)

 دانشگاه تهران. 
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  (، دیالکتيک منش و ميدان در نظریه عمل پی یر 1386مرضا و شهرام پرستش، )جمشيدیها، غال

 .30بوردیو، در نامه علوم اجتماعی،تهران ،شماره 

 ( ،مصرف و انتخاب هاي ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه 1381چاوشيان تبریزي، حسن ،)

 دانشگاه تهران. اجتماعی در دوره اخير مدرنيته، پایان نامه دكتري جامعه شناسی،

 ( ،سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه اي در حوزه جامعه شناسی 1388خادميان، طليعه ،)

 فرهنگی و دیباچه اي برسبک زندگی فرهنگی ایرانيان، تهران: موسسه فرهنگی، هنري جهان كتاب. 

 ( ،متوس  (، بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی )طبقه 1382سازگارا، پروین

 جامعه شناسی، دانشگاه تهران. -سنتی و جدید(،  پایان نامه دكتري

 ( ،اطلس كالن شهر تهران، 1391شهرداري تهران ،)http://atlas.tehran.ir 

 ( ،سالنامه آماري شهر تهران، 1391شهرداري تهران ،)http://www.tehran.ir 

 ( ،مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.1382فاضلی، محمد ،) 

 ( ،پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، تهران: انتشارات آشتيان.1388كاظمی، عباس ،) 

 ( ،بخش مربوط به كافی شاپ ها،  1391كتاب اول ،)http://www.avval.ir 

 ( ،زندگی و اندیشه بزرگا1382كوزر، ليوئيس ،) :ن جامعه شناسی، ترجمه محسن ثالثی، تهران

 انتشارات علمی.

 ( ،اندیشه هاي بنيادي در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر 1380كيویستو، پيتر ،)

 نی.

 ( ،طبقه اجتماعی و سبک زندگی، پایان نامه كارشناسی ارشد جامعه شناسی، 1384گوشبر، فرهاد ،)

 دانشگاه تهران.

 (، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران ،نشر نی.1379نتونی، )گيدنز، آ 

 ( ،پيامدهاي مدرنيت، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مركز.1380گيدنز، آنتونی ،) 

 ( ،پی یر بوردیو، ترجمه مهرداد ميردامادي، در: استونر، راب، 1379واكوانت، لوئيک ،)1379 ،

 مهرداد ميردامادي، تهران، نشر آگه.متفکران بزرگ جامعه شناسی ، ترجمه 

 ( ،دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس.1389وبر، ماكس ،) 
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