
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي فرهنگي جامعه
  178 -  155، صص 1392بهار ، اول، شمارة چهارمسال 

  بورديو شناختي پير درآمدي بر رويكرد روش
 فرهنگي ةبه مفهوم سرماي

  *ناهيد مؤيد حكمت

  چكيده
حـوزة سـرماية   سوي پير بورديو در   ه ازكار رفت بهمقالة حاضر به ارائة روش تحقيق 

كه از نظـر  است ي فرهنگي معنا  بهفرهنگي  ةسرماي. فرهنگي اختصاص يافته است
ــد ســرمايه عمــل مــي  ــد اجتمــاعي همانن ــاركرد اصــلي كــهاي  ســرمايه .كن اش  ك

توانـايي اسـتمرار    ،خشونت نمادين، يعنـي اعمال بخشي سلطه از طريق  مشروعيت
كـارگيري   هكيد بر بأنگارنده در انتخاب موضوع ت اصلي ةدغدغ. روابط سلطه است

گويي تنهـا   .تحقيقات علوم اجتماعي در ايران بوده است ةي در حوزهاي كم روش
تحقيقي از نظر دانشگاهي معتبر است كه با آمارهاي استنباطي پيچيده همراه باشد و 

   .تحقيق اين است و جز اين نيست
 Misere فقر جهان  و، )1979( Distinction تمايز، )Les Heritiers )1964 وارثان

du monde )1993( اند كه در ايـن مقالـه از    سه اثر مطرح در حوزة سرماية فرهنگي
  .شود پرداخته مي ها ه آنروش اسنادي ب شناختي، با منظر روش
كه بورديو در آثار خود تنها بـه بحـث    آن استاين بررسي حاكي از  هاي يافته

هاي  كارگيري روش هفرهنگي اكتفا نكرده بلكه با ب ةسرماينظري درخصوص مفهوم 
هـاي   هـاي ملمـوس و ذكـر مثـال     ي و كيفي و استناد به پـژوهش متنوع تحقيق كم

  .پرداخته است آن ه مشخص ب
است كـه   گرا ترين ويژگي منتسب به روش او ساختارگرايي برساخت عمده

چـالش   سوي ديگر بـه سو و ساختارهاي اجتماعي از  در آن نقش عامالن از يك
  .اند كشيده شده
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، جهـان  فقر، تمايز، وارثانسرماية فرهنگي، روش تحقيق، پير بورديو،  :ها واژهكليد
   .گرا ساختارگرايي برساخت

  
  مقدمه. 1

. طلبـد  تنوع مسائل اجتماعي مورد بررسي، تنوعِ روشي زيادي را مـي  سبب  بهشناسي  جامعه
 اسـت  ي سير نزولي داشـته هاي كم ميالدي، محبوبيت روش 60، از دهة )6: 1364 ،بودون(
هاي كيفي كه در آن ديدگاه افراد مورد تحقيـق   گيري از روش و بهره) 29: 1379 ،سيلورمن(

  .)7: 1377 ،من راس و مارشال(به فزوني گذاشته است  ، روشود مند تلقي مي ارزش
ي و كيفـي و يـا   روش كم بورديو در بحث خود در زمينة سرماية فرهنگي هريك از دو

در جامعـة مـدرن   » برابـري «كشيدن مفهوم  هدف او به نقد. بندد كار مي بهتلفيقي از آن دو را 
كنـد   اي از روسـتاي كابيـل را ترسـيم مـي     گرايانـه  شناسي آرمان در اين راستا او انسان. است

)Bourdieu, 1979 (تـري   شـيوة انسـاني    هاي موجود، به رغم نابرابري جا زندگي، به كه در آن
   ).Lahouari Addi, 2004: 7-8( جاري است

در حـوزة شناسـايي رويكـرد نظـري و      1مقالة حاضر برگرفته از يـك طـرح تحقيقـاتي   
ابتدا روش تحقيـق   در اين نوشتار. شناختي پير بورديو در زمينة سرماية فرهنگي است روش

ديو در اين اثر تبيـين چگـونگيِ   مسئلة محوري بور. شود ارائه مي) 1964( وارثانبورديو در 
 منزلـة  ميالدي به 1970اعمالِ سلطه در وجه نمادين آن در نظام آموزشيِ جامعة فرانسة دهة 

در ايـن اثـر    2.شـود  طرح مـي  تمايز ديو درروش بور سپس .اي از جامعة مدرن است نمونه
چگـونگي   مسئلة محـوري او . كند بررسي ميهاي زندگي در جامعة فرانسه را  بورديو سبك

» واره عـادت «هـا،   شـدة آن  طبقات فرادست از طريق سرماية فرهنگي درونـي » آفرينيِ تمايز«
 در مرحلـة بعـد   .كشـد  نقـد مـي    اين طبقـه را بـه   ةسلطاو بار ديگر چگونگي اعمال . است
در اين اثر او . شود سومين كتاب مطرح در حوزة سرماية فرهنگي ارائه مي منزلة به جهان  فقر
معنايي برگرفتـه از  . اند ل يافتن معنايي است كه عامالن اجتماعي براي عمل خود قائلدنبا  به

هـا بـا سـلطه برگزيـده      شان كه با اعمالِ طرد و يـا انتخـاب در مواجهـة آن    سرماية فرهنگي
اين سه اثرِ مطرح در حوزة سرماية  شناختي بورديو در به ويژگي روش ،درنهايت و. شود مي

عامـل از   تنيـدگي سـاختار   هـم  شود؛ تا در پرداخته مي» گرا برساختساختارگرايي «فرهنگي 
رفته در زمينة سرماية فرهنگـي از سـوي     كار   هسو و بازانديشي بورديو در حوزة روش ب يك

  .شودديگر طرح 
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  وارثانشناختي بورديو در  رويكرد روش. 2
در ايـن اثـر   . نخستين اثر مورد مطالعه در حـوزة سـرماية فرهنگـي اسـت    ) 1964( وارثان

فرهنگيسرماية «نهد كه  هر تأكيد ميبورديو بر اين نكته م «   ميـراث فرهنگـي  «بـر خـالف «
اي است كه كاركرد مشروعيت اجتماعي را نيز  بلكه سرمايه ،قابل انتقال نيست  فقط ميراثي
  .بخشد تحقق مي

بـه    از اين انديشه، و در راستايِ انعكاس نابرابري در برابر نظـام آموزشـي،  او با حركت 
دهة  ةفرانس( اش جويان در جامعة مورد مطالعه آموزان و دانش مسئلة موفقيت تحصيلي دانش

يابي بـه   شود كه فرصت راه بورديو با استناد به آمارهاي موجود متذكر مي. پردازد  مي) 1960
رتبـه   ست كه پسر متعلـق بـه مشـاغلِ عـالي    ا پدرِ فرد، حاكي از آن اساس شغل دانشگاه بر

برابـر پسـر يـك فـرد      دوبرابر پسر يك كارگر و  40برابر پسر يك مزدبگير كشاورزي،   80
   ).Bourdieu, 1964: 12( متوسط شانس ورود به دانشگاه را دارد ةطبق

هـا در   ديِ فراوانـي ي و آمار توصـيفي بـا محاسـبة درصـ    در اين اثر بورديو از روش كم
جويد تا نشان دهد كه نظام تحصـيلي، عمـلِ حـذف     بهره مي 3جداول دو بعدي و نمودارها

)elimination( در اين خصوص او . دهد ويژه درخصوص طبقات فرودست، انجام مي هب ،را
» وارث«كند كه در نظام آموزشي مورد مطالعـة او   در تحليلِ جداول و نمودارها استدالل مي

هـاي او تعبيـر    و لياقـت  )Don( دهـش  يابي به مدارك تحصيلي است كه بـه  نبال دستبه د
شـوند كـه سرنوشـت     گونه كه محرومان از ارث از طريق مدرسه متقاعد مـي  همان ؛شود مي

در ايـن  . اسـت  شانتفايهايي در دهش و ك واسطة تدوام كاستي  هو اجتماعي آنان ب تحصيلي
هـا خصـلتي    يابنـد و ايـدئولوژي آن   شان را مي بين، طبقات برتر، مشروعيت برتري فرهنگي

  .)29: 1391شامپاين، (نهد  يابد، زيرا موهبت و دهش را ارج مي مي وري فره
كننـدة   بورديو از طريق ارائة آمارهـاي مختلـف درخصـوص مدرسـه، بـر نقـش تعيـين       

توان تحصـيلي و بازتوليـد آن، خصوصـاً از طريـق نظـام      بر  و هاي طبقات و محيط فرهنگ
  .)144: 1389بورديو، (ورزد  آموزشي تأكيد مي

 ،يعني توانايي استمرار روابط سلطه ،)violence symbolique( نمادينجا خشونت  در اين
پـذيرد و ظـاهري    عامل اجتماعي صـورت مـي   اريمكهخشونتي كه با  نقش محوري دارد؛

هاي مختلـف سـرماية    ست از طريق گونهسلطة افراد طبقات فراد :توان گفت مي .ماليم دارد
 يافتـه  عينيـت  ةسـرماي  ،)habitus( واره آنان عادت ةشد درونيفرهنگي يعني سرماية فرهنگيِ 

  .شود بر بقية جامعه تحميل مي )مدارك تحصيلي(شده  نهادينه  ةسرمايو  ،)ها كتاب(
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  تمايزشناختي بورديو در  رويكرد روش .3
سـي  رايـن اثـر بـه بر    ؛فرهنگـي اسـت   ةسـرماي دومين اثر انتخابي در حـوزة  ) 1979( تمايز
مسئلة محـوري  . اختصاص دارد 1970دهة  ةفرانسهاي زندگي در جامعة  ي سبكشناس سنخ

بـه طبقـات    تعلقاتشانبنا به  رغم برابري صوري، افراد  دادن اين امر است كه به نشانبورديو 
پيمايشـي اسـت كـه در     تمـايز  .اي نابرابر با فرهنگ مشروع دارنـد  مختلف اجتماعي، رابطه

نگـاري بـا    هاي مـردم  هاي مفصل و مشاهده هاي مقدماتي با مصاحبه دنبال پيمايش  به 1963
براي تكميل حجـم نمونـه،   . انجام گرفت ليلزن و مرد در پاريس و  692اي به حجم  نمونه

انجام شد و بدين ترتيـب حجـم كـل نمونـه بـه       1968 -  1967كميلي ديگري در پيمايش ت
نسبتاً پايدار و  هاي كه اين پيمايش گرايش نظر به اين :بورديو معتقد است. شدنفر بالغ  1217

بـه اسـتثناي    _ جاي نگذاشته اسـت  ر آن بردسنجد، تأخير زماني قاعدتاً تأثيري  ثابتي را مي
تغييـر بـا    فرهنـگ كـه در آن   اي از هاي موسيقي پاپ يعنـي حـوزه   سؤال مربوط به خواننده

  .)685: 1389بورديو، (دهد  ي روي ميتر بيشسرعت 
 1970دهـة   ةفرانسـ اش  بورديو ميان سه سبك زندگي در جامعة مورد مطالعـه  تمايز در

 ،بـراي طبقـات فرادسـت، دوم   ) distinction(» تشـخص « ،نخسـت  :شـود  تفكيك قائل مـي 
رفـع  « ،ميـاني و درنهايـت   براي طبقات) bonne volonte culturelle( »نيتي فرهنگي خوش«

انـد   هاي برتر جوامـع  كه اين گروه كند او تأكيد مي. براي طبقات فرودست )necessite( »نياز
ايـن  . ستا» ارزش بي«و چه چيزي » باارزش«كنند چه چيزي سرماية فرهنگيِ  كه تعيين مي

. يابـد  شـده، تحقـق مـي    فرهنگـي درونـي   ةمفهـوم سـرماي    هـا، بـه   واره امر از طريق عـادت 
 ينـدة اكـه هـم بـه مفهـوم اصـل ز      انـد  هـاي ادراك و عمـل   به مفهوم شـاكله  4ها واره عادت

در . هاسـت  بنـديِ عمـل   ي اصل مولد نظـام طبقـه  معنا  بهبندي و هم  هايِ قابل طبقه قضاوت
  واره سازد كه عادت ي و كيفي تحقيق، بورديو مشخص ميهاي كم كارگيري روش به، با تمايز

هاي شغلي بسـيار    از مقوله تمايز در .مفهومي محوري در تحليل او از سرماية فرهنگي است
هـا بـه    ـ شـغلي توزيـع   هاي اجتماعي ناهمگون و نامتجانس استفاده و براي هريك از مقوله

 .در فرانسه مقايسه شده است 1968يلي با سرشماري و مدرك تحص ،يتتفكيك سن، جنس
تعريف شده ) unite des gouts( »ها يگانگي سليقه«فرضية  بر اساساين پژوهش   ةنام پرسش
رسد كه منظـور بورديـو ايـن     نظر مي به. );Bourdieu, 1979: 591 688: 1389بورديو، (است

نامـه   اين پرسش. خورد چشم مي بهباشد كه ميان ساختار طبقات و ساختار ساليق همانندي 
درخصوص مشخصات فردي، شغل پدربزرگ، تحصيالت پـدر   بسته سؤال باز و 26شامل 
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ترجيحـات   از جملهو پدربزرگ پدري فرد، ميزان درآمد و اشياي خانگي تحت تملك فرد 
ـ مبلمان، ترجيحات اوقات فراغت، ترجيحات خوانندگانِ محبوب، ترجيحات پوشش   ةخان

عكاسيِ  يلم مورد عالقه، موسيقي، نقاشي و، ف ذاي مطلوب، دوست مناسب، كتاب، غهدلخوا
  .مورد عالقه است
دهد  توضيحاتي ارائه نمي پيچيدة آماري خود هاي ن اثر دربارة فنون و روشبورديو در اي

هـا،   درخصـوص جـداول، تعـداد سـؤال     از جملـه . تا ذهن خوانندة ناآشنا را مشوش نكنـد 
مطلق اصلي و مقادير نسبي  نمودارها، متغيرهاي فعال، كمكي، مقادير ويژه، نرخ اينرسي، قدر

بورديـو حتـي    از سـوي اين اطالعـات   ةالبته عدم ارائ. آورد ميان نمي سهم متغيرها سخني به
نمودارهاي  .سازد مي موارد با دشواري تحليل مواجه ة متخصص آمار را نيز در برخيخوانند
  :اند اين اثر بر دوگونه شده در ارائه

بازتاب جـداولي از   كه هيستوگرام است و 1نمودارهاي سادة توزيع مانند نمودار  )الف
  .1970 ةده ةفرانس ةجامعهاي طبقاتي در  جناح بر حسبزيباشناختي  ةقريحجمله 
محـور مختصـات   سري نمرات هريـك در   دو بر حسببستگي كه نمودارهاي هم )ب

گونـه نمودارهـا، هـر فـرد داراي دو ارزشِ عـددي       بنابر اين. اند عمودي يا افقي ترسيم شده
رابطـة ميـان سـرماية     از جملـه . پـردازد  اي مـي  اين موارد بورديو به سنجش رابطه در. است

  5.سرماية تحصيلي او از سوي ديگر و سو فرهنگ موروثي فرد از يك
از . شـوند  انواع سرمايه ارائـه مـي   بر اساسهاي فرهنگي  عملدر اكثر نمودارهاي تمايز، 

 استگاهخكه با مدرك تحصيلي و از سوي ديگر  )capital scolaire( سو سرماية تحصيلي يك
 )correspondance( بورديو در اين اثر تطـابق . شود مياجتماعيِ فرد كه با شغل پدر سنجيده 

نظر روش اين است  اما نكتة كليدي از ،سنجد را مي يهاي فرهنگي و سطح تحصيل ميان عمل
ورزد، بلكـه معنـا و يـا مفهـوم      ها تأكيد نمـي  بستگي كه بورديو بر معرف بودن آماري اين هم

تـوان گفـت كـه معنـاي      زبان با مونيه مـي  به بيان ديگر، هم. ست، مدنظر اوشناختي آن جامعه
هـاي   و عمـل  )gout( هـا  و دربـارة سـليقه  انتخـابيِ بورديـ   )indicateur(هايِ  اجتماعي معرف

 ).Mounier, 2001: 104( اين اثر ارائه شده است فرانسويان در )pratique culturelle( فرهنگي
مسـتقيم داراي   طـور   بـه فرهنگي را براي تقويت اين امر كه فرهنـگ   ةبورديو مفهوم سرماي

بر ) 2005( وينينگر. دهد مي رارهاي اجتماعي است، مورد استفاده ق تلويحاتي دربارة نابرابري
اجتمـاعي در نـزد    ةسـازي طبقـ   مفهوم باز ةخصوص دربار اين عقيده است كه اين مسئله به

مثابة سـاختاري   را به )espace social( فضاي اجتماعي تمايزبورديو در  .ابدي مي نمودبورديو 
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هـا صـورت    توزيعِ سـرمايه  بر اساسكند كه  هاي متفاوت و مشخص ترسيم مي از موقيعت
بـر  عامالن  ،نخست: يابد سه بعد اساسي سازمان مي بر اساساين فضايِ اجتماعي . گيرد مي

اي كه در اختيار دارند؛ سپس ساختار اين سرمايه يعني وزن نسبي  حجم كلي سرمايه اساس
بورديو معتقد است كه افراد بر مبنـاي حجـم كـل    . فرهنگي y ةاقتصادي، و سرماي x ةسرماي
در . شـوند  ديگر متمايز مي از يك) هاي مذكور مركب از گونه(اي كه در اختيار دارند  سرمايه

بورديـو  . دنشـو  ديگر تفكيك مـي  و فرودست از يك ،مايه فرادست، ميان ةطبقاين راستا سه 
اين  ةكند كه البته در ترجم را مطرح مي) fractions de classe( »هاي طبقاتي جناح«اصطالح 

از  ي كـه معنـا طبقـات   بدين. براي آن برگزيده شده است» طبقه پاره«اثر به زبان فارسي معادل 
اقتصـادي   ةكـه سـرماي  گيرنـد   قرار ميمقابل طبقاتي  ترند در فرهنگي نسبتاً غني ةنظر سرماي

  .ي را در اختيار دارندتر بيش
 ،بـود  مـي كـه معمـوالً مـورد اسـتناد      ،قات به حجم كلي سرمايهبورديو براي ساختن طب

، از يـك سـو  : افزايـد  سازد و دو بعد ديگـر نيـز بـه آن مـي     بلكه آن را برمي ،كند بسنده نمي
ساختار موروثي سرمايه و از سوي ديگر تحول اين دو متغير در طي زمان كه منجر به طرح 

دو  بـر اسـاس  هـا را   ، بورديو دادهتمايزدر اكثر نمودارهاي  ،رو از اين .شود سير اجتماعي مي
اقتصـادي و سـرماية    ةسرماي بر اساسو توزيع سرمايه  yمحور  در رمايهحجم كل س: محور

محـور نخسـت كـه حجـم كلـي      . )Mounier, 2001: 90( كند ارائه مي xفرهنگي در محور 
فرهنگي و  ةسرماي از جملهها،  ايهسرم ةشامل كلي ،دهد سرماية در اختيار عامل را نمايش مي

در خـط  . اين محـور عمـودي از پـايين بـه بـاال در حركـت اسـت       . اقتصادي است ةسرماي
بنـدي   اي كـه در اختيـار دارنـد، طبقـه     حجم سـرمايه  بر اساسهاي اجتماعي  عمودي، گروه

را  ،و فرهنگـي  اقتصـادي  اعـم از د صاحب سـرماية بـاال،   توان افرا از اين منظر مي. شوند مي
ايـن   .توان نام بـرد  و اساتيد دانشگاه را مي ،كارفرمايان، اعضاي مشاغل عاليه از جمله. يافت
كـارگران و   از جملـه . ي برخوردارندگيرند كه از سرماية كم در مقابل عامالني قرار مي افراد

  6.بگيران بخش كشاورزي حقوق
 كهدهد  ن را نمايش مياقتصادي عامال ةفرهنگي و سرماي ةمحور دوم نسبت ميان سرماي
 ؛ايـم  ساختار سـرمايه  بر اساسشاهد تمايزي  ،در محور دوم. در بخش افقي ارائه شده است

از ايـن منظـر   . اقتصادي و يا فرهنگي در حجم كـل سـرمايه   ةگونه سرماي اهميت دو ،يعني
شـان   فرهنگـي  ةشان نسبت به سـرماي  اقتصادي ةكه سرماييافت توان عامالن اجتماعي را  مي

بورديـو در  . كارفرمايان بخش صنايع و تجارت در مقابل اساتيد دانشـگاه  ،مثالً. برتري دارد
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كنـد و بـر    گيري از آمار اكتفا نمي  نتايج تحقيقات ميداني و بهره ةبه ارائ ،از نظر روش ،تمايز
اين  ،زيرا ؛ردي بسنده كهايي كم اين نظر است كه نبايد به ثبات ظاهري نتايج پيمايش و داده

كنـد كـه بـه     بورديو همچنين اسـتدالل مـي  . سازد امر تنوع كاربردهاي اجتماعي را پنهان مي
نيز نبايـد اكتفـا كـرد بلكـه بايـد معنـا يعنـي داللـت         ) sofres insee(نتائج معناداري آماري 

  .را موشكافي كرد  شناختي آن جامعه
ي، از روش كيفي نيز كم  كارگيري روش بهعالوه بر  تمايزدر بورديو  ،چه گفته شد بنابر آن

هـا،   وجوها درخصـوص كيفيـت بازديـد از مـوزه     ها و پرس مشاهده از جمله .جويد مي  بهره
همچنين  .يك كافة كارگري يا زمين بازي راگبي يا گلف و يا يك باشگاه خصوصية مشاهد

او قصـد دارد  . شده اسـت  گنجانيده تمايزالي  دهد كه در البه هايي را نيز انجام مي او مصاحبه
 .شـان را بيـان كننـد    هـاي زنـدگي   شود تا از زبان خود چرايي سـبك  به عامالن فرصت داده 

ـ  بورديو در اين اثر، چگونگي به همچنين ي يـادآور  كارگيري روش كيفي را در كنار روش كم
هاي  ها يادآور يادداشت اين يادداشت كهتحقيق  ةهاي روزان نگارش يادداشت جمله از ،شود مي

  .)244: 1387كوربين،  و سواسترا(نظري و عملياتي در روش تحقيق كيفي است 
نويسي در جريـان تحقيـق    تحقيق نوعي خاطره ةهاي روزان از نظر بورديو دفتر يادداشت

زدگـي او از   سـو و عـدم شـتاب    بورديو همچنين بر پشتكار و شكيبايي محقق از يك. است
  .)697: 1389بورديو، ( كند توليد علمي است، تأكيد مي ةكه الزم ،ديگر يسو

كند و آن حضور  روش تحقيق كيفي را مطرح ميمهم ديگري از  ةبورديو مسئل ،درنهايت
و همدلي با عامالن اجتماعي در طي روند تحقيق است كه موجب تعـامالت و درك ابعـاد   

ساز تحقيـق   هزميناين موارد همگي  ).Bourdieu, 1979(شود  ديگري از عامالن اجتماعي مي
  .شوند مي »فقر جهان«كيفي بورديو در

  
  فقر جهانشناختي بورديو در  رويكرد روش .4

در اين اثـر  . است) 1993( »فقر جهان«فرهنگي  ةما در حوزة سرماي ةسومين اثر مورد مطالع
ايـن  . دنبال خلقِ شيوة ارتباطي عمومي متفاوت از گفتمان صرفاً دانشگاهي اسـت   بورديو به

نام و همكاران بورديـو نگاشـته شـده    بنظران  اثر جمعي با همكاري شماري چند از صاحب
اند كه حاصل جلسات كاري متعدد  انجام داده 7تحليل  52مصاحبه و   55همكار او   26. است

ايـوت دلسـو   ) Rosine Christin(رزيـن كريسـتن    لـه از جمبورديو با همكـاران نـزديكش   
)Yvette Delsault ( ميشل پيالو)Michel Pialoux( ويژه عبدالملك صياد است و به.   
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دقت  شونده هربار به هاي اجتماعي مصاحبه ها و توجه به ويژگي انتخاب موضوع مصاحبه
اوليه سؤاالت جديدي را بررسي شده است و در بسياري موارد شنيدن و يا خواندن مصاحبة 

همچنـين در سـمينارهاي   . جديدي را طلبيـده اسـت   ةها مصاحب تحليل ةواسط  مطرح و يا به
نظـر    به بحـث و تبـادل   1992تا  1991از  )France College de( فرانس دي در كولژ دودمتع

ا و هـ  هاي محقق و توجه او به ظرافت ها و آگاهي اين موارد يعني ويژگي. گذاشته شده است
بورديو و همكـارانش   )theoretical sensitivity( همگي حاكي از حساسيت نظري  معاني داده

يك كه پير بورديو و رزين كريستين بـا يـك    ةشمار ةدر مصاحب مثالً ؛)Glaser, 1984( است
 دادنـد، انجـام  ) La rue des jonquilles(» خيابـان ژون كيـي  «عنوان  تحت فرانسوي ةخانواد

. انـد  فرانسوي معتقدند كه در فرانسه الجزايريان دچار مشكل هويـت  ةاين خانواد :خوانيم مي
. اند شود چون در الجزاير بوده ها اهانت مي گويند كه در فرانسه به آن فرانسوي مي ةاين خانواد

بـودن   در كشور خود نيز احساس فرانسـوي . شد ها اهانت مي طور به آن در الجزاير هم همين
مشـكل  . شان در حد يك سالم و عليك ساده اسـت  الجزايري ةها با همساي آنروابط . ندارند

. برانگيز اسـت  ها برايشان مسئله رفتن آن ها مشكل فرزندان اين الجزايري است كه نحوة راه آن
فرانسـوي معتقدنـد    ةخانواداين . هاي آنان مانند فرانسويان راه بروند خواهند كه بچه ها مي آن

هايشـان   اند و برخي از آنان در بالكن زندگي كرده »زار بيشه«ا در كشورشان در ه كه الجزايري
كردن در  بايد به زندگي: گويند  مي آنان«. هايشان خرگوش دارند در فرانسه گوسفند و در حمام

  ).Bourdieu, 1993: 33-45( »زار نيستند ديگر در بيشه ،ها عادت كنند زيرا شهرك
همه « كار فرانسوي تحت عنوان پير بورديو با زن بي ةديگري كه مصاحب ةو يا در مصاحب
  :آورد مي )Il y a tout qui va pas(» چيز ناجور است

مـادرم  . و پسـرم  ،مـن، همسـر  . كنـيم  فرانك در ماه زنـدگي مـي   200يك سال است كه با 
 3000اهيانه حداقل م... هاي منزل و ماشين و  براي قرض. دهد غذايمان و مخارجمان را مي

بيننـد اسـمِ    تا ما را مي ههم. كرد همسرم در بخش نانوايي صنعتي كار مي. فرانك نياز داريم
كنيـد؟ او پسـرش را تنبـل     چـرا كـار نمـي   : گويد پدر همسرم مرتب مي. آورند را مي» كار«

 او. كند دهد، بقيه اعتراض دارند، خواهرم حسودي مي  حتي مادرم كه به من غذا مي. داند مي
مادرشـوهرم اجـازه   . براي كاريابيِ سريع نياز بـه تلفـن داري  . دار يك استخر است صندوق

كـس معاشـرت    تقريباً بـا هـيچ  . ام من همه را كنار گذاشته. دهد از تلفن او استفاده كنيم نمي
او كـارگر  ! تو با آن شوهر تنبلت: گويند دهند و مي همه من را مورد انتقاد قرار مي. كنم نمي

گونه تخصصي  او كارگر ساده است و هيچ. بوده است... ، قصاب، نقاش ساختمان ساختمان
يك هفته است كه سر كار جديد ن اآل. همسرم مهربان است و ما با هم مشكل نداريم. ندارد
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هـا   شـب . فرانك فرانسه 5400ماهي . دهند گويند حداقل حقوق را به او مي مي. رفته است
. تـوانم بازيـابم   خـود را نمـي  ! اي در كار باشـد  مگر معجزه. بينم خواب ندارم و كابوس مي

گـاهي  . ، وگرنه كه فاجعـه بـود  بختانه خوش .امكان دارد از من بدتر هم وجود داشته باشد
 10000مان قطع است چـون   برق خانه. اندازد گويم شايد كسي بخت بد را روي من مي مي

 كـردن كـاري نـدارم    روم و جز گريـه  ميآخر هفته در تاريكي به خانه . فرانك بدهي داريم
)ibid: 750-763.(  

بختي افراد  آن، تصويري از نگون هاي مندرج در ها و تحليل با خواندن اين اثر و مصاحبه
در . شـود  كش در جوامع مدرن ارائه مـي  و اقشار زحمت ،مهاجران، زنان از جملهاي  حاشيه

ـ    اين اثر بار ديگر بورديو مسئلة محوري خود كه بر ويـژه خشـونت    هتـري مفهـوم سـلطه، ب
كـه عـامالن    كنـد  او تأكيد مي. كند شود را دنبال مي نماديني كه بر اقشار فرودست اعمال مي

. از واقعيـت اسـت  ها  آن  ةاجتماعي اهداف و عاليقي دارند كه سرچشمة عمل آنان در تجرب
شت است كـه گفتـه   اين بردا بر اساس. كند ها را ارائه مي يعني حسِ عمل يا منطق عمل آن

را هاي مختلف افراد  استراتژي جهان فقر. گيرد كار مي را به» استراتژي«شود بورديو مفهوم  مي
در انديشة بورديو استراتژي بر آمـادگي اكتسـابي مبتنـي     .سازد در شرايط دشوار منعكس مي

 ةعامل آگاهان كردكه واقعاً بتوان ادعا  آن تواند به فهم هدف بينجامد بي مي ،است كه درنهايت
  ).246: 1389بورديو، (آن هدف را پيشاپيش در نظر داشته است 

هـاي ورزشـي يـاد     عمل و منطق حـاكم بـر آن از بـازي    ةبورديو خود در توضيح نظري
فراستي كه  _ فراست دست يافته است بهها  ر فوتبال كه بازيگر در آنيهايي نظ كند، بازي مي

انجامد كه در لحظـة معينـي،    شود و به عملي مي اشي ميكردن عميقِ قواعد بازي ن از دروني
. ريـزي آن را داشـته باشـد    كـه فرصـت طـرح    آن دهد، بـي  عامل با توجه به شرايط انجام مي

بنابراين، منطقِ عمل، منطق نظري نيست بلكه عمل تحت حاكميت منطقي است كه بايد آن 
در ايـن اثـر    .)9 -  8: 1386شـهرام پرسـتش،    ها وغالمرضا جمشـيدي (را منطق عملي ناميد 

دنبال درك معنا و احساسـي اسـت كـه      به ،زيرا؛ برد كار مي بورديو روش تحقيق كيفي را به
ـ  از ايـن . دهنـد  عامالن از شرايط زنـدگي دشـوار خـود ارائـه مـي      الت نظـري و يـا   مأرو ت

چه در اين صورت . نداشته است مدنظرگران باشد  ها پژوهش كه هدف آنرا شناختي  روش
  :شود رو يادآور مي از اين. به تعبير و يا نقد بپردازد نسته استتوا فقط مي

كليـت ميـان    اي ارتباطي در گراتر از اين وجود ندارد كه به كاوش رابطه و واقع قعيشيوة وا
ه مـورد  بدين معنا كه با توجه ب. شونده جدا از عمل و نظريه پرداخت گر و مصاحبه مصاحبه

  ).Bourdieu, 1993: 1(شونده را مدنظر قرار داد  گر و مصاحبه خاص، تعامل ميان مصاحبه
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كـه در زمينـة روش و   كشـد   مـي نقـد   بـه هـاي متعـددي را    در اين اثر نيز بورديو نوشته
» شناسانه روش«ها را  او آن كههاي ميداني نگاشته شده است  هاي بررسي اوريدرخصوص فنّ

بر اين نظر است كه توجه به عاليم بيرونـي   وي. گرها آموزش به مصاحبه جملهاز  ؛نامد مي
شود كه عامالن اجتمـاعي در رفتارهـاي    هاي مختلف علمي، مانعِ درك تدابيري مي در رشته

طريـق  ، از جهان فقربورديو سعي دارد خوانندة  .دهند عاديِ برگرفته از وجودشان انجام مي
چه اين اثر محصول  و درك آن )construction(عمل برساختن  خوانش خود بتواند در ذهنش

ها، آهنگ صدا، همچنين زبان بدن،  ها، تلفظ هنگام مصاحبه  بدين منظور به .ست را دريابدا آن
ها همگي را مـورد توجـه قـرار داده    چهره، سكوت يا گفتارهاي فني و خألها، حاالت  نگاه
: كند هاي ميداني تأكيد مي تأثير ساختار زباني در بررسيبورديو در اين اثر بار ديگر بر . است

دان، دو هنرپيشه و يا  حرفه در كنار هم قرار دارند، مثالً دو فيزيك مانند زماني كه دو فرد هم
هايي كه در  افزايد اكثر مصاحبه او مي. بخشد بودن مي ها احساس خودماني كار كه به آن دو بي

هاي  اند كه با مالقات اي نسبتاً طوالني اي ممتاز در مبادله گر لحظه اند بيان ارائه شده فقر جهان
  ).ibid: 1401(گران فاقد مهارت تفاوت دارد  سروقت و شتابان پژوهش

دور از خشـونت نمـادين    اي تا حد امكـان   سعي در برقراري رابطه فقر جهاندر  بورديو
 تعـديِ نـاخواه نـوعي    او معتقد است كه خـواه  ،زيرا ؛شونده دارد گر و مصاحبه ميان مصاحبه

)intrusion( در ايـن   ،زيـرا  ؛شـود  شونده اعمال مي گر بر مصاحبه سويه از سوي مصاحبه يك
لحاظ نمادين و زباني نابرابر   گر به سرماية فرهنگيِ مصاحبه ةواسط  هشده ب مبادله رابطة برقرار

انـد كـه    اي عمـل كـرده   گونـه   گرهـا بـه   هدر اين اثر مصـاحب  ،رو از اين ).ibid: 1393(است 
در ايـن راسـتا رابطـة     .شوندگان با آنان همانند يـك دوسـت بـه صـحبت بنشـينند      مصاحبه

نامـه صـورت گرفتـه     ده و فاقـد پرسـش  ش هدايت غير ةمصاحبمند و  شنيداري فعال و روش
گر خود را تابع ويژگيِ داستانِ خاص هر  سعي شده است كه مصاحبه ،از سوي ديگر. است

سـو خـود را بـا زبـان احساسـات و افكـار        اي كه از يـك  گونه  به. شونده قرار دهد مصاحبه
شـناختي كـه بـا شـناخت از شـرايط عينـي        شونده، و از سوي ديگر ساخت روش مصاحبه

 گـر تشـويق   نيت مصـاحبه  چنينهم. منطبق سازد بندي خاص مطرح است،  مشترك در طبقه
شوندگان خـود   آزادند كه مصاحبه  گرها مصاحبه ،رو از اين. شونده به همكاري است مصاحبه

نزديكي . كنند شوند، انتخاب  يان افراد آشنا و يا افرادي كه از طريق آشنايان معرفي ميمرا از 
آميز از منظر بورديو  بودن، دو شرط اساسي برقراري ارتباط غيرخشونت اجتماعي و خودماني

  ).Bourdieu, 1995: 1395(است 
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از نظـر نقـادان در   . شده است فقر جهانبورديو در  ةرفت كار بهنقدهاي بسياري به روش 
موضـوع تحقيـق، فرضـيات، و     سـاختنِ  از جملهشناختي  اين اثر، بورديو قواعد رايج روش

شناسـي   همگر جامعـ  :گويند مينقادان همچنين . طرف را ناديده گرفته است گران بي مصاحبه
گوي معمولي هر فرد و در و هاي گفت آوردن شيوه بايست به گرد مياي است كه در آن  رشته

آنان غالباً كارِ علمـي بورديـو در    )Charmillot and Mayer, 2007: 325( هر زمان پرداخت؟
شناسي  اند كه در جامعه كنند و بر اين عقيده قلمداد مي )idiographique(نگر  تكرا  جهان فقر
شارميو بر ايـن   .كار بست تا اعتبار نتايج تحقيق تضمين شود ي را بههاي كم بايست روش مي

وارسـي    زيـرا بـا قابليـت    ،نقـد اسـت   قابل فقر جهاننظر است كه روش تحقيق بورديو در 
)verification( و بازتوليد )reproductibilite(    در تضـاد اسـت) ،رغـم   بـه  ).7: 2011 شـارميو

كارگيري روش تحقيق كيفـي و غنـاي    هاثري استثنايي در حوزة ب جهان فقرنقدهاي موجود، 
  .رود شمار مي بورديو و ساير انديشمندان همكار بهة شد هاي ارائه ها و تحليل مصاحبه
گردد تا نشان دهد چگونه  مياين اثر نيز بار ديگر بورديو به مسئلة محوريِ سلطه باز در 

و نمـادين كـه برگرفتـه از سـرماية      بناي توزيع نابرابر قدرت اقتصـادي روابط اجتماعي بر م
بورديو در اين اثر مفهوم سلطه در شرايط سادة زندگي روزمرة . يابد فرهنگي است، نمود مي

سلطه در مبـارزة   تهاي متفاوتي كه افراد تح ضمن اشاره به استراتژي. دهد افراد را نشان مي
بورديو، موقعيت اين اشخاص را بـا جايگـاه نوازنـدة    . برند كار مي خود با شرايط موجود به

جايگـاه او در   ،كنـد؛ زيـرا   مقايسه مـي  ،در اركستر گساز زهي بزر ،)contrebase( كنترباس
  .كستر در آن دنيايِ پر وجهه، فرودست و تاريك استرا

  
  فرهنگي ةبورديو درخصوص سرمايشناختي پير  رويكرد روش. 5

، »وارثان«: فرهنگي ةپير بورديو در سه اثرِ مطرح در حوزة سرماية كار رفت هدر تحليل روشِ ب
هاي فكريِ رايج در فرانسـه   بر اين نظرند كه او از جريان انديشمندان »فقر جهان«و  »تمايز«

  ه در آثار خود بهـر  9ماكس وبري ايگر تفهمو  8شناسانه اميل دوركيم نگري روش كل از جمله
سـاختارگرايي  «، »گرايـي  رابطه«همچنين در تحليل روش بورديو واژگاني چون  .گرفته است
  :مطرح شده است» ساختارگرايي تكويني«و يا » گرا برساخت
موجوديتي جداگانه  ةمثاب بهبدين معنا كه جامعه و افراد  relationnalisme(10( گرايي رابطه

اي در  هاي متقابل و گسـترده  كه توجه به روابط ميان افراد در برابر وابستگيتصور نشوند بل
تـوان گفـت بـا دنيـايِ      مـي  ،درواقـع . نامنـد  مـي » ساختارهاي اجتماعي«كه آن را  نظر باشد
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 ةنكتـ . انـد  هاي اجتماعي تشـكيل شـده   زمان از افراد و پديده كه هم ايم اي مواجه يافته عينيت
ارچوب هـ يعني زندگيِ جمعـي را در چ  .هاست جايي نگاه گرايي جابه رابطهكليدي در بحث 

است و هم » فردي«و » جمعي«تقابل ميان ي أرگرايي و رابطه .ابعاد فردي و جمعي نگريستن
بورديو با تفكر درخصوص . دارد مدنظررا » كليت«و » اجزا«ميان  )co-production( توليدي

سـو و   هـا از يـك  »واره عـادت «مند بـه   صورت نظام بهارچوب روابط هوقايع اجتماعي در چ
. كاهد يك از اين دو فرو نمي و بررسي خود را به هيچ. كند از سوي ديگر اشاره مي 11»ميدان«

سـو و ميـدان از سـوي     واره از يك تأكيد بر دو مفهوم عادتبا بدين معنا كه در اثر تمايز او 
زندگي در  ةگان سههاي  صوص تعيين سبكگرايي را درخ ديگر، شكاف ميان فردگرايي و كل

كند كه  كشد و موضعي را اتخاذ مي چالش مي به ،1970 ةده ةفرانس ،اش مورد مطالعه ةجامع
  .گويند مي» شناختي گرايي روش رابطه«آن را 

اين رابطه از نظـر بورديـو دو   . واره و ميدان است گرايي به مفهوم رابطه ميان عادت رابطه
سـازد و از سـوي ديگـر     را مشروط مـي  »واره عادت« ،»ميدان«سو  يكاز  ،يعني ؛سويه است

هريـك   ،زيرا ؛نظر دارد دربورديو رابطة اين دو را . شود ميدان تنظيم مي بر اساسواره  عادت
هـاي مختلـف زنـدگي از روش     با تقابل سبك تمايزبورديو در . بر ديگري تأثير متقابل دارد

بلكه در ارتباط با ساير  ،گيرد و وقايع اجتماعي را نه به خودي خود مي  تحليل ارتباطي بهره
 دانشـگاهي  انسـان در ايـن خصـوص بورديـو در     ).Corcuff, 2011( كنـد  وقايع تحليل مي

)Homo Academicus(    بـراي تعيـين    مركـز كشـمكش  منزلـة   به معرفي ميـدان دانشـگاه بـه
كند كدام گروه  ميدان تعيين مي ،يعني ؛پردازد مراتب مشروع مي سلسلهمعيارهاي عضويت و 

البته از منظر بورديو ميـدان دانشـگاهي بـا ميـدان     . اند از خواص مناسب براي كسب سرمايه
در تحليل روش پير بورديو از ديـدگاه فلسـفي    ).Bourdieu, 1992( قدرت در ارتباط است

و همچنين پيروي او از فلسـفة  » استراتژي«و» عمل«گرايي به مفهوم رابطة ميان مفاهيم  رابطه
ايِ واقعيـت اجتمـاعي    ماهيت رابطهو  گرايي فيلسوفاني چون باشالر و كاسيرر علم و رابطه

تـوان گفـت    همچنين با استناد به جنكينـز مـي   ).1386پرستش،  و جمشيدي(شود   ميطرح 
گرايـي را درنـوردد    گرايـي و عـين   دوگانة نظري قصد دارد كه ذهن هاي بورديو با نقد سنت

  .)66: 1385جنكينز، (
در ايـن اثـر او و همكـارانش قصـد      كنـد  ميبورديو تأكيد  جهان فقردر  نظر نقطه اين با
بلكه هدف . ها متنفر باشند اند كه به حال اين افراد افسوس بخورند، بخندند و يا از آن نداشته

چنـد   هـر هـا   كه اين مصاحبه  افزايد ميضمناً  ).Bourdieu, 1993: 10( بوده استها  درك آن
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هـا را   ها نگريست بلكه بايد آن صورت منفرد به آن بهاما نبايد  ،اند مهمخود   خودي  بهيك  هر
 فقـر با خوانش  همچنين .گونه كه در واقعيت چنين است ديگر قرارداد همان يكبا در تقابل 

 فقـر اثري چون  ةعرضگيرد كه گويي بورديو خواسته با  اين تصور در ذهن شكل مي جهان
ويژگـي ديگـري كـه     12.)19: 1382وبر، (مانند نيايش وبر بپردازد » هاي داغ بحث«به  جهان

مفهــوم . اســت »گرايــي برســاخت«ويژگــي  ،شــود بــه روش پيــر بورديــو نســبت داده مــي
سـو   اجتمـاعي از يـك   )genese( أعناست كه مبدبدين م )constructivisme( گرايي برساخت

 اسـت » ميـدان «هـاي تفكـر و عمـل و از سـوي ديگـر       ها يعنـي شـاكله   واره متأثر از عادت
)Corcuff, 2011.(ها   اين ادبيات برخي دوگانگي)antinomie(  شناسي از فلسـفه   جامعهكه را

ارچوب هـ چ .يذهنـ ، و عينـي  ،معنـوي ، مـادي  از جملـه . جا كـرده اسـت   به برگرفته بود جا
گران فردي  هاي تاريخي و روزمرة كنش هاي اجتماعي را بر مبناي سازه گرا واقعيت برساخت

هاي اساسـي در   يكي از مصداق )historicite(توجه به اصالت تاريخ . كند و جمعي درك مي
 هاي اجتماعي بدين معنا كه در روند تاريخي، واقعيت .گر است بررسي با گرايش بر ساخت

هـاي اجتمـاعي در دنياهـاي     سو اين واقعيـت  از يك. شوند يافته و دروني مي زمان عينيت هم
را ها، كلمات، اشيا، قواعد و نهادهايي  اي كه افراد، گروه گونه بهشوند  يافته منعكس مي عينيت

را  هـا آناز  يدهند و انواع جديد اند تغيير مي هاي قبل در اختيار قرار گرفته نسل ةوسيل  بهكه 
 شوند هاي اجتماعي در دنياهاي ذهني و دروني ثبت مي از سوي ديگر اين واقعيت .سازند مي
. سـت ا  هـا و آگـاهي تشـكيل شـده     ها، ادراك، بازنمايي خود، جدا از حساسيتكه  ييدنياـ 

شـدن دنياهـاي بيـرون و     نـي رودشدن موجب  اجتماعيهاي يادگيري و  شيوه ،افزون بر اين
پيشـنهاد   )choses dites(هـا   اثر گفتـه  دربورديو  .شوند جمعي عامالن ميهاي فردي و  عمل
گرايـي   برسـاخت «و يـا  » گـرا  ساختارگرايي برساخت«اش را  شناسي جامعه ةنظريكند كه  مي

منظور از ساختارگرايي اين اسـت كـه    .بنامند )structuralisme constructiviste( »ساختارگرا
يني مستقل از آگاهيِ عامالن وجود دارند كه قادرند اعمال در دنياي اجتماعي ساختارهاي ع

اجتماعي متأثر از  أمبدكه  اين استگرا  منظور از برساخت. هايشان را جهت دهند و بازنمايي
ريتزر معتقد است اين عالقه در  .هاست و عمل انسان ،ادراك، تفكر ةشاكلها يعني  واره عادت

پـردازان وابسـته بـه سـنت اروپـايي       ماري از نظريـه پيوند ساختار به عامليت در كارهاي ش
و ميدانِ بورديـو را  ) با نام ساختمان ذهني(» واره عادت« ةنظرياو  از جمله. خورد چشم مي به

هاي  شود كه بورديو تقابل كار برده مي رو به آناين مفهوم از . )698: 1384ريتزر، (برد  نام مي
اطاعـت بشـر از قواعـد     ، بـه معنـاي  گرايـي  سـاختار  از جملهشناسي  جامعه  مفهومي بنيادي
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، در داند گران اجتماعي مي گرايي كه جهان اجتماعي را حاصل كنش كنش ساختاري و تعامل
كه جهان اجتماعي از سـاختارهايي تشـكيل شـده    د كن ميبدين نحو بورديو تأكيد  نوردد مي

زماني كه ساختارها شكل گرفتنـد،  ؛ اما اند هكردبنا را  ها آناست كه مسلماً عامالن اجتماعي 
ايـن امـر را   . سـازند  مـي   خود عمل عامالن را بنابر موقعيت ساختارها مشروط ةنوبها به  آن
كرد كه از مفاهيم  توان پيش شرط مفهومي بورديو براي شناخت سرماية فرهنگي قلمداد مي

   .تشكيل شده است» عمل«واره و حاصل آن  عادت ،كليدي ميدان
زيـرا   ،اند هاي ما نه كامالً تعيين شده دهد كه اعمال و بازنمايي نشان مي تمايزدر  بورديو

هـا جهـت    واره عـادت  ةوسـيل   بـه زيـرا انتخـاب    ،ندكنند و نه كامالً آزاد عامالن انتخاب مي
يرند كـه  گ هاي مختلف زندگي شكل مي سبك» واره عادت«هاي  مشابهت بر اساس. يابند مي

كه طبقه و يا جناحي از يك طبقه را مشخص  ندمند هاي نظام عمل ها و اي از سليقه مجموعه
بنـدي   طبقه او را كند و ديگران نيز بندي مي به اين طريق است كه فرد خود را طبقه. كنند مي
د و از آي ميدربه صورت طبيعت و سرشت فرد » واره عادت«شدن به  سليقه با تبديل. دكنن مي

  .پردازد شود، مي كه غيرطبيعي شمرده مي ،ديگران ةسليقاين منظر او به طرد و انكار 
 از ميان نقادان بورديو مون ليبر از جمله .روش بورديو در معرض نقدهايي نيز بوده است

هـاي   پـردازي  خـود را در پـس واژه   ةسـاد هاي  بر اين نظر است كه بورديو انديشه) 2005(
وجـود   را بـه ) monolitique( نگـر  تكتفكرش نظامي بسته و يا  پيچيده مستور كرده است و

 بخشـد  گرايي و آزادي را تـداوم مـي    نتعيآورده است كه جدل قديمي ميان اجتماع و فرد، 
)De Montlibert, 2005: 131-137(.  دادن بورديو به ساختارها  برتريكركوف نيز معتقد است

انگاشـتن اهميـت تعـامالت رودررو در رونـد سـاخت موقعيـت اجتمـاعي         ناديـده او را به 
هـم بـر ايـن نظـر اسـت كـه        )2000( جفري الكساندر ).Corcuff, 2011: 32-33(كشاند  مي

توان به  شناسي ندارند و اعمال عامالن را نمي جامعهامروزه طبقات جايگاه پيشين خود را در 
بورديو تغيير اجتمـاعي را   ةنظريكند كه در  يل ميجنكينز نيز تحل. طبقات متخاصم تقليل داد

 كنـد  ميواره تأكيد  زيرا بورديو خود بر تداوم و پايداري عادت ،شد توان متصور سختي مي به
  .)132: 1385جكينز، (

  
  گيري نتيجه. 6

، »وارثـان «بورديو در سه اثرِ مطـرح در حـوزة سـرماية فرهنگـي      شناختي پير رويكرد روش
  :بندي و تلخيص كرد جمعذيل نكات محوري  پيرامونتوان  را مي »جهان فقر«، و »تمايز«
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بورديو نظريه و پژوهش را دوشادوش در شناخت واقعيت : پيوند نظريه با پژوهش) الف
در آثـارش نظريـة    همـواره او . اجتماعي و درك معناي عامالن اجتماعي از آن، مدنظر دارد
چه در آخرين اثر خـود   چنان. دهد خود را در تردد ميان تحقيقات ميداني و نظري شكل مي

منتشر شد، روش تحقيـق   مجردان رقص مجلس تحت عنوان 2002كه در زمان حياتش در 
سـاله نگاشـته    30پردازي تدريجي خود را در سه مقاله كه در يـك مقطـع زمـاني     و مفهوم

و  وارثـان در ساير آثار بورديو نيز از جملـه  ). 50: 1391 ،شامپاين( 13كند مي اند، ترسيم شده
  . شود اين پيوند مشاهده مي تمايز
ـ  هروند پژو: و روزآمد متنوعاي ه كارگيري روش به) ب ي بـا  شي بورديو بـين روش كم
 جهـان  فقرو روش كيفي در  تمايزي و كيفي در اثر و روش كم وارثانگيري از آمار در  بهره

هـاي موجـود روش    گيري از تكنيـك  بدين معنا او سعي كرده است با بهره. در نوسان است
تـا نمودارهـاي    وارثـان ارائة جداول و نمودارهـاي سـاده در    از جمله. آمد كند خود را روز

را  جهان فقرهاي عميق استثنايي در  انجام مصاحبه ،و درنهايت تمايزپيچيده و مدل كيفي در 
. اين خط سيري است كه بورديو در ارائة سرماية فرهنگي، طي كرده اسـت . برد توان نام مي

  .شده در حوزة سرماية فرهنگي حاكي از خالقيت اوست ارائههاي  بازانديشي و تنوع روش
خود در حوزة  ةرفتكار  به هاي اي نقادانه نسبت به روش بورديو روحيه: روحية نقادانه) ج

نامـه را در   نقادي بورديو نسبت به آمار و پرسـش توان  مي جملهآن از . سرماية فرهنگي دارد
نامة بسته و  پرسش ،گيرد نامه بهره مي از پرسش تمايزكه در  او ضمن اين. اين زمينه ذكر كرد

دسـت بـر همـه     سان و يك هم طور  بهچرا كه برخي مسائل را  .كشد نقد مي بهجوابي را  يك
ضـمن   همچنـين  ).Bourdieu, 1979( اهـد بـود  كند و محصول كار، تصنعي خو تحميل مي

كه بورديو در تحقيقات خود از آمارهاي توصيفي نظير ميانگين، جداول توزيع فراواني و  اين
كند، اما معتقد است كه ثبـات ظـاهري ايـن نتـايج، تنـوع كاربردهـاي        نمودارها استفاده مي

شناس نبايد به معناداري آمـاري بسـنده كنـد     رو جامعه از اين. سازد اجتماعي آن را پنهان مي
  .كندشناختي آن را موشكافي  ي جامعهبلكه بايد معنا

رسد كه بورديو حركت از يك كليت  نظر مي به: عامل/ توجه به رابطة دوسوية ساختار) د
و يـا  گردد  اطالق مي )deductive( كه به آن روش قياسرا هاي عيني  واقعيت سوي  بهذهني 

 )inductive( اسـتقرايي اي ذهني كه به آن روش  برعكس حركت از مشاهدات عيني به نظريه
هـايي كـه    درواقع او ذهنيت خودش را در مشاهدة واقعيـت «. شود تلفيق كرده باشد گفته مي

 ميان دائم برگشت و رفت نوعي آنبرد، اين همان روش تركيبي است كه در  كار مي هديد ب مي
  ).26: 1389، گرنفل( »...دهد مي روي تجربه و تفكر ميان و عمل و نظريه ميان عين، و ذهن
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و » گـرا  ساختارگرايي برسـاخت «، »گرايي رابطه«شناختي بورديو با عناويني چون  از روش
و » گرايـي  عينيـت «شـود كـه داراي ويژگـيِ بـارزِ عـدم گسسـت ميـان         ياد مي» بازانديشانه«
بورديو در حين توجه به ساختارها، نقش عامالن اجتماعي را نيـز مهـم   . است» گرايي ذهنيت«

توان گفت بورديـو   مي. ورزد كند و بر رابطة دوسويه ميان ساختار و عامل تأكيد مي قلمداد مي
بدين . كند دهند در رابطه با ساختار تعبير مي كه عامالن به ساختارهاي اجتماعي ميرا معنايي 

شده از خارج بر عامـل تأكيـد دارد و از سـويي ديگـر      تحميلسو بر جبرگرايي  مفهوم از يك
تواند تغييراتي در زندگي اجتماعي خود ايجاد و موقعيت و جايگـاه   امل ميع كه معتقد است

هـاي   بورديو تقابل سنتي ميـان روش  :توان گفت مي. خود را در ساختار موجود بازتوليد كند
از منظر او بازانديشي. نوردد ي و كيفي را درميكم )reflexivite( ايـن  . گو باشد تواند پاسخ مي

بر درك عامل   مبتنيشناختي  ادف با روش آمده است و شامل نگاه جامعهمفهوم در نزد او متر
ها  ه در برابر برچسبهموارشود كه  آور مي بورديو خود ياد .و تأثيرات ساختار اجتماعي است

ام بـرخالف   شناسـي انجـام داده   شناسي و انسـان  هر كاري كه در جامعه«: مقاومت كرده است
  ).720: 1377به نقل از ريتزر،  Bourdieu Pierre, 1992: 204(» هايم بود تا موافق آن آموخته

بورديو در حوزة سـرماية  ة كار رفت بهمهم اين نيست كه با روش  :توان گفت مي ،درنهايت
هاي  هاي روش ها و محدوديت بورديو خود را درگير شيوه. فرهنگي مخالف و يا موافق باشيم

ي از نظر او كيفي و يا  .دكن نمي» واقعيت«گفته، براي رسيدن به  پيش بـودن هـيچ يـك نـه      كمـ
ها  يك از آن هرهنگام، از باو . ديگر متفاوت است اند، تنها داستانشان از يك بهترين و نه بدترين

اي در بحث  كننده رغم انتقادات موجود، بورديو نقش تعيين علي. كند در جاي خود استفاده مي
شـناختي   ارچوب نظري نوين و روشهمبناي چ محوري پيرامون ساختار و عامل اجتماعي بر

 و حاصـلِ آن » واره عادت«و » ميدان«ارچوب نظري بر محور هاين چ. خود مطرح كرده است
ساختن امور عـادي   بورديو غريبه«: خوانيم به نقل از وكان در جنكينز مي. استوار است» عمل«

  ). 83: 1385جنكينز، ( »دهد ساختن امور غريبه را انجام مي و عادي
 
  نوشت پي

 ةسـرماي شناختي بورديو بـه مفهـوم    درآمدي بر شناسايي رويكرد نظري و روش«طرح تحقيقاتي  .1
و انجام شده علوم اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ةپژوهشكددر » فرهنگي

سركار خانم دكتـر ژاسـنت   در اين طرح . استاكنون در انتشارات پژوهشگاه در دست چاپ  هم
  .اند صليبي همكار و جناب آقاي دكتر عليرضا تاجداري با سمت مشاور علمي مرا ياري رسانده
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مشاور علمي در بخـش روش تحقيـق مـرا     در سمترضا تاجداري  جناب آقاي دكتر علي
سركار خانم دكتـر ژاسـنت صـليبي     يهمكاربا  1390اين طرح تحقيقاتي در . اند رسانيدهياري 

  .پايان يافته است
فارسي اين اثر به همت جناب آقاي دكتر حسن چاوشيان از نسـخة انگليسـي اسـت كـه      ةترجم .2

  .در نشر ثالث منتشر شده است 1390چاپ اول آن در 
  :وارثاناي از يك نمودار اثر  نمونه. 3

  
  وارثاناثر  نمودار
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  3نمودار 
هاي مختصـات   دوسري نمرات مربوط به سطح تحصيلي فرزندان و والدين بر روي هريك از محور 3در نمودار 

هر فرد در اين نمودار دو ارزش عددي را به خود اختصـاص داده   ،به اين ترتيب. اند شدهعمودي و افقي ترسيم 
به بيان . نزديك به يك است بستگي، متحصيلي فرد به زبان هسرماية ميان سرماية فرهنگي موروثي و رابطة . است
. بستگي بسـيار بـااليي وجـود دارد    تحصيلي فرد همسرماية فرهنگي موروثي و  ةتوان گفت ميان سرماي مي ،ديگر

؛ اش هم سـطح باشـد   موروثيسرماية دهندة وضعيتي است كه در آن سرماية تحصيلي فرزند با  نشانساز  خط نيم
  .بستگي كامل يا يك هم ،يعني

همچنـين هرچـه   . اسـت ها حاكي از آن است كه وضعيت تحصيلي فرزنـدان كمـي بـاالتر از والـدين      يافته
تـوان گفـت كـه ليسـانس پـدر بـه        مـي  مثالً. تحصيالت پدر باالتر باشد، تحصيالت فرزند افزايش بيشتري دارد

تحصيلي فرزند منجـر   كه مدرك سيكل پدر به افزايش كمتري در سطح حال آن .شود ميليسانس پسر منجر  فوق
 بـر اسـاس  توان با قوت بسـيار   ميتحصيليِ فرد را سرماية هاي اين پيمايش  يافته بر اساسبه بيان ديگر، . شود مي

  : كند ميرا چنين تحليل  3نمودار  زيتمابورديو خود در  .كردبيني  پيشفرهنگي موروثي او  ةمالك سرماي
تحصيلي است، صاحبانِ سرماية تحصـيلي  سرماية فرهنگي موروثي و  ةميان سرمايرابطة گر  اين نمودار بيان

ها اعتماد  برخوردارند كه به آناي  دوگانهاز اشرافيت فرهنگي  ،اند بردهفرهنگي بااليي را نيز به ارث  ةباال كه سرماي
كسـاني قـرار    ،در مقابـل . كند ميباليِ ناشي از انس و آشنايي را عطا  عضويت مشروع و راحتي و سبك ،به نفسِ

سـو   كـه از يـك   دارنـد ها در مقابلِ كساني قرار  فرهنگي موروثي آن ةتحصيلي و سرمايسرماية كه فاقد گيرند  مي
  .اند كردهكسب را تحصيلي كمتري سرماية از سوي ديگر اما  ،ها دارند طراز با آن همفرهنگي موروثي  ةسرماي
)C  ياC’ (شان است  تحصيليسرماية ها بيش از  فرهنگي موروثي آن ةيا كساني كه سرماي) مانندC’  نسبت به

B’  ياD’  نسبت بهD (ًتـر از دارنـدگان مـدارك تحصـيلي      نزديـك ها  به آن» فرهنگ عمومي«از جهت  خصوصا
فرهنگي كمتري  ةاما با سرماي ،تحصيلي مشابهي برخوردارندسرماية در مقابل كساني قرار دارند كه از . ندا سان هم

 خوذ از خانواده استأبيشتر مرهون مدرسه و كمتر م ها با فرهنگ آنرابطة و ) ’Dيا  D(اند  كردهكار خود را آغاز 
  .)Bourdieu Pierre, 1979: 88؛ 126: 1390 ،بورديو(

در  ،شناختي بورديو در الجزاير شكل گرفـت  هاي آن در مطالعة انسان كه جوانه ،واره مفهوم عادت .4
 .اي مـورد توجـه قـرار گرفـت     به نحو برجسته تمايز در ،درنهايت .شكوفا شد 1970اثر بازتوليد 

 ،را اي از اعمال نوين دهند مجموعه كه به فرد امكان مي اند هاي ادراك و عمل ها شاكله واره عادت
. است )generateur(واره مولد  عادت ،رو از اين. كه با دنياي اجتماعي فرد منطبق باشند، توليد كند

 )hysteresis( ي يا ناسازگاريجايي و قابليت ديرپاي توان به جابه واره مي هاي عادت از ديگر ويژگي
به دستور زبان در زبان مادري هر فرد شبيه اسـت كـه از    تر بيشواره  گرايشات عادت. اشاره كرد

ه بـا  هـ تواند جمالت نامحدودي را بـراي مواج  يك فرد مي .شود شدن آموخته مي طريق اجتماعي
واره  اختيارات عـادت  .كند وقفه تكرار نمي خودكار يك جمله را بي طور  بهاو . كلية شرايط بسازد

  .)1390، اينپشام(گونه است  نيز به همين
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 :اي از يك تحليل نمونه. 7

  5شمارة تحليل 
 )Loic J. D.Wacquant(لوئيك وكان  :گر  تحليل

  )De L’Amerique comme L’Utopie a l’envers( »شهر وارونه امريكا،آرمان«: عنوان
 

نشين  يهودينشين يا  هاي سياه كه محلهاست   آنشناختي حاكي از  جامعههاي تاريخي و  تطبيق
ترين سطح  پايين دركه  ،اند)relegation( مناطق تبعيد اجتماعي هاي فرانسوي، حومهبا   Ghettoامريكايي 

كاركردشان در نظام  بافت نمادينشان، ها در تركيبات اجتماعي، آن. دارند مراتب شهري قرار سلسله
با هم تفاوتي  ،ندا ويژه در سازوكارها و اصول افتراق و تجميع كه خود محصول آن بهو  شهري، كالن
جوانان درآمد منبع اصلي  مواد مخدر با تقسيم كار دقيق، امروزه ترافيك .)Bourdieu, 1993: 265( ندارند

احتمالي آن بسيار  هرچند خطر .اند شدهنشين امريكاست كه از مدرسه و اقتصاد قانوني طرد  مناطق سياه
و نياز به تخصص خاصي كرد اين كار را شروع  )زير ده سال(توان از سنين كودكي  ما ميا ،باالست
. درآمد دارد بگير كم و حقوق بااليي نسبت به بخش حقوق است پذير انعطافجا  ساعات كار در آن .نيست

كه در آن ترافيك  )pillage( داري چپاولي اين شكل از سرمايهفزايندة رشد  :توان گفت با استناد به وبر مي
اين مناطق  خشونت در ةترين علل شيوع گسترد يكي از اساسي آن است،نيزة سر مثابة  بهمواد مخدر 

  .نشين است سياه
شان  روزانه ةيابي معتادان به جير ترين راه براي دست دزدي و جنايت در خيابان آسان ،افزون بر اين

تواند در دبيرستان مارتين لوتركينگ  ميآموزي  دانشقدر پايين است كه  آن Inner Cityسطح درسي در  .است
كامل را بنويسد يا كسرهاي ابتدايي رياضي را جملة كه بتواند يك  آن بي ،موفق به اخذ ديپلم متوسطه شود

   .)ibid: 273-276( حل كند
 يگتوهااين كشور در بدترين حالتشان نيز با حومة هاي  شهرك ،زيرا ؛متفاوت استامريكا فرانسه با 

تبعيض، خشونت، . متفاوت استجامعة امريكا ها با  بدين معنا كه مفهوم آن .قابل مقايسه نيستندامريكا 
 .نيستامريكا در  Inner Cityوسعت  هرگز به شدت و )isolement social( فقر و دورافتادگي اجتماعي

اخير موجب شده است هاي  دهههاي مالي فاحش در فرانسه در  تشرايط فقر و تفاوگسترش هرچند كه 
آن بورديو گر  تحليل ،كه 6شمارة چنين در تحليل مه. احساس شودامريكايي به گتوهاي هايي  نزديكيكه 

 ،كه 8شمارة تحليل ؛ »بدبيني نهادها«تحت عنوان  7شمارة تحليل ؛ »استعفاي دولت«تحت عنوان  ،است
گانه؛  دوتحت عنوان ورودي اشتباهي و فشار است، مشتركاً توسط بورديو و گابريل باالز صورت گرفته 

توسط رمي  10 شمارةتحليل ؛ »بيتش دولت«توسط پاتريك شامپاين تحت عنوان كه  9شمارة تحليل 
ر و تحت نيز توسط رمي لونوا 11شمارة تحليل ؛ »نظمي در ميان عامالن نظم بي«لونوار تحت عنوان 

؛ »سرزنش شديد«، رمي لونوار تحت عنوان گر تحليلتوسط  12شمارة و تحليل ؛ »زنِ پليس بودن«عنوان 
  .شده برخوردار بودند قيدهاي  تحليلتوان نام برد؛ كه از محتواي مشابهي با  ميرا 
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  :شود تأثيرپذيري بورديو از روش اميل دوركيم از دو منظر مطرح مي. 8
هـاي   واقعيت )determinant( گرهاي دنبال يافتن تعيين  بهكه بورديو مانند دوركيم  نخست آن

تـوان گفـت كـه     مـي  ،به بيان ديگر. است ،يعني در جامعه ،خارج از فرد )fait social( اجتماعي
هـاي   بايسـت در ميـان ديگـر واقعيـت     اجتماعي را مي  كننده و واقعيت تعيين )cause( هاي علت

بـا تأثيرپـذيري از دوركـيم     تمـايز بورديـو در  . نه در وجدان فـردي  ،جو كردو اجتماعي جست
خوردن اقشار مختلف اجتماعي، اعمال اجتماعي افراد را مرتبط با محـيط    غذا ةشيودرخصوص 

. كنـد  هـاي جمعـي درك مـي    فعاليت ةواسط  بهبورديو اعمال فردي را . كند اجتماعي تحليل مي
و چگونـه در ذهـن افـراد     ؟دنياي زندگي روزمره حضـور دارد كه بفهمد چگونه گذشته در  اين

  .توان دريافت واره مي خصوص در تعبير بورديو از مفهوم عادت بهاين مورد را  ؟شود حك مي
 از جملـه . دهنـد  كارگيري تنوع روش از سوي بورديـو را بـه دوركـيم نسـبت مـي      هب ،دوم
  :آورد برومبژه ميكريستيان فكوهي با استناد به   ناصر

ش اميل دوركيم ا انديشد كه متأثر از نياي فكري شناسي مي بورديو در سنت فرانسوي جامعه
. متفاوت اسـت ) شناسي مردم(علمي  ةشاخزبانان از اين  اين سنت با سنت رايج انگليسي. است

رو ابايي نـدارد كـه در    اينخواند و از  شناس مي دوركيم خودش را عالم علوم اجتماعي و مردم
ـ تسـ يويتيزوپ هاي كـامالً  روش) Suicide( خودكشين كتابي چو و در كتـاب  . كـار گيـرد   هي را ب

چـه در  ) Formes elementaires de la vie religieuse( ينـ يد حيـات  ابتدايي صورديگري چون 
تـوان   بورديـو را نيـز مـي    ،از ايـن منظـر  . شناسـي بهـره گيـرد    روش و چه در محتـوا از مـردم  

  .)97: 1386اماني، (شناسي دوركيمي خواند  جامعه
را  جهـان  فقـر و روش كيفـي در   وارثاني در كارگيري روش كم هعدم تعصب بورديو در ب

فكوهي بر اين نظر است كه تازگي كار بورديو نسبت بـه   .بورديو ذكر كرد توان درخصوص مي
 .است تمايز ي و كيفي درشناختي كم دوركيم تركيب دوگونه روش

  :توان از دو بعد مطرح كرد تأثيرپذيري بورديو از وبر را مي .9
هـايي مطالعـه    توان به همان روش ها را نمي بورديو نيز مانند وبر معتقد است كه انسان )الف

هـا موجـوداتي متفكـر و     انسان ،زيرا ؛بريم كار مي بههاي جهان فيزيكي  كرد كه در مورد پژوهش
  .)747: 1373، زگيدن. (گرند استدالل
شناسي كنش اجتماعي تعبير كـرد و   توان جامعه شناسي وبري را مي كه جامعه نظر به اين )ب

توان گفت بورديـو در   باشد، مي دنبال درك معناي كنش فردي   بهشناسي بايد  از اين نظر جامعه
وبر با تقسيم كنش . مي ماكس وبر بهره برده استيروش تفه از جهان فقرروش تحقيق خود در 
 ،يعنـي  ؛انـد  و ابزاري بر اين فرض است كه افراد بشر عقاليـي  ،عقالني ،به كنش سنتي، عاطفي

هايشـان   هاي خود را با ارجاع بـه ارزش  ها كنش آن. ها را انتخاب كنند ترين گزينه قادرند مناسب
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گونـه عمـل كـرده اسـت      توان دريافت كه چرا بشر اين نميبدون اين ارجاعات . كنند توجيه مي
  .)746: 1373؛ گيدنز، 435: 1388عضدانلو، (

اي  هـا بـه شـيوه    ولي معتقد است كه انسان ،كند كه بورديو كنش عقاليي را رد مي رغم اين به
كه در بل ،ها ثابت نيستند واره بدين معنا كه عادت .د و ادراكي عملي دارندنكن خردمندانه عمل مي

هـا   واره بدين معنـا عـادت  . يابند شان انطباق مي هاي متناقض زندگي ها با موقعيت برخورد انسان
  .)Bourdieu, 1992: 189( اند خصلت تاريخي دارند و به ساختار و تاريخ يك ميدان وابسته

بدين معنا كه  ؛كند مراتب فضاي اجتماعي وبر را بازخواني مي سلسله ةنظريبورديو همچنين 
بلكه  ،يابند هاي اقتصادي ساختار نمي منطق بر اساسجوامع صرفاً  :او هم مانند وبر معتقد است

حجم سرماية فرهنگي كـه عـامالن اجتمـاعي از آن برخوردارنـد، نقـش اساسـي در موقعيـت        
كه هم وبر و هم بورديو به معنايي كه فـرد   اينشايان توجه ديگر نكته  .كند اجتماعي آنان ايفا مي

  .دارند دهد توجه خاصي مبذول مي به اعمالش مينسبت 
  :بحث روابط اجتماعي در تاريخ علوم اجتماعي به صور گوناگون طرح شده است .10

كـنش  «بـه بيـان دوركـيم؛    » بستگي اجتماعي اشكال هم« ؛گفتة ماركس  به» روابط اجتماعي«
رفتار «معناي ذهني مورد هدف عامل نسبت به » نسبيت«؛ )1858 -  1818(از زبان زيمل  »متقابل

ــري ــه«در » ديگ ــي جامع ــي تفهم ــر  »شناس ــاركس وب ــل« ؛)1920 -  1864(م ــتگي متقاب » وابس
)interdependence (   نـــزد نـــوربرت اليـــاس)واكـــنش متقابـــل رودررو   ؛)1990 -  1897
)interactionnisme( نزد اروين گافمن )و  )1980 – 1896( پياژه ژان گرايي  رابطه ؛)1992 -  1922

  .توان نام برد روابط قدرت در نزد بورديو را مي ةمثاب بهميدان 
هسـتي خـارج از    ةمثاب بهموجوديت بيرون از جامعه و جامعه  ةمثاب بهدر اين نوع تحليل فرد 

گرايـيِ بورديـو    گيري برسـاخت  كركوف بر اين نظر است كه پياژه در شكل. شود فرد درك نمي
  ).Corcuff, 2011: 14(نقش داشته است 

واره كه بورديو در آثار مختلف خود بـدان اشـاره كـرده اسـت، مفهـوم       برخالف مفهوم عادت. 11
 Questions deاو در . نـدرت ذكـر شـده اسـت     بهشناختي بورديو  هاي جامعه در تحليل »ميدان«

Sociologie هـاي اجتمـاعي    فعاليـت مفهوم ميدان به . كند صحبت مي» ميدان ادبي«خصوص  در
بورديـو از ميـدان فراداسـتان و يـا      ،از ايـن منظـر  . شود واره مربوط مي و عادت) كار اجتماعي(

 آورد ميـان مـي   بـه حبت ازي صـ وبـورژ وارة  عـادت كـه از   حـال آن  .كند ازي صحبت نميوبورژ
)Mounier, 2001: 54-56( .و حتي ميـدان   ،تحصيلي از ميدان اقتصادي، سياسي، ادبي،  اما بورديو
به بيان ديگر، مفهوم ميدان كـه  . كند دانان و غيره صحبت مي جغرافي» هاي فردي سازندگان خانه«

افـزون بـر ايـن هـر     . دهـد  ها و نه به شرايط، ارجاع مي اره پيوند دارد به فعاليت و با مفهوم عادت
كار برد كه افراد در درون يك ميدان  بهتوان اين مفهوم را  زماني مي. اجتماعي ميدان نيست  فعاليت
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نـوعي مبـارزه بـراي كسـب     . مشخص وارد رقابت براي كسب موقعيت برتري در ميدان شـوند 
به اين دليل است كـه در   ،پردازيم چندان به مفهوم ميدان نمي تمايز ةارائر در اگ .مشروعيت است
 )Les Regles de l’art( هنـر  قواعـد در . واره تأكيـد دارد  بر مفهـوم عـادت   تر بيشاين اثر بورديو 

  .پردازد است كه به تعمق پيرامون مفهوم ميدان مي )1992(
 اسـت  دعوي اين انداختن راههاي ارزش از كرسي دانشگاه و همراه با آن  ميان قضاوت پذيرش .12

 هاي بحث برانگيزندة موضوعات طرح از و باشد احساسات از خالي كامالً بايد دانشگاه استاد كه
 بدان نبايد يمستقل استاد هيچ كه است بوروكراتيك فكري طرز و نظري تنگ گر  نشان بپرهيزد، داغ
  .)1382 ،وبر( دهد تن

روش تحقيـق و  كـه در آن   اسـت  2002بورديـو در زمـان حيـاتش در    شـدة   منتشـر آخرين اثر . 13
 هسـال   30كه در يك مقطع زمـاني   ،اين اثر. كشد تصوير مي بهخوبي  بهاش را  پردازي تدريجي مفهوم

سـاالن در   هـا تجـرد بـزرگ    سه مقاله است كه موضوع مشترك آن ةدربرگيرند است، نگاشته شده
 15در اين اثر بورديو پـس از  . است) روستاي محل تولد بورديو در فرانسه( بĤرنروستايي جامعة 

واره  تداو مفهوم عا ،نگاشته شد 1962كه در  ،نخستمقالة در . گردد بازمي يسال به تحقيق ميدان
انـداز   از چشـم  رقـص  مجلـس ها در  آن ةواران  شيوة دهقاندهقاني و پيكرة ميان رابطة را با تحليل 

. كنـد  كارگيري مفهوم سرمايه بازنگري مي هسال بعد مسئله را با ب 10حدود  ونگارانه توصيف  مردم
شـود،   گـرفتن مـايملكي كـه منتقـل مـي      نظر درها را با  در اين راستا او راهبردهاي بازتوليد خانواده

  .)50: 1391شامپاين، ( پردازد ن ميميداواژة مسئله با  به مرور اينپانزده سال بعد . سازد منعكس مي
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