
پیر بوردیو: نام کتاب
ریچارد جنکینز: نویسنده

. لیال جو افشانی و حسن چاوشیان: ترجمه
1385. نشر نی

صفحه276. چاپ اول



.ستاپذیرانکاربرجستهومهمچهرهیکمقامدرویمنزلتاو،منتقدچهباشیماوهوادارچه•
11ص

کارهایدرکهسرمشقیباکهبودهاینشایدبوردیو،اصلیدستاوردالملل،بینفکریعرصهدر•
میانلمتقابوضروریانفعالوفعلخویش،لفظیدعویوسخنباهمچنینودادهارائهخویش

12ص.استدادهنشانراپژوهشونظریه
.استاجتماعیسازماندهیونظممحوربندیطبقهبوردیو،شناختیجامعهبینیجهاندر•



و جماعت در هر حال، هر چند شاید طبقه بندی به آشکار ترین وجه در شکل گیری عامالن فردی•
.  ت داردها دست اندر کار باشد اما طبقه بندی ، در همه محصوالت فرهنگی ، از نظر اجتماعی اهمی

15ص 
رویازرایندفراایناو.استتصویبوتصدیقبرجدالفرهنگیتولیدمیداندربوردیونظراز•

17ص.کندمیترسیماقتصادیمیدانتصویر
رق می تولید فرهنگی میان خود و تولید چیزهای عای و عمومی ف. میدان هنری، جهان عقیده است•

چیز را نیز گذارد چون باید نه فقط چیزی را در صورت مادی اش تولید کند، بلکه باید ارزش این
18ص . آن راتصدیق مشروعیت هنری تولید کند، 



ناسیشجامعهمثابهبهآکادمیکمیداندرراخویشهایکاووکندبوردیو•
یکواهیدانشگمقامدرخویشعملبرتاملیبنابراینوخویش،فکریدنیای

22ص.کندمیتلقیروشنفکر
کهاستیدانیموفکریفعالیتساختننسبیبهمایلکهحالیعیندربوردیو•

درامابداند،آنمحصولراخودکارخواهدمیودارد،مشارکتآندرخود
گاهیدیدعنوانبهمیدان،اینبهویدیدگاهیعنیکار،ایناستمایلضمن
25ص.شودپذیرفتهمعتبر

خیرامطالعهبوده،عمدیوآگاهانهشکبدونکهایکنایهبابوردیوپیر•
سوزاندنیبراکتابیرادانشگاهیانسانفرانسه،دانشگاهنظامدربارهخویش

33ص.استنامیده



فرهنگیاشپرورواموزششناسجامعهعمدتامثال،برایرا،بوردیوکهاستبزرگیانصافیبی•
37ص.هاستاینازبیشچیزیاو.کنیمتلقی

از»ها،آندواجازمناسکیاهاالگووقبایلروستاییانمطالعهدرکهمشکالتی:گویدمیبوردیو•
آنانهایدگاهدیکهشودمیمربوطروستاییانباکودکی،درمن،آشناییبهیقیناداشتم«باال

39ص.ودنبمنخودهایدیدگاهازمتفاوتوجههیچبهآبروییبییاشرافتمثلاموریدرباره
درکهاریکبهنسبتفروتنیازایآمیزه-شودمیدیدهجالبیایهام{بوردیوی}هاجملهایندر•

عالمتیامشخصهوجهکه-کارایندرخویشنقشبهنسبتنخوتوغرورواستدست
جامعهآمدندپدیآننتیجهوکندمیتعدیلرادیگرییکی.استبوردیوبرنامهکلشناسایی

42ص.کندمیحفظراخودجذابیتهمیشهکهاستایشناسی



همرنگداشتسعیسیاسی،هموفکریهمنهادیلحاظبههمبوردیو•
43ص.نباشدجماعت

هبعالقهفویرباخدربارهتزهاییجوانمارکسازخصوصامارکس،ازوی•
46ص.کندمیاقتباسراعمل

اوهاییرتبصوویتگنشتاین:دارندخاصیاهمیتمننظرازنفردومخصوصا•
نظربهکهمنگافوزیستهتجربهواجتماعیدنیایتاسیسدرزباننقشدرباره

بوردیوهایاندیشهازبسیاریبنایزیرگراییتعاملازاوشخصیروایتمن
47ص.باشدکردنبازیوپردازیاستراتژیدرباره



بر،ویشخاجتماعینظمبازتولیددرمنزلتیهایگروهکهاستچیزیفرهنگبوردیو،مدلدر•
50ص.کنندمیمبارزهانوسیلهبهوانسر

یکعنوانبه1960دروشدالجزیرهواردفیلسوفیکوسربازیکعنوانبه1956دربوردیو•
53ص.کردترکراجاانخودآموختهنگارقومواجتماعیشناسانسان

اصلیهاییشهاندازبعضیگرفتنپاشاهدتوانمیآندرکهتجربیزمینهومتننخستینشاید•
»ازالجزایرهریشپرولتاریایودهقانانتجربهبهمربوطتحقیقبود،اوگیریموضعاینوبوردیو
55ص.باشد«توسعه



کاراینچوننیستند،آندرکبهقادردارندقرارپرولتاریاییزیرشرایطواوضاعدرکهکسانی•
57ص.استگریزبرایایبرنامهوطرحریختنبرایهاانتواناییمستلزم

سیاسیتاهمیکهاستجمعیسطحدربلکهکند،نمیعملفردیسطحدرفقطفرایندایناما•
59ص.کندمیکسبایعمده

اشتیاقبا1960دههاوایلدربوردیوکهچیزی:باشدگراییساختخودآغازنقطهبهترینشاید•
؟بودچهدادمینشانواکنشانعلیهنیروهاتمامباهابعدکهچیزیوکشیدمیآغوشدرتمام
61ص



یااختاریسهایایدهکردممیسعیوقتیکهبگویمتوانممیاغراقبدون{:گویدمیبوردیو}•
گراییتساخمرسومهایشکلبرابردرخویشنیرویهمهباکنمشناسیجامعهواردراایرابطه

صنبودپذیرفتنیمنبراینیزجیکوبسونوسوسورافکارمکانیکیکاربرد.کردممیایستادگی
63



کارهایوکردومتضاددوتاییگذارازجنسیت.استقبایلبندیطبقهنظاممحورجنسیت•
ونثمومذکرمیانرابطهحالاینبا.شودمیمربوطخانهوهازمینحاصلخیزیبهمناسکی،

66ص.نیستبرابریرابطه
سهمیوشنقچنداناماباشد،بودهایانگیزانندهوبخشالهامفکریبازیشایدگراییساخت•

بهعمالاازایمجموعهشدنتجربهچگونگیوامورانجامچگونگیفهمبرایبوردیوتالشدر
بایدچگونهراX»فهمیعنی:استنداشتهدهندهسازماننیتوقصذبدونضرورتوجبرمنزله
68ص«دادانجامتواننمیدیگریکارهیچ»،«دادانجام



شاکلهدو»اساسبرظاهرانمادین،/مناسکیاعمالهمهوهاجادوهمه•
بهکهنداطبیعیهاییفرایندکههستندتوضیحقابل«عملکردیی

72ص.شوندمیبنامناسکی،عملطریقازوفرهنگی،صورت
وشکمتسبهرابوردیوماریآوشناختیانسانتعبیرهایمیانتناقض•

75ص.دادسوقازدواجارجحیتقواعدبهتردید
تاورددسمثابهبهتوانمیراخانوادهیافردهرافتخاروشرفبوردیو•

وستدودادهایبرگشتورفتدرکهکرددرکمستمریعملی
76ص.شودمیساختهبراجتماعیصورتبهمبادله



حاکمفرهنگیقواعدازشدهساختهبرتحلیلیمدلهایبرمبتنیرهیافتیازبوردیونظریچرخش•
وسیاسیجداییازبخشیگران،کنشسویازهااستراتژیتعقیبوابداعبرتاکیدبهرفتاربر

81ص.بودگراییساختازاوفکری
درمنکهاستایخوداگاهانهکامالشناختیمعرفتآزمایشاوجنقطهگرنشاندانشگاهیانسان•

روابطمنطقکشفبرایقبالکهراتحقیقیهایروشتاکردمآغاز1960دههاوایل
دربودمبردهارکبهالجزایری،پرولتاریایزیروروستاییانیعنیغریبه،محیطیدرخویشاوندی

83ص.گیرمکاربهشناختنمیکهمحیطیتریناشنا



باشند دست کم نقدی ابژکتیویسم و سوبژکتیویسم اگر هیچ مزیتی هم نداشته{ :از دیدگاه بوردیو}•
87ص .ضروری و آموزنده از یکدیگر ارائه می کنند

تجربهاندتومیشناسانسانازترآسانشناسجامعهکهاستنادرستاحتماالبوردیوسخناین•
91ص.کندمیتحلیلرادیگرانتجربهکهکندتحلیلایشیوههمانبهراخود



:داردپرسشگردربارههمسخنیبوردیو•
موهومهایتبیینسمتبهراپژوهشکهنیستاینفقطنهفتهبومیهاینظریهدرکهخطری•

عینیافترهیدرنهفتهمآبیروشنفکرگرایشکهاستاینآنازترمهمبلکهدهندمیسوق
93ص.کنندمیتقویتاندازهازبیشراهاکنشبهگرایانه

خوبیهایالمثتشبیهواستعاره-شناختیهایترفندوهاروشاقساموانواعازما:تلخیصخطای•
97ص.دهیمساختانبهوکنیمکسبجهانازمعرفتیتاکنیممیاستفاده-هستند

مکتوبرتصوبهاجتماعیواقعیتسادهنمودبازکند،میتصدیقنیزبوردیوخودکهطورهمان•
نیز–ربیتجگرایشترینکمباشناسیانسانوشناسیجامعهمتونهمهدیگر،عبارتبه–

100ص.آیدمیشماربهتلخیص



ونظریهمیانوردیوبهاینوشتهدرکهاستتنگاتنگیپیوندبوردیوقوتنقاطبزرگترینازیکی•
زدیکترنهمبهدیگرجایهمهازاوشناختیمعرفتتامالتدواینو-داردوجودتجربیپژوهش

103ص.هستند
»و«اجباری»تخابانازرفتنفراتربرایکهاستتالشیبوردیوشناختیجامعهبرنامهاصلیستون•

109ص.کندمیابژکتیویسموسوبژکتیویسممیاناز«تشریفاتی
وجهی،تکانونچنین.نداردخاصیتازگیعملمرئیومشهوداجتماعیدنیایبهبوردیوتوجه•

زندگیاجتماعی،لمتقابکنش-دارندیکدیگرباظریفیهاییتفاوتکهگوناگونیعناوینتحت
وبیتجرشناسیجامعهاصلیمایهدستهمیشه-دیگریچیزهریااجتماعیرفتارروزی،هر

111ص.استبودهاجتماعیشناسیانسان



113ص.گیردمیجایزماندرآن،ازترمهمومکان،درعملکهگفتبایدچیزهرازبیش•
115ص.انگارندمیبدیهیراشاناجتماعیدنیایوراخودشانمواقع،اکثردرمردماکثر•
یکسرهنهنهآگاهایکسرهبهکهکندمیمعرفیهاییفرایندمحصولمنزلهبهراعمل{بوردیو}•

طریقازوودشمیآغازکودکیدرکهدارندیادگیریمستمرفراینددرریشهوهستند،ناآگاهانه
118ص.شناسندمیراغلطودرست-بدانندکهانبی-کنشگرانآن



یکیلفظنظرازکلمهایندهد؟میمعناییچهوچیستریختار•
اهریظریختیاحالت،وضعیتازحاکیکهاستالتینواژه

121ص.بدنباارتباطدرخصوصااست،شدهعادتومعمول
میتهآموخآشکاروصریحآموزشوتعلیمباقدرهمانریختار•

123ص.آیدمیدرذهنیملکهصورتبهنیزتجربهباشود
باکامالهکاستممکنکندمیالقاریختارکهکنشیمسیرهای•

مانهمعموالکهباشدهمراههزینهوسوداستراتژیکمحاسبه
هبریختارکهگذاردمیاجرابهاگاهانهدرسطحراعملیاتی
125ص...دهدمیانجامخودخودی



لویرایانهگساختتحلیلدر»دگرگدیسی»مفهومبابوردیو«جاییبهجا»مفهوممیانشباهت•
127ص.شودمیماشگفتیمایهاستروس

دراینو-افزایدمیتاریخبه-کندمیتولیدجمعیفردیاعمالاست،تاریخمحصولریختار•
129ص.اندشدهایجادتاریختوسطکهپذیردمیصورتهاییشاکلهباانطباق

129ص.استریختاربنیادوشالودهتاریخ•
حلقهاست،اعدقوهدایتتحترفتارکهفکراینبرایبدیلیعنوانبه،پردازیاستراتژیمفهوم•

133ص.شودمیمحسوبمیدانوریختارعمل،مفاهیمبینمهمیاتصال



وجودشاناطرخبهکهکنممیتعریفهاییموقعیتمیانعینیروابطمنظومهیاشبکهرامیدانمن•
دارندگانوهانهادوعامالنبهخویشبالقوهوکنونیوضعیتطریقازکههاییتعینخاطربهو

136ص...هستندتعریفقابلعینیصورتبهکنند،میتحمیلخویش
باید،ستنخ.استگانهجداعملیاتسهمتضمناجتماعیپژهشدربوردیومیدانمفهومکاربرد•

فهمیدرا(سیاست)«قدرتمیدان»بانظرموردمیدانرابطه
اینکهیهایموقعیت«عینیساختار»نقشهیا»اجتماعیتوپولوژینظرموردمیداندرباید،دوم•

دارندمیدانینابهمختصسرمایهشکلسربرکهرقبابتیدرانهامیانروابطوسازند،میرامیدان
.شودترسیم

تراتژیاسیاسیرهاخطهمچنینشود،تحلیلوتجزیهبایدمیداناینعامالن(های)ریختارسوم،•
ساختارهکشودمیایجادامکاناتیوهافرصتوهابندوقیدوریختارمیانتعاملدرکههایی

138ص.شودتحلیلوتجزیهبایدزندمیرقممیداناین



تنظیمقاضاتوعرضهمیانرابطهباآشکاراارزشمند،بااقالمسربرنبردهایعرصهعنوانبههامیدان
139.شوندمی
ضایفوهامیدانکالنسطحوگرانکنشعامالنخردسطحمیاندربوردیواجتماعینظریهدر

نظریدلیم.شودمیپرریختارمفهومکمکبهآنازبخشیفقطکهداردوجودشکافیاجتماعی
143ص.شودپرشکافاینتااستالزمهانهاددرباره

ازذاشتنفراگبرایویخودهدفهماناکرد،ارزیابیآناساسبررابوردیونظریهبایدکهمعیاری
مطالبنحوبهکهاستایشناسیجامعهکردنبناامیدبهابژکتیویسم،/سوبژکتیویسمتفکیک
145ص.کندپررااجتماعیساختاروفردیعاملیتمیانشکاف



ازیچیزهر–مصرفقابلمادیمصنوعاتازایملمغمهصورتبهیابوردیوآثاردرفرهنگ•
بیانیفنوانتزاعیمفهومصرتبهیا-هانقاشیتاکودکانهایلباستاپاپموسیقیهایاهنگ
147ص.کندمیاشغالراناآگاهانهحوزهکهشودمیظاهر

یگرایسازمایهراآنتوانیممیکهاستگراییواقعازشکلیبوردیوشناسیمعرفت•
(substantialism)150ص.بنامیم

»مفهومدرحتی.استموجهیاتهامبوردیومورددر،جبرگراییاتهامکهگرفتنتیجهتوانمی•
اصلردرسد،مینظربهمعنادارعملبهتوجهظاهراکهچیزی،«عینیاحتمالازذهنیچشمداشت

153ص.استبخشتحققخودپیشگوییواقعیت



تحمیلخودبهیادمکهثنیستوقتیازتراثربخشهرگزسازشکاریوهمنواییوسانسورکنترل،•
156ص.کند

ص.شمحتوایو،بودنشتحمیلی:استخودسرانهودلبخواهیمعنا،دوبهیاجهتدوازفرهنگ•
163

تلقینیوآموزشرایندف:رسدمیانجامبه«تربیتیکار»وسیلهبهتربیتیکنش{:بوردیودیدگاهاز}•
محصولکهندکایجادریختار،یکیعنیپایدار،آموزشیتابکشدطولکافیاندازهبهبایدکه

قادریتیتربکنشاینشدنمتوقفازپسحتیکهاستفرهنگیخودسریاصولشدندرونی
درونیریخودساصولتکراروتداومترتیباینبهوببخشد،تدواموکندتکرارراخوداست
165ص.یابدمیادامهنیزاعمالدرمذکورشده



آموزشینظامسویازکهنمادینیخشونتکهاستتوهماینسرچشمهمدرسهتربیتیاقتدار•
کهندکمیترویجرادیدگاهاینزیراندارد،قدرتروابطساختارکلبهربطیشودمیاعمال
169ص.استخنثییاشروعفرایندیمدرسهودرس

یینتعوقاطعسهماستممکنعالی،اموزشهاینهادخصوصاآموزشی،هاینهادشناسیجامعه•
کهاشدبداشتهقدرتشناسیجامعهشدهفراموشبهوفورجنبه{ساختنعیان}درایکننده

171ص.استطبقاتیروابطهایپویشعلمبرمشتمل
تشخیصعمشروفرهنگغلطبهفرودستطبقاتسویاز–فرهنگیسریخود–مسلطفرهنگ•

173ص.شودمیداده



برکهمشورعییتحصیلفرایندمنزلهبهیکی:داردالیهدوسلطه،مشروعیتاینفرهنگیبازتولید
طبقاتیهایموقعیتازنظامیمنزلهبهدومواستاستوارشایستگیاسکوالستیکمفاهیمپایه

174ص.مشروع
181ص.کندمیردرابودنمارکسیستوبودنوبریهمیشهخودبوردیو
هاینظامیهاویژگیازیکیکهکندمیاستداللچنینخویشنمادینخشونتنظریهدربوردیو
برراشخویدائمیبازتولیدوکارکردمسئولیتبایدهاآنکهاستاینپرورشواموزشنهادی
182ص.بگیرندعهده



قدرتترعوسیمیداندرهمودانشگاهیمیداندرهمآنمشروعیتوفرهنگسربرستیزوتضاد•
185ص.گیردمیبردربیرونیهای

همگویانهتکنیستفسرانهخودهمیشهاماباشدخودسرانهجهاتفبعضیازاست،ممکنقدرت•
آید؟میکجاازداردوجود«بیرونیقدرتمیدان»درکهقدرتی.نیست

188ص.وبرشبحنهشدهمخفیبوردیوپشتکهاستنیچهشبحجاایندر•



کهچیزیریفتعنفسکنند،میرقابتفرهنگکمکبهوکنندمیرقابتفرهنگسربرمردم•
هنرآجریونستیکآیا:استمسائلانگیزترینبرمناقشهازیکیباشد،فرهنگنامبرازنده
ذاشتهگهنریگالرییکدراگرآجریستوناین:پاسخاست؟آجرازستونیفقطیااست،

محتوایوآنتعریفاقتدار-میدانانیمرزهایوحدجاایندر.(هست؟آیا)استهنرشود
194ص.استنزاعمحل-آنواقعی

اینآمدندیدپچگونگیبهبلکهنیست،مندعالقهفرهنگی(های)قریحهوذوقبهفقطبوردیو•
مبارزهاینبرایهاآنتجهیزواجتماعی،بازشناسییامنزلتبرایمبارزهدلازهاقریحهوذوق

197ص.استمندعالقهنیز



199ص.داردانیکپارچگیوخانوادگیزندگیباخاصیارتباطعکاسی•
ازخاصیرآیندففرهنگییعنی،خودسرانهمحصولبلکهنیست،فطریاستعدادیکهنرتحسین•

بعضی)وباالطبقههایموردخانوادهدرویژهبهاستآموزشینظامویژگیکهاستتلقینوتعلیم
202ص.متوسططبقه(از

کارهایوساتزطریقازومدرن،دورهاوایلووسطیقرونزمانازخالق،وفکریزندگی•
بخشتمشروعیمراجعهمچونکهبودهدرباروکلیساسلطهزیرسانسور،وقیمومیتوحمایت
205ص.کردندمیعملبیرونی



فرانسهدر1979سالبهبارنخستین(distinction)تشخصکههنگامی•
استداریکشومفصلشناختیجامعهمطالعهکهاینوجودباشدمنشتر

نهاست،رآورعبفنیلحاظبهوشدهنوشتهدشواروفشردهنثریباکه
داغهایجدلوبحثکانونبهبلکهداشتآوریشگفتفروشفقط

208ص.شدتبدیلنیزعمومی
میاندپیون:کندمیآغازمانوسیزمینهدررابحثبوردیو،تشخصدر•

بهیزیادحدتاکهاجتماعی،هایخاستگاهوفرهنگیکارهایوکرد
210ص.شودمیبرقرارپیونداینرسمیآموزشمیانجی



تبدیلایهاستراتژینتیجهتحرکیچنین.داردزیادیاهمیتاریبتحرکبوردیو،عقیدهبه•
بروشود،میخرجفرهنگیسرمایهکسببرایبعدینسلدراقتصادیسرمایهوقتییعنیاست،
سرمایهبهفرهنگیایهسرمتبدیلازتررایجفرهنگیسرمایهبهاقتصادیسرمایهتبدیلالبته)عکس

213ص(استاقتصادی
تحلیلقاتی،طبگوناگونهادستهوهاالیهزندگیهایساختارسبکازبوردیوتحلیلکالمجان•

میان»رهنگفمشروع،فرهنگدربارهپیمایشیگوناگوناطالعاتمیانروابطدرانطباقئتناظر
پدر،شغلومعادله،طرفیکدر(دوستیماهیتدربارهدیدگاهمثل)اخالقیتمایالتو«مایه

217ص.استدیگرطرفدرسنودرامدتحصیلیفمدارک



فرهنگیواسیسیهایتفاوتبوردیو.داردوجودهاییتفکیکوتمایزنیزکارگرطبقهدرمسلما•
واردکهرادفتریکارکنانوهستندخودطبقهنمایندههمچنانکههاسرکارگروماهرکارگران

221ص.نامدمی«واقعیمرزی»اند،شدهتحرکمسابقه
دنیایمعنایخصوصاوچیزها،معنایسربرمبارزهکهاستاینتشخصدربوردیواصلیاستدالل•

223ص.استطبقاتیمبارزهازایجنبهاجتماعی،



زبانرفاصتحلیلیهایمحدودهدرنتیجهدروهستندقدرتروابطهمیشهشناختیزبانروابط•
233ص.دادتوضیحراهاآنتواننمیشناختی

مییزیچچهازکندمیتعیینکهاستاجتماعیهایمیدانساختاروماهیت{سانسورمسالهدر}•
236ص.گفتسخنتواننمیچیزیچهازوتوان

238ص.گیردمیقراراستفادهموردمعینیمیدانزمینهومتندرفقطزبان•
آشکارترینرتعبیحسن.استدانشگاهیوعلمیگفتمانهایویژگیدیگرازتعبیرسحنهنر•

244ص.شودمیزدهایماندژبستنکاربهوتشخصخواستبینکهاستپلی



252ص.نیستلوحسادهگویدمیبوردیوکههاقدرآنهرگزسارتر•
دنیایدرابهررانگاسادهحدازبیشوشدهسادهحدازبیشگفتمانتولیدبوردیو،استداللطبق•

هایروشبا»اجتماعیدنیایدستکاریبرایتسلیحاتیساختنفراهممعنایبهناگزیراجتماعی
258ص.استخطرناک



. ستندچیزی که او ریختار و سلوک می نامد ابعاد مختلف  همین جسمیت یافتن فرهنگ ه•
268ص 


