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 یر بوردیو بافت براساس نظریۀ کنش )پراتیک( پی میدان قالی دست

1محمدافروغ  

 چکیده

های  عنوان هنر بومی و ملی و متن فرهنگی جامعه، امروزه با مشکالت و چالش بافت ایران به قالی دست

رغم حضور این محصول فرهنگی  ها، علی یین دالیل این مشکالت یا بخشی از آنمتعددی مواجه است. تب

ترین  شناسی بررسی شده است. نظریۀ عمل بوردیو یکی از مهم در زندگی اجتماعی، کمتر از منظر جامعه

های مختلف هنری را فراهم آورده است.  شناسی هنر است که امکان تحلیل حوزه نظریات در حوزۀ جامعه

بندی میدان قالی مطابق با این نظریه، موضوع این پژوهش است. از آنجا که  و تالش برای صورت واکاوی

های متعدد است، در این پژوهش سه میدان بازار )تولیدکنندگان و  بافت شامل میدان قالی دست

بوردیو  ها در قاب این نظریه و منظومۀ صادرکنندگان عمده(، طراحان و بافندگان که بیش از سایر میدان

بافت مطابق با مبانی نظریۀ  بافی و قالی دست نزدیک است، مطالعه شده است. از این رهگذر، هنر قالی

های قالی، میدان  اند از: از میان میدان های پژوهش عبارت شود. برخی از یافته کنش بررسی و تحلیل می

ارتباط با میدان و کنشگران و تالش  تری برخوردار است و به بینش و نظر بوردیو در بازار از دایرۀ وسیع

داشتن به طبقۀ مرفه و  تر است. کنشگران این میدان ضمن تعلق برای کسب قدرت و سرمایه نزدیک

ها، در تالش و رقابت و اعمال قدرت و خشونت نمادین با یکدیگر برای کسب  برخوردار از انواع سرمایه

فنده در زمرۀ طبقات میانی و فرودست و محروم از سرمایه و منابع بیشتر هستند. کنشگران طراح و با

ها و دیگر منابع هستند. در میدان طراحان و بافندگان، ضمن تالش بازیگران برای کسب سود،  سرمایه

گیرد؛ زیرا ماهیت طبقه، نوع پیشه و جایگاه این عامالن و درنهایت  رقابت و قدرت نمادین شکل نمی

تراز با طبقۀ بازار نیست. همچنین ضمن اذعان به  توجه و هم قابلها  میزان کسب سرمایه و درآمد آن

بافت ایران،  های دیگر بر قالی، بنا به وسع خویش نشان داد میدان قالی دست ضرورت بررسی تأثیر میدان

دارای آشفتگی و عدم شفافیت است و استقالل الزم، قدرت اعمال نیرو و منازعه برای توزیع یا 

 های مختص به خود ندارد. ها را در همۀ میدان کردن سرمایه همسان

 شناسی، طراح، قالی، نظریۀ عمل، هنر.  : بازار، بافنده، جامعههایکلیدیواژه
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 مقدمه و بیان مسئله
شمار  ای به ای پایه رشته شناسی و میان های جامعه ترین گرایش شناسی هنر، یکی از مهم جامعه

های  ی مرتبط با حوزۀ هنر، این گسترۀ وسیع را به شیوهها رود که همواره در اقسام پژوهش می

مختلف همراهی کرده است. رصد و تحلیل مقولۀ هنر، اثر هنری، شخصیت هنرمند و مخاطب و 

های یادشده بر یکدیگر، از وظایف  کنش جامعه و تأثیرات دوسویۀ مؤلفه چگونگی کنش و برهم

شناسانی که به مطالعه و تحقیق در این زمینه  هترین جامع شناسی هنر است. یکی از برجسته جامعه

های وابسته  شناس مشهور فرانسوی است. امر هنر و مقوله ، جامعه1یر بوردیو پرداخته است، پی

 قواعد هنربه آن، از جمله مسائل مهمی است که بخشی از زندگی محققانۀ وی بوده است. کتاب 

شمار در  ادبی است و دیگر تحقیقات بی که تمرکز و تأمل بر تفسیر و تحلیل امور هنری و

شناسی هنر است.  هایی مانند رسانه و ادبیات، بخشی از منظومه و میراث بوردیو در جامعه زمینه

ای از  اثر هنری برای بوردیو نه بیان صرف نبوغ و استعداد هنرمند است و نه بازتاب ساده

که منشأ اجتماعی و خط سیر  هایی است سرچشمۀ اجتماعی هنرمند، بلکه محل تالقی خصلت

 دهد. بلوغ شخصی هنرمند را با میدان نشان می

ترین نظریات بوردیو در ارتباط با جامعه و کنشگران آن  نظریۀ کنش یا عمل، یکی از برجسته

ای به نام میدان  های بازیگران در عرصه ها و واکنش است. در این نظریه وی معتقد است کنش

راساس سرمایۀ خود )فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین( و گیرد و بازیگر ب شکل می

تواند به انجام عمل و طرح راهبردی اقدام کند. درواقع،  شده می همچنین خصلت و عادت نهادینه

های  بندی بندی و دسته های طبقه بوردیو از این مدل برای تحلیل ساختار جامعه و شناخت زمینه

سرمایه( =کنش. از این ×ین نظریه چنین است: میدان+)خصلتکند. مدل ا اجتماعی استفاده می

ای بر مبنا و در چارچوب  عنوان یک کاالی سرمایه رهگذر، در این مقاله قالی ایرانی به

های آن )میدان، خصلت و سرمایه( بررسی  ویژه نظریۀ کنش و مؤلفه های بوردیو به رهیافت

عنوان یک اثر هنری  بافت را به قالی دستتوان  شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می می

در قاب اندیشۀ بوردیو بررسی و تحلیل کرد. هدف این تحقیق، آشنایی و درک بیشتر محققان 

شناختی این اندیشمند  گیری از حوزۀ جامعه شناسی با نگاه بوردیو و امکان بهره حوزۀ دانش فرش

چگونگی تولید و عرضه آن در شناخت،  بافت(، اثر هنری و در ارتباط با میدان هنر )قالی دست
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بافت است. بر این پایه، نخست نظریۀ یادشده  های قالی دست ها و ساحت تحلیل و تفسیر میدان

تولید به همراه مفاهیم کاربردی آن یعنی خصلت )عادت(، سرمایه و میدان و در ادامه نیز میدان

بافت، هنری برای نمایش  قالی دستبخشی به آن، و دریافت اثر هنری، اثر هنری و منبع ارزش

های قالی )بازار و کنشگران آن، طراحان و  میدانکارکردی خاص یا هنری خالق و خودساالر، و

شود. بازاریان، طراحان و بافندگان سه گروه کنشگر در میدانی  بافندگان( بررسی و تحلیل می

بط با یکدیگر هستند. این حال در مناسبات اقتصادی و فرهنگی مرت مختص به خویش و درعین

تحلیلی -مقاله برمبنای هدف و ماهیت از نوع پژوهش کیفی و بنیادین و براساس روش، توصیفی

 ای است. صورت کتابخانه ها نیز به است. شیوۀ گردآوری داده

شده از سوی  ترین هنر ملی و تنها برند فرهنگی ایران شناخته باف ایرانی، برجسته قالی دست

شناختی  شمول است و از منظر جامعه از دیرپاترین هنرهای بومی و کاربردی و جهان آنکتاد، یکی

ای است که عوامل مختلفی )سرمایه، طراحی، رنگرزی، مواد و مصالح، بافنده(، در آفرینش  پدیده

آن نقش دارند و یک نماد فرهنگی و برخوردار از مقام هنری است که موجب ماندگاری آن شده 

شناسی و  ها نظیر اقتصاد، علوم انسانی )جامعه که با بسیاری از حوزه ای گونه است؛ به

ها و  شناسی قالی، از زیرساخت شناسی( و علوم تجربی )شیمی( مرتبط است. جامعه انسان

رود که تاکنون در منظومۀ پژوهش، مطالعه  شمار می شناسی هنر به های مهم در جامعه سرفصل

 نشده است.

 پیشینۀ پژوهش
بافت، ضرورت انجام این تحقیق را  شناسی قالی دست نابع پژوهشی در ارتباط با جامعهنبود م

بافت ایرانی، دو حوزۀ مرتبط و  شناسی و قالی دست بیش از پیش نمایان ساخت. علم جامعه

های خویش، یکدیگر را یاری  پیوسته است که در شناخت هرچه بیشتر ابعاد و ظرفیت هم به

بافت ایران، شناخت جامعه و جغرافیای  که برای شناخت بهتر قالی دست یا گونه رسانند؛ به می

عنوان هنر عامه و بومی و  بافت به قالی هر منطقه ضروری و انکارناپذیر است و قالی دست

شناسی )هنر( است، اما  مطالعه در جامعه های برجسته و قابل برخاسته از متن جامعه، یکی از زمینه

هایی که مستقیم قالی و  که بایسته است، استفاده نشده و پژوهشی گونه از این ظرفیت آن

شناسی را درگیر کند و پیوند دهد، صورت نگرفته است. تنها اثری که در ارتباط و نزدیک  جامعه
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( است 1931)زال، « قالی: اثری بدون خالق علیه خالق»به این دو حوزه به نگارش درآمده مقالۀ 

بودن فرآیند بافت قالی برای بافنده را از منظر  آمیز و ناعادالنه ت سلطهکه در آن، نویسنده مناسبا

بهره از مزایای  ای )کارگری با رنج پنهان( که خالق قالی، اما بی شناختی بررسی کرد؛ بافنده جامعه

رو، از قاب نظریۀ کنش بوردیو، منظومۀ قالی و سه میدان مرتبط با آن  آن است. در مقالۀ پیش

 ود.ش تحلیل می

چارچوب نظری و شناخت مفاهیم: نظریۀ کنش و مفاهیم کاربردی وابستهه بته   

 آن
شناس معروف  یر بوردیو، جامعه مبنا و چارچوب مقالۀ حاضر، نگرش، نظرات و رویکرد پی

های آن است. مفاهیم اساسی این  ویژه در حوزۀ هنر و در قالب نظریۀ کنش و مؤلفه فرانسوی، به

واره(، تمایز )تشخص(، قدرت  شگران میدان، سرمایه، خصلت )عادتنظریه شامل میدان، کن

نمادین، موقعیت، بازتولید و طبقه )طبقات اجتماعی( است. این نظریه دربارۀ طبقات و کنشگران 

( برای 1391بوردیو در نظریۀ خود با ارائۀ طرح نظریۀ کنش )»ها است.  اجتماعی و عملکرد آن

های بازیگران در  ها و واکنش شود و معتقد است کنش ئل میسوژه، قدرت عملی و راهبردی قا

گیرد و بازیگران براساس سرمایۀ خود )فرهنگی، اقتصادی،  ای به نام میدان شکل می عرصه

توانند به انجام عمل و طرح راهبردی  شده می اجتماعی و نمادین( و خصلت و عادات نهادینه

9= )خصلت 2این نظریه چنین است: کنش (. الگوی999: 1911زاده،  )نقیب« اقدام کنند
-

شود.  دهندۀ این نظریه پرداخته می . در ادامه به تبیین عناصر و مفاهیم شکل1میدان (+4سرمایه×

گرا هستند؛ به این معنی که هرکدام ناظر بر روابط هستند. ضمن  این مفاهیم در ذات خود رابطه»

 (.Bourdieu, 2002: 19« )شوند عریف میآنکه با هم رابطه دارند، یعنی در رابطه با هم ت

 6. میدان1

بندی  های طبقه میدان، مفهومی است که بوردیو از آن برای تحلیل ساختار جامعه و شناخت زمینه

میدان مانند نوعی بازار رقابت است که »کند. او معتقد بود:  های اجتماعی استفاده می بندی و دسته

روند و مایه گذاشته  کار می فرهنگی، اجتماعی و نمادین( بهها )اقتصادی،  در آن، انواع سرمایه

ها  ای اجتماعی است که مبارزه میدان عرصه»(. بنا به تعریف بوردیو، 324: 1934)ریتزر، « شود می
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ها با  پذیرد. میدان ها، در آن صورت می یا تکاپوها بر سر منابع و منافع معین و دسترسی به آن

اند. کاالهای فرهنگی )سبک  وند که محل منازعه و مبارزهش اقالمی تعریف و مشخص می

میدان، نظام بافت[ مسکن، قدرت، یا هر چیز دیگر.  زندگی(، طبقۀ اجتماعی، ]قالی دست

کنندۀ  کنند و ماهیت آن تعیین هایی است که افراد یا نهادها اشغال می یافتۀ موقعیت ساخت

ین میدان، نظام نیروهایی است که بین این ها است. همچن وضعیت برای دارندگان این موقعیت

 (.191: 1911)جنکینز، « ها وجود دارد موقعیت

ها  یابد. دستیابی به کاالها/سرمایه یک میدان از درون خود براساس روابط قدرت، ساخت می

شود. سرمایۀ  ها محل نزاع عامالن است. این کاالها به چهار مقوله تفکیک می در این میدان

رهنگی، اجتماعی )انواع گوناگون روابط عالی با دیگران و نمادین(، پرستیژ و افتخار اقتصادی، ف

ها، افراد و  جای گروه با صحبت از میدان به»(. درواقع بوردیو Bourdieu, 2005: 229اجتماعی )

خواهد طرحی از الگوهای پنهان روابط و منازعاتی که به وجود این  ها یا نهادها می سازمان

ها و  (. او جامعه را مانند میدانSwartz, 1997: 120« )دهند، ارائه کند تجربی شکل می های نسبت

ها( برای کسب حداکثر  ها کنشگران و عامالن )افراد و گروه داند که در آن فضاهای مختلفی می

بازارهایی »ها  قدرت، ثروت و سرمایه و موقعیت در حال رقابت و نزاع با یکدیگر هستند. میدان

های خاص هستند که در آن، عامالن اجتماعی بنا بر استعدادهای خاص خود در  سرمایه برای

در وهلۀ اول، »(. میدان 193: 1911)شویره و فونتن، « کنند اندیشند و عمل می ها می انواع سرمایه

ها است. قدرتی است که تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که  فضای ساختمندی از جایگاه

خواهد وارد میدان شود باید دارای  رو، هرکسی که می کند. از این ند، تحمیل میشو وارد آن می

حداقلی از سرمایه باشد. در وهلۀ دوم، میدان صحنه کشاکشی است که کنشگران یا نهادها از 

طریق آن در پی حفظ یا براندازی نظام موجود توزیع سرمایه هستند. میدان در این معنا کارزاری 

طور الینقطع مورد بحث و  مراتبی، پیوسته و به های هویت و نظام سلسله الودهاست که در آن ش

وجود  های تاریخی هستند که در طول زمان به ها مجموعه گیرد. نتیجه آنکه میدان جدل قرار می

: 1933)استونز، « روند آمده، رشد کرده، تغییر شکل داده و گاهی تضعیف شده و از بین می

991.) 
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.مدلنظریۀمیدانبوردیو3تصویر

منبع:نگارنده

 . کنشگران میدان2

عامالن یا کنشگران میدان با هدف کسب موقعیت برتر، یعنی ایجاد حاکمیت و استیال در هر 

ها به دو گروه تقسیم  رو در این رقابت، آن شوند. از این میدانی وارد رقابت با یکدیگر می

کنشگرانی که اصرار به ثبات نظم موجود میدان دارند و در دیگر سو، افراد یا گروهی شوند:  می

رو هر میدان جایگاه رویارویی پیوسته  از این»زدن نظم و شرایط موجود هستند.  که مایل به برهم

هایی است که در پی ارائۀ  بین مدافعان اصول آزادی عمل در داوری متناسب با آن میدان و آن

برداری از دیگری( هستند؛ زیرا این افراد برای گسترش و بسط  ی دگر ساالر )فرمانها مالک

جایگاه موقعیت و سروری خود درون میدان، نیازمند حمایت و پشتیبانی از طرف نیروهای 

ویژه  های مرتبط با قالی به (. این کارزار در بین کنشگران میدان993: 1933)استونز، « اند بیرونی

 بین هر دو دسته کنشگر، نمودی برجسته دارد.میدان بازار 

 . خصلت )عادت، منش(3

ها و  قابلیت»ای از رفتارها  ، مجموعهشود واره نیز یاد می خصلت که از آن به منش، باور و عادت

ها را درونی کرده و به طبیعت  های خصوصی است که فرد در طول زندگی خویش آن ویژگی

کند.  ها عمل می که بدون آنکه لزوماً آگاه باشد، براساس آن حوین کند؛ به ثانویه خویش تبدیل می

 منش ،ها است. به عبارت دیگر کردن ساختارهای بیرونی و بازتولید آنمنش به معنای درونی

 فضای اجتماع بازیگران )کنشگران( واره، باور عمومی( خصلت )منش، عادت

 موقعیت

 میدان سرمایه

 سرمایۀ اقتصادی

 سرمایۀ فرهنگی

 سرمایۀ اجتماعی

 سرمایۀ نمادین
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 مفهوم این طرح با بوردیو( و 1933)ذوالفقاری، « است شدهدرونی و شدهاجتماعی ذهنیت

 رفتار کنندۀ هدایت خصلت دهد نشان و سازد برقرار ارتباط ذهن و عین میان که است درصدد

انتقال )از  های پایدار و قابل هایی از قابلیت ها، نظام واره عادت» است. اجتماعی فضای در فرد

شدن، تقلید و یا تأثیرپذیری( هستند که ساختارهای بیرونی را در  طریق آموزش، فرایند اجتماعی

)فکوهی، « نمایند فراد با عمل خود ساختارها را بازتولید میکنند؛ به صورتی که ا افراد درونی می

واره، ترکیبی پیچیده از عینیت و ذهنیت اجتماعی برای ساختن شخصیت  عادت(. 233: 1914

ها به مجموع  واره خصلت یا عادت»کند.  افراد نیز هست که هر شخصی را از دیگری متفاوت می

دهند و در  اخودآگاه در رابطه با یک محیط قرار میشود که فرد را به شکل ن عاداتی اطالق می

کننده  های متفاوت اجتماعی )فرهنگ، هنر، سیاست، دانشگاه( نقش تعیین ورود هر فرد به جهان

شان  (. از نظر بوردیو، افراد متناسب با فضای اجتماعی و موقعیت طبقه14: 1913)بوردیو، « دارند

محصول شرایط ساختار اجتماعی فرد است و هم به واره یا خصلت هستند که هم  دارای عادت

اثر هنری برای بوردیو نه بیان صرف نبوغ هنرمند است و »بخشد.  اعمال اجتماعی فرد ساختار می

هایی  واره ها و عادت ای از سرچشمۀ اجتماعی هنرمند، بلکه محل تالقی خصلت نه بازتاب ساده

: 1913)لین، « دهد ند را با میدان نشان میاست که منشأ اجتماعی و خط سیر بلوغ شخصی هنرم

های هنرمند )بافنده  بافی، برای تولید یک قطعه قالی، خصلت (. در هنر بومی و اجتماعی قالی123

عشایری و طراح نقشۀ کالسیک(، عالوه بر بینش، بلوغ و تمنیات فردی،  3«خودطراح»و 

گیری قالی  که در بافتن و شکل ها با منشأ اجتماعی فراگرد او هستند ای از خصلت مجموعه

 عنوان اثر هنری دخیل هستند. این مجموعه در تصویر نشان داده شده است. به

 . کارکرد میدان4

شود  گیری میدان می درواقع آنچه باعث شکل»میدان همواره در پی تأکید و تثبیت سرمایه است. 

تولید، حفظ و بازتولید و میدان در پی برآوردن آن است، یک هدف روشن و بنیادین است: 

پروا است و در مفهوم سرمایه پنهان شده بیان  سرمایه. بوردیو قدرت را که مفهومی خشن و بی

شوند، این سرمایه را به مانند میراث  کرده. کنشگران میدان هنگامی که صاحب سرمایه می

د که این سرمایه را پندارند و خواهان حفظ آن هستند. آنان همواره به دنبال راهبردهایی هستن می

 (.11: 1913)انصاری و طاهرخانی، « بازتولید نمایند
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 . تمایز5

جایگاه دلیل به جامعه افراد زندگی هایسبک و رفتارها در که است هاییتفاوت مجموعه» تمایز

 هاآن میان مختلف، اجتماعی هایمیدان در قرارگرفتنشان و سرمایه لحاظ از متفاوتشان های

 طبقه هر و کنندمی سلیقه اعمال شان،اجتماعی موقعیت براساس افراد» بوردیو نظر از دارد. وجود

 دهدمی نشان )تمایز( خود معروف اثر در وی کند. متمایز طبقات سایر از را خود کندمی سعی

 موسیقی، هنری، هایسلیقه لباس، غذا، ورزش، چون هاییحوزه میان توانمی چگونه که

 منطقی ارتباط دیگر، سوی از افراد اجتماعی وضعیت و سو، یک از یرهغ و ادبیات عکاسی،

 به قادر که عاملی ترین برجسته و ترین مهم بوردیو، منظر از (.149 :1914 فکوهی،« )کرد برقرار

 از مبنا این بر است. اجتماعی موقعیت و طبقه است، سلیقه از خاصی نوع و شکل نمودارکردن

 و عام سلیقۀ نوع یک با نه است، اجتماعی های جایگاه و ها موقعیت ندیب طبقه با سروکار که آنجا

 طبقاتی ای جامعه در که مواجهیم قریحه و ذوق و ها سلیقه از انواعی و اشکال با بلکه عادی

 های موقعیت که شویم می رو روبه ای جامعه با دارند. وجود یکدیگر از متمایز و متفاوت

 شکاف دارای آمیز، تبعیض بسته، و خاص فضایی به آلوده ن،آ فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 ای پیشینه و حرفه هر از آن کنشگران و بازاریان طبقۀ رذیله. صفات از انبوهی و باال طبقاتی

 برخوردارند. آشکار یا پنهانی صورت به یادشده های ویژگی از قالی، بازار ویژه به

 . ذائقه6

ذائقه است و  شۀ بوردیو و در ارتباط با نظریۀ میدان، مفهومیکی دیگر از مفاهیم کلیدی در اندی

دادن  مؤید این موضوع است که مصرف فرهنگی )با تأکید بر مفهوم ذائقه( در خدمت مشروعیت

در نظریۀ  واره است و ذائقه یک عمل و محصول میدان و عادت به تمایزات اجتماعی است.

نظر بوردیو، ذائقه مفهوم واسطی است که  (. از2بوردیو سه کارکرد اساسی دارد )تصویر 

ایجاد  هویت گروهی شود و نوعی وارۀ دیگران نزدیک می واره از طریق آن به عادت عادت

ها در جامعه، خود و دیگران را  است که انسان های متمایزکننده ذائقه درنهایت، از طریق کند. می

ها انتخاب  وسیلۀ آن دهد که مردم به واره اصولی را ارائه می یعنی عادتکنند،  بندی می طبقه

های مرتبط با  ترین واژه کنند. در حوزۀ هنرهای بومی و کاربردی، این مفهوم یکی از کانونی می

دهد و به دنبال آن،  الشعاع خود قرار می گیری در انتخاب و خرید را تحت قالی است که تصمیم
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اد قالی است. در میدان بازار قالی، همواره ها و متغیرهای مرتبط و مستقیم با اقتص یکی از مؤلفه

کنندۀ ذائقه و تمایالت مشتری و  نوعی تعیین نگاه و سیطرۀ ذائقه، عناصر قدرت نافذ و به

کننده است. بازاریان با عنایت و توجه به اینکه مشتریان در خرید قالی، همواره از نظرات  مصرف

طور جدی توجه خاص دارند، سعی  ها به های آن و به مشاوره گیرند ها تأثیر می و پیشنهادهای آن

کنند همواره ذائقه و خواست مشتریان و خریداران را تحت نفوذ و تأثیر خود داشته باشند و  می

های  کردن ذائقه و خصلت ها و غالب دادن به ذائقۀ آن در خرید مردم، از طریق تغییر یا جهت

ا اعمال کنند و برای رسیدن به این شده در وجود خویش، خواست و قدرت خود ر نهادینه

 شناسانه و ترفندهای خاص خود را دارند. های روان منظور، شیوه

 
وارهوکارکردهایاساسیآن.رابطۀذائقهبامیدانوعادت2تصویر

 بافت، نمودی از انواع سرمایه . سرمایه: قالی دست7

، 1وی متعاقب دیدگاه مارکسشناسی بوردیو، سرمایه است.  در جامعهترین مفاهیم  یکی از کلیدی

می شود،می تولید کنشگران دست به»کند که  دهندۀ میدان قلمداد می ها را عناصر تشکیل سرمایه

 :1914 جنکینز،« )برسد ارث به یا شود واقع مبادله مورد و شود انباشته انحصاری طور به تواند

 یا انتسابی صورت به که جامعه در توانایی و مهارت قابلیت، این از تواند می کنشگر یا فرد (.111

 بهره خود موقعیت پیشبرد برای عامالن و ها گروه سایر با روابطش در آورد، می دست به اکتسابی

پیربابایی « )گردد تواند کسب کند، اطالق می به مجموع آنچه فرد در یک حوزه می»سرمایه  ببرد.

هر منبع مؤثری در جامعه است که فرد قادر به »(؛ چه اینکه 31: 1934زاده،  و سلطان

(. درواقع Wacquant, 2006: 268« )دراختیارگرفتن سود ناشی از مشارکت و رقابت در آن باشد

کننده با  صرفتحت تأثیر قراردادن م

شده در  های نهادینه استفاده از خصلت

 وجود افراد میدان

سازی و  نزدیک

بندی افرادی  طبقه

که دارای ذائقۀ 

 مشابه هستند

دادن ادراک به افراد از جایگاهشان در 

 جامعه

های  متمایزسازی از طریق ذائقه

 دهنده هویت

 میدان ذائقه واره عادت
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سرمایۀ اقتصادی، »نوعی از انباشت ثروت یا امتیاز است. از دید بوردیو انواع سرمایه شامل 

از روابط فردی و گروهی که هر  ای شبکهبط ارزشمند با دیگران ]انواع گوناگون روااجتماعی: 

های خاص، سلیقه، سخن  ، فرهنگی: انواع معرفت مشروع ]نظیر مهارتفردی در اختیار دارد[

افراد »( است. 199: 1911جنکینز، « )پرستیژ و افتخار اجتماعیگفتن، مدرک تحصیلی[ و نمادین: 

ای  نند، اما امکان کسب این سرمایه فقط در محدودهک همواره برای کسب سرمایه تالش می

 (.31: 1934زاده،  پیربابایی و سلطان« ))میدان( که فرد در آن قرار دارد، مقدور است

 
ایاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیونمادینبافت:سرمایه.قالیدست1تصویر

منبع:نگارنده

 . سرمایۀ نمادین7-1

صورت جداگانه  ها، این مفهوم نیاز به توضیح بیشتر دارد، در اینجا به از آنجا که در میان سرمایه

های معمول  نیز توضیحاتی در باب آن ذکر شده است. سرمایۀ نمادین درواقع همه انواع سرمایه

اساس من به هر نوع سرمایه )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی( چنانچه بر» گیرد. و رایج را دربرمی

کننده و به  بندی های طبقه های فاهمه، دریافت شود، به اصول بینش و تقسیم به نظام مقوله

ای محصول درون کالبدشدن ساختارهای عینی مربوطه یعنی  های شناختی که تا اندازه قالب

(. 111: 1914)بوردیو، « گویم ساختارهای توزیع سرمایه در میدان هستند، سرمایۀ نمادین می

سازی روابط قدرت از  نمایانگر راهی برای سخن گفتن درخصوص مشروع»نمادین  سرمایۀ

گر از این طریق اعتبار و اقتدار خود را تثبیت  های سلطه طریق اشکال نمادین است که گروه

سازند؛ بنابراین سرمایۀ نمادین منبع اصلی قدرت است؛ زیرا افراد صاحب سرمایۀ نمادین،  می

 قالی دستبافت ایرانی

 بافت ذهنی قالی عشایری قالی شهری فت همراه با نقشهبا

 سرمایه

 سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ فرهنگی سرمایۀ نمادین سرمایۀ اقتصادی

 قالی روستایی
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« اند ن را در مقابل کسانی که کمتر آن را در اختیار دارند، از آن خود کردهمشروعیت استفاده از آ

ها اجتماعی، اقتصادی و  سرمایۀ نمادین گرانیگاه سرمایه(. 211: 1931زاده و همکاران،  )نقیب

انسانی است. اهمیت سرمایۀ نمادین حتی از سرمایۀ اجتماعی هم بیشتر است؛ چرا که این نوع از 

گاه توسعۀ پایدار است. سرمایۀ نمادین قابلیت جذب انواع دیگر سرمایه را دارد، سرمایه، گرانی

های دیگر را تولید یا جذب کند. انواع  تواند سرمایه یعنی هم خودش سرمایه است و هم می

که سرمایۀ فرهنگی نوعاً به سرمایۀ در جوامع مدرن غالباً با هم مرتبط هستند. چنان»ها  سرمایه

پذیر است؛ برای مثال  (. همچنین سرمایه تبدیلFowler, 1998: 31« )گردد یاقتصادی بازم

یافتن هنرمند، آثارش ای که با شهرت گونه شود؛ به سرمایۀ نمادین به سرمایۀ اقتصادی منجر می»

، انواع سرمایه و 4(. در تصویر Webb, 2002: 161« )یابد ای می العاده لحاظ مادی ارزش فوق به

 ها نشان داده شده است. سته به آنهای واب مؤلفه

 
هاهایوابستهبهآن.انواعسرمایهومؤلفه0تصویر

منبع:نگارنده

مشاهیر ادبی، 

 علمی

های قومی و  ارزش

 بومی

 قالی-هنرهای ملی

 جایگاه اجتماعی هنرمندان

 سرمایۀ فرهنگی سرمایۀ نمادین سرمایۀ اجتماعی

مناسبات و روابط 

 اجتماعی

سازوکارهای 

 زندگی

ها، زبان و  آیین

 ادبیات

باورها و  اساطیر، قوۀ خیال

 اعتقادات
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 . سلطه8

از دیگر مفاهیم کاربردی بوردیو، سلطه است. برای او، جامعه یک فضای سلطه است. در فضای 

کننده جایگاه ما بر  رم ببینیم، عامل اقتصادی، تعییناگر فضا و روابط اجتماعی را یک ه»اجتماعی 

شود: حجم  یک محور عمودی است. جایگاه و تحول فرد در این هرم براساس سه بعد تعیین می

ها )توزیع  های فرد )سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین(، توزیع این سرمایه سرمایه

و قابلیت بازتولید و تبدیلشان به هم )مثالً تبدیل سرمایۀ  ها برابر یا نابرابرشان(، تحول این سرمایه

و خود  کنی میها دو راه بیشتر نیست: یا کسبش  تملک این سرمایهاقتصادی به فرهنگی( برای 

ها  بری. وارثان چه کسانی هستند؟ کسانی که این سرمایه گذاری یا به ارثش می میراثی به جا می

 «.3اند را به ارث برده

 نمادین. قدرت 9

در دیدگاه بوردیو این مفهوم با مفهوم سرمایۀ نمادین پیوند کاملی دارد. درواقع قدرت نمادین 

کردن نظام صرفاً یک ظرفیت و امکان اعمال قدرت است. قدرت نمادین عمدتاً از طریق درونی

د هر کند و کسی که زیر سلطه قرار دار گیرد که در آن، کسی که اعمال سلطه می سلطه انجام می

صورت خودکار در  دو ممکن است به صورتی ناخودآگاه نظام سلطه را چنان درونی کنند که به

شان آن را دائماً تولید و بازتولید کنند.  ها و در تمام ابعاد زندگی روزمره، در انتخاب حرکات

 ترین تفاوت قدرت نمادین با قدرت صرف این است که قدرت لزوماً به عمل تبدیل نشده و مهم

آنچه بوردیو عامل اجرای آن نه صرفاً کنشگران حاکم، بلکه کنشگران زیر حاکمیت نیز هستند. 

نامد، نوعی امکان قدرت است که لزوماً به قدرت یا خشونت واقعی منجر  قدرت نمادین می

توان آن را غیرکارا دانست. بوردیو معتقد است که قدرت بیش از  به این دلیل نمی شود، اما نمی

کردن این امکان در سطح فردی و جمعی ز با ایجاد نمادین امکان اعمال قدرت و درونیهر چی

کردن قدرت که تأثیر آن تواند خود را حفظ کند و نه از طریق نمایشی و مناسکی است که می

کند و در آن به موضوع مهم  شناسی قدرت نمادین را مطرح می وی جامعههمواره نسبی است. 

پردازد. او معتقد است مبارزه برای شناسایی  قشربندی )اجتماعی( و قدرت میرابطۀ بین فرهنگ، 

اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه منابع، فرایندها و نهادهای 

دارند. او این ادعای  مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می ها را در سلسله فرهنگی، افراد و گروه
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کند که همۀ رسوم و نمادهای فرهنگی از سالیق هنری، سبک لباس و  ح میجسورانه را مطر

دربرگیرندۀ منافع هستند و  -درواقع تا خود زبان-عادات غذاخوردن تا دین، علم و فلسفه 

 ها افزایش تمایزات اجتماعی است. کارکرد آن

 میدان هنر

یکدیگر بر سر کسب منافع  های مختلف را یک میدان تلقی کرد که کنشگران آن با بوردیو پدیده

ها، عرصه یا میدان هنر و تولیدات هنری است.  پردازند. یکی از این پدیده و سرمایه به نزاع می

جمله میدان هنری، میدان  های کوچک و بسته بسیاری من جهان باز و کالن اجتماعی، به میدان»

 جهانها، جزئی از  یدانهای کوچک یا م سیاسی، میدان دینی و... تقسیم شده است. این جهان

کنند. هرکدام منافع، مباحث، قوانین و اهداف خود  اند که به شکل خودمختار عمل می اجتماعی

های بسیاری است و در هر میدانی جایگاه متفاوتی  را دارند. هر فردی در آن واحد، عضو میدان

های متعدد  ا دارای میدانه گستره و ساحت هنر نیز مانند سایر پدیده(. 12: 1911شریعتی، « )دارد

ها کنشگران و عامالن برای کسب بیشترین سهم از داشته و سرمایه،  است که در هریک از آن

میدان تولید هنر، »قدرت و تسلط بر فضای میدان، با یکدیگر مشغول بازی و رقابت هستند. 

: 1913نژاد،  )پرستش و محمدی« قواعد، سرمایه، شکل ویژه منازعات و منش خاص خود را دارد

میدان ادبی یا میدان هنری، جهان اجتماعی مستقلی است »نویسد،  گونه که بوردیو می (. همان111

های مسلط و زیر سلطۀ خاص  که دارای قوانین عملکردی و نیروهای ویژه قدرت و گروه

ی ها و منازعاتی که در پی آن از سو گیری موضع»رو  (. از این33: 1933)بوردیو، « خویش است

ترین عامل تحوالت فرهنگی و هنری است؛ منازعاتی  شود، اصلی کنشگران این میدان اتخاذ می

 (.111: 1913نژاد،  )پرستش و محمدی« گیرد های مختلف یا متمایز صورت می که میان موقعیت

بخشیبهآناثرهنریومنبعارزش

ری عقاید را نه در طبیعت شناسی دین، تأثیرگذا گونه که در جامعه بوردیو معتقد است همان

وجو  وجود آورده و پرورش داده، جست ای که آن را به ویژۀ آیین یا دوکسا، بلکه در جامعه

کنیم، منبع ارزش هنری را نیز نه صرفاً در خود اثر هنری، بلکه در نهادهای اجتماعی، در  می

( 192: 1913)لین، « توان یافت ها تولید و دریافت شده است، می هایی که هنر در آن میدان

عنوان یک اثر هنری فاخر و یک کاالی  (. برمبنای نگاه بوردیو و در ارتباط با قالی به1)تصویر 
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نشان  1های بنیادین است که در تصویر  بخشی و الهام هنرمند شامل مؤلفه ای، منبع ارزش گنجینه

اساطیر ملی و دینی(،  داده شده است. عنصر طبیعت و عناصر آن، فرهنگ عامه )عقاید و باورها،

 دهی است. ابتکارات فردی شامل قوۀ تخیل، ذوق و احساس، شاکله و شیرازۀ این ارزش

 
 

 بخشیبهآنبرمبناینگاهبوردیو.اثرهنریومنابعالهاموارزش5تصویر

منبع:نگارنده

 عنوان یک اثر هنری میدان تولید و دریافت قالی به

شناسی هنر بوردیو است که بستر اولیه،  های ساخت جامعه میدان تولید و دریافت اثر هنری، از واژه

دهند. درواقع این پرسش که چه زمانی  ساختار و خاستگاه تاریخی خودساالری در هنر را شکل می

ت دس و چگونه میدان تولید برای نخستین بار توانست خودساالری نسبی از نیروهای خارجی به

شناس. وی میدان  هایی توسط بوردیوی جامعه ای بود برای وضع و ظهور چنین واژه مایه آورد، بن

داران و خریدارانی  کنندگان، دالالن، گالری داند که از منتقدان، مبادله میدانی می»دریافت اثر هنری را 

است که حتی بخشند در چنین میدانی  تشکیل شده است که به محصوالت میدان تولید، ارزش می

منشأ اجتماعی هنرمند و اثر 

 هنری )قالی(

 

 ها خصلت

بلوغ و بینش 

 شخصی هنرمند

 میدان

ابتکارات فردی )ذوق، احساس 

 و تخیل(

 ها خصلت

بافنده )و طراح( 

 عشایری

طراح )قالی 

 کالسیک(

های بومی، ملی، دینی  ارزش

 و اساطیری

ها و باورهای بومی،  جامعه و ارزش

 قومی و ایلی

 هنرمند

 

مناسبات اجتماعی، فرهنگی 

 و آیینی
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)بوردیو، « شود گاه دوشان از کاالی کاربردی محصول تولید انبوه، به اثری هنری تبدیل می پیشاب

بخشی به محصوالتی است که  (. درواقع رسالت مجموعۀ میدان دریافت، ارزش211-213: 1339

و دریافت قالی  آیند. از این رهگذر، در ساختار نظری بوردیو، میدان تولید در میدان تولید، پدید می

 تعریف است. بافت در چارچوب زیر قابل دست

 
هابایکدیگربرمبناینظربوردیوهایتولیدودریافتاثرهنریورابطۀآن.میدان6تصویر 

منبع:نگارنده

 وضعیت اجتماعی دریافت محتوایی قالی

ها، باید از پیش با  داند که برای رمزگشایی از آن ی میهای آثار هنری را پیام»از نگاه بوردیو 

بافت و تفسیر و رمزگشایی  (. در ارتباط با قالی دست129: 1913)لین، « رمزهایشان آشنا بود

باف عشایری )که  های انتزاعی توسط طراح نقشه یا بافندۀ ذهنی نمادهایی که در قالب نقش و نگاره

وجود آمده، این دو قشر هنرمند، از پیش بر رمزگشایی و  ت( بهها اس واسطه تولیدکننده نماده بی

کنندگان و مخاطبان  اند؛ بنابراین دریافت ها آشنایی داشته های نمادین اشراف و با آن شناخت نشان

های  نیازمند آشنایی با کد و مرزهای الزم برای رمزگشایی از نقوش و دستیابی به معنا در الیه

بافی در مراکز آموزشی و برگزاری  طریق تحصیل و آموزش طراحی و قالی پنهانی هستند و این از

ها و  ها، مجموعه های پژوهشی نظیر دانشگاه و فرهنگستان هنر، نمایش و عرضه در موزه کارگاه

های  طبقات پایین جامعه رغبت کمتری برای تماشای گالری»پذیر است، اما افراد و  ها امکان گالری

ها با رمزهای الزم برای رمزگشایی از آثار هنری ]نقوش  دلیل ناآشنایی آن ههنری دارند و این ب

 میدان دریافت میدان تولید

 بازار قالی

الن، منتقدان، بازاریان )خریداران، فروشندگان، دال دهندگان، تولیدکنندگان، طراحان و بافندگان سفارش

 داران( مجموعه

 ها( قالی -ها  بافته محصوالت )انواع دست دادنارزش

 میدان قدرت
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رو که افراد باید در  (. از این124)همان: « شود ها به نمایش گذاشته می قالی[ است که در این گالری

های هنری بومی و سنتی نظیر آموزش  دوران نوجوانی و از زمان ورود به مدارس با آموزش رشته

های رمزی و نمادین آن آشنا شوند؛ چه  قشه و بافت قالی، معرفی و تحلیل نقش و نگارهو طراحی ن

عنوان هنر و هویت ملی و فرهنگی در نزد جامعۀ ایرانی و در بعد فراملی  بافت به اینکه قالی دست

بافت و کد و رمزهای نقوش آن در میان  توان گفت آشنایی با قالی دست شود. البته می شناخته می

کرده و برخوردار  واسطۀ حضور در طبقه فرهنگی و اجتماعی، تحصیل قۀ مرفه و باالی جامعه بهطب

های هنری )موزه فرش(، زودتر از افراد و  ها و مجموعه وآمد در موزه از رفاه، آشنایی و رفت

آموزش »رو جرمی لین معتقد است که  شود. از این طبقات پایین و فرودست جامعه حاصل می

هنری در برنامۀ آموزشی مدارس دولتی اصالً وجود ندارد یا بسیار کم است. مدارس  های رشته

به هنر و  -زمینۀ اجتماعی با هر پیش-آموزان  های الزم برای دسترسی همۀ دانش اند فرصت نتوانسته

ا کنند، اما فرزندان طبقۀ بورژوازی ی فرهنگ را فراهم کنند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می

های ممکن  یابند و از بهترین فرصت پدران و مادران اشرافی، از این نظر خوب پرورش می

اند که از نخستین  کرده و با فرهنگی متولد شده ها در طبقات اجتماعی تحصیل برخوردارند. آن

، کنند؛ باورها، انتظارات ها تشویق می های هنری و موزه ها را به تماشای گالری های کودکی، آن سال

هایی که این فرزندان از پدران و مادرانشان به ارث  طرز فکر و رفتارها یا به قول بوردیو خصلت

(، اما این 124: 1913)لین، « کند مند می ها را برای درک و تحسین هنر و فرهنگ عالقه اند، آن برده

ل فرهنگی، بافت( به عوام طور خاص قالی دست رغبت برای درک و تحسین هنر و آثار هنری )و به

آید و این رغبت تاریخی  دست نمی گاه آشکارا به گردد که هیچ اجتماعی، اقتصادی و تاریخی برمی

کننده، ویژگی طبیعی روشنفکران و برتری فکری و اخالقی است که به ارث  با صبغۀ فرهنگی تعیین

ها در جامعه  فاصله دادن و بازتولید تمایزها و بخشیدن، طبیعی جلوه برند و از آن برای مشروعیت می

 کنند. استفاده می

بافت: هنری برای نماای  اااراردی صااا یاا هناری صا   و        قالی دست

 صودساالر

ای اجتماعی است. یک طرف  شناسی هنر، میراثی از رابطه بافی از منظر جامعه هنر قالی

ت آن را دهندۀ طرح و نقشه بوده و هزینۀ باف ای است که سفارش دهنده یا تولیدکننده سفارش
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تأمین کرده تا قالی بافته شود و سپس امید آن دارد که بتوانند از آن قالی در راهی خاص )استفادۀ 

صورت عمده  های مختلف، وقف مساجد و بقاع متبرکه( یا به دادن در مناسبت شخصی، هدیه

ه ای است که ب برای فروش و رسیدن به سود سرشار استفاده کند. طرف دیگر، طراح و بافنده

سفارش باید نقشه را به نحوی مطلوب طراحی کند و ببافد؛ چرا که هردو گروه در چارچوب 

ترین مفهوم  نهادها، ضوابط و قراردادهای عرفی، تجاری، اجتماعی و حتی مذهبی، در وسیع

های  اند؛ بنابراین تولید و بافت قالی کردند، تأثیرگذار بوده هایی که تولید می ای، بر قالی اجتماعی

بافت در اصل اگرچه برای عرضه و نمایش کارکردهای خاص و تحقق اهداف صاحبان و  دست

مثابۀ آثار نبوغ  ها را به مخاطب معاصر تمایل دارد آن»شوند،  دهندگان تولید و عرضه می سفارش

خاطر شکل و نه  خودساالر هنرمند تفسیر کند. چیزهایی در خود زیبا که بیش از هر چیز به

آید که قالی  (. از این مطلب چنین برمی121: 1913)لین، « شوند تایش میکارکردشان س

بافت، نخست برای نمایش کارکردی خاص و سپس با توجه بارزش، جوهره و ماهیت  دست

های هنری خود را هم به لحاظ اثر کاربردی و  زیباشناختی آن، هنری خودساالر است و ارزش

های کالسیک و  این نکته ضروری است که قالیهم هنری در خود محفوظ دارد؛ زیرا ذکر 

تر عشایری که  های روستایی و مهم بافته باف تابع چنین رخداد و فرایندی هستند، اما دست شهری

بافی و بدون نقشه، با آزادی  صورت ذهنی ارونک( یا به-ها را از روی الگو )واگیره بافندگانشان آن

ونۀ خویش بدون هرگونه سفارش یا رعایت ضوابط و گ و فراغ بال و برمبنای ذهن پویا و خالق

 ها و آثار هنری خالق و خودساالر هستند. آوردند، در زمرۀ قالی ساختارهای خاص پدید می

 بافت میدان قالی دست
دلیل برخورداری از جوهرۀ هنری و اینکه  بافت برمبنای تعریف کاالی فرهنگی و به قالی دست

ترین محصوالت فرهنگی و  نوآوری وجود دارد، یکی از مهم در تولید و بافت آن، خالقیت و

کنندۀ شکلی  کاالهای فرهنگی، مجسم»های بومی، ملی، دینی و اقتصادی است.  برساخته از ارزش

گیرند. کاالهای فرهنگی براساس  از ویژگی و کیفیت فکری هستند و معانی نمادینی را دربرمی

 (.133: 1911)تراسبی، « اقتصادی و فرهنگی هستند کننده یا آفرینندۀ هردو ارزش ارزش مجسم

های بالقوه و پیدا و پنهان خود،  ها و ظرفیت صنعتی است که با قابلیت-بافت، هنر قالی دست

شمار  گیرد که هرکدام یک میدان یا بازار به ای از مشاغل و بازیگران مختلف را دربرمی منظومه

ای است  کنشگران و عامالن، شرایط و موقعیت ویژه ها دارای فضا، رود. هریک از این میدان می

که بر سر کسب حداکثر سرمایه، قدرت و تسلط با یکدیگر در حال بازی و نزاع هستند. در 
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های کنشگران  ها و ویژگی های وابسته به آن و همچنین مؤلفه ، میدان قالی و میدان3تصویر 

داده شده است. از این رهگذر، برای  )خصلت، ذائقه، سرمایه، قدرت نمادین( در میدان نشان

بررسی و تحلیل نظریۀ عمل در میدان قالی، سه میدان بازار )تولیدکنندگان و صادرکنندگان(، 

 شود. دلیل نزدیکی و انطباق با این نظریه مطالعه می طراحان و بافندگان، به

 

 
اوعناصروابستهبهآنهبافت،میدان.میدانقالیدست7تصویر

منبع:نگارنده

 . میدان بازار )تولیدانندگان، فروشندگان، صادرانندگان(1

ای اجتماعی است که  بافت است. حوزه های وابسته به قالی دست ترین میدان بازار، یکی از مهم

که از ای برخوردار است. این میدان  ها و قوانین خاص خود را دارد و از خودمختاری ویژه سنت

مقصد و محل عرضه و دادوستد قالی  نوعی پیش شود، به عنوان یک متغیر میانجی یاد می آن به

 گران )دالالن( واسطه فروشندگان و خریداران داخلی

 مخاطبان )خریداران، هنرمندان(

 میدان طراحان میدان بافندگان

 میدان رنگرزان

 میدان فروشندگان مواد و ابزار

 واره، باور عمومی( خصلت )منش، عادت

 میدان بازار

 موقعیت

 سرمایه

 میدان قالی

 سرمایۀ فرهنگی مایۀ اقتصادیسر

 سرمایۀ نمادین سرمایۀ اجتماعی

 ذائقه قدرت دین

 ویژگی بازیگران )کنشگران(

 تمایز)تشخص( سلطه

 صادرکنندگان تولیدکنندگان عمده و خرده



 

 

 

 

 

  یربوردیو)پراتیک(بافتبراساسنظریةکنشپیمیدانقالیدست

  

 

 

 

11 

گذاری و واگذاری در این میدان  عنوان یک اثر هنری کاربردی است که برای قیمت به

تر و تأثیرگذارتر است؛  های وابسته به قالی، وسیع رو از سایر میدان شود. از این گیری می تصمیم

را دایرۀ حضور عامالن یا بازیگران در آن بیشتر و طبعاً نزاع و رقابت نیز بیشتر است. این بازار زی

ها یا کنشگرانی مانند تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده و خرده، فروشندگان  متشکل از میدان

شگران گران )دالالن( و نیز کنشگرانی خاص با عنوان مخاطبان، پژوه و خریداران داخلی، واسطه

(. کنشگران میدان بازار، از 1شود )تصویر  و منتقدان فرهنگی، علمی و دانشگاهی شناخته می

های معرف  فارغ از دغدغۀ تأمین نیازهای مادی که ویژگی»طبقه فرادست، مرفه و اشرافی و 

(، غالباً صاحب انواع سرمایه و عالم به 129: 1913)لین، « دهد خصلت بورژوازی را شکل می

واقع طبقۀ بازار از  بافت و معناهای محتوایی )کد و رمزهای( آن هستند. به ت قالی دستمعرف

ها، نمود و نزدیک به طبقۀ بورژوازی است که بوردیو از آن  واره ها و عادت بسیاری از خصلت

کنند که اعضای  شوند و رشد می هایی متولد می کند. اغلب کنشگران بازار قالی، در خانواده یاد می

شوند  اند. پس در محیطی بزرگ می های پیش، همگی در این میدان فعالیت داشته نواده و نسلخا

فقط خریدوفروش، بلکه تولیدکننده، صادرکننده و منتقدان این حوزه او را در احاطۀ خود  که نه

ای  یافته، گونه های خاص و پرورش ای از خصلت واقع یک کنشگر بازار قالی مجموعه دارند. به

گذاری  های رقیب در آن و نیز سرمایه جانبه از میدان و شرایط قالی و موقعیت ه و درک همهتجرب

 شناس خود به ارث برده است. و... را از خانوادۀ قالی

های  گیرند تا به شیوه کار می بازیگران این میدان نهایت کوشش و همت خویش را به

ی قالی است، از طریق تولید مستقیم گوناگون، سرمایۀ خود را که همانا افزایش کمی و کیف

توسط خود بازیگران، خرید از دیگر عامالن همسایه و حاضر در میدان نظیر همکاران یا 

های مختلف بافندگی و بافندگان، تهیه از سایر  گران، تهیۀ بدون واسطه از میدان واسطه

تقلی که قالی خویش های بازار در شهرهای دیگر یا از بافندگان مس بازاریان در دیگر میدان

کنند، فزونی بخشند. در همۀ این موارد، طبقۀ  را با هدف فروش، در میدان بازار عرضه می

گرفتن قدرت )و خشونت نمادین( و افزایش  بافنده )کارگر(، عامل استحکام جایگاه، فزونی

نصیب از  عنوان طبقۀ ضعیف و فرودست، بی انواع سرمایۀ کنشگران بازار است و خود به

 های یادشده است. مؤلفه
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هاوعامالنفعالدرآنمیدانبازاروگروه.8تصویر

منبع:نگارنده

گیرند، صاحبان  ها در طبقۀ مرفه و اشرافی قرار می کنشگران این میدان که بخش اعظم آن

ن و صادرکنندگان عمده و انواع سرمایه هستند و شامل بازاریان )تولیدکنندگان، فروشندگا

تعریف با قواعد و  ای است کمابیش یکپارچه و قابل میدان بازار قالی، حوزهشوند.  برجسته( می

شناختی، نمادین، اجتماعی و... خود که در آن  های مختلف نشانه سازوکارها و الزامات و نظام

ی ممکن در رقابت ها آوردن حداکثر سرمایه دست گروهی از کنشگران با یکدیگر بر سر به

شرط ورود برای هر فرد به این میدان، آشنایی و تسلط با قوانین داخلی، فرهنگ، زبان و هستند. 

شود یا مورد خشونت نمادین  های آن است. در غیر این صورت از گردونۀ آن حذف می ارزش

راهبردها و روابط کنشگران )بازاریان( بسیار پیچیده است و  در این میدان،گیرد.  آن قرار می

ها نسبت به یکدیگر و نسبت به هنجارها، قوانین، الزامات و سازوکارها از شکلی  های آن تاکتیک

شود که همین امر نیز تحلیل را بسیار مبهم،  به پویایی ساده به پویایی بسیار پیچیده تبدیل می

ا بسیار سخت ها ر بینی آن ناپذیر یا پیش بینی های کنشگران اجتماعی را پیش کنش و واکنش

در میدان بازار قالی، به نحوۀ ارتباط و چگونگی سازوکار بین افراد حاضر در این میدان  کند. می

و تعداد زیادی از بازیگران یا کنشگران یعنی تولیدکنندگان و فروشندگان عمده )بازاریان تاجر( 

ازار هستند با و خرده )بافندگان خانگی مستقل( و حتی دالالن که عناصر جدانشدنی فضای ب

های متنوع )اقتصادی، فرهنگی و  شده و سرمایه واره( تعریف هایی )منش، عادت خصلت

 تولیدکننده صادرکننده میدان بازار

 گر )دالل( خریدار، فروشنده، واسطه

 پژوهشگران و منتقدان علمی و فرهنگی

 بافت قالی دست
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پردازد. بازار یک فضای اجتماعی با ساختار بسته و مبتنی بر روابط درونی نسبتاً  اجتماعی( می

هر فردی  راحتی اجازۀ ورود به آن به پیچیده و مبهم است که از سوی بازاریان عمدتاً باسابقه به

 شود. کند، داده نمی که در حوزۀ تولید، خریدوفروش قالی فعالیت می

هایی است که توسط افراد یادشده یا حتی نهادها اشغال  این میدان، شامل مجموعه موقعیت

ها است. درواقع  شود و ماهیت آن بازنمودکنندۀ جایگاه برای دارندگان )بازاریان( این موقعیت می

ها است و از  ای اجتماعی برای نزاع بر سر منابع، منافع و دسترسی به آن عرصهفضای بازار قالی 

افرادی تشکیل شده که دارای منابع گوناگونی )انواع مختلف سرمایه( هستند و برای کسب 

ای از روابط عینی مبتنی بر هدف  کنند. منظومه موقعیت، شخصیت، ثروت و قدرت تالش می

شان به خریداران، عامالن، نهادها و  طریق وضعیت کنونی و بالقوه اقتصادی است که فعاالن آن از

خاطر ساختار توزیع قدرت )یا سرمایه(  این تحمیل بهکنند. درواقع  دارندگان خویش تحمیل می

شود. نزاع در این میدان از طریق روابط  است که تصاحب آن موجب دسترسی به منابع مالی می

رت پذیرفته و به رقابت، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر تبدیل ها صو شان با سایر موقعیت عینی

در بازار قالی، بازاریان  های ممکن دست یابند. مندی بتوانند به حداکثر امتیازها و بهرهشود تا  می

حال، از یک سری قواعد و  )بازیگران یا همان کنشگران( به دنبال موفقیت خود هستند و درعین

کند و موقعیت هرکدام از  ر است و سیاست و راهبرد بازار را مشخص میقوانین که حاکم بر بازا

 کنند. نماید، پیروی می فروشندگان در بازار را تعیین می

شود و هر کنشگر یا  طور مداوم توسط بازاریان بازبینی می حال، قوانین این میدان به درعین

هایی که در اختیار دارد  و سرمایهتواند به میزان قدرت  بازیگر که دارای قدرت بیشتری است، می

های فرهنگی، خانوادگی و قومی، باورهای  ها و پشتوانه داشت )اقتصادی، فرهنگی شامل پیش

دلیل نفوذ و حضور در این  به گذاری قالی، اعتقادی و جایگاه اجتماعی(، با وجود اتحادیۀ سیاست

اینکه افراد مستقر در بازار مانند ضمن قواعد حاکم بر بازار را به نفع خویش تغییر دهد. صنف، 

زمینه و سوابق  ها با پس هرکدام از آنو طبعاً  اند لوحی سفید و نانوشته وارد بازار قالی نشده

های اقتصادی،  داشت اند، پیش گذشتۀ خاندان خویش که در تولید و عرضۀ قالی فعالیت داشته

استا بر شرایط، بستر و سیاست بازار، ر فرهنگی و اجتماعی همراه با سالیق و عالیق منطبق و هم

شوند. بدون شک افرادی تأثیرگذار و صاحب نفوذ در بازار قالی  اند یا میوارد این میدان شده

)در هر جغرافیایی از ایران(، دارای عقبۀ قوی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در منظومۀ قالی 
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واره  منظر بوردیو خصلت یا عادتها از  پنداشت ها و پیش داشت بافت هستند. این پیش دست

ها و درک  ای است که کنش دهنده طورکلی خصلت به معنای ساختارهای نظم شود. به نامیده می

دهد. درواقع هر کنشگر یا بازیگر )مجموعه عوامل مرتبط با فرش( مرتبط با  ها را شکل می کنش

، قومی و تاریخی برخوردار ای زمینۀ خاص خانوادگی، قبیله کاالی فرش در بازار فرش، از پیش

 کند. است و عالیق و سالیق مختلفی دارد که حوزۀ عمل او در بازار را مشخص می

طور مثال، یک فعال یا تاجر بازار فرش )فروشنده، صادرکننده و تولیدکننده( ملزم است از  به

آن بازار را  صورت فردی قوانین تواند به قواعدی که بر فضای بازار حاکم است تبعیت کند و نمی

تغییر نیستند، ولی هرکدام از فعاالن این  تغییر دهد؛ بنابراین بازار قالی ساختارهایی دارد که قابل

هایی که در اختیار دارد قواعد بازار را تغییر دهد. ضمن  تواند به میزان قدرت و سرمایه حوزه می

زارهای جهانی و میزان هایی مانند سطح طبقۀ فرهنگی، تحصیالت، آگاهی از با اینکه خصلت

های خارجه  کننده، در صورت امکان تسلط به زبان یا زبان سنجش سلیقه و نیاز مشتری و مصرف

برای تسهیل در برقراری ارتباط سازنده و مفید با خریداران خارجی، جایگاه سیاسی و میزان 

ماعی و خانوادگی، ارتباط و وابستگی به احزاب، زادگاه، لهجه، پشتوانۀ خانوادگی، جایگاه اجت

شود، محدودۀ عمل او در  های او محسوب می فردی، شخصیت و اعتبار در بازار که جزء خصلت

مند  کند. فضای این میدان، جایگاه قدرتمندی است که تصمیمات نظام میدان بازار را تعیین می

رو،  کند. از این شوند، تحمیل می خود را در یک چارچوب مشخص بر کسانی که وارد آن می

خواهد به میدان بازار فرش وارد شود باید دارای یک سرمایۀ حداقلی و ابتدایی  فردی که می

ای است که کنشگران )بازاریان( از طریق آن در پی  باشد. همچنین این میدان، صحنه و عرصه

حفظ، تغییر یا براندازی نظام موجود توزیع سرمایه هستند. ذکر این نکته نیز ضروری است که 

دان بازار قالی، کمی متفاوت با میدان و اندیشۀ بوردیو است؛ زیرا اگرچه تالش و رقابت می

عامالن و طبقۀ اشراف برای رسیدن به منفعت و سرمایۀ بیشتر است، این تالش در سطحی دیگر 

نوعی همان هنر  های نفیس و فاخر( را به دنبال دارد که به تولید، ترویج و تبلیغ هنر فاخر )قالی

گیرد. ضمن اینکه طبقۀ بازاریان قالی، اگرچه در طبقه اعیان و فرادست قرار  هد نام میمتع

گیرند، در گذشته و برمبنای فرهنگ و باورهای ملی و دینی، همواره در کارهای خیر و  می

 اند. رسان بوده المنفعه و کمک به طبقه و قشر فرودست، یاری عام
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 . میدان طراحان2

شود. در این میدان،  ، دومین میدانی است که در این پژوهش بررسی میمیدان طراحی و طراحان

ها و  گیرند و در قطبی دیگر طرح های بازاری و سطحی قرار می ها و نقشه یک سو طراحان طرح

شناسی و  های نخبه، نفیس و صادراتی. طراحان یا کنشگران میدان طراحی، از منظر جامعه نقشه

ارداشتن منابع و سرمایه، قشر میانه و متوسط بین کنشگران بازار و طبقات اجتماعی و نیز دراختی

های متنوع و  روند؛ زیرا نه مانند عامالن میدان بازار، صاحب انواع سرمایه شمار می بافندگان به

طور خاص سرمایۀ اقتصادی هستند که بخواهند برای کسب منفعت و قدرت بیشتر، رقابت و  به

نند عامالن یا بافندگان میدان بافندگی هستند که از داشتن سرمایۀ نزاع داشته باشند و نه ما

اند. اگرچه کنشگران میدان طراحی همواره  بهره ها محروم یا کم اقتصادی یا دیگر منابع و سرمایه

کنند به سهم خود سرمایه و منفعت بیشتری داشته باشند، این تالش صورت نزاع، جبر  سعی می

میدان بازار و عامالن این حوزه وجود دارد، با خود ندارد. درواقع نزاع گونه که در  یا خشونت آن

صورت پنهانی، اغلب جنبۀ فرهنگی و کسب جایگاه فرهنگی و اجتماعی )شهرت(  ها اغلب به آن

ها(  عنوان برآیند آن است. از این رهگذر، بیشتر صاحب سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی و نمادین )به

های ماندگار و  ها و نقشه هارت و فنون طراحی و توانایی در ترسیم طرحهستند. برخورداری از م

مشهور، نمودی از سرمایۀ فرهنگی، اجتماعی و نمادین است؛ زیرا طراحان ]نقاشان[ قالی مانند 

عیسی بهادری، محمود فرشچیان، احمد ارچنگی و... خود نمودی از سرمایۀ نمادین جامعه 

پیشرفت هنری و تقویت بدنۀ فرهنگی جامعه را به دنبال دارد.  ها روند که کنش آن شمار می به

هایی که  کنند. طرح بافت را طراحی می های کالسیک و شهری ها و نقشه عامالن این میدان، طرح

عنوان اثر هنری،  نمودی از گنجینۀ تصویری و آینۀ هویت هنری جامعه است. ارزش یک قالی به

نند کیفیت بافت، به عناصر تجسمی و زیباشناختی نظیر طراحی شناختی ما های فن عالوه بر مؤلفه

های زیباشناختی و  ها( وابسته است. آفرینندۀ ارزش کردن رنگنشین بندی )هم نقشه و رنگ

شمار  ترین میدان قالی به دیداری، طراح است؛ بنابراین در باطن، طراح و میدان طراحان، مهم

شوند که  کنشگران طراح، خود در هیبت تولیدکننده ظاهر می طور استثنا، رود. گاهی و البته به می

نوعی نزاع خواهند  در این صورت در میدان بازار و بافندگان نیز در حال ارتباط و تعامل و به

بود. بر این مبنا، طراحان، کنشگران میانه و متوسط میدان قالی خواهند بود. اگرچه طراحان در 

این رقابت به نسبت کنشگران بازار -و تعامل یا نزاع هستند  یک میدان با یکدیگر در حال کنش
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شان در میدان  های اجتماعی و فرهنگی ها و داشته موقعیت هرکدام براساس سرمایه -کمتر است

شود، نشان  های که طراحی می شود. در تصویر، میدان طراحان، نگرش و نوع نقشه مشخص می

های مختلف در طراحی نقشه  ، کنشگران با نگرشداده شده است. بر این مبنا در این میدان

کنند. این نگرش به عواملی  )طراحی نفیس و بازاری( در عرضۀ مهارت و هنر خود فعالیت می

مختلفی مانند نگاه فردی، نگرش خانوادگی و تبار، طبقه، موقعیت و منزلت اجتماعی، سطح رفاه 

نشگران میدان طراحی، سطح و نگرش ، ک3گردد. در تصویر  و اقتصاد طراح و خانواده برمی

 ها، نوع تولیداتشان نشان داده شده است. آن

 
هایوابستهبهآن.میدانطراحانومؤلفه9تصویر

منبع:نگارنده

 . میدان بافندگان3

دگان قرار عامالن عرصۀ بافندگی، نوع دیگری از کنشگران میدان قالی هستند که در میدان بافن

گیرند و از رقابت با یکدیگر در کسب سرمایه یا اعمال قدرت مبرا هستند؛ چرا که از عوامل و  می

شیوه و »های مؤثر در کسب سرمایه و قدرت برخوردار نیستند. این بازیگران از منظر  سازوبرگ

ایی و عشایری، ، در سه طبقۀ بافندگان قالی شهری، روست«ها ها و نقش طرح»و آفرینش « فنون بافت

درآمد جامعه و  (. بافندگان از منظر اقتصادی قشر ضعیف و کم11شوند )تصویر  بندی می طبقه

ها در قیاس  گیرند. شاید بتوان گفت آن میدان قالی هستند و در طبقۀ فرودست و محروم قرار می

ساز )استادکار( و هنر  نقشه
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که در قبال بافت با دیگر هنرمندان همچون نقاشان یا بازیگران سینما، از معدود کنشگرانی هستند 

الزحمه و دستمزدی شایسته و در تراز خلق یک اثر هنری  )تولید( یک اثر هنری )قالی(، حق

شناسی، بافندگان کارگران و ابزارهایی  کنند. درواقع نه از نگاه هنر بلکه از منظر جامعه دریافت نمی

گی و اجتماعی طبقات آمیز و ناعادالنه اقتصادی، فرهن هستند که در منازعات و مناسبات سلطه

بهره یا  ها نیز کم شوند؛ زیرا از سایر سرمایه کار گرفته می فرادست و کسب سود و منفعت بیشتر به

ها و تجربه در افراد(، نمادین و  های انسانی )تجسم مهارت عنوان سرمایه اند؛ اگرچه خود به بهره بی

شمار  ا سپهر فرهنگی جهانی بهاجتماعی و در سطحی فراتر، قدرت نمادین جامعه در مواجه ب

شده توسط فرد در  های کسب ها و تجربه های احرازشده، مهارت توانمندی»روند. سرمایۀ انسانی  می

خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه »( و بیانگر این است که 121: 1911)صنوبر، « طول زندگی

تر  و یا اقناع و ارضای فراوان صورت منبع درآمدهای بیشتر تواند به است؛ زیرا این خصوصیات می

(. 91-23: 1931)عمادزاده، « دهد ای جزئی از انسان را تشکیل می در آینده درآید. چنین سرمایه

بافندگان )=طراحان( عشایری و نمودی از سرمایۀ انسانی، دارای برخی خصوصیات کیفی انسانی 

ها  دهد. آن بافندۀ معمولی نشان می ها را فراتر از یک کنشگر و در جریان فرایند بافت است که آن

بافی و  بافی، حفظی ذهنی»فردی نظیر  های خاص و منحصربه در مقولۀ فنون بافندگی به پدیده

 شوند. تسلط دارند که با آن از بافندگان شهری و روستایی متمایز می« بافی بداهه

 
هایتولیدیهایبافتهسانیوویژگی.میدانبافندگانوانواعکنشگرانآنباخصوصیاتکیفیان31تصویر

منبع:نگارنده
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عنوان یک اثر هنری، صرفاً شأن و منزلت اثر توسط مخاطب  متأسفانه در روند خلق قالی به

های انسانی جامعه که در شرایط  ترین سرمایه عنوان یکی از مهم شود، اما خالق آن به دیده می

رایط مختلف )مانند دالیل اقتصادی و فرهنگی( دالیل و ش  روز از تعدادشان به کنونی روزبه

بافت با آن همه  رو شاید چراغ قالی دست رود که در دهۀ پیش شود و بیم آن می کاسته می

کنندگان قالی  مصرف»شود.  درخشش، قامت و منزلت جهانی، به یکباره خاموش شود دیده نمی

دن آن کشیده شده است، سخن ش برانگیز از قالی و زحمتی که برای بافته با نگاهی تحسین

گذرد و یا اگر چیزی  دانند از دار قالی تا گالری چه می گویند و این در حالی است که یا نمی می

کننده است؛ مثالً زحمتی را که برای یک  بسا گمراه هایشان بسیار مخدوش و چه دانند، دانسته می

بودن کار  رحمانه ون اینکه به بیپندارند، بد ای بر ارزش آن می قالی کشیده شده است، نشانه

(. در این شرایط است که جایگاه کنشگران بافنده 91: 1931)زال، « بافی فکر کرده باشند قالی

ها در میدان قالی، به معنای واقعی و از منظر  ترین انواع سرمایه عنوان یکی از مهم به

یدان بازار که رقابت و نزاع، تأمل خواهد شد. در این میدان برعکس م شناختی درک و قابل جامعه

گونه رقابتی برای کسب سرمایه و منفعت وجود ندارد؛ زیرا ماهیت  نماید، هیچ بسیار برجسته می

فعالیت بافندگی، کارگری و کارکردن برای صاحبان سرمایه یعنی بازاریان )تولیدکنندگان و 

های قالی است که  میان میدانتوان گفت تنها میدان در  رو می صادرکنندگان عمده( است و از این

های مختلف و حتی  مندی از سرمایه نوعی دارای تراز یکسان در بهره عامالن و کنشگران آن به

نمادین هستند. در میدان بافندگان، برتری و تسلط عامالن بر یکدیگر وجود ندارد، بلکه خود 

یان( قرار دارند و برای صورت نمادین زیر سلطۀ صاحبان قدرت و سرمایه )بازار تلویحاً و به

واقع بافندگان، خود و تولیداتشان نوعی سرمایۀ نمادین در سطح جامعه و  کنند. به ایشان کار می

 روند. شمار می قدرت نمادین برای کشور به

 بندی مباحث جمع

ترین پدیدۀ  عنوان یک هنر ملی و بومی و قومی و مهم بافت ایران به در این مقاله قالی دست

ای برخوردار است، در قالب و چارچوب نظریۀ کنش و میدان  و هنری که از سابقۀ دیرینهفرهنگی 

های جانبی و وابسته به آن  پیر بوردیو، بررسی و تحلیل شد. این میدان خود متشکل از دیگر میدان

های  ها و قدرت متفاوت و به شیوه با کنشگران و بازیگران خاص خود است که با میزان سرمایه
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در حال بازی و رقابت با یکدیگر با هدف کسب سهم بیشتر از منافع و منابع موجود در  مختلف

تر به بینش بوردیو و  های قالی، میدان بازار، قالب و چارچوبی نزدیک میدان هستند. در میان میدان

هایی  نظریۀ کنش او دارد؛ چرا که در این میدان، کنشگران از طبقۀ مرفه و برخوردار از انواع سرمایه

ها و بازیگران مانند طراحان و بافندگان را با قدرت  هستند که با قدرت نمادین خود، سایر میدان

کشی و برآوردن خواست خود  شده و درونی به استثمار و بهره های نهادینه نمادین و خصلت

حمیل کننده، سعی در ت ها از این طریق، ضمن درنظرگرفتن عالقه و سلیقۀ مصرف اند. آن درآورده

های قالی به طراح و بافنده هستند. در حقیقت بازیگران میدان  ها و نقشه ذائقۀ خود در قالب طرح

طراحی و بافندگی، از طبقۀ متوسط و فرودست هستند که همواره در جهت خواست و تمایالت 

ت نه در اند. ناگفته نماند که رقابت برای کسب منفع طبقۀ فرادست یعنی بازاریان، به فعالیت مشغول

ها وجود ندارد؛ زیرا منافع و منابع و  گونه که مورد نظر بوردیو است، در این میدان قالب رقابت، آن

 توجهی در طراحی یا بافندگی وجود ندارد. سرمایۀ قابل

 گیری نتیجه

دلیل ماهیت و  بافت ایرانی دارای مختصات فرهنگی و اقتصادی خاص خود است و به قالی دست

های  ها و ظرفیت شناختی، از قابلیت شناختی و مردم های برجسته در حوزۀ جامعه یدارابودن ویژگ

های  های بوردیو در همۀ زمینه ای در بعد پژوهش و تحلیل در چارچوب مفاهیم و دیدگاه بالقوه

شناسی هنر و بر  وابسته به آن برخوردار است. در مقالۀ حاضر، این پدیدۀ بومی در حوزۀ جامعه

عمل و میدان در سه میدان بازار، طراحان و بافندگان بررسی شد. نتایج این بررسی پایۀ نظریه 

بافت در  های مرتبط با قالی دست ها و عرصه دهد میدان بازار قالی نسبت به سایر میدان نشان می

ها و منابع مختلف و نیز قدرت نمادین  زمرۀ طبقۀ بورژوازی و مرفه جامعه است که از سرمایه

های درونی خویش برخوردارند. البته طبقۀ بازار و بازاریان برخالف  ل سلیقه و خصلتبرای اعما

ای با خشونت و قدرت نمادین و تالش برای بسط و توسعۀ منافع  طبقۀ مرفه بوردیو، صرفاً طبقه

و سرمایۀ خویش نیستند، بلکه برمبنای فرهنگ و بینش فردی و اجتماعی و نیز اعتقادات و 

های دستگیری و کمک به  ملی و نگاه جوانمردی، همواره یکی از کانون باورهای دینی و

رفته است. در مقابل، دو میدان طراحان و بافندگان وجود دارند که از طبقۀ  شمار می نیازمندان به

روند که در تالش برای کسب سود و منفعت هستند، اما این  شمار می میانی و فرودست جامعه به
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و اعمال خشونت نیست؛ زیرا نه ماهیت حرفه و جایگاه بازیگران این دو  تالش به معنای رقابت

میدان و نه کسب سود و منفعت حاصل از آن از جنس کسب سرمایه و منفعتی است که حاصل 

 از رقابت و تالش کنشگران بازار است.
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 نوشت پی

شناس بزرگ فرانسوی که دینامیک قدرت  شناس و مردم (، جامعهPierre Bourdieu( )1391-2112یر بوردیو ) . پی1

 رود. شمار می ها از جمله مطالعات مهم او به های انتقال قدرت در درون جامعه و بین نسل و انواع شیوه
2
. Pratique 

3
. Habitus 

4
. Capital 

5
. Champ 

6
. Field theory 

ای شطرنجی با الگۀوی   بافی و بدون نقشه )برعکس طراح شهری که نقشه ورت ذهنیص های عشایری به بافته . دست3

البداهه یا  شوند. در این فرایند، بافندۀ عشایری طرحی را فی دهد( بافته می محاسباتی دقیق ریاضی و هندسی ارائه می

 طراح نقشۀ قالی خویش است. کند. درواقع بافنده، خود شده که در ذهن دارد، بر بوم بافته پیاده می از پیش تعیین

 دان و اقتصاددان آلمانی. شناس، تاریخ ( فیلسوف، جامعه1119-1111. کارل هاینریش مارکس )1

 (. گزارش سخنرانی: بوردیو علیه وارثان، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.1919. شریعتی، سارا )3


