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 ادبیات شناسیدر جامعهارگرایی تکوینی ساختکاربست 
 در مقام روش(ساختارگرایی تکوینی )

 وحید طلوعی1
 محمد رضایی 2

 چکیده
ایم که نحوه استفاده از روش سااختارگرایی تکاوینی در این مقاله در پی آن بوده

ادبیااات ننااان دهاایمی بااه ایاان منتااوره در ابتاادا بااه  هناار و شناساایرا در جامعااه

ایام و اناد پرداختاهکردهای متفاوتی کاه باه سااختارگرایی تکاوینی معارو روی

گرای بوردیو باه روش بر نتریه رابطه مقایسه منترهای گلدمن و بوردیوسپسه با 

ای عملیاتی ایمی در پایان سعی شده است که این روش به شیوهمذکور توجه کرده

دسات دادن بارای باهدی بنادی گاردشناسی ادبیات صورتبرای استفاده در جامعه

-در حوزه  نمایش گرفتهصورت استفاده از این روش در تحقیقیای عملیه نمونه

 استی تهپایان بخش این نوش هوارهمثال یک نویسی ایران ه در قالبنامه

شناسیه منشه روش هومولوژی ساختاریه ساختارگرایی تکوینیهواژگان اصلی: 

 ادبیات اسیشنجامعهمیدانه ساختاره عامله کنشه 

 

 

 مقدمه

ساختارگرایی تکوینی به مثابه روش یاد کرده باشدی او اعتقااد  چیزی منابه شاید برای اولین بار بونالد از

بنادی مانادگار یاک تواند بارای دریافات ترکیابها میداشت که الگوی دوری برآمدن و زوال دولت

انداز نتایج مترتب بر آن بیان ها را از چنمنقانون اساسی یک ملت تاریخ آ هجامعه به کار آیدی از نتر او

-توانیم پیشکندی بنابراینه اگر قوانین سیاسی ملتی را که در سالیان پیش از بین رفته است بدانیمه میمی

ای بتوان از طریق گوناهبینی کنیم که در زندگی سیاسی گذشته اینان چه اتفاقاتی افتاده است و چه بسا 

هاای مانادهچنان کاه حیاوانی ناشاناخته را از بااقی -اینجا ساختارگرایی تکوینیه آناتومی تطبیقیه و در

باه نقال از  ؛ 1257: 3هج 1959بونالادهآن ملت را نیز بازسازی کنیم) -کنیمکوچک آن شناسایی می

ونالد به ساختارگرایی تکوینی از حیث دوری بودن ساختارها توجه کرد و باه تکاوین ب (ی1994ریدیه

باه اما دیدگاه ساختارگرایی تکاوینی بعادها اعتنا ماندی تارهاه چنان که بعدها مطرح شده بیتاریخی ساخ

شناسی به هگال و ماارکس و به فرویده از دیدگاه شناخت ا و فقط از همین دیدگاه الحاظ رواننناختی 

وکاچی شناختی و تاریخی به هگل و مارکس و گرامنی و لوکاچ و مارکسیسم لپیاژهه و از حیث جامعه
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تارین گفت که گلادمن و بوردیاو م ام نبا این همهه شاید بتوا(ی 1369 )گلدمنه پیوست و ادامه یافت

انادی کاار گرفتاهبنادی کارده و باهاند که ساختارگرایی تکوینی را در نتر و عمال صاورتکسانی بوده

اساترو،ه ویلاه لاهاای دیگاره از جمگلدمن ساختارگرایی تکوینی را به مثابه برابرن ااد سااختارگرایی

کند که بر اهمیت اساسی ساختارها برای درک تاریخ تاکید فوکوه بارته آلتوسر و لکانه چنان بیان می

گوید کاه در طاول تااریخ باا مباارزات خاویش و بار ورزد و به همین سبب از عامل فعالی سخن میمی

شاود کاه مالحتاه مای ی(9136)گلادمنه3دهادهای پینین ساختارها را تغییار مایاسا، مبارزات انسان

هاای روانناناختی طرح مقابلدر این برابر را نگرد و گلدمن به ساختارگرایی تکوینی در مقام روش می

ن د که آفرینش هنری خصلتی جمعی دارد و برای اثبات آن مجموعاه شناسی ادبیات پیش میدر جامعه

-ختار ج اان اثار را مطارح مایمفاهیمی مانند همخاوانی میاان سااختار آگااهی گاروه اجتمااعی و ساا

  ی (1381)پاسکاردی هکند

ن بعاد دو ساعی کارد باا افازو پاذیرفتبوردیو با ال ام از پیاژه و گلدمن این نوع از روش شناسی را 

به نتار  آن را توسعه دهدی هحین بررسی ادبیات ه در دو سویه اثر و پدیدآورندهبه ساختارگراییتاریخی 

گیرد تاا باا تکوین را نیز در همین زمینه به خدمت میکند و ها آغاز میرسد که او از ساخت ساختارمی

گرایی تکوینی ایان فرضیه بنیادین ساخت نوعی تاریخی کردن به احیای سوژه در متن ساختار بپردازدی 

است که هر رفتار انسانی کوشنی است برای دادن پاسخی با معنا به وضعیتی معین و از هماین رهگاذره 

که عمل بر آن واقع شده استی این فرضیه البته پذیرفتنی  است لی میان فاعل عمل و موضوعیایجاد تعاد

شاکنی تعاادل گیری و ساختاسته به شرط آنکه مطلق نباشدی گرچه در مجماوعه فراینادهای سااخت

معناادار باشاد)پویندهه  ]فارد  کننده اما الزامی نیست که در هار ماورد خااا پاساخ داده شادهایجاد می

با این همهه اگر واقعیت و اثر ادبی ساختاری مستقل دارند بادان معناسات کاه معناایی درونای (ی 1376

اصاطالح سااختارگرایی تکاوینی نناان توان آن را به شاکل تکاوینی بررسای کاردی وجود دارد که می

 ه ای ایستا و تغییرناپاذیر ماورد نتار نیسات و هاددهد که بررسی ساختارها به خودی خود به شیوهمی

تردیاد سرچنام  هاسات و ایان اندیناه بیدیاالکتیکی تحاول سااختارها و کاارکرد آن بررسی فرایناد

 مارکسیستی داردی 

گارا سااختارگرایی پیااژهه گلادمن و تاوان در یاک رویکارد عاامباید توجه داشت که به سختی می

-وح متفاوت عمل مایها در سطشناسی واحد جمع کردی اما با آن که اینبوردیو را با هم در یک روش

بایاد متاذکر شاد کاه ایان دو  هدر عین حاال(ی 1975 مرله) هایی منابه برای بررسی دارندسوژهکننده 

باا مقاام   –ساختارگرایی تکوینی نامیاده اسات اش را چنان که بوردیو گاه نتریه -مقوله در مقام نتریه

                                                 
شناختی یکی از اصول بنیادین روش جامعه» گوید:شناسی معتقد است، برای مثال او میگلدمن اصوال به یکتاانگاری تاریخ و جامعه 3 

های مجزای اجتماعی و تاریخی تقسیم ههای انسانی به پدیدبرگزیده من خصلت سراپا یکتاانگار آن است.در واقع همان طور که پدیده

 (.198: 1377)پوینده،« شناسی و تاریخی باشدزمان جامعههای انسانی مستلزم روشی است که همشوند... بررسی پدیدهنمی
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 تبا این مقادمااندی متفاوت –برند یشناسی ادبیات به کار مچنان که بوردیو و گلدمن در جامعه- روش

تر از گلدمن مطرح شده و به حوزه نتریه نیز که ساختارگرایی تکوینی نزد بوردیو متوسع است منخص

  شناختی خاصی را برانگیخته استیشناختی و معرفتکنیده شده است و به همین سبب نیز مسایل هستی

ننان دهد که تولید ادبای چگوناه در تااریخ تکاوین به بیان دیگره گلدمن درصدد است از منتر روشی 

گیرد و این امار را صورت می  -گرفته از دیدگاهی مارکسیستی است که وام –ای آگاهی جمعی گونه

ای )نتریاه میادان( اسات ولی بوردیو در پی درافکندن نتریهداند؛ های تجربی بسیار مینیازمند پژوهش

 هو به تبع آن ههای گوناگون در فضای اجتماعی موجد تولید منشکه در آن ساختارهای متفاوت میدان

 شوندیموجد تولید اثره و در اینجا آثار ادبیه می

کاه باه نتار ه آن ااهای ننان دادن تفاوت بیان این دو منتر و تالش خواهیم کرد ضمن در این نوشته

رساد این روش راه که به نتار مایکاربستی از کننده رسد در مقام نتر از دو پایگاه متفاوت آغاز میمی

ادعاای اصالی دهایمی  دستبهشناسی ادبیات نزد هر دوی اینان یکسان استه در جامعه  در مقام کاربرد

هایی برای کاربست ساختارگرایی تکوینی بسایار کارگیری تکنیکآن است که گلدمن و بوردیو در به

 یروش بسیار متفاوت استآوری نتری اینان به این کنند؛ اما رویمنابه عمل می

 

 : شناسی ادبیاتدر جامعه نتری به ساختارگرایی تکوینی

گرای گلدمن یا ساختارگرایی چارچوب مف ومی ساختارگرایی تکوینی عام : رویکرد گلدمنالف( 

رهیافتی است که محل تمرکزش بررسی شرایط و فرایندهای اجتماعی وابسته به خلاق ادبیاات  4تاریخی

-منزله ابزاری برای بررسی جامعاهیستی  و مل م از لوکاچ جوان است که متن ادبی را بهدر سنت مارکس

شناسان ادبیاات بارای بررسای زمیناه اجتمااعی اندازهای متفاوتی که جامعهبردی چنمشناختی به کار می

اجتمااعی  انده موقعیتی نتری است که در آنه ادبیات نه به منزله بازتاب سااختارهایادبیات به کار برده

( ساختار در اینجا در 1980شود و به گفته ویلیامز) به نقل از هالهنزله ادبیات در نتر گرفته میبلکه به م

کناد کاه ایان گلدمن تاکید می»های اجتماعی و ادبی استی ذات خود متضمن نوعی رابطه بین واقعیت

ای باین ی ادبی نیساته بلکاه رابطاههاهای اجتماعی و محتوای واقعیتای بین محتوای واقعیتامر رابطه

زمان هم آگااهی تجربای یاک گاروه مقوالتی که هم هاستیساختارهای ذهنی این دو دسته از واقعیت

ماتن باه  با این دیادگاهه  «یشده به دست نویسنده رادهند و هم دنیای تخیلی خلقاجتماعی را سازمان می

به ف ام ارتباطاات باین فرهناق خلاق ادبای و شناختی است که منخصا منجر جامعهخودی خود منبعی 

شودی نویسنده در این منتر منتقدی است که خاود را ج ان اجتماعی از طریق ماتریس روابط ارزشی می

بنددی ها میکند و کمر به جنق با آنشده و معمول احسا، میدر تضاد با ساختارهای هنجاری پذیرفته

                                                 
4 Historical structuralism 
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ن منتر مبتنی بر دیدگاهی انتقادی از متن است و منابع نویسانده شناسی ادبیات از ایبه این ترتیبه جامعه

  (ی1971ووده)لورنسون و سووینق یابندای شدن از این لحاظ اهمیت میو الگوی حرفه

دهاد آن اسات کاه رفتارهاای ای که مبنای هر اندینه دیالکتیکی را تنکیل ماینزد گلدمنه ویژگی

کوشد در مواج اه باا هار مساجله ج اان پیراماون خاویش را چناان انسانی معنادارندی از این رو انسان می

شده پیدا کند و همین امار سابب تولیاد سااختارهای دگرگون سازد که پاسخی معنادار برای مسجله طرح

هاایی شودی از سوی دیگره تعلق فرد به گروه اجتماعی به نتر او بازتابشکنی میجدید از طریق ساخت

کندی گلدمن معتقد است چون فرد باه ر او دارد که بقای ساختار را تضمین میبر اندینهه احسا، و رفتا

های اجتماعی نسبتا زیادی تعلق دارد مجموعه بازتابیده در حد بررسی فردی فاقد انساجام خواهاد گروه

ار شناختی آثار ادبی به انطباق ساختار معنادار آثبرای بررسی جامعه بود و بررسی آن نیز بسیار دشواری او

نگری آثاار ادبای را نسابت باه آورده و کاارکرد ج اانادبی و ساختار ذهنی طبقاه اجتمااعی روی مای

دهدی روش او در اجرای این پروژه مبتنای نگری طبقاتی به منزل  ساختار اجتماعی فراگیر ننان میج ان

نتر گلدمن ج ان  بر درک و توصیف روابط سازندة اساسی ساختار معنادار استی ساختار معنادار نیز از

گویی به یک موقعیت خاا آفریده شده است و محقق با درون ف مای باه اثر ادبی است که برای پاسخ

گااذردی درک یااا می 6توضاای و  5درک(ی ایاان تحلیاال از دو سااط  1385یابد)پرسااتشه آن دساات می

لکه فراینادی شود فرایندی احساسی یا ش ودی نیسته بدریافت در این مرحله برخال  آنچه تصور می

نخسات بایاد ؛ عمیقاً اخالقی است و عبارتست از توصیف مناسبات اساسی سازنده یک ساختار معناادار

ترین الگوی ترین و مانعاین فرایند دستیابی به جامع ( نتیجه1370)گلدمنه اثر را در ساختار آن ف مید؛ 

جساتجوی  هشاودی توضای می ساختاری از اثر ادبی است کاه در مرحلا  توضای  تکاوین آن نیاز معاین

واقعیتی بیرون از اثر است که با ساختار آن دست کم نوعی رابط  تنوع متقارن یا نوعی رابط  همخاوانی 

  را در سااختار اقتصاادی اجتمااعی آن جاای داد اثار بایاد سااختار ؛یا پیونادی کاارکردی داشاته باشاد

  (ی361: 1376)گلدمنه 

 و بررسای مانش تااریخی هفنارده صورتیبه  هنتر گلدمن ساختارگرایی تکوینی از که شد منخص

آفریننادة اثار اساتی زنادگی عااطفی و عقالنای  متاثر از گروه اجتمااعی در های عینیاجتماعی داللت

در اندرون آن تادارک یافتاه اساته ناه  نگریگروهی است که این ج انه بنابراینه کارپرداز اصلی اثر

 استی  اثر کارگزار فقط نویسنده که

هم به قانونمندی ج ان آثار اعتقاد دارد و هم قاوانینی  زیرادستگاه او علمی استه  هبه عقیده گلدمن

کناد کاه دارای عمومیات اساتی قاوانین عماده سااختار برای درک و توضی  آثاار فرهنگای ارا اه می

 یناا حاداکثر آگااهی ممکا3 ها کاارکرد تااریخی طبقاات اجتمااعی2 ها جبر اقتصادی1اند از: عبارت

                                                 
5 Understanding process 
6 Exploration process 
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گلدمن عقیده دارد که عنصر اساسی آفرینش در ایان واقعیات ن فتاه اسات کاه ادبیاات و فلسافه از دو 

بینی نه یک واقعیت فردیه بلکه واقعیتای بینی است و تدارک این ج اندیدگاه متفاوت بیان یک ج ان

هایی ندیناهها و است از مجموعه آرزوهااه احساا،ا بینی از منتر گلدمن عبارتاست اجتماعیی ج ان

هاا را در برابار گاروه یاا طبقا  پیونادد و آنهام میهرا با خااا ایکه اعضای گروه و بینتر افراد طبقه

بینی دارد و نویسندة برجسته از این دهدی یکپارچگی هر اثر ارجمند بستگی به این ج اندیگری قرار می

های گروهای کاه ها و اندیناهواستتواند با حداکثر آگاهی ممکن خود از خای است که میمنتر نابغه

ی باه ایان ترتیابه باین (1377)گلدمنه  بینی خود انسجام بخندکند به ج اندر اندرون آن زندگی می

ارزی کامل وجاود ای که اثر در آن تکوین یافته است همکلیت یک اثر و کلیت اوضاع اجتماعی دوره

هاای اثار اساتی ارزی برای روشن ساختن داللتدارد و وظیفه منتقد ساختارگرا یافتن و تحلیل این هم 

تاوان در ماتن ماناد و گوید نمیشناختی بارته میه برخال  ساختارگرایی زبانخدای پن انگلدمن در 

دنیاایی کاه  باا و از سوی دیگر هواقعیت زیسته  از یک سو با  بینیاثر نویسنده را توضی  داده زیرا ج ان

 ناپذیر داردیدهه پیوندی راستین و گریزنویسنده به یاری وسایل ادبی آفری

( بار دیگار تاکیاد کارد کاه کاارپرداز اصالی 1964)شناسی قصدجامعهده سال بعد نیز گلدمن در  

گیری ادبای زنادگی هماان موضاع هقصاد  پیکاره هآفرینش فرهنگی گروه اجتمااعی اساتی باه نتار او

 برخال  لوکاچ که کندی گلدمنبازگو میاجتماعی نویسنده استی پس هر قصه نیز وقایع زمانه خود را 

اجتماعیه بلکه شکل هنری هماان  فضای قصه را نه بازتاب سادةارزش بسیار قا ل استه  برای آفریننده

شناختی عنایت نداردی به نتر او هر اثر ست که گلدمن به نقد روانپیدا بنابراینهداندی مسایل اجتماعی می

اا مانش 1و همسنق است که هر منتقدی باید به آن توجه کند:ای دارای چ ار منخصه روشن برجسته

ا غناای آن کاه باه حاداکثر آگااهی ممکان 2 هدقیقاً منسجم اثر که هم ارز مسایل اجتماعی زمانه است

دهد؛ پس اگر ا منش واقعی یا ممکن مجموعه عناصری که اثر را تنکیل می3 هشودنویسنده مربوط می

اا مانش غیرفلسافی 4 هکنادن  او نیسته آرزوی گروه او را توصیف میدنیای نویسنده شبیه واقعیت زما

شاود)گلدمنه دهد و به صورت مفاهیم فلسفی بیاان نمیهایی عملی ننان میاثره زیرا هر اثر ارجمند راه

 (ی1369

ده باه نتار یانام« ساختارگرایی تکاوینی»و خود آن را  کردروشی که گلدمن برای نقد ادبی پینن اد 

های نقد اساسای عینای و ای بود که به پژوهشترین اقدام در تدارک نتریهترین و پینرفتهمبسیاری منت

ساختی با این همهه شاید مار  زودر، او های رندان  ذهنی رها میداد و نقد را از بازیدقیق پاسخ می

 اجازه نداد که توصیف خود را دربارة روابط بیان ادبی و ساختار اجتماعی بسط دهدی 

ر باه آثااکند که روابط میاان گلدمن برای اثبات خصلت جمعی آفرینش هنری تاکید می که یمدید

راستی م مه و گروه اجتماعی در همان ردیف روابط میان عناصر اثر و مجموعه آن قرار دارندی باه نتار 
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هاای اجتمااعی و رسد این موضوع ننان دهندة وجود نوعی همخوانی میان ساختارهای ذهنای گروهمی

های فردی ناشی از تعلاق اما با تحویل فرد به گروه پرشماره تفاوت  ساختارهای سازندة ج ان اثر باشدی 

شاود روش دیاالکتیکی سااختارگرایی تکاوینی مالحته میرودی  های اجتماعی ازبین میبه دیگر گروه

همین سبب هم با  دهد و بهگلدمن به اثر هنری  فرد بر اسا، خودآگاه جمعی گروه اجتماعی ارجاع می

کنادی تاکیاد عماده گلادمن بار لازوم یاافتن شناسی ادبیات همپوشانی پیدا مایهای جامعهدیگر رهیافت

اما چگوناه  هایی در عرصه اجتماعی استیبندیها و اشکال ادبی و چنین صورتهومولوژی بین ساخت

کاه نازد –-هاای اجتمااعی ممکن است که در فرد مورد بررسیه و در اینجا هنرمنده تاثیر دیگار گاروه

پوشای کاردآ آیاا چناان کاه گلادمن چنام –شوند بوردیو با تبعیت ازقاعده میدان در منش جایگیر می

( را دلیل موج ی برای حاذ  عناصار 203: 1377شناختی)پویندهه توان س ولت روشمعتقد است می

پاترینایا  دیگره چنان کاهمتضاد و متفاوت برسازنده معناهای گوناگون آگاهی فردی دانستآ از سوی 

هاای غیار در باین وضاعیت هاا و اشاکال ادبای بین ساخت ( معتقد است یافتن همانندی1982اوبروی)

های اروپایی و تفسیر آنه با توجه به تفاوت فرهنگی موجوده بسیار سخت استه زیرا ژانرها در فرهنق

ساد کاه نقاش تخیال آفرینناگر و رمتفاوت معانی متفاوتی دارندی بادین ترتیابه تاا حادی باه نتار می

پردازی هنری حذ  شده باشد و احتمال آنکه به جبر باوری اجتماعی و نگارش مکاانیکی برسایم خیال

 وجود داردی 

 

چاه چیازی »شناختی باه ساارتر کاه پرسایده باود بوردیو در پی پاسخی جامعه: رویکرد بوردیوب( 

با توسل به ساختارگرایی تکوینی از  ه(1999نتوهبه نقل از دا1968)سارتره «ازفلوبر فلوبر ساخته استآ

پژوهی و اساتناد باه وقاایع روزماره در حیاات فاردی نویسانده نامهبررسی رواننناختی صر  یا زندگی

که با اصاطالحات خاود  –دهد که فضای اجتماعی نویسنده اثر گذرد و این امکان را به دست میمیبر

و  8باا مف اوم مانش –های گوناگون است و سرمایه 7موقعیتبوردیو میدانی از منازعات بر سر تصاحب 

   در اثر شناسایی و  نقد و نموده شودی  9هومولوژی ساختاری

کاه هام  اسات شناساانیبوردیو از جمله معدود جامعه  شود که به یاد بیاوریمتر میاین امر زمانی روشن

باه ارتبااط  و داده اسات صاورتی های تجربی پرشمار و بزرگاپردازی ش یر است و هم پژوهشنتریه

نتریه نابی را که مبنای تجربی نداشاته باشاد طارد »ای که به گونه ؛معتقد است نتریه و روش تنگاتنق 

)ریتزره « پسندد گرفته باشده نیز نمی صورت نتری ء گرایی خالصی را که در یک خالکند و تجربهمی

هاای اش هماهنگی بین ابزارها و روشای پژوهنیکاره همهبوردیو در به همین سببه   ی(733: 1377

                                                 
7 position 
8 habitus 
9 Structural homology 
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-مانند اندامش هایپژوهشگوناگون  ای که اجزایکنده به گونهتحقیق و چارچوب نتری را رعایت می

-هام تجربی بودننتری و  ویژگی( 1984) تمایز اندی بوردیو در آثاری چونای به همدیگر مرتبطواره

های گوناگون کمی متعدد  و کاربست روش هایمیدانش در پژوه ضمن ه ورا اعمال کرده است زمان

مورد بررسی با منش و خلق و خوی مناسب  میدانبه رابطه  با عنایت به نتزیه عام خوده همواره هو کیفی

 میادانعلمای یاا  میادان)مثالً میدان و از خالل مطالعه این رابطه است که آن کند جه میتو میدانبا آن 

کاار هبا میادانای را در تحلیال سه مرحله یبوردیو فراگرد به این منتوره کندییل میتحل را هنری وییی (

 هدر دومین مرحله یکندقدرت بررسی می میدانخاا را با  میدانرابطه آن  هدر نخستین مرحله یگیردمی

 هومپردازد و بااالخره در مرحلاه سامی میدانهای درون یک به ترسیم ساختار عینی روابط میان جایگاه

کناد )ریتازره کنناده تعیاین میهای درون یک زمینه را اشاغال میهای عواملی را که انواع جایگاهمنش

 (ی724:  1377

شناسی در گرایی سودای بوردیو بودی این امر در سط  روشگرایی و ذهنگذار از عیندانیم که می

گرایی ردی در ایان جاا رابطاهگاذاهای انحصارگرای روشی بار رواباط تاکیاد میتقابل با دیگر صورت

(ی  بناا باه نقال واکووانات 1381شاود )ریتازره ه به منزل  راهبردی جایگزین مطارح می10شناختیروش

دیگر باه تادقیق مباحاث ازهرجای بیش(ه 1968) 11یاشناسرفه جامعهاحاب اوردیو در کتاب(ه  1379)

شاناختی بوردیاو را مقتابس از شپردازدی لو یک واکووانت سه اصال اساسای روشناسانه خود میروش

 : شماردکتاب فوق چنین برمی

یعنی به کاارگرفتن هرگوناه روناد ه «انگاری روش شناختیچندگانه»نخستین اصل عبارت است از 

و مقابلا   باشاد گری که با موضوع مورد مطالعه ب تر سازگاری داشاتهاثبات مناهده و حقیقت پژوهی و

اشارافیت  دربوردیاو  ماثالآیادی هاای متفااوت بدسات میاساط  روشمستمر و پیوست  نتایجی که باه و
ه نتایجی را که به واسط  تحلیل عاملی و تحلیال مبتنای ( 1371( ]به نقل از واکووانت )1989)12دولتی

هاای آرشایوی مرباوط ه با گزارشندهای پیماینی به دست آمده بودبر جدول و ف رست مربوط به داده

نگارانه های میدانی و تصویرگری قومهای اسنادیه مصاحبهکاوی و تحلیلانمبه روندهای تاریخیه گفت

هاای متعادد منااهده و نیاز بوردیاو روش تماایز ( در332:  1371)واکوواناته « ترکیب کرده اساتی

هاایی روش ؛نگاری وییی را توأمان بکار گرفته استگیری اعم از پیماینیه عکسه مصاحبهه مردماندازه

پاردازد کاه در پژوهنی دیگر نیز بوردیو به مصاحبه با کاارگرانی میاندی و برخی کیفی که برخی کمی

باا جواناان محاالت  هیا در پژوهنی با موضوع رنج کردندهای مریم باکره را در لندن مرمت میمجسمه

                                                 
10 Methodological relativism 

11 Le Metier de sociologue (The craft of sociology) 

12 The State Nobility 
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ز ا اوکنادی پاه کارمندان و همچنین باا مادیر مادار، فقیرنناین مصااحبه میفقیرننینه کناورزان خرده

آوردن دساتهبا بارایهای کمای نیاز های کیفی از روشجمله کسانی است که ضمن استفاده از روش

 شناسای و ادبیااتجامعهدر مقالاه  هبارای مثاال یکنادها اساتناد نیاز میکناد و باداناطالعات استفاده می

مالن و باه دهند که منخصات اجتماعی عااداری ننان میتحقیقات آماری به طور معنی همهنویسد: می

کناد )بوردیاوه اناد مطابقات میتبع آن تمایالت آنان با منخصات اجتماعی ماوقعیتی کاه اشاغال کرده

مراحال تحقیاق را تحات هادایت  هماههاای مختلاف بوردیو با وجاود اساتفاده از روشی (99:  1375

  دهدیمی سامانچارچوب نتری 

داشته باشیمی  کارها و عملکردها از همهکند که توجه شناختی یکسانی دومین اصل به ما توصیه می

ها و این توجه شناختی با گردآوری منابع و طراحی پرسننامه شروع شده و تاا تعریاف جمعیاته نموناه

یابدی چرا که سایرکاری متغیرهاه تا کدگذاریه انجام مصاحبهه مناهده و رونویسی وتنتیم متن ادامه می

در چاارچوبی نتاری قارار دارد کاه آن را  هااترین آنبنیادی ترین ودر روند تحقیقه حتی پیش پاافتاده

ای چنین شرحی از تحقیق تصری  کننده وجود رابطه یهدایت کرده و بر آن تسلط داشته و منر  است

  (ی332:  1379عیاره بین نتریه و روش است )واکووانته آمیزی تماماندام واره و به واقع یک هم

به معنای بازپرسی مداوم و پیوساته دربااره روش در  ؛ است «ناختیشبازاندینی روش»سومین اصل 

گری و شااهدآوری در هریاک از مراحال دیالکتیک نتریه و اثباات ههر مرحله از کار یا به تعبیر دیگر

سو تلقی کردی کار علمی را نباید یک سلسله عملیات خطی و یک» ه(ی از این رو333)همان :  «پژوهش

ها تعدیل شود و متغیرها بازبینی و مورد مالحته طالعهه مسجله تغییر یابد و فرضیهممکن است طی انجام م

 (ی 9:  1383توسلیه ؛ همچنین نگاه کنید به 332:  1379د )واکووانته نمجدد قرار گیر

های گیریناه خاود را درگیار ساخت هشود که محقق در ایان ناوع نگااه روش شاناختیمالحته می

ماناده بلکاه باه فراخاور از گرایاناه بااقی میهای کیفای ذهنیو نه در حد روشکند های اثباتی میطرح

گیاردی بردی به همین مناسبت است که تبیین عمل در نتام بوردیو شاکل میهای گوناگون ب ره میروش

گیرد و علت و معلول باه تبیین عمل نوعی تبیین میدانی است که در آنه منش در رابطه با میدان قرار می

هاا را نناان ها در فضاای اجتمااعیه نقاش مانش و موقعیات آنآیند و در آنه اعمال انسانق در میتعلی

ناام  13گفتاه سااختارگرایی تکاوینیبا توسل به مفاهیم پایش نیز شناسی پینن ادی بوردیودهدی روشمی

 داردی 

  

ی تکوینی گلدمن ساختارگرایی تکوینی بوردیو بینترین قرابت را با ساختارگرایشود که مالحته می

کنناد که عامل انسانی را حذ  می 14های ساختارگراییبوردیو این نتریه را در ضدیت با دیدگاهداردی 

                                                 
13 Genetic structuralism 
14 structuralism 
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 گیرنااد مطاارح ساااختیکااه نقااش ساااختارهای عیناای را نادیااده می 15گراییو رویکردهااای ساااخت

ندی از طرفیه عینیت دافرد و جامعه می 16پردازد که آن را تضاد پوچچیزی می( به نقد آن1990بوردیو)

ترو، ادامه یافت از ظرفیات توان گفت با دورکم آغاز شد و با سوسور و اسساختارگرایی سنتی که می

کند و از طر  دیگاره ذهنیات اگزیستانسیالیسامه پدیدارشناسای و سازی افراد انسانی غفلت میساختار

ویاژه سیاسایه غافال اساتی کاردار کنش متقابل نمادین از نیروی انکارناپذیر ساختارهای قدرته و باه 

هاای اجتمااعیه هاای سااختاری و فاردی اساتی خصالتاجتماعی به روشنی محصولی از تلفیاق تعاین

کاه قابال  ؛اناد) یکی از واژگان بوردیاو ( نتیجاه کاردار اجتمااعی هاهنجارها و الگوهای رفتاره و منش

این کنش متقابل گافمنی به هر حاال بار در نتریه دراماتورژی گافمن استی  اگو مقایسه با کنش متقابل

تاسیسات سااختاری و رواباط قادرت در میادان اجتمااعی مبتنای اساتی باه هماین سابب محصاولی از 

های فردی در نتر آورده یافته کنش و اندینهتواند به منزله تجسم سازمانفرایندهای تاریخی است و می

کنندی به افرادی با همان منش تولید می اندهخااکه دارای مننی  یک میدان اجتماعی پینین شودی افراد

ه اما کاردار از طریاق می سازدتولید و مستقر منش را عبارت دیگره کردار اجتماعی در میدان اجتماعی 

محیطای کاه هماان میادان  دهد؛را تغییر میابزارهای منش به همین ترتیب محیط اجتماعی پیرامون فرد 

کنند که اماری شان محیط اجتماعی خود را ب ینه میبه محیط پیرامونی اجتماعی استی افراد انسانی بسته

ها وجود دارند چون باه سازندی این میدانهای اجتماعی را میبنابر اینه افراد انسانی میدان مطلوب استی

بخنندی به هر رویه درک بوردیو از میدان آن چیزی ها شکل میدهند و مردم هم به آنمردم شکل می

های قادرت خاویش اسات و در آن هد  مردم به دست آوردن و انباشت و گستردن موقعیت است که

همواره روابط قدرت در این امر دخیل استی به این ترتیبه بوردیو برای کننگران تصویری سااختاری 

-(ی مالحتاه مای2007اند)کیرشبر هکند که افراد انسانی خود در کار ساختن آناز جامعه ترسیم می

ی رابطه منش و تبدیل کرد میدانبوردیو مسجله دیرینه دوگانگی فرد و جامعه را به رابطه منش و  شود که

 هدهد کمتر از واژه کننگر استفاده کندبوردیو ترجی  می یدهدرا تنکیل می اوهسته اصلی نتریه  میدان

« عامل»بینتر از واژه کند که با مف وم منش همخوانی نداردی بوردیو چرا که این واژه سوژه را تداعی می

اند تا بر واقعیت اثر بگذارنده تاا که گماشته شده اندعوامل اجتماعی کسانی :کندیا کارگزار استفاده می

)بوردیاوه  ینادهابلکه عامالنی مأمور به این کنش هو هم نیستندند یعنی هم کننگر یواقعیت را خلق کنند

خود  هدهندمی صورتشده ساختار عینی را بندیههای طبق(ی عامالن ضمن اینکه کنش17-16:  1380

 (ی467: 1984)بوردیوهکنندبندی میها را طبقهنیز این کنش

دیاالکتیکی باا  ایهاا در رابطاهشاود و منشهای اینان ناشی میاعمال عامالن )کارگزاران( از منش

 تعااون و تناازع میاان خاودهکه از خاالل  اندیعنی از یک سو این عامالن اجتماعی ؛میدان ها قرار دارند

                                                 
15 constructivism 
16 absurd 



 10 

اما از سوی دیگر این انسجام و ایجاد متأثر از  هکنندهایش ایجاد میبندیج ان اجتماعی را با همه تقسیم

هاا باه خاود ای اسات کاه آن جایگاهها در سلسله مراتب اجتماعی و میزان و ترکیب سرمایهجایگاه آن

کناد کاه استناد می هالبته با اندکی تغییر هسخن پاسکالبوردیو به این  هبه همین ج ت یانداختصاا داده

 هدر نگااه بوردیاو «یف ممبلعده ولی مان آن را مایگیرد و میای دربرمیج ان اجتماعی ما را مثل نقطه»

در واقاع یاک  هنتر اساتای دربرگرفته اسات اماا ایان نقطاه یاک نقطاهج ان اجتماعی ما را مثل نقطه

هایی باا موضاع متناسابهای ماا گیریموضاع هرو(ی از همین43-44:  1380انداز است)بوردیو : چنم

ها منش ما را شاکل داده و همچناین یم و این موضع و جایگاهااست که در فضای اجتماعی اشغال کرده

گیری و اقادام باه عمال ها موضاعفضای امکانات و مقدوراتی فراهم آورده است که از میان این گزیناه

 (ی94-5: 1380: بوردیو کنیم)می

بوردیو در نتریه خود هام باه چگاونگی سااخت و بازتولیاد سااختارها توجاه دارد و هام باه نقاش 

چرا که بوردیو به وجاود سااختارهای عینای  هساختارها در منروط سازی و محدودسازی اعمال انسانی

لکردهایناان را هادایت و توانند عماما عامالن نیز می یمستقل از آگاهی و اراده عامالن انسانی باور دارد

های ذهنی را این چنین توضی  مقید سازندی بوردیو این رابطه دیالکتیکی میان ساختارهای عینی و پدیده

های ذهنی را تنکیل می دهند گیرند که مبنای صورتدهد : از یک سوی ساختارهای عینی قرار میمی

اگار  اماا از ساوی دیگاره کنند؛شوند تعیین میهای متقابل وارد میهای ساختاری را که بر کنشو الزام

های روزانه فردی و جمعی را که در ج ت تغییر و یا حفظ این ساختارها عمل کسی خواسته باشد تالش

 ی(716:  1377 ههای ذهنای را درنتار گیارد )باه نقال از ریتازرکنند بررسی کنده باید این صاورتمی

ای کنم باه گوناهگرایی تکوینی که من پینن اد میارساخت»:  نویسدبوردیو در آموزش عاطفی فلوبر می

و هم تکوینِ تمایالتِ منشِ عامالن را کاه در  یییهای اجتماعیطراحی شده است که هم تکوین ساخت

تاوان عمال نتاام به صاورتی شاماتیک مای (ی96:  1375 ه)بوردیو «اند بف مدمدخلها ذیاین ساخت

 داد: بوردیو را به این صورت ننان
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 ساختار

 کردار                                                                                          میدان                      

 ) ساختار سازی(                                    )ساختارهای به میراث رسیده(                                 

 

 خرد                                         کالن                                                                              

               

 استنباط                                            منش                                                                   

 )تفسیر و انتخاب واکنش(                                        )منابع فردی خصایل(                                     

 

  (1998)به نقل از وان هافتنه

ای کاه در آن ناه رابطاه یاسات میادانساختی مانش و  رابطه بوردیو ساختارگرایی تکوینی هدر واقع

کردن یاک جانبا  کانش دارای ظرفیات و اساتعداد الزم بارای مناخص هکادامهای  همیادانمنش و نه 

سازد که موارد مربوط به بازتولیاد در زماانی کاه ارتباط میان این مفاهیم ما را قادر می یاجتماعی نیستند

و نیز موارد  هکنندساختارهای ذهنی و اجتماعی در توافق با یکدیگر قرار داشته و یکدیگر را تقویت می

 هآیاد و باعاث ناوآوریو منش ناسازگاری و ناهمخوانی پدید می میدانزمانی که بین را در دگرگونی 

 (ی337-338:  1379شود را روشن ساخته و تنری  کنیم )واکووانتهبحاران و تغییرات ساختاری می

: 1984بوردیاوهنگاه کنید به ) گیری منش براثر شرایط اجتماعیمنتقدان با اشاره به چگونگی شکل 

ه باه نتار واکوانات یکنند که نتریه بوردیو در ن ایت نوعی نتریه سااختارگرایانه اسات( انتقاد می173

شاناختی باه ساود قطاع انده اما یکسان نیستندی الویت معرفترچند که دو عنصر به یک اندازه ضروریه

کناد نتری منابه بیاان می جنکینز نیز در یگرایانه از شناخت ذهنیت گرایانه تمام شده استرابطه عینیت

درست مانناد  هگرایانه درباره ج ان پایبند استاش به نتر عینیتشناختیدر جان کالم جامعه بوردیو که

تارین حیااتیشااید »یه در تحلیال ن اایه به عباارت دیگار یکندمی کسانی که او کارشان را به شدت رد

جفاری  ی(154: 1385جنکینازه) « تیویته باشدحل کردن مسجله سوبژکدر  او ناتوانی ضعف کار بوردیو

نیز معتقد است که بوردیو نتوانسته  هترین منتقد بوردیونتریه پرداز نولیبرال آمریکایی و جدی هالکساندر

 (ی46:  1382 هاست پارادوکس نقد همزمان سوژه و ساختارگرایی را در آثار خود حل نماید )فاضالی

اما تأکیاد بوردیاو مبنای بار اینکاه  هدنآورقدهای فوق را فراهم میاگرچه برخی عبارات بوردیو زمینه ن

خواهد کننگران زنده واقعی را به صحنه بازگرداند و همچنین دیالکتیکی بودن رابطه این ات ام را از می

های افساانه واقعیات اجتمااعیه در عاین حااله هام»نویسد: بوردیو در نتریه کنش می یکندوی دور می

از این حیث کاه   هکه مبنایی به جز برساخته شدن اجتماعی ندارنده و هم واقعاً وجود دارند انداجتماعی
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ریتزر نیز معتقد است که با ایان  ی(183:  1379 ه)بوردیو« اندبه صورت جمعی به رسمیت شناخته شده

بداهاه بادعت بادون نسابت »کننگری که قادر باه  ؛شودکننگر پویایی در نتریه بوردیو دیده می ههمه

درصادد نزدیاک کاردن »ساازد کاه اگرچاه بوردیاو همچنین ریتزر مطارح می ی«پردازی با قاعده است

شود اماا کاارش بیناتر باه ای نیز در این کار موفق میآید و تا اندازهگرایی  برمیزه ساختارگرایی و سا

  (ی717و720:  1377 ه)ریتزر« کند ساختارگرایی تمایل پیدا می

تارین تعاابیر غلاط از نتریا  عمال رایج» :دانادرا ت ساختارگرا از بوردیو را غلط میواکووانت قاما 

بوردیو آن ایی هستند که یکی از دو طر  این معادله و بنابراین روابط گونااگون باین آن دو را نادیاده 

 توجاه باوده و اخاالق و رفتاار را باه شاکلی مکاانیکی ازگیرند: قرا ت غلط ساختارگرا به مانش بیمی

کند در حالیکه قرا ت غلط فایده باور حوزه را مورد لحاظ قرار ناداده و خاود ساختار اجتماعی جدا می

)واکوواناته « گیاری نفاع و عالقاه فارد کنناگر تلقای کناد را محکوم ساخته که کنش را به عنوان پی

بوردیو اگرچه به عقیده باکاک در نتریه  یباکاک نیز برداشتی همچون واکووانت دارد (ی 479:  1379

این رهیافته رهیافتی قوی است که ساختارها )همچاون سااختارهای طبقااتیه سااختارهای گروه اای 

اماا ایان  هساختارهای قومیت و جنسیت( مساتقل از آگااهی ذهنای تاأثیر واقعای بار ماردم دارد همنزلتی

چناین تماایالت یاا کناد و هاا یاا امیاال کنناگران را تعیاین نمیارزش هاعتقاادات ههااکنش هساختارها

ها در ساختار سارمایه درجاه بااالیی از خودمختااری را دارناد بادون آرزوهایی نسبت به موقعیت گروه

های زندگی و یا از خودشان راه های درون یک ساختارهدر واقع موقعیت یاینکه کامالً از هم جدا باشند

ای فرهنگی همچاون مصار  و مصار  هلذا موقعیت ساختاری و رویه یکنندمعناهای نمادین خلق نمی

(ی شاید بتوان گفت کاه در آثاار بوردیاو باه 94-96:  1381ه متغیرهایی مستقل هستند )باکاک گرایی

دادن به عمل بیناتر پرداختاه های مختلف ساختار اجتماعی در شکلیک سوی رابطه یعنی نقش جایگاه

یش مبنی بر دوسویه بودن و دیالکتیکی بودن هااما با وجود تأکیدات مکرر بوردیو در تحلیل هشده است

توان وی را در زمره ساختارگرایانی قرار داد که نقش عامال انساانی را نادیاده روابط منش و میدان نمی

صدد پیوند باین پردازان تلفیقی که درلیکن این سخن مقبول است که اگر پیوستاری از نتریه یگیرندمی

گیرند که نزدیکی اند در نتر بگیریم جایگاه بوردیو در سویی از پیوستار قرار میعاملیت و ساختار بوده

های الزم بارای پارداختن باه حتی اگر بوردیو به طاور نتاری دساتمایه 17بینتری با ساختارگرایان داردی

 بااره ناک:)در ایان  نعی عملی مواجاه اساتباز هم با ماتغییر را در نتریه خود گنجانده باشد عاملیت و 

( است که به نتر وی اشکال اصلی در نتریه بوردیو این است که 1982) روحق با ژی(ی 1385رضاییه 

ها و طبقاات فرودسات نتری  بازتولید است به طوری کهه هی  امیدی به این ندارد که گروه»ه این نتریه

                                                 
ذهنیت،  ،بوردیو )Constructionism) ییگرابرسازه پردازان کنش متقابل عقیده دارند کهگرایانی مثل پدیدار شناسان و نظریهساخت17 

  .(1383)نک: ریتزر، گرایی نزدیکی بیشتری داردبه طوری که، دیدگاه وی با ساختار .گیردمندی و عاملیت را ندیده مینیت
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آموزند تغییر داده و از نو کنند و میکننده کار میدگی میبتوانند یا بخواهند شرایطی را که تحت آن زن

  (ی845: 2000) به نقل از هارکر  «بسازند

 

 در مقام روش ساختارگرایی تکوینی نتریه

زماان گیری هامبوردیو برای بررسی چگونگی شکل را از منتر توان ساختارگرایی تکوینیمیحال 

 بندی کرد: اظ عملیاتی صورتساختارهای منش و میدان به شرح زیر از لح

 ادبی در میدان قدرت و سیر تحول آن؛  مورد بررسی و در اینجا میدان ا تعیین موقعیت میدان1

تولید  و در اینجا میدان  های مختلف به عنوان ساختار میدانا تعیین شبکه روابط عینی بین موقعیت2

  ؛ادبی

 (ی214: 1996)بوردیوه  گیری آنکانیسم شکلا تعیین منش متناسب با هر موقعیت در میدان و م3

مرحله نخست که براسا، ساختارگرایی بر گرفته از دیدگاه گلدمن شکل گرفته اساته بار نگارش 

های میدان راجع استه به قسمی که سااختار و منازعاات میادانو به میدان قدرت به منزل  یک فرابوردی

براسا، شرایطه ساختار و منازعاات آن بازتولیاد ی آنه هاتولید ادبی و زیر میدان دیگره از جمله میدان

یاا تحات  مسالطرو باید موقعیت میدان را در میدان قادرت و جایگااه آن را در بخاش شوندی از اینمی

 سلط  آن بررسی کردی 

در مرحل  دوم الزم است به ساختار و روابط عینی در میدان پرداخت و با توجه به کمیات و کیفیات 

بندی عاامالن در ها بر سر تصاحب آن به ترسایم سااختار میادان و دساتهبت افراد در گروهسرمایه و رقا

 ها اقدام کردی بندی هر یک از قطبهای مسلط و تحت سلطه یا در طیفبندیقطب

های گوناگون اختصاا دارد و با توجه باه مرحل  سوم به تحلیل وضعیت منش در ارتباط با موقعیت

: 1977 ه)شاوارتز ه به منطق حااکم بار عمال عاامالن نتار داردتحول آن در میدانء طبقاتی و سیر مننا

وجاود دارناد و باه  جتماعی از جمله میدان تولید ادبایهای ا(ی این سه مرحله در مطالعه هم  میدان142

شود سواالت زیر شوندی به هر رویه روشی که انتخاب میشناختی بوردیو قلمداد میگان  روشمنزل  سه

 آورد: در پی میرا 

 ا نویسنده با توجه به منناء اجتماعی خود چگونه موقعیتی در میدان داردآ1

کنادآ های متنااظر باا ایان موقعیات را باه صاورتی منساجم بیاان میگیریا نویسنده چگونه موضع2

 (ی215: 1996)بوردیوه 

راری تنااظر باین هد  ن ایی از سیر اجرای مراحل سه گانه فاوق و پاساخ باه ساواالت ماذکور برقا

رساد کاه نتار میساختارهای همگون اثر ادبی از یکسو و میدان تولیاد از ساوی دیگار اسات؛ زیارا باه

موقعیت و مواضع ق رمانان در اثر بازتولید موقعیت نویسنده در ج ان ادبی استی به این ترتیبه با انطباق 
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ن تولید ادبیه راهای بارای خاروج از ها به منزل  وجوه عینی و ذهنی میداگیریها و موضعسطوح موضع

 آیدی دست میهگرایی مواج   بیرون و درون در آثار بدوگانه

اناد کاه های عاام و کلای منااب یهاه از حیث میدان باودنه دارای شااخصمنخص است که میدان

 سازند و همچنینه هر میدان نیز ویژگی خاصی دارد که متعلق باه آن میادان خاااویژگی میدان را می

ها نوعی منازعه وجود دارد کاه ها و در هم  میدانپذیر نیستی میان میدانها تسریاست و به سایر میدان

خیازدی شاوارتز ایان قاوانین گیرد و از منش عاامالن در میادان برمیای میدان در میبر سر منافع سرمایه

 الیتغیر را چنین خالصه کرده است: 

 اندی ابع ارزشمند یا همان سرمایهها قلمرو منازعه بر سر منی میدان1

هااای مساالط و تحاات ساالطهه براسااا، مقاادار و                ها فضاااهای ساااختمند ناااظر باار موقعیتی میاادان2

 اندی نوع سرمایه

 کنندی ها به کننگران خود اشکال خاا منازعه را تحمیل میی میدان3

شاته و از اشاتعمال نسابی در برابار محایط های داخلای خاود را بارای توساعه داها مکانیسمی میدان4

 (ی100: 1385ه به نقل از پرستشه 1997خارجی برخوردارند)شوارتزه 

شناسی بوردیو همراهای سااختاری ایان دو مف وم هومولوژی ساختاری به منزل  اصلی م م در روش

هاای باه موقعیتتوان به شباهت منش نویسنده و ق رماان باا توجاه باه دهد و از آن میج ان را ننان می

در بررسای اثار (ی 135: 1997)شاوارتزه  های متفاوت دست یافتلحاظ ساختاری منابه آن ا در ج ان

ای روشمند آشکار شود باید مسیر زندگی و خاط سایر برای آنکه شباهت ساختاری منش به گونه ادبیه

ننان داده شاودی ایان گیری منش آن ا هاینان تعقیب شود و چگونگی شکلنویسنده و ق رمان در ج ان

هاایی اسات کاه عاامالن در طاول نویسی ندارده بلکاه در بردارنادة موقعیتنامهروند مناب تی با زندگی

(ی بنابراینه در 189: 1993)بوردیوه  انداند و به فراخور حال دست به عمل زدهحیات خود احراز کرده

و یا رین  طبقاتی او بسنده کرده بلکه مستلزم بررسی مسیر زندگی نویسنده صرفاً نباید به مننا خانوادگی 

های اجتمااعی از نتار آن اسات کاه باین میادان نکتاه م امتعقیب کنش نویسنده در ج ان ادبی استی 

ساختاری رابطه وجود داردی جعل واژه هومولوژی یا همخوانی از جانب گلدمنه ویلیامز و بوردیو نااظر 

هاای سیاسای و دی در سایر ساختارهای اجتماعی از جمله نتامکننده ساختار اقتصابه تعدیل نقش تعیین

اید ولوژیکه منبعث از نتریه ساختار و زیر ساختار مارکسیستی استی ایادة م ام سااختارهای همگاون 

های ماورد نتار های خاصی استی به هار حاال منازعاه در میاداننوعی منکل عام و تجلی آن در نمونه

ن قدرت همگونی دارد؛ به این ترتیاب کاه سااختار میادان قادرت را دو بوردیو با ساختار دو قطبی میدا

دهنادی یعنای توزیاع سارمایه اقتصاادی و توزیاع سارمایه بندی اولیاه و ثانویاه شاکل میاصل عمدة رتبه

دهدی هماین اند که تقابل بنیادین آن ا ساخت میدان قدرت را شکل میفرهنگی دو اصل متقاطع و رقیب
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توان از قطب از نتر اقتصادی مسلط و شود و میها نیز دیده میقدرت در سایر میدان امر عالوه بر میدان

از نتر فرهنگی تحت سلطه در مقابل قطب از نتر فرهنگی مسلط و از نتر اقتصادی تحت سالطه ساخن 

 گفتی 

توان این بندی شده استی میسنق زیربنای تحلیل میدان بوردیو همین ساختار قطب می توان گفته

ها نیز گساترد و حتای نناان حث راه چنان که بوردیو صورت داده استه به منازعات مابین دیگر میدانب

هاا نیاز ناوعی همگاونی برقارار اساتی ایان های عمال افاراد و گروهها و اساتراتژیداد که بین موقعیت

ج گستردن حوزة همگاونی ماا را از نتریا  مصار  فرهنگای انتقاادی و مارکسیساتی و اقتصاادی خاار

شان اثری کنندگان هم تحت اثر همگونی موقعیت و استراتژیدهد که حتی مصر سازد و ننان میمی

 گزینندی را برای مصر  بر می

اقتصاادی تحات  به لحااظ ی موقعیت در تولید کنندگان فرهنگیتوان گفت حال بنا به نتر بوردیو می

به  یروابط طبقاتی در موقعیت از نتر آن ایی کهتولید فرهنگی با میدان نمادین مسلط در  سلطه و به لحاظ

هومولاوژی بار  پیونادهای ایان 18کنناداحساا، مای همبستگیاند لحاظ فرهنگی و اقتصادی تحت سلطه

  اندیبسیار متفاوت مبتنی هاییموقعیت ساختاری

ه ای اسات کاه باه واساطشاید اکنون بتوان گفت که ساختارگرایی تکوینی نزد بوردیو در اصال رابطاه

ف ام سازدی از همین روست که های متفاوت را در اجتماع به هم مربوط میهومولوژی ساختاریه میدان

کارهای هنرمندان و نویسندگان و به ویژه ف م تولیدات و آثار آنان مستلزم ف م این نکته است که آن اا 

و ایان باه صاورتی   ااهاای آنهای آن ا و تااریخ منشاند: تاریخ موقعیتمحصول تالقی دو گونه تاریخ

 دیگر واگویه ساختارگرایی تکوینی استی

خااا باه چاه معناساته درک و    زماانیهابر هردر « موقعیت»درک و کنف این نکته عالوه بر  پس

هاا را گیری افارادی کاه ایان موقعیتگر الزم است: نحوه شاکلکنف یک نکته دیگر نیز برای تحلیل

هایی که این افاراد را باه ساوی گیری خلق وخوها و منشحوة شکلتره نکنند وه به بیان دقیقاشغال می

ها و نیز شیوة حفظ آن ا شود و به آن ا در تنخیص شیوة رفتار در این موقعیتها رهنمون میاین موقعیت

  یاست 19«ناتفضای امکا»از دید هر یک از عامالن نوعی  یا میدان کندی یک حوزهکمک می

                                                 
انساجام باه دهای و شناختی گلدمن و بوردیو  است. اولی معتقد است که هنرمند با سااختهای روشیتری تفاوتاین امر یکی از مهم 18 

سازد که در اندیشه و احساس و رفتار خاود هاه هیازی را آگاهی جمعی برای آن گروه اجتماعی، که هنرمند متعلق به آن است، روشن می

دهد کاه در تولیاد ا ار تاا یر گیرد منش او را شکل میکرده است؛ در حالی که نزد بوردیو ساختار میدانی که هنرمند در آن قرار میدنبال می

خواناده( و باه دار حقاو زاده زماینتواند از طبقه و گروه خود فراتر رود ) هنان کاه فلاوبر اشارا بنابراین هنرمند از نظر بوردیو میرد. دا

ای کاه باه آن متعلاق موضع خود در میدان شکل دهد. از سویه مصر  هم همین حکم برقرار است. هه بسا ا ر نویسنده در گروه اجتماعی

  گیری اوست. های اکتسابی فرد و موضع. به همین سبب، هومولوژی ساختاری بوردیو ناظر بر سرمایهاست مصر  نشود

19. a space of possibles 
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عوامال  ای ازمجموعههرگاه خاستگاه اجتماعی یا هر متغیر دیگری منناء  نبنا بر آ الگوی مکانیکی که

فقادان  هنبناابرای یگیاردرا نادیده می رویکرد اینتاثیرات  ه کامالشونددر نتر گرفته تعیین کنندة خطی 

 تواند رینه در دگرگونی نامرییهای آنان میگیریعامالن و موضع اجتماعیِ رابط  آماری بین خاستگاه

گیری داشاته باشاده طاوری کاه خلاق وخوهاا و و تغییر رابطه باین خاساتگاه اجتمااعی و موضاع یدانم

به این ترتیبه  هایی متفاوت و حتی متضاد بینجامندی گیریهایی واحد در دو نسل متوالی به موضعمنش

ه واقاع هاای موجاود باای مکانیکی نیساتی فضاای موقعیتبه هی  وجه رابطه« منش»رابط  بین حوزه و 

رود و انتتار مای ]ورود به این فضا[نقش م می در تعیین خلق وخوهایی دارد که از نامزدهای احتمالیِ 

ها آن اا دارد که این موقعیت یهای عامالنشوده و به تبع آن نقش م می در تعیین دستهحتی خواسته می

یاز درک ارزشای کاه هار های ممکن و نکنند؛ اما درک فضای مسیرها و موقعیترا جذب و حفظ می

پاذیر اساتی باراین اساا، ها در این فضا دارند با تکیه بر همین خلق وخوهاا امکانیک از این موقعیت

هاا و فضاای خلاق شناختی رسید که تبیین کامال رابطا  باین فضاای موقعیتتوان به این نتیجه روشمی

( فقط شکل گرفتههای سرگذشت )یا« مسیرهای اجتماعی»وخوها در یک بره  زمانی خاا و نیز تبیین 

ه مخاتص آن برها  زماانیه از فضاای یکاامل صاورتبندیگر تحلیال پذیر است که فردبه شرطی امکان

 به دست دهدیموجود و ارزش اجتماعی  اتامکان

 

 20تجربی مثالواره

 ای که در تحقیقات تجربی بوردیو و شاگردانش به کاراندکی از شیوه الزم است برای توضی  بینتره

برای بررسی براسا، ساختارگرایی تکوینی ابتدا به  چنان که گفته شده یننان داده شودبسته شده است ه 

و آنگاه موقعیت میدان ادبی در میدان قادرت و جایگااه  شودپرداخته میمیدان قدرت به منزله فرامیدان 

هاای و بار اساا، داده ی این مرحله با تحلیل اسانادیگرددآن را در بخش مسلط یا تحت سلطه معین می

پژوهی به دست خواهد آمدی در مرحله بعد به ساختار و روابط عینای میادان تولیاد نامهحاصل از زندگی

بنادی ها ساختار میادان و دساتهو با توجه به کیفیت و کمیت سرمایه و رقابت گروه شودعنایت میادبی 

ش اختصااا دارد کاه باه منناا طبقااتی ی مرحله بعد به تحلیل وضعیت مانترسیم خواهد شدعامالن آن 

پردازدی پس به این سواالت باید جواب گفت که نویسنده با توجاه باه منناا اجتمااعی تولیدکنندگان می

های متناظر با ایان موضاع را باه گیریخود از چگونه موقعیتی در میدان برخوردار است و چگونه موضع

د اثار ه همگونی ساختاری باین اثار و میادان تولیاکندیهد  ن ایی دست یافتن بصورت منسجم بیان می

                                                 
صورتبندی میدان تولید نمایشنامه در ایران دههه  ،[کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگای ]پایان نامه (1386برگرفته از: طلوعی، وحید) 20 

ناماه در پایاان]در حاوزه ساینما  را زادگاان روش بوردیاو. کتاایون تقایدانشگاه علام و فرهناگتهران:  رضایی،به راهنمایی محمد  ،چهل

کاار به  ([1385اش در دانشگاه تهران )در حوزه ادبیات ]در رساله دکتریو شهرام پرستش [ (1387کارشناسی ارشدش در دانشگاه تهران)

 اند.بسته
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ه 21هاای خااا ایان هناربا بررسی ساختارشناسانه متون نماینای باا تکنیاک نمونه تجربیهدر این استی 

شاده با موضع نویسنده مقایسه ن موضع و آنگاه ای دریافت موضع ق رمان اثر در متن نماینی و ج ان اثر 

-که طی آنه هر نویسنده موضع خود را به صورتی خاا متمایز میهایی ی به این ترتیبه استراتژیاست

دهناد کاه قاعاده میادان کاه از ی مجموعه این مطالب امکاان آن را باه دسات مایاندشناسایی شده سازد

 شوده آشکار گرددی تعارض بین مواضع و برندگان میدان شناخته می

 آندر روایت ساده  هگویدکه بوردیو میاز آن دست  هدنیای مطبوعاتی آقای اسراری منطق نمایننامه

( را نقل 1381ای از داستان نمایننامه )برگرفته از گزارش موحدیانه در ابتدا خالصه نیز منخص استی

کناد و در عاین حاال ای با نام ایاران مصاور کاار میچینی است که برای مجلهکنیم: شیرزاد حرو می

کناد و چاا  می هج اانگیر هاشنی از او را به نام بارادرزادهنویسده ولی مدیر ننریه داستاداستان هم می

کارر باا مادیر )اساراری هاای مکندی شیرزاد امّاا در درگیریشیرزاد را به لطایف الحیل دست به سر می

کند که از دسات او شود تا آنجا که مدیر را ت دید میتر میش روز به روز بدتر و خننبزر (  اخالق

های رقیاب خواهاد دادی ولای باه زودی توساط گزارش این دزدی را به مجله شکایت خواهد کرد و یا

اش را دام بارادرزادهشود که این کارها بی وده است و او را نجات نخواهد دادی مدیر اقامدیر مجاب می

که در واقع متعلق به شایرزاد  -های اسراریکندی کارمندان مجله به مناسبت موفقیتدوستی تعبیر مینوع

کنندی در هماین زماان دهند که به غیر از شیرزاد همه در آن شرکت میبرای او جننی ترتیب می -است

آید و شیرزاد نیز حقیقات را به دیدار او می -که مرکزی داننگاهی است -دختری از طر  انجمن هنر

ن او باه کندی دختار خبار تبادیل ساومین داساتاکند و خود را نویسنده داستان معرفی میاز او پن ان نمی

اش با شیرزاد و اسراری آتش شک را در دل او دهد و دیدارهای بعدینمایش در انجمن هنر را به او می

ها نیساته خواهد در حضور دختر اعترا  کند که نویسنده داساتانکندی مدیر از شیرزاد میشعله ور می

رای چا  آثارش کناار بیایاد اماا کند با ناشران مختلف بدهدی او سعی میاما شیرزاد تن به این کار نمی

ی سرانجام شیرزاد در زمانی که مدیر شودو مجبور به ترک مجله می کندهی  کس حر  او را باور نمی

دنیاای کوچاک و در مجلاهه گارددی اقدام به چا  مجموعه آثار او به نام اسراری کرده دوبااره بااز می

استی هم  آن اه فقط به محدودة تناق باورهاا و محدودی پیرامون همه کارمندان ایران مصور را گرفته 

دهادی و ایان خاود عالیق خود نتر دارندی مردگی و ک نگی ایران مصوره حتی مدیر آن را هم آزار می

هاا ر یس و مر و، ا در آن دست ب ترین دلیل برای اثبات محدودیت و خفقان دنیایی است که این آدم

رودی هم  تاالش رة بست  ساختمان اداره در یک زیرزمین فراتر نمیشان از دایهایزنندی دلبستگیو پا می

مدیر حتی در حوزة خویناوندی آن «ی از رقبا عقب نمانند»شود به اینکه آن ا و به ویژه مدیر معطو  می

                                                 
؛ ترجمه شهناز شاهین؛ تحلیل متون نمایشی؛سمت؛ و پرونر، میشل؛ 1384؛شناسینمایشنامه انی، فرهاد؛برای نمونه، رک: ناظرزاده کرم 21

 ؛ قطره1385
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مثل گذشته برای ساکت کاردن  با این همههاشه ج انگیره اعتماد نداردی قدر که الزم است به برادرزاده

دهد تا او بتواناد مخاارج شودی این بار پینن اد پول بینتری به شیرزاد میهای پست متوسل میهاو به حیل

ترین موقعیات تر بپاردازدی او در ساختکنند راحاتمادر و برادر فلجش را که در ش رستان زندگی می

برآورده کننادی اش را توانند مثل گذشته نیازهای روحیهای او دیگر نمیروانی قرار گرفته استی نوشته

ها نتیجاه های او بارای لجان ماال کاردن قصاهاو در نوسان بین خودش و اسراری گم شده استی تالش

آیناد: های وارفت  بدبخت اطرافش از قباال رناج و زجار او بااز هام بااال میدهد و هم  آدممعکو، می

یاباده اجاازة انتناار می آیدی کتااب اول آقاای اساراری کاههای ایران مصور در میآفتاب از بین پنجره

یاک »خواهاد گاردده در حاالی کاه میای از نو متولد شده است و شیرزاد به سر کار خود بااز مینابغه

 ی 22باشد« حروفچین عادی

رسد بیضایی مناسبات میان حوزة قدرت را با حوزة ادبی در نماینانام  خاود باه روشانی به نتر می

شانا، ادبیاات و هنار در تحلیال اثار کناف سات کاه جامعها ای 23چرخهو این همان »ننان داده است 

کنده کلیدی برای ی هنگامی که بیضایی ساخت میدان قدرت را تحلیل می(81: 1375بوردیوه«) کندمی

گذارد که در آن ساخت این میدان متبلاور شاده اساتی باه ترتیاب فاوقه درک نمایننامه در اختیار می

شناسای ن فتاه در اثار ق ایان کلیاده باه ف ام آزادساازی جامعهشنا، با کنف این حقیقت از طریجامعه

ی در این نمایننامهه بیضایی دو قطب را سازمان داده است: در یک سو اسراری نمایندة قادرت 24رسدمی

و در اصل یکی از اقطاب میدان قدرت قرار دارد و در سوی دیگر شیرزاد که قطب تولید ادبی ا و اتفاقاً 

شاوند کاه در ا استی این دو قطب از میدان متفاوت در فضایی اجتماعی تصاویر مینمایننامه و داستان 

های گوناگون حضور دارند: کارمندانه مولفاانه کاارگرانه دانناگاهیانه آن اشخاا فراوانی از حوزه

ای کاه ای است کاه بار هار ذرهیی حوزة قدرت در این نمایننامه حوزة نیروهای پن ان و بالقوهیناشران و

توان آن کنده اما این حوزه همچنین میدان جنگی است که میورود به آن را بپذیرد فنار وارد میخطر 

را نوعی بازی پنداشتی در این بازی کارت برنده مانش یعنای مکتسابات و ملکاات ذهنای و جسامی و 

(ه اما این منش و سرمایه در حاوزة قادرت مطارح شاده ظرافات و آداب 1375)بوردیوه  سرمایه است

نی و زیبایی نیسته حیله و تزویر و اعمال زور استی از سوی دیگر در این بازی هر چند برای اسراری دا

قدرت همان هدفی است که باید به آن رسید و تصاحبش کرد که در قالب ش رت و منافع مالی خود را 

دساتیابی باه قادرت دهده امّا باید مبارزه را برای شیرزاد از منتر دیگری روایت کارد: بارای او ننان می

                                                 
 ، نمایش نمایشنامه نویسان معاصر ایران(1381برای مطالعه خالصه نمایشنامه نک: موحدیان، مریم) 22 

 و مطالعات زنان، روشنگران دیوان نمایش( 1384اصل نمایشنامه در: بیضایی، بهرام)   

 
23 cycle 

-داند که هنگام کشف ضرورتی که در پس فهم ما نهفته است بدان میمی« کلید فهمیدن فهم خود و فهم آزادیی»بوردیو این کلید را  24 

 رسیم.



 19 

هد  نیسته بلکه اعتراض به آنه دور شدن از آنه آشکار کاردن آن و براناداختن آن عنصار اساسای 

دهند و هر چند او به سبب آنکاه عضاو های چندبارة او با اسراری از این ج ت رخ میی درگیری25است

جش حاضر باه مصاالحه و فقیر خانوادة قدرت است و به سبب همین ضعف مالی و مادر پیر و برادر افلی

گردد تا بجنگده تا فریاد بزنده تاا شوده امّا در منتر کارگر حروفچینی بار دیگر باز میفروش آثارش می

کندی در این جا به قول بوردیو نویسنده به عنوان خالق الگویی زایاه آشکار و به تمامی خاالق  26اعتراض

کناد کاه نیروهاای حاضار را باه جریاان بیانادازدی مقد، نیست؛ بلکه به خود نوعی ش ود زایا اعطا مای

مانناده افکناد و پن اان بااقی میدهی به این ش ود پای میهایی که نویسنده هنگام نوشتن و شکلساخت

گیری بیضایی در میدان تولیاد نماینانامه در دهندی اگر به موضعها را ننان میمسیرهای مقاطع شخصیت

دوزد و گیری می کند و چنم در چنم قدرت مایبا اعتراض موضعبینیم که او ده  چ ل بازگردیم می

هااه اعتناییدرپیه با کنار زدن اه با تبعیادهاه بی های پیکندی امّا تاوان آن را با حذ  شدنمنت گره می

شود پژوهنگر محتارمه خواهد کارگردانی کند میپردازدی هرگاه میها وییی میحذ  شدن از جننواره

شاودکارگردان نویساد میشاود نویسانده گرامای و وقتای اثاری میطلباد میژوهش میوقتی امکاان پا

هایی از بیضاایی کاه در ها و نماینانامههاا و فیلمناماهها باید اضافه کرد تعادادی از طرحارجمندی به این

گام های تجاتر و هنرهای دراماتیاک دستگاه عریض و طویل تلویزیون ملی ایران آن زمان و ادارة برنامه

ی در اینجا تناسب ساختی میان قرارگیری ب ارام بیضاایی نویسانده در میادان (1371)قوکاسیانه 27شدند

قدرت ج ان اجتماعی ایران ده  چ ل با محمود شیرزاد نماینانام  دنیاای مطبوعااتی آقاای اساراری و 

شودی پاس در قرارگیری او در مواج ه با میدان قدرت در فضای اجتماعی حاکم بر نمایننامه روشن می

یابیمی اول آن که بازنمایی ( هم هست دست می1375این جا به دو نوع اطالعات که مورد نتر بوردیو )

ساخت میدان قدرت و موضع نویسنده در آن ساختار در اثر است و دوم ناوعی طارح زایاا کاه سااخت 

باه قاول بوردیاو در  دهدیبنیادی آن براسا، منش بیضایی اسا، ج ان اجتماعی را از منتر او شکل می

شناسی قرار دارد که از آن بیضایی اسات یعنای او آن را پدیاد آورده و در ساوی دیگار یک سو جامعه

شناسی بیضایی قرار داردی در این جا اگر بپرسیم که موضع یا مقامی که بیضایی اشغال کرده است جامعه

داد و بازنماایی ایان موضاع را نیاز گیری او ارجااع خاواهیم شوده به منش و موضعچگونه بر ساخته می

                                                 
ین مورد خاص برای پی بردن به هومولوژی ساختاری ا ر الزم است منش نویسنده و مناسبت آن با منش قهرمان ا ر شناخته شود. در ا 25 

بیضایی در میدان تولید ادبی )شناخت زبان، اساطیر، نمایش شر ، فرهنگ عامه، تعزیه، و تدریس های پژوهی و دریافت سرمایهبا زندگینامه

 دانشگاهی( و با تدارک قاعده میدان در زمان فعالیت هنری بیضایی در خلق این نمایشنامه، هومولوژی مذکور شناخته شده است.

بندی میدان تولید نمایشانامه باه راض قاعده میدانی است که طی پژوهش در حوزه ادبیات نمایشی در ایران دهه ههل برای صورتاعت 26 

 (. 1387تر نک رضایی و طلوعی، دست آمد  )برای بحث مفصل

کناد. بوردیاو خاود در یار کماک مایگیری او با شیرزاد بساآمیز بیضایی در مصاحبه با قوکاسیان به درک تشابه موضعاین سخنان گالیه 27 

-اصوال برای بررسی موضع نویسانده نیازمناد تصاریو موضاع (.1375فراوان ارجاع داده است)بوردیو،  های اوبررسی موضع فلوبر به نامه

 ها و ... هستیم. ها و روزنوشتو یادداشت  -و غیر رسمی یا غیر ادبایی –های پراکنده گیری او از خالل نوشته
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توان دیدی در اینجاا بیضاایی هار چناد در میادان قادرت قارار دارد و باه شیرزاد نمایننامه به روشنی می

عبارتی فیلسو  ا ش ریار )یا در اینجا هنرمند ا ش ریار( استه ولی ازامکانات الزم برای اعماال قادرت 

ان گاروه مسالط قارار داردی باه هماین سابب اسات کاه ب رهه و در اصل جزو گروه زیر سالطه در میابی

ثبااتی عزمای و بیشخصیت متناظر او در نمایننامه نیز از جایگاهی متزلزل برخوردار است که در آن بی

 آیدیثباتی ذهنی نیز پدید میعینی شده و بی

ست که درباره کنده نوشتن زیر سایه و نگاه قدرت اکه در این اثر خود را به رخ میدیگری نکته م م 

کند و گویا این تقدیر نویساندگان شودیاو خود را زیر نگاه اسراری احسا، میمحمود شیرزاد واقع می

ای از قدرت را به شکل حزبه گروههدولته سانسور و جز آن باه صاورت ایران است که همواره سایه

ابعت و برخای را باه خط قرمزهایی حس کنندی شاید همین اضطراب دیده شدن است که برخی را به مت

 داردی هرچه نویسنده به قدرت وابسته تر باشاده امکاان متاابعتش بینتراسات و باه عکاسیاعتراض وامی

گیرد که موضع بیضایی در میدان تولید نمایننامه در قطب تجاتر تفکر یا متفاوت قرار می منخص است 

امل با قطب مثبات قادرت اساتی باه بندی این قطب نیز در معارضه کو در این میان جایگاه او در طیف

هایش را نیز در فضایی اجتماعی چناان قارار دهاد کاه رو در همین سبب ابایی ندارد از آنکه شخصیت

روی قدرت قرار گیرند و گاه حتی به تعارض با آن درآیندی در عین حال نباید از یااد بارد کاه محماود 

ماناده گردد تا بماند؛ ب ارام بیضاایی اماا میبرمیشیرزاد نمایش ب رام بیضایی دنیای واقع نیستی شیرزاد 

   گرددی ولی برنمی

 

   بندیجمع

شااناختی کااه بوردیااو بااا گسااترش مبااانی روش شااودبنااا باار آنچااه تاااکنون گفتااه شااده مالحتااه ماای

ساختارگرایی تکوینی گلدمنی به حوزه نتریه و با تاکید بر پیوستگی این دو مقوله در نتریه میدان خوده 

هاای رسد و ساپس باا برقاراری تنااظر سااختاری باین میادانیخی کردن ساختار به تولید منش میاز تار

آیدی بر آن بودیم که نناان میهای آثار ادبی بربندیگوناگون در فضای اجتماعی در پی تنری  صورت

صل به درافکندن نتریه میدانه در ادهیم رویکرد نتری بوردیو با گسست از نگاه مارکسیستی گلدمن و 

احیای سوژه در ساختار توجه دارد و در پی برقاراری ارتبااط باین ذهان و عاین برآماده اسات ه اماا در 

کاربست این رویکرد در مقام روش وامدار مفاهیم گلدمن مانده استی در این خصوا تاکید هار دوی 

 دیگار قابل توجه استیاینان بر مف وم منشه به مثابه عامل انتقال تجربه تاریخی ساختار پینین به عامله 

گیری مانش با شکل –که مرهون نترات مارکسیستی است   –ساخت آگاهی جمعی نزد گلدمن  هاینکه

اسا، تاثیر ساختار و قاعده  نزد بوردیو نیاز منااب ت بسایار داردی در هار حاال نناان در میدان بر اسا، 
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ند گذار از مراحلی است که بسیار آوری از حیث روشی به هر یک از این دو متفکر نیازمدادیم که روی

 شناسی ادبیات ننان دادیمیبه هم شباهت دارندی مراحلی که به اختصار کاربست آن را در جامعه

براسا، ساختارگرایی تکاوینی ابتادا الزم اسات باه میادان قادرت باه منزلاه  اثر ادبی برای بررسی    

در میدان قدرت و جایگاه آن را در بخش مسالط فرامیدان پرداخته شود  و آنگاه موقعیت میدان ادبی را 

پژوهای ناماههای حاصل از زندگییا تحت سلطه معین کردی این مرحله با تحلیل اسنادی و بر اسا، داده

به دست خواهد آمدی در مرحله بعد به ساختار و روابط عینی میدان تولید ادبیه و باا توجاه باه کیفیات و 

شودی مرحلاه بندی عامالن آن پرداخته میترسیم ساختار میدان و دسته ها بهکمیت سرمایه و رقابت گروه

گرددی پس به معین می گاند که در آن مننا طبقاتی تولیدکنندبعد به تحلیل وضعیت منش اختصاا دار

این سواالت باید جواب گفت که نویسنده با توجه به مننا اجتماعی خود از چگوناه ماوقعیتی در میادان 

کندیهاد  های متناظر با این موضع را به صورت منسجم بیان مایگیریو چگونه موضعبرخوردار است 

هاایی ن ایی دست یافتن به همگونی ساختاری بین اثر و میدان تولید اثر است باه ایان ترتیابه اساتراتژی

ساازدی مجموعاه ایان شود که طی آنه هر نویسنده موضع خود را به صورتی خاا متمایز میکنف می

دهند که قاعده میدانه حاصل از تعارض بین مواضع و برندگان میادانه امکان آن را به دست میمطالب 

 آشکار گرددی 
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