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  چکیده

در ایـن بررسـی   . بخشی از زندگی روزمرة زنان، یعنی روابط اجتمـاعی آنـان اسـت   حاضر در صدد بررسی  ۀمقال
زنـان شـاغل و زنـان    . گیـرد  دار صـورت مـی   اي بین روابط اجتماعی زنان شاغل و خانـه  مقایسهشناختی،  انسان
شـان بـا اطرافیـان خـود      هاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     ما نیز براساس سرمایه ۀدار جامع خانه

  .کنند   هاي متفاوتی برقرار می ارتباط) خانواده، دوستان و همسایگان(
ابزار مصاحبه، با تعدادي از زنان که بـه صـورت اتفـاقی تصـادفی انتخـاب شـدند،        به کمک روش کیفی با

کـم،  فرهنگی  ۀسرمایها نشان دادند افراد با  تحلیل محتواي متن مصاحبه. هاي طوالنی انجام شد مصاحبه
به تنهایی بیشترین ارتباط خانوادگی را دارند و خیلی کم همراه با خانواده، با دوستان ارتباط داشته و اصالً 

فرهنگی متوسط بیشتر روابط خانوادگی را ترجیح  ۀافراد با سرمای. ندارند) غیر خانوادگی(با دوستان ارتباط 
افراد با . کنند نهایی ارتباط برقرار میدهند و تعدادي همراه با خانواده، با دوستان و تعداد بیشتري به ت می

ي با دوستان و تعدادي به تنهایی با دوسـتان خـود رابطـه    فرهنگی باال نیز اغلب با خانواده، تعداد ۀسرمای
  .کنند برقرار می

دار روابط خانوادگی داشته و فقط یک مورد از آنان همراه با خانواده و یـا بـه تنهـایی، بـا      بیشتر زنان خانه
بیشتري اکثر زنان شاغل نیز با خانواده ارتباط داشته و تعدادي با دوستان و تعداد . دوستان ارتباط داشت

را در نتـایج   سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادي نقش مهمـی  . جنسان خود ارتباط دارند به تنهایی با هم
  .نگی استفره ۀعامل اصلی در شکل و نوع روابط اجتماعی، سرمای. کنند به دست آمده ایفا نمی

. انـد  داري و ارتباطات خانوادگی نوعی چرخه را سـاخته  فرهنگی پایین، خانه ۀنتایج حاکی است که سرمای
اي دیگـر را بنـا    جنسان نیز چرخه فرهنگی متوسط و باال، شاغل بودن و روابط با هم ۀدر حالی که، سرمای

هاي فرهنگی، هنري، ورزشی، مطالعـه، تماشـاي تلویزیـون، شـرکت در مجـالس       درواقع، فعالیت. اند کرده
  . دارند تفسیر قرآن بسیج و غیره، جداي از سطح تحصیالت در برقراري ارتباطات نقش مهمی  شعر،

  
  .فرهنگی ۀسرمایاجتماعی و  ۀدار، روابط اجتماعی یا سرمای زنان شاغل و خانه :واژگان کلیدي
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  مقدمه

. فـردي نیـز هسـت   هر انسانی ضمن زیستن در جامعه و اشتراك فرهنگی با دیگران، داراي فرهنـگ منحصـر بـه    
بـه تعبیـر   . باشـد  چنین، امکانات مادي افراد نسبت به یکدیگر و نوع و میزان ارتباطات ایشان نیز متفـاوت مـی   هم

کـه او را از  ) 1989بوردیـو،  (است  3و فرهنگی 2، اجتماعی1هاي مختلف اقتصادي بوردیو، هر انسانی داراي سرمایه
  . کند دیگران متمایز می

فرهنگـی او را سـطح    ۀدهـد و سـرمای   ها و درآمدهاي او شکی مـی  دارایی ۀاقتصادي هر فرد را مجموع ۀسرمای
جات و غیره و فرهنگی که از خـانواده و محـیط زنـدگی     تحصیالت، داشتن اشیاي فرهنگی مانند کتابخانه، عتیقه

ارتباطی او است که به باور  ۀبکاجتماعی ش ۀدر حالی که، سرمای. گذارد افت کرده است به نمایش میپیرامونش دری
؛ 1376کلتنـر،  (از این رو، هر فردي داراي روابط اجتماعی . باشد اش می فرهنگی ۀبوردیو بیشتر تحت تأثیر سرمای

بوردیـو،  (طبقـاتی   ةوار یـا داراي عـادت   با افرادي است که در راستاي فرهنگ او قرار دارنـد ) 1383تري یاندیس، 
برجـه و  (از روابط اجتماعی، ارتباطات گوناگونی است که هر فرد در زندگی روزمـرة   منظور. مشابه هستند) 1996

 ةرفت و آمد با اعضاي خانواد: در مورد خانواده شکل این رابطه مشتمل بر سه نوع است. خود دارد) 1986لوکمان، 
جنس که به تنهایی و بدون  هم ها، و رفت و آمد با دوستانِ غالبًا خانواده با دوستان و همسایه زن و مرد، رفت و آمد

  .گیرد حضور اعضاي خانواده صورت می
ایـن تفـاوت، مربـوط بـه     . اجتمـاعی بـین زنـان یکسـان نیسـت      ۀاندازه، شدت و نوع روابط اجتماعی یا سرمای

که بر روي چگونگی وضعیت اجتماعی، روانی و فرهنگی خـود  هاي مختلف اقتصادي و فرهنگی آنان است  سرمایه
 .اي دارد از این جهت شناخت و بررسی این موضوع اهمیت ویژه. شان تأثیر دارد خصوص فرزندان بهآنان و 
  

 بیان مسئله

دار وجود دارد؟ چه عواملی در تولید این تفاوت نقـش   آیا تفاوتی بین نوع روابط اجتماعی زنان شاغل و زنان خانه 
  دارند؟

ایـن تفـاوت امـري    . شـود  اي همانند برگـزار نمـی   ار به شیوهد زنان شاغل و خانه) 1981لوفور، ( ةزندگی روزمر
شود که فـرد زمـانی از سـاعات روز را خـارج از خانـه بـه کـاري         زیرا شاغل بودن باعث می. طبیعی و بدیهی است

دار، از وضعیت اقتصادي،  نان، ایشان اعم از شاغل و خانهاما جداي از بحث اشتغالِ ز. مشغول باشد) اغلب درآمدزا(
 ةها، تفاوت در چگونگی گـذران زنـدگی روزمـر    تفاوت در این ویژگی. ماعی و فرهنگی متفاوتی نیز برخوردارنداجت

آنان با خـانواده، دوسـتان و همسـایگان را بـه شـکلی متفـاوت        ۀاز جمله، اندازه و نوع رابط. شود آنان را سبب می
شـود،   اجتماعی شناخته می ۀبا اصطالح سرمایشناسی،  این نوع روابط اجتماعی که در زبان جامعه. دهد ت میصور

                                                
1. Capital economique 
2. Capital social 
3. Capital culturel 



اعضاي جامعه با برقراري ارتباط با یکدیگر و پایدارسـاختن  «در واقع، . دهد ارتباطی انسان را مالك قرار می ۀشبک
کننـد کـه بـه تنهـایی قـادر بـه        یی را کسـب مـی  شوند و به این طریق چیزهـا  آن، قادر به همکاري با یکدیگر می

اي  ها از طریق مجموعـه  انسان. شوند ها می باشند و یا با دشواري بسیار موفق به کسب آن ا نمیه یافتن به آن دست
. ها داشته باشند هاي مشترکی با سایر اعضاي این شبکه شوند و تمایل دارند که ارزش ها به هم متصل می از شبکه

ان آن را به عنوان نوعی سـرمایه مـورد   تو آید که می ها نوعی دارایی براي افراد عضو به وجود می با گسترش شبکه
هاي اجتمـاعی،   اجتماعی این است که شبکه ۀاصلی سرمای ةاید«به عبارتی، ). 7:  1386فیلد، (» مالحظه قرار داد

سازند تا بـا   آورند؛ زیرا افراد را قادر می می اي براي انسجام اجتماعی به وجود ها پایه شبکه. ثروتی ارزشمند هستند
: همـان (» شناسند، براي کسب منفعت متقابـل همکـاري کننـد    با افرادي که به صورت مستقیم می هم و نه فقط

26.(  
سـنجیده  ) بوردیو، کلمن و یـا پاتنـام  (شناختیِ تعریف شده  اجتماعی دقیقاً به مفهوم جامعه ۀدر این پژوهش سرمای

از . روابط اجتماعی زنان با خانواده، دوستان و همسایگان مـورد بررسـی واقـع شـده اسـت      ةکه شکل و اندازشود، بل نمی
شود و وضعیت فرهنگی، بـه تعبیـر بوردیـو،     اجتماعی نامیده می ۀشناسی، سرمای آنجا که روابط اجتماعی در زبان جامعه

اقتصـادي، اجتمـاعی و    ۀهیم سـرمای ین نتایج از مفـا شود، در نتیجه براي فهم موضوع و تبی فرهنگی نامیده می ۀسرمای
که در آغـاز هـدف مـا بررسـی ایـن مفـاهیم        کنیم، بدون این فرهنگی که در این حوزه گویا و رایج هستند، استفاده می

  .اي نیست خصوص که روش پژوهش ما کیفی است بنابراین، هدف ما آزمون نظریه به. مشخص باشد
شان تفاوت وجود دارد؟ چه عواملی در این امر نقـش دارنـد؟    تماعیاج ۀخصوص سرمای هاي افراد به چرا بین سرمایه

توان گفت که اوالً، افراد متعلق به طبقـات مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی هسـتند، ثانیـاً، هـم          در پاسخ می
را او بیشـترین نقـش   اجتمـاعی   ۀهاي اقتصادي و فرهنگی و هم شخصیت فرد در روابط اجتماعی یا در سـرمای  سرمایه

شـان را   اجتمـاعی  ۀهاي آنـان از جملـه سـرمای    ها رفتارها و کنش فرهنگی انسان ۀسرمایدر واقع، به تعبیر بوردیو، . دارند
اجتمـاعی تعـدادي از زنـان شـاغل و      ۀاز این رو، هدف پژوهش حاضر بررسـی سـرمای  ). 1989بوردیو، (کند  هدایت می

  .باشد با ابزار مصاحبه می) الف 1385منادي، (کیفی  به روششان  هنگیفر ۀسرمایدار در ارتباط با  خانه
فرهنگـی زنـان اسـت کـه بـه تفصـیل در        ۀسـرمای و اجتماعی  ۀسرمایمتغیرهاي پژوهش حاضر، روابط اجتماعی یا 

بـودن   منظـور از شـاغل  . بـودن اسـت   ضمناً یکی دیگر از متغیرهاي پژوهش شاغل. چارچوب نظري معرفی خواهند شد
آنان غالبًا بیرون از خانه یا زمانی در خانه مانند خیـاطی و غیـره اسـت کـه زنـان سـاعاتی از وقـت         ن، کار درآمدزايزنا

  .دهند خود را به آن اختصاص می ةروزمر
  

  پژوهش ۀپیشین
، )1993مـارکس،  (اي در جامعه، توسط مارکس مطـرح شـد    مادي انسان براي احراز طبقه ۀبحث پیرامون سرمای

اجتمـاعی ـ    ۀاجتمـاعی ـ البتـه بـدون کـاربرد تعبیـر سـرمای        ۀکه در مورد سرمای ک اولین پژوهشیولی بدون ش
دورکیم با تأکید، به اهمیت ). 1990دورکیم، (صورت گرفته است، پژوهش امیل دورکیم در مورد خودکشی است 



هـایی   پدیـده هـا و   اط مقولهمندي افراد جامعه پرداخته و در این بین ارتب و نقش روابط اجتماعی در میزان رضایت
بـه نظـر وي بـا    . را با روابط اجتماعی مورد بحـث قـرار داده اسـت   ) 1987(مانند خودکشی و انحرافات اجتماعی 

  .یابد ضعیف و کم شدن روابط اجتماعی، خودکشی و دیگر انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش می
اقتصـادي، اجتمـاعی    ۀجامعه از سه سرمایها در  بوردیو فراتر از تفکر مارکس و دورکیم در مورد وضعیت انسان

ها در داشتن این سه نوع سرمایه نابرابري وجود دارد کـه   برد و معتقد است که بین انسان و فرهنگی انسان نام می
تحصـیلی در آمـوزش عـالی و سـپس در احـراز       ۀاین نابرابري در موفقیت تحصیلی فرزنـدان، انتخـاب نـوع رشـت    

ها بـه بازتولیدشـان    در واقع، نابرابري سرمایه). 1983و  1970بوردیو، (کند  جاد مینان تفاوت ایهاي شغلی آ پست
  .شود ها و به کمک نهاد آموزش و پرورش در افراد جامعه ختم می توسط خانواده

م هایی را انجا آموزان و نهاد آموزش و پرورش پژوهش اجتماعی در ارتباط با دانش ۀکلمن در مورد نقش سرمای
اجتمـاعی را بـراي فرزنـدان بـه      ۀوي معتقد است که ساختار خانوادگی متفاوت سطوح مختلف سرمای. داده است
  ).1377کلمن، (شود  تحصیل و موفقیت تحصیلی می ۀاجتماعی باال باعث ادام ۀیعنی سرمای. آورد وجود می

نظر گرفت و ایـن مفهـوم را    و بهزیستی دریکپارچگی اجتماعی  ۀمعاشرت و فعالیت مدنی را به عنوان پای ةپاتنام اید
اي در ایتالیـا   حکومـت منطقـه   ةاي دربـار  اجتماعی در بخش آخر مطالعـه   ۀاولین کار پاتنام در مورد سرمای. توسعه داد

اجتمـاعی مناسـبی هسـتند؛ بـه      ۀهاي مدنی فعـال و سـرمای   او معتقد بود که برخی مناطق داراي سازمان. متمرکز شد
در حـالی کـه   . کننـد  ایتالیا در مسایل عمومی مشارکت دارند و از قوانین پیروي می ۀامعاین بخش از جطوري که افراد 

اجتمـاعی خـوبی برخـوردار نیسـتند، میـزان        ۀهـا از سـرمای   هاي مدنی است و ساکنان آن در مناطقی که فاقد سازمان
  ).67ـ  51: 1386فیلد، (هاي اجتماعی و فرهنگی بسیار کم است  مشارکت در انجمن

اجتمـاعی   ۀسـرمای «وي معتقد است . اجتماعی پرداخته است ۀفوکویاما نیز از منظر اقتصادي به مفهوم سرمای
هاي غیررسـمی تعریـف کـرد کـه اعضـاي       تواندر قالب وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش را به سادگی می

  ).11و  10: 1385یاما، فوکو(» دشان مجاز است، در آن سهیم هستن گروهی که همکاري و تعاون میان
) 1384(زاده  حسـن . هاي گوناگون افراد جامعه صورت گرفته اسـت  سرمایه ۀهایی در زمین در ایران نیز پژوهش

. مندي از خانواده، مدرسه و اجتماع مورد بررسی قرار داده است اجتماعی معلمان را بر میزان رضایت ۀتأثیر سرمای
بـه لحـاظ جنسـیت،    . دار است اجتماعی بر میزان رضایت معلمان، معنی ۀسرمایأثیر دهد ت هاي وي نشان می یافته

زمـانی   تحلیـل هـم  . اجتماعی زنان و مردان و احساس رضایت ایشـان وجـود نـدارد    ۀدار میان سرمای تفاوتی معنی
  .ستا  مندي داشته بیشترین تأثیر را بر روي رضایت) روابط اجتماعی ۀشبک(اجتماعی  ۀهاي سرمای شاخص

اجتماعی را در مدیریت آموزش عالی بین اعضـاي   ۀدر پژوهشی، رهبري دانشگاهی و سرمای) 1385(هنچیان آ
  ۀهاي پـژوهش وي نشـان داد کـه سـرمای     یافته. هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار داده است

دار بـیش از گـروه    اي معنی به گونهتر بوده است،  علوم تجربی که رهبري آموزش عالی آنان قوياجتماعی در گروه 
  .اند تري داشته علوم انسانی است که رهبران دانشگاهی آنان رهبري آموزش عالی ضعیف

ن آمـوزا  فرهنگی بر موفقیت تحصـیلی دانـش   ۀتأثیر نابرابري سرمای«نیز در پژوهشی با عنوان ) 1386(نوغانی 
موزان دختـر و پسـر مـدارس دولتـی و غیـر انتفـاعی       آ دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی در بین دانش پیش



هاي ایـن پـژوهش بـا دیـدگاه بوردیـو مبنـی بـر ایـن کـه           یافته. دانشگاهی استان خراسان انجام داده است پیش
ترنـد و در   نند، احتماالً در مدرسه موفقک فرهنگی باالتري را از طریق خانواده کسب می ۀآموزانی که سرمای دانش«

. خـوانی دارد  ، هـم »ري براي رسیدن به سطوح بـاالي آموزشـی در مقایسـه بـا دیگـران دارنـد      نتیجه شانس بیشت
اقتصادي خانواده بیشترین سـهم را در آزمـون    ۀفرهنگی، سرمای ۀها حاکی است که پس از سرمای چنین، یافته هم

  .داشته است) حتمال قبولینمره و ا(ها  سراسري دانشگاه
  

  چارچوب نظري
ها در رفتارها و اعمال زندگی روزمره و  این سرمایه. هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند سرمایه افراد

که در این تحقیـق بـه     سه قسم سرمایه. گذارد ها تأثیر می در روابط اجتماعی ایشان متبلور شده و بر شخصیت آن
  :اند از پردازیم عبارت ها می آن

براي کارگران یا صـاحبان مشـاغل   (ز سرمایه اقتصادي، مجموع درآمدهاي مادي روزانه منظور ا :سرمایۀ اقتصادي
و امـوال منقـول و غیرمنقـول یـک     ) هـا  هـا و کارخانـه   براي صاحبان شرکت(یا سالیانه ) براي کارمندان(یا ماهانه ) آزاد

  .خانواده مانند، مسکن، اتومبیل، کارخانه، شرکت و غیره است
هایی که به طـور یکسـان بـین افـراد جامعـه تقسـیم نشـده اسـت، روابـط           از دارایی یکی :سرمایۀ اجتماعی

روابط اجتماعی بـا افـراد    ةنوع و انداز: شود اجتماعی است که اجماالً به این شکل تعریف می ۀاجتماعی و یا سرمای
 ).عمودي(ود و طبقات دیگر و باالتر از خ) افقی(طبقه  هم

پیـر بوردیـو، جیمـز کلمـن و رابـرت      : انـد  آثارشان به ایـن مفهـوم پرداختـه    پردازي که در هریک از سه نظریه
  .البته فرانسیس فوکویاما نیز به این موضوع اشاره کرده است. اند رویکردي متفاوت به را اتخاذ کرده

 یـک اصـل  «: افزاید وي می. فرهنگی آنان است ۀیاقتصادي و سرما ۀها سرمای به اعتقاد بوردیو وجه تمایز انسان
ویژه در  شده، به هاي مالحظه دیگر، وجود دارد که توزیع نامساوي آن منشأ تفاوت ۀگذار دیگر، یک نوع سرمای تفاوت

بوردیـو ایـن   . گوینـد  اجتمـاعی مـی   ۀکه به آن سرمای) 50: 1380بوردیو، (» مصرف و الگوهاي زندگی است ةحوز
اجتماعی مجموعه منابع مادي یا معنوي است، کـه بـه    ۀسرمای«: کند گونه تعریف می قل از فیلد اینسرمایه را به ن

شدة آشنایی و شـناخت متقابـل را در    پایداري از روابط کم و بیش نهادینه ۀدهد تا شبک یک فرد یا گروه اجازه می
ها،  ها، آشنایی ها، رابطه اي از تماس موعهمج«اجتماعی  ۀسرمایچنین  یا هم) 31: 1386فیلد، (» اختیار داشته باشند

اجتماعی کم یا بیش سنگین، قدرت کنشی » وزن«است که به عامل ) مطالبات یا دیون نمادین(ها  ها، دین دوستی
هاي ارتباطی، پیوندهایی که افراد را به یکـدیگر وصـل    و واکنشی کم یا بیش زیاد برحسب کیفیت و کمیت شبکه

  ).98: 1385شُویره و فونتن، . (بخشد کند، می می
هـا قابـل    حتی تاحدودي این سـرمایه . ها مهم هستند و با یکدیگر ارتباط دارند همه انواع سرمایه به باور بوردیو

سرمایۀ اجتماعی به سرمایۀ فرهنگی کمتر از قدرت تبدیل سرمایۀ تبدیل به یکدیگر نیز هستند، البته قدرت تبدیل 
در ایـن بـاره وي معتقـد    . دیگر است ۀتر از دو سرمای فرهنگی مهم ۀولی سرمای. فرهنگی به سرمایۀ اجتماعی است

مؤثرترین شکل انتقال موروثی سرمایه است، زیرا تا  ةدهند فرهنگی نشان ۀاز بعضی وجوه، انتقال سرمای«: است که



ت اقتصادي مـوروث از  حد زیادي به صورت عینی انجام گرفته و بنابراین کمتر قابل کنترل است، در حالی که ثرو
  ).32: همان(» استطریق مالیات قابل مهار 

گـران از طریـق عضـویت در     شـود کـه کـنش    مجموع منافع بالفعل و بـالقوه را شـامل مـی   اجتماعی،  ۀسرمای
آورند و کلیۀ شبکۀ روابـط اجتمـاعی افـراد در جامعـه را نیـز در بـر        ها به دست می هاي اجتماعی و سازمان شبکه

تعبیر کلمن، عناصري وجود دارند کـه روابـط اجتمـاعی را    این شبکۀ روابط اجتماعی، به  البته در درون . گیرد می
این عناصر شامل اعتماد، اقتـدار، حقـوق، تعهـد، داشـتن اطالعـات و       . دهند کنند و شکل می هدایت و کنترل می

جتمـاعی شـیئی واحـد نیسـت،     ا ۀسرمای«به باور کلمن  .)475، 474، 462: 1377کلمن، (رعایت هنجارها است 
اي از یـک سـاخت    هـا شـامل جنبـه    آن ۀهمـ : گوناگونی است که دو ویژگـی مشـترك دارنـد    بلکه انواع چیزهاي

اجتمـاعی،   ۀسـرمای . کننـد  هاي معین افرادي را که در درون ساختار هستند تسهیل می اجتماعی هستند و کنش
نی نخواهـد  یافت هاي معینی  را که در نبودن آن دست دفهاي دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به ه مانند شکل
هاي اجتماعی را از منظر اقتصاد نگریسـته و آن را   در واقع، کلمن سرمایه). 462: همان(» سازد پذیر می بود امکان
در حالی که بوردیـو بیشـتر بـر شـبکۀ     ). 478و  477: همان(داند  هاي فرد یا گروه در جامعه می پتانسیلدر زمره 

 ۀسـرمای اي اسـت کـه    و به این مفهوم ابـزاري و بـه معنـاي اسـتفاده    در نتیجه، نگاه ا. روابط اجتماعی تأکید دارد
  .اجتماعی براي افراد جهت دسترسی به منابع مادي و یا فرهنگی دارد

فیلـد   پاتنام به نقـل از . اجتماعی دارد ۀسرمای تري نسبت به بوردیو و کلمن در مورد رابرت پاتنام رویکرد کالن
ها  هایی از سازمان اجتماعی از جمله اعتماد، هنجارها و شبکه جا به ویژگی ناجتماعی در ای ۀسرمای«معتقد است که 

وي در ادامه ). 54: 1386فیلد، (» هاي تعاونی بهبود بخشند اشاره دارد که قادرند کارآیی جامعه را با تسهیل کنش
ا، هنجارهـا و اعتمـاد   ه هاي زندگی اجتماعی، شبکه دسته از ویژگی اجتماعی آن ۀمنظور من از سرمای«: افزاید می

  ).55: همان(اي مؤثرتر اهداف مشترك خود را تعقیب نمایند  سازد تا به شیوه کنندگان را قادر می است که مشارکت
 ۀامـا بـه هـر صـورت، سـرمای     . اجتماعی کمی متفاوت اسـت  ۀسرمایشناسان به  چه مسلم است نگاه جامعه آن

اقتصادي  ۀفرهنگی و سرمای ۀنیست، بلکه در ارتباط با فرهنگ یا سرمایاي منفرد و جدا از اجتماع  ماعی مقولهاجت
در واقع، دو فـرد بـا دو   . البته بوردیو بر این نکته تأکید دارد، ولی نتایج ما فراتر از این امر است. کند فرد عمل می

نقـش دارد کـه    زیرا عامـل دیگـري در ایـن امـر    . تی هستنداجتماعی متفاو ۀفرهنگی مشابه داراي سرمای ۀسرمای
ها  هاي فرد یا افراد است که الگوهاي ثابت رفتاري آن بیانگر آن دسته از ویژگی«شخصیت . باشد شخصیت فرد می

روابـط   ةواره است که هـر دو هـدایت کننـد    در واقع، شخصیت مکمل عادت). 3: 1381پروین، (» دهد را نشان می
  .د خواهند بوداجتماعی افرا

  
هـاي   ترین بخش داشـته  ترین و شاید بتوان گفت پنهان ترین، پیچیده فرهنگی مهم ۀسرمای :سرمایۀ فرهنگی

هـاي   هـاي فرهنگـی اسـت کـه توسـط کـنش       فرهنگی شامل امکانات و دارایی ۀسرمای«. آید ها به شمار می انسان
از این مفهـوم  میلنر در تعریف و برداشت ). 46: 1971 بوردیو،(» کند آموزشی خانوادگی به فرزندان انتقال پیدا می

هاي فرهنگِی کسب شـده دقیقـًا    ها و دانش ها و صالحیت کارکرد اجتماعی مهارت«بوردیو معتقد است،  ۀدر نظری



تـوان آن را جهـت    دهد که می در اختیار افراد قرار می» سرمایه«اقتصادي است، یعنی نوعی  ۀشبیه کارکرد سرمای
سرمایۀ فرهنگی به زعـم بوردیـو    ).318: 1385نر و براویت، میل(» اقتصادي و اجتماعی به کار گرفت حفظ منافع

  .داراي سه بخش است
،  در واقع. توانند انجام دهند دانند و می شده که بیانگر چیزهایی است که افراد می سرمایۀ فرهنگی درونی )الف

شده است که در قالـب  تدریج بخشی از وجود فرد  اي است که به هاي بالقوه این نوع سرمایۀ فرهنگی شامل توانایی
) 88: 1989بوردیـو،  (» سـازد  ساختاري است که ساختارهایی را می«واره از سویی  عادت. کند تجلی می 4واره عادت

واره،  عـادت «به عبارت دیگـر،  ). 87همان، (» افکار و رفتار انسان است ةکنند منبع فکري کنترل«و از سوي دیگر 
مراتـب   سلسـله  ةژنتیک در حوز ةمراتب فرهنگ، مشابه ذخیر در سلسلهمولد اعمال انسان مطابق فرهنگ است که 

) عقایـد (ساز رفتارها و افکـار   واره اصل مولد و یگانه عادت«در واقع، ). 48: 1971بوردیو، (» کند بیولوژیک عمل می
هر لحظـه یـک شـرح حـال آموزشـی و فکـري و        کند در زیرا تالش می. دهنده نیز هست چنین اصل توضیح و هم

گونـه از   واره را ایـن  جنکینز عادت). 198: همان(» باشد را بیافریند نظامی از شرایط عینی که خود محصول آن می
و در (گران باشـد   کنش» درون مغز«واره فقط مادامی که  اول، عادت«. کند تفکر بوردیو برداشت کرده و تعریف می

گـران و تعـاملی کـه بـا      واره فقـط در اعمـال کـنش    دوم، عـادت . وجود دارد) هر حال مغز نیز بخشی از بدن است
: یکدیگر و محیط خود دارند، و از طریق همـین عمـل و تعامـل، و بـه دلیـل همـین عمـل و تعامـل وجـود دارد         

واره  از این جهت، عادت. هاي ساختن اشیاء یا هر عمل دیگري هاي حرکت کردن، شیوه زدن، شیوه هاي حرف شیوه
واره به سـادگی در رفتارهـا آشـکار و عیـان نیسـت؛ بلکـه جـزء         عادت. آلیستی نیست یدهابداً مفهومی انتزاعی یا ا

واره  عـادت  ةهاي زایند که در بطن شاکله» هاي عملی بندي دسته«سوم، ). و برعکس(رفتار است  ةالینفک و سازند
هـا بسـیار    ی انسـان این بخش از سـرمایۀ فرهنگـ  ). 122و  121 :1385جنکینز، (» قرار دارند، ریشه در بدن دارند

گونـه   واره را ایـن  از ایـن رو، میلنـر اهمیـت عـادت    . هاي دیگر را نیز از خود متأثر کنـد  تواند بخش مهم بوده و می
چارچوبی که در آن هنجارهاي فرهنگی و الگوهـاي کـنش و رفتـارِ یـک گـروه اجتمـاعی طـی        «: دهد توضیح می

هـاي بعـدي    کنش ۀخود به خود زمین» خلق و خوها«این . وندش پذیري به طور ناخودآگاه درونی می فرآیند جامعه
  ).323: 1385میلنر و براویت، (» سازند را فراهم می

سرمایۀ فرهنگی عینی از جمله کاالهاي فرهنگی و اشیاء مادي از قبیل کتاب و کتابخانه، مجسمه، تابلوهـاي   )ب
  .باشد نقاشی، آثار هنري و عتیقه می

هاي تحصیلی است کـه در قالـب مـدارك و مـدارج تحصـیلی       شده، از جمله صالحیت سرمایۀ فرهنگی نهادي )ج
  .کنند هاي کسب شده، نمود عینی پیدا می رسمی و مهارت

توانند مکمل یکـدیگر بـوده و در    که هر سه سرمایه می اول این: نمایند ها در ارتباط با یکدیگر عمل می سرمایه
 ۀبخشی از سـرمای . تواند ارثی یا اکتسابی باشد اقتصادي می ۀدوم، سرمای. ی انسان مفید باشندارتقاي کیفیت زندگ

اجتمـاعی   ۀسـوم، سـرمای  . اصًال ارثی نبوده بلکه فقط اکتسابی است) ها ها و مهارت تحصیالت و شناخت(فرهنگی 

                                                
4.  Habitus 



فرهنگـی   ۀحالی که، چهـارم، سـرمای   انتقال یابد، درفرهنگی تأثیر بگیرد و  ۀاقتصادي و سرمای ۀتواند از سرمای می
  .گذارد دیگر تأثیر می ۀبیشتر از بقیه بر دو سرمای

کننده و مولد رفتارها و اعمال انسان اسـت و از طـرف دیگـر، در مرکـز      واره هدایت جا که از طرفی، عادت از آن
. کننـد  ل افـراد را هـدایت مـی   هاي فرهنگی نیز رفتارها و اعما هاي فرهنگی فرد قرار دارد، بنابراین سرمایه سرمایه

مـا  «زیـرا در واقـع،   . براي مثال یکی از این رفتارها در نزد زنان، روابط اجتماعی یا سرمایۀ اجتمـاعی آنـان اسـت   
سازیم که سه بعد اصلی آن توسط میزان سرمایه، ساختار سـرمایه و رشـد ایـن دو عنصـر در زمـان       فضایی را می
چنـین، هـم    هـم ). 128: 1996بوردیـو،  (» گیرند هاي فرهنگی تأثیر می یهها خود از سرما شود که این مشخص می

. از این رو، رفتارها و اعمال متفـاوتی خواهنـد داشـت   . هاي فرهنگی زنان مشابه نیستند ها و هم سرمایه واره عادت
. شـته باشـند  هاي فرهنگی متفاوت روابط اجتماعی متفاوتی دا ها و سرمایه واره امري طبیعی است که زنان با عادت

دار  شاغل و خانهضمناً . ها در برقراري روابط بین افراد نقش دارد واره بودن عادت طبقه، یعنی مشابه ةوار البته عادت
  .بودن زنان نیز در این امر نقش دارند

  
  روش پژوهش

هـا،   آوري ایـده  زیـرا هـدف شـناخت و جمـع    . انجام شده است )الف 1385منادي، (پژوهش حاضر به روش کیفی 
توان به دقت با روش کمـی بـا ابـزاري     ها را نمی گونه مؤلفه این. باشد ها، افکار و مشغولیات مختلف زنان می نگرش

نامـه را تـا بـه انتهـا خوانـده و بـا        دهنـدگان پرسـش   چون ممکن است پاسخ. آوري کرد نامه جمع چون پرسش هم
دادن فکر کرده و همـین   اي بدهند و یا در ضمن پاسخ هایی کلیشه تن در جریان هدف اصلی تحقیق، پاسخقرارگرف

چنین، ممکن است افراد در بیان عقاید خود در موقعیتی ناآشنا احساس تـرس کـرده و    هم. راه گذشته را بپیمایند
آل  خود مطالبی را که ایـده  ةدادن چهر ننامه کتمان کنند، یا از سوي دیگر براي خوب نشا ها را در پرسش واقعیت

صـورت  ) 2000الپالنتـین،  (در حـالی کـه، در روش کیفـی کـه مـثًال از طریـق مصـاحبه        . آنان است، بیان کنند
. شوندگان بسیار کم و در مواقعی صفر اسـت  اي براي مصاحبه هاي کلیشه گیرد، فرصت فکرکردن و یافتن پاسخ می

مصـاحبه  . هاي عمیق صورت گرفته اسـت  و مصاحبه) 1386منادي، (نگاري  ار مردماین پژوهش با دو ابزبنابراین، 
تواند عالوه بر ارتبـاط کالمـی و نزدیکـی کـه بـا       گر می با استفاده از این ابزار پژوهش. داراي مزایاي بسیاري است

چنـین،   هـم . دست یابد ها را روشن کند تا به اطالعات مورد نظر ها و یا پاسخ شونده دارد، ابهام در پرسش مصاحبه
جدید پرسش خـود را تغییـر داده و آن     تواند طبق موقعیت گر می شده، پژوهش هاي از قبل تعیین عالوه بر پرسش
هـا   آوري داده در این پژوهش بعد از جمع. هاي روش کیفی است ترمطرح کند که این امر از ویژگی را بهتر و روشن

  .ایم بهره گرفتهسرمایۀ فرهنگی اجتماعی و  ۀسرمایچون  هم هایی براي فهم و تبیین نتایج از نظریه
) 2000؛ الپالنتـین،  1990؛ وودز، 1992مـوس،  (نگـاري   ها ابتدا بـه صـورت مشـاهده و مـردم     آوري داده براي جمع

یعنـی از  . دقیـق قـرار دادیـم    ۀدار در اطراف خود را مورد مشاهده کرده و مـورد مطالعـ   تعداد معدودي زن شاغل و خانه
شـان   روابط مختلـف در زنـدگی   ةدي زن را مشاهده کردیم تا متوجه شویم شکل و اندازهاي روزمره تعدا طرفی، فعالیت

هـاي زیـادي را مطـرح کـردیم تـا کیفیـت        پرسـش ) 1386منـادي،  (نگارانـه   هاي مردم سپس در برخورد. چگونه است



 ةگـرفتن محـدود   پـس از شـکل  . آنان را از زبـان خودشـان دریـابیم   ابط اجتماعی رو ةهاي ایشان و شکل و انداز فعالیت
  .ها را آغاز کنیم اي را فراهم کردیم تا به صورت رسمی مصاحبه نامه ، پرسشروابط اجتماعی ها و شکل پرسش

شناس و یک متخصص مطالعات زنان بررسی  ساخته توسط دو همکار دانشگاهی، یک جامعه محقق ۀنام پرسش
جـا کـه روش پـژوهش حاضـر      از آن. ید واقع شـد عتبار صوري آن پس از پیشنهادات و تغییرات الزم، مورد تأیو ا

سـؤال در   90نامه شامل بـیش از   پرسش. کیفی است و قصد تعمیم آن را نداریم، پایایی آن اهمیت چندانی ندارد
زنان شامل کـار بیـرون از خانـه، کـار      ةهاي زندگی روزمر از طرفی، چون فعالیت. موضوعات مختلف بود ةبرگیرند

ورزش، مطالعه، تماشاي تلویزیون، ماهواره، شنیدن موسیقی و از طرف دیگر، نظـرات آنـان   درون خانه مانند هنر، 
ایران، غرب، زندگی، انتخاب کاال و غیره مد نظر بـود، چنـد پرسـش بـراي      ةدر مورد سیاست، مذهب، ایران، آیند

نامـه   ه در پرسـش و غیـر ) خـود و همسرشـان  (ند سن، وضعیت اشتغال، میزان درآمد دست یافتن به اطالعاتی مان
  .مطرح شد
پژوهش حاضر را به کمک دوستان و آشنایان به شکل تصـادفی، اتفـاقی و هدفمنـد از     ۀهاي مورد مطالع نمونه

سـال بـوده و حتمـًا     30شان  ها را طوري انتخاب کردیم که حداقل سن البته نمونه. نقاط مختلف تهران برگزیدیم
شـان   و هم نظرات هاي آنان شان گذشته باشد تا هم فعالیت چند سالی نیز از زندگی مشتركازدواج کرده باشند و 

سپس مصاحبه . دار بوده و تعدادي شاغل باشند چنین در نظر داشتیم که تعدادي از آنان خانه هم. شکل گرفته باشد
هـا در منـزل خـود افـراد،      تعدادي از مصـاحبه . هاي مختلف بر اساس پیشنهاد آنان انجام دادیم با آنان را در محل

گر صورت  ادي که آنان را معرفی کرده بودند و تعدادي در منزل پژوهشتعدادي در محل کار، تعدادي در منزل افر
ها انجام  بر روي متن مصاحبه) ب 1385منادي، (ها بر روي کاغذ، تحلیل محتوا  شدن مصاحبه پس از پیاده. گرفت

 .زن مصاحبه به عمل آمد 27در مجموع با . شد
  

  هاي پژوهش یافته
ایـن پـژوهش    این است که ما در ضمن پافشاري بر نتایج  شده، نکتۀ قابل ذکر ها و نتایج مطرح  در ارتباط با یافته

ایـن نتـایج را    ها، قصد تعمـیم  کیفی به عنوان یک واقعیت اجتماعی جامعۀ امروز، به واسطۀ انتخاب تصادفی نمونه
بلکـه  . باشـد  ر نمـی این نکته به معنی تردید در نتایج یا رد نتـایج پـژوهش حاضـ    ذکر . بر کلیۀ زنان جامعه نداریم

  .ها مستلزم تحقیقات پیمایشی با نمونه بزرگ است هایی هستند که تعمیم آن ها یافته معتقدیم این
سـال داشـتند و    61شـان   تـرین  و مسـن  33ترین زنـان   سال سن داشت، جوان 28جز یک مورد از زنان که  به

آنان سـاکن منـاطق مختلـف    . نفر شاغل هستند 10دار بوده و  نفر خانه 17ضمناً . سال بود 42میانگین سن آنان 
 .دقیقه بود 42میانگین زمان مصاحبه . جنوب، شمال، مرکز، غرب و شرق شهر تهران بودند

  
  اقتصادي ۀسرمای

دار، درآمد همسرشان و در مورد زنان شاغل مجموع درآمد خود و همسرشـان   در مورد سرمایه اقتصادي زنان خانه
الـی   500ولی اکثر آنـان بـین   . میلیون تومان بود هزارتومان و حداکثر پنج 250درآمد حداقل . در نظر گرفته شد



هـاي نسـبتاً محـروم و متوسـط      بنابراین، در مجموع این دسته از زنان از خـانواده . هزار تومان درآمد داشتند 900
  .بودند

 3(محـروم  : هزارتومـان  250درآمـد کمتـر از   . در مجموع درآمد زنان مورد مصاحبه به صورت زیر تقسیم شد
، )مـورد 1(متوسط : هزارتومان 800الی  500، بین )مورد 8(متوسط ضعیف : هزارتومان 500الی  250، بین )مورد
میلیـون و صـدهزار تومـان الـی      ، بـین یـک  )مـورد  7(متوسـط خـوب   : میلیون و صدهزارتومان الی یک 800بین 
در نظـر  ) مـورد  4(میلیون و پانصدهزارتومان به باال مرفـه   یک ، و از)مورد 4(خوب : میلیون و پانصدهزارتومان یک

 .گرفته شد
  

 میزان سرمایۀ فرهنگی و نوع آن
فرهنگی داراي سه بخش است که قسـمت اول شـامل مـدارك تحصـیلی اسـت و       ۀطور که گفته شد سرمای همان

کنیم و قسـمت سـوم مربـوط بـه      میهاي مختلف فرهنگی شناسایی  را در گذر از فعالیت) واره دتعا(قسمت دوم 
هـا و   شامل مدارك تحصـیلی، شـناخت   فرهنگی ۀدر واقع، سرمای. باشد داشتن تابلو، مجسمه و وجود کتابخانه می

هایی مانند مطالعه، ورزش، هنر، رفتن به سینما، تماشاي تلویزیون و ماهواره، زمـان و نـوع    مشغولی ها و دل مهارت
هـاي مختلـف هنـري، مـذهبی،      هایی ماننـد شـرکت در کـالس    با مذهب و فعالیتموسیقی استفاده شده، ارتباط 

  .باشد همکاري با مسجد محله، بسیج، و غیره می

  سطح تحصیالت زنان. 1جدول 
دار و  خانـه       
  شاغل

ــطح  ســــــــ
 تحصیالت  

 جمع شاغل دار خانه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %0 0 %0 0 %0 0 سواد بی

 %15 4 %4 1 %11 3 از دیپلم کمتر

 %52 14 %11 3 %41 11 دیپلم

 %0 0 %0 0 %0 0 حوزه+ دیپلم 

 %4 1 %4 1 %0 0 فوق دیپلم

 %30 8 %18 5 %11 3 لیسانس

 %0 0 %0 0 %0 0 فوق لیسانس

 %0 0 %0 0 %0 0 دکتري

 100 27 %37 10 %63 17 جمع



سـطح   .در حالی که زنان شاغل بیشتر در سطح لیسـانس هسـتند  دار در سطح دیپلم بود،  تحصیالت اکثر زنان خانه
هـا در طیفـی شـامل اصـالً، کـم،       دیگـر فعالیـت  . گذاري شـد  شماره 7تا  0سواد تا دکتري به ترتیب از  تحصیالت از بی

ـ . بـود  9ترین  و پایین 30باالترین نمرة سرمایۀ فرهنگی . گذاري شد شماره 3تا  0متوسط و خیلی، به ترتیب از  ابراین، بن
را سرمایۀ فرهنگـی بـاال در    30الی  23را سرمایۀ فرهنگی متوسط و  23الی  16را سرمایۀ فرهنگی پایین،  16الی  9از 

  .نظر گرفتیم
بیشـتر زنـان   . بـاال داشـتند   ۀنفر سرمای 5متوسط و  ۀنفر سرمای 12پایین،  ۀنفر از زنان سرمای 10بدین ترتیب 

و تعـداد کمـی   ) نفـر  5(ایین فرهنگـی پـ   ۀ، تعدادي داراي سـرمای )نفر 9(فرهنگی متوسط  ۀدار داراي سرمای خانه
، )نفـر  5(فرهنگـی کـم    ۀزنان شاغل به نسبت تقریباً مسـاوي سـرمای  . هستند) نفر 3(فرهنگی  باال  ۀداراي سرمای

دار دیـده   اغل و خانـه در نتیجه، تفاوت بـارزي در ایـن زمینـه بـین زنـان شـ      . دارند) نفر 2(و باال ) نفر 3(متوسط 
  .شود نمی

  
  اجتماعی ۀفرهنگی و سرمای ۀسرمای

وآمد با دوستان به شکل خانوادگی،  هاي خانوادگی، رفت وآمد اجتماعی در این پژوهش رفت ۀمنظور از سرمای
  .وآمد با همسایگان و با دوستان بدون حضور اعضاي خانواده است رفت

  دار زنان شاغل و خانه ۀمیزان سرمای. 2جدول 
  دار و شاغل خانه

 میزان سرمایه

 جمع تنهایی دوستان خانوادگی

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 9 0 1 8 کم

 13 3 1 9 متوسط

 5 1  0 4 باال

 27 4 2 21 جمع

    
بـا دوسـتان ارتبـاط    بیشترین ارتباط خانوادگی را دارند و به ندرت همراه با خـانوادة خـود   کم  ۀافراد با سرمای

متوسـط بیشـتر روابـط خـانوادگی را تـرجیح       ۀافـراد بـا سـرمای   . داشته و اصالً به تنهایی با دوستان ارتباط ندارند
باال نیز اغلب  ۀافراد با سرمای. کنند میدهند و تعدادي همراه با خانواده، با دوستان و یا به تنهایی ارتباط برقرار  می

  .کنند نهایی با دوستان رابطه برقرار میبا خانواده، و تعدادي به ت
رسیم که اکثـر   سنجیم، به این نتیجه می داربودن می بودن و خانه اجتماعی را نسبت به شاغل ۀزمانی که سرمای

ر از آنان همراه با خانواده با دوستان ارتباط دارند و یا روابط خانوادگی داشته و فقط یک نف) نفر 13(دار  زنان خانه
نیز با خانواده ارتباط داشته ) نفر 8(اکثریت زنان شاغل . به تنهایی با دوستان خود ارتباط دارند) نفر 3( تعداد کمی



بودن در نوع روابط نقش  در نتیجه، شاغل. جنسان خود ارتباط دارند و یک نفر با دوستان و یک نفر به تنهایی با هم
  5.کند مهمی را ایفا نمی

کنیم، باز سطح تحصیالت نقش مهمـی در شـکل    اجتماعی مقایسه می ۀرمایسزمانی که سطح تحصیالت را با 
البتـه در  . بیشـترین ارتبـاط را بـا خـانواده دارنـد     ) نفر 6(و لیسانس ) نفر 12(یعنی در سطح دیپلم . روابط ندارند

 در نتیجـه، بـاالرفتن سـطح تحصـیالت در شـکل     . افزایش یافتـه اسـت  ) نفر 2( سطح لیسانس ارتباط با دوستان
. کنـد  اجتماعی نقش مهمی را ایفا نمی ۀچنین، وضعیت اقتصادي در شکل روابط یا سرمای هم. ارتباطات تأثیر دارد

دي، در واقع، سـطح تحصـیالت و وضـعیت اقتصـا    . سطوح اقتصادي بیشترین نوع ارتباط، با خانواده است ۀدر هم
  .دهند نشان نمی خصوص وضعیت اقتصادي نقش بسیار مهمی را در نتایج به دست آمده به

 ۀبـه تعبیـري نظریـ   . شـان اسـت   فرهنگـی  ۀبر اساس نتایج، عامل اصلی در شکل و نوع روابط اجتماعی زنان سـرمای 
ط اجتمـاعی آنـان یعنـی    تـري در چگـونگی روابـ    فرهنگی زنان نقش مهم ۀدهد که سرمای بوردیو در ایران نیز نشان می

زنـان در   ةوار فرهنگـی یـا عـادت    ۀسرمای ةشد البته نتایج نشان دادند که بخش عینی درونی. شان دارد اجتماعی ۀسرمای
  .کند این امر بیش از سطح تحصیالت نقش ایفا می

  
  گیري بحث و نتیجه

زیادي بـر  کنند و تأثیر بسیار  دهند، چون اکثر آنان نقش مادر را ایفا می زنان بخش مهمی از جوامع را تشکیل می
از این رو، شناخت نسبت به آنان و توجـه بـه چگـونگی وضـعیت     . شان خواهند داشت چگونگی شخصیت فرزندان

  .آنان ضروري، مفید و مهم است ةهاي روزمر مشغولی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و دل
قتصادي، اجتمـاعی  ا ۀسرماییعنی از . باشند زنان از طرفی از طبقات مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می

دار  از طرف دیگر، تعدادي از آنان به کار مشغول بوده و تعدادي دیگـر خانـه  . و فرهنگی مختلفی برخوردار هستند
از . گـذارد  آنـان تـأثیر مـی    ةمهمی است که بر زندگی روزمـر  ۀها و اشتغال آنان دو مؤلف تفاوت در سرمایه. هستند

اجتماعی آنان با خانواده، دوستان و همسایگان، همراه با خانواده و یا بـه  روابط  ةات، تفاوت در نحوجمله این تأثیر
  .باشد تنهایی می

کنـد و تـأثیر متفـاوتی بـر      خاص هر خانواده روابط اعضاي آن را هدایت میفرهنگی  ۀسرمایبالتبع، فرهنگ یا 
هنگی یا به تعبیر بوردیـو  فر شان خواهد گذاشت و به دنبال آن بر فضاي شخصیت افراد خانواده و پیشرفت زندگی

یـا  (روح یا فرهنـگ، فضـا یـا میـدان مـوقعیتی      «. درون خانه و سپس بر فرزندان مؤثر خواهد بودمیدان فرهنگی 
هـا و   ایـن ارزش   .ها، آداب و قوانین خاص آن موقعیت حـاکم اسـت   است که در درون آن، ارزش) محیطی فیزیکی

فضـاهاي  . یا فرهنگی باشند که به هر جهت داراي بار فرهنگی هستندتوانند از نوع اقتصادي، سیاسی و  قوانین می
میـدان،  «بـه عبـارت دیگـر،    ). 74و  47و  32: 1380بوردیو، (» شوند فرهنگی توسط خود افراد جامعه ساخته می

یافته یا یک میدان از نیروهاست، که درون آن با افراد مسلط و افراد تحـت سـلطه، بـا     یک فضاي اجتماعی ساخت
                                                

که بر اساس همـین   ضمن این. کنیم ها اکتفا می م و حجیم نشدن مقاله از آوردن جداول خودداري کرده و فقط به ذکر نتایج آنکال ۀبه دلیل پرهیز از اطال  .1
 . هاي زنان نمونه تحقیق نپرداختیم دلیل به گفته



ایـن میـدان در عـین    . افتد، سروکار داریـم  هایی که درون این میدان اتفاق می ابط پیوسته و پایدار و با نابرابريرو
در نتیجه، چگـونگی شـکل   ). 57: 1387بوردیو، (» حال، عرصه مبارزه براي تغییر یا حفظ میدان مبارزه نیز هست

  .اجتماعی زنان تأثیر دارد ۀسرمای هاي فرهنگی بر نوع روابط اجتماعی یا این میدان
شود که چند متفکر بـزرگ ایـن حـوزه در     اجتماعی نامیده می ۀشناسی سرمای جامعه ةروابط اجتماعی در حوز
بوردیـو داراي  «بـه طـور خالصـه    . اند هاي عمیقی کرده و نتایجی را مطرح کرده پردازي ارتباط با این مفهوم نظریه

 ۀابرابري دسترسی به منابع و کسب قدرت است، کلمـن بـه عنـوان نقطـ    ن ةبا مارکسیسم درباراي مشترك  دغدغه
 ةگیـرد، پاتنـام ایـد    گر عقالنی را که به دنبال کسـب سـود شخصـی هسـتند در نظـر مـی       افراد کنش ةشروع، اید

» بخشـید  یکپارچگی اجتماعی و بهزیسـتی در نظـر گرفـت و گسـترش     ۀمعاشرت و فعالیت مدنی را به عنوان پای
  .بوردیو مالك قرار گرفت ۀدر این مقاله بیشتر نظری). 28 :1386فیلد، (

 ۀفرهنگی نسبت به سرمای ۀباشند، سرمای ها قابل انتقال به یکدیگر می که سرمایه بر اساس تفکر بوردیو ضمن این
و بوردی ۀکه هدف تحقیق حاضر اجراي نظری وجود اینبا . اجتماعی هر فرد دارد ۀاقتصادي، تأثیر بیشتري بر سرمای

فرهنگـی،   ۀدهد که عالوه بر سرمای کند و افزون بر آن نشان می بوردیو را تأیید می ۀنبود، ولی نتایج پژوهش، نظری
فرهنگی بـه   ۀیعنی سرمای. شان تأثیرگذار است اجتماعی ۀافراد نیز بر سرمای) 1381پروین، (هاي شخصیت  ویژگی
اجتماعی امري  ۀوجود سرمای. کند اجتماعی کفایت نمی ۀبراي داشتن روابط قوي اجتماعی یا داشتن سرمای تنهایی

. کنـد  گرا نیز در این امر نقش مهمی ایفـا مـی   بلکه وجود شخصیتی اجتماعی و برون. الزم است، ولی کافی نیست
، بـه  )1976(محصـول اجتمـاع اسـت     هاي آن به مانند وجدان که به تعبیر لوفور که شخصیت و ویژگی ضمن این

  :نتایج پژوهش حاضر نشان داد. شود خته میصورت اجتماعی سا
 ۀاجتماعی مد نظر قرار دهیم، خـواهیم دیـد زنـان بـا سـرمای      ۀفرهنگی زنان را در ارتباط با سرمای ۀاگر فقط سرمای

با دوستان خود ارتبـاط داشـته و اصـالً بـه     فرهنگی کم، بیشترین ارتباط خانوادگی را دارند و به ندرت همراه با خانواده 
دهنـد و   فرهنگی متوسط، بیشتر روابط خانوادگی را تـرجیح مـی   ۀزنان با سرمای. اي ندارند با دوستان خود رابطه تنهایی

ی فرهنگـ  ۀزنان با سـرمای . کنند تعدادي همراه با خانواده با دوستان و تعداد بیشتري به تنهایی با ایشان ارتباط برقرار می
 ۀبـر اسـاس ایـن نتیجـه، سـرمای     . کنند و تعدادي به تنهایی رابطه برقرار می باال نیز اغلب با خانواده، تعدادي با دوستان

  .دهد فرهنگی ضمن مؤثربودن به تنهایی، در حالت کلی آن، تأثیر مهمی را در شکل روابط نشان نمی
، بـاز سـطح تحصـیالت نقـش مهمـی را در      کنیم اجتماعی مقایسه می ۀسرمایزمانی که سطح تحصیالت را با 

چنین، وضعیت اقتصـادي در شـکل    هم. کند یعنی، سطح تحصیالت شکل روابط را تعیین نمی. ندارندشکل روابط 
در واقع، سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادي نقش مهمـی  . کند اجتماعی نقش مهمی را ایفا نمی ۀروابط یا سرمای

  . ندرا در نتایج به دست آمده نشان نداد
دار روابـط   بینیم که اکثر زنان خانـه  سنجیم، می دار بودن می ن و خانهبود اجتماعی را با شاغل ۀزمانی که سرمای

اکثـر زنـان شـاغل    . خانوادگی داشته و فقط یک نفر از آنان همراه با خانواده و یا به تنهایی با دوستان ارتباط دارد
در . ود ارتبـاط دارنـد  جنسان خـ  ستان و تعداد بیشتري به تنهایی با همنیز با خانواده ارتباط داشته و تعدادي با دو

  .کند بودن در نوع روابط تأثیر دارد ولی نقش مهمی را ایفا نمی نتیجه، شاغل



زنـان کـه نزدیـک بـه شخصـیت       ةوار رسیم که عادت تک موردها به این نتیجه می اما پس از بررسی عمیق تک
مطالعـه، ورزش، فعالیـت   (ري هاي فرهنگی و هن عناصري مانند فعالیت ةرگیرندباشد و در ب می) و مکمل آن(آنان 

در واقـع، بـه تعبیـر بوردیـو     . است، بیشتر در برقراري روابط بین زنان مؤثر اسـت ) ادبی، سیاسی، مذهبی و هنري
بوردیـو،  (قـاتی  طب ةوار هاي زنـان اسـت، ثانیـاً عـادت     ها و فعالیت کنش ةکنند واره هدایت اوالً، خود عادت) 1989(

در نتیجه، بخش مهم یا مرکـزي  . شود برقراري روابط اجتماعی بین زنان می شدن و است که عامل نزدیک) 1996
 ۀبه هر حـال سـرمای  . کند اجتماعی زنان نقش ایفا می ۀواره در تولید و هدایت سرمای فرهنگی یعنی عادت ۀسرمای

  .کند نان را هدایت میواره شکل روابط اجتماعی ز فرهنگی در گذر از عادت
. فرهنگـی اسـت   ۀتایج به دست آمده، عامل اصلی در شکل و نوع روابط اجتمـاعی سـرمای  به طور خالصه بر اساس ن

اقتصـادي در   ۀتـري نسـبت بـه سـرمای     فرهنگی زنـان نقـش مهـم    ۀدهد که سرمای بوردیو در ایران نیز نشان می ۀنظری
شـکل روابـط نقـش     هاي شخصـیتی نیـز در   که ویژگی دیگر این. ن داردآنا) اجتماعی ۀسرمای(چگونگی روابط اجتماعی 

نگارانـۀ بررسـی شـده بـه      هاي مردم ها مورد آزمون واقع نشدند، ولی براساس مورد دارند که در این پژوهش، این ویژگی
  .این نکته برخوردیم

داري و ارتباطات خـانوادگی   پایین، خانه فرهنگی ۀاخیر حاکی از آن است که تقریباً سرمای ۀارتباط این دو نکت
جنسـان نیـز    بـودن و روابـط بـا هـم     متوسط و باال، شاغل فرهنگی ۀدر حالی که، سرمای. اند تهنوعی چرخه را ساخ

هنـري، ورزشـی، مطالعـه، تماشـاي تلویزیـون،      (هاي فرهنگـی   در واقع، فعالیت. اند اي دیگر را تشکیل داده چرخه
رقـراري ارتباطـات   تقریبـاً جـداي از سـطح تحصـیالت در ب    ) بسیج و غیـره  ،شرکت در مجالس شعر، تفسیر قرآن

آورند در برقراري روابط اجتماعی  ها به وجود می شاید میدان فرهنگی که این فعالیت. اجتماعی نقش مهمی دارند
  .اجتماعی زنان تأثیرگذار است ۀیا سرمای

اطق مختلف، از یک طـرف حـاکی از تفـاوت    روابط در من ةنگارانه در مورد شکل و انداز بررسی مشاهدات مردم
اجتمـاعی را نشـان    ۀفرهنگی با نـوع روابـط اجتمـاعی یـا سـرمای      ۀبط است و از طرف دیگر ارتباط سرمایبین روا

فرهنگـی کـم    ۀدر مناطق سنتی که افراد بیشتر در منازل شخصی سکونت دارند، افـرادي کـه از سـرمای   . دهد می
نشـین   ن زمـانی کـه  آپارتمـان   خودشـا  ۀگونه افراد به گفت یشتري دارند و اینبرخوردار هستند، روابط همسایگی ب

کنند، در آپارتمـان کمتـر    چون نوع ارتباطی که آنان طلب می. کنند ها ارتباط برقرار می شوند، کمتر با همسایه می
ایی نـذري را بـه کمـک    اند در حیاط خانه یا کوچه دور هم جمع شوند و یا غذ زیرا آنان مثالً مایل. قابل اجرا است

نشـینی افـرادي کـه     در حالی که در آپارتمـان . پذیر است کمتر امکان  این کار در آپارتمانیکدیگر فراهم کنند که 
  .شان متفاوت است توانند ارتباط برقرار کنند، هرچند نوع ارتباط فرهنگی باالیی هستند، بهتر می ۀداراي سرمای

محتـواي  . ین و باال متفاوت استفرهنگی پای ۀها و محتواي آن نیز در بین افراد با سرمای نوع ارتباط با همسایه
فرهنگی پایین، بیشتر در حـد دور هـم جمـع شـدن، گفتگـو کـردن، در مـورد دیگـران          ۀارتباطات زنان با سرمای

و ) نـذري (زرد تعارف بـردن   صحبت کردن، از خود، لباس، شوهر و فرزندان گفتن، غذاهاي خاص مانند آش و شله
گذراننـد   ه تعدادي نیز این جلسات را به دعا خواندن و تفسیر قـرآن مـی  البت. باشد هاي گوناگون انداختن می سفره



ایـن  . شود و به مرور زمان نوع ارتباطات آنان را نیز تغییـر خواهـد داد   فرهنگی آنان می ۀکه باعث باالرفتن سرمای
  .کنند بیشتر است اي شخصی زندگی میه هاي سنتی که افراد در خانه نوع ارتباطات در محله

ها بسیار کـم   هاي افراد، ارتباط بین همسایه فرهنگی سطح باال براساس گفته ۀحالی است که در سرمایاین در 
شـان، غالبـاً بـا دوسـتان یـا       فرهنگـی  ۀاین زنان برحسب نوع سـرمای . باشد و اندك است و نوع آن نیز متفاوت می

وسیقی و رقص، جلسات تفسیر قـرآن و  هاي نذري عصرانه، جلسات م تریا، کوه، سفرهها در رستوران، کافه  همسایه
، مد، مشکالت خانوادگی، صـحبت  )رمان(ضمناً محتواي ارتباطات آنان، کتاب . کنند جلسات سخنرانی شرکت می

نشـین مشـاهده    گونه روابط بیشـتر در منـاطق آپارتمـان    این. باشد از همسر و فرزندان، موسیقی و از این قبیل می
چنـین، زنـان    هـم . کند فرهنگی، شکل روابط زنان کامالً فرق می ۀطبق نوع سرمای در نتیجه، در آپارتمان. شود می

. شـده اسـت   ریـزي  شاغل کمتر فرصت ارتباط با همسایگان را داشته و بیشتر ارتباطات آنان حتی با دوستان برنامه
  .شود یدار مشاهده م باطات، بین زنان شاغل و خانهیعنی به هر جهت تفاوتی هرچند اندك در مورد ارت

فرهنگـی و هـم نـوع     ۀبندي نتایج مطرح شده، هم نوع و میزان سرمای به عبارتی، در هر دو حالت پس از جمع
درواقع از سـویی،  . کنند اجتماعی را از خود متأثر می ۀشکل ارتباطات یا سرمای) شخصی و آپارتمان ۀخان(سکونت 

تنگاتنگی با هم داشته و از سوي دیگر، این مثلـث  اجتماعی ارتباط  ۀهنگی، نوع سکونت و سرمایفر ۀمثلث سرمای
  .گیرد دار و شاغل شکل می در ارتباط با زنان خانه

هاي زیاد به دلیل کمبود وقـت و بررسـی عمیـق ماننـد مطالعـات       ها امکان پرسش که در مصاحبه رغم این علی
. شـود  ابزارهاي مختلـف دیـده نمـی   گیري بین نتایج این دو نوع نمونه با  نگاري نبوده است، ولی تفاوت چشم مردم

  .شود شوندگان نیز دیده می هاي مصاحبه الي گفته نگاري در البه هاي مردم شده در مورد نمونه یعنی مطالب مطرح
باال باعث ارتقاي فکر، اندیشه، داشـتن فعالیـت فرهنگـی سـازنده و شـاید       فرهنگی ۀسرمایتردیدي نیست که 

باال  فرهنگی ۀسرمایبه دنبال آن پیشرفت خانوادگی خواهد شد؛ بنابراین،  بتوان گفت پیشرفت در زندگی فردي و
توانـد در برداشـته باشـد کـه ایـن نـوع روابـط در رفـع موانـع           امکان برقراري روابط بهتر با همسایگان را نیز مـی 

کـه   در نتیجـه، زمـانی  . همسایگی و برقراري امنیت و همکاري بین همسایگان اثر مثبت و خوبی خواهـد داشـت  
ها مانند  اي وجود ندارد و به همسایه ها بیشتر است، تفکر و منشِ خویشاوندي و قبیله ارتباط با دوستان و همسایه

هـاي   سـاز ماننـد رسـانه    بنابراین، بر مسئوالن فرهنگی و نهادهاي فرهنـگ . نگرند تر می گسترده ةعضوي از خانواد
ها،  فرهنگی زنان فعالیت داشته باشند تا از این راه ارتباطات زنان با خانواده ۀسرمایاست که براي ارتقاي تصویري 

بوردیـو،  (نیز فضاي فرهنگی . دوستان و همسایگان بهتر شود و در نتیجه امنیت و رفاه محل سکونت فراهم گردد
فرزنـدان از  چنـین فضـاهاي فرهنگـی غنـی،      طبیعتـاً در . ها از غناي بیشتري برخـوردار شـود   درون خانه) 1380

 .مند خواهند بود موفقیت، سالمت روان و شخصیت بهتري بهره
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  .نشر آییژ: تهران
  .نشر رسانش: ، ترجمۀ نصرت فتی، تهرانفرهنگ و رفتار اجتماعی) 1383(تري یاندیس، هري س 

  .نشر نی: لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران ۀ، ترجمیر بوردیوپ) 1385(جنکینز، ریچارد 
مندي از خانواده، مدرسه و  اجتماعی معلمان بر میزان رضایت ۀتأثیر سرمایبررسی «) 1384(زاده، داود  حسن

  .، پاییز3، سال دوم، شماره فصلنامه خانواده و پژوهش، »اجتماع
  .انتشارات رشد: ، تهرانپژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبانی نظري و عملی ) 1385(دالور، علی 

  .نشر نی: مرتضی کتبی، تهران ۀ، ترجمواژگان بوردیو) 1385(شُویره، کریستین و اولیویه فونتن 
  .انتشارات کویر: غالمرضا غفاري و حسین رمضانی، تهران ۀ، ترجماجتماعی ۀسرمای) 1386(فیلد، جان 

حکایت : غالم عباس توسلی، تهران ۀ، ترجماجتماعی و حفظ آن ۀپایان نظم، سرمای) 1385(فوکویاما، فرانسیس 
  .قلم نوین

انتشارات : ، ترجمۀ اکبر میرحسینی و قاسم کبیري، تهرانارتباط گفتاري میان مردم) 1376(دابلیو . کلتنر، جان
  .امیرکبیر
 .نشر نی: منوچهر صبوري، تهران ۀ، ترجمعیاجتما ۀبنیادهاي نظری) 1377(کلمن، جیمز 

جلد دوم، . شناسی هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان روش) 1382(گال، مردیت و همکاران 
  .سمت: ترجمه احمد نصر و همکاران، تهران

، فصلنامه حوزه و دانشگاه، »روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاري«) الف 1385(منادي، مرتضی 
  .، تابستان47ه حوزه و دانشگاه، سال دوازدهم، شماره پژوهشکد

، »روش تحلیل محتواي متن گفتاري و نوشتاري در علوم رفتاري و اجتماعی«) ب 1385(منادي، مرتضی 
  .، پاییز48، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سال دوازدهم، شماره فصلنامه حوزه و دانشگاه

، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سال سیزدهم، فصلنامه حوزه و دانشگاه، »نگاري مردم« )ج 1386(منادي، مرتضی 
  .، تابستان51شماره 

انتشارات : جمال محمدي، تهران ۀ، ترجمدرآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر) 1385(میلنر، آندرو و جف براویت 
  .ققنوس



دانشگاهی در  موزان پیشآ دانشفرهنگی بر موفقیت تحصیلی  ۀتأثیر نابرابري سرمای«) 1386(نوغانی، محسن 
  .91، پاییز، شماره مسلسل 3، سال بیست و سوم، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت، »دستیابی به آموزش عالی
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