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چكيده
مفهوم سرمايه فرهنگي در چند دهه اخير در جامعهشناسي ايران با اقبال زيادي مواجه شده است .اين
مفهوم نخستين بار از سوي جامعهشناس فرانسوي ،پيير بورديو مطرح شد و هدف از آن تبيين ناكامي-
هاي دانشآموزان طبقات پايين در مدرسه بود .اين مفهوم از زمان طرح تاكنون در حوزههاي مختلفي
مانند قشربندي و فرهنگ اهميت زيادي پيدا كرده و تحقيقات تجربي بسياري راجع به آن انجام شده
است؛ در عين حال مفهوم فوق ،بهويژه از سوي نظريهپردازان نژادي-انتقادي در بوته نقد قرار گرفته است.
در اين مقاله ،ضمن بررسي مفهوم سرمايه فرهنگي ،با بررسي متون موجود در اين زمينه ،به بررسي مهم-
ترين انتقادات مطرح شده از آن و معرفي مدل ثروتهاي فرهنگي بهعنوان مکمل و جايگزيني براي آن
خواهيم پرداخت .هدف غايي مقاله حاضر معرفي ،بررسي و توضيح اجزاء مدل ثروت فرهنگي است كه
عبارتاند از سرمايه آرماني ،سرمايه خانوادگي ،سرمايه اجتماعي ،سرمايه زباني ،سرمايه مقاومتي و
سرمايه جهتيابي .ادعاي نظري مقاله حاضر اين است كه مفهوم ثروت فرهنگي ،از سويي موجب ايجاد
نگاهي جديد به اقليتها و فرودستان خواهد شد و به شناخت و برنامهريزي درباره مسائل مختلف آنها
كمك بسياري خواهد كرد و از سوي ديگر طرح اين مفهوم ميتواند به لحاظ تجربي ،زمينهساز تحقيقات
و مطالعات تجربي بسياري شود.
واژگان کليدی :سرمايه فرهنگي ،ثروتهاي فرهنگي ،پيير بورديو ،نظريه نژادي-انتقادي ،تارا جي.
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مقدمه
در فلسفه علم نوكانتي هاينريش ريکرت ،مفهومسازي جانمايه اصلي فعاليت علمي و تنها راه
مقابله با واقعيت نامتناهي است .در فلسفه علم وبر نيز مفاهيم علمي تالشي براي غلبه عقلي بر
آشوبناكي واقعيت و تحميل نظم تحليلي بدان محسوب ميشود .قدرت و ضعف نظريهها در
توضيح واقعيتها ،موكول به توانمندي يا ناكارآيي مفاهيم آنهاست .مفهومسازي ،حلقه اتصال
ميان مشاهدات و تجربهها با نظريهپردازي است .بنابراين تمامي تحليلهاي اجتماعي بر مبناي
مفاهيم جمعي امکانپذير ميشوند (چاوشيان .)9989 ،يکي از اين مفاهيم و نظريهها كه در
علوم اجتماعي در چند دهه اخير با اقبال بينظيري مواجه بوده است ،مفهوم سرمايه است .در
اينباره پيير بورديو ،جامعهشناس فرانسوي معتقد است اگر درصدد فهم جهان اجتماعي
هستيم بايد ايده سرمايه ،انباشت آن و تأثيرات آن را مجدداً به جهان اجتماعي معرفي كنيم
(بورديو.)9981 ،
بحث راجع به سرمايه ،تاريخي طوالني دارد و از اواسط قرن هيجدهم به بعد ،محققان به-
طور مفصل درباره ماهيت ،علل و پيامدهاي سرمايه مطلب نوشتهاند .كارل ماركس ،آدام اسميت
و جان استوارت ميل سه تن از متفکراني هستند كه براي اولين بار به مفهوم سرمايه پرداختهاند
و در تصور آنها ،سرمايه مادي و ملموس است (استور برگ9999،9؛ .)11اما ،از چند دهه قبل
تغييري انقالبي در مفهوم سرمايه به وجود آمده و مفهوم سرمايههاي جديد مطرح شده است.
ازاينرو ،اين مفهوم گسترش فراواني پيدا كرده و به بسياري از عرصههاي زندگي اجتماعي وارد
شده است (همان.)191 ،
از ميان سرمايههاي جديد نيز ،سرمايه فرهنگي نقش تبييني مهمي در تحقيقات نظري و
تجربي چند دهه اخير ايفا كرده است .اين تصور از سرمايه بيش از همه با نام پيير بورديو پيوند
خورده است .بورديو دراينباره معتقد است كه ساختار طبقاتي جوامع پيشرفته را تنها اقتصاد
تعيين نميكند ،بلکه عالوه بر اقتصاد يا سرمايه اقتصادي ميبايست سرمايه فرهنگي را نيز
مدنظر قرارداد (فاضلي .)9989 ،منظور از سرمايه فرهنگي ارزشي است كه بهواسطه ذائقههاي
متعالي ،الگوهاي مصرف ،خصايل ،مهارتها و جوايز به افراد داده ميشود .براي مثال در حوزه
آموزش ،مدرک دانشگاهي سرمايه فرهنگي ايجاد ميكند (به نقل از هوانگ .)15 :9991 ،مفهوم
سرمايه فرهنگي از نظر بورديو ،همانند ساير اشکال سرمايه قابل پسانداز ،انتقال ،سرمايهگذاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Storberg

ثروت فرهنگی :مكملی برای نظريه سرمايه فرهنگی در جوامع چندفرهنگی

57

و مورداستفاده براي كسب ساير منابع است (ساراسينو)9 :9991 ،9؛ لکن سرمايه فرهنگي ،در
اين اواخر ،به خاطر تأكيد آن بر طبقه متوسط و سفيدپوستان ،و ناديده گرفتن اقليتها و
فرودستان و نيز بيتوجهاي بورديو به تنوع و تکثر فرهنگي ،و همچنين ناديده گرفتن منابع و
مواريث فرهنگي ،به خاطر نگاه نخبهگرايانه وي موردنقد تفسير ناقص قرار گرفته و مفهوم
ثروتهاي فرهنگي از سوي تارا جي .يوسو ،استاد آموزش دانشگاه كاليفرنيا ابداعشده است.
منظور يوسو از ثروتهاي فرهنگي مجموعه دانش ،مهارتها و ارتباطاتي است كه اجتماعات
رنگينپوست در اختيار دارند و براي بقا و مقاومت در برابر اَشکال خرد و كالن سركوب مورد
استفاده قرار ميدهند (يوسو .)9995 ،در ادامه بهتفصيل مفهوم سرمايه فرهنگي را از نظر
بورديو مطرح خواهيم كرد ،سپس نقش آن را در تحقيقات داخلي و خارجي تشريح ميكنيم و
درنهايت انتقادات وارده به آن را مطرح ميكنيم .اين فرايند ،زمينه را براي ورد به بحث بعدي،
يعني ثروتهاي فرهنگي فراهم خواهد كرد .به عبارت دقيقتر مهمترين اهداف مقاله حاضر به
قرار زير است:
 بررسي تاريخچه مفهوم سرمايه فرهنگي شناسايي اهميت تجربي و نظري مفهوم سرمايه فرهنگي بررسي مهمترين انتقادهاي وارده بر مفهوم سرمايه فرهنگي معرفي مدل ثروتهاي فرهنگي و اجزاء آن بهعنوان مکملي جهت رفع تفاسير ناقص بورديواز مفهوم سرمايه فرهنگي

سرمايه فرهنگی؛ تبار و پيشينه
اگرچه نظريهپردازان مختلفي مثل بوني اريکسون ،المونت9و الريو ،9پل ديماجيو ،1ديويد
تراسبي ،5هايس ،6آشافنبرگ 1و ماس 8و دومايس 1به مفهوم سرمايه فرهنگي پرداخته و تعاريف
مختلفي از آن ارائه دادهاند (باينگاني و كاظمي ،)9981 ،اما اين پيير بورديو است كه نخستين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بار اين مفهوم را در دهه  69ميالدي مطرح كرده است .دغدغهي اصلي پيير بورديو در طرح
اين مسأله اين است كه نشان دهد براي تبيين نابرابريهاي آموزشي تنها استفاده از سرمايه
اقتصادي كافي نيست ،بلکه 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
پسرون9111،9؛.)91
مفهوم سرمايه فرهنگي در بسياري از آثار بورديو جايگاه مهمي دارد تا جايي كه از وي در
محافل جامعهشناختي تحت عنوان مَرد «سرمايه فرهنگي» ياد ميشود (گرنفل .)9991 ،9براي
مثال ،وي در مقاله اَشکال سرمايه ( ،)9981اين مفهوم را پرورش داده و در كنار سرمايه
اقتصادي و اجتماعي آن را به كار ميبرد .در اين مقاله وي آورده است كه جايگاه فرد در جهان
اجتماعي بيش از همه از طريق سرمايههاي كه در اختيار دارد تعيين ميشود و سرمايه نيز
بسته به ميداني كه در آن عمل ميكند و به بهاي كمابيش تغيير شکلهاي گرانتري كه پيش-
شرط كارايي آن در ميدان مورد بحث هستند به سه شکل اساسي ظاهر ميشود )9:سرمايه
اقتصادي ،كه بيدرنگ و مستقيماً قابلتبديل به پول است و ممکن است به شکل حقوق
مالکيت درآيد؛ )9سرمايه فرهنگي كه بعضي شروط قابليت تبديل به سرمايه اقتصادي را دارد و
ممکن است به شکل مدارک تحصيلي درآيد و  )9سرمايه اجتماعي كه ساخته شده از تکاليف و
تعهدات اجتماعي (پيوندها و ارتباطات) است و در برخي شرايط به سرمايه اقتصادي قابل تبديل
است و چهبسا به شکل اصالت و اشرافيت درآيد.
در كتاب مهم تمايز؛ نقش اجتماعي داوري ( )9919نيز بورديو تالش دارد تا از طريق دو
مفهوم سرمايه فرهنگي و اقتصادي و حجم و تركيب آنها ،ساختار طبقاتي جامعه فرانسه را
تحليل كند .بورديو در اين كتاب طبقات را براساس حجم و تركيب كلي سرمايه (اقتصادي و
فرهنگي) كه افراد يا خانوادهها در اختيار دارند ،از هم متمايز ميكند .درون طبقات نيز« ،خرده
طبقات »9براساس تركيب سرمايهاي كه در اختيار دارند -يا بهعبارتديگر ،براساس ميزان
سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي -از هم متمايز ميشوند .بورديو در كتاب تمايز ،با بهرهگيري
از اين صورتبندي دوباره ،ترجيحات و كردارهاي زيباييشناختي طبقات و خرده طبقات موجود
در ساختار اجتماعي فرانسه را ،مخصوصاً با تمركز بر وجود يا نبود ذائقه و سليقه اَشکال هنري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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«واال( »9نقاشي ،موسيقي ،ادبيات ،تئاتر و غيره) تحليل ميكند .مفهوم سرمايه فرهنگي در
كتاب نظريه كنش ،داليل عملي و انتخاب عقالني ( ،)9989كه تئوري وي درباره كنش در آن
صورتبندي شده است نيز نقش مهمي دارد .عالوه بر اين در كتابهاي بازتوليد :عناصري براي
نظريه نظام آموزشي ( )9119و وارثان ،دانشجويان و فرهنگ ( ،)9161نيز مفهوم سرمايه
فرهنگي در مقوله بازتوليد فرهنگي از نظر بورديو داراي جايگاه ويژهاي است .براساس نظريه
بازتوليد فرهنگي بورديو ،بچههاي خانوادههاي طبقات متوسط به خاطر داشتن سرمايه فرهنگي،
در كسب مدارک آموزشي احتمال موفقيت بيشتري دارند (جنکينز )9985 ،بنابراين نهاد
آموزش بهجاي ترجيح دادن استعدادهاي فردي و پيريزي نوعي شايستهساالري ،از طريق
اتصالهاي مخفي ميان استعداد تحصيلي و ميراث فرهنگي ،قسمي اشرافيت فرهنگي را تدارک
ميبيند (بورديو .)9989 ،بنابراين برخالف نظرات آلکسي توكويل 9مدرسه نهتنها يکي از
ابزارهاي مهم تحقق برابري نيست ،بلکه در بازتوليد آنها نيز دست دارد و جاي شگفتي نيست
كه در دانشگاه« ،وارثان» ،يعني دانشجويان داراي خاستگاه بورژوازي ،خيلي بيشتر از بورسيهها،
كه خاستگاه اجتماعي پايينتري دارند ،مشغول به تحصيل هستند (بون ويتز.)9981 ،
از نظر بورديو منابع فرهنگي شامل انواع گوناگوني از كاالهاي نمادين از قبيل زبان ،ادب و
نزاكت ،ذوق و سليقه ،معرفت و مهارت است و اين منابع فرهنگي را هنگامي ميتوان «سرمايه»
قلمداد كرد كه ـ همانند منابع اقتصادي ـ بتوان آنها را براي كسب «سود» فرهنگي به كاربرد،
سودي كه قابل انباشت است و ميتوان آن را به ساير اشکال سرمايه تبديل كرد (لوپز؛:9985
 ،996به نقل از خدري .)19 :9988 ،در باب تعريف مفهوم سرمايه فرهنگي از نظر پير بورديو،
ذكر اين نکته مهم است كه كار بورديو در حوزه سرمايه فرهنگي را ميتوان مکمل كار
برنشتاين 9تصور كرد ،زيرا هر دو ميكوشند تا در آثار خود ديدگاههاي ماركس و دوركيم را به
هم ديگر پيوند بزنند .به اعتقاد آنها ،منبع نابرابري در جامعه بيشتر ماهيت فرهنگي دارد تا
اقتصادي و فاصلهي بين فرهنگ مدرسه و خاستگاه اجتماعي – اقتصادي كودک ،عامل مهمي
در تعيين موفقيت كودک در نظام آموزشي محسوب ميشود ،اما برنشتاين بيشتر به موضوع
قدرت و شيوههاي انتقال آن توجه دارد و بورديو بيشتر به شرايط ساختاري كه انتقال قدرت در
چارچوب آن صورت ميگيرد (شارع پور و خوش فر .)9989،همين امر باعث ميشود كه وي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Highbrow
2 Alexis de Tocqueville
3 Bernstein
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برخالف دوركيم و رويکرد مردمشناسانه ،ديدگاهي نخبهگرايانه در مورد فرهنگ داشته باشد ،و
در انجام اين كار ،از تصور سنتي جامعهشناختي درباره فرهنگ ،كه به فرهنگ بهمثابه مجموعه
از ارزشها و هنجارهاي مشترک ،يا بهعنوان ابزارِ بازنمود جمعي مينگريستند ،فاصله بگيرد
(وينينگر و ليروا ،)9919 ،بهطوريكه افرادي مثل بروادي ،9گرنفل 9و الگذندر معتقدند كه
تعريف فرهنگ از نظر بورديو كالسيك و تعريفي آرنولدي از فرهنگ است ،يعني فرهنگ به
معناي «فرهنگ واال» (ليزاردو .)9999 ،9اين رويکرد نخبهگرايانه در مورد فرهنگ ،بيش از هر
جاي ديگري در تعريف سرمايه فرهنگي آشکار ميشود؛ جايي كه وي در تعريف سرمايه
فرهنگي ميگويد سرمايه فرهنگي يعني شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهاي متعالي ،داشتن
ذائقهي خوب و شيوههاي عمل متناسب (فاضلي.)9989 ،
در اين رويکرد ،سرمايه فرهنگي بهعنوان صالحيت در فرهنگ پايگاهها ،ايدهها و گرايشها
تعريف ميشود و اغلب يك مکانيزم مهم در بازتوليد سلسلهمراتب اجتماعي در نظر گرفته مي-
شود (روحاالميني9911،؛ .)999بنابراين سرمايه 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»
(فاضلي9989،؛ .)98عالوه بر اين به اعتقاد بورديو داشتن سرمايه فرهنگي كاركردهاي مختلفي
دارد :اوالً كسب مشروعيت از طريق بقيه سرمايهها ،منوط به تبديلشدن آنها به سرمايه
فرهنگي است .كسي كه بهواسطه سرمايه فرهنگي منزلت دارد ،ميتواند روايت خود را از دنياي
اجتماعي بر ديگران تحميل كند ،ثانياً داشتن سرمايه فرهنگي بدين معنا است كه فرد ميتواند
خود را از الزامات زندگي روزمره جدا كند و نوعي گزينش دلخواه در عرصهي فرهنگ انجام
دهد .به بيان خود بورديو «زيباييشناسي محض» از اخالق يا همان خلقوخوي فاصله گرفتن
گزينشي از الزامات طبيعي و اجتماعي نشأت ميگيرد (همان.)98،
بورديو در توضيح بيشتر سرمايه فرهنگي معتقد است كه اين مفهوم داراي سه بعد است .در
حالت متجسد ،1يعني به شکل خصائل ديرپاي فکري و جسمي؛ در حالت عينيتيافته ،5به
شکل كاالهاي فرهنگي (تصاوير ،كتابها ،لغتنامهها ،ادوات ،ماشينآالت و غيره) كه ردپا يا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Broady
2 Gernfell
3 Lizardo
4 Embodied
5 Objectified
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تحقق نظريهها يا نقد اين نظريهها و غيره است؛ و باالخره ،در حالت نهادينهشده ،يعني شکلي از
عينيت يافتگي كه بايد حسابش را جدا كرد ،زيرا خواص اصلي خود را يکسره به سرمايه
فرهنگي كه ،بنا به فرض ضمانتكننده آن است ،واگذار ميكند (بورديو.)991 :9981،
بهعبارتديگر از نظر بورديو سرمايه فرهنگي همانا مجموعهاي از ثروتهاي نمادين است كه از
يكسو به معلومات كسب شدهاي بر ميگردد كه به شکل رغبتهاي پايدار ارگانيسم حالت
دروني شده به خود ميگيرد (در فالن و بهمان زمينه دانش دست داشتن ،با فرهنگ بودن ،به
زبان و نحو بيان تسلط داشتن ،جهان اجتماعي و رمزگان آن را شناختن و خود را در اين جهان
آشنا ديدن)...؛ از سوي ديگر ،بهصورت موفقيتهاي مادي ،سرمايه به حالت عينيتيافته ،ميراث
فرهنگي به شکل اموال (تابلوها ،كتابها ،واژهنامهها ،ابزارها ،ماشينها و )...جلوه ميكند؛ و
سرانجام سرمايه فرهنگي ميتواند به حالت نهادينهشده در جامعه بهصورت عناوين ،مدارک
تحصيلي ،موفقيت در مسابقات ورودي و غيره وجود داشته باشد كه به استعداد فرد عينيت مي-
بخشد (شويره و فونتن.)11 :9985 ،

اهميت نظری و تجربی سرمايه فرهنگی
به لحاظ نظري استداللهاي بورديو درباره سرمايه فرهنگي از اهميت زيادي برخوردار است ،زيرا
اين استداللها ،ديدگاه متعارف آموزشوپرورش مدرن ،كه نيروي محركه ارتقاء يا تنزل افراد در
ساختار طبقاتي را تنها استعداد و تالشهاي فردي ميداند ،با سروصداي زياد به چالش كشيد.
در عين حال سرمايه فرهنگي ،تأثير چشمگيري بر جامعهشناسي نهاده است ،زيرا اين مفهوم را
در مركز تحقيقات راجع به قشربندي اجتماعي قرار داده است .به لحاظ تجربي نيز از زمان
مطالعه نظام آموزشي فرانسه توسط بورديو ،همانطور كه انتظار ميرفت ،در حوزه مطالعات
آموزشي است كه بيش از هر حوزه ديگري مفهوم سرمايه فرهنگي ،حجم عظيمي از تحقيقات
تجربي و تأمالت نظري را پديد آورده و بيشترين بحث و مشاجره را موجب شده است .همچنين
مطالعات تجربي نشان داده است كه مفهوم سرمايه فرهنگي در مطالعه انتخابها و ذائقههاي
زيباييشناختي افراد نقش بسيار تبيينكنندهاي دارد (وينينگر و ليروا .)9919 ،در داخل ايران
نيز از دهه هشتاد مفهوم سرمايه فرهنگي وارد تحقيقات جامعهشناختي و مديريتشده است و
نقش تبيينكنندگي آن بر هويت ،موفقيت تحصيلي ،مديريت بدن ،رفتار مصرفكننده و ...در
تحقيقات تجربي بررسيشده است.
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نقد نظريه سرمايه فرهنگی
همزمان با رواج مفهوم سرمايه فرهنگي در حوزههاي مختلف جامعهشناسي انگليسيزبان ،اين
مفهوم مورد انتقادهاي بسياري نيز قرار گرفته است .براي مثال ،ژيرو )9189( 9معتقد است اگر
فرهنگ در ابتداي امر همچون نوعي سرمايه تلقي شود ،اهميت نقش آن در امکان مقاومت عليه
سلطه ،براي افراد داراي موقعيت فرودست از بين ميرود .به همين ترتيب ،المونت ( )9119نيز
بر اين مسأله تأكيد كرده است كه صورتبندي فرهنگ بدين شيوه مانع از تشخيص اين نکته از
سوي جامعهشناسان ميشود كه فرهنگ شامل امکاناتي است كه كنشگران از آن براي ارزيابي
كيفيت اخالقي تجارب شخصي خود و ديگران استفاده ميكنند (وينينگر و ليروا.)9919 ،
پترسون و همکارانش (پترسون و كرن ،91169پترسون و سيمکس )9119 9نيز گزارش دادهاند
كه نخبگان اياالتمتحده آمريکا در زمينه ذائقه فرهنگي ،بهجاي آنکه «تشخص مآب »1باشند،
«التقاطي »5عمل ميكنند .بنابراين ،انتظار آن است كساني كه ادعاي منزلت دارند ،اين توانايي
را داشته باشند كه نمونههاي ناب هر ژانر را براساس معيارهاي قضاوتي مربوط به آن تشخيص
دهند .عليرغم اين واقعيت كه اين نتايج اساساً با توصيفاتي كه بورديو درباره سبك زندگي در
كشور فرانسه ارائه داده است ،متفاوت است ،لکن اين جهتگيري «جهانوطن» آشکارا مشروط
به شاخصهاي طبقه اجتماعي مثل آموزش است و بنابراين مستعد عمل بهعنوان شکلي از
سرمايه فرهنگي است .درواقع بريسون ( )9119عنوان «سرمايه چند فرهنگي »6را به آن داده
است (وينينگر و ليروا .)9919 ،جان گلدتروپ نيز مفهوم سرمايه فرهنگي بورديو را نقد كرده و
معتقد است تحقيقات بيشتر نشان داده كه حتي در ميان طبقات بسيار محروم ،كه دسترسي
اندكي به فرهنگ واال دارند ،نيز ممکن است ارزشهاي حامي آموزش رواج پيدا كند و شايد
برخي منابع فرهنگي ارزشمند و مرتبط وجود داشته باشد ،زيرا مدارس و ساير مؤسسات
آموزشي ممکن است بهمثابه كارگزاران مهم بازاجتماعي شدن عمل كنند و مکمل ،جبرانكننده
يا عامل انتقال سرمايه فرهنگي باشند (گلدتروپ .)9991 ،و اما مهمترين انتقاد از سرمايه
فرهنگي را نظريهپردازان نژادي  -انتقادي مطرح كردهاند .نظريه نژادي-انتقادي براي نخستين
بار در سال  9111بهعنوان چارچوبي تحليلي براي ارزيابي نابرابري در آموزش بکار رفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Giroux
2 Peterson and Kern
3 Peterson and Simkus
4 Snobs
5 Omnivores
6 Multi –cultural capital
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(هيرالدو )9999 ،9و يکي از مهمترين نظريهپردازان نژادي -انتقادي در زمينه نقد تفاسير ناقص
پيير بورديو ،تارا .جي .يوسو 9است .به اعتقاد وي اگرچه بورديو به دنبال نقد ساختاري بازتوليد
فرهنگي و اجتماعي است ،اما نظريه سرمايه فرهنگي وي بر اين امر داللت دارد كه برخي از
اجتماعات به لحاظ فرهنگي ثروتمندند درحاليكه سايرين به لحاظ فرهنگي فقيرند .در اين
تفسير ،بورديو فرهنگ طبقه متوسط و سفيدپوست را بهعنوان معيار و مالک در نظر ميگيرد و
ساير اشکال و نمودهاي «فرهنگ» براساس اين هنجار مورد قضاوت قرار ميگيرند.
بهعبارتديگر ،سرمايه فرهنگي تنها ميراث يا سرمايه طبقه متوسط نيست بلکه بر انباشت
اشکال خاصي از دانش ،مهارتها و تواناييها داللت دارد كه توسط گروههاي حاكم و مسلط بر
جامعه ارزشگذاري ميشود .اما يوسو معتقد است كه اشکالي از سرمايه فرهنگي وجود دارد كه
گروههاي حاشيهاي از آن برخوردارند و نظريه سرمايه فرهنگي سنتي ،آنها را تشخيص نداده و
يا ارزشمند نميداند (يوسو .)9995 ،مثالي كه يوسو دراينباره ذكر ميكند اين است كه دانش-
آموزان طبقه متوسط يا باال ممکن است در خانه كامپيوتر داشته باشند و بنابراين ميتوانند قبل
از ورود به مدرسه كامپيوتر را آموخته و با واژگان تخصصي متعدد و مهارتهاي فني مرتبط با
آن آشنا شوند .اين دانشآموزان سرمايه فرهنگي كسب كردهاند ،زيرا واژگان مربوط به كامپيوتر
و مهارتهاي فني مرتبط با آن در محيط مدرسه ارزشمند قلمداد ميشوند .اما در طرف مقابل،
دانشآموزي مکزيکي تبار از طبقه كارگر كه در آمريکا زندگي ميكند و مادرش در صنعت
پوشاک كار ميكند ،واژگان متعدد ،احتماالً به دو زبان (انگليسي و اسپانيايي) را به مدرسه مي-
آورد ،همچنين خوانش پيغامهاي تبليغاتي بر روي اتوبوسهاي شهري ،ترجمه كردن ايميلها،
جواب دادن به تماسهاي تلفني و تهيه كوپن براي خود و مادرش را نيز انجام ميدهد .اين
دانش فرهنگي براي دانشآموز و خانوادهاش بسيار باارزش است اما الزم نيست كه همه اين
سرمايهها را به مدرسه انتقال دهد .يوسو براي نشان دادن تفسير ناقص نظريهي سنتي سرمايه
فرهنگي بورديو ،از نظريه اوليور و شاپيرو )9111(9بهره گرفته است .اين دو جامعهشناس
رويکرد غالب در بررسي نابرابري درآمدي بين سياهپوستان و سفيدپوستان را نقد ميكنند .آنها
نشان ميدهند كه براي سنجش نابرابري نژادي تنها از درآمد استفاده ميشود و براساس اين
شاخص نتيجه ميگيرند كه با گذشت زمان نابرابري نژادي بين سياهوسفيد پوست كاهش يافته
است .درحالي كه به اعتقاد اوليور و شاپيرو ،اين شاخص ناقص است چون تنها درآمد را لحاظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hiraldo
2 Tara. J. Yosso
3 Oliver and Shapiro
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ميكند و ساير موارد را ناديده ميگيرد .اوليور و شاپيرو در مقابل ،مفهوم و شاخص ثروت را بکار
ميبرند و آن را ميزان كلي سرمايه و داراييهايي ميدانند (مثل مالکيت سهام ،سرمايه بانکي،
مالکيت تجاري ،امالک واقعي و )...كه افراد جمع كردهاند .بنابراين روي هم رفته آنها معتقدند
كه اگرچه ممکن است درآمد سياهان باال رفته باشد ،اما مجموع ثروت سياهان ،در مقايسه با
سفيدپوستان كاهش يافته است و درنتيجه اين شکاف عميقتر شده است (اوليور و شاپيرو،
 .)9111بر همين قياس يوسو نيز معتقد است سرمايه فرهنگي تنها يکي از ابعاد ثروتهاي
فرهنگي است ،و ساير ابعاد را هم بايد در نظر گرفت (يوسو.)9995 ،

سرمايه فرهنگی بهمثابه يكی از ابعاد ثروت فرهنگی
يکي از نکات مهم راجع به نظريه نژادي انتقادي ،تغيير توجه از مفاهيم مربوط به فرهنگ طبقه
متوسط و سفيدپوستان به فرهنگهاي مربوط به اجتماعات رنگينپوست است .يوسو نيز
براساس انتقاداتي كه به مفهوم سنتي سرمايه فرهنگي وارد ميكند ،مدلي مکمل تحت عنوان
ثروتهاي فرهنگي ارائه ميدهد .وي در تعريفي از ثروتهاي فرهنگي ،آن را مجموعهاي از
دانش ،مهارتها و ارتباطاتي ميداند كه اجتماعات رنگينپوست در اختيار دارند و براي بقا و
مقاومت در برابر اَشکال خرد و كالن سركوب مورداستفاده قرار ميدهند (يوسو .)11 :9995 ،در
حقيقت يوسو بهجاي سرمايه فرهنگي تكبعدي و مبتني بر فرهنگ واال ،مدلي ارائه ميدهد كه
داراي شش نوع سرمايه است و معتقد است كه جوامع رنگينپوست ،ثروت فرهنگي را در شش
نوع از سرمايه شامل سرمايه آرماني ،سرمايه زبانشناختي ،سرمايه خانوادگي ،سرمايه جهت-
يابي ،سرمايه اجتماعي و سرمايه مقاومت پرورش ميدهند (مدل .)9

مدل ( :)1ثروت فرهنگی اجتماع (منبع :يوسو)9995 ،

ثروت فرهنگی :مكملی برای نظريه سرمايه فرهنگی در جوامع چندفرهنگی

15

همانطور كه مشاهده ميشود مدل فوق داراي شش مؤلفه است كه توضيح آنها از نظر
يوسو و ديگران بهصورت خالصه به قرار زير است:
 )9سرمايه آرماني :سرمايه آرماني به توانايي ايجاد و حفظ اميدها و رؤياها درباره آينده،
حتي در مواجهه با موانع واقعي و ادراکشده اشاره دارد .اين انعطافپذيري در افرادي مشاهده
ميشود كه به خود و فرزندانشان اجازه ميدهند كه رؤياهايي فراسوي شرايط فعلي زندگيشان
داشته باشند ،درحاليكه اغلب توانايي رسيدن به آنها را ندارند .سرمايه آرماني (اميال و آرزوها)
در شرايط خانوادگي و اجتماعي و اغلب از طريق داستانها و نصيحتهايي راجع به مبارزه عليه
شرايط سخت شکل ميگيرد .اين شکل از ثروتهاي فرهنگي از كار پاتريشيا گاندارا 9و همکاران
( )9115 ،9119گرفته شده كه نشان دادهاند مکزيکيها در مقايسه با ساير گروهها در
اياالتمتحده آمريکا دستاوردهاي تحصيلي پايينتري كسب كردهاند ،اما همواره آرزوهاي زيادي
درباره آينده بچههايشان داشتهاند (يوسو.)18 :9995 ،
 )9سرمايه زباني :از نظر بورديو سرمايه زباني بخشي از سرمايه فرهنگي است كه در سطح
فردي عمل ميكند .بهطوريكه لهجهها يا گويشها شکلي از سرمايه را نشان ميدهند كه براي
كساني كه به آن لهجه يا گويش سخن ميگويند ،منافع خاصي به بار ميآورد (بورديو.)9989 ،
يوسو نيز معتقد است كه سرمايه زباني شامل آن دسته از مهارتهاي فکري و اجتماعي است
كه از طريق تجارب ارتباطي به بيش از يكزبان يا شيوه به دست ميآيد .اين آشنايي با بيش از
يكزبان ،باعث ميشود كه كودكان رنگينپوست هنگام ورود به مدرسه مهارتهاي ارتباطي و
زباني متعددي داشته باشند و اين يعني در بسياري از سنتهاي فرهنگي مثل تاريخ شفاهي،
داستانها ،تمثيلها ،نمايشها ،ضربالمثلها و غيره مشاركت داشتهاند .سرمايه زباني حاصل
 95سال تحقيق درباره ارزش آموزش دوزبانه و ارتباطات بين تاريخ فرهنگي نژادپرستانه و زبان
است .عالوه براين ،سرمايه زباني به توانايي برقراري ارتباط از طريق هنرهاي تجسمي ،بصري،
هنر ،موسيقي يا شعر نيز داللت دارد .براي مثال ،اورالنا )9999(9كودكان دوزبانهاي را مطالعه
كرد كه اغلب از آنها درخواست شده بود كه مترجم والدين يا ساير بزرگساالن باشند .وي به
اين نتيجه رسيد كه اين جوانان ابزارهاي مختلف اجتماعي مثل «گسترش دامنه لغات ،آگاهي
نسبت به مخاطبان ،آگاهي به موضوعات ميان فرهنگي ،مهارتهاي سواد محور دنياي واقعي،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Patricia Gándara
2 Orellana
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رياضيات ،آگاهيهاي فرازباني ،مهارتهاي تدريس و آموزش ،مسئوليتپذيريهاي مدني و
خانوادگي و بلوغ اجتماعي را كسب ميكنند»(يوسو.)18-1 :9995 ،
 )9سرمايه خانوادگي :مفهوم سرمايه خانوادگي بسط يافته سرمايه اجتماعي است و اين
مفهوم در متون نظري و تجربي موجود به شکل سرمايه خانوادگي و سرمايه اجتماعي خانوادگي
بکار رفته است (ويليامز و داوسون .)9999 ،9يوسو ،در مدل ثروتهاي فرهنگي ،سرمايه
خانوادگي را به معناي نوعي دانش فرهنگي به كار ميبرد كه در ميان خانواده (خويشاوندان)
رواج دارد و دربردارنده معناهايي درباره تاريخ ،خاطره و بينش فرهنگي اجتماع است .اين شکل
از ثروت فرهنگي متضمن تعهد به رفاه اجتماع است و مفهوم خانواده را بسيار فراتر از تصور
خويشاوندي گسترش ميدهد و درنتيجه نهتنها به ايجاد مرزبندي نميانجامد ،بلکه آن را در
راستاي اهداف جامعه قرار داده و به انسجام اجتماعي كمك ميكند .بهعبارتديگر ،يوسو در
مفهوم سرمايه خانوادگي با تأييد استنباطهاي نژادپرستانه ،طبقهمحور و ناهمجنسخواهانهاي
كه در فهم سنتي از «خانواده» وجود دارد ،مفهوم «خانواده گسترشيافته »9را ترويج ميدهد
كه ميتواند شامل اعضاء درجه اول خانواده و نيز عموها ،داييها ،پدربزرگها ،و دوستاني باشد
كه فرد ممکن است آنها را بخشي از خانواده خود بداند .از اين پيوندهاي خويشاوندي ،به
اهميت حفظ نوعي ارتباط سالم در اجتماع و اجزاء آن پي ميبريم .پيوندهاي خويشاوندي در
عين حال آموزشهايي درباره مراقبت ،مقاومت و مديريت ارائه ميدهند كه به توسعه آگاهي-
هاي عاطفي ،اخالقي ،آموزشي و شغلي كمك ميكند .اين آگاهي ميتواند درون و ميان
خانوادهها ،و نيز از طريق ورزش ،مدرسه ،تجمعات ديني و ساير مناسبات اجتماعي ديگر تقويت
شود .هنگاميكه خانوادهها حول موضوعات مشتركي با هم ارتباط پيدا ميكنند ،انزوا و گوشه-
نشيني به حداقل ميرسد و خانوادهها متوجه ميشوند كه در رسيدگي به مشکالتشان تنها
نيستند .اين شکل از ثروتهاي فرهنگي متأثر از محققاني است كه پيوندهاي اجتماعي 9را در
اجتماعات آمريکايي آفريقاييتبار (فولي ،9111 1موريس ،)9111 5سرمايههاي دانش 6را در
اجتماعات آمريکايي مکزيکي تبار (مول و ديگران ،9119 1ولز ايبانز و گرينبرگ ،9119 9گونزالز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Williams & Dawson
2 Extended family
3 Communal bonds
4 Foley
5 Morris
6 Funds of knowledge
7 Moll et al.
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و ديگران ،9115 9اولمدو9111 9؛ رويدا و ديگران ،)9991 1و پداگوژي خانه 5را ،كه دانش-
آموزان رنگينپوست با خود به محيطهاي كالسي ميآورند (ديلگادو برنال ،)9999 ،6مطالعه
كرد (يوسو .)11 :9995 ،همسو با نظرات يوسو مطالعات جديد انجام شده روي نسل اولي كه
برخالف تحصيالت پايين والدينشان ،تحصيالت دانشگاهي را تجربه ميكنند ،نشان داده است
كه اگرچه اين افراد معموالً با چالشهاي خاصي مواجه ميشوند ،اما رويهمرفته خانواده و
سرمايه خانوادگي نقش مهمي در موفقيت آنها دارد (گافن.)991 :9991 ،1
در تکميل بحث شايانذكر است كه جيمز كلمن 8نيز بر اهميت سرمايه اجتماعي خانوادهها،
بهعنوان منبع و عاملي مهم در موفقيت تحصيلي فرزندان ،تأكيد كرده است .روابط والدين با
يکديگر ،دريافت كمك از والدين در حل مشکالت شخصي ،مصاحبت و تعامل با والدين ،احساس
محبت كردن و صميميت از شاخصهاي اندازهگيري سرمايه اجتماعي خانواده است (دهقان و
مهدي سراجيان .)8 :9916 ،براساس ديدگاه كلمن سرمايه اجتماعي خانواده ،موفقيت را آسان
ميسازد و به شيوههاي گوناگون سبب تقويت آموزش فرد ميشود .وجود سرمايه اجتماعي در
درون خانواده به اين سبب اهميت دارد كه به فرزندان در همان دوران كودكي اجازه دسترسي به
سرمايه انساني والدين را ميدهد .سرمايه اجتماعي متفاوت خانوادهها ،سطوح گوناگون سرمايه
اجتماعي قابلدسترس را براي فرزندان ايجاد ميكند .روابط والدين با فرزندان و والدين با
يکديگر ،بهويژه با موفقيت تحصيلي فرزندان رابطه مستقيم دارد .سرمايه اجتماعي خانواده و
روابط متقابل مثبت فرزندان و والدين ،به فرزندان اجازه ميدهد تا سرمايه مالي و انساني موجود
در محيط خانه را به سرمايه انساني يا ديگر سرمايههاي وابسته مرتبط كه به بهبود شرايط مي-
انجامد ،منتقل كنند .بدون روابط دوجانبه مثبت ميان والدين و فرزندان ،هيچ راهي براي انتقال
سرمايه مالي و انساني به فرزندان وجود ندارد ،سرمايه اجتماعي خانواده بهويژه با محوريت پدر و
مادر كه شامل حضور والدين در خانه و ميزان و نوع روابط آنها با فرزند است براي رشد و ايجاد
انگيزه در نوجوانان و جوانان و پيشرفت آنها بسيار مهم و ضروري است .بهعالوه كلمن بر اهميت
ارتباطات درون خانوادگي تأكيد ميكند ،گاهي يك رابطه احساسي بين والدين و فرزندان ،بسيار
1 Vélez-Ibáñez & Greenberg
2 Gonzalez et al.
3 Olmedo
4 Rueda et al.
5 Pedagogies of the house
6 Delgado Bernal
7 Gofen
8 Coleman
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مهمتر از اين است كه والدين ،قدرت و تسلط بسيار زيادي روي فرزندان داشته باشد ،همچنين به
ارتباط نزديك والدين با يکديگر بهمنزله منبع سرمايه اجتماعي خانواده تأكيد ميكند .درمجموع
اين نوع از سرمايه در خانواده منبعي بسيار تأثيرگذار بر ابعاد گوناگون تحصيلي و شخصيتي
فرزندان است .كلمن نهاد خانواده را بهمنزله يك نهاد كليدي كه از طريق آن سرمايه اجتماعي
انتقال داده ميشود ،شناسايي كرده است .او معتقد است خانوادههايي كه سرمايه اجتماعي بااليي
دارند ،هدف از صرفكردن وقت و انرژي براي فرزندانشان ،تربيت افرادي است كه از لحاظ
اجتماعي و روانشناختي سازگار هستند .به نظر كلمن يکي از سازوكارهايي كه در درون خانواده-
ها براي رسيدن به اين اهداف به كار برده ميشود ايجاد و حفظ پيوندهاي عاطفي پايدار است.
بنابراين بخش عظيم نتايج بيواسطهاي كه از سرمايهگذاري خانواده نشأت ميگيرد ،پيوندهاي
اجتماعي است كه با كنش متقابل حمايتي خانواده پديد ميآيد .كلمن بر اين باور است كه نسبت
والدين با بچهها در خانواده گسترده در قالب شبکه اجتماعي خانوادگي ،تأثيري مهم روي جامعه-
پذيري فرزندان دارد چراكه چنين روابطي حمايتها و انگيزههاي پيشرفت بيشتري را براي
فرزندان به ارمغان ميآورد .وي عالوه بر اهميت ارتباطهاي درون خانوادگي ،بر ارتباطهاي بيرون
خانوادگي نيز تأكيد دارد .رويکردهاي اخير بهويژه در زمينه سرمايه اجتماعي خانوادگي كه جيمز
كلمن منادي آن بود ،در تحليل سازوكار موفقيت تحصيلي ،نکات مهمي را مطرح كرده است؛
پيوندها و شبکههاي اجتماعي افراد بهمنزله سرمايه اجتماعي بالقوه آنها بهويژه با ساير اعضاي
خانواده ميتواند در ارائه و انتقال اطالعات ،انگيزهها و آگاهي تحصيلي و همچنين انتقال ارزش-
هاي تحصيلي سهم بسزايي داشته باشد (دهقان و مهدي سراجيان.)1-91 :9916 ،
 )1سرمايه اجتماعي :از نظر بورديو ،سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع فيزيکي
يا غير فيزيکي در دسترس افراد يا گروهي كه داراي شبکه نسبتاً بادوامي از ارتباطات نهادينه
شده با آشناييهاي دوجانبه و محترم هستند (به نقل از بابايي و باينگاني .)81 :9981 ،يوسو
نيز همسو با بورديو ،سرمايه اجتماعي را تحت عنوان شبکه افراد و منابع اجتماعي تعريف مي-
كند .البته بايد توجه داشت كه عليرغم اينکه پژوهشهاي انجام شده درباره سرمايه اجتماعي
اغلب بر اهميت آن در ايجاد توسعه اقتصادي و تغييرات اجتماعي تأكيد دارد ،لکن سرمايه
اجتماعي بهطور بالقوه سويه تاريکي نيز دارد و ممکن است در شرايط و اوضاعواحوال خاصي
باعث محدوديت آزاديهاي فردي ،تنزل سطح هنجارهاي اجتماعي و طرد اجتماعي اشخاصي
شود كه عضو اجتماع نيستند .نتيجه اين وضعيت ايجاد نوعي مرزبندي خودي و غيرخودي و
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افزايش امکان خشونت و تضاد خواهد بود (آلکورتا 9و ديگران .)9999 ،اما يوسو بيشتر بر نقش
سرمايه اجتماعي در موفقيت تحصيلي تأكيد دارد و از نظر وي ،شبکه و منابع اجتماعي و ساير
ارتباطات اجتماعي حمايتهايي ابزاري و عاطفي براي موفقيت در نهادهاي اجتماعي فراهم مي-
كنند .براي مثال ،ارتباطات و منابع اجتماعي ممکن است به دانشجويان در شناخت و كسب
بورس دانشگاهي كمك كند .پژوهشگران معتقدند كه در طول تاريخ ،افراد رنگينپوست از
سرمايه اجتماعي خود براي دريافت آموزش ،عدالت حقوقي ،اشتغال و مراقبتهاي بهداشتي
استفاده كردهاند .اين اجتماعات رنگينپوست نيز بهنوبه خود ،اطالعات و منابعي را كه از طريق
اين نهادها و مؤسسات كسب كردهاند به شبکههاي اجتماعيشان باز ميگردانند .جوامع
هميارگرا ،نمونهاي هستند كه به لحاظ تاريخي نشان ميدهند چگونه مهاجران به آمريکا ،و
درواقع آمريکاييهاي آفريقاييتبار حتي هنگاميكه برده بودند ،شبکههاي اجتماعي را ايجاد و
تداوم بخشيدند .مطالعهي قومنگارانه كونچا ديلگادو گايتانس )9999(9درباره اجتماع مهاجران
مکزيکي شهر ساحلي كارپينتيريا 9در كاليفرنيا بيشازپيش اين امر را تأييد ميكند كه خانواده-
ها در زندگي روزانهشان از طريق هماهنگي با شبکههاي اجتماعي حمايتي ،بر فالكت و
بدبختيهاي زندگي فائق ميآيند (يوسو.)11-89 :9995 ،
 )5سرمايه جهتيابي (راهبردي) :1سرمايه جهتيابي از نظر يوسو ،به مهارتهاي مربوط به
مانوردهي در نهادهاي اجتماعي اشاره دارد .به لحاظ تاريخي ،اين امر به آن دسته از نهادهاي
اجتماعي موجود ارجاع دارد كه اجتماعات رنگينپوست را در نظر نگرفتهاند .مثالي در اينباره،
توانايي دانشجويان رنگينپوست در حفظ سطوح باالي موفقيت ،عليرغم حضور رويدادها و
شرايط استرسزايي است كه اين دانشجويان را در معرض عدم انجام درست تکاليف و امورات
مربوط دانشگاه و سرانجام ترک تحصيل قرار ميدهد.
لونا و مارتينز )9999(5در مصاحبههاي خود با برخي از دانشآموزان و دانشجويان التينتبار،
به مطالعه مواردي از سرمايهي جهتيابي به كار گرفته شده اين افراد در راستاي حفظ موفقيت
و ادامه تالشهايشان براي ورود به دبيرستان و دانشگاه در مناطق غيرالتين پرداختهاند.
مشاركتكنندگان در مطالعه ذكر شده به موانعي اشاره كردند كه درنهايت با بهرهمندي از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alcorta
2 Concha Degado Gaitans
3 Carpinteria
4 Navigational capital
5 Luna & Martinez
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سرمايه جهتيابيشان بهطور موفقيتآميزي بر آنها غلبه نموده تا از دبيرستان فارغالتحصيل و
به دانشگاه بپيوندند .برخي از آنها توسط معلمان و مشاورين تشويق شده بودند تا به جاي
حضور در دانشگاه به ارتش بپيوندند؛ برخي ديگر به عدم وجود منابع مالي كافي براي ورود به
دانشگاه اشاره كردند؛ بحرانهاي اقتصادي؛ عدم آگاهي از دانشگاه؛ كمبود اعتبار مالي و عدم
آشنايي با زبان انگليسي و درنهايت عدم آشنايي با سيستم آموزشي آمريکا كه توسط بسياري از
معلمان دريغ شده بود ،از موانعي بودند كه اين دانشآموزان درنهايت بر آنها غلبه كرده و
خواستار ورود به دانشگاه بودند .فهم اينکه دانشجويان چه مسيري را بايد در روند پذيرش و
رفتن به دانشگاه اتخاذ كنند ،نياز به داشتن مهارتهايي دارد .اين دانشجويان شبکههاي
اجتماعيشان را بهعنوان كمك اصلي براي پيدا كردن و فهم اين روند عنوان كردند .اين شبکه-
ها به آنها در جهتيابي و درک سيستمهاي دانشگاه ،روند ثبتنام در دانشگاه ،درخواست
كمك مالي و پيدا كردن پشتيباني در محوطه دانشگاه كمك ميكرد.

در همين راستا يکي از مشاركتكنندگان با نام آلفرد عنوان كرد« :در دبيرستان به ما ياد
نداده بودن كه اگه بخوام به دانشگاه برم چه چيزي نياز دارم .حتي نميدونستم چه كارهايي رو
بايد انجام بدم .نامههاي معرفي ،اينکه چه واحدهايي را بايد بگيريم ،امضاهايي كه ممکنه نياز
داشته باشيم و اينکه چطور اون امضاها رو بگيريم و يا اينکه از كجا پشتيباني مالي دريافت
كنيم» .با وجود اين او و بقيه دانشجويان ،راهي براي مقاومت در برابر اين وضعيت پيدا كردند.

يکي ديگر از مشاركتكنندگان عنوان ميكند« :من زماني كه دانشآموز سال سوم
دبيرستان بودم ،مشاركت در انجمن را شروع كردم و از همين طريق خيلي از مشاورها و روساي
انجمن را مالقات كردم .اين اتفاق به من در فرايند رفتن به دانشگاه كمك كرد» .اين پژوهش
نشان داد كه دانشجويان التينتبار دانشگاه از ثروت فرهنگي جامعه بهعنوان ابزاري براي
پيشبرد عدالت اجتماعي به ميانجي پيشرفت تحصيلي استفاده ميكردند.
همچنين تحقيق دوران و هنگيستك )9999( 9نشان ميدهد كه برنامه  Ascender9بر
خلق تجربيات معتبر و پروراندن سرمايه جهتيابي دانشجويان التينتبار در فضاي دانشگاه،
بخصوص در فرآيند ورود به دانشگاه نقش داشته است .تجربه مشاركت در اين برنامه از اين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Doran & Hengesteg

9برنامه اي با عنوان " "Ascenderبا فراهم آوردن حمايتهاي دانشگاهي ،اجتماعي-احساسي و گروهـي بـراي دانـش
آموزان التين تبار در نظر دارد تا تعداد دانشآموزاني كه با موفقيت ،دوره هـاي آموزشـي توسـعهايـي تعريـف شـده را
تکميل ميكنند ،افزايش دهد و ميزان ورود آنها به دورههاي چهار سالهي دانشگاهي را بيشتر و بيشتر كند.
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لحاظ غني است كه اين دانشجويان ميآموزند تا چگونه به شکل مناسبتري مسير خودشان را
در سيستمهاي پيچيده درخواست پشتيباني مالي و فرآيندهاي ورود به دانشگاه پيدا كنند؛ در
عين حال اين تجربه به آنها كمك ميكند تا اعتمادبهنفس خويش را بهعنوان يك دانشجوي
موفق حفظ كنند.
پژوهشگران عوامل اجتماعي ،خانوادگي و فردي مؤثر در شکستناپذيري تحصيلي دانش-
آموزان آمريکايي مکزيکي تبار و در حقيقت راهيابي موفقيتآميز آنها به نظام آموزشي را
مطالعه كردند .نتايج نشان داده است كه انعطافپذيري ،بهعنوان مجموعهاي از منابع دروني،
شايستگيهاي اجتماعي و استراتژيهاي فرهنگي نقش مهمي در بقاء و پيشرفت افراد در
شرايط استرسزا ايفا ميكند .اين شکل از ثروت فرهنگي نشان ميدهد كه افراد رنگين پوست
مهارتهاي راهبردي ،انتقادي ،روانشناختي و اجتماعي مختلفي را براي مانور دادن در
ساختارهاي نابرابر محصول نژادپرستي ،به كار ميگيرند و در عين حال كه اهميت عامليت
فردي در وضعيت محدوديتهاي ساختاري را به رسميت ميشناسد اما آن را به آن دسته از
شبکههاي اجتماعي پيوند ميزند كه مانوردهي اجتماع در فضاها و مکانهايي مانند مدرسه،
بازار كار ،مراقبتهاي بهداشتي و نظام قضايي را تسهيل ميكند (يوسو.)89 :9995 ،

نتيجهگيری
از زمان طرح مفهوم ثروتهاي فرهنگي ،اين مفهوم به لحاظ تجربي يکي از مفاهيم پركاربرد
بوده و مقاله يوسو بسيار مورد ارجاع قرار گرفته است و حتي برخي از محققان مثل
خيمنز )9991(9با افزودن ابعاد جديدي همچون سرمايه مهاجرتي 9سعي كردهاند به اصالح و
تکميل نظريه ثروتهاي فرهنگي بپردازند .نکته مهم در مورد مطالعات مربوط به ثروتهاي
فرهنگي اين است كه بيش از همه در كشور آمريکا و در مورد رنگينپوستان انجام شده و در
همه موارد نتايج نشان داده كه برخالف ادعاي سرمايه فرهنگي ،اين ثروتهاي فرهنگي است
كه در موفقيت تحصيلي دانش آموزان نقش مهمي دارد و در حقيقت اجتماعات اقليت نهتنها
فاقد سرمايه فرهنگي نيستند ،بلکه مزاياي زيادي دارند ،اگرچه فاقد دسترسي به منابع طبقاتي
باال و متوسط هستند .بنابراين به جاي تأكيد بر محروميت و فقر فرهنگي اين نوع اجتماعات،
بايد بر ثروت و دارايي غني فرهنگي اينگونه اجتماعات توجه كرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jimenez
2 migration capital
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واقعيت آن است كه تنوع فرهنگي چهره غالب جوامع انساني و كشورهاي جهان است،
چنانکه جمعيت كشورهاي كامالً همگني كه از يك گروه قومي و فرهنگي تشکيلشده باشند،
حدود  1درصد جمعيت جهان برآورده شده است .بدينسان تنوع و تکثر و ناهمگوني قومي
قاعده عام و جهانشمولي در سطح دولتهاي ملي است (بشير و فائقي .)99 :9919 ،كشور
ايران نيز گسترهي بزرگ و ارزشمندي است كه هم به گواه تاريخ و هم تاريخ چندهزارسالهاش و
نيز موقعيت ممتاز جغرافيايياش ،منزلتي عظيم يافته و همواره مأمن و جايگاه اقوام و مذاهب
گوناگون بوده است ،بهطوريكه زيباييها و تنوع مذاهب و اقوامش چشم همه جهانيان را خيره
كرده است .اين وضعيت حضور اقوام و اديان ،ضرورت ديدگاهي فرا فرهنگي در رويارويي با اين
تنوع فرهنگي را ميطلبد (به نقل از قلي زاده و ديگران .)999 :9919 ،بهعبارتديگر در جامعه
ايراني عليرغم تاريخ و فرهنگ مشترک ،تفاوت و تنوع زيادي وجود دارد و اقوام و مذاهب با هم
تفاوتهايي دارند ،اما مسأله مهم اين است كه چطور ميتوان از تفاوت ،همانندي ايجاد كرد.
بديهي است كه حفظ و بهرهبرداري از تنوع فرهنگي جامعه نياز به سياستگذاري و مديريت
صحيح دارد .مديريت تنوع فرهنگي «تشويق و ترغيب گرايشي است كه همه خردهفرهنگهاي
موجود در كشور را از منظر فرهنگ ملي ،خودي ميداند و تالش اصلي آن معطوف به ايجاد
«ما» ي مشترک است» (هاروي 9996 ،به نقل از بشير و فائقي)99 :9919 ،؛ لذا سياستگذاري
بهراستي واقعي ،آن است كه بتواند به جاي تفاوتها بر اشتراكات تأكيد كرده و از دستمايهي
متمايز شده يك وحدت قوي توليد كند .يعني با احترام و عشق ورزيدن بر تفاوتها خود را در
جايي مستقر كند كه گوناگونيها مانع همکاري سياسي نشود .در اينجا است كه اهميت ثروت-
هاي فرهنگي مشخص ميگردد .توجه به اهميت ثروتهاي فرهنگي ما را ملزم ميكند كه
ارزشهاي ساير اجتماعات فرهنگي توجه كرده و از تعريف فرهنگي واحد بهعنوان فرهنگ
معيار ،جهت قضاوت در مورد ساير فرهنگها ،به جد خودداري كنيم .اين امر هم به معناي
توجه به گروههاي فرودست و فاقد قدرت چانهزني در داخل جوامع است ،بهطوريكه سياست-
هاي ادغام ،ذوب و شبيهسازي فرهنگي بهتحقير ،يکدستسازي و سركوب آنها منجر نشود و
به هم به معناي توجه به جوامع غير اوراسيايي و سنتها و فرهنگهاي آنها و نقشي است كه
ميتوانند در آينده بشريت ايفا كنند مفهوم ثروت فرهنگي بيش از همه در حوزه آموزش مي-
تواند مفيد واقع شود و موجب شناسايي و برجستهسازي اَشکال سرمايهاي شود كه دانشآموزان
خردهفرهنگهاي مختلف را با خود از خانواده و اجتماع محلي به مدرسه ميآورند .در واقع
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مفهوم ثروتهاي فرهنگي موجب تعهد به انجام تحقيق و آموزش بيشتر درباره اجتماعات
فرهنگي گوناگون و ساخت مدرسههايي است كه در خدمت مبارزه براي به دست آوردن عدالت
فرهنگي و اجتماعي هستند .ثروتفرهنگي ،موجب توجه به آن دانشهايي ميشود كه تاكنون
در تحقيقات آكادميك حذف و به حاشيه راندهشدهاند .در عين حال تنها هدف شناسايي و فهم
ثروتهاي فرهنگي اجتماعات محلي نيست ،بلکه بايد راههايي براي عملي كردن اين دانش و
شناخت پيدا نمود .بهعبارتديگر بايد از نظريهها و مفاهيم دانشگاه زدايي كرد و دانشگاه را
دوباره به جامعه پيوند داد .در عين حال در اين راه شايد الزم باشد بسياري از نهادها و مخصوصاً
نهاد آموزش و پروش را دوباره ساختاردهي كرد و آنها را از نو و براساس دانش ،مهارتها،
تواناييها و شبکههاي ناشي از ثروتهاي فرهنگي اجتماعات مختلف بنا نهاد.
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مسلمانان ساكن شهر اصفهان ،فصلنامه مطالعات ميان فرهنگي ،دوره  ،8شماره  ،99صص .1-98



بورديو ،پير ( ،)9989نظريه كنش :داليل عملي و انتخاب عقالني ،ترجمه مرتضي مرديها ،تهران،
انتشارات نقش و نگار.



بورديو ،پير ( ،)9981شکلهاي سرمايه ،در سرمايه اجتماعي :اعتماد ،دموكراسي و توسعه ،گردآوري
كيان تاجبخش ،ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان ،تهران ،نشر شيرازه.



بورديو ،پير ( ،)9919تمايز؛ نقد اجتماعي قضاوتهاي ذوقي ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ني



بون ويتز ،پاتريس ( ،)9981درسهايي از جامعهشناسي پيير بورديو ،ترجمه جهانگير جهانگيري و
حسن پورسفير ،تهران ،نشر آگه.



جنکينز ،ريچارد ( ،)9985پيير بورديو ،ترجمه ليال جوافشاني و حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ني.



چاوشيان تبريزي ،حسن (« ،)9989سبك زندگي و هويت اجتماعي (مصرف و انتخابهاي ذوقي
بهعنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعي در دوره اخير مدرنيته)» ،پاياننامه دكتري جامعهشناسي،
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.



خدري ،فتاح ( ،)9988عوامل موثر بر مصرف فرهنگي با تاكيد بر موسيقي (مطالعه موردي جوانان
شهر سقز) ،پايان نامه كارشناسي ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه تهران.



دهقان حسين ،مهدي سراجيان مرواريد ( ،)9916رابطه سرمايه اجتماعي خانوادگي و مشاركتوالدين در امور مدرسه با موفقيت تحصيلي دانش آموزان  .فصلنامه علمي -پژوهشي خانواده و
پژوهش.98-1 :)9( 91 .



روح االميني ،محمود ( ،)9911زمينه فرهنگ شناسي ،تهران ،انتشارات عطار.



شارع پور ،محمود -خوش فر ،غالمرضا ( ،)9989رابطه سرمايه فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان:
مطالعه موردي شهر تهران ،نامه علوم اجتماعي ،شماره  ،99صص .999-911



شويره ،كريستيان – فونتن ،اوليويه (" ،)9985واژگان پير بورديو" ،ترجمه مرتضي كتبي ،تهران،
نشر ني.



فاضلي ،محمد ( ،)9989مصرف و سبك زندگي ،قم ،انتشارات صبح صادق.
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 مكملی برای نظريه سرمايه فرهنگی در جوامع چندفرهنگی:ثروت فرهنگی

 مهارتهاي مديريت تنوع،)9919(  مريم، نرگس و سهرابي رناني، كشتي آراي، آذر،قلي زاده



 در فصلنامه رهيافتي نو در،فرهنگي پاسخي به مطالبات دانش آموزان اقليتهاي قومي و مذهبي
.995-999  صص،9  شماره، سال دوم،مديريت آموزشي
 ترجمه بهمن، سرمايه فرهنگي و موفقيت تحصيلي،)9919(  آنت، بي و ليروا. اليوت،ويننگر



 صص،9  شماره، دوره هفدهم، نشريه رشد آموزش علوم اجتماعي،باينگاني و هيرو قاسمي معصوم
.18-59
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