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Abstract 

The yellow vest movement in France represents a kind of democratic deficit and 

a crisis of government representation. Perhaps the use of the term "crisis in the 

symbolic system" is more appropriate to describe the current situation in France. 

This concept was introduced by Pierre Bourdieu. In Bourdieu's epistemology, 

social action is formulated in the first place as the dualism of hysteria and doxa, 

and in the second place as having a class nature. The question now is how did the 

crisis of the symbolic system lead to the formation of the Yellow Vest movement 

in France? It can be hypothesized that the weakening of symbolic power cast 

doubt on Doxa as an element of state legitimacy on the one hand and the 

emergence of hysteria in society on the other. The result of this process was the 

yellow vest movement. This research has used Bourdieu's theory of praxeology in 

the theoretical and methodological framework. According to Bourdieu's habitus, 

capital and field are the main characteristics of a symbolic system, and the crisis 

in the system begins among them. After examining these three indicators, it was 

found that symbolic capital has been weakened in France, and this has affected 

the government's ability to use symbolic violence. After examining these three 

indicators, it was found that symbolic capital has been weakened in France, and 

this has affected the government's ability to use symbolic violence. This 

shortcoming has cast doubt on Doxa in France, which has manifested itself in the 

form of neoliberalism and has led to the emergence and continuation of the 

movement. The method of data collection in this research is library and field 

study. 
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 گیرییر آن بر شکلتأثبحران نظام نمادین و 
 1زردها در فرانسهجنبش جلیقه
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 چکیده
زردها در فرانسههه رفرن نی ک رسههرو دریرراویب ر ن راا ندایندوک در   جنبش جلیقه

شاید رارنرد  س .  صیف ر «ندادین در نظامن راا » بارت ا سه نراو وی ضفی  رنینک فران

  شناسکرفرف در  د. رنش اجتدا کرررطرح  2«پیر نیردیی» راور ناشد. این رفهیم رناسب

 ونندصههیرت 4«دررسهها»ر  3«هیسههترسههی » ۀو    نیاا دروان نخسهه  ۀدر رهل نیردیی

ن راا نظام »طبقاوک دارد. حال پرسههش این اسهه  ره  کدرم راهیت ۀشههید ر در رهلکر

ویاا این رک «در فرانسههه شههد  زردها یقهجلویرو جنبش ندادین چگینه رنجر نه شهه  

 نصههر   نیاانهسههبب وردید در دررسهها  5ندادین فرضههیه را طرح ررد ره ویههفیف  درت

و دیگر شد ره راحص  از سی سی ر پیدایش هیسترسی  در جارفهاز یب رشرر ی  در  

شههناسههک از نظرو ر ررش چهارچیبین پژرهش در  سههد  زردها نید. اآا جنبش جلیقه

ر  8، سههررایه7نیردیی، خصههل  ۀطبق نظری اسهه .نیردیی نهره نرده 6«پرارسههیلی و» ۀنظری

شید. آغاز رک آنهاهاو اصلک نظام ندادین هستند ر ن راا در نظام از ریاا شاخص 9ریداا

سررای شد ره  شخص  شاخص رذریر، ر سه  سک  سه ندادین د ۀپس از نرر یفر فران  یفو
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سئلهشده ر این  شین  ندادین ر س . این هدیر  رار داوأثرا و   1ویاا در   در ا دال خ ا

 یرزن د شهررنداا  ،اس شده ظاهرراستک، دررسا را ره در فرانسه در  ا ب نئی یبرا یسم 

س . ررش وردآررو دادهر رنجر نه پیدایش ر ودارم جنبش وردیده نرده الؤس  ها در اینا

 ریدانک اس . ۀاو ر رشاهدپژرهش رتانخانه

سهههررایه ندادین،  زردها، جنبش اجتدا ک،هن راا ندایندوک، جلیق: های کلیدیواژه

 دررسا، هیسترسی ، فرانسه

 0٩/12/٩٩تاریخ پذیرش:    16/10/٩٩تاریخ بازبینی:    22/08/٩٩تاریخ دریافت: 

 639-649، صص 19٩٩ زمستان، 4، شماره 12سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 

                                                                                                                                 

1  . Symbolic Violence 

  ا طاومیلطق مططاعا طک طسببطخ اک د اشطاف ااطعطاطبیقشی طبیطا شأطخش ن طخ اه طش .طخش ن طنمیارنط
طعطق مططنمیارنطامطمابلۀط  نی  گطبیطهمطق امطاامن .



 

 

 مقدمه

 یزترین جنبش اجتماعی فرانسه پسآمخشونتترین و جنبش جلیقه زردها، گسترده
شجویی  سپتامبر  1691از جنبش دان ست. حکومت، در   8116سال  ۀ، بودج8111ا

بود. هدف  8116افزایش قیمت سوخت از اوایل ژانویه  ۀرا اعالم کرد که دربردارند
ست سیا شد. در پایان اکتبر، دو راننده  مبارزه با گرمایش زمین اعالم ،دولت از این 

های فرانس  ه را مس  دود خیابان»بوک رویدادی با عنوان س  اله در فیسیس  کامیون 
 ۀنوامبر ترتیب دادند. در همین پویش، پیش  نداد پوش  یدن جلیق 11را برای  1«کنید

نفر به اعتراض  هزار 861نوامبر، حدود  11زرد در طی اعتراض داده شد. روز شنبه 
ی در فرانسه پیوستند و جنبش جلیقه زردها آغاز شد و ادامه یافت. تاسرسربزرگ 
اما  ،بود 8116ها مبنی بر پایان یافتن این اعتراض   اا تا پایان تابس   تان یزنگمانه

 گونه نشد و دولت مجبور شد وضعیت اضطراری اعالم کند.ینا
گردد. با یبازم 8111های نارضایتی عمومی به دسامبر یشهرتر در نگاهی دقیق

شدن مالیاا بر ثروا سامبر  2ملغی  ضا، 8111در د شد و یتینار شروع  امانوئل »ها 
بقاتی ط ۀی جنبخوببه مس  هلهجمدور ثروتمندان را گرفت. این یسرئلقب  3«مکرون

سته(Shultziner & Kornblit, 2020, p. 533) کندیمجنبش را روشن  های . دامنه خوا
اقتص  ادی به ترجیتاا س  یاس  ی،  ۀش  ود و فراتر از حوزبیش  تر می هرروزآنان نیز 

است. این جنبش در سراسر تصمیماا حکومت و مسائل اجتماعی نیز کشیده شده
 دارند: باهماشتراک  ۀجلیقه زردها چدار نقط است.یافتهگسترشفرانسه 

                                                                                                                                 

1  . Block All French Roads 

2  . Solidarity Tax on Large Fortunes 

3  . Emmanuel Macron 



 546     زردها در فرانسهگیری جنبش جلیقهیر آن بر شکلتأثبحران نظام نمادین و 

 ؛گیری وی از قدرارنجش از مکرون و درخواست کناره 

 ؛بقاتی فزاینده در فرانسهطغیان علیه شکاف ط 

 ؛اما فاقد رهبری ،ی قویدهسازمان 

  زرد ۀیز جلیقآمطعنهکاربرد. 

سه پدید وقوع جنبش ست و  ۀاجتماعی در فران خ و تاری فرهنگ باجدیدی نی
شور  شدهتندرهماین ک ستیده  صربهاما این جنبش از دو جدت ؛ ا ست.  فردمنت ا

است همچنان به مسیر خود توانسته ،رغم فقدان سازمان و رهبریعلی آنکه نخست
  صورابه بارخشونتیرغبار و های خشونتینکه در آن از تاکتیکاادامه دهد و دوم 

ستفاده توأمان ست و شده ا شه با وجود اینا شروعیت عمومی آن تاکنون خد دار م
های معترضان جنس خواسته ناکارآمدی دولت و .(Royall, 2020, p.104)است نشده

عارها و  یده گرفت. ش    ناد ید  با به افزایش اس   ت را نیز ن که در هر مرحله رو 
کاستی دموکراتیک از سوی  ۀمسهلسو و طرح های مخالف دولت از یکگیریجدت

معترض   ان از س   وی دیگر نقش دولت در ایجاد و اس   تمرار جنبش را پررنگ 
مستقیم جنبش و صتبت با کنشگران  ۀهدها و مشااین ویژگی ۀاست. مجموعکرده

س  وی رهنمون س  اخت که مفدوم بتران در ن ام ینافعال در آن، نویس  نده را به 
سه دارد. مراد از بتران در ن ام  ضعیت کنونی فران نمادین بدترین هماهنگی را با و

شهنمادین،  سپدر اجتماعی  ندش دارخد توانایی دولت در اعمال قدرا نمادین در 
  های ندادیتر از مفدوم کاستی دموکراتیک دارد که بر جنبهدقیق ین مفدوماست. ای

 کند.ید میتأک
یری گبتران ن ام نمادین چگونه منجر به شکل»ینجا است که اپرسش اصلی 

توان این فرضیه را طرح کرد که تضعیف می «.در فرانسه شد؟ زردها یقهجلجنبش 
سو از یک عنصر مشروعیت دولت عنوانبهسبب تردید در دوکسا  1«نمادین قدرا»

سیز در جامعه ستر صل آن جنبش جلیقه  و پیدایش هی شد که ماح سوی دیگر  از 
وش ربراساس ها آوری دادهزردها بود. برای بررسی فرضیه، ابتنای پژوهش در گرد

د تر شدن فرضیه باید ذکر شوی شفافبرا است.میدانی بوده ۀای و مشاهدکتابخانه

                                                                                                                                 

1  . Symbolic Power 
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سی بوردیو،رفتکه در مع  ۀتتت عنوان دوگان نخست ۀدر وهل کنش اجتماعی شنا
رای ب دارد. یطبقات یتدوم ماه ۀو در وهل شودیم یبندو دوکسا صورا یسترسیزه

یین بتتش  ریر روابم میان این دوگانه و توض  یر قدرا نمادین در قس  مت بعد به 
 پراکسیلوژی بوردیو پرداخته خواهد شد.

 مفهومی و روشی چهارچوب مثابهبهبوردیو  یه پراکسیلوژینظر .1

 . تشریح نظریه1-1

 2و ذهنیت 1ش  ناس  ان معاص  ر، رابطۀ میان عینیتهای جامعهترین دغدغهیکی از مدم
 یندر اکند از فاص   لۀ میان این دو کاس   ته و نقش فرد را اس   ت. بوردیو تالش می

صلت و میدان  سرمایه، خ صری چون  سی کند. از این ساختارها با توجه به عنا برر
 نگردیمانگ اری ح اکم بر علوم اجتم اعی ب ه مس    ائ ل  حی   او فراتر از دو
(Swarts, 1997, p. 65). 

شگران در جریان رویداد ۀوجود رابط های اجتماعی منجر به دیالکتیک میان کن
 است. در پراکسیلوژی ن امی ازبوردیو با عنوان پراکسیلوژی شده ۀگذاری ن رینام

یافته که در حالت س   اختهای ی ابژکتیو و دادهس   اختارهایالکتیک میان روابم د
. نابرابری در رابطه (Bourdieu, 1977, p. 72) گیردیمبازتولید مداوم هس  تند ش  کل 

گذارد. یر سوء برجای میتأثقدرا،  مراتبسلسلهها در ترینها و پایینمیان باالترین
یه ماعی»هایی چون ن ر یت اجت فت هو یا قه»و   3«ره یه خودطب ندین ر به   4«ب نیز 

 .(Jetten et al., 2020, p. 4) اندکردهتوجه  مسهلهاهمیت این 
برای توضیر رابطۀ سلطه به بیان دیالکتیک میان سه عنصر خصلت، سرمایه  بوردیو
ی فردی و ذهنی زندگی هاجنبهکنندۀ یانب هاخص  لتپردازد. از دید بوردیو و میدان می

روزمره و دارای طبیعت اجتماعی و جمعی هس  تند و علیه ش  رایم اجتماعی که معرف 
 .(Costa & Murphy, 2015, p. 4) شوندیمی بندقالبتغییر جدت یک سیستم است 
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 هک داندمی روابم از ایمجموعه بلکه ،کاال نه را سرمایه مارکس، مانند بوردیو
  ارکس،مبرخالف  اما؛ دارد قرار یکشبدره و اجتماعی نابرابری یرتأث تتت روابم آن

ست قائل نیز اجتماعی و نمادین بعد آن برای مادی بعد از فراتر   یجاهب یجه. درنتا
ز از دید او کاربرد سرمایه عبارا است ا .کندیم یدتأک مصرف شیوه بر تولید، ۀشیو

و چدار نوع سرمایه اقتصادی، اجتماعی. ا جدان بریرگذاری تأثنیروی الزم در جدت 
ها کند. بر سر هریک از این سرمایهفرهنگی، اجتماعی و نمادین را از هم متمایز می

شتری یدانمدر  سرمایه بی ست و هر گروهی که از  های مختلف، رقابت در جریان ا
ها نوع خاص  ی از یدانمبیش  تری دارد. در هریک از  ۀبرخوردار باش  د؛ توان س  لط

 قدرا است. مثابهبهسرمایه برای او  ،بنابراین؛ شودیم سرمایه پررنگ
 عد اقتص  ادی، قائل ش  دن بُارتدکسوجه تمایز ن ریه بوردیو از مارکس  یس  م 

. (Swarts, 1997, p. 66) برای رویدادهای اجتماعی و توجه به قدرا نمادین اس  ت
ش  ود یمترین قدرتی که باع  اس  تمرار و مش  روعیت جامعه عالی ،از نگاه بوردیو

ست. خشونت ست و نمادین قدرا نمادین ا ستتر در قدرا نمادین ا صورا به م
ی هاشجنب .داردمادون را به تبعیت از مافوق وامی و کندیم سلطه ایجاد یزیکیفیرغ

شود را از یماجتماعی، بدیدی بودن دوکسا را که براساس آن قدرا نمادین اعمال 
سا در ن ریه بوردیو نگاه خاص (Bourdieu, 2000, p. 164) برندیمبین  . مراد از دوک

ده و جامعه تعمیم دا کلبهو ایدئولوژی طبقه حاکم است که با تکیه بر قدرا آن را 
 «مشیگرا»شود که تبدیل به چیزی می مروربهعبارتی دوکسا،  سازد. بهمشروع می

ر دولت ین ابزاترمدمحال که یندرعندد. دوکس   ا را بر آن می 1«عقل س   لیم»نام 
تردید یا خلل در  هرگونه چراکهش  ود، پاش  نه آش  یل آن نیز هس  ت؛ متس  وم می

دوکس  ا مش  روعیت دولت را در معرض نابودی قرار خواهد داد. به تعبیر بوردیو، 
 گرفته از سرمایه نمادین دولت است. نشأادوکسا 

رفتن دوکسا با گسترش هیسترسیز همراه خواهد بود. از دید بوردیو  سؤالزیر 
دارد.  3و مولود 2در مقام مولد هیس  ترس  یز ارتبات مس  تقیم با نقش خص  لت و میدان
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ست که در آن تغییر اجتماعی  درواقع سیز فرایندی ا ستر ر و خصلت منج داده رخهی
 ز ناپایداری آن است.شود. خاصیت هیسترسیجویانه در میدان میبه کنش منازعه
ساس برای تتلیل جنبش اجتماعی،  ،بنابراین سیلوژی با توجه ببرا سه پراک ه 

 مفروضه زیر به یک فرمول خواهیم رسید:
 سوژه، قدرا راهبردی دارد که منتج از خصلت آن است. -

 دهد.یمی بازیگران در میدان رخ هاواکنشو  هاکنش -

 پردازند.یمنجام کنش سرمایه خود به ابراساس بازیگران  -

 توان فرمول زیر را استخراج کرد:از مجموع توضیتاا می

 سرمایه( + میدان ×کنش= )خصلت 

 زردها یقهجلکاربست نظریه پراکسیلوژی بر جنبش  .1-2

توان به بدترین ش   کل در جنبش جلیقه یمتعامل متقابل میان عینیت و ذهنیت را 
های ذهنی های عینی در مقابل برداشتزردها مشاهده کرد. در این جنبش برداشت

نابرابری، قرار  ند. علییماز رش    د  نابرابری گیر مل عینی در  یت عوا رغم اهم
انسه ی نامطلوبی در فرشناختروانیر تأثاقتصادی، موانع ساختاری تترک اجتماعی، 

یر سوء این برداشت ذهنی تأثالبته از  .(Jetten et al, 2020, p. 2)استگذاشتهبرجای 
 توان غافل شد.بر اعتماد به حکومت نیز نمی

در وهله اول بر  آنداجلیقه زردها نگاهی طبقاتی به وض  عیت فرانس  ه دارند. 
 رید کرده و معتقدند فرودس  تان باید زمام امور را دتأکعدالتی و رش  د نابرابری بی

دست بگیرند و از سوی دیگر این جنبش نوعی دادخواهی برای هویت ملی فرانسه 
 یریگلشک یندفرا یبه بررس یلوژیپراکسبراساس  یماگر بخواه شود.یممتسوم 
کاربرد قدرا و س  لطه را در  یدگاه باآن یم؛زردها در فرانس  ه بپرداز یقهجنبش جل

 .یمدنبال کن یروابم اجتماع
یجاد ارسد نوعی گسست در کاربرد قدرا نمادین در فرانسه ن ر میبنابراین به

لیقه است. جنبش جگیری جنبش بودهاست که واکنش آن بسیج اجتماعی و شکلشده
عانی جدیدی را طرح  مادین یمزردها م یه آن تتول در ن م ن کند؛ چون هدف اول

یابند. در این یم و نمادهایی که زمانی خنثی بودند، اینک معنا عالئماس   ت. کدها، 
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جنبش، افراد ن م اجتماعی را فراموش کرده و احس   اس   اا خود را جایگزین آن 
حاکم خص  لت(، ش  روع به زیر س  ؤال بردن ن م احس  اس  اا )یجه درنتکنند و می
سا( می) سیز یاد دوک ستر طور که کند. همانیمکنند. بوردیو از این فرایند با عنوان هی

ستر ازن رذکر آن رفت؛  ساا وی هی شاره دارد که تفکراا و احسا سیز به فرایندی ا
سا  شد. دوک سا با ست که  گاهن رفردی، منتج از عدم تطابق با دوک خاص حاکمان ا

. در این فرایند جلیقه (Bourdieu, 2000, p. 234) رسدیم شمولجدانن ر پذیرفته و به
  آنداوع واکنش ها کردند. نیهروها و یاس تس زردها ش روع به زیر س وال بردن همۀ 

ها و جایگاه ها، خص   لتیهس   رماکه خواهیم دید ناش   ی از نوع خاص  طورهمان
 یجه هدفدرنتاست. ی یک منازعه نمادین راندهسوبهاجتماعی ایشان است که آندا را 

بردن دوکسا است. در ادامه برای تتلیل بدتر موضوع، به  سؤالاصلی این جنبش زیر 
شاخص ضعیت هریک از  سی و سه پرداخته میبرر شود تا ماهیت ها در جامعۀ فران

تر شود. طراحی کاربست پراکسیلوژی بوردیو در جنبش جلیقه رابطۀ سلطه مشخص
 زردها در فرانسه براساس الگوی زیر خواهد بود.

 

 
 کاربست الگوی نظری پژوهش .2 شکل

 (نگارنده) منبع:

زر
ه 

لیق
 ج

ژی
لو

سی
راک

پ
ها

د

خصلت

سنت گرایی

هویت موسع

رنج اجتماعی

سرمایه

اخص دیناگسترش نابرابری با توجه به ش: اقتصادی

رضانترکیب و نهادینه سازی به نفع نخبگان و عینیت بخشی به نفع معت: فرهنگی

یعدم ارتباط با سرمایه اقتصادی و ارتباط با سرمایه فرهنگ: اجتماعی

اضمحالل کامل طبقات باال و دولت: نمادین

میدان
مجازی

شهری

قدرت نمادین بقاتیگسترش نابرابری ها و شکاف ط

بی اعتمادی کلی

ینتضعیف خشونت نماد

تضعیف دوکسا
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نظام نمادین در  بر بحرانعناصررر کنش در نظریه بوردیو و کاربسررت  ن  .2

 فرانسه

 و جنبش جلیقه زردها . خصلت2-1

تولید  ۀوی شیجابهطبقاتی دارد. برای بررسی خصلت  ۀجنب ، خصلتاز دید بوردیو
شیو صلت ۀباید به  صرف توجه کرد. خ سان ، م ست که در ان ج یتدربهآن چیزی ا
دتر، ه عبارا بگذارد. بیر میتأثدر شناخت و رفتارها  زمان مروربهشود و ساخته می

 ۀخص   لت عبارا اس   ت از فرهنگ فردی و گروهی هر بازیگری که دارای جنب
شامل تجربه ست و  شود. خصلت، یادگیری از های فردی زندگی افراد میطبقاتی ا

ست و  نیرویی برای تتول آزاد  صورابهناخودآگاه بوده و بعد  صورابهمتیم ا
شیوبنابراین می؛ (Bourdieu, 1977, p. 72) شودیمگر در متیم جلوه پدیدار  ۀتوان 

 زیر خالصه کرد: فرمولشدن خصلت را در 
 

 ساختار + متیم + کارگزار = خصلت

 

 . فرمول خصلت در اندیشه بوردیو1 شکل

 (نگارنده)منبع: 

 
ساختاری  ۀنتو ۀدهندها توضیرخصلت ستگی فرایندها و کارگزاران به جایگاه  واب

  نوانع با که است جنبش جلیقه زردها چیزی بازیگراناصلی  خود هستند. خصلت
  بررسی به 1661 سال در پژوهشی در بوردیو. کرد یاد آن از توانیم اجتماعی رنج

  قااطب از افرادی با مصاحبه با پژوهش این. پرداخت اجتماعی رنج مختلف اشکال
ندا آ ۀهم میان مشترک ایخصیصه به یتدرندا اما شد؛ انجام فرانسه ۀجامع مختلف
ستیتدی یعنی سید 1د   از منتج شناختیِروان قرارییب نوعی وجود معنای به که ر
 .Paugam & Plessz, 2019, p) است بودن مصرفبی احساس ونفس اعتمادبه فقدان

آندا  این در مورد ش  دروند فرانس  وی قرن بیس  ت و یکم نیز ص  ادق اس  ت. (.38

                                                                                                                                 

1  . La Misère de Posision 
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ساس ستیتدی اح سه نادیده آندا  .کنندمی 1درون از د معتقدند در ن ام کنونی فران
ش   دن در حال نابودی یجدانو زیر فش   ار حاص   ل از روند  اندش   ده گرفته

  را فرانس   ویان 2«یک تانتوقیهبر(. » Kornblit, 2020, p. 533& Shultziner)هس   تند
 .(Teinturier, 2018) نامدمی خاموش صداهای ازشده فراموش ایمجموعه

صلت دیگر این  سببخ ست که   این شدندار ادامه کارگزاران همان چیزی ا
این مردم را در یک گروه خاص  بتواند که مشترک هویت فقدان است:جنبش شده

است؛ احساساا مشترک است. آورده مه گردآنچه این مردم را . و مجزا قرار دهد
. اس  تخاص فراتر از عوامل پیدایی س  نتی گش  ته ایاحس  اس  اتی که موجد طبقه

س ستایی مناطق از آندا از یاریب سم و آندا  .اندآمده هاحومه و رو نماد طبقاا متو
 لیلد همین به و فقرند خم نزدیک اما ،نیس  تند فقیر پایین هس  تند. جلیقه زردها

ستفاده رایگان خدماا از توانندینم سیاری. کنند ا سر فری»آندا  از ب ستند 3«لن  و ه
 .دارندن خود ۀآیند به امیدی هیچآندا  .شودینم شناخته رسمیت بهآندا  کار یجهدرنت

های س  یاس  ی متعددی هس  تند. تعلق حزبی ی س  نی و طیفهاگروهاز  آندا
سانی زردها جلیقه از زیادی تعداد 4«انگآل»دید  از ندارند.   انتخاباا در که بودند ک
  افراطی راست از 5«لوپن مارین» به 8111 انتخاباا در نیز بقیه و کردندنمی شرکت

  مش  ارکت، الگوی این و بودند داده یرأ افراطی چپ از 6«مالنش  ون لوک ژان» و
سی مقاومت نه و بود حقارا احساس متصول ین (. اAlgan & et al., 2019) سیا
 .است رسمی رهبری دهد که چرا این جنبش فاقدیمنشان 

شانهدر آنان  آندا  (. .10Turley, 2019, p)شود یمنیز دیده  7ییگراسنتی هان
 ۀهویت خود را با پوشیدن جلیق ،برای مثال ؛اندنمادهای مخصوص خود را ساخته

سایرین متمایز می سیتی نیز آندا  کنند.زرد از   ،اندبدره برده ااکرّ بهاز نمادهای م
                                                                                                                                 

1  . Excluded from The Interior 

2  . Beric Teinturier 

3  . Freelancer: ییطعطب ع ط ت  طاماتا ططب طکیمف ااشدغیلطب طاب ییطاان یطمعتازا  

4  . Algan 

5  . Marine Le Pen 

6  . Jean-Luc Mélenchon 

7  . Traditionalisation 



 2911زمستان  ♦ 4شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     564

کنند که ش  عار ص  لیبیون اس  تفاده می 1«خواهدخدا می»عبارا التین  نمونه ازبرای 
ندا آ ای کهپرچم فرانس  ه کنند.میحمل را گریان بود. همچنین تص  ویر مریم مقدس

پرس  تی فرانس  وی یدنماس  ت که س  مبل  2«لورین»کنند منقش به ص  لیب یمحمل 
ست که مخالفتمتسوم می ضعیف ملیت آندا  شود و این خود نماد دیگری ا با ت
 این نمادهای ملی و مذهبی (.Turley, 2019, p. 9) دهدشان میجدانی ن ۀرا در عرص

ه توان گفت که ابتالی بیجه، میدرنتکند. یممتتد معرفی  ایطبقه عنوانبهرا آندا 
احس   اس   اا( و براس   اس یوند مش   ترک )پرنج اجتماعی، عدم تعریف هویت 

 خصلت جلیقه زردها در سطر کارگزار است. ،ییگراسنت
 توانیمفرانس  ه و رش  د نابرابری را  ۀطبقاتی ش  دن جامع در س  طر س  اختار،

ز سال ی فراتر ااسابقهاقتصادی کشور نیز  – مشاهده کرد. تتلیل ساختار اجتماعی
در  3«میشل افرله»و  «ژولین فرتل» ،و افزایش قیمت سوخت دارد. برای مثال 8111

  ریاست جمدوریهای دریافتی کاخ الیزه در دوران پژوهشی مشترک به بررسی نامه
نونی فرانسویان از ن ام مالیاتی ک نخستپرداختند و از آن نتیجه گرفتند که  «اوالند»

ستند شمگین ه سبب کاهش  ۀهزین باال رفتن ،دوم ؛خ ستمزدها  زندگی و کاهش د
یت مردم معتقدند که نخبگان س  یاس  ی و درندااس  ت و قدرا خرید مردم ش  ده

صر، (Fretel & Offerlé, 2019, p. 152د )کننیمرا تتقیر آندا  اجتماعی سه عن . این 
منس  جم با  ایمردمی را که دارای احس  اس  اا مش  ابه بودند گرد هم آورد و طبقه

ست صادی و خوا سی، اقت سیا ستگاه  شکل داد؛ هرچند به لتاظ خوا شترک  های م
 گیرند.های متنوعی قرار میاجتماعی در طیف
ساختابرآیند ویژگی صلتی کارگزار و  سیز  ،رهای خ ستر سبب ایجاد نوعی هی

زردها برای کاهش اضطرام ناشی  جلیقه ،در متیم شد. با توجه به آنچه گفته شد
سیاری ازاندشده، وارد عمل بارحقارا یآرمانی و واقعیت یاز تفاوا میان وضع  . ب

دا  متآن ند حکو قد دا  معت ند. را تتقیر میآن به  درواقعک یل توس   ل  یکی از دال
سم شونت تو شرایم مزمنِآندا  خ شدن در  به نیز منبع  از همین  شیه رانده  حا

                                                                                                                                 

1  . Deus Vult 

2  . Croix de Lorraine 

3  . Julien Fretel and Michael Offerlé 
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 با ادافر نابرابری، هایشاخص شدن بدتر با که است مشخصکامالً ساختار است. 
مان ز مروربه و زنندیم دست ندار و دارا ۀدوطبق به جامعه تقسیم به ثروا یعدس
 & Jetten, Mols) ش   د خواهد طبقاتی ۀرابط ش   دن بدتر س   ببمس   هله  این

Selvanathan, 2020, p. 3.) 

 سرمایه و توزیع  ن میان معترضان و نخبگان انواع .2-2

از دید بوردیو هرآنچه توان اثرگذاری و ورود به رقابت برای کسب قدرا را داشته 
سرمایه همان امتیازاا اجتماعی است که افراد  درواقعتوان سرمایه نامید. می ،باشد

کنند. بر این اساس وی سرمایه را به چدار نوع اقتصادی، می رقابت هم بابر سر آن 
 کند.یمفرهنگی، اجتماعی و نمادین تقسیم 

 ،هاییدارامن ور بوردیو از سرمایه اقتصادی، مجموعه  الف( سرمایه اقتصادی:
ه به کنش آگاهانآندا  بر یهتکش  امل اموال منقول و غیرمنقول اس  ت که کنش  گر با 

س  رمایه اقتص  ادی را متعلق به طبقاا باالی جامعه  عمدتاًو زند. بوردییمدس  ت 
. در (Bourdieu, 1992, p. 121) از طبقاا پایین اس   تآندا  داند که وجه تمایزمی

سرمایه سمت اع م  ست طبقاا باالی جامعه  جنبش جلیقه زردها ق صادی در د اقت
منطبق  ردیو نیزمتمرکز است و جلیقه زردها فاقد آن هستند. این شرایم با ن ریه بو

  1«یکتیپ»است. تمرکز سرمایه اقتصادی در دست طبقاا نخبه فرانسوی در پژوهش 
  2«دینا»( به بدترین شکلی نمایش داده شد. وی به بررسی وضعیت شاخص 8111)
سه  در سه از  1پردازد. از دید او میانگین درآمد یمفران صد باالی جامعه در فران در

  82/1که به درآمد س  ایرین تندا یدرحال اس  ت؛ش  دهدو برابر  8112تا  1611س  ال 
های وی یافته (.Garbinti, Goupille-Lebret & Piketty, 2018, p. 63)استشده افزوده

 توان در زیر مشاهده کرد.یمو همکارانش را پس از بررسی این شاخص 

 

 

                                                                                                                                 

1  . Piketty 

2  . DINA: Distributional National Accounts 
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 به درصد(سال )رشد درآمد و نابرابری در فرانسه براساس  .2 جدول

 2111-2151 2151-2199 2199-1124 
ط1ط3.3ط1.1 کل جمعیت

ط1.0ط3.3ط1.1 دهک پایین 51%

ط1.1ط3.3ط1.1 متوسط 41%

ط1.3ط0.0ط1.0 دهک باال 21%

ط0.0ط0.3ط-1.1 باال 2%

ط0.3ط1.1ط-1.0 باال 1.2%

ط3.0ط1.1ط-0 باال 1.12%

 (Garbinti, Goupille-Lebret & Piketty, 2018, p. 70)منبع: 

 
ترین درخواس  ت جلیقه زردها، س  دم بیش  تر از س  رمایه اقتص  ادی اس  ت. مدم
 :اندکردههای زیر را مطرح درخواستمن ور آندا بدین

 ؛درصد شود 82سقف قانونی مالیاا نباید بیش از  -

 ؛درصد 01درصد درآمد ساالنه به  1172افزایش پرداخت مستمری از  -

خانمان لیون ش   دروند بیمی 2ی س   اخت مس   کن برای هاپروژهش   روع  -
 ؛فرانسوی

نکانتالل  - باری اگریکول»، 1«بی.ان.پی»ی بزرگی چون هابا و   2«گروه اعت
 ؛3«گروه سوسیته ژنرال»

 ی مس   کنهاوامدر  ربویهای حاص   ل از نرخ بدره بدهی ۀبخش   ش کلی -
(Cole, 2020, pp. 6-7). 

بوردیو اهمیت س   رمایه فرهنگی در توزیع قدرا در  م( س   رمایه فرهنگی:
دهد. مقصود بوردیو از سرمایه فرهنگی، ثروا یمید قرار تأکجوامع مدرن را مورد 

حاصل از آموزش، کسب مدرک تتصیلی و تولیداا فرهنگی است که سبب بدبود 
سرمایه فرهنگی (Bourdieu, 1992, p. 122)شود جایگاه فرد در جامعه می تواند می. 

شد ست هر دو طبقه با زردها با تجمع قدرا فرهنگی در  اما در مورد جلیقه ،در د

                                                                                                                                 

1  . BNP 

2  . Crédit Agricole Group 

3  . Société Générale Group 
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هس  تیم. در مقابل، جلیقه زردها دس  ت به ایجاد نوعی  روروبهدس  تان طبقاا باال 
های اند. بر این اس   اس کارویژهض   دقدرا در برابر مالکان س   رمایه فرهنگی زده

 از: عبارتندسرمایه فرهنگی 
 سلیقه و سبک زندگی   1ترکیب
 کاالهای فرهنگی 2بخشیعینیت

 کیفیت آموزش 3ندادینه شدن
 

است. سبک زندگی در شده واردفرهنگی  ۀنقصان جدی بر سرمای ترکیب، ۀدر حوز
سه به دو نوع  س 4«وبوسب»و  «پرولتاریایی»فران ست. پرولتاریا همان مردم شدهیمتق ا
شدرستانساکن در حومه سیدن به متل ها و  ستند که برای ر نیازمند کار خود ها ه

  نامندمی 5«فرانس  ه نازیبا»را آندا  های ش  خص  ی خود بوده و طبقاا باالاتومبیل
(Delpirou, 2018)صادی بورژوا – طبقه اجتماعی وبوس. من ور از ب  6بوهمین – اقت
ست که انگلیس ست»با عنوان آندا  ها ازا سیالی شامپاینیسو آندا  کنند.می یاد 7«های 

تند. در ها هسمشخص به پاریسی طوربه ،طبقاا باالتر از سطر متوسم در فرانسه
اس   ت. فرانس   ه نوعی تقابل میان این دو قطب پاریس   ی و پیرامون ایجاد ش   ده

ستوف گیلویی»بار که معادل پرولتاریا بوده و اولین 8«پیرامون» صیف  9«کری برای تو
برای خود یک  ،هزاران شدر و روستای کوچک خارج از پاریس از آن استفاده کرد

که نخبگان س  اکن یدرحال. (Kimmelman, 2018) مای اجتماعی قوی را ایجاد کرد
دا  ش   درهای بزرگ نهآن گا به بی مدام  زیس   ت بودن و یمض   دمتهراس   ی، را 
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که در دهگراجنسهم باوجودی  ند.  تالش برای از بین رفتن  1611 ۀیی متدم کرد
های تمرکززدایی آغاز ش  د تا مناطق اداری در لیون، یاس  تس  این تفاوا بر مبنای 

 ,Jetten) مرکز باقی ماند عنوانبهپاریس همچنان  ،باردو، لیل و مارسی ایجاد شوند

Mols & Selvanathan, 2020, p. 7) س  ر دیگر طیف نخبگان فرانس  وی بودند که .
با لویی ش  انزدهم  هارس  انهرفتارهای او را در  معموالًبود و آندا  لس  مب «مکرون»

 کنند.یممقایسه 
 امالً کترین ابزار تعین فرهنگی مدم عنوانبهها ، رس  انهبخش  یینیتع ۀحوزدر 
نخبه هستند. در مقابل، معترضان نیز برای خود ابزار جدیدی یافتند.  ۀطبق ۀدر سلط

تولیداا فرهنگی معترضان در فضای مجازی متبلور شد. تعین این تولید متتوا در 
 درخواس   ت خود برایبار اولین اس   ت. جلیقه زردها یوتیوم و ییترتو، بوکیسف

گروه مختلف  1201 بوکسیفاینترنتی منتشر کردند. در  یکاهش مالیاا را در سایت
در س   طر آندا  زردها وجود دارد که بیش از نیمی از ی جلیقهدهس   ازمانبرای 

ستان این  1آواز. طبق گزارش p. 2).(Boyer and et al ,2019 , کنندیمها فعالیت شدر
شتهبار بازدید میلیون 112بوکی بیش از یسفصفتاا  و  (Avaaz, 2019, p. 1) انددا
  گذاش   تهبه اش   تراک  8116مارس  9تا  8111بار از اول نوامبر یونمیل 0بیش از 
 11بیش از  2«ی فرانست آر.»نیز کانال  یوتیوم. در (Avaaz, 2019, p. 6) اندش   ده
اند رسد در حین جنبش، جلیقه زردها توانستهیمن ر است. بهبار بازدید داشتهمیلیون

ید متتواخوببه های تول به نفع خود بدره یی از ابزار ند. مدرن   درواقعبرداری کن
ینی برای آفرفرص   تدهی به هویت جمعی، های اجتماعی س   بب ش   کلش   بکه

 ,Çokluk) ی و افزایش مشارکت در جنبش شدنددهسازماندسترسی به اطالعاا، 

2019, p.14). 
 با هم بازنیز باید گفت که دولت فرانس   ه  ندادینه ش   دن ۀحوزیت در درندا

 زردها را در ضعف جنبش جلیقه ۀتوان ریشی میتا حداست. شده روروبه بستبن
سبب کاهش  ۀسرمای سه  شی در فران ضعف خدماا آموز ستجو کرد.  فرهنگی ج
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اس  ت. تترک اجتماعی و توزیع ناموزون س  رمایه فرهنگی میان ش  دروندان ش  ده
شی کمابیش مطلوبی دارد سه ن ام آموز ست که فران ست ا به  متدماما این ن ام  ،در

بخش آموزش به  ۀبودج ۀیک بودن اس  ت. قس  مت عمددموکراتیرغپروری و نخبه
روند. یمش   ود که کودکان طبقاا باال به آنجا اختص   اص داده می 1مدارس عالی

سطه ن ۀحتی موفق به گذراندن دور درآمدکمکه اکثریت مردم طبقاا یدرحال یز متو
ند این کار را انجام دهنمی های ند نیز مجبورند وارد دانش   گاهش   وند. اگر بتوان
آموزان در مدارس عالی، تعلق طبقاتی از دانشدرص  د  1/8تر ش  وند. تندا کیفیتبی

به آندا  ها س   دمکه در س   ایر دانش   گاهیدرحالهای پایین جامعه دارند. به دهک
توانند تتصیالا خود را می درصد 81رسد که از این تعداد هم تندا یمدرصد 99

. س  رمایه فرهنگی در فرانس  ه ارتبات (Aghion & Berner, 2019) برس  انند به اتمام
شی فرد دارد ستاوردهای آموز ستقیمی با د شی درنت ؛م به  داتننهیجه نوع ن ام آموز

عامل قدرا از دس   ت دولت  عنوانبهبلکه کنترل آن نیز  ،زندنارض   ایتی دامن می
طالب حفظ  دهند کهمی ارائهبه کسانی خدماا  اصوالًاست. این ندادها خارج شده

سمِ شر ع یم طبقاا متو ستند و نه ق ضع موجود ه ش رو به پایین که و دن ندادینه 
 ها باید در مورد آنان اجرا شود.ارزش

ت از مجموعه ارتباطاا اجتماعی افراد با عبارا اس    ج( س   رمایه اجتماعی:
آن موقعیت خود را در جامعه  ۀوس   یلها و روابطی که بهمتنفذان جامعه، دوس   تی

بورژواها این روابم را میان خود ایجاد کرده و  ،کنند. از دید بوردیومس   تتکم می
 ,Bourdieu & Wacquant) برنددرجدت ارتبات با سایر اشکال سرمایه از آن بدره می

1992, p. 119)پیوندهای اجتماعی ایجاد  عنوانبهها . س  رمایه اجتماعی برای جنبش
های اجتماعی مختلف اطالعاا و ارتباطاا میان متیم ۀجدید برای مبادل ۀش   د

تواند منجر به افزایش ظرفیت تترک حائز اهمیت اس   ت. س   رمایه اجتماعی می
صتجنبش، آفرینش زیرفرهنگ سبب تغییر های جدید و فر شده و  سی  سیا های 

 خی ازبر ،ها اس  تفرهنگ ش  ود. انواع مختلف جنبش، موجد انواع مختلف ش  بکه
 .Diani, 1997, p) خورندپیوند می رس  انه ۀس  یاس  ی و برخی با حوز ۀبا حوزآندا 
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سته(142 ضای مجازی در حوز. جلیقه زردها توان سیاس ی  ۀاند به مدد ف سانه و  ر
ه سرمایه اجتماعی را ب ،اجتماعی برای خود ایجاد کنند یا به عبارا بدتر ایهسرمای

پیوند س   رمایه اجتماعی با س   رمایه  ۀدر حوزاما ؛ س   رمایه فرهنگی پیوند بزنند
زردها در  ین سرمایه اجتماعی جلیقهترمدمتردید یب. اندنداشتهاقتصادی دستاوردی 

ز المللی نیینباس  ت. حتی ارتباطاا اجتماعی به س  طر فض  ای مجازی رقم خورده
لژیک بتوان در بلغارستان، صربستان و یمزردها را  است. امروزه جلیقهاشاعه یافته

 نیز مشاهده کرد.

نش   انگر افزایش همگرایی اجتماعی و س   یاس   ی میان  جنبش جلیقه زردها
شت که اعتراض، مدم ست. باید توجه دا ترین عنص ر شدرهای کوچک و بزرگ ا

ست. هرچه این جنبش طوالنی عامه فرهنگ سه ا ضان زمان در فران شود، معتر تر 
، توجه بیش  تر جامعه را جلب مهعافرهنگبیش  تری خواهند داش  ت تا با توس  ل به 
از س  وی دیگر از  (.Tarrow, 2011, p. 9)کرده و هویت جمعی خود را تقویت کنند

من ر هویت اجتماعی، تعامل معترض  ان با پلیس ش  رایطی را ایجاد کرد که منجر به 
شروعیت شی به اعمال م شونتبخ شد و در جامعه این ادراک  بارخ جلیقه زردها 

ستفا شروعیرغپلیس از زور،  ۀدشکل گرفت که ا سرمایهبوده م ست. این رویکرد   ا
 متیا کرد.آندا  اجتماعی دیگری برای

سرمایه نمادین: سرما یبرا یوبورد د(  سم مفدوم  از مفدوم قدرا  یننماد یهب
وق از های مافبرد و به تثبیت اقتدار گروهیبدره م «وبر» یتو مش   روع یزماتیککار

سیر  شروعم شتن سازم سرمایه نمادینی خوی شاره دارد.  صلی قدرا بن ،ا مایه ا
اند. ی خود به انتصار قدرا دست یازیدهسازمشروعسرمایه با  صاحباناست؛ زیرا 

سرمایه  سبت به انواع دیگر دارد؛  ایبرتری باوجوداین نوع  ندا آ حال بهیندرعکه ن
سایر انومرتبم نیز می شد،  شته با سرمایه نمادین وجود ندا سرمایه، فشود. تا  اقد اع 
 .(Bourdieu, 1998, p. 47) ارزش هستند
صلی  هرگونهدر جریان  درواقع ناآرامی اجتماعی، جنبش و یا انقالم، هدف ا

ست که  سرمایه نمادین، قدرتی ا ست. پس  سب قدرا نمادین ا  ایبربازیگران، ک
ل . عام(Swartz, 2013, pp. 45-46)رس  اند کس  ب احترام و تبعیت به فرد یاری می
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شناخت آن است.  ۀمسهلحیاتی در سرمایه نمادین، وجود نوعی رابطه دوسویه در 
ست باورها  س سرمایه نیز به تتلیل می طرف بهبا گ توان  معموالًرود. دارنده، این 

های اقتص  ادی، مدیریت س  رمایه نمادین در اختیار دولت اس  ت و دولت س  رمایه
خلل در مشروعیت  هرگونهبندد. می کارنمادین به صورابهاجتماعی و فرهنگی را 

های اجتماعی و ناآرامی یجه جنبشدرنتاین س   رمایه به بتران نمایندگی دولت و 
مردم و دولت  ۀخواهد انجامید. در جریان جنبش جلیقه زردها شاهد گسست رابط

شدن و نابودی  عنوانبه شروع جنبش با علنی  ستیم و  مقام دارای قدرا نمادین ه
بنابراین تمرکز اص  لی این پژوهش بر قدرا ؛ ش  ودیمایه آغاز نوع چدارم س  رم

 گیرد.آن ن م نمادین قرار می تبعبهنمادین و 

 . میدان جنبش در فرانسه2-9

صلتسرمایه ۀاز دید بوردیو، مجموع شگران در میدان رخ میها و خ دهد. های کن
یدان  بدروابم قدرا س   اخت میبراس   اس م ما (Bourdieu, 2005, p. 229) یا  .

ها از این میدان هرکدامای، روشنفکری و ... داریم. مختلف هنری، رسانه یهایدانم
نوع خاص   ی از س   رمایه پررنگ اس   ت.  هرکداممنطق خاص خود را دارند و در 

شدهمان شاره  سمت قبل بدان ا شه بر در جنبش ،طور که در ق های اجتماعی، مناق
. از س  وی دیگر، (Bourdieu, 2005, p. 29) دهدس  ر کس  ب قدرا نمادین رخ می

صلتیدرحال ستند؛ میدان  بخشالدامدرونی  صورابهها که خ  صورابهعمل ه
بازنمود کنش و  به  مانبیرونی  طی آن میدهس   ا یان  ۀپردازد. این راب یک م یالکت د

های شود. در میدان جنبشهای اجتماعی میها و میدان سبب حرکت جنبشخصلت
ی تغییر وضع موجود در پد حفظ جایگاه خود و شورشیان اجتماعی، دولت درصد

 هستند.
ست که بدترین بدره ،بین ینا در سرمایپیروزی با طرفی ا ه برداری را از انواع 

کند. با این میدان، حق اعمال خش   ونت نمادین به بازندگان را پیدا می ۀکند. برند
سه در سرمایه در فران ضعیت انواع  ضیر  توجه به آنچه در مورد و سمت قبل تو ق

سرمایه اقتصادی، دولت دست باال را دارد. در  ۀداده شد؛ مشخص شد که در حوز
ضاع اندکی پیچیده سرمایه فرهنگی او شدهمورد  ستتر   ۀی که در حوزاگونهبه ،ا



 2911زمستان  ♦ 4شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     556

  ش   کس   تدولت  ،س   ازیینهنداد ۀترکیب، انش   قاق کامل وجود دارد. در حوز
 ،تیبتریندببخشی دست باال با جلیقه زردها است. ینیتع ۀاست و در حوزخورده

ست. آنچه وضعیت می شرایم تا حدی برابر ا سرمایه فرهنگی  توان گفت در مورد 
س   رمایه نمادین اس   ت که دولت  ۀبرد؛ در حوزیمیش پبهرا به نفع جلیقه زردها 

ضعیت مطلوبی ندارد. حال این من وم صلت ۀپیچید ۀو ها هیسرماها و مرکب از خ
شد هاجنبششود؟ در یمچگونه در میدان متجلی  ی اجتماعی طرفی برنده خواهد 

 دست آورد.که بتواند سرمایه اجتماعی را به
قادر به بس   یج عمومی و حفظ  1«بلوک اجتماعی مس   لم»در میدان کنونی، 

مشاهده کرد.  2«آمابله» ۀتوان در مقالی این موضوع را میهانشانهها نیست. سرمایه
اس  ت دو دوره های اخیر هیچ دولت فرانس  وی نتوانس  تهینکه در س  الاوی  زن را

لی شود، جبده مبیشتر می روز هری بیاورد، تعداد نامزدهای مستقل رأ همسر  پشت
همگی  ،یت افزایش نارض  ایتی ش  دروندان از حکومتدرندااس  ت و رش  د کرده

 ؛ به(Amable, 2017) نشانگر بتران مقدوراا دولت در پیروزی در این میدان است
یخته است و دولت دیگر توان تن یم رهمبهسیاسی در فرانسه  ۀیگر، موازند عبارا
 اجتماعی را ندارد. ۀموازن

اندیش   ه فرایند س   یاس   ی اس   ت که فرایند  ۀمفدوم میدان بوردیو دربردارند
یجه درنتگذار در س  اختارهای مس  تقر در قدرا ش  ود. اند س  ببتواجتماعی می

 . اش  کال مش  خص  ی ازمؤثرندعواملی ن یر تغییراا دموگرافیک بر س  اختار میدان 
. در یک (Husu, 2012, p. 266) تواند س  بب موازنه قدرا در میدان ش  ودتتول می

  میدان اجتماعی، نقش رهبری س   یاس   ی، انتخام از میان تقاض   اهای اجتماعی
ع، شرایم بودن منابیر دردسترستأثبخش است که تتتیترضایرغبخش یا یترضا

ست صاد کالن، متتوای خاص درخوا های اجتماعی مختلف برای ها، توان گروهاقت
اجتماعی در ش  رایطی رخ  ۀش  ود. منازعحمایت انتخاباتی و س  یاس  ی متقق می

ستراتژی حزم حاکم یا می ستیابی ب مؤتلفدهد که ا سی راجازه د سیا صدیق  ا ه ت
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 .(Amable & et al, 2011, p. 7) تواند منجر به یک بتران شوددهد و این مینمی
د. روینمیش پ بهمشخص است که روابم اجتماعی در یک فضای ناخودآگاه 

یدان مادین پیوند م قدرا ن با انواع مش   خص   ی از   & Bourdieu) خورندیمها 

Wacquant, 1992, p. 105)اجتماعی با س   اخت خود از آغاز از طریق های . جنبش
کنند. فرایند ارتبات مستقل و فارغ از کنترل صاحبان قدرا، ضدقدرا را اعمال می

اس  ت. در بعد در جنبش جلیقه زردها میدان دو بعد مجازی و واقعی به خود گرفته
ست و افراد از طریق به  ،مجازی سلم حکومت ا شده که فراتر از ت شوده  میدانی گ
شتر شتن ا شروعیت میهادغدغهاک گذا حال، یندرعاما ؛ پردازندی خود به کسب م

میدان( با ایجاد اجتماعاا آزاد در ) یعموماین جنبش، نیازمند س   اخت فض   ای 
ل اشغا منافع نخبگان مسلم را فضای عمومی ندادی ازآنجاکهفضای شدری است. 

یدی هس  تند که ی اجتماعی نیازمند ایجاد فض  ای عمومی جدهاجنبشاس  ت؛ دهکر
فض  اهای ش  دری نمادین را اش  غال آندا  متدود به اینترنت نباش  د. به همین دلیل

مردم توانس  تند خص  لت  ،این فض  ای ش  دری در .(Castells, 2012, p. 9) کنندمی
های فرانسه در میدان شدری در دو ی آشکار کنند. اعتراضخوببهطبقاتی جنبش را 

های ها و س  اختمانها، بس  تن جادهگردانش  کل اش  غال اماکن عمومی مثل دوربر
ش  وند از ش  ناخته می 1«کنش» بانامهای هفتگی که یماییراهپس  و و دولتی از یک

مثل میدان شارل دوگل  ،های شدر و نقات کلیدیدوربرگردانآندا  سوی دیگر است.
نماد ش  درس  ازی اریس  توکراتیک  هادوربرگردانبندند. این و میدان کنکورد را می

ستن شدری ه شغال این اندشده ساختهد و با هدف نمایش رفاه  . جلیقه زردها با ا
شود و مردم بتوانند ها را میمراکز، جلوی حرکت اتومبیل سنگین  گیرند تا ترافیک 

کنند را درک نرم می وپنجهدس  تدر زندگی روزمره خود با آن آندا  مش  کالتی که
 .(Kipfer, 2019, p. 215) کنند

مدم در مورد این میدان فیزیکی، حجم باالی خشونت در آن است. میزان  ۀنکت
شتهها و افراد جراحت شتر از جنبش می شدهک ست. بوده 1691 در این جنبش بی ا

ندادهای اروپایی و افکار  توجهجلبحال توس  ل پلیس به خش  ونت س  بب یندرع
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. (Çelebi, Adam-Troian & Mahfud, 2020, p. 3) استعمومی به نفع معترضان شده
صلت جنبش قرار  ستقیم با خ شکل از میدان در ارتبات م شت که این  باید توجه دا

توان از هم جدا کرد. میدان را بوردیو میدان و خص لت را نمی ۀبه گفت چراکهدارد؛ 
کرد  ها و انت اراا تعریففضای مرتبم با شانس دسترسی، انگیزه عنوانبهتوان می
صل هرکدامکه  سم خ . این به (Bourdieu, 1993, p. 64) شوندها ارج نداده میتتو

های کارگزاران نس   بت به گیری اجتماعی اس   ت که گرایشمعنای نوعی جدت
 کند.راهبردی خاص را مشخص می

 . ضعف در قدرت نمادین و شروع بحران نظام نمادین در فرانسه9

شد؛ به ضیر داده  سد تعریف ن ر میطبق آنچه تاکنون تو بوردیو از طبقاتی بودن ر
شد؛  های اجتماعی در مورد جلیقهجنبش صادق با بوردیو طبقه را  چراکهزردها نیز 

شمند تعریف نابرابری عنوانبه سی به منابع ارز ستر ساختاری و تبعیض در د های 
چندبعدی اس  ت که بُعد اول آن به  یکند. از دید وی، فض  ای اجتماعی، فض  ایمی

بُعد دوم آن به ترکیب سرمایه داللت دارد. بوردیو طبقه را  و شودسرمایه مربوت می
سرمایه تعریف نمی سترسی به  های روزمره کند؛ بلکه آن را مرتبم با رویهتندا در د

. از دید او عامل (Bourdieu, 1985, p. 725) بیندهای فرهنگی و نمادین میو جنبه
ها و س  رمایه، خص  لتکلیدی عبارا اس  ت از موقعیت اجتماعی، حجم و ترکیب 

  رفتن بین از ض  منی معنای به نمادین، قدرا رفتن یناز ب. 1یت ترژکتوریدرندا
شروعیت ست دولت م شانه ییک. ا سرمایه نمادین از از ن شدن کنترل  های خارج 

سترش بی ست دولت، گ ست. برایاعتمادی به ن امد سی ا سیا ستداران  های  دو
 به را خود اعتماد مردم که نیس  ت این از بدتر موض  وعی هیچ خوم، حکمرانی
 .دهند دست از حکومت

مادی وجود دارد: کلیدو نوع بی مادی جزئی، . من ور از بی3جزئی و  2اعت اعت
اما ؛ از بین رفتن اعتماد ش  دروندان به تعامالا ش  خص  ی خود با حکومت اس  ت
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رین باالتاعتمادی کلی، از بین رفتن اعتماد ش   دروندان به ندادهای حکومتی، در بی
ش   ود و رفع آن کار ها میاعتمادی موجد جنبشحد ممکن اس   ت. این نوع بی

اعتمادی به یک نداد سبب سرایت بی درواقع. (Kettl, 2018, p. 295) دشواری است
سایر ندادها میبی ست  ترینشود. مدماعتمادی به  دلیل این وضعیت همان چیزی ا

ها. اگر افراد باور کنند که از طرف رابرییعنی ناب؛ که در قسمت سرمایه بررسی شد
مت مورد بی تهتوجدی حکو ندقرارگرف های حکومتی را از ا داد به ن ماد خود  ؛ اعت

  اش  ارهنیز به این موض  وع  ... و «پوتنام»، «فوکویاما»دهند. کس  انی چون دس  ت می
سع. طبق یافتهاندکرده سازمان همکاری و تو صادی ۀهای  سال  1اقت  ، میان8111در 

 ,Kettl, 2018) مستقیم وجود دارد ۀرابطآندا  حس اعتماد شدروندان با سطر درآمد

p. 298) 1اعتماد به ندادهای عمومی وض  عیت نامطلوبی دارد و از  ازن ر. فرانس  ه-
. در نمودار زیر میزان (Ortiz-Ospian & Roser, 2021) استرا کسب کرده 1 ۀنمر 11

 اعتمادی کلی است.ید همین بیمؤلف، اعتماد مردم به ندادهای سیاسی مخت
 

 
 درصد اعتماد مردم فرانسه به نهادهای سیاسی .9شکل 

 (Statista, 2021)منبع: 

 
گیرد. دوکسای اعتمادی، به تعبیر بوردیو، دوکسا در معرض خطر قرار میبا آغاز بی

مسلم در فرانسه، ن م نهولیبرالیسم است. اگر دولت کار خود را در مدیریت قدرا 
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های آنان خواهند پرداخت نمادین درست انجام دهد؛ شدروندان به توجیه سیاست
مردم  1«توجیه ن ام»یجه چالش دولت به حداقل خواهد رس   ید. طبق ن ریه درنتو 
شوند )ولو توانند برای حمایت از ن ام، می ضررابرانگیخته  عمل ندا آ ینکه ن ام به 

گر که همان نهولیبرالیس  م اس  ت دچار ص  دمه کند(. در فرانس  ه این ن ام توجیه
ستشده سم، مجموعه(Azevedo & et al, 2019, p. 60) ا ای از . من ور از نهولیبرالی

، مالیی خدماا سوبهندادهای سیاسی و اقتصادی است که مدافع حرکت اقتصاد 
های ملی س  ازی دارایییخص  وص  زدایی از بازار کار و گردش س  رمایه و مقرراا

کند. ایدئولوژی نهولیبرال حال کاهش مداخله دولت را نیز دنبال مییندرعاس  ت و 
 .(Laval, 2018, p. 17) یک سرمایه فرهنگی کالن نیز توصیف کرد مثابهبهتوان را می

گیری در فرانسه اجرا شد؛ در شکل 1611 ۀدهقوانین نهولیبرال که از  ۀمجموع
سی  سیا شارهای  شه  درواقعبودند.  مؤثرف ه ی دارد کزمان درجنبش جلیقه زردها ری

سطبهطبقاا کارگر  ست ۀوا ستسیا سیا شدند. این  ها در های نهولیبرال، منکوم 
سه با نام   . در(Novak, 2019, p. 7) شودخوانده می 2«های بزرگسیاست چدره»فران

ها در پاس  خ به مش  کالا اقتص  ادی، ش  روع به اجرای این دوره، س  وس  یالیس  ت
ا باال ببرند. الملل راصالحاا رادیکالی کردند تا انطباق اقتصاد فرانسه با اقتصاد بین

سویان این دوران را  سال رقت»فران سالمی 3«انگیزسی  ها بیکاری و نامند. در این 
س  ارکوزی، اوالند و  را. این اص  الحاا (Royall, 2020, p.104) فقر افزایش یافت

 .دادندمکرون ادامه 
در فرانس  ه دامن  زدایتمش  روعهای س  االر به نابرابرییس  تهش  اهمین ن ام 

منتش  ر ش  د به  1611 ۀکه در اواس  م ده دس  تیتدیاس  ت. بوردیو در کتام زده
و، کند. از دید بوردینابرابری منتج از نهولیبرالیس  م اش  اره می ۀمس  هلحس  اس  یت 
سشده یااحشدن بازارهای مالی و آزادسازی حوزه مالیه، یجداننهولیبرالیسم با  ت. ا
ضدیت با  سم را می ۀموتور مترک عنوانبهشدن یجداناین  ی خوبهبتوان نهولیبرالی

فرانسوی نهولیبرالیسم،  ۀد. نسخها و شعارهای جلیقه زردها مشاهده کردر خواسته
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خواهان بلوک راس  ت و چپ در مورد لزوم اس  تمرار حاص  ل مص  الته جمدوری
صاد بود. در این مدل، حمایت اجتماعی و مداخله صگرایی در اقت صو سازی، یخ

ها شد. از سوی دیگر، سبب تعمیق بازارهای مالی و کاهش امنیت شغلی در شرکت
د حکومت را تقویت کر «کورپوراتیستی»و  «اکسونیآنگوالس»آزادسازی مالی وجه 

به فش   ار بر ش   رکتدرنداو  بازار   ها و بیکاری دامن زدیت افزایش رقابت در 
(Amable, Guillaud & Palombarini, 2012, p. 1175) .ت ن عی دول  ت در نو یج  ه 

 یخته در فرانسه شکل گرفت.گسازهمتکثرگرای 
لکه در باور به مش   روعیت این قدرا نمادها درون ن ام نمادین نیس   ت؛ ب

ستر از اهمیت قدرا نمادها و کسانی است که آن را بیان می کنند. بوردیو در این ب
بلکه  ،اما من ور وی از قدرا، اجبار به اطاعت نیس   ت ،کندنمادین ص   تبت می

یعنی قدرا نمادین از طریق تتمیل  ؛اطاعت از طریق باورهای اجتماعی اس   ت
  ۀواسطبهشود. بر همین اساس، این قدرا هولیبرالیسم( اجرا مینباورها )ن ام تولید 

صل مییهسرما شونت های فرهنگی و اجتماعی حا سه به خ سل دولت فران آید. تو
 .(Bourdieu, 1998, p.103) فیزیکی، خود گواه دیگری بر نقض قدرا نمادین است

به اخذ  یهت دولت قادره، مکرون و 8111از اواخر نوامبر تا اواس  م دس  امبر 
ست سیا ضان نبودند.  صمیم جدی در برابر معتر صالته در آندا  ت میان ارعام و م

ی تفوق یافت. این واکنشی کالسیک و بناپارتیست زوربهیت، توسل درندانوسان بود. 
شت برای فرار از تنش سی با اقداماا دیوانهبود که تالش دا سیا  وار، مردم راهای 

به بدتر ش  دن وض  عیت دولت ش  د. اقداماا دولت اما در مقابل منجر ؛ تددید کند
 ی است:بررسقابلمکرون در دو فاز 

شونت  - شمنان داخلی آندا  از نوامبر تا مارس، حکومت، یار:عتمامفاز خ را د
شدری از طریق خواند. این گفتمان اهریمن ضای  سازی با راهبرد تنش، با کنترل ف

س  سالح شورشهم آمیخت و پلیس  ک دربُهای  شد. ع ضد لیه مردم وارد عمل 
ای به آس   یب جدی جمجمه، بینایی و مرگ پلیس از س   الح س   اچمه ۀاس   تفاد

شد. در جریان این جنبش تاکنون دو نفر جان خود را  ست ازشدروندان منتدی    د
 ,Çelebi, Adam-Troian & Mahfudد )انمجروح ش  ده ش  دابهنفر  0161و  داده
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2020, p. 4.) تر شدن اعتراضاا سیاسی و رادیکال شدن این سیاست، شدید ۀنتیج
 جنبش بود.

ستان  مناظره بزرگ ملی: - ستقیم در  8116در زم شدروندان، م شد و  مطرح 
 مورد مسائل خود ن ر دادند. این نرمش حکومت بسیار معنادار بود.

 گیرینتیجه

کننده نیتأمعامل  عنوانبههای اجتماعی، ی رویکرد بوردوئیس  تی به جنبشطورکلبه
توانند ها مینگرد. جنبشبردن دوکس ا می س ؤال زیر هدف بابخش فض ای آگاهی

آندا  جدید دیدن، درک کردن و احس  اس کردن فراهم کنند. ۀفض  ایی برای ش  یو
 ها همانیها باش  ند. این ویژگیبندی مجدد خص  لتتوانند فض  ایی برای فرمولمی

ۀ واکاوی آن بود. فرض  ی رص  دددزردها  بودند که پژوهش حاض  ر در مورد جلیقه
در دوکس  ا  یدس  بب ترد ین،قدرا نماد یفتض  عقرار بود که  ینا ازش  ده مطرح

 یودر جامعه از س یسترسیزه یدایشو پ سویکدولت از  یتعنوان عنصر مشروعبه
 زردها بود. یقهشد که ماحصل آن جنبش جل یگرد

یی فرض  یه، در قالب ن ریه پراکس  یلوژی آزمایراس  تجدت تبیین موض  وع و 
. کاربست ن ریه بر مورد مطالعاتی، حاکی از صادق بودن کاوش شد مسهلهبوردیو، 

 توزیعهای اجتماعی و عدمی که مش   خص گردید، نابرابریاگونهبهفرض   یه بود. 
به تشدید خصلت اعتراض و آن چیزی شد  منجر ،ناموزون انواع سرمایه در جامعه

کم رنج اجتماعی کم 8111 از سال است.نام رنج اجتماعی را بر آن نداده که بوردیو
این جنبش حاکی از اعتراض به  ،رفتن دوکس  ا منجر ش  د. به عبارتی س  ؤالبه زیر 

ی تلق ،دوکس  ا )در مورد فرانس  ه س  نت نهولیبرالیس  م( و هرآنچه نماینده آن اس  ت
، منجر به کاهش قدرا تردید در دوکس  ا و تقلیل س  رمایه نمادین دولت ش  ود.می

 است.های اجتماعی شدهنمادین و درنتیجه ناآرامی
سه  ضعسرمایه نمادین در فران سهلهشده و این  یفت توان دولت در اعمال  م

سه یر قرار دادهتأث خشونت نمادین را تتت است. این کاستی، دوکسا را که در فران
شده سم ظاهر  ستدر قالب نهولیبرالی شدروندان زیر ،ا  و منجر به ال بردهؤس نزد 

زردها برای بازتولید ن ام  ، جلیقهمن وربدیناس  ت. ش  دهپیدایش و تداوم جنبش 
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شند. این  هم زدن برسلطه باید ظرفیت  شته با ستقر را دا توازن در روابم قدرا م
نیازمند به  س   و جنبش جلیقه زردهااز یک ؛نکته از دو جدت حائز اهمیت اس   ت

آنچه دوکس  ا در آن متجلی اس  ت )ش  یدن اص  ول تمایز عینی عقل س  لیم چالش ک
 عنوانبهی تتول در خود س  وبهاس  ت( و از س  وی دیگر جنبش باید آگاهانه ش  ده

ضعیف و در  سی حرکت کند. این جنبش تاکنون در اولی  سیا شکلی از مقاومت 
 است.دومی سردرگم عمل کرده

 ۀدر تاریخ فرانسه است که ادامجنبش جلیقه زردها، شکل دیگری از اعتراض 
یدا می گان را هو یان توده مردم و نخب کلتنش م یان ش    گیری س   ازد. در این م

است که آندا با خشونت عینی به خشونت هیسترسیز در میان معترضان سبب شده
شده از سوی ن ام نمادین پاسخ گویند. در این بین دو سناریو متتمل ذهنی تتمیل
یا س  اختار و کارگزار مالک قدرا نمادین مجبور به مذاکره ش  ود و یا  .خواهد بود

جلیقه زردها قدرا را در دس  ت گیرند. احتمال مورد اخیر بس  یار اندک اس  ت و 
 رویه موجود نیز حاکی از چنین سناریویی نیست.
از  ش  دهارائهاما الگوی اخالقی  ،بتران ن ام نمادین در فرانس  ه قطعی اس  ت

نس  بیت به نمایندگی س  یاس  ی و آندا  های زیادی دارد.ز ابدامس  وی معترض  ان نی
رفته از گ نش  أابدبین هس  تند. این انتقاداا  ،هرآنچه یادآور نهولیبرالیس  م باش  د
به دام نهوفاشیست و آندا  افتادن حال خطرِیندرعالگوی دموکراسی رادیکال است. 

 در میدان سیاسی ،ن امدر  حاضرها از شکاف بناپارتیسم نیز وجود دارد. این گروه
چه ذکر آن رفت، اص   الحاا در دو حوزه میبدره می ند. طبق آن ند جلوی بر توا

صالح در ن ام  صالح بازار کار و منعطف کردن آن و ا شروی جنبش را بگیرد: ا پی
 آموزشی.
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