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چکیذُ
پػٞٚف حاضط با ٞسف تحّیُ بطٚظ ضفتاضٞای ٔراعطٜآٔیع بط اؾاؼ زیسٌا٘ ٜؾطی پیط بٛضزیوٛ
ٍ٘اقت ٝقس ٜاؾت .بٛضزی ٛبطٚظ ضفتواض (ووٙف افوطاز ضا ٔحهو َٛضابغو ٝزیواِىتیى فوازتٚاضٚ ٜ
ٔیساٖ ٔ زا٘س ٔ ٚقتمس اؾتٔ ،یساٖٞوا ؾواذتاضٞای ؾواذتیافتو ٚ ٝزضفویٗحواَ ؾواذتزٙٞوسٜای
ٞؿتٙس و ٝبط فازتٚاضٜٞا تإحیط ٔ ٌصاض٘س  ٚفازتٚاضٜٞوای ؾواذتیافتو ٝبو ٝضفتاضٞوا (ووٙفٞوا
ؾاذت ٔ زٙٞس .زض ایٗ ٔیأٖ ،یعاٖ زؾتطؾ افطاز ب ٝؾطٔایٞٝای ٔتقسز زض زاذُ ٔیساٖٞا  ٚحزٓ
 ٚتطویب آٖٞا زض قىٌُیطی فازتٚاضٜٞا  ٚتىٛیٗ ضفتاضٞای پطذغط تإحیطٌصاض اؾتٕٞ .چٙیٗ،
اظ عطف ٔ ،یعاٖ ٕٞؿاظی ٘ ٚاؾاظی افطاز بؿتٍ ب ٝویفیت فازتٚاضٜٞا زاضز ،بٝایٗتطتیب و ٝافطاز
با فازتٚاضٜٞای ذال تٛآٖٕٞؿاظی با ٔیساٖٞای ضا ٘ساض٘س ؤ ٝؿتّعْ فازتٚاضٜٞوای زیٍوطی
اؾت ٟ٘ ٚایتاً ایٗ ٘اؾاظی با ٔیساٖٞای رسیس ؾطآغاظ بوطٚظ ضفتاضٞوای پطذغوط ٘ ٚاؾوآِ ارتٕواف
ذٛاٞس بٛز .ضٚـ تحمیك حاضط ،اؾٙازی اؾت  ٚؾق بط آٖ اؾت با اؾتفاز ٜاظ ٔٙابـ وتابرا٘ٝای ٚ
ٔزالت ٔقتبط ب ٝتحّیُ ٘ؾطی ضفتاضٞای پطذغط بٝفٛٙاٖ یى اظ آؾیبٞای ارتٕاف پطزاذت ٝقٛز.
کلیذٍاشُّب :فازتٚاضٔ ،ٜیساٖ ارتٕاف  ،ؾطٔای ٝارتٕاف  ،ؾوطٔای ٝفطٍٙٞو  ،ؾوطٔایٕ٘ ٝوازیٗ،
ٞیؿتطیؿیؽ ،ضفتاض ٔراعطٜآٔیع.
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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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هقذهِ
یى اظ ٔؿائُ  ٚآؾیبٞای ارتٕاف و ٝبوٝعٛضروسی ؾوالٔت ذوا٘ٛاز ٚ ٜبواِغبـ،
ؾالٔت رأق ٝضا ٔٛضز تٟسیس رسی لطاض زاز ٚ ٜزض ؾاَٞای اذیط با تٛرو ٝبو ٝتیییوطات
ؾووطیـ ارتٕوواف  ،اظ ؾووٛی ؾوواظٔاٖٞووای بٟساقووت ٔ ،زطیوواٖ لووا٘ ٚ ٖٛؾیاؾووتٌووصاضاٖ
ارتٕاف بٝفٛٙاٖ یى اظ ٟٔٓتطیٗ ٔكىالت ٔٛرٛز زض رأقٛٔ ٝضزتٛرو ٝلوطاض ٌطفتوٝ
اؾت ،قیٛؿ ضفتاضٞای پطذغط 1زض ٔیاٖ الكاض ٔرتّف رأق ٝاؾت.
ؾبهٞای ظ٘سٌ ٛ٘ 2ؽٟٛض بوٕٞ ٝواٖ ا٘وساظ ٜوو ٝحواٚی ا٘تروا ٞوای نٙسٌا٘وٚ ٝ
آؾایفٔحٛض بطای ظ٘سٌ ا٘ؿاٖٞا بٛز ٜاؾت ،بوٕٞ ٝواٖ ٔیوعاٖ ٘یوع حأوُ تٟسیوسٞای
رسیسی ٔ باقٙس و ٝزضٟ٘ایت ٘ٔ ٝحه َٛعبیقت ،بّى ٝزؾوتؾواذت ٝا٘ؿواٖ  ٚتىأوُ
ارتٕاف ٚی اؾت .آ٘تٌ ٘ٛیس٘ع ،بو ٝایوٗ ٘وٛؿ اظ تٟسیوسٞای ٔحهو َٛا٘ؿواٖ ،فٙوٛاٖ
ٔراعط ٜضا اعالق ٔ ٕ٘ایس .تیییطات ٔسضٖ اذیط فال ٜٚبط ٔؿائُ ٔطبٛط ب ٝبیٕاضیٞا ،بوٝ
ٔباحج ؾالٔت ٘یع وكویس ٜقوس ٜاؾوت ،بو٘ٝوٛف وو ٝزض زٚضٜٞوای تواضیر ٌصقوت،ٝ
بیٕاضیٞا اظ ٘ٛؿ حاز ؾالٔت بؿویاضی اظ افوطاز ضا تٟسیوس ٔو ووطز ،أوا زض اٚاذوط لوطٖ
٘ٛظز ٓٞبا تیییطات و ٝزض ؾبه ظ٘سٌ افطاز بٚٝرٛز آٔس ،ایوٗ ٘وٛؿ بیٕواضیٞوا روای
ذٛز ضا ب ٝبیٕاضیٞای ٔعٔٗ زاز ٜاؾت و ٕ٘ ٝتٛاٖ آٟ٘ا ضا اظ عطیك زاض ٚزضٔواٖ ٕ٘وٛز،
بّى ٝایٗ ٘ٛؿ بیٕاضیٞا ٔتإحط اظ ضفتاضٞای پطٔراعط ٜیا ٌؿوتطـ ؾوبه ظ٘وسٌ ٘اؾوآِ
اؾووت (زاضای و ظازٙٔ . 4:1393 ،ٜؾووٛض اظ ضفتوواض پطذغووط ،ضفتوواضی اؾووت ووو ٝبووِ ٝحوواػ
رأقٝقٙاذت یه ٔكىُ یا وا٘ ٖٛتٛرٔ ٝحؿو ٛقوٛز  ٚیوا ایٙىو ٝرأقو ٝفطفو یوا
ن بافوج
ٟ٘ازٞای لسضت بوعضي ؾوانٖ آٖ ضا ٘وأغّ ٛتّمو وٙٙوس .ایوٗ ضفتواض ٔقٕوً ٛ
ٚاوٙفٞای زض لاِب وٙتطَ ارتٕاف ٔ قٛز .ایٗ ٚاوٙفٞا ٔ تٛا٘ٙوس اظ ؾوغی یوه
1 . Life Style
2 . Life Style
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اؽٟوواض ٔراِفووت ؾوواز ٜتووا ؾووغی ظ٘ووسا٘ وووطزٖ اقوورال ٔتییووط باقووٙس (رؿووٛض ٚ
رؿٛض. 12:2111،1
ضفتاضٞای پطذغو ط فبواضت اؾوت اظ ضفتاضٞوای وو ٝاضتىوا آٖ ،احتٕواَ نوسٔٚ ٝ
آؾوویب زیووسٖ بووطای فووطز  ٚرأقوو ٝضا زض پ و زاضز (ظٚوطٔوواٖ . 52:2116 ،2تٛروو ٝبووٝ
ضفتاضٞای پطذغط  ٚتالـ زض رٟت قوٙاذت  ٚپیكوٍیطی آٟ٘وا اظ اٚاذوط زٞو 1981 ٝاظ
ایانت ٔتحس ٜآغاظ قسٌ ٚ ٜؿتطـ ضٚظافع ٘ٚزض ٔیاٖ ؾایط رٛأـ زاقت ٝاؾت .اظ ؾاَ
 ،1991ایانت ٔتحس ٜآٔطیىا یه بط٘أ ّٔ ٝتحت فٛٙاٖ «ؾیؿتٓ ٘ؾاضت بوط ضفتاضٞوای
پطذغط »3ضا عطاح  ٚب ٝارطا ٌصاضز ٜو ٝاضظیاب ٘ٔ ٝم ِٝٛاظ ضفتاضٞای پطذغوط -قوأُ
ذك٘ٛت ،ذٛزوكو  ،بو ٔالحؾٍو زض ضا٘ٙوسٌ ٔ ،هوطف زذا٘یوات ،اِىوُ ٔ ٚوٛاز،
ضفتاضٞای پطذغط رٙؿ و ٝاحتٕاَ ابتال بو ٝایوسظ یوا بیٕواضیٞوای ٔمواضبت ضا بو ٝز٘بواَ
زاقت ٝباقٙس ،ضفتاضٞوای تیصیو٘ ٝاؾوآِ  ٚفوسْ ا٘زواْ فقاِیوتٞوای بوس٘ ٚضظـ -ضا زض
بطٔ ٌیطز (ؾّیٕا٘ ٘یا. 78:1384 ،
بٝعٛضوّ ضفتاضٞای پطذغط ب ٝزٌ ٚط ٜٚلابوُتمؿویٓ ٔو باقوٙسٌ :وط ٜٚا ،َٚقوأُ
ضفتاضٞای ٔ ق٘ٛس و ٝبطٚظ آٟ٘ا ؾالٔت ذٛز فطز ضا ب ٝذغوط ٔو ا٘وساظز ٌ ٚوط ٜٚزْٚ
ضفتاضٞای ٞؿتٙس و ٝؾالٔت  ٚتٙسضؾت زیٍط افطاز رأق ٝضا تٟسیوس ٔو وٙوس .اظرّٕوٝ
ضفتاضٞووای پطذغووطی ووو ٝبووطای زیٍووطاٖ تٟسیسوٙٙووس ٜاؾووت ٔ و تووٛاٖ بوو ٝضفتاضٞووای
ضسارتٕاف ٔخُ زظزی ،پطذاقٍطیٌ ،طیع اظ ٔسضؾ ،ٝفطاض اظ ذا٘ ٚ ٝضفتاضٞای رٙؿ
اقاض ٜوطز  ٚاظرّٕ ٝضفتاضٞای پطذغطی و ٝبطای ذٛز فوطز ذغوطظا اؾوت ٔو توٛاٖ بوٝ
ٔهطف اِىُٔ ،هطف ؾیٍاض  ٚضفتاضٞای رٙؿ ٘اایٕٗ اقاض ٜووطز (ضٔٚیوا٘ 3:1391 ،
1 . Jessor & Jessor
2 . Zuckerman
3 . YRBSS
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ٔ ٚحٕووسی . 3:1391 ،زض یووه تمؿوویٓبٙووسی زیٍووطٔ ،ووٛاضزی نوؤ ٖٛهووطف ؾوویٍاض،
ٔهطف اِىُٔ ،هطف ٔٛاز ٔرسض ،اؾتفاز ٜاظ زاضٞٚای آؾویبظا  ٚضٚاٌٖوطزاٖ ،ضفتواض
ضیؿه پصیطی ،ضفتاض ضوسارتٕاف  ،ضا٘ٙوسٌ ذغط٘وان ،ؾوىؽ ظٚزضؼ ٘ ٚواایٕٗ ٚ
اذتالَ زض ذٛضزٖ بٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ضفتاضٞای پطذغط زض ٘ؾوط ٌطفتو ٝقوسٜا٘وس (ب٘ٛیٙوٛ
ٕٞىاضاٖ. 34:2115 ،1
ضفتاضٞای پطذغط ،اظ ذغط٘انتطیٗ پسیسٜٞای رٛأـ ا٘ؿا٘ زض فهوط ٘وٛیٗ اؾوت
و ٝفال ٜٚبط ٔكىالت بٟساقت ٔتقسز ،بٙیاٖٞای فطٍٙٞو  -ارتٕواف رٛأوـ ضا ٘یوع بوا
ذغط ٔٛار ٔ ٝؾاظز (اِٚ ٝضزی پٛض ٕٞ ٚىواضاٖ . 21 :1384 ،قوی ٜٛظ٘وسٌ پطذغوطی
و ٝافطاز ا٘ترا ٔو وٙٙوس ٔٙزوط بو ٝبوطٚظ بؿویاضی اظ ٔكوىالت  ٚبیٕواضیٞوای ٔوعٔٗ
ٔ قٛز (ؾّیٕا٘  . 1:1387 ،أوطٚظ ٜقویٛؿ ضفتاضٞوای پطذغوط زض بویٗ الكواض ٔرتّوف
رأق ،ٝب ٝیى اظ ٟٔٓتطیٗ ٌ ٚؿتطزٜتطیٗ زٍَ٘طا٘ ٞوای رٛأوـ بكوطی تبوسیُ قوسٜ
اؾت .فّیطغٓ فقاِیتٞای پیٍیطا٘ ٝؾ ٝزٌ ٝٞصقوت ،ٝضفتاضٞوای ٔرواعطٜآٔیوع زض ؾوغی
رٟاٖ زاضای ضقس تهافسی بٛز ٜاؾت (ٔٛؾٛی ٕٞ ٚىواضاٖ . 54:1387 ،بوط ایوٗ ٔبٙوا،
پیفبی ٙقس ٜاؾت و ٝتوا ؾواَ  ،2131تٟٙوأ ،یوعاٖ بیٕواضیٞوا ٔ ٚوطئٚیوط ٘اقو اظ
ٔهطف زذا٘یوات ،بو ٝضلوٓ ٔ 11یّیو٘ ٖٛفوط بطؾوس .اٌوط پیأوسٞای رؿوٕ  ٚضٚا٘و ٚ
ارتٕاف ؾایط ضفتاضٞای پطذغطٔ ،ا٘ٙس ؾٛءٔهطف ٔٛاز ،ذك٘ٛت  ٚایسظ ضا ٘یع زض ٘ؾوط
بٍیطیٓ ،آؾیبٞای ٚاضز ٜنٙس بطابط ٔ قٛز .بؿیاضی اظ افوطاز زض ٔمابّو ٝبوا بحوطاٖٞوا ٚ
زقٛاضیٞای ظ٘سٌ  ،زؾت ب ٝضفتاضٞای ٔ ظ٘ٙوس وو ٝؾوالٔت حواَ  ٚآیٙوس ٜآ٘واٖ ضا
ٔٛضز تٟسیس رسی لطاض ٔ زٞس (٘ار . 4:1391،
1 . Bonino & etal
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زضٌیطی زض ضفتاضٞای پطذغطٔ ،ا٘ـ ٔكواضوت فوطز زض ووٙفٞوای ٔقٕو ِٛقوسٚ ٜ
فقاِیتٞای ضٚظٔطٚ ٜی ضا زناض اذتالَ ٔو ؾواظز (ظأبٍٙوا ٕٞ ٚىواضاٖ. 261:2114 ،1
ضفتاضٞای ٔراعطٜآٔیع ٔ ،تٛا٘س ٔا٘ق رسی بط ؾوط ضا ٜایفوای ٘موفٞوای ارتٕواف اظ
ؾٛی افطاز باقس (ٚاِٙؿیا  ٚوطأط . 58:2113،2فّ ضغٓ تالـ بؿویاضی وو ٝزض ز ٚزٞوٝ
اذیط زض رٟت افعایف آٌا ٞفٕ٘ ٔٛؿبت بٔ ٝضطات  ٚذغوطات ضفتاضٞوای پطذغوط
نٛضت ٌطفت ٝاؾتٕٞ ،چٙاٖ ض٘ٚس ایٗ ضفتاضٞا فعایٙس ٜاؾوت (ِغفو  . 3:1389 ،قویٛؿ
ایٗ ضفتاضٞا ،بطابط با ٞسض ضفتٗ پتا٘ؿویُٞوای ذوالق  ٚؾواظ٘س ٜرأقو ٝاؾوت  ٚفوٛاضو
بؿیاض ٘اذٛقایٙسی بٕٞ ٝطا ٜزاضز و ٝربطاٖ آٖ ٞعیٞٝٙای فطاٚا٘ ضا ٔ عّبسِ ،صاِ ،وعْٚ
آقٙای  ٚقٙاذت فُّ ضفتاضٞای پطذغط ،أطی ضطٚضی اؾت ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛفوسْ آقوٙای
با ایٗ آؾیب ارتٕواف ٕٔ ،ىوٗ اؾوت ؾوبب تكوسیس ٚاووٙفٞوای ظٔیٙوٝؾواظ زض بوطٚظ
ضفتاضٞای پطذغط باقس و ٔ ٝتٛا٘س زأٍٙیوط رأقوٌ ٝوطزز .اظ عطفو  ،تحمیموات ا٘زواْ
یافت ٝح َٛضفتاضٞای پطذغط بیكتط اظ بقس ضٚاٖقٙاذت ٔؿولّٔ ٝوصوٛض ضا ٔوٛضز بحوج ٚ
بطضؾ لطاض زازٜا٘سٕٞ .چٙویٗ زض ٔقوسٚز پوػٞٚفٞوای ا٘زواْ قوس ٜزض حوٛظ ٜرأقو-ٝ
قٙاذت ٘یع تإویس بط تلٛضیٞای ٔتٛٙؿ ا٘حطافات ارتٕاف زض تحّیوُ ایوٗ ٘وٛؿ ضفتاضٞوا
بٛز ٜاؾتِ .صا با تٛر ٝبٔ ٝباحج ٔغطح قس ،ٜتحمیوك حاضوط بوٝنوٛضت ٔٙؿوزٓ  ٚبوط
اؾاؼ زؾتٍا٘ ٜؾطی پیط بٛضزی 3ٛزض پ پاؾد بو ٝؾواانت ظیوط اؾوت :بوطٚظ ضفتاضٞوای
پطذغط با زض ٘ؾوط ٌوطفتٗ ٔیوعاٖ زؾتطؾو افوطاز بو ٝا٘وٛاؿ ٔرتّوف ؾوطٔای ٝزض ٔیوازیٗ
ارتٕاف ب ٝن٘ ٝحٛی اؾت؟ ٘اؾاظی فازتٚاض ٜبا ٔیساٖٞای رسیس ب ٝن٘ ٝحٛی ٔٙزوط
ب ٝبطٚظ ضفتاضٞای پطذغط ٘ ٚأكطٚؿ ارتٕاف ٔ قٛز؟
1 . Zamboanga & etal
2 . Valencia & Cromer
3 . Pierre Bourdieu
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دستگبُ ًظری پیر بَردیَ
بٛضزی ٛزض ا َٚآٚضیوُ  1931زض زٍ٘ویٗ فطا٘ؿو ٝبو ٝز٘یوا آٔوس .ذوا٘ٛاز ٜا ٚبویفتوط
ذطزٜبٛضغٚا بٛز٘س تا ضٚؾتای  ،أا ٔحُ ظ٘سٌ آ٘اٖ ٘احیوٝای ضٚؾوتای ٘ ٚعزیوه بوٝ
زٞات بٛزٚ .ی زض ز 1951 ٝٞزض پاضیؽ تحهیُ وطز .با زضرو ٝفواِ زض ضقوت ٝفّؿوفٝ
فاضكاِتحهیُ قس .بٛضزی ٛپؽ اظ فاضكاِتحهیّ بٔ ٝست یه ؾواَ زض یوه زبیطؾوتاٖ
قٟطؾتا٘ تسضیؽ ٕ٘ٛز .ؾپؽ زض ؾاَ  ،1956ب ٝذسٔت ٘ؾاْ فطاذٛا٘س ٜقس  ٚبٔ ٝست
ز ٚؾواَ زض اِزعایووط زض اضتووف فطا٘ؿوو ٝذووسٔت ووطز .ایووٗ تزطبوو ،ٝبوویف اظ ٞووط تزطبووٝ
زیٍطی ،ؾطآغاظ ؾّٛن ا ٚاظ فّؿف ٝب ٝفّ ْٛارتٕاف اؾت.
بٛضزی ٛپؽ اظ پایاٖ ذسٔت بطای ز ٚؾاَ زیٍط  ٓٞزض اِزعایوط ٔا٘وس  ٚزض زا٘كوٍاٜ
اِزعیط ٜزضؼ زاز ٔ ٚغاِقات ٔیسا٘ بیكوتطی ا٘زواْ زاز .بٛضزیو ٛپوؽ اظ باظٌكوت بوٝ
فطا٘ؿ ٝزض  ،1961یه ؾواَ بوٝفٙوٛاٖ زؾوتیاض زض زا٘كوىسٙٞ ٜطٞوا زض زا٘كوٍا ٜپواضیؽ
ووواضوطز  ٚبووٝفٙووٛاٖ یووه ا٘ؿوواٖقووٙاؼ زض زضؼ ؾووٕیٙاضٞای ِووٛی اقووتطاٚؼ زض
وِٛػزٚفطا٘ؽ قطوت ٕ٘ٛز .أ ٚغاِق ٝآحاض ٔاضوؽ ضا اظ ؾط ٌطفت  ٚبٝفٙوٛاٖ زؾوتیاض
با ضیٕ ٖٛآض ٖٚواضوطز.
پؽ اظ ؾ ٝؾاَ واض زض زا٘كٍاِ ٜیُ زض  1964ب ٝپاضیؽ باظٌكت ٔ ٚوسیط ٔغاِقوات
زض او َٛپطاوتیه زِ اٚت ٝاِتٛز قس  ٚبط ٕٞیٗ ؾى ٛبٛز و ٝظ٘سٌ حطفٝای آیٙس ٜا ٚپوا
ٌطفت .زض ؾاَ ٔ« 1968طوع رأقٝقٙاؾ اضٚپای » تإؾویؽ قوس وو ٝا ٚتوا آذوط فٕوط
ٔسیطیت آٖ ضا بط فٟس ٜزاقت  ٚؾپؽ ٘كطیٚ ٝابؿت ٝبو ٝآٖ ضا ٘یوع تحوت فٙوٛاٖ «ٔزّوٝ
ٔغاِقات فّ ْٛارتٕاف » ب ٝضا ٜا٘ساذت و ٝبٔ ٝطووع ٕٟٔو بوطای ا٘تكواض آحواض بٛضزیوٛ
ٛٞازاضا٘ف تبسیُ قس ٜاؾت (رٙىیٙع . 41-41:1385 ،زض ؾاَ  1981و ٝضیٕو ٖٛآضٖٚ
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باظ٘كؿت ٝقس ،ایوٗ وطؾو بو ٝبٛضزیو ٛاذتهوال یافوت .اظ آٖ ظٔواٖ ،بٛضزیو ٛبویف اظ
ٌصقت ٝبٛ٘ ٝقتٗ پطزاذتٚ .ی تحت تإحیط ٔتفىطاٖ ارتٕاف ن ٖٛغاٖ پُ ؾاضتطِ ،وٛی
اقتطاٚؼ ،واضَ ٔاضوؽٔ ،اوؽ ٚبط  ٚأیُ زٚضویٓ بٛز ٜاؾت .بٛضزیو ٛزض  23غا٘ٛیوٝ
ؾاَ  2112زض ؾٗ  71ؾاٍِ زضٌصقت (ضیتعض. 588:1391 ،
زض ازأٔ ٝفاٞیٓ ٘ؾطی بٛضزی ٛقأُ فازتٚاضٔ ،1ٜیساٖ ،2ؾطٔای ٝفط ،3 ٍٙٞؾوطٔایٝ
ارتٕاف  ،4ؾطٔای ٝالتهازی ،5ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ٘ ،6اؾاظیٟ٘ ٚ 7ایتاً٘ ،ؾطی ٝوٙفٔ 8قطفو ٚ
 ٚبطضؾ ٔ ٌطزز.
فازتٚاض :ٜفازتٚاض ٜبِ ٝحاػ ِیٛی بٔ ٝق ٙقی ٜٛبٛزٖ اؾت .ایٗ وّٕو ٝضیكو ٝزض
ی٘ٛاٖ باؾتاٖ زاضز .بٛضزی ٛفازتٚاض ٜضا ٔزٕٛفٝای اظ لابّیتٞا تقطیف ٔ وٙس و ٝفوطز
زض ع َٛحیات ذٛز آٖ ٞا ضا زض ٚ ٘ٚزض حمیمت بسَ ب ٝعبیقتو حا٘ٛیو ٝبوطای ذوٛیف
ٔ وٙس ،بٌٝ٘ٛٝای فطز ب س ٖٚآ٘ىِ ٝعٔٚو ًا آٌوا ٜباقوس ،بوط اؾواؼ آٟ٘وا فٕوُ ٔو وٙوس.
فازتٚاض ،ٜتطویب پیچیس ٜاظ شٙٞیت ٌطای  ٚ 9فیٙیتٌطای  11ارتٕاف بوطای ؾواذتٗ
قرهوویت افووطاز اؾووت وووٞ ٝووط قرهو ضا اظ زیٍووطی ٔتٕووایع ٔو وٙووس .بوو٘ ٝؾووط ٚی،
فازتٚاضٔ ،ٜزٕٛفٝای اؾت اظ یىؿ ٛقأُ لابّیتٞا ٟٔ ٚاضتٞوای زض٘ٚو  ٚا٘تؿواب
افطاز و ٝب ٝزنیُ ٌ٘ٛاٌ ٖٛرعئ اظ شات آٟ٘ا قس ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍطٌ ،ط ٜٚزیٍوطی اظ

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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ٟٔاضتٞا ،لابّیتٞا ،زا٘ف ٞوا ،ضٚیىطزٞوا  ٚضفتاضٞوای اؾوت وو ٝزض فطایٙوس ارتٕواف
قسٖ بٝزؾت آٔسٜا٘س (ناِح أیطی  ٚؾپٟط٘یا . 16:1394 ،فازتٚاض ٜبٔ ٝزٕٛفوٝای
٘ؿووبتاً حابووت اظ ذّووكٚذٞٛووا ٌفتوو ٔ ٝو قووٛز ووؤ ٝحهوو َٛتزطبووٞٝووای وٙكووٍطاٖ زض
ٔٛلقیتٞای ذان زض ؾاذتاض ارتٕاف اؾت ،ؾاذتاضی وو ٝووٙفٞوا  ٚباظٕ٘ٛزٞوا ضا
تِٛیس ٔ وٙس  ٚب ٝآٖٞا ٘ؾٓ ٔ بركس ،فازتٚاضٕٞ ٜچ ٖٛضٖٕٞٛٙٞای ا٘قغافپوصیطی
فُٕ ٔ وٙس و ٝوٙكٍطاٖ اظ آٖ آٌا٘ ٜیؿتٙس  ٚبٝآؾا٘ با فضای رسیس ا٘غباق ٔ یابٙس
(رالی پوٛض ٔ ٚحٕوسی . 319:1388 ،فوازتٚاض٘ ٜكواٖزٙٞوسٍ٘ ٜوا ٜفوطز بو ٝرٟواٖ ٚ
رایٍا ٜا ٚزض آٖ اؾت (قاضؿ پٛض . 95:1389 ،اظ٘ؾط بٛضزی ،ٛفازتٚاض ٜیق ٙایسٜٞوای
فطز زضباض ٜتٛا٘ای ٞای ذٛز ،ایٙى ٝن ٝنیعٞای زض ظ٘سٌ بطای ا ٚأىواٖپوصیط  ٚنوٝ
نیعٞای غیطٕٔىٗ اؾت ،ایٗ ایسٜٞا بقوساً ذوٛز ضا زض لابوُ ووٙفٞوا ٘كواٖ ٔو زٙٞوس
(زٔٚایؽ. 52:2112 ،1
بٙاب ٝافتماز ٚی ،فازتٚاض ٜقأُ ٔزٕٛفٝای اظ آٔازٌ ٞای ضٚا٘ اؾت وو ٝتٕواْ
افطاز زض قطایظ ٔكاب ،ٝزاضای آٖ ٞؿتٙس (بٛضزی . 46:1991،ٛفوازتٚاضٔ ٜزٕٛفوٝای اظ
ذّكٚذوٛیٞوای فوطا ٓٞآٔوس ٜزض قرهویت وٙكوٍط اؾوت وو٘ ٝحوٛٔ ٜٛارو ٝا ٚضا بوا
ٔٛلقیتٞای ٔرتّف ضا رٟت ٔ بركس (پطؾتفٔ . 64:1393 ،فٟو ْٛفوازتٚاض ٜرٙبوٝ
ش ٙٞزاضز  ٚبا ٔٛلقیت وٙكٍط زض ٔیساٖ زض ضابغ ٝاؾوتِ .وصا آٔوازٌ ٞوای ضٚا٘و یوا
عبـٔ ،حه َٛقطایظ ارتٕاف اؾت .فازتٚاض ٜحتو ذوٛز ضا زض ضفتاضٞوای رؿوٕا٘
فطز ٘كاٖ ٔ زٞس٘ ،ؾیط قی ٜٛضا ٜیافتٗ (رٕكیسیٟا  ٚپطؾتف. 8:1386 ،
زضٚالـ ،ایٗ فازتٚاض ٜاؾت و ٝبافج ٔ قٛز احؿاؼ وٙیٓ و ٝبا ایٗ ذهوّتٞوا،
با ایٗ ٘ٛؿ حؿاؾیت ،با ایٗ قی ٜٛوٙف ٚاوٙف ،آزا  ٚؾوبه ٔتِٛوس قوسٜایوٓ (بوٖٛ
1 . Dumais
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ٚیتع . 92:1391 ،1اظ عطیك فازتٚاض ٜازضان ،زاٚضی  ٚفُٕ افطاز نٛضت ٔو پوصیطز.
بٛضزی ٛایٗ ٘ؾاْٞا ٔ ٚزٕٛفٞٝای ذٛی  ٚذهّت ضا بٝزِیُ آ٘ى ٝتحت تإحیط قوطایظ ٚ
ؾاظٜٞای ارتٕاف لطاض زاض٘س ،ا٘قغافپصیط ٔ زا٘س (رٙىیٙوع . 1384:121،2فوازتٚاضٜ
بط نٍ ٍ٘ٛوٙف ،احؿاؼ ،تفىط  ٚبٛزٖ ٔا تٕطوع زاضز .فازتٚاضٔ ٜكرم ٔ وٙوس
نٍٔ ٝ٘ٛا ؾطٌصقت ذٛز ضا با ذٛز ب ٝزٚـ ٔ وكویٓ ،نٍ٘ٛو ٝایوٗ ؾطٌصقوت ضا بوا
قطایظ فقّ ذٛز تغبیك ٔ زٞیٓ  ٚنٍ ٝ٘ٛتهٕیٓ ٔ ٌیطیٓ بٌٝ٘ٛٝای ذوال ٘ ٚو ٝبوٝ
ٞط قىُ زیٍط وٙف زاقوت ٝباقویٓ (ٌط٘فوُ . 117:1393،3فوازتٚاض ٜبو٘ ٝؾوط بٛضزیوٛ
ٔٙكإ  ٚؾطنكٕ ٝافٕاَ ،ازضان  ٚزاٚضیٞا  ٚتِٛیس وٙٙوس ٜآٖٞاؾوت( .وؿوّط:1394 ،4
. 268
بٛضزی ٛفازتٚاض ٜضا زؾتٍا ٞزٌطٌوٖٛوٙٙوسٔ ٜو زا٘وس وو ٝافوطاز ضاٞ ،طنٙوس بوٝ
قیٜٛای پیفبی٘ ٙاپصیط ،زض رٟت باظتِٛیس قطایظ ارتٕاف ؾٛق ٔ زٞوس .فوازتٚاضٜ
 ٓٞؾاذتیافت ٓٞ ٚ ٝؾاذتاضزٙٞس ٜاؾت  ٚبٝنٛضت ٔازی قىُ ٌطفتو ٚ ٝزض ٔوٛاضزی
٘ؿّ اؾت (ٔیّٙوط  ٚبطاٚیوتٕٞ . 125:1387 ،5چٙویٗ ،بٛضزیو ٛفوازتٚاض ٜضا اظ حیوج
قىُ ب ٝنٛضت ؾطٔای ٝفأالٖ ارتٕاف تقطیف ٔ وٙس (افطازٌ ،طٜٞٚا یا ٟ٘ازٞوا ووٝ
ؾاذتاض ؾاذت ٝقس ٚ ٜؾاظ٘س ٜضا قأُ ٔ قٛز (بٛضزی . 171:1994،ٛایٗ ؾاذتاض ٕٞوطاٜ
بووا ٚضووقیت ٌصقووت ٚ ٝحوواَ فووطزٔ ،ا٘ٙووس ذاؾووتٍا ٜذووا٘ٛازٌ  ٚتزطبووٞٝووای تحهوویّ
ؾاذتاضٔٙس اؾت .اظ عطف  ،اظآ٘زا و ٝفازتٚاض ٜفطز ب ٝقىُ ٌطفتٗ وٙفٞای حواَ ٚ
آیٙس ٜا ٚوٕه ٔ وٙس ،ؾاظ٘س ٜاؾت (بٛضزی. 53:1991 ،ٛ
1 . Bonnewitz
2 . jenkins
3 . Grenfell
4 . Kaesler
5 . Kaesler
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فازتٚاضٔ ٜبیٗ ذهّت  ٚضفتاضی اؾت و ٝزض شیوُ ٘وٛف فضوای ارتٕواف ٔقٙو
پیسا ٔ وٙس .فازتٚاض ٜاظ آٖ حیج و ٝبٚٝؾویّ٘ ٝیطٞٚوای ارتٕواف تِٛیوس ٔو قوٛز ٚ
حانُ زض ٘ٚوطزٖ ؾاذتاضٞای بیط ٘ٚاؾت ،ؾاذتیافت ٝاؾوت  ٚاظ رٟوت ایٙىو ٝزض
لاِب افٕاَ ٔرتّف ب ٝباظتِٛیس ؾواذتاضٞای بیط٘ٚو ٔو پوطزاظز ،ؾواذتزٙٞوس ٜاؾوت
(واِ. 6:1998 ،1ٖٟٛ
فازتٚاض ٝ٘ ٜتٟٙا پی٘ٛسی بیٗ ٌصقت ،ٝحاَ  ٚآیٙس ٜایزاز ٔ وٙس ،بّى ٝفأُ پی٘ٛوس
بیٗ فطز  ٚارتٕاؿ ،فیٙیت  ٚشٙٞیت  ٚؾاذتاض  ٚفأّیت اؾت .فازتٚاض ٜارتٕاؿ  ٚفوطز
ضا ب ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔ زٞس .فازتٚاضٔ ٜقطف نٍ ٍ٘ٛایفای ٘موف تٛؾوظ فوطز زض رأقوٝ
اؾت .تٕایالت فازتٚاضٔ ٜبٙای وٙفٞای ٔاؾت  ٚزضفیٗحاَ ؾاذتاض ارتٕاف ٔوا ضا
٘یع قىُ ٔ زٞس .بسیٗ تطتیب فازتٚاض ٜؾاذتاض ارتٕاف فی ٚ ٙتزطبٞٝای قرهو
ش ٙٞضا با  ٓٞتّفیك ٔ وٙس :تقأُ بیٗ زض ٘ٚووطزٖ بیط٘ٚو  ٚبیط٘ٚو ووطزٖ زض٘ٚو
(بٛضزی 1977 ،ٛاِف. 72 :
ٔف ْٟٛفازتٚاض ٜبٔ ٝا ٔ ٌٛیس و ٝبوٝوواض بوطزٖ قویٜٞٛوای ؾواظٌاضی بوا قوطایظ
ؾرت ظ٘سٌ ٕٔىٗ اؾوت بافوج توسا ْٚآٖ قوطایظ قوٛز ،بو٘ٝحوٛیووٌ ٝوطٜٞٚوای
ارتٕاف ٕٔىٗ اؾت حت پؽ اظ ضٞای اظ فمط ٔا٘ٙس فمط ظزٜٞا ضفتواض وٙٙوس (رٙىیٙوع،
 . 69:1992بوو٘ ٝؾووط بٛضزیوو ،ٛافووطازی ووو ٝاظ ٔٛلقیووت ٔكووتطن زض فضووای ارتٕوواف
بطذٛضزاض٘س اظ فازتٚاضٔ ٜكتطن ٘یع بطذٛضزاض ٔ ٌطز٘وس  ٚؾواظٚواض رأقوٝپوصیطی
ذٛی  ٚذهّت ذان ضا زض آ٘واٖ روایٍعیٗ ٔو وٙوس .نٙا٘ىو ٝیوه عبمو ٝارتٕواف
زضفیٗحاَ ،عبم ٝای اظ افطاز بیِٛٛغیوه اؾوت وو ٝزاضای فوازتٚاضٔ ٜكوتطن ٞؿوتٙس
1 . Calhoun
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(بٛضزی . 56:1991 ،ٛبا ایٗ اٚناف ،عبایق و ٝفازتٚاض ٜضا قىُ ٔ زٙٞس بوٚٝاؾوغٝ
ؾاذتاض ارتٕاف تقیٗ ٔ یابٙس .بٚٝاؾغ ٝقطایغ وو ٝبوٝفٙوٛاٖ پیأوس ٔٛلقیوت فوطز زض
فضووای ارتٕوواف تزطبوؤ ٝو قوو٘ٛس؛ بٙووابطایٗ ٔتٙوواؽط بووا ٞووط ٔٛلقیووت ٔقوویٗ زض فضووای
ارتٕاف ٛ٘ ،ف اظ فازتٚاضٚ ٜرٛز ذٛاٞس زاقت (ٌطیّّط. 189:2111 ،1
زضٚالـ قىٌُیطی فازتٚاض ،ٜرٙب ٝاوتؿاب زاضز  ٚرأقٝپصیطی ٟٔوٓتوطیٗ ٘موف
ضا زض ظٔی ٝٙتِٛیس فازتٚاضٔ ٜكتطن باظی ٔ وٙس .فازتٚاض ٜبٚٝاؾغ ٝزض٘ٚو ووطزٖ
ؾوواذتاضٞای بیط٘ٚو زض رطیوواٖ تزطبیووات رأقووٝپووصیطی قووىُ ٔو ٌیووطز (اؾووٛاضتع،2
 . 114:2114ب ٝفمیس ٜبٛضزیو ،ٛا٘ؿواٖٞوا اظ عطیوك فوازتٚاض ٜرٟواٖ ارتٕواف قواٖ ضا
ازضان ،ف ،ٟٓاضظیاب  ٚاضظـٌصاضی ٔ وٙٙس .فوازتٚاض ٜزض٘تیزو ٝاقوتیاَ بّٙسٔوست
یه رایٍا ٜزض زاذُ رٟاٖ ارتٕاف قوىُ ٔو ٌیوطز (ضیتوعض . 712:1387 ،3زضٚالوـ
فازتٚاض ٜبٔ ٝا أىاٖ ٔ زٞس تا زض یه ٔحویظ ارتٕواف فطضو زضن وٙویٓ ،فٕوُ
وٙوویٓ  ٚتحوو َٛیووابیٓ (زٚضتیوؤ . 39:1395،4ٝفٟوو ْٛفووازتٚاض ٜاظ ز ٚذغووای ٔىٕووُ
یىسیٍط فانٌّ ٔ ٝیطز٘ :رؿت فُٕ ا٘ؿا٘ ضا بٔ ٝخاب ٝتإحیط نطفاً ٔىا٘یى فّوتٞوای
بیط ٘ٚزا٘ؿتٗ  ٚزٔ ْٚتقٟس بٛزٖ ب ٝایٙى ٝفطز آظازا٘ ٚ ٝآٌاٞا٘ ٝفُٕ ٔ وٙوس .ایوٗ زٚ
ذغا زضفیٗ حاَ ٚرٔ ٝكتطو ٘یع زاض٘س  ٚآٖ ٘ازیس ٜاٍ٘اقتٗ ایٗ أط و ٝبكط ٘و ٝووأالً
آظاز  ٝ٘ ٚوأالً ب احط اؾت (قأپایٗ. 17:1393 ،5
ب ٝفباضت ٚ ،ی فازتٚاض ٜضا ٓٞظٔأٖ ٓٞؾاذتٕٙس ٔ زا٘س نطاو ٝبٚٝؾیّ٘ ٝیطٞٚوای
ارتٕاف اٍِٛزاض تِٛیس ٔ قٛز  ٚرٟاٖ ارتٕواف بو ٝآٖٞوٓ ؾواذتاض زاز ٜاؾوت ٞ ٚوٓ
1 . Griller
2 . Swartz
3 . Ritzer
4 . Dortier
5 . Champagne
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ؾاذتزٙٞس ٜاؾت (ب ٝرٟاٖ ارتٕاف ؾاذتاض ٔ زٞس ظیطا فقاِیتٞوای ٔتٙوٛؿ فوطز ضا
زض حٛظٜٞای ٔرتّف قىُ ٔ زٞس  ٚآٖ ضا ا٘ؿزاْ ٔ بركس (اؾت٘ٛع. 335:1388 ،1
زض یه رٕـبٙسی ٔ تٛاٖ ٌفت و ٝایس ٜفازتٚاضٔ ٜقغٛف ب ٝذٛاؾوت فوطا ضٚی
اظ تمابُٞای ؾٙت  ٚغّب ٝبط ٔیان بیٗ ٘ؾطیٞٝای فیٌٗطایا٘ ٚ ٝشٌٗٞطایا٘و ٝزض ٔٛاروٝ
با ٚالقیت ارتٕاف اؾت .شات ایٗ ٔف ْٟٛبوط بٙیواز  ٚضٚابوظ اؾوتٛاض اؾوت ،بوٝفبواضت ،
فازتٚاضٔ ٜزٕٛفٝای اظ ضٚابظ تاضیر راافتازٜای اؾت و ٝزض لاِب اٍِٞٛوای شٙٞو
 ٚرؿٕ  ،ازضان ،اضظیاب  ٚفُٕ ؽاٞط ٔ ٌطززٔ .اٞیت فازتٚاضٕٞ ٜچٙیٗ ٘واؽط بوط
تٛلف ٚرٛزی ٔفاٞیٓ فازتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ ٘ؿبت ب ٝیىسیٍط اؾت.
ٔیساٖ ارتٕاف ٙٔ :ؾٛض بٛضزی ٛاظ ٔیساٖ ،حٛظ ٜتقأُ زاضای ؾواذتاض ؾّؿؤّٝطاتبو
اؾت و ٝزض آٖ وٙكٍطاٖ بٝفُٕ ٔ پطزاظ٘س .بٝفباضت ٔ ،یساٖ قطایغ اؾت و ٝووٙف
زض نوواضن ٛآٖ نووٛضت ٔوو ٌیووطز (قوواضؿ پووٛضٔ . 91:1389 ،یووساٖ ارتٕوواف اظ
رایٍاٜٞای تكىیُ قس ٜو ٝوٙكٍطاٖ ارتٕاف آٟ٘ا ضا تهطف ٔ وٙٙس .وٙكٍطاٖ ووٝ
رایٍاٜٞای ذال ضا تهطف ٔ وٙٙس ٔ ،فٕٟٙس و ٝنٍ ٝ٘ٛبایس زض ٔیساٖ ضفتاض ٕ٘وٛز ٚ
ایٗ زضن عبیقو بو٘ ٝؾوط ٔو ضؾوس (ٌط٘فؤُ . 128 -131:1393 ،یوساٖ یوه فطنوٝ
ارتٕاف اؾت و ٝوٙكٍطاٖ زض آٖ بط ؾط ٔٙافـ ٔغّ ٛوكٕىف زاض٘س (تٛحیس فواْ ٚ
حؿیٙیاٖ أیطی . 159:188 ،ب٘ ٝؾط بٛضزیٔ ،ٛیساٖ ،پ ٟٝٙظ٘سٌ ارتٕواف ٔا٘ٙوس ٙٞطٞوا،
نٙقت ،لٛا٘یٗ ،پعقى  ،ؾیاؾت ٘ ٚؾایط آٖ اؾت ،وٙكٍطاٖ زض زاذُ ٞط یه اظ ایوٗ
ٔیساٖٞا بطای وؿب لسضت ٙٔ ٚعِت تالـ ٔ وٙٙس (اؾٕیت  ٚضایّ . 251:1394 ،2

1 . Stones
2 . Smith & Riley

 265

جامعهشناسی و مذیریت سبک زنذگی ،سال ششم ،شماره شانسدهم ،پاییس و زمستان::

بٛضزیٔ ،ٛیساٖٞا ضا ٔزٕٛفٞٝای تاضیر ای بطٔ قوٕاضز وو ٝعو ظٔواٖ بوٚ ٝروٛز
آٔسٜا٘س ،ضقس ووطزٜا٘وس  ٚتیییوط قوىُ زازٜا٘وس  ٚیوا تضوقیف قوس ٚ ٜاظ بویٗ ضفتوٝا٘وس
(اؾت٘ٛعٚ . 336:1388 ،ی ٔیوساٖ ضا رٟواٖ ذوطز بؿوتٝای زض زض ٖٚرٟواٖ ووالٖ  ٚبواظ
ارتٕاف ٔ زا٘س و ٝبٝعٛض ٔؿتمُ فُٕ ٔ وٙس  ٚلٛا٘یٗ ذوٛز ضا زاضز  ٚوؿو وو ٝبوٝ
ایٗ ٔحیظ ٚاضز ٔ قٛز بایؿت ٘كا٘ٞٝا  ٚلٛافس زاذّو آٖ تؿوّظ زاقوت ٝباقوس زض غیوط
ایٗ نٛضت بٝؾطفت اظ باظی ذاضد ٔ قٛز (تٛحیس فاْ  ٚحؿیٙیاٖ أیطی. 161:1388،
٘ؾطیٔ ٝیساٖ ،بٝذٛب ز ٚپسیسٜای ضا و ٝابتسا ٔیایط٘سٌ ،طز ٞوٓ ٔو آٚضزٚ ،القیوت
٘رؿت ٔب ٙبط ایٙىٛ٘ ٝف ٘یوطٚی ارتٕواف وٙكوٍطاٖ ضا بو ٝفٕوُ ٔو آٚضز ٚالقیوت
زیٍط ایٙى ٝوٙكٍطاٖ بط اؾاؼ اٍ٘یوعٜٞوای ذوٛز زؾوت بو ٝفٕوُ ٔو ظ٘ٙوس (ٔواضتیٗ،1
 . 36:2113زض ٘ؾووط بٛضزیوؤ ،ٛیووساٖ ٘ووٛف ؾوواذتاض ٔووطز٘ ٜیؿووت ،بّىوو ٝفضووای بوواظی
وٙكٍطا٘ اؾت و ٝبوا پوصیطـ لٛافوس بواظی تحوت توإحیط ٘یوطٚی آٖ فٕوُ ٔو وٙٙوس،
بٙابطایٗٔ ،یساٖ ٔٛرٛزی ظ٘س ٜاؾوت وو ٝافٕواَ ٘یوطٕٞ ،ٚا٘وا ٘كوا٘ ٝحیوات آٖ اؾوت ٚ
رایٍاٛٔ ٚ ٜلقیت زض زضٔ ٖٚیساٖٞ ،ط وٙكوٍطی ضا بوٝرا٘وب اٍِوٛی ضفتواضی ٔتٕایوُ
ٔ ٌطزا٘س (پطؾتفٕٞ . 74:1393 ،و ٝوٙكوٍطا٘ وو ٝزض شیوُ یوه ٔیوساٖ ارتٕواف
ذال فقاِیت ٔ وٙٙس ،زؾتوٓ اظ ٘ٛف فوازتٚاضٔ ٜكوتطن بطذٛضزاض٘وس (بٛضزیو،ٛ
 1393اِف . 214 :اظ عطف ٛٔ ،لقیت وٙكٍطاٖ زض ٔیساٖ ٚابؿت ٝب ٝؾطٔایٝای اؾوت ووٝ
زض تّٕه زاض٘س  ٚبط اؾاؼ ٔموساض ٘ ٚوٛؿ ؾوطٔایٝای وو ٝوٙكوٍطاٖ زض اذتیواض زاض٘وس،
رایٍا ٜآ٘اٖ زض فضای ٔیساٖ تقییٗ ٔ قٛز (ٔاضتیٗ . 31:2113 ،ب ٝفمیوسٚ ٜی ،تىوٛیٗ
ٔیساٖ ٞای ارتٕاف ٔرتّوف بوا تٕوایع ؾوطٔایٞ2ٝوای ٔتفواٚت ٕٞوطا ٜبوٛز ٜاؾوت .ایوٗ
1 . Martin
2 . Capital
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ؾطٔایٞٝا فباضتا٘س اظ:
ؾطٔای ٝالتهازی :ا٘ٛاؿ زاضای ٔاِ ٔ ٚازی قأُ ٔاِىیت ذهٛن یا فٕ ٔٛ؛
ؾطٔای ٝفط : ٍٙٞذهٛنویات فىوطی  ٚتطبیتو  ،ذهٛنویات آٔٛظقو  ،وانٞوا ٚ
ٟٔاضتٞای فط ٍٙٞ؛
ؾطٔای ٝارتٕاف  :فضٛیت زض ٌطٜٞٚای ارتٕاف یا ذا٘ٛازٌ  ٚذٛیكا٘ٚسی؛
ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ :آٚاظ ،ٜقٟطت  ٚبٝعٛضوّ ذهٛنیات اذالل .
ایٗ ؾطٔایٞٝا زض رٛأـ ٔسضٖ غاِباً بأ ٓٞطتبظا٘س (فِٛط. 31:2118 ،1
ٞط ٔیسا٘ ٚیػٌ ٞای ذان زاضز و ٝنطفاً بٕٞ ٝاٖ ٔیساٖ ٔتقّك اؾت ٘ ٚؿبت بوٝ
ٔیساٖٞای زیٍط تؿطیپصیط ٘یؿت ٔ ٚیساٖ ذٛز ضا با ٔٙافـ  ٚؾطٔایٝای تقطیف ٔ وٙوس
و ٝذال ٕٞاٖ ٔیساٖ اؾت  ٚؾطا٘زاْ ایٙىٞ ٝط ٔیسا٘ ٔؿوتّعْ ٘وٛف ذوال اظ ٔوٙف
اؾت (بٛضزی . 72:1993 ،ٛؾاظٚواضٞای حاوٓ بط ٔیساٖ ضا ٔ تٛاٖ زض ان َٛنٟاضٌا٘ٝ
شیُ ذالن ٝوطز:
 ٔیساٖٞا لّٕطٙٔ ٚاظف ٝبط ؾط ٔٙابـ اضظقٕٙس یا ٕٞاٖ ؾطٔایٞ ٝؿتٙس. ٔیساٖٞا فضاٞای ؾاذتٕٙس ٘اؽط بط ٔٛلقیت ٞای ٔؿوّظ  ٚتحوت ؾوّغ ،ٝبوط اؾواؼٔمساض ٛ٘ ٚؿ ؾطٔایٞ ٝؿتٙس.
 ٔیساٖٞا ب ٝوٙكٍطاٖ ذٛز اقىاَ ذال وٙف ضا تحٕیُ ٔ وٙٙس. ٔیساٖٞا ؾاظٚواضٞای زاذّ ذوٛز ضا بوطای تٛؾوق ٝزاقوت ٚ ٝاظ اؾوتمالَ ٘ؿوب زض1 . Fowler
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بطابط ٔحیظ ذاضر بطذٛضزاض٘س (اؾٛاضتع . 122:2114،زضٔزٕٛؿ ٔ تٛاٖ ٌفوت،
بٛزی ٛبٔ ٝیساٖ ٕٞچ ٖٛیه قبىٝای اظ ضٚابظ فی ٙبیٗ ٔٛلقیتٞا ٔ ٍ٘وطز ،ایوٗ
ٔٛلقیت ٞا ضا ٚضقیت باِم ٚ ٜٛو ٘ٛٙذٛزقاٖ  ٚبا تٛر ٝب ٝحاِت ٛٔ ٚلقیت فیٙ
تقطیف ٔو وٙٙوسٔ .یوساٖٞوا فطنوٞٝوای اظ تِٛیوسٌ ،وطزـ  ٚترهویم وانٞوا،
ذسٔات ،زا٘ف یا ٔٙعِت ٘ ٚیع رایٍاٜٞای ضلابت باظیٍطاٖ زض ٔباضظ ٜبطای ا٘باقت
 ٚا٘حهاض ا٘ٛاؿ ٔرتّوف ؾوطٔایٔ ٝحؿؤ ٛو قو٘ٛس .زض ٔیوساٖ تقوساز ظیوازی اظ
وٙكٍطاٖ ارتٕاف با فازتٚاض ٜای تقطیف قوس ٚ ٜتٛا٘وای ٞوای ؾوطٔایٝای ٚاضز
فُٕ ٔ ق٘ٛس  ٚب ٝضلابتٍٕٞ ،طای یا ٔباضظ ٜبا یىسیٍط ٔ پطزاظ٘س توا بتٛا٘ٙوس بوٝ
حساوخط أتیاظات ٕٔىٗ زؾت یابٙس.
ؾطٔای :ٝؾطٔای ٝاظ وّیسیتطیٗ ٔفاٞیٓ بٛضزی ٛتحت توإحیط ٘فوٛشی اؾوت ووٚ ٝی اظ
ٔاضوؽ پصیطفت ٝاؾت ،بسیٗ ٔقٙا و ٝبٛضزیٕٞ ٛچؤ ٖٛواضوؽ ٔو پوصیطز وو ٝؾوطٔایٝ
٘ٛف اظ ا٘باقت حطٚت یا أتیاظات اؾت  ِٚا ٚبا ایٗ فمیسٔ ٜاضوؽ ٔراِف اؾت ووٝ
بایس ؾطٔای ٝضا فٕوست ًا زض حوٛظ ٜالتهوازی ذالنو ٝووطز ٔ ٚقتموس اؾوت وؤ ٝو توٛاٖ
ؾطٔایٞ ٝای ٔتفاٚت ضا تقطیف وطز .اظ٘ؾط ٚی ،ؾطٔایٞ ٝطٌ٘ٛو ٝذاؾوتٍا ٚ ٜؾطنكوٕٝ
زض فطن ٝارتٕاف اؾت و ٝزض تٛا٘ای فطز بطای بٟطٜٙٔسی اظ ٔٙافـ ذان و ٝزض ایوٗ
نح ٝٙحانُ ٔ ٌطزز ٔواحط ٚالوـ ٔو قوٛز (اؾوت٘ٛع . 336:1388 ،ؾوطٔای ٝبو ٝفمیوسٜ
بٛضزیٔ ،ٛزٕٛفٔ ٝایّٕه ٔازی (زضآٔسٞا ٕ٘ ٚوازیٗ (قوٟطت اؾوت وو ٝبوٝنوٛضت
٘ابطابط تٛظیـ قس ٜاؾت  ٚزض باظیٞای ارتٕواف ذوال یوه رأقؤ ٝقویٗ ،اضظقوٕٙس
ٔحؿ ٔ ٛقٛز (قأپایٗ. 62:1393 ،
ؾطٔای ٝضا ٔ تٛاٖ ٚالقیت اؾاؾ ٘ؾاْ ؾطٔایٝزاضی زا٘ؿت .ؾطٔایٔ ٝفٔ ٟٔٛتٕوایع
اظ حطٚت یا زضآٔس اؾت .زضآٔس ٔقٕٛنً با حمٛق ؾاِیا٘ ٚ ٝحطٚت با ٔحاؾب ٝزاضای ٞوای
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فطز پؽ اظ وٓ وطزٖ بسٞ ٞای ا ٚبٝزؾت ٔ آیوسٞ .وٓ زضآٔوس ٞ ٚوٓ زاضایو حواِت
٘ؿبتاً حابت زاض٘س ،یق ٔ ٙتٛاٖ آٟ٘وا ضا ٔحاؾوب ٝووطز؛ أوا ؾوطٔای ٝحواِت پٛیوا زاضز ٚ
ٔ تٛاٖ آٖ ضا ا٘باقت اظ أىا٘ات زا٘ؿت و ٝذٛز ٔٙزوط بو ٝأىا٘وات زیٍوط ٔو قوٛز.
انٛنً ٞسف انّ اظ زاقتٗ ؾطٔای ٝوؿب ؾطٔای ٝبیكتط اؾت (ٌط٘فُ. 336:1393 ،
اظ زیسٌا ٜبٛضزی ،ٛؾ ٝفأُ زض ؾطٔای ٝتإحیط اؾاؾو زاضز :حزوٓ ،تطویوب ٔ ٚؿویط.
حزٓ ٔطبٛط بٔ ٝیعاٖ ؾطٔای ٝاؾت .تطویب بٔ ٝیعاٖ فطاٚا٘و ٘ؿوب ؾوطٔای ٝالتهوازی،
ارتٕاف  ،فطٕ٘ ٚ ٍٙٞازیٗ اؾتٕٞ .چٙیٗ ،اظ٘ؾط ٚیٞ ،ط فطزی زض ظ٘سٌ ارتٕواف
ذٛز ٔؿیطی ضا ع ٔ وٙس و ٝآٖ ٔؿویط ٔو تٛا٘وس ا ٚضا اظ یوه ٘مغو ٝبو٘ ٝمغو ٝزیٍوط
حطوت زٞس .فطز ٕٔىٗ اؾت با وؿب ؾطٔای ٝفط ٍٙٞبٛٔ ٝلقیت التهوازی  ٚؾیاؾو
 ٚلسضت لابُ تٛر ٟزؾت یابس .زض ٔٛاضزی ایٗ ٔؿیط  ٚحطوت ٔ تٛا٘س بطفىؽ ٞوٓ
باقس ،یق ٙفطزی با ٔٛلقیت عبمات بان  ٚؾوطٔای ٝالتهوازی ذو ٛبو ٝزنیّو حوطٚت
ذٛز ضا اظ زؾت بسٞس یا فطظ٘سا٘ف ٘تٛا٘ٙس ٕٞاٖ ٔٛلقیت ضا حفؼ وٙٙس (ناِح أیوطی
 ٚؾپٟط٘یا . 39:1394 ،فازتٚاض ،ٜبط اؾاؼ ایٗ ذظ ؾیط ارتٕاف و ٝوٙكٍط ارتٕاف
ع وطز ٜاؾت ،یق ٙبوط اؾواؼ تزطبو ٝظیؿوت ٚ ٝزض٘ٚو قوس ٜاضتمواء٘ ،وع َٚیوا افوَٛ
ارتٕاف وٙكٍط ،زٚباض ٜؾاظی ٔو قوٛز  ٚبؿوت ٝبو ٝایٙىو ٝفوازتٚاض ٜزض نو ٝض٘ٚوسی
ؾاذت ٝقٛز ،یق ٙزض تىأُ ض ٚب ٝبان یا ض ٚب ٝپاییٗ یا زض رطیاٖ تیییط یا تخبیوت قوطایظ
ظ٘سٌ قىُ بٍیطز ،بٝعٛض ٔتفاٚت ؾاذتاض ٔ یابس (بٚ ٖٛیتع. 115:1391،
اظ٘ؾط بٛضزی ،ٛاقىاَ ٌ٘ٛاٌ ٖٛؾطٔایٞٝا لابّیت تبسیُ بو ٝیىوسیٍط ضا زاضز (،1 ٚ
 . 161:2112ؾطٔای ٝارتٕاف ٔ تٛا٘س فطز ضا ٚاضز ضٚابغ ؾاظز و ٝحانُ آٖ وؿوب
1 . Webb
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ٔیعا٘ اظ ؾٛز ب ٝقىُ پ َٛیا ا٘ٛاؿ ٔاِىیوت باقوس .بوٕٞ ٝواٖ تطتیوب ؾوطٔای ٝفطٍٙٞو
لابّیت تبسیُ ب ٝؾطٔای ٝالتهازی اؾت ٌ ٚإٔ ٜىٗ اؾت ب ٝؾطٔای ٝارتٕاف ٘یع تبسیُ
قٛز .بٝایٗتطتیب و ٝتحهیالت  ٚزاقتٗ ٔوساضن فواِ ٔ ،كواغُ پطزضآٔوسی ضا پویف
ضٚی فطز لطاض ٔ زٞس و ٝبا لطاض ٌطفتٗ زض آٖ ٔٛلقیتٞا ٔ ،تٛا٘س ٘و ٝتٟٙوا بو ٝپو َٛبوٝ
لسضت ٘یع زؾت یابس  ٚاظ ٕ٘ازٞوای ٞوٓ بوطای ٔكوطٚفیت بركویسٖ بوٛٔ ٝلقیوت ذوٛز
اؾتفاز ٜوطز ٚ ٜاحتطاْ ٙٔ ٚعِت ارتٕواف یقٙو ؾوطٔایٕ٘ ٝوازیٗ ذوٛز ضا ٘یوع بوان بوطز
(بٛضزی. 168:1391 ،ٛ
ٚرٛز اقىاَ ٔتفاٚت ؾطٔایٟٔ ٝیاٌط ؾاذتاضی بٙیازیٗ بطای ؾاظٔا٘سٔ ٞیساٖٞوا ٚ
بٝایٗتطتیب قىٌُیطی ا٘ٛاؿ ٔرتّف ٔٙفٞا  ٚوٙفٞای ٔطتبظ با آٖٞاؾوت .بٛضزیوٛ
ازفا ٔ وٙس ؾطٔای ٝرع زض اضتباط با یه ٔیساٖ ٚرٛز  ٚواضوطز ٘ساضزٚ .ی با تلوٛضیعٜ
وطزٖ ؾطٔای ٝزض اقىاَ ٌ٘ٛاٌ ٖٛآٖ بط ؾ٘ ٝىت ٝتإویس ٔ وٙس :اِف  :نیعٞای ذوٛب
ؤ ٝطزْ زض رؿتزٛی آٖٞا ٞؿتٙس  ٚأىا٘ات ٙٔ ٚوابق وو ٝلهوس ا٘باقتكواٖ ضا زاض٘وس
بؿیاض ٔتفاٚت اؾت.

 ٕٝٞ :ایٗ ٔٛاضز ِعٔٚاً ارتٕاف ا٘س ،ظیطا ٔقٙایكواٖ ضا اظ ضٚابوظ

ارتٕاف ٔ ٌیط٘س و ٝبطؾاظ٘سٔ ٜیساٖٞای ٔرتّف ا٘س ٘ ٚو ٝاظ نیعٞوای ٔوازی وو ٝبوٝ
ذٛزی ذٛز اضظقٕٙس٘س .د  :تالـ ٘ ٚعاؿ بطای ا٘باقت ؾوطٔای ،ٝفموظ بركو اظ لضویٝ
اؾت ،ظیطا تالـ ٘ ٚعاؿ بطای باظتِٛیس ؾطٔای ٓٞ ٝبٕٞ ٝواٖ ا٘وساظٟٔ ٜوٓ اؾوت  ٚاغّوب
ٔبت ٙبط قیٜٞٛای اؾت و ٝاظ عطیك آٖ ٔ تٛاٖ ؾطٔایٞٝا ضا زض ٔیساٖٞای ٔرتّوف بوٝ
قىُ زیٍطی تبسیُ وطز (رالی پٛض ٔ ٚحٕسی. 321:1391،
ؾطٔای ٝالتهازی :ؾطٔای ٝالتهازی حطٚت  ٚپ ِٛاؾت وٞ ٝط وٙكوٍط ارتٕواف زض
زؾت زاضز  ٚقأُ تٕاْ أىا٘ات ٔازی ،زضآٔسٞا  ٚا٘ٛاؿ ٔٙابـ ٔاِ اؾت و ٝزض لاِوب
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ٔاِىیووت ،رّووٟ٘ ٜٛووازی پیووسا ٔو وٙووس (فىوو . 311:1384 ، ٞٛایوٗ ؾووطٔای ٝاظ فٛأووُ
ٌ٘ٛاٌ ٖٛتِٛیس (أالن ،واضذا٘زات ،واض ٔ ٚزٕٛف ٝزاضای ٞای التهازی (زضآٔوس،
ٔیطاث ،وانٞای ٔازی  ،تكىیُ قس ٜاؾت (بوٚ ٖٛیتوع . 67:1391 ،1ؾوطٔای ٝالتهوازی
قأُ اقىاَ پ( َٛحطٚت اؾت و ٝافعایف ؽطفیت بواِم ٚ ٜٛزؾوتیواب بو ٝآٖ ٚروٛز
زاضز .ؾووطٔای ٝالتهووازی اغّووب زاضای أتیوواظ اؾووت ظیووطا بووٝؾووازٌ ٔ و تووٛاٖ آٖ ضا
ا٘ساظٌٜیطی وطز  ٚزض ایٗ ظٔی ٝٙتٕوایّ رٟوت ؾوطٔایٌٝوصاضی زض ا٘وٛاؿ ؾوطٔایٞٝوای
زیٍط بٝنٛضت ؾطٔایٔ ٝاِ ٚرٛز زاضز .قاذمٞای ؾطٔایٔ ٝاِ فباضتا٘س اظ :بوسٞ
(ٚاْ  ،تؿاٚی ؾطٔایٔ ،ٝاِیات بط زضآٔس ،پؽا٘ساظ ،ترفیف ٔاِیات  ٚأتیاظات (فّوٛضا ٚ
ٕٞىوواضاٖ . 294:2115 ،2اظ زیووسٌا ٜبٛضزیوو ٛؾووطٔای ٝالتهووازی حاِووت بٙیووازی زاضز
بٝعٛضیو ٝبط ؾغی ؾایط ؾطٔایٞٝا ٘یع ٔاحط ٚالـ ٔو قوٛز .بو ٝؾورٗ زیٍوطٔ ،و توٛاٖ
ٌفت و ٝؾطٔای ٝالتهازی ؾطٔای ٝاِٚی ٝفطز اؾت أوا ٕٔىوٗ اؾوت پوؽ اظ وؿوب آٖ،
ناحب ؾطٔای ٝزض ٔقطو تإحیطات فٕیك  ٚبعضٌ لطاض ٌیطز (ٌط٘فُ . 336:1393 ،زض
ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔایٔ ٝاٞیت ابعاضی ٘ ٚفـ قره زض وٙف بؿویاض آقوىاض اؾوت (ٌط٘فوُ ٚ
ٞاضزی. 24:2117 ،3
ؾطٔای ٝالتهازی با تؿٟیُ ذطیس ذسٔات یا وانٞای ٔازی ب ٝتزٕیـ ؾوطٔایٔ ٝوازی
وٕه ٔ وٙس .بٛضزی ٛؾایط ؾطٔایٞٝا ضا زض ضابغ ٝتٍٙات ًٙبا ؾطٔای ٝالتهازی تقطیوف
ٔ وٙسٚ ،ی ٔقتمس اؾت ،ؾطٔای ٝالتهازی ضیك ٝاقىاَ زیٍط ؾطٔایٞٝا اؾوت  ٚتٕوأ
ؾطٔایٞٝا ب٘ ٝوٛف ٔٙبقوج اظ ؾوطٔای ٝالتهوازی اؾوت .اظ عطفو زیٍوط ،زض ایوٗ تبوسیُ
ٔتٙا ٚؾطٔایٝای ٞیچ یه اظ اقىاَ ؾطٔایٞٝای زیٍط لابّیوت تمّیوُ وأوُ بو ٝآٖ ضا
1 . Bonnewitz
2 . Flora et al
3 . Grenfell & Hardy
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٘ساضز؛ بٝفباضتزیٍط ،اؾاؼ ؾطٔایٞٝای زیٍط اظ رای ٔٙكإ ٔ ٌیط٘س و ٝبٝعٛض وأوُ
ؾطٔای ٝالتهازی ٔحؿ ٕ٘ ٛق٘ٛس .زض ایٗ ضاؾتا ،ؾطٔای ٝارتٕاف قبىٝای اظ افتٕواز
ٔتمابُ ،ضٚابظ ٔ ٚكاضوت افطاز ضا پسیس ٔ آٚضز  ٚلابّیت اؾت و ٝزض تزٕیوـ  ٚتعایوس
ٟٔاضتٞای فطزی قىُ ٔ ٌیطز ٕٞ ِٚویٗ ؾوطٔای ٝارتٕواف زض توإٔیٗ ضٚابوظ ٔیواٖ
افطاز ٘یاظٔٙس ؾاظٚواضٞای التهازی ٔ ٚاِ اؾت  ٚبس ٖٚتٛر ٝب ٝتإٔیٗ ایٗ ؾطٔایٞٝای
التهازی فٕالً قىُ فی ٙب ٝذٛز ٘رٛاٞس ٌطفت .اظایٗضٚؾت و ٝزض فویٗ قوطط نظْ
بٛزٖ بطای تحمك ؾایط ؾطٔایٞٝا ،قوطط وواف ٔحؿوٕ٘ ٛو قوٛز (نواِح أیوطی ٚ
ؾپٟط٘یا. 42:1394 ،
زضٚالـ ،بٛضزی ٛبط تبسیُ پصیطی اقوىاَ ٌ٘ٛواٌ ٖٛؾوطٔای ٚ ٝبوط تمّیوُ ٟ٘وای ٕٞوٝ
اقىاَ ب ٝؾطٔای ٝالتهازی تإویس ٔ وٙس .اظ٘ؾط ٚی ،ؾطٔای ٝالتهازی ٕٞاٖ واض ا٘ؿا٘
ا٘باقت ٝقس ٜاؾت ،بٝایٗتطتیب وٙكٍطاٖ ٔ تٛا٘ٙوس بوا اؾوتفاز ٜاظ ؾوطٔای ٝارتٕواف بوٝ
ؾطٔای ٝالتهازی یا فط ٍٙٞزؾت یابٙس  ٚبوٕٞ ٝویٗ ٘حو ٛبوطای زؾوتیواب بو ٝؾوطٔایٝ
ارتٕاف ٘یع بایس ؾطٔایٌٝصاضیٞای ٛٞقٕٙسا٘ٝای زض ٔٙابـ التهازی  ٚفطٍٙٞو ا٘زواْ
زٙٞس (بٛضزی. 52:1986 ،ٛ
ؾطٔای ٝفطٔ : ٍٙٞفٟو ْٛفطٙٞوً زض ضایوذتوطیٗ ٔقٙوای ذوٛز زض ٔمابوُ ٚحكو ٚ
ب فطٔ ًٙٞغطح ٔ ٌطزز .فط ًٙٞبٔ ٝخابٝوّیو ٝقویٜٞٛوای فٕوُ  ٚتفىوط وو ٝتٛؾوظ
رأق ٝبٚٝرٛز آٔس ٚ ٜقاذم آٖ رأق ٝاؾت ،تقطیف ٔ قٛز .فطٙٞوً أوطی اؾوت
وٙٔ ٝكإ آٖ زض عبیقت ٘بٛز ٚ ٜاوتؿاب اؾت  ٚحانُ ض٘ٚس ارتٕاف قوسٖ ٞوط ٌوطٜٚ
ارتٕاف ٚارس فط ًٙٞاؾتٔ .ف ْٟٛؾطٔای ٝفط ٍٙٞیازآٚض ایٗ أط اؾت و ٝفطٙٞوً
تٟٙا ٔیطاح لابُ ا٘تماَ ٘یؿت بّى ٝزاضای اؾت و ٝواضوطز ٔكطٚفیت ارتٕواف ضا ٘یوع
تحمك ٔ بركس (قأپایٗ. 31:1393 ،
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ٔف ْٟٛؾطٔای ٝفط ٍٙٞضا بطای اِٚیٗ باض بٛضزیٔ ٛغطح وطز ٜاؾت .ؾطٔای ٝفطٍٙٞ
برك اظ یه ناضن ٛتحّیُ  ٚباظتِٛیس لسضت  ٚأتیاظ عبموات اؾوت وو ٝزض فطایٙوس
تإحیط فط ًٙٞزض ٘وابطابطی ٞوای ارتٕواف ٔغوطح قوس ٜاؾوت .ؾوطٔای ٝفطٍٙٞو اظ٘ؾوط
بٛضزی ،ٛبٔ ٝزٕٛفٝای اظ تٛإ٘ٙسیٞا  ٚفازتٞا  ٚعبوـٞوای فطٍٙٞو اظرّٕو ٝزا٘وف،
ظباٖ ،ؾّیم ٝیا شٚق  ٚؾبه ظ٘سٌ زنِت زاضز (تایّطٙٔ . 199:2117 ،1ؾٛض اظ ؾوطٔایٝ
فط ٍٙٞیق ٙآقٙای فطز با لٛافس  ٚفقاِیتٞای فطٔ ٍٙٞؿّظ زض رأق٘ ،ٝؾیط ؾوبه
ظبا٘  ،تطریحات ظیبای قٙاذت  ٚقی ٜٛتقأُ (قاضؿ پٛض. 87:1389،
بٛضزیوو ٛایووٗ ٘ووٛؿ ؾووطٔای ٝضا ٘ووٛف فووازتٚاضٔ ٜو زا٘ووس ووو ٝفووطز زض عو ٔطاحووُ
رأقووٝپووصیطی ٚضٚز بوؤ ٝیووازیٗ ٔرتّووف ارتٕوواف آٖ ضا وؿووب ٔ و ٕ٘ایووس (بٛضزیووٛ
پاؾط . 45:1991 ،2ٖٚزضٚالـ ،ایوٗ ؾوطٔای ٝبیكوتط اظ ذاؾوتٍا ٜعبمو ٝارتٕواف ٔوطزْ ٚ
تزاض آٔٛظق قاٖ ؾطنكٌٕ ٔ ٝیطز (ضیتعضٔ . 728:1378 ،و توٛاٖ ایوٗ ؾوطٔای ٝضا
ٔزٕٛف ٝای اظ ضٚابظٔ ،قّٔٛات ،اعالفات  ٚأتیاظت زا٘ؿت و ٝفطز بطای حفؼ ووطزٖ
یا بٝزؾوت آٚضزٖ یوه ٔٛلقیوت ارتٕواف اظ آٖ اؾوتفازٔ ٜو وٙوس (نواِح أیوطی،
 . 64:1389ؾطٔای ٝفط ٍٙٞبا ٔزٕٛفٝای اظ زاقتٞٝای فىطی ٔٙغبك اؾوت وو ٝتٛؾوظ
٘ؾاْ آٔٛظق تِٛیس ٔ قٛز یا اظ عطیك ذا٘ٛاز ٜا٘تماَ ٔو یابوس (بوٚ ٖٛیتوع. 68:1391 ،
ؾوطٔای ٝفطٍٙٞو زاضای ابقواز ٔتقووسزی اظرّٕو :ٝزا٘ووف فیٙو زضبوواضٙٞ ٜوط  ٚفطٙٞووً؛
ؾّیمٞٝا  ٚتطرییٞای فط ٍٙٞ؛ ٔساضن ضؾٕ (ٔا٘ٙس زضرات زا٘كوٍاٌ ٚ ٞصضا٘وسٖ
زٚضٜٞای آٔٛظق ٔٛؾیم ؛ ٟٔاضتٞوا  ٚاعالفوات فطٍٙٞو (ٔا٘ٙوس تٛا٘وای ٘وٛاذتٗ
یه ؾاظ ؛ تٛا٘ای تٕیع لائوُ قوسٖ  ٚتٕوایع ٟ٘وازٖ بویٗ ذو ٚ ٛبوس ،اؾوت (اؾوٕیت،
. 224:1384
1 . Taylor
2 . Bourdieu & Passeron
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جامعهشناسی و مذیریت سبک زنذگی ،سال ششم ،شماره شانسدهم ،پاییس و زمستان::

بٛضزی ٛؾطٔای ٝفط ٍٙٞضا قوأُ وواضبطز ظبواٖ ،فوازتٚاضٜٞوا ،رٟوتٌیوطیٞوا ٚ
تٕایالت ٔ زا٘س وٚ ٝر ٜٛپیچیس ٚ ٜؽطیف زض ٘ح ٜٛضابغ ٝفطز  ٚظباٖ زاضز .اظ٘ؾط ٚی،
ؾطٔای ٝفط ٍٙٞبؤ ٝخابو ٝزا٘كو اؾوت وو ٝافوطاز ضا لوازض بو ٝتفؿویط ووسٞای فطٍٙٞو
ٌ٘ٛاٌ ٔ ٖٛوٙس (رٙىیٙوع . 178:1385 ،بو ٝافتمواز بٛضزیو ،ٛؾوطٔای ٝفطٍٙٞو بو ٝؾوٝ
نٛضت تزّ ٔ یابس:
٘رؿت زضٖٚؾاظی زض لاِب ٌطایفٞوای زیطپوای ا٘ؿواٖ وو ٝایوٗ أوط زض ضاؾوتای
تسا ٚ ْٚتّفیك تالـٞای اِٚی ٝبٛضزی ٛزض قىُ برك بٔ ٝف ْٟٛفازتٚاض ،ٜبؿویاض ٟٔوٓ
اؾت .زضٚالـ ا٘باقت ؾطٔای ٝفط٘ ٍٙٞیاظٔٙس اِماء  ٍٕ٘ٛٞ ٚاؾوت وو ٝذوٛز ٔؿوتّعْ
نطف ظٔاٖ بؿیاض  ٚواض فطزی فأُ اؾت .بٛزی ٛاظ ایٗ ٘ٛؿ ؾوطٔای ٝبوٝفٙوٛاٖ ؾوطٔایٝ
فطٔ ٍٙٞتزؿس 1یاز ٔ وٙس (قأپایٗ . 31:1393 ،ایٗ ؾطٔای ٝبا واِبس بسٖ فطز ٔوطتبظ
اؾووت  ٚبووٝنووٛضت ٟٔوواضت  ٚتطبیووت زض فووطز زیووس ٔ ٜو قووٛز (ؾووٛضٚوا  ٚضافائووُ،2
. 168:2116
ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝب ٝبسٖ  ٚشٞوٗ فوطز پیٛؾوت ٝاؾوت ،بو ٝتوالـٞوا  ٚؾوطٔایٌٝوصاضی
قره فطز ٚابؿت ٝاؾت  ٚبٚٝؾیّ ٝذوٛز فوطز بوٝزؾوت ٔو آیوس .آٖ وؿو وو ٝبوطای
تحهیُ  ٚبٟبٛز ٔٛلقیت ذٛز فقاِیت ٔ وٙس ،آٖ ضا بٝزؾوت ٔو آٚضز .نوطف ووطزٖ
ظٔاٖ بطای وؿب فّوٓ  ٚتوالـ بوطای وؿوب ؾوطٔای ٝتزؿوسی ارتٙوا ٘اپوصیط اؾوت.
زضٚالـ ،ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝرعء فازتٚاض ٜفطز قس ٜاؾت  ٚبطذالف پو ٚ َٛزاضایو ٞوای
حمٛل اظ عطیك بركف یا ٚضاحت ،ذطیس یا ٔبازِ ،ٝب ٝزیٍطی ا٘تماَ ٕ٘و یابوس ،ؾوطٔایٝ
فطٔ ٍٙٞتزؿس رسا اظ فطز زض اذتیاض زیٍطاٖ لطاض ٕ٘ ٌیطز .السأات تطبیتو رأقوٚ ٝ
1 . Embodied Cultural Capital
2 . Soroka & Rafaeli
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عبم ٝفطز زض اوتؿا آٖ ٘مف اؾاؾ زاض٘س  ٚب ٝؽطفیت  ٚاؾتقساز یازٌیطی وٙكوٍط ٚ
حافؾٚ ٝابؿت ٝاؾت .ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔایٔ ،ٝزٕٛفوٝای اظ تٛا٘وای ٞوا  ٚزا٘وای ٞوای شٙٞو ٚ
ٟٔاضتٞای فّٕ  ٚتزطب  ٚضفتاضی اؾت و ٝزض قی ٜٛؾرٗ ٌفتٗ ،باٚضٞا  ٚاضظـٞوا
ٍ٘ ٚطـٞای ذال فطز تزّ پیسا ٔ وٙوس .اظ٘ؾوط بٛضزیو ،ٛا٘باقوت ؾوطٔای ٝفطٍٙٞو
تزؿس یافت ٝفطز ٚابؿت ٝب ٝایٗ اؾت و ٝذا٘ٛاز ٜا ٚزض زٚضاٖ وٛزو ٛ٘ ٚرٛا٘ توا نوٝ
ا٘ساظ ٜتٛا٘ؿت ٝا٘س اٚلات فاضك اظ ربط  ٚفكاض التهازی بطای ا ٚفطإ٘ ٓٞایٙس .بٛضزی ٛایوٗ
٘ٛؿ ؾطٔای ٝضا حك اؾتفاز ٜزائٕ فوطز اظ شٞوٗ  ٚرؿوٓ ذوٛز ٔو زا٘وس .ایوٗ ؾوطٔای ٝضا
ٕ٘ تٛاٖ فطاتط اظ ؽطفیتٞای ٔتٙاؾب با یه فطز ا٘باقت ووطز ،بّىو ٝبوطفىؽٕٞ ،وطاٜ
حأُ ذوٛز (ؽطفیوت بیِٛوٛغیى ا ،ٚحافؾوٝاـ  ...ٚض ٚبو ٝافؤ َٛو ٟ٘وس ٔ ٚو ٔیوطز
(ناِح أیطی  ٚؾپٟط٘یا . 61:1394 ،زض ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝان َٛیه ٔیساٖ بوا رؿوٓ ٚ
بسٖ قرم بٝنٛضت ٔیُ  ٚرٙبٞٝای فیعیى ٔا٘ٙس ِحٗ بیواٖ یوا حطووات بوسٖ ،عوطظ
بطذٛضز  ٚؾبه ظ٘سٌ زض  ٓٞآٔیرت ٝقس ٜاؾت (ٔٛض. 71:2114 ،1
زض ٔطحّ ٝز ،ْٚؾطٔای ٝفط ٍٙٞب ٝقوىُ زاضایو فطٍٙٞو  ٚفیٙیوت یافتؤ 2ٝغوطح
ٔ قٛزٔ ،تكىُ اظ  ٕٝٞتابّٞٛای ٙٞطی ،وتا ٞاِ ،یت٘أٞٝا ،ابعاضٞأ ،اقیٗٞا  ...ٚووٝ
زضٚالـ احوط  ٚیوا حانوُ اروطای فقاِیوت فطٍٙٞو ٞؿوتٙس .ایوٗ زاضایو ٞوای فطٍٙٞو
ٔ تٛا٘ٙس یا بٝنٛضت تّٕه ٔازی زیس ٜق٘ٛس و ٝفمظ ٘یاظٔٙس ؾوطٔای ٝالتهوازی اؾوت
(اظرّٕ ٝذطیس وتا  ٚیا زاقتٗ تابّ ، ... ٛأا تقّك ٕ٘ازیٗ ایٗ اقیاء (فٔ ٟٓحتٛای یه
وتا فّؿف ٚ ٝیا ضٔعٌكای یه تابّ ٛیا تٕزیوس اظ یوه ٔٛؾویم ٘ ...ٚیاظٔٙوس ٚروٛز
ؾطٔای ٝفط ٍٙٞزض ٘ٚقس ٜاؾت (قأپایٗ. 31:1393 ،
1 . Moore
2 . Objectified
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زض ٔطحّ ٝؾ ْٛزضٟ٘ایت ؾطٔای ٝفطٍٙٞو بو ٝقوىُ ٟ٘ازیٙو ٝقوس 1ٜتزّو ٔو یابوس.
بٝنٛضت فٛٙاٖٞای تحهیّ ٌٛ ،ا٘ ٞأٞ ٝوای ٚالقو وو ٝبو ٝنواحب ذوٛز ،اضظقو
لطاضزازی  ٚحابت زض وٙاض حمٛق تضٕیٗ قس ٜتٛؾظ زِٚوت افغوا ٔو وٙٙوس (قوأپایٗ،
 . 31:1393ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝزضٚالـ فیٙیت بركیسٖ ب ٝؾطٔای ٝفط ٍٙٞاظ عطیك ٔساضن
زا٘كٍا ٚ ٞتحهیّ اؾت و ٝذاضد اظ زاضای ٞوای ٔوازی  ٚفیٙو فطٍٙٞو  ،ؾوطٔایٝ
تزؿس یافت ٚ ٝبیِٛٛغیى ٚالقیت پیسا ٔ وٙس .ایٗ واض اظ عطیك وؿب فٙاٚیٗ تحهیّ
نٛضت ٔ ٌیطز و ٝبٝنٛضت لاٟ٘٘ ٚ ٘ٛازی تإییس قس ٜاؾت .ایٗ ٔوساضن ٔؿوتمُ اظ
ناحبا٘ف زاضای افتباض اؾت .یه ٔسضن فی ٚ ٙضؾٕ اؾت ٔ .تٛاٖ افطاز ضا اظ٘ؾوط
ایٗ ٘ٛؿ ٔساضن بأ ٓٞمایؿ ٝوطز .حت ٔ تٛاٖ ٘طخ تبسیُ ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝفط ٍٙٞبٝ
ؾطٔای ٝالتهازی ضا بطحؿب اضظـ پ ِٛبطآٚضز وطز .اؾتطاتػی تیییط  ٚتبسیُ ایٗ ٘وٛؿ
ؾطٔای ٝفط ٍٙٞب ٝؾطٔایٞٝای التهازی ٚابؿت ٝبٔ ٝیعاٖ وٕیوا بوٛزٖ آٖ اؾوت .بوطای
ٔغاِق ٝایٗ ٘ٛؿ ؾطٔای ٝفطٔ ٍٙٞو توٛاٖ ٞوط ٘وٛؿ ٔوسضن تحهویّ  ،فٙو  ،حطفوٝای،
فطٙٞ ٚ ٍٙٞطی ضا بطضؾ وطز و ٝاظ ٔطاوع  ٚا٘زٕٗٞای ضؾٕ ٟ٘ازی قس ٜاذص قسٜ
اؾت (ناِح أیطی  ٚؾپٟط٘یا. 62:1394 ،
زضٔزٕٛؿ ،با احطاظ ٔساضن تحهیّ  ،فالٖ ٌٛاٞیٙأو ٝنوالحیت فطٍٙٞو وو ٝبوٝ
ِحاػ فط ٍٙٞب ٝناحبف اضظق ٔتقاضف ،زائٕ  ٚلا٘٘ٛا ضٕا٘ت قس ٜافغا ٔو وٙوس،
ایٗ ویٕیاٌطی ارتٕاف یه ٘ٛؿ ؾطٔای ٝفط ٍٙٞب ٝباض ٔ آٚضز و ٝزض لباَ حأّف ٚ
حت زض لباَ ؾطٔای ٝفط ٍٙٞای و ٝزض بطٞو ٝذانو اظ ظٔواٖ فٕوالً زض اذتیواض زاضز اظ
اؾتمالَ ٘ؿب بطذٛضزاض ٔ قٛز .ایٗ ویٕیاٌطی ارتٕواف بوا وٕوه روازٚی رٕقو
زضٚالـ ؾطٔای ٝفط ٍٙٞضا ٟ٘ازی ٔ ٝٙوٙس (تاربرف. 146:1389 ،
1 . Institutionalized
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ؾطٔای ٝارتٕاف  :بٛضزی ٛبا بؿظ واضبطزٞای ٔفٟو ْٛؾوطٔایٚ ،ٝضای ظٔیٙو ٝفطٍٙٞو
آٖٔ ،ف ْٟٛؾطٔای ٝارتٕاف ضا ٔغطح ٕ٘ٛز و ٝبٔ ٝقٙای وّیٙٔ ٝابق اؾت ؤ ٝطبٛط بوٝ
تّٕه قبى ٝزیطپوای اظ ضٚابوظ اؾوت (قوأپایٗ . 31:1393 ،ؾوطٔای ٝارتٕواف اؾاؾواً
ٔزٕٛفٝای اظ ضٚابظ ارتٕاف اؾت و ٝفطز یا ٌط ٞٚزض اذتیاض زاضز ،زاقتٗ ایوٗ ٘وٛؿ
ؾطٔای ٝبٔ ٝقٙای بطلوطاضی  ٚحفوؼ ضٚابوظ ،یوا بؤ ٝقٙوای ارتٕواف بوٛزٖ اؾوتٔ ،ا٘ٙوس
زفٛتٞای ٔتمابٌُ ،صضا٘سٖ اٚلات فطاغت بوا زیٍوطاٖ ( ...ٚبوٚ ٖٛیتوع . 68:1391 ،بوٝ
فمیس ٜبٛضزی ،ٛؾطٔای ٝارتٕاف  ،ؾوطٔایٝای اظ ضٚابوظ ارتٕواف اؾوت وو ٝزض نوٛضت
٘یاظ ،حٕایتٞای ؾٛزٔٙسی فطا ٔ ٓٞوٙس  ٚاٌوط فوطز برٛاٞوس زض ٔٛلقیوتٞوای ٟٔوٓ
ارتٕاف ٔ ،طارقیٗ ضا رص وٙس ،وأالً ضطٚضی بٛزٕٔ ٚ ٜىوٗ اؾوت وو ٝبوٝنوٛضت
٘ٛف پ َٛضایذ اضائ ٝقٛز (بٛضزی. 513 : 1977 ،ٛ
بٛضزی ٛاظ ؾطٔای ٝارتٕاف بٝفٛٙاٖ زاضای ٞای ارتٕاف یاز ٔ وٙس ٔ ٚقتموس اؾوت
ایٗ ٔٛضٛؿ بؿتٍ ب ٝایٗ زاضز و ٝایٗ افطاز تا ن ٝا٘ساظٜای لازض ب ٝبؿیذ وطزٖ ؾطٔایٝ
یه ٌط ٔ ٜٚباقٙس (ذا٘ٛاز ،ٜزٚؾوتاٖٕٞ ،ىالؾو ٞوا ( ...ٚفیّوس . 33:1392 ،1ؾوطٔایٝ
ارتٕاف اظ٘ؾط ٚی ،بط تقٟسات  ٚاضتباعات ارتٕواف ٔبتٙو اؾوتٚ ،ی ٔقتموس اؾوت،
فضٛیت زض یوه ٌوط ٜٚبوطای ٞوط یوه اظ افضوایف اظ عطیوك حٕایوت یوه ؾوطٔایٝ
رٕق  ،نالحیت فطا ٔ ٓٞوٙوس وو ٝآٟ٘وا ضا ٔؿوتحك افتبواض بؤ ٝقوا٘ ٔرتّوف وّٕوٝ
ٔ وٙس (تٛؾّ ٛٔ ٚؾٛی. 8:1384 ،
ٔٙؾٛض بٛضزی ٛاظ ؾطٔای ٝارتٕاف ٙٔ ،افـ ٙٔ ٚابق اؾت و ٝافطاز بٚٝاؾوغ ٝفضوٛیت
زض قبىٞٝا بوٝزؾوت ٔو آٚض٘وسٚ .ی بؿوتط تكوىیُزٙٞوس ٜؾوطٔای ٝارتٕواف ضا ٔحویظ
1 . Field
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فط ٚ ٍٙٞارتٕاف زض یه رأق ٔ ٝزا٘س  ٚافطاز ضا بوٝنوٛضت ا٘فوطازی ٔوس٘ؾط لوطاض
ٕ٘ زٞس ،بّى ٝزض ایٗ ضابغ ٝبیكتط ب ٝفضای فىطی  ٚازضاو بویٗ افوطاز  ٚقوطایغ ووٝ
ایكاٖ ضا ب٘ ٓٞ ٝعزیه ٔ وٙس تٛر ٝزاضز (وّسی. 186-187: 1384 ،
بٛضزی ٛبط ایٗ باٚض اؾت و ٝؾطٔای ٝارتٕواف ٔ ،زٕٛفوٝای اظ تٕواؼٞوا ،ضابغوٞٝوا،
آقٙای ٞا ،زٚؾت ٞا ،زیٗٞا (ٔغاِبات یوا زیوٕ٘ ٖٛوازیٗ ٞؿوتٙس وو ٝبو ٝوٙكوٍطٚ ،ظٖ
ارتٕاف وٓ یا بیف ؾٍٙیٗ ،لسضت وٙك ٚاوٙك وٓ یا بیف ظیاز بطحؿب ویفیت ٚ
وٕیت قبىٞٝای اضتباع  ،پی٘ٛسٞای وٚ ٝی ضا ب ٝافطاز زیٍط ٚنُ ٔ وٙس ٔ بركوس.
ٚضقیت ایٗ افطاز اظ٘ؾط ؾطٔای ،ٝبٝنٛضتٞای ٔرتّف آٖ ،قوباٞت وأوُ یوا ٘عزیوه
با ٚضقیت وٙكٍط زاضز (قٛیطٕٞ ٚ ٜىاضاٖ. 98:1385 ،1
ب ٝافتماز بٛضزی ،ٛؾطٔای ٝارتٕاف رٕـ ٔٙابـ ٚالق یا بواِمٜٛای اؾوت وو ٝحانوُ
ضٚابظ وٕابیف ٟ٘ازی ٝٙقس ٜآقٙای  ٚقٙاذت ٔتمابُ زض قبىٝای اؾت وٞ ٝوط یوه اظ
افضای ذٛز ضا اظ پكتیبا٘ ؾطٔای ٝرٕق بطذٛضزاض ٔ ؾاظز  ٚآ٘واٖ ضا ٔؿوتحك افتبواض
ٔ ٕ٘ایسٙٔ .فقت ٞای حانُ اظ فضٛیت زض یه ٌط ٚ ٜٚقبى ٝارتٕاف ٕٞ ،بؿتٍ ضا
بٚٝرٛز ٔ آٚضز و ٝحهٙٔ َٛفقتٞا ضا ٕٔىٗ ٔو وٙوس (تواربرفٚ . 147:1389 ،ی
ب ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٔ ٝوٙس و ٝایزاز  ٚاحطبرك ؾطٔای ٝارتٕاف ٚابؿت ٝبو ٝفضوٛیت زض
ٌطٞ ٜٚای ارتٕاف اؾوت وو ٝافضوای آٖ ٔطظٞوای ٌوط ٜٚضا اظ عطیوك ٔبازِو ٝاقویاء ٚ
ٕ٘ازٞا بٙیاٖ ٟ٘ازٜا٘س .فطز بوا فضوٛیت زض ٌوط ٜٚزض ٔاِىیوت قوبى ٝبوازٚأ اظ ضٚابوظ
ٟ٘ازی ٝٙقس ٜبیٗ افطازی وٙٔ ٝوابـ بواِم ٚ ٜٛبواِفقّ ضا زاض٘وس ،قوطیه ٔو قوٛز (ٚاَ ٚ
ٕٞىاضاٖ . 2118:311 ،2ب ٝفمیس ٜبٛضزی ،ٛؾطٔای ٝارتٕاف بوٝفٙوٛاٖ قوبى ٝاضتباعوات،
1 . Chauvire & et al
2 . Wall & et al
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زازٜٞای عبیق یا ارتٕاف ٘یؿت ،بّى ٝنیعی اؾت و ٝبٝعٛض ٔوسا ْٚبوطای بو ٝزؾوت
آٚضزٖ آٖ بایس واضوطز (بٛضزی. 249:1986 ،ٛ
ؾووطٔای ٝارتٕوواف بووطای بٛضزیووٛٔ ،ٛلقیووتٞووا  ٚضٚابووظ زض ٌووطٜٞٚووا  ٚقووبىٞٝووای
ارتٕاف اؾت و ٝزؾتطؾ ب ٝفطنتٞا ،اعالفاتٙٔ ،ابـ ٔازی ٛٔ ٚلقیوت ارتٕواف ضا
بطای افطاز افعایف ٔ زٞس .ایزاز ٔٛلقیتٞا  ٚبطلطاضی ضٚابظ نوحیی  ٚعوطق ذانو
و ٝافطاز زض وٙفٞای ٔتمابُ بٝواض ٔ ٌیط٘س ٍٕٞ ،تزّ ؾوطٔای ٝارتٕواف اؾوت ٚ
زؾتطؾ ب ٝؾطٔای ٝارتٕاف بطای بیكتط ٔطزْ بٔ ٝیعاٖٞای بیكتط ؾایط ؾطٔایٞٝوا اضتبواط
زاضز و ٝآٖ ٞا ضا زض وؿب آٌا ٚ ٞضٚابظ ٔكتطن بیكوتط وٕوه ٔو وٙوس (غفواضی،
. 78-79:1391
بٝعٛضوّ  ،زض ٔفْٟٛؾواظی بٛضزیو ٛؾوطٔای ٝارتٕواف قوأُ ضٚابوظ ارتٕواف ای
اؾت ،و ٝیه فطز ٔ تٛا٘س بطای زؾتطؾ بٙٔ ٝابـ وؿا٘ و ٝبا آٟ٘وا زض اضتبواط اؾوت،
اؾتفاز ٜوٙس .أ ٚقتمس اؾت وو ٝقوبى ٝتٕواؼٞوای ارتٕواف  ،بو ٝذوٛزی ذوٛز ایزواز
ٕ٘ قٛز ،بّىٕٞ ٝا٘ٙس ؾطٔای ٝا٘ؿا٘ یا فیعیىو ٔ ،حهو َٛاؾوتطاتػیٞوای وواضبطزی ٚ
بط٘أٝضیعیقس ٜؾطٔایٌٝصاضی اؾت .تِٛیس  ٚباظتِٛیوس ؾوطٔای ٝارتٕواف ٘یاظٔٙوس یوه
تالـ یا ؾطٔایٌٝصاضی زائٕ زض ظٔی ٝٙرأقٝپصیطی 1اؾت (ؾقازت . 21:1389،
ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ :ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ ،اؾاؾ ا٘ؿا٘ زاضز ٚابؿت ٝب ٝا٘ؿاٖ  ٚلٛای قوٙاذت
ا ٚاؾت .ایٗ ؾطٔایٔ ٝاٞیت ارتٕاف زاضز  ٚبٙا بط باٚضٞوای ٔوطزْ ،فواضك اظ نوٛا یوا
٘انٛا بوٛزٖ آٖ ،ؾوطٔای ٝبوٝقوٕاض ٔو آیوس ( . 152:2112 ، ٚافوطاز زاضای ؾوطٔایٝ
ٕ٘ازیٗٔ ،تٙاؾب با ٚضقیت ٔیسا٘ وو ٝزض آٖ ٚالوـ قوسٜا٘وس اظ ٔٛلقیوتٞوای ذانو
1 . Sociability
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بطذٛضزاض ٔ ق٘ٛس (ٌط٘فُ . 185:1393 ،ایوٗ ٘وٛؿ ؾوطٔای ٝبوا ٔزٕٛفوٝای اظ ٔٙاؾوه
(ٔا٘ٙس بطنؿب  ٚتكطیفات ٔغابمت زاضز  ٚبا افتراض  ٚباظقٙاؾ ٔطتبظ اؾوت .ؾوطٔایٝ
ٕ٘ازیٗ تٟٙا افتباض  ٚالتساضی اؾت و ٝبطای یه وٙكٍط ارتٕاف  ،بو ٝضؾوٕیت قوٙاذتٝ
قسٖ  ٚبطذٛضزاضی اظ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔای ٝزیٍط ضا أىاٖپصیط ٔ وٙس .نٙیٗ أىوا٘ زضن
ایٗ ضا ٔیؿط ٔ ؾاظز و ٝرّٞ ٜٛوای ٌ٘ٛواٌ ٖٛضٔعٌواٖ افترواض  ٚلٛافوس ضفتواض ٔٙاؾوب
نطفاً اظ تماضاٞای وٙتطَ ارتٕاف ٘اق ٕ٘ ق٘ٛس ،بّى ٝتٛؾظ أتیاظات ارتٕاف ووٝ
پیأسٞای فی ٙزاض٘س ،بطؾاذت ٝقسٜا٘س (بٚ ٖٛیتع . 68:1391 ،ؾطٔایٕ٘ ٝوازیٗ بوٚٝؾویّٝ
قطف  ٚحیخیت ٕ٘ایاٖ ٔ قٛز ٛ٘ ٚؿ ٔتفاٚت اظ ؾوطٔای ٝاؾوت وو ٝافوطاز اظ عطیوك آٖ
ٔكطٚفیت بٝزؾت ٔ آٚض٘س (فایٗ. 42:2111 ،1
بٛضزی ٛؾرٛٙضی ضا ٘یع ٘ٛف ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ ٔ زا٘سٚ ،ی ٘كاٖ ٔ زٞس وو ٝنٍ٘ٛوٝ
باظی با وّٕات  ٚؾرٛٙضی  ٚاؾتفاز ٜاظ ظباٖ ب ٝابعاض لسضت بسَ قس ٜاؾوت ٛٔ ٚلقیوت
ناحب ؾرٗ ضا بان ٔ بطز .أ ٚقتمس اؾت و ٝنغٛض آٖ وؽ و ٝوّیسٞا ضا زض زؾوت
٘وساضز  ٚبٟوطٜای اظ ؾوطٔایٕ٘ ٝوازیٗ ٘وساضز اظ حضوٛض رٕقیوت ٔو ٞطاؾوسٚ ،اغٜٞوا زض
زٞا٘ف ب ٔ ٓٞ ٝضیع٘سِٟ ،زٝاـ ا ٚضا اظ ؾایطیٗ ٔتٕایع ٔ وٙوس ٕٞ ٚو ٝایوٗٞوا بافوج
ٔ قٛز زض ٔیساٖ باظ٘س ٜقٛز  ٚاظ ؾایطیٗ پاییٗتط لطاض ٌیطز .ایٗ ؾوطٔای ٝضٚابوظ ٔبتٙو
بط ٔٙافـ بٙیازیٗ ضا و ٝبا آٖٞا ٔطتبظ اؾت با ٔكطٚفیت زازٖ ب ٝآٖٞا پٟٙاٖ ٔ وٙوس .بوٝ
ایٗ عطیك ،ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ قىّ اظ لسضت اؾت و ٝ٘ ٝبٝفٛٙاٖ لوسضت ،بّىو ٝبوٝفٙوٛاٖ
تماضاٞای ٔكطٚؿ بطای ضؾٕیت قٙاذت ٝقسٖ ،احتوطاْ ،اعالفوات یوا ذوسٔات زیٍوطاٖ
ٔكاٞس ٔ ٜقٛز .ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ قىّ اؾت وٞ ٝط ٘ٛؿ ؾطٔای ٝب ٝذٛز ٔ ٌیطز وو ٝاظ
1 . Fine
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ضٍٞووصض ٔمووٛنت فإٞووٝای زضن قووٛز ووؤ ٝحهوو َٛشٙٞو قووسٖ تمؿوویٓبٙووسیٞووا ٚ
تضازٞای اؾت و ٝزض ؾاذتاض تٛظیـ آٖ ٘ٛؿ ؾطٔایٚ ٝاضز قس ٜاؾت .اٌط بطٚظ ٟٔاضت
زض رای ؾبب قٛز و ٝاظ را٘ب زیٍطاٖ بٝنٛضت ٘ا ف ٟٓقوٛز ،آٍ٘وا ٜایوٗ ٟٔواضت
زاضای ٘ٛف لسضت  ٚافتباض ٔ قٛز  ٚؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ ذٛا٘سٔ ٜو قوٛز (بٛضزیو1393 ،ٛ
. 154 :
ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ حانُ باظقٙاؾ ٔكطٚفیت ٔٛضـ وؿ اؾت وو ٝآٖ ضا زض اذتیواض
زاضز ،پؽ تؿّظ آٖ فطز بط زیٍطاٖ بٝزِیُ ٕٞیٗ ٔاِىیت ٔحطظ ٔ ٌطززِ ،صا ایوٗ ٘وٛؿ
ؾطٔای ،ٝبٍ٘ ٝا ٜزیٍطاٖ بؿتٍ زاضز .ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ ضا ٔ تٛاٖ بٔ ٝقٙای لوسضت تؿوّظ
غاِب ،ب ٝقطط لبٔ َٛمب ،َٛزض یه ٚالقیت ا٘ؿاٖ قوٙاذت پیوسا ووطز .قورم ٔؿوّظ
لسضت ذٛز ضا اظ باظقٙاؾ ب ن ٚ ٖٛنطای وؿ ٔ ٌیوطز وو ٝتؿوّظ ٚی ضا بوٝعوٛض
ٔكطٚؿ پصیطفت ٝباقس؛ بٙابطایٗ تؿّظ ب ٝعطیك ا ، ِٚب ٝضؾٕیت قٙاذتٗ ؾوطٔایٕ٘ ٝوازیٗ
اظ را٘ب قرم ظیط ؾوّغ ٝذٛاٞوس بوٛز .ؾوطٔایٕ٘ ٝوازیٗ بو ٝاقوىاِ اظ تؿوّظ ٔیوساٖ
ٔ زٞس وٚ ٝابؿتٍ ایزاز وٙسٚ ،ابؿتٍ ب ٝوؿا٘ و ٝؾطٔای ٝاراظ ٜتؿّظ ب ٝآٖٞوا ضا
زاز ٜاؾت ،زضٚالـ ایٗ ؾطٔای ٝرع زض احتطاْ  ٚباظقٙاؾو  ٚبواٚض  ٚافتبواض  ٚافتٕواز بوٝ
زیٍطاٖ ٚرٛز ذاضر پیسا ٕ٘ وٙس  ٚتا ظٔا٘ و ٝباٚض زیٍطاٖ بٚٝرٛز آٖ ضا بٕٞ ٝطاٜ
٘ساقت ٝباقس٘ ،رٛاٞس تٛا٘ؿت زٚاْ یابس (ناِح أیطی  ٚؾپٟط٘یا . 59:1394 ،ب ٝفمیسٜ
بٛضزی ٛؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ زاضای ٚیػٌ ٞای ب ٝایٗ لطاض اؾت :ایٗ ؾطٔای ٝضا ٕ٘و توٛاٖ اظ
قرم زاض٘س ٜآٖ رسا ٕ٘ٛز؛ ایٗ ؾطٔای ٝتٟٙا ٔ تٛا٘س بوا ٌصقوت ظٔواٖ حانوُ قوٛز؛
ع ض٘ٚسی ٘ؾأْٙس اظ تّمیٗ حانُ قس ٜاؾت؛ ٔقطف فازتٚاض ٚ ٜضابظ بویٗ فأوُ ٚ
ٔیساٖ اؾت؛ بطای وٙكٍط ارتٕاف توا ٔیعا٘و اضظـ ایزواز ٔو وٙوس (بٛضزیو:2116 ،ٛ
. 115
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بٝعٛضوّ  ،ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ افتباضی اؾت و ٝزیٍطاٖ بٚٝاؾغ ٝبو ٝضؾوٕیت قوٙاذتٗ
یه زاقت ٝاضظقٕٙس زض فطز ،بطایف لائُ ٔ ق٘ٛس .ایٗ بیف اظ ٞط نیع یقٙو أىواٖ بوٝ
ضؾٕیت قٙاذت ٝقسٖ ٟٓٔ ،زا٘ؿت ٝقسٖ ،ضئیت پوصیط بوٛزٖ  ٚؾوطا٘زاْ پصیطفتو ٝقوسٖ
تٛؾظ زیٍطاٖ .ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ زاقتٗ یق ٙزیس ٜقسٖ ،یق ٙزاقتٞٝای ٕٔیع ٜذٛز ضا تا
ؾط حس أىاٖ ٔخبت قٙاؾا٘سٖ .اٌط زض یه ٔیساٖ ذال ،یه وٙكٍط ٔٛفوك بكوٛز بوٝ
زیٍطاٖ تهٛیط ٔتمافسوٙٙسٜای اظ ؾطٔایٝای ؤ ٝسف زض اذتیاض زاقتٗ آٖ اؾوت اضائوٝ
زٞس ٔ ،تٛا٘س اظ ایٗ زاقتٞٝا ،بٙٔ ٝافـ فی ٙزؾت یابس .ا٘باقتٗ ؾطٔایٕ٘ ٝوازیٗ ٔٛروب
ٔ قٛز و ٝزیٍطاٖ ب ٝقایؿتٍ ٞای آٖٞا باٚض پیسا وٙٙس ،اظایٗض ،ٚآٖٞوا فوط ٠ذوٛز ضا
بط ٔو ؾواظ٘س  ٚایوٗ فوط ٜتوا ٍٙٞوأ ٚروٛز زاضز وو ٝفطٚزؾوت زاقوتٞٝوای ذوال ٚ
اضظقٕٙسی بطای فطا زؾت لائُ باقس .زضٚالـ ،لسضت فطٕٙٞسا٘ ٝب ٝافطازی زاز ٔ ٜقوٛز
و ٝفطو ٔ قٛز زاضای ٚیػٌ ٞای ٔقیٞ ٙؿتٙس  ٚب ٝآٟ٘ا ٘وٛف زضذكوف ارتٕواف
ٔٙحهط ب ٝفطزی ٔ زٞس .ایٗ لسضت بط ٚاٌصاضی لسضت فطٚزؾت بوط فطازؾوت اؾوتٛاض
اؾت ،اظایٗ ض ٚفطازؾت تٟٙا لسضت ضا بط فطٚزؾت افٕاَ ٔ وٙس و ٝفطٚزؾوت بوٚ ٝی
زاز ٜاؾت (بٚ ٖٛیتع. 119-121:1391 ،
ٞیؿتطیؿیؽ (٘اؾاظی  :ب ٝفمیس ٜبٛضزی ،ٛزض قطایغ و ٝؾاذتاض ٔیساٖ بٝوّ تیییوط
ٔ وٙس  ٚنیعی رسیس ؽٟٛض پیسا ٔ وٙسٛٔ ،لقیوتٞوای رسیوسی زض ٔیوساٖ بوٚٝروٛز
ٔ آیٙس ،فازتٚاض ٜزض پاؾد ب ٝایٗ ٔٛلقیتٞای رسیس تیییوط ٔو وٙوس ،أوا روای ووٝ
ٔٛلقیتٞای ٔیساٖ یه فطز ٛٙٞظ زض حاَ قىٌُیطی ٞؿوتٙس ،ایوٗ تیییوط نٙوساٖ لابوُ
پیفبی٘ ٙیؿت .زض ایٗ حاِت ٚلت و ٝتیییطات ٔكرم  ٚتقییٗ یافت٘ ٝیؿوتٙس٘ ،اؾواظی
بٚٝرٛز ٔ آیس٘ .اؾاظی فباضت اؾت اظ ٌؿؿت ٔیاٖ فازتٚاضٔ ٚ ٜیوساٖ  ٚپیأوسٞای
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آٖ زض ع َٛظٔاٖ (ٌط٘فُ٘ . 216:1393 ،اؾاظی ٘واؽط بوط ٌؿؿوت  ٚقوىاف زض ضابغوٝ
ٔتمابُ فازتٚاض ٚ ٜؾاذتاض ٔیساٖ اؾت و ٝزیٍط با  ٓٞتٙواؽط  ٚتغوابك ٘ساض٘وس .بٛضزیوٛ
ٔقتمس اؾت نٙا٘چ ٝپیأس احط ٘اؾاظی زض ٔٙغوك تىوٛیٗ فوازتٚاض٘ ٜفوٛش وٙوس ،افٕواَ،
ٔٙزط ب ٝضٕا٘تٞای ٔتٙافطی ذٛاٙٞس قس ،ظیطا ٔحیغ وو ٝآٟ٘وا زضٚالوـ بوا آٖ ٔٛاروٝ
ٔ ق٘ٛس با ٔحیغ و ٝبٌٝ٘ٛٝای فی ٙبا آٖ تٙاؾب یافتٝا٘س تفاٚت ظیازی زاضز .زضٚالـ
زض ٘اؾاظی وٙكٍطاٖ ٔرتهات ؾطٔایٛٔ ٝضز ٘یاظ بطای ٔٛلقیتٞای تقطیف قس ٜرسیوس
زض ٔیساٖ ضا زض اذتیاض ٘ساض٘س ٕٔ ٚىٗ اؾت اظ زؾتیاب بٛٔ ٝلقیتٞای بطتط التهوازی
 ٚفطٔ ٍٙٞیساٖ ٔحطٔ ٔ ْٚا٘ٙس .تیییطات ٔیساٖ ٚضقیت آٖٞا ضا بستط ٔ وٙس  ٚبافج
ٔ قٛز بیكتط زضٙٔ ٖٚزال فمط  ٚفالوت ن ٝبِ ٝحاػ التهازی  ٚن ٝاظ٘ؾوط فطٍٙٞو
 ٚارتٕاف فط ٚض٘ٚس (بٛضزی. 67:1999 ،ٛ
ب ٝفمیس ٜبٛضزی ،ٛفطایٙس ارتٕاف قسٖ و ٝابتوسا زض ذوا٘ٛاز ٜآغواظ ٔو قوٛز فٕیمواً
قىُزٙٞس ٜوٙفٞای ٔا اؾت ،یق ٙاٌطن ٝفازتٚاض ٜبا ایٗ ظٔی ٝٙقىُ ٔ ٌیوطز أوا
ایٗ ض٘ٚس آٞؿت٘ ٚ ٝاذٛزآٌا ٜاؾت  ِٚبٝتسضیذ تٕایالت ٔا ٕٞطا ٜبا تحوٛنت وو ٝزض
رٟاٖٞای ارتٕاف ٔا ضٚی ٔ زٞس زنواض تیییوط ٔو قوٛز؛ بٙوابطایٗ قورم ٔو تٛا٘وس
ٚضقیت رسیس پیسا وٙس و ٝزض آٖ ؾطفت یا رٟت تیییوط ٔیوساٖ ٔتفواٚت اظ ؾوطفت ٚ
رٟت تیییط فازتٚاض ٜافضای آٖ ٔیساٖ باقوس ،یقٙو ووٙفٞوای وٙكوٍطاٖ ارتٕواف
ٕٔىٗ اؾت زناض تحطیف ظٔا٘ ق٘ٛس  ٚزض ایٗ حاِت ؾطؾرتا٘ٔ ،ٝما ْٚیا ٘ازضؾت بٝ
٘ؾط آیٙس (بٛضزی ٛپاؾط. 78:1991 ،1ٖٚ
اظ٘ؾط بٛضزی ،ٛزض٘تیز ٝاحط ٘اؾاظی و ٝضطٚضتاً ٔٙغك قىٌُیوطی فوازتٚاض٘ ٜیوع اظ
1 . Bourdieu & Passeron
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آٖ تإحیط ٔ پصیطز ،افطاز ٕٞیكٔ ٝزبٛض بٛ٘ٝف ؾاظٌاضی ذٛاٙٞس بٛز ،أا اٌوط ٔحیغو
و ٝآٟ٘ا ٚالقاً با آٖ ٔٛارٞ ٝؿتٙس ،تفاٚت ظیازی با آ٘چو ٝبوِٝحواػ فیٙو بوا آٖ ا٘غبواق
یافتٝا٘س ،زاقت ٝباقس ،زض رٟت فىؽ فُٕ ووطزٚ ٜاووٙفٞوای ٔٙفو ٘كواٖ ٔو زٙٞوس
(بٛضزی ٛپاؾط . 78:1991 ،ٖٚزض ایٗ ٔیواٖ فوس ٜلّیّو اظ وٙكوٍطاٖ اظ تیییوطات ٔیوساٖ
ٔٙتفـ ٔ ق٘ٛس .ؾاذتاضٞا تیییط ٔ یابٙس ،أا تٕایالت  ٚفازتٚاض ٜبٝؾوطفت وؤ ٝیوساٖ
تیییط ٔ وٙس ،فٛو ٘رٛا٘س قس.
زضٚالـٔ ،كره ٝانّ ٘اؾاظی ،فسْ تٛاظٖ ٔیاٖ فازتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ  ٚتإذط ظٔوا٘
ٔطبٛط بو ٝآٖ اؾوت  ٚایٙىو ٝنٍ٘ٛو ٝفوازتٚاض ٜبوا ٔیوساٖ ا٘غبواق ٔو یابوس  ٚنٍ٘ٛوٝ
ٚاوٙفٞای ٔرتّف وٙكٍطاٖ ٟ٘ ٚازٞا ،ب ٝرابٝرای ٌ ٚؿؿت فازتٚاض ٜزض تیییطات
ٔیسا٘ ٔٙزوط ٔو قوٛز .زض ٘اؾواظی فوازتٚاضٌ ٜوطایف زاضز وو ٝذوٛزـ ضا زض بطابوط
بحطاٖٞا  ٚتطزیسٞا حفؼ وٙس .فازتٚاض ٜفضای ارتٕاف ضا بطای ذٛز ذّوك ٔو وٙوس
و ٝتا ا٘ساظٜای با آٖ ؾاظٌاض اؾت .ز٘یوای باحبوات ٙٔ ٚاؾوب اظ ٚضوقیتٞوا وو ٝؾوبب
تمٛیت حاِت فازتٚاض ٔ ٜقٛز .اٌط حاِتٞای فازت زض عو َٛظٔواٖ باحبوات بٕا٘ٙوس
ایٗ ب ٝآٖ ٔقٙا اؾت و ٝآٖٞا ٞسایتوٙٙس ٜفُٕ حت زض ٔٛلقیت ٞؿوتٙس وو ٝزیٍوط بوا
ؾاذتاضٞای ٔحیظ زض حاَ تیییط ؾاظٌاض ٘باقٙس (وؿّط٘ . 271:1394 ،اؾواظی ظٔوا٘ اظ
بیٗ ٔ ضٚز و ٝوٙكٍطاٖ ٔیساٖ ؽطفیوت أىا٘وات رسیوس ضا زضٔو یابٙوسٟٔ ،واضتٞوای
رسیس ضا ٔ آٔٛظ٘س  ٚرای ذٛز ضا زض ٔیساٖ باظتقطیف ٔ وٙٙس (ٌط٘فُ. 223:1393 ،
ٍٙٞأ ؤ ٝیاٖ قطایظ تِٛیس فازتٚاض ٚ ٜقوطایغ وو ٝبایوس زض آٖٞوا فٕوُ وٙوس
٘اؾاظٌاضی بٚٝرٛز آیس ،تیییط ارتٕاف ضخ ٔو زٞوس .زضٚالوـ فوازتٚاضٔ ٜوا زض یوه
ٚضقیت ارتٕاف ٔفطٚو بطؾاذت ٝقس ٜاؾت .تا ظٔا٘ و ٝقطایظ فی ٙنٛضتبٙوسی
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فازتٚاض ٜتسا ْٚیابس ،فازتٚاض ٓٞ ٜنٙاٖ با ایٗ قطایظ ٕٞا ًٙٞبال ٔ ٔا٘وس  ٚایوٗ
أىاٖ ضا ب ٝفأُ ٔ زٞس و ٝوطزاضٞای ذٛز ضا ٔتٙاؾب با ٚضقیتٞای ٔتفاٚت و ٝزض
ٔیساٖٞای ٔقٕ َٛفُٕ با آٖٞا ضٚبٝض ٔ ٚقٛزٙٔ ،غبك وٙس؛ أا اٌط قطایظ فی ٙتیییوط
وٙس٘ ،یطٚی ؾوى ٖٛفوازتٚاضٔ ٜوا٘ـ اظ تیییوط آٖ زض ضاؾوتای قوطایظ فیٙو ٔو قوٛز،
اظایٗضٚ ٚضقیت تسا ْٚتإذیطی پسیس ٔ آیس ،یقٚ ٙضقیت وو ٝزض آٖ ٔقّو َٛپوؽ اظ
ایؿتازٖ فّت  ٓٞنٙاٖ تسا ٔ ْٚیابوس؛ بٙوابطایٗ٘ ،وٛف اذوتالف فواظ ٔیواٖ فوازتٚاضٜ
لسیٕ  ٚقطایظ رسیس بٚٝرٛز ٔ آیس  ٚایٗ اذتالف فاظ ب ٝضفتاضٞای ووٓ ؾواظٌاض یوا
٘اؾاظٌاض وٙكٍطاٖ ٔٙزط ٔ قٛز .وٙكٍط ضفتاض ٘اٙٞزاض ،ذغاٞای فواحف  ٚاقوتباٞات
فطزی ٔ وٙس ،نیعٞای ٘اب ٝرا ٔ ٌٛیس یا واضٞای ٘أٙاؾب ٔو وٙوس ،یقٙو زؾوت بوٝ
افٕاِ ٔ ظ٘س و ٝبا ٔىا٘ و ٝلبالً زض ٘ؾاْ ٔٛلقیتٞا اقیاَ ووطز ٜبوٛز  ٚفوازتٚاض-ٜ
اـ بط اؾاؼ آٖ بطؾاذت ٝقس ٜبٛز ٔغابمت زاضز ،أا ایٗ فازتٚاض ٜزیٍط با ٔىا٘ ووٝ
ا ٚزض حاَ حاضط زض یه ٘ؾاْ رسیس یا تیییط یافت ٝاقویاَ ووطز ٜاؾوت ٔغابموت ٘وساضز
(بٚ ٖٛیتع. 114:1391 ،
ذك٘ٛت ٕ٘ازیٗ :ایٗ ٘ٛؿ ذك٘ٛت ،قىُ ٔالیٕ اظ ذك٘ٛت اؾت و ٝبوا ٕٞسؾوت
ذٛز فأُ ارتٕاف  ٚوؿا٘ و ٝآٖ ضا بط ا ٚافٕواَ ٔو وٙٙوس ،بوٚ ٝلوٛؿ ٔو پی٘ٛوسز ٚ
ٞیچوساْ ٘ؿبت ب ٝآٖ آٌا٘ ٞساض٘س .ایٗ ذك٘ٛت تحٕیُوٙٙس ٜاعافت اؾت  ِٚبو-ٝ
فٛٙاٖ اعافت زضن ٕ٘ قٛز ،نطاو ٝبِٝحاػ ارتٕاف زض٘ٚو قوسٞ ٚ ٜویچ افتطاضو
 ٓٞزض پ ٘ساضز .ذك٘ٛت ٕ٘ازیٗ بٝعوٛض غیطٔؿوتمیٓ  ٚفٕوستاً اظ عطیوك ؾواظٚواضٞای
فط ٍٙٞب ٝواض ٌطفت ٔ ٝقٛز  ٚبا اقىاَ ٔؿتمیٓتط ٘ؾاضت ارتٕاف ٔیوایطت زاضز .بوٝ
فمیس ٜبٛضزی ،ٛوؿا٘ و ٝبط ؾط لسضت ٞؿتٙس ،ظبأٖ ،قا٘ ٘ ٚؾاْ ٕ٘ازیٗقاٖ بوط ؾوایط
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افطاز رأق ٝتحٕیُ ٔ قٛز .ایٗ ٘ٛؿ ذك٘ٛت با پٟٙاٖ وطزٖ فّٕىطزٞای ٚالق ؾّغ-ٝ
ٌطاٖ اظ نكٓ ٔطزْ ٘ ٚیع با ٚا زاقتٗ افطاز تحت ؾوّغ ٝبو ٝپوصیطـ ٔكوطٚفیت قوطایظ
ذال ؾّغ ،ٝرایٍا ٜایٗ افطاز ضا زض ضؤؼ لسضت تحىیٓ ٔ بركس .زضٚالـ ،بٛضزیو ٛزض
پ ضٞاؾواظی ٔوطزْ اظ ایوٗ ذكو٘ٛت  ٚبوٝعوٛضوّ اظ ؾوّغ ٝعبموات  ٚؾیاؾو اؾوت
(ضیتعض. 597:1391 ،
٘ؾطی ٝوٙف :زض تبییٗ ٔؿلّ ٝوٙفٕٛٞ ،اض ٜز ٚؾٙت فیٙیتٌطای  ٚشٙٞیتٌطایو
زض رأقٝقٙاؾ زض ٔمابُ  ٓٞلطاض ٌطفتٝا٘س ِٚ ،بٛضزی ٛوٛقیس ٜتا ٚضای ایٗ زٌٚا٘-ٝ
ٌطای حطوت وٙس (رٕكیسیٟا  ٚپطؾتف . 15:1386 ،ؾاذتاضٌطای  1بٔ ٝخابوٕ٘ ٝایٙوسٜ
رأقٝقٙاؾ فویٌٗوطا 2زض تبیویٗ ووٙف فٕوست ًا بو ٝؾواذتاضٞای پٟٙواٖ ضٚی ٔو آٚضز.
ؾاذتاضٞای و ٝاظ زؾتطؼ آزٔیاٖ زٚض٘س  ٚا٘ؿاٖٞا ٞیچٌ ٝ٘ٛزذُ  ٚتهوطف زض آٟ٘وا
٘ساض٘س .ضٚـقٙاؾ ٔطزٔ ٘یع بٙٔٝعِٕ٘ ٝایٙس ٜرأقٝقٙاؾ شٌٗٞوطا 3زض تبیویٗ ووٙف
نطفاً بٚ ٝرٔ ٝق ٙؾاظی ا٘ؿاٖ تإویس ٔو وٙوس ٘ ٚؾوٓ ارتٕواف ضا حانوُ ٔفطٚضوات
ٔ زا٘س وٛٙٞ ٝظ ٔٛضز تكىیه ٚالـ ٘كس ٜاؾت .ضلابت ایوٗ ز ٚؾوٙت ٔتمابوُ ظٔیٙو ٝضا
بطای ضٚیىطز ؾ ْٛفطا ٔ ٓٞآٚضز ،ضٚیىطزی و ٝازفای فطا ضٚی اظ زٌٚا٘وٌٝطایو  4ضا
زاضزٞ ،ؿت ٝانّ ایٗ بط٘أ ٝپػٞٚك زض ٔف ْٟٛضابغٟ٘ ٝفت ٝاؾت (پطؾوتف. 49:1393 ،
بٛضزی ٛبطای تبییٗ وٙف ،اظ ٔف ْٟٛوّیسی ضابغو ٝاؾوتفازٔ ٜو وٙوس ،بو ٝایوٗ ٔقٙو ووٝ
ٚالقیت ارتٕاف ضا ٘٘ ٝتیزٔ ٝؿتمیٓ ضفتاض فطزی  ٝ٘ ٚحانُ تقیٗٞای ؾاذتاض ارتٕواف
ٔوو زا٘ؿووت ،بّىوو ٝآٖ ضا زض ضابغوو ٝزیوواِىتیى فیٙیووت  ٚشٙٞیووت تقطیووف ٔوو وٙووس
1 . Structuralism
2 . Objectivist
3 . Subjectivist
4 . Dualism
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(رٕكیسیٟا  ٚپطؾتف . 2:1386 ،بٛضزیؤ ٛقتموس اؾوت وو ٝرؿوتٚروٛی ؾواذت زض
رٟاٖ فیٛٔ ٙرب ٔ ٌطزز تا ازضان ،تابـ فضای ارتٕاف لّٕساز ٌوطزز  ٚشٞوٗ ٘یوع
ٔحه َٛتاضید  ٚؾاظ٘س ٜافٕاَ فطزی  ٚرٕق تّم ٌطزز ،زض٘تیزٚ ٝی ،ووٙف ضابغوٝ
فیٗ  ٚش ٗٞلّٕساز ٔ وٙس (ٔحٕسی انُ. 119:1387،
ٚی زض ٘ؾطی ٝفُٕ ذٛز ٔ وٛقس توا بوط اؾواؼ ٔفٟو ْٛفوازتٚاض ٚ ٜتقأوُ آٖ بوا
ٔیساٖ ،ان َٛحاوٓ بط ضفتاض ا٘ؿا٘ ضا ٔكرم ؾاظز .بٛضزی ٛفازتٚاضٔ ٚ ٜیوساٖ ضا زٚ
قیٞ ٜٛؿت رٙب ٝارتٕاف ٔ زا٘س ٔ ٚقتموس اؾوتٔ ،یوساٖ تواضید رؿوٓ  ٚنیوع قوسٚ ٜ
فیٙیت یافت ٝزض اقیاء بٝنٛضت ٟ٘ازٞا اؾت  ٚفازتٚاض ٜتزؿٓ یافت ٚ ٝقىُ ٌطفتو ٝزض
لاِب ٘ؾأ ٔؿتٕط اظ حاِتٞای لابُ ا٘تماَ اؾت (وؿّط. 268:1394 ،
اظ٘ؾط بٛزی ،ٛفُٕ ٘تیز ٝضابغ ٝبیٗ فازتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ اؾوت  ٚلابوُ تمّیوُ بوٞ ٝویچ
یه اظ آٟ٘ا ٘یؿت .زضٚالـ ،فُٕ تابـ ٚیػٌو ٞوای وٙكوٍط زض تقأوُ بوا ٘یوطٚی یوه
ٔیساٖ ذال اؾت (رٕكیسیٟا  ٚپطؾتف . 15:1386 ،بٛضزی ٛبا فازتٚاض ٜبط آٖ اؾوت
و ٝ٘ ٝتٟٙا تحّیّ رأـ اظ ضابغ ٝؾاذتاض  ٚفأّیت اضائٕ٘ ٝایوس ،بّىو ٝایوٗ ز ٚضا بوٞ ٝوٓ
ٔطتبظ ؾاظزٔ .ف ْٟٛفازتٚاض ٜذٛز ضابغٙٔٝس اؾت ٚاوٙف لابوُ تمّیوُ بو ٝفوازتٚاضٜ
٘یؿت ،بّى ٝپسیس ٜای اؾت وو ٝاظ ضٚابوظ بویٗ فوازتٚاضٜٞوای وٙكوٍطاٖ ارتٕواف ٚ
ٔیساٖٞای ارتٕاف ظٔی ٝٙای آ٘اٖ بٚٝرٛز ٔ آیوس (بٛضزیوٚ ٛاوٛا٘وت . 1992:96 ،1زض
حمیمت ٘ؾطی ٝفُٕ بٛضزی ٛبط اؾاؼ ٔف ْٟٛفازتٚاض ٚ ٜتقأُ آٖ با ٔفٔ ْٟٛیساٖ ؾق
زض اضائ ٝانِٛٔ َٛس ضفتاض ا٘ؿا٘ زاضز (ٌطیّّط. 187:2111 ،
فازتٚاض ٓٞ ٜبا ٚضقیت بٛزٖ ؾاذت ٝقسِٛٔ ٓٞ ٚ ٜس وٙفٞا ،باٚضٞا ،تٕوایالت ٚ
1 . Bourdieu & Wacquant
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احؿاؾات زض تغابك با ؾاذتاض حاوٓ بوط ذوٛز اؾوت .بٛضزیؤ ٛقتموس اؾوت فوازتٚاضٜ
بٝتٟٙای فُٕ ٕ٘ وٙس .ب٘ ٝؾط ٚیٔ ،ا آزْٞای ٔاقی ٙاظ پیف بط٘أٝضیعیقوس٘ ٜیؿوتیٓ
و ٝبتٛا٘یٓ پیأسٞای ضفتاضی ذٛز ضا پیفبیٕ٘ ٙاییٓ ،بّى ٝوٙفٞای ٔا ٔحه َٛنیعی
ٞؿتٙس و ٝا ٚآٖ ضابغٝای ٘اذٛزآٌا ٜبیٗ فازتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ ٔ ٘أس .بٛضزی ٛایٗ ضابغوٝ
ضا با اؾتفاز ٜاظ ٔقازِ ٝظیط نٙیٗ ذالن ٔ ٝوٙس:
وٙف; ٔیساٖ ( +ؾطٔای  ٝفازتٚاضٜ
ٔقازِ ٝفٛق ضا ب ٝایٗ نٛضت ٔ تٛاٖ تٛضیی زاز :وٙف ٘تیز ٝضابغو ٝبویٗ تٕوایالت
قرم (فازتٚاض ٚ ٜرایٍا ٜا ٚزض ٔیساٖ (ؾطٔای ٝاؾت بٌٝ٘ٛٝای و ٝأىاٖ بطٚظ آٖ
زض قطایغ ذال فطاٌ ٔ ٓٞطزز .زض ایٗ ٔقازِ ٝزضٚالـ ،ؾ ٝابعاض تفىوط بٛضزیو ٛیقٙو
فازتٚاضٔ ،ٜیساٖ  ٚؾطٔای ٝزض اضتباط با یىسیٍط٘س .بسیٗ تطتیب وٙفٞوا نوطفاً ٘تیزوٝ
فازتٚاض ٜفطز ٘بٛز ،ٜبّى٘ ٝتیز ٝضابغ ٝبیٗ فازتٚاض ٜقرم با ٚضقیت فقّ اٞ ٚؿتٙس
(بٛضزیٚ ٛاوٛا٘ت. 51:1989 ،
اظ زیس بٛضزیٔ ،ٛفاٞیٓ ٔیساٖ ،ؾطٔای ٚ ٝفازتٚاض ٜضؤؼٞوای ٕٞبؿوتٞ ٚ ٝوٓؾواذتٝ
یه ٔخّجا٘س ،ب٘ٝحٛیوٞ ٝیچ یه اظ آٖ ٞا ٔموسْ بوط زیٍوطی ،بطتوط اظ آٟ٘وا یوا فأوُ
پیسایف زیٍطی ٘یؿتٞ .ط ؾ ٝبطای زضن رٟاٖ ارتٕاف  ٚتبییٗ ووٙف نظْ ّٔ ٚوعْٚ
یىسیٍط بٛز ٚ ٜحاِت زضٓٞپیچیس ٜزاض٘س (ٌط٘فُ . 129 :1393 ،زضٚالـ ،اظ٘ؾط بٛضزیٛ
ؾطٔای ،ٝفوازتٚاضٔ ٚ ٜیوساٖ بوا یىوسیٍط تقأوُ زاقوت ٚ ٝاظ زض ٖٚایوٗ تقأوُ ،ووٙف
ارتٕاف پسیس ٔ آیس .بٝفباضت  ،وٙفٞای فطز ٔحه َٛتقأُ فازتٚاض ٚ ٜؾطٔای ٝاٚ
زض یه ٔیساٖ ذال اؾت (ٔسَ قٕاض. 1 :ٜ
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هذل  :1رابطِ بیي هیذاى ،سرهبیِ ٍ عبدتٍارُ

بٛضزیٔ ٛقتمس اؾت و ٝوٙف (فّٕىطز ، 1فوازتٚاض ٚ ٜرٟواٖ ارتٕواف ضا بوٞ ٝوٓ
پی٘ٛس ٔ زٞس ،ب ٝایٗ نٛضت و ٝفازتٚاض ٜتٛؾظ فّٕىوطز ؾواذتٔ ٝو قوٛز  ٚرٟواٖ
ارتٕاف زض٘تیز ٝآٖ آفطیس ٔ ٜقٛز  ٚزضحاِ و ٝفّٕىطز ٌطایف ب ٝقوىُ بركویسٖ
ب ٝفازتٚاض ٜزاضز ،فازتٚاض٘ ٜیع بط آٖ اؾت تا فّٕىطز ضا ایزاز وٙوس .بو ٝبواٚض ٚی اظ
ؾٛی ؾاذتاضٞای فی ٙو ٝزض ذاضد اظ ش ٗٞوٙكٍط رای زاض٘وس ٔبٙوای نوٛضتٞوای
ش ٙٞو ٝزض اشٞاٖ وٙكٍط٘س ضا تكىیُ ٔ زٙٞس  ٚاِعاْٞای ؾاذتاضی بط ووٙف ٔتمابوُ
ضا تقییٗ ٔ وٙٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ایٗ نٛضتٞای ش ٙٞا٘س وو ٝزض توالـٞوای ضٚظا٘وٝ
فطزی  ٚرٕق ب ٝتیییط یا حفؼ ؾاذتاضٞا ٔ پطزاظ٘س (بٛضزی1977 ،ٛاِف. 72 :
زض ایٗ ضاؾتا ،اذتالف ٘ؾط نكٍٕیطی زض ضابغ ٝبا ٔیعاٖ فأّیت وٙكٍط فطزی ،بیٗ
تلٛضی بٛضزیٌ ٛیس٘ع ٚرٛز زاضز .فأُ بٛضزیوٛی  ٚتحوت ؾوّغ ٝؾواذتٕاٖ شٙٞو  ،اظ
فأُ ٌیس٘عی بٔٝطاتب ٔاقی ٙتط اؾت .زضٚالوـ ،ؾواذتٕاٖ شٙٞو  ،ؾطنكوٕٝای بوطای
ضاٞبطزٞا اؾت بس ٖٚآ٘ىٔ ٝحه َٛیه ٘ٛؿ ٘یت ضاٞبطزی انیُ باقس .ؾاذتٕاٖ شٙٞ
٘ ٝوأالً فافال٘ ٝ٘ ٚ ٝوأالً ٔفقٛن٘ ٝاؾوت ،بّىو ٝفٙانوطی اظ ٞوط ز ٚضا زض ذوٛز زاضز.
ب ٌٕاٖ ایٗ ٔف ،ْٟٛایس ٜوٙكٍطی بطذٛضزاض اظ لسضت آظازا٘ ٚ ٝفأسا٘ ٝبوطای ؾواذتٗ
ضا ضز ٔ وٙسٌ .طن ٝفأالٖ ٌیس٘عی ٘یع ٕٔىٗ اؾوت ٘یوتٔٙوسی  ٚاضاز ٜآظاز ٘ساقوتٝ
1 . Practice
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باقٙس ،أا ٘ؿبت ب ٝفأالٖ بٛضزیٛی لسضت اضازی بیكتطی زاض٘س .زضحواِ وو ٝفوأالٖ
ٔووٛضز ٘ؾووط بٛضزیوو ٛبوو٘ ٝؾووط ٔ و ضؾووس تحووت ؾووّغ ٝؾوواذتٕاٖ ش ٙٞو یووا ؾوواذتاضٞای
ؾاذتاضبرف زض ٘ٚقاٖ باقٙس ،فأالٖ ٔٛضز ٘ؾط ٌیس٘ط ٔطتىباٖ ب ٝوٙف ٞؿوتٙس .آٟ٘وا
نالُ ٌعیٞٝٙا  ٚاحتٕانت ضا بطای وٙف زض اذتیاض زاض٘س و ٔ ٝتٛا٘ؿتٙس بٝروای آ٘چوٝ
ا٘زاْ ٔ زٙٞس ا٘ترا ق٘ٛس .فأالٖ ٌیوس٘عی اظ لوسضت بطذٛضزاض٘وس ٔ ٚو تٛا٘ٙوس زض
رٟا٘كاٖ ایزاز تفاٚت وٙٙس .اظ ٟٓٔ ٕٝٞتط ایٙى ٝآٟ٘ا ؾواذتاضٞا ضا ٔو ؾواظ٘س  ٚووأالً
اؾیط ؾاذتاض ٘یؿتٙس ِٚ .زض تلٛضی بٛضزی ،ٛؾاذتٕاٖ ش ٙٞوٌ ٝاٞا ب٘ ٝؾط ٔو ضؾوس اظ
ٚرٛز فأُ فانٌّ ٝطفت ٝاؾت ،زض اضتباط زیاِىتیى با رٟاٖ بیط ٘ٚلطاض زاضز (ضیتعض،
. 614:1391
ب ٝعٛضوّ  ،بٛضزی ٛزض ٘ؾطی ٝوٙف ،با تىی ٝبط ٔٙغك فّٕ ٙٔ ٚغك ضابغٝایٔ ،یوساٖ
ضا رایٍعیٗ ؾاذتاض  ٚفازتٚاض ٜضا رایٍعیٗ فطز ٔ وٙس  ٚبا ایٗ عطیك ؾق ٔو وٙوس
اظ زٌٚاٌ٘ٝطای ؾٙت فأّیت -ؾاذتاض بٍصضز .بٛضزی ٛایٗ ٌصاض ضا بٚٝاؾغ ٝزٔ ٚفٟوْٛ
فازتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ ا٘زاْ ٔ زٞس  ٚبطای آٖٞا ٚرٛز ٔؿتمّ لائُ ٘یؿوت ،ظیوطا ٔقتموس
اؾت ایٗ ٔفاٞیٓ ٘اؽط بط ٚالقیت ٔتمابُ ٘یؿوتٙس ،بّىو ٝباظتوا ز ٚبقوس اظ یوه ٚالقیوت
ارتٕاف ٚاحس ب ٝقٕاض ٔ آیٙس (اؾٛاضتع. 96:2114 ،
ؾرٗ آذط ایٙى ٝوٙف ،زض ٘ؾطی ٝبٛزی ،ٛبوا تٛرو ٝبو ٝفوازتٚاض٘ ٚ ٜوٛؿ ؾوطٔایٚ ٝ
ٔیوووساٖ تبیووویٗ ذٛاٞوووس قوووس .زض ا٘سیكووو ٝبٛضزیووؤ ،ٛیوووساٖ ٔزٕٛفوووٝای اظ لٛافوووس ٚ
ٔٛلقیتٞاؾت و ٝزض ذاضد اظ فطز تهوٛض ٔو قوٛز .زض ٔمابوُ ،فوازتٚاض ٜزض ٖٚفوطز
اؾت ٌٛ ٚیای ٚر ٝفطزٌطای ا٘سیك ٝبٛضزیو ٛاؾوت .اظ٘ؾوط بٛضزیو ،ٛفوازتٚاض ٜیقٙو
زض ٘ٚوطزٖ ٔزٕٛف ٝلٛافس ارتٕاف و ٝفطز اظ بس ٚتِٛسـ حبت ٔ قٛز .ایٗ زض٘ٚو
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ووطزٖ بوو ٝقووىُ ٘اذٛزآٌووا ٜفمووظ اظ عطیووك ٔكوواضوت فووطز زض ظ٘ووسٌ ارتٕوواف ضخ
ٔ زٞس .فازتٚاض ٜضا ٔیساٖ یا ٔیساٖٞای و ٝفطز زض آٖٞوا ضقوس ٔو وٙوس ؾواذتاضٔٙس
ٔ وٙٙس ٕٞ ٚیٗ فازتٚاض ٜاؾت و ٝب ٝفطز أىاٖ ٔساذّ ٝزض ٔیساٖ ضا ٔو زٞوس .اظ٘ؾوط
ٚی ،قىٌُیطی فازتٚاض ٜبط ٔبٙای باٚض بط ایٗ انُ اؾتٛاض اؾوت وو ٝبواظی بو ٝبواظی
وطز٘ف ٔ اضظز .بٛزیٔ ٛقتمس اؾت وٚ ٝالقیت ارتٕاف زٚباض  ٚزض ز ٚرا ٚرٛز زاضز.
زض اقویاء  ٚزض ٔیعٞووا .زض اقوویاء یقٙو زض بیووط ٖٚوو ٝزض ا٘سیكوو ٝبٛضزیوؤ ٛیووساٖ ٘أیووسٜ
ٔ قٛز  ٚزض ٔیعٞا یق ٙزض زض ٖٚفطز و ٝبٛضزیو ٛآٖ ضا فوازتٚاضٔ ٜو ٘أوس .بایوس زض
٘ؾط زاقت و ٝاظ٘ؾط بٛضزیٚ ،ٛرٛز ٔیساٖ  ٚفازتٚاض ٜنظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط٘وس  ٚایوٗ
بٝعٛض زلیك ٕٞاٖ ٔٙغك ضابغ ٝای اؾوت وو ٝبٛضزیو ٛآٖ ضا پایو٘ ٝؾطیو ٝووٙف لوطاض زازٜ
اؾت .ضابغٔ ٝیساٖ  ٚفازتٚاض ٜنٙیٗ اؾت :فطز با لطاض ٌطفتٗ زض ٔوٛلقیت ٔكورم اظ
ٔیسا٘ ذال ،لٛافس  ٚاٍِٞٛای آٖ ٔیساٖ ضا زض ٔ ٘ٚوٙس ،ؾطٔایٞٝوای آٖ ٔیوساٖ ضا
ٔ قٙاؾس  ٚبط ایٗ انُ پصیطفت ٝقس ٜایٕاٖ ٔ آٚضز و ٝباظی وطزٖ زض ایٗ ٔیساٖ بطای
زؾتیاب ب ٝؾطٔایٞ ٝوایف اضظقوٕٙس اؾوت .فوطز زض ٔیوساٖ بوط ٔبٙوای ایوٗ اٍِٞٛوا یقٙو
فازتٚاضٚ ٜاضز فُٕ ٔ قٛز ،أا ایٗ فُٕ ربطٌطایا٘٘ ٝیؿت ،اظ ؾوٛی زیٍوط ،بوٝعوٛض
وأُ آٌاٞا٘٘ ٝیع ٘یؿت یق ٙفُٕ فطز بط اؾاؼ یه تزطب ٝظیؿوت ٚ ٝزض٘ٚو قوس( ٜزض
ٔٛلقیت ٘أكرم بیٗ ذٛزآٌا٘ ٚ ٞاذٛزآٌاٞ

بطٚظ ٔ وٙس.

بحث ٍ ًتیجِگیری
زؾتٍا٘ ٜؾطی ٕٞ ٚا ًٙٞبٛضزی ٛاٌطن ٝبٝعٛض ٔؿتمیٓ ب ٝتبیویٗ ضفتاضٞوای پطذغوط
٘پطزاذت ٝاؾت ،أا ٔ تٛاٖ بطای تحّیُ غیطٔؿتمیٓ ضفتاض پطذغط ،زؾتٍا٘ ٜؾطی بٛضزیوٛ
ضا ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض زاز ،نطاو ٝبٛضزی ٛضابغو ٝزیواِىتیى بویٗ ٔیوساٖ  ٚفوازتٚاضٚ ٜ
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وٙف ضا ٔٛضزتٛر ٝلطاض ٔو زٞوسٚ .ی ٔقتموس اؾوت ٔیوساٖٞوا بوٝفٙوٛاٖ یوه ٚالقیوت
تاضیر اٌطن ٝؾاذت یافتوٞ ٝؿوتٙس ،زضفویٗحواَ ؾواذت زٙٞوس٘ ٜیوع ٔو باقوٙس  ٚزض
تىٛیٗ فازتٚاضٜٞای ٔكتطن ٔ ٚتٕایع افطاز ٔاحط٘س .افوطاز بوا حضوٛض زض ٔیوساٖٞوای
ٔكاب ٚ ٝزؾتطؾ ب ٝؾطٔایٞٝای  ٍٖٕٛٞب ٝفوازتٚاضٜٞوای قوبیٞ ٝوٓ ٔو ضؾوٙس  ٚایوٗ
فازتٚاضٜٞا زض قىٌُیطی وٙفٞا ٔاحط٘س وٟ٘ ٝایتاً ٕٞیٗ وٙفٞا  ٚفوازتٚاضٜٞوای
ؾاذت یافت ٝب ٝتِٛیس  ٚباظتِٛیس ٔزسز ٔیساٖ ٔٙزط ٔ ق٘ٛس.
اٌط اظ ظاٚی ٝزیس بٛضزیٛی ب ٝضفتاضٞای ٔراعطٜآٔیع بپوطزاظیٓ ،ایوٗ ضفتاضٞوا ٕٞواٖ
وٙفٞا ٞؿتٙس و ٝزض ضابغ ٝزیاِىتیى با فازتٚاضٜٞا ٔ ٚیوساٖٞوا بوٚٝروٛز آٔوسٜا٘وس.
فازتٚاضٜٞا ی پطذغوط زض رطیواٖ ضابغو ٝزیواِىتیى فوطز زض ٔیوساٖ ٙٔ ٚاظفو ٝبوط ؾوط
ؾطٔایٞٝا بٚٝرٛز ٔ آیٙس وٟ٘ ٝایتاً تبسیُ بو ٝضفتواض پطذغوط ٔو قو٘ٛس .افوطازی وو ٝزض
ٔٙاظفات ٔیسا٘ ؾطٔایٞٝای ٔٙاؾب ضا زض اذتیاض ٘ساض٘س ،ب ٝحاقی ٝوكوا٘سٔ ٜو قو٘ٛس ٚ
ٕٞیٗ ب ٝحاقی ٝوكیس ٜقسٖ ؾطٔٙكإ فازتٚاضٜٞای ٘ابٟٙزاض  ٚضفتاضٞای پطذغط اؾوت.
زض ایٗ ٔیاٖٞ ،ط ن ٝحزٓ ؾطٔای ٝفط ٍٙٞبوٚٝیوػ ٜبقوس تزؿوسی آٖ زض زاذوُ ٔیوساٖ
واٞف پیسا وٙس ،ب ٝذواعط ذهوّت پوانیف وٙٙوس ٚ ٜتقوسیُوٙٙوس ٜؾوطٔای ٝفطٍٙٞو ،
فازتٚاضٜٞا غیط فط ٍٙٞتط ٔ ق٘ٛس وٕٞ ٝیٗ زض ازأٙٔ ٝزط بو ٝضفتاضٞوا  ٚووٙفٞوای
غیط فط ٚ ٍٙٞپطذغط ٔ قٛز و ٝبوطای وّیوت فضوای ارتٕواف ٔرواعطٜآٔیوع اؾوت.
احؿاؼ پٛن  ٚت ٟقسٖ افطاز زض فضای ارتٕاف ب ٝزِیُ فوسْ أىواٖ زؾتطؾو بوٝ
ؾطٔایٞٝای ٔتٛٙؿ ارتٕاف بٚٝرٛز ٔ آیس و ٝب ٝؾطذٛضزٌ ٔٙزط ٔو قوٛز ٕٞ ٚویٗ
ؾطذٛضزٌ فّت بطٚظ  ٚؽٟٛض ضفتاضٞوا ی اؾوت وو ٝلابوُ زفواؿ ٘یؿوتٙسٚ .لتو افوطاز
ؾطٔای ٝالتهازی زاض٘س  ٚزض ٚن َٛؾوطٔای ٝفطٍٙٞو تزؿوسی ٘واتٛاٖ ٞؿوتٙس ،ؾوطٔایٝ
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التهووازی ذانویت ؾوواظ٘سٌ ذووٛیف ضا اظ زؾووت ٔو زٞووس  ٚرٙبووٝای ٚیطاٍ٘ووط پیووسا
ٔ وٙس.
ؾطٔایٕ٘ ٝازیٗ ٘یوع اظ ٔوٛاضز ٕٟٔو اؾوت وؤ ٝو تٛا٘وس زض تحّیوُ ضفتواض پطذغوط
ٔٛضزتٛرٚ ٝالـ قٛز .ظٔا٘ و ٝافطاز ؾطٔای ٝفط ٚ ٍٙٞالتهوازی ضا زض اذتیواض ٘ساض٘وس،
لسضت  ٚپطؾتیػ نظْ زض فضای ارتٕاف ضا ٘ساض٘سٔ ،كطٚفیت ارتٕاف پیسا ٕ٘ وٙٙوس،
زض٘تیز ٝحؽ ذٛیكتٗ پٙساضی  ٚفعت٘فؿكاٖ زناض فطؾایف ٔ قٛز وٕٞ ٝیٗ فطایٙوس
زضٟ٘ایت ٔٙزط ب ٝبطٚظ ضفتاضٞوای پطذغوط ٔو قوٛز نطاوو ٝفوطز تٕواْ ٔزطاٞوای بوطٚظ
ذٛیف ضا ٔؿسٚز ٔ بیٙوس .زضٔزٕوٛؿ زؾوتٍا٘ ٜؾوطی بٛضزیو ٛضا زض تحّیوُ ضفتاضٞوای
ٔراعطٜآٔیع ٔ تٛاٖ بٝنٛضت قىُ ظیط ٘كاٖ زاز (ٔسَ قٕاض. 2 ٜ

هذل  :2رابطِ بیي هیذاى ،عبدتٍارُ ٍ کٌص (رفتبر) هخبطرُآهیس
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٘اؾاظی ٔف ٟٓٔ ْٟٛزیٍطی اؾت وو ٝزض زؾوتٍا٘ ٜؾوطی ٙٔ ٚؿوزٓ بٛضزیو ٛرٟوت
تحّیُ ضفتاضٞای پطذغوط إٞیوت زاضز .ظٔوا٘ وو ٝافوطاز بوا فوازتٚاضٔ ٜكرهو ٚاضز
ٔیساٖ ارتٕاف ذان ٔ ق٘ٛس و ٝلازض ٘یؿتٙس ذوٛز ضا بوا فوازتٚاضٜٞوای آٖ ٔیوساٖ
ٕٞا ًٙٞق٘ٛس زناض ٚضقیت آ٘ٔٛیه ٔ ق٘ٛس و ٝفسْ تٛاٖ بطای ٕٞا ًٙٞقوسٖ بوا
فازتٚاضٜٞای آٖ ٔیساٖ ،ؾطآغاظ ؽٟٛض ضفتاضٞوای ٘أتزوا٘ؽ  ٚپطذغوط ذٛاٞوس بوٛز.
٘مف ٘اؾاظی زض بطٚظ ضفتاض ٔراعطٜآٔیع ضا ٘یع ٔ تٛاٖ بٝنٛضت ٔسَ ظیط تطؾویٓ ٕ٘وٛز
(ٔسَ قٕاض. 3 ٜ

هذل  :3رابطِ بیي ًبسبزی ٍ کٌص (رفتبر) هخبطرُآهیس
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هٌببع
 اؾت٘ٛع ،ضا ( ، 1388هتفکراى بسرگ جبهعِضٌبسی ،تطرٕٟٔ ٝوطزاز ٔیطزأوازی ،تٟوطاٖ:٘كط ٔطوع.
 اؾٕیت ،فّیپ زا٘یُ ،ضایّ  ،اٍِع٘سض (ً ، 1394ظریهِ فرٌّگهی ،تطرٕؤ ٝحؿوٗ حالحو ،تٟطاٖ٘ :كط فّٕ .
 اؾٕیت ،فیّیپ زا٘یُ ( ، 1384درآهذی بر ًظریِ فرٌّگی ،تطرٕ ٝحؿوٗ پٛیواٖ ،تٟوطاٖ:ا٘تكاضات زفتط پػٞٚف ٞای فط. ٍٙٞ
 اِٚ ٝضزی پٛض ،حٕیس ،حیسض٘یا ،فّیطضا ،واؽٓ ٘ػاز ،ا٘ٛقیطٚاٖ ،قفیق  ،فطٚك ،آظازفوالح،پطٚیعٔ ،یطظای  ،اِٚ ،ٟٝیت ،ویٓ ( ، 1384بطضؾ ٚضقیت ؾٛءٔهوطف ٔوٛاز ٔروسض زض
زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚتّفیك فأُ ذٛز وٙتطِ زض ٔوسَ  ،EPPMهجلِ داًطگبُ علَم پسضکی ٍ

خذهبت بْذاضتی -درهبًی ضْیذ صذٍقی یسز ،ؾاَ  ،13قٕاض ،1 ٜنم.21-31
 بٛضزی ،ٛپیوط ( ، 1391توبیسً ،قذ اجتوبعی قضبٍت ّبی رٍقی ،تطرٕو ٝحؿوٗ ناٚقویاٖ،تٟطاٖ٘ :كط حاِج.
 بٛضزی ،ٛپیط (1393اِف ً ،ظریِ کٌص (دالیل عولی ٍ اًتخبة عقالًهی) ،تطرٕؤ ٝطتضؤطزیٟا ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات ٘مف ٍ٘ ٚاض.
 -بٛضزی ،ٛپیط (1393

 ،درسی درببرُ درس ،تطرٕ٘ ٝانط فى ، ٞٛتٟطاٖ٘ :كط ٘ .

 بٚ ٖٛیتع ،پاتطیؽ ( ، 1391درس ّبیی از جبهعِضٌبسهی پیهر بَردیهَ ،تطرٕو ٝرٟواٍ٘یطرٟاٍ٘یطی ،حؿٗ پٛضؾفیط ،تٟطاٖ٘ :كط آٌ.ٝ
 -پطؾتف ،قٟطاْ ( ، 1393رٍایت ًببَدی ًبة :تحلیهل بَردیهَیی بهَو کهَر در هیهذاى

ادبی ایراى ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات حاِج.
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جامعهشناسی و مذیریت سبک زنذگی ،سال ششم ،شماره شانسدهم ،پاییس و زمستان::

 تاربرف ،ویاٖ ( ، 1389سرهبیِ اجتوبعی ،اعتوبد ،دهَکراسی ٍ تَسهعِ ،تطرٕو ٝافكویٗذاوباظ  ٚحؿٗ پٛیاٖ ،تٟطاٖ٘ :كط قیطاظ.ٜ
 -تٛحیس فأْ ،حٕس ،حؿیٙیاٖ أیطیٔ ،طضوی ، 1388( ٝفراسهَی کهٌص ٍ سهبختبر :تلفیه

کٌص ٍ سبختبر در اًذیطِ آًتًَی گیذًس ،پیر بَردیَ یَرگي ّببرههبس ،تٟوطاٖ٘ :كوط ٌواْ
٘.ٛ
 تٛؾّ  ،غالٔقباؼٛٔ ،ؾٛیٔ ،طضویٔ ، 1384( ٝفٟو ْٛؾوطٔای ٝزض ٘ؾطیوات والؾویه ٚرسیس با تاویس بط ٘ؾطیٞٝای ؾطٔای ٝارتٕاف ً ،بهِ علهَم اجتوهبعی ،قوٕاض ،26 ٜنوم:
.1-32
 رالئ پٛض ،حٕیسضضأ ،حٕسی ،رٕاَ (ً ، 1388ظریِ هتبخر جبهعِضٌبسی ،تٟطاٖ٘ :كوط٘ .
 رٕكیسیٟا ،غالٔطضا ،پطؾتف ،قٟطاْ ( ، 1386زیاِىتیه ٔٙف ٔ ٚیساٖ زض ٘ؾطی ٝفٕوُپیط بٛضزیً ،ٛبهِ علَم اجتوبعی ،قٕاض ،31 ٜنم.32-1:
 رٙىیٙع ،ضیچاضز (َّ ، 1384یهت اجتوهبعی ،تطرٕو ٝتوٛضد یواض احٕوسی ،تٟوطاٖ٘ :كوطقیطاظ.ٜ
 رٙىیٙع ،ضیچاضز ( ، 1385پی یر بَردیَ ،تطرِٕ ٝیال ر ٛافكا٘  ،حؿٗ ناٚقیاٖ ،تٟوطاٖ:٘كط ٘ .
 ذزؿت ،ٝحؿٗ ( ، 1394ارتببطبت خطهرً :ظریهِّهب ٍ ههذیریت آى ،تٟوطاٖ :پػٞٚكوٍاٜفطٙٞ ،ًٙٞط  ٚاضتباعات.
 -زاضای ظاز ،ٜفّ ( ، 1393بطضؾ رأقٝقٙاذت فٛأُ ؾاذتاضی  ٚؾطٔایٝای بوط ؾوبه

ظ٘سٌ ٘اؾآِ زض بیٗ رٛا٘اٖ قٟط زِفاٖ ،پبیهبىًبههِ کبرضٌبسهی ارضهذ جبهعهِضٌبسهی،
زا٘كٍأ ٜاظ٘سضاٖ ،زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿا٘  ٚارتٕاف .
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 زٚضتی ،ٝغاٖ فطا٘ؿٛا ( ، 1395علَم اًسبًی گسهترُ ضهٌبختّهب ،تطرٕؤ ٝطتضو وتبو ،رالَاِسیٗ ضفیـفط٘ ،انط فى ، ٞٛتٟطاٖ٘ :كط ٘ .
 ضیتعض ،رٛضد (ً ، 1387ظریِ جبهعهِضٌبسهی در دٍراى هعبصهر ،تطرٕؤ ٝحؿوٗ حالحو ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات فّٕ .
 ضیتعض ،رٛضد ،ر ٌٛ .زٔٗ ،زاٌالؼ (ً ، 1391ظریِ جبهعِضٌبسی هذرى ،تطرٕ ٝذّیُٔیطظای  ٚفباؼ ِغف ظاز ،ٜتٟطاٖ :ا٘تكاضات رأقٝقٙاؾاٖ.
 -ؾقازت ٛٔ ،ؾ ( ، 1389بررسی رابطِ بهیي سهرهبیِ اجتوهبعیّ ،وسهرآزاری ٍ سهالهت

رٍاًی در بیي زًبى هتبّل ضْر تبریس ،پایاٖ ٘أ ٝواضقٙاؾ اضقس پػٞٚف فّ ْٛارتٕاف ،
زا٘كٍا ٜتبطیع ،زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿا٘  ٚارتٕاف .
 ؾّیٕا٘ ٘یاِ ،یال ،فّیطضا ،رعایطی ،پطٚا٘ٔ ،ٝحٕسذا٘ (٘ ، 1384موف ؾوالٔت ضٚاٖ زضؽٟٛض ضفتاضٞوای پطذغوط ٘ٛرٛا٘واٖ ،فصهلٌبهِ رفهبُ اجتوهبعی ،ؾواَ پوٙزٓ ،قوٕاض،19 ٜ
نم.75-91
 -ؾّیٕا٘ ٔ ،حٕسضضا ( ، 1387تبییي جبهعِ ضٌبختی گرایص بِ هصرو سهیگبر ،پبیهبى ًبههِ

کبرضٌبسی ارضذ جبهعِضٌبسی ،زا٘كٍأ ٜاظ٘سضاٖ ،زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿا٘  ٚارتٕاف .
 قاضؿ پٛضٔ ،حٕٛز ( ، 1389جبهعِضٌبسی آهَزش ٍ پرٍرش ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات ؾٕت. قأپایٗ ،پاتطیه ( ، 1393پیر بَردیَ ،تطرٕو٘ ٝاٞیوس ٔٛیوس حىٕوت ،تٟوطاٖ :ا٘تكواضاتپػٞٚكٍا ٜفّ ْٛا٘ؿا٘ ٔ ٚغاِقات فط. ٍٙٞ
 قوٛیط ،ٜوطیؿووتیاٖ ،فوو٘ٛتٗ ،اِٚیٛیوو ،ٝپیووط ظضز ،ٜغاٖ (ٍ ، 1385اشگههبى بَردیههَ ،تطرٕووٝٔطتض وتب  ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ .
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جامعهشناسی و مذیریت سبک زنذگی ،سال ششم ،شماره شانسدهم ،پاییس و زمستان::

 ناِح أیط ،ؾیسضضا ،ؾپٟط٘یا ،ضظیتا ( ، 1394الگَی ارتقبی سرهبیِ فرٌّگی در ایهراى،تٟطاٖ :ا٘تكاضات لمٛٙؼ.
 ناِح أیطی ،ؾیسضضا ( ، 1389هفبّین ٍ ًظریِّبی فرٌّگی ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات لمٛٙؼ. -ضطغاْ ،ضٔٚیوا٘ ( ، 1391اثربخطی آهَزش گرٍّی هبتٌی بر رٍیکرد گالسر بر ًگرش بِ

هصرو سیگبر ٍ رفتبرّبی پرخطر در بیي هذدجَیبى کهبًَى اصهالت تربیهت ،پایواٖ ٘أوٝ
واضقٙاؾ و اضقووس ٔكوواٚضٌ ٜووطایف تٛا٘برك و  ،زا٘كووٍا ٜفالٔوو ٝعباعبووای  ،زا٘كووىسٜ
ضٚا٘كٙاؾ  ٚفّ ْٛتطبیت .
 غفاضی ،غالٔطضا ( ، 1391سرهبیِ اجتوبعی ٍ اهٌیت اًتظهبهی ،تٟوطاٖ :ا٘تكواضات رأقوٝقٙاؾاٖ.
 فى٘ ، ٞٛانط ( ، 1384تبریخ اًذیطِ ٍ ًظریِّبی اًسبى ضٌبسی ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ . فیّس ،راٖ ( ، 1392سرهبیِ اجتوبعی ،تطرٕ ٝغالٔطضا غفاضی ،حؿویٗ ضٔضوا٘  ،تٟوطاٖ:ا٘تكاضات وٛیط.
 -وؿّط ،زیطن (ً ، 1394ظریِ ّبی جبهعِ ضٌبسبى کالسهی

از تهبلکَت پبرسهًَس تهب پیهر

بَردیَ ،تعرٕ ٝوطأت اهلل ضاؾد ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات رأق ٝقٙاؾاٖ.
 -وّسی ،فّیطضا ( ، 1384ؾطٔای ٝارتٕاف  ٚذا٘ٛاز ،ٜهجوَعِ هقبالت ًخستیي سوپَزیَم

سرهبیِ اجتوبعی ٍ رفبُ اجتوبعی ،ا٘تكاضات زا٘كٍا ٜفّ ْٛبٟعیؿت  ٚتٛا٘برك .
 ٌط٘فُٔ ،ایىُ ( ، 1393هفبّین کلیذی پیر بَردیَ ،تطرٕٔ ٝحٕس ٟٔوسی ِبیبو  ،تٟوطاٖ:٘كط افىاض.
ِ -غف ٔ ،حؿٗ ( ، 1389رابطِ بیي سب

ّبی دلبستگی ٍ هقببلِ ای بب رفتبرّبی پرخطر در
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داًص آهَزاى ،پایاٖ ٘أ ٝواضقٙاؾو اضقوس ضٚا٘كٙاؾو  ،زا٘كوٍا ٜذوٛاضظٔ  ،زا٘كوىسٜ
ضٚا٘كٙاؾ  ٚفّ ْٛتطبیت .
 ٔحٕسی انُ ،فبواؼ ( ، 1387جبهعهِضٌبسهی بٌیهبدیي (هتهبتئَری) ،تٟوطاٖ :ا٘تكواضاتضٚقٍٙطاٖ ٔ ٚغاِقات ظ٘اٖ.
 ٔحٕسی ،ویوأطث (ً ، 1391قهص ٍاسهطِگهری عهست ًفهب بهرای کیفیهت زًهذگی ٍرفتبرّبی پرخطر در بیي داًطجَیبى داًطکذُ علَم تربیتی داًطهگبُ آزاد اسهالهی ٍاحهذ

هرٍدضههت ،پایواٖ ٘أوو ٝواضقٙاؾو اضقووس ضقووتٔ ٝكوواٚض ،ٜزا٘كووٍا ٜآظاز اؾووالٔ ٚاحووس
ٔطٚزقت ،زا٘كىس ٜفّ ْٛتطبیت  ٚضٚا٘كٙاؾ .
 ٔٛؾٛی ،فطیبا ،ؾزازی ،حٕیطا ،ضفیق  ،حؿوٗ  ٚفیضو  ،آٚات ( ، 1387بطذو فٛأوُذا٘ٛازٌ ٔطتبظ با الساْ ب ٝذٛزوكو  ،فصلٌبهِ رفبُ اجتوبعی ،ؾواَ ٞفوتٓ ،قوٕاض،27 ٜ
نم.53-72
 ٔیّٙوط ،آ٘ووسض ،ٚبطاٚیووت ،رووف ( ، 1387درآهههذی بههر ًظریههِ فرٌّگهی ،تطرٕوو ٝرٕووأَحٕسی ،تٟطاٖ :ا٘تكاضات لمٛٙؼ.
٘ -ار ٔ ،أیخا ( ، 1391رابطِ افسبًِی ضخصی ،رفتبرّبی پرخطهر بهب سهالهت عوهَهی در

داًص آهَزاى دختر ٍ پسر سهَم دبیرسهتبى ضهْر قهسٍیي ،پایواٖ ٘أو ٝواضقٙاؾو اضقوس
ضٚا٘كٙاؾ فٕ ، ٔٛزا٘كٍا ٜبیٗ إِّّ أاْ ذٕی( ٙض ، ٜزا٘كىس ٜفّ ْٛارتٕاف .
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- Bourdieu, P,. Wacquant, L. (1989), Towards a Reflexive Sociology:
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