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 بوردیو پیر تکوینی ساختارگرایی شناسی روش تصریح
 1یمحمدفردین 

 59/50/79تاریخ پذیرش:     50/11/79 تاریخ دریافت: 

 چکیده
ساختارگرایی تکوینی بوردیو با  یشناس روشاز  یریگ بهره علوم اجتماعی هنگامپژوهشگران 

، چگونگی بررسی منطق، واره عادت، چگونگی تحلیل پژوهشابهاماتی از قبیل چگونگی شروع 

 یشناس روشمنطق تبیین و  ةعامالن اجتماعی و چگونگی رابط یریگ موضعهدف و 

 یها نهیزمابهامات  این صریحبا ت ،پژوهش حاضردر . شوند یماجه ساختارگرایی تکوینی مو

پژوهشگران  نکهیا .شده استبوردیویی برای پژوهشگران تا حدودی هموار پوهش های ÷

ساختارگرایی تکوینی خود را از چه سطحی شروع کنند و  یشناس روشات مبتنی بر پژوهش

 نیتر مهمپردازند،  میعامالن اجتماعی  یریگ موضعمنطق، هدف و ، واره عادتچگونه به تحلیل 

به آثار نظری  برای این منظور پاسخ دهد. ها آنحاضر سعی دارد به پژوهش سؤاالتی است که 

از بین این ابهامات  ها آنر بوردیو و سایر اندیشمندان رجوع شد و با استناد به ی و تجربی پی

ابتدا باید میدان  پژوهشنقطه شروع  ةدر زمینکه  استاین بیانگر پژوهش حاضر نتایج . رفت

در ارتباط چگونگی وضعیت میدان تبیین سپس  .میدان تحلیل شود یها مؤلفه از نظرمورد نظر 

در میدان به دو  واره عادتتحلیل دهد  مینشان  پژوهش . نتایجشود میمیدان قدرت تبیین  با

. است ریپذ امکان« واره عادتتحلیل سطح )مقدار( »و « واره عادتتحلیل نوع و تیپولوژی »شکل 

 پژوهش نتایج عامالن اجتماعی یریگ موضع، اهداف و میدان در راستای تصریح جایگاه منطق

در  دبوردیویی ضروری است و بای های پژوهشکه بررسی موارد مذکور در  استاین بیانگر 

منطق  ةچگونگی رابط ةدر زمین .شودساختارگرایی تکوینی بررسی  یشناس روشسطح دوم 

 یشناس روشمنطق تبیین و  دهد میساختارگرایی تکوینی نیز نتایج نشان  یشناس روشتبیین و 

 .متفاوت است ها آنشروع  ةنقط و تنها ساختارگرایی تکوینی بر یکدیگر منطبق هستند

 

 ساختارگرایی تکوینی.، ساختارگرایی تکوینی یشناس روش تصریح،بوردیو، کلیدی:  یها واژه
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 مقدمه
 در هر شک یبپایانی قرن بیستم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و  ةدر ده یشناس جامعهپیشگام در  ةحوز

کسی نیست نیز فرهنگی  شناس جامعهاثرگذارترین  .فرهنگ بوده است یشناس جامعهجای دیگری 

فلسفه،  ةکه همتایی برای او متصور نیست. اگر نمایندگان مطالعات فرهنگی در حوز 1جز بوردیو

 در شهر آیینی، 0فیلم، مِس ةدر نظری 4، بارتیشناس نشانهدر  3مدرن، دریدا یها زباندر  2فوکو

ر یبا سااو تمایز . استبوردیو  یشناس جامعهآن در  ةباشند، نمایند 9و در تحلیل روانی الکان 00لوفور

ق یتلف یمانند تالش برا ییها یژگیوبه  ،اند شدهبا او مطرح  زمان همه ک یشناس جامعه پردازان هینظر

، یشناس جامعهعلم  یگاه علمیبه جوامع بشری معاصر با حفظ جا یت و ساختار، نگاه انتقادیعامل

 یها وهیشبه وی  ةدر راستای اعتراض به وضع موجود، کاربست نظری یاسیس یها جنبشحضور در 

گرنفل، ؛ 300 -333: 1393لش، ) شود یمرویکرد نظری وی مربوط  یریپذ انعطافمختلف و 

به  بوردیو رویکرد خاصی به نظریه و پژوهش دارد که (.037: 2514سیوک،  ؛19: 2557

و  یشناس معرفت، یشناس یهستاین رویکرد دارای سطوح  9مشهور است.ساختارگرایی تکوینی 

بوردیو، مرسوم علوم اجتماعی متفاوت است ) یها سنتخاصی است که با سایر  یشناس روش

این رویکرد، در سطح  (.12: 1374، همکارانو  ها یدیجمش؛ 170: 1397، 9یومنن؛ 70: 1390

که بر اولویت  یشناخت روشاشکال مختلف انحصارگرایی  ةدر مقابل هم یشناس روش

و دارد ، بر روابط تأکید کنند یمد نشگر، جمع یا فرد تأکیساختار یا عامل، نظام یا ک یشناخت یهست

؛ 912: 1373، 11)ریتزر کند یمراهبردی جایگزین پیشنهاد  ةمنزل بهرا « 15یشناخت روش ییگرا رابطه»

، واره عادتاز: تحلیل  است  عبارتکه دارد بوردیو سه سطح  یشناس روش(. 134: 1375پرستش، 

 .(322: 1397)گرنفل،  میدان قدرت با میدان مورد نظر ةرابطتحلیل ساختار میدان و تحلیل 

                                                           
1. Bourdieu 
2. Foucault 

3. Deerida 

4. Bartes 

5. Metz 

6. Lefebvre  
7. Lacan 

8. Genetic structuralism 

9. Neuman 

10. Methodological Relationism 

11. Ritzer 
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 های پژوهش ژهیو به ،اجتماعی های پژوهشمذکور در  یشناس روش نکهیابا توجه به  

دارد و همین  وجود مبهم زیادینکات آن  یریکارگ به ةدر نحو، است شدهمیدانی کمتر استفاده 

در چارچوب  اینکهاست. از جمله کرده جه ابا سؤاالت زیادی مو ارپژوهشگران  امر

چه  .شروع شود دوم یا سوم( ای باید از چه سطحی )سطح اول، پژوهش، مذکور یشناس روش

 .(واره عادت)نوع یا سطح شود عامالن اجتماعی بررسی  واره عادتدر تحلیل یی باید ها یژگیو

تأکید زیاد بر اهمیت منطق میدان و تأثیر آن بر کارکرد میدان )بوردیو،  رغم یعلبوردیو  چرا

این در ؟ چرا خود این مؤلفه را درنظر نگرفته است یشناس روشدر سطوح  (40: 1370

عامالن اجتماعی جهت دستیابی به  ةمنازع اهمیتبر بوردیو تأکید  رغم یعل، یشناس روش

عامالن  یریگ موضعو راهبرد ای تحلیل رقابت، جایگاه خاصی بر ،اهداف مورد نظر میدان

موضوع  ةمثاب بهاهداف میدان با وجود نقش و اهمیت چرا  نشده است؟گرفته درنظر اجتماعی 

این (، جایگاه خاصی برای تحلیل اهداف میدان در 172 همان،) عامالن اجتماعی رقابت

)تطابق یا تناقض( میان منطق تبیین  یا رابطهو چه درنظر گرفته نشده است  یشناس روش

در  .وجود دارد ویساختارگرایی تکوینی  یشناس روشو از دیدگاه بوردیو اجتماعی  یها دهیپد

 یشناس روشاصول  اندیشمندان،سایر  بررسی آثار نظری و تجربی بوردیو وبا ر، حاض پژوهش

بوردیو نیست، بلکه  یشناس روشحاضر، نقد  پژوهشبنابراین هدف  شده است؛تصریح بوردیو 

 وی وجود دارد. یشناس روشکاربرد رفع ابهاماتی است که در 

 آن یها یژگیورویکرد ساختارگرایی تکوینی و 

وجود آمده باشد و نه  علل به بنا براز نظر بوردیو کنش نه پیامد ساختارهای متعین است که 

علت  یندیآ همو  یجوش هممنطقی انتخاب عقالنی که بر دالیل خود استوار است، بلکه  ةنتیج

اعمال  ةعمل هستند. البته این بدان معنا نیست که وزن علت و دلیل در هم ساز نهیزمو دلیل 

که بنا به مورد به توجیه عمل کند  میکنش بوردیو این امکان را فراهم  ةیکسان است، بلکه نظری

ماشینی از پیش  یها آدم(. وی معتقد است ما 09: 1375)پرستش،  شودپرداخته 

ما  یها کنش، بلکه کنیم ینیب شیپنیستیم که بتوانیم پیامدهای کنشی خود را  یا شده یزیر برنامه

است. بوردیو بر  و میدان واره عادتناخودآگاه بین  یا رابطهیا  دوپهلوگنگ و  یا رابطهمحصول 

 هم به ساختار و هم به ،حیات اجتماعی ةباید در مطالع یشناس جامعهاین امر تأکید دارد که 
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بنابراین هدف وی فرارفتن از  ؛(125: 1390)جنکینز، فردی و ذهنی توجه کند  یها کنش

؛ ساوج و 1702: 2515، همکارانو سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم است )لسرد  یانگار دوگانه

زدن روی شکاف  نوعی پل ،واره عادتمفهوم  بر اوش (. پاالیش و پرداز112: 2513یلوا، س

تبیینی میان این دو حد افراط و ترفندی برای فراگذشتن از تقابل عبث میان سوبژکتیویسم و 

 (.125: 1390ابژکتیویسم است )جنکینز، 

سنتی و نارضایتی بوردیو از  یشناخت جامعهو  یشناخت انسانبازخوانی انتقادی مسائل 

، به تدوین و دادند یماو  یها پرسشذهنی و  یها دغدغهفلسفی به  یها دگاهیدکه  ییها پاسخ

نوعی ساختارگرایی تکوینی . منجر شدساختارگرایی تکوینی از سوی وی  ةنظری ةارائ

ین ساختارها را ا امکند، ا میهای فکری تحلیل ساختاری استفاده  است که از بنیان یشناس جامعه

اساس  شوند. براین کنش، تولید و بازتولید می ةواسط بهگیرد که  میچیزهای درنظر  ةمثاب به

ا ساختارها در عین مکنند، ا یعنی کنش را هدایت و مهار می ؛ساختارها، ساختاردهنده هستند

، کنند )ریتزر می دیبازتولها را تولید و  هستند، به این معنا که کنشگران آن نیزحال ساختمند 

بنابراین ساختارگرایی تکوینی هم  ؛(319: 1399و محمدی،  پور ییجال؛ 292: 1375

 ها ساختو عامالن را که در این  واره عادتاجتماعی و هم تکوین تمایالت  یها ساخت

( و بر دیالکتیک ساختار و کنش تأکید 70: 1390)بوردیو،  کند یممدخل هستند بررسی  ذی

محصول  ها آنرو وی معتقد است فهم آثار هنرمندان مستلزم فهم این است که  ینااز  د؛کن می

)پرستش و  شانیها واره عادتو تاریخ  ها آن یها تیموقعتاریخ هستند: تاریخ  ةتالقی دو گون

 .برد یماجتماعی از مدل میدان بهره  یها تیواقعتحلیل برای (. این رویکرد 37: 1371قربانی، 

که از یک سو، دارای قوانین، اهداف، کارگزاران  شود یمجامعه به میدانی تشبیه  ،مدلاین در 

از جمله میدان قدرت است  ها دانیمسایر از تأثر م)عامالن( و سرمایه است و از سوی دیگر،  

 (.07: 1371، 1؛ سوئدبرگ44: 1399)بوردیو، 

 یها تیقابلو  ها ییناتواات اجتماعی از پژوهشرویکرد ساختارگرایی تکوینی بوردیو در 

مختلف  یها نهیزمآن را در  توان یم( و 154: 2511فراوانی برخوردار است )بوترو و کروسلی، 

و هم در  خردات سطح پژوهشهم در  توان یماز این رویکرد  که یطور به ؛استفاده کرد

                                                           
1. Swedberg 
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: 2513؛ کیچین و هوه، 1704: 2515، همکاران)لسرد و  بهره گرفتات سطح کالن پژوهش

بر کنش عامالن اجتماعی بررسی تأثیر اشکال مختلف سرمایه را  توان یم خرد(. در سطح 120

تأثیر میدان  ژهیو بهاجتماعی بر یکدیگر  یها دانیمتأثیرگذاری  توان یمدر سطح کالن نیز  کرد و

اجتماعی بررسی نمود. همچنین از این  یها دانیمآن را بر ساختار سایر  یها استیسقدرت و 

؛ 140: 1397یک ابزار نظری یا یک ابزار تحلیلی بهره برد )تامسون،  مثابه به توان یمرویکرد 

 توان یمیک ابزار نظری  ةمثاب به(. در رویکرد ساختارگرایی تکوینی 135: 1371سوئدبرگ، 

و اقدام به  ودرا آزم ها آننادرستی درستی یا  کرد،آزمایش  موجود در این رویکرد را یها هینظر

 یبا دید توان یمتحلیلی  یابزارة مثاب به ،د. در رویکرد ساختارگرایی تکوینیکر ییآزما هینظر

و کالن بررسی و چگونگی  خرددو سطح در اجتماعی را  ةپدید ،نگر یکلترکیبی و 

و  تجربی را هدایت پژوهش ،میدان ةنظری ،. با چنین رویکردیکردآن را تعیین  یبند صورت

که مردم در این میدان  دشون پرسش مواجه میاین  باپژوهشگران  ،این نظریه با. کند یمکنترل 

کدام هستند، چگونه این کاالها اموال مورد تقاضا جوایز، سهام، کاالها یا  .کنند یمچه کار »

نیاز دارد  ها آنکه شخص برای داشتن شانس پیروزی به  ییها سالح، وسایل یا شوند یمتوزیع 

خاص در  ةیعنی ساختار توزیع سرمای ،ها ییداراکدام هستند و ساختار توزیع کاالها، منافع و 

 ةمثاب بهبنابراین استفاده از رویکرد نظری بوردیو  ؛(94: 1390)بوردیو،  «تمام طول بازی چیست

 رندیگ یمخود  هب دانیکه شکل م را اجتماعی یها جهانتحلیلی، اصول کلی برای فهم  یابزار

 رییتغ ایحفظ  کینامید توان یم دانیساختار م قیاز طر رایز ؛(94: 1390 و،ی)بورد کند یم فراهم

 (.94: 1375 و،ی)بورد کرد لیرا تحل یاجتماع ساختار وامکانات  عیساختار توز

 ویبورد ینیتکو ییساختارگرا کردیرو یمیپارادا سطوح

 یشناس روشو  یشناس معرفت ،یشناس یهست سطوح دارای ینیتکو ییساختارگرا کردیرو

)پرستش،  کنند یم لیرا تکم گریکدیدارند و  1کیهومولوژ ةرابط گریکدیاست که با  یزیمتما

 ؛دارد« 2ییگرا رابطه»اعتقاد بر  یشناس یهستدر سطح  ینیتکو ییساختارگرا (.137 -139: 1375

و واقعیت، ماهیت دیالکتیک دارد و  دهد یمبدان معنا که ذات واقعیت اجتماعی را رابطه تشکیل 

                                                           
1. Homololgic 

2. Relationalism 
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ساختار/ عاملیت، سوژه/ ابژه و وجوه عینی/  ةانیگرا لیتقلواقعیت اجتماعی از تفکر  ةباید در مطالع

؛ پرستش، 12: 1374، همکارانو  ها یدیجمش؛ 41: 2510، همکارانذهنی فاصله گرفت )اورت و 

ش موجود نیست که در آن کنشگران اجتماعی از پی یاز دیدگاه بوردیو جهان فضای(. 134: 1375

نیز  ها لیتحل .کنشگران اجتماعی است ةرابط ة، بلکه فضا برای بوردیو نتیجکنندبا یکدیگر فعالیت 

(. به 41-45: 2510، همکاران)اورت و  نامد یم« ها دانیم»که او آن را  شوند یمبه این فضا محدود 

به هم  ةجامعه را فضای اجتماعی مرکب از مجموع یشناس یهستدر بعد عبارت دیگر، بوردیو 

 عنوان بهکه  داند یم ها دانیممرتبط با  یها واره عادتبا )ساختارها( و افرادی  ها دانیماز  یا وستهیپ

دستیابی  برایخود  یها واره عادتاجتماعی و مطابق با  یها دانیمکنشگر در قالب قواعد حاکم بر 

خود در تثبیت  یها کنش. کنشگران با تعامالت و کنند میبا هم تعامل و رقابت  ها هیسرمابه انواع 

در عین حال مجبور و موجودی مختار  ،بنابراین فرد ؛شوند یمیا تغییر فضای اجتماعی مؤثر واقع 

 متأثر ازو  دیآ یمنائل  واره عادتدر فضای اجتماعی و در قالب میدان اجتماعی به کسب  ،است

 نیز عمل او .کند یمشخصیتی عمل  –فردی اعم از روانی یا ذهنی یها یژگیوی و شرایط ساختار

وجه تمایز رویکرد بوردیو با  (.10: 1397)عبداللهی، محیطی و فردی اوست  یها یژگیوبرآیند 

بوردیو معتقد است از جمله رئالیسم انتقادی باسکار آن است که  ،سایر رویکردهای تلفیقی

کنش است و ساختار اجتماعی )موقعیت افراد در  ةعامالن اجتماعی اصول تولیدکنند ةوار عادت

معتقد است ساختارها واجد نیروی باسکار  که یدرحال. کند یممیدان( و منطق میدان آن را محدود 

)اشرفی و  کنند یمعامالن اجتماعی را تسهیل و برخی را تحدید  یها کنشهستند و برخی  یعل

 (.35: 1371، نیالد فیسالحی ف

 یانگار دوگانهویژگی فرارفتن از  ةمانند بینش کلی وی، دربرگیرندبوردیو  یشناس معرفت

وی آن بود تا توهم دستیابی به تفکر ناب، معرفت تالش  اساس براین. عینیت و ذهنیت است

و  گرفتن تفاوت میان دنیای عادی و دنیای نظری از بین ببرد دهینادناب و شناخت ناب را با 

، نژاد یعال)فرهمند و  معرفت رفع کند ةرا در حوز ییگرا ذهنو  ییگرا تینیعتناقض میان 

ناخت و معرفت است و شناخت ناب کنش شکل اصلی ش ،(. از دیدگاه بوردیو39، 17: 1370

وی (. 323: 1375)کنوبالخ،  کند یمکنش واقعیت را از نو خلق  ؛ یعنیبدون کنش ممکن نیست

زیرا  ؛(30: 1370، نژاد یعال)فرهمند و  داند یم واره عادتارتباطی میان معرفت و کنش را  ةحلق
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 ،فهمند یمآن را  ،شوند یمخود به درک جهان اجتماعی نائل  یها واره عادتافراد از طریق 

بنابراین عامالن  ؛(19: 1397)عبداللهی،  پردازند یمو براساس آن به کنش  کنند یم یگذار ارزش

 ها آنارزیابی ادراک  به  و هم کنند یمرا تولید  خود یها کنشهم  واره عادتاجتماعی از طریق 

 (.24: 1370، نژاد یعال)فرهمند و  پردازند می

و عامالن اجتماعی  پژوهشگراندر دستیابی به معرفت بدان معناست که  واره عادتنقش 

که مؤلفه اصلی  دهند یمرا نسبت  ییها یژگیو ،مشاهده وناخواسته به موضوعات مورد مطالعه 

 یها دانیمدر پژوهشگر در این زمینه بوردیو معتقد است که . از جهان است افتشانیدرنگاه و 

تحمیل  شان یاجتماعاجتماعی، نگاه خود از جهان هستی را بر فهم افراد مورد مطالعه از اعمال 

با ذهنیات، تجربیات و  معرض آسیب و اتهام آمیختگیدر از آنجا که این نوع شناخت . کند یم

را در « بازاندیشی»موضوع برای اجتناب از این مشکالت، ، بوردیو نشده است احساسات کنترل

بازاندیشی عبارت از نوعی بازنمایی  .(273: 1397)گرنفل،  کند یممطرح  یشناس معرفت ةحوز

 سیال از یک موضوع از رهگذر بازتعریف و بازسازی مستمر آن در کاربرد و معنای آن است

تا  شودباید بازاندیشی  یشناخت جامعه پژوهشاز  یجزئمعتقد است هر بوردیو  (.271همان: )

 همان،، آشکار شود )کند یماندیشه که موضوع مطالعه را محدود و تحریف  ةمقوالت نااندیشید

اجتماعی  ةیک پدید ةدربار تفکر محض یا ةتجربکمک  به به اعتقاد وی، بنابراین ؛(279

و منطق  واره عادتکنشی که محصول  به آن معرفت پیدا کرد، بلکه شناخت مستلزم توان ینم

 .کردرا بازاندیشی  آمده دست بهالبته باید شناخت  میدان است.

)ریتزر،  تأکید دارد« یشناخت روش ییگرا رابطه» بر یشناس روشدر سطح  این رویکرد

نوعی رویکرد پژوهشی است که  یشناخت روش ییگرا رابطه(. 134: 1375؛ پرستش، 912: 1373

 یریگ سهلو هم از  کند یماثباتی احتراز  یها طرح یریگ سختشکار روابط، هم از  منظور به

کیفی  یها روشو نه در  انهیگرا نیعکمی  یها روشبنابراین نه خود را در  ؛تأویلی یها طرح

گوناگون بهره  یها روشاز  پژوهش، بلکه به فراخور کند یممحدود و محصور  انهیگرا ذهن

، بوردیو به تبع بینش تلفیقی خود یشناس روش(. بنابراین در بعد 134: 1375)پرستش،  برد یم

 یریگ بهرهو معناکاوانه استفاده کرده است و از  کاوانه علتکمی و کیفی،  ةچندگان یها روشاز 

 یگ چندانگار». وی تا آنجا پیش رفت که کند یمدفاع  پژوهشمختلف در  یها روشاز 
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 یریکارگ بهبه معنای  یگ چندانگار این را توصیه و به آن عمل کرد. البته« 1یشناخت روش

به تناسب موضوع  نیست، بلکه به معنای آن است که پژوهشمختلف در هر  یها روش

متناسب  ها روشمختلف بهره گرفته شود و ترکیب و آرایش  یها روشو  ها کیتکناز  پژوهش

 (.45: 2510، همکارانورت و ا؛ 35: 1772)بوردیو و واکان، باشد  پژوهش مسئلهبا 

 رویکرد ساختارگرایی تکوینی یشناس روشسطوح 

 :کند یمخود را در سه سطح توصیف  یشناس روشبوردیو 

  در این مرحله ارزیابی موقعیت میدان میدان قدرت: دربارةتحلیل موقعیت میدان 

آن با  ةخاص رابط صورت بهضروری است، که  ها دانیممورد نظر در رابطه با سایر 

اگرچه  .قدرت سیاسی و دولت استنیز منظور از قدرت  .میدان قدرت مدنظر ماست

 (.322، 130: 1397میانجی دیگری نیز وجود دارند )گرنفل،  یها دانیمنهادها و 

درنظر خود میدان دولت را معادل میدان قدرت  های پژوهشبیشتر همچنین بوردیو در 

اسنادی و  پژوهشنتایج این مرحله با استفاده از  (.97: 1370گرفته است )بوردیو، 

: 1390دست خواهد آمد )طلوعی و رضایی،  به یپژوه نامه یزندگحاصل از  یها داده

، این امکان ها دانیممیدان قدرت و همچنین سایر  درمورد(. تحلیل موقعیت میدان 17

استقالل نسبی میدان مورد نظر، کارآمدی میدان، جایگاه پژوهشگر که  آورد یمرا فراهم 

 کندبررسی  بر رقابت درون میدانی را ها دانیممیدان در میدان قدرت و تأثیر سایر 

 (.71، 23: 1370)بوردیو، 

 :تحلیل ساختار میدان عبارت است از شناخت ساختار عینی  تحلیل ساختار میدان

برای کسب  ها آنکه خود اند  اشغال کردهعامالن اجتماعی  ی کهیها تیموقعمیان روابط 

 یسنج تیموقعدر این مرحله  .کنند میاعتبار و قدرت درون میدان با یکدیگر رقابت 

آن  یها مؤلفهسرمایه و  برحسب یابی تیموقعاین  .ساختاری خود میدان مدنظر است

در سه شکل تجلی پیدا کند: اقتصادی، اجتماعی،  تواند یم. سرمایه شود میانجام 

اجتماعی به سودمندی یا برخورداری  ةاقتصادی به ثروت پولی، سرمای ةفرهنگی. سرمای

نمادین معتبری اشاره دارد  یها شاخصههنگی به فر ةاز روابط خوب اجتماعی و سرمای
                                                           
1. Methodological Polytheism 



 448    بوردیو پیر تکوینی ساختارگرایی شناسی روش تصریح

 

 دشدهیتول. اصول ردیگ یم نشئتفامیلی  یها ییداراخانوادگی و  ةکه از تحصیالت، زمین

نقش  ا استفاده ازبدر هر میدان پیرو منطق عمل آن میدان است و ارزش آن 

فکر  توان یمبه چه چیزهایی  کند یمآن با سرمایه است. این اصل تعیین  یگر یانجیم

شناخت و چه  توان یمکرد و به چه چیزهایی نباید فکر کرد. حتی چه چیزهایی را 

 یها ارزش ،این امور براساس منطق کمیابی .چیزهایی اصالً قابل شناخت نیست

از  ؛ بنابراینستا، کمیاب دارد . به عبارت دیگر، آنچه ارزشردیگ یمخود  متفاوتی به

 نیتر نییپادر  ،و آنچه عمومی و در دسترس است دشو یماین پس مطلوب و ارزشمند 

تحلیل  ة(. تحلیل ساختار میدان زمین322، 130: 1397اهمیت قرار دارد )گرنفل،  ةدرج

، چگونگی وضعیت ها آنوجود نیروهای مختلف میدان، همگونی و ناهمگونی بین 

 آورد یمراهم و کنش عامالن اجتماعی را ف یریگ موضعتبیین رقابت،  ةو زمین واره عادت

 .(171، 199، 171، 152، 95، 40، 23: 1370)بوردیو، 

  کردن  درونیا بیعنی تمایالتی که  واره عادت: عامالن اجتماعی ةوار عادتتحلیل

یک نظام فکری و رفتاری  صورت بهشرایط و موقعیت خاص اقتصادی و اجتماعی، 

خاص  یا وهیشبه  افتهی نظام. این تمایالت اند شدهو عامالن به آن مجهز است  درآمده

در این مرحله، . ابندی یمافتن ی فعلیت  مطلوب برای شیوب کم یها فرصت ،در میدان

، مسیر زندگی و ها آن ةنیزم شیپ د.شو یمعامالن فردی درون میدان تحلیل  ةوار عادت

فردی  یها مؤلفه. اگرچه این سطح براساس شود یمدرون میدان بررسی  ها آنموقعیت 

در گذشته  ها مؤلفهکه این  ییها بخش، تنها در شود یمخاص افراد مطرح  یها یژگیوو 

. به عبارت دیگر، هدف آن است یابند میو حال به میدان مرتبط باشند، برای ما اهمیت 

خاص که موردی اجتماعی هستند، تنها  یو صفات ها مؤلفهچگونه  شودکه مشخص 

مبتنی بر  یها مؤلفه ،. در این سطحشوند یمیک کل واجد ارزش  مثابه بهدرون میدان 

افراد براساس  ةوار عادتفردی مورد نظر نیست، بلکه  یها یژگیومشخصات و 

و  شوند یمو بررسی  یابی تیموقعکه در اختیار دارند، درون میدان  یا هیسرما یها مؤلفه

افراد،  ةمقایسترتیب  . بدینردیگ یمقواعد منطقی حاکم بر میدان انجام  بااین فرایند 

، کنند یمهمسان با هم تالقی و تعامل  یها تیموقعکه در  ییها وهیشو  ها گروه
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، سرگذشت نامه یزندگ. این امر توجه بیشتری به جوانبی مانند شود یم ریپذ امکان

. ساختار طلبد یمرا  ها دانیم)شخصی و شغلی( و جایگاه عمل با توجه به منطق عمل 

که این منطق در عمل  ییها وهیشو  ها آن ، اصل و مبدأها آن ةشد فیتعر، منطق ها دانیم

. توجه کردرسمی  یها گفتمانبه . در اینجا باید دارند، اهمیت زیادی ابدی یمواقعیت 

درون میدان و میان  یابی تیموقعپیوندی میان افراد، ساختارهای میدان و  تیدرنها

: 1770ل، ف)گرن آورد یمفراهم  پژوهشکه چارچوبی مفهومی برای  دوجود دار ها دانیم

(. این 322، 139: 1397؛ گرنفل، 959: 1373؛ ریتزر، 195: 1779؛ گرنفل و جیمز، 271

، تکوین و سیر تاریخی آن و تطابق یا واره عادتبه پژوهشگر امکان بررسی رویکرد 

عامل اجتماعی که آن جایگاه  یریگ موضع ، همچنینبا جایگاه فرد در میدان آنتناسب 

)گرنفل،  آورد یمتبیین کنش عامالن اجتماعی را فراهم  ةرا تصرف کرده است و زمین

 (.171، 123، 110، 23: 1370؛ بوردیو، 139: 1397

 
 ویبورد ینیتکو ییساختارگرا یشناس روش سطوح .1 شکل

 ةگان سهسطوح  ةمنزل بهاجتماعی وجود دارد و  یها دانیمهمه  ةاین سه سطح در مطالع

. روشی که انتخاب یک شود یماجتماعی قلمداد  یها دانیم ةبوردیو در مطالع یشناس روش

(. با توجه 409: 1373)پرستش،  دیآ یم حساب بهموضوع مطالعه اصل عمومی آن  ةمنزل بهمیدان 

سطوح توصیف و تبیین را  زمان هم یشناس روشگفت این  توان یمبه سطوح مذکور 

و ساختار میدان،  واره عادتزیرا از یک سو با تعیین  ؛(77: 1370)بوردیو،  ردیگ یدربرم

میدان با میدان قدرت،  ةو از سوی دیگر، با تعیین رابط کند یموضعیت میدان را توصیف 

میدان و  ة. این امر بیانگر آن است که هدف از نظریکند یموضعیت موجود میدان را تبیین 

اجتماعی و  یها دهیپد، رمزگشایی و تبیین کردنو، توصیف، آشکاربوردی یشناس روش
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؛ گرنفل، 1702: 2515، همکاران؛ لسرد و 124: 2513اجتماعی است )کیچین و هوه،  یها دانیم

؛ نیومن، 11: 1390؛ طلوعی و رضایی، 159-75: 1390؛ بوردیو، 77: 1370؛ بوردیو، 19: 2557

  (. 139-130: 1375 پرستش، ؛1397

 بوردیو یشناس روشیح تصر

که کرده در رویکرد ساختارگرایی تکوینی اصولی را مطرح  پردازان هینظرسایر  برخالفبوردیو 

رویکرد وی شده است. این امر بدان معناست که رویکرد بوردیو  یریپذ انعطافموجب 

توجه معرفتی »از:  اند عبارت. این اصول آورد یمکه امکان بسط آن را فراهم دارد  ییها لیپتانس

براساس اصل «. یشناخت روشبازتابندگی »و « کارها و عملکردهاهمة ی به یا شناختی یکسان

حاکم باشد. این بدان  پژوهشاول بوردیو تأکید دارد رویکرد شناختی باید بر کل فرایند 

چوبی آن در چار نیتر یادیبنو  نیتر پاافتاده شیپ، حتی پژوهشمعناست که هر کاری در روند 

 ةکنند حیتصر ،پژوهشنظری باید قرار داشته باشد که آن را هدایت کرده است. چنین شرحی از 

بیانگر آن  این اصلنظریه و روش است. میان  اریع تمام یزیآم هم واقع بهو  واره اندام یا رابطه

اجتماعی )براساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی( باید  یها دانیمدر تحلیل پژوهشگر است که 

  توجهقرار دهد.  مدنظر پژوهشدر کل فرایند  کند یمهدایت  پژوهشکه را نظری  یرویکرد

و  ها نمونهو تا تعریف جمعیت،  شود میشناختی با گردآوری منابع و طراحی پرسشنامه شروع 

. اصل دومی که ابدی یممتغیرها، کدگذاری، مصاحبه، مشاهده و رونویسی و تنظیم متن ادامه 

ی روش ةپیوسته دربارپژوهشگر یعنی  ؛است یشناخت روش، بازتابندگی کرده استبوردیو مطرح 

بنیادین منطق  ةکه سه مرحل گونه همان .کند میکار گرفته است، بازاندیشی  به  لحظهدر هر  که

از یکدیگر تفکیک کرد، ساخت  توان ینمرا  یاثباتگریعنی گسست، ساخت و  ،علوم اجتماعی

 بارهاو شاهدآوری  یاثباتگر، بلکه دیالکتیک نظریه، شود نمیانجام باره  یک گاه چیهموضوع نیز 

 (.333 -332: 1393)واکوانت،  ردیپذ یمصورت  یپژوهشدر هر مرحله از کار 

 ادامهدر  ،«کارها و عملکردهاهمة توجه معرفتی یا شناختی یکسان به »به اصل با توجه 

و در چارچوب  اوبراساس رویکرد نظری ساختارگرایی تکوینی بوردیو  یشناس روشسطوح 

 .شود میتصریح وی  یشناس روش
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را با پژوهشگران بوردیو ممکن است  یشناس روش :پژوهشآغازین  ةتصریح مرحل (الف

. شروع کردسطح کدام مذکور باید از  یشناس روشکه در چارچوب کند  میمواجه پرسش این 

، واره عادتاز افراد ) شده یگردآورمجموعه اطالعات  ،کند یم( اشاره 322-323: 1397گرنفل )

. دهد یمرا به ما نشان پاسخ تا حد زیادی  ،دارد یآور جمعسطح سوم( یا اطالعاتی که قابلیت 

باید تأکید شود صرف برخورداری از اطالعات شخصی برای این کار کافی  نیبا وجود ا

 ةجادکنندیا لعم قنیست، بلکه این اطالعات باید با توجه به موقعیت میدان، ساختارها و منط

از و هریک  واره عادتمیان میدان و  ةرابطتحلیل از آن،  تر مهمتحلیل شوند و  یدرست به، ها آن

فردی، باید  یها واره عادتد از این مراحل، تحلیل میدان و تعامل آن با بع ها صورت بگیرد. آن

میان میدان و موقعیت آن در نسبت با ساختارهای فراگیر میدان  ةبیشتری از رابط یها لیتحلبا 

از  ها لیتحلاین هر سه سطح ضروری هستند. در طراحی  رو نیاز ا ؛قدرت تکمیل شود

سنتی میان رویکردهای کیفی و کمی و موضوعیت  یها یدوگانگمواردی مانند اهمیت ، ها دانیم

نیازمند حصول بهترین تحلیل از اطالعات است تا پژوهشگر  عالوه به. رود یماز بین  ها آن

به دست دهد. چنین کاری ممکن است به  ها دانیمصحیح از درون و میان  یا رابطهبتواند 

 ةحلیل اسنادی، مطالعات بیوگرافی، مطالعت ؛نیاز داشته باشد زمان همتحلیل چندوجهی و 

 ...و نگارانه قوم یمورد

براساس  ها آنگرنفل معتقد است هر سه سطح بررسی شود، سپس نتایج  ،اساس براین

با توجه به  که بر این باور استپژوهشگر  ، اماقرار گیردیکدیگر کنار  پژوهشرویکرد نظری 

است و درصدد آن است که با محوریت  1انتقادیرویکرد نظری بوردیو که مبتنی بر پارادایم 

است( به ساختارهای اجتماعی  واره عادتو کالن، از رخداد )که در اینجا  خردارتباط سطوح 

)سطح کالن( دست یابد و از این طریق اقدام به آشکارسازی وضعیت موجود و رمزگشایی 

: 1397حمدپور، ؛ م179-170: 1397؛ نیومن، 95، 24: 1370رویدادهای عادی کند )بوردیو، 

تحلیل »بوردیو از جمله  ها پژوهش( و با توجه به برخی از 149: 1370نوابخش و کرمی، ؛ 433

                                                           
ی ظ اهری،  ه ا  فی  تحرات اجتماعی است که بر مبارزه با تحقیقپارادایم انتقادی یکی از چند رهیافت عمده در . 1

توانمندس ازی انس ان تأکی د دارد    در راس تای   ه ا  ارزشی ی مبتن ی ب ر    گرا فع ال واقعی ت و   ةسطوح چندگان  

 (.433: 1397)محمدپور، 
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که ابتدا از  1«ادبیات، آموزش عاطفی فلوبر یشناس جامعه»و « ساختارهای اجتماعی اقتصادی

ی )و از جمله بوردیوی های پژوهش، در کند یمآغاز  واره عادتتحلیل درون میدانی و تحلیل 

 ها دادهشروع گردآوری و تحلیل  ةنقط ةمثاب به واره عادتاز سطح تحلیل  دحاضر( بای پژوهش

 .شوداستفاده 

مبتنی بر ساختارگرایی  های پژوهشتبیین در  بر این باور است کهپژوهشگر همچنین 

تکوینی، تبیین میدانی است. تبیین میدانی حول محور تعیین وضعیت درون میدان متمرکز 

)از جمله  ها دانیممیدان را با سایر  ةرابطپژوهشگر در بخشی از تبیین،  ،است. در این راستا

درون  ةرابط مبتنی است فرض شیپزیرا این رویکرد بر این  ؛کند یممیدان قدرت( نیز بررسی 

از ، ست که ابتدا باید میدان مورد نظر. این بدان معناهاست دانیمآن با سایر  ةمیدان متأثر از رابط

، ساختار، اهداف و منطق آن( تحلیل شود، سپس چگونگی واره عادتمیدان ) یها مؤلفه منظر

آغازین  ةتصریح مرحل .شودمیدان قدرت تبیین  دربارةمیدان(  یبند صورتوضعیت میدان )

 .دهد یمشروع تحقق یاری  ةرا در انتخاب مرحل پژوهشگر

 واره عادتاست که در تحلیل دیگر این  مهم ةمسئل :واره عادتتحلیل  ةتصریح مرحل (ب

تجربی از جمله  های پژوهش. در برخی از شودبررسی  ییها یژگیوچه باید عامالن اجتماعی 

 (2552) ( و دومایس2552توماس ) ،(2510)  نیمارتزریم  ،(2519) وانگ و وانگ های پژوهش

( نوع 2514و کارلهد ) آنگستروممانند  ها پژوهشدر برخی از  شود. میبررسی  واره عادتسطح 

 های پژوهشبراساس  بنابراین ؛است شدهعامالن اجتماعی بررسی  ةوار عادتو تیپولوژی 

تحلیل نوع و تیپولوژی شود:  می یبررس در میدان به دو شکل  واره عادتتحلیل  ،تجربی

هدف آن است که  واره عادت. در تحلیل نوع واره عادتو تحلیل سطح )مقدار(  واره عادت

به چند آن را  توان یماست یا  یا واره عادتعامالن اجتماعی چه نوع  ةوار عادت شودتعیین 

 ةوار عادتجتماعی در میدان خانواده، عامالن ا باید دانست که مثال برای کرد؛تفکیک دسته 

، هدف واره عادتاما در تحلیل دوم، یعنی تحلیل سطح  ،ییگرا تجملیا دارند  یستیز ساده

عبارت نیز  پژوهش ةمسئل .عامالن اجتماعی است ةوار عادتمشخص کردن مقدار یا سطح 

                                                           
، سپس رابط ه  کند یمابتدا ساختار میدان را تحلیل « ی ادبیات، آموزش عاطفی فلوبرشناس جامعه»مقالة بوردیو در . 1

 .کند یممیدان هنری با میدان قدرت را تحلیل 



  8934 زمستان، 8، شمارة 4مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    448

 

کم، متوسط یا  .عامالن اجتماعی در چه سطحی قرار دارد ییگرا تجمل ةوار عادت نکهیااست از 

اجتماعی کدام یک از این اشکال را  عامالن ةوار عادتدر تحلیل پژوهشگر  نکهیازیاد؟ 

 . استو هدف پژوهش و میدان مورد بررسی منوط  مسئلهگزیند، به دو عامل  میبر

در یک میدان  واره عادتتحلیل  لنقش میدان مورد مطالعه در تعیین شکباید توجه داشت، 

( معنا یرعلمیغ ةوار عادتعلمی یا  ةوار عادتعامالن اجتماعی ) ةوار عادتتحلیل نوع  ،دانشگاهی

میدان همواره  و ساختار و دانشجویان( به اقتضای منطقاستادان زیرا عامالن اجتماعی ) ؛ندارد

از قبیل مطالعه، پژوهش، تألیف کتاب و مقاله،  ییها تیفعالنگرش علمی دارند و تا حدودی به 

از  یا اندازهعامالن اجتماعی تا  شود یماین امر موجب  .پردازند یم... و ها شیهمار شرکت د

باید درصدد تعیین سطوح پژوهشگر بنابراین در چنین میدانی  ؛علمی برخوردار شوند ةوار عادت

زیستن در یک میدان به  کند یمعلمی عامالن اجتماعی باشد نه نوع آن. بوردیو اشاره  ةوار عادت

عامالن اجتماعی آن میدان مشترک است و تنفس در چنین میان معنی تنفس در فضایی است که 

تبلور  ییها واره عادتحاصل این سازوکار در  .انجامد یمکردن قواعد میدان  فضایی به درونی

جتماعی با ساختارهای عامالن ا ةوار عادتبنابراین  ؛خوانی دارند که کامالً با میدان هم ابدی یم

 شود یمشده در میدان سازگار  مداوم با انتظارات حک طور به جهیدرنت شباهت دارد؛میدان 

پرستش و قربانی،  ؛337: 1399و محمدی،  پور ییجال؛ 193: 1370؛ بوردیو، 79: 1390)بوردیو، 

متفاوتی  یها واره عادتاز  آنکهدلیل  از جمله میدان خانواده به ،ها دانیمدر سایر . (30: 1371

. تصریح تحلیل تعیین کند را آن یبند دستهو  واره عادتباید نوع پژوهشگر برخوردارند، 

دنبال بررسی سطح و میزان  خود به پژوهشکه در دهد  پژوهشگر میبه این امکان را  واره عادت

 باشد. ها آن ةوار عادتعامالن اجتماعی باشد یا درصدد تعیین نوع  ةوار عادت

شکل پژوهشگران در ذهن پرسش شاید در نگاه اول این  منطق میدان:بررسی تصریح  (ج

تأکید زیاد بر اهمیت منطق میدان و تأثیر آن بر کارکرد میدان و کنش با وجود بوردیو چرا گیرد که  می

. (40: 1370)بوردیو،  خود این مؤلفه را درنظر نگرفته است یشناس روشعامالن اجتماعی در سطوح 

 های   پژوهشدر  ده، امابیان نکر یروشن بهتحلیل منطق میدان را  خود یشناس روشدر اگرچه بوردیو 

 :هماناست ) دادهقرار  مدنظر رااین موضوع  «تحلیل ساختارهای اجتماعی اقتصاد»از جمله   یتجرب

همة توجه معرفتی یا شناختی یکسان به »و با توجه به اصل  ها پژوهشاین بنابراین براساس  ؛(97
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تماعی و در کل اج یها دانیمدر تحلیل  پژوهشبه حضور رویکرد نظری  که «کارها و عملکردها

منطق میدان ، باید حاضر پژوهشبوردیویی از جمله در  های پژوهش، در دارداشاره  پژوهشفرایند 

بوردیو بررسی شود. بخش تحلیل منطق میدان با توجه به  یشناس روش ةگان سهدر چارچوب سطوح 

و در  گیرد میساختارگرایی تکوینی قرار  یشناس روشدر سطح دوم  ،میدانی است عنصری درون آنکه

 و کنش بررسی و تبیینامکان پژوهشگران . بررسی منطق میدان به شود میاین سطح بررسی 

 (.124، 71، 97، 40 :همان) دهد یمعامالن اجتماعی را  یریگ موضع

(. به عبارت 75 :همانبوردیو معتقد است منطق میدان ممکن است عینی یا ضمنی باشد )

که از سوی میدان قدرت ... رسمی مانند میدان دانشگاه، مدرسه، بورس و یها دانیمدیگر، منطق 

دارند رسمی همواره قوانین مکتوبی  یها دانیمزیرا از یک سو،  ؛نیست یبعد تک، اند گرفتهشکل 

. از دنکن یمعناصر میدان )از جمله کنش عامالن اجتماعی( را هدایت، کنترل و تنظیم  ةکه هم

سوی دیگر، ممکن است میدان مربوط یا میدان قدرت با توجه به ساختار و اهداف نهانی خود، 

. به نکنندآن را مکتوب  ها تمصلحبرخی  براساسقوانینی را در میدان وضع و اجرا کنند، اما 

است: بعد عینی و آشکار که  یدوبعدبر این باور است که منطق میدان پژوهشگر همین دلیل 

هدایت و کنترل کنش عامالن برای  ،عبارت است از منطق یا قوانین آشکاری که از سوی میدان

مانند  ،داردو با عناوین خاصی در میدان وجود شود  میاجتماعی به شکل سند مکتوب وضع 

عد ذهنی و پنهان که عبارت است از ب و در میدان آموزش آموزان دانش یلیالتحص فارغقوانین 

ضمنی از سوی میدان بر عامالن اجتماعی  صورت بهکه مکتوب و آشکار نیست و  1منطق پنهان

مانند منطق اولویت نقش  ؛کند یمرا هدایت، کنترل و محدود  ها آنو کنش شود  میتحمیل 

 .مبصری بر معلمی در میدان آموزش

 یشناس روشدیگر در ة مهم مسئل نیروها در میدان: یریگ موضعتصریح منازعه و  (د

رقابت، منازعه،  ساختارگرایی تکوینی آن است که چرا بوردیو جایگاه خاصی برای تحلیل

در رویکرد  که یدرحال ؛خود درنظر نگرفته است یشناس روشمیدان در  یریگ موضعو راهبرد 

مورد نظر میدان و  ةدستیابی به اهداف و سرمایبرای عامالن اجتماعی  ةنظری خود بر منازع

                                                           
 اس ت،  پ رورش  و آموزش شناسی جامعه مفاهیم ترین مهم از یکی که پنهان درسی ةبرنام اصالح از اصطالح ین. ا1

 .هستند ضمنی و پنهان میدان قوانین از برخی که معناست بدان و است شده گرفته الهام
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بوردیو این معنا استنباط شود که با  یشناس روشتأکید دارد. البته شاید از  ها آن یریگ موضع

منازعه در میدان بر سر چه اهداف یا برای  شود یمتوجه به میدان و تعیین ساختار آن، معلوم 

تعیین منازعه در میدان کافی برای است. این استنباط ضمنی  یا هیسرمادستیابی به چه نوع 

 اند دادهزیرا از یک سو، ساختار میدان بیانگر تالش عامالن اجتماعی که تازه تغییر رویه  ؛نیست

. از سوی دیگر، ساختار میدان بیانگر موقعیت ودنخواهد ب اند شدهو عامالنی که تازه وارد میدان 

اگرچه ممکن است گاهی اوقات این دو با  .ها آنعامالن اجتماعی در میدان است، نه اهداف 

مغایرت دارند. از جمله ممکن است برخی هم یکدیگر مطابقت داشته باشند، اما گاهی با 

دلیل دستیابی به ثروت  ، بهکنند یمفرهنگی تالش  ةنیل به سرمایبرای عامالن اجتماعی که 

ناگهانی مانند ارث، در موقعیت اقتصادی باالیی در میدان قرار بگیرند. در این شرایط، ساختار 

 بیانگر اهداف عامالن اجتماعی نخواهد بود.

تحلیل ساختارهای »از جمله  خود یتجرب های پژوهشبوردیو در  باید توجه داشت که

است  کردهنیروهای میدان بررسی  یریگ موضععنوان با را میدان  منازعه در، «اجتماعی اقتصاد

ساختار میدان براساس حجم و کردن  بعد از مشخص  یتجرب های پژوهشدر وی (. 150همان: )

مشخص  ورا نیز بررسی  ها آنعامالن اجتماعی، مواضع نیروهای میدان و انطباق  ةترکیب سرمای

 . همچنین به این مسئله توجه دارد کهمیدان وجود دارد یا نهآیا رقابت و منازعه در کرده است که 

، در راستای دستیابی به کدام سرمایه رقابت اند درپیش گرفتهنیروهای میدان چه موضعی را 

 تیدرنهاو  کنند یمهستند و کدام نیروها به شکل انقالبی عمل  کار محافظه، کدام نیروها کنند یم

 های پژوهش(. براساس 150همان: )نه تناسب دارد یا  ها آنعیت با موق ها آنآیا موضع انتخابی 

، «کارها و عملکردهاهمة یکسان به توجه معرفتی یا شناختی »تجربی بوردیو و با توجه به اصل 

 گانه سهعامالن اجتماعی در چارچوب سطوح  یریگ موضعبوردیویی باید  های پژوهشدر 

و ساختار میدان  یریگ موضعمیان بوردیو بررسی شود. از آنجا که نوعی مقاربت  یشناس روش

. تصریح شود یمساختارگرایی تکوینی بررسی  یشناس روشوجود دارد، این بخش در سطح دوم 

عامالن ة مورد منازع ةتبیین و تحلیل سرمای نةیزمعامالن اجتماعی در میدان راهبرد و  یریگ موضع

و  ها آن یریگ موضعمورد منازعه، مطابقت موقعیت عامالن اجتماعی با  ةرمایاجتماعی، تغییر س

 (.122، 192، 70همان: ) آورد یممورد منازعه و اهداف میدان را فراهم  ةمطابقت سرمای
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ساختارگرایی تکوینی  یشناس روشدیگر در  ةمسئل بررسی هدف میدان: تصریح (ه

موضوع  ةمثاب بهتأکید زیاد بر اهمیت اهداف میدان  رغم یعلوی چرا  کهاست  نیا ،بوردیو

، جایگاه خاصی برای تحلیل (172همان: و غنایم میدان و تأثیر آن بر کارکرد میدان )رقابت 

بیانگر آن است که آیا  مسئلهخود درنظر نگرفته است. این  یشناس روشاهداف میدان در 

بوردیویی ضروری است یا نه. البته شاید از  های پژوهشهدف میدان در کردن  مشخص

مورد منازعه و  ةضمنی این معنا استنباط شود که با تعیین سرمای طور بهبوردیو،  یشناس روش

. این شود میبرای دستیابی به آن، هدف میدان نیز مشخص  ها آنعامالن اجتماعی  یریگ موضع

مورد  ةهدف میدان مجزا از سرمای زیرا ؛تعیین هدف میدان صحیح نیستبرای استنباط ضمنی 

که میدان آید  شمار می بهعامالن اجتماعی در میدان است و عنصری  یریگ موضعمنازعه و 

(. اگرچه ممکن است گاهی 122)همان: آن و برای دستیابی به آن شکل گرفته است دلیل  هب

و با یکدیگر مغایرت اوقات این دو با یکدیگر مطابقت داشته باشند، اما گاهی اوقات نیز این د

عامالن  یریگ موضع ،دارند، زیرا ممکن است تحت تأثیر شرایط مختلف و عوامل مؤثر بر میدان

اجتماعی و سرمایه مورد منازعه تغییر یابد و عامالن اجتماعی در راستای کسب اهداف و 

برای ی (. از جمله ممکن است عامالن اجتماع192 ،71 همان،دیگری رقابت کنند ) یها هیسرما

فرهنگی باشد.  ةهدف میدان ارتقای سرمای که یدرحال ،کننداقتصادی تالش  ةنیل به سرمای

 آنکهو با توجه به « کارها و عملکردها همةتوجه معرفتی یا شناختی یکسانی به »براساس اصل 

بوردیو در رویکرد نظری خود بر اهمیت هدف میدان تأکید دارد، ضروری است تعیین اهداف 

بوردیویی درنظر گرفته شود. البته از آنجا که بخش تعیین اهداف  های پژوهشمیدان نیز در 

 یشناس روشبهتر است تعیین اهداف میدان در سطح دوم این  ،عنصری درون میدانی است

رسمی مانند میدان  یها دانیماز جمله  ها دانیمد. اهداف برخی از مورد بررسی قرار گیر

مانند  ها دانیماهدافی مکتوب و عینی است و اهداف برخی از  ...دانشگاه، مدرسه، اقتصاد و

ممکن است عینی  ها دانیمبنابراین اهداف  ؛(122همان: میدان عشق غیرمکتوب و ذهنی است )

که  دهد یماین امکان را  پژوهشگر. تعیین هدف میدان به )مکتوب( یا ذهنی )غیرمکتوب( باشد

 ها آن یریگ موضععامالن اجتماعی که در از سوی مورد منازعه  ةمطابقت هدف میدان و سرمای

 (.122، 192همان: )کند نمایان است، بررسی 
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 ویبورد ینیتکو ییساختارگرا یشناس روش سطوح حیتصر مدل .2شکل 

 مذکور یشناس روشآن با  ةو رابط ساختارگرایی تکوینیمنطق تبیین در رویکرد 

اجتماعی  های پژوهشاجتماعی معتقد است  یها دهیپدبوردیو در راستای تبیین مسائل و 

 ها تعاملنی گفتمان و ظاهری و گذرای اعمال قدرت، یع یها جلوهبه تنها مادامی که خود را 

که بر سر قدرت )و ساختار روابط نیرو میان نهادها و عامالنی را نادیده بگیرند  محدود کنند

و منافع انواع و اقسام نیروهایی را  ها حهیقریا به عبارتی دیگر،  (کنند یممنازعه  یریگ میتصم

 شیوب کمو منافع در چنته دارند،  ها حهیقرنشاندن این  نادیده بگیرند که برای به کرسی

 ةدرون میدان در هم یها قدرت ةبا تحلیل پیکرتنها (. 95همان: خواهند ماند ) کننده گمراه

 همان،) زنند یمکه اهداف میدان را رقم کرد منطق کارزارهایی را درک  توان یممقاطع است که 

تکامل روابط نیرو میان  ویژه به(. همچنین باید کلیت تاریخ اجتماعی عامالن اجتماعی 172

 (.91 همان،) درنظر گرفت رامختلف  یها گروه

 ةو حجم و ترکیب سرمای واره عادتاز دیدگاه بوردیو کنش عامالن اجتماعی متأثر از 

عامالن اجتماعی متناظر با ساختار میدان و متأثر از آن است  ةوار عادت( و 24 همان،) هاست آن

 یها دانیمسایر میدان قدرت و  یها مداخله(. ساختار میدان نیز م تأثر از 110، 115همان: )

مختلف  یها استیس کمک بهاین نقش  میدان قدرت(. 259، 171 ،24همان: ) اجتماعی است

 کند یماجتماعی ایفای نقش  یها دانیمتأثیرات ساختاری  با تر ژرفو در سطحی شود  میاجرا 

 یها استیس با استفاده ازبوردیو معتقد است میدان قدرت  یطورکل به(. 22: 1370)بوردیو، 

راهبرد ساختار میدان از یک سو بر  .کند یممختلف، منطق میدان و ساختار میدان را تعیین 

عامالن اجتماعی  تیدرنها .گذارد یمتأثیر  ها آن ةوار عادتعامالن اجتماعی و از سوی دیگر بر 

 یخود به کنش ةوار عادتبراساس منطق میدان، ساختار میدان، حجم و ترکیب سرمایه و 

 .داردکه پیامدهای خاصی  پردازند می
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ثبت  نباید معتقد است هدف تحلیل اجتماعی یها دهیپدتبیین مسائل و  برایبوردیو 

باید توصیف ساختار میدان بلکه هدف آن  ،آماری میان متغیرها و رویدادها باشد یها یبستگ هم

کار آن را شیوة که  باشد)هم ساختار درون میدانی و هم ساختار فرامیدانی( و سازوکارهایی 

به کمک تحلیل تاریخی  بهو  را توصیف کند ها حهیقرتار توزیع همچنین ساخ .زند یمرقم 

این در  توانند یمکه بپردازد  ییها حهیقرو اجتماعی  یها دانیمترسیم شرایط اجتماعی تولید 

بوردیو بر این امر  یطورکل به (.305: 1393؛ لش، 20: 1370سیراب شوند )بوردیو،  ها دانیم

 نقش ساختارهای فرامیدانی اول به ةدر مرحل دبایاجتماعی  ای کید دارد که برای تبیین پدیدهتأ

ضروری  سپس .ساختار میدانی که پدیده در آن شکل گرفته است، اشاره کرد یریگ شکلدر 

و در پایان عامالن اجتماعی  ةوار عادت یریگ شکلدر ساختارهای درون میدانی نقش  است

 بیان شود.آن پدیده  یریگ شکلدر را )ساختارهای شناختی(  عامالن اجتماعی ةوار عادتنقش 

بوردیو معتقد است در . اند شدهبوردیو نیز براساس همین منطق تدوین  یشناس روشسطوح 

را  ها آن دو بای عامالن اجتماعی ساختارهایی وجود دارد که پنهان هستند یها کنشپس 

 از سطح باید ها دادهگردآوری و تحلیل  کند یمخود اشاره  یشناس روششناسایی کرد. وی در 

تباط سطوح خرد و کالن با محوریت ار وشروع شود  (است واره عادتکه در اینجا )رخداد 

ساختارهای که همان  واره عادتباید به عبارت دیگر، وی تأکید دارد ابتدا . گیردبصورت 

عامالن   وارة عادت آنکه. سپس با توجه به شودمشخص و تحلیل ستند، هشناختی کنش 

در . صورت بگیردساختار میدان تحلیل اجتماعی متأثر از ساختارهای درون میدانی است، 

ساختارهای از ثر تأمساختار میدان )ساختار درون میدانی(  آنکهبه با توجه نهایی نیز  ةمرحل

میدان مورد نظر با میدان قدرت را  ةرابطباید از جمله رابطه با میدان قدرت است،  ،فرامیدانی

به سطح کالن  خردساختارگرایی تکوینی از سطح  یشناس روشبنابراین بوردیو در  کرد؛تحلیل 

نتیجه  توان یماساس  براین .کند میساختارهای پنهان را آشکار راه، یابد و از این  میدست 

 ةنقطو تنها  ساختارگرایی تکوینی بر یکدیگر منطبق هستند یشناس روشین و گرفت منطق تبی

 خردپایان سطح  ةو نقط سطح کالن شروع ةنقط در تبیین که یطور به ؛متفاوت است ها آنشروع 

تبیین پایان سطح کالن. همچنین  ةاست و نقط خردسطح  شروع ةنقط یشناس روش، اما در است

و  یشناس روشو نتایجی است که از  ها دادهدر رویکرد ساختارگرایی تکوینی براساس 
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تبیین در این رویکرد، نتایج  ةیتغذبه عبارت دیگر، منبع  .دیآ یمدست  این رویکرد به یها روش

ساختارگرایی تکوینی  یشناس روشمنطق تبیین و میان بنابراین  ؛است یشناس روشبخش 

 و هماهنگ وجود دارد. منظم یا رابطه

 یریگ جهینتبحث و 
استفاده از  هنگامعلوم اجتماعی  انپژوهشگر که است ابهاماتیتصریح حاضر  پژوهش هدف

به همین دلیل سؤاالتی در . شوند یممواجه  آنبا  بوردیو ساختارگرایی تکوینی یشناس روش

ساختارگرایی تکوینی، چگونگی تحلیل  یشناس روشدر  پژوهشچگونگی شروع  ةزمین

 یشناس روشعامالن اجتماعی در این  یریگ موضعمنطق، هدف و بررسی چگونگی ، واره عادت

و با استناد به آثار گرایی تکوینی مطرح ساختار یشناس روشمنطق تبیین و  ةو چگونگی رابط

حاکی  پژوهش. نتایج شداندیشمندان این ابهامات تصریح ر بوردیو و سایر ی نظری و تجربی پی

میدان  یها مؤلفهاز نظر  ابتدا باید میدان مورد نظر پژوهششروع  ةنقط ةدر زمین که استاز آن 

چگونگی وضعیت میدان تبیین سپس  .، ساختار، اهداف و منطق آن( تحلیل شودواره عادت)

لیل چگونگی تح ة. در زمینصورت بگیردمیدان( در رابطه با میدان قدرت  یبند صورت)

در  واره عادتتحلیل  ،تجربی های پژوهشبراساس  دهد، نشان می پژوهشنیز نتایج  واره عادت

و  واره عادتکه عبارت است از: تحلیل نوع و تیپولوژی شود  میمیدان به دو شکل انجام 

عامالن اجتماعی کدام  ةوار عادتدر تحلیل  پژوهشگر نکهیا. واره عادتتحلیل سطح )مقدار( 

. است میدان بررسی و پژوهشو هدف  مسئلهبه دو عامل منوط یک از این اشکال را برگزیند، 

است  آن انگریبساختارگرایی تکوینی  یشناس روشجایگاه منطق میدان در  ةدربار پژوهشنتایج 

 بنا بهباید و  ضروری است علوم اجتماعی ةحوزتجربی  های پژوهشدر  این مؤلفه بررسی که

با توجه به  البته د.بررسی شواجتماعی  یها دانیمنامکتوب  یا قوانین مکتوب پژوهشهدف 

 یشناس روشدر سطح دوم باید  ،عنصری درون میدانی است میدان بخش تحلیل منطق آنکه

 تحلیل شود.ساختارگرایی تکوینی 

تحلیل این بخش  دهد مینشان عامالن اجتماعی نیز نتایج  یریگ موضعی جایگاه در راستا

عامالن اجتماعی در راهبرد و  یریگ موضعتحلیل  زیرا ؛تجربی ضروری است های پژوهشدر 
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مورد  ةعامالن اجتماعی، تغییر سرمایاز سوی مورد منازعه  ةتبیین و تحلیل سرمای ةنیزممیدان 

مورد منازعه  ةو مطابقت سرمای ها آن یریگ موضعمنازعه، مطابقت موقعیت عامالن اجتماعی با 

و ساختار میدان  یریگ موضعمیان از آنجا که نوعی مقاربت  .آورد یمو اهداف میدان را فراهم 

در . شودساختارگرایی تکوینی بررسی  یشناس روشوجود دارد، این بخش باید در سطح دوم 

توجه معرفتی یا شناختی »بیانگر آن است که براساس اصل ف میدان نیز، نتایج اهداتحلیل  ةزمین

 های پژوهشضروری است تعیین اهداف میدان نیز در « کارها و عملکردهاهمة یکسان به 

 ،بوردیویی درنظر گرفته شود. البته از آنجا که بخش تعیین اهداف عنصری درون میدانی است

چگونگی  ةدر زمین .شودبررسی  یناسش روشبهتر است تعیین اهداف میدان در سطح دوم این 

منطق  دهد مینشان  پژوهش ساختارگرایی تکوینی نیز نتایج یشناس روشمنطق تبیین و  ةرابط

 ها آنشروع  ةنقطتنها  و ساختارگرایی تکوینی بر یکدیگر منطبق هستند یشناس روشتبیین و 

پایان سطح خرد، اما  ةشروع سطح کالن است و نقط ةنقط ،در تبیین که یطور بهمتفاوت است. 

 پایان سطح کالن. ةشروع سطح خرد است و نقط ةنقط یشناس روشدر 
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 .490 -400 :اجتماعی و فرهنگی مطالعات ةپژوهشکد: تهران ،فرهنگی
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