
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي
 دکتر حسن روحاني 

 چكيده
جدید به مباحث توسعه، امروزه افق جدیدی به روی اندیشمندان این حوزه گشوده است؛ بهه   مفاهیمورود 

ای در مطالعات توسهعه اناهانی    طوری که مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی جایگاه ویژه
ظههور نظهرات    هزمینهه و زمانه  فرهنگی، نخات به  هسرمایدر راستای تبیین نظریه  ،در این مقاله. ندا یافته

هها و چگهونگی    ، پس از تعریف انواع سهرمایه دهشاشاره سرمایه اجتماعی و فرهنگی توسط پوتنام و بوردیو 
در پایهان ببهل از   ههای تممییهی آورده شهده و     تعامل آنها، دیدگاه بوردیو تشریح گردیهده، بریهی دیهدگاه   

 .  گیری، از نابت سرمایه فرهنگی با تعییم و تربیت سخن گفته شده است نتیجه

 واژگان کليدي
 . سرمایه فرهنگی  فرهنگی، نظریه سرمایهفرهنگ، سرمایه، 

                                      
. Email: Rouhani@csr. ir 
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 مقدمه
، نگهاه بهه   «سهرمایه فرهنگهی  »و « سهرمایه اجتمهاعی  »تا پیش از به میان آمدن مضامین 

ههای   بنیانگهذاران نظریهه  . دییهل در آن، مدهدودتر از امهروز بهود     های توسهعه و عوامهل   مؤلفه

انهد کهه بهر عمیمهرد      اندازهای نهوینی را گشهوده   های اجتماعی و فرهنگی، به وابع چشم سرمایه

اگهر در گذشهته، پهس از عبهور از     . است  مؤساات و نهادهای حمومتی، تأثیرات شگرفی داشته

امهروزه بهر ارتقها      شد، ی، بر سرمایه اناانی تأکید میهای مادی و فیزیم دوران تأکید بر سرمایه

 هویهژه از جنبه   بهه  -اناهانی   هشهود و تدقهق توسهع    های اجتماعی و فرهنگی تأکید مهی  سرمایه

در نوشتار حاضر تمرکز اصیی . گردد عمیقاً در گرو توسعه اجتماعی و فرهنگی تیقی می -عدالت

که با ارائه شرحی در ایهن زمینهه، تعریهف     سرمایه فرهنگی است و بصد آن است هبر روی نظری

رسهد کهه ایهن     چنین بهه نظهر مهی   . آن تدبیق شود و تصویری از کارکردهای آن نیز ارائه گردد

توسعه و ابتدار میی کهه تأکیهد بهر     هگیر حوز ساز و تصمیم های تصمیم تواند برای الیه نظریه می

 .  ابعاد وحدت و عدالت دارند، مفید باشد

 ماعي و سرمايه فرهنگيسرمايه اجت -1
بود که برای نخاتین بار به عنوان دستاورد یک پهژوهش   1پیش از همه، این روبرت پوتنام

پوتنام در مطالعات یود . اجتماعی در بالب یک نظریه سخن گفت هساله در ایتالیا، از سرمای ٢0

و یهک نظهام   متوجه شد که نواحی مختیف ایتالیا )به رغم بریورداری از یک دولت، یهک زبهان   

پرسش از چرایهی ایهن رویهداد،    . یافتگی با هم تفاوت دارند حقوبی و اجتماعی(، از جهت توسعه

ایهن عهال م   . سرمایه اجتماعی، رهنمون سایت هانگیزه اصیی پوتنام گردید و سرانجام او را به اید

از کمّهی یهود را کهه     –های جامع کیفی  حاصل پژوهش 2امور سیاست و جامعه، در کتاب یود

ههای مدیهی،    آغاز کرده بود، منتشر سایت و در آن اثر نشان داد کهه تهأثیر دولهت    1970سال 

در شمال ایتالیا کهه شههروندان بهه    . واباتگی زیادی به سطح سرمایه اجتماعی هر منطقه دارد

مشهارکت  ... های ایتیاری و های فوتبال، انجمن مردمی، لیگ -ی مدنی ها سازمانندو فعالی در 

های مدیی، در ابدامات داییی، یالبیت و ابتمهارات، باهیار کارآمهدتر هاهتند؛ در      دولتدارند؛ 

تهر   حالی که برعمس، در بامت جنوبی ایتالیها کهه الگوههای مهدایالت مهدنی باهیار ضهعیف       

                                      
1. Robert Putnam 

2. Making Democracy Work 
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ههای پوتنهام    یافته. های مدیی کمتر کارآمد بوده و حتی با فااد مواجه هاتند باشند، دولت می

ایه اجتماعی، شهروندان را در راستای منهافع متقابهل بهه مشهارکت بها      سازد که سرم روشن می

 (1). نمایهد  منطوی در عمل جمعهی، غیبهه مهی    3سازد، ضمن اینمه بر معماهای یمدیگر بادر می

کنند که از سطح بهاالی سهرمایه اجتمهاعی بریوردارنهد،      شهروندانی که در مناطقی زندگی می

« عهدالت »و « وحهدت »ههای   باشهند و بهه ارزش   مدیگر میبایار متمایل به اعتماد ورزیدن به ی

 . گرایش بیشتری دارند

در سهال   4یهر بوردیهو   شنایتی است که از زمانی که پهی  سرمایه فرهنگی اصطالحی جامعه

بهرای   5او به همراه ژان کیهود پاسهرون  . ای پیدا کرد آن را مطرح سایت، کاربرد گاترده 1973

را در عنهوان اثهر یهود بهه کهار       6«ي و بازتوليد اجتماعيبازتوليد فرهنگ» اولین بار عبارت

آموزشهی در فراناهه را در     در این اثر، بوردیو کوشید تفاوت درآمدهای ناشهی از فعالیهت  . بردند

هااي   صورت»های  او دیدگاه یود را بعدها باط داد و در بالب کتاب. تبیین نماید 1960دهه 

از دیهدگاه بوردیهو،   . تهری را پهیش کشهید    تهازه ههای   نگرورزی 8،«اصالت دولت» و 7«سرمايه

اجتمهاعی در درون یهک سهازواره از تعهامالت،      هسرمایه آن چیزی است که به عنوان یک رابط

هایی که یود را به  نماید و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کاالها، اشیا  و نشانه عمل می

ر یک سایتار مشخص اجتماعی، مهورد  دارند )و د عنوان چیزهای کمیاب و ارزشمند، عرضه می

شهود و سهرمایه فرهنگهی بهه عنهوان یهک رابطهه اجتمهاعی درون          تقاضا هاتند( کشهیده مهی  

کند، منتههی بهه بهدرت و     از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل میای  سازواره

 Harker, 1990, p. 13)). گردد منزلت می

  فرهنگ تعريف -٢

را به مثابه حقوق بشر اعهالم   یحقوق فرهنگ، 1947حقوق بشر در سال  یاعالمیه جهان. 1

، یدر مقایاه بها حقهوق سیاسه    یحقوق فرهنگ با وجود این،. ه دادئارا از آن یکی یکرد و تعریف

 .  ماند یشده باب فراموش و یفرع یا مقوله های طوالنی، تا سال یو اجتماع ی، ابتصادیمدن

                                      
3. Dilemmas 

4. Pierre Bourdieu 

5. Jean Cloude Passeron 
6. Cultural Reproduction and Social Reproduction 

7. The Forms of Capital  

8. The State Nobility 
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 ٢7مهاده  . دانهد  یفرهنگ مه  معنایفیت را ابهام در تدبیق از دالیل این غ یهالینا نیک یم

 یفرهنگه  یآزادانهه حهق مشهارکت در زنهدگ      کهس  هر" اشعار دارد: حقوق بشر یاعالمیه جهان

 -جهانشهمول ایهن مهاده را     یاجهرا   ،بودن مفهوم فرهنگ یو کی یانتزاع ظاهراً ."داردرا  جامعه

 در یبرابهر "تعهابیری هموهون   . ده استنمودشوار  -آن  یبه فرض تضمین ضمانت اجرا یحت

مصونیت حیثیهت و آبهرو و حهریم    "، "اصل برائت"، "و امنیت یحق آزاد"، "شأن و حقوق

متضهمن   ، اگرچهه و غیهره  "فمر، وجدان، دیهن، عقیهده، بیهم، نشهر افمهار      یآزاد"،"ییصوص

منازعهه و   آنهها بیشهتر اسهت،    یکهه بابییهت اجمهاع جههان     نجا آ هاتند، اما از یانتزاع یهای واژه

 .  کند ای فرق می اما در مورد فرهنگ، موضوع تا اندازه. ایتالف نیز درباره آنها کمتر است

، گون گونه یها به شهادت ریداد ،شود یمربوط م در آنوه به فرهنگ و همونین به دین. ٢

 بها  یاصهطالح  ،فرهنگ ،اگر به بول مایمل پین. تاکنون عمالً اجماع با مشمل مواجه بوده است 

)و در شهود   یاناان و نه طبیعت اسهت مه   هآفریدکه نامددود است که شامل هر آنوه  یکاربرد

 ،بهری ( )گیهرد  یحقوق بشر ذیل مقوله فرهنگ بهرار مه   همصرح در اعالمی یها یهمه آزادوابع 

شهمار   بهی از عناصهر   یصهرفاً یمه   ،نت داردکه بها سه   یدین به سبب پیوند اما ،(18، ص 138٢

دیهن مهالزم بها    نهد،  ک مهی الیهوت تصهریح   . اس. یگونه که ت همان مه، بیفرهنگ نیات هیمتشم

از  یا بخهش عمهده   ،ینیات که به لداظ کمّه  رو  تالزم دین و فرهنگ تنها از آن. فرهنگ است

 (از ایهن اعتقهادات   یمقدسهات ابهوام و آثهار ناشه     ها، اسهاطیر،  آیین)ها  ها و تمدن تاریخ فرهنگ

بخهش یهک    هویهت  یپیوسهتگ   ، بنیهان جاست که کارکرد فرهنهگ ، بیمه این تالزم از آنباشد می

 ( .Tymon & Stump, 2003, p. 9). سازد را میجامعه 

یها نیهاز    ی)از نفع فهرد  یا بوت دین از هیچ کیفیت سودجویانه» دانیل بل بر آن است که:

 یتعمهیم یافتهه از معهان    ینهه نظهام   ،اسهت  یاجتمهاع   ی( برنخاسته است، دین نه براردادیفرد

هها یها    کهه دیهن ببهل از ایهدئولوژی     دین بریاسته از ایهن وابعیهت اسهت    ینیرو. شناسانه جهان

 یمقدس را در بالب بوده است که مفهوم امر یا دیگر اعتقاد سموالر، ابزار گردآورنده یها صورت

 یا گونهه  مهردم بهه   یکه به عنوان وجدان جمع یهمان چیز ینیرومند و واحد ریخته است، یعن

 ( .Tymon & Stump, 2003, p. 8)« . دارد مشخص وجود

تهر   داند که آرنولد فرهنگ را شامل یرو بابل ایراد م  آندیدگاه آرنولد را از  ،الیوت. اس. یت

بهر آن اسهت کهه     «باطعانه» یو. فرهنگ پنداشته است از عناصر یاز دین داناته و دین را یم
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 هبهه عقیهد  . «شهود یها گاهترش یابهد     ارپدیهد ،  تواند جز در رابطه با مذهب ینم یهیچ فرهنگ»

 «ییصوصیت کیش و مراسم عباد آیین با عمومیتتوازن  ییعن»توازن وحدت و کثرت  ،الیوت

دانهد کهه بهدون     یم یشرایط هدر زمررا  ( یا تدقق در یک مدل و موبعیت یاص) یگرای و یطّه

، 1383، هریاونو  گتوننتیهان). رود یم یبیمه روبه زوال و نابود ،اندم یآنها فرهنگ ماندگار نم

 (  89 ص

بهه  ، کند یرا از بدث یارج م فوق، ماو احراز صدت و سقم نظر  یانتقاد یبررساز آنجا که 

 یحته  ،معروف است یه به روح جمعواوالً دین، آیین، هویت و آن شود که: یبانده م همین حد

تالزم فرهنگ و دین بایهد   هو ثانیاً در نظری. آن است یاصی هجانمای ،فرهنگ نباشد  هاگر همبات

کهار    امهر نمهادین بهه    یبهه مفههوم بیمهرو    یبایار گاترده یعن ید که دین به مفهومنمو توجه

 .  رود یم

تدقهق ایهن فرهنهگ را     ،داند یغرب را فرهنگ واال م دارِم لْایگیتون که فرهنگ عق یتر .3

بهدین معنها، یهود    » ؛دکنه  بیمداد مهی  یجهان یو امر یفرافرهنگ یساز عقی آیین  یدر گرو نیرو

 ،فرهنهگ . یابد یم یمدی یدققکه ت یاست، هموون امر نامتناه نماد رمانتیک یا گونه ،فرهنگ

است که در آن زمان و ابدیت، احااسات و روح و حرکهت و سهمون     یکانون ساکن و آرام جهان

 (  80، ص 1387 نتینگتون و هریاون،اه). «کنند یم یتالب

تهوان پهذیرفت کهه     با این حال میچون و چرا دارد،  یغرب جا فرهنگ یواالی یادعاالبته 

سهاز و بیمهرو    آیهین  ینیهرو میهت، سهنجیدنی و   یک  یزندگ  برحاب آثار آن در شیوه ،فرهنگ

 یچون امهام عیه   یمقدس یها مثال در فرهنگ ما نام  به عنوان. آن، غیر بابل انمار است نمادین

 ییاهه  اسهوه  ،یهود  یحیات تهاریخ  های  راز و نشیبابعاد و ف )ع( و امام حاین )ع( صرف نظر از

بهه بهول الیهوت    . آورنهد  یپدید مه   در احااسات مشترك یپیوستگ یهاتند که نوع یفراتاریخ

، اسهت  نپذیرفتهه   از یهارج  یکهه ههیچ تهأثیر    یا مذهب را در جامعهه  هفرهنگ و توسع هتوسع»

  دارد کهه تههذیب   ینهاظر بهه گهرایش    یاز یمدیگر جدا کهرد و ایهن باهتگ    یتوان به روشن ینم

 یرا عامل پیشرفت در مذهب بداند، یا پیشهرفت در مهذهب را عامهل تههذیب فرهنگه      یفرهنگ

اسهت کهه    یرومه  - یدین مایح بهر فرهنهگ یونهان    یعیت تاریخ تأثیرگذار  شاید به. فرض کند

، االمینهی  روح). «مایه  یتهه پردا صهورت دو چیهز مختیهف      بهه   به مذهب و فرهنگتاکنون بیشتر 

 (٢3، ص 1368
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 س و اتوکالینت، کروبر، هرسموویی، کالکن و کییچون تاییور، ویایر، لوو یشناسان فرهنگ

تعریهف  با این حهال  . اند آن تعریف کرده اجزایبرگ نیز فرهنگ را با تأکید بر عناصر متشمیه و 

 ، نهه تنهها  یو يفرهناگ بادو  در آغهاز کتهاب    ،یشناس انگییا اناان ،برنت تاییور سر ادوارد

 گهردد:  یجامع و مهانع مداهوب مه    یتعریف عنوانغالباً به  مه( بی1871) یتعریف عیم نخاتین

شامل دانهش، دیهن، هنهر، ایالبیهات، آداب و رسهوم و هرگونهه        یا کییّت درهم تافته ،فرهنگ»

، 1380)آشهوری،   «. آورد یدست م  از جامعه به یهموون عضو یاست که آدم  یو عادت یتوانای

 (11٢ص 

تهر   پیشهرفته  ، پیشهرفته و یل به درجهات ابتهدای  ئگرا با تمامل یشناس در مقام اناان تاییور

به پرسهش   ،گنجاند یفرهنگ را در تعریف یود م همه عناصر متشمیایندر عین  او. فرهنگ است

شهود کهه    یباعث نم الزاماً ،فرهنگکثرت اجزای  ،دیگر یبه بیان. دهد یپاسخ م ،فرهنگ چیات

تهاییور   نه«! فرهنگ است دیگر ،فرهنگ»بگوییم همانگویانه ارائه بدهیم و  تعریفی توتولوژیک و

گنجاند و باین عناصر را در تعریف یود تک تک است نتواناته  یشناس دیگر فرهنگهیچ  نه و

فرهنهگ و   که زادبهنِ  یهمان نیروی به مدد تاییوردر عوض . اته یبادر به چنین کاراساساً نه 

دانهش، دیهن، هنهر،      چهون )و نمهادین   ی، کیه یرا در مفاهیم انتزاعه عناصر  هاناانیت است، هم

مقام عضو  در یآدم ممتاب تاتوانش و عاداز این )چون تر  یو انتزاع (ایالبیات، آداب و رسوم

 . گنجانده است (یک جامعه

 ، با تأکيد بر سرمايه فرهنگي سرمايهانواع تعريف  -3
ص آنوه برای تولیهد ثهروت بیشهتر بهه کهار      به یصو)اصطالح سرمایه به ثروت انباشته  .1

پول متعیق به یهک   ، موجودیِسرمایه (www.meriam-webster.com) .شود اطالق می (رود می

به کار بهرده  ساه است که مممن است برای کاب درآمد و نه به بصد استهالك آن ؤفرد و یا م

توانهد   بعی که شهخص مهی  سرمایه ثروتی است مولد، یا من. (87ص ، 1371 و سارد، چ)فرن. شود

 را بوردیو سهرمایه  (Wogget, 1993, p. 29). جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار برد

بها ایهن   . و از این نظر تا حدودی به تعریف مارکایاتی وفادار اسهت  کند کار انباشته تعریف می

است، سرمایه یک منبع  تر از معنای پولی سرمایه در ابتصاد وسیع ،درك بوردیو از سرمایهحال 

. پولی و همونین میموس و غیر میموس به یهود گیهرد   غیر تواند شمل پولی و عام است که می

یاصی اثر بگذارد و به فرد اممهان   هبنابراین به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرص
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 .Stones, 1998, p) دست آورده آن ب یاصی را از طریق مشارکت در ربابت بر سر دهد که سود

چیزی دیرپا یها مانهدگار را    ،بریم می کاره های دیگر ب سرمایه را در عرصه هوبتی واژالبته . (221

رساننده چیهزی اسهت کهه هویهت یهود را حتهی پهس از         در عین حالسرمایه  هواژ. رساند می

ا توان بارها بهه کهارش بهرد، نهابودش کهرد و یه       کند، چیزی است که می ممرر حفظ می هداستفا

 :از این برار است ،آید شمال سرمایه پیش میسایر اَ هبار اً درنوعهایی که  پرسش. بهبود بخشید

 شود؟ چه یدماتی از طریق سرمایه حاصل میالف( 

 گیرد؟ کند، یا سرمایه کجا برار می ب( چه کای سرمایه را کنترل می

 Argen, 1999, pp. 73-85)) شود؟ گیری و ارزیابی می یدمات سرمایه چگونه اندازهپ( 

با وجود این در طهی  . اشمال مختیف سرمایه در سراسر تاریخ تجارت وجود داشته است .٢

تهرین عوامهل    سرمایه و کار به عنوان مههم . اهمیت نابی هر یک از آنها تغییر یافته است ،زمان

اهب  شدند و چندین دهه در دنیای ابتصاد آزاد به عنوان عناصری بودند که باید ک مداوب می

نوعاً به معنی منابع مهالی مهورد اسهتفاده )هزینهه(      1900دهه  سرمایه در. شدند و مدیریت می

سهرمایه بهه   . برای یرید زمین، وسایل تولید، تجهیزات، مواد یام و مواردی از ایهن ببیهل بهود   

شهد و   گیهری مهی   انهدازه  یافت، میع کاالهایی که برای تولید سایر کاالها ایتصاص یعنوان تجم

نابتاً کهم بهود و بهازار     ،یه به شمیی که بتوان آن را به صورت پول در هر شمل نگه داشتسرما

 .  ابتصاد آزاد این را به مدیر دیمته می کرد که سرمایه را سازماندهی نماید

جهایگزین از سهرمایه معمهول شهد، صهفت       هکه بازارهای مالی رشد یافتند و استفاد زمانی

متمایز  (مانند زمین، کاریانه، ابزار و غیره)را از سرمایه فیزیمی  پولی هشد تا سرمای  مالی اضافه

جایی که نیاز به داشتن زمهین، موجهودی انبهار و ابهزار، درصهد      )با رشد ابتصاد یدماتی . نماید

مفههوم سهرمایه    ،ابتصهاددانان و حاهابداران   (دهنهد  های سازمان را تشمیل مهی  ییکمی از دارا

 ه، ولهی اصهطالح سهرمای   ودای از نیهروی کهار به    این تعریف سهاده  شاید. اناانی را معرفی کردند

اناهانی   هسهرمای . ایجاد نمود ،شد ای که ببالً از نیروی کار می تمایز مهمی را در استفاده ،اناانی

 هسهرمای  دیگهر بهه   ،در نتیجهه  و به عنوان مزیتی برای تعقیب اهداف فردی در نظر گرفتهه شهد  

 .  مانند گذشته نگریاته نشد ،وی کارشده و نیر گذاری سرمایه اناانیِ

پاندی  در ابتصاد نوین، طی چند سال اییر مفاهیم عام که سه شمل سنتی سرمایهاینک 

 ند از:ا عبارت ،اند شده
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 الف( سرمایه بازار

 ب( سرمایه فمری

 ی( سرمایه دانشپ

سرمایه بازار، ارزشی است که به یک شرکت بر اساس سههم تجهاری و تعهداد سههامداران     

 ،تر شهد  که ابتصاد به تمنولوژی اطالعات و کارکنان دانشی واباته از زمانی. شود نابت داده می

سهرمایه فمهری و    ، یعنهی که متفاوت از سرمایه اناانی هاتند گردیددو شمل از سرمایه ظاهر 

کاهب و کهار    هسهرمای ولهی بهه عنهوان     ،این دو نوع سرمایه ببالً وجهود داشهت  . یسرمایه دانش

تجهاری،  ههای   عالئهم و نهام  ها،  ها، کپی رایت تمنولوژیاما در حال حاضر . شدند ری نمیگی اندازه

هها و دیگهر مخهازن،     هها و کتابخانهه   ، و کتهاب هاهتند  سرمایه فمری هدر زمر... وها  حق ایتراع

 ،امروزه استفاده از دانش بهرای اداره و مهدیریت کاهب و کهار    . شوند دانش مداوب می هسرمای

 . مهارت فمری برای حل مشمالت کاب و کار افزایش یافته استیافته و  توسعه

های اجتماعی و فرهنگی، تعابیری جدید هاتند و بهه عبهارت دیگهر     گفتیم که سرمایه .3

هها مهورد توجهه بهرار گرفهت و در       ههای ایهن سهرمایه    در شرایطی آغاز شد که شایص ٢1برن 

هاي  صورت»بوردیو در کتهاب  . یافت ای، بخشی، میی و جهانی دیالت های مؤساه ریزی برنامه

هها،   داند که مبتنی بر عضهویت در تشهمل   اجتماعی را متشمل از منابعی می ه، سرمای«سرمايه

اجتمهاعی را عنهوان عمیهی و     هاز دیهدگاه بوردیهو، سهرمای   . های تأثیرگذاری است روابط و شبمه

یرپهای کهم و بهیش    د هشهوند تها یهک شهبم     داند که با یمدیگر مهرتبط مهی   ظرفیتی منابعی می

 هوی، سهرمای . روابهط داد وسهتدی و بازشناسهیِ متقابهل را عرضهه نماینهد       هشده از جنب نهادینه

ها، آمهوزش و مزایهایی کهه     هایی از دانش، مهارت صورت»کند:  فرهنگی را نیز چنین تعریف می

. «نهد دهد که یک جایگاه باالتری در جامعه کاهب ک  یک اناان واجد آن است و به او اجازه می

ههایی کهه در    و معرفهت  9هها  از دیدگاه بوردیو، پدران و مادران به فرزندان یود )با انتقال نگرش

. بخشهند  کنهد( سهرمایه فرهنگهی مهی     سیاتم آموزشی جهاری، بهه موفقیهت آنهان کمهک مهی      

(Bourdieu, 1986, pp. 241-258)  

 چهار نوع سهرمایه رد  ،های اجتماعی میان بازیگران یا گروه ،بوردیو در هر میدانی هبه عقید

 :ند ازا  شود که عبارت بدل می و

                                      
9. Attitudes 
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پولی که هر بهازیگر )کنشهگر( اجتمهاعی در درسهت      سرمایه ابتصادی، یعنی ثروت و الف(

نههادی پیهدا    همالی اسهت کهه در بالهب مالمیهت جیهو      انواع منابع هدارد و شامل درآمدها و بقی

 .  کند می

بط فردی و گروهی که هر فردی در ایتیار دارد ای از روا شبمه سرمایه اجتماعی، یعنیب( 

تواند در اثر عضهویت در شهبمه اجتمهاعی     ای است که می وابعی و بالقوه منابع هو آن شامل هم

 .  به دست آید ها سازمان کنشگران یا

کاالههای فرهنگهی در ههر     سرمایه فرهنگی، یعنی بدرت شنایت و بابییت اسهتفاده از  پ(

شهدن در فهرد انباشهته     اجتمهاعی  مایالت پایدار فرد است که در یهالل ت هفرد و آن در برگیرند

 .  شوند می

های فهردی   نمادین، حیثیت، احترام و بابییت نمادین، یعنی مجموعه ابزارهای هسرمایت( 

فرهنگهی   هنمهادین جزئهی از سهرمای    هسهرمای . در ایتیار دارد در رفتارها )کالم و کالبد( که فرد

 .مشههروعیت دادن، تعریههف کههردن و ارزش گههذاردن اسههت    اسههت و بههه معنههای توانههایی   

 (300ص  ،1381موهی، ف)

در یهک   های بایاری تشمیل شده است، برای مثال لفهؤفرهنگی از م هسرمای ،رتییو به باور

ههایی نهازل بهه     شود که مؤلفه جهت سرمایه فرهنگی مطرح می زیر،های  شایص فرهنگ غربی

  رسند: نظر می

 های زندگی؛ ئق و سبکدانش، زبان، سالالف( 

 گویند؛ وه به آن فرهنگ فرهیختگان میب( آن

  شمار و دامنه فرهنگ واژگان افراد؛پ( 

 های اشرافی؛ توانایی افراد در شنایت و تشخیص غذاها و نوشیدنیت( 

 .  جای فوتباله انتخاب بازی راگبی بث( 

اجتمهاعی بهر سهالئق     هبقه تنها به تهأثیرات ط بیند و  تر می موضوع را بدری ژرفبوردیو اما 

 روابهط طبقهاتی در   تولید  ه باز که فرهنگ دررا پردازد، بیمه همونین نقشی  فرهنگی مردم نمی

موبعیت مربهوط   توانند می ست که افرادا او مدعی. دهد جامعه ایفا می کند، مورد توجه برار می

بها دارا بهودن    رفاه( که ) ثروت/ ابتصادی هاجتماعی یویش را نه تنها با مالمیت سرمای هبه طبق

فرهنگی از نظر بوردیهو، بهه    هسرمای داللت. نامد، بهبود بخشند فرهنگی می هآنوه که وی سرمای
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های فرهنگی، شامل دانش، زبهان، سهییقه یها ذوق و     ها و طبع عادت ،ها ای از توانمندی مجموعه

یهق ارث و میهراث   طر ابتصادی از نایی بهه ناهل دیگهر و از    هانتقال سرمای. استسبک زندگی 

مفهوم کییدی ایهن  . تر است فرهنگی امری پیویده هکه انتقال سرمای گیرد، در حالی صورت می

هها   کنش ها و شناسی ها، ارج حااسیت دی ازننما بالب هوار است که بوردیو عادت یند مفهومیآفر

 (Flora , 2005, p. 8). نامد می

فرهنگ واال و روشنفمرانه و فرهنگ پاهت  یوب و بد،   واره شامل تمایز میان سییقه عادت

گیرند که بهه فرهنهگ    حاکم فرا می هیند، کودکان طبقآدر این فر. و عوامانه و از این ببیل است

کارگری را به مثابهه امهری پاهت و فرومایهه      هپاند طبق یویش ارج نهند و فرهنگ عامه هطبق

کنند تا کودکان یود را  وسط سعی میمت ههم برای نمونه، والدین طبق افزون بر این باز. بنگرند

کودکهان  . تیویزیون سهوق دهنهد   «مناسب» های و تماشای برنامه «یوب» های به یواندن کتاب

تاریخی و یا تماشای تئهاتر   ههای هنری و ابنی گالری سمت بازدید ازه متوسط نیز بیشتر ب هطبق

 (Taylor, 1997, pp. 199-200). تمایل دارند

ابتصهادی   بازنمای جمع نیروهای غیهر  فرهنگی را هاصطالح سرمای 10هایساز سوی دیگر، 

های گوناگون و تعهدات نابت به تعییم و  گذاری سرمایه یانوادگی، طبقه اجتماعی، هزمین انندم

که بر موفقیت آکادمیک )عیمهی یها تدصهییی( تهأثیر      اتدان آنها  تربیت، منابع مختیف و مانند

هها تعریهف    ها، گرایشات و ایهده  وان صالحیت در فرهنگ پایگاهبه عن سرمایه فرهنگی. گذارد می

. شهود  م مهم در بازتولید سیایه مراتب اجتماعی در نظر گرفته میاممانی شود که اغیب یک می

تئوری سرمایه فرهنگی این است که فرهنگ از طریق سیاتم آموزشی که بازتاب  تمرکز اصیی

نهایت موجهب بازتولیهد همهان    در شود و  شویق میو ت یابد میحاکم است، انتقال ه فرهنگ طبق

هها و   سرمایه فرهنگی را انواع گوناگون دانش ،ریوارد زوئینگهافتهمونین . شد فرهنگ یواهد

ههای   واژه سهرمایه فرهنگهی را بهرای اشهاره بهه بابییهت       12و فولک 11سکداند و بر می ها مهارت

. برنهد  و اصهالح آن بهه کهار مهی    زیاهت  مدهیط  جوامع اناانی برای پهردایتن بهه    پذیر انعطاف

 (68-74ص ص، 138٢تراسبی، )

                                      
10. Hayes  
11. Brex 
12. Volk 
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 هدر زمهر نهوع یهاص سهرمایه    به مثابهه  سرمایه فرهنگی توان برداشت نمود که  چنین می

 به )مثهل سهرمایه  شه  ها و هنجارهای واالی جامعه است و طوری نیات کهه شهخص یهک    ارزش

سهرمایه   بوردیو. فروش باشد و یدیا اینمه بابل یر و ابتصادی( آن را کاب کند و یا انتقال دهد

بهه تفاهیرکدهای فرهنگهی     بهادر  را دانهد کهه افهراد    )شنایتی( مهی  به مثابه دانشی فرهنگی را

داننهد و بریهی آن را بها     با این حال بریی آن را با طبقات مایط، مرتبط مهی . کند گوناگون می

13شافنبرگآ. یابند زبان، در پیوند می
ی سهرمایه فرهنگهی را   های اصهی  ویژگی (1997) 14ماس و 

( ٢00٢) 15دومهایس . داننهد  ماهیط مهی   مهارت و آشنایی با رمزهای فرهنگی و اعمهال طبقهات  

کفایهت زبهانی و فرهنگهی و مههارت در فرهنهگ       فرهنگی مشتمل بهر  هسرمای کند که میاشاره 

به عنوان جزئی مهم از تعریهف سهرمایه   « فرهیخته»و  موضوع زبان مناسب. طبقات باالتر است

نهایتاً اینمه سرمایه فرهنگی ناظر بر این . ه شده استئارا (٢001) 16سولیوان هوسییه نگی بفره

ضهمن  بوردیهو  . شهود  مهی پهذیر   اساس منش برتر فرهنگی جامعه، جامعه رب ادعاست که شخص

ایهن امهر    هبه  شود، اشاره سرمایه فرهنگی که منجر به بازتولید فرهنگ طبقه مایط میبدث از 

بیشتری به انواع  ات مایط دارای اممانات مادی بیشتری هاتند و دسترسیدارد که چون طبق

به عبهارت  . ماتقر سازندیود را  های توانند ذائقه دارند، می... ها، غذاها و ها، ورزش مثالً موسیقی

عنوان معیار سهنجش سهرمایه    به ،دیگر بوردیو هر آنوه را جز  عالیق یاص طبقه مایط است

 .  ردگی فرهنگی در نظر می

 سهرمایه فرهنگهی برآینهد ترکیبهی از سهرمایه ابتصهادی و بهه کهارگیری         ،بوردیهو  رظنه ب

17ست،ها واره  عادت
 ایهن سهرمایه  »نویاهد:   سرمایه فرهنگی بوردیو مهی  هتوضیح نظری ریتزر در 

 ،بازار در این. گیرد شان سرچشمه می یاستگاه طبقه اجتماعی مردم و تجارب آموزشی بیشتر از

هزینهه   شهان  کننهد و آن را یها بهرای بهبهود جایگهاه اجتمهاعی       شان را جمع می مایهها سر اناان

چهارچوب   شهود کهه جایگاهشهان در    دهند و باعث مهی  کنند و یا جایگاهشان را از دست می می

( ٢001) 18بریی دیگهر چهون گولهد   ( 7٢8، ص 1374)ریتزر، . «تر شود ابتصاد فرهنگی وییم

                                      
13. Aschaffenburg 
14. Mass 
15. Dumais 
16. Sullivan  
17. Habitués 
18. Guold  
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لبته چندان ا که. سرمایه اجتماعی است مایه فرهنگی جزئی ازکنند که از نظر آنها سر اظهار می

  سهرمایه تهری دارد و   نگاه دبیقپاتنام با این حال، . همخوانی ندارد ،نظر بوردیو است  با آنوه مد

فرهنگی متعیهق بهه فهرد و      سرمایه. بیند اجتماعی و فرهنگی را به لداظ تعیق در مقابل هم می

ای از  تهوان مجموعهه   جتمهاعی را مهی  ا سهرمایه . یهک گهروه اسهت   اجتماعی نزد اعضای   سرمایه

افراد دانات که با همدیگر هممهاری   رسمی مشترك میان گروهی از ها یا هنجارهای غیر ارزش

که همگی به طرزی صهادق و معقهول رفتهار     اگر اعضای این گروه انتظار داشته باشند. کنند می

)ههانتینگتون و  . همهدیگر اعتمهاد دارنهد    ه بهه توان گفت که اعضای ایهن جامعه   کنند، آنگاه می

 (٢05، ص 1383هریاون، 

 هاي گوناگون ارتباط سرمايه -٤
ههایی انهواع    نزد مدققان ماائل اجتماعی، همواره این پرسش مطرح بوده کهه چهه ممیهزه   

. ها را از یمدیگر جدا نموده و عالوه بر آن، چه پیوندهایی بین ایهن سهرمایه وجهود دارد    سرمایه

( کوشهیده اسهت تها    1( و فیورا )شمای 1های تایمون و استامپ )جدول شماره  مد پژوهشدستا

 .  را پاسخ گوید  این پرسش

 هاي نسبي اشكال مختلف سرمايه انواع سرمايه و ويژگي -(1) شماره جدول

 
 (Tymon & stump, 2003, pp. 3-12) ٢003تهههایمون و اسهههتامپ،  برگرفتهههه از:
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 ها واع سرمايهپيوند بين ان -(1)شماي 

 
 Flora , 2005)) (٢005، )برگرفته از فیورا

بها الگهوی    هها  سهازمان استناد و اسهتمداد از نهادهها و    فیورا،یمی از اصول مطروحه توسط 

در  ،گیری نباشهند  ها تا وبتی که بابل اندازه نوعی که تمامی سرمایهه ب ،باشد یادگیری مداوم می

 .  گردند ارائه و استناد نمیریزی بابل  سیاتم اطالعاتی برنامه

 ،معتقدنهد  نیهز مدققین عیوم اجتماعی شود و بیشتر  ( دیده می1طور که در شمای ) همان

 ،در ایهن راسهتا  . باشند ندوی بابل تبدیل به یمدیگر میه همگی ب جهان،های موجود در  سرمایه

مارانش در ترسهیم  کار باتیر و هم توان به میکه از آن جمیه انجام شده است تدقیقات متعددی 

ی از مدققهین بهه منظهور    شمارباتیر به همراه . ای مختیف اشاره نمود چگونگی تغییرات سرمایه

ارتباط آنان در راسهتای ارتقهای توسهعه ابتصهادی      ههای موجود و همونین ندو نمایش سرمایه

های  ایهکه ضمن معرفی مفاهیم سرمدهد  ( ارائه می٢جدول شماره )ی را مطابق با یالگو ،جوامع

مطهرح   ،ابتصادی سرمایه بابل ارزیابی باشد هتواند در ارتقا  توسع ی را که میییندهاآفر ،مختیف

طبهق ایهن   . دههد  می مورد توجه برار ی در متن جامعه رایهای اجرا شایصکند و همونین  می

ههای   تهوان ارتبهاط موجهود بهین سهرمایه      می« نتیجه» و «یندآفر»، «زمینه» سه بخش الگو در

 (Butler, 2005). تیف را جهت ارتقا  توسعه ابتصادی جوامع به نمایش گذاردمخ
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 خشی باتلرب الگوی سه -( ٢) شماره جدول

 زمینه فرایند نتیجه

گههذاری در سههرمایه  سههرمایه تغییرات در سرمایه طبیعی 

نگهههداری،  حفههظ، طبیعههی

بازسههازی و ارتقهها  عوامههل   

 مدیطی  

 سرمایه طبیعی

 

تنوع  بع طبیعی،منا آب، کیفیت هوا،

 زیاتی  

 زمین و یاك

o  هها : سهالمتی مدهیط     شایص

 گانه اجتماع زیات با سود چند

o  هههای  گیههری : فرصههت  انههدازه

کیفیت آب و یهاك  ، گشت و گذار

حیههات ، میههزان آلههودگی  ،و هههوا

 سیاست توسعه زمین، وحش

 گههذاری در سههرمایه  سههرمایه تغییرات در سرمایه فرهنگی

 فرهنگی

 فرهنگهههیتاههههیم هویهههت 

 تههاریخ، )میههراث فرهنگههی، 

 (... بومیت

 سرمایه فرهنگی

شههنایت و آشههنائی بهها    ارزش ههها،

 مراسم و میراث فرهنگی
o   شههایص: آگههاهی و هوشههیاری

 فرهنگی

های  گیری :تشمیل فاتیوال اندازه 

 جدید

 تغییرات در سرمایه اناانی  

گههذاری در سههرمایه  سههرمایه

 اناانی

 

منههدی از نیههروی کههار  بهههره

 متخصص

 

 سرمایه اناانی

 

 یالبیهت،  مهارت، آموزش، جمعیت،

 تنوع جمعیتی

o  کههارگیری افههراد ه شههایص: بهه

 )مهدیریت بدهران،   ماهر و کارآمد،

افههزایش  حههل مشههمل(، نههوآوری،

پهذیری و   ماهئولیت  ابتمار عمهل، 

 آوریون

o  گیری:ارتقهها  نیروهههای   انههدازه

 آموزش دیده، توسعه نیهروی کهار،  

 توسعه سالمتی

 گههذاری در سههرمایه  سههرمایه ات در سرمایه اجتماعیتغییر

 اجتماعی

پههذیرش یطههرات احتمههالی 

 بهههروز عقایهههد گونهههاگون،  

 ها سازمانمشارکت جوانان و 

افهزایش   در توسعه ابتصادی،

 گیرنده های تصمیم هگرو

 سرمایه اجتماعی

روابههط متقابههل، سههایتار    اعتمههاد،

 ههههای مشهههارکت، ای،گهههروه شهههبمه

 ی،یه گرا جمع رهبری، اشتراك هدف،

 تنوع راه حل پذیرش راهمارها،

o ههها و  شههایص: افههزایش شههبمه

 اجتماعات، اعتماد و مشارکت

o ههای   گیری: افزایش گهروه  اندازه

 رهبهران جدیهد،   توسعه ابتصادی،

حضههور بیشههتر مههردم مدیههی در  

   ها سازمان
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 تغییرات در سرمایه سیاسی  

گههذاری در سههرمایه  سههرمایه

 سیاسی

میههزان و حههدود واباههتگی  

ههای یواسهتار توسهعه     گروه

حمومت مرکزی،  با ابتصادی

 ای ای و ناحیه منطقه

 

 سرمایه سیاسی

ی اجتمهاعی کهه از   هها  سازمانحدود 

ی یکننهد، توانها   حمومت استفاده مهی 

 مندی از منابع انباشته دولت در بهره

o :ی منهابع  یافزایش توانا شایص

امنیتهههی در یصهههوص مقامهههات  

 شده اجتماعی انتخاب

o اجتماعات جدید و  گیری: اندازه

ارتباطههات حمههومتی در سههطوح   

 مختیف

 گذاری در سرمایه مالی سرمایه تغییرات در سرمایه مالی 

ای و  نوع حمایت هاای مطقهاه  

خاااارای ار ارناماااه توسااا ه 

های حمایتی  مساقتصادی، مکانی

 ی کشور یمالی ار ادهی اه دارا

 

 سرمایه مالی

عوارض، ،وضاااااااا یت مالیااااااااات

هااای  کماا  م افیاات، ،گااذاری ساارمایه

 فهر اوراق قرضه، اشردوستانه،

o :اقتصاااد متطااوع و رنااد  و شاخص

 پویا

o  توسا ه   کااه  فهار،   گیری: اندار

نهادهای حمایتی مالی، توس ه تجاری 

 ی یو ااررگانی و ریر اطا

 

 گاااذاری در سااارمایه  سااارمایه تغییرات در سرمایه ساختمانی

 ساختمانی

ایجااد   ی در راساتای یهاا  تالش

ی توسا ه  یهای ریر اطاا  لیتف ا

 اقتصادی

 

 سرمایه ساختمانی

ساری، حمل و نهل، ارتباطات ریار   خانه

 هااا، ساااختما  افااراری، ی و ساا تیاطااا

 ... ارق، تلفن ی چو  آب،یها کططد  تسهیل

o :اقتصاد متطاوع و رناد  و    شاخص

 پویا

o  اناداری مراکاری    را  گیاری:  اندار

 ...  آمورشگا  فرودگا ، چو ؛

 

 هاي سرمايه فرهنگي تصور -5
ها، مناطق،  ها، ممان سرمایه فرهنگی مممن است میموس باشد، یعنی به شمل بناها، مدل

سرمایه فرهنگی  ؛ با این حالها، مصنوعات و نظایر آنها باشد ها و مجامه آثار هنری مثل نقاشی

هری ههای ظها   ی واجد همهان ویژگهی  ا چنین سرمایه. اتنیددود به میراث فرهنگی میموس م

سرمایه فیزیمی )مادی( که به وسییه فعالیهت اناهانی    انندمیعنی  است؛سرمایه مادی یا اناانی 
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تواند از بهین بهرود، بهه مهرور      می ،پاید، اگر دوام نیابد ای از زمان می آید، برای دوره به وجود می

تولید آن گذاری منابع جاری در  تواند از طریق سرمایه زمان موجب جریانی از یدمات شود، می

. باشهد  گیهری  تواند یرید و فروش شود و دارای ارزش مالی بابل اندازه معموالً می و افزایش یابد

از انهواع  با اسهتفاده   (،یواه به صورت موجودی یا جریانرا )ارزش فرهنگی آن توان  در وابع می

امیموس سرمایه فرهنگی مممهن اسهت نه   در عین حال باید اشاره کرد که . دنمونماگرها تعیین 

ههایی باشهد کهه در     ها، اعمال، عقاید و ارزش باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شمل ایده

سهازنده از  و نگهرش  فرهنگی مطابق بها تفاهیر    هیاین صورت از سرما. مشترك است ،یک گروه

فرهنگی به شمل آثار هنری از ببیل موسیقی و ادبیات نیهز   هاین صورت از سرمای. فرهنگ است

توانهد بهر اثهر     موجودی سرمایه مهی  ،در این معنا. ستاکاالهای عمومی در زمره دارد که وجود 

این موجودی هم بهه مهرور   . گذاری جدید افزایش یابد توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه بی

حفظ سرمایه موجود و هم آفهرینش  همونین . شود زمان موجب پیدایش جریانی از یدمات می

 . نیازمند منابع است ،ین نوعسرمایه جدید از ا

توان هم سرمایه فرهنگی مادی و هم سهرمایه فرهنگهی غیهر     برای یالصه کردن بدث، می

کهه ههم بهر     فهت ای در نظر گر مادی موجود در یک زمان مفروض را به عنوان موجودی سرمایه

 ،حاب شرایط ابتصادی و هم بر حاب شرایط فرهنگی به نوبهه یهود بهه عنهوان یهک دارایهی      

شهود کهه    ای می موجب پیدایش جریانی از یدمات سرمایه ،این موجودی. شود گذاری می رزشا

ها ترکیب شهود   مممن است ماتقیماً مورد مصرف نهایی برار گیرد یا مممن است با دیگر نهاده

. د که هم ارزش ابتصهادی دارد و ههم ارزش فرهنگهی   مایتا کاالها و یدمات بیشتری را تولید ن

یود  هبیشتر یودشان مورد مصرف نهایی برار گیرند یا به نوب ،کاالها و یدماتمممن است این 

های بیشتری ترکیب شوند، و به همین ترتیب در هر مرحیه از این توالی تولیهد، مممهن    با نهاده

د و سهطح یها ارزش   ونش ، افزودهاست کاالها و یدمات فرهنگی تولید شده به موجودی سرمایه

به همین منوال، موجودی سرمایه مممن است بهه مهرور   . آن را در ابتدای دوره بعدی باال ببرند

ثیر یالص همه این جمع أت. زمان از بین برود و حفظ کردن آن نیاز به صرف منابع داشته باشد

اری/ گهذ  دهنهده سهرمایه   ها از موجهودی سهرمایه در یهک دوره زمهانی مفهروض، نشهان       و تفریق

برداری در سرمایه فرهنگی طی آن دوره است که هم بر حاب شرایط ابتصهادی و ههم    سرمایه



ره 
ما

ش
ه 

 س
ه و

جا
پن

 
م 

ده
هج

ل 
سا

 
ان

ات
زم

 
13

88
 

  

 

٢3 

گیری است و ارزش اولیه موجودی در ابتهدای دوره بعهدی    بر حاب شرایط فرهنگی بابل اندازه

 (  1386)ایزدی،  (٢). کند را معین می

نهها، در زمینهه سهرمایه    تر به ارزش ابتصادی و فرهنگهی و رابطهه میهان آ    اکنون از نزدیک

یک بنهای   انندم)پیشین  هشد میموس تعریف فرهنگیِ هیک مورد از سرمای. فرهنگی، نگاه کنیم

این دارایی مممن است دارای ارزشی ابتصهادی باشهد کهه صهرفاً از     . نظر بگیرید را در (تاریخی

ولهی ارزش   ؛شهود  ناشهی   (صرف نظر از ارزش فرهنگهی آن )وجود فیزیمی آن به عنوان یک بنا 

. به دلیهل ارزش فرهنگهی آن افهزایش یابهد     (شاید تا حد زیادی)تواند،  ابتصادی این دارایی می

موجهب ارزش   ،ی مشاهده کنیم: مممهن اسهت ارزش فرهنگهی   عیّ هتوانیم یک رابط بنابراین می

بنابراین، برای مثال مممن است افراد تمایل داشهته باشهند کهه بهرای مدتهوای      . ابتصادی شود

مبیغی را بپردازند که بیشتر از بیمتهی اسهت کهه فقهط بهرای       ،این دارایی هیافت تجامگی فرهن

ارزش فرهنگهی   ،به عبارت دیگر، مممن است یک بنای تاریخی. پردایتند وجود فیزیمی آن می

)یالص( را مطابق یک یا تعداد بیشتری از معیارهای پیشنهادی ببیی مجاهم کنهد و در عهین    

واجد ارزشی ابتصادی باشد که ههم از مدتهوای فیزیمهی آن ناشهی      ،اییحال به عنوان یک دار

میموس را  فرهنگیِ ههای سرمای ارزش دارایی دیگر شمل. شود و هم از مدتوای فرهنگی آن می

هها مممهن اسهت     برای مثال، آثار هنری از جمیهه نقاشهی  . توان به همین ترتیب تفایر کرد می

مدتهوای فرهنگهی یهود بهه دسهت آورنهد، زیهرا ارزش         ی از ارزش ابتصهادی را از ا  بخش عمده

. هاتندهایی از بوم، بطعاتی از چوب( احتماالً چشم پوشیدنی  فیزیمی )مادی( یالص آنها )تمه

 (1386)ایزدی، 

از طرف دیگر، سرمایه فرهنگی نامیموس، رابطه متفاوتی میان ارزش فرهنگی و ابتصهادی  

آداب و رسهوم فرهنگهی یها موجهودی موسهیقی و      و  عقایدبرای مثال، موجودی )ذییره( . دارد

ندارنهد،    ولی هیچ گونهه ارزش ابتصهادی   ،ادبیات، یا موجودی زبان، ارزش فرهنگی زیادی دارند

توانند به عنوان دارایی مورد داد و ستد برار گیرند، مگر زمانی کهه حقهوق مربهوط بهه      زیرا نمی

در عهوض، ایهن   . یریهد و فهروش شهود    ی(هنهر عایدات آتی )برای مثال حهق امتیهاز ادبهی یها     

شوند که ههم ارزش ابتصهادی و ههم ارزش     های یدمات می ها موجب پیدایش جریان موجودی

بخشهی از ارزش ابتصهادی چنهین     نیهز در اینجها  . آورنهد  هها را بهه وجهود مهی     دارایهی  فرهنگیِ

کاالههای   های کامالً فیزیمی یا ممهانیمی وجهود دارد، یعنهی در بالهب     ی در چارچوبیها جریان
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٢4 

 هگرایانه  بهرای مثهال کهارکرد فایهده     ،عمومی که بنا به دالیل کامالً ابتصادی مورد تقاضا هاتند

ولی در اینجا نیز احتمال دارد که ارزش ابتصادی جریان یهدمات  . زبان، یا استفاده از موسیقی

نگهی آنهها   ارزش فره ههای فرهنگی، در اکثر کاربردهایشان، به عنوان نتیج حاصل از این دارایی

 . زیاد شود

 ،فرهنگهی  هدهند که میان ارزش فرهنگی و ابتصادی ابهالم سهرمای   ها نشان می این بررسی

  (1386)مدنی، . کامیی نیات هاما این رابطه به هیچ وجه رابط ،همباتگی وجود دارد

 گوید: بوردیو از سه گونه سرمایه فرهنگی سخن می

 هههای منفعالنه   بهری  تابات آگاهانه و میراثمم ه: که مشتمل بر هر دو گون19الف( مضمون

گذارد، آن است که سرمایه فرهنگی  ای که بوردیو بر آن تأکید می نمته (3). باشد یک شخص می

گردد، بیمه دستامدی است که در طول زمان  به صورت یودانگیخته )هموون کادو( منتقل نمی

 هوردیهو همونهین از سهرمای   ب. سهازد  یود را در یک شخص )شخصیت و ندوه تفمر( مجاّم می

یوانهد کهه یهک معنهای      فرهنگی مضمون مهی  هبرد و آن را نوعی از انواع سرمای نام می 20زبانی

 ,Bourdieu). سهازد  ارتباط و یودْعَرضه داشتن یک فرد را از فرهنهگ پیرامهون او متبهادر مهی    

1990)  
مهی بهه تمیهک    های فرهنگی است که به صورت اعیان فیزی : که سرمایه21یافته ب( عینیت

 .  گیری عیمی یا آثار هنری( درآمده است )مانند ابزارهای اندازه

ای سرمایه فرهنگی است که اغیب به صورت اعتبارها یها کیفیهات    : گونه22شده پ( نهادینه

زنهد و   شهده مثهال مهی    سرمایه فرهنگی نهادینه هبوردیو از دامن. شود عیمی یک فرد شنایته می

شود که تبدیل سرمایه فرهنگی به سهرمایه ابتصهادی )بهه     باعث می گوید وجود این سرمایه، می

دهد تا سرمایه یود را به یوبی توصیف کننهد و   واسطه یدمت اکتشافی که به فروشندگان می

ای یود را به یهوبی تبیهین نماینهد( بها سههولت بیشهتری        دهد تا نیاز سرمایه به یریداران می

  (Bourdieu, 1977, p. 42). صورت پذیرد

                                      
19. Embodied 

20. Linguistic Capital 

21. Objectified 

22. Institutionalized 
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٢5 

نوع از سرمایه فرهنگهی چنهد   یافته، باید گفت که این  در یصوص سرمایه فرهنگی عینیت

آن به تعریف  مضمون )یا شامل(یصوصیت دارد که فقط در رابطه با سرمایه فرهنگی در شمل 

 ،هها  هها، نقاشهی   ی چهون نوشهته  یهها  فرهنگی که به شمل اشیا  مادی و رسانه هسرمای. آید درمی

. کند، در حالت مادیت یهود بابهل انتقهال اسهت     غیره، عینیت پیدا می زارها واب ،بناهای تاریخی

 )اگهر  توان درسهت هماننهد سهرمایه ابتصهادی     ای از تابیوهای نقاشی را می مجموعه برای مثال،

کاالههای   در وابهع . منتقهل کهرد   اسهت(  تر اینجا نهانی آن، زیرا انتقال سرمایه در از نگوئیم بهتر

 و (که ماتیزم سرمایه ابتصادی اسهت )مادی به تمیک در آورد  طوره هم بفرهنگی را می توان 

تولیهد   معناست که مالک ابزار این بدان. (که ماتیزم سرمایه فرهنگی است)طور نمادین ه هم ب

از آن یهود   ،مشخص اسهت مالمیت شرط یک  را که پیشضمون باید راهی بیابد که یا سرمایه م

 . ه رااین سرمای کند یا یدمات صاحبان

در زمینه تعامالت سرمایه فرهنگی نظراتی وجود دارد که در ادامه به شماری از آنها اشاره 

 شود: می

ضروری است، اما شرط کافی ی کاب سرمایه فرهنگ»نویاد که  ( می٢004سوروکا )الف( 

( 1986بوردیهو )  اما همان طور که دیدیم، ؛برای داشتن سطح باالیی از سرمایه اجتماعی نیات

سهرمایه اجتمهاعی    بهه عنهوان مثهال،    ،انهد  هم واباهته ه همه اشمال سرمایه ب که دارد ظهار میا

جهت باهتن یهک    ،تاجر تواند به سرمایه ابتصادی تعبیر شود، اگر پیوندهای شخصی به یک می

اگر آگهاهی و   ،رهنگی تعبیر شودف تواند به سرمایه اجتماعی می هسرمای. برارداد مهم کمک کند

 سرمایه فرهنگی برعمسِبا این حال، . دبا جهان تئاتر آشنا سازبرای مثال او را  ،شنایت شخص

در تصرف و مالمیهت   و یا به صورت یییی میموس ه شودتواند به ارث برد سرمایه ابتصادی نمی

بهه عبهارت   . کنهد  پیهدا مهی   پذیری انتقال یند جامعهآفرد باشد، بیمه به طور ضمنی و در طی فر

( 1379آزاده ). کنهد  ت کهه سهرمایه فرهنگهی دائمهًا یهود را بازتولیهد مهی       گفه تهوان   اُیری می

 بدین ترتیب اگرچه افراد در طهول زنهدگی یهود، دائمهاً مجههز بهه ابعهاد فرهنگهی        »نویاد:  می

ها  انتخاب گزینند، ولی این ای آزادانه از بین تجربیات مطیوب برمی شوند که به گونه جدیدی می

. منطبهق باشهد   گیری و عادات وی گیرد که با جهت فرهنگ صورت میهایی از  تنها از بین جنبه

باشد و تغییر چنهدانی در   می آموزند که شبیه عادات و سالیق آنان بنابراین تنها چیزهایی را می

 (45، ص 1387)کیاسی، . «کند سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمی



 

ی
نگ

ره
ه ف

مای
سر

ه 
ری
نظ

ر 
ی ب

مد
درآ
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ههای فرهنگهی    فهرآورده  با عطف نظر به ابعاد مادی سرمایه فرهنگی، مصهرف کاالهها و  ب( 

فرهنگهی شهامل آن    کاالهای. باشد های اصیی این سرمایه می شایصه عنوان یمی از  بهتواند  می

باشد و لهذا دربرگیرنهده    شیوه متمایزی از زیات می هکنند بود که تعریف کاالها یواهد دسته از

های تزئینهی   شش، وسییههای پو توان به مصرف مدل می رو این از. یواهد بود ای نیز اندیشه ویژه

، سهینماها، فرهنگاهراها،   ها یانه بهوهتفمری ویژه هموون  کننده رفتن به فضاهای منتشر ،بدن

 .  یگر فضاهای معروف به اماکن فرهنگی اشاره کردد و ، مااجدها های ورزشی، کتابخانه سالن

واننهد  ت نمهادین باهیار بدرتمنهد مهی    ر بها  بریهورداری از کاالهای فرهنگهی بهه دلیهل    پ( 

. فضاهای تعامیی اجتماعی مشخص سازند مراتبی بودن اعضای جامعه را در بندی و سیایه طبقه

از کاالهای فرهنگی در اعضایی از جامعه  زمانی که نابت تقاضا و برآورده شدن مصرف این نوع

تهیهه کهردن   . باشهند  سرمایه اجتماعی بهاالتری مهی   توان گفت که این افراد دارای می ،باال رفت

عد مهادی سهرمایه فرهنگهی، بعهد     از بُبطع نظر اما . طیبد  سرمایه مادی را می ،کاالهای فرهنگی

شناسهی اجتمهاعی    از دیدگاه روان. دنموها مشاهده  مهارت توان در انواع ذهنی آن را می -عینی

موبعیهت اجتمهاعی او نیهز     فرد بیشتر باشد، جایگاه ویک های  هرچه که تعداد و کیفیت مهارت

بد؛ چرا که افراد بیشتری برای بریورداری و رفع نیاز به وی رجوع یواهند کهرد و  یا مییش افزا

 ههای  ای را به یود ایتصاص دهد و شروع به آفرینندگی در شهیوه  یواهد توانات فضای ویژه او

ها )در اکثهر   کاب مهارت در عین حال،. دمایهای فرهنگی ن مخصوص به یود در میدان فعالیت

 آن مدهروم  ازچه باها، باهیاری   به مصروف داشتن زمان و منابع ابتصادی دارد که  نیاز موارد(

 .  باشند و نتوانند آنها را کاب نمایند

باشهد کهه    هایی در ذههن مهی   و فایل دانش، اطالعات عد ذهنی سرمایه فرهنگی شاملبُت( 

ایجهاد   نش وهای فرهنگی مادی دست به آفری و بدون توسل به سرمایه تواند به طور ماتقل می

اطالعهاتی   هدست داشتن یزانه  روند زندگی جمعی بزند و یا حدابل با در های جدیدی در شیوه

 ای تعیهین نشهده   شهده  هایی که برای آن واکنش از ببهل تعریهف   در موابع حااس و یا موبعیت

 .  کم بنماید ابدام به واکنشی مناسب و یا با هزینه ،است

به سوی بعد اطالعاتی آن لهزوم ایجهاد ارتباطهات     های فرهنگی چریش کنونی سرمایهث( 

هها و افهزایش    فعالیهت  هاجتماعی تنها با افزایش دایهر  کنشگران. دهد بایار گاترده را نشان می

البتهه  . ها دسهت یابنهد   توانند به تولیدکنندگان داناته می های ارتباطی است که شبمه همددود
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٢7 

های فرهنگهی مهادی    تهیه و تدارك سرمایه ،های فرهنگی معنوی سرمایه نیاز شرط و پیش پیش

سهازمان   "توسهعه اناهانی  " لوازم معیشت پایدار است که رویمرد دیگر، همان به عبارت. است

)ایهزدی،  . دانهد  مهی  "بهداشهت و سهالمتی  "و "سهواد "، "درآمهد "میل متدد آنها را شامل 

1386)   

نزد افراد یه فرهنگی عدم تااوی سرماکه مبتنی بر فرض ن در تدقیقی وپاسر و بوردیوج( 

رفتهار و اعمهال   بررسهی  ند که نهابرابری فرهنگهی فقهط بها     ردگیری ک چنین نتیجه ،انجام دادند

مجیهه و   ،تئهاتر رفهتن  از دیدگاه ایهن دو،  . شود ها مشخص می افراد و گروهمقدور برای  فرهنگیِ

هها و   عنوان نشهانه تواند به  امثال آن می دوربین عماسی داشتن و ،سینما رفتن ،روزنامه یواندن

. طهور یماهان در دسهترس همهه نیاهت     ه امماناتی که ب ؛آید شمار ه اممانات سرمایه فرهنگی ب

 ، نوشهت های اروپها انجهام داد   باره بازدیدکنندگان موزه در 1966بوردیو در تدقیقی که در سال 

مانهات  ارتبهاط نزدیمهی بها موبعیهت و ام     ،که عالبه به هنر و کیفیت دلباتگی بهه آثهار هنهری   

 (116، ص 1368االمینی،  )روح. یانوادگی و طبقاتی افراد دارد

غالباً نیاز به یک راهنما دارد کهه بهرای    ،کند وبتی یک کارگر نمایشگاه نقاشی را تماشا می

. ولی یک تدصییمرده نیازی به راهنمها نهدارد   ،ها را توضیح دهد کاری ها و ریزه او تابیوها و سبک

گیرد که ماننهد   ها از منبع و میراثی بهره می کشش و عالبه افراد و گروهگیرد که  وی نتیجه می

همفمهران  سرمایه اجتمهاعی ماننهد گهروه    . یک سرمایه ایتصاصی و یانوادگی حفظ شده است

شهمار   رزمهان و امثهال آن در   گهروه ههم   ،گروه دوستان و هممالسان بدیم ،سیاسی و اجتماعی

کهه دولهت بهرای     ، کاریگذاری فرهنگی در سرمایه. تدهنده سرمایه فرهنگی اس تشمیل عوامل

 ههای  گهذاری  ماننهد سهرمایه  ه ،دنه ک هها مهی   ها در مدارس و دانشهگاه  ها و تمنیک نظریه آموزش

کننهده و   شود که افراد به عنوان تولید بامتی از ثروت و ذییره ممیمت مداوب می ،ابتصادی

  (117، ص 1368االمینی،  )روح. کننده به آن دسترسی دارند مصرف

 درنگي در نسبت سرمايه اجتماعي و فرهنگي  -6
فرهنگهی توسهط پوتنهام و     هاجتمهاعی و سهرمای   هطور که گذشت، دو مضمون سرمای همان

بوردیو مطرح شد و به عبارت دیگر هر کدام از منظری، بهه آن پردایتنهد و بهه همهین جههت،      

با این . دو گونه سرمایه شاهد هاتیم هایی را نیز از جانب این دو در ببال تعریف این همپوشانی
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ههای   رسد تا تدبیق بیشتری از این تعاریف صورت بپذیرد و مرزبنهدی  حال، ضروری به نظر می

 . تری از این دو به دست داده شود روشن

ای که در تعریف  ترین مؤلفه اند، کانونی و همماران نشان داده 23گونه که لوئیجی گیزو همان

گیزو و همماران بها عطهف توجهه بهه ایهن      . هاتیم، مائیه اعتماد است سرمایه اجتماعی شاهد

اند کهه چگونهه فقهدان ایهن      نشان داده -ترین عنصر سرمایه اجتماعی  به عنوان بنیادی -مؤلفه 

ماندگی ابتصادی در بخش جنوبی ایتالیا در مقایاه بها بخهش شهمالی آن     عنصر، منجر به عقب

نقدی، اصرار بر معهامالت نقهد، نگرانهی از تبهادل چهک و       آنان ترس از معامالت غیر. شده است

را مدصهول فقهدان اعتمهاد    ... دیگر ابزارها و اسناد مالی، کم بهودن اعتبهار افهراد و مؤساهات و    

آنان در مقدمه . اند تر جنوب ایتالیا را در همین نمته داناته مانده اجتماعی، و ریشه ابتصاد عقب

بههه ندههو »گویههد:  کننههد کههه مههی بتصههاددان( اشههاره مههی)ا 24ای از آرو تدقیههق یههود بههه گفتههه

گرد ابتصادی هر جامعه در دنیهای امهروز، بها فقهدان     ناپذیری بائل به این هاتم که عقب اجتناب

 (Arrow, 1979, pp. 343-362) «.شهدنی اسهت   اعتماد متقابهل آحهاد آن جامعهه، توضهیح داده    

اشهاره  « ایالبهی  گرایهی غیهر   میهل فا»مدققان مذکور همونین به تعبیری از وی تدت عنهوان:  

کننهده اعتمهاد زیهاد در دایهل طایفهه، بهوم یها فامیهل یهودی اسهت )و            کنند که مهنعمس  می

اعتمهادی در یهارج از ایهن دایهره را مهنعمس       های آن گونه را به دنبهال دارد( و بهی   بازی پارتی

دههد   اجتمهاعی مهی   لوئیجی گیزو و همماران با ببول فاکتورهایی که پوتنام از سرمایه. سازد می

هها، تعهداد    یوان ها، نابت روزنامه نهاد، مشارکت در انتخابات )مانند مشارکت در مؤساات مردم

(، نهایتاً این فاکتورها به مؤلفه اعتماد، فروکاسته و با یک کار آماری جالب ... مؤساات ییریه و

یک عامل مشهخص کهه   . ماندگی ابتصادی، باطع است اند که نقش این عامل بر عقب نشان داده

شهدن اعتمهاد و کهاهش چهریش ابتصهادی       توجه این مدققان را به یود جیب نموده، کاسهته 

 (Guiso, 2009). منطقه جنوب ایتالیاست

کنهد   هایی اشاره می گوید، به امتیازات و فرصت بوردیو وبتی از سرمایه اجتماعی سخن می

کهه   (Bourdieu, 1985, p. 249)آیهد؛  که از رهگذر عضویت مردم در اجتماعات بهه دسهت مهی   

امها در تعریهف   . پوشهاند  دهد، دامنه مددودتری را مهی  نابت به تعریفی که پوتنام به دست می

                                      
23. Luigi Guiso 

24. Arrow 
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بهودن، دسهت    شده مانند بافرهنهگ  به معیومات کابدر درجه نخات بوردیو  ،سرمایه فرهنگی

 فرهنگهی  ههای  تهه یاف عینیهت بعد به  هدر درجو اشاره دارد ... داشتن در حوزه یاصی از دانش و

 و نهایتهاً بهه  ... ههای مختیهف، اجنهاس عتیقهه و     ببیل تابیوها، کیماهیون  مانند اموال فرهنگی از

ههای شهغیی هموهون معیهم، پزشهک،       موبعیهت  شده مانند مهدارك تدصهییی و   شمال نهادینهاَ

ی هها  تواند سرمایه که میفرهنگی است سرمایه  ییرشمل ا لبتها. پردازد می... و کشیش، شهردار

اش مورد انتقهاد   شمل سوداگرانه و بعضاًبا یود به همراه بیاورد  را ابتصادی، اجتماعی و نمادین

 . فته استگر  جدی برار

نگاه اسمیت به سرمایه فرهنگی، متوجهه مهنش عهادتی آن اسهت و آن را شهامل ابعهادی       

های صهوری   ترجیدات فرهنگی ویژگی ها و سییقه ،فرهنگ دانش عینی درباره هنرها وهموون: 

بیدبودن فرهنگهی   ها و مهارت ،های موسیقی( گذراندن آزمون و داشتن مدارج دانشگاهی انند)م

. دانهد  مهی  «بهد » و« یهوب » و تشهخیص  ی تمیهز یتواناو  (نوایتن آالت موسیقی ییتوانا انند)م

 ( ٢٢4، ص 1384)اسمیت، 

 هبازتاباننهد  کهه  دبینه  تری می بوردیو سرمایه فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گاترده

کهه طبقهات و   دههد   نشهان مهی  پهژوهش  وی در یهک  . مدل اجتماعی صاحب آن سرمایه است

گهرایش   هها(  تمناین ،دانشگاهیان ،)از ببیل کارگران های شغیی یاصی در جامعه فراناه هگرو

 بهر است مبنی وی  مؤید نظر ،این گفته. غیره دارند غذا و ،هنر ،ق متمایزی در موسیقییبه سال

وسییه مدل اجتمهاعی  ه ب( های آن است که سییقه تنها یمی از شایص) نمه سرمایه فرهنگیای

چه که کنند  های نخبه تعیین می کند که گروه بوردیو استدالل می در عین حال. دریگ میشمل 

 . ارزش است چیزی پذیرفتنی یا سرمایه فرهنگی با ارزش است و چه چیزی بی

فرهنهگ   در برابهر  «فرهنهگ واال »رایهی برتهری دادن بهه    و چ در اینجا موضوع مهم، ندوه

از نظهر اسهمیت،   . مبتهذل  بها ارزش و امهر   آن ههم از راه تمایزگهذاری میهان امهر     ، مردمی است

ها و دانش یاص یودشان را مدفوظ  ارزش مهارت ،های نخبه با تعریف مشروع و نامشروع گروه

 ،واال کهه پهالوده   فرهنهگ . بخشند دمیم میدارند و از این طریق منزلت یا شأن یود را ت نگه می

( بهرار  که مبتذل و زودگهذر اسهت  )پایدار وجدی است در تقابل با فرهنگ مردمی  ،روشنفمرانه

 ( ٢٢4، ص 1384)اسمیت، . گیرد می



 

ی
نگ

ره
ه ف

مای
سر

ه 
ری
نظ

ر 
ی ب

مد
درآ

 

 

 

30 

گفته، مؤدی به ایهن اسهت کهه اول، سهرمایه اجتمهاعی       های پیش دبت در تعاریف سرمایه

کند و  ور مشخص در اعتماد اجتماعی تجیی و بروز پیدا میعمدتاً در پیوندهای اجتماعی و به ط

دوم اینمه ما مجاز هاتیم تا به تأسی . کننده است تأثیرات آن در توسعه ابتصادی، بایار تعیین

شهده نیهز در    از شیوه کار بوردیو، سرمایه اجتماعی را در سه شهمل مضهمون، عینهی و نهادینهه    

ت بدهیم و سهوم، در تعریهف سهرمایه فرهنگهی، نخاهت      جامعه بیابیم و تعاریفی از آنها به دس

اینمه از جنبه سیبی بهتر است آن را از ابعادی هموون سالیق، یهالی کنهیم )چهرا کهه دچهار      

ههای فرادسهت جامعهه     شویم، ضمن آنمه دلییی برای مبنا براردادن سهالیق الیهه   معیاری می بی

و دوم اینمه از جنبه ایجابی بهتر است آن  های باالتر فرهنگی در ایتیار نداریم( عنوان سرمایه به

ایهن ندهوه   . های معقول فرهنگی افراد و جوامع، یالصه کنیم ها، هنجارها و توانش را در ظرفیت

 .  گردد ها، مانع می گشتگی در تعاریف و بازشناسی مؤلفه نگرش، ما را از گم

 سرمايه اجتماعي و تعليم و تربيت  -7
تها دسهتاورد   اسهت   هآورد  این اممهان را بهه وجهود    ،رهنگیمفهوم سرمایه فعطف توجه به 

آن ههم بها ارتبهاط     ؛دشهو طبقات متفاوت اجتماعی تبیهین   بریاسته از کودکانآموزشی نابرابر 

 بربرارکهردن میههان توفیقهات دانشههگاهی و توزیهع سههرمایه فرهنگهی در بههین طبقهات و ابشههار     

ی ذاتی عرف عام که توفیق یا ناکهامی  ها پیشداوری بر بودگااتی  ،این نقطه عزیمت. اجتماعی

دربهاره  و هممهارانش   (1964)مطالعات بیمهر  . اندد تدصییی را معیول استعداد های طبیعی می

د که آنان آگهاهی ندارنهد کهه    اگذاری دانشگاهی نشان د ارتباط میان بابییت تدصییی و سرمایه

 . هنگی استبابییت یا استعداد، یود مدصول سرمایه گذاری بر روی سرمایه فر

گهذاری آموزشهی را    ند تا فواید سرمایهیدکوش تعجبی ندارد که بیمر و هممارانش وبتی می

های آموزشی برای جامعه  وددهی هزینهسمه جز این ،دمآ کاری از دستشان برنمی ،ارزیابی کنند

یا فایده اجتماعی آموزش را از طریق سهنجش تهأثیرات    (نرخ بازدهی اجتماعی)در کییت آن را 

تعیهیم و  کارکردههای   ایهن تعریهف  نوعهکً کارکردگرایانهه از    . آن بر بهره وری میی مداسبه کنند

نادیهده  ، کنهد  تولیهد سهایتار اجتمهاعی ادا مهی     ، سهم و نقشی را که نظام آموزشی در بازتربیت

 بریاسته ازعمل آموزشی به  ،آموزشی هکند که بازد این وابعیت غفیت می از ،جمیه از. گیرد می

باتگی دارد و این دستاورد مهمی اسهت کهه    به وسییه یانوادهمصروفه گذاری فرهنگی  ایهسرم
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ریهزان   تواند برای ماهئوالن و برنامهه   آید و می سرمایه فرهنگی به دست می  میهم از باط نظریه

 .  توسعه، جالب توجه باشد

 فرجام
ام و بوردیهو ارائهه   های اجتماعی و فرهنگی که توسط پوتن های سرمایه مضامین و نظریه. 1

ههای عهدالت اجتمهاعی     آوردن بنیان های نوینی را در امر توسعه و به ویژه در فراهم اند، افق شده

 .  گذارند ها تأکید ویژه می این رویمردها به ویژه بر نقش و اهمیت این سرمایه. اند گشوده

ز ابتصهادی  هها اعهم ا   های مطروحه، مؤید ایهن معنها هاهتند کهه انهواع سهرمایه       دیدگاه. ٢

دانشی( اجتماعی، فرهنگی و نمادین، هماننهد   هفمری و سرمای هبازار، سرمای ه)متشمل از سرمای

 .  باشند ها در حوزه فیزیک و مهندسی، بابل تبدیل به یمدیگر می انواع انرژی

داننهد کهه بهر عضهویت در      پوتنام و بوردیو، سرمایه اجتماعی را متشمل از منهابعی مهی  . 3

بوردیو ضمن تقایم سهرمایه فرهنگهی بهه    . های تأثیرگذار مبتنی است بط و شبمهها، روا تشمل

شهده )ماننهد    شده، در درجه نخات بهه معیومهات کاهب    یافته و نهادینه اَشمال مضمون، عینیت

با این حال وبتهی از  . کند ( اشاره می... های یاص و مندی، بریورداری از دانش در حوزه  فرهنگ

گهوییم، رویمهرد درسهت آن اسهت کهه در تهدبیق و        مهدیگر سهخن مهی   ها بهه ی  تبدیل سرمایه

 . ها بموشیم های این سرمایه سازی مرزبندی شفاف

گفته مؤدی به این است کهه اول، سهرمایه اجتمهاعی     های پیش دبت در تعاریف سرمایه. 4

کنهد و   تجیهی پیهدا مهی   « اعتماد اجتماعی»عمدتاً در پیوندهای اجتماعی و به طور مشخص در 

ای بر روند توسعه دارد )که البته ما هر روز شهاهد ضهعف بیشهتر آن     کننده ثیرات بایار تعیینتأ

دوم، در تعریف سرمایه فرهنگی از جنبه ایجابی بهتر اسهت آن را در  . باشیم( در جامعه یود می

 .  های فرهنگی و دانشی افراد و جوامع، ردیابی کنیم هنجارها و توانش

مایه فرهنگی، ایهن اممهان را پدیهد آورده تها بتهوان شهنایت       عطف توجه به مفهوم سر. 5

کننهده   این توجهه، مهنعمس  . های حوزه تعییم و تربیت به دست آورد عدالتی بهتری نابت به بی

این نمته حیاتی است که بازده آموزشی به عمل آموزشی بریاسته از سرمایه اجتماعی مصروفه 

 . توسط یانواده باتگی دارد

 هاوالً کاهب مشهروعیت از طریهق بقیه     بایهد گفهت   های سرمایه فرهنگیدرکارکدرباره . 6

واسطه سرمایه ه ها منوط به تبدیل شدن آنها به سرمایه فرهنگی است، یعنی کای که ب سرمایه
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تواند روایت و برداشت یود را از دنیای اجتماعی بهر دیگهران تدمیهل     می ،فرهنگی منزلت دارد

توانهد یهودرا از الزامهات زنهدگی      گی بدان معناست که فهرد مهی  داشتن سرمایه فرهن  ثانیاً. کند

 ،بهه بیهان یهود بوردیهو    . فرهنگ انجام دههد  هند و نوعی گزینش دلخواه در عرصکروزمره جدا 

شناسی مدض، از ایالق یا همان ییق و یوی فاصیه گرفتن گزینشی از الزامات دنیای  زیبایی»

از دیدگاه  باید گفت: اثرات کمبود سرمایه فرهنگیدرباره  و. «گیرد طبیعی و اجتماعی منشأ می

یزیمهی،  فههای مدیطهی،    فقهدان سهرمایه  در مقایاه کمبود سرمایه ) ترین مخرب شناسی اناان

سهرمایه اناهانی    ،تهر  شناسهانه  و به تعبیری اناان فرهنگی -های اجتماعی کمبود سرمایه ،مالی(

 .  باشد می

 تعیهین های اصیی  نگی به عنوان یمی از شایصههای فره مصرف کاالها و فرآوردهمیزان . 7

بههود کههه  کاالهههای فرهنگههی شههامل آن دسههته از کاالههها یواهههد. باشههد مههیفرهنگههی سههرمایه 

. باشهند  مهی  ای نیهز  و لذا دربرگیرنده اندیشه ویژه هاتندمتمایزی از زیات  هشیو هکنند تعریف

هها )وسهایل    زارها و تمنولوژیهای تزئینی، داشتن اب های پوشش، وسییه توان به مصرف مدل می

سینماها، فرهنگاهراها،  )کننده افمار  (، رفتن به فضاهای منتشر... های ارتباطی و یانگی، وسییه

و یا اماکن ها و دیگر فضاهای معروف به اماکن فرهنگی  های ورزشی، کتابخانه سالنها،  یانه بهوه

کاالههای  . اشهاره کهرد  امثهال آنهها    هها( و  دینی و مذهبی مانند مااجد، مراکز زیارتی، حاینیه

بنهدی و سیاهیه مراتبهی     تواننهد طبقهه   می ،فرهنگی به دلیل داشتن بار نمادین بایار بدرتمند

زمانی کهه ناهبت تقاضها و    . بودن اعضای جامعه را در فضاهای تعامیی اجتماعی مشخص سازند

وان گفت که ایهن افهراد   ت می ،مصرف این نوع از کاالهای فرهنگی در اعضایی از جامعه باال رفت

 ،کاالهههای فرهنگههیبریههی از کههردن  تهیهههدر عههین حههال . باشههند دارای سههرمایه بههاالتری مههی

ههای مهادی    کمبهود سهرمایه   دلیهل درآمد اجتماع بهه   طبقات کم. طیبد های مادی را می سرمایه

 .  از کاالهای فرهنگی را به دست آورند شماریتوانند  نمی

از . کهرد  ردیهابی هها   توان در انواع مههارت  میرا  مایه فرهنگیسر ،ذهنی -نییعدر ابعاد . 8

فهرد  یهک  ههای   هرچه تعداد )فراوانی تجمعی( و کیفیهت مههارت   ،دیدگاه روانشناسی اجتماعی

بیشتر باشد، جایگاه و موبعیت اجتماعی او نیز افزایش می یابد؛ چرا کهه افهراد بیشهتری بهرای     

ای را بهه یهود    کرد و او یواهد توانات فضای ویژه بریورداری و رفع نیاز به وی رجوع یواهند

های مخصوص به یود در میهدان فعالیهت ههای     د و شروع به آفرینندگی در شیوههایتصاص د
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ها )در اکثر موارد( نیهاز بهه هزینهه کهردن زمهان و       کاب مهارتدر این مورد نیز . کندفرهنگی 

توانند درصدد کاهب آنهها    د و لذا نمینا منابع ابتصادی دارد که طبقات کم درآمد از آن مدروم

 .  برآیند

باشهد کهه    ههایی در ذههن مهی    و فایهل  فرهنگی شامل دانهش، اطالعهات   هسرمایبعد ذهنی 

های فرهنگی مادی، دست به آفرینش و ایجاد  تواند به طور ماتقل و بدون توسل به سرمایه می

ت داشتن یزانهه اطالعهاتی   های جدیدی در روند زندگی جمعی بزند و یا حدابل با در دس شیوه

ای تعیهین   هایی که برای آن واکنش از ببل تعریف شده زا و یا موبعیت در موابع حااس یا تنش

های  چریش کنونی سرمایه. نشده است، ابدام به واکنشی مناسب و یا با هزینه بایار کمی کند

. دههد  نشهان مهی  فرهنگی به سوی بعد اطالعاتی آن لهزوم ایجهاد ارتباطهات باهیار گاهترده را      

های ارتبهاطی اسهت    ها و افزایش مددوده شبمه کنشگران اجتماعی تنها با افزایش دایره فعالیت

انهواع  فقهر در   بهه دلیهل  در این مورد نیهز  . ها دست یابند توانند به تولیدکنندگان داناته که می

اطالعهاتی در   ههای جدیهد   درآمد و نبود مراکز و افراد درگیر در شهبمه  طبقات کم نزد ها سرمایه

ماننهد و بهه ایهن ترتیهب      های آنان، افراد از این بعد ذهنی سرمایه فرهنگی نیز مدروم می مدیه

های فرهنگی معنوی را نیز در بر  و سرمایه شود می های فرهنگی مادی آغاز  مدرومیت از سرمایه

 .  گیرد می

سهی بهه تجهارب    عهدم دستر  ،ثیرگذارتر باشهد أنیز ت اطالعاتمممن است از آنوه که حتی 

٢5از زندگی یها تجهارب زیاهته    ها از دیگر جوامع، دیگر اناان
یعنهی مدرومیهت از درك    اسهت؛  

ههای مهادی و    سهرمایه  هها و نهایتهاً   هها، اندویتهه   که در دایل یود اندیشه "های دیگر فرهنگ"

 . دارندفراوانی معنوی 

تهوان   نمیمیت دارند( )اگرچه بایار هم اههای فرهنگی معنوی  سرمایهکردن  تنها با فراهم

های فرهنگهی   مند سایت، چرا که تهیه و تدارك سرمایه بهره  درآمد را از این سرمایه طبقات کم

شهامل  ، )"توسعه اناهانی "رویمرد نیاز را در  نقش پیشلوازم معیشت پایدار  ،مادی یا به عبارتی

   .کند ( ایفا می"بهداشت و سالمتی"و  "سواد"، "درآمد"

                                      
25. Lived Experiences 
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 ها پانوشت

نظر فیافه اجتماعی، همواره متفمران بر سهر   از نقطهمناسبت نیات که  این نمته در این مجال بی ذکر .1

این بیاس ذوحدی یا معمها، نهاظر بهه ایهن نمتهه مههم       . اند برار داشته« گرایی جمع»و « تفرّد»دوراهی 

آن،  و عمهس  شدن حقوق فهردی بهوده   است که درغیطیدن به جمع و منافع جمعی، به معنای پایمال 

رسد که پوتنام بها نظریهه سهرمایه اجتمهاعی یهود،       چنین به نظر می. منافع جمعی است همتضمن ازال

 .  بار گریزگاهی از این معما یافته باشد  برای نخاتین

میمهوس   :کند بندی می طبقه فوق به دو صورت را سرمایه فرهنگیبندی مشابهی  تراسبی نیز در تقایم .٢

 (70-68، صص 138٢)تراسبی، . و غیر میموس

 های یک شخص در طول زمان اسهت کهه   بری یونی ندارد، بیمه دریافتی   میراث در اینجا، اشاره به ارث .3

 .  نماید پذیری، فرهنگ و سنت کاب می از فامیل و یانواده به صورت جامعه
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