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 مقدمه
 ميالدي نوزدهم قرن اواخر از اجتماعيو سياسي زندگي نمادينويينامر ابعاد به توجه

 ساختارگراو فردگرا شناسي جامعه قالبدرو گرفت قرار شناسان جامعه توجه مورد

 عينيت ميان رابطة متاخر شناسان جامعه هاي دغدغه ترين مهم از يكي.آفريد نوينياحثمب

)Objectivity (ذهنيتو )Subjectivity (بندي مفهوم كارگزارو ساختار عنوان تحت كه بود 

 تاثير منظر از اجتماعي هاي پديده تبيين به كارگزار– ساختار مساله واقعدر.است شده

 شناسانه، جامعه هاي دغدغه اين مياندر.پردازد مي كنشگر نقشياودموج بسترهاي

و عين ميان فاصلة از كند مي تالش ذهن،و عين انگاريهاي گانه دو از رفتن فراتر با بورديو

 ها، سرمايه چون عناصري به توجه با را ساختارها اين درون فرد نقشو بكاهد ذهن

 جامعه در را ها سلطه ترين پنهان است صدددراو.دهد قرار بررسي مورد ميدانو خصلت

و مدير رابطة.بيندمي را سلطهو قدرت كاربرد اجتماعي روابط همةدرو بكشد تصوير به

.است اجتماعي روابط در افراد سلطه از هاييمثال غيرهوزنو مرد شاگرد،و استاد كارمند،

خ،بورديو مي پذي قدرت را در روابط بين طبقات متكي بر به وضوح و با اينرصلت ها د

و تفاوت كه چرا اين تمايزات به رسميت شناخته شده است،پرسش و پايين  ها بين طبقات باال

مي كنديبرداشت . جديد از قدرت مطرح

مي بينند هرچند ماركسيست ها در پشت همه  بورديو نيز از اين امروپديده ها قدرت را

وي مفهوم قدرت اما؛مستثني نيست .دشو تعريف مي نمادين در قالبي جديد در دنياي از نظر

مي شوداز نگاه او و مشروعيت آن در جامعه ؛ عالي ترين قدرت كه باعث استمرار تسلط

 قدرت مفهوم به جامعه درون آميز سلطه هايتقابل اساسبروي.قدرت نمادين مي نامد

 غيرفيزيكي صورتيبهو دارد نهفته خود در را نمادين خشونت كه قدرتي.رسد مي نمادين

 ايجاد فرد مقابل در تعهداتي پذيرش به ملزم را خود پذير سلطه فردو كند مي سلطه ايجاد

.بيند مي سلطه كننده

 بحث نظري
 شناسان جامعه هاي دغدغه از يكي گرايانه ذهنيتو گرايانه عينيت هاي تقابل از دوري

 ميان ضديت از رفتن فراتر به نسبت عالقه با نيز1ديوبور پير.است بوده اخير دهة چند طي

ازيبة در منطق)م 1930-2002( بورديو1 شد پيرنه-ه بخش باسآرن  پدر وي پستچي بود.در جنوب شرقي فرانسه متولد

.و زندگي در محيط روستايي در شكل گيري هويتش نقش مهمي داشت
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 عامليت ساختارگراها/گراها عينيت است معتقد رويكرد دو هر از انتقاد ضمن جامعهو فرد

 به كنشگر نقش بر تاكيد با تنها نيز گرايان ذهنيتو گيرند نمي نظر در را انساني عواملو

 تركيب منظور به را هاييتالشوي،بنابراين.دهستن اعتنا بي كنش انجام در ساختارها وجود

 اجتماعي عامالنو جامعه عيني ساختارهاي ميان تعادلي تا دهد مي انجام ذهنيتو عينيت

 ساخت شيوةو ساختار ميان ديالكتيك رابطة به اش عالقه سبب به بورديو.كند ايجاد

.نامد مي كسيولوژيپرا را خود نظري گيري جهت كنشگران، سوي از اجتماعي واقعيتهاي

از روابط ديالكتيك ميان ساختارهاي نظامي روش بورديو بر پاية شناخت پراكسيولوژيك،

كه بطور مرتب در حال بازتوليد است و داده هاي ساخت يافته را در بر مي گيرد . ابژكتيويسم

و بيروني كردن دروني ها نظام  :Bourdieu, 1990(ي متكي بر ديالكتيك دروني كردن بيروني ها

و ذهنيت ). 72 و رابطه اي ديالكتيك ميان عينيت به طور كلي شناخت پراكسيولوژيك، مبادله

 از اجتماعي ساختارهاي تاريخي ايجاد درك پي در خود شناسي روش اساسبراو.است

و ذهنيواست كنشگران موقعيتو عيني شرايط فهم طريق  با فراتر رفتن از عيني گرايي

س گرايي، و در اصالت وجود/و سوبژكتيويسم ساختارگرايي/ومي ميان ابژكتيويسمراه مي جويد

دراين ميان :1386ريتزر،( يكي از دغدغه هاي اصلي نظرية اوستساختارها اهميت نقش افراد

،و 716 .)44-1385:89 جنكينز

يا نظريـة،بورديو به منظور بررسي نقش فرد درون ساختارها با طرح نظرية پراتيك

و آن را در عرصه هاي مختلـف عمومي در تحليل پديده هاي اجتماعي بنيانگذاري كرد

و معتقـد اسـت  و فلسفه به آزمون گذاشت مد، نظام آموزشي اجتماعي از جمله ورزش،

و تداوم روابط ميان آنها دارد  وي با طرح.امر اجتماعي بيشترين نقش را در شكل گيري

ية پراتيك، در چارچوب روش شناسي خود تالش كرد خصلت ها يا عادت واره در نظر 

و ذهنيت/ميان عينيت  يك/ابژكتيويته سوبژكتيويته به منظور نزديكي امر اجتماعي به مثابة

.)www.anthropology.ir:1388فكوهي،( واقعيت جاري آشتي برقرار نمايد

ن،از اين رو يكي از آخرين بررسي ابعاد و اجتماعي در نظرية پراتيك مادين زندگي سياسي

و ذهنيت گرايي در جامعه شناسي است او. تالش هاي وي در فراتر رفتن از عينيت گرايي

و در نظري تالشبدين طريق  خود با در نظر گرفتن سودةمي كند از ماركسيسم فاصله گرفته

سر، اقتصادي براي كاالهاي غير اقتصادي و،مايه ها در زندگي اجتماعينقش  اشكال نمادين

و سياسي  در جامعه شناسي جديديديدگاه، قدرت نمادين در تمامي فعاليت هاي اجتماعي

.)swartz , 1997: 65-66( ارايه دهد

شي بورديو مانند ماركس،  يا منبع بلكه مجموعه اي از روابط مي دانـدء سرمايه را نه

و سلطه قـراردارد رابري اجتماعي، كه آن روابط تحت تاثير ناب وي بـرخالف. بهره كشي
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سر بيند مي موضوعيرا سرمايه،ماركس بلكـه بـا؛و كـار دارد كه نه تنها با منافع مادي

ــادين  ــافع نم ــا من ــدت ب ــان ش ــناختي، هم ــت) Cognitive( ش ــرتبط اس ــاعي م و اجتم
)www.anthropology.ir.(

ها براي تحليل ساختارهاي اجتماعي به شيوة توليد در نتيجه بورديو ديگر به مانند ماركسيست

مي سازد؛جامعه توجهي نمي كند شيوة. بلكه نظر خود را به شيوة مصرف جامعه معطوف

و  و شركت در مهماني ها و نوع لباس مصرف، نحوة حرف زدن، ژست هاي بدني، ورزش

كه از آيين ها نوعي و يا ادبي است و گروه ها در ميدان اجتماعي، سياسي، هنري  نبرد افراد

ها هر گروهي كه در اين ميدان. تمايزي اساسي ميان طبقات مختلف اجتماعي حكايت مي كند

و نمادين افزون و؛تر برخوردار باشد از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  شانس برتر

به ميدان هايي،بنابراين. خواهد داشتتسلط بيشتر در اختيار  جهان اجتماعي از نگاه بورديو

كه هر كنشگر در هر ميدان براي در اختيار گرفتن جايگاه بهتر مبارزه مي شود رقابتي تقسيم

 بورديو اينة در واقع دغدغ.سرمايه براي وي نشانگر قدرت است،به همين دليل.مي كند

و تحت كدام شرايا كه چگونه و گروه ها از ست سرمايه هاي انباشت سرمايه، راهبردط افراد

و تبديل انواع مختلف سرمايه بهره مي برند تا موقعيت هاي خود را در سلسله مراتب  گذاري

 (Ibid: 73-75). بهبود بخشند در ميدانهاي مختلفاجتماعي

هرسشنا جامعه،از اين نظر بهي بورديو بيش از ي بازتوليد سلسلهها ازوكارسدنبالچيز

كه ظرفيت عامالن اجتماعي در عمل مراتب و تاكيد دارد را ذهني توليدات،اجتماعي است شان

. مهم دارنديسلطه نقش اختارهاي اجتماعيسهاي نمادين نيز در بازتوليدو نظامكرده مشخص

و ساختارها نقش به سلطة عامالن ي بدين لحاظ مفهوم قدرت نمادين در مشروعيت بخشي

مي كند كه قدرت.حياتي بازي مي دهد وي با بهره گيري از داده هاي قوم نگارانه نشان

مي تواند در هر  و و با توجه به ساختارهاي هر جامعه انعطاف پذير است موضوعي سيال بوده

و ويژگي. منحصر بفرد داشته باشديجامعه اي كاربرد هاي بنابراين با شناخت اشكال سرمايه

بدين منظور واكاوي نظرية.ي مي توان ديدگاه نظري او را مورد ارزيايي قرار دادميدان سياس

و عالي ترين نوع قدرت در روابط اجتماعي  پراتيك، ما را در شناسايي نقش عامالن، ساختارها

مي  مي رساند كه در ادامه تبيين .شودياري

 نظرية پراتيك
و،براي سوژه)م1968(شكنة طرح نظريةارايبابورديو در نظرية خود  قدرت عملي

و معتقد است كنشراهبردي و واكنشقايل مي شود به نام ميدانايهاي بازيگران در عرصهها

و بازيگر براساس سرماي مي گيرد و نمادين اقتصادي،، فرهنگي( خودةشكل و)اجتماعي
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و و طرح نهادينه شده عادات خصلت نظريه.ندكاقدامي راهبردمي تواند به انجام عمل

،(دشوميبه صورت زير الگو بنديويپراتيك  .)366: 1385 نقيب زاده

Pratique = (Habitus × Capital) + Champ 
مي پردازيم به تبيين عناصر تشكيل دهندة اين نظريه .در ادامه

)(Habitus خصلت-1

تمايزات وي براي تشخيص. طبقاتي داردة از نظر بورديو جنب يا عادت واره منش،خصلت

به شيوةبه شيو در جامعه بجاي نگاههطبقيك  مية توليد و جالب آنكهشو مصرف متمركز د

به موزه،د،م نظيريي در ساختارهادهاي افراپشت تمامي كنش سينما،، نظام آموزشي رفتن

و غيره ساز، زيونيتلو براقدرتعملكردو كار سخنراني، لباس پوشيدن با كمي.نديمي

به فرد به  و به صورتي منحصر مي توان گفت كه او ماركسيسم ارتدوكس نيست انصاف تنها

 خصلت اسكوالستيكة پراتيك خود از واژة در نظريوي.آموزه هاي ماركسيسم وفادار است

كه برآمده از تعبير ارسطويي واژ مي كند خوةاستفاده و ةاين واژه جنب. است)Hexis( خلق

و عبارتطبقات بهاي دارد و سپس مي پذيرند ست از چيزهايي كه در انسان به تدريج ساخت

و رفتارها تاثير گذار  رفتار عمليو تمامي ادراك،شناخت.مي شوند مرور زمان در شناخت

ها ژست ها، حرف زدن،.هاستتحت تاثير خصلت انسان، و سخن شركت در مهماني ، نشستن

.ال برآمده از خصلت آدمي استنمونه هايي از اعمگفتن

در، ملكاتبنابراين خصلت ها؛ و و كيفيات و گروهي هر بازيگر است واقع فرهنگ فردي

مي. طبقاتي داردةاز هر نظر جنب به مرور زمان در فرد جمع كه و در قالب خلق يعني آنچه شود

ازو خوي خود را نشان مي و اين ساخت پذيرفته، ساخت بخش بسياري  كردارها،رفتارهادهد

.)همان(هاستو انگاره

و شرايط اجتماعي توليد وجود دارندناخوداگاهدر ها عموماخصلتاز منظر بورديو

كنرا رفتارهاي فرد مي تجارب شخصي افراد در زندگي است، خصلتروي هم رفته.دنپنهان

وكه از زمان كودكي تا مرگ مي گيرد و)Agent( عامل انسانيارتباط با تجاربدر را در بر

مي يابد)Structure(ر ساختاومحيط و جمعي اند، سازمان  ساخته،توليد كننده عمل فردي

و ساختار هاست و خصلت توليد مي شودوتاريخ . در نتيجه ساختار توسط تاريخ
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و تاريخ  رابطة ساختار، خصلت

)Economy Capital(اقتصاديةسرماي-2

به مجموعه اي از دارايي هاي افراد از قبيل نقدينگية سرماي  اموال، مالكيت،اقتصادي

و غيره اطالق مي به كنشهاي آگاهانه اقدامشوغيرمنقول .دنكميد كه كنشگر با تكيه بر آن

ميبوردي به طبقات باالي جامعه كهو اين سرمايه را متعلق  تمايز طبقاتي آنان نشان دهندهداند

به موز، استفاده از اوقات فراغت مناسب.از طبقات پايين است ، موردفمصرشيوةه، رفتن

و مراكز آموزشي و غيره،توجه بودن در مدارس و نوع سخن گفتن  پرستيژ اجتماعي، احترام

ايهمه برآمده از آنا امكانات مالي طبقه كه طبقات پايين تر از .ندهستبي بهره ست

)Social Capital(اجتماعيةسرماي-3
م و رابطه ها اطالق،موعه اي از ارتباطات اجتماعي افراد با متنفذان جامعهجبه  دوستي ها

ارتباط با افراد ايجادبورديو.مي شود كه افراد بدان وسيله موقعيت خود را مستحكم مي سازند

مي داند، تثبيت جايگاه كنشگرسببمشهور را  وي معتقد است.چه به صورت مادي يا نمادين

و با كسب امتيازات مختلف از قبلِكه مي كنند  بورژواها اين ارتباطات را در ميان خود ايجاد

 محروم در صورتيكه كارگران از اين ارتباطات موثر؛خود را مستحكم مي سازند جايگاه آن

.ندهست

���	�
 structure 

��	habitus �����history 
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)Cultural Capital(فرهنگيةسرماي-4

و مجموعه اي از ثروت هاي موجود در افراد كه از طريق آموزش، كسب مدارك تحصيلي

مي شود و. توليدات فرهنگي حاصل مي گيرد و تالش مستمر شكل اين سرمايه با كار مداوم

ب مي كندافراد صاحب اين سرمايه را از جايگاهي مناسب در جامعه .رخوردار

)Symbolic Power(نمادينةسرماي-5
 نمادين نمايانگر راهي براي سخن گفتن در خصوص مشروع سازية سرمايبورديوبراي

و اقتدار روابط قدرت از طريق اشكال نمادين است كه گروه هاي سلطه گر از اين طريق اعتبار

منة سرمايبنابراين.مي سازند خود را تثبيت  قدرت است زيرا افراد صاحب اصليبع نمادين

آنةسرماي آن،را در مقابل كساني كه كمتر آنرا در اختيار دارند نمادين مشروعيت استفاده از  از

).,Wikipedia: 9) Bourdieu خود كرده اند

و مسلم انگاشت با اين سرمايه مي و سلطه را در جامعه طبيعي تمامي. توان سلسله مراتب

تسرمايه ها در  راجاين سرمايه و گروه ها و مشروعيت افراد و سلطه فراهم در جامعه ميع شده

و واقعدر.ندكمي  و دوام مي يابد و اعتماد ديگران وجود عيني و اعتبار  اين سرمايه با باور

.استمرار آن نيز با باور ديگران در ارتباط است

)Field(1ميدان-6

و خصلت هاي كنشة مجموع مي گيرداي يا عرصهگران در ميدان سرمايه ها  اين.صورت

و حتي نمادين باشد، اقتصادي،اجتماعي، تواند هنريمي ميدان  زبان در كتاببورديو. سياسي

:مي گويددر خصوص ويژگي هاي ميدان نمادين قدرتو

كهةميدان نظام ساخت يافت« يك.مي شود افراد يا نهادها اشغاليلهوسب موقعيت هايي است

مي يابد به كاالها.ميدان از درون خود براساس روابط قدرت ساخت در/ دست يابي سرمايه ها

مي شود.اين ميدان ها محل نزاع عامالن است به چهار مقوله تفكيك ة سرماي؛ اين كاالها

ةو سرماي فرهنگية سرماي،)انواع گوناگون روابط عالي با ديگران( اجتماعية سرماي،اقتصادي

م و افتخار اجتماعينمادين ).Bourdieu , 2005: 229-230(»ثل پرستيژ

و فرودهايي روبروست كه در طول زمان با فراز  اگر.هر ميدان مجموعه اي تاريخي است

و رويه هاست به لحاظ دروني الهام بخش عمل و؛خصلت ها به لحاظ بيروني كنش ميدان

ب.مي دهد بازنمود را سازمان كه در ميداني ميه جايگاه كساني و سروري و موقعيت سلطه

و در زبان فارسي به عرصه نيز ترجمه شده استChampبه زبان فرانسه1 . گفته مي شود
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پي به اجرا در آوردن و حفظ وضع موجود راهبرد رسند در ) نظام موجود توزيع سرمايه(بقا

و در مقابل و موقعيت،هستند كه در بدست آوردن جايگاه ها و تحت سلطه ها ها ناراضيان

و تغيير وضع موج؛ناكام مانده اند برفكر اين.ند هستودبه دنبال راهبردهاي براندازي دقيقا

به  و ميدان اساس روش شناسي بورديو است كه در تبيين رابطه ايي ديالكتيك ميان عادات

،( دنبال ارزيابي عملكرد كنشگر درون ساختارها است   ). 336-337: 1383 استونز

مي شوند كه از در نتيجه كساني در ميدان هاي مختلف از جمله ميدان سياسي پيروز

آنةثمر. الهاي نمادين قدرتمند براي عرضه به مصرف كنندگان برخوردار باشندكا  اين پيروزي

كه شخصا مي كند،برحق تحميل كاالهاي نمادين خود را پيروز ست  ميدان اجتماعي كسب

مي تواند و يعني به كار ببرد عليه مصرف كنندگان حاضر در ميدان اجتماعي، خشونت نمادين

دراين مستلزم همد كه – 1384:348،لش( معرض اين خشونت قرار مي گيرند ستي كساني است

347(.

مي كند در ادامة روش شناسي خود، بورديو با مهم دانستن نقش كنشگران در ميدان، تالش

و عينيت بكاهد و از دويت هاي ذهنيت و ميدان نزديك برقرار سازد به همين. ميان ذهنيت

به هر ميزاني و ميزان سبب كنشگر  كه از سرمايه هاي بيشتر برخوردار باشد كيفيت كنش

.مشروعيت او متفاوت خواهد بود

و قدرت نمادين )Power ymbolicLanguage and S( زبان

فعاليت عامالن اجتماعي درون ميدان هاي سياسي يا اجتماعي با تكيه بر سرمايه هاي اقتصادي،

و نمادين نيازمند از. اعمال قدرت استاجتماعي، فرهنگي اين اعمالِ قدرت براي آنكه

به عامالن اجتماعي كمك. نيازمند زيباسازي است؛مشروعيت الزم برخوردار باشد زيباسازي

كه قدرت خود را مشروع سازند و.مي كند در واقع قدرت نمادين عامل اصلي مشروعيت

و خصلتاين قدرت از برآيند ساخت. زيباسازي قدرت درون ميدان هاست هاي ارهاي عيني

به تحقق در و بكارگيري آن به مشروعيت و از خالل رابطة باور . آيدميذهني ساخته شده است

بر اساس روش شناسي بورديو، وي تالشي نظري براي فهم عملكرد عامالن اجتماعي درون

چميدان كه و با طرح قدرت نمادين در صدد است نشان دهد مي كند گونه هاي سياسي ارايه

و باورهاي انسانها  و درون اذهان ساختارهاي عيني، كنش سلطه گرانه را مشروع جلوه داده

مي سازند كه چطور. نهادينه به دنبال اين مساله بود بورديو با شيفتگي خاص فرانسوي خويش

و سلطه در قالب نمادين باز توليد با قدرت و طبقات مسلط نمادهايشان را مهارت مي شود

و عناصري چون ارزتحت نفو و سليقش،ذ خود دارند و، خود را در جامعهةدانايي  طبيعي
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كه دولتبنابراين.مي دهند نشانجهاني  Symbolic(ها با انحصار خشونت نماديناز آنجا

Violence(،را به اطاعت وا مي دارند تا استمرار شهروندان خود را مشروع جلوهبه طور طبيعي

توي دهند،  خويشة در نظريوهاي سياسي توجه كرده سلط سياستمداران در ميدان به موضوع

مي كند  :Berg & Janoski). بر نقش نمادها در مشروع شدن قدرت توسط سلطه گران تاكيد

2005, 92-93) 
و هيات هاي توليد و روشنفكران از نظر او قدرت نمادها در كاربست عملي آن نهفته است

به طور مرتب  و برساختن نمادهايي براي استمرار سلطة مشروع كنندة نماد در حال بازسازي

به نظام هاي نمادين؛صورت عملي مي يابد نظام هاي نمادين يلهوسبة مشروع سلطاين. هستند

و سلطه عنوان و وفاق درون با تاكيد بر ابزارهاي دانش  بازتوليد نظم اجتماعيبه جامعهاجماع

 آنها تالش براي مشروع سازي سلطه از طريق تحميلو كاركرد اصليمي رسانند ياري

زبان يكي از اين ابزارهاي مشروع سازي سلطه در جامعه است. استباورهاي خود بر جامعه

.كه در ادامه به آن مي پردازيم

 زبان-1
آن تحت تاثيربورديو و مدل زبان شناسي و با الهام از مدل زباني ساختارگرايي فرانسوي

و سوسور، در و آغاز كننده براي هاي نمادين،نظامفرآيند امر نمادين قايل زبان نقشي بي بديل

و عامل سلطه در ميدان به عنوان سرماية نمادين و از آن و سياسي ياد مي است هاي فرهنگي

"ويتگنشتاين"چونهمكارهاي كسانية در ادام»نمادين قدرتو زبان« در كتابوي.كند
مي داند و اساساً امري نمادين وي.زبان را يكي از ابزارهاي سلطه زبان درون ارتباطات از نگاه

و  ايمعني مي يابد و وسيله كهاواجد قدرت مي كنندست بدين. انسانها يكديگر را كنترل

كه، زبان.قدرت نمادين نيز اهميت حياتي داردشكل گيري نقش زبان در لحاظ  نمادي است

هاواطاعت كنندگان به رسميت شناخته مي شود يلهوسب و گروه .ستا عامل اقتدار افراد

است كه جستجوي زبان را براي فهم منافع قدرت ) Austin(بورديو در اينجا تحت تاثير آستين

درك زبانو (Snook,1990: 172-177) قدرت در مركز زبان وجود دارددر نتيجه. نظر داردمد

و نوشيدن،در. در درون جامعه امكان پذير است مشروعةتنها در تجرب عادت هاي خوردن

م ورزش، درك هنر، مقاصد فرهنگي،  و و غيره مبلمان، د، لباس  :Bourdieu & waquant(سياست

به عنوان يك تكنيك بدني در تجربة افراد با جهان اجتماعي نهفته.) 1992,149 بنابراين زبان

و  و تجربة تجربهر انساني براساساست و از طريق زبان مي كند ة خود جهان بيرون را درك

به بيان رابطه خود با جهان بيرون مي پردازد  نيز بر اين مبناست بورديوة اساس انديش.شخصي

و از طريق آگاهي به قالب بدن ريخته شده است به، ادراك، كه وجود انسان و شهود احساس
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و فهم كه.دزپيرامون مي پردامحيط ضبط و از آنجا حاصل كار درك اين جهان نوعي آگاهي

و عمل باورانه؛معرفت است  موجود انساني،ةوجه مشخصوي، براساس سنت پديدار شناسانه

و معين بودن تجربه است و مقرر ،( همين رابطه ديالكتيك بين زبان بر اين.)1386:71 پاركر

م كه در طول زمان اساس اقتدار زباني از تجربة بيروني حاصل و اين تجارب بيروني ي شود

اين تجارب بيروني از نگاه بورديو،. بدست آمده براي صاحب اين زبان ايجاد اقتدار مي كند

مي آورند كه افراد در زندگي اجتماعي بدست .سرمايه هايي است

 كه از پيش در انسانست مرتبط با سرمايه هاي، مسلطةبه همين سبب اقتدار زباني طبق

 كسب مدارك تحصيلي يا موقعيت هاي يلهوسب سرمايه هاي زباني از بيرون.نهادينه شده است

به حامالن آن در ميدان هاي منازعه قدرت تاثير گذاري كه و مذهبي بدست مي آيد اجتماعي

و به مثابة يك كاال.مي بخشد و محتواي زبان گفتاري را مشخص ساخته بازار زباني نيز سبك

م و تحت تاثير منطق بازار استدر بازار مي گيرد و ستد قرار :بنابراين. ورد داد

مبادلة زباني به عنوان مبادله اي اقتصادي براساس توازن ارتباطات سمبوليك قدرت بين«

و يك مصرف كننده در) يا يك بازار(توليد كننده با يك سرماية زبان شناختي و مي شود برقرار

ز نگاها. Bourdieu,2005:66)»ن يا مادي خاصي مورد نظر استاين پروسه تحصيل سود نمادي

و هر كشور در ارتباط تنگاتنگ با قدرت در آن جامعه قرارديو زبانِربو مكمل زندگي دارد

و همچنين. استاجتماعي دري عملكرد نيزسياست مذهب  حضور ماندگاريِتداوم موفق

به.از خود بجا گذاشته اند مشروع در جامعه زبانِ و تاثيرات ايدئولوژيك آن  زبان مذهبي

و افراد به راحتي با آن ارتباط برقرار مي كه همه گروه ها مي كند  زيرا.نندكحقيقتي اشاره

هممذهب .(Ibid: 39)د گروه ها سخن مي گويةبا زبان

ي امروزه در دنيا. دارندگان زبان نافذ شانس زيادي براي اعمال سلطه دارندبه طور كلي

و اجتماعي، و سياسي و سلطه با بكارگيري زبان احترام برانگيز و صاحبان نفوذ  سياستمداران

به ارمغان، قدرتمند و عظمت ملي را براي ملت خويش و نتيج شكوه  آن چيزيةمي آورند

چودر.جز وحدت ملي نيست و ژيسكاردستن خميني، امامنقرن بيستم ما با شخصيت هايي

بردوگل روبرو بو و مسلط مي كردندديم كه از زبان نافذ در.اي اعمال نفوذ بر جامعه استفاده

و در دنياي سياست، زبان سبب مشروعيت نتيجه نقش زبان در كاربست قدرت اهميت مي يابد

كه از قدرت نمادين براي ايجاد سلطه استفاده مي كنند به.افرادي مي شود به طور كلي زبان

ن و روابط گفتارييمادين نقشعنوان بخشي از قدرت  مهم در ميدان هاي مبارزة سياسي داشته

مي سازد . را مشروع يا نامشروع
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 قدرت نمادين-2
 جوامع قبيله اي مطالعات وي دربارةالگوي بورديو درخصوص قدرت نمادين تحت تاثير

وجال شد جامعه شناس فرانسوي مارسل موس پژوهشهايزاير با.صورت بندي الهام از بورديو

و حفظ موقعيت وي به رابطة بحث هاي به احترام برتر ميان اعضاي قبيلة كابيال در الجزاير

راةو در نظريپي برد فرآيند مبادلة هدايا  پراتيك خويش كاركرد هاي نمادين اعمال انسان

همورد توجه قرار داد به اشكال مختلف در مةو در رابطه با جوامع مدرن نيز همين رابطه را

و نتيجه گرفت كه » تنها ارتباط مشروع هميشه ارتباط قدرت نمادين است«عرصه ها تعميم داد
waquant,1992:142) (Bourdieu &.

از سوابقِنمادين قدرتو زبانبورديو در كتاب سنت« تاريخي قدرت نمادين را برگرفته

كهمي داند) در قسمت زبان ورف- كاسيرر يا نوع آمريكايي سايپر-هامبولت( نئو كانتي 

و ساخت،هنر، مثل افسانه دنياهاي مختلف نمادين و علم به عنوان ابزارهاي شناخت  زبان

ياةدربار آنطور كه ماركس در تزهايي. چيزي مانند اشكال نمادين است جهان ابژه ها  فوير باخ

ت. گويدجنبه فعال شناخت مي  پانوفسكي،اريخيدر همين زاويه اما با يك مالحظه بيشتر

)Panofsky(مي دهد اين چشم انداز را مانند شكلي ب؛تاريخي مورد بحث قرار ه بدون آنكه

و با نيز دوركيم.شرايط اجتماعي توليد آن بپردازد مي گيرد به طور ضمني در سنت كانتي قرار

ت و مي خواهدجفرار از آلترناتيو پيشيني م؛ربي به و تجربي ساله شناخت پاسخي پوزيتيويستي

.(Bourdieu, 2005: 164)» يك جامعه شناس اشكال نمادين را پايه ريزي كردمبانيوي.بدهد

و پس از او رادكليف براون/ كاركردگريانياز منظر  فونكسيوناليست هايي مثل دوركيم

)Radcliffe Brown(،ابزاري يعني نمادها؛ همبستگي اجتماعية نمادين بوجود آورند هايمنظا 

و ارتباطات. هستندالي ادغام اجتماعيع به عنوان ابزارهاي شناخت راة زمين،يعني  اتفاق آراء

مي شوند و باعث بازتوليد نظم اجتماعي  درحاليكه از نظر.در جهان اجتماعي فراهم كرده

 سلطه ابزاربه عنوانر واقع توليدات نماديند1.بورديو توليدات نمادين ابزارهاي سلطه هستند

به نحوفت. سنت كالسيك ماركسيسم متفاوت استبا و كسانيةاوت آن مربوط توليد نمادها

آنمي شود  و نظام، در نظر بورديو.را توليد مي كنند كه به عنوان ابزار ساخت پذير  نمادين

و وظيفه رام كردن تحت محسوب شده يك طبقهة ابزار مشروعيت بخش سلط؛ساخت بخش

.درا بر عهده دارسلطه ها

 طبقاتي است زيرا هر طبقه سعي مي كند دنياي اجتماعي را مطابقويدر اينجا ديدگاه

كه متخصص توليد.ندكمنافع خودش به ديگران تحميل  در سنت ماركسيسم كالسيك كساني

و به نظر مي رسد در اينجا بورديو نيز ديدي كاركرد گرا دا1 و. توليدات نمادين را ابزار سـلطه معرفـي مـي كنـد رد گرامـشي

و ايدئولوژي داشتنديهآلتوسر نيز از دو زاو . متفاوت همين نگاه را نسبت به هژموني
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سلطه گران در دنياي اجتماعي بر اساس نظرية بورديو،.آزادي عمل ندارند؛نمادها هستند

 حفظ موقعيت برتر در باالترينوند هستدرون ميدان خود اختصاصي هميشه نگران سرمايه 

.(Ibid: 164-168)مهم ترين دغدغه هاي آنهاست مراتب اجتماعي از سلهسل

و و ويژگي هاي خصلتي افراد و رقابت درون ميدانها با وجود سرمايه ها بنابراين مبارزه

و ميزان بهره مندي از سرماي به شكل گيري شبكه نمادهاي گروه ها قابل تبيين است ه ها

مي انجامد و تحت سلطه كه از شبكة نمادهاي. طبقات مسلط به همين سبب هر گروهي

بنابراين اگر نمادهاي ساخته. قدرتمندي برخوردار باشد از توان ايجاد سلطه برخوردار است

و گرويلهوسبشده  و هيات هاي توليد كنندة نماد در اختيار افراد اي روشنفكران ه هاي حاشيه

مي كند؛در ميدان قدرت قرار گيرد و فروپاشي، نمادهاي حاكم را تهديد . خطر سقوط

به؛ نمادين نيستنظامبه طور كلي قدرت نمادها از نظر بورديو درون  بلكه در باور

و در رابطه با ساختار و كساني كه آن را بيان مي كنند، تجلي مي يابد مشروعيت اين نمادها

يك.ي شكل مي گيرداجتماع . نمادين حايز اهميت استنظامدر نتيجه كاربست نمادها در

و ايمان باعث سلطنظام كه با توليد باورها و مشروعةي و افراد مستمر مي گروه ها  بر جامعه

و اين سلط  فيزيكي خشونتةنيازي به جنب ديگر، نمادين با مشروعيت پذيرفته شدهةشود

و تسلط خويش را مي سازدندارد به صورت نمادين تثبيت ويژگي. در عرصه هاي مختلف

به دور از ديدگاه طبقاتي بورديو به نظامخاص  كه  هاي نمادين به پژوهشگر كمك مي كند

از منظر وي بسياري از كنشهاي افراد درون. ها بپردازدنظامتوصيف وقايع سياسي درون اين

و و مي تواند ساخت بخش ميدان ها در ناخودآگاه عامالن وجود دارد  ساخت پذير شده است

.هم شود

سه وظيفه مرتبط به هم ولي متمايز را برعهده دارندنظام،بنابراين ، شناخت: هاي نمادين

و تمايز اجتماعي و نئوكانتي،. ارتباط به سنت زباني به شكل نظانخست با توجه م هاي نمادين

به عنوان وسيله اي براي درك دنيايو)Structuring Structuies( ساختارهاي ساختاربخش

و علم،هاي گوناگون دانش، اسطوره، هنرالگو در اين معنا،. ديده مي شوداجتماعي  مذهب

و درك دنيا مي گذارنديو ابزاراستنمايانگر راههاي مختلف براي فهم . شناختي را به اجرا

هانظام اينكه،دوم كه منطق دروني آنان هستي ساختار بخشي هاي نمادين نيز ساختار ند

و يلهوسب  Claude Levi(وساترشا لويكلود تحليل ساختاري سوسور در خصوص زبان

Strauss(و بايهست درباره اسطوره توسعه يافته .شوند دركدند

به اجرانظامبه مانند ها نظاماين و ارتباطي را مي هاي ادراكي وظيفه انسجام اجتماعي

اوگذارند  هاي نمادين نظام،بنابراين.دنبزارهاي استيال مورد استفاده قرار مي گيربه عنوان

مي سازند تا جامعه را مشروعيت الزم به سادگي براي تسلط گروه هاي سلطه در جامعه فراهم
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 تضادهاي موجود در جامعه بدون آنكه مورد مخالفت قرار از نظر بورديو.به انقياد آنان درآيد

م و طبيعي بگيرد از نظر مردم ت سازي بر عهده قدرتيي اين مشروعفةو وظيمي باشدشروع

مي كند به شكل خشونت نمادين خود را تحكيم كه :اين خشونت بنابراين. است

به مانند اطاعت درك نمي« كه تحميل كننده اطاعت هايي است كه نه تنها خشونتي است

اج؛شود مي شودبلكه با اتكا بر انتظارات جمعي يا باورهاي  خشونتة نظري.تماعي شده درك

برة جادو بر يك نظريةنمادين شبيه نظري و يا » توليد باورها استوار استيةيك نظر باور
)Bourdieu,1998:103 .( 

هم براساس كاركرد اين خشونت و منع اجتماعي، جوامعة در و كارهاي يلهوسب نظم  ساز

نه با كنترل اجتماعي و و فيزيكي توليد مي شودغير مستقيم فرهنگي نمادين خشونت. مستقيم

و معناها  وبه گروه) فرهنگ(به معني تحميل نظام هاي نمادها در ها طبقات است تا اين نظام

به نظر آيند،جامعه مي كنند. مشروع به خشونت همه نظام هاي موجود تالش كه بدون نياز

س زفيزيكي، مشروعيت نمادين خود را در جامعه مستحكم و اين مساله از درمازند ان كودكي

و پرورش  ،(دشوفرا نهادينه مي آموزش ).162-1385:163 جنكينز

ازدربنابراين آنساختارهاي ميدان كه عقيده بسياري و بازتوليد مي در  خالقان؛دشو توليد

انكه مي توانندهست نامرئييقدرتمالك؛كلماتو قدرت يابد نظم اجتماعي را ونبراندازقا د

شو مشروعيتسبب به عنوان قدرتي.دنآنها و تغيير شكل دهندهاين قدرت به سختي؛ وابسته

و و درك است  نيز مشروعيت اشكال ديگر قدرتة شكل دهندتغييرِدر نتيجه، قابل شناسايي

.)(Bourdiue & waquant, 1992:169-170.مي باشد

كه قدرت در همه جا است ولي آدميج« و ايي به چشم هايش زحمت دهد نمي خواهد

مي توان قدرت را ديد به گونه اي ديگر نيز كه مركز آن همه جا هست. ببيند كه يك حلقه اي

كه.دانيم چطور آنرا كشف كنيمبو هيچ جا نيست بايد  آنجايي، مي توان آنرا ديد حداقل جايي

و آن قدرت نماد اين قدرت نامرئي. ين استكه بيشتر از هر جاي ديگر ناديده گرفته شده

و مي كنند كه آنرا تحمل كه فقط با همدستي كساني و كساني كه آنرا است نمي خواهند بدانند

و نمي مي كنند مي شود، خواهند بداننداعمال .)Bourdiue, ( 164-163 :2005» اعمال

ماشهرويكرد نظريدر خصوص را گرايي كلي انديشه بورديو زير جهتشكل :ي دهد نشان
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 رويكرد نظري پير بورديو

 نتيجه
و پراتيك بهترين منبع براي درك پويا ييبه نظر ما بورديو با اراية نظرية قدرت نمادين

و. مي باشدو سياسي ميدان هاي اجتماعي به خوبي توانسته رابطة ميان زبان، قدرت به واقع او

درپراكسيولوژيرويكرد

نمادهاحوزة

مكتب پراگماتيسم،

كنش متقابل نمادين

+زبان، ساختار گرايي

سمبل

رويكرد ماركسيسم غير

ساختارگرا

رويكرد پراگماتيسم در

حوزة نمادها
رويكرد ساختارگرايي

در حوزة نمادها
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و وي هم چنين با نقد روش. سياست را نشان دهد هاي كالسيك زبان شناسي در آراي سوسور

نه تنها وسيله و ديگران نشان داد كه زبان به عنوان ابزار سلطه آستين اي براي ارتباط است بلكه

ميو قدرت سبب تسلط سي رو.دشواسي و اجتماعي با تملك از اين بازيگران سياسي

و بكارگيري زبان مشروع صاحب قدرت سرمايه و نمادين هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

و عالي ترين مشروعيت را از آنِ خود نمادين در ميدان مي شوند و اجتماعي  هاي سياسي

.نندكمي

و درون ميدانكه قدرتي است قدرت نمادينبه طور كلي  هاي هنري، ادبي، ورزشي

و در روابط انسان مي يابدسياسي وجود دارد و ساليق تجلي و در زبان، چهره . ها نهفته است

به تسخير اعمال كنندگان هستافراد تحت تاثير اين قدرت حاضر و در واقع ند خود را فدا كنند

جا. آيندآن در مي به تعبير بورديو در همه كه و عموم آدميان قادر به ديدن آن قدرتي ست

.نيستند
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