بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایة فرهنگی
بهمن باينگاني
علي كاظمي

چکیده
چند دهه بیشتر از طرح مفهوم سرمایۀ  فرهنگی
نمیگذرد .این مفهوم نشان دهندۀ پیوند حوزۀ اقتصاد و
فرهنگ و در حقیقت بازاری شدن عرصة فرهنگ است.
این مفهوم در دهههای اخیر نقش تبیینکنندگی مهمی
در تحقیقات خارجی انجام گرفته در حوزۀ فرهنگ ایفا
کرده و اخیراً نیز در تحقیقات داخلی با استقبال خوبی
مواجه شده است .در حقیقت مفهوم سرمايۀ فرهنگي
تأثير چشمگيري بر جامعهشناسي نهاده است زيرا
فرهنگ را در مركز تحقيقات راجع به قشربندي وارد
نموده است .بنابراین با توجه به اهمیت این مفهوم،
در این نوشتار مبانی تئوریک آن بررسی شده است و
بدین منظور بعد از بررسی تاریخچه و تعاریف ،آرای
مهمترین نظریهپردازان این نوع از سرمایه یعنی بوردیو،
تراسبی ،اریکسون و دیماجو مرور شده است.
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واژگان کلیدی :بوردیو ،سرمایه فرهنگی ،تراسبی،
2
اریکسون ،دیماجو.
مقدمه
بورديو معتقد است كه ساختار طبقاتي جوامع پيشرفته
را تنها اقتصاد تعيين نميكند بلكه عالوه بر اقتصاد يا
سرمايۀ اقتصادي براي تحليل طبقات در اين جوامع
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باید سرمايۀ اجتماعی و فرهنگي را نيز مد نظر قرار
داد .در واقع مفاهيم سرمايۀ اقتصادي و اجتماعي قبل
از بورديو توسط اشخاص ديگري به كار رفته است،
ولي همة محققان در اين زمينه متفقالقولاند كه واضع
مفهوم «سرمايۀ  فرهنگي» ،جامعهشناس فرانسوي،
پییر بورديو است .سرمايۀ  فرهنگي از نظر بورديو
عبارت است از شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي
متعالي ،داشتن ذائقۀ خوب و شيوههاي عمل متناسب.
در واقع هدف بورديو تنها اين نيست كه نشان دهد
طبقات مختلف داراي سرمايههاي فرهنگي متفاوت
(در نوع و حجم) هستند ،بلكه او قصد داشت نشان
دهد كه طبقات اجتماعي از طريق ايجاد سرمايۀ 
فرهنگي در كودكان خود را بازتوليد ميکنند .از همين
مسير فرضية مهم سرمايۀ فرهنگي و بازتوليد طبقاتي
خلق ميشود (فاضلي48،ـ .)1382: 47در ادامه ابتدا
به تاريخچۀ  مفهوم سرمايۀ  فرهنگي ميپردازيم و
سپس به تعاريف ارائه شدة محققان مختلف اشاره
میکنیم و در نهايت به نظريهپردازان اين نوع سرمايه
خواهيم پرداخت.
تاريخچة سرمايۀ فرهنگي
همانگونه كه گفته شد ،تقريباً همة محققان در اين
عقيده متفقالقولاند كه نخستین بار بوردیو مفهوم

«سرمايۀ  فرهنگي» را در اوايل دهة  1960به كار
برده است .قبل از اين زمان مفهوم سرمايه تنها برای
سرمايۀ انساني و سرمايۀ طبيعي بازتوليد شده به كار
ميرفت اما بعدها مفهوم سرمايه به حوزة فرهنگ و
هنر نيز راه يافت و مفهوم سرمايۀ فرهنگي به وجود
آمد (تراسبي .)1382،بوردیو اين مفهوم را براي رفع
يك مسئلۀ  تجربي ويژه ،یعنی این واقعیت كه تنها
توجه به «موانع اقتصادي براي تبیين نابرابري موجود
در موفقيتهاي آموزشي دانشآموزان داراي طبقات
اجتماعي گوناگون ،كافي نيست» ،به كار برده است.
بورديو در انجام اين مهم با بسياري از تعاريف سنتي
جامعهشناختي كه به فرهنگ به مثابة ذخيرۀ ارزشها
و هنجارهاي مشترك يا به عنوان ابزاري براي ابراز
تمايالت مشترك مينگريستند ،مخالفت کرد .در
عوض وي بر آن عقيده بود كه فرهنگ داراي بسياري از
ويژگيهایي است كه از ويژگيهاي سرمايۀ اقتصادي
به شمار ميروند )الرو و واينينگر .)2003 ،3به گفتة
بورديو مفهوم سرمايۀ فرهنگي در ابتدا فقط فرضيهای
نظري بوده است كه با ربط دادن موفقيت آكادميك به
توزيع سرمايۀ فرهنگي ميان طبقات و اليههاي طبقاتي،
امكان توضيح موفقيت تحصيلي نابرابر كودكان متعلق
به طبقات اجتماعي متفاوت را فراهم ميساخت .اين
نقطۀ شروع ،از طرفي گسست از اين پيشفرضهاي
به زعم بورديو عاميانه است كه موفقيت يا شكست
آكادميك را نتيجۀ استعداد طبيعي ميداند و از طرف
ديگر نيز گسست از نظريههاي سرمايۀ انساني است.
در واقع ،بورديو ضمن ستايش از نظريههاي سرمايۀ 
انساني به دليل طرح صريح رابطۀ ميان نرخهاي سود
سرمايهگذاري تحصيلي و سرمايهگذاري اقتصادي،
آنان را ناتوان از توضيح نظاممند ساختار بختهاي
متفاوت كسب سود در بازارهاي گوناگون توسط
عامالن يا طبقات با توجه به كاركرد حجم و تركيب
داراييشان ميداند .به نظر بورديو تعریف سرمایه
از همان آغاز به رغم داللتهاي ضد اومانيستياش
و از اقتصادگرايي فراتر نميرود و عالوه بر مسائل
ديگر ،از اين نكته غافل ميشود كه محصول تحصيلي
به سرمايۀ فرهنگي وابسته است كه خانواده پيش از
اين سرمايهگذاري كرده است (بورديو.)1384: 137 ،
بنابراين بورديو در نظريۀ كنش خود هدف از طرح
مفهوم سرمايۀ  فرهنگي را ارائة سازوكار پيچيدهاي
ميداند كه از طريق آن نهادهاي آموزشي موجب
بازتوليد نحوۀ  توزيع سرمايۀ  فرهنگي ميشوند و
به دنبال آن بازتوليد ساختار فضاي اجتماعي يا به
عبارت ديگر بازتوليد تركيب طبقات اجتماعي انجام
ميگیرد (بورديو .)1381،مفهوم سرمايۀ  فرهنگي

تأثير چشمگيري بر جامعهشناسي نهاده است زيرا
اين مفهوم فرهنگ را در مركز تحقيقات راجع به
قشربندي وارد نموده است .اين مفهوم در اواخر
دهۀ  1970با ترجمه شدن كتاب بازتوليد 4وارد سنت
جامعهشناختي انگليسي زبان شده است .از زمان
مطرح شدن اين مفهوم توسط بورديو ،بيش از هر
حوزۀ ديگري در حوزۀ آموزش و پرورش به كار رفته
است و حجم عظيمي از تحقيقات تجربي و تأمالت
نظري پديد آورده است .لكن از آن در ساير رشتهها
نيز استفادههاي فراواني شده است .محققان بسياري
در پژوهشهايشان اين مفهوم را به كار برده و به بسط
و تعديل مفهوم سرمايۀ فرهنگي پرداختهاند.
تعاريف سرمايۀ فرهنگي
بورديو :سرمايۀ فرهنگي عبارت است از شناخت
و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالي ،داشتن ذائقۀ خوب
و شيوههاي عمل متناسب (فاضلي.)1386: 47 ،
المونت 5و الرو :6سرمايۀ فرهنگي عبارت است
از مجموعهای از نمادهاي فرهنگي نهادي شده،
مشترك و عالي رتبه (.)1983: 53
هايس :7اصطالح سرمايۀ فرهنگي بازنمايي جمع
نيروهاي غيراقتصادي مثل زمينة خانوادگي ،طبقة
اجتماعي ،سرمايهگذاريهاي گوناگون و تعهدات
نسبت به تعليم و تربيت ،منابع مختلف و مانند
آنهاست كه بر موفقيت آكادميك (علمي يا تحصيلي)
تأثير ميگذارد (به نقل از ابراهيمي لويه.)1380: 108 ،
آشافنبرگ 8و موس :9سرمايۀ  فرهنگي يعني
آشنايي با رمزگان فرهنگي طبقة مسلط و مهارت
داشتن در به كارگيري اين رموز.
دومايس :10سرمايۀ  فرهنگي عبارت است از
«شايستگيهاي زباني و فرهنگي» و داشتن دانشي
دربارۀ طبقات باال.
موهر 11و ديماجو :سرمايۀ فرهنگي يعني داشتن
ذائقههاي داراي پرستيژ و توانايي درك و شناخت
اشيا يا سبكهاي هنري كه دارندگان اقتدار فرهنگي
به آنها اهميت ميدهند (فاضلي.)1386: 49 ،
ديويد تراسبي :سرمايۀ  فرهنگي نوعي دارايي
است كه مجسمكننده ،ذخيرهكننده يا تأمينكنندۀ 
ارزش فرهنگي عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادي
است كه ميتواند داشته باشد (تراسبي.)1382: 68 ،
نظريهپردازان سرمايۀ فرهنگي
پییر بورديو
پییر بورديو نظريهپرداز سرمايۀ  فرهنگي ،از جمله
متفكران برجستۀ جامعهشناسي در فرانسه است .برخي
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از متفكران او را ماركسيست ميدانند ،برخي ديگر او
را يك جامعهشناس پيرو ماكس وبر و گروهي ديگر
او را پيرو دوركيم ميدانند .واقعيت آن است كه او
از آثار بسياري از متفكران پيشين بهره برده تا تئوري
خود را ارائه دهد .كار بورديو را ميتوان مكمل
كار برنشتاين 12تصور كرد ،زيرا هر دو ميکوشند
تا در آثار خود ديدگاههاي ماركس و دوركيم را به
هم ديگر پيوند بزنند .بورديو نيز همچون برنشتاين
ديدگاهي دوركيمي در فرهنگ دارد .به اعتقاد آنها،
منبع نابرابري در جامعه بيشتر ماهيت فرهنگي دارد
تا اقتصادي و فاصلۀ بين فرهنگ مدرسه و خاستگاه
اجتماعي ـ اقتصادي كودك ،عامل مهمي در تعيين
موفقيت كودك در نظام آموزشي محسوب ميشود.
اما برنشتاين ،بيشتر به مسئلۀ قدرت و شيوههاي انتقال
آن توجه دارد و بورديو بيشتر به شرايط ساختاري كه
انتقال قدرت در چارچوب آن صورت ميگیرد
(شارع پور وخوشفر.)1381 ،
بورديو در اوايل دهۀ  1960مفهوم سرماية فرهنگي
را جعل نمود تا نشان دهد كه براي تبیين نابرابريهاي
آموزشي تنها استفاده از سرمايۀ اقتصادي كافي نيست
بلكه بيشتر از عوامل اقتصادي ،عادتوارههاي
فرهنگي و خصلتهاي به ارث برده شده از خانواده
هستند كه نقش بسيار مهمي در موفقيتهاي مدرسه
دارند (بورديو و پسرون .)1979: 14 ،مفهوم سرمايۀ 
فرهنگي از نظر بورديو را تنها هنگامي ميتوان به
خوبي درك كرد كه آن را در دستگاه نظري وي در
نظر بگيريم .محرك اصلي نظريۀ بورديو ،عالقهاش به
از ميان برداشتن آن چيزي است كه خودش ضديت
كاذب ميان عينيتگرايي و ذهنيتگرايي و يا به تعبير
او ضديت بيهوده ميان فرد و جامعه ميانگارد .وي
به جاي مفاهيم سنتي جامعهشناسي مثل ساختار و
عامليت مفاهيم ميدان و عادتواره را به كار ميبرد .به
عقيدۀ وي ميان ميدان و عادتواره رابطۀ ديالكتيكي
وجود دارد و در حاليكه عادتواره در ذهن كنشگر
وجود دارد ،ميدان در خارج از ذهن آنها جاي دارد
(ريتزر .)1381: 720 ،مفهوم سرمايه و مخصوص ًا
سرمايۀ  فرهنگي تنها در كنار مفهوم ميدان معني
ميیابد .ميدان عرصهاي اجتماعي است كه مبارزهها
يا تكاپوها بر سر منابع و منافع معين و دسترسي به
آنها در آن صورت ميپذيرد .ميدان نظام ساخت يافتة
موقعيتهایی است كه توسط افراد يا نهادها اشغال
ميشود كه ماهيت آن تعريفکنندة وضعيت براي
دارندگان اين موقعيتهاست (جنكينز .)1385: 136،ميدانها
و بازارهایي براي سرمايههاي خاص هستند كه در
آنها عامالن اجتماعي بنابر استعدادات خاص خود در
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انواع سرمايهها ميانديشند و عمل ميکنند (شويره
و فونتن .)1385: 139 ،بورديو در مقالۀ انواع سرمايه
كه در سال  1981نوشته است به بحث دربارۀ انواع
سرمايه پرداخته است كه يكي از آنها همين سرمايۀ 
فرهنگي است (بورديو .)1384 ،سرمايۀ  فرهنگي
به عنوان صالحيت در فرهنگ پايگاهها ،ايدهها و
گرايشها تعريف ميشود و اغلب مكانيسم مهمی
در بازتوليد سلسله مراتب اجتماعي در نظر گرفته
ميشود (روح االميني .)1374: 111 ،اين سرمايه
نقش بسيار مهمي در انديشة بورديو ايفا ميکند.
سرمايۀ  فرهنگي شامل «سليقههاي خوب ،شيوه و
راه و رسم پسنديده ،پيچيدگي شناختي و شناختن
و توانايي پذيرش محصوالت مشروع از قبيل هنر،
موسيقي كالسيك ،تئاتر و ادبيات و تسلط يافتن بر
هر نوع از نظام نمادين است» (فاضلي.)1382: 38 ،
بورديو تأثير سرمايۀ  فرهنگي بر مصرف ،فعاليت و
سبك زندگي فرهنگي افراد را با توسل به نظريۀ 
تمايز بيان ميکند .مطابق اين نظريه دارندگان سرمايۀ 
فرهنگي زياد خود را با مصرف فرهنگ و هنر متعالي
از بقيه متمايز ميکنند .داشتن سرمايۀ فرهنگي بيشتر
به معناي داشتن توان شناختي باالتر است و چنان كه
ورفهوست 13نشان داده است گرايش به فرهنگ و
هنر متعالي ناشي از شايستگي ارتباطي بيشتر دارندگان
اين ظرفيت شناختي و كنجكاوي بيشتر ايشان براي
رمزگشايي از محصوالت فرهنگي است .بدين ترتيب
سرمايۀ فرهنگي ،از مسيري فرديـ ذهني و نه بر اساس
راهبردي اجتماعيـ  مبارزهجويانه سبب گرايش افراد
به سبك زندگي فرهنگي خاصي ميشود (همان.)101 ،
داشتن سرمايۀ فرهنگي كاركردهاي مختلفي دارد  :اوالً
كسب مشروعيت از طريق بقيۀ  سرمايهها ،منوط به
تبديل شدن آنها به سرمايۀ فرهنگي است .كسي كه به
واسطة سرمايۀ فرهنگي منزلت دارد ،ميتواند روايت
خود را از دنياي اجتماعي بر ديگران تحميل كند،
ثانياً داشتن سرمايۀ  فرهنگي بدين معناست كه فرد
ميتواند خود را از الزامات زندگي روزمره جدا کند و
نوعي گزينش دلخواه در عرصۀ فرهنگ انجام دهد .به
بيان خود بورديو «زيباييشناسي محض» از اخالق يا
همان خلق و خوي فاصله گرفتن گزينشي از الزامات
طبيعي و اجتماعي نشئت ميگیرد (همان .)38 ،سه
منبع عمدۀ سرمايۀ فرهنگي از نظر بورديو عبارتاند
از :پرورش خانوادگي ،آموزش رسمي و فرهنگ
شغلي .انباشت سرمايۀ  فرهنگي در افراد از طريق
اين سه منبع سبب بروز تفاوتهايي در دارندگان
سرمايۀ فرهنگي و كساني كه فاقد آن هستند ،ميشود.
داگالس هولت براي آزمودن گفتههاي وي دربارۀ اين

بورديو در نظرية كنش خود
هدف از طرح مفهوم سرماية
فرهنگي را ارائة سازوكار
پيچيدهاي ميداند كه از طريق
آن نهادهاي آموزشي موجب
بازتوليد نحوة توزيع سرماية
فرهنگي ميشوند و به دنبال
آن بازتوليد ساختار فضاي
اجتماعي يا به عبارت ديگر
بازتوليد تركيب طبقات اجتماعي
انجام ميگيرد.

تفاوتها ،به بررسي آنها در آمريكا پرداخته است .وي
سه تمايز اصلي ميان اين دو گروه دارندگان سرمايۀ 
فرهنگي و محرومان از آن را در چند دوتايي خالصه
ميکند :زيباييشناسي صوري /زيباييشناسي مادي،
شناخت مبتني بر حجيت /شناخت انتقادي ،ايدئاليسم
و ماديگرايي(همان.)39 ،
بازتوليد فرهنگي :مفهوم بازتوليد فرهنگي يكي
از مفاهيمي است كه با مفهوم سرمايۀ فرهنگي پيوند
بسيار نزديكي دارد .بورديو دیدگاههای خود را دربارة
بازتوليد فرهنگي در مقالهاي تحت عنوان «بازتوليد
فرهنگي و بازتوليد اجتماعي» جمعبندی کرده
است(جنكينز .)1385: 171 ،بورديو معتقد است كه
بازتوليد فرهنگي (ناشي از آموزش و پرورش) يكي
از مهمترين راههایی است كه از آن طريق ساختار
طبقاتي بازتوليد ميشود و به عبارت ديگر ،بازتوليد
اجتماعي از طريق نهادهاي آموزشي صورت ميگیرد.
به همين جهت معتقد است كه نظام آموزشي بهترين
راه حلي است كه تاريخ براي مسئلة انتقال قدرت پيدا
کرده است .در چنين شرايطي مدرسه داراي دو كاركرد
اساسي است :الف) حفاظت از فرهنگ مدرسه وظيفة
دائمي ساختن و انتقال سرماية فرهنگي را به عهده
دارد ،فرهنگي كه از خالقان فكري گذشته به ارث
رسيده است .ب) بازتوليد فرهنگ :از نظر وي حضور

در مدرسه ،دوام و وفاقي اساسي در كاالهاي فرهنگي
به وجود میآورد .فرد از طريق كارآموزي منظمي
كه مدرسه سازمان ميدهد ،ناآگاهانه نظام كاملي از
افكار و ادراكات به دست ميآورد كه در فهم فرهنگ
خويش از آن استفاده ميکند (شارعپور و خوشفکر،
 .)1381: 46بر اساس نظريۀ بازتوليد فرهنگي بورديو،
بچههاي خانوادههاي طبقات متوسط به خاطر داشتن
سرمايۀ فرهنگي ،در كسب مدارك آموزشي احتمال
موفقيت بيشتري دارند .از نظر وي پيشفرض نظام
آموزشي بر اين امر استوار است كه سرمايۀ فرهنگي
در اختيار آن است و توزيع سرمايۀ فرهنگي توسط اين
نظام صورت ميگیرد ،در حاليكه تنها تعداد اندكي
از دانشآموزان سرمايۀ فرهنگي را كسب ميکنند و
بنابراين آشكار ميگردد كه ناكارآيي زيادي در «انتقال
آموزشي» وجود دارد .اين مسئله از آنجا ناشي ميگردد
كه دانشآموزان آنچه را معلمانشان ميگويند ،درك
نميکنند .اما علیرغم اين واقعيت كه دانشآموزان
طبقات پايين در رقابت براي كسب مدارك آموزشي
از احتمال موفقيت كمتري برخوردارند ،نتايج اين
رقابت اغلب شايستهانگارانه پنداشته ميشود و از اين
رو مشروع به نظر ميرسد .در مجموع نظر بورديو
دربارۀ بازتوليد فرهنگي اين است كه در خانوادههاي
طبقات باال ميزان زيادي از سرمايۀ  فرهنگي وجود
دارد و دانشآموزان داراي طبقات باال را در رقابت
با دانشآموزان طبقات پايين قادر ميسازد تا موفقيت
طبقاتيشان را بازتوليد کنند و به موقعيت سلطهای كه
دارند مشروعيت بخشند .البته برخي از دانشآموزان
طبقات پايين در نظام آموزشي موفقيتهایی كسب
ميکنند ،اما اين موفقيتها به جاي اينكه موجب
به چالش كشيدن نظام آموزشي گردد ،با تفسير اين
موفقيتها به شايستهساالر بودن نظام آموزشي،
به تقويت آن كمك مينمايد (ساليوان4 ،14ـ893
 .)2001:بنابراين نظام آموزشي نابرابريهای فرهنگي
دانشآموزان را قانوني و بازتوليد ميکند.
انواع سرمايۀ فرهنگي :از نظر بورديو سرمايۀ 
فرهنگي ميتواند به سه شكل وجود داشته باشد:
در حالت متجسد ،15يعني به شكل خصائل ديرپاي
فكري و جسمي ،در حالت عينيت يافتگي 16به شكل
كاالهاي فرهنگي (تصاوير ،كتابها ،لغتنامهها،
ادوات ،ماشينآالت وغيره) كه رد پا يا تحقق نظريهها
يا نقد اين نظريهها و غيره است؛ و باالخره ،در حالت
نهادينه شده ،يعني شكلي از عينيتیافتگي كه بايد
حسابش را جدا كرد ،زيرا خواص اصلي خود را يكسره
به سرمايۀ فرهنگي ،كه بنا به فرض ضمانتكنندة آن
است ،واگذار ميکند (بورديو.)1384: 137 ،
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حالت متجسد :اكثر خواص سرمايۀ فرهنگي را
ميتوان از اين نكته استنتاج کرد كه اين سرمايه در
حالت بنيادين خود با كالبد مرتبط است و مستلزم
تجسد است .انباشت سرمايۀ  فرهنگي در حالت
متجسد ،پيشاپيش پيامد تجسد بخشيدن و بهصورت
جزئي از كالبد درآمدن ،به كالبد پيوستن و جزئي از
آن شدن است .عمل اخذ و اكتساب كاري است كه
شخص روي خودش انجام ميدهد :تالشي است كه
ايضاً پيشاپيش در گرو صرف هزينة مستقيم توسط
خود شخص است .سرمايهگذاري كه از همه مهمتر
است به صورت صرف وقت است ،ولي ضمناً پاي
سرمايهگذاري چيز ديگري در ميان است كه از
مؤلفههاي اجتماعي تشكيل شده و خرج شدنش
به حساب ليبيدو است .اين سرمايۀ  متجسد و اين
ثروت بروني را كه به جزء جداشدني وجود شخص
و محدودة اعمال عادتوارة او تبديل شده ،نميتوان
فوراً با هديه يا خريد مبادله کرد .اين حالت از سرمايۀ 
فرهنگي را نميتوان فراتر از ظرفيتهاي متناسب با
يك فرد انباشت كرد .بلكه برعكس ،همراه حامل خود
(ظرفيت بيولوژيكي او ،حافظهاش و غيره) رو به افول
مينهد و ميمیرد .سرمايۀ فرهنگي بدين گونه موفق
ميشود شأن خصائل ذاتي را با فضيلتهاي اكتسابي
در همآميزد و باز از آنجا كه شرايط اجتماعي انتقال
و استحصالش در مقايسه با شرايط سرماية اقتصادي
مستترترند ،پيشاپيش آماده است تا همچون سرماية
نمادين عمل كند ،يعني سرمايه محاسبه نشود بلكه
به عنوان صالحيتي مشروع و در مقام نوعي اقتدار كه
تأثيري به صورت نبود شناخت اعمال ميکند ،شناخته
شود (همان42 ،ـ.)139
حالت عينيتیافتگي :سرمايۀ فرهنگي در حالت
عينيتیافتگي ،چند خصوصيت دارد كه فقط در رابطه
با سرمايۀ فرهنگي در شكل متجسد آن به تعريف در
ميآيند .سرمايۀ فرهنگي كه به شكل اشيای مادي و
رسانههايي چون نوشتهها ،نقاشيها ،بناهاي تاريخي،
ابزارها و غيره عينيت پيدا ميکند ،در حالت ماديت
خود ،قابل انتقال است .براي مثال ،مجموعهای از
تابلوهاي نقاشي را ميتوان درست همانند سرمايۀ 
اقتصادي منتقل کرد .اما آنچه در اين ميان قابل
انتقال است مالكيت قانوني و حقوقي آن است نه
مالكيت ابزار مصرف آن نقاشي يا استفاده از آن كاال.
سرمايۀ فرهنگي در حالت عينيتیافتگي خود با همۀ  
نمودهاي جهان مستقل و منسجمي ظاهر ميشود كه
محصول كنش تاريخي است اما قوانين خاص خود را
دارد كه از اميال و ارادههاي فردي به طور استعاليي
فرا ميگذرد و همانطوركه مثال زبان به خوبي نشان
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اصطالح
میگوید:
هايس
سرماية فرهنگي بازنماييجمع
نيروهاي غيراقتصادي مثل
زمينة خانوادگي ،طبقة اجتماعي،
سرمايهگذاريهاي گوناگون و
تعهدات نسبت به تعليم و تربيت،
منابع مختلف و مانند آنهاست
كه بر موفقيت آكادميك (علمي يا
تحصيلي) تأثير ميگذارد.

ميدهد ،به آنچه هر عامل يا مجمعي از عامالن قادرند
تصرفكنند ،تقليلناپذير ميماند .با اين حال نبايد
فراموش کرد كه اين سرمايه بهطور نمادين و از لحاظ
مادي فعال( ،فقط) بهصورت سرماية مؤثر وجود دارد.
به بيان ديگر تا جاييكه سخن از تصرف آن بهصورت
عوامل است ،همچون يك سالح در ميدان مبارزۀ 
توليد فرهنگي (عرصههاي هنري ،علمي و غيره) به
کار گرفته میشود و روی آن سرمایهگذاری انجام
میگیرد و فراتر از آنها در عرصۀ طبقات اجتماعيـ
يعني عرصۀ مبارزهاي كه در آنها عوامل نيروي خود
را به كار ميبرند و منافعي متناسب با سهم خود از
سرمايۀ عينيتیافته كسب ميکنندـ  و خالصه به قدر
اقتضاي سرمايۀ متجسدشان توفيق ميیابند ،ميتوان
موجوديتش را محرز شمرد (همان45 ،ـ.)143
حالت نهادينه شده :عينيتیابي سرمايۀ فرهنگي
به شكل مدارك و مدارج آموزشي يك راه خنثي
كردن خواصي است كه ناشي از آن است كه اين
سرمايۀ متجسد با جسم فرد حد و مرز يكسان دارد.
اين عينيتیابي چيزي است كه موجب تفاوت ميان
سرمايۀ  خودآموخته از يك سو و سرمايۀ  فرهنگي
مستظهر به مدارج آموزشي و امتيازات ضمانت شده
و از نظر رسمي مستقل از شخص حامل ،از سوي
ديگر است (همان.)146 ،

اين حالت نوعي رسميت بخشيدن نهادي به
سرمايۀ  فرهنگي است .مدارك تحصيلي و آكادميك
نمونهای از اين حالت است .احراز مدارك تحصيلي
يا اعطاي تمايز نهادي به سرمايۀ فرهنگي كه در تملك
يك فرد خاص قرار ميگیرد ،اين امكان را به وجود
ميآورد كه صاحبان اين صالحيتها با هم مقايسه
و حتي (با نشان دادن يكي به جاي ديگري) مبادله
شوند .به عالوه اين امكان به وجود ميآيد تا نرخهاي
تبديل بين سرمايۀ فرهنگي و سرمايۀ اقتصادي را با
تضمين ارزش پولي فالن سرمايۀ  آكادميك برقرار
سازيم .اين فرايند تبديل سرمايۀ اقتصادي به سرمايۀ 
فرهنگي ،بهاي فالن صالحيت خاص را نسبت به
ساير صالحيتها و به همين قياس ارزش پولي را
كه با آن ميتوان در بازار كار مبادلهاش كرد ،تعيين
ميکند از آنجا كه سودهاي مادي و نماديني كه مدارج
تحصيلي تضمين ميکند نيز به كميابي آن بستگي
دارد ،سرمايهگذاريهاي انجام گرفته (برحسب زمان
و تالش) ممكن است كمتر از آنچه قبالً پيشبيني شده
است ،سودآور از كار درآيد (همان47 ،ـ.)145
سرمايۀ فرهنگي و تفاوتهاي زباني
براي بررسي اهميت زبان به عنوان منبع مزيت
فرهنگي ،بورديو و همكارانش به مطالعۀ  نحوۀ 
تدريس در آموزش عالي فرانسه و مخصوصاً كارايي
ارتباط بين استادان و دانشجويان در دانشكدة علوم
انساني پرداختند .تحقيقاتشان نشان داد كه در ميان
دانشجويان سال اول ،تفاوتهاي زيادي از لحاظ
ميزان شناخت آنها از دايرة لغات ،اصطالحات
فني به ویژه زبان استادان وجود داشت .بسياري از
دانشجويان قادر به تبیين اصطالحات و مفاهيم كليدي
استفاده شدة استادان خود نبودند .لذا زبان ارتباطي
كامالً فاقد كارايي بود .نوع الگوي زبان آموخته شده
توسط خانواده تعيین كنندة اين است كه تا چه اندازه
كودك از مدرسه فاصلۀ فرهنگي دارد .پس زبان صرفاً
يك زبان ارتباطي نيست و تسهيالت زباني خانواده
معرف بخشي از سرمايۀ  فرهنگي آن خانواده است.
استفاده از اصطالح «سرمايه» نشان ميدهد كه زبان
به عنوان سرمايهگذاري سودآور ،اهميت زيادي دارد.
سرمايۀ فرهنگي هم شامل سرمايۀ زباني است و هم
شامل ديگر شناختهاي ایجاد شده توسط خانواده در
حوزههاي مختلف.
از ميان تمام موانع فرهنگي ،موانع ناشي از زبان
استفاده شده در خانواده بدون شك مهمترين مانع
فرهنگي است ،به ویژه در سالهاي اولية حضور در
مدرسه ،يعني زماني كه معلم در قضاوتهاي خود بر

درك مطالب و كار با كلمات تأكيد دارد (شارعپور و
خوش فکر52 ،ـ.)1381: 51
براي اثبات تفاوتهاي طبقاتي در نوع جهتگیري
دانشجويان در استفاده از زبان بورديو و همكارانش از
گروهي از دانشجويان خواستند تا معني كلمهاي را كه
ال وجود خارجي نداشت ،تعريف كنند.
اص ً
دانشجويان متعلق به خاستگاه طبقاتي پايين،
در ضمن اقرار غيرمستقيم به ناداني خود با احتياط
و ترس به تعريف آن كلمه پرداختند درحاليكه
دانشجويان متعلق به طبقات باال با شجاعت تمام و
خيلي سريع معنايی براي آن كلمه پيدا كردند.
سرمايۀ  فرهنگي بهتدريج به سرمايۀ  تحصيلي
مانند نمرههاي باال ،تشويقنامه ،جوايز و نظاير آن
منجر ميشود .تبديل سرمايۀ  فرهنگي به سرمايۀ 
تحصيلي از طريق قضاوتهاي علمي و ماهيت رابطۀ 
تدريس در مدرسه روي ميدهد .در اينجا نقش معلم
بسيار مهم است .در فرانسه بهطور سنتي معلمان از
ميان دانشآموزان كامالً موفق ،برگزيده و تربيت
ميشوند .در چنين شرايطي ،هرچه معلم بيشتر دنبال
وظيفۀ  خود باشد و خود را بيشتر به كار خويش
اختصاص دهد ،بيشتر متمايل به طرد دانشآموزاني
است كه از لحاظ خاستگاه اجتماعي و فرهنگي با او
متفاوتاند .بسيار سخت است كه از معلم بتوان انتظار
داشت تا آن رابطۀ سنتي تدريس را كه موفقيت خود
او به عنوان دانشآموز گذشته مبتني بر آن بوده ،رها
كند .معلمان معتقدند كه علت موفقيت آنها اين بوده
كه معلمهايشان توانستهاند استعدادهايشان را كشف
کنند .پس آنها نيز چنين رسالتي دارند .تغيير ديدگاه
معلم دربارۀ تدريس بدون تغيير اين اعتقاد ،غيرممكن
است .تعهد معلم به كشف كردن بهترينها ،منجر به
كشف بهترينهاي فرهنگي ميشود.
خالصه اينكه در تئوري بورديو ،قدرت از سطح
كالن ساختار اجتماعي و طبقاتي به واسطۀ حضور در
مدرسه ،به فرد اعمال ميشود ،لذا فرد بيشتر به عنوان
محصول اجتماعي ساختار در نظر گرفته ميشود تا
خالق فعال واقعيت (همان.)52 ،
ديويد تراسبي
به اعتقاد تراسبي يكي از ابزارهاي پركردن شكاف ميان
علم اقتصاد و فرهنگ ،مطرح نمودن رهيافتي براي
بازنمايي پديدههاي فرهنگي است كه ويژگيهاي
ذاتي اين پديدهها را طوري در بر ميگيرد كه هم در
گفتمان اقتصادي و هم در گفتمان گستردهتر فرهنگي
قابل درك است .وي معتقد است كه چنين ابزاري
به وسيلۀ  مفهوم سرمايۀ  فرهنگي فراهم ميشود
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(تراسبي .)1382: 67 ،تراسبي ميان سرمايۀ فرهنگي
و سرمايۀ معمولي تمايز قائل میشود و معتقد است
كه سرمايۀ فرهنگي هم ارزش فرهنگي ميآفريند و
هم ارزش اقتصادي ،اما سرمايۀ معمولي تنها ارزش
اقتصادي ميآفريند .از سوي ديگر وي معتقد است كه
سرمايۀ فرهنگي ميتواند به دو شكل وجود داشته باشد:
ـ سرمايۀ  فرهنگي ملموس :سرمايۀ  فرهنگي
شامل (اما نه محدود به ميراث) فرهنگي ملموس
است .چنين سرمايهاي شايد واجد همان ويژگيهاي
ظاهري سرمايۀ  مادي يا انساني باشد .مثل سرمايۀ 
فيزيكي(مادي) كه به وسيلۀ فعاليت انساني به وجود
ميآيد ،در دورهاي از زمان ميپايد ،اگر دوام نيابد
ميتواند از بين برود ،به مرور زمان موجب جرياني
از خدمات شود ،ميتواند از طريق سرمايهگذاري
منابع جاري در توليد آن افزايش يابد ،معموالً
ميتواند خريد و فروش شود و داراي ارزش مالي
قابل اندازهگیری است .ارزش فرهنگي آن خواه به
صورت موجودي ،يا جريان را ميتوان نیز با استفاده
از انواع شاخصها يا ضابطههاي ارزش فرهنگي
تعيين كرد .سرمايۀ فرهنگي ،در اين شكل ميتواند به
صورت بناها ،محلها ،مكانها ،مناطق ،آثار هنري مثل
نقاشيها و مجسمهها ،مصنوعات و نظاير آن باشد
(همان71 ،ـ.)70
ـ سرمايۀ فرهنگي ناملموس :اين نوع از سرمايه
به صورت سرمايۀ معنوي و به شكل ايدهها ،اعمال،
عقايد و ارزشهايي است كه در يك گروه مشترك
است .اين صورت از سرمايۀ فرهنگي به شكل آثار
هنري از قبيل موسيقي و ادبيات نيز وجود دارد
كه كاالهايي عمومي هستند .در اين معنا موجودي
سرمايۀ معنوي ميتواند بر اثر بيتوجهي از بين برود
يا از طريق سرمايهگذاري جديد افزايش يابد .اين
موجودي هم به مرور زمان موجب پيدايش جرياني از
خدمات ميشود ،هم حفظ سرمايۀ معنوي موجود و
هم آفرينش سرمايۀ جديدي از اين نوع نيازمند منابع
است (همان.)71 ،
تراسبي سعي دارد كه با ارائۀ  مثالهاي مختلفي
به ارزش اقتصادي و فرهنگي و رابطۀ ميان آنها ،در
زمينۀ سرمايههاي ملموس و ناملموس بپردازد .يكي
از مثالهايي كه در زمينة رابطة ارزش اقتصادي و
فرهنگي ارائه ميدهد ،مثال يك بناي تاريخي است.
به نظر وي يك بناي تاريخي ميتواند داراي ارزشی
اقتصادي باشد كه صرفاً از وجود فيزيكي آن به عنوان
يك بنا ،صرفاً از ارزش فرهنگي آن ناشي ميشود .ولي
ارزش اقتصادي اين دارايي ميتواند تا حد زيادي ،به
دليل ارزش فرهنگي آن افزايش يابد .بنابراين ميان اين
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دو يك رابطۀ علي برقرار است :ممكن است ارزش
فرهنگي موجب ارزش اقتصادي شود .بنابراين ،ممكن
است يك بناي تاريخي ارزش فرهنگي «خالص» را
مطابق يك يا تعداد بيشتري از معيارهاي پيشنهادي
قبلي مجسم كند و در عين حال به عنوان يك دارايي
واجد ارزش اقتصادي باشد كه هم از محتواي فيزيكي
آن ناشي شود و هم از محتواي فرهنگي آن.
از طرف ديگر ،سرمايۀ  فرهنگي ناملموس،
رابطۀ متفاوتي ميان ارزش فرهنگي و اقتصادي دارد.
براي مثال ،موجودي (ذخيرة) موسيقي و ادبيات ،يا
موجودي آداب و رسوم و عقايد ،يا موجودي زبان،
ارزش فرهنگي زيادي دارند ولي هيچگونه ارزش
اقتصادي ندارند ،زيرا نميتوانند به عنوان دارايي داد
و ستد شوند ،مگر زماني كه حقوق مربوط به عايدات
آتي (براي مثال حق امتياز ادبي يا موسيقايي) خريد
و فروش شود .در عوض ،اين موجوديها موجب
پيدايش جريانهاي خدمات ميشوند كه هم ارزش
اقتصادي و هم ارزش فرهنگي داراييها را به وجود
ميآورند .در اينجا هم ،بخشي از ارزش اقتصادي
چنين جريانهايي در چارچوبهايي كامالً فيزيكي يا
مكانيكي وجود دارد ،يعني در قالب كاالهاي عمومي
كه بنا به داليل كامالً اقتصادي تقاضا میشوندـ براي

اريكس�ون معتق�د اس�ت ك�ه در
جوام�ع بس�يار متغي�ر كنون�ي كه
ه�م س�اختارهاي طبقات�ي و ه�م
س�بكهاي فرهنگي به س�رعت در
ح�ال تغييرند و نيز م�دارس نقش
بس�يار مهمت�ري از خان�واده در
جامعهپذير س�اختن كودكان دارند،
خانوادهها نميتوانند نقش چندان
تعيينكنن�دهاي در سرنوش�ت
كودكان داشته باشند.

مثال ،كاركرد فايدهگرايانة زبان ،يا استفاده از موسيقي
پسزمينه در راهروها   و آسانسورهاي هتلها .ولي
احتمال دارد كه ارزش اقتصادي جريان خدمات حاصل
از اين داراييهاي فرهنگي ،در اكثر كاربردهايشان به
عنوان نتيجۀ ارزش فرهنگي آنها زياد شود.
اين بررسيها نشان ميدهد كه به احتمال زياد
ميان ارزش فرهنگي و اقتصادي اقالم سرمايۀ فرهنگي
همبستگي وجود دارد اما اين رابطه به هيچ وجه رابطۀ
كاملي نيست (همان72 ،ـ.)71
به نظر تراسبي سرمايۀ فرهنگي در جاهايي ديگر
نيز كاربرد دارد :مثالً در زبان عاميانه ،اين مفهوم
عبارت است از اشاره به ادعاهاي شهرهاي گوناگون
دربارة برتري در جايگاه فرهنگي عام يا خاص .به نظر
وي تثبيت شدهترين كاربرد مفهوم سرمايۀ  فرهنگي
به احتمال زياد در جامعهشناسي و مطالعات فرهنگي
متأثر از بورديو است كه بعداً ايدههايش به حوزههاي
ديگري مثل نقد ادبي ،اقتصاد سياسي و مردمشناسي
و آموزش و پرورش گسترش يافته است .هنگام
استفاده از سرمايۀ  فرهنگي در آموزش و پرورش
اين مفهوم با مفهوم سرمايۀ  اجتماعي در هم تنيده
ميشود كه كساني مثل خود بورديو ،كلمن و پاتنام به
آن پرداختهاند .تراسبي کالً معتقد است كه هم مفهوم
بورديو راجع به سرمايۀ فرهنگي و هم حداقل برخي
تفاسير سرمايۀ اجتماعي ،به ويژگيهاي افراد مربوط
ميشوند و به معناي دقيق كلمه به ايدة سرمايۀ انساني
كه در علم اقتصاد به كار ميرود ،نزديك ميشوند
(همان74 ،ـ.)72
تراسبي در ادامه به اشتراكات ميان سرمايۀ فرهنگي
و طبيعي اشاره ميكند :سرمايۀ فرهنگي مادي به ارث
رسيده از گذشته را ميتوان داراي وجه اشتراكي با منابع
طبيعي دانست كه آنها نيز به عنوان نعمتي در اختيار
ما هستند؛ منابع طبيعي حاصل بخشش طبيعتاند،
سرمايۀ فرهنگي نيز حاصل فعاليتهاي خالقانۀ بشر
است .هر دوي آنها وظيفة مراقبت را به نسل حاضر
تفويض ميكنند .افزون بر اين ميتوان ميان كاركرد
زيست بومهاي طبيعي در پشتيباني و حفاظت توازن
طبيعي و كاركرد به اصطالح زيستبومهاي فرهنگي
در پشتيباني و حفظ حيات فرهنگي و بقاي تمدن
بشري شباهتي يافت .سرانجام ميتوان گفت مفهوم
تكثر ،كه در جهان طبيعي بسيار مهم است ،شايد حتي
نقش مهمتري در نظامهاي فرهنگي بازي ميكند .يكي
از مشخصههاي اكثر كاالهاي فرهنگي منحصر به فرد
بودن آنهاست؛ براي مثال ،همۀ  آثار اصيل هنري را
ميتوان از يكديگر تمايز داد و همة بناهاي تاريخي
را ميتوان متمايز از يكديگر دانست .بنابراين تكثر

فرهنگي شايد گستردهتر از حتي تكثر در طبيعت
باشد (همان76 ،ـ.)75
عالوه بر اين در نظر وي سرمايۀ  فرهنگي و
سرمايۀ طبيعي در دو زمينه با هم مناسبت دارند:
 )1ارزشگذاري :بدين معني كه در نظريۀ سرمايۀ 
طبيعي ،دربارة مسئلۀ ارزشگذاري اختالف نظرهاي
زيادي وجود داشته است و كوشش جديدي كه براي
كميسازي سرمايۀ  طبيعي جهاني صورت گرفت
موجب انتقادهاي زياد مفسران شد .مفسراني كه به
شمارش مضاعف و به قيمت ظاهراً نامحدود نسبت
داده شده به برخي اقالم اعتراض كردند .به همين
ترتيب كوششهاي انجام شده براي ارزشگذاري
موجودي سرمايۀ فرهنگي احتماالً آكنده از خطر است
و اين امر بر اساس اين واقعيت تشديد ميشود كه
نه فقط شرايط اقتصادي در این امر دخیلاند بلكه به
نوعيارزش گذاري فرهنگي نیز نياز داريم (همان.)76 ،
 )2حدود و ثغور سرمايههاي مختلف :اين مسئله
بيشتر به رابطۀ ميان شكلهاي متفاوت سرمايه و
حدود و ثغور جايگزيني آنها به جاي يكديگر مربوط
ميشود .بخش عمدهاي از مباحث مربوط به سرمايۀ 
طبيعي راجع به جايگزيني سرمايۀ  مادي به جاي
سرمايۀ طبيعي است .در اصل اين استدالل ميگويد كه
اگر سرمايۀ انسانساز بتواند برخي كاالها و خدمات
را به عنوان سرمايۀ طبيعي توليد كند ،دراين صورت
نبايد چندان نگران حفظ سطوح سرمايۀ  طبيعي در
آينده بود (مثل محافظت از ذخاير منابع تمام شدني)،
زيرا سرمايۀ مادي ميتواند جايگزين آن شود .لكن در
اينباره توافق عمومي وجود دارد كه ميتوان برخي
جنبههاي خدمات فراهم شده به وسيلة سرمايۀ طبيعي
را با سرمايۀ توليد شده جايگزين كرد ولي جنبههاي
ديگري وجود دارد كه چنين كاري در مورد آنها
ممكن نيست .در مورد سرمايۀ  فرهنگي نيز ،تأمين
بسياري از كاركردهاي دارایيهاي فرهنگي به راحتي
از طريق جايگزيني سرمايۀ مادي قابل تصور است:
خدمات مربوط به سرپناه ،تسهيالت رفاهي و مانند
آنها را كه به وسيلۀ يك بناي تاريخي فراهم ميشود،
ميتوان به وسيلۀ ساختار ديگري تأمين كرد كه فاقد
محتواي فرهنگي است .با وجود اين چون بنا به
تعريف ،سرمايۀ فرهنگي به وسيلۀ متجسم ساختن و
توليد ارزش فرهنگي از سرمايۀ مادي متمايز ميگردد،
بنابراين انتظار ميرود كه با توجه به ستاندۀ فرهنگي،
جايگزينيپذيري سرمايۀ فرهنگي و مادي صفر باشد
(همان77 ،ـ.)76
تراسبي در ادامه به رابطۀ بين پايداري و سرمايۀ 
فرهنگي و بررسي اينكه چگونه مفهوم پايداري
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ميتواند درك موجود از سرمايۀ فرهنگي را وسيعتر
سازد ميپردازد و شش اصل ،بُعد يا ضابطه را مشخص
ميکند كه پايداري را در كاربست آنها براي سرمايۀ 
فرهنگي ميداند:
 )1خير مادي و خير غيرمادي :ضابطۀ اول براي
داوري دربارۀ  پايداري عبارت است از توليد منافع
مادي به شكل مطلوبيت مستقيم براي مصرفكنندگان
كه از اين منبع ارزش فرهنگي و اقتصادي به دست
ميآيد .عالوه بر اين؛ ممكن است منافع كليتري
از منافع غيرمادي وجود داشته باشد كه از سرمايۀ 
فرهنگي جريان مييابد ،يعني منافع گستردهتر مربوط
به كاالي عمومي كه در نتيجۀ سرمايۀ فرهنگي نصيب
يك جمع ميشود و ميتوان آنها را در قالب بهبود
كيفيت زندگي برآمده از فرهنگ خالصه كرد.
 )2انصاف بين نسلي و كارايي پويا :واژۀ انصاف
بين نسلي يا عدالت توزيعي بين زماني براي اشاره به
عدالت در توزيع رفاه ،مطلوبيت يا منابع ميان نسلها به
كار ميرود .در علم اقتصاد ،انصاف بين نسلي با اشاره
به حفظ سطح برابري از رفاه يا مطلوبيت ميان نسلها
تعريف ميشود كه در قالب مصرف سرانه يا موهبت
بهرهمندي از منابع يا موجودي سرمايه بيان ميشود .به
انصاف بين نسلي ميتوان در رابطه با سرمايۀ فرهنگي
نيز توجه کرد ،زيرا موجودي سرمايۀ فرهنگي چيزي
است كه از پيشينيان خود به ارث بردهايم و به نسلهاي
آتي تحويل ميدهيم .مسئلۀ انصاف بين نسلي دربارۀ 
سرمايۀ فرهنگي با تعهد اخالقي يا وجداني سر و كار
دارد كه ممكن است نسل كنوني آن را به خاطر نسل
آتي قبول كند .این امر ،برحسب شرايط فرهنگي به
معني تضمين آن است كه نسلهاي آتي از دستيابي به
منافع فرهنگي منع نميشوند و از شالودههاي فرهنگي
زندگي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خود در نتيجة
فعاليتهاي كوتاهبينانه و خودبينانة نسل حاضر
محروم نميگردند.
 )3انصاف درون نسلي :اين نسل بر حقوق نسل
كنوني براي بهرهمندي از انصاف در دستيابي به منابع
طبيعي و منافع حاصل از سرمايۀ  فرهنگي ،از منظر
طبقات اجتماعي ،گروههاي درآمدي ،طبقهبنديهاي
محلي و نظاير آن تأكيد دارد.
 )4حفظ تكثر :تكثر يك صفت مهم سرمايۀ 
فرهنگي است و درست همانطوركه تكثر زيستي در
جهان طبيعي مهم شمرده ميشود ،تكثر فرهنگي هم
در حفظ نظامهاي فرهنگي مهم است .تكثر ايدهها،
عقايد ،سنتها و ارزشها جرياني از خدمات فرهنگي
را ايجاد ميكند كه كامالً متمايز از خدماتي است كه به
وسيلۀ افراد مؤلفههاي جداگانه فراهم ميشود.
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 )5اصل احتياطي :اصل احتياطي به عنوان يك
حكم بيان ميدارد به تصميمهايي كه ممكن است
منجر به تغييرات برگشت ناپذير شوند بايد با احتياط
شديد و از موضعي به شدت مخالف احتمال خطر
نزديك شد ،زيرا پيامدهاي چنين تصميمهايي
پيشبيني ناپذير است.
 )6حفظ نظام فرهنگي و به رسميت شناختن
وابستگي متقابل :مطابق اين اصل ،هيچ بخشي از هيچ
نظامي از ديگر بخشها مستقل نيست و همانگونه
كه در مورد سرمايۀ طبيعي ،زيستبومهاي طبيعي
براي پشتيباني از اقتصاد ضرورياند و غفلت از
سرمايۀ  طبيعي به دليل استفادۀ  بيش از حد از منابع
تمام شدني يا استعمال ناپايدار ذخاير سرمايهاي
تجديد شونده ممكن است منجر به فروپاشي چنين
نظامهايي شود ،در مورد سرمايۀ فرهنگي نيز ميتوان
حكم مشابهي را صادر كرد ،به عبارت ديگر ،روز به
روز آشكار ميشود كه زيستبومهاي فرهنگي شالودۀ 
فعاليتهاي اقتصادي واقعي را تشكيل ميدهند و بر
نحوۀ رفتار مردم و انتخابشان تأثير ميگذارند؛ غفلت
از سرمايۀ  فرهنگي موجب به خطر افتادن نظامهاي
فرهنگي خواهد شد و ممكن است به فروپاشي آنها
بينجامد و متعاقباً به رفاه و ستاندۀ اقتصادي لطمه بزند
(همان 8 2 ،ـ.)76

رويک�رد اريکس�ون در حقيق�ت
تکميل نظريات بورديو است ،به
ط�وري که به اعتقاد وی بورديو
در مدل�ي ك�ه درب�ارة طبق�ه در
كتاب تمايز ارائه داده اس�ت تنها
از س�رماية اقتصادي و سرماية
فرهنگ�ي اس�تفاده نموده اس�ت
و ش�كل س�وم س�رمايه يعن�ي
س�رماية اجتماع�ي را از قل�م
انداخته است.

بنابراين همانگونه كه آشكار است رويكرد
تراسبي به مفهوم سرمايۀ  فرهنگي از منظر اقتصادي
است درحاليكه اين اصطالح در رشتههايي ديگر
مثل جامعهشناسي به معنايي متفاوت با تفسير آن در
اقتصاد به كار رفته است.
بوني اريكسون
به اعتقاد بوني اريكسون تحليلي كه بورديو دربارة
فرهنگ و طبقه انجام داده است تحليل كاملي نيست،
چون وي به دو بعد مهم ساختار اجتماعي يعني
شبكههاي اجتماعي و ارتباطات اجتماعي موجود در
محيطهاي كار توجه نکرده است (اريكسون: 217 ،
.)1996
اريكسون ابتدا به بررسي كتاب تمايز ()1984
بورديو ميپردازد؛ وي معتقد است كه اين كتاب تالشي
گسترده است براي تشريح رابطۀ بين طبقه و فرهنگ.
بورديو هم مدلي دربارة ساختار طبقاتي و هم تحليلي
از سبك زندگي كه منجر به بازتوليد طبقاتي ميشود،
ارائه داده است .از نظر بورديو طبقه و فرهنگ هر دو
به صورت عمودي و به گونهاي دوسويه بر همديگر
تأثير دارند و يكديگر را تقويت ميکنند .فرهنگ طبقۀ 
باال ،به فرهنگ طبقۀ مسلط تبديل ميشود چون اين
فرهنگ ،فرهنگ آنهايي است كه بر جامعه حكومت
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ميكنند .عالوه براين ،فرهنگ نوعي نماد طبقاتي
است كه به حفظ سلطۀ طبقاتي كمك ميكند و مثل
سرمايۀ اقتصادي ،فرصتهاي زندگي افراد را شكل
ميدهد .به اعتقاد بورديو فرهنگ نوعي سرمايه است
و بايد براي آن به اندازۀ سرمايۀ اقتصادي ارزش قائل
شد (همان218 ،ـ.)217
بورديو در مدلي كه از طبقه ارائه ميدهد هم از
سرمايۀ  اقتصادي و هم از سرمايۀ  فرهنگي استفاده
ميكند .اين مدل يك مدل دو بعدي است .بعد
عمودي مدل نشاندهندۀ  حجم سرمايه است .به
عبارت ديگر هرچه طبقۀ افراد باالتر باشد ،از سرمايۀ 
اقتصادي و فرهنگي باالتري برخوردار هستند .بعد
افقي نيز تركيب سرمايه ،يعني نسبت سرمايۀ فرهنگي
به سرمايۀ اقتصادي را به تصوير ميكشد .اين مدل
نمايي كلي از ساختار طبقاتي ارائه ميدهد (همان،
.)218
بورديو در ادامه به تشريح «ميدانها» يا مكانهاي
اجتماعي ويژهاي ميپردازد كه در آنها پوياييهاي
طبقاتي روي ميدهد .ميدانها بر حسب اهميت نسبي
سرمايۀ اقتصادي در برابر سرمايۀ فرهنگي با همديگر
متفاوتاند اما اغلب افراد بر اساس تركيبي از آنها
رتبهبندي ميشوند .ميدانها بر اساس دامنه و سطح
فرهنگيشان متفاوتاند ،اما درون هر ميدان مراتب
باالتر فرهنگ منزلتي بيشتري دارند و اين فرهنگ به
آنها كمك ميكند تا هم بر ديگران سلطه پيدا كنند
و هم اينكه سلطهشان را مشروعيت بخشند .در هر
ميدان شكلهاي فرهنگي خاصي عرضه ميگردد كه
با شكلهاي فرهنگي عرضه شده در ساير ميدانها
تفاوت دارد ،اما در هر ميدان آن شكلهايي از فرهنگ
ارزش باالتري دارد كه با منافع افراد مسلط در هر
ميدان هماهنگي دارد .بنابراين ،به اعتقاد بورديو بايد
هر ميدان را جداگانه تحليل کرد ،اما منطق مشابهي
نيز وجود دارد كه سواي ويژگيهاي خاص هر ميدان
قابل كاربرد است (همان.)218 ،
اريكسون پس از ارائۀ اين تصوير كلي از نظرية
بورديو دربارۀ طبقه و فرهنگ ،انتقادهايي را نيز به او
وارد ميداند .انتقادی که از بوردیو در مورد ميدان
ميكند اين است كه « :بورديو بر اهميت نظري ميدان
تأكيد ميكند ،اما دربارة چيستي اين ميدانها و اين كه
چگونه در تحقيقاتمان آنها را شناسايي كنيم ،مطلب
اندكي گفته است» (همان.)218 ،
اريكسون معتقد است بورديو در مدلي كه دربارۀ 
طبقه در كتاب تمايز ارائه داده است تنها از سرمايۀ 
اقتصادي و سرمايۀ فرهنگي استفاده کرده است و شكل
سوم سرمايه يعني سرمايۀ اجتماعي را از قلم انداخته
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است .اريكسون براي سرمايۀ اجتماعي اهميت زيادي
قائل ميشود ،از نظر وي اين سرمايه ،سرمايهاي است
راجع به اعتبار ،احترام و پيوندهاي اجتماعي .وي با
اشاره به تحقيقات قبلي نشان ميدهد كه شبكههاي
اجتماعي در مقايسه با طبقه تأثير بيشتري بر فرهنگ
دارند (همان.)218 ،
عالوه بر اين ،به نظر اريكسون ،مسئلۀ ديگري كه
در كار بورديو وجود دارد مربوط به سرمايۀ فرهنگي
است .بورديو استدالل کرده است كه ژانرهاي
فرهنگي و محتوايشان از نظر «منزلت» يا تمايز سلسله
مراتبياند و افراد طبقات باال فرهنگ طبقاتي باالتري
دارند .اما اريكسون با مثال آوردن از كارهايي كه در
آمريكاي شمالي توسط المونت ( ،)1992پترسون و
دیگران انجام شده است ،نشان داده است كه بدون
شك اشخاص داراي منزلت باال نسبت به افراد داراي
منزلت پايين از فرهنگ متعالي بيشتري استفاده ميكنند
اما واقعيت اين است كه اين افراد ذائقههایشان را تنها
به فرهنگ متعالي محدود نميكنند ،بلكه از ژانرهاي
فرهنگي متنوعي استفاده ميكنند .به عبارت ديگر ،نوع
ژانرها و تمايز دقيق ميان ژانرها نيست كه ذائقههاي
طبقات باال و پايين را از هم جدا ميكند بلكه تنوع
و تعداد ژانرهاست كه چنين ميكند .با الهام از اين
كارهاي انجام شده ،اريكسون معتقد است كه نابرابري
فرهنگي بيش از آنكه به شكل سلسله مراتبي بودن
ذائقهها باشد به شكل سلسله مراتبي بودن آگاهي
دربارۀ ژانرهاي فرهنگي است .در واقع كساني كه از
نظر فرهنگي در سطح بااليي هستند از آگاهي مناسبي
دربارۀ ژانرهاي گوناگون فرهنگي برخوردارند (همان،
220ـ.)219
انتقاد ديگري كه اريكسون به بورديو وارد ميكند،
راجع به ناهماهنگي بين نظريه و نوع دادههايي است
كه براي آزمايش آن گردآوري شده است .بورديو در
مباحث نظرياش بر اهميت ميدانها و كشمكشهاي
طبقاتي درون ميدانها تأكيد ميكند ،درحاليكه براي
جمعآوري دادهها باید پاسخگوياني از ميدانهاي بسيار
متفاوتي انتخاب ميشدند ،اما بورديو نه روشي براي
تمايز گذاشتن ميان ميدانها ارائه ميدهد و نه روشي
براي مشاهدۀ روابط طبقاتي درون ميدانها .عالوه بر
اين ،از نظر بورديو فرهنگ نقش بسيار تعيینكنندهاي
در نوع فعاليتهايي كه در اوقات فراغت انجام
ميشود ،دارد اما اريكسون معتقد است كه فرهنگ تنها
يكي از عوامل تأثيرگذار بر فعاليتهاي اوقات فراغت
است و عالوه بر فرهنگ بايد براي روابط طبقاتي در
محيطهاي كار نيز اهميت قائل شد (همان.)220 ،
اريكسون مطالعۀ  خود را در يكي از بخشهاي
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صنعتي شهر تورنتوي كانادا انجام داده است .وي
معتقد است كه شركتهاي موفق بايد بتوانند در دو
زمينه موفق عمل كنند )1 :سلطه و  )2تنظيم روابط.
بورديو هم به سلطه اشاره نموده است و گفته است
كه طبقات باالتر به خاطر فرهنگ منزلتي باالتري
كه دارند بر طبقات پايينتر قدرت و اقتدار دارند.
اريكسون نيز با بورديو موافق است كه فرهنگ در
ايجاد سلطه نقش مهمي دارد اما وي معتقد است
كه آنچه باعث تسهيل سلطۀ  طبقات باال بر طبقات
پايين ميشود ،فرهنگ منزلتي واالي آنها نيست بلكه
تنوع فرهنگي زيادي است كه دارند .بنابراين در زمينۀ 
سلطه ،طبقه با فرهنگ رابطه دارد .زمينة ديگري كه
اريكسون معتقد است شركتها بايد بتوانند در آن
موفق عمل کنند ،تنظيم روابط است .مديران شركت
بايد بتوانند تالشهاي همة گروهها را در شركت نظم
دهند و ترغيب كنند که الزمهاش وجود يك فرهنگ
مشترك است تا باعث تسهيل روابط در وراي مرزهاي
طبقاتي شود .اما چنين فرهنگي وجود ندارد و بايد به
جاي فرهنگ مشترك ،بر تنوع فرهنگي تأكيد کرد،
زيرا مديراني كه از تنوع فرهنگي بااليي برخوردارند
در اين زمينه كه همۀ گروههاي درون سازمان را با هم
هماهنگ كنند ،توانايي بيشتري دارند .لذا اين تنوع
شبكهها باعث باال رفتن شبكههاي اجتماعي ميشود
و اين شبكههاي اجتماعي نيز افزايش تنوع فرهنگي
را در پی دارند .از اين رو ،اریکسون برخالف بورديو،
معتقد است كه شبكههاي اجتماعي در تحليل منابع
فرهنگي نقش مهمي دارند (همان22 ،ـ.)221
مضاف بر اين ،به اعتقاد اريكسون ،بورديو براي
خانوادهاي كه فرد در آن بزرگ ميشود ،اهميت زيادي
قائل است .در واقع بورديو نيز همانند مانهايم 19معتقد
است كه كودكان عادتوارههاي فرهنگيشان را در
اوان كودكي و به گونهاي ناخودآگاه كسب ميکنند
كه اين عادتوارهها آيندۀ  طبقاتي كودكان را تعيين
ميكند ،به عبارت ديگر وضعيت فرهنگي فرد در اوان
كودكي و در خانواده تعيين ميگردد .اما اريكسون
معتقد است كه در جوامع بسيار متغير كنوني كه
هم ساختارهاي طبقاتي و هم سبكهاي فرهنگي به
سرعت در حال تغييرند و نيز مدارس نقش بسيار
مهمتري از خانواده در جامعهپذير ساختن كودكان
دارند ،خانوادهها نميتوانند نقش چندان تعيينكنندهاي
در سرنوشت كودكان داشته باشند .عالوهبراين ،افراد
در جريان زندگيشان از مراحل متفاوتي ميگذرند و
در هركدام از اين مراحل چيزهاي جديدي ميآموزند
كه بر اندوختههاي قبلي اضافه میشوند يا ممكن است
موجب تغيير اندوختههاي قبلي گردند (همان.)222 ،

به نظر اريكسون ،بورديو به همان اندازه كه
نقش وضعيت طبقاتي والدين را پر اهميت جلوه
ميدهد ،از ساير نابرابريهاي موجود درجامعه غافل
ميشود .وي با الهام از تحقيقي كه هال)1992( 20
انجام داده است ،ميگويد كه در جامعه عالوه بر
نابرابري طبقاتي ،نابرابريهاي ديگري مثل نابرابري
قومي و جنسيتي وجود دارد كه به همان اندازۀ سرمايه
فرهنگي در حفظ تفاوتهاي طبقاتي نقش دارند و
امتيازهاي فرهنگي ويژهاي را براي گروههاي مسلط
فراهم ميکنند .عالوه براين هركدام از اين نابرابريها  
موجب ايجاد شبكههاي اجتماعي جداگانهاي ميشوند
و بدين ترتيب موجب تنوع فرهنگي بيشتري ميشوند.
در مجموع بايد گفت كه گفتگوي انتقادي
اريكسون با بورديو ما را به ديدگاه متفاوتي دربارۀ 
فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگ و خط
سيرهاي فردي رهنمون ميسازد .جوامع پيچيدۀ مدرن
دربردارندۀ اشكال مهم و متنوعي از نابرابري هستند
كه برخي از آنها عبارتاند از نابرابريهاي قوميتي،
جنسيتي و طبقاتي .هيچ سلسله مراتب واحد فرهنگي
نيست كه با همۀ اشكال نابرابري همبستگي داشته باشد.
در عوض ژانرهاي فرهنگي كه به تشخيص سطوح
يك نوع از نابرابري كمك ميكنند ،ميتوانند مرزها
را قطع و سطوح نابرابري ديگري را مشخص کنند.
عالوه بر اين هريك از اشكال نابرابري ،خود داراي
ساختار پيچيدهاي است كه دربردارندۀ  موقعيتهاي
اجتماعي متفاوتي است .همچنين در يك ميدان واحد
همواره بيش از يك نوع فرهنگ وجود دارد كه در
درك پوياييهاي نابرابريها از اهميتي ويژه برخوردار
است (همان.)224 ،
از دیدگاه فردي ،آنچه از نظر فرهنگي ارزشمند
است ،دانش عملي دربارۀ  ژانرهاي فرهنگي متنوع
و فهم مناسب از چگونگي استفاده از فرهنگ در
موقعيتهاي گوناگون است .عمدهترين عامل به
وجود آورندۀ تنوع فرهنگي طبقه يا هر نوع موقعيت
و ويژگي اجتماعي ديگر نيست ،بلكه داشتن ارتباط با
افراد گوناگون در موقعيتهاي اجتماعي مختلف است.
افراد به موازات گذار در خط سيرهاي زندگيشان ،از
موقعيتهاي اجتماعي متفاوتي عبور ميكنند كه در
هركدام از آنها انواع متفاوتي از فرهنگ وجود دارد،
بنابراين هيچ مرحلة واحدي از زندگي نيست كه در
آن همۀ ژانرهاي فرهنگي آموخته شوند (همان.)224 ،
همانطوركه قبالً گفته شد اريكسون تحقيق خود
را در يكي از صنايع ايمنسازي بخش خصوصي در
شهر تورنتوي كانادا انجام داده است .وي در ابتدا به
بحث دربارۀ شاخصهاي آشنايي با ژانرهاي متعدد،

نحوۀ ارتباط اين ژانرها با طبقه و ميزان ورود آنها به
محل كار ميپردازد .سپس مقياس (شاخص) خود
را دربارۀ  تنوع شبكههاي اجتماعي و ارتباط آنها با
فرهنگ و طبقه شرح ميدهد و در نهايت ريشههاي
احتمالي فرهنگ را در اوان زندگي (زمينۀ خانوادگي،
آموزش و پرورش و ساير شكلهاي نابرابري) ،در
مشاغل قبلي ،طبقه و شبكههاي اجتماعي كنوني
بررسي ميكند .در نهايت وي به اين نتيجه ميرسد
كه نه تنها يك شكل واحد فرهنگي بلكه اشكال
فرهنگي متعددي وجود دارد ،رابطۀ اشكال فرهنگي
و اشكال نابرابري بسيار متنوع است و همچنين بين
تنوع فرهنگي و تنوع شبكههاي اجتماعي همبستگي
بااليي وجود دارد (همان.)225 ،
پل ديماجو
به نظر ديماجو ،عليرغم تأكيد وبر بر تمايز بين
طبقه و گروه منزلتي ،تا كنون دربارۀ فرهنگ پايگاهي
كمتر تحقيق شده است .در واقع بيشتر تحقيقات،
پايگاه منزلتي را با پرستيژ شغلي و پايگاه اجتماعي
ـ اقتصادي اندازه گرفتهاند (اعظم آزاده.)1379 :29 ،
ديماجو به منظور بررسي سرمايۀ  فرهنگي،
بازگشتي به نظريۀ اولية وبر در مورد طبقه و پايگاه
منزلتي را پيشنهاد ميكند .طبقه در نظر وبر يك گروه
به معناي واقعي و شامل روابط شخصي نيست،
برعكس ،پايگاه از مشاركت افراد در گروه و فرهنگ
آن و يا به عبارت ديگر از انتظارات رفتاري پذیرفته،
قابل تفكيك نيست .فرهنگ پايگاهي سبب پيوستگي
گروهي و تمايز آن از ساير گروهها در جامعه
ميگردد .اما وبر مشخص نميكند گروه منزلتي داراي
ساختاري به هم پيوسته و متراكم و يا گروهي بي
شكل و در نهايت يك شبكۀ اجتماعي غير محدود
است (همان.)29 ،
گروههاي منزلتي با ايجاد محدوديت در امكان
دسترسي ديگران به فرصتهاي مادي و فرهنگي خود
با وضع قواعد خاص ،امروزه بيشتر عضويت طبقاتي
را محصور به گروه منزلتي کردهاند .زيرا فرصتهاي
مطلوب براي مبادله توسط گروه منزلتي محدود و
مقيد ميشود (همان .)29 ،بدين ترتيب طبقه و پايگاه
دو شكل جداگانه و متمايز سازمان اجتماعياند ،ولي
در اقتصاد بازار و در تغييرات شديد فنی و اقتصادي،
مرزهاي پايگاهي كمتر دقيق و به جاي آن طبقه
برجسته ميگردد .در اين حالت گروههاي منزلتي
تمايلي به بيشكلي و توسعة شبكههاي اجتماعي به
جاي گروههاي كامالً محصور دارند و طبقه و پايگاه
با همديگر محصور ميشوند (همان.)30 ،
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در شرايط اقتصاد بازار امروزي به علت تقسيم كار
وسيع ،تحرك جغرافيايي وسيع ،توسعة وسائل حمل
و نقل و ارتباطات جمعي ،افزايش شهرنشيني ،سطح
تحصيل ،كاهش اهميت خانوادة گسترده و فرصت
بيشتر براي عضويت در طبقۀ  متوسط ،شبكههاي
اجتماعيـ فردي و بهویژه شبكههاي طبقة متوسط،
وسيعتر ،متعددتر و پراكندهتر شدهاند .همچنين ،افراد
در زندگي روزمره با مخاطبان بيشتري روبهرو هستند.
در چنين وضعيتي به جاي ادراك نقشهاي تعيينشده
در اجتماعات كامالً اداري مرزبندي شده ،شناخت
و درك بر اساس انجام عمل رمزدادن به نقشهاي
خاص و رمزگشايي از آنان صورت ميگيرد (همان،
.)30
بدين ترتيب پايگاه ديگر قابل تحويل به عضويت
و موقعيت گروهي نیست و بيشتر تابع يك روند
فرهنگي ميشود و بر اساس مالحظات چهره به
چهره در يك شبكۀ اجتماعي پراكنده تثبيت ميشود.
قابليت مشاركت در فرهنگ يك پايگاه ،خود منبع
و مرجعي براي ايجاد ادراك ،منزلت و ساختن
شبكههاي اجتماعي ميشود كه ميتواند در كسب
بعضي امتيازات مفيد واقع شود .امكان مشاركت در
يك فرهنگ پايگاهي با پرستیژ باال ،افراد را به ارتباط
با كساني كه تخصص پاداشها را كنترل میکنند و
بدين ترتيب روند قشربندي را شكل ميبخشند ،قادر
ميسازد (همان31 ،ـ.)30
فرهنگ پايگاه با پرستيژ ،از طريق طرح طبقهبندي
گروههاي منزلتي ايجاد ميشود .طرح طبقهبندي به
معناي كوششهاي جمعي افراد يك گروه منزلتي
براي تعريف عناصر فرهنگي خاص با عنوان با پرستيژ
است ،گروههاي منزلتي كه بنيانهاي ساختاري خاصي
براي فرهنگ پايگاهي فراهم ميآورند بهعلت ازدواج
برونگروهي ،تنوع بيشتر و قدرت كمتر نهادهاي
اجتماعيكننده و تعامل با تازه به دوران رسيدههاي
اقتصادي ،پراكندهتر ميشوند ،اما فرهنگ پايگاهي كه
آنان تدوين ميکنند ،قدرت تعاملي خود را به چندين
دلیل حفظ ميکند :اول اين كه اين فرهنگ جزو
معناداري از سيستم تحصيالت رسمي شده است و
از طريق آن سيستم به عنوان يك مدل فرهنگي در
سراسر ساختار طبقاتي پخش ميشود و از طرف ديگر
اين فرهنگ از طريق تمايل بسياري از اعضای طبقۀ 
متوسط براي كسب آن تداوم مييابد .طبقۀ  متوسط
خود را هم با سنتهاي فرهنگي و هم با ايدئولوژي
مشروعيتبخش به آن مطابق ميکند و باالخره هنوز
فرهنگ با پرستيژ باال ،ارتباط نزديكي با موقعيت
طبقاتي افراد دارد و فعاليتهاي فرهنگي مستلزم
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فعاليتهاي ذهني پيچيده ،هنوز تحت تسلط شاغالن
موقعيتهاي طبقاتي باال كه با درآمد ،تحصيالت و
مشاغل خاص مشخص ميگردند ،قرار دارد (همان،
.)31
از اين رو ،افراد در طول زندگي خود ،مجهز
به ابعاد فرهنگي جديدي ميشوند كه به گونهاي
آزادانه از بين تجربيات مطلوب برميگزينند ،ولي اين
انتخابها تنها از بين جنبههايي از فرهنگ صورت
ميگيرد كه با جهتگيريها و عادات آنها منطبق
باشد .بنابراين تنها چيزهايي را ميآموزند كه شبيه
عادات و سالئق آنهاست و تغيير چنداني در سرمايۀ 
فرهنگي آنان ايجاد نميكند و بدين ترتيب سرمايۀ 
فرهنگی دائماً خود را بازتوليد ميکند (همان  .)31 ،
نتیجهگیری
در نتیجة بازاری شدن بسیاری از عرصههای حیات
اجتماعی در چند دهۀ  اخیر شاهد پیوند دوبارۀ 
رشتههای مختلف علوم اجتماعی بودهایم که مفاهیمی
که اخیراً رواج یافتهاند ،بیش از هر چیز دیگری این
امر را به خوبی نشان میدهند .یکی از این مفاهیم،
سرمایۀ  فرهنگی است .با توجه به اهمیت این
مفهوم ،در این جستار به بررسی تاریخچه ،تعاریف
و مهمترین نظریهپردازان این مفهوم اشاره شد .از
مهمترین نظریهپردازانی که در نوشتار بدانها اشاره
شد پییر بوردیو ،دیوید تراسبی ،بونی اریکسون
و پل دیماجو بودند .بورديو در اوايل دهة 1960
مفهوم سرمايۀ  فرهنگي را جعل نمود تا نشان دهد
كه براي تبيين نابرابريهاي آموزشي تنها استفاده از
سرمايۀ  اقتصادي كافي نيست بلكه بيشتر از عوامل
اقتصادي ،عادتوارههاي فرهنگي و خصلتهاي
به ارث برده شده از خانواده نقش بسيار مهمي در
موفقيتهاي آموزشي دارند .رويكرد تراسبي به مفهوم
سرمايۀ  فرهنگي از منظر اقتصادي است درحاليكه
اين اصطالح در رشتههاي ديگري مثل جامعهشناسي
با معنایي متفاوت با تفسير آن در اقتصاد به كار رفته
است .رویکرد اریکسون در حقیقت تکمیل نظریات
بوردیو است ،بهطوریکه به اعتقاد وی بورديو در
مدلي كه دربارۀ طبقه در كتاب تمايز ارائه داده است
تنها از سرمايۀ  اقتصادي و سرمايۀ  فرهنگي استفاده
کرده است و شكل سوم سرمايه يعني سرمايۀ اجتماعي
را از قلم انداخته است .آخرین نظریهپردازی که به
وی پرداختیم دیماجو بود .وي برای بررسي سرمايۀ 
فرهنگي ،بازگشتي به نظريۀ اولية وبر دربارۀ طبقه و
پايگاه منزلتي را پيشنهاد ميكند .در پایان باید گفت
این مفهوم در تحقیقاتی که خارج از ایران مخصوصاً
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