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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.
Keywords: Representation Crisis, Yellow vests, Social Movement, Symbolic
Capital, Doxa, Hysteresis, France
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چکیده
جنبش جلیقهزردها در فرانسههه رفرن نی ک رسههرو دریرراویب ر ن راا ندایندوک در
ا س  .شاید رارنرد بارت «ن راا در نظام ندادین» نراو وی صیف ر ضفی رنینک فران سه
رناسبور ناشد .این رفهیم را «پیر نیردیی» 2رطرح ررد .رنش اجتدا ک در رفرف شناسک
نیردیی در رهلۀ نخس ه

و

نیاا دروانۀ «هیسههترسههی » 3ر «دررسهها» 4صههیرتنندو

رکشههید ر در رهلۀ درم راهیتک طبقاوک دارد .حال پرسههش این اسهه ره «ن راا نظام
ندادین چگینه رنجر نه ش ه

ویرو جنبش جلیقه زردها در فرانسههه شههد » رکویاا این
5

فرضههیه را طرح ررد ره ویههفیف درت ندادین سههبب وردید در دررسهها نه نیاا نصههر
رشرر ی در

از یب سی ر پیدایش هیسترسی در جارفه از سیو دیگر شد ره راحص

آا جنبش جلیقهزردها نید .این پژرهش در سههد چهارچیب نظرو ر ررششههناسههک از
نظریۀ «پرارسههیلی و» 6نیردیی نهره نردهاسه  .طبق نظریۀ نیردیی ،خصههل  ،7سههررایه 8ر
ریداا 9شاخصهاو اصلک نظام ندادین هستند ر ن راا در نظام از ریاا آنها آغاز رکشید.
پس از نرر سک سه شاخص رذریر ،ر شخص شد ره سررایۀ ندادین در فران سه و یفیف
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شده ر این ر سئله ویاا در

در ا دال خ شین ندادین 1را و

وأثیر رار دادها س  .این

راستک ،دررسا را ره در فرانسه در ا ب نئی یبرا یسم ظاهر شدهاس  ،ن د شهررنداا زیر
سؤال نرده ر رنجر نه پیدایش ر ودارم جنبش وردیدها س  .ررش وردآررو دادهها در این
پژرهش رتانخانهاو ر رشاهدۀ ریدانک اس .

واژه های کلیدی :ن راا ندایندوک ،جلیقهزردها ،جنبش اجتدا ک ،سهههررایه ندادین،
دررسا ،هیسترسی  ،فرانسه
تاریخ دریافت ٩٩/08/22 :تاریخ بازبینی ٩٩/10/16 :تاریخ پذیرش٩٩/12/0٩ :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،4زمستان  ،19٩٩صص 639-649

1. Symbolic Violence

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

مقدمه
جنبش جلیقه زردها ،گستردهترین و خشونتآمیزترین جنبش اجتماعی فرانسه پس
از جنبش دان شجویی  1691ا ست .حکومت ،در سپتامبر  ،8111بودجۀ سال 8116
را اعالم کرد که دربردارندۀ افزایش قیمت سوخت از اوایل ژانویه  8116بود .هدف
دولت از این سیا ست ،مبارزه با گرمایش زمین اعالم شد .در پایان اکتبر ،دو راننده
کامیون س یس اله در فیسبوک رویدادی با عنوان «خیابانهای فرانس ه را مس دود
کنید» 1را برای  11نوامبر ترتیب دادند .در همین پویش ،پیش نداد پوش یدن جلیقۀ
زرد در طی اعتراض داده شد .روز شنبه  11نوامبر ،حدود  861هزار نفر به اعتراض
بزرگ سرتاسری در فرانسه پیوستند و جنبش جلیقه زردها آغاز شد و ادامه یافت.
گمانهزنی ها مبنی بر پایان یافتن این اعتراض اا تا پایان تابس تان  8116بود ،اما
اینگونه نشد و دولت مجبور شد وضعیت اضطراری اعالم کند.
در نگاهی دقیقتر ریشههای نارضایتی عمومی به دسامبر  8111بازمیگردد .با
ملغی شدن مالیاا بر ثروا 2در د سامبر  ،8111نار ضایتیها شروع شد و «امانوئل
مکرون» 3لقب رئیسجمدور ثروتمندان را گرفت .این مس هله بهخوبی جنبۀ طبقاتی
جنبش را رو شن میکند ) .(Shultziner & Kornblit, 2020, p. 533دامنه خواستههای
آنان نیز هرروز بیش تر میش ود و فراتر از حوزۀ اقتص ادی به ترجیتاا س یاس ی،
تصمیماا حکومت و مسائل اجتماعی نیز کشیده شدهاست .این جنبش در سراسر
فرانسه گسترشیافتهاست .جلیقه زردها چدار نقطۀ اشتراک باهم دارند:
1. Block All French Roads
2. Solidarity Tax on Large Fortunes
3. Emmanuel Macron
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 رنجش از مکرون و درخواست کنارهگیری وی از قدرا؛
 طغیان علیه شکاف طبقاتی فزاینده در فرانسه؛
 سازماندهی قوی ،اما فاقد رهبری؛
 کاربرد طعنهآمیز جلیقۀ زرد.
وقوع جنبش اجتماعی در فران سه پدیدۀ جدیدی نی ست و با فرهنگ و تاریخ
این ک شور درهمتنیده شدها ست؛ اما این جنبش از دو جدت منت صربهفرد ا ست.
نخست آنکه علیرغم فقدان سازمان و رهبری ،توانستهاست همچنان به مسیر خود
ادامه دهد و دوم اینکه در آن از تاکتیکهای خشونتبار و غیرخشونتبار بهصورا
توأمان ا ستفاده شدها ست و با وجود این م شروعیت عمومی آن تاکنون خد شهدار
نشدهاست ) .(Royall, 2020, p.104ناکارآمدی دولت و جنس خواستههای معترضان
که در هر مرحله رو به افزایش اس ت را نیز نبا ید ناد یده گرفت .ش عارها و
جدتگیریهای مخالف دولت از یکسو و طرح مسهلۀ کاستی دموکراتیک از سوی
معترض ان از س وی دیگر نقش دولت در ایجاد و اس تمرار جنبش را پررنگ
کردهاست .مجموعۀ این ویژگیها و مشاهدۀ مستقیم جنبش و صتبت با کنشگران
فعال در آن ،نویس نده را به اینس وی رهنمون س اخت که مفدوم بتران در ن ام
نمادین بدترین هماهنگی را با و ضعیت کنونی فران سه دارد .مراد از بتران در ن ام
نمادین ،خد شهدار شدن توانایی دولت در اعمال قدرا نمادین در سپدر اجتماعی
است .این مفدومی دقیقتر از مفدوم کاستی دموکراتیک دارد که بر جنبههای ندادی
تأکید میکند.
پرسش اصلی اینجا است که «بتران ن ام نمادین چگونه منجر به شکلگیری
جنبش جلیقه زردها در فرانسه شد؟» .میتوان این فرضیه را طرح کرد که تضعیف
«قدرا نمادین» 1سبب تردید در دوکسا بهعنوان عنصر مشروعیت دولت از یکسو
و پیدایش هی ستر سیز در جامعه از سوی دیگر شد که ماح صل آن جنبش جلیقه
زردها بود .برای بررسی فرضیه ،ابتنای پژوهش در گردآوری دادهها براساس روش
کتابخانهای و مشاهدۀ میدانی بودهاست .برای شفافتر شدن فرضیه باید ذکر شود
1. Symbolic Power
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که در معرفت شنا سی بوردیو ،کنش اجتماعی در وهلۀ نخ ست تتت عنوان دوگانۀ
هیسترسیز و دوکسا صورابندی میشود و در وهلۀ دوم ماهیت طبقاتی دارد .برای
تش ریر روابم میان این دوگانه و توض یر قدرا نمادین در قس مت بعد به تبیین
پراکسیلوژی بوردیو پرداخته خواهد شد.
 .1نظریه پراکسیلوژی بوردیو بهمثابه چهارچوب مفهومی و روشی
 .1-1تشریح نظریه

یکی از مدم ترین دغدغههای جامعهش ناس ان معاص ر ،رابطۀ میان عینیت 1و ذهنیت

2

اس ت .بوردیو تالش میکند از فاص لۀ میان این دو کاس ته و نقش فرد را در این
ساختارها با توجه به عنا صری چون سرمایه ،خ صلت و میدان برر سی کند .از این
حی

او فراتر از دو انگ اری ح اکم بر علوم اجتم اعی ب ه مس

ائ ل مینگرد

).(Swarts, 1997, p. 65
وجود رابطۀ دیالکتیک میان کن شگران در جریان رویدادهای اجتماعی منجر به
نامگذاری ن ریۀ بوردیو با عنوان پراک سیلوژی شدهاست .در پراک سیلوژی ن امی از
روابم دیالکتیک میان س اختارهای ابژکتیو و دادههای س اختیافته که در حالت
بازتولید مداوم هس تند ش کل میگیرد ) .(Bourdieu, 1977, p. 72نابرابری در رابطه
میان باالترینها و پایینترینها در سلسلهمراتب قدرا ،تأثیر سوء برجای میگذارد.
ن ر یه هایی چون «ره یا فت هو یت اجت ماعی» 3و «ن ر یه خودطب قهب ندی» 4نیز به
اهمیت این مسهله توجه کردهاند ).(Jetten et al., 2020, p. 4
بوردیو برای توضیر رابطۀ سلطه به بیان دیالکتیک میان سه عنصر خصلت ،سرمایه
و میدان میپردازد .از دید بوردیو خص لتها بیانکنندۀ جنبههای فردی و ذهنی زندگی
روزمره و دارای طبیعت اجتماعی و جمعی هس تند و علیه ش رایم اجتماعی که معرف
تغییر جدت یک سیستم است قالببندی میشوند). (Costa & Murphy, 2015, p. 4
1. Objectivity
2. Subjectivity
3. Social Identity Approach
4. Self-Categorization Theory
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بوردیو مانند مارکس ،سرمایه را نه کاال ،بلکه مجموعهای از روابم میداند که
آن روابم تتت تأثیر نابرابری اجتماعی و بدرهکشی قرار دارد؛ اما برخالف مارکس،
فراتر از بعد مادی برای آن بعد نمادین و اجتماعی نیز قائل ا ست .درنتیجه بهجای
شیوۀ تولید ،بر شیوه مصرف تأکید میکند .از دید او کاربرد سرمایه عبارا است از
نیروی الزم در جدت تأثیرگذاری بر جدان اجتماعی .او چدار نوع سرمایه اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و نمادین را از هم متمایز میکند .بر سر هریک از این سرمایهها
در میدانهای مختلف ،رقابت در جریان ا ست و هر گروهی که از سرمایه بی شتری
برخوردار باش د؛ توان س لطۀ بیش تری دارد .در هریک از میدانها نوع خاص ی از
سرمایه پررنگ میشود؛ بنابراین ،سرمایه برای او بهمثابه قدرا است.
وجه تمایز ن ریه بوردیو از مارکس یس م ارتدکس ،قائل ش دن بُعد اقتص ادی
برای رویدادهای اجتماعی و توجه به قدرا نمادین اس ت ).(Swarts, 1997, p. 66
از نگاه بوردیو ،عالی ترین قدرتی که باع

اس تمرار و مش روعیت جامعه میش ود

قدرا نمادین ا ست .خ شونت نمادین م ستتر در قدرا نمادین ا ست و به صورا
غیرفیزیکی ایجاد سلطه میکند و مادون را به تبعیت از مافوق وامیدارد .جنبشهای
اجتماعی ،بدیدی بودن دوکسا را که براساس آن قدرا نمادین اعمال می شود را از
بین میبرند ) .(Bourdieu, 2000, p. 164مراد از دوک سا در ن ریه بوردیو نگاه خاص
و ایدئولوژی طبقه حاکم است که با تکیه بر قدرا آن را بهکل جامعه تعمیم داده و
م شروع می سازد .به عبارتی دوک سا ،بهمرور تبدیل به چیزی می شود که «گرام شی»
نام «عقل س لیم» 1را بر آن میندد .دوکس ا درعین حال که مدمترین ابزار دولت
متس وم میش ود ،پاش نه آش یل آن نیز هس ت؛ چراکه هرگونه تردید یا خلل در
دوکس ا مش روعیت دولت را در معرض نابودی قرار خواهد داد .به تعبیر بوردیو،
دوکسا نشأا گرفته از سرمایه نمادین دولت است.
زیر سؤال رفتن دوکسا با گسترش هیسترسیز همراه خواهد بود .از دید بوردیو
هیس ترس یز ارتبات مس تقیم با نقش خص لت و میدان در مقام مولد 2و مولود 3دارد.
1. Common Sence
2. Generating
3. Generated
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درواقع هی ستر سیز فرایندی ا ست که در آن تغییر اجتماعی رخ داده و خ صلت منجر
به کنش منازعهجویانه در میدان میشود .خاصیت هیسترسیز ناپایداری آن است.
بنابراین ،برای تتلیل جنبش اجتماعی ،برا ساس پراک سیلوژی با توجه به سه
مفروضه زیر به یک فرمول خواهیم رسید:
 سوژه ،قدرا راهبردی دارد که منتج از خصلت آن است. کنشها و واکنشهای بازیگران در میدان رخ میدهد. بازیگران براساس سرمایه خود به انجام کنش میپردازند.از مجموع توضیتاا میتوان فرمول زیر را استخراج کرد:
کنش= (خصلت × سرمایه)  +میدان
 .2-1کاربست نظریه پراکسیلوژی بر جنبش جلیقه زردها

تعامل متقابل میان عینیت و ذهنیت را میتوان به بدترین ش کل در جنبش جلیقه
زردها م شاهده کرد .در این جنبش برداشتهای عینی در مقابل برداشتهای ذهنی
از رش د نابرابری ،قرار میگیر ند .علی رغم اهم یت عوا مل عینی در نابرابری
اقتصادی ،موانع ساختاری تترک اجتماعی ،تأثیر روان شناختی نامطلوبی در فرانسه
برجای گذاشتهاست( .)Jetten et al, 2020, p. 2البته از تأثیر سوء این برداشت ذهنی
بر اعتماد به حکومت نیز نمیتوان غافل شد.
جلیقه زردها نگاهی طبقاتی به وض عیت فرانس ه دارند .آندا در وهله اول بر
بیعدالتی و رش د نابرابری تأکید کرده و معتقدند فرودس تان باید زمام امور را در
دست بگیرند و از سوی دیگر این جنبش نوعی دادخواهی برای هویت ملی فرانسه
متسوم می شود .اگر بخواهیم براساس پراکسیلوژی به بررسی فرایند شکلگیری
جنبش جلیقه زردها در فرانس ه بپردازیم؛ آنگاه باید کاربرد قدرا و س لطه را در
روابم اجتماعی دنبال کنیم.
بنابراین بهن ر میرسد نوعی گسست در کاربرد قدرا نمادین در فرانسه ایجاد
شدهاست که واکنش آن بسیج اجتماعی و شکلگیری جنبش بودهاست .جنبش جلیقه
زردها معانی جدیدی را طرح میکند؛ چون هدف اولیه آن تتول در ن م نمادین
اس ت .کدها ،عالئم و نمادهایی که زمانی خنثی بودند ،اینک معنا می یابند .در این
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جنبش ،افراد ن م اجتماعی را فراموش کرده و احس اس اا خود را جایگزین آن
میکنند و درنتیجه احس اس اا (خص لت) ،ش روع به زیر س ؤال بردن ن م حاکم
(دوک سا) میکنند .بوردیو از این فرایند با عنوان هی ستر سیز یاد میکند .همانطور که
ذکر آن رفت؛ ازن ر وی هی ستر سیز به فرایندی ا شاره دارد که تفکراا و اح سا ساا
فردی ،منتج از عدم تطابق با دوک سا با شد .دوک سا ن رگاه خاص حاکمان ا ست که
بهن ر پذیرفته و جدان شمول میرسد ) .(Bourdieu, 2000, p. 234در این فرایند جلیقه
زردها ش روع به زیر س وال بردن همۀ س یاس تها و رویهها کردند .نوع واکنش آندا
همانطور که خواهیم دید ناش ی از نوع خاص س رمایهها ،خص لت ها و جایگاه
اجتماعی ایشان است که آندا را بهسوی یک منازعه نمادین راندهاست .درنتیجه هدف
اصلی این جنبش زیر سؤال بردن دوکسا است .در ادامه برای تتلیل بدتر موضوع ،به
برر سی و ضعیت هریک از شاخصها در جامعۀ فران سه پرداخته می شود تا ماهیت
رابطۀ سلطه مشخصتر شود .طراحی کاربست پراکسیلوژی بوردیو در جنبش جلیقه
زردها در فرانسه براساس الگوی زیر خواهد بود.
سنتگرایی
هویت موسع

خصلت

رنج اجتماعی

فرهنگی :ترکیب و نهادینه سازی به نفع نخبگان و عینیت بخشی به نفع معترضان
اجتماعی :عدم ارتباط با سرمایه اقتصادی و ارتباط با سرمایه فرهنگی

سرمایه

نمادین :اضمحالل کامل طبقات باال و دولت

مجازی
شهری

میدان

بیاعتمادی کلی
تضعیف خشونت نمادین

گسترش نابرابریها و شکاف طبقاتی

تضعیف دوکسا

شکل  .2کاربست الگوی نظری پژوهش

منبع( :نگارنده)

قدرت نمادین

پراکسیلوژی جلیقه زردها

اقتصادی :گسترش نابرابری با توجه به شاخص دینا
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 .2عناصررر کنش در نظریه بوردیو و کاربسررت ن بر بحران نظام نمادین در
فرانسه
 .1-2خصلت و جنبش جلیقه زردها

از دید بوردیو ،خصلت جنبۀ طبقاتی دارد .برای بررسی خصلت بهجای شیوۀ تولید
باید به شیوۀ م صرف توجه کرد .خ صلت ،آن چیزی ا ست که در ان سان بهتدریج
ساخته میشود و بهمرور زمان در شناخت و رفتارها تأثیر میگذارد .به عبارا بدتر،
خص لت عبارا اس ت از فرهنگ فردی و گروهی هر بازیگری که دارای جنبۀ
طبقاتی ا ست و شامل تجربههای فردی زندگی افراد می شود .خ صلت ،یادگیری از
متیم ا ست و به صورا ناخودآگاه بوده و بعد به صورا نیرویی برای تتول آزاد
در متیم جلوه گر می شود )(Bourdieu, 1977, p. 72؛ بنابراین میتوان شیوۀ پدیدار
شدن خصلت را در فرمول زیر خالصه کرد:
ساختار  +متیم  +کارگزار = خصلت
شکل  .1فرمول خصلت در اندیشه بوردیو

منبع( :نگارنده)

خ صلتها تو ضیردهندۀ نتوۀ واب ستگی فرایندها و کارگزاران به جایگاه ساختاری
خود هستند .خصلت اصلی بازیگران جنبش جلیقه زردها چیزی است که با عنوان
رنج اجتماعی میتوان از آن یاد کرد .بوردیو در پژوهشی در سال  1661به بررسی
اشکال مختلف رنج اجتماعی پرداخت .این پژوهش با مصاحبه با افرادی از طبقاا
مختلف جامعۀ فرانسه انجام شد؛ اما درندایت به خصیصهای مشترک میان همۀ آندا
یعنی تدی د ستی 1ر سید که به معنای وجود نوعی بیقراری روان شناختیِ منتج از
فقدان اعتمادبهنفس و احساس بیمصرف بودن است

( Paugam & Plessz, 2019, p.

 .)38این در مورد ش دروند فرانس وی قرن بیس ت و یکم نیز ص ادق اس ت .آندا
1. La Misère de Posision
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اح ساس تدید ستی از درون 1میکنند .آندا معتقدند در ن ام کنونی فران سه نادیده
گرفته ش دهاند و زیر فش ار حاص ل از روند جدانیش دن در حال نابودی
هس

تند(& Kornblit, 2020, p. 533

« .)Shultzinerبریک تانتوقیه» 2فرانس ویان را

مجموعهای فراموششده از صداهای خاموش مینامد (.)Teinturier, 2018
خ صلت دیگر این کارگزاران همان چیزی ا ست که سبب ادامهدار شدن این
جنبش شدهاست :فقدان هویت مشترک که بتواند این مردم را در یک گروه خاص
و مجزا قرار دهد .آنچه این مردم را گرد هم آوردهاست؛ احساساا مشترک است.
احس اس اتی که موجد طبقهای خاص فراتر از عوامل پیدایی س نتی گش تهاس ت.
ب سیاری از آندا از مناطق رو ستایی و حومه ها آمده اند .آندا نماد طبقاا متو سم و
پایین هس تند .جلیقه زردها فقیر نیس تند ،اما نزدیک خم فقرند و به همین دلیل
نمیتوانند از خدماا رایگان ا ستفاده کنند .ب سیاری از آندا «فری لن سر» 3ه ستند و
درنتیجه کار آندا به رسمیت شناخته نمیشود .آندا هیچ امیدی به آیندۀ خود ندارند.
آندا از گروههای س نی و طیفهای س یاس ی متعددی هس تند .تعلق حزبی
ندارند .از دید «آلگان» 4تعداد زیادی از جلیقه زردها ک سانی بودند که در انتخاباا
شرکت نمیکردند و بقیه نیز در انتخاباا  8111به «مارین لوپن» 5از راست افراطی
و «ژان لوک مالنش ون» 6از چپ افراطی رأی داده بودند و این الگوی مش ارکت،
مت صول اح ساس حقارا بود و نه مقاومت سیا سی ( .)Algan & et al., 2019این
نشان میدهد که چرا این جنبش فاقد رهبری رسمی است.
در آنان ن شانههای سنتگرایی 7نیز دیده می شود ( .)Turley, 2019, p. 10آندا
نمادهای مخصوص خود را ساختهاند؛ برای مثال ،هویت خود را با پوشیدن جلیقۀ
زرد از سایرین متمایز می کنند .آندا از نمادهای م سیتی نیز به کرّاا بدره بردهاند،
1. Excluded from The Interior
2. Beric Teinturier

اشدغیلطب طاب ییطاان یطمعتازایطعطب ع ط ت طاماتا ططب طکیمف

ای 3. Freelancer:
4. Algan

5. Marine Le Pen
6. Jean-Luc Mélenchon
7. Traditionalisation
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برای نمونه از عبارا التین «خدا می خواهد» 1اس تفاده میکنند که ش عار ص لیبیون
بود .همچنین تص ویر مریم مقدسگریان را حمل میکنند .پرچم فرانس های که آندا
حمل میکنند منقش به ص لیب «لورین» 2اس ت که س مبل میدنپرس تی فرانس وی
مت سوم می شود و این خود نماد دیگری ا ست که مخالفت آندا با ت ضعیف ملیت
را در عرصۀ جدانی نشان میدهد ( .)Turley, 2019, p. 9این نمادهای ملی و مذهبی
آندا را بهعنوان طبقهای متتد معرفی میکند .درنتیجه ،میتوان گفت که ابتالی به
رنج اجتماعی ،عدم تعریف هویت مش ترک (پیوند براس اس احس اس اا) و
سنتگرایی ،خصلت جلیقه زردها در سطر کارگزار است.
در س طر س اختار ،طبقاتی ش دن جامعۀ فرانس ه و رش د نابرابری را میتوان

مشاهده کرد .تتلیل ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور نیز سابقهای فراتر از سال

 8111و افزایش قیمت سوخت دارد .برای مثال« ،ژولین فرتل» و «میشل افرله» 3در
پژوهشی مشترک به بررسی نامههای دریافتی کاخ الیزه در دوران ریاست جمدوری
«اوالند» پرداختند و از آن نتیجه گرفتند که نخست فرانسویان از ن ام مالیاتی کنونی
خ شمگین ه ستند؛ دوم ،باال رفتن هزینۀ زندگی و کاهش د ستمزدها سبب کاهش
قدرا خرید مردم ش دهاس ت و درندایت مردم معتقدند که نخبگان س یاس ی و
اجتماعی آندا را تتقیر میکنند ( .)Fretel & Offerlé, 2019, p. 152این سه عن صر،
مردمی را که دارای احس اس اا مش ابه بودند گرد هم آورد و طبقهای منس جم با
خوا ست های م شترک شکل داد؛ هرچند به لتاظ خوا ستگاه سیا سی ،اقت صادی و
اجتماعی در طیفهای متنوعی قرار میگیرند.
برآیند ویژگیهای خ صلتی کارگزار و ساختار ،سبب ایجاد نوعی هی ستر سیز
در متیم شد .با توجه به آنچه گفته شد ،جلیقه زردها برای کاهش اضطرام ناشی
از تفاوا میان و ضعی آرمانی و واقعیتی حقارابار ،وارد عمل شدهاند .ب سیاری از
آن دا معت قد ند حکو مت آن دا را تتقیر میک ند .درواقع یکی از دال یل توس ل به
خ شونت تو سم آندا نیز منبع

از همین شرایم مزمنِ به حا شیه رانده شدن در
1. Deus Vult
2. Croix de Lorraine
3. Julien Fretel and Michael Offerlé
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ساختار است .کامالً مشخص است که با بدتر شدن شاخصهای نابرابری ،افراد با
عدسی ثروا به تقسیم جامعه به دوطبقۀ دارا و ندار دست میزنند و بهمرور زمان
این مس هله س بب بدتر ش دن رابطۀ طبقاتی خواهد ش د

( & Jetten, Mols

.)Selvanathan, 2020, p. 3
 .2-2انواع سرمایه و توزیع ن میان معترضان و نخبگان

از دید بوردیو هرآنچه توان اثرگذاری و ورود به رقابت برای کسب قدرا را داشته
باشد ،میتوان سرمایه نامید .درواقع سرمایه همان امتیازاا اجتماعی است که افراد
بر سر آن با هم رقابت میکنند .بر این اساس وی سرمایه را به چدار نوع اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و نمادین تقسیم میکند.
الف) سرمایه اقتصادی :من ور بوردیو از سرمایه اقتصادی ،مجموعه داراییها،
ش امل اموال منقول و غیرمنقول اس ت که کنش گر با تکیه بر آندا به کنش آگاهانه
دس ت میزند .بوردیو عمدتاً س رمایه اقتص ادی را متعلق به طبقاا باالی جامعه
می داند که وجه تمایز آندا از طبقاا پایین اس ت ) .(Bourdieu, 1992, p. 121در
جنبش جلیقه زردها ق سمت اع م سرمایه اقت صادی در د ست طبقاا باالی جامعه
متمرکز است و جلیقه زردها فاقد آن هستند .این شرایم با ن ریه بوردیو نیز منطبق
است .تمرکز سرمایه اقتصادی در دست طبقاا نخبه فرانسوی در پژوهش «پیکتی»

1

( )8111به بدترین شکلی نمایش داده شد .وی به بررسی وضعیت شاخص «دینا»

2

در فران سه میپردازد .از دید او میانگین درآمد  1در صد باالی جامعه در فران سه از
س ال  1611تا  8112دو برابر ش دهاس ت؛ درحالیکه به درآمد س ایرین تندا 1/82
افزوده شدهاست( .)Garbinti, Goupille-Lebret & Piketty, 2018, p. 63یافتههای وی
و همکارانش را پس از بررسی این شاخص میتوان در زیر مشاهده کرد.

1. Piketty
2. DINA: Distributional National Accounts
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جدول  .2رشد درآمد و نابرابری در فرانسه براساس سال (به درصد)
2151-2111
 1.1ط
 1.1ط
 1.1ط
 1.0ط
 -1.1ط
 -1.0ط
 -0ط

کل جمعیت
 %51دهک پایین
 %41متوسط
 %21دهک باال
 %2باال
 %1.2باال
 %1.12باال

منبع:

1124-2199
1ط
 1.0ط
 1.1ط
 1.3ط
 0.0ط
 0.3ط
 3.0ط

2199-2151
 3.3ط
 3.3ط
 3.3ط
 0.0ط
 0.3ط
 1.1ط
 1.1ط

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

مدمترین درخواس ت جلیقه زردها ،س دم بیش تر از س رمایه اقتص ادی اس ت.
بدینمن ور آندا درخواستهای زیر را مطرح کردهاند:
 سقف قانونی مالیاا نباید بیش از  82درصد شود؛ افزایش پرداخت مستمری از  1172درصد درآمد ساالنه به  01درصد؛ ش روع پروژههای س اخت مس کن برای  2میلیون ش دروند بیخانمانفرانسوی؛
 انتالل با نک های بزرگی چون «بی.ان.پی»« ،1گروه اعت باری اگریکول» 2و«گروه سوسیته ژنرال»3؛
 بخش ش کلیۀ بدهیهای حاص ل از نرخ بدره ربوی در وامهای مس کن).(Cole, 2020, pp. 6-7
م) س رمایه فرهنگی :بوردیو اهمیت س رمایه فرهنگی در توزیع قدرا در
جوامع مدرن را مورد تأکید قرار میدهد .مقصود بوردیو از سرمایه فرهنگی ،ثروا
حاصل از آموزش ،کسب مدرک تتصیلی و تولیداا فرهنگی است که سبب بدبود
جایگاه فرد در جامعه می شود ) .(Bourdieu, 1992, p. 122سرمایه فرهنگی میتواند
در د ست هر دو طبقه با شد ،اما در مورد جلیقه زردها با تجمع قدرا فرهنگی در
1. BNP
2. Crédit Agricole Group
3. Société Générale Group
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دس تان طبقاا باال روبهرو هس تیم .در مقابل ،جلیقه زردها دس ت به ایجاد نوعی
ض دقدرا در برابر مالکان س رمایه فرهنگی زدهاند .بر این اس اس کارویژههای
سرمایه فرهنگی عبارتند از:
ترکیب

1

سلیقه و سبک زندگی
2

کاالهای فرهنگی

3

کیفیت آموزش

عینیتبخشی
ندادینه شدن

در حوزۀ ترکیب ،نقصان جدی بر سرمایۀ فرهنگی وارد شدهاست .سبک زندگی در
فران سه به دو نوع «پرولتاریایی» و «بوبوس» 4تق سیم شدها ست .پرولتاریا همان مردم
ساکن در حومهها و شدر ستان ها ه ستند که برای ر سیدن به متل کار خود نیازمند
اتومبیلهای ش خص ی خود بوده و طبقاا باال آندا را «فرانس ه نازیبا» 5مینامند

) .(Delpirou, 2018من ور از بوبوس طبقه اجتماعی – اقت صادی بورژوا – بوهمین

6

ا ست که انگلیسها از آندا با عنوان « سو سیالی ستهای شامپاینی» 7یاد میکنند .آندا
طبقاا باالتر از سطر متوسم در فرانسه ،بهطور مشخص به پاریسیها هستند .در
فرانس ه نوعی تقابل میان این دو قطب پاریس ی و پیرامون ایجاد ش دهاس ت.
«پیرامون» 8که معادل پرولتاریا بوده و اولینبار «کری ستوف گیلویی» 9برای تو صیف
هزاران شدر و روستای کوچک خارج از پاریس از آن استفاده کرد ،برای خود یک
مای اجتماعی قوی را ایجاد کرد ( .)Kimmelman, 2018درحالیکه نخبگان س اکن
ش در های بزرگ آندا را مدام به بیگانههراس ی ،ض دمتیمزیس ت بودن و
1. Embodied Cultural Capital
2. Objective Cultural Capital
3. Institutionalized Cultural Capital
4. Bobos
5. Ugly France
6. Bourgeois-Bohemian
7. Champagne Socialist
8. Peripheral France
9. Christophe Guilluy
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همجنسگرایی متدم کردند .باوجودی که در د هۀ  1611تالش برای از بین رفتن
این تفاوا بر مبنای س یاس تهای تمرکززدایی آغاز ش د تا مناطق اداری در لیون،
باردو ،لیل و مارسی ایجاد شوند ،پاریس همچنان بهعنوان مرکز باقی ماند

( Jetten,

 .)Mols & Selvanathan, 2020, p. 7س ر دیگر طیف نخبگان فرانس وی بودند که
«مکرون» س مبل آندا بود و معموالً رفتارهای او را در رس انهها با لویی ش انزدهم
مقایسه میکنند.
ال
در حوزۀ عینیتبخش ی ،رس انهها بهعنوان مدمترین ابزار تعین فرهنگی کام ً
در سلطۀ طبقۀ نخبه هستند .در مقابل ،معترضان نیز برای خود ابزار جدیدی یافتند.
تولیداا فرهنگی معترضان در فضای مجازی متبلور شد .تعین این تولید متتوا در
فیسبوک ،توییتر و یوتیوم اس ت .جلیقه زردها اولینبار درخواس ت خود برای
کاهش مالیاا را در سایتی اینترنتی منتشر کردند .در فیسبوک  1201گروه مختلف
برای س ازماندهی جلیقه زردها وجود دارد که بیش از نیمی از آندا در س طر
شدر ستانها فعالیت میکنند ) .(Boyer and et al., 2019, p. 2طبق گزارش آواز 1این
صفتاا فیسبوکی بیش از  112میلیونبار بازدید دا شتهاند ) (Avaaz, 2019, p. 1و
بیش از  0میلیون بار از اول نوامبر  8111تا  9مارس  8116به اش تراک گذاش ته
ش دهاند

)2019, p. 6

 .(Avaaz,در یوتیوم نیز کانال «آر .تی فرانس» 2بیش از 11

میلیونبار بازدید داشتهاست .بهن ر میرسد در حین جنبش ،جلیقه زردها توانستهاند
بهخوبی از ابزار های تول ید متتوای مدرن به نفع خود بدرهبرداری کن ند .درواقع
ش بکههای اجتماعی س بب ش کلدهی به هویت جمعی ،فرص تآفرینی برای
دسترسی به اطالعاا ،سازماندهی و افزایش مشارکت در جنبش شدند

(Çokluk,

).2019, p.14
درندایت در حوزۀ ندادینه ش دن نیز باید گفت که دولت فرانس ه باز هم با
بنبست روبهرو شدهاست .تا حدی میتوان ریشۀ جنبش جلیقه زردها را در ضعف
سرمایۀ فرهنگی ج ستجو کرد .ضعف خدماا آموز شی در فران سه سبب کاهش
1. Avaaz
2. RT France
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تترک اجتماعی و توزیع ناموزون س رمایه فرهنگی میان ش دروندان ش دهاس ت.
در ست ا ست که فران سه ن ام آموز شی کمابیش مطلوبی دارد ،اما این ن ام متدم به
نخبهپروری و غیردموکراتیک بودن اس ت .قس مت عمدۀ بودجۀ بخش آموزش به
مدارس عالی 1اختص اص داده میش ود که کودکان طبقاا باال به آنجا میروند.
درحالیکه اکثریت مردم طبقاا کمدرآمد حتی موفق به گذراندن دورۀ متو سطه نیز
نمیش وند .اگر بتوانند این کار را انجام ده ند نیز مجبورند وارد دانش گاه های
بیکیفیتتر ش وند .تندا  8/1درص د از دانشآموزان در مدارس عالی ،تعلق طبقاتی
به دهک های پایین جامعه دارند .درحالیکه در س ایر دانش گاهها س دم آندا به
 99در صدمیر سد که از این تعداد هم تندا  81در صد میتوانند تت صیالا خود را
به اتمام برس انند ( .)Aghion & Berner, 2019س رمایه فرهنگی در فرانس ه ارتبات
م ستقیمی با د ستاوردهای آموز شی فرد دارد؛ درنتیجه نوع ن ام آموز شی نهتندا به
نارض ایتی دامن میزند ،بلکه کنترل آن نیز بهعنوان عامل قدرا از دس ت دولت
خارج شدهاست .این ندادها اصوالً به کسانی خدماا ارائه میدهند که طالب حفظ
و ضع موجود ه ستند و نه ق شر ع یم طبقاا متو سمِ رو به پایین که ندادینه شدن
ارزشها باید در مورد آنان اجرا شود.
ج) س رمایه اجتماعی :عبارا اس ت از مجموعه ارتباطاا اجتماعی افراد با
متنفذان جامعه ،دوس تیها و روابطی که بهوس یلۀ آن موقعیت خود را در جامعه
مس تتکم میکنند .از دید بوردیو ،بورژواها این روابم را میان خود ایجاد کرده و
درجدت ارتبات با سایر اشکال سرمایه از آن بدره میبرند

(Bourdieu & Wacquant,

) .1992, p. 119س رمایه اجتماعی برای جنبشها بهعنوان پیوندهای اجتماعی ایجاد
ش دۀ جدید برای مبادلۀ اطالعاا و ارتباطاا میان متیم های اجتماعی مختلف
حائز اهمیت اس ت .س رمایه اجتماعی میتواند منجر به افزایش ظرفیت تترک
جنبش ،آفرینش زیرفرهنگهای جدید و فر صتهای سیا سی شده و سبب تغییر
فرهنگ ش ود .انواع مختلف جنبش ،موجد انواع مختلف ش بکهها اس ت ،برخی از
آندا با حوزۀ س یاس ی و برخی با حوزۀ رس انه پیوند میخورند

(Diani, 1997, p.

1. Grandes Ecoles
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) .142جلیقه زردها توان ستهاند به مدد ف ضای مجازی در حوزۀ ر سانه و سیاس ی
سرمایهای اجتماعی برای خود ایجاد کنند یا به عبارا بدتر ،سرمایه اجتماعی را به
س رمایه فرهنگی پیوند بزنند؛ اما در حوزۀ پیوند س رمایه اجتماعی با س رمایه
اقتصادی دستاوردی نداشتهاند .بیتردید مدمترین سرمایه اجتماعی جلیقه زردها در
فض ای مجازی رقم خوردهاس ت .حتی ارتباطاا اجتماعی به س طر بینالمللی نیز
اشاعه یافتهاست .امروزه جلیقه زردها را میتوان در بلغارستان ،صربستان و بلژیک
نیز مشاهده کرد.
جنبش جلیقه زردها نش انگر افزایش همگرایی اجتماعی و س یاس ی میان
شدرهای کوچک و بزرگ ا ست .باید توجه دا شت که اعتراض ،مدمترین عنص ر
فرهنگ عامه در فران سه ا ست .هرچه این جنبش طوالنیتر شود ،معتر ضان زمان
بیش تری خواهند داش ت تا با توس ل به فرهنگعامه ،توجه بیش تر جامعه را جلب
کرده و هویت جمعی خود را تقویت کنند( .)Tarrow, 2011, p. 9از س وی دیگر از
من ر هویت اجتماعی ،تعامل معترض ان با پلیس ش رایطی را ایجاد کرد که منجر به
م شروعیتبخ شی به اعمال خ شونتبار جلیقه زردها شد و در جامعه این ادراک
شکل گرفت که ا ستفادۀ پلیس از زور ،غیرم شروع بودها ست .این رویکرد سرمایه
اجتماعی دیگری برای آندا متیا کرد.
د) سرمایه نمادین :بوردیو برای ب سم مفدوم سرمایه نمادین از مفدوم قدرا
کاریزماتیک و مش روعیت «وبر» بدره میبرد و به تثبیت اقتدار گروههای مافوق از
م سیر م شروع سازی خوی شتن ا شاره دارد .سرمایه نمادین ،بنمایه ا صلی قدرا
است؛ زیرا صاحبان سرمایه با مشروعسازی خود به انتصار قدرا دست یازیدهاند.
این نوع سرمایه باوجود برتریای که ن سبت به انواع دیگر دارد؛ درعینحال به آندا
مرتبم نیز می شود .تا سرمایه نمادین وجود ندا شته با شد ،سایر انواع سرمایه ،فاقد
ارزش هستند ).(Bourdieu, 1998, p. 47
درواقع در جریان هرگونه ناآرامی اجتماعی ،جنبش و یا انقالم ،هدف ا صلی
بازیگران ،ک سب قدرا نمادین ا ست .پس سرمایه نمادین ،قدرتی ا ست که برای
کس ب احترام و تبعیت به فرد یاری میرس اند ) .(Swartz, 2013, pp. 45-46عامل
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حیاتی در سرمایه نمادین ،وجود نوعی رابطه دوسویه در مسهلۀ شناخت آن است.
با گ س ست باورها به طرف دارنده ،این سرمایه نیز به تتلیل می رود .معموالً توان
مدیریت س رمایه نمادین در اختیار دولت اس ت و دولت س رمایههای اقتص ادی،
اجتماعی و فرهنگی را بهصورا نمادین بهکار میبندد .هرگونه خلل در مشروعیت
این س رمایه به بتران نمایندگی دولت و درنتیجه جنبش های اجتماعی و ناآرامی
خواهد انجامید .در جریان جنبش جلیقه زردها شاهد گسست رابطۀ مردم و دولت
بهعنوان مقام دارای قدرا نمادین ه ستیم و شروع جنبش با علنی شدن و نابودی
نوع چدارم س رمایه آغاز میش ود؛ بنابراین تمرکز اص لی این پژوهش بر قدرا
نمادین و بهتبع آن ن م نمادین قرار میگیرد.
 .9-2میدان جنبش در فرانسه

از دید بوردیو ،مجموعۀ سرمایهها و خ صلتهای کن شگران در میدان رخ می دهد.
میدان براس اس روابم قدرا س اخت می یابد

)229

 .(Bourdieu, 2005, p.ما

میدانهای مختلف هنری ،رسانهای ،روشنفکری و  ...داریم .هرکدام از این میدانها
منطق خاص خود را دارند و در هرکدام نوع خاص ی از س رمایه پررنگ اس ت.
همانطور که در ق سمت قبل بدان ا شاره شد ،در جنبشهای اجتماعی ،مناق شه بر
س ر کس ب قدرا نمادین رخ می دهد ) .(Bourdieu, 2005, p. 29از س وی دیگر،
درحالیکه خ صلتها به صورا درونی الدامبخش عمل ه ستند؛ میدان به صورا
بیرونی به بازنمود کنش و س اماندهی آن می پردازد .این رابطۀ د یالکتیک میان
خصلتها و میدان سبب حرکت جنبشهای اجتماعی میشود .در میدان جنبشهای
اجتماعی ،دولت درصدد حفظ جایگاه خود و شورشیان در پی تغییر وضع موجود
هستند.
در این بین ،پیروزی با طرفی ا ست که بدترین بدرهبرداری را از انواع سرمایه
کند .برندۀ این میدان ،حق اعمال خش ونت نمادین به بازندگان را پیدا می کند .با
توجه به آنچه در مورد و ضعیت انواع سرمایه در فران سه در ق سمت قبل تو ضیر
داده شد؛ مشخص شد که در حوزۀ سرمایه اقتصادی ،دولت دست باال را دارد .در
مورد سرمایه فرهنگی او ضاع اندکی پیچیده تر شدها ست ،بهگونهای که در حوزۀ
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ترکیب ،انش قاق کامل وجود دارد .در حوزۀ ندادینهس ازی ،دولت ش کس ت
خوردهاست و در حوزۀ عینیتبخشی دست باال با جلیقه زردها است .بدینترتیب،
میتوان گفت در مورد سرمایه فرهنگی شرایم تا حدی برابر ا ست .آنچه و ضعیت
را به نفع جلیقه زردها بهپیش میبرد؛ در حوزۀ س رمایه نمادین اس ت که دولت
و ضعیت مطلوبی ندارد .حال این من ومۀ پیچیدۀ مرکب از خ صلت ها و سرمایهها
چگونه در میدان متجلی می شود؟ در جنبشهای اجتماعی طرفی برنده خواهد شد
که بتواند سرمایه اجتماعی را بهدست آورد.
در میدان کنونی« ،بلوک اجتماعی مس لم» 1قادر به بس یج عمومی و حفظ
سرمایهها نیست .نشانههای این موضوع را میتوان در مقالۀ «آمابله» 2مشاهده کرد.
ازن ر وی اینکه در س ال های اخیر هیچ دولت فرانس وی نتوانس تهاس ت دو دوره
پشت سر هم رأی بیاورد ،تعداد نامزدهای مستقل هر روز بیشتر میشود ،جبده ملی
رش د کردهاس ت و درندایت افزایش نارض ایتی ش دروندان از حکومت ،همگی
نشانگر بتران مقدوراا دولت در پیروزی در این میدان است )(Amable, 2017؛ به
عبارا دیگر ،موازنۀ سیاسی در فرانسه بههمریخته است و دولت دیگر توان تن یم
موازنۀ اجتماعی را ندارد.
مفدوم میدان بوردیو دربردارندۀ اندیش ه فرایند س یاس ی اس ت که فرایند
اجتماعی میتواند س ببگذار در س اختارهای مس تقر در قدرا ش ود .درنتیجه
عواملی ن یر تغییراا دموگرافیک بر س اختار میدان مؤثرند .اش کال مش خص ی از
تتول میتواند س بب موازنه قدرا در میدان ش ود ) .(Husu, 2012, p. 266در یک
میدان اجتماعی ،نقش رهبری س یاس ی ،انتخام از میان تقاض اهای اجتماعی
رضایتبخش یا غیررضایتبخش است که تتتتأثیر دردسترسبودن منابع ،شرایم
اقت صاد کالن ،متتوای خاص درخوا ستها ،توان گروههای اجتماعی مختلف برای
حمایت انتخاباتی و س یاس ی متقق میش ود .منازعۀ اجتماعی در ش رایطی رخ
می دهد که ا ستراتژی حزم حاکم یا مؤتلف اجازه د ستیابی به ت صدیق سیا سی را
1. Dominate Social Bloc
2. Amable
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نمیدهد و این میتواند منجر به یک بتران شود ).(Amable & et al, 2011, p. 7
م شخص است که روابم اجتماعی در یک ف ضای ناخودآگاه به پیش نمیرود.
م یدان ها با انواع مش خص ی از قدرا ن مادین پیوند میخورند

& (Bourdieu

) .Wacquant, 1992, p. 105جنبشهای اجتماعی با س اخت خود از آغاز از طریق
فرایند ارتبات مستقل و فارغ از کنترل صاحبان قدرا ،ضدقدرا را اعمال میکنند.
در جنبش جلیقه زردها میدان دو بعد مجازی و واقعی به خود گرفتهاس ت .در بعد
مجازی ،میدانی گ شوده شده که فراتر از ت سلم حکومت ا ست و افراد از طریق به
ا شتراک گذا شتن دغدغههای خود به ک سب م شروعیت میپردازند؛ اما درعینحال،
این جنبش ،نیازمند س اخت فض ای عمومی (میدان) با ایجاد اجتماعاا آزاد در
فضای شدری است .ازآنجاکه فضای عمومی ندادی را منافع نخبگان مسلم اشغال
کردهاس ت؛ جنبشهای اجتماعی نیازمند ایجاد فض ای عمومی جدیدی هس تند که
متدود به اینترنت نباش د .به همین دلیل آندا فض اهای ش دری نمادین را اش غال
می کنند ) .(Castells, 2012, p. 9در این فض ای ش دری ،مردم توانس تند خص لت
طبقاتی جنبش را بهخوبی آشکار کنند .اعتراضهای فرانسه در میدان شدری در دو
ش کل اش غال اماکن عمومی مثل دوربرگردان ها ،بس تن جاده ها و س اختمانهای
دولتی از یکس و و راهپیماییهای هفتگی که بانام «کنش» 1ش ناخته میش وند از
سوی دیگر است .آندا دوربرگردانهای شدر و نقات کلیدی ،مثل میدان شارل دوگل
و میدان کنکورد را میبندند .این دوربرگردانها نماد ش درس ازی اریس توکراتیک
ه ستند و با هدف نمایش رفاه شدری ساخته شدهاند .جلیقه زردها با ا شغال این
مراکز ،جلوی حرکت اتومبیلها را میگیرند تا ترافیک سنگین شود و مردم بتوانند
مش کالتی که آندا در زندگی روزمره خود با آن دس توپنجه نرم میکنند را درک
کنند ).(Kipfer, 2019, p. 215
نکتۀ مدم در مورد این میدان فیزیکی ،حجم باالی خشونت در آن است .میزان
جراحتها و افراد ک شته شده در این جنبش بی شتر از جنبش می  1691بودها ست.
درعینحال توس ل پلیس به خش ونت س بب جلبتوجه ندادهای اروپایی و افکار
1. Act
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عمومی به نفع معترضان شدهاست ).(Çelebi, Adam-Troian & Mahfud, 2020, p. 3
باید توجه دا شت که این شکل از میدان در ارتبات م ستقیم با خ صلت جنبش قرار
دارد؛ چراکه به گفتۀ بوردیو میدان و خص لت را نمی توان از هم جدا کرد .میدان را
میتوان بهعنوان فضای مرتبم با شانس دسترسی ،انگیزهها و انت اراا تعریف کرد
که هرکدام تو سم خ صلت ها ارج نداده می شوند ) .(Bourdieu, 1993, p. 64این به
معنای نوعی جدتگیری اجتماعی اس ت که گرایش های کارگزاران نس بت به
راهبردی خاص را مشخص میکند.
 .9ضعف در قدرت نمادین و شروع بحران نظام نمادین در فرانسه
طبق آنچه تاکنون تو ضیر داده شد؛ بهن ر می ر سد تعریف بوردیو از طبقاتی بودن
جنبشهای اجتماعی در مورد جلیقه زردها نیز صادق با شد؛ چراکه بوردیو طبقه را
بهعنوان نابرابریهای ساختاری و تبعیض در د ستر سی به منابع ارز شمند تعریف
می کند .از دید وی ،فض ای اجتماعی ،فض ایی چندبعدی اس ت که بُعد اول آن به
سرمایه مربوت میشود و بُعد دوم آن به ترکیب سرمایه داللت دارد .بوردیو طبقه را
تندا در د ستر سی به سرمایه تعریف نمیکند؛ بلکه آن را مرتبم با رویههای روزمره
و جنبه های فرهنگی و نمادین می بیند ) .(Bourdieu, 1985, p. 725از دید او عامل
کلیدی عبارا اس ت از موقعیت اجتماعی ،حجم و ترکیب س رمایه ،خص لت ها و
درندایت ترژکتوری .1از بین رفتن قدرا نمادین ،به معنای ض منی از بین رفتن
م شروعیت دولت ا ست .یکی از ن شانههای خارج شدن کنترل سرمایه نمادین از
د ست دولت ،گ سترش بیاعتمادی به ن امهای سیا سی ا ست .برای دو ستداران
حکمرانی خوم ،هیچ موض وعی بدتر از این نیس ت که مردم اعتماد خود را به
حکومت از دست دهند.
دو نوع بیاعت مادی وجود دارد :کلی 2و جزئی .3من ور از بیاعت مادی جزئی،
از بین رفتن اعتماد ش دروندان به تعامالا ش خص ی خود با حکومت اس ت؛ اما
1. Trajectory
2. Wholesale Trust
3. Retail Trust
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بیاعتمادی کلی ،از بین رفتن اعتماد ش دروندان به ندادهای حکومتی ،در باالترین
حد ممکن اس ت .این نوع بیاعتمادی موجد جنبش ها میش ود و رفع آن کار
دشواری است ) .(Kettl, 2018, p. 295درواقع بیاعتمادی به یک نداد سبب سرایت
بیاعتمادی به سایر ندادها می شود .مدمترین دلیل این و ضعیت همان چیزی ا ست
که در قسمت سرمایه بررسی شد؛ یعنی نابرابریها .اگر افراد باور کنند که از طرف
حکو مت مورد بیتوجدی قرارگرف تها ند؛ اعت ماد خود به ن داد های حکومتی را از
دس ت میدهند .کس انی چون «فوکویاما»« ،پوتنام» و  ...نیز به این موض وع اش اره
کردهاند .طبق یافتههای سازمان همکاری و تو سعۀ اقت صادی 1در سال  ،8111میان
حس اعتماد شدروندان با سطر درآمد آندا رابطۀ مستقیم وجود دارد

(Kettl, 2018,

) .p. 298فرانس ه ازن ر اعتماد به ندادهای عمومی وض عیت نامطلوبی دارد و از -1
 11نمرۀ  1را کسب کردهاست ) .(Ortiz-Ospian & Roser, 2021در نمودار زیر میزان
اعتماد مردم به ندادهای سیاسی مختلف ،مؤید همین بیاعتمادی کلی است.
ن یاهییطب،نطاامممش
حه ا
ا معطامش
پیمامی طامعپی
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شکل  .9درصد اعتماد مردم فرانسه به نهادهای سیاسی

منبع:

)(Statista, 2021

با آغاز بیاعتمادی ،به تعبیر بوردیو ،دوکسا در معرض خطر قرار میگیرد .دوکسای
مسلم در فرانسه ،ن م نهولیبرالیسم است .اگر دولت کار خود را در مدیریت قدرا
1. OECD
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نمادین درست انجام دهد؛ شدروندان به توجیه سیاستهای آنان خواهند پرداخت
و درنت یجه چالش دولت به حداقل خواهد رس ید .طبق ن ریه «توجیه ن ام» 1مردم
میتوانند برای حمایت از ن ام ،برانگیخته شوند (ولو اینکه ن ام به ضرر آندا عمل
کند) .در فرانس ه این ن ام توجیهگر که همان نهولیبرالیس م اس ت دچار ص دمه
شدها ست ) .(Azevedo & et al, 2019, p. 60من ور از نهولیبرالی سم ،مجموعهای از
ندادهای سیاسی و اقتصادی است که مدافع حرکت اقتصاد به سوی خدماا مالی،
مقرراازدایی از بازار کار و گردش س رمایه و خص وص یس ازی داراییهای ملی
اس ت و درعینحال کاهش مداخله دولت را نیز دنبال میکند .ایدئولوژی نهولیبرال
را میتوان بهمثابه یک سرمایه فرهنگی کالن نیز توصیف کرد ).(Laval, 2018, p. 17
مجموعۀ قوانین نهولیبرال که از دهۀ  1611در فرانسه اجرا شد؛ در شکلگیری
ف شارهای سیا سی مؤثر بودند .درواقع جنبش جلیقه زردها ری شه در زمانی دارد که
طبقاا کارگر بهوا سطۀ سیا ستهای نهولیبرال ،منکوم شدند .این سیا ستها در
فرانسه با نام « سیاست چدرههای بزرگ» 2خوانده می شود ) .(Novak, 2019, p. 7در
این دوره ،س وس یالیس ت ها در پاس خ به مش کالا اقتص ادی ،ش روع به اجرای
اصالحاا رادیکالی کردند تا انطباق اقتصاد فرانسه با اقتصاد بینالملل را باال ببرند.
فران سویان این دوران را « سی سال رقتانگیز» 3می نامند .در این سالها بیکاری و
فقر افزایش یافت ) .(Royall, 2020, p.104این اص الحاا را س ارکوزی ،اوالند و
مکرون ادامه دادند.
همین ن ام ش ایس تهس االر به نابرابریهای مش روعیتزدا در فرانس ه دامن
زدهاس ت .بوردیو در کتام تدیدس تی که در اواس م دهۀ  1611منتش ر ش د به
حس اس یت مس هلۀ نابرابری منتج از نهولیبرالیس م اش اره میکند .از دید بوردیو،
نهولیبرالیسم با جدانی شدن بازارهای مالی و آزادسازی حوزه مالیه ،احیا شدهاست.
این ضدیت با جدانی شدن بهعنوان موتور مترکۀ نهولیبرالی سم را میتوان بهخوبی
در خواستهها و شعارهای جلیقه زردها مشاهده کرد .نسخۀ فرانسوی نهولیبرالیسم،
1. System Justification
2. Les Grandes Figures
3. Les Trente Piteuses
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حاص ل مص الته جمدوریخواهان بلوک راس ت و چپ در مورد لزوم اس تمرار
حمایت اجتماعی و مداخلهگرایی در اقت صاد بود .در این مدل ،خ صو صی سازی،
سبب تعمیق بازارهای مالی و کاهش امنیت شغلی در شرکتها شد .از سوی دیگر،
آزادسازی مالی وجه «آنگوالساکسونی» و «کورپوراتیستی» حکومت را تقویت کرد
و درندا یت افزایش رقابت در بازار به فش ار بر ش رکت ها و بیکاری دامن زد
)Guillaud & Palombarini, 2012, p. 1175

 .(Amable,در ن ت یج ه نو عی دول ت

تکثرگرای ازهمگسیخته در فرانسه شکل گرفت.
قدرا نمادها درون ن ام نمادین نیس ت؛ بلکه در باور به مش روعیت این
نمادها و ک سانی است که آن را بیان می کنند .بوردیو در این ب ستر از اهمیت قدرا
نمادین ص تبت می کند ،اما من ور وی از قدرا ،اجبار به اطاعت نیس ت ،بلکه
اطاعت از طریق باورهای اجتماعی اس ت؛ یعنی قدرا نمادین از طریق تتمیل
ن ام تولید باورها (نهولیبرالیسم) اجرا میشود .بر همین اساس ،این قدرا بهواسطۀ
سرمایههای فرهنگی و اجتماعی حا صل می آید .تو سل دولت فران سه به خ شونت
فیزیکی ،خود گواه دیگری بر نقض قدرا نمادین است ).(Bourdieu, 1998, p.103
از اواخر نوامبر تا اواس م دس امبر  ،8111مکرون و هیهت دولت قادر به اخذ
ت صمیم جدی در برابر معتر ضان نبودند .سیا ست آندا میان ارعام و م صالته در
نوسان بود .درندایت ،توسل بهزور تفوق یافت .این واکنشی کالسیک و بناپارتیستی
بود که تالش دا شت برای فرار از تنشهای سیا سی با اقداماا دیوانهوار ،مردم را
تددید کند؛ اما در مقابل منجر به بدتر ش دن وض عیت دولت ش د .اقداماا دولت
مکرون در دو فاز قابلبررسی است:
 فاز خ شونت تمامعیار :از نوامبر تا مارس ،حکومت ،آندا را د شمنان داخلیخواند .این گفتمان اهریمن سازی با راهبرد تنش ،با کنترل ف ضای شدری از طریق
سالح های سبُک در هم آمیخت و پلیس ضد شورش علیه مردم وارد عمل شد.
اس تفادۀ پلیس از س الح س اچمهای به آس یب جدی جمجمه ،بینایی و مرگ
شدروندان منتدی شد .در جریان این جنبش تاکنون دو نفر جان خود را از د ست
داده و  0161نفر بهش دا مجروح ش دهاند

( Çelebi, Adam-Troian & Mahfud,
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 .)2020, p. 4نتیجۀ این سیاست ،شدیدتر شدن اعتراضاا سیاسی و رادیکال شدن
جنبش بود.
 مناظره بزرگ ملی :در زم ستان  8116مطرح شد و شدروندان ،م ستقیم درمورد مسائل خود ن ر دادند .این نرمش حکومت بسیار معنادار بود.
نتیجهگیری
بهطورکلی رویکرد بوردوئیس تی به جنبشهای اجتماعی ،بهعنوان عامل تأمینکننده
فض ای آگاهیبخش با هدف زیر س ؤال بردن دوکس ا مینگرد .جنبشها می توانند
فض ایی برای ش یوۀ جدید دیدن ،درک کردن و احس اس کردن فراهم کنند .آندا
می توانند فض ایی برای فرمولبندی مجدد خص لتها باش ند .این ویژگیها همانی
بودند که پژوهش حاض ر در مورد جلیقه زردها درص دد واکاوی آن بود .فرض یۀ
مطرحش ده از این قرار بود که تض عیف قدرا نمادین ،س بب تردید در دوکس ا
بهعنوان عنصر مشروعیت دولت از یکسو و پیدایش هیسترسیز در جامعه از سوی
دیگر شد که ماحصل آن جنبش جلیقه زردها بود.
جدت تبیین موض وع و راس تیآزمایی فرض یه ،در قالب ن ریه پراکس یلوژی
بوردیو ،مسهله کاوش شد .کاربست ن ریه بر مورد مطالعاتی ،حاکی از صادق بودن
فرض یه بود .بهگونهای که مش خص گردید ،نابرابریهای اجتماعی و عدمتوزیع
ناموزون انواع سرمایه در جامعه ،منجر به تشدید خصلت اعتراض و آن چیزی شد
که بوردیو نام رنج اجتماعی را بر آن ندادهاست .از سال  8111رنج اجتماعی کمکم
به زیر س ؤال رفتن دوکس ا منجر ش د .به عبارتی ،این جنبش حاکی از اعتراض به
دوکس ا (در مورد فرانس ه س نت نهولیبرالیس م) و هرآنچه نماینده آن اس ت ،تلقی
میش ود .تردید در دوکس ا و تقلیل س رمایه نمادین دولت ،منجر به کاهش قدرا
نمادین و درنتیجه ناآرامیهای اجتماعی شدهاست.
سرمایه نمادین در فران سه ت ضعیف شده و این م سهله توان دولت در اعمال
خشونت نمادین را تتت تأثیر قرار دادهاست .این کاستی ،دوکسا را که در فران سه
در قالب نهولیبرالی سم ظاهر شدها ست ،نزد شدروندان زیر سؤال برده و منجر به
پیدایش و تداوم جنبش ش دهاس ت .بدینمن ور ،جلیقه زردها برای بازتولید ن ام
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سلطه باید ظرفیت بر هم زدن توازن در روابم قدرا م ستقر را دا شته با شند .این
نکته از دو جدت حائز اهمیت اس ت؛ از یکس و جنبش جلیقه زردها نیازمند به
چالش کش یدن اص ول تمایز عینی عقل س لیم اس ت (آنچه دوکس ا در آن متجلی
ش دهاس ت) و از س وی دیگر جنبش باید آگاهانه بهس وی تتول در خود بهعنوان
شکلی از مقاومت سیا سی حرکت کند .این جنبش تاکنون در اولی ضعیف و در
دومی سردرگم عمل کردهاست.
جنبش جلیقه زردها ،شکل دیگری از اعتراض در تاریخ فرانسه است که ادامۀ
تنش م یان توده مردم و نخب گان را هو یدا میس ازد .در این م یان ش کلگیری
هیسترسیز در میان معترضان سبب شدهاست که آندا با خشونت عینی به خشونت
ذهنی تتمیل شده از سوی ن ام نمادین پاسخ گویند .در این بین دو سناریو متتمل
خواهد بود .یا س اختار و کارگزار مالک قدرا نمادین مجبور به مذاکره ش ود و یا
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.
بتران ن ام نمادین در فرانس ه قطعی اس ت ،اما الگوی اخالقی ارائهش ده از
س وی معترض ان نیز ابدامهای زیادی دارد .آندا نس بیت به نمایندگی س یاس ی و
هرآنچه یادآور نهولیبرالیس م باش د ،بدبین هس تند .این انتقاداا نش أا گرفته از
الگوی دموکراسی رادیکال است .درعینحال خطرِ افتادن آندا به دام نهوفاشیست و
بناپارتیسم نیز وجود دارد .این گروهها از شکاف حاضر در ن ام ،در میدان سیاسی
بدره می بر ند .طبق آن چه ذکر آن ر فت ،اص ال حاا در دو حوزه میتوا ند جلوی
پی شروی جنبش را بگیرد :ا صالح بازار کار و منعطف کردن آن و ا صالح در ن ام
آموزشی.
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