مفاهيم أساسية لدىبوزديو
د.إلاُاء مشجاك-هفىس ي ،حامّت معخغاهم

-

مقدمة:

ٌُّخبر Pierre Bourdieuمً ِلماء الاحخماُ الزًً اَخمىا بمعائل
مخخلفت جمغ جىىس اإلاجخمّاثالشؤظمالُت الخذًثت مً خالٌ ؤهثر مً
زالزحن مالفا مهما .وان لذًه مؽشوُ ؤن ًشجلي بّلم الاحخماُ بلى معخىي
مً الّلمُت (بالشغم مً جيىٍىه ألاـلي في الفلعفت).
ووان له جفىس مُىشو-ظىظُىلىحُىلذي للمجخمْ معدبّذافىشةوحىد
مجخمْ هيل مىخذ مخىاظم (الخفىس اإلااهشو-ظىظُىلىجي) .فاإلاجخمْ
خعب َزا الخفىس ِباسة ًِ خلىٌ مخخلفت ألابّاد واإلاخممىت للخلل
العُاس ي ،الاكخفادي ،ؤلاِالمي والثلافي وغحرَا مً الخلىٌ والتي جخيامل
مْ بّمها البّن وجخفاِل لمً فماء احخماعي هبحر ًمم حمُْ َزٍ
الخلىٌ اإلاخخلفت.
فاإلاجخمْ مً جفىس Bourdieuلِغ هال مخيامال ،بل َى ِباسة ًِ بيُاث
مخّذدة لها ِالكت ببّمها البّن.خخىاإلافاَُم التيكاماإلافىش بخدذًذَا
هي مخذاخلت ومشجبىت ببّمها البّن.

اهىالكا مً فىشة مفادَا ؤن ّ
الخغحر َى هخاج جىاكماث داخل اإلاجخمْ
ّ
معخلش ٌاَشٍا فخعب .في الىاكْ َى
هما وان ًشي  ،Marxفاإلاجخمْ
في ّ
ّ
معخمش ،داخل وعم مً الخلىٌ اإلاخفاسِت فُما بُنها وختى
حغحر
داخل الخلل الىاخذ،مخفاِلت فُما بُنها بالشغم مً اظخلاللُتها
الجضئُت.
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ظىلىم في َزا اإلالاٌ بخدذًذ بّن اإلافاَُم اإلاشهضٍت في فىش
،Bourdieuهما ظيبحن جذاخلها لفهم ما ًدذر في اإلاجخمّاث
الخذًثت.

 مفهوم الحقل:ٌُّخبر الحقل)(champمفهىما مشهضٍا في فىش .Bourdieuبالخإهُذ ،لِغ
 Bourdieuؤوٌ مً اظخخذم َزا اإلافهىم ولىىه َى الزي ؤلفى ِليى
الذساظاث اإلاخّللت به رلً البّذ الخدلُلي العىظُىلىجيٌّ .خبرٍ "هّالم
1
مفغش )(microcosmeمعخلل داخل ِالم احخماعي هبحر".
بمّنى ،ؤن الخم وٌ ًمىً اِخباسٍ ا ُ والم مفغش ة ؤو مجاال ث مفغش ة
جيخمي بلى الّالم الىبحر اإلاخمثل في الّالم الاحخماعي .جخمثل خاص ي ة الخلل
في ؤن له اظخلاللُت ًِ الّالم الىبحر ،بلىابىه وكىاهِىه الخاـت به،
ظىاء ؤحّلم ألامش باٌخلل الثلافي ،الذًني ،العُاس ي،الاكخفادي وول
الخلىٌ ألاخشي.
ولىً ،مارا ًدذر داخل َزا الخلل ؤو باألخشي داخل الخلىٌ اإلاخخلفت؟
ًجب ؤن وّشف بذاًت ؤن َزا اإلافهىم كذ ؤظخّحر مىالىهشباء اإلاغىاوِعُت
وَى ٌّني ؤن "خحزا ما ٌعشي فُه مىىم مخىاظم لألؼُاء".

2

فهى مىكْ جخفاِل فُه كىي مخخلفت .مً َزا اإلاىىمً ،مىً بدسان الخلل
هفماء "للفشاُ بحن ألافشاد ،بحن مجمىِاث ،خُث ًبدث ول واخذ ًِ
اإلادافٍت ِلى مياهه ًِ ،الخمحز ،الخفىٌ ِلى مشاجب ؤخشي".
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3

َزٍ الفشاِاث ال جدذر ِادة بؽيل ِىُف .هي جدذر بؽيل سمضي مً
خالٌ سَاهاث لخفىٌ ِلى مىاـب جخجعذ ًِ وشٍم الخفىٌ ِلى
ظلىت ومفالح مُّىت .فالخلل لِغ مفهىما " افترالُا" ،بل َى مفهىم
بحشائي ،واكْ مخّذد ألابّاد ًمىً ملاسبخه ومؽاَذجه في الىاكْ .والخلىٌ
اإلاخخلفت مشجبىت ببّمها البّن ،بؽيل ؤو بأخش ،داخل مىىم الخبادٌ.
ٌؽملالحقل الاقتصادي "الّالكاث والٍىاَش واإلاماسظاث الاكخفادًت
مثل ؤلاهخاج والدعىٍم والاظتهالن والخاحاث والثرواث والعيان والّمل
والشؤظماٌ والشبذ وألاظّاس واللشوك والىلذ ،ودوس الذولت في ؤلاهخاج
والخىصَْ والاظتهالن ومعخىي الخُاة وؼشوه الّمل والادخاس والعلّت
4

وألاحش والتراهم والخبادٌ"..

ول َزٍ اإلافاَُم جخجعذ في الىاكْ في الخلل الاكخفادي ،وال ًمىً
بدساهها بال مً خالله ،مً خالٌ بدسان واكْ الخلل الاكخفادي في فترة
صمىُت مُّىت ،بةًجاد وفهم وبُّت الّالكاث بحن َزٍ اإلافاَُم ،وبدسان
وبُّت الفاِلحن فيها ،وبدسان وبُّت الّالكت بحن ممخليي وظائل ؤلاهخاج
وكىي ؤلاهخاج.
ؤما الحقل الديني فُخيىن مً "الّالكاث والٍىاَش الذًيُت ،واألدًان،
والىلىط واإلاّخلذاث والّباداث وألاظاوحر والخشافاث واإلاُثىلىحُا
واإلازاَب والفلعفاث الذًيُت وِالكاث اللشابت".

5

فهى ٌؽمل بزلً ول الٍىاَش التي جمغ الذًً واإلاماسظاث الذًيُت وما
ًفىدبها مً ولىط.
ؤما الحقل الثقافي ،فهى هباقي الخلىٌ جدذر فُه ـشاِاث وهي هىِان
ازىان" :ألاوٌ داخلي ( )...والفشاُ الثاوي خاسجي" .
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6

ًدذر الفشاُ ألاوٌ ِلى معخىي الفاِلحن الثلافُحن الزًً ًدشوىن
العاخت الثلافُت في فترة صمىُت مُّىت مً هخاب ومبذِحن في مجاالث فىُت
وزلافُت مخخلفت ودوس وؽش ووظائل بِالم واجفاٌ ومخخلف اإلااظعاث
الخّلُمُت .ؤما الفشاُ الثاوي فُدذر بحن الخلل الثلافي والخلىٌ ألاخشي
بمخخلف الفاِلحن فيها ،مً ًشٍذون مىافعت الفاِلحن في الخلل الثلافي
للخفىٌ ِلى مشاجب وظلىاث مُّىت .وحّخبر بزلً الخلىٌ ؤوعاكا
مخخلفت ألابّاد جخفاِل فُما بُنها ،بدىافغ مخخلف الفاِلحن داخل ول
واخذ منها وفُما بُنها ،هإوعاق جىافعُت حّمل لمً مىىم مّحن ًخمْ
إلاّىُاث في فترة صمىُت مُّىت ،للخفىٌ ِلى ظلىت جمىً ـاخبها مً
اإلاشوس مً مياهت بلى ؤخشي ومً مىفب بلى آخش.
وما ًدذر مْ َزٍ الخلىٌ اإلاخخلفت ؤجها جىلذ باظخمشاس الخمحز

(la

)distinctionبحن ألافشاد ِلى اخخالف اهخماآتهم ،مما ًىلذ ـشاِاث
معخمشة داخل ول خلل وختى بحن الخلىٌ اإلاخخلفت ،ومما ًىجش ِىه
بعي ظُىشة مجمىِت احخماُِت ِلى ؤخشي داخل مىىم "اللّب"
والشَان ،مدافٍت بزلً ِلى اإلاىاكْ التي ًدخلها ألافشاد "اإلاخمحزون" وختى
بجها جلىم ِلى حّضٍضَا.
وبزلًً ،خيىن الخلل مً "حملت ِىاـش مدؽابىت ،هي ِباسة ًِ مىاكْ
وظلىاث ؤو مىاكف وخُاساث ؤو مفالح واظتراجُجُاث ؤو سَاهاث
واظدثماساث"ً ،7خم فيها جىصَْ العلىت وول ؤؼياٌ الشؤظماٌ اللابلت
للتراهم.
َىالً مُادًً مخخلفت ًخم فيها الفشاُ وهي التي ؤؼاس بليها اإلافىش بمفهىم
"الخلل" والتي هي معخللت ًِ بّمها البّن وعبُا .حؽحر َزٍ الخلىٌ
بلى ؤن اإلاجخمْ لِغ هال مخيامال بل ِباسة ًِ بيُاث مخّذدة لها ِالكت
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ببّمها البّنَ .زا اإلاىىم ٌؽحر بلى ؤن الّالكاث مىحىدة بةسادة ألافشاد
الزًً ًيخمىن للخلىٌ اإلاخخلفت مً خالٌ اظخدىارَم ِلى سؤط ماٌ
مّحن ،و الزي ظُدذد في آخش اإلاىاف العلىت التي ظُملىها َزا الفشد ؤو
ران.
وجمثل َزٍ الّالكاث في الخلل ِلى وحه الخدذًذ "لّبت جىٍمها كىاِذ
واهخٍاماث وججارباث (حّاون-مىافعت-ـشاُ) مً ؤحل اإلادافٍت ِلى
ولْ الخلل ؤو ولْ اإلاىكْ ؤو مً ؤحل حغُحرَا".

8

غحر ؤن َزٍ الىلُّت ال ٌعخفُذ منها بال ؤولئً اإلاهُمىىن ِلى الخلل
للبلاء في مىكّهم ؤو حّضٍضٍ .بِىما ال ًمثل َزا الىىُ مً اللّبت باليعبت
َ
للمهُمً ِليهم ؤي مفلخت لهم ظىي حّضٍض مىكّهم "اإلاخذوي" .وَزا الزي
ًفشص الخمحز والهُمىت اإلاعخمشة في الخلىٌ اإلاخخلفت.
ولخبُحن ِالكت الخلل بمعإلت اللشاءة ،كام Bourdieuبخدلُل بيُت الخلل
ألادبي الفشوس ي في معاسٍ الخاسٍخي مبِىا هُف ؤهه "ٌهشث اإلاىخباث
الخجاسٍت في ؤواخش اللشن الخاظْ ِؽش ودوس اليؽش التي حؽخغل بالخيعُم
مْ اللجان الّلمُت ،وٌهشث اإلااظعاث الخجاسٍت وجىىسث الخذماث
9

اإلاىخبُت".

فيل َزٍ الٍشوف ؤدث بلى خلم خلل ؤدبي ممحز ًشجبي وٍذوم بفّل
جىافغ كىي مخفاسِت لالظخدىار ِلُه،داخل الخلل هفعه وبحن خلىٌ
مخخلفت.
-

مفهوم السأسمال:

ًخماش ى مفهىم الخلل لذيBourdieuمْ مفهىم آخش ؤال وَى مفهىم
السأسمال) ،(capitalهما ؤهه ًىاهب مخخلف الخلىٌ اإلالابلت.
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ومثلما فّلمّمفهىم الخلل الزي اظخلاٍ مً الىهشباء اإلاغىاوِعُت ،فلذ
كام َ Bourdieuزٍ اإلاشة باظخّاسة مفهىم الشؤظماٌ مً ِلم الاكخفاد،
بةِادة جىٌُفه في خلل ِلم الاحخماُ.وِلى َزا ألاظاط ،فلذ وبم
مفهىم الشؤظماٌ ِلى مخخلف الٍىاَش الاحخماُِت بر ًمىً ؤن هخدذر
ًِ سؤظماٌ اكخفادي ،سؤظماٌ لغىي ،سؤظماٌ زلافي ،بلخ...
وما ًمحز الشؤظماٌ في مذلىله الاكخفادي َى ؤهه "ًخمْ للاهىن
التراهم" ، 10هفماء لتراهم الّالكاث الاحخماُِت ،الؽهاداث الخّلُمُت،
وهفماء لهُمىت مً ًخلىىن اللغت الشظمُت وهُفُت الىالم.
ًُ َّ
لُم السأسمال الاقتصادي ِلى ؤظاط "اإلاذاخُل ،الترار (ممخلياث
11

اكخفادًت ،وظائل بهخاج)".

ؤما السأسمال الاجتماعي فُمم ول اإلاىاسد والعلىاث والّالكاث التي
ًمىً ؤن ًملىها الفشد والتي جمىىه مً الخفىٌ ِلىؽبىت الّالكاث
الاحخماُِت والتي وسثها مً اإلاّاسف التي حمّتها ِائلخه والتي ظِعخفُذ
منها ِىذ المشوسة ،بخلىٍتها بن اظخلضم ألامش ختى ًدافَ ِلى جلً
ّ
الؽبىت الّالئلُت .ظُمىىه َزا الشؤظماٌ الاحخماعي مً الخفىٌ ِلى
مشاجب ِلُا في اإلاجخمْ.
هما ؼهذث اإلاجخمّاث الخذًثت بشوص سؤظماٌ حذًذ فشك هفعه بلىة في
ؤِماٌ Bourdieuؤال وَى السأسمال الثقافي.
وَى ًخىاحذ مً خالٌ "زالزت ؤؼياٌ :في خالت مذمجت ،هىخاج لخدفُل
مّشفي ،في خالت مىلىُِت في ؼيل مىدعباث زلافُت (هخب ،لىخاث
12

فىُت ،ؤدواث )...وفي خالت ماظعاجُت باالظخدىار ِلى ؼهاداث حّلُمُت".
فهى سؤظماٌ ال ًدفل ِلُه بؽيل مباؼشً ،خدىٌ مً خالله ول فّل
زلافي بلى كُمت ظلُّت لها بذوسَا كُمت سمضٍت.
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وفي ألاخحر َىان ما ٌعمُه Bourdieuبالسأسمال السممي الزي ال ًىحذ
بؽيل ملمىط هشئوط ألامىاٌ التي ِشلىاَا ؤِالٍَ .ى هخاج جشاهم سئوط
ألامىاٌ ألاخشي والتي ظخمىىه في آخش اإلاىاف مً ؤن جيىن له ظلىت
مُّىت.
َى "ؤي ملىُت ِىذما ًذسهها ِمالء احخماُِىن جدُذ لهم ملىالث بدساههم
مّشفتها والاِتراف بها ومىدها كُمت .وبلىٌ ؤدق ،بهه الؽيل الزي ًخدلى
به ول هىُ مً ؤهىاُ سؤط اإلااٌ لذي بدساهه ِبر ملىالث بدسان هاججت ًِ
جمثل ؤكعام ؤو حّاسلاث مىلىؼت في بيُت جىصَْ ران الىىُ مً سؤط
13

اإلااٌ".

فالشؤظماٌ الشمضي َى ملىُت جخمخن ًِ سئوط ألامىاٌ اإلاخخلفت
ّ
(سؤظماٌ اكخفادي ،دًني ،زلافي ،بلخ )...جمىً الّمالء)(agentsمً
الاِتراف واخترام الزًً ٌعخدىرون ِلى سئوط ألامىاٌ ألاخشي ،مما
ظُادي بلى حّضٍض ظلىتهم وَُمىتهم ِلى الخلل اإلاّني .وَزا ظُادي ال
مدالت بلى الاِتراف باإلالىُت التي لذي البّن ومىدها كُمت مُّىت ،في فترة
صمىُت مدذدة.

هما ٌُّخبر الشؤظماٌ الشمضي رلً الؽيل الزي ًإخزٍ ول سؤظماٌ ِىذ جمثله
لبّن الخّاسلاث ألاظاظُت والتي ّ
جيىن ؤظاط ول سؤظماٌ والخّاسك بحن

غني /فلحر (سؤظماٌ اكخفادي) ؤو مثلف/غحر مثلف (سؤظماٌ زلافي).
وَىا جدذًذاٌّ ،شك لىا Bourdieuجفىسٍ إلاعإلت الشؤظماٌ الشمضي والىبلاث
الاحخماُِت بر ًلىٌ في ؼإن الخلعُم الّلمي للىبلاث بهه ًجب ؤن "ًإخز
بّحن الاِخباس وىن ألاِماء الفاِلحن في اإلاجخمْ ًٍهشون هما لى واهىا ًخدذدون
مىلىُِا بىىِحن مخباًىحن مً الخفائق :فمً حهت َىان الخفائق اإلاادًت
( )...زم َىان مً حهت ؤخشي ،الخفائق الشمضٍت".
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14

ًذخل َزا الخفىس لمً مىىم الخمحز بحن الىبلاث والزي ًيىن ِلى
معخىٍحن ازىحن .ألاوٌ مادي مً خالٌ ماؼشاث مىلىُِت ٌعهل لبىها
وكُاظها .ؤما اإلاعخىي الثاوي ،فُيىن ِلى معخىي الخفائق الشمضٍت التي هي
بدسان للمّاوي الخفُت إلافهىم الىبلت والخمثالث )(représentationsالتي جذوس
خىٌ َزا اإلافهىمَ ..ىان جدلُل لهزا اإلافهىم والخمثالث اإلاخّللت به هةدسان
َّ
لىاكْ مخمثل بؽيل مّحن ،هخلعُم احخماعي كائم ِلى "مىلىُِت الخماًضاث
اإلاادًت وراجُت الخمثالث".

15

هما جىشق Bourdieuإلاعإلت الشؤظماٌ الشمضي إلاا سبىه بالسوق اللغوية
التي جىحذ في "ول الخاالث التي ًداوٌ فيها شخق ما بهخاج خىاب مىحه
بلى مخللحن كادسًٍ ِلى جلُُمه وبِىائه ظّشا مُّىا".

16

باِخباس خلل اللغت سؤظماال فهى ًخمْ في اإلاجخمّاث الخذًثت لىفغ
كىاهحن الشؤظماٌ بما فيها مىىم الّشك ،الىلب ،الخيلفت ،العّش وغحرَا
مً اللىاهحن التي جمىذ في ألاخحر كُمت لىخاب ما في العىق اللغىٍت.
و"الخزهحر بىحىد كىاهحن لدؽيل ألاظّاسٌّ ،ني جإهُذ ؤن كُمت هفاءة ما
جشجبي بدالت الّالكاث التي جخدذد فيها اللُمت اإلامىىخت للمىخىج اللغىي
17

اإلاشجبي بمخخلف اإلاىخجحن".
فالىفاءة ُج َّ
لُم ِلى ؤظاط ألاسباح في العىق هلُمت سمضٍت في آخش اإلاىاف،
جدذد هفاءة العلّت اإلاّشولت للبُْ هباقي العلْ الاظتهالهُت الخافهت.
ًخدىم في َزٍ الّملُت ـاخب الشؤظماٌ مً خالٌ الشبذ الزي ًجىُه مً
بُْ َزا لىخاب ؤو ران .وال جذخل في الّملُت ال هفاءة اإلاالف وال فىشة
الىخاب وال مياهت داس اليؽش .
-

مفهوم الهابيتوس:
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ًلّب مفهىم الهابيتوس( )Habitusبذوسٍ دوسا مشهضٍا في ؤِماٌ
ِBourdieuىذ مّالجخه للٍىاَش العىظُىلىحُت  ،لفهم وبُّت
اإلاماسظاث الاحخماُِت ،ومّه ًخذاخل مفهىما :الخلل والشؤظماٌ  .فهى
ّ
والخفىساث ،هٍام ٌعمذ بخلم
باليعبت له "هٍام الاظخّذاداث
18
اظتراجُجُاث ومىاكف".
1جمىً ألافشاد مً جدذًذ جىحهاتهم وؤرواكهمّ .
وٍخم مً خالٌ َزٍ الّملُت
الىـىٌ بلى"جىافم بحن ؤهٍمت الاظخّذاداث والبنى اإلاّشفُت ،وؤهٍمت
ُ
بخفشفاث ّ
ّ
مُّىت وهإهٍمت للخلُلت
الخُاة الاحخماُِت لألفشاد ،جترحم
19
الخاسحُت".
وبزلًٌّ" ،خبرٍ مُال ؤو جىحها ؤو هضوِا ،مجمىِت اظخّذاداث دائمت
20
وكابلت للىلل".
وٍىاـل Bourdieuفي َزا الخدلُل ُلُذمج"ِامل الخاسٍخ في الّالكت بحن
هٍام الاظخّذاداث والخفىساث اإلاىلىُِت مً خالٌ اِخباسٍ ؤن َزٍ
ّ 21
الّالكت جخمْ لىٍام جاسٍخي صمني".
بمّنى ؤن الفىش البؽشي َى خىـلت جاسٍخُت إلاا ّ
ًمش به ؤفشاد اإلاجخمْ مً
ْ
ؤخذار َامت ّ
جدذد معاسَم في اإلاعخلبل ،جىحهاتهم وؤرواكهم.بزلً،
ُ
جشحّىا هٍشٍت ألابِخىط "بلى همىرجي ن مخىاكمحن للفّل .مً حهت،
الخخمُت التي حؽمل ؤفّالىا في بواس ؤلاهشاَاث اإلافشولت ِلُىا .ومً حهت
22
ؤخشي ،الخفىس الىاَم لفشد معخللّ ،
خشوِلالوي".
فالفشد هخاج البِئت التي ِاػ وجشِشُ فيها ،وٍخمْ للمغىواث التي
جما ظها ِلُه ،فُخماش ى مْ اليعم الثلافي الزي جملُهّ ،
ختى وبن بذا ؤهه
س
معخلل ّ
وخش في ؤفّاله.
في دساظت اَخمذ بمّشفت دوس الؽّش اإلالخىن في اإلاجخمّاث
اإلادلُت ،اجضح لىا بإن العيان ألاـليين ألاوائل للمذًىت والزًً ظىىىا حي
"ججذًذ"الؽّبي بمعخغاهم َ ،م الزًً حؽبّىا بلُمه وزلافخه ،ففىّذ
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منهم سحاٌ اإلاعشح ،واإلاغىُحن وؼّشاء اإلالخىن  .وبمشوس الىكذ ،ؤـبذ ٌَاالء
اٌظيان مُىالث لهزٍ الفىىن ،اظخّذاداث مىىتهم مً جىسٍث َزا
الشؤظماٌ الثلافي بلى ألاحُاٌ ألاخشي.فخيىهذ ٌ ديَم أذواق)(Goutsخاـت،
23
"بمّنى ؤفملُاث واضخت ،وهي جإهُذ فّلي لفشق ال مداٌ مىه".
فعلم ألافملُاث وألارواق ًفشق بحن الىبلاث والفئاث
الاحخماُِت ،فُخدذد ِلى َزا ألاظاط ظلىن ألافشاد اإلاىخمحن ليل حماِت
احخماُِت.هما ؤن اسجباه ألافشاد بجماِت احخماُِت في حي ؤووظي مّحن
ًخلم مجمىِت مً الٍشوف اإلاىاجُت للِّؾ ومجمىِت اظخّذاداث ،وَزا
ما ٌعمُه Bourdieuباٌَابِخىط ؤي "ؤهٍمت مً الاظخّذاداث الذائمت
ّ
24
واللابلت للىلل ،بنى مبيُت كابلت للّمل هبنى مشهبت".
فاٌَابِخىط حّبحر ًِ مُىالث ألافشاد حّمل في هىاق الخبراث
ُ َّ
العابلت للفشد وج َشهب مّها لُخمىً ألافشاد في آخش اإلاىاف مً اللُام بّذة
ؤِماٌ.و باِخباسٍ "هخاحا جاسٍخُا ،فةن اٌ َابِخىط ًخلم مماسظاث فشدًت
25
وحماُِت".
واإلاُىٌ بلى َزا الفً ؤورانً ،جذ حزوسٍ في الخيؽئت الاحخماُِت
خُث ًخللً فيها ألافشاد مجمىِت مً اإلاّاسف التي ظخىحه ظلىواتهم فُما
بّذ وجدذد اججاَاتهم وختى ؤرواكهم .وبالخالي ً ،خيىن لذحهم وعُج مً
اإلاّاسف واإلاهاساث واإلاماسظاث ٌعخّحروجها مً اليعم الثلافي الخاؿ بهم.
برا ،للخاسٍخ دوس هبحر في جفُّل َزٍ الاظخّذاداث التي ًىدعبها
الؽبابلخذُِم ؤرواكهم ومُىالتهم هدى الؽّش اإلالخىن.وَزا ما ًفعش جزوق
ؼباب حي "جُجذًذ" للؽّش اإلالخىن بفّل الّىامل الخاسٍخُت التي ظاِذث
ِلى ٌهىسٍ واهدؽاس ظائش الفىىن ألاخشي في َزا الحي،مما ؤزش جذسٍجُا ِلى
ؤرواقَم ومُىلهم لهزا الفً.
ووىهذ لذحهم زلافت خاـت مً خالٌ خفٍهم للفائذ الؽّش اإلالخىن،
الخغني بالغىاء الؽّبي ومّشفتهم لشواد َزًً الفىحن الازىحن .ما ِالكت
الثلافت بالهابِخىط؟
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ما الثلافت بال "رلً الجضء ألاهثر بشوصا للهابِخىط ،الزي ًىحه ول
الخفشفاث الاحخماُِت  :ؤول ،ؤدواس الزوىس وؤلاهار ،وشٍلت الجلىط ِلى
26
الىاولت ،اللغت."...
بزلًً ،دذد الهابِخىط لذي ألافشاد مجمىِت جفشفاتهم ومجمىِت
الاظخّذاداث التي ججّلهم ًلبلىن ِلى بّن ِىاـش الثلافت وٍشفمىن
ؤخشي ،فخخيىن لذحهم مُىالث وؤرواق خاـت جازش ِلى اخخُاساتهم النهائُت.
واإلايان اإلافمل إلاالخٍت الهابِخىط َى في اإلاذسظت خُث ًلىٌ ِنها
Bourdieuبإجها " ال جلىم بال ِلى جلُُم )(valoriserمحزاث لِعذ بمذسظُت
27
ولىنها مىحىدة مىز البذاًت ِىذ دخىٌ الخلمُز بلى اإلاذسظت ".
فهىان ماَالث مىحىدة لذي فئت مً الخالمُز ججّلهم ًخمحزون ًِ باقي
الخالمُز آلاخشًٍ ألجهم وسزىَا ؤو اهدعبىَا مً مدُىهم الّائلي ،داخل
هٍام احخماعي واهخماء وبلي مُّىحن .بزلً ،ما ظخفّله اإلاذسظت َى فلي
بِادة بهخاج َزٍ الفشوكاث والخماًضاث وجشظُخها .اهخلذ Bourdieuبؽذة
الىٍام الخّلُمي وؤبشص "ِالكخه بالىبلاث الخاهمت التي جىٌف َزا الىٍام
28
لخذمت مفالخها ؤلاًذًىلىحُت والاكخفادًت".
هفهم مً َزٍ الفىشة ،ؤنٌ ظِخم بِادة بهخاج الثلافت اإلاهُمىت بيل الفاِلحن
فيها ،مً مّلمحن وؤظاجزة ومعاولحن واللائمحن ِلى جدذًذ اإلاىاهج
29
الذساظُت ،اإلاخىاظحن "خلُلت مهمتهم اإلاىلىُِت".
وَزا ما ظُجّل الىٍام ؤو اإلاجاٌ التربىي ٌُّذ بهخاج الالمعاواة
الاحخماُِت و التي جىجش ِنها بالخإهُذ المعاواة اكخفادًت.
ران هىٍام اظخّذاداث
والخلُلت ؤن الزي ًدذد َزا الهابِخىط ؤو
وهؽشه ؤظاس ي ألي مماسظت َى ؤلاخعاط باإلافلخت وساء َزا الفّل ؤو
رانَ .زٍ املصلحة جشجبي بىبُّت الهابِخىط ظىاء ؤواهذ "فشدًتِ ،ائلُت
30
ؤو وبلُت".
فاإلافلخت اإلاشجبىت بمماسظت فً ما بما ؤن جيىن فشدًت مشجبىت بالىفاءاث
واإلااَالث الفشدًت ،وبما ؤن جيىن َزٍ اإلافلخت ِائلُت خُث ًخللً الفشد
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مً خالٌ ِملُت الخيؽئت الاحخماُِت مجمىِت مً الخىحيهاجخجّله ًمُل بلى
جزوق َزا الفً ؤو ران ،وبما ؤن جيىن َزٍ اإلافلخت في ألاخحر وبلُت هإن
ًفبى ؤفشاد الىبلت البىسحىاصٍت في اإلاجخمّاث اإلادلُت ؤن ًخّلم ؤبىائَم
مىظُلى ألاهذلغ باِخباسَا مىظُلى جلُُمُت .وفي ول خالت ،اإلافلخت هي
التي ظخدذد وبُّت الفّل وخذود اللّب اإلامىىت.
وكذ ؤهذ َHabermasزٍ الفىشة في هخابُه" :الخلىُت والّلم هةًذًىلىحُا" و
"اإلاّشفت واإلافلخت" مفشخا بإن ول وؽاه بوعاوي بال وٍىحه إلافلخت مُّىت
ختى إلاا جخّلم اإلاعإلت باظخلاللُت اإلاّشفت الّلمُت ،مهما وان خلل اليؽاه
الّلمي.
وكذ اظخخذم Bourdieuمفهىم الهابِخىط في ِالكخه بمعإلت اللشاءة
والخللي خُث هما ؤؼشها بلى َزٍ اإلاعإلت ؤِالٍ ًلىم الىٍام الخّلُمي
والتربىي الفشوس ي بةِادة بهخاج الفىاسق الاحخماُِت وؤلابلاء ِليها .هما وضح
بإن خٍىً هجاح ألافشاد هٍشا الهخماآتهم الىبلُت اإلاخخلفت وإلسثهم الثلافي
هي مخفاوجت مً فشد آلخش .وهي بزلً ،جخلم الخمحز بُنهم وحّضصٍ.هما ؤن
الخزوق الفني لفىإدبي ما ؤو لىخت فىُتما ًشحْ باألظاط للشـُذ اإلاّشفي
الزي جللاٍ الفشد ؤو وسزه مً وظىه الّائلي واإلادُي الاحخماعي الزي ٌِّؾ
فُه ،بما فُه الخلل التربىي والزي ًادي في آخش اإلاىاف بلى ؤن جيىن له ؤو
ال كابلُت لللشاءة .فللّائلت دوس مهم في جللحن اللابلُت لللشاءة لذي ألاوفاٌ.
غحر ؤن رلً غحر واف بر بن الىٍام التربىي بمىاهجه ومىٍىمخه َى الزي
ظُذفْ بزلً الىفل ؤو ال إلاخابّت اللشاءة.
هما ٌؽحر اإلافىش بلى معإلت ال جخلى مً ألاَمُت ؤال وهي ؤن ألاـل الاحخماعي
للىلبت َى ؤَم ِامل للخماًض ..وَىاً ،اهذ ول مً

 BourdieuوPasseron

في هخاب" :الىسزت" ) ًِ(les héritiersؤن "اليعم التربىي ٌعهم في ـىاِت
31

ؤسظخلشاوُت احخماُِت".
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فللبِئت التي ٌِّؾ فيها الىلبت وجدذًذا الىظي الّائلي دوس هبحر في جدذًذ
جىحهاتهم ،هما ؤجها جازش ِلى جفىسَم للّالكت مْ اإلاذسظت والفؽل
اإلاذسس ي .بمّنى ،ؤن ألاوفاٌ اإلاىدذسًٍ مً وظي احخماعي مخذن لِعذ لهم
هفغ ومىخاث وفشؿ هجاح ؤولئً الزًً ًىدذسون مً ِائالث مِعىسة
الخاٌ.
حُّذ اإلاذسظت بهخاج الالمعاواة الاحخماُِت .وفي َزا العُاق ،سبي
 Bourdieuبحن الثلافت الّائلُت والىجاح اإلاذسس ي مً خالٌ هٍام
الاظخّذاداث الخاؿ بيل وبلت احخماُِت واإلاخيىن مً هٍام مً الّاداث،
الخمثالث ،الّالكت مْ الّالم اإلادُي باألفشاد .غحر ؤن َزا "الهابِخىط" غحر
واًُُ ،ذمج في رواجىا بؽيل غحر بسادي" ،خاحبا ِىا الٍشوف الاحخماُِت
32

إلهخاج جفشفاجىا وآسائىا".

وألاوفاٌ الزًً هجخىا في الذساظت ٌّخلذون مْ روحهم وختى مْ مّلميهم
ؤجهم "مىَىبىن" وكذ ِملىا بجذ .غحر ؤن جفعحر رلً ًشحْ ؤظاظا بلى هٍام
خاؿ وسزىٍ مً وظىهم الّائلي الزي خلم وَُإ لهم الٍشوف لزلً.
فاإلزث الثقافي َى اإلاعاوٌ ًِ َزا الىجاح.
مخبيُا الخُاس اإلااسهس ي لفهم وبُّت الّالكاث الخىافعُت اإلاخفاسِت بحن
الىبلاث الاحخماُِت والتي لها دوس ؤظاس ي لفهم وبُّت الىٍام في ؤي
مجخمْ وان ،ومّترفا بإن َزٍ الفشاِاث جدذر ِلى معخىي البنى
الاكخفادًت والعُاظُت ،غحر ؤهه ًمُف ؤمشا مهما في َزا الخدلُل ؤال وَى
ؤن َزا الفشاُ اهخلل بلى اإلاعخىي الشمضي ،مما "ًمىذ للمذسظت خاـُتها
33

واظخلاللُتها في لّب الّالكاث الاحخماُِت بحن اإلاهُمىحن واإلاهُمً ِليهم".
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فاإلاذسظت هىٍام جشبىي لِعذ معخللت ًِ اإلاجخمْ .فهي ِىغ رلً جماما
بر بجها حّىغ في الىاكْ ما ًدذر في اإلاجخمْ مً ـشاُ وجىاكماث ختى
وبن واهذ كىاِذ "اللعب" جبذو معخللت حضئُا.
باليعبت ٌ Bourdieuاإلاجخمْ لِغ هال مخجاوعا ،بل َى ِباسة ًِ
"مجمىِت مً مُادًً "اللّب" اإلاعخللت وعبُا".

34

وَعخخذم Bourdieuمفهىم الهابِخىط همفهىم له ِذة ؤبّاد" :بّذ هفس ي،
35
بّذ ِللي وبّذ ؤخالقي".
ًشجبي البّذ الىفس ي اإلاخّلم بمفهىم الهابِخىط بالزوق الزي ًيىن لذي
اإلاخللي وجزوكه الفني الزي ًشجبي بّملُتي :الىعي وؤلادسان .ؤما البّذ الّللي
لهزا اإلافهىم فحرجبي بمذي فهم اإلاخللي وكذسجه الخدلُلُت .وفي ألاخحرً ،خمثل
البّذ ألاخالقي إلافهىم الهابِخىط في هُفُت الخفشف واإلاىٍىمت اللُمُت التي
ًخبىاَا الفشد.
وول َزٍ ألابّاد جخفاِل فُما بُنها لخمىذ لىا رلً الهابِخىظالزي ظُىحه
ظلىن اإلاخللي وجزوكه الفني.
هما ًشبي  Bourdieuمفهىم الهابِخىط بمعإلت ؤخشي ؤال وهي "الخزوق
الفني" .في َزا الفذدً ،دعاءٌ  ًِ Bourdieuهُفُت وؽإة الزوق الفني
وهُفُت ِمله.
هما وان ًدعاءٌ ِما برا واهذ اللابلُت إلهجاص فني هي هخاج مىاَب ؤم هخاج
ِملُت حّلم؟
ِلُىا الّىدة بلى الخدذًذ الخاسٍخي لألظباب التي ؤدث بلى الخىم بجمالُت
َزا ؤلاهجاص الفني ؤو ران.
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و"اللابلُت الجمالُت) (disposition esthétiqueهلذسة ِلى بدسان وحّذاد
الففاث ألاظلىبُت )(stylistiquesاإلادمت ال جىففل ًِ اللذسة الفىُت في
36

خذ راتها".

فهزا اإلاُىٌ الجمالي َى هخاج ِملُت حّلم التي لِعذ لها غاًت وٌُفُت ،بل
مجشد بدسان لجمالُت لىخت فىُت لخذراتها ،لؽيلها ولِغ لىٌُفتها .هما ؤن
لهزا اإلاُل الجمالي "بّذ لّالكت بُّذة ومممىهت مْ الّالم وآلاخشًٍ التي
37

جخىلب الممان واإلاعافت اإلاىلىُِت".

َزا الممان واإلاعافت مشجبىان في فترة مدذدة بخجاوص ما ًفشله الشؤظماٌ
الاكخفادي في َزا الخلل .غحر ؤن َزا الخجاوص مشجبي هزلً بالٍشوف
الاحخماُِت والفشوق الىبلُت .فاإلاعإلت مخّللت "بالروق"الزي ًلىم في راث
الىكذ "بالخىخُذ والخفشٍم".

38

جىخُذ مارا وجفشٍم مارا؟
بهه ًىخذ روق وبلت مُّىت وٍفشكها في راث الىكذ ًِ روق وبلت ؤخشي،
ألهه هخاج ٌشوف وحذاهُت ألفشاد مخمازلحن وؽاوا في بِئت مُّىت وجمحزَم في
راث الىكذ ًِ ؤولئً الزًىيؽاوا في بِئت مخخلفت ،في فماء احخماعي
مخالف .فالزوق َى الزي ًدذد الاهخماء الىبلي لهزا الفشد ؤو رلً -مً
خالٌ جفىس شخص ي وجفىس "آلاخشًٍ" اإلاخخلفحن ِىاً -دذد ِالكخه مْ
مىلىُ "الزوق" ،هما ًدذد ِالكخه باآلخشًٍ وبالّالم اإلادُي به .زم بهه
ًدذد مذي جلبلىا وظُما فمىا لألرواق ألاخشي التي ُ
ظخّخبر غحر "ؼشُِت"
س
ؤمام ألارواقاإلاخبّت.
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وَزٍ الاخخُاساث الجمالُت "جدؽيل في ؤغلب ألاخُان بالخىاكن مْ
اخخُاساث الجماِاث ألاهثر كشبا في الفماء الاحخماعي ،التي ًيىن مّها
الخىافغ مباؼشا وفىسٍا بؽيل ؤهبر و مْ الزًً بالخإهُذ جدذد هُتهم بؽيل
ُ
ؤهثر ولىخا،التي جخفىس وادِاء لخدذًذ الخماًض باليعبت للجماِاث
39

العفلى".

بمّنى ،ؤن الاخخُاساث الجمالُت جذخل لمً ِملُت جىافغ وـشاُ
معخمشًٍ خىٌ معإلت مً لذحهم الزوق اإلاىلم والتي ِلى ؤظاظها ظِخم
الخماًض بحن وبلاث مخخلفت .وال ًخم رلً الخىافغ مْ حماِاث مخباِذة،
بل بالّىغ مً رلً .ؤلف بلى َزا ألامش ،ؤن الخماًض ظِخم ملاسهت مْ مً
ُ
ظُّخبرون في ظلم ؤروى .برن ،ؤهثر مً مجشد الفشاُ ؤو الخىافغ ِلى
فشك روق مّحن ،فةن بّن ألافشاد الزًً ًيخمىن بلى وٌائف لُبرالُت مثال
"ظِخزمشون مً ألاغاوي ألاهثر اهدؽاسا وجذاوال" .40
ظجري َاالء ًلبلىن ِلى ألاغاوي الىالظُىُت مثال ؤو ِلى ؤغان ألِمذة
الغىاء الؽشقي ختى ٌّبروا ًِ ادِائهم الفني بشفن اإلاغىحن الؽّبُحن مثال
الزًً ٌعخمْ بليهم ِامت الؽّب.
فخخدىٌ بدساواث الّالم وما ًشجبي به مً جفىساث بلى واكْ مِّؾ بخلم
مماسظاث (فشدًت وحماُِت) هخىاوت لإلدسان ،للخفىحر وللّملَ .زا ما
ًدذدٍ الهابِخىط مً خالٌ ِملُت الخزوق الفني وول اإلاماسظاث التي جيخمي
للفماء الاحخماعي.
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فهى خالـت ججاسب جيخمي للماض يَ .زا "اإلااض ي الزي َى مشجبي ول
الاسجباه بالشاًَ والزي ًذهى بلى الذوام في اإلاعخلبل بخدُِىه في اإلاماسظاث
41

اإلاهُيلت جبّا إلابادئه".

فهزاالخاسٍخ الزي ًدذد جفشفاث ألافشاد واظخّذاداتهم لخلبل فً ما ؤو
الخزوق لفً ما ال ًيخمي للماض ي .فهى ًدذد جفشفاتهم آلاهُت واإلاعخلبلُت
ِبر هٍام مُّاسي مبني بؽيل مهُيل .
ّ
وكذ جمىًBourdieuمً فهم"إلاارا الؽيل ألاكل حّلُذا لالظخّذاد الجمالي
واإلاماسظاث ألاهثر ؼشُِت ِلى اإلاعخىي الثلافي وألاكل جيلفت اكخفادًا ،لها
َزا الخَ في ؤن جخالقى بخىشاس خاؿ لذي الؽشائذ ألاهثر غنى (وعبُا) في
42

الشؤظماٌ الثلافي وألاهثر فلشا (وعبُا) في الشؤظماٌ الاكخفادي".

ّ
فلذ جمىً مً بدسان اإلاىىم الزي ًخدىم في حجم سؤظماٌ وبيُت
الخفمُالث ،الّالكت بحن الشؤظماٌ ووبُّخه واإلاُىٌ بلى سٍالت ؤو فً ما.

 خاتمة:بالشغم مً بّن الاهخلاداث التي وحهذ ٌ ،Bourdieuفلذ
كامبخدذًذدكُم إلافاَُم مشهضٍت اِخمذ ِليها ِىذ جدلُله لٍىاَش
مخخلفت في اإلاجخمّاث الخذًثت :الخلل ،الشؤظماٌ والهابِخىط ،وكذ
كام مً خاللها بفُاغت هٍشٍاث ؤزبدذ صختها ختى في مجخمّاث غحر
غشبُت.
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بال ؤن َزٍ اإلافاَُم مخذاخلت مْ بّمها البّن .فال ًمىً ؤن هخدذر ًِ
الهابِخىط بذون الخىشق للخلل ،الشؤظماٌ والخمحز والفشاُ.
ولفهم وجفعحر الٍىاَش ِلى اخخالف مجاالتها ،لم ٌّذ ِلماء الاحخماُ
حهخمىن بالذساظاث اإلااهشوظىظُىلىحُت ،بل بالذساظاث
اإلاُىشوظىظُىلىحُت ،مداولت منهم فهم هُفُت ِمل البنى اإلاخخلفت في
اإلاجخمْ.
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