
  

  

  وي بوردير پي عمل هينظردان در يک منش و ميالکتيد

  

  ۲شهرام پرستش، ∗۱هايديغالمرضا جمش
  شناسي دانشگاه تهران دانشيار گروه جامعه ۱

  شناسي از دانشگاه تهران  دكتري جامعه۲

  )۲۴/۱۱/۸۵ ، تاريخ تصويب۱۷/۲/۸۵ تاريخ دريافت(

 
  

 ده يچک
.  اسـت  يگستره علـوم اجتمـاع      در وي بورد ير پي يقيه تلف يگاه نظر ي جا ،موضوع نوشتار حاضر  

ـ گرا نيه و پل رابط عين نظريبان ايعنوان فلسفه پشت ه  باي    رابطه ةابتدا، فلسف  ن منظور، يبد  و يي

 يکيزي ف يها دانيه م ي در نظر  ي اجتماع يها دانيه م يسپس سابقه نظر  . گردد ي طرح م  ييگرا ذهن

 مرکـز ثقـل     به عنوان و  ي بورد ير پيه عمل   يپس از آن، نظر   . شود يب م ي تعق ي روان يها دانيو م 

ح يدان تـشر  يـ  همچـون مـنش و م      ياديـ م نوبن يانه با توسـل بـه مفـاه       يگرا  رابطه يشناس جامعه

ـ  ا يکيالکتيشود ذات د   ين مرحله تالش م   يدر ا . گردد يم شـان   يم و توقـف وجـود     ين مفـاه  ي

افت يوف به در  دان معط يم منش و م   يف مفاه ي توص ،بين ترت يبد. نسبت به هم نشان داده شود     

هـاي   ن عمل در عرصه   يي تب يي قدرتمند است، که توانا    يک دستگاه نظر  يعنوان  ه  ه عمل ب  ينظر

 را نشان داده، ضمن آنکه بـا        يين توانا يو شاگردانش بارها ا   و  يبوردمطالعات  . مختلف را دارد  

ـ شتر ا يـ  به توسعه هر چـه ب      ينظران علوم اجتماع   هضم انتقادات صاحب    يقـات ين برنامـه تحق   ي

 .اند ن کمک نمودهيگريجا
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  عنوان مسألهه عمل ب
 برخـورد   شناسان در  کرد جامعه ي است و رو   يشناس در عرصه جامعه  مسأله  ن  ي مهمتر ،ن کنش ييتب

ـ رقابت ا .  است يبند  قابل دسته  ٢ييگرا  و ذهن  ١ييگرا ني ع يله در قالب دو سنت نظر     أن مس يبا ا  ن دو  ي

 از ي فــراروي کــه ادعــايکــرديآورد، رو  مــيکــرد ســوم فــراهمي روينــه را بــراي زم،ســنت متقابــل

 از توقـف در     چنانچـه  ، نهفته است  ٤رابطه در مفهوم    يوهشژن برنامه پ  يهسته ا .  را دارد  ٣ييگرا دوگانه

ـ ژک سويالکتيورزد و د  ميت امتناعي واقعي و ذهنينيوجوه ع در  يت اجتمـاع يـ اد واقعيـ ه را بنژه و اب

 يشـناخت   و روش  يشـناخت   سطوح معرفت  ،ن مفروضه يبه موازات ا  . کند  مي  فرض يشناس يسطح هست 

 مـشغول بکارنـد     يقيکرد تلف ين رو يل ا ي که در ذ   يشناسان ن جامعه يدر ب . گردند  مي ميف و تنظ  يز تعر ين

 بـه   ٥يه ساختاربند يبا طرح نظر  دنز  يگ. باشند  مي تر شناخته شده از همه   و  ي بورد ير پيو  دنز  ي گ يآنتون

ت يـ  واقع ي و ذهن  ينيو وجوه ع    باور دارد  يده اجتماع يد پد ي در تول  ٧ و عامل  ٦ متقابل ساختار  يوابستگ

و ي بورد ير پي ،گريداي   گونهه  ا و البته ب   ن راست ي در هم  ).۱۰: ۲۰۰۰پاركر،   (داند  مي را الزم و ملزوم هم    

 چـون   يلـسوفان ي ف ٩يگـرا   از فلسفه علـم رابطـه      يروي و به پ   ٨ييگرا  گرفتن از فلسفه ذات    يز با دور  ين

 تمرکـز بـر     ي بجا جهتن  ياز ا . کشد  مي شي را پ  يت اجتماع يعقوااي   ت رابطه يماه ،رريکاسو  باشالر  

 تـوان   مـي کـه نـه  اي  ينيروابط ع"آورد،   مييروابط روبه  ها    چون افراد و گروه    يمشهودهاي   تيواقع

کـار   منيدست آورد، برساخت و به ه را بها   آنديرا نشان داد و نه با انگشت لمس کرد، بلکه باها   آن

 يک جانبه به هـر وجـه نـوع        ي توجه   ،گريعبارت د ه  ب). ۲۱ :۱۳۸۰ و،يبورد" (اعتبار داد ها    آن  به يعلم

ـ آ  مي وجوده  ن ب يک ذهن و ع   يالکتي دارد و از د    ١٠ت برساخته يت، ماه يعرا واق ي است، ز  يانگار ساده . دي

م مستقل وجود   يعبارت بهتر مفاه  ه  ا ب ين  يعتمم  ي از مفاه  ينشانو  يبورده  ي، در نظر  کرديرون  يموافق با ا  

از با الهام و يبورد. کنند  ميدايگر هستند و در رابطه با هم معنا پ       يکديم الزم و ملزوم     ي بلکه مفاه  ،ندارد

هـاي   دانيـ ر جهان به منزلـه جهـان م       ي بر تصو  يک، مبن يزيدان در ف  يه م يکرد و با توسل به نظر     ين رو يا

                                                 
1. Objectivism  
2. Subjectivism  
3. Dualism  
4. Relation  
5. Structuration  
6. Stracture  
7. Agency  
8. Substantialism  
9. Relational  
10. Constructed 
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دان يـ م هـاي  يگژي و ويسو کي از خودهاي  يگژيدان بنا بر ويم هرل يکه ذرات در ذ   مختلف   ييروين

 در  کـنش  نيـي بـه تب   کنـد و    مـي  دان را جعـل   يـ اد مـنش و م    يم نوبن ي، مفاه کنند  مي گر رفتار ي د ياز سو 

را گوستاو فلوبر   اثر  ت احساسات   يتربدان قدرت در رمان     يچنانچه م . پردازد  مي هين نظر يچارچوب ا 

و هـا   العمـل شـش قهرمـان رمـان بـا توجـه بـه مـنش              داند که عکـس     مي يسيدان مغناط يمک  يمشابه  

ـ بورد( گردد  مي نييدان تع ي م ني ا شان در  تيموقع ـ  روح نظر  ،يرو هـر  بـه ). ۸۱: ۱۳۷۵،  وي  يکـ يزيه ف ي

کـرت  ز ماننـد    يـ هـر چنـد او ن     . افته است يحلول  و  يبورددان  ي م يشناخت ه جامعه يدان در کالبد نظر   يم

 ي اجتمـاع  ي کردن علـوم انـسان     يکيزي به ف  ،يشناس دان در علم روان   يه م يشگام استفاده از نظر   يپ ،نيلو

در و يبورد ،احتـساب ن يبا ا. پردازد  مي يم متناسب با جهان اجتماع    ين مفاه يباور ندارد و به پردازش ا     

ـ  نظر  از ي نـوع  يبند به صورت  ،ين مسأله در عرصه علوم اجتماع     يعنوان مهمتر ه  مواجهه با عمل، ب    ه ي

ـ صورت  ه   که هم اکنون ب    ورزد  مي اهتمام يشناخت جامعه  بالنـده درآمـده اسـت،       يوهـش ژک برنامـه پ   ي

  : باشد  ميصيخقابل تلل يلفه ذؤکه رئوس آن در چهار ماي  برنامه

  ي از کنش و ساختار اجتماع١انهيگرا ت ضد دوگانهبرداش .۱

  يقي تلفيشناس  و روشيشناس معرفت .۲

  يات اجتماعيت منازعه در حياهم .۳

 . )۳۳۰ :۱۳۷۹واکوانت، (نادرست  يي و شناساييم شناسايه کنش با توسل به مفاهيتوج .۴

اي  گونهه است، بو يبوردنزد اي  گاه تفکر رابطهيت دارد جاين اصول چهارگانه اهميآنچه که در ا

ک وجـوه   يـ الکتيد: باشـد   مي ک استوار يالکتي د ي بر نوع  يوهشژن برنامه پ  ياد ا يتوان ادعا نمود بن     مي که

ـ ک نظر يـ الکتيت، د ي واقع ي و ذهن  ينيع سـرانجام   و   يفـ ي و ک  يکمـ هـاي    ک روش يـ الکتيه و روش، د   ي

  .ژهه و ابژک سويالکتيد

  

  يمباد

م سـنت   يمفـاه . پـردازد  مـي  يپـرداز  ود به مفهوم   موافق با اصول موضوعه خ     يوهشژهر برنامه پ  

 کنـشگر فعـال     ي بـرا  ييکنند که جا    مي مي تنظ يه نحو  را ب  ي جهان اجتماع  ،يستيويتي پوز يشناس جامعه

ـ ا را موافق بـا      ي جهان اجتماع  ،يکي هرمنوت يشناس م سنت جامعه  ياهفکه م  يدر حال . ماند ي نم يباق ده ي

گذشتن   در يبرا در تالش    ويبورد يقيکرد تلف ي رو ،کنند ي م ريتصو يکنشگر اجتماع شاء بودن   يفعال ما 

                                                 
1. Antidualistic 
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 ازمند است که بازتـاب    ي ن ياديبنم نو   ي به مفاه  ،گريگونه د ه  ت ب يت واقع يئورو   يسنتهاي   ن تقابل يز ا ا

ـ  ٢دانيو م  ١ منش يم دو قلو  يمفاهآن در وضع      مهـم در برنامـه      ينظـر هـاي     از ابـزار   يکـ يعنـوان   ه   ب

ـ گرا هستند بـه ا     بطهام در ذات خود ر    ين مفاه ي ا ).۱۰: ۱۹۹۶پينتو،   (ابدي  مي يتجل ويبورد يوهشژپ ن ي

 در رابطـه بـا هـم    يعنـ يکه با هـم رابطـه دارنـد      باشند، ضمن آن    مي  که هر کدام ناظر بر روابط      يمعن

 الزم و ملـزوم     ،دانيـ اد مـنش و م    يم نوبن ي مفاه ،گريعبارت د ه  ب. )۱۹: ۲۰۰۲بورديو،   (شوند  مي فيتعر

 بلکه بازتـاب دو بعـد از        ،ستنديت متقابل ن  يرا ناظر بر دو واقع    ي ز  ندارند يالل وجود استقگرند و   يکدي

 ي همـزاد پنـدار  ،قـت يدر حق). ۹۶: ۱۹۹۷شـوارتز،   (نـد يآ  مـي حسابه  واحد بيت اجتماع يک واقع ي

ش يت را بـه نمـا     يمان واقع أ است که قادر باشند ذات تو      يميت مستلزم مفاه  ي واقع ي و ذهن  ينيوجوه ع 

  . ه باشندژه و ابژ سو٣يتيهو ن هميخود مبدرآورند و 

ـ الجزابا نام و يبورد يشناخت ن مطالعه انسان  يم به اول  ين مفاه ي ا يريگ شکلهاي   نطفه  بـاز هـا   يري

خته شهر و روستا و ظهور      يهم ر  در  رابطه نامتعادل و   ين مطالعه به بررس   ي ا .)۱۹۷۵بورديو،   (گردد يم

 ي همچون مردمـ   ٤ها يليکاب اختصاص دارد و در آن     ياستعمار انهيراگادژ ن يژدئولوي و ا  يجامعه طبقات 

 انعکاسها    آن راه رفتن وه  ي ش  در ين منش حت  ي که ا  ينحو دارند، به    يشوند که منش خاص     مي فيتوص

 کنند که احـساس افتخـار       مي ي زندگ يدر جهان ها   يليکاب ،گرياز جانب د   .)۱۵۴: ۲۰۰۲وب،   (ابدي مي

ه و  ي تغذ ي حت شود و   مي هيجوت يه اقتصاد ي سرما يجاه   ب يه فرهنگ ي سرما ينيگزي با توجه به جا    در آن 

م کار منجر به اشکال متفاوت قـدرت زنـان          ي تقس يليدر جهان کاب  .  دارد يگريز منطق د  ي ن ييم غذا يژر

 ي از همبـستگ   ي نفـوذ ناشـ    ي دارا ،رغم تحت سلطه بودن   يگردد و زنان عل     مي ت مردان يموميدر برابر ق  

ن نوع يشود، بلکه ا يده نم يد د ي جد ي آن به معن   ي و نمودها  يض جنس يبعت ،ين جهان يدر چن . باشند مي

نکـه  يحومـه اسـت تـا ا       و    و برهم خوردن رابطه متعادل شـهر       ينيش شهرنش يشتر نشانه افزا  يض ب يتبع

 يينگرش سـاختارگرا  هاي   يبه کاست  مطالعهن  يا ي ط درو  يبورد. )۱۴: ۱۹۹۸فوولر،   (باشدرپا  ي د يسنت

رد بـا   يـ گ  مـي  دهياو را ناد  هاي   تي که کنشگر و خالق    ي فرانسو ييز مکتب ساختارگرا  گردد و ا    مي آگاه

. )۳: همـان  (افته اسـت  ي که به شدت گسترش      ييماري، ب کند  مي ادي ي فرانسو ي آنفوالنزا يماريعنوان ب 

 بلکـه   ،بـرد  يبه منزلـه پـادزهر آن پنـاه نمـ         سارتر  سم  ياليستانسي به اگز  يمارين ب يدر مواجهه با ا    اواما  

                                                 
1. Habitus  
2. Field  
3. Identity 
4. Kabylians 
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ـ  که بـه منزلـه     کند  مي يکرديس رو يسأ ت صروف خود را م   يمساع از  نيگزيجـا  يوهـش ژک برنامـه پ ي

 يجمـع جبـر   خـوردار اسـت و  ر خـاص خـود ب  يسشنا  و روشيسشنا ، معرفت يسشنا يسطوح هست 

 . ستيدوگانه مذکور نهاي  سنت

دان را  يـ  م اد مـنش و   يـ م نوبن يمفاههاي   ن جوانه يش نخست يرو ،ها يريالجزا يشناخت مطالعه انسان 

بـه بلـوغ   م ين مفـاه ي ا،ويبورد ي جامعه شناختن مطالعهيورترمشه، ١زيتما  درحال آنکه . دهد  مي دينو

برخوردارنـد و   و  يبورد در آراء    يجي تدر يرشددان از   يم منش و م   ي مفاه ،بين ترت يدب. رسند  مي کامل

ـ فاگر بـر ک   يک مطالعه به مطالعه د    ي بلکه از    ، نبوده يآنگونه  ه  بها    آن نيتکو  شـان  ي و عملـ   يت نظـر  ي

در هـا    ن داده ير ا ي مختلف و تفس   يآمارهاي   م که با استفاده از داده     يوهش عظ ژن پ يا. افزوده شده است  

غـات فـراهم   ير عکـس، کاتـالوگ و تبل    ي نظ نامتعارف يز منابع اطالعات  يک و ن  يپرتو مشاهدات اتنوگراف  

 دي است و اصالت رفتار عامه مردم را تائ         از جامعه معاصر فرانسه    ٢ينگار  مردم يانگر نوع ي ب ،آمده است 

ـ  از ا  يرا ناش ها    آن  که رفتار  ين معن يکند، به ا   مي در . دانـد  ي نمـ  يستيـ انگارانـه مارکس    سـاده  يژدئولوي

 اسـت کـه بـه لحـاظ         ييهـا   گروه يت مصرف فرهنگ  يالعاده از خصوص    فوق يفي توص ،زيتما "،قتيحق

ـ ). ۵۰: همـان (" ز هـستند  ي متمـا  ي زنـدگ  يمادهاي   شان با ضرورت    و فراتر از آن در نسبت      ييفضا ه ب

 رد آن   يتجلـ   کـه  نـد  برخوردار ياوتفـ متهاي   از چنان منش    مختلف ياجتماعهاي    گروه ،گريعبارت د 

در  يغم داشتن استطاعت مال   ربه    هستند که  يکارگرانشاهد مثال   . ابدي  مي نمود شان مصرف يگوناگون

ا زنـان  يپسندند و   ميم راين، چرب و حجيسنگهاي   همچنان غذا  ،واژل طبقه بور  ي باب م  يه غذاها يهت

ـ  به خر  يليم  که يکارگرطبقه   حتـاج خـود را از      يمنحـصر بـه فـرد ندارنـد و ما         هـاي    د از فروشـگاه   ي

وا ژ وسائل منزل هماننـد زنـان بـور        ي به هماهنگ  عالوه بر آن   کنند، و   مي هيتهاي   رهيزنجهاي   فروشگاه

رغـم حـذف همـه موانـع در مقابـل            يعلـ  ،نيبنابرا .)۳۷۹ :۱۹۸۴بورديو،   (دهند ي نشان نم  يتيحساس

پنهـان  ک نظم   يکند و از      مي را کنترل  منش آن بلکه   ست،يخته ن يافسار گس  "مصرف"حرکت آزاد کاال،    

 مـصرف،   يريـ گ دهـد و بـا جهـت        مـي  جهت  را مصرف ٣قهيا سل يذائقه  ،  قتيحق در. دينما  مي تيتبع

کنـد    مي ليتبدها   تيرا به اولو  ها    ضرورت اًذائقه دائم  "رايرند ز يگ  مي  متفاوت شکل  ٤يزندگهاي   سبک

}  هـم رفتـه    يرو{آورد کـه      مـي  را فراهم ها   انتخاباز  اي    مجموعه ،يکيکانن م يو فارغ از هر نوع تع     

                                                 
1. Distinction  
2. Ethnography  
3. Taste  
4. Life styles  
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 متفاوت  يزندگهاي   ن سبک ي هم ،گري د ياز سو ). ۱۷۵: همان(" بخشند  مي  را سامان  يزندگهاي   سبک

 است که کنشگران    يي همان فضا  يرا سبک زندگ  ي، ز دنانجام  مي  منش يلق او يد ذائقه و به طر    يبه بازتول 

 .بـا بـشمارند  يز را زيـ ز را ارجح بدانند و چـه چ ي کنند، چه چ يآموزند که چگونه زندگ     مي ل آن يدر ذ 

 يپردازد و دعـاو     مي  آن ينه اجتماع ي و زم  يشناخت ييبايان ذائقه ز  ين رابطه م  يي به تب  زيتما ،بين ترت يبد

هـاي    را بـا توجـه بـه داده        يات اجتماع ي ح ز ناب و منتزع ا    يشناس ييباي ز ير وجود نوع   ب ي مبن کانت،

ـ د، ز ينما  مي  مختلف نقد  ياجتماعهاي   فراهم آمده از گروه    م يعظـ هـاي     تفـاوت  يدانيـ را مطالعـات م   ي

 ،نيبنـابرا  .باشـند  ير نم يپذ حيتوضکانت   ي با نگرش فرا زمان     که ييها تفاوت،  دهند  مي را نشان ها   ذائقه

  افـراد بـاز    ي و طبقـات   يت اجتمـاع  يـ  است کـه بـه ترب      ي اجتماع يي توانا ي نوع يشناخت ييباياحساس ز 

 اسـتعداد   ي مستلزم نوع  يشناخت ييباي قضاوت ز  يين آموزش چنان است که گو     يزم ا ياما مکان . گردد مي

 اسـت   يزواژ ممتاز بور  يگاه طبقات ي ناب مرهون جا   يشناس ييباي ز يه کانت يکه نظر   است، حال آن   يذات

ث يـ ک گـروه از ح    يدر   تشيعضو ک پروفسور و  ي به عنوان  با منش او     کانت يشناخت ييبايفلسفه ز "و

ز اشـاره بـه     يـ  ن زيتمـا ه  ي وجه تـسم   ،واقع در. "ک دارد ي فاقد قدرت در نظم حاکم رابطه نزد       ياقتصاد

ـ بورد(انـد     و مادرزاد تصور شده    ي است که به غلط ذات     ييها تفاوتاي   صه رابطه يخص ). ۳۲ :۱۳۸۰ و،ي

هـاي   ن مـنش  يل بـه تکـو    يـ ز دارد، م  يل به تما  يته م يسازد که مدرن    مي خاطر نشان ز  يتمانکه  يسرانجام ا 

 بـا هـر گونـه       ، بورديـو  نيبنابرا. گري د يز از سو  يمتماهاي   دانين م يل به تکو  ي و م  يک سو يز از   يمتما

ن کـنش   يي به تب  ي اجتماع تين نسبت به واقع   ي نوآئ يافتيد و با درک و در     يگو  مي بدرود يانتزاعشه  ياند

ـ الجزاش در   يهـا  ن نطفه يکه نخست اي   هينظر. پردازد  مي ١ه عمل يدر قالب نظر    سـاکنان جهـان     :هـا  يري

 .ز در بر گرفتيرا نز يتماهان مدرن در جسنت، چنان بسته شد که گستره عمل ساکنان 

  

  ه عمل ينظر
ـ   ابتـدا در کتـاب      فارغ از مباحث پراکنده، آراء خود دربـاره عمـل را          و،  ي بورد ير پي  يطـرح کل

بـه   ٣منطـق عمـل   ش در کتاب    يها دگاهيشتر د يها بعد با توسعه ب     و سپس سال   ٢درباره عمل اي   هينظر

اسـت  ن نکته يان يمبه عمل و درک منطق آن ي به پردازش نظرويبورداهتمام  .آورد  مير دريرشته تحر

ـ  نظر مز مستل  را يوهشژک برنامه پ  ي تا سطح    يقيکرد تلف يارتقاء رو  او   که  يه عمـل منحـصر بـه فـرد        ي

                                                 
1. The theory of practice  
2. Outline of a theory of practice  
3. The logic of practice  
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ب بـا   يـ ن ترت يبـد . دوگانه معهـود باشـد    هاي   اوت از سنت  ف که در آن نحوه مواجهه با کنش مت        داند مي

کـنش  / جامعه و ساختار  /  فرهنگ ژه،اب/ هژ سو ينظرهاي   ابلقکند که بر ت     مي ي سع عملهوم  فتوسعه م 

ه ي نظر ،گري د ي از سو  ييگرا  و اراده  يوس کي از   ييگرا  ضرورت ي، و با نف   )۱: ۱۹۹۵كلهون،  (د  يفائق آ 

 عمل  ،گريعبارت د ه  ب. )۷۵: ۱۹۹۳بورديو،   (فراهم آورد اي   کرد رابطه ي رو ي بر نوع  يعمل خود را مبتن   

 ي انتخاب عقالن  يجه منطق يوجود آمده باشد و نه نت     ه  بر علل ب   ن است که بنا   ي متع يامد ساختارها ينه پ 

البته . باشد  مي ساز عمل  نهيل زم ي علت و دل   ينديآ  و هم  يشل خود استوار است، بلکه همجو     يکه بر دال  

ـ او  يبورده عمل   يکسان است بلکه نظر   يل در همه اعمال     يست که وزن علت و دل     ي ن ين بدان معن  يا ن ي

 يت عامل در فـضا   يه عمل پرداخته شود، چرا که موقع      يآورد که بنا به مورد به توج        مي کان را فراهم  ما

ـ  نظر ،قـت يحق در .هستند ن رفتار موثر  ييتب ردفضا  هاي   يگژيتر و  قي دق به عبارت ا  ي ياجتماع ه عمـل   ي

  داردي در ارائه اصول مولد رفتار انـسان يسعدان يمو تعامل آن با مفهوم منش  براساس مفهوم   و  يبورد

 عمده در   ي نقش ،ي اجتماع يت عامل در فضا   يگردد که موقع    مي جه آشکار ينت در. )۱۸۷: ۱۹۹۶گريلر،  (

م يتواند از مفـاه    يگر نم يکرد د ين رو يااي كه    به گونه  کند،  مي فايا ويبورده عمل   يل نظر ين رفتار ذ  ييتب

د به يباها   آنيجاه د، و بين کنش استفاده نمايي به منظور تب  يشناخت متقابل جامعه هاي   موجود در سنت  

کـه   اسـت  يمي از مفـاه يکـ يهـوم قاعـده   فم.  آوردي خـود رو يشناس ي متناسب با هست يپرداز مفهوم

ن کـنش   يـي تـوان بـه تب     يدهد و با توسـل بـه آن نمـ           مي دگاه از دست  ين د يا  خود را در   يريکاربردپذ

ه قـرار دارد    ژنکه منشاء قاعـده در سـو      يا ا ي است،   ي ناظر بر دو معن    أرا مفهوم قاعده عمدت   يپرداخت، ز 

. شـود   مييت ناشي واقعهمانا يه ژکه قاعده از اب   نيا ا يکند و     مي ليت تحم يرا بر واقع    محقق آن  يعني

 کـه   ييهـا  ز مخـالف اسـت، برداشـت      يـ آم مغلطـه هـاي    ن نوع برداشت  يبا ا و  يبورد ،در هر دو صورت   

 او.  قـرار دارد يت اجتمـاع يهه با واقعج در موايشناس  متقابل جامعه  يسنتهاي   دگاهيشان در د   خاستگاه

 مفهـوم   ).۴۶: ۱۹۹۹رس،  بـوو ( کند  مي شنهادي را پ  ١يژمفهوم استرات  ،مرسومهاي   ن برداشت يا يبه جا 

ـ ا در .دارد ٣نيتگنـشتا يواثـر    ٢يفلسفهاي   وهشژپ با مفهوم قاعده در      ياريبسهمانندي   يژاسترات  ني

ـ  فارش از اشـ   يپ را آن تواند يمنعامل  که   نيبه ا  توجه با  مفهوم قاعده  رساله بفهمـد و   مـشکالت    ر ب

تيلـور،   ( فاصـله دارد   ير نظـر  يب است که از تـدا     ي عقل عمل  ي، ناظر بر نوع   رديبکار گ ها    آن جهت حل 

 يبـرا جـا   نيا که قاعده نـاظر بـر آن اسـت در         اي   لهأ نسبت به نوع مس    ي آگاه ،قتيحق در .)۴۳: ۱۹۹۹

                                                 
1. Sterategy  
2. Philosophical investigations  
3. Wittgenstein  
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اعمـال    بـر  ي عقـل عملـ    ينـوع افتـد و     ي نم ين اتفاق ي چن که عمأل  يال ح در .اعده الزم است  قنش  يگز

 . باشد  ميکنشگران حاکم

ـ رد، ز يگ  مي تا بکار ن راس يدر ا را   يژاستراتمفهوم  و  يبورد ـ    راي  آگاهانـه از    اي گونـه ه   کنـشگران ب

 ،اقـع ودر . اندازنـد   مـي  را بـه راه   هـا     آن  وجـود دارنـد کـه      ييها يژکنند بلکه استرات   ي نم يرويقواعد پ 

. کننـد   مـي و امکانات عمـل   ها   تياز محدود اي   دهيچيات خود در مجموعه پ    يکنشگران به واسطه تجرب   

 حاصـل از تجربـه      يه عقل عمل  ک بل ،ينيشيگر پ   محاسبه ين نه عقل نظر   يافت که ا  يتوان در   مي چنانکه

ـ بـا ا  . دهـد   مـي  کنـشگر را جهـت    ناآگاهانـه    ــ   آگاهانه ه نحو  ب  که  است يدانيت م ي و ترب  ياجتماع ن ي

امد قـصد نـشده     ي پ يز قواعد نوع   ا يرويپ که ين معن يکند، به ا    مي دايپک  يژرفتار جنبه استرات   ،ليتفاص

ـ ا نـاظر بـر    يژاسـترات  ،نيبنـابرا  ).۹۸: ۱۹۹۷شوارتز،  (  ندارد ي نقش در آن   کنشگر يآگاهکه  است   ن ي

هـاي   تيـ موقعنـوط بـه      بلکـه م   ست،يـ ن با قواعد و هنجارها      ي همراه محصول ،است که کنش   مفهوم

 از رفتار يخواهد ادعا کند که انواع ين مفهوم نميبا طرح او يبورد. )۸: ۱۹۹۷بورديو،  (مند است قاعده

ـ  اسـت کـه کـنش     ي معننيمتضمن ا ياستراتژرند بلکه يگ  مي قراريهنجارهاي  تيارج از محدودخ

 کنـشگر مـشخص   يج آن بـرا يت همـراه اسـت و نتـا   يـ با عدم قطعـ ن  يهنجارهاي  تي در موقعيحت

ـ       يقت همان کنش  ي در حق  يژاسترات. باشد ينم   معطـوف بـه هـدف      ينـ ي ع  لحـاظ  ه است که هر چنـد ب

غالـب  . )۷۹: ۱۹۹۳بورديـو،   (سا آن هدف را در نظر نداشـته اسـت          چه ب  يکن به گونه ذهن   يباشد ل  مي

تواند به فهم هدف از       مي تي هستند که در نها    ي مبتن يباکتساهاي   ي بر آمادگ   اصوالً ياجتماعهاي   کنش

ش در نظـر    يشاپيـ  بتوان ادعا نمود کنشگر آگاهانه آن هـدف را پ          اًنکه واقع ينجامد بدون ا  يب گري د يسو

ـ ح نظر يدر توض و  يبورد). ۲۴۶: ۱۳۸۰ و،يبورد( داشته است  ه کـنش خـود و منطـق حـاکم بـر آن از              ي

 فراسـت دسـت    ازيبـه نـوع  ها   آنگر درير فوتبال که بازي نظييها ي باز ،کند  مي ادي يورزشهاي   يباز

انجامـد کـه در       مي يشود و به عمل     مي ي ناش يق قواعد باز  ي کردن عم  ي که از درون   يفراست. افته است ي

ـ ر نکـه فرصـت طـرح   ي بدون ا،دهد  ميط انجامينشگر با توجه به شرا   ن ک يک لحظه مع  ي  را داشـته  يزي

ت يـ گنجد بلکه عمـل تحـت حاکم       ي نم يل منطق نظر  ي منطق حاکم بر عمل در ذ      ،بين ترت ي بد .باشد

ر يناپـذ  ليـ ح تقل ي و صـر   ين نوع منطق به منطق صور     يد، ا ي نام يرا منطق عمل   د آن ي است که با   يمنطق

ز جا افتـاده و مـسلم   ييد تمي است، با  ي آن آمادگ  ي فهم منطق خاص رفتار که مبنا      يبرا"ن  ينابراب. است

ـ ن با علـت     ييتب). ۳۰۰: همان" (ل را کنار گذاشت   يدلن با   يين با علت و تب    ييان تب يانگاشته شده م   ادآور ي

و بودون   ينش عقالن يبر گز اساساً  ل  ين با دل  ييگرا است و تب    نيعهاي   دگاهيو د استروس   ييساختارگرا
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را نـشانه   ن  يـي ن دو نوع تب   ي ا يوراو  يبورد يقيکرد تلف يکه رو   حال آن  .گرا اشاره دارد   ذهنهاي   دگاهيد

رد و نه برآمـده از      يگ  مي  ضرورت و انتخاب فاصله    يکرد از معما  ين رو ي چرا که عمل در ا     ،رفته است 

 ي عمل واجد نـوع    ،ترعبارت به ه  ب. يخته از الهامات درون   يو نه برانگ  گردد    مي قلمداد يکيعوامل مکان 

 شـده  يدهـ   آگاهانه سازمانصورته  بک هدف مشخصينکه نسبت به ي است بدون ا   ينيت ع ياز قطع 

انـه برخاسـته    دم عام ين و تـصم   يت معـ  يک ن ينکه از   ي قابل فهم و منسجم است بدون ا       ني همچن باشد،

ـ  آ به حـساب  نکه محصول طرح و برنامه      ينده منطبق است بدون ا    يز با آ  يباشد و ن   : ۱۹۹۰ورديـو،   ب (دي

 سازد تا راه خود را عمـالً   ميک است و کنشگران را قادر   يا پراگمات يک  يژ استرات اً ذات ين عمل ي چن .)۵۰

 يرا بـه عملـ    هـا     آن  سـاختار  ود  نباشـ وابـسته   نکه به آن    ي بدون ا  ،دندا کن ي پ يق ساختار اجتماع  ياز طر 

 به واسطه ذات ماهر خود      يانسان هاي  عامل ،گريعبارت د ه  ب. )۷۹: ۲۰۰۰رابينز،   (خاص رهنمون گردد  

توان به قرار     مي ه عمل را  يدر نظر و  يبوردافت  يرههاي   لفهؤحات م ين توض يبا ا . زنند  مي دست به عمل  

  :ل خالصه نموديذ

 ار يت به منزله معي واقعيآمارهاي  د بر الگويکأت .۱

 ند يگو  مي آنچه مردميبند د بر صورتيکأت .۲

 ت قاعده يبر رفتار تحت حاکمک عمل در برايژد بر ذات استراتيکأت .۳

  در زمـان و مکـان      يات اجتمـاع  يـ  و قـرار دادن ح     ١يل در زمان  ي تحل يد بر ضرورت نوع   يکأت .۴

 .)۶۸: ۲۰۰۲جنكينز، (

 معطـوف  يلفه دوم بـه وجـه ذهنـ   ؤکه ميت دارد، در حالي واقعينيلفه نخست اشاره به وجه ع     ؤم

بـه هـر   . هـستند ت ناظر يک واقعيالکتي د ن وجوه و ذات   يز به تعامل ا   يسوم وچهارم ن  هاي   لفهؤم. است

 متفـاوت از    ،ه عمـل  ي نظر ي ضرورت طرح نوع   ييگرا  از دوگانه  ي بر فرا رو   يمبنو  يبورد ي ادعا ،يرو

ـ ا. سـازد   مـي  هيـ انـه را توج   يگرا انه و ذهن  يگرا نيعهاي   کرديب در رو  يرقهاي   هينظر ـ ن نظر ي  ، عمـل  ةي

م يمفـاه  ،رو نياز ا.  باشنديت اجتماعي واقعيگرا هانگر ذات رابطي است که نماياديم نوبنيمستلزم مفاه 

  : نجامنديل بي در قالب فرمول ذ عملنييت به تبي تا در نهاگردند  مي وضعدانيم و منش

  منش+ دان يم= عمل 

 ستينها   آنک ازي چيل به هيو قابل تقلاست دان ين منش و ميامد رابطه بي کنش پ ،هي نظر نيا  در

ـ تقل نداشته و دو بعد از       س م ي وجوه هست  نيا. )۱۴۱: ۱۹۹۷شوارتز،  (  لي را تـشک   ت واحـد  يـ ک واقع ي

                                                 
1. Diachronic  
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دان و رابطـه    يـ اد مـنش و م    يـ م نوبن يدر گرو فهم مفـاه     ويبورده عمل   ي فهم نظر  بين ترت ي بد .دهند مي

  .يكديگر استبا ها   آنيکيالکتيد

  

  منش 
م يه با مفـاه  است کيني نو يشناخت م معرفت يمستلزم مفاه  ياجتماع تيواقعاي   ت ذات رابطه  يوئر

 به عنوان  ١منشمفهوم  .  دارند يادي تفاوت بن  يليتأو  و ي اثبات يسشنا معهمتقابل جا هاي   موجود در سنت  

هـر دو مفهـوم   " چرا کـه  ،دنيآ  مي به شمار  ذاتن  يط امکان ظهور ا   ي از جمله شرا   ٢دانيم  مفهوم مکمل

 .)۱۹: ۲۰۰۲بورديـو،    ("کنند مي  در رابطه با هم عمل     نکه کامالً يهستند، ضمن ا  اي   دان رابطه يمنش و م  

 ،رو نياز ا .  رابطه محور هستند   أت، ماهو يواقعاي   طهبدان به موازات ذات را    يم منش و م   ي مفاه ،در واقع 

ـ شوند، چنانچه تعر  ميفيخودبسنده نبوده و در رابطه با هم تعر   ـ  مـستلزم تعر يکـ يف ي  يگـر يف دي

 مفهوم منش نزد    يريگ  شکل ،ني با وجود ا   .دهند  مي  را يک دستگاه نظر  يل  ياست و هر دو با هم تشک      

 مطالعـات   يجيشرفت تـدر  يـ اما، با پ  . دان برخوردار است  ي نسبت به مفهوم م    يشترياز سابقه ب  و  يبورد

 تـا  مين مفاهي ا ي نظر يزان همبود ي، م ي و يقاتيشتر برنامه تحق  ين هر چه ب   ي تکو يو به طور کل   و  يبورد

   .دنگرد يم ريذناپ کيتفک گري که دابدي  ميشي افزاييجا

ن مفهـوم هرگـز بـه       ي نمود، اما ا   يابيبازم  يل دورک يامتوان نزد     مي  را منش مفهوم   يگانژسابقه وا 

 يخي کـه بـه لحـاظ تـار        ي منـابع  ،يطور کلـ  ه  ب.  نداشته است  ياو نقش هاي   نييک در تب  يستماتيگونه س 

 مي تقس ي عمل  و ي به دو دسته نظر    ،س و توسعه مفهوم منش سود جسته است       يسأدر ت ها    آن ازو  يبورد

ـ ک و اسکوالست  ي گوت يمعماربا عنوان    ٣ين پانوفسک يارومطالعه مشهور   . گردد مي از جملـه    ٤زميسي

عـادات  ن کتاب با توسل بـه مفهـوم   يا. به مفهوم منش استو  يبورد دن آور ي مهم در رو   يمنابع نظر 

وه فهم جهـان از   يتر ش  ي کل به عبارت ا  ي(ک  ي گوت يک بر سبک معمار   يسکوالستر تفکر ا  يثأبه ت  ،٥يذهن

 مولد تفکر و کـنش      يالگوها يعادات ذهن . پرداخته است ) گري د ي از سو  يد آثار هنر  يک سو و تول   ي

ساختار ساخت دهنـده  و اصول مولد رفتار  رينظ گرين متفاوت ديعناو  که در منش با   يزيهستند، چ 

                                                 
1. Habitus 
2. Field  
3. Ervin Panofsky  
4. Gothic Architecture & Scholasticism  
5. Mental habits  
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کـه بـر    اي   خرهؤو م  ۱۹۶۷ن کتاب در سال     يبا ترجمه ا  و  يبورد). ۱۰۹: ۱۹۹۷شوارتز،   (گردد يم ظاهر

امـا  . سـازد   ميه منش، را آشکاري دست کم در توسعه مفهوم اول  ، خود ي از منابع نظر   يکي ديافزا  مي نآ

ـ آ  مـي  مفهوم به شمار  ن  يا يريگ  شکل يمنابع عمل   از ١ريالجزاهاي   يليدرباره کاب و  يبوردمطالعات   د و  ي

 در آنجا   .)۱۰۳: ۱۹۹۶پينتو،  ( ر است يا او در الجز   يات انسان شناخت  ي مرهون تجرب  ،نظر او درباره منش   

ـ ا .افـت ي دسـت  آن ٢يشتر عملـ يـ  کنش به فهم بي و هنجاري از فهم ساختارويردوببود که  ن فهـم  ي

ـ  در يريپذ ا خلق و خو با جامعهيمفهوم طبع  . است٣مستلزم مفهوم طبع  رابطـه  يک گـروه اجتمـاع  ي

ـ د ا يـ  و سـپس بازتول    يع اجتما ي ساختارها يع از سو  يد طبا ي تول ةانگر نحو يدارد و ب   ن سـاختارها در    ي

 کنشگر  ٤تي دارد و با موقع    يشتر جنبه ذهن  يبطبع   مفهوم   ،نيبنابرا. باشد  مي مند ساختهاي   قالب کنش 

 دارد با طبع و خلق      ينيشتر جنبه ع  يکه مقام و موقع و موضع که ب       اي   دان در رابطه است، به گونه     يدر م 

 يريـ گ  نسبت موضع بـا موضـع      ،گريعبارت د ه  ب. )۸۵: ۱۹۹۶بورديو،   (گردد  مي لي تکم يريگ و موضع 

نکتـه   .)۴۴: ۲۰۰۰پـاركر،    (گذارنـد   مي ر متقابل يثأگر ت يکدي است و هر دو بر       يکيالکتي نسبت د  ينوع

صه بعـدها  يـ ن خصيهم. باشند  ميدوربه  ي و مکان  ي از انتزاع زمان   مين مفاه يان است که هر دو      يمهم ا 

طبع مفهوم  . گردد  مي تين تقو آد  ي در تول  يريپذ  بر نقش جامعه   ويدبورد  يکأ منش و ت   يدر جنبه اکتساب  

 يتجلمنش  در مفهوم   ها    آن  هر دو  انتظار دارد و  يبوردبرد، که     مي بهره ٥شيگراو  ساختار  لفه  ؤاز دو م  

 سـاختار هـا     اسـت کـه بـه کـنش        يعيش طب ي گرا يانگر نوع يطبع ب ). ۱۹۳: ۱۹۹۷شوارتز،   (دنافته باش ي

 يتـصلب آن نـوع      اسـت و   يط اجتمـاع  ي محـصول شـرا    يل باطن يا م ي يعيش طب يان گر ياما ا . دهد مي

 را عي طبـا  يريگ  شکل ياجتماعهاي   شهي ر ٦شانهي بازاند يشناس جامعه.  است يتصلب مصنوع و ساختگ   

اسـت کـه در     اي   ع بـه گونـه    ين طبا يکن نحوه تکو  يل دهد،  مي  نشان يريپذ با توسل به سازوکار جامعه    

  .زاد بوده است  و دروني ذاتييه گوجامد کان  مييت به ساختارينها

 از  يتـوان بـه منزلـه نظـام         مي است و منش را    منش ي مفهوم ي متناسب با فضا   اًتي نها طبعمفهوم  

ت ي فـراهم آمـده در شخـص       ياز خلق و خوها   اي   مجموعه. )۲۱۴: ۱۹۹۷بورديو،   (ف نمود يع تعر يطبا

تـوان    مـي  کهاي   ، به گونه  بخشد  مي جهتمختلف را   هاي   تيموقعکه نحوه مواجهه او با      است  کنشگر  

                                                 
1. Kabilians 
2. Practical  
3. Disposition 
4. Position 
5. Propensity  
6. Reflective  
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 و  ي ذهنـ  يکننـده اعمـال و الگـو        هر انتخاب، اصل هماهنـگ     ي، قاعده الزام  يآن را ناخودآگاه فرهنگ   

در  ع گـذرا و ي از طبـا ي، منش نظـام احتسابن يبا ا.  نموديگذار و کنش ناميابي ادراک و ارزيجسم

 ،گـر يعبارت د ه  ب .ديآ  مي به حساب مند   تدکننده اعمال ساخ  ي است که اساس تول    ي ماندگار ن حال يع

ـ ه در ذ  کـ  ين خصلت و رفتار   ي و اعمال است و مب     يابيس ادراکات، ارز  يمنش ماتر   ي فـضا  يل نـوع  ي

 ي اجتمـاع  يروهـا يله ن يوسـ ه  ث که ب  يمنش از آن ح   . )۱۸: ۲۰۰۲بورديو،   (کند  مي داي پ ي معن ياجتماع

ـ  است،ه  تافيساخت   ،شود  مي ديتول ـ جهـت ا   ازکن  ي ل د يـ ول قالـب اعمـال مختلـف بـه بازت         کـه در   ني

 مختلف و   يخيط تار يبا توجه به شرا    ،ري به هر تقد   .دهنده است  ، ساخت پردازد  مي يروني ب يساختارها

 ي مـنش از سـو     خـود  و مختصات    يکسوي حاکم در شکل دادن به منش از         ي اجتماع يروهايقدرت ن 

 ،يط عـاد  ينچـه در شـرا    چنا .گـردد   مي  آن مشخص  ي و ساخت دهندگ    منش ي ساختمند زاني م گر،يد

ـ انـد،  را شـکل داده   بـا قـدرت تمـام آن    ي اجتمـاع  ي منش است که ساختارها     از ينوع منش غالب  ه  ب

 و  دارددکننده خـود قـرار      ي تول يد ساختارها ي در خدمت بازتول   افتهي ساخت   ن نوع منش  يکه ا اي   گونه

هـاي   کـه مـنش گـروه     روست   نياز ا . بخشد  مي  حاکم استحکام  ي اجتماع يشتر به ساختارها  يهر چه ب  

ن يا .)۶: ۱۹۹۵كلهون،   (کند  مي ط سلطه کمک  يد سلطه در واقع به استمرار شرا      يتحت سلطه، با بازتول   

 کنشگران را بـه      است و  ي استعمار ينيب  محصول حس خود کوچک    بودن ينوع منش از جهت ارتجال    

 .)۱۸: ۱۹۹۸فولر،  (خاب کنند که طبقات حاکم به دنبال آن هستند      ت را ان  يزيدهد که چ    مي  سوق يسمت

گـردد و انـسان مـستعمره در زنـدان       مياد نابوديقت خود انتخاب از بني که در حق تن انتخاب اس  يبا ا 

 ييهـا  د در مـنش   يـ  تنها نقطـه ام    ،رگوني ق يکين تار يادر  . ديآ  مي  نامعلوم در  ياش به اسارت   خودساخته

 يدر فـضا  ود  ت متنـاقض خـ    يـ عموقرا با توجه به     ها    غالب منش  يزند که صالبت ساختار     مي سوسو

ر و  ييـ ن نـوع مـنش منـشاء تغ       يا. پردازند  مي ط حاکم يبرون رفت از شرا   هاي   به راه  نداشته و    ياجتماع

  . باشد  ميط سلطهي است و بر هم زننده شرايدگرگون

ـ است که ر  اي   سم ساختاردهنده ي، بر آمده از مکان    يب نظم مشهود در امور اجتماع     ين ترت يبد شه ي

 ييه سـاختارگرا  يـ ارائـه شـده از ناح     هـاي    نيي نظم، نه همانند تب    ني ا . دارد شانيها منش و   رانگدر کنش 

 ين کنشگرا ي آگاه ازکه کنشگران الجرم تابع آن باشند و نه         اي    و ناآگاهانه دارد، به گونه     يجنبه اجبار 

ـ کـه نظر  اي   ، به گونـه   اند کرده را انتخاب    ن نظم ياار و آگاهانه    يکه به اخت  زد  يخ يمرب ازان مکتـب  پـرد  هي

 ي و ناآگـاه   يان آگاه ي م يي به آن اعتقاد دارند، بلکه منشاء نظم جا        مون بودون يرر  ي نظ يانتخاب عقالن 

گـر تـوان    ي د يه از سـو   ژ و فلسفه سو   يکسوي از   يا ناآگاه ي کاذب   ي به منزله آگاه   يژدئولوياست و ا  
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 اسـت کـه در   ويبورد يناختش ي موافق با موضع هستدهيان  ي ا .)۲۳: ۲۰۰۳مارتين،   (را ندارند  ن آن ييتب

ت را نه   ي را در نظر دارد و واقع      ييگرا  و ذهن  ييگرا ني از اقطاب ع   ي فرارو يت اجتماع يمواجهه با واقع  

اد يـ ن را بن  يک ذهن و عـ    يالکتي، بلکه تعامل و د    يکند و نه در چهره ذهن       مي  آن خالصه  ينيدر چهره ع  

ـ م متعلق به ا   ياند با توسل به مفاه    تو يه نظم نم  ي توج ،کردين رو يمتعاقب ا . داند  مي تيواقع ن مکاتـب   ي

ـ ا . برسازنده نظم خواهد بـود     ي و ناآگاه  يک آگاه يالکتيرد، بلکه د  يمتقابل صورت گ   ک در يـ الکتيد ني

 يجه، منطق منطق  ي در نت  .ستيمنطق منطق ن  "گردد که منطق حاکم بر آن         مي داري از عمل پد   يقالب نوع 

" ف شـود  ي اسـت کـه قـرار اسـت توصـ          يردن منطقـ   اعمال کـردن، خـراب کـ       يعملهاي   را به منطق  

 است و کنشگر را آماده عمل در يخوان ي فراست و حس بازي نوعيمنطق عمل). ۲۱۱ :۱۳۸۰و،يبورد(

  از منطق بـه نظـم      ين نظم است، چرا که هر نوع      يت مب ين نوع منطق در نها    يا. کند  مي ط گوناگون يشرا

ل بـه  يـ  اسـت کـه قابـل تقل   ي منطق عمل  يمل نوع  منطق حاکم بر ع    ويبورده  يکن در نظر  يانجامد، ل  مي

ن عمـل و  يين نوع تب  يا. باشد  مي  در منش  ي و ناآگاه  يآگاهک  يالکتيست و برآمده از د    ي ن يمنطق صور 

 از  ي و شـناخت   يفهـم هنجـار    بـا    شتريـ  دارد که هرچه ب    ت منش مناسب   از يافتيدرنظم حاکم بر امور با      

ـ آن نزد   از يعـ يطب و يفهم عمل عوض به    در و ،رديگ  مي فاصلهکنش   : ۱۹۹۷شـوارتز،   ( گـردد   مـي  کي

 اعمـال   مولـد ماندگار   ع گذرا و  ي از طبا  ي نظام به عنوان ف آن   يه منش از جمله تعر    يف اول يتعار). ۱۰۲

ـ ر يـ ع ثابـت و متغ    ي از طبـا   ينظـام " همچـون    آن از   يف بعـد  يو تعـار   )۱۹۹۷بورديـو،    (ساختارمند ا ي

ـ  ناظر بـر ا    )۵۳: ۱۹۹۰بورديو،  ("  سازنده يارها ساخت به عنوان مند مستعد عمل      ساخت يساختارها ن ي

 نهفته است که    ي و عمل  يابيادراک و ارز  هاي   ف در طرح  ين تعار يهسته مشترک همه ا   . باشند  مي هيقض

ها   آن واسطهه  ر که ب  يدهند و چندان متغ     مي  و عمل جهت   يابيباشند که به ادراک و ارز       مي چندان ثابت 

البداهه و   ي اعمال ف  يبناکند که م    مي دايپ ١ي خصلت بازتاب  ي نوع  منش ،بين ترت يبد. شوند  مي دگرگون

ـ  خود   ي خوان ي است که بر اساس شم باز      يستيواره آن فوتبال    مثال .رديگ يم قرارگونه   مهارت ا منطـق   ي

  . زند  مي هر لحظه دست به عملدان فوتبال دريم  دريباز

ـ د نمود، ز  يمنش تأک  يجنبه اکتساب  د بر ينجا با يدر ا  هـاي   زهيـ از انگاي    مجموعـه  أ صـرف  را مـنش  ي

 ن است يت مع يا موقع ي خاص   يط اجتماع يمدت در شرا   بلند يريپذ ست، بلکه محصول جامعه   ي ن يروان

 يکنشگر موافق با مقام و موقع       و در رابطه است   ٢تي موقع امنش ب  ،گريان د يبه ب ). ۱۳۷۷:۷۲۱تزر،  ير(

ـ ا" .ودش  مي  واقع يمات خاص ي دارد متعلق تعل   ي اجتماع يکه در فضا   ـ  آن اسـت کـه ا      ين بـه معنـ    ي ن ي

                                                 
1. Reflexive  
2. Position  
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ن همه هر فرد گونه يرند مشترک است، با ايگ  مي که در معرض تجارب مشابه قرار ين افراد يبها   قالب

 :۱۳۷۹،واکوانـت ( "کند  مي طبق آن عمل   ار داشته و بر   ياخت در  از آن قالب مشترک را     يمنحصر به فرد  

 و  يادراکـ هـاي    آورنـد کـه طـرح       مي را فراهم  يطي شرا يمشترک در نظام اجتماع   هاي   تي موقع .)۳۳۴

  مـشترک  يدر قالـب منطـق عملـ       يين همگرا ي ا يکه تجل اي   گونهبه   ، کنشگران همگرا گردند   يابيارز

ـ به ا مارکس   ١ي طبقات ي و آگاه  ينيب مفهوم جهان  ،بين ترت ي بد .ابدي  مي نمودها   آن ـ  در نظر  ن نحـو  ي ه ي

 ي اجتمـاع  يت مشترک در فـضا    ي که از موقع   يافراد يعني ).۲۶: ۱۹۹۸فولر،  ( گردد  مي  ترجمه ويبورد

 ي و خصلت خاص   ي خو يريذپ سم جامعه ي و مکان  شوند  مي ز برخوردار يبرخوردارند از منش مشترک ن    

 در ـکـسان   ي يط وجـود يبـا شـرا  اي   طبقهـ يک طبقه اجتماعي کند، چنانچه  مينيگزيجاها   آنرا در

بـا  . )۵۹: ۱۹۹۰بورديو،  ( باشند  مي  منش مشترک  يرا است که دا   يکيژولوياز افراد ب  اي   ن حال طبقه  يع

ـ  ي  مي ني تع يواسطه ساختار اجتماع  ه  دهند ب   مي  که منش را شکل    يعيطبا ،ن اوصاف يا واسـطه  ه  ابند، ب

ن متنـاظر بـا هـر       يبنـابرا . شوند  مي  تجربه ي اجتماع يت فرد در فضا   يامد موقع ي پ به عنوان  که   يطيشرا

ـ بـا ا   ).۱۸۹: ۱۹۹۶گريلر،  ( از منش وجود خواهد داشت       ي، نوع ي اجتماع ين در فضا  يت مع يموقع ن ي

  شکل يريپذ ات جامعه يان تجرب ي در جر  يروني ب ي کردن ساختارها  يواسطه درون ه  منش ب  اگرچه   ،حال

ـ  زيتمـا  م ياجتماعهاي    گروه يري شکل گ  با، اما   رديگ مي   در يـي گرا تکثر نـد يشرفت فرا يـ پ ه مـوازات   ب

 کـردن آن دسـته از       يرا منش از درون   يز. شود  مي گوناگون ظاهر هاي    در قالب  تي در نها  ،يريپذ جامعه

 مـشترک   يک گـروه منزلتـ    يا  ي يعک طبقه اجتما  ي اعضاء   يشود، که برا    مي يناشاي   يني ع يساختارها

 در جوامـع مـدرن      يز ساختار يگر تما ي چهره د  يز منش يتماب  ين ترت يبد ).۱۰۴: ۱۹۹۷شوارتز،  ( است

ـ ذائقه  ه است و از     ين قض يناظر بر ا   زيتمابا عنوان   و  يردبو يوهشژرساله پ . گردد  مي قلمداد  ٢قهي سـل  اي

پـرده   و عـوام     يوازژ، خـرده بـور    يوازژ بـور  متفاوتهاي    منش يبر مبنا  يکنشگران اجتماع متفاوت  

 که  ابدي  مي  نمود يبه نحو ها    آن ي در سبک زندگ    مختلف ياجتماعهاي   ن گروه ياهاي   منش. دارد يبرم

: ۱۹۸۴بورديـو،    (دهـد   مـي  جهـت را  هـا     آن ياسـ ي و نگرش س   يشناخت ييبايه ز قي تا سل  يي غذا ذائقهاز  

، کنـد   مـي  عمـل ي اجتمـاع گروهک ي ي وجدان فرهنگاي ي منش همچون گرامر فرهنگ    ،در واقع  .)۴۳۷

مـنش  دربـاره مفهـوم     اي   تفکر رابطه  اما. دش نقش داشته است   ي که آگاهانه و ناآگاهانه در تول      يگروه

 بـودن در    ي بـه معنـ    يرا بـودن در جهـان اجتمـاع       يابد، ز ي  مي  باز ي اجتماع يترجمان خود را در هست    

 يت کنـشگر در فـضا     يـ  موقع ،بـدين ترتيـب   ). ۱۰۴: ۱۹۹۶پينتو،   ( است مند بودن  تيا موقع ي تيموقع

                                                 
1. Social conciesnes 
2. Taste  



 
 

 

 
 

  بورديوير پيديالكتيك منش و ميدان در نظريه عمل 

 

۱۵

 متنـاظر بـا هـر       چنانچـه  ،دهـد  ي مـ  يشـناخت   جامعه يمعن  کنشگر ي و فلسف  ي انتزاع ي به هست  ياجتماع

اسـت  اي   واسـطه ت همان حلقهيموقع ،گريان ديبه ب .رديگ  مي شکلياع از وجود اجتم ينوع ت،يموقع

ـ زنـد و ا     مـي  ونـد يدان پ يـ  به مفهـوم م    يکه مفهوم منش را به لحاظ وجود       ن دو مفهـوم را در رابطـه      ي

درک  کـه    يبـه نحـو    ،کننـد   مـي  با هم عمل    در رابطه  م کامالً ين مفاه يا .دهد  مي  با هم قرار   يکيالکتيد

ـ  پا ،اعتبـار ن  يبا ا  .)۱۹: ۲۰۰۲بورديو،   (دان است و بالعکس   يرک مفهوم م  مفهوم منش متوقف بر د     ان ي

 .دان خواهد بوديمبحث منش، آغاز مبحث م

  

  دان يم

ت يـ  خـود را در مقولـه موقع       ي از معـان   يکـ ي دانيـ  مـنش و م    ميگرا در مورد مفاه    کرد رابطه يرو

دان يـ  م ،بيـ ن ترت يبـد . کنـد   مـي  دان متـصل  ياست که منش را به م     اي   ت همان نقطه  ي موقع .ابدي ميباز

 مـستلزم تفکـر     يدانيـ تفکر م را  يزشوند،    مي في است که در نسبت با هم تعر       ييها تيمشتمل بر موقع  

د ي است که باييها تياز موقعاي  دان مجموعه يمن احتساب   يبا ا ). ۱۱۹: ۱۹۹۷شوارتز،   (استاي   رابطه

هـاي   تيـ در بردارنـده موقع   هـاي    وعـه  همـه مجم   ،اما. )۲۹: ۲۰۰۳مارتين،   ( فهم گردد  ييبه گونه فضا  

 بـه هـر     .دهنـد  يدان را نمـ   يـ ل م ي تشک ييفضاهاي   ز همه مدل  ي ندارند و ن   يي تصور فضا  أمختلف لزوم 

  فاصـله  ين نکته نهفته است که از نگرش معمـول بـه جهـان اجتمـاع              يدان در ا  يده م يلت ا يفض ،ريتقد

   .کند  ميهين و نامشهود تکيمتعن و مشهود بر روابط ناي توجه به امور متعيجاه رد و بيگ مي

ـ ن نظر يمطابق ا . گردد يک بازم يزيدان در ف  يه م يدان به نظر  ي مفهوم م  يسابقه نظر  هـاي   دانيـ  م ،هي

 رفتار که وجود دارند يکيزيدان جاذبه در جهان في و ميسيدان مغناطي، ميکيدان الکترير م ي نظ يمتفاوت

ـ چـه نظر  اگر. ر اسـت  يپذ حيتوضها    آن ذرات مختلف با توجه به      خـود را از     يدان شـکل اساسـ    يـ ه م ي

ـ د گرد يـ ئأز ت يال ن يرسيغهاي   داني آن در م   يي اما کارا  ،االت در قرن هجدهم اخذ نمود     يک س يمکان د و  ي

ات يخـصوص  ،به هر حـال  .استه سازگار ينظرن يا با يکي و تکني به گونه واقعنينشتيات  يه نسب ينظر

  : تر اسيس به قرار زيدان در الکترو مغناطيه مينظر

 گريرات در حاالت عناصر دييرات در حاالت عناصر بدون توسل به تغيين تغييتب .۱

 )يتين نسبييتب(دان و عناصر ين ميتوجه به تعامل ببا  رات در حاالت عناصريين تغييتب .۲

 عناصرهاي  يژگيدان با توجه به ويرات ميثأن تييتب .۳

 دان و عناصري مياستلزام وجود .۴

 .)۴: ۲۰۰۳مارتين، (دان يدر مها   آنتيا توجه به موقع وارده بر عناصر بيروين نييتب .۵
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 ي با معنـ   يدان معتقدند که اصول پنجگانه مذکور نه تنها در عرصه علوم اجتماع           يپردازان م  هينظر

برگـردان اصـول اول و دوم در        . )۶: همان ( برخوردارند  نيز ن عرصه يدر ا  الزم   ييهستند، بلکه از کارا   

 يبـرا  "کـه  چـرا  ،دنابي مي  باز ن رفتار يي در تب  لي علت و دل    از يرو فرا  خود را در   ي تجل يعلوم اجتماع 

ان يـ ز جا افتاده و مـسلم انگاشـته شـده م          يد تما ي است، با  ي آن آمادگ  يفهم منطق خاص رفتار که مبنا     

، کنش  يدانين م ييب تب ين ترت يبد). ۳۰۰: ۱۳۸۰و،يبورد" (ل را کنار گذاشت   ين با دل  ييتبن با علت و     ييتب

ـ يبهـاي    را نه به علتيده اجتماعيداند و پد  ميدانيت آن در م ينش و موقع  ند م يرا برآ   و نـه بـه   يرون

بـر  وجود نـدارد کـه       يدانيچ نوع م  ينکه ه ي بر ا  ي اصول سوم و چهارم مبن     .دهد  مي لي تقل يل درون يدال

دان ي م يروير ن يثأ داشته باشند تا تحت ت     يخاصهاي   يگژيد و ي، بلکه ذرات با   باشدهمه ذرات اثر گذار     

کند کـه     مي داي پ ي مختلف ياجتماعهاي   داني ترجمان خود را در قالب م      يواقع گردند، در علوم اجتماع    

 اعضاء  ،المثل يف.  را در بر دارند    يط خاص ين شرا ي بهتر واجد  به عبارت ا  يهر کدام اعضاء خاص خود      

گردنـد، حـال آنکـه      مـي دان واقـع ين مير ايثأتحت تها   آن دارند که به لحاظ ييها يگژي و يدان هنر يم

ـ    يـ اعـضاء م هـاي   يگژين اعضاء اگر و   يهم دان واقـع  يـ ر آن ميثأدان ورزش را نداشـته باشـند تحـت ت

هـاي   دانيـ ن اشاره دارد که آشکارا مشتمل بر م       يي در تب  يمند  به وجود قاعده   زي ن اصل پنجم . شوند ينم

 يـي روي ن ،رو است يدان ن ين م يک مب يزيدان در ف  يه م ينظر گانه، ن اصول پنج  يفارغ از ا  . باشد  مي ياجتماع

 بـه حـساب    ساختار مرده    يدان نوع يز م ي ن ويبورده  يدر نظر . گردد  مي ط اعمال يکه بر ذرات واجد شرا    

ـ    يرش قواعد بـاز   ي است که با پذ    ي کنشگران ي باز يد، بلکه فضا  يآ ينم   آن عمـل   يرويـ ر ن يثأ تحـت ت

 بـه   يکـ يزيفهـاي    دانيـ  و م  يجتمـاع اهـاي    دانيـ سه م ينه مقا ين زم يدر ا ). ۱۹: ۲۰۰۲بورديو،   (کنند مي

ناظر بر  ١ه خالقانهژ و پرويدان روشنفکريمبا عنوان و يبوردمقاله . انجامد  مي يشتريبهاي   يروشنگر

 همچـون مـنش و      ينيم نو ي خود و وضع مفاه    يپرداز هينظر درو  يبوردنکه  ين ا يسه است و مب   ين مقا يا

ـ بورد ،با ايـن حـال    .  است  بوده يکيزيفهاي   دانيثر از م  أدان تا چه اندازه مت    يم ـ چنـدان بـه مقا    و  ي سه ي

ل رمـان   يـ ر تحل ي نظ ي در موارد  أل ندارد و صرف   ي تما ياجتماعهاي   داني و م  يکيزيفهاي   دانيم م يمستق

دان يـ  م ينـد يو بـر همآ    دهـ د  مـي  خبـر ها   دانين م ي ا ياز همانند گوستاو فلوبر   اثر  ت احساسات   يترب

ر حرکـت ذرات بـاردار      ي قهرمان رمان به مثابه مس     يدگخ زن ي، در قالب تار   يکيزيفهاي   دانيقدرت و م  

 يسيـ دان و حوزه مغناط   ي در م  ييها ن مردان جوان، مثل ذره    يا: "گذارد  مي ، انگشث يسيدان مغناط يدر م 
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ـ   ياجتمـاع هـاي    دانيه م ياما، نظر . )۸۲: ۱۳۷۵و،  يبورد( "هستند ـ ز ملهـم از نظر    يـ ش از هـر چ    ي او ب ه ي

   .ت اسيکيزيفهاي  دانيم

ـ ن پد يي و کاربرد آن در تب     يکيزيفهاي   دانيه م ي از نظر  يريرپذيثأشگام ت يپ  روان  يانـسان هـاي    دهي

ط بلکه به تعامل    يت و نه به مح    ين رفتار نه به شخص    ييدر تب ن  يلو. باشد  مي نيکرت لو شناس مشهور   

 همچـون  ي روانيدان زندگ ي م ينزد و . )۱۸: ۲۰۰۳مارتين،  ( دهد  مي تيت موجود اهم  ين دو و موقع   يا

ـ  است که هر کدام واالنـس خـود را دارنـد و رفتـار بـا توجـه بـه ا                     ي محصول امور  ،ن جاذبه دايم ن ي

متفـاوت بـه شـقوق      هـاي    تيـ موقع ،گـر يان د يـ به ب  .ابدي  مي نيعتها    آن ندي و برآ  مختلفهاي   واالنس

ـ ن رفتار در ذ   يانجامند که مب   مياي   دهيعد ـ ل نظر ي ـ هـاي    دانيـ ه م ي دوچ، مورتـون و    ( باشـند   مـي  يروان

 و حافظـه را     ي همچـون ناکـام    ييها دهي پد ،هين نظر ي با توسل به ا    نيلو). ۵۶ :۱۳۷۳ روبرت، س،کراو

 يشـناخت  روانهـاي    دهيدر مواجهه با پد   ن  يکرت لو منبع الهام   ن  ينشتيا تيه نسب ينظر .دينما  مي ليتحل

 زيـ ن وي بورد ير پين مطمع نظـر     ي همچن ن،يلوواسطه  ه  م و چه ب   يصورت مستق ه  ه چه ب  ين نظر يا. است

ن باور اسـت    ي بر ا  رايز ،کند  مي تيدان حما يه م ي از نظر  يشناحت يت به لحاظ هست   يه نسب ينظر. باشد مي

 در چالش   يوتنيک ن يزي ف ياديم بن يه مفاه ي کل ،بيرتتن  يبد.  وجود ندارد  يسه جهان يک دستگاه مقا  يکه  

 حرکـت جـسم     /رعتبا مقولـه سـ    رابطه  ه مقوالت مکان، زمان و جرم در        ين نظر يدر ا . رنديگ  مي قرار

ن مقوالت نـزد   ي جسم متحرک متفاوت از تجربه ا      ياد شده برا  يکه مقوالت   اي   د، به گونه  نشو  مي واقع

افتـد و در مـوارد       مـي  ک به سرعت نور اتفاق    ينزدهاي   ن تفاوت در سرعت   يالبته ا  ،ندسته ينيناظر زم 

ـ زينـدازه کـه ف  ، به همـان ا يبه هر رو  . باشد  مي  همچنان پا بر جا    يوتنيک ن يزي ف ،گريد  بـه  يوتنيـ ک ني

). ۱۳۷۳چارد و وسـلز، رابـرت،       يدنر، ر يوا( دهد  مي ت راه ي به نسب  ينينشتيک ا يزيانجامد، ف   مي تيقطع

 اسـت کـه بـه نظـر    اي  ن آمـوزه يگر مهمتر يکديت و در رابطه قرار گرفتن مقوالت نسبت به          يده نسب يا

 ير پي.  واقع شده است   ي و اجتماع  يساندانشمندان علوم ان  لسوفان و سپس    يف مورد توجه     ابتدا رسد يم

اد يـ  را بر بن   يت اجتماع يکند و واقع    مي انه را نقد  يگرا ن اثبات يه مقوالت متع  ين نظر ي با الهام از ا    ويبورد

ـ  کـه بـه اولو     يشـناخت   روش ياي در مقابل همه اشکال انحـصارگر      ،قتيدر حق . دهد  مي رابطه قرار  ت ي

ـ بوردند، نک  ميديکأا فرد تيشگر، جمع  ا کن يا عامل، نظام    ي ساختار   يشناخت يهست بـر تقـدم روابـط    و ي

 نيـي دان تب يت منش در م   يوجه به موقع  ت را با    يو کنش اجتماع  ) ۱۵: ۲۰۰۲بورديو،   (گذارد  مي انگشت

ـ  بورد يـر  پـي  ياجتماعهاي   دانيه م يه نظر يما در بن اي    تفکر رابطه   وجود ن موارد دال بر   يا. کند مي  وي

  . دنباش مي
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 جـستجو نمـود    ١توماس کوهن  يگرا ي فلسفه نسب  توان در   مي  را ويبورده  ينظر يداربست فلسف 

ت منقطع و گسسته    ي روا يخ علم نوع  ياز تار کوهن  ت  ي روا .دان نهاد يت پا به م   يک نسب يزيکه با طرح ف   

ات علم به يدهد و ح   مي  معهود خود را از دست     يت معنا ين روا ي در ا  يشرفت علم يانباشت و پ  . است

ـ بـه   کوهن   است که    يمفهوم ٢ميپارادا. گردد  مي ميآشوب تقس نظم و   هاي   دوره ـ  آن رو  ياري  يهادادي

هـاي   ميب پـارادا  يو نش   فراز يخ علم را بر مبنا    يت تار يدهد و در نها     مي گر نظم يداي    را به گونه   يعلم

 در آن اشـتراک دارنـد، و بـر          يک جامعـه علمـ    ي ي است که اعضا   يزيم چ يپارادا."نگارد يم  باز يعلم

). ۲۸۱: ۱۳۸۳کـوهن،   " ( دارنـد  يم مـشترک  يشود که پـارادا     مي لي تشک ي از کسان  يعه علم عکس، جام 

ـ  در ذ  ي است که جامعه علم    ي اجتماع ي فضا يم ناظر بر نوع   يمفهوم پارادا  ـ ل ا ي ـ      ي  وهشژن فـضا بـه پ

ت محققان را نـسبت بـه       يکند و حساس    مي  عمل يقاتي تحق ي راهنما ين فضا به منزله نوع    يا. پردازد مي

از . کنـد   مي نييز تع ي را ن  يعلمهاي    به پرسش  ييزد، ضمن آنکه نحوه پاسخگو    يانگ  مي  بر  مسائل يبرخ

 خود اسـت    يقاتيت قواعد تحق  ي تصور نمود که تحت حاکم     ييتوان به منزله فضا    يم را م  يرو پارادا  نيا

  موجـب يم بـه راسـت  يپـارادا هـاي   يدگرگـون " چنانچـه  کنند،  مي آن را مشخصين قواعد مرزها يو ا 

 ،بيـ ن ترتيبـد ). ۲۰۷ :همـان " (ننديگر گونه ببيوهش خود را دژ مورد پيايد که دانشمندان، دن شون مي

 ي است که دانـشمندانش در آن زنـدگ        ييايم دن ي و هر پارادا   انجامند  مي  گوناگون ياهايبه دن ها   ميپارادا

م مـنش و    يز مفـاه  با استفاده ا  . گر متفاوت است  يدهاي   مي دانشمندان پارادا  ياي که با دن   ييايکنند، دن  مي

واسـطه  ه  پردازند ب   مي تيم به فعال  يک پارادا يل  ي که در ذ   ين قرار است که دانشمندان    يه از ا  يدان قض يم

دان يـ  کـه قواعـد م  ي است، مـسائل را بـه نحـو   يدان علمي در ميريپذ منش خود، که محصول جامعه    

 در. ورزنـد   مـي  تمـام  اه شـان   مشروع به حـل    يشناس روش  کرده و بنابر   يبند د، صورت ينما  مي جابيا

د و  نـ کن  مـي  لي خود را بر دانشمندان تحم     يقاتي تحق ي است که الگوها   يميدان همان پارادا  ي م ،قتيحق

ب خاطر به   ين شده و دانشمندان با ط     يگزيجاها    آن  منش  در  آموزش قياز طر ها   ن الگوها و سرمشق   يا

هـاي   دانيـ عمل در م  نجا که قواعد    از آ . دان امکان آن را فراهم نموده است      يپردازند که م    مي يقاتيتحق

ـ  ز توان داشـت،   ي را نم  يشرفت علم يانتظار انباشت و پ    ، متفاوت است  يعلم شرفت يـ را انباشـت و پ    ي

از علـم   کـوهن    يمي بـا برداشـت پـارادا      يچ رو ي که به هـ    استانه علم   يگرا تيت غا يمطبوع طبع روا  

ـ  روا  با فق علم را موا   يمند تيان غا ي پا کوهنت  يروا واقع،    در .ستيسازگار ن  ـ داروت  ي  منـشاء   ازن  ي

                                                 
1. Thomas S . Kuhn  
2. Paradigm 
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عت گـذارده   ي طب ي خدا و چه از سو     ي را، چه از سو    يچ هدف يمنشاء انواع ه  "را  ي، ز دنک  مي اعالم انواع

ـ  و در نهايشرفت علمـ يـ پ  انباشـت و ،نيبنابرا). ۲۷۷: همان" (شناخت يت نميشده باشد، به رسم    تي

  . خواهد بوديمعن ي آن بنارکخواند و در  يت و هدف مشترک نميده تکامل با فقدان غايا

نـد روز افـزون   ي ناظر بر فرآاش، ي و فلسفيکيزي فيهااديبن  ازيجدا ،ياجتماعهاي  دانيه مينظر

ـ  اسـت کـه بـه ا       يشناسان ن جامعه ياز نخست م  يدورک. د است يز در جهان جد   يتما  در قالـب  نـد   ين فرا ي

ت را منـشاء  يـ ش حجـم جمع يا، افـز نيداروت از يـ  به تبعاو. نموده استتوجه   يم کار اجتماع  يتقس

دتر يشـد هـا     آن نيموجودات زنده هر قدر به هم همانندتر باشند رقابت مـاب          "را  ي ز ،داند  مي م کار يتقس

 بـه   شان باشـد   يازهايشتر از ن  ي ب يي غذا که منابع  ين موجودات مادام  يا. )۲۸۵ : ۱۳۶۹،  ميدورک" (است

م کـار وجـود     يجـز تقـس   اي   هم خورد، چـاره   ن تعادل بر    يکه ا اي   اما لحظه . دهند  مي ات خود ادامه  يح

نـد  يفرا. کند  مي شان با هم فرق   يازهاي که ن  يانجامد، موجودات   مي  متفاوت يبه موجودات که الجرم   ندارد  

 نـاظر   يهمبستگن نوع   يا. انجامد  مي کي ارگان ي بنام همبستگ  ي از انسجام اجتماع   يگريز به نوع د   يتما

 يعملکرد متفـاوت و  و قواعد کرده را بر آورده ياز خاصي ن است که هر کدامي مستقل أ نسبت يبر نهادها 

.  دارد يگريترجمان د و  يبورد ياجتماعهاي   دانيه م يز در نظر  يند تما ين برداشت از نهاد و فرا     يا. دارند

ن يقـوان د کـه    ي فرجام ييها ش جهان يدايا مستقل شدن به پ    يند متفاوت شدن    يفرآ" بر آن است که      يو

ـ کاهش، دارند و مکان اشکال و      قابل فرو ريمتفاوت غ ) ١کلسنه شده از    ر قرض گرفت  يتعب(ن  ياديبن ه ژي

هـاي   دانيـ  م يريـ گ ط شـکل  يز شـرا  يند تمـا  ي فرآ ،گريان د يبه ب ). ۲۱۵ :۱۳۸۰و،  يبورد" (منفعت هستند 

ـ  در سلسله مراتب توز    يت عامالن اجتماع  يموقعن  يهمچن. را فراهم نموده است   گوناگون   ياجتماع ع ي

ـ . کـسان دارنـد   ي ٢يانجامد کـه سـبک زنـدگ        مي يي به فضاها  يه فرهنگ يما و سر  يه اقتصاد يسرما ن يب

 ين امـر خـود نـشانگر منـشاء اجتمـاع     ي تطابق وجود دارد، که اي رفتاري و فضاها  ي اجتماع يفضاها

ـ  هو يريـ گ  بـه شـکل    يز به نحـو   يند تما ي فرا ،رو نياز ا .  نبودن آن است   يذائقه و ذات   ز يمتمـا هـاي    تي

ب يـ ن ترت يبـد  . اسـت  ي اجتماع يت کنشگر در فضا   ي که متناظر با موقع    ييها تيگردد، هو   مي رهنمون

 ز اسـتوار  يادشـان بـر خواسـت تمـا       ي همراه است که بن    يتر دهيچي پ ياجتماعهاي   ته با نظم  يند مدرن يفرا

ن مفهوم را به مفهوم نهاد      يل ا يل ذ يبه دال و  يبورد است و    يتين واقع يدان ناظر بر چن   يمفهوم م . باشد مي

  : دهد  ميحيترج

                                                 
1. Kelsen  
2. Life style  
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 .ن وفاق استيبمحال آنکه نهاد  د دارد،يکأ تيات اجتماعيدان بر وجود منازعه در حيم .۱

ـ نهاد دارد، ز   نسبت به    يشتريب يريدان فراگ يم .۲ ـ   ياعمـال نهاد  را  ي .  ندارنـد  ي چنـدان  ينـه فراوان

 ).۱۲۰: ۱۹۹۷شوارتز، ( ستي روشن ن نهاد کامأليدان بر خالف مرزهاي مي مرزهانيبنابرا

 يمـستقل هـاي    ست، هرچند هر دو مفهوم ناظر بـر جهـان         ي با نهاد برابر ن    ياظ مفهوم دان به لح  يم

ـ دان در ا  يـ شتر م ي ب يريپذ ن انعطاف يهمچن. هستند که قواعد خاص خود را دارند        يت تجلـ  يـ ن واقع ي

. ن نهاد باشندينکه همزمان در بردارنده چنديا اين نهادها واقع گردند و   يتوانند ب   مي ها دانيابد که م  ي مي

دان نهفتـه اسـت،   يف مي در تعرويبوردز يآم کرد منازعهيدان از نهاد در رويز م ين وجه تما  يد مهمتر يشا

دان يـ  مفهـوم م   ،گريان د يبه ب .  دارد ييکرد کارکردگرا يشه در رو  يز نهاد که ر   يف وفاق آم  يدر مقابل تعر  

 يازهـا و کارکردهـا    يمختلف است، حال آنکه مفهوم نهاد بر ن       هاي   تين موقع يت منازعه ب  يدال بر واقع  

  . اشاره داردي اجتماعي در زندگياتي و حياديبن

دان بـه لحـاظ     يـ  اسـت، امـا م     يستيـ کـرد مارکس  يادآور مفهوم طبقه در رو    ياگرچه مقوله منازعه    

 با دو طبقه متخاصم يخي، در همه ادوار تارمارکسه يدر نظر دينظام تول.  با طبقه انطباق ندارديمفهوم

 ، بـه يـك معنـا      .رنـد يگ  مي ازها و منافع متضاد خود در مقابل هم قرار        يظ ن  به لحا  کهشود    مي مشخص

: ۱۳۵۹ ارکس،مـ ( " اسـت  يخ مبـارزات طبقـات    ياند، تار  ه وجود آمده   که تا کنون ب    يخ همه جوامع  يتار"

 يمفهوم طبقه در دسـتگاه نظـر      . رنديگ  مي وا و پرولتر را در بر     ژن طبقات از آزاده و برده تا بور       يا). ۲۸

 يزينکه چه چ  يچنانچه در مورد ا   . شود که منازعه در ذات آن قرار دارد         مي فيتعراي    گونه بهمارکس  

هـا    آن متفـاوت  يط و منـابع زنـدگ     يرسد متوجه شرا    مي  که به ذهن   ين پاسخ يسازد، نخست   مي طبقه را 

 يدد اقتصايت شان در نظام تولي با توجه به موقع    ي طبقات اجتماع  ).۱۸۶: ۱۹۷۱باتامور و رابل،     (است

 ،رو نياز ا.  استيدر نظام اجتماعها   آنگاهيکننده جا نييد تع يشان با ابزار تول    گردند و نسبت    مي زيمتما

ط يکـسان اسـت و از شـرا       ي يديـ شان در نظام تول    تي است که موقع   ي مشتمل بر گروه   يطبقه اجتماع 

. آورد  مـي  راهم را فـ   ي اعضاء طبقـه اجتمـاع     يتيه موجبات هم هو   ين قض يا.  مشابه برخوردارند  يزندگ

گـر  يو جهان هر طبقه در مقابله بـا جهـان طبقـه د            کند    مي دايپ ي جنبه طبقات  ينگر  جهان ،بين ترت يبد

دهد و هـم موجبـات        مي ت افراد را شکل   ين است که طبقه هم هو     ي ا نکته مهم نجا  يدر ا . ابدي  مي يمعن

  . آورد  مي را فراهميخي تارييايپو

. دهـد   مـي   انعکـاس  يگريگونه د ه  ات را ب  ين خصوص يطبقه، ا سه با مفهوم    يدان، در مقا  يمفهوم م 

ـ آ  مـي  حـساب ه  ت در قالب منش ب    ين هو ي است که محمل تکو    ي مستقل أ نسبت يدان فضا يم پينتـو،   (دي
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آن ت دارنـد و قلمـرو   ي است که بر آن حاکم يدان قائم به قواعد   ي مفهوم م  ،گريان د يبه ب ). ۱۰۶: ۱۹۹۶

ـ  با  بـه تبـع    پردازنـد   مي تين قلمرو به فعال   ي که در ا   يان همه کنشگر  نيهمچن. کنند  مي نيي تع را ـ د ا ي ن ي

ـ     يريپـذ  ت در جامعه  ين تبع يسم ا يمکان. نديت نما يقواعد را رعا    شـدن قواعـد در      ي کنـشگران و درون

ـ  کـه در ذ    ين جهت همه کنشگران   ياز ا . نهفته است ها    آن هاي منش ـ ل  ي  خـاص   يدان اجتمـاع  يـ ک م ي

ـ هماننـد هو   ،ش مـشترک   مـن  يکنند، دسـته کـم از نـوع         مي تيفعال ـ ت مـشترک اعـضاء      ي ک طبقـه،   ي

کـه  اي   د است، بـه گونـه     يز طبقه، نسبت اعضاء با ابزار تول      ي تم يد آگاه بود که مبنا    ي اما با  .برخوردارند

 وابسته بـه    ،دانيکه مرز م   حال آن . رنديگ  مي قراره و مالکان کار در قالب دو طبقه بزرگ          يمالکان سرما 

پردازند تابع    مي تيدان به فعال  يک م يل  ي که در ذ   ي همه کنشگران  هکچنان ،قلمرو اعمال قواعد آن است    

ـ ه  يت سرما ي مالک ،گريعبارت د ه  ب. نديآ  مي به حساب دان  ي آن م  يا قانون اساس  يقواعد   ـ ا کـار در ا    ي ن ي

ه ي سرما يکنند از نوع    مي تيدان فعال يک م يل  ي که در ذ   يست، بلکه همه کنشگران   يکننده ن  نييعرصه تع 

 دان شـمرده  يـ ت آن متفاوت است، اما آنچه که حق الورود م         يفيت و ک  يبه مورد کم    که بنا  برخوردارند

ـ بورد( باشـد   مـي دانيرش قواعد خاص آن م   يشود، همانا پذ   مي ـ اگرچـه ر . )۲۰۴ :۱۳۸۰و، ي هـاي   شهي

هـاي   ه و منازعه از جمله نشانه   يسرماهاي   لفهؤ و م  ددرگ مي بازدان به مفهوم طبقه     ي مفهوم م  يريگ شکل

ـ ست کـه افـراد همجـوار در ا   ين به آن معنا نياما ا"ند، يآ  ميحسابه کار آن ب آش  ين فـضا، بـه معنـا   ي

ک هـدف مـشترک و      يدن به   ي رس ي که برا  ي گروه يعنيدهند،    مي ليشکتک طبقه را    ي کلمه،   يمارکس

ـ آ  مـي  گر به جنبش در   يک طبقه د  يخصوص در تضاد با     ه  ب ت يـ  موقع ،ير رو هـ بـه   ). ۴۱ :همـان " (دي

ار دارنـد،   يـ که در اخت  اي   هيو بنابر مقدار و نوع سرما      است،ها    آن هي وابسته به سرما   دانيدر م  کنشگران

 بـه منازعـه   دان  يـ خـود در م    گـاه يجاطبـق   بـر     کنشگران .گردد  مي نييدان تع ي م ي در فضا  شان گاهيجا

 منازعه در   .انجامد  مي شتري ب ي اندوز هيت به سرما  ي که در نها   يف قواعد يپردازند، منازعه بر سر تعر     مي

 قواعد و بر هم زننـده       يروين نوع منازعه مانع از پ     يا.  است آن و بر سازنده     ابدي  مي يدان جنبه درون  يم

طبقـه  از اين منظر، ). ۳۱: ۲۰۰۳مارتين، (کند   مي  کمک دانيمشتر  ي بلکه به استحکام هرچه ب     ،ستيآن ن 

دهنـد کـه در آن منازعـه          مـي   را يعدان طبقات اجتما  يل م ي تشک عنوان مثال، ه  ب ،وا و طبقه پرولتر   ژبور

 ي و فروپاشـ   يانتظار برانداز بر اين اساس،     .هد بود اخودان  يکند و مقوم م     مي داي پ ي جنبه درون  يطبقات

ر ير سا ي نظ يدان طبقات اجتکاع  يان م ي بن ؛ اگرچه  ندارد يگاهيجاو  يبورد ي در دستگاه نظر   ينظام طبقات 

دان يـ ست بلکـه برسـازنده م     يـ که نه تنها براندازانه ن    اي   عه، مناز شدابگر بر منازعه استوار     يدهاي   دانيم

  .است
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ف يا تضع يم  ي تحک  با چراکه است،ها    آن فيتعر دان و يقواعد حاکم بر م    بر سر    اًن منازعه اساس  يا

مرز "ر  باتاعن  يا اب. گردد  مي في آن بازتعر  يدان مشخص شده و مرزها    يمحدوده عملکرد م   ،ن قواعد يا

گاه عـامالن در  ي قواعد، جاي با دگرگوناما. )۴۲: ۱۹۹۳بورديو،  ("زعه استشه محل منايدان هميک م ي

ـ از ا . فتـه اسـت   اير  ييـ ط ورود تغ  يشـرا را  يز،  دير نما ييتغز  ي اعضاء آن ن   مار ش دان چه بسا  يم ن جهـت   ي

ـ دان را تعر  يـ  است کـه م    يمنازعات بر سر قدرت   "اره  وهم چنانچـه   ،)۶: ۱۹۹۵كلهـون،   ( "کنـد   مـي  في

 ، قواعد  از ي ناش فيکنند که با توجه به تعر       مي  منازعه يسر انحصار قدرت مشروع   ب بر   ي رق يها گروه

 ،گـر يعبارت ده ب. گردد  ميدانيدر مها    آن تيم موقع يت تحک يشتر و در نها   يه ب يمنجر به اکتساب سرما   

 هـستند کـه از      ي مـشروع  ود دارنـد نـاظر بـر انحـصار خـشونت          دان وجـ  يـ ک م ي که درون    يمنازعات

بورديـو،   (باشـند   مي ه خاص يع سرما ير ساختار توز  ييا تغ ي حفظ   ي بوده و به معن    دانيات آن م  يخصوص

دان يـ ت مـسلط در م    يـ عقکـه از مو   ابـد   ي  مـي  يتجلـ  ين سنت پرسـتان   ي منازعه ب  ني ا نمود. )۷۳: ۱۹۹۳

ـ شتر تعر يـ ت هـر چـه ب     يـ برخوردار بوده و قدرت خود را در جهـت تثب          ـ ف و توز  ي ه يـ ه عل يع سـرما  ي

  قواعـد يت تحت سلطه خود با توسل به دگرگونيد که خواهان ارتقاء موقعرنيگ  مي بکار يانشکن سنت

 عمل اقطاب مسلط و تحت سـلطه  ياهگشا، ررييتغت و  يتثب يژاسترات  دو نوع  ،بين ترت يبد. ندباش مي

  .نديآ  ميبه حسابدان يدر م

 اگرچـه  .اسـت هـا    آنهيدان منـوط بـه سـرما   يماقطاب مسلط و تحت سلطه ت عامالن در   يموقع

ـ ا، امـا    دارداشـاره   مارکس   به اسـتقراض آن از       ويبورد يه در دستگاه نظر   يسرماهوم  مف در ن مفهـوم  ي

با بسط مفهوم   و  يبورد. ابدي  مي  توسعه يگري، بلکه به سطوح د    ماند ي متوقف نم  يه اقتصاد يسطح سرما 

 در  چجرج لوکـا  هاي   ادآور تالش يه  ين قض يا. دهد  مي را نشان   آن ي و فرهنگ  يه، وجوه اجتماع  يسرما

و بسط آن در  ١يوارگ  استفاده او از مفهوم بتتينها گ و درن قلمرو فرهيبسومارکس ه يتوسعه نظر

 يي کـاال  يانگـار   بـا بـت    يو و مواجهـه بـاز    لوکاچ  با الهام از    و  يبورد .است ٢يوارگ يقالب مفهوم ش  

لکه با توجـه بـه      کند، ب  يرا در مقوله اقتصاد خالصه نم       و آن  پردازد  مي هي به بسط مفهوم سرما    مارکس

نـاظر  و يبورد ي دستگاه نظر،گريان ديبه ب. گردد  مي آن قائليبرااي   چندگانهيمختلف معان هاي   نهيزم

دان يم هر ي که براابدي  ميانعکاساي   هيدر نوع سرما   شان  استقالل است که  ي مستقل أنسبتهاي   دانيبر م 

: ۱۹۹۷شـوارتز،   ( ابـد ي  مـي  کثـر ز ت يـ ان ن ديـ ه، م يافتن سرما ي به موازات تنوع     ،قتيحق در .ت دارد ياهم

                                                 
1. Fetishism  
2. Reification  
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. ته اسـت  يند مدرن يد و فرآ  يجهان جد هاي   يگژيز، از و  يتماو  يبوردر  يا به تعب  ي و تکثر ن تنوع   يا. )۱۲۲

 را از   زي تمـا   اسـت کـه    ييهـا  ن اشـاره  ينخستاسپنسر   يز ساختار يو تما م  يدورکمورد نظر    ١ييفردگرا

ـ ا از ،زي تمـا  ،مطالعه برجسته خـود   در  ز  ينو  يبورد .شمارد  مي ته بر يمدرنهاي   لفهؤن م يجمله مهمتر  ن ي

ـ  يد جامعه فرانسو  ي جد يريپذ اد نظم ي بن عنوانه  ب مؤلفه  ،يبـه هـر رو    . )۱۹۸۴بورديـو،    (کنـد   مـي  ادي

متفاوت همراه بوده است، چنانچه از چهـار        هاي   هيز سرما ي با تما  گوناگون ياجتماعهاي   دانين م يتکو

  : نام بردتوان  مييکلطور ه ه بينوع سرما

 .يا عمومي يت خصوصي شامل مالکي و مادي مالييانواع دارا: يه اقتصاديسرما .۱

 .يفرهنگهاي  ، کاالها و مهارتي آموزش ويتيترب، يات فکريخصوص: يه فرهنگيسرما .۲

 .يشاوندي و خويا خانوادگي ياجتماعهاي  ت در گروهيعضو: يه اجتماعيسرما .۳

 . يات اخالقي خصوصيلطور که آوازه، شهرت و ب: نيه نماديسرما .۴

ه ي به سرماأ نوعيه فرهنگيسرما، چنانچه  با هم مرتبط هستندأدر جوامع مدرن غالبها  هين سرمايا

ن يه نمـاد  يسرما المثل يف ،ر است يپذ ليتبده  ين سرما يهمچن. )۳۱: ۱۹۹۸ولر،  اف( گردد  مي  باز ياقتصاد

 ارزش  ي به لحاظ مال   شهنرمند، آثار  فتنايشهرت  که با   اي    گونه به ،شود  مي  منجر يه اقتصاد يبه سرما 

 ي و اجتمـاع   يفرهنگ ،ياقتصادهاي   هي انواع سرما  که ضمن آن ،  )۱۶۱: ۲۰۰۲وب،   (ابندي  مي العاده فوق

 ،نيه نمـاد  ي سـرما  ،در واقع . ندگرد  مي لين تبد يه نماد ي جامعه به سرما   ي اعضا في و تعر  زيبه هنگام تم  

 بـه   اش يت اجتمـاع  يـ  ماه کـه بنـابر     همچنان ،ستابسته ا  و  او ي شناخت يبه قوا   دارد و  ي انسان ياساس

ـ  يسـرما آن را   ،  ا ناصواب ي صواب   شود که مردم،    مي  اطالق يزيچ شـهرت و   . ورنـد آ  مـي  حـساب ه  ه ب

ن ي و نمـاد   ي، فرهنگـ  ياجتمـاع هـاي    هيسـرما  ،ريبه هر تقد  . ه هستند ين نوع سرما  يخرافات در شمار ا   

ه مانع از   ي سرما يذات اکتساب  و   انجامند  مي ي اجتماع يرگذا  و تفاوت  زي به تما  يه اقتصاد يهمانند سرما 

ت کنـشگران  ي موقع،بين ترتيبد). ۱۵۲: همان(  قلمداد نموديعي طب يگژي و يرا نوع  شود که آن    مي آن

، حـال  انجامد  مي تيموقعبه ثبات   ه  ي بودن سرما  يعيرا طب ي دارد، ز  ييت جابجا ي قابل ي اجتماع يدر فضا 

ـ بورده به   ين برداشت از سرما   يهم. ه است ي بودن سرما  يکتسابت دال بر ا   ير موقع ييکه تغ  آن  اجـازه و  ي

در مراحل مختلـف    ها    آن هيف سرما يت کنشگران را با توجه به کم و ک        يب موقع يدهد تا فراز و نش     مي

پي  يشناخت ک اصل روش  ي را   ٢ير زندگ ي مس ي و جستجو  کندب  يدان خاص تعق  يک م يشان در    اتيح

                                                 
1. Individualism  
2. Trajectory  
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ه ي و سـرما   يه دولتـ  يه بنا به مورد به انواع خردتر هماننـد سـرما          ي سرما يکلانواع   نکهي ا سرانجام. گيرد

  .ابندي  ميره انشقاقي و غيه ادبي و سرمايمذهب

 ،ي اجتمـاع تدان طبقـا يـ م. تـوان نـام بـرد     مـي يمتفـاوت هـاي    داني از م  ،هيموافق با نوع سرما   اما  

 يه فرهنگـ ي و سـرما ي اقتـصاد  هيسـرما . کنند  مي ي است که کنشگران در آن زندگ      يدانين م يتر گسترده

ز يدان ني در ميگاه عامالن اجتماعيجا. دان دارند ين م ي ا يي ساختار فضا  يده  در شکل  يار مهم يوزن بس 

 و  يکسوي از   ي و فرهنگ  ياقتصادهاي   هيسرمامجموع  ا  ي يبيه ترک ي بر اساس دو بعد سرما     يطور کل ه  ب

 شـود   مـي  نييگر تع ي د يعامالن از سو  اي  ه هيه در مجموع سرما   يا سهم هر نوع سرما    ي يکيه تفک يسرما

 يت فرضـ يـ  و موقعيرهنگـ ف  وياقتـصاد هـاي   هيع سرمايل نحوه توزينمودار ذ). ۴۸: ۱۳۸۰و،  يبورد(

  :دهد  مي نشاني طبقات اجتماعيمختلف فضاهاي  بخش عامالن را در
  

  يه فرهنگيسرما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انگر يـ  ب ي و فرهنگـ   يصاداقتهاي   هيع سرما ي حاصله از توز   ي دو بعد  ي در فضا  Aت عامل   يموقع

 –۱ همان عامل به اندازه      يه اقتصاد ي و ارزش سرما    +۹ عامل مذکور به اندازه      يه فرهنگ ي سرما رزشا

ـ ات  يخواهد بود که وضع    + ۸ه برابر با    يب مجموع کل سرما   ين ترت يبد. است  ي در فـضا   عامـل را  ن  ي

  :دهد  ميل نشاني ذيبيه ترکيع سرماي محور توزاساس بر يطبقات اجتماع

  
  يبيه ترکيسرما محور

سرمايه 
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ـ نجـا با  يدر ا . ر است يپذ حيض تو اقيسن  يز به هم  ين D,C,B يت عامالن فرض  يوضع مفهـوم   د از ي

ـ ه داشـتن    يرسد نفس سرما    مي  امر بنظر  ي هرچند که در باد    . نمود ييزدا ابهام يه منف يسرما ا نداشـتن   ي

 بـا نقطـه صـفر       يدر عرصه اجتمـاع   ه  يکن فقدان سرما  يست؛ ل يدار ن  ي معن يه منف ي است و سرما   يزيچ

. گـردد  د بکوشد تا به نقطه صـفر بـاز        يکه عامل با  باشد    مي منطبق ي با حالت  يه منف يبرابر است و سرما   

سـوء  کـه    حـال آن  صفر است،   برابر با    ي در عرصه اجتماع   ي معمول شخصک  ي يه فرهنگ ي سرما مثالً

ت يز وضع ي ن يه اقتصاد ي مورد سرما  در. کند  مي مثبتآن را   حسن شهرت    و يمنفاو را   ه  يشهرت سرما 

 يکـه شخـص   يحالدر برخوردار است،    يه منف يرا شخص بدهکار در واقع از سرما      ين قرار است، ز   ياز ا 

  . شود  ميکه نه بدهکار و نه بستانکار است در نقطه صفر واقع

دان قـدرت   يـ اسـت، امـا م    و  يبورده  يدان در نظر  ين م يتر  گسترده يدان طبقات اجتماع  يهر چند م  

ـ رويروابط ندر قالب   دان قدرت   يم. باشد  مي ينزد و دان  ين م يترمهم ـ  يي  ياجتمـاع هـاي   تيـ ن موقعيب

ا به منازعـات بـر سـر    تسازد   مي  را قادر  دارندگان خود ه  که است   ي سرما ي و متضمن نوع   کند  مي عمل

دان ين م ي ا ).۲۲۰: ۱۹۹۶بورديو،   (ف شکل مشروع قدرت وارد گردند     يا بر سر تعر   يانحصار قدرت و    

  :شود  ميل مشخصيذهاي  لفهؤا مب

هـا   دانيهمه م  ز و منازعه در   يصل سازمان دهنده تما   ا،  ١دانيفرام ي نوع به منزله دان قدرت   يم .۱

 .است

 ).۱۳۷: ۱۹۹۷شوارتز،  (کند ي ميطراح مسلط را يطبقه اجتماع ،قدرت دانيم .۲

 را  يطبقات اجتماع دان  ي م يدان قدرت بخش فوقان   يکه م دارد    مي نايلفه ب ؤن م يا. لفه دوم ؤمابتدا  

ه کل مثبت برخوردار اسـت، اگـر        ي مسلط الجرم از سرما    يرا طبقه اجتماع  يدهد، ز   مي بخود اختصاص 

ـ ،  ي منفـ  يه اقتـصاد  يتواند مشتمل بر سـرما      مي هين سرما ي ا يکيچه به لحاظ تفک    ه يا بـالعکس سـرما    ي

هاي  داني در همه م   يه فرهنگ ي و سرما  يه اقتصاد ي سرما ٢ين ساختار تقاطع  يچنهم . باشد ي منف يفرهنگ

اسـت کـه    اي   ي باز يفضا"دان قدرت   يم ،ن وجود يبا ا . ت دارد يدان قدرت حاکم  ي از جمله م   ياجتماع

" پردازنـد   مـي   اعمال قدرت بر دولـت، درون آن بـه نبـرد           يه برا ژيگوناگون، بو هاي   هيدارندگان سرما 

دان يـ م، بلکـه    ستيـ ق ن اسـت منطبـ   يدان س يـ ن دولت و م   دايدان قدرت با م   يم). ۱۴۴ :۱۳۸۰و،  يبورد(

ـ ا. ه آن اسـت   ين سـرما  ي مهمتـر  ٣يه دولتـ  يدان قدرت قرار گرفته و سرما     ي است که درون م    يگريد ن ي

                                                 
1. Meta Field 
2. Chiasmatic structure  
3. Statist capital  
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 ليخـصوص نـرخ تبـد     ه  ه و ب  يگر اشکال سرما  يکند و بر د     مي عمله  يفراسرما يه همچون نوع  يسرما

ک بـا ظهـور   يـ روکراتش دولـت بو يدايپ ،وي بوردبه اعتقاد. )۱۳۹: ۱۹۹۲شوارتز،  ( گذار است  اثرها   آن

ز در  يـ اسـت ن  يدان س يـ م. باشـد   مي دان دولت يموضوع منازعه در م   است که    همراه بوده    ي دولت هيرماس

دان اگرچـه تـداخل     يـ ن سـه م   يا). ۱۳۸: همان(است  ها    آن  و کنشگران  ياسي س يه نهادها يبردارنده کل 

 تيـ  تبعيمتفـاوت هـاي   منطـق ستند، اما از يشان چندان واضح ن زهي مم يگر دارند و مرزها   يکديار با   يبس

 يعرصه اجتماع  در دانين م يزرگتر ب يدان طبقات اجتماع  يم از  پس دان قدرت ي م ،حال نيبا ا . کنند مي

لفـه نخـست    ؤه بـه م   ين قـض  يا). ۶: ۱۹۹۵كلهون،   (گردند يواقع م  آن ليذ در گري د يها دانيم و است

ن اصـل دال    يا. دان قدرت است  يده م دهن  سازمان يروين ن يمبکه  اي   لفهؤم،  شود  مي يدان قدرت منته  يم

 يمختلـف از نـوع    هـاي    دانيـ  وجـود دارد و م     ي رابط ساختار  ياجتماعهاي   دانين م يبر آن است که ب    

ـ  با مرکز  ييآوا هم ـ ا. برخوردارنـد دان قـدرت    يـ ت م ي  از رابطـه سـاختار و       يگـر يه قرائـت د   ين قـض  ي

  در يکننـده سـاختار اقتـصاد      نيـي ادآور نقش تع  ي کند و   مي تي روا  را يستيه مارکس يرساختار در نظر  يز

: ۱۳۷۱باتـامور و رابـل،       (اسـت  ياسـ يس ک و يژدئولوي ا يها جمله نظام   از ي اجتماع ير ساختارها يسا

جعـل  . ت در همان راستا بکار بردند     ي و در نها   ل نموده ين اصل را تعد   ي ا يبعدهاي   ستيمارکس). ۱۲۶

ـ ر. ه اسـت ين قـض يناظر بر ا وي بوردوامز يليو، گلدمن ي از سو  ١ييتاا هم ي يژه هومولو ژوا هـاي   شهي

ـ  يگـر ين آن و مفهوم د    ي که ب  ييگردد، جا   مي  باز يستيه علوم ز   ب يهومولوژمفهوم    ٢يژآنـالو نـام   ه   ب

 تطابق  يژکه آنالو  ، حال آن  ت اس ي ساختار ي تطابق و همخوان   ي به معنا  يژهومولو. ز وجود دارد  يتما

رابطه ارگـان بـا     ( عام   يژ از هومولو  يژومولون گستره ه  يهمچن .دارد نظر  را مد  ي کارکرد يو همخوان 

ـ  از   يتطابق بخش ( خاص   يژتا هومولو ) نوع را در  ) گـر ي د ي از ارگـان   يگـر يک ارگـان بـا بخـش د       ي

ـ ا، چنانچه    بوده است  يقات متفاوت ي تحق ي رهگشا ين مفهوم در علوم اجتماع    يکاربرد ا  .رديگ ميبر ده ي

ـ ا يعـام و تجلـ     شـکل    ي بر وجود نوع   يمبن ک،يژ هومولو يمهم ساختارها  هـاي   در نمونـه  ن شـکل    ي

 سـاختار منازعـه در      ،يبه هر رو  . )۱۰۵: ۱۹۹۷ويليامز،   (ديآ  مي به حساب  آن   ياز دستاوردها  خاص،

ن يا.  دارد رابطهييتاا همي يژدان قدرت هومولوي ميز با ساختار دو قطبي نويبورد ياجتماعهاي  دانيم

 که متقاطع بوده و با ي، دو اصلباشد  ميدان قدرتيساختار م در يبند صول دوگانه رتبهاه متضمن يقض

  :ددهن  ميدان را شکلين ميگر ساختار ايکديرقابت 

                                                 
1. Homology  
2. Analogy  
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  يه اقتصاديع سرمايزتو : ١هي اوليبند اصل رتبه .۱

  يه فرهنگيع سرمايتوز : ٢هي ثانويبند اصل رتبه .۲

ارتز، شـو  (دهـد   مـي شـکل  دان قـدرت را يـ  ساختار م  يفرهنگ  و يقتصاداهاي   هين سرما يتقابل ب 

 بر همه   ،شود  مي ي ناش يوير دن ي و غ  يويدنهاي   ن قدرت ي که از تقابل ب    يادين تقابل بن  يا. )۱۳۹: ۱۹۹۷

  اسـت و از    همتـا ها   داني ساختار همه م   ،نيبنابرا. افکند  مي هي سا ي و فرهنگ  ياسي، س يمنازعات اجتماع 

ل ي تـشک يگـر ي د تحت سلطه، در مقابل قطبي مسلط و به لحاظ فرهنگ    ي قطب به لحاظ اقتصاد    کي

ـ ). ۱۴۰: همـان  (باشـد   مـي   مسلط يت سلطه و به لحاظ فرهنگ     ح ت يشده است که به لحاظ اقتصاد      ه ب

از گونـاگون    ياجتمـاع هـاي    دانيـ  در م  قي ساختار عم  ي به منزله نوع   ين ساختار تقابل  ي ا ،گريعبارت د 

نکته مهم نجا يدر ا .رديگ  ميخوده باشکال متنوعي دان اقتصاد   يدان دانشگاه و م   يات، م يدان ادب يجمله م 

ـ  يه فرهنگـ ي در مقابـل سـرما  يه اقتـصاد ي سـرما ي ساختار تقـاطع ن است که يا عنـوان اصـل   ه ، هـم ب

ـ         يرونيدهنده ب  و هم اصل سازمان    کند  مي عملها   داني م يدهنده درون  سازمان ن يکه نـاظر بـر روابـط ب

هـاي   دانيـ ن قـدرت در م    دايـ  م يرگذاريثأ ت ،در واقع ). ۱۴۰: همان ( مختلف است  ياجتماعهاي   دانيم

اگرچه منـشاء منازعـات      .رديگ  مي دان صورت ي م  هر و ترجمه آن به زبان     ن ساختار يگر از رهگذر ا   يد

ن منازعات با توجـه بـه       يکن ا يدان است، ل  يه آن م  يف قاعده و تصاحب سرما    يعرتر سر   بدان  يمهر  در  

 روابـط   ي نـوع  ،گـر يان د يبه ب . شوند  مي ميدان قدرت تنظ  يگر و مهمتر از همه م     يدهاي   دانيمنازعات م 

ـ بورد چنانچـه    ، مستقل بـر قـرار اسـت       أنسبتهاي   دانين م ي ب ي و ساختار  يک کارکرد يژهومولو  در وي

 دهد و   مي  را نشان  يدان هنر ي و م  يدان طبقات اجتماع  ين م يب ي و کارکرد  ي ساختار يژ هومولو ،زيتما

 بـه عنـوان   شان را    هنرمندانهاي   يگژيو س با يپار يها تئاتر  تماشاگران ياجتماعهاي   يگژيو يهمخوان

هـا   عمل افراد و گروه   هاي   يژو استرات ها   تين موقع ي ب بين ترت يدب. )۱۹۸۴بورديو،  ( کند  مي دينمونه ق 

کنندگان طبقات تحت    عنوان مثال مصرف  ه  بکه   همچنان.  وجود دارد  يژتلف هومولو خمهاي   دانيدر م 

 اسـتفاده   يدان فرهنگ يدات طبقات تحت سلطه در م     يلند که از تول   ي ما يدان طبقات اجتماع  يسلطه در م  

ن آکنـد کـه در        مـي  تي تبع يه انتقاد ينه از نظر   ،ويبورده  ينظر  رابطه عرضه و تقاضا در     ،نيبنابرا. کنند

اي  دالنـه   سـاده  يه اقتصاد ي و نه از نظر    ،کنند  مي ليکنندگان تحم  قه خود را به مصرف    يدکنندگان سل يتول

ـ   آگاهانه و ناآگاهانـه    کي رابطه هومولوژ  ي نوع داند، بلکه   مي مصرفد را منوط به سفارش      يکه تول   ني ب

 ي الگوهـا  يژ هومولو نيا .وجود دارد  مختلف   ياجتماعهاي   دانيم کنندگان در  دکنندگان و مصرف  يتول

                                                 
1. Dominant principle of hierarchy 
2. Dominated principle of hierarchy 
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 سلـسله مراتـب و      يد الگوهـا  يـ  آن بازتول  يکند و اثـر کلـ       مي تيمتفاوت را تقو  هاي   دانيمنازعه در م  

ن منازعات در قالـب منازعـه       يهمه ا ). ۱۳۲: ۱۹۹۷شوارتز،   (گر است يدان د ي به م  دانيک م يمنازعه از   

دان طبقـات   يـ ح است، چنانچه منازعه طبقه مسلط و طبقه تحت سـلطه در م            ير قابل توض  ييت و تغ  يتثب

د يـ دان تول يـ  در م  يي و نوگرا  ييگرا سنت ،گرير د يا به تعب  ي ٢ينيآئژ و ک  ١ينيست آئ را و منازعه    ياجتماع

ـ  يژاگرچه هومولـو   ،نيبا وجود ا  . کنند  مي دييأگر را ت  يکدي منازعه بوده و     نياهاي   جلوه يفرهنگ ن ي ب

  .ت کنشگران استيهمانا فعالآن کن جلوه گاه ي دارد، لي و ساختاريمختلف جنبه کارکردهاي  دانيم

ث يـ  متفـاوت، از ح    ياجتماعهاي   دانيکه م گرفت  جه  ي نت توان يممطالب  ن  يامجموع  با توجه به    

  و از  شـوند   مي شمردهدان  ي م اتيخصوص هستند که    يعامهاي   لفهؤ مشمول م  يطور کل ه   ب ،دان بودن يم

شوند   مي مربوطدان  ي به همان م   أد که صرف  ن دار ييها يگژي، و ت خاص خود  يث قلمرو تحت حاکم   يح

ـ ر  يتغين ال يقوانن  ي ا شوارتز .ندستير ن يپذ يگر تسر يدهاي   دانيبه م و   ـ   عـام   هاي   سميمکانا  ي ر حـاکم ب

  :دينما  ميل خالصهيدان را در اصول چهارگانه ذيم

 .هستندها  هيا همان سرمايقلمرو منازعه بر سر منابع ارزشمند ها  دانيم .۱

مسلط و تحت سلطه، بـر اسـاس مقـدار و           هاي   تيمند ناظر بر موقع     ساخت يفضاهاها   دانيم .۲

 .ه هستندينوع سرما

 . کنند  ميليمبه کنشگران خود اشکال خاص منازعه را تحها  دانيم .۳

ط يمحـ  برابـر   در ي توسعه داشته و از استقالل نسب      ي خود را برا   يداخلهاي   سميمکانها   دانيم .۴

 ).۱۲۲ـ۲۶: ۱۹۹۷شوارتز،  ( برخوردارنديخارج

 داني ميمفهوم يفضا حيدر توضو يبورداست که اي  هژيانگر اصطالحات وي بين اصول به نوعيا

  عمـل يقـ يه، به منزله سـاختار عم يز سرماي اصول منازعه و ن اشتراک بر سر  . را جعل نموده است   ها   آن

ـ ا اشتراکات   ين اصول   يمجموعه ا . استم  يدورک يسه با وجدان جمع   يکند که قابل مقا    مي ـ ن  يـي آا  ي ا ي

Doxa   به عبارت . ه است ي سرما ي ساختار تقاطع  يدر راستا ها   شکن و سنت ها   پرست ، مورد وفاق سنت 

 تيـ  کل دان، در حفظ  يرغم اختالف نظر در نحوه کنترل م       ي عل و سنت شکن ها،   ها   گر سنت پرست  يد

ن يبـد . گذارنـد   مي دان احترام ي م ي حام يدان اشتراک دارند و به اصول مشترک به منزله قانون اساس          يم

ـ  يرش ارزش باز  يا پذ ي از دغدغه    يدان به نوع خاص   يب هر م  يترت انجامـد کـه دال بـر        مـي  Illusioا  ي

ـ از ا). ۱۲۵: همان( دان است ين منازعه در م   ي طرف ي از سو  يرش قواعد باز  يپذ دان نـاظر بـر   يـ  م،رو ني

                                                 
1. Orthodoxy  
2. Heterodoxy  
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رفته شده و در چارچوب آن، ي همه کنشگران پذي خود است که از سويا قانون اساس ياصول مشترک   

  .کند  ميداي پيه معنيع سرماير نظام توزييا تغيت يمنازعه بر سر تثب

  

   يريگ جهينت

 . اسـت يشناسـ  العمـر جامعـه    له مـادام  أکنش به منزله مس   ن  ييمعطوف به تب  و  يبورد يدستگاه نظر 

ه بـر فلـسفه     يـ که با تک  اي   هيله است، نظر  أن مس ي به ا  ييپاسخگو  او در  يز حاصل مساع  ي ن ه عمل ينظر

خ ي عمـل را تـار     کـرد ين رو يدر ا را  يد، ز يک فائق آ  يسم و هرمنوت  يويتيخواهد بر مغاک پوز    مياي   رابطه

م يتوانـد از مفـاه     يبـا عمـل نمـ     ن نوع مواجهـه     يا. )۴۲: ۲۰۰۰ر،  پارك (خ را عمل  يدهد و تار    مي شکل

 دانير منش و م   ي نظ يادي نوبن ميازمند جعل مفاه  ين استفاده کند و     يعلوم اجتماع هاي   مستعمل در سنت  

شناسـانه جفـت     ي منـشاء هـست    ،گريان د يبه ب . هستند يت اجتماع يواقعاي   که ناظر بر ذات رابطه    است  

ـ مـت د  ي که نقطـه عز    يقابلتت م يبطه است، نه دو واقع    ت را ي واقع ويبورد يمفهوم متقـاطع  هـاي    دگاهي

ن وجوه در سـطح     ي ا ين توقف وجود  ي همچن ).۹۶: ۱۹۹۷شوارتز،  ( باشند  مي ييگرا  و ذهن  ييگرا نيع

  اسـت  يشناسـ  دان در سـطح معرفـت     يـ ش و م  م مـن  يملزوم بودن مفاه    الزم و  ي، به معنا  يشناس يهست

 رد،يـ گ  مـي  دان شـکل  يک منش و م   يالکتيه عمل در پرتو د    ي نظر ،گري د عبارته  ب. )۱۹: ۲۰۰۲بورديو،  (

امـا،   )۷: ۲۰۰۳مارتين،   (دان خاص است  يک م ي يرويکنشگر در تعامل با ن    هاي   يژگيرا عمل تابع و   يز

، بـه   کند  مي نييدان تع ي نوع منش و نوع م     يعنير در آن    ي درگ يروهايک را وزن ن   يالکتين د يا سرنوشت

 .دهـد   مـي  را پوشـش  دهنـده    سـاخت کامأل  افته تا اعمال    يساخت  کامأل  اعمال   از    که گستره آن   ينحو

 ، همانـا  سازد  مي ه عمل را فراهم   ي بودن نظر  ي و بازتاب  ي انعطاف نظر  نجا موجبات يکه در ا  اي   صهيخص

 بـه جهـان     يرا از جهـان انتزاعـ     م  ين مفاه ي ا ،يمند تيموقع. استدان  يم منش و م   ي مفاه يمند تيموقع

باشد و با توسل بـه        مي دانيان منش و م   يحلقه واسطه م   تي موقع ،گريدان  يه ب ب. آورد  مي ورف يانضمام

 آن نمـود   يت اکتـساب  يخـصوص  مـنش در     يمنـد  تيـ موقع ،يکسوياز  . رنديگ  مي م شکل ين مفاه يآن ا 

ز بـا   يـ دان ن يـ م ،گـر ي د ياز سـو    و .انجامد  مي يريپذ ند جامعه ي فرآ ابد که به تکثر منش با توجه به       ي مي

هر ف که   ين توص يبا ا . سازند  مي آن را متفاوت  هاي   تيشود و شبکه موقع     مي فيت تعر يموقعتوجه به   

نگونه يا. ت متفاوت برخوردارنديمختلف از اهمهاي  داني که در ماست ييها هيت وابسته به سرما  يموقع

دان يم،  يدان طبقات اجتماع  ي مختلف از جمله م    ياجتماعهاي   دانيابد و م  ي  مي ز تکثر يدان ن ياست که م  

ـ ا ا ب. رنديگ  مي  شکل يد فرهنگ يدان تول ي و م  يدان روشنفکر يقدرت، م   بـه عنـوان  ز يتمـا  ،کـرد ين روي
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  اگـر چـه  نکـه يسـخن ا سرانجام . دانيابد و هم در م   ي  مي يته، هم در منش تجل    ي مدرن يگژين و يمهمتر

  حـاکم بـر    کن اصـول  ين خواهد شد، ل   ييدان تب ي، با توجه به نوع منش و نوع م        ويبورده  يکنش، در نظر  

  .تکسان اسين در همه حال ييتب
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