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چکیده:
بسیارييمطالعهموضوعکهاستبشرينهادهايترینقدیمیازدین،

آنمفاهیموتعاریفتکثّربهدینمفهومسیالیتاست.بودهاندیشمنداناز
توجهکانوندرراآندین،نهادبودناجتماعیاست.شدهمنجر
جعلباکهاستشناسانیجامعهجملهازبوردیوودادهقرارشناسانجامعه
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شدهبنديدستهومنسجمصورتبهدینشناختیجامعهتحلیلخصوص
در.اندحاکمدینمیدانبربازارقواعدومناسباتبوردیو،نظرازگردد.ارائه
وکنندهمصرفکننده،عرضهتولیدکننده،چونهایینقششاهدمیدان،این
يسرمایهتصاحبسربردینمیداندرگرانکنشهستیم.رستگاريکاالي
موقعیتسرمایه،اینتصاحبمیزاناساسبروپردازندمیمنازعهبهدینی
سببدینیکااليانحصارمیزانبخشند.میارتقاءدینمیداندرراخود
گردد.میدینمیداندرعوامومتخصصانازمرکبپایگانینظامآمدنپدید

نمادینخشونتبوردیو،دینی،يسرمایهدینی،يوارهعادتدین،میدانکلیدي:هیممفا
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مسألهیانبودمهمق
لمراحيهمهدروجوامعتمامدرکهاستبشريتاریخمفاهیمترینمهمازدین

بهبشر،زندگیتاریخیيتجربهاست.نمودهایفاثريؤمومهمنقشبشريزندگیتاریخی
نشدنیجداجزییدینکهاستدادهنشانخوبیبهانسانحیاتمدرنراندودرخصوص

بشر،تاریخطولتمامیدروجهاننقاطتمامیدررو،اینازاست.بودهبشرنسلوجوداز
ادیان،پیروانودینبههجمهکهمعاصر،جهاندرحتیاست.بودهدینازسخنهمواره

همچنانآنمورددرمطالعهوشناسیدیننیزاستگشتهفراوانتوحیديادیانویژهبه
,Ahmadi(استکردهحفظراخودمحوریت 2009(.
ايگزینهتنهادینگذرد،میانسانیيجامعهوبشرعمرازکهمتماديسالیانطی

گوناگونومتنوعماهیتازنظرصرفاست.گرفتهبردرراهاانسانتمامتقریباًکهاست
آندرموجودنیروهايوطبیعتجهانباکهارتباطیدرمردميهمهان،جهدردین

متمادي،هايسالاجتماع،يعرصهدردیناند.کردهانتخابرادینازاياندیشه،داشته
جهاندراجتماعیزندگیدركاساسیساختارهايازمذهبوداشتهگیرچشمحضوري

,Dillon(رودمیشماربهمعاصر 2003(.
پژوهان،دینتاشدهموجباجتماعیمناسباتوساختارهاباآنارتباطودیناهمیت

ودینازروشنتعریفیيارائهشکبیدهند.قرارخویشمطالعاتمرکزدررادین
نسبتتاشدهسببدین،مفهومسیالیترود.میشماربهمطالعاتاینيمایهبنداري،دین

گردد.ارائهمتنوعیهايدیدگاهومباحثآن،پذیريتعریفامتناعیاامکانبه
بهداد.ارائهدینازپیشینیتعریفینبایدواستناپذیرتعریفدینکه:دارداعتقادوبر

اگر...نیستممکنآغازدرچیست؟دینکهاینگفتنودینازتعریفيارائه«اواعتقاد
ذاتزد.دستکاراینبهتوانمیمطالعهگیرينتیجهدرفقطباشد،پذیرامکانتعریفاصالً
رفتارازخاصینوعتأثیراتوشرایطيمطالعهمايوظیفهنیست،ماتوجهموردحتیدین

).Mohadesi, 2011:166(»استاجتماعی
کهصورتبدینگرفتقرارانتقادمورددینتعریفازخودداريخاطربهآغازدروبر

لحاظدینبررسیومطالعهدربایدکهراآنچهتوانمیچگونهکردتعریفرادیننتواناگر
ازچراوچونبیوکاملتعریفیيارائهبرايمرزيوحدبایدحالهربهشناخت.کرد
استمفیدبسیارمابرايبررسییکآغازدرآنداشتنوباشدداشتهوجوددین

)Clemen & Aldrige, 2011:198(.
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Thompsonوکندمیردکنندمیپیروياوروشازکهراکسانیووبرنظر«نیز
دینیرفتاريمطالعهبتواندکهآنازپیشاوزیرانیست،کنندهمتقاعدوبرسخنگوید:می
» سازد، داشته باشدر دینی را میرفتاچهآنتشخیصبرايمعیاريبایستمیکندآغازرا
)Mohadesi, 2011:166.(

Smartمحورعنوانابتدا چیزي را بهکهاستاینعملیراهبهترین«دارداعتقاد
صفاتوخصوصیاتونمادهااینتعیینبهسپسوکنیممشخصدینگوهروهسته
هايویژگیمورديکشفبهآنيپایهبروبپردازیمدینمرکزييهستهاینبهمربوط
.)Ibid: 167(»بپردازیمدینیعناصر

Durkhimگوید:می»1دینیحیاتابتداییاشکال«مشهورشکتابآغازدر
کار،اینبدونزیراچیست؟دیناینازمرادبگوییموکنیمشروعتعریفبااستضروري«
هیچبهکهبدهیماعمالیوهاایدهازنظامیبهراناماینکهشویممواجهخطراینباما

ازبسیاريجنبه،یکخاطربهکهاستایندیگررخطنیستند؛واجدرادینیچیزيوجه
يارائه...کنیمدركراشانحقیقیماهیتکهاینبدونکنیم،رهارادینیهايواقعیت
اماشود.مشخصتواندمیمايمطالعهفوراًکنیمخیالماکهنیستمعنابدانتعریف
آسانیبهوخارجیئمعالازمعینیشمارکهاستایناستممکنوضروريکهچیزي

مواجههاآنباکهجاهرسازد،میقادرراماکهعالئمیکنیم.مشخصراتشخیصقابل
بارادینیهايپدیدهکهشودمیآنازمانعاینودهیمتشخیصرادینیيپدیدهشویم
.)Ibid(»کنیمخلطهاپدیدهسایر

دالیل عدم پذیرش 2محققدینوحقدینبهدینتعریفضمن،)1392(شاطري
گونهاینراآنازجامعیتعریفشمردنممتنعحدوديتاومحققدینازیکسانیتعریف 
کهايگونهبهتعریفدریکسانروشازپژوهاندینگیريبهرهعدم-1کند:میمعرفی
ها ري پیش فرضثیرگذاأت-2اند؛کردهاخذرادینیبرونبرخیودینیدرونروشبعضی

عوامل- 4؛ادیانازايپارهثباتیحریف و تغییر در ادیان محقق و بیت- 3در تعاریف؛ 

1 the elementary forms of the religious life
ها بر پیامبران نازل شده و که از سوي خداوند متعال براي هدایت انساندین حق همان دین آسمانی است٢

ع اعتقادات و مناسبی است که مجمو،محققدینتحریف به زیادت و نقصان نشده باشد وپس از نزول گرفتار 
داشته باشد یا الهیکه منشأ از ایناعم برندآورند و در زندگی دنیایی از آن بهره میروي میبه آنها نانسا

:Shateri, 2013(و سالمت کامل به سر ببردصیانتتحریف شده باشد یا در ،مردمی 49(.
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تعدددرکه...ونگريکلجايبهنگريجزوولغويتعاریفازگیريبهرههمچوندیگري
.)Shateri, 2013; 49(»مؤثرندتعاریف

جزیی،نديبدستهیکدراست.گستردهبسیارداريدینودینتعاریفيدامنه
حقیقیهايتعریفحقیقی.یاواستتبلیغییادینهايتعریف«کهنموداظهارتوانمی
دینیدرونوکارکردگراگرا،تحویلگرا،نمادگرا،عملگرا،عاطفهگرا،عقليدستههفتبه

شناختی،روانفلسفی،منظرازاستممکندینهايتعریفدیگر،سويازشوند.میتقسیم
کهاستهاییتعریفتبلیغی،هايتعریفازمنظورباشد.پدیدارشناختییاشناختیامعهج
دارايعبارتیبههاتعریفایندراند.نبودهدینتعریفصدددرجديوحقیقیصورتبه

کاربهحقیقیمعنیغیردردینیاخوریممیبردینزیانیاسودبهاحساسیمضمومن
.)Mosavi Faraz, 2016(استرفته

گوناگونآراينقدودینبابدرمقنعیومفصلبحثازپس) 1381محدثی (
ازايمجموعهشاملدین«است:دادهدستبهرازیرتعریفدین،شناختیجامعهتعریف
محتواياند.قدسیامريتجربهبازتولیدبهمعطوفکهاستفرهنگیواجتماعیعناصر
نظمیوجود«استمشتركگوناگوندینیسنندرکهقدسیامريتجربهاساسیونهایی
ونهادهانمادین،نظامیکايتجربهچنیناینحول.»است»هستیدربنیانیوکلی
سازدمیرادینیفرهنگینظامیکمجموعاًکهگیردمیشکلهاییآیینورفتارهاها،نقش

طوربهیااستقدسیامريهتجربمحتوايبازتولیدخدمتدرفرهنگینظاماینکلو
اساس،اینبرواستسرایتقابلايتجربهچنیندرموجودقداستباشد.بایدآرمانی
طلبیتسريهمیناساسبرشود.میتقسیمدنیويوقدسیمتمایزبخشدوبههستی

يهغصبفرهنگیواجتماعیاموريکلیهبهکهاستآنخواهاندینگفتتوانمیکهاست
اینخواهانودهدقرارخودخدمتدررااجتماعوفرهنگکلوببخشددینیوقدسی
لحظههردروجاهمهدرفردتاکندتبدیلقدسیزمانـفضابهراهستیکلکهاست
:Mohadesi, 2002(کندتجربهراقدسیامربتواند 65(.

اتفاقبهقریباکثریتکهنموداذعانبایددینتعریفبودنمتکثرعلیرغم
هايجامعهيهمهخاصيپدیدهدین«که:دارندنظراتفاقنکتهاینبراندیشمندان

يتجربه.)Boudon & Bourricoud, 2006: 348(»استآیندهوحالگذشته،انسانی
استسهیمآنبهمعناییدادندرواستیافتهتجسماجتماعیکنشبافتدردینی

)Ibid.(حیاتدردینيگستردهحضورازناشیاجتماعی،وفرديابعادابدینتعامل
استمزبورحیاتجوانبيکلیهبرتأثیرگذاريدردینتوانمنديوطرفیکازانسان
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)Bashir, 2008: 1.(دینیکنش«و»دینیامر«ازشناسانجامعهکهاستاساساینبر«
؛اندپرداختهجامعهودینمتقابليرابطهوافراددینیورزيکنشيمطالعهبهوکردهیاد

ـ مستقلايحوزهعنوانبه»دینیاعتقاداتودینشناسیجامعه«کهاستاساساینبرو
موضوعرادینیهايکنشونهادهظهوريمنصهبهپاـشناسیجامعههايحوزهسایرنظیر

است.دادهقرارخویشيمطالعه
ازبرخیاست.گرفتهقرارتوجهموردضعفوشدتباشناسان،جامعهسويازدین

عنوانبهودادهقرارخودتوجهکانوندررادینrPeter L. Bergeنظیرشناسانجامعه
ازدیگرگروهینزددروورزیدهمبادرتآناجتماعیتحلیلبهدینشناسجامعه
بایدکهاستآنانهايهنوشتالباليدرمستترامامهمايمسألهدینشناسان،جامعه

یکیدین«گیرد.میقرارگروهایندرPierre Bourdieuوگرددبنديدستهواستخراج
کمبسیارپرورشوآموزشوفرهنگادبیات،هنر،بهنسبتويکهاستهاییحوزهاز

بهنگاهیبااست.ندادهاختصاصآنبهرااشاصلیآثارازکدامهیچواستپرداختهبدان
کهرامقاالتیاندكحجمتوانمیگیرد،برمیدررااثرصدازبیشکهبوردیوشناسیکتاب

Rahmani(»1نمودمشاهدهاستدادهاختصاصدینبه Firouzjah & Sohrabi, b,

وپروتستانیاخالق«نامبهاثرشکهوبربرخالفبوردیوکلی،طوربه).128 :2016
دینمورددرخاصیاثرسازد،میتمجیدقابلهمگانبرايرايو»داريسرمایهيروحیه
).Ibid: 112(ندارد

قراربوردیوتوجهموردمستقلموضوعیعنوانبهدینکهچندهروجود،اینبا
کنشواره،عادتمیدان،چونمفاهیمیبرمتکیکهبوردیوتحلیلیمدلامروزهامانگرفته

واستشدهتلقیکارآمداجتماعیهايپدیدهازيبسیارتحلیلدراستسرمایهو
کهاستضروريلذاباشد.نمیمستثنیقاعدهاینازنیزاودینشناختیجامعهيمطالعه

است.نوشتاراینغایتکهامريشود.ارائهمنسجمصورتبهدینبهبوردیويپراکندهنگاه
کهداردوجودهمیشهخطراینیو،بوردیریپآثارپیچیدگیبهتوجهبا«دیگرسوییاز

درکهدقتیهمانکرددقتبایداوآثارخواندندرکنیم.تفسیرنادرسترااوطرح

دین در عنوان کمتر از ده مقاله به کار رفته است از قبیل: تکوین و ساختار میدان دینی، تفسیري از 1
ي امر ي دین ماکس وبر، میدان دینی در میدان برزیدن سمبلیک که بخشی از آن تحت عنوان استحالهنظریه

شناسان باور و مقدس و جامعهدینی بازنویسی شده است، همانند بحثی در خصوص اقتصاد و کلیسا، خانواده
:Rahmani Firouzjah & Sohrabi, b, 2016(ترین این مقاالت هستند شناسان، مهمباورهاي جامعه

128(.
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حاضريمقالهاساساینبر).Lechte, 2013: 78(»شودمیدیدهبوردیوخودهاينوشته
است:زیراالتؤسبهدادنپاسخپیدر

چیست؟بوردیونظرازدینیيوارهعادتوسرمایهمیدان،مفهوم-1
يوارهعادتوسرمایهمیدان،يگانهسهبهتوجهبارادینمیدانمناسباتبوردیو-2

است؟نمودهتحلیلچگونهدینی

دینشناسیجامعهوبوردیو
درمیدانیعنوانبهرا»دین«ـ فرانسويشناسانسانوشناسجامعهـ بوردیویرپی

اندیشمندانیجملهازوياست.حاکمآنبربازارقواعدها،میدانسایرنظیرکهگرفتنظر
وبرودورکیممارکس،نظیر،بزرگیاندیشمندانآراءترکیبحاصلنظریاتشکهاست
است.

شناسیجامعهدورکیم،»دینیحیاتابتداییصور«کتابازگرفتنالهامبابوردیو
استشناختوارتباطبرايابزاريدین،اند.دمیشناختشناسیجامعهازبخشیرادین
ترینمهمنظر،اینازانجامد.میجهانهاينشانهومعانیبینهماهنگیوانسجامبهکه

است»1جمعیبازنمایی«برايمفاهیماجتماعیومنطقیانسجامدین،کارکرد
)Dianteil, حفظبرايیاسیسکارکرديواجدرادینمارکس،ازالهامبابوردیو).2003

).Ibid(داندمیاجتماعینظم
ازبعدیکراحوزهاینکهاستآنبوردیودینشناسیجامعهدر»وبر«سهم

میداننسبیاستقاللويایده،اینازپیرويبهگیرد.مینظردر»قدرتشناسیجامعه«
در2پایگانینظمیدررارستگاريکاالهايکهداندمیمذهبیمتخصصانوامداررادین

آندرکهاستمذهبینمایندگانهايموقعیتازنظامیشاملدینمیداندارند.اختیار
).Ibid(کنندمیتعقیبراهابستانبدهورقابتیروابطاهداف،

همچونکهنیستکافیدین،فهمبرايکه،شودمییادآوروبردارد:اعتقادبوردیو
مثلکه،اینحتینهوکنیم،بررسیرادیننمادیناشکالدورکیم،یاکاسیر،

را»هاگفتمان«یاوشناختیاسطورهمتونساختاردینی،پیامماهويساختارساختارگراها،
کهخاصیمنافعبهدینی،پیامتولیدکنندگانبه)موارداینجايبه(اوبگذاریم؛مطالعهبه
(مثالًگیرندمیکاربهخودازعاتمندرآنانکهراهبردهاییبهدهد،میجانهاآنبه

1 collective representation
2 principles of hierarchization
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(کهساختارگراتفکرالگويکهاستکافیبنابراینو؛داردعنایتدینی)يجامعهازاخراج
فضايبهبگوییم،بهتریا،نمادینهاينظامبهفقطنهرااست)بیگانهکامالًوبربراي

نظامبهاینبرعالوه،بلکهشود)نمیکاستهفروگفتمانبه(کهنمادینهايگیريموضع
اشغالکههاییموقعیتفضايبهبگوییم،بهتریا،کنندمیتولیدراهاآنکهعامالنی

درهمآنشود،بستهکاربهنیزنامم)میدینیيحوزهالمثلفیمنکه(چیزيکنندمی
فهمبرايراهیيارائهمنظوربهودهدمیقرارهمباتقابلدرراهاآنکهرقابتیضمن
هاآنپیدایشدروهاآنساختاردرها،آنکارکرددرواحد،آنِدرنمادین،هاينظام

)Bourdieu, 2011: 175.(
کهاستچیزيآنبرداشتنمیانازبهاشعالقهبوردیو،ينظریهمحركکلی،طوربه
ضدیتاو،تعبیربهیاوگراییذهنیتوگراییعینیتمیانکاذبضدیتراآنخودش
ازرهاییبرايبوردیو. )Ritzer, 1995:673(انگاردمیجامعهوفردمیانبیهوده
شرایطمیاندیالکتیکیيرابطهبرقراريضرورتبهمحضگراییذهنیوگراییعینی

& Nosrati(پردازدمیامکاناتازگرانکنشياستفادهوپذیريامکانساختاري

Zolfaghari, 2012(.شکافمیدان،ووارهعادتمفهومدوهراهمیتبرتأکیدباوي
دینشناسیجامعه).Ibid: 684(کندمیردراشناختیروشگراییکلوفردگراییمیان

است.مفاهیماینترکیبيعرصهنیزبوردیو

دینیوارهعادتوسرمایهمیدان،گانهسه
وسرمایهمیدان،مفهومسهمقدستثلیثبرمبتنیبوردیودینشناسیجامعه

هايموقعیتبرحسبهاگروهوافراد«اساساینبرهاست.آنبینيرابطهووارهعادت
مذهبیيسرمایهتملکازبرگرفتهودارنداجتماعیمیداندرکهمتفاوتیومتمایز

نظامدرها)واره(عادتآننمادهايووضعیتاینکردندرونیبانتیجهدروهاستآن
وترجیحاتنظام،اینطریقازکنند.میکسبرامشخصیجایگاهاجتماعیبنديطبقه
وافرادباتضاددرگاهیوتمایزدرکهشودمیایجادشخصفعلوذهندرهاییذائقه
(فرهنگی،فردهايسرمایهيمحدودهدرهاذائقهوترجیحاتایندارد.قراردیگرهايگروه

یا(نمایشیمتفاوتیمصرفالگويکهیابندمیبروزهاییکنشقالبدرنمادین)واقتصادي
یاباال(میزانمذهبیمتفاوتهايسرمایهبامختلفافرادبنابراینزنند.میرقمراواقعی)
ودارندمتضادتاحديومتمایزهايذائقهوترجیحاتمصرفينحوهدرداري)،دینپایین
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خودبهواقعییانمایشیشکلدین،نفوذیاکاهشبا،هانآمصرفنوعنهایتدر
Habibpour Getabi(»گیردمی & et al, 2014.(

يسرمایهي،گانهسهمفاهیمبهبوردیومنظرازدینشناسیجامعهبیشترفهمبراي
نماییم.میاشارهدینیيوارهعادتودینیمیداندینی،

دینیسرمایه
یادآنازنیز»1معنوييسرمایه«عنوانتحتگاهکهدینیيسرمایهبارابطهدر

شکلبه2دینیيسرمایهمفهومازستفادها«است.شدهانجاممختلفیهايبحثکنند،می
يدههبهمربوطآنکاربردفراوانیتسریعاماشد،آغاز1990يدههازپراکندهوايدوره

).Ibid(»است2000
هايبرداشتباانسانیعلوممختلفهايحوزهدرکهاستومیمفهمعنوي،يسرمایه

(در3معنويهوشمعادلرهبريومدیریتيحوزهدراست:شدهاستفادهآنازمتفاوت،
ارزیابیبراياقتصاديحوزهدر، )Zohar & Marshall, 2004(سازمانی)وفرديسطح
يحوزهدر)Access Institution, 2003(اقتصادنظروجههازمعنویتودینارزش
دروگرفتهقراراستفادهمورد)Vetter, 2003(بوردیوآثاردرشناسیجامعههايتئوري

استاجتماعیخدماتيگسترهدرمعنویتوایماننقشدركبرايتالشیالهیات،
)O'Sullivan and Bernadette, »معنوييهسرمای«دارند:اعتقادلیکویاناکون.)2012

است.برخوردارخاصیپیچیدگیازظاهريبداهتعلیرغمکهاستالممتنعسهلمفهومی
دانشگاهیمفهومارزهمشناسیزبانلحاظازکهاستجذابعبارتیمعنوييهسرمای

اعترافبهگیرد.میقرار»معنویت«يعامیانهمفهومواجتماعی)و(انسانی»سرمایه«
آمیزموفقیت»داريدین«و»معنویت«بینتمیزبرايتهگرفصورتهايتالشمنتقدان،

معادلرامعنوييسرمایهیاناکون.)Iannaccone & Klick, 2003(استنبوده
فردیکدینبهمربوطتجاربوهامهارتازمتشکلراآنوبردهکاربهمذهبیيسرمایه

هوادارانبامصاحبتویدوستوکلیسادکترینوشعائرباآشناییمذهبی،دانشمانند
ودینیشناختيبرگیرندهدرکهداندمیفردهرعقیدتیتجربیاتو)Ibid(مذهبی
منجرمنابعیتولیدبهکه)Verter, 2003(استعقیدنیهايآرمانباهمدلیاحساس

1 spiritual capital
2 religious capital
3 spiritual intelligence
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,Palmer & Wong(انددینیرفتاريدهندهتوضیحوارزشمندمردمنظرازکهگرددمی

تصوراتنیزومذهبیوسکوالرامربینتمیزگذارعنصرمعنوييسرمایهوي.)2013
برايمفهومیداند.میکارمحافظههايداريدینوشدهنهادینهدینازشدهایجادمنفی

مذهبیغیرهايفعالیتازايگستردهطیفوجدیدادیانسنتی،ادیانتمامبهتطبیق
)Iannaccone & Klick, 2003(.

Gary Beckerوخانگیتولیدبهمربوطهايبحثدررا»دینیيسرمایه«مفهوم
نمود،استداللLaurence Iannacconeا امداد.قراراستفادهموردانسانی،يسرمایه
ممارستاست،»انسانیيسرمایه«نامبهمهارتیحاصلکاالهاخانگیتولیدکهگونههمان

انسانیيسرمایهاواست.»دینیانسانیيسرمایه«اصلحنیزمذهبیرضایتومذهبی
آشناییدینی،معرفتخود،دینازفردخاصهايتجربهوهامهارتازايمجموعهرادینی

ودوستیوآشناییاساس،اینبرداند.میدینیهوادارانبامصاحبتوکلیساهايآموزهبا
اندقیمتذيآناننظرازکهمذهبیکاالهايتولیدبهراافرادخاص،دینیبهنسبتدتوم

).Finke, 2003(سازدمیرهنمون
Stark and Finkeدینیيسرمایهنمودند:اظهارودادهتوسعهرایاناکونتعریف

نظربهاست.آنبهوابستگیمیزانوخاصیدینیفرهنگبهتسلطيدرجهازمتشکل
نمایند.حفظراشاندینیيسرمایهکهکنندمیتالشخودمذهبیانتخابدرمردمآنان،

)بودنمودهمطرحیاناکونکه(مودتودوستیمسایلبرتمرکزجايبهفینکواستارك
,Albaugh(نمودندتأکید)آننشدنزایلبرايتالشو(مذهبیيسرمایهحفظبر

2010.(
وتسلطمیزانازتاسعبارتدینیيسرمایهمعمولومتداولتعریفFinkeنظراز

انسانی،يسرمایههايایدهازترکیبیدینیيسرمایهخاص.مذهبیبهفرددلبستگی
).Barker, 2008(استخانگیتولیدواجتماعیيسرمایه

نظردرمنبعیکهاینجايبهرادینیيسرمایهدارند:اعتقاد،)2013(ونگوپالمر
ودرجهراآنبایدشود،میکسبخاصمذهبیهايگروهدرمشارکتطریقازکهبگیریم
درعاطفیوابستگیاینگرفت.نظردرمعینیدینیفرهنگبهتعلقواشرافازمیزانی

شود.میدینیيسرمایهتکوینباعثوگشتهمبدلگذاريسرمایهنوعیبهزمانگذر
تربیتجايبهتردهگسيجامعهبامذهبیهايگروهعمومیتعاملترجیحدینیيسرمایه

هايگروهکهاستعملیيمساهمهنوعیدینیيسرمایهاست.کارآمدمذهبیفردیک
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جامعهتقدیمحمایتو(رهنمونی)توجیهواعتمادهايشبکهایجادطریقازمذهبی
.)Palmer & Wong, 2013(کنندمی

Alexخلق1قابلیتونفوذقدرت،از:استعبارتمعنوييسرمایهدارداعتقاد
استمعنوي2برزیدنومعرفتباورها،شاملنیزوسازمانیوفرديسطوحدرمعنویت

)Ibid.(
رادینیيسرمایهکند،میتأکید»3رستگاريهايکاالي«برکهبوردیونظیربرایدمک

وتولیدبهاقدامبازارروابطازشناختباکهداندمیمذهبیودینیهاییقابلیتشامل
فروشدرموفقیتوباشدداشتهبردرراتقاضابیشترینکهکنندمیکاالییيعرضه
تعامالتيشبکهنیزایشاناست.کنندگانتولیددینیشناختمیزانبودباالوامدار

لذاداند.میدینیگرانکنشگراییهموافزاییهمعاملرامذهبیهايگروهدراجتماعی
,McBride(استکردهقلمداداجتماعیيسرمایهازنوعیرایدینيسرمایهنحوي،به

2015(.
نهادها،مجموعهبه«داشتهاظهاراجتماعیدینیيسرمایهتعریفدر،)1395(عزتی
هايسمبلونمادها،تجربهدانش،هنجارها،اعتقادها،ها،ارزشمقررات،وقوانینکارکردها،
بهگوییم.میاجتماعیدینیيسرمایهجامعه،ینیدساختاريدهندهشکلوبرخاسته

يسرمایهجامعه،هردینیساختاريدهندهشکلعناصرمجموعهگفتتوانمیدیگرسخن
واعتقادي(اصولجامعهدرحاکمدینکیفیتاز:عبارتندعناصرایناستجامعهآندینی
اجتماعی،نهادهايدینیيکارکردهاجامعه،دینینهادهايها)،آندرستیودقتقوت،

وجامعهدینیهنجارهايوهاارزشاعتقادات،جامعه،درحاکمدینیمقرراتوقوانین
دینيشدهسفارشکردارهايبیشترانجامبهتشویقووادارراجامعهافرادکههااینمانند

مجموعهنایبیشتربرايخوبیينمایندهتوانمیکهمجموعهاینازبخشیککنند.می
ازبسیاريوجودينشانهوبرگیرندهدردینیيشیوهباشد.افرادمیاندینیپیوندباشد
Ezati(استهااین & et al, 2016.(

ساختارکنش،ومنشمیدان،کناردرکهاستبوردیومرکزيمفهوم»سرمایه«
آنتبارکهاستادياقتصمفاهیمجملهازمفهوماینزند.میرقمرااودینشناسیجامعه

قالبدرسرمایهمفهومجعلبابوردیوگردد.برمیمارکسآراءازبوردیوثیرپذیريأتبه

1 disposition
2 practice
3 good of salvation
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خودنظريدستگاهدرمفهوماینبرايتازههویتدینی،ونمادینفرهنگی،يسرمایه
نمود.ایجاد

درکهاستآنانثیرگذارترینأتازیکیبوردیوریپیبیستم،قرنشناسانجامعهبیندر
ازبوردیومقصود«است.نمودهارائهمبسوطیمباحثآنانواعوسرمایهمفهومخصوص

انواعآندرکهاستايگستردهمبادلهنظامدرآنازاستفادهسرمایه،مفهومبسط
هايمیدانبینودروندریاشدهمنتقلايپیچیدههايشبکهدرهاسرمایهگوناگون
بهاقتصادازراتجارييمبادلهمحدودينمونهکندمیتالشاوکنند.میگردشگوناگون

ازیکیتنهااقتصادکهدهدبسطفرهنگیهايارزشومبادلهشناسیمردمتروسیعفضاي
.)Grenfell, 2010: 170(»استآنانواع

مختلفهايمیداندرگرانکنشنزاعمحلکهاستکاالییبوردیو،نظرازسرمایه
ومعینمنابعسربرتکاپوهایاهامبارزهکهاستاجتماعیايعرصه1میداناو،نظرازست.ا

بازیگرانمیانمیدانیهردر)Jenkins, 2006: 135(پذیردمیصورتهاآنبهدسترسی
از:عبارتندکهشودمیبدلوردسرمایهنوعچهاراجتماعیهايگروهیا

دارددستدراجتماعیبازیگرهرکهپولیوثروتاقتصادي:يسرمایه-1
)Fakouhi, 2011: 300(.

دارداختیاردرفردهرکهگروهیوفرديروابطازايشبکهاجتماعی:يسرمایه-2
)Ibid(متقابلروابطشده،نهادینهروابطازايشبکهيبالقوهوبالفعلمنابعشاملو

.)Bourdieu, 1985: 56(استدیگرانشناختنرسمیتبهوآشنایی
,Ritzer(شناختیزیباییفرهنگیدركوشناختشاملفرهنگی:يسرمایه-3

که)Fakouhi, 2011: 300(استفرهنگیکاالهايازاستفادهقابلیتو)167 :2005
وادبیاتاصیل،هنرهاينظیراست.اجتماعیمنزلتتوجهخوردرارتقايعامل

.)Ritzer, 2005: 167(زبانیهايتوانایی
واحترامحیثیت،پرستیژ،نمادین،ابزارهايمجموعه:2نمادینيسرمایه-4
:Fakouhi, 2011(دارداختیاردرفردکهکالبد)و(کالمرفتارهادرفرديهايقابلیت

.)Jenkins, 2006: 136(انجامدمیاواجتماعیافتخاربهو؛ )300
بهدهدمیامکانمابهشدهپردازشبوردیوتهمبهکهسرمایهوجهیچندمفهوم

اجتماعی،فضايدرها،بستگیوروابطنظامساختار،ازتريمناسببازنماییازوجهی

1 field
2 symbolic capital
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وجوديقاعدهدیگرسوییاز.)Chauvire & Fontaine, 2006: 100(بیابیم.دست
اساسبرگريدیهايسرمایهبازیابیامکانآن،مختصيسرمایهومتفاوتهايمیدان
»علمیيسرمایه«بهتوانمیعلممیداندرمثالًاست.ساختهفراهمرابوردیوينظریه

کدامهرداد.قراربررسیموردرا»مذهبیيسرمایه«مذهب،ودینمیداندریاپرداخت
(مثالًگردندنمادینوبرسند»نمادینيسرمایه«ساحتبهاگرهاسرمایهمختلفانواعاز

پیدامشروعیتايگونهبه...)ونمادیناجتماعیيسرمایهیانمادیناقتصادييسرمایه
راآنکهاستکسیموضعمشروعیتبازشناسیحاصلنمادینيسرمایه«زیراکنند.می
پسگردد.میمحرزمالکیتهمیندلیلبهدیگرانبهکسآنتسلطپسدارد.اختیاردر

يسرمایهمعناییدواینيریشهکند.میپیدابستگیدیگرانهنگابهنمادینيسرمایه
واقعیتیکدرتوانمی»مغلوبشرطبهغالبتسلطقدرت«ازباشدعبارتکهرانمادین
کسیچرايوچونبیبازشناسیراخودقدرتمسلّطشخصیکرد:پیداشناختیانسان

.)Ibid: 101-102(باشدپذیرفتهمشروعاًراويتسلطکهگیردمی
کهاستجامعهمسلطهايمیدانازیکیدینمیدانشده،ارائهتوضیحاتبهتوجهبا
بهايسرمایهچنینکند.میجلوهنمادینصورتبهوبخشمشروعیتغالباًآنيسرمایه
يسرمایه«یا»1دینیيسرمایه«گرفته،قرارآندرکهبافتاريوزمینهازپیروي
شود.میهنامید»2مذهبی

است.دادهقرارمطالعهموردبعددوازرادینمیدانوسرمایهبینمناسبتبوردیو
میداندرکهايسرمایهنوعدوم،ودهدمیقرارافراداختیاردردینکهايسرمایهنخست

یاد»معنويسرمایه«یا»دینیسرمایه«عنوانبهآنازکهاستتبادلونزاعمحلدین
د.کنمی

نخست،يوهلهدردهد:میقرارافراداختیاردرسرمایهنوعسهدینبوردیو،نظراز
دررافرهنگیيسرمایهنوعیکهاستمعنایینظاموبینیجهانیکبرمشتملدین

بهکهاستشعائردارايونمادينظامیکدارايدینکهآندومگذارد.میافراداختیار
پیروانازاجتماعییاگروهدارايدینسوم،وبخشدمینمادینيسرمایهخودپیروان
اجتماعیيسرمایهکهاستروحانیان)(ازمنسجمنسبتاًسازمانیونهادچنینهمو(امت)

.)Mahdavi Kani, 2008: 221(آوردمیپدیدجامعههردر

1 religious capital
اند.ي معنوي، معادل هم در نظر گرفته شدهي مذهبی و سرمایهي دینی، سرمایهدر این مقاله، سرمایه2
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سرمایههوممفکهنمودتأکیدنکتهاینبر»1اعمالاقتصاد«مفهومطرحبابوردیو
نیزسرمایهتصاحببرايافرادکنشو؛نیستماديواقتصاديارزشمعادلهمواره
صرفاًمنافعازآنکهبی«نیزمذهبیکنشباشد.نمیماديهايانگیزهبرمبتنیهمواره

,Chauvire & Fontaine(»کندمیپیروياقتصاديمنطقیازکندپیروياقتصادي

2006: 47(
بعدبردینیمناسباتدرسرمایهاقتصاديبعدبرکیدأتجايبهوبر،نظیربوردیو

رادینیاعمال»2نذراقتصاد«مفهومجعلبا«وينمایدمیتأکیدآن»بخشیمشروعیت«
مثالًوقتی«هااسقفگویدمیاوداند.میآناقتصادييصبغهانکاربااقتصاديبعدداراي
»خندندمیشود،میبردهکاربه»تقاضاوعرضهبازار«عبیرتکلیساییاعمالتوصیفبراي

)Bourdieu, 2011: 274( .وقتساعتینیمگل،بامحرابکردنآذینکهگویدمی
اما،دارد.توجهیقابلارزششود،سنجیدهاگرخدمتکارزنیککارقیمتباکهگیردمی
بهدینیخدماتدرخودکارشبیهتازوشودمیملحقمذهبیبازيبهاوحال،هماندر
:Ibid(»کندمیابازنیامردخدمتکاریککار 272(.

دارد:حقیقتدوکهاستاینمذهبیعملحقیقت«کهاستباوراینبربوردیو
دوگانگی،اینابهام،این...کندمیانکارراآنکهمذهبی،حقیقتواقتصاديحقیقت
متعالیامرنوعیبهخودکردندینیيمبادلهآن،درکهاستنذراقتصادعمومیخصلت

کهبانکیولیکندمیعملبانکیکمثلعیناًمعبد.)Ibid:275(»دهدمیچهرهتغییر
يخزانهکهاستآنبهمشروطعملکرداینبلکهشود،نمیاندیشیدهودیدهبانکعنوانبه

اینودهندمیانجامکهآنچهبهدینینعامالاعتقاد...نشودفهمبانکیکعنوانبهمعبد
وکارکردشرطخودپذیرند،نمیراصرفاقتصاديتعریفیکخودکارکردوکنشبراي

قابلاجتماعییااقتصاديصرفاًتعبیریکبهمقدسوظایف...استدینیعملموفقیت
:Ibid(نیستندفروکاهش 276(.

رفتارکند:میعملخانوادگیروابطالگويساسابرتولیدروابطدینی،هايبنگاهدر
ومراکزپرانتز.داخلروابطاقتصاديبعدگذاشتنیعنیبرادر،مثلدیگرانباکردن

روابطنمادي،صورتبههموعملیصورتبههمکه،ندکارایندرماًئدامذهبینهادهاي

1 economie des pratiques
2 economy of offering
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بهکنند؛1تعبیرحسنراگذرد)میخانوادهدرچهآن(مثلاستثماريروابطحتیاجتماعی،
خویشاونديروابطنوعیبهرایگان،خدمتمنطقتوسطرا،مذکورروابطکهصورتاین

پایه،دونمذهبیعواملکارمندان،فعالیتدهند:میچهرهتغییردینیيمبادلهیاروحانی
باهمراهوآزادانهوقف«ازاستعبارتمحراب،آرایشگرانیاکلیساکنندگاننظافتمثالً

:Ibid(»وقتوپولرضایت 279(.

بوردیوآراءدردینیسرمایهخاستگاه
اولنظردارد.وجودنظردوبوردیو،آراءدر»دینیيسرمایه«خاستگاهخصوصدر
آنتقسیماتو»فرهنگیيسرمایه«مفهومازبرخاستهمفهوماینکهاستآنبرمبتنی
»نمادینيسرمایه«و»اجتماعیيسرمایه«نوعیاردینیيسرمایهدوم،نظرواست

است:نمودهقلمداد

فرهنگیسرمایهمثابهبهدینیسرمایهالف)
يسرمایه«تئوريازبرخاسته»دینیيسرمایه«مفهومظهوربنیادواساس

يسرمایه«مفهومازبارنخستینبرايبوردیواست.»اجتماعیيسرمایه«و»فرهنگی
هاییهزینهصرفوگذاريسرمایهمعنايدررامفهوماینويکرد.استفاده»فرهنگی
عنوانبهرادین،)1990(بوردیو.)Albaugh, 2010(افرادندفرهنگبیانگرکهدانست
ازالینفکیوارزشمندمنبعدارايکهگرفتنظردرفرهنگیيسرمایهاشکالازشکلی

باوي.)Caputo, 2009(استمبادلهوتولیدیتظرفواجدکهاستاجتماعیارتباطات
،2شده)نهادینهویافتهعینیتیافته،(تجسمفرهنگیيسرمایهيگانهسهبنديطبقهازالهام

کند:میتعریفزیرشکلسهدررامعنوييسرمایه

mis(و کژشناسی)ephemization(کلیسا از مفاهیمی مانند حسن تعبیربوردیو براي تبیین دین در قالب١

recognition(هاي اقتصادي کلیسا به صورت بیان غیر کند. حسن تعبیر یعنی اظهار فعالیتاستفاده می
باشد که شناسی نوعی تجاهل میو کژارتی در قالب یک زبان انکارآمیزعبشده و بهمستقیم با تعبیر تلطیف

شده توسط مقامات کلیسا دارند کار گرفتهراد عادي نسبت به اقتصاد کلیسا و حسن تعبیرهاي بهاف
)Rahmani Firouzjah & Sohrabi, b, 2016: 128(.عنوان عنوان شغل که بهمثالً خدمت در کلیسا نه به

دهند.توفیق الهی و وظیفه تلقی کرده و عنوان شغل به آن نمی
ي فرهنگی شامل سه شکل زیر است:، سرمایهاز نظر بوردیو٢

اي ذهنی است که آگاهانه دوخته: شامل ان)Embodied Cultural Capitalي فرهنگی متجسد (الف) سرمایه
ي اقتصادي قابل انتقال به دیگري نیست. این سرمایه به صورت تدریجی در آیند و مانند سرمایهدست میبه
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مانندذهنیوضعیتوهاموقعیتازمیزانیشاملیافته:تجسممعنوييسرمایهالف)
وشودمیانباشتهدینمیداندرکهاستفرديهايویژگیوهاذائقهها،تواناییها،فتمعر

است.شدناجتماعیيناآگاهانهفرایندیاصریحآموزشينتیجه
نذرکاالهايمانندماديونمادینکاالهايشاملیافته:عینیتمعنوييسرمایهب)

عدالتبهاعتقادوهاایدئولوژيها،خداشناسیشعائري،ردايتفسیري،متونشده،
خداست.

يکاالهاتوسطیافتهعینیتوافرادکنشتوسطتجسدیافتهفرهنگیيسرمایه
.شودمیگیرياندازهمصرفی
کلیساها،دردینمتخصصانتوسطقدرتتمرینشاملشده:نهادینهمعنوييسرمایهج)

برايتقاضاهاکنند،پیدامشروعیتینیدکاالهايتااستدینیهايسازمانوسمینارها
& Rahmani Firouzjah(»یابندمشروعیتعرضههايزمینهوهدایتدینیکاالهاي

Sohrabi, a, 2013: 124-125(.

هاي اندیشیدن) است که متأثر از هاي افراد (شخصی و شیوهوارهادتطول زمان کسب شده و مشتمل بر ع
هاي تجربی و حافظه، مهارت). این سرمایه شاملBourdieu & Claude, 1990: 47تأثیرات فرهنگی است (

هاي این سرمایه، شوند. از مشخصههاي بدنی و فردي محسوب میشده، از سرمایهرفتاري و معلومات کسب
اي است که به شخص و خلق و خوي یافتگی آن اشاره کرد. این سرمایه، داراییپیوستگی و درونتوان به می

همین به. فرهنگی استيعبارت دیگر، تنها، صاحب این خصایص، دارنده این سرمایهوي بدل شده است. به
گري انتقال داد. در دیشده را از طریق بخشش، وراثت و خرید و فروش بهدرونیيتوان این سرمایهجهت نمی
کل خاصی با یکتایی بیولوژیکی شفرهنگی فانی و میراست، زیرا بهيکه این نوع از سرمایهنهایت این

).65: 1386امیري، (صالحیشخص، گره خورده است
هاي فرهنگی، آثار مجموعه میراث:)Objective Cultural Capitalیافته (ي فرهنگی عینیتب) سرمایه
یافته فرهنگی عینیتينامند. سرمایهعینی فرهنگی میيها را سرمایههکارهاي هنري و جز اینادبی و شا

يیافته با سرمایهفرهنگی عینیتيسرمایهيتوان از طریق رابطههاست که تنها میداراي یک رشته از ویژگی
نقاشی، آالت موسیقی و ...) بهین سرمایه (مانند کتاب، تابلوهاي . ارا معین کردفرهنگی بدنی و فردي آن

) لحاظ مادي از طریق صاحبانش قابل انتقال است (البته تنها از لحاظ مالکیت حقوقی قابلیت انتقال دارد
)Ibid: 65 پذیر است که خریدار از ارزش علمی و هنري آثار توسط فروشنده انتقال آن زمانی امکان). البته

).Bourdieu & Claude, 1990: 47(مطلع گردد
اي؛ نهادي و ضابطهيسرمایه): Institutionalized Cultural Capitalي فرهنگی نهادینه شده (سرمایهج)

اي هستند. مدرك تحصیلی نهادي و ضابطهيهاي سرمایهاي و کارا از نمونهمدارك تحصیلی، مدارك حرفه
,Salehi Amiri(دهداي ارائه میاش ارزش قراردادي تضمین شدهسند تخصص فرهنگی است که به دارنده

2006: 65.(
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گذاريسرمایهتعریفبرايرا»فرهنگیيسرمایه«اصطالح،)1948(بوردیویرپی
اینکهدارندتمایلغالباًمردماست.آنمعرففردهرفرهنگکهبردکاربههنگفتی
به»مذهبیيسرمایه«درکنند.مقاومتآن،تغییراتمقابلدروکردهحفظراسرمایه
هستیم.وضعیتاینشاهدنیز»فرهنگیيسرمایه«ازايجلوهعنوان

ادیان)،سایرانتخاب(نظیرمذهبیترجیحاتبامواجههدرمردمدارد:اعتقادفینک
نمایند.حفظراخودمذهبیيسرمایهوباقیماندهخودمذهببرکهدهندمیترجیح

صیانتمیزاناندازههمانبهیابدافزایشمردمدینیيسرمایهقدرهردیگر،عبارتیبه
رامذهبودینکارشناسانه،مردمکهمیزانهمانبهیافت.خواهدافزایشنیزآنازمردم

ودینموجودیتکهروابطیوهافعالیتازکنند،میبرقرارطفیعاارتباطآنباوآموزندمی
یابد،افزایشمردممذهبیيسرمایهکهقدرآنهرورزند.میاجتنابکند،تهدیدرامذهب
خواهدکمترخودمذهبودینازآنانگردانیرويوجدیدمذهبودینبهمردمتمایل

جدیديمذهبودینسمتبهمذهبیيسرمایهافزایشهدفبامردممعموالًشد.
.)Finke, 2003(شوندمیمتمایل

نمادینيسرمایهمثابهبهدینیسرمایهب)
هاگروهواشخاصبیناعتمادازايشبکهبراجتماعیيسرمایهتعریفدربوردیو

نظردرنمادینيسرمایهنوعیرااجتماعیيسرمایهوياساسهمینبر؛کندمیتأکید
نمادینيسرمایهنوعیلذادارد،اشاره»1تقدیسقدرت«برنیزدینکهجاآنازگیرد.می
نشانراخودنهاديسطحدرهموفرديسطحدرهمسرمایهاین.آیدمیحساببه

.)Grusendorf, 2013(دهدمی
رهگذرازوقتیگیردمیخودبهسرمایهنوعهرکهاستشکلینمادینيسرمایه

کهاستتضادهاییوهابنديتقسیمشدنذهنیمحصولکهشودمیدركفاهمهقوالتم
قبیلازتضادهاییوهاتقسیم(مثالًاستشدهواردسرمایهنوعآنتوزیعساختاردر

هنرمثال،عنوانبهالخ)وفرهنگفرهیخته/بیغنی/فقیر،بزرگ/کوچک،قوي/ضعیف،
،سرمایهیکعنوانبههاانسانعمومبرايواستیدارندگیکنویسیداستانیاشاعري

يسرمایهیکبهخاصشرایطدرفرهنگیيسرمایهاینامااست،تأییدودركمورد
ساختارهايازمتأثرکه،باشدمخاطبانیازبحثکهشرایطیدرشود.میتبدیلنمادین

1 power of consecration
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...ومحکم/سستیاب/تقلیدينامثالًخاصايمقولهومنظرازراداستانوشعراجتماعی،
.)Bourduie, 2011: 154-155(کنندمیدرك

سکوالرحرمت)(بیمقدسغیرومقدسبینتمایزأمنشکهکندمیاستداللبوردیو
بستگیمذهبیيسرمایهتصاحبمیزانبهنمادینصورتبهمقدس)(غیرعامیافرادو

عوامازراخوددنیويمصالحروحانیونکهتاسپذیرامکانزمانینمادینتمایزایندارد.
خبربیروحانیونتوسطرستگاريکاالهايانحصارازنیزمردمعواموساختهپنهانمردم
.)McKinnon, 2011(باشند

هايفرایندوزندمیدستدینیتولیددردینیيسرمایهمفهومجعلبهبوردیو
را(عامه/مقلدان)کنندگانمصرفودینی)لمايع(متخصصان/تولیدکنندگانبینتعاملی
وتولیدبرايالزمخاصمحتوايينگاهدارندهدینیعلماياینجا،درسازد.میمطرح

ازيرنگاهداقدرتدارايبنابراین،واندمقدسامرازشدهدهیسازماننشانگانبازتولید
بهعینیصورتبهکهدارندقرارمقلدانیاعامهمتخصصاناینبرابردرقدسی،معرفت
ترتیباینبه.)Jamshidiha & Toloui, 2009(اندمذهبیيسرمایهانباشتدنبال

دهدمیدستبهمستحکمیساختاريمدلکهدادتشخیصمراتبیسلسلهنظامیشودمی
يسرمایهتولیدمیدانمشابهبوردیوبرايکهاستنزدیکفرهنگیتولیدطبیعتبهکه

.)Ibid(شودمیفتعریاقتصادي
وکاالهاکنندگانمصرف1موضعدرمعمولیمردمدینمیداندرواقعساختارایندر
ازنظامیاینجادراصل،درشوند.میتولیددینیعلمايتوسطکهدارندقراردینیخدمات
نظامایندرعاديمردمبنابرایناست.حاکمعامهومتخصصانروابطبرخریدوفروش
ناشیاینجاازدینیعلمايصالحیتاند.دینیمنشیادینیظرفیتکمترینبارانیخریدا

ازکهانددینیيسرمایهبابرخورددر»عملیمهارت«دارايعاديمردمکهشودمی
علمصالحیتکهحالیدرشود؛میناشیایشان3دوکساییگرایشو2ملیأپیشاتشرایط
بهشود.میتفویضدینیعلمايبهنهاديمراتبقطریازسیستماتیکصورتبه4محور

1 position
2 prereflexive

که ضروري ؛ آنچهي بدیهی با جهان اجتماعیاز نظر بوردیو به معنی باورهاي رایج و رابطه)Doxaدوکسا (٣
.)Grenfell, 2010: 190(شود است مسلّم فرض 

4 Knowledgeable mastery
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صورتبههموکرداريصورتبههموکندمیکارقوتبادینینظامکهاستترتیباین
.)Ibid(شودمیاجتماعیحیاتيعرصهوارداجتماعیروابطتعبیرحسنبراينمادین

دینمیدان
،1970هايسالدرردیوبوپیرتوسطوبرماکسمذهبیشناسیجامعهبازنگري

نمایدبازبینیبود،برساختهفکريجهانمورددرکهرا»میدان«مفهوماوکهگردیدسبب
,Champagne(بخشدعمومیتو بازيازاياستعارهبوردیونظرازمیدان. )44 :2014

کهاستکنندگانیشرکتيمنازعهيعرصهمیدان،است.منازعهوقدرتجوالنگاهواست
یکدیگربامذهبی)وعلمیفرهنگی،اقتدار(کسبسرمایهمختلفانواعتصاحببراي

هاسرمایهانواعآن،درکهاسترقابتیبازارنوعی«.)McKinnon, 2011(کنندمیرقابت
هايجایگاهشود...میگذاشتهمایهورودمیکاربهنمادین)واجتماعیفرهنگی،(اقتصادي،

تعییندارندعواملاینکهايسرمایهنسبیاهمیتومقداررامیدانوندرگوناگونعوامل
اصالحيمثابهبههاسرمایهوزنیتوزیعدرتغییرگونههر.)Ritzer, 1995: 682(»کندمی

.)McKinnon, 2011(باشدمیمیدانساختار
ظهوربابلکهنیستطوالنیايسابقهبهمسبوقايپدیدهدیندارد،اعتقادبوردیو

1اندرستگاريکاالهايتوزیعدارعهدهکهايحرفههیئتوسرمایهمتمایزاشکالوهامیدان

دربادینیمتخصصانکهیابدمیافزایشزمانیدینمیداننسبیاستقاللشود.میظاهر
ورزندمیمبادرتهاتودهازمالکیتسلبومحرومیتبهدینیدانشگرفتنانحصار

)Ibid(.هامیداناست.شاننسبیاستقاللهامیدانعقالنیتمهمشرطپیشبوریونظرهب
ومنطقآنبربناو؛یابندگسترشخودشاندرونیيتوسعهمنطقبابتوانندباید

,Crossley & Roberts(نمایندعملکندمیخلقمزبور)(منطقکهايتازهمعیارهاي

2015: 171-172(.
واجدبلکهدیگر،ادیانبانهامااسترقابتيعرصهها،میدانرساینظیردینمیدان

ازمذهبیمتخصصانبهنسبتعاديگرانکنشمیدان،ایندراست.درونیرقابتنوعی
ودینیدانشوشناختهماناکهقدرتمنابعاززیرانیستندبرخوردارچندانیقدرت

تعالیمآموزشبامذهبیمتخصصانرند.نداايبهرهچنداناسترستگاريکاالهايانحصار

1 good salvation
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گیرندمیخوداختیاردررادینمیدانانحصارنحويبهعاديافرادبهاخالقی
)Grusendorf, 2013( .

داردقرارمراتبسلسلهاینمخالفانو1آیینیراستپایگانینظامبینرقابت،میدانایندر
)Rey, 2004(پویاییسببکهاست2دینیرتقدکسببرايدینیمتخصصانرقابت

داردتالشکاتولیکمذهبهائیتی،کشوردرمثالً.)Verter, 2003(گرددمیدینمیدان
بر3ودوومذهبپیروانوهاکشیشبرابردرلذادهدنشانمذهبنظیرترینبیراخودتا

ولیککاتومذهبمردمامااند.شدهچالشدچارآنکنندگانمصرفدینیيسرمایهسر
,Rahmani Firouzjah & Sohrabi(دانندمیتنهیکازهاییشاخهراودوو a, 2013:

80(.
آنبهکهاعتقاداتیطریقازکهکلماتطریقازفقطنهنمادینقدرتبوردیو،نظراز
ایناتصالبادینینظامدرمشروعیتاینوکندمیعملبخشندمیمشروعیتکلمات
میدانيقاعدهکهاستمشخصترتیب،اینبهشود.میحاصلنیدیعلمايبهکلمات

یابیمشروعیتمراتبسلسلهدرگرفتنقرارطریقازدینیيسرمایهباالترینکسبدین
.)Jamshidiha & Toloui, 2009(است

سطحبهنبایدرامیدانیکعامالنمیانروابطکهبوداندیشهاینبربوردیو
کههاییبستانـبدهداد.تقلیلهابستانـبدهوهامالقاتدررثؤممتقابلهايکنش

به»میدان«ترتیباینبهسازند.میبرقرارخودمیانخاصیجهاندراجتماعیعامالن
عنوانبهشود.میتعریفیابند،عینیتبایدمیامادارندوجودعینیطوربهکهمواضعی

اعمالورفتارهاکهساحر،وپیامبرکشیش،است:موضعسهشاملدینیمیدانمثال
يکلیهدرنباشند.هاآنبامستقیمتعاملدراگرحتیکنند،میفرماندهیراعامالن
).Champagne, 2014: 44(استچنینهامیدان

کاالهايتولیدکنندگانوبر،(کاریزماتیک)پیامبرانو(بوروکراتیک)کشیشانوي،نگاهدر
Rahmani(پردازندمیرقابتیکدیگرباکنندگانمصرفسربرکههستندنمادینی

Firouzjah & Sohrabi, a, 2013: 83(.

1 orthodox hierarchy
2 religious power
3 vodou
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ازهمتاییبیشکلدینی،میداندرمقتدرموقعیتیکبهیابیدستقابلیت
دارند،مذهبازنخبگانکهفرديبهمنحصرمنافعبهنیازهمانیادینیيسرمایه

.)Ibid(نامدمی1مشروعیتروانیأمینتراآنوبروباشدمی
برايمبارزهداوها،میدانيکلیهکهاستایندینیمیدانتحلیليپشتوانه
پیامبرکشیش،مثال،عنوانبهوترتیببدینطلبد.میرامیدانکنترلیعنیانحصارطلبی

ساحرباابلتقدرپیامبروکشیشگیرند.قراررقابتوهمدستیعینیروابطدرساحرو
عملموردبهموردکهساحربرخالفدارند،مندنظامگفتمانیهاآنزیراشوند.میمطرح

مبنااینبروستاندمیآنازراخودمشروعیتکهاستبوروکراسیعضوکشیشکند.می
است.شانشخصیوريفرهاساسبراقتدارشان،کهگیردمیقرارساحروپیامبرباتقابلدر
است»قدسیمایملکمشروعتصرفودخلبرانحصار«برايوبريگفتهبهمبارزاتنای

رامیداناینساختاردینی،میدانخاصيسرمایهانباشتبوردیو،منظرازکهحالیدر
).Champagne, 2014: 44(کندمیتعیین

میداندرجملهازکند.میتکرارنیزهاجهانسایربرايرادینیمیدانالگويبوردیو،
اختیاردرراخاصیيسرمایهکهبرترهايموقعیتازبرخوردارافراددهدمینشاناوهنر،

کهآنانمقابل،درکنند.میپیشهراکیشیسختوکاريمحافظهراهبردهايدارند،
»بودنسلطهتحت«شرایطباراخودیابرخوردارند،میدانایندرترينازلویژهيسرمایه

انقالبیانتقادیاوکژآیینیخالفکاري،راهبرديکالفدرراخویشتنیاودهندمیوفق
توانندمیهاآنمثال،عنوانبهزنند.همبررامشروعيسرمایهتعریفتاکنند،میگرفتار
ها،فرهنگستانهمانندگذارتبعیضنهادهايوکنندردراعامالنانواعمراتبسلسله
آندرکهاستايبازيهنر،جهانکشند.چالشبهرانقدهایاوهاموزها،هآییگردهم
بگویدآنکهویژهبهوبداندهنرمندراخودکهاستمحقکسیچهکهایندانستنيمسئله

،»نگارروزنامه«،»روشنفکر«بارا»هنرمند«کهاستکافیگردد.میمطرحاست،هنرمند
بلکههنردنیايخاصتنهانهمسئلهاینالبتهکنیم.جایگزینهغیرو»استاد«یا»پزشک«

.)Ibid: 45(استعجینهامیدانسرشتدر
خشونت«ایجاددردینمکانیسمتبیینبوردیو،دینشناسیجامعهاهدافازدیگریکی

آنبر»نمادینخشونت«يواژهازاستفادهبابوردیوواقعدراست.جامعهدر»2نمادین
مشروعشرایطیعنوانبهراخودشرایطچگونهسلطهتحتهايگروهکهداردیدتأک

1 legitimierende macht
2 symbolic violence
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ومندسلطهگروهدوهررضایتازحاکیکهمشروعاستقدرتینمادین،قدرتپذیرند.می
هاينظاموضعیعنی«نمادینخشونت)Panahi & Omidi, 2012(استسلطهتحت

آنکامحاستباعثترتیببدینوبخشیدهتمشروعیرانابرابريساختارهايکهمعنایی
:Stonesm 2013(»شوندمی ازدرصد80کهجاییهائیتیدرمثالعنوانبه«).329

»کندمیعملنمادینخشونتیکعنوانبهدینیحکمچونزبانیهستند،سوادبیرعایا
)Rahmani Firouzjah & Sohrabi, a, 2013: 95(.

بهشدیداً«کهداندمینمادینیکاالهايوتمحصواليندهکنعرضهرادینبوردیو،
رستگاريکاالهايگرفتنانحصاردرباکلیسا؛)Ibid: 97(»اندشدهبیانسلطهابزارعنوان

انحصارطلبیعلَم.)Ibid: 98("1نداردوجودرستگاريکلیسا[از]بیرون"کهایناعالمو
و(کشیشانرستگاريکاالهايکنندگانهعرضقطبدوبهراجامعهوبرداشتهرا

سازد.میمبدلها)(تودهگانکنندهمصرفومذهبی)متخصصان
طریقازاساساًنمادین،خشونتمذهبی،هايمیدانوهاحوزهدر«اونظراز

ایندولت.ونخبگانیعنیشود.میاظهارهاآنایدئولوژیکیطرفدارانومذهبیمتخصصان
حامیانبهکلیسانمادینواخالقیهژمونیطریقازشدهارائهمشروعدرتقتوسطاحزاب
»کنندمیاستفادهسوءفرهنگیوسیاسیاقتصادي،هايزمینهدرداريسرمایهنخبه

)Ibid: 97(.
مراتبسلسلهبازتولیدوتقویتبخشی،مشروعیتکلیسانقشترینمهمبوردیو،نظراز

نوعیاستقرارنیازمندمهمامراینبهنیلبرايکلیسااست.جامعهدر(پایگان)اجتماعی
حتیباشد.براندازسلطههموآفرینسلطههمتواندمیدیناست.دینیبوروکراسینظام
. )Grusendorf, 2013(نمایداقدامخوددرونیعناصرعلیهبرتواندمی

تربیت،وتعلیممیداناقتصادي،میدانبابلکهدولتباتنهانهايفزایندهطوربهدین
خاصيسرمایهدارايشدهیادهايمیدانازکدامهراست.متفاوتغیرهوفرهنگیمیدان

).McKinnon, 2011(باشدمیمتفاوتدینیيسرمایهباکهاندخویش

دینمیداندرنزاع
واستیندمیداندردینیيسرمایهاشکالسربرنزاعوکشمکشبربوردیوکیدأت

ولیاقتاساسمشروعیتروانیتأمینراآنوبرکهباشدمیدینیيسرمایههماناین

1 extra ecclesia nulla salus (outside the church there is no salvation)
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بهومنتقلدیگرمیدانبهسرمایهکههمینخواند.مالیقدرتمشروعتیاوارزشمندي
رامربوطههايسازمانونخبهيطبقهدینیيسرمایهیابد،میتغییرسرمایهدیگراشکال

اجتماعیجهانبرونمایدعملبهترسیاسیواقتصاديهايمیداندرتاازدسمیقادر
,Rahmani Firouzjah & Sohrabi(شوندمسلط a, 2013: 83(.

کند.میتأکید1رستگاريکاالهايبردینیيسرمایهمختلفاشکالمیاندربوردیو
کهدینیماعاجتیکدرمشخصرسمیعضویتنوعهروکلیساخاصهايآیینیعنی
مهمینقشرستگاريکاالهايکهاستباوراینبربوردیواست.رستگاريونجاتيالزمه

پیدرادیانکهگوید)میسوارتزکهگونه(هماندارنددینازنادرستيانگارهاینفهمدر
ندامقدسامرتحققوپلیدهابامبارزهرستگاري،ونجاتصدددربلکهنیستندماديمنافع

)Rey, 2004.(
پدیدارمختلفهايقطبوسطوحمیاندردینیيسرمایهسربررقابتکلی،طوربه

همهازوعوامومتخصصینگوناگون،دینیمتخصصینمخالف،طبقاتمیانشود:می
دنبالبههاقطبازیکهررقابت،ایندردینی.بیوکفراهلوکلیسااهلمیاندرترمهم

ازهموآوردمیوجودبهرارقابتيزمینههمتقابلیروابطاینهستند.یخاصمنافع
شودمیحفظايدورهصورتبهکندمیایجابخودکهبسیاريساختارهايطریق

)Rahmani Firouzjah & Sohrabi, a, 2013: 86(.
ازکدامهرکهنموداذعانسرمایه،ترکیبوتبدیليایدهکردنمطرحبابوردیو

يسرمایهبهتوانمیرادینیيسرمایهمثالًباشندمیدیگريبهتبدیلقابلهاسرمایه
قابلیتهاسرمایهسایرنظیردینیيسرمایهنمود.تبدیلسرمایهازدیگرينوعیااقتصادي

یکعنوانبهتوانمیرادینیيسرمایهاین،برعالوهدارد.رادیگرهايسرمایهبهتبدیل
Kazem Abo(نمودمنتقلآیندههاينسلبهثمیرا Doh, 2014.(

مذهبیوارهعادت
حیاتطولدرفردکهکندمیتعریفهاقابلیتازايمجموعهرا2وارهعادتبوردیو

بهکند،میخویشبرايثانویهطبیعتیبهبدلحقیقتدروکردهدرونیراهاآنخود
ترکیبواره][عادتکند.میعملهاآناساسبرباشدگاهآلزوماًآنکهبدونفردکهايگونه

براياجتماعیذهنی)(جهانسوبژکتیویتهوعینی)(جهانابژکتیویتهازايپیچیده

1 goods of salvation
2 habitus
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Calhoun(کندمیمتفاوتدیگريازراشخصیهرکههستنیزافرادشخصیتساختن

et al, 2007.(
هاوارهعادتآنمولّدکهاجتماعیيهاموقعیتومواضعمانندبههمهاوارهعادت

اینبرعالوههستند.هم»گذارتفاوت«این،برعالوهها،اینامااند؛»یافتهتفاوت«هستند،
هاوارهعادت).Bourdieu, 2011: 37(هستندهمتمایزعواملاند؛تمایزیافتهومتمایزکه

...واستمعمولیچهآنوستاممتازچهآنمیاناست،بدچهآنواستخوبچهآنمیان
یکسانمتفاوتطبقاتوافرادنزدموارداینکهاستایناصلیينکتهگذارند،میتفاوت
یاکسینظردراستممکنواحد،دارایییکیاواحد،رفتاریکمثالعنوانبهنیست.
سومیبرايوپوچدیگريبرايباشد،ممتازاو،يوارهعادتقالبدریعنیاي،طبقه

.)Ibid: 37(باشدمعمولی
وتمایالتباورها،ها،کنشمولدهموشدهساختهبودنوضعیتباهمواره،عادت
کند.نمیعملتنهاییبهوارهعادتالبتهاست.خودبرحاکمساختارباتطابقدراحساسات

بتوانیمکهمنیستیايشدهریزيبرنامهپیشازماشینیهاآدمماکهاستمعتقدبوردیو
اوکههستندچیزيمحصولماهايکنشبلکهنماییم،بینیپیشراخودرفتاريپیامدهاي

نامد.میمیدانووارهعادتبین»2ناخودآگاهيرابطه«یا»1پهلودووگنگيرابطه«راآن
کند:میخالصهچنینزیريمعادلهازاستفادهبارارابطهاینبوردیو

کنش=میدان+(سرمایه)]×)واره[(عادت

تمایالتبینيرابطهينتیجهکنشداد:توضیحعباراتاینباتوانمیرارابطهاین
درآنبروزامکانکهايگونهبهاست(سرمایه)میداندراوجایگاهوواره)(عادتشخص

فرديرهواعادتينتیجهصرفاًهاکنشترتیببدین...گرددمیفراهمخاصشرایطی
میدان...هستنداوفعلیوضعیتباشخصيوارهعادتبینيرابطهينتیجهبلکهنبوده،

زمانهمکهحالیدرسازد،میراوارهعادتکنیم،میزندگیآندرماکهايعرصهعنوانبه
:Grenfell, 2010(استمیدانوخودزندگیازاجتماعیعامالندركاساسوارهعادت

106-107.(

1 an obscure and double relation
2 an unconscious relationship
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وسرمایهمیدان،يگانهسهترکیبحاصلبوردیومنظرازمذهبیکنشپس
نقشاماانداهمیتدارايبوردیومنظرازعاملسهاینکهچندهراست.وارهعادت
وارهعادتبوردیونظرازاست.عواملسایرازترپررنگدینمیداندردینیهايوارهعادت

راکردوکارهاتلقیودركوکردوکارهاکهاستدهندهساختساختاريفقطنه
:Bourdieu, 2012(هستنیزیافتهساختساختاريبلکهکند،میسازماندهی 239( .

ویافتهساختهمزمانهمکهاستنمادینینظامبوردیونظرازمذهباستمعتقددیلون
کهنمودطاستنباتوانمیاساساینبر).Dillon, 2001(استدهندهساختهم

گیرد.میقراردینمعادلبوردیونظرازدینیوارهعادت
ارزشوگرفتهشکلدینیيسرمایهازکهچهآنهرمعرفدینی،منشيوارهعادت

اموريچهبادینیمیداندرافرادکهاستآنبیانگرمنشکلی،طوربهدارد.راپیروي
دارند.سروکار

تعیینراآنقلمروودارندحاکمیتآنبرکهاستقواعديبهقائممیدانمفهوم
بایدتبعبهپردازندمیفعالیتبهقلمروایندرکهگرانیکنشيهمههمچنین؛کنندمی
شدندرونیوگرانکنشپذیريجامعهدرتبعیتاینمکانیسمنمایند.رعایتراقواعداین

یکذیلدرکهگرانیکنشيههمجهت،اینازاست.نهفتههاآنهايمنشدرقواعد
هویتهمانندمشترك،منشنوعیازکمدستکنند،میفعالیتخاصاجتماعیمیدان

).Jamshidiha & Parastesh, 2007(برخوردارندطبقه،یکاعضاءمشترك
درحاضرگرانکنشتوسطمشتركدینیمنشنوعیحضورشاهدنیزدینمیداندر

تصاحبسمتبهگرانکنشدادنسوقمنش،ایندستورالعملترینمهمدانیم.میاین
آنحجمومذهبیيسرمایهتملکهايشیوهدیگر،سوییازاست.دینیهايسرمایه
است.افرادترجیحاتوذوقيکنندهتعیین

گیرينتیجه
کناردرکهاستبوردیودینشناسیجامعهمرکزيمفاهیمازیکیدینیيسرمایه

اززنند.میرقمرااودینشناسیجامعهنظريدستگاهکنش،ومنشمیدان،مفهومسه
باکه)Verter, 2003(استفرهنگیيسرمایهازشکلیدینی،يسرمایهبوردیو:نظر

لیاقتدینی،صحیحفهمومعرفت(همان)شخصیتقوايوپرهیزگارينظیر:هاییویژگی
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وداوطلبانهکمکبخشش،(همان)،:2معنويیت][قابل1استعداددینی،ترجیحاتمذهبی،
مذهبی،تمایالتدینی،التقاطدینی،مباحثات.)Bonnewitz, 2012: 101(فداکاري

سوگندمذهبی،اجتماعاتدرعضویتدینی،هايآیین.)Verter, 2003(اجتماعیتحرك
Rahmani Firouzjah(بخشنجاتپرهیزگاريیاافکارتنویررستگاري،تأمینواخالقی

& Sohrabi, b, 2016: 131(شودمیشناختهدینیهايفعالیتدرمشارکتو؛
)Verter, 2003(.

بهفروکاستقابلکهشدهقلمدادمقدسیتکلیفعنوانبهدینیمذهبیمشارکتاین
عنوانبههیچگاهکهاستفعالیتی. )Bonnewitz, 2012: 101(نیست.اقتصاديرویکرد

معنوييسرمایهالهی،خدمتومقدسيفریضهایندر(همان).شوندینمتلقیشغل
درکهاست)Matthew and Christopher, 2009(3رستگاريکاالينوعیعنوانبه

وشودمیتولیدمتخصصانتوسطکاالاینمیدان،ایندرگردد.میمبادلهدینمیدان
خدماتوکاالتولیدکنندگانقعیتموبهـصرفکنندگانمصرفعنوانبهـعاديمردم
کنندمیاعتمادشود،میتولیدپیامبرانیاکشیشانتوسطکهفرهنگیودینی

)Rahmani Firouzjah & Sohrabi, b, 2016: 123(پردازندمیآنگذاريارزشبهو
)Ibid; 135.(

استدینیقدرتنوعیيایجادکنندهمعنويکاالییعنوانبهمعنوييسرمایه
)Ibid; 135.(وآنبهمربوطمحصوالتبازتولیددینی،تولیدابزاربابرابردینیقدرت

.)Thomson et al, 2016: 149(استعاديافرادومتخصصانبینستدودادازناشی
ومصرفمعامله،انباشت،تولید،کهشودمیمنتشربستهسیستمیکبیندینیيسرمایه
دینیيسرمایه...افتدمیاتفاقدینمحدودمیدانیکبینهاتنکژشناسی)(باشناخت

خشونتابزاریکعنوانبهاستممکنقطعاًاجتماعی،روابطمیانجییکعنوانتحت
مصرفوتوزیعارزیابی،اماکند.خدمتاجتماعیهايتفاوتمشروعیتجهتدرنمادین

اجتماعیهايگروهبیندرهاایدهادلتبطریقازمجدداًوآگاهانهطوربهمعنويکاالهاي
,Rahmani Firouzjah & Sohrabi(شودمیستدوداد a, 2013: 119(.

را نوعی توانمندي نهفته و هدایت شده در افراد )،disposition(بوردیو، قابلیت، استعداد، رغبت یا تمایل١
واره ران عادتروند. لذا استعداد معنوي، پیشواره (منش) به شمار میران عادتداند که ماندگارند و پیشمی

معنوي یا دینی خواهد بود.
2 spiritual disposition
3 good of salvation
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ونیستاقتصاديمعنايواجدافرادنظرازدینیعملحقیقتدارد،اعتقادبوردیو
هايفعالیتپسدرچونگرفتنظردراقتصاديفعالیتارزهمرادینیفعالیتتواننمی

خانوادگیروابطمنطقاساسبرافرادبادینیهايبنگاهدردارد.وجودتقدسنوعیدینی،
خوانند.میخودخواهریابرادرراآنانیعنیشودمیتعامل

رامذهبیدانشورستگاريکاالهايکهاستهاییهیئتوامداردین،میدانظهور
کسبمنظوربههاوارهادتعاساسبردینمیداندرافراددینیکنشکنند.میعرضه

خورد.میرقمیابد،مینمودرستگاريکاالهايقالبدرکهدینیهايسرمایهحداکثر
هايوارهعادتطریقازمذهبیودینیهنجارهايباافرادسازگاريواحساساتها،اندیشه
سایربلکهنیستمذهبیهايوارهعادتيعرصهتنهادینمیدانگردد.میمحققمذهبی

یابند.میتجلیآندرزبانیواقتصاديهايوارهعادتنظیرهاوارهعادت
دینمیدانساختاراصالحيمثابهبهدینیيسرمایهتوزیعدرتغییرگونههر

استقاللعاملدینی،متخصصانتوسطمذهبیدانشورستگاريکاالهايانحصارباشد.می
شدنپایگانیبهکهانحصارهاستاینمیزانهاست.میدانسایربهنسبتدینمیداننسبی
انجامید.خواهدعوامودینیمتخصصانيطبقهدوبهدینمیدان

ازکنند.میبازيدینمیداندرپیشینمذهبیهايوارهعادتبا(عوام)گرانکنش
هاوارهعادتاینگردد.میجدیدهايوارهعادتآمدنپدیدسببدین،میداندیگر،سویی

ایناساسبرگذارند.میتأثیرمیدانمناسباتبرهمواندمیدانازمتأثرهم
دهد.میرخمیداندردینیيسرمایهمختلفانواعکسببراينزاعکههاستوارهعادت

امراینواستمکتسبهمذهبیهايسرمایهنوعومیزانبرایندنیزافرادسالیقوترجیحات
میزانوامداردینمیداندرموقعیتکسبکهایننهایتاًشود.مینآناتمایزیافتگیسبب

).1(شکل استدینیيسرمایهتصاحب
کاالهايمالکوکمتردینیدانشازدینمتخصصانبهنسبتدینیگرانکنش
نوعیبازتولیدودینمیدانشدنانحصاريسببامراینوباشندمیکمتريرستگاري
رستگاريکلیساازبیرونکهدارنداعتقادمذهبیمتخصصاند.گردمینمادینخشونت

اجتماعیمراتبسلسلهبهکلیسابخشیمشروعیتنمادین،خشونتدیگرنوعندارد.وجود
آید.میوجودبهدینیبوروکراسینظامنوعیاستقرارطریقازکهاستجامعهدر(پایگانی)
دارد.وجوددینیقدرتکسببرايرقابتنوعیشاهدنیزمذهبیمتخصصانبیندر

بینرقابتسویکازشوند.میظاهرساحروپیامبرکشیش،هیئتدرمذهبیمتخصصان
مندند.نظامگفتمانیدارايساحربرخالفدواینزیراداردوجودساحرباپیامبروکشیش
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ازراخودتمشروعیکشیشزیرادارد.وجودرقابتنیزپیامبروکشیشبیندیگرسوییاز
رقابتگیرد.میشخصیوريفرهازرامشروعیتاینپیامبرامادینیبوروکراسینظام

(شکل استقدسیمایملکدرمشروعتصرفودخلانحصارسربرساحروپیامبرکشیش،
ایندراست.مذهبیگرانکنشبینتمایزيعرصههنر،میدانمانندنیزدینمیدان).2

مذهبیمراتبسلسلهدرافرادمنزلتمذهبی،يسرمایهتصاحبمیزانرفراخوبهمیدان
بهدینیيسرمایههستیم.واالغیروواالهنرشاهدنیزهنرمیداندرشود.میمشخص

مقدس،غیرومقدسفردبینتمیزگذاريعاملتواندمینمادینيسرمایهيمثابه
کیشانهمبیندرتنهادینیيسرمایهتصاحبسربررقابتباشد.عامیودینیمتخصص

قراراستفادهموردخویشحقانیتاثباتبرايمختلفمذاهبوادیانبیندربلکهنیست
گیردمی

باعثدینیيسرمایهاست.دینیيسرمایهتصاحببرايمنازعهيعرصهدینمیدان
گردد.میدیگرینیدبهدینیازانتقاالتونقلکاهشودینیهايکنشبرافرادبقاي

يسرمایهمثالًدیگرايسرمایهبهتبدیلقابلهاسرمایهسایرنظیردینیيسرمایه
باشد.اقتصادي

مناسبات عوام در میدان دین:1شکل
Fig. 1: Relations of the Masses in the Field of Religion
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مناسبات متخصصان دینی در میدان دین: 2شکل
Fig. 2: Relations of Religious Specialists in the Religious Field
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Abstract:
Religion is one of the oldest institutions of human beings that have

the subject of study by various thinkers. The indeterminate nature of this
concept (religion) has led to the plurality of its definitions and
conceptualizations. The social aspect of the institution of religion has
brought it the fore of sociologists' attention and Bourdieu is one of the
sociologists who examined the evolution and development of religion
through invention of concepts such as field, habitus, and capital.
Bourdieu scatteredly has spoken about the sociology of religion in his
articles and books. Accordingly, in this paper, it is attempted to present
his ideas and notions on the sociological analysis of religion in a
coherent and categorized way via documentary method. According to
Bourdieu, market relations and rules dominate the field of religion. In
this field, we see the roles of producer, supplier, consumer and salvation
good. The actors in the field of religion struggle over obtaining religious
capital and promote their status in the field of religion based on the
amount of capital earned. The monopoly over the goods of salvation
leads to the formation of a hierarchy system in the field of religion.

Key Concepts: Field of Religion, Religious Habitus, Religious Capital,
Bourdieu, Symbolic Violence
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