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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل بروز رفتارهای مخاطرهآمیز بر اساس دیدگاه نظری پیر بورد یووو
رووه راب لووه د یووا تی
نگاشته شده است .بوردیو بروز رف تووار ( کوو)شا ا فووراد را مح و

ووادتواره و

میدان م دا نوود و مقت وود ا سووتن م یوودانها سووااتارهای سووااتیافته و در ین حوواه سووااتده)دهای
هست)د که بر ادتوارهها توویریر م گذار نوود و ادتواره هووای سووااتیافته بووه رفتار هووا (ک)ش هوواا
ساات م ده)د .در این میانن میزان دسترس افراد به سرمایههای متقدد در داال میدانها و حجم
و ترکیب آنها در ش لگیری ادتوارهها و ت وین رفتارهای پرالر تیریرگذار است .همچ)ینن
از طرف ن میزان همسازی و ناسازی افراد بستگ به کیفیت ادتوارهها داردن بهاینترتیب که افراد
با ادتوارههای ااص توآنهمسازی با میدانهای را ندارند که مستلزم ادتواره هووای دی گووری
است و نهایتاً این ناسازی با میدانهای جدید سرآغاز بووروز رفتار هووای پرا لوور و نا سووا م اجت مووا
اواهد بود .روش تح یق حاضرن اس)ادی است و سق بر آن است با استفاده از م)ابع کتابخانهای و
مجالت مقتبر به تحلیل نظری رفتارهای پرالر به )وان ی

از آسیبهای اجتما

پردااته شود.

کلیدواژهها :ادتوارهن میدان اجتما ن سرمایه اجتما ن سوورمایه فره) گو ن سوورمایه ن مووادینن
هیستریسیسن رفتار مخاطرهآمیز.

 . 1استادیار نگروه جامقهش)اس ن دانشگاه بینا ملل امام امی) (رهان قزوینن ایران.
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Bourdieu Analysis of the Role of Capital Factors on the
Emergence of Risky Behaviors
M. Saadati1

Abstract
This study aimed to analyze the incidence of risky behaviors based on
Pierre Bourdieu's theory is written. Bourdieu behavior (action) who
knows the dialectical relationship habitus and field and Believes that the
structures are structured and at the same time making an impact on the
habitus and habitus of structured behaviors (actions) making the day. In
the meantime, Access to capital multiple people in the field and the
content and composition in the formation of habitus and risk behaviors
affect development. Also, on the other hand, depends on the quality of
accommodation and sick people's habitus. This means that people with
certain habitus be compatible with the other fields do not have the
required habitus and finally this sick new field will be the beginning of
risky behavior and social unhealthy. The method of the present study is
documentary and tries to theoretically analyze risky behaviors as one of
the social harms using library resources and reputable journals.
Kay words: Habitus, Social Field, Social Capital, Cultural Capital,
Symbolic Capital, Hysteresis, Risky Behavior.
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مقدمه
ی

از مسائل و آسیبهای اجتما

کووه بهطور جوودی سووالمت اووانواده و بووا لبعن

سالمت جامقه را مورد تهدید جدی قرار داده و در ساههای اایر با تو جووه بووه تای یوورات
سووریع اجت مووا ن از سوووی سووازمانهای بهدا شووت ن مجر یووان قووانون و سیا سووتگذاران
اجتما

به )وان ی

از مهمترین مش الت موجود در جامقه موردتو جووه قوورار گرف تووه

استن شیوع رفتارهای پرالر 1در میان اقشار مختلف جامقه است.
سبکهای زندگ  2نوظهور بووه ه مووان ا نوودازه کووه حوواوی انت خووا

هووای د)دگا نووه و

آسایشمحور برای زندگ انسانها بوده استن بووه ه مووان م یووزان ن یووز حا موول تهد یوودهای
جدیدی م باش)د که درنهایت نه محروه طبیقتن بل ووه دست سووااته ان سووان و ت ا موول
اجتما

وی است .آنتون گیدنزن بووه ا یوون نوووع از تهد یوودهای مح روووه ان سووانن )وووان

مخاطره را اطالق م نماید .تاییرات مدرن اایر الوه بر مسائل مربوط به بیماریهان بووه
مباحث سالمت ن یووز ک شوویده شووده ا سووتن بووهنو

کووه در دوره هووای توواریخ گذ شووتهن

بیماریها از نوع حاد سالمت ب سوویاری از ا فووراد را تهد یوود مو کووردن ا مووا در اوا اوور قوورن
نوزدهم با تاییرات که در سبک زندگ افراد بهوجود آمدن ا یوون نوووع بی موواری هووا جووای
اود را به بیماریهای مزمن داده است که نم توان آنها را از طریق دارو در مووان ن مووودن
بل ه این نوع بیماریها متیرر از رفتارهای پرمخاطره یا گ سووترش سووبک ز نوودگ نا سووا م
ا سووت (دارا یو زادهن 4:1393ا .م) ظووور از رف تووار پرا لوورن رف توواری ا سووت کووه بووه حووا
جامقهش)اات یک مش ل یا کانون توجه مح سووو
نهادهای قوودرت بزر

شووود و یووا ای) ووه جام قووه ر فو

یووا

سووا ن آن را نووامللو تل و ک) )وود .ا یوون رف تووار مق مووو ً با ووث

واک)شهای در قا ب ک)تره اجتما

م شود .این واک)شها م توان )وود از سوول

یووک

1 . Life Style
2 . Life Style
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اظ هووار مخا فووت سوواده تووا سوول ز نوودان

کووردن ا شووخاص متا یوور با شوو)د (ج سووور و

جسور1ن12:2010ا.
رفتارهای پرا لور بووارت ا سووت از رفتار هووای

کووه ارت ووا آنن احت موواه وودمه و

آ سوویب د یوودن بوورای فوورد و جام قووه را در پو دارد (زوکر مووان2ن 52:2006ا .تو جووه بووه
رفتارهای پرالر و تالش در جهت شوو)اات و پی شووگیری آن هووا از اوا اوور د هووه  1980از
ایا تمتحده آغاز شده و گسترش روزافزون در میان سایر جوامع داشته است .از ساه
1991ن ایا تمتحده آمری ا یک برنامه مل تحت )وان «سیستم نظارت بوور رفتار هووای
پرالر »3را طراح و به اجرا گذارده که ارزیاب نه م و ه از رفتارهای پرا لوور -شووامل
ا شووونتن اودک شو ن ب مالحظ گو در ران )وودگ ن م روورف داان یوواتن ا وول و موووادن
رفتارهای پرالر ج)س که احتماه ا بووتال بووه ا یوودز یووا بیماری هووای م وواربت را بووه دن بوواه
داشته با شوو)دن رفتار هووای تاذ یووه نا سووا م و وودم ان جووام فقا یت هووای بوودن ورزش -را در
برم گیرد (سلیمان نیان 78:1384ا.
بهطورکل رفتارهای پرالر بووه دو گووروه قابلت سوویم م با شوو)د :گووروه اوهن شووامل
رفتارهای م شوند که بروز آنها سالمت اود فرد را بووه ا لوور م ا نوودازد و گووروه دوم
رفتارهای هست)د که سالمت و ت)درست دیگر افراد جام قووه را تهد یوود م ک )وود .ازجم لووه
رفتار هووای پرا لووری کووه بوورای دی گووران تهدیدک) )ووده ا سووت م توووان بووه رفتار هووای
ضداجتما

مثل دزدین پرااشگرین گریز از مدرسهن فرار از اانه و رفتارهای ج)س

اشاره کرد و ازجمله رفتارهای پرالری که برای اووود فوورد ا لوورزا ا سووت م توووان بووه
مررف ا لن مررف سیگار و رفتارهای ج)س ناایمن اشاره کوورد (روم یووان ن 3:1391
1 . Jessor & Jessor
2 . Zuckerman
3 . YRBSS
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و مح موودین 3:1390ا .در یووک ت سوویمب)دی دی گوورن مووواردی دووون م روورف سوویگارن
مررف ا لن مررف مواد مخدرن استفاده از داروهای آ سوویبزا و روان گووردانن رف تووار
ریسک پذیرین رفتار ضووداجتما ن ران )وودگ الر نووا ن سو س زودرس و نوواایمن و
ااتاله در اوردن به )وان مهمترین رفتارهای پرا لوور در ن ظوور گرف تووه شوودهاند (بونی )ووو
هم اران1ن 34:2005ا.
رفتارهای پرالرن از الرنا ترین پدیدههای جوامع انسان در روور نوووین ا سووت
که الوه بر مش الت بهداشت متقددن ب)یانهای فره) گو  -اجت مووا

جوا مووع را ن ویز بووا

الر مواجه م سازد (ا ه وردی پور و هم ووارانن 21 :1384ا .شوویوه ز نوودگ پرا لووری
که ا فووراد انت خووا م ک) )وود م) جوور بووه بووروز ب سوویاری از م شو الت و بیماری هووای مووزمن
م شود (سلیمان ن 1:1387ا .ا مووروزه شوویوع رفتار هووای پرا لوور در بووین اق شووار مخت لووف
جامقهن به ی

از مهمترین و گستردهترین دهنگران هووای جوا مووع ب شووری ت بوودیل شووده

است .لیرغم فقا یتهای پیگیرانه سه د هووه گذ شووتهن رفتار هووای م خوواطرهآمیز در سوول
جهان دارای رشد ترا دی بوده است (موسوی و هم ووارانن 54:1387ا .بوور ا یوون مب )ووان
پیشبی) شده ا سووت کووه تووا سوواه 2030ن ت) هووان م یووزان بیماری هووا و مر وم یوور نا شو از
مررف داان یوواتن بووه ر قووم  10میل یووون ن فوور بر سوود .ا گوور پیا موودهای ج سووم و روا نو و
اجتما

سایر رفتارهای پرالرن مان)د سوءمررف موادن اشونت و ایدز را نیز در ن ظوور

بگیریمن آسیبهای وارده د)د برابر م شود .ب سوویاری از ا فووراد در م اب لووه بووا بحران هووا و
دشواریهای زندگ ن دست به رفتارهای م زن )وود کووه سووالمت حوواه و آی )ووده آ نووان را
مورد تهدید جدی قرار م دهد (ناج ن4:1390ا.
1 . Bonino & etal
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درگیری در رفتارهای پرالرن مووانع م شووارکت فوورد در ک)ش هووای مق مووو

شووده و

فقا یتهای روزمره وی را ددار ا اووتاله م سووازد (زامب) گووا و هم وواران1ن 261:2014ا.
رفتارهای مخاطرهآمیزن م تواند مانق جدی بوور سوور راه ای فووای ن ش هووای اجت مووا

از

سوی افراد باشد (وا )سیا و کرامر2ن58:2013ا .ل رغم تالش ب سوویاری کووه در دو د هووه
اایر در جهت افزایش آگاه

موم نسبت به مضرات و ا لوورات رفتار هووای پرا لوور

ورت گرفته استن همچ)ان روند این رفتارها فزای)ده ا سووت ( ل فو ن 3:1389ا .شوویوع
این رفتارهان برابر با هدر ر فووتن پتان سوویلهای اووالق و سووازنده جام قووه ا سووت و وووار
بسیار نااوشای)دی به همراه دارد که جبران آن هزی)ههای فراوان را م طلبدن ذان وزوم
آش)ای و ش)اات لل رفتارهای پرالرن امری ضروری است و هرگونه وودم آ شوو)ای
با ا یوون آ سوویب اجت مووا ن مم وون ا سووت سووبب ت شوودید واک)ش هووای زمی)ه سوواز در بووروز
رفتارهای پرالر باشد که م تواند دام)گ یوور جام قووه گووردد .از طر فو ن تح ی ووات ان جووام
یافته حوه رفتارهای پرالر بیشتر از بقد روانش)اات م سووهله مووذکور را مووورد ب حووث و
بررس قرار دادهاند .همچ)ین در م قوودود پووژوهش هووای ان جووام شووده در حوووزه جام قووه-
ش)اات نیز تیکید بر تهوریهای مت)وع انحرافات اجتما

در تحل یوول ا یوون نوووع رفتار هووا

بوده است .ذا با توجه به مباحث ملرح شوودهن تح یووق حا ضوور به ووورت م) سووجم و بوور
اساس دستگاه نظری پیر بوردیو 3در پ پاسخ بووه سو ا ت ز یوور ا سووت :بووروز رفتار هووای
پرالر با در ن ظوور گوورفتن م یووزان دستر سو ا فووراد بووه ا نووواع مخت لووف سوورمایه در م یووادین
اجتما

به ده نحوی است؟ ناسازی ادتواره با میدانهای جدید به ده نحوی م) جوور

به بروز رفتارهای پرالر و نامشروع اجتما

م شود؟
1 . Zamboanga & etal
2 . Valencia & Cromer
3 . Pierre Bourdieu
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دستگاه نظری پیر بوردیو
بوردیو در اوه آور یوول  1930در دن گووین فران سووه بووه دن یووا آ موود .اووانواده او بوویش توور
اردهبورژوا بودند تا روستای ن اما محل زندگ آنان ناح یووهای رو سووتای و نزد یووک بووه
دهات بود .وی در دهه  1950در پاریس تحریل کرد .با در جووه ووا در ر شووته فل سووفه
فارغا تحریل شد .بوردیو پس از فارغا تحریل به مدت یک سوواه در یووک دبیر سووتان
شهرستان تدریس نمود .سپس در ساه 1956ن به ادمت نظام فرااوانده شد و به مدت
دو سوواه در ا جزا یوور در ار تووش فران سووه اوودمت کوورد .ا یوون تجر بووهن بوویش از هوور تجر بووه
دیگرین سرآغاز سلو

او از فلسفه به لوم اجتما

است.

بوردیو پس از پایان ادمت برای دو ساه دیگر هم در ا جزا یوور ما نوود و در دان شووگاه
ا جزیره درس داد و ملا قات میدان بی شووتری ان جووام داد .بورد یووو پووس از بازگ شووت بووه
فرانسه در 1960ن یووک سوواه بووه )وان د سووتیار در دان شو ده ه)ر هووا در دان شووگاه پوواریس
کووارکرد و بووه )وان یووک انسان شوو)اس در درس سوومی)ارهای وووی ا شووتراوس در
کو ژدوفرانس شرکت نمود .او ملا قه آرار مارکس را از سر گرفت و بووه )وان د سووتیار
با ریمون آرون کارکرد.
پس از سه ساه کار در دانشگاه یل در  1964به پاریس بازگشت و موودیر ملا قووات
در اکوه پراکتیک دِ اوته اِتود شد و بر همین س و بود که زندگ حرفهای آی)ده او پووا
گرفت .در ساه « 1968مرکز جامقهش)اس اروپای » تی سوویس شوود کووه او تووا آ اوور موور
مدیریت آن را بر هده داشت و سپس نشریه وابسته بووه آن را ن یووز ت حووت )وووان «مج لووه
ملا قات لوم اجتما » به راه انداات که به مر کووز مه مو بوورای انت شووار آ رووار بورد یوو
هوادارانش تبدیل شده است (ج) ی)زن 40-41:1385ا .در ساه  1981که ری مووون آرون
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بازنشسته شدن ا یوون کر سو بووه بورد یووو اات روواص یا فووت .از آن ز مووانن بورد یووو بوویش از
گذشته به نوشتن پرداات .وی تحت تیریر متف ران اجتما

دون ژان پل سارترن وووی

اشتراوسن کاره مارکسن ماکس وبر و امیل دورکیم بوده است .بورد یووو در  23ژانو یووه
ساه  2002در سن  71سا گ درگذشت (ریتزرن 588:1390ا.
در ادامه مفاهیم نظری بوردیو شامل ادتواره1ن میدان2ن سرمایه فره)گ 3ن سوورمایه
اجتما 4ن سرمایه اقترادی5ن سرمایه نمادین6ن ناسازی 7و نهایتاًن نظریه ک)ش 8مقر فو و
بررس م گردد.
ادتواره :ادتواره به حا

اوی به مق) شیوه بودن است .این کل مووه ری شووه در

یونان باستان دارد .بوردیو ادتواره را مجمو های از قابلیتها تقریف م ک)د که فوورد
در طوه حیات اود آنها را درون و در ح ی ت بده به طبیق تو رانو یووه بوورای اووویش
م ک)دن بهگونهای فرد ب دون آن ووه زو مواً آ گوواه با شوودن بوور ا سوواس آن هووا موول م ک )وود.
ادتوارهن ترکیب پیچیده از ذه)یت گرای  9و ی)یتگرای  10اجتما

بوورای سووااتن

شخ روویت ا فووراد ا سووت کووه هوور شخ رو را از دی گووری مت مووایز م ک )وود .بووه ن ظوور وین
ادتوارهن مجمو های است از ی سو شامل قابلیتها و مهارت هووای درو نو و انت سوواب
افراد که به د یل گوناگون جزئ از ذات آنها شده و از سوی دیگرن گروه دی گووری از
مهارتهان قابلیتهان دانش هووان روی رد هووا و رفتار هووای ا سووت کووه در فرای )وود اجت مووا
1 . Habitus
2 . Field
3 . Cultural Capital
4 . Social Capital
5 . Economical Capital
6 . Symbolic Capital
7 . Hysteresis
8 . Theory of action
9 . Subjectivism
10 . Objectivism
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شدن بهدست آمدهاند ( ا ح امیری و سپهرنیان 16:1394ا .ادتواره به مجمو ووهای
ن سووبتاً را بووت از القواو هووا گف تووه م

شووود کووه مح روووه تجر بووههای ک) شووگران در

در سااتار اجتما

استن سووااتاری کووه ک)ش هووا و بازنمود هووا را

موققیتهای اا

تو ید م ک)د و به آنها نظم م بخشدن ادتواره همچون ره)مونهای انقلاف پووذیری
مل م ک)د که ک)شگران از آن آگاه نیست)د و بهآسان با فضای جدید انلباق م یاب)د
(جال یو

پووور و مح موودین 319:1388ا .ووادتواره ن شووانده)ده ن گوواه فوورد بووه ج هووان و

جایگاه او در آن است (شارع پورن 95:1389ا .ازنظر بوردیون ادتواره یق) ا یوودههای
فرد درباره توانای های اودن ای) ه ده دیزهای در زندگ بوورای او ام ان پووذیر و دووه
دیزهای غیرمم ن استن ا یوون ا یوودهها ب قووداً اووود را در قا بوول ک)ش هووا ن شووان م ده )وود
(دومایس1ن 52:2002ا.
ب)ابه ا ت اد وین ادتواره شامل مجمو های از آمادگ های روان است کووه ت مووام
افراد در شرایط مشابهن دارای آن هست)د (بوردیون46:1990ا .ووادتواره مجمو ووهای از
القواوی هووای فووراهم آ مووده در شخ روویت ک) شووگر ا سووت کووه ن حوووه موا جووه او را بووا
موققیتهای مختلف را جهت م بخشد (پرستشن 64:1393ا .مف هوووم ووادتواره ج) بووه
ذه) دارد و با موققیت ک)شگر در میدان در راب لووه ا سووت .ووذا آمادگ هووای روا نو
طبعن محروه شرایط اجتما

است .ادتواره ح تو

یووا

اووود را در رفتار هووای ج سوومان

فرد نشان م دهدن نظیر شیوه راه یافتن (جمشیدیها و پرستشن 8:1386ا.
درواقعن این ادتواره است که با ث م شود احساس ک)یم که با ا یوون ا روولتهان
با این نوع حساسیتن با این شیوه ک)ش وا کوو)شن آدا و سووبک متو وود شوودهایم ( بووون

1 . Dumais
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ویتز1ن 92:1391ا .از طریق ادتواره ادرا ن داوری و مل افراد ووورت م پووذیرد.
بوردیو این نظامها و مجمو ههای اوی و ارلت را بهد یل آن ه تحت تیریر شوورایط و
سازههای اجتما

قرار دارندن انقلافپذیر م داند (ج) ی )ووز2ن1384:120ا .ووادتواره

بر دگونگ ک)شن احساسن تف ر و بودن ما تمرکز دارد .ادتواره مشخص م ک )وود
دگونه ما سرگذشت اود را با اود به دوش م ک شوویمن دگو نووه ا یوون سرگذ شووت را بووا
شرایط فقل اود تلبیق م دهیم و دگونه ترمیم م گیریم بهگونهای اوواص و نووه بووه
هر ش ل دیگر ک)ش داشته باشیم (گرنفل3ن107:1393ا .ادتواره به نظر بوردیو م)شی
و سردشمه ا ماهن ادرا

و داوریها و تو ید ک))ده آنهاست( .کسلر4ن 268 :1394ا.

بوردیو ووادتواره را د سووتگاه دگرگونک) )ووده م دا نوود کووه ا فووراد ران هرد )وود بووه
شیوهای پیشبی) ناپذیرن در جهت بازتو ید شرایط اجتما

سوق م د هوود .ووادتواره

هم سااتیافته و هم سااتارده)ده است و به ورت مادی ش ل گرف تووه و در مووواردی
نسل است (میل )وور و براو یووت5ن 125:1387ا .همچ )ووینن بورد یووو ووادتواره را از ح یووث
ش ل به ورت سرمایه امالن اجتما

تقریف م ک)د (افرادن گروهها یا نهاد هوواا کووه

سااتار سااته شده و سازنده را شامل م شود (بوردیون170:1994ا .این سااتار ه مووراه
بووا و ضووقیت گذ شووته و حوواه فووردن مان )وود اا سووتگاه اووانوادگ و تجر بووههای تح روویل
سااتارم)د است .از طرف ن ازآنجا که ادتواره فرد به ش ل گرفتن ک)شهای حوواه و
آی)ده او کمک م ک)دن سازنده است (بوردیون 53:1990ا.
ادتواره مبین ارلت و رفتاری است که در ذ یوول نووو

ف ضووای اجت مووا

مق )و

1 . Bonnewitz
2 . jenkins
3 . Grenfell
4 . Kaesler
5 . Kaesler
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تو یوود م شووود و

پیدا م ک)د .ادتواره از آن حیث کووه بهو سوویله نیرو هووای اجت مووا

حا ل درون کردن سااتارهای بیرون استن سااتیافته ا سووت و از ج هووت ای) ووه در
قا ب ا ماه مختلف بووه بازتو یوود سووااتارهای بیرو نو م پووردازدن سووااتده)ده ا سووت
(کا هون1ن 6:1998ا.
ادتواره نه ت)ها پیوندی بین گذشتهن حاه و آی)ده ایجاد م ک)دن بل ه امل پیو نوود
بین فرد و اجتماعن ی)یت و ذه)یت و سااتار و املیت است .ادتواره اجتماع و فوورد
را به هم پیوند م دهد .ادتواره مقرف دگونگ ایفای ن ووش تو سووط فوورد در جام قووه
است .تمایالت ادتواره مب)ای ک)شهای ماست و در ینحاه سااتار اجتما
نیز ش ل م دهد .بدین ترتیب ادتواره سااتار اجتما
ذه) را با هم تلفیق م ک)د :تقامل بین درون

مووا را

ی) و تجربههای شخ رو

کووردن بیرو نو و بیرو نو

کووردن درو نو

(بوردیون  1977ا ف72 :ا.
مفهوم ادتواره به ما م گو یوود کووه بووهکار بووردن شوویوههای سووازگاری بووا شوورایط
سووخت ز نوودگ مم وون ا سووت با ووث تووداوم آن شوورایط شووودن بهنحوی کووه گروه هووای
اجتما

مم ن است حت پس از رهای از ف ر مان)د ف ر زدهها رف تووار ک) )وود (ج) ی )ووزن

69:1992ا .بووه ن ظوور بورد یووون ا فوورادی کووه از موقق یووت م شووتر
براوردارند از ادتواره مشتر

در ف ضووای اجت مووا

نیز بر اوووردار م گرد نوود و سووازوکار جامقه پووذیری

اوی و ارلت اا و را در آ نووان جووایگزین م ک )وود .د)ان ووه یووک طب ووه اجت مووا
در ینحاهن طب های از افراد بیو وژ یووک ا سووت کووه دارای ووادتواره م شووتر

ه سووت)د

(بوردیون 56:1990ا .با این او افن طبایق که ادتواره را ش ل م ده )وود بهوا سووله
1 . Calhoun
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سااتار اجتما

تقین م یاب)د .بهواسله شوورایل

ف ضووای اجت مووا

تجر بووه م شوووند؛ ب )ووابراین مت )وواظر بووا هوور موقق یووت م قووین در ف ضووای

اجتما ن نو

کووه بووه )وان پیا موود موقق یووت فوورد در

از ادتواره وجود اواهد داشت (گریللر1ن 189:2011ا.

درواقع ش لگیری ادتوارهن ج)به اکتساب دارد و جامقه پووذیری مهم توورین ن ووش
را در زمی)ه تو ید ادتواره مشتر

بازی م ک)د .ادتواره بهواسله درو نو

کووردن

سووااتارهای بیرو نو در جر یووان تجرب یووات جامقه پووذیری شو ل م گ یوورد (ا سوووارتز2ن
104:2004ا .بووه

یووده بورد یووون ان سووانها از طر یووق ووادتواره ج هووان اجتما

شووان را

ادرا ن فهمن ارزیاب و ارزشگذاری م ک))د .ووادتواره درنتی جووه ا شووتااه بل)د موودت
یک جایگاه در داال جهان اجت مووا

شو ل م گ یوورد (ری تووزر3ن 712:1387ا .دروا قووع

ادتواره به ما ام ان م دهد تا در یک م حوویط اجت مووا

فر ضو در

ک )وویمن موول

ک)یم و تحوه یابیم (دورتیه4ن39:1395ا .مفهوم ادتواره از دو الای م مل ی دیگر
فا له م گیرد :نخست مل انسان را به مثابه تیریر وورفاً م ووانی

لت هووای بیرو نو

دانستن و دوم متقهد بودن به ای) ه فرد آزادانه و آگاها نووه موول م ک )وود .ا یوون دو ا لووا
در ینحاه وجه مشترک نیز دارند و آن نادیده انگاشتن این امر که بشر نووه کووامالً آزاد
و نه کامالً ب ارر است (شامپاین5ن 17:1393ا.
به بارت ن وی ادتواره را همزمآنهم سااتم)د م داند دراکه بهوسیله نیرو هووای
اجتما

ا گودار تو ید م شود و جهان اجت مووا

سااتده)ده است (به جهان اجتما

بووه آن هووم سووااتار داده ا سووت و هووم

سااتار م دهدا زیرا فقا یت هووای مت )وووع فوورد را
1 . Griller
2 . Swartz
3 . Ritzer
4 . Dortier
5 . Champagne
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در حوزههای مختلف ش ل م دهد و آن را انسجام م بخشد (استونز1ن 335:1388ا.
در یک جمعب)دی م توان گفت که ایده ادتواره مقلوف به اوا سووت فوورا روی
از ت ابلهای س)ت و غلبه بر ماا
با واققیت اجتما

بین نظریههای ینگرایانه و ذهنگرایا نووه در موا جووه

است .ذات این مف هوووم بوور ب) یوواد و روا بووط ا سووتوار ا سووتن بووه بارت ن

ادتواره مجمو های از روابط تاریخ جاافتادهای است که در قا ب ا گو هووای ذه )و
و جسم ن ادرا ن ارزیاب و مل ظاهر م گردد .ماهیت ادتواره همچ)ین نوواظر بوور
توقف وجودی مفاهیم ادتواره و میدان نسبت به ی دیگر است.
میدان اجتما  :م)ظور بوردیو از میدانن حوزه تقا موول دارای سووااتار سل سوولهمراتب
است که در آن ک)شگران به مل م پردازند .به بارت ن میدان شرایل است که کوو)ش
در دوواردو آن

ووورت م گ یوورد ( شووارع پووورن 91:1389ا .م یوودان اجت مووا

جایگاههای تش یل شده که ک)شگران اجتما

از

آنها را تررف م ک))د .ک)شگران کووه

جایگاههای ااص را تررف م ک))دن م فهم)د که دگونه باید در میدان رفتار ن مووود و
ا یوون در

طبی قو بووه ن ظوور م ر سوود (گرن فوولن 128 -130:1393ا .م یوودان یووک ر ووه

اجتما

است که ک)شگران در آن بر سر م)افع مللو کشم ش دارند (توحید فووام و

حسی)یان امیرین 159:188ا .به نظر بوردیون میدانن په)ه زندگ اجت مووا
)قتن قوانینن پزش

مان )وود ه)ر هووان

ن سیاست و نظایر آن استن ک)شگران در داال هر یک از ا یوون

میدانها برای کسب قدرت و م)ز ت تالش م ک))د (اسمیت و رایل 2ن 251:1394ا.
بوردیون میدانها را مجمو ههای تاریخ ای برم شوومارد کووه طو ز مووان بووه و جووود
1 . Stones
2 . Smith & Riley
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آمدها نوودن ر شوود کردها نوود و تای یوور شو ل دادها نوود و یووا ت ضووقیف شووده و از بووین رفتها نوود
(استونزن 336:1388ا .وی م یوودان را ج هووان اوورد ب سووتهای در درون ج هووان کووالن و بوواز
اجتما

م داند که بهطور مست ل مل م ک)د و قوانین اووود را دارد و ک سو

کووه بووه

این محیط وارد م شود بایست نشانهها و قوا د داا لو آن ت سوولط دا شووته با شوود در غ یوور
این ورت بهسر ت از بازی اارج م شود (توحید فام و حسی)یان امیرین161:1388ا.
نظریه میدانن بهاوب دو پدیدهای را که ابتدا ماایرندن گرد هووم مو آوردن واقق یووت
نخست مب) بر ای) ه نو

ن یووروی اجت مووا

ک) شووگران را بووه موول مو آورد واقق یووت

دیگر ای) ه ک)شگران بوور ا سوواس انگیزه هووای اووود د سووت بووه موول م زن )وود ( مووارتین1ن
36:2013ا .در ن ظوور بورد یووون م یوودان نووو

سووااتار موورده نی سووتن بل ووه ف ضووای بووازی

ک)شگران است کووه بووا پووذیرش قوا وود بووازی ت حووت توویریر ن یووروی آن موول م ک) )وودن
ب)ابراینن میدان موجودی زنده ا سووت کووه ا موواه ن یوورون هما نووا ن شووانه ح یووات آن ا سووت و
جایگاه و موققیت در درون میدانن هوور ک) شووگری را بووهجانب ا گوووی رف توواری متما یوول
م گرداند (پرستشن 74:1393ا .ه مووه ک) شووگران
ااص فقا یت م ک))دن دستکم از نو

کووه در ذ یوول یووک م یوودان اجت مووا

وادتواره م شووتر

براوردار نوود (بورد یووون

 1393ا ف204 :ا .از طرف ن موققیت ک)شگران در میدان وابسته به سرمایهای ا سووت کووه
در تملک دارند و بر اساس م وودار و نوووع سوورمایهای کووه ک) شووگران در اات یووار دار نوودن
جایگاه آنان در فضای میدان تقیین م شود (مارتینن 31:2013ا .به
میدانهای اجتما

یووده وین ت وووین

مخت لووف بووا ت مووایز سوورمایه 2هووای مت فوواوت ه مووراه بوووده ا سووت .ا یوون

سرمایهها بارتاند از:
1 . Martin
2 . Capital
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یا موم ؛

سرمایه اقترادی :انواع دارای ما و مادی شامل ما یت ارو

سرمایه فره)گ  :ارو وویات ف ووری و تربی تو ن ارو وویات آموز شو ن کا هووا و
مهارتهای فره)گ ؛
سرمایه اجتما  :ضویت در گروههای اجتما

یا اانوادگ و اویشاوندی؛

سرمایه نمادین :آوازهن شهرت و بهطورکل ارو یات ااالق .
این سرمایهها در جوامع مدرن غا باً باهم مرتبطاند (فو ر1ن 31:2008ا.
هر میدان ویژگ های اا

دارد که رفاً به همان میدان متقلق است و نسبت بوه

میدانهای دیگر تسریپذیر نیست و میدان اود را با م)افع و سرمایهای تقریف م ک )وود
که ااص همان میدان است و سرانجام ای) ه هر میدان م سووتلزم نووو

اوواص از موو)ش

است (بوردیون 72:1993ا .سازوکارهای حاکم بر میدان را م توان در ا وه دهارگانه
ذیل اال ه کرد:
 میدانها قلمرو م)از ه بر سر م)ابع ارزشم)د یا همان سرمایه هست)د. میدانها فضاهای سااتم)د ناظر بر موققیتهای م سوولط و ت حووت سووللهن بوور ا سوواسم دار و نوع سرمایه هست)د.
 میدانها به ک)شگران اود اش اه ااص ک)ش را تحمیل م ک))د. -میدانها سازوکارهای داال

اووود را بوورای تو سووقه دا شووته و از ا سووت اله ن سووب در

برابر محیط اارج براوردارند (اسوارتزن122:2004ا .درمجموع م توان گ فووتن
1 . Fowler
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بودیو به میدان همچون یک شب های از روابط ی) بین موققیتها م ن گووردن ا یوون
موققیتها را وضقیت با وه و ک)ون اودشان و با توجه به حا ت و موققیت ی)
تقر یووف م ک) )وود .م یوودانها ر ووههای از تو یوودن گووردش و تخ روویص کا هووان
ادماتن دانش یا م)ز ت و نیز جایگاههای رقابت بازیگران در مبارزه برای انباشت
و انحرار ا نووواع مخت لووف سوورمایه مح سووو م شوووند .در م یوودان ت قووداد ز یووادی از
ک)شگران اجتما

با ادتواره ای تقر یووف شووده و توانای هووای سوورمایهای وارد

مل م شوند و به رقابتن همگرای یا مبارزه با ی دیگر م پردازند تووا بتوان )وود بووه
حداکثر امتیازات مم ن دست یاب)د.
سرمایه :سرمایه از کلیدیترین مفاهیم بوردیو تحت توویریر ن فوووذی ا سووت کووه وی از
مارکس پذیرفته استن بدین مق)ا که بورد یووو هم چووون مووارکس م پووذیرد کووه سوورمایه
نو

از انباشت رروت یا امتیازات است و او با این یده مارکس مخا ف است کووه

باید سوورمایه را موودتاً در حوووزه اقت رووادی اال ووه کوورد و مقت وود ا سووت کووه م توووان
سرمایههای متفاوت را تقریف کرد .ازنظر وین سرمایه هرگو نووه اا سووتگاه و سرد شوومه
در ر ه اجتما

است که در توانای فرد برای بهرهم)دی از م)افع اا

که در ا یوون

ح)ه حا ل م گووردد مو رر وا قووع م شووود (ا سووتونزن 336:1388ا .سوورمایه بووه

یووده

بوردیون مجمو ه مایملک مادی (درآ موودهاا و ن مووادین ( شووهرتا ا سووت کووه به ووورت
نابرابر توزیع شده است و در بازیهای اجت مووا

اوواص یووک جام قووه م قووینن ارز شووم)د

محسو م شود (شامپاینن 62:1393ا.
سرمایه را م توان واققیت اساس نظام سرمایهداری دانست .سرمایه مفهوم مت مووایز
از رروت یا درآمد است .درآمد مقمو ً با ح وق سا یانه و رروت با محاسبه دارای هووای
فرد پس از کم کردن بده های او بهدست م آ یوود .هووم درآ موود و هووم دارا یو

حووا ت
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نسبتاً رابت دارندن یق) م توان آن هووا را محا سووبه کوورد؛ ا مووا سوورمایه حووا ت پو یووا دارد و
م توان آن را انباشت از ام انات دانست که اووود م) جوور بووه ام ا نووات دی گوور م شووود.
ا و ً هدف ا ل از داشتن سرمایه کسب سرمایه بیشتر است (گرنفلن 336:1393ا.
از دیدگاه بوردیون سه امل در سرمایه تیریر اسا سو دارد :ح جوومن ترک یووب و م سوویر.
حجم مربوط به میزان سرمایه است .ترکیب به میزان فراوا نو ن سووب

سوورمایه اقت رووادین

اجتما ن فره)گ و نمادین است .همچ)ینن ازنظر وین هر فردی در زندگ اجت مووا
اود مسیری را ط م ک)د کووه آن م سوویر م توا نوود او را از یووک ن لووه بووه ن لووه دی گوور
حرکت دهد .فرد مم ن است با کسب سرمایه فره)گ به موققیت اقت رووادی و سیا سو
و قدرت قابل توجه دست یابد .در مواردی این مسیر و حرکت م تواند بر س هووم
باشدن یق) فردی با موققیت طب ات با و سوورمایه اقت رووادی اووو

بووه د ی لو

رووروت

اود را از دست بدهد یا فرزندانش نتوان)د همان موققیت را حفظ ک))د ( ا ح ام یووری
و سپهرنیان 39:1394ا .ادتوارهن بر اساس این اط سیر اجتما
ط کرده استن یق) بوور ا سوواس تجر بووه زی سووته و درو نو
اجتما

که ک)شگر اجتما

شووده ارت وواءن نووزوه یووا ا فوووه

ک)شگرن دوباره سووازی م شووود و ب سووته بووه ای) ووه ووادتواره در دووه رو نوودی

سااته شودن یق) در ت امل رو به با یا رو به پایین یا در جریان تاییر یا تثب یووت شوورایط
زندگ ش ل بگیردن بهطور متفاوت سااتار م یابد (بون ویتزن105:1391ا.
ازنظر بوردیون اش اه گوناگون سرمایهها قابلیت تبدیل بووه ی وودیگر را دارد (و 1ن
161:2012ا .سرمایه اجتما

م تواند فرد را وارد روابل سازد که حا ل آن ک سووب

میزان از سود به ش ل پوه یا انواع ما یووت با شوود .بووه ه مووان ترت یووب سوورمایه فره) گو
1 . Webb
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قابلیت تبدیل به سرمایه اقترادی است و گاه مم ن است به سرمایه اجتما
شود .بهاینترتیب که تحریالت و داشتن موودار

نیز تبدیل

ووا ن م شوواغل پردرآ موودی را پوویش

روی فرد قرار م دهد که با قرار گرفتن در آن موققیتهان م تواند نووه ت) هووا بووه پوووه بووه
قدرت نیز دست یابد و از نماد هووای

هووم بوورای م شوورو یت بخ شوویدن بووه موقق یووت اووود

استفاده کرده و احترام و م)ز ت اجت مووا

یق )و

سوورمایه ن مووادین اووود را ن یووز بووا بوورد

(بوردیون 168:1391ا.
وجود اش اه متفاوت سرمایه مهیاگر سااتاری ب)یادین برای سازمانده م یوودانها و
بهاینترتیب ش لگیری انواع مختلف م)شها و ک)شهای مرتبط با آنها سووت .بورد یووو
اد ا م ک)د سرمایه جز در ارتباط با یک میدان وجود و کارکرد ندارد .وی با ت هوووریزه
کردن سرمایه در اش اه گوناگون آن بر سه ن ته تیکید م ک)د :ا فا :دیزهای اوووب
که مردم در جستجوی آنها هست)د و ام انات و م )ووابق

کووه ق روود انباشت شووان را دار نوود

بسیار متفاوت است .ا :همه این موارد زوماً اجتما

اندن زیرا مق)ای شووان را از روا بووط

اجتما

م گیرند که برسازنده میدانهای مختلفاند و نووه از دیز هووای

مووادی کووه بووه

اودی اود ارزشم)دند .جا :تالش و نزاع برای انباشت سوورمایهن ف ووط بخ شو از ق ضوویه
استن زیرا تالش و نزاع برای بازتو ید سرمایه هم به ه مووان ا نوودازه م هووم ا سووت و اغ لووب
مبت) بر شیوههای است که از طریق آن م توان سرمایهها را در میدانهای مخت لووف بووه
ش ل دیگری تبدیل کرد (جالی پور و محمدین320:1391ا.
سرمایه اقترادی :سرمایه اقترادی رروت و پو است که هر ک) شووگر اجت مووا

در

دست دارد و شامل تمام ام انات مادین درآمدها و انواع م)ابع ما است که در قا ووب
ما یووتن ج لوووه ن هووادی پ یوودا م ک )وود (ف وووه ن 300:1384ا .ا یون سوورمایه از وا موول
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گوناگون تو ید (امال ن کاراانجاتن کارا و مجمو ه دارای های اقترادی (درآ موودن
میراثن کا های مادیان تش یل شده است ( بووون وی تووز1ن 67:1391ا .سوورمایه اقت رووادی
شامل اش اه پوه (رروتا است که افزایش ظرف یووت بووا وه و د سووتیاب بووه آن و جووود
دارد .سوورمایه اقت رووادی اغ لووب دارای امت یوواز ا سووت ز یوورا به سووادگ م

توووان آن را

اندازهگیری کرد و در ا یوون زمی )ووه ت مووایل ج هووت سوورمایهگذاری در ا نووواع سوورمایههای
دیگر به ورت سرمایه ما وجود دارد .شااصهای سرمایه ما

بارتاند از :بووده

(وامان تساوی سرمایهن ما یات بر درآمدن پساندازن تخفیف ما یات و امتیازات (ف لووورا و
هم وواران2ن 294:2005ا .از د یوودگاه بورد یووو سوورمایه اقت رووادی حا ووت ب) یووادی دارد
بهطوریکه بر سل سایر سرمایهها نیز مو رر وا قووع م شووود .بووه سووخن دی گوورن م توووان
گفت که سرمایه اقترادی سرمایه او یه فرد است ا مووا مم وون ا سووت پووس از ک سووب آنن
احب سرمایه در مقر

تیریرات میق و بزرگ قرار گیرد (گرنفلن 336:1393ا .در

این نوع سرمایه ماهیت ابزاری و نفع شخر در ک)ش ب سوویار آ شو ار ا سووت (گرن فوول و
هاردی3ن 24:2007ا.
سرمایه اقترادی با تسهیل ارید ادمات یا کا های مادی به تجمیع سوورمایه مووادی
کمک م ک)د .بوردیو سایر سرمایهها را در رابله ت)گات)گ با سرمایه اقترادی تقر یووف
م ک)دن وی مقت د استن سرمایه اقترادی ریشه اش اه دیگر سرمایهها ا سووت و ت مووام
سرمایهها بووهنو

م)ب قووث از سوورمایه اقت رووادی ا سووت .از طر فو دی گوورن در ا یوون ت بوودیل

مت)او سرمایهای هیچ یک از اش اه سرمایههای دیگر قابل یووت ت ل یوول کا موول بووه آن را
ندارد؛ به بارتدیگرن اساس سرمایههای دیگر از جای م)شی م گیرند که بهطور کا موول
1 . Bonnewitz
2 . Flora et al
3 . Grenfell & Hardy
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سرمایه اقترادی محسو نم شوند .در این راستان سرمایه اجتما

شب های از ا ت موواد

مت ابلن روابط و مشارکت افراد را پدید م آورد و قابلیت است که در تجم یووع و تزا یوود
مهارتهای فردی ش ل م گیرد و ه مووین سوورمایه اجت مووا

در توویمین روا بووط م یووان

افراد نیازم)د سازوکارهای اقترادی و ما است و بدون توجه به تیمین این سرمایههای
اقترادی مالً ش ل ی) به اود نخواهد گرفت .ازاینروست که در ووین شوورط زم
بودن برای تح ق سایر سوورمایههان شوورط کوواف مح سووو نم شووود ( ووا ح ام یووری و
سپهرنیان 42:1394ا.
درواقعن بوردیو بر تبدیلپذیری ا شو اه گو نوواگون سوورمایه و بوور ت ل یوول ن هووای ه مووه
اش اه به سرمایه اقترادی تیکید م ک)د .ازنظر وین سرمایه اقترادی همان کار انسان
انباشته شده استن بهاینترتیب ک)شگران م توان )وود بووا ا سووتفاده از سوورمایه اجت مووا

بووه

سرمایه اقترادی یا فره)گ دست یاب )وود و بووه ه مووین ن حووو بوورای د سووتیاب بووه سوورمایه
اجتما

نیز باید سرمایهگذاریهای هوشم)دانهای در م)ابع اقترادی و فره) گو ان جووام

ده)د (بوردیون 52:1986ا.
سرمایه فره) گو  :مف هوووم فره )ووگ در رای توورین مق )ووای اووود در م ا بوول وح شو و
ب فره)گ ملرح م گردد .فره)گ بووه مثابهکل یووه شوویوههای موول و تف وور کووه تو سووط
جامقه بهوجود آمده و شااص آن جامقه استن تقریف م شود .فره )ووگ ا مووری ا سووت
که م)شی آن در طبیقت نبوده و اکتساب است و حا ل روند اجتما
اجتما

شوودن هوور گووروه

واجد فره)گ است .مفهوم سرمایه فره)گ یادآور این امر است که فره )ووگ

ت)ها میرار قابل انت اه نیست بل ه دارای است که کارکرد مشرو یت اجت مووا
تح ق م بخشد (شامپاینن 30:1393ا.

را ن یووز
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مفهوم سرمایه فره)گ را برای او ین بار بوردیو ملرح کرده است .سرمایه فره)گ
بخش از یک داردو تحلیل و بازتو ید قدرت و امتیاز طب ووات ا سووت کووه در فرای )وود
م لوورح شووده ا سووت .سوورمایه فره) گو ازن ظوور

تیریر فره )ووگ در نابرابری هووای اجت مووا

بوردیون به مجمو های از توانم)دیها و ادت هووا و طبع هووای فره) گو ازجم لووه دا نووشن
زبانن سلی ه یا ذوق و سبک زندگ د ت دارد (تایلر1ن 199:2007ا .م)ظور از سوورمایه
فره)گ یق) آش)ای فرد با قوا د و فقا یتهای فره)گ مسلط در جامقهن نظیر سووبک
زبان ن ترجیحات زیبای ش)اات و شیوه تقامل (شارع پورن87:1389ا.
ووادتواره م دا نوود کووه فوورد در طو مرا حوول

بورد یووو ا یوون نوووع سوورمایه را نووو

جامقه پووذیری ورود بووه م یووادین مخت لووف اجت مووا

آن را ک سووب م نما یوود (بورد یووو

پاسرون2ن 45:1990ا .درواقعن ا یوون سوورمایه بی شووتر از اا سووتگاه طب ووه اجت مووا

مووردم و

تجار آموزش شان سردشمه م گیرد (ری تووزرن 728:1378ا .م توووان ا یوون سوورمایه را
مجمو های از روابطن مقلوماتن اطال ات و امتیازت دانست که فرد برای حفظ کووردن
یووا بهد سووت آوردن یووک موقق یووت اجت مووا

از آن ا سووتفاده م ک )وود ( ووا ح ام یوورین

64:1389ا .سرمایه فره)گ با مجمو های از داشتههای ف ری م)لبق ا سووت کووه تو سووط
نظام آموزش تو ید م شود یا از طریق اانواده انت وواه م یا بوود ( بووون وی تووزن 68:1391ا.
سوورمایه فره) گو دارای اب قوواد مت قووددی ازجم لووه :دا نووش ی )و در بوواره ه )وور و فره )ووگ؛
سلی هها و ترجی های فره)گ ؛ مدار

رسم (مان)د درجات دان شووگاه و گذرا نوودن

دورههای آموزش موسی ا؛ مهارت هووا و اطال ووات فره) گو (مان )وود توا نووای نوووااتن
یک سازا؛ توانای تمیز قا ئوول شوودن و ت مووایز ن هووادن بووین اووو و بوودن ا سووت (ا سوومیتن
224:1384ا.
1 . Taylor
2 . Bourdieu & Passeron
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بورد یووو سوورمایه فره) گو را شووامل کوواربرد ز بووانن ادتواره هووان جهتگیری هووا و
تمایالت م داند که وجوه پیچیده و ظریف در نحوه رابله فرد و زبان دارد .ازنظر وین
سرمایه فره)گ بووه مثا بووه دان شو ا سووت کووه ا فووراد را قووادر بووه تف سوویر کوودهای فره) گو
گوناگون م ک)د (ج) ی )ووزن 178:1385ا .بووه ا ت وواد بورد یووون سوورمایه فره) گو بووه سووه
ورت تجل م یابد:
نخست درونسازی در قا ب گرایش هووای دیر پووای ان سووان کووه ا یوون ا موور در را سووتای
تداوم و تلفیق تالشهای او یه بوردیو در ش ل بخش به مفهوم ادتوارهن ب سوویار م هووم
است .درواقع انباشت سرمایه فره)گ نیازم)د ا اء و همگون ا سووت کووه اووود م سووتلزم
رف زمان بسیار و کار فردی امل است .بودیو از این نوووع سوورمایه بووه )وان سوورمایه
فره)گ متجسد 1یاد م ک)د (شامپاینن 31:1393ا .این سرمایه با کا بد بدن فرد موورتبط
ا سووت و به ووورت م هووارت و ترب یووت در فوورد د یووده م شووود ( سوووروکا و رافا ئوول2ن
168:2006ا.
این نوع سرمایه بووه بوودن و ذ هوون فوورد پیو سووته ا سووتن بووه تالش هووا و سوورمایهگذاری
شخر فرد وابسته ا سووت و بهو سوویله اووود فوورد بهد سووت م آ یوود .آن ک سو

کووه بوورای

تحریل و بهبود موققیت اود فقا یت م ک)دن آن را بهد سووت مو آورد .وورف کووردن
زمان برای ک سووب لووم و تووالش بوورای ک سووب سوورمایه تج سوودی اجت)ا نا پووذیر ا سووت.
درواقعن این نوع سرمایه جزء ادتواره فرد شده است و بووراالف پوووه و دارای هووای
ح وق از طریق بخشش یا ورارتن ارید یا مباد هن به دیگری انت وواه نم یا بوودن سوورمایه
فره)گ متجسد جدا از فرد در ااتیار دیگران قرار نم گیرد .اقدامات تربی تو جام قووه و
1 . Embodied Cultural Capital
2 . Soroka & Rafaeli
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طب ه فرد در اکتسا آن ن ش اساس دارند و به ظرفیت و استقداد یادگیری ک) شووگر و
حافظه وابسته است .این نوووع سوورمایهن مجمو ووهای از توانای هووا و دانای هووای ذه )و و
مهارتهای مل و تجرب و رفتاری است که در شیوه سخن گفتنن باورها و ارزش هووا
و نگرشهای ااص فرد تجل پیدا م ک )وود .ازن ظوور بورد یووون انبا شووت سوورمایه فره) گو
تجسد یافته فرد وابسته به این است که اانواده او در دوران کودک و نوجوان

تووا دووه

اندازه توانستهاند اوقات فارغ از جبر و فشار اقترادی برای او فراهم نمای)د .بوردیو ا یوون
نوع سرمایه را حق استفاده دائ مو

فوورد از ذ هوون و ج سووم اووود م دا نوود .ا یوون سوورمایه را

نم توان فراتر از ظرفیتهای مت)اسب با یک فرد انباشت کووردن بل ووه بوور سن ه مووراه
حا موول اووود (ظرف یووت بیو وووژی

اون حاف ظووهاش و...ا رو بووه ا فوووه م ن هوود و م م یوورد

( ا ح امیری و سپهرنیان 61:1394ا .در این نوع سرمایه ا وه یک میدان بووا ج سووم و
بدن شخص به ورت میل و ج)بههای فیزی

مان)د حن ب یووان یووا حر کووات بوودنن طوورز

براورد و سبک زندگ در هم آمیخته شده است (مور1ن 70:2004ا.
در مرحله دومن سرمایه فره)گ به شو ل دارا یو فره) گو و ی) یووت یاف تووه 2م لوورح
م شودن متش ل از همه تابلوهای ه)رین کتا هان اتنامههان ابزارهان ماشینها و ...کووه
دروا قووع ا روور و یووا حا وول ا جوورای فقا یووت فره) گو ه سووت)د .ا یوون دارای هووای فره) گو
م توان)د یا به ورت تملک مادی دیده شوند که ف ط نیازم)د سوورمایه اقت رووادی ا سووت
(ازجمله ارید کتا و یا داشتن تابلو ...ان اما تقلق نمادین این اشیاء (فهم محتوای یک
کتا فلسفه و یا رمزگشای یک تابلو یا تمج یوود از یووک مو سووی

و...ا نیازم )وود و جووود

سرمایه فره)گ درون شده است (شامپاینن 31:1393ا.
1 . Moore
2 . Objectified
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در مرحله سوم درنهایت سوورمایه فره) گو بووه شو ل نهادی )ووه شووده 1تج لو م یا بوود.
به ورت )وانهای تحریل ن گواه نا مووههای واق قو

کووه بووه وواحب اووودن ارز شو

قراردادی و رابت در ک)ار ح وق تضمین شده تو سووط دو ووت ا لووا م ک) )وود ( شووامپاینن
 31:1393ا .این نوع سرمایه درواقع ی)یت بخشیدن به سرمایه فره)گ از طریق مدار
دانشگاه و تحریل است که اارج از دارای هووای مووادی و ی )و فره) گو ن سوورمایه
تجسد یافته و بیو وژی

واققیت پیدا م ک)د .این کار از طریق کسب )اوین تحریل

ورت م گیرد که به ورت قانون و نهادی تییید شده است .این موودار
احبانش دارای ا تبار است .یک مدر
این نوع مدار

م سووت ل از

ی) و رسم است .م توان افراد را ازن ظوور

باهم م ایسه کرد .حت م توان نرخ تبدیل این نوع سرمایه فره)گ به

سرمایه اقترادی را برحسب ارزش پو برآورد کرد .استراتژی تاییر و تبدیل این نوووع
سرمایه فره)گ به سرمایههای اقترادی وابسته به میزان کم یووا
ملا قه این نوع سرمایه فره) گو م توووان هوور نوووع موودر

بووودن آن ا سووت .بوورای

تح روویل ن ف )و ن حر فووهاین

فره)گ و ه)ری را بررس کرد که از مراکز و انجمنهای رسم نهادی شده ااذ شده
است ( ا ح امیری و سپهرنیان 62:1394ا.
درمجموعن با احراز مدار

تحریل ن فالن گواهی)ا مووه ووالحیت فره) گو

کووه بووه

حا فره)گ به احبش ارزش متقارفن دائم و قانونا ضمانت شده ا لووا م ک )وودن
این کیمیاگری اجتما

یک نوع سرمایه فره)گ به بار م آورد که در قباه حاملش و

حت در قباه سرمایه فره)گ ای که در بر هووه اا و از ز مووان موالً در اات یووار دارد از
است اله نسب براوردار م شود .این کیمیاگری اجت مووا

بووا ک مووک جووادوی جم قو

درواقع سرمایه فره)گ را نهادی)ه م ک)د (تاجبخشن 146:1389ا.
1 . Institutionalized
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سرمایه اجتما  :بوردیو با بسط کاربردهای مف هوووم سوورمایهن ورای زمی )ووه فره) گو
آنن مفهوم سرمایه اجتما

را ملرح نمود که به مق)ای کلیه م)ابق است که مربوط بووه

تملک شب ه دیر پووای از روا بووط ا سووت ( شووامپاینن 30:1393ا .سوورمایه اجت مووا
مجمو های از روابط اجتما

اسا سواً

است که فرد یا گروه در ااتیار داردن داشتن ا یوون نوووع

سرمایه به مق)ای بر قووراری و ح فووظ روا بووطن یووا بووه مق )ووای اجت مووا

بووودن ا سووتن مان )وود

د وتهای مت ابلن گذراندن اوقات فراغت بووا دی گووران و ( ...بووون وی تووزن 68:1391ا .بووه
یده بوردیون سرمایه اجتما ن سوورمایهای از روا بووط اجت مووا

ا سووت کووه در ووورت

نیازن حمایتهای سودم)دی فراهم م ک )وود و ا گوور فوورد بخوا هوود در موققیت هووای م هووم
اجتما ن مراجقین را جذ ک)دن کامالً ضروری بوووده و مم وون ا سووت کووه به ووورت
پوه رای ارائه شود (بوردیون 503 : 1977ا.

نو

بوردیو از سرمایه اجتما

به )وان دارای های اجتما

یاد م ک)د و مقت وود ا سووت

این موضوع بستگ به این دارد که این افراد تا ده اندازهای قادر به بسی کردن سرمایه
یک گروه م باش)د ( اووانوادهن دو سووتانن هم ال سو ها و( ...فی لوود1ن 33:1392ا .سوورمایه
اجتما

ازنظر وین بر تقهدات و ارتباطات اجت مووا

مبت )و ا سووتن وی مقت وود ا سووتن

ضویت در یووک گووروه بوورای هوور یوک از ا ضووایش از طر یووق حما یووت یووک سوورمایه
جمق ن الحیت فراهم م ک )وود کووه آن هووا را م سووتحق ا ت بووار بووه م قووان مخت لووف کل مووه
م ک)د (توسل و موسوین 8:1384ا.
م)ظور بوردیو از سرمایه اجتما ن م)افع و م)ابق است که افراد بهوا سووله ضووویت
در شووب هها بهد سووت م آور نوود .وی ب سووتر ت شو یلده)ده سوورمایه اجت مووا

را م حوویط
1 . Field
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فره)گ و اجتما

در یک جامقه م داند و ا فووراد را به ووورت ان فوورادی موودنظر قوورار

نم دهدن بل ه در این رابله بیشتر به فضای ف ری و ادراک بووین ا فووراد و شوورایل

کووه

ایشان را به هم نزدیک م ک)د توجه دارد (کلدین 186-187: 1384ا.
بوردیو بر این باور است کووه سوورمایه اجت مووا ن مجمو ووهای از تماس هووان راب لووههان
آش)ای هان دوست هان دینها (ملا بات یووا د یووون ن مووادینا ه سووت)د کووه بووه ک) شووگرن وزن
اجتما

کم یا بیش س)گینن قدرت ک)ش واک)ش کم یا بیش زیاد برحسب کیفیت و

کمیت شب ههای ارتباط ن پیوندهای که وی را به افراد دیگر و ل م ک)د م بخ شوود.
وضقیت این افراد ازنظر سرمایهن به ورتهای مختلف آنن شباهت کامل یا نزدیک بووا
وضقیت ک)شگر دارد (شویره و هم اران1ن 98:1385ا.
به ا ت اد بوردیون سرمایه اجتما

جمع م)ابع واقق یا بووا وهای ا سووت کووه حا وول

روابط کمابیش نهادی)ه شده آش)ای و ش)اات مت ابل در شب های است که هوور یووک از
ا ضای اود را از پشتیبان سرمایه جمق براوردار م سازد و آ نووان را م سووتحق ا ت بووار
م نماید .م)فقتهای حا ل از ضویت در یک گروه و شب ه اجتما ن همبستگ را
بهوجود م آورد که حروه م)فقتها را مم وون م ک )وود ( توواجبخشن 147:1389ا .وی
به این ن ته توجه م ک)د که ایجاد و ارربخش سرمایه اجتما
گروههای اجتما

وابسته بووه ضووویت در

ا سووت کووه ا ضووای آن مرز هووای گووروه را از طر یووق مباد ووه ا شوویاء و

نمادها ب)یان نهادهاند .فرد بووا ضووویت در گووروه در ما یووت شووب ه بووادوام از روا بووط
نهادی)ه شده بین افرادی کووه م )ووابع بووا وه و بووا فقل را دار نوودن شووریک م شووود (واه و
هم اران2ن 2008:300ا .به یده بوردیون سرمایه اجت مووا

بووه )وان شووب ه ارتبا طوواتن
1 . Chauvire & et al
2 . Wall & et al
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نیستن بل ه دیزی است که بهطور مووداوم بوورای بووه د سووت

دادههای طبیق یا اجتما

آوردن آن باید کارکرد (بوردیون 249:1986ا.
سوورمایه اجت مووا
اجتما

بوورای بورد یووون موققیت هووا و روا بووط در گروه هووا و شووب ههای

است که دسترس به فر تهان اطال اتن م)ابع مادی و موقق یووت اجت مووا

را

برای افراد افزایش م دهد .ایجاد موققیتها و برقراری روابط ووحی و طوورق اا و
که افراد در ک)شهای مت ابل بهکار م گیرندن همگ تجل
دسترس به سرمایه اجتما

سوورمایه اجت مووا

ا سووت و

برای بیشتر مردم به میزانهای بیشتر سایر سوورمایهها ارت بوواط

دارد که آنها را در کسب آگاه و روابط م شووتر

بی شووتر ک مووک م ک )وود (غ فووارین

78-79:1390ا.
بهطورکل ن در مفهوم وسازی بورد یووو سوورمایه اجت مووا

شووامل روا بووط اجت مووا ای

استن که یک فرد م تواند برای دسترس به م)ابع کسان که با آن هووا در ارت بوواط ا سووتن
استفاده ک)د .او مقت د ا سووت کووه شووب ه تماس هووای اجت مووا ن بووه اووودی اووود ای جوواد
نم شودن بل ه همان)د سرمایه انسان

یووا فیزی و ن مح روووه ا سووتراتژیهای کوواربردی و

برنامهریزیشده سرمایهگذاری است .تو ید و بازتو یوود سوورمایه اجت مووا

نیازم )وود یووک

تالش یا سرمایهگذاری دائم در زمی)ه جامقهپذیری 1است (سقادت ن21:1389ا.
سرمایه نمادین :سرمایه نمادینن اساس انسان دارد وابسته به انسان و قوای شوو)اات
او است .این سرمایه ماهیت اجتما
نا وووا

دارد و ب)ا بر باور هووای مووردمن فووارغ از وووا

یووا

بووودن آنن سوورمایه به شوومار م آ یوود (و ن 152:2012ا .ا فووراد دارای سوورمایه

نمادینن مت)اسب با و ضووقیت م یوودان

کووه در آن وا قووع شوودهاند از موققیت هووای اا و
1 . Sociability
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براوردار م شوند (گرنفلن 185:1393ا .ا یوون نوووع سوورمایه بووا مجمو ووهای از م)ا سووک
(مان)د بردسب و تشریفاتا ملاب ت دارد و با افتخار و بازش)اس مرتبط ا سووت .سوورمایه
نمادین ت)ها ا تبار و اقتداری است که برای یک ک)شگر اجتما ن بووه ر سوومیت شوو)ااته
شدن و براورداری از سه نوع سرمایه دیگر را ام انپذیر م ک)د .د)ین ام ووان در
این را میسر م سازد که جلوه هووای گو نوواگون رمز گووان افت خووار و قوا وود رف تووار م)ا سووب
رفاً از ت اضاهای ک)تره اجتما

ناش نم شوندن بل ه توسط امتیازات اجتما

کووه

پیامدهای ی) دارندن برسااته شدهاند (بون ویتزن 68:1391ا .سوورمایه ن مووادین بهو سوویله
شرف و حیثیت نمایان م شود و نوع متفاوت از سوورمایه ا سووت کووه ا فووراد از طر یووق آن
مشرو یت بهدست م آورند (فاین1ن 42:2011ا.
بوردیو سخ)وری را نیز نو

سرمایه نمادین م داندن وی نشان م دهد کووه دگو نووه

بازی با کلمات و سخ)وری و استفاده از زبان به ابزار قدرت بده شده ا سووت و موقق یووت
احب سخن را با م برد .او مقت د است که دلور آن کس که کلیدها را در د سووت
نوودارد و ب هوورهای از سوورمایه ن مووادین نوودارد از ح ضووور جمق یووت م هرا سوودن واژه هووا در
دهانش به هم م ریزندن هجهاش او را از سایرین مت مووایز م ک )وود و ه مووه این هووا با ووث
م شود در میدان بازنده شود و از سایرین پایینتر قرار گیرد .این سوورمایه روا بووط مبت )و
بر م)افع ب)یادین را که با آنها مرتبط است با مشرو یت دادن به آنها پ)هان م ک )وود .بووه
این طریقن سرمایه نمادین ش ل از قدرت است که نه بووه )وان قوودرتن بل ووه بووه )وان
ت اضاهای مشروع برای رسمیت ش)ااته شدنن اح توورامن اطال ووات یووا اوودمات دی گوران
مشاهده م شود .سرمایه نمادین ش ل است که هر نوع سرمایه به اود م گیرد کووه از
1 . Fine
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شوودن ت سوویمب)دیها و

تضادهای است که در سااتار توزیع آن نوع سرمایه وارد شده است .اگر بروز مهارت
در جای سبب شود که از جانب دیگران به ورت نا فهم شووودن آن گوواه ا یوون م هووارت
دارای نو

قدرت و ا تبار م شود و سرمایه نمادین اوا نووده م شووود (بورد یووون 1393

154 :ا.
سرمایه نمادین حا ل بازش)اس مشرو یت موضع کس است کووه آن را در اات یووار
داردن پس تسلط آن فرد بر دیگران بهد یل همین ما یت محرز م گرددن ذا ا یوون نوووع
سرمایهن به نگاه دیگران بستگ دارد .سرمایه نمادین را م توان به مق)ای قوودرت ت سوولط
غا بن به شرط قبوه م بوهن در یک واققیت انسان شوو)اات پ یوودا کوورد .شووخص م سوولط
قدرت اود را از بازش)اس ب دون و درای ک سو م گ یوورد کووه ت سوولط وی را بووهطور
مشروع پذیرفته باشد؛ ب)ابراین تسلط به طریق او ن به رسمیت ش)ااتن سوورمایه ن مووادین
از جانب شخص زیر سوولله اوا هوود بووود .سوورمایه ن مووادین بووه ا شو ا از ت سوولط م یوودان
م دهد که وابستگ ایجاد ک)دن وابستگ به کسان که سرمایه اجازه تسلط به آن هووا را
داده استن درواقع این سرمایه جز در احترام و بازش)ا سو و بوواور و ا ت بووار و ا ت موواد بووه
دیگران وجود اارج پیدا نم ک)د و تا زمان که باور دیگران بهوجود آن را به همراه
نداشته باشدن نخواهد توانست دوام یابد ( ا ح امیری و سپهرنیان 59:1394ا .به یده
بوردیو سرمایه نمادین دارای ویژگ های به این قرار است :این سوورمایه را نم توووان از
شخص دارنده آن جدا نمود؛ این سرمایه ت)ها م تواند بووا گذ شووت ز مووان حا وول شووود؛
ط روندی نظامم)د از تل ین حا ل شده است؛ مقرف ادتواره و رابط بووین ا موول و
میدان است؛ برای ک)شگر اجت مووا
105ا.

تووا میزا نو ارزش ای جوواد م ک )وود (بورد یووون :2006
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بهطورکل ن سرمایه نمادین ا تباری است که دیگران بهواسله بووه ر سوومیت شوو)ااتن
یک داشته ارزشم)د در فردن برایش قائل م شوند .این بیش از هر دیز یق )و ام ووان بووه
رسمیت ش)ااته شدنن مهم دانسته شدنن رؤیت پووذیر بووودن و سوورانجام پذیرف تووه شوودن
توسط دیگران .سرمایه نمادین داشتن یق) دیده شدنن یق) داشتههای ممیزه اود را تا
سر حد ام ان مثبت ش)اساندن .اگر در یک میدان ااصن یک ک)شگر مو فووق ب شووود بووه
دیگران ترویر مت ا دک))دهای از سرمایهای که مد

در ااتیار داشتن آن ا سووت ارا ئووه

دهدن م تواند از این داشتههان به م)افع ی) دست یابد .انباشتن سرمایه ن مووادین مو جووب
م شود که دیگران به شایستگ های آنها باور پیدا ک))دن ازاینرون آن هووا فوورد اووود را
بوور م سووازند و ا یوون فووره تووا ه) گووام و جووود دارد کووه فرود سووت دا شووتههای اوواص و
ارزشم)دی برای فرا دست قائل باشد .درواقعن قدرت فرهم)دانه به افرادی داده م شووود
که فر

م شود دارای ویژگ های مقی) هست)د و به آنها نووو

درا شووش اجت مووا

م)حرر به فردی م دهد .این قدرت بر واگذاری قدرت فرودست بوور فراد سووت ا سووتوار
استن ازاینرو فرادست ت)ها قدرت را بر فرودست ا ماه م ک)د که فرود سووت بووه وی
داده است (بون ویتزن 119-120:1391ا.
هیستریسیس (ناسازیا :به یده بوردیون در شرایل که سااتار میدان بهکل تای یوور
م ک)د و دیزی جدید ظهور پ یوودا م ک )وودن موققیت هووای جد یوودی در م یوودان بووهوجود
م آی)دن ادتواره در پاسخ به این موققیتهای جد یوود تای یوور م ک )وودن ا مووا جووای

کووه

موققیتهای میدان یک فرد ه)وز در حاه ش لگیری ه سووت)دن ا یوون تای یوور د )وودان قا بوول
پیشبی) نیست .در این حا ت وقت که تاییرات مشخص و تقیین یافته نی سووت)دن نا سووازی
بهوجود م آید .ناسازی بارت است از گسست میان ادتواره و م یوودان و پیا موودهای

تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایهای در بروز رفتارهای مخاطرهآمیز

171 

آن در طوه زمان (گرنفلن 206:1393ا .ناسازی نوواظر بوور گس سووت و شو اف در راب لووه
مت ابل ادتواره و سااتار میدان است که دیگر با هم ت )وواظر و ت لووابق ندار نوود .بورد یووو
مقت د است د)انچه پیامد ارر ناسازی در م) لووق ت وووین ووادتواره ن فوووذ ک )وودن ا موواهن
م)جر به ضمانتهای مت)افری اواه)د شدن زیرا محیل

کووه آن هووا دروا قووع بووا آن موا جووه

م شوند با محیل که بهگونهای ی) با آن ت)اسب یافتهاند تفاوت زیادی دارد .درواقع
در ناسازی ک)شگران مخترات سرمایه مورد نیاز برای موققیتهای تقریف شده جد یوود
در میدان را در ااتیار ندارند و مم ن است از دستیاب به موققیتهای برتر اقت رووادی
و فره)گ میدان محروم م مان)د .تاییرات میدان وضقیت آنها را بدتر م ک)د و با ث
م شود بیشتر درون م)جال ف ر و فالکت ده به حا اقترادی و ده ازن ظوور فره) گو
و اجتما

فرو روند (بوردیون 67:1999ا.

به یده بوردیون فرای)د اجتما

شدن کووه اب توودا در اووانواده آ غوواز م شووود می واً

ش لده)ده ک)شهای ما استن یق) اگرده ادتواره با این زمی)ه ش ل م گ یوورد ا مووا
این روند آهسته و نااودآگاه است و بهتدری تمایالت ما همراه با ت حووو ت
جهانهای اجتما

کووه در

مووا روی م د هوود د دووار تای یوور م شووود؛ ب )ووابراین شووخص م توا نوود

وضقیت جدید پیدا ک)د که در آن سر ت یا جهت تای یوور م یوودان مت فوواوت از سوور ت و
جهت تاییر ادتواره ا ضای آن م یوودان با شوودن یق )و ک)ش هووای ک) شووگران اجت مووا
مم ن است ددار تحریف زمان شوند و در این حا ت سرسختانهن م اوم یا نادرست به
نظر آی)د (بوردیو پاسرون1ن 78:1990ا.
ازنظر بوردیون درنتیجه ارر ناسازی که ضرورتاً م)لق شو لگیری ووادتواره ن یووز از
1 . Bourdieu & Passeron
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آن تیریر م پذیردن افراد همیشه مجبور بهنو

سازگاری اواه)د بودن اما ا گوور محی لو

که آنها واققاً با آن مواجه هست)دن تفاوت زیادی بووا آن چووه بووه حا
یافتهاندن داشته باشدن در جهت

ی )و بووا آن انل بوواق

ووس موول کوورده واک)ش هووای م) فو ن شووان م ده )وود

(بوردیو پاسرونن 78:1990ا .در این م یووان ووده قلی لو از ک) شووگران از تای یوورات م یوودان
م)تفع م شوند .سااتارها تاییر م یاب)دن اما تمایالت و ادتواره به سوور ت
تاییر م ک)دن و

کووه م یوودان

نخواند شد.

درواقعن مشخره ا ل ناسازین دم توازن میان ادتواره و میدان و تیار ز مووان
مر بوووط بووه آن ا سووت و ای) ووه دگو نووه ووادتواره بووا م یوودان انل بواق م یا بوود و دگو نووه
واک)شهای مختلف ک)شگران و نهادهان به جابهجای و گسست ادتواره در تاییرات
م یوودان م) جوور م شووود .در نا سووازی ووادتواره گوورایش دارد کووه اووودش را در برا بوور
بحرانها و تردیدها حفظ ک)د .ادتواره فضای اجتما

را برای اووود ا لووق م ک )وود

که تا اندازهای با آن سازگار ا سووت .دن یووای بار بووات و م)ا سووب از و ضووقیتها کووه سووبب
ت ویت حا ت ادتواره م شود .اگر حا تهای ادت در طوووه ز مووان بار بووات بمان )وود
این به آن مق)ا است که آنها هدایتک))ده مل حت در موققیت ه سووت)د کووه دی گوور بووا
سااتارهای محیط در حاه تاییر سازگار نباش)د (کسلرن 270:1394ا .نا سووازی ز مووان از
بین م رود که ک) شووگران م یوودان ظرف یووت ام ا نووات جد یوود را درم یاب )وودن مهارت هووای
جدید را م آموزند و جای اود را در میدان بازتقریف م ک))د (گرنفلن 223:1393ا.
ه)گام که میان شرایط تو ید ادتواره و شوورایل
ناسازگاری بهوجود آیدن تاییر اجت مووا
وضقیت اجتما

مفرو

کووه با یوود در آن هووا موول ک )وود

رخ م د هوود .دروا قووع ووادتواره مووا در یووک

برسااته شده است .تا زمان که شرایط ی)

ووورتب)دی
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ادتواره تداوم یابدن ادتواره هم د)ان با این شرایط هماه)گ باق م ما نوود و ا یوون
ام ان را به امل م دهد که کردارهای اود را مت)اسب با وضقیتهای متفاوت که در
میدانهای مقموه مل با آنها روبهرو م شودن م)لبق ک)د؛ اما اگر شرایط ی) تای یوور
ک)دن ن یووروی سو ون ووادتواره مووانع از تای یوور آن در را سووتای شوورایط ی )و م شووودن
ازاینرو وضقیت تداوم تیایری پدید م آیدن یق) وضقیت
ایستادن لت هم د)ان تداوم م یا بوود؛ ب )ووابراینن نووو

کووه در آن مق لوووه پووس از

ا اووتالف فوواز م یووان ووادتواره

قدیم و شرایط جدید بهوجود م آید و این ااتالف فاز به رفتارهای کووم سووازگار یووا
ناسازگار ک)شگران م)جر م شود .ک)شگر رفتار ناه)جارن الاهای فوواحش و ا شووتباهات
فردی م ک)دن دیزهای نابه جا م گوید یا کارهای نام)ا سووب م ک )وودن یق )و د سووت بووه
ا ما م زند که با م ان که قبالً در نظام موققیتها اشااه کرده بووود و ووادتواره-
اش بر اساس آن برسااته شده بود ملاب ت داردن اما این ادتواره دیگر با م ان

کووه

او در حاه حاضر در یک نظام جدید یا تاییر یافته ا شوااه کوورده ا سووت ملاب ووت نوودارد
(بون ویتزن 104:1391ا.
اشونت نمادین :این نوع اشونتن ش ل مالیم از اشونت است که بووا همد سووت
اود امل اجتما

و کسان که آن را بر او ا موواه مو ک) )وودن بووه و قوووع مو پیو نوودد و

هیچکدام نسبت به آن آگاه ندارند .این اشونت تحمیلک))ده اطا ت است و
)وان اطا ت در

نم شودن دراکه به حا اجتما

درو نو

بووه-

شووده و هوویچ ا ترا ضو

هم در پ ندارد .اشونت نمادین به طووور غیرم سووت یم و موودتاً از طر یووق سووازوکارهای
فره)گ به کار گرفته م شود و با اش اه مست یمتر نظارت اجتما

م اووایرت دارد .بووه

یده بوردیون کسان که بر سر قدرت هست)دن زبانن مقان و نظام نمادینشان بوور سووایر
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افراد جامقه تحمیل م شووود .ا یوون نوووع ا شووونت بووا پ) هووان کووردن مل رد هووای واق قو
سللهگران از دشم مردم و نیز بووا وا دا شووتن ا فووراد ت حووت سوولله بووه پووذیرش م شوورو یت
شرایط ااص سللهن جایگاه این افراد را در رأس قوودرت تح وویم مو بخ شوود .دروا قووعن
بوردیو در پ رهاسازی مردم از این اشونت و بهطورکل از سوولله طب ووات و سیا سو
است (ریتزرن 597:1390ا.
نظریه ک)ش :در تبیین مسهله ک)شن همواره دو س)ت ی)یتگرای و ذه) یووتگرای
در جامقهش)ا سو در م ا بوول هووم قوورار گرفتها نوودن و و بورد یووو کو شوویده تووا ورای ا یوون
دوگانهگرای حرکت ک)د (جمشیدیها و پرستشن 15:1386ا .سووااتارگرای
نمای )ووده جامقهش)ا سو

1

بووه مثا بووه

ین گوورا 2در تب یووین کوو)ش موودتاً بووه سووااتارهای پ) هووان روی

م آورد .سااتارهای که از دسترس آدمیان دورند و انسانها هیچگونه دال و تررف
در آنها ندارند .روشش)اس مردم نیز بهم)ز ه نمای)ده جامقهش)اس ذهنگرا 3در تب یووین
کوو)ش وورفاً بووه و جووه مق) سووازی ان سووان تیک یوود م ک )وود و ن ظووم اجت مووا

را حا وول

مفروضات م داند که ه)وز مورد تش یک واقع نشده است .رقابت این دو س)ت مت ابل
زمی )ووه را بوورای روی وورد سوووم فووراهم مو آوردن روی ووردی کووه اد ووای فوورا روی از
دوگانهگرای  4را داردن هسته ا ل این برنا مووه پژوه شو در مف هوووم راب لووه نهف تووه ا سووت
(پرستشن 49:1393ا .بوردیو برای تبیین ک)شن از مفهوم کلیدی رابله استفاده م ک)دن
به این مق) که واققیت اجتما
سااتار اجتما

را نه نتیجه مست یم رفتار فردی و نووه حا وول تقین هووای

م دانستن بل ه آن را در رابله دیا تی

ی) یووت و ذه) یووت تقر یووف
1 . Structuralism
2 . Objectivist
3 . Subjectivist
4 . Dualism
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م ک)د (جمشیدیها و پرستشن 2:1386ا .بوردیو مقت د است که ج سووتوجوی سوواات
در جهان ی) موجب م گردد تا ادرا ن تابع فضای اجتما
نیز محروه تاریخ و سازنده ا ماه فردی و جم قو تل و

قل مووداد گووردد و ذ هوون

گوورددن درنتی جووه وین کوو)ش

رابله ین و ذهن قلمداد م ک)د (محمدی ا لن119:1387ا.
وی در نظریه مل اود م کوشد تووا بوور ا سوواس مف هوووم ووادتواره و تقا موول آن بووا
میدانن ا وه حاکم بر رفتار انسان را مشخص سازد .بوردیو ادتواره و م یوودان را دو
شیوه هست ج)به اجتما

م داند و مقت وود ا سووتن م یوودان تواریخ ج سووم و د یووز شووده و

ی)یت یافته در اشیاء به ورت نهادها است و ادتواره تجسم یافته و ش ل گرف تووه در
قا ب نظام مستمر از حا تهای قابل انت اه است (کسلرن 268:1394ا.
ازنظر بودیون مل نتیجه رابله بین ادتواره و میدان ا سووت و قا بوول ت ل یوول بووه هوویچ
یک از آنها نیست .درواقعن مل تووابع ویژگ هووای ک) شووگر در تقا موول بووا ن یووروی یووک
میدان ااص است (جمشیدیها و پرستشن 15:1386ا .بوردیو با ادتواره بر آن ا سووت
که نه ت)ها تحلیل جامع از رابله سااتار و املیت ارائه نما یوودن بل ووه ا یوون دو را بووه هووم
مرتبط سازد .مفهوم ادتواره اود رابلهم)د است واک)ش قا بوول ت ل یوول بووه ووادتواره
نیستن بل ه پدیدهای ا سووت کووه از روا بووط بووین ادتواره هووای ک) شووگران اجت مووا
میدانهای اجتما

و

زمی)های آنان بهوجود م آ یوود (بورد یووو واکوا نووت1ن 1992:96ا .در

ح ی ت نظریه مل بوردیو بر اساس مفهوم ادتواره و تقامل آن با مفهوم میدان سق
در ارائه ا وه مو د رفتار انسان دارد (گریللرن 187:2011ا.
ادتواره هم با وضقیت بودن سااته شده و هم مو د ک)شهان باورهان ت مووایالت و
1 . Bourdieu & Wacquant

 176

جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان99

احساسات در تلابق با سااتار حاکم بوور اووود ا سووت .بورد یووو مقت وود ا سووت ووادتواره
بهت)های

مل نم ک)د .به نظر وین ما آدمهای ماشی) از پیش برنامهریزی شووده نی سووتیم

که بتوانیم پیامدهای رفتاری اود را پیشبی) نماییمن بل ه ک)شهای ما محروه دیزی
هست)د که او آن رابلهای نااودآگاه بین ادتواره و میدان م نامد .بوردیو این راب لووه
را با استفاده از مقاد ه زیر د)ین اال ه م ک)د:
ک)ش= میدان ( +سرمایه  ادتوارها
مقاد ه فوق را به این ورت م توان توضی داد :ک)ش نتیجه راب لووه بووین ت مووایالت
شخص ( ادتوارها و جایگاه او در میدان (سرمایها است بهگونهای که ام ان بروز آن
در شرایل ااص فراهم م گردد .در این مقاد ه درواقعن سه ابزار تف وور بورد یووو یق )و
ادتوارهن میدان و سرمایه در ارتباط با ی دیگرند .بدین ترتیب ک)ش هووا وورفاً نتی جووه
ادتواره فرد نبودهن بل ه نتیجه رابله بین ادتواره شخص با وضقیت فقل او هست)د
(بوردیو واکوانتن 50:1989ا.
از دید بوردیون مفاهیم میدانن سرمایه و ووادتواره رأس هووای همب سووته و هم سووااته
یک مثلثاندن بهنحویکه هیچ یک از آنها م وودم بوور دی گوورین بر توور از آن هووا یووا ا موول
پیدایش دیگری نیست .هر سه برای در

جهان اجتما

و تبیین کوو)ش زم و م لووزوم

ی دیگر بوده و حا ت درهمپیچیده دارند (گرنفلن 129 :1393ا .درواقعن ازنظر بوردیو
سرمایهن ووادتواره و م یوودان بووا ی وودیگر تقا موول دا شووته و از درون ا یوون تقا موولن کوو)ش
اجتما

پدید م آید .به بارت ن ک)شهای فرد محروه تقامل ادتواره و سرمایه او

در یک میدان ااص است (مده شماره1 :ا.
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مدل  :1رابطه بین میدان ،سرمایه و عادتواره

بوردیو مقت د است که ک)ش ( مل رد1ان ووادتواره و ج هووان اجت مووا

را بووه هووم

پیوند م دهدن به این ورت که ادتواره تو سووط مل وورد سووااته م شووود و ج هووان
اجتما

درنتیجه آن آفریده م شود و درحا که مل رد گرایش به شو ل بخ شوویدن

به ادتواره داردن ادتواره نیز بر آن است تا مل رد را ایجاد ک )وود .بووه بوواور وی از
سوی سااتارهای ی) که در اارج از ذهن ک)شگر جووای دار نوود مب )ووای ووورتهای
ذه) که در اذهان ک)شگرند را تش یل م ده)د و ا زامهای سااتاری بر کوو)ش مت ا بوول
را تقیین م ک))د و از سوی دیگر این ورتهای ذه) ا نوود کووه در تالش هووای روزا نووه
فردی و جمق به تاییر یا حفظ سااتارها م پردازند (بوردیون 1977ا ف72 :ا.
در این راستان ااتالف نظر دشمگیری در رابله با میزان املیت ک)شگر فردین بین
تهوری بوردیو گیدنز وجود دارد .امل بورد یوووی و ت حووت سوولله سووااتمان ذه )و ن از
امل گیدنزی بهمراتب ماشی) تر است .دروا قووعن سووااتمان ذه )و ن سرد شوومهای بوورای
راهبردها است بدون آن ه محروه یک نوع نیت راهبردی ا یل باشد .سااتمان ذه)
نه کامالً فا النه و نه کامالً مفقو نه ا سووتن بل ووه )ا ووری از هوور دو را در اووود دارد.
ب گمان این مفهومن ایده ک)شگری براوردار از قدرت آزادانه و امدانه بوورای سووااتن
را رد م ک)د .گرده امالن گیدنزی نیز مم ن ا سووت ن یووتم )وودی و اراده آزاد ندا شووته
1 . Practice
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باش)دن اما نسبت به امالن بوردیوی قدرت ارادی بیشتری دار نوود .درحا
مووورد ن ظوور بورد یووو بووه ن ظوور مو ر سوود ت حووت سوولله سووااتمان ذه )و

کووه ووامالن
یووا سووااتارهای

سااتاربخش درون شان باش)دن امالن مورد نظر گیدنر مرت بان به ک)ش ه سووت)د .آن هووا
اقل گزی)هها و احتما ت را برای ک)ش در ااتیار دارند که م توانست)د بووهجای آن چووه
انجام م ده)د انتخا شوند .امالن گ یوودنزی از قوودرت براوردار نوود و مو توان )وود در
جهانشان ایجاد تفاوت ک))د .از همه مهمتر ای) ه آنها سووااتارها را مو سووازند و کووامالً
اسیر سااتار نیست)د .و در تهوری بوردیون سااتمان ذه) که گاها به ن ظوور م ر سوود از
وجود امل فا له گرفته استن در ارتباط دیا تی

با جهان بیرون قرار دارد (ریتزرن

614:1390ا.
بهطورکل ن بوردیو در نظریه ک)شن با ت یه بر م)لق مل و م)لق رابلهاین م یوودان
را جایگزین سااتار و ادتواره را جایگزین فرد م ک)د و با این طریق سووق م ک )وود
از دوگانهگرای س)ت

املیت -سااتار بگذرد .بوردیو این گذار را بهواسله دو مف هوووم

ادتواره و میدان انجام م دهد و برای آنها وجود مست ل قائل نی سووتن ز ویرا مقت وود
است این مفاهیم ناظر بر واققیت مت ابل نی سووت)دن بل ووه باز تووا دو ب قوود از یووک واقق یووت
اجتما

واحد به شمار م آی)د (اسوارتزن 96:2004ا.

سخن آار ای) ه ک)شن در نظریه بودیون بووا تو جووه بووه ووادتواره و نوووع سوورمایه و
م یوودان تب یووین اوا هوود شوود .در اندی شووه بورد یووون م یوودان مجمو ووهای از قوا وود و
موققیتهاست که در اارج از فوورد ت رووور م شووود .در م ا بوولن ووادتواره درون فوورد
است و گویای وجه فردگرای اندیشه بورد یووو ا سووت .ازن ظوور بورد یووون ووادتواره یق )و
درون کردن مجمو ه قوا د اجتما

که فرد از بدو تو دش ربت م شود .این درو نو
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کووردن بووه شو ل نااودآ گوواه ف ووط از طر یووق م شووارکت فوورد در ز نوودگ اجت مووا

رخ

م دهد .ادتواره را میدان یا میدانهای که فوورد در آن هووا ر شوود م ک )وود سووااتارم)د
م ک))د و همین ادتواره است که به فرد ام ان مدااله در م یوودان را م د هوود .ازن ظوور
وین ش لگیری ادتواره بر مب)ای باور بر این ا ل استوار ا سووت کووه بووازی بووه بووازی
کردنش م ارزد .بودیو مقت د است که واققیت اجتما

دوبار و در دو جا وجود دارد.

در ا شوویاء و در ماز هووا .در ا شوویاء یق )و در ب یوورون کووه در اندی شووه بورد یووو م یوودان نام یووده
م شود و در مازها یق) در درون فرد کووه بورد یووو آن را ووادتواره م نا موود .با یوود در
نظر داشت که ازنظر بوردیون وجود میدان و ادتواره زم و ملزوم ی دیگر نوود و ا یوون
بهطور دقیق همان م)لق رابلهای ا سووت کووه بورد یووو آن را پا یووه نظر یووه کوو)ش قوورار داده
است .رابله میدان و ادتواره د)ین است :فرد با قرار گرفتن در موووققیت م شووخص از
میدان ااصن قوا د و ا گوهای آن میدان را درون م ک)دن سوورمایههای آن م یوودان را
م ش)اسد و بر این ا ل پذیرفته شده ایمان م آورد که بازی کردن در این میدان برای
دستیاب به سوورمایههایش ارز شووم)د ا سووت .فوورد در م یوودان بوور مب )ووای ا یوون ا گو هووا یق )و
ادتواره وارد مل م شودن اما این مل جبرگرایانه نی سووتن از سوووی دی گوورن بووهطور
کامل آگاهانه نیز نیست یق)

مل فرد بر اساس یک تجربه زی سووته و درو نو

شووده (در

موققیت نامشخص بین اودآگاه و نااودآگاه ا بروز م ک)د.
بحث و نتیجهگیری
دستگاه نظری و هماه)گ بوردیو اگرده بهطور مست یم به تب یووین رفتار هووای پرا لوور
نپردااته استن اما م توان برای تحلیل غیرمست یم رفتار پرالرن دستگاه نظری بورد یووو
را مورد استفاده قرار دادن دراکه بوردیو راب لووه د یووا تی

بووین م یوودان و ووادتواره و
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کوو)ش را موردتو جووه قوورار م د هوود .وی مقت وود ا سووت م یوودانها بووه )وان یووک واقق یووت
تاریخ اگر دووه سوواات یاف تووه ه سووت)دن در ین حوواه سوواات ده )ووده ن یووز م با شوو)د و در
ت وین ادتوارههای مشتر

و متمایز افراد م رر نوود .ا فووراد بووا ح ضووور در م یوودانهای

مشابه و دسترس به سرمایههای هم گووون بووه ادتواره هووای شووبیه هووم م ر سوو)د و ا یوون
ادتوارهها در ش لگیری ک)شها م ررند که نهایتاً همین ک)ش هووا و ادتواره هووای
ساات یافته به تو ید و بازتو ید مجدد میدان م)جر م شوند.
اگر از زاویه دید بوردیوی به رفتارهای مخاطرهآمیز ب پووردازیمن ا یوون رفتار هووا ه مووان
ک)شها هست)د که در رابله د یووا تی

بووا ادتواره هووا و م یوودانها بووهوجود آمدها نوود.

ادتوارهها ی پرا لوور در جر یووان راب لووه د یووا تی

فوورد در م یوودان و م)از ووه بوور سوور

سرمایهها بهوجود م آی)د که نهایتاً ت بوودیل بووه رف تووار پرا لوور م شوووند .ا فوورادی کووه در
م)از ات میدان سرمایههای م)اسب را در ااتیار ندارندن به حا شوویه ک شووانده م شوووند و
همین به حاشیه کشیده شدن سرم)شی ادتوارههای نابه)جار و رفتارهای پرالر ا سووت.
در این میانن هر ده حجم سرمایه فره) گو بووهویژه ب قوود تج سوودی آن در دا اوول م یوودان
کاهش پیدا ک)دن بووه اوواطر ا روولت پووا یش ک) )ووده و تقدیلک) )ووده سوورمایه فره) گو ن
ادتوارهها غیر فره)گ تر م شوند که همین در ادامه م) جوور بووه رفتار هووا و ک)ش هووای
غیر فره)گ و پرالر م شود کووه بوورای کل یووت ف ضووای اجت مووا
احساس پود و ته شدن افراد در فضای اجتما
سرمایههای مت)وع اجتما
سراوردگ

م خوواطرهآمیز ا سووت.

به د یل وودم ام ووان دستر سو بووه

بهوجود م آید که به سراوردگ م) جوور م شووود و ه مووین

لت بروز و ظهور رفتار هووای ا سووت کووه قا بوول د فوواع نی سووت)د .وق تو ا فووراد

سرمایه اقترادی دارند و در و وه سوورمایه فره) گو تج سوودی نوواتوان ه سووت)دن سوورمایه
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اقت رووادی اا ویت سووازندگ

اووویش را از د سووت م د هوود و ج) بووهای ویران گوور پ یوودا

م ک)د.
سرمایه ن مووادین ن یووز از موووارد مه مو ا سووت کووه م توا نوود در تحل یوول رف تووار پرا لوور
موردتوجه واقع شود .زمان که افراد سرمایه فره)گ و اقت رووادی را در اات یووار ندار نوودن
قدرت و پرستیژ زم در فضای اجتما

را ندارندن مشرو یت اجتما

پیدا نم ک) )وودن

درنتیجه حس اویشتن پ)داری و زتنفسشان ددار فرسایش م شود که همین فرای )وود
درنهایت م)جر به بووروز رفتار هووای پرا لوور م شووود درا کووه فوورد ت مووام مجرا هووای بووروز
اویش را مسدود م بی )وود .درمج موووع د سووتگاه ن ظووری بورد یووو را در تحل یوول رفتار هووای
مخاطرهآمیز م توان به ورت ش ل زیر نشان داد (مده شماره 2ا.

مدل  :2رابطه بین میدان ،عادتواره و کنش (رفتار) مخاطرهآمیز

 182

جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان99

ناسازی مفهوم مهم دیگری است کووه در د سووتگاه ن ظووری و م) سووجم بورد یووو ج هووت
تحلیل رفتارهای پرا لوور اهم یووت دارد .ز مووان
میدان اجتما

اا

کووه ا فووراد بووا ووادتواره مشخ رو وارد

م شوند که قادر نی سووت)د اووود را بووا ادتواره هووای آن م یوودان

هماه)گ شوند ددار وضقیت آنومیک م شوند که دم توان برای هماه)گ شوودن بووا
ادتوارههای آن میدانن سرآغاز ظهور رفتار هووای نامت جووانس و پرا لوور اوا هوود بووود.
ن ش ناسازی در بروز رفتار مخاطرهآمیز را نیز م توان به ورت مده زیر تر سوویم ن مووود
(مده شماره 3ا.

مدل  :3رابطه بین ناسازی و کنش (رفتار) مخاطرهآمیز
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 -بوردیون پیر ( 1393ان درسی درباره درسن ترجمه نا ر ف وه ن تهران :نشر ن .

 بون ویتزن پاتریس (1391ان درس هایی از جامعهشنا سههی پ یههر بورد یههون ترج مووه ج هووانگیرجهانگیرین حسن پورسفیرن تهران :نشر آگه.
 -پرستشن شهرام (1393ان روایت نابودی ناب :تحل یههل بورد یههویی بههود کههور در م یههدان

ادبی ایرانن تهران :انتشارات را ث.
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 تاجبخشن کیان (1389ان سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و تو سههعهن ترج مووه اف شووینااکباز و حسن پویانن تهران :نشر شیرازه.
 -توحید فامن محمدن حسی)یان امیرین مر ضوویه (1388ان فرا سههوی کههنش و سههاختار :تلف یه

کنش و ساختار در اندیشه آنتونی گیدنز ،پیر بوردیو یورگن هابر مههاسن ت هووران :ن شوور گووام
نو.
 توسل ن غالمقباسن موسوین مر ضوویه (1384ان مف هوووم سوورمایه در نظر یووات کال سوویک وجدید با تاکید بر نظریههای سرمایه اجتما ن نامه ع لههوم اجت مههاعین شووماره 26ن ووص:
.1-32
 جالئ پورن حمیدرضان محمدین جماه (1388ان نظریه متاخر جامعهشناسین تهران :ن شوورن .
 جمشیدیهان غالمرضان پرستشن شهرام (1386ان دیا تیک م)ش و میدان در نظریه موولپیر بوردیون نامه علوم اجتماعین شماره 30ن ص.32-1:
 ج) ی)زن ریچارد (1384ان هو یههت اجت مههاعین ترج مووه تووورج یووار اح موودین ت هووران :ن شوورشیرازه.
 ج) ی)زن ریچارد (1385ان پی یر بوردیون ترجمه یال جو افشان ن حسن داوشیانن ت هووران:نشر ن .
 اجستهن حسن (1394ان ارتبا طههات خ طههر :نظر یههها و مههدیریت آنن ت هووران :پژوه شووگاهفره)گن ه)ر و ارتباطات.
 -دارای زادهن ل (1393ان بررس جامقهش)اات

وامل سااتاری و سرمایهای بوور سووبک

زندگ ناسا م در بین جوانان شهر د فانن پا یههاننا مههه کارشنا سههی ار شههد جام عهههشنا سههین
دانشگاه مازندرانن دانش ده لوم انسان و اجتما .
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 دورتیهن ژان فرانسوا (1395ان علوم ان سههانی گ سههتره شههناختهان ترج مووه مرت ضو کت بو نجالها دین رفیعفرن نا ر ف وه ن تهران :نشر ن .
 ریتزرن جورج (1387ان نظر یههه جامعهشنا سههی در دوران معا صههرن ترج مووه مح سوون رال رو نتهران :انتشارات لم .
 ریتزرن جورجن ج  .گودمنن داگالس (1390ان نظریه جامعهشناسی مدرنن ترجمه الیلمیرزای و باس لف زادهن تهران :انتشارات جامقهش)اسان.
 -سقادت ن موس (1389ان بررسی رابطه بههین سههرمایه اجت مههاعی ،هم سههرآزاری و سههالمت

روانی در بین زنان متاهل شهر تبریزن پایان نامه کارش)اس ارشد پژوهش لوم اجتما ن
دانشگاه تبریزن دانش ده لوم انسان و اجتما .
 سلیمان نیان یالن لیرضان جزایرین پروانهن محمداان (1384ان ن ووش سووالمت روان درظهور رفتار هووای پرا لوور نوجوا نووانن ف صههلنامه ر فههاه اجت مههاعین سوواه پوو)جمن شووماره 19ن
ص.75-90
 -سلیمان ن محمدرضا (1387ان تبیین جامعهشناختی گرایش به مصرد سههیگار ،پا یههان نا مههه

کارشناسی ارشد جامعهشناسین دانشگاه مازندرانن دانش ده لوم انسان و اجتما .
 شارع پورن محمود (1389ان جامعهشناسی آموزش و پرورشن تهران :انتشارات سمت. شامپاینن پاتریک (1393ان پیر بوردیون ترج مووه ناه یوود مو یوود ح مووتن ت هووران :انت شوواراتپژوهشگاه لوم انسان و ملا قات فره)گ .
-

شووویرهن کری سووتیانن فووونتنن او یو یووهن پ یوور زردهن ژان (1385ان واژ گههان بورد یههون ترج مووه
مرتض کتب ن تهران :نشر ن .
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ا ح امیرن سیدرضان سپهرنیان رزیتا (1394ان الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ا یههرانن
تهران :انتشارات ق )وس.

-

ا ح امیرین سیدرضا (1389ان مفاهیم و نظریههای فرهنگین تهران :انتشارات ق )وس.

 -ضرغامن روم ویان (1391ان اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد گالسر بر نگرش به

مصرد سیگار و رفتارهای پرخطر در بین مددجویان کههانون ا صههالب ترب هیتن پا ویان نا مووه
کارش)ا سو ار شوود م شوواوره گوورایش توانبخ شو ن دان شووگاه ال مووه طباط بووای ن دان شو ده
روانش)اس و لوم تربیت .
 غفارین غالمرضا (1390ان سرمایه اجتماعی و امنیت انت ظههامین ت هووران :انت شووارات جام قووهش)اسان.
 ف وه ن نا ر (1384ان تاریخ اندیشه و نظریههای انسان شناسین تهران :نشر ن . فیلدن جان (1392ان سرمایه اجتماعین ترجمه غالمرضا غفارین ح سووین رم ضووان ن ت هووران:انتشارات کویر.
 -کسلرن دیر

(1394ان نظریههای جامعه شناسان کال سههیا از تههالکوت پار سههونز تهها پ یههر

بوردیون تزجمه کرامت اهلل راسخن تهران :انتشارات جامقه ش)اسان.
 -کلدین لیرضا (1384ان سرمایه اجتما

و اانوادهن مجموعه مقاالت نخستین سمپوزیوم

سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعین انتشارات دانشگاه لوم بهزیست و توانبخش .
 گرنفلن مای ل (1393ان مفاهیم کلیدی پیر بوردیون ترجمه محمد م هوودی بی بو ن ت هووران:نشر اف ار.
-

لف ن محسن (1389ان رابطه بین سباهای دلبستگی و مقابله ای با رفتارهای پرخطر در
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دانش آموزانن پایان نامه کارش)ا سو ار شوود روانش)ا سو ن دان شووگاه اوووارزم ن دان شو ده
روانش)اس و لوم تربیت .
 مح موودی ا وولن بوواس (1387ان جامعهشنا سههی بن هیادین (م تههاتئوری)ن ت هووران :انت شوواراتروش)گران و ملا قات زنان.
 محمدین ک ویامرث (1390ان ن قههش وا سههطه گههری عههزت ن فهها بههرای کیف هیت ز نههدگی ورفتارهای پرخطر در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دان شههگاه آزاد ا سههالمی وا حههد

مرود شههتن پا ویان نا مووه کارش)ا سو ار شوود ر شووته م شوواورهن دان شووگاه آزاد ا سووالم وا حوود
مرودشتن دانش ده لوم تربیت و روانش)اس .
 -موسوین فریبان سجادین حمیران رفیق ن ح سوون و فی ضو ن آوات (1387ان بر او

وا موول

اانوادگ مرتبط با اقدام به اودک شو ن فصلنامه رفاه اجتماعین سوواه ه فووتمن شووماره 27ن
ص.53-72
 میل )وورن آ نوودرون براو یووتن جووف (1387ان درآ مههدی بههر نظر یههه فرهن گهین ترج مووه ج موواهمحمدین تهران :انتشارات ق )وس.
 -ناج ن مامیثا (1390ان رابطه افسانهی شخصی ،رفتارهای پرخ طههر بهها سههالمت ع مههومی در

دانش آموزان دختر و پسر سههوم دبیر سههتان شهههر قههزوینن پا یووان نا مووه کارش)ا سو ار شوود
روانش)اس

موم ن دانشگاه بین ا ملل امام امی) (رهان دانش ده لوم اجتما .
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