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چکیده
هدف این مقاله بررسی ابعاد سه گانة سرمایة اجتماعی ،خشونت نمادین و عرصة تولیدات فرهنگی در عدم ارائه
خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایههای اجتماعی ،با توجه به نظریة بوردیو است .بنابراین مطالعه حاضر با
بهرهگیری از نظریة سرمایة اجتماعی بوردیو در پی آن است که بداند ارائة محصوالت و تولیدات فرهنگی و ایجاد
سرمایة فرهنگی و فرهنگسازی در میان نوجوانان بزهکار به عنوان سرمایههای اجتماعی ،به چه میزان منجر به عدم
ارائة خشونت در میان آنها می گردد و سعی بر آن است که به نهادینه کردن عادات درست فرهنگی نظیر مطالعه و
تحصیل از طریق عرصة تولیدات فرهنگی و سرمایههای فرهنگی مد نظر بوردیو پرداخته و بتوان عادات سطح پایین
قشر نابهنجار اجتماع را (جوانان بزهکار) به سطحی مطلوب رساند و خشونت نمادین حاصل از بستر نامناسب
فرهنگی و اجتماعی را که در آن رشد یافتهاند ،در آن ها تقلیل داد و به کمک تسلط از طریق کاربردهای رسمی
زبان و آموزش اعمال شده از طریق طبقه مسلطتر ،بر روی این قشر سطح آنها را در طبقهی حاصل از ساختار
اجتماعیشان باال کشید و کنترلشان کرد.
واژگان کلیدی :سرمایة اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی ،تولید فرهنگی ،خشونت نمادین ،نوجوانان ،مراکز بازپروری.
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The purpose of this paper is to examine the three dimensions of social
capital, symbolic violence and the supply of cultural products in the absence
of violence among teenagers as social capital based on Bourdieu's theory.
Therefore, the present study utilizes Bourdieu's social capital theory to seek
how much the provision of cultural products and productions and the
creation of cultural capital to juvenile offenders as social capital and their
acculturalization would lead to the lack of violence among them. It also
seeks to see if institutionalizing the right cultural habits, such as reading and
education through the provision of cultural products and cultural assets as
delineated by Bourdieu could possibly raise the low-level habits of the nonconforming community (delinquent youth) to a desirable level and reduce
the symbolic violence resulting from the inappropriate cultural and social
context in which they grew up by means of mastering the formal uses of
language and instruction applied by the dominant class, and raise and control
their levels in the social structure.
Keywords: social capital, cultural capital, cultural production, symbolic
violence, teenagers, rehabilitation centers
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مقدمه
از آنجا که جایگاه فرد در جامعه روی تصمیمها و کنشهای او در زندگی اجتماعی تأثیر
میگذارد ،بوردیو نظراتش را بر مبنای ساخت و پرداخت و ارائهی جهان اجتماعی متمرکز کرد
تا نحوه ی ساختاریابی طبقات را ،هم در ربط با طبقات دیگر و هم در درون هر طبقه ،توضیح
دهد .این ت عبیر سلسله مراتبی که او از جهان اجتماعی به دست داده قابل تعمیم به
موقعیتهای اجتماعی یا جوامع متعدد است ،چرا که او به تحلیل فرایندها و رویههایی پرداخته
که بر تحول فرد تأثیر میگذارند و به ایجاد ساختارهای اجتماعی کمک میکنند .در عین حال
بیشتر نظریات وی حول مفهوم نظریة عام «رویه» میچرخد که در باب این است که؛ ما به
عنوان افراد و اعضای جامعه در زندگی روزانه چگونه عمل میکنیم ،از کجا میدانیم که چهکار
باید بکنیم ،چگونه تصمیم میگیریم به ویژه تصمیمهایی که بهطور ناخودآگاه اتخاذ میکنیم یا
چگونه باید صحبت کنیم و چه بگوییم .همة اینها از منظر نگاه یک فرد به جهان ناشی میشود
که به گفته بوردیو ،از طریق جایگاه او در جامعه و ساختار آن جامعه شکل میگیرد .به عبارت
دیگر ،سرگذشت آدمی ،از جمله خانواده ،آموزش ،کنش و واکنشها با طبقات دیگر ،زبان و
آیینها ،همه و همه در اتخاذ تصمیمها ،پرسیدن سؤالها و جمعآوری و فیلتر کردن دادهها و
اطالعات رسیده از جهان نقشی به عهده دارند« .بوردیو» با استفاده از مفاهیمی چون عادت،
قدرت نمادین و میدانهای تولید ،چشماندازی از جهان اجتماعی فراهم میآورد که در آن افراد
گروههای دارای منافع و عالئق مشترک (اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی ،جنسیتی ،قومیتی)
جامعه و ساختار آن را خلق میکنند و آنگاه از طریق فرایندها ،رویهها و قواعد و محدودیتها،
به خلق یک ادراک مشترک بر زبان نیامده از کاربردهای قدرت ،سرمایه و آموزش یاری
میرسانند که به شکلگیری و تأثیرگذاری ساختار جهان اجتماعی مبتنی بر مفهوم «عادت»
میانجامد.
نظریه عادت
«عادت» نظریهی اصلی بوردیو است ،بدین معنی که افراد جهانبینیهای خود را از طریق
بازشناسی ناخودآگاهانهی الگوها ،قواعد و انتظارات مبتنی بر طبقهی اجتماعی ،سرگذشت
خانوادگی ،هویت جنسی ،آموزش و کنش و واکنشها با دیگران در تمام سطوح درون جامعه،
. Bourdieu,Pier
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خلق میکنند .با توجه به اینکه عادت ،فرایندی است که در هماهنگی با دیگران پیش میرود،
اعضای دیگر جهان اجتماعی در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعی ،در پیدایش و تحول عادت
نقش ایفا میکنند .یعنی به عبارتی طبقات مسلط میتوانند از طریق تثبیت امری مشروع و
معقول که ممکن است شامل فرصتهای آموزشی ،کاربرد زبان رسمی ،کارهای فرهنگی وسیعاً
قابل پذیرش ،ضرورتهای مسیرهای تحرک اجتماعی  -به سمت باال یا پایین -باشند ،به ملکه
ذهن کردن «عادت» کمک کنند .بنابراین به محض اینکه یک هدف ،کار ،یا کنش مشروع
تثبیت شد ،بسته به عادت آن طبقه اجتماعی ،یا پذیرفته میشود ،یا به درون طبقات دیگر یا
طبقات مسلط ،پس زده میشود .با توجه به همین نظریهی بوردیو ،ایجاد عادات درست فرهنگی
نظیر مطالعه و تحصیل از طریق عرصة تولیدات فرهنگی و نهادینه کردن سرمایههای فرهنگی
مدنظر بوردیو ،میتوان عادات سطح پایین قشر نابههنجار اجتماع مانند جوانان بزهکار را که
خودشان نوعی سرمایههای اجتماعی محسوب میشوند ،به سطحی مطلوب رساند و خشونت
نمادین حاصل از بستر نامناسب فرهنگی و اجتماعی رشد یافته در آنها را تقلیل داد.
فرزندان به خصوص نوجوانان از منظر سرمایه اجتماعی خانواده هدف اساسی این
مطالعهاند ،زیرا دوره نوجوانی از دوره های بسیار حساس زندگی است که موجد بیشترین
بحرانها و تعارضهای با والدین و کارگزارن تعلیم و تربیت است .در این دوره به دالیل تغییرات
زیستشناختی که با بلوغ همراه میباشد ،نوجوان صاحب دنیای ویژهای میشود .نسبت به
ارزشها ،باید و نبایدها و قدرت دچار تردیدهای جدی میشود .همین امر موجب سرکشی و
طغیان بر علیه قدرت و ارزشهای جامعه می شود (سگالن ، 11،ص.) 9
بنابراین نحوة برخورد با نوجوان در خانواده بسیار اهمیت مییابد .چرا که هر گونه عدم
شناخت دنیای نوجوان میتواند ،پیامدهای ناگواری برای آینده شخصیتی ،تحصیلی و شغلی وی
داشته باشد .بنابراین شناخت و تقویت نوجوانان به عنوان سرمایههای اجتماعی ،میتواند بر
سالمت هر اجتماعی تأثیرگذار باشد ،چرا که به تصریح بسیاری از محققان سرمایههای اجتماعی
در سالهای اخیر دچار فرسایش شدهاند (شارعپور.) 15 ،
هدف از انجام این مطالعه این است که بدانیم :آیا میتوان با ایجاد بستر فرهنگی و فرهنگ
سازی مناسب نوجوانان بزهکار را به مسیر درست برگرداند؟
در این پژوهش جهت درک بهتر روابط میان کلیدواژههای موجود در نظریات بوردیو ،ابتدا
پس از بررسی نظریه عادت به تعریف واژگان سرمایه و قدرت ،قدرت نمادین ،سرمایههای
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اجتماعی ،نمادین ،فرهنگی ،تحصیالتی و خشونت نمادین و در نهایت ربط مفهوم عادت به این
واژگان و ارتباط این مفاهیم با علوم کتابداری پرداخته میشود.
سرمایه
از دید بوردیو ،سرمایه ،هر منبعی را گویند که در عرصه خاصی اثر گذارد و به فرد امکان
دهد که سودی ویژه از راه مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد .وی ،سرمایه را به چند
مقولهی گسترده تقسیم مینماید :اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین .سرمایه ،عمال کار
انباشته شده (در شکل مادی و معنوی) است .به دست آوردن سرمایه ،زمانبر است ،اما وقتی به
دست میآید میتوان آن را در موقعیتهای جدید ،سرمایهگذاری نمود .سرمایه ،ثروتی مولد یا
منبعی است که شخص میتواند جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر ،به کار برد ( قاسمی و
نامدار جویمی.) 5 ،
قدرت و سرمایه
قدرت و سرمایه ،درست همانگونه که عادت درکی از جهان اجتماعی و نحوهی جایگیری
آدمی در درون آن را پدید می آورد ،مفهوم قدرت نیز ساز و کاری است جهت حفظ یا از دست
دادن ساختار و موقعیت طبقات در جهان اجتماعی که میتواند همانند -منزلت طبقات
اجتماعی -در دو سطح باال و پایین قرار گیرد .در واقع افراد در درون طبقات اجتماعی دارای
وزن و اهمیت متفاوتی هستند و این منزلت را به وسیله سرمایههای مختلف تحصیلی ،فرهنگی،
اقتصادی و  ...کسب کردهاندکه منجر به ایجاد قدرت در آنها میشود .به همان نسبت که این
قدرت می تواند مثبت بوده ،سیر صعودی داشته باشد و باعث پیشرفت رو به باالی شخص در
طبقات اجتماعی گردد ،می تواند ویژگی مخرب داشته و سیر نزولی و رو به پایین و تنزل را برای
فرد به همراه بیاورد .از جمله وجوه منفی اقتدار ،زورگویی و خشونت در میان نوجوانان است.
به گفته ی بوردیو ،قدرت روی مفاهیم سرمایه ،که غالباً از طریق منابع اقتصادی و فرهنگی
سرچشمه میگیرد ،بنا میشود .افراد ممکن است از طریق ابزارهای آموزشی مثالٌ مدارک
تحصیلی و مطالعه و کسب علم و ثروتاندوزی ،کسب سرمایه نمایند .به هر حال سرمایة
تحصیلی و سرمایهی نمادین (اشتهار به شایستگی و داشتن اعتبار و احترام) غالبا بخشی از
سرمایة فرهنگی هستند که منزلت اجتماعی و عادت آنها را از هم متفاوت میکنند .به عبارتی
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هر یک از اشکال سرمایه مانند تحصیلی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...موقعیت درون طبقة اجتماعی،
افراد را دارای وزن و اهمیت متفاوت میسازند و منجر به این میشوند که تقسیمبندیهای
درون تک تک طبقات قابل شناسایی شوند .به طور مثال محل سکنای شخص در سلسله مراتب
اجتماعی متکی است بر سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی وی که در نهایت وابستهاند به قدرت
فردی شخص مزبور که تا چه حد اقتدار داشته و توانسته از سرمایههای بالفعل و بالقوهاش
استفاده کرده و جایگاه خود را در طبقهی اجتماعیاش تعیین کند ،باال بکشد ،یا حتی تضعیف
کند.
قدرت نمادین
وقتی بوردیو از قدرت سخن می گوید ،منظورش مفهوم قدرت نمادین است ،یعنی قدرت
حاصل از پی بردن به اهمیت سرمایة اقتصادی و فرهنگی که منجر به ایجاد نفوذ و اقتدار برای
ساختن هنجارها و ارزشهای تثبیت شده است .قدرت نمادین ،همانند عادت ،بدون وقوف
آگاهانه تحقق مییابد و در واقع قدرت نامرئیای است که فقط با همدستی کسانی اعمال
میشود که نمیخواهند بدانند این قدرتها بر آنها اعمال میشود یا حتی خودشان آن را
اعمال میکنند (بوردیو ، 55 ،ص  .) 91اینجاست که باید بتوان از ویژگی «قدرت نمادین»
استفاده نمود و افرادی که قدرتشان در جهت خشونت و تحت تأثیر شرایط منفی محیطی و
بستر سرمایههای فرهنگی نامناسب به طور ناخودآگاه شکل گرفته را توسط افراد مقتدر دیگر و
از طریق اعمال قدرتی حاصل از سرمایهها و تولیدات و ابزارهای فرهنگی؛ کنترل کرد و خشونت
نمادین حاصل از قدرت نمادین منفی شکل گرفته در این قشر را بر طرف و تبدیل به قدرت
مثبت در راستای تقویت و بهسازی اندیشه و روح این افراد به عنوان سرمایههای اجتماعی نمود.
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ،شبکهای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی،
بین گروهی و تعامالت افراد با گروهها ،سازمانها و نهادهای اجتماعی است .مفهوم سرمایه
اجتماعی را «پیر بوردیو» در ادبیات جامعه شناسی مورد توجه قرار داد و آن را از سایر انواع
سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و نمادین متمایز ساخت و برای آن خصلتی تعاملی قائل گردید و
آن را شبکه نسبتاً با دوامی از روابط کمابیش نهادینه شدة توأم با شناخت و تعهدات از جمله
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اعتماد متقابل دانست که به عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه موجبات الزم برای تسهیل کنشهای
فردی و یا جمعیکنشگران را فراهم میسازد (بوردیو ، 569 ،ص .) 16سرمایه اجتماعی
مبتنی بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی است .بوردیو ،سرمایه اجتماعی را در شکل حمایت
خانوادگی ،منبع سرمایه فرهنگی میداند و منظورش از سرمایه اجتماعی ،منافع و منابعی است
که افراد به واسطه عضویت در شبکهها به دست می آورند.
سرمایه نمادین
«بوردیو» معتقد است که اعمال قدرت به مشروعیت ،نیاز دارد ،یعنی افراد و گروههایی که
میتوانند خود را از گروهها و افرادی که منافع مشخصی دارند ،به گروهها و افرادی که منافعی
ندارند ،تغییر دهند .این سرمایه ،روابط مبتنی بر منافع بنیادین را که با آنها مرتبط است ،با
مشروعیت دادن به آنها پنهان میکند .پس «سرمایة نمادین ،شکلی از قدرت است که نه به
عنوان قدرت ،بلکه به عنوان تقاضای مشروع برای به رسمیت شناختن ،احترام ،اطاعت و
خدمات دیگران ،مشاهده میشود .به عبارت دیگر ،سرمایة نمادین ،هر نوع از سرمایه است که
دستهای از اعضای اجتماع ،آن را درک میکنند ،به رسمیت میشناسند و برای آن ارزش قائل
میشوند .سرمایة نمادین که از حیثیت شخص ،سرچشمه میگیرد ،مجموعة ابزارهای نمادینی
چون :پرستیژ ،احترام ،قابلیتهای فردی در رفتارها (کالم وکالبد) و شکوه و فرهمندی را به فرد
عطا مینماید (قاسمی و نامدار جویمی به نقل از فکوهی، 61 ،ص .) 11سرمایهی نمادین
حاصل تصدیق مشروعیت کسی است که آن را در اختیار دارد .این سرمایه ،جز در احترام،
بازشناسی ،باور ،اعتبار و اعتماد دیگران وجود خارجی ،پیدا نمیکند و تا زمانی که باور دیگران
را به همراه نداشته باشد ،نمیتواند دوام بیاورد .اما در صورت وجود آن ،اعتماد و پذیرش از
سوی همگان ،آن شخص ،به مشروعیت دست مییابد.
سرمایة نمادین فرهنگی
آن دسته از سرمایة فرهنگی میباشد که برای مردم به عنوان نماد ،محسوب میشود و
مردم برای دارندهی آن احترام و منزلت خاصی قائل میشوند .سرمایة فرهنگی نمادین ،چیزی
است که فرد ،با داشتن آن ،در چشم مردم مورد ستایش و احترام است .ممکنست در برخی
مناطق و میان افراد خاصی ،فرهنگی خاص یا فرهنگی منفی و متضاد با فرهنگ پذیرفته شده،
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به عنوان سرمایة نمادین فرهنگی ،دارای ارزش و احترام باشد؛ ولی در کل باید گفت که سرمایة
نمادین فرهنگی ،هرگونه از سرمایة فرهنگی محسوب میشود که به عنوان نماد و سمبل و
پرستیژ استفاده میشود و دارندة آن از جانب مردم یا گروهی خاص ،مورد احترام قرار میگیرد.
به عبارتی دیگر ،این سرمایه به عنوان نماد و سمبل از طرف جامعه شناخته میشود و پذیرش
آن در جامعه با توجه به ارزشها و ضدارزشهای پذیرفته شده در هر جامعه امریست نسبی و
در کل باید گفت :وجه تمایز سرمایة نمادین با سایر سرمایهها در کلمة «نماد ،سمبل و داشتن
پرستیژ در چشم دیگران» نهفته است و این نماد با گذر زمان و مکان ،تغییر مییابد.
با توجه به تعاریف باال ،سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیای که ممکن است در
زمان گذشته ،نماد محسوب شده باشند ،در زمان حال ،سرمایهی نمادین محسوب نشوند و افراد
به داشتن آنها به عنوان پرستیژ و افتخار ،نگاه نکنند و یا در گذشته نماد نبودهاند؛ اما در زمان
حال ،نماد محسوب شوند (نامدار جویمی ، 5 ،ص .)91از اینرو باید از این قابلیت سرمایه
نمادین جهت سمبل سازی و از قدرت مسلط برای جا انداختن عادات سالم به جای نهادینه
شدن رفتارهای پرخطر در نوجوانان بهره گرفت تا بتوان آنها را به مسیر اصلی ،به هنجار و
درست ساختارهای اجتماعی برگرداند.
سرمایه فرهنگی
«بوردیو» تأثیر سرمایة فرهنگی بر مصرف ،فعالیت و سبک زندگی را با توسل به نظریة
تمایز بیان میکند ،به طوری که دارندگان سرمایهی فرهنگی زیاد ،خود را با مصرف فرهنگ و
هنر متعالی ،از بقیه متمایز میکنند .داشتن سرمایهی فرهنگی بیشتر به معنای داشتن توان
شناختی باالتر و گرایش به هنر متعالی ،ناشی از شایستگی بیشتر دارندگان این سرمایه است.
بوردیو ،معتقد است که طبقه باالی جامعه ،عالوه بر امکانات اقتصادی و به تبع آن سیاسی،
سرمایهی فرهنگی و اجتماعی را نیز در اختیار دارند .این امر مانند سرمایهی اقتصادی ،موجب
میشود که آنان در چرخة بازتولید قرار گیرند و موجب افزایش آن شوند و از طریق سرمایة
فرهنگی ،شیوة رفتار و گفتار خود و همینطور نحوة عمل اجتماعی خود را از دیگر طبقات جدا
کنند ،به طوری که این طبقه با داشتن امکانات و ملزومات فرهنگی ،از لحاظ ذهنی و عینی ،در
ساختاری قرار میگیرند که خود را از دیگر طبقات جامعه جدا میدانند .در واقع کسی که به
واسطة سرمایة فرهنگی منزلت دارد ،میتواند روایت خود را از دنیای اجتماعی بر دیگران
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تحمیل کند یا دارندگان این سرمایه میتوانند خود را از الزامات زندگی روزمره جدا کنند و
نوعی گزینش دلخواه در عرصهی فرهنگ انجام دهند .نکتهی حائز اهمیت در اندیشهی بوردیو،
راجع به انواع سرمایه ،آن است که اشکال گوناگون سرمایه ،قابل تبدیل به هم هستند .پس
میتوان گفت که جوهر نظریه بوردیو راجع به انواع سرمایه ،در این امر نهفته است که سرمایهها
قابل انباشت ،مبادله و تبدیل به سایر انواع سرمایهاند (قاسمی و نامدارجویمی .) 5 ،بنابراین
با توجه به این نظریه میتوان گفت که به کمک عرصهی تولید فرهنگی در علم کتابداری
میتوان فرهنگ سازی نمود و سرمایه فرهنگی حاصل از این فرایند را در راستای بهینهسازی
سرمایههای اجتماعی به کار بست و در واقع سرمایه فرهنگی را به سرمایه اجتماعی تبدیل نمود.
از آنجاکه سرمایة فرهنگی مستلزم دانش پایهای معینی است ،داشتن نوع غنی آن ،نه فقط
تحصیالت یا شهرت و اعتبار بلکه جامعیت و قابلیتی را طلب میکند که تنها قدرت که حاصل
سرمایهی اقتصادی و فرهنگی است ،میتواند بنیانی را فراهم آورد جهت ساختاربخشی به جامعه
و ایجاد و تشدید عادت در جامعه که در اینجا سعی برآنست که از ایجاد و تشدید عادت در
عرصة ارائة تولید فرهنگی و ایجاد سرمایة فرهنگی در فرهنگسازی قشری استفاده کنیم که
قدرت ،در آنها در جهت منفی و به صورت خشونت نهادینه شده و باید بتوان به کمک قدرت
نفوذ کالم ،عادت مطالعه و استفاده از تولیدات فرهنگی را در بین آنها رایج نمود تا بدانیم به چه
میزان با چنین فرهنگسازی می توان سیر نزولی ساختار طبقه اجتماعی این افراد را باال کشید و
تبدیل به سیر صعودی کرد.
از سویی دیگر در تحلیل بوردیو ،ساخت جهان اجتماعی محدود شامل میدانها یا
عرصههای تولید و قدرت نیز میشوند که در واقع این عرصهها ،فضاهای اجتماعیای هستند که
در آنها اعضا بر اساس عادت و سرمایه در هر یک از سطوح متفاوت قدرت ،متمایز میشوند.
کشمکش در عرصه تولید فرهنگی محدود به هنر و دیگر مصنوعات فرهنگی نمیشود بلکه
نحوه ی استفاده از زبان نیز یکی از ابزارهای مهم جهت خلق و حفظ ساختارهای اجتماعی است.
گفتار ،شاخص آشکاری برای جایگاه اجتماعی و عادت است .زبان نوعی تکنیک جسمانی است
که کل رابطة شخص با جهان ،در آن متجلی میشود (بوردیو ، 55 ،ص  .)69گفتار از همان
آغاز متأثر از کسانی است که با ما سخن میگویند که در مبحث مورد نظر ما ،ابتدا در ساختار
اجتماعی اولیه ،ی عنی خانواده شامل صحبت و برقراری ارتباط والدین با فرزندان و سپس در
مرحله دوم ،ورود به اجتماع بزرگتر برای اعضا ،شامل برقراری ارتباط کالمی اولیای مدرسه در
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عرصة تحصیلی با کودکان و نوجوانان ،میگردد .بنابراین با توجه به اینکه هر گفتمانی براساس
رابطة بین عادت و عرصه (بازار) تولید فرهنگی شکل میگیرد ،افراد مسلط با بهرهگیری از قدرت
نفوذ کالم و برقراری روابط کالمی میتوانند سعی کنند که عادت مطالعه و استفاده از تولیدات
فرهنگی را در قشر نوجوان دچار خشونت ،در راستای براندازی این خصایص منفی بهکار بندند.
چنین افراد مسلطی به دلیل برخورداری از قدرت نفوذ و تسلط کالمیشان میدانند که در
وضعیتهای رسمی و غیررسمی (خودمانی) از چه زبان و کلماتی باید استفاده کنند یا اگر
نمی دانند ،از اعتماد به نفس یا دانشی برخوردارند که برخاسته از عادت آنهاست وآنان را قادر
میسازد ،بدون اینکه جهالتی بروز دهند یا مورد قضاوت قرار گیرند یا به دلیل این ضعفها
دچار پرخاش و خشونت شوند ،کمبود دانش خود را بروز دهند و اینجاست که نظریهی خشونت
نمادین بوردیو مطرح میگردد.
خشونت نمادین
واژه ی خشونت نمادین از منظر بوردیو به نوعی برگرفته از همان قدرت ،سرمایه فرهنگی و
کالمی است و در این راستا به مواجههی نوجوانان با این واژه پرداخته خواهد شد .خشونت
نمادین به این دلیل شکلی از خشونت است که افراد یا طبقات برخوردار از بیشترین سرمایهی
فرهنگی و قدرت نمادین ،معموال بهطور ناخودآگاه ،واژهها ،نمادها و اعمال را به زور به طبقات
تحت سلطه اعمال میکنند .بنابراین باید سعی شود که خشونت حاصل از این اقتدار را در
نوجوانان ،با قدرتی برتر و بهصورت ظریف و نامحسوس به کمک استانداردهای زبان از طریق
آموزش و نهادهای رسمی چون خانواده ،مدرسه و سایر مراکز تعلیم و تربیت ویژهی نوجوانان،
توسط کسانی که در این نهادها هستند مانند والدین ،اولیای مدرسه و ...که گفتارشان حامل
حداکثر قدرت است سرکوب و تعدیل نمود.
کودکان و نوجوانان به علت رشدنیافتگی عاطفی و هیجانی بیشتر در معرض آسیبهای
ناشی از خشونت هستند و مواجهه دائمی با این رفتار از توانایی آنها در ایجاد اعتماد بهاطرافیان،
میکاهد و اعتماد به نفسشان را پایین میآورد .قدرت تطابق و سازگاری کودکان و نوجوانان
کمتر و احتمال اینکه در صورت مواجهه با خشونت ،در آینده دست به خشونت بزنند ،بیشتر
است .در ارزیابی آثار سوء شونت اجتماعی بر کودکان و نوجوانان مشاهده شده است که میزان
افسردگی ،اختالل در تمرکز و رفتارهایپرخطر در این کودکان بیشتر و امید بهآینده کمتر است
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(گاربارینو ،دوبرو و کاستنلی.) 55 ،
نتایج مطالعة اودانل  ،شواب -استون و مویید (  ) 11حاکی از آن بود که کودکان شاهد
خشونت در نوجوانی بیشتر به سمت رفتارهای بزهکارانه و مخرب در مدرسه و موادمخدر کشیده
شدهاند .در نهایت اینکه بررسیهای محققان نشان داده است که مواجهه با خشونت میتواند
عامل ایجاد مشکالت روحی و روانی متعددی باشد ،اما قدرت تطابق مناسب و توانایی ایجاد و یا
تقویت عوامل هیجانی و رفتاری مثبت از طرق مختلف که در اینجا ارائهی تولیدات فرهنگی
جهت فرهنگسازی مدنظر است ،میتواند در برخورد با عوامل منفی ،استرس این مشکالت را به
حداقل برساند .دقیقاً در همین نقطه است که میتوان پی به رابطهی نظریهی «بوردیو» با علوم
کتابداری و اطالع رسانی برد تا بتوان از آن در راستای بازپروری استعدادها و قابلیتهای
نهفتهی مثبت نوجوانان در جهت کنترل و عدم بروز خشونت در آنها بهرهگیری کرد.
ارتباط بین علوم کتابداری ،نظریه بوردیو و تأثیر بر خشونت جوانان همراه با بررسی
پیشینههای پژوهشی
نحوةی برخورد ما با اطالعات ،خواه در یک کتاب ،یک پایگاه اطالعاتی ،یا یک مصنوع
فرهنگی و نحوهی ارائهی اطالعات به جامعه از جهانبینی خود ما تأثیر میپذیرد.
آثار بوردیو چندین مفهوم مرتبط ،با تخصصهای کتابداری و اطالعرسانی دربردارند :عادت،
سرمایه ،قدرت نمادین و نحوة استفاده از زبان و عرصههای تولید فرهنگی .در مقاالت جان باد و
لین اس.کاناوی ( ) 556و کرونین و دبرا شاو (  ) 11که بر جنبههای مختلف آموزش
کتابداری و اطالع رسانی تمرکز دارند ،نقش زبان را به عنوان شکلی از قدرت نمادین در درون
این تخصص بررسی کردهاند ،زبانی که ساخت و پرداخت و ارائهی محتوای آموزشی را تحت نفوذ
خود دارد و از آنجا که کتابداری و اطالع رسانی در ذات خود یک تخصص خدماتی و آموزشی
محسوب میگردد و قدرت نمادین و سرمایة فرهنگی نیز به دلیل اهمیت و تأثیرشان در آموزش
بسیار کاربردیاند و هم رأس تا با این رشته بر عادت و نحوهی جهانبینیها تأثیرگذارند،
می توانند خدمات بهتری را برای اجتماع و ساختار اجتماعی به ارمغان آورند و در حفظ،
بازسازی و پرورش سرمایههای اجتماعی کوشا باشند .در نهایت نحوهی خدماتدهی متخصصان
کتابداری و اطالعرسانی به کمک استفاده از زبان و عرصهی تولیدات فرهنگی و قدرت نمادین و
. O’Donnell
. Muyeed
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سرمایة فرهنگی موجود در نظریات بوردیو میتواند به عنوان ابزاری برای تشدید و تقویت
ساختارهای اجتماعی موجود باشد و مخالف رویهها و نابرابریهای سرکوبگرانه عمل کند.
فرانس بوتیلیه ( ) 111در مقالهاش با نام «معنایخدمات» با بهرهگیری از نظریات بوردیو
و آثار آنتونی گیدنز ،جهت ایجاد چهارچوبی برای مطالعة نظامهای معانیای که خدمت
دهندگان در کنش و واکنشهای خود با کاربران بهکار میگیرند ،بر نقش عادت و سرمایة
فرهنگی در ارائة خدمات کتابداری و اطالع رسانی تأکید داشت که چگونه این خدمات به تشدید
و بازتولید ساختارها و نظم اجتماعی کمک میکنند تا بتوانند در هیئتی مشروع جلوهگر شوند.
از اینرو استفاده از قدرت نمادین و سرمایة فرهنگی را به عنوان ساز و کار تشدید در سلطة
طبقات و ساختارهای اجتماعی ،ارائه میکنند که از این لحاظ به واسطة نمایش سلطه طبقه
مسلط و غنی به لحاظ فرهنگی بر طبقه ضعیف و مورددار (جوانان بزهکار) و تأثیر بر ساختارهای
اجتماعی آنها ،نزدیک به پژوهش فوق میباشد.
کتابداری و اطالع رسانی به عنوان بخشی از نهادهای حکومتی ،خدماتی و آموزشی اغلب
نقش یک عامل مشروعیتبخش برای مصنوعات فرهنگی را به عهده میگیرد .کتابخانه به عنوان
جایی که آخرین مواد خواندنی و اطالعات مفید را جهت ارائه به اعضای یک جامعه در خود
دارد ،حسی از مقبولیت مواد و مصالح ارائه شده ایجاد میکند .در نتیجه به عنوان مکانی
شناخته شده است که با وقوف بر ساخت عرصههای فرهنگی وکشمکشهای قدرت ،میتواند
پتانسیل و سرمایه ی مورد نیاز برای تأثیرگذاری مواضع طبقات مسلط بر تحت سلطه را در
جهت بهینهسازی ساختار اجتماعی نمادین پدید آورد.
جان باد و آنه گولدینگ ( ) 116هردو نقش کتابخانه به عنوان تولیدکننده و توزیع کنندة
نهادی شدة سرمایة فرهنگی و قدرت نمادین را بررسی میکنند و به شناسایی روشهایی
میپردازند که کتابخانهها در فرآیند فراگیری فرهنگ از طریق آنها عمل میکنند .گولدینگ
میگوید «کتابخانهها میتوانند به عنوان پایگاههای تولید ،انتشار و تخصیص سرمایة فرهنگی
تلقی شوند» و هر دو نویسنده از طریق تلقی نقش کتابخانهها به عنوان عوامل برجسته در
عرصههای تولید فرهنگی به تحلیلی قانع کننده از کتابخانهها و نقش آنها در بازتولید آداب و
رسوم فرهنگی و نهادینه کردن آن به عنوان سرمایة نمادین جهت تبدیل سرمایة فرهنگی به
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سرمایة اجتماعی میرسند (لکی،گیون و بوشمن.) 59 ،
نتیجهگیری
در نهایت برمبنای نظریههای بوردیو و باتوجه به مفاهیم مطرح شدهی وی نظیر قدرت و
خشونت نمادین سعی بر آن است که علوم کتابداری و اطالعرسانی را از طریق مراکز اطالع
رسانی و کتابخانهها برای خدمترسانی به گروههای محروم جامعه مانند جوانان بزهکار به
خدمت گرفت و کتابداران بتوانند به عنوان متخصصان دارای قدرت اطالعاتی حاصل از عرصه
تولید فرهنگی و سرمایهی فرهنگیای که در اختیار دارند ،به عنوان یک نهاد اجتماعی و به
نیابت از جماعت اجتماعی بزرگتر که مبتنی بر جایگاه اجتماعی و سرمایهی فرهنگی است،
نقش خشونت نمادین را در تدوین برنامهها برای گروههایی که بیرون از هنجارهای اجتماعی
تلقی میشوند تحلیل کنند و بتوانند برنامههایی مبتنی بر نیازهای این قشر ،طراحی نموده و با
این ساختار اجتماعی نابه هنجار جامعه ارتباط برقرار نمایند یا حتی از طریق خشونت نمادین
حاصل از قدرت سلطهگر به صورت ظریف و نامحسوس با تحمیل معناهای رسمی و پذیرفته
شده و بها استفاده از زبان و سرمایه نمادین (نمادها و سمبلهای درستی که میتوانند از طریق
عادت نهادینه نمایند) به ورطهی پیشبرد سلطهی اجتماعی خود بکشانند تا بتوانند خشونت
منفی موجود در این قشر از جامعه را از طریق خشونت مثبت موجود در قشر قدرتمند و
سلطهگر ،سرکوب و اصالح نمایند.
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