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A 

B 

Bodily Demeanors                جسمانی    هایحالت  

ای که فرد برای ایجاد تصور خاصی سبک رفتار و حالت بدنی ویژه

 .[1] گیرداز خویشتن در پیش می

C 

Cultural Capital                           سرمایه فرهنگی 

      به سرمایه نگاه کنید.برای توضیح بیشتر 

Capital                                         سرمایه          

است. « سرمایه»دهد، آن چه که به میدان معنا میاز دید بوردیو 

ها نزد فرد، جایگاه وی را در سلسله حجم وترکیب انواع سرمایه

ق توان هر میدان را از طریمراتب میدان تعیین می کند. به عبارتی می

 .نوع و میزان سرمایه موجود درآن شناسایی کرد

شود: سرمایه اقتصادی )دارایی دیده می به سه صورت سرمایه اساساً

مالی ومادی(، سرمایه فرهنگی )کاال، مهارتها وعناوین نمادین 

کمیاب( وسرمایه اجتماعی )منابعی که به صرف عضویت در گروه 

هایی وجود دارد که افراد متوجه گیرد(. سرمایهبه فرد تعلق می

ن کنند، ایتأثیرات آن، آنگونه که هست، نیستند وآن را درک نمی

جزئی از [شود نوع سرمایه که بنام سرمایه نمادین مشخص می

چهارمین نوع و گونه سرمایه است )مانند صفات  ]سرمایه اجتماعی

بذل وقت و  اخالقی که به افرادی از طبقه باالی جامعه، به دلیل

 .[2]شود( پول برای امور خیریه، نسبت داده می

Conspicuous Consumption    مصرف متظاهرانه 

به نظر وبلن مصرف چشمگیر، تن آسایی چشمگیر و نمایش 

ن ها با آچشمگیر نهادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسان

ن در ضم کوشند تا در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند ومی

 .[3] ودشان نیز ارزش بیشتری قایل شوندبرای خ

Consumption                                         مصرف 

در لفظ به معنی  مصرف»ی باکاک و در یک تعریف عام: به گفته

ها تنهاست. مصرف نهاستفاده از کاالها برای رفع نیازها و خواهش

شامل خرید انبوه کاالهای مادی، بلکه شامل استفاده از خدماتی 

 .[4]« چون سفر و انواع تجارب اجتماعی است

D 

Deskilling of Day-to-Day Life     

 زدایی از زندگی روزمرهمهارت

 هایهای محلی به تصاحب نظامفرایندی که به وسیله آن مهارت

د. یابآیند و در پرتو دانش فنی روز تجدید سازمان میمجدد در می
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زدایی معموالً همراه با فرایندهای تکمیلی تصاحب این نوع مهارت

 .[5] استمجدد 

E 

Economic Capital                      سرمایه اقتصادی 

 به سرمایه نگاه کنید.     برای توضیح بیشتر 

F 

Field                                              میدان –عرصه  

که -یافته موقعیتهایی است در نظر بوردیو، میدان نظام ساخت

که ماهیت آن تعریف  -شودتوسط افراد یا نهادها جامعه اشغال می

هاست. میدان همچنین کننده وضعیت برای دارندگان این موقعیت

نظام نیروهایی است که بین این موقعیتها وجود دارد؛ یک میدان از 

یابد. موقعیتهای یک میدان روابط قدرت شناخت میدرون بر اساس 

    ارزی )همگونی( برقرار با یکدیگر روابط سلطه، متابعت یا هم

کنند که به دلیل دسترسی هر یک از آنها به کاالها یا منابعی می

 .[6])سرمایه( است که در این میدان محل نزاع است 

به طور کلی یک عرصه )میدان( نوعی قلمرو و زندگی اجتماعی 

ای از است که دارای قواعد سازماندهی خاص خود است، مجموعه

های مرتبط با آن موقعیت کند و حامی کنشها را فراهم میموقعیت

 .[7] است

G 

H 

Habitus                                   منش –واره عادت  

-ها و وضعیتپایدار، حالت هاىسیستم»از دیدگاه بوردیو منش:  

دن برای عملی کر را های قابل تغییر، ساختارهای ساخته شده زمینه

، کلی قواعد مثل که کنندساختارهای درحال ساخته شدن مهیا می

کنند که آورند و سازماندهی میهایی بوجود میها و بازنمایکنش

شان را در نهایت بدون در برداشتن اهداف واضح بطور عینی نتایج

. [8] «دهندیا بیان سلطه اعمال الزم به منظور کسب آنها تطبیق می

ها و اشکال درونی شده شرایط بخش کنشمنش سازنده و انسجام»

 .[9]« طبقاتی است

Health Lifestyle           سبک زندگی سالمت محور 

 سبک زندگی سالم

سبک های زندگی سالمت محور به عنوان الگوهای جمعی رفتار 

-ههایی از گزینشود که متکی به انتخابسالمت محور تعریف می

شان است. های زندگیهای در دسترس برای مردم براساس شانس

های های زندگی و شانسبین انتخاباین تعریف روابط دیالکتیکی 

 . [11] کندزندگی را متحد می

 از محور سالمت زندگى سبک که کندمى بیان "آبل توماس"

 به اهگرایش تطبیق و ارزشها سالمت، با مرتبط رفتار الگوهای
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 فرهنگى، محیطهاى به پاسخ در اشخاص از هاییگروه وسیله

 .[11] شودمی تشکیل اقتصادیشان و اجتماعى

I 

Institutional Reflexivity           نهادین بازاندیشی

پذیری مجدد که به وسیله آن اطالعات انعکاس "گیدنز به از دید 

های روزمره های تازه به طور جاری در محیط کار و فعالیتو دانش

شوند و در آنجا مورد بازنگری یا تجدید سازمان قرار جذب می

          .[12] گویندبازاندیشی نهادین می" گیرندمی

J 

K 

L 

Life Chance                           فرصت زندگی         

زندگی غالباً همچون ساختار و فرصت زندگی در مطالعات سبک

طرحواره های پایدار متقابل است مجموعه ای از منابع و »به عنوان 

 کند و تمایلدهد یا آن را محدود میکه به کنش اجتماعی اختیار می

 هبهدایت زندگی  «.دارد به وسیله کنش اجتماعی بازتولید شود

 ندگىز فرصت و گرددسبک زندگی برمی انتخابگزینش مردم در 

 .[13] است هاانتخاب تشخیص این احتمال

Life Choice             انتخاب زندگی                     

 وعاملیت زندگی غالباً همچون در مطالعات سبک انتخاب زندگی 

های درگیری ساخت یافته موقتی کنشگران محیط»به عنوان 

 که، از طریق -زمینه های موقتی نسبی کنش -ساختاری مختلف

روابط متقابل منش، تخیل و قضاوت، ساختارها را در واکنش به 

ود، هم شهای تاریخی ایجاد میمسائلی که بوسیله تغییر موقعیت

 عامل ،انتخاب که داشت اعتقاد وبر «.دهدباز تولید و هم تغییر می

-واقعیت حال، هر به است؛ زندگیعملی کردن سبک  در اصلى

 شده قعوا تأثیر تحت زندگى هاىفرصت وسیله به هاانتخاب سازی

 فرصت موضوع یک را مثل اینکه زندگى هاىفرصت وبر .است

که  ندهست ییهافرصت آنها ،اترجیح: گیردنمى باشند در نظر صرف

 .[14] دارند شاناجتماعى موقعیت دلیل به زندگى در مردم

Life Conduct                     هدایت زندگی           

 رددگسبک زندگی برمی انتخابگزینش مردم در  بههدایت زندگی 

 تقاداع وبر .است هاانتخاب تشخیص این احتمال زندگى فرصت و

 ؛است عملی کردن سبک زندگی در اصلى عامل ،انتخاب که داشت

 زندگى هاىفرصت وسیله به هاانتخاب سازیواقعیت حال، هر به

 .[5] است شده واقع تأثیر تحت

Life-planning                              زندگی ریزیبرنامه  
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انتخاب استراتژیکی شیوه زندگی معینی که متناسب با طول عمر 

تخمین شخصی سازمان یافته باشد و به طور معمول بر مفهوم خطر 

 .[16] کردن )ریسک( متمرکز است

Life Politics                                  زندگی هایسیاست  

ای هتدابیر الزم برای محقق ساختن خویشتن، در جریان گرایش

 های درون مرجع عصر جدیدمتقابل محلی و جهانی و ظهور نظام

[17]. 

Lifestyle سبک زندگی                                      

های یک فرد معین مجموعه نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیت

                                     .[18] در جریان زندگی روزمره

M 

N 

Narrative of the Self                   توصیف خود 

های خاصی از خویشتن که فرد به وسیله آن خود روایت یا روایت

 .[19] شناساندشناسد و به دیگران میبازتابی میرا به طور 

O 

P 

Practice                   عمل                                 

بر مبنای نظر بوردیو درباره منش ارائه می شود،  مفهومی که مستقیماً

است. این مفهوم در ابتدا دال بر هر نوع کنش انسان به نظر « عمل»

عمل، نوع عادت شده »... نویسدرسد. اما چنان که رکویتز میمی

 -2های بدنی، شکل فعالیت -1رفتار است که چندین جزء دارد: 

دانش پیش  -4بردشان، ها وکارچیز -3های ذهنی، شکل فعالیت

حالت عاطفی  -6راهکار،  -5های شناختی، ای در قالبزمینه

تاکید بر مفهوم عمل، زائده گرایش بوردیو به «. وآگاهی انگیزشی 

ورزی عملی است؛ بنابراین اصل، تبیین رفتار بر اساس اصل عقل

توانند آن را توضیح کنند اگر چه غالبا نمیدانند چه میمردم می

                                                    .[21] دهند

Q 

R 

 

Reflexivity                           بازتابندگی –بازاندیشی  

برگیرنده این واقعیت است بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن در 

شوند و در پرتو که عملکردهای اجتماعی پیوسته بازسنجی می

شوند و بدین سان، اطالعات تازه درباره خود آنها اصالح می

    .[21] سازندخصلتشان را به گونه اساسی دگرگون می
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S 

Sequestration of Experience     مصادره تجربه 

 هایهایی که به پرسشاز تجربه دور نگاه داشتن زندگی روزمره

هایی که با دهند به خصوص تجربهوجودی مزاحک میدان می

      .[22]نایت، جنسیت و مرگ سرو کار دارند بیماری، جنون، ج

Self-identity                                    هویت شخصی 

خود به صورتی که شخص آن را به طور بازتابی و برحسب 

 .[23] کندزندگینامه رسمی خویش درک می

Social Capital                          سرمایه اجتماعی 

                  به سرمایه نگاه کنید.     برای توضیح بیشتر 

Symbolic Capital                            سرمایه نمادین 

 به سرمایه نگاه کنید.     برای توضیح بیشتر 

T 

Taste                                          قریحه –قه ائذ  

ردن ک ناسبتم طبقه برای یک ظرفیت مثل رابوردیو ذائقه      

 هاىترجیح ای ازمجموعه همچون یننماد یا ها بصورت مادیکنش

  .[24]دهد اختصاص می متمایز

ذائقه یک عملکرد است که به افراد ادراکی از جایگاهشان در نظام 

هائی را که ترجیح همسانی داشته به هم دهد. ذائقه آناجتماعی می

د، ها دارنی با آنمتفاوتنزدیک و این را از کسان دیگری که ذایقه 

  .[25] کندمتمایز می

 به نظر بوردیو سه قلمرو درباره ذائقه وجود دارد:

الف( ذائقه مشروع؛ در میان بخش فرهیخته طبقه مسلط رواج دارد. 

ه شناختی بآن چیزی است که آن را، تمایل زیباو مشخصه اصلی 

 نامند.دفاع از اولویت کامل فرم نسبت به کارکرد می

 ب( ذائقه آدمیان متوسط؛ در میان طبقه متوسط رایج است.

پسند؛ که در نزد طبقات کارگر وجود دارد. ذائقه ج( ذائقه عامه

زندگی  و بر اثبات پیوستگی بین هنرپسند مبتنیشناسی( عامه)زیبا

 و خواست جدی برای مشارکت است.

دو زمینه متقابالً مرتبط در بررسی بوردیو از ذائقه دخالت دارد یکی 

بقه مسلط( و دیگری روابط های طروابط طبقاتی )درون جناح

 .[26] فرهنگی

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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