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مقدمه
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

تا پیش از به میان آمدن مضامین «سهرمایه اجتمهاعی» و «سهرمایه فرهنگهی» ،نگهاه بهه
مؤلفه های توسهعه و عوامهل دییهل در آن ،مدهدودتر از امهروز بهود .بنیانگهذاران نظریههههای
سرمایههای اجتماعی و فرهنگی ،به وابع چشماندازهای نهوینی را گشهودهانهد کهه بهر عمیمهرد
مؤساات و نهادهای حمومتی ،تأثیرات شگرفی داشته است .اگهر در گذشهته ،پهس از عبهور از
دوران تأکید بر سرمایههای مادی و فیزیمی ،بر سرمایه اناانی تأکید میشد ،امهروزه بهر ارتقها
سرمایههای اجتماعی و فرهنگی تأکید مهیشهود و تدقهق توسهعه اناهانی  -بههویهژه از جنبهه
عدالت -عمیقاً در گرو توسعه اجتماعی و فرهنگی تیقی میگردد .در نوشتار حاضر تمرکز اصیی
بر روی نظریه سرمایه فرهنگی است و بصد آن است که با ارائه شرحی در ایهن زمینهه ،تعریهف
آن تدبیق شود و تصویری از کارکردهای آن نیز ارائه گردد .چنین بهه نظهر مهیرسهد کهه ایهن
نظریه میتواند برای الیههای تصمیمساز و تصمیمگیر حوزه توسعه و ابتدار میی کهه تأکیهد بهر
ابعاد وحدت و عدالت دارند ،مفید باشد.

 -1سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي
1

پیش از همه ،این روبرت پوتنام بود که برای نخاتین بار به عنوان دستاورد یک پهژوهش
 ٢0ساله در ایتالیا ،از سرمایه اجتماعی در بالب یک نظریه سخن گفت .پوتنام در مطالعات یود
متوجه شد که نواحی مختیف ایتالیا (به رغم بریورداری از یک دولت ،یهک زبهان و یهک نظهام
حقوبی و اجتماعی) ،از جهت توسعهیافتگی با هم تفاوت دارند .پرسش از چرایهی ایهن رویهداد،
انگیزه اصیی پوتنام گردید و سرانجام او را به ایده سرمایه اجتماعی ،رهنمون سایت .ایهن عهالم
2

امور سیاست و جامعه ،در کتاب یود حاصل پژوهشهای جامع کیفی – کمّهی یهود را کهه از
سال  1970آغاز کرده بود ،منتشر سایت و در آن اثر نشان داد کهه تهأثیر دولهتههای مدیهی،
واباتگی زیادی به سطح سرمایه اجتماعی هر منطقه دارد .در شمال ایتالیا کهه شههروندان بهه
ندو فعالی در سازمانهای مدنی  -مردمی ،لیگهای فوتبال ،انجمنهای ایتیاری و ...مشهارکت
دارند؛ دولت های مدیی ،در ابدامات داییی ،یالبیت و ابتمهارات ،باهیار کارآمهدتر هاهتند؛ در
حالی که برعمس ،در بامت جنوبی ایتالیها کهه الگوههای مهدایالت مهدنی باهیار ضهعیفتهر
8

1. Robert Putnam
2. Making Democracy Work

میباشند ،دولت های مدیی کمتر کارآمد بوده و حتی با فااد مواجه هاتند .یافتهههای پوتنهام
3

یمدیگر بادر می سازد ،ضمن اینمه بر معماهای منطوی در عمل جمعهی ،غیبهه مهینمایهد.

()1

شهروندانی که در مناطقی زندگی می کنند که از سطح بهاالی سهرمایه اجتمهاعی بریوردارنهد،
گرایش بیشتری دارند.
5

 1973آن را مطرح سایت ،کاربرد گاتردهای پیدا کرد .او به همراه ژان کیهود پاسهرون بهرای
6

اولین بار عبارت «بازتوليد فرهنگي و بازتوليد اجتماعي» را در عنهوان اثهر یهود بهه کهار



4

سرمایه فرهنگی اصطالحی جامعهشنایتی است که از زمانی که پهییهر بوردیهو در سهال



بایار متمایل به اعتماد ورزیدن به یمدیگر میباشهند و بهه ارزشههای «وحهدت» و «عهدالت»
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روشن میسازد که سرمایه اجتماعی ،شهروندان را در راستای منهافع متقابهل بهه مشهارکت بها

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

دهه  1960تبیین نماید .او دیدگاه یود را بعدها باط داد و در بالب کتابهای «صورتهااي
8

7

سرمايه» و «اصالت دولت» ،نگرورزیههای تهازهتهری را پهیش کشهید .از دیهدگاه بوردیهو،
سرمایه آن چیزی است که به عنوان یک رابطه اجتمهاعی در درون یهک سهازواره از تعهامالت،
عمل می نماید و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کاالها ،اشیا و نشانههایی که یود را به
عنوان چیزهای کمیاب و ارزشمند ،عرضه میدارند (و در یک سایتار مشخص اجتماعی ،مهورد
تقاضا هاتند) کشهیده مهی شهود و سهرمایه فرهنگهی بهه عنهوان یهک رابطهه اجتمهاعی درون
سازوارهای از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل میکند ،منتههی بهه بهدرت و
منزلت میگردد.

((Harker, 1990, p. 13

 -٢تعريف فرهنگ
 .1اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال  ،1947حقوق فرهنگی را به مثابه حقوق بشر اعهالم
کرد و تعریفی کیی از آن ارائه داد .با وجود این ،حقوق فرهنگی در مقایاه بها حقهوق سیاسهی،
مدنی ،ابتصادی و اجتماعی تا سالهای طوالنی ،مقولهای فرعی و فراموششده بابی ماند.
3. Dilemmas
4. Pierre Bourdieu
5. Jean Cloude Passeron
6. Cultural Reproduction and Social Reproduction
7. The Forms of Capital
8. The State Nobility

9

هالینا نیک یمی از دالیل این غفیت را ابهام در تدبیق معنای فرهنگ مهیدانهد .مهاده ٢7
اعالمیه جهانی حقوق بشر اشعار دارد" :هر کهس آزادانهه حهق مشهارکت در زنهدگی فرهنگهی
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

جامعه را دارد" .ظاهراً انتزاعی و کیی بودن مفهوم فرهنگ ،اجهرای جهانشهمول ایهن مهاده را -
حتی به فرض تضمین ضمانت اجرای آن  -دشوار نموده است .تعهابیری هموهون "برابهری در
شأن و حقوق"" ،حق آزادی و امنیت"" ،اصل برائت"" ،مصونیت حیثیهت و آبهرو و حهریم
یصوصی""،آزادی فمر ،وجدان ،دیهن ،عقیهده ،بیهم ،نشهر افمهار" و غیهره ،اگرچهه متضهمن
واژههایی انتزاعی هاتند ،اما از آنجا کهه بابییهت اجمهاع جههانی آنهها بیشهتر اسهت ،منازعهه و
ایتالف نیز درباره آنها کمتر است .اما در مورد فرهنگ ،موضوع تا اندازهای فرق میکند.
 .٢در آنوه به فرهنگ و همونین به دین مربوط میشود ،به شهادت ریدادهای گونهگون،
تاکنون عمالً اجماع با مشمل مواجه بوده است .اگر به بول مایمل پین ،فرهنگ ،اصهطالحی بها
کاربردی نامددود است که شامل هر آنوه که آفریده اناان و نه طبیعت اسهت مهیشهود (و در
وابع همه آزادیهای مصرح در اعالمیه حقوق بشر ذیل مقوله فرهنگ بهرار مهیگیهرد) (بهری،
 ،138٢ص  ،)18اما دین به سبب پیوندی که بها سهنت دارد ،صهرفاً یمهی از عناصهر بهیشهمار
متشمیه فرهنگ نیات ،بیمه همانگونه که تی .اس .الیهوت تصهریح مهیکنهد ،دیهن مهالزم بها
فرهنگ است .تالزم دین و فرهنگ تنها از آن رو نیات که به لداظ کمّهی ،بخهش عمهدهای از
تاریخ فرهنگها و تمدنها (آیینها ،اسهاطیر ،مقدسهات ابهوام و آثهار ناشهی از ایهن اعتقهادات)
میباشد ،بیمه این تالزم از آنجاست که کارکرد فرهنهگ ،بنیهان پیوسهتگی هویهتبخهش یهک
جامعه را میسازد.

) (Tymon & Stump, 2003, p. 9.

دانیل بل بر آن است که« :بوت دین از هیچ کیفیت سودجویانهای (از نفع فهردی یها نیهاز
فردی) برنخاسته است ،دین نه براردادی اجتمهاعی اسهت ،نهه نظهامی تعمهیم یافتهه از معهانی
جهانشناسانه .نیروی دین بریاسته از ایهن وابعیهت اسهتکهه دیهن ببهل از ایهدئولوژیهها یها
صورتهای دیگر اعتقاد سموالر ،ابزار گردآورندهای بوده است که مفهوم امر مقدس را در بالبی
نیرومند و واحد ریخته است ،یعنی همان چیزی که به عنوان وجدان جمعی مهردم بههگونههای
مشخص وجود دارد(Tymon & Stump, 2003, p. 8. ) » .

تی .اس .الیوت ،دیدگاه آرنولد را از آن رو بابل ایراد میداند که آرنولد فرهنگ را شاملتهر
10

از دین داناته و دین را یمی از عناصر فرهنگ پنداشته است .وی «باطعانه» بهر آن اسهت کهه

«هیچ فرهنگی نمیتواند جز در رابطه با مذهب ،پدیهدار شهود یها گاهترش یابهد» .بهه عقیهده
و یطّهگرایی (یا تدقق در یک مدل و موبعیت یاص) را در زمره شرایطی میدانهد کهه بهدون
آنها فرهنگ ماندگار نمیماند ،بیمه روبه زوال و نابودی میرود( .هانتینگتون و هریاون،1383 ،
از آنجا که بررسی انتقادی و احراز صدت و سقم نظر فوق ،ما را از بدث یارج میکند ،بهه
اگر همباته فرهنگ نباشد ،جانمایه اصیی آن است .و ثانیاً در نظریه تالزم فرهنگ و دین بایهد
توجه نمود که دین به مفهومی بایار گاترده یعنی بهه مفههوم بیمهروی امهر نمهادین بهه کهار



همین حد بانده میشود که :اوالً دین ،آیین ،هویت و آنوه به روح جمعی معروف است ،حتهی
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الیوت ،توازن وحدت و کثرت «یعنی توازن عمومیت آیین با یصوصیت کیش و مراسم عبادی»

میرود.
 .3تری ایگیتون که فرهنگ عقلْمدارِ غرب را فرهنگ واال میداند ،تدقهق ایهن فرهنهگ را
در گرو نیروی آیینساز عقیی فرافرهنگی و امری جهانی بیمداد مهیکنهد؛ «بهدین معنها ،یهود
فرهنگ ،گونهای نماد رمانتیک است ،هموون امر نامتناهی که تدققی مدیی مییابد .فرهنهگ،
کانون ساکن و آرام جهانی است که در آن زمان و ابدیت ،احااسات و روح و حرکهت و سهمون
تالبی میکنند»( .هانتینگتون و هریاون ،1387 ،ص )80
البته ادعای واالیی فرهنگ غرب جای چون و چرا دارد ،با این حال میتهوان پهذیرفت کهه
فرهنگ ،برحاب آثار آن در شیوه زندگی یک میهت ،سهنجیدنی و نیهروی آیهینسهاز و بیمهرو
نمادین آن ،غیر بابل انمار است .به عنوان مثال در فرهنگ ما نامهای مقدسی چون امهام عیهی
(ع) و امام حاین (ع) صرف نظر از ابعاد و فراز و نشیبهای حیات تهاریخی یهود ،اسهوهههایی
فراتاریخی هاتند که نوعی پیوستگی در احااسات مشترك پدید مهیآورنهد .بهه بهول الیهوت
«توسعه فرهنگ و توسعه مذهب را در جامعههای کهه ههیچ تهأثیری از یهارج نپذیرفتهه اسهت،
نمیتوان به روشنی از یمدیگر جدا کهرد و ایهن باهتگی بهه گهرایش نهاظری دارد کهه تههذیب
فرهنگی را عامل پیشرفت در مذهب بداند ،یا پیشهرفت در مهذهب را عامهل تههذیب فرهنگهی
فرض کند .شاید به عیت تاریخ تأثیرگذاری دین مایح بهر فرهنهگ یونهانی  -رومهی اسهت کهه
تاکنون بیشتر به مذهب و فرهنگ بهه صهورت دو چیهز مختیهف پردایتههایهم»( .روحاالمینهی،
 ،1368ص )٢3

11

فرهنگشناسانی چون تاییور ،ویایر ،لووی ،کالکن و کیی ،کروبر ،هرسموویتس و اتوکالین
برگ نیز فرهنگ را با تأکید بر عناصر متشمیه و اجزای آن تعریف کردهاند .با این حهال تعریهف
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

سر ادوارد برنت تاییور ،اناانشناس انگییای ،در آغهاز کتهاب فرهناگ بادوي وی ،نهه تنهها
نخاتین تعریف عیمی ( )1871بیمه غالباً به عنوان تعریفی جامع و مهانع مداهوب مهیگهردد:
«فرهنگ ،کییّت درهم تافتهای شامل دانهش ،دیهن ،هنهر ،ایالبیهات ،آداب و رسهوم و هرگونهه
توانایی و عادتی است که آدمی هموون عضوی از جامعه به دست میآورد( » .آشهوری،1380 ،
ص )11٢
تاییور در مقام اناانشناسی تماملگرا بائل به درجهات ابتهدایی ،پیشهرفته و پیشهرفتهتهر
فرهنگ است .او در عین اینمه عناصر متشمیه فرهنگ را در تعریف یود میگنجاند ،به پرسهش
فرهنگ چیات ،پاسخ میدهد .به بیانی دیگر ،کثرت اجزای فرهنگ ،الزاماً باعث نمیشهود کهه
تعریفی توتولوژیک و همانگویانه ارائه بدهیم و بگوییم «فرهنگ ،فرهنگ است دیگر»! نه تهاییور
و نه هیچ فرهنگشناس دیگری نتواناته است تک تک این عناصر را در تعریف یود بگنجاند و
نه اساساً بادر به چنین کاری هات .در عوض تاییور به مدد همان نیرویی که زادبهنِ فرهنهگ و
اناانیت است ،همه عناصر را در مفاهیم انتزاعهی ،کیهی و نمهادین (چهون دانهش ،دیهن ،هنهر،
ایالبیات ،آداب و رسوم) و انتزاعیتر از این (چون توانش و عادات ممتاب آدمی در مقام عضو
یک جامعه) گنجانده است.

 -3تعريف انواع سرمايه ،با تأکيد بر سرمايه فرهنگي
 .1اصطالح سرمایه به ثروت انباشته (به یصوص آنوه برای تولیهد ثهروت بیشهتر بهه کهار
می رود) اطالق می شود (www.meriam-webster.com) .سرمایه ،موجودیِ پول متعیق به یهک
فرد و یا مؤساه است که مممن است برای کاب درآمد و نه به بصد استهالك آن به کار بهرده
شود( .فرنچ و سارد ،1371 ،ص  .)87سرمایه ثروتی است مولد ،یا منبعی که شهخص مهیتوانهد
جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار برد (Wogget, 1993, p. 29) .بوردیو سهرمایه را
کار انباشته تعریف میکند و از این نظر تا حدودی به تعریف مارکایاتی وفادار اسهت .بها ایهن
حال درك بوردیو از سرمایه ،وسیعتر از معنای پولی سرمایه در ابتصاد است ،سرمایه یک منبع
عام است که میتواند شمل پولی و غیر پولی و همونین میموس و غیر میموس به یهود گیهرد.
1٢

بنابراین به نظر بوردیو ،سرمایه هر منبعی است که در عرصه یاصی اثر بگذارد و به فرد اممهان

دهد که سود یاصی را از طریق مشارکت در ربابت بر سر آن به دست آورد

(Stones, 1998, p.

میرساند .واژه سرمایه در عین حال رساننده چیهزی اسهت کهه هویهت یهود را حتهی پهس از
استفاده ممرر حفظ میکند ،چیزی است که میتوان بارها بهه کهارش بهرد ،نهابودش کهرد و یها
الف) چه یدماتی از طریق سرمایه حاصل میشود؟
پ) یدمات

سرمایه چگونه اندازهگیری و ارزیابی میشود؟ ((Argen, 1999, pp. 73-85

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



ب) چه کای سرمایه را کنترل میکند ،یا سرمایه کجا برار میگیرد؟



بهبود بخشید .پرسشهایی که نوعاً در باره سایر اَشمال سرمایه پیش میآید ،از این برار است:
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) .221البته وبتی واژه سرمایه را در عرصههای دیگر به کار میبریم ،چیزی دیرپا یها مانهدگار را

زمان ،اهمیت نابی هر یک از آنها تغییر یافته است .سرمایه و کار به عنوان مههمتهرین عوامهل
مداوب می شدند و چندین دهه در دنیای ابتصاد آزاد به عنوان عناصری بودند که باید کاهب
و مدیریت میشدند .سرمایه در دهه  1900نوعاً به معنی منابع مهالی مهورد اسهتفاده (هزینهه)
برای یرید زمین ،وسایل تولید ،تجهیزات ،مواد یام و مواردی از ایهن ببیهل بهود .سهرمایه بهه
عنوان تجمیع کاالهایی که برای تولید سایر کاالها ایتصاص مییافت ،انهدازهگیهری مهیشهد و
سرمایه به شمیی که بتوان آن را به صورت پول در هر شمل نگه داشت ،نابتاً کهم بهود و بهازار
ابتصاد آزاد این را به مدیر دیمته می کرد که سرمایه را سازماندهی نماید.
زمانی که بازارهای مالی رشد یافتند و استفاده جهایگزین از سهرمایه معمهول شهد ،صهفت
مالی اضافه شد تا سرمایه پولی را از سرمایه فیزیمی (مانند زمین ،کاریانه ،ابزار و غیره) متمایز
نماید .با رشد ابتصاد یدماتی ( جایی که نیاز به داشتن زمهین ،موجهودی انبهار و ابهزار ،درصهد
کمی از داراییهای سازمان را تشمیل مهیدهنهد) ابتصهاددانان و حاهابداران ،مفههوم سهرمایه
اناانی را معرفی کردند .شاید این تعریف سهادهای از نیهروی کهار بهود ،ولهی اصهطالح سهرمایه
اناانی ،تمایز مهمی را در استفادهای که ببالً از نیروی کار میشد ،ایجاد نمود .سهرمایه اناهانی
به عنوان مزیتی برای تعقیب اهداف فردی در نظر گرفتهه شهد و در نتیجهه ،دیگهر بهه سهرمایه
اناانیِ سرمایهگذاریشده و نیروی کار ،مانند گذشته نگریاته نشد.
اینک سه شمل سنتی سرمایه که در ابتصاد نوین ،طی چند سال اییر مفاهیم عامپاندی
شدهاند ،عبارتاند از:
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الف) سرمایه بازار
ب) سرمایه فمری
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

پ) سرمایه دانشی
سرمایه بازار ،ارزشی است که به یک شرکت بر اساس سههم تجهاری و تعهداد سههامداران
نابت داده میشود .از زمانی که ابتصاد به تمنولوژی اطالعات و کارکنان دانشی واباتهتر شهد،
دو شمل از سرمایه ظاهر گردید که متفاوت از سرمایه اناانی هاتند ،یعنهی سهرمایه فمهری و
سرمایه دانشی .این دو نوع سرمایه ببالً وجهود داشهت ،ولهی بهه عنهوان سهرمایه کاهب و کهار
اندازهگیری نمیشدند .اما در حال حاضر تمنولوژیها ،کپی رایتها ،عالئهم و نهامههای تجهاری،
حق ایتراعها و ...در زمره سرمایه فمری هاهتند ،و کتهابهها و کتابخانهههها و دیگهر مخهازن،
سرمایه دانش مداوب میشوند .امروزه استفاده از دانش بهرای اداره و مهدیریت کاهب و کهار،
توسعهیافته و مهارت فمری برای حل مشمالت کاب و کار افزایش یافته است.
 .3گفتیم که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی ،تعابیری جدید هاتند و بهه عبهارت دیگهر
برن  ٢1در شرایطی آغاز شد که شایصههای ایهن سهرمایههها مهورد توجهه بهرار گرفهت و در

برنامهریزیهای مؤساهای ،بخشی ،میی و جهانی دیالت یافت .بوردیو در کتهاب «صورتهاي
سرمايه» ،سرمایه اجتماعی را متشمل از منابعی می داند که مبتنی بر عضهویت در تشهملهها،
روابط و شبمههای تأثیرگذاری است .از دیهدگاه بوردیهو ،سهرمایه اجتمهاعی را عنهوان عمیهی و
ظرفیتی منابعی میداند که با یمدیگر مهرتبط مهیشهوند تها یهک شهبمه دیرپهای کهم و بهیش
نهادینهشده از جنبه روابهط داد وسهتدی و بازشناسهیِ متقابهل را عرضهه نماینهد .وی ،سهرمایه
فرهنگی را نیز چنین تعریف میکند« :صورتهایی از دانش ،مهارتها ،آمهوزش و مزایهایی کهه
یک اناان واجد آن است و به او اجازه میدهد که یک جایگاه باالتری در جامعه کاهب کنهد».
9

از دیدگاه بوردیو ،پدران و مادران به فرزندان یود (با انتقال نگرشهها و معرفهتههایی کهه در
سیاتم آموزشی جهاری ،بهه موفقیهت آنهان کمهک مهیکنهد) سهرمایه فرهنگهی مهیبخشهند.
)(Bourdieu, 1986, pp. 241-258

به عقیده بوردیو در هر میدانی ،میان بازیگران یا گروههای اجتماعی ،چهار نوع سهرمایه رد
و بدل میشود که عبارتاند از:
14
9. Attitudes

الف) سرمایه ابتصادی ،یعنی ثروت و پولی که هر بهازیگر (کنشهگر) اجتمهاعی در درسهت
میکند.
ب) سرمایه اجتماعی ،یعنی شبمهای از روابط فردی و گروهی که هر فردی در ایتیار دارد
کنشگران یا سازمانها به دست آید.
فرد و آن در برگیرنده تمایالت پایدار فرد است که در یهالل اجتمهاعیشهدن در فهرد انباشهته
میشوند.



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



و آن شامل همه منابع وابعی و بالقوهای است که میتواند در اثر عضهویت در شهبمه اجتمهاعی
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دارد و شامل درآمدها و بقیه انواع منابع مالی اسهت کهه در بالهب مالمیهت جیهوه نههادی پیهدا

ت) سرمایه نمادین ،یعنی مجموعه ابزارهای نمادین ،حیثیت ،احترام و بابییتهای فهردی
در رفتارها (کالم و کالبد) که فرد در ایتیار دارد .سهرمایه نمهادین جزئهی از سهرمایه فرهنگهی
اسههت و بههه معنههای توانههایی مشههروعیت دادن ،تعریههف کههردن و ارزش گههذاردن اسههت.
(فموهی ،1381 ،ص )300
به باور تییور ،سرمایه فرهنگی از مؤلفههای بایاری تشمیل شده است ،برای مثال در یهک
فرهنگ غربی شایصهای زیر ،جهت سرمایه فرهنگی مطرح میشود که مؤلفهههایی نهازل بهه
نظر میرسند:
الف) دانش ،زبان ،سالئق و سبکهای زندگی؛
ب) آنوه به آن فرهنگ فرهیختگان میگویند؛
پ) شمار و دامنه فرهنگ واژگان افراد؛
ت) توانایی افراد در شنایت و تشخیص غذاها و نوشیدنیهای اشرافی؛
ث) انتخاب بازی راگبی به جای فوتبال.
اما بوردیو موضوع را بدری ژرفتر میبیند و تنها به تهأثیرات طبقهه اجتمهاعی بهر سهالئق
فرهنگی مردم نمیپردازد ،بیمه همونین نقشی را که فرهنگ در بازه تولید روابهط طبقهاتی در
جامعه ایفا می کند ،مورد توجه برار میدهد .او مدعی است که افراد میتوانند موبعیت مربهوط
به طبقه اجتماعی یویش را نه تنها با مالمیت سرمایه ابتصادی ( ثروت /رفاه) که بها دارا بهودن
آنوه که وی سرمایه فرهنگی مینامد ،بهبود بخشند .داللت سرمایه فرهنگی از نظر بوردیهو ،بهه

15

مجموعهای از توانمندیها ،عادتها و طبعهای فرهنگی ،شامل دانش ،زبهان ،سهییقه یها ذوق و
سبک زندگی است .انتقال سرمایه ابتصادی از نایی بهه ناهل دیگهر و از طریهق ارث و میهراث
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

صورت میگیرد ،در حالی که انتقال سرمایه فرهنگی امری پیویدهتر است .مفهوم کییدی ایهن
فرآیند مفهومی است که بوردیو عادتواره بالبمانندی از حااسیتها ،ارجشناسیها و کنشهها
مینامد.

)(Flora , 2005, p. 8

عادتواره شامل تمایز میان سییقه یوب و بد ،فرهنگ واال و روشنفمرانه و فرهنگ پاهت
و عوامانه و از این ببیل است .در این فرآیند ،کودکان طبقه حاکم فرا میگیرند که بهه فرهنهگ
طبقه یویش ارج نهند و فرهنگ عامهپاند طبقه کارگری را به مثابهه امهری پاهت و فرومایهه
بنگرند .افزون بر این باز هم برای نمونه ،والدین طبقه متوسط سعی میکنند تا کودکان یود را
به یواندن کتابهای «یوب» و تماشای برنامههای «مناسب» تیویزیون سهوق دهنهد .کودکهان
طبقه متوسط نیز بیشتر به سمت بازدید از گالریهای هنری و ابنیه تاریخی و یا تماشای تئهاتر
تمایل دارند.

)(Taylor, 1997, pp. 199-200
10

از سوی دیگر ،هایس اصطالح سرمایه فرهنگی را بازنمای جمع نیروهای غیهر ابتصهادی
مانند زمینه یانوادگی ،طبقه اجتماعی ،سرمایهگذاریهای گوناگون و تعهدات نابت به تعییم و
تربیت ،منابع مختیف و مانند آنها دانات که بر موفقیت آکادمیک (عیمهی یها تدصهییی) تهأثیر
میگذارد .سرمایه فرهنگی به عنوان صالحیت در فرهنگ پایگاهها ،گرایشات و ایهدههها تعریهف
میشود که اغیب یک ممانیام مهم در بازتولید سیایه مراتب اجتماعی در نظر گرفته میشهود.
تمرکز اصیی تئوری سرمایه فرهنگی این است که فرهنگ از طریق سیاتم آموزشی که بازتاب
فرهنگ طبقه حاکم است ،انتقال مییابد و تشویق میشود و در نهایت موجهب بازتولیهد همهان
فرهنگ یواهد شد .همونین ریوارد زوئینگهافت ،سرمایه فرهنگی را انواع گوناگون دانشهها و
11

12

مهارتها میداند و برکس و فولک واژه سهرمایه فرهنگهی را بهرای اشهاره بهه بابییهتههای
انعطافپذیر جوامع اناانی برای پهردایتن بهه مدهیط زیاهت و اصهالح آن بهه کهار مهیبرنهد.
(تراسبی ،138٢ ،صص )68-74

16

10. Hayes
11. Brex
12. Volk

چنین می توان برداشت نمود که سرمایه فرهنگی به مثابهه نهوع یهاص سهرمایه در زمهره
ابتصادی) آن را کاب کند و یا انتقال دهد و یا اینمه بابل یرید و فروش باشد .بوردیو سهرمایه
فرهنگی را به مثابه دانشی (شنایتی) مهیدانهد کهه افهراد را بهادر بهه تفاهیرکدهای فرهنگهی
13

14

زبان ،در پیوند مییابند .آشافنبرگ و ماس ( )1997ویژگیهای اصهیی سهرمایه فرهنگهی را

اشاره میکند که سرمایه فرهنگی مشتمل بهر کفایهت زبهانی و فرهنگهی و مههارت در فرهنهگ
طبقات باالتر است .موضوع زبان مناسب و «فرهیخته» به عنوان جزئی مهم از تعریهف سهرمایه
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مهارت و آشنایی با رمزهای فرهنگی و اعمهال طبقهات ماهیط مهیداننهد .دومهایس ()٢00٢



گوناگون میکند .با این حال بریی آن را با طبقات مایط ،مرتبط مهیداننهد و بریهی آن را بها
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ارزشها و هنجارهای واالی جامعه است و طوری نیات کهه شهخص یهکشهبه (مثهل سهرمایه

16

فرهنگی به وسییه سولیوان ( )٢001ارائه شده است .نهایتاً اینمه سرمایه فرهنگی ناظر بر این
ادعاست که شخص بر اساس منش برتر فرهنگی جامعه ،جامعهپهذیر مهیشهود .بوردیهو ضهمن
بدث از سرمایه فرهنگی که منجر به بازتولید فرهنگ طبقه مایط میشود ،اشاره بهه ایهن امهر
دارد که چون طبقات مایط دارای اممانات مادی بیشتری هاتند و دسترسی بیشتری به انواع
مثالً موسیقیها ،ورزشها ،غذاها و ...دارند ،میتوانند ذائقههای یود را ماتقر سازند .به عبهارت
دیگر بوردیو هر آنوه را جز عالیق یاص طبقه مایط است ،به عنوان معیار سهنجش سهرمایه
فرهنگی در نظر میگیرد.
به نظر بوردیهو ،سهرمایه فرهنگهی برآینهد ترکیبهی از سهرمایه ابتصهادی و بهه کهارگیری
17

عادتوارههاست ،ریتزر در توضیح نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو مهینویاهد« :ایهن سهرمایه
بیشتر از یاستگاه طبقه اجتماعی مردم و تجارب آموزشیشان سرچشمه میگیرد .در این بازار،
اناانها سرمایهشان را جمع میکننهد و آن را یها بهرای بهبهود جایگهاه اجتمهاعیشهان هزینهه
میکنند و یا جایگاهشان را از دست میدهند و باعث مهیشهود کهه جایگاهشهان در چهارچوب
18

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

13. Aschaffenburg
14. Mass
15. Dumais
16. Sullivan
17. Habitués
18. Guold

17

اظهار میکنند که از نظر آنها سرمایه فرهنگی جزئی از سرمایه اجتماعی است .که البته چندان
با آنوه مد نظر بوردیو است ،همخوانی ندارد .با این حال ،پاتنام نگاه دبیقتهری دارد و سهرمایه
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی را به لداظ تعیق در مقابل هم میبیند .سرمایه فرهنگی متعیهق بهه فهرد و
سرمایه اجتماعی نزد اعضای یهک گهروه اسهت .سهرمایه اجتمهاعی را مهیتهوان مجموعههای از
ارزشها یا هنجارهای غیر رسمی مشترك میان گروهی از افراد دانات که با همدیگر هممهاری
میکنند .اگر اعضای این گروه انتظار داشته باشند که همگی به طرزی صهادق و معقهول رفتهار
کنند ،آنگاه میتوان گفت که اعضای ایهن جامعهه بهه همهدیگر اعتمهاد دارنهد( .ههانتینگتون و
هریاون ،1383 ،ص )٢05

 -٤ارتباط سرمايههاي گوناگون
نزد مدققان ماائل اجتماعی ،همواره این پرسش مطرح بوده کهه چهه ممیهزهههایی انهواع
سرمایه ها را از یمدیگر جدا نموده و عالوه بر آن ،چه پیوندهایی بین ایهن سهرمایه وجهود دارد.
دستامد پژوهشهای تایمون و استامپ (جدول شماره  )1و فیورا (شمای  )1کوشهیده اسهت تها
این پرسش را پاسخ گوید.
جدول شماره ( -)1انواع سرمايه و ويژگيهاي نسبي اشكال مختلف سرمايه

برگرفتهههه از :تهههایمون و اسهههتامپ)Tymon & stump, 2003, pp. 3-12( ٢003 ،
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شماي ( -)1پيوند بين انواع سرمايهها
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(برگرفته از فیورا(Flora , 2005( )٢005 ،

یمی از اصول مطروحه توسط فیورا ،استناد و اسهتمداد از نهادهها و سهازمانهها بها الگهوی
یادگیری مداوم میباشد ،به نوعی که تمامی سرمایهها تا وبتی که بابل اندازهگیری نباشهند ،در
سیاتم اطالعاتی برنامهریزی بابل ارائه و استناد نمیگردند.
همان طور که در شمای ( )1دیده میشود و بیشتر مدققین عیوم اجتماعی نیهز معتقدنهد،
سرمایههای موجود در جهان ،همگی به ندوی بابل تبدیل به یمدیگر میباشند .در ایهن راسهتا،
تدقیقات متعددی انجام شده است که از آن جمیه میتوان به کار باتیر و هممارانش در ترسهیم
چگونگی تغییرات سرمایهای مختیف اشاره نمود .باتیر به همراه شماری از مدققهین بهه منظهور
نمایش سرمایههای موجود و همونین ندوه ارتباط آنان در راسهتای ارتقهای توسهعه ابتصهادی
جوامع ،الگویی را مطابق با جدول شماره ( )٢ارائه میدهد که ضمن معرفی مفاهیم سرمایههای
مختیف ،فرآیندهایی را که میتواند در ارتقا توسعه ابتصادی سرمایه بابل ارزیابی باشد ،مطهرح
میکند و همونین شایصهای اجرایی در متن جامعه را مورد توجه برار میدههد .طبهق ایهن
الگو در سه بخش «زمینه»« ،فرآیند» و «نتیجه» میتهوان ارتبهاط موجهود بهین سهرمایهههای
مختیف را جهت ارتقا توسعه ابتصادی جوامع به نمایش گذارد.

)(Butler, 2005
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جدول شماره ( - )٢الگوی سهبخشی باتلر
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

نتیجه
تغییرات در سرمایه طبیعی
 oشایصهها  :سهالمتی مدهیط
زیات با سود چندگانه اجتماع
 oانههدازهگیههری  :فرصههتهههای
گشت و گذار ،کیفیت آب و یهاك
و هههوا ،میههزان آلههودگی ،حیههات
وحش ،سیاست توسعه زمین
 تغییرات در سرمایه فرهنگی
 oشههایص :آگههاهی و هوشههیاری
فرهنگی
اندازهگیری :تشمیل فاتیوالهای
جدید

فرایند
سههرمایهگههذاری در سههرمایه
طبیعههی حفههظ ،نگهههداری،
بازسههازی و ارتقهها عوامههل
مدیطی

سههرمایهگههذاری در سههرمایه
فرهنگی
تاههههیم هویهههت فرهنگهههی
(میههراث فرهنگههی ،تههاریخ،
بومیت) ...

زمینه
سرمایه طبیعی
کیفیت هوا ،آب ،منابع طبیعی ،تنوع
زیاتی
زمین و یاك

سرمایه فرهنگی
ارزش ههها ،شههنایت و آشههنائی بهها
مراسم و میراث فرهنگی

 تغییرات در سرمایه اناانی
 oشههایص :ب هه کههارگیری افههراد
ماهر و کارآمد( ،مهدیریت بدهران،
نههوآوری ،حههل مشههمل) ،افههزایش
ابتمار عمهل ،ماهئولیتپهذیری و
نوآوری
 oانههدازهگیری:ارتقهها نیروهههای
آموزش دیده ،توسعه نیهروی کهار،
توسعه سالمتی
 تغییرات در سرمایه اجتماعی
 oشههایص :افههزایش شههبمهههها و
اجتماعات ،اعتماد و مشارکت
 oاندازهگیری :افزایش گهروهههای
توسعه ابتصادی ،رهبهران جدیهد،
حضههور بیشههتر مههردم مدیههی در
سازمانها
٢0

سههرمایهگههذاری در سههرمایه
اناانی
بهههرهمنههدی از نیههروی کههار
متخصص

سههرمایهگههذاری در سههرمایه
اجتماعی
پههذیرش یطههرات احتمههالی
بهههروز عقایهههد گونهههاگون،
مشارکت جوانان و سازمان ها
در توسعه ابتصادی ،افهزایش
گروههای تصمیمگیرنده

سرمایه اناانی
جمعیت ،آموزش ،مهارت ،یالبیهت،
تنوع جمعیتی

سرمایه اجتماعی
اعتمههاد ،روابههط متقابههل ،سههایتار
شهههبمهای،گهههروهههههای مشهههارکت،
اشتراك هدف ،رهبری ،جمعگرایهی،
پذیرش راهمارها ،تنوع راه حل

 تغییرات در سرمایه سیاسی




 تغییرات در سرمایه مالی

سرمایهگذاری در سرمایه مالی

 oاندازهگیری :اجتماعات جدید و
ارتباطههات حمههومتی در سههطوح
مختیف
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 oشایص :افزایش توانایی منهابع
امنیتهههی در یصهههوص مقامهههات
اجتماعی انتخابشده

سههرمایهگههذاری در سههرمایه
سیاسی
میههزان و حههدود واباههتگی
گروهههای یواسهتار توسهعه
ابتصادی با حمومت مرکزی،
منطقهای و ناحیهای

سرمایه سیاسی
حدود سازمانههای اجتمهاعی کهه از
حمومت استفاده مهیکننهد ،توانهایی
دولت در بهرهمندی از منابع انباشته

نوع حمایت هاای مطقهاهای و

سرمایه مالی

خاااارای ار ارناماااه توسااا ه

وضاااااا ا یت مالیااااااااات،عوارض،

اقتصادی ،مکانیسمهای حمایتی

ساارمایهگااذاری ،م افیاات ،کم ا هااای

مالی ار ادهی اه دارایی کشور

اشردوستانه ،اوراق قرضه ،فهر

 oشاخص:اقتصاااد متطااوع و رنااد و
پویا

 oاندار گیری :کااه

فهار ،توسا ه

نهادهای حمایتی مالی ،توس ه تجاری
و ااررگانی و ریر اطایی

 تغییرات در سرمایه ساختمانی

سااارمایهگاااذاری در سااارمایه
ساختمانی

سرمایه ساختمانی

تالشهاایی در راساتای ایجااد

خانهساری ،حمل و نهل ،ارتباطات ریار

ف الیتهای ریر اطاایی توسا ه

اطااایی و س ا تافااراری ،ساااختما هااا،

اقتصادی

تسهیلکططد هایی چو آب ،ارق ،تلفن...

 oشاخص :اقتصاد متطاوع و رناد و
پویا

 oاندار گیاری :را اناداری مراکاری
چو ؛ فرودگا  ،آمورشگا ...

 -5صورتهاي سرمايه فرهنگي
سرمایه فرهنگی مممن است میموس باشد ،یعنی به شمل بناها ،مدلها ،ممانها ،مناطق،
آثار هنری مثل نقاشیها و مجامهها ،مصنوعات و نظایر آنها باشد؛ با این حال سرمایه فرهنگی
مددود به میراث فرهنگی میموس نیات .چنین سرمایهای واجد همهان ویژگهیههای ظهاهری
سرمایه مادی یا اناانی است؛ یعنی مانند سرمایه فیزیمی (مادی) که به وسییه فعالیهت اناهانی

٢1

به وجود میآید ،برای دوره ای از زمان میپاید ،اگر دوام نیابد ،میتواند از بهین بهرود ،بهه مهرور
زمان موجب جریانی از یدمات شود ،میتواند از طریق سرمایهگذاری منابع جاری در تولید آن
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

افزایش یابد و معموالً می تواند یرید و فروش شود و دارای ارزش مالی بابل اندازهگیهری باشهد.
در وابع میتوان ارزش فرهنگی آن را (یواه به صورت موجودی یا جریان) ،با اسهتفاده از انهواع
نماگرها تعیین نمود .در عین حال باید اشاره کرد که سرمایه فرهنگی مممهن اسهت نهامیموس
باشد ،یعنی به صورت سرمایه معنوی به شمل ایدهها ،اعمال ،عقاید و ارزشههایی باشهد کهه در
یک گروه ،مشترك است .این صورت از سرمایه فرهنگی مطابق بها تفاهیر و نگهرش سهازنده از
فرهنگ است .این صورت از سرمایه فرهنگی به شمل آثار هنری از ببیل موسیقی و ادبیات نیهز
وجود دارد که در زمره کاالهای عمومی است .در این معنا ،موجودی سرمایه مهیتوانهد بهر اثهر
بیتوجهی از بین برود یا از طریق سرمایهگذاری جدید افزایش یابد .این موجودی هم بهه مهرور
زمان موجب پیدایش جریانی از یدمات میشود .همونین حفظ سرمایه موجود و هم آفهرینش
سرمایه جدید از این نوع ،نیازمند منابع است.
برای یالصه کردن بدث ،میتوان هم سرمایه فرهنگی مادی و هم سهرمایه فرهنگهی غیهر
مادی موجود در یک زمان مفروض را به عنوان موجودی سرمایهای در نظر گرفهت کهه ههم بهر
حاب شرایط ابتصادی و هم بر حاب شرایط فرهنگی به نوبهه یهود بهه عنهوان یهک دارایهی،
ارزشگذاری میشود .این موجودی ،موجب پیدایش جریانی از یدمات سرمایهای میشهود کهه
مممن است ماتقیماً مورد مصرف نهایی برار گیرد یا مممن است با دیگر نهادهها ترکیب شهود
تا کاالها و یدمات بیشتری را تولید نماید که هم ارزش ابتصهادی دارد و ههم ارزش فرهنگهی.
مممن است این کاالها و یدمات ،بیشتر یودشان مورد مصرف نهایی برار گیرند یا به نوبه یود
با نهادههای بیشتری ترکیب شوند ،و به همین ترتیب در هر مرحیه از این توالی تولیهد ،مممهن
است کاالها و یدمات فرهنگی تولید شده به موجودی سرمایه ،افزوده شوند و سهطح یها ارزش
آن را در ابتدای دوره بعدی باال ببرند .به همین منوال ،موجودی سرمایه مممن است بهه مهرور
زمان از بین برود و حفظ کردن آن نیاز به صرف منابع داشته باشد .تأثیر یالص همه این جمع
و تفریقها از موجهودی سهرمایه در یهک دوره زمهانی مفهروض ،نشهاندهنهده سهرمایهگهذاری/
سرمایه برداری در سرمایه فرهنگی طی آن دوره است که هم بر حاب شرایط ابتصهادی و ههم

٢٢

بر حاب شرایط فرهنگی بابل اندازهگیری است و ارزش اولیه موجودی در ابتهدای دوره بعهدی
اکنون از نزدیک تر به ارزش ابتصادی و فرهنگهی و رابطهه میهان آنهها ،در زمینهه سهرمایه
فرهنگی ،نگاه کنیم .یک مورد از سرمایه فرهنگیِ میموس تعریفشده پیشین (مانند یک بنهای
وجود فیزیمی آن به عنوان یک بنا (صرف نظر از ارزش فرهنگهی آن) ناشهی شهود؛ ولهی ارزش
بنابراین می توانیم یک رابطه عیّی مشاهده کنیم :مممهن اسهت ارزش فرهنگهی ،موجهب ارزش
ابتصادی شود .بنابراین ،برای مثال مممن است افراد تمایل داشهته باشهند کهه بهرای مدتهوای



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



تاریخی) را در نظر بگیرید .این دارایی مممن است دارای ارزشی ابتصهادی باشهد کهه صهرفاً از
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را معین میکند( )٢( .ایزدی)1386 ،

فرهنگی تجامیافته این دارایی ،مبیغی را بپردازند که بیشتر از بیمتهی اسهت کهه فقهط بهرای
وجود فیزیمی آن میپردایتند .به عبارت دیگر ،مممن است یک بنای تاریخی ،ارزش فرهنگهی
(یالص) را مطابق یک یا تعداد بیشتری از معیارهای پیشنهادی ببیی مجاهم کنهد و در عهین
حال به عنوان یک دارایی ،واجد ارزشی ابتصادی باشد که ههم از مدتهوای فیزیمهی آن ناشهی
می شود و هم از مدتوای فرهنگی آن .ارزش دارایی دیگر شملهای سرمایه فرهنگیِ میموس را
می توان به همین ترتیب تفایر کرد .برای مثال ،آثار هنری از جمیهه نقاشهیهها مممهن اسهت
بخش عمدهای از ارزش ابتصهادی را از مدتهوای فرهنگهی یهود بهه دسهت آورنهد ،زیهرا ارزش
فیزیمی (مادی) یالص آنها (تمه هایی از بوم ،بطعاتی از چوب) احتماالً چشم پوشیدنی هاتند.
(ایزدی)1386 ،
از طرف دیگر ،سرمایه فرهنگی نامیموس ،رابطه متفاوتی میان ارزش فرهنگی و ابتصهادی
دارد .برای مثال ،موجودی (ذییره) عقاید و آداب و رسهوم فرهنگهی یها موجهودی موسهیقی و
ادبیات ،یا موجودی زبان ،ارزش فرهنگی زیادی دارند ،ولی هیچ گونهه ارزش ابتصهادی ندارنهد،
زیرا نمی توانند به عنوان دارایی مورد داد و ستد برار گیرند ،مگر زمانی کهه حقهوق مربهوط بهه
عایدات آتی (برای مثال حهق امتیهاز ادبهی یها هنهری) یریهد و فهروش شهود .در عهوض ،ایهن
موجودیها موجب پیدایش جریانهای یدمات میشوند که ههم ارزش ابتصهادی و ههم ارزش
فرهنگیِ دارایهیهها را بهه وجهود مهیآورنهد .در اینجها نیهز بخشهی از ارزش ابتصهادی چنهین
جریانهایی در چارچوبهای کامالً فیزیمی یا ممهانیمی وجهود دارد ،یعنهی در بالهب کاالههای

٢3

عمومی که بنا به دالیل کامالً ابتصادی مورد تقاضا هاتند ،بهرای مثهال کهارکرد فایهدهگرایانهه
زبان ،یا استفاده از موسیقی .ولی در اینجا نیز احتمال دارد که ارزش ابتصادی جریان یهدمات
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

حاصل از این داراییهای فرهنگی ،در اکثر کاربردهایشان ،به عنوان نتیجه ارزش فرهنگهی آنهها
زیاد شود.
این بررسیها نشان میدهند که میان ارزش فرهنگی و ابتصادی ابهالم سهرمایه فرهنگهی،
همباتگی وجود دارد ،اما این رابطه به هیچ وجه رابطه کامیی نیات( .مدنی)1386 ،
بوردیو از سه گونه سرمایه فرهنگی سخن میگوید:
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الف) مضمون  :که مشتمل بر هر دو گونه ممتابات آگاهانه و میراثبهریههای منفعالنهه
یک شخص میباشد )3( .نمته ای که بوردیو بر آن تأکید میگذارد ،آن است که سرمایه فرهنگی
به صورت یودانگیخته (هموون کادو) منتقل نمیگردد ،بیمه دستامدی است که در طول زمان
یود را در یک شخص (شخصیت و ندوه تفمر) مجاّم میسهازد .بوردیهو همونهین از سهرمایه
20

زبانی نام می برد و آن را نوعی از انواع سرمایه فرهنگی مضمون مهییوانهد کهه یهک معنهای
ارتباط و یودْعَرضه داشتن یک فرد را از فرهنهگ پیرامهون او متبهادر مهیسهازد.

(Bourdieu,

)1990
21

ب) عینیتیافته  :که سرمایه های فرهنگی است که به صورت اعیان فیزیمهی بهه تمیهک
درآمده است (مانند ابزارهای اندازهگیری عیمی یا آثار هنری).
22

پ) نهادینهشده  :گونه ای سرمایه فرهنگی است که اغیب به صورت اعتبارها یها کیفیهات
عیمی یک فرد شنایته میشود .بوردیو از دامنه سرمایه فرهنگی نهادینهشهده مثهال مهیزنهد و
میگوید وجود این سرمایه ،باعث میشود که تبدیل سرمایه فرهنگی به سهرمایه ابتصهادی (بهه
واسطه یدمت اکتشافی که به فروشندگان می دهد تا سرمایه یود را به یوبی توصیف کننهد و
به یریداران میدهد تا نیاز سرمایه ای یود را به یهوبی تبیهین نماینهد) بها سههولت بیشهتری
صورت پذیرد.
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)(Bourdieu, 1977, p. 42

19. Embodied
20. Linguistic Capital
21. Objectified
22. Institutionalized

در یصوص سرمایه فرهنگی عینیتیافته ،باید گفت که این نوع از سرمایه فرهنگهی چنهد
درمیآید .سرمایه فرهنگی که به شمل اشیا مادی و رسانهههایی چهون نوشهتههها ،نقاشهیهها،
بناهای تاریخی ،ابزارها و غیره ،عینیت پیدا میکند ،در حالت مادیت یهود بابهل انتقهال اسهت.
نگوئیم بهتر از آن ،زیرا انتقال سرمایه در اینجا نهانیتر اسهت) منتقهل کهرد .در وابهع کاالههای
هم به طور نمادین (که ماتیزم سرمایه فرهنگی است) .این بدان معناست که مالک ابزار تولیهد
باید راهی بیابد که یا سرمایه مضمون را که پیششرط یک مالمیت مشخص اسهت ،از آن یهود



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



برای مثال ،مجموعهای از تابیوهای نقاشی را میتوان درسهت هماننهد سهرمایه ابتصهادی (اگهر
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یصوصیت دارد که فقط در رابطه با سرمایه فرهنگی در شمل مضمون (یا شامل) آن به تعریف

کند یا یدمات صاحبان این سرمایه را.
در زمینه تعامالت سرمایه فرهنگی نظراتی وجود دارد که در ادامه به شماری از آنها اشاره
میشود:
الف) سوروکا ( )٢004مینویاد که «کاب سرمایه فرهنگی ضروری است ،اما شرط کافی
برای داشتن سطح باالیی از سرمایه اجتماعی نیات؛ اما همان طور که دیدیم ،بوردیهو ()1986
اظهار میدارد که همه اشمال سرمایه به هم واباهتهانهد ،بهه عنهوان مثهال ،سهرمایه اجتمهاعی
میتواند به سرمایه ابتصادی تعبیر شود ،اگر پیوندهای شخصی به یک تاجر ،جهت باهتن یهک
برارداد مهم کمک کند .سرمایه اجتماعی میتواند به سرمایه فرهنگی تعبیر شود ،اگر آگهاهی و
شنایت شخص ،او را برای مثال با جهان تئاتر آشنا سازد .با این حال ،سرمایه فرهنگی برعمسِ
سرمایه ابتصادی نمیتواند به ارث برده شود و یا به صورت یییی میموس در تصرف و مالمیهت
فرد باشد ،بیمه به طور ضمنی و در طی فرآیند جامعهپذیری انتقال پیهدا مهیکنهد .بهه عبهارت
اُیری میتهوان گفه ت کهه سهرمایه فرهنگهی دائمه ًا یهود را بازتولیهد مهیکنهد .آزاده ()1379
مینویاد « :بدین ترتیب اگرچه افراد در طهول زنهدگی یهود ،دائمه ًا مجههز بهه ابعهاد فرهنگهی
جدیدی میشوند که به گونهای آزادانه از بین تجربیات مطیوب برمیگزینند ،ولی این انتخابها
تنها از بین جنبههایی از فرهنگ صورت میگیرد که با جهتگیری و عادات وی منطبهق باشهد.
بنابراین تنها چیزهایی را میآموزند که شبیه عادات و سالیق آنان میباشد و تغییر چنهدانی در
سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمیکند»( .کیاسی ،1387 ،ص )45

٢5

ب) با عطف نظر به ابعاد مادی سرمایه فرهنگی ،مصهرف کاالهها و فهرآوردهههای فرهنگهی
میتواند به عنوان یمی از شایصههای اصیی این سرمایه میباشد .کاالهای فرهنگهی شهامل آن
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

دسته از کاالها یواهد بود که تعریفکننده شیوه متمایزی از زیات میباشد و لهذا دربرگیرنهده
اندیشه ویژهای نیز یواهد بود .از اینرو میتوان به مصرف مدلهای پوشش ،وسییههای تزئینهی
بدن ،رفتن به فضاهای منتشرکننده تفمری ویژه هموون بهوهیانهها ،سهینماها ،فرهنگاهراها،
سالنهای ورزشی ،کتابخانهها ،مااجد و دیگر فضاهای معروف به اماکن فرهنگی اشاره کرد.
پ) کاالهای فرهنگهی بهه دلیهل بریهورداری از بهار نمهادین باهیار بدرتمنهد مهیتواننهد
طبقهبندی و سیایهمراتبی بودن اعضای جامعه را در فضاهای تعامیی اجتماعی مشخص سازند.
زمانی که نابت تقاضا و برآورده شدن مصرف این نوع از کاالهای فرهنگی در اعضایی از جامعه
باال رفت ،میتوان گفت که این افراد دارای سرمایه اجتماعی بهاالتری مهیباشهند .تهیهه کهردن
کاالهای فرهنگی ،سرمایه مادی را میطیبد .اما بطع نظر از بُعد مهادی سهرمایه فرهنگهی ،بعهد
عینی -ذهنی آن را میتوان در انواع مهارتها مشاهده نمود .از دیدگاه روانشناسهی اجتمهاعی
هرچه که تعداد و کیفیت مهارتهای یک فرد بیشتر باشد ،جایگاه و موبعیهت اجتمهاعی او نیهز
افزایش مییا بد؛ چرا که افراد بیشتری برای بریورداری و رفع نیاز به وی رجوع یواهند کهرد و
او یواهد توانات فضای ویژهای را به یود ایتصاص دهد و شروع به آفرینندگی در شهیوهههای
مخصوص به یود در میدان فعالیتهای فرهنگی نماید .در عین حال ،کاب مهارتها (در اکثهر
موارد) نیاز به مصروف داشتن زمان و منابع ابتصادی دارد که چه باها ،باهیاری از آن مدهروم
باشند و نتوانند آنها را کاب نمایند.
ت) بُعد ذهنی سرمایه فرهنگی شامل دانش ،اطالعات و فایلهایی در ذههن مهیباشهد کهه
میتواند به طور ماتقل و بدون توسل به سرمایههای فرهنگی مادی دست به آفرینش و ایجهاد
شیوههای جدیدی در روند زندگی جمعی بزند و یا حدابل با در دست داشتن یزانهه اطالعهاتی
در موابع حااس و یا موبعیتهایی که برای آن واکنش از ببهل تعریهفشهدهای تعیهین نشهده
است ،ابدام به واکنشی مناسب و یا با هزینه کم بنماید.
ث) چریش کنونی سرمایههای فرهنگی به سوی بعد اطالعاتی آن لهزوم ایجهاد ارتباطهات
بایار گاترده را نشان میدهد .کنشگران اجتماعی تنها با افزایش دایهره فعالیهتهها و افهزایش
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مددوده شبمههای ارتباطی است که میتوانند به تولیدکنندگان داناتهها دسهت یابنهد .البتهه

پیششرط و پیشنیاز سرمایههای فرهنگی معنوی ،تهیه و تدارك سرمایههای فرهنگهی مهادی
میل متدد آنها را شامل "درآمهد"" ،سهواد" و"بهداشهت و سهالمتی" مهیدانهد( .ایهزدی،
)1386
انجام دادند ،چنین نتیجهگیری کردند که نهابرابری فرهنگهی فقهط بها بررسهی رفتهار و اعمهال
روزنامه یواندن ،سینما رفتن ،دوربین عماسی داشتن و امثال آن میتواند به عنوان نشهانههها و
اممانات سرمایه فرهنگی به شمار آید؛ امماناتی که به طهور یماهان در دسهترس همهه نیاهت.



فرهنگیِ مقدور برای افراد و گروهها مشخص میشود .از دیدگاه ایهن دو ،تئهاتر رفهتن ،مجیهه و



ج) بوردیو و پاسرون در تدقیقی که مبتنی بر فرض عدم تااوی سرمایه فرهنگی نزد افراد
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است .به عبارت دیگر ،همان لوازم معیشت پایدار است که رویمرد "توسهعه اناهانی" سهازمان

بوردیو در تدقیقی که در سال  1966در باره بازدیدکنندگان موزههای اروپها انجهام داد ،نوشهت
که عالبه به هنر و کیفیت دلباتگی بهه آثهار هنهری ،ارتبهاط نزدیمهی بها موبعیهت و اممانهات
یانوادگی و طبقاتی افراد دارد( .روحاالمینی ،1368 ،ص )116
وبتی یک کارگر نمایشگاه نقاشی را تماشا میکند ،غالباً نیاز به یک راهنما دارد کهه بهرای
او تابیوها و سبکها و ریزهکاریها را توضیح دهد ،ولی یک تدصییمرده نیازی به راهنمها نهدارد.
وی نتیجه میگیرد که کشش و عالبه افراد و گروهها از منبع و میراثی بهره میگیرد که ماننهد
یک سرمایه ایتصاصی و یانوادگی حفظ شده است .سرمایه اجتمهاعی ماننهد گهروه همفمهران
سیاسی و اجتماعی ،گروه دوستان و هممالسان بدیم ،گهروه ههمرزمهان و امثهال آن در شهمار
عوامل تشمیلدهنده سرمایه فرهنگی است .در سرمایهگذاری فرهنگی ،کاری کهه دولهت بهرای
آموزش نظریهها و تمنیکها در مدارس و دانشهگاههها مهیکنهد ،هماننهد سهرمایهگهذاریههای
ابتصادی ،بامتی از ثروت و ذییره ممیمت مداوب میشود که افراد به عنوان تولیدکننهده و
مصرفکننده به آن دسترسی دارند( .روحاالمینی ،1368 ،ص )117

 -6درنگي در نسبت سرمايه اجتماعي و فرهنگي
همانطور که گذشت ،دو مضمون سرمایه اجتمهاعی و سهرمایه فرهنگهی توسهط پوتنهام و
بوردیو مطرح شد و به عبارت دیگر هر کدام از منظری ،بهه آن پردایتنهد و بهه همهین جههت،
همپوشانیهایی را نیز از جانب این دو در ببال تعریف این دو گونه سرمایه شاهد هاتیم .با این
٢7

حال ،ضروری به نظر می رسد تا تدبیق بیشتری از این تعاریف صورت بپذیرد و مرزبنهدیههای
روشنتری از این دو به دست داده شود.
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

23

همانگونه که لوئیجی گیزو و همماران نشان دادهاند ،کانونیترین مؤلفهای که در تعریف
سرمایه اجتماعی شاهد هاتیم ،مائیه اعتماد است .گیزو و همماران بها عطهف توجهه بهه ایهن
مؤلفه  -به عنوان بنیادیترین عنصر سرمایه اجتماعی  -نشان دادهاند کهه چگونهه فقهدان ایهن
عنصر ،منجر به عقب ماندگی ابتصادی در بخش جنوبی ایتالیا در مقایاه بها بخهش شهمالی آن
شده است .آنان ترس از معامالت غیر نقدی ،اصرار بر معهامالت نقهد ،نگرانهی از تبهادل چهک و
دیگر ابزارها و اسناد مالی ،کم بهودن اعتبهار افهراد و مؤساهات و ...را مدصهول فقهدان اعتمهاد
اجتماعی ،و ریشه ابتصاد عقبماندهتر جنوب ایتالیا را در همین نمته داناتهاند .آنان در مقدمه
24

تدقیههق یههود بههه گفتهههای از آرو (ابتصههاددان) اشههاره مههیکننههد کههه مههیگویههد« :بههه ندههو
اجتنابناپذیری بائل به این هاتم که عقبگرد ابتصادی هر جامعه در دنیهای امهروز ،بها فقهدان
اعتماد متقابهل آحهاد آن جامعهه ،توضهیح دادهشهدنی اسهت(Arrow, 1979, pp. 343-362) ».

مدققان مذکور همونین به تعبیری از وی تدت عنهوان« :فامیهلگرایهی غیهر ایالبهی» اشهاره
میکنند که مهنعمس کننهده اعتمهاد زیهاد در دایهل طایفهه ،بهوم یها فامیهل یهودی اسهت (و
پارتیبازی های آن گونه را به دنبهال دارد) و بهیاعتمهادی در یهارج از ایهن دایهره را مهنعمس
میسازد .لوئیجی گیزو و همماران با ببول فاکتورهایی که پوتنام از سرمایه اجتمهاعی مهیدههد
(مانند مشارکت در مؤساات مردمنهاد ،مشارکت در انتخاباتها ،نابت روزنامهیوانهها ،تعهداد
مؤساات ییریه و ،) ...نهایتاً این فاکتورها به مؤلفه اعتماد ،فروکاسته و با یک کار آماری جالب
نشان داده اند که نقش این عامل بر عقبماندگی ابتصادی ،باطع است .یک عامل مشهخص کهه
توجه این مدققان را به یود جیب نموده ،کاسهته شهدن اعتمهاد و کهاهش چهریش ابتصهادی
منطقه جنوب ایتالیاست(Guiso, 2009) .

بوردیو وبتی از سرمایه اجتماعی سخن میگوید ،به امتیازات و فرصتهایی اشاره میکنهد
که از رهگذر عضویت مردم در اجتماعات بهه دسهت مهیآیهد؛) (Bourdieu, 1985, p. 249کهه
نابت به تعریفی که پوتنام به دست میدهد ،دامنه مددودتری را مهیپوشهاند .امها در تعریهف
٢8

23. Luigi Guiso
24. Arrow

سرمایه فرهنگی ،بوردیو در درجه نخات به معیومات کابشده مانند بافرهنهگبهودن ،دسهت
مانند اموال فرهنگی از ببیل تابیوها ،کیماهیونههای مختیهف ،اجنهاس عتیقهه و ...و نهایتهاً بهه
اَشمال نهادینهشده مانند مهدارك تدصهییی و موبعیهتههای شهغیی هموهون معیهم ،پزشهک،
ابتصادی ،اجتماعی و نمادین را با یود به همراه بیاورد و بعضاً شمل سوداگرانهاش مورد انتقهاد
نگاه اسمیت به سرمایه فرهنگی ،متوجهه مهنش عهادتی آن اسهت و آن را شهامل ابعهادی
هموون :دانش عینی درباره هنرها و فرهنگ ،سییقهها و ترجیدات فرهنگی ویژگیهای صهوری



جدی برار گرفته است.



کشیش ،شهردار و ...میپردازد .البته شمل اییر سرمایه فرهنگی است که میتواند سرمایهههای
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داشتن در حوزه یاصی از دانش و ...اشاره دارد و در درجه بعد به عینیهتیافتههههای فرهنگهی

(مانند داشتن مدارج دانشگاهی و گذراندن آزمونهای موسیقی) ،مهارتها و بیدبودن فرهنگهی
(مانند توانایی نوایتن آالت موسیقی) و توانایی تمیهز و تشهخیص «یهوب» و «بهد» مهیدانهد.
(اسمیت ،1384 ،ص )٢٢4
بوردیو سرمایه فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گاتردهتری میبینهد کهه بازتاباننهده
مدل اجتماعی صاحب آن سرمایه است .وی در یهک پهژوهش نشهان مهیدههد کهه طبقهات و
گروههای شغیی یاصی در جامعه فراناه (از ببیل کارگران ،دانشگاهیان ،تمناینهها) گهرایش
به سالیق متمایزی در موسیقی ،هنر ،غذا و غیره دارند .این گفته ،مؤید نظر وی است مبنی بهر
اینمه سرمایه فرهنگی (که سییقه تنها یمی از شایصهای آن است) به وسییه مدل اجتمهاعی
شمل میگیرد .در عین حال بوردیو استدالل میکند که گروههای نخبه تعیین میکنند که چه
چیزی پذیرفتنی یا سرمایه فرهنگی با ارزش است و چه چیزی بیارزش است.
در اینجا موضوع مهم ،ندوه و چرایهی برتهری دادن بهه «فرهنهگ واال» در برابهر فرهنهگ
مردمی است ،آن ههم از راه تمایزگهذاری میهان امهر بها ارزش و امهر مبتهذل .از نظهر اسهمیت،
گروههای نخبه با تعریف مشروع و نامشروع ،ارزش مهارتها و دانش یاص یودشان را مدفوظ
نگه میدارند و از این طریق منزلت یا شأن یود را تدمیم میبخشند .فرهنهگ واال کهه پهالوده،
روشنفمرانه ،پایدار وجدی است در تقابل با فرهنگ مردمی (که مبتذل و زودگهذر اسهت) بهرار
میگیرد( .اسمیت ،1384 ،ص )٢٢4
٢9

دبت در تعاریف سرمایههای پیش گفته ،مؤدی به ایهن اسهت کهه اول ،سهرمایه اجتمهاعی
عمدتاً در پیوندهای اجتماعی و به طور مشخص در اعتماد اجتماعی تجیی و بروز پیدا میکند و
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

تأثیرات آن در توسعه ابتصادی ،بایار تعیینکننده است .دوم اینمه ما مجاز هاتیم تا به تأسی
از شیوه کار بوردیو ،سرمایه اجتماعی را در سه شهمل مضهمون ،عینهی و نهادینههشهده نیهز در
جامعه بیابیم و تعاریفی از آنها به دست بدهیم و سهوم ،در تعریهف سهرمایه فرهنگهی ،نخاهت
اینمه از جنبه سیبی بهتر است آن را از ابعادی هموون سالیق ،یهالی کنهیم (چهرا کهه دچهار
بیمعیاری میشویم ،ضمن آنمه دلییی برای مبنا براردادن سهالیق الیههههای فرادسهت جامعهه
بهعنوان سرمایههای باالتر فرهنگی در ایتیار نداریم) و دوم اینمه از جنبه ایجابی بهتر است آن
را در ظرفیتها ،هنجارها و توانشهای معقول فرهنگی افراد و جوامع ،یالصه کنیم .ایهن ندهوه
نگرش ،ما را از گمگشتگی در تعاریف و بازشناسی مؤلفهها ،مانع میگردد.

 -7سرمايه اجتماعي و تعليم و تربيت
عطف توجه به مفهوم سرمایه فرهنگی ،این اممهان را بهه وجهود آورده اسهت تها دسهتاورد
آموزشی نابرابر کودکان بریاسته از طبقات متفاوت اجتماعی تبیهین شهود؛ آن ههم بها ارتبهاط
بربرارکهردن میههان توفیقهات دانشههگاهی و توزیهع سههرمایه فرهنگهی در بههین طبقهات و ابشههار
اجتماعی .این نقطه عزیمت ،گااتی بود بر پیشداوریهای ذاتی عرف عام که توفیق یا ناکهامی
تدصییی را معیول استعداد های طبیعی میداند .مطالعات بیمهر ( )1964و هممهارانش دربهاره
ارتباط میان بابییت تدصییی و سرمایهگذاری دانشگاهی نشان داد که آنان آگهاهی ندارنهد کهه
بابییت یا استعداد ،یود مدصول سرمایه گذاری بر روی سرمایه فرهنگی است.
تعجبی ندارد که بیمر و هممارانش وبتی میکوشیدند تا فواید سرمایهگهذاری آموزشهی را
ارزیابی کنند ،کاری از دستشان برنمیآمد ،جز اینمه سوددهی هزینههای آموزشی برای جامعه
را در کییت آن (نرخ بازدهی اجتماعی) یا فایده اجتماعی آموزش را از طریق سهنجش تهأثیرات
آن بر بهره وری میی مداسبه کنند .ایهن تعریهف نوعهکً کارکردگرایانهه از کارکردههای تعیهیم و
تربیت ،سهم و نقشی را که نظام آموزشی در بازتولیهد سهایتار اجتمهاعی ادا مهیکنهد ،نادیهده
میگیرد .از جمیه ،از این وابعیت غفیت میکند که بازده آموزشی ،به عمل آموزشی بریاسته از
سرمایهگذاری فرهنگی مصروفه به وسییه یانواده باتگی دارد و این دستاورد مهمی اسهت کهه
30

میهم از باط نظریه سرمایه فرهنگی به دست میآید و میتواند برای ماهئوالن و برنامههریهزان

فرجام
شدهاند ،افقهای نوینی را در امر توسعه و به ویژه در فراهمآوردن بنیانههای عهدالت اجتمهاعی
گشودهاند .این رویمردها به ویژه بر نقش و اهمیت این سرمایهها تأکید ویژه میگذارند.



 .1مضامین و نظریههای سرمایه های اجتماعی و فرهنگی که توسط پوتنام و بوردیهو ارائهه
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توسعه ،جالب توجه باشد.



 .٢دیدگاههای مطروحه ،مؤید ایهن معنها هاهتند کهه انهواع سهرمایههها اعهم از ابتصهادی
(متشمل از سرمایه بازار ،سرمایه فمری و سرمایه دانشی) اجتماعی ،فرهنگی و نمادین ،هماننهد
انواع انرژیها در حوزه فیزیک و مهندسی ،بابل تبدیل به یمدیگر میباشند.
 .3پوتنام و بوردیو ،سرمایه اجتماعی را متشمل از منهابعی مهیداننهد کهه بهر عضهویت در
تشملها ،روابط و شبمههای تأثیرگذار مبتنی است .بوردیو ضمن تقایم سهرمایه فرهنگهی بهه
اَشمال مضمون ،عینیتیافته و نهادینهشده ،در درجه نخات بهه معیومهات کاهبشهده (ماننهد
فرهنگ مندی ،بریورداری از دانش در حوزههای یاص و ) ...اشاره میکند .با این حال وبتهی از
تبدیل سرمایهها بهه یمهدیگر سهخن مهی گهوییم ،رویمهرد درسهت آن اسهت کهه در تهدبیق و
شفافسازی مرزبندیهای این سرمایهها بموشیم.
 .4دبت در تعاریف سرمایههای پیش گفته مؤدی به این است کهه اول ،سهرمایه اجتمهاعی
عمدتاً در پیوندهای اجتماعی و به طور مشخص در «اعتماد اجتماعی» تجیهی پیهدا مهیکنهد و
تأثیرات بایار تعیینکننده ای بر روند توسعه دارد (که البته ما هر روز شهاهد ضهعف بیشهتر آن
در جامعه یود میباشیم) .دوم ،در تعریف سرمایه فرهنگی از جنبه ایجابی بهتر اسهت آن را در
هنجارها و توانشهای فرهنگی و دانشی افراد و جوامع ،ردیابی کنیم.
 .5عطف توجه به مفهوم سرمایه فرهنگی ،ایهن اممهان را پدیهد آورده تها بتهوان شهنایت
بهتری نابت به بیعدالتیهای حوزه تعییم و تربیت به دست آورد .این توجهه ،مهنعمسکننهده
این نمته حیاتی است که بازده آموزشی به عمل آموزشی بریاسته از سرمایه اجتماعی مصروفه
توسط یانواده باتگی دارد.
 .6درباره کارکردهای سرمایه فرهنگی بایهد گفهت اوالً کاهب مشهروعیت از طریهق بقیهه
سرمایهها منوط به تبدیل شدن آنها به سرمایه فرهنگی است ،یعنی کای که به واسطه سرمایه
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فرهنگی منزلت دارد ،می تواند روایت و برداشت یود را از دنیای اجتماعی بهر دیگهران تدمیهل
کند .ثانیاً داشتن سرمایه فرهنگی بدان معناست که فهرد مهیتوانهد یهودرا از الزامهات زنهدگی
درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

روزمره جدا کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دههد .بهه بیهان یهود بوردیهو،
«زیبایی شناسی مدض ،از ایالق یا همان ییق و یوی فاصیه گرفتن گزینشی از الزامات دنیای
طبیعی و اجتماعی منشأ میگیرد» .و درباره اثرات کمبود سرمایه فرهنگی باید گفت :از دیدگاه
اناانشناسی مخربترین کمبود سرمایه (در مقایاه فقهدان سهرمایهههای مدیطهی ،فیزیمهی،
مالی) ،کمبود سرمایههای اجتماعی -فرهنگی و به تعبیری اناانشناسهانهتهر ،سهرمایه اناهانی
میباشد.
 .7میزان مصرف کاالها و فرآوردههای فرهنگی به عنوان یمی از شایصههای اصیی تعیهین
سههرمایه فرهنگههی مههیباشههد .کاالهههای فرهنگههی شههامل آن دسههته از کاالههها یواهههد بههود کههه
تعریفکننده شیوه متمایزی از زیات هاتند و لذا دربرگیرنده اندیشه ویژهای نیهز مهیباشهند.
میتوان به مصرف مدلهای پوشش ،وسییههای تزئینی ،داشتن ابزارها و تمنولوژیهها (وسهایل
یانگی ،وسییههای ارتباطی و ،) ...رفتن به فضاهای منتشرکننده افمار (سینماها ،فرهنگاهراها،
بهوهیانهها ،سالنهای ورزشی ،کتابخانهها و دیگر فضاهای معروف به اماکن فرهنگی و یا اماکن
دینی و مذهبی مانند مااجد ،مراکز زیارتی ،حاینیههها) و امثهال آنهها اشهاره کهرد .کاالههای
فرهنگی به دلیل داشتن بار نمادین بایار بدرتمند ،میتواننهد طبقههبنهدی و سیاهیه مراتبهی
بودن اعضای جامعه را در فضاهای تعامیی اجتماعی مشخص سازند .زمانی کهه ناهبت تقاضها و
مصرف این نوع از کاالهای فرهنگی در اعضایی از جامعه باال رفت ،میتوان گفت که ایهن افهراد
دارای سههرمایه بههاالتری مههیباشههند .در عههین حههال تهیهههکههردن بریههی از کاالهههای فرهنگههی،
سرمایههای مادی را میطیبد .طبقات کمدرآمد اجتماع بهه دلیهل کمبهود سهرمایهههای مهادی
نمیتوانند شماری از کاالهای فرهنگی را به دست آورند.
 .8در ابعاد عینی -ذهنی ،سرمایه فرهنگی را میتوان در انواع مههارتهها ردیهابی کهرد .از
دیدگاه روانشناسی اجتماعی ،هرچه تعداد (فراوانی تجمعی) و کیفیهت مههارتههای یهک فهرد
بیشتر باشد ،جایگاه و موبعیت اجتماعی او نیز افزایش می یابد؛ چرا کهه افهراد بیشهتری بهرای
بریورداری و رفع نیاز به وی رجوع یواهند کرد و او یواهد توانات فضای ویژهای را بهه یهود

3٢

ایتصاص دهد و شروع به آفرینندگی در شیوههای مخصوص به یود در میهدان فعالیهت ههای

فرهنگی کند .در این مورد نیز کاب مهارتها (در اکثر موارد) نیهاز بهه هزینهه کهردن زمهان و
برآیند.
بعد ذهنی سرمایه فرهنگی شامل دانهش ،اطالعهات و فایهلههایی در ذههن مهیباشهد کهه
شیوههای جدیدی در روند زندگی جمعی بزند و یا حدابل با در دست داشتن یزانهه اطالعهاتی
نشده است ،ابدام به واکنشی مناسب و یا با هزینه بایار کمی کند .چریش کنونی سرمایههای
فرهنگی به سوی بعد اطالعاتی آن لهزوم ایجهاد ارتباطهات باهیار گاهترده را نشهان مهیدههد.



در موابع حااس یا تنشزا و یا موبعیتهایی که برای آن واکنش از ببل تعریف شدهای تعیهین



میتواند به طور ماتقل و بدون توسل به سرمایههای فرهنگی مادی ،دست به آفرینش و ایجاد
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منابع ابتصادی دارد که طبقات کم درآمد از آن مدروماند و لذا نمیتوانند درصدد کاهب آنهها

کنشگران اجتماعی تنها با افزایش دایره فعالیتها و افزایش مددوده شبمههای ارتبهاطی اسهت
که میتوانند به تولیدکنندگان داناتهها دست یابند .در این مورد نیهز بهه دلیهل فقهر در انهواع
سرمایهها نزد طبقات کمدرآمد و نبود مراکز و افراد درگیر در شهبمهههای جدیهد اطالعهاتی در
مدیههای آنان ،افراد از این بعد ذهنی سرمایه فرهنگی نیز مدروم میماننهد و بهه ایهن ترتیهب
مدرومیت از سرمایههای فرهنگی مادی آغاز میشود و سرمایههای فرهنگی معنوی را نیز در بر
میگیرد.
آنوه که حتی مممن است از اطالعات نیز تأثیرگذارتر باشهد ،عهدم دسترسهی بهه تجهارب
دیگر اناانها از دیگر جوامع ،از زندگی یها تجهارب زیاهته ٢5اسهت؛ یعنهی مدرومیهت از درك
"فرهنگهای دیگر" که در دایل یود اندیشههها ،اندویتهههها و نهایتهاً سهرمایهههای مهادی و
معنوی فراوانی دارند.
تنها با فراهمکردن سرمایههای فرهنگی معنوی (اگرچه بایار هم اهمیت دارند) نمیتهوان
طبقات کمدرآمد را از این سرمایه بهرهمند سایت ،چرا که تهیه و تدارك سرمایههای فرهنگهی
مادی یا به عبارتی ،لوازم معیشت پایدار نقش پیشنیاز را در رویمرد "توسعه اناهانی"( ،شهامل
"درآمد"" ،سواد" و "بهداشت و سالمتی") ایفا میکند.
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25. Lived Experiences

پانوشتها
.1

ذکر این نمته در این مجال بیمناسبت نیات که از نقطهنظر فیافه اجتماعی ،همواره متفمران بر سهر

درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

دوراهی «تفرّد» و «جمعگرایی» برار داشتهاند .این بیاس ذوحدی یا معمها ،نهاظر بهه ایهن نمتهه مههم
است که درغیطیدن به جمع و منافع جمعی ،به معنای پایمال شدن حقوق فهردی بهوده و عمهس آن،
متضمن ازاله منافع جمعی است .چنین به نظر میرسد که پوتنام بها نظریهه سهرمایه اجتمهاعی یهود،
برای نخاتین بار گریزگاهی از این معما یافته باشد.
.٢

تراسبی نیز در تقایمبندی مشابهی سرمایه فرهنگی را به دو صورت فوق طبقهبندی میکند :میمهوس
و غیر میموس( .تراسبی ،138٢ ،صص )70-68

.3

میراث در اینجا ،اشاره به ارثبری یونی ندارد ،بیمه دریافتیهای یک شخص در طول زمان اسهت کهه
از فامیل و یانواده به صورت جامعهپذیری ،فرهنگ و سنت کاب مینماید.
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ریتزر ،جرج ( ،)1374نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمه :مدان ثالثی ،تهران :انتشارات عیمی.

.8
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فرنچ ،درك و هیثر سارود ( ،)1371فرهنگ مدیریت ،ترجمه مدمد صائبی ،تهران ،مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 .10کیاسی ،مدمد ( ،)1387بررسی عوامل موثر بر شملگیری اعتماد اجتماعی ،تهران :نشر بام روز.
 .11مدنی ،زاهد ( ،)1386نگاهی نو به سرمایه دانش :ضرورت برن  ،٢1تهران :نشر اکابیر.
 .1٢فموهی ،ناصر ( ،)1381تاریخ اندیشه و نظریههای اناانشناسی ،تهران :نشرنی.
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