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بررسی سرمایه فرهنگی بوردیو و رشد 

در تعالیم دینی 
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چکیده
مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم "سرمایه فرهنگی" بوردیو و "رشد" در تعالیم دینی و رابطه میان آن دو 
می پردازد. ازاین رو کشف معنا و ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در دستور کار پژوهش است.لذا در یک مطالعه 
از مرور و تفکیک رویکردهاي مفهومي در بسط نظري سرمایه فرهنگي و، اصطالح سرمایة  اسنادی پس 
فرهنگی و ابعاد آن در آثار بوردیو مطرح، و سپس به تبیین مفهوم رشد و تحلیل آن مبتنی بر سیاق مفهوم، 
و مفهوم متضاد از نگاه آموزه های دینی، درنهایت درک رابطه معنایی آن ها و داللت های سیاستگذارانه بحث 
پرداخته می شود. مرور پژوهش های خارجی نشان داده که مفهوم سرمایه فرهنگی در هر دوره ای با توجه به 
شرایط زمانی و مکانی هر جامعه، بازنگری شده، درحالی که در پژوهش های داخلی، مفهوم سرمایة فرهنگی در 
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که در ادبیات بوردیو وجود نداشته، بلکه نگاهی انتقادی بدان شده است. اما در تعالیم دینی، سرمایه فرهنگی 
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1- مقدمه و طرح مسئله

چند دهه بیشتر از طرح مفهوم سرمایه فرهنگي نمی گذرد. بااین وجود این مفهوم در تحقیقات 

خارجي در حوزه فرهنگ نقش ایفا کرده و اخیراً نیز در تحقیقات داخلي با استقبال مواجه شده 

است. در حقیقت مفهوم سرمایه فرهنگي تأثیر چشمگیري بر جامعه شناسی و حوزه نظریه فرهنگي 

نهاده است.  

ادبیات جامعه شناسی داشته،  گسترده ای در  تقریباً  پیشینه نظري  فرهنگي« که  »سرمایه 

بنیادین، مرهون تالش های نظري پیر بوردیو1 بوده  مفهوم پردازی و بسط نظري آن به صورت 

است )کیم و کیم،2009(2. این مفهوم در دهه 1970 با ترجمه کتاب »بازتولید«3، وارد سنت 

جامعه شناسی انگلیسی زبان شده است. بوردیو مفهوم سرمایه فرهنگي را براي تحلیل اینکه چگونه 

فرهنگ و تحصیالت تأثیر متقابل داشته و در بازتولید اجتماعي سهیم هستند، به کاربرده است. با 

ارائه چنین تعریفی از سرمایه فرهنگی، فرهنگ در مرکز بحث های »قشربندي اجتماعي و طبقات 

اجتماعي« قرار گرفت که تا قبل از آن، عمدتاً با مقوله های اقتصادي موردسنجش قرار می گرفت. 

این مفهوم از زمان طرح توسط بوردیو، بیش از هر حوزه دیگری در آموزش وپرورش به کاررفته 

است، لکن با بسط و تعدیل مفهوم سرمایه فرهنگی از آن در سایر رشته ها نیز استفاده های فراوانی 

شده است. عالوه بر پیر بوردیو، کالین مرکر4، دیوید تراسبی5 ، بونی اریکسون6 ، پل دیماجو7را 

می توان ازجمله نظریه پردازان سرمایه فرهنگی به شمار آورد.

سرمایه فرهنگي از آن دست مفاهیم چندبعدی در علوم اجتماعي است که در بسیاري از 

حوزه های جامعه نیز تأثیرگذار است )ماجدي و لهسایي زاده،92:1385( به دنبال مطرح شدن 

با  که  است  انجام شده  مختلفی  پژوهش های  جامعه شناسی،  در حوزة  فرهنگی  مفهوم سرمایة 

عناوین مختلف به بررسی رابطه بین سرمایة فرهنگی و دیگر متغیرها  پرداخته اند. نکتة قابل توجه 
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3. Reproduction
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7. Dimaggio 
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سرمایة فرهنگی  مفهوم  از  زیادی  قرائت های  و  تفاسیر  خارجی،  پژوهش های  در  که  است  آن 

ارائه شده که به فرهنگ های بومی آن جوامع نزدیک است، اما به رغم کثرت استفاده از مفهومی 

مانند سرمایة فرهنگی در ایران، برآوردی از چگونگی کاربرد این مفهوم در دست نیست)رضایی 

و تشویق،10:1392(. با توجه به اهمیت این مفهوم، و همچنین ضرورت بازتعریف این مفهوم از 

نگاه بومی و دینی، این تحقیق بدان پرداخته است.درواقع آنچه دغدغه تحقیق حاضر است پاسخ 

به سؤاالتی چون برداشت دینی از مفهوم سرمایه فرهنگی، آیا لزوماً معنا و مفهوم بوردیویی است؟ 

واژه »فرهنگی« مدنظر در تحقیق حاضر، به چه معنایی اشاره دارد؟ شاخصه هایی که دین به عنوان 

سرمایه فرهنگی می داند، چه بوده، و نهایتاً داللت های سیاستگذارانه بحث حاضر چیست؟ که در 

جهت پاسخ به آن تالش شده است.

2- چارچوب نظری 

جهت روشن شدن موضوع رویکردهاي مختلف مفهومي، دسته بندی و تشریح می شود. این 

رویکردها شامل نظریات اندیشمندان در حوزه های ذیل است: 

2-1-سرمایه فرهنگي و توسعه: هدف توسعه توجه به جایگاه و شأن اجتماعی انسان جهت 

حرکت همه جانبه در ساختارهای موجود جامعه به سوی رفاه مادی و معنوی بشر است. از سوی 

دیگر به اعتقاد صاحب نظران توسعه، سرمایه فرهنگي شاخصي از توسعه فرهنگي به حساب مي آید 

و به همین منظور ضروري است سیاست گذاران فرهنگي، شناخت کاملي از این سرمایه و برآوردي 

از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگي تحول آن را بدانند و منابع را براي تأمین این نیاز به 

گونه مناسب تخصیص دهند ) شارع پور و خوش فر،135:1381؛ سپهر نیا و صالحي،129:1390(. 

2-2-سرمایه فرهنگي و اقتصاد: به طورکلی انواع منابع مالی و سرمایه های پولی که در قالب 

مالکیت شخصی در خدمت انسان قرار می گیرد، اقتصاد اطالق می شود. تراسبي معتقد است 

مفهوم سرمایه فرهنگي به ایده سرمایه انساني که در علم اقتصاد به کار می رود، نزدیک است 

)تراسبی،76:1382(. بنابراین رویکرد تراسبي به سرمایه فرهنگي از منظر اقتصادي است، درحالی که 

این اصطالح در رشته هایی دیگر مثل جامعه شناسی به معنایي متفاوت با تفسیر آن در علم اقتصاد 

به کاررفته است. به اعتقاد تراسبي یکي از ابزارهاي پر کردن شکاف میان اقتصاد و فرهنگ، مطرح 
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را  این پدیده ها  بازنمایي پدیده های فرهنگي است که ویژگی های ذاتي  براي  نمودن رهیافتي 

طوري در برمی گیرد که هم در گفتمان اقتصادي و هم در گفتمان گسترده تر فرهنگي قابل درک 

است. سرمایه فرهنگي نوعي دارایي مجسم کننده، ذخیره کننده یا تأمین کننده ارزش فرهنگي 

به حساب می آید. وي معتقد است که سرمایه فرهنگي، هم ارزش فرهنگي و هم ارزش اقتصادي 

می آفریند. به اعتقاد او سرمایه فرهنگي قابل تفکیک به سرمایه  فرهنگي ملموس و غیرملموس 

است. )تراسبي،1382: 70- 68(.  

برای  اعتماد و هنجارها  اقتدار،  به کلیه روابط  2-3-سرمایه فرهنگي و سرمایه اجتماعي: 

یک موضع اجتماعی در شبکه تعاملی جامعه، سرمایه اجتماعی اطالق می شود. دراین باره گولد 

اظهار می کنند که سرمایه فرهنگي جزئي از سرمایه اجتماعي است. ازآنجاکه اعضاي یک اجتماع 

مبادالت فرهنگي را تقبل می کنند، آن ها پیوندهاي اجتماعي را توسعه می دهند و بنابراین به 

سرمایه اجتماعي کمک می کنند )2001؛ به نقل از کاووسي و خراساني،1389(. کسان دیگري هم 

چون پاتنام نیز سرمایه اجتماعي و فرهنگي را به لحاظ دارا بودن و تعلق در مقابل هم می بینند. از 

این منظر سرمایه فرهنگي متعلق به فرد و سرمایه اجتماعي نزد اعضاي یک گروه است)به نقل از 

روحاني،1388(. الواني )1381( هم سرمایه فرهنگي را نوع دیگري از سرمایه می داند که در یک 

سازمان وجود دارد: مانند تحصیالت عالیه اعضاي سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخي موارد 

و تحت شرایطي خاص تبدیل به سرمایه اقتصادي می گردد. 

2-4-سرمایه فرهنگي و مدیریت فرهنگي: مدیریت فرهنگی مسئول عملی کردن سیاست های 

فرهنگ است که شاید روشن و صریح یا به طور ضمنی بیان شده  باشند. تمام شکل های مدیریت، 

دارای سه جزء تشکیالت، طرح و منابع هستند. مدیریت فرهنگی نیز از این قاعده مستثنا نیست 

.در تمام کشورها دو نوع مدیریت فرهنگی وجود دارد:

1- مدیریت فرهنگی )عمومی( دولتی و یا شبه دولتی که معموالً در سه سطح مختلف ملی، 

منطقه ای و محلی وجود دارد. 

2- مدیریت جامع )سازمان ها، نهادها و انجمن های فرهنگی(، صرف نظر از پایگاه اجتماعی، 

وظایف، اندازه و اهمیت آن ها است. می توان گفت: مدیریت فرهنگی دولتی دربرگیرنده ابزاری 
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برای پیشبرد یک سیاست فرهنگی در تمام سطوح است. الگوهای سازمانی متفاوت مدیریت 

فرهنگی را بر اساس معیارهایی همچون متمرکز بودن یا فدرال بودن ساختار سیاسی، تمرکز 

یا عدم تمرکز اقتصادی می توان به آسانی از یکدیگر متمایز کرد. به عالوه در بسیاری از کشورها 

وزارت کاماًل مستقلی با عنوان وزارت فرهنگ وجود ندارد )سپهر نیا ،1387(.

مدیران فرهنگی در عرصه های مدیریت فرهنگی با تکیه  بر اطالعات علمی و شایسته ساالری 

و تأکید بر راهبردهای کالن و با استناد به آمار حاصل از مدل سرمایه فرهنگی، شکاف های فکری 

و بینشی وضعیت مطلوب و موجود را شناسایی کرده و با مهندسی مجدد و مدیریت قدمی در 

راستای ترمیم و بازتولید مفاهیم فرهنگی و بومی بردارند.

2-5-سرمایه فرهنگي و بازتولید فرهنگي: از زمان مطرح شدن مفهوم سرمایه فرهنگي توسط 

بوردیو، بیش از هر حوزه دیگري، این مفهوم در حوزه جامعه شناسی آموزش وپرورش به کاررفته است 

و حجم عظیمي از تحقیقات تجربي پیرامون آن پدید آورده است. باید توضیح داد که بخش عمده ای 

از تحقیقات انجام شده در این حوزه، توسط پیروان نظریه بازتولید فرهنگي و  به طور خاص درزمینة 

تأثیر سرمایه فرهنگي بر عملکرد تحصیلي صورت گرفته است )جنکینز، جو افشانی و چاوشیان 

،171:1385(. در نظریه بازتولید، سرمایه فرهنگي شامل آموزش و دانش، ذائقه ها و ترجیحات 

والدین و اطالعات خاص آن ها از سامانه های آموزشي،)جاگر و هولم،2007(، تحصیالت رسمي )دي 

ماجو،1982( مدیریت تعامل نهادي )الریو و وینینگر،2003( و تعامالت فرهنگي فضاي خانواده 

)ترامونت و ویلیامز،2009( است. این شکل از سرمایه ممکن است موفقیت تحصیلي فرزندان را به 

خاطر فعالیت های محیط خانواده، تحت تأثیر قرار می دهد )جان علیزاده و خوش فر،86:1390(. 

این رویکرد بامطالعه سوزان دومایس )2002( تجانس دارد)حسن پور و قاسمی،65:1395(.  

2-6- سرمایه فرهنگي در جامعه شناسی فرهنگي پي یر بوردیو: 

با مشکلي  بود،  به تحقیق میداني  باهمکارانش مشغول  بوردیو در سال 1964 هنگامی که 

روش شناختی روبه رو گردید که در واکنش بدان مشکل، مفهوم سرمایه فرهنگي را وضع کرد. 

مشکل خاص او به این حقیقت بازمی گشت که موانع اقتصادي براي توضیح و تفسیر و تجربه و 

تحلیل نابرابری های مشهود در پیشرفت تحصیلي فرزندان طبقات اجتماعي مختلف ناکافي به نظر 
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می رسید. بوردیو خود تأکید داشت که با خلق و جعل مفهوم سرمایه، سهم و نقشي را که نظام 

آموزشي در بازتولید ساختار اجتماعي دارد، ادا می کند )بوردیو، تاج بخش،1384(. وي سرمایه 

فرهنگي را عامل تکمیلي نابرابری های یادشده و بازتولید ساختار فضاي اجتماعي یا به عبارت دیگر 

بازتولید ترکیب طبقات اجتماعي می پندارد )بوردیو، مردی ها،1381(. بوردیو در مفهوم پردازی 

سرمایه فرهنگي، با بسیاري از تعاریف سنتي جامعه شناختی که به فرهنگ به مثابه ذخیره ارزش ها 

و هنجارهاي مشترک یا به عنوان ابزاري براي ابراز تمایالت مشترک می نگریستند، مخالفت کرد. 

بنابراین می توان گفت بوردیو نیز همچون برنشتاین، دیدگاهي دورکیمي به فرهنگ دارد. به اعتقاد 

آن ها، منبع نابرابري در جامعه بیشتر فرهنگي است تا اقتصادي.

اما بوردیو سرمایه فرهنگي را پس از شکستن حصر مفهومي سرمایه1 )و داللت صرفاً اقتصادي 

آن( مطرح ساخت. اصطالح سرمایه معموالً به فضاي اقتصادي و مبادله مالي مربوط می شد؛ اما 

استفاده بوردیو از این اصطالح گسترده تر است )بون ویتز، جهانگیری،169:1390(. بوردیو در مقاله 

انواع سرمایه )1984( هر یک از انواع سرمایه را تعریف می کند. وي معتقد است، سرمایه بسته به 

عرصه ای که در آن عمل می کند به چهار شکل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادین ظاهر می شود. 

سرمایه اقتصادي2 در اندیشه بوردیو شامل درآمد و بقیه منابع مالي است که در قالب مالکیت، درآمد 

و دارایي جلوه می کند. سرمایه اجتماعي3 نیز همه منابع واقعي و بالقوه است که می تواند در اثر 

عضویت در شبکه اجتماعي کنشگران یا سازمان ها به دست آید )آنهایر و دیگران،1993(. سرمایه 

نمادین4 در اندیشه بوردیو محصول شناخته شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران است 

)شالچي،101:1387( و شامل کاربرد نمادهایي می گردد که فرد آن را به کار می گیرد تا به سطوح 

دیگر سرمایه خود مشروعیت بخشد )ترنر، 1998: 512 به نقل رمضاني،1384(.  

دارد.  بوردیو  اندیشه  در  مهمي  بسیار  نقش  فرهنگي  سرمایه  سرمایه،  انواع  میان  در  اما 

)جامعه شناسی مصرف و تحلیل بوردیو راجع به سبک زندگي، در میان انواع سرمایه ها، متکي بر 

1.Capital 
2. Economic Capital
3. Social Capital 
4. Symbolic Capital
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سرمایه فرهنگی است )فاضلي،1382(. بوردیو در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تساوی سرمایه 

فرهنگی انجام داده، سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می کند:
2-6-1- بعد تجسم یافته یا ذهنی1 )سرمایه بدنی و فردی(:

شامل تمایالت و گرایش ها روانی فرد نسبت به استفاده از کاالهای فرهنگی است. می توان 

اکثر ویژگی های سرمایه فرهنگی را از این واقعیت استنباط کرد که این سرمایه با شخصی که در 

آن تجسم می یابد، ارتباط دارد. حافظه، مهارت های تجربی و رفتاری و معلومات کسب شده، از 

سرمایه های بدنی و فردی محسوب شده، از از طریق بخشش، وراثت و خریدوفروش به دیگری 

انتقال نمی یابد.

2-6-2-بعد عینی2 )سرمایه عینی فرهنگی(:

شامل میزان مصرف کاالهای فرهنگی است که خود می تواند تابعی از متغیرهای گوناگون 

فردی و اجتماعی قرار گیرد. مجموعه میراث های فرهنگی، آثار ادبی و شاهکارهای هنری و جز 

این ها را سرمایه عینی فرهنگی می نامند که به لحاظ مادی از طریق صاحبانش قابل انتقال است 

)البته تنها ازلحاظ مالکیت حقوقی قابلیت انتقال دارد(.

2-6-3-بعد نهادی3 )سرمایه نهادی و ضابطه ای(:

 شامل مدارک و مدارج تحصیلی-علمی و فرهنگی فرد است. این حالت نوعی رسمیت بخشیدن 

نهادی به سرمایه فرهنگی فرد است. این مدارک نوعی نرخ تبدیل بین سرمایه فرهنگی و سرمایه 

اقتصادی برقرار می سازند و این کار را از طریق تضمین ارزش مادی برای یک سرمایه تحصیلی 

معین انجام می دهند. بوردیو بر این اعتقاد است که سرمایه اقتصادی می تواند برای صاحبش 

سرمایه فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورد؛ متقاباًل سرمایه فرهنگی نیز با کارکرد خود می تواند 

سرمایه اقتصادی را به وجود آورد.

1. CAPITAL SOCIAL INCORPORE
2. capital culturel objective
3. capital culturel institutionnalise
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3- سرمایه فرهنگی بوردیو و ادبیات دینی

دستگاه نظری بوردیو دارای اصطالحات مهمی است که اصطالح سرمایه با انواع گوناگونش، 

عادت واره1 و میدان2، ازجمله آن ها بوده، این سه مفهوم در منظومه فکری بوردیو باهم مرتبط 

هستند. بوردیو انواع گوناگون سرمایه)اجتماعی، فرهنگی، نمادین و اقتصادی( را با عادت واره و در 

میدان ها زندگی اجتماعی افراد دارای پیوند دانسته، عادت واره ی افراد را تعین بخش سرمایه شان 

می داند. میزان بهره مندی افراد از این سرمایه، به شکل گیری عادت واره شان، تحت تأثیر آن میدانی 

است که در آن میدان کنش رخ می دهد.

بوردیو به دلیل رنجی که از نابرابری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه ی فرانسه 

می برد، درصدد نشان دادن فرایند بازتولید این نابرابری اجتماعی، نه در ساحت اقتصاد، بلکه در 

ساحت فرهنگ است. ساحت فرهنگی که افراد گمان می کنند که کمکی برای نابرابری نیست، 

بلکه همه چیز تحت تأثیر اقتصاد) نگاه مارکسیستی( است. همچنین بوردیو در حال توصیف انسان 

انضمامی سکوالر است که دنبال منافع شخصی خودش می باشد)تفاوت در مبانی انسان شناختی 

بوردیویی با مبنای موردقبول این نوشتار وجود دارد(. 

بوردیو در ادبیات خاص خود از اصطالح »منش« یا »هپیتاس« بهره می برد که چه بسا بر اساس 

ادبیات قرآنی بتوان بدان »شاکله« اطالق کرد؛ »کلُّ يَعَمُل على شاِکَلته«) آیه 84 / سوره اسراء( 

هر کس بر اساس شاکله اش، که در جهان اجتماعی خاصی است زندگی و عمل می کند. مفهوم 

»شاکله« مفهومی است که مورد توصیف قرآن واقع شده است. در ادبیات مفهومی و معارفی، شاکله 

می تواند )در یک نگاه ترجمه ای( به عنوان نقطه مقابل کلمه »هپیتاس« مورداستفاده قرار گیرد . 

البته در یک نگاه دقیق، منش به جنبه کاربردی، و شاکله به جنبه ساختاری و سرشتی و جبلی و 

منظری نظر دارد. در این نگاه منش از شاکله ناشی شده و رابطه سبب و مسببی میان آن ها برقرار 

است. ولی باید توجه داشت در ادبیات دینی، توصیه افراد به اینکه بر اساس شاکله شان عمل نموده 

و شاکله را ارتقاء دهند، وجود ندارد. این مطلب،گزاره ای توصیفی است و گزاره هنجاریش، عمل 

1. habitus
2. field 
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بر اساس شاکله نخواهد بود، بلکه باید بر اساس فطرت عمل نمود)بر اساس فرمایش قران کریم: 

کل یعمل علی شاکله، انسان بر اساس شاکله عمل می کند، اما شاکله را می توان با عنصر اراده که 

قابل تبدیل و تغییر است، به اوج رسانده، و یا حتی موجب سقوط آن گردید(.

 چیزی که در ادبیات دینی»توصیف« شده، اینکه انسان بر اساس شاکله عمل می نماید، اما 

چیزی که مورد»تجویز و توصیه« است که ارتقاء یابد، این که انسان شاکله را به فطرت الهی نزدیک 

نماید. قواعد و شاخص های مربوط به شاکله ی فطرت مدار را افزایش داده، آن هایی که ضد فطرت 

الهی است حذف و یا اصالح نموده، فرآیند آسیب زدایی را در مورد آن ها انجام داد.

معموالً در مطالعات اسالمی شاکله را روان شناختی فهم کرده اند، ولی بوردیو از یک مفهوم 

»انسان شناختی« استفاده می کند. این تعبیر ازاین جهت گفته می شود که بوردیو در حال جدا شدن 

از ادبیات روانشناسی، و حتی روانشناسی اجتماعی است  و به خاطر همین اصطالحی با عنوان 

»هپیتاس« جعل می نماید. بوردیو در جعل اصطالح »هپیتاس« درعین حال که وجوه روان شناختی 

را در نظر می گیرد، وجوه روانشناسی اجتماعی را نیز در نظر داشته، وجه جامعه شناختی نیز به 

آن می دهد. به این صورت که هپیتاس افراد فقط مبتنی بر مکانیزم های فردی و ذهنی افراد شکل 

نمی گیرد، هپیتاس در درون میدان اجتماعی شکل می گیرد)به نظر می رسد در جعل اصطالح 

هپیتاس، حتی بیش از روانشناسی اجتماعی را در نظر می گیرد؛ در روانشناسی اجتماعی دیگران 

هستند که در شکل گیری شخصیت شما تأثیر دارند(. 

بوردیو می توانست از سایر اصطالحات موجود، مثل »دیگری تعمیم یافته« مید1) که مثاًل 

فرزند به مادرش نگاه کرده و در مادر، خودش را می بیند و از این طریق هویتش شکل می گیرد( 

و یا  اصطالح گافمنی2 »جلوی صحنه و پشت صحنه«3 استفاده نماید، اما وی جعل اصطالح 

نموده ،چراکه اصطالحات موجود قابلیت مدنظرش را ندارند.بنابراین چه بسا برخی گمان کنند 

که یک وجه مفهوم هپیتاس بوردیو تکیه به اصطالح قرانی »شاکله« دارد،  اما نکته در اینجاست 

که چنین هپیتاسی را نمی توان به رسمیت شناخت؛ هپیتاسی که در یک میدان اجتماعی خاص 

1. George Herbert Mead
2. Erving Goffman
3.  



194

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان 1399

شکل گرفته است. ضمن اینکه سرمایه ای هم که در این میدان اجتماعی خاص شکل گرفته، آن هم 

به رسمیت شناخته نمی شود) تا چه رسد به اینکه توصیه شودکه باید آن را افزایش داد(، چراکه 

افزون بر انسان انضمامی خارجی، انسان ایده آل نیز مدنظر است.انسان ایده آل، انسانی است که با 

عنصر اراده و سرمایه فطری است، دین مدار بوده، دنبال این است که سرمایه های معنوی را افزون 

بر سرمایه های مادی کسب کند. رویکردش رویکرد فضیلت مدار و اخالق مدار است. این سرمایه 

فرهنگی، »سرمایه فرهنگی فرهنگی« است. )واژه اول »فرهنگ«ی به معنای علوم اجتماعی و 

انسان شناسی)anthropology) فرهنگ است. واژه دوم، قید عبارت اول است، یعنی سرمایه  فرهنگی 

را قید زده، به معنای نقد ادبی فرهنگ است. تکرار قیدفرهنگی، شباهت و اشتراک لفظی است، 

اما اشتراک مفهومی و معنایی ندارد(. 

فرهنگ یعنی هر چیزی که طبق ادبیات امروزی امر فرهنگی است )مثل کتاب ، تحصیالت، 

آداب ورسوم و..(. منتها فرهنگی دوم برخی از این موارد را خارج می کند. مثاًل بانوی کنشگر، خوب 

می تواند قران را با تجوید و قرائت به صورت کامل بخواند. این توانایی بخشی از سرمایه فرهنگی 

کنشگر است. کسی که توانایی این کار را ندارد، نسبت به کنشگر اول، سرمایه فرهنگی کمتری 

دارد. اما زمانی که واژه فرهنگی را برای بار دوم به عنوان قید مطرح می شود، برخی چیزها از 

حیطه سرمایه فرهنگی مقبول خارج می شود. سرمایه فرهنگی به معنای جامعه شناختی اش، یک 

امر فرهنگی است و آن رادار است. ولی این فرهنگ، فضیلت نبوده، بلکه به عنوان نقص و رذیلت 

از آن یاد می شود.این قیدی است که باعث تغییر ساحت مفهومی ایشان است. این در زبان»علوم 

اجتماعی« یک نوع گویش به حساب می آید، اما در غیر زبان علوم اجتماعی؛ در زبان بومی و دینی، 

به جای اصطالح »سرمایه فرهنگی فرهنگی«، اصطالح »رشد فرهنگی« ) ناظر به آیه شریفه: ال اکراه 

فى الدين قدتبین الرشد من الغى.سوره بقره، آیه 256( را می توان بکار برد. بدین ترتیب باید انسان 

رشید)الهی( تربیت شود. در این دیدگاه آنچه دنبال می شود تربیت انسان رشید فرهنگی و افزایش 

چنین سرمایه ای در اوست. انسانی که دائماً درصدد تکثیر سرمایه مادی اش می باشد؛ به طور مثال 

مقاطع تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته، در پی ارتقا به مدارج عالی علمی است، 

اما در این تکاثر فزاینده، وجودش اندک تغییری نکرده؛ ده کتاب می نویسد، صد مقاله به چاپ 
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می رساند، ولی هیچ کدام از این آثار، رشد وجودی برایش به ارمغان نیاورده است. تولیداتش کثیر 

چون قارون بوده، ولی فضیلت مدار نیست؛ تک اثر در وجود فراوان است، و از کوثر)کوثر در معنای 

قرآنی مدنظر است( خبری نیست. به جای اینکه رشید باشد عکس آن شده، در برابر جامعه، خدا 

و حتی خودش قد علم کرده است. اما خودش هم خبر ندارد، خیال می کند سرمایه دار شده است.

در چنین دیدگاهی، لزوماً معنا و مفهوم بوردیویی مطرح نیست. واژه »فرهنگ« ی مدنظر در 

تحقیق حاضر، به معنای صعود به سمت باال و استعال و نگاه متعالی)معنای لغوی واژه فرهنگ در 

فارسی، همان معنای هنجاری و دستوری  است؛ لذا فرهنگ یعنی فضیلت( و در یک کالم دارا 

بودن سرمایه انسانی الهی است. معنای مذکور غیر از معنایی است که بوردیو آن را اراده کرده است. 

کاری که باید صورت پذیرد پیگیری سازوکارهایی است که افراد را برخوردار از سرمایه فرهنگی، 

و یا به عبارتی افراد را سرمایه دار فرهنگی نماید)این مطلب، مدنظر نوشتار حاضر نیست(. البته با 

توجه به آن تعریف و معنایی که ارائه گردید).واژه فرهنگی دوم به عنوان قید فرهنگی اول است(.

در ادبیات بوردیو این مسئله وجود نداشت که سرمایه دار فرهنگی تربیت شود، که حتی نگاه 

انتقادی بدان بود. اما چنین معنا و نیز چنین میلی در ادبیات دینی موجود است؛ سرمایه فرهنگی 

که فضیلت مدار و اخالق مدار و ارزش مدار و فطرت مدار است. به نظر می رسد این معنا را بتوان 

در واژه »رشد« دنبال کرد. ازاین رو در ادامه بحث، در جهت تبیین ارتباط مدنظر، به بررسی واژه 

رشد و نیز شاخص های رشد یافتگی در نگاه دینی اشاره می گردد.

4-مفهوم شناسی »رشد«

در گام نخست به بررسی ساختمان درونی مفهوم »رشد«، و بررسی و تحلیل پرداخته می شود؛ 

سپس با کمک گرفتن از مباحث مکمل همچون عوامل رشد و ویژگی های رشد یافتگان، برحسب 

شبکه معنایی )از نوع رابطه اندراجی( تحلیل صورت می گیرد. این مراحل عمدتاً با استناد بر آیات 

قرآن کریم و در صورت لزوم با بهره گیری از روایات معصومین)علیهم السالم( به انجام رسیده است. 

تحلیل مفهومی، فنون و شیوه های مختلفی دارد. در این نوشتار، مفهوم رشد با استفاده از 

دو شیوه بررسی بافت یا سیاق مفهوم، و تحلیل مفهوم برحسب مفهوم متضاد مورد تحلیل قرار 
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می گیرد. در شیوه بررسی سیاق مفهوم، کلمه موردنظر در بافت1 و در سیاق جمالتی که در آن ها 

به کاررفته، موردتوجه قرار می گیرد تا معلوم شود که چه معنایی از آن مراد شده است؛ به عبارت دیگر، 

مفاهیم بسیاري در قرآن کریم به کاررفته که ویژه کاربردهاي خاص وحیانی است. ازاین رو براي 

دستیابی به مراد خداوند، عالوه بر توجه به معناي وضعی و کاربردي الفاظ در زبان عربی و فارسی 

و تفاوت مصداق »رشید« در کاربردهاي این زبان ها باید به ادبیات خاص قرآنی نیز توجه ویژه کرد. 

در شیوه تحلیل برحسب مفهوم متضاد از مفهوم متضاد کمک گرفته می شود. ازآنجاکه مفاهیم 

متضاد باهم جمع نمی شود، برخی ویژگی ها دریکی از آن ها، حاکی از نبودن آن ها در مفهوم دیگر 

است )باقري، 63:1387(؛ لذا گذشته از اصل »تعرف االمور باضدادها« ازآن رو که آیات حاوي واژه 

»رشد« یا مشتقات آن در قرآن کریم نسبتاً اندک است، تحلیل مفهوم متضاد آن، »غی« )قرشی، 

100:1361( نیز به درک جامع تری از مفهوم رشد کمک می کند. 

واژه  رشد در قرآن 19 بار با صیغه های مختلفی مانند: رشد، رشاد، مرشد، راشدون ، یرشدون 

و رشید استعمال شده، معانی چندي ذکرشده است)در فرهنگ قرآنی( ؛ ازجمله: هدایت، نجات، 

صالح، کمال و استقامت در طریق حق که البته همه به یکدیگر نزدیک، و باید دید در هر آیه ای 

معناي رشد به کدام واژه نزدیک تر است)قرشی، 1361: 100(. صاحب المیزان رشد را به معناي 

رسیدن به واقع امر می داند ) طباطبایی، 1374، ج 20: 76 (. در برخی از معاجم نیز رشد را 

رسیدن به حقیقت امر تعریف کرده اند و رشید به کسی گفته می شود که تدابیر او در بستري 

استوار به غایت و کمال مطلوب برسد )هیکل، 1363: 481(. برخی دیگر رشد را در اصل به معناي 

راه یافتن به مقصد )مکارم شیرازي و همکاران، 1368، ج 13: 428( یا راه یابی به سوی هدف های 

برتر)طالقانی، 1362، ج 2 :71( ذکر کرده اند. در جاي دیگري نیز گفته شده است که ریشه کلمه 

رشد به معنی سنگ است و صاحب رأی سدید و محکم را »راشد« می گویند از آن روي که در 

آن رأي، استقامت دارد و نسبت به آنچه می کند، یقین دارد. رشد مؤمن برخاسته از یقین اوست 

و استوار بودن او در حق؛ زیرا به خوبی آن را می شناسد و هرگز آن را تغییر نخواهد داد )مدرسی 

،1377، ج 13: 873-483 (.  

1. Context 
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در زبان انگلیسی براي واژه رشد، کلمات مختلفی1  به کار می رود. طبیعی دانان، رشد2 را اغلب 

چنین تعریف کرده اند: »سلسله ظرفیت ها و استعدادهاي گسترش یابنده ای که به تدریج براي فرد 

مایه سهولت و کارکرد بیشتر و مؤثرتر می شود«)پارسا، 1367: 8 (. رشد یا بالندگی به طورکلی 

نتیجه فرایندهاي نمو3  )تغییر کمی و دگرگونی در ابعاد(، رشد طبیعی4 )تغییر کیفی یا دگرگونی 

در کارکرد( و یادگیري )تغییر براثر تجربه( است و همواره در جهت کمی و کیفی گسترش می یابد. 

)پارسا، 1367 : 72و62 (.

4-1-رشد از دیدگاه صاحب نظران و متفکران

در روانشناسی معموالً رشد را تغییراتی مطرح می کنند که با پیشرفت همراه باشد و ضمناً از 

طرح و هدف مشخصی پیروي کند )شریعتمداري، 1384 :13(. آن ها معموالً جنبه های عقالنی، 

اجتماعی، عاطفی، اخالقی و بدنی را براي رشد در نظر می گیرند، اما بعد الهی یا معنوي شخصیت 

انسان کمتر موردتوجه مربیان غیردینی است. 

در حیطه تعلیم و تربیت نیز بر اساس مبانی انسان شناختی در این مورد نظریاتی بیان شده است. 

فروبل همانند کمنیوس و پستالوزي رشد کودک را فرایند شکوفایی استعدادهاي او در نظرمی گیرد. 

مسیر رشد از قبل معلوم است و وظیفه مربی صرفاً آماده سازی زمینه های رشد است؛ شبیه به 

کار باغبان در مقابل این تمثیل، گاهی تمثیل تربیت به صناعت نیز به کاربرده می شود که در این 

تمثیل، تربیت آدمی به منزله ساختن شیء در نظر گرفته شده است؛ )باقري، 1384: 47(. از سوي 

دیگر، در مقابل تمثیل تربیت به رویاندن، از نظر افراد دیگري همچون توماس هابز، که انسان را 

ذاتاً شرور می دانند، رشد، تغییر دادن و مهار این طبیعت است و لذا رسالت مربی،مهار و کنترل و 

تغییر زمینه های طبیعی و ذاتی انسان است )واعظی، 1387 :61(.

1. Growth, Development, Maturation 
2. Development
3. Growth
4. Maturation
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رشد  تبیین  به  تربیت1  و  تعلیم  و  دموکراسی  خود،  معروف  کتاب  در  دیویی   جان 

می پردازد. به نظر او رشد را باید در وضعیت ناپختگی2 معنا کرد؛ وضعیتی که فرد به دلیل وابستگی 

و عدم استقالل سعی می کند خود را با محیط سازگار کند و به دلیل انعطاف پذیری قادر است با 

استفاده از تجربیات قبلی، رفتار و اقدامات بعدي خود را تغییر دهد و اصالح کند و با موقعیت های 

بعدي سازگاري یابد)دیویی، 1966(. البته رشد از دید دیویی چیزي بیش از رشد فیزیکی است 

و رشد اخالقی و ذهنی را نیز در برمی گیرد و همان گشودن و یا آشکار کردن بالقوگی هاست و 

البته به صورت خودکار انجام نمی شود و به یادگیري نیاز دارد و یادگیري یعنی ایجاد مهارت ها، 

نگرش ها و توانایی های جدید. )جکسون، 1998(

4-2- رشد و بررسی آن در بافت )سیاق( آیات 

بررسی مفهوم رشد در سیاق آیات نشان می دهد که رشد در فرهنگ قرآن با آنچه مدنظر 

طبیعی دانان، روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است تفاوت اساسی دارد. رشد در قرآن به 

معناي توسعه و نمو جسمی به کار نرفته است؛ بلکه به رشد و کمال در حوزه فکري، شناختی و 

معنوي انسان اشاره می کند که قله آن حق پرستی و الزامات مربوط به آن است؛ براي نمونه در 

َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصیَاَن أُولَئَِك  َ َحبََّب إِلَْیُکُم اْلِيَماَن َوَزيَّنَُه فِي قُُلوبُِکْم َوَکَرّ آیه »َولَِکَنّ اهلَلّ

اِشُدونَ« )حجرات/7(. ایمان به ناپایداري دنیا و پایداري آخرت زمینه سعادت و رشد است  ُهُم الَرّ

)قرائتی، 1383، ج 10 :652( هم چنین، می توان گفت رشد از دیدگاه اسالمی نه مانند رشدي است 

که گل و گیاه می کنند )طبق نظریه فروبل( و نه رشدي است که تابع صرف بازسازي تجربه باشد 

)طبق دیدگاه جان دیوئی(، بلکه رشدي است در جهت اهداف متعالی و در جهت کمال حقیقی 

که از طریق فعل اختیاري و انتخابی انسان به دست می آید و کمال حقیقی انسان این است که 

به خالق خود نزدیک شود )کاردان و همکاران، 1380: 663(.

از سوي دیگر برخالف نظر روانشناسان که رشد را دگرگونی هایی می دانند که بنا به ویژگی و 

استعداد ذاتی موجود زنده و با تأثیر عوامل خارجی بی آنکه خود موجود در این راه کوشش کند 

1. Democracy and Education
2. immaturity
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در او به وجود می آید؛ و با پیشرفت زمان حادث می شود )پارسا، 1367: 62(، رشدي که موردنظر 

قرآن است)رسیدن به واقع امر، رسیدن به حقیقت، کسب یقین و استوار بودن و استقامت در 

حق(،گرچه بااستعدادها و آمادگی فرد ارتباط دارد، قطعاً نیازمند تالش ها و مجاهدت آگاهانه و 

ارادي انسان است و با کسب یقین و استقامت در طریق حق پیوستگی دارد.

 4-3-شناخت رشد در تقابل مفاهیم متضاد  

یکی از راه های شناخت معنا و مفهوم هر واژه، شناخت و آگاهی نسبت به واژه متضاد آن است. 

حضرت علی )ع( فرموده اند: »واعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترکه« )نهج البالغه، 

1379،خطبه 147(: بدانید شما رشد را نخواهید شناخت مگر اینکه )ویژگی های( کسی را بشناسید 

که فاقد آن است.  

در قرآن کریم، رشد در مقابل سه واژه »غی«، »ضرر« و »شر« آمده است و البته تقابل اصلی 

ا َواَل َرَشًدا« )جن/21(. رشد در  میان رشد و غی برقرار است. در آیه »قُْل إِنِّي اَل أَْمِلُك لَُکْم َضًرّ

مقابل »ضر« آمده است. »ضر« در مقابل نفع و به معناي ضرر و زیان، نقصان و بدحالی است 

)قرشی، 1361، ج 4: 176(. اینکه در برخی از آیات در مقابل ضر، رشد قرار داده شده به این اشاره 

است که سود و نفع حقیقی در هدایت و رشد است )مکارم شیرازي و همکاران، 1368، ج 25(.  

در آیه »َوأَنَّا اَل نَْدِري أََشٌرّ أُِريَد بَِمْن فِي اأْلَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم َربُُّهْم َرَشًدا« )جن/10(. رشد در 

مقابل »شر« آمده است. شر به معناي بد و ضرر یا ضرر قبیح است. شر این است که همه از آن 

اعراض می کنند؛ چنانکه »خیر« این است که همه به آن مایل می شوند )قرشی، 1361، ج 4:14(.

در این آیه به جای اینکه در مقابل شر، خیر آورده شود، رشد آمده است. براي اینکه به رسالتی 

اشاره باشد که هدایت می بخشد و رشد سبب هر خیر و اوج آن و بلکه بزرگ ترین مصداق خیر 

است.)مدرسی،1377،ج 470 : 16(.  

الَْغى«  ِمَن  ْشُد  الُرّ تَبَیَن  قَْد  الّديِن  فِى  اِْکراه  برقرار است: »ال  تقابل اصلی میان رشد و »غی« 

)بقره/256(.

غی به معناي رفتن به راه هالکت است و چون گمراهی نیز نوعی هالکت معنوي است، آن را 

ضاللت و جهل ناشی از اعتقاد فاسد می نامند )قرشی، 1361، ج 5:  113(؛ غی، انحراف پیدا کردن 
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از حقیقت )مکارم شیرازي و همکاران، 1368، ج 204 :2( و جهلی است ناشی از اعتقاد فاسد و 

راهی است که انسان را از مقصد بازمی دارد )قرائتی، 1383، ج 7 :403(. الزم به ذکر است که غی 

متفاوت با ضاللت و اعم از آن است؛ چنانکه تفصیل بین آن دو در آیه »َوالنَّْجِم إَِذا َهَوی* َما َضَلّ 

َصاِحبُُکْم َوَما َغَوی« )نجم/ 1و2(، نشانه اصل تفاوت است. ضاللت به معناي انحراف از راه با در 

نظر داشتن هدف و مقصد است، ولی غی به معناي انحراف از راه با نسیان هدف است )طباطبایی، 

1374، ج 2: 523(. روشن است که هر غاوي، ضال هم خواهد بود؛ زیرا راه فرع بر هدف است و 

اگر هدف نبود، راه هم نخواهد بود )جوادي آملی، 1377 : 823(.  

4-4-عوامل رشد  

4-4-1-استجابت: اسالم و ایمان و تقوا  

قطعاً شرط اساسی براي تحقق رشد، اجابت و قبول اسالم و ایمان و تقواست و لذا قرآن 

ْوا َرَشًدا« )جن/41(. »تحري« در مورد هر چیزي که به کار  می فرماید: »فََمْن أَْسَلَم فَُأولَئَِك تََحَرّ

رود به معناي گشتن براي جستن آن است )طباطبایی، 1374، ج 20: 70( ؛ همچنین تحري به 

معناي تالش براي شناختن چیزي است که شایستگی و حقانیت بیشتري دارد. آیه تأکیدي است 

بر اینکه اسالم تنها تسلیم نفس به حق نیست، بلکه بازشناختن و فهم حق نیز هست و این امر، 

توجه و قصد و جستجو براي رسیدن به رشد را نیز با خود دارد )مدرسی، 1377، ج16: 475(

اِع إِذا َدعاِن فَْلیَْستَجیبُوا  در آیه دیگري داریم: » َو إِذا َسَألََك ِعبادي َعنِّي فَِإنِّي قَريٌب أُجیُب َدْعَوَة الَدّ

لي  َو لْیُْؤِمنُوا بي  لََعَلُّهْم يَْرُشُدون« )بقره/681(: استجابت به معنی اذعان کردن، پذیرفتن و پاسخ 

دادن با قول و عمل به آن است )قرشی، 1361، ج 2: 68(؛ امري همراه با انقیاد و گردن نهادن. 

این استجابت و ایمان به خدا عالوه بر اعتقاد به مبانی اصولی، همه دستورهاي اخالقی، فقهی و 

حقوقی را شامل می شود و بر همین اساس می توان گفت تقوا همان استجابت خدا و ایمان به او 

و قدرت اوست )جوادي آملی، 1378 :93(.

4-4-2-پیروي از رسول خدا )حاکمیت رهبر الهی(  

رسیدن به رشد و کمال هدیه ای الهی به پیامبران است )قرائتی، 1383، ج 11: 171(؛ چراکه 

خداوند می فرماید: »َولََقْد آتَْینَا إِبَْراِهیَم ُرْشَده« )انبیا/15(.پیامبر خدا کسی است که حامل حکمت، 
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معرفت و بصیرت است و بینه و چراغی دارد که هرگز جز به راه رشدش نمی برد؛ پس اطاعت از 

رسول و ائمه اطهار )علیهم السالم( در راستاي ایشان، که سخنشان نور و دستورشان یکپارچه رشد و 
رستگاری است براي نجات از گمراهی و پیش رفتن در مسیر رشد ضروري است. رسول اکرم )صلی اهلل 

علیه و آله و سلم( در این زمینه فرموده اند: »من يطع اهلل و رسوله فقد رشد و من يعصمها فقد غوي« )نهج 

الفصاحه،1360، 656(: هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند، قطعاً رشد یافته است و هر کس 

آن ها را نافرمانی کند، قطعاً گمراه است. در قرآن کریم نیز آمده است: » َواْعَلُموا أََنّ فِیُکْم َرُسوَل 

اِشُدوَن.« )حجرات/7(.این بدان معناست که وجود  ِ لَْو يُِطیُعُکْم فِي َکثِیٍر ِمَن اأْلَْمِر ...أُولَئَِك ُهُم الَرّ اهلَلّ

رهبر الهی در دسترس مردم، امتیاز خاصی براي جامعه و وجودش براي رشد جمعیت الزم است، 

مشروط بر اینکه مطاع باشد نه مطیع پیروان خود.   

4-4-3- خردورزی  

مسائل جهان بینی عرصه حضور علوم عقلی ناب است. معرفت عقلی در اعتبار بخشیدن به 

معرفت حسی، تبیین معرفت شهودي و رساندن سالکان به وحی و رهاورد نقلی پیامبران و اولیاي 

الهی نیز سهم وافري دارد و اگر شخصی از ادراک عقلی محروم بماند، نه از دانش حسی طرفی 

می بندد و نه با نقل دینی به امري یقین می یابد و نه از شهود جزئی که با ادراک حقایق کلی عقلی 

همراه نیست به آرامش و یقین می رسد )جوادي آملی، 1387: 100(. ازاین رو در احادیث معصومان 

)علیهم السالم( آمده است: »استرشدوا العقل ترشدوا« )مجلسی، 1403، ج 1: 96(: از خرد رشد بخواهید 

تا رشد یابید. در همین راستا، امام صادق )علیه السالم( نیز مشورت با خردمند خیرخواه را مایه رشد 

دانسته اند: »مشاورة العاقل الناحج الرشد« )حر عاملی، 1416 ق، ج 21 : 24(.

4-4-4-تهذیب نفس 

طبق فرموده حضرت علی)علیه السالم( عقل سرمایه گران بهایی است، اما درعین حال، معدنی است 

مستور و به استخراج نیاز دارد )نهج البالغه، خطبه 1(. باید اغراض، غرایز و هوس ها و اوهامی را که 

این گنجینه ها را پوشانده است به کناري زد تا سرمایه درون آشکار شود )جوادي آملی، 1387: 

122(. از همین روست که هم ایشان می فرمایند: کسی که تهذیب نفس نکند از عقل خویش 

بهره نمی برد )منتخب الغرر، 1362: 239(؛ همچنین در وصیت به محمد بن حنفیه فرمود: هر که 
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خواهش نفس را برنیاورد به رشدش خواهد رسید )حر عاملی، 1416، ج 11:199(. 

4-4-5- علم و دانش  

در قرآن کریم و نیز در روایات فراوانی علم، عامل رشد انسان ها معرفی شده است. حضرت 

علی)علیه السالم( می فرماید: علم، هدایت می کند؛ رشد می دهد و نجات می بخشد و جهل انسان را 

گمراه می کند )منتخب الغرر، 1362: 181(. حضرت موسی)علیه السالم( در بیابان ها به دنبال حضرت 

خضر )ع( می رود تا از طریق تعلم )از آن علمی که خدا به خضر)علیه السالم( داده است( به رشد برسد 

)کهف/66(. البته علمی که انسان را به عمل صالح بکشاند و مایه رشد و کمال انسان باشد، علمی 

است مشروط به ایمان )"العلم نور يقذفه اهلل فى قلب مومن"کلینى، کتاب علم(. به بیان مالصدرا انسان 

بسته به مرتبه وجودي خود ـ که متأثر از میزان نزدیکی او به ذات هستی یا واجب الوجود است ـ 

به مراتب مختلفی از علم دسترسی دارد )علم الهدي، 1386(.

4-5-تحلیل مفهوم رشد

ارتباط میان عناصر یک شبکه معنایی می تواند از نوع ارتباط اندراجی باشد. در این حالت، 

برخی مفاهیم در ذیل مفهومی دیگر قرار می گیرد و بعد یا ابعادي از آن را تشکیل می دهد) باقري، 

1387: 24 و34 .) البته یگانگی میان مفهوم باال و مفاهیم تحت آن وجود ندارد، بلکه مفهوم 

باال به گونه ای جامع تر از مفاهیم زیرین است)وجدانی وایمانی،1391، 33(. مشخص کردن رابطه 

اندراجی نسبت به هر مفهوم، ابعاد یا جنبه های مختلف آن را آشکار می کند و فهم ما را از آن 

گسترش می دهد )باقري1387 : 34(.  

با توجه به تحلیل و بررسی مفهوم رشد، می توان گفت این مفهوم از دو بعد اساسی تشکیل شده 

است: معرفت و شریعت الهی)منظور دین حق و الزامات مربوط به آن است(.مفهوم رشد به معناي 

نائل شدن به حق و حقیقت )مقام یقین( ـ به ویژه در برابر پروردگار ـ و پایداري در این راه است. 

بدین صورت که هدف آفرینش، تحصیل معرفت است )جوادي آملی، 1385: 291(؛ به همان 

نسبت، مالک تعالی انسان نیز میزان معرفت اوست: »َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت« )مجادله/11(. 

پس رشد حقیقی درگرو معرفت است؛ همان گونه که روایت »من استرشد العلم ارشده« )منتخب 

الغرر، 1362: 184( نیز این امر را نشان می دهد؛ بدین معنا که هر کس از علم، رشد بخواهد آن 



203

بررسی سرمایه فرهنگی بوردیو و رشد در تعالیم دینی 

ْشُد ِمَن الَْغى« )بقره/256( به عنوان  را به دست می آورد. از سوي دیگر، »ال اِْکراه فِى الّديِن قَْد تَبَیَن الُرّ

یک اصل، به معنای عدم اکراه و اجبار در امری که موافق و مالئم و آشنا با فطرت انسان است. 

فضایی که حب فى اهلل و بغض فى اهلل مجال حضور می یابد همان حوزه دین یعنی حوزه رشد و 

کمال انسانی، بالندگی و شکفتن )حائري شیرازي،1372 : 67( در تمام ابعاد وجودی است. اصل 

دین الهی محبوب انسان است. انسانی که در مسیر رشد است)برخالف غی( هر آنچه ذاتاً محبوبش 

باشد، بدان گرایش داشته و باهمتی چندان با پاي معرفت و شریعت، مسیر آن را می پیماید.

5-داللت های سیاستگذاری فرهنگی 

بنابر آنچه که از آن با عنوان عوامل رشد در اندیشه اسالمی یاد شد، مفاهیمی چون علم، خرد، تقوا 

و نظایر آن، که جزو سرمایه های فرهنگی انسان مومن به شمار می آیند، در فلسفه صدرایی »مشکک« 

و »مقول به تشکیک«، یعنی دارای رتبه بندی می باشند. بنابراین افراد به میزان تفاوت شان در میزان 

بهره مندی از این سرمایه ها به رشد می رسند. با توجه به این واقعیت، سیاستگذاری فرهنگی در جامعه 

اسالمی، با لحاظ کردن این تفاوت ها انجام می پذیرد. لذا »استاندارد گرایی« به معنای یکسان دیدن 

جامعه در سرمایه های فرهنگی و میزان رشد حاصله از آن، نادرست می باشد.به عبارتی تفصیلی، در 

نگاه به فرهنگ، باید در هر دو معنا و زمینه )عام و خاص( مسئله مطرح و بررسی گردد. در ظاهر 

فرهنگ عام و خاص دو امر موازی اند، اما فی الواقع اعم و اخص بوده و باید در کار پژوهشی و تحقیقی 

به موازات یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. در فرهنگ به معنای عام "بازیگران" متعدد و متکثرند؛ 

بخشی از بازیگران نهادی است. بخشی دیگر Agency و عاملیتشان، فردی و جزئی است. در فرهنگ 

به این معنا، همه افراد بازیگرند و می توان بخشی را سیاستگذاری نمود. سیاستگذاری به معنای 

مهندسی )فرهنگ( و استاندارد سازی در این بخش-همانطور که بیان شد- پاسخگو نبوده، چرا که 

مخالف با خالقیت ونوآوری های فردی است. همچنین با بزرگ شدن قدرت همراه بوده، مداخله آن را 

در امور زیاد، منجر به تبرد و طغیان عامل خواهد شد. درچنین سیستم هایی شاهد مجریان غیر خالق، 

غیر متفکر خواهیم بود. بنظر می رسد در این عرصه، باید سیاست های حداقلی تدوین نموده، آن را در 

توانایی افراد ضرب کرد تا عامل)فاعل( ساختار موجود گردد. به عبارتی؛ امکان اثرگذاری مستقیم بر 

روی Agent ها وجود ندارد.باید به دنبال ارتقا سرمایه و عاملیتشان در سطوح مختلف بود. بنابراین 
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سیاستگذار فرهنگی در معنای عام باید با تغییر گارد معمول )ضمن تدوین و تنظیم سیاست های 

حداقلی( درصدد عالقه مند نمودن افراد به مبانی و آرمان های سیاست های کالنش باشد؛ سیاستگذار 

با در دست داشتن یکسری نهاد، به دنبال تربیت کردن افراد در مراکز و حوزه های تربیتی در اختیار 

می باشد تا این افراد مجریان سیاست های مجموعه گردند.

و اما فرهنگ به معنای خاص؛ مرز متمایزی میان آن با سایر سیاست های حیات اجتماعی 

یعنی اقتصاد و سیاست وجود دارد.در این عرصه اثر گذرانش نیز خاص می باشند. رسانه، خانواده و 

آموزش و پرورش از جمله اثرگذاران مهم این عرصه اند. در رسانه، عرصه و میدان در دست دیگری 

است، ولی در بحث خانواده در مرحله بحران قرار نگرفته، ضمن اینکه ابزارهای اثرگذاریمان بر 

روی خانواده زیاد است)همچون آموزش و پرورش و ساختارهای آن(. البته آنچه مهم است کار 

مستمر )نه کار مقطعی( است که به نتیجه می رساند. در این عرصه نیز نیازمند برنامه ها فرهنگی 

هستیم. در واقع آنچه در سیاست ها بیان کردیم باید به بدنه اجتماع تزریق شده تا اثر خود را 

نمایان سازد. بنابراین از خانواده دریچه ای به سمت فرهنگ باز است و باید متناسب با اقالیم مختلف 

و به خصوص استان هایی که بحث خانواده در آنها قدرتمند است )مثل اردبیل، یزد، سیستان، 

خراسان و ...( برنامه ها و اقدامات فرهنگی طراحی و تنظیم، و اجرا نمود. به نظر می رسد اهمیت 

خانواده، به خصوص در جوامع سنتی به قدری باشد که در طراحی ساختارهای کالن نظام جامعه 

و تنظیم سیاست ها جایگاهی به خود اختصاص می دهند )همچون تشکیل فدراسیون یا سازمان 

یا وزارتخانه برای خانواده(. بنابراین می توان گفت در عرصه فرهنگ به معنای خاص، آنچه باید 

مورد توجه خاص قرار گیرد متولیان اجرای سیاست ها در جامعه هستند.

در این بین ضرورت توجه بر »میدان« رشد و تالش برای تقویت سرمایه و دارایی حائز اهمیت 

است. به بیان دیگر اگر به رشد به عنوان یک سرمایه توجه شود به کنشگرانی نیاز است که ساختار 

فکری و نظری آنان در چنین فضایی حضور داشته باشد. منطق ذهنی چنین افرادی ایجاد، تقویت 

و تثبیت رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه مبتنی بر سرمایه فرهنگی نهفته در آن 

جامعه است. تمام جوامع از رشد برخوردارند، ولی آنچه که سطح رشد فرهنگی جوامع را از یکدیگر 

متمایز می سازد وجود سرمایه های فرهنگی نهفته در آن جامعه می باشد
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جامعه ایران ذاتاً جامعه ای فرهنگی است. در واقع سرمایه فرهنگی با تبدیل شدن به منش 

افراد در دارایی، انتخاب و مصرف کاالهای فرهنگی خود را نشان می دهد .همچنین با تبدیل شدن 

فرهنگ استفاده از هر میدان به»منش« افراد می توان قواعد بازی در آن میدان را به کنشگران 

آموخت.اما کم توجهی به سرمایه فرهنگی)در معنای بومی( جامعه و دست  کم انگاشتن منش 

یافته و جایگاه مناسبی در  باعث شده است که چنین سرمایه ای کاهش  این میدان  افراد در 

سیاستگذاری کالن کشور نداشته باشد. وجود چنین نقصانی تأثیر منفی بر نظام فرهنگی کشور 

و نیز سیاستگذاری فرهنگی آن می گذارد.به نظر می رسد سیاستگذار فرهنگی نیازمند بازشناسی 

میدان در عرصه سیاستگذاری کالن کشور است؛ نبود آن باعث عدم شکل گیری سرمایه فرهنگی 

و یا فرسایش چنین سرمایه ای می شود.

 با این بیان اگر با چنین پیش فرضی موافق باشیم که اسناد فرهنگی باال دستی نظام، اسنادی 

در تراز سیاستگذاری فرهنگی مطلوب است، اما عدم شناسایی عرصه و میدان رشدفرهنگی از یک 

سو و نیز عدم به کار انداختن سرمایه فرهنگی جامعه از سوی دیگر، پیشبرد سیاست های اسناد 

مذکور را با چالش روبرو می کند. بنابراین بنظر می رسد سیاستگذاری عمومی در ایران الزم است؛ 

اوالً میدان و فضای رشد فرهنگی را به رسمیت بشناسد. ثانیا با بدنه اجتماعی فرهنگ کشور در 

تماس باشد و ثالثاً وزن مناسبی به فرهنگ نسبت به سایر نظام های حیات اجتماعی بدهد)در 

اینصورت،در بحث هویت بخشی، هم میدان و مجال بیشتری برای نقش آفرین های فرهنگی کنشگر 

ایجاد شده و هم تصویر شان در اذهان ذی نفعان بیرونی بهتر مدیریت می شود(.

همچنین اگر هدف سیاستگذاری فرهنگی تقویت میدان فرهنگی و به کار انداختن سرمایه فرهنگی 

جامعه باشد، در اینصورت فراهم آوردن چنین فضایی نیازمند ایجاد یک رابطه ارگانیک میان 

حاکمیت و جامعه است؛ جامعه تجسم ساختارهای اجتماعی است که در طول زمان شکل گرفته 

و تجلی این سرمایه در سیاستگذاری های کالن حاکمیت مشاهده می شود)فرهادی،1398( این 

مسئله بیش از هر چیز به اراده نظام سیاستگذاری کالن در انسجام و هماهنگی الزم میان نظام 

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. به عبارتی  کم توجهی به فرهنگ و عدم 

رشد متوازن نظام های مذکور بر نظام فرهنگی تأثیر منفی گذارده و سبب کم اثر شدن تالش های 
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صورت گرفته در نظام فرهنگی برای ارتقاء سرمایه فرهنگی کنشگران جامعه می شود.

با توجه به این مهم، میزان تبعیت افراد از سیاست های حاکمیت نیز متغیر خواهد بود. حاکمیت 

در تنبیه یا مجازات افرادی که از سیاست های رشدمحور او متابعت نمی کنند، باید با دید احتیاط 

بنگرد. چه بسا افرادی که از سیاست های رشدآوری حکومت اسالمی پیروی نکرده اند، سرمایه 

ُ نَفًسا إاِّل ُوسَعها )البقرة آیه 286 («  فرهنگی کمتری داشته و بنابر قاعده قرآنی » ال يَُکِلُّف اهلَلّ

مستحق مجازات نباشند. در اینجا است که مفاهیم تغافل، رفق و همراهی دینی در سیاستگذاری 

فرهنگی حکومت اسالمی رخ می نمایاند؛ چه در مرحله »تدوین« سیاست ها و چه در مرحله 

»اجرا«ی آنها. چه بسا بخشی از جامعه توان همراهی با برخی از سیاست های حکومت را نداشته 

باشد. در عین حال ممکن است بخشی از جامعه دارای سرمایه فرهنگی باالتری بوده و توان این 

همراهی را داشته باشند. در اینصورت همراهی افراد با مدارج)کلینی،ج 2،ص45،ح 3( و سرمایه و 

رشد بیشتر با مدارج پایین تر سبب می شود که در پاره ای از موارد رویکرد"تحفظی" نسبت به آنان 

صورت گیرد. لذا حکومت اسالمی الزم است همچنان که با کثیری از افراد به لحاظ سرمایه ای 

و رشدی مواجه است، سیاست های متکثری را نیز در عرصه فرهنگ اتخاذ کند تا بتواند با همه 

افراد جامعه خود ارتباط برقرار کرده و آنها را به رشد برساند. در واقع این تحلیل از یک »هست« 

به یک »باید« می رسد. آنچه که »هست« تنوع طولی افراد جامعه به لحاظ رشدی و سرمایه ی 

فرهنگی است و آنچه که در مقوله تجویز و »بایسته«های سیاستگذاری قرار می گیرد، توجه به 

این تفاوت ها و لحاظ کردن آنها در سیاستگذاری فرهنگی است.

6- جمع بندی و نتیجه گیری 

سرمایه فرهنگی که به دنبال خود رشد فرهنگی به همراه دارد دارای دو شاخصه عام معرفت 

و شریعت)دین( است که در این راستا باید انسان رشید تولید ،تربیت و تکثیر شود.کسانی که 

صاحب رأی سدید و محکم اند، ازآن جهت که در آن رأي، استقامت داشته و نسبت به آنچه می کنند، 

یقین دارند. به عبارتی تدابیرشان در بستري استوار، به غایت و کمال مطلوب می رسد.

درواقع از نگاه دینی، رشد و کمال در حوزه فکري- شناختی و معنوي انسان است که قله آن 

حق پرستی و الزامات مربوط به آن است. اگر رشد یافتگی را به عنوان هدف کلی تربیت دینی تلقی 
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کنیم، هدفی پویا و ذومراتب بوده، به وضعیتی ناظر است که باید آن را محقق کرد. رشدي که 

موردنظر قرآن است)رسیدن به واقع امر، رسیدن به حقیقت، کسب یقین و استوار بودن و استقامت 

در حق(،گرچه بااستعدادها و آمادگی فرد ارتباط دارد، قطعاً نیازمند تالش ها و مجاهدت آگاهانه و 

ارادي انسان، و استقامت در طریق حق است. این پویایی هدف به همراه ظرفیت زیاد انسان براي 

دستیابی به مراتب باالتري از رشد، او را همواره به حرکتی بی وقفه، مداوم و پیگیر، یادگیری و فرهنگ 

پذیری فرامی خواند. این همان معنایی است که از سرمایه فرهنگی اراده می شود. سرمایه فرهنگي 

قدرت شناخت، تحقق و قابلیت استفاده از منابع ]کاالهاي[ فرهنگي در هر فرد و دربرگیرنده 

تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعي شدن در افراد انباشته می شود)فکوهي، 1381(. 

درواقع سرمایه فرهنگی ظرفیت وجودي و کشش درونی به سوی رشد است.

همچنین باید توجه داشت که رشد، ایجاد انسان کوثر صفت)طه عبد الرحمن، 2016 :44 ( 

است؛ انسانی که از تمام قوا و استعدادش بهره گرفته،از این امکانات نهایت استفاده را در جهت 

کمال به کاربرده، با داشتن تصویری روشن از انسان واسعه، در جهت رشد قدم برمی دارد.از نگاه 

دینی، در این مسئله هیچ تفاوت و ترجیحی در موضوع جنسیت ملحوظ نیست. اکثر خطابات 

به طور عام صادرشده، ترجیح و تفضل ارزشی)میان زن ومرد( وجود ندارد. حساسیت آموزه های 

دینی به چگونگی ایفای نقش، متناسب بااهمیت هر نقش و میزان تأثیرگذاری آن در فرد، خانواده 

و اجتماع بوده  است. با توجه به رویکرد زنانه به وجه حساسیت دین در ایفای نقش های زنانه 

همسری و مادری ، و چنین حساسیتی در ایفای نقش های مردانه در قالب سرپرستی جامعه و 

خانواده و شرکت در جهاد، خود را نشان می دهد. چنین مؤلفه هایی، در کنار شاخص معرفت 

می تواند سنجه های سرمایه فرهنگی در بعد شریعت باشد.
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