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 جستارگشایی
ها را به یکی های فرهنگی به میزانی است که این فعالیت امروزه نقش و اهمیت اقتصادی فعالیت

ریزی در فرایند  برنامهگذاری و  های اساسی نظام اقتصادی تبدیل کرده است. سیاستاز شالوده

ترین وظایف مدیران  ترین و مهم شده تولید، توزیع و مصرف محصوالت فرهنگی از شناخته

فرهنگی   به طوری که از آن به عنوان محور اصلی در توسعه ؛فرهنگی در سطح جهان بوده است

صادی فرهنگ نگر در مورد مسائل اقت جانبه و کلی شناخت همهاین، شود. با وجود  جوامع یاد می

های  های فرهنگی مستلزم دانش تخصصی و پژوهش ریزی فعالیت گذاری و برنامه و سیاست

ای  عبارتی است که از یک سو مؤلفه 1اقتصاد فرهنگباشد.  متعدد و متوالی در این حوزه می

مدیریت فرهنگی بوده و از سوی دیگر مفهومی کلیدی در فرایند شناسایی هر   اصلی در حوزه

 آید. کنندگان محصوالت فرهنگی به شمار می تر گرایش مصرفچه بیش

های تولید و آفرینش،  اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعامالت بین حوزه

مصرف و بازار بوده و با کشف روابط بین اقتصاد و فرهنگ راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی 

ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و سازد و بیش از آنکه در صدد  و هنری هموار می

 شناساییها و  های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت فعالیت

های حاکم بر عرضه و تقاضای  ها و مطلوبیت ها، فعالیت ها، برنامه عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاست

 .کاالهای فرهنگی و هنری است

شود. اقتصاددانان با رویکرد و فرهنگی بررسی می ویکرد اقتصادیاقتصاد فرهنگ با دو ر

نگرند. در این  اقتصادی )مادی( و اندیشمندان فرهنگ با رویکردی فرهنگی )معنایی( به آن می

راستا نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و 

در حالی که  ؛حمایت از حقوق مالکیت معنوی است های مختلف فرهنگ و هنر ومصرف بخش

تولیدات فرهنگی و هنری، مصرف فرهنگی، ذائقه فرهنگی،  ماننددر نگرش فرهنگی مباحثی 

های فرهنگی، صنایع  کاالها و خدمات فرهنگی )کاالهای ملموس و غیر ملموس(، ارزش

 باشند. فرهنگی، بازار فرهنگی )بازار آثار هنری(، نهادهای فرهنگی مطرح می

ن رهیافتی برای ین علم اقتصاد و فرهنگ، مطرح کردبیکی از ابزارهای پر کردن شکاف 

گیرد که ها را طوری در بر میهای ذاتی این پدیدههای فرهنگی است که ویژگیبازنمایی پدیده

تر فرهنگی قابل درک است. چنین ابزاری به هم در گفتمان اقتصادی و هم در گفتمان گسترده

                                                                                                                                        
1. The Economy of Culture  
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هنگی فر  (. سرمایه67، ص 1391شود )تراسبی، فراهم می 2فرهنگی  سرمایهوسیله مفهوم 

های فرهنگی کنشگران  مفهومی است که به انباشت معناها و شکل بخشیدن به رفتارها و رویه

شود. ذائقه، گزینش و مصرف کاالهای فرهنگی همگی از  در فضای کنش اجتماعی اطالق می

فرهنگی و اقتصاد   آیند که در پیوند میان سرمایه فرهنگی به شمار می  های کلیدی سرمایه مؤلفه

 کنند. نقش مؤثری را ایفا می فرهنگ

بوردیو در مورد سرمایه فرهنگی و دیوید تراسبی  یر های پی در این مقاله ضمن بیان دیدگاه

در بحث از اقتصاد فرهنگ؛ به بیان رابطه میان سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ پرداخته 

قتصاد فرهنگ چگونه کیفیت ارتباط میان سرمایه فرهنگی و ا مانندد. در واقع سؤاالتی وش می

است؟ و نقش ذائقه فرهنگی و به تبع آن مصرف فرهنگی در پیوند سرمایه فرهنگی و اقتصاد 

دهد که در جهت پاسخ به آن تالش شده  تحقیق حاضر را شکل می  فرهنگ چیست؟ انگیزه

 است.

 شناسی. مفهوم1

 . سرمایه فرهنگی1-1
تملک فرد قرار گیرد که در گذشته، اساساً تواند در تعلق و  سرمایه هر آن چیزی است که می

یافت )خادمیان،  های مادی و کامالً عینی داشت و در علم اقتصاد جایگاه خود را می صورت

دهند که  (. تحلیلگران اقتصادی معاصر سه شکل گسترده سرمایه را تشخیص می36، ص 1390

االهای واقعی بوده و از همان که به معنای موجودی ک سرمایه فیزیکی )مادی(. 1اند از:  عبارت

ها  )تجسم مهارت سرمایه انسانی. 2 .آغاز علم اقتصاد شناخته شده و مورد بحث قرار گرفته است

)موجودی منابع تجدید شدنی و تجدید نشدنی که به  سرمایه طبیعی. 3و تجربه در افراد(؛ 

جایگاه خود را به عنوان تواند  سرمایه فرهنگی میشود(؛ در این میان  وسیله طبیعت فراهم می

، 1391دست آورد که آشکارا متمایز از سه نوع دیگر است )تراسبی،  هنوع چهارمی از سرمایه ب

 (. 69ص 

بندی  توان در سه دسته طبقه فرهنگی را می  شده برای سرمایه به طور کلی تعاریف ارائه

ای )مارکسی( مفهوم سرمایه  کاالیی )اقتصادی( و طبقه  نمود. نخست تعاریفی که بر جنبه

توان به تعاریف تراسبی و دومایس اشاره کرد. دوم  کنند که از آن جمله می فرهنگی تأکید می

یافتگی و نهادینگی مفهوم سرمایه فرهنگی به تعریف  ظاممندی، ن تعاریفی که با تأکید بر قانون

                                                                                                                                        
2. Cultural Capital  



 فرهنگ اقتصادِ و فرهنگی سرمایه  80

 

گیرد که بر  پردازند مانند تعریف المونت و الرو. دسته سوم تعاریفی را در بر می این مفهوم می

پردازانی چون آشافنبورک و موس،  کنند. نظریه یافتگی سرمایه فرهنگی اشاره می ویژگی تجسم

توان  گیرند. در این میان می کالینز در این گروه جای می موهر و دیماجیو، سالیوان، وان ایک و

های نهادی و از سوی دیگر  به برخی از تعاریف ترکیبی نیز اشاره داشت که از سویی به ویژگی

به ویژگی تجسم یافتگی مفهوم سرمایه فرهنگی اشاره دارند و در نهایت ویژگی کاالیی سرمایه 

توان  سازند. از جمله این تعاریف می گی منعکس میفرهنگی را با ورود به مفهوم سبک زند

تعاریف بوردیو و ترنر را نام برد. در این پژوهش از تعریف بوردیو در مورد سرمایه فرهنگی 

 استفاده شده است. 

 های فرهنگی نهفته در یک ای از ارزش اما از نظر تراسبی، سرمایه فرهنگی به معنای ذخیره

توانند به جریانی از تولید کاالها و خدمات در طول  نوبه خود می ها به دارایی است. این ارزش

 (.Throsby, 1999, p.6بیانجامند )زمان 

در مجموع سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو به تمرکز و انباشت انواع مختلف کاالهای 

و فرهنگی، توانایی در اختیار گرفتن این کاالها و همچنین استعداد و ظرفیت افراد در شناخت 

به عبارت دیگر از نظر  (.169، ص 1389کاربرد کاالهای فرهنگی اشاره دارد )ترابی و افروغ، 

بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت است از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقه 

 (. 9، ص 1389های عمل متناسب )باینگانی و کاظمی،  خوب و شیوه

 . اقتصاد فرهنگ1-2

ی اقتصاد فرهنگ از دو مؤلفه اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است و با آنکه با این دو ترکیب  واژه

باشد. از نظر گینزبرگ اقتصاد  اما دارای معنایی خاص و مستقل می ،مؤلفه ارتباط تنگاتنگی دارد

فرهنگ از یک طرف به بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه، تولید، توزیع، تقاضا، 

های  مت، شرایط بازار و عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه تجهیزات و امکانات( فعالیتمصرف، قی

های فرهنگی را در سیستم اقتصادی  پردازد و از سوی دیگر، تأثیر و سهم فعالیت فرهنگی می

پرداز  (. ژان بودریار، نظریه51، ص 1390کند )خادمیان،  یک جامعه بررسی و تعیین می

توان قلمرو اقتصادی یا تولیدی را از قلمروهای ایدئولوژی یا ت که دیگر نمیپسامدرن، بر آن اس

ها و بازنمودهای فرهنگی، حتی احساسات و ساختارهای فرهنگ جدا کرد، زیرا مصنوعات، انگاره

(. از نظر برتون نیز اقتصاد 30، ص 1391اند )تراسبی، روانی به قسمتی از اقتصاد تبدیل شده



 81      1393شماره هفتاد و دوم / سال بیست و سوم / پاییز 

 

های رابطه متقابل  های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی حلیل ویژگیفرهنگ، توصیف و ت

 (.8، ص 1383باشد )تشکر،  بخش فرهنگ می  دهنده عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل

 سه سطح را مالحظه کرد: توان  می ،به عمل آمده اقتصاد فرهنگ ی دیگر که ازدر تعریف

تخصیص منابع مالی به مقدورات و  معنای که به ،ردخُ  اقتصاد فرهنگ در سطح. 1

اقتصاد . 2 .گیرند که در جامعه صورت میباشد  میهای پژوهشی، آموزشی و تبلیغی  فعالیت

شود و فقط به پول و  ارتباطی در نظر گرفته می  به عنوان یک وسیله فرهنگ در سطح کالن

گیرد؛  امروز ما را دربرمی  معهای جا نهاشود، بلکه تمام ابزارهای رس هزینه کردن آن محدود نمی

مطبوعات  سینما، تلویزیون، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، ابزارهایی از قبیل تلفن،

 ای که به گونه ؛باشد از دو سطح قبل می تر عمیق ،اقتصاد فرهنگ در سطح محوری. 3و  و کتاب

در مجموع براساس این  شود. شرایط مادی تکامل فرهنگ شامل می  شرایط محیطی را به منزله

  های گیری امکاناتی است که برای جریان پیدا کردن جهت  مجموعهبندی، اقتصاد فرهنگ  طبقه

هستند که باید در ی ابزار و مقدورات نیروی انسانی، این امکانات، شود. فرهنگی به کار گرفته می

  .(112 -113، صص 1382)رضایی،  ی فرهنگ قرار گیرند مت حوزهخد

باشد. در سطح خُرد  می کالنو  میانه، خُردبه طور کلی اقتصاد فرهنگ شامل سه سطح 

. موضوعاتی چون مصرف و مطرح استهای اجتماعی مصرف محصوالت فرهنگی  ر زمینهتبیش

ن تقاضا و عوامل مؤثر بر آن در های شخصیتی کنشگران اجتماعی و میزا کنش مصرفی، ویژگی

گیرند. در سطح میانه از یک سو ساختارهای اقتصادی و از سوی  این سطح مورد بررسی قرار می

پردازند. در واقع این سطح از اقتصاد فرهنگ  های اجتماعی به ایفای نقش خود می دیگر زمینه

ت برجسته آن بررسی باشد. و از موضوعا در بردارنده نظام توزیعی محصوالت فرهنگی می

باشد. سطح کالن در اقتصاد فرهنگ  سازوکارهای حاکم بر نظام بازار آثار فرهنگی و هنری می

های کلی در جهت تولیدات محصوالت فرهنگی و هنری  ریزی ها و برنامه گذاری نیز به سیاست

مله موضوعاتی شود. از ج اشاره دارد که با مشارکت دولت، مردم و یا ترکیبی از هر دو انجام می

گذاری فرهنگ و هنر،  اند از سیاست و سیاست شود، عبارت که در این سطح به آن پرداخته می

 ریزی فرهنگی و ... .  گذاری اقتصاد، برنامه سیاست و سیاست

تولید،   مطالعهدر مجموع از دیدگاه نگارندگان این مقاله، اقتصاد فرهنگ عبارت است از 

الها و خدمات( فرهنگی و هنری در سه حوزه تولیدات فرهنگی و توزیع و مصرف محصوالت )کا

 هنری )نظام عرضه(، بازار )میدان تعامالت اقتصاد و فرهنگ( و کنشگران اجتماعی )نظام تقاضا(
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گذاری محصوالت  توان به صنایع فرهنگی و هنری، ارزش و ارزش و از جمله موضوعات آن می

 فرهنگی و هنری و ... اشاره کرد.

 بانی نظری . م2

 ر بوردیو: منش، میدان، سرمایهی ی. پ2-1

و تعامل میان آن دو  (2)میدانو  (1)منشبوردیو در نظریه عمل اجتماعی خود به دو مفهوم 

 سرمایه فرهنگیشناسی سرمایه و به خصوص مفهوم  ها به گونه سرمایه  پرداخته و در نظریه

 کند. اشاره می

های مختلفی  کلید دیالکتیک میان عاملیت و ساختار است. بوردیو منش را به شیوه منش 

های تجربی برای کنش به طرق خاص  . گرایش1اند از:  کند که عبارت پردازی می معنا و مفهوم

. نوعی 4یافته،  . رفتار تجسم3ها، ترجیحات، سالیق و عواطف،  . انگیزش2)سبک زندگی(، 

 .6های عملی اجتماعی و  ها و توانایی . مهارت5ناسی مورد باور کنشگران، ش بینی یا جهان جهان

(. 219، ص 1387اشتیاق و توقعاتی مربوط به احتماالت زندگی و مسیرهای شغلی )اسمیت، 

های برداشت، اندیشه و  فردی )نظام شخصیت(، قالب  منطق ویژه  توان دربردارنده منش را می

شود و  دانست که از یک سو توسط نیروهای اجتماعی تولید میعمل در زندگی اجتماعی افراد 

پردازد. از این رو، منش همواره دارای خصلت  از سوی دیگر به بازتولید ساختارهای بیرونی می

ها به  (. از سوی دیگر، منش299، ص 1386دهندگی است )فکوهی،  یافتگی و ساخت ساخت

 و در شرایط مناسب، ها و افراد به انحصار درآیند وهگر توسططور بالقوه این استعداد را دارند که 

 (.Weininger and lareau, 2007, p.887) وداز نسلی به نسل دیگر منتقل ش

های پایدار و قابل انتقال )ازخالل آموزش و فرایند  هایی از قابلیت ها نظام در مجموع، منش

تارهای بیرونی را در افراد درونی شدن یا از طریق تقلید و تأثیرپذیری( هستند که ساخ اجتماعی

به صورتی که افراد با عمل خود ساختارها را بازتولید کنند. به باور بوردیو، ساختارها،  ،کنند می

شوند. این  های نابرابر ایجاد می های با قدرت روابطی اجتماعی هستند که میان بازیگران یا گروه

کنند  درون یک میدان )حوزه( دنبال میساختارها در واقع هدف تداوم حاکمیت استیال را 

 (.299، ص 1386)فکوهی، 

زند. ذائقه از منش  پیوند می (3))سلیقه( ذائقهبوردیو منش را با مفهومی دیگر به نام 

های آن را داراست و شامل گرایشات و روحیات  ر ویژگیبیشتگیرد و  سرچشمه می

مراتب طبقاتی و اشیای فرهنگی،  دیگر سلسلهباشد. به عبارت  شناختی افراد یک طبقه می زیبایی
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باشند. از نظر  به هم مربوط می ،ها و رفتار کسانی که در موقعیت خاص طبقاتی هستند ارجحیت

ی میان  ای مستقیم با موقعیت طبقاتی دارد، به طوری که تضاد در سلیقه سلیقه رابطه ،بوردیو

(. در این رابطه بوردیو به معرفی 155ص  ،1383شود )ممتاز،  افراد به تضاد طبقاتی مربوط می

که در  سلیقه مشروع )بورژوازی(. 1پردازد که عبارت است از:  سلیقه )ذائقه( می یسه قلمرو اصل

شناختی به  های فرهیخته طبقه مسلط رایج است و مشخصه اصلی آن تمایل زیبایی میان بخش

بیشتر  سلیقه متوسط )خرده بورژوازی(. 2 .باشد دفاع از اولویت کامل فرم نسبت به کارکرد می

که نزد طبقات کارگر رواج دارد و  پسند سلیقه عامه. 3در میان طبقات متوسط شایع است و 

مبتنی است بر اثبات پیوستگی بین هنر و زندگی و خواست جدی برای مشارکت )میلنِر و 

زیباشناختی طبقه دارد که حس  (. بوردیو در این مدل بیان می126-127، صص 1385براویت، 

پایین یک حس تحت سلطه است که همیشه باید خود را از طریق سلیقه طبقه متوسط توجیه 

کند. از نظر او طبقه کارگر کمتر از طبقه متوسط یا طبقه باال قادر به ساختن یک دیدگاه 

ند به م هگیرد. از یک طرف عالق زیباشناختی است. خرده بورژوازی نیز بین این دو طبقه قرار می

ایجاد فاصله میان خود و طبقه پایین است و از طرف دیگر فاقد تجربیات فرهنگی و آموزشی 

توانند به سادگی طبقه باال  یعنی آنها نمی ،باشد الزم برای نزدیک شدن به سلیقه مشروع می

 (.156، ص 1383های طبقه باال را دنبال کنند )ممتاز،  منش

)زمینه( میدان شود، مفهوم  ماعی بوردیو از آن یاد میمفهوم دیگری که در نظریه عمل اجت

اند که عوامل درونی را در فرد منعکس  ها، ساختارهای بیرونی ها یا زمینه باشد. میدان می

اند. فضاهایی که قبل از تولد فرد موجودند و  کنند. در واقع آنها فضاهای زندگی اجتماعی می

های گوناگون هر یک به  اند. میدان خود پیدا کرده ای برای رفته هویت و شخصیت جداگانه رفته

های گوناگون با آنها درگیرند  اند که افراد به صورت حوزه خاصی تعلق دارند و واحدهای اجتماعی

وخو  باشد که به خلق (. بنابراین هر میدان دارای قوانین خاص خود می101، ص 1387)توسلی، 

نتیجه افرادی که این قوانین را شناخته، به تطبیق  دهد و در و به طور کلی منش افراد شکل می

توانند به موفقیت در کسب  کنند، می منش خود با محیط میدان پرداخته و براساس آن عمل می

 های آن میدان نائل گردند.  سرمایه

ها قلمرو منازعه بر سر منابع  . میدان1های میدان عبارت اند از:  از نظر شوارتز ویژگی

های مسلط  مند ناظر بر موقعیت ها فضاهای ساخت . میدان2 .ها هستند مان سرمایهارزشمند یا ه

گران خود اشکال  ها به کنش. میدان3 .و تحت سلطه، بر اساس مقدار و نوع سرمایه هستند
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و  رندای داخلی خود را برای توسعه دازوکارهاسها  . میدان4کنند و  خاص منازعه را تحمیل می

 (. 28 ، ص1386از استقالل نسبی در برابر محیط خارجی برخوردارند )جمشیدیها و پرستش، 

است. سرمایه سرمایه سومین مفهومی که در چارچوب نظریات بوردیو مطرح است، مفهوم 

تواند جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار  ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می

تر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است، سرمایه یک منبع عام  ل سرمایه، وسیعبرد. با این حا

تواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود  در اقتصاد است که می

(. به عقیده بوردیو در هر میدانی میان بازیگران یا 13و  12، صص 1388گیرد )روحانی، 

، سرمایه اقتصادی. 1اند از:   شوند که عبارت ع سرمایه رد و بدل میهای اجتماعی چهار نو گروه

یعنی ثروت و پولی که هر بازیگر اجتماعی در دست دارد و به صورت حق مالکیت و دارایی مالی 

سرمایه . 2تواند در تولید کاالها و خدمات به کار گرفته شود؛  گردد و می و مادی نهادی می

  های خاص، سلیقه، نحوه سرمایه اقتصادی را دارد و شامل مهارتکه امکان تبدیل به  فرهنگی

سخن گفتن، مدارک تحصیلی و قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی است که 

ها  گونه از سرمایه در بین سایر سرمایه سازد. این هر فرد از طریق آن خود را از دیگران متمایز می

این سرمایه از تکالیف و تعهدات  .سرمایه اجتماعی. 3ه است؛ ترین سرمای پابرجاترین و ثابت

های اجتماعی )دوستی و  اجتماعی شکل گرفته است و به مقامات، پیوندها، روابط گروهی، شبکه

گردد که فرد در درون آن قرار گرفته است. به عبارت دیگر  ها مربوط می آن( و یا سازمان مانند

، یعنی سرمایه نمادین. 4است که هر فردی در اختیار دارد و ای از روابط فردی و گروهی  شبکه

های فردی در رفتارها )کالم و  مجموعه ابزارهای نمادین، پرستیژ، حیثیت، احترام و قابلیت

کالبد( که هر فرد در اختیار دارد. همچنین سرمایه نمادین، دانش تمیز گذاردن میان 

نگی و چگونگی تعامل با صور فرهنگی به کاالهاست. قدرت تشخیصی که از دل سرمایه فره

آید و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن و ارزش گذاردن است )نوغانی،  دست می

؛ خدایی، 1386؛ فکوهی، 1386؛ ریتزر، 1384؛ بوردیو، 1383؛ ممتاز، 1381پور،  ؛ شارع1381

اصلی که در باال به آنها اشاره   ه(. به غیر از چهار سرمای1390؛ خادمیان، 1388؛ روحانی، 1387

سرمایه و سرمایه ادبی ، سرمایه زبانیهای دیگری از سرمایه مانند توان به صورت شد، می

 نیز اشاره کرد. جسمانی )بدنی(

سرمایه فرهنگی را شامل استعداد  3بازتولید اجتماعیو  بازتولید فرهنگیبوردیو در کتاب 

ن صدا یا لحن(، فرهنگ پیش از دانشگاه، دانش رسمی و زبانی )شامل دستور زبان، لهجه و ت

                                                                                                                                        
3. Cultural Reproduction and Social Reproductio (1977)  
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. اما در اثر (Lamont and lareau, 1988, p.155) داند فرهنگ عمومی و نیز مدارک تحصیلی می

نقش نظری کامالً  4ای های سلیقه تمایز: نقد اجتماعی قضاوتمعروف دیگر خود با عنوان 

دارد که سرمایه  گذارد. او در این کتاب بیان می متفاوتی از سرمایه فرهنگی را به نمایش می

های فرهنگی، ترجیحات  فرهنگی، یک شاخص و اساس موقعیت طبقاتی است. در اینجا، نگرش

 Lamont)امند انج شوند و به گزینش اجتماعی می ها( تصور می ها )ذائقه و رفتارها به عنوان سلیقه

and lareau, 1988, p.155) از این رو، بوردیو سرمایه فرهنگی را در اَشکال و حاالت متفاوتی به .

سرمایه فرهنگی . 1داند که عبارت اند از:  گانه می کشد. او این اَشکال را سه تصویر می

ط نزدیک دارد ارتبا ،یابد )درونی شده(، این سرمایه با شخصی که در آن تجسم می 5یافته تجسم

یافته نوعی ثروت بیرونی است  باشد. سرمایه تجسم های فکری و جسمی می و به شکل خصلت

ناپذیر فرد شده است. این همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایه  که بخش جدایی

نتقل توان آن را از طریق هدیه، خرید یا مبادله به دیگری م نامد و نمی فرهنگی همراه با تولد می

پور و  یابد )شارع های مداوم ذهن و جسم تجلی می نمود. این نوع سرمایه به صورت آمادگی

(. به عبارتی این سرمایه بیانگر چیزهایی 137، ص 1384؛ بوردیو، 137، ص 1381فر،  خوش

ای است که به تدریج بخشی  های بالقوه توانند انجام دهند یا توانایی دانند و می است که افراد می

سرمایه فرهنگی . 2(. 87، ص 1381اند )نوغانی،  از وجود فرد شده و در او تثبیت شده

ترین و آشکارترین نوع سرمایه فرهنگی است که افراد جامعه  : این سرمایه از بدیهی6یافته عینیت

مند گردند. این سرمایه در اشیاء مادی و به ویژه کاالهای فرهنگی )نظیر  توانند از آن بهره می

های بارز آن قابل انتقال بودن آن است )به  یابد و از ویژگی ها، تصاویر و ...( تجسم می بکتا

صورت خرید و فروش، واگذاری و وراثت( و بدین جهت این نوع سرمایه به نوعی در شکل 

اقتصادی هم مطرح است. به طوری که شاید بتوان همه اشیاء و کاالهای فرهنگی را، سرمایه 

. 3(. 1387؛ ربانی و دیگران، 1386؛ نیازی و کارکنان، 1384ید )بوردیو، فرهنگی عینی نام

ای(: این شکل از سرمایه فرهنگی نوعی رسمیت  )ضابطه 7نهادینه شدهسرمایه فرهنگی 

های تحصیلی که در قالب مدارک و  بخشیدن نهادی به سرمایه فرهنگی فرد است. صالحیت

به دارنده آنها هم از نظر قانونی و هم از نظر عرفی کنند و  مدارج تحصیلی نمود عینی پیدا می

های بارز  باشد. از ویژگی ای از این نوع سرمایه می دهند، نمونه شده می ارزش اجتماعی و تعریف

                                                                                                                                        
4. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Tast (1979) 

5. Embodied Cultural Capital  
6. Objective Cultural Capital  
7. Institutionalized Cultural Capital  
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کند و این توانایی را دارد  این سرمایه این است که به شکل پلی میان اقتصاد و فرهنگ عمل می

رد آن به طرق معقول و رسمی، به نوعی سرمایه اقتصادی که سرمایه فرهنگی را، از طریق کارب

شود و برای  شده حاصل می تبدیل نماید. سرمایه فرهنگی نهادی، با قوانین و مقررات نهادینه

کند. این سرمایه، همچنین قابل واگذاری و انتقال نیست و  آن پایگاه اجتماعی ایجاد می  دارنده

؛ 1381فر،  پور و خوش ط معینی بستگی دارد )شارعبه دست آوردن آن برای افراد به شرای

 (.1388مینی، اال ؛ روح1386؛ نیازی و کارکنان، 1384؛ بوردیو، 1381نوغانی، 

از نظر بوردیو بین سرمایه فرهنگی و طبقه اقتصادی و اجتماعی کنشگران نوعی رابطه 

ازند. طبقات مختلف پرد دیالکتیکی وجود دارد. به طوری که هر کدام به بازتولید دیگری می

و با آن در میادین مختلف حضور  رنداجتماعی هر یک میزانی از سرمایه فرهنگی را در اختیار دا

ورزند. کسب سرمایه بیشتر نیز خود به بهبود جایگاه  دارند و به کسب سرمایه بیشتر مبادرت می

 انجامد. و طبقه اجتماعی کنشگران می

اقتصادی و   اساس حجم کلی سرمایه بر و خرده طبقات اجتماعی طبقات از نظر بوردیو،

ترجیحات و  ،تمایزدر کتاب  بوردیو گردند. از هم متمایز می فرهنگی که در اختیار دارند،

 به ویژه با میزان طبقات و خرده طبقات ساختار اجتماعی فرانسه را،  شناسانه ییکردارهای زیبا

نتایج  کند. تحلیل می ادبیات و تئاتر( موسیقی، نقاشی، نظیرشکال هنری متعالی )اَ  ذائقه

لگوی منحصر به فردی از اجتماعی ا و خرده طبقه دهد که هر طبقه بوردیو نشان میمطالعات 

 فرهنگی هماهنگ است های اقتصادی و سرمایهکه با ترکیب خاصی از  ذائقه را داراست،

(Weininger and lareau, 2007, p.889). 

ها( وجود دارند، تأکید  اهیمی که در نظریات بوردیو )عمل اجتماعی و سرمایهاز میان مف

باشد که به عنوان حلقه اتصال میان نظریه عمل اجتماعی  بیشتر این مقاله بر مفهوم ذائقه می

پیوندی را همچنین باشد و  ها )به خصوص سرمایه فرهنگی( می )منش و میدان( و نظریه سرمایه

فرهنگی و نظریه اقتصاد فرهنگ تراسبی ایجاد کرده است. بر اساس مطالب سرمایه   بین نظریه

مذکور بوردیو ذائقه را به نوعی آگاهی از طبقه و جایگاه اجتماعی و در نتیجه روحیات 

کند و آن را به سه نوع ذائقه مشروع )بورژوازی(،  شناختی و گرایشات مصرفی تعبیر می زیبایی

 کند. پسند تقسیم می همتوسط )خرده بورژوازی( و عام

 ؛شناسی آن را مورد تحلیل و نقد قرار داد توان مفهوم ذائقه و گونه از دیدگاه نگارندگان می

ای و ساختاری  به نحوی که بوردیو در پرداختن به این مفهوم، نوعی دیدگاه ثابت طبقه

خود را )مارکسیستی( را لحاظ کرده است. در واقع هر یک از طبقات اجتماعی ذائقه خاص 
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باشد. از  ها( می ای افراد )منش داشته و هرگونه تغییر و تحول در این ذائقه منوط به شرایط طبقه

این روست که همواره با نوعی سبک زندگی فرهنگی و مصرفی ثابت از سوی افراد رو به رو 

و هستیم. اما از دیدگاه نویسندگان این مقاله حتی با پذیرفتن تعریف ذائقه از سوی بوردی

 شناسی مجددی از آن را به دست داد.  توان گونه می

هزای نزوین ارتبزاطی     به طور کلی در جهان کنونی که ویژگی بارز آن سیطره روزافززون فنزاوری  

های افراد در درون طبقزات را دسزتخوش تغییزر قزرار      ها از یک سو منش باشد و این فناوری می

اند و از سوی دیگر بر شرایط اقتصادی محصزوالت فرهنگزی نقزش مزؤثری را دارنزد؛ دیگزر        داده

ای و شرایط اقتصادی ثابت سزخن بزه میزان آورد. در عصزر حاضزر،       های طبقه نشتوان از م نمی

به نحوی که  ؛اند نهایت هویت را بازتعریف کردهدر ها، مفاهیمی چون منش، طبقه، ذائقه و  رسانه

انگارانه سخن به میزان   گرایانه و مطلق توان از این مفاهیم به طور ثابت و با رویکرد ذات دیگر نمی

هزای متکثزر و چندگانزه     ای یکسزان شزاهد ذائقزه    وزه حتی با شرایط اقتصادی و طبقهآورد. امر

اساسی مفهوم ذائقه اشزاره کزرد: نخسزت      توان به دو گونه باشیم. بر این اساس می )بریکوالژ( می

ذائقه متکثزر  که در دوران پیشامدرن و تاحدی مدرن به وقوع پیوسته و دوم ای ثابت  ذائقه طبقه

است که در مدرنیته متزأخر )پسزامدرنیته( تحقزق یافتزه و بزه تغییزرات،        بریکوالژ(و چندگانه )

متکثر و   حاضر به نسبت میان ذائقه  ، ذائقه و هویت اشاره دارد. در مقاله تحوالت و سیالیت منش

 پردازیم. سیال و گرایش به محصوالت فرهنگی و هنری می

 رهنگیها، کاالها و صنایع ف . دیوید تراسبی: ارزش2-2

همه رفتارهای اقتصادی است و از   از یک سو منشأ و انگیزه ارزشدر معنایی بنیادین، مفهوم 

اقتصادی،   گیرند. در حوزه فرهنگ را فرا می یهای مربوط به ارزش، قلمرو سوی دیگر، ایده

بت ارزش به مطلوبیت )فایده(، قیمت و ارزشی مادی ربط دارد که افراد یا بازارها به کاالها نس

های فرهنگی  توان گفت ارزش در برخی خصایص معین پدیده دهند. اما در حوزه فرهنگ می می

های ارزش در قلمرو فرهنگی کامالً متفاوت با  دهد. در واقع خاستگاه به زندگی خود ادامه می

اقتصادی است و بنابراین ابزار بازنمایی ارزش برحسب شرایط فرهنگی با ابزار مورد  یقلمرو

های  توان مفهوم ارزش را، به رغم خاستگاه ده در اقتصاد متفاوت است. با این حال میاستفا

تواند  پذیر دانست که می متفاوتش، نمودی از ارزش مادی و به معنایی پویا، فعال و مبادله

عنوان نقطه شروعی در فراگرد مرتبط ساختن دو حوزه فرهنگ و اقتصاد مطرح شده و در  به

عنوان نمودی از ارزش مادی( به  اقتصادی و فرهنگی محصوالت فرهنگی )بهگذاری  مورد ارزش
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دارد که ارزش یک اثر هنری )و یا  (. از این رو، تراسبی بیان می1391کار گرفت )تراسبی، 

توان از دو دیدگاه کامالً متمایز مورد بررسی قرار داد.  های هنری( را می طور کلی پدیده به

های مربوط به آن و دیگری از لحاظ اقتصادی. در نتیجه  ناسی و حوزهش نخست از دیدگاه زیبایی

شناسی، تاریخ هنر،  در سطح نظری، دانشمندان در چندین رشته مختلف از جمله انسان

 ,Throsby and Zednik)دهند شناسی این دو بعد را مورد مطالعه قرار می مطالعات فرهنگی و جامعه

(2014, p.83. 

های( فرهنگی در هر سطح و از هر نوع که باشند در قالب محصول  محصوالت )فعالیت

شوند یا در قالب  که کاالی فرهنگی نامیده میعینی یا فیزیکی مثل کتاب، فیلم، روزنامه و ... 

محصول ذهنی یا غیرملموس )غیرمادی( مثل آموزش، نویسندگی که خدمات فرهنگی نامیده 

بر اساس  (. از منظر اقتصاد فرهنگ و53، ص 1390گردند )خادمیان،  شوند، متجلی می می

اند  کننده یا آفریننده هر دو ارزش اقتصادی و فرهنگی مفهوم ارزش، کاالهای فرهنگی، مجسم

امیری و دیگران،  آفرینند )صالحی در صورتی که کاالهای اقتصادی فقط ارزش اقتصادی می

کاالهای . 1اند:  قابل تقسیم(. از نظر تراسبی کاالهای فرهنگی به سه نوع 76، ص 1389

کاالهای . 2و ...؛ لوح فشرده کتاب،  انندکه مالکیت آنها مشخص است م فرهنگی خصوصی

و  (4)میراث فرهنگی انندآنها به طور شفاف مشخص نیست م  که حقوق مالکیت فرهنگی عمومی

یک تابلو  انند، که ترکیبی از کاالهای خصوصی و عمومی هستند مکاالهای فرهنگی ترکیبی. 3

نقاشی وَن گوگ که برای مالک آن خصوصی و برای سایر افراد جنبه عمومی دارد )تراسبی، 

 (.43-44، صص 1391

دارد که در عصر حاضر با نوع دیگری از کاالهای فرهنگی، یعنی  تراسبی همچنین بیان می

با بازارهای . از نظر او بازار کاالهای فرهنگی دیجیتال مواجهیمکاالهای فرهنگی دیجیتال 

رقیب و نامحدود بودن این نوع از کاالها، موجب شکست  مرسوم فرهنگی متفاوت است و با بی

 (.Nicolas, 2008, p.139ت )بازار کاالهای فرهنگی عمومی شده اس

توان به  ، میاست هایی که در مورد کاالهای فرهنگی انجام شده بندی از میان انواع طبقه

اشاره کرد. در این گزارش  2005فرهنگی یونسکو در سال گزارش مؤسسه آمار و بخش 

سپس بین محصوالت محصوالت فرهنگی به دو دسته کاالها و خدمات فرهنگی تقسیم شده و 

شده، هنرهای تصویری و ...( و محصوالت  های ضبط فرهنگی اصلی )مانند نوشتارها، رسانه

لویزیونی( با استفاده از مفهوم محتوای های ت های فشرده خام و گیرنده فرهنگی فرعی )مانند لوح

فرهنگی تمایز قائل شده است. کاالهای فرهنگی اصلی توسط صنایع فرهنگی و کاالهای 
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؛ خادمیان، 1389امیری و دیگران،  شوند )صالحی فرهنگی فرعی توسط صنایع تولیدی تولید می

1390.) 

وید تراسبی امروزه صنایع فرهنگی است. از نظر دیسومین مفهوم مورد بحث، مفهوم 

اقتصادی تولید فرهنگی به منظور تولید ستانده، اصطالح صنعت فرهنگی به معنای توانش 

کننده است، گذشته از هر هدف واالی دیگر که  اشتغال، عایدی و برآوردن نیازهای مصرف

نظران موجب نیل به  های هنرمندان و بر حسب اعمال ذوق و سلیقه صاحب ممکن است فعالیت

مرکز  های هم شناسی صنایع فرهنگی، مدلی را که از دایره شود. او همچنین در گونهآن 

شان قرار  تعریف سنتی صنعت هنرهای خلّاق بای این مدل  دهد. در هسته شده ارائه می تشکیل

اند از موسیقی، رقص، تئاتر، ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و اَشکال  دارند که عبارت

ای. گروه بعدی شامل صنایعی  نر ویدئو، هنر اجرا، کامپیوتر و هنر چند رسانهجدیدتر مانند ه

بر آن نهاد. این کاالهای فرهنگی توان نام  شود که ستانده آنها واجد شرایطی است که می می

شود. سرانجام صنایع  گروه انتشار کتاب و مجله، تلویزیون و رادیو، روزنامه و فیلم را شامل می

توان  اما می ،کنند شود که حتی خارج از قلمرو فرهنگ عمل می ی را شامل میفرهنگی، صنایع

است. مانند تبلیغات، محتوای فرهنگی تا حدودی دارای  آنها  استدالل کرد که برخی از تولیدات

(. تراسبی در ادامه به ارائه 143 - 145، صص 1391گردشگری و خدمات معماری )تراسبی، 

ترین مباحثی که  پردازد. به نظر او مهم های اصلی صنایع فرهنگی می مؤلفهتوضیحاتی پیرامون 

 اند از: عبارت ،گیرند در این حوزه قرار می

از نظر تراسبی، اساس پیشرفت در تبیین تقاضا  تقاضا برای آثار هنری )میل به هنر(:. 1

ست. و اولین و زا سازی امیال در الگوهای اقتصادی ا برای محصوالت فرهنگی و هنری، درون

معنادارترین اقدام برای این کار، وابسته دانستن میل به این محصوالت به میزان مصرف آن در 

توان به منزله  باشد. به عبارت دیگر مصرف محصوالت فرهنگی و هنری را می گذشته می

و شود و هم به انباشت دانش  فرایندی تعبیر کرد که هم به ارضای فعلی امیال فرد منتهی می

تجربه مؤثر بر مصرف آتی. در واقع، با بسط الگوهای استاندارد حداکثرکننده مطلوبیت در طول 

توان  ای که کاالهای فرهنگی و کاالهای مادی را تحت پوشش قرار دهد(، می زندگی )به گونه

ماهیت تجمعی مطلوبیت ناشی از مصرف کاالهای فرهنگی را نمایش داد. و از سوی دیگر در 

توان به منزله افزایش انباشت  ا کاالهای معمولی، مصرف کاالهای فرهنگی را میمقایسه ب

 سرمایه در طول زمان تلقی کرد. 
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الحصول  های سهل به طور کلی تقاضا برای سرگرمی. تقاضا برای هنرهای نمایشی: 2

ا، )نظیر موسیقی روز، نمایش زنده و سیرک( از تقاضا برای هنرهای نمایشی برتر )مانند اُپر

های مدرن و کالسیک( قابل تمایز هستند. در  های جدی، موسیقی کالسیک، جاز و رقص درام

مورد گروه اول، تفاوت چندانی بین ماهیت تقاضا برای هنرها وجود ندارد و جانشینی 

ها بسیار آسان است و بنابراین، قیمت بسیار مؤثرتر است. اما در مورد گروه دوم، که  سرگرمی

رود کیفیت نمایش در  کننده بستگی دارد و انتظار می ایالت اکتسابی مصرفمصرف آن به تم

 های قیمتی کمتر است. کننده مؤثر باشد، کنش تصمیم مصرف

های انتفاعی و غیر انتفاعی  توان بین بخش در تحلیل آثار هنری می . عرضه آثار هنری:3

و گسترده باشد، عرضه آثار این صنعت تفکیک قائل شد. به طور کلی در جایی که تقاضا زیاد 

شود، و در سازمان  پسند و اَشکال فرهنگی می های عامه هنری با هدف انتفاع، شامل سرگرمی

های هنری غلبه دارد. از طرف دیگر، بخش غیرانتفاعی شامل  های مالی بر ارزش تولید انگیزه

های تولید بیشتر  بندی های تولیدی در این گروه شود. فعالیت تر می های هنری پیچیده فرم

 های هنری است تا منفعت مالی. متمایل به در نظر گرفتن ارزش

: در بخش تولید محصوالت فرهنگی، یکی از آشکارترین تأثیرات معاصر، تأثیر . فناوری4

هایی است که در ویدئو و بازآفرینی صدا در فراگرد خالقیت هنری، و  ای و پیشرفت وری رایانهافن

ه دست آمده است. و در بخش مصرف نیز، طیف بسیار وسیعی از در ماهیت محصوالت ب

دهند. در این میان ظهور  کنندگان منفرد در بازار قرار می تجربیات مصرفی را در اختیار مصرف

تر به عنوان  اینترنت به عنوان جایگاهی برای مصرف هنرها و پیدایش اقتصاد دیجیتالی گسترده

های ساختار،  ی تأثیرات احتمالی مهمی بر بسیاری از جنبهاصلی مبادله فرهنگی، دارا یقلمرو

 باشد.  رهبری و اجرا در صنعت هنرها می

توان به بهترین صورت در چارچوب  تحلیل بازارهای آثار هنری را می. بازار آثار هنری: 5

توان  پذیر مورد دادوستد را می سرمایه فرهنگی انجام داد، چارچوبی که در آن آثار تجارت

اند.  کننده و آفریننده ارزش اقتصادی و فرهنگی هایی تفسیر کرد که مجسم ییعنوان دارا به

گذاری و تجارت در  های متمایز سرمایه توان ویژگی طوری که با بیان دقیق ارزش فرهنگی، می به

توان به سطوح متفاوتی  کاالهای هنری را  معین کرد. به طور کلی بازار محصوالت هنری را می

ترین سطح این بازار که بازار اولیه نام دارد، هنرمندان به صورت منفرد و  کرد. در پایینتقسیم 

پا و خریداران  های هنری، سوداگران خُرده ها، نمایشگاه نیافته آثاری را برای گالری سازمان

باشد که اساساً در شهرهای بزرگ قرار  کنند، سطح دوم شامل بازارهایی می خصوصی خلق می
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نرمندان سرشناس، سوداگران و کلکسیونرهای دولتی و خصوصی آثار هنرمندان زنده و دارد. ه

المللی وجود  کنند، سرانجام در سومین و باالترین سطح، یک بازار بین نیز متوفی را مبادله می

های عمده، بازیگر اصلی آن هستند و آثار مشهورترین هنرمندان را به  دارد که حراجی

 (. 1391و  1379کنند که همیشه عنوان اول خبرهاست )تراسبی،  یهایی مبادله م قیمت

 . رابطه میان سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ3
گران اجتماعی و نیز  گیری آن در میان کنش سرمایه فرهنگی و روند شکل  با نگاهی به نظریه

توان روابط  اقتصاد فرهنگ می  ای از زنجیره عنوان حلقه مصرف و تولید محصوالت فرهنگی به

های نظری  بسیار نزدیک و متقابلی را میان آن دو تشخیص داد. این بیان حتی درباره دیدگاه

پردازی در  کند. به طوری که بوردیو با وجود نظریه پردازان این دو حوزه نیز صدق می نظریه

حوزه سرمایه فرهنگی، از مفاهیمی چون مصرف کاالهای فرهنگی، تولید فرهنگی، میدان 

پرداز حوزه  عنوان نظریه کند و نیز تراسبی، به لیدات فرهنگی و محصوالت فرهنگی استفاده میتو

های  اقتصاد فرهنگ، از سرمایه فرهنگی در نظریات خود استفاده کرده و به نوعی دیدگاه

 مشترکی با بوردیو در زمینه اقتصاد و فرهنگ دارد. 

ها بیشتر  گیرد. در این بازارها، انسان ر نظر میبوردیو فرهنگ را مانند نوعی اقتصاد یا بازار د

گذارند تا سرمایه اقتصادی. این سرمایه بیشتر از خاستگاه طبقه  از سرمایه فرهنگی خود مایه می

شان را  ها سرمایه گیرد. در این بازار، انسان شان سرچشمه می اجتماعی مردم و تجارب آموزشی

کنند و یا جایگاهشان را از  شان هزینه می جایگاه اجتماعیکنند و آن را یا برای بهبود  جمع می

تر گردد  شوند که جایگاهشان در چارچوب اقتصاد فرهنگی وخیم دهند و باعث می دست می

 (.728، ص 1386)ریتزر، 

گردند. در واقع روابط  های فرهنگی به دنبال تمایز می ها در طیفی از زمینه انسان

ای عینی حَک شده و هر بار که این  ت فرهنگی به گونهآمیز )متمایز( در محصوال تشخص

شود. اختصاص برخی از محصوالت فرهنگی  یابد، دوباره فعال می محصوالت به آنها اختصاص می

کند، حال آنکه محصوالت دیگر سودی به بار  برای یک فرد در این بازار فرهنگی سود حاصل می

محصوالت فرهنگی و ذائقه رابطه دیالکتیکی  زنند. میان ماهیت آورند و حتی خسارت می نمی

که   آورد، همچنان برقرار است. دگرگونی در کاالهای فرهنگی، تغییراتی را در ذائقه به بار می

انجامد. ساختار زمینه نه  دگرگونی در ذائقه نیز احتماالً به تغییر شکل محصوالت فرهنگی می

سازد، بلکه آنچه را که تولیدکنندگان  روط میکنندگان کاالهای فرهنگی را مش تنها امیال مصرف

(. بنابراین 729، ص 1386دهد )ریتزر،  کنند نیز ساختار می برای برآوردن این تقاضاها ایجاد می
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ویژه افراد، منبع بسیار   شود. قریحه آغاز می های فردی رجحانبررسی اقتصادی فرهنگ از 

موسیقی، ادبیات، نمایش و ... و در  مهمی در تعیین تقاضای فرهنگی است. احساس لذت از

دارد و  نتیجه صرف پول و زمان برای آنها، اساساً به دانش و درک هر فرد از این هنرها بستگی

کنندگان کاالهای فرهنگی بیشتر از آنکه به قضاوت بپردازند از ذوق و سلیقه خود پیروی  مصرف

 (.  53، ص 1390کنند )خادمیان،  می

ر دیوید تراسبی یکی از ابزارهای پُر کردن شکاف میان علم اقتصاد و از سویی دیگر از نظ

های ذاتی این های فرهنگی است که ویژگیفرهنگ، مطرح نمودن رهیافتی برای بازنمایی پدیده

تر گیرد که هم در گفتمان اقتصادی و هم در گفتمان گستردهها را طوری در بر میپدیده

چنین ابزاری به وسیله مفهوم سرمایه فرهنگی فراهم  فرهنگی قابل درک است. از نظر او

(. تراسبی سرمایه فرهنگی را نیز به مانند میراث 13، ص 1389شود )باینگانی و کاظمی،  می

باشد، یعنی به شکل بناها،  ملموسکند. اوالً ممکن است  فرهنگی، به دو صورت تقسیم می

ها باشد.  ها، مصنوعات و نظایر آن و مجسمهها  ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی ها، مکان محل

ای شاید سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایه

گونه از سرمایه فرهنگی  های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. اینواجد همان ویژگی

تواند خرید و  زایش یابد، معموالً میگذاری منابع جاری در تولید آن اف تواند از طریق سرمایه می

گیری است. ثانیاً سرمایه فرهنگی ممکن است  فروش شود و دارای ارزش مالی قابل اندازه

هایی  ها، اعمال، عقاید و ارزش باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده ناملموس

ل آثار هنری از قبیل باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شک

موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کاالهای عمومی هستند. در این معنا موجودی سرمایه 

گذاری جدید افزایش یابد  توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه تواند بر اثر بی معنوی می

 (. 69-70، صص 1391)تراسبی، 

توان به سرمایه  اند می پرداز به کار برده به طور کلی از مفاهیمی مشترکی که این دو نظریه

فرهنگی و بازار )میدان( اشاره کرد. در حالی که بوردیو به عنوان مبدع مفهوم سرمایه فرهنگی 

چون  شود، این مفهوم از سوی تراسبی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین هم شناخته می

گونه  تقاضا این -مصرف و یا عرضه  -تولید تراسبی که بازار محصوالت فرهنگی و هنری را محل 

داند، بوردیو نیز از استعاره بازار به عنوان بدیلی برای مفهوم میدان استفاده  محصوالت می

  های نبرد بر سر اقالم ارزشمند، آشکارا با رابطه ها به عنوان عرصه کند. از نظر بوردیو میدان می

توان مفاهیمی مثل قیمت و هزینه را در  ن مبنا میشوند. بر همی میان عرضه و تقاضا تنظیم می
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، 1385ها یا خط سیرهای عامالن رقیب در یک میدان به کار برد )جنکینز،  مورد استراتژی

 (. 139-140صص 

توان دو مفهوم سرمایه فرهنگی و  در مجموع براساس موارد ذکر گردیده در این مقاله، می

ت. به طوری که سرمایه فرهنگی و به خصوص مفهوم اقتصاد فرهنگ را با یکدیگر مرتبط دانس

گران و درنتیجه ایجاد انگیزه و تقاضا برای  های فرهنگی کنش گیری ارزش ذائقه در شکل

محصوالت فرهنگی آنان مؤثر بوده که این خود در نوع و نحوه مصرف این محصوالت از سوی 

توان  مصرف( می -تقاضا و یا تولید -های اقتصاد فرهنگ )عرضه آنان نقش دارد. بر اساس دیدگاه

نهایت ایجاد در این مصرف را در نحوه تولید و عرضه محصوالت و صنایع فرهنگی و هنری و 

گیری میدان تولیدات فرهنگی  بازار آثار و کاالهای فرهنگی و هنری )از نظر تراسبی( و یا شکل

بازارها یا میادین و داد و ستد  گران اجتماعی به این )از نظر بوردیو( مهم دانست. با ورود کنش

شود. شان بازتولید میشان دوباره شکل گرفته و سرمایه فرهنگی های موجود در آن ذائقه سرمایه

 .گیردسرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ شکل می  و به این ترتیب چرخه

 چرخه پیوند میان سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ -(1) شماره شکل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 )منبع: نویسندگان(

 فرجام
یِر  سرمایه فرهنگی پی  آید که دو نظریه مباحث ارائه شده در این مقاله چنین بر می  از مجموعه

ای  بوردیو و اقتصادِ فرهنگ دیوید تراسبی دارای اشتراکات زیادی بوده و روابط نزدیک و پیچیده

پردازی در حوزه سرمایه فرهنگی، از  با یکدیگر دارند. به طوری که بوردیو با وجود نظریه

مصرف و نحوه 

مصرف محصوالت 

 فرهنگی و هنری

سلیقه )ذائقه( و 

 سرمایه فرهنگی

اضا برای انگیزه و تق

محصوالت فرهنگی 

 و هنری

تولید و عرضه محصوالت و 

 صنایع فرهنگی و هنری

های  گیری ارزش شکل

فرهنگی و ترجیحات 

 شناختی زیبایی

ایجاد بازار آثار و 

کاالهای فرهنگی 

و هنری )میدان 

تولیدات 

 فرهنگی(
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مفاهیمی چون مصرف کاالهای فرهنگی، تولید فرهنگی، میدان تولیدات فرهنگی و محصوالت 

پرداز حوزه اقتصاد فرهنگ، از سرمایه  کند و نیز تراسبی، به عنوان نظریه فرهنگی استفاده می

های مشترکی با بوردیو در  در نظریات خود استفاده کرده و به نوعی دارای دیدگاهفرهنگی 

باشد. از این رو دو مفهوم سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ را  زمینه اقتصاد و فرهنگ می

توان مکمل یکدیگر دانست و میان آن دو نوعی رابطه دیالکتیکی را مشاهده نمود. در واقع  می

چون   ه فرهنگی مانند منش و میدان؛ با اجزای نظریه اقتصاد فرهنگ هماجزای نظریه سرمای

باشند. اما در این میان، دو مفهوم ذائقه و بازار  ها، کاالها و صنایع فرهنگی در ارتباط می ارزش

گران اجتماعی، در  )میدان( نقش اصلی را برعهده دارند. به طوری که تغییرات در ذائقه کنش

صوالت فرهنگی و هنری و در نهایت انگیزه و تقاضای آنان تأثیر گذاشته نوع و نحوه مصرف مح

و این خود تغییراتی را در نظام بازار و به خصوص تولید و عرضه این محصوالت در پی دارد و 

گران  کنش  همچنین تغییرات در بازار محصوالت فرهنگی و هنری باعث ایجاد تغییرات در ذائقه

شود. همچنین با توجه به گسترش روزافزون  ایه فرهنگی آنان میو در نتیجه بازتولید سرم

چند فرهنگی   فرهنگی واحد به ذائقه  جمعی، مفهوم ذائقه از حالت ذائقه های نوین ارتباط رسانه

محصوالت فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده و آنها را   تبدیل شده است. این پدیده بر بازارهای عرضه

های فرهنگی گوناگون  اده است. به طوری که این بازارها بر اساس زمینهبه انواع متفاوتی تغییر د

فرهنگی اعضای آن   ها میزان آگاهی از ذائقه اند و رمز موفقیت در آن جوامع سامان یافته

حاضر   وردهای مفهومی مقالهاباشد. در مجموع، دست کنندگان( می )تولیدکنندگان و مصرف

ی فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و  یفیت ارتباط بین سرمایهشامل واکاوی مفاهیم و شناسایی ک

 نقش ذائقه و بازار در پیوند میان این دو بوده است. 

های اصلی  ریزی امور فرهنگی، همواره از مؤلفه گذاری، مدیریت و برنامه مباحث سیاست

رند، تفاوت گی ها مورد توجه قرار می اند. از نکاتی که در این حوزه فرهنگی به شمار آمده  توسعه

ریزی فرهنگی با  است. در حالی که برنامه ریزی برای فرهنگ برنامهبا  ریزی فرهنگی برنامهمیان 

ریزی برای فرهنگ  نگرد؛ برنامه فرهنگ می  رویکردی علمی و تخصصی بر وجوه گوناگون عرصه

یت عدم در پی شکل بخشیدن به فرهنگ عامه بوده که همواره در عمل با عدم پایداری و در نها

محوری و آگاهی از تغییرات  موفقیت مواجه شده است. از این رو امروزه بیش از پیش پژوهش

آید. با توجه به مطالب  مدیریت فرهنگی امری ضروری به شمار می  فرهنگی جوامع برای حوزه

های فرهنگی  ترین تغییرات فرهنگی، ظهور ذائقه ذکر گردیده در این مقاله، یکی از با اهمیت

ریزی و مدیریت  ، برنامه گذاری های بومی و جهانی( است که سیاست دگانه )در بستر فرهنگچن
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فرهنگی و چه در   سرمایه  هایی چندگانه و متنوع، چه در عرصه امور فرهنگی را نیز به حالت

 اقتصاد فرهنگ و هنر سوق داده است.  حوزه

یی( که از شرایط اجتماعی و در ایران نیز به مانند سایر جوامع )به ویژه جوامع آسیا

های نوین  وریاشدن( بر کنار نمانده، با ظهور فن شدن )و چند جهانی فرهنگیِ برآمده از جهانی

فرهنگی اعضای جامعه   ای، تلفن همراه و ...( ذائقه ارتباطی )همچون اینترنت، تلویزیون ماهواره

ی از سوی آنان اثرگذار بوده را دستخوش تغییراتی ساخته و بر مصرف محصوالت فرهنگی و هنر

 است. 

توان در این موارد خالصه نمود:  به طور کلی پیشنهادهای راهبردی این مطالعه را نیز می

شده(  یافته و نهادینه یافته، عینیت )در سه حالت تجسم اهمیت ارتقاء سطح سرمایه فرهنگیِ. 1

و هنری و در نتیجه  فردی، اجتماعی و ملی در جهت گسترش بازارهای محصوالت فرهنگی

، که با ریزی فرهنگی گذاری، مدیریت و برنامه ضرورت توجه به سیاست. 2ی فرهنگی،  توسعه

شهروندان   نگری از طریق افزایش هر چه بیشتر آگاهی از کیفیت ذائقه جانبه تقویت رویکرد همه

ریزی برای  رنگ شدن هرچه بیشتر رویکرد برنامه آید و به کم فرهنگ به دست می  در عرصه

فرهنگی جامعه و بازارهای محصوالت   شدن ذائقه توجه به چند فرهنگی .3انجامد و  فرهنگ می

ریزی چند فرهنگی در  گذاری، مدیریت و برنامه گیری سیاست ، که با شکلفرهنگی و هنری

های شهری  های قومی و محلی و نیز فرهنگ های ایرانی، اسالمی و جهانی؛ فرهنگ بستر فرهنگ

 رسد. های گسترده و مستمر در سطح کشور به انجام می وستایی، از طریق انجام پژوهشو ر

 ها پانوشت
1. Habitusواره، ساختمان  های مختلف به فارسی ترجمه شده است، از جمله عادت، عادت ، این واژه به صورت

 ذهنی، خصلت، طبیعت ثانویه و غیره. 

2. Field روند. شناسی به صورت مترادف به کار می میدان در ادبیات جامعه، واژگان زمینه، حوزه، عرصه و 

3.taste روند.   شناسی به صورت مترادف به کار می ، واژگان طبع، سلیقه، ذائقه و ذوق در ادبیات جامعه 

داند که بارزترین  دور می  بری از گذشته تراسبی ذیل موضوع اقتصاد میراث فرهنگی، میراث را ارث یا سهم .4

اشیاء هنری،  مانندتواند به شکل ملموس  باشد. میراث فرهنگی، می یژگی آن ارتباط با فرهنگ یک گروه میو

ها و یا آداب و رسوم  ها، آیین های فرهنگی و یا به صورت ناملموس مانند سنت آثار باستانی، ابنیه و مکان

 (.Throsby, 2007, p.22بوده باشد )

 منابع فارسی
 های فرهنگی. ، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات دفتر پژوهشدرآمدی بر نظریه فرهنگی(، 1387اسمیت، فیلیپ )
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، شماره برگ فرهنگ  فصلنامه ،"بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه فرهنگی"(، 1389باینگانی، بهمن و کاظمی، علی )

 بیست و یکم.

ی  ، ترجمهاجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه  سرمایه، در کیان تاجبخش، "های سرمایه شکل"(، 1384یر ) بوردیو، پی

 افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، انتشارات شیرازه. 

مطالعات راهبردی   فصلنامه، "راهبرد سرمایه فرهنگی در هدایت نسل جوان"(، 1389ترابی، سید مصطفی و عماد افروغ )

 ، سال یازدهم، شماره صد و دوازدهم.دفاعی

 ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی.اقتصاد و فرهنگ(، 1391وید؛ )تراسبی، دی

اعظم  ، ترجمه علی "تولید و مصرف محصوالت فرهنگی و هنری، نگاهی به اقتصاد فرهنگ"(، 1379تراسبی، دیوید )

 ، سال چهارم، شماره شانزدهم و هفدهم. نامه پژوهش فرهنگیمحمدبیگی، 

 های مجلس شورای اسالمی. ، تهران، انتشارات مرکز پژوهشقتصاد و فرهنگدرآمدی بر ا(، 1383تشکر، زهرا )

مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و کاظمی، عباس؛  در، "شناسی فرهنگی بوردیو جامعه"(، 1387توسلی، غالمعباس ) 

 ، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.زندگی روزمره ایرانی

، نامه علوم اجتماعی، "یِر بوردیو دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی"، 1386؛ پرستششهرام جمشیدیها، غالمرضا و 

 اُم. شماره سی

 نشرنی.   :، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهرانیِر بوردیوپی(، 1385جنکینز، ریچارد )

 کتاب.، تهران، انتشارات جهان سبک زندگی و مصرف فرهنگی(، 1390خادمیان، طلیعه )

آموزان با احتمال قبولی آنها در آزمون  بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگیِ والدین دانش"(، 1387خدایی، ابراهیم )

 ، سال اول، شماره چهارم. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، "1385سراسری سال تحصیلی 

رهنگ و شادی: رویکردی نظری و تجربی در زندگی ف"(، 1387ربانی، رسول؛ علی ربانی، محمدرضا عابدی و محمد گنجی )

 ، شماره هشتم.فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، "روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان

 ، شماره سوم و چهارم.نشریه بیناب، "فرهنگ اقتصاد"(، 1382رضایی، عبدالعلی )

 ، سال هجدهم، شماره پنجاه و دوم.لنامه راهبردفص، "درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی"(، 1388روحانی، حسن )

 انتشارات عطار.  :، تهرانشناسی زمینه فرهنگ(، 1388االمینی، محمود ) روح

 انتشارات علمی. :، ترجمه محسن ثالثی، تهرانشناسی در دوران معاصرنظریه جامعه(، 1386ریتزر، جورج )

 انتشارات سمت. :، تهرانشناسی آموزش و پرورش جامعه(، 1387پور، محمود ) شارع

(، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، مطالعه موردی: شهر تهران، 1381فر ) پور، محمود و غالمرضا خوش شارع

 ، شماره بیستم.نامه علوم اجتماعی

کاالهای فرهنگی در بررسی عوامل مؤثر در صادرات "(، 1389اسمعیل کاوسی و پوراندخت تقدسی ) ،صالحی امیری، سید رضا

 ، سال چهارم، شماره نهم.مجله مدیریت فرهنگی، "ایران و ارائه راهبردهای مدیریتی

 ، تهران، نشر نی شناسی های انسان تاریخ اندیشه و نظریه، (1386) فکوهی، ناصر

 ل و یکم و چهل و دوم.، شماره چهپژوهشنامه علوم انسانی، "معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو"، (1383)ممتاز، فریده 

 ، ترجمه جمال محمدی، تهران، انتشارات ققنوس. درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر(، 1385میلنِر، آندرو و جِف براویت )
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یابی به  دانشگاهی در دست آموزان پیش  ثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانشأت" (،1381) نوغانی، محسن

 ، شماره نود و یکم.ه تعلیم و تربیتفصلنام، "آموزش عالی

، "شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان تبیین جامعه"(، 1386نیازی، محسن و محمد کارکنان )

 ، سال هشتم، شماره سوم.فصلنامه مطالعات ملی
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