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بوردیو در اول اوت  193۰در دنگین در جنوب شرقی فرانسه ،متولد شد .پدر او یک کارمند
دولتی بود و محل زندگی آنها ناحیهای روستایی و نزدیک به دهات بود.
بوردیو در دهۀ 19۵۰در اکول نرمال سوپریور در پاریس تحصیل میکرد .بنا به گفتۀ خودش با
اینکه با درجۀ عالی در رشتۀ فلسفه فارغالتحصیل شد ،برای اعتراض به ماهیت خشک ،بیروح
و اقتدار طلبانۀ آموزشهایی که ارائه میشد از نوشتن رساله امتناع کرد .وی در  19۵۶به
خدمت نظام ف راخوانده شد و دو سال در الجزایر در خدمت ارتش فرانسه بود .در سال 198۵
کتاب جامعه شناسی الجزایر را به چاپ رساند و تا دو سال بعد در دانشگاه الجزایر به تدریس
پرداخت.
او پس از بازگشت به فرانسه در سمینارهای کلود لوی استروس شرکت میجست و به عنوان
دستیار با ریمون آرون همکاری میکرد .در سال  19۶8مرکز جامعهشناسی اروپایی را تأسیس
کرد و تا پایان عمر مدیریت آن را بر عهده داشت .در سال  1981و در پی بازنشستگی ریمون
آرون ،کرسی او در کولژ دو فرانس به بوردیو اعطا شد .در سال  19۷۵بوردیو یک گروه
تحقیقاتی در مرکز جامعهشناسی اروپایی تأسیس کرد که نشریۀ «تحقیق روی علوم اجتماعی»
را چاپ میکرد .در این گروه او به دنبال این بود که قوانین پذیرفته شدۀ تولیدات جامعهشناسی
را دگرگون کند و در عین حال شالودههای علمی جامعهشناسی را تقویت کند .بوردیو در سن
 ۷1سالگی از سرطان درگذشت.
کتاب های بوردیو
بوردیو جامعهشناسی سنتی را با نظریۀ خود درآمیخت و همواره در پی ارتباط مفاهیم
نظریهشناختی خود با تحقیق تجربی بود .وی آثار خود را که حوزهٔ گستردهای از علوم ،از
فلسفه و نظریۀ ادبی تا جامعهشناسی و انسانشناسی را در بر میگرفت« ،تئوری عمل»
میخواند:
_تمایز ،کتابی که در آن بوردیو کوشیدهاست احکام زیباشناسی را با موقعیتهای موجود در
فضای
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