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 چکیده

اند تا فهم  ومود از   شناسان تالش کردهبینی دنیای مدرن، بسیاری از جامعهبنابر مواضع جهان

عنوان یکی از با نفوذترین یر بوردیو، بهبندی کنند. پیفرمولجهان اجتماعی و کنش انسانی را 

توان پیچیدگی منطق عینی و ذهنمی منمدر    شناسان فرهنگی متأور، مدعی است که میجامعه

در سبک زندگی عامالن اجتماعی را بر اساس فرمول و مدل تحلیلی معینمی منکفمن نممود.    

ۀ فطرت شهید مطهری و روش پژوهش اسنادی، کند تا با استعانت از نظریاین مقاله تالش می

های آن ادعا را با فطرت و زیست مؤمنانه آشکار سازد. مدل بوردیو به دلیم   ترین چالشمه 

های فرهنگ، اوالق و بسیاری از انگاری در مقولهنوعی نسبیاندازگرایی بهاتخاذ موضع چف 

ه نیز مقدم بر فطمرت انسمانی و   عوام  اجتماعی مانند جنسیت منتج شده است. جامعه و طبق

تموان از مفماهیمی   اند. همچنین، به دلی  قبول منطق منفعت، نمیهویت اصی  او انگاشته شده

زیستی، قناعت، عزت نفس، وودِ واقعی، مرز میان امر حق و امر باط  و آزادی همچون ساده

 پذیری سراغی گرفت.همراه با مسئولیت

 شناسی، فرهنگ، شهید مطهری، فطرت. سبک زندگی، جامعه بوردیو، ریختار، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بینی مندر  در تواند در فه  واستگاه جهانارتباط میان مبادی اولیه و معرفتی با ماهیت نظریه می

همای  افزا باشد؛ پیدایش یک نظریه متمأرر از زمینمه  های اجتماعی فرهنگی بصیرتمعرفت و نظریه

های وجودی غیر معرفتی است. اساساً سمه عرصمه یما جهمان از     زمینه وجودی معرفتی به انضمام

نظر  االمر، صرف (: در جهان نخست، یعنی مقام نفس9-17: 1392یکدیگر قاب  تمایزند )پارسانیا، 

از ظرف آگاهی فردی و اجتماعی، روابط آشکار و پنهمان نظریمه بما مبمادی و اجمزا و لموازم آن       

شود و در جهان ظرف آگاهی و معرفت عالِ  به بحث گذاشته میشود؛ در جهان دوم، پیگیری می

های بروز و حضور نظریمه در  سوم، یعنی ظرف فرهنگ و آگاهی جمعی، عوام  وجودی و زمینه

-شناسمی، انسمان  های وجودی معرفتمی مفمتم  بمر هسمتی    شود. زمینهجامعۀ علمی شناسایی می

است. همچنین، در ابعاد وجودی اجتمماعی   شناسی و مبادی مربوط به سایر علومشناسی، معرفت

شود. کفن مبادی مذکور ناظر بمه  نظریه، از سبب پیدایش نظریه در جامعه و فرهنگ پرسش می

دار صدق و کذب مبادی یما  شود. چنین روشی عهدهروشی است که نظریه در مسیر آن تولید می

آورد. نقدهای مبنایی را پدید میآن « نقدهای مبنایی»صدق و کذب نظریه نیست، بلکه تنها زمینۀ 

 نقدهایی هستند که ناظر به مبادی و اصول موضوعۀ نظریه و عل  است.

شناوتی با نگرشی مفخص شده، نوعی اتصال میان نظریات جامعهدر پرتو توضیحات ارائه

ای، مکانیزمی شود. به عبارت دیگر، در الیۀ زیرین هر نظریهنسبت به هستی و انسان آشکار می

ها و حقایق فیزیکی یا متافیزیکی به همراه شیوۀ تفسیر و تعرین از از نحوۀ نگرش به پدیده

شود. ای از آن باور تلقی میمثابۀ محصول فکری و نتیجهای که نظریه بهگونهانسان قرار دارد؛ به

 شناسی و نگرش ولیفۀ الهی به انسان، انداز دین اسالم، نگرش توحیدی بنیان هستیدر چف 

شناوتی، عمدتاً طیفی از های جامعهانداز نظریهدهد. در چف شناسی را تفکی  میبنیان انسان

تقریب، طیفی از باور به سوژۀ متفکر، شناسی و بهرئالیس ، ایدئالیس  و نهیلیس  اساس هستی

 اند )بلیکی،شناسی را سامان دادهساز اساس انسانعام  شناساگر یا سازنده و اشخاص فرهنگ

 (. 25: 1383و پارسانیا،  30: 1392

در نگاه دنیوی، طبیعت و زندگی دنیا همۀ حقیقت است، اما در نگاه دینی، طبیعت بخفی از 

حقیقت و بخش دیگر آن، فوق طبیعت و متافیزیک است. احاطۀ فوق طبیعت بر طبیعت 

بۀ عالی یا باطن شود و فوق طبیعت مرتای است که طبیعت مرتبۀ نازل و ظاهر تلقی می گونه به

های متعالی و احکام اشیای طبیعی شود. در نگاه سکوالر و دنیوی، ارزشهستی دانسته می
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گیرند. در نگاه دینی، احکام  اموری ویالی هستند که تنها در ظرف وه  و پندار انسان شک  می

وحانی و فرا مزبور ریفه در حقیقت و واقعیتی متعالی و فرا طبیعی دارند. پس، باور به ابعاد ر

تواند مرز نگاه دینی و غیر دینی باشد. در نگاه اسالمی، غیبِ عال  صورتی طبیعیِ هستی می

سرشته شده است و دعوت به توحید از « فطرت الهی»توحیدی دارد. همچنین، هویت انسان بر 

 (. 26-28ویزد )همان: متن فطرت بر می

تری از زندگی و رفتار بر بخش وسیع در مقاب ، سکوالریس  به معنای دنیوی دیدن امور

انسان معاصر سایه افکنده است. هنگامی که انسان مدرن با نگاه استقاللی و منقطع از حقایق غیر 

های اجتماعی و فرهنگی نیز شک  گرفت و مادی به وود نگریست، نگاه استقاللی به دیگر پدیده

ی معاصر در غرب، ضمن پذیرش نسبیت های اجتماعی فرهنگها، متکثر گفتند. نظریهاین پدیده

دانند که در افق زبان، نظام فرهنگی و ساوتار اجتماعی فرهنگی، انسان را اص  و میزانی می

سوژۀ »شناسی فرهنگ، عمدتاً متناظر با های متأور در جامعهکند. نظریهحقیقت را نیز تولید می

تر، بخفی از معارف جدید در دنیای اند. در دورنمایی وسیعپیوند یافته«( ما»)یعنی  «جمعی

اند)یعنی حرکتی از عق  سوژۀ منفرد را دنبال کرده« نحنانیّت»سمت  به« انانیّت»مدرن، حرکتی از 

شناسی فرهنگ معاصر، سبک به سمت عق  عرفی جمع(. یکی از موضوعات مه  برای جامعه

عی شدن، کنش عامالن بندی نظری سبک زندگی با مضامینی همچون اجتمازندگی است. مفص 

پردازان قرار داشته اجتماعی، فرهنگ، طبقه، تمایالت گروهی و مصرف در معرض توجه نظریه

شناسی و های هستیهای زیرین این نظریات مستلزم رمزگفایی از بنیاناست. بالتبع، واکاوی الیه

ی)و سکوالر( از سوی شناسی وواهد بود. بنابراین، اتخاذ رویکرد تحلیلی دینی یا غیر دینانسان

متفکران اجتماعی موجب شک  گرفتن نتایجی متفاوت دربارۀ سبک زندگی شده که انگیزۀ 

 مطالعه و بررسی را برای نویسندگان مقاله فراه  آورده است. 

 بیان مسئله
شناسمی  گرایانمه و هسمتی  شناسمی انسمان  شناسی در غرب، بنما بمه مواضمع انسمان    نظریات جامعه

-اند. فاصله گمرفتن از بنیمان  شهایی در جهت فه  انسان و جهان اجتماعی کردهسکوالریستی، تال

همایی را از منظمر   بنمدی شناسان فرمولهایی همچون فطرت باعث شده است تا بسیاری از جامعه

عق  مفهومی، عق  عُرفی و عق  ابزاری برای تحلی  کمنش افمراد در عرصمۀ جامعمه و فرهنمگ      

شمناس معاصمری اسمت کمه     شناس و جامعمه  ( انسان1930-2002یو )یر بورددهی کنند. پیسامان



 

 

 

 

 
 1394هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال پنجم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   230 

  

 

مدل تحلیلی او به دلی  پیوندی که میان سطوح نظری و تحلیلی وُرد و کالن برقرار کرده اسمت،  

از نفوذ فکری باالیی برووردار بوده است. بوردیو وارث سنت فکری فرانسوی است. در فرانسه، 

سماالری  رامون موضوعاتی همچمون نظم ، طبقمه و اشمراف    های اجتماعی پیپردازیهمواره نظریه

بنمدی کمنش انسمانها پرداوتمه اسمت. او در      اهمیت زیادی داشته است. بوردیو صراحتاً به فرمول

ای تجربمی و  ترین آرار وود، منطق و فرمول کمنش را بمه شمیوه   عنوان یکی از مه به تمایز،کتاب 

شناسمی فرهنگمی   ترین مفاهی  در جامعمه از مه  انضمامی عملیاتی کرده و نفان داده است. یکی

است. تجلمی عینمی فرممول کمنش و ریختمار در       1واره()هبیتوس، منش، عادت« ریختار»بوردیو، 

 شود.  سبک زندگی نمایان می

ها سه چهارم اعمال وود بوردیو به تأسی از گوتفرید الیب نیتس بر این باور است که انسان

های غایی هرگز چیزی جز تمایالت اساسی و دهند و لذا ارزشانجام می« هاماشینی آدم»را مانند 

ترین عالیق و منافع گروه ترین و حیاتیبدوی بدن، شهوتها و نفرتهای شکمی نیست که ضروری

کند که افراد در فضای اجتماعی (. بوردیو تصریح می646: 1391شود )بوردیو، در آنها تعبیه می

« نیروهایی»روند؛ نخست به این دلی  که آنها تابع آن سو نمی صورت تصادفی این سو وبه

دهند)یعنی از طریق مکانیسمهای عینی حذف و هدایت( و هستند که به این فضا ساوت می

کنند. همچنین، همبستگی نیرومندی میان دیگر اینکه آنها در برابر نیروهای میدان مقاومت می

کنند. النی وجود دارد که این موقعیتها را اشغال میهای اجتماعی و طبع و قریحۀ عامموقعیت

همبستگی میان عم  و واستگاه اجتماعی برایند دو عام  است: از یک سو، تأریر آموزش و 

کنند و از سوی دیگر، طور مستقی  اعمال میتلقینی است که وانواده یا شرایط وجودی اولیه به

ها و از صعود یا افول اجتماعی روی قریحه تأریر واص وط سیر اجتماعی یعنی تأریرات ناشی

 (. 163عقاید )همان: 

شوند، تا حد زیادی به ترینها محسوب میبه زع  بوردیو، کسانی که به لحاظ سیاسی محروم

(. تربیت دینی، ه  در محتوا و 595ترینها هستند )همان: لحاظ اقتصادی و فرهنگی نیز محروم

ی از اجتماعی شدنِ سیاسی است. همچنین، تحمی  یک اش، شک  مستوره  در اصول تلقینی

طور تلویحی بیانگر تعلق داشتن به یک طبقه و منسوب بودن به عم  عبادی و اقرار به ایمان به

(. بوردیو معتقد است هر طبقه با جایگاه و ارزشی که به 602یک هویت اجتماعی است )همان: 

(. به همین دلی  است که 160شود )همان: دهد، تعرین میدو جنس و ولق و ووهای آنها می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Habitus 
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ها کثرت و تنوع دارد؛ ک  مجموعۀ طبقهها و پارهها دربارۀ زنانگی به تعداد طبقهطرز تلقی

های باالتر سلسله مراتب تفاوتهای بین دو جنس حاص  شرایط اجتماعی است و معموالً در رده

 (.526شود )همان: تر میرنگاجتماعی ک 

، نوعی بازنمایی انتزاعی تمایزات مذکور، فضای اجتماعی توصین شده در کتاب بنا بر مدعی

به این منظور برساوته شده که تصویری اجمالی به دست دهد که « نقفه»است که همچون یک 

« اندازهاییچف »نگرند. هریک از عامالن در این مکان عینی مردم دنیای اجتماعی را از آنجا می

یا موقعیتفان در این مکان بستگی دارد و ارادۀ آنها به تغییر شک  یا دگرگون دارند که به جایگاه 

(. از نظر بوردیو، پیکرۀ یکتای 238و237شود )همان: ساوتن آن غالباً درون همین مکان ابراز می

ها و ریختار( در هر میدان است یافته )دارایی نظام تبیینی عبارت از سرمایۀ درونی شده و عینیت

بُعدی جامعه عبارت از حج  و ترکیب سرمایه به همراه تغییرات آن دو در طول سهو فضای 

شناوتی در این واقعیت (. او معتقد است یکی از معضالت گفتمان جامعه168زمان است )همان: 

ترین تصور ممکن از یک رود. در مقاب ، برای داشتن دقیقنهفته که به شیوۀ کامالً وطی پیش می

اند: نمودار اول، فضای باید تصور کرد که سه نمودار روی ه  انداوته شده مدل نظری صحیح

زمان حج  و ترکیب سرمایه(؛ نمودار دوم، فضای زمان و درشرایط اجتماعی )ناشی از توزیع ه 

 (. 183و182سبکهای زندگی؛ نمودار سوم، فضای نظری ریختارها )همان: 

جهان سبکهای »و « ایط اقتصادی و اجتماعیجهان شر»بوردیو مدعی است مدل روابط میان 

-می« منزلت»و « طبقه»را که بر اساس بازاندیفی دربارۀ تقابلی که ماکس وبر بین « زندگی

(. 16اعتبار دارد )همان: « همۀ جوامع دارای قفربندی»تردید برای گذاشت، مطرح کرده و بی

ظومۀ واص مجموعه وصوصیاتی کننده دارد، هیئت یا منآنچه در هر حوزۀ معینی نقش تعیین

اند و به کمک ک  مجموعه عواملی که در همۀ کار رفتهاست که در بر ساوتن یک طبقه به

زمان یعنی وط  زمان و درصورت ه های عم  در کار هستند)حج  و ساوتار سرمایه که بهحوزه

کامالً نظری ای شوند، جنس، سن، وضعیت تأه ، مح  سکونت و غیره( به شیوهسیر تعرین می

(. پس، اگر تجزیۀ انواع و اقسام سرمایه به اندازۀ کافی کام  شود یا 166شود )همان: تعرین می

توان همۀ مواردی را که در تجربه ممکن است ها تجزیه گردد، میسطح و میزان این سرمایه

ی از (. این ادعا حاک127شان معلوم کرد )همان: مفاهده شوند، پیفاپیش با همۀ پیچیدگی

 بندی بوردیو از جهان اجتماعی و کنش انسانی است.فرمول
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عنوان یکی از وجوه فرهنگ مادی و فکری رسد که مطالعۀ سبک زندگی، بهنظر میچنین به

 در هر جامعه، از چندین منظر و سطح، قاب  تحلی  و بررسی باشد:

در میان کنفگران است.  الیۀ اول ناظر به بررسی مظاهر، نمادها و نتایج بیرونی سبک زندگی -1

و همچنین، مطالعات فرهنگی بوده  1نگارانهشناسی مردماین سطح عمدتاً مورد عالقۀ جامعه

ها و ای، تفریحات، شک  معاشرتاست. برای مثال، نوع پوشش، موسیقی، مصرف رسانه

اب  نگاری، کنش متقشوند. بروی از روشهای متناظر با این سطح، مردم نظایر آن مطالعه می

 شناسی است.نمادین و نفانه

کند. در لحاظ محتوایی و پیامدهای فکری و رفتاری مطالعه میالیۀ دوم سبک زندگی را به -2

ها و عالیق کنفی در گرایش یا تداوم نسبت به یک سبک این سطح، بروی دالی ، انگیزه

توانند ه میشوند ککنندۀ آگاهی تلقی میعنوان مصرفشود. کنفگران بهزندگی دنبال می

شناسی تفسیری و پدیدارشناسی وگو کنند. جامعهدربارۀ انتخاب سبک زندگی وود گفت

 اند.مند به فه  این موضوع بودهعالقه

-شناوتی و انسانشناوتی، هستیها و واستگاه ارزشی مرتبط با مبانی غایتالیۀ سوم ریفه -3

-سطح، عمدتاً سبک زندگی بهگیرد. در این شناوتی مندر  در سبک زندگی را در بر می

شود تا عنوان نتیجۀ یک طرز تلقی از جهان و دنیای اجتماعی است. بنابراین، تالش می

 بینی مطالعه و تحلی  شود. نوعی واص از جهاناتصال یک سبک زندگی به

شناسی مذکور، مسئلۀ مرکزی این مقاله در سطح تحلیلی سوم جای دارد. از اساس گونهبر

بینی معینی مطالعات بوردیو از فرهنگ جامعۀ معاصر و سبک زندگی، متص  به جهاناین منظر، 

عبارت دیگر، نیز مبادی نظری مرتبط با سبک زندگی است. به« مدل تحلیلی»است. منظور از 

های اول و دوم با سطح سوم در بررسی و مطالعۀ سبک زندگی میان الیه 2«دوسویگی»نوعی 

-ش وواهند کرد تا چگونگی و قرابت مدل تحلیلی بوردیو با جهانوجود دارد. نویسندگان تال

بینی دنیای مدرن با بینی او را منکفن و سپس، نقد کنند. به یک معنا، مواجهۀ بنیانهای جهان

طور فطرت و زیست مؤمنانه در اسالم مضمون اصلی بررسی را تفکی  وواهد داد؛ اما به

شناسان متأور تحلی  ترین جامعهترین و کانونیبرجستهعنوان یکی از موردی، آرای بوردیو به

 وواهد شد.

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Ethnomethodological Sociology 

2 Mutuality 
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 ها و سطوح مطالعه و بررسی سبک زندگیالیه -1شکل شمارۀ 

 هدف و سؤال اصلی مقاله
شممولیت ممدل تحلیلمی سمبک     هدف مقاله این است که بروالف ادعای بوردیو مبنی بمر جهمان  

تمرین قواعمد   توسط او، ضعفها و چالفهای مستتر در آن مدل را از منظمر مهم    زندگی ارائه شده

ای برای ساوتن سبک زندگی دینی( نمایمان سمازد. سمؤال    عنوان پایهمندر  در نظریۀ فطرت )به

-های نظری بوردیو در مواجهه با فطمرت )بمه  اصلی مقاله عبارت است از این که چالفهای سازه

 ست مؤمنانه کدام هستند؟منزلۀ امری تکوینی( و زی

 شناسیپیشینۀ موضوعی: تقابل فطرت با بنیانهای جامعه

( به بازتاب فطرت قرآنی در آرای شهید مطهری و نقش آن در علوم مختلن انسمانی  1378هاشمی)

اشاره کرده است. این پژوهش ضمن بررسی فطری بودن ادراکها و شناوتها، اتصال فطرت به ابعماد  

شناسمی  ی را تحلی  نموده است. همچنین، اصالت فمرد و جامعمه در آرای جامعمه   بینی اسالمجهانی

 مدرن )آرای گئورگ هگ  و ژان پ  سارتر( و چالفهای آن با فطرت واکاوی شده است.

شناسی قرآنی شناسی را در جامعههای جامعه( تالش کرده است تا نظریه1385زاده)قیوم

بینی اسالمی و نقش فطرت در نظریات مبانی جهان کفن و تدوین نماید. در این راستا، به

های الهی و اجتماعی مندر  در تعالی  قرآنی توجه شده است. همچنین در این پژوهش، بر سنت

 سنن اجتماعی تأکید شده است.

شناسی را اند تا نقش فطرت در معرفت( در پژوهفی تالش کرده1389غفاری و مقدم )

بررسی ابعاد نظری فطرت، جایگاه آن را در اندیفۀ متفکران مسلمان تفسیر نمایند. نویسندگان با 

 اند.و ظرفیت فطرت در مبانی معرفتی علوم را پیگیری کرده شناسایی کرده

 

 

 اليۀ اول:

 نمادها و 

 مظاهر بیروني

 

 اليۀ دوم: 

 داليل و 

 محتواي فكري

 

 اليۀ سوم:

 بینيمباني جهان
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شناسی و های انسانشناسی اسالمی، بروی از مؤلفه( در بحث از پارادای  جامعه1390بستان )

شناسی قرار داده است. در نظریات جامعه شناسی اسالمی را در مقاب  بنیانهای رایجهستی

شناسی به چالش کفیده پژوهفگر ماهیت انسان و واقعیت جامعه را در پارادایمهای اصلی جامعه

 گیری از متون دینی در علوم اجتماعی پیفنهاد داده است.و الگوی بدیلی را برای بهره

-ای نظری مربوط به شک بروی از پژوهفهای پیفین در سطحی کالن به تفاوتهای بنیانه 

ترین چالفهای نظریۀ طور موردی مه اند. این مقاله بهشناسی با فطرت اشاره کردهگیری جامعه

شناسی فرهنگی را با شناسی فرهنگ و جامعهعنوان یکی از متفکران کلیدی در جامعهبوردیو به

در  در نظریۀ فطرت شناسی و مالحظات اجتماعی من شناسی و هستیهای انسانعنایت به جنبه

 تحلی  وواهد کرد.

 رویکرد نظری و تحلیلی  

سبک زندگی بر اساس سطح سوم مطالعۀ سبک زندگی)یعنی واستگاه « مدل تحلیلی»در بررسی 

 بینی آن(، شایسته است دو دسته از نظریات، مبنای تحلی  را تفکی  دهند:جهان

نظری و فکری آنها سایه انداوته و  شناسان غرب که بر تولیداتبینی جامعهمروری بر جهان -1

 سبک زندگی از سوی آنها منعکس شده است.« مدل تحلی »بالتبع در 

منظور تحلی  رابطۀ میان استعانت از ابعاد فرهنگی اجتماعی مندر  در نظریۀ فطرت به -2

 فرهنگ، زندگی، طبقه و کنفگران در بستر جامعه ضروری وواهد بود.

 تماعی غرببینی علوم اجالف(پایۀ جهان

های جواممع  در میان متفکران اجتماعی معاصر غربی، میف  فوکو تبارشناسی را برای فه  ویژگی

کار گرفت. او به دنبال فهم  فراینمدهای تولیمد نظامهمای دانمش و بررسمی       اروپایی قرن بیست  به

 گیری نظامهای حقیقت در جوامع بود. دانش ابزاری در ودمت قدرت اسمت و تبارشناوتی شک 

هایی در قالب حقیقت، ردپای وود را بر روح، جسم  و رفتمار مردممان    باید دید که چگونه گزاره

ها و روندها . از نظر فوکو، جست و جوی اصالت واستگاه پدیده (Gutting, 2006)کنندحک می

کند که بروالف جهان مسیحی)که از اند. او تصریح میمقدم بر تصادف و توالی در جهان بیرونی

دست موجودی قدسی بافته شده و با جهان یونانیان تفاوت دارد و میمان حموزۀ   دا تا به انتها بهابت

اراده و بالهت عظی  کیهانی تقسی  شده است(، جهانِ تاریخیِ واقعیمت تنهما یمک قلممرو یعنمی      
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را نیمروی محمر    « قمدرت بفمر  »شناسمد. فوکمو   قلمروی بدون مفیت الهی یا علت غایی را می

توانمد برسماوت تماریخی زممان حمال را نیمز توضمیح        آورد. ایمن مسمئله ممی    ار ممی شمتاریخ به

تنیدگی قدرت و  بنابراین، در ه  (Foucault, 1977: 139-151 ; Foucault, 1980: 118-119).دهد

-وورد و در مجموع، بنیانهمای جهمان  شناوتی واصی گره میشناوتی و انسانعل  با مبانی هستی

 سازد.نیز آشکار می بینی علوم اجتماعی را

های مسیحی و ه  در عصر جدید، در این تاریخ غرب ه  در دورۀ تسلط کلیسا و اندیفه

اند. همچنین، جامعۀ جدید دارای بودن دین و عل  را نفی کردهعنصر مفتر  هستند که قرین

های مفترکی با جامعۀ پیش از ظهور مسیحیت است. رنسانس که نهضتی فرهنگی هنری ویژگی

بود، تالش داشت تا ضمن بازگفت به بروی از وصوصیات معرفتی یونان باستان، سبک نوینی 

بینی جامعۀ مدرن از وصایص فرهنگی و اجتماعی را توسعه بخفد. از یک نگاه، منظومۀ جهان

ای شناسی متأرر از نگاهی سکوالریستی و در پارهدو رکن اساسی دارد: اول، به لحاظ هستی

شناسی مرکزیت را به انسان مادی دارای بُعد یستی است. دوم، به لحاظ انسانموارد، ماتریال

؛ 1393منش و جمفیدیها، شوند )عرفاندهد. این دو مؤلفه در ادامه تفریح میجسمانی می

؛ مارکس و  1381؛ مارکس،  1386؛ گاردنر،  1387؛ دورانت، 1392؛ مگی،  1385هالینگ دی ، 

 (.Tavakol, 1987؛  1389دیگران، 

توان با دو وصلت معرفی کرد: اول، تالش در جهت دورۀ متفکران پیش از سقراط را می

بحث از ماهیت جهان بیرونی و یافتن عنصر اصلی در پیدایش جهان؛ دوم، شفاف ساوتن تغییر 

یا ربات در جهان وار . در کنار این مناقفات، فیثاغورس به ابتنای نظام عال  بر پایۀ اعداد همت 

اشت)در دورۀ متأور، گوتلوب فرگه و برتراند راس  )دورۀ اول( مفی نئوفیثاغورسی را به گم

گرایانه از عال  بود. طریقی نوین پیگیری کردند.(. وجه مفتر  چنین رویکردهایی، تفسیری ماده

عنوان مثال دموکریتوس جهان را تماماً متفک  از این تفسیر توسط اتمیستها تکمی  شد؛ به

دانست. حتی روح از نظر او ساوته شده از ات  لطین بود. یکی از مواضع نظری ادی میعناصر م

گری دربارۀ وجود ودا و جهان دیگر بود. در این در دورۀ یونان باستان، اتخاذ رویکرد الادری

ساوته برای طبقۀ حاک  و الکریتوس مذهب را آگاهی کاذب -میان، هیپیاس دین را ابزاری انسان

دانست. پراتاگوراس معتقد بود که انسان معیار دم اطالع نسبت به قوانین طبیعی میناشی از ع

رسی  که هیئت ها قرن به طلیعۀ دنیای مدرن میهمه چیز است. حال، با فاصله گرفتن ده

بطلمیوسی در آن به چالش کفیده شد. دنیای مدرنِ مورد نظر نیکالس کپرنیک، یوهانس کپلر و 
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توسط آیزا  نیوتن تکمی  و تنقیح شد، نظامی بود مکانیکی که در چارچوب گالیلئو گالیله که 

نظ  و قواعدی فیزیکی سامان یافته بود. حضور همۀ عناصر مادی از پیش معلوم بود و هیچ مادۀ 

از حالتی به حالت دیگر یا »توانست به آن اضافه شود یا از آن ک  شود و مثالً فقط جدیدی نمی

شدند. پس، دعا یا عنایت وداوندی که نیازمند اضافه شدن تبدی  می« راز شکلی به شک  دیگ

ای را توانست در پاسخ به اجابت بفر، مادهعنصر جدید بود، معنا نداشت و از نظر آنها ودا نمی

-ای از سیست به جهان اضافه کند! حذف روح از تعرین انسان و تبدی  شدن آدمی به مجموعه

تی، باعث شد که انسان دیگر برووردار از جهان ویژه و جدای از های زیسهای عصبی و محر 

محیط طبیعی و سایر موجودات نباشد، بلکه قوانین طبیعی به همان اندازه بر حیوانات چیره است 

 ها غلبه دارد. سپس، تامس هابز و چارلز داروین به بسط آن همت گماشتند.که بر انسان

ها لودویگ فئورباخ نیز در وور مداقه است. ماتریالیستویژه در آرای جریان ماتریالیس  به

اند. از نظر فئورباخ، نه تنها تعیّن مذهب، بلکه معتقدند انسانها محصول شرایط محیط و تربیت

تعیّن ایدۀ ودا تحت تأریر عوام  اجتماعی و زیستی است و ساوتۀ انسان است. سه  کارل 

سازد. همچنین، د بود انسان مذهب را میمارکس نیز به قوت وود محفوظ است. او معتق

طور پندارهای متفک  در مغزهای انسانها، برایند پاالیش یافتۀ فرایند زیستِ مادی آنهاست که به

های مادی بستگی دارد. همچنین، جریان موسوم به گزاره-تجربی قاب  رسیدگی است و به پیش

کند. موضوع پرستش، وود انسان)یعنی می اومانیس  مذهبی هرگونه واقعیت ماورا الطبیعی را نفی

همان ودای انسانی( است. بنابراین، هیچ حق و باطلی وجود ندارد و هر فردی دنیای وود را 

آفریند. از نظر نیچه، بهترین چیز در انسان، قدرت اراده و نیرومندی و استمرار امیال و می

هر اندازه که ایمان تحلی   توان گفتشهوات است. روح حاص  و زاییدۀ جس  است. پس می

بر مفهوم « گراییمحیطزیست»رفته، ودای درونی طبیعت سلطه یافته است. امروزه نیز جنبش 

ورزد. محور موضوعی دیگری را آلبرت اینفتین تکمی  کرد؛ بفر واقع شده در طبیعت تأکید می

کیهان نسبی است، نظریۀ نسبیت وی همۀ نسلها را با اربات این موضوع که تمام جنبفها در 

آشفته کرد. ورنر هایزنبرگ)همکار اینفتین( نیز با اربات این که در سطح فیزیک کوانت  

-چند»تر کرد که به نظریۀ گذارد، وضع را پیچیدهآزمایفگر همواره بر حاص  آزمایش تأریر می

 گرایی، قراردادگرایی و اوالق وضعیتی منتج شد.انجامید. این امر به نسبی« جهانی
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 ب(ابعاد فرهنگی اجتماعی نظریۀ فطرت

اهلل مرتضمی مطهمری)ره( دارای مواضمع و بیمنش      در میان متفکران اجتماعی مسلمان، شهید آیمت 

همای رویکمرد بوردیمو    بخش چالفها و ضعنتواند روشنفرهنگی غنی و سرشاری است که می

تالش نممود تما از میمان    های ممتاز شهید مطهری در این است که ترین ویژگیباشد. یکی از مه 

بنمدی کمرده و آن را   را اسمتخرا  و صمورت  « نظریمۀ فطمرت  »مضامین قرآنی و معارف اسالمی، 

 بندی نماید.متناسب با موضوعات فرهنگی اجتماعی مفص 

 نظریۀ فطرت شهید مطهری)ره(: 

« مّ المسائ اُ»فطرت  ۀشود. مسئل تعبیر مى« فطرت»اسالم نوعى شناوت از انسان دارد که از آن به 

از نظر اسالم، انسان در جریان ولقت، مقدّم بمر   (.63: 2،  1387)مطهری،   معارف اسالمى است

شده و استعدادهایى واال که او  یتأریر عوام  تاریخى و عوام  اجتماعى داراى بُعد وجودى واص

ومود  »پمس،   (.60: 2)  به او داده شده است ،بخفد کند و به او هویت مى را از حیوان متمایز مى

: 27)  مردم در فطرت یکسمان هسمتند   ۀهمو  (369: 2) کند  را فطرت تعیین مى انسان« واقعى

(. 455: 3قمرار دارد )   هایى در اص  ولقت و آفمرینش انسمان  فطرت انسان یعنى ویژگی(. 369

ده اسمت  ابتدا به او دااز وداوند چیزى در انسان قرار داده که یعنی  ؛ى استیفطرت یک امر ابتدا

سرشمت   ئمی از یعنمى جز  ؛یک امر تکوینى اسمت « غریزه»و « طبیعت»فطرت مانند (. 787: 13) 

 امما امر فطرى سرشتى هست  (.466: 3)  تر است از غریزه آگاهانه و اکتسابى نیست ،انسان است

 بلکمه فطرت در انسان به معنى یک امر بالفع  نیسمت،   (.786: 13)  تاى فطرى نیسهر سرشتى

الجمع  هکه با یکدیگر مانع وجود دارددو نوع فطرت (. همچنین، 973: 15)   ر بالقوه استیک ام

 (. 613: 3)  دیگر هستند: یکى فطرت ادراکى و دیگر فطرت احساسىبلکه با ه  بوده،ن

 براین است که انسان در متن ولقت و قب  از آنکه عوام  اجتماعى  «فطرت ۀنظری»بنابراین، 

حسب اص  ولقت و  رهاى انسانى ب جاذبه و تقاضاها ئات،یک سلسله اقتضا ،او ارر بگذارد

انسان که (. هنگامی901: 15)  شود نامیده مى «انسان هاى انسانىِجنبه»فطرت در او هست که 

فلسفه این  ما (.457: 22)  شودمى «ماشین»از  ئیمث  جز ،دهد را از دست مى یشانسانیت وو

 به وفوردر قرآن که «)گرایى انسان حق ۀفلسف» ،از نظر دیگر و «رتفط ۀفلسف»را از یک نظر 

شناسى انسان بر بنا بر اص  فطرت، روان (.825: 15)  نامی  مى شده(حق و باط  مطرح  ۀمسئل

 (. 401: 2)  شناسى او تقدم داردجامعه
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دارد ل واحدى ئاکند و هویت ایدسوى هویت واحد حرکت مىانسانیت به ،فطرت ۀطبق نظری

 ،ندهست امورى که مستقیماً مورد نیاز طبیعت و فطرت بفر (.823: 15)   که در عمق فطرتش است

مسائ  زندگى از یکدیگر  معتقدند که (. بروی73: 7هستند ) نواوت نها رابت و یکازم ۀدر هم

اد، . مثالً دین، فلسفه، عل ، اوالق، اقتصواص دارد ییمرز و قلمرو ایمسئلههر  و هستند جدا

این است که مسائ   تفکراتی چنیناشتباه  دارند. ایهر کدام قلمروى جداگانه فرهنگ و سیاست

 .شئونش توأم با یکدیگر است ۀزندگى یک واحد و همحال آنکه  کنند؛ زندگى را مجرد فرض مى

 (.401: 20)   یک از شئون زندگى در سایر شئون مؤرر است صالح و فساد در هر

ى داشته الهاند تصور کنند که اگر یک مکتب و فرهنگ جامع واستگاه نستهفکران نتواروشن

 متعهد و غیر غیر ،تفاوت بى ،طرفباشد و مخاطبش فطرت انسان باشد، محال است که بى

وابستگى به  بلکه وابستگى به طبقه نیست، ،آفریند آنچه تعهد و مسئولیت مىپس، مسئول باشد. 

 است نها از فرهنگهایىاانس «ۀتخلی»رسالت اسالم  (.478و477: 2)  ودا و وجدان انسانیت است

آنها در  «تثبیت»باید داشته باشند و  اماآنها به آنچه ندارند  «ۀتحلی» ،نباید داشته باشند اماکه دارند 

تقالید مانع و  ۀمسئل وسنن  ،عادات (. عواملی مانند370: 2)  آنچه دارند و باید ه  داشته باشند

موانع اوالقى و اجتماعى براى انسان زیاد است. (. 896: 15) د نشو انسان مىحجاب فطرت 

در  ی کهنامیده است؛ یعنى انسان «ترف بودنمُ»آن چیزى است که قرآن  ،یکى از بزرگترین موانع

اگر انسان در نظام اجتماعى در وضعى  ه است.درروى عادت کتجم  و زیاده ،زندگى به اسراف

در یک طرف و حک  فطرتش در طرف دیگر قرار  اشدنیویفع و مصالح قرار بگیرد که منا

فطرت انسان  (. پس،897: 15عملکرد فطرت در موضع ضعیفی قرار وواهد گرفت ) بگیرد، 

  (.415: 3)  کند جامعه آن را منحرف مى و سال  است

عه این کار جام(. 149و148: 15)  شود رشد داد کرد و ه  مى «مسخ»شود فطرت را ه  مى

و کرده بر ضد فطرت انسانى رفتار  یادهد پرورش مى شاست که یا انسان را در جهت فطرت

دارای انسان  اساساً .دهد یک وجدان بدلى به انسان مى ،جاى آنکند و بهانسان را مسخ مى

-قهراً آسیب ،تر باشدموجودى که میدان حرکتش وسیع زیراپذیرى زیادى است وصوصیت وُلق

 یک واقعیتتنها  (. بروی مکاتب معتقدند896: 15دارد )  ی ه بیفتر  و تغییرپذیرىپذیرى 

وجود دارند که بر طبق امورى نسبى  ، بلکهکه انسان باید بر اساس آن ساوته شود وجود ندارد

وجود . مطرح نیستنها اانس ۀیک باید و نباید واقعى براى هم یایک ووب و بد واقعى  آنها،

 امر (. از دیدگاه اسالم،818: 15شوند ) مین است که منکر فطرت ایلی  به د چنین تفکری
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: 22)  مجرد از هر تربیتى و عادتى ؛ یعنیگیردمیاوالقى از فطرت و وجدان انسان سرچفمه 

والف فطرت  اوالق یا رفتار بر، بیند که اکثریت مردم از نظر عقاید اگر انسان مى(. پس، 574

تا  30ات آی (.831: 15است )   باید دلی  بگیرد که حک  فطرت باط  شدهکنند، این را ن عم  مى

« فَأَقِ ْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها» ۀروم که با جمل ۀ مبارکۀسور 41

 ،د که در نهایت امرنرسان میى را ین معناد، نیابپایان مى« لَعَلَّهُ ْ یَرْجِعُونَ» ۀشود و با جمل آغاز مى

 (.365: 2)   ناپذیر استحک  فطرت تخلن

  ۀدر مقاب  نظری ،عم  وود است ۀعم  وود نیست بلکه ساوت ۀکه انسان سازندنظر  این

انسان تا حدود زیادى تحت تأریر  ۀکه اندیف واقعیت در این(. 504: 13گیرد ) قرار میفطرت 

 یک پایگاه آزاد اندیفهدارای انسان باید توجه داشت که  اما یستبحثى ن ،گیرد محیط قرار مى

فطرت به  (.228: 2)  تواند از هر تأریرى وود را مستق  نگه داردکه مىاست  یعنی فطرت

-مى مندتوان جامعهدهد که او را بر عصیان در برابر تحمیالت انسان نوعى امکان و آزادى مى

 (.350: 2)  فرماستحک « مرَینبینَ األ مرٌأ»و جامعه نوعى فرد ۀ در رابط از این رو،سازد.  

قب  از اجتماع در متن ولقت به انسان داده شده، که اوتیار و آزادى جز با قبول فطرت اساساً 

 (.421: 3)  کندمعنى پیدا نمى

انسان ه  فطرت  د.نکنانسان را تعیین مىهستند که جامعه  ی وانسان ۀفطرت اولیدو عام  

افراد استعدادهاى انسانى  ۀبه این معنا که در عین اینکه هم ؛و ه  فطرت اجتماعى دارد فردى

در یک  عنوان مثال،. بهسطح نیستنداین استعدادها طورى تعبیه شده که مفابه و ه  امادارند 

(. در جای دیگر، شهید مطهری معتقد 147و146: 15وجود دارد )  یمختلف یوانواده ذوقها

که وود )ام  در ساوته شدن شخصیت انسان دوالت دارند: عام  درونى فطرتسه عاست که 

همۀ این ، عام  بیرونى طبیعت و عام  بیرونى جامعه. (کند رشد مىدر او تدریجاً  وبه وود 

فطرت  . در این میان، سه سازدفرهنگ جامعه را مى اًگذارند و مجموع ارر مى یکدیگردر  عوام 

تفاوت عمده و اساسى انسان با دیگر جانداران  (.799: 15ای است ) یژهاهمیت و دارای انسانى

ی ده است، در بینفها و گرایفهانیز شکه مال  انسانیت اوست و منفأ تمدن و فرهنگ انسانى 

ولى یک  استیک شخص  ،طبیعت است ۀفرد از آن جهت که ساوت(. 18: 2اوست ) 

فرد  (ى به اعتبار دانش، زبان و فرهنگیعنوویش) به اعتبار شخصیت انسانشخصیت نیست. 

قدرت فرهنگ  (.526: 15)   انسانى وحدت فرهنگى است ۀوحدت جامع (.129: 15شود ) می

ماهیت قومى،  (. پس، فرهنگ379: 15است )  دار قدر عمیق و ریفههبستگى دارد که چبه این 
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برووردارست و همان فطرت نوعیت انسان از فطرتى یگانه و اصی   زیرادارد نى یا طبقاتى ملّ

 (. 62و61: 2) دهد اصی  و یگانه به فرهنگ انسان یگانگى مى

 اماسوابق تاریخى و نژادى در مبادى تکوین یک ملت مؤررند  ،زبان ی مانندگرچه عواملا

: 14)عوام  عَرَضی و نه جوهری( هستند ) اعراضدر حک   د ونقش اساسى و همیفگى ندارن

به همان  اما و اقتصادى شرط الزم تظاهرات بسیار عالى فرهنگ است مسلماً وضع مادى (.36

 ۀمای(. 449: 2)  اندازه نیز مسلّ  است که زندگى معنوى و اوالقى داراى رشد مستقلى است

در فقط  این عوام  ؛ زیرازندگى جمعى و نه موضع طبقاتى و اصلى وجدان انسان فطرت اوست

اسالم براى انسان یک فطرت و اصالت قائ  است و  (.239: 2)  وجدان اکتسابى انسان مؤررند

 (.632: 13)  داندانسان را مافوق منافع اقتصادى و وضع طبقاتى مى

د، نباش سانتواند یکفقر نمى ورروت دو امر متضاد یعنی  به زع  بسیاری از مکاتب، از آنجا که

 اما. گیرندنمیدر یک صن قرار  نداشته و، یک ماهیت نیز یکسان نبودهانسان فقیر  و انسان غنى

انسانیت و فطرت انسانى تابع وضع اقتصادى  زیرا توهین به انسانیت است موضع فکری این

عنوان مثال، بهرغ  وضع اقتصادى وود عم  کند. علی تا داردرا قدرت این انسان  ها نیست.انسان

وود را در سطح دیگران متساوى  و را به دیگران ایثار و انفاق کند وود تواند رروتغنى مىانسان 

به رروت و  ،عزت نفس یا قناعتبر اساس  ،رغ  محرومیت وودتواند علی مىنیز . فقیر نماید

  (.410: 15) شخصیت وود را برتر و باالتر از آنها بداند  بوده واعتنا  مند بىرروت

برای فکر و   جبرى به حک  اینکه براى انسان فطرت قائ  است، شرایط طبقاتى را عام اسالم

زیربنایى داشته باشند و فطرتى در کار نباشد، جبراً هر  ۀشمارد. اگر شرایط طبقاتى جنب نمى عقیده

شود که پایگاه طبقاتى او اقتضا دارد. در این  تمایالتش به آن سو متمای  مى و  کسى اندیفه

ر دبه منطقى  اسالم ،فطرتبه اص  (. با توجه 121: 2)  صورت، اوتیار و انتخابى در کار نیست

منطق »مقاب   ۀنقط در . این منطقنامید «منطق فطرت»توان آن را میزندگى انسان قائ  است که 

تطابق واستگاه و »اسالم اص   پس، .صفت استاست که منطق انسان منحطّ حیوان «منفعت

آن را اصلى غیر انسانى پذیرد و  را نمى« تطابق پایگاه اجتماعى و پایگاه اعتقادى»یا « گیرى جهت

هاى به انسانیت نرسیده و تعلی  و تربیت نیافته مصداق دارد که ناشمارد؛ یعنى این تطابق در انس مى

نه عام  اصلى حرکت تضادهاست و نه جبراً از این رو،  (.479: 2) منطقفان منطق منفعت است 

جو و  فطرت تکام  ،حرکت تاریخعام  اصلى  ، بلکهکندتاریخ راه وود را از میان اضداد طى مى
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ند. ک جو مىوباالتر را آرزو و جست ۀمرحل ،اى برسد ناپذیر انسان است که به هر مرحله قناعت

 (.428: 24)  دنکنتر مىآهنگ حرکت را سریعصرفاً  تضادها

 خالصۀ مدل نظری برآمده از نظریۀ فطرت شهید مطهری1جدول شمارۀ 

 انسان مقدم بر عوام 

 خی و اجتماعیتاری

بخش فطرت هویت

 آدمی

 مندر  بودن وودِ واقعی

 در فطرت
 فطرت امری تکوینی

فطرت عام  جداکنندۀ 

 انسان

از حیوان و رفتار 

 ماشینی

دهندۀ فطرت سوق

 انسان

 گراییبه حق

فرهنگ اسالمی برآمده از 

 فطرت و فرهنگی یگانه

 جامعه، آداب، سنن و تقالید

 ها بر فطرتبروی حجاب

 یۀ فطرت در مقاب نظر

 گرایینسبی

بخفی امکان و آزادی

 به انسان توسط فطرت

 جامعه، طبیعت و فطرت

 عوام  سازندۀ شخصیت

عدم تابع فطرت انسانی از 

 عوام  اجتماعی و طبقاتی

 منطق فطرت در مقاب 

 منطق منفعت

عدم تطابق پایگاه 

اجتماعی و پایگاه 

 اعتقادی

 عدم تطابق واستگاه و

 گیریجهت

 جو عام رت کمالفط

 حرکت تاریخ و نه تضادها

 بندی نظریج(جمع

 شود:در این قسمت، دو مالحظۀ تحلیلی ارائه می

سازد؛ اما در سبک زندگی شام  مظاهری است که فرهنگ عینی را می 1بخش مُرفولوژیک -1

بینی دارد. های مندر  در جهانبخش زیرین و پنهان آن، پیوندی عمیق با واستگاه ارزش

های مفهود و های زندگی عالوه بر تفاوتشود که هریک از سبکابراین، ادعا میبن

 محسوسی که با یکدیگر دارند، متضمن مناقفاتی معرفتی هستند.

ترین دالی  انتخاب آرای شهید مطهری، توجه ایفان نسبت به ابعاد فرهنگی یکی از عمده -2

ن ووانفی از فطرت، در تحلی  سبک ای که چنیگونهاجتماعی منتج از نظریۀ فطرت است؛ به

 گفا وواهد بود.   زندگی راه

 مالحظۀ روشی

کند )بنگرید استفاده می« روش پژوهش اسنادی»این مقاله از بروی تکنیکهای سودمند مندر  در 

(. روش اسنادی فارغ از سنت فکمری و نظمری پمژوهش    1394منش و صادقی فسایی،  به: عرفان

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Morphologic 
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ع نیازمند وحدت پارادایمی است و اتصال فکری پژوهفگر به رهیافمت  نیست. اساساً مطالعۀ مناب

شمود. روش اسمنادی یعنمی    مسیر مطالعه و انجام پژوهش ممی  نظری معیّن، باعث جهت دادن به

هایی است که ما قصد مطالعمۀ آنهما را   تحلی  آن دسته از اسنادی که شام  اطالعات دربارۀ پدیده

، امکان کماوش تفسمیری پیراممون وقمایع اجتمماعی پیفمین میسمر        داری . با استفاده از این روش

آوری آرای متفکمرین  هما، نقمد نظمری، جممع    شود. این روش مناسب بمرای بررسمی دیمدگاه    می

پممردازان و بازنمممایی رویکممرد نظممری مکاتممب و  اجتممماعی، مقایسممۀ تطبیقممی رویکممرد نظریممه 

شناسمی  بنمدی و سمنخ  اسنادی یعنمی طبقمه  ها در روش پارادایمهاست. تکنیکهای فنون تقلی  داده

همای  گراییها و ه شوند. برای نی  به این هدف، باید واگراییکار گرفته میهای نظری نیز بهایده

هما و  عبارت دیگمر، بما پماالیش، ادغمام و مقایسمۀ تفماوت       بندی کرد. بهها را دستهمندر  در ایده

مبحث شناسایی شده و پراکنمدگی مفماهی  در قالمب     ها، ارتباط بین مفاهی  کلیدی در هرشباهت

 شوند.محورهای موضوعی تنظی  و تنسیق می

ترتیب به محورهای موضوعی در ادامه، برای نی  به هدف و پاسخ به سؤال اصلی مقاله به

 شود:زیر اشاره می

رایی؛ گگرایی و عینیتای به جایگاه نظریۀ بوردیو: جامعۀ مدرن و مناقفۀ ذهنیتاشاره -1

 ساوتارگرایی تکوینی بوردیو

شناسی فرهنگی بوردیو: سبک زندگی)سلیقه و ریختار(؛ مدل تحلیلی سبک زندگی در جامعه -2

 فرهنگ)طبقات و رقابتها(

 چالفهای نگرش بوردیویی در مواجهه با فطرت و زیست مؤمنانه -3

 ای به جایگاه نظریۀ بوردیو  اشاره -1

 گراییگرایی و عینیتجامعۀ مدرن و مناقشۀ ذهنیت

شود. از نظر دکارت، مرکز گذار تفکر جامعۀ مدرن شناوته میرنه دکارت به عنوان مؤسس و پایه

: 1379شود )پمازوکی،  آن محسوب می« ابژۀ»است و هر آنچه در بیرون است « سوژه»عالَ ، عق  

( و 61: 1390نیا، (. دکارت کوشید تا نفس وود را در افق دانش مفهومی بیابمد )پارسما  172و171

جز ودا و روح( را با قوانین مکانیکی، فیزیک و ریاضی تفسمیر کنمد   می  داشت که تمام عالَ )به

گرایمی( کمه دکمارت ومود مؤسمس آن بمود، ریفمه در        (. وردگرایی)عق 140: 1387)دورانت، 

اکش (. پس از دکارت و در دورۀ معاصر، دو مناقفمه و کفم  39: 1392گرایی داشت )بلیکی،  واقع
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همای  شناسی در ه  تنیمده شمده بمود( در اندیفمه    شناسی و معرفت)که در دو سطح هستی نظری

-عینیمت »بمر سموژه و عاملیمت او و     1«گرایمی ذهنیمت »تری آشکار شدند: طور جدیاجتماعی به

بر ساوتارهای دنیای اجتماعی تمرکز کردند. هر کدام از این دو جریان تالش کردند تما   2«گرایی

 بندی و تحلی  مناسبات انسانها در دنیای اجتماعی بپردازند. به فرمول

ای ذهنی است که در آن سوژه فرد است؛ فردی که گرایی، جامعه پدیدهبر اساس اندیفۀ ذهنیت

یابد. بنابراین، های وود او معنا میها، ارزشها، عالئق و انگیزهآگاهی و رفتارش از منظر اندیفه

مثابۀ سوژه است که بر باورها، ارزشها نی روابط و تعامالت میان افرادی بهاالذها جامعه سازمان بین

های مفتر  بنا شده است. همچنین، از مفهوم عاملیت برای بیان میزان ارادۀ آزاد افراد در و انگیزه

های فرد را گرایانه انگیزه. تحلیلهای ذهنیت(Jenks, 1998)شود  شان استفاده میکنفهای اجتماعی

ترین نمایندۀ این رویکرد در فرانسه ژان پ  سارتر بود.  گیرند. مه و منفأ کنش در نظر می منبع

گرا مانند پدیدارشناسی آلفرد شوتس، بروی از اشکال کنش متقاب  نمادین و های ذهنیتدیدگاه

بخفند، های افراد شک  میای را که به کنشنگارانه الزامات مادی و فرهنگیشناسی مردمروش

گیرند. میزان عاملیت و ارادۀ افراد، به میزان ففارهایی بستگی دارد که ساوتارها به آنها ادیده مین

سازند. عاملیت بعضی افراد به علت عوام  ساوتاری از عاملیت بروی دیگر کمتر است. وارد می

 :Calhoun & et al, 2004)شود همچنین، بروی شرایط منجر به کاهش عاملیت همۀ افراد می

گیرد که آنچه چارچوب ذهنی افراد و عملفان گرایی توجه به این نکته را نادیده می. ذهنیت(260

 (.67: 1389دهد، انطباق با محدودیتهای اجتماعی است )برت، را توسعه می

یابی ساوتاری و نهادی روابط ای عینی است که از سازمانگرایی، جامعه پدیدهدر عینیت

کند، تحت ففار قرار های افراد عضو جامعه را تعیین می، رفتار و کنششوداجتماعی تفکی  می

بخفد. ساوتار معموالً ها و کنفهای افراد شک  میها، ارزشها، انگیزهدهد و به ذهنیت، اندیفهمی

شود. از آنجا که این رفتارها برای اشاره به الگوهای تکرارشوندۀ رفتار اجتماعی استفاده می

گذارند و آنان را مقیّد و محدود  مند هستند، بر سایر انسانها تأریر میو قاعدهفراگیر، مستمر 

کنند که از سوی ساوتار اجتماعی بر سازند. پس افراد رفتارشان را با ففارهایی هماهنگ می می

شود. ساوتارگرایی بر این باور مبتنی است که همۀ انسانها در یک سطح بنیادین آنان وارد می

های مفترکی برووردارند اما تفاوتهای انسانها به مکانها و زمانهای مختلن و ژگیذهنی از وی

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Subjectivism 

2 Objectivism 
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شود. با این حال، ها یا آداب و رسوم مربوط میاوتالف در زبان، الگوهای وویفاوندی، اسطوره

توان همۀ رفتارها را به مجموعۀ عل  مفابهی تقلی  داد در یک سطح ساوتاری عمیق، می

(Jenks, 1998)گرا ترین نمایندۀ تفکر عینیتشناسی ساوتاری کلود لوی استروس مه سان. ان

-گرایی، معرفت به(. در عینیتCalhoun & et al, 2004: 260؛  201: 1391بوده است )متیوز، 

(. با برآمدن ساوتارگرایی 137: 1389شود )چالمرز، منزلۀ چیزی وار  از اذهان افراد تلقی می

های اروپایی از دکارت به بعد قرار داشت، زیر ه در مرکز بیفتر فلسفهمفهوم سوژۀ استعالیی ک

کند زیرا کنش محصول (. ساوتارگرایی از بیرون به کنش نگاه می202: 1391سؤال رفت )متیوز، 

سامان یا داوطلبانۀ -. این رویکرد وجوه وود(Calhoun & et al, 2004)نیروهای بیرونی است 

گرایی در انطباق با یک نگرش (. پس، عینیت196: 1390رد )سیدمن، گیکنش فردی را نادیده می

ها و جزئیات غنی زندگی اجتماعی را تقلی  گیرد و پیچیدگیمکانیکی از کردار آدمی قرار می

گرایی مربوط (. آلن چالمرز ماتریالیس  تاریخی را نیز به موضع عینیت67: 1389دهد )برت، می

 (.144: 1389داند )چالمرز، می

 ساختارگرایی تکوینی بوردیو
کوشمد  دهندۀ طرح فلسفۀ روشنگری است و ممی شناسی بوردیو ادامهاز نظر بریجت فاولر، جامعه

: 1390آسای آن را بازشناسی کند )الیوت و ترنر، های تجددوواهی یا تداوم معجزه منابع آشفتگی

پیدا کرد: مارکسیس  فرانسموی،  (. از نظر پاتریک برت، بوردیو با سه جریان فلسفی بروورد 571

شناسمی سماوتارگرایانۀ اسمتروس. بوردیمو فاصملۀ ومود را از       اگزیستانسیالیس  سارتری و انسان

کمرد کفمکفمها و منازعمات    جبرگرایی اقتصادی مارکسیس  فرانسوی حفظ کمرد. او تأکیمد ممی   

ای عینی جهان منحصر به اقتصاد نیستند. همچنین، پدیدارشناسی اجتماعی در شناوت محدودیته

انگارنمد )بمرت،   اجتماعی ناکام بودند. نظرات ساوتارگرایانه نیز پراکسیس اجتماعی را نادیده می

1389 :66  .) 

گرا در فه  کند. از نظر او، تحلیلهای عینیتبوردیو بر دیالکتیک ساوتار و کنش تأکید می

اند زیرا کنش و جانبهکگرا در فه  کنش سودمندند. اما هر دو یساوتار و تحلیلهای ذهنیت

 . (Calhoun & et al, 2004: 246&277)کنند ساوتار را از ه  جدا می
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هایی از قبی  مکتب کنش متقاب  نمادین را تا حد زیادی متمرکز بر عاملیت و بوردیو نظریه

(. او رویکردهای عام  یا کنفگر محور 311: 1389کند )ریتزر، توجه به ساوتار تلقی می بی

شناسان باید قادر باشند زمینۀ اجتماعی کنفهای کند که جامعهعدی را به این دلی  رد میبُتک

منزلۀ کنفگر یا عام  فردی را نیز شرح دهند. از نظر بوردیو، عاملیت قاب  تقلی  به تلقی انسان به

دله یا گر عقالنی)مانند نظریۀ مباکنندۀ وود)مانند کنش متقاب  نمادین( یا کنفگر محاسبهتعرین

نگارانه و نظریۀ کنش  شناسی قومنظریۀ انتخاب عقالنی( یا کنفگر تابع قاعده)مانند روش

گرایی این است که فضای (. وطای ذهنیت197: 1390تالکوت پارسنزی( نیست )سیدمن، 

(. رویکرد شناوتی ه  در 334: 1391کاهد )بوردیو، های انتزاعی فرو میاجتماعی را به وضعیت

گرایی یا اش)تعام شناسانهشناسی ساوتاری( و ه  در شک  جامعهاش)انسانگارانهنشک  قوم

برند های ذهنی را از یاد میبندینگارانه( مسئلۀ تکوین ساوتارها و طبقه شناسی مردمروش

کند، هر چه را که گرایی نیز چون با وقایع اجتماعی همچون اشیا رفتار می(. عینیت637)همان: 

 (. 334سازد )همان: واره میشی توصین کند،

کند که برای شناوت دنیای اجتماعی باید به شناوت عملی این دنیا بنابراین، بوردیو تصریح می

گرا که های عینیت(. باید به فراسوی تقابلی حرکت کرد که میان نظریه636توجه کرد )همان: 

گیرند که های مجزایی یکسان میههای جنسی و سنی را با گروهای اجتماعی و همچنین طبقه طبقه

طور عینی در واقعیت کفیده شده از ه  جدا هایی قاب  شمارش هستند و با مرزهایی که بهجمعیت

بندی نوعی طبقهگرا یا مارژینالیست وجود دارد که نظ  اجتماعی را بههای ذهنیتشوند و نظریهمی

یی که صرفاً به وودآگاهی شفاف یا تعیّن (. بنابراین، آن نوع دوگرا658کاهند )صجمعی فرو می

 . (Calhoun & et al, 2004: 281)بدهد « منطق واقعی کنش»وارجی امور است، باید جای وود را به 

شناسی است که یا نوعی جامعه« ساوتارگرایی تکوینی»کوشش بوردیو شرح و بسط نوعی 

شوند. بوردیو از نش، تولید و بازتولید میواسطۀ کمثابۀ چیزهایی در نظر بگیرد که بهساوتارها را به

کند که مبنای کار آن مطالعۀ کنفهای کنفگرانی است که همواره  نوعی علوم اجتماعی دفاع می

دارای دانفی عملی دربارۀ جهان پیرامون وود هستند. هریک از کنفگران به این دلی  قادرند 

-می 1«عملکرد»یو کانون توجه وود را بر (. بورد261و260ساوتار اجتماعی را درونی کنند )همان: 

نحو عینی تعیین شوند. آنها بهگذارد که پیامد رابطۀ دیالکتیکی میان ساوتار و عاملیت تلقی می

شوند و محصول ارادۀ آزاد نیز نیستند. هدف او از طرح ساوتارگرایی تکوینی پیوند نمی

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Practice 
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گرایانه اوتیار  اندازی ساوتمان چف زطور ه ساوتارهای ذهنی و ساوتارهای عینی بود. او به

بر تکوین  های ادرا ، اندیفه و کنش عالوهدهد با تکوین شاکلهکند که به او امکان میمی

(. ساوتارگرایی تکوینی 312و311: 1389ساوتارهای اجتماعی سر و کار داشته باشد )ریتزر، 

 (. 65: 1389اسی اجتماعی است )برت، های ساوتارگرایی با پدیدارشنبودریو به دنبال ارتباط انگاره

کند که ساوتارگرایانه است بدون آنکه عام  یا اساساً بوردیو از موضعی جانبداری می

شدت از ساوتارگرایی تأریر پذیرفته است. کنفگران زندگی واقعی را از نظر دور دارد. او به

رهنگی رابتی است که در زبان، های فنمونۀ بارز این امر، عالقۀ همیفگی بوردیو به تحلی  تقاب 

. جر  ریتزر او (Calhoun & et al, 2004: 260)فضای فیزیکی و فضای اجتماعی وجود دارند 

داند زیرا کار او با ساوتارگرایی پیوستگی بیفتری دارد؛ یعنی ادرا  مردم را پساساوتارگرا می

شود ته و ه  محدود میواسطۀ ساوتارها ه  برانگیخدهد، بهکه در جهان اجتماعی روی می

(. از نظر ریتزر، تفاوت ساوتارگرایی سنتی با ساوتارگرایی تکوینی بوردیو 312: 1389)ریتزر، 

ای معتقدند تحلیلهای بوردیو در (. البته عده315است )همان: « جبرگرایی»در عدم اتخاذ موضع 

برقرار کند. از نظر لوئیس  گرایی راگرایی و عینیتنهایت چندان نتوانسته است آشتی میان ذهنیت

گرایانه تمام گرایانه از شناوت ذهنیتشناوتی به سود قطع رابطۀ عینیت واکوان، اولویت معرفت

گرایانه دربارۀ جهان پایبند است شده است. نیز از نظر ریچارد جنکینز، بوردیو به نظر عینیت

تریالیس  تاریخی به رسمیت ، ماتمایز(. فاولر معتقد است در کتاب 717-720: 1386)ریتزر، 

وبری دربارۀ سلطۀ -ای مارکسیستینگاری را با نظریهای اجتماعی در قومشناوته شده و نظریه

گرایانه را به جبرگرایی پیوند گرایی واقعاجتماعی عجین کرده است. همچنین، بوردیو نظریۀ سازه

ین کلود پسرون، نظریۀ (. از نظر کلود گریگنو و ج567: 1390زده است )الیوت و ترنر، 

گونه ویژه با توجه به مفاهی  سرمایه، میدان و ریختار( بیش از اندازه یکنواوت و فرمولبوردیو)به

 (. 569شده است )همان: 

 شناسی فرهنگی بوردیومدل تحلیلی سبک زندگی در جامعه -2

 سبک زندگی: سلیقه و ریختار

دهمد )بوردیمو،   ادرا  دنیای اجتماعی سماوت ممی   بندی بهاز نظر بوردیو، شالودۀ نظامهای طبقه

(. روشهای مختلن بروورد 24کنند )همان: های طبقه عم  میمثابۀ نفانهها به(. سلیقه19: 1391

با واقعیتها پیوندی بس تنگاتنگ با موقعیتهای مختلمن ممکمن در فضمای اجتمماعی دارنمد و در      
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همای مختلمن   طبقمه ها و پماره که ویژگی طبقه وورندنتیجه به نظامهای طبایع و ریختاری گره می

(. سملیقه مبنمای هممۀ چیزهمایی اسمت کمه       29بندی است )هممان:  است. پس، سلیقه عام  طبقه

کنمد  بندی ممی زند و به این طریق است که فرد وود را طبقهفرد را برای دیگران رق  می« هویت»

 (.  93شود )همان: بندی میو توسط دیگران نیز طبقه

شدۀ وضعیت طبقاتی و شرطی شدنهای مالزم با آن است  طبقاتی شک  درونی« ارریخت»

(. 109(. تفاوت در ریختار عموماً با تفاوت در ترکیب سرمایه پیوستگی دارد )همان: 152)همان: 

اگر ک  سبک زندگی یک گروه را بتوان از روی سبک چیدن اراریۀ منزل یا لباس پوشیدن آنها 

های هایی تجس  عینی جبر و ضرورتن دلی  نیست که چنین ویژگیدر  کرد، فقط به ای

زند، بلکه به این دلی  نیز هست که روابط اقتصادی و فرهنگی است که انتخاب آنها را رق  می

شود که هایی جسمانی دریافت مییافته در اشیای آشنا و مأنوس از طریق تجربهاجتماعی عینیت

کنند.  شرح حال و حتی وضع گذشتۀ ساکنانش را بازگو می همۀ حریمهای وانگی به زبان وود

-این موضوع به در  منطق عینیت یافتن روابط اجتماعی در اشیا و همچنین در افراد کمک می

(. بر 122و121شوند )همان: طور نامحسوس درونی و ملکۀ ذهن میکند. این روابط اجتماعی به

 دهد: زیر را برای منطق عم  ارائه میاساس مدعیات مذکور، بوردیو فرمول ریاضیاتی 

 ])ریختار()سرمایه([ + میدان = عم 

ای است مند سبکهای زندگی و ک  مجموعههدف از فرمول فوق، در  شهودی ماهیت نظام

را برسازی  که مجموعه « طبقۀ عینی»کند باید شود. بنابراین بوردیو اعالم میکه از آنها تفکی  می

ایط وجودی همگون و مفابهی جای دارند که شرطی شدنهای مفابهی عامالنی است که در شر

تواند عم  یا آورد که میکند و نظامهای طبع و قریحۀ مفابهی به بار میرا به آنها تحمی  می

بندی (. ریختار ه  اص  زاییدۀ قضاوتهای عیناً قاب  طبقه152عملکرد مفابهی ایجاد کنند )همان: 

بندی و بندی این عملکردهاست. توان تولید عملکردهای قاب  طبقهقهو ه  اص  زاییدۀ نظام طب

توان تمیز دادن و ارزیابی کردن این عملکردها و محصوالت است که دنیای اجتماعی)یعنی 

 (. 238گیرد )همان: های زندگی( بازنمایی شده و شک  میفضای سبک

ای گفته است طبع و قریحه است که درونی شده و تبدی  به« جبر و ضرورتی»ریختار همان 

کند. به همین دلی  است که تمامی های معنابخش ایجاد میکه عملکردهای معنادار و تلقی

های همسان هستند. است زیرا محصول کاربرد شاکله« سیستماتیک»عملکردهای آدمی 

 شرایط»گیرند، تفاوتهای عیناً مندر  در عملکردهایی که از ریختارهای متفاوت نفئت می
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مثابۀ سازند؛ یعنی بههای اوتالفها و انحرافهای متفاوت عیان میصورت نظامرا به« وجودی

یافته نیز دهنده بلکه ساوتاری ساوتسبکهای زندگی. پس، ریختار نه فقط ساوتاری ساوت

شود. ک  ساوتار نظام شرایط بر اساس تفاوت تعرین و ابراز می« هویت اجتماعی»هست. 

(. 239و238: 1391شود )بوردیو، یزناپذیری در طبع و قریحۀ ریختار حک میطرز گروجودی به

توان برساوت. سبک زندگی دیگری هر سبک زندگی را فقط نسبت به سبک زندگی دیگری می

 (.268که نفی عینی و ذهنی آن است )همان: 

-صورت سیستماتیک متجلی مینهفته در شرایط طبقاتی را به« ضرورت و آزادی»ریختار 

های زندگی آورند. بنابراین، سبکشمار میبه« طبیعی»سازد. به همین دلی  است که آنها را 

های ریختار شان و به کمک شاکلهمحصوالت سیستماتیک ریختار هستند که در روابط متقاب 

های هر عام  عملکردها و آفریده« همۀ»شوند. ای تبدی  میهای نفانهشوند و به نظامدر  می

-هایی بهای آن را از طریق بازتبدی دهندهای که ساوتار ساوتیافتهزلۀ محصوالت ساوتمنبه

« تالش عمدی»که -های مختلن است؛ بی آنآورد که مطابق با منطق واص میدانوجود می

با سایر اعضای « ایسازی آگاهانههماهنگ»برای انسجام بخفیدن به آنها صورت بگیرد یا هیچ 

 (. 239-242ر باشد )همان: همان طبقه در کا

مندی در مندی در طرز عم  است. نظاممندی در اعمال به دلی  نظاماز نظر بوردیو، نظام

-آورند؛ مث  وانهها گرداگرد وود جمع میشود که گروههایی دیده میها و داراییتمامی ویژگی

ها و همچنین در ها، لباسها، مفروبات، سیگارها، عطرها، اتومبی ها، مبلمان، تابلوها، کتاب

ها یا ها، بازیدهند؛ مث  ورزشعملکردهایی که با آن تفخص و تمایز وود را نفان می

ها یا اعمال گرایش و توانایی تصرف مادی و نمادین مقولۀ معینی از ابژه« سلیقه»ها. سرگرمی

یب نیتس در سایر کننده است. هر جنبه از سبک زندگی به گفتۀ البندیبندی شده و طبقهطبقه

-های طبقهکند. سلیقه نظام شاکلهها را متجلی میشود و وود نیز سایر جنبهها متجلی میجنبه

کننده بندیباشد. این نظام طبقه« آگاهانه»ای است که شاید فقط بخش کوچکی از آن بندی کننده

نگی دارند و بدون های درونیِ این شرایط هماهشود که با نظ  و ترتیبموجد عملکردهایی می

آورد. این های زندگی را به بار میهای سازندۀ سبکمجموعۀ انتخاب« جبر مکانیکی»گونه هیچ

کند که با همان شرایطی انطباق دارند که هایی را القا میاست و انتخاب« توفیق اجباری»نوعی 

 (. 242-245وود محصول آن هستند )همان: 
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شود، تضاد بین وزۀ مصرف و حتی فراتر از آن دیده میهایی که در حمبنای حقیقی تفاوت

است. مفهوم سلیقه « جبر و ضرورت»های ناشی از و سلیقه« تجم  یا آزادی»های ناشی از سلیقه

گیرند. فرض میها را پیشاساساً مفهومی بورژوایی است زیرا آزادی بی قید و شرط انتخاب

است « انتخابی تحمیلی»است اما در عین حال، « انتخاب سرنوشت»و « عفق مقدر»سلیقه نوعی 

، اشیا و اشخاصی را که «قرابت ترجیحی»(. سلیقه چیزی است که بر مبنای اص  248)همان: 

(. ولق و ووی آسودۀ بورژوایی 330دهد )همان: همیفه در کنار یکدیگرند، کنار ه  قرار می

دگیِ سرمفق شدۀ مفروع برای (. سبک زن467است )همان: « باید»و « هست»ناشی از انطباق 

(. این قضیۀ بنیادی که ریختار توفیقی 503سایر طبقات، سبک زندگی طبقۀ باالست )همان: 

تر از هر جای دیگری اجباری یا فضیلتی برگرفته از ضرورت است، در میان طبقات کارگر روشن

است که معموالً با وورد زیرا برای آنها جبر و ضرورت دربردارندۀ همۀ معناهایی چف  می به

(. جبر اقتصادی و اجتماعی مردم ساده و فروتن را محکوم 513شود )همان: این کلمه مستفاد می

(. در میان طبقات کارگر، هیچ زبان، 521کند )همان: های ساده و فروتنانه میبه داشتن سلیقه

ممکن، بسته و  پذیر نیست. سپهر امورسبک زندگی و شک  دیگری از رابطۀ وویفاوندی امکان

 (. 525و524محدود است )همان: 

شود، بلکه با ریختار بنابراین، طبقۀ اجتماعی فقط با موقعیت در روابط تولید تعرین نمی

(. ریختار 513: 1391شود )بوردیو، ای که قاعدتاً با آن موقعیت همراه است، تعرین میطبقاتی

یافته و های تمایزطریق شرطی شدن(. ریختار از 597است )همان: « یافتهطبقۀ جسمیت»

ها، نظام اجتماعی ها و از طریق همۀ قضاوتبندیمراتب و طبقه تمایزبخش، از طریق همۀ سلسله

شود و به تصویر دنیای اجتماعی سر و صورت وزنده و فزاینده در اذهان مردم حک و تعبیه میبه

ر از سطح آگاهی و زبان و دور از دسترس تهای ریختار پایین(. شاکله641دهند )همان: سامان می

ترین فنون بدن کنند. ریختار در وودکارترین اداها یا مه بینانۀ اراده عم  میارزیابی یا کنترل درون

کند و همچون نوعی شوند. سلیقه نوعی مهارت و چیرگی عملی را فراه  میحک و تعبیه می

کنندگان مکان معینی در فضای نی که اشغالکند؛ نوعی حس مکاعم  می« یاب اجتماعیموقعیت»

ها یا سوی فعالیتهای آنان و بههای اجتماعیِ سازگار با ویژگیسوی موقعیتاجتماعی را به

 (. 636و635کنندگان این موقعیت است )همان: کند که برازندۀ اشغالکاالهایی هدایت می

ر و ضرورت اجتماعی است که کند، همان جبووبی بیان میحسی که واژۀ ذائقۀ آن را به

حرکات »درآمده و تبدی  به الگوهای حرکات عضالنی و « سرشت رانوی»صورت طبیعی و  به
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یابی که یکی از ابعاد اساسی حس موقعیت« سلو  بدنی»شده است. « وود به وودی بدنی

اجتماعی است، روش عملی تجربه کردن و ابراز کردن حس ارزش اجتماعی اشخاص است. 

های کند، ووشهاستفاده می« کمک حافظه»عنوان ن تصویر از منطق اجتماعی که از بدن بهبهتری

دست لباس نمایش هاست که فقط کافی است مانند یکاداها و اطوارها، حاالت، سکنات و واژه

-های از پیش ، جهان احساسات و تجربه«محاکات بدنی»آنها را به تن کرد تا با نیروی برانگیزندۀ 

ترین تحقق مادی (. بدن قطعی646و645و حاضر و آماده از وواب بیدار شود )همان: ساوته 

(. بدن یعنی 263کند )همان: ترین طبایع ریختار را بر مال میسلیقۀ طبقاتی است که ژرف

ترین محصولی اجتماعی که یگانه جلوۀ محسوس و ملموس شخص بودن است، عموماً طبیعی

 (. 266شود )همان:  جلوۀ سرشت باطنی پنداشته می

 فرهنگ: طبقات و رقابتها

شموند کمه   ربطمی تعریمن ممی   از نظر بوردیو، طبقات با ساوتار روابط میان همۀ وصوصیات ذی

کنند، رق  کنند و تأریراتی را که بر عملکردها وارد میارزش مختص به هریک از آنها را تعیین می

مختلن به نمایاندن وود دارند و توجهی که بذل آن  هایای که طبقه     (. عالقه158زنند )همان: می

سمود  »کنند، آگاهی از فوایدی است که این کار برای آنها دارد و متناسمب اسمت بما بختهمای     می

(. واقعیمت  280میزان معقولی از آن انتظار داشته باشمند )هممان:   توانند بهکه می« مادی و نمادینی

ومورد کمه عمامالن بمر سمر بازنممایی       هایی رق  ممی ا مبارزهای بدنیای اجتماعی در واقع تا اندازه

 (. 345اندازند )همان: موقعیت وویش در دنیای اجتماعی و در نتیجه بازنمایی این دنیا به راه می

توانند موقعیت وود و هایی که در این مسابقه شرکت دارند، نمیبوردیو معتقد است گروه

فظ کنند، مگر اینکه برای حفظ فاصلۀ وود از کسانی که امتیازهای کمیاب وود و رتبۀ وود را ح

(. دیالکتیک تنزل طبقاتی و 227بالفاصله پفت سر آنها هستند، با سرعت بیفتری بدوند )همان: 

-گیرد و ایجاب میفرض میارتقای طبقاتی که زیربنای بسیاری از فرایندهای اجتماعی است، پیش

-سمت اهداف واحد و غنای  واحدی میواحدی و به های مورد نظر در مسیرکند که همۀ گروه

دوند؛ یعنی هرآنچه گروه حاک  مفخص کرده است. این موضوع پارادوکس آشکاری است که 

-های ماهوی امکان وقفۀ ویژگی ها با تغییر بیحفظ نظ  یعنی حفظ تمامی شکافها، تفاوتها، نابرابری

قر در هر لحظۀ معینی، ضرورتاً نظ  موقتی شود. مقصود این است که نظ  اجتماعی مستپذیر می
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درنگ گذشتۀ وود را در گروه  ها به گفتۀ الیب نیتس که هر گروه بینیز هست. نوعی نظ  توالی

 (. 230و229: 1391بیند )بوردیو، اش را در گروه باالتر از وود میتر از وود و بالفاصله آیندهپایین

یکسان این مسابقۀ طرد و انکارهای متقاب  به های اجتماعی همه برای وارد شدن بهطبقه

شود، سبک زندگی بیفتر تابع گرایش و آمادگی ندارند. هرچه فاصلۀ عینی از ضرورت بیفتر می

مند که نامید. یعنی نوعی تعهد و پایبندی نظاممی« پردازی زندگی سبک»شود که وبر چیزی می

ترین امتیاز از این کند. طبقاتیسازماندهی می ترین عملکردها را هدایت وترین و متفاوتپرتنوع

نظر آید. قریحۀ زیباشناوتی یکی از ابعاد رابطۀ ترین امتیاز نیز بهمزیت برووردار است که طبیعی

بخش با جهان و با دیگران است. همچنین، یکی از مظاهر تفخص« دار و متکبرانهفاصله»

های سبک زندگی به اعضای طبقۀ باال تراتژیموقعیت ممتاز در فضای اجتماعی است. طراحی اس

های ها فقط در رقابت با یکدیگر و فقط با استراتژی(. گروه92-94اوتصاص دارد )همان: 

ای تغییر دهند کوشند، نظ  مستقر را به گونهشوند که از طریق آنها میآمیزی تعرین میوصومت

رود (. کسانی که تصور می335)همان: ای در آن داشته باشند که جایگاه مطمئن و تصویب شده

ممتاز و متمایز هستند، این امتیاز را دارند که نگران تفخص و تمایز وویش نباشند. مبارزه بر 

های های نمادین بر سر تصاحب نفانهزمان مبارزهسر تصاحب کاالهای اقتصادی یا فرهنگی، ه 

آور است های تفخصاین ویژگی بندیآور یا بر سر حفظ یا سرنگون کردن اصول طبقهتفخص

بورژوازی به این مسابقۀ تفخص با دغدغه و اضطراب همراه (. ورود ورده341و340)همان: 

-کند که اگر با مارکس همراه شوی  و بگویی  ورده(. بوردیو تصریح می95است )همان: 

های ودیتاش محدهای ذهن وویش فراتر برود، شرایط وجودیتواند از محدودهبورژوازی نمی

(. طبقۀ کارگر 333ای )همان: های مادی و اندیفهآورند: محدودیتوجود میای برای او بهدوگانه

(. تنها رروت طبقۀ کارگر قدرت کار کردن 95شود )همان: نیز نوعی نقطۀ مرجع منفی تعرین می

احبان تأیید (. بنابراین، آداب بنا به تعرین فقط برای آنها وجود دارد اما ص528است )همان: 

ها)لباس، قیافه، تلفظ( را شدۀ آداب مفروع و کسانی که قدرت تعرین ارزش آداب و منش

اعتنایی به منش وویش برووردارند. بنابراین، آنها هرگز مجبور نیستند به  دارند، از مزیت بی

 (.145آداب و منش واص تظاهر کنند )همان: 

شاید یکی از نیرومندترین موانع و « فاوتهای متنفرت از سبک زندگی»به زع  بوردیو، 

(. 93همسریِ طبقاتی گواه همین مطلب است )همان: دیوارهای میان طبقات است. درون

در نهایت بر پایۀ قدرت طبقۀ فرادست برای تحمی  تعرین برتری و سروری استوار « تفخص»



 

 

 

 

 
 1394هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال پنجم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   252 

  

 

، این برتری را صرفاً است یعنی تحمی  این ایده که کسانی که فقط الیق برتری و سروری هستند

است « برده-دیالکتیک ارباب»کنند. این موضوع تکرار شکلی از از طبع و سرشت وود کسب می

-های اجتماعی را تثبیت و متبلور می(. حد و مرزها در واقع حالت واصی از مبارزه350)همان: 

های مسلط همیفه (. گروه649)همان: « امتیازها و اجبارها»کنند؛ یعنی حالت معینی از توزیع 

های زیر سلطه را بر اساس تقاب  میان مذکر و مؤنث، جدیت و می  دارند، رابطۀ وود با گروه

بین تلقی کنند )همان: بین و غیر واقعگوشی، مسئول و غیر مسئول، مفید و بیهوده، واقع بازی

ودست با پذیرش های فر(. مبارزۀ رقابتی شک  یا ظرفی برای مبارزۀ طبقاتی است که سلیقه143

دهند که به وودشان اند، اجازه میهای فرادست پیفنهاد کردهموضوعات مبارزاتی که طبقه

های نظ  اجتماعی تقاب  میان فرادست و ترین تقاب  (. پس، بنیادی234تحمی  شود )همان: 

 (.639فرودست است )همان: 

گیرد. ای و رقابتی پا نمیقهاست که بدون آن هیچ مساب« بُت اعظمی»از نظر بوردیو، فرهنگ 

شود. هر ها ارزش فرهنگ ایجاد میاست. در همین مبارزه« قلب تپندۀ فرهنگ»مبارزۀ طبقاتی 

یابی به همۀ چیزهایی را وواهد در زندگی پیفرفت کند و موفق باشد، باید بهای دستکس می

بپردازد « فرهنگ»به « طبیعت»هستند، با تغییر دادن  که معرف سرشت حقیقتاً انسانی آدمیان

(. 36(. هیچ راهی برای بیرون رفتن از بازی فرهنگ وجود ندارد )همان: 341-343)همان: 

هایی هستند که در رابطه با  شوند، همان قریحههایی که در نوع رابطه با فرهنگ عیان میقریحه

ام بیش از دنیای (. از میان امکانات زندگی، هیچ کد456و455شوند )همان: اوالق نیز عیان می

های اجتماعی نیستند زیرا رابطۀ مبتنی اقالم تجملی و اقالم فرهنگی مستعد آشکار ساوتن تفاوت

(. مُد نیز به درجات 309طور عینی در این اقالم مندر  است )همان: بر تفخص و تمایز به

(. مصرف 319کند )همان: هایی برای ایجاد تمایز عم  میمتفاوتی در مقام ابزارها و روش

فرهنگی وواه آگاهانه و عمدی باشد وواه نباشد، مستعد ایفای کارکردی اجتماعی است که 

تعرین »ها برای (. مبارزه31همانا مفروعیت بخفیدن به تفاوتهای اجتماعی است )همان: 

پایان است که  های بییابی آن، فقط یکی از ابعاد مبارزهفرهنگ و روش مفروع ارزش« مفروع

(. کسانی که به لحاظ 143و142کند )همان: بندی میقات حاک  و مسلط را تقسی همۀ طب

کنند )همان: های گوناگون به فرهنگ مفروع ادای احترام میاجتماعی رو به صعودند، به شیوه

های اجتماعی و ها و ایثارها را در حوزۀ معاشرتبورژواها بزرگترین فداکاری(. ورده105

آورند. آنها حتی پیوندهای وانوادگی را که مانع از صعود عم  میآن بههای ناشی از ورسندی
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آیند که برای ای اجتماعی به حساب نمیکنند. این پیوندها سرمایهشوند، قطع میفردی می

 (.465سودآوری هرچه بیفتر سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی الزم است )همان: 

 و زیست مؤمنانهچالشهای نگرش بوردیویی در مواجهه با فطرت  -3

های نظری بوردیمو برآممده از پژوهفمهایی    در ابتدا، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از ایده

انضمامی طی چند سال متوالی در فرانسه بوده است. او تالش کمرده تما پمس از مطالعمات میمدانی،      

داند. بنمابراین،  می طوری که آن را قاب  تسری به سایر جوامعتری را گسترش دهد؛ بهنظریۀ عمومی

در نظریۀ بوردیو سطح توصین با سطح تبیین و تفسیر گره وورده است و نتیجۀ آن در قالمب یمک   

نظریه بیان شده است. این موضوع که مطالعات تجربی بوردیو به یک نظریه منتج شده، بما ایمن اممر    

وواهمد بمود. بمرای مثمال،      پمذیر که او ادعاهایی فراتر از یک مطالعۀ تجربی کرده  متفاوت و مناقفه

طمور مفمخص، بمه    دهد کمه بمه  هایی را توسعه می، ایدهتمایزگیری در کتاب بوردیو در فص  نتیجه

شناسمی ممرتبط اسمت    شناسمی و انسمان  انداز فکری او با نوعی واص از هسمتی اتصال مبانی چف 

ی بمرای تحلیلهمای   (. بوردیو نظریۀ وود را از فرهنگ، جامعه و عمامالن اجتمماع  635-659)همان: 

زنمی برآممده از عقم     اجتماعی تجویزپذیر دانسته است. مبنای تجویز در نظریۀ بوردیو یمک گمانمه  

عبمارت  های مندر  در نظریۀ فطرت عق  فرابفمری اسمت. بمه   عرفی و در مقاب ، مبنای تجویز ایده

هما موضموعیت   مانمد، برومی از مناقفمه   دیگر، اگر بوردیو در یک نظریۀ محدود تجربی متوقن می

ای فراتر از اقتضائات تجربی دسمت یابمد و آن   ریزی نظریه نداشت؛ لکن وی تالش کرده تا به طرح

را اتکاپذیر در فه  رفتار عامالن و مکانیس  کنش انسانها در این جهمان قلممداد کنمد. بما توجمه بمه       

 مالحظۀ مذکور، در این بخش ابعاد گوناگون مسئله شکافته وواهد شد:

داند. از نتایج این شیوه، برآمدن نوعی می 1«ایرابطه»و شیوۀ تحلیلی وود را تحلی  بوردی -1

اندازگرایی است. بر والف فطرت که در میان انسانها مفتر  است و تعیّن اجتماعی چف 

 وورد. بر آن مترتب نیست، نظام طبایع و ریختار بوردیویی با دنیای اجتماعی گره می

قید اقتصادی و فرهنگی است اما بوردیو معتقد است ریختار بر اساس  فطرت رها از هرگونه -2

انسانها از اساس منتفی « اشترا »گیرد. بنابراین، های اقتصادی و فرهنگی شک  میسرمایه

شود؛ این که انسانها از بنیان گذاشته می« تفاوتها»شده و نگرش تحلیلی از همان ابتدا بر 

 کنند. ه و ادرا  میابتدای تولد متفاوت احساس کرد

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Relational 
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سازی واحد بر طبق فطرت همگانی از نظر شهید مطهری یکی از رسالتهای اسالم، فرهنگ -3

بستگی است. در مقاب ، بوردیو فرهنگ را طبقاتی کرده است و بیش از اینکه وحدت و ه 

ند کمردم را تقویت کند، تفرق، تفتّت و پراکندگی را تئوریزه کرده است. بوردیو تصریح می

 کنند.ها و طبقات مختلن از سبک زندگی یکدیگر نفرت وود را ابراز میکه گروه

اش، نگرش به جنسیت)زنانگی و مردانگی(، اوالق بوردیو بر اساس موضع چف  اندازگرایی -4

و حتی دین را نسبی کرده است. مثالً بوردیو معتقد است هر اندازه در سلسله مراتب 

کند. این موضع نگی و مردانگی می  به برابری بیفتری پیدا میاجتماعی باالتر روی ، زنا

فکری نیز بر والف فطرت است. فطرت به یک اندازه در هر دو جنس قرار دارد و تمام 

طور که شهید مطهری تصریح کرده است،  جنسیت تابع متغیرهای اجتماعی نیست البته همان

 یابد.بخفی از آن در جامعه هویت می

ای عمدتاً حلیلی بوردیو، انسانها سبک زندگی وود را بر طبق فرمول و قاعدهطبق مدل ت -5

سازند. اما در بینش مندر  در زیست مؤمنانه، ظواهر اجتماعی و زندگی  ناپذیر میتخلن

بسا مؤمنی که به لحاظ اقتصادی، غنی  اشخاص هرگز به معنای محتوا و باطن آنها نیست. چه

طور که در بخش نظری مالحظه  ای را پیفه کند. همانسادهباشد اما زیست و سبک زندگی 

تناظر پایگاه »بر والف دیدگاه « منطق فطرت»شد، شهید مطهری صراحتاً معتقد است که 

ای از زیستن مبتنی بر قواعد ضروری در یک طبقۀ اجتماعی را در شیوه« اجتماعی با اعتقادی

 گیرد.  بر نمی

ر در سلسله مراتب طبقات اجتماعی، کیفیتی غنی را شام  اگر در نظریۀ بوردیو، ریختا -6

شود، نظریۀ فطرت تابعی از سلسله مراتب اجتماعی نیست. فضیلت انسانها نه به جایگاه  می

ناپذیر فطرت درونی آنهاست؛ که هرچه اجتماعی، بلکه به عملکرد آنها بر طبق سنت تخلن

 را کسب کرده است. زیست مؤمن منطبق بر سنن فطری باشد، فضیلت برتری

پیامد ناوواستۀ نگرش بوردیو نسبت به طبقۀ کارگران، درونی کردن فقر در آنهاست. این فقر  -7

شود. اما بر اساس نظریۀ فطرت، چه بسیار فرهیختگانی های مادی و فکری را شام  میجنبه

أریرات شگرفی بر اند، تشان توانستهکه از طبقات کارگر یا فقیر نضج یافته و در آیندۀ زندگی

 همۀ جامعه بگذارند.

در سبک زندگی شکافی وجود « باید»و « هست»کند که در طبقات باال بین بوردیو ادعا می -8

کند و داند. طبقۀ باال هرگونه که بخواهد رفتار میندارد و آداب را برای طبقات غیر از باال می
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درست است که بخفی از آداب همان شیوۀ زندگی مالکی برای دیگران است. این موضوع 

توان ادعا کرد گیرد اما بر اساس چه معیاری میهایی ممتاز نفئت میاز جامعه و از وانواده

زیستی، انفاق که واضع آداب، می  و رغبت در سایر مردم همواره عاملی طبقاتی است. ساده

 و ایثار در مال در دستگاه تبیینی بوردیو قاب  فه  نیست.

-شناسی فرهنگی بوردیو مانند بیفتر نظریات جامعهدر جامعه« باط »و « حق»لیدی مفاهی  ک -9

زند، شناسی مغفول مانده است. اگر طبقۀ باال معیارهای حرکت برای طبقات دیگر را رق  می

بسا طبقات  آیا لزوماً محتوای آن نیز بر حق است؟ در مدل تحلیلی سبک زندگی بوردیو، چه

 اند.روی کنند که طبقات باال آن را در جامعه مستقر کردهدیگر از امر باطلی پی

-شهید مطهری معتقد است جامعه و عوام  اجتماعی یا طبقاتی باعث انحراف فطرت می -10

طبقۀ باال « جوهری»گرایی را جزئی گرایی(. بوردیو تجم شوند از جمله مُترَف بودن)تجم 

ین نگرش یعنی انحراف از معیار فطرت در داند که با ماهیت آن طبقه عجین شده است. امی

 طبقات باال از همان آغاز درونی شده است.

بوردیو معیار انسانیت را تبدی  به معیاری طبقاتی کرده است. گو این که طبقات کارگر  -11

اند. آیا این ویژگی بر والف انسانیت در نظریۀ فطرت وویی شکمی و حیوانی پیدا کرده

 اسالمی نیست؟

داند یعنی ، ریختار را نوعی انتخاب تحمیلی می«قرابت ترجیحی»ردیو بر اساس قاعدۀ بو -12

طور کلی سبک طبقۀ متوسط یا طبقۀ کارگر هر کدام به طریقی مجبور به الصاق اشیایی)و به

زندگی( به وودشان هستند. این موضع نظری با سبک زندگی و زیست مؤمنانه کمترین 

های بیفتر لزوماً مصرف بیفتر را رق  ر کرده است که سرمایهشباهت را دارد. بوردیو تصو

انداز قاب  که در نظریۀ فطرت بدان اشاره شد، در آن چف « قناعت»وواهد زد. پس، اص  

 در  نخواهد بود.

شهید مطهری مرکز فرهنگ اسالمی را توحیدی معرفی کرده است که ریفه در فطرت یگانۀ  -13

داند. سبک زندگی در اسالم لب تپندۀ فرهنگ را منازعات طبقات میانسانها دارد اما بوردیو ق

شناسی فرهنگی بوردیو مح  تنش و تفویش)برای مح  سکینه و آرامش است اما در جامعه

 طبقات غیر از باال(. 

دهد تا فرد را درگیر جبر طبقاتی، قومیتی یا فرهنگی تلقی کنی  اما ریختار فطرت اجازه نمی -14

مثابه مکانیزمی ماشینی رق  که بخش قاب  توجهی از کنفهای انسانی به شود سبب می
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 کند )البته این بهبخورند. بوردیو جبر را درونی کرده است اما فطرت اوتیار را درونی می

معنای نادیده گرفتن محدودیتهای بیرونی نیست(. محدودیتهای اجتماعی در نگرش 

انسان هستند اما فطرت عاری از هرگونه لون و « شرایط وجودی»بوردیویی، جزئی الینفک 

 لعاب اجتماعی است.

های ادرا  تحت تعیّن اجتماعی قرار دارند. بنابراین، در مدل تحلیلی بوردیو، شاکله -15

توان ضرورت یا آزادی از ابتدا به میزان قاب  توجهی در افراد مستقر شده است و چندان نمی

سرنوشت وویش سخن گفت. در مقاب ، فطرت در درجۀ  از انسان بالفطره مسئول در قبال

شود که باید آن را با استفاده از انسان در قبال وویفتن می« پذیریمسئولیت»اول باعث 

 امکانات اجتماعی سامان دهد.

بسازد و « دیگری»را بر اساس « وود»شود تا انسان مدل سبک زندگی بوردیویی سبب می -16

را بر اساس « وود»شود تا انسان ا رق  بزند اما فطرت سبب میر« مسخ وویفتن»لذا نوعی 

 شود، فعال کند.منتج می« تکوین انسانیت»موازین و معاییری که به 

قرار دارد. پس، از « گراییشناسیجامعه»مدل نظری بوردیو در سبک زندگی در قید نوعی  -17

این صورت، هویت فرد تابعی از داند. در این منظر است که بوردیو همه چیز را اجتماعی می

متغیرات اجتماعی فرهنگی وواهد بود که به دلی  موقتی بودنش، دائماً نیازمند مراقبت و 

ای دهد تا بتوانند بنای هویتی وود را بر پایه بازنگری است. فطرت به انسانها تضمین می

های هویتی را مستحک  که از وصلت ایمانی و توحیدی برووردارست، بسازند و سایر مؤلفه

 توانند از اجتماع کسب کنند.می

وودهای »گوید اما بوردیو از در میان تمام انسانها سخن می« وود واقعی»شهید مطهری از  -18

کفاند اما گرایی میگوید. نظریۀ فطرت انسانها را به سمت حقدر طبقات مختلن می« واقعی

وجود دارد که آنها آیندۀ وود را در  تربوردیو معتقد است نوعی گرایش در طبقات پایین

بینند؛ یعنی معیار کفش و حرکت انسانها نه یک عام  واال، بلکه عاملی طبقات باال می

 اجتماعی و طبقاتی است. 

گانه در نظریۀ شهید مطهری یعنی فطرت، طبیعت و جامعه که های سهبر والف مؤلفه -19

-تخاذ کرده است که شام  طبیعت و جامعه میاندازی را اسازند، بوردیو چف  انسان را می

ای که شناسیشود؛ هستیشناسانۀ بوردیو نیز مربوط میشود. البته این مطلب به موضع هستی

 اجتماعی است تا الهی و توحیدی.
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ها در جامعۀ دارای شناسی فرهنگی بوردیو بر پایۀ تمایزها و تفاوتسبک زندگی در جامعه -20

داری قاب  فه  است که بیش از پیش به دلی  عوام  سرمایه قفربندی غرب و جامعۀ

اجتماعی از راه فطرت فاصله گرفته است اما بوردیو تصور کرده است که وضع کنونی آن 

کند که طبقات به دنبال است. او ادعا می« بر حق»و « طبیعی»جوامع از جمله فرانسه، وضعی 

 بیفینه کردن سود مادی و نمادین وود هستند.

مثابۀ داند؛ آن ه  بهبورژوا را قطع صلۀ ارحام میبوردیو بزرگترین ایثار و فداکاری ورده -21

عمالً « منطق منفعت»توان گفت ای برای آیندۀ بهتر. به تعبیر شهید مطهری، میگذاریسرمایه

 را گرفته است.« منطق فطرت»جای 

نکه در صدد جایگزینی آنها با بوردیو چنان از ریختار و سلیقه سخن گفته است؛ گو ای -22

فطرت باشد. بوردیو ریختار را سرشت رانوی، سلو  بدنی و برانگیزانندۀ محاکات بدنی 

 معرفی کرده است.

داند، بلکه عام  شهید مطهری بروالف بوردیو عام  حرکت تاریخ را تضادها و رقابتها نمی -23

اد را برای کسب تفخص بیفتر جو معرفی کرده است. بوردیو این تضحرکت را فطرت کمال

داند. اما با توضیحاتی که در نظریۀ بوردیو داده شد، این مسابقه مآالً تبدی  به مسابقۀ می

 هرچه دورتر شدن از فطرت انسانی شده است.

شناسی دو شناسی بوردیو ریفه در انسان مادی دارد، اما در نظریۀ فطرت انسانانسان -24

اک  است. به همین دلی ، مردمان در سرزمینی که بوردیو آن را بُعدی)جسمانی و روحانی( ح

گرا دارند اما کند، منازعاتی برای تبلور هرچه بیفتر تمتعات و لذائذ انسان مصرفترسی  می

در قلمرو و سبک زندگی برآمده از معارف فطری دینی، هستی و دنیای اجتماعی محلی برای 

 .رشد دادن و هموار کردن مسیر فطرت است

بوردیو آشکارا از عق  ابزاری و عق  عرفی برای وضع، توجیه و مستدل کردن فرمول کنش  -25

و سبک زندگی بهره گرفته است اما فه  کنش انسانی از منظر نظریۀ فطرت در محدودیتها و 

 گنجد. های عق  بفری والصه نفده و نمیمحدوده

 گیریبحث و نتیجه

شود، زیرا پرداوتن عنوان هستۀ مرکزی نظریۀ بوردیو اشاره میبهبندی، ابتدا به ریختار برای جمع

بینی سبک زندگی مستلزم شناوت جامع از مفهوم کلیمدی آن نظریمه   به چالفهای واستگاه جهان

 شود:  شناسان و والصۀ نقد نویسندگان مقاله ارائه میاست. سپس، نقد سایر جامعه
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 شناسی فرهنگی بوردیو مفهوم ، مرکز کانونی جامعهشناسان و شارحانبه نظر بسیاری از جامعه

ریختار است. از نظر کریج کالهون، در نظریۀ بوردیو بهترین شیوۀ بررسی تجربی رابطۀ 

ها و کنفهای اجتماعی است. ریختار مح  ای ذائقهپویای بین ساوتار و کنش تحلی  رابطه

و ریختارهاست. ریختار بروورد ساوتار و کنش است. کنش عرصۀ دیالکتیک ساوتارها 

نوعی گذشتۀ زنده و جاری است که می  دارد از طریق دوباره فعال شدن در کنفهای 

شود یافته، وود را در آینده استمرار بخفد. ریختار همان چیزی است که موجب میساوت

وودانگیختگی منهای اراده و »بینی باشند. ریختار نوعی کنفها و کردارها بسیار قاب  پیش

های است که ه  در نقطۀ مقاب  ضرورت مکانیکی امور بدون تاریخ در نظریه« دآگاهیوو

های وِرَدگرا قرار دارد. های فعال در نظریهمکانیکی و ه  در نقطۀ مقاب  آزادی آگاهانۀ سوژه

ریختار میان امر ووب و امر بد، امر غلط و امر درست، امر ممتاز و امر مبتذل تمایز قائ  

 ,Calhoun & et al)ا این تمایزها برای افراد و طبقات متفاوت یکسان نیستند شوند اممی

ای است . از نظر استیون سیدمن، مفهوم ریختار اساس و شالودۀ مفهومی سنتز نظری(2004

دهندۀ وُرد و  که بوردیو تدوین کرده است. ریختار ه  عینی و ه  ذهنی و همچنین پیوند

ین که ریختار ساوتۀ ابتکاری فرد نیست، از ایدئالیس  فاصله کالن است. بوردیو با بیان ا

سویه است  (. از نظر ریتزر، ریختار شام  دیالکتیکی دو198و197: 1390گیرد )سیدمن،  می

که شام  درونی شدن ساوتارهای بیرونی و در عین حال، بیرونی شدن چیزهایی است که 

ت که جهان اجتماعی و ساوتارهای آن نسبت به فرد درونی هستند. نتیجۀ ریختار این اس

مفغولی کنند. بوردیو برگفتی را به دلطور یکسان بر همۀ کنفگران تحمی  نمیوود را به

: 1389دهد )ریتزر، نفان می« نظریه و عم )پراکسیس(»مارکس نسبت به رابطۀ میان 

دارترین یفهدار ساوتارها در ر(. از نظر فاولر، بوردیو چگونگی آمیختگی معنی325و314

پذیر آنها را به بحث گذاشت. بوردیو بینیووهای کنفگران در شک  پیامدهای پیش و ولق

(. مارتین 572و557: 1390بیند )الیوت و ترنر، انداز میزمان از چند چف ها را ه پدیده

های واقعیت»نگاری باور مبتنی بر همرسلی معتقد است اقتضای بروی از پژوهفهای قوم

 .(Hammersley, 1992: 25)و نامتناسب است « نهچندگا

  شناسی است تا ترین انگیزۀ بوردیو قرار دادن فرهنگ در مرکز جامعهاز نظر سیدمن، شاید مه

به این وسیله پویفهای سلطۀ اجتماعی را تحلی  کند. بوردیو نظریۀ تولید طبقاتی فرهنگ، 

قدرت »کند. در نتیجه، این گ را ارائه میبازتولید فرهنگی طبقه و تحلیلی اجتماعی از فرهن
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مند هستند. فرهنگ عرصۀ های فرهنگی ارزشکند کدام پدیدهاست که تعیین می« اجتماعی

تضاد اجتماعی است زیرا طبقات مختلن بر سر این که کدام ارزشها، معیارها، انتخابها و 

ند. پس، بوردیو نوعی پردازسبکهای زندگی معیار مفروعی هستند، با یکدیگر به جدال می

(. از نظر برت، 198-203: 1390ارائه کرده است )سیدمن، « شناسی سیاسی از فرهنگجامعه»

های مسلط قادر هستند فرهنگ را ایجاد و بوردیو به این موضع نظری رسیده است که گروه

برت، آن را به دیگران تحمی  کنند و ریختار نقطۀ اصلی بازتولید نابرابری اجتماعی است )

 (.70و69: 1389

 گرایانه و عینیتگری میان دو جریان ذهنیتاین مقاله نفان داد که تالش بوردیو برای میانجی-

-گرایانه با استعانت از مفهوم ریختار، بدون پیامد نبوده است: اوالً، بوردیو موضع چف 

ی فرهنگ، اوالق هاانگاری در مقولهاندازگرایی را اتخاذ کرده است که منجر به نوعی نسبی

و بسیاری از عوام  اجتماعی مانند جنسیت شده است. این موضع، بروالف نظریۀ فطرت 

است. رانیاً، بوردیو جامعه و طبقه را مقدم بر فطرت انسانی و هویت اصی  او انگاشته است. 

جبرگرا  بندی کرده است. البته این به معنایرالثاً، بوردیو غفلتاً جبر را نیز تئوریزه و فرمول

اش نیست. رابعاً، بوردیو فرهنگ را آوردگاهی برای منازعۀ بودن بوردیو در تمام نظریه

طبقاتی معرفی کرده و این بر والف دیدگاه فرهنگ یگانۀ برآمده از فطرت مفتر  میان 

آحاد مردم است. وامساً، فرمول کنش و سبک زندگی بوردیو متکی به منطق منفعت است نه 

ل تحلیلی بوردیو از سبک زندگی قادر به فه  بروی از اصول سادۀ برآمده منطق فطرت. مد

زیستی در عین غنا، قناعت در عین فقر، انفاق از فطرت انسانی نیست؛ عواملی از جمله ساده

و ایثار، عزت نفس، فاصله از لباس شهرت، اشتراکات انسانی نوع بفر، آرامش مبتنی بر 

کنندۀ فطرت، ی مندر  در فطرت، عوام  اجتماعی منحرفایمان در سبک زندگی، وودِ واقع

گرایی، آزادی همراه با گرایی و تجم مرز میان امر حق و امر باط ، ارزش نبودن مصرف

پذیری، محدودیتهای عق  مفهومی و عرفی و ابزاری در فه  منطق کنش و دنیای مسئولیت

 اجتماعی.

رسد که در معارف اسالمی، نظر مین بهبا بازگفت به ووانش شهید مطهری از فطرت، چنی

گیری امت واحده است. در مقاب ، منطق تحلیلی در نظریۀ فطرت مبنایی اساسی برای شک 

ای است که نه تنها شناسیسبک زندگی بوردیویی عاملی برای مفروعیت بخفیدن به انسان

دهد، بلکه نمیگاه فرهنگی واحدی سوق  انسانها را برای تمسک به غایت اجتماعی و گره
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دارد و معیار فرهنگ طبقۀ واال را که مبتنی بر مادیات رویکرد ولیفه الهی را از تمام انسانها برمی

انسانی در نظریۀ بوردیو مغفول « کرامت»موازات این نگرش، مفهوم کند. بهاست، جایگزین می

رو به لحاظ ند. از اینشودنیایی برای تعیین آن مفهوم در نظر گرفته می است و معیارهای این

اند؛ شناوتی، هستی برساوتۀ انسانهای ممتاز است؛ گو اینکه آنها والق بخفی از هستیهستی

-مثابۀ واالترین مرتبه از جهان( ولق و نضج میبه«)جهان اجتماعی»ای که در چارچوب هستی

-صدر حق و باط  میعنوان مال  و معیار امور نیز، سبب قلب منفأ و م یابد. تعرین از انسان به

آویز عق  کند و دستشود. بالتبع، غایت، هدف و مسیر زیستن انسان در این جهان تغییر می

 شود. عرفی و ملعبۀ طبقات باالی جامعه می

 منابع
 ( برداشت1390الیوت، آنتونی و ترنر، برایان ،) هایی در نظریۀ اجتماعی معاصر، ترجمۀ فرهنگ

 .شناسانارشاد، تهران: جامعه
 ( نظریه1389برت، پاتریک ،)داد شناسی در قرن بیست ، ترجمۀ محمد وانی، تهران: رخهای جامعه

 نو.
 ( حسین ،)گیری از متون دینی در )روش بهره2(، گامی به سوی عل  دینی، جلد 1390بستان)نجفی

 علوم اجتماعی(، ق : حوزه و دانفگاه.
 ( استراتژی1392بلیکی، نورمن ،)پوری، تهران: جامعهاعی، ترجمۀ هاش  آقابیگهای پژوهش اجتم-

 شناسان.
 ( تمایز: نقد اجتماعی قضاوت1391بوردیو، پی یر ،) :های ذوقی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران

 رالث.
 ( هستی و هبوط: انسان در اسالم، تهران و ق : معارف.1383پارسانیا، حمید ،) 
 ( روش1390پارسانیا، حمید ،) صدرایی، ق : کتاب فردا.شناسی انتقادی حکمت 
 ( 1392پارسانیا، حمید ،)«راهبرد «های علمیشناسی بنیادین تکوین نظریهنظریه و فرهنگ: روش ،

 .7-28: 23فرهنگ، شمارۀ 
 ( 1379پازوکی، شهرام ،)«171-180: 1، فلسفه، شمارۀ «دکارت و مدرنیته. 
 ( چیستی عل : درآمدی بر مکاتب عل1389چالمرز، آلن فرانسیس ،)  شناسی فلسفی، ترجمۀ سعید

 زیباکالم، تهران: سمت.
 ( تاریخ فلسفه، ترجمۀ عباس زریاب، تهران: علمی و فرهنگی.1387دورانت، ویلیام جیمز ،) 
 (  نظریۀ جامعه1386ریتزر، جر ،).شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن رالری، تهران: علمی 
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 (  مبانی نظریۀ جامعه1389ریتزر، جر ،)های کالسیک آن، ترجمۀ شهناز معاصر و ریفه شناوتی
 پرست، تهران: رالث.مسمی

 ( کفاکش آرا در جامعه1390سیدمن، استیون ،).شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی 
 رابطۀ علوم انسانی اجتماعی با گفتمان و »(، 1393منش، ایمان و جمفیدیها، غالمرضا )عرفان

 .5-24: 20معرفت فرهنگی اجتماعی، شمارۀ ،«ایرانی پیفرفتالگوی اسالمی 
 شناوتی روش پژوهش اسنادی در علوم مبانی روش»(، 1394منش، ایمان و صادقی فسایی )عرفان

 .61-91: 29، راهبرد فرهنگ، شمارۀ «اجتماعی
 های فلسفۀ ، آموزه«فطرت و نقش آن در معرفت دینی»(، 1389علی )غفاری، حسین و مقدم، غالم

 .97-120: 9رۀ اسالمی، شما
 علوم «شناسی دینی و قرآنیشناسی در جامعههای جامعهبررسی نظریه»(، 1385زاده، محمود )قیوم ،

 .97-124: 2اسالمی، شمارۀ 
 ( جنگ علیه وانواده، ترجمۀ معصومه محمدی، تهران: دفتر مطالعات و 1386گاردنر، ویلیام ،)

 تحقیقات زنان.
 ( دربارۀ مسئل1381مارکس، کارل ،) ،ۀ یهود و گامی در نقد فلسفۀ حق هگ ، ترجمۀ مرتضی محیط

 تهران: اوتران.
 ( ایدئولوژی آلمانی، ترجمۀ پرویز 1389مارکس، کارل ؛ انگلس، فردریش ؛ پلخانن، گئورگی ،)

 بابایی، تهران: چفمه.
 ( فلسفۀ فرانسه در قرن بیست ، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران: ققنوس.1391متیوز، اریک ،) 
 ق : 27و  24، 22، 20، 15، 14، 13، 7، 3، 2(، مجموعه آرار، جلدهای 1387، مرتضی )مطهری ،

 صدرا.

 ( سرگذشت فلسفه: داستان جذاب 1392مگی، براین ،)سال فلسفۀ مغرب زمین، از یونان  2500
 شاد، تهران: نی.باستان تا کنون، ترجمۀ حسن کام

 ( 1378هاشمی، سید حسین ،)«30-55: 18و17، پژوهفهای قرآنی، شمارۀ «مطهری و فطرت در قرآن. 
 ( تاریخ فلسفۀ غرب، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: ققنوس.1385هالینگ دی ، رجینالد جان ،) 
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