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چكیده
چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن فرهنگ در جامعة معاصر بی تردید این عرصه را محملی جدی 
برای تولید و بازنمایی شکاف و نابرابری ها ساخته است. تالقی نابرابری ها در دسترسی به سرمایه ها 
با زندگی شهری که موضوع محوری در حوزة مطالعات فرهنگی شهر به شمار می آید، به ندرت 
موضوعی برای مطالعات تجربی نظام مند در ایران بوده است. مطالعة حاضر با اتکا به پیمایشی 
معرف و بزرگ مقیاس در شهر تهران به دنبال نشان دادن توزیع نابرابر سرمایة فرهنگی در تهران و 
سازوکارهایی است که سکنة شهر برای تولید سرمایه ها به کار می بندند. نتایج پژوهش در مجموع 
ضمن ترسیم دورنمایی از نابرابری ها در شاخص های مختلف سرمایة فرهنگی شهری، تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری هم زمان فضا و زندگی شهری را در تولید این سرمایه ها نشان می دهد. نتایج این 
مطالعه با آشکار ساختن برخی کاستی های مربوط به ادبیات موجود سرمایه، مفاهیم و زمینه های 

جدیدی را در فهم نابرابری های اجتماعی در متن جامعه ایران معرفی می کند. 
کلیدواژه: سرمایة فرهنگی شهری، نابرابری های فرهنگی در شهر، تبدیل سرمایه ها، سرمایه های دینی

* مقاله فوق برگرفته از طرح »سنجش سرمایة فرهنگی در شهر تهران« است که با حمایت ادارة کل مطالعات اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران توسط نگارنده و دکتر نعمت ا... فاضلی اجرا شده است. 
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مقدمه
سرمایة فرهنگی به مثابه ذخیره ای از دانش، مهارت ها، صالحیت ها و خالقیت های فرهنگی، 
قلمرو و نیز ابزار مهمی است که از طریق آن تولید، بازنمایی و بازتولید نابرابری های اجتماعی 
شکل می گیرد. اگرچه مفهوم سازی های کالسیک جامعه شناسی از سرمایة فرهنگی بیشترآن را با 
طبقة اجتماعی و سلسله مراتب دسترسی به قدرت پیوند زده اند، بااین حال، این نگاه سلسله مراتبی 
با سؤاالت و مالحظات جدی همراه بوده است. سرمایة  و نخبه گرایانه از سرمایة فرهنگی 
فرهنگی در رویکردهای متأخر فراتر از طبقه، تحصیالت و دانش و سلیقة فردی، با مقوالت و 
سازه های دیگری چون مهارت های خرده فرهنگی )گلدر1 و ثورنتون2، 1997(، جنسیت )مک 
رابی3، 1978(، فرهنگ قومی )ترینکنر4، 2002 و دی ماگیو5 و مختار، 2004(، نژاد )هیگ6، 1998(، 
یافته و  پیوند  )بارکر9، 1387(  زندگی  فینک8، 2000( و جغرافیا و مکان  و  )استارک7  دین 
مفهوم سازی های رقیبی از زمینه ها، آثار و مصرف آن طرح شده است. به همین  سان، در سویة 
سیاستی نیز سرمایة فرهنگی عرصه ای برای تولید اندیشه های رقیب و مداخله های متفاوت بوده 
است که امتداد آن از نگاه های حمایت گرایانه از نخبه گرایی فرهنگی تا رویکرد دمکراتیک در 
توسعه و دسترسی عادالنه و یکسان اقشار مختلف اجتماعی به عرصه های مختلف آن )هنر، 

ادبیات، ورزش و مانند آن( کشیده شده است. 
اگرچه دغدغة سیاست گذاری در خصوص توسعة سرمایة فرهنگی به طور سنتی بیشتر در 
بحث آموزش و پرورش و آموزش عالی تجربه شده است، )مانند سیاست سهمیه بندی کنکور 
در ایران( بااین حال، ظرفیت ها و اهمیت سرمایة  فرهنگی در فضا و فرهنگ شهری نیز سابقه ای 
طوالنی از تأمالت و مداخله های سیاستی را نمایان می  سازد. با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، 
گفتمان رفع تبعیض و بی عدالتی در مناطق محروم شهری در کانون توجه قرار گرفت و بخشی 
از تالش مدیریت شهری تالش برای ایجاد تعادل در زیرساخت های فضایی مولد و مشوق تولید 
سرمایة فرهنگی )مثاًل در هنر و ورزش( بوده است. از سوی دیگر، در گفتمان جدید مدیریت 
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شهری راه حل بخشی از مشکالت و مسائل شهری چون جرم و بزه و ناامنی، ارتقای کیفیت روابط 
همسایگی و اخیراً توجه به مسائل زیست محیطی، در گرو توسعه و تعادل فضایی و منطقه ای 
مؤلفه های مختلف سرمایة فرهنگی دیده می  شود. در این نگاه، تجربة کنارگذاری اجتماعی 
تجربه ای پیچیده و چندوجهی محسوب می  شود که عالوه بر وجوه کالبدی و زیرساختی، به 
دانش، تولید و مصرف فرهنگی نیز ارتباط دارد و ازاین رو، ایجاد عدالت و مهیا کردن فرصت های 
ادغام اجتماعی جز با مهیا کردن مسیر مشارکت در عرصه های مختلف تولید و مصرف فرهنگی 
امکان پذیر نیست. این ضرورت  به ویژه در کانون های کالن شهری که قابلیت های بیشتری برای 

تکاثر سرمایه  ها و شکل گیری میدان های فضایی نابرابری دارند، آشکارتر است.
زندگی شهری بر کیفیت سرمایة فرهنگی تأثیرگذار است و هم زمان از آن تأثیر می  پذیرد. 
زندگی شهری طلب کنندة نگاهی ویژه به سرمایة فرهنگی و جست وجو برای آن است و به همان 
سان انباشت سرمایة فرهنگی ساکنان کالن شهری هیئت ویژه ای به زندگی شهری می  بخشد. 
با مالحظات فوق، تلقی ما از سرمایة فرهنگی تا اندازه ای متفاوت از سنجش آن تنها به عنوان 
متغیری فردی است و در مقابل، آن را سازه ای تلقی می  کنیم که کاماًل با حیات شهری پیوند دارد.
تعامل سرمایه های اقتصادی و فرهنگی و نیز اجتماعی )که به آن می  پردازیم(، درجات متفاوتی 
از رضایت و تعلق شهروندان را به دنبال دارد و بر این اساس می  توان از شکاف های اجتماعی 
شهری در برخورداری از سرمایه ها سخن گفت. علی رغم تالش های مدیریت سیاسی کالن کشور 
و نیز مدیران فرهنگی شهر برای جبران برخی کاستی های فضایی و کالبدی مناطق محروم تر شهری، 
واقعیت نابرابری در شهر، که شکاف های جغرافیایی و فضایی شهری تا اندازة زیادی آن را بازنمایی 
می  کنند، همچنان بخشی از هویت شهری و توصیف کنندة نحوة زیست در آن است. سلیقه ها و 
مصارف فرهنگی با دسترسی به سرمایه ها ارتباط دارد و فرصت ها و جاذبه های فرهنگی شهر در 
مناطق مختلف شهری همچنان به صورت نابرابر توزیع شده است. سرمایة اقتصادی با تفکیک 

طبقات و قشرهای اجتماعی بیشترین ارتباط را با سرمایه  های فرهنگی دارد.
در این مقاله ابتدا گونه شناسی فشرده ای از سرمایه های فرهنگی در تهران، و به دنبال آن تحلیلی 
از شاخص های کلیدی سرمایة فرهنگی شهری، ارتباط آن با دیگر گونه های سرمایه و نقش آنها در 
تولید و یا تداوم نابرابری های اجتماعی ارائه می  شود. بخش پایانی این مقاله نیز به الزامات و آثار 

نظری، عملی و سیاستی )مربوط به مدیریت شهری( به دست آمده از پژوهش می پردازد. 
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پیشینة نظری و تجربی
سنت تحلیل تأثیر سرمایه ها )به ویژه فرهنگی( بر جایگاه و شأن اجتماعی افراد در سه دهة اخیر 
دستمایة مطالعات نظری و تجربی زیادی در کشور های غربی بوده است و اگرچه طبقه اهمیت و 
جایگاه کلیدی ای را که در مفهوم سازی ها و مطالعات تجربی سال های پس از جنگ دوم جهانی 
در این کشورها داشت، تا حدودی از دست داده )به ویژه متأثر از فضای چندفرهنگ گرایی، 
جهانی شدن و رشد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی( و معیار های دیگری برای تمایز و شکاف 
اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. بااین حال، طبقه همچنان واجد اهمیت و متغیری 

محوری در تحلیل نظم فرهنگی و اجتماعی محسوب می  شود. 
توجه به مقولة فرهنگ از چشم انداز جامعه شناسی فرهنگی بوردیویی، این مزیت را به همراه 
دارد که فرهنگ )که آن را نوعی سرمایه و دارایی تلقی می  کند( را اساس شکل گیری روابط 
طبقاتی می  داند. فرهنگ تنها مکملی برای جایگاه طبقاتی نیست، بلکه باید شرحی از نحوة 
شکل گیری موقعیت های طبقاتی و شکل گیری مرزبندی های طبقاتی نیز ارائه کرد و البته این 
مرزها در هم تنیده، لغزان و گاه به سختی قابل بازشناسی هستند. به این ترتیب، شاید برخالف 
موضع بوردیو که عادت واره ها را به مثابه مجموعه واحدی از تمایالت ریشه دار در جایگاه های 
خاص طبقاتی تعریف می  کند، این استدالل را بتوان طرح کرد که عادت واره ها در میدان هایی 
پیچیده و گاه متناقضی شکل می  گیرند که شکل گیری آنها تابع نحوة تعامل طبقه، جنسیت و 

قومیت در فرایند های شکل گیری و اجتماعی شدن افراد است.
بدین ترتیب سرمایة فرهنگی را به مثابه مزیتی که از تصاحب انواع خاصی از منابع فرهنگی 
عاید می شود، منحصراً بر اساس تمایزات اقتصادی و طبقاتی بررسی نخواهیم کرد. رویکرد ما 
در مقابل سعی در تجزیة مفهوم سرمایة فرهنگی دارد و به دنبال آشکار ساختن صورت های 
متنوعی است که منابع فرهنگی بر اساس آن در گونه های مختلف روابط اجتماعی سازمان دهی و 
تجهیز می  شوند. به این ترتیب، اگرچه طبقه و سرمایه های اقتصادی در شکل دهی سلسله مراتب 
ذائقه سهمی مهم دارند، بااین حال با اطمینان می  توان گفت که سهم طبقه همیشه و برای همة 
گروه ها از اهمیت هویت دینی، زبانی، قومیتی و یا جنسیتی بیشتر نیست. عوامل و زمینه های 

فوق با یکدیگر و با طبقه تعامل دارند.
رویکرد کلی بوردیو هنوز می  تواند شرح قدرتمند و تیزبینانه ای از رابطة بین سلیقه ها و 
فعالیت های فرهنگی، نابرابری ها و کنارگذاری های معاصر اجتماعی بدست دهد. بااین حال، 
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اگرچه بوردیو1 تأکید خود را اساساً بر طبقه قرار داد، به نظر می  رسد که توجه بیشتر به تقاطع 
طبقه با ساختار ها و هویت های قومی، زبانی، جنسیتی و به ویژه دینی در متن جامعة ایران بتواند 
دقت و غنای بیشتری برای فهم ارتباط فرهنگ با نیرو های اجتماعی فراهم سازد. اهمیت دین 
در تاریخ و فرهنگ ایران، آثار فراگیر و قدرتمند آن در زندگی روزمرة همة ایرانیان، داللت های 
سیاسی آن و ارتباط ناگسستنی آن با سیاست فرهنگ در ایران و تفکیک بخش های عمده ای از 
رفتارهای فرهنگی به مجاز و غیرمجاز، مشروع و غیرمشروع، دارای پاداش دینی و بدون پاداش 
دینی و یا مستوجب عقوبت دینی، تنها نمونه ای از اهمیت دین در حیات فرهنگی اجتماعی 
ایرانیان و پیچیدگی های فرهنگی ایرانی است. فهم جایگاه طبقاتی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
با توجه به دسترسی به امکانات و فرصت های  در ایران و در این پژوهش در تهران صرفاً 

اقتصادی و نابرابری های اقتصادی امکان پذیر نیست.  
سنت بوردیو در ایران با کمی تأخیر اما به سرعت حوزة مطالعاتی جذابی را برای برخی 
محققان و دانشجویان ایجاد کرده است. طیف متنوع مقاالت و آثار منتشرشده در موضوع 
سرمایة فرهنگی در ایران را عموماً می  توان پاسخگویی به یک مد آکادمیک دانست که در دهة 
گذشته شکل گرفته و هنوز فروکش نکرده و نتایج آن کمتر در متن جامعة ایرانی مفهوم سازی 
شده است. بااین حال، در ارتباط با پژوهش حاضر اطالعات آماری و ثانویه و پژوهش های 
کوچک مقیاس مفیدی در دسترس است که فراتحلیل و یا تحلیل ثانویة آنها می  تواند راهگشا باشد. 
رابطة سرمایة اجتماعی و فرهنگی با مشارکت و شهروندی )ذکایی 1379، ذکایی و روشنفکر، 
1383، شارع پور 1380، شیانی، 1388(، با مصرف و یا ارجحیت های موسیقایی )فاضلی، 1386، 
قاسمی و صمیم 1387، صمیم و فاطمی، 1386؛ کوثری 1387(، با فرهنگ و مدیریت بدن 
)آزاد و چاوشیان، 1381، ذکایی، 1387(، با مصرف رسانه های نو و دیجیتال )دوران، 1385(، 
با موفقیت تحصیلی در مدرسه و دانشگاه )نوغانی، 1389، ذکایی و اسماعیلی، 1390(، با مطالعه 
هنر های  با  کنی، 1386(،  )مهدوی  دینی  با جهت گیری های  )فاضلی، 1390(،  کتابخوانی  و 
تجسمی، آسیب های فردی و اجتماعی و ده ها محور دیگر، موضوع مطالعات متنوعی بوده است 
که اطالعات تجربی مفیدی را در فهم و تفسیر شرایط اجتماعی و فرهنگی ساکنان تهران و 
ذائقه و رفتار های سبک زندگی آنها فراهم می  سازند. بااین حال، این مطالعات کمتر دستمایه ای 
برای تحلیل نظام مند و یکپارچه ای از نابرابری ها در دسترسی و به کارگیری سرمایة فرهنگی و 
1. Bourdieu
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ظرفیت زیست کالن شهری در تولید آن قرار گرفته اند. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن 
بهره گیری از نتایج این مطالعات که با طراحی ها، نمونه ها و جهت گیری ها و سنت های نظری 
متفاوتی انجام شده اند، به دنبال آن است تا ضمن گونه شناسی از الگوهای سلیقه ها و مصارف 
فرهنگی شهروندان تهرانی، عوامل و زمینه های مؤثر بر این انتخاب ها و مرزبندی های فرهنگی 

را شناسایی و آثار آن بر زندگی روزمره آنها را مورد مطالعه قرار دهد.

روش پژوهش
داده های مورد استفاده در این پژوهش از پیمایشی معرف با 1200 نمونه به دست آمده اند. نمونة 
پژوهش به شیوة تصادفی و خوشه ای چندمرحله  ای )با مراجعه به بلوک های شهری( از مناطق 
22گانة شهر تهران و از میان جمعیت پانزده سال به باالی این شهر در سال 1392 انتخاب شده 

است. پرسش نامه ها به شیوة خودتکمیلی پاسخ داده شده اند. 
برای تضمین اعتبار در طراحی پرسش نامه، از شیوه های مختلفی بهره گرفته شده است. در مورد 
سازة مذهبی بودن )تعهد دینی( از مقیاس استانداردشدة شجاعی زند استفاده شده است که وجوه 
کلی سازة دینداری را در فضای فرهنگی جامعة ایران نشان می دهد. برای آشنایی با اولویت ارزشی 
و آشنایی با ارزش های غایی و ابزاری پاسخگویان، از طبقه بندی کالسیک روکیچ1 )1975( که 
ارزش ها را به غایی2 و ابزاری3  تقسیم می کند الهام گرفته شده و برای تناسب آن با شرایط جامعة 
ایرانی تغییراتی در آنها ایجاد شده است. عالوه بر اعتباریابی معیار این سازه، پیش از این محقق در 
سه مطالعة پیمایشی ملی در ایران از این شاخص استفاده کرده و اعتبار آن را تأیید کرده است. در 
مورد دیگر مقیاس ها و شاخص های پرسش نامه که معطوف به سؤاالت رفتاری و پیچیدگی  های 

نظری کمتر هستند، اعتبار محتوا و صوری مبنا قرار گرفته است.
برای رفع نقایص پرسش نامه، اطمینان از دقت سؤاالت و نیز ارزیابی پایایی مقیاس ها، 
در مرحلة پیش آزمون چهل پرسش نامه از پنج نقطة شهر )میدان ولیعصر، فلکة اول صادقیه، 
تجریش، هفت تیر و میدان قزوین( جمع آوری و بررسی شد و گویه هایی که ارتباط ضعیفی با 
گویه های مجموعة خود داشتند حذف و یا جایگزین شدند. جدول شمارة 1، ضرایب آلفای 

به دست آمده برای مجموعه  های مقیاسی پرسش نامه را نشان می  دهد:

1. Rokeach
2. terminal
3. instrumental
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جدول 1. ضرایب آلفای مربوط به مقیاس  های اصلی پژوهش

تعلق به تهرانتعلق محلیامنیت فضاییالتزام دینیسلیقة فرهنگینوع مقیاس

1766108تعداد اقالم سؤال
0.690.820.640.860.61ضریب آلفا

 بر اساس نتایج ضرایب فوق می  توان استدالل کرد که اقالم مرتبط به هر مقیاس در کل 
با آن مرتبط و هم خوان هستند و از اعتبار کافی برای نمایندگی از سازة مفهومی مورد نظر 

برخوردارند.  

یافته ها
گونه های سرمایه های فرهنگی در تهران 

در پژوهش حاضر سرمایة فرهنگی شهری1 به عنوان سازة کالن نظری تحقیق )متغیر وابستة 
تحقیق( در ذیل چند متغیر کالن دیگر مورد پرسش قرار گرفته است که شامل رفتارها و 
و  اولویت ها  بدن،  مدیریت  فرهنگی،  فرهنگی(  )جهت گیری  سلیقة  فراغتی،  ارزش های 
انتخاب های فرهنگی و مصرفی، آشنایی با فرهنگ شهری، تعلق به تهران، و فعالیت فرهنگی 

است. اهم یافته های به دست آمده در هر بخش به شرح زیر است:
الف( ارزش ها و رفتارهای فراغتی 

رفتارها و مصارف فراغتی عموماً مستلزم مشارکت فرهنگی، کسب تجربه ها و یا مهارت هایی 
است که مستقیم و غیرمستقیم ارتقای سرمایة فرهنگی و در حالت مخرب و منفعالنة آن زوال 
سرمایه های فرهنگی را برای افراد در پی دارند. رفتارهای فراغتی شاخصی برای سرمایه ها و 
ارزش های فرهنگی گروه های مختلف اجتماعی است. از سوی دیگر تراکم صنایع و میدان های 
فرهنگی فراغتی در کالن شهرها، که با گسترش رویکرد تجاری به فراغت سرعت یافته است، 
تصویر و اهمیت شهر را به مثابه میدانی برای فراغت برجسته می  سازد. انتظار بر این است 
کالن شهرها در این تدارک پیشگام باشند و این انتظار خود به خود انتظار شهرنشینان از شهرهای 
بزرگ را تعریف می  کند. در پیمایش ارزش ها و نگرش های اجتماعی فرهنگی شهروندان تهرانی 
)گودرزی، 1390(، تهرانی ها محسوس ترین کمبود در محلة خود را امکانات تفریحی عنوان 
کرده اند و بیش از 70 درصد آنها امکانات تفریحی موجود مناطق را ناکافی دانسته اند. یافتة فوق 
1. urban cultural capital
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به وضوح مؤید رواج تصور فراغتی از شهر و نقش زیر ساخت ها و خدمات سرگرم کننده در 
هویت بخشی به آن است.

نتایج برخی پیمایش های اخیر )مانند سازمان ملی جوانان 1386 و شورای فرهنگ عمومی 1390( 
بیانگر فاصلة سرانه های ورزش در کشور با استانداردهای موجود در دیگر کشورهای دنیاست. 
اطالعات پژوهش سعیدی و همکاران )1390(، که بر روی نمونه ای   معرف انجام شده است نیز 
نشان می  دهد که حدود 42 درصد تهرانی ها اصاًل ورزش نمی  کنند، افزایش سن با شتاب زیادی 
میانگین ساعت ورزش را کاهش می  دهد و زنان مدت کمتری را صرف آن می کنند. به همین 
سان، در این مطالعه مهم ترین موانع ورزش در تهران برای مردان به ترتیب کمبود وقت، بیماری، 
تنهایی و امکانات محدود عنوان شده است، درحالی که عالوه بر موانع فوق حساسیت خانواده و 
احساس ناامنی نیز از مالحظات زنان بوده اند. نکتة مهم و امیدوارکننده در این خصوص، تغییر 
این روند در دهة اخیر و افزایش استقبال از ورزش های همگانی و مردم پسند به خصوص در 

شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران است. 
ب( مدیریت بدن

 سویة دیگری که نشان دهندة اهمیت وجه بدنی شدة سرمایة فرهنگی در شهر تهران است 
و تمایز تهران را از میدان های جغرافیایی دیگر نشان می  دهد، مصارف و خدماتی است که 
ساکنان این شهر برای مدیریت بدن خود به آن توجه دارند. نزدیک به نیمی از مردان و حدود 
40 درصد از زنان تهرانی به شکلی به رفتارهای مداخله ای و یا ترمیمی بدنی پرداخته اند که 
عموماً )به ویژه برای زنان( برای دستیابی به تناسب بدنی بوده است. مطابق انتظار، مدیریت 
بدن با سرمایة اقتصادی هم تغییری مستقیمی نشان می  دهد. بااین حال و علی رغم معنادار بودن 
این تفاوت، عادت وارة فرهنگی کالن شهری استفاده از اغلب خدمات مربوط به مدیریت و 
تناسب بدن را برای عموم ساکنان آن جذاب و به شکلی دسترس پذیر ساخته است. صورت 
دیگر توجه به مدیریت بدن مداخله های پزشکی و روان شناختی در جهت احیا و تداوم تعادل 
جسمی و روحی شهروندان است. گسترش کالس ها و استقبال فزاینده از کالس های مربوط 
به تمرکز ذهنی )مراقبه(، یوگا و دیگر فعالیت های معطوف به تعادل جسم و روح که عمومًا 
با نیت دستیابی به آرامش و بازیافت قوای تحلیل رفته و یا آسیب دیده دنبال می  شود، جلوة 
دیگر سرمایه گذاری های بدنی در کالن شهر است. به همین سان، بیشتر ساکنان تهران تجربة 
استفاده از طب جایگزین را داشته اند. استقبال از این صورت ها آشکارا با تحصیالت و مکان 
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زندگی و سرمایة اقتصادی ارتباط دارد و نابرابری های فضایی در دسترسی به خدمات، تمایزات 
ساختاری شهر را همچنان دارای اهمیت می  سازد. بااین حال، انتظار می  رود که فرایند هم شکلی 
در مصرف و جاذبه های مصرف بدنی، به تدریج سهم عوامل فرهنگی را در انتخاب  های مردم 

تهران افزایش دهد.
ج( مقیاس سلیقة )جهت گیری( فرهنگی 

سلیقه های فرهنگی را باید جلوة متعین و بیرونی سرمایه های فرهنگی دانست که تحلیل الگوی 
آنها ایده های مهمی را در خصوص نوع  سرمایة فرهنگی شهرنشینان آشکار می  سازد. در مقیاس 
سلیقة فرهنگی به دنبال ارزیابی و قضاوت ساکنان تهران دربارة مصارف، رفتارها و انتخاب هایی 
بودیم که بالقوه می  توانند میدانی برای تمایزگذاری و برخورداری از سرمایة فرهنگی نمادین 
محسوب شوند. پوشش و لباس، تزیین منزل، رمان، موسیقی، فیلم و سینما، شیوه ها و سنت های 
دینی و غذا، محورهای اصلی مورد پرسش در مقیاس سلیقه بوده اند. اقالم انتخاب شده برای این 
مقیاس امکان تفکیک ارزش ها )یا گرایش های( جهان وطنانه1 را از گرایش های محلی گرایانه تر 
بر روی یک پیوستار فراهم می  سازد. از ویژگی های کالن شهرهای مدرن، رخنة بیشتر و عمیق تر 
فرهنگ جهانی و ارتباط بالقوه ضعیف تر بین محل سکونت و هویت فرهنگی است. نگرش 
جهان وطنانه با فشردگی زمان و مکان و رخنة عناصر جهانی در فرهنگ محلی و البته عناصر 
محلی در فرهنگ جهانی ارتباط دارد. به نظر می  رسد ظرفیت های فرهنگی شهر کنجکاوی 
و میل بیشتری را در بسیاری از ساکنان آن برای فراتر رفتن از چارچوب های مرجع ملی و 
وام گیری عناصر غیرمحلی در زندگی روزمرة خویش بر می  انگیزد. البته این تعلقات جهان وطنانه 
به معنای نادیده گرفتن هویت ملی نیست. پروژة جهان وطنی هم دربرگیرندة پروژه ملی است 

و هم امتداد آن )بک2، 2000: 92(.
نتایج به دست آمده نشان دهندة ذائقه های متعادل و مرسوم پاسخگویان در خصوص عموم 
مؤلفه های مورد پرسش بود. در سطح کلی، میانگین نمرة مقیاس پاسخگویان تقریباً نزدیک به 
نمرة متوسط )میانة توزیع( بود. عالوه بر این، توزیع نمرات دو جنس در این مقیاس تقریباً برابر 
بود. تفاوت ها و هم تغییری های چشمگیر، مربوط به تأثیرات سن و سابقة سکونت در تهران 
بود. افزایش سن در سطح معنی داری با انتخاب های )سلیقه های( محافظه کارانه تر همبستگی 
نشان می  داد و متقاباًل گروه های سنی جوان تر تمایل بیشتری به سبک زندگی مدرن و متجددانه 

1. cosmopolitan
2. Beck
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از خود نشان داده اند. از سوی دیگر، سابقة سکونت بیشتر در شهر با گرایش نوگرایانه و 
متجددانه رابطه ای تا اندازه ای منفی نمایش می  دهد. بااین حال، رابطة ضعیف یافته شده با کنترل 
تأثیر سن برقرار نیست. به بیان دیگر، بخش زیادی از تأثیر مجاورت با زندگی کالن شهری به 
سن تقویمی و تحوالت رشدی مربوط می  شود. مطابق انتظار تحصیالت بیشتر نیز هم تغییری 

مثبتی با گرایش های تجددگرایانه نشان می  دهد. 
تأملی در ارزیابی پاسخگویان در مقوالت ذائقه به صورت مجزا جزئیات بیشتری را آشکار 
زنان محافظه کارانه تر است و  نگاه  ارزیابی شده،  اغلب سلیقه های  نمونه، در  برای  می  سازد. 
نسبتاً با انتخاب ها و سلیقه های سنتی تر راحت ترند. مظاهر فرهنگ عامه پسند غربی در سینما و 
فیلم، رمان و موسیقی مدرن برای مردان جذابیت بیشتری دارد. به نظر می  رسد موقعیت مسلط 
جنسیتی، اشتغال بیشتر در فعالیت ها و خدمات مربوط به صنایع فیلم، سینما و موسیقی و نقد 
بیشتر مردان به سیاست فرهنگ در حوزة فراغت و مصرف در این قضاوت تأثیرگذارند. به بیان 
دیگر و با اتکا به یافته های پیمایش های دیگر، جنسیت با کنترل نگرش سیاسی بر گرایش های 

مصرفی و سلیقة فرهنگی تأثیرگذار است. 
 عالوه بر جنسیت، سرمایة اقتصادی و تحصیالت نیز با عموم مؤلفه های سلیقة فرهنگی ارتباط 
معناداری را آشکار می  سازند. برخورداری از سرمایه های اقتصادی و تحصیالت باالتر میل به 
پذیرندگی بیشتر مصنوعات فرهنگ غربی و نگاه انتقادی به فرهنگ سنتی را تا انداز ه ای افزایش 
می  دهد. یافتة مهم دیگر در این بخش استقالل آماری سابقة سکونت شهری و سلیقة فرهنگی 
است. برخالف تصوری که از پذیرا بودن فرهنگ شهر و انعطاف پذیری آن در قبال ارزش های 
مدرن )نوعاً غربی( می  رود، سابقة سکونت شهری عماًل تحت الشعاع تأثیرات سن قرار دارد. یافتة 
فوق مؤید تأثیرات ویژة دورة زندگی و اهمیت تعامل و تفسیر فضای شهری با توجه به سن است. 
به بیان دیگر، میدان ها و فضاهای شهری و نوع مواجهه و مصرف گروه های سنی جوان تر با شهر 
)خیابان، مراکز خرید، سینما، تئاتر و موارد مشابه( آنها را بیشتر مستعد تغییرات نگرشی و تمایل به 
پذیرش ذائقه های متفاوت می  سازد. این نتیجه همچنین بیانگر رضایت بیشتر جوانان از زندگی در 
تهران و رغبت کمتر به انتخاب شهرهای دیگر برای زندگی، که پیمایش های دیگر )معید فر، 1391، 
گودرزی، 1390( نیز آن را نشان می  دهند، است. تنوع فرصت ها و امکانات بیشتر رشد و رقابت در 
کالن شهرها برای گروه های سنی جوان تر محسوس است. عالوه بر این، در بخش های بعدی اهمیت 

تجارب فضایی شهری بر نگرش و سلیقه های جوانان را بیشتر مورد بحث قرار می  دهیم. 
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د( اولویت بخشی سرمایه    ها

جست وجوی سرمایه ها  و به کارگیری آنها در متن زندگی روزمره به معنای انتخاب ارزش هایی 
است که مایلیم بر اساس آنها بیندیشیم و عمل کنیم. به بیان دیگر، منطق عملی زندگی روزمره 
برخاسته از ترکیب و اولویت این ارزش هاست. مفهوم سازی های کالسیک و مدرن ارائه شده در 
سنت علوم اجتماعی از ارزش ها )مثاًل روکیچ 1975 و یا شوارتز1 1987( و نیز عموم مفاهیم 
و طبقه بندی های نظری مربوط به نیازهای انسانی )مازلو2، آدلر3 و مانند آن( عماًل منطبق با 
اولویت های سرمایه ای )انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نمادین، دینی و مانند آن( در 

زندگی روزمره است. 
از سوی دیگر، اولویت های زندگی، انرژی، توانایی و ظرفیت ها فرد را در جست وجوی 
خواسته ها و نیازهایی هدایت می  کند که در خالل رشد و اجتماعی شدن کسب کرده است و در 
ادبیات سرمایه ای بوردیو از آن با عنوان سرمایة بدنی شده4 یاد می  شود. بر این اساس، کلیت و 
نظم و آرایش )نقشه( سرمایه ای افراد، نمایانگر توزیع اجتماعی شدن اخالقی و ارزشی آنهاست.
در این مطالعه ارزش های مورد پرسش بیانگر سویه های مهمی از راهبردهای افراد برای 
تولید و به کارگیری سرمایه های خویش هستند. پول و ثروت، سواد و دانش، مهارت ها، دوستان 
ارزش هایی هستند که  دیانت  ارتباطی و اخالق و  و شبکه ها، مدرک تحصیلی، شبکه های 
سرمایه های مختلف را نمایندگی می کنند. تهرانی ها سواد و دانش را باارزش ترین متاع در کسب 
اعتبار بیشتر یافته اند. اولویت های بعدی آنها پول و ثروت، اخالق و دیانت، مدرک تحصیلی 

معتبر و با فاصله از این ارزش ها، دوستان، شبکه ها و پیوندهای ارتباطی بوده است. 
اگر سواد و دانش را در قرائت مسلط، ارزشی غیرابزاری و بخشی از عالئق فرهنگی ریشه دار 
به جای مانده از تاریخی طوالنی انگاریم، پول و ثروت را باید مظهر ارزش های ابزاری و هدف جویانه 
مادی دانست. تالزم ارزش های مادی و غیرمادی البته تجربه ای است که در متن زندگی مدرن و 
بسیاری از میدان های اجتماعی یافت می  شود و موضوع مفهوم سازی ها و نظریه پردازی های متنوعی 
قرار گرفته است. برخی مطالعات مربوط به جوانان )مثاًل ذکایی، 1383 و 1387( و یا مربوط به 
همة سنین )مثاًل ایسپا، 1385( نشان دهندة روند فزایندة توجه به پول و ثروت برای بیش از یک 
دهه در کشور است که عالوه بر مردان، گروه های سنی جوان تر و تا حدودی با موقعیت اقتصادی 
1. Schwartz
2. Maslow 
3. Adler
4. embodied
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پایین تر بیشتر به آن اشاره کرده اند. غلبه یافتن ارزش های مادی به زندگی کالن شهری منحصر 
نیست. آنچه به تهران موقعیتی ویژه می  بخشد، انباشت سرمایه های اقتصادی، فرصت های مصرف 
و البته واسطه های فرهنگ مصرفی هستند که در نتیجة عملکرد و فعالیت آنها شهر به نماد اصلی 
مصرف گرایی در کشور تبدیل شده است. گودرزی )1390( در پیمایش خود نشان می  دهد که 
67 درصد تهرانی ها اعتقاد زیادی به پایمال شدن حقوق افراد فاقد پول و پارتی در تهران داشته اند 
که سهم غالب را در میان آنها، ساکنان جوان تر و تحصیل کرده تر! شهر )که پارتی را شرطی مهم تر 

از مدرک برای کسب شغل دانسته اند(، داشته اند.  
در طبقه بندی های کالسیک از سرمایه ها عموماً به اخالق و ارزش های دینی )سرمایة دینی( 
به عنوان راهبرد و معیاری در هدف جویی و تعامالت اجتماعی کمتر توجه شده است. توجه به 
این معیار و اندازه گیری سهم آن در اولویت ها و اهداف زندگی شهرنشینان از آن رو بیشتر حائز 
اهمیت می شود که در تلقی های جامعه شناسانه از فضا و فرهنگ شهری، بستر شهری بیشتر 
مستعد پرورش ذهنیت های غیردینی و فاصله گرفتن از ارزش های اخالق دینی تلقی می  شود. 
شهر مدرن به عنوان میدانی برای گناه و آلودگی، سبکی از نگرش را شکل می  دهد که به دنبال 
خود راهبردهای رفتاری خاصی را می  طلبد )نگاه کنید به گویینس، 2000(. در فضای گفتمانی 
رسمی جامعة ایران نیز نگرانی از غلبة ارزش های لذت طلبانه و کم رنگ شدن ارزش های دینی 
و یا فاصله گرفتن از هنجارهای آن عموماً با استناد به فضای فرهنگی تهران طرح شده است. 
متأسفانه اطالعات طولی قابل قیاسی برای ارائة تحلیلی روندی از اولویت اخالقی اظهارشده در 
میان ساکنان شهر در اختیار نیست. بااین حال، برخی تجربه های حاصل از مطالعه گروه های سنی 
جوان )مانند پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های جوانان در سال های دهة 80(، نشان دهندة 
تغییرپذیری های آن در میدان های متفاوت شهری است. ازاین رو، آثار فرهنگ فضایی بر این 
باید قابل تأمل و موضوعی برای پژوهش های مستقل دانست. اولویت بیشتر و  ارزش ها را 
بر  نیز گواهی  پژوهش  این  در  مناطق جنوبی تر شهر  ارزش های اخالقی در  برخی  معنادار 
این استدالل است. عالوه بر آثار دورة زندگی، مکان زندگی )به مثابه متغیرهایی ساختاری(، و 

جنسیت، افزایش تحصیالت نیز هم تغییری منفی با اولویت این ارزش  ها نشان می  دهد. 
مطالعات تجربی زیادی مهم ترین جاذبة کالن شهرها را فرصت های موجود در آن برای 
تحرک برشمرده اند. گسترش آموزش عالی بازار وسیعی را برای تولید مدارک ایجاد کرده است 
که در بازتولید ساختار طبقاتی اجتماعی نقشی تعیین کننده دارند. بوردیو حدود سه دهة قبل رشد 
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شگرف بازار صورت های متعین و نهادینه شدة سرمایه به بازاری بزرگ و مستقل را مهم ترین 
تحول شکل دهندة ساختار قشربندی و برسازندة نقش تولیدکنندگان فرهنگی در کالن شهرهای 
پیشرفته خواند )سوارتز، 1997: 77(. تعدد مراکز آموزشی و فرهنگی )که از نظر نمونه های این 
پژوهش مهم ترین مزیت و امکان زندگی در تهران است(، به ساکنان آن امکان انباشت و تکمیل 
سرمایه های فرهنگی خود را می  بخشد. گسترش این بازار در تهران به گونه ای است که حتی جنبة 
فراغتی نیز به خود گرفته است. برای بسیاری از نوجوانان و جوانان تهرانی شرکت در دوره های 
کوتاه مدت و یا بلندمدت متنوع )برای آموزش مهارت های هنری، علمی، حرفه  ای و امثال آن( 
امکانی برای پر کردن زمان زندگی، تجربه  ای در دورة گذار به بزرگسالی و البته فرصتی برای 
دریافت لذت و ماجراجویی های شناختی است. »گردشگران شناختی مانند گردشگران عادی ولع 
کشف امور غیرمعمول و نادیده را دارند، از تماشا لذت می  برند، خواهان مواجهه با دیگربودگی 
و امور تازه هستند و ماجراجویی و فرار روشنفکرانة خاص خود را دارند« )هریس1، 1392: 125(. 
سرمایة فرهنگی نهادین که در مدارک جست وجو می  شود هم زمان سرمایه های ارتباطی و اجتماعی 
و اقتصادی را درگیر می  کند. ارزش و جایگاه این مدارک و سرمایه های نمادینی که با آنها همراه 
است در میدان کالن شهری تهران مورد گفت وگو و ارزیابی قرار می  گیرد و ارزش گذاری ارائه شده 
به آنها در این میدان فضایی، شاخصی برای میدان های مشابه به شمار می  آید. تقاضای مشروع 
برای قدرت، تشخص و احترامی که با هر مدرک و درجه همراه است، در فضای فرهنگی رقابتی 
کالن شهری در فرایندی پیچیده شکل می  گیرد و بازتولید می شود. کالن شهر همانگونه که بستر 
اصلی و مرجع شکل گیری طبقة خالقه است )نگاه کنید به اشتریان، 1391( به همان سان متقاباًل 

از تراکم و نظم موجود این سرمایه های فرهنگی شکل می  گیرد.
کسب مهارت های مختلف هنری، فنی و علمی  فارغ از انتظار دریافت گواهی و مدرکی 
معتبر برای آن، با فاصله  ای کم اولویت بعدی را در انتخاب های تهرانی ها به عنوان راهبرد و هدف 
در زندگی دریافت کرده است. دریافت این مهارت ها ممکن است ضرورتاً با هدف تمایزجویی 
و انتخاب سبک زندگی منطبق با جایگاه اقتصادی و احتماالً اجتماعی افراد نباشد. به بیان دیگر، 
این مهارت ها بیش از آنکه مستقیماً در خدمت تعریف جایگاه اجتماعی افراد باشند، نوعی 
سرمایة انسانی هم به شمار می  روند. بر این اساس، رفتار مهارت جویانه )هم از نوع آماتور و هم 
از نوع حرفه  ای آن( هم به افراد ذی نفع سرمایة انسانی می  بخشد و هم می  تواند سرمایة فرهنگی 

1. Harris
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از نوع عینی شده1 در اختیار آنها بگذارد. واژة سرمایة انسانی که نخستین بار بکر2 )1976( آن 
را به کار برد تصویری عقالنی از کنشگر را ترسیم می  کند که در جست وجوی نفع شخصی 
و دستیابی به اهداف مورد نظر با ابزار های محدود خود است. اگرچه این منطِق رفتار عقالنی 
در رویکرد سرمایة فرهنگی بوردیو نیز به چشم می  خورد، بااین حال بوردیو به تغییرپذیری های 
سرمایة اجتماعی بر اساس گروه های اجتماعی، دوره های تاریخی و ساختارهای اجتماعی نیز 

توجه دارد )برای بحث بیشتر دربارة این تفاوت نگاه کنید به سوارتز، 1997: 78(. 
سرانجام توجه به دوستان و شبکة روابط و نیز پارتی ها و پیوندها، آخرین اولویت های 
صورت های سرمایة فرهنگی در انتخاب شهرنشینان بوده اند. توجه به شبکة دوستی ها و روابط 
اجتماعی به صورت یکسان مورد توجه گروه های جنسی، سنی و تحصیلی قرار داشته است و 
الگویی بارز از ارجحیت های متفاوت را نمایان نمی  سازند. تنها تفاوت قابل ذکر اهمیت بیشتر 
این شبکه ها برای گروه هایی است که وضعیت اقتصادی خود را باالتر ارزیابی کرده اند. این 

تفاوت را با مالحظه منطق تبدیل سرمایة اقتصادی به اجتماعی می  توان درک کرد. 
مطالعة گودرزی نشان می  دهد که تنها 18 درصد تهرانی ها تجربه و مهارت را شرط کسب 
شغل مناسب می  دانند، درحالی که بیش از 58 درصد آنها داشتن پارتی را برای این منظور الزم 
می  دانند. مشکالت فوق گاه تعارضات جدی ای را بر سر سیاست زندگی و راهبرد های تعامل 
بسیاری از شهرنشینان پیش روی آنان قرار می  دهد. بر این اساس، رواج ارزش های فردگرایانه 
و خصوصی شدن فرهنگ که نشانه های زیادی از آن در کالن شهر تهران نمایان است )سردی 
روابط همسایگی، مشارکت های ضعیف محله  ای، بدبینی و بی اعتمادی در روابط( به نوعی نیاز 

و میل به همکاری و اعتماد و گسترش شبکه های ارتباطی در شهر را به چالش می  کشد.
ه( آشنایی با فرهنگ شهری

به شمار می  آید. سهولت  از سرمایة فرهنگی شهری  با فرهنگ شهری مؤلفه مهمی  آشنایی 
برقراری  دیگر شهروندان،  با  و عمودی  افقی  تعامالت  و  فرهنگ شهری  و  فضا  با  ارتباط 
ارتباطات نهادین، انجمنی و داوطلبانة کارآمد در حوزه ها و سطوح مختلف و احساس تهعد 
به مسئولیت های مدنی، نسبت مستقیمی با آشنایی با فرهنگ شهری دارد. در مطالعات تجربی 
بر آن  متغیرهای مؤثر  اندازه گیری نشده است و  این سازه  موجود در خصوص سرمایه ها، 
شناسایی و توصیف نشده اند. به نظر می  رسد که تهرانی بودن صرفاً با سکونت در شهر و 

1. objectified
2. Becker
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در نهایت سابقة اقامت در آن یکسان انگاشته شده است و بر اساس آن آشنایی با فرهنگ و 
تاریخ این شهر و شناخت از آن به درجاتی برای همه بدیهی تصور شده است.  البته تولد و 
اجتماعی شدن در فضای تهران )در  خانواده  ای تهرانی( بالقوه امکان آشنایی با جزئیات زیادی از 
آداب و رسوم شهری را مهیا می  سازد و به صورتی بدنی شده می تواند بسیاری از عادت واره های 
شهری را در افراد درونی کند. بااین حال عالقه، کنجکاوی و تالش برای شناخت بیشتر این 
فرهنگ را می  توان به شیوه  ای باواسطه و مستمر به عاملیت فردی و یا مجاری نهادین )مانند 
شهرداری و سازمان میراث فرهنگی( نیز نسبت داد. تدارک فرصت ها و امکانات آشنایی با 
فرهنگ تهران و تشویق ساکنان شهر به کسب شناخت بیشتر از آن به طور یقین بر مناسبات 

اجتماعی شهروندان و هویت یابی آنها با آن تأثیرگذار است. 
اطالعات پژوهش نشان می  دهد که پاسخگویان اگرچه به آشنایی نسبتاً کم با تاریخ تهران 
اذعان کرده اند )36 درصد کم و 40 درصد تا حدودی(، بااین حال، به واسطة تجربة زیستة خود 
از شهر مدعی آشنایی زیاد با زبان، رسوم و فرهنگ شهر بوده اند. البته این آشنایی فرهنگی 
تغییرپذیری های قابل توجهی را بر اساس گروه های اجتماعی، سابقة سکونت شهری و مکان 
تولد نشان می  دهد. مردان بیشتر از زنان، جوان ترها بیشتر از گروه های سنی بزرگ تر و افراد با 
تحصیالت بیشتر، وضعیت اقتصادی بهتر و سابقة سکونت بیشتر در تهران بیش از باقی افراد 
خود را با اصطالحات و تکیه کالم های شهری آشنا دانسته اند. این الگو با شدت کمابیش یکسانی 
در مورد پاسخگویی تهرانی ها به سایر اقالم مقیاس )آشنایی با تاریخ و رسوم تهرانی ها و دیدار 
از موزه ها و گالری ها( نیز آشکار شده است. آشنایی بیشتر مردان با تکیه کالم ها و اصطالحات 
را که به ویژه از جانب گروه های سنی جوان تر ابراز شده است، تا اندازه  ای می  توان بر اساس 
مواجهة آنها با خرده فرهنگ های محلی و تصرف بیشتر حوزة عمومی توسط آنها توضیح داد. 
البته این سطح از زبان و اصطالحات کمتر با ریشه های عمیق زبانی )مانند ضرب المثل ها و 
واژه های رایج در گویش تهرانی اصیل( پیوند می  یابد و عموماً منعکس کنندة خرده فرهنگ های 
شکل گرفته در میدان های فضایی چون مدرسه و محله و خیابان است که به طور طبیعی قلمروی 
بیشتر مردانه و تحت تسلط آنها بوده است. محدودیت ورود و استفادة دختران از بسیاری از 
این خرده فرهنگ های فضایی، تصور آشنایی کمتر آنها را شکل می  دهد. به همین سان اظهار 
آشنایی بیشتر گروه های سنی جوان تر را باید تا اندازه   ای به پدیدة مهاجرت های شهری پیوند 
داد. محل تولد اغلب نمونه های جوان تر برخالف پدران خود شهر تهران است. انتظار می  رود 
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این مهاجران نسل دوم بی واسطه با بسیاری از مؤلفه های فرهنگی زندگی شهر آشنا باشند و 
اجتماعی شدن اولیة آنها در محیط تهران آگاهی و ذهنیت متفاوتی را به آنها بخشیده باشد. 
استفادة ترکیبی از اقالم مقیاس نیز به خوبی ارتباط معنادار تولد پاسخگویان و والدین آنها را با 

آشنایی بیشتر با فرهنگ شهری نشان  می  دهد. 
ارتباط طبقة اقتصادی )سرمایة اقتصادی( و تحصیالت با شناخت فرهنگی شهر و آمادگی 
از موزه و مراکز  بازدید  انتظار است.  نیز به درجات زیادی قابل  از آن  بیشتر  برای آشنایی 
هنری خود مستلزم برخورداری از سطحی از آگاهی و سرمایة فرهنگی و نمادین است تا به 
بازدیدکنندگان امکان ارزیابی و تحسین و لذت بردن از این تجربه را بدهد. عالوه بر این، این 
تجربه با ایجاد امکان گفت وگو در میان افراد هم سلیقه در حلقه های مختلف اجتماعی و در 
میدان های مختلف فضایی )مجازی و غیرمجازی( دارای ظرفیتی تمایزبخش نیز هست. وابستگی 
و هم تغییری مثبت تجربة دیدار از موزه ها با سرمایه های اقتصادی و انسانی )تحصیالت( مجدداً 

خصلت تبدیل پذیر سرمایه  ها در تهران را نشان می  دهد.
و( تعلق به تهران

انتخاب زندگی شهری در همة کالن شهرهای جهان برای بسیاری از سکنة آنها تحت الشعاع 
فرصت های اقتصادی و ظرفیت های تجاری، اشتغال و برخورداری از خدمات بهتر پزشکی و 

آموزشی )به خصوص در کالن شهرهای جهان سومی( است. 
سرگرمی،  و  تفریحی  امکانات  فرهنگی،  و  آموزشی  فرصت های  تهرانی  پاسخگویان 
تساهل فرهنگی، تنوع زبانی و قومیتی و سرمایه های اجتماعی را به ترتیب به عنوان جاذبه ها 
و فرصت های زندگی در تهران برشمرده اند. بدیهی است این جاذبه ها ضرورتاً زمینه  ای برای 
تعلق و رضایت مندی از زندگی در تهران را برای همة شهروندان فراهم نمی  سازد. انتخاب 
به واسطة فرصت های اقتصادی و گریز از محرومیت های  زندگی در کالن شهر تهران صرفاً 
اقتصادی )برای مهاجران نسبتاً جدید شهری( و یا برخورداری از شبکه های حمایت عاطفی 
)خانوادگی( و اجتماعی که سکونت طوالنی در آن ایجاد کرده است )مثاًل در مورد طیفی از 
بازنشستگان و سالمندان شهری( تولید رضایت نمی  کند. لذت و رضایت از زندگی کالن شهری 
چه برای جمعیت غالب مهاجر آن و چه برای جمعیتی سابقة سکونت طوالنی دارند، مستلزم 
ارتباط ذهنی، فردی و اجتماعی است که به موجب آن فرد خود را عضوی مؤثر و مسئول در 
تحوالت و جریان زندگی روزمرة شهری بپندارد، از کار و تالش روزانه خود راضی باشد، در 
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فضای جغرافیایی بالفصل و یا کالن آن احساس آرامش و امنیت کند، از خاطرات شکل گرفته 
در تعامالت فضایی و اجتماعی آن احساس خوبی یابد، جغرافیا و فضای کالبدی آن را جاذب 
بیابد و هیاهو، ازدحام و ناهمگونی موجود در آن را امتیاز بداند. تعلق به شهر شاخص گفتمانی 
از شهر است که آن را مکانی برای رشد و فعالیت جامعة مدنی و انباشت سرمایة اجتماعی 
می  داند. در این نگاه، شهر نه پیکره  ای بیگانه و سلطه جوست که مسلخی برای ارزش های انسانی 
و اجتماعی باشد، بلکه بیشتر میدانی برای هم نوایی و تعامل است )برای تحلیلی از گفتما ن  های 

معاصر شهری نگاه کنید به رنه شورت1، 2003(.                        
مقیاس تعلق به تهران در مجموع نشان دهندة عالقة نسبی تهرانی ها به شهر و زندگی  در 
اندکی از مردان بیشتر است. برخی  آن است. رضایت عمومی زنان از زندگی کالن شهری 
پیمایش های مربوط به تهران )مانند گودرزی، 1390( نیز رضایت بیشتر زنان را نشان می  دهند. 
آنچه می  تواند توضیح دهندة این تفاوت کوچک )هرچند معنادار( باشد، توجه بیشتر زنان به 
فرصت های آموزشی و فرهنگی در شهر است که میدانی را برای مشارکت فرهنگی و اجتماعی 
و نیز تحرک اجتماعی بیشتر برای آنها فراهم می  سازد. به همین سان، شهروندان برخوردار از 

سرمایة اقتصادی باالتر تعلق خاطر باالتری را به زندگی در شهر بیان داشته اند. 
در میان متغیرهای زمینه  ای، سابقة سکونت شهری و خاستگاه مکانی پاسخگویان، ارتباط 
آشکاری با رضایت از زندگی شهری دارند. شهروندان متولد تهران ارتباط بیشتر و بهتری 
با فضای اجتماعی و فرهنگی شهر برقرار می  کنند و بیش از ساکنان غیربومی ویژگی های 
زندگی در شهر را جزئی مهم از هویت خویش برمی  شمارند. روشن است که هویت یابی 
بیشتر با شهر نوع ارتباط و شهروندی افراد را متفاوت خواهد ساخت. برخی مطالعات تجربی 
مربوط به تهران )ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 1380، ذکایی، 1379، شیانی 1388، عبداللهی 
و همکاران، 1389( ارتباط مثبت هویت یابی با مقوالت بزرگ تر )در این بحث شهر( را با 
عام گرایی های اخالقی نیز نشان داده اند. به همین ترتیب برخی مطالعات تجربی موجود )مانند 
بیات، 1371، حبیبی، 1391( نیز به تمایل گروه های مهاجر به حفظ روابط درون گروهی و گاه 
تالش برای مقاومت در برابر استحاله در فرهنگ شهری اشاره دارند. هویت یابی های شهری 
می  تواند با پوشش هویت های محلی ساکنان مهاجر نسل های مختلف )که بافت غالب جمعیت 
شهری را نیز در بر می  گیرند(، شهر را هویتی ویژه  بخشیده و شهروندان را در قبال آن مسئول تر 
1. RennieShort
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سازد. در این مطالعه ارتباط و تسلسل زندگی شهری با تعلق به آن رابطه  ای قوی را نشان داد. بر 
این اساس، می  توان ادعا کرد که شهرگرایی و سرمایة فرهنگی شهری با مجاورت به ارزش ها و 
فضای کالبدی و هنجاری آن همبستگی مستقیم دارد. نگرش به شهر و گفتمان های شکل گرفته 
در خصوص آن در میان طیف های مختلف اجتماعی از سابقة سکونت شهری و خاستگاه اولیة 

ساکنان آن )تهران، شهرهای دیگر، مناطق روستایی( تأثیر می پذیرد. 
رضایت  از زندگی شهری عالوه بر ارتباط آن با متغیرهای زمینه  ای و سرمایه های اقتصادی و 
انسانی ساکنان آن، از سرمایه های اجتماعی آنها در شکل تعلق مکانی و احساس رضایت از امنیت 
فضایی و امکانات و خدمات رفاهی عمومی منطقه )محله( نیز تأثیر می پذیرد. تعلق محله  ای با 
شبکه های ارتباطی و دوستی، سابقة سکونت و نیز زمینه های فرهنگی چون فضای خاطره در 
محالت پیوند می  یابد. بر این اساس، تعلق محله  ای به همان اندازه که مبتنی بر تجربیات عینی و 
ملموس از سکونت در محله و یادآوری آنهاست، سازه  ای اجتماعی و فرهنگی نیز هست. قضاوت 
در مورد محله و کیفیت روابط اجتماعی آن و امنیت آن در فضای تعامالت روزمرة شهروندان 
و در میدان های مختلف اجتماعی تعریف و بازتعریف می  شود. به همان سان، بازنمایی های 
گوناگون از بافت و شرایط محله  ای در ذهنیت ساکنان آن نقش می  بندد. حافظة تاریخی محله  ای، 
اخبار و اطالعات رسانه  ای از فضا، وقایع و ویژگی های محله، شهرت و نمادهای )مثبت و منفی( 

و بسیاری از زمینه های فرهنگی دیگر در شکل دادن این ذهنیت تأثیرگذارند. 
احساس امنیت و آرامش فضایی نیز علی رغم آنکه بیشتر با تجربة عینی و مستقیم پاسخگویان 
پیوند دارد، همچنان وجهی برساخته دارد. نابرابری های فضایی در دسترسی به خدمات که 
به شکلی در شکاف شمالی و جنوبی شهر خود را نمایان می  سازد، به درجاتی توضیح دهندة 
تفاوت در ارزیابی فضاهای عمومی شهری است. ترکیب ویژگی های کالبدی مناطق با تراکم 
سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی در آنها واقعیت احساس امنیت و یا ناامنی را متغیری 

اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی می سازد.
ز( سرمایة دینی

در سنت جامعه شناسی غربی معموالً مفهوم سرمایة دینی با تأخیر مطرح شده و در مقیاس 
محدودتری )در قیاس با سرمایة اجتماعی و فرهنگی( دستمایة مفهوم سازی و مطالعات تجربی 
ارائة  امکان محدودی را برای  نابرابری های نظام مند  بوده است. در ساختار کالن شهری که 
خدمات از جانب نهادهای ضعیف رفاه اجتماعی ایران باقی می  گذارد، فرهنگ دینی با هدایت 



فصلنامه علمی -پژوهشی

187
نابرابری سرمایه های 

فرهنگی... 

نهادهایی چون وقف، نذر و یا در قالب فعالیت های خیریه، سهم مهمی در عدالت اجتماعی ایفا 
می  کند. علی رغم ظرفیت های بالقوه و بالفعل نهفته در سرمایه های دینی در شهرها، به طور سنتی 
دوگانة شهر و روستا با مفهوم سازی رقیب غیردینی و دینی همراه بوده است. البته این نگاه به 
ایران و متن فرهنگ اسالمی منحصر نیست. استارک1 و فینک2 )1988( در این زمینه می  نویسند:
به عنوان مظهر گناه و بی تقوایی شناخته شده است.  تاریخ ، شهر  »از طلیعه 
صحبت از هر شهر قدیمی و جدیدی که بود ناظران این قضاوت را بدیهی 
می  پنداشتند که زندگی شهری مروج فضیلت نیست، بلکه تقویت کنندة سوءظن 

و تردید است. زندگی متقیانه در روستاها آسان تر است«.
در مقابل این نگرش های بدبینانه، برخی مطالعات تجربی در متن شهرهای غربی بیانگر 
مشارکت دینی بیشتر در میان شهرنشینان است. بر پایة یافته های این مطالعات تنوع قومی، 
فرهنگ و زبانی در شهرها توسل به ارزش های دینی را ممکن است و راهی برای تعادل یابی و 

آرامش زندگی شهری فراهم سازد.     
بدیهی است که هر نوع تحلیل نظری از سرمایه های فرهنگی و چگونگی ارزش گذاری 
و به کارگیری سلیقه های فرهنگی در متن هر جامعة دینی و حتی کمتر دینی مستلزم توجه به 
توزیع و چگونگی ارزش های )سرمایه های( دینی است. با مالحظه فوق و با توجه به غفلت 
نظری از سرمایة دینی در مفهوم سازی های کالسیک از سرمایة فرهنگی، در مطالعة حاضر آن 
را رکنی از سرمایه های فرهنگی در نظر گرفته و اندازه گیری کرده ایم. دینداری سرمایة فرهنگی 
تجسدی است. کسب این سرمایه در فرایند اجتماعی شدن، ارزش ها و جهت گیری های )سبک 

زندگی( فرد را در مسیر زندگی تحت الشعاع قرار می  دهد. 
نتایج موجود بیانگر این مطلب هستند که مهم ترین وجه سرمایة دینی در شهرنشینان، التزام آنها 
به تکالیف و دستورهای دینی )وجوه فردی تر دین( است. سایر ابعاد سرمایة دینی که وجوه جمعی 
و مشارکتی را در بر می  گیرند اولویت کمتری برای شهرنشینان تهرانی داشته اند. مقایسة این نتایج با 
برخی پیمایش های ملی نشان می  دهد که در سطح فردی و مناسکی، سرمایه های دینی شهری اندکی 
کمتر است. برای نمونه، بر اساس نتایج پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران )ایسپا، 1384(، 
که مبتنی بر نمونه  ای ملی بوده است، در دو شاخص دینداری مناسکی و دینداری پیامدی، حدود 
76 درصد پاسخگویان رتبة زیاد و خیلی زیاد را کسب کرده اند. بااین حال، در وجوه مشارکتی و 
1. Stark 
2. Fink 
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جمعی نتایج مطالعات تفاوت های کمتری را نمایان می  سازند. هرچند الگوهای دیگر مشاهده شده 
در سرمایه های دینی ساکنان تهران تفاوت هایی را با دیگر شهرهای بزرگ کشور نشان می  دهند، 
اما این تفاوت ها چندان برجسته نیستند. عدم دسترسی کافی به اطالعات طولی امکان ارائة تحلیل 
روندی مستندی از جایگاه سرمایه های دینی در تهران را دشوار می  سازد. اگرچه پژوهش های 
دیگری دینداری بیشتر )به خصوص در وجه مناسکی و اعتقادی( ساکنان مناطق محروم تر شهر و یا 

دینداری های فردی شدة جوانان تهرانی را نشان می  دهند. 
نمونه  برای  است.  متفاوت  نیز  زمینه  ای  متغیرهای  حسب  بر  دینی  سرمایه های  توزیع 
مشارکت های دینی مردان از زنان بیشتر است که دلیل اصلی آن عالوه بر استقالل اقتصادی بیشتر 
و توانایی مالی آنها )در کارهای خیریه و راه اندازی جلسات دینی( حضور و تحرک بیشتر در 
فضای عمومی شهر است. الگوی عمومی دیگر ارتباط مثبت سرمایه های دینی با دورة زندگی 
است. دینداری بیشتر گروه های سنی بزرگ تر تجربه  ای عمومی است که در دیگر شهرهای 
کشور )مراکز استان( نیز به چشم می  خورد، بااین حال میزان این تفاوت درتهران بیشتر است. به 
نظر می  رسد بخشی از این تفاوت را می  توان مربوط به نقش تحصیالت دانست که با دیندارهای 
مناسکی و فردی هم تغییری منفی را نشان می  دهد. بااین حال، تفاوت محسوسی در دینداری های 
مشارکتی اجتماع محور میان گروه های کمترتحصیل کرده و بیشترتحصیل کرده نیست. این یافته 
پذیرش قاطع تأثیر منفی فضای شهر بر دینداری را به چالش می  کشد. مشارکت های دینی و 
به کارگیری سرمایة دینی برای رفاه و خیر جمعی ساکنان محله و شهر با سرمایة اقتصادی نیز 
ارتباط دارد و گروه های مرفه تر، خود را مقیدتر به آن دانسته اند. بااین همه، حتی در مورد این 

نوع سرمایة دینی نیز مشارکت در مناطق جنوبی تر نسبتاً بیشتر است.
در سطح کلی )ترکیب گویه ها( نیز مقیاس سرمایة دینی با برخی مقیاس های دیگر سرمایة 
فرهنگی شهری هم تغییری نشان می  دهد. سابقة سکونت بیشتر در شهر، با دینداری کمتر ارتباط 
ضعیفی دارد، بااین حال این ارتباط بیشتر به گروه های اجتماعی تحصیل کرده تر و جوان تر مربوط 
است و با کنترل متغیرهای فوق، سابقة سکونت بیشتر تأثیری در مقیاس کلی بر جای نمی  گذارد. 
سرانجام باید ارتباط معنادار دیگر سرمایه های دینی با تعلق محله  ای را جست وجو کرد. 
کنترل بیشتر اطالعات نشان دهندة شدت بیشتر این همبستگی در مناطق نیمة شمالی شهر 
)نسبتاً برخوردار( است. این تفاوت بیانگر ظرفیت سرمایه های دینی در مسئولیت پذیر ساختن 
شهروندان و تحمل و هم زیستی بهتر آنان با ساکنان آن به خصوص در مناطق بیشتر برخوردار 
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است. به بیان دیگر، محرومیت زیاد از امکانات کالبدی و زیرساخت های مناسب، کمتر می تواند 
نگرش های عمل گرایانة )جمعی( دینی را در خدمت همکاری و مشارکت های محله  ای قرار 
دهد و سرمایة اجتماعی تولیدشده در این مناطق الزاماً کمتر خواهد بود. یافتة فوق اهمیت توجه 
به سرمایة دینی را در مطالعات شهری و احتیاط در تفسیر رابطة اجتماعات مکانی و ارزش های 
دینی را آشکار می  سازد. تحلیل دقیق تر از این ارتباط مستلزم پژوهش های تکمیلی با تمرکز بر 

سطح تحلیل محالت است.                                                
ح( شاخص فعالیت فرهنگی

سطوح آشنایی و درجة فعالیت شهروندان تهرانی در حوزة صنایع فرهنگی شاخصی برای 
به  معطوف  کالن شهری  اقتصاد  از  مهمی  بخش  است.  شهر  فرهنگی  ظرفیت های  ارزیابی 
حوزة فرهنگ و صنایع و خدمات مربوط به آن است. هرچند مقیاس اقتصاد فرهنگی تهران، 
کارگزاران فعال در آن و پیچیدگی آن فاصلة زیادی با کالن شهرهای مدرن غربی دارد، بااین حال 
ظرفیت های فرهنگی موجود در تهران تنها بستر قابل مقایسه در کشور است که تشابهاتی را با 

فضای فرهنگی کالن شهرهای مدرن نمایش می  دهد.
مقایسة میانگین نمرات شاخص در دو جنس نشان دهندة فعالیت نسبتاً بیشتر مردان تقریبًا 
در تمام حوزه  های مورد بررسی )به استثنای هنر و صنایع دستی( است. بااین حال این غلبه در 
حوزه های رایانه و خدمات فناوری اطالعات، رسانه، مطبوعات و فیلم و سینما چشمگیرتر است.
فعالیت قوی تر گروه های با تحصیالت و موقعیت اقتصادی باالتر، در این شاخص نیز 
مجدداً الگوی آشنا در کسب و نمایش سرمایة فرهنگی را نمایان می  سازد. سرمایه های فرهنگی 
اگرچه ضرورتاً همیشه تضمینی برای تبدیل شدن به سرمایة اقتصادی را نمی  یابند، اما تعقیب 
عالقه و استمرار در فعالیت های فرهنگی با پشتوانة سرمایة اقتصادی تضمین بیشتری می  یابد. 
عالوه بر این درونی کردن عالئق فرهنگی و مجاورت با فضایی فرهنگی تر در خانواده و اجتماع، 

پیوندی قابل انتظار با برخورداری  های اقتصادی می  یابد.     
سرانجام تفاوت معنادار خاستگاه جغرافیایی و مدت سکونت شهری در میزان درگیری در 
فعالیت های فرهنگی، تأییدی مجدد و گویا بر تأثیر بافت فضایی و جغرافیای شهری بر مقولة 
فرهنگ است. در همة زمینه های فعالیت هنری سهم ساکنان متولد  شهر تهران در مقایسه با 
نمونه های متولد دیگر شهرها، و با فاصلة بیشتر، از نمونه هایی با خاستگاه روستایی بیشتر است. 
الگوی مشابه مشاهده شده در مورد خاستگاه جغرافیایی پدر خانواده و نیز هم تغییری مثبت سابقة 
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سکونت شهری با فعالیت فرهنگی، اهمیت شهر به عنوان بستری تسهیل کننده در فعالیت های 
فرهنگی را نمایان می  کند. فضای فرهنگی و کالبدی شهر می  تواند مروج عادت واره های فرهنگی 
و میل بیشتر به مشارکت فرهنگی باشد و این مشارکت و فعالیت فرهنگی به نوبة خود سلیقه های 
فرهنگی متفاوتی به آنها می  بخشد. نتایج این پژوهش همبستگی نسبتاً باالیی را بین آشنایی و 
انجام فعالیت فرهنگی با میل به مصارف فرهنگی مدرن نشان داد. به بیان دیگر، تنوع گزینی 
در مصارف فرهنگی و تساهل بیشتر در نگرش به صورت   های فرهنگی مدرن با آگاهی و 
فعالیت های افراد در حوزة صنایع فرهنگی ارتباط متقابل و مثبتی را نشان می  دهد. بدیهی است 
که در تحلیل نهایی تمایل به مصارف نو و کسب آگاهی و یا فعالیت در آنها با سرمایه های انسانی 
ارتباط دارد. بااین حال، این سرمایه ها در بستر زندگی شهری امکان بیشتری برای فعال شدن و به 
کار گرفته شدن دارند. آنچه به طور نظام مند از تحلیل داده های این پژوهش حاصل شد، تأثیرات 
قاطع مجاورت و تجربة زندگی شهری، هم به واسطة ظرفیت های کالبدی و زیرساختی آن برای 
جست وجو و بهره گیری از سرمایه های فرهنگی و هم به واسطة فضای نمادین و هنجاری آن 

برای ترغیب میل به تعقیب سلیقه و گاه تمایز جویی های فرهنگی است.   

بحث و نتیجه گیری: سرمایه  های فرهنگی و نابرابری اجتماعی
نتایج این مطالعه اهمیت توجه به دسترسی های )برخورداری های( متفاوت به سرمایة فرهنگی 
نابرابری های اجتماعی را آشکار ساخت. سرمایة فرهنگی  به عنوان مبنایی برای تمایزات و 
نابرابر در تهران دارد و دسترسی و نمایش آن تابع الگویی است که به نوبة خود  توزیعی 
کنارگذاری های اجتماعی1 را به همراه دارد. ترجیح ما این است که این تفاوت ها را بیش از آنکه 
بر پایة سلسله مراتبی روشن و با کدهای تعریف شده و مشخص و متقاباًل به رسمیت شناخته شده 
توصیف کنیم )آنچنان که مثاًل در نظام های قشربندی رایج است( آن را با واژة نابرابری اجتماعی 
شرح دهیم. سهم ساکنان کالن شهر تهران از منابع و سرمایه های فرهنگی در کلیت آن و در 
صورت های متنوع آن متفاوت است و ازاین رو می  توان از شکاف اجتماعی بر حسب سرمایه 
سخن گفت. حاصل این شکاف اجتماعی تفکیک بسیاری از عرصه های نمادین و عینی مصرف 
و رفتار فرهنگی و نیز افرادی که به آنها اشتغال دارند، به بهتر، باالتر، مقبول تر و ارزشمندتر 
است. برخورداری ها از گونه های بهتر )مرجح تر(، قدرت بیشتری به صاحبان آن می  بخشد. 
ترکیب و توازن عضویت ها و برخورداری از این فرصت های )سرمایه های( فرهنگی، شرایط 

1. social exclusion
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متفاوتی را برای مردم رقم می  زند. دسترسی های متفاوت به سرمایه ها در تهران نقش مهمی 
در هویت یابی های ساکنان آن و تعریف آنها از خود و دیگران دارد. درحالی که تا یک نسل 
با خاستگاه های  افراد  از  گذشته )حدود بیست سال پیش( محالت شهری ترکیب متنوعی 
اجتماعی و حرفه  ای را در خود جای می  دادند، در زمان حاضر جدایی گزینی فضایی در شهر 
تقریباً اصلی پذیرفته شده است و آگاهانه و نیمه آگاهانه ارزش گذاری مناطق شهری بر اساس 
ترکیب اجتماعی و خاستگاه فرهنگی و اقتصادی ساکنان آن صورت می گیرد. به همین سان، 
اگرچه در تهران کدهای پوشش، گفت وگو و ارتباطات غیرکالمی انعطاف پذیری بیشتری یافته 
است و با بهره گیری از امتیاز گمنامی شهری سلسله مراتب ارزش گذاری ها  به راحتی نمایان 
نیست، بااین حال برچسب ها و کلیشه های قدرتمندی برای کنارگذاری و نشان دادن اهمیت 
معیارهای تمایزبخش فرهنگی فعا ل اند. استفاده از تعابیری چون خالف، خطرناک، غربتی نشین، 
تازه به دوران رسیده و یا در سویة دیگر باکالس، آبرومند، اصیل و تعابیر مشابه در نام گذاری 
مکانی،  سازه هایی  به عنوان  محالت شهری  که  است  فرهنگی  تفاوت های  گویای  محالت، 
نمادین و اجتماعی نمایش می  دهند. از سوی دیگر، دسته بندی هایی چون مستأجر- خانه دار، 
بیمارستان  بیمارستان دولتی-  شغل دولتی- شغل آزاد، مدرسة دولتی- مدرسة غیرانتفاعی، 
خصوصی و اخیراً یارانه بگیر و یارانه نگیر!، هرچند ضرورتاً الگوهایی منحصر به تهران و یا 
کاماًل جدید به حساب نمی  آیند، اما تصویری از اهمیت انتخاب های مصرفی به عنوان معیارهایی 
برای شکاف های اجتماعی را نشان می  دهند. این شکاف ها شهرت و جایگاه متفاوتی به محالت 
و مناطق شهری بخشیده اند و عالوه بر این الگویی را برای جذب افراد با سلیقه های فرهنگی 
نزدیک تر فراهم می  سازند. بدیهی است این استدالل به هیچ روی به معنای ترکیب یکدست 
فضای فرهنگی محالت شهری نیست. در داخل محالت و اجتماعات کوچک تر همچنان 
سازوکارهایی برای شکاف ها و نیز مرزبندی های فرهنگی )سیاسی، دینی و ایدئولوژیک، قومیتی 

و مانند آن( فعال خواهند ماند.
در پژوهش حاضر ساکنان مرفه تر شهر فعالیت و مشارکت فرهنگی بیشتری داشته اند، 
احساس امنیت بیشتری در فضای محلة سکونت خود می  کنند، تعلق بیشتر و احساس بهتری 
از تهرانی بودن خود دارند، به منطقة مسکونی خود احساس تعلق بیشتری دارند، شناخت آنها 
از شهر و تاریخچة آن بیشتر است و پذیرای سلیقة فرهنگی متنوع تر در آن هستند. تداوم این 
الگو با کنترل سابقة سکونت شهری، اهمیت اقتصاد در تولید نابرابری های فرهنگی را منعکس 
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می  کند. تمایز فضایی شمالی و جنوبی شهر نیز الگویی مشابه از نابرابری های سرمایة فرهنگی 
در تهران را نشان می  دهد. مشارکت و فعالیت فرهنگی باالتر ساکنان مناطق شمالی تر شهر 
اگرچه ضرورتاً با پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها نسبت مستقیم دارد، بااین همه با فرصت های 
ساختاری این مناطق و فضای فرهنگی و نمادین آن بی ارتباط نیست. به بیان دیگر تنوع و 
تفکیک فرهنگی بیشتر و وجود خدمات و فرصت های فرهنگی بیشتر )به ویژه با هدایت بخش 
خصوصی( به بروز تفاوت هایی در میدان فرهنگی این مناطق می  انجامد که متقاباًل جذب کنندة 

سلیقه های فرهنگی متنوع است. 
تفاوت فضایی محسوس دیگر، احساس تعلق بیشتر ساکنان نیمة شمالی شهر به تهران و نیز 
احساس تعلق بیشتر به محلة مسکونی خویش است. به نظر می  رسد باید از چرخه تفاوت های 
فرهنگی در تهران سخن گفت. فعالیت و سرمایة فرهنگی بیشتر که خود از شناخت و آگاهی 
بیشتر فضای شهری برمی  آید، تسهیل کنندة احساس تعلق به زندگی شهری و لذت بیشتر افراد 
از آن است. به این ترتیب اگرچه سیاست مدیران شهری در سال های اخیر در جهت هم سطح 
ساختن زیرساخت های رفاهی و کالبدی شهر فی نفسه ارزشمند و توصیه پذیر است، اما ارتباط 

و مشارکت فرهنگی بیشتر در فضای شهری شرطی برای احساس تعلق بیشتر به آن است.
نتایج این پژوهش به وضوح نشانه هایی از مختصات، منطق و پویایی های پیچیدة تبدیل 
سرمایه ها در تهران را آشکار می  سازد. گستره و تنوع تعامالت، ویژگی های کالبدی و فضایی 
تعامالت  تکثر  و  سیالیت  باال،  اجتماعی  و  جغرافیایی  تحرک  زیرساخت ها(  )نهادها،  شهر 
و ارتباطات انسانی و ویژگی های فرهنگی و اقتضائات هنجاری و رفتاری زندگی شهری، 
سازوکار تبدیل سرمایه ها در تهران را پیچیده تر می  سازد. یافته های  پژوهش در وهلة نخست 
ارتباط آشکار انواع سرمایه ها با سازة شهری تهران را نشان داد. توزیع گونه های مختلف سرمایه 
افراد(،  به زمینه های و شرایط فردی )مهارت ها، ارزش ها و تجارب  آنها  عالوه بر وابستگی 
تغییرپذیری های منطقه  ای و جغرافیایی الگومندی را آشکار می  سازد. فضایی شدن اجتماعی در 
تهران تجربه  ای متفاوت را به ساکنان آن عرضه کرده است. در نگاه کلی اولویت تهرانی ها 
به سواد، دانش و تحصیالت بیانگر اهمیت ابزاری و غیرابزاری آنها برای توفیق در زندگی 
کالن شهری است. به همین سان و با اولویتی تقریباً مشابه، کسب ثروت و موقعیت مناسب 
اقتصادی مورد توجه تهرانی ها قرار دارد. به نظر می  رسد که در فضای رقابتی شهر، نابرابری های 
اقتصادی و سبک های زندگی اهمیت بیشتری می  یابند. تجاری شدن فزایندة خدمات فرهنگی، 
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آموزشی، فراغتی و مهارتی، دسترسی به اغلب فرصت های ارتقای سرمایة فرهنگی را الزامًا 
با سرمایه های اقتصادی پیوند می  زند و ازاین رو در این مطالعه در تحلیل نهایی سرمایه های 
اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم نقشی تعیین کننده داشته اند. بااین همه، تأثیرات 

فضایی و ساختاری شهر یکسره قابل تقلیل به سرمایه ها و نابرابری  های اقتصادی نیست. 
در فرایند زندگی شهری در تهران، تبدیل سرمایه های فرهنگی به سرمایة اجتماعی نیز اهمیت 
نظری و سیاستی بسیار دارد. سرمایه های فرهنگی فرصت آشنایی و شناخت بیشتر ساکنان شهر 
از جغرافیای زندگی خود و تاریخ و تحوالت آن فراهم می  آورد و این آشنایی به نوبة خود تعلق 
و تعصب شهری بیشتری را برمی  انگیزد. به همین سان، ارتباط مثبت سرمایه های انسانی و 
اقتصادی با تعلق به اجتماع محلی )محل سکونت( و شهر نیز مجدداً تأییدی بر چرخة ارتباط و 
تبدیل سرمایه ها در تهران است. عالوه بر این، مطالعة حاضر ارتباط سرمایه های دینی )به عنوان 
سویه  ای مهم از سازة سرمایة فرهنگی( با تعلق شهری و منطقه  ای ساکنان تهران را نشان داد. 
سرمایه های دینی بر تولید سرمایه های اقتصادی )عموماً در جهت مصالح خیرخواهانة جمعی و 
محلی( مؤثرند و متقاباًل صورت های مشارکتی این سرمایه های دینی از سرمایة اقتصادی تأثیر 
می پذیرند. ارتقای سرمایه های انسانی و فرهنگی با افزایش سرمایه های دینی )که خود متقاباًل با 
احساس تعلق محله  ای ارتباط مثبت نشان می  دهد( مرتبط است. در چرخه های تبدیل سرمایه  ای 
در تهران، عالوه بر سابقة سکونت شهری و خاستگاه مکانی افراد، متغیرهای زمینه  ای و فردی 

جنسیت، دورة زندگی )سن( و تا اندازه  ای تحصیالت نقشی پراهمیت داشته اند. 
پیش از این برخی مطالعات دیگر )مثالً ذکایی، 1381؛ شیانی، 1388؛ عبداللهی و همکاران، 1389( 
ارتباط تغییرپذیری های فضایی )منطقه  ای( در ارزش های شهروندی و اخالقی در تهران و 
ارتباط آن با سرمایه های انسانی و نیز سابقة سکونت شهری را نشان داده اند. آنچه مشخصاً سهم 
پژوهش حاضر را شکل می  دهد نشان دادن آثار فضایی و کالبدی شهر بر سلیقه های فرهنگی 
و به طور مشخص رضایت از زندگی شهری و تعلق به آن است. تکثر و انباشت آنچه سرمایة 
فرهنگی شهری خوانده  ایم، به زیرساخت ها و فرصت  های مشارکتی فرهنگی، کنشگران و 
فعاالن فرهنگی در شهر )واسطه ها و کارفرمایان فرهنگی( و گرایش و اولویت های شهروندان 

به مؤلفه های سرمایة فرهنگی )فرم و محتوای مرجح( مربوط می  شود. 
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Abstract 
Cultural turn in contemporary society has undoubtedly turned culture into a major 
arena for the production and representation of social gaps and inequalities. The 
interplay of inequalities in access to the capitals and urban life has rarely been a topic 
for systematic empirical studies in Iran. Relying on a large scale representative survey 
recently conducted in Tehran, this paper aims to reveal the unequal distribution of 
cultural capital in Tehran and also to reveal the mechanisms the residents employ 
both to produce and to display cultural capital. The findings while clarifying the 
prospects of inequalities in different dimensions of urban cultural capital, highlight 
the ways cultural capital both affects and is affected by urban [physical] spaces and 
urban life. This conclusion while uncovering some of the inadequacies related to 
current cultural capital literature, offers new concepts and spheres by which social 
inequalities can be conceived in the context of Iranian society.
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