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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل نظری و انتقادی رویکرد تلفیقی پیر بوردیو است .بدین منظور ابتدا زمینه
فکری و اجتماعی تأثیرگذار بر رویکرد تلفیقی بوردیو طرح گردیده است .سپس با توجه به مفاهیم نوبنیادی
چون عادتواره و میدان به عنوان مصداق بارز رهیافت تلفیقی بوردیو و رابطه دیالکتیکی این دو مفهوم و
برآیند آن یعنی عملکرد به عنوان واحد تحلیل در نظریه بوردیو ،مشی جامعهشناسی و نظریه عمل بوردیو
تشریح گردیده است .در این راستا ،نظریه بوردیو در حوزه زبان و قدرت نمادین (رابطه دیالکتیکی خصلت
زبانی و بازار زبانشناختی ) و دیدگاه وی در حوزه تمایز و اشکال سرمایه به مثابه رهیافت تلفیقی (ضمنی)
وی با توسل به برخی استداللها نشان داده می شود .در نهایت در این مقاله ،تالش ،معطوف به یافتن پاسخ
به این پرسش اساسی است آیا رهیافت تلفیقی بوردیو در تأکید همزمان به ساختار و عاملیت موفق بوده
است یا نه؟ نتیجهای که با بهرهگیری از روش استدالل منطقی به دست آمد ،این است که رهیافت تلفیقی
بوردیو به خاطر تأکید بیشتر بر ساختار ،بازتولید و به یک معنا به خاطر طرفداری از قطب عینی و ایمان
راسخ او به وجود شالوده سخت واقعیت اجتماعی از قضیه جدلی الطرفین ذهنگرایی و عینیگرایی فراتر
نرفته است؛ و در نهایت ،رهیافت تلفیقی نامبرده به خاطر تأکید بیشتر بر ساختار و بازتولید با چالشهای
نظری مواجه است.
کلیدواژهها :رابطه گرایی ،رویکرد تلفیقی ،نظریه عمل ،عادتواره ،میدان ،بازتولید

 -1دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز (* نویسنده مسئول)
 -2دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز
 -3پژوهشگر مؤسسه مطالع ات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
تاریخ اندیشه اجتماعی تا دهه  1791تنها با دو نوع نظریه در سطوح خرد (کنش متقابل نمادین
و مبادله) و کالن (کارکردگرایی ساختی و ساختگرایی) روبرو بوده ،اما از اوایل دهه 1791
نظریههای ترکیبی جدیدی مطرح گردیدند که عمدتاً حاصل ترکیب دو سطح یادشده هستند و
از این پس و از دهه  1791به بعد نشانههای بسیاری مبنی بر انسجام پیش از پیش پیرامون
ترکیب و تلفیق عامل و ساختار ،خرد و کالن ،فرد و جامعه ،عینیت و ذهنیت و ...صورت
پذیرفته است .طی سالهای اخیر ،جامعهشناسی تحت تأثیر چشماندازهای فلسفی گوناگونی
همچون هرمنوتـیک (تأویل) ،نشانه شناسی (سوسور) ،ساختگرایی (پیاژه و اشتراوس) و
پساساختارگرایی (ژاک دریدا) بوده که بر نقش میانجی و مسائل نمادین بیان ،ادراک و ارتباطات
تأکید دارند .تلفیق و تعاملگرایی در نظریه اجتماعی را میتوان روندی تکمیلی در نظریهپردازی
اجتماعی در مورد دو مفهوم اساسی فرد و جامعه ،کنش و ساختار ،شخص و نظام ،سوژه و ابژه
و ...به ویژه در ربع قرن آخر بیستم دانست که تالشی آگاهانه و هماهنگ در فرا رفتن از
محدودیتهای افراطی و دوقطبی در تبیین ساختاری-کنشگر 1است (توحیدفام و حسینیان
امیری .)91 :1399 ،تلفیقگرایان ،پیروان رویکرد ساختارگرایی را به خاطر نادیده گرفتن
عاملیت و رویکرد تفسیرگرایی را به خاطر از قلم انداختن ساختار ،تقلیلگرا قلمداد کرده و خود
به تبیین نظریهای تلفیقی با رابطهای دیالکتیکی و بازتابنده میپردازند.
2
رویکرد تلفیق گرایی که ادعایی فراتر از دوگانهگرایی را دارد بر مفهوم «رابطه » استوار است.
به گونهای که از وجوه عینی و ذهنی واقعیت فراتر رفته و دیالکتیک سوژه و ابژه را به عنوان
بنیاد واقعیت اجتماعی در سطح هستیشناسی مدنظر قرار میدهد .به موازات این فرض ،سطح
معرفتشناختی و روششناختی نیز تعریف و تنظیم میگردند (پارکر.)11 :2111 ،
یکی از نظریهپردازان شاخص در زمینه رویکرد تلفیقی پیر بوردیو 3است به اعتقاد او وظیفه
علوم اجتماعی این است که بفهمد ،ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی ،نقشها و
هنجارها ،نهادها) چگونه بر رفتارهای ذهنی (آنچه که بوردیو عمل مینامد) تأثیر میگذارند و
نیز ،رفتارهای اجتماعی چگونه واقعیت اجتماعی را بازتولید میکنند ازاینرو برای درک بهتر
ماهیت روابط بین عوامل اجتماعی عینی مانند طبقه اجتماعی و  ...که رفتار انسانها را محدود
میکنند و عمل ذهنی بایستی به «رابطه دیالکتیکی» ساختار و عاملیت توجه داشته باشیم
1. Agent
2. Relation
3. Pierre Bourdieo
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(فرای .)329-332 :2117 ،و بر تقسیمبندیهای ذهنیتگرایی و عینیتگرایی ،ساختارگرایی و
فرهنگگرایی و تحلیلهای اجتماعی خرد و کالن غلبه کنیم .آنها تقسیمبندیهایی هستند که
به وضعیت فعلی آکنده از کشمکش و تکهتکه شدن جامعهشناسی منجر شده است .بوردیو
معتقد است که دوگانه انگاری رویکردهای ساختار محور و عامل یا کنشگرمحور ،بیش از هر
چیز دیگری باعث ایجاد شکاف میان جامعهشناسان و اندیشمندان اجتماعی شده است.
ساختارگرایی که در فرانسه لویی اشتراوس و مارکسیسم ساختاری آلتوسر نمونههای بارز آن
هستن ،به موضعی نظری اشاره دارند که رفتار فرد را بر پایهی پویشهای اجتماعی ساختاری
همچون بازارها ،طبقات اجتماعی ،جمعیت و سازمانها توضیح میدهند .امتیاز ساختارگرایی آن
است که به ورای آگاهی و معانی بین ذهنی فرد (باورها و ارزشها) و سرچشمههای اجتماعی
آنها نفوذ میکند؛ اما ازآنجاکه فرایندهای اجتماعی را پویشهایی خود آیین تلقی میکنند،
وجوه خودسامان 1یا داوطلبانهی کنش فردی از دست میرود .از این منظر انسانها محصول
ساختار اجتماعی تلقی میشوند .بوردیو این موضــــع را چه به لحاظ جامعهشناختی و چه از
نظر اخالقی غیرقابلدفاع میداند .بر همین اساس ،بوردیو تأکید میکند که جامعهشناسی باید
در مطالعهی حیات اجتماعی نهتنها به ساختار بلکه به کنشهای فرد و معانی میانذهنی نیز
بپردازد .متأسفانه ،سنتهایی همچون پدیدارشناسی و جامعهشنـــاسی تفسیری که
واقعیــــت اجتمـاعی را امری میانذهنی میدانند توفیقی در مفهومپردازی دربارهی قیود
ساختاری ندارند .بوردیو رویکردهای عامل یا کنشگر محور تکبعدی را به این دلیل رد میکند
که جامعهشناسان باید قادر باشند زمینهی اجتماعی کنشهای فردی را نیز شرح دهند
(سیدمن .)171 :1399 ،بدین ترتیب هدف بوردیو را میتوان چنین توصیف کرد« :غلبه بر
دوگانهانگاری ساختاری و عاملیت از طریق نوعی نظریهی ساختاری» یا به اصطالح خودش غلبه
بر «ضدیت بیمعنی بین فرد و جامعه» (بوردیو )1771 ،و یا به عبارت دیگر «غلبه بر ضدیت
بین عینیتگرایی و ذهنیتگرایی» (بوردیو.)1797 ،
با این مقدمه کوتاهی که مطرح شد در این نوشته برآنیم که با تحلیل نظری تلفیق کنش و
ساختار در آراء بوردیو به سؤاالت ذیل پاسخ دهیم:
 زیست فکری و اجتماعی بوردیو چه تأثیری بر رهیافت تلفیقی او داشته است؟
 نظریه بوردیو مبتنی بر چه چیزی بوده است؟ (شخصیت نظریهپرداز ،واقعیت اجتماعی،
نقد نظریههای قبلی)
 هدف بوردیو از تلفیق چه بوده است؟
1. Self_determining
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سازوکارهای نظریه تلفیقی بوردیو کدامند؟
مصادیق تلفیق انجامگرفته چیست؟
بوردیو در تلفیق کنش و ساختار چه وزنی به عاملیت و ساختار داده است؟
نهایتاً اینکه آیا بوردیو در هدف تلفیقی خود موفق بوده یا نه؟

انگیزههای محرک نظریهپردازی بوردیو
جرقههای نظریهپردازی بوردیو در اولین کتابش با عنوان الجزایرها )1799( 1که حاصل پژوهش
میدانی او در کابیل و درباره مهاجران بربر زبان الجزایر بود ،زده شد .دادههای میدانی کابیلی
پایهای را برای نوآوریهای تئوریک بوردیو در طرح نظریه عملی )1792( 2و منطق عمل3
( )1791فراهم کردند .از طرف دیگر مواجهه با جنگ الجزایر و تحوالت ناشی از استعمار و
سرمایهداری اثری شخصی و حکشده در او باقی گذاشت که جهتگیری روشنفکرانه و تعهدش
را به این اصل که پژوهش باید به زندگی دیگران اهمیت بدهد ،شکل داد .همچنین در الجزایر
بود که بوردیو یاد گرفت که آمار و قومشناسی  ،نظریه بلندپروازانه و مشاهده موشکافانه را با هم
پیون د بزد و دیدگاهی متمایز و هدفمند در کندوکاو اجتماعی بیافریند که در جهت آگاهی دادن
سیاستهای پیشرو 4از طریق تولید علمی باشد (کلهون و وکان.)99 :1393 ،
بعد بدیع دیگر نظریهپردازی بوردیو و از جنبههای جالب کار او میتوان به نحوه شکلگیری
گاه صریح و گاه غیرصریح عقایدش در جریان گفتگو با دیگران اشاره کرد .بسیاری از اولین آراء
او در گفتگو با دو اندیشمند آن دوره طی سالهای تعلیمش بود؛ یعنی ژان پل سارتر 9و کلود
لوی اشتراوس( 1ریتزر)911 :1373 ،؛ بنابراین ریشهها و مبادی تالش بوردیو برای غلبه
«ضدیت بیمعنی بین فرد و جامعه» و «ضدیت بین عینیتگرایی و ذهنیتگرایی» را باید در
همین دو واکنش او  -در مقابل سارتر و اگزیستانسیالیسم ،از یکطرف و ساختارگرایی و لوی
اشتروس از طرف دیگر -جستوجو کرد.
بوردیو تعبیر کنشگران به عنوان آفرینندگان جهان اجتماعی را از وجودگرایی سارتر گرفت.
باوجوداین ،بوردیو احساس میکرد که سارتر به افراط روی آورده و قدرت بیش از اندازهای را به
کنشگران داده و الزامهای ساختاری وارد بر آنها را نادیده گرفته است .ازاینرو ،بوردیو به سمت
1. The Algerians
2. Outline of a Theory of Practice
3. The Logic of Practice
4. Progressive Politics
5. Jean Paul Sartre
6. Claude Levi Strauss

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال چهارم -شماره  -6بهار و تابستان 121 4931

ساختار رانده شد و به کارهای ساختارگرای برجسته آن زمان یعنی لوی استروس روی آورد.
بوردیو در آغاز ،شدیداً به این جهتگیری دل بسته بود و خود را تا مدتی یک «ساختارگرای
سعادتمند» توصیف میکرد .باوجوداین ،برخی از پژوهشهای اولیهاش او را به این نتیجه رساند
که ساختارگرایی نیز البته در جهتی متفاوت ،مانند وجودگرایی محدودکننده است و صرفاً به
حصارکشیهایی که افراد را به فعالیت وامیدارند ،توجه دارد .ازاینرو بوردیو یکی از اهداف
اساسی خود را واکنش در برابر زیادهرویهای ساختارگرایی که کنشگران را پدیدههای ثانویه
ساختارها میداند ،عنوان میکرد؛ به عبارت دیگر ،بوردیو قصد داشت دستکم بخشی از
وجودگرایی سارتر را با ساختارگرایی لوی استروس تلفیق کند .ردپای نظریهپردازان دیگری نیز
در کار بوردیو مشاهده میشود ،تأثیر نظریههای بنیانگذاران بزرگ جامعهشناسی (مارکس ،وبر
و دورکیم) در کار او مشهود است .البته او در مقابل برچسبهایی مانند مارکسیسـت ،وبری و
دورکیمی مقاومــت میکرد .وی چنین برچسبهایی را محدودکننده ،سادهانگارانه و نامناسب
برای کار خود میدانست .به یک معنا بوردیو اندیشههایش را در گفتگویی انتقادی پرورده است.
بوردیو میگوید «هر آنچه در جامعهشناسی و انسانشناسی انجام دادهام بیشتر در واکنش به
آموختههایم بود تا در سایهی آنها» (ریتزر و گودمن .)997:1371،در ادامه بحث تأثیرپذیری
بوردیو از نظریههای بنیانگذاران جامعهشناسی میپردازیم.
تأثیرپذیری بوردیو از نظریهپردازان کالسیک
مارکس و بوردیو :بین جامعهشناسی بوردیو و مارکسیسم قرابتی قوی وجود دارد ،هردو نظم
اجتماعی را از طریق پارادایم سلطه مورد توجه قرار میدهند .امکان ندارد فضای اجتماعی را
بدون توجه به تضادی آشتیناپذیر طبقاتی به خوبی شناخت .واقعیت اجتماعی مجموعهای از
روابط مبتنی بر قدرت بین طبقاتی است که بهطور تاریخی با یکدیگر در حال مبارزه هستند؛
اما مشخصه تحلیل بوردیو طرح پرسشهای متعدد از سنت مارکسیستی و گسستهای متعدد
با آن است .سنتی که معطوف به تعریف طبقه اجتماعی و تبیین سازوکارهای سلطه است .به
نظر بوردیو برساخت نظریهای درباره فضای اجتماعی مستلزم برخی گسستها از نظریه
مارکسیستی است .گسست از توهم روشنفکرانهای که طبقه نظری برساخته دانشمند را همچون
طبقهای واقعی و گروهی بسیج شده ،قلمداد مینماید .جدایی از نظریهی طبقاتی ،گسست از
اقتصادگرایی -که فضای چندبعدی اجتماعی را صرفاً به حوزه اقتـصادی تقلـیل میدهـد و
عدمکفایت تئوری مارکسیستی -که موقعیت اجتماعی را صرفاً بر اساس روابط تولید اقتصادی
تعریف میکند و موقعیتها ،میدانها و خرده میدانها را نادیده میانگارد و به خصوص در
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روابط تولید ،فرهنگ و تضادهایی که میدان اجتماعی را ساخت میدهد و غیرقابلتقلیل به تضاد
بین داشتن و نداشتن و وسایل تولید اقتصادی است .آنچه تحلیل بوردیو را متمایز میکند،
اهمیتی است که به روابـط ،به کاالهای نمادین و به سلـطه نمادین در روابـط طبقـاتی داده
میشود .به یک معنا ،گسست از عینیگراییِ همراه با روشنفکرانی که موجب نادیده گرفته شدن
مبارزات نمادینی میشود که در میدانهای گوناگون جریان دارد (بون ویتز.)27-31 :1371 ،
نزد بوردیو مفهوم مبارزه طبقاتی به مبارزه نمادین بدل میشود و در مدل او حقیقت ذهنی
جهان اجتماعی جزئی از کل حقیقت این جهان است که در مدل مارکس این بعد فراموششده
است (زنجانیزاده .)21 :1393 ،در نهایت بوردیو از مارکس ،خصوصاً از مارکس جوان تزهایی
دربارهی فوئر باخ ،عالقه به عمل را اقتباس میکند و به دلیل همین تأثیرپذیری ،عالقه به
کردارشناسی و تأکید بر عملکرد (کردار) یکی از مهمترین گرایشهای فکری بوردیو میشود.
همچنین بوردیو در نظریه سرمایه را از مارکس تأثیر میپذیرد .البته سرمایه مدنظر مارکس
اقتصادی است؛ اما بوردیو بر سرمایه ،انواع متفاوتی قائل است.
وبر و بوردیو :وبر معتقد است که شناخت کنش اجتماعی از معانی که فرد به آن میدهد؛ به
دست میآید .این تعریف ضرورت توجه به بعد نمادین در تبیین پدیدههای اجتماعی را
خاطرنشان میسازد (بون ویتز .)33 :1371 ،یکی از مقوالت کلیدی جامعهشناسی وبر ،مفهوم
مشروعیت است .این مفهوم امکان درک این موضوع که چگونه اقتدار سیاسی دوام میآورد ،بی
آنکه متوسل به زور شود را فراهم میآورد در این راستا وبر از سه نوع مشروعیت سنتی،
کاریزماتیک و عقالنی سخن میگوید ،درحالیکه بوردیو در پی آن است که مشخص کند که
افراد تحت سلطه ،به وسیلهی کدام مکانیسم ،سلطه در تمامی میدانها میپذیرند و چرا آنها
خود با افراد تحت سلطه وفاق مشترک در مورد نظم ایجادشده دارند .عالوه بر مشروعیت؛ این
فرایند مشروعیت است که ذهن او را به خود مشغول میکند ،به عبارتی دیگر نشان دادن اینکه
چگونه کنشگران اجتماعی مشروعیت را ایجاد میکنند تا توانایی پایگاه یا قدرتی را که در
اختیار دارند نشان دهند (زنجانیزاده .)27-31 :1393 ،بهطور خالصه میتوان گفت که بوردیو
از ماکس وبر مفهوم تسلط و سیستمهای سمبلیک را به ارث برد و نظریهی نظمهای
جامعهشناسی او را از جامعهشناسی دین به نظریهی «میدان» انتقال داد.
دورکیم و بوردیو :بوردیو از دورکیم مسائلی چون آنومی و انسجام را به عاریت نمیگیرد ،بلکه
مفهوم جامعهشناسی را اخذ میکند؛ یعنی میخواهد همانند دورکیم جامعهشناسی را به عنوان
یک علم که دارای روش و مشی خاصی است ،مطرح کند .به طوری که در رهیافت دورکیم،
جامعهشناسی را به عنوان علمی که به مطالعهی وقایع اجتماعی میپردازد؛ تعریف میکند اما
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ویژگی او در تعریف واقعیت اجتماعی است :چگونگی فکر ،احساس و عمل که بر فرد فشار وارد
میکند؛ بنابراین ،موضوع جامعهشناسی مشخص کردن این فشارها است بهمنظور تبیین رفتار
فرد و چنین مشیای در نگرش کلگرا جای میگیرد .به عالوه جامعهشناسی مستلزم روش
خاصی است ،پدیدههای اجتماعی را باید چون شیء در نظر گرفت که ضرورت مطالعه وقایع از
بیرون را مطرح میکند .به منظور به کار بردن این قاعدهی عینیت باید از مفاهیم پیشساخته و
تصاویری که افراد از رفتار خود دارند و معنایی که به کنش خود میدهند؛ فاصله گرفت .از
سوی دیگر دورکیم تأکید میکند که باید وقایع اجتماعی را با وقایع اجتماعی تبیین کرد.
دورکیم با استفاده از روش تطبیقی در جســـت و جوی قوانیــــن عینی است که بر واقعیــت
اجتـماعی حاکم است ،یعنی نظمی را در بینظمی ظاهری زندگی یا جامعه بیابد .این میل به
یافتن نظم تا قوانین ،نزد بوردیو هم دیده میشود (زنجانیزاده.)31 :1399 ،
اصول حاکم بر جامعهشناسی بوردیو
سه اصل اسـاسی که بسیار به یکدیگر مربوط بـوده و ارتباط تنگاتنگی با یکـدیگر دارنـد
جامعهشناسی بوردیو را هـدایت میکنند .اولین این اصـول را میتوان «چندگانه انگارهگیِ
روششناختی »1نام نهاد :یعنی به کار گرفتن هرگونه روند مشاهـده و حقیقت پژوهشی و
اثباتگری که با موضوع مورد مطالعه بهتر سازگاری داشته و مقابلهی مستمر و پیوستهی
نتایجی که به واسطهی روشهای متفاوت به دست میآید .بهطور مثال بوردیو در اشرافیت
دولتی ،نتایجی را که به واسطهی سازه کاوی 2و تحلیل مبتنی بر جدول و فهرست مربوط به
دادههای پیمایشی بهدستآمده بود را ،با گزارشهای آرشیویِ مربوط به روندهای تاریخی،
بیماری نگاری ،گفتارکاوی و تحلیلهای اسنادی ،مصاحبههای میدانی و تصویرگری قومنگارانه،
ترکیب کرده است .دومین اصل به ما توصیه میکند که «توجهِ شناختی یکسانی به تمام کارها
و عملکردها» داشته باشیم .این توجهِ شناختی با گردآوری منابع و طراحی پرسشنامه
شروعشده و تا تعریف جمعیت ،نمونهها و متغیرها تا کُدگذاری ،انجام مصاحبه ،مشاهده و
رونویسی و تنظیم متن ادامه مییابد .چرا که هر کاری در روند تحقیق ،حتی پیشپاافتادهترین
و بنیادیترین آن در چارچوبی نظری قرار دارد که آن را هدایت کرده و بر آن تسلط داشته و
مشرف است .چنین شرحی از تحقیق تصریح کننده وجـود رابطهای انـدامواره و به واقع یک
همآمیزی تمامعیار ،بین نظریه و روش است .سومین اصلی که بوردیو از آن پیروی میکند
1. Methodological Polytheism
2. Factorial Analysis
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«بازتابندگی روششناختی »1است :یعنی بازپرسی مدام و پیوسته دربارهی روش در هر لحظه
که به کار گرفته میشود .به اعتقاد بوردیو دقیقاً به همانگونه که سه مرحلهی بنیادین منطق
علوم اجتماعی یعنی گسست ،ساخت و اثباتگری را نمیتوان از یکدیگر تفکیک کرد ،این سه
مرحله نیز هیچگاه دفعتاً به انجام نمیرسـد بلکه دیالکتیـک نظریه و اثباتگری و شـاهدآوری
بـهطور مکرّر در هر مرحله از کار تحقیقاتی صورت میپذیرد .تنها با به کار بستن و اعمال
چنین «نظارت سه مرحلهای» نامه که باشالر برای سه مرحلهی بنیادین منطق علوم اجتماعی
گذارد ،جامعهشناس میتواند به غلبه بر موانع چند الیهای که بر سر راه علمِ جامعه قرار دارد
غلبه کرده و بر آنان فائق آید (واکووانت.)334-332 :1397 ،
غلبه بر احکام معارض عینیتگرایی و ذهنیت گرایی
نظریه عمل :در پاسخ به سؤال مصادیق تلفیق در آراء بوردیو میتوان اذعان نمود که نظریه
عمل بوردیو مصداق بارز رویکرد تلفیقی وی است .اهتمام بوردیو به پردازش نظریه عمل و درک
منطق آن مبین این نکته است که وی ارتقاء رویکرد تلفیقی تا سطح یک برنامه پژوهشی را
مستلزم نظریه عمل منحصربهفردی میدانـد که در آن نحـوه مواجـهه با کنش متفاوت از
سنتهای دوگانه معهود باشد .بدین ترتیب ،وی با توسعه مفهوم عمل سعی میکند که بر
تقابلهای نظری سوژه /ابژه ،فرهنگ /جامعه ،ساختار /کنش فائق آید (الیدر )179 :2111 ،و با
نفی ضرورت گرایی از یکسو و ارادهگرایی از سوی دیگر ،نظریه عمل خود را مبتنی بر نوعی
رویکرد رابطهای فراهم آورد؛ به عبارت دیگر ،عمل نه پیامد ساختارهای متعین است که بنا بر
علل به وجود آمده باشد و نه نتیجه منطقی انتخاب عقالنی که بر دالیل خود استوار است ،بلکه
همجوشی و همایندی علت و دلیل ،زمینهساز عمل است .البته این بدین معنی نیست که وزن
علت و دلیل در همه اعمال یکسان است ،بلکه نظریه عمل بوردیو این امکان را فراهم میآورد
که بنا به مورد به توجیه عمل پرداخته شود .چرا که موقعیت عامل در فضای اجتماعی یا به
عبارت دقیقتر ویژگیهای فضا در تبیین رفتار مؤثر هستند (جمشیدیها و پرستش:1399 ،
 .)9بوردیو در تئوری عمل بر ماهیت خلقالساعه و استراتژیک عمل که در تعارض با بررسی
رفتار به عنوان پدیده تحت هدایت قواعد است ،تأکید دارد .عمل بهمثابه پدیدهای اجتماعی
مرئی و عینی ،بیرون از زمان ،مکان قابلدرک نیست .از نظر وی عمل به صورت آگاهانه یا کامالً
آگاهانه سازماندهی و هماهنگ نمیشود .هیچچیز تصادفی یا کامالً اتفاقی نیست اما همانطور
که هر چیز در پی چیز دیگر میآید ،عمل نیز رخ میدهد.
1. Methodological Reflexivity
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در نظریه بوردیو کنشگر اجتماعی مانند سوژه کنشگر ارادی و گزینشگر نیست که در برابر
یک مسئله قرار گرفته و به حل آن اقدام کند .او سرگرم کار خویش است یعنی از اصل عمل
زدگی و پراکسیس پیروی میکند .عمل وی متکی بر طبیعت ثانوی اوست .بر این مبنا با شامه
تیز خود آینده پیشروی خود را در دست میگیرد و میداند که در حرکت بعدی چه اتفاقی
خواهد افتاد؛ در این حالت ،دلیل هر حرکت از نظر کنشگر موردنظر بوردیو ،همراه خود آن
حرکت خواهد بود .این شم اجتماعی یا همـان طبیعت ثانوی که کنشگـر را به عمل مرتبط
میکند ،مجموع ساختیافته و اجتماعی شده است که ظاهراً از فرد سر میزند ،اما یک عادت
اجتماعی است و این منطق عملی است.
چیزی که بوردیو در این جا سعی در بیان آن را دارد به بهترین نحو در مفاهیم حس عملی یا
منطق عملی جمع مییابد و قویترین استعاره او دراینباره ،به محوریت «حس غریزی نسبت به
بازی» مربوط می شود :چیرگی و احاطه عملی بر منطق یا ضرورت یک بازی به -چیرگی و
مهارتی که از تجربهی بازی به دست میآید و بیرون از کنترل آگاهانه و گفتمان ،عمل میکنند.
در نظریه بوردیو ما شاهد چرخش نظری بوردیو «از قواعد به استراتژی» هستیم .مفهوم
استراتژی پردازی ،یعنی در نظر گرفتن این واقعیت که کنشگران اهداف و عالیقی دارند و
سرچشمه عمل کنشگران در تجربه خود آنها از واقعیت – حس عملی آنها یا منطق عملی آنها
– میباشد .بوردیو آزادی و قید و بند را ویژگی کنش متقابل اجتماعی میداند و عمل را
محصول فرایندهایی معرفی می کند که نه یک سره آگاهانه و نه یکسره ناآگاهانه هستند و
ریشـه در فرایند مستـمر یادگــیری دارند که در کودکی آغاز میشود و از طریق آن ،کنشگران
– بی آنکه بدانند – درست و غلط را میشناسند و بر این اساس ،بوردیو انجام عملی کنش
متقابل اجتماعی را طبیعت ثانوی میداند و نظریه انتخاب عقالنی را به دلیل مدلسازی رفتار
انسانیه شیوه حسابگرانه ،رد میکند و به جای آن نظریه کنش عقالنی را مطرح میکند
(جنکینز .)1399 ،در رویکرد تلفیقی بوردیو ،عمل از معمای ضرورت و انتخاب فاصله میگیرد و
برآمده از عوامل مکانیکی قلمداد میگردد و نه برانگیخته از الهامات درونی .به عبارت بهتر ،عمل
واجد نوعی از قطعیت عینی است بدون اینکه نسبت به یک هدف مشخص به صورت آگاهانه
سازماندهی شده باشد .همچنین قابلفهم و منسجم است بدون اینکه از یک نیت معین و
تصمیم عامدانه برخاسته باشد و نیز با آینده منطبق است بدون اینکه محصول طرح و برنامه
بهحساب آید .کنشگران بهگونهای آگاهانه از قواعد پیروی نمیکنند بلکه استراتژیهایی وجود
دارنـد که آنها را به راه میاندازنـد .چنین عملی ذاتـاً استراتژیک است و کنشگـران را قادر
میسازد تا راه خود را عمالً از طریق ساختار اجتماعی پیدا کند ،بدون اینکه به آن وابسته باشند
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و ساختار آن ها را به عملی خاص رهنمون گردد .عامالن انسانی به واسطه ذات ماهر خود دست
به عمل میزنند مؤلفههای رهیافت بوردیو در نظریهی عمل را میتوان به قرار ذیل خالصه
نمود:
جدول  :1مؤلفههای رهیافت بوردیو در نظریه عمل
تأکید بر الگوهای آماری واقعیت به منزله معیار (ناظر بر وجه عینی واقعیت)
تأکید بر صورتبندی آنچه مردم میگویند (ناظر بر بعد ذهنی واقعیت)
تأکید بر ذات استراتژیک عمل در برابر رفتار تحت حاکمیت قاعده
تأکید بر ضرورت نوعی تحلیل درزمانی و قرار دادن حیات اجتماعی در زمان و مکان (مؤلفههای سوم و چهارم نیز
به تعامل این وجود و ذات دیالکتیک واقعیت داللت دارد)
منبع :جمشیدیها و پرستش7 :1399 ،

بوردیو در نظریه عمل بر این نکته اساسی میپردازد که عمل از طریق ساختار تولید میشود
و همچنین در تئوری یادشده بر نقش عادتواره عالمان نیز در تولید کنش و بازتولید
ساختارهای بزرگ تأکید دارد (لیزارد)7 :2117 ،1؛ بنابراین نظریه عمل بوردیو ازآنجاکه مثل
سایر نظریـــــههای تلفیــقی بر مفاهیمی چـون دیالکتیک ،رابطه گرایی روششناختی
(عادتواره و میدان) ،تأکید همزمان برکنش و ساختار (به دور از پارادایمهای تقلیلگرا و
تکبعدی) و بازاندیشی استوار است ،لذا میتوان نظریه یاد شده را مصداق بارز رهیافت تلفیقی
دانست.
عادتواره و میدان
قلب کار بوردیو و تالشش در راستای غلبه بر تقابل عینیتگرایی و ذهنیتگرائی و پیوندزدن
آنها ،در مفاهیم عادتواره و میدان و نیز رابطه دیالکتیکیشان با هم نهفته است .ابتدا به
مفهومی میپردازیم که بوردیو آوازهاش را عمدتاً مدیون آن است :عادتواره .عادتواره مفهوم
مرکزی تفکر بوردیــــو است (شویره و اولیویه .)99:1399 ،عادتوارهها ساختارهای ذهنی یا
شناختی هستند که مردم به وسیله آن با دنیای اجتماعی برخورد میکنند .انسانها یک دسته
طرح کلـــی درونی شده دارند که با آن دنیای اجتماعی را ادراک و فهـم و ارزیابی میکنند.
انسانها از طریق این طرحهای کلی است که هم عمل خـود را پدید میآورند و هـم آنها را
ادراک و ارزیـابی میکنند (بوردیو ،19 :1797 ،نقـل در ریتزر .)919 :1373 ،بهبیاندیگر
1. Lizard
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عادتواره مشخصکننده نظام و مجموعهای از خوی و خصلتهای ماندگار و قابل جابجایی است
که از طریق آن ادراک و داوری کرده و در جهان پیرامون خود عمل میکنیم .این قالبهای
ناخودآگاه به واسطهی قرار گرفتن پیوسته در معرض شرایط و شرطی سازهای اجتماعی از
طریق درونی ساختن محدودیتها و امکانات بیرونی صورت میگیرد .این به معنی آن است که
این قالبها بین افرادی که در معرض تجارب مشابه قرار میگیرند مشترک است ،با این همه هر
فرد گونهی منحصربهفردی از آن قالبِ مشترک را در اختیار داشته و بر طبق آن عمل میکند
(بدین خاطر افرادی که دارای ملیت ،طبقه ،جنسیت و موارد مشترکی از این دست هستند
بالفاصله در برخورد با افراد همسلک خود احساس «آرامش» میکنند) (واکووانت:1397 ،1
.)329
در نگاه بوردیو ،عادتواره ،تجارب شخصی افراد در زندگی است که از زمان کودکی تا مرگ
را در برمیگیرد و در ارتباط با تجارب عالم انسانی و محیط و ساختار سازمان مییابد،
تولیدکننده عمل فردی و جمعیاند ،ساخته تاریخ و ساختارهاست و در نتیجه ساختار توسط
تاریخ و عادتواره تولید میشود (نقیبزاده و استوار.)294 :1371 ،
ساختار

تاریخ

عادتواره

نمودار  :1ارتباط ساختار با تاریخ و عادتواره (نقیب زاده و استوار)211 :1111 ،

از طرف دیگر ،عادتواره بهعنوان میانجی و واسطهای بین تأثیرات گذشته و انگیزهها و
محرکهای کنونی ،در آن واحد هم ساختمند است ،چرا که به وسیلهی نیروهای اجتماعی
الگودار تولید میشود و هم ساختدهنده ،چرا که عادتواره به فعالیــــتهای متنوع و گوناگون
فرد در حوزههای منفک و مختلف زندگی شکل داده و بدان انسجام میبخشد .ازاینرو بوردیو
تعاریف گوناگونی ارائه میدهد« :محصول ساختِ تولیدگر عمل و رویه و بازتولیدگر ساخت»،
«اصل الزامی هر انتخاب» ،یا «اصل وحدتبخش و به وجود آورندهی رویهها و اعمال» که

1. Wacquant
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«بدیــههسازیِ قاعدهمند» و «هماهنگسازی بدونِ وجود هماهنگکننده» را برای رفتار ممکن
میسازد (واکو وانت.)329-327 :1397 ،
بدین ترتیب عادتواره محصول شرایط ساختاری اجتماعی فرد است که درعینحال اعمال
اجتمـــاعیاش را به شیوهای ساختار میبخشد که شرایط عینی هستی اجتماعی عامل
اجتماعی یا کنشگر را بازتولید میکند .این فرایند بازتولید اجتماعی به معنای نگرشی ابزاری
مکانیکی به عمل اجتماعی نیست .هرچه عادتواره حاوی دستورالعملهایی کامالً کلی باشد،
افراد مجبورند آنها را به شیوههایی به لحاظ استراتژیکی مفید و گاهی نوآورانه به کار گیرند .به
عبارت دیگر ،رابطه میان ساختار اجتماعی ،عادتواره و عمل اجتماعی یک رابطهی خطی ساده،
علّی و مکانیکی نیست (سیدمن .)179 :1391 ،بر این اساس ،بوردیو معتقد است که عادتواره
عامل نظم اجتماعی است .عامالنی که عادتواره مشابه دارند نیازی ندارند تا برای عمل کردن به
شیوه مشابه با هم مشـورت کنند .عامالن همــــانند نوازندگانی عمل میکنند که بر روی یک
مضمون بداههنوازی میکنند .هر نوازنده چیز متفاوتی مینوازد اما درعینحال با سایر نوازندگان
همنوا است؛ عادتواره اصل ایجادکننده هماهنگی کردارها بدون رهبر ارکستر است .عمل
جمعی انسجام و یگانگی خود را وامدار تأثیر عادتواره است (اسکلوسر .)39 :2113 ،بدین
ترتیب افراد نه عامالنی کامالً آزادند و نه محصول منفعل ساختار اجتماعی؛ زندگی اجتماعی نه
به تمامی امری ذهنی است و نه صرفاً متشکل از معانی و کنشهای داوطلبانه ،نه صرفاً امری
عینی و تابع فرایندهای ساختاری اجتماعی و نه تجربهی کامالً محدود یا توأم با اجبار.
مفهوم عادتواره اساس و شالودهی سنتز نظریای است که بوردیو برای غلبه بر دوگانگی
عینیت و ذهنیت تدوین کرده است .عادتواره هم محصول ساختار اجتماعی است و هم موّلد
ساختار اعمال اجتماعیای که ساختارهای اجتماعی را بازتولید میکنند؛ هم مفهومی ذهنی
است (متشکل از چارچوبهای مفهومی) و هم عینی حاوی نقش و نشان ساختار اجتماعی؛ هم
مفهومی خرد (در سطـح فردی و بین شخصی عمل میکند) و هم کالن (محصول و
تولیدکنندهی ساختارهای اجتماعی) است (سیدمن)179 :1391 ،؛ بنابراین ،مفهوم عادتواره
این امـکان را به بوردیـو میدهد که از انتخاب بین فاعلیتگرایی و عینیتگرایی پرهیز کند« ،و
تحت عنوان فلسفهی ذهن به عامالن بپردازد  ...و تحت عنوان فلسفهی ساختار ،تأثیراتی را که
ساختار از طریق خود عامالن بر آنها میگذارد ،بررسی کند (بوردیو و واکون 1772 ،نقل در
ریتزر و گودمن .)974 :1371 ،همچنین عادتواره راهحلی است که بوردیو برای رهایی از یک
مناقشه بسیار قدیمی روششناختی ارائه میدهد (فکـوهی .)149 :1394 ،بهنظر بوردیو ،یکی از
کارکردهای اصلی عادتواره آن است که دو اشتباه مکمل یکدیگر را کنار میزنند .از یکطرف
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این باور غلط که سازوکارهایی وجود دارد که به ما اجازه میدهند کـنش اجتماعـی را معلول
مکانیکی الـزامات ناشی از علـل بیرونی به شمار بیاوریم و دوم این بـاور اشتباه که نـوعی
غایتگرایی سبب می شود که بر اساس نظریه کنش عقالنی ،کنشگر به شیوه آزادانه و آگاهانه
عمل کند.
بر این اساس در پاسخ به سؤال سازوکارهای تلفیق بوردیو میتوان گفت که یکی
سازوکارهای تلفیق کنش و ساختار توجه به متغیر میانجی عادتواره بوده است که با ساخـتار و
کنــش رابطه دیالــکتیکی دارد .همچنین رابطه گرایی روششناختی در جایجای نظریه
تلفیقی بوردیو خصوصاً در رابطه متقابل عادتواره و میدان مشخص است .بهزعم نگارنده در
دستگاه نظری بوردیو گویی که عادتواره و میدان مفهومی دوقلو هستند که در تعامل با هم
معنی مییابند.
اکنون به مفهوم «زمینه »1میپردازیم که بوردیو آن را بیشتر مفهومی رابطهای میانگاشت تا
ساخـتاری .بوردیو تلقی جامـعه به منزلهی مجموعهای از افراد ،یا واحدهای ارگانیک ،یا
سیستمهای اجتماعی را رد میکند .در عوض از حوزهها و میدانهای اجتماعی سخن میگوید
(سیدمن .)179 :1391 ،زمینه شبکهای از روابط موجود در بین جایگاههای عینی درون خودش
است (بوردیو و واکون 1772 ،نقل در ریتزر و گودمن .)979 :1371 ،این روابط جدا از آگاهی
فردی و اراده وجود دارند .آنها کنشهای متقابل یا پیوندهای میان ذهنی بین افراد نیستند.
اشغالکنندگان جایگاههای موجود در این شبکه ،ممکن است عامالن انسانی یا نهادها باشند که
تحت الزام ساختار زمینه هـستند .تعدادی از زمینههای نیمهمستقل در جهان اجتماعی (برای
مثال زمینههای هنری ،زمینههای مذهبی و زمینههای آموزش عالی) وجود دارند که همگی
منطـق خاص خود را داشته و در کنشـگران نوعی باور به وجود چیـزهای در یک زمینهی
خاص را به وجود میآورند (ریتزر و گودمن ،همان).
از سوی دیگر میدان ،عرصهای اجتماعی است که مبارزهها یا تکاپوها بر سر منابع و منافع
معین و دسترسی به آنها در آن صورت میپذیرد .میدانها با اقالمی تعریف و مشخص میشوند
که محل منازعه و مبارزه هستند ـ کاالهای فرهنگی (سبک زندگی) ،مسکن ،تمایز و تشخص
فرهنگی ،اشتغال ،قدرت ،طبقه اجتماعی ،منزلت یا هر چیز دیگری ـ و ممکن است به درجات
متفاوتی خاص و انضمامی باشند (جنکینز .)139 :1399 ،به سخن دیگر «میدان ،میدان نبرد
هم است» .نوعی بازار رقابتی است که در آن انواع گوناگون سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و نمادی) به کار گرفته میشود .دارندگان جایگاههای درون میدان از استراتژیهای
1. Field
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گوناگونی استفاده میکنند .این فکر بار دیگر نشان میدهد کنشگران بوردیو دستکم تا حدی
آزادی دارند :عادتواره امکان محاسبه استراتژیک از سوی عامل را نمیکند .با این همه
استراتژیها داللت ندارند بر «پیگیری هدفمند و برنامهریزیشده اهداف حسابشده  ...بلکه بر
بهکارگیری فعال خطوط کنش دارای جهتگیری عینی داللت دارند که تابع قواعد است و
شکلدهنده الگوهای منسجم و دارای وضوح اجتماعی است ولو آنکه پیرو قواعد عمدی و در
پی اهداف برنامهریزیشده استراتژیست نباشد .با این استراتژیهاست که دارندگان این جایگاهها
بهطور فردی یا جمعی برای حفظ جایگاه خویش و بهتر کردن آن و تحمیل اصول سلسله
مراتبی شدن به صورتی کامالً سودمند برای محصوالت خویش تالش میکنند .استراتژیهای
عاملها به جایگاهشان در میدان وابسته است (بوردیو و ویکونت 1772 ،نقل در ریتزر:1373 ،
.)917
در این راستا ،بوردیو از قوانین الیتغیر یا سازوکارهای عام صحبت میکند که خصوصیات
ساختاری خاص همه میدانها هستند .مهمترین خصوصیات ساختاری میدانها عبارتاند از:
 -1میدانها ،حوزههای منازعه برای کنترل منابع ارزشمند هستند .منازعه میدان در حول
اشکالی خاص از سرمایه همچون سرمایه اقتصادی ،فرهنگی ،علمی یا مذهبی شکل میگیرد.
 -2میدانها فضاهایی ساختیافته از موقعیتهای فرادست و فرودست بر مبنای انواع و میزان
سرمایه هستند.
 -3میدانها اشکالی خاص از منازعه را بر کنشگران تحمیل میکنند .همگروه مسلط و
همگروههای فرودست در این باور اولیه شریک و سهیم هستند که میدان منازعه ارزش تعقیب
کردن را دارا است .بوردیو به این ساختار عمیق میدانها با اصطالح «دوکسا» اشاره میکند که
به معنای توافق اساسی درباره چارچوبهای منازعه است .وی معتقد است که تلقی جهان
اجتماعی به مثابه امری طبیعی باعث توافق و قبول همگانی میشود و این نخستین شرط
حضور در این جهان اجتماعی است.
 -4میدان ها تا حدود زیاد بر مبنای سازوکارهای درونی تحول خودشان ساختار یافتهاند و
ازاینرو دارای میزانی از خودمختاری یا استقالل از محیط بیرونی هستند .بوردیو بر حسب
میزان خودمختاری میدانها ،خودمختارترین میدان را میدان علمی میداند .بعد از میدان
علمی ،میدان هنری از خودمختاری بیشتر برخوردار است .خودمختاری میـدان عمدتاً از
مصرفکنندگان واقع در میدان اجتماعی است .درحالیکه خودمختاری میدان علمی عمدتاً
خودمختاری از میدان قدرت است (بابایی.)42-43 :1399 ،
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در همیـن جاست که با بـرگشت به مفهوم عـادتواره میتـوان گفت که عادتواره هـمچون
دانش و دستور زبان فرهنگی 1یا وجدان فرهنگی 2یک گروه اجتماعی عمل میکند ،گروهی که
آگاهانه و ناآگاهانه در تولید آن نقش داشتهاند؛ اما تفکر رابطهای درباره مفهوم عادتواره
ترجمان خود را در هستی اجتماعی بازمییابد ،زیرا بودن در جهان اجتماعی به معنای «بودن
در موقعیت» یا «موقعیتمند بودن» است .بدین ترتیب ،موقعیت کنشگر در فضای اجتماعی به
هستی انتزاعی و فلسفی کنشگر معنی جامعهشناختی میدهد .بهگونهای که متناظر با هر
موقعیت ،نوعی از وجود اجتماعی شکل میگیرد .بهبیاندیگر ،موقعیت همان حلقه واسطهای
است که مفهوم عادتواره را به مفهوم میدان پیوند میزند و این دو مفهوم را در رابطه
دیالکتیکی با هم قرار میدهد .این مفاهیم کامالً در رابطه با هم عمل میکنند ،به نحویکه
درک مفهوم عادتواره منوط به درک مفهوم میدان است و برعکس .با این اعتبار ،پایان مبحث
عادتواره ،آغاز مفهوم میدان است (جمشیدیها و پرستش.)14-19 :1399 ،
عادتواره

موقعیت

میدان

نمودار  :2رابطه میان عادتواره ،موقعیت و میدان

سرمایه اجتماعی
برای اولین بار مفهوم سرمایه را میتوان در آراء مارکس دنبال کرد .در مفهـومپـردازی مـارکس،
سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایهداران یا صاحبان ابـزار تولیـــد ،آن را از گـردش
کاالها و پول در فرایند تولید و مصرف به دست میآورند .سرمایه در مفهوم مارکسی (کالسیک)
نظریهای درباره روابط اجتماعی استثماری بین دو طبقه است .از دهه  1711به ایـنسـو ،شـاهد
ظهور نظریههای جدید ســـرمایه همچون ،سـرمایه فرهنگـی ،انسـانی و اجتمـاعی هسـتیم .در
نظریههای جدید سرمایه به جای تلقی سرمایه به عنوان بخشـی از فراینـد اسـتثمار طبقـاتی در
جامعه (سطح تحلیل کالن) ،به چگونگی سرمایهگذاری عامالن برای کسب ارزش افزوده کارشان
در بازار ،پرداختهشده (تبیین سطح خرد) و درعینحال ،بر تعامل کنشهای فـردی و سـاختارها
در فرایند سرمایهگذاری تأکید دارند (توسلی و موسوی .)29-21 :1394 ،آنچه که موضوع بحث
ما است برداشت بوردیو از سرمایه است .به اعتقاد بوردیو سرمایه عبارت است از کار تجمعیافتـه
1. Cultural Grammar
2. Cultural Consciousness
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که در انحصار عامالن یا گروهی از عامالن است و آنان را قادر میسازد که نیروهای اجتمـاعی را
به تصرف درآورند (بوردیو .)294 :1791 ،نکته کلیدی و اصلی نظریه بوردیو در خصوص سرمایه
تأکید او بر نوع اجتماعی آن است .برای شـناخت و فهـم اندیشـهی بوردیـو در مـورد سـرمایهی
اجتماعی ،به دو مورد میپردازیم :نخست روش بهرهگیری بوردیو از مفهوم سرمایه؛ دوم ،درک او
از هرم اجتماعی (موسوی و علیپـور .)49 :1371 ،الـف) بـه اعتقـاد بـن فـاین ،بـرای شـناخت
اندیشهی بوردیو در مورد سرمایهی اجتماعی باید بدانیم کـه وی چگونـه از واژه ســرمایه بهـره
میگیرد (فاین 112-117 :1399 ،نقـل در همـان) .نخسـت وی سـرمایه را بـه چنـد مقولـهی
گسترده تقسیم میکند به باور او توضیح ساختار و کارکرد جهان اجتماعی نـاممکن مـینمایـد،
مگر اینکه مجدداً سرمایه را در تمام شکلهایش  -نه تنها به صــورتی کـه در نظریـه اقتصـادی
مطرح است  -معرفی کنیم .سرمایه ،بسته به زمینهای که در آن عمل مـیکنـد و هزینـه کـم و
بیش گران تغییر شکلهایی که پیششرط اثربخشی آن در زمینه مورد بحث میباشند ،میتواند
به سه شکل اساسی خود را نشان دهد :سرمایه اقتصادی ،که بیدرنگ و مستقیماً قابلتبدیل بـه
پو ل است و ممکن است در اشکال حقوق مالکیت نهادینه شود ،سرمایه فرهنگی کـه در شـرایط
معینی قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است در اشکالی از کیفیات (مـدارک)
آموزشــی 1نهادینــه شــود و ســرانجام ســرمایه اجتمــاعی کــه از تعهــدات اجتمــاعی (پیونــدها)
ساختهشده است و در شرایط معینی قابلتبدیل به سرمایه اقتصادی است و یا ممکـن اسـت بـه
شکل اصـالت و اشـرافیت درآیـد (بوردیـو .)243 :1791 ،جایگـاهی کـه بوردیـو بـرای سـرمایه
اجتماعی قائل است بر گستره پیوندها یا شبکههای اجتماعی متمرکز است (فاین.)113 :1399 :
سرمایه اجتماعی عبارت از مجموعهای از منابع بالفعل یا بالقوه است که با مالکیـت یـک شـبکه
بادوام از روابط کم و بیش نهادینهشده از آشنایی و شناخت متقابل و دوجانبه ،پیوندیافته اسـت.
به عبارت دیگر عضویت در یک گروه هریک از اعضایش را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخـوردار
می سازد ،صالحیتی که آنان را سزاوار «اعتبار» به معنای مختلف کلمه میکند (بوردیـو:1791 ،
 .)249-247به دیگر سخن ،سرمایه اجتماعی شـامل منـابع مبتنـی بـر پیونـدها و عضـویت در
گروههاست .بنابراین هم تراکم و هم دوام پیوندها هر دو اهمیت دارند .به اعتقاد پورتس تعریـف
بوردیو نشان می دهد که ترکیب سرمایه اجتماعی به دو مؤلفه قابل تفکیک است نخست ،روابـط
اجتماعی که به فرد اجازه میدهند تا مدعی دستیابی به منابع متعلق به معاشران خـود شـوند و
دوم کمیت و کیفیت آن منابع (پورتس .)4 :1779 ،دوم ،وقتـی کـه مفهـوم سـرمایه آگاهانـه و
عمداً به مقولههایی که مستقیماً مقولههای اقتصادی نیستند گسترش مییابد ،محتوای تحلیلـی
1. Educational Qualifications
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گستردهتری پیدا میکند و بهطور مشخص به مفهوم قدرت وابسته میشود .در واقع با رجوع بـه
انواع گوناگون سرمایه از نگاه بوردیو سرمایه و قدرت تقریباً مترادف میشوند .بـه نظـر مـیرسـد
تمرکز و تجمع چنین قدرتهایی در درون دولت در قالب یـک سـرمایه خـاص ،یعنـی سـرمایه
دولتی انجام میشود که مؤید یکسانانگاری سرمایه و قدرتِ تعمیمیافته با یکدیگر است در واقع
از دیدگاه بوردیو دولت حاصل فرایند تراکم گونههای مختلف سـرمایه اسـت (بـن فـاین:1399 ،
 .)114تراکمی که به دلیل همین ماهیت تراکمی آن ،دولت را به دارنده نـوعی فراسـرمایه بـدل
می کند که بر انواع دیگر سرمایه و صاحبان آن ،قـدرت اعمـال نفـوذ مـییابـد (بوردیـو:1391 ،
)144؛ سوم ،پس سرمایه تنها قدرت عام نیست ،حتی اگر آن را به ردههـای گونـاگون همچـون
سرمایه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی یا نمادین تقسیم کنیم هرگونه قدرت خاص را نیـز شـامل
میشود .افزون بر این سرمایه در شکل اقتصادی آن آزادانه چونان یک اسـتعاره بـه کـار گرفتـه
میشود در واقع گونههای مختلف سرمایه کم و بیش قابلتبدیل به یکدیگرند .به طوری که انواع
متفاوت سرمایه را میتوان از سرمایه اقتصادی استخراج کـرد (بوردیـو .)292 :1791 ،بـه تعبیـر
لین سرمایه اجتماعی در نظر بوردیو لباس مبدل برای سرمایه اقتصـادی اسـت بـا ایـن حـال او
معتقد است که شکلهـای دگرگـونشـده و تغییـر چهـره داده سـرمایه اقتصـادی هرگـز تمامـاً
قابلتبدیل به این تعریف نیست (توسلی و موسوی)7 :1394 ،؛ چهارم ،با این حال ،چون قـدرت
نسبی است و مطلق نیست بهطورکلی منابع در دسترس همگان است .سرمایه بهآسانی میتوانـد
با گروههای اقتصادی اجتماعی یا حتی با افراد ،یکسان انگاشـته شـود .بـر ایـن اسـاس ،مسـئله
میزان سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و نمادین که یـک کـارگزار در تملـک دارد ،مطـرح مـیشـود
(فاین .)119 :1399 ،به اعتقاد بوردیو حجم سرمایه اجتماعی مورد تملک یک فرد بـه دو عامـل
بستگی دارد :اندازه شبکه پیوندهایی که میتوانـد بـهطـور مـؤثری آنهـا را بسـیج کنـد و حجـم
سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی یا نمادین) تحت مالکیت هر یک از کسانی که او با آنان مرتبط است
(بوردیو.)243 :1791 ،
ب) بحث دومی که میتواند ما را به درک افکار بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی رهنمـون شـود
این است که توجه اصلی وی این است که بـه درک هـرم اجتمـاعی برسـد (فیلـد.)24 :1399 ،
استفاده بوردیو از واژه سرمایه اجتماعی تالشی واضح و روشن برای فهم چگونگی ایجـاد طبقـات
و تقسیمات طبقهای است (دیفیلیپس .)993 :2111 ،افکار بوردیو راجع بـه سـرمایه اجتمـاعی
تعبیری است برای تأکیدش بر تضاد طبقاتی :روابط اجتماعی برای افزایش توانایی کنشگر بـرای
پیشبرد منافعاش ،به کار برده می شود و سرمایه اجتماعی منبعی است برای کشمکش اجتماعی
(ساباتینی )4 :2119 ،پس سرمایه اجتماعی فینفسـه مسـتقل از سـرمایه فرهنگـی و اقتصـادی
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میتواند سبب نابرابری ،شود .بعضی از انواع سرمایه قابـلتبـدیل نیسـتند یـا بـهطـور دقیـقتـر
قابلتبدیل به سرمایه اقتصادی نیستند و این امر ازآنجا سرچشمه میگیـرد کـه سـرمایههـا بـه
درجـاتی مختلف «جنبههای اقتصادی را پنهان مـیدارنــد» هرچـه ارزش اقتصـادی آشکــارتر
باشد ،قابلیت تبدیل بیشتر است ،ولـی از نظر تمایز اجتماعی ،اعتبار کمتری دارد (فیلـد:1399 ،
.)24-21
با مرور دیدگاه بوردیو در حوزه سرمایه میتوان اذعان نمود که رهیافت تلفیقی بوردیو بهطور
ضمنی در مفهوم سرمایه و رابطه آن با قشربندی اجتماعی مالحظه میگردد .با این توضـیح کـه
وی در مفهوم سرمایه اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر تعامل پویای کنشهای فـردی و
وضعیتهای ساختاری در فرایند سرمایهگذاری تأکید مـیشـود .از یـکطـرف موقعیـت فـرد در
میدانهای مختلف متأثر از حجم و ترکیب و مسیر سرمایههـای عـامالن اسـت .از طـرف دیگـر
ساختار اجتماعی به توزیع سرمایههای کنشگران میپردازد .در تأیید این مدعا بوردیو در نظریه
بازتولید ،از نهادهای آموزشی به دلیل توزیع نابرابر سرمایههای فرهنگی انتقاد میکند.
زبان و قدرت نمادین
بوردیو در کتاب «زبان و قدرت نمادین» به نقد عمیق رهیافتهای سنتی (همچون نظریههای
زبانشناختی دوسوسور ،چامسکی) نسبت به زبان میپردازد .به اعتقاد بوردیو زبان را نباید تنها
به عنوان ابزار برقراری ارتباط مورد بررسی قرار داد ،بلکه زبان عرصهای سیاسی است که افراد
در چارچوب آن به دنبال تحقق منافع خود هستند (انصاری و طاهرخانی .)92 :1397 ،بوردیو
زبان را بخشی از سرمایه نمادین می داند که به ویژه در سیاست و میدان سیاسی از اهمیت
زیادی برخوردار است .زبان عمدتاً محصول روابطـی است که در سطح قـدرت نمادین برقرار
میشود ،گفتار را مشروع یا نامشروع میسازد ،امکان بیان چیزی را فراهم میکند و یا اینـــکه
جلوی بیـــان برخی چیــزها را میگیرد :روابط زبانشناختی همیشه روابط قدرت هستند و در
نتیجه در محدودههای تحلیل صرفاً زبانشناختی نمیتوان آنها را توضیح داد .حتی سادهترین
مبادله زبانشناختی نیز شبــکه پیچیده و پرشـاخ و برگی از روابط قدرت تاریخی را وارد صحنه
میکند که میان سخنگو که از اقتدار اجتماعی معین برخوردار است و مخاطب که این اقتدار را
به درجات متفاوت بازمیشناسد و همچنین میان گروههایی که هر یک به آنها تعلق دارند،
برقرار است .بوردیو در راستای همین نظرات اصطالح بازار زبانشناختی را ابداع میکند یعنی
زبان چونان کاالیی است که در بازار دادوستد میشود و خرید و فروش آن بیشتر تابع منطق
بازار است تا توان زبانشناختی .به اعتقاد او مبادله زبانی مبادلهای اقتصادی است که بر توازن
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قدرت نمادین بین تولیدکننده با سرمایه زبانشناختی و مصرفکننده برقرار میشود و در آن
کسب سود مادی یا نمادین خاص مورد محاسبه قرار میگیرد .زبان بخشی از سبک اجتماعی
است و هیچ تفاوتی با لباس فرد ،بناها و ساختمانها یا ذائقه هنری ندارد .هر یک از اینها اموال
و داراییهایی ه ستند که در کشمکش زندگی باید رویشان حساب کرد و هر کدام وسیلهای
هستند برای دارنده آنها که در منازعه برای سهم خود از کاالها در مقابل ادعاهای دیگران مورد
استفاده قرار میگیرند .به نظر بوردیو هنگامیکه زبانی در بازار مسلط میشود به هنجاری مبدل
میشود که قیمت شیوههای دیگر بیان بر اساس آن قیمتگذاری میشوند و ارزش توانشهای
متنوع دیگر بر آن مبنا تعریف و معین میشوند و گروههایی که چنین زبانی را به زبان خود
تبدیل میکنند ،بهطور مشروع بر ابزارهای فهم ،تسلط مییابند .زبان بهمثابه سرمایه در بازار
ارزشگذاری و بهای آن معین میشود .گفتارها ارزش خود را در ارتباطشان با بازار به دست
میآورند که ویژگی آن قانون خاص قیمتگذاری است .ارزش گفتارها وابسته به رابطه قدرتی
است که بین توانشهای زبانشناختی گویندگان برقرار میشود؛ یعنی توانایی گویندگان برای
تولید و تخصیص گفتارها .بازار زبانشـناختی مانند تمامی بازارهای دیگـر میتواند موضوع
چانه زنی و مذاکره باشد و حتی مانند بازارهای دیگر در معرض دستکاری و تحریف قرار گیرد.
این بازار زبانشناختی است که گفتــارهای برخی از افراد و گروهها را در صدر مینشاند و
گفتارهای برخی دیگر را محدود و طرد میکند .لذا این رابطه قدرت میان گویندگان است که به
برخی گفتارها مشروعیت بخشیده و برخی دیگر را نامشروع جلوه میدهد .در این بازار همانند
میدان های دیگر همواره دو گروه وجود دارد :گروه مسلط و گروه تحت سلطه .گروه مسلط زبان
خویش را مشروع و توانش زبانشناختی خود را حتی از لحاظ گرامری برتر معرفی میکند و بر
این اساس در بازار زبانشناختی بهای گفتارها را معین میکند .قدرت واژهها در جریان پذیرش،
دریافت و کسب اعتبار ،به صورت اجتماعی ساخته میشود .در اینجا بوردیو مفهوم دیگری را
وارد میکند :سانسور و خودسانسوری .گویندگان با توجه به ساختار بازار زبانشناختی و نیز
پیشبینی که از مجازات آن دارند دست به خودسانسوری میزنند و از بیان آنچه که به نظر
میرسد در این بازار خریدار ندارد و یا تقاضا وجود ندارد خودداری میکنند .خودسانسوری
بخشی مهم از «خشــونــت نمادین »1است که در بازار زبانشناختی حضور مییابد .عمل
سانسور ،خود را به شکلی نشان میدهد که بوردیو از آن با عنوان «زیباسازی »2نام میبرد .از
طریق عمل زیباسازی ،گوینده در بازار زبانشناختی مقید و محصور میشود و باید از آنچه
1. Symbolic violence
2. Beatification
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ناگفتنی است ،بپرهیزد .در واقع زیباسازی فقط به معنای جایگزین کردن یک واژه به جای واژه
دیگر نیست ،بلکه گوینده همین که مقید به میدان سخن مسلط شود ،دست به زیباسازی
گفتمانی زده است .زیباسازی یکی از مهمترین خشـونتهای نمادین است که بر زبان اعمال
میشود .عمل سانسور و زیباسازی هر چقدر که نامرئیتر و امر طبیعی به نظر میرسد و چونان
دوکسا پنداشته شود ،میدان از تنش کمتری برخوردار است .به نظر بوردیو همه کنشهای
گفتاری نتیجه دو زنجیره علت و معلولی هستند .نخست بازار زبانشناختی که به شکل
مجازاتها و سانسورها درمیآید و آنچه را که نمیتوان گفت و دوم عادتواره زبانشناختی که
در برگیرنده آمادگی و گرایش فرهنگی برای گفتن چیزهای خاص و توانش زبانشناختی خاص
و توانایی اجتماعی برای استفاده درست از آن توانش است .قیمت سرمایه زبانشناختی محصول
تالقی این دو ،یعنی بازار و عادتواره زبانی است .به نظر بوردیو فقط بازار نیست که مشخص
میکند که ما از چه چیز میتوانیم سخن بگویم یا چه چیزهایی را به زبان نیــاوریم .این عادت-
واره زبانی اســت که امکان گفتارهای خاص را برای ما فراهم میکند .فرد از طریق مبادالت
زبانی درون خانواده که خودش موقعیت خاصی در فضای اجتماعی دارد ،یاد میگیرد که چه
میتواند بگوید .زبان ،سرمایه نمادینی است که در خانواده با شرایطی خاص به دست میآید .به
نظر بوردیو نظام آموزشی و مدرسه یکی از واسطههای تحمیل عادتواره زبانی است که امکان
بیانی خاص را فراهم کرده و مانع از گفتارهای دیگر میشود .هر میدانی زبان خاص خود را به
صورت عادتواره زبانی به افراد و اعضای گروه منتقل میکند و به این ترتیب ،نوعی خشونت
نمادین اعمال مینماید (بابایی.)93-94 :1371 ،
به نظر میرسد که بوردیو در مفهوم زبان و قدرت نمادین ،بر رهیافت تلفیقی (که متکی بر
رابطهگرایی روششناختی است) تأکید دارد .چرا که بوردیو کنش گفتاری را محصول رابطــه
متقابل عادتواره زبانشناختی (که محصول جامعهپذیری افراد است) و بازار زبانشناختی (که
به شکل مجازاتها و سانسورها درمیآید) میداند .به زعم بوردیو قدرت نمادین از برآیند تعامل
پویای ساختارهای عینی و خصلتهای ذهنی است .به طوری که اوالً ساختارهای عینی ،کنش
سلطهگرانه را مشروع جلوه میدهند و ثانیاً کنشگران در درون اذهان و باورهای خود ،کنش
سلطهگرانه را نهادینه میسازند .به بیان دیگر ،بازار زبانشناختی بهای گفتار را تعیین میکند
(در سطح کالن) و کنشگران در مقابل ،متوسل به استراتژی زیباسازی گفتمانی و
خودسانسوری میشوند (در سطح خرد).
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تمایز
یکی از مصادیق رهیافت تلفیقی بـوردیو مفهوم «تمایز »1است .بوردیو با روش رابطهگرایی
روششناختی بهدنبـال تلفـیق موقعیت اجتماعی و مفهـوم عـادتواره و سـلیقـه بـوده است.
بهطوریکه بوردیو در کتاب خود تحت عنوان «تمایز» یاد شده ،بر این نکته تأکید مینماید که
سلیقه در جامعه از ساختار طبقاتی برخوردار است و مـوقعیت و منـزلت افراد در جـامعه
تعیینکننده عادت ذهنی و سلیقه افراد است و کنشگران با استراتژی تمایز ،موقعیت خود را
در میدان بازتولید میکنند.
بوردیو در کتاب تمایز ،مفهوم ذوق و قریحه فطری فرهنگی است را بهشدت مورد نکوهش
قرار میدهد (عنوان فرعی این کتاب یعنی نقد اجتماعی احکام ذوقی بیدلیل نیست) و پیوسته
مفاهیم «ذوق و قریحه» را به عنوان پدیدهای برای نشانهگذاری و حفاظت مرزهای اجتماعی
مورد توجه قرار میدهد .خواه مرزهای میان طبقات (طبقه مسلط و طبقه زیر سلطه) باشد یا
درون هریک از طبقات .طبق استدالل بوردیو ،نظامهای طبقهبندی فرهنگی ،ریشه در نظام
طبقاتی دارد .وظیفه دیگری که بوردیو بر عهده میگیرد ،مفهومپردازی دوبارهای درباره مدل
قشربندی اجتماعی وبر است ،خصوصاً ارتباط میان طبقه و منزلت (گروههای منزلتی) .مفاهیمی
که بوردیو آنها را میانجی طبقه و منزلت میداند عبارتاند از گروههای درون طبقه و سبک
زندگی (جنکینز.)217-211 :1399 ،
مفهوم تمایز به معنی مجموعه تفاوتهایی است که رفتارها و سبکهای زندگی افراد جامعه
به دلیل موقعیتهای متفاوتشان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتنشان در میدانهای اجتماعی
گوناگون میان آنها ظاهر میشود و تحقیقات ثابت کرده که همه فعالیتهای فرهنگی و
ترجیحات و سلیقهها پیوند تنگاتنگی با سطح تحصیل و خاستگاه اجتماعی دارد .طبق دیدگاه
بوردیو هنر و مصرف فرهنگی ،خواه آگاهانه و عمدی باشد ،خواه نباشد ،مستعد ایفای کارکرد
اجتماعی که همانا مشروعیت بخشیدن به تفاوتهای اجتماعی است ،میباشد (بوردیو:1371 ،
.)31
بوردیو مدلی سه وجهی از سلیقه فرهنگی عرضه میکند :سلیقه مشروع ،سلیقه متوسط،
سلیقه عامهپسند .در این مدل ،شیوه زندگی و سلیقه فرهنگی مطرح میشود .بر این مبنا،
زیباشناسی طبقه پایین یک زیباشناسی تحت سلطه است که همیشه باید خود را از طریق
سلیقه طبقه مسلط توجیه کند .از دیدگاه بوردیو طبقه کارگر کمتر از طبقه متوسط یا طبقه باال
1. Discrimination
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قادر به ساختن یک دیدگاه زیباشناختی است .زیبایی اشیا از طریق طبقات مسلط تعریف
میشوند و این امر می تواند از زیبایی یک اتومبیل تا یک نقاشی یا یک عکس را در برگیرد
(ممتاز)191 :1393 ،؛ به عبارت دیگر ،ذوق و سلیقه هم موجب وحدت و هم موجب تفکیک
میشود؛ یعنی موجب وحدت همه کسانی میشود که محصول شرایط مشابهی هستند و در
حین حال ،آنها را از افراد دیگر متمایز میسازد .سلیقه مبنای همه چیزهایی است که هویت
فرد را برای دیگران رقم میزند و به این طریق است که فرد خود را طبقهبندی میکند و توسط
دیگران نیز طبقهبندی میشود (بوردیو .)73 :1371 ،به این ترتیب ،بوردیو مدلی از فضای
موقعیتهای اجتماعی به دست میآید که به واسطه توزیع متفاوت دو نوع سرمایه ،ساخت
مییابد و این مدل حاکی از تعامل طبقه و منزلت به معنای موردنظر وبر ،است و در این فضای
اجتماعی «استراتژی تبدیل» را مطرح میکند .استراتژیهای بازتولید ،یعنی مجموعهای از
اعمال ظاهراً بسیار متفاوت که از طریق آن ،افراد و خانوادهها معموالً ناآگاهــــانه و آگاهـانه،
دارایی خود را حفظ میکنند یا افزایش میدهند و در نتیجه موقعیت خود را در ساختار طبقاتی
و فضای اجتماعی حفظ میکنند یا ارتقا میدهند (همان .)191 ،طبقه مسلط میکوشد تا
موقعیت خود را از طریق استراتژی تمایز حفظ نماید .او این کار را با تعریف و تحمیل ذائقه
خود به مابقی جامعه انجام میدهد .منطق تمایز بر حفظ فاصلهای مشخص میان کردارها استوار
است .در این راستا به محض اینکه کرداری اشاعه مییابد ،قدرت تمایز خود را از دست میدهد
و عمل دیگری که مختص اعضای طبقه مسلط است ،جایگزین آن میشود .مردمیشدن یک
سلیقه ،موجب بی مهری طبقه مسلط به آن شده و این طبقه همچنین معانی تازهای را به کمک
زبان که نسبت به سایر طبقات تسلط بیشتری در استفاده از آن دارد ،تحمیل میکند (بون
ویتز .)129 :1371 ،بوردیو معتقد است که در یک عمل واحد ،تفکیک اجتماعی هم به چشم
میخورد؛ زیرا هر طبقه عادت واره خود را تولید میکند و درعینحال میکوشد تا به واسطه آن،
تفاوت و تمایز خود را از دیگران نشان دهد (بون ویتز.)124 :1371 ،
طبق دیدگاه بوردیو ،سلیقه عامل تبدیل هر چیز به نشانههای تشخص و تمایز است و تفاوت
اساسی بین سلیقههای ناشی از تجمل (آزادی) و یا ناشی از جبر و ضرورت وجود دارد .سلیقه
ضروری پسند فقط میتواند پایه و اساس سبک زندگی «در خود» باشد که بر اساس فقدان،
ناشی از احساس محرومیت و تفاوت بین سبک زندگی خود و سایر سبکهای زندگی و در
رابطه با خوراک  ،فرهنگ و ظواهر (لباس و مدیریت بدن) یک ساختار سلسله مراتبی در بین
طبقات دیده میشود (بوردیو .)299 :1371 ،در نگاه بوردیو ،مد و مدپرستی ،ظاهراً این فرضیه
را تأیید میکند که تکاپوی عمدی برای نیل به تشخص و تمایز ،نیروی محرکه تغییر سبکهای
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پوشاک است (همان .)317 ،به نظر بوردیو هر موقعیت در پایگاه اجتماعی بافرهنگ خاصی
منطبق است :مشخصه فرهنگ نخبهگرا ،فرهنگ طبقه متوسط و فرهنگ تودهای به ترتیب
تمایز ،تظاهر و محرومیت است (بون ویتز.)121 :1371 ،
بحث و نتیجهگیری
تلفیقگرایی حاکی از دیدگاههای ترکیبی و کثرتگرا و با روش علی -تبیینی و تفهمی -تاریخی
مطرح در اواخر قرن نوزدهم با تأثیرپذیری از جامعهشناسی اروپا و امریکا بویژه از جریانات قرن
نوزدهم میالدی به اینسو مطرح گردیده است .در مقاله حاضر به بررسی رهیافت تلفیقی پیر
بوردیو پرداختهشده است .همانطور که گفته شد که مطالعات انسان شناختی بوردیو در الجزایر
نه تنها مشوق وی در تلفیق کنش و ساختار بوردیو بوده بلکه همین مطالعات در بین کابیلیها
وی را متوجه تلفیق روش و نظریه کرده است .در تأیید این مدعا بوردیو بر این دیدگاه کانت
صحه گذاشته که تحقیق بدون نظریه کور است و نظریه بدون تحقیق بیمایه .وی استفاده از
همزمان از تکنیکهای کمی و کیفی را اساس کار جامعهشناس تلفی میکند .شاید به همین
خاطر است که اندیشمندانی چون فرای ( )2117از جامعهشناسی بازاندیشیانه بوردیو به عنوان
نظریه پایه برای روش تحقیق تلفیقی یا ترکیبی 1یاد میکند.
توسعه نظریه تلفیقی بوردیو بر اساس نقـد رویـکردهای قبلی چون ساختارگرایی بوده است.
چراکه نتایج مطالعات قومنگاری بوردیو در الجزایر مبین این نکته کلیدی است که ساختارگرایی
(که بر قواعد تأکید دارد) در عمل کارایی ندارد و به عامالن و استراتژیهای آنان عنایت نورزیده
است .در رابطه با تأثیر زمینهی فکری و اجتماعی بر کار تلفیقی وی میتوان گفت که وی از
همان ابتدا پدیدهشناسی اصالت وجودی سارتر را به خاطر تأکید بیشتر بر کنشگران و
ساختارگرایی لوی اشتراوس را به خاطر بیتوجهی به عامالن مورد انتقاد قرار میدهد .وی عالوه
بر مطالعه دیدگاههای فالسفه و ساختارگرایان ،اندیشه سه «پدر بنیانگذار جامعهشناسی»،
مارکس ،وبر و دورکیم را نیز مورد بازاندیشی انتقادی قرار داده است .بوردیو با تکیه به روش
بازاندیشی و با تأکید بر رابطهگرایی روششناختی به دنبال پایان دادن به جنگ پارادایمهای
ذهنیتگرا و عینیتگرا بوده است؛ بنابراین رابطهگرایی روششناختی و جامعهشناسی
بازاندیشانه از استراتژیهای تلفیق بوردیو بوده است .وی همانند سایر نظریهپردازان تلفیقی
درصدد بوده که کنش و ساختار ،سوژه و ابژه ،فرد و جامعه ،عین و ذهن ،عاملیت و ساختار و...
1. Mixed methods research
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را همزمان با هم یگانه و در ارتباط تأثیر و تأثری و رابطهای بازتابنده ،دیالکتیکی بررسی و
تحلیل نماید.
بوردیو به خاطر عالقهاش به رابطه دیالکتــیکی میان ساختار و شیوه سـاخت واقعیت
اجتماعی از سوی انسانها ،به جهتگیری نظریاش عنوان «ساختارگرایی تکوینی» میدهد .وی
در چارچوب این نظریه بر آن است تا هم جبرگرایی تحمیلشده بر ناخودآگاه ذهن ما را پوشش
دهد و هم ظرفیت راهکاری و خالقیت انسان را در نظر گیرد و در این راستا ،رابطه دیالکتیکی
میان ساختمان ذهنی و ساختار اجتماعی را مدنظر قرار میدهد .نظریه عمل بوردیو مصداق بارز
رهیافت تلفیقی بوردیو است که در آن ،بوردیو با تکیـــه بر رابطهگرایی روششناختی عمل را
در پرتو دیالکتیک عادتواره و میدان تحلیل مینماید .وی معتقد است که عمل تابع ویژگیهای
کنشگر در تعامل با نیروهای یک میدان خاص است.
در نگاه بوردیو عمل ،ماهیت استراتژیک دارد و کنشگران را قادر میسازد تا راه خود را عمالً
از طریق ساختار اجتماعی پیدا کند ،بدون اینکه به آن وابسته باشند و ساختار آنها را به عملی
خاص رهنمون گردد .عامالن انسانی به واسطه ذات ماهر خود دست به عمل میزننــد .بوردیو
معتقـــد است که از یکسو ،میدان ،عادتواره را مشروط میسازد ،از سوی دیگر ،عادتواره،
زمینه را به عنوان چیز معنیداری که منطق و ارزش دارد ،میسازد و برآیند اینها نظریه عمل
است.
در این نظریه ،موقعیت ،حلقه واسط میان عادتواره (مجموعه خلقوخوها) و میدان است و
با توسل به آن ،این مفاهیم شکل میگیرد .از یکسو« ،موقعیتمندی» عادتواره در خصوصیت
اکتسابی آن نمود مییابد و از سوی دیگر ،میدان نیز با توجه به موقعیت تعریف میشود و شبکه
موقعیتهای متفاوت آن از اهمیت متفاوت برخوردارند و به خاطر موقعیتهای مختلف افراد در
جامعه ،میدانهای اجتماعی مختلف شکل میگیرد.
با مطالعه دیدگاه بوردیو در حوزه سرمایه میتوان اذعان نمود که رهیافت تلفیقی بوردیو
بهطور ضمنی در مفهوم سرمایه (ارزش اضافی) و رابطه آن با قشربندی اجتماعی مالحظه می-
گردد .با این توضیح که وی در مفهوم سرمایه ،اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،بر تعامل
پویای کنشهای فردی و وضعیتهای ساختاری در فرایند سرمایهگذاری تأکید میورزد .از
یکسو ،موقعیت فرد در میدانهای مختلف ،متأثر از حجم و ترکیب و مسیر سرمایههای عامالن
است و از سوی دیگر ،ساختار اجتماعی به توزیع سرمایههای کنشگران میپردازد .در تأیید این
مدعا بوردیو در نظریه بازتولید از نهادهای آموزشی به دلیل توزیع نابرابر سرمایههای فرهنگی
انتقاد می کند .همچنین در بحث زبان و قدرت نمادین رهیافت تلفیقی بوردیو (که متکی بر
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رابطه گرایی روششناختی است) مالحظه میگردد ،چرا که بوردیو کنش گفتاری را محصول
رابطه متقابل عادتواره زبانشناختی (که محصول جامعهپذیری افراد است) و بازار زبانشناختی
(که به شکل مجازاتها و سانسورها درمیآید) میداند .به بیان دیگر بازار زبانشناختی بهای
گفتار را تعیین میکند (در سطح کالن) و کنشگران در مقابل متوسل به استراتژی زیباسازی
گفتمانی و خودسانسوری میشوند (در سطح خرد) .بوردیو در تحلیلهای جامعهشناسی اثر ادبی
و هنری بر ابعاد خرد و کالن (عاملیت و ساختار) و به یک معنا بر رهیافت تلفیقی تأکید دارد.
وی معتقد است که هم ساختار عینی و هم ساختمان ذهنی در تولید اثر ادبی مؤثرند .وی ذائقه
ادبی را محصول جامعهپذیری ،موقعیت و شرایط اجتماعی افراد میداند.
بوردیو معتقد است که تمایز به عنوان مهمترین ویژگی مدرنیته هم در عادتواره و هم در
میدان تجلی مییابد .یکی از مصادیق رهیافت تلفیقی بوردیو کتاب تمایز است .در این کتاب
وی با روش رابطهگرایی روششناختی بهدنبال تلفیق موقعیت اجتماعی و مفهوم عادتواره و
سلیقه بوده است .بهطوریکه بوردیو اذعان نموده که سلیقه در جامعه از ساختار طبقاتی
برخوردار است و موقعیت و منزلت افراد در جامعه ،تعیینکننده عادت ذهنی و سلیقه آنان است
و کنشگران با استراتژی تمایز ،موقعیت خود را در میدان بازتولید میکنند .به هر تقدیر به
عنوان حسن ختام در پاسخ به این سؤال که آیا تلفیق بوردیو موفق بوده یا نه؟ میتوان گفت که
بوردیو باوجوداین که با اتخاذ روش رابطه گرایی و بینش جامعهشناسی بازاندیشانه به دنبال
تلفیق خرد و کالن ،عاملیت و ساختار بوده است و قسمتی از این شکاف را از طریق مفاهیم
نوبنیادی چون عادتواره و میدان پرکرده ،ولی در نهایت پروژه تلفیق وی به خاطر تأکید بیشتر
بر ساختار و بازتولید ،ناتمام مانده است .چراکه در بحث تقابل عینیت و ذهنیت ،گرایش بوردیو
به طرفداری از قطب عینی و ایمان راسخ به وجود شالوده سخت واقعیت اجتماعی ،پایه و اساس
جامعهشناسی وی را تشکیل داده و نشان میدهد که وی از قضیه جدلی الطرفین ذهنگرایی و
عینیگرایی فراتر نرفته است .به یک معنا ،کار بوردیو شبیهکاری است که مارکس با ایدئالیسم
هگلی کرد و با استفاده از دیالکتیک آن را سرو ته کرد و دوباره آن را روی پا ایستاند .همچنین
در نظریه اجتماعی بوردیو در میان سطح خرد عامالن کنشگر و سطح کالن میدانها و فضای
اجتماعی شکافی وجود دارد که فقط بخشی از آن همانطور که اشاره شد به کمک مفهوم
عادتواره پر میشود؛ اما آنچه که وجود آن ضروری مینماید وجود یک مدل نظری درباره
نهادها الزم است که این شکاف را پر کند.
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