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ــاه شـــدۀ ســـخنرانی  کوتـ ــتار متـــن بازنویســـی و  ــاره: ایـــن نوشـ اشـ
سیاســـی  اقتصـــاد  کتـــاب  نویســـندۀ  رنانـــی،  محســـن  دکتـــر 
ـــه  ک ـــت،  ـــا اس ـــور تمدن ه ـــر عب ـــدی ب ـــران: درآم ـــی ای ـــۀ اتم مناقش
»ســـرمایه های  عنـــوان  بـــا  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت   25 در 
و  اقتصـــادی  اجتماعـــی،  ســـرمایه های  گرانیـــگاه  نمادیـــن، 
دانـــش  »مرزهـــای  ســـالیانۀ  همایـــش  نخســـتین  در  انســـانی« 

توسعه« در تهران ایراد شده است.

دکتر محسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

سرمایه های نمادین                                 
گرانیــگاه توســعه                       

 سرمایه های نمادین 
قبل از انقالب تخریب 
می شدند، بعد از انقالب 
تخریب می  شدند،  حاال 
هم تخریب می شوند.
 به سابقۀ تاریخی هم 
که برمی گردیم می بینیم 
در زمان قاجار هم تخریب 
می شدند.

امروز می خواهم بحث تازه ای را در فضای روشنفکری 
که اهمیتش از بحث سرمایۀ  و دانشگاهی ایران دراندازم 
کرده ام،  کنون بر آن تمرکز  که از ده سال پیش تا اجتماعی 

نمادین  سرمایه های  بحث  تازه  موضوع  این  است.  بیشتر 
که در آینده بر این بحث بیشتر  کرد  است. تالش خواهم 
گسترش  را  بحث  این  آرام  آرام  بتوانم  تا  شوم،  متمرکز 
بدهم و به فضای عمومی بکشانم و توجه همگان را به 
کنم. مسألۀ تشکیل سرمایۀ نمادین در ایران  آن جلب 
گرانیگاه  نمادین،  سرمایۀ   است.  تاریخی  معضل  یک 
سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و انسانی است و از یک 
منظر از هر سه آنها و برای فرایند توسعه، حتی از سرمایۀ 

اجتماعی نیز مهمتر است.
به طـــور  نمادیـــن  ســـرمایه های  تخریـــب  ایـــران  در 
تاریخـــی وجـــود داشـــته اســـت. ســـرمایه های اجتماعـــی 
به طـــور مقطعـــی تخریـــب شـــده اســـت: در یـــک دوره ای 
ــاًل در 7-8  ــده، مثـ ــن آمـ ــه، در یـــک دوره ای پاییـ ــاال رفتـ بـ
ســـال اخیـــر به طـــور جـــدی تخریـــب شـــده اســـت، البتـــه در 
ــۀ  ــال های اولیـ ــا سـ ــگ یـ ــل دورۀ جنـ ــی مثـ ــک دوره هایـ یـ

متأســـفانه  امـــا  اســـت.  بـــوده  بـــاال  انقـــالب،  از  بعـــد 
ســـرمایه های نمادیـــن در همـــان دوره هـــا هـــم تخریـــب 
می شـــده اســـت. یعنـــی ســـرمایه های نمادیـــن قبـــل از 
تخریـــب  انقـــالب  از  بعـــد  می شـــدند،  تخریـــب  انقـــالب 
می  شـــدند،  حـــاال هـــم تخریـــب می شـــوند. بـــه ســـابقۀ 
کـــه برمی گردیـــم می بینیـــم در زمـــان قاجـــار  تاریخـــی هـــم 
تخریـــب  هـــم  آن  از  قبـــل  می شـــدند،  تخریـــب  هـــم 
ــۀ  ــه یـــک رویـ ــرمایه بـ ــواًل تخریـــب ایـــن سـ ــدند. اصـ می شـ
عمومـــی در میـــان ملـــت ایـــران تبدیـــل شـــده اســـت. یعنـــی 
کـــه لـــذت می برنـــد و دوســـت  گویـــی  مـــردم ایـــن جامعـــه  

کنند. که سرمایه های نمادین شان را تخریب  دارند 
      بنابرایـــن، ایـــن بحـــث را امـــروز آغـــاز می کنیـــم و از 
ــه  ــج آن را بـ ــم به تدریـ ــا بتوانیـ ــم تـ ــک می جوییـ کمـ ــدا  خـ
دربـــارۀ  جـــدی  به طـــور  و  بکشـــانیم  عمومـــی  فضـــای 
تخریـــب ســـرمایه های نمادیـــن به عنـــوان یـــک رویـــۀ تاریخـــی 
و عـــادت رفتـــاری ایرانیـــان مطالـــب مبســـوطی تولیـــد 
کـــه متأســـفانه بـــا  کار از آنجاســـت  کنیـــم. ضـــرورت ایـــن 
مخـــرب  عـــادت  ایـــن  مـــدرن  اطالعاتـــی  فناوری هـــای 

جامعۀ ایرانی دارد تقویت هم می شود.
کـــه       ســـرمایۀ نمادیـــن ترجمـــۀ symbolic capital اســـت 
نخســـتین بار پیـــر بوردیـــو در دهـــۀ 90 میـــالدی آن را مطـــرح 
کـــرده اســـت. البتـــه بوردیـــو نگاهـــی جامعه شناســـانه و 
بیشـــتر از بعـــد منفـــی بـــه ایـــن ســـرمایه دارد. مـــا در اینجـــا 
نگاهمـــان بـــه ایـــن ســـرمایه از بعـــد مثبـــت و اقتصـــادی 
کـــه  اســـت. حتـــی در مطالعـــات خارجـــی هـــم ندیـــده ام 
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ـــد. ـــی بکنن ـــدی بررس ـــادی ج ـــد اقتص ـــرمایه را از بع ـــن س ای
سرمایه  که  کنیم  شروع  سؤال  این  با  بدهید  اجازه 
چیست؟ »سرمایه«، در درجۀ اول هر »منبع ارزش«ی 
است که موجب خلق ارزش جدید شود، هر منبع ارزشی 
که نه تنها خودش ارزش است، بلکه به خلق ارزش هم 
گر ماشین است نه تنها خودش  ا منجر می شود، یعنی 
کاال هم تولید می کند و یک ارزش  ارزشمند است، بلکه 
کاالیی  یعنی  است.  بادوام  دوم،  می آفریند.  جدید 
ک آن هم خیلی  مصرفی نیست و ماندگار است، استهال
کاالهای مصرفی، سرمایه قابل  کم است. در مقایسه با 
کرد،  انباشت  نمی شود  را  کاالها  همۀ  است.  انباشت 
کرد، یعنی نمی شود  انباشت  را نمی شود  مثاًل خدمات 
کنیم،  گفت یک مقداری خدمات پزشکی ما فعاًل تولید 
کنیم تا هر  مقداری هم خدمات درمانی تولید و انباشت 
همان  پزشکی  خدمات  کنیم.  مصرف  خواستیم  وقت 
انباشت  قابل  بشود،  تولید  باید  است  نیاز  که  وقتی 
وقتی  اینکه سرمایه خودافزاست،  گی سوم  ویژ نیست. 
هم  یعنی  می کند،  تکثیر  را  خودش  شد  جمع  جایی 
خودش را تکثیر می کند و هم پی درپی زیادتر می شود. 
که می توانیم برای سرمایه  گی هایی است  اینها انواع ویژ

کنیم. ح  مطر
اما  در  میان همۀ سرمایه ها، سرمایۀ نمادین، سرمایه ای 
ارزش  با  چیزهای  یعنی  می کند،  تولید  سرمایه  که  است 
ارزش  با  چیزهای  سرمایه ها  سایر  نمی کند.  تولید  عادی 
هندوانه  اقتصادی،  سرمایۀ  مثاًل  می کنند،  تولید  عادی 

تولید می کند،  کاغذ تولید می کند، بطری آب تولید می کند، 
اما سرمایۀ  نمادین انواع دیگر سرمایه ها را تولید می کند.

یک  در  آغاز  همین  در  را  سخنم  پیام  تمام  بگذارید     
جمله بگویم: توسعه یعنی توانایی یک ملت در تولید، 
که نتواند  تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادین. ملتی 
اصواًل  کند،  حفاظت  و  تکثیر  تولید،  نمادین  سرمایۀ 
کلی بحث من است تا  توانایی توسعه ندارد. این پیام 
به تدریج آن را باز می کنم، با تعریفی از سرمایۀ نمادین 
آغاز می کنیم. سرمایۀ نمادین یکی از انواع سرمایه های 
شهرت  مرز  به  که  است  اجتماعی  و  انسانی  اقتصادی، 
یا  می گیرد،  جا  مردم  عامۀ  حافظۀ  در  یعنی  می رسد. 
که  به گونه ای  می شود؛  وارد  عمومی  گاهی  آ عرصۀ  به 
یا یک ملت اسم  گروه، یک جامعه،  وقتی اعضای یک 
آن را می شنوند احساس افتخار و احترام آنها برانگیخته 
که یا اقتصادی  می شود. پس اصل آن یک سرمایه است 
که  شهرتی  لحاظ  به  اما  انسانی،  یا  اجتماعی  یا  است 
را  اسمش  وقتی  که  می رسد  مرزی  به  می کند  کسب 
می آوریم احساس افتخار و احترام به ما دست می دهد.

    مثاًل تخت جمشید یک سرمایۀ فرهنگی است، وقتی 
و  می کنید  افتخار  احساس  می شنوید  را  اسمش  که 
حتی  می شود.  برانگیخته  شما  در  احترام  احساس 
نیست،  آنها  مال  تخت جمشید  که  هم  خارجی هایی 
وقتی اسم تخت جمشید را می شنوند، همین احساس 
یک  تخت جمشید  پس  می دهد.  دست  بهشان 
که امروز برای ما به یک سرمایۀ  سرمایۀ فرهنگی است 

تخت جمشید یک 
سرمایۀ فرهنگی است، 

که اسمش را  وقتی 
می شنوید احساس 

افتخار می کنید و احساس 
احترام در شما برانگیخته 

می شود. تخت جمشید 
امروز برای ما به یک 

سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است. مولوی یک 

سرمایۀ فرهنگی در تاریخ 
که حاال به  ایران است 

یک سرمایۀ نمادین 
تبدیل شده است. استاد 

فرشچیان ابتدا سرمایۀ 
کشور  انسانی برای این 

بوده است، اما از یک 
وقتی به بعد به یک 

سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است.
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که  ترتیب وقتی  نمادین تبدیل شده است. به همین 
شما  به  افتخار  و  احترام  احساس  می آید،  مولوی  اسم 
در  است  فرهنگی  سرمایۀ  یک  مولوی  می دهد.  دست 
تبدیل  نمادین  سرمایۀ  یک  به  حاال  که  ایران  تاریخ 
می آید،  فرشچیان  استاد  که  وقتی  شما  یا  است.  شده 
فرشچیان  استاد  می کنید.  افتخار  و  احترام  احساس 
از  اما  کشور،  این  برای  انسانی بوده است  ابتدا سرمایۀ 
یک وقتی به بعد به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شده 
شجریان  استاد  اسم  وقتی  ترتیب  همین  به  است. 
می آید، احساس احترام و افتخار به ما دست می دهد. 
مرز  به  حاال  که  است  انسانی  سرمایۀ  یک  ایشان  پس 
اشتهار رسیده و تبدیل به سرمایۀ نمادین شده است.

کنون  تا اقتصادی،   سرمایۀ  یک  از  مثالی  به عنوان     

استاد فرشچیان
ابتدا سرمایۀ انسانی بوده 
کشور،  است برای این 
اما از یک وقتی به بعد 
به یک سرمایۀ نمادین 
تبدیل شده است.
به همین ترتیب مراسم 
نوروز یا سیزده به در 
)عظیم ترین اجتماع 
مردم در طبیعت( یک 
سرمایۀ فرهنگی و 
اجتماعی است، ولی 
االن برای ما یک سرمایۀ 
نمادین شده است.

کرده ایم،  ج  صدها میلیارد تومان در مصالی تهران خر
معماری  و  هنرها  با  را  مجموعه  این  خوب  بتوانیم  گر  ا
کنیم، ممکن است این سرمایۀ اقتصادی  ایرانی تزیین 
که برای ما سرمایۀ نمادین بشود.  روزی به حدی برسد 
به همین ترتیب مراسم نــــوروز یا سیزده به در )عظیم ترین 
و  فرهنگی  سرمایۀ  یک  طبیعت(  در  مردم  اجتماع 
اجتماعی است، ولی االن برای ما یک سرمایۀ نمادین 
فرهنگی،  سرمایه های  از  یکی  هرگاه  پس  است.  شده 
یا یک جامعه  گروه  انسانی  یک  اجتماعی، اقتصادی و 
آن  که  جمعی  در  که  به گونه ای  می رسد  شهرت  مرز  به 
برانگیزاند،  احترام  و  افتخار  احساس  دارند،  را  سرمایه 
آن سرمایه به سرمایۀ نمادین تبدیل شده است. پس 
به  مربوط  و  ملی  سطح  مختص  فقط  نمادین  سرمایۀ 
که بتواند  گروه یا مجموعۀ انسانی  یک ملت نیست. هر 
یکی از انواع سرمایه اش را به مرز افتخار و احترام برساند، 
اساس، یک  این  بر  کرده است.  تولید  نمادین  سرمایۀ 
خانواده،  یک خاندان یا قبیله، یک محله،  یک روستا،  
گروه اجتماعی مثل اقلیت های مذهبی  یک شهر، یک 
یک  یا  بنگاه  یک  مثل  اقتصادی  گروه  یک  قومی،  یا 
صنف و نظایر اینها می توانند سرمایۀ نمادین مربوط به 

کنند. خودشان را داشته باشند یا تولید 
سرمایه،  یک  وقتی  است:  این  پرسش  کنون  ا   
کارکرد  »نمادین«  شد، چه می شود؟ اولین و مهمترین 
که ارزش خودش و ارزش آنچه  سرمایۀ نمادین آن است 
گاهی صدها برابر  منتسب به خودش است را چند برابر و 
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که ما بتوانیم آنها  نمادین شدن دارند یا نه. مهم این است 
یک  به  را  جکسون  مایکل  آمریکا  در  مثاًل  کنیم.  نمادین  را 
دنیا  تمام  از  او  وسیلۀ  به  و  می کنند  تبدیل  نمادین  سرمایۀ 
بنابراین  می کند.  ایجاد  اقتصادی  رونق  می کنند،  جمع  دالر 
هنرپیشۀ  یا  خواننده  یک  می توانید  شما  نمی کند،  فرقی 

کنید. کوچه بازاری را هم به یک سرمایۀ نمادین تبدیل 
      حاال بگذارید مثال دیگری بزنم. دیوید بکهام درآمدش 
و  توانایی حرفه ای  اما بکهام  برابر علی دایی ماست،  هزاران 
فنی اش هزار برابر علی دایی نیست، شاید به سختی دو برابر 
که بکهام برای  باشد. اما فرق بکهام با علی دایی این است 
انگلیسی ها به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شده، اما علی دایی 
کنیم. حال بکهام  را ما نتوانستیم به سرمایۀ نمادین تبدیل 
از  خیلی  )مثاًل  می کند  جذب  پول  انگلیسی ها  برای  فقط  نه 

سرمایه های نمادین
در بحران ها مانع 

فروپاشی می شوند و 
انسجام اجتماعی را 

حفظ می کنند،
در شرایط عادی و طبیعی 

نیز سرمایه های دیگر را 
جذب می کند. 

و حتی هزاران برابر می کند. مثاًل دو نقاش می نشینند، 
یکی  اما  است.  هم  عین  دقیقًا  که  می کشند  تابلو  دو 
نقاشی غیرمشهور است و دیگری نقاشی معروف است. 
قیمت گذاری  دالر  هزار  را  غیرمشهور  نقاش  تابلوی 
می کنند و تابلوی نقاش مشهور را 500 هزار دالر. در این 
خود  ارزش  دوم،   تابلوی  ارزش  دالر  هزار   499 صورت 
تابلو نیست، بلکه ارزش نمادین آن است؛ یعنی ارزش 
سرمایۀ نمادین بودن نقاش آن است. ممکن است یک 
بلیت  اما قیمت  کنند،  اجرا  نفر عین هم  را دو  کنسرت 
تبدیل  نمادین  سرمایۀ  به  که  خواننده ای  کنسرت 
قیمت  برابر  استاد شجریان( چندین  )مثل  شده است 
اما  توانمند،  کنسرت است، وقتی یک خواننده  همان 
غیرنمادین اجرا می کند. پس وقتی یکی از سرمایه های 
آنچه  تمام  ارزش  شد  تبدیل  نمادین  سرمایۀ  به  ما 

منسوب به او است افزایش می یابد. 
کنون  ا شریعتی  دکتر  مرحوم  مسکوویچ  خودروی       
یک سرمایۀ نمادین است. مدت زیادی از سالهای اول 
دانشکدۀ  در  را  خودرو  این  پیش  سال  چند  تا  انقالب 
به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
کنون یک سرمایۀ  گذاشته بودند. این خودرو ا نمایش 
خودروی  یک  به عنوان  است  ممکن  است،  نمادین 
گر االن  اسقاطی قیمتش 2 میلیون تومان باشد، ولی ا
کسی حاضر  آن خودرو را به حراج بگذارند، ممکن است 
مبلغ  آن  بخرد.  تومان  میلیون  صد  چند  را  آن  باشد 

اضافی ارزش سرمایۀ نمادین بودن این خودرو است.
        خب سرمایۀ نمادین چکار می کند. سرمایۀ نمادین 
هر جا به وجود آمد بقیۀ سرمایه ها را مثل آهنربا جذب 
گر سرمایۀ اقتصادی در یک جایی جمع بشود  می کند. ا
الزامًا سرمایه های دیگر مثاًل سرمایه های انسانی دورش 
یک  یا  کسی  یک  است  ممکن  یعنی  نمی شود.  جمع 
دولتی با هزینه های سنگین پیشرفته ترین فناوری را در 
کشور بیاورد، ولی نتواند  حوزۀ مثاًل ذوب آهن بخرد و به 
مهندسان ایرانی باتجربه و متخصص را برای راه اندازی 
ج به ایران بیاورد. ولی سرمایه های  کارخانه، از خار این 
نمادین هرجا به وجود بیایند، انواع سرمایه های دیگر را 

به خودشان جذب می کنند.
که سرمایه های  کنیم، اصاًل هم مهم نیست         دقت 
نمادین فی ذاته ارزشمند هستند یا نه. مهم این است 
تولید  نمادین  سرمایۀ  داریم  هرچه  از  بتوانیم  ما  که 
که واقعًا سرمایه اند و واقعًا ارزش  کنیم. مهم این نیست 
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و  شده اند  جمع  دبی  در  دنیا  پولدارهای  بچه  چون 
چون  دانشگاهها  این  کم کم  بعد  دارند.  الزم  دانشگاه 
خوب حقوق می دهند، استادان برجسته را از دور دنیا 
به خودشان جلب می کنند و زنجیره ای از جریان یافتن 

انواع سرمایه به سوی دبی شکل می گیرد. 
      پس دبی می آید و یک محیط بازی با سرمایۀ اجتماعی 
و اعتماد و قانونمندِی باال ایجاد می کند، تعدادی سرمایۀ 
نمادین به این محیط جلب می کند و بعد شروع می شود: 
کمک  انواع سرمایه ها را از دور دنیا می کشد به دبی و به 
آنها سرمایۀ نمادین تولید می کند. اصاًل خود جزیرۀ نخل 
ساختن، یعنی تولید سرمایۀ نمادین. یک چیزی می سازد 
که هیچ جا نیست و دومین سازۀ بشری محسوب می شود 
سرمایۀ  یک  به  به سرعت  پس  پیداست.  ماه  کرۀ  از  که 
نمادین تبدیل می شود. هتل یا برج العربیه را هم با همین 
که به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شود و  ایده برپا می کند 

همۀ گردشگران را به خود جلب کند.
گر بروید سنگاپور یک جایی باالی یک تپه، یک        شما ا
بین  که 150 سال پیش در جنگی  پلیس هست  پاسگاه 
گلوله توپ به دیوار این  کشور غربی یک  سنگاپور و یک 
است.  شده  سوراخ  دیوار  و  است  کرده  برخورد  پاسگاه 
کرده و پله  سنگاپوری ها آمده اند و این پاسگاه را بازسازی 
که بروید فالن  گردشگران می گویند  کرده اند و به  درست 
قلعه را ببینید که نمادی از فالن جنگ است و این گونه یک 

سرمایۀ نمادین کوچک درست کرده اند.
با  ما  برخورد  از  نمونه  به یک  اجازه بدهید             حاال 
سرمایه های نمادینمان اشاره کنم. در وسط شهر کرمانشاه 
کیلومتری طاق بستان یک زمین چند  در فاصلۀ دو سه 
صدهکتاری ساخت و ساز  نشده وجود دارد که مرتع مانند 

دیوید بکهام 
درآمدش چندین برابر 
علی دایی ماست، اما 
بکهام توانایی حرفه ای و 
فنی اش هزار برابر علی 
دایی نیست، شاید به 
سختی دو برابر باشد. اما 
فرق بکهام با علی دایی 
که بکهام برای  این است 
انگلیسی ها به یک 
سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده، اما علی دایی را ما 
نتوانستیم به سرمایۀ 
کنیم. نمادین تبدیل 

که به انگلستان می روند، می خواهند بکهام  گردشگران 
انسان دوستانه  اجتماعی  حرکت های  یا  ببینند  هم  را 
پول  دنیا  دور  از  انداخته،  راه  بکهام  که  خیریه هایی  و 
کشوری مثل دبی هم  جذب انگلستان می کند(، بلکه 
نفع  به  انگلیسی  بکهام  نمادین  سرمایۀ  از  می تواند 
که  را  کند. دبی می آید و جزایر نخل  خودش استفاده 
که خود ساختن جزایر نخل هم  می سازد )حاال بماند 
در  است(  نمادین  سرمایۀ  تولید  برای  بزرگ  پروژۀ  یک 
بعد  می دهد،  هدیه  ویال  یک  بکهام  به  یال  ها،  از  یکی 
ما  نخل  جزیرۀ  در  بکهام  که  می کند  اعالم  تبلیغات  با 
مدت  ظرف  که  می شود  باعث  این  خریده.  ویال  یک 
کند.  ترقی  نخل  جزیرۀ  در  ویال  و  زمین  قیمت  کوتاهی 
که  نمادین  سرمایۀ  یک  دبی  سادگی  همین  به  یعنی 
کمک  به  و  می کند  جذب  را  است  دیگر  کشوری  مال 
سرمایۀ  به  را  نخل(  )جزیرۀ  اقتصادی اش  سرمایۀ  آن 
فوتبالیست های  بعد  به  آن  از  تبدیل می کند.  نمادین 
می خرند،   ویال  نخل  جزیرۀ  در  و  می روند  هم  دیگر 
پس  می خرند.  ویال  می آیند  دنیا  دور  از  هنرپیشه ها 
سرمایه های اقتصادی از دور دنیا به سمت جزیرۀ نخل 
می آیند،  انسانی  سرمایه های  هم  آن  از  بعد  می رود. 
کم کم دانشگاههای معتبر در دبی شعبه می زنند  یعنی 



تابستان 1392 15
  29شماره

 

ایرانی هاست که همین که کسی مقداری ثروت پیدا کرد، 
شروع می کنیم برای او حرف درآوریم، یا شایعه بسازیم، یا 
مسأله درست  کنیم. این روحیه، مخرب سرمایۀ نمادین 
تا  کردیم  سرمایه گذاری  و  دادیم  هزینه  ما  چقدر  است. 
تبدیل  سیاسی  یا  انسانی  سرمایۀ  به  را  شهروندانمان 
کنیم. بعد چقدر خرج کرده ایم تا سرمایه های انسانی مان 
به سرمایۀ نمادین تبدیل شوند. بعد می آییم و به راحتی 
خاتمی،  تا  دادیم  هزینه  چقدر  می کنیم.  تخریبشان 
خاتمی شد. بعد سر یک مسائل کوچکی، دولت بعدی یا 
مردم او را تخریب می کنند. اصواًل این روحیۀ ملت ایران 
که زود زود شاه می کشد، یک روحیۀ مخرب است. در وسط 
سرسرای پارلمان انگلستان یک میز بزرگی هست که روی آن 
که ما را هدایت  کاغذ زیر شیشه است. راهنمایی  یک ورق 
گفتیم  گفت این سند افتخار ما انگلیسی هاست.  می کرد، 
ما در طول 800 سال فقط یک شاه،  گفت  چی هست؟ 
کشتیم و ادامه داد: اما ما این یک شاه  یعنی چارلز اول را 
کردیم و محکوم به  کمه اش  را هم بردیم در پارلمان محا
که به امضای  اعدام شد. این برگه حکم اعدام او است 
مفهوم  است  این  است.  رسیده  مجلس  نمایندگان 
حفاظت از سرمایه های نمادین. اما ما ایرانی ها به طور 
کشتیم، یا به سقوطش  متوسط هر 30 سال یک شاه را 

است و یک سری دیوار قدیمی در برخی قسمت ها دارد. 
که اینجا شکارگاه خسرو پرویز بوده است.  معروف است 
طبق قانون اینجا تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی 
خسروپرویز  شکارگاه  اینجا  که  نیست  مهم  اصاًل  است. 
سرمایۀ  یک  کرمانشاه  که  است  این  مهم  نه،  یا  بوده 
را  آن  می تواند  که  دارد  را  زمین  همان  یعنی  اقتصادی 
جایی  یک  یعنی  کند.  تبدیل  نمادین  سرمایۀ  یک  به 
گردشگری  هر  که  خسروپرویز  شکارگاه  اسم  به  هست 
کرمانشاه می رود می توانند ببرند و آنجا را به او نشان  به 
آنجا  هم  آهو  و  شیر  تندیس  تعدادی  می توان  بدهند. 
درست  آن  برای  هم  بصری  جاذبه های  و  کرد  مستقر 
بالقوه یک سرمایۀ  که به طور  اینجا  با  کرد. حاال ببینید 
اخیر  سالهای  در  کرده ایم.  چه  ما  است،  بوده  نمادین 
مدرسۀ  به عنوان  ساختمان  یک  شکارگاه  این  وسط 
عقب ماندگی  شاخص  اقدام  همین  ساخته اند.  علمیه 
پرسیدم  استان  نخبگان  از  یکی  از  است.  استان  این 
بیاید و به هر  که  یعنی توی این استان یک آدم نبوده 
منطقۀ  این  در  ساز  و  ساخت  از  مانع  ممکن،  وسیلۀ 
می رفتند  افراد  باید  بود  الزم  گر  ا شود؟  فرهنگی  میراث 
آنجا  که  می شدند  مانع  و  می خوابیدند  زمین  روی 
نه  کسی  چون  نکردند؟  چنین  چرا  بسازند.  ساختمان 
مفهوم سرمایۀ نمادین را می دانسته و نه اهمیت آن را. 

کار آفرین      راستی امروز ما ایرانی ها یک سرمایه دار، یک 
نمادین مان  سرمایۀ  که  داریم  ایرانی  کارخانه دار  یک  یا 
او  به  که  داریم  را  بزرگ  سرمایه دار  کدام  ما  باشد؟ 
که  از مردمی  و  برویم در خیابان  گر االن  ا کنیم؟  افتخار 
را  ملی  سرمایه دار  یک  اسم  بخواهیم  می کنند،  عبور 
کسی را مثال می زنند؟ این روحیۀ ما  بگویند، آنان چه 

راستی امروز ما ایرانی ها 
یک سرمایه دار،
یک کار آفرین یا

یک کارخانه دار ایرانی 
داریم که سرمایۀ 

نمادین مان باشد؟
ما کدام سرمایه دار بزرگ 

که به او افتخار  را داریم 
کنیم؟ 
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نهادها  بزنند.  تازه  نهادسازی  به  دست  حتی  یا  بدهند 
کنند. باید  که خودشان نمی توانند خودشان را متحول 
کار باشد، تا نهادی متحول  یک سرمایۀ نمادین محور 
که نهادها را هم  شود. این سرمایه  های نمادین هستند 
متحول می کنند. پس حتی برای تحول نهادی هم ما نیاز 

به سرمایۀ نمادین داریم.

انسانی  سرمایه های  از  یکی  عظیمی  دکتر  مثال  برای   
رفتنش  با  ولی  رسید،  نمادین  سرمایۀ  مرز  به  که  بود 
با  حاال  و  کنند  فراموشش  بعد  نسل های  بود  ممکن 
توسعه«،  دانش  »مرزهای  همایش  سالیانۀ  برگزاری 
سرمایۀ نمادین دکتر عظیمی همچنان می ماند و تقویت 
عظیمی  دکتر  نمادین  سرمایۀ  صورت  این  در  می شود. 
وگرنه  می شود،  منتقل  نیز  آینده  نسل های  به  آرام  آرام 
حسین عظیمی به عنوان یک سرمایۀ نمادین به همین 

نسل خالصه می شد و تمام می شد.
که توسعه می خواهد،  کنون سخن این است: ملتی         ا
بدون تولید و حفاظت از سرمایه های نمادین نمی تواند به 
توسعه دست یابد. اینکه دولت ترکیه مولوی را از ما می دزدد 
کشورشان  برای  نمادین  سرمایۀ  یک  به  تبدیل  را  آن  و 
بردند  را  فردوسی  هم  تاجیک ها  است.  هنر  یک  می کند 
که با بزرگداشت جهانی فردوسی او را  و چند سالی است 
کرده اند.  کشورشان تبدیل  به یک سرمایۀ نمادین برای 
بنابراین ما نیز باید یک بازگشت جدی بکنیم. باید فرهنگ 
نمادین مان  سرمایه های  تا  کنیم  دور  خود  از  را  تخریب 
انباشته شوند. پس یک بار دیگر ایدۀ آغازین سخن را تکرار 
انباشت و  از توانایی تولید،  می کنم: توسعه عبارت است 
حفاظت از سرمایه های نمادین. ملتی که چنین نکند هرگز 

نمی تواند به توسعۀ حقیقی دست یابد.

ملتی که توسعه 
می خواهد، بدون تولید
و حفاظت از سرمایه های 
نمادین نمی تواند به 
توسعه دست یابد.
اینکه دولت ترکیه مولوی 
را از ما می دزدد و آن را 
تبدیل به یک سرمایۀ 
نمادین برای کشورشان 
می کند یک هنر است. 
تاجیک ها هم فردوسی را 
بردند و چند سالی است 
که با بزرگداشت جهانی 
فردوسی او را به یک 
سرمایۀ نمادین برای 
کشورشان تبدیل 
کرده اند. 

کردن هم خیلی  کردیم. ما باید بدانیم شاه تولید  کمک 
هزینه می برد، چه رسد به شاه کشی.

کســـانی را داریـــم         امـــروز مـــا در میـــان هنرمنـــدان چـــه 
کـــه ســـرمایۀ نمادیـــن باشـــند؟ هســـتند امـــا اندک انـــد. 
کســـی را داریـــم؟ در میـــان  بیـــن ســـرمایه گذاران مان چـــه 

چـــه؟  سیاســـت مداران مان 
کارکـــرد ســـرمایه های نمادیـــن چیســـت.         امـــا ببینیـــم 
در  و  بی ثباتـــی  شـــرایط  در  نمادیـــن  ســـرمایه های 
بحران هـــا انســـجام اجتماعـــی را حفـــظ می کننـــد. یعنـــی 
مـــردم  ملجـــأ  و  مرجـــع  بحران هـــا  در  و  بی ثباتی هـــا  در 
می شـــوند و مرکزیـــت می یابنـــد و جامعـــه دورشـــان حلقـــه 
ایـــن  گـــر  ا را حفـــظ می کنـــد.  انســـجام خـــود  و  می زنـــد 
ــرمایۀ  ــون سـ ــت چـ ــی اسـ ــال فروپاشـ ــوریه در حـ ــا سـ روزهـ
گیـــر نـــدارد. در واقـــع نظـــام و جامعـــۀ  نمادیـــن ملـــی و فرا
کـــه  ســـوریه اشـــخاص خیلـــی بـــزرگ تولیـــد نکـــرده اســـت، 

ــد. کننـ ــه را حفـــظ  ــجام ایـــن جامعـ ــد انسـ ــاال بتواننـ حـ
سرمایۀ  که  کرده ایم  عادت  ما  سیاست،  حوزۀ  در     
کنیم و بعد به سرعت تخریب  کنیم. یعنی  نمادین تولید 
سرمایۀ  که  است  این  ایران  ملت  گی های  ویژ از  یکی 
صبوری  اصاًل  می کند.  تخریب  و  می کند  تولید  نمادین 
است  نمادین  سرمایۀ  که  فرد  فالن  حاال  که  نداریم 
کرد، صبر بکنیم و به او باز فرصت بدهیم و  گر اشتباه  ا
تخریبش نکنیم. مراجع تقلید نمونۀ دیگری از سرمایۀ 
تخریب  دولت  را  آنها  از  تعدادی  که  هستند  نمادین 
را هم ملت. متأسفانه تبحر و تخصص ما  کرد، عده ای 
سرمایه های  است.  نمادین  سرمایه های  تخریب  در 
نمادین در بحران ها مانع فروپاشی می شوند و انسجام 
اجتماعی را حفظ می کنند و در شرایط عادی و طبیعی 

نیز سرمایه های دیگر را جذب می کند. 
و  نمادین  سرمایه های  رابطۀ  دیگر  مهم  نکتۀ    
توسعه  نهادهاست،  محصول  توسعه  نهادهاست. 
نهادها هستند  نهادی جامعه است.  محصول عملکرد 
از  شوند.  توسعه  مانع  یا  بیافرینند  توسعه  می توانند  که 
نهادسازی اند.  اصلی  عامل  نمادین  سرمایه های  قضا 
یعنی هرگاه شما می خواهید نهادی بسازید یا آن را ارتقا 
و  واسط  نقش  نمادین  سرمایۀ  یک  است  الزم  بدهید، 
کند و همکاری افراد را جلب نماید.  تسهیل کننده را بازی 
از  نمی توانیم  نهادی  تحول  و  نهادسازی  برای  ما  یعنی 
کنیم. سرمایه های نمادین باید باشند تا دور  خأل شروع 
کنند، بهبود  خودشان را و نهادهای اطرافشان را اصالح 


