تمايزات جامعهشناختي و جغرافيايي سبك زندگي در شهر تهران
عبدالحسين كالنتري

مطالعات جامعهشناختی

1

(علميـپژوهشي) 


استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران



دوره،20شمارهدو 187-208:

رضا تسليمی طهرانی
دانشجوي دكتري جامعهشناسی نظري-فرهنگی دانشگاه تهران

دریافت 91/4/2

شاپا 1010-2809
نمايه در ISC

پذیرش 92/9/18

چکيده
مقالهي حاضر درصدد شناسایی ،تحليل و مقایسهي سبکهاي زندگی موجود در شهر
تهران است .همچنين تحقيق حاضر میخواهد باتوجه به شاخصهاي مختلف شهري ،توزیع
جغرافيایی طبقات و سبکهاي زندگی موجود در تهران را مشخص كند .در این راه پس از
مرور نظریات موجود ،نظریهي پییر بوردیو 2بهعنوان مبناي نظري تحقيق حاضر انتخاب
میشود و بااستفاده از روشهاي تحقيق مختلف ،طبقات و سبکهاي زندگی متمایز موجود
در شهر تهران شناسایی و تحليل میگردند .برایناساس سه طبقهي اجتماعی باال ،متوس
(سنتی و جدید) و پایين و سبکهاي زندگی متمایز آنها تشخيص داده میشوند و باتوجه
به نحوهي توزیع مکانی شاخصهاي شهري چون مساجد ،حسينيهها و تکایا ،كافیشاپها،
رستورانها ،نگارخانهها و مراكز خرید و ارتباط آنها با سبکهاي زندگی متمایز موجود،
توزیع جغرافيایی سبکهاي زندگی موجود در شهر تهران تعيين میگردد .درنتيجه سبک
زندگی مربوط به طبقهي باال در شمال و شمال غرب تهران ،سبک زندگی مربوط به طبقهي
متوس

سنتی در مركز و مركز شرقی ،سبک زندگی مربوط به طبقهي متوس

جدید در

شمال ،شرق و غرب تهران و سبک زندگی مربوط به طبقهي پایين در جنوب تهران بهچشم
میآیند.
واژگان کليدی :سبک زندگی ،طبقه اجتماعی ،تمایز ،شاخصهاي شهري ،طبقه متوس
سنتی ،طبقه متوس جدید.

 .1پست الکترونيکی نویسنده راب :

abkalantari@ut.ac.ir
Pierre Bourdieu
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مقدمه
توجه به سبکهاي زندگی متمایز اعضاي یک جامعه و سعی در توصيف و مقایسهي آنها از
دغدغههاي مهم جامعهشناسان است .امروزه تحقيقات بسياري در رابطه با این موضوع در سراسر
جوامع جهان صورت میگيرد .جامعهشناسان موضوع سبک زندگی را از جهات گوناگون مورد
تحليل قرار میدهند و از این راه به شناخت بهتر فرهنگ جامعه و تمایزات فرهنگی موجود
دست مییابند .تحقيق حاضر ضمن توجه به تحليل سبکهاي زندگی متمایز موجود در شهر
تهران ،درصدد دستیابی به تمایزات جغرافيایی آنها است.

بيان مسئله
در جامعهي ایران و شهر تهران ،در رابطه با بررسی سبکهاي زندگی موجود ،تحقيقات مختلفی
صورت گرفته است .تحقيق حاضر میخواهد ضمن تشخيص طبقات و سبکهاي زندگی متمایز
موجود در شهر تهران ،تمایز جغرافيایی آنها در مناطق شهري را نيز تشخيص دهد .بهعبارت
دیگر تحقيق حاضر خواستار شناسایی و تحليل سبکهاي زندگی متمایز ساكنان شهر تهران
باتوجه به شاخصهاي مختلف شهري است .هدف از این تحقيق ،بررسی و تحليل سبکهاي
زندگی موجود در شهر تهران ،مقایسهي آنها و شناسایی شاخصهاي مختلف شهري است كه
توزیع جغرافيایی سبک هاي زندگی ذكرشده در شهر تهران را مشخص میكنند.

سئواالت تحقيق
پرسشهاي اصلی تحقيق حاضر را میتوان اینگونه صورتبندي نمود :سبکهاي زندگی متمایز
امروز ساكنان شهر تهران كدامند؟ شاخصهاي شهري مربوط به سبکهاي زندگی مختلف
كدامند؟ و نحوهي توزیع جغرافيایی سبکهاي زندگی متمایز در شهر تهران از چه قرار است؟

اهداف تحقيق
اهداف تحقيق حاضر را میتوان در موارد زیر خالصه كرد:
تشخيص سبکهاي زندگی متمایز موجود در شهر تهران ،تشخيص ویژگیهاي متمایز هر سبک
زندگی در تهران ،تشخيص شاخصهاي شهري مربوط به هر سبک زندگی در تهران و تشخيص
مناطق مختلف شهري مربوط به هر سبک زندگی در شهر تهران.
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ضرورت تحقيق
تحقيق حاضر به تشخيص تنوع طبقات و سبکهاي زندگی موجود در شهر تهران یاري می-
رساند .همچنين این تحقيق مشخص خواهد كرد كه طبقات و سبکهاي زندگی متمایز در كدام
مناطق جغرافيایی شهر تهران سکونت دارند .درنتيجه انجام چنين تحقيقی بهمنظور وضوح
نقشهي اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ضروري است .این تحقيق میتواند زمينهي الزم جهت
تدوین برنامهي مناسب شهري را فراهم آورد .بهعنوان مثال ،براساس نتایج این تحقيق ،مسئولين
شهري باید در نحوهي توزیع خدمات و امکانات شهري بازنگري كنند .نتایج تحقيق حاضر به
آنها یاري خواهد رساند تا نحوهي توزیع خدمات و امکانات شهري را با تنوع سبکهاي
زندگی موجود در تهران و توزیع جغرافيایی آنها متناسب سازند.

روش تحقيق
در راه پاسخ به پرسش هاي فوق ،تحقيق حاضر بااستفاده از روش تحليل نظري ،نظریهي
جامعهشناس معاصر ،پییر بوردیو را بهعنوان مبناي نظري این نوشتار انتخاب میكند و براساس
آن به تحليل مفهوم سبک زندگی در جامعهي ایران و شهر تهران میپردازد .افزون بر این ،تحقيق
حاضر بهتناسب بحث از روش اسنادي ،روش تاریخی و روش مشاهده استفاده میكند و
مشاهدات خود را با گزارشها ،اطالعات و آمار موجود تطبيق میدهد .برایناساس پس از تعيين
طبقات اجتماعی موجود در شهر تهران و نحوهي توزیع مکانی آنها ،سبکهاي زندگی مرتب
موجود و ویژگیهاي متمایز آنها با استفاده از نظریهي بوردیو و برپایهي مشاهدات و اسناد و
گزارشهاي مختلف تشخيص داده میشوند .سپس با استمداد از نحوهي توزیع جغرافيایی
شاخصهاي مختلف شهري مانند مساجد ،كافی شاپها ،رستورانها ،مراكز خرید و ...در شهر
تهران و ارتباط آنها با سبکهاي زندگی متمایز موجود ،توزیع مکانی سبکهاي زندگی موجود
در شهر تهران مشخص میگردد.

زيربنای نظری
هرچند مفهوم سبک زندگی بهتازگی برجسته شده است و از كاربرد فراوانی در تحقيقات
اجتماعی برخوردار گشته است ،این مفهوم یکی از موضوعات هميشگی مورد عالقهي
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جامعهشناسان بوده است .جامعهشناسان كالسيک و معاصر دیدگاهها و ایدههاي مختلفی در
رابطه با مفهوم سبک زندگی ابراز كردهاند .ازجملهي این جامعهشناسان میتوان به ماكس وبر،
تورستن وبلن و آنتونی گيدنز اشاره كرد كه در اینجا بهعلت محدودیت حجم مقاله از شرح
نظریات آنها خودداري میگردد .اما شاید پییر بوردیو شاخصترین متفکر معاصري باشد كه
بهنحو تفصيلی به موضوع سبک زندگی پرداخته است .درنتيجه دراینجا به توضيح مختصر
دیدگاه او میپردازیم و باتوجه به جامعيت و سودمندي عملی نظریهاش ،آن را بهعنوان مبناي
نظري تحقيق حاضر درنظر میگيریم.

مفهوم سبك زندگي در ديدگاه بورديو
پییر بوردیو با طرح جامعهشناسی رابطهمحور و با ابداع مفاهيمی چون ميدان ،1منش 2و سرمایه

3

دستگاه نظري خویش را پی میافکند .بوردیو سرمایه را منبعی ارزشمند و موضوع نزاع اجتماعی
در ميدان میداند و بهنحو كلی  4نوع سرمایه را تشخيص میدهد1 :ـ سرمایهي اقتصادي -2
سرمایهي اجتماعی 3ـ سرمایهي فرهنگی 4ـ سرمایهي نمادین (ترنر  .)512 :1998سرمایههاي
اقتصادي و فرهنگی مهمترین سرمایهها هستند و فضاي درونی ميدانهاي اجتماعی براساس
رابطهي این دو سرمایه تقسيمبندي میگردد (شوارتز .)137 :1997
از سوي دیگر ،تمایز 4مهمترین اثر بوردیو درزمينهي سبک زندگی است كه دربردارندهي
پيمایشی اجتماعی در این حوزه است .ازنظر او آشنایی با مفهوم سبک زندگی ازطریق بررسی
مفهوم طبقهي اجتماعی بهدست میآید .بوردیو به شرای بنيادین وجودي 5افراد توجه دارد و از
یک فضاي اجتماعی سهبعدي سخن میگوید .این سه بعد عبارتند از :حجم كلی سرمایه،6
تركيب سرمایه 7و تغيير این دو خصوصيت در طول زمان (مسير زندگی)( 8بوردیو .)168 :1390
با درنظرگرفتن تركيب سرمایهها ،طبقات باال ،ميانه و پایين از هم متمایز میشوند و باتوجه به

1

field
habitus
capital
4
distinction
5
fundamental condition of existence
6
total volume of capital
7
composition of capital
8
social trajectory
2
3
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تفکيک سرمایههاي اقتصادي و فرهنگی ،طبقات باال ،متوس

و پایين بهنحو درونی براساس

توزیع نابرابر سرمایههاي اقتصادي و فرهنگی به پارهطبقات مختلف تقسيم میگردند.
از دید بوردیو سبک زندگی و طبقهي اجتماعی در ارتباط با هم قرار دارند؛ به این معنی كه
افرادي كه از موقعيتهاي طبقاتی همانندي برخوردارند ،سبکهاي زندگی مشابهی دارند.
درنتيجه ميان سبکهاي زندگی افراد یک طبقه همبستگی و پيوند وجود دارد و افراد همطبقه از
ذائقهها و ترجيحات مشابهی درزمينهي پوشاک ،غذا ،تزیين منزل و ...برخوردارند .از سوي دیگر
سبکهاي زندگی ،محصوالت سيستماتيک منش هستند كه در رواب

متقابلشان و بهكمک

شاكلههاي منش درک میشوند؛ و به نظامهاي نشانهاي تبدیل میشوند و بهصورت اجتماعی
مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گيرند (همان.)241 :
1

از نظر بوردیو ،ميدان طبقات اجتماعی و فضاي سبکهاي زندگی هومولوژي ساختاري
دارند .منظور بوردیو از هومولوژي ساختاري در اینجا ساختاري از تقابلهاست .او بر
نگرشهاي ساختاري و رابطهاي ميان دو مفهوم طبقه و سبک زندگی تاكيد میكند .از دید او
تقابلهاي ساختاري وجود دارند كه طبقات را از هم متمایز میسازند و سبک زندگی و مصرف
راههاي بيان این تقابلها هستند.
تفاوتهاي ذكرشده در شرای

طبقاتی ،دو نوع منش طبقاتی متمایز و تمایزبخش را ایجاد

میكنند كه بهنحو دیالکتيکی به خلق سبکهاي زندگی متمایز یاري میرسانند .درنتيجهي این
تمایزات ،منش طبقهي مسل

كه مبتنی بر تمایز است از منش طبقهي كارگر كه مبتنی بر

ضرورت است تفکيک مییابد .این دو نوع منش در رابطهاي دیالکتيکی ،دو نوع ذائقه را توليد
میكنند كه بهترتيب مبتنی بر تجمل و ضرورت هستند .بوردیو این تفاوت را در اختالف فرم و
محتوا ردیابی مینماید .از نظر او طبقات باال بيشتر به فرم اهميت میدهند ،درحالی كه طبقات
پایين بيشتر بر محتوا تاكيد میكنند .همچنين بوردیو به طبقهي متوس

اشاره میكند و طبایع

منش افراد این طبقه را از نوع تمایل و تظاهر معرفی میكند .اعضاي طبقهي متوس از یک سو
خواستار عدم تشابه با طبقهي كارگر و از سوي دیگر درطلب همسان شدن با طبقهي باال هستند
(همان.)247 :

homology

1
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درمجموع از دید بوردیو براي درنظرگرفتن مفهوم سبک زندگی باید حجم و تركيب
سرمایهها ،طبع و قریحههاي منش ،ميدانهاي مختلف (ورزش ،موسيقی ،غذا ،سياست ،زبان،
دكوراسيون و )...و سليقه یا ذائقه را درنظرگرفت.
 -3يافتهها
 -3 -1تمايز سبكهای زندگي در تهران امروز
با دقت در نظریهي بوردیو میتوان از طبقات اجتماعی مختلف و سبکهاي زندگی مرتب
سخن گفت .بهنحوي كه مشاهده شد ،ازنظر بوردیو طبقات از یک منظر عينی گروهبنديهایی از
افراد هستند كه ازطریق اولویتبندي ،شبيه و یا نزدیک به هم هستند و جایگاههایی را اشغال
میكنند ،اما جدا از اشغال جایگاههاي مشترک كه بهنحو عينی درنظر گرفته میشود ،افراد باید به
یک شناخت جمعی از هویت خود بهعنوان عامل تمایز از سایر گروهها و طبقات نيز دست یابند
تا بتوانند بهعنوان طبقهي اجتماعی شناخته و پذیرفته شوند و همچنين از یک منش مشترک
برخوردار باشند .همچنين طبقات اجتماعی را بنا بر آنچه در نظریهي بوردیو دیدیم ،باید
براساس حجم سرمایه و تركيب سرمایه درنظر گرفت كه مبتنی بر سرمایهي اقتصادي و سرمایهي
فرهنگی است .بهعبارت دیگر باید به توزیع این دو نوع سرمایه در شهر تهران توجه كرد.
برایناساس میتوان طبقهي باال با برخورداري از سرمایهي اقتصادي و سرمایهي فرهنگی باال،
طبقهي متوس با برخورداري از سرمایهي اقتصادي و فرهنگی در حد متوس و طبقهي پایين با
در اختيار داشتن سرمایهي اقتصادي و سرمایهي فرهنگی كم را درنظر گرفت و به تقسيمات
درونی هر یک از این طبقات توجه كرد .البته باید توجه داشت كه جامعهي ایران با جامعهي
مورد مطالعهي بوردیو تفاوت اجتماعی-ساختاري دارد .از سویی طبقات در جامعهي ایران
درطول تاریخ از دولت مركزي استقالل نداشتهاند ،ازاینرو درمورد وجود هویت جمعی طبقاتی
و برخورداري از منش طبقاتی در جامعهي ایران تردیدهایی وجود دارد .اگرچه برخی جمعها و
انجمنها در رابطه با برخی طبقات مشاهدهشدنی هستند اما این پدیده در جامعهي ایران بهدالیل
مختلف اجتماعی ،سياسی و فرهنگی چندان عموميت ندارد .در این زمينه میتوان به وجود
برخی گروههاي صنفی ،برخی هياتهاي مذهبی در رابطه با طبقهي متوس

سنتی ،برخی
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انجمنهاي داوطلبانه و جمعهاي فکري در رابطه با طبقهي متوس

جدید اشاره نمود .اما

بهنحوي كه ذكر شد ،چنين جمعها و انجمنهایی چندان گسترده نيستند .ازسوي دیگر نمیتوان
مالکهاي تقسيمبندي طبقات در جامعهاي چون فرانسه را عينا درمورد جامعهي ایران بهكار برد.
بهعنوان مثال برخالف جامعهي فرانسه ،بخش قابل توجهی از طبقهي باالي اجتماعی در ایران از
سرمایهي فرهنگی باالیی برخوردار نيستند .این طبقه برخالف جامعهي فرانسه دربرگيرندهي
اقشار بورژواي ریشهدار و برخوردار از تداوم تاریخی نيست .دربرابر بخش مهمی از طبقهي باال
در ایران را ثروتمندان وابسته ،نوكيسه و رانتی تشکيل میدهند .همچنين در تفکيک طبقهي
متوس به طبقهي متوس باال و پایين با توجه به نحوهي توزیع سرمایههاي اقتصادي و فرهنگی
مشکالتی وجود دارد و در مواردي نمیتوان تقسيمبندي كامال دقيقی انجام داد .بااینوجود بهنظر
میرسد میتوان با اندكی تسامح طبقات اجتماعی در ایران را براساس تعریف بوردیو و باتوجه
به مدل نظري او مشخص نمود .درنتيجه میتوان در جامعهي ایران (بهخصوص در شهر تهران)
اقشاري چون كارخانهداران ،مدیران شركتهاي خصوصی بزرگ (شركتهاي واردات-
صادرات ،شركتهاي ساختمانی و ،)...پزشکان متخصص و برخی هنرمندان را در طبقهي باال
جاي داد .اساتيد دانشگاهها ،بازاریان ،معلمان ،روحانيون ،كارمندان ،نویسندگان و گروهی دیگر
از هنرمندان را در طبقهي متوس

مشخص كرد و اقشاري چون كارگران صنعتی ،كارگران

نيمهماهر و خدمتكاران را به طبقهي پایين نسبت داد .همچنين در طبقهي متوس جامعهي ایران
(و شهر تهران) باید به طبقهي متوس سنتی و طبقهي متوس
متوس

سنتی را میتوان با جناح مسل

جدید اشاره كرد .اصوال طبقهي

این طبقه (سرمایهي اقتصادي بيشتر و سرمایهي

فرهنگی كمتر) (بازاریان و )...و طبقهي متوس

جدید را با جناح تحت سلطهي این طبقه

(سرمایهي اقتصادي كمتر و سرمایهي فرهنگی بيشتر) (نویسندگان ،اساتيد ،معلمان و )...متناظر
دانست .افزون بر این درزمينهي توزیع جغرافيایی طبقات مختلف در شهر تهران میتوان به
شاخصهایی چون نحوهي توزیع مسکن در بعد سرمایهي اقتصادي و نحوهي توزیع برخورداري
از آموزش عمومی و تخصصی در بعد سرمایهي فرهنگی توجه نمود .بهعبارت دیگر نحوهي
توزیع مکانی شاخصهاي فوق میتواند به تشخيص نحوهي توزیع مکانی طبقات مختلف
اجتماعی در شهر تهران یاري رساند.
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درزمينهي شاخص مسکن ،نحوهي توزیع متوس زیربنا در سطح شهر تهران از الگوي توزیع
سرانهي زیربنا تبعيت میكند .بدینترتيب كه در سال  ،1385مناطق جنوب شهر از كمترین
مساحت زیربنا (بين  50تا  70متر مربع) برخوردار هستند .درمقابل ،مناطق شمالی شهر (بهویژه
مناطق  1و  )3باالترین سطح زیربنا (بين  130تا  175متر مربع) را دارا میباشند .مناطق شرق و
غرب شهر كه از مناطق جدید توسعهي شهر محسوب میشوند ،از مساحت زیربناي متوس
(حدود  100متر مربع) برخوردار هستند .این تفاوت نيز عمدتاً از تفاوت در سطح درآمد و توان
مالی خانوارها ناشی میشود كه از جنوب به شمال شهر افزایش مییابد (شهرداري تهران:1391 ،
اطلس كالنشهر تهران).
درزمينهي شاخص آموزش ،اطالعات مربوط به سال  1385مشخص میكند كه بيشترین
تعداد خانوارهاي معمولی كه همهي اعضاي آنها فاقد سواد هستند ،در مناطق جنوبی شهر تهران
توزیع شدهاند ،درحالی كه تعداد اینگونه خانوارها در بخشهاي شمالی شهر در حداقل خود
قرار

دارد.

مناطق  10و  16بيشترین و مناطق  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6كمترین نسبت خانوارهاي بدون عضو
باسواد را در اختيار دارند .در عين حال بيشترین نسبت خانوارهاي داراي یک عضو باسواد در
مناطق ميانی شهر (مناطق  6 ،3و  )7تمركز یافته و مناطق واقع در غرب و جنوب غرب شهر
(مناطق  21 ،19 ،18و  )22از این نظر پایينترین نسبت را دارا میباشند .طی همين سال درحالی
كه بيشترین تمركز از نسبت خانوارهایی كه دو نفر از اعضاي آنها باسوادند در بخشی از مركز
و جنوب غربی شهر (مناطق  18 ،10و  )19مشاهده میشوند ،قسمتهایی از مناطق شمالی شهر
(مناطق  2و  )6از كمترین ميزان شاخص یادشده برخوردار هستند .منطقهي  1واجد باالترین
نسبت از خانوارهایی است كه سه تن از اعضاي آنها باسوادند .مناطق  21و  22واقع در غرب
تهران نيز از این نظر تمركز باالیی را نشان میدهند .كمترین نسبت اینگونه خانوارها در مناطق
واقع در بخش مركزي شهر ( 10 ،7و  )11دیده میشوند (همان).
افزون بر این ،طی سال  1385پراكندگی جغرافيایی جمعيت با تحصيالت ابتدایی و راهنمایی
نشان میدهد كه جمعيت پایتخت داراي تحصيالت باالتر از دورهي راهنمایی است .درحالی كه
مناطقی از نيمهي جنوبی شهر باالترین درصد جمعيت در سطوح تحصيالت ابتدایی و راهنمایی
را در خود جاي دادهاند (مناطق  18 ،17 ،16 ،15و  ،)19مناطق  10و  21واجد بيشترین درصد
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جمعيت داراي سطح تحصيالت متوسطه

میباشند .

الگوي توزیع فضایی جمعيت با سطح تحصيالت دانشگاهی تا اندازهاي متفاوت از موارد
پيشگفته است .مناطق  3 ،2 ،1و  6با در اختيار داشتن باالترین نسبت جمعيت با سطح
تحصيالت عالی ،بهگونه اي بارز از سایر مناطق شهر فاصله گرفتهاند .مناطقی از جنوب شهر
كمترین نسبت این جمعيت را دارا هستند (همان).
برایناساس میتوان به تشخيص نحوهي توزیع مکانی طبقات باال ،متوس و پایين و اجزاي
درونی این طبقات مانند طبقات متوس جدید و متوس سنتی در شهر تهران پرداخت .بهنحوي
كه مشاهده میگردد ،براساس نحوهي توزیع مکانی شاخصهاي مختلف اقتصادي و فرهنگی از
جمله شاخصهاي مربوط به نحوهي توزیع برخورداري از مسکن و آموزش در مناطق مختلف
شهر تهران ،طبقهي باال در مناطق شمالی شهر (شمال و شمال غرب) و طبقات پایين در مناطق
جنوبی شهر تهران (جنوب ،جنوب شرق و جنوب غرب) سکونت دارند .همچنين طبقات
متوس در مناطق مركزي ،شمال شرقی ،شمالی و شمال غربی تهران پراكندهاند .براساس تحليل
شاخصهاي مختلف ،اعضاي طبقهي متوس

سنتی بيشتر در مناطق مركزي و مركز شرقی

تهران سکونت دارند كه محله هایی با بافت مذهبی و نزدیک به بازار سنتی تهران هستند و
اعضاي طبقهي متوس

جدید در محلههاي شمالی ،شمال شرقی و شمال غربی تهران سکنی

گزیدهاند.
پس از تشخيص طبقات اجتماعی و تميز آنها از یکدیگر ،میتوان به تحليل سبکهاي
زندگی متمایز ساكنان شهر تهران پرداخت .بهنحوي كه دیدیم ،از دید بوردیو سبک زندگی و
طبقهي اجتماعی در ارتباط با هم قرار دارند .به این معنی كه افرادي كه از موقعيتهاي طبقاتی
همانندي برخوردارند ،سبکهاي زندگی مشابهی دارند .بهبيان دقيقتر ،طبقهي اجتماعی و سبک
زندگی هومولوژي ساختاري دارند و سبکهاي زندگی و مصرف راههاي بيان تقابلهاي طبقاتی
هستند .درنتيجه افراد همطبقه از ذائقهها و ترجيحات مشابهی در زمينهي پوشاک ،غذا ،تزیين
منزل و ...برخوردارند .از سوي دیگر سبکهاي زندگی محصول منش هستند و از طبایع منش
تاثير میپذیرند .سبکهاي زندگی ،محصوالت سيستماتيک منش هستند كه در رواب متقابلشان
و بهكمک شاكلههاي منش درک میشوند و به نظامهاي نشانهاي تبدیل میشوند و بهصورت
اجتماعی مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگيرند.
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با استفاده از شاخصهاي بيانشده در رابطه با سبکهاي زندگی در نظریهي بوردیو و
برپایهي مشاهدات صورتگرفته و با استناد به گزارشهاي مختلف میتوان به توصيف سبک-
هاي زندگی موجود در جامعهي ایران و شهر تهران پرداخت .اما پيش از آن باید تذكر داد كه
وجود دولت متمركز در ایران در بسياري موارد اجازهي بروز سبکهاي زندگی طبقات مختلف
اجتماعی را نمیدهد .درنتيجه در مطالعهي سبک زندگی در ایران باید به وجود برخی سبکهاي
زندگی پنهان و زیرزمينی نيز توجه نمود .همچنين باید توجه داشت كه اگرچه سبکهاي زندگی
طبقات مختلف اجتماعی از هم متمایزند (و این تمایزات در ادامه ذكر خواهند شد) اما وجود
رسانههایی مانند تلویزیون و ماهواره در كنار عوامل دیگر به تشابه و یکدستی سبکهاي زندگی
طبقات مختلف دامن زدهاند .به عنوان مثال ،اكنون افراد بسياري از طبقات مختلف اجتماعی به
تماشا و پيگيري سریالهاي تلویزیونی یا ماهوارهاي مشغولند .همچنين در زمينهي مصرف
موسيقی ،اگرچه برخی تفاوتهاي معنیدار در بين طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد اما رواج
موسيقی پاپ بهنحو قابل توجهی از تمایزات سبکهاي زندگی در این زمينه كاسته است .افزون
بر این ،در زمينهي ورزش نيز علیرغم وجود تمایزات مختلف (بهنحوي كه ذكر خواهد شد)
ورزشهایی مانند فوتبال ،واليبال ،كاراته ،جودو و ...حداقل در بين سبکهاي زندگی مربوط به
طبقات متوس

(سنتی و جدید) و پایين رواج یافتهاند .درنتيجه تمایزات موجود در بين

سبکهاي زندگی طبقات متوس و پایين در این زمينه تقليل یافته است.
در توصيف سبک زندگی طبقهي باال باید به برخورداري از خانههاي وسيع با دكوراسيون
مجلل ،اتومبيلهاي گرانقيمت و خارجی ،پوشاک مارکدار و گرانقيمت و ...توجه كرد.
همچنين در زمينهي خوراک این طبقات معموال از غذاهاي خانگی و سالم تهيهشده از مواد
درجهیک استفاده میكنند و یا در رستورانهاي مجلل و گرانقيمت به صرف غذا میپردازند.
استفاده از آرایشها و مراقبتهاي بدن خاص و متمایز ،یکی دیگر از مشخصههاي سبک زندگی
طبقهي مسل است كه براساس نظر بوردیو ،ژرفترین طبایع منش را به نمایش میگذارند .در
ميدان ورزش نيز این طبقات به ورزشهاي تکنفره و غيرگروهی مانند پيادهروي ،تنيس ،شنا
(معموال در فضاي خانه) ،پرواز با پاراگالیدر ،اسکی و ...عالقهمندند كه بهگفتهي بوردیو
ورزش هایی دور از دسترس هستند و از رقابت با دیگران و پذیرش انضباط اجتماعی دور
میباشند .در زمينهي موسيقی نيز اگرچه در كل تمایز چندانی در بين طبقات مختلف به چشم
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نمی خورد و مصرف موسيقی پاپ در بين اعضاي این طبقه نيز رواج دارد اما برخی از اقشار این
طبقه به مصرف موسيقیهاي كالسيک غربی مانند باخ ،بتهوون و ...میپردازند .همچنين میتوان
به خرید از بوتيکهاي خاص و برخی مراكز خرید جدید ،انجام سفرهاي خارج از كشور و
مصرف خا نگی فراوان اشاره كرد كه بخش مهمی از سبک زندگی مربوط به طبقات باال را
مشخص میكند.
این شاخص ها نشانگر منش ،سليقه و ذائقههایی هستند كه سبک زندگی این طبقه را
مشخص میكنند .منشی كه بهگفتهي بوردیو مبتنی بر تمایز است و از ضرورتهاي اقتصادي رها
است .بهعبارت دیگر ،سبک زندگی اعضاي طبقهي مسل در ارتباط با منش اعضاي این طبقه
قرار دارد كه بهنحو نيمهآگاهانه مرجع سليقهها و ذائقههاي دیگر طبقات اجتماعی است و بر
تمایز هر چه بيشتر از آنها تاكيد دارد .همچنين بنا به تاكيد بوردیو ،سليقهي اعضاي طبقات
مسل بر فرم اعمال تاكيد دارد به نحوي كه فرم خوراک ،پوشاک ،دكوراسيون منزل و ...مهمتر از
محتواي آنها است.
در توصيف سبک زندگی طبقات متوس  ،بهنحوي كه ذكر شد ،باید به دو خردهطبقهي
متوس

سنتی و متوس

جدید توجه كرد .سبک زندگی طبقهي متوس

سنتی باتوجه به

ویژگیهایی چون برخورداري از منازل شخصی با متراژ متوس با دكوراسيون سنتی ،اتومبيلهاي
معمولی و گاهی ازمدافتاده ،پوشاک سنتی و معمولی ،استفادهي محدود از آرایش و مراقبتهاي
زیبایی (آرایش سنتی زنان تنها در درون خانه) ،مصرف غذاهاي سنتی ایرانی (مانند چلوكباب،
قورمهسبزي ،خورشت قيمه و )...در منزل و یا در رستورانهاي معمولی ،انجام ورزشهاي
گروهی و فردي مانند فوتبال ،واليبال ،كاراته و ،...مصرف موسيقی سنتی ایرانی ،گذراندن اوقات
فراغت بهشکل خرید در بازارهاي سنتی یا دیدوبازدید با خویشان و همسایگان ،برخورداري از
باورهاي قوي مذهبی ،حضور در مساجد و تکایاي مذهبی و ...مشخص میشود .سفرهاي
مذهبی و زیارتی و مصرف خانگی اندک نيز بخش دیگري از سبک زندگی مربوط به این طبقه
را نشان میدهد.
دربرابر ،طبقهي متوس

جدید از سبک زندگی متمایزي برخوردار است .برخورداري از

خانههاي آپارتمانی با متراژ متوس

با دكوراسيون جدید و متظاهرانه (نسبت به دكوراسيون

طبقهي باال) ،اتومبيلهاي معمولی و جدید ،پوشاک جدید و مد روز (و متظاهرانه نسبت به
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پوشاک طبقهي باال) ،استفاده از آرایشها و مراقبتهاي زیبایی جدید و متظاهرانه ،مصرف
غذاهاي فستفود و استفاده از كافیشاپها ،عالقه به ورزشهاي فردي و گروهی نهچندان
گرانقيمت (مانند پيادهروي ،بدنسازي ،شنا ،فوتبال ،واليبال و ،)...مصرف موسيقیهاي پاپ،
جاز ،رپ (و در مواردي موسيقی سنتی ایرانی یا موسيقی كالسيک غربی) ،مصرف فضاهاي
فرهنگی مانند نگارخانهها ،سالنهاي نمایش یا سينماها ،خرید و پرسهزنی در پاساژها و مراكز
خرید جدید ،مطالعهي روزنامهها ،رمانها و كتابهاي متنوع ،برخورداري از باورهاي مذهبی
بهاصطالح نواندیشانه یا روي آوردن به ادیان و باورهاي شخصی و ،...انجام سفرهاي خارج از
كشور (اكثرا به مناطق نزدیک) و سفرهاي درونكشوري (اكثرا به شمال كشور) و مصرف خانگی
فراوان ویژگیهاي سبک زندگی این طبقه را مشخص میسازد.
ویژگیهاي سبک زندگی این پارهطبقه را میتوان با خصوصياتی متناظر دانست كه بوردیو
در توصيف منش ،سليقه و ذائقهي طبقهي متوس
بسيار بيشتر از اعضاي طبقه متوس

ذكر میكند .اعضاي طبقهي متوس

جدید

سنتی در جهت همنوایی با سبک زندگی طبقهي مسل

تالش میكنند .بهگفتهي بوردیو طبایع منش افراد این طبقه از نوع تمایل و تظاهر است .منش و
سبک زندگیاي كه حاصل تقابل خواست یکی شدن با طبقهي باال و امکانات محدود عملی
براي بهاجرا درآوردن این آرزو است .این منش بهنحوي كه مشاهده شد در طریقهي پوشش،
آرایشهاي بدنی ،دكوراسيون منزل و ...خود را بروز میدهد .آنها زندگی اضطرابآميز و
بادغدغهاي را سپري میكنند كه حاصل حركت نيمهآگاهانه در جهت نزدیکی با سبک زندگی
طبقهي مسل است.
همچنين ،بهنحوي كه بوردیو میگوید ،منش طبقهي متوس

جدید حاوي تاكيد بر نفس

سبک اعمال است و این تاكيد بر سبک را میتوان در سبکهاي هنري و سبکهاي مربوط به
خوراک و پوشاک در زندگی روزمره مشاهده نمود.
سبک زندگی طبقهي پایين نيز از خصوصيات متمایزي برخوردار است .برخورداري از خانه-
ه اي با متراژ كم و كوچک با دكوراسيون ساده و بسيار معمولی ،عدم استفاده از اتومبيل یا
استفاده از اتومبيلهاي ارزانقيمت و یا استفاده از موتورسيکلت ،استفاده از پوشاک معمولی و
معموال خارج از مد روز (مطابق با مد پوشاک چند سال پيش) ،آرایش بدنی و مراقبت زیبایی
خارج از مد روز (مطابق با مد آرایش سالهاي قبل) ،مصرف غذاهاي حجيم ،سنگين ،مانده و
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گاهی ناسالم ،عدم وجود مخلفات (پيشغذا ،دسر و )...و تشریفات و تغذیه در غذاخوريها و
قهوهخانهها ،عالقه به ورزشهاي گروهی و جمعی مانند فوتبال و واليبال و ورزشهاي فردي
نظير بوكس ،كاراته ،كشتی و ،...مصرف موسيقیهاي پاپ یا سنتی و موسيقی بهاصطالح
چالهميدانی ،برخورداري از باورهاي مذهبی (در مواردي قشري) و روي آوردن به تکایاي
مذهبی در ایام مذهبی خاص (ایام محرم و صفر و ،)...انجام سفرهاي كوتاه درونكشوري و
زیارتی درصورت امکان و مصرف خانگی اندک.
بنا بر تاكيد بوردیو منش اعضاي طبقات پایين مبتنی بر ضرورت است .آنها درگير برآوردن
ضرورتهاي اقتصادي و نيازهاي اوليهي خود هستند .آنها نيز خواهان شباهت با سبک زندگی
طبقهي مسل

هستند ،هرچند بهدليل ضرورتهاي اقتصادي توانایی ورود به بازي تمایز را

ندارند .سبک زندگی آنها بهتدریج و پس از سالها به سبک زندگی طبقهي مسل

شباهت

مییابد و این درحالی است كه طبقهي مسل سبک زندگی خود را در جهت تمایز هرچه بيشتر
تغيير داده است .درنتيجه شيوهي پوشش ،آرایش ،تزیين منزل و ...آنها به شيوههاي قدیمی
طبقهي مسل

شباهت دارد .همچنين ،بهنحوي كه بوردیو مشخص میكند ،آنها بر محتواي

اعمال بيش از فرم آن تاكيد میكنند .این تاكيد را میتوان در نوع خوراک و مکانهاي صرف آن
مشاهده كرد .همچنين در این سبک زندگی تفاوت چندانی ميان لباس رو و زیر یا درون و برون
منزل وجود ندارد.
افزونبراین ،باتوجه به نحوهي توزیع مکانی شاخصهاي مختلف شهري و ارتباط آنها با
سبکهاي زندگی متمایز موجود ،میتوان به تحليل نحوهي توزیع مکانی سبکهاي متمایز
زندگی در شهر تهران پرداخت .در این زمينه باید به نحوهي توزیع مساجد ،حسينيهها ،بازارها،
مراكز خرید ،پاساژها ،رستورانها ،كافیشاپها ،آرایشگاهها ،سينماها ،سالنهاي تئاتر و ...توجه
نمود .نحوهي توزیع شاخصهاي شهري فوق میتواند ما را در تعيين توزیع مکانی سبکهاي
زندگی متمایز در تهران یاري كند.
بنا بر آمار مربوط به سال  ،1389تعداد مساجد شهر تهران  1050باب و تعداد تکيهها و
حسينيهها  292باب بوده است (شهرداري تهران  :1391سالنامهي آماري شهر تهران) و
بيش ترین دسترسی به مساجد در نواحی واقع در مركز و مركزي جنوب و شرق شهر تهران و
بهویژه مناطق  17، 14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،4و  20است (شهرداري تهران  :1391اطلس
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كالنشهر تهران) .بهعبارت دیگر شاخص اكثر محالت و مناطق مركزي و جنوب شهر تهران
مساجد ،حسينيهها و تکایا هستند و بر این اساس میتوان گفت كه وجود شاخصهاي شهري
فوق از وجود سبک زندگی طبقهي متوس سنتی و طبقهي پایين بهترتيب در نواحی مركزي و
مركز شرقی و مناطق جنوب ،جنوب شرقی و جنوب غربی شهر تهران حکایت میكند.
همچنين تعداد  320كافیشاپ در كتاب اول سال  1391بهثبت رسيدهاند كه اكثریت مطلق
آنها در مناطق شمالی ،شمال غرب ،شمال شرق و مركز تهران واقع شدهاند (كتاب اول :1391
كافیشاپ ها) .این درحالی است كه در مناطق جنوبی و مركزي شرقی شهر كمتر كافیشاپی
بهچشم میخورد .در جنوب تهران دربرابر كافیشاپها ،قهوهخانهها قرار دارند .در قهوهخانهها
بهنحوي كه بوردیو نيز توضيح میدهد نحوهي تعامالت و سبک خوردن و آشاميدن بهكلی
متفاوت است .این مکانها به مردان اختصاص دارد و در آن افراد بهنحو دستهجمعی و گروهی
غذا میخورند یا قليان میكشند و با صداي بلند حرف میزنند درحالی كه كافیشاپها محل
تعامل مردان و زنانی است كه بهصورت تکتک در آن حضور دارند و فردیت آنها مهم است.
كافیشاپها بهگونهاي طراحی شدهاند كه انسانها ،استقرار و اجتماعات بزرگی ندارند .فضاي
آنها اكثرا كوچک است و طراحیها بهلحاظ معماري ،فرم و نحوهي نشستن خيلی عجيب و
غریب است (آزاد ارمکی  .)286 :1387همچنين با نگاهی به فهرست فستفودها و
پيتزافروشیهاي ثبتشده در سایت شهرداري تهران (شهرداري تهران  :1391خدمات در شهر)،
اكثریت اغذیهفروشیهاي نامونشاندار و زنجيرهاي در مناطق شمالی ،شمال غرب ،شمال شرق و
مركزي شهر قرار دارند و تعداد این نوع اغذیهفروشیها در جنوب و مركز شرقی تهران نادر
است .درنتيجه محل استقرار شاخصهاي شهري كافیشاپ و رستورانهاي فستفود و پيتزا
میتواند نشاندهندهي وجود سبک زندگی طبقهي متوس جدید در مناطق شمالی ،شمال شرق
و شمال غرب تهران باشد .وجود قهوهخانهها در جنوب تهران نيز نشاندهندهي سبک زندگی
طبقهي پایين در این مناطق است .وجود كافیشاپها و رستورانهاي فستفود در مناطق مركزي
نيز میتواند با وجود دانشگاهها و خوابگاههاي دانشجویی و محل كار افراد طبقهي متوس جدید
توجيه شود .این درحالی است كه در مناطق مركزي شرقی تهران (مناطق  12و  )13نوع غالب
رستورانها از نوع چلوكبابی است و فستفود فروشیهاي نادري در این منطقه بهچشم
میخورند .وجود این شاخص نيز میتواند استقرار سبک زندگی طبقهي متوس سنتی در این
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مناطق را تایيد كند .همچنين وجود رستورانهاي مجلل با غذاهاي گرانقيمت و تشریفات فراوان
در مناطق شمالی شهر تهران نيز میتواند بهعنوان شاخص شهري وجود سبک زندگی طبقات باال
در این مناطق درنظر گرفته شوند.
تعداد نگارخانههاي موجود در شهر تهران  62عدد است كه اكتریت آنها در مناطق مركزي
و شمالی شهر واقع شدهاند (شهرداري تهران  :1391اطلس كالنشهر تهران) .باتوجه به این كه
اكثریت استفادهكنندگان از نگارخانهها و نمایشگاههاي نقاشی طبقات متوس جدید و بخشی از
طبقهي باال هستند ،این شاخص میتواند از وجود سبک زندگی این طبقات در مناطق فوق
(شمال تهران) حکایت كند .باید توجه داشت كه وجود مراكزي چون نگارخانهها و سينماها در
مناطق مركزي شهر بهسبب وجود ادارات ،دانشگاهها و مراكز اشتغال طبقات مختلف از جمله
طبقهي متوس

جدید در مركز شهر است كه دسترسی آنها به مراكز فرهنگی فوق را تسهيل

میكند .به همين دليل ،درحالی كه تعداد كل سينماهاي شهر تهران در سال  60 ،1389عدد و
تعداد كل سالنهاي نمایش  111عدد بوده است (شهرداري تهران  :1391سالنامهي آماري شهر
تهران) اكثریت آنها در مناطق مركزي شهر و بهخصوص مناطق  13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7و 16
قرار داشتهاند (شهرداري تهران  :1391اطلس كالنشهر تهران) .البته طبقات پایين و متوس سنتی
نيز از سينما استفاده میكنند اما مصرف فرهنگی آنها از طبقهي متوس

جدید بهمراتب كمتر

است.
افزونبراین میتوان به توزیع مکانی مراكز خرید توجه نمود .بهنظر میرسد میتوان براساس
مکان استقرار این مراكز به مقایسهي سبکهاي زندگی متمایز پرداخت .برایناساس ،درحالی كه
اعضاي طبقهي باال به خرید از بوتيکها و برخی پاساژهاي خاص واقع در شمال و شمال غرب
تهران عالقهمندند ،اعضاي طبقهي متوس جدید به خرید از طيف وسيعتري از پاساژها (شمال،
شمال شرق و شمال غرب) و فروشگاههاي زنجيرهاي (شهروند) میپردازند و اعضاي طبقهي
متوس سنتی از بازار قدیم شهر و دیگر بازارهاي سنتی (مركز و مركز شرقی) خرید میكنند.
این درحالی است كه اعضاي طبقهي پایين به خرید از مغازههاي مختلف (جنوب شهر) و برخی
از فروشگاههاي زنجيرهاي (قدس ،اتکا و )...روي میآورند .بدینترتيب مکان استقرار مراكز
خرید مختلف میتواند نشاندهندهي وجود سبکهاي زندگی مختلف در مناطق ذكرشده باشد.
تحقيق عباس كاظمی تحتعنوان«پرسهزنی و زندگی روزمرهي ایرانی» با مطالعهي  4مركز خرید
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نصر در گيشا ،قائم در تجریش ،گلستان در شهرک غرب (قدس) و گلستان در هروي بر
مصارف دیگر پاساژها مانند مصرف فضاي آنها و پرسهزنی در پاساژها تاكيد كرده است .از نظر
او حضور فراگير تيپهاي متنوع از مناطق مختلف شهر ،مانع از شکلگيري هویت متمایز
میشود .حاشيهنشينها ،مركزنشينها و جنوب شهريها با آمدن در پاساژ و استفاده از تيپهاي
رفتاري خریداران پاساژ ،هویت متمایز پاساژ را از ميان میبرند و مانع از شکلگيري چيزي
میشوند كه بوردیو عالقهمند بود آن را با واژهي تمایز توضيح دهد (كاظمی  .)133 :1388در
نقد این دیدگاه باید اشاره كرد كه بهنظر نمیرسد جنوبشهريها و حاشيهنشينان حداقل در
پاساژهایی چون گلستان شهرک غرب (قدس) یا گلستان هروي به پرسهزنی بپردازند .پاساژهایی
از این نوع را باید محل رفتوآمد و پرسهزنی طبقات متوس جدید و باال دانست .درنتيجه نمی-
توان در مورد پاساژها حکم كلی صادر كرد و باید به مطالعهي موردي هر یک از آنها اهتمام
كرد .مهمتر انكه اگرچه نفس پرسهزنی طبقات مختلف بهمثابه نوعی مصرف زمان ،تمایز
بوردیویی را به چالش میكشد ،اما قيمتهاي كاالها در این پاساژها و امکان یا عدم امکان خرید
و مصرف كاال ،تمایز بوردیویی را تایيد میكند .بهعبارت دیگر ،این بحث منافاتی با تمایز سبک
خرید و تمایز استفاده از مراكز خرید بهقصد خرید توس

سبکهاي زندگی مختلف ندارد.

درمجموع اعضاي طبقات مختلف سليقههاي متمایزي دارند و از مراكز خرید متمایزي خرید
میكنند .در مورد پرسهزنی و مصرف فضاي پاساژ نيز بهنظر نمیرسد بتوان نظریهي بوردیو را
غيركاربردي دانست .زیرا اكثریت پرسهزنان اكثر پاساژها را جوانان طبقهي متوس

جدید و

طبقهي باال تشکيل میدهند.
افزونبراین میتوان به پدیدهي شهري توجه كرد كه در خيابانهاي شمالی شهر
مشاهدهشدنی است .پسران و دختران جوان شيکپوشی از طبقهي باال كه با اتومبيلهاي
چندصدميليونی در خيابانها پرسه میزنند .نویسنده خود این پدیده را در خيابانهاي نياوران
(شمال تهران) و ایرانزمين شهرک غرب (شمال غرب تهران) مشاهده كرده است .این جوانان
در ساعاتی از شب به پرسهزنی و دوستیابی در شهر مشغول میشوند و بیتوجه به ترافيک
ایجادكرده ساعتهاي متمادي چرخ میزنند .در اینجا دو گروه اتومبيل مشاهده میشود:
اتومبيلهایی كه سرنشينان آنها پسران جوان هستند و اتومبيلهایی كه دختران جوان بر آنها
سوارند .اگر اتومبيلی دیده شود كه سرنشينان آن تركيبی از دو جنس هستند ،مشخص است كه
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از دور دوستیابی خارج است .همچنين مدل و قيمت اتومبيلها نيز حائز اهميت زیادي است.
درحالی كه دختران میتوانند با اتومبيلهاي معمولیتر و ارزانقيمتتر وارد دور شوند ،پسران
باید شيکترین و جدیدترین اتومبيلها را سوار شوند .مسلما هرچه مدل و قيمت اتومبيل پسران
باالتر باشد ،احتمال شنيدن جواب مثبت از دختران اتومبيلسوار بيشتر میشود .البته دخترانی كه
اتومبيلهاي شيکتر و گرانقيمتتر سوار میشوند نيز خود را در سطحی باالتر و دور از
دسترس عرضه می كنند .درنهایت اگر سرنشينان دختر و پسر به توافق برسند از دور خارج
میشوند و اكثرا در كافیشاپها و رستورانهاي گرانقيمت مناطق شمالی شهر با هم مالقات
میكنند .این پدیده میتواند بهعنوان شاخص وجود سبک زندگی طبقهي باال در مناطق ذكرشده
در نظر گرفته شود .بهعبارت دیگر تنها طبقات باالي اجتماعی میتوانند با سوار شدن بر
اتومبيلهاي گرانقيمت و با پرسهزنیهاي شبانه اوقات فراغت خود را مصرف كنند و سبک
زندگی متمایز خویش را به رخ بکشند .پدیدهي ذكرشده بهتدریج در حال گسترش است
بهنحوي كه در خيابانهاي مجاور دیگر مانند سعادتآباد یا پاسداران نيز مشاهده میشود.
درنهایت توجه به توزیع جغرافيایی زبالههاي مسکونی در شهر تهران میتواند راهگشا باشد.
زبالههاي توليد شده در شهر تهران را میتوان به چند گروه عمدهي زبالههاي مسکونی ،زبالههاي
صنعتی ،زبالههاي درمانی و زبالههاي شهري متفرقه تقسيم كرد )اسکندري نوده و دیگران 1388
.)6:
زبالههاي مسکونی را میتوان شاخصی از فرهنگ مصرف كاالهاي مختلف و سبک زندگی
دانست و مقادیر مختلف زبالههاي مسکونی توليدشده نيز میتوانند نشاندهندهي مقادیر مختلف
مصرف خانگی سبکهاي زندگی متمایز باشد .با نگاهی به نحوهي پراكندگی توليد زبالهي
مسکونی در شهر تهران در سال  1384مشخص میشود كه بيشترین مقادیر زبالهي مسکونی
بهترتيب در مناطق  5 ،2 ،4و  1توليد میشوند و كمترین مقادیر زبالههاي توليدي مسکونی
مربوط به مناطق  16 ،9 ،22و  11هستند .مقادیر زبالهي توليدي از این قرار است :منطقهي = 4
( 2573031جمعيت=  ،)813238منطقهي (1355749 =2جمعيت=  ،)599915منطقهي =5
( 1044853جمعيت=  ،)677569منطقهي ( 960692 = 1جمعيت=  ،)372758منطقهي =22
( 69258جمعيت=  ،)105661منطقهي  ،)162158( 54158 =9منطقهي 159591 =16
(جمعيت=  )290630و منطقهي ( 155154 =11جمعيت=  .)269376همچنين باید توجه داشت
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كه مناطق  5 ،2 ،4و  1از وسيعترین مناطق شهر تهران هستند درحالی كه مناطق  16 ،9و  11از
مساحت بهمراتب كمتري برخوردارند و منطقهي  22نيز علیرغم برخورداري از مساحت زیاد از
مناطق جدید و درحال ساخت شهر تهران است كه از تراكم جمعيت پایينی برخوردار است.
اصوال مناطق جنوبی شهر تهران از تراكم جمعيت بيشتري نسبت به مناطق شمالی شهر تهران
برخوردار است (شهرداري تهران  :1391اطلس كالنشهر تهران) .بهنحو كلی ساكنان مناطق
شمالی ،شمال شرق و شمال غرب بيشترین مقدار زبالهي مسکونی و ساكنان مناطق مركزي و
جنوبی شهر كمترین مقدار زباله را توليد مینمایند (اسکندري نوده و دیگران  .)9 :1388درنتيجه
از آنجا كه مصرف خانگی فراوان مشخصهي سبک زندگی طبقات باال و متوس

جدید و

مصرف خانگی اندک ،ویژگی سبک زندگی طبقات متوس سنتی و پایين درنظر گرفته میشوند،
میتوان باتوجه به مقادیر مختلف زبالههاي توليدي در مناطق مختلف شهر تهران ،مکان استقرار
سبکهاي زندگی متمایز را تشخيص داد .درنتيجه مقادیر فراوان زبالههاي توليدي در مناطق
شمال ،شمال شرق و شمال غرب تهران نشاندهندهي وجود سبک زندگی طبقات باال و متوس
جدید و مقادیر اندک زبالههاي توليدي در مناطق مركزي و جنوبی شهر تهران ،نشاندهندهي
وجود سبک زندگی متمایز طبقات متوس سنتی و پایين در این مناطق است .همچنين میتوان
عالوه بر درنظر گرفتن كميت زبالههاي توليدي به كيفيت آنها توجه نمود .برایناساس باید
گفت زبالهي توليدي طبقات باال و متوس جدید بيشتر از نوع زبالهي خشک و زبالهي توليدي
طبقات پایين و متوس سنتی بيشتر از نوع زبالهي تر است.
درنتيجه میتوان باتوجه به توزیع جغرافيایی شاخصهاي شهري چون مساجد ،حسينيهها و
تکایا ،كافیشاپها و رستورانها ،نگارخانهها و سينماها ،مراكز خرید و زبالههاي مسکونی و در
ارتباط قرار دادن آنها با سبکهاي متمایز زندگی ،توزیع جغرافيایی سبکهاي زندگی مختلف
در شهر تهران را مشخص نمود .بدینترتيب سبک زندگی مربوط به طبقهي باال در مناطق شمالی
و شمال غربی تهران (مناطق شهري  2 ،1و  ،)3سبک زندگی مربوط به طبقهي متوس سنتی در
منطقهي مركزي و مركز شرقی تهران (مناطق شهري  13 ،12و  ،)14سبک زندگی مربوط به
طبقهي متوس جدید در مناطق شمالی ،شمال شرقی و شمال غربی تهران (مناطق شهري ،2 ،1
 7 ،6 ،5 ،4 ،3و  )8و سبک زندگی مربوط به طبقهي پایين در مناطق جنوب ،جنوب شرقی و
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جنوب غربی شهر تهران (مناطق شهري  21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9و )22
مشاهده میگردند.

جمعبندی و نتيجهگيری
بهنحوي كه بيان شد تحقيق حاضر در پی پاسخگویی به سئواالت مشخص زیر بوده است:
سبکهاي زندگی متمایز امروز ساكنان شهر تهران كدامند؟ شاخصهاي شهري مربوط به
سبکهاي زندگی مختلف كدامند؟ و نحوهي توزیع جغرافيایی سبکهاي زندگی متمایز در شهر
تهران از چه قرار است؟ در راه پاسخگویی به پرسشهاي فوق ،پس از مرور نظریات مختلف و
استفاده از نظریهي پییر بوردیو دربارهي سبک زندگی ،بااستفاده از روشهاي مختلف تحقيق از
جمله روش تحليل نظري و روش مشاهده به تحليل سبک زندگی در شهر تهران پرداخته است.
بنابراین نخست باتوجه به توزیع سرمایه هاي اقتصادي و فرهنگی ،در شهر تهران امروز ،سه
طبقهي اجتماعی باال ،متوس

(سنتی و جدید) و پایين تشخيص داده شدهاند و باتوجه به

شاخصهایی چون نحوهي توزیع مسکن در بعد سرمایهي اقتصادي و نحوهي توزیع برخورداري
از آموزش عمومی و تخصصی در بعد سرمایهي فرهنگی ،توزیع جغرافيایی طبقات مختلف در
شهر تهران مشخص شده است .سپس بااستفاده از هومولوژي موجود بين طبقات اجتماعی و
سبکهاي زندگی در نظریهي بوردیو و باتوجه به شاخصهاي مختلف مشاهدهپذیر ،سبکهاي
زندگی متمایز مربوط به هر یک از طبقات ذكرشده تعيين گشتهاند .برایناساس سبکهاي زندگی
مربوط به طبقهي باال ،طبقهي متوس

سنتی ،طبقهي متوس

جدید و طبقهي پایين مشخص

شدهاند .در مرحلهي بعد ،شاخصهاي شهري مختلفی چون مساجد ،حسينيهها و تکایا،
كافیشاپها ،رستورانها ،نگارخانهها ،سينماها ،مراكز خرید ،مقادیر مختلف توليد زبالهي
مسکونی و ...در رابطه با سبکهاي زندگی متمایز قرار گرفتهاند و باتوجه به نحوهي توزیع
جغرافيایی شاخصهاي ذكرشده در مناطق مختلف شهر تهران ،توزیع جغرافيایی سبکهاي
زندگی مختلف در شهر تهران مشخص شده است .درنتيجه سبک زندگی مربوط به طبقهي باال
باتوجه به شاخصهاي شهري چون رستورانهاي گرانقيمت ،بوتيکها ،پرسهزنی با اتومبيل در
خيابانها و توليد مقادیر فراوان زبالهي مسکونی ،در شمال و شمال غرب تهران (مناطق شهري
 2 ،1و  ،)3سبک زندگی مربوط به طبقهي متوس سنتی باتوجه به شاخصهاي شهري چون

 206مطالعات جامعهشناختی دوره  ،20شماره دو ،پاييز و زمستان 1392

مساجد ،حسينيهها ،تکایا ،بازار ،رستورانهاي چلوكبابی و توليد مقادیر اندک زبالهي مسکونی در
مركز و مركز شرقی تهران (مناطق شهري  13 ،12و  ،)14سبک زندگی مربوط به طبقهي متوس
جدید باتوجه به شاخصهاي شهري چون رستورانهاي فستفود ،كافیشاپها ،پاساژها و مراكز
خرید جدید ،نگارخانهها ،سينماها ،سالنهاي نمایش و توليد مقادیر فراوان زبالهي مسکونی در
شمال ،شمال شرق و شمال غرب تهران (مناطق شهري  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  )8و سبک زندگی
مربوط به طبقهي پایين باتوجه به شاخصهاي شهري چون مساجد ،حسينيهها ،تکایا ،قهوهخانه-
ها و توليد مقادیر اندک زبالهي مسکونی در جنوب ،جنوب شرق و جنوب غرب تهران (مناطق
شهري  21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9و  )22بهچشم میآیند .درنتيجه تحقيق
حاضر سبکهاي زندگی متمایز موجود در شهر تهران امروز را شناسایی و تحليل كرده است،
شاخصهاي شهري مربوط به هر سبک زندگی را مشخص نموده است و باتوجه به نحوهي
پراكندگی جغرافيایی شاخصهاي مذكور ،توزیع جغرافيایی سبکهاي زندگی متمایز در شهر
تهران امروز را تعيين نموده است.
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