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چکیده:
ي با توجه به این که بوردیو در آثار تجربی و نظري خویش ایده

طور غیر مستقیم مطرح نموده مدرنیته، تحول، توسعه و تکامل جوامع را به
ي اصلی تحقیق حاضر حول این موضوع متمرکز است که توسعه است، مسأله

نتایج مرور هایی دارد؟ بوردیو چگونه نمود یافته است؟ و چه ویژگیدر آثار
توسعه از دیدگاه بوردیو عبارت است از دهد مند آراي بوردیو نشان مینظام

تغییر جوامع سنتیِ یکپارچه و متحد به جوامعی متکثر و منفک به لحاظ 
نسبی، هایی از قبیل استقالل واره که با ویژگیمیدان، سرمایه و عادت

کارکرد، حجم سرمایه، منازعه و منطق و روابط ارگانیک همراه است (جوامع 
ي به هم پیوسته است که عبارت مدرن). در این راستا توسعه داراي دو مرحله

و » ي مدرني سنتی به جامعهي اول: گذار از جامعهمرحله«است از: 
ها و عوامل ویژگیبه لحاظ ». ي مدرني دوم: تمایزیافتگی در جامعهمرحله«

ي جوامع، بوردیو معتقد است که توسعه از یک سو، امري مؤثر بر توسعه
ارزشی و از سوي دیگر، واقعیتی چند بعدي است که در چارچوب تغییر 
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ألهمسیانبودمهمق
شناسی در پیشگام در جامعهيحوزهيشناسی در دههپیشگام در جامعهيحوزه

جاي دیگري شک در هرپایانی قرن بیستم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و بیيدهه
شناس فرهنگی کسی نیست جز شناسی فرهنگ بوده است و اثرگذارترین جامعهجامعه

Bourdieu.ياگر نمایندگان مطالعات فرهنگی در حوزهکه همتایی براي او متصور نیست
ي، در نظریهBartesشناسی، ، در نشانهDeeridaهاي مدرن، ، در زبانFoucaultفلسفه، 

آن در يباشند، نمایندهLacanو در تحلیل روانی Lefebvre، در شهر آیینی، Metzفیلم، 
شناسی پردازان جامعها سایر نظریهدر قیاس ببوردیوتمایزباشد. میبوردیو،شناسیجامعه

هایی مانند تالش براي تلفیق عاملیت و ساختار، اند به ویژگیکه همزمان با او مطرح شده
شناسی، حضور در نگاه انتقادي به جوامع بشري معاصر با حفظ جایگاه علمی علم جامعه

هاي به شیوهوي يهاي سیاسی در راستاي اعتراض به وضع موجود، کاربست نظریهجنبش
;Sieweke, 2014. 539(شودپذیري رویکرد نظري وي مربوط میمختلف و انعطاف

Grenfell, 2009, 17; Lash, 2004, 333-357.(
اي در الجزایر، مطالعاتش قبیلهيجامعهيمدیون آثار مختلفش دربارهبوردیوشهرت

که آن را انجیل محققان » 1زتمای«شناسی هنر و کتاب آموزش و پرورش، جامعهيدر حوزه
.)Fazeli, 2003: 33; Lash, 2004, 333(باشددانند، میعرصه مصرف و موسیقی می

هاي مختلفی از جمله هنر، ورزش، فرهنگ، در حوزهوياین امر موجب شده که آثار 
,Bennett & et al(کار گرفته شود وزش و حتی طبقه و جنسیت بهاقتصاد، آم

او يهاي مختلفی دربارهموجب شده است که دیدگاهبوردیودگی آثارگستر). 2013:143
شناسِ فرهنگ، طوري که وي با عناوین مختلفی مانند جامعهوجود داشته باشد. به

:Swartz, 2006(شناس معرفی شده استاس آموزش و پرورش و مردمنشجامعه 84;
Lizardo, 2011, 1(.در این راستاSteinmetz, 2011:46 ، بر این امر تأکید دارد که

اجتماعی را به مثابه يهر پدیدهاوشناس تاریخی است و معتقد است یک جامعهبوردیو
واره، میدان و سرمایه) (عادتويگیرد و مفاهیم کلیدي تاریخی در نظر میيیک پدیده

ر یک را بیشتبوردیونیز،Calhoun, 2013:36نیز ذاتاً مفاهیم تاریخی هستند. 
مفاهیم مفیدي براي انجام ويداند. البته نه به این دلیل که شناس تاریخی میجامعه
هاي تاریخی ابداع نموده است و نه بدین خاطر که تحقیقات تاریخی زیادي بر اساس تحلیل

1Distinction
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رویکرد نظري وي انجام شده است، بلکه بدین دلیل که وي معتقد است محور اصلی 
ردیو، تحوالت اجتماعی است و مشارکت وي در این تحوالت شناختی بورویکرد جامعه

بوردیونیز،,2005Bennettرویکرد نظري و تجربی وي را شکل داده است. در این راستا
بوردیو،Swartz, 2006داند. در مقابل اندیشمندانی مانند شناس تاریخی میرا یک جامعه
باورند که تأکید اصلی بوردیو در آثارش، شناسند و بر اینشناس سیاسی میرا یک جامعه

و آثارش با سیاست گره بوردیوهاي سیاسی است و معتقدند که زندگیسیاست و منازعه
شناسی از را به دلیل آن که موجبات دور شدن مردماونیز ،Lizardo, 2011خورده است. 

شناس پسافرهنگی بنیادهاي فرهنگی و مرکزیت فرهنگ را فراهم آورده است، یک جامعه
داند. می

شناس فرهنگی، تاریخی یک جامعهبوردیومطالب مذکور بیانگر آن هستند کهيهمه
این عناوین و القابی که به بوردیو نسبت داده شده، بوردیو يو سیاسی است، اما وراي همه

,Lashشناس توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. در این راستا به مثابه یک جامعه

» درن شدنمدرن شدن و پست م«يهیچ موضوعی به اندازهمعتقد است که ،2004:334
ر نمانده است. ، که به لحاظ فکري در سیر و پویایی است، دوبوردیواز نظر» توسعه«و 

پرداز توسعه در نظر گرفته نشده است و بسیاري از عنوان نظریهبهمعموالًبوردیو
مدرن شدن و نیز فقدان هر گونه مکانیسم و يیل فقدان نظریهگران وي را به دلتحلیل

,Jenkinsاند. همچنین شرح تغییر اجتماعی در آثارش شدیداً مورد انتقاد قرار داده

شود. تغییر اجتماعی به دشواري تبیین میبوردیوينیز معتقد است در نظریه،2006:132
در مورد جوامع سنتی و بوردیوداردتأکیدCalhoun, 2006:1043است که الیاین در ح

ها و مدرن مطلب نوشته است و بسیاري از مطالعات وي مانند الجزایر و بازتولید نابرابري
ساختارهاي اجتماعی در راستاي تالش در فهم چگونگی چرخش و تحول چنین 

چه در این راستا نویسندگان تحقیق حاضر نیز بر این باورند که اگراست. ساختارهایی
شناس و شناس تاریخی، فرهنگی، سیاسی است، وي یک جامعهیک جامعهبوردیو
مدرنیته، تحول و يدر آثار تجربی و نظري بوردیو ایدهپرداز توسعه نیز هست، زیرا نظریه

;Bourdieu, 2015a. 93(طور غیر مستقیم مطرح شده است تکامل جوامع به
Bourdieu, 2011, 2014; Domonko, 2014, 59.(

تحول، مدرنیته، يدر آثار تجربی و نظري خویش ایدهبوردیوبا توجه به این که
طور غیر مستقیم مطرح نموده است و با توجه به دشوار بودن توسعه و تکامل جوامع را به

اصلی تحقیق حاضر آن است که توسعه در يوي، مسألهيتبیین تغییر اجتماعی در نظریه
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هایی دارد؟ همچنین با توجه به اینکه در نمود یافته است؟ و چه ویژگیچگونه بوردیوآثار
ها در توسعه هاي مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنشناسی توسعه، نظریهادبیات جامعه

اقتصادي، تقلید از غرب، ينیافتگی جوامع عوامل خاصی از جمله انباشت سرمایهو توسعه
ن توسعه، تأکید بر ساختار و غیره را مورد تأکید قرار عدم وابستگی به غرب، ارزشی بود

با کدام یک از بوردیوتحقیق آن است که توسعه از دیدگاهياند، بخشی دیگر از مسألهداده
توسعه را به مثابه یک ارزش تلقی بوردیورویکردهاي نظري توسعه قرابت معنایی دارد؟ آیا

کند؟ آن را به مثابه یک واقعیت تلقی میکند که جوامع باید به آن دست یابند یامی
یافتگی جوامع دارد؟ در نهایت آیا چه نقشی در توسعهانباشت سرمایه در اشکال مختلف آن

نیافتگی جوامع فقط بر ساختار تأکید دارد یا بر عاملیت؟در توسعه و توسعهبوردیو
است که ادبیات ، به این دلیل حائز اهمیتبوردیوتوسعه از دیدگاهيبررسی نظریه

دهد و استنباط صحیح چنین شناسی را تشکیل میتوسعه بخش مهمی از علم جامعه
شود. شناسی توسعه میشناسی به ویژه جامعههایی موجب گسترش و تقویت جامعهدیدگاه

اندازهاي جوامع دارد، استنباط همچنین از آنجا که توسعه نقش مهمی در تاریخ و چشم
نیافتگی جوامع و راهبردي براي ، ابزاري تحلیلی براي تبیین توسعهصحیح چنین دیدگاهی

آورد.  یافتگی جوامع فراهم میتوسعه

پژوهشمبانی نظري
ي توسعه فرایندي چند بعدي است که متضمن ارتقاء مستمر کل جامعه در همه

ي، هاي اقتصادهاي زندگی انسانی اعم از مادي و معنوي و بهبود مداوم بنیانعرصه
شود تر میباشد و در نهایت سبب زندگی بهتر و انسانیاجتماعی، فرهنگی و سیاسی می

)Todaro, عنوان فرایندي چند بعدي شامل ابعاد و اشکال توسعه به).1989:135-136
.)Ikechukwu & Jeffry, 2013:3(باشداقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می

هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه ه در طی آن شالودهاقتصادي فرایندي است کيتوسعه
شود که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در جامعه افزایش درآمد سرانه، دگرگون می

الگوهاي مصرف هاي تولید، توزیع وهاي اقتصادي و تغییراتی در زمینهکاهش نابرابري
راد یک جامعه پیوندي زندگی افياجتماعی با چگونگی و شیوهيتوسعهجامعه خواهد بود. 

تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد 
هاي فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و شرایط مطلوب و بهینه در زمینه

آن فرهنگی نیز فرایندي است که در طیيتوسعهباشد. چگونگی گذران اوقات فراغت می
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ها و ها، قابلیتهاي ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش انسانبا ایجاد تغییراتی در حوزه
ها، آورد که حاصل این باورها و قابلیتها به وجود میاي را در آنباورها شخصیت ویژه

1سیاسیيتوسعهباشد. در نهایت هاي خاصی است که مناسب توسعه میرفتارها و کنش

گرا، یت همدایمی بین فرآیندهاي انفکاك ساختاري، الزامات برابري و ظرفعبارت از تعامل
& Azkia(یک نظام سیاسی استيهگو و سازگارشوندپاسخ Ghafari, 2009. 45-47.(

اخیر بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است، يیکی از اشکال جدید توسعه که در دو دهه
هاي جامعه را در ه توسعه باید تمام بخشجانبه است. منظور آن است کهمهيتوسعه

اي باشد که به کاهش منابع، برگیرد و نیز همزمان باشد. از سوي دیگر، نباید به گونه
تخریب محیط زیست و اغتشاش در ساختار اجتماعی بینجامد و آینده را به قیمت 

پایدار، يجانبه داراي سه الگوي توسعههمهيگرایی حال از یاد ببرد. توسعهمصرف
;Griffin & Mckinly, 1998. 86-96(انسانی استيیکپارچه و توسعهيتوسعه

Lahsaiyzadeh, 2012, انسانی يکه در هر سه الگو به ویژه در الگوي توسعه)-109
صنعت رشد، کلید توسعه و بستري مناسب براي دستیابی به به مثابه » آموزش و پرورش«

;Syomwene & Kindiki, 2015(اهش فقر تلقی گردید ملی، ایجاد رفاه و کيتوسعه
Nnadozi-Udefuna & et al, 2013; Ahmad & et al, 2014, 80.(

ها و رویکردهاي نظري مختلفی وجود دارد که نظریه،در رابطه با مفهوم توسعه
متأثر از دو مکتب رویکرد نظري نوسازي . 3و وابستگی2عبارتند از: رویکرد نوسازي

.)Shareia, 2015:79(شکل گرفت 1950يرایی و کارکردگرایی است و در دههگتکامل
سویه داند که تغییر اجتماعی در آن فرایندي یکاین رویکرد پیشرفت را حالتی تکاملی می

طور ي انسانی بهعبارت دیگر، جامعهت و تدریجی است. بهخطی، رو به سوي پیشرفو تک
اي بدوي به هت (اروپایی یا آمریکایی شدن) و از مرحلهناپذیري در راستاي یک جاجتناب
نیافتگی این نظریه بر این باور است که وضعیت توسعهکند.اي پیشرفته سیر میمرحله

کشورهاي جهان سوم را باید بر مبناي عوامل و موانع درونی این کشورها تبیین کرد و با 
رجی شرایط مناسب را براي توسعه اصالح و از بین بردن این موانع به کمک نیروهاي خا

همچنین کشورهاي جهان سوم باید همان مسیري را ).So, 2009:27-40(فراهم نمود
نوسازي شامل ياند. بنابراین نظریهها طی کردهطی کنند که کشورهاي غربی قبل از آن

1 political development
2 modernization theory
3 dependency theory
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مدرن تبدیل يسنتی بایستی طی کند تا به جامعهيطیفی از تحوالت است که جامعه
,Shareia(مدرندر این راستا بر تحول تکنولوژي).Matunhu, 2011:65(ودش

,Inglehart & Baker(شدن تأکید داردو صنعتی.)2015:79 در مقابل ).2000:65
ماندگی جوامع از دیدگاه این مکتب عقبرویکرد نوسازي، رویکرد وابستگی قرار دارد. 

,Barnett(یافته در آن کشورهاستورهاي توسعهنیافته پیامد استعمار و استثمار کشتوسعه

نیافتگی کشورهاي در حال توسعه به این رویکرد بر این باور است که توسعه.)2005:41
دلیل ارتباط اقتصادي نابرابري بوده که در گذشته بین کشورهاي توسعه و در حال توسعه 

اي در حال توسعه تأثیر منفی نابرابر بر توسعه و رفاه کشورهيوجود داشته است. این رابطه
نابرابر اقتصادي موجب خروج يطوري که رابطهبه).Shareia, 2015:81(ذاشته استگ

یافته شده و این امر موجب نیافته به سوي جوامع توسعهمازاد اقتصادي از جوامع توسعه
این یافته شده است. بنابرماندگی کشورهاي در حال توسعه و پیشرفت جوامع توسعهعقب

,So(یافتگی استماندگی و توسعهپل عامل اصلی عقبخروج مازاد از پیرامون به مترو

يرویکرد وابستگی معتقد است که ارتباط پیرامون با مرکز رابطه).2009:110-111
و به جاي تکیه بر کمک )Matunhu, 2011:68(استعمارگونه است و بایستی قطع گردد

يتکنولوژي خارجی باید الگوي خوداتکایی را بر پایهگذاري خارجی وخارجی، سرمایه
مخصوص خود بپردازند تا بتوانند به يهاي توسعهمنابع خود برگزیده و به طراحی راه

& Azkia(ملی دست یابندياستقالل و توسعه Ghafari, 2009. 141-144, 173; So,

2009:110-111.(
در رغم تفاوتن است که این دو نظریه، علینوسازي و وابستگی بیانگر آيمرور نظریه

هاي اساسی، در چند نکته توافق دارند و آن عبارت است از این که دستیابی به توسعه جنبه
عبارت گذاري مالی است که باید از سوي حکومت مرکزي سازمان یابد. بهمستلزم سرمایه

عه، اصلی اساسی است. محور براي تحقق توسدولتيگذاري مالی و توسعهدیگر، سرمایه
)Haynes, 2014:34.( همچنین این دو رویکرد، توسعه را به مثابه یک ارزش تلقی

کشورها باید براي دستیابی به آن تالش کنند و دستیابی به آن را يکنند که همهمی
دانند.منوط به تغییرات ساختاري به ویژه ساختار اقتصادي می
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شناسی پژوهشروش
مند است. مرور ر از نوع مطالعات ثانویه و روش اجراي آن مرور نظاماین نوشتا

و تفسیر متونی است که با موضوع خاصی مرتبط ي جامع، تحلیل، ترکیبمند مطالعهنظام
مراحل تحقیق بر اساس روش مذکور عبارت است از: ).Aveyard, 2011:21(هستند 

منابع مرتبط با فهم توسعه از تعیین منابع که مشتمل بر شناسایی و گزینش)الف
يی، منابع موضوع مورد نظر در دو حوزهیشناساياست. در مرحلهBourdieuدیدگاه 

منابع دست اول، بر کتاب و يمنابع دست اول و منابع دست دوم جستجو گردید: در حوزه
التین و هايمنابع دست دوم، بر کتاب و مقالهيمقاالت التین و فارسی بوردیو و در حوزه

فارسی که سایر نویسندگان و محققان در راستاي شرح و تفسیر رویکرد نظري بوردیو 
گزینش منابع به دلیل تمرکز نوشتار بر ياند، تأکید گردید. در مرحلهتألیف و تدوین نموده

میدان، تغییر جوامع، مکانیسم يهایی که در رابطه با نظریهتوسعه، بر مفاهیم و نظریه
و راویان آراي وي بود، تأکید شد. Bourdieuز دیدگاه اتغییر

مرور نظري متن: در این مرحله سعی بر آن است که ابتدا مبانی پاردایمی )ب
يکنش و در نهایت دیدگاه وي دربارهينقل شود، سپس نظریهBourdieuينظریه
سنتی و مدرن متون نظري بیان شود. يجامعه

قبلی، ایده و يمرحله، با توجه به مفاد مستند در مرحلهاستنباط آراء: در این)ج
جوامع از سنتی به مدرن مورد استنباط قرار گرفتند و يتوسعهيهاي اصلی در زمینهگزاره
مورد بررسی قرار گرفت. Bourdieuشناسی گیري نظریه توسعه و روششکليزمینه

یدگاه بوردیو با سایر رویکردهاي توسعه از ديقیاس نظري: در این مرحله، نظریه)د
نظري به لحاظ تشابه و تفاوت مورد مقایسه قرار گرفت و پارادایم نظري وي مشخص 

گردید. 
اساس تفسیر نظریه و دیدگاه استنباطی توسعه از گیري: در این مرحله، برنتیجه)ه

و به ، قرابت معنایی رویکرد وي با سایر رویکردهاي نظري مشخص Bourdieuدیدگاه 
,Mayer(سؤاالت اساسی این نوشتار در یک چارچوب منسجم پاسخ داده شده است

2009; Cocchia, 2014; Aveyard, 2011.(
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پژوهشمرور نظري 
مستلزم شناخت مبانی پارادایمی، مرور و نقل Bourdieuفهم توسعه از دیدگاه 

هاي ها و مکانیسمن، ویژگیسنتی و مدريجامعهيوي دربارهيمفاهیم، ایده و نظریه
هاست.تغییر در آن

بوردیو و پارادایم ساختارگرایی تکوینی -1
Bourdieuشناسان رویکرد ساختارگرایی تکوینی را طراحی با الهام از برخی از جامعه

دارد. این امر بدان » 1گراییرابطه«شناسی اعتقاد بر در سطح هستیرویکرد نمود. این 
دهد و واقعیت، ماهیت دیالکتیک تشکیل می» رابطه«واقعیت اجتماعی را معناست که ذات

/ / عاملیت، سوژهي ساختارگرایانهدارد و باید در مطالعه واقعیت اجتماعی از تفکر تقلیل
شناسی در بعد هستیBourdieuعبارت دیگر، اُبژه و وجوه عینی/ ذهنی فاصله گرفت. به

ها (ساختارها) و اي از میداناز مجموعه به هم پیوستهجامعه را فضایی اجتماعی مرکب
داند که ها میمرتبط با میدانهاي وارهها) داراي عادتعامالن اجتماعی (افراد یا سازمان

هاي خود وارههاي اجتماعی و مطابق با عادتعنوان کنشگر در قالب قواعد حاکم بر میدانبه
سطح در ا هم در تعامل و رقابت قرار دارند. ها بدر جهت دستیابی به انواع سرمایه

ها براي کنش داراي منطق خاصی هستند و شناسی وي معتقد است که انسانمعرفت
سازد. در این ها را به جهان اجتماعی پیرامون خود مرتبط میهمین منطق است که انسان

خود به درك جهان هاي وارهافراد از طریق عادتنماید کهراستا وي بر این امر تأکید می
واره عادتکنند. از آنجا که گذاري میفهمند و ارزششوند و آن را میاجتماعی نائل می

توان گفت اگر این جایگاه حاصل اشغال یک جایگاه ویژه در جهان اجتماعی است، می
در Bourdieuشناسی فرد نیز متحول خواهد شد. در سطح روشواره عادتتغییرکند، 
شناختی شناختی که بر اولویت هستیاشکال مختلف انحصارگرایی روشيمقابل همه

کنند و کنند، بر روابط تأکید میساختار یا عامل، نظام یا کنشگر، جمع یا فرد تأکید می
Evert(شودبه منزله راهبردي جایگزین پیشنهاد می» 2شناختیگرایی روشرابطه« et al,

2015, 41; Jamshidiha et al, 2015, 12; Parastesh, 2011: 134-190.(

1 relationalism
2 methodological relationism
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نظریه کنش -2
Bourdieuاي از افراد یا واحدهاي ارگانیک را رد تلقی جامعه به مثابه مجموعه

، فضا یا 1از دیدگاه وي، میدانداندهاي اجتماعی میاي از میدانکند و آن را مجموعهمی
عامالن اجتماعی را دارد و اجتماعی محدودي است که قوانین و منطق خاص خود يپهنه

ختلف این فضا هاي مهایی که در تملک دارند، در جایگاهبا توجه به حجم و ترکیب سرمایه
بیشتري در اختیار دارند در يو ترکیب سرمایهطوري که افرادي که وزن اند. بهقرار گرفته

هر جایگاهی در از آنجا که که).Bourdieu, 2012: 355(هاي باالتري قرار دارندجایگاه
فرهنگی وزن و ترکیب خاصی ياقتصادي و سرمایهيفضاي اجتماعی به لحاظ سرمایه

پذیري و تحت تأثیر ها در اثر فرایند جامعهدارد، عامالن قرار گرفته در آن جایگاه
طور ها بهن شرایط بیرونی در وجود آنهاي اجتماعی قرار گرفته و ایهاي جایگاهویژگی

شود و ترجیحات، سلیقه، ادراك، نگرش، احساسات و ارادي درونی میو غیرناخودآگاه 
افراد 2وارهگیري عادتدهد و در نهایت سبب شکلها را شکل میها) آنعمل (انواع فعالیت

هاي آن، عامالن اجتماعی از طریق مؤلفهشود که واره سبب میگیري عادتشود. شکلمی
کند و بر اساس هاي اجتماعی را درك میآن جهان و پدیدهکند، بر اساس به جهان نگاه می

البته کنش عامالن اجتماعی در ).Bourdieu, 2012: 23, 287(آن به کنش بپردازند
گیرد که قوانین و منطق هاي اجتماعی صورت میگیرد، بلکه در میدانخالء صورت نمی

و اهداف خود را اند ته و پذیرفتهخاص خود را دارد و عامالن اجتماعی این قوانین را فراگرف
,Bourdieu(کننددنبال می واره بنابراین نوعی دیالکتیک بین میدان و عادت).44 :2014

بوردیو این رابطه را با ).Bourdieu, 2012: 241(دهد و حاصل آن، کنش است رخ می
کند:استفاده از معادله زیر چنین خالصه می

+ میدان = کنش(سرمایه) ] × [ (عادتواره) 

، کنش نه پیامد ساختارهاي متعین است که بنابر علل به Bourdieuبنابراین از نظر 
منطقی انتخاب عقالنی که بر دالیل خود استوار است، بلکه يوجود آمده باشد و نه نتیجه

هاي ما محصول ساز کنش هستند و کنشجوشی و همآیندي علت و دلیل، زمینههم
,Parastesh(استواره و میدان دو پهلو بین عادتاي گنگ و رابطه 2011: 57.(

1 field
2 habitus
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درباره جوامع مختلفبوردیودیدگاه-3
و جامعه سنتی بوردیو - 3-1

» 1عقیده«ها یک دنیاي ایدهياست که در جوامع سنتی مشخصهمعتقدبوردیو 
و ها، هنجارهاگیري ارزشچون و چراي واحد است. این عقیده واحد سبب شکلبی

,Lash(شود هاي مشابه میمشترك و انسانيوارهالگوهاي مشترك و در نهایت عادت

سنتی، شبه عدم تمایز يبه همین دلیل در فضاي اجتماعی جامعه).2004:349-368
سیاسی و اجتماعی حاکم است. یعنی نوعی تقسیم کار سلطه که به تعداد معدودي از 

ن جامعه همبستگی شود. در ایان) محدود میکارکردهاي تخصصی (روحانیون و نظامی
).Chauvire & Fontaine, 2006: 114(مکانیک حاکم است

در جوامع بدون دولت، همچون کابیلی قدیم، یا ایسلند قدیم مأموریت اعمال «
اي داشته خشونت به یک گروه متخصص که به وضوح در متن جامعه جایگاه تعریف شده

دفاعی اي یا خودچنین شرایطی منطق انتقام شخصی یا قبیلهباشد، محول نشده بود. در 
).Bourdieu, 2011: 145-146(»ناگزیر بود

کنند و طور کلی فکر میداري بهم در جوامع ماقبل سرمایهمردBourdieuاز دیدگاه 
برند. در این دوره کنش داراي یک طور مداوم چندین معانی مشابه یک شیء را به کار میبه

همچنین در جهان مبتنی بر ؛)Calhoun, 2006: 1413(منطق نیستاست کهمنطق 
واره) و عقیده وجود هاي ذهنی (عادتعقیده در جوامع دینی، انطباق کاملی بین ساخت

).Lash, 2004:351(نشده هستیم واره نسبتاً تفکیکدارد و از همین روي شاهد عادت
مکانی و زمانی اند، از طریق سازمان دهدر جوامعی که به میزان اندکی متفاوت ش«

هاي تأسیس است که اصول نگرش و طور اخص، از طریق آداب و آیینحیات اجتماعی و به
هاي قطعی شود؛ آدابی که موجد تفاوتها) تأسیس میبندي در اذهان (یا در بدنطبقه

,Bourdieu(»هایی که نیستندمیان کسانی است که موضوع آن آداب هستند و آن

2011: 167.(
Bourdieuداند که در شخصیت کنشگر واره را به مثابه نظامی از تمایالت میعادت

هاي زندگی، تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که ضمن تعیین شیوهيبه وسیله
کنده میبخشد و کنش را ادارهاي مختلف را جهت میمواجهه او با موقعیتينحوه

)Bourdieu, 1995: ها ها، ارزشها، خصلتواره، نظامی از خويعبارت دیگر عادتبه.)956
و تمایالت گذرا و در عین حال (نسبتاً) ماندگاري است که در ناخودآگاه افراد وجود دارد و 

1 doxa
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جهان يها دربارهها از دنیا را شکل داده و به درك و داوري آنفهم و برداشت و نگرش آن
کنند و به کند که کنشگران بر اساس آن عمل مییی را فراهم میهاانجامد و انتخابمی

;Bourdieu, 2002:6(پردازندکنش می Beck, 2016: 21; Pang & Soong, 2016:
کند، جهان و واره به جهان نگاه میهاي عادتعامالن اجتماعی از طریق مؤلفه). 86

کند. این امر بدان معناست که کند و بر اساس آن عمل میهاي اجتماعی را درك میپدیده
شان وارههاي ادراك و ارزیابی عادتهاز یک سو، عامالن هر چیزي را از مجراي شاکل

واره از پردازند. بنابراین عادتیابند. از سوي دیگر، بر اساس این ماتریس، به کنش میدرمی
ستدهنده ایافته است و از سوي دیگر، ساختاري ساختیک سو، ساختاري ساخت

)Bourdieu, 2012: 287; Kloot, 2009: 471.(
و هاي افراد است منبع انتخابواره ماتریس ادراکات، ارزیابی و اعمال است و عادت

).Bourdieu, 1995: 95(کندها را اداره میکنش آن
يبندي و هم اصل زایندههاي عیناً قابل طبقهقضاوتيواره هم اصل زایندهاین عادت

).Bourdieu, 2012: 238(بندي این کردودکارهاستنظام طبقه
سنتی گروه خویشاوندي است و مالکیت ي، واحد اصلی جامعهBourdieuاز دیدگاه 

به صورت جمعی است و معلوم نیست دسترنج هر کس از محل درآمد خانوار چقدر است. 
جوامع، پول و معامله گونه از معلوم است نه مورد توجه. در اینوري نهکار با بهرهيرابطه

شود، به براي جمع کردن مال، احتکار و مبادله چیزي انتزاعی و در ضمن پست شمرده می
هاي توان آن را خرید. اعتبارات نیز (که امري در مقابل داراییویژه نسبت به چیزي که می

شوند. یک فرد است)، تنها در شرایط نادري مانند نیازهاي عمیق شخص استفاده می
گیري آن دهد، زمان بازپسچنین وقتی کسی به دوستان و خویشان خود قرض میهم

عبارت دیگر، بهوري پول وام داده شده، مورد تصدیق نیست. مشخص نیست و بهره
هاي داري است و خارج از واقعیتواره مردم در جوامع سنتی هنوز ماقبل سرمایهعادت

داري است سرمایهيوارهمتفاوت از عادتطور کیفیداري قرار دارد و بهجهان سرمایه
)Swedberg, 2012: 310-311 .( در نهایتBourdieu بر این امر تأکید دارد که در

ها از اهمیت بیشتري برخوردار نمادین نسبت به سایر سرمایهيگونه جوامع سرمایهاین
ی آن فرادست گیرد که طاست و اعمال زور نمادین از طریق تعهدات و ضررهایی صورت می

» اي از پیوندهاي عاطفیبافته«کند یا حمایت. این امر شامل فرودست را یا مجهز می
کنند ها قدرت نمادین را اعمال میپیچیده و مستمر است. بنابراین در جوامع سنتی سوژه

)Lash, 2004:348-359.(



98تابستان ،4شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 66

گیرد که میدراي از اصلی پایه و مایه آمیز جوامع ماقبل سرمایهرفتارهاي شرافت«
هاي نمادین که مبتنی بر پس زدن جمعی منفعت، پس زدن عبارت است از اقتصاد ثروت

هاي خالی از طمع، وارهعادتجمعی حقیقت تولید و توزیع است که میل به تولید 
طلبی، به معناي باریک کلمه هاي ضد اقتصادي دارد که مستعد پس زدن منفعتوارهعادت

).Bourdieu, 2011: 220(»دگی استخصوصاً در روابط خانوا
کاال، يعبارت دیگر، تولید و مبادلهپولی هستند. بهگونه جوامع مبادالت غیردر این

هاي هاي اجتماعی هستند و به منظور حفظ پیوندهاي اجتماعی و در شکل بخشفعالیت
).Bonnewitz, 2011: 77(رود تالفی شوند شوند که در مقابل انتظار میرایگانی انجام می

ه جوامع سنتی بر مبناي مبادله طوري کیل هدیه دادن امري است معمول. بهبه همین دل
;Swedberg, 2012: 310(شوندواسطه هدایا در نظر گرفته میبی Lash, 2004: 336.(

شود که دیگر یک شیء مادي نیست، بلکه به نوعی پیام یا سمبل بدل میيهدیه«
).Bourdieu, 2011: 258(» آوردا پدید مییک اتصال اجتماعی ر

خالف ساختارگرایان، قاعده سنتی وجود دارد، بري، آنچه در جامعهBourdieuاز نظر 
ها سروکار ها یا افراد دودماناست. راهبردها معموالً با دودمان» راهبردها«نیست، بلکه 

رت را به کل جامعه تسري خواهند اصول قداند و نمیها خواهان انباشت سرمایهدارند. آن
اي دارند. اي یا طایفهدهند. این راهبردها گاهی اوقات فردي هستند، اما غالباً شکل قبیله

يکند، این است که قاعدهشناسی ساختاري مطرح میاي که بوردیو در مقابل انساننکته
ي قبیله ازدواج نیست که اهمیت دارد، بلکه آنچه مهم است راهبردهاي سیاسی و اقتصاد

کند، این امر ازدواج با دختر عمو استفاده می» قاعده«است. حتی در جایی که قبیله از 
است. یعنی از آن قاعده آگاهند و بیش از آن که به اجبار از » راهبردهاي از نوع دوم«بیشتر 

مبتنی بر «گیرند؛ یعنی مثل نوعی راهبرد ها بهره میآن پیروي کند، به نفع خود از آن
يبه این منظور که پوششی از مشروعیت به آن بدهند. البته همه» گیرهمه«و » فهوظی

مادي و يمبادالت به منظور به حداکثر رساندن انباشت سرمایهيراهبردها به واسطه
).Lash, 2004:350, 362(گیرد نمادین طایفه صورت می

اهده کردم که یک کردم، مشزمانی که روي مبادالت ازدواجی در الجزایر کار می«
هنجار رسمی در آنجا هست (باید پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج کنند) و در عین حال 

جا که این هنجار به آن بدین خاطر بود که از آن... شودبه آن هنجار خیلی کم عمل می
شود، بعضی از عامالن عنوان مبناي حقیقی رفتار (ازدواج) معرفی میصورت رسمی به

اند در قالب منطق تظاهر پارسامنشانه، شناسند، توانستهی که بازي را خوب میاجتماع
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یا هر الزام دیگر » پوشاندن عار و ننگ«اجبار ازدواج با دختر عمو را که به وسیله ضرورت 
.)Bourdieu, 2011: 223(..نتخاب تغییر هیأت دهند .شود، به یک اتحمیل می

و جامعه مدرنبوردیو- 3-2
اي است که در آن وحدت اولیه موجود مدرن، جامعهيجامعهBourdieuر از نظ

Jenkins(سنتی بر اثر عوامل بیرونیيجامعه تقسیم کار و تخصصی ،)132 :2006 ,
شماري تجزیه گردیده که هر کدام بر محور یک شدن از بین رفته و به فضاهاي خُرد بی

,Bourdieu, 2011: 47, 58(اص خود را دارنداند و قوانین و کارکرد خسرمایه قرار گرفته

215; Bourdieu, 2015a: 133.(
بنابراین بوردیو فرایند مدرن شدن را نیز نامد.بوردیو این فضاهاي خُرد را میدان می

سنتی به يیافته و تفکیک نشده جامعهداند که در آن میدان وحدتکیک میفرایند تف
مدرن نسبت به يالبته جامعه).Bourdieu, 2011: 58(شودهایی مجزا تفکیک میمیدان
تر است.یافتهسنتی تکامليجامعه
نامم) ها را میدان میهایی (که من آنتکامل جوامع میل به سوي آشکار کردن جهان«

»انددارد که قوانین خاص خود را دارند و مستقل هستند. قواینن بنیادین گاه همان گویی
)Ibid: 214.(

اجتماعی محدودي است که قوانین و يمیدان، فضا یا پهنهBourdieuگاه از دید
هاي خاصی را ها جایگاهمنطق خاص خود را دارد و عامالن اجتماعی که در این میدان

اند بایستی این قوانین را فرا گرفته باشند و این قوانین را پذیرفته باشند، زیرا تصرّف کرده
د کار کند که عامالن اجتماعی حاضر باشند از لحاظ اجتماعی توانهر میدان در صورتی می

).Bourdieu, 2014: 44(به عنوان کنشگران مسئول در آن میدان فعالیت کنند
منظور من از میدان، جهان اجتماعی مجزایی است که داراي قوانین کارکردي مستقل 

).Bourdieu, 1996: 97(است
درباري، میدان احزاب سیاسی، میدان يههاي اجتماعی متفاوت، جامعمیدان«

ها توانند تا زمانی که کنشگران درون آنهاي اقتصادي، یا میدان دانشگاهی، نمیبنگاه
ها به کار نگیرند، و گذاري (در معانی مختلف این کلمه) نکرده، منابع خود را در آنسرمایه

شان به حفظ ریق تضادهايها دنبال نکنند، و به این وسیله از طاهداف خود را در آن
...»اري نرساند، کارکردي داشته باشندساختار و یا در برخی از شرایط به تغییر آن ی

)Bourdieu, 2014: 44.(
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هاي متعددي وجود دارد که هر کدام در جامعه میدانBourdieuبنابراین از نظر 
هاي ، عضو میدانهر فردي در آن واحداهداف، کارکرد و قوانین خاص خود را دارند و

;Grenfell, 2010: 133(بسیاري است و در هر میدانی جایگاه متفاوتی دارد Kloot,

2009: 471.(
هایی بسیار متفاوت از یکدیگر مانند: میدان سیاست، میدان فلسفه، میدان دین میدان

).Bourdieu, 2015a: 133(قوانین ثابتی براي کارکرد خود دارند
Bourdieuها داراي دو نوع کارکرد هستند: تخصصی و ت که میدانمعتقد اس

اجتماعی. کارکرد تخصصی کارکردي است که هر میدان در راستاي رفع نیاز و تعادل 
کند. کارکرد اجتماعی نیز کارکردي است جامعه یا سازگاري آن با شرایط موجود ایفا می

ت یا عامالن مسلط ایفا که هر میدان در راستاي حفظ وضعیت موجود یا حفظ منافع طبقا
کند.می

ترین کارکرد تکنیکی کامالً بدیهی آموزش، یعنی انتقال کارایی فنی و گزینش خبره«
).Bourdieu, 2011: 59(»نیروها از نظر فنی

ها برده نشده باید در توصیف منازعات میدان مواردي را گنجاند که هرگز نامی از آن«
القاي یک دیدگاه مبتنی بر شان ه کارکردهاياست، مانند مدارس عالی که از جمل

مراتبی است که از طریق تطبیق هاي سلسلهساالري نسبت به به توزیع جایگاهشایسته
).Bourdieu, 2015a: 305(...»گیرد مدارك تحصیلی یا مناصب صورت می

یدان ها عبارتند از میدان قدرت، میدان اقتصاد، میدان آموزش و مترین این میدانمهم
ها اهمیت بیشتري دارد و خودمختاري هنر. به اعتقاد بوردیو میدان قدرت از سایر میدان

;Grenfell, 2010: 133(بیشتري دارد Jamshidiha & Parastesh, 2007: 25.(
نیروي فیزیکی، يدولت محصول فرایند تراکم انواع مختلف سرمایه از قبیل سرمایه«

يفرهنگی، سرمایهياقتصادي، سرمایهيلیس)، سرمایهیا ابزارهاي اجبار (ارتش و پ
نمادین است؛ تراکم انواع مختلف سرمایه (که موازي با تراکم ياطالعاتی و سرمایه

شود خاص دولتی منجر میيهاي مختلف متناظر با آن است) به ظهور یک سرمایهمیدان
هاي خاص ... اعمال ختلف سرمایههاي مختلف و انواع مکند تا بر میدانکه دولت را قادر می

نفوذ کند. بنابراین تحقق دولت حرکتی است موازي تحقق میدان قدرت که این میدان 
ویژه براي اعمال قدرت بر دولت، هاي گوناگون بهدارندگان سرمایهاي است کهفضاي بازي

).Bourdieu, 2011: 143-144(پردازنددرون آن به نبرد می
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هاي زیادي که دارد بر سایر میدانيه به حجم و ترکیب سرمایهقدرت با توجمیدان
کند. البته این اعمال سلطه نسبی است. یعنی بر برخی از اجتماعی اعمال سلطه می

ها در درون میدان همچنین برخی از میدان؛کمتريبیشتر و برخی سلطهيها سلطهمیدان
ها نسبی است. یعنی . البته جایگاه میدانتر برخوردارندقدرت از جایگاه واالتر یا پایین

هاي مختلف، متفاوت است.نسبت به میدان
شود. آنان میدان هنر در درون میدان قدرت از نظر موقعیت زیر سلطه محسوب می

جویند، اما خود عامالنی شوند در سلطه شرکت میکه وارد این بازي خاص اجتماعی می
).Bourdieu, 1996: 82(ند نه زیر سلطهاند. آنان نه کامالً مسلطزیر سلطه

ها به شکل کارکردي است. میدانهاي میدان قدرت بر سایر یکی از اشکال تأثیرگذاري
تواند در راستاي اهداف میدان قدرت یعنی بازتولید باشد عبارت دیگر، کارکرد میدان میبه

:Bourdieu, 2011(یا هر کارکرد دیگري  59, 54, 65, 151.(
کند، قادر است جهت میاي از منابع مادي و قانونی را همجا که دولت مجموعهاز آن«

هاي مالی (همچون طریق مداخلههاي مختلف را تنظیم کند، خواه از کارکرد میدان
هاي اقتصادي، یا کمک به بعضی از انواع گذاري در میدانهاي عمومی به سرمایهکمک

حقوقی (همچون تنظیم هايمداخلهآموزش در میدان فرهنگ)، خواه از طریق 
).Bourdieu, 2011: 76(» ها یا رفتار افراد)هاي مختلف براي کارکرد سازماننامهآیین

پذیرند، داراي ها از میدان قدرت تأثیر میکه میدانالزم به ذکر است علیرغم آن
صلی هر که یکی از پارامترهاي ا)Bourdieu, 2007: 86-87(نیز هستند1استقالل نسبی

بدان » استقالل میدان«اصطالح ). Heise & Tudor, 2007: 167(باشدمیدان می
هاي موفقیت خود را تولید ها و نشانهارزش،هاییروشيمعناست که میدان به وسیله

ها تنها بدین معناست که این ارزش» ذات یا طبیعت نسبی مفهوم میدان«کند، اما می
نیستند، بلکه میدان قدرت (و در گاهی مواقع میدان میدانيدهندههاي شکلارزش

کنند. البته در هر میدانی به شکل خاصی نقش دهی آن نقش ایفا میاقتصاد) نیز در شکل
در این راستا بوردیو معتقد است هر میدانی اشکال نیرو یا قدرتی که کنند.خود را ایفا می
شکند. میزان کند یا مینحرف میهاي دیگر به آن وارد شده است را ماز سوي میدان

).Kloot, 2015: 962(استقالل میدان، شاخص شکست یا انحراف است
خودگردانی و ياستقالل نسبی میدان ورزش تقریباً به شکل روشنی در دو قوه

شود. قوانینی که بر سنتی تاریخی استوار است یا توسط دولت گذاري تثبیت میقانون

1 relatively autonomous
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,Bourdieu(گیرندورزشی اجراي این قوانین را به عهده میشود و مؤسسات تضمین می

2002: 2.(
اي که تولید در آن میدان منحصراً براي تر باشد، درجههر چه میدانی مستقل

کنندگان در میدان اجتماعی (یا میدان قدرت) صورت تولیدکنندگان دیگر، و نه مصرف
ین میدان است و میدان آکادمیک و ترسان میدان علم مستقلگیرد، بیشتر است. بدینمی

کنند، استقالل اولی استقالل از میدان تر را اشغال میهنري (فرهنگ واال) مواضع میانی
کنندگان در میدان اجتماعی. حداقل استقالل را قدرت است و در دومی استقالل از مصرف

مستلزم استقالل میدان سیاسی دارد که مرتبط با میدان اجتماعی است. مدرنیته تمام عیار 
).Lash, 2004:369, 343(هاستتمام میدان

گوییم چنین میدانی خودمختار است و قانون خاص خود را دارد، به این که میاین
تواند به صورت مستقیم از طریق عوامل بیرونی گذرد، نمیمعنی است که آنچه در آن می

). Bourdieu, 2015b: 55(درك شود
مدرن متضمن وابستگی يها در جامعهستقالل نسبی میداناBourdieuاز دیدگاه 

به طوري که فضاي اجتماعی مدرن ). Bourdieu, 2015a: 217(باشدها نیز مینسبی آن
هاست، که خود با یک هاي متمایز از هم یعنی میدانمجموعه مواضع در بطن شبکه

& Chauvire(اندهمبستگی ارگانیک حقیقی به هم پیوند زده شده Fontaine, 2006:

مدرن وجود دارد. با توجه به آن که يها در جامعهبنابراین نوعی درآمیختگی میدان).114
خاصی هستند، بوردیو بر این امر تأکید يمدرن هر کدام داراي سرمایهيهاي جامعهمیدان

دیدگاه از ).Kloot, 2009: 471(به صورت مستقیم با سرمایه ارتباط داردمیداندارد که 
Bourdieuهاي در دسترس افراد که در سرمایه عبارت است از منابع، کاالها و ارزش
Lessard(شان قدرت به دست آورندتوانند براي دارندگانمیدان می & et al, 2011:

1952.(
تواند شکل پولی بنابراین از نظر بوردیو سرمایه یک منبع عام و عینی است که می). (

:Kitchen & Howe, 2013(ملموس به خود گیردهمچنین ملموس و غیرپولی وو غیر

126.(
یافته، یا شکل متجسد و سرمایه عبارت است از کار انباشته شده (در شکل مادیت

آن) که وقتی بر مبنایی خصوصی، یعنی انحصاري، به تصرف عامالن یا يیافتهپیکریت
سازد تا نیروي اجتماعی را در شکل کار در میآید، آنان را قاهایی از عامالن در میگروه

).Bourdieu, 1986: 1(دار به تصرف درآورندیافته یا جانعینیت
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,Bourdieu(مدرن، سرمایه اشکال مختلفی دارديمعتقد است در جامعهبوردیو 

2007:94; Herd, 2013: 378.(1اقتصاديياشکال مختلف سرمایه عبارتند از: سرمایه ،
Bourdieuاز دیدگاه ).Bourdieu, 1986: 47(3اجتماعیي، سرمایه2فرهنگیيسرمایه

توانند کارکرد هر کدام از اشکال سرمایه با میدان خاصی ارتباط دارند و در آن میدان می
همچنین این اشکال سرمایه ضمن آن که با یکدیگر )؛ Kloot, 2009: 471(داشته باشند

).Levien, 2015: 80(پذیر هستندتبدیلارتباط دارند، به یکدیگر نیز
اجتماعی و قدرت خاصی که در میدان مشخصی به عامالن نسبت داده يمرتبه

توانند به کار ها میخاصی بستگی دارد که آنينخست به سرمایهيشود، در وهلهمی
:Bourdieu, 2012(ها از انواع دیگر سرمایه اندازند، صرف نظر از برخورداري آن 168.(

است که هر یک از عامالن اجتماعی که در ذیل یک میدان فعالیت معتقدبوردیو 
کنند از نوعی سرمایه برخوردار هستند که بنا به کمیت و کیفیت آن، متفاوت است که می

هایی آورند و در جایگاهشود در میدان، قدرت و اعتباري به دست میاین امر موجب می
میدان Bourdieuبه همین دلیل ).Bourdieu, 2007: 82(ر گیرند معینی در میدان قرا

).Martin, 2003: 32(بیندمی»4توپولوژي اجتماعی«را به مثابه یک 
شود، اساساً به ساختار موقعیت هر فرد در فضایی که با این دو عامل تعریف می

يهنگی و سرمایهفريهاي او بستگی دارد، یعنی به وزن و اهمیت نسبی سرمایهدارایی
او با ياکتساب رابطهيمطابقت با شیوهياقتصادي و خط سیر اجتماعی او که به واسطه

).Bourdieu, 2012: 360-361(کندها تعیین میاین دارایی
هاي مختلف میدان با توجه به قدرت و اعتبار برخاسته از قرار گرفتن افراد در جایگاه

گیري ساختار روابط عینی میدان به ملک دارند، موجب شکلاي که در تحجم و نوع سرمایه
طوري که برخی از عامالن در جایگاه به)؛Ibid: 434(شودشکل سلسله مراتبی می

گیرند. عامالنی که در جایگاه فرودست و برخی دیگر از عامالن در جایگاه فرادست قرار می
انند بر سایر عامالن اعمال قدرت و توفرادست قرار دارند با توجه به قدرتی که دارند می

).Bourdieu, 2007: 83(سلطه کنند

1 economic capital
2 cultural capital
3 socila capital

4Topologyشناسی است و به معناي مکانSocial Topologyشناسی اجتماعی است.به معناي مکان
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عبارت دیگر روابط قدرت بین عامالن ختار توزیع میدان را بهساختار توزیع سرمایه، سا
کنند: مالکیت مقدار زیادي سرمایه به فرد قدرتی بر میدان و بر اجتماعی را تعیین می

کندهاي سود را کنترل میدهد و توزیع فرصتمیکمتري دارند، يعامالنی که سرمایه
)Bourdieu, 2007: 83.(

سو، عامالن اجتماعی که گردد از یک سلسله مراتبی بودن ساختار میدان موجب می
پایینی قرار دارند، جهت بهبود جایگاه خود به رقابت با سایر عامالن اجتماعی در جایگاه

عامالن اجتماعی که در جایگاه واالتري در ساختار بپردازند و سعی نمایند. از سوي دیگر، 
میدان قرار دارند جهت حفظ جایگاه خود به مبارزه و رقابت با سایر عامالن اجتماعی 

بنابراین نابرابري و سلسله مراتبی ساختار .)Savage & Silva, 2013: 113(بپردازند
هاي رگیري استراتژيکازه عامالن اجتماعی در میدان و بمیدان موجب رقابت و مبار

بر .).Bourdieu, 2015a: 134(شودها میکارانه و انقالبی) از سوي آنگوناگون (محافظه
و منازعه و رقابت )؛Kloot, 2009: 471(این اساس میدان، فضاي منازعه و رقابت است

,Bourdieu(عامالن اجتماعی در آن براي حفظ یا تغییر ساختار روابط میدان است 

2011: 75.(
اي خاص را که مبناي قدرت یا کسانی که در وضعیت معین مناسبات قدرت، سرمایه«

هاي حفظ گرایش آورند، به استراتژيیک میدان است در انحصار خود در میياقتدار ویژه
کنند. در آیینی دفاع میهاي که در میدان تولید کاالهاي فرهنگی از راستدارند، استراتژي

هاي براندازي یا ارتداد به استراتژيناچیزي برخوردارنديکه از سرمایهکه کسانیحالی
.)Bourdieu, 2015a: 135(گرایش دارند

الزم به ذکر است که عامالن اجتماعی مسلط در راستاي حفظ سرمایه و جایگاه خود 
,Bourdieu(کنند هاي بازتولید از جمله خشونت نمادین استفاده میدر میدان از استراتژي

هاي نمادها و معناها (فرهنگ) به خشونت نمادین به معناي تحمیل نظام.)54 :2011
هایی مشروع تجربه شوند. ها به صورت نظامها و طبقات است به نحوي که این نظامگروه

ب تحمیل یتشود و بدین ترفیت روابط قدرت میمشروعیت موجب ابهام و عدم ابهام شفا
Jenkins(گیردم مییاد شده با موفقیت انجا . بنابراین سلطه بدون تسلیم )163 :2006 ,

ممکن است، تسلیمی که عموماً به آن آگاهی گران غیردوکسایی افراد تحت سلطه به سلطه
).Chauvire & Fontaine, 2006: 103(ندارند 
يهوارعادت«يدهندهاصل موافقت میان ساختارهاي تشکیلخشونت نمادین ح«

اعمال » هاتحت سلطه«است که به این » ايسلطهيساختار رابطه«با » تحت سلطه
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يکند که رابطهگر را از طریق مقوالتی مشاهده و درك میشود: تحت سلطه، سلطهمی
» اندگر منطبقها را تولید کرده است و به همین دلیل هم با منافع سلطهآنيسلطه

)Bourdieu, 2011: 286.(
ا همنارعه و رقابت عامالن اجتماعی در میدان، امکان دارد موقعیت آندر نهایت در اثر

باشد نیز می» هافضاي امکان«شود. بنابراین میدان در میدان یا تغییر کند یا حفظ 
)Bottero & Crossley, 2011: 100.(رقابت و منازعه را مشخص يالبته آنچه نتیجه

,Grenfell(مالن اجتماعی در اختیار دارنداي است که عاکند، حجم و ترکیب سرمایهمی

با توجه به آن که عامالن اجتماعیِ مسلط از حجم و بر این اساس .)153-169 :2010
مدرن سازوکارهاي حفظ نظم اجتماعی يبیشتري برخوردارند، در جامعهيترکیب سرمایه

:Bonnewitz, 2011(غلبه دارند و بازتولید با موفقیت همراه است 79.(
... و پردازدت که بازي به تولید آن میشود، چیزي اسآنچه باعث بسیج همگان می«

این میدان جایگاه باالتري داشته باشند، قادر به يهر قدر افراد در سلسله مراتب سازنده
.)Bourdieu, 2015a: 243(»بسیج بخش بزرگتري از این قدرت هستند

ه سرمایه، موجب و پویایی میدان، تولید دستیابی برقابت عامالن اجتماعی براي 
بیشتر در آن میدان و در نهایت کارآمدي (یا تحقق کارکردي میدان) میدان يسرمایه

این رقابت و مبارزه فقط البته ؛)Bourdieu, 2007: 94; Herd, 2013: 378(شود می
برون ينبهها نیست، بلکه این رقابت جمحدود به درون میدان و عامالن اجتماعی میدان

هایی در طوري که عامالن اجتماعی یک میدان با عامالنی که موقعیتمیدانی نیز دارد. به
).Bonnewitz, 2011: 79(پردازند اند، به رقابت میها را اشغال کردهسایر میدان

ساختار میدان را دائمی در داخل میدان، موتور میدان است. بنابراین آنچه يمبارزه«
دهد. کسانی که براي سلطه هاي میدان را نیز تشکیل میکند، اساس پویشتعریف می
شوند که میدان دستخوش تحول و دگرگونی شود و دائماً بازسازي کنند باعث میمبارزه می

).Bourdieu, 2015a: 238(»شود
سی و هاي سیاخودمختاري میدان روشنفکري هر چه بیشتر از طرف قدرت«
موارد آن است که روشنفکران نگاران در خطر است. حاصل این امر، در اغلبروزنامه

).Bourdieu, 2010: 209(»بینند که خود را از صحنه کنار بکشنداي جز آن نمیچاره
Bourdieuمعتقد است که منازعات درون میدان باید نو باشند یا جدید باقی بمانند

)Bourdieu, 2007:143هاي ل اگر عامالن اجتماعی به هر دلیلی داراي سرمایهحا)؛
آید و این همگونی مانع از یکسانی باشند، در میدان یکدستی و همگونی به وجود می
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شود. همچنین اگر سرمایه محوري که مورد گیري منازعه و پویایی آن میدان میشکل
ابد و به استعمار آن بپردازد، دیگري بر میدان سلطه یيمنازعه هست، تغییر یابد، یا سرمایه

,Bourdieu(نهادي تغییر خواهند کرديوارههاي میدان و عادتقواعد، منطق، ویژگی

2015a; Kitchen & Howe, 2013: 129; Arvin, 2011: 227 منارعات درون )؛
شروع يمیدان، منازعاتی هستند که باید نو باشند یا جدید باقی بمانند. کسی که شیوه

آورد و زمان را از نو کند روابط قدرت را به لرزه در میرا براي انجام کارها ارائه میجدیدي
).Bourdieu, 2007: 143(کندآغاز می

مدرن حضور يهاي جامعهبوردیو معتقد است که شرط اصلی تحقق کارکرد میدان
میدان گذاري، رقابت براي دستیابی به اهداف در میدان، سرمایهBourdieuعامالن 

صورت آن مختلف در میدان است. در غیر اینهمچنین وجود منازعه بین عامالن اجتماعی
میدان، میدان معیوبی است.

گذاري (در ها سرمایههاي اجتماعی متفاوت تا زمانی که کنشگران درون آنمیدان«
خود را در ها به کار نگیرند، و اهداف معانی مختلف این کلمه) نکرده، منابع خود را در آن

شان به حفظ ساختار و یا در برخی از ها دنبال نکنند، و به این وسیله از طریق تضادهايآن
:Bourdieu, 2014(»توانند کارکردي داشته باشندشرایط به تغییر آن یاري نرساند، نمی

44.(
ها محدود مدرن فقط به تفکیک میدانيفرایند تفکیک در جامعهبوردیو از دیدگاه

). Lash, 2004:351, 354(گیردواره عامالن اجتماعی را نیز دربرمیشود، بلکه عادتنمی
مدرن هر جایگاهی در فضاي يکه در جامعهکند به دلیل آنن راستا اشاره میبوردیو در ای

اي خاصی فرهنگی وزن و ترکیب سرمایهياجتماعی به لحاظ سرمایه اقتصادي و سرمایه
پذیري تحت تأثیر شرایط ها در اثر فرایند جامعهته در آن جایگاهدارد، عامالن قرار گرف

يفرهنگی و سرمایهيهاي اجتماعی (متأثر از سرمایههاي جایگاهوجودي و ویژگی
ارادي طور ناخودآگاه و غیرها بهن شرایط بیرونی در وجود آناقتصادي آن) قرار گرفته و ای

ها ها) آن، نگرش، احساسات و عمل (انواع فعالیتشود و ترجیحات، سلیقه، ادراكدرونی می
هاي اجتماعی در افراد ها که تحت تأثیر شرایط وجودي جایگاهدهد این ویژگیرا شکل می
واره را شود، عادتها مییابد و راهنماي ادراك و اعمال آنشود و تجسم میدرونی می
مدرن يمعتقد است در جامعهبوردیوبنابراین).Bourdieu, 2012: 23(دهندتشکیل می

واره عامالن اجتماعی با یکدیگر متفاوت است.عادت
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اي از اي از فنون و منابع و مجموعهزمان یک حرفه، سرمایهشناس همواره متنعادت«
ها و نیز خصوصیاتی است که به اعتقادات مانند دادن اهمیت یکسان به متون و یادداشت

شود، ها مربوط میه و به جایگاه آن در سلسله مراتب رشتهالمللی رشتتاریخ ملی و بین
:Bourdieu, 2015a(»اینها هم شرط کارکرد میدان و هم حاصل این کارکرد هستند

134.(
کنند، باید خاصی فعالیت میعامالن اجتماعی که در میدانبوردیو به اعتقاد

ها با میدان منطبق و هماهنگ واره آنواره خاص آن میدان را داشته باشند یا عادتعادت
ها قابل تغییر وارهبر این باور است که عادتويدر نهایت .)Bourdieu, 2007: 97(باشد

Jalaiypour(شوند هاي جدید یا با تغییرات جدید میدان منطبق میهستند و با میدان

& Mohammadi, 2008: 318(
ن علمی همانند است و در اساختارهاي شناختی یک دانشمند با ساختارهاي مید

:Bourdieu, 2007(شودطور مداوم با انتظارات حک شده در میدان سازگار مینتیجه به

97.(
ها) عرضه ها به وضعیت نظام کاالهاي (سرمایهوارهعادت«همچنین وي معتقد است 

اما شود،ها میوارهشده بستگی دارند؛ هر تغییر در نظام کاالها موجب تغییري در عادت
ها مستقیم یا غیر مستقیم وارهعکس این مطلب نیز صادق است. یعنی هر تغییري در عادت

هایی موفقیت تولیدکنندهي، زیرا پشتوانه»موجب دگرگونی میدان تولید خواهد شد
هاي این میدان بهتر از بقیه قادرند نیازهایی متناسب با طبع و شود که در مبارزهمی

واره نه تنها بنابراین عادت)؛Bourdieu, 2012: 316(لید کنندهایی جدید توقریحه
هایی که براي کنش خود دهد، بلکه میدانهاي فرد را تحت تأثیر قرار میعاملیت و کنش

سازد.برگزیده است، را متأثر می
در میدان علمی بسیار خودمختار، جایی که سرمایه جمعی منابع انباشته شده 

کند. ي قادر به تحقق تمایالتش را انتخاب میوارهدان است که عادتشمار است، این میبی
ها وارهها اهمیتی ندارند، چون که عادتوارهالبته این امر به این معنا نیست که عادت

کنند که وضعیت میدان هایی تعیین میگیري سیر زندگی افراد را در فضاي امکانجهت
).Bourdieu, 2007: 155(کندارائه می

هاي اقتصاد، آموزش، هنر، مجموعه میدانبوردیو حائز اهمیت آن است کهينکته
نامد و معتقد است تمام قدرت که ذیل یک نظام سیاسی واحد قرار دارند را میدان ملی می

ها وجود دارند، در این میدان نیز وجود دارد؛ از قبیل رقابت، هایی که در سایر میدانویژگی
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منطق، کارکرد و غیره. بر این اساس عامالن اجتماعی که همان نابرابري، سرمایه،
اي که دارند در جایگاهی از هاي ملی هستند با توجه به حجم و ترکیب سرمایهمیدان

گیرند. برخی از عامالن در جایگاه فرادست و برخی عامالن در المللی قرار میمیدان بین
جایگاه فرودست. 

ترین کشورها به ویژه کشورهایی که پولشان گر غنیعبارت دیاقتصادهاي خاصی به
دانی است که در بیشتري در بازارهاي مالی دارند، بر آن استیال دارند. بازار پول میيدامنه

توانند زیادي میيآنچنان موقعیتی دارند که تا اندازهـایاالت متحدهـآن بازیگران مسلط
). Bourdieu, 2008: 86(قواعد بازي را تعیین کنند

هاي مختلف المللی سبب اتخاذ استراتژيهاي ملی در میدان بینجایگاه میدان
طوري که عامالن اجتماعی مسلط از استراتژي حفظ و بازتولید و عامالن شود. بهمی

کنند. در صورت وجود شرایط مساعد، اجتماعی فرودست از استراتژي برانداز استفاده می
شود. المللی مییدان بیناین رقابت موجب پویایی م

کند. سیاست این ساختار میدان جهانی است که محدودیت ساختاري را اعمال می
زند (که مالی رقم میيزیادي موقعیت آن در ساختار توزیع سرمایهيیک دولت را تا اندازه

).Ibid(کند)ساختار میدان اقتصاد جهانی را مشخص می
ملی از یک سو، داراي استقالل نسبی هستند و از هاي در ضمن هر کدام از میدان

هاي ملی که از حجم و ترکیب ها وابسته هستند. میدانسوي دیگر، به سایر میدان
یشتر و قدرت بیشتري در میدان بیشتري برخوردارند از استقالل نسبی بيسرمایه

ي ملی در میدان هاالمللی برخوردارند و همواره سعی دارند از خودمختاري سایر میدانبین
المللی بکاهند. بین

ی بکاهد مليخواهد از خودمختاري بازارهاي سرمایهالمللی میبینياین بازار سرمایه
ه قدرت متمرکز آن در ها بر نرخ داد و ستد و نرخ بهره کملتـ و به ویژه از تأثیر دولت

).Ibid: 86(کند شماري از کشورهاست جلوگیري میدستان انگشت
هاي ملی هستند و از هاي ملی از یک سو در رقابت و مبارزه با سایر میداندانمی

اند.هاي تخصصی هستند که درون آن جاي گرفتههاي میدانسوي دیگر، درگیر رقابت
هاي ملی را از بیرون این نیروهاي مالی و از درون آنان که همدست نیروهاي دولت

الی، بانکداران و مقامات وزارت دارایی متزلزل عبارت دیگر، کارشناسان مند، بهامالی
.)Ibid: 89(کنند می
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استنباط نظري
بوردیواستنباط نظریه توسعه از دیدگاه-1

اي همگن واره، سرمایه و میدان جامعهسنتی به لحاظ عادتيجامعهبوردیو از دیدگاه
شدن و تقسیم کار و منسجم است که در اثر عوامل بیرونی، تقسیم کار تکنیکی، تخصصی 

شود که هر کدام داراي یک کارکرد تخصصی و هایی مجزا تفکیک میاجتماعی به میدان
هاي اي از میدانمدرن مجموعهيبنابراین جامعهمدرن). ياجتماعی هستند (جامعه

معتقد است که ويالبته .تر استیافتهسنتی تکاملياجتماعی است که نسبت به جامعه
المللی را ملی و بینيهاي اجتماعی و تخصصی، حوزهبر حوزهو تمایز عالوهفرایند تفکیک
ها از هاي سایر میدانویژگیياز دیدگاه بوردیو، یک میدان ملی همهگیرد. نیز در برمی

قبیل وابستگی نسبی، رقابت، استقالل نسبی، سرمایه، منطق، کارکرد و غیره را دارد. بر این 
هاي ملی (به شود میدانلی داراي ساختاري نابرابر است که موجب میالملاساس میدان بین

اي که دارند در جایگاهی از مثابه عامالن اجتماعی) با توجه به حجم و ترکیب سرمایه
هاي حفظ یا براندازي در راستاي حفظ یا بهبود میدان قرار گیرند و با اتخاذ استراتژي

ون میدانی، میدان ملی، میدان ها (درمیدانيجایگاه خود به رقابت بپردازند. در همه
اي کند، حجم و ترکیب سرمایهرقابت و منازعه را مشخص میيآنچه نتیجهالمللی) بین

شدن مدرنبوردیو چه از دیدگاهاگراست که عامالن اجتماعی در اختیار دارند. 
المللی) رزمینی و بینها (درون میدانی، برون میدانی، سفرایند تفکیک میدانيدربرگیرنده

واره عامالن شود، بلکه عادتها محدود نمیاست، اما این فرایند فقط به تفکیک میدان
مدرن شدن فقط فرایند تغییر بوردیوگیرد. بر این اساس از دیدگاهمیبراجتماعی را نیز در

;Bourdieu, 2012: 23(در ساختار نیست، بلکه تغییر در عامل نیز هست Bourdieu,

2007: 9; Chauvire & Fontaine, 2006: 139 ; Lash, 2004: 351; Jenkins,
بر فرایند تفکیک، مستلزم معتقد است که مدرن شدن عالوهويهمچنین ؛)137 :2006

باشد. ها از یکدیگر نیز میفرایند استقالل یافتن این میدان
به معناي تغییر جوامع از توسعه بوردیومطالب مذکور بیانگر آن است که از دیدگاه

هاي خاصی است که ویژگیيحالت سنتی به حالت مدرن است که این تغییر دربرگیرنده
شود. به سطوح میيجانبه است و شامل همهکیک مبتنی هستند و این تفکیک همهبر تف

عبارت بهتر، توسعه عبارت است از تغییر جوامع سنتیِ یکپارچه و متحد به جوامعی متکثر 
هایی از قبیل استقالل نسبی، واره که با ویژگیمنفک به لحاظ میدان، سرمایه و عادتو

کارکرد، حجم، منازعه، منطق و روابط ارگانیک همراه است (جوامع مدرن). در این دیدگاه 
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اول: گذار يمرحله«پیوسته است که عبارت است از: به هميفرایند توسعه داراي دو مرحله
». مدرنيدوم: تمایزیافتگی در جامعهيمرحله«و » مدرنيتی به جامعهسنياز جامعه

اول جامعه سنتی در اثر عوامل بیرونی، تقسیم کار تخصصی و تقسیم کار يدر مرحله
واره تفکیک نشده، میدان واحد، عادتياجتماعی از حالت ساختار فرهنگی مشترك، عقیده

هاي مجزا با اي از میداناي با مجموعهتفکیک نشده و عدم وجود تضاد به جامعه
خاص و نابرابر تبدیل يواره، منطق، استقالل نسبی و سرمایهکارکردهاي مختلف، عادت

مدرن موجب شده يهاي خاص جامعهجانبه و ویژگیتکثر همهمدرن).يشود (جامعهمی
مختلف با هاي هایی مانند وجود میدانسنتی از مزیتياست که آن نسبت به جامعه

کارکردهاي متفاوت، رفع نیاز در گستره وسیع، ارتقاي سطح کیفی امور (به دلیل وجود 
گیري و انباشت اشکال مختلف سرمایه (فرهنگی، اقتصادي و هاي تخصصی)، شکلمیدان

نمادین)، پویایی، گستردگی و پیچیدگی بیشتري برخوردار باشد.
بی از واره، استقالل نسرمایه، عادتدوم جوامع مدرن به لحاظ سطح سيدر مرحله

واره طوري که جوامع مدرنی که به لحاظ میدان، سرمایه و عادتشوند. بهیکدیگر متمایز می
هایی مانند استقالل نسبی، کارکرد، سرمایه، تر هستند و به لحاظ ویژگییافتهتفکیک

جوامع از قدرت منازعه و منطق و روابط ارگانیک وضعیت بهتري دارند، نسبت به سایر
المللی در جایگاه واالتر و بهتري قرار دارند. این بیشتري برخوردار هستند و در میدان بین

سرمایه و یافته هستند. در مقابل جوامعی که به لحاظ میدان،جوامع همان جوامع توسعه
حجم، هایی مانند استقالل نسبی، کارکرد،نیستند و به لحاظ ویژگییافتهواره تفکیکعادت

منازعه و منطق و روابط ارگانیک وضعیت بهتري ندارند، نسبت به سایر جوامع قدرت 
تري دارند. این جوامع، جوامع در حال المللی جایگاه پایینکمتري دارند و در میدان بین

اي است که یافته، جامعهتوسعهيجامعهبوردیوشوند. بنابراین از دیدگاهتوسعه نامیده می
يبیشتري (سرمایهيالمللی از حجم و ترکیب سرمایهرامیدانی، در میدان بینبه لحاظ ف

هاي ملی) اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) برخوردار است و نسبت به جوامع دیگر (میدان
هاي متعدد و ی نیز از میداناستقالل نسبی بیشتري دارد. به لحاظ درون میدان

هاي آن نسبت به میدان قدرت وردار است و میدانبیشتري برخيهاي تمایزیافتهوارهعادت
هاي اجتماعی کارکردهاي گونه جوامع میدانایناستقالل نسبی بیشتري دارند. در

دهند، از استقالل نسبی بیشتري در برابر میدان تر انجام میتخصصی خود را بهتر و سریع
نمادین کمتري بر آن برند و خشونتقدرت برخوردار هستند، از نابرابري کمتري رنج می

عامالن اجتماعی این جوامع امکان همچنین فزونی حجم و ترکیب سرمایهشود. اعمال می
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آورد. جوامع در حال هاي اجتماعی فراهم میها را در میدانتر آنهاي بهتر و آگاهانهکنش
رکیب المللی از حجم و تتوسعه نیز جوامعی هستند که به لحاظ فرامیدانی، در میدان بین

سرمایه و استقالل نسبی کمتري برخوردار هستند. به لحاظ درون میدانی نیز، تعدد 
هاي آن نسبت تر است و میدانها کمرنگواره عامالن اجتماعی آنها و تمایز عادتمیدان

گونه جوامع سطح پایین حجم و ستقالل نسبی کمتري دارند. در اینبه میدان قدرت ا
-هاي متشابه و استقالل نسبی ضعیف از میدان قدرت موجب میهوارترکیب سرمایه، عادت

شود که کارکردهاي تخصصی خود را بهتر انجام ندهند، از نابرابري بیشتري رنج ببرند و 
ها اعمال شود. خشونت نمادین بیشتري بر آن

مدرن نوعی نابرابري بین يالمللیِ جامعهبا توجه به این امر، نه تنها در میدان بین
هاي فرودست از هاي ملی فرادست نسبت به میدانهاي ملی وجود دارد، بلکه میدانیدانم

گیري دوم). این امر موجب شکليتر برخوردار هستند (مرحلهیافتهوضعیت بهتر یا توسعه
هاي براندازانه یا یافته) و اتخاذ استراتژيرقابت بین جوامع مدرن (در حال توسعه و توسعه

المللی بینشان در میدانها در راستاي حفظ یا بهبود جایگاهه از سوي آنکارانمحافظه
جم المللی. نتیجه رقابت نیز متأثر از میزان حشود، البته در چارچوب قوانین میدان بینمی

واره عامالن اجتماعی ، نوع و میزان تفکیک عادتهاي ملیو ترکیب سرمایه میدان
ت و قوانین میدان هاي ملی از میدان قدرسبی میدانهاي ملی، میزان استقالل نمیدان

يالمللیِ جامعهبنابراین آنچه سبب ایجاد نابرابري در ساختار میدان بین؛المللی استبین
یافته و در حال توسعه شده است، عبارت بهتر، موجب تفکیک جوامع به توسعهمدرن یا به

هاي واره، استقالل نسبی میدانعادتنابرابري در حجم و ترکیب سرمایه، تفکیک میدان و
جوامع از يالمللی است و آنچه سبب توسعهآن جامعه در میدان ملی و میدان بین

مدرن)، يدوم: تمایزیافتگی در جامعهيشود (مرحلهیافتگی مینیافتگی به توسعهتوسعه
یت استقالل واره، تقوانباشت بیشتر حجم و ترکیب سرمایه، تفکیک بیشتر میدان و عادت

المللی است. بنابراین از دیدگاه هاي آن جامعه در میدان ملی و میدان بیننسبی میدان
هاي اجتماعیِ میدان ملی، انباشت حجم و ترکیب بوردیو توسعه مستلزم تفکیک میدان

واره عامالن اجتماعی و استقالل نسبی از میدان قدرت است. این امر سرمایه، تفکیک عادت
گیرد، ست که توسعه امري درونی یا بیرونی صرف نیست و در خالء صورت نمیبدان معنا

د و این تغییر بلکه توسعه واقعیتی چند بعدي است که در چارچوب تغییر و تحول قرار دار
ور نیز عبارت است از رقابت محدهد. کنش توسعهجانبه رخ میدر بستر تفکیک همه

المللی، در راستاي حفظ یا بهبود جایگاه ن بینهاي ملی در چارچوب قوانین میدامیدان
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رقابت ياي که در تملک دارند. البته آنچه که نتیجهواره و سرمایهخود، با توجه به عادت
ها و واره میداننماید، سرمایه، عادتجوامع در راستاي دستیابی به توسعه را مشخص می

محور (تالش جوامع براي دستیابی به المللی است. بنابراین کنش توسعهقوانین میدان بین
توان با استفاده از این رابطه را میواره، سرمایه و منطق میدان است. توسعه) متأثر از عادت

زیر چنین خالصه کرد:يمعادله

محورتوسعههاي ملی = کنش(سرمایه) ] + میدان× [ (عادتواره) 

هاي ملی، ها (میدانی میدانبر حفظ و دستیاببوردیو کههمچنین با توجه به این
توان گفت که از دیدگاه وي توسعه امري تخصصی) به استقالل نسبی تأکید دارد، می

باشد.ارزشی نیز می

بوردیوگیري نظریه توسعهزمینه شکل-2
متأثر از زندگی اجتماعی وي است. زندگی اجتماعی وي شامل بوردیو شناسیجامعه

) مدتی در یک روستاي 1956اول (از تولد تايدر دورهیوبوردمختلف است.يچند دوره
دوم که يافتاده در جنوب غربی فرانسه و مدتی نیز در پاریس گذراند. در دورهدورکوچک
سال در 4شود، براي خدمت سربازي به الجزایر رفت و به مدت شروع می1956از سال

ر الجزایر را استعماري و جنگ ديهاي دردناك حکومت و سلطهآنجا زندگی کرد و واقعیت
شناسی و هاي حضور خود در این کشور به جامعهوي در طی سالمشاهده و درك کرد. 

داري برخورد سرمایهياي اجتماعی را که به واسطهشناسی روي آورد تا فاجعهانسان
بوردیوه امپریالیستی و ناسیونالیسم بومی به وجود آمده بود، بشناسد و درك کند. از دیدگا

در فرانسه، همین که شخص اهل «این دو دوره، بسیار شبیه هم بودند، زیرا به گفته وي 
ویژه زمانی که این منطقه در جنوب لوآر قرار گرفته باشد، افتاده باشد، بهیک منطقه دور

شود خصوصیاتی را به او نسبت بدهند که نظیر آن تنها در وضعیت استعماري موجب می
کنند باعث دریافت اشیا طور مستمر غریبه بودن آدم را گوشزد میاین که بهشود.دیده می

,Bonnewitz(»ها را ببینند و احساس کنندتوانند آنشود که دیگران نمیبه شکلی می

2011: 16-17; Wacquant, 2002: هاي بنابراین مشاهده و درك نابرابري؛)325-326
یق مقایسه وضعیت روستا با شهر و شرایط زندگی فرانسه از طريموجود در درون جامعه
ي استعمارگر مرکزي با دارعنوان یک کشور سرمایهایسه فرانسه بهدهقانان با بورژواها و مق
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پیرامونی موجب شد که بوردیو سلطه، نابرابري يعنوان یک کشور تحت مستعمرهالجزایر به
مدرن ينابرابري موجود در جامعهيدربارهخود قرار دهد و يو تبعیض را در کانون توجه

توسعه) مطلب يمستقیم دربارهو در مورد تفاوت جوامع سنتی و مدرن (به صورت غیر
گیري سلطه در ها با یکدیگر، سازوکارهاي شکلبنویسد و ضمن مقایسه ساختارهاي آن

ر و بازتولید درون جوامع و بین جوامع را تبیین نماید. بسیاري از مطالعات وي مانند الجزای
ها و ساختارهاي اجتماعی در راستاي تالش در فهم چگونگی چرخش و تحول نابرابري

.)Calhoun, 2006: 1403; Lash, 2004: 334(است چنین ساختارهایی

در زمینه توسعه بوردیوشناسی رویکرد نظريروش-3
داراي سه سطح است:بوردیوشناسیروش

واره عامالن فردي در این مرحله، عادت: عامالن اجتماعیواره سطح اول؛ تحلیل عادت
ها درون ها، مسیر زندگی و موقعیت آنآنيزمینهشوند؛ پیشدرون میدان تحلیل می

شود. میدان بررسی می
سطح دوم؛ تحلیل ساختار میدان: تحلیل ساختار میدان عبارت است از شناخت 

در این مرحله ده توسط عامالن اجتماعی.هاي اشغال شساختار عینی روابط بین موقعیت
یابی بر حسب سرمایه و سنجی ساختاري خود میدان مدنظر است، این موقعیتموقعیت

گیرد. هاي آن انجام میمؤلفه
در این مرحله ارزیابی سطح سوم؛ تحلیل موقعیت میدان در رابطه با میدان قدرت:

ها از جمله میدان قدرت ضروري است موقعیت میدان مورد نظر در رابطه با سایر میدان
)Grenfell, 2010:137, 322; Grenfell, 1996: 291; Grenfell & Jams, 1998:

170 ; Kloot, 2009: 471(.
هاي ملی هستند و هر جوامع، میدانبوردیوشناسی و رویکرد نظريبر اساس روش

یافتگی توسعهيهشوند، لذا جهت مطالعها یک عامل اجتماعی محسوب مییک از آن
هاي ملی (تمایالت، عالیق، میدانيوارهاول بایستی نوع و سطح عادتيجوامع در مرحله

صورت کلی بررسی و ها) و میزان تفکیک آن، بها و نگرشهنگرش، ترجیحات، ارزش
المللی بر اساس حجم و ترکیب دوم ساختار میدان بینيمشخص شود، در مرحله

هاي ملی تعیین شود؛ بدان معنا هر یک از فرهنگی و اجتماعی میداناقتصادي،يسرمایه
اي که تحت تملک دارند، در جایگاهی مشخص هاي ملی بر اساس میزان سرمایهمیدان

سوم ضمن مشخص کردن میدان قدرت ي(فرادست یا فرودست) قرار گیرند. در مرحله
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سایر يجایگاه قرار دارد)، رابطه(میدانی که به لحاظ حجم و ترکیب سرمایه در باالترین 
ها بر اساس سطح پیچیدگی فناوري، سطح ها با آن و میزان استقالل نسبی میدانمیدان

يوارههر میدانی که عادتمشخص شود. حجم و ترکیب سرمایه تمایزیافتگی اجتماعی و  
ملک داشته بیشتري تحت تيتري داشته باشد، حجم و ترکیب سرمایهیافتهواالتر و تفکیک

باشد و استقالل نسبی بیشتري در رابطه با میدان قدرت داشته باشد، نسبت به سایر 
تر است.یافتههاي ملی توسعهمیدان

هاي توسعهو پارادایمبوردیومناسبات نظریه توسعه
متشابه و در عین بوردیوجوامع از دیدگاهيهسنتی و مدرن و توسعيتفاوت جامعه

رویکردهاي نوسازي و وابستگی است. از دیدگاه نظریه نوسازي و وابستگی حال متفاوت با
موانع توسعه به ترتیب عبارتند از: حفظ سنت و قطع وابستگی با کشورهاي مرکز یا 

ياول: گذار از جامعهيمرحله«مانع توسعه در بوردیویافته. در حالی که از دیدگاه توسعه
يمرحله«نیافتگی در واحد است و مانع توسعهيحفظ عقیده» مدرنيسنتی به جامعه

المللی و اعمال بیننابرابر جوامع در میدانيرابطه» مدرنيدوم: تمایزیافتگی در جامعه
انباشت ينوسازي و وابستگی عامل توسعهيباشد. از دیدگاه نظریهسلطه جوامع مسلط می

عامل توسعه را بوردیوکه . در حالیگذاري مالی دولتی استاقتصادي یا سرمایهيسرمایه
جانبه، همهيتفکیک فزاینده» دوميمرحله«جانبه، و در تفکیک همه» اوليمرحله«در 

انباشت بیشتر حجم و ترکیب اشکال مختلف سرمایه و دستیابی و حفظ استقالل نسبی 
تیابی به نوسازي و وابستگی در فرایند دسيداند. نظریهمدرن میيهاي جامعهمیدان

بر ساختار بر عاملیت نیز عالوهبوردیوکه توسعه بر تغییرات ساختاري تأکید دارند، در حالی
ها، مدرن بجز تفکیک میدانيتأکید دارد. در این راستا معتقد است که در جامعه

نوسازي و وابستگی يواره عامالن اجتماعی نیز باید تفکیک یابد. در نهایت نظریهعادت
معتقد است که توسعه از یک سو، امري بوردیوکه دانند، در حالیا امري ارزشی میتوسعه ر

ی ارزشی است و از سوي دیگر، واقعیتی چند بعدي است که در چارچوب تغییر مبتن
از یک سو، بر در تحلیل توسعه جوامع بوردیوطور کلی، جانبه قرار دارد. بهتفکیک همه
اجتماعی و سیاسی و از سوي دیگر، بر تکاملی بودن و اقتصادي، فرهنگی،ينقش سرمایه

ها ه، چند جانبه است. این ویژگیعدم وابستگی تأکید دارد. بنابراین رویکرد وي به توسع
شناسی توسعه شده ها و رویکردهاي رایج در جامعهبوردیو از از نظریهيموجب تمایز نظریه

اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در يیهاست. البته این نظریه از آنجا که بر نقش سرما
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فرهنگی ياقتصادي و توسعهياجتماعی، توسعهيهاي توسعهتوسعه تأکید دارد، با نظریه
قرابت دارد و از آنجا که بر تکاملی بودن تأکید دارد، با پارادایم نوسازي و از آنجا که بر 

به بوردیومچنین رویکرد ه؛با پارادایم وابستگی قرابت دارداستقالل نسبی تأکید دارد،
نیز قرابت دارد. یکی دیگر از » جانبههمهيتوسعهينظریه«جانبه بودن با دلیل همه

واره به همراه نقش ساختار به توسعه، تأکید وي بر نقش عادتبوردیوهاي رویکرد ویژگی
(در جوامع است که این امر بیانگر برجسته نمودن نقش عاملیت ي(میدان) در توسعه

گرایی است. تأکید بر نقش اشکال مختلف مقابل ساختار) در توسعه و تأکید بر رابطه
متأثر از پارادایم ساختارگرایی املیت در توسعه در واقع ـ عسرمایه و تأکید بر نقش ساختار

رویکرد ،به توسعهبوردیوطور کلی رویکرد گرایی آن است. بهبوردیو و رابطهتکوینی 
توان به پیروي از هاي موجود منطبق نیست و میکدام از پارادایمبا هیچجدیدي است که 

نامید. » پارادایم ساختارگرایی تکوینی توسعه«رویکرد نظریش آن را 

گیرينتیجه
توسعه عبارت است از تغییر جوامع سنتیِ یکپارچه و متحد به بوردیو بر اساس دیدگاه 

هایی از قبیل واره که با ویژگیرمایه و عادتجوامعی متکثر و منفک به لحاظ میدان، س
استقالل نسبی، کارکرد، حجم، منازعه، منطق و روابط ارگانیک همراه است (جوامع مدرن). 

پیوسته به هميدر این دیدگاه فهم توسعه حاکی از آن است که توسعه داراي دو مرحله
و » مدرنيبه جامعهسنتیياول: گذار از جامعهيمرحله«است که عبارت است از: 

اول، وي معتقد است يدر رابطه با مرحله». مدرنيدوم: تمایزیافتگی در جامعهيمرحله«
سنتی در اثر عوامل بیرونی، تقسیم کار تخصصی و تقسیم کار اجتماعی از حالت يجامعه

ن واره تفکیک نشده، میداواحد، ساختار فرهنگی مشترك، عادتيکلی و همگون با عقیده
هاي مجزا با اي از میداناي با مجموعهتفکیک نشده و عدم وجود تضاد به جامعه

خاص و نابرابر تبدیل يواره، منطق، استقالل نسبی و سرمایهکارکردهاي مختلف، عادت
تر است. در رابطه با یافتهسنتی تکامليمدرن) که نسبت به جامعهيشود (جامعهمی

مدرن به دلیل حجم و ترکیب سرمایه متفاوت يکه جامعهدوم وي معتقد است يمرحله
واره ها عادتطوري که برخی از میدانهاي ملی، سرشار از تضاد و نابرابري است. بهمیدان

بیشتري دارند (جوامع يتر، استقالل نسبی بیشتر و حجم و ترکیب سرمایهیافتهتفکیک
تر، استقالل نسبی کمتر و یافتهر تفکیکتکمواره ها نیز عادتیافته). برخی از میدانتوسعه

کمتري دارند (جوامع در حال توسعه). بنابراین آنچه موجب يحجم و ترکیب سرمایه
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یافته و در حال توسعه شده است، نابرابري در حجم و ترکیب تفکیک جوامع به توسعه
ر میدان ملی و هاي آن جامعه دواره، استقالل نسبی میدانسرمایه، تفکیک میدان و عادت

یافتگی نیافتگی به توسعهجوامع از توسعهيالمللی است و آنچه سبب توسعهمیدان بین
واره، تقویت شود، انباشت بیشتر حجم و ترکیب سرمایه، تفکیک بیشتر میدان و عادتمی

المللی است. نابرابري هاي آن جامعه در میدان ملی و میدان بیناستقالل نسبی میدان
مراتبی بودن آن (فرادست و فرودست شدن آن) و المللی موجب سلسلهمیدان بینساختار 

شود. این شرایط هاي ملی فرودست میهاي ملی فرادست بر میدانمیدانياعمال سلطه
کارانه و براندازانه از هاي محافظههاي ملی و اتخاذ استراتژينیز موجب رقابت بین میدان

المللی و واره، قوانین میدان بیناین رقابت وابسته به عادتيشود. نتیجهها میسوي آن
هاي ملی در اختیار دارند. بنابراین کنش اي است که میدانحجم و ترکیب سرمایه

واره، سرمایه، استقالل محور (تالش جوامع براي دستیابی به توسعه) متأثر از عادتتوسعه
هاي نوسازي و در قیاس با نظریهست.المللی ابینهاي ملی و منطق میداننسبی میدان

جوامع از يهسنتی و مدرن و توسعيوابستگی نیز نتایج حاکی از آن است تفاوت جامعه
کردهاي نوسازي و وابستگی است. متشابه و در عین حال متفاوت با رویبوردیودیدگاه 

دیگر، واقعیتی طوري که توسعه از دیدگاه بوردیو از یک سو، امري ارزشی است و از سوي به
همچنین وي ؛جانبه قرار دارددر چارچوب تغییر مبتنی تفکیک همهچند بعدي است که 

المللی و اعمال بیننابرابر جوامع در میدانيواحد و رابطهيرا حفظ عقیده» مانع توسعه«
يجانبه، تفکیک فزایندهرا تفکیک همه» عامل توسعه«جوامع مسلط، و يسلطه
انباشت بیشتر حجم و ترکیب اشکال مختلف سرمایه و دستیابی و حفظ جانبه، همه

بر ساختار بر عاملیت نیز داند. البته وي عالوهمدرن میيهاي جامعهاستقالل نسبی میدان
واره یافتگی جوامع نیز مستلزم تحلیل عادتتأکید دارد. از دیدگاه وي بررسی سطح توسعه

يالمللی و تحلیل رابطهحلیل ساختارهاي میدان بینهاي ملی، تعامالن اجتماعی میدان
هاي ملی با میدان قدرت است.میدان
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