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 چکیده
ح جامعه در چند دهه گذشته در سطح جهان و در دهه گذشته در سط «سمیبرالینئول»واژه و مفهوم 

و شکاف روزافزون ثروتمندان و  یاقتصاد انباریشده است. بر اثر آثار ز لیپربسامد تبد یبه واژها رانیا

به  یجهان یاستهایس نیبا روند ا یمخالفان و منتقدان ،یو هم در سطح مل یفقرا هم در سطح جهان

جامعهشناسان مهم  نیاز ا یکیآنها برشمرد.  نیتریاز جد توانیعرصه آمدهاند که جامعهشناسان را م

 کهیبطور کند،یمخالفت م برالیاصول اقتصاد نئول یاست که با آثار اجتماع ویبورد ریپ رگذار،یو تأث

در اواخر عمر  سمیبرالیو مبارزه سرسختانهاش با نئول یمدن یدر جنبشها یحضور فعال و لیبدل

 دیمقاله، شناخت چهره جد نیآورد که هدف ا انیسخن بم «ویبورد یچرخش فکر»از  توان یم

و  شدنیجهان هیمبارزه عل یاز ارجاعات اصل یکی»و  «سمیبرالیمبارزه با نئول»در قالب  ویبورد

 است. «سمیبرالینئول

قرار  یمورد بررس سمیبرالینئول یعنیمقاله  یمسأله محور هیاز زاو ویبورد ریراستا آثار پ نیهم در

دولت  ینابود»در پنج محور سمیبرلینئول یامدهایدرباره پبطور مشخص  یو در ادامه، نظر و ردیگیم

 ری)خ یعموم تیمسئول ی( بجایخصوص ری)خ یخصوص تیمسئول ینیگزیجا»، «رفاه و تمدن

 یالقا»و  «یرنج اجتماع جادیا» ،«یبا جامعه شناس یبر صدرنشستن اقتصاد و دشمن»، («یمعمو

 نهیبحث با زم نیبه ارتباط ا زیمقاله ن یانیگردد، در بخش پا-یارائه م «سمیبرالیراه نئول یگانگی

 پرداخته خواهد شد. رانیجامعه ا

 فقر جهان ،یرنج اجتماع سم،یبرالینئول و،یبورد :ها واژه دیکل
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 طرح مسئله

در چند دهه گذشته در سطح جهان و در دهه گذشته در سطح « 0نئولیبرالیسم»واژه و مفهوم 

های موسوم به  واسطه اجرای سیاست شده است. به ای پربسامد تبدیل جامعه ایران به واژه

قرن بیستم و به یاری عامالنی چون  01متحده آمریکا از دهه  نئولیبرال به رهبری ایاالت

ها  تجارت جهانی و بانک جهانی، اغلب کشورها به این سیاست المللی پول، سازمان صندوق بین

اند. آثار زیانبار اقتصادی و شکاف روزافزون ثروتمندان و فقرا هم در سطح جهانی و هم  پیوسته

های جهانی ایجاد کرده است. یکی از قدرتمندترین  در سطح ملی، مخالفانی با روند این سیاست

دیگر، مسئله  عبارت شناسان هستند. به ئولیبرال، جامعههای ن ترین منتقدان سیاست و جدی

ای مهم و گسترده بوده است که تقریباً هیچ  اندازه ها به های نئولیبرال و اثرات آن سیاست

های گذشته در این زمینه بدون موضع نبوده است. یکی از این  شناسی در دهه جامعه

های ابتدایی  ( است که از همان سال0391-2112)2شناسان مهم و تأثیرگذار، پیر بوردیو جامعه

 های نئولیبرال در جامعه فرانسه به مخالفت با آن پرداخت. سازی سیاست پیاده

از سوی دیگر، در دهه گذشته بحث نئولیبرالیسم در ایران و در واکنش به اثرات عمیق 

ساله اقتصادی،  پنجهای  های اعمال شده در قالب برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاست

ها  ساله با عراق که ازنظر منتقدان، تحت تأثیر نئولیبرال اجتماعی و فرهنگی پس از جنگ هشت

بوده است، بازار این بحث، میان موافقان و مخالفان بسیار گرم بوده است که همچون سطح 

هم در سطح  شناسان هستند، بنابراین ها جامعه جهانی، یکی از مخالفان و منتقدان این سیاست

رو،  شناسان است. در مقاله پیش ملی و هم در سطح جهانی، موضوع نئولیبرالیسم، دغدغه جامعه

عنوان یکی از منتقدان جدی نئولیبرالیسم از خالل آثار علمی و عملی اواخر  نظرات پیر بوردیو به

رسد  عمر وی که فراوان به این موضوع پرداخته است، بررسی گردیده است که به نظر می

تواند در مواجهه ما با مسئله  شناسان متأخر در زمینه بحث مورد نظر می شناخت آرای جامعه

 نئولیبرالیسم و چگونگی فهم، کارکرد و فهم آن روشنگر باشد.

در ابتدا پیر بوردیو و آثار وی از زاویه مسئله محوری مقاله یعنی نئولیبرالیسم مورد بررسی 

طور مشخص درباره نئولیبرلیسم در پنج محور ارائه  ظر بوردیو بهگیرد و در ادامه، ن قرار می

 گردد، در بخش پایانی مقاله نیز به ارتباط این بحث با زمینه جامعه ایران پرداخته خواهد شد. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Neoliberalism 

2 Pierre Bourdieu 
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 نئولیبرالیسم در آثار بوردیو

آثار در مقاله به رشته تألیف درآورد. این  011عنوان کتاب و  9۳پیر بوردیو در طول حیات خود 

شناسی هنر،  وپرورش، جامعه شناسی آموزش شناسی مانند جامعه های مختلف جامعه حوزه

شناسی اقتصادی و ... به نگارش درآمد، درنتیجه بوردیو از آن سنخ  شناسی علم، جامعه جامعه

ای خاص محدود کند بلکه وی جامعه را در کلیت خود  شناسانی نبود که خود را در حوزه جامعه

های مختلف آن تحقیق کند و نه یک حیطه خاص.  شناس باید در حوزه د که جامعهدی می

داند چراکه در این  شناسی را تنها دانش تخصصی و ویژه متخصصان نمی بنابراین بوردیو جامعه

: 0931داند )بوردیو،  کردن حتی یک ساعت وقت اندیشیدن درباره آن را اضافه می صورت، صرف

شناسان متخصص برای عموم  دانشی تخصصی است که از جانب جامعه شناسی ( چراکه جامعه0

 گردد. مردم ارائه می

که اغلب آثارش حاصل  طوری ویژگی دیگر بوردیو در تألیف آثار، همکاری مشترک بود به 

، «موزه»، «وارثان»های  توان به کتاب عنوان نمونه می تالش وی و همکارانش است که به

 اشاره نمود.« فقر جهان»و « صادساختارهای اجتماعی اقت»

های مختلف دارای اثر است اما شاید بتوان یک  گونه که گفته شد بوردیو در حوزه همان 

نقد سلطه در همه »موضوع را دغدغه اصلی وی دانست که در همه آثارش وجود دارد و آن 

یگری چون های د فقط در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه است. ازنظر بوردیو سلطه نه« اشکال

پذیر  گر و سلطه آموزش، دانشگاه، روابط زن و مرد و ... وجود دارد و ما با دو گروه سلطه

به « وارثان»های نئولیبرال، در  به نقد سیاست« فقر جهان»مثال بوردیو در  عنوان مواجهیم. به

های  به تحلیل مکانیسم« تمایز»عنوان یک نظام بازتولید سلطه و در  نقد نظام آموزشی به

 پردازد. نابرابری اجتماعی می

پذیر نیست و در ثانی،  ازآنجاکه اوالً پرداختن به همه آثار بوردیو در یک مقاله، امکان 

موضوع پژوهش حاضر نگاه بوردیو به مسئله نئولیبرالیسم است در نتیجه در این رابطه به آثار 

 اخته خواهد شد.وی پرد« فقر جهان»ویژه کتاب  مرتبط بوردیو با این مسئله به

 00۴0تن از همکاران وی در  29ساله بوردیو و  حاصل تالش سه« 0فقر جهان»کتاب  

به زبان انگلیسی ترجمه و  0333منتشر شد. این کتاب در سال  0339صفحه است که در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در فارسی « تهیدستی و جامعه»و « فقر جامعه»، «ها فالکت آدم»های دیگری چون  عنوان این کتاب به نام 0

 ترجمه شده است.
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ترین کتاب بوردیو است بلکه در همان زمان انتشار در  تنها پرفروش منتشر گشت. فقر جهان نه

ترین  هزار نسخه از آن به فروش رفت و طی چهار ماه در فهرست پرفروش 011ه ماه، طول س

های فرانسه بود، موفقیتی چشمگیر که هیچ کتاب علوم اجتماعی تاکنون به آن دست  کتاب

 (.93: 090۳نیافته است )بوردیو، 

است موضوعی که دغدغه همه دوران زندگی « رنج اجتماعی»موضوع مرکزی این کتاب  

، «بینوایان»، «محرومان»که کلماتی چون  طوری ویژه دهه آخر عمرش بوده است به ؤلف بهم

شده بود چراکه به گفته خودش از  به پربسامدترین واژگان بوردیو تبدیل« ستمدیدگان»، «فقرا»

برد و وظیفه اساسی خود را دخالت برای  اینکه جوامع انسانی تا این حد مشکل دارند، رنج می

ای اهمیت داشته که بوردیو  ( و این موضوع تا اندازه0۴0:093۴دانست )بوردیو ]الف[،  تغییر می

: 093۴بگذارد )بوردیو ]ب[، « رنج اجتماعی»خواست عنوان آن را  قبل از انتشار کتاب، می

به  0330( و در همین ارتباط بود که بوردیو یک شماره از مجله علوم اجتماعی را در سال 001

 اختصاص داد.« فالکت رنج و»موضوع 

ها را پرولتاریای  که آن-بوردیو در کتاب فقر جهان به بررسی وضعیت فقرای فرانسوی  

ها،  خواب از طریق مصاحبه با فقیرترین اقشار جامعه فرانسه همچون کارتن -نامد مدرن می

پردازد،  ... میها، پرستاران و  نشین کارگران مهاجر، پرستاران، دانشجویان، کشاورزان فقیر، حاشیه

« دهند ها شکل می ها و شکست ها، تلخکامی ها، حرمان افرادی که زندگی آنان را نگرانی»یعنی 

یافته و مترقی  ( وی فالکت شرایط زندگی این اقشار را در کشوری توسعه0۳9: 0931)بوردیو، 

هایی را  قعیتداند بلکه شرایط و مو همچون فرانسه فقط کمبود امکانات و فقر مادی و مالی نمی

 گردند. کند که آمال مشروع افراد، برآورده نمی بحث می

گذاران به اقرار  واداشتن رهبران احزاب و سیاست»هدف دیگر بوردیو از تألیف این کتاب، 

شده صدای جمع و معترضان را پنهان  های تازه نابرابری و بدبختی بود که ابزارهای نهادینه شکل

 (.90 :090۳)بوردیو، « کردند می

ها در اواخر عمرش هم علمی است و هم عملی. نتیجه مبارزات  مبارزه بوردیو با نئولیبرال 

گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر »هایی مانند  ها و کتاب بوردیو در حیطه علمی، انتشار مقاله

های عملی،  است و تالش« 0ساختارهای اجتماعی اقتصاد»و « فقر جهان»، «نئولیبرالیسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این کتاب که تحلیلی درباره تغییرات میدان مسکن در فرانسه و از آثار مربوط به اواخر عمر بوردیو است توسط  0

 ترجمه شده و منتشر گردیده است. 0931حسن چاوشیان در سال 
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های معترض به نظم نوین  های فراوان او عالوه بر دانشگاه در تجمعات فقرا و گروه سخنرانی

 ای شهرها است. آهن، ایستگاه مترو و مناطق حاشیه هایی چون راه جهانی و در مکان

شناس مؤثری، خلق مفاهیم جدید و افزودن آن به واژگان  های هر جامعه یکی از ویژگی 

توان یکی از پیشگامان این عرصه دانست چراکه وی  ردیو را میاست. بو 0علوم اجتماعی

، «1/ هبیتوس/ عادتواره0ابیتوس»، «9سرمایه نمادین»، «2سرمای اجتماعی»مفاهیمی همچون 

را خلق کرده یا معنایی جدید به « 3سلطه نمادین»، «0خشونت نمادین»، «۳میدان»، «۴دوکسا»

 ها داده است. آن

: 093۴)فکوهی ]الف[، « بودن تمام هستی انسانی است اصل نظریه بوردیو بر پایه اجتماعی» 

شماری میدان تشکیل شده است که افراد با  (. درواقع، ازنظر وی جامعه از تعداد بی099

های  پردازند. نتیجه این رقابت، وجود سلطه در همه عرصه های گوناگون در آن به رقابت می سرمایه

داند که سازوکارهای  که بوردیو، جامعه را پیش از هر چیز یک نظام سلطه می طوری است بهجامعه 

(. 093۴:012اندازد تا بتواند خود را بازتولید کند )فکوهی ]ب[،  شماری را به راه می بی

کردن روابط سلطه در ذهن بازیگران اجتماعی،  های اجتماعی براساس درونی دیگر، نظام عبارت به

پذیرند  پذیران، این مکانیسم را نادانسته می گران و سلطه که اغلب سلطه طوری شوند به د میبازتولی

است  01مثابه هنر رزمی شناسی به رو از نظر بوردیو جامعه که این همان، سلطه نمادین است. ازاین

 ها با این سلطه نمادین مبارزه کنند. دهد که انسان چون این امکان را می

داند  ترین نماد سلطه نمادین در عصر خود می راستا نئولیبرالیسم را مهم بوردیو در همین 

های مختلف دانش، آموزش، دانشگاه، هنر، بازار  چراکه این سیستم، جهان اجتماعی را در حوزه

کند و به بازتولید آن  ای شکل داده است که آن را وضعیت طبیعی قلمداد می گونه و ... به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای آشنایی بیشتر مراجعه شود به واژگان بوردیو تألیف کریستی شوپره و اولیویه فونتن ترجمه مرتضی کتبی،  0
 0901نشر نی، 

2 Social Capital 
3 Symbolic Capital 
4 Habitus 

شود، بنابراین  در اول کلمه تلفظ نمی hاست اما چون در زبان فرانسه  habitusعادت واره ترجمه کلمه فرانسوی  1
 کنند. مترجمان از زبان فرانسه آن را ابیتوس و مترجمان از زبان انگلیسی آن را هبیتوس ترجمه می

6 Doxa 
7 Field 
8 Symbolic Violence 
9 Symbolic Domination 

که به بررسی افکار و زندگی نام فیلم مستندی به کارگردانی پیر کارل است « شناسی هنری رزمی است جامعه» 01

 بوردیو پرداخته است.
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داند. اینکه نئولیبرالیسم از نظر بوردیو  ردیو وظیفه خود را افشای آن میپردازد، بنابراین بو می

 هایی دارد، در بخش بعد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چیست و چه ویژگی

 چرخش فکری بوردیو 

 2110شناس فرانسوی پس از امیل دورکیم است. وی در سال  بوردیو تأثیرگذارترین جامعه 

 (.093۴:211شناس در زمان حیات، لقب گرفت )کارل ]الف[،  ترین و پر استنادترین جامعه مهم

شود و درگیر سیاست.  ازپیش سیاسی می های پایانی عمر خود، بیش بوردیو در سال

و سقوط  03۴0داده در الجزایر تحت سلطه فرانسه، جنبش می  فردی که در اتفاقات رخ

از کاندیداتوری یک کمدین چپ بنام  0301کمونیسم، حضور پررنگی ندارد در سال 

در انتخابات ریاست جمهوری که نه وابسته به چپ بود و نه راست، حمایت  0کلوش

کند، به  پیدا میهای اجتماعی حضور فعال  و در دهه آخر زندگی خود در جنبش 2کند می

کند  شود و با آثار اجتماعی اصول اقتصاد نئولیبرال مخالفت می روشنفکر مردمی تبدیل می

است که با « کارانه انقالبی محافظه»کند که شاهد  و به این دلیل در سیاست دخالت می

خواهد تحریف را توجیه کند  ویژه اقتصاد می کارگیری خرد و علم به ادعای پیشرفت، به

خواهد حوزه  های مدنی می ( به همین دلیل، بوردیو با حضور در جنبش90: 090۳ردیو، )بو

سیاسی را تحت نظر داشته باشد و به این حوزه اجازه ندهد که دستاوردهای تمدن را جزئی 

های  (. در همین راستا بوردیو که تا سال20۳: 093۴یا کلی از میان بردارد )فکوهی ]د[، 

اش، این واژه  کرد در اواخر عمر فکری استفاده نمی« دولت»دی از واژه پایانی دهه نود میال

کند. بوردیو  پس، در همه مباحث او حضور جدی پیدا می وارد شبکه مفهومی وی شد و ازآن

کند تا مدافع حقوق  تعریف می« چپِ ناحزبی»و « چپِ چپ»ها خود را  در این سال

دیگر طردشدگان و  عبارت گرایان و بههمجنسمدرک و  خانمانان، مهاجران بی بیکاران، بی

محذوفان باشد. درواقع، بوردیو برخالف اکثر روشنفکران که در جوانی، چپ هستند در 

 کند. کار و در پیری، راست، روند معکوسی را طی می میانسالی، محافظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Michel Colucci 
های یکسانی را با اندکی  بوردیو معتقد بود که هر حزبی ]اعم از چپ و راست[ بر سر کار بیاید، کمابیش سیاست 2

شت به اجرا خواهند گذا« بینوایان»بخش برای  دهنده و آرام سیاست اجتماعی بیشتر یا کمتر داروی تسکین

( در نتیجه حاضر نبود به دوگرایی مرسوم در فرانسه به چپ و راست تن دهد و خود را 201: 093۴)فکوهی ]ج[، 

 (.20۴: 093۴های حزب سوسیالیست درآورد )فکوهی ]د[،  عنوان ضامنی برای سیاست به
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واخر اش با نئولیبرالیسم در ا های مدنی و مبارزه سرسختانه حضور فعال بوردیو در جنبش 

نام نهاد که هدف این مقاله، شناخت چهره جدید « چرخش فکری بوردیو»توان  عمر را می

شدن و  یکی از ارجاعات اصلی مبارزه علیه جهانی»و « مبارزه با نئولیبرالیسم»بوردیو در قالب 

 است.« نئولیبرالیسم

 ها و پیامدهای نئولیبرالیسم ویژگی 

امروزه تقریباً نئولیبرالیسم به یک گفتمان مسلط تبدیل شده است و تقریباً همه کشورها یا با  

های  المللی و کشورهای قدرتمند، همه یا بخشی از سیاست اختیار و یا با اجبار نهادهای بین

 ای دارد؟ کنند. اما نئولیبرالیسم چیست؟ و چه تاریخچه نئولیبرال را اجرا می

گذاری باقی ماند اما با  و سیاست 0در حاشیه محافل دانشگاهی 03۳1الی تا جنبش نئولیبر

در انگلستان که معتقد بود برای درمان رکود تورمی باید به  2روی کارآمدن مارگارت تاچر

های  پایان داده شود، وجهه عمومی پیدا کرد. تاچر سیاست 9های دولت رفاه کینزی سیاست

، 0های کارگری، حمله به همه انواع همبستگی اجتماعی برخورد با اتحادیه»جدیدی همچون 

ها،  سازی مؤسسات عمومی، کاهش مالیات کردن تعهدات دولت رفاه، خصوصی برچیدن یا کم

 1اعمال کرد. همان سال، رونالد ریگان( را 9۴: 090۴)هاروی، « گذاری خارجی تشویق سرمایه

گیری  سازی و کناره زدایی، خصوصی های مقررات در آمریکا به ریاست جمهوری رسید و سیاست

 های اجتماعی را در آمریکا آغاز نمود. دولت از بسیاری از حوزه

فیلسوف – ۴توان افرادی چون فریدریش فون هایک رهبران فکری نئولیبرالیسم را می

- 3و حتی برای مدتی کارل پوپر 0، میلتون فریدمن۳، لودویگ فن میزس-ریشسیاسی ات

های آزادی  اعضای این گروه به دلیل تعهدشان به آرمان»نام برد.  -فیلسوف نامدار اتریشی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مینه را در زمانی دراز، بوردیو معتقد است که تاچریسم ]نئولیبرالیسم[ درواقع نوآوری خانم تاچر نبود بلکه ز 0

 (.۳0: 090۳های نخبه، ستون داشتند، فراهم کردند )بوردیو،  گروهی از روشنفکران که بیشترشان در روزنامه
2 Margaret Hilda Thatcher 
3 Keynesian Welfare State 

و « دان و زنان منفردعنوان جامعه وجود ندارد بلکه فقط مر چیزی به»تاچر در این زمینه، آشکارا اعالم کرد که  0

وجود دارند بنابراین همه انواع همبستگی اجتماعی باید به نفع فردگرایی، « ها و خانواده آن»بعداً اضافه کرد که 

 (9۴: 090۴های خانوادگی منحل شوند )هاروی،  مالکیت خصوصی، مسئولیت شخصی و ارزش

5 Ronald Wilson Reagan 
6 Friedrich Von Hayek 

7 Ludvig Von Mises 

8 Milton Friedman 

9 Karl Popper 
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کردند اما برچسب  )در معنای سنتی اروپایی آن( توصیف می« لیبرال»شخصی، خود را 

ول بازار آزاد اقتصاد نئوکالسیکی بود که در نیمه دوم قرن دهنده پیروی از اص نشان« نئولیبرال»

های کالسیک آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و البته کارل  نوزدهم پدید آمده بود تا جای نظریه

ها به دیدگاه آدام اسمیت مبنی بر دست نامرئی بازار وفادار ماندند.  مارکس را بگیرند ولی آن

های کینز  گرایانه دولت مانند نظریه های مداخله دت مخالف نظریهش بنابراین دکترین نئولیبرال به

 (.91از اهمیت برخوردار شدند )همان،  0در پاسخ به کسادی بزرگ 0391بود که در دهه 

زایی، بازار آزاد و  دیگر، اقتصاددانان نئولیبرال پیرامون مسائلی مانند اشتغال عبارت به

احصل واقعی این دیدگاه این است که دولت باید تا حد نظر دارند و م بدگمانی به دولت اتفاق

گذارانی واگذار  های اقتصادی را به سرمایه گیری کرده و فعالیت ممکن از مدیریت اقتصاد کناره

های آنان حاکم است. در همین راستا  کند که هیچ محدودیتی ندارند و منطق بازار بر فعالیت

های  ظارت دولت، استقالل و آزادی بیشتر بانکها و اشتغاالت دولتی، حذف ن کاهش هزینه

های مالیاتی و سرانجام  بندی از درآمد به مصرف، کاهش نرخ مرکزی، تغییر مالیات

های اقتصاد نئولیبرال برای شکوفایی اقتصادی  توان بخشی از توصیه سازی را می خصوصی

، «سازی خصوصی»، «داییز مقررات»طور خالصه،  (. بنابراین به091-09۴: 0900دانست )راپلی، 

حمایت از حقوق مالکیت »و در مقابل، « محدود کردن نقش دولت»، «ریاضت مالی»

توان اصول مهم نئولیبرالیسم در نظر گرفت  را می« تجارت آزاد»و « بازار آزاد»، «خصوصی

 (.0: 2100، 2)موفه

 از نظر بوردیو، اقتصاد نئولیبرال دو فرض اساسی دارد:

ها  شمول که حکومت ای است تحت سیطره قوانین طبیعی و جهان اگانهاقتصاد حوزه جد  -0

 نباید در آن دخالت کنند.

ای منصفانه در جوامع  بازار بهترین ابزار برای سازماندهی تولید و تجارت به شیوه  -2

 (.21: 0931دموکراتیک است )بوردیو، 

ها و  عنوان ویژگی توان به ا میبا توجه به آثار بوردیو در زمینه نئولیبرالیسم، پنج ویژگی زیر ر

 پیامدهای نئولیبرالیسم در نظر گرفت:

 نابودی دولت رفاه و تمدن (0

 جایگزینی مسئولیت خصوصی )خیر خصوصی( بجای مسئولیت عمومی )خیر عمومی( (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Great Depression 

2 Chantal Mouffe 
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 شناسی صدرنشینی اقتصاد و دشمنی با جامعه  (9

 ایجاد رنج اجتماعی  (0

 القای یگانگی راه نئولیبرالیسم  (1

 آید. توضیحات هر یک از موارد گفته شده میدر ادامه، 

 نابودی دولت رفاه و تمدن -

ها مبارزه اجتماعی و نبردهای روشنفکری برای  که حاصل سده 0از نظر بوردیو، دولت رفاه 

ارجمندی کارگران و شهروندان بود و همچنین تمدنی که معنایش وجود خدمات همگانی و 

تر، کار  هایی چون آموزش، بهداشت، فرهنگ، پژوهش، هنر و از همه مهم حقوق برابری در زمینه

اند. درواقع، بوردیو معتقد  شده ویران 03۳1م( از دهه واسطه ایدئولوژی بازار )نئولیبرالیس بود به

است که پیامدهای نئولیبرالیسم، فقط اقتصادی نیست بلکه تخریب همه دستاوردهای دوره 

های چند قرن گذشته بشر  فقط اقتصاد بلکه تالش نه روشنگری و مدرنیته است و با تداوم آن

دیگر  عبارت آن، تمدن از میان خواهد رفت. به تبع برای رسیدن به برابری )عدالت( و آزادی و به

( است که هدفش، زدودن 003: 090۳)بوردیو، « نئولیبرالیسم، ناکجاآباد استثمار نامحدود»

های بیشتر و سرباز،  ها، مدرسه، بیمارستان کامل همه آثار دولت اجتماعی از قبیل مهدکودک

ن مبارزه با نئولیبرالیسم و از میان (. در راستای همی000پلیس و زندانِ کمتر است )همان، 

های خودمختار تولید فرهنگی، سینما، نشر و غیره است که بوردیو در  ازپیش جهان رفتن بیش

را همزمان در نه کشور اروپایی در زمینه هنر، علوم انسانی و علوم « لیبر»فصلنامه  0303سال 

آمدن  را برای گرد هم« رایسون داژی»هم  0331کند و در سال  گذاری می طبیعی پایه

رایسون »انتشارات  033۳سازی دولت رفاه و در سال  نویسندگان چپ و فعاالن در برابر کوچک

(. 91-9۴نماید )همان،  های کوچک برای عموم تأسیس می را برای انتشار کتاب« داژی ادیسیون

میدان اقتصادی ها تأثیر قاطعی بر نحوه عملکرد  از سوی دیگر، دولت به دلیل تمرکز سرمایه

نظم »به دنبال حفظ « صالح اجتماعی»دارد اما در عصر حاکمیت نئولیبرالیسم بجای 

های نئولیبرالیستی است. به همین دلیل، بوردیو در اواخر عمر  در راستای سیاست« اجتماعی

آن  هایی که در آن پنهان شده، بیرون بکشد و حقیقت کند که دولت را از پشت پرده تالش می

 (.21: 093۳عرفی نماید )بوردیو، را م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Welfare State 
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جایگزینی مسئولیت خصوصی )خیر خصوصی( بجای مسئولیت عمومی )خیر  -

 عمومی(

توان آن را به  آیا فالکت و فقر یک خطا است؟ آیا می»هایی از قبیل  بوردیو با طرح پرسش 

 ای آزادی فردی نسبت داد؟ در این میان، چه کسی مقصر است؟ و آیا مسئولیت، مسئله

 «دولت رفاه»فلسفه دهد که کل  ( پاسخ می192: 093۳)بوردیو، « خصوصی است یا عمومی؟

دیگر،  عبارت ها فقیرند ولی تقصیر خودشان است. به گویند، آن هاست که می علیه لیبرال

کنند  ها مسئله فقر جامعه را از مسئله اجتماعی به مسئله فردی و خصوصی تبدیل می نئولیبرال

گیرند، به همین دلیل اقتصاددانان و  و هیچ مسئولیتی برای دولت در این زمینه در نظر نمی

و « بازگشتن به فرد مسئول»زنند یعنی  حرف می« بازگشت فرد»ها( از  ویسان )ژورنالیستن مقاله

به هرکس »، ایده «هرکس مطابق نیازش»جای ایده  کنند و به مسئولیت دولت را فراموش می

های دولت است )بوردیو،  دهنده کاهش دخالت نمایند که نشان را تبلیغ می« مطابق لیاقتش

بازگشت فرد یعنی بیایید برگردیم به فرد مسئول، موجودی مفید »دیگر،  رتعبا (. به000: 0931

که معموالً سرنوشتش به دست خودش است و در نتیجه مسئول موقعیتی که در زندگی دارد 

توان برای نقص سیستم  توان وقتی قربانی است سرزنشش کرد و می یعنی موجودی که می

( همه تالش بوردیو در نقد 190: 093۳)بوردیو، « امنیت اجتماعی و غیره به او حمله برد

نئولیبرالیسم، هشدار به دولت و حاکمان است که به مسئولیت جمعی خویش برگردند و فقر و 

فالکت را نه یک امر فردی بلکه امر اجتماعی در نظر گیرند، تنها در این صورت است که خیر 

ها پیدا معکوس را در نزد نئولیبرالشود، فرایندی که نسبت  خیر عمومی تبدیل می خصوصی به

 کرده است.

 شناسی صدرنشینی اقتصاد و دشمنی با جامعه -

که در دوره نئولیبرال صورت گرفته است که  0بوردیو با تفکیک اقتصاد و جامعه مخالف است

شود یعنی هر چیزی که کمّی نباشد،  های اجتماعی می شدن سود و هزینه گرفته منجر به نادیده

ها نادیده گرفته  وکتاب نشود، ارزش آن شمارش نباشد، وارد نظام حساب ی که قابلهر چیز

سود  -شود و رابطه هزینه کم گرفته می های اجتماعی دست ترتیب، هزینه این شود و به می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعه شناسان را به بازگشت به مطالعه جامعه و اقتصاد و «ساختارهای اجتماعی اقتصاد». بوردیو در کتاب 0

 (.۳: 0931کند )بوردیو،  شناسی دعوت می دادن این مطالعه در کانون مرکزی جامعه جای
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( که نتیجه آن درنهایت، 201-20۴: 093۴گردد )کارل ]ب[،  ازاندازه برآورد می ]اقتصادی[ بیش

ای بالقوه  های حاشیه شود، استبدادی که همه شهروندان را به آدم جر میبه استبداد پول من

 (.213کند )همان:  تبدیل می

داند  بوردیو، اسطوره انسان اقتصادی و نظریه کنش عقالنی را مثال اعالی توهم مدرسی می

 کشاند در نتیجه، منطق پژوهان را به فرافکنی تفکر خود به اذهان عامالن کنشگر می که دانش

المللی  المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین های بین اقتصاد نئولیبرالی به یمن وجود سازمان

ها  ها اصول زمامداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم به آن هایی که این سازمان پول و حکومت

کنند، سراسر جهان را فتح کرده است و به همین دلیل، علم اقتصاد همواره دانشی  دیکته می

(. رشته اقتصاد و 0۳-03: 0931لتی و در نتیجه تحت سیطره تفکر دولتی است )بوردیو، دو

های  به کمک سیاست« انسان اقتصادی»و « دست نامرئی»اقتصاددانان از طریق خلق اسطوره 

کارگیری  های اقتصاددانان و به ها با استفاده از تئوری اند، به همین دلیل آن ها آمده نئولیبرال

نشانند. در نتیجه، علم اقتصاد نزد  ها اصول خود را در اذهان افراد جامعه می ار و رسانهریاضی، آم

میدان اقتصادی بیش از هر میدان »ای دارد و این یعنی اینکه  ها جایگاه و ارزش ویژه نئولیبرال

لحظه در موجودیت و تداوم آن و همچنین در  به دیگری، منزل و مأوای دولت است که لحظه

( اما در مقابل، علوم 22: 0931)بوردیو، « روابط نیرو که مشخصه آن است، نقش دارد ساختار

ها هستند زیرا علوم اجتماعی با خلق مفهوم  شناسان، مورد نفرت نئولیبرال اجتماعی و جامعه

( و 199: 093۳پردازند )بوردیو،  می« کردن خطر اجتماعی»به « عمومی»و « دولت اجتماعی»

شناسان برخالف  دیگر، علوم اجتماعی و جامعه عبارت کشند. به را به چالش مینظم نئولیبرالی 

های نئولیبرالیسم، علیه فلسفه فردگرایی و در جهت ساخت دولت رفاه و امر جمعی نقش  آموزه

گونه که بعد از دچارشدن بوردیو به سرطان و خوشحالی مخالفانش به  کنند، همان مهمی ایفا می

خوشحال نباشید چراکه مبارزه اصلی علیه نئولیبرالیسم پس از مرگ من و  ها هشدار داد که آن

 انتشار گسترده آثارم آغاز خواهد شد.

 ایجاد رنج اجتماعی -

شوند و مسئولیت فردی بجای  های نئولیبرال، دولت رفاه و تمدن نابود می با تداوم سیاست 

کشد که نتیجه  صادی دست میهای سیاسی و اقت نشیند و دولت از حوزه مسئولیت عمومی می

تنها  آن جز فقر و فالکت اکثریت مردم چیز دیگری نخواهد بود، بنابراین دستاوردهای تمدن نه

و با عاملیت نهادهایی « سازی جهانی»یافته محقق نخواهد شد بلکه به بهانه  در کشورهای توسعه
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کشی بیشتری از  رهالمللی پول به چون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین

های روشنگری و مدرنیته  یافته به عمل خواهد آمد یعنی برخالف آموزه کشورهای کمتر توسعه

 ها نخواهد شد. مبنی بر پیشرفت بشریت، چیزی جز رنج اجتماعی نصیب آن

از دید بوردیو، رنج اجتماعی بیشتر از تهیدستی ارتباط اشخاص با نظام آموزشی و از میان 

هایی که ازجمله واالترین دستاوردهای  شوند، سزاواری های اجتماعی ناشی می یرفتن سزاوار

شمول باشند، به همه کره زمین گسترش یابند و جهانی شوند نه آنکه  تمدن است که باید جهان

یافته بهره گیرند تا  از کارآمدی اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه« سازی جهانی»به بهانه 

 (.000: 090۳رد تردید بپاشند )بوردیو، بر آن دستاوردها گ

 القای یگانگی راه نئولیبرالیسم -

بانک « متخصصان»آیا آنچه گفته شد راه محتوم بشریت است؟ یعنی آیا باید به حاکمیت 

را « بازارهای مالی»های لویاتان جدید یا  المللی پول تن داد که دیدگاه جهانی و صندوق بین

گونه  جز نئولیبرالیسم، راه دیگری وجود دارد؟ و آیا همان کنند؟ آیا به میهیچ بحثی اعمال  بی

برخی به این نتیجه »گفت هیچ جایگزینی برای نئولیبرالیسم وجود ندارد؟  که مارگارت تاچر می

)بوردیو، « اثر است ها بی ناپذیر است، مبارزه علیه آن ها اجتناب رسند که ازآنجاکه نابرابری می

تن دهد و « نئولیبرالیسم یا بربریت»از نظر بوردیو، جهان و اروپا نباید به دوگانه ( 009: 0333

تواند در مقابل  چیز نمی که همان گفتمانی است که معتقد است که هیچ« لویاتان جدید»باید با 

« بازارهای مالی»دیدگاه نئولیبرال قرار گیرد و بدون بحث و گفتگو فقط در پی تبیین تسلط 

تر از این نیست که با میل و  چیز عجیب ( چراکه هیچ۳9: 090۳زه کند )بوردیو، است، مبار

های  ( و به بازتولید خواسته20۴: 093۳ها را تکثیر و تولید کرد )بوردیو،  رغبت باطنی محرومیت

فرانسیس « پایان تاریخ»و « پایان ایدئولوژی»های آن مانند  نظام نئولیبرالیسم و ایدئولوژی

خواهند ما باور بداریم که جهان اجتماع و اقتصاد  های نئولیبرال می ایدئولوگ»داخت فوکویاما پر

ها( است که  دهند. با مسلح شدن به ریاضی )و قدرت مسلط بر رسانه ها سامان می را معادله

ای بدل شده است که از حدود سی سال  کارانه های دادوری جامعه محافظه نئولیبرالیسم به شکل

سر برآورد )بوردیو، « پایان تاریخ»ها در قالب  یا این آخری« پایان ایدئولوژی»پیش در قالب 

090۳ :00.) 

کند و معتقد  حل مخالفت می خالصه اینکه بوردیو با جبرگرایی تلخ و نومید و نبودن راه 

ها در درازمدت، جز تحلیل و انتقاد دائم و موشکافی دقیق که  حل و بهبود سیستم است که راه
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: 093۴آور است، چیز دیگری نیست )فکوهی ]الف[،  سخت، گاه نومیدکننده و همواره رنجبسیار 

معتقد است « امکان نظامی دیگر»و « بدیلی برای نئولیبرالیسم»دیگر، بوردیو به  عبارت (. به090

تر از آنکه نئولیبرالیسم تبلیغ  اندازی از آزادی بسیار بسیار باشکوه چشم» 0چراکه به گفته هاروی

مراتب ارزشمندتر از آنکه  کند وجود دارد که باید به دست آورد. نظامی برای حکمرانی، به می

 (.20۴: 090۴)هاروی، « دهد، وجود دارد که باید ایجاد شود کاری امکان می نومحافظه

رغم نظرات رادیکال بوردیو در نقد سیستم نئولیبرالیسم،  نکته حائز اهمیت این است که به 

های موجود درون  رادیکالیسم و انقالب در عمل نیست و بر استفاده از ظرفیتوی قائل به 

آنچه را که »سیستم دموکراتیک و ابزارهای قانونی برای مبارزه تأکید دارد چراکه از نظر بوردیو 

و اگر جهان « تواند تخریب کند جهان اجتماعی ساخته، جهان اجتماعی مسلح به این دانش می

 لیسم را ساخته همین جهان اجتماعی نیز قادر به تخریب آن است.اجتماعی، نئولیبرا

طور دقیق،  های نظام بدیل نئولیبرالیسم از دید بوردیو در آثار وی به نکته دیگر اینکه، ویژگی

مشخص نشده است، زیرا بوردیو پیش از پیشنهاد نظام جایگزین، معتقد به شناخت مردم از 

ار آن برای بشریت و لزوم ایجاد نظامی دیگر بود و شاید ترسیم ماهیت نئولیبرالیسم و آثار زیانب

 دانست. های نظام بدیل را مرحله دوم و پس از شناخت نئولیبرالیسم می ویژگی

 سخن پایانی 

طور که گفته شد از نظر بوردیو نئولیبرالیسم منجر به تخریب دستاوردهای تمدنی و دولت  همان

روشنفکران بوده، شده است که نتیجه آن، فقر و فالکت رفاه که حاصل چند سده تالش 

های قانونی به  اجتماعی بیشتر مردمان است، بنابراین باید در درون سیستم دموکراتیک و از راه

و با  0301های نئولیبرال تقریباً از دهه  مبارزه با آن پرداخت. باید توجه کرد که اگرچه سیاست

المللی پول و بانک جهانی به  ت جهانی، صندوق بینهایی چون سازمان تجار کمک سازمان

رهبری آمریکا در همه کشورهای جهان در حال پیگیری و اجرا است اما نقد بوردیو به 

است، حال اگر با منطق و ابزار نظری بوردیو به  0331نئولیبرالیسم متوجه جامعه فرانسه دهه 

توان  سیستم اقتصادی در ایران را می باره چه باید گفت؟ آیا جامعه ایران بپردازیم، دراین

 نئولیبرال در نظر گرفت؟ نقش حاکمیت جمهوری اسالمی در این زمینه چه بوده است؟

های اقتصادی  در پاسخ به این سؤاالت، دو پاسخ نسبتاً کلی وجود دارد. منتقدان سیاست 

ساله در ایران، مکتب موسوم به نیاوران را که تأثیر بسیاری در  پس از جنگ هشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 David Harvey 
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نژاد،  اند و از افرادی چون موسی غنی ساله داشته های پنج گذاری و اجرای برنامه سیاست

دانند و این  اند، می ان، مسعود روغنی زنجانی و ... تشکیل شدهمسعود نیلی، محمد طبیبی

کنند و در وضعیت  های نئولیبرال در ایران قلمداد می مکتب را عامالن و مجریان سیاست

ها شرایط اقتصادی ایران،  بینند، در مقابل، نیاورانی نابسامان اقتصاد امروز ایران مسئول می

بودن آن و نقش حکومت در قالب بنیادهای مختلف غیر  انتیوابستگی اقتصاد ایران به نفت و ر

دانند  ها را عامل عمده در وضعیت کنونی ایران می پاسخگو در اقتصاد ایران و ظهور خصولتی

های  گردد و از اصول سیاست شدن واقعی را که منجر به رقابت می و امکان خصوصی

 دانند. نئولیبرالیسم است، منتفی می

ویژه یوسف اباذری و شاگردانش  شناسان به شناسی و جامعه ا ورود جامعهدر دهه گذشته ب 

های دراز دامنی در این زمینه شکل گرفته  به این عرصه و معرفی و نقد نئولیبرالیسم، بحث

مواجهه و نقد نئولیبرالیسم در  نوعی به شناسان متأخر، هر یک به است. از سوی دیگر، جامعه

اند که در این مقاله، نظرات یکی از  دبیات غنی به وجود آوردهاند و ا سطح جهانی پرداخته

 درباره نئولیبرالیسم مطالعه شد. -پیر بوردیو-شناسان  جامعه

سو و نظر به واقعیت امروز جامعه ایران در  ها از یک با در اختیار داشتن و فهم این نظریه

های درگرفته در میان  ثزمینه اقتصادی که معلول عوامل مختلف داخلی و خارجی است و بح

توان به این واقعیات  تر می شناسان و اقتصاددانان ایرانی در این زمینه، بهتر و دقیق جامعه

عنوان یکی از ابزارها به فهم، تحلیل و حل مشکالت  شناسی به پرداخت و از ذخیره نظری جامعه

 موجود پرداخت و به سؤاالتی مهم از این قبیل پاسخ داد که:

های نئولیبرال بوده  اقتصادی موجود در ایران تا چه اندازه، نتیجه پرداختن به سیاستوضعیت  -

 است؟

 های جمهوری اسالمی و نئولیبرالیسم چیست؟ نسبت میان سیاست -

 های خروج از وضعیت کنونی چیست؟ حل حل یا راه راه -
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