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بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلهـــــــــداء
إلى كل من ساعدني عمى انجاز ىذا البحث
أىدي ىذا العمل

شـكــــــر وتـقـديــــــر
قدمو لي من نصائح
أتوجو بالشكر الخالص إلى األستاذ الدكتور حاج دواق عمى ما ّ
وتوجييات .فيو نِ ْعم األستاذ ونعم المشرف.

كما ال يفوتني أن أشكر كل الزمالء األساتذة الذين شجعوني عمى إتمام ىذه األطروحة.

مقدمة

من بين المواضيع التي شغمت اىتمام الفالسفة فكرة السيطرة ،وىذا القترانيا بكل
تجمع بشري ،فكان من الضروري محاولة فك شيفرتيا .ولقد انتيى كل واحد بطريقة أو
بأخرى إلى تأويل البنيات االجتماعية والثقافية ،التي تتّسم بيا الجماعات المسيطرة،
أن اإلشكاليات التي
والجماعات المسيطر عمييا داخل المجتمعات التي الحظوىاّ .إال ّ

فإن
ّ
تتصدر االقتراب من ىذا الفعل ،وحول األنساق التصورية المبنية من أجل تبريرىاّ ،
مختمف المقاربات تسعى لتكون متفردة .إذ يرّكز الفكر الماركسي عمى القوة االقتصادية

لمن يممك عمى من ال يممك ،أما مواطنو ماكس فيبر فيؤكد عمى الشرعية من خالل
العنف المشروع.
النظر
إن وجية ّ
أما الفرنسي بيار بورديو (0391[ )Bourdieu pierreم2112-م]* ف ّ

المميزة لممقاربة المنسوبة إليو ،فتعيد إدخال العالقات الرمزية لممعرفة ،وترفض تصور
ألن
االستغالل وترتيبو ورؤيتو المختزلة لعالقات الطبقة ولمصراعات االجتماعية .و ّ

مشروعو يرتكز في معظمو عمى كشف اآلليات الخفية ،والنتائج المترتبة عن آليات ىذه

الممارسة ،وكذا الحمول المقترحة لتجاوز ىذا الوضع ،فقد وقع اختياري عمى موضوع
''نسق السيطرة وآلياتيا عند بيار بورديو''.
وقد قادني االطالع عمى كتبو ،باإلضافة إلى مسيرتو النضالية إلى الوقوف عمى
مدى جمعو بين النظرية والممارسة ،في محاولة منو التأسيس لعمم االجتماع من خارج
السمطة .إذ يفرق بين عمم االجتماع كما تخطّط لو الييئات الحاكمة والتي تيدف من
* عالم اجتماع فرنسي .وقف ضد النظام التعميمي القائم عمى تمقين المعمومات ،وانتقد المدارس
ومناىجيا .وحسب رأيو يجب أن تكتفي الدولة بتعميم التعميم وتدريب الناس عمى تحصيل المعرفة .كما

قدم مداخالت الذعة بحق الصحافة والقنوات
اشتير بالكشف عن حقيقة اإلعالم السيما التمفزيون ،و ّ
كتابا ومئات من المقاالت والدراسات التي ترجمت إلى
التمفزيونية .أنتج بيير بورديو أكثر من ثالثين ً
يتبوأ مكانة بارزة في عمم االجتماع والفكر النقدي منذ نياية
أبرز األلسن في العالم ،والتي جعمتو ّ
الستينيات من القرن الماضي.
أ

خالل العموم االجتماعية إلى التح ّكم والييمنة بفاعمية عمى الخاضعين لييمنتيا .وعمم
يتوصل إلييا عمم
ب عمى فيم وتقدير لمنتائج التي
االجتماع كما يتصوره ىو؛ حيث ينص ّ
ّ

االجتماع ،بغرض قمب عالقة السيطرة رأسا عمى عقب .لقد شغمت ىذه المسألة حي از كبي ار
في فمسفتو ،إذ حمّل منطقيا وآلياتيا المضمرة ،والتي تجعل من الخاضعين يساىمون بقسط
وافر في السيطرة عمييم.
ميزه طبيعة العالقات
إن المجال االجتماعي يعتبر مسرحا لمقوة أو لمنضال ،ت ّ
ّ

والتفاعالت القائمة بين المشاركين فيو؛ من ىذا المنطمق يحتل األفراد مواقع مختمفة،
إن ذلك
ّ
تتحدد عبر األشكال المختمفة لميابيتوس ،ولرأس المال الذي ك ّونوه خالل حياتيمّ .
يؤدي إلى نشوء عالقات قوى والى عالقات لمسمطة تأخذ شكل السيطرة بين المسيطرين

والخاضعين.
أما األبحاث األكاديمية التي تناولت بيار بورديو في الجزائر ،فقد استقيتيا من
المركز الوطني لإلشعار عن األطروحات ) (ceristوأىميا الدراسة التي قام بيا عبد الكريم
بزاز من جامعة قسنطينة ،لنيل درجة دكتوراه عموم في عمم االجتماع ،موضوعيا :عمم
طوال
اجتماع بيير بورديو ،والمالحظ ّأنو لم يرّكز فييا عمى نقطة بعينيا؛ لقد تناول م ّ

سيرتو الذاتية ،وتحولو من الفمسفة إلى عمم االجتماع .واألبعاد المنيجية لو ،إضافة إلى
النظرة الفضائية لممجتمع ،والييمنة الذكورية.
كما نجد دراسة لمباحثة عموشن جميمة من جامعة مولود معمري ،ممثّمة في رسالة
ماجستير موضوعيا :الييمنة الذكورية في الحكاية الشعبية –قراءة سوسيوثقافية من منظور
بورديو ،أبرزت فييا اىتماماتو بمسألة الجنوسة ،أي كل ما يرتبط بثنائية الجنس األنثوي
الذكوري ،ليبني نظرية قائمة عمى ىذه الثنائية ،أين اتخذ المجتمع القبائمي نموذجا لدراسة
جنس ،ولميوية الجنسية عند
كونة لمعالم الم ّ
بنيوية .حيث حمّمت طريقة تشكل الترسيمات الم ّ
أن االلتزام
بورديو .وكذا طريقة تجسيد تمك الترسيمات في الممارسات اليومية وكيف ّ

ب

الالواعي بيا ،ىو بمثابة شرف لكال الجنسين ،والذي يتستّر خمفو عنف رمزي ،وكيفية
تنقل نفس الترسيمات عبر السموك عن طريق عممية التطبيع.
أتوسع في الكشف عن العالقات الضرورية،
ومطمحي من خالل ىذه الدراسة ،أن ّ

خاصة تمك التي ينتجيا اليابيتوس ،إذ يمعب ىذا المفيوم دو ار مركزيا في عمل بورديو
النظري ،إلى جانب مفيوم الحقل والعنف الرمزي .وكذا الحصول عمى رؤية بّينة لمقاربات

بورديو في تمكيـن اإلنسان البديل ،الذي يؤسس لو في شخصية المسيطر عمييم لتجاوز
قيودىم ،فالفاعل االجتماعي ،يكتسب بشكل غير واع ،مجموعة من االستعدادات  -خالل
انغماسو في محيطو االجتماعي -تمكنو من أن يكيف عممو مع ضرورات المعيش
اليومي .بفك شيفرة الرمز والعنف الرمزي ،بدال من الثورة أو العنف المادي عند كارل
ماركس.
التعسف
أن
إن رىان الصراعات يتمثّل في فرض تعريف شرعي لمواقع ،وىذا يعني ّ
ّ
ّ

البد أن يعترف بيا
الثقافي لطبقة معينة تح َّول إلى ثقافة شرعية ،فالسيطرة االجتماعية ّ
مما يفضي إلى إخفاء عالقات القوة
وتقبل ّ
كأنيا شرعية ،وىذا يستمزم إقامة سمطة رمزية ّ
التي ىي أساس ق ّوتيا.

أما عمى المستوى العالمي فقد انتقد الميبرالية الجديدة ،وما
ىذا عمى الصعيد المحمىّ ،

أسفر عنيا من إعادة إنتاج نظام عالمي ،قائم عمى الييمنة من خالل التدخل الخفي
معين من خالل آليات
لمشركات
ّ
المتعددة الجنسيات في سياسة الدول ،وفرض نمط ثقافي ّ

إن قوتيا تتضاعف أكثر كمّما اقترنت كذلك بسمطة
التزاوج بين التكنولوجيا و أرس المالّ .

رمزية ،إذ تستند إلى أسموب التورية واالختفاء ،فيي ال يمكن أن تحقق تأثيرىا المفترض،
وتنفيذىا بشكل فعال وايجابيّ ،إال من خالل التعاون الذي يجب أن تمقاه من طرف أغمبية
المعنيين بيا ،والذين تبدو ليم ىذه الحقيقة وىمية ،وال يعترفون بيا ،وبتعبير بورديو ىي


ت

سمطة ال مرئية ،وال يمكن ممارستيا ،إال بتواطؤ أولئك الذين يأبون االعتراف بأنيم
يخضعون ليا ،بل ويمارسونيا.
وأمام ىذا الوضع سواء محميا أو عالميا أصبح وجوبا أن نتساءل :كيف يتصور بيار
بورديو مداخل السيطرة وأنماطيا لموقوف عمى نسق التسمّط االجتماعي ؟ وما ىي رؤيتو
لمحمول التي تم ّكن اإلنسان المعاصر من تجاوز ىذا الوضع ؟
وىي اإلشكالية المحورية ليذا البحث ،وتتضمن أربع مشكالت أخرى و ّجيت عممي

ىذا .فالمشكمة الجزئية األولى ارتبطت باإلجابة عن السؤال اآلتي :ما ىي المفاىيم
األساسية التي تعتمدىا منظومة السيطرة إلعادة إنتاج الالمساواة االجتماعية ؟
ألي
أما المشكمة الجزئية الثانية ّ
فإنيا تتمثّل في اآلتي :بما ّ
أن اإلنتاج النظري أو العممي ّ
ّ

مف ّكر ينطمق من خالل احتكاكو بمن سبقوه أو عاصروه ،فكيف تأثر بيار بورديو
قدميا فيما يخص تحميمو لطبيعة العالقات
بالتفسيرات السابقة ،وما ىي اإلضافات التي ّ
االجتماعية القائمة عمى السيطرة ؟
وقد تمحورت المشكمة الجزئية الثالثة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي يتمحور حول
موضوع اإلعالم عموما ،والتمفزيون عمى وجو الخصوص .فيل ىو أداة تثقيفية ،أم ىو
مجرد مدخل من مداخل السيطرة ؟
وفي نفس السياق تقريبا تندرج المشكمة الجزئية الرابعة ،لكن حول موضوع المدرسة ،فإذا
كانت –في نظر العامة -ىي منظومة تعميمية في خدمة أبناء المجتمع .فيل ىذه ىي
حقيقتيا في نظر بورديو ؟
ومادامت طبيعة الموضوع؛ خصائصو وأبعاده ىي التي توجو صورة المنيج
المناسب لمدراسة ،وبعد تأممي لممادة المعرفية التي أتناوليا في بحث موضوع "نسق
أن أنسب المناىج ىو اعتماد المنيج التحميمي،
السيطرة وآلياتيا عند بيار بورديو" بدا لي ّ

لكونو استقصاء يصير عمى ظاىرة من الظواىر السيكولوجية واالجتماعية كما ىي في

ث

الواقع ،وذلك قصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا ،أو بينيا
وبين الظواىر التي ليا عالقة بيا.
وما دام بورديو انطمق في أبحاثو وفقا ألرضية أع ّدت من قبل فالسفة وعمماء
اجتماع ،لذلك اعتمدت كذلك في بحثي عمى المقارنة ،من أجل الوقوف عمى مصادر
أفكاره التي غ ّذت تحميالتو ،واإلضافات التي قدميا في تفسيره لمكثير من الظواىر
االجتماعية.
قسمت مجمل البحث إلى مقدمة ،أربعة فصول ،وخاتمة .تناولت
ولمعالجة اإلشكالية ّ

من خالل الفصل األول المفاىيم األساسية لمنظومة السيطرة ،والتي يستخدميا بورديو،
إن المفاىيم السابقة
عما ىو متعارف عميوّ .
بإعطائيا دالالت تختمف بعض الشيء ّ

باإلضافة إلى مفاىيم أخرى تبدو في اعتقادي الشخصي ضرورية لفيم النسق الفكري
لبيير بورديو ،وبدون اإلحاطة بيا يصعب تمييز أفكاره عن غيره من الفالسفة الذين طرقوا

باب مثل ىذه الموضوعات.
يظير األمر جميا في المفاىيم السوسيوثقافية ،حيث استأثر بأطروحاتو عن العنف
التميز .ولم تقل المفاىيم الفمسفية أىمية؛ إذ بسط فكرة اليابتوس،
الرمزي ،رأس المال و ّ
واستبطن جذورىا ،تأثيراىا ،وامتداداتيا المستقبمية.

ثم انتقمت إلى المفاىيم السياسية ،والتي تعمل متشابكة ،فكل فكرة تشتغل كمنطمق
عد الدولة مفيوما محوريا لكونيا تؤطّر جميع الحقول ،وتنظميا وفقا لما يزيد
لألخرى .إذ ت ّ
التميز الذي تحوزه طبقة ما في سيطرتيا عمى طبقة أخرىّ .إال
مشروعيتيا ،أي مشروعية ّ

أن الدولة ال تكتفي بيذا بل تحاول شرعنة العنف ،وىذا بالسيطرة عمى عقول الفاعمين،
ّ
من خالل ما ينبغي إدراكو ،وصوال باألفراد لدرجة السمع والطاعة ،بعد تيديم كل ما لدييم

من أدوات النقد.


ج

بالتزامن مع ذلك ال يمكن إغفال اليدف الرئيسي وىو إعادة االنتاج؛ إعادة إنتاج
لعبة السيطرة ،بعبارة أخرى إعادة إنتاج الالمساواة االجتماعية .ويشير إلى مجموع
التدابير ،والتي ىي في الوقت نفسو تتميز باالستقاللية من جية والتقاطع من جية ثانية،
فيو موجود داخل االستعدادات وداخل المؤسسات ،في األجساد والعقول ،في الكالم وفي
المعايير القانونية.
تضمن اإلجابة عن المشكمة الثانية المتعمّقة بمصادر اإلنتاج
أما الفصل الثاني فقد
ّ

الفكري لبورديو .فكانت اإلشارة إلى مدرسة التحميل النفسي ،عمى الخصوص النمساوي
سيجموند فرويد )0581[ (Sigmund Freudم0393-م] الذي استقى منو فكرة اليابيتوس
والتنويم والرمز ،لكن أعطاىا دينامية جديدة ،فمن الميبدو الفرويدي المرتبط أصال بالجنس
إلى الميبدو االجتماعي المنزوع الجنسانية.
كما يالحظ الحضور القوي لمسيسيولوجيا في أطروحاتو ،وعمى الخصوص كارل
ماركس ،الذي استقى منو عالقات السيطرة داخل الفضاء االجتماعي .ومن ماكس فيبر
أىمية المعنى الذي يعطيو الفاعمون لحركتيم ،ومفيوم الشرعية .ومن إميل دوركيايم أخذ
المنيج السوسيولوجي ،وكذا قابمية الظاىرة االجتماعية لمدراسة التجريبية ،ليقترب بيا أكثر
نحو العممية عن طريق إحصاء جميع تفرعاتيا.
متشعب
فإن قوة مشروع بورديو يتمثل في كونو بنى عمال من مصدر
وعموماّ ،
ّ

وغير منفصل في آن واحد ،لقد جمع عديد من المنابع الفمسفية المتقاربة منيا ،والمتباعدة
حد التناقض ،ليمزج تأثيرات متعددة من أجل إقامة نظام متماسك.
بدرجات متفاوتة إلى ّ
فمن فالسفة المغة عمى غرار فردينان دي سوسور والذي انتقده بشدة فيما بعد ،إلى
النمساوي لودفيج فيتجنشتاين الذي استميم منو مداخل السيطرة المغوية .واستمد فكرة
المجال من االتجاه البنيوي .ومن مدرسة فرانكفورت أخذ الروح النقدية الرافضة لمواقع
المعيش.

ح

أما الفصل الثالث فقد عالجت من خاللو آليات السيطرة اإلعالمية بدءا باالستدراج
وصوال إلى االغتصاب الفكري ومصادرة العقول .إذ استعرض بورديو حالة الميديا وسعى
إلى إظيار تأثيرات شاشة التمفزيون ،وما تنتجو من برامج وصور بعيدة عن أي
موضوعية ،وتعكس رؤية غير محايدة سياسيا .وىي اإلشكالية المحورية لكتاب ''التمفزيون
وآليات التالعب بالعقول'' ،وفيو دفع بورديو بأعمالو العموم االجتماعية إلى ساحة النضال
السياسي .ونظ ار لالرتباط الشديد بين المسيطر ووسائل اإلعالم ،فقد خصصت حي از إلبراز
بعضا من آليات السيطرة ،والمتضمن في الرسالة اإلشيارية :أشكاليا ،وما تصبو إليو من
أغراض تجارية وثقافية وسياسية.
وانتقد وسائل اإلعالم الفرنسية وما تمارسو من عنف رمزي في حق متتبعييا .ولم
يسمم المثقف الفرنسي من انتقاداتو بتبعيتو لوسائل اإلعالم ،من صحافة واذاعات وبشكل
خاص الدور الخطير الذي يمعبو التمفزيون ،في تكريس األوضاع والمصالح السائدة،
والتالعب بعقول المستيمكين من المشاىدين.
ولم يكتف بنقد األنظمة السياسية المحمية ،بل تو ّجو نحو النظام العالمي؛ حيث انتقد

عد
الميبرالية الجديدة ونتائجيا الكارثية عمى اإلنسانية ،خاصة في كتابو "بؤس العالم" ،إذ ي ّ
واحدا من أقطاب ما يعرف بالعولمة البديمة ،والتي كانت تعرف باسم الحركة المناىضة
لمعولمة.
أما الفصل الرابع فقد سمّطت الضوء فيو عمى إحدى نماذج السيطرة والمتمثمة في
الفعالة لترسيخ النمط االجتماعي السائد؛ فيي
المنظومة التربوية؛ إذ تعتبر إحدى اآلليات ّ
أن البرامج التربوية
تساىم في إعادة إنتاج التفاوت االجتماعي بدال من تقميصو .كما ّ

إن الخبراء الذين يعممون في المؤسسات الدولية
ليست بريئة من التأثير السياسي والدولي؛ ّ

ولدى الشركات المتعددة الجنسيات يمارسون تأثيرات رمزية ،والمساىمة بشكل فعال في

بأن و ازرات التعميم لن تفعل شيئا غير تطبيق التعميمات
سياسات التعميم ،وعمى ذلك يؤ ّكد ّ

خ

تم إعدادىا من قبل خبراء قانونيين ،وعمماء اجتماع وخبراء في االقتصاد ،ويترتب
التي ّ
عن ذلك النتيجة التالية :المدرسة تعمل عمى إعادة إنتاج التراتب االجتماعي ،وعمى تنميط

وقولبة وعي وادراك األفراد حسب ما تريده الطبقة المييمنة.
وعندما نقول المدرسة ،فإننا نشير بيا إلى فترة ىامة تسبقيا ،وتتمثل في التأىيل
الذي يجب أن ي َّ
عد بو األطفال ،حتى يحدث االنسجام مع النظام التربوي ،وىي مختمف
الترتيبات األسرية  ،من إعداد لغوي لتشكيل الرأسمال واليابيتوس الخاص بيم ،إضافة إلى
التنشئة االيديولوجية ومخمفاتيا في إعادة تشكيل حقل الييمنة.
إن الثقافة المدرسية ىي ثقافة الطبقة المسيطرة ،لذلك فالمدرسة تمارس عنفا رمزيا؛
ّ

فاالختبارات الشفوية والكتابية عمى سبيل المثال ليست مقاييس صريحة لمتقويم بل
إن ما نحكم عميو ليس ىو االمتياز المدرسي بقدر ما ىو امتياز اجتماعي،
اجتماعيةّ ،

يتحصل عمييا الطالب فيما بعد.
تؤكده الشيادة التي
ّ

وال يخمو البحث من صعوبات ،تتعمّق عمى الخصوص في التعقيد الذي تتّسم بو

بأن ىناك اجترار
مصطمحات بورديو نظ ار لتشابكيا وتداخميا ،مما يجعل القارئ يشعر ّ

متعددة ،فالحديث عن العنف الرمزي يستدعي اإلشارة إلى
ألفكار واحدة بمصطمحات
ّ
مما يفترض شرح الرأسمال الثقافي واالجتماعي ،وعند الحديث عن مخمفاتو
منطمقاتوّ ،

عدة مالزمة لو ،وىي السيطرة ،إعادة االنتاج،
ونتائجو ال يمكن تغييب أفكار ّ
والتمييز...إلخ.
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المبحث األول :في المفاهيم السوسيوثقافية
 -1العنف الرمزي
يرتبط مصطمح العنؼ عادة بكؿ عمؿ يضغط بو شخص عمى الغير؛ وىذا العمؿ
يستوجب استعماؿ القوة .ومف اآلثار التي يتركيا ،النيؿ مف حرمتيـ وحياتيـ الجسدية .إال
يجرنا إلى توسيع مجاليا إلى ما ُيعرؼ بالعنؼ الرمزي؛ حيث
ّ
أف اإلحاطة أكثر بالظاىرةّ -
يفتح فيو بيير بورديو (1930[ )pierre Bourdieuم2002-م] المجاؿ ألي نفوذ يفمح في
فرض دالالت معينة ،وفي فرضيا بوصفيا دالالت شرعية ،حاجبا عالقات القوة التي
تؤصؿ قوتو .فمف الضروري تسميط الضوء عمى أشكاؿ خفية لمعنؼ تُمارس بطريقة ذكية
َولَبِقة .لذلؾ فالسؤاؿ المطروح :ما ىو العنؼ وما أنواعو ؟ وما لمقصود بالعنؼ الرمزي

بحسبو ؟

إف مخاطبة اآلخر تعني إعطاء وصؼ شامؿ لمعنؼ ،فاألعماؿ التي تسمب
ّ

فأي سموؾ شخصي ومؤسساتي يتّسـ بطابع تدميري مادي
الشخصية ىي أعماؿ عنؼّ .
عد عمال عنيفا .سواء كاف ىذا العنؼ شخصي خفي ،يؤذي اآلخر نفسيا ،أو
ضد آخرُ ،ي ّ

كاف عنؼ مؤسساتي ،حيث تنتيؾ البنى االجتماعية ىوية مجموعات االشخاص.1
ويوصؼ العنؼ عموما بكونو انتياكا لمشخصية ،بمعنى ّأنو ٍّ
تعد عمى اآلخر ،ماديا أو
ُ
معنويا.

ِ
إف اهلل تعالى
رؽ
الخ ُ
والعنؼ في المّغة يعني ُ
الرفؽ بو ،وفي الحديثّ :
باألمر وِقمّة ّ
العنؼ ،وقد قيؿ:
ُيعطي عمى ِّ
الرفؽ ما ال ُيعطي عمى ُ
ِ
ِ
ِ
ورىا
دت عمييا
َش َد ُ
َ
الوطء ال ُمتظالعا وال َعنفا حتى َيت َّـ ُج ُب ُ
أي َغير رفي ٍ
ؽ بيا ،وال طَ ٍّ
ب باحتماليا ،وقاؿ الفرزدؽ:
بر ويتمر :األنماط الثقافية لمعنؼ ،ترجمة ممدوح يوسؼ عمراف ،سمسمة عالـ المعرفة ،الكويت
 -1بار ا
المجمس الوطني لمثقافة والفنوف ،الكويت ،ص.10 :
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ِ
اؽ يسوؽ الفرزدقا
قائد
إذا قادني يوـ
عنيؼ َّ
وسو ٌ
ٌ
القيامة ٌ
الشيءَ :ك ِرىو (عف ابف األعرابي) ،وأنشد:
بشد ٍة واعتنؼ
وأعنؼ الشيء :أخذه ّ
َ
1
وبناء عمى ذلؾ فالعنؼ ىو
ناؼ ُر ْجمَ ٍة عف َمرَك ِب
لـ َيختَ ِر البيت عمى التَّ َع ُّز ِب وال اعتِ َ
ً
متعمدة،
تعبير عف القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة ّ
أو إرغاـ الفرد عمى إتياف ىذا الفعؿ نتيجة لشعوره باأللـ بسبب ما تعرض لو مف أذى.

وتشير استخدامات مختمفة لممصطمح إلى تدمير األشياء والجمادات (مثؿ تدمير
الممتمكات) .ويستخدـ في جميع أنحاء العالـ كأداة لمتأثير عمى اآلخريف.
كما أنو يعتبر مف األمور التي تحظى باىتماـ القانوف والثقافة ،إ ْذ يسعى كالىما إلى

صور كثيرة تبدو في أي مكاف عمى وجو
ًا
قمع الظاىرة ومنع تفشييا .وقد َيتّخذ العنؼ
انتياء باإلبادة التي
األرض ،بدايةً مف مجرد الضرب والذي قد يسفر عف إيذاء بدني،
ً
يموت فييا مالييف األفراد .وجدير بالذكر أف العنؼ ال يقتصر عمى الجانب البدني

فحسب.
لمرفؽ ،فك ّؿ فعؿ شديد يخالؼ
ويعرفو جميؿ صميبا في معجمو الفمسفي بأنو ''مضاد ّ
طبيعة الشيء ،ويكوف مفروضا عميو مف خارج فيو بمعنى ما فعؿ عنيؼ .والعنيؼ أيضا
تشتد سورتو بازدياد الموانع التي تعترض سبيمو .والعنيؼ مف الميوؿ ىو
ىو القوي الذي ّ
اليوى الشديد الذي تتقيقر أمامو اإلرادة ،وتزداد سورتو حتى تجعمو مسيط ار عمى جميع
جوانب النفس ،والعنيؼ مف الرجاؿ ىو الذي ال يعامؿ غيره بالرفؽ ،وال تعرؼ الرحمة
سبيال إلى قمبو'' 2ويمكف توسيع مجاالتو إلى الخطاب الثقافي ،وكذا إلى مضمار األلفاظ

ومدلوالتيا ''وحتى إف كاف المقصود بالتفسيري ىو قبوؿ الفرد الشامؿ لتفسيرات فرد آخر،
فإف ىذا يصبح أيضا فعال تفسيريا ،بعبارة أخرى يجب النظر إلى المعاني ،ليس مف جية
ّ
كونيا أشياء مغروسة ،واّنما كنماذج قيـ ،ومعايير وقوانيف ،تعطي ىذه النماذج مجاالت
 -1ابف منظور :لساف العرب ،المجمد الخامس ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص:

.3132

 -2جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي ،بيروت ،دار الكتاب المبناني ،ط1982 ،2ـ ،ج ،2ص.112 :
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لمضغط وفرصة لمتفاوض بشأف حوافز ،ومشاريع وقيود ،وتشريعات بيف األفراد

والمجموعات'' 1.عمى ىذا األساس ينبغي الحيطة مف االيعازات المضمرة.

أما العنؼ الرمزي ( (La violence symboliqueفَيُعَدّ مف أكثر المفاىيـ حداثة
وجدة ،ونظ اًر لحداثتو يقع في دائرة المفاىيـ الكمية الممتبسة ،ويبقى أسير المراىنات الفكرية
ّ
النقدية التي تحاوؿ صقمو وىندسة أبعاده وتعيناتو .ويمكف تقريب مفيوـ العنؼ الرمزي

ويوسع بورديو مجالو إلى ''كؿ سمطة تطاؿ فرض
بكونو كؿ أشكاؿ العنؼ غير الفيزيائي.
ّ
دالالت ،وتطاؿ فرضيا عمى ّأنيا شرعية أف تواري عالقات القوة التي ىي منيا مقاـ
األس لقوتياّ ،إنما تزيد إلى عالقات القوة تمؾ ،قوتيا المختصة بيا ،أي تحديد قوتيا
الرمزية'' .2عمى ذلؾ فيو ذو فاعمية مؤثرة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وفي كؿ أشكاؿ السموؾ اإلنساني.
إف ىذا النوع مف العنؼ (الناعـ) ،يجعؿ ضحاياه يتقبمونو ،بؿ ينخرطوف في
ّ
يتقبؿ عددا مف
الخضوع إلكراىاتو دوف مقاومة ،فاإلنساف في إطار الحياة االجتماعية ّ

القيـ والمعتقدات كبديييات ومسممات ،تفرض نفسيا بسيولة وتمقائية ،وىذا عبر المغة
والكالـ وكؿ أشكاؿ التواصؿ ،وكؿ أشكاؿ اإلقناع الصامتة والسرية ،قصد ممارسة

معنى معينا
السيطرة وادامتيا ،باستخداـ التمويو وااللتباس واستعماؿ ''أقواؿ تبدو ّ
كأنيا تفيد ً
ولكنيا تنتيي إلى أف تفصح عف معنى آخرّ .إنو يستعمؿ في الجمؿ التي يكوف بناؤىا
ّ

المنطقي متضاربا .يظير مف ثـ ما يجعؿ الجممة ممتبسة في الترتيب النوعي لمكممات

التي تؤلّفيا ،حيث تبدو ّأنيا تنشئ عالقة ما ،بينما تضمر في الواقع عالقة أخرى :تماما
مثمما يبدو المصابوف بالحوؿ حينما ينظروف في اتجاه ما ،بينما ىـ ينظروف بالفعؿ في

بر ويتمر :األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص.12 :
 -1بار ا
 -2بيير بورديو وجاف كمود باسروف :إعادة اإلنتاج –في سبيؿ نظرية عامة لنسؽ التعميـ ،ترجمة ماىر
تريمش ،ط ،1المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت2007 ،ـ ،ص.102 :
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يستمد مشروعيتو مف اختفائو وعدـ
مكاف آخر''1عمى ذلؾ فالعنؼ الرمزي لممسيطر،
ّ
ظيوره.
فمفعوؿ الييمنة يزداد كمما ازداد الجيؿ بآلياتيا الرمزية والمضمرة ،فتستمد قوتيا مف
اختفائيا وتوارييا ،ومف ثـ تظؿ حقيقتيا غائبة ،يقوؿ بيار بورديو عف السمطة الرمزية بأنيا
''قدرة عمى تكويف المعطى عف طريؽ العبارات المفظية ،واقرار رؤية عف العالـ أو
ثـ قدرة عمى تحويؿ التأثير في العالـ ،وبالتالي تحويؿ العالـ ذاتو؛ قدرة شبو
تحويميا ،ومف ّ
سحرية تُ ِّ
مكف مف بموغ ما يعادؿ ما تُم ّكف منو القوة (الطبيعية أو االقتصادية) بفضؿ
إف ىذه السمطة ال تعمؿ عمميا إال إذا اعتُِرؼ بيا ،أي إذا لـ يؤبو
قدرتيا عمى التعبئةّ .

تتحدد بفضؿ عالقة معينة تربط
أف السمطة الرمزية
ّ
بيا كقوة اعتباطية ( )...وىذا يعني ّ
مف ُيمارس السمطة بمف يخضع لياّ .2'' .إنيا تتعيف بتركيبة المجاؿ الذي يتبمور فيو
االعتقاد ويعاد إنتاجو.

الرمزي عنده بفكرة القابمية لالستعمار لممفكر الجزائري "مالؾ بف
يذ ّكرنا مفيوـ العنؼ ّ
مجرد
مارس عميو العنؼ ،أو حتى ّ
نبي" إذ ال يفترض وجود معارضة مف الطرؼ الذي ُي َ
أف
الرضوخ لممسيطر فحسب ،بؿ يدخؿ المسي َ
طر عمييـ في لعبة السيطرة عمييـ .إذ ّ
الرمزي ىو ببساطة ذلؾ الشكؿ مف العنؼ الذي ُيمارس عمى العوف االجتماعي
''العنؼ ّ
بتواطؤ منو ،وعمى وجو التحديد فاألعواف االجتماعييف ىـ أعواف عارفوف ،وحتى واف

يحددىـ خاصة و ّأنيـ
أخضعوا إلى حتميات فيـ يساىموف بدورىـ في إنتاج فعالية ما ّ
3
بأنو
يييكموف ويؤطروف ما ّ
يحددىـ''  .فعندما نعترؼ بوجود عنؼ ُيمارس عمينا ،ونتجاىؿ ّ
عنؼ ،فذاؾ ىو العنؼ الرمزي.

-1

بيير بورديو :االنطولوجيا السياسية عند مارتف ىايدجر ،ترجمة سعيد العميمي ،القاىرة ،المشروع

القومي لمترجمة ،المجمس األعمى لمثقافة ،ط2005 ،1ـ،

ص.29 :

 -2بيير بورديو :الرمز والسمطة ،ترجمة عبد السالـ بنعبد العالي ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط2007 ،3ـ ،ص.56 :
3 - Pierre Bourdieu et L. Wacquant: Réponses, Ed Minuit, Paris, 1992, P: 143.
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ِ
مجرد التعمؽ أكثر
وتُقمّؿ النظرة السطحية مف خطورة ىذا النمط مف العنؼ ،إالّ أف ّ
التمعف في الدور األساسي
في الموضوع كفيؿ بكشؼ خباياه؛ فعمى سبيؿ المثاؿ عند
ّ

يمر مف خالؿ معارؾ الكممات ،فتسمية
الذي يمعبو الكالـ؛ ّ
إف تعريؼ ما ىو شرعي ّ
إف كؿ
األشياء بيذه الكيفية أو تمؾ ،يعني إعطاؤىا وجودا مغاي ار أو َم ْحوىا مف الوجودّ .
فئات األعواف المسيطر عمييـ ىـ محؿ خطاب فج أو حذؽ ،وبالتالي يمكف أف تعطى ليـ

ىوية سمبية.
يظير األمر جميا مف خالؿ المغة ،فيي ليست بريئة؛ ''فاألسماء ممغومة بنعوت
ضمنية ،واألفعاؿ تنطوي عمى أوصاؼ صامتة تميؿ إلى التأبيد واالستنكار ،إلى إقرار
الوجود والدواـ أو إلى الخمع والطعف ونزع االعتبار'' .1فاألحكاـ التي نظف ّأنيا تقريرية،
ِ
حرما ،بؿ ّإنيا تعمؿ عمى ترسيخ فكرة
ىي ايعازات لما ينبغي أف يكوف عاديا ،مقبوال ،أو ُم ّ
"ىكذا ىي األمور"

وفي حديثو دائما عف العالقات الخفية يشير بورديو إلى العنؼ الرمزي باعتباره
إكراىا ،إال أف لإلكراه مفيوـ آخر غير المتداوؿ في الوسط الثقافي؛ وىو ما أشار إليو في
معظـ كتبو ،وخاصة في "تأمالت باسكالية" ''إف العنؼ الرمزي ىو ذلؾ التسمُّط ،وىو نوع
مف االنخراط أو الموافقة ،أو شيادة قبوؿ السيطرة التي تُمنح مف ِقبؿ المسيطَر عميو
ِ
لممسيطر ،فيو ليس سوى شكؿ مدمج لبنية عالقة السيطرة ،وبذلؾ يتـ تطبيع العالقة'' 2إذ
ِ
ٍّ
ولكؿ وظيفتو اتجاه
المسيطر عميو ،كؿ في مجالو،
طر و
ىو تالحـ يحدث بيف المسي َ

اآلخر.

مف ىذا المنطمؽ يظير الفرؽ أو المفيوـ الجديد لمعنؼ الرمزي في عالقتو
بالسيطرة ،فقوة السيطرة الرمزية تأخذ منحنى تصاعديا إلى غاية ممارسة العنؼ بالتزامف
ِ
وجوده ،ويقدـ بورديو أمثمة عديدة خاصة مف المجاؿ التربوي ،إذ يعتبر عممية
مع إنكار
 -1بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.12 :
2- Pierre Bourdieu: Méditations Pascaliennes, Coll. liber, Ed. Du seuil, Paris, 1997, P: 204.
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تصحيح األوراؽ مف قبؿ االستاذ عنؼ رمزي ،فالمالحظات التي يسجميا عمى ورقة
التالميذ ،ماىي إالّ عممية إعطاء الشرعية لعدـ المساواة االجتماعية ،فالمالحظة جيد

ماىي إال تأكيد لمحائز سمفًا عمى رأسماؿ ثقافي ،عمى خالؼ الذي حرـ منو ،وعمى ذلؾ
فتصحيح األوراؽ وتقديرىا يصفو بيار بورديو بكونيا تعبير صريح عف السيطرة
االجتماعية.
إف التالزـ في الحضور يزوؿ بيف السيطرة والعنؼ الجسدي ،وبيف السيطرة
والظروؼ االقتصادية ،فغياب استعماؿ ىذا النمط مف العنؼ ىو الذي ُيكسبو ِسمة العنؼ
ِ
المسيطر عميو ،بؿ ضروري ،فيو عمى شاكمو أصحاب الكيؼ
الرمزي ويجعمو مألوفا عند
حولت العادة الحقائؽ .واذا كاف مفيوـ السيطرة رمزيا ،فإف التخمص
عند أفالطوف أيف ّ
فتتحوؿ
لنغير بيا األوضاع
منيا –بحسب بورديو -يكوف كذلؾ ،إذ ال يتطمب األمر ثورة ّ
ّ

مفر مف فيـ
بيا البروليتاريا مف طبقة مستضعفة إلى مالكة ،فما دامت السيطرة رمزية فال ّ
بعدىا الرمزي.
وبإيعاز مف قصدية الوعي عند "جوف بوؿ سارتر" يوظّؼ بورديو التأثير السحري

لممسيطر '' ،ىناؾ تشابو كبير بيف نظرية السحر ،ونظرية العنؼ الرمزي فكالىما يعتمد
عمى نظرية إنتاج االعتقادات في سعييما إلى االستشراؽ الضروري إلنتاج فاعميف
ممنوحيف بأنظمة إدراؾ وتقدير تتيح ليـ فيـ األوامر المتنكرة في صورة إيعازات في شكؿ

وضعية ما ،أو في شكؿ خطاب ،ثـ الخضوع ليا'' 1فإذا كانت ظاىرة اإلغماء طبيعية
شأنيا شأف مقولة "العنب فج" التي نستنجد بيا عند عجزنا عف قطؼ عنقود عنب ليس
يقدموف تفسيرات سحرية لوضعيـ
في متناولنا ،كذلؾ األمر بالنسبة لممسيطر عمييـ ،إذ ّ
عمى أنو األفضؿ.
مف بيف وظائؼ الرمز ،باإلضافة إلى استخداماتو في مجاؿ السيطرة ،فإف العمؿ
الرمزي لو دور في نشأة مجموعة موحدة ،ويزداد نجاحا كمما كاف االعتراؼ متبادال بيف
أفراده ''يمكف القوؿ بعبارة أخرى أ ف العمؿ الرمزي لمتكويف أو لمتكريس الالزـ إلنشاء
1- Pierre Bourdieu, Raisons Pratique, sur La théorie de l’action, Ed seuil, 1994, P: 190.
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مجموعة موحدة [فرض اسـ ،شارة ،عالمات لمتجمع ،مظاىرات شعبية...الخ] ،يمكف لو
أف ينجح بقدر ما يكوف الممارسوف لمعمؿ الرمزي مضطريف ،بسبب تجاورىـ في المجاؿ

1
ألف
االجتماعي وفي استعداداتيـ ،والمصالح المرتبطة بأوضاعيـ'' ّ .إنو الجو المناسب ْ
يعترفوا بعضيـ ببعض وأف يقروا بالمشروع نفسو.

وتتمظير الخصائص االجتماعية في االعماؿ الثقافية والتثاقفية ،فالتحميؿ الخارجي
الذي- ،باعتباره ينظر لمعالقة بيف العالـ االجتماعي واالعماؿ الثقافية داخؿ منطؽ

ٍ
لممؤلفيف [وبأصميـ االجتماعي]
االنعكاس -يربط مباشرة االعماؿ بالخصائص االجتماعية
أو لمجماعات الحقيقية أو المفترضة الموجية إلييا ،ىذه االعماؿ المزمع ليا أف تحقؽ ىذه
الرغبات.

وفي الضفة المقابمة تمنح إشارات السيطرة ،واشارات قبوليا ''وكنت قد ذكرت م ار ار
أنو إذا كانت ىناؾ حقيقة فذلؾ ألف الحقيقة محؿ نضاالت .ىذا التأكيد ينطبؽ باألخص
عمى العوالـ االجتماعية المستقمة نسبيا والتي أسمييا حقوال والتي يواجو فييا محترفو
االنتاج الرمزي بعضيـ ،في نضاالت فرض المبادئ الشرعية لمرؤية وتقسيـ العالـ

2
فإف تعريؼ األشياء وتعظيـ االشخاص
الطبيعي والعالـ االجتماعي''  .وعمى ىذا األساس ّ
وتسميتيـ بمسميات ما (كصاحب الجاللة أو فخامة الرئيس ،أو ولي األمر) ال ُيقبؿ

بسيولة ،إنو نتاج لنضاؿ طويؿ.

النظر بالفمسفة ،تعريب أنور مغيث ،دار األزمنة الحديثة،
 -1بيار بورديو :أسباب عممية–إعادة ّ
بيروت ،ط1988 ،1ـ .ص.66 :

 -2المصدر نفسو ،ص.107 :
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 -2رأس المال:

يرتبط مصطمح رأس الماؿ عادة بما ىو ممموس ،وىذا ما نجده في التفسير
الماركسي لمحتمية التاريخية ،أيف تمتمؾ طبقة ما لرؤوس األمواؿ ،فيي المسيطرة اقتصاديا
وسياسيا ،بينما تُحرـ منيا الطبقة األخرى والتي تسمى عادة بالبروليتاريا ،وىو التصنيؼ
مر التاريخ ،مع تغيير طفيؼ في بعض األوضاع .أما
الذي اتخذتو كؿ المجتمعات عمى ّ

بورديو فيوسع ماصدؽ رأس الماؿ ليشمؿ جوانب أخرى رمزية ،إال ّأنيا أكثر فاعمية في
نسؽ السيطرة .فما ىي عمى وجو التحديد ؟

ّإنو يشير إلى قوة السمطة مف خالؿ امتالكيا لرأسماؿ رمزي يم ّكنيا مف بسط

سيطرتيا ،فالمقولة المعروفة عف الدولة باعتبارىا جياز قمع وتنظيـ ،يحتكر أدوات القمع

أف
وقوانيف الصراع بيف الفئات االجتماعية .ىذا االحتكار يسميو رأسماال'' ،إذ ال بد ليا ْ

تنتزع شرعيتيا مف خصوميا وحيازتيا عمى رأسماؿ آخر يسميو الرأسماؿ الرمزي'' 1.وىو
عنده يعمؿ مثؿ الرأسماؿ االقتصادي في أي حقؿ مف الحقوؿ ،غير أف ىذا ال يكفي
وحده لسيطرة الدولة،
لقد رّكز ماركس عمى رأسماؿ يسميو بورديو الرأسماؿ العادي ،أي رأسماؿ الثالجات
والغساالت والفولس قاجف أما رأس الماؿ الجديد فيعرؼ برأس الماؿ الثقافي ''عمى الطبقة
الجديدة التي تستند سمطتيا ونفوذىا عمى رأس الماؿ الثقافي ،لكي تفرض نفسيا في
الكفاح الذي يضعيا في مواجية الشرائح االخرى المسيطرة ،أف ترفع بمصالحيا الخاصة
إلى درجة أعمى مف الكونية ،وأف تبتكر طبعة لنظرية الخدمة العامة وحكـ الكفاءة يمكننا
تسميتيا "تقدميو" بالنسبة إلى االشكاؿ االرستقراطية األخرى التي ابتكرىا فيما بعد
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.8 :
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الموظفوف اليابانيوف'' .1فالمعروؼ عف الرأسماؿ ىو انحصاره في الجانب المادي وبمعناه
تـ إىمالو مف قبؿ.
االقتصادي استثمار الثروة ،وىنا أضاؼ بورديو مجاال آخر ّ

ىذا ويتوقؼ النجاح التعميمي وكذا االجتماعي عمى األصؿ ،أي رأس الماؿ الثقافي،

فيو تحصيؿ حاصؿ'' ،إف تقمبات بورصة االسيـ التعميمية يصعب التنبؤ بيا ،وأولئؾ
الذيف يستطيعوف االفادة عبر أسيـ آبائيـ واخوتيـ وأخواتيـ  ...الخ .وحتى عبر عالقاتيـ
بمعمومة عف مدارات التأىؿ وحصيمتيا المتباينة ،الحالية أو الممكنة ،يمكنيـ أف يحسنوا
توجيو استثماراتيـ المدرسية ويجنوا أكبر فائدة مف رأس ماليـ الثقافي .وىذه إحدى
الوساطات التي مف خالليا يرتبط النجاح التعميمي -واالجتماعي -باألصؿ االجتماعي''.2
فكمما كاف الفرد ذا ميراث ثقافي متكامؿ كمما كاف أىال لمتفوؽ المدرسي ،وأخذ مكانة في
المجتمع.
تتحدث عف
روج لو بعض النظريات ذات الصمة بالفئة الحاكمة -أيف
وخالفا لما تُ ِّ
ّ
الكفاءة -ال يمكف ليا أف تُحاؿ بطريقة معقولة إلى فروؽ في حيازة رأس الماؿ الثقافي
ورأس الماؿ المدرسي .لذلؾ مف الضروري افتراض سبب آخر لمتفاوت ،أو نوع آخر مف
رأس الماؿ يكوف تسويقو الالمتساوي ىو عمة وجود ىذه الفروؽ ،لذلؾ تشير أصابع
االتياـ لدى بورديو إلى ما يصطمح عميو رأس الماؿ السياسي ''يالحظ أيضا ىذا
االستحواذ عمى المصادر الجماعية عندما تكوف ىناؾ "نخبة" اشتراكية -ديمقراطية في
السمطة منذ أجياؿ عديدة ،نرى عندئذ أف رأس الماؿ االجتماعي ،مف النوع السياسي الذي
يتـ الحصوؿ عميو مف خالؿ أجيزة النقابات واألحزاب ،يتـ نقمو عبر شبكة العالقات

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.54 :

 -2بيار بورديو :أسباب عملية ،ص.56 :
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1
مف
العائمية ،مؤديا بذلؾ إلى تشكيؿ ساللة مالكة حقيقية''  .ىذا الرأسماؿ ىو الذي ُي ِّ
ؤمف ل ْ

يممكو التمتع الخاص بالممتمكات والخدمات العامة ووسائؿ الرفاىية :سيارات ،مستشفيات،
مدارس ،الخ...
بأف السبيؿ الناجع لمواجية النظاـ أو
انطالقا مف ىذا األساس يعتقد بورديو ّ

المسيطريف سياسيا يكمف في رأس الماؿ التعميمي ،فالحائزيف عمى ىذا النوع مف رأس
التمرد ضد امتيازات حائزي رأس الماؿ السياسي،
الماؿ ،ىـ الميالوف إلى نفاذ الصبر و ّ

وىـ األقدر عمى مواجية النخبة بشعاراتيـ في المساواة والكفاءة.

فعندما يتـ التحكـ بصفة كمية في أشكاؿ المعارضة ،ويصبح رأس الماؿ السياسي
ىو النموذج ''عندىا ال يكوف ألعضاء النخبة السياسية أنداد آخروف ،في الكفاح مف أجؿ
مبدأ السيطرة ،سوى حائزي رأس الماؿ التعميمي [كؿ شيء يسمح في الواقع بأف يفترض
أف التغيرات التي حدثت مؤخ ار في روسيا وغيرىا ،تجد أصميا في الندية بيف حائزي رأس
الماؿ السياسي مف الجيؿ االوؿ والجيؿ الثاني عمى األخص ،وحائزي رأس الماؿ التعميمي
مف التكنوقراط وال سيما الباحثيف أو المثقفيف ،القادميف في جزء منيـ مف أعضاء النخبة
السياسية]'' 2فرأس الماؿ التعميمي ىو القادر عمى الوقوؼ الند لمند مع الرأسماؿ السياسي،
وىو القادر عمى فؾ لغز السيطرة السياسية.
ىنا يكمف دور اآلخر في تثبيت الرأسماؿ ،فالرأسماؿ الفردي في حاجة إلى االعتراؼ
مف قبؿ المجتمع ليكوف واقعيا ،فالمجتمع او لِ ُنقؿ الدولة ىي التي تنقمو إلى الوجود
الفعمي ،إف صفة أ ستاذ ،أو قاض ،أو طبيب في حاجة إلى االعتراؼ مف قبؿ الدولة عف

حوؿ إلى
طريؽ ما تقدـ ليؤالء مف شيادات ووظائؼ'' ،إف الرأسماؿ الثقافي موجود ،فقط تَ َّ
 -1المصدر نفسه ،ص.42 :
 -2المصدر نفسه ،ص.43 :
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وجود فعمي ،أو ممكية ،فأصبحت ىذه الممكية جزءا مساعدا عمى دمج الشخص ،أي
ىابيتوس'' 1وعمى ذلؾ يتطمب مف الفاعؿ عمال شاقا وطويال ،ثقافيا وتثاقفيا مف أجؿ أف
يفرض نفسو لالعتراؼ بو مف قبؿ اآلخر.
إف الرأسماؿ الثقافي -كرمز -ال يمكف فصمو عف الرأسماؿ االقتصادي ،باعتبار
ّ

حوؿ عممة إلى أخرى في
األخير يساىـ في تحويؿ الرأسماؿ الثقافي إلى واقع ،مثمما تُ ّ

سوؽ الصرؼ'' ،يسمح بتحديد ال تكافؤ اإلنجازات الدراسية لألطفاؿ المنحدريف مف

مختمؼ الطبقات االجتماعية في تحصيؿ النجاح المدرسي ،أعني المنافع النوعية التي
باستطاعة أبناء مختمؼ الطبقات الحصوؿ عمييا في السوؽ المدرسي عند توزيع الرأسماؿ
الثقافي بيف الطبقات والحقوؿ'' 2.ففي المجاؿ الدراسي ُي ِ
برز الرأسماؿ الثقافي مدى

الالتكافؤ مف خالؿ النجاح والرسوب.

في حديثو عف الرأسماؿ يدرج بوردو ما يصطمح عميو الرأسماؿ االجتماعي ،وىو
كتتويج لمرساميؿ السابقة ،وىو ما يمكف أف نسميو في مجاؿ السياسة بالوزف االجتماعي
لمشخص في مجاؿ حقمو ''إف الرأسماؿ االجتماعي ىو كؿ الموارد سواء الفعمية ،أو
الكامنة ،أي الموجودة بالقوة والتي تكوف في ارتباط وثيؽ بامتالؾ عالقات رسميةُ ،م َش ّكمة
مف معارؼ متداخمة'' .3ويتمظير ذلؾ في العالقات واالتصاالت ،والديوف الرمزية

لمشخص اتجاه اآلخريف ،مقابؿ ما ُيحقِّقو ليـ مف منافع بالوساطة مف خالؿ صالتو مع

أعواف آخريف.

1- A. Accardo. P. courcuf, La sociologie de Bourdieu, Le mascaret, Bordeaux, 1986, PP:
92 93.
2- Ibid. P: 91.
3- Ibid. P: 94.
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وما داـ الرمز عنص ار فعاال عند بورديو ،فإف المجاؿ الرمزي لمرأسماؿ يتجمى في
مدى فاعمية رأسماؿ الفرد ،والناتج عف اندماج مجموع الرساميؿ السابقة مف جانب
اقتصادي ،ثقافي واجتماعي ''فكؿ أنماط الرأسماؿ :اقتصادي ثقافي اجتماعي ،تيدؼ -
بطرؽ مختمفة -لمعمؿ كرأسماؿ رمزي حينما يحصؿ الفرد بيا عمى اعتراؼ فعمي'' 1.ىذا
التفاعؿ لمرساميؿ ُيضفي عمى الشخص طابعا قدسيا ،ويجعمو مرغوبا فيو مف قبؿ أفراد
حقمو ،سواء كانت ىذه الحقوؿ دينية أو فنية أو سياسية.

ويؤكد عمى الدور الياـ لمرأسماؿ الثقافي والمؤسسة التعميمية في إقامة أرستقراطية
الدولة ،فالمؤسسة التعميمية -التي كاف ُيعتقد فيما مضى -أف بإمكانيا إدخاؿ شكؿ مف
أشكاؿ سمطة االستحقاؽ عف طريؽ تفضيميا لالستعدادات الفردية في مواجية االمتيازات

الوراثية ،تميؿ عبر الرابطة الخفية بيف االستعداد المدرسي والميراث الثقافي ،ألف تقيـ
أرستقراطية دولة حقيقية.
إنيا

ِ
تساىـ في إعادة االنتاج بتواطؤ مف مؤسسة األسرة بطريقة ال إرادية

''ف العائالت أجساـ تحيا بنوع مف إعادة االنتاج ،أي بنزوع إلى استم اررية وجودىا
االجتماعي ،الذي ىو أساس استراتيجيات اعادة االنتاج ،استراتيجيات ميراثية ،وأخي ار
وباألخص استراتيجيات تعميمية .فكمما كاف رأس الماؿ الثقافي لمعائالت أكثر أىمية كاف
وزنو النسبي أكبر مف رأس الماؿ االقتصادي'' .2مف ىذه الزاوية ال تختمؼ نظرتو لمدولة
عف التفسير الماركسي بكونيا ُوجدت أصال لحماية ممتمكات طبقة معينة ،وتأكيد سيطرتيا
عمى أخرى وفؽ مسار طويؿ ''إف أرستقراطية الدولة ،في فرنسا وبال شؾ أيضا في
الياباف ،ىي جسد قد خمؽ نفسو بخمؽ الدولة .لقد أنشأ الدولة ليقيـ نفسو كحائز الحتكار
1- Pierre Bourdieu : méditations Pascaliennes, P: 285.
 -2بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.48-47 :
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شرعي لسمطة الدولة .إف أرستقراطية الدولة في فرنسا ىي وريثة أرستقراطية القضاء التي
تتميز عف أرستقراطية السيؼ والتي ترتبط بيا غالبا بالزواج مع تقدـ الزمف ،باعتبارىا
تديف بوضعيا إلى رأس الماؿ الثقافي ذي النوع القانوني في جوىره'' .1وتاريخيا يوجد
تالزـ في الحضور بيف وجود الدولة مف جية ،وسيادة االرستقراطية مف جية ثانية ،إف
سيطرة ىذه األرستقراطية لـ يكف محض صدفة ،بؿ وفؽ ميراث اجتماعي شكمو
اليابيتوس.
وحتى عمى الصعيد الفني ،يمكف طرح السؤاؿ اآلتي :ىؿ الفناف يصنع نفسو
ويفرض فنو كذوؽ يستحؽ اإلشادة ،أـ ىناؾ عوامؿ خارج الذات –وىذا ال يعني أنيا
موضوعية -تساىـ بصفة غير موضوعية في تجمي فناف واختفاء آخر ؟ ''يكفي أف نطرح
السؤاؿ المحظور لندرؾ أف الفناف الذي يصنع العمؿ ،ىو نفسو مصنوع داخؿ مجاؿ
االنتاج بواسطة كؿ ىؤالء الذيف أسيموا في "اكتشافو" وتكريسو ،مف نقاد وكاتبي مقدمات
وتجار...الخ .ومف ثـ فعمى سبيؿ المثاؿ ،إف رجؿ أعماؿ المنتجات الفنية [تاجر الموحات
والناشر...الخ] ىو الذي يستغؿ عمؿ الفناف ،عف طريؽ المتاجرة بمنتجاتو ،وىو الذي
بوضعو الفناف في سوؽ الثروات الرمزية بواسطة العرض أو النشر أو اإلخراج'' .2لذلؾ
عد الفف مجاال ىاما لمرأسماؿ الرمزيّ ،إننا نالحظ في الواقع نجاح بعض الفنانيف أو لنقؿ
ُي ّ
بروزىـ الالمبرر ،في مجاؿ الغناء والسينما والمسرح.

يقدمو رجؿ األعماؿ مف دعـ مادي ومعنوي لمفناف ال ُيصنؼ ضمف
أف ما ّ
غير ّ

الفعؿ االخالقي الكانطي ،فيو مف أجؿ كسب مزيد مف الرأسماؿ الرمزي لصالحو ''إذ

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.52 :
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يكفؿ لمنتج الصنع الفني تكريسا يزداد أىمية كمما ازداد الفناف تكريسا .فيو يسيـ في
صنع قيمة المؤلؼ الذي يدافع عنو بواسطة دفعو إلى وجود معروؼ ومعترؼ بو ،وضماف
نشره [تحت غطائو في معرضو أو مسرحو...الخ] وبمنحو ضمانا متمثال في كؿ رأس
الماؿ الرمزي الذي راكمو ،وادخالو بذلؾ في دائرة التكريس التي تقدمو إلى أنواع مف
الصحبة المنتقاة أكثر ،والى أماكف مرموقة متزايدة الندرة 1''.وما كاف لبيار بورديو أف يفيـ
المجاالت االجتماعية عمى غرار ما يحدث في الجانب الفني لو تـ عزليا عف منبعيا.
لذلؾ يركز في كؿ أعمالو عمى محاولة استيعاب المجاالت االجتماعية مف خالؿ
ردىا إلى أساسيا االجتماعي ،إذ يتبدى المجتمع كمجاالت ،أي كبنى لفروؽ ال يمكف
فيميا تماما ،إال بشرط بناء األساس المنتج الذي يقيـ ىذه الفروؽ في الواقع الموضوعي،
ىذا االساس ليس إال بنية توزيع أشكاؿ مجاالت رأس الماؿ تكوف فعالة في العالـ
الخارجي موضع االىتماـ ،والتي تتنوع حسب المكاف والزماف.
وعمى غرار باقي الحقوؿ ،فعند تحميمنا لممنتوجات الثقافية يمكننا الوقوؼ عمى
تركيبتيف متماثمتيف ''أوال بنية االعماؿ [أي النوع وأيضا الشكؿ ،واألسموب
والموضوع...الخ .].وثانيا بنية الحقؿ األدبي ،أو الفني ،أو العممي أو القانوني ،الخ].
كحقؿ لمقوى الذي ال ينفصـ عف حقؿ الصراعات .فمحرؾ تغيير االعماؿ الثقافية ،يكمف
في الصراعات التي تكوف حقوؿ االنتاج جزءا منيا ،ومتالئمة مع المكاف .ىذه الصراعات
التي تيدؼ إلى حفظ أو تغيير ميزاف ِ
القوى الموجود في حقؿ االنتاج ،تؤدي بداىة إلى
حفظ أو تغيير بنية حقؿ االشكاؿ التي ىي أدوات ورىانات ىذه الصرعات'' .2إذف
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االعماؿ الثقافية ال تحيد عف قاعدة الصراع؛ الصراع الذي يؤوؿ إلى اإلبقاء عمى
األوضاع بالنسبة لممسيطر ،أو تغييرىا بالنسبة لممسيطر عمييـ ،وىذا انطالقا مف رأس
الماؿ الرمزي الذي يحوزوف عميو.
ما داـ الرأسماؿ بشتى أنواعو ،ىو أحد أىـ مداخؿ السيطرة فإف تصنيؼ المجاالت
يتـ بصفة آلية  ،أو يمكف القوؿ بصفة ال واعية ،فاألصوؿ االجتماعية ىي بمثابة
كروموزوـ ،يتحكـ فيما ينبغي أف يكوف عميو الفرد الحقا ''في داخؿ حالة معينة مف
الحقؿ ،تحددىا جممة مف حاالت مجاؿ الممكنات وطبقا لموضع النادر بدرجة أو بأخرى
الذي يحتمو الكاتب ،والذي يتطور بصورة مختمفة حسب االستعدادات التي يستمدىا مف
أصمو االجتماعي ،يأخذ الكاتب أحد الممكنات المعروضة بصورة ال واعية في أغمب
الحاالت'' .1ما يؤكد ىذا الطرح مف المجاؿ االدبي والفني ،ىو محور اىتماـ ال ُكتاب؛ إف
الرواية الشعبية واالفالـ النسائية-ىي في أكثر األحياف -متروكة لم ُكتّاب المنحدريف مف
طبقات كادحة ،في حيف نجد المعالجات األكثر بعدا وشبو المحاكاة مف اىتماـ الكتاب
الميسوريف.

 -1المصدر نفسو،

ص.92 :
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 -3الحقل والعالقة وصلتهما بالتميز

ال يمكف فيـ الحقؿ و ُّ
التميز ،دوف الحديث عف العالقة ،إذ تأرجح فكر بيار بورديو
بيف عمـ االجتماع والفمسفة ،فبحكـ تكوينو الفمسفي أعاد إحياء التفسير اآللي لمسموؾ
وعالقتو بالجسد ،وخاصة في كتابو السيطرة الذكورية أيف استق أر الوضعيات الجسدية لممرأة
والرجؿ القبائمي في تجسيدىما لفكرة السيطرة ،كما أعاد إحياء النظريات الفيزيولوجية
أقر بأف المسيطر يستيدؼ الفكر أكثر مف
لمسموؾ واالنفعاؿ بشيء مف التحفظ ،إذ ّ

الجسد.

أف
لقد انطمؽ الفكر اإلنساني –بحسب أوجيست كونط -مف البحث عف العمؿ ،إال ّ

يتطور لو استمر في البحث عف
عصرنا ىذا يمكف تسميتو بعصر العمـ ،وما كاف لو ْ
أف ّ
عدؿ مساره بالبحث عف العالقات بيف الظواىر ،فالمعرفة الحقّة ال تكمف
االسباب ،لذلؾ ّ
إف
في البحث عف أسبقية ظاىرة معينة حتى نسمييا عمة ،وما يمحقيا نسميو معموؿّ ،
حقيقة الظواىر يمكف القبض عمييا بإدراؾ تفاعميا مع بعضيا البعض ،وىنا نكوف أقرب

إلى مفيوـ القانوف.
وميما كاف تفسير (أوجيست كونط) يفتقر لسند واقعي ،فإف الفكر العالئقي لو مكانة
شرح العالقات االجتماعية ،وتجاذباتيا :سواء بيف
ىامة عند بيار بورديو باعتباره قد ّ
األعواف ،وبيف الحقوؿ ،أو بيف الطبقات؛ إف األىـ عنده ىو ''تشريح كؿ عنصر عالئقيا؛
ِ
ومعرفة معناه ومصدر وظيفتو'' .1عمى ىذا األساس
أي عالقتو بغيره داخؿ منظومة ما،

ينتقد عمماء االجتماع عندما ركزوا -في تعريفيـ لممجتمع -عمى ّأنو مجرد جماعات ،فيـ
بذلؾ لـ يخوضوا في أعماقو .إف المعرفة الحقة تكوف بالبحث في العالـ الخفي أو ما
يصطمح عميو الفضاء االجتماعي بكشؼ المستور ،وسبر أغوار العالقات الخفية ،عالقة
المسيطر بالمسيطر عميو.
1- Pierre Bourdieu: Raisons Pratiques. P: 11.
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وفي إطار أفكاره عف الالمساواة االجتماعية ُيعنوف إحدى أىـ كتبو بػ (La

 )distinctionأي التمييز ،وىذا نظ ار ألىمية ىذا المفيوـ في منظومة السيطرة ،ويتخذ
متعددة مف خالؿ األذواؽ ،المباس ،مواضيع االىتماـ ،وحتى نمط المعيشة،
التمييز أشكاال ّ
وكذا مف خالؿ الطبقات االجتماعية وتصرفاتيا ،وىو في مقابؿ الرأسماؿ عند كارؿ
ماركس.
ويركز في ىذا الكتاب عمى األفراد داخؿ المجتمع ،إذ يتصارعوف ضمف حقوؿ
وفضاءات مجتمعية مختمفة ،حوؿ مواقع السيطرة والمكانة والتميز االجتماعي والطبقي،
مف خالؿ ما يممكونو مف رأسماؿ اقتصادي وثقافي .ومف ثـ يشير الكتاب إلى الصراع
بيف األفراد داخؿ بنية المجتمع مف أجؿ االختالؼ والتميز؛ فالفرد لكي يكوف إنسانا
معروفا في حقؿ مجتمعي ما ،فالبد أف يتميز عف اآلخريف إما باالختالؼ عنيـ ،واما
باالنزياح عنيـ ثقافيا واقتصاديا ولغويا ورمزيا واجتماعيا .بمعنى أف ىناؾ ثنائية التوافؽ
والتميز .وعمى ذلؾ فاالىتماـ بالموضة بشكؿ ىستيري ،دليؿ عمى الرغبة في التميز ثقافيا
1
أف ىذه االختالفات تبدأ مف شكميا البسيط والضعيؼ إلى
واجتماعيا ورمزيا .مع العمـ ّ

االختالفات الجذرية ،وصوال إلى االختالفات الطبقية.

أف تَ َمُّيز فئة أو طبقة معينة ىو نتيجة حتمية لتوفر مجموعة أسباب،
كما ّ

فالمتميزوف ووضعيـ في الماضي والحاضر ىو الذي يؤىميـ ليصيروا ما ىـ ،وما ينبغي
أف يكونوا عميو ''إذ ال يبدو المسيطروف كمميزيف إال لكونيـ بكيفية ما ،قد ُولدوا في وضع
مميز إيجابا ،فاليابتوس الخاص بيـ طبيعة مكونة اجتماعيا ،وتكوف مضبوطة عمى الفور
وفؽ مستمزمات ثابتة لمعب ،والتي يمكف أف تثبت كذلؾ اختالفيا دوف حاجة إلى ىذه
1- Pierre Bourdieu: La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit,
1979, P: 379.
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الرغبة'' 1.وتُعد فكرة التمييز عنده مف إيحاء االتجاه البنيوي عند كؿ مف كمود ليفي
ستروس ( )Claude Lévi-Straussوفيرديناند دوسوسير )(Ferdinand de Saussure
[1857م1913-م].

لقد أشار دوسوسير إلى الفكرة السابقة باستعراضو أللفاظ المغة وما تحممو مف
دالالت واضحة عندما تكوف مختمفة؛ فالكممة تتّضح أكثر كمما كانت متمايزة عف غيرىا
تتحدد تبادليا،
عبر عف أفكار متجاورة
ّ
ّ
فإف جميع األلفاظ التي تُ ّ
''إنو داخؿ نفس المغة ّ
محددة بما ُيحيطو''.
فالكممات :خاؼ أو فزع تزداد وضوحا بتعارضيا ،فقيمة أي لفظ ىي ّ

2

وكأف بيار بورديو يأخذ بأفكار االتجاه الجشتالتي في االدراؾ والمعرفة عمى غرار الشكؿ
ّ

واألرضية ،وكذا قانوف التضاد ،فالمتضاداف يسيُؿ إدراكيما أكثر مف غيرىما ،فالطبقة
االجتماعية تبرز مف خالؿ عالقة القرب أو البعد مف طبقة أخرى.

لذلؾ ال يمكف الفصؿ تماما بيف التفكير العالئقي مف جية ،ومفيومو لممجاؿ مف
جية ثانية ،إذ ينطوي ىذا األخير عمى مبدأ التعامؿ العالئقي ''إنو يؤكد بالفعؿ عمى أف
الواقع الذي يشير إليو يكمف في التخارج المتبادؿ لمعناصر التي تكونو .إف الكائنات
الظاىرة ،القابمة لمرؤية مباشرة أفرادا كانت أو جماعات ،توجد وتبقى في داخؿ االختالؼ
وبواسطتو ،أي باعتبارىا تحتؿ أوضاعا نسبية داخؿ مجاؿ العالقات ،الذي رغـ أنو غير
مرئي وصعب تجميو عيانيا ،يكوف ىو الواقع األكثر واقعية وىو األساس لسموؾ األفراد
والجماعات'' .3ولمحقؿ عالقة كبيرة بالتميز؛ إف المتمايزات الطويمة تؤوؿ إلى إنشاء
حقوؿ ،فالمجتمع ككؿ ما ىو إال مجموعة عوالـ صغرى تُعرؼ عنده بالحقوؿ.

1- Pierre Bourdieu: Choses dites, Coll. “Le sens commun”, Ed de minuit, Paris, 1987, P: 22.
2- Pierre Bourdieu: Méditation Pascaliennes, P: 158.
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وتتجاذب المجموعة في الحقؿ الواحد بفعؿ الرىانات والمواضيع والمصالح ،فيي
بتعبير لودفيج فيتجنشتايف (1889[ )Ludwig Wittgensteinم1951-م] عائالت ليا قواعد
لعب خاصة بيا .يقوؿ بورديو ''فسيرورة تمايزات العالـ االجتماعي التي تقود إلى وجود
حقوؿ مستقمة ،تيـ في اآلف ذاتو الكائف والمعرفة :بالتمايز ،ينتج العالـ االجتماعي تمايز
طرؽ معرفة العالـ ،كؿ حقؿ يوافؽ زاوية نظر أساس حوؿ العالـ الذي يخمؽ موضوعو
الخاص ويجد في نفسو مبدأ فيـ وتفسير مناسب ليذا الموضوع'' 1وعمى ىذا األساس
نقوؿ الحقؿ العممي ،والحقؿ الفني ،والحقؿ الفمسفي ،فيي مستقمة نسبيا وبيذا االستقالؿ
النسبي تتمايز عف بعضيا البعض.
وال يمكف الفصؿ كميا بيف الحقؿ والرأسماؿ ،فالفاعموف داخؿ الحقؿ الواحد يمتمكوف
رساميؿ متقاربة :شيادة أسموب عيش ،ماؿ ،عالقات ،قد ارت لغوية ،ىابتوس...،
سيكوف الحقا بنية الحقؿ'' 2.إذف فالحقؿ سوؽ
''فالتقسيـ الناتج عف الماضي ىو ما
ِّ
لمجموعة رساميؿ نوعية ،والفاعموف يقبموف داخؿ حقؿ مف الحقوؿ ،أي داخؿ المعب وفقا
لقواعد معترؼ بيا يجيزىا ليـ ماضييـ ومكتسباتيـ القبمية (اليابتوس) .واذا كاف ماضي
األعواف يتدخؿ بشكؿ واضح في تشكميـ كحقؿ ما ،فإف المستقبؿ كذلؾ.
إف الماضي والمصير المشترؾ ،والسعي نحو غاية واحدة ىي التي تستدرجيـ ككتمة
ّ

ُّ
واحدة ،فكؿ حقؿ ينفصؿ عف بقية الحقوؿ ُّ
التميز يتجمى في السعي نحو
بتمي ِزه ،ىذا
مالحقة غاية معينة ،ويوجد تالزـ بيف الموقع الذي يحتمو األفراد وأصوليـ االجتماعية ''واذ
ال أرغب في الدخوؿ في تفاصيؿ التحميؿ الجدلي بيف المواقع واالستعدادات التي تشكؿ
مبدأ ىذا االستنتاج ،فإنني أكتفي بتسجيؿ التطابؽ المدىش بيف تراتبية المواقع [أنواعيا
1- Pierre Bourdieu : Méditations Pascaliennes, P : 119.
2- Pierre Bourdieu, Questions de Sociologie, P: 113-114.
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وفي داخؿ ىذه األنواع أساليبيا] وبيف تراتبيو األصوؿ االجتماعية ،وبالتالي تراتبية
االستعدادات المرتبطة بيذه االصوؿ'' .1ورغـ بعض التشابو بيف مفيوـ الحقؿ ومفيوـ
أف االختالؼ بينيا يبدو واضحا مف حيث الثبات والتغير
الطبقة عند كارؿ ماركس إال ّ

والديناميكية.

مر العصور حوؿ تصور الطبقة
إ ْذ يتّخذ التفسير الماركسي مفيوما ثابتا عمى ّ

والصراع الطبقي ،وكذا الحتمية التاريخية ،أما بورديو فينظر إلى الحقوؿ االجتماعية
بكونيا ِ
مرنة وليست ثابتة وجامدة ،بؿ تتمتع بشيء مف الحرية والديناميكية ''وىكذا يعني
الحديث عف المجاؿ االجتماعي حؿ مشكمة وجود أو عدـ وجود الطبقات التي تفرؽ
عمماء االجتماع بجعؿ الطبقات تختفي :يمكننا أف ننكر وجود الطبقات دوف أف ننكر ما
ىو جوىري مما يريد المدافعوف عف المفيوـ التأكيد عميو ،أي التفرقة االجتماعية التي
يمكف أف تكوف مولدة لصراعات فردية ،وأحيانا لمصادمات جماعية بيف الفاعميف
الموجوديف في أوضاع مختمفة داخؿ المجاؿ االجتماعي'' .2واذا كاف المجاؿ االجتماعي
فإف انكار الطبقات ال يعني انكاره لمتفرقة االجتماعية.
بدؿ الطبقات في نظر بورديوّ ،

ينبغي بناء المجاؿ االجتماعي كبنية ألوضاع مميزة يحددىا في كؿ حالة المكاف

الذي تشغمو في توزيع نوع معيف مف رأس الماؿ .وىنا يظير التأثر ببعض المفاىيـ
وتتحدد وفقا لمميزات تتشابو
المنطقية عمى غرار الفئة والصنؼ والمجموعة ،أيف تكتسب
ّ
بيف بعضيا البعض ،وتختمؼ بيا عف غيرىا ،فالطبقات االجتماعية ''ماىي إال طبقات
منطقية محددة عمى مستوى النظرية وعمى الورؽ ،أي بواسطة تحديد لمجموعة متجانسة

 -1بيار بورديو أسباب عممية ،ص.93-92 :
 -2المصدر نفسو ،ص.64 :
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نسبيا مف الفاعميف الذيف يحتموف الموقع نفسو في المجاؿ االجتماعي ،وال يمكف ليا أف
تصبح طبقات معبأة وفاعمة ،إال عف طريؽ عممية بناء تكوف في أصميا سياسية ،بؿ
وحتى عممية التكويف بالمعنى الذي يراه تومسوف عندما يتحدث عف تكويف الطبقة العاممة
االنجميزية ،عممية يكوف نجاحيا محبذا نتيجة لالنضماـ لمطبقة السوسيومنطقية ،لكنو ال
يتحدد كمية بو'' 1.فبحكـ أف االنساف أناني بطبعو فإف الصراع مف أجؿ السيطرة ىو
المنطؽ الذي يفرض نفسو داخؿ الحقؿ ،والى جانب األنانية يضيؼ بورديو عنصر
المنافسة بيف األفراد ،أما العنصر الثالث الذي يحكـ الصراع ىو بنية الحقؿ والذي ىو
بنية التوزيع الالمتساوي لشتى أنواع الرأسماؿ.

 -2المصدر نفسو ،ص:

.40
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المبحث الثاني :في المفاهيم الفلسفية
 -1الهابتوس
عد ىذا المصطمح مف إبداع بورديو؛ لقد سبؽ وأف تناولو اليوناني أرسطو
ال ُي ّ

باإلضافة إلى ىوسرؿ وميرلوبونتي حديثا ،فاليابتوس لدى بورديو كاف يقصد بو

''االستعداد المكتسب أو العادة التي يصعب تغييرىا ،مثؿ الفضائؿ االخالقية أو الميارات
العقمية التي تحولت بواسطة التقميد االسكوالئي إلى التطبع ،فقد كنت أحاوؿ أف أعارض
البنيوية وفمسفتيا الغربية في الفعؿ .وتمؾ الفمسفة كما ىي مضمرة في مفيوـ ليفي
ستراوس عف الالوعي ،وكما ىي مصرح بيا لدى انصار ألتوسير (الماركسي البنيوي)،

تجعؿ الذات الفاعمة تختفي باختزاليا إلى مجرد دور دعامة البنية أو حامميا 1''.لذلؾ يبدو
بأف مفيوـ اليابتوس عند الفرنسي بيار بورديو ىو في الواقع استرجاع لفكرة التعود عند
أرسطو.
أما سوسيولوجيا فكانت لبورديو فضاءات وتقاطعات مع العديد مف الالىوتييف
وعمماء االجتماع ،عمى غرار ايميؿ دوركايـ في اليابيتوس المسيحي ،وماكس فيبر مف
خالؿ األخالؽ البروتستانتية .إضافة إلى كمود ليفي ستروس الذي استوحى منو البنى
الرمزية .وفي نفس اإلطار نيؿ مف جوف بياجي والبنيوية عموما فكرة التمظيرات ،وبإيحاء
مف تشومسكي أضاؼ ليا فكرة التوليد.
رجـ ىذا المصطمح لمعربية بمفظ التطبع .ويمعب دو ار محوريا عنده .فالفاعؿ
وُيتَ َ

االجتماعي يكتسب بشكؿ الشعوري ،مجموعة مف االستعدادات مف خالؿ انغماسو في
ِّؼ عممو مع ضرورات المعيش اليومي.
محيطو االجتماعي تُ َم ِّكنو مف أف ُيكي َ
 -1بيير بورديو :قواعد الفف ،ص.245 :
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ويساىـ اليابيتوس في إبقاء الطبقية في المجتمع عمى غرار ما يفعمو رأس الماؿ
''إف التكيفات المرتبطة بطبقة خاصة بواسطة شروط وجود تنتج
بالنسبة لكارؿ ماركسّ ،
اليابيتوس ،أي أنساؽ استعدادات دائمة ،بحيث يمكف تغيير موضعيا لتشتغؿ كمبادئ

أف تُكيِّؼ ىدفيا ِمف دوف افتراض
مولّدة وكتنظيـ لمممارسات والتمثيالت التي تستطيع ْ
مقصد واع لمغايات ،وتَ َح ّكـ سريع في العمميات الضرورية لموصوؿ إلييا ،فيي "منظّمة"

و"مطردة" موضوعيا دوف أف تكوف قط نتاج اإلذعاف لمقواعد'' .1ويمكف مقاربة اليابتوس

بالالشعور الجمعي عند الفرنسي اميؿ دوركايـ.
ىذا ويقترب مفيوـ اليابيتوس أيضا مف فكرة الالشعور عند "فرويد" فاليابيتوس ىو
حيز الفعؿ* وأف يفعؿ
بالفعؿ ،وجود بالقوة ،أو وجود فعمي بالقوة يصبو ألف يخرج إلى ّ
أف مجرد الوعي ىو غير
فعمو في الممارسات واقعيا .ورغـ امتالؾ االنساف لموعي إال ّ

ألف اليابيتوس منحوت في األجساد ،ويتطمّب األمر جيدا لمتفسير
كاؼ ،فيو وىـ مثالي ّ

تتحدد قسمتيـ في الحياة بصفة
والتدبير والتح ّكـ في االستعدادات الخاصة ،فاألفراد
ّ
الإرادية وىذا تبعا لميابتوس الخاص بيـ.
عمى ىذ ا األساس يستعمؿ بورديو مصطمح الالوعي بدال مف الوعي ،خاصة في
حديثو عف حرية االنساف؛ أيف يكوف الفرد غير مضطر لمتفكير في كؿ أفعالو وحركاتو
فاليابتوس ينوب عف ذلؾ حيث يقتصد التقدير العقمي والتفكير ،إذ ينتج أفعاال في الوقت
الذي يكوف ىو منتَجا لنفسو مف ِقَبؿ التأثيرات التاريخية واالجتماعية ،ىذا ال يعني ّأنو
1- Pierre Bourdieu: Le sens pratique, coll. « Le sens commun », Ed de Minuit, Paris, 1980,
PP: 88-89.

أف الشيء موجود بالقوة إذا توفََّرت
* فيما َي ُخص الوجود بالقوة والوجود بالفعؿ :لقد أشار أرسطو إلى ّ
األسباب الكافية لوجوده ،في انتظار وجوده الحقيقي فنقوؿ ّأنو موجود بالفعؿ.
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محدد نيائياّ ،إنو يولّد بطريقة غير آلية ،سموكات مكيفة موضوعيا مع منطؽ الحقؿ
ّ
ويمِح في كتابو السيطرة
االجتماعي المعني ،ومسموح بيا ،فيي إذف ّ
محددة مف طرفوُ .
المفعمة لميابيتوس التي تنقش في األجساد والحركات والوضعيات
الذكورية عمى الخاصية
ّ

كأنيا فطرية بالنسبة إلى الفاعميف ،والذيف ال
بعضا مف مظاىر التكييؼ ،والتي تبدو ىكذا ّ
يدركونيا إال مف خالؿ اليابيتوس الخاص بيـ.

نرى في ىذا األثر كيؼ ُيفصِّؿ بورديو ىذا االنتقاؿ أيف تُعيد الثقافة المييمنة التي

يمنحيا نسؽ التعميـ الشرعية ،حيث تُعيد إنتاج نفسيا عبر الفعؿ التربوي وعبر اليابيتوس.
''إنو ذلؾ النسؽ الذي تُمارس بو الييمنة أو نتواطأ معيا ،بحسب المنزلة في التراتبية
االجتماعية .وىي تراتبية ُم َموضعة في اليابيتوس عمى نحو ال يراىا خارجا عنو حتى

يغيرىا'' 1.ويمعب اليابتوس دو ار محوريا في لعبة السيطرة (سواء بالنسبة لممسيطر أو
ّ
المسيطر عميو) ،وذلؾ حسب المنزلة التي يتواجد عمييا االفراد ،أيف يحفظ كؿ فرد

الدروس جيدا فيما يتعمؽ بحقوقو وواجباتو ،عمى الرغـ مف ّأنيا تتأسس عمى قاعدة

الالمساواة.

تعوده عمى الكثير مف
ومف أدوات إنتاج اليابتوس ُيدرج بورديو عامؿ التربية ،ب ّ

األفعاؿ وطرؽ التفكير ،ويأخذ فكرة عف اآلخريف وعف نفسو ،وفي أي طبقة يتموضع.
يقوؿ بورديو ''إف التربية بصفتيا أداة رئيسية لالستم اررية التاريخية ،تتـ مف خالليا عبر
الزمف إعادة إنتاج االعتباط الثقافي بواسطة إنتاج اليابيتوس المنتج لممارسات مطابقة
لالعتباط الثقافي (أي بواسطة توريث التكويف عمى ّأنو إخبارية قادرة عمى إخبار المتمقيف

يحدد
عمى الدواـ) )...( ،ولما كاف اليابتوس لمرأس ماؿ البيولوجي مثيال ،فإف التمقيف الذي ّ
du système

pour une théorie

1-Pierre Bourdieu: La reproduction. Elements
d’enseignement, Ed Minuit, Paris, 1970, P: 150.
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يورث إخبارية مولّدة
إنجاز الفعؿ البيداغوجي مثيؿ لمجيؿ ،عمى اعتبار ّ
أف التمقيف ّ
إلخبارية مماثمة'' 1.وينطمؽ مفعوؿ التربية مع اكتساب الفرد ِألناه االجتماعي أيف يبدأ في
وتقبؿ ما ُيفرض عميو مف أفكار.
صقؿ شخصيتوّ ،

وباإلضافة إلى عامؿ االسرة ودوره في إنتاج اليابتوسُ ،يشير في كثير مف مؤلفاتو

أف العمؿ البيداغوجي ،عمؿ تمقيف مديد ينتج
إلى أىمية المنظومة التربوية ''عمى اعتبار ّ
ىابتوسا دائما وقابال لمنقؿ ،أي عمال يمقِّف مجموع المرسؿ إلييـ الشرعييف نسؽ ترسيمات
إدراؾ وتفكير وتقدير وفعؿ ،فإنو ُيسيـ في إنتاج واعادة إنتاج االندماج الفكري واالندماج

مارس'' .2فالكثير مف األفكار المضممة
األخالقي لممجموعة أو لمطبقة التي باسميما ُي َ

تسبب
يصعب التخمص منيا فيما بعد ،لذلؾ ّنبو الكثير إلى استبداد العادة وطغيانيا ،فيي ّ
الركود وتقضي عمى المبادرات الفردية ،وتستبد باإلرادة ،كما ّأنيا تُ ِ
ضعؼ االحساس،
وتقوي الفاعمية العفوية عمى حساب الفاعمية الفكرية.

ويؤدي اليابتوس دوره بامتياز بقدر ما يكوف عمؿ التمقيف عمى قدر كبير مف
ب عمى مدى مقدرة المترشح لالستجابة
نص ّ
الفعالية ،بدءا بشروط دخوؿ االستاذية ،والتي تَ َ
ألىداؼ النظاـ التربوي الخفية ،والمتمثمة في بعض جوانبيا في القضاء عمى كؿ تفكير

نقدي ''عمى اعتبار أف العمؿ البيداغوجي عمؿ تمقيف مديد ينتج عمى نحو مكتمؿ أكثر
فأكثر الجيؿ باالعتباط المضاعؼ لمفعؿ البيداغوجي ،يعمؿ عمى إثارة عمى نحو أكثر
اكتماال حقيقة اليابتوس الموضوعية بقدر ما يكوف أكثر اكتماال باعتبار أف اليابتوس
استبطاف لمبادئ اعتباط ثقافي .وىو استبطاف ،يكوف أكثر اكتماال بقدر ما يكوف عمؿ

1- Pierre

Bourdieu: La reproduction, PP: 47-48.
2- Ibid. P: 50.
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1
تتـ برمجتو وفقا ألىداؼ
أيف
المتعمـ
إلى
ال
و
وص
اليدؼ
ويكتمؿ
التمقيف أكثر اكتماال''.
َ
ّ

مخططة ،تستيدؼ التسمط والسيطرة ،اعتمادا عمى مثاقفة بيف طبقتيف؛ مسيطرة ومسيطر

عمييا.
أما االمتحاف بحسبو ،ما ىو إال قياس لمدى مقدرة المتعمـ لالنصياع لألىداؼ
ّ

المسطّرة التي يتـ التعود عمييا عف طريؽ ما يسمى بالدروس ،أيف يتـ بموجبيا حشو
أدمغة التالميذ بمعمومات معينة ثـ محاسبتيـ عمى مدى االحتفاظ بيا ،أو بحسب برغسوف
التعود عمييا ،لذلؾ ُيعتبر اليابتوس عقبة ابستمولوجية خطيرة ينبغي تجاوزىا .ورغـ

تظاىر النظاـ التربوي بضرورة االبتعاد عف التمقيف ،وجعؿ المتعمـ محور العممية التربوية،

إال أف الواقع التربوي يؤكد أف األمر حبر عمى ورؽ.
إف العادات األخالقية المشتركة ،ما ىي سوى المبادرات
أما في المجاؿ اإلتيقيّ ،

القديمة التي جاد بيا األبطاؿ والقديسوف ثـ تتوارث عبر األجياؿ اعتمادا عمى قاعدة (اتباع

ما يفعمو األجداد) ،حيث نرى محافظة العقوؿ التقميدية عمى القديـ والخرافات مع وضوح
إف اليابتوس يمنع التحرر مف األفكار البالية وكؿ مالءمة مع
البراىيف عمى بطالنياّ ،
الظروؼ الجديدة ،فيي رىينة بالحدود الزمانية والمكانية التي ترعرعت فييا .بناء عمى

ذلؾ يسمّط مفيوـ اليابيتوس الضوء عمى عوامؿ الالّمساواة االجتماعية ،وظاىرة التمايز
في المراتب بيف الشرائح االجتماعية والشخصيات الفاعمة ،ويفسر تمؾ الظاىرة بالرأسماؿ
الرمزي ،وما يسببو التنميط الثقافي والبرمجة مف مظاىر التكيؼ لألفراد وفقا لمراتبيـ
االجتماعية.
وبالموازاة مع الضمير الجمعي لدوركايـ الحظ بورديو وجود سمات مشتركة لألفراد
في المجاؿ الواحد ،وىذا نظ ار لميابتوس المكوف ليـ ،إذ يبرىف بيار بورديو عمى ذلؾ بأف
1- Pierre Bourdieu: La reproduction, P: 51.
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تصرفات الفاعميف تربط بينيـ عروة وثقى واحدة ،وىي األسموب المشترؾ الذي يرتكز عمى
مواقع طبقية مختمفة وممارسات اجتماعية متنوعة ،واستعماالت ثقافية لمجسد والفكر،
واستراتيجيات ال واعية تتكوف مف خالؿ استعدادات الفاعميف عند تقمصيـ لميابيتوس
الخاص بيـ.
وعالوة عمى مقوالت الذات والوعي والشخص الموروثة عف الفمسفة الوجودية
والفنومينولوجيا عند جاف بوؿ سارتر ،أيف يتـ التأكيد عمى قيمة االرادة مف خالؿ فكرة
الوجود أسبؽ مف الماىية ،وأف االنساف ىو الكائف الوحيد الذي يوجد أوال ثـ يصنع ماىيتو
إف االنساف بحسب بورديو يوجد ،بعدىا يترؾ المجاؿ لميابتوس يكمؿ مسيرة
كما يشاءّ .
الشخص وطبقتو االجتماعية وما يترتب عمييا مف تصرفات وأفكار.

كما يتدخؿ اليابيتوس في شروط الكسب والممكية ورأس الماؿ وجمب المصمحة،
وتجنب المضرة عند الفاعميف داخؿ شبكة اجتماعية معينة'' ،بؿ إنيا تحدد النسيج المغوي
والفكري الذي يمكف أف يتشكؿ منو الرأي العاـ ،وتضع نوعا مف النتائج المتسرعة،
والتعميمات االيديولوجية عندما تباشر دراسة الواقع االجتماعي بشكؿ غير موضوعي،
ويغمب عميو االرتجاؿ والعفوية واالنطباعية والتعميـ'' .1واذا كاف اليابيتوس نسقا مف
االستعدادات المنسجمة مع قواعد المعب ،فإف المطموب مف الفاعميف ىو االنخراط في
الحقؿ االجتماعي وحفظ قواعد المعبة ،والتعود عمى ممارستيا واستثمار ىذا المعب مف
أجؿ تحقيؽ أقصى حد مف المنافع الممكنة بالنسبة الى الذات والمجتمع عمى السواء.

 -1زىير الخويمدي ،نظرية اليابتوس ورأس الماؿ الرمزي عند بيير بورديو ،مقاؿ منشور عمى موقع
الحوار المتمدف www.ahewar.org/debat/showw.art.asp?aid=35388 ،عدد-11/4/ 2013-4059 :
14:31
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مثمما يوجد ىابيتوس في المفرد بالنسبة الى المجتمع ويحتـ عمى األفراد الخضوع لو
بشكؿ معيف ،يوجد أيضا ىابيتوس في الجمع بالنسبة الى األفراد ،ويجدر بالمجتمع تنظيـ
إف اليابيتوس الفردي ثمرة التجربة الخصوصية التي
ىذه الكثرة وصياغة وحدة ناظمةّ ،

يعيشيا االنساف في سيرتو الذاتية ،ومف خالؿ تفاعؿ عالمو الشخصي بالمحيط الخارجي.

ىكذا يتحوؿ اليابيتوس الى نسؽ مف االستعدادات المكتسبة التي تتكوف بالتعود
الضمني أو المعمف ،ومف المخططات التوليدية يمكف أف تتطابؽ استراتيجياتيا مع
المصالح والغايات الموضوعية لمفاعميف .مف ىذا المنطؽ العممي يرفض التمييز بيف
االيديوس  Eidosبوصفو مجموعة مف المخططات النظرية وااليتوس  Ethosبوصفو
مجموعة المخططات األكسيولوجية ،ويقوي النظرة الواقعية والتصور الجذري لمحقؿ
االجتماعي .1لذلؾ يستعمؿ بورديو اليابيتوس في مقابؿ الوعي ،لكي يعني إرادة الخروج
مف فمسفة الوعي ،دوف إلغاء فاعميتو.

 -1المرجع نفسو
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 -2العادة:

مزودا باستعداد غريزي طبيعي،
أما بالنسبة لمعادة فالمالحظ ّ
أف الكائف الحي ُيولَد ّ

وىو استعداد وراثي يحفظ بقاءه ،وبمرور الزمف يتعمـ سموكات جديدة ،وبتكرارىا يتعود
عمييا .والسؤاؿ المطروح :ماىي الغريزة ؟ وماىي العادة ؟ وكيؼ تتحوؿ العادة مف سموؾ
متحجر يعيؽ الفكر إلى ىابتوس فردي أو جماعي ؟
ّ

المعروؼ عف الغريزة أنيا فعؿ يقوـ بو جميع أفراد النوع عمى نمط واحد مف غير

خبرة وال تعمـ ،ومف غير إطالع عمى غاية الفعؿ ،وعمى ذلؾ فالغريزة عمياء ،تجيؿ
تصب في نفس السياؽ ،إذ ىي قدرة
الغرض الذي تحققو .وال تختمؼ العادة كثي ار إذ
ّ

مكتسبة عمى أداء عمؿ ما بطريقة آلية ،تتظافر في تكوينيا مجموعة مف الشروط ،يرتبط

البعض منيا بالعضوية عف طريؽ التكرار ،ولمعامؿ االجتماعي القسط األكبر في تكويف
عاداتنا عف طريؽ المغة ،والتقاليد والعرؼ....
فالعادة باعتبارىا آلية ومتحجرة ،تُفقد اإلنساف انسانيتو؛ فبمجرد التعود عمى أفكار
يسد الطريؽ أماـ أفكار جديدة ،وىو ما يعني أنيا تقير إرادة اإلنساف و تقتؿ فيو
معينة قد ّ
روح المبادرة ،وكذا الروح النقدية .يقوؿ بوؿ غيوـ (1878[ )Guillaume Paulم1962-م]

التحوؿ إلى واقع.
استقر ،والتكرار يبدأ في
''أما في مرحمة الرسوخ ،فإف الفعؿ يكوف قد
ّ
ّ

وااللتباس ينشأ بسيولة بيف التك اررات الواقعية لمفعؿ المكتسب ،والتك اررات الوىمية التي
كانت صالحة في البداية الكتسابو ،ورغـ ذلؾ فإف تمييزىا يفرض نفسو عمينا حتى في

حالة اختبار سطحي'' 1.عمى ىذا األساس ُيزاوج بيار بورديو بيف العادة واليابتوس،
فمفعوليما عمى الفرد والجماعة واحد.

1- Paul Guillaume: La formation des habitudes, PUF, Collection SUP, Paris, 1968, P: 2526.
31

المفاهيم األساسية لمنظومة السيطرة

الفصل األول

وقد ربط بيار بورديو صالت عديدة بيف اليابيتوس والعادة ،فيذه األخيرة أعادت
تأكيد فاعمية اليابتوس ميدانيا ،فاإلنساف كائف اعتيادي أكثر مف كونو عاقؿ ''تمثؿ نظرية
اليابتوس والحس العممي كثي ار مف التشابو مع نظريات أخرى ،وتجعؿ لميابتوس مكانة
أساسية ،فيو ليس مجرد عادة قائمة عمى التكرار ،بؿ كصمة بسيطة تتضمف نوعا مف
االبتكار ،ىذه النظريات ترفض كؿ الثنائيات التصورية التي انبنت عمييا الفمسفات ما بعد
ديكارت أي الذات والموضوع ،الظاىر والباطف ،المحسوس والروحي ،الفردي
والجماعي'' 1.عمى ىذا االساس يفؾ بيار بورديو شيفرة بعض األفعاؿ التي قد يراىا األنا
شاذة في سموؾ اآلخر ،ويراىا اآلخر كذلؾ غير سوية في سموكنا،
أف الحجر ،ال يتعود
وانطالقا مف مقولة سبيو از حوؿ مسألة الحرية ،والتي مفادىا ّ

أف بنية رأس
الصعود حتى واف ألقيتو في اليواء ألؼ مرة .كذلؾ األمر عند بورديو؛ إذ ّ

الماؿ واليابتوس ىي التي تتحكـ في خيارات الشخص التعميمية.

وحتى الخيارات المينية فالفرد ليس سيد ق ارراتو ،بؿ تُفرض عميو ،مثمما يتحكـ
الكروموزوـ والغدد الصماء في شخصية الفرد وجزئياتو مف حيث االنبساط واالنطواء،
وحتى الذكاء أو البالدة كذلؾ األمر بالنسبة لمرأسماؿ ''فالوزف النسبي لممراىقيف أو رأس
ماؿ عائالتيـ ،يوجد مترجما مف جديد في نظاـ مف األفضميات يدفعيـ إلى تفضيؿ إما
الفف عمى حساب النقود ،وأشياء الثقافة عمى حساب شؤوف السمطة ،الخ ( )...كيؼ
تشجعيـ بنية رأس الماؿ ىذه ،مف خالؿ نظاـ االفضميات الذي تنتجو ،عمى أف يتوجيوا
في اختياراتيـ التعميمية ،ثـ االجتماعية ،تجاه ىذا القطب أو ذاؾ في مجاؿ السمطة.

1- Pierre Bourdieu et L. Wacquant, Réponses, Ed du Seuil, Paris, 1992, P: 98.
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القطب الثقافي أو قطب األعماؿ ،وأف يتبنوا الممارسات واآلراء الموائمة'' 1.فالموىبة
خرافة أبتدعيا المتسمِّط إلعطاء مزيدا مف الشرعية لتسمِّطو.
ومف دوف اليابتوس يصبح مف الصعب معرفة الحاجز الحقيقي الذي يمنع الوصوؿ
إلى الثقافة الرفيعة ''وليس ىذا الحاجز ناتج عف نقصاف اإلمكانات المالية ،وال عف
نقصاف المعارؼ -أحيانا -بقدر ما ىو ناتج عف االعتياد وسيولة المخالطة ،وعف
االعتقاد السائد بيف الناس بأنيـ ليسوا في المكاف المناسب ،مف خالؿ الوضعيات الجسدية
ومظاىر المباس وطريقة الكالـ أو طريقة المشي والتنقؿ'' .2وىو ما يسميو بورديو في
حديثو عف المرأة بنوع مف التبخيس الذاتي.

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص:

.56

 -2ناتالي اينيؾ :سوسيولوجيا الفف ترجمة حسيف جواد قبيسي ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت ،ط،0
 ،2011ص.97 :
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 -3النسق

النسؽ ) (Systèmeبكونو
يعرؼ أندري الالند (1867[ )André Lalandeم1963-م] ّ
ّ

النظر إلى تماسكيا بدال
مجموعة أفكار
اصة منطقيا ،لكف مف حيث ّ
ّ
عممية أو فمسفية متر ّ
النسؽ شيئا آخر سوى ترتيب مختمؼ أجزاء فف أو عمـ في
النظر إلى حقيقتيا ،فميس ّ
مف ّ
1

فسر األجزاء األخيرة باألجزاء األولى  .وفي
راتوب تتآزر فيو كمّيا تآز ار ُمتبادال ،وحيث تُ ّ

عد قاسما مشتركا لكؿ
الحقيقة مف الصعب تحديد وضعية تصنيؼ ىذا المصطمح ،إذ ُي ّ

بحث يتّصؼ بالدقة واالنتظاـ ،وخاصة األبحاث العممية ،لكف ىذا لـ يمنع الفالسفة مف
اصة ،مكتسبة لصفة النسؽ.
تنظيـ أفكارىـ وتصوراتيـ لتكوف متر ّ

وىكذا ُيشترط في األبحاث لكي تتّصؼ بالنسقية ّأنيا تترابط فيما بينيا بعالقة مستقرة

حددة تحديدا واضحا ومضبوطا ''وىكذا فمفيوـ النسؽ يشمؿ الكوف كمو مف
وم ّ
نسبياُ ،
المجرات إلى أبسط شيء وىو الذرة ،وبمفيوـ كمي وأقؿ دقة يطمؽ مفيوـ النسؽ الفمسفي
ّ

كمرادؼ لممذىب الفمسفي ،ألف بناؤه يتطمّب وجود مبادئ معينة تمزـ عنو وفقا لمنيج
ويترجـ لفظ النسؽ في بعض الحاالت بمفظ النظاـ أو المنظومة ،وبيذا
فكري معيفُ .

نتحدث عف النظاـ السياسي ) (System Politiqueوعف النظاـ التربوي أو
المعنى
ّ
المنظومة التربوية ( .2'')System Educationnelعمى ىذا األساس فالنسؽ بيذا المفيوـ
يمكف َس ْحبو عمى كؿ مجموعة مف العناصر أو األفكار أو األشياء سواء كانت مادية

مجردة (كسمسمة األعداد الطبيعية) ،متناىية العدد أو ال متناىية.
(كالمنظومة الشمسية) أو ّ
 -1أندريو الالند :الموسوعة الفمسفية ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،ج ،3ص.1417 :

 -2أحمد موساوي :مدخؿ جديد إلى المنطؽ المعاصر ،ج ،1معيد المناىج ،الجزائر ،ط2007 ،1ـ،

ص.112-111 :
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النسؽ الفمسفي عف المنطقي؛ فإذا كاف ىذا األخير ىو تسمسؿ مجموعة
لذلؾ يختمؼ ّ

صرح بيا باعتبارىا مبادئ ّأولية ،والتي نبرىف مف خالليا عمى مجموعة
الم َّ
مف القضايا ُ
فإف النسؽ الفمسفي يحوي سمسمة مف القضايا،
مف القضايا األخرى وفقا لقواعد ُم ّ
حددةّ ،
أف التعبير عف قضاياه
لكف ىذه السمسمة ليست
ّ
بالضرورة ذات طابع استنباطي دقيؽ ،كما ّ

النسؽ
يكوف بالمّغة الطّبيعية األقؿ دقّة ،في مقابؿ المغة الرمزية االصطناعية التي تؤلؼ ّ
المنطقي.

أف ديمقػريػطػس االبػديػري (460[ )Démocrite d'Abdèreؽ ـ-
وتَذكر بعض المراجع ّ

المؤسس ِأل َّوؿ نسؽ في اليوناف القديمة ،ويرتكز البحث عف الحقيقة عند
370ؽ ـ] ىو
ّ
ديمقريطس عمى ثالثة معايير ىي اإلحساس والفكر والممارسة .فيو أ ََّوؿ مف أقاـ فمسفتو

عد نظرية إقميدس في اليندسة نموذجا دقيقا
بواسطة التَّ ُّ
صورات والتَّعريفات المنطقية .وتُ ّ
لمبناء الَن َسقي في اليندسة المستوية إلى يومنا ىذا.

األوليات
لقد بسطيا في كتابو المعروؼ بالمبادئ .بحيث تتألؼ مف مجموعة مف ّ

أف صاحبو كاف
وىي البديييات والمصادرات والتعريفات .لكف المشكؿ في نسؽ إقميدس ّ

توصؿ إلييا .واتضح األمر أكثر بعد ظيور اليندسات
النتائج التي
يعتقد
بمطمقية ّ
ّ
ّ
الالإقميدية التي اتخذت منطمقات مغايرة لِما انطمؽ منو اقميدس ،فكانت النتائج كذلؾ
مختمفة .وىنا طُ ِرح السؤاؿ حوؿ أىمية ومصداقية ىذه األنساؽ ،مما أفرز ما ُيعرؼ

بالنسؽ االستنتاجي ) (L’axiomatiqueإذ لـ َي ُعد ُينظر إلى صدؽ النسؽ في مدى

مطابقتو لمواقع ،بؿ األىـ ىو عدـ وجود تناقض داخمو .كما تراجع المفيوـ التقميدي
لمبدييية باعتبارىا حقيقة مطمقة و ّأنيا غير قابمة لمبرىاف .وأصبح ُينظر إلييا في مدى

مالءمتيا وأىميتيا داخؿ نسؽ ما .فما ىو صادؽ في نسؽ ما يكوف غير ذلؾ في نسؽ

آخر.
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النسؽ
أف ّ
ومفيوـ ّ
تطور ىو ّ
النسؽ المنطقي ىو استمرار لما قالو إقميدس ،والذي ّ

المنطقي نسؽ رمزي ،وبدال مف البديييات والمصادرات نقوؿ القضايا األولية ،وقبميا توجد
أىـ خصائص التفكير
لغة ّ
النسؽ وىي مجموعة الرموز التي نستخدميا في نسؽ ما .ومف ّ
العممي الحديث ىو مقدرتو عمى ظيوره في صورة نسؽ استنتاجي'' .إذ نقوؿ عف عمـ ما

ّإنو نسؽ استنباطي ،إذا حوى عددا مف التّعريفات والمبادئ والمصادرات الواضحة
معينة بطريؽ االستنباط
ثـ انتقؿ إلى البرىاف عمى قضايا ّ
ّ
الصريحة منذ البدء وبال برىافّ ،
1

الصوري المحكـ مف تمؾ البدايات ،مستعينا بقواعد االستدالؿ ''.إال أف السؤاؿ المطروح:
ّ

تعد السيطرة االجتماعية فكرة تخضع لمعفوية ،أـ ىي نسؽ لو مقدمات وقواعد تفرز
ىؿ ّ
مفر منيا ؟
نتائج ال ّ

وتطوره ،دار َّ
النيضة العر َّبية ،بيروت1979 ،ـ ،ص.24 :
الرمزي نشأتو
 -1محمود فيمي زيداف :المنطؽ ّ
ّ
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المبحث الثالث :في المفاهيم السياسية
 -1إعادة االنتاج
ال يقؿ ىذا المصطمح أىمية عف مصطمح اليابيتوس ،وىذا نظ ار لمعالقة الوطيدة
بينيما ،فإعادة االنتاج مفاده إعادة إنتاج الالمساواة االجتماعية ،بعبارة أخرى إعادة إنتاج
عنوف بورديو رفقة كمود باسروف أحد أىـ كتبو في مجاؿ السيطرة ب ػػ:
لعبة السيطرة ،لذلؾ َ

La Reproduction: Eléments pour une théorie du système d’enseignement

لمحديث عف أدوات المسيطر لبسط سيطرتو بواسطة نسؽ التعميـ ،أيف تمارس الطبقة
المسيطرة عنفا رمزيا عمى المتعمميف .لذلؾ حرص عمى تنبيو ناقد المعرفة بضرورة الكشؼ
عف اإلجراءات التي ال تحصؿ رؤيتيا جيدا ،والتي تجعؿ إدامة النظاـ االجتماعي ممكنة.
فاإلشكاؿ األكثر طرحا يتمحور حوؿ استراتيجيات النظاـ .بعبارة أخرى كيؼ يبقى النظاـ
االجتماعي ،وماىي مجموعة العالقات المكونة لو ؟
ويستمد بورديو مف ماركس استعماؿ مفيوـ إعادة اإلنتاج ،بكيفية تحفظ لو المنطؽ
العالئقي ،المنطؽ الجدلي لمتاريخ الذي الزاؿ قائما فيو ،أيضا مف خالؿ فكرة التناقض
الداخمي .وي شير إعادة اإلنتاج إلى مجموع إجراءات تاريخية ،ىي في الوقت نفسو مستقمة
ومتقاطعة ،بحيث تندمج داخؿ السياقات األكثر تنوعا 1.فإعادة االنتاج موجود داخؿ
االستعدادات وداخؿ المؤسسات ،في األجساد والعقوؿ ،في الكالـ وفي المعايير القانونية،
جد مختمفة في االرتباط بحقوؿ ومناطؽ الفضاء االجتماعي التي يؤوؿ
ويتغير بطريقة ّ
فييا إلى الزواؿ.
كما يستعير ىذا المصطمح مف البنيوية ،لوصؼ الوقائع االجتماعية ،فالمجوء إلى
أف بورديو ال يقبؿ
تصور إعادة اإلنتاج ىو مرتبط إذف بمقاربة ذات نزعة بنيوية .إال ّ
 -1ستيفاف شوفالييو-كريستياف شوفيري :معجـ بورديو ،ص.47-46 :
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بالتفسير البنيوي ألنو ال يعتبر إعادة اإلنتاج ىذه نتاج فعؿ البنيات ذاتيا كما لو أنيا
تحمؿ بداخميا مبدأ خمودىا الخاص .إف تقدير تأثيرات إعادة اإلنتاج الذي يالحظ داخؿ
العالـ االجتماعي ال يمزـ تشيء البنيات.
فنموذج إعادة اإلنتاج الذي يفيمو بورديو ،يضع ببساطة مواقع نسؽ ما في صمة مع
منافع واستراتيجيات الفاعميف الذيف يشغمونيا .وترتبط بيذه المواقع وسائؿ مؤسساتية
تـ إقرارىا بوظيفة مجموع البنية وبجعميا رتيبة :فصيغ الوجود ،وصيغ الفعؿ ىاتو
وغايات ّ
تتقوى وتنزع إلى الدواـ حيف تضع عالقاتيا المتبادلة نسقا .إنيا'' :ميؿ لمحفاظ عمى

دينامية داخمية في الكائف ،محفورة في اآلف ذاتو داخؿ البنيات الموضوعية وفي البنيات
الذاتية ،وفي استعدادات الفاعميف ،ثـ إنيا عمى الدواـ مصونة ومدعومة بأفعاؿ التشييد
واعادة تشييد البنيات التي تتوقؼ مبدئيا عمى الموقع الذي يشغمو أولئؾ الذيف ينجزوف ىذه
األفعاؿ''.

1

الكالسيكية.

أف بورديو ىنا يذ ّكر عمى الخصوص بالقوة الخاصة لمفمسفة
واألكيد ّ

فالعالقات االجتماعية منظمة تنظيما محكما ،وخاضعة -بالتعبير الماركسي -إلى
أف نتخمى عف المنطؽ اآللي لمبنية لصالح
حتمية تاريخية ''فالحديث عف الرىاف ،معناه ْ

المنطؽ الدينامي والمفتوح لمعب ،وأف ُنكره عمى األخذ بعيف االعتبار ،لكي يفيـ كؿ عمؿ

إف القطعية مع البنيوية األرثودوكسية أي
مبذوؿ ،وكؿ سمسمة األعماؿ السابقة (ّ )...

المجمع عمييا ،ىي مشفرة بتجميع تصورات إعادة اإلنتاج واالستراتيجية'' .2لذلؾ ال يعترؼ
بورديو بالصدفة ،بؿ ك ّؿ ما يبدو مف غرابة أمامنا نجد لو الجواب الكافي بالرجوع إلى
ىابتوس الفرد.
1- Pierre Bourdieu: Stratégies de reproduction et modes de domination, Actes de la
recherche en sciences sociales, année 1994, volume 105, n1, p: 3.
2- Pierre Bourdieu: Méditations Pascaliennes, P: 254.
37

المفاهيم األساسية لمنظومة السيطرة

الفصل األول

فالحيوانات التي تعيش عمى شكؿ جماعة تنقاد بحكـ الغريزة أثناء اليجرة ،إلى
التتابع في اجتياز نير ،رغـ عمميا بتواجد تماسيح تنتظرىا ،كذلؾ األمر بالنسبة
لميابتوس ،فكؿ يفكر حسب قدراتو وحقمو وطبقتو'' ،ىذه االستراتيجيات التي تشكؿ االسرة
مكانا ليا بامتياز ،ليس ليا كمبدأ القصد الواعي أو العقمي ،ولكف استعدادات اليابيتوس.
بالفعؿ ،فإف الفاعميف ُيقادوف بالظروؼ االجتماعية التي تنتج اليابيتوس- ،أي في

المجتمعات المتميزة بحجـ وبنية الرأسماؿ الذي تممكو االسر_ ليكوف مزودا بالخصائص

الموضوعية والذاتية التي ىي مستعدة أكثر لتأبيده'' .1وىذه القدرات واالستراتيجيات يبدأ
صقميا منذ الطفولة بدءا باألسرة؛ فيناؾ مف يممؾ قدرات لمسيطرة وآخر لالنصياع ،وآخر
لمخضوع.
وقد الحظ بورديو أف األفراد يعيدوف التموقع حسب اليابتوس الخاص بيـ ''فحينما
توجد مالءمة بيف شروط االنتاج واليابيتوس وشروط اشتغالو ،يكفي الفاعميف متابعة
تصوراتيـ وتوقعاتيـ ورغباتيـ لممشاركة في إعادة انتاج مواقعيـ .ألنو بمجرد أف يكوف،
فإف اليابيتوس يسعى إلى أف يقضي ،في المستحيؿ وفي الالمفكر فيو )...( ،وبناء عمى
ذلؾ ،فإف االست ارتيجيات التي يعدىا تنزع إلى الحفاظ عمى فوارؽ ومسافات ،ثـ بالمساىمة
المشيدة لمنظاـ االجتماعي''.2
بيذه الكيفية عمميا في إعادة انتاج كؿ نسؽ االختالفات
ّ

ولقد استفاد بيار بورديو مف تواجده بالجزائر لموقوؼ عمى خصائص المسيطر وخصائص
المسيطر عميو ،خاصة أثناء الخدمة العسكرية بدءا بعالقة الرجؿ بالمرأة ،وصوال إلى

أعمى اليرـ.

 -1ستيفاف شوفالييو-كريستياف شوفيري :معجـ بورديو ،ص.48 :
 -2المصدر نفسو ،والصفحة نفسيا.
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توجد إذف عالقة وطيدة بيف األسرة والمدرسة عمى شكؿ تواطؤ ال واع ،والضحية
طبعا ىو الفاعؿ االجتماعي ،ويكتمؿ السيناريو عندما يمج الفرد أبواب المدرسة ،إذ تؤدي
المؤسسة التعممية دو ار ال يستياف بو في إعادة إنتاج الرأس الماؿ الثقافي ''تساىـ المؤسسة
التعميمية في إعادة إنتاج توزيع رأس الماؿ الثقافي ،وبالتالي في بنية المجاؿ االجتماعي.
ويرتبط بالبعديف األساسييف ليذا المجاؿ ،مجموعتاف مختمفتاف مف آليات إعادة االنتاج،
يحدد تركيبيما نمط إعادة االنتاج ويؤدياف ألف يذىب رأس الماؿ ،وألف تنحو البنية
االجتماعية إلى االستم اررية .تحدث عممية إعادة إنتاج بنية رأس الماؿ الثقافي في إطار
العالقة بيف استراتيجيات العائالت ،والمنطؽ الخاص بالمؤسسة التعميمية'' .1ويبدأ مسمسؿ
إعداد الفرد أو المواطف الطيع مف قبؿ األسرة في شكؿ مسميات عديدة ،كدخوؿ سوؽ
الشغؿ واعداد الفرد الكفؤ.
عد وسائؿ االعالـ مف آليات نسؽ السيطرة ،واعادة إنتاج الالتكافؤ ،وشرعنة الواقع
وتُ ّ
عف طريؽ الكثير مف االغاليط ،والحجج الواىية والتي مف بينيا ما ُيعرؼ بحجة السمطة،

والتي ىي شكؿ في االستدالؿ ،يتـ مف خاللو استنتاج صدؽ موقؼ ما مف سمطة يشيد
يتنزؿ فيو ذلؾ الموقؼ ،فتبطؿ قوتيا كؿ إمكانية لممجادلة
ليا بالكفاءة في المجاؿ الذي ّ
واالعتراض ،فال يبقى أماـ المستمع أو الخصـ سوى االقتناع بصواب الحكـ المقدـ.
ال تنحصر ىذه السمطة في مجاؿ معيف بؿ تشمؿ كؿ المجاالت دينية كانت أو
سياسية أو عممية أو اقتصادية '' ...وبالنظر إلى ذلؾ ،فال مجاؿ إلخراج نوع مف القانوف
إلعادة االنتاج ،الذي سيفرض نفسو في كؿ مكاف ىكذا ،ولكف أف يحمؿ الروابط المنسوجة
بالمقاء التاريخي إلجراءيف اثنيف إلعادة االنتاج ،فعؿ اإلعادة الذاتية لإلنتاج الخاص
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.47 :
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بالمؤسسة المدرسية ،مف جية ،وتأبيد البنيات العامة لالمساواة االجتماعية والثقافية بيف
الجماعات المسيطرة والجماعات المسيطر عمييا مف جية أخرى'' .1وىذا ال يعني سوى
تجاىؿ أف االقتناع ال يتحقؽ إال بالحجج واألدلة ،وأف كؿ سمطة ميما كانت كفاءتيا تقع
في الخطأ.
ومثاؿ ذلؾ ىذا االستدالؿ :إف نظاـ حكـ دولة ما مبني عمى العدالة ،ألنيا تبني
بأف
أف الواقع يؤكد ّ
أكبر مسجد في العالـ .أو أنيا تشجع التعميـ ألنيا تشيد المدارسّ ،إال ّ

ىذا البناء ما ىو إال ايجاد األماكف المناسبة إلعادة برمجة عقوؿ الناس حسب متطمبات

وأىداؼ معينة ،خاصة غير المصرح بيا.
لذلؾ يح ّذر بورديو مف الدور الخطير لوسائؿ االعالـ وخاصة التمفزيوف أيف يتـ
التالعب بعقوؿ المشاىديف ،خاصة عديمي الروح النقدية ،ويممؾ بيار بورديو قناعة أنو
خوؿ لنفسو وسائؿ فيـ ظروؼ ديمومة كؿ نظاـ اجتماعي ،أو عمى أقؿ تقدير ،أنو ىيأ
ّ
حد أنيا تجعؿ الظواىر المعقوؿ معزولة كتوريث األسماء
مبادئ تفسير قوية إلى ّ
الشخصية في القبائؿ الجزائرية ،وسياسة األسر الكبرى الحاكمة ،أو السياسة العائمية
لألسر القروية.

 -1ستيفاف شوفالييو-كريستياف شوفيري :معجـ بورديو ،ص.51 :
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 -2الدولة

إذا كاف مفيوـ الحقؿ واضحا ،فما عالقتو بالدولة ؟ تعد الدولة مفيوما محوريا لدى
بورديو ،إنيا تحوي جميع الحقوؿ وتنظميا وفقا لما يزيد مشروعيتيا ،أي مشروعية التميز
الذي تحوزه طبقة ما في سيطرتيا عمى طبقة أخرى ،إف التمايزات المالحظة عمى الحقوؿ
تصب في مجرى واحد ىو حماية المسيطر باستخداـ العنؼ الرمزي ،واحتكار وسائمو
ّ
المتمثمة في شرعنة الواقع مف خالؿ اليابتوس العائمي ،فيو كؿ متكامؿ مف مجموعة

وسائؿ قيرية .مف مدرسة ،ووسائؿ إعالـ  ،وضرائب...
أف الدولة ال تكتفي بيذا ،بؿ تحاوؿ شرعنة العنؼ ،وىذا بالسيطرة عمى عقوؿ
إال ّ

ثـ تيديـ
الفاعميف ،مف خالؿ ما ينبغي إدراكو ،وصوال باألفراد إلى درجة السمع والطاعةّ ،

ما لدييـ مف أدوات لمنقد ''فالدولة بتأطيرىا المفروض عمى كؿ األفعاؿ والنشاطات ،فيي
بيذا تؤدي إلى خمؽ وترسيخ أنماط ذىنية رمزية لمتفكير المشترؾ ،ومجموعة أطر
اجتماعية لممعرفة ،إنيا أشكاؿ لمتصنيؼ خاصة بالدولة ،فيي أنظمة تطبيقية لإلدراؾ
والمعرفة ،ولمحكـ ولمفعؿ'' .1وىو ما يعني استغناء الدولة عف العنؼ المادي ،فيي لـ تعد
في حاجة إليو.
لذلؾ تعمؿ الدولة عمى تكويف ما يسميو دوركايـ بالضمير الجمعي الذي يستحسف
ما ت ستحسنو الجماعة ،ويستقبح ما تستقبحو ،وىو تقريبا ما يصطمح عميو بورديو بالحس
المشترؾ لدى كؿ األفراد ،إذ تسمح بو الدولة وتشجع عميو ،وىناؾ حس مشترؾ محمي
يتضمف كؿ الحقوؿ ،عمى غرار األعياد
يتضمنو كؿ حقؿ مف الحقوؿ ،وىناؾ حس وطني
ّ
الدينية والوطنية.

Bourdieu : Meditations Pascaliennes, P: 209.
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في حديثو عف أدوات تسمُّط الدولة ،يركز بيار بورديو عمى المدرسة ويعتبرىا أداة
ىامة مف أدوات إنتاج وفرض التفكير وجعمو تمقائيا ،لذلؾ فيي تساىـ في إنتاج واعادة
إنتاج تشكيؿ بنية الواقع االجتماعي ،وقبولو مف طرؼ الطبقات المختمفة ،كؿ في مجالو.
ولـ يتوقؼ عند األساليب التقميدية لمدولة في بسط سيطرتيا؛ فعمى سبيؿ المثاؿ المدرسة،
إنيا ''تقوـ بفرض أبجديات معينة ،وتتمثؿ في كؿ مبادئ التقسيـ الرئيسية عمى غرار
الجنس ،السف الكفاءة ( )...وذلؾ مف خالؿ فرض تقسيمات وفؽ مقوالت اجتماعية مثؿ
نشيط ،عاطؿ ،التي ىي نتيجة لتطبيؽ مقوالت إدراكية تـ تشييؤىا وأقممتيا'' .1ونتيجة لذلؾ
فإف االشكالية التقميدية القائمة حوؿ مصدر السمطة وأنظمة الحكـ لـ تعد قائمة إذ يتجاوز
الممَكية.
بيار بورديو النظرة الدينية ،وكذا َ

ويقترب كثي ار مف ماكس فيبر حيث أخذ منو فكرة العنؼ واستبدليا بفكرة العنؼ

الرمزي ،ويقترب كذلؾ مف التفسير الماركسي القائؿ بالقوة حيث قاـ بتيذيبيا أيضا بفكرة
دخؿ المسيطر عميو في لعبة السيطرة ويوفِّر الميكانيزمات الالزمة
العنؼ الرمزي ،إذ َي ُ

تسييال لممسيطر ،لذلؾ فالسيطرة تستيدؼ الفكر أكثر مف البدف .إف الفرؽ بيف السيطرة
التقميدية ،والسيطرة التي يقوؿ بيا بورديو أف ىذه األخيرة لـ نعد بحاجة فييا إلى رجاؿ

الشرطة ،والدرؾ واألسمحة والرشاشات مف أجؿ إخضاع اآلخر ،إف عممية الخضوع تسير
بشكؿ خفي.
وحتى في مجاؿ األىواء والعواطؼ واألحاسيس والمشاعر ،عمى الرغـ مف أف
غير شكميا ويعطييا المصداقية ''وضوح وقوة
بورديو ال ينكر فكرة القوة كميا ،فقط فيو ُي ّ

أوامر الدولة ال تفرض بيذه القوة ،إال لكونيا فرضت مف قبؿ البنيات االدراكية والمعرفية

1- Pierre Bourdieu: Meditation Pascaliennes, P: 209.
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التي مف خالليا تتـ المعرفة واالدراؾ '' .1يمكف تقريب العممية أو توضيح الرؤية بما يتـ
في نظرية العقد االجتماعي؛ حيث تتنازؿ طبقة مف المجتمع عف حقوقيا وممتمكاتيا مقابؿ
الحماية.
إف ىذا التنازؿ يتضمف الخضوع وىو ُمضمَّؿ بالحماية وضماف الحقوؽ والممتمكات،

طالما أف األفراد إذا تُركو بدوف قوة القانوف فإف حكـ الغاب ىو الذي سيسود باعتبار أف
االنساف ذئب ألخيو اإلنساف ،إف ما يعزز فكرة بورديو في استعماؿ الدولة لمعنؼ الرمزي،
ىو ما تبثو الجرائد والقنوات حوؿ إراقة الدماء في دوؿ أخرى بفعؿ غياب الدولة ،إذ
يتضمف تمرير رسالة مفادىا أف مصيرنا سيؤوؿ إلى ىذه النتيجة إذا حاولنا تغيير
األوضاع .
فالدولة حقؿ تنضوي تحتو مجموعة حقوؿ تبدو متباينة بالنظرة الجزئية ،إال أنيا غير
كذلؾ عندما ننظر إليو فوقيا باعتبارىا تدخؿ في النسؽ العاـ لمسيطرة ''إف الدولة كمفيوـ،
ليس لو معنى إال بشكؿ مختزؿ لمجموعة العالقات بيف مواقع السمطة ،التي بإمكانيا أف
تسجؿ داخؿ شبكات ثابتة إلى حد ما ،تحالفات تظير عمى شكؿ تفاعالت مختمفة جدا،
تنطمؽ مف الصراع المفتوح ،وتؤوؿ في النياية إلى التصادـ'' 2.يتّضح بأف بيار بورديو ال
يحدد مفيوـ الدولة تحديدا دقيقا ،وىذا تماشيا مع االتجاه البنيوي الذي استقاه مف ليفي
ستراس.
إف الدولة عمى غرار اليابتوس فعؿ أو سموؾ مكتسب يظير في النياية عمى أنو
سموؾ فطري ،رغـ أف الحقيقة تؤكد بأنيا نياية حتمية لمجموعة مؤسسات ،تفاعمت فيما
بينيا ،اكتسبت الشرعية بفعؿ ظروؼ ما .وكغيرىا مف المفاىيـ التي تؤسس لفكرة السيطرة،
1-

Pierre Bourdieu: Meditation Pascaliennes, P 206.
2- Pierre Bourdieu: Répons pour une anthropologie reflex, P: 87.
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يصعب الفصؿ بيف المفاىيـ األساسية لنسؽ السيطرة عند بيار بورديو ،فيو يأخذ المفاىيـ
مف الفالسفة وعمماء االجتماع وعمماء النفس ،ويعطي ليا دالالت جديدة وىو ما نالحظو
مع مفيوـ الرأسماؿ ،أيف أخرجو مف مجالو التقميدي –كعنصر مادي -والذي ينحصر في
الجانب االقتصادي مف ثروات وممتمكات ،وبو يتـ الفصؿ بيف األغنياء والفقراء وبيف
الرأسمالي والبروليتاري.
ف الصعوبة ال تقتصر حوؿ الفصؿ بيف المفاىيـ ،بؿ حتى تحديد المفيوـ جيدا لكونو
يدخؿ الجانب الرمزي ،ويجعمو قاسما مشتركا بيف كؿ المفاىيـ ،لذلؾ فالرأسماؿ ىو ثروة
رمزية تتشكؿ مف مجموعة المعارؼ التي تتكوف لدى الفرد منذ الطفولة ،بدءا بالوسط
العائمي إلى المدرسة ووسائؿ اإلعالـ ،وىو ما يعني تدخؿ اليابتوس في تكويف رأس الماؿ
إلى حد يمكننا القوؿ ّأنو ىو ذاتو.

كما يؤكد أف الرأس الماؿ بإمكانو أف يتموضع في شكؿ ثروة ثقافية تتجسد في

الكتب والمعاجـ ،وحتى في المجاؿ الفني كالموحات الفنية ،ويضاؼ إلى ذلؾ الشيادات،
واأللقاب ،وكؿ ما بإمكانو أف يعطي االعتراؼ مف قبؿ المجتمع.
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 -3الرمز والسيطرة

إف السيطرة قبؿ أف تكوف تصو ار أو مفيوما ،كانت ممارسة،
مف الناحية التاريخيةّ ،

فقبؿ التنظير ليا مارسيا االنساف بحكـ غريزة حب التممؾ والبروز ،وكذا غريزة البقاء ،إذ
جسدىا في امتالؾ االرض ،ومصادر المياه لتحقيؽ الغذاء ،كما مارسيا داخؿ األسرة
ّ

لمسيطرة عمى أفراد العائمة ،ثـ السيطرة داخؿ الجماعة سواء بشكؿ عشوائي ،أو بصفة

منظمة.
مارس بشكؿ عشوائي ،إلى
وبظيور الدولة انتقمت السيطرة مف كونيا فردية ،تُ َ

جسدىا الحكاـ بغرض السيطرة عمى الشعوب ،بفضؿ جنود
الممارسة السياسية ،حيث ّ
ُس ِّخروا لذلؾ ،وكانت السيطرة مادية بسمب اآلخر عف طريؽ القوة ،سواء بالضرب أو

القتؿ ،أو السجف أو باالستحواذ عمى مصادر االسترزاؽ كاألرض والماء ،وكاف ذلؾ في

أف لويس
مختمؼ أنواع الحكـ الفردي؛ مف فرعوني إلى ممكي إلى دكتاتوري؛ إذ ُيروى ّ

الرابع عشر
الدولة''.

(XIV

1638 [ )Louisم 1715 -م]ّ أنو كاف يقوؿ ''الدولة ىي أنا ،وأنا ىو

وقد ادعى فرعوف مف قبمو األلوىية واالستخالؼ في األرض ،وقد سعى ىتمر إلى
أكثر مف ذلؾ عندما حاوؿ السيطرة عمى العالـ بأسره .كما أتقف بعض المفكريف لعبة
سدة الحكـ ،إذ مارسوىا ووضعوا ليا شروطا وضوابط ينبغي
السيطرة بحكـ تواجدىـ في ّ
 ممؾ فرنسا منذ  14أيار 1643ـ حتى وفاتو .تولى الحكـ وىو بسف الخامسة إال أنو لـ يكف يممؾ
السيطرة الفعمية حتى توفي رئيس الوزراء "الكارديناؿ ما ازريف" في 1661ـ ،كاف يمقب بالممؾ

الشمس وذلؾ الىتمامو باألدب والفف .وىو الذي قاـ ببناء قصر فرساي في فرنسا .وقد حكـ لمدة 72

سنة و 110يوـ حتى توفي في األوؿ مف أيموؿ مف عاـ 1715ـ ،وىي أطوؿ فترة معروفة مف الحكـ
بيف المموؾ األوروبييف.
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أف ''األسد ال
توفرىا في الحاكـ .إذ أشار مكيافممي في كتابو األمير ( )Le princeإلى ّ
أف الثعمب ال يقوى عمى صد ىجمات الذئاب .عمى القائد
ينتبو لمشراؾ المنصوبة لو ،كما ّ
أف يكوف ثعمبا لِيعرؼ أيف يقع الشراؾ ،وأسدا لِي ِ
دخؿ الرعب في قموب الذئاب''1.ىذا وقد
ُ

أدرجت فكرة السيطرة عند أىـ عمماء االجتماع .انطالقا مف صاحب كتاب المقدمة عبد

الرحماف ابف خمدوف (1332ـ1406-ـ) في حديثو عف نشأة الدولة عف طريؽ العصبية،
وما ينبغي توفره مف شروط لضـ مختمؼ القبائؿ والسيطرة عمييا .وقد أشار الفرنسي ''اميؿ
دوركايـ'' إلى الخضوع التاـ لألفراد لمجتمعاتيـ ،فحتى في مجاؿ األخالؽ إف المجتمع ىو
الذي يصنع القيـ الخمقية ،ويؤسس لمواقع الذي يريده  ،كما أشار ماكس فيبر إلى السيطرة
في حديثو عف العنؼ المشروع.
أما ما انفرد بو بورديو فيو تخصيص كؿ أعمالو لفكرة السيطرة .وىو ما ُيفيـ حتى

مف خالؿ عناويف كتبو ،إذ خصص كتاب السيطرة الذكورية لتحميؿ عالقة الخضوع في
المجتمع القبائمي مف قبؿ المرأة لمرجؿ سواء في الكالـ ،أو االنحناء ،أو الصوت ،أو
توزيع األعماؿ ،كما حمّؿ في كتابو ''إعادة اإلنتاج في سبيؿ نظرية عامة لنسؽ التعميـ''
السيطرة الممنيجة مف قبؿ المدرسة أو النظاـ التربوي ،في الييمنة عمى عقوؿ أبنائيا
وتنشئتيـ ليقولو نعـ بكؿ المغات ،وتمقينيـ ما ُيسمح بو ويجب ،وماال يسمح بو ،وماال

ُيقاؿ.

أما مضموف كتاب ''التمفزيوف وآليات التالعب بالعقوؿ'' فيو تشريح لمتمفزيوف

كنموذج لمحقؿ اإلعالمي في تالعبو بعقوؿ المشاىديف ،ووضع برامج ىادفة؛ ىادفة
1- … car, s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges; s'il n'est que renard, il ne se
défendra point contre les loups; et il a également besoin d'être renard pour connaître les
pièges, et lion pour épouvanter les loups. Nicolas Machiavel: Le Prince, Un document
produit en version numérique par Jean Marie Tremblay: http://pages.infinit.net/sociojm.
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لمسيطرة عمى الطبقة المحكومة ،كما حمؿ الشروط التي ينبغي توفرىا في الصحفي حتى
يمِج ىذا المجاؿ.
خصص لو كؿ مف كتاب العنؼ
ولمجانب الرمزي مكانة ىامة في فيـ السيطرة؛ لقد ّ

الرمزي ،وكذا كتاب الرمز والسمطة ،إذ أشار في األوؿ إلى العنؼ الرمزي والفرؽ بينو
وبيف الجسدي ،فيو إكراه يمارس خارج الجسد ،ورغـ ذلؾ فيو يفعؿ ما ي ِ
حدثو الساحر مف
ُ
ُ
يصب في نفس
تأثير عمى األجساد واألشخاص عف ُبعد .أما كتاب الرمز والسمطة فيو
ّ

السياؽ ،مع وجود فرؽ طفيؼ عندما أسيب في الحديث عف ميكانيزمات السمطة في

ممارستيا لمعنؼ الرمزي .لكف السؤاؿ المطروح :ما لمقصود بالرمز ؟ ما آليات اشتغالو ؟
وما عالقتو بالمغة والسيطرة ؟
مف الناحية المفيومية يمكف القوؿ أف الرمز ىو شيء ما ،ي ِ
رشدنا إلى شيء آخر ،أو
ُ

حد صعوبة
أنو شيء ما يقترف ذكره باستدعاء شيء آخر .ويرتبط الرمز بالمغة إلى ّ
أف الرمز عمى غرار المغة يرتبط باالستعماالت
الفصؿ بينيما .ويؤ ّكد العمماء عمى ّ

االجتماعية ،خاصة النمساوي لودفيج فيتجنشتايف عندما كاف يبحث عف المغة الكاممة

منطقيا ،إال أف تجاربو أ ّكدت بأف الوقوؼ عمى أبجديات ىذه المغة ال يكوف خارج اطار
ممف يستخدمونو .فالرمز يرتبط باالستعماالت االجتماعية.
فالمغة والرموز ال تختمؼ كثي ار عف التماثيؿ ،باعتبارىا تُ ِّ
ذكرنا رمزيا بشخصية أو
حدث أو فكرة .وعمى ذلؾ ''فالرمز ىو شيء يكتسب قيمتو أو معناه ممف يستخدمونو،
ويتطمب الرمز ثالثة عناصر :داؿ ( )signifiantوىو الشي الذي يحؿ محؿ شيء آخر.
أي الرمز نفسو بالمعني الدقيؽ والممموس لمكممة .ومدلوؿ ( )signifieوىو الشي الذي
يحؿ الداؿ مكانو .والداللة ( )la significationوىي العالقة ما بيف الداؿ والمدلوؿ .وىي
عالقو ينبغي ليا أف تدرؾ وتفسر عمى االقؿ مف قبؿ الشخص أو االشخاص الذيف يتوجو
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الرمز الييـ'' .1في نفس السياؽ رفض بيار بورديو تبرئة المغة برموزىا مف وظيفة
السيطرة ،كما انتقد أفكار دوسوسير فيما يخص المغة ككياف مستقؿ عف أغراض وجوده.
فاأللفاظ والعبارات ذات منشأ اجتماعي ،وتؤدي وظيفة اجتماعية .فانطالقا مف مبدأ
العمية ،الذي مفاده أف لكؿ ظاىرة سبب ،فاأللفاظ كرموز ذات داللة ما ،شأنيا شأف
العالمات ( )signesأو االشارات األولية؛ كالدخاف الذي يومئ الى وجود نار ،واالرض
المبمولة التي تد ّؿ عمى ىطوؿ المطر.
أف ارتباط نشأة الرموز واستعماالتيا بالعقؿ أحدث إجرائيا عمى أرض الواقع فروقا
ّإال ّ
بيف اإلنساف وباقي المخموقاتِ ،لما لو مف مقدرة عمى َخ ْم ِ
ؽ الرموز واستخداميا كثمرة

اصؿ مئات السنيف'' .فجميع الرموز االجتماعية تقريبا ليست في الواقع إال كناية
لتطور تَ َو َ
عف عالقة عرفية مع مدلوليا .وىذا ما يفترض وجود اصطالح ( )codeمحدد لمعالقة بيف
الداؿ والمدلوؿ ،وىذا االصطالح يجب أف يكوف معروفا ومكتسبا مف جية العناصر-
الفاعمة ( )les sujetsالتي تتوجو إلييا الرموز ،حتى تصبح ىذه الرموز ذات داللة

ومعنى'' .2ولـ يكف ىذا ممكنا في غياب مقدرة اإلنساف عمى امتالؾ القابمية الستيعاب
األشياء بأسموب رمزي.
وما يميز فكر بورديو ليس فقط محاولة التأسيس لعمـ اجتماع السيطرة ،بؿ ىو
ادراجو لفكرة الرمز أيف تتقاسميا جميع أعمالو ،ففي عالقة الذكر باألنثى تكوف السيطرة
الذكورية رمزية .إذ يتواجد صراع بيف النساء حوؿ المقدرة عمى االنصياع والخضوع
لمرجاؿ ''يكفي أف نشير إلى أف النساء المواتي يظيرف أنفسيف أكثر الخاضعات لمنموذج
 -1عبد الغاني عماد :سوسيولوجيا الثقافة-المفاىيـ واإلشكاليات مف الحداثة إلى العولمة ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط2006 ،1ـ ،ص170 :

 -2المرجع نفسو ،والصفحة نفسيا.
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التقميدي –أف يعولف عمى رجاليف في وجود فارؽ أكبر في العمر ،ىف نساء يتواجدف
بشكؿ خاص في أوساط الحرفييف والتجار والفالحيف والعماؿ كذلؾ ،وىي فئات يبقى
الزواج فييا بالنسبة إلى النساء الوسيمة المفضمة لمحصوؿ عمى وضعية اجتماعية ،كما لو
أف االستعدادات الخاضعة ىي نتيجة استواء ال واع الحتماالت مشتركة ببنية موضوعية
لمييمنة''ّ .1إنيا مفارقات لـ يجد ليا بورديو تفسي ار إال اليابيتوس المحفور في العقوؿ

واألجساد.

حولو بيار
والرأسماؿ باعتباره مدخؿ مف مداخؿ السيطرة رمزي كذلؾ .والعنؼ كأداة ّ

بورديو إلى عنؼ رمزي ،وما يمارسو االعالـ في تالعبو بالعقوؿ رمزي .إف الجانب
الرمزي يكوف لو صدى في التركيب الذىني لألفراد أيف يندرجوف في تييئة أنفسيـ
لممسيطر ،حتى ال يجد أي صعوبة في ذلؾ أي القابمية لمسيطرة عمى غرار القابمية
لالستعمار ،وىنا يؤكد بورديو تواطؤ اليابيتوس الخاص باألفراد ولذلؾ يساىموف في
السيطرة عمييـ .فإذا تكمـ الضمير فينا فاليابيتوس الخاص بالفرد ىو الذي يتكمـ ،وفي
ذلؾ إشارة إلى مجموع الرأسماؿ –خاصة الرمزي -الذي يحوزه الفرد داخؿ المجاؿ الذي
يتواجد فيو.
بأف وظيفة الرمز ال تُعتََبر أداة لمتواصؿ فحسب ،بؿ ليا
عمى ىذا األساس يتضح ّ

يسر المشاركة وتساعد عمى وجود مثاقفة ال متكافئة بيف
وظيفة خفية تتمظير في ّأنيا تُ ِّ
األعواف ،فيي تُرسؿ إشارات الالمساواة تكريسا لمسيطرة أو لمخضوع بحسب المكانة التي

إف
يتواجد فييا الفرد ،وتُعتبر الرموز المستخدمة في الرتب العسكرية خير مثاؿ عمى ذلؾّ .

 -1بيار بورديو :الييمنة الذكورية ،ص.65 :
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كؿ شكؿ مف أشكاؿ الفعؿ والتفاعؿ يتطمب احتراـ ىذه الرموز مف الجانبيف :سواء
المسيطر أو المسيطر عميو.

51

الفصل الثاني
الروافد الفكرية لبيار بورديو
المبحث

األول :عمماء االجتماع

المبحث

الثاني :مدرسة التحميل النفسي

المبحث

الثالث :الفالسفة ومدرسة فرانكفورت

الروافد الفكرية لبيار بورديو

الفصل الثاني

المبحث األول :عمماء االجتماع
 -1كارل ماركس
مف الصعب أف يصؿ مفكر ما لمرحمة االبداع مف دوف االطبلع عمى مف سبقوه
والتأثر بيـ ،سواء باتباع أفكارىـ ،أو بمخالفتيا .إف األمر يبدو واضحا مع بورديو حيث
خص بالذكر كؿ مف
يقوؿ أ ّكد عمى وجود عبلقة نفعية مع العديد مف المؤلفيف ،وقد
ّ
وجيت تفكيره .لقد بسط كارؿ ماركس أفكاره
ماركس ،فيبر ودوركايـ ،فيـ بمثابة المعالـ ّ

النقدية ورؤيتو لمعبلقة السائدة بيف المسيطر والمسيطر عميو في كتابو "نقد االقتصاد

يتحدد األجر عمى أساس الصراع المحتدـ بيف الرأسمالي والعامؿ.
السياسي" ،إذ ّ
ففي خضـ حديثو عف الشروط االقتصادية واالجتماعية لظيور الحسابات
االقتصاديةُ ،سئؿ بيار بورديو عف ىذا المشروع النظري ومدى ارتباطو بالمنيجية ،أجاب

قائبل ''نعـ .أعدت بالطبع قراءة كؿ أعماؿ ماركس حوؿ الموضوع ،وربما كانت تمؾ ىي

ال فترة التي قرأت فييا ماركس أكثر مف غيره ،وحتى مسح لينيف لروسيا .كذلؾ كنت أعمؿ
عمى المقولة الماركسية لبلستقبلؿ الذاتي النسبي في عبلقتيا بالبحث الذي كنت أبدأ في
القياـ بو في الفف'' .1وىذا مف سمات الكتابة عند بورديو ،فيو يذ ُكر أفكار الفبلسفة
والعمماء بعدىا يعمّؽ عمى ما ذكره ،باإليجاب أو بالسمب.
وقد أسس كارؿ ماركس [8181ـ8111-ـ] نظرية لممجتمع عمى بعض المفاىيـ
استفاد منيا بورديو فيما بعد ،وىذا عمى غرار تصوره ألسموب اإلنتاج الرأسمالي القائـ
عمى االستبلب ،ويرتبط ىذا االخير بمجاؿ العمؿ ،حيث يسمب العامؿ مف ذاتو ومف
منتوج عممو ،وسمب الذات مف ذاتيا يعني فقدانيا إلنسانيتيا ،حيث يختزؿ االنساف العامؿ
 -1بيار بورديو :بعبارة أخرى ،ص.52 :
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في قوة عمؿ قابمة لمتبادؿ في السوؽ ،شأنيا شأف أي بضاعة أخرى .وبيذا المعنى
عبر عف كؿ وضع اجتماعي خطير ،حيث تنحرؼ فيو
يتجاوز االستبلب فضاء العمؿُ ،لي ّ
تد الى منزلة الشيء وىو ما ُي ّعبر عنو بمفيوـ
الذات االنسانية عف أصالتيا وطبيعتيا ،وتر ّ

التشيؤ.

فوؽ
إف النتيجة التي يؤوؿ إلييا الصراع ىي تحصيؿ حاصؿ ،عمى اعتبار أف الت ّ

سيكوف بالضرورة لمرأسمالي '' .إف الوحدة بيف الرأسمالييف عادية وناجعة ،أما بيف العماؿ
فممنوعة منذرة ليـ بالعواقب الوخيمة .زد عمى ذلؾ أف مالؾ االرض والرأسمالي ليما
القدرة عمى إضافة أرباح رجؿ الصناعة لمداخيميما ،أما العامؿ فبل يمكف أف يضيؼ إلى
دخمو الصناعي ال ريعا مف االرض ،وال فوائض رأسمالية'' 1.فالرأسمالي قادر عمى
االستمرار في الحياة لفترة أطوؿ بكثير ،مف تمؾ التي يستطيع فييا العامؿ عمى الحياة مف
دوف الرأسمالي.

 التشيؤ ىو اختزاؿ وجود كائف إنساني إلى مرتبة الشيء .يتعمؽ ىذا المصطمح بعمميات التبخيس
التي تصيب قيمة اإلنساف .كآخر تشبيو بنا ومعادؿ لنا في عبلقة تكافؤ ،فيحؿ محؿ االعتراؼ
بإنسانيتو انييار لقيمتو في نظرنا .وبالتالي فقداف ىذه اإلنسانية لقدسيتيا وما تستوجبو مف احتراـ.
يتحوؿ اآلخر في ىذه الحالة إلى مجرد أداة ،أو رمز ،أو أسطورة ،يفقد خصوصيتو واستقبلليتو كميا،
ويدمج في مخططاتنا .ويتحوؿ إلى شيء ،إلى رمز الشر الذي يجب إبادتو ( )...التشيؤ إذف عمى
صمة بانييار العبلقة االنسانية التي تقوـ عمى االعتراؼ بغيرية اآلخر .أنظر مصطفى حجازي:
التخمؼ االجتماعي –مدخؿ إلى سيكولوجية االنساف المقيور ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط ،5002 ،9ص.548 :
1- Karl Marx: critique de l, économie Politique, (Manuscrits de 1844) Gallimard 10-18
Union général d, édition 1972, P: 88.
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تكرر اسـ كارؿ ماركس كثي ار في كتاباتو .وانطبلقا مف أفكاره يدعو بيار بورديو
لقد ّ

إلى ضرورة كشؼ النقاب عف النشاط المعرفي الذي يتأسس عميو الواقع ،مع عدـ الفصؿ
نسترد مف المثالية كما اقترح ماركس
كميا بيف ما ىو مادي ،وما ىو عقمي صوري ''ولكي
ّ
في أطروحاتو حوؿ "فيورباخ" الجانب الفاعؿ لممعرفة العممية الذي أىممو التقميد المادي،
وعمى األخص مع نظرية االنعكاس ،ينبغي قطع الصمة بالتضاد المقنف بيف النظرية
والممارسة ،المتغمغؿ بعمؽ شديد داخؿ ُبنى تقسيـ العمؿ [الفعمي] وحتى داخؿ بنى تقسيـ
العمؿ العقمي ،ومف ثـ داخؿ البني الذىنية لممثقفيف 1'' .فيذا االستشياد إف د ّؿ عمى شيء

فإنما يد ّؿ عمى مكانة وأفكار ماركس عند بورديو.
ّ

وال يخمو الفكر الطبقي لدى ماركس عند نظيره بيار بورديو'' ،إف الطبقات النظرية

التي أبنييا مؤىمة أكثر مف تقسيـ نظري آخر ،مثؿ التقسيـ حسب العرؽ ،ألف تصبح
طبقات بالمعنى الماركسي لمكممة .لو كنت زعيما سياسيا وأطرح عمى نفسي عمؿ حزب
يجمع أرباب العمؿ والعماؿ معا ،لكاف حظي قميبل في النجاح ألنيـ بعيدوف عف بعضيـ
في المجاؿ االجتماعي .يمكف ليـ أف يتقاربوا في ظروؼ خاصة ،في غمار أزمة وطنية
2
أف بورديو
عمى أساس مف النزعة القومية .ولكف ىذا التجمع يبقى سطحيا'' ُ .يفيَـ مف ىذا ّ

يخرج قميبل عف التفسير المادي الصرؼ ،فقد توجد طبقات اجتماعية انبثقت وفقا

لتقسيمات أخرى بخبلؼ ما ىو عند ماركس.
إف خروجو عف التفسير الطبقي ،يكاد يكوف مؤقتا ،إذ يعيد إحياء فكرة الطبقات
بالمفيوـ الماركسي مف خبلؿ المجاؿ االجتماعي ''إف وجود الطبقات ،كما يعرؼ كؿ فرد

 -1بيار بورديو :قواعد الفف ،ص.542 :
 -2بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.12-14 :
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بالخبرة ،في النظرية وعمى األخص في الواقع ،كاف دائما موضعا لمصراعات .وىنا تكمف
العقبة الرئيسية أماـ معرفة عممية لمواقع االجتماعي وأماـ حؿ ،ألف ىناؾ بالفعؿ حبل...
لمشكمة الطبقات االجتماعية .إف إنكار وجود الطبقات الذي تمسؾ بو التراث المحافظ
باسـ حجج ليست كميا دائما عبثية ،ىو في التحميؿ األخير إنكار لوجود االختبلفات
ولمبادئ التفريؽ'' .1وبحسب بيار بورديو ،إف قبوؿ الطرح القائؿ بأف المجتمع األمريكي أو
الياباني أو حتى الفرنسي لـ يعد إال طبقة متوسطة ،طرح يحتفظ بمصطمح الطبقات أكثر
مما ينفييا .وعف طرحو لفكرة الطبقات يشير–بحكـ دراستو لكؿ جزئيات الظاىرة -إلى
ضرورة معالجة موضوع آخر يتبلزـ معو في الحضور أال وىو موضوع االختبلؼ ،إذ
يعترؼ بوجوده .وبحكـ أنو أحد أقطاب العولمة البديمةُ ،يكثر بورديو مف االستشياد

بالواليات المتحدة االمريكية ،فالكثير مف البحوث والدراسات تشير إلى وجود التنوع بدؿ
التجانس ،والصراع بدؿ االتفاؽ واالجماع.
إال أف بورديو ال يؤيد الطرح الماركسي في فكرة الطبقات ''االختبلؼ إذف موجود

وصامد ( االختبلؼ الذي أعبر عنو عندما أتحدث عف المجاؿ االجتماعي) .ولكف أينبغي
لذلؾ قبوؿ وتأكيد وجود الطبقات؟ ال .الطبقات االجتماعية ال توجد( ،حتى ولو أمكف
لمعمؿ السياسي الذي توجيو نظرية ماركس أف يساىـ في بعض الحاالت ،في إيجادىا

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.12 :

أف
* التبلزـ في الحضور ىي إحدى خطوات االستقراء بحسب جوف ستيوارت مؿ .والتي مفادىا ّ
تزامف حدوث ظاىرتيف في الزماف ،أو في المكاف ،فيذا دليؿ عمى أف احداىما سببا لؤلخرى .إف ىذه

القاعدة ،باإلضافة إلى قواعد أخرى تسمح لنا بالكشؼ عف الحقائؽ العممية حتى ولو في غياب
الفرضية.
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عمى األقؿ مف خبلؿ آليات التعبئة والمفوضيف) .1'' .فالموجود إذف ىو المجاؿ .والمجاؿ
يتضمف االختبلفات بيف أعوانو مف جية ،وتشابييـ مف جية ثانية.
ّ

وحتى في المجاؿ الفني سجؿ بورديو اعترافات مع ماركس مف جية ،ومؤاخذات مف

جية أخرى ''القوؿ مع ماركس أف القيمة التبادلية لمعمؿ الفني ال يجمعيا مقياس مشترؾ
بتكمفة إنتاجيا ،قوؿ صحيح إذا لـ نأخذ في حسابنا إال صناعة الشيء المادي ،الذي
يكوف الفناف أو الرساـ عمى أقؿ تقدير وحده ىو المسؤوؿ عنو ،وىو خاطئ إذا فيمنا
إنتاج العمؿ الفني بوصفو مقدسا محاطا بيالة مف التبجيؿ ،وخبلصة لمشروع ىائؿ،
يتعاوف إلجازة بنفس اإليماف وبأرباح شديدة التفاوت مجموع العناصر الفاعمة المنغمسة
في مجاؿ االنتاج'' .2وىنا يظير الخط الفاصؿ بيف ماركس الذي يرّكز عمى المادة،
وبورديو الذي ُيعيد إدخاؿ الرأسماؿ الرمزي.

ومف بيف المؤاخذات التي سجميا عمى ماركس قضية تبعية الفكرة لممادة ،أو العقمي

لمواقعي ،فيو كبلـ نظري ال يستند لمواقع الذي يؤكد ىو عمى فعاليتو؛ فالكبلـ شيء
وتطبيقو شيء آخر ،لقد أعطى ماركس ،العالِـ ورجؿ الممارسة ،حموال نظرية خاطئة-
مثؿ الوجود الواقعي لمطبقات -لمشكمة عممية حقيقية ''بالنسبة لكؿ عمؿ سياسي ،ىناؾ
ضرورة لبلد عاء بالقدرة عمى تمثيؿ مصالح مجموعة معينة ،سواء كانت ىذه القدرة واقعية
أـ افتراضية ،الميـ أف تكوف قابمة لمتصديؽ ،وأف تظير وجودىا كمجموعة -وىذه إحدى
أىـ وظائؼ المظاىرات -وتظير القوة االجتماعية الموجودة أو الممكنة القادرة عمى
إعطائيا لمف يعبروف عنيا والذيف يساىموف بذلؾ في تشكيميا كمجموعة'' .3ولقد تأكد
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص:

.12

 -2بيار بورديو :قواعد الفف.512-512 :
 _3بيار بورديو أسباب عممية ،ص.24:
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بورديو مف ذلؾ باعتباره رجؿ ميداف ،خاصة في مشاركتو في المسيرات في التسعينيات
مف القرف الماضي
لقد وقع ماركس في نفس األخطاء التي ارتكبيا فبلسفة انتقدىـ ىو شخصيا؛ عمى
غرار ايمانويؿ كانط (4271[ )Emmanuel Kantو4081-و] ،وكذا مواطنو ىيغؿ الذي
فصؿ بيف النظرية والتطبيؽ ،وبيف العقؿ العممي والعقؿ النظري ''إف النظرية الماركسية
ترتكب خطأ مشابيا تماما لمخطأ الذي يدينو كانط في الدليؿ األنتولوجي ،أو لمخطأ الذي
عابو ماركس نفسو عمى ىيجؿ :إنيا تقوـ بقفزة مميتة مف الوجود في النظرية إلى الوجود
في الواقع العممي ،حسب تعبير ماركس ،مف أشياء المنطؽ إلى منطؽ األشياء .وال يعني
ذلؾ أف التقارب في المجاؿ االجتماعي يولد في المقابؿ الوحدة آليا :إنو يحدد إمكانية
1
نج كارؿ
موضوعية لموحدة أو "زعـ في الوجود" كمجموعة ،كطبقة محتممة''  .ولـ َي ُ

ماركس مف انتقادات بورديو فيما يخص وجود فواصؿ ومسافات بيف المجاالت ،إف ىذه
الفواصؿ ال تعني أف ىناؾ طبقات.
صحيح أنو ال َحظَّ لؤلفراد الموجوديف في أعمى ىرـ المجاؿ –عمى سبيؿ المثاؿ-

أف يقيموا عبلقات وطيدة كالصداقة أو الزواج بمف ىـ دونيـ في نفس المجاؿ ،بحكـ أف

البشر المقيموف داخؿ قطاع محدود سيكونوف أكثر قربا مف بعضيـ البعض ،وأكثر ميبل
لمتقارب ،باعتبار خصائصيـ واستعداداتيـ ،ولكف ذلؾ ال يعني أنيـ يكونوف طبقة بالمعنى
الذي حدده كارؿ ماركس ،أي جماعة تتحرؾ باتجاه أىداؼ مشتركة وعمى األخص ضد
طبقة أخرى.

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.14 :
25

الروافد الفكرية لبيار بورديو

الفصل الثاني

أف نفكر وفؽ المنظور
إف وجود ىذه اليوة يعزييا بورديو إلى عوامؿ أخرى خارج ّ
ّ

رد ذلؾ إلى نقص فرص التواجد جسديا في أوقات وأماكف متقاربة ،الميـ إال
الطبقي ،فقد ُي ّ

فيما يسمييا بورديو األماكف السيئة ،وىذا اعتداء عمى الحدود االجتماعية ،يأتي ليضاعؼ
مف المسافات المجالية ،واذا تبلقوا لقاء عابرا ،فمف ينسجموا ولف يتفاىموا حقا ولف يعجب
1
أف أحد المآزؽ الكبرى لمعموـ االجتماعية ىو أنيا
بعضيـ ببعض  .لذلؾ يعتبر بورديو ّ

تميؿ إلى وضع قاعدة لمسموؾ االجتماعي ثـ تحاوؿ تفسير الظواىر االجتماعية عمى

أساسيا مما يؤدي بالضرورة إلى اختزاؿ الظواىر لتبلئـ ىذه القاعدة.

 -1المرجع نفسو ،والصفحة

نفسيا.
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 -2اميل دوركايم

لقد سبؽ وأف أشرت إلى انتقادات بورديو لكارؿ ماركس فيما يخص الطبقية والتقسيـ
الطبقي ،لكف لننظر اآلف فيما يقولو أحد المختصيف في ىذا المجاؿ ،أي أنطوني جدنػز
صاحب كتاب :ال أرسػمالية والنظرية االجتماعية الحديثة -تحميؿ كتابػات ماركس ودوركايـ
وماكس فيبر .حيث يرسـ في بداية الكتاب الخطوط العريضة لو ،والغرض مف تأليفو،
وىو ا العتقاد بوجود شعور واسع بيف عمماء االجتماع بأف النظرية االجتماعية المعاصرة
تحتاج إلى مراجعة جذرية.
إف ىذه المراجعة تستمزـ إعادة النظر في مؤلفات أولئؾ الذيف أسسوا لعمـ االجتماع
الحديث'' .وبالنسبة ليذا الموضوع ترد ثبلثة أسماء قبؿ كؿ األسماء األخرى :ماركس
ودركيايـ وماكس ويبر'' .1واذا كاف ىذا ىو الغرض مف الكتاب والمتمثؿ في إعادة بناء
المعرفة االجتماعية ،خبلفا لممنظور الماركسي باعتباره األنموذج األوؿ في العصر
الحديث ،فيؿ يعد بيار بورديو رائدا في ىذا الموضوع ؟ بالطبع ال.
إف األفكار التي أشرنا إلييا سابقا أي نقد فكرة الطبقية مستوحاة مف مواطنو إميؿ
دوركايـ (4082[ )David Émile Durkheimو4142-و] وكذا ماكس فيبر ،فكبلىما يرفض
ىذا الطرح ،فالبنية الطبقية ''بحسب دوركايـ وفيبر ،ليست جزءاً ضرورياً لمتمييز التدريجي
في تقسيـ العمؿ .ويقبؿ كبل المؤلفَيف بأف شكؿ المجتمع الحديث ىو مجتمع طبقي ،لكف

يرفض ٌّ
كؿ منيما الرأي بأف ىذه التقسيمات الطبقية تعبر عف طبيعتو األصمية .إذ يتصور
 فيمسوؼ اجتماعي ومف كبار مؤسسي مدرسة عمـ االجتماع في فرنسا .ولد في مدينة ( Epinalشرؽ
فرنسا) سنة  8121مف أسرة ييودية ،ضمت كثي ار مف األحبار الرّبانييف-وتوفي سنة  8981في باريس.

 -1أنطوني جدنػز :ال أرسػمالية والنظرية االجتماعية الحديثة -تحميؿ كتابػات ماركس ودوركايـ وماكس
فيبر ،ترجمة أديب يوسؼ شيش ،ص.1 :
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دوركايـ أف تقسيـ العمؿ اإلجباري شكؿ شاذ ،لكنو ليس نتيجة ضرورية لمتوسع في التمييز
االجتماعي في ذاتو .1''.فالطبقية والمعارؾ الطبقية في المجتمع المعاصر نتيجة لكوف
تأسيس الطبقات لـ يعد يماثؿ توزيع الممكات الفطرية.
لموقوؼ عمى مدى كوف بيار بورديو قد بنى أرضية أفكاره انطبلقا مف اميؿ دوركايـ،
فبل بد مف االحاطة -ولو جزئيا -بالمنتوج الفكري ليذا األخير .لقد الحظ دوركايـ أف
أسا
التغيرات االقتصادية في أوربا قد ألقت بظبلليا عمى النظاـ االجتماعي ''إذ قمبتو ر ً

مما أدى الى فوضى في ىذه
عمى عقب ،فيو ال يستطيع أف يقوـ بدور تنظيميّ ،

المجتمعات ،وفكرة انعداـ القانوف ( )Anomieىذه ىي مفتاح االبحاث االولى التي قاـ بيا

دوركايـ'' .2فياتو الفوضى ىي السبب في أنواع الصراع األبدي والمتجدد ،وكذا مختمؼ
أنواع االضطرابات التي يبدي عنيا العالـ االقتصادي اليوـ.
ىذه الوضعية أفضت إلى ضرورة تقصي َمواطف ىذا االختبلؿ االجتماعي .وقد

بسط دوركايـ ىذه األفكار في أولى كتبو ،أي تقسيـ العمؿ االجتماعي ،وكذا االنتحار.

''فدراسة التقسيـ االجتماعي لمعمؿ ىي ايضاح لمعبلقات التي تربط بيف الشخصية الفردية
مف جية والمجتمع مف جية أخرى ،وقياس درجة ىذه العبلقات وفقاً الشتدادىا أو
ضعفيا .وفي سبيؿ ذلؾ ينبغي معالجة ظاىرة تقسيـ العمؿ -وىي ظاىرة عامة في كؿ
المجتمعات -ومبلحظة واجراء مقارنات ،تتناوؿ التاريخ وعمـ االجناس والجماعات
المعاصرة'' .3إف طريقة المقارنة ىذه سيطورىا بورديو م ِ
دخبل عمييا عنصر االحصاء مما
ّ

أضفى عمى دراساتو طابع الدقّة.

رسػمالية والنظرية االجتماعية الحديثة ،ص.554 :
 -1أنطوني جدنػز :ال أ
 -2عبد الرحماف بدوي :موسوعة الفمسفة ،ج ،1ص.418 :

 -3المرجع نفسو ،والصفحة نفسيا.
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محدد ،يتوافؽ مع ىذا العمـ الجديد،
وكاف عمى دوركايـ أف يضبط بحوثو وفقا لمنيج ّ
عمـ االجتماع .وبحكـ أف الموضوع ىو الذي يفرض عمى الباحث تحديد طبيعة المنيج،
فقد بدأ بتحديد موضوعو ،أال وىو الواقعة االجتماعية ،إذ يعتقد بأنيا تُعرؼ في قدرتيا
عمى ممارسة ضغط خارجي ،أو إمكاف قياميا بيذا الضغط عمى األفراد ( )...وبعد ىذا
التعريؼ يقرر اميؿ دوركايـ بأف الواقعة االجتماعية ال يمكف أف تفسر إال بواقعة اجتماعية
أخرى ،إذ ال ينبغي رد الظواىر االجتماعية الى وقائع اقتصادية أو إلى أسباب أخرى
جزئية ،بؿ يجب تفسيرىا عمى مستوى نسيج الحياة الجماعية .باإلضافة إلى ضرورة
معالجتيا بوصفيا شيئا.
فتفسير الظواىر وفقا لنسيج الحياة االجتماعية ،ىو ما يمكف تسميتو بالوعي
الجمعي ،إ ْذ يقوـ دوركايـ بحممو عمى مختمؼ الظواىر والسموكيات االنسانية ،وحتى
أف
األخبلقية ''الفعؿ االخبلقي ىو ذلؾ الذي ييدؼ الى غايات غير ذاتية ،أي ال يمكف ْ

تكوف غايات فرد ،أو عدد مف األفراد غيره ،وليس ىناؾ وراء االفراد سوى الجماعات التي
تنشأ عف اتصاليـ؛ أي المجتمعات .وعمى ذلؾ ،فالغايات االخبلقية ىي تمؾ التي تتخذ
1
أف تتخصص بشيء آخر
أف ىذه األغراض ّ
البد ْ
مف "المجتمع" ىدفا''  .وتكوف نتيجة ذلؾ ّ

غير األفراد ،فيي فوؽ الفردية.

ىذه النظرة تتماشى مع قواعد المنيج عنده ،والتي يحصرىا في ثبلث قواعد؛ تؤكد
االولى عمى ضرورة استبعاد االحكاـ المسبقة التي تطغى عمى العقؿ بحكـ العادة ،أما
 )traiter le fait social comme une chose( وىي عبارة مشيورة أدت إلى ألواف عديدة مف سوء الفيـ
والتأويؿ .أنظر عبد الرحماف بدوي :موسوعة الفمسفة ،ص.415 :
 -1اميؿ دوركايـ :التربية األخبلقية ،ترجمة محمد بدوي ،مكتبة مصر ،بدوف ،ص.20 :
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القاعدة الثانية فإنيا تدعو عالـ االجتماع الى ضرورة االفبلت مف سمطاف األفكار العامية،
بغية توجيو انتباىو إلى الوقائع .وترّكز القاعدة الثالثة عمى فكرة الجماعة ،إذ يجب عمى
الباحث في عمـ االجتماع -حيف يقوـ باستكشاؼ مجموع معيف مف الوقائع االجتماعية-
أف ينظر فييا منعزلة عف تجمياتيا الفردية.
إف تقديس الجماعة عند دوركايـ يمكف حممو عمى كؿ الظواىر ،بما فييا السموؾ
ّ

األخبلقي الذي ييدؼ لصالح جماعي .ورغـ االنتقادات التي وجيت لو في أف تركيبة
المجتمع ىي مجموعة مف األفراد ،فمف المنطقي أف المجتمع يخضع لمتوجيات الفردية،
أف التجربة تبيف لنا
لكف اميؿ دوركايـ لو رأي آخر ،إ ْذ أوضح في كتابو التربية األخبلقية ب ّ
أف الكؿ المؤلؼ ِم ْف عناصر تَ ُكوف لو خصائص جديدة ،ال تتمثؿ في أي
بشتى الطرؽّ ،
عنصر مف مكوناتو عمى حدة .فالمركب إذف شيء جديد ،بالقياس إلى األجزاء التي

تُكونو.
وبحكـ أنو يدعو إلى دراسة الظواىر االنسانية باعتبارىا أشياء ،فقد حاوؿ دوركايـ
االستناد إلى أدلة مادية عممية ''فمزج النحاس بالقصدير ،يتكوف معدف جديد لو صفة
تختمؼ عف ذلؾ كؿ االختبلؼ وىو البرونز المعروؼ بصبلبتو ( )...وتنطبؽ القاعدة
عمى اإلنساف وعمى المجتمعات؛ إف الناس لما كانوا يعيشوف سويا ،بدال مف أف يعيشوا
فرادى'' .1وبالفعؿ فالضمائر الفردية يؤثر بعضيا عمى البعض ،ونتيجة لمعبلقات التي
بالجدة لـ تكف لتظير داخؿ نطاؽ
تتصؿ عمى ىذا النحو ،تظير مفاىيـ وعواطؼ تتّسـ
ّ
الضمائر المنفصمة.

 -1اميؿ دوركايـ :التربية األخبلقية ،ص.28 :
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وحتى في مجاؿ العواطؼ واالنفعاالت ،فإف ىذه االحاسيس والمشاعر تختمؼ في
تأثيراتيا ،إذ شتاف ما بيف ردود أفعاؿ األشخاص بيف كونيـ منفرديف ،وما يستشعره نفس
األفراد وىـ مجتمعوف ''فممجماعات اإلنسانية إذف ،طريقة في التفكير والشعور والحياة،
تختمؼ عف الطريقة الخاصة بأعضاء ىذه الجماعات ،حيف يفكروف ويشعروف ويعيشوف
متفرقيف .وال شؾ في أف كؿ ما قمناه عف الحشود والجموع العابرة ،ينطبؽ باألحرى عمى
المجتمعات التي ليست إال حشودا ثابتة ومنظمة'' .1لكف إذا كاف دوركايـ يضع الفرد في
مقابؿ المجتمع عموما ،فإف بورديو يأخذ كممة المجتمع ويقوـ بتفصيميا ،فعمى سبيؿ
المثاؿ عند الكبلـ عف الجميور في المجاؿ الفني ،كاف ُيشار بيا إلى عدد الزائريف عموما

دوف وضع مسافة بينيـ.

إف ىذا المفيوـ يحتاج إلى شيء مف التبسيط؛ إذ يتطمب األمر عممية فرز ليؤالء
الزائريف .إف عممية االحصاء التي قاـ بيا بيار بورديو تثبت أف ىناؾ ''تفاوت اجتماعي
ىائؿ عمى صعيد الدخوؿ في ثقافة متاحؼ الفف :إف الفرؽ شاسع جدا بيف عدد المزارعيف
والفبلحيف الذيف يزوروف متاحؼ الفف في السنة ،وعدد أصحاب الوظائؼ العميا ،وعدد
أساتذة تعميـ الفف والمختصيف فيو :فنسبة المزارعيف ال تتعدى  %0,2في حيف تصؿ إلى
 %41بيف أصحاب الوظائؼ العميا ،وبيف  %828بيف أىؿ الفف'' .2عمى ىذا األساس
فالرؤية المضبوطة تستمزـ الحديث عف جماىير متمايزة اجتماعيا بحسب المرتبة أو الفئة
االجتماعية التي تنتمي إلييا.

 -1اميؿ دوركايـ :التربية األخبلقية ،ص.25 :
 -2ناتالي اينيؾ :سوسيولوجيا الفف ،ترجمة حسيف جواد قبيسي ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت ،ط،8
 ،5088ص.91 :
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 -3ماكس فيبر

يعد ماكس فيبر4081[ (Max Weber) و4178-و] أكثر َي ْن ُذ ِكر اسًاءىى بعد
ّ
يواطنو كارل ياركس في كتابات بيار بورديو فيو أحد يصادره انفكرية .نقد طرح عهى
سبيم انًثال في كتابو ( )Le Savant et le politiqueالعديد مف المواضيع ذات الصمة
ببورديو ،أو بعبارة أخرى طورىا بورديو فيما بعد أىميا األنماط الرئيسية التي يمكف أف
تكوف عمييا السمطة .ومبررات كؿ شكؿ مف أشكاليا .كما ميز بيف مصطمحي الشرعية
والقانونية.
تحدث عف السيطرة ،وعف المشروعية ما داـ ىناؾ تبلزـ بينيما في كؿ اجتماع
لقد ّ
إنساني ،ولقد حصر مبررات السيطرة ومف ثـ المشروعية ) (légitimitéفي ثبلثة أسس.
أوالىا تتمثؿ في ''نفوذ األمس األبدي ،ونعني بو نفوذ التقاليد التي استمدت قداستيا مف
صبلحيتيا الموغمة في القدـ ( )...تمؾ ىي السمطة التقميدية التي كاف يمارسيا قديما
الشيخ والسيد المالؾ لؤلرض'' .1وىو ما ُيعرؼ بسمطة الييبة عند بيار بورديو .خاصة
عندما ال يحتاج المتسمط لعامؿ القوة أثناء تسمُّطو.
وبحكـ أف ىناؾ مف ليـ المقدرة عمى خمؽ نفوذ أو رىبة لدييـ ،تُرِغـ اآلخريف عمى
تقديسيـ فإف المبرر الثاني لمسيطرة مستمد مف الفضؿ الشخصي ،أو البركة المنتظرة مف
ىذا الشخص المتّصؼ بالقداسة .يقوؿ ماكس فيبر في ىذا الصدد واصفا ىذا النمط مف
 عانى اجتًاع انًاني.
 حضي ماكس فيبر باىتماـ واسع مف قبؿ بورديو ،إذ قمما يغيب اسمو في كتبو ،حتى أنو خصص
لو كتاب قاـ فيو بشرح وتأويؿ عمـ اجتماع الديف كما فيمو ماكس فيبر ،والذي يستميـ منو بورديو فيما
بعد فكرة اليابتوس الفردي والجماعي .أنظر:
Pierre Bourdieu. «Une Interprétation de la sociologie religieuse de Max Weber. Archives
européennes de sociologie, vol XII, n 01, P: 3-21.
1- Max Weber, Le Savant et le politique, Collection 10-18, P: 102.
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الخضوع ''ويتميز ىذا النفوذ باإلخبلص الشخصي البحت الذي تبديو الرعية تجاه قضية
رجؿ ،وبالثقة التي ليا في شخصو -دوف غيره -بما ينفرد بو مف الخصاؿ الفائقة التي بيا
1

يحوليا بورديو إلى الشرعنة (La
يكوف القائد''  .وىي بالضبط فكرة الشرعية التي ّ
.)légitimation

أما المبرر الثالث لمسيطرة فيعتمد عمى صياغة مجموعة قوانيف ،تشتغؿ كمنظومة
تصب في مجاؿ اإلعبلء مف قيمة القائد واضفاء اليبة أو حتى األلوىية عميو،
متناسقة،
ّ

''فالنفوذ الذي يفرض نفسو بمقتضى القانونية ( (la légalitéبموجب االعتقاد في صبلحية
منزلة قانونية ،وكفاءة وضعية تتأسس عمى قواعد مضبوطة بطريقة عقبلنية ،أي بعبارة
أخرى ،النفوذ المؤسس عمى الطاعة التي توفي بااللتزامات المطابقة لمنظاـ القائـ .تمؾ
ىي السمطة كما يمارسيا خادـ الدولة الحديثة ،مثمو في ذلؾ مثؿ كؿ مف بيدىـ السمطة

الذيف يشبيونو مف ىذه الزاوية'' .2فالطبقة المسيطرة تعمؿ عمى استخداـ شتى الوسائؿ
المشروعة وغير المشروعة ،تسمح لمقائد إدامة سمطتو –ما داـ محميا بوابؿ مف القوانيف
والمراسيـ -وىو ما يمكف أف ُيصطمح عميو بالعنؼ المشروع.

وقد توجد في الواقع أسباب أخرى ،عمى قدر كبير مف التشابو مع األساس الثالث

تتمثؿ في الخضوع والطاعة ،إما طمعا في الثواب مف ولي األمر( ،والحصوؿ عمى
رضاه ،ورضا الخالؽ ،ما داـ ىو مف يمثمو وينوب عنو في األرض) وبالتالي أج ار
مضاعفا أي في الدنيا واالخرة .أو رىبة مف بطش السمطاف .وعمى إثر ىذا الخضوع
ينطمؽ بورديو في تفسيره لظاىرة العنؼ الرمزي .وفي إطار فمسفتو النقدية ،يوسع ماكس
فيبر خانة االقتصاد والرأسماؿ إلى ما وراء المادي ،كالمجاؿ الديني ،ليفتح بابا آخر لمتمرد
عمى األفكار الماركسية.
1- Max Weber: Le Savant et le politique, P: 102.
2- Ibid. P: 102.
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ومف ثمة يبدأ بورديو بأطروحاتو عف الرأسماؿ الرمزي؛ -بوحي مف ماكس فيبر-
إف ىذا االعتراؼ كاف ِمف ِقبؿ بورديو نفسو ''فيو َي ِسـ
سواء كاف ثقافيا أو اجتماعياّ .

الكنيسة بصيغة رائعة ،واصفا إياىا بأنيا تحتكر حصريا التبلعب بأمواؿ الخبلص .ويدعو

إلى مادية جذرية تبحث عف العوامؿ االقتصادية الحاسمة في مياديف تسودىا إيديولوجيا
"البلنفعية" مثؿ الفف والديف 1''.وعمى ذلؾ ،فماكس فيبر يوسع التحميؿ االقتصادي ليشمؿ
مياديف ىجرىا عادة االقتصاديوف ،مثؿ الديف.
كما أشرنا سابقا فإف فكرة البنية قد أخذت قسطا واف ار مف فكر بورديو ،فعمى أساسيا
يتحدد شكؿ التفاعبلت ،خاصة عمى الصعيد الثقافي ،السيما المنتسبوف لمحياة الثقافية،
فالتفاعبلت بيف المؤلفيف والنقاد أو بيف المؤلفيف والناشريف كثي ار ما تحجب العبلقات
الموضوعية داخؿ المجاؿ.
ويعترؼ بيار بورديو بأف ماكس فيبر لو الفضؿ في ذلؾ ،فيو مف ّنبيو عف طريؽ

كتبو ،إلى ضرورة التفكير وفؽ البحث العبلئقي ،السيما بعد قراءة فصؿ مف كتاب ماكس
فيبر الذي يدور محتواه حوؿ االقتصاد والمجتمع ،عمى الخصوص عمـ االجتماع الديني
''وىي قراءة محاصرة باإلشارة إلى المشاكؿ التي تطرحيا دراسة المجاؿ األدبي في القرف
التاسع عشر )...( ،ومقابؿ نقد لمرؤية التفاعمية لمعبلقات بيف العناصر الدينية التي يقدميا
فيبر ،وىو نقد يتضمف نقدا راجعا إلى الوراء لتمثمي األوؿ لممجاؿ الثقافي ،اقترحت بناء
لممجاؿ الديني باعتباره بنية عبلقة موضوعية تسمح بتحميؿ الشكؿ العيني لمتفاعبلت التي
حاوؿ ماكس فيبر في استماتة أف يحصرىا داخؿ تنميط واقعي حافؿ بفجوات كثيرة
2
مف ِقَبؿ بيار بورديو بتأثير
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ْ
ّ

1- Pierre Bourdieu: Questions de sociologie, Les édition de minuit, Paris, P: 25.
 -2بيار بورديو :قواعد الفف ،ص.549 :
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ماكس فيبرّ ،إنو أحد أىـ الدعامات الرئيسية الذيف غ ّذوا تحميبلتو في مجاؿ السوسيولوجيا

عموما .لقد قاـ بصياغة نظرية الحقوؿ أيضا بفضؿ أفكاره عمى فترتيف؛ ففي المرحمة
حوؿ إلى ناقد ،خاصة في عممية اختزاؿ
األولى كاف متأثرا .أما في المرحمة الثانية فتَ ّ

إف حصر االنتباه عمى الوظائؼ يؤدي بالفعؿ إلى تجاىؿ مسألة
الظواىر واألسباب '' ّ
المنطؽ الداخمي لمموضوعات الثقافية ،وعمى مستوى أعمؽ يؤدي إلى نسياف الجماعات

التي تنتج ىذه الموضوعات ،والتي تؤدي الموضوعات ليـ أيضا وظائؼ .وىنا يسعفنا
1
أف
المشار إلييا يمكف ْ
كثي ار ماكس فيبر ونظريتو في الفاعميف الدينييف'' ّ .
إف الجماعات ُ
تكوف ِمف فئة رجاؿ ديف ،حقوقيوف ،مثقفوف ،كتاب ،شعراء ،فنانوف ،عمماء  ...الخ.

وبالرغـ أف ماكس فيبر لو فضؿ اعتبار المتخصصيف ومصالحيـ الخاصة ،أي
الوظائؼ التي تحققيا ليـ أنشطتيـ ومنتجاتيـ كالمذاىب الدينية ،والنصوص القانونية،
أف مجاالت أىؿ العمـ ىي عينات لجماعات مجيرية ،وحقوؿ ليا
الخّ .إال ّأنو لـ ي َ
بلحظ ّ
بنيتيا وقوانينيا الخاصة .عمى ىذا األساس فنظرية الحقؿ عند بورديو ىي البديؿ الذي

يعوض نظرية الفاعميف عند ماكس فيبر.
وتـ تطويرىا انطبلقا مف نقؿ نمط التفكير
لقد ّ
أسس نظرية المجاالت شيئا فشيئاّ ،

االقتصادي عند فيبر ثـ نقده '' حتى إذا حدث أنني عند إعادة التفكير مف منظور بنيوي
في تحميؿ ماكس فيبر الذي طبؽ عمى الديف عددا معينا مف المفاىيـ المستعارة مف
االقتصاد مثؿ المنافسة واالحتكار والعرض والطمب  ،...وجدت نفسي متعرفا مباشرة،
عمى خصائص عامة تصمح لمجاالت مختمفة كانت النظرية االقتصادية قد سمطت عمييا

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.19 :
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الضوء دوف أف تخصيا بأساس نظري مبلئـ 1.وىو ما أجبر بورديو عمى إعادة التفكير
في االفتراضات المسبقة لمنظرية االقتصادية ،مع إدخاؿ عنصر اإلنتاج الثقافي وتداعياتو.
ففي إطار نظرية الفاعميف يشير ماكس فيبر لمكينوت واالنبياء ودورىـ في عممية
التنميط'' .مف االمور الدالة أف يتحدث فيبر عندما يتطرؽ لموضوع الديف بخصوص مياـ
كؿ مف الكينوت واالنبياء ،عف االبتذاؿ والتنميط ،وعف نزع االبتذاؿ وكسر التنميط ،أف
السيرورة التي تؤدي إلنتاج األعماؿ ىي نتاج الصراع بيف الفاعميف ،الذيف بسبب مف
وظيفة وضعيـ في الحقؿ وارتباطيـ برأسماليـ الخاص ،يجدوف في مصمحتيـ التمسؾ
بالمحافظة أي بالنمطية والتنميط ،الذي يتخذ في العادة شكؿ العودة إلى األصوؿ''

2

ويغير فقط بعض الشيء مف أسبابيا؛ عندما يتحدث
بالمقابؿ يحتفظ بورديو بفكرة التنميطّ ،
في العديد مف كتبو عف اليابتوس وأصولو العائمية ،أي التربية األسرية التي تعمؿ عمى

صقؿ وتوجيو أبنائيا وتكويف رأسماليـ الثقافي.
إف استخداـ القوة االقتصادية لفرض عقود ظالمة ىو الذي يفسر حدوث الصراع
ّ

الطبقي؛ وما يميز وضعية المجتمع الحديث ليس طبيعتو الطبقية النوعية ،بؿ مجرد
مجاؿ .وفي ىذا التفسير لمجاؿ الصراع الطبقي لـ ُيشيد لبورديو بالتجديد في مجاؿ نقد

كرر ما قالو ماكس فيبر .بالمقابؿ فالكثير ممف خاضوا في مسألة عممية
ماركس ،إذ ّ
الظواىر االنسانية حاولوا وضع قواعد ليا ،ثـ االنطبلؽ مف ىذه القواعد لتفسير السموؾ

الفردي والجماعي ،عمى العكس مف ذلؾ ،يرى بورديو بضرورة إعادة اختبار المفاىيـ
األولية عمى محؾ الممارسة.

 -1بيار بورديو :قواعد الفف ،ص.520 :
 -2بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.15 :
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المبحث الثاني :مدرسة التحميل النفسي
 -1سيجموند فرويد
لقد كاف سيجموند فرويد8122[ (Sigmund Freud) ـ8919-ـ] مصد ار ميما لكؿ
التوجيات الفكرية عمى اختبلفيا .سواء بتبني أفكاره ،أو االنطبلؽ منيا أو في استعماليا
كسمَّـ ثـ رمييا .ويمكف الوقوؼ عمى اسيامات فرويد في كونو أحد الروافد الفكرية لبيار
بورديو مف خبلؿ فكرة اليابيتوس ،وكذا فكرة الرمز وعبلقتيما بمفيوـ الحياة النفسية
ومكوناتيا .ولمعرفة ىذا التأثير البد مف االطبلع عمى بنية الجياز النفسي :أي محتوى
اليو وكيفية نشأتو ؟ ما ىو دور األنا وماذا يمثؿ؟ كيؼ ينشأ األنا األعمى وماىي عبلقتو
باليو؟
لقد ُبني عمـ النفس التقميدي عمى أساس المساواة بيف الحياة النفسية والشعور ،بعبارة

أخرى ّأنو ال يوجد ما ال نشعر بو ،فاإلنساف سيد نفسو ،إذ يتميز شعوره بالديمومة ،ويظؿ

اف الدراسات الحديثة أثبتت أف جزءا مف حوادثنا يفمت مف
مرافقا لئلنساف طيمة حياتو .إال ّ
قبضة الشعور'' .وقد أطمقنا عمى أقدـ ىذه المناطؽ أو المنظمات اسـ اليو ). (Le ça

ومضمونو كؿ ما يحممو الكائف عند والدتو ،وكؿ ما حدده تكوينو ،فيو إذف الدوافع
 ولد في فرايبرج ،رأى بأف اىتماـ عالـ النفس ينبغي اف ينصب عمى طبيعة تجارب الشخص في
الحياة ،وكيؼ حدثت كؿ واحدة مف ىذه التجارب ،وكيؼ تفاعمت مع تجاربو السابقة ،وافترض اف
التجارب األولى في حياة الطفؿ ذات أثر كبير في تكويف أساس الشخصية ،وأف ما يحدث لئلنساف بعد
تكوف قبؿ ذلؾ .ولئف كاف اىتماـ فرويد قد
سف المراىقة ال يؤثر إال قميبل في نمط الشخصية ،الذي َّ
اتجو في المقاـ األوؿ إلى ذوي األمراض العقمية ،فإنو اعتقد أف مف الممكف تعميـ النتائج التي يصؿ
إلييا في دراسة المرض لتشمؿ أيضا كؿ أنواع السموؾ االنساني .أنظر عبد الرحماف بدوي :الموسوعة
الفمسفية ،ج ،5ص.851 :
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الصادرة عف التنظيـ الجسمي أوال ،وىي دوافع تجد في اليو ،وعبر أشكاؿ تظؿ لدينا غير
معمومة ،نمطا أوليا مف التعبير النفسي'' .1ويعترؼ فرويد بأ ّف األبحاث الميدانية مف خبلؿ
دراسة تطور األفراد ىي التي سمحت لو بمعرفة الجياز النفسي.

إذف ىو مجموعة االستعدادات الغريزية ،كما يحوي مجموع المكبوتات التي ال
فاليو ْ

يتحوؿ مع بورديو إلى ليبدو اجتماعي
تتبلءـ مع وجود الفرد داخؿ مجتمع ما .والذي
ّ
''كنت أقوؿ غالبا وتحديدا في نياية  ،La distinctionالحصة التي لمبحث عف المذات

"لمرؤية الثاقبة" كاف يمكف أف تجد في الميبدو العممي ( )...مف دوف أف ترى أف "المذة بنزع
الوىـ" التي ال تنفصؿ عنو ،وفي جزء منو مبرر ،كاف يمكف أف تشرح بعض تمؾ الردود
السمبية األكثر عنفا التي يثيرىا عمـ االجتماع 2''.لقد تحدث بورديو مطوال عف ىذا الجزء
ومكوناتو في كتابو "التمييز" وكذا الييمنة الذكورية.
واذا كاف اليو يتضمف في مجموعو كؿ ما ىو غير مرغوب فيو ،فإف ىناؾ جزء
آخر مخالؼ لو يسميو فرويد باألنا )'' (Le Moiويتطور جزء مف اليو وفؽ نيج مخصص
تحت تأثير العالـ الخارجي الموضوعي الذي يحيط بنا .وينشأ انطبلقا مف قشرة الدماغ
األصمية المزودة بأعضاء قادرة عمى التقاط المنبيات وعمى االحتماء منيا ،تنظيـ خاص
يكوف مف ذلؾ الحيف ،بيف اليو والعالـ الخارجي .وىذا الجزء مف جيازنا النفسي ىو الذي
يتحدث عف السيطرة فإف ىذا الجزء مف
نطمؽ عميو اسـ األنا'' .3لكف ،وما داـ بورديو
ّ

1 - S. Freud : Abrégé de psychanalyse, PUF, Paris, 1967, P: 3.

 -2بيار بورديو :الييمنة الذكورية ،ترجمة سمماف قعفراني ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت ،الطبعة
األولى ،5009 ،ص.828 :
3- S. Freud : Abrégé de psychanalyse, P: 4.
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يتدخؿ بشكؿ مستمر في تحديد
أف اليابتوس يظؿ دوما ّ
االنساف قمّما يشير إليو ،طالما ّ

مسار األفراد.

ولمتنشئة األسرية نصيب ال يستياف بو في ُّ
تشكؿ الطفؿ ،فيتكوف فيو جانب يمكف
تسميتو بالجانب الخير يدعى باالنا االعمى )'' (Le Surmoiويشيد الفرد بما يشبو ضربا
الترس ب وىو في طور النمو ،وطواؿ فترة الطفولة التي يجتازىا وىو في حالة تبعية
مف
ّ
لوالديو ،نشأة منظمة مخصوصة في األنا يتواصؿ مف خبلليا تأثير الوالديف .وىذه

المنظمة ىي األنا األعمى .ولَ َّما كاف األنا األعمى منفصبل عف األنا أو متعارضا معو،
1
إف الطفؿ –
فإنو يقوـ قوة ثالثة عمى األنا أف يأخذىا بعيف االعتبار''  .وفي نفس السياؽّ ،

ؾ دماغو بمجموعة مف القيـ عمى شكؿ ايعازات أخبلقيةُّ ،
تحد مف
بحسب بورديوُ -يد ّ
خياراتو المستقبمية.

ويمكف الوقوؼ عمى مجموعة مف التقاطعات بيف بورديو ومدرسة التحميؿ عموما
والفكر الفرويدي عمى وجو الخصوص  ،فاإلنساف ليس سيد نفسو ،إذ تسيره مجموعة مف
التابوىات يقوؿ فرويد ''تابو يعني كؿ شيء ،األشخاص وكذلؾ األمكنة واألشياء والحاالت
العرضية ،التي تحمؿ أو تصدر عنيا ىذه الخاصية الغامضة ،تابو يعني أيضا الخطر
الذي يتأتى عف ىذه الخاصية ،وتابو يعني أخيرا ،كما تدؿ عمى ذلؾ الكممة ،شيئا قديسا،
2
أف
ساميا''  .ورغـ اختبلؼ التسميات بيف التابو عند فرويد ،واليابتوس عند بورديوّ ،إال ّ

نتائجيما ىي واحدة عمى اإلرادة اإلنسانية.

أف ىذا غير صحيح،
ويقترف مفيوـ التابو عادة بما ىو ديني وأخبلقي ّإال ّ

فالتحديدات واألوامر التابوية مغايرة لممحرمات الدينية أو االخبلقية'' ،فيي ال ترجع الى
1- S. Freud : Abrégé de psychanalyse, P: 5.
2- Sigmund Freud : Totem et Tabou, Interprétation par la psychanalyse de la vie social des
peuples primitifs, Traduit de l’Allemand par Dr S. Jankélévitch. Impression 1951, P: 23
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أمر مف اهلل ،بؿ تحظر نفسيا مف نفسيا .وتختمؼ عف المحظورات االخبلقية ،بعد
اندماجيا في نظاـ يقوؿ عموما بضرورة التعفؼ ويعمؿ ىذه الضرورة .المحظورات التابوية
تفتقر الى أي تعميؿ ،وال يعرؼ ليا مصدر ،ىي غير مفيومة بالنسبة لنا ،في حيف تبدو
بدييية لمف يقع تحت سمطانيا'' .1وىذا بالضبط أقصى ما يمكف لممسيطر الوصوؿ إليو –
مع بورديو -باستعماؿ العنؼ الرمزي.
ويمكف االستعانة بمقتطؼ مف مقاؿ تابو في الموسوعة البريطانية لموقوؼ عمى
مجموعة مف إمكانيات لمفاىيـ تأخذىا الكممة ''يشمؿ التابو :أوال الصفة القدسية أو الدنسة
لؤلشخاص أو االشياء .وثانيا نوع التقيد الذي ينتج عف تمؾ الصفة .وثالثا القدسية التي
تتأتى عف انتياؾ المحظور ( )...بالمعنى األوسع يمكف لممرء أف يفرؽ بيف عدة أنواع مف
التابو -8 :تابو طبيعي ناجـ عف قوة سحرية مبلزمة لمشخص أو الشيء -5 .تابو منقوؿ،
وىو مكتسب وممنوح مف قبؿ كاىف أو زعيـ عشيرة أو آخر -1تابو متوسط'' .2وفي ىذا
النمط األخير يتدخؿ ىنا العامبلف معا ،مثمما يتممؾ رجؿ االنثى .واألكيد أف النوع الثاني
أي التابو المنقوؿ أو المكتسب ىو األقرب لمفيوـ اليابتوس.
عد مفيوـ اليابتوس وفعاليتو عمى الفرد مطابؽ تماما لنشاط الطابو ،فكبلىما
وُي ّ

عادات استقرت في االذىاف عمى شكؿ ُعرؼ يصعب استبدالو ،أو حتى مجرد التفكير في

عبر عف الييبة مف مواضيع معينة،
تعديمو فيو ''يشمؿ جميع العادات االجتماعية التي تُ ّ

مرتبطة بتصورات عبادية ،أو مف تصرفات تتصؿ بيذه المواضيع ( )...نفيـ مف ذلؾ
كما يدؿ المعنى العاـ لمكممة ،كؿ ما يتجمى في عادة أو ينص عميو صراحة قانوف ،مف
حظر عمى لمس شيء أو تناوؿ شيء لبلستعماؿ الخاص أو التفوه بكممات مستيجنة غير
1- Sigmund Freud : Totem et Tabou, P: 20-21.
2- Sigmund Freud : Totem et Tabou, P: 21.
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مقبولة .لذلؾ ال يوجد عمى االطبلؽ شعب أفمت ،أو مرحمة حضارية أفمتت مف مضار
التابو'' .1فالحياة البشرية قد عرفت الطابو قبؿ اآللية ،إّنو أقدـ مجموعة قوانيف غير

مكتوبة لدى البشرية .وىو أسبؽ مف األدياف.

لذلؾ فالتصدي ألمر الطابو اعتمادا عمى التحميؿ النفسي أمر ممكف ،يتجمى ذلؾ
يدؼ سوؼ يقوؿ
فالمستَ َ
مف خبلؿ ''دراسة الجزء البلشعوري مف الحياة النفسية لمفردُ ،
لنفسو بعد قميؿ مف التفكي ر ،إف ىذه الظواىر ليست غريبة عميو ،فيو يعرؼ أشخاصا

التشدد الذي يتبع بو
خمقوا ألنفسيـ مثؿ تمؾ المحظورات الطابوية ،ويتقيدوف بيا بنفس
ّ
المتوحشوف محظورات قبيمتيـ أو مجتمعيـ .واذا لـ يكف معتادا أف يطمؽ عمى ىؤالء
االشخاص مرض اإلكراهِ ،
فمف المحتـ أنو سوؼ يجد اسـ مرض الطابو مناسبا
لحالتيـ'' .2وحتى وسائؿ التحرر مف قيود المسيطر عند بورديو ،مستوحاة مف طريقة
سيجموند فرويد في معالجة مرضاه ،بتذكيرىـ بأسباب مرضيـ عف طريؽ التداعي الحر،
حينيا يعود المريض إلى حياتو الطبيعية ،مدركا لدوافع أفعالو،
إف األفعاؿ االنسانية تُسبؽ عادة بمجموعة مف الدوافع واالسباب -تعمؿ متناسقة-
ّ

وىو ما يمكف أف نصطمح عمييا في مجاؿ المنطؽ بالمقدمات -إال أف المسيطر عمييـ
عمى غرار مرضى العصابُ ،ين ِجزوف أفعاال تفتقر لمعبلقة الشرطية مع مقدماتيا ،وال
''يطبؽ
يمكف ايجاد تفسير منطقي ليا ُيرضي العقؿ؛ ففي المجتمع القبائمي بحسب بورديو
ّ

المييمف عمييـ عمى عبلقات الييمنة مقوالت مبنية مف وجية نظر المييمنيف ،فتجعميا

تبعا لذلؾ تبدو كأنيا طبيعية ،وىذا ما يمكف أف يؤدي إلى نوع مف التبخيس الذاتي ،أو
التحقير الذاتي ،ويتضح األمر خاصة في التمثؿ الذي تصطنعو نساء القبائؿ ألنفسيف
1- Ibid. P: 24.

Freud : Totem et Tabou, P: 26.
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عف جنسيف كشيء منقوص وبشع ،أو حتى مثير لبلشمئزاز'' .1إذ تسيرىـ مجموعة مف
الطابوىات بطريقة ال مبرر ليا .يسرد بورديو العديد منيا ،عمى غرار طريقة جني الزيتوف
عمى سبيؿ المثاؿْ ،أي َف يقؼ الرجؿ ماسكا لعصاه ،بينما تنحني المرأة أماـ رجميو لجمع
حبات الزيتوف المتناثرة.

واألمر نفسو عند فرويد ،إذ الحظ نوعا مف التطابؽ بيف المحظورات اإلكراىية لدى
العصابييف والطابو ،فيذه المحظورات ال ُمبرر ليا ،باعتبارىا مجيولة المنطمقات والمنابع،

وكذا باعتبارىا مجيولة الغايات واألىداؼ.

 -1بيار بورديو :الييمنة الذكورية ،ص.25 :
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لقد اتخذ اريؾ فروـ )4188[ (Erick Froumو4108-و]- باعتباره مف رواد النقد
المعاصر -موقفا نقديا مف المجتمع االستيبلكي ،ليبحث عف الكيفيات التي بيا يمكف
لئلنساف أف يتحرر مف ىاجس االمتبلؾ تأصيبل لكينونتو ،ومف بيف الموضوعات التي
طرقيا اريؾ فروـ ،وكاف لو السبؽ فييا ،حقؿ االعبلـ والدعاية.
واذا كانت القناعة الجماىيرية يسودىا االعتقاد أف الدعاية -سواء في وجييا
التجاري أو السياسي -ىي وسيمة تثقيفية في خدمة االنساف المعاصر ،وتعبير عف مدى
تأصؿ الحرية في مجتمعات تقوـ عمى التنافس االقتصادي والديمقراطية السياسية ،بحيث
ال تفعؿ االعبلنات سوى تقديـ المعطيات الضرورية لبلختيار بيف ما يعرض مف بضائع
ومف برامج سياسية.
إال أف ىذا االعتقاد بحسب اريؾ فروـ ال يعكس حقيقة الدعاية ،إذ يقتضي األمر
نظ ار وتمحيصا لمعرفة بنيتيا والوقوؼ عمى آليات اشتغاليا ''فخطورة أساليب غسؿ المخ
تمؾ ال تقتصر عمى دفعنا إلى شراء أشياء ال نريدىا ،ولسنا بحاجة إلييا ،واّنما ىي أيضا
تقودنا الختيار ممثميف سياسييف ال يمكف أف نريدىـ ،أو نحتاج إلييـ لو كنا مالكيف تماما

1
أف طرائؽ اإلعبلف التي ترشدنا أفمحت في تماما في ش ّؿ
لقدرتنا الذىنية ''.فالحقيقة ّ

تدرج في دراستو مف الفمسفة إلى التحميؿ النفسي ،غير أنو
 محمؿ نفسي أمريكي مف أصؿ ألمانيّ ،
سرعاف ما اتخذ موقفا نقديا مف نظرية الدوافع الفرويدية ،ليؤكد عمى أف االنساف نتاج لواقعو الثقافي

بوأه مكانة متميزة في الحركة الثقافية األمريكية .مف مؤلفاتو :المغة المنسية ،فف الحب ،أزمة
مما ّ
التحميؿ النفسي ،االنساف بيف الجوىر والمظير.
 -1اريؾ فروـ :االنساف بيف الجوىر والمظير ،ترجمة سعد زىراف ،سمسمة عالـ المعرفة ،8919

عدد ،840ص:

.810
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قدراتنا الذىنية بفضؿ التشابو بيف تمؾ األساليب وأساليب اإليحاء المتّبعة في التنويـ
المغناطيسي.
لقد غدا االشيار متضمنا في كؿ حقوؿ الحياة اليومية ،ولو بالغ التأثير في إرشاد
تحوؿ إلى قوة ناجعة في توجيو أفكارنا ''وخصوصا عمى
عقوؿ الناس وميوليـ ،لقد َّ
الصفاء الذىني والتفكير النقدي واستقبللية الوجداف .وال شؾ عندي أف دراسة استقصائية
جادة ،يمكف أف تثبت أف االضرار التي تمحقيا المخدرات بالعقؿ ليست إال جزءا يسي ار
بالقياس لؤلضرار التي تحدثيا أساليب غسؿ المخ تمؾ ،بدءا بأساليب التنويـ ،مثؿ التكرار
المستمر وتحويؿ وجية التفكير العقبلني بإثارة الغرائز وشيوة الجنس'' .1وىذا لِما يممكو
مف األساليب اإليحائية المغيبة لمعقؿ في الدعاية لمسمع والسياسة .فيذه الكيفيات
عد بحسب اريؾ فروـ خط ار كبي ار
المستخدمة في االعبلنات التجارية والدعاية السياسية ،تُ ّ
عمى الصحة العقمية.
فاإلعبلف عموما واالعبلنات التجارية لمتمفاز عمى وجو الخصوص ،تمثؿ ىجوما
ضاريا عمى الحقيقة فاإلعبلف ''يبلحؽ األفراد في كؿ وقت وفي كؿ مكاف أثناء الساعات
العديدة التي يقضونيا كؿ يوـ في مشاىدة التمفاز ،وأثناء قيادة السيارات ،وأثناء المعارؾ
االنتخابية السياسية .واألثر المتميز ليذه األساليب اإليحائية ىو أنيا تخمؽ مناخا عاما
2
إف
بيف اليقظة والنوـ ،بيف الت صديؽ والتكذيب ،وأنيا تفقد اإلنساف اإلحساس بالحقيقة'' ّ .

الثقافة االعبلمية ،والتمفزيونية عمى وجو الخصوص تعمؿ عمى تعطيؿ العقؿ االنساني،

مف خبلؿ عمميات االيحاء اليومية.

 -1المرجع نفسو ،والصفحة نفسيا.
 -2المرجع نفسو ،ص.818 :
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بالموازاة مع أعماؿ اريؾ فروـ ،وبالعودة إلى أىـ كتبو القيمة في مجاؿ نقد الحقؿ
اإلعبلمي ،أي كتابو الموسوـ بػ ( Sur la télévision suivi de L’emprise du

يوجو بورديو نقدا الذعا لمتمفزيوف ،وآلياتو في التبلعب بعقوؿ المشاىديف،
ّ )journalisme

وتنميطيـ وفؽ قوالب معينة ،كما فكؾ البنية الخفية لممجاؿ الصحفي ،وكيفية تأثيرىا.

والشؾ أنو قد استق أر ىذه الطروحات ،وعمى رأسيا أعماؿ اريؾ فروـ ،فيو أحد مصادره
الفكرية.
وعمى غرار بورديو فقد ش ِيدت أفكار اريؾ فروـ تحوال ىاما ،مف التركيز عمى
اإلنساف في شكمو الفردي إلى دراستو ضمف الجماعة ،مما ميّد الطرؽ نحو نشأة عمـ
النفس االجتماعي .لذلؾ انكب عمى نقد المجتمع الرأسمالي ''مف المفيد لمعرفة األساس

ناقدا ليبرالياً لممجتمع البرجوازي ،كاف يرى أف
االجتماعي آلراء فرويد ،أف نتبيف أنو كاف ً
المجتمع يفرض عمى اإلنساف مشقّات غير ضرورية ،مف شأنيا أف تُفضي إلى أسوأ

أدت ،بعمميا في حقؿ
النتائج بدالً مف الخير المنشود .وأف ىذه الشدائد غير الضرورية ّ
األخبلؽ الجنسية .عمى أف فرويد لـ يكف ناقداً جذريا لممجتمع الرأسمالي .ولـ ينقد
أيدولوجياتو -باستثناء ما يتعمؽ منيا بالنشاط الجنسي'' .1ىذه النقود تؤ ّكد ّأنو انطمؽ مف

التحميؿ النفسي ،غير ّأنو سرعاف ما اتخذ موقفا نقديا مف نظرية الدوافع الفرويدية ،ليؤكد

أف االنساف ليس نتاج إلرثو البيولوجي كما يعتقد فرويد بؿ لواقعو الثقافي.
ّ

في حديثو عف منيج عمـ النفس االجتماعي التحميمي ووظيفتو ،يقر اريؾ فروـ

ؼ بيف
بعممية التحميؿ النفسي ،لكف يصفو بالعمـ المادي ،وأنو مف الضروري أف
يصن َ
ّ
 -1إيريؾ فروـ :أزمة التحميؿ النفسي ،ترجمة محمود منقذ الياشمي ،دار الحوار لمطباعة والنشر
والتوزيع ،البلذقية ،سوريا ،ط ،5085 ،8ص.21-21 :
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ألف ىذا العمـ يشير إلى الدوافع والحاجات الغريزية بوصفيا
العموـ الطبيعية .وىذا نظ ار ّ
القوة المحركة لمسموؾ اإلنساني.

سببيا الغرائز ذات المصدر البيولوجي ''وقد أظير التحميؿ
إف الدوافع السابؽ ذكرىا تُ ّ
ّ

النفسي أف النشاط النفسي الشعوري لئلنساف إنما ىو جزء صغير نسبياً مف حياتو النفسية،

وأف الدوافع الحاسمة الكثيرة التي تكمف خمؼ سموؾ اإلنساف ىي دوافع الشعورية .وكشؼ
بوجو خاص أف األيديولوجيات الفردية والجماعية تعبير عف رغبات وحاجات معينة ليا
حد ما التعبير المقنع
جذورىا في الغرائز وبيف أف أخبلقنا وبواعثنا المثالية ،ىي إلى ّ

والمبرر عقميا عف الدوافع الغريزية'' .1عمى ىذا األساس فعند قراءة فقرات مف كتب اريؾ

فروـ ،ال نكاد نفرؽ بينيا وبيف أفكار بيار بورديو ،فكأنو يقوـ بتشريح اليابتوس ،أو العنؼ
الرمزي ،أو الحقؿ ،أو نقد النظرة الضيقة واألُحادية في تفسير الحوادث.
ِمف ىذا المنطمؽ بورديو رأى بضرورة االنتقاؿ أثناء الدراسة التحميمية مف مشكمة
الفرد إلى مشكمة المجتمع ،فعمـ النفس ينبغي تحويؿ مساره؛ مف عمـ النفس الفردي إلى
عمـ النفس االجتماعي .إ ْذ ِمف الضروري توظيؼ آليات التحميؿ النفسي لسبر أغوار
ِ
العرؼ
النفس البشرية مف خبلؿ التصرفات البلعقبلنية في الحياة المجتمعية -في الديف و ُ

والسياسية والتربية.

واذا أردنا ضبط مفيوـ المجتمع نجده يتألؼ مف األفراد األحياء ،الذيف يجب أف
يخضعوا لتمؾ القوانيف السيكولوجية التي اكتشفيا التحميؿ النفسي في الفرد .وىكذا يبدو مف
الخطأ أف يحصر المرء التحميؿ النفسي بمجاؿ عمـ النفس الفردي وأف يعارض مبلءمتو

 -1المرجع نفسو ،ص.821-821 :
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لمظواىر االجتماعية؛ أي السياسة والتفوؽ الدراسي وعبلقتو باألصوؿ االجتماعية ،وكذا
الطبقات االجتماعية.
ّإنو ِ
لمف الضروري االعتقاد في وحدة العموـ وتفاعميا ،خاصة في مجاؿ الظواىر

االنسانية ،وىو السبيؿ الوحيد لفيميا أكثر مف حمؿ منيج عمييا مف خارجيا فعند قولنا
بأف ''ظاىرة مف الظواىر تُدرس في عمـ االجتماع ال يعني بالتأكيد أنيا ال يمكف أف تكوف
موضوعاً لمتحميؿ النفسي ( وال يتجاوز ذلؾ الخطأ في أف دراسة الخصائص الفيزيائية
لمشيء تحوؿ دوف دراسة سماتو الكيميائية) .والمقصود أف الظاىرة ال تكوف مادة لمتحميؿ
النفسي وبشكؿ كامؿ إال بمقدار ما تقوـ العوامؿ النفسية بدور في تمؾ الظاىرة .الفرضية
القائمة بأف عمـ النفس ال يبحث إال في الفرد في حيف ال يبحث عمـ االجتماع إال في
المجتمع فرضية زائفة'' .1لذلؾ ينبغي االلماـ بالحياة النفسية لئلنساف الخاضع لممجتمع .و
تدخؿ الجماىير في االعتبار بمقدار ما يمكف لسمات روح الجميور أف تكوف واضحة مف
معرفتنا لؤلفراد.
وعمى ىذا األساس نبلحظ بأف بورديو واريؾ فروـ كؿ منيما يرفض فصؿ الظواىر
عف بعضيا بالمفيوـ الديكارتي ،ويقر بالفكر المركب عمى غرار ادغار موراف(Edgar 

)[ Morinولد سنة 8958ـ] وىي سمة العالـ المعاصر ،الذي يسعى لئلحاطة الشاممة
بالظاىرة االنسانية ،مف خبلؿ استيداؼ نسيج العبلقات القائمة بيف الظواىر أكثر مف
البحث في األسباب التي تتحكـ فييا.

 -1إيريؾ فروـ :أزمة التحميؿ النفسي ،ص.811 :

 فيمسوؼ فرنسي معاصر انتقد المنيج التحميمي .حاوؿ إعادة بناء االبستمولوجيا عمى أساس الفكر
المركب.
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يتضمف نموذج عمـ النفس الذي طوره كارؿ جوستاؼ يونغ بِ ْنية خاصة ،وىذا مف
خبلؿ نظرتو لمكونات الحياة النفسية والقوى المحركة ليا .ويعنى يونغ بالنفس الوجود

النفسي بنوعيو ،أي ''الوعي والبلوعي وىي ىادفة وغائية بالفطرة .بمعنى أنيا تصبو إلى
االكتماؿ والتوازف ،كما .وتنقسـ الذات إلى الوعي والبلوعي الشعور والبلشعور ،ىذا
االخير يسعى إلى تعويض االتجاه الواعي ،فعندما يكوف االتجاه الواعي مغرقاً في حالة

مف أحاديث الجانب ،فإف نقيضو يظير تمقائياً لكي يصحح حالة عدـ االتزاف ىذه،

وتحدث ىذه العممية داخؿ الفرد عمى صورة أحبلـ صوتية وخياالت ،أو قد تأخذ صورة

األمراض النفسية والعصبية'' .1يتقاطع يونع مع بيار بورديو في دراسة العديد مف
المواضيع ،وحتى في وجية النظر حوؿ ىذه المواضيع .إذ يطرح في كتابو جدلية األنا
والوعي موضوعات تأثير البلوعي عمى الوعي ،وعبلقة البلوعي الفردي بالبلوعي
الجماعي ،والتقاطعات المكونة لمنفس الجماعية.
ويصؼ يونغ ما أنجزه سيجموند فرويد بكونو تافو بكؿ المعاني .سواء في اكتشاؼ
عبلقة البلوعي بعمـ المسببات ،أو تشكؿ االضطرابات العصبية والنفسية'' .وقد يكوف
الكتشافو أف لؤلحبلـ معنى ،وأف ىناؾ طريقة لفيميا ،ىو الجزء األىـ واألكثر قيمة في
ىذا الصرح المسمى التحميؿ النفسي .لست راغبا في تبخيس إنجازه ،لكني أشعر بضرورة
أف أكوف منصفا مع أولئؾ الذيف خاضوا صراعا مري ار مع أكبر مشاكؿ الطب النفسي،
والذيف أرسوا األسس التي بدونيا لـ يكف فرويد وال أنا قادريف عمى أف ننجز ما أنجزناه.
لذلؾ فالكثير مف العمماء ،يستحقوف منا االمتناف كمما تحدثنا عف الطب النفسي''.2

 -1مايكؿ ماكجنس :يونج ،ترجمة محي الديف مزيد ،المشروع القومي لمترجمة ،القاىرة ،5001 ،ص:
.15

 -2ؾ .غ .يونغ :تطور الشخصية –عمـ نفس الطفؿ ،ترجمة محمد حبيب ،دار الحوار لمنشر
والتوزيع ،سوريا ،ط ،5085 ،8ص.11 :
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فاإلنجاز العظيـ بحسب يونغ يكمف في اكتشافو طريقة استكشاؼ البلشعور عموما،
واألحبلـ عمى وجو الخصوص ،وكونو امتمؾ الشجاعة الكاممة عندما اقتحـ أبواب موضوع
سر األحبلـ والعمؿ عمى تفسيرىا.
ّ
ويطرح كارؿ غوستاؼ يونغ قضية المرأة وعبلقتيا بالرجؿ ،مدى حرية المرأة
واستقبلليتيا ،وكيؼ ُينظر إلييا خارج المخططات الجنسية ''وفيما يتعمؽ بالمرأة ،أال يمكننا
أف نسأؿ نفس األسئمة ؟ زيادة عمى ذلؾ ،ماذا بوسع رجؿ أف يقولو عف المرأة ؟ أعني
بالطبع شيئا معقوال ،أي خارج البرنامج الجنسي ( )...تقؼ المرأة دائما في حيث يقع ظؿ
الرجؿ بالضبط ،وبذلؾ يكوف أكثر عرضة ألف يخمط بيف االثنيف :ظؿ الرجؿ والمرأة.
وعندما يحاوؿ أف يصحح ىذا الخطأ ،يفرط في تقويميا ويذىب إلى القوؿ بأنيا أشيى

شيء في العالـ'' .1وىو الطرح الذي بسطو في كتابو الموسوـ بػ (دور البلشعور ومعنى
عمـ النفس لئلنساف الحديث).

في المقابؿ يعيد بيار بورديو احياء ىذه األفكار في كتابو الييمنة الذكورية تحت
عنصر الكائف األنثوي بوصفو ُمدركا ،وكذا عنصر الرؤية األنثوية لمرؤية الذكورية ،ففي
حديثو عف السيطرة ،يشير بأف المحظة الوحيدة التي تنقمب فييا عبلقة الخضوع تكوف
أثناء تأدية الفعؿ الجنسي'' ،فالنفوذ السحري لمحب يمكف أف ُيمارس عمى الرجاؿ أيضا.
إف القوى التي نرتاب بأنيا تفعؿ في الظممة وسر العبلقات الحميمية عمى الوسادة،
وتمسؾ بالرجاؿ بواسطة سحر روابط الوجد تنسييـ االلت ازمات المرتبطة بكرامتيـ

تصدع قدري في النظاـ االعتيادي''.2
االجتماعية ،تحدد قمبا لعبلقة الييمنة ،التي بكونيا
ّ
فالكثير مف الق اررات الذكورية الحاسمة تـ اتخاذىا عمى الوسادة إذعانا لحاجات أنثوية،
وىنا فقط تتحوؿ عبلقة السيطرة بيف الذكر واألنثى.
 -1كارؿ غوستاؼ يونغ :دور البلشعور ومعنى عمـ النفس لئلنساف الحديث ،ترجمة نياد خياطة،
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط ،8995 ،8ص.845 :
 -2بيار بورديو :السيطرة الذكورية ،ص825 :
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ومف خبلؿ نظرتو الشاممة لمحياة النفسية ينتقص يونغ مف عمؿ االرادة مما يفتح
المجاؿ لفكرة السيطرة ،ويظير مف خبلؿ ''اصدار استجابة مبالغ فييا تجاه شخص آخر
أو موقؼ ما ،مثؿ حب شخص ما أو كراىيتو بطريقة الفتة لمنظر ( )...إال أف ىذا
المحتوى لف يتبدى إال مف خبلؿ التجسيد الظاىري أو االسقاط عمى شخص آخر .فنحف
ال نحب أو نكره ىذا الشخص اآلخر وانما جزء مف ذواتنا ينعكس عميو أو عمييا .ويعتبر
1
عوض فكرة الميبدو
لقد
.
تحديد اتجاه الطاقة النفسية ،أحد أىـ مراحؿ عممية التحميؿ''.
ّ
وكأف الفعؿ
الفرويدي بفكرة االسقاط ،إذ يحدث أف يظير أحد مبررات دوف سند شعوري
ّ

ليس مف ذواتنا.

ويمد كارؿ غوستاؼ يونغ بورديو بأىـ أسرار فيـ الحياة النفسية الفردية ،مف خبلؿ
ّ
اآلخر الذي ىو بمثابة النحف ،أو المثاؿ بالتعبير األفبلطوني ،أو ما يسميو ىو بالظؿ
الجمعي ،لقد عالجو بورديو مف خبلؿ عبلقة اليابتوس باآلخر ،فالنفس ال تنعكس في
الفرد ،بؿ ليا طبيعة جمعية ،إذ الشعور باألنا يتوقؼ عمى الغير ،فبإمكاني معرفة نفسي
مف خبلؿ الغير.
فإف لو مكانة في معرفة النفس،
فإذا كاف ىذا الغير ىو الجحيـ بالمفيوـ السارتريّ ،
وتكوف ىذه النفس الجمعية ما ُيعرؼ
وىذه األخيرة ''تتكوف مف نفس بنيتيا في األفرادّ ،
بروح العصر .وتعتبر المانيا النازية أحد أمثمة الظؿ الذي يتكوف لمنفس الجمعية والذي

يمكف رؤيتو في الحركات الجماىيرية أو التيارات السائدة أو التجمعات ،والتي تمقى
بظبلليا عمى ىيئة بعض األدوات اإلجرامية التي ال يمكف التحكـ فييا والتي كثي اًر ما نراىا

في المباريات'' .2فالجماىير المحتشدة لتشجيع مباراة كرة القدـ فييا ،تعبير عف األنا

الجمعية.
 -1ماجي ىايد .مايكؿ ماكجنس :يونج ،ص:

.15

 نسبة إلى جوف بوؿ سارتر ،الفيمسوؼ الفرنسي ،ذو النزعة الوجودية.
 -2ماجي ىايد .مايكؿ ماكجنس :يونج ،ص.92 :
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مف جية أخرى لو أجرينا مقارنة بسيطة بيف مفيوـ الرمز وآليات اشتغالو ،أو حتى
في فؾ شيفرتو ،لبلحظنا مدى كوف كارؿ جوستاؼ يونغ مف أىـ الدعامات الفكرية لبيار
بورديو''،الرمز ىو شيء ما يحتؿ مكاف شيء آخر ،أو ّإنو شيء ما ،يحؿ محؿ شيء
آخر ويستدعيو .إف تمثاال ما يذكر رمزيا بشخصية أو حدث أو فكرة ،ويضمف ليـ بذلؾ
وجودا وفعبل مستمريف .وبذلؾ فإف أي كممة تحؿ رمزيا محؿ شيء تثير ذكراه ،دوف أف
يكوف الشيء المادي (الطبيعي) ضروريا .فالرمز ىو شيء يكرس قيمتو ومعناه ممف

1
طور بيا مفيوـ الرمز ،في االعبلـ وفي المدرسة وفي العنؼ
يستعممونو''  .فالكيفية التي ّ
(أي العنؼ الرمزي) ،ما ىي ّإال محاكاة لو.

ىذا بالنسبة لمرمز عموما ،أما بالنسبة الستعماالتو في مجاؿ عمـ النفس ،فيو عممية

التخفي التي تقوـ بيا الرغبات المكبوتة في منطقة البلشعور ،والتي تتطمب عمبل مضنيا
مف قبؿ المحمؿ النفساني لفؾ ألغازىا ،وىي ال تظير إال في غياب الرقيب ،عف طريؽ
اليفوات ،كزالت المساف والخطأ في السمع أو الكتابة .فيي جممة الفعاليات التي تؤثر في
السموؾ ،دوف أف تبمغ ساحة الشعور ومجالو ،وال تصير شعورية اال عند ضعؼ المقاومة
وفي األحبلـ وأثناء العبلج النفسي.
إف ىذه الدوافع البلشعورية تتكوف منذ الطفولة ،أو في مرحمة الرشد؛ لذلؾ فالرمزية
ّ
بحسب مدرسة التحميؿ النفسي ىي ''طريقة أولية في التفكير ،تظؿ في البلشعور حيث
تخفي معاني األحبلـ .ويمكف التوصؿ إلى معنى الرمز عف طريؽ التداعي الحر لؤلفكار

الذي يقوـ بو صاحب الحكـ'' .2فالطفؿ ال يستطيع التعبير عف ىذه الدوافع لوجود
ضغوطات وقيود تمنعو مف ذلؾ ،فينتج صراع قوي ال خبلص منو عف طريؽ كبت
دوافعو غير المرغوب فييا ونسيانيا.
1- Leslie A. White. The Science of culture. a study of Man and Civilisation (New York :
Farrar. (2) straus. 1949), P: 25.

 -2أحمد زكي بدوي :معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية (انجميزي عربي فرنسي) مكتبة لبناف،
بيروت ،8911 ،ص.481 :
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إف ما يتحدث عنو يونغ ،يدعمو بورديو فيما بعد عند تشريحو لخصائص اليابيتوس،
ّ
ومدى فعاليتو الرمزية مف جية ،وصعوبة الخروج عف الطرؽ المرسومة نظ ار لما يممكو
الفرد مف رأسمالو الثقافي ،وما أوتي مف إرث تعميمي عف طريؽ األسرة ،والذي ستؤشر
عميو المدرسة الحقا بػممتاز أو ضعيؼ او متوسط.
ىذه الفكرة يمكف الوقوؼ عمييا أيضا عند كارؿ غوستاؼ يونغ ،فيو أيضا يرفض
المناىج التعميمية القائمة عمى التمقيف وقتؿ مقدرة الطفؿ عمى التحميؿ والتركيب ،ومف ثـ
النقد ،يقوؿ يونغ '' يجب أف يضعو في حوزة معرفة عممية تسمح لو بأف يعمـ نفسو .ال
يمكف وال ينبغي أف نتوقع جيدا كيذا مف طفؿ ،لكننا يمكف أف نتوقعو مف راشد ،خصوصا
إذا كاف معمما .إذ ينبغ ي أال يكوف المعمـ مجرد حامؿ ثقافة سمبي ،بؿ أف يحسف فعالية
تمؾ الثقافة مف خبلؿ تعميـ نفسو .كما ينبغي أال تترؾ ثقافتو راكدة ،واال سيبدأ تصحيحيا
في األطفاؿ الذيف أنكر أخطاءىـ في نفسو'' .1فالمدرسة بحسبو ما ىي إال أداة لتأكيد

البلمساواة االجتماعية ،إذ تقوـ بتمقيف أطفاؿ تفاوتوا في قدراتيـ منذ مرحمة ما قبؿ
المدرسة ،وحتما سيختمفوف في االستيعاب.
لقد أولى يونغ اىتماما فائقا لممدرسة ،عمى اعتبار أنيا عامؿ تحرر إف أريد بيا ذلؾ
''فيي البيئة األولى التي يجدىا الطفؿ خارج بيتو ،حيث يأخذ رفاؽ المدرسة مكاف اإلخوة
واألخوات ،ويقوـ المدرس مقاـ األب ،والمدرسة مقاـ األـ .لذلؾ مف الميـ أف يكوف
المدرس واعيا لمدور الذي يقوـ بو؛ إذ يجب أال يرضى بمجرد دور ضخ معمومات المنياج

في رأس الطفؿ ،بؿ ينبغي أف يؤثر فيو مف خبلؿ شخصيتو'' 2.إال أف بيار بورديو لـ
يتوقؼ عند ىذه النقطة ،إذ انتقد النظاـ التربوي وخاصو أىدافو الخفية ،واتيمو بالتواطؤ
مع الطبقة المسيطرة.
 -1ؾ .غ .يونغ :تطور الشخصية –عمـ نفس الطفؿ ،ترجمة محمد حبيب ،دار الحوار لمنشر
والتوزيع ،سوريا ،ط ،5085 ،8ص.18 :

 -2المرجع نفسو ،ص.21 :
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المبحث الثالث :الفالسفة ومدرسة فرانكفورت
 -1تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر
تُنسب مدرسة فرانكفورت لمجموعة مف الباحثيف األلماف في الفمسفة وعمـ االجتماع.
عقدوا لقاء تأسيسيا سنة 8951ـ بمعيد األبحاث االجتماعية الذي أسسو ماكس ىوركيايمر
فرنكفورت ،ثـ ُنقؿ نشاطو منذ سنة 8911ـ إلى نيويورؾ ،اتجو مجيود المجموعة،
بمدينة ا
إلى بمورة النظرية النقدية ،وىي نظرية تناولوا فييا بالنقد المجتمع الرأسمالي المتقدـ وعمـ

االجتماع وعمـ النفس.
لقد عمؿ أعضاء ىذه المدرسة عمى التفكير في األسباب التي أدت إلى فشؿ الحركة
العمالية في ألمانيا ،وفيـ األسباب التي أدت بالنظاـ السوفياتي إلى البيروقراطية كما فكروا
في المآزؽ التي أدى إلييا تطور العموـ .وانتيى ىؤالء إلى صياغة نظرة متشائمة حوؿ
التاريخ ،مختمفة عف النظرة المتفائمة التي رسمتيا حركة األنوار ،والتي تذىب إلى القوؿ
بقابمية االنساف لمترقي المعرفي والخمقي.
ففي حديثو عف اآلراء واألوىاـ والمجتمع ،يشير تيودور أدورنو)(Theodore Adorno

[ ]4181-4181في كتابو نماذج نقدية إلى ضرورة التفكير النقدي ،وذلؾ مف خبلؿ التذكير
تقبؿ البشر لِما ُين َشر في الصحؼ حوؿ
بمخاطر رسوخ الرأي ،إذ
يتعجب آدرنو مف ّ
ّ
األبراج عمى سبيؿ المثاؿ ،وما ليا مف التأثير والرسوخ.

 فيمسوؼ ألماني ينتسب إلى مدرسة فرانكفورت ،توزعت مؤلفاتو بيف الموسيقى والفمسفة وعمـ
االجتماع ،أىميا :نقد الحضارة والمجتمع ،في النقد المابعدي لنظرية المعرفة .واالتجاه السائد في
رددت في كتاباتو ىذه المقاصد ،االنحبلؿ،
كتاباتو ىو تتبع االنحبلؿ في الحضارة المعاصرة؛ وليذا ت ّ

التحمؿ ،األزمة.
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إف المشكؿ العاـ الذي تُثيره ىذه الوضعية يرتبط بضرورة التفكير في المصادر
ّ

الحقيقة الكامنة وراء رسوخ ىذه اآلراء .فعندما يستحوذ الرأي عمى التفكير ،يحؿ مكاف
المعرفة ويقوـ ليا بديبل .فيو يمغي بطريقة مضمّمة اليوة بيف الذات العارفة والواقع الذي
يفمت منيا .واال ما العبلقة بيف األبراج وواقع البشر أو مستقبميـ ،واف كانوا سيعيشوف
سعداء أـ تعساء ؟ ّإنو الغباء بعينو.

ومربح
فمف الصعب ايجاد عبلقة بيف عمـ الطبائع ،وتكينات يربطيا تنجيـ نمطي ُ

إف البشر ال يشعروف بانتمائيـ لبرج الثور أو العذراء لكونيـ أغبياء إلى
تجاريا باألبراج '' ّ

حد يجعميـ يطيعوف أوامر صحؼ تسمّـ ضمنيا بأنو مف الطبيعي جدا أف يكوف لذلؾ داللة
ّ
ألف ىذه القوالب الجوفاء والتوجييات الحمقاء التي توضع مف أجؿ فف عيش
ما ،بؿ ّ

يكتفي بإرشادىـ إلى ما ينبغي فعمو ،فتيسر عميو ال محالة ولو ظاىريا االختيارات التي

1
ألف
،
بورديو
لدى
اليابيتوس
مفيوـ
مف
ة
ر
الفك
ليذه
نو
ر
آد
تحميؿ
ويقترب
يجب القياـ بيا''.
ّ

بأف يقوي لدى
رسوخ الرأي كثي ار ما يصير صالحا لكؿ الوضعيات بعد تعميمو ،وذلؾ ْ
بأنيـ كانوا دائما عمى عمـ بما يجري و ّأنيـ مف أىؿ العمـ.
أتباعو الشعور ّ

وفي إطار تحديد اليدؼ مف عمـ االجتماع ،ما إذا كاف يتمثّؿ في تغيير األوضاع

يؤسسوف لمسيطرة عمى
السائدة أـ في االبقاء عمييا ،ينتقد آدرنو عمماء االجتماع بكونيـ ّ

المجتمع مف خبلؿ ىذا العمـ ''وتاريخ عمـ االجتماع الحديث يضعنا أماـ شكؿ شديد

أف عمـ االجتماع قد يطمح ليكوف عمما واحدا موازيا لنموذج العموـ
التحوؿ ،فمف جية نجد ّ
أف المجتمع ىو غرض ىذا العمـ
أف ىذا العمـ ،طالما ّ
الطبيعية ،ومف جية أخرى نرى ّ

1- Théodore Adorno, Modèles critiques, «Opinions, illusions, société », Ed. Payot. p: 114.
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فسيظؿ طموح ىذا العمـ لمسيطرة عمى المجتمع'' .1وىو اليدؼ نفسو المطموب مف عمـ
االجتماع بحسب بورديو.
ستعمؿ الكثير مف األغاليط المنطقية ،قصد كسب ثقة المستيمؾ ،مف خبلؿ
وتُ َ

''يتحدثوف في
االنتقاؿ مف مقدمات خاطئة وصوال إلى نتيجة ال تمزـ عنيا لزوما منطقيا
ّ
أمريكا عما ُيعرؼ "بعمـ اجتماع -البقرة" ،والقصة ىي التالية :عمدت إحدى الشركات

َّ
الموزع
إف الحميب
المنتجة لمحميب لمترويج لمصنوعاتيا بالدعاية التي تقوؿّ :
االحتكارية ُ
َّ
الموزع
إف الحميب
المستخرج مف أبقار تعيش سعيدة مع أزواجيا ،وبالتاليّ ،
ىو الحميب ُ
2
لب
إف ىذا األسموب المتمثَّؿ في السخرية مف وسائؿ اإلعبلـ ىو ّ
ليو مف أجود األنواع'' ّ .

موضوع كتاب التمفزيوف لبيار بورديو.

كما يتطرؽ في فصؿ عمـ االجتماع والسمطة إلى الجانب السمبي الستعماالت عمـ
أف
االجتماع ،وتوظيفو كأداة لمتسمّط عوض
التحرر ''أما ما أود أف أقولو بشكؿ جدي ،ىو ّ
ّ

نوع الرغبات السمطوية ،وكما يستخدميا عمـ االجتماع المعاصر باعتبارىا عمما ُيستخدـ

أف أفكار التسمُّط عمى بعض
في الرقابة عمى المجتمع فيي فعبل مف ىذا القبيؿ .أي ّ
3
القطاعات في المجتمعات القائمة ،قابمة لمتوسُّع لتصبح تسمُّطا عمى المجتمع بأكممو''.
وبذلؾ ال نجد فرقا في طريقة نقد بورديو لئلعبلـ ،وأسموب آدرنو في تحميمو لحقؿ الدعاية

وما تقوـ بو مف ترويج لممنتوجات.

 -1تيودور فوف آدرنو :محاضرات في عمـ االجتماع ،ترجمة جورج كتورة ،مركز االنماء القومي ،ص:
.801

 -2المرجع نفسو ،ص.880 :

 -3تيودور فوف آدرنو :محاضرات في عمـ االجتماع ،ص:
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لقد ناضؿ بورديو مف أجؿ التأسيس لعمـ االجتماع مف خارج السمطة؛ وىي الفكرة
أف أسوأ ما في عمـ االجتماع ىو
التي نقؼ عمييا في أفكار آدرنو ''لقد
ُ
حاولت أف أبرىف ّ

تمؾ النزعة إلحكاـ الرقابة عمى المجتمع –إف لـ يكف عمى كؿ المجتمع فعمى بعض

قطاعاتو -يتمثؿ ذلؾ في أنو مف خبلؿ إمكانية السيطرة العممية عمى بعض المواقؼ
إف الرغبة بتوسيع مثؿ ىذه الشروط تعني الحؽ بالرقابة عمى المجتمع
االجتماعية (ّ )...

1
يفرؽ بيف عمـ االجتماع كما تخطّط لو الييئات
حيث
أيضا،
بورديو
مسعى
وىو
بكميتو''.
ّ

الحاكمة ،والتي تيدؼ مف خبلؿ العموـ االجتماعية إلى التح ّكـ والييمنة بفاعمية عمى
الخاضعيف لييمنتيا.
ينصب عمى فيـ وتقدير لمنتائج التي
أف
ّ
أما عمـ االجتماع كما يتصوره ىو؛ فينبغي ْ

يتوصؿ إلييا عمـ االجتماع .والفكرة نفسيا عند آدرنو الذي رفض نظريات كارؿ مانيايـ،
ّ
تؤسس لفكرة الطبقية ،وىذا فيما يتعمّؽ بالمثقفيف الذيف يتعالوف فوؽ كؿ الطبقات.
والتي ّ

ومف أىـ المفاىيـ التي غ ّذت تحميبلت بورديو فكرة السيطرة ،والتي بسطيا آدرنو في

تـ ذلؾ
كتابو المشترؾ مع ىوركيايمر "جدؿ التنوير" أيف ربطيا بالثورة العممية ،لقد ّ
ثـ عمى االنساف ،والمقصود بالعقؿ ىنا
تحوؿ العقؿ أداة لمسيطرة عمى الطبيعةّ ،
''عندما ّ
الموجو نحو ما ىو عممي
العقؿ األداتي أو التقني القائـ عمى التكميـ والقياس والفاعمية ،و ّ

2
طور بورديو ىذه الفكرة ،وجعميا نقطة تقاطع كؿ كتبو ومقاالتو
وتطبيقي ونفعي'' .لقد ّ

وأعمالو النضالية.

 -1المرجع نفسو ،ص.885 :
-2

كماؿ بومنير :النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت -مف ماكس ىوركيايمر إلى أكسؿ ىونت،

منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،ط5080 ،8ـ ،ص.81 :
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وتعد فكرة السيطرة قاسما مشتركا في تعامؿ االنساف مع االنساف مف جية ،وفي
ّ
تعاممو مع الطبيعة مف جية ثانية ،ويربط ىوركيايمر وآدرنو نشأة الحضارة الغربية بفكرة
الييمنة ،وذلؾ مف خبلؿ معنييف متكامميف ''ونجد بيف الجانبيف ترابطا جوىريا وتاريخيا،
تـ تسخير وتوظيؼ كؿ
وذلؾ أنو ،ولكي تتـ عممية السيطرة عمى الطبيعة واستغبللياّ ،

المعارؼ العممية والتطبيقات التقنية ،بؿ واالنسانية أيضا باعتبارىا مجرد أدوات ووسائؿ

استعمالية يمكف توجيييا لِما يخدـ أغراض السيطرة ( )...ومف أىـ المصطمحات التي
تصؼ ذلؾ لدى فبلسفة مدرسة فرانكفورت نجد مصطمحات مثؿ التشيؤ ،األداتية،
التنميط ،والتي أصبحت تُميز المجتمعات الغربية المعاصرة'' 1.فالسيطرة في بدايتيا بريئة،
انصبت عمى الطبيعة ،ثـ تحولت في مرحمة ثانية إلى مشروع لمسيطرة عمى االنساف
حيث
ّ

مف جية أخرى.

لذلؾ مف الضروري الوقوؼ مطوال عند حقيقة السيطرة واستعماالتيا ،وعبلقتيا
باالنساف؛ إذ ليا استعماالف متمايزاف أحدىما ايجابي في خدمة االنساف ،مف حيث كونو
استغبلؿ لمطبيعة وتحويميا مف مادة خاـ إلى مواد قابمة لبلستعماؿ ،ما يزيد مف حرية
االنساف ،وىو ما ينبغي تشجيعو.
طر عميو أال وىو
بينما االستعماؿ الثاني يمكف وصفو بالسمبي خاصة بالنسبة لممسي َ
االنساف ،يقوؿ ىوركيايمر في نقده لمبرجوازية ''لكف ىذا المجتمع ال يعتمد عمى السيطرة
عمى الطبيعة بالمعنى الضيؽ ،وعمى ابتكار وسائؿ جديدة لئلنتاج واختراع آالت وبموغ
مستوى صحي معيف فحسبّ ،إنو يقوـ أيضا عمى سيطرة بعض الناس عمى أناس آخريف.
ومجمؿ الوسائؿ التي تؤدي إلى ىذه السيطرة ،والى االجراءات التي تُستخدـ لممحافظة
 -1المرجع نفسو ،ص.50-89 :
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1
ِ
المسيطر في ايجاد
يتفنف
عمى ىذه السيطرة ىي ما ندعوه السياسة'' وعمى ىذا المستوى ّ

السبؿ الكفيمة ،مادية كانت أو معنوية مف أجؿ تشديد الخناؽ عمى الرعية.

لقد أثار كؿ مف آدرنو وىوركيايمر قضية العبلقة المتبادلة بيف السيطرة والثقافة؛ إذ
يبدو الحقؿ الثقافي المكاف المناسب لتجسيد السيطرة بطريقة ذكية عف طريؽ ما يسميو
بورديو بالعنؼ الرمزي ''ففي الصناعة الثقافية يبدو األسموب األصيؿ معادال جماليا
إف فكرة أسموب متماسؾ مف الناحية الجمالية الصرفة ىو حمـ رومانسي يتجو
لمسيطرةّ .
نحو الماضي .ففي وحدة أسموب عصر النيضة والقروف المسيحية نجد التعبير عف
العنؼ االجتماعي الذي يختمؼ مف مرة ألخرى ،وال نجد التعبير عف التجربة المشوشة
2
يطوره بورديو فيما بعد حوؿ فكرة الرأسماؿ
ما
وىو
والكونية لمف ىـ تحت السيطرة''.
ّ

الثقافي ومخمّفاتو.

ِ
حولت
في نفس السياؽ لـ يتـ الترحاب بالرأسمالية مف قبؿ مدرسة فرانكفورت ،لقد ّ

الكائنات البشرية مف كونيا ذات وموضوع ،إلى مجرد موضوعات .فالسيطرة الشاممة عمى
الجنس البشري تخسؼ بالخصوصية االنسانية وتبعث بيا إلى منزلة السمع ،عمى ىذا
األساس فمف الصعب قبوؿ الفكرة القائمة بأف بيار بورديو ىو أبو العولمة البديمة .بؿ ربما
ىو آخر حمقة في ىذا المضمار.

 -1ماكس ىوركيايمر :بدايات فمسفة التاريخ البرجوازية ،ترجمة محمد عمي اليوسفي ،دار التنوير
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت5002 ،ـ ،ص:

.81

 -2ماكس ىوركيايمر تيودور آدرنو :جدؿ التنوير ،ترجمة جورج كتورة ،دار الكتاب الجديد ،بيروت،
ط5002 ،8ـ ،ص.825 :
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 -2هيربرت ماركوز

أما ىيربرت ماركوز4010[ Herbart Marcuse و4121-و] فقد طرؽ ثبلث مواضيع
ىامة ،كانت بمثابة االنطبلقة النقدية لبيار بورديو ،تمثّمت عمى العموـ في مجاالت
وكيفيات تنميط اإلنساف والوعي ،وعمى الخصوص في كيفية تشكيؿ اإلنساف مف خبلؿ
المغة ،وكذا امتصاص قدرة العقؿ النقدية ،باإلضافة إلى ترتيبات تكنولوجية أي دور
وسائؿ اإلعبلـ.
أيقنت العقبلنية التكنولوجية بضرورة إعادة ىيكمة وعي االنساف حسب متطمبات
الطبقة المسيطرة ،مف أجؿ التحكـ أكثر في أغمب أفراد المجتمع أل ّف تأثير المسيطريف ال

ألف ىذه العقبلنية ترتكز
أف ''األساليب التقميدية فقدت فعاليتيا ،و ّ
يكوف بحكـ الصدفة ،إذ ّ
عمى مبادئ السيطرة والشمولية ،فقد استشعرت مدى أىمية المغة وحيويتيا ،وما ليا مف
سمطة وقدرة عمى التوجيو ،وىو ما يستوجب توظيؼ المغة بالكيفية التي تناسب توجيو

 فيمسوؼ ألماني كاف ذا تأثير واسع عمى حركة تمرد الشباب حوالي 8921ـ في أوروبا وأمريكا ،ولد
أف ماركوز أمضى معظـ حياتو في امريكا ،تتممذ عمى كؿ مف ىوسرؿ وىايدجر ،اشترؾ
في برليف .إال ّ
مع ماكس ىوركيايمر في تأسيس "معيد البحث االجتماعي" الذي ُنقؿ نشاطو منذ سنة 8911ـ إلى
نيويورؾ ،واضطر ماركوز بوصفو ييوديا ذا اتجاىات يسارية إلى مغادرة ألمانيا غداة تولي ىتمر مقاليد

الحكـ في ألمانيا .اشتير ماركوز بكتابيف ىما "االيروس والمدنية" ثـ االنساف األحادي البعد
والموضوعاف الرئيسياف المذاف يطرقيما في ىاذيف الكتابيف ىما- :نقد المدنية الصناعية ،خصوصا في
أمريكا -الدعوة إلى مدنية قائمة عمى نظـ متحررة .أنظر عبدالرحماف بدوي :موسوعة الفمسفة ،ج،5
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ط8914 ،8ـ ،ص.445-448 :
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اإلنساف نحو فضاء البعد الواحد'' .1فكوف االرتباط بيف المغة والوعي عمى قدر كبير مف
التشابؾ ،كاف مف الضروري احتواء المغة ،بؿ وتفريغيا مف األلفاظ التي ال تخدـ غاية
السيطرة .لذا عمد منظرو المجتمع القائـ إلى تحديد المغة التي يجب أف تسود ومنو تتجسد
النظرة األحادية.
إف تسويؽ المغة التي يريدىا المسيطر ،تسيّؿ عميو فيما بعد تسويؽ ثقافة البضائع،

باستعماؿ ألفاظ السخرية مف كؿ ما ىو غير مجدي ووصفو بالتقميدي ،أي انتيى عيده،

بالمقابؿ استعماؿ عبارات الترغيب في كؿ ما ىو تكنولوجي قابؿ لزيادة األرباح .ويستدعي
فمف خبلؿ اآلليات الخاصة بالمجاؿ الصحفي ،تسيطر
ذلؾ منظومة إعبلمية متناسقةْ .
عمى مجاالت اإلنتاج الثقافي بدءا بمتطمبات السوؽ ،أي ما يطمبو المستمعوف والقراء

والمشاىدوف ،ومف ثـ عمى اإلنتاج الصحفي.
وتجند لذلؾ أبرز األسماء مف رجاؿ السياسة والرياضة والفنوف عمى تعددىا .ىذه
التجارب الفردية تعرض كأنيا إنجازات جماعية مع اإلشادة بيا .وىو ما أشار إليو ماركوز
بقولو ''ال تمقى وسائؿ االتصاؿ الجماىيري عناء يذكر في تحويؿ بعض المصالح الخاصة
المحددة إلى مصالح مفترضة لكؿ البشر مف ذوي الحس السميـ'' .2وىي مرحمة تكريس
ردة الفعؿ عند المسيطر عمييـ.
العنؼ الرمزي عند بورديو ،أيف تنعدـ ّ
وقبؿ ذلؾ كاف ىيربرت ماركوز قد أشار إلى عممية التنميط التي يشيدىا المجتمع
االستيبلكي ،انطبلقا مف التنميط المغوي الذي يمتد بدوره إلى المجاؿ الثقافي ،ومف خبللو
 -1جماؿ براىمة :االنساف والوعي في فمسفة ىيربرت ماركوز ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
الفمسفة ،إشراؼ جماؿ حمود ،جامعة قسنطينة ،السنة الجامعية5080 :ـ5088-ـ ،ص.58 :

 -2ىربرت ماركوز :اإلنساف ذو البعد الواحد ،ترجمة جورج طرابيشػي ،دار اآلداب ،بيػروت،
8911ـ ،ص.52 :
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صنؼ الثقافات إلى ثقافة رفيعة أو ما دوف ذلؾ ،ثقافة حديثة أو تقميدية ،ثقافة ُيستَوجب
تُ ّ
يتجز مف الثقافة المادية .وتفقد
تََبنييا أو رفضيا ''وىكذا تصبح الثقافة الرفيعة جزءا ال ّأ

بالتالي ،بحكـ تحوليا ىذا ،الكثير مف حقيقتيا .إف الثقافة الرفيعة لمغرب –الذي ما يزاؿ
مجتمعو الصناعي مستم ار في تمقيف أعضائو القيـ الجمالية والفكرية واألخبلقية -كانت

ثقافة ما قبؿ تكنولوجية بالمعنى الوظيفي والتاريخي لمكممة عمى حد سواء .وكانت تديف
بقوتيا لتجربة عالـ لـ يعد لو وجود ،وال يمكف العودة إليو ألف المجتمع التكنولوجي قد
التحوؿ أفرز االعبلـ جيبل مبرمجا عمى كؿ ما ىو نفعي
جعمو مستحيبل''.1عمى إثر ىذا
ّ
تجاري آني ،أي التفكير البضاعي.

تـ استبداؿ التفكير الراقي إلى تفكير مرتبط بالقيمة التبادلية كمفيوـ اقتصادي،
لذلؾ ّ

فتدحرجت معو كؿ القيـ :الفمسفية والجمالية والفنية والدينية ،وكؿ ما لو صمة بالعقؿ ''واذا
ومموه في غالب األحياف بيف
كانت وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ،تخمط عمى نحو منسؽ
ّ

الفف والسياسة والديف والفمسفة والتجارة ،فإنيا ال تقصر في الوقت نفسو في إرجاع ىذه

2
يشف بورديو حممة شرسة
المجاالت الثقافية إلى قاسـ مشترؾ :الشكؿ البضاعي''  .لذلؾ ّ

روجوا لمقيـ التبادلية ،أما الحقيقة فبل وزف ليا .فعقبلنية
عمى االعبلمييف الفرنسييف الذيف ّ
النظاـ القائـ –بحسبو -تتركز عمى القيمة النفعية والتبادلية ،وليا األولوية عمى كؿ

عقبلنية أخرى.
تشنو العقبلنية المسيطرة -بتغيير مدلوالت األلفاظ
في نفس السياؽ ُي َعد اليجوـ الذي ّ

أف ربط المغة
واستعماالتيا وما تصدؽ عميو في الواقع -تقزيـ لمكينونة االنسانية .كما ّ
-1

ىربرت ماركوز :اإلنساف ذو البعد الواحد ،ترجمة جورج طرابيشػي ،دار اآلداب ،بيػروت،

8911ـ ،ص.91 :
 -2المصدر نفسو ،ص.91-95 :
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بالواقع فيو غمؽ لمنافذ النقد ،ومنع لتصورات المثؿ العميا ،وفيو اسػتبلب لحقيقة وروح
األعماؿ الفنية ،واختزاؿ كؿ أبعاد اإلنساف ضمف بعد واحد .كما أف تحميؿ المغة إلػى
وحدات ىو في النياية تشكيؿ لفردية ضيقة.
لقد انتبو ماركوز إلى تبلعبات المجتمع الصناعي ،حيف يقوـ بقتؿ النقد والروح
النقدية منذ البداية وقبؿ استفحاليا؛ إذ يرسخ أبجديات السيطرة وتطبيع قبوليا مف خبلؿ
المجوء ألدوار تتوافؽ مع المسيطر عمييـ'' .فالتقػدـ التقنػي يرسػخ نظاما كامبل مف السيطرة
يوجو بدوره التقدـ ويخمؽ أشكاال لمحيػاة ،تبدو وكأنيا منسجمة مع
والتنسيؽ ،وىذا النظاـ ّ
نظاـ القوى المعارضة ،وتبطؿ بالتالي جدوى كػؿ احتجػاج باسػـ اآلفػاؽ التاريخية ،باسـ

1
إف ىذا ينبغي أف يكوف عمى
تحرر االنساف''  .وفي ىذا تأسيس لممصداقية ،عمى قاعدة ّ

ىذه الشاكمة .وأننا عمى أحسف ما ُيراـ.

 -1ىيربرت ماركوز :اإلنساف ذو البعد الواحد ،ص.51 :
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إف العمـ ىو الكشؼ عف القوانيف التي تحكـ الظواىر الطبيعية واإلنسانية،
واستخبلص قوانينيا وصياغتيا صياغة رمزية مفيومية ،ويعني أيضا الوعي بمنظومة
التقنيات والوسائؿ ،التي تُيسر لئلنساف تحقيؽ حاجاتو وضماف سيطرتو عمى الطبيعة .وقد
حوؿ العمـ في العصور الحديثة إلى نموذج لممعرفة اليقينية ،والقدرة التحميمية واالختبارية
تَ َّ
التي يتـ االقتداء بيا في جميع المياديف ،بما في ذلؾ ميداف الحياة االجتماعية.
لقد ُوجيت انتقادات شديدة لمطابع العممي ،خصوصا في شطره السمبي ،وعمى
الخصوص النزعة التجريبية واإلحصائية التي يوظفيا أخصائيو اإلشيار مف أجؿ إضفاء
الصدؽ والموضوعية عمى ما يشيرونو مف بضائع .وفي سياؽ حديثيا عف الكيفية التي


يتـ بيا توظيؼ العمـ لخدمة الدعاية .تقوؿ حنة أرانت (4188[ )Hanna Arendtو4128-و]

في كتابيا أصوؿ الكميانية ''مف المؤكد أف الصفحات اإلشيارية ألي صحيفة تعطي أمثمة
عف ىذا الطابع العممي ،الذي يتيح لمنتوج ما أف يثبت عف طريؽ وقائع وأرقاـ ،بمساعدة
مصمحة بحث بأف صابونو ىو األفضؿ في العالـ .وليس أقؿ تأكيدا مف ذلؾ ،القوؿ
بوجود ضرب مف العنؼ في شطحات خياؿ خبراء اإلشيار'' .1بالموازاة مع ذلؾ ال نجد
 ولدت بألمانيا ،انجذبت لدراسة الفمسفة منذ صغرىا حيث درست في جامعة ماربورغ مع مارتف
ىايدغر ،وكاف مف أساتذتيا ياسبيرز ،تركت ألمانيا إلى فرنسا عاـ 8911ـ ،ثـ ىاجرت إلى الواليات
المتحدة األميركية ،وبعد أف تعاونت مع مؤسسات ييودية وشاركت في تحرير عدد مف المجبلت،
ويسائؿ
اتجيت متأخرة نحو التدريس الجامعي .تنتمي أرانت إلى المأثور الكبير لمفمسفة السياسيةُ ،
تأليفيا مف جديد المفاىيـ السياسية األساسية مف قبيؿ الديموقراطية والسمطة والعنؼ والتسمط والسيطرة.

جورج طرابيشي :معجـ الفبلسفة ،دار الطَّميعة لمطباعة و َّ
النشر ،بيروت ،ط5002 ،1ـ ،ص.9 :
1- Hanna Arendt, L’origine du totalitarisme, Le système, Ed. Seuil, Paris. 1975, P: 71.
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فروقا واضحة بيف ىذا الطرح ،وما بسطو بورديو في كتاباتو النقدية ،خاصة منيا كتاب
التمييز.
وفي نفس االطار يشيد عصرنا الراىف ثورة في وسائؿ اإلعبلـ وتقنيات التواصؿ.
وتبدو ىذه الثورة في تقدير الرأي السائد واإليديولوجيا المييمنة ،حدثا إيجابيا بوصفيا
مؤشر تقدـ الشعوب وتَ ُّ
حض ِرىا ،إالّ أف تَفَ ُّحصا نقديا ليذا الوضع يمكف أف يكشؼ أف ىذا
مقنع
التقدـ اليائؿ في وسائؿ اإلعبلـ والتواصؿ ،يمكف أف يتحوؿ إلى وسيمة عنؼ ّ

يمارسو أخصائيو اإلشيار والدعاية عمى عقوؿ البشر ،وأذواقيـ ونظرتيـ لذواتيـ ولآلخريف

ولمعالـ بشكؿ عاـ.
لب التفكير النقدي لبيار بورديو فيما يخص االعبلـ ،وبالتحديد التمفزيوف
وىو أيضا ّ

والذي خصص لو مساحة واسعة في كتابو ( )Sur La télévisionأيف قاـ بتشريح العمؿ
الصحفي وشروط دخولو ،واالشيار ودور المموليف في وضع البرامج .وكذا المغالطات
اليومية بغرض تحويؿ المشاىد إلى مجرد سمعة .وىو ما تطرقت إليو حنة أرانت في كثير
مف مقاالتيا؛ إذ تحمؿ في "أصوؿ الكميانية" العبلقة البلمنطقية بيف استعماؿ المنتوجات
وعدـ استعماليا ،وأثر ذلؾ عمى مستقبؿ المرأة مف جية أخرى.
عمى ىذا األساس تستغرب حنة ارانت سبب تصديؽ الناس لمدعاية رغـ غرابة ما
تدعيو كما ىو مبيف في مثاؿ الصابوف؛ فالدعاية واإلشيار تستثمر العمـ لمتحكـ في
ّ
العقوؿ واألذواؽ ''إذ يتنكر حمـ مجنوف مفاده أف النسوة البلتي ال يستعممف ىذا النوع
بالضبط مف الصابوف ،سيحكمف عمى انفسيف مدى الحياة بالعونوسة ،حمـ يجعؿ منتج
ىذا الصابوف الوحيد الذي يمكف أف يكوف قاد ار في يوـ ما ،عمى أف يحرـ مف الزواج كؿ
النساء البلتي ال يستعممف ىذا النوع مف الصابوف .ففي مجاؿ اإلشيار كما ىو الشأف في
55
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مجاؿ الدعاية ،ال يكوف العمـ إال نتاجا لتعويض القوة'' .1وىذا ما جعميا تصؼ اإلشيار
المصح بو.
والدعاية بأنيا شكبل مف أشكاؿ العنؼ غير
ّ

كما تَ ُم ّد حنة ارانت بورديو بالعديد مف التوضيحات والمفاىيـ ذات الصمة بإشكالية

إف السمطة والقدرة والقوة والتسمط والعنؼ ،تبدو بنفس المعنى لكف حنة ارانت
السيطرةّ ،
عند تفكيكيا تتغير مدلوالتيا ،وىنا تظير عمى حقيقتيا فيذه المصطمحات ''كميا ليست

سوى كممات تشير إلى الوسائؿ التي يحكـ بيا االنساف؛ لقد اعتُبِرت مترادفات ألف ليا
نفس الوظيفة .وفقط بعد أف يكؼ المرء عف حصر الشؤوف العامة بقضية السيطرة سيمكف
أف تظير ،أو تعود لمظيور السمات األصمية لمشكبلت اإلنساف'' .2وىو ما طرحة بيار
لب محتوياتو
بورديو بعد ذلؾ في كتابو :التمفزيوف وآليات التبلعب بالعقوؿ ،أيف جعؿ ّ

تشريح أبجديات السيطرة اإلعبلمية ومتطمباتيا ،مف خبلؿ استدراج المشاىد ،وصوال إلى

اغتصاب فكره.
فالسمطة تظؿ موجودة طالما ظمت المجموعة بعضيا مع البعض .أما التسمط
بحسب حنة ارانت فيتميز '' بكوف الذيف يطمب إلييـ الخضوع لو ،يعترفوف بو مف دوف أف
يضعوا دوف ذلؾ أية شروط؛ ومف دوف أف يحتاج األمر إلى إكراه أو اقناع (إف بإمكاف
االب أف يفقد تسمطو ،إما عف طريؽ ضرب طفمو أو إف شئت في النقاش معو ،أي إما
عبر التصرؼ إزاءه كطاغية ،أو عبر معاممتو معاممة الند لمند) .اإلبقاء عمى حالة التسمط
يتطمب احتراما معينا لمشخص أو المؤسسة المعنييف'' .3فالسمطة تعني قدرة االنساف ليس

1- Ibid. P: 71

ردت :في العنؼ ،ترجمة ابراىيـ العريس ،دار الساقي ،بيروت ،ط8995 ،8ـ ،ص.19-11 :
حنة أ ا
ّ -2
حنة أرادت :في العنؼ ،ص.56 :
ّ -3
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فقط عمى الفعؿ ،بؿ عمى الفعؿ المتناسؽ .وىي ال تكوف أبداً خاصية فردية؛ بؿ إنيا تعود
فيفترض فيو نوع مف االحتراـ.
إلى مجموعة .أما التسمّط ُ

واذا كاف ىذا ىو تعريؼ التسمط ،فإف مفيوـ السمطة ضبابي فقد يعني أحيانا اليبة،

إذ يحدث لمسمطة المؤسسة لدى الجماعات المنظمة ،أف تظير مف دوف أف تتنكر خمؼ
قناع التسمط مطالبة لنفسيا باعتراؼ غير مشروط؛ وتقدـ حنة ارانت برىانا بالتراجع،
يتمثؿ في فقداف السمطة ذات شكؿ اليبة مف خبلؿ حادث بسيط ،وقع بنيويورؾ'' ،يوميا
تحوؿ إلى توقؼ
حصؿ حادث ميكانيكي صغير في إحدى عربات الميترو ،حدث لو أف ّ
أف
حقيقي لمخط كمو ،استمر طواؿ أربع ساعات وتورط فيو أكثر مف خمسيف راكبا لمجرد ّ

أف يبارحوا القطار المعطؿ ..فرفضوا ذلؾ''ّ .1إنو مثاؿ
سمطات النقؿ طمبت مف الركاب ْ

عمى فقداف أو تراجع ىبة السمطة ،لذلؾ يستعمؿ بعض السياسييف عبارة "استرجاع ىبة
الدولة.
أف يحدث إذا ما تدىورت الييبة الحقيقية في
ىذا المثاؿ يرينا ما الذي يمكف ْ

إف ىذه اليبة ىي
أف تقوـّ .
العبلقات االجتماعية ،إلى درجة ال يعود ممكنا ليا معيا ْ
إحدى أشكاؿ العنؼ الرمزي عند بيار بورديو ،أيف تُحاط شخصية ما بالتبجيؿ ذات
الطابع القدسي ،ثـ تجييزىا لتولي مسؤولية ما ،ففي المجاؿ الفني –عمى سبيؿ المثاؿ-
توفر كؿ مظاىر البروز لفرد ما ،وتجعؿ منو شخصية بارزة ،ثـ االستفادة مف بروزه
مستقببل.

 -1المرجع نفسو ص.48 :
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تحدث عنو بورديو ،ىو الطرح الذي تبناه جوف بوؿ سارتر مف قبؿ ،عندما
إف ما ّ
أشار في كتابو المعنوف بػ دفاعا عف المثقفيف ،أيف قاـ بفضح األساليب الجينمية التي
تستخدميا الطبقة المسيطرة بشراء الذمـ ،خاصة في تكويف وابراز ما سماه بالمثقؼ الزائؼ
أو كمب الحراسة'' ،وىو المدفوع مف قبؿ الطبقة المييمنة مف أجؿ الدفاع عف ايديولوجيتيا
تدعى الصرامة ( )...إنيـ يظيروف إذف بمظير المثقؼ ويبدؤوف مثمو باالحتجاج
بحجج ّ
عمى ايديولوجيا الطبقة المييمنة ،ولكنو احتجاج مبني عمى نحو يجعمو يستنزؼ نفسو
بنفسو ،ويبرز بذلؾ أف االيديولوجيا السائدة تقاوـ كؿ المثقؼ الحقيقي ،إنو ينمي القوؿ ال
ولكف ...أو أعمـ جيدا ولكف .1''...فيذا المثقؼ ىو الذي ينوب عف السمطة ،المتبلكو
تفويضا باستدامة السيطرة بأقؿ األضرار.
والمعروؼ عف جوف بوؿ سارتر أنو رجؿ مواقؼ؛ لقد رفض استبلـ جائزة نوبؿ ،كما
تحدث عف المثقؼ
كاف لو موقفا ممي از مف االستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية ،لقد ّ
الزائؼ في موقفو مما قامت بو فرنسا وراء البحار ،فالكثير مف المثقفيف الزائفيف عندئذ
قالوا '' طرقنا االستعمارية ليست كما يجب أف تكوف ،فيناؾ تفاوت شديد في مقاطعاتنا فيما
وراء البحار .ولكنني ضد كؿ عنؼ ميما كاف منبعو .وال أريد أف أكوف ال الجبلد وال
الضحية .وواضح بالنسبة إلى فكر يروـ الجذرية أف ىذا الموقؼ شبو الكمي يرتد إلى
القوؿ :أنا أؤيد العنؼ المستمر الذي يمارسو المستعمريف'' .2ويقصد جوف بوؿ سارتر
الحرب في اليند الصينية وكذا حرب الجزائر.

1 - Jean

Paul Sartre: Plaidoyer pour les intellectuels, Ed Gallimard, P: 53.
2 - Ibid. P: 54.
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باعتبار بورديو المغة إحدى مداخؿ السيطرة فقد لزـ لو االطبلع عمى أىؿ
االختصاص ،أي فبلسفة المغة ،خاصة فرديناف دي سوسور ،صاحب كتاب عمـ المغة
العاـ ،الذي انتقده بورديو مف خبلؿ إ بعاده لمغة عف مجاؿ االستعماؿ .لذلؾ يتوجو بورديو
نحو النمساوي لودفيج فيتجنشتايف صاحب فكرة األلعاب المغوية واالستعماالت
االجتماعية لمغة.
لقد طُ ِرح سؤاؿ عمى بورديو فيما يخص كثرة استشياده بػ فيتجنشتايف ؟ فأجاب قائبل
''ربما كاف ىو الفيمسوؼ الذي أعانني أقصى عوف في المحظات الصعبة .إنو نوع مف
المخمص في أوقات الكرب الذىني الشديد-مثمما حيف يكوف عميؾ أف تطرح لمتساؤؿ
أشياء بدييية مثؿ إتباع قاعدة .أو حيف يكوف عميؾ أف تصؼ أشياء بسيطة ،ولنفس
السبب ال يمكف النطؽ بيا عمميا'' .1وىو ما يؤ ّكد مكانة فيتجنشتايف كأحد الروافد الفكرية
لبورديو.
لقد أخد منو الشؾ ،حيث تأثر بو ،مف خبلؿ مقدرتو عمى توضيح االفكار التي تبدو
بدييية واضحة ،وىي سمة فيمسوؼ ىذا العصر بعد تطور العمـ ''وىذا ما يقولو
فيتجنشتايف ،حيف يشير إلى أف الشؾ الجذري يتماىى بعمؽ مع الموقؼ الفمسفي ،بحيث
 يمكف تمييز مرحمتيف واضحتيف في تطور فكره :المرحمة األولى أو مرحمة الرسالة المنطقية الفمسفية،
عمؿ عمى تعميؽ التحميؿ المغوي والتصورات المنطقية ،وجمع بيف التجريبية والعقمية .وفي المرحمة
الثانية اتجو إلى النظر لمفمسفة عمى أنيا تحميؿ لغوي .وأسيـ بذلؾ في تكويف وتوجيو المدارس
التحميمية.
-1

بيار بورديو :بعبارة أخرى ،محاوالت باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية ،ترجمة أحمد حساف ،ميريت

لمنشر والمعمومات ،ط ،5005 ،8ص.51 :
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أف فيمسوفا جيد التدريب ال يمكنو حتى أف يحمـ بإلقاء ظبلؿ الشؾ عمى شكو'' .1ويبدو أف
بورديو قد تأثّر بفيتجنشتايف الثاني ،أي ما ورد في كتاب بحوث فمسفية.
إذف عمى المفكر توخي الحذر؛ فما ىو ظاىر ليس دوما ىو الحقيقي ،إف المغة
مميئة باألغاليط المنطقية ''أف الفمسفة كميا عبارة عف نقد لمغة ،وفضؿ رسؿ يعود إلى أنو
قد أوضح أف الصورة المنطقية الظاىرة لمقضية ،ليس مف الضروري أف تكوف ىي
صورتيا الحقيقية'' 2.وليذه الفكرة وقع عمى بورديو ،عندما سعى لمكشؼ عف األساليب
الخفية لمييمنة ،إذ يفرؽ عمى سبيؿ المثاؿ بيف أىداؼ النظاـ التربوي المصرح بيا،
وأىدافو الخفية.
دائما في سياؽ عممية الشؾ وطمبا لمدقة ،دعا فيتجنشتايف إلى ضرورة تحديد الرموز
المغوية لتحاشي األخطاء ''ع مينا أف نستخدـ جيا از مف الرموز يستبدليا ،ويكوف ذلؾ بعدـ
استخدامنا لمعبلمة الواحدة في رموز مختمفة ،وبعدـ استخدامنا لمعبلمات بطريقة واحدة
أف جيازنا الرمزي الذي ينبغي استخدامو
عمى حيف أنيا تكوف ذات دالالت مختمفة .يعنى ّ

أف يساير قواعد التركيب المنطقي'' .3بالموازاة مع ذلؾ ،وفي إطار نقده لمجاؿ
البد لو ْ
االعبلـ شرح بورديو عقبلنية السيطرة ،التي استيدفت المغة سعيا الحتوائيا ،لكي تسمح

بما يقاؿ وما ال يقاؿ ،وكذا اختيار األلفاظ الممتبسة في مجاؿ اإلشيار ،مما جعمو ُيدرج

قضية الشيفرة وفؾ الرمز ضمف مفاتيح التحرر.

إف شرعنة الواقع ،أو فرض الشرعية تتـ مف خبلؿ المغة عف طريؽ التعريفات التي
ّ

ىي مجموعة رموز قابمة لمتحويؿ .لذلؾ عمى الطبقة المسيطر عمييا اخت ارع لغة خارج لغة
 -1المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

2- Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-philosophicus, traduction préambule et notes de
Gilles Gaston Granger, editions Gallimard, 1992, Par: 4.0031.
3- Ludwig Wittgenstein: Tractatus, op cit, Par: 3.325.
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المسيطر ،وذلؾ بإبداع مفاىيـ جديدة ثـ التعامؿ بيا ،وقد استشعر بورديو أىمية المغة مف
خبلؿ فيتجنشتايف ،الذي أكد عمى أىمية المغة الكاممة منطقيا في كتاب الرسالة ''التعريفات
أف يكوف مما
ىي قواعد لتحويؿ لغة ما إلى لغة سواىا ،فكؿ جياز رمزي صحيح البد ْ
يمكف تحويمو إلى جياز رمزي آخر وفقا لمثؿ ىذه القواعد ،وىذا ىو الجانب الذي تشترؾ

فيو األجيزة الرمزية جمعاء'' .1فالمغة المنطقية ىي المغة التي ينبغي أف تحؿ محؿ لغة
االعبلـ ولغة المنظومة التربوية.
نقطة أخرى تُضاؼ لفيتجنشتايف في خدمتو لبورديو ،باعتبار أسبقيتو في خط البحث
''إف موضوع الفمسفة ىو
العممي ،فالفمسفة عنده ينبغي أف تكوف عممية أكثر منيا نظرية ّ

التوضيح المنطقي لؤلفكار .فالفمسفة ليست نظرية مف النظريات ،بؿ ىي فاعمية .ولذا
يتكوف العمؿ الفمسفي أساسا مف توضيحات .وال تكوف نتيجة الفمسفة عددا مف القضايا

الفمسفية ،إذ يجب أف تعمؿ عمى توضيح األفكار وتحديدىا ،واال بقيت تمؾ األفكار
2
تحوؿ بورديو مف الفمسفة إلى عمـ االجتماع،
غامضة ،تحمؿ اكثر مف داللة''  .وربما ُّ

لدليؿ عمى تفضيمو األبحاث الميدانية أكثر مف النظرية ،لقد نقؿ الدراسات االجتماعية مف
وي َع ّد مف بيف األوائؿ الذيف اعتمدوا االحصاء في الميداف الثقافي،
القاعات إلى الميدافُ ،

بعد أف كاف مقتص ار عمى عالـ االقتصاد.

1- Ludwig Wittgenstein: Tractatus, op cit, Par: 14111.
2- Ibid. Par: 1.447 .
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 -6البنيوية:

وال ُيخفي بيار بورديو اطبلعو عمى البنيوية ،قبؿ أف ينتقدىا .ففي رده عمى سؤاؿ

فيما يخص منطمقاتو الكامنة خمؼ تشكيكو في البنيوية أجاب بورديو قائبل ''أردت إذا
شئت ،أف أعيد إدخاؿ فاعميف ( )agentsكاف البنيويوف ،ومف بينيـ ألتوسير ،يميموف إلى
إ لغائيـ جاعميف منيـ مجرد ظواىر مصاحبة لمبنية ،وأنا أعني فاعميف وليس ذوات .فالفعؿ
ليس مجرد تنفيذ قاعدة ،أو إطاعة قاعدة .فالفاعموف االجتماعيوف ،في المجتمعات العتيقة
مثمم ا في مجتمعنا ،ليسوا آالت ذاتية الحركة معايرة مثؿ الساعات ،طبقا لقوانيف ال
1
بتغير مكانة األعواف عندما يغيروف الحقؿ
تفيميا''  .ويظير األمر جميا أكثر في اعتقاده ّ

المتواجدوف فيو.

فالفاعؿ يتمتع بقسط مف الحركة ،وىو ما يعني إمكانية الحرية ،فاليابتوس مكتسب
ولكنو ليس قضاء محتوما ''في التبادؿ الزواجي مثبل ،أو الممارسات الطقسية ،يعمموف
المبادئ التي جرى تمثميا داخميا ليابيتوس توليدي :وىذا النسؽ مف االستعدادات يمكف
تخيمو بالتناظر مع النحو التوليدي لدى تشومسكي -مع االختبلؼ التالي :أنني أتحدث
عف استعدادات تكتسب خبلؿ خبرة ،ومف ثـ فيي متغيرة مف مكاف إلى مكاف ومف زماف
2
يقر بالحتمية ،خاصة في عبلقة
إلى زماف''  .وفي ىذا خروج عف اإلطار الماركسي الذي ّ

البنية التحتية مع الفوقية.

إف انفصاؿ بيار بورديو عف النموذج البنيوي ،أوحى لمبعض بأف ىذا األمر سيدفع
بو مف جديد إلى النزعة الفردية .لكنو -بخصوص ىذا التحوؿ -يقوؿ ردا عمى ىذا

 -1بيار بورديو :بعبارة أخرى،

ص.55 :

 -2المصدر نفسو ،والصفحة نفسيا.
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االلتباس '' إف استخداـ مقولة اليابيتوس ،التي ىي مفيوـ أرسطي أعدت أنا التفكير فييا
بشكؿ شامؿ ،يمكف فيمو عمى أنو طريقة لميروب مف االختيار بيف بنيوية دوف ذات وبيف
فمسفة الذات'' .1وىنا تظير مقدرتو عمى األخذ مف اآلخريف ،ثـ إعادة قراءة ىذه األفكار
حتى تتبلءـ مع النسؽ الذي يؤمف بو.

 -1المصدر نفسو ،ص.55 :
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المبحث األول :المغة كجهاز لمسيطرة
 -1المغة من التواصل إلى التوجيه
إن االنسان اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده ،وىو في عالقتو مع غيره محكوم
عميو أن يبادليم األفكار والمعاني مثمما يبادليم االشياء والخدمات .ومن أجل التواصل مع
غيره استمزم وجود المغة .فما ىي المغة ؟ ما وظائفيا ؟ ىل ىي مجرد وسيمة تواصل ،أم
أداة حاسمة في منظومة السيطرة ؟ والى أي مدى يمكن قولبة االنسان من خالليا ،لنجعل
من سموكو سموكا غريزيا يحركو منبو طبيعي يؤدي الى استجابة الية ؟
ال شك أن الحيوانات تتواصل فيما بينيا .إال أن المختصون في المغة الحيوانية
بأنيا لم تنبع من تفكير ،ولم يصاحبيا تفكير فيي مجرد فعل آلي ،لذلك فعالم
يؤ ّكدون ّ

الحيوان وا ْن كان يتواصل باستخدام االشارات ،فيي خالية من الذكاء والتفكير .وىذا ما
مجد العقل البشري مقارنة بالكائنات األخرى ،إذ أ ّكد عمى
قصده ديكارت من قبل حينما ّ

مقدرة بعضيا عمى نطق ألفاظ ،إال ّأنيا غير قادرة مثمنا عمى الكالم؛ أي كالما يشيد بأنيا
واعية لِما تقول.
أن االنسان يستطيع التعبير عن أفكاره وأحوالو النفسية بواسطة لغتو التي
غير ّ

يتواصل بيا مع غيره .وتتميز أشكال التعبير االنساني بصنفين :االشارات الطبيعية وىي
التي ال تحتاج الى تعمم ،ألن لإلنسان ممكة فطرية تساعده عمى فيميا ،إال أنيا مجرد
انعكاس شرطي لمنبو داخمي أو خارجي وقراءتيا تعتمد عمى مبدأ العمية ،بالمقابل فيناك
االشارات االصطالحية وىي نسق من الرموز االتفاقية المكتسبة بالتعمم ،ىذه الرموز
واالشارات يتواضع عمييا البشر ،ويتفاىمون من خالليا ،وال نجد ليا مثيال في عالم
الحيوان ،األمر الذي ُي ّبرر حصر المغة في االنسان ،خاصة اذا تعمق االمر بالكالم.
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انطالقا من ذلك فالحيوانات ال تممك لغة بالمعنى الدقيق لمكممة ،فاإلقرار بوجودىا
عند الحيوان أمر مبالغ فيو ،وأنيا لدى االنسان ليست مجرد تعبيرات انفعالية فطرية بل
تتجاوز ذلك الى اصطناع االشارات االصطالحية المتفق عمييا بالتواضع والترميز .فالمغة
''نظام إشاري ألية طبيعة فيزيائية ،يحقق الوظائف المعرفية والتواصمية في عممية النشاط
االنساني .ويمكن أن تكون طبيعية واصطناعية معا  ...وىي ظاىرة اجتماعية تنشأ خالل
تطور االنتاج االجتماعي ،وتُ َعد جانبا ال ينفصل عنو –فيي وسيمة لتآزر النشاط
االنساني'' .1لكن التمعُّن الدقيق في الرموز المغوية كخاصية انسانية ،وعالقتيا بحرية
االنسان وأفكاره وأفعالوُ ،يالحظ بأن ليا اف ارزات مختمفة.

فالمغة من جية ترفع شأن االنسان مقارنة بالحيوان ،وىي من جية ثانية وسيمة عنف

وتسمُّط وقير لإلرادة؛ فقد يتبادر لمكثير ِمّنا أ ّن ما يميز لغة االنسان عن لغة الحيوان ،ىو

أن المغة
الفرق الكمي الذي تزخر بو لغة البشر مقارنة بالمغة المحدودة لمحيوانات ،إال ّ

االنسانية تتميز بخصائص تنفرد بيا عن وسيمة االتصال الحيواني.

إنيا مكتسبة عن طريق التعمم ،فيي ميراث اجتماعي ثقافي يتغير عبر التاريخ،
عكس تعبيرات الحيوان الجامدة المتصمبة .ويمكن التأكد من ىذا الحكم من خالل المقارنة
بين طفل صغير وأي حيوان آخر .إذ تتشابو االستجابات وتتساوي القدرة عمى المنافسة
في البداية ،لكن الفارق سرعان ما يبدأ في الظيور بعد أن يتعمم الطفل المغة ،بينما يبقى
الحيوان حبيس المحيط الطبيعي وعالم الغريزة .فالحد الذي يفصل بينيما ىنا فصال مطمقا
ىو عتبة المغة.

الفمسفية -وضع لجنة من العمماء واألكاديميين السوفيات -ترجمة
 -1م روزنتال .ب يودين :الموسوعة
ّ

النشر ،بيروت ،ط 1111 ،9م ،ص.011 :
سمير كرم ،دار الطّميعة لمطّباعة و ّ
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كما يرتبط وجودىا عند االنسان بالعقل ،والذي تُ ِّ
قدم من خاللو إشارات السيطرة
ألح كونفوشيوس عمى ضرورة
والخضوع ،بحسب السمم العائمي واالجتماعي والسياسي؛ لقد ّ

احترام سمطة االسماء ،ومعناه احترام أبجديات الدخول في المؤسسات ''عندما كان

كونفوشيوس ِّ
يردد مبدأ "تبرير األسماء" مطالبا كل أحد أال يحيد عن وظيفتو االجتماعية،
وأن يعيش وفق طبيعتو االجتماعية ،وأن يعمل الممك كممك والراعي كراعي ،واألب كأب
فإنو لم يكن إال معب ار عن حقيقة طقوس الدخول في المؤسسات'' .2وأَثَر
واالبن كابنّ ،

العقل في المغة واضح ،فبدونو تكون مجرد ضوضاء خالية من المعنى؛ فحتى الذين ُولِدوا

كما قد اعتادوا عمى اختراع -من تمقاء أنفسيم -اشارات يفيميا من يجد الفرصة
صما ُب ً
الكافية لتعمم لغتيم.

وتتصف أيضا بازدواجية خاصية الكالم وليا بنية مركبة وتنقسم الى مستويين :فعمى
المستوى الصوتي تتمثل في االصوات التي نصدرىا أثناء الكالم ،حيث تتألف لتصير
كممات محدودة ذات معنى .أما المستوى التركيبي وىو الذي يتضمن عناصر مركبة ذات
معنى (الجمل) ،عمى أن ال يتوقف التركيب عمى المفردات ،بل عمى القواعد النحوية
والصرفية ،وعمى قواعد وأعراف اجتماعية.
وليا أيضا قدرة التحول ،من حيث أنيا تمنح االنسان المقدرة عمى أن يتكمم عن
االشياء واالحداث عبر الزمان والمكان ،فمغة االنسان ليست مرتبطة فقط بالمحظة الراىنة،
وتنفذ الى المستقبل؛ ّإنيا تُذ ّكر الفرد بتاريخو وانتمائو وطبقتو التي
بل تعود الى الماضي ْ

تحدد لو ما ينبغي أن يف ّكر فيو وما يأمل الحصول عميو
ال ينبغي أن يحيد عنيا ،وىي ّ

تكبمنا من كل النواحي .وما دامت المغة قابمة لالنتقال بِ ُحكم ّأنيا
مستقبال ،باختصار إنيا ّ

 -2بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.12 :
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حدد لألفراد العادات والتقاليد وتُ ِنقميم من جيل الى جيل،
مكتسبة بالتعمم والمحاكاة ،فيي تُ ّ
لذلك تعمل عمى ابقاء النظام االجتماعي.
وال يمكن فيم التأثير المغوي من دون االطالع عمى مكونات المغة من رموز
ودالالت ،فالرمز ىو عالمة تحتوي عمى خصائص وصفات ما تدل عميو ،والرمز
يستدعي ويحضر لمشعور والوعي المعنى والداللة المذان نقصد لتبميغيما .فاألشياء
والعالمات التي نرمز بيا ،ال تعبر وتخبر فقط عن نفسيا ،بل تحتوي عمى الخاصية
العامة لمشيء أو المعنى الذي نرمز لو .أما العالمة أو الداللة المغوية فيي وحدة أساسية
في عممية التواصل بين أفراد مجتمع معين ،فيي ما يمزم من العمم شيء آخر ،وتنقسم الى
دال ومدلول .فالدال لو طابع مادي وىو عبارة عن أصوات وأما المدلول فيو ذو طابع
ذىني.
أما العالقة بين الدال والمدلول فيي اعتباطية تعسفية ،فالعالمة المسانية ال تُ ِّ
وحد بين
االسم والشيء .إذ ال توجد ضرورة عقمية أو تجريبية تفرض عمى المغويين التعبير عمى
معاني االشياء بألفاظ محددة ،بل يتم اقتراحيا دون مبرر مثل سيد ،عبد ،حاكم ،أمير ...
إلخ ،وىذا ما يجعمنا نقول بالتواضعية االعتباطية.
أن ىذه االعتباطية ال تعني
لكن رغم كون العالمة المغوية اصطالحية تواضعية .إال ّ

أن الفرد لو الحرية في وضع العالمات حسب ىواه ،بل يتقيد ذلك باالستعمال االجتماعي.

فإن القطيعة مع المفيوم
''وىكذا عندما يتعمّق األمر بتحميل االستعماالت االجتماعية لمّغةّ ،
المجرد لمموقف بين متكمم مثالي ومستمع مثالي ،وىي نفسيا التي تدخل قطيعة مع نموذج
سوسير وتشومسكي ،قد فرضت عمي التفكير في عالقات التبادل المغوي ،باعتبارىا عددا
المحددة في كل حالة بواسطة بنية العالقات بين رؤوس األموال المغوية أو
من األسواق
ّ
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الثقافية لممتكممين ولمجماعات التي ينتمون إلييا'' .3وفي كمتا الحالتين سواء قولنا
باالعتباطية ،أو ُّ
إن المغة جياز موجو في
التقيد باالستعمال االجتماعي فالنتيجة واحدةّ :
عممية السيطرة.

 -1المغة وصناعة الفكر
باعتبار المغة مجموعة االشارات والرموز التي يتخذىا االنسان كجياز تعبير
وتواصل ،ويحقق بواسطتيا أغراضو .فإ ّن الفكر ىو مجموع التصورات والمعاني التي

يستوعبيا الغير بواسطة المغة .وىذه األخيرة ''شكل من وجود الفكر وشكل لمتعبير عنو –
وىي في الوقت نفسو تقوم بدور ىام في تشكيل الوعي ،حيث ال يوجد الوعي وال يستطيع
أن يوجد خارج المغة .والعالمة المغوية باعتبارىا اصطالحا بالنسبة لِما تدل عميو بفضل
طبيعتيا المادية مشروطة مع ىذا اجتماعيا ...والمغة وسيمة لتثبيت وحفظ المعرفة
المتراكمة ،ونقميا من جيل إلى جيل .والمغة وحدىا تتيح وجود الفكر المجرد .وحضورىا
شرط ضروري لمنشاط التعميمي لمفكر'' .4إال أن العالقة بينيما أحدثت جدال بين
الفالسفة.
أصر االتجاه العقمي والحدسي عمى وضع المغة في مرتبة أقل شأنا من الفكر،
لقد ّ

عمى اعتبار ّأنيا رموز اصطالحية ذات صمة بالمجتمع .بينما الفكر يوصف بأنو خاصية
ذاتية يعكس شخصية الفرد ،حيث يضطر الى إخراج أفكاره في قوالب اجتماعية تَعارف

عمييا الناس ،وىذا ما يفقد االفكار ح اررتيا وأصالتيا.
وتؤدي المغة أحيانا دو ار سمبيا ،إ ْذ تتميز األلفاظ بالثبات والجمود إذا قيست بالمعاني
فسر صعوبة التعبير بواسطة األلفاظ عن
المتطورة والمتبدلة من حين إلى آخر ،وىذا ما ُي ِّ
 -3بيار بورديو :قواعد الفن ،ص.151 :
الفمسفية ،ص.011 :
 -4م روزنتال .ب يودين :الموسوعة
ّ
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زمت الفكر عمى
الحياة الفكرية الباطنية تعبي ار دقيقا؛ فالمغة بمفرداتيا وبصيغتيا الثابتة قد أَْل َ

حد أن
أن ينتيج سبال تقميدية ،حتى أن األفراد اضطروا إلى انتقاء أفكار االولين ،الى ّ
تفكيرىم أضحى أشبو ما يكون بتفكير من سبقوىم ،ما يؤ ّكد وجود وحدة عضوية بين المغة

والفكر ويثبت وجود تالزم بين االلفاظ والرموز التي تشكل المغة ،وما تُفرزه من المعاني
والتصورات التي تشكل ما ندعوه فك ار.
ىذا ويتمظير التأثير المغوي أيضا من خالل تحديد ماصدق المفاىيم التي تجيء
إلى فكر االنسان؛ إنيا ال تستطيع أن تنشأ وتوجد إال عمى أساس مادة المغة ،أي عمى
إن
أساس االلفاظ والجمل والعالمات ،فال وجود ألفكار عارية مستقمة عن مواد المغةّ .
المعنى ال وجود لو إال إذا تَميز عن غيره من المعاني ،وال يكون ُّ
التميز إال بعالمة يدركيا
االنسان ،سواء بالتعبير عنيا أو االشارة إلييا ،مما يسمح لمجميع بإدراكيا ،فاإلنسان ال
يتصورىا االخرين.
يتعرف عمى الفكرة صحتيا ووضوحيا إال ألّنيا قابمة ِألَن
ّ

فالتطمع إلى فيم نفوذ المغة من وجية نظر لسانية ،فيو تقزيم لمفعوليا .عمى ىذا

يتوجو بورديو بالنقد ألوستين فيما يخص محدودية محاولتو في حصره لخصائص
األساس ّ

األلفاظ ،فيو '' ال يفعل بالضبط ما يعتقد أنو فاعل ،ففي الوقت الذي كان يعتقد فيو أنو
يسيم في فمسفة المغة ،كان في واقع األمر بصدد إنجاز نظرية في صنف خاص من
التمظيرات الرمزية ،التي ال ُي َمثِّل الخطاب السمطوي سوى شكميا النموذجي'' .5ومعنى ىذا

أن البحث في المغة عن مبدأ المنطق الذي يحكميا ،معناه التغافل عن كون السمطة
ّ

تحصل لمغة من الخارج.

ويبدو التكوين المغوي جميا باعتباره رأسمال ،إ ْذ يتمظير في حقل الثقافة بمثابة
الرأسمال االقتصادي عند كارل ماركس ''إن اليابيتوس لمختص لغوي ىو في الوقت نفسو
صنعة ورأسمال تقني ومرجعي ،ومجموعة معتقدات ،مثل النزوع إلى إيالء أىمية
5- Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire, Fayard, Paris, P: 104.
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لممالحظات في الحواشي بقدر أىمية النص ،باعتباره سمات متصمة بالتاريخ الوطني
والدولي لالختصاص ولموقعو كونو وسيطا ،وىي شرط عمل الحقل ونتاج ىذا العمل في
6
بأن المغة ىي الوسيمة الوحيدة
الوقت نفسو''  .وحتى لو استبعدنا فكرة السيطرة ،نالحظ ّ
قدم تعاريف جاىزة ،وتَ ِ
إلبراز الفكر من الكتمان إلى حيز التصريح ،وتُ ِّ
صف األشياء حتى

ال تتداخل مع غيرىا.
ّإنيا تُعطي لممعاني الوجود الواقعي ،وتُمبِسيا ُحمة اجتماعية ،فاإلنسان ال يمكن أ ْن

يتصور بوضوح إال ما انتظم في نسق من االلفاظ والرموز المكتسبة ،وىو يسمي االشياء
حتى عندما ال يجد ليا اسما معينا ،وىذا باستبعادىا عن االشياء المعروفة فتتميز
باعتبارىا االشياء التي ال يعرف ليا اسما.
واذا كانت المدرسة ىي المحطة اليامة التي يتمقى فييا الفرد تكوينو العممي والثقافي
ص ّرح بيا،
السائد في مجتمعوّ .
إن ىذا اليدف المتعارف عميوُ ،يخفي وراءه أىدافا غير ُم َ

تتمحور حول فرض مثاقفة بين طبقة مسيطرة وأخرى ُمسيطر عمييا ،باستعمال التمقين
عن طريق المغة؛ إن المغة عموما ،وفي الوسط المدرسي عمى وجو الخصوص ،ليست

مجرد وسيمة اتصال.
إذ تُعتَبر محطّة ىامة في تشكيل الوعي المناسب .فيي أداة تواصل ووسيمة ىامة
لصناعة األفكار'' .فالتالميذ يجيئون إلى المدرسة وليم دراية مسبقة بنسبة المكافأة أو
العك س ،حسب ىذا النوع أو ذاك من المغة .بعبارة أخرى تمارس الحالة المدرسية بصفتيا
حالة ألسنية من نوع خاص رقابة كبيرة عمى الذين يعرفون مسبقا فرص الربح والخسارة،
التي يممكونيا استنادا إلى الكفاءة األلسنية التي في حوزتيم 7''.من ىذا المنطمق تتحرك

6- Pierre Bourdieu: Questions de Sociologie, P :111.
7- Ibid. P :99.
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عقالنية السيطرة نحو تحقيق أىدافيا ،عن طريق قولبة األفكار ،وصناعة الثقافة التي تريد
أن تسود داخل المجتمع.
امتدت ىذه الذىنية إلى المغة لِتُ َح ّدد ما يجب أن يكون ُمتاحا لمتداول وما ينبغي
لقد ّ

السكوت عنو ''فميست سمطة الكالم إال السمطة الموكولة لمن فُِّوض إليو أمر التكمم
والنطق بمسان جية معينة .والذي ال تكون كمماتو (أي فحوى خطابو وطريقة تكمّمو في

ذات الوقت) عمى أكثر تقدير ،إال شيادة ِمن بين شيادات أخرى ،عمى ضمان التفويض
8
الم َكيفة ترسم لموعي مجاالت محدودة ،ال يمكن لو أن يتحرك
فالمغة
الذي ُو ّكل لممتكمم''.
ُ
إال في إطارىا .حيث تغدو بفعل التنميط عقيمة ال تنتج إال الوعي الثقافي المطموب

والمسموح بو.
لذلك وقف بورديو عمى الدوام ضد النظام التعميمي القائم عمى تمقين المعمومات،
ونقد بشدة المدارس ومناىجيا .إذ يجب أن تكتفي الدولة بتدريب الناس عمى تحصيل
المعرفة .بدل العمل عمى تكريس الثقافة المسيطرة (وىي ثقافة الطبقة المسيطرة).

أما بول جرايس ]1930- 1988[ )Paul Grice( فقد ذىب إلى أن المعنى الذى
يقصده المتحدث لو االسبقية عمى المعنى المغوي ،أي أنو يرد السيمانيطقا أو عمم الداللة
إلى سيكولوجية البحث في التوجيات ،وقد ساعدت المفاىيم الجديدة التي قال بيا بول

 -8بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.55-52 :

 فيمسوف انجميزي تدور أىم كتبو حول المعنى ،عمى الخصوص العالقة بين المعنى الذى يقصده
المتكمم والمعنى المغوي .وقد أدخل بعض المصطمحات التي تستخدم اليوم كثي ار في فمسفة المغة مثل
المعنى المتضمن في المحادثة أي ما يضمنو المتكمم بشكل يكون مضادا لما يقولو أو لما تنطوي عميو
كمماتو .ومفيوم آخر ىو القصد التأممي وىو مفيوم أساسي في فكرتو عن المعنى الذى يقصده المتكمم
أو في عممية التواصل.
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جرايس عمماء المغة ،كما ساعدت الفالسفة عمى وضع الحدود بين عمم الداللة
(السيمانطيقا) وعمم التداول (البراجماطيقا) والتمييز بين المعنى واالستخدام .
وىي نظرية تنطمق مما يسمى بفمسفة المغة الطبيعية ،والتي طرحيا فيتجنشتاين من
قبل في كتابو بحوث فمسفية ،وفى فكرتو االساسية عن األلعاب المغوية ،والتي مفادىا
استحالة الفصل بين الداللة والتركيب والتداول ،أي االستخدام الفعمي الحي لمغة ،والتي
إن فاعمية السمطة ال تمثميا ىياكل جوفاء ،فيي
تختمف جميعا من لعبة الى أخرى .وليذا ف ّ

ترتكز عمى مبادئ السيطرة والشمولية ،وقد استشعرت خطورة وأىمية المغة وحيويتيا ،وما
ليا من سمطة وقدرة عمى التوجيو ،وىو ما يستوجب توظيفيا بالكيفية التي تناسب توجيو

اإلنسان نحو فضاء السيطرة المبرمجة.
لذلك يرفض بورديو أطروحة (فيرديناد دوسوسير) في الفصل المطمق بين المسانيات
التي تقتصر عمى المغة في باطنيا وتمك التي تيتم بما ىو خارج عنيا ،بين عمم المسان
وعمم االستعماالت االجتماعية لمغة ،أي الشروط االجتماعية الستخدام الكممات .عمى ىذا
األساس ''فاختزال الفعل البيداغوجي إلى مجرد عالقة تواصل ،مفاده االمتناع عن
فمجرد إرسال رسالة،
اإلحاطة عمما بالمميزات النوعية لنفوذ المؤسسة البيداغوجية بيا:
ّ

يمزم عنو تعريف اجتماعي ،ويفرضو أيضا (تعريف بقدر ما يكون أكثر جي ار وتشفيرا،

يتعين عمى الرسالة أن
أسسة) لِما ىو أىل ألن ُيبمّغ ،ولِشفرة فييا ّ
تكون تمك العالقة أكثر َم َ
كرىون عمى تمقييا''.
تُبمّغ ،وألولئك الذين ليم حق فرض تمقييا ،وألولئك الذين ىم ُم َ

9

مجرد عالقة تواصل بين المعمم والمتمقي ،بل ىو أداة فرض
فالفعل البيداغوجي ليس ّ
وتمقين وبالتالي تمرير قوالب ثقافية معينة.

9- Pierre Bourdieu: La reproduction, Eléments pour une théorie du système
d’enseignement, P: 135
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و ِّ
أن ما يسمى بالشحنة التعبيرية التي ُيعتَقَد ّأنيا مضمرة في العبارات ،ال
يؤكد عمى ّ

يمكن أن نجدىا في الكممات ذاتيا ،كما أن َرّد المبادالت الرمزية إلى عالقات تواصل

َب ْحت ،واقتصار المضمون اإلخباري لمرسالة عمى محتواىا التواصمي ،أمر ال يقع إال ناد ار
''إن المشكمة المتعمقة بنفوذ الكممات متضمنة في استبعاد مسألة استعماالت المغة ،أي

الشروط االجتماعية الستخدام الكممات .فعندما نتناول المغة من حيث ىي موضوع
مستقل ،مسمِّمين بالفصل الجذري ،الذي أقامو دوسوسير ،بين المسانيات الخارجية ،بين
عمم المسان وعمم االستعماالت االجتماعية لمسان ،فإننا نحكم عمى أنفسنا بالبحث عن
سمطة الكممات ،أي بالبحث عن تمك السمطة حيث ال توجد''
السيما في ظروف التجريب المصطنعة.

10

ّإنيا ال تحصل إال قميال،

إن شرط فيم درس األستاذ
ولمخطاب السمطوي شروط حتى يؤدي فعاليتو بامتيازّ ،

أو خطبة الواعظ –عمى سبيل المثال -غير ضروري ،فقد ال ُيفيم في بعض الحاالت دون

يتوجو إلييم
أن يفقد سمطتو؛ إّنو ال يمارس تأثيره إال بشرط االعتراف بو من قبل من ّ

صاحَبو الفيم أم لم يصاحبو ''فالخطاب
الخطاب .إن ىذا االعتراف ىو األساس ،سواء
َ

السمطوي ُيستوجب أن يمقيو من لو شرعية إلقائو ،أي من عرف واعترف لو بأنو مؤىل
وحاذق إلنتاج ىذا الصنف الخاص من الخطاب ،مثل الكاىن واالستاذ والشاعر الخ .كما

أنو يتعين إلقاء ىذا الخطاب في وضعية شرعية ،أي أمام المتقبمين الشرعيين ،فال يجوز
مثال إلقاء قصيدة شعر في مجمس وزراء'' .11فمكل حقل ألفاظ وعبارات تُستَعمل لتكون
ذات فعالية عند مستمعييا.

10- Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire, Fayard, Paris, P: 103.
11- Ibid. P: 105
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قدميا الفيمسوف النمساوي لودفيج فيتجنشتاين بغية تجاوز
ومن بين البدائل التي ّ
النقائص في إطار بحثة عن المغة الكاممة منطقيا ىي ضرورة توسيع المُّ َعب ،ويصبح

استعمال المّغة انتقال من لعبة واحدة إلى مجموعة من المعب .أي عائمة من االستعماالت،
وىي موجودة لكن تحديدىا يحتاج إلى تفكير .ففي االستفيام عمى سبيل المثال ،ىناك عدة
صنف تحت ىذا االسم ،عائالت سماىا ألعاب؛
تراكيب تشترك في االستفيام ،فيو عائمة تُ ّ
الخاصية المشتركة ،لكن المّعبة ليا قواعد
النيي لعبة .إلخ ،وتجمع بينيم ىذه
فاألمر لعبةّ ،
ّ
فيي مرادفة لمقاعدة.

مجرد عبث .فألعاب المغة َو ّسع بيا
إن كل األلعاب تخضع لمعقل وليست
ّ
ّ
استعماالتيا بشكل عقالني .وأصبح ليا معنى ألنيا خاضعة لقواعد ،ففي صيغة األمر
تحدده المغة :افتح الباب ،أو من فضمك
إن الطمب قد يكون أم ار أو التماسا وىذا ما ّ
مثالّ ،
أن الصيغة ليا معنى ،وبالتالي ندخل في
افتح الباب .أي باستعمال المغة يمكن معرفة ّ

المنطق ويصبح لدينا منطق األوامر .وذلك باستخراج القواعد المتضمنة في صيغ األوامر

الصحون فوق الطاولة .أو امسح السبورة .أي تصبح
عمى ىيئة افتح الباب ،أو َ
ضع ّ
إن استخراج القواعد من ىذا األمر
المسألة صورية تنطبق عمى كل
ّ
الصيغ المشابية لياّ .

(افتح الباب) ،فمكي يكون لو معنى ال بد من:

 -1وجود باب .فإذا لم يكن موجودا فالقول ليس لو معنى.
 -1يجب أن يكون الباب مغمقا وقت األمر.
 -3ينبغي أن يكون اآلمر أعمى درجة من المأمور.
 لقد سعى فيتجنشتاين في كتابو (رسالة منطقية فمسفية) إلى البحث عن المغة الكاممة منطقيا
أن المغة تخضع لالستعماالت
باعتبارىا واجية الفكر ،ليؤكد في كتابو اآلخر (بحوث فمسفية) عمى ّ
االجتماعية ،مما أدى إلى اختالف النقاد حول مدى استم ارره أم تراجعو عن ىذا المشروع ،خاصة

السمم.
مضمون توصيتو في كتاب الرسالة حول فكرة رمي ُ
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 -0يجب أن يكون فتح الباب في متناول المأمور.
 -5المغة المستعممة ينبغي أن تكون في متناول الطرفين.
فإنو توجد عمى األقل قاعدة واحدة مخالفة
غيرنا المثال من األمر إلى الطّمبّ ،
أما إذا ّ
ّ

لقواعد المّعبة في األمر ،وىي من فضمك افتح الباب ،وىو ما ينبغي أن يتغير في الشرط
يخص األمر بعيدا عن األمثمة
الصوري فيما
ّ
الثالث .وبعدىا نرتقي قميال نحو الجانب ّ
السابقة ونضع القواعد التي تصدق عمييا مجتمعة:

 ينبغي وجود موضوع األمر. ينبغي أن يكون الموضوع المطموب تنفيذه عمى غير الييئة التي سيؤول إلييا بعدالتّنفيذ واالّ أصبح األمر بدون معنى.
تحول األمر إلى التماس ،وحينيا
 -ينبغي أن يكون المأمور أق ّل درجة من اآلمر ،واال ّ

تتغير ليجة الخطاب.
ينبغي أن ّ

تحول الطّمب من األمر إلى التّعجيز.
 ينبغي أن يكون المأمور قاد ار عمى التنفيذ ،واالّ ّ -ينبغي أن تكون وسيمة االتّصال في متناول الطّرفين ،وأن تكون الصياغة دقيقة.12

بأن المغة خادمة ألفكارنا ،أم معرقمة ليا ،فيي أداة
عمى ىذا األساس فسواء سمّمنا ّ

فعالة في لعبة السيطرة ''إن الفروق المرتبطة باألوضاع المختمفة أي الممتمكات
والممارسات وبالذات أساليب الممارسة ،تعمل في كل مجتمع عمى غرار الفروق المكونة
لمنظم الرمزية ،مثل مجموعة األصوات في لغة ما ،أو مجموع المالمح المميزة والفجوات
التفاضمية المكونة لنسق أسطوري معين ،أي كعالمات مميزة''.13

 -12أحمد موساوي :محاضرات مقياس فمسفة المنطق ،السنة الجامعية  ،1113-1111جامعة
الجزائر.1
 -13بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.31-31 :
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المبحث الثاني :المنظومة التربوية واعادة اإلنتاج
 -1األصول االجتماعية لمنجاح المدرسي
عدة نحو طَ ْرق باب الشغل ،يسعى الطالب جاىدين نحو
ما دام النجاح يفتح أبوابا ّ

التفوق ،وذلك ببذل مجيودات مضاعفة .إال أن فاعمية المجيودات ال تثمر نفس النتائج.
فمكل طالب رأسمالو الثقافي الذي أحضره معو ،والذي استميمو من جيات سابقة عن
المدرسة بدءا بالتنشئة األسرية ،التي تمده بالمواد األولية نحو النجاح .خاصة اإلرث
المغوي .حيث يبدو التقسيم الطبقي (وطبعا الثقافي) منذ مرحمة ُمب ّكرة من حياة اإلنسان،

تُييِّئو لمتفوق أو لمفشل مستقبال.

ِ
ُّ
التفوق عمى
المسيطرة بإرث لُغوي وثقافي ،يسمح ليم
إذ يحظى أبناء الطبقة
بالتميز و ّ

إن مفيوم الرأسمال
الم َس ْي َ
طر عمييا ،فمكل واحدة درجتيا ورأسماليا الثقافيّ '' ،
أبناء الطبقة ُ

الثقافي يسمح تحديدا بإبراز ال تكافؤ اإلنجازات الدراسية لألطفال المنحدرين من مختمف

الطبقات االجتماعية في تحصيل النجاح المدرسي ،أعني المنافع النوعية التي يستطيع
أبناء مختمف ا لطبقات الحصول عمييا في السوق المدرسي عند توزيع الرأسمال الثقافي.
ىكذا يؤكد ،بل ُيثبت النظام المدرسي ،التباينات الثقافية بين التالميذ'' .14وىذا ما يكون لو
انعكاسات مستقبمية في تكريس المثاقفة القائمة عمى تواصل بين ثقافة فوقية وأخرى دون

ذلك.
فالكممات ىي منطمق االفكار .إذ المقدرة عمى تكوين األفكار وايصاليا لألخر،
تتوقف عمى المقدرة عمى التعبير ،وىو ما يسمح لمطبقة المسيطرة بتكوين أبنائيا واعدادىم
حرم منو أبناء طبقة ىامة من المجتمع
مسبقا لمجو المدرسيّ .
إن ىذا اإلرث المغوي تُ َ
والذين يجدون أنفسيم غرباء عن ىذا المجال.

14- A. Accardo, P. Corcuff: La sociologie de Bourdieu, Le Mascaret, Bordeaux, 1986, P:
93.
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فمن خالل األسرة يكون الطفل قد اكتسب موقعو الطبقي والثقافي بالقوة ،في انتظار
وم َوثقَة
تأشيرة لو من المجتمع فيما بعد عمى ىذا التموقع بالفعل؛ أي بصفة رسمية قانونية ُ
''إ ّن المجتمع ىو الذي ُي ْش ِير ىذا االعتراف ،فالمؤسسة ىي التي تعطي الصفة دائما:

إن الرأسمال الثقافي ال ُيكتسب،
مدرس ،أستاذ ،قاضي ،مستخدم بالوظيفة العمومية (ّ )...
ومعز از
وال يورث دون جيود شخصيةّ ،إنو يتطمب من طرف الفاعل عمال طويال مستم ار،
ّ
حول الوجود
لمتعمم والتثاقف بيدف أن يندمج فيو ويجعمو ممكا لو ،أن يجعمو ذاتو ،بما ّأنو ُي ِّ
تحول كائنا ،ممكية ممتصقة بو ،أي
االجتماعي لمفاعلّ .
إن الرأسمال الثقافي ىو موجود َ

ىابيتوس 1''.فدور المدرسة ال تتعدى كونيا تعيد إحياء الطاقة الكامنة قبميا التي يممكيا
الشخص.
''إن القراءة
إذ تنتقل االعمال االدبية والفمسفية ويعاد صياغتيا فتأخذ الطابع الثقافي ّ
التي تصفيا االيديولوجية المينية لألساتذة والنقاد بأنيا عممية إعادة خمق تزعم تكرار
االبداع ذاتو ،ىي المحظة الحاسمة في تحويل االنتاجات األدبية والفمسفية إلى ثقافة ،أو
فمنقل إلى طبيعة ثانية ،إلى مظاىر راسخة :فالتقنيات التربوية التي تنيجيا عممية
إن شئنا ُ
ىم بعث الحياة في الكتاب والنصوص وبالتالي
اإلحياء ،تمك العممية التي يبررىا عادة ّ

إضفاء األىمية عمييم'' .2وعمى غرار باقي الحقول ،فالجانب الثقافي ىو كذلك امتداد

لألصول.
وفي إطار نظرية الفاعمين يشير بيار بورديو -عمى غرار ماكس فيبر -إلى
الكينوت واالنبياء ودورىم في عممية التنميط ''من االمور الدالة أن يتحدث ماكس فيبر
عندما يتطرق لموضوع الدين ،بخصوص ميام كل من الكينوت واالنبياء عن االبتذال
وكسر التنميط ،أن السيرورة التي تؤدي إلنتاج االعمال ىي نتاج الصراع بين الفاعمين
الذين ،بسبب من وظيفة وضعيم في الحقل وارتباطيم برأسماليم الخاص ،يجدون في
مصمحتيم التمسك بالمحافظة أي بالنمطية والتنميط أو التيديم والتخريب ،الذي يتخذ في
1- Ibid. P: 93.
 -2بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.33 :
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العادة شكل العودة إلى النبوع'' .1دائما في إطار األصول االجتماعية ،ال ي ِ
غفل بيار
ُ

بورديو دور ما يسمى بالتوعية الدينية في تكريس األوضاع القائمة أو في تعزيزىا.

ويتم تثبيت الجانب اإليماني لدى المسيطر عمييم ،وىذا بحشو أدمغتيم بأفكار
ّ

الصبر والرضا بالقميل .فاألسرة والكنيسة عمى حد سواء يساىمان في إعادة إنتاج النظام

االجتماعي ،من خالل التأسيس لشرعية الواقع ،ومن خالل تحديد الفواصل بين ما يستحق
ويَبث وما ال يستحق ،تعيد المدرسة مثل الكنيسة قبميا عمى نحو دائم إنتاج
أن ُي َنقل ُ
التميز ،وفي آن واحد بين المشروعية وغير المشروعية.

ميز الييئات الدينية نفسيا عن الييئات األخرى ،وتكتسب نوعا من
وبيذا النمط تُ ّ

تخول ليا إصدار الفتاوى ،والتحكم في مصادر القيم الخمقية عامة ''فالمدرسة
اليبة التي ّ

تشغل موقعا مماثال لمكنيسة ،وىو موقع وفقا لماكس فيبر يجب أن يؤسس عمى نحو

يشرع ما
نسقي ،وأن يحدد نطاق المذىب الجديد المنتصر ،وأن يدافع عن القديم ،وأن ّ
الذي تكون لو قيمة القداسة ،وما الذي ال تكون لو تمك القيمة ،وأن يجعمو يتغمغل داخل
إيمان العامة'' .2عمى صعيد آخر ،وفي نفس إطار تييئة الجو األسري لألبناء ،تولي
الطبقة المييمنة أىمية لمتعميم ،السيما أىمية احتكار المعاىد العميا التي تسمح فيما بعد
بقيادة المجتمع.
لقد وقف بيار بورديو عمى األىمية المتزايدة التي تعطييا العائالت ،وخاصة
العائالت المتميزة ومن بينيا عائالت المثقفين أو المعممين أو أصحاب المين الحرة لمتعميم
في جميع البالد الصناعية ،خاصة في المجتمع الياباني ''كما يسمح النموذج بأن نفيم أن
المعاىد الع ميا ،تمك التي تقود االوضاع االجتماعية إلى أعمى ،تصبح أكثر فأكثر محتكرة
بالكامل بأطفال الفئات المتميزة ،ويحدث ذلك في اليابان والواليات المتحدة كما في فرنسا.
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.51 :
 -2بيار بورديو :قواعد الفن ،ص.112 :
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وبصورة أوسع ال يسمح النموذج فقط بأن نفيم كيف تحفظ المجتمعات الصناعية
استم ارريتيا ،ولكن أيضا كيف تتغير تحت تأثير التناقضات الخاصة بنمط إعادة االنتاج
1
عد األرستقراطية المدرسية في المجتمع الفرنسي والياباني ،خير مثال عمى
التعميمي''  .وتُ ّ

ذلك.
إذ قام بيار بورديو بدراسة احصائية ميدانية ،م ّكنتو من االطالع عن قرب عمى
ارستقراطية مدرسية وراثية ،من مديري الصناعة ،كبار االطباء ،كبار الموظفين وحتى من
القادة السياسيين ،وتحتوي أرستقراطية المعاىد التعميمية ىذه عمى جزء ىام من ورثة
األرستقراطية العائمية التقميدية ،الذين بدلوا أسماؤىم األرستقراطية بأسماء تعميمية ،مع بقاء
ىويتيم كما ىي.
ويذىب بعيدا في تقديره لمستوى التأثير األبوي عمى األبناء ،ومدى تواجدىم في ىرم
السمم الثقافي لمجتمعيم ،فإذا كان – ِج ْينًِيا -من المستحيل أن نجني من الشوك العنب،
فكذلك اجتماعيا من الصعب تصور التفوق المدرسي ألبناء الطبقات المسيطر عمييا،

الصمبي باألب
''ىكذا نجد ّ
تكون التشكيالت االجتماعية ذات النسب ُ
أن عالقات القوة التي ّ
والتشكيالت االجتماعية ذات النسب الرحمي باألم ،تظير مباشرة في نماذج النشاطات

التربوية المرتبطة بياذين النظامين اإلرثيين'' .2فميما بذلوا من مجيود سينتظرىم الفشل
في النياية.

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.05 :
 -2بيار بورديو :العنف الرمزي ،ص.5 :
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 -2المدرسة :من صنع الكفاءات إلى المحافظة عمى االمتيازات
ولِفَيم م ِ
داخل التسمّط الثقافي من ِقَبل المدرسة -كأداة تمقين -يستمزم االحاطة
َ ْ َ
بالمنظومات الرمزية والسمطة الرمزية لوجود تالزم بينيما ،فيذه المنظومات باعتبارىا
أدوات لممعرفة والتواصل ''ىي سمطة بناء الواقع وىي تسعى إلقامة نظام معرفي :فالمعنى
المباشر لمعالم االجتماعي ،يفترض المحافظة المنطقية وأعني؛ مفيوما ُمتجانسا عن
المكان والعدد والعمة ،ذلك المفيوم الذي يسمح لمعقول بأن تتفاىم فيما بينيا ( )...وعمى
لمرمزية ىي وظيفة سياسية ال تقتصر عمى وظيفة
ىذا األساس فالوظيفة االجتماعية ّ
خول االجماع ،ذلك
التواصل ،فالرموز ىي أدوات التضامن االجتماعي بال ُمنازع ،فيي تُ ِّ

االجماع الذي ُيساىم أساسا في إعادة إنتاج النظام االجتماعي 1''.ونظ ار لفعالية الخطاب
فإن بيار بورديو رّكز كثي ار عمى المدرسة باعتبارىا المكان المناسب لممحافظة
التربوي ّ
عمى االمتيازات من خالل إعادة فرض التعسف الثقافي الذي ينتج التدابير الثقافية

الالمتكافئة ،ومن ثمة َش ْرَعَنة الثقافة.
ىذا وتعمل المؤسسة التعميمية عمى اإلبقاء عمى النظام الموجود والمتمثل في إدامة
الفوارق ''تتصرف المؤسسة التعميمية بطريقة شيطان ماكسويل نفسيا :فيو يحفظ النظام
الموجود مسبقا أي باليوة التي تفصل بين التالميذ الحاصمين عمى كميات غير متكافئة
من رأس المال الثقافي ،رغم ىدر الطاقة الالزمة إلجراء عممية الفرز .إذ يقوم النظام
التعميمي ،عبر سمسمة من عمميات الفرز ،بالفصل عمى الحائزين عمى رأس مال ثقافي
 -1بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.09 :

 لكي نعطي نظرة شاممة لطريقة عمل آليات إعادة االنتاج التعميمي يمكننا ،مبدئيا ،أن نستحضر
الصورة التي استخدميا عالم الفيزياء ماكسويل لكي يسيل فيم كيفية تعميق فاعمية القانون الثاني

لمترموديناميكا :يتخيل ماكسويل شيطانا يقف بين الجزئيات التي في حالة حركة وىي ساخنة بدرجة ما،

أي سريعة بدرجة ما .عندما تمر الجزيئات أمامو يقوم بعممية فرز ،فيرسل الجزيئات االسرع في وعاء

ترتفع درجة ح اررتو ،ويرسل الجزيئات األبطأ في وعاء آخر تنخفض درجة ح اررتو ،وبذلك يحتفظ
بالفارق وبالنظام الذي كان سينعدم لو تم األمر بصورة أخرى .أنظر :بيار بورديو ،أسباب عممية ص:

.09
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موروث ،والمحرومين منو ،وألن الفروق في االستعدادات وثيقة االرتباط بالفروق
االجتماعية حسب نوع رأس المال الموروث ،تتجو المؤسسة التعميمية إلى االحتفاظ

بالفوارق االجتماعية الموجودة'' .1فالمدرسة تعمل عمى تثبيت وتكريس ما يسمى بالفئة
األرستقراطية المقدسة ،وايجاد مسافة بينيا وبين باقي الفئات التي ينبغي أن تبقى عمى
اليامش.
ويتم ىذا من خالل عممية التصنيف التعميمية دائما ،وخصوصا من خالل ايجاد
كرسة
وفرض الييبة والقداسة عمى المعاىد والجامعة المتخرجة منيا العتبارات تعسفيةُ .م ِّ

بذلك تباينا في المقام االجتماعي ''فالمختارون مميزون طوال حياتيم بانتمائيم [خريج
معيدا كذا]  .إنيم أعضاء في رىبانية ( )Ordreبالمعنى المتداول ليذه الكممة في العصر
الوسيط ،وطائفة أشراف أي جماعة مقصورة بوضوح [يكون المرء منيا أو ال يكون] عمى
بشر منفصمين عن عامة الناس الفانين عبر اختالف في الجوىر وفي الشرعية،
وبمقتضى ذلك يسودون .ولذا فالفصل الذي تحدثو المعاىد التعميمية ىو ترسيم بمعنى

تكريس وتنصيب في فئة مقدسة ،أرستقراطية'' .2وباعتباره جزء من العممية التربوية
فاألستاذ ىو بمثابة شيطان ماكسويل؛ إذ يعمل من خالل أحكامو عمى انتاج آالف من
شياطين ماكسويل ،أي التالميذ.
إ ْذ يجيِّزىم لمدخول في فعل اعادة االنتاج ومن ثمة إلى المحافظة عمى االمتيازات،

ّإنو نسق متكامل يتواجد فيو آالف من المعممين ،يتمون عمى التالميذ مجموعة معارف،
وصف ّأنيا تعسفية ''ال يمكنني ىنا أن أسيب في
ويصدرون أحكاما أقل ما يمكن أن تُ َ
التحميل الذي قمت بو لمقوالت الذىن التعميمي ،والى األزواج من الصفات ،مثل المع ،أو

جاد ،والتي يطبقيا المعممون بغية الحكم عمى انتاج تالميذىم وعمى كل أساليبيم في
الوجود والتصرف ،أي بصورة غير صارمة آلالف من شياطين ماكسويل الصغار ،الذين
بواسطة اختياراتيم المنظومة حسب النظام الموضوعي يميمون إلى إعادة انتاج ىذا النظام
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.09 :
 -2المصدر نفسو ،ص.51-51 :
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دون أن يعرفوا وال أن يرغبوا'' .1وال يعدو المنياج الخفي لممدرسة أن يكون غير صورة
لممحافظة عمى االمتيازات ،إذ يؤدي دوره وفعاليتو بامتياز؛ إنو منظومة متكاممة الوظائف،
مترابطة فيما بينيا بعالقات وعمميات تقود إلى تحقيق غايات تربوية محددة.
تتحدث عن اإلنسان الحر والمتكامل ،فإ ّن األىداف
واذا كانت األىداف الصريحة ّ
صب في خدمة النظام السياسي واالجتماعي (المسيطر)؛ أي
التربوية الخفية غالبا ما ت ّ
الضبط األخالقي والييمنة الثقافية واإليديولوجية ،والترويج لمقيم الطبقية ،فالعممية

البيداغوجيةّ '' ،إنما ىي عنف رمزي عمى اعتبار ّأنو مفروض ،بواسطة سمطة اعتباطية،
المكونة لتشكيمة اجتماعية ىي
الزمر أو الطبقات
ِّ
أن عالقات القوة بين ّ
( )...وعمى اعتبار ّ
أساً .والسمطة تمك ىي شرط إنشاء عالقة تواصل بيداغوجي ،أي
من السمطة االعتباطية ّ
شرط فرض اعتباط ثقافي وتمقينو'' 2فاألىداف الخفية في مجمميا خادمة لمطبقة التي تسود

وتُييمن.

حيث يخضع اإلنسان إلى عمميات التشكيل الثقافي بصفة مستمرة ،غرضيا إعداد

يوجو إلى تثبيت النظام وحفظو ،لذلك تحرص
اإلنسان الذي يوافق نمط الحياة القائم ،كما ّ
الطبقة المسيطرة عمى إعادة بناء الطبيعة الذىنية لإلنسان ،فتتحدد أبعاد وجوده ،ويتم
تنميطيا ،بالنظر إلى مدى التنميط الذي لحق بالمغة ،وىي خاصية إنسانية وظيفية،

تتداخل مع نشاطات ذىنية ُم ِّ
فينجر عنيا تعطيل الروح النقدية
تعددة كقدرة العقل النقدية،
ّ
بإبعاد النقد الذاتي.
إن عممية صناعة أفراد متجانسين في الطاعة،
ألن الغرض ىو السيطرة ،ف ّ
و ّ
نحو م ٍ
ويحدث تاريخيا إنتاج أعوان برمجة ىم أنفسيم
تماثل ''يمزم ُ
ومبرمجين عمى ٍ ُ
ُ
ُمبرمجين عمى ٍ
أن المؤسسة المدرسية ىي من يمتمك ُكمِّيا بشكل
نحو متماثل ( )...وبفعل ّ
خاص ،بموجب وظيفتيا الخاصة ،سمطة اصطفاء وتكوين أولئك الذين تودعيم ميمة
تأبيدىا عبر فعل ُيمارس طيمة فترة التعميم ،فتمفي نفسيا بسبب ذلك في أكثر المواقع
 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.52 :

 -2بيير بورديو وجان كمود باسرون :إعادة اإلنتاج ،مصدر سابق ،ص.110-113 :
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مالءمة لفرض قيم تأبيدىا ا لذاتي ،أن تستخدم بعض سمطتيا عمى إعادة تأويل القيم
1
يتم التركيز عمى آليات امتصاص الروح النقدية،
الخارجية وذلك أمر عمييا يسيرّ ''.
فالغرض من الفعل البيداغوجي ىو صناعة أفراد يشكميم بصفة أبدية ومبرمجة وفق تكوين

دائم وقابل لالنتقال.
وال يحصل األمر باستخدام الصورة التقميدية المعيودة التي تستعمل المنع المباشر
من خالل مؤسسات معينة ،بتوظف آليات خفية ومتعددة'' ،فالنسق المدرسي ُيدين في
حقيقة األمر بميارتو الخصوصية في تنكير ما ُيدلي بو من مساىمة في إعادة إنتاج

توزيع رأس المال الثقافي بين الطبقات إلى ميارتو الخصوصية عمى جعل اشتغالو

مستقال ،وفي الحصول عمى االعتراف بشرعيتو بأن ُيثبت تمثل حيادتو 2''.وفي كل ذلك
تحتضن المنظومة التربوية مشروع تنميط اإلنسان والوعي مع النسق العام لنموذج الحياة
الذي تفرضو الطبقة المسيطرة ،لتجعل الحوار داخل المجتمع حوا ار مغمقا ،ال يقوى عمى
جسد النظرة األحادية
اإلفالت من مبدأ الواقع ،كما تساىم في نشر ثقافة االستيالك وتُ ِّ

البعد.

ِّ
عبر بشكل دقيق عن دالالت
إن
المميز في أفكار بورديو توظيفو لمفاىيم جديدة تُ ّ
تصوراتو ،عمى غرار الرأسمال الثقافي ،العنف الرمزي ،والذي من خاللو تعمل الثقافة
المسيطرة عمى احتواء وتخميق رغبات اإلنسان وتطمعاتو ،وتقميص أبعاد وجوده فيما يتعمق
بالمجاالت الثقافية ،أدبية كانت أو فنية ،نزوال إلى مستويات االتضاع ،ىذا الخضوع جعمو
يفقد عنصر النقد فأصبح الزائف حقيقي بالنسبة إليو ،فغاب نقده واستحال تحرره وتغير
مسار مستقبمو.
ويكون األساتذة وتُصرف األموال ،لكي تتعمم
وفي نفس السياق تُبنى المدارسُ ،
األجيال كيف تقول نعم ،وىذا ما يظير من خالل تمقين التالميذ مجموعة من المعمومات،
ثم محاسبتيم يوم االمتحان عمى مدى االحتفاظ بيا ،وفي ىذا قتل لروح اإلبداع؛ فاإلنسان
 -1بيير بورديو وجان كمود باسرون :إعادة اإلنتاج ،مصدر سابق ،ص.303-305 :
 -2المصدر نفسو ،ص.351-351 :
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يخضع باستمرار لعمميات تكييف ذىني ومذىبي وتوجيو نحو نمطية البعد الواحد من
في َمارس عمى المغة التقميص واالختصار ،يرافقو نفس األثر
خالل آليات الحكم والتنظيمُ ،
عمى المستوى الفكري ،والنتيجة تنميط لوعي اإلنسان من خالل تغيير منطمقات تفكيره،
ِليتمثل ما ىو قائم عمى أنو الحقيقي.
وقد نبو إلى ىذه الطريقة التي تُصادر روح النقد والفكر ،فيصف الواقع المفروض
فإن رفع النقاب
المصادر ألبعاد اإلنسان .وعمى ىذا األساس ّ
المشكل بالزيف والتحريف و ُ
عن حقيقة الييمنة السائدة داخل المجتمع ،يفترض وعيا بطابعيا االعتباطي ،وتعرية
أسسيا الخفية والمينة التي تجعل من المييمن عمييم يتقبمونيا باقتناع ورضى ،وبالتالي من

في ِّ
شكل في كل مجتمع،
الضروري أن نفضح االنخداع الذي يرعاه الجميع ويشجع عميوُ ،
أساسا ألكثر القيم قداسة.
أن القضاء عمى سمطة الترسيخ الرمزي ،التي تقوم عمى التجاىل وعدم
كما ّ
االعتراف ،يستمزم الكشف عن الحقيقة الموضوعية والقضاء عمى االعتقاد الراسخ،
الندية
باستيداف القوة الكامنة التي عند الطبقات المسودة .لذلك فمن الضروري استشعار ّ

في التواصل الثقافي مع اآلخر ،من خالل التأسيس لمنيج في البحث والنظر والتمقي،

يقوم عمى الحرية الفكرية والخصوصية التداولية ،وبناء المعرفة عمى االنتقاد ال االعتقاد.
وىذا بضرورة تنبيو المشاىد لمتحمي برؤية نقدية اتجاه ما ُيشاىده وما يسمعو.
وىو ما سعى إليو ،عندما حاول التمييز بين عمم االجتماع كما تُ ِّ
خطط لو الييئات

الحاكمة ،والتي تيدف من خالل العموم االجتماعية إلى التح ّكم والييمنة بفاعمية عمى

ينصب عمى فيم وتقدير
الخاضعين لييمنتيا .وعمم االجتماع كما يتصوره ىو؛ حيث
ّ
يتوصل إلييا عمم االجتماع .وىذا ما يظير من خالل مطالبتو بضرورة إعادة
لمنتائج التي
ّ

النظر في المنظومة اإلعالمية من جية ،والمنظومة التربوية من جية ثانية وجعميما من
ّ
أدوات الثقافة ،ال من آليات فرض الثقافة.
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 -3النشاط التربوي مسرحا لمعنف الرمزي
مصرح بو كإعداد جيل
لكل نظام تربوي أىداف مسطّرة يسعى لتحقيقيا ،منيا ما ىو
ّ

مثقف وتجييزه عمميا وثقافيا لمحياة العممية .إال أن األىداف الخفية ىي األكثر رغبة في
التحقّق عمى أرض الواقع من قبل المنظِّرين؛ باختيار ما ينبغي أن يعرفو التمميذ ،وما ال
ينبغي معرفتو ،يظير األمر جميا في عرض األحداث التاريخية ،بإظيار بعضيا واخفاء
البعض اآلخر .وكذا في إظيار وتمميع صورة من يحركون عجمة التاريخ ،وتقزيم دور من
يريدون اإلنقاص من قيمتيم.
يمتد إلى المغات وترتيبيا حسب أولويات
ال يقتصر األمر عمى مادة التاريخ ،بل ّ
اعتباطية ،فالفرنسية –عمى سبيل المثال -تحتل صدارة المغات األجنبية في الجزائر ،وىي
يفسر تدخل عوامل
غير ذلك في مصر ،أين نجد اإلنجميزية في ىذا الموقع .وىو ما ّ

إن فرض المغة يتبعو مجموعة من
تاريخية استعمارية في فرض ما ينبغي
ّ
التحدث بوّ .
المواحق :الثقافية والقيم األخالقية والدينية ،وضرب المقدرة العقمية عمى التحميل واضعاف

الروح النقدية.
مكبل بمجموعة
وحتى المواد العممية لم تسمم من استخدام العنف الرمزي :فالطالب ّ

إن
تخصصات ال ينبغي لو الفرار من احداىا .ويتم ترتيب وفرض أىميتيا بقوة المعامل '' ّ

العممية التي تُ ِّ
حدد موضوعياً الثقافة الخاصة بجماعة أو طبقة ىي بمثابة نظام رمزي
ضروري من الناحية االجتماعية-المنطقية ،وذلك ألن ىذه الثقافة تدين بوجودىا لمشروط

االجتماعية التي ىي نتاج ليا ،كما أنيا تدين بانتظاميا العمّي (العقالني) لتناسق ووظائف
تتكون منيا'' 1.فالنظام الرمزي يستيدف الجانب الثقافي بانتقاء
بنية العالقات الدالة التي ّ
الدالالت.

 -1بيار بورديو :العنف الرمزي ،ص.11 :
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إن أي سمطة تعمل عمى فرض دالالت أو رموز ،وتعمل عمى شرعنتيا عند اآلخر
(المسيطر عميو) ،يسمييا بورديو بالعنف الرمزي وىذا بإخفاء عالقات القوة'' .بوصفيا
نفوذاً يسمح بالفرض التعسفي يعترف بو موضوعياً كسمطة شرعية كونو يبقى محجوبا،
تدعم السمطة التربوية -وىي نفوذ قائم عمى العنف الرمزي الذي يظير بمثابة حق شرعي
لفرض الرموز -تُدعم النفوذ التعسفي الذي يؤصميا فيما تعمل ىي عمى حجبو'' .1فالنشاط
التربوي عمى غرار اإلعالم ،يكون مسرحا ليذه الممارسة ،إذ يوجد تالزم بين السمطة
التربوية من جية ،والرمز والعنف الرمزي من جية ثانية.
ويتطمّب ذلك تكتُّال من قبل أفراد الطبقة المسيطرة ُبغية تبرير النظام القائم ،وذلك

بإقرار الفروق والمراتب وتبريرىا بما ُيسمى التضميل المشروع ،حيث تنتج الثقافة السائدة
مفعوليا االيديولوجي ''بتغميف وظيفة التقسيم واخفائيا تحت قناع وظيفة التواصل .فالثقافة
الموحدة (وسيمة التواصل) ىي ذاتيا الثقافة الفاصمة المقسمة (أداة التّمايز) التي تُ ِّبرر
ّ
الفوارق بإرغاميا مختمف الثقافات (التي تُعتَبر ثقافات دنيا) أن تتحدد بمدى ابتعادىا عن

الثقافة السائدة 2''.فالعنف الرمزي لممنظومة التربوية يعيد انتاج الثقافة الغالبة ،وىذا من
خالل النظام التعميمي الذي يميل إلى احتكار العنف الرمزي الشرعي بإحكام السيطرة
الثقافية،
لقد طرح بورديو فرضية الالمساواة الثقافية ودورىا الحاسم في اإلقصاء الدراسي،
الوَرثة سنة 1930م ،ثم أعاد إحياءىا عام 1921م في كتابو إعادة
أول مرة في كتابو َ

اإلنتاج رفقة (باسرون) بعدما أضاف إلييا المبادئ العامة لمييمنة الرمزية .ولم يمق الكتاب
معمقا بغية تقميص الالمساواة أو الحد منيا
ترحابا في الوسط السياسي كونو أجرى تحميال ّ

عن طريق الولوج إلى عالم التربية وأنماطيا ،فالمدرسة تشارك في إعادة انتاج وقولبة

 -1بيار بورديو :العنف الرمزي ،ص.19 :

 -2بيار بورديو :الرمز والسمطة ،ص.51 :
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المجتمع بإضفاء الشرعية ،عن طريق اإلقرار والمصادقة الكتابية لتركيبة توزيع الرأسمال
الثقافي الموجود مسبقا.
إن األعمال
فكل أعمالو
ّ
تصب حول دحض الفرضية المتعمّقة بالحياد المدرسي؛ ّ

المتعمقة بالمتمدرس ،السيما عدم التوازن في سيولة أو صعوبة التعبير الشفيي والكتابي
لمغة الشرعية ،واأللفة بالثقا فة ،لم يجد ليا تفسي ار إال عدم التكافؤ المسبق في الولوج إلى
عالم الدراسة'' ،يتعين النشاط التربوي موضوعياً ،في حيثية أولى ،كعنف رمزي ،وىي كون
تؤصل
عالقات القوة بين الجماعات والطبقات التي تتألف منيا التشكيمة االجتماعية،
ّ

النفوذ التعسفي باعتباره شرطاً النعقاد عالقة االتصال التربوي ،أي لفرض وترسيخ نموذج
ثقافي تعسفي وفق نمط تعسفي من الفرض والترسيخ (التربية)'' .1وأما االستقالل والحياد
المدرسي الذي يسعى المسيطر لمترويج لو ،ما ىو إال سعي لكسب ثقة المسيطر عمييم
من جية ،وتعزيز فرضية االستقالل الذاتي النسبي لمنظام المدرسي من جية ثانية.
يدعي فييا ُنظارىا
ومن األساليب التربوية الحديثة ما ُيعرف بالطريقة الحوارية التي ّ

بجعل ال تمميذ محور العممية التربوية ،باستغالل معارفو المسبقة ،إال أن النتيجة ىي
تحصيل حاصل'' ،المفارقة ىي أن المثقفين ييتمون بالتأويالت االقتصادية ،التي تغزو
جميع الظواىر االجتماعية وخاصة ظواىر المبادالت إلى بعدىا االقتصادي ،مما يتيح
ليم ّأال يعرضوا أنفسيم لممجازفة .ولذلك يجب التذكير بوجود رأس مال ثقافي ،ورأس
المال ىذا يمد بمنافع مباشرة ،أوال في السوق المدرسية بالطبع ،ولكن أيضا في أماكن
أخرى ،تضاف إلييا منافع التميز-من الغريب أن ينساىا االقتصاديون الميمشون -النابعة
تمقائيا من ندرتيا ،أي من الالمساواة في توزيعيا'' .2فاإلجابة والتفوق سيكون دوما حميف
تؤىمو لمتأقمم مع الوسط المدرسي
كم ىائل من معارف قبميةّ ،
الحائز عمى ّ
 -1بيار بورديو :العنف الرمزي ،ص.5 :
2- Pierre Bourdieu: Questions de Sociologie, P: 10.
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واذا كان من غير الممكن االعتقاد في إمكانية إيجاد نشاط تربوي دون واجبات
فإن استعمال المدح (باستخدام أسماء وأوصاف الدلع والتحبب) والذم في النظام
وعقوباتّ ،
التربوي ىو عنف رمزي وأداة فعالة لمتعسف ''فأن تغمر المربيات التالميذ بالعاطفة...
يعني أنين يمتمكن ىكذا أداة قمع مرىفة ،تتمثل بالعدول عن المالطفة أو التعاطف ،وىو
ما ال يقل تعسفاً عن أي قصاص جسدي ،ولئن كان من الصعب أن نمحظ الحقيقة
تموه ،من
الموضوعية الخاصة بيذا الطراز من النشاط التربوي ،فألن التقنيات المستعممة ّ

جية ،ما لمعالقة التربوية من داللة اجتماعية عندما تخفييا وراء عالقة سيكولوجية

بحتة'' .1وما دام ىذا ىو الواقع ،فما ىي مفاتيح فك شيفرة عممية اإلبقاء عمى العنف
الرمزي التي يمارسيا كل من المسيطر بمساعدة المسيطر عميو ؟
إن الحل بحسبو يكمن في عمم االجتماع ،وىذا ىو السبب في كونو مصدر إزعاج
ّ

وقمق لمبعض ،فيو يكتشف المستور ،خاصة في عالقة التفوق المدرسي باألصول العائمية
''إنو يكشف عن أشياء خفية وأحيانا مكبوتة مثل العالقة بين النجاح في المدرسة ،الذي
ُيقترن عادة بـالذكاء وباألصول االجتماعية ،أي بالرأسمال الثقافي المتوارث عن األسرة.
إنيا حقائق من المؤكد ّأنيا مزعجة لمتكنوقراطيون ( )Les technocratesواإلبستموقراطيون

) (Les épistémocratesخاصة ألولئك الذين ييتمون بعمم االجتماع ويدعمونو'' .2فالوسط
أن رأسماليم الثقافي
المدرسي سيكون غريبا عمى أبناء الفئات المسيطر عمييا ،بحكم ّ
واالجتماعي لم يصل إلى العتبة المفترضة لمتفوق الدراسي.

فإن الطبقة المسيطرة تسعى إليجاد
وحتى وان أصبحت الجامعة سيمة المنالّ ،

تتم من خالليا إدامة الفوارق ،إذ تُجيِّز أبناءىا لمتمكن من األبجديات الالزمة
مسافة ّ
فالمسيرون الجدد،
لذلك'' .ندرك أن العمم أضحى وسيمة لفرض الشرعية من ِقبل السمطة،
ّ
 -1بيار بورديو :العنف الرمزي ،ص.15 :
2-Pierre Bourdieu: Questions de Sociologie, P: 20.
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يحكمون في الظاىر باسم عمم االقتصاد السياسي الذي تحصموا عميو من العموم السياسية
ومن مدارس األعمال ،أمر ال ينبغي أن يقود إلى نزعة مضادة لمعمم ( )...بل يتصل
األمر بإنتاج الشروط لذىنية عممية وسياسية جديدة ،أكثر تحر ار من الرقابة'' .1فالواقع
تخرج من مدارس لُقِّن العموم السياسية ،وىو يستخدم عمومو
يشيد ّ
بأن المسيطر سياسيا قد ّ
اآلن في شرعنة السمطة.

وعندما نستسمم في رؤيتنا وتفكيرنا لمعادات والمواريث الثقافية ،وفي غياب الحس
النقدي ،فيذا يحول دون معرفتنا بكل ما تخفيو العمميات ذات الطابع التقني الصرف،
الذي تقوم بيا المؤسسة التعميمية'' .وىكذا فالتحميل الفيبري لمدبموم كإجازة ولالمتحان
كوسيمة لمفرز الجذري ،دون أن يكون خاطئا يظل جزئيا :إذ أن ىذا التحميل ييمل الجانب
السحري لمعمميات التعميمية التي تقوم أيضا بوظيفة توجيو ولكن ليس بالمعنى الذي
يقصده ماكس فيبر'' .2ويتمظير ذلك في عجزنا عمى الوقوف عمى األىمية الحقيقية
لالمتحان ودوره كوسيمة إما لإلقصاء أو لالنتقاء.
وىكذا فاألعوان* داخل النسق كل ووظيفتو ،سواء المسيطر أو المسيطر عميو
''فاالمتحانات والمسابقات تبرر عقالنية ال تضع العقالنية ىدفا ليا ،وتقدم األلقاب التي
تصدق عمى نتيجتيا شيادات الكفاءة االجتماعية ،كضمانات عمى الكفاءة الفنية ،مقتربة
في ذلك من ألقاب األرستقراطية .من اآلن فصاعدا يعتمد النجاح االجتماعي ،في جميع
1- Pierre Bourdieu: Questions de Sociologie, P: 17.

 نسبة إلى عالم االجتماع األلماني ماكس فيبر
 -2بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.51 :

* عون ،أعوان :بالمعنى المدرسي ىو اإلنسان عندما يسيم باعتباره سببا جزئيا في اشتغال النسق
االجتماعي ،فيو ليس بالعنصر عمى معنى الوظيفة وليس بالفاعل عمى معنى الذاتوية .إّنو فاعل
يتدخل في الحقل االجتماعي ،ووسيط بين كيانين ويؤثر فييما .أنظر بيار بورديو :الييمنة الذكورية،

ص.155:
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البالد الصناعية مثل فرنسا والواليات المتحدة واليابان ،بصورة وثيقة عمى عممية ترشيح
تكرس الفارق االجتماعي
مبدئية [فرض اسم ،في العادة يكون اسم مؤسسة تعميمية] ّ
الموجود'' .1أما الشيادة التي تسمّم في نياية المطاف ،ىي مجرد مصادقة عمى الفوارق

الموجودة أصال .واألمر نفسو بالنسبة لمراسبينّ ،إنو حكم من الضروري إصداره في بداية

المشوار الدراسي ،طالما أن رأسماليم الثقافي ومن ثمة االجتماعي ،لم يسمح ليم بالظيور

والتفوق،

 -1بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.51 :
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المبحث الثالث :المدرسة والخطاب االيديولوجي
 -1اإليديولوجيا :المفهوم واالستعماالت
ُيعتَبر اإليديولوجيا من أكثر المفاىيم التباسا وغموضا ،وىذا نظ ار لتعدد مدلوالتو

وتضارب استعماالتو ،فمن الصعب إعطاؤه داللة نيائية ،كما يصعب الوقوف عمى
ُ

محددة ومطمقة لمخطاب االيديولوجي ،إذ يتمظير في مجاالت متعددة كالسياسة
خصائص
ّ

مركب من
واألخالق والدين والفمسفة .ولفظ االيديولوجيا من حيث األصل االشتقاقي ّ

مقطعين :ايديا وتعني فكرة ،ولوغوس وتعني عمم ،والكممة في مجموعيا تعني عمم

األفكار.
عد المف ّكر الفرنسي ديستوت دي تراسي مبتكر ىذا المفيوم ،وقد استخدمو ألول
وي ّ
ُ

مرة سنة 1511م في كتابو تخطيط العناصر االيديولوجية ،لمداللة عمى العمم الذي يدرس
األفكار بمعناىا العام ،أي العمم الذي يقوم بالبحث في وقائع الوعي ،فيتعرض لتحديد
خصائصيا وقوانينيا ،ونشأتيا ،وعالقتيا بالعالمات التي تمثّميا...الخ ،وقد عرفت داللة
تحوال جوىريا ،إذ جعل منيا مفيوما محوريا في الفكر
االيديولوجيا مع كارل ماركس ّ

الحديث ،لقد أضحى مقترنا بداللة الوعي الوىمي الزائف ،في مقابل المادي والممموس،
بحكم أن البنية التحتية ىي ما يتمخض عنيا أفكار البشر .كما اقترن المصطمح بظاىرة
التفكير الجماعي ،المنبثق عن المصالح الطبقية.
أما يورغن ىابرماس[ )Jürgen Habermas( ولد سنة 1919م] فيربط السيطرة دوما
باإليديولوجيا'' ،تتميز الرأسمالية طبقا لماركس من خالل أنيا تنزل اإليديولوجيات من
 من جنسية ألمانية ينتمي إلى الجيل الثاني من مدرسة فرنكفورت؛ فقد تم تقسيم مراحل تطورىا إلى
مرحمتين :مرحمة التأسيس عمى يد كل من ىوركيايمر وأدورنو ثم ماركوز .أما المرحمة الثانية يمثميا
ىابرماس بشكل أساسي .فقد أمد مدرسة فرنكفورت بدماء جديدة نتيجة تأثره بمصادر فمسفية معاصرة
كفمسفات االختالف.
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سماء شرعيات السيطرة ،القابمة لإلدراك والقوة إلى نسق العمل االجتماعي ،ففي المجتمع
البورجوازي الميبيرالي تكون شرعية السيطرة مشتقة من شرعية السوق ،وتحديدا من عدالة
التبادل المتكافئ المالزمة لحركة التبادل ،وىي تتكشف من خالل نقد صنمية البضاعة''.

1

وىو ما استنتجو من خالل الفكر الرأسمالي أو االشتراكي ،فكالىما يشارك في قمع
التواصل المترسخ مؤسساتيا.
أما بيار بورديو فيعتبر اإليديولوجيا ''منظومة متكاممة من المعتقدات واألفكار
المشتركة لفئة أو جماعة أو طبقة تبرر ممارستيا ووجودىا نفسو .ويرتبط مفيوميا ارتباطا
وثيقا بمفيوم القوة ،حيث تسعى النظم األيديولوجية إلى إضفاء الشرعية عمى تباين القوة
بين الجماعات وتفاوتيا'' .2ولموقوف عمى الفيم الصحيح ،ينبغي حصر خصائص
الخطاب اإليديولوجي ،حتى يمكننا الوقوف عمى مفعولو.
يميزه ىو كونو خطاب جماعي ،فمن الصعب أن ننسب لفرد بعينو صفة
إن أول ما ّ
ّ

اإليديولوجيا ،وىذا نظ ار لكونيا نسقا من التمثيالت ،ومنظومة من التصورات واألفكار

تعبر من خالليا مجموعة بشرية عن مصالحيا وطموحاتيا .عمى ىذا األساس
والمشاعرّ ،
فيي ال ترتبط بكل فرد عمى حدة وانما بالجماعات.

وىو كذلك خطاب عممي؛ بمعنى ّأنو يمثّل منظومة من األفكار الموجية لمعمل،

تصور لمواقع ،وتتضمن دافعا نحو تغييره أو تبريره ،فيي بمثابة برنامج عمل ىدفو
ا
تعكس
التأثير االجتماعي .فالغاية العممية تتفوق عمى الغاية النظرية المعرفية .وىذا ما يتجمى
بوجو خاص في الخطابات االيديولوجية السياسية الدعائية .لذلك وصف بيار بورديو

 -1يورجن ىابرماس :المعرفة والمصمحة ،ترجمة حسن صقر ،مراجعة ابراىيم الحيدري ،المشروع
القومي لمترجمة ،القاىرة ،ط1111 ،1م ،ص.33-31 :
 -2بيار بورديو :الييمنة الذكورية ،ص.155 :
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المسيطرون بأصحاب اإليديولوجيا السائدة في إشارة إلى من يحكم .ومن بين آلياتيم في
الترويج ليذه االيديولوجيا المنظومة التربوية عموما ،بدءا باألسرة ،مرو ار بالمؤسسة الدينية،
وصوال إلى المدرسة.
من جية أخرى ىو خطاب ينصاع لمنطق خارج عن اختيار األفراد ،ويتجمى ىذا
من خالل صعيدين :مستوى واع ،وآخر غير واع يرتبط بالمصالح ويعطي لإليديولوجيات
إن غياب االرادة والوعي يجعل منو خطابا وثوقيا مغمقا ،فاأليديولوجيا
طابعا وىميا زائفاّ .

نظ ار لكونيا نسق من التمثيالت واألفكار والقيم الجماعية ،فيي تُمثّل منظومة مغمقة ،ال
تسمح بمرونة التفكير الفردي ،وترسم حدودا صارمة لحرية األفراد وتتحول بمقتضى ذلك
إلى أداة وسمطة قامعة .1وىو ما أ ّكد عميو بيار بورديو حينما بسط في جل كتبو االرادة
االنسانية ومشكمة اليابيتوس.
وقد عجز ال ُكتّاب العرب عن ترجمة ىذا المصطمح بكيفية دقيقة ،وىذا ليس من
أن كممة أيديولوجيا دخيمة عمى جميع المغات
الغريب في ىذه الحالة .خاصة إذا عرفنا ّ

الحية .ولم يثبت مفيوميا عمى حال .إنيا تعني لغويا في أصميا الفرنسي عمم األفكار.
طور األلمان المصطمح وضمنوىا معنى آخر .ثم رجعت إلى الفرنسية ،فباتت بحسب
وقد ّ
عبد اهلل العروي غريبة حتى في لغتيا االصمية.

لذلك اقترح تعريبيا ،وادخاليا في قالب من قوالب الصرف العربي ،وأن ما يناسبيا
في لغة الضاد ىو كممة أدلوجة عمى وزن أفعولة ''عندما ندرس أدلوجة عصر النيضة،
فإننا نعني بيا النظرة التي كان يمقييا رجل النيضة إلى الكون والمجتمع والفرد ،والتي
إن
يندرج تحت قواعدىا العامة ،كل تقرير أو حكم صدر في ذلك العصر ( .)...نقول ّ
 -1أنظر :أندري الالند الموسوعة الفمسفية ،ترجمة خميل أحمد خميل ،منشورات عويدات ،بيروت
باريس ،ط1111 ،1م ،ص.311 :
611

الفصل الثالث

المنظومة التربوية وميكانيزمات السيطرة

فالنا ينظر إلى األشياء نظرة إيديولوجية ،نعني أنو يتخير األشياء ويؤول الوقائع بكيفية
تظيرىا دائما مطابقة لما يعتقد أنو الحق .بيذا يتعارض الفكر األدلوجي مع الفكر
فيتشبع بقوانينو'' 1.فالقول ،إن مجتمع ما
الموضوعي ،الذي يخضع لممحيط الخارجي،
ّ

يحمل أدلوجة ،فإننا نشير بذلك إلى مجموع القيم واألخالق واألىداف التي ينوي تحقيقيا
عمى المدى القريب والبعيد ،عمى اعتبار أن االيديولوجيا نسق من التمثالت ،لكن ىذه
التمثالت ،في أغمب األحيان ،ال تفرض نفسيا عمى األغمبية الساحقة من البشر إال
مر بوعييم .وتعمل بذلك عمى تخديرىم.
كبنيات قبل كل شيء ،دون أن تَ ّ
 -2فاعمية المشروع االيديولوجي
لكي نقف عمى مفعول سمطة الدولة ،واإلحاطة بالصيغ الخصوصية لمفاعمية الرمزية
التي تمارسيا ،ينبغي -بحسب بيار بورديو -عدم إىمال األنماط الثقافية واإليديولوجية .إذ
يترافق بناء الدولة لمعقول ''مع بناء نوع من تعال تاريخي عام ،ماثل في كل رعاياىا .تقيم
الدولة وترسخ ،من خالل اإلطار الذي تفرضو عمى الممارسات ،أشكاال ومقوالت لإلدراك
ولمتفكير مشتركة ،وأط ار اجتماعية لإلدراك أو الفيم ،وبنى عقمية ،وصيغ الدولة لمتصنيف
( )...وبيذا تخمق شروط نوع من التنظيم المباشر لمسيماء االجتماعي ،تنظيما ىو نفسو
تكون الحس
تأسيسا لنوع من اإلجماع حول ىذه الجممة من البداىات المشتركة التي ّ

المشترك'' .2لقد ربط الكثير فاعمية المشروع اإليديولوجي بإنتاج الوىم ،باعتباره منظومة

من التمثالت.
وىذه التمثالت عبارة عن موضوعات ثقافية تُستوعب وتستسيغ ،وتعاني ،فينجذب
إلييا البشر رغم جيميم لمدلوليا ،وىذا نظ ار لكونيا تتعمق بعالقة المعاناة التي تربط الناس
 -1عبداهلل العروي :مفيوم االيديولوجيا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء1113 ،م .ص .11-9:
 -2بيار بورديو :أسباب عممية ،ص.102 :
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بعالميم .ومن شروط تأثيرىا بحسب لوي ألتوسير ،أنيا تتخذ صفة التخفي ،إنيا عالقة ال
تظير واعية إال بشرط أن تكون غير واعية ،وانيا ليست عالقة بسيطة؛ وانما عالقة
بالعالقات'' .حينئذ تكون االيديولوجيا ىي التعبير عن عالقة الناس بـعالميم؛ أي بوحدة
تمتحم فييا عالقتيم الحقيقية بظروف عيشيم ،وفييا توضع العالقة الحقيقية داخل العالقة
الوىمية؛ تمك العالقة التي تعبر عن إرادة أو أمل ،أكثر مما تصف واقعا'' .1ففي الممارسة
يعبر البشر عن اتصاليم مع أوضاع حياتيم ،بل عن الكيفية التي يعيشون
اإليديولوجية ال ّ
بيا عالقاتيم مع تمك الظروف ،الشيء الذي يفترض في ذات الوقت ،عالقة حقيقية

وعالقة معاناة وخيال ووىم.
ميز ىيوج اتكن بين
وفي كتابو :دراسة التاريخ وعالقتو بالعموم االجتماعية ّ

كونتو شعوريا أو ال شعوريا،
مصطمحي اإليديولوجيا واليوتوبيا'' ،أي نظام من األفكارّ ،

مجموعة من األفراد لخدمة أغراضيا؛ سواء أكان غرضيا إحداث تغيير ،أو المحافظة
كون من أجل
عمى الحالة القائمة .عمى ىذا األساس ،فإن جميع المعتقدات واألفكار التي تُ ّ

غرض اجتماعي ؛ سواء كان ىذا الغرض ىو المعتقدات الدينية أو المذاىب السياسية أو

االقتصادية ،ىي إيديولوجيات'' .2فاليوتوبيا بحسبو ىو نظام من األفكار تحاول طبقة ما
بواسطتيا إحداث التغيير ،أما مصطمح إيديولوجيا فيد ّل عمى أكثر من ذلكّ ،إنو في
العادة.

فإنو يمكننا الحديث عن إيديولوجيا السمطة .إذ يعتقد
واذا أخذنا النموذج السياسيّ ،

بأن كممة سمطة ،يمكن أن يتمخض عنيا سوء فيم كبير ،سواء فيما يتعمق
ميشال فوكو ّ
بتحديدىا أو شكميا أو وحدتيا ،فيو ال يعني بالسمطة ما تَ َع ّودنا عميو ،بل ىي مجموع
1- Louis Althusser: Pour Marx, Ed La Découverte, Paris,1986. P: 238.

 -2ىيوج اتكن :دراسة التاريخ وعالقتو بالعموم االجتماعية ،ترجمة محمود زيد ،مراجعة قسطنطين
زريق؛ ص.51-09 :
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المؤسسات واألجيزة التي تم ّكن من إخضاع المواطنين داخل دولة معينة ،وىو يقصد نوعا
من اإلخضاع الذي قد يتخذ ،في مقابل العنف ،صورة قانون ،وال يقصد أيضا ،نظاما من
الييمنة يمارسو عنصر عمى آخر ،أو عمى جماعة أخرى؛ بحيث يسري مفعولو بالتدريج
في الجسم االجتماعي بكاممو.
إن التحميل الذي يعتمد مفيوم السمطة ال ينبغي أن ينطمق من التسميم بسيادة الدولة
أو بصورة القانون أو الوحدة الشاممة لييمنة معينة؛ فيذه ليست إال األشكال التي تنتيي
إلييا السمطة .إنيا تعني عالقات القوى المتعددة التي تكون محايثة لممجال الذي تعمل فيو
حول تمك القوى ،وتقمب
تمك القوى ،مكونة لتنظيم تمك العالقات ''إنيا الحركة التي تُ ّ
موازينيا ،بفعل الصراعات والمواجيات التي ال تنقطع ،وىي السند الذي تجده تمك القوى

عند بعضيا البعض؛ بحيث تشكل تسمسال أو منظومة ،أو عمى العكس من ذلك ،تفاوتا
وتناقضا يعزل بعضيا عن بعض ،وىي أخي ار االستراتيجيات التي تفعل فييا تمك القوى
فعميا ،والتي يتجسد مرماىا العام ،ويتبمور في مؤسسات أجيزة الدولة ،وصياغة القانون
وأشكال الييمنة االجتماعية'' .1فمن الضروري التمييز بين السمطة من جية ،وأشكاليا في
الييمنة من جية ثانية.
عمى صعيد آخر تكتسب الجماعة بفعل اإليديولوجيا نوع من المناعة ،تعمل بموجبيا
عمى إصدار إف ارزات ضد كل األفكار الغريبة عنيا ،لذلك يجري إدغار موران نوع من
المقارنة بين مفعول اآللية من جية ،والمفعول اإليديولوجي من جية ثانية .عمى ىذا
النحو ،إنيا تدفعنا –عمى غرار اآللية -إلى العمل والى الموت ،من أجميا ،وما ينطبق
عمى اآللية ينطبق ،أيضا عمى االيديولوجيات ''إن اآللية نتاج أذىاننا .وعمى كل حال،
 -1ميشال فوكو :جينالوجيا المعرفة ،ترجمة أحمد السطاتي وعبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال
لمنشر1988 ،م ،ص.29-25 :
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فإن اآللية تتخذ حياة ،وحياة مسيطرة ،لدى جماعات المؤمنين الذي يتضرعون إلييا
ويخدمونيا .واآللية ضمن ىذا المعنى حية .إن اإليديولوجيات مجردة تجريدا مخيفا
بالقياس مع اآللية ،عمى اعتبار أنو ليس ليا صفة حياة بشرية ،أو حياة إنسانية .ومن
الجدير بالمالحظة أنيا تفرض نفسيا عمينا في المعتقد وأننا ،إذ ذاك ،نخدميا بقدر ما
1
نظن ّأننا نممكيا ،في الحقيقة ىي قادرة عمى أن تممكنا .إن
نستخدميا'' .إن االفكار التي ّ

مزودة بشكل ما من أشكال الحياة.
منظومات االفكار ّ

واذا كان لالتجاه الوجودي ،وعمى الخصوص جون بول سارتر وجية نظر خاصة

حول موضوع الحرية ،حينما أ ّكد بأن الذات االنسانية ىي من تختار أفعاليا ،وأن الوجود
يسبق الماىية عندما يتعمق األمر باإلنسانُ ،مبعدا بذلك أي تأثير لمفعول اإليديولوجيا .إال

التوجو ''إن ىذا الفعل الحر الواعي لمخمق الذاتي
أن بيار بورديو لو موقف آخر من ىذا
ّ
والذي بواسطتو يحدد الخالق لنفسو مشروع حياتو .وبيذه الخرافة المؤسسة لإليمان بخالق

بشري لم يخمقو أحد وىي مماثمة في وضعيا بالنسبة إلى مفيوم التطبع لوضع سفر
التكوين بالنسبة إلى نظرية التطور ،يسجل سارتر في منشأ كل وجود إنساني نوعا من
الفعل الحر ،أي نوعا من المشروع األصمي بال أصل'' .2لذلك يوسع بيار بورديو
االقتصاد إلى ما وراء المادي ،ليفتح بابا آخر في فيم الرأسمال الرمزي سواء كان ثقافيا أو
اجتماعيا.
وسع التحميل االقتصادي ليشمل ميادين ىجرىا عادة االقتصاديون ،مثل الدين.
لقد ّ
وعميو فيو ي ِ
صف الكنيسة بصيغة ممتازة ،واصفا إياىا ''بأنيا تقوم باالحتكار الحصري

 -1ادغار موران :مقدمات لمخروج من القرن العشرين ،ترجمة أنطون حمصي ،منشورات و ازرة الثقافة،
دمشق1993 ،م ،ص.91-59 :
 -2بيار بورديو :قواعد الفن ،ص.152 :
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والتالعب بأموال الخالص .ويدعو إلى مادية جذرية ،تبحث عن العوامل االقتصادية
الحاسمة في ميادين تسودىا إيديولوجيا "الالنفعية" مثل الفن والدين 1''.وفي ىذا المضمار
يشيد لبورديو بتخطيو ألفكار عمماء االجتماع واالقتصاد ،خاصة عندما رّكز عمى
الرأسمال الرمزي ومدى أىميتو في صناعة الفوارق.

1- Pierre Bourdieu: Questions de Sociologie, P :25.
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المبحث األول :اإلعالم من االستدراج إلى االغتصاب الفكري
 -1اإلعالم وآليات االستدراج
في البدء تنطمؽ أم كسيمة إعبلمية مستيدفة الشيرة؛ إذ تحاكؿ أف تصنع لنفسيا
اسما عند المشاىد لتخمك بو فيما بعد .أيف تستمر في عممية تخديره حتى يصؿ إلى مرحمة
اإلدماف .كفي كؿ مرة تتنكع أساليب اإلقناع؛ إقناع في مجممو عاطفي ،يعمؿ عمى تغييب
العقؿ كحاسة النقد ،كذلؾ باإلثارة العاطفية بشتى أنكاعيا.
كفي مقاؿ حكؿ التمفزة ،الصحافة كالسياسة ،يعتقد بيار بكرديك بأف المنظكمة
السـ في العضكية الحيةٌ .إنيا تتيجـ بعنؼ ،فأثناء
اإلعبلمية ذات فعالية مشابية لمردكد ٌ

تغطيتيا لؤلحداث لـ تعد تكتفي بتقديـ الحدث لممتمقي ،كاٌنما الخكض في التفاصيؿ

المتعمقة بو مثمما حدث في قضية األميرة ديانا'' .كباإلضافة إلى الجانب التجارم ،الذم

يجعؿ الصحؼ تركز عمى القضايا التي تثير المجتمع بشكؿ كبير ،بركز نكع جديد مف
التكجو بالتأقمـ مع العصر .إذ
القراء أكثر فضكال لمعرفة الجديد كبالتفصيؿ .كقد سمي ىذا
ٌ

أف الصحفي ىك الحكـ كالعنصر
أف اليدؼ التجارم أصبح
ٌ
المحدد لبلختيارات الصحفية ،ك ٌ

في آف كاحد أثناء تغطيتو لمحدث'' .1كالسبب يعمؽ تأثير التقنيات المعتمدة في بناء

البرامج الثقافية التجارية كالسياسية ،بسبب ما تتكفر عميو مف قدرة عمى إعادة تشكيؿ
شخصية األفراد ،كتحديد أنماط كعييـ كسمككيـ ،بحيث تيحطـ كؿ ما يتشكؿ خارج قكالبيا
كتمحكه.
يشف ىجكمان قاسيان عمى مقدمي البرامج ،كعمى ضيكفيـ إلى درجة
عمى ىذا األساس ٌ

أف الشاشة أصبحت مرآة نرجسية الستعراض الذات ،إذ يشكؾ في العفكية
التحذير مف ٌ
التي يتظاىر بيا ىؤالء أماـ المشاىد ،إذ يقكؿ ''تىحضرني أحيانان رغبةه في إعادة أخذ كؿ

1- Pierre Bourdieu: Contre-feux Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néolibérale, Raisons d’agir, Paris, 1998, P: 77.
253

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

يتحدثكف بخفٌة كمف دكف أف يككف لدييـ
كممة مف كممات مقدمي البرامج التمفزيكنية ،الذيف ٌ
يتحممكنيا نتيجةن لما
يقدمكنو ،كال عف المسؤكليات التي
أم فكرة عف خطكرة األمر الذم ٌ
ٌ

يقدمكنو لآلالؼ مف المشاىديف .مف دكف فيـ ما يقدمكنو كمف دكف أف يدرككا أنيـ
يفيمكنو'' .1كفي مقارنة بسيطة يمكننا الكقكؼ عمى مدل التشابو بيف التقنيات المتبعة في
بناء البرامج كطريقة إيصاليا مف جية ،كالتقنيات المتبعة في اإليحاء أثناء التنكيـ
المغناطيسي مف جية ثانية .ففي الحالتيف ثمة تغييب لمكعي كاإلرادة كاستقبللية القرار.
عمى ىذا األساس يعطي الصحفيكف يعطكف األكلكية لمصراع عمى حساب النقاش،
كالجداؿ عمى حساب الحكار ''كما يعممكف ما بكسعيـ مف أجؿ تفضيؿ المكاجيات بيف
األشخاص كخاصة رجاؿ السياسة ،عمى المكاجية بيف الحجج كاألفكار مف خبلؿ الحديث
مثبل عف عجز الميزانية ،أك تخفيض الضرائب كالمديكنية ،كيتحدثكف فقط عف األسرار
كاإلشاعات التي ىي بعيدة عف المكضكعية كالمبلحظة كالتحقيؽ ،كىذا بالطبع ما يركؽ
ليـ ألنيـ خبراء في ىذا المجاؿ'' .2فالصحفيكف مف خبلؿ معرفتيـ المسبقة باىتمامات
كركضكه) أصبحكا يفرضكف إيقاعيـ كميكليـ ،ككجيات نظرىـ
الجميكر (الذم أعدكه ٌ
تبرر
الشخصية عميو ،كخاصة عندما يتعمٌؽ األمر بالحفاظ عمى نسبة المتابعة ،فالغاية ٌ

الكسيمة.

كلسبر أغكار العمؿ الصحفي ،كعمى الخصكص حيثيات تقديـ البرامج بدءا
باختيارىا ،كمبلبسات تقديميا؛ مما يراه المشاىد كما ال يراه ،نحاكؿ االحتكاؾ أك النظر
إلى كسائؿ اإلعبلـ مف الداخؿ لكي نفيـ جيدا لماذا انكب بكرديك عمى نقد العمؿ
الصحفي كالصحفييف.
1- Pierre Bourdieu- Sur la télévision suivi de l’emprise du journalisme- Edition: Raison
d’agir - Liber- P: 51.
2- Pierre Bourdieu: Contre-feux, P:79.
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إذ يشرح لنا إسماعيؿ األميف* أبجديات العمؿ الصحفي الناجح ،بدءا بكيفية اختيار
البرامج ،مرك ار بآليات تمريرىا'' ،كقبؿ البدء بصياغة النص ،عمينا اإلجابة عف أسئمة
القصة أك الحدث تتضمف خب ار أـ
يستحيؿ تفادييا ،لنتم ٌكف مف تقدير إذا ما كانت ىذه
ٌ

مجرد كاقعة .أم لنتمكف مف إصدار الحكـ التحريرم حكؿ اإلخبارم في القصة ؟ كالمثؿ

الشيير عمى ذلؾ ،كالمتداكؿ في كتب اإلعبلـ منذ منتصؼ القرف الماضي ىك التالي :إذا
عض إنساف فبل يكجد فييا خبر .أما الخبر ففي قصة إنساف
كانت القصة قصة كمب ٌ

عض كمبا''ٌ .1إنيا األسس البلزمة مف أجؿ استقطاب المشاىد كايقاعو في دائرة االدماف
ٌ
عمى التمفزيكف.

المحددة
كما تختمؽ كسائؿ االعبلـ مجمكعة مف المشكبلت أك األسئمة أك الفرضيات
ٌ
يتعيف اإلجابة عف
سمفا ،كالتي ينبغي إقحاـ المشاىد مف خبلليا في المكضكع؛ إذ ٌ
مجمكعة مف األسئمة ،يجمميا الدكتكر إسماعيؿ األميف في ''ماذا يريد المشاىد أف يعرؼ

حكؿ ىذا الحدث أك ىذه الكاقعة ؟ فيناؾ قاعدة متداكلة في كتب اإلعبلـ الغربية منذ زمف
بعيد ،كىي األسئمة الخمسة التي تبدأ مفرداتيا األكلى باإلنجميزية بالحرؼ ( )Wكمعركفة
* حائز عمى دكتكراه في النقد األدبي مف جامعة ليكف عاـ 1981ـ .أستاذ مادتي النشرة اإلخبارية
المصكر في الجامعة المبنانية –كمية اإلعبلـ -الفرع األكؿ .كىك مدرب صحفي لدل مشركع
كالمكضكع
ٌ
الحكار اإلعبلمي ،كصندكؽ اإلنماء التابع لبي بي سي العالمية ( )World Service trust BBCالتي
تقكـ بتدريب العامميف في الصحافة التمفزيكنية في مختمؼ البمداف العربية .كعمؿ المؤلؼ رئيسا لمتحرير
كمقدما لمبرامج
في البي بي سي بيف عامي 1995ـ1996-ـ .ثـ عمؿ رئيسا لمتحرير كمدي ار لؤلخبارٌ ،
في قناة الجزيرة منذ انطبلقتيا في تشريف الثاني (نكفمبر)  ،1996حتى كانكف األكؿ (ديسمبر) مف العاـ
1999ـ.
ر تمفزيكنيا ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت ،ط،2
 -1إسماعيؿ األميف :كيؼ تكتب خب ا
2112ـ ،ص.65:
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في أدبيات اإلعبلـ بتعبير ( )The 5 WSكىي :أيف ( ،)Whereمتى ( ،)Whenلماذا
) ،(Whyماذا ) ،(Whatمف ) ،(Whoكالخبر الكامؿ ىك الذم يجيب عف ىذه األسئمة''.1
كتتظاىر كسائؿ اإلعبلـ بخدمتيا لممكاطف ،كبًىن ٍقميا النشغاالتو ،بينما ىي تتكئ في إعداد
برامجيا عمى منظكمة معرفية متناسقة ،تمارس ضغطا ،كعنفا رمزيا عمى متتبعييا.

سر التركيز عمى ىذه األسئمة دكف غيرىا .فكما
كبًتى ىم ٌعف بسيط ،يمكف الكقكؼ عمى ٌ

أم حدث يمكف أف يككف خب ار إذا كاف مثي ار لبلىتماـ ،ىذه اإلثارة
سبؽ ك ٍ
أف ذكرنا ،أ ٌف ٌ

تستمزـ أم ار متصبل بحياة المشاىديف ،كاال كاف مجرد كاقعة كليس خبرا .لذلؾ البد مف
حسف التكيف بصدل الحدث عند المشاىد ؟ كالى أم مدل لو تأثير مباشر عمى حياتو
اليكمية أك كعيو اإلنساني أك ًقيمو األخبلقية أك معارفو العامة ؟ ما ىك الجديد في ىذا
الحدث ؟ ما ىك االستثنائي ؟.
فالتمفزيكف بتغطيتو لمحكادث يعمؿ عمى إخفاء الكثير مف الحقائؽ فيك غير برمء
في كؿ ما يقدمو ''سأحاكؿ ىنا أف أطرح بعض األسئمة مف خبلؿ التمفزيكف عف الدكر
الذم يمعبو التمفزيكف .كىذه رغبة تبدك متناقضة إلى حد ما ،ألنني أعتقد بشكؿ عاـ ٌأنو ال

يمكف أف نقكؿ شيئا كثي ار مف خبلؿ التمفزيكف ،كبشكؿ خاص عندما نريد أف نقكؿ شيئا
عف التمفزيكف .أليس مف الكاجب عمي -إذا كاف ال يمكف أف نقكؿ– أف استخمص مع عدد
مف كبار المفكريف ،كالفنانيف كالكتاب أنو عمينا جميعا أف نمتنع عف التعبير عف آرائنا مف

2
إف ىناؾ تقنيات معينة
خبلؿ التمفزيكف؟''  .كحتى الحضكر الشخصي ال يجدم نفعاٌ .

لمقدـ البرنامج ،تمكنو مف إدارة الحكار ،فيسمح بما ينبغي أف ييقاؿ .كيحجب دكف ذلؾ.

ر تمفزيكنيا ،ص.65 :
 -1إسماعيؿ االميف :كيؼ تكتب خب ا
 -2بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.39 :
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كفي حديثو عف اختيار مصادر المادة اإلعبلمية ،يشير ركبرت ىيميارد إلى المقابمة
الخاصة إذ ييدرجيا ضمف ثبلثة أنكاع مف المقاببلت'' :األكلى يمقاببلت اآلراء ،كيراد منيا

طرح معتقدات كأفكار شخص كاحد يمثؿ نفسو أك جماعة .أما الثانية :مقاببلت المعمكمات
كيككف اليدؼ منيا تقديـ معمكمات حكؿ قضية ما ،كيككف الضيؼ عامة خبي انر أك العبان
أساسيان في تمؾ القضية أك شاىد عياف .بينما الثالثة فيي المقابمة الشخصية كىي التي
تجذب المشاىديف أكثر مف غيرىا ألف اليدؼ األساسي منيا ىك تفاصيؿ الحياة الشخصية
كالخاصة لمضيؼ أك إح ارجو أك الثناء عميو'' .1كبيذه الطرؽ يسحب الصحفي ما ال
كجيات العامة لمكسيمة اإلعبلمية.
يتماشى كالت ٌ

كالستدراج المتتبعيف يستدعي اإلحاطة كلك بقيؿ مف عمـ االجتماع كعمـ النفس،

بيدؼ اإلثارة كفقط اإلثارة .فالصحفي دائـ البحث عف الكممة الصارخة كالحادثة المثيرة
كيتعرض الكتٌاب كالمحرركف أثناء تأدية مياميـ إلى
كالمكقؼ العنيؼ كالصكرة المكشكفة.
ٌ
ضغكطات كتكجييات يتمقكنيا مف ًقبؿ رؤساء تحرير الصحؼ ،إذ يسكقكنيـ لمبحث عف
كتتبع التفاىة كاإلضحاؾ أينما يكجدت،
المثير كالغريب كالشاذ .كأف ذلؾ يستكجب االنسياؽ ٌ

كمحاكلة إضفاء الشرعية ،أك شرعنة الكاقع عمى أساس أف األحداث حيف تمضي في
شكميا الطبيعي ،فإف ذلؾ كمو خارج عف العمؿ الصحفي.
ككثي ار ما يكظؼ التمفزيكف رسائؿ ال أخبلقية ،فالميـ ىك جذب المشاىديف
كاستمالتيـ قصد تنكيميـ فيما بعد ليجعميـ سمعا ''لنأخذ األمثمة األكثر سيكلة :األحداث
المتفرقة التي كانت دائما المرعى المفضؿ لصحافة اإلثارة؛ الدـ كالجنس ،الدراما كالجريمة
صدر الفقرات األكلى مف
كانت دائما تسكؽ جيدا كتترٌبع عمى عرش جذب المشاىديف ،كتت ٌ
 -1ركبرت ىيميارد :الكتابة لمتمفزيكف كاإلذاعة ككسائؿ اإلعبلـ الحديثة ،ترجمة مؤيد حسف فكزم ،دار
الكتاب العربي ،2003 ،ص.254 :
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تـ استبعادىا أك إبعادىا حتى
افتتاحيات نشرات األخبار التمفزيكنية ،ىذه العناصر التي ٌ

اآلف ،مف جانب معايير االحتراـ المفركض عمى نماذج الصحافة المكتكبة التي تتمتع
بالجدية'' .1لقد كقؼ ببيار بكرديك عمى الشركط كالمكاصفات الكاجب تكفرىا في الخبر
حتى يككف قاببل لمنشر ،كفي مجمميا قابميتو لجذب اآلخر.
يكشؼ أنكر الجندم في كتابو الصحافة كاألقبلـ المسمكمة ،الخطكط العريضة
لممشرفيف عمى كسائؿ اإلعبلـ ،كالتي يختصرىا فيما يمي ''إف أحد رؤساء التحرير كاف ال
يقبؿ أف ينشر خب ار أك كبلما ،أك بابا مف األبكاب إذا لـ يكف زاعقا أك عاصفا ،أك فيو
شقشقة اإلثارة ،فكؿ ما سكل ذلؾ يجب أف يمقى في سمٌة الميمبلت ،كأف الصحيفة يجب
تتصدرىا األحداث المثيرة في الجريمة
أف تصدر كىي تحمؿ العناكيف الصارخة ،كأف
ٌ

2
ميدد في كظيفتو إف لـ
كالجنس كالحب كالفف كالمرأة''  .بعبارة أخرل إف مقدـ البرنامج ٌ
يتمكف مف أبجديات المجاؿ الذم أيسنًد إليو .كالنتيجة بمغة المنطؽ األرسطي ىي تحصيؿ

حاصؿ .فاإلعبلـ ال يقدـ لنا أم منفعة.
في نفس اإلطار-،أم استمالة المتتبعيف -تكلي إدارات المحطات التمفزيكنية اىتماما
إف لـ نقؿ أنو أكلكية األكلكيات ''كغالبان ما أمعنت
بالجانب الجمالي إلى ٌ
حد المبالغةٍ ،
اإلدارات في ىذا االىتماـ حتى أضحى الجماؿ ىك المعيار الكحيد لمظيكر عمى الشاشة.

3
كينصب التركيز عمى الجزء
أما الثقافة كالكعي كاألداء فتأتي مع التدريب كمع الممارسة''
ٌ
ٌ

 -1بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.47 :
-2أنكر الجندم :الصحافة كاألقبلـ المسمكمة ،دار االعتصاـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط،1
 ،1981ص.67 :
-3إسماعيؿ األميف :الكتابة لمصكرة ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت ،ط2111 ،2ـ ،ص:
.158
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العمكم مف الجسـ ،خاصة مف سيظير أماـ الجميكر ،سكاء في النشرات اإلخبارية أك في
البرامج الحكارية.
تعج غرؼ األخبار المعاصرة بكؿ تقنيات التحرير كاإلنتاج
كمع التطكر التكنكلكجي ٌ

البث ،كأكثرىا فاعمية في االتصاؿ ،كالتأثير عمى المشاىد'' ،بؿ يمكف القكؿ إف معظـ
ك ٌ
أدمغة العامميف في مجاؿ تقنيات االتصاؿ ،ىي في خدمة بضع جمؿ قد يكتبيا إعبلمي.
ليتمكف مف إيصاليا بصكرة كاضحة كجمية لتجذب انتباه أقؿ الناس اىتمامان بتمؾ الجمؿ،
كلتدخؿ العقؿ كالقمب كتحدث التغيير المطمكب في الكعي العاـ ثـ الرأم كالثقافة
العاميف'' .1كتتـ االستعانة باأللكاف كالمكسيقى ذات الصمة بالحدث؛ حزف أك فرح ،أك إثارة
العكاطؼ الغرائز بحسب الفئة العمرية المستيدفة.
يتحدثكف تارة عما
انطبلقا مف ذلؾ يجرم تأسيس الكاقع عمى مشيئة اإلعبلمييف؛ إذ ٌ
بأننا عمى أحسف
ىك كائف كما يجب أف يككف بطرؽ رمزية ممتكية ،كفيو إيعاز لممتتبعيف ٌ

ما ييراـ ،كنشر صكر دمكية عمى الشاشات ،أك عمى الصفحات األكلى لمجرائد لقتمى،

سقطكا في دكؿ مجاكرة أثناء مطالبتيـ بتغيير النظاـ .كيترككا لممشاىد الكريـ أف يقكـ

بإسقاطات كاستنتاجات سفسطائية عمى بمده ككاقعو كأكالده ،كزكجتو التي سكؼ تيغتصب
إف أكضاعنا آلت إلى ذلؾ .فالعاممكف في مجاؿ العبلقات العامة بحسب ناعكـ
ٍ

تشكمسكي* ييتقنكف ما أيسند إلييـ بعد تدريبيـ عمى ذلؾ .إنيـ ييمقٌنكف المجتمع -طبعا
 -1إسماعيؿ األميف :التمفزة المعاصرة-سمطة رابعة أـ سمطة مربعة ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر،
بيركت ،ط ،2115 ،1ص.131-129 :

*كلد عاـ 1928ـ بفيبلدلفيا ،ييعتبر مف أشد نقاد السياسة األمريكية .ألٌؼ في المغكيات كالفمسفة
كالسياسة ،أىـ كتبو :ماذا يريد العـ ساـ ؟ السمطات كالتطمعات ،النظـ العالمية قديميا كجديدىا ،كبح
الديمقراطية ،صناعة المكافقة ،الدكؿ المارقة ،ثقافة اإلرىاب.
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بحسب كجية نظرىـ -المفاىيـ الصحيحة ''بؿ في كاقع األمر لدييـ تصكر عما يجب أف
تككف عميو الديمقراطية ،حيث يجب أف تككف نظاما يسمح فيو لمطبقة المتخصصة
بالتدرب لمعمؿ في خدمة السادة -أم أكلئؾ الذيف يممككف المجتمع ،أما بقية المجتمع
فيجب حرمانو مف أم صكرة مف صكر التنظيـ ،ألف التنظيـ يثير المشاكؿ ،حيث يجب
أف يجمسكا بمفردىـ أماـ شاشات التمفزيكف كأف يمقنكا رسالة مفادىا أف القيمة األساسية في
الحياة أف يتكافر لديؾ أكبر كمية مف السمع'' .1كما دامت الشرعية ىي تأسيس المصداقية،
أك ترسيـ ما يجب أف يككف في الكاقع ،ىي ٍرسـ اإلعبلـ تارة صكرة سكداكية لما ىك مكجكد،

ليمرر رسالة ،مفادىا أف األمكر يجب أف تجرم
كغير مرغكب فيو –بالنسبة لئلعبلميٌ -

مجرل آخر .كىذا األسمكب جد فعاؿ في شرعنة الكاقع.

حدد آرثر بيرجر (أحد ركاد النقد الثقافي) أىـ نظريات االستقباؿ في كتابو
كقد ٌ
( )Cultural Criticismإذ يطرح مف خبللو مكضكع دراسة الخطاب اإلعبلمي ،فيا ترل ما
ينكب مف خبلليا الفعؿ اإلعبلمي فتككف لو المقدرة عمى تنميط كبرمجة
ىي اآلليات التي
ٌ
مقررة،
المتمقي؟ يقكؿ آرثر بيرجر ''يجنح الخطاب اإلعبلمي إلى فرض جدكلة ذىنية ٌ

تجرم عبرىا برمجة أذىاف المشاىديف عبر حيمة االختيار كاالستبعاد ،حيث يتـ التركيز

عمى أشياء كاغفاؿ أشياء أخرل ،كمف ثـ برمجة خيارات المشاىديف االجتماعية
كالسياسية ،كاإلعبلـ ىنا ال يقكؿ لمناس كيؼ يفكركف ،كلكنو يقرر ليـ األشياء التي يجب
2
حدد بيرجر في
أف يفكركا فييا ،كبيذا تتـ البرمجة ،برمجة األشخاص كالمجتمعات''  .كقد ٌ

-1

ناعكـ تشكمسكي :السيطرة عمى اإلعبلـ ،ترجمة أميمة عبد المطيؼ ،مكتبة الشركؽ الدكلية،

القاىرة ،الطبعة األكلى2113،ـ .ص.15 :

 -2عبد اهلل الغذامي :الثقافة التمفزيكنية -سقكط النخبة كبركز الشعبي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت،
ط2005 ،2ـ ،ص.16 :
25:
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كتابو ىذا ،أبرز النظريات المفسرة لثقافة الكسائؿ الجماىيرية ،أىميا ما اصطمح عميو
نظرية الجدكلة.
صنفكا الحجج إلى خمس مراتب بحسب قكة اإللزاـ ،بدءا
كاذا كاف عمماء المنطؽ ٌ

بالحجة البرىانية كالتي تكافئ اليقيف ،كتككف إما باالستدالؿ المباشر .أك باستنتاج صدؽ
قضية أك كذبيا مف أكثر مف قضية .أما الحجة الجدلية فينطمؽ فييا المستدؿ مف مقدمات
إف المتتبع
مشيكرة ،ال ترقى إلى مرتبة اليقيف التاـ كالمبادئ كالمنطمقات األخبلقيةٌ .

لئلعبلمي كىك يستدؿ يقؼ عمى مدل إعراضو عف الحجج البرىانية ،كيتجو نحك أشكاؿ

أخرل مف الحجج ذات الطابع الظني ثـ ينطمؽ منيا لمخركج بنتائج تيرضي كجية نظره.
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بعد استدراج المتتبعيف مف قيٌراء أك مستمعيف أك مشاىديف ،كضماف السيطرة عمى

عكاطفيـ ،تستيدؼ كسائؿ اإلعبلـ الجياز العقمي باستخداـ المنعكس الشرطي ''يتمتع
التمفزيكف بامتبلؾ نكع مف االحتكار لمحدث بدال مف تككيف العقكؿ كذلؾ فيما يتعمؽ بجزء
كبير مف السكاف .كالحاؿ ٌأنو بالتركيز عمى األحداث المتفرقة يتـ إحبلؿ الكقت النادر

بزمف فارغ ،ببل شيء أك تقريبا ال شيء ،بتجنب المعمكمات المبلئمة التي يجب أف

يمتمكيا المكاطف كي يمارس حقكقو الديمقراطية'' .1ففي مجاؿ التمفزيكف كاف المشاىد
يمارس ىكايتو مجانا ،كبعد تشفير القنكات اضطر إلى دفع المقابؿ ،بعدىا أيرغـ عمى
تغيير كسائؿ استقباؿ الصكرة ،كرمى تمفا از لـ يعد يتماشى مع التقنيات الجديدة .باختصار
فالمشاىد يدفع ثمف التبلعب بعقمو.
أف مصدر معارفنا اإلدراكية في ىذا العالـ ال تنبع مف ذكاتنا؛ أم ال
كفي الكاقعٌ ،

تنبع مف تحميؿ كتركيب كاستنتاج كذاكرة كتخيؿ .بؿ تيفرض عمينا مف الخارج؛ مف خارج

ذكاتنا بفعؿ مؤثرات البركز'' ،الشؾ أف لكسائؿ اإلعبلـ أث ار كبي ار في تكفير األخبار
تحدد كسائؿ اإلعبلـ
بانتقائيا ما ىك ىاـ في األحداث كبيف األشخاص .فبل يستبعد أف ٌ
نظاـ اليكمي لمجميع :فيي ال تستطيع أف تممي عمى الناس مكضكعا يفكركف بو ،كلكنيا
تقرر ما يجب عمييـ أف يفكركا بو كما ال يجب أف يفكركا بو'' .2كىك ما تركز عميو كسائؿ
اإلعبلـ في إيفادنا بالمعمكمات التي تريد ىي أف نسمعيا ،كالصكر التي ترغب في أف

 -1بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.48-47 :
-2

جاف كمكد برتراند :أدبيات اإلعبلـ ،ترجمة رباب العابد ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر

كالتكزيع ،بيركت ،ط2118 ،1ـ ،ص.39:
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نراىا ،كاستقباالت الرئيس ،كتياني الرئيس ،كنجاحات الرئيس .كتحجب عنا كؿ ما ال
يؤدم ىذه الكظيفة.
كتتمظير كسائؿ اإلعبلـ كجزء ال يتج أز مف النظاـ االجتماعي ،إذ يعمؿ مجمكعيا
كييكؿ كاسع ينبض بالحياة ''فكؿ عنصر فيو يرتبط بالعناصر األخرل .كيكفي أف يتقاعس
عنصر متفرع منيا لكي يضطرب عمؿ اآللة .كىذا يعني أف استقبلؿ الكسائؿ اإلعبلمية
حتى في النظاـ الميبرالي محدكد .فيي تجسد ألبعد الحدكد كتفعؿ ما يمميو ماضي الببلد
كثقافتو كاقتصاده؛ ما يريده أصحاب القرار االقتصادم كالسياسي لممجتمع المحيط ،كما
يرغب المستيمككف كالمكاطنكف'' .1كيبدك بأف تزايد القنكات كتنكعيا فيو إبطاؿ لمحتكل
ترسخت أكثر ،فكؿ كسيمة
أفكار بكرديك .إال ٌ
أف طبيعة الكسائؿ اإلعبلمية كمؤثراتيا ٌ
تغرد خارج السرب ،إذ
إعبلمية ،ككؿ قناة مكمٌفة بميمة تختمؼ عف األخرل ،لكنيا ال ٌ

تعمؿ داخؿ نسؽ السيطرة.

فالقنكات الرياضية عمى سبيؿ المثاؿ ،نجحت إلى حد كبير في جعؿ المشاىد يجمس
لساعات طكيمة أماـ الشاشة ،بفعؿ التركيج لمرياضة المسماة باألكثر شعبية ،كيضيؼ
معمقكىا بأف الشعب أصبح يتنفس كرة القدـ ،إنيا حديثو في المقيى ،في الحافمة كالمدرسة
كحتى في الحمـ.
لقد أكد ناعكـ تشكمسكي مف ىقٍبؿ في نقده لئلعبلـ األمريكي ،الذم يتصرؼ مع

العامة باعتبارىـ حيكانات ،يجرم عمييا مختمؼ التجارب كالنظريات ،كعمى الخصكص
عد مشكمة كعمينا منعو مف الزئير ككقع
نظرية المنعكس الشرطي ''فالقطيع الضاؿ يي ٌ

االقداـ ،عمييـ أف ينشغمكا بمشاىدة أفبلـ العنؼ كالجنس ،أك المسمسبلت القصيرة ،أك
مباريات الكرة ( )...كبيف الفينة كاألخرل تستدعييـ ليرددكا شعارات ال معنى ليا مثؿ
 -1المرجع نفسو ،ص.34 :
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"ساندكا قكاتنا" ،كعميؾ أف تجعميـ خائفيف طكاؿ الكقت ،ألنو إذا لـ تتـ إخافتيـ مف كؿ
أنكاع الشياطيف التي ستقضي عمييـ مف الداخؿ كالخارج ،فربما يبدؤكف بالتفكير ،كىك أمر
جد خطير'' .1لقد تعطٌمت كظيفة العقؿ ،فالشعكب لـ تعد تف ٌكر ،إال فيما رسمو
المسيطركف ،كىك ما انعكس عمى لغتيا ،لذلؾ ينبغي اكتساب لغة خارجة عف لغة
المسيطر.
كىك ما أ ٌكد عميو بيار بكرديك حينما طيرح عميو سؤاؿ فيما يخص آليات تشكيؿ
ألح عمى ضركرة اإلحاطة جيدا بفف مقاكمة الكبلـ ،أم فف
معارضة لمقيـ المييمنة ،حيث ٌ

أال نقكؿ إال ما نريد بالفعؿ قكلو .أف ينعمٌـ كؿ شخص فف تأسيس خطاباتو الخاصة .يجب
أف نتكمـ نحف عكضا مف أف نتكمـ بمساف اآلخريف ،أم بكممات مستعارة يم ىحممة بمعنى
2

اجتماعي'' .فاالسـ الكاحد ينبغي كضعو لمشيء الكاحد ،كاالسػـ اآلخر لمشيء اآلخر''.

فمف الضركرم تمقي أفكار كأقكاؿ اآلخر ،كقراءتيا قراءة نقدية ،كأف نتعمـ كيؼ نفكر،
محددة ،مستيدفيف داللة
كنعبر عف قضايانا تعبي ار دقيقا مف حيث استعماؿ مصطمحات ٌ
ٌ
المطابقة.

كعمى ىذا األساس كصؼ اإلعبلميكف بكبلب الحراسة لككنيـ يتحدثكف لساف حاؿ
نيابة عف أسيادىـ '' أعني مقاكمة الكبلـ المحيد ،التمميحي كالمبتذؿ ،باختصار مقاكمة كؿ
ما يسيـ في سطحية فف الخطابة الجديد الطناف ،كلكف أيضا مقاكمة كبلـ المذكرات
كالق اررات كالمناىج أك البرامج السياسية لمرشح أك حزب ما ،المنمؽ كالمصقكؿ حد
الصمت .كؿ لغة باعتبارىا نتاج تكاطؤ مع السمطات الرقابية ،الداخمية كالخارجية ،تفرض

 -1ناعكـ تشكمسكي :السيطرة عمى اإلعبلـ ،ص.16 :
2-Wittgenstein (Ludwig): Tractatus Logico-Philosophicus, P: 54, Pr: 4.0311.
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المصرح بو
نفسيا فرضا عفكيا ال يشجع عمى التفكير 1''.فبيار بكرديك يرفض التفكيض
ٌ

كالمخفي؛ الذم يجعمنا نتكمـ بما يريده المسيطركف.

ككف لو كجكدا ،أك
ٌ
إف سيطرة اآلخر عمينا تبدك مف خبلؿ اعترافنا بو ،فنحف مف يي ٌ

يعدمو ،كنحف مف يفتح لو مجاؿ ممارسة العنؼ الرمزم عمينا .لقد كاف الفناف مارسيؿ
بأف ''المشاىدكف ىـ الذيف يصنعكف المكحات الفنية ،في كقت كاف فيو عالـ
دكشاف يقكؿ ٌ

االنثركبكلكجيا مارسيؿ مكس يفسر كيشرح كيؼ أف المعجبيف بالساحر ،ىـ الذيف يجعمكف

لسحره فعالية بإيمانيـ بو .ربما تصمح ىذه المقكلة ألف تككف شعا ار لبياف بنائي ،غرضو
إثبات أف الفف-شأنو في ذلؾ شأف أم ظاىرة اجتماعية-ليس معطى طبيعيا بؿ ىك ظاىرة
تتككف عبر التاريخ كالممارسة'' .2فكما أف الفف ال يكجد إال في أعيف المشاىديف كذلؾ
ٌ
الساحر فبل قيمة لسحره إال مف خبلؿ تقبؿ اآلخريف لتأثيره.

أف الحقؿ الصحفي ينتج كيفرض كجية
حاكؿ بكرديك أف ٌ
يبيف خطكرة األمر ،ككيؼ ٌ

نظر خاصة لمحقؿ السياسي ،كالذم يجد المبدأ الخاص بو في بنية المجاؿ الصحفي،
إف اإلعبلميكف مرتبطكف
كفي االىتمامات الخاصة بالصحفييف ،كفي ىذا مصادرة لمعقؿٌ .
متعددة ،فالصحؼ تستخدـ عدة أساليب لمتأثير عمى القارئ،
بمصالح مشتركة كتكاطؤات ٌ
حدده الصحفي لمصالح كارتباطات
ليس ىذا فحسب بؿ كتكجييو نحك مسار معيف قد ٌ
الصحيفة.
لذلؾ لـ تجد كتب بكرديك ترحابا مف قبؿ اإلعبلمييف ،لقد اعترضكا عمى كتابو
"المدرسة كاعادة اإلنتاج" .كما عالجت كبنفس الكيفية األقبلـ التي تناكلت كتابو عف
التمفزيكف ،لقد قامت بكؿ بساطة بكضع بيف قكسيف الطريقة التي اعتمدىا فيو ،خاصة
1- Pierre Bourdieu: Question de sociologie, P: 17.

 -2ناتالي اينيؾ :سكسيكلكجيا الفف ،ص.91 :
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فيما يتعمؽ بتحميؿ العالـ الصحفي كحقؿ ،كانتيت بتمخيصو في مجرد مجمكعة مف
المكاقؼ الحمقاء'' .كىكذا كانت لي ذكرل مع ىذا الصحفي عند صدكر كتابي "نبالة
الدكلة" كالذم كاف ثمرة عشر سنكات مف األبحاث ،إذ اقترح عمي المشاركة في نقاش
متمفز عف المدارس الكبرل ،إلى جانب كدادية التبلميذ القدامى ،كالذم كاف يدافع ،في
حيف أنا أىاجـ ،حتى ٌأنو لـ ييضـ طريقة تفكيرم بأني أستطيع أف أعارض كأرفض،

فعالـ الصحافة يحكمو الخكؼ كاليمع .1كعمى غرار كتاب التمييز ،لـ تكف سمعتو مقبكلة

أيضا عندما تحدث في كتابو ( )La noblesse d’étatعف مصادرة العقكؿ.

1- Pierre Bourdieu: Contre feu, P: 77.
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المبحث الثاني :الرسالة اإلشهارية ومقاصدها
 -1الخطاب اإلشهاري وأشكاله
يصؼ بيار بكرديك التأثيرات اإلعبلمية عمى البشر باالستبلب أك االغتراب ،فيك
يستدرجنا نحك الشعكر بأف كياننا -بكصفنا بش ار -أصبح خاضعا لكيانات أخرل .كقد
استخدـ فيكرباخ ىذا المصطمح لتفسير نشأة اآللية ،أك القكل اإلليية بصكرة منفصمة عف
البشر كبمنعزؿ عنيـ .كقد تطكر مع ماركس ليد ٌؿ بو عمى فقداف العماؿ سيطرتيـ عمى
طبيعة ميمات العمؿ ،كمنتجات عمميـ.
أف
كاذا كاف منطؽ الككف مبني عمى مبدأم السببية كالحتمية؛ فمكؿ ظاىرة سبب ك ٌ
ً
إف ىذه القكاعد ال تسرم في مجاؿ اإلعبلـ ،إذ
نفس األسباب تيحدث حتما نفس النتائجٌ ،

يحكمو االعتباطية كالذم ىك ''تقديـ الكقائع (االجتماعية ،الثقافية ،المغكية...إلخ) مف دكف
عبلقات منطقية ،سببية كعيانية تربط بعضيا بالبعض اآلخر .كيقدـ االعتباطي الكقائع
عمى أنيا حقيقة مف غير سند يسدم تمؾ الخاصية إال ذات الكاقعة نفسيا'' .1كاذا كاف
فإف ىناؾ قاسـ مشترؾ بيف اإلعبلمييف
لكؿ كسيمة إعبلمية مصادر دخؿ خاصة بياٌ ،

جميعا يتمثٌؿ في اإلشيار .فما ىك اإلشيار ؟ ما أنكاعو ؟ ىؿ ىك مجرد كسيمة تجارية أـ
يتعداه إلى أغراض ثقافية ؟
اإلشيار ىك مختمؼ الطرائؽ التكاصمية التي تيدؼ إلى تعريؼ المتتبعيف بمنتح ،أك
خدمة ما ،ثـ دفعيـ القتناء السمعة المع ٌرؼ بيا ،فيك ''ذلؾ الجزء الياـ مف نظاـ اإلنتاج

كالتكزيع الجماىيرم ،الذم يترجـ في شكؿ إعبلـ كتذكير بالسمع كالخدمات ،التي يتضمنيا
السكؽ ،فيك كسيمة غير شخصية لتقديـ األفكار كالمنتجات كالخدمات ،كتركيجيا بكاسطة
 -1بيار بكرديك :الييمنة الذككرية ،ص.294 :
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جية معمكمة مقابؿ أجر مدفكع ،كىك أحد األنماط التكاصمية األساسية لتركيج البضائع
كالسمع ،عبر الكسائط اإلعبلمية الشفكية أك المكتكبة أك المرئية )...( ،يتجو فيو المشير
نحك الزبكف بأسمكب غير صريح قصد االستمالة كاإلغراء العاطفي'' .1إف ما يميز
اإلشيار –باعتباره خطابا -ىك ارتباطو بإنتاج القكؿ القادر عمى التأثير في المستمعيف،
كذلؾ إما مف أجؿ الدفاع عف حقيقة أك عف قضية عادلة ،كاما مف أجؿ المغالطة ضمف
فضاءات الحياة العامة ،بحيث يككف الخطيب مطالبا بمبلءمة القكؿ لممكضكع كلممقاـ،
كلجميكر المستمعيف.
يتردد في المجكء إلى كؿ
كعندما يككف المقصد ىك المغالطة ،فإف الخطيب ال ٌ
الكسائؿ مف أجؿ التأثير المنشكد كدفع المستمعيف إليو ،بتبني ما يقدمو ليـ عمى أنو
عدة تقنيات لمتأثير ،منيا تقديـ مكقفو عمى أنو
الحقيقة .كيعتمد كؿ مف المشير كالخطيب ٌ
مكقؼ األغمبية ،أك تكظيؼ الديف أك التراث أك التقاليد إلضفاء شرعية عمى ما يقكؿ.
عمى ىذا األساس ،ف ً
الحجاج كثي ار ما يككف باطبل بًحكـ فساد صكرتو المنطقية التي
ىكجيت عممية بنائو .كيمكف أف يحدث بشكؿ إرادم مف قبؿ صاحب االستدالؿ بغاية
التضميؿ كالخداع كايقاع اآلخر في الخمط ،حتى يتأثر بمكقفو كيتبناه ،عندئذ يككف الحجاج
الباطؿ مغالطة  .un sophismeفالمغالطة إذف ،ىي بناء استدالؿ يبدك في الظاىر
متماسكا كمشركعا ،كلكنو في الحقيقة مختؿ مف جية شكمو المنطقي فغايتو الخداع
كاإليقاع في الخطأ.
بالمقابؿ فإف اختبلؿ االستدالؿ ،يمكف أف ينتج عف خمط مف قبؿ كاضعو دكف كعي
منو بذلؾ ،أك قصد ييدؼ إلى الخداع كالتغميط .كفي ىذا السياؽ ذىب بعض الفبلسفة
 -1عادؿ بكديار :الخطاب اإلشيارم مف التركيج إلى صناعة الثقافة .أنظر:
httpeventsheets.comnode263.htm
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إلى ضركرة التمييز بيف المغالطة التي تفترض الكعي بالخمؿ كتكظيفو ألجؿ الخداع،
كالغمط  le paralogismeالذم ال يتفطف إليو كاضع االستدالؿ فيككف ىك مف يقع في
يميز بيف مغالطة كغمط ،إذ
شركو .كىنا تجدر االشارة إلى أف يم ًبدع المنطؽ (أرسطك) لـ ٌ
في الحالتيف نككف إزاء حجاج باطؿ كمختؿ يتضمف الخمط ،بغض النظر عف كجكد

القصد أك غيابو.
كيسكؽ بيار بكرديك أمثمة عف الصحافة كعبلقتيا بالسيطرة مف مجاؿ االستجكاب -
عدة قصد إضفاء نكع مف
باعتباره ذك صمة بإشيار مكضكع ما -كالذم ييسبؽ بترتيبات ٌ

أف الحقيقة شيء آخر.
المكضكعية( ،طبعا بحسب كجية نظر الكسيمة االعبلمية) إال ٌ

''كعمى ىذا النحك دكف شؾ مضى صحفي ميتـ بالمكضكعية في أحد ىذه التحقيقات عف
المثقفيف ،التي تتجو كما يحدث كثي ار ىذه األياـ إلى إثبات "نياية المثقفيف" .كحينما كضع
شرفو الميني رىنا باستجكاب الذيف يقعكف في الصفكؼ األمامية كالخمفية بطريقة ال تعرؼ
التمييز بينيـ ،بيف ىؤالء الذيف كاف ينبغي عمى نحك مطمؽ استجكابيـ ،كىؤالء الذيف كانكا
يريدكف عمى نحك مطمؽ أف يتكاجدكا في االستجكاب'' .1فقد أضفى الكثير مف الصحفييف،
سكاء بدراية أك بجيؿ نكع مف المطابقة ،تمغي االختبلفات كتتبلءـ تماما مع مصالحيـ.
عدة طرؽ ،تتأسس
في شأف تقنيات االشيار كمسمماتو المعرفية يمكف رصد ٌ
منطمقاتيا عمى تصكر معيف لممستيمؾ .فيناؾ اإلشيار اإلعبلمي

(publicité

) informativeكالذم يفترض في و أف المستيمؾ كائف عاقؿ يتحدد فعؿ الشراء عنده في
ضكء حكـ متبصر كرصيف .كىي كجية نظر مستكحاة مف عمـ النفس التقميدم ،الذم
يتأسس عمى أف النفس االنسانية تقكـ عمى الشعكر .فيك يسمؾ عمى نحك عقمي كحسابي
يتحدد ىدؼ االشيار مف
ليمبي حاجياتو عمى أفضؿ كجو .كفي ضكء ىذه المعطيات
ٌ
 -1بيار بكرديك :قكاعد الفف ،ص.261 :
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خبلؿ االعبلـ كالتفسير كالحجج العقمية .كتنبني ىذه النظرية عمى الحذر في صياغة
المكحات اإلشيارية.
باإلضافة إلى اإلشيار اإلعبلمي ،ىناؾ إشيار إدماجي )(publicité intégrative
حيث يشرح ىنرم لكفيفر** صاحب كتاب "الحياة اليكمية في العالـ الحديث" كيؼ يتخذ
اإلشيار أىمية إيديكلكجيا ما ،ىي إيديكلكجيا البضاعة التي أضحت تيعكض ما كاف ييمثؿ

فمسفة كأخبلقا كدينا كاستطيقا'' .لقد كلى الزمف الذم كاف اإلشياريكف يدعكف فيو "تشريط
الذكات" المستيمكة بتكرار شعار ما .فالصيغ اإلشيارية األكثر براعة تخفي اليكـ رؤية
لمعالـ ( )...ىكذا يقاؿ لكـ كيؼ تحيكف حياة أفضؿ :ماذا تأكمكف كماذا تشربكف كأم ثياب
ترتدكف؟ ككيؼ تسكنكف منازلكـ كتؤثثكنيا؟ ىا قد تمت برمجتكـ'' .1كيقكـ اإلشيار
محددة ،تتمثؿ في إضفاء عبلمات ترتبط بفئة اجتماعية قادرة
اإلدماجي عمى استراتيجية ٌ
عمى تثميف المنتكج ،عمى أمؿ أف يضطمع تماىي المستيمؾ مع الفئة االجتماعية بضماف

اإلقباؿ عمى استيبلؾ ىذا المنتكج أك ذاؾ.
أما الفئة االجتماعية القادرة عمى تثميف المنتكج ،فيي ليست ثابتة ،بؿ تتغير حسب
الزماف كالمكاف ،ككيفية تصنيؼ الفئات :فقد تككف مجمكعة مف البلعبيف ،أك مجمكعة مف
العاىرات ،الميـ أف تككف ذات ىبة ،كقادرة عمى إغكاء اآلخر ،في ىذا الصدد يتحدث
تحكؿ األشياء الميممة
بكرديك عف أحد الفنانيف ٌ
''إف ركائز أعمدتو السحرية القادرة عمى أف ٌ
** ىنرم لكفيفر (1915ـ1991-ـ) فيمسكؼ كعالـ اجتماع فرنسي ارتبطت تحاليمو بجممة مف
المتقدـ ،ساىـ في تطكير نقد جذرم لمحداثة،
المكاضيع كالقضايا المتصمة بالمدينة كبنية المجتمع
ٌ
فضبل عف اىتمامو بالعبلقة بيف المغة كالمجتمع ،مف مؤلفاتو :شذرات مف فمسفة الكعي ،الكعي الزائؼ،
نقد الحياة اليكمية.
1- Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, Edit Gallimard, 1968, P:
200.
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ليحكليـ بذلؾ إلى
المترككة جانبا إلى أعماؿ فنية ،أك كضع تكقيعو فكؽ أشخاص أحياء ٌ
أعماؿ فنية ،باإلضافة إلى محاكالت بف  Benكىك يعرض قطعة مف الكرؽ المقكل ،مكقٌع

تطبؽ عمى الفعؿ الفني مقصد االستفزاز ،أك
عمييا التنكيو بأنيا "نسخة كحيدة" ،كألنيا ٌ
االزدراء الممحؽ بالتقميد الفني منذ دكشاف ،فيي تتحكؿ عمى الفكر إلى إجراءات فنية،

مسجمة بكصفيا كذلؾ'' .1كيشير بيار بكرديك في ىذا النص لبعض النماذج مف الكسط
الفني حكؿ الستينات مف القرف الماضي ،مثؿ محاكالت مانزكني  Manzoniعمى سبيؿ
المثاؿ ،بمعمباتو المكسكمة "براز الفناف".
كانطبلقا مف عمـ النفس السمككي ،الذم ييعتقد فيو أف اإلنساف عمى غرار الحيكاف

تأسس اإلشيار التشريطي أك اآللي
يمكف تركيضو ،كالتصرؼ في سمككو كبرمجتو ،فقد ٌ
[ ]publicité mécaniqueعمى ىذه القاعدة .إذ يفترض ىذا الصنؼ مف اإلشيار أف

السمكؾ االقتصادم لممستيمؾ ليس بالعقبلني كال بالكاعي ،كاٌنما ىك سمكؾ انفعالي كسمبي
خاضع لمتشريط كتتحدد ردكد فعمو مف خبلؿ تأثير العادة .كيستمد اإلشيار التشريطي

أصكلو النظرية مف أعماؿ "بافمكؼ" كالسمككية التي تفترض أف اإلنساف حيكاف ش ٌكمتو
التربية .كيتمثؿ ىدؼ ىذا الصنؼ مف اإلشيار في خمؽ ميكانيزمات لدل المستيمؾ .أما
آلية تحقيؽ ىذا اليدؼ فيي تكمف في الحضكر الدائـ لعبلمة المنتكج أك ىكيتو مف خبلؿ
ضت كبلب بافمكؼ عف طريؽ العادة
العممية اإلشيارية ،كتركيض المستيمؾ مثمما يرك ى

كالتكرار.

فما داـ اإلنساف قابؿ لمتشكؿ ،فالتكرار المستمر يضحى حبل ناجعا ،عمى
الخصكص إذا ما اقترف بإثارة الغرائز كشيكة الجنس .إذ يمكف أف يككف لمتكرار المستمر،
جر الفئة
كلمربط بيف مكضكعات اإلعبلف كالغرائز مفعكال قكيا قاد ار عمى تغييب العقؿ ،إ ٍذ تي ٌ
 -1بيار بكرديك :قكاعد الفف ،ص.235 :
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المستيدفة إلى ما ىك منتظر منيا ،كشراء بضائع ال نحتاجيا أك اختيار سياسييف غير
أكفاء .كلع ٌؿ ىذا ما دفع أدمكند برنار في كتابو "اإلنساف ىذا الرجؿ اآللي" إلى تكظيؼ
العبارات التالية في التعبير عف ىذه الظاىرة  :االغتصاب الفكرم ،السطك عمى الضمير
كالتبلعب بالكعي.
أما اإلشيار اإليحائي [ :]publicité suggestiveفينبني عمى مقاربة نفسية لمفرد ال
تخاطب فيو العقؿ بقدر ما تستغؿ حكاسو .فالكثير مف المعمقات اإلشيارية ،كعند التركيز
عمى آليات اشتغاليا ،نستشؼ مدل استمياميا األسمكب اإليحائي في الدعاية .كيعطي ىذا
الصنؼ مف اإلشيار دك ار كبير لمصكرة ،التي ييفترض أنيا أقدر مف غيرىا عمى تحريؾ

آلية اإلسقاط ''ما تنطكم عميو الصكرة مف قيـ جمالية قادرة عمى استيقاؼ النظر ،كاثارة
البيجة في النفكس ،خاصة مع استخداـ الصكر الجميمةً ،لما تعكسو ىذه الصكر مف

الجكانب الجميمة في الحياة المعاشة ،كىي بيذا تعمؿ عمى إضاءة جكانب الصفحة
المختمفة ،كما تعمؿ عمى إضفاء الحيكية كالحركة عمييا بما يقضي عمى الرتابة
كالجمكد'' .1تكظٌؼ ىذه اآللية مسا ار نفسيا تتبطف عبره الذات سمة مف سمات اآلخر
بشكؿ كمي أك جزئي.
بالتعرؼ إلى ذاتو في بعض
ككثي ار ما يكظؼ اإلشيار ليعطي لممستيمؾ انطباعا
ٌ

الكمضات اإلشيارية ،كلتشكيؿ سمككو كفؽ نماذج مثمنة كنجكـ الفف كالرياضة مثبل .كما
النقدم في
كحسو
داـ األمر كذلؾ ،فميس لئلنساف القدرة عمى أف يحافظ عمى استقبللو
ٌ
ٌ

مكاجية الحصار الدعائي المضركب عميو .كمف الصعب التحرر مف سمطة الدعاية

 -1أحمد حسيف الصاكم :طباعة الصحؼ كاخراجيا ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،د.ت،
ص.57-56 :
272

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

تصكر جديدا ليا ،يفرغيا عمى
ٌا
كتصكر عالـ خاؿ منيا ،ليذا ييشترط –بحسب بكرديك-
التضميمي لتتناغـ مع الحرٌية.
األقؿ مف طابعيا التنكيمي
ٌ
 -2اإلشهار وأغراضه:
 :1.2تجاريا
تاريخيا يمكف القكؿ بأف الذىنية التجارية لـ تى يكف مع الصكر األكلى لئلنتاج
السينمائي أك التمفزم'' .كلـ يطؿ الكقت كثي ار حتى تدخمت ذىنية الربح .كابتداء مف
عشرينيات القرف العشريف بدأت محاكالت لجني مردكد مالي مف النشرات ،مف خبلؿ
تضمينيا بعض اإلعبلنات التجارية .كمنذ تمؾ المرحمة ،فتحت كبرل شركات اإلنتاج
السينمائي مكاتب ليا في معظـ مدف العالـ'' .1فاألشرطة السينمائية في بدايتيا أكاخر
القرف التاسع عشر ،أم حكالي سنة 1891ـ ،تضمنت مجمكعة متنكعة مف المكاضيع،
منيا ما يصطمح عميو اليكـ بالنشرة اإلخبارية ،تيمخص أىـ األحداث ،أىـ األحداث كفؽ
معايير تمؾ األياـ.
لقد أضحى االشيار مستغرقا لكؿ مجاالت الحياة اليكمية ،كبالغ التأثير في تكجيو
تحكؿ إلى قكة ليا مف النجاعة في التكجيو ،ما
ميكؿ األفراد كتفكيرىـ ككجدانيـ ،كلعمٌو ٌ
صار يمزمنا أكثر مف أم كقت مضى بتشريح آلياتو ،كرصد ما يستثمره مف كسائؿ،

خاصة عند امتداداتو التجارية كالسياسية ،كما يخمفو الحقا مف نتائج ثقافية تستيدؼ
برمجة المستيمؾ.
الحظ ىنرم لكفيفر بأف مفعكؿ اإلشيار شبيو إلى حد ما بمفعكؿ األساطير ،كطريقة
تحكميا عف بعد في أفعاؿ العباد ،كأرزاقيـ كمصائرىـ ،كالرضكخ ليا يككف بمثابة االعتقاد
 -1إسماعيؿ األميف :التمفزة المعاصرة-سمطة رابعة أـ سمطة مربعة ،ص.49 :
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المطمؽ في األشباح كمفعكليا السحرم ''ينتج االشيار أساطير أك باألحرل ال ينتج شيئا،
صكب ىدؼ مزدكج :فيك يعرضيا
كانما يستحكذ عمى أساطير سابقةٌ .إنو يكجو االنتباه ى
المحدد لشيء ما .عمى ىذا النحك
كما ىي لبلستيبلؾ بكجو عاـ ،كيحفٌز عمى االستيبلؾ
ٌ
يستعيد اإلشيار األساطير'' .1تعتبر الكسائؿ اإلعبلمية المحركات األساسية لمدعاية،
فالحث عمى الشراء ىك ىدفيا األكؿ في معظـ األحياف.
كىذا ما يجعؿ الدعاية تمعب دك ار مربحا؛ فيي تعمـ كتتيح بتحريضيا لبلستيبلؾ
كالتنافس ،عمى تخفيض االسعار -كىي كجية نظر يتبناىا اإلعبلميكف بشكؿ خاص-
عمى العكس مف ذلؾ ،فحقيقتيا تكمف في الحض عمى اإلسراؼ في االستيبلؾ'' .تعد
حرب الخميج مثاؿ عمى أف النظاـ الدعائي الجيد يحقؽ نجاحا ،فالناس تقتنع إذا قمنا أننا
حينما نستخدـ القكة ضد العراؽ ،فذلؾ ألننا نحترـ مبدأ أف االحتبلؿ غير شرعي ،كاإلساءة
طبؽ ىذه المبادئ عينيا ضد
جابو بالقكة ،كىـ يعرفكف معنى أف تي ٌ
لحقكؽ اإلنساف البد أف تي ى
سمكؾ الكاليات المتحدة ذاتيا ،مما يدؿ عمى نجاح ىائؿ لؤلساليب الدعائية'' .2لذلؾ تسعى

كسائؿ اإلعبلـ جاىدة لجذب الجميكر كبيعو لممعمنيف .فتجيد بتأليؼ النصكص المناسبة
لئلشيار.
إلى جانب ذلؾ ،ىناؾ عامؿ آخر يعيد صياغة ىذه الثقافة التجارية ،كىك الكتيرة
السريعة لمتغير التقني ،خاصة الترقيـ كاإلنترنت ،المذيف يغيراف بصكرة أساسية مف طريقة
تكزيع كتخزيف كمشاىدة التمفزيكف كبرمجية األفبلـ كالترفيو .مما ساعد عمى تغيير القيـ
الخمقية ،كالتطمعات الشخصية لؤلفراد ،كىذا بفعؿ تنامي المد البراغماتي عمى المستكل
الفكرم.
1- Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, P: 200.
 -2ناعكـ تشكمسكي :السيطرة عمى االعبلـ ،ص.29:
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تـ تحكيرىا في المجاؿ االستيبلكي ،فالفناف
فالفف عمى سبيؿ المثاؿ ،كقيمة جمالية ٌ

الذم ''حينما يمصؽ اسمو بشيء مصنكع كجاىز ،يعطيو سع ار سكقيا ال يجمعو مقياس
مشترؾ بتكمفة صناعتو ،مديف بفاعميتو السحرية لكؿ منطؽ المجاؿ الذم يعترؼ بو
كيمنحو اإلقرار ،كال يككف فعمو –تكقيعو عمى شيء جاىز -إال حركة فاقدة الرشد أك
عديمة األىمية ،دكف عالـ الكينة مرتمي القداس كالمؤمنيف المستعديف إلظياره ،باعتباره
حافبل بالمعنى كالقيمة باإلحالة إلى عرؼ كتقميد كامؿ ،قد أنتج مقكالتيـ في اإلدراؾ
كالتقييـ'' .1كقد ييرفع مف شأف الفناف حسب المداخيؿ اإلشيارية لمشركة ،إلى درجة معادلتو
بالعالـ الذم أبدع المنتكج ،ال لشيء إال لككنو يكقٌع عمى السمعة ،أك يسمح بعرض صكرتو
عمييا.
فالخيارات الذكقية كالجمالية –بحسبو ال تصدر مف قبؿ الشخص في حد ذاتو ،بؿ
تيفرض عميو كتكسبو تميي از معينا ،كىي الثقافة االستيبلكية التي تشجع عمييا الشركات،
عرؼ جميك ار
أم التميز .حيث حمٌؿ بكرديك في كتابو التميز ( )La distinctionكالذم ٌ

كاسعا مف القراء عمى الجكانب الخفية لمطبيعة البشرية مف جية ،كعمى آليات الييمنة
الثقافية مف جية أخرل.
لقد عرض بأساليب متنكعة ،منيا التحقيقات اإلحصائية ،كالمقاببلت كالمعاينات،
كتحميؿ اإلعبلنات ،كالمكسيقى كالمتاحؼ ،كآداب الطعاـ كأساليب القراءة ،كاألغاني األكثر
سماعا ،كالكتب كاألسطكانات األكثر مبيعا ،كعبلقاتيا كميا مع األصناؼ االجتماعية،
قدـ الئحة إحصائية تثبت بأف الخيارات الجمالية
عمى الخصكص المستكل التعميمي .ف ٌ
ليست مجرد خيارات شخصية ،بؿ أنيا محككمة أساسا بنزعة التفاخر ،كالسعي كراء سمكؾ

 -1بيار بكرديك ،قكاعد الفف ،ص.235 :
275

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

مرت البشرية بعدة عصكر ،كلكؿ حقبة زمنية خصائصيا .كيمكف
متميز اجتماعيا .لقد ٌ
أف اإلنساف يعيش اليكـ عصر الصكرة.
القكؿ ٌ

كتكمف أىمية الصكر في الصحافة مف خبلؿ مقدرتيا عمى إضفاء الفاعمية مع

يعزز كقع المكضكع عمى القارئ ،كبً ىكسعيا الصكرة تقديـ المعمكمات في مجاؿ
الكممة ،ما ٌ

صغير ،مما يقمٌؿ مف الجيد الذم سيبذلو القارئ لئلحاطة بالمكاد المنشكرة كيكمف دكرىا
أيضا في ''تثبيت المعمكمات في ذاكرة القارئ ،تبعا لدكر المدخؿ البصرم في إدراؾ

الصكرة ،ثـ العمؿ عمى تخزينيا ،بما يؤدم إلى أف تككف المادة المحتكية عمى الصكرة
أكثر التصاقا بالذىف مف غيرىا مف المكاد غير المصكرة'' .1فالصكرة مف خبلؿ ما تحتكيو
متعددة ،منيا ما يتعمؽ بالشكؿ ،كمنيا ما
مف مادة صحفية ،تعمؿ عمى تأدية كظائؼ
ٌ
يتعمؽ بالمضمكف.
إف تفكيؾ الخطاب اإلشيارم يستدعي مقاربة سيميائية ،كىي أىـ
في نفس اإلطار ٌ

المقاربات كأنسبيا لتحميمو ''إنيا تجمع بيف الصكت كالصكرة ،كالمكسيقى كالحركة ،كاألداء،
كالمكف ،كالرمز ،كالمغة ،كالديككر ،الشيء الذم يجعمنا نقكؿ إف الخطاب اإلشيارم،
كخصكصان السمعي البصرم ،عبارة عف فيمـ قصير جدان يقكـ بإنجازه أعكاف كثيركف ،مف
ميندسيف في اختصاصات مختمفة .فالمقاربة السيميائية تشمؿ كؿ المقاربات كخصكصان
2
فإف ىذه الصيغة كخاصية
،
خطاب
و
ن
بأ
يكصؼ
اإلعبلـ
كاف
ذا
ا
ك
.
التداكلية منيا''
ٌ
ٌ

يكصؼ اإلعبلـ بككنو مصدر إخبار كاببلغ
خطابية لـ تتكقؼ عند ىذا الحد ،إذ لـ يعد
ى
فحسب ،بؿ كسيمة.

 -1محمد نبياف سكيمـ :التصكير اإلعبلمي ،دار المعارؼ ،القاىرة1985 ،ـ ،ص.45-44:

 -2عادؿ بكديار :الخطاب اإلشيارم مف التركيج إلى صناعة الثقافة .أنظر:
httpeventsheets.comnode263.htm
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عمى ىذا األساس يتطمب مف المرسؿ إلييـ التسمٌح باآلليات القادرة عمى فؾ شيفرة
الصكرة ،كأىدافيا الخفية ،كىذا ما يستدعي ''افتراض منيجية متكاممة لتحميؿ الرسائؿ
البصرية ،كعمى القارئ (المشاىد) أف يككف مجي از بترسانة مف األدكات اإلجرائية ،التي
تمكنو مف اكتشاؼ خبايا الصكرة ،ألف شركط إعداد كتككيف كاستقباؿ ىذه الرسائؿ،
تشترؾ فيو معارؼ كثقافات مف النكع التاريخي كاالقتصادم كالسياسي كاالجتماعي
كالنفسي'' .1لذلؾ فمف الضركرم الكقكؼ عمى مفعكليا ،كمدل قدرتيا عمى إحداث األثر،
ففف صناعة الصكرة ،أضحى أىـ مف أم عامؿ في الخطاب اإلعبلمي.
إف بمكغ ىذا اليدؼ –أم إغكاء القراء -ليس بالسيؿ .خاصة في ظؿ تزايد
ٌ

المنتكجات كتنكعيا عند المستيمؾ '' .يينظر إلى اإلشيار عادة باعتباره مجمكعة مف

الكسائؿ كالتقنيات المكضكعة -في خدمة مقاكلة تجارية ،خاصة أك عمكمية ( )...كاليدؼ
مف كؿ فعؿ إشيارم ىك اكتساب المزيد مف الزبائف ،كذلؾ مف خبلؿ التعريؼ بالمقاكلة،
أك مف خبلؿ بيع منتجات أك خدمات .إف اإلشيار يتحرؾ في ىذا االتجاه مف خبلؿ
البرىنة عمى جكدة المنتج ،أك بشكؿ غير مباشر ،مف خبلؿ اإليحاء كتنمية الحاجات
الكاقعية أك المتخيمة لممستيمكيف كاشباعيا'' .2فبلشؾ أف الغاية القصكل لممخرج ىك
اصطياد القراء.
كعند تساؤلنا عف اإلشيار عمى المستكل االقتصادم البحت؛ أم ىمف المستفيد مف

العممية اإلشيارية ،كمف المتضرر منيا ،األكيد أنيا عممية معقدة كغامضة؛ ىؿ يتعمؽ
االشيار بإنفاؽ يدفعو المعمف ببل طائؿ أـ ىك استثمار مربح ؟ بالمقابؿ ىؿ المستيمؾ ،أم
 -1المرجع نفسو.
 -2بيرنار كاتكال :اإلشيار كالمجتمع ،ترجمة سعيد بنكراد ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،البلذقية ،ط،2
3123ـ ،ص.77 :
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ممكؿ لمعممية االشيارية ؟ ''يحيؿ اإلشيار عمى
المشترم مجرد مستيمؾ ،أـ ىك أيضا ٌ
دفؽ مالي مف المعمف إلى كسائؿ اإلعبلـ بكاسطة الككالة ،كيتعمؽ األمر في ىذه الحالة

بتمكيؿ منابر التكاصؿ .كلكف اإلشيار ذاتو ىك منتج يتمتع بقيمة مضافة مينية تخمؽ
يمكؿ ،في
شكش عمى النظاـ التجارمٌ .
إف المستيمؾ ىك مف ٌ
ثركتيا الخاصةٌ ،إنو خدمة تي ٌ
جميع الحاالت النشاط التجارم ،فيك يؤدم ثمف المنتج ،إنو يقكـ بتمكيؿ صكرة المقاكلة

كيؤدم ثمف جريدتو مرتيف'' .1كما ىيتىمكقع اإلعبلـ مف خبلؿ سعيو لتحقيؽ مجمكعة مف
الغايات كاألىداؼ ،كتتحقؽ أىدافو عمى أساس مجمكعة كظائؼ ،يتدخؿ فييا الشكؿ

خدمة لممضمكف.
لذلؾ ينبغي البحث عف كؿ الفرص المتاحة لكسب كجذب القراء ،كمف بينيا
شد انتباه القراء،
''استغبلؿ المداخؿ المرئية البلزمة لعممية الجذب ،كذلؾ تبعا لقدرتيا عمى ٌ
مف خبلؿ ما يراه  F.W.Hodgsonالذم يركز عمى أىمية تكظيؼ ىذه المداخؿ ،كفي
سياؽ جيكد اإلخراج الصحفي اليادفة إلى جذب القراء المحتمميف لمصحؼ ،يشير إلى أف
ذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ تناسؽ استخداـ العناصر الطباعية المختمفة ،بما ييسيـ في إكساب

الصفحات معالـ بارزة ،باالستفادة مف أحجاـ كمكاقع الكحدات الطباعية المنشكرة في

الصفحة'' 2.كىنا يتـ التأثير عمى أكبر عدد ممكف مف األفراد عف بعد ،كدكف تدخؿ
مباشر مف البائع مف خبلؿ بمكغ المضاميف عقكليـ كعكاطفيـ.
التكسؿ لممستيمؾ ،بؿ أف
كلـ يقتصر اإلخراج الصحفي عمى عرض المنتكج ك ٌ

''لما كاف
المخرج الصحفي عمى دراية تامة بمدل أىمية الصكرة كمفعكليا عمى اآلخر ٌ
 -1بيرنار كاتكال :اإلشيار كالمجتمع ،ص.85 :
 -2فيد بف عبد العزيز بدر العسكرم :اإلخراج الصحفي-أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة ،مكتبة
العبيكاف ،الرياض ،ط1998 ،1ـ ،ص.118-117 :
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عد مف الفنكف المرئية التي تعتمد عمى حاسة البصر لدل القارئ ،فإف
االخراج الصحفي يي ٌ

عد عنص ار رئيسيا لمساعدة الصحافة عمى النجاح مف
الصكرة –كىي تستجيب لذلؾ -تي ٌ
خبلؿ استغبلليا ليذه المغة المصكرة في تقديـ أشكاؿ إخراجية ،تداعب حاسة اإلبصار
لدل القراء'' .1فاإلعبلـ المكتكب يدرؾ أىمية الصفحة األكلى في الجريدة ،فيي تختصر
أىـ ما بإمكانو استقطاب القراء
 -2.2ثقافيا وسياسا
لـ يعد االعبلـ مكتفيا بالشؽ االقتصادم كمشاىدة المسرح السياسي ،بؿ أضحى ذك
تأثير فيو .لقد أكد الزعيـ الصيني "ماكتسي تكنغ" منذ منتصؼ القرف العشريف ،أف
االقتصاد خادـ متكاضع لمسياسة ،لذلؾ ينبغي البحث عف آليات تأثير التقنيات المعتمدة
في بناء اإلعبلنات التجارية كالسياسية ،بسبب ما تتكفر عميو مف قدرة عمى إعادة تشكيؿ
شخصية األفراد ،كتحديد أنماط كعييـ كسمككيـ ،بحيث تيحطٌـ كؿ ما يتشكؿ خارجيا
كتمحكه .ينبغي إتقاف عممية غسؿ المخ ،كاالستعانة بعمـ النفس التحميمي ،نظ ار لتقاطع
التقنيات المتبعة في بناء الرسائؿ اإلعبلنية ،كالتقنيات المتبعة في االيحاء أثناء التنكيـ
المغناطيسي .ففي الحالتيف ثمة تغييب لمكعي كاإلرادة كاستقبللية القرار ،كىك ما رفضو
بيار بكرديك.
البد ًمف شرعنتيا كايجاد مف يصكنيا ماديا كمعنكيا،
مف مكقع آخر فالثقافة التجارية ٌ
عمى ىذا األساس لـ يقتصر اإلشيار عمى جانب االستيبلؾ ،بؿ امتد إلى أبعد مف ذلؾ،
كىذا ما استدعى االستحكاذ عمى القرار السياسي؛ كقد استفحؿ الخطر المتزايد لمشركات
الكبيرة ،إلى جانب الماركات العالمية كاسعة االنتشار ،التي تسيطر بصكرة متزايدة عمى
لعينة مف الجرائد السعكدية اليكمية،
 -1أشرؼ محمكد صالح :إخراج الصحؼ السعكدية –دراسة ٌ
الطباعي العربي لمطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة1418 ،ق ،ص.98-97 :
279

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

تكزيع كنشر الثقافة التجارية ،أمثاؿ ميكركسكفت ،كسكني ،كدريـ ككركس ،كديزني... ،
كلـ يجد صناع السياسة سبيبل إال االنصياع ليذه الشركات.
إف العممية اإلشيارية ليست فعبل اقتصاديا فحسب ،بؿ تيخفي
في نفس السياؽٌ ،

كراءىا العديد مف المؤثرات ممف يقطفكف ثمار ذلؾ ''إف اإلشيار ليس كبلما تجاريا فقط،
بؿ ىك أيضا كبلـ سياسي كاجتماعي كأخبلقي ،كىك فكؽ ىذا كذاؾ ،خطاب إيديكلكجي.
ٌإنو المغة الثقافية المييمنة ،كىك دكف شؾ ،أىـ نسؽ لئلخبار في التاريخ :ذلؾ أنو يمس

كؿ القطاعات ككؿ األنشطة ،كألنو حاضر أيضا في كؿ كسائؿ التكزيع .إف اإلشيار -

عد التجسيد الجديد لمثقافة الشعبية ،التي تمنح شكبل كمعنى لمجمكع
باعتباره لغة شاممة -يي ٌ
األشكاؿ التكاصمية االجتماعية'' .1فنفكذ الصحافة بفعؿ العمؿ اإلشيارم ،ليا مف

الميكانيزمات الكافية بقكلبة أفراد المجتمع.
كىك ما جعؿ بيار بكرديك ،يخصص حي از ىاما لممجاؿ الصحفي في جؿ كتاباتو
''المكضكع الذم أعالجو ىك ىيمنة اآلليات الخاصة بمجاؿ صحفي ،يخضع أكثر فأكثر
لشركط كضركريات السكؽ (القراء كالمعمنيف) ،تمؾ الشركط التي تمارس تأثيرىا بداية عمى
الصحفييف (كعمى المفكريف -الصحفييف) كبعد ذلؾ جزئيا كمف خبلؿ ىؤالء عمى مختمؼ
مجاالت اإلنتاج الثقافي ،المجاؿ القانكني ،المجاؿ األدبي ،المجاؿ الفني ،المجاؿ
العممي'' .2فاآلليات الخاصة بالمجاؿ الصحفي تسيطر عمى مجاالت اإلنتاج الثقافي ،بدءا
بمتطمبات السكؽ ،أم ما يطمبو المستمعكف كالقراء كالمشاىدكف ،كمف ثـ عمى اإلنتاج
الصحفي عمكما ،فيي لـ تعد تقتصر عمى التبميغ ،بؿ امتدت إلى التكجيو كحسـ خيارات
األفراد.
 -1بيرنار كاتكال :اإلشيار كالمجتمع ،ص.99 :
 -2بيار بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.125 :
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فالحديث عف فكر الفرنسي بيار بكرديك –كعمى خبلؼ مكاطنو ركني ديكارت-
يستكجب منيجا تركيبيا ،نترؾ فيو التفكيؾ كالعزؿ جانبا ،كينبغي النظر إلى كؿ قضية في
عبلقاتيا مع منظكمة السيطرة ،فالحديث عف فاعمية كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،يستدعي
أيضا ربط ىذا التأثير بالسياؽ العاـ لفمسفة العقبلنية التكنكلكجية ،فالمؤكد أف ىذه
العقبلنية ترمي إلى إحكاـ السيطرة كالييمنة عمى كؿ نكاحي الحياة ،االقتصادية كالثقافية،
كطبعا السياسية.
تظير صكرة (التسميع) اإلعبلمي كاضحة أيضا ،مف خبلؿ تحكؿ االستقباؿ البشرم
كتـ قكلبتيا ثقافيا كاجتماعيا ،مما جعؿ
لئلعبلـ إلى فعؿ سالب ،فقد استسممت البشرية ٌ

التميز
اإلشيار كخاصة التمفزيكني ''ىك الخطاب األىـ في نمذجة الحياة عبر دعكل
ٌ

ميز كالتفرد باستخداـ ىذا المنتج .كلكنؾ في الكاقع ال تتميز
حينما يحثؾ المعمف عمى الت ٌ

تتفرد ،ألنؾ ستستعمؿ منتجا يستعممو الجميع غيرؾ ،كاإلعبلف يقكؿ لؾ مف دكف
كال ٌ

كعي :إنؾ لكي تتميز كف مثؿ غيرؾ كاستعمؿ منتجنا ،كىذا ال يقضي عمى الخصكصية
االجتماعية فحسب ،بؿ إنو يقضي أيضا عمى القيـ الثقافية كالذىنية في االختيار كالتذكؽ
كحركة التمييز'' .1لقد أسيب بكرديك في الحديث عف حقيقية ضغكطات التمفزيكف مف
جية ،كالضغكطات التي تيمارس عمى التمفزيكف مف جية ثانية.
فم ٍف يمارس الضغط عمى التمفزيكف يا ترل ؟ ٌإنو المحدد االقتصادم ''ال أقكؿ شيء
ى

عبر التمفزيكف ،غير ذلؾ الذم تى ىح ٌدد مقدما مف قبؿ أكلئؾ الذيف يمتمككف ىذه المحددات،

أم مف قبؿ المعمنيف الذيف يدفعكف ثمف إعبلناتيـ ،مف قبؿ الدكؿ التي تمنح الدعـ ،كذلؾ

كنصيب كؿ مف
عندما يتعمؽ األمر بإحدل القنكات التمفزيكنية ،إذا لـ نعرؼ اسـ المالؾ ،ى
المعمنيف في الميزانية ،كقيمة الدعـ الذم تقدمو الدكلة ،ال يمكف فيـ شيء كثير .يبقى بعد

 -1عبداهلل الغذامي :الثقافة التمفزيكنية-سقكط النخبة كبركز الشعبي ،ص.41 :
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ذلؾ ما ىك جدير بأف نذكر بو بيذا الخصكص'' .1فالرقابة االقتصادية التي تمارس مف
يحدد قكاعد المعبة.
قبؿ الممكليف ىي مف ٌ
فاإلشيار حقا ىك بمثابة الممثؿ الحقيقي لبيداغكجيا اجتماعية ،سكاء كاف ذلؾ بشكؿ
كاعي أك غير كاعي ،فيك مدرسا لممكضكعات كسيدا ألشكاؿ الحياة ،كمخرجا ألشكاؿ
الكعي الثقافي كاالجتماعي .فالمعمف بشتى أصنافو :المنتج أك التاجر يعمؿ مف خبلؿ
غير
تقمص دكر الحاضف الثقافي ،إف قبكلنا أك رفضنا ليذه الحقيقة لف يي ٌ
ممصقاتو ،عمى ٌ
مف األمر شيئا.

أف األساليب التقميدية –المكمٌفة -لنشر الثقافة لـ تعد ضركرية ''فميس مف
كما ٌ

الضركرم أف نبني متاحؼ ،أك نطمؽ بكارج تجكب المحيط األطمسي ،لكي يقاؿ إننا قمنا
بعمؿ ثقافي ،فاإلرساليات اليكمية ،كىي سجؿ إعبلنات التكاصؿ االجتماعي أك السياسي،
عد ىي
كأيضا كخاصة اإلشيار التجارم لمكاد االستيبلؾ كالتجييز أك الخدمات ،تي ٌ
األخرل ،في أغمب األحياف منتجا حضاريا ،ذلؾ ألنيا تعمؿ عمى إشاعة أساليب
حياتية'' .2في ذات السياؽ ،كما داـ التأثير االعبلمي عمكما ،كاالشيار عمى كجو
الخصكص قد تى ىخطى الحدكد الجغرافية ،فمف الضركرم البحث عف آليات جديدة ت يك ٍف

باستطاعتيا مزاحمة المد اإلعبلمي.

كىك ما تك ٌفؿ بو بيار بكرديك مف خبلؿ حديثو عف ميكانيزمات الثكرة كالتصدم
لمييمنة الثقافية .لكف ليس بالمفيكـ الماركسي ''ما أنا متأكد منو ىك أف امتبلؾ األسمحة
الضركرية لحماية النفس مف الييمنة الثقافية ،أم مف الييمنة التي تمارسيا الثقافة كتمارس
باسميا ،أمر ينبغي أف يككف جزء مف الثقافة .كتحميميا كليس قمبيا ،أك عمى نحك أكثر
 -1بيار بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.44 :
 -2بيرنار كاتكال :اإلشيار كالمجتمع ،ص.6: :
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دقة ،فرض شكؿ مغاير ليا .بيذا المعنى فإف كتابي ىك كتاب ثقافة كثقافة مضادة''.1
فالثقافة المضادة يشير بيا إلى كؿ ما ىك خارج مخططات الطبقة المسيطرة ،كالتي عمى
أساسيا نتخطى العنؼ الرمزم.

1- Pierre Bourdieu: Questions de sociologie, P: 13.
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المبحث الثالث :العنف الرمزي وتجمياته في الثقافة اإلعالمية
ينجذب اإلنساف بحكـ طبيعتو لمعيش مع بني جنسو ،كىكذا عندما ييدفع بالفرد

اإلنساني في الجماعة ،يأخذ في اكتساب ألكاف مف التصرفات المختمفةٌ .إنو يتٌصؿ
أف إغفاؿ العبلقة الثقافية المتبادلة كالحاالت التي تىتً ٌـ فييا ،يجعؿ المكضكع
بالثقافة .غير ٌ

ممتبسا ،لذلؾ ييعتبر النقد الثقافي كأفضؿ كسيمة لفيـ الثقافة.

فإنيا تيعتىىبر
مجرد كسيمة تثقيفية (في نظر العامة) ٌ
كاذا كانت المنظكمة اإلعبلميةٌ ،

طكال عند الترتيبات
أحد آليات الييمنة الثقافية في نظر بيار بكرديك ،حيث كقؼ يم ٌ
التكنكلكجية ،أيف ىيتً ٌـ تكجيو كاستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ،بتحديد مجاؿ

مكجية بالفكر نفسو الذم يتحكـ في
االختصاص ،فمكؿ أداة إعبلمية كظيفة معينةٌ ،

االختصاصات األخرل ،فيناؾ الجرائد التي تختص بالجانب الثقافي ،أك بالجانب الترفييي
مف أخبار الفف كالرياضة ،كما تجد صفحات لئلعبلف كالدعاية.
إف ما ينطبؽ عمى كسائؿ اإلعبلـ المكتكبة ،ينسحب عمى بقية كسائؿ اإلعبلـ
ٌ

المسمكعة كالمرئية ،كيبدك المشيد تعبي ار عف استقبلؿ ىذه المجاالت ،لكنو يتحرؾ في
إطار كاحد يصؿ باإلنساف إلى التكحد مع النظاـ ،القائـ عمى ثقافتيف متباينتيف؛ ثقافة

مسيطرة كأخرل يمسيطىر عمييا .لكف السؤاؿ المطركح :ما ىي مخاطر االعبلـ عمى
الثقافة مف جية ؟ ككيؼ يعمؿ عمى شرعنة مثاقفة يقكـ ىك بفرضيا ؟ بعبارة أخرل أيف

يتجمى العنؼ الرمزم في الثقافة التي يبثيا اإلعبلـ ؟
 -1اإلعالم من الثقافة إلى المثاقفة
ييكلد الفرد يم ىزكدا باستعدادات غريزية تي ىمكنو مف التأقمـ مع كسطو الجديد ،كبمركر
الكقت يندمج تدريجيا في مجتمعو يمكتى ًسبا لثقافتو ،كىنا يبدأ الفرد مرحمة البلكعي الثقافي،

تكجو
كالذم يككف نتيجة لمتقميد دكف النقد ،أيف تيفرض عميو الحقا مجمكعة مف الضكابط ٌ
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أفكاره كرأسمالو الثقافي كالفكرم ''كىكذا نرل أف نسياف البدايات الذم يظير مف خبلؿ ىذا
المكىكـ الساذج( :ىكذا كانت األمكر دائمان) أك البلكعي الثقافي ،بما لو مف طابع جكىرم،
يقكداف إلى تأبيد العبلقات الدالة أك بما لو مف طابع جكىرم ،يقكداف إلى تأبيد العبلقات
الدالة أك تطبيعيا ،فيما ىي في الكاقع ،ال تفيـ إال بكصفيا مف نتاج التاريخ'' 1.كييشير

مفيكـ الثقافة –عمكما -إلى جميع أنكاع السمكؾ المكتسب مف ًقبؿ األفراد في مجتمع مف
كنظيمو
المجتمعات ،أم عمى مكاقؼ المجتمع كأفكاره كأحكامو ،عمى القيـ التي يتمسؾ بيا ي
المحددة لمجتمع ما
كيقصد بيا أيضا ''مجمكعة الخصائص
ٌ
السياسية كالقضائية كالدينية .ي

()...تتجمى عمميا مف خبلؿ أسمكب في الحياة ،أك مف خبلؿ مؤسسات ،كقكانيف كقكاعد
كسمكؾ كأساليب تنظيـ كانتاج ليذا المجتمع 2''.كما ٌأنيا تعني مجمكعة المفاىيـ كالقيـ
كالخبرات المشتركة لمجتمع أك جماعة ما ،ككذا أسمكبيا في الحياة.

فإف أشيرىا ىك تعريؼ
كاذا ما اتجينا لرصد مفيكميا في كتابات بعض الغربييفٌ ،

تايمكر (1832ـ1917-ـ) الذم يضع الثقافة في يمقابؿ الطبيعة فيي ذلؾ ''الكؿ المرٌكب

الذم يشمؿ المعرفة كالمعتقدات كالفف كاألخبلؽ كالقانكف ،ككؿ القدرات كالعادات التي

يكتسبيا اإلنساف بكصفو عضكا في المجتمع'' .3كعمكما نجد أنيا تختمؼ باختبلؼ
ارتباطات الباحثيف الفكرية كمجاالت تخصصيـ العممية.

 -1بيار بكرديك :العنؼ الرمزم ،ص.12 :
 -2نبيؿ صمكئيؿ أبادير ،حكار الثقافات ضركرة مستقبمية أـ رفاىية ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة ،ط،1
2115ـ ،ص.14-13 :

 -3دنيس ككش :مفيكـ الثقافة في العمكـ االجتماعية ،ترجمة منير السعيداني ،المنظمة العربية
لمترجمة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،لبناف -بيركت ،ط2117 ،1ـ ،ص.31 :
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كمف النقاد مف ييفرؽ بيف مجاالت الثقافة؛ فممثقافة في مفيكميا ارتباطات عدة،

كغالبا ما ترتبط بالجانب الديني كالسياسي ، ،كىذا ما عبر عنو تيرم ايغمتكف بقكلو'' :كاذا
1
أف
ما كانت كممة ثقافة نصًّا تاريخيا كفمسفيا فيي أيضا محؿ صراع سياسي''  .ذلؾ ٌ

الثقافة مسرحان مف نمط ما ،تشتبؾ فيو قضايا سياسية كعقائدية متعددة .تتميز في أغمب
الحاالت بحضكر النزاع.
كداخؿ كؿ ثقافة تكلد ثقافة مغايرة ،كىك ما ييصطمىح عمييا الثقافة المضادة ،كىك

رد فعؿ طبيعي
تعبير أيطمؽ حديثا عمى أية ثقافة تحؿ محؿ الثقافة السائدة ،فيي ٌ
فإف أكاخر القرف
لمميمشيف .كاذا كانت الثقافة ٍتن ٌ
صب عمى الجانب الفكرم لمنخبةٌ ،

تكجيت األنظار فيو صكب شرائح أخرل مف
الماضي ،كخاصة بداية القرف الحالي ٌ

المجتمع يكصفت بككنيا عمى اليامش ،كىك ما أدل إلى ازدىار الساحة النقدية خاصة بعد
التطكر التكنكلكجي.
كاف لبيار بكرديك السبؽ في االىتماـ بالثقافة كعالـ أك كمجاؿ قابؿ لمدراسة العممية
كاالحصائية ''فالبحث الميداني الذم اعتي ًمد لتمبية حاجات المتاحؼ األكركبية ،كتكاله فريؽ
مف الباحثيف ،ميٌد السبيؿ أماـ إشكاليات جديدة في مجاؿ العادات كاألفعاؿ الثقافية:
المجردة
فكتاب  ،l'amour de l'artالمنشكر في العاـ 1966ـ ،كاف بالنسبة إلى المفاىيـ
ٌ
التي تدرس في الجامعات ،تجديدا ىائبل أفضى إلى بعض الخبلصات التي غيرت نيائيا

 -1مجدم كىبة ككامؿ الميندس :معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة لبناف ،بيركت،
ط1984 ،2ـ ،ص.129 :
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طرح المسألة ك مقاربتيا 1''.عمى ذلؾ فيك أكؿ مف نقؿ االحصاء مف عالـ التجارة
كالسياسة إلى عالـ الثقافة.
تجدر اإلشارة إلى أف النقد الثقافي يقترف بمرجعيات ثقافية متنكعة؛ لقد استفاد مف
مناىج العمكـ اإلنسانية :الفمسفة كالتاريخ كالسياسة كالفكر كعمـ االجتماع كعمـ النفس،
كالبيكلكجيا كالمسانيات ،كالنقد األدبي كاألنثركبكلكجيا كغيرىا ،حيث قراءة النصكص قراءة
مما بمجاالت ًع ٌدة
تتضمف مفيكـ قراءة البنية .كما أف الناقد الثقافي يستكجب أف يككف يم ٌ
ٌ

ليتمكف مف االحاطة بميكانيزمات الثقافة ،كآليات اشتغاليا ،كمدل تداخميا كتأثير بعضيا
في اآلخر.
كلع ٌؿ ىذا ما نجده أيضا عند (آرثر أي از برجر) ''النقد الثقافي يميمة متداخمة ،مترابطة

أف ينقاد الثقافة يأتكف مف مجاالت مختمفة ،كبمقدكر النقد الثقافي أف
متجاكزة ٌ
متعددة ،كما ٌ

يشمؿ نظرية األدب كالجماؿ كالنقد ،كأيضا التفكير الفمسفي كتحميؿ الكسائط ،كبمقدكره

أيضا أف ييفسر نظريات كمجاالت عمـ العبلمات ،كنظرية التحميؿ النفسي كالنظرية
الماركسية كالنظرية االجتماعية كاألنثركبكلكجيا'' .2إف الصفات السابؽ ذكرىا قد أحاط بيا
بيار بكرديك مف خبلؿ الركافد الفكرية التي غذت تحميبلتو؛ مف عمماء النفس كاالجتماع
كالفبلسفة ،كؿ كدرجة تأثيره في صقؿ الركح النقدية التي ظيرت جمية في تناكلو لممسرح
اإلعبلمي.

 -1عبد الغاني عماد :سكسيكلكجيا الثقافة-المفاىيـ كاإلشكاليات مف الحداثة إلى العكلمة ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط2116 ،1ـ ،ص.93-92 :

 -2آرثر أي از برجر :النقد الثقافي –تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية ،ترجمة كفاء إبراىيـ ،المجمس
األعمى لمثقافة ،القاىرة2113 ،ـ ،ص.31-31 :
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أما مفيكـ المثاقفة فيشير مف الناحية النظرية إلى عقؿ إنساف يؤسس ذاتو عمى
ٌ

الغير؛ فاإلنساف ال يكجد إال بفعؿ كجكد اآلخر كالتكاصؿ معو .كككنو كذلؾ ،ال يستكجب
فالمغايرة ىذه
سمب معانيو؛ كعمى ىذا يمكف التكاصؿ معو مف غير تطاحف كال يمعاداة ،ي

ليست عامؿ صراع فيي نفسيا تيكلد التقارب كالتفاىـ.

الصعب الكقكؼ عمى تعريؼ دقيؽ لممثاقفة ،فيك مصطمح تتجاذبو الدراسات
كمف ٌ

السكسيكلكجية كاألنثركبكلكجية ''كىك ذك معاف متداخمة تقريبية ،كبصفة عامة يطمؽ عمى
دراسة التىغير الثقافي الذم يحصؿ كيتحقٌؽ نتيجة لشكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ بيف الثقافات
(االستعمار ،الرحبلت ،المبادالت التجارية ،الجكار الترجمة )...كتؤدم المثاقفة إلى
1
ً
أف الطبيعة البشرية
اكتساب عناصر جديدة بالنسبة لكمتا الثقافتيف المتصمتيف ''.غير ٌ

تجعؿ مف المثاقفة دعكة أخبلقية صعبة المناؿ ،ذلؾ أف بعض العقكؿ يؤمف باآلخر،
خبلفا لعقكؿ أخرل تؤمف باحتكارىا لكؿ شيء.

مف جية أخرل قد ييشار بيا إلى الصراع كالتناقض ،كىذا مف خبلؿ اآلليات التي
تيكاجو بيا ثقافة محمية نظيرتيا الدخيمة عنيا ،فالمثاقفة بيذا المعنى ىي ''رد ًفعؿ كياف
مارس عميو مباشرة ،أك عف
ثقافي يم ىعيف اتجاه تأثيرات كضغكط ثقافية تأتيو مف خارجو ،كتي ى
طريؽ غير مباشر ،ىعبلنًية أك بكيفية ىخ ًفٌية تدريجيةٌ .إنيا طريقة التفاعؿ كالتكيؼ مع
المغايرة إراديا أك اضط ارريا ،إما بكيفية كاعية أك مقصكدة ،كاما بكيفية
ثقافات اآلخريف ي

الشعكرية 2''.كينبغي التمييز بيف المثاقفة كفعؿ تكاصؿ بيف األنا كاآلخر ،كليا ضكابطيا

 -1عبد الكبير الخطيبي :في الكتابة كالتجربة ،ترجمة محمد برادة ،دار العكدة ،بيركت ،ط1981 ،1ـ،
ص.67 :

 -2عبد الرزاؽ الدكادم :في الخطاب عف الثقافة كاليكية الثقافية ،مجمة أنيس ،عدد  ،2مؤسسة األخيار
لمصحافة ،الجزائر2117 ،ـ ،ص.12 :
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تتضمف السيطرة
المبنية أساسا عمى الحرية في منطمقاتيا ،كبيف المثاقفة المفركضة التي
ٌ

عمى ثقافة اآلخر.

فالعمؿ عمى إخضاع سائر الثقافات لًثقافة القطب الكاحد ،كما ىك الحاؿ في عالـ
اليكـ ،كالذم يرفع شعار العكلمة فيو إخبلؿ بحقيقة المثاقفة ''أل ٌف فييا قضاء عمى أحد
طرفييا ،كأل ٌف فييا تىىنك ار ًلكاقع التنكع الثقافي الذم يي ىمثؿ ركنا أساسيا مف أركاف المثاقفة،

( )...كلكنيا تستند في مجمميا إلي استخداـ القكة ،كتكظيؼ السمطة إلخضاع اآلخر
الثقافي .فكما كظفت في ىذا المجاؿ سمطة السبلح ،استي ً
خدمت سمطة الماؿ كسمطة
ي
اإلعبلـ لمغاية نفسيا 1''.كلمييمنة الثقافية تجميات شتى كأشكاؿ متنكعة سكاء خبلؿ الحقبة
االستعمارية أك بعدىا.
لقد أشار بكرديك إلى ارتباط الثقافي بالسياسي؛ فالرقابة التمفزيكنية تفرض مجمكعة
مف الشركط ،كىي رقابة خفية تبدأ منذ االشتراؾ في برنامج التمفزيكف ،أك التكاجد ضمف
تـ تنقيحو ،ككذا شركط الحكار
مقابمة ،إنيا فقداف لبلستقبللية ،فالمكضكع المعركض قد ٌ
المخصص لًما
ككؿ الترتيبات لًما ينبغي أف ييقاؿ ،ككذا شركط االتصاؿ بما فييا الزمف
ٌ

ييقاؿ.

إ ٌف تحديد الزمف المفركض عمى خطاب المشاركيف ،يفرض بشكؿ خاص حدكدا

إف ىذه الرقابة تيمارس عمى المدعكيف ،كلكف أيضا عمى الصحفييف مف مقدمي
صارمةٌ '' ،
البرامج الذيف يمارسكف ىذه الرقابة ،ألنيـ يتكقعكف أف ما سأقكلو ىك كبلـ في السياسة.

مف الصحيح أف ىناؾ تدخبلت سياسية ،أم تحكـ سياسي ،كالتي تمارس بكضكح مف

 -1سمير أميف :نحك نظرية الثقافة ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت ،ط1989 ،1ـ ،ص.96 :
289

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

خبلؿ تعييف المسؤكليف في المكاقع القيادية'' .1عمى ىذا األساس يصبح مف غير المحتمؿ
كجكد إمكانية لكي يقاؿ شيء ما خارج لغة المسيطر.
 -2العنف الرمزي لإلعالم:
لقد شيدت الدراسة النقدية مع بيار بكرديك كثبة نكعية ،إذ تجاكز إسيامات مف
شيد منيجية نقدية تستند إلى أطر
سبقكه ،عمى غرار كارؿ ماركس كماكس فيبر؛ حيث ٌ

مرجعية متعددة (فمسفية ،لغكية ،أنثربكلكجية ،سيككلكجية ... ،إلخ) ،تمثمت في نظريتو
ً
المسيطر -باستعماؿ العنؼ الرمزم -إلى تأطير
العامة حكؿ الييمنة ،كالتي ألجميا يسعى
كتكجيو ما مف شأنو إحكاـ السيطرة ،كلذلؾ فالحديث عف إحداىما ال يمكف دكف التطرؽ
إلى األخرل ،باعتبار أف منظكمة السيطرة في تصكر (بكرديك) تشكؿ كبل متشعبا
كمترابطا.
كىنا سنسمٌط الضكء عمى لغة اإلعبلـ أك الخطاب االعبلمي ،كالتمفزم عمى كجو
الخصكص نظ ار الستحكاذه عمى شريحة ىامة مف أفراد المجتمع ،لقد سعى إلى تناكؿ
حالة الميديا بالتحميؿ ،مف خبلؿ إظيار تأثيرات شاشة التمفزيكف كما تنتجو مف برامج
كصكر بعيدة عف أم مكضكعية ،كتعكس رؤية غير يمحايدة سياسياٌ .إنيا اإلشكالية

المحكرية لكتاب "التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ".

كفيو دفع بكرديك بأعمالو العمكـ االجتماعية إلى ساحة النضاؿ السياسي ،كانتقد
كسائؿ اإلعبلـ الفرنسية كتبعية المثقفيف الفرنسييف لكسائؿ اإلعبلـ ،مف صحافة كاذاعات،
كبشكؿ خاص الدكر الخطير الذم يمعبو التمفزيكف في تكريس األكضاع كالمصالح
لتقبؿ
السائدة ،كالتبلعب بعقكؿ المستيمكيف ،كتنميطيـ كفقا لقكالب معينة بحيث تجيٌزىـ ٌ

كؿ ما ييراد منيـ.

 -1بيار بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.43 :
28:
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إف عممية التنميط ىذه يصطمح عمييا بكرديك باليابيتكس ''كىك ليس مبدأ فعؿ
ٌ

فحسب ،بؿ ٌإنو يصنع أنظمة ترتيب كادراؾ مطابقة لمنظاـ االجتماعي التي ليست إال
استبطانا لوٌ ،إنو في مبدأ البنيات العقمية أك اإلدراكية المييمنة في حقؿ معطى .كلككنو

فإف اليابيتكس يسكغ لنا مبلمح الحياة االجتماعية بحيث يجعميا
مؤث ار كطبيعة ثانيةٌ ،

طبيعية ،كمسممات بناىا المجتمع فعبل ،ثـ أقمميا لتصير شرعية :كبيذه الصفة فيك عامؿ

كىـ'' .1كظاىريا يبدك كجكد تبلزـ بيف العمؿ الفكرم كاإلعبلمي.
أف (بكرديك) -كنظ ار لككنو باحثان عف الفيـ كالمعنى-فيك يعتبر الحقؿ الفكرم
ٌإال ٌ

في حاجة إلى التأمؿ كاليدكء كالتدقيؽ ،كالبحث عف المعطيات كدالالتيا األبعد ،بينما
يستكجب الحقؿ االعبلمي السرعة كالتنافس في نقؿ األخبار كالمعمكمات ،كالتعميؽ عمييا
كشرح خمفياتيا'' ،كفي الكقت نفسو كلمسبب نفسو ،يتـ تعييف فئة مف الصحفييف بمرتبات
كبيرة ال لشيء إال لمجرد استعدادىـ لمخضكع إلى ما ينتظره الجميكر األقؿ اىتماما
كتمحيصا ،كبالتالي األكثر سذاجة كاألشد المباالة تجاه كؿ صكر الضركريات األدبية،
كبشكؿ خاص اتجاه كؿ تساؤؿ سياسي ،ىذه الفئة تسعى إلى فرض قيميا كأفضمياتيا،
2
إف األخبار
كطرقيا في الكجكد كفي الحديث كمفيكميا لما ىك مثالي كانساني'' ٌ .

الضركرية اليكـ ،سرعاف ما يتـ دفنيا غدا ،حيث أنباء تقكـ بقبر أنباء بعد أف تصبح
خارج النسؽ الذم يستيدؼ منو العمؿ الصحفي قضية ما.

-1

ستيفاف شكفالييو-كريستياف شكفيرم :معجـ بكرديك ،ترجمة الزىرة إبراىيـ ط ،1دار الجزائر2113،ـ،

ص.286 :

 -2بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ترجمة دركيش الحمكجي ،ط ،1دار كنعاف
لمدراسات كالنشر كالخدمات اإلعبلمية ،دمشؽ2114 ،ـ ،ص.111 :
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إف السيطرة عمى المكقؼ كظاىرة ،ال يمكف فصميا عف السيطرة الكاممة عمى
ٌ

الضيؼ أك الضيكؼ .كىنا تتبدل الييبة في شيء مف العدكانية ،خاصة عندما يتـ
االعتذار المسبؽ عف سؤاؿ محرج لمضيؼ .كىذه السيطرة تتكفر عبر اآلليات التالية:
أكال منع الضيؼ ،كنقكؿ منع ألف األمر يشبو الحظر الحازـ عمى االستطراد خارج
المكضكع ،كذلؾ عبر اليجكـ بسؤاؿ جديد يتعمؽ بمكضكع السؤاؿ الذم حاكؿ الضيؼ
الخركج عنو .كفي حاؿ عدـ استجابة الضيؼ كمكاصمة الكبلـ ،كعدـ االستماع لمسؤاؿ
الجديد يجب عمى المقدـ أال يتراجع كيسكت ،بؿ يكاصؿ رفع الصكت كطرح السؤاؿ حتى
يسكت الضيؼ ،كاال أف يمجأ إلى الطمب الصريح بالسككت كاالستماع إلى السؤاؿ.
كما ييمنع الضيؼ مف تجاىؿ السؤاؿ ،كاذا حصؿ ذلؾ ينبغي عمى الصحفي المبادرة

حضره سمفا ،كربما أذاعتو الجية التي تنتمي إلييا في كقت
إلى اإلدالء ببياف كاف قد
ٌ

سابؽ لعرض البرنامج .كقد يكحي الضيؼ بأنو يجيب عف السؤاؿ لدل إدالئو ببيانو

الجاىز ،كذلؾ عبر إطبلؽ جممة أك جممتيف مف اإلجابة ،ثـ االنحراؼ المبؽ إلى البياف،
معدلة.
ىنا ال بد مف المقاطعة كالعكدة إلى السؤاؿ بصيغتو األصمية أك بصيغة ٌ
كأحيانا ينبغي الظيكر عمى المستكل العصبي :أكال في منزلة التكتر الشديد ،كالتحفز
الدائـ لطرح األسئمة السريعة كاصدار ىميمات المكافقة المتحمسة عمى ما يقكلو الضيؼ،
بؿ مقاطعتو إلبداء ىذه المكافقة ،كثانيا في منزلة االسترخاء الشديد الناتج عف الثقة
الشديدة بالنفس .المنزلة األكلى تضع المقدـ في مكقؼ ضعيؼ أماـ الضيؼ ،كالثانية في
مكقع أضعؼ لدل المشاىد .كال حاجة ىنا لمتذكير بضركرة تنفيس التكتر الشديد بكاسطة
القمـ الذم ال بد مف كجكده بيف اليديف طكاؿ الحمقة .في المقابؿ ،ال بد مف التذكير بعدـ
استخداـ القمـ لمكتابة العشكائية الحاصمة عادة في االجتماعيات الساخنة لتنفيس التكتر،
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ألف ذلؾ يتـ بصكرة مكشكفة أماـ الضيؼ كشبو مكشكفة أماـ المشاىد .1لكف األكثر
أىمية كخطكرة ىك الدكر الذم يمعبو مقدـ البرنامج ،كىك دكر يصدـ مشاىد التمفزيكف
دكما.
يتمظير ذلؾ في قياـ المقدـ بتدخبلت حاسمة يفرض مف خبلليا المكضكع كيفرض
اإلشكالية ،كىي في غالب الكقت إشكالية ببل معنى ،كىك مف يفرض قكاعد المعبة كىي
قكاعد ذات أشكاؿ متغيرة ،فيي ليست القكاعد نفسيا عندما يككف المتحدث مف الطرؼ
اآلخر الذم يريد المقدـ تقزيمو.
حد التغييب كاالستبعاد الكامؿ
أف رؤية معينة لممعمكمات تصؿ إلى ٌ
ضؼ إلى ذلؾ ٌ

ليا ،تسعى بعد يم ٌدة إلى فرض نفسيا عمى مجمؿ المجاؿ الصحفي ،بعد أف كانت
محصكرة مف قبؿ فيما يعرؼ بصحافة اإلثارة المتخصصة في نشر األخبار الرياضية،
األحداث المتفرقة ،يتـ ذلؾ مف خبلؿ تزايد الكزف الرمزم لمتمفزيكف ،سبب تزايد كزف
القنكات التمفزيكنية المتنافسة التي تميث عما ىك مثير ،كيجذب المشاىدة ،عف الخارؽ
لمعادة.
لذلؾ يجب األخذ في االعتبار كضع المؤسسات الصحفية التي يمثميا ىؤالء داخؿ
الفضاء الصحفي '' ،لكي نفيـ ما يمكف أف يكتبو كاتب افتتاحية في صحيفة المكمكند،
سيتـ تقبميا كمحرمات،
كذلؾ الذم ال يمكف أف يكتبو )...( ،ىذه القيكد الخاصة بالكضع ٌ

أك كإيعاز أخبلقي .كؿ ىذه الممارسات التي تيعمىف عمى شكؿ مبادئ أك قكاعد أخبلقية

ىي إعادة ترجمة ًل يبنية ،لتركيب المجاؿ مف خبلؿ فرد يحتؿ مكقع معيف في ىذا

 -1أنظر اسماعيؿ األميف :الكتابة لمصكرة ،ص153-152 :
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الفضاء'' .1بيذا نفيـ لماذا تيعرض اليكـ ىذه الندكة أك تمؾ بشكؿ منتظـ ،كلماذا ال ينبغي
عرضيا في أكقات أخرلٌ ،إنيا أكامر ثقافية بصفة متنكرة.

كحتى النخبة (المثقفة) التي تستيدفيا كسائؿ اإلعبلـ ،ينبغي عمييا الخضكع لشركط

مجرد سكؽ
تبرر الكسيمة ،كبحكـ ىذا المنطمؽ فالبشر ىـ ٌ
العمؿ اإلعبلمي ،فالغاية ٌ

''فالمنافسة االقتصادية بيف قنكات التمفزيكف أك بيف الصحؼ مف أجؿ كسب المشاىديف أك

حدد عمى ىيئة
القراء ،أك كما يقاؿ كسب حصة مف السكؽ ،ىذه المنافسة تكتمؿ بشكؿ يم ٌ

منافسة بيف الصحفييف ،منافسة تتميز بالرىانات الخاصة بيا ،ليا خصكصياتيا؛ اإلثارة

المتفردة ،السمعة كالشيرة في كسط المينة'' .2كىي تستيدفيا أيضا
الصحفية ،المعمكمات
ٌ
لككنيا األقدر كاألسرع لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة مف العمؿ اإلعبلمي.

إف قكة التأثير اإلعبلمي لمتمفزيكف -عمى الخصكص -تكمف أكثر مف خبلؿ ضبطو
ٌ

بشكؿ تاـ كفقا لمبنى العقمية لثقافة العامة ،كعمى ىذا األساس ييرجع (بكرديك) ''أىمية

الصحفييف –مف الكاجب قكؿ المجاؿ الصحفي -داخؿ المجاؿ االجتماعي إلى كاقع أنيـ
يمتمككف احتكار الحديث المفركض عمى أدكات إنتاج المعمكمات الكاسعة االنتشار
كتكزيعيا ،كمف خبلؿ ىذه األدكات ،فإنيـ يحتكركف إمكانات الكصكؿ إلى المكاطنيف
البسطاء كاحتكار إدخاؿ منتجيف آخريف لمثقافة ،مف عمماء ،كفنانيف ،ك يكتٌاب إلى ما ييسمى

أحيانا

3
يقدمكا أنفسيـ بكصفيـ
أف ٌ
الحياة العامة''  .كىذا ما يسمح لبعض المذيعيف ٍ

متحدثيف باسـ الجميكر لمخاطبة الطرؼ اآلخر ،بنكع مف االستخفاؼ كصكال إلى

 -1بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص. 98 :
 -2المصدر نفسو ،ص.86 :
 -3بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.94 :
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ثمة التأسيس لمكاقع
الكقاحة ،إضافة إلى إحكامو السيطرة عمى مصدر المعمكمة ،كمف ٌ
االجتماعي كالثقافي كاألخبلقي،

كيمكف لمبرنامج الحكارم استضافة جميكر يشارؾ في الحكار بمعية الضيؼ ،لكف
دبرة كي ال تفمت زماـ الحكار مف يد المقدـ .إف الجميكر الذم ييستدعى غالبا ما
بصكرة يم ٌ

محددة ككفقا التجاىو السياسي كاالجتماعي .كتتكفؿ بنقمو شركات
يككف بأعمار
ٌ
متخصصة في ىذا النكع مف العبلقات'' .كما تدفع ىذه الشركات لكؿ مشارؾ مف
الجميكر مبمغا مف الماؿ .كغالبا ما يطمب مف أعضاء ىذا الجميكر الصمت المطبؽ
خبلؿ الحكار ،بالمقابؿ يتـ استدعاء بضعة عناصر بمكاصفات محددة ،كيسمح ليـ
بالكبلـ كالمشاركة بناء عمى طمب مقدـ البرنامج'' .1بيد أف إدارة البرنامج ،كادارة الحضكر
تتطمب السيطرة عمى المكقؼ مف قبؿ مقدـ البرنامج ،كاال سيفشؿ في ميمتو الظاىرة
كالباطنة.
فيا ترل ما ىي أبجديات السيطرة الممارسة مف قبؿ االعبلمي ؟ يتحدث أحد
العارفيف بقكاعد ىذه المعبة عف ما يسمى الييبة ،كىي قريبة جدا مف مفيكـ العنؼ
الرمزم ،فييبة مقدـ البرنامج ىي التي تكحي بالثقة ''إنيا تشكؿ الرأسماؿ األساسي
كالنيائي لمقدـ البرنامج التمفزيكني ،كاذا كاف الكجو الطفكلي يشكؿ رصيدا ىاما لدل العمؿ
في محؿ لبيع العطكر أك مكتب سفريات سياحية ،فإنو يشكؿ مصدر عدـ الثقة ،عميؽ
لدل تقديـ األخبار كالبرامج الحكارية ،كحتى البرامج الترفييية المخصصة لؤلطفاؿ
2
إف ىذا األمر يجعمنا نقؼ
كالفتياف ،ألف ىؤالء ينتظركف الكبلـ مف بالغ كليس مف طفؿ'' ٌ .

 -1اسماعيؿ األميف :الكتابة لمصكرة ،ص.151 :
 -2المرجع نفسو ،ص.151 :
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عمى الصكرة الحقيقية لئلعبلـ مف ككنو ظاىريا مجرد ناسخ لؤلحداث –عمى غرار أعماؿ
العنؼ -إلى صانع ليا.
فيي ظاىريا ناقمة لمكاقع أما فعميا فيي يمؤس ىسة لمكاقع .كىذا كاحد مف األسباب التي

تجعؿ الصحفييف بحسب بكرديك أفرادا خطريف أحيانا؛ ٌإنيـ يدىشكف مف أشياء غير

يمدىشة جدا كال يدىشكف مف أشياء يمذىمة .كبإمكاف الصحفي مف خبلؿ معركة المفاىيـ

فإف ''باستطاعة
حكؿ المجرـ إلى ضحية ،كالضحية إلى مجرـ حقيقي ،ليذا ٌ
كالكممات أف يي ٌ

ىؤالء الصحفييف أف يفرضكا عمى كؿ المجتمع المبادئ التي ينطمقكف منيا في رؤيتيـ
لمعالـ ،أف يفرضكا إشكالياتيـ ،ككجيات نظرىـ عمى اآلخريف أم أف يمارسكا عنفا

رمزيا'' .1كمف بيف أساليبيا في ذلؾ ،إضفاء طابع الدراما بمعنى مزدكج حيث تضع في
المشيد كاقعة أك حدث ثـ تقكـ بالمبالغة في أىميتيا كفي صفاتيا الدرامية.
كأبرز مظاىر ىذا العنؼ ،أف التمفزيكف يمؤل أكقات الناس باألشياء غير اليامة
كغير الضركرية ،كىك يستيمؾ زمنيـ في قكؿ أشياء تافية ،تخفي في الحقيقة بالقدر نفسو
األشياء الثمينة ،كبيذا المعنى فاف التمفزيكف يسيـ في تدمير الكعي الثقافي حينما ينشر
''إف األحداث المتفرقة ىي بمنزلة ىذا
تيـ المشاىد ٌ
كعيان زائفان ،أك يحجب المعمكمات التي ٌ

النكع مف السمع الغذائية األكلية بالنسبة لممعمكمات اليامة جدا ،ألنيا تىييـ الجميع دكف أف

تؤدم إلى نتيجة ما ،كىي تستيمؾ كقتا ،كقتا يمكف استخدامو لقكؿ شيء آخر'' .2كبمغة
فإف الصحفي يمارس إسقاطات لشخصيتو كرؤياه الفردية عمى طبقة
عمـ النفس التحميمي ٌ
ىامة مف المجتمع ،فيـ يمارسكف رقابة ىائمة حتى مف دكف أف يعممكا ذلؾ.

 -1بيار بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.95 :
 -2بيار بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.47 :
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إف ىذا التأثير البلشعكرم في المستمعيف كالمشاىديف يمثٌؿ نكعان مف العنؼ الرمزم،
مخيمة
مف خبلؿ القياـ بمياـ أيديكلكجية مف قبؿ الصكرة التي ترسميا الكممة في
ٌ

سمى بثقافة
السامعيف ،أك مف خبلؿ الصكرة التي تيىب ٌ
ث في كسائؿ اإلعبلـ ،يمشكمةن ما يي ٌ
الصكرة ،لذلؾ إف المرء لي ً
بلحظ ارتباطا كثيقا بيف المعنى كمفعكلو عمى مستكل الضبط
ٌ
ي

كالتحكـ المرتبط بالعنؼ الرمزم ،كىك ما يترجـ في حاالتو القصكل عنفان كاقعيان محضان.

لذلؾ لـ تجد الطبقة المسيطرة عمييا ما تفتخر بو ،إال قيـ الذككرة ،كىذا ما الحظو
بيار بكرديك مف خبلؿ عممية التنكيـ اليكمية ''أقكؿ إف فكرة الذككرة ىي أحد آخر مبلذات
اليكية لمطبقات المييمف عمييا .فضبل عف ذلؾ ،أحاكؿ أف أبيف النتائج ،كمف بينيا
السياسية ،التي تنطكم عمييا المكاعظ العبلجية الجديدة ،تمؾ التي يبثيا طكاؿ اليكـ لمفقراء
إعبلنيكف كصحفيك مجبلت نسكية ،كمحممكف نفسيكف كمستشاركف لمحياة الزكجية ،كما
إلى ذلؾ'' .1كقد بسط بكرديك ىذه األفكار في كتابو السيطرة الذككرية ،أيف كقؼ عمى
تداعيات اليابتكس في عبلقة الذكر باألنثى.
كما أ ٌف الندكات -كالتي ىي برامج حكارية تضـ ضيكفا دائميف -حيث تبدك في

''أنيـ ال يحتفظكف إال
إف حقيقة الصحفييف تكمف في ٌ
ظاىرىا ندكات حقيقية كلكنيا زائفةٌ .

أم ذلؾ الذم يدخؿ ضمف
بذلؾ الذم يستطيع أف يجمب اىتماميـ ،بذلؾ الذم ييميـٍ ،
إطار فئاتيـ ،في شبكاتيـ ،مستبعديف كمغفميف في سذاجة أك المباالة تعبيرات رمزية

2
أف مثؿ ىذه البرامج التي تضـ
تستحؽ أف تصؿ إلى جميع المكاطنيف''  .كالحقيقة ٌ

المدعكيف الدائميف ،ىي عالـ مغمؽ عمى الذيف يعرؼ بعضيـ بعضا ،عالـ يعمؿ كفؽ
منطؽ الدعـ الذاتي.
1 - Pierre Bourdieu: Question de sociologie, P: 14.
 -2المصدر نفسو ،ص.96 :
297

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

مجرد عنؼ إلى أف يصبح عنفا رمزيا ،ىك االستجابة التي
ٌ
إف ما يي ىنقؿ مف ككنو ٌ

تحدث لدل المستمعيف كالمشاىديف (الطبقة المسيطر عمييا) ''فالمنظكمات الرمزية ،بما
ىي أدكات تىكاصؿ كمعرفة ،تش ٌكؿ بنيات تخضع العالـ لبنيات ،تؤدم كظيفتيا السياسية
مف حيث ىي أدكات لفرض السيادة كاعطائيا صفة المشركعية التي تساىـ في ضماف
ىيمنة طبقة عمى أخرل (العنؼ الرمزم) ،كذلؾ عندما تفد لنجدتيا كتطعيـ عبلقات القكة
كالغمبة التي تؤسسيا يمساىمة بذلؾ في مؤالفة المسكديف'' .1كيزخر كاقعنا اليكمي بًما يمثٍّؿ

فكضت نفسيا) لمحديث عف
عنفا رمزيا لئلعبلـ ،فالصحافة كثي ار ما ٌ
نصبت نفسيا (أك ٌ
كاقع لـ ينشأ بعد ،كما تقترح كتقدـ استنتاجاتيا الحاسمة كالقاطعة حكؿ كضع أك حالة قبؿ
القياـ بأية دراسة .كيمكف الكقكؼ عمى النقاط السمبية التالية:
 لقد انطمؽ ما يعرؼ بالربيع العربي مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كبعض القنكاتطبؿ
التمفزيكنية –ليزج بسكريا عمى سبيؿ المثاؿ -في حمامات مف ٌ
الدـ ،كال زاؿ اإلعبلـ يي ٌ

أف الجميع يعرؼ مصدره كاألىداؼ التي جيء بو
بالرغـ مف ٌ
لتنظيـ ما ييعرؼ "بداعش"ٌ ،
أف اإلعبلـ ال ييمو أكثر مف و
قكؿ يجمب مزيدا مف
مف أجميا كضركرة القضاء عميو ،إال ٌ
المستمعيف كالمشاىديف.

كعمى طريقتيا المعيكدة في نقؿ األخبار-اعتمادا عمى شيكد عياف -دكف تكضيح
ىكيتيـ ،أك إظيارىـ -بعد إغرائيـ ماديا -تقكـ بعض القنكات الخميجية بزرع الفتنة ،كما
تقكـ ببث صكر كفيديكىات ألعماؿ عنؼ كىي مصطنعة ،ثـ يتبعيا تعميؽ مف الصحفي
(محاكال التظاىر بحسف النية) بقكلو "لـ يتسنى لنا التأ ٌكد مف صحتيا".
إما بصكر كحصص عف
 تحكيؿ أنظار األمة عف القضايا الحساسة بطرؽ عديدة ٌاختطاؼ األطفاؿ ،أك عف االنتحار.

 -1بيار بكرديك :الرمز كالسمطة ،مصدر سابؽ ،ص.51 :
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 تكجد عبلقة بيف العنؼ كممارسة كاقعية كانتشاره اإلعبلمي ،إذ لـ يعد العنؼ منفصبلعف كسائؿ اإلعبلـ التي تنشره كتستعممو كما تشاء أك تصمت عنو ،كىكذا فاإلرىاب
كالتعذيب كاإلعد امات كأشكاؿ التخريب يستخدميا اإلعبلـ بشكؿ منظـ ،مقنف كدقيؽ ،مف
حيث أف العنؼ أصبح قاببل لمحساب كالتحكـ ،ككسيمة لتحقيؽ المردكدية كفرض السيطرة
كالقمع كالتيديد بو.
 -3الحقل اإلعالمي :واقع وآفاق
فإنو لمف الضركرم الكقكؼ عمى اآلليات الكفيمة
كفي ظ ٌؿ ىذا الكاقع المريرٌ ،

بمجابية القكة التدميرية لمعنؼ ،فإذا كانت ىذه ىي أبجديات اإلعبلـ في السيطرة الثقافية.
فيا ترل ما ىي اآلليات الكفيمة بمجابية ىذا الكاقع المدمر لمثقافة؟
 -تتحدد الكظيفة األساسية لمطبقة المثقفة بضركرة رفع النقاب عف حقيقة الييمنة السائدة

داخؿ المجتمع -خاصة في جانبيا السمبي -كتعرية أسسيا الخفية كالمينة التي تجعؿ مف
''إف القضاء عمى سمطة الترسيخ الرمزم التي
المييمف عمييـ يتقبمكنيا باقتناع كرضىٌ ،

تقكـ عمى التجاىؿ كعدـ االعتراؼ يفترض كعيا بطابعيا االعتباطي ،أعني الكشؼ عف
الحقيقة المكضكعية كالقضاء عمى االعتقاد الراسخ ،كحيف يعمؿ الخطاب المتنكر ليذا

االعتقاد عمى القضاء عمى البديييات الخادعة التي يبثٌيا الخطاب المحافظ ،كيش ٌؿ قكتيا
عمى التجميد كالتحجر ،يككف منطكيا عمى السمطة الرمزية ،كالقكة عمى الخمخمة كىي قكة
تم ٌكف مف إيقاظ القكة الكامنة التي عند الطبقات المسكدة'' .1لذلؾ فممف الضركرم أف
ن فضح االنخداع الذم يرعاه الجميع كيشجع عميو ،فيشكؿ في كؿ مجتمع ،أساسا ألكثر
القيـ قداسة ،كدعامة لمكجكد االجتماعي بكاممو،
 -1بيار بكرديك :الرمز كالسمطة ،ص.56 :
299

آليات السيطرة اإلعالمية

الفصل الرابع

السيؿ كصؼ
 -ضبط المصطمحات بدقٌة قبؿ البدء في أم حكار إعبلمي؛ إذ ٌأنو مف ٌ

مما يككف لو تداعيات سمبية عمى أفراد المجتمع،
شخص ما باإلرىابي ،أك بالبلأخبلقيٌ ،
كما داـ اإلعبلـ يعتمد عمى مجمكعة مف الرمكز ،المجسدة أحيانا في المغة ،كأحيانا في

التمرد عمى النظاـ الرمزم،
الصكر ،فإنو مف الضركرم بحسب بيار بكرديك المناىضة ك ٌ

فجميع حركات التمرد عميو ضركرية لككنيا تثير التساؤالت ،كتعمؿ عمى تفعيؿ المقدرة
النقدية ،بإعادة النظر فيما يبدك بديييا كما ىك مجرد مسممات.

كيعطينا بكرديك مثاال حيا مف حركات التحرر النسكية ''كينطبؽ ىذا عمى حركة مايك
1968ـ ،كعمى حركات التحرر النسكية التي ال يمكف التممص منيا بقكلنا إنيا حركات
نساء بكرجكازيات .إذا كانت أشكاؿ حركات التمرد ىذه تزعج في أغمب األحياف الحركات
السياسية أك النقابية ،فربما ألنيا ضد التكجيات العميقة لرجاؿ الدكلة كمنافعيـ الخاصة.
ألف تجربتيـ بينت ليـ أف تسييس الطبقات المييمف عمييا كتعبئتيا يجب أف يتحققا ،دائما
تقريبا'' .1عمى ىذا األساس ينبغي إيجاد منظكمة أخبلقية ،تتك ٌفؿ بالتكعية اإلعبلمية
لمصحفييف أخبلقيا قصد تحقيؽ قدر معيف مف المكضكعية .كالعمؿ عمى تفعيؿ إطار
قانكني لحماية المشاىد أك القارئ ،بإيجاد صيغ قانكنية تمنع انتياكات كسائؿ اإلعبلـ
لمسمـ االجتماعي.
كمف األمكر اليامة التي حرص بكرديك عمى ضركرة تكضيحيا ىي ضبط مفيكـ
الثقافي ،كتمييزه عف الطبيعي'' ،كىكذا نرل جيدا أف األمر في ىذا الخصكص يتعمؽ قبؿ
كؿ شيء بأف نرجع الى المعتقد سمتو المفارقة ،كفي الكقت ذاتو تفكيؾ السيركرات
تحكؿ التاريخ الى طبيعة ،كتحكيؿ االعتباطية الثقافية طبيعية
المسؤكلة عف ٌ

(En

1 -Pierre Bourdieu: Questions de sociologie, P: 12.
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) .1''naturelفكثي ار ما يتـ المزج بينيما بصفة قصدية مف قبؿ المسيطر لتبرير األكضاع
الحالية ،كمف ثـ اإلبقاء عمى العبلقات االجتماعية كالثقافية المبنية عمى االعتباطية.

 -1بيار بكرديك الييمنة الذككرية ،ص.16 :
2:1

خاتمة

وصل إلييا عن "نسق السيطرة وآلياتيا عند بيار بورديو" من
تتك ّون نتائج البحث المت ّ

خالل فصول البحث ،بداية من الفصل األول الذي تناولت فيو المفاىيم األساسية لمنظومة
السيطرة لإلحاطة بالنسق الفكري لو ،مرو ار بالمنابع الظاىرة والباطنة التي نيل منيا بيار
بورديو  .إضافة إلى استعراض أىم النماذج في صناعة السيطرة وفي تفعيميا .ويمكن
ايجازىا فيما يمي:
باعتبار النسق عموما ،ىو مجموعة منطمقات متناسقة تُ ِ
فرز نتائج بعينيا ،مرو ار
محددة .فقد تََبدى التفكير النسقي جميا من خالل مفاىيم السيطرة وتفاعالتيا ،فعند
بقواعد ّ

إن الحديث عن منظومة االستعدادات
استعراض عنصر منيا يتع ّذر تغييب بقية المفاىيم؛ ّ
كون الفرد
المستدامة ،أي جممة القدرات والعادات والمؤثرات الجسدية المتماسكة ،التي تُ ِّ

بالتمقين ،وبالغرس غير الواعي في الذىن ،واستبطان أساليب الوجود الخاصة بوسط
يحدد الحقا الرأسمال الثقافي
معين ،إن ىذه الخصائص -باعتبارىا ىابيتوس -ىي من ّ
واالجتماعي لمفرد.
أن ىذا الرأسمال ىو من سيدفع بالفرد إلى الحقل الذي َيتَموقع فيو داخل الفضاء
كما ّ
ِ
ويكسبو تمي از ُم َّ
ويكتَمل المشيد في اإلطار
عينا :مسيطرا ،أو مسيطر عميوُ .
االجتماعيُ ،
كرس من خالليا وضعية السيطرة؛ فتعيد
السياسي عندما تُفعِّل الدولة مجموعة إجراءات ،تُ ّ

إنتاج الالمساواة االجتماعية ،عن طريق عنف ناعم يصطمح عميو بيار بورديو العنف

الرمزي.
وال شك أنو قد استطمع الطروحات التي سبقتو لصياغة نظريتو ،وذلك من أجل
كشف األنساق المستترة لمعالقات ،والقيام بتنظيميا ليفتح بابا لمتقصي بال حدود .وبحكم
أن تأثير مفكر ما ،ال يقف عند حدود العمل الذي يمارسو مباشرة ،واّنما أيضا اإلجابات
ّ
التي يستثيرىا فيما بعد ،فقد تأثر بورديو بالعديد من االتجاىات النفسية عمى غرار

طور من خاللو فكرة الميبدو ،مبدعا منيا مدلوالت تجاوزت
سيجموند فرويد ،والذي ّ
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السيطرة الفردية إلى الجماعة ،لينصِّب نفسو رائدا لعمم النفس االجتماعي ،خاصة في
آليات تجاوز عائق التنويم.
فإن حصيمة أطروحتو جاءت بخالف ما ذىب إليو
أما بيار بورديو كعالم اجتماع ّ

من سبقوه .فعمى سبيل المثال عارض الطرح الماركسي الذي حصر تفسيره في العامل
االقتصادي ،فالكممات التي يستعمميا مستعارة حقيقة من الماركسية ،إال ّأنو يقدميا
بمحتوى جديد عبر مفيوم الرأسمال الثقافي ،بوصفو رأسمال رمزي مقابل الرأسمال

االقتصادي بوصفو مفيوم مادي .وحتى التمايز ،ال يقع بالضرورة في نطاق الرأسمال
االقتصادي ،بل في نطاق الرأسمال الثقافي ،الذي يسعى إلى تكريس االختالف واعادة
إنتاج الطبقات.
استمد منو
وكانت فكرة الييمنة وأىميتيا قد احتفظ بيا انطالقا من ماكس فيبر ،إذ
ّ
حوليا في
األنظمة الرمزية في الحياة االجتماعية ،باإلضافة إلى فكرة النظم االجتماعيةُ .لي ّ

النياية إلى نظرية الحقول .متجاو از بذلك لبنيوية ماكس فيبر ،وكذا النظرة الضيقة لممجتمع
غيب فكرة الصراع ورّكز عمى وصف خصائص
كما تصورىا مواطنو اميل دوركايم ،الذي ّ
الظاىرة االجتماعية عموما ،ووضعية الفرد في مقابل الجماعة.

وبحكم تكوينو الفمسفي ،يتقاطع بورديو مع العديد من الفالسفة –عمى اختالف
مشاربيم -في إعطاء أىمية كبرى لنقد حاالت الييمنة ،لقد استفاد من مدرسة فرانكفورت؛
مده تيودور آدرنو وماكس ىوركيايمر بالروح النقدية ،واستميم موضوع العنف من حنو
إذ ّ
ارانت ،ومعالجة حرية األفراد من جون بول سارتر ،وتحديد ألفاظ السيطرة ومدلوالتيا من
لودفيج فيتجنشتاين .لقد اقتدى بيم تارة ،وتارة جعميم منطمقا لمفاىيمو ،وتارة استخدم
أفكارىم ثم رماىا في نصف الطريق .وناد ار ما استعرض فيمسوفا دون اإلدالء بموقف مما
طرحو ،تأييدا أو رفضا .لقد تأثر بالعديد من التيارات المتباينة من جية ،وبنى نسقا
متكامال لفك لغز السيطرة من جية ثانية.
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وباعتبار النسق في حاجة ماسة إلى آليات تجسيده ،كانت المنظومة اإلعالمية ىي
إحدى ىذه النماذج ،إذ أثبت بأن اإلعالم يمارس نوعا من العنف الرمزي المفسد والمؤذي
صرح بو من قبل ىؤالء الذين يخضعون
مارس بتواطؤ غير ُم َّ
بشكل خاص .وىو عنف ُي َ
لو ،وأولئك الذين يمارسونو ،بالقدر الذي يكون فيو أولئك كما ىؤالء غير واعين بممارستو

أو الخضوع لو .لذلك أراد أن يكشف القناع عن األشياء الخفية ،ىذا العمل يمكن أن ُيسيم

مارس في العالقات االجتماعية ،وبخاصة في عالقات
في تقميل العنف الرمزي الذي ُي َ
أدوات االتصال اإلعالمية.

واذا كان االعتقاد الجماىيري ينظر إلى اإلعالم عموما ،والتمفزيون عمى وجو
ِّ
المتعددة ُيسيم
فإن (بيار بورديو) يرى أن اإلعالم بآلياتو
الخصوص بكونو أداة تثقيفيةّ ،

بقسط وافر في تيديد مجاالت مختمفة عمى مستوى اإلنتاج الثقافي ،من فن وأدب ،وعمم،
وفمسفة ،وقانون؛ فالتمفزيون ومعو جزء من الصحافة مدفوعين بمنطق المياث وراء مزيد
معين من خالل التزاوج بين
من اإلقبال الجماىيري ،وبالتالي فيو يفرض نمط ثقافي ّ
التكنولوجيا ورأس المال.

إن قوة المنظومة اإلعالمية تتضاعف أكثر كمّما اقترنت بسمطة رمزية ،فيي تستند
ّ
إلى أسموب التورية واالختفاء ،إذ ال يمكن أن تُ َحقِّق تأثيرىا المفترض ،وتنفيذىا بشكل

فعال وايجابي ،إال من خالل التعاون الذي يجب أن تمقاه من طرف أغمبية الناس المعنيين
بيا؛ والذين ال يعترفون بيا.

أما النموذج الثاني لتحقيق نسق السيطرة ،فيتمظير من خالل تفكيكو سمسمة من
إن النجاح أو
أن المنظومة التربوية ال تشذ عن القاعدة؛ ّ
اآلليات ،التي أثبت بموجبيا ّ

الفشل المدرسي ،نتيجة حتمية لمرأسمال الثقافي الذي يحوزه الفرد ،وىو ما اعتُبِر مدخل

من َمداخل العنف الرمزي .إذ تتأسس النظرة السطحية لإلخفاق المدرسي عمى وجود
عالقة شرطية بينو وبين الموىبة كانبثاق بيولوجي يصدر بحكم الوالدة.
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وعند تَقَصِّيو عن الرأسمال الثقافي وتشكالتو ،من خالل اعتماده منيج المقارنة في
فرنسا حقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي ،من حيث نسبة التسرب المدرسي
إن ىذه الدراسة أفضت بو
لدى مختمف الفئات العمرية والجنسية في شتى مراحل التعميمّ .

لمولوج إلى أبجديات النجاح المدرسي.

إن التعثر أو النجاح بحسبو ال يتوقف عمى الموىبة أو عمى الفرد ذاتو ،وانما ىو
نتاج لرأسمالو الثقافي المنبثق من توجييات مبكرة لوسطو العائمي .ذلك أن الطمبة
المحظوظين اجتماعيا يرثون من أوساطيم معارف وميارات وأذواق ،تنعكس عمى
التحصيل الدراسي .ويتجمى االمتياز الثقافي ،في شكل أُلفة مع األعمال الثقافية ،كالتردد
المنتظم عمى المسرح والمتحف والميرجان ،وكذا من خالل االطالع عمى األعمال
المعاصرة ،ومن ثم فالطمبة ليم معارف أكثر شمولية وغنى كمما كانت أصوليم
االجتماعية أكثر ارتقاء.
وعمى ىذا األساس فالتالميذ يختمفون تبعا لالستعدادات والمعارف القبمية التي تعود
إلى وسطيم االجتماعي؛ فيم إذن ليسوا متساويين في اكتساب الثقافة ،فكل تعميم ،والسيما
تعميم الثقافة (حتى العممية منيا) يفترض مسبقا وضمنيا ،مجموعة معارف وميارات،
كون تراث الطبقات المثقفة .ولذلك فإن سيولة امتالك الثقافة
السيما آداب الكالم ،والتي تُ ّ

المدرسية تزداد طردا وسمم االنتماء االجتماعي ،إذ يتّسع النجاح المدرسي عند الطمبة

قوم عمل التمميذ ،ال يحكم في الغالب
المنحدرين من طبقات مثقفة ،ومنو فاألستاذ الذي ُي ِّ

سوى عمى عالقتو بالثقافة الموجودة سمفا ،فالرأسمال الثقافي يتمظير كآلية لمنجاح أو

الفشل المدرسي.
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الـفهـــــــارس

فهرس المصادر والمراجع

 -Iالمصادر
أوال -المترجمة إلى اللغة العربية
النظر بالفمسفة ،تعريب أنور مغيث ،دار
 .1بيير بورديو :أسباب عممية –إعادة ّ
األزمنة الحديثة ،بيروت ،ط1988 ،1م.

 .2بيير بورديو :األنطولوجيا السياسية عند مارتن ىيدجر ،ترجمة سعيد العميمي،
المشروع القومي لمترجمة ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،ط2005 ،1م.
 .3بيير بورديو :بعبارة أخرى-محاوالت باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية -ترجمة أحمد
حسان ،ميريت لمنشر والمعمومات ،القاىرة ،ط2002 ،1م.
 .4بيير بورديو :التمفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترجمة درويش الحموجي ،دار
كنعان لمدراسات والنشر والخدمات االعالمية ،دمشق ،ط2004 ،1م.
 .5بيار بورديو :العنف الرمزي –بحث في أصول عمم االجتماع التربوي ،ترجمة نظير
جاىل ،المركز الثقافي العربي ،ط1994 ،1م.
 .6بيير بورديو :قواعد الفن ،ترجمة ابراىيم فتحي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة ،ط2013 ،1م.
 .7بيير بورديو :الرمز والسمطة ،ترجمة عبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال لمنشر،
الدار البيضاء ،المغرب ،ط2007 ،3م.
 .8بيير بورديو :الييمنة الذكورية ،ترجمة سممان قعفراني ،المنظمة العربية لمترجمة،
بيروت ،ط2009 ،1م.
ثانيا -بالفرنسية
1. Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire, L'économie des échanges
linguistiques, Éd Fayard, 1982.
2. Pierre Bourdieu: Choses dites, Coll. “Le sens commun”, Ed. De Minuit,
Paris, 1987 .
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3. Pierre Bourdieu: Contre-feux Propos- pour servir à la résistance contre
l’invasion néo-libérale, Raisons d’agir, Paris, 1998.
4. Pierre Bourdieu: La Distinction. Critique sociale du jugement, Les
Éditions de Minuit, 1979.
5. Pierre Bourdieu: Méditations Pascaliennes, Coll. liber, Ed Du seuil,
Paris, 1997.
6. Pierre Bourdieu, Questions de Sociologie, Ed de Minuit, Paris, 1994.
7. Pierre Bourdieu: Répons pour une anthropologie reflex, Ed Minuit,
Paris, 1992.
8. Pierre Bourdieu: La reproduction. Eléments pour une théorie du
système d’enseignement, Minuit, Paris, 1970.
9. Pierre Bourdieu: Le sens pratique, coll. « Le sens commun », Ed de
Minuit, Paris, 1980.
10.Pierre Bourdieu: Stratégies de reproduction et modes de domination,
Actes de la recherche en sciences sociales, année 1994, volume 105, n1.
11. Pierre Bourdieu: Une Interprétation de la sociologie religieuse de Max
Weber, Archives européennes de sociologie, vol XII, n 01.

 المراجع-II
 مراجع باللغة العربية-أوال
، الدار القومية لمطباعة والنشر، طباعة الصحف واخراجيا: أحمد حسين الصاوي.1
.ت. د،القاىرة
، معيد المناىج،1 ج، مدخل جديد إلى المنطق المعاصر: أحمد موساوي.2
.م2007 ،1 ط،الجزائر
، ترجمة أنطوان حمصي، مقدمات لمخروج من القرن العشرين: ادغار موران.3
.م1993 ، دمشق،منشورات و ازرة الثقافة
 ترجمة وفاء، النقد الثقافي –تمييد مبدئي لممفاىيم الرئيسية: آرثر أي از برجر.4
.م2003 ، القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة،إبراىيم
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 .5إسماعيل األمين :التمفزة المعاصرة-سمطة رابعة أم سمطة مربعة ،شركة
المطبوعات لمتوزيع والنشر ،بيروت ،ط2015 ،1م.
 .6إسماعيل األمين :الكتابة لمصورة ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،بيروت،
ط2010 ،2م.
 .7إسماعيل األمين :كيف تكتب خب ار تمفزيونيا ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،
بيروت ،ط2012 ،2م.
لعينة من الجرائد
 .8أشرف محمود صالح :إخراج الصحف السعودية –دراسة ّ
السعودية اليومية ،الطباعي العربي لمطبع والنشر والتوزيع ،القاىرة1408 ،ه.

 .9اميل دوركايم :التربية األخالقية ،ترجمة محمد بدوي ،مكتبة مصر ،بدون تاريخ.
 .10أنطوني ِّ
جدنـز :ال أرسـمالية والنظرية االجتماعية الحديثة -تحميل كتابـات ماركس
ودوركايم وماكس فيبر ،ترجمة أديب يوسف شيش.
 .11أنور الجندي :الصحافة واألقالم المسمومة ،دار االعتصام لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،ط1980 ،1م.
 .12إيريك فروم :أزمة التحميل النفسي ،ترجمة محمود منقذ الياشمي ،دار الحوار
لمطباعة والنشر والتوزيع ،الالذقية ،سوريا ،ط2012 ،1م.
 .13بيرنار كاتوال :اإلشيار والمجتمع ،ترجمة سعيد بنكراد ،دار الحوار لمنشر
والتوزيع ،الالذقية ،ط2012 ،1م.
 .14تيودور فون آدرنو :محاضرات في عمم االجتماع ،ترجمة جورج كتورة ،مركز
االنماء القومي ،لبنان.
 .15جان كمود برتراند :أدبيات اإلعالم ،ترجمة رباب العابد ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط2008 ،1م.
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ردت :في العنف ،ترجمة ابراىيم العريس ،دار الساقي ،بيروت ،ط،1
حنة أ ا
ّ .16

1992م.

 .17دنيس كوش :مفيوم الثقافة في العموم االجتماعية ،تر :منير السعيداني ،المنظمة
العربية لمترجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان -بيروت ،ط2007 ،1م.
 .18ديفيد ىوكس :االيديولوجيا ،ترجمة ابراىيم فتحي ،المشروع القومي لمترجمة،
2000م.
 .19روبرت ىيميارد :الكتابة لمتمفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة ،ترجمة مؤيد
حسن فوزي ،دار الكتاب العربي2003 ،م.
 .20سمير أمين :نحو نظرية الثقافة ،معيد اإلنماء العربي ،بيروت ،ط1989 ،1م.
 .21عبد الغاني عماد :سوسيولوجيا الثقافة-المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى
العولمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط2006 ،1م.
 .22عبد الكبير الخطيبي :في الكتابة والتجربة ،ترجمة محمد برادة ،دار العودة،
بيروت ،ط1980 ،1م.
 .23عبداهلل العروي :مفيوم االيديولوجيا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
2003م.
 .24عبد اهلل الغذامي :الثقافة التمفزيونية -سقوط النخبة وبروز الشعبي ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت ،ط2005 ،2م.
 .25فيد بن عبد العزيز بدر العسكري :اإلخراج الصحفي-أىميتو الوظيفية واتجاىاتو
الحديثة ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1998 ،1م.
 .26كارل غوستاف يونغ :تطور الشخصية –عمم نفس الطفل ،ترجمة محمد حبيب،
دار الحوار لمنشر والتوزيع ،سوريا ،ط2012 ،1م.
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 .27كارل غوستاف يونغ :دور الالشعور ومعنى عمم النفس لإلنسان الحديث ،ترجمة
نياد خياطة ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط،1

1992م.
 .28كمال بومنير :النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت -من ماكس ىوركيايمر إلى
أكسل ىونت ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط2010 ،1م.
 .29ماكس ىوركيايمر :بدايات فمسفة التاريخ البرجوازية ،ترجمة محمد عمي اليوسفي،
دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت2006 ،م.
 .30ماكس ىوركيايمر تيودور آدرنو :جدل التنوير ،ترجمة جورج كتورة ،دار الكتاب
الجديد ،بيروت ،ط2006 ،1م.
 .31مايكل ماكجنس :يونج ،ترجمة محي الدين مزيد ،المشروع القومي لمترجمة،
القاىرة2003 ،م.
 .32محمد نبيان سويمم :التصوير اإلعالمي ،دار المعارف ،القاىرة1985 ،م.
وتطوره ،دار النيضة العربية،
الرمزي نشأتو
 .33محمود فيمي زيدان :المنطق ّ
ّ
بيروت1979 ،م

 .34ميشال فوكو :جينالوجيا المعرفة ،ترجمة أحمد السطاتي وعبد السالم بنعبد
العالي ،دار توبقال لمنشر1988 ،م.
 .35ناتالي اينيك :سوسيولوجيا الفن ،ترجمة حسين جواد قبيسي ،المنظمة العربية
لمترجمة ،بيروت ،ط2011 ،1م.
 .36ناعوم تشومسكي :السيطرة عمى اإلعالم ،ترجمة أميمو عبد المطيف ،مكتبة
الشروق الدولية ،القاىرة ،ط2003 ،1م.
 .37نبيل صموئيل أبادير ،حوار الثقافات ضرورة مستقبمية أم رفاىية ،المكتبة
األكاديمية ،القاىرة ،ط2005 ،1م.
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، جدة، الساعي لمنشر والتوزيع، ترجمة أكرم مؤمن، األمير: نيقوال مكيافممي.38
.م2004
، دار اآلداب، ترجمة جورج طرابيشـي، اإلنسان ذو البعد الواحد: ىربرت ماركوز.39
.م1988 ،3 ط،بيـروت
، ترجمة محمود زيد، دراسة التاريخ وعالقتو بالعموم االجتماعية: ىيوج اتكن.40
.مراجعة قسطنطين زريق
 مراجعة ابراىيم، ترجمة حسن صقر، المعرفة والمصمحة: يورجن ىابرماس.41
.م2002 ،1 ط، القاىرة، المشروع القومي لمترجمة،الحيدري
، الدوحة، دار الحكمة،التصورات والتّصديقات
-الصوري
ّ  المنطق: يوسف محمود.42
ّ
م1994 ،1ط

 مراجع باللغة الفرنسية:ثانيا
1. A. Accardo. P. courcuf f, La sociologie de Bourdieu, Le mascaret,
Bordeaux, 1986.
2. Anne Jourdain, Sidonie Naulin: La théorie de Pierre Bourdieu et ses
usages sociologiques, Armand Colin, Paris.
3. Hanna Arendt: L’origine du totalitarisme, Le système, Ed Seuil, Paris.
1975.

4. Henri Lefebvre: La vie quotidienne dans le monde moderne, Ed
Gallimard, Paris, 1968 .
5. Jean Paul Sartre: Plaidoyer pour les intellectuels, Ed Gallimard, Paris,
1972.

6. Karl Marx: critique de l, économie Politique, (Manuscrits de 1844)
Gallimard 10-18, Union général d’édition, 1972.
7. Louis Althusser: Pour Marx, Ed La Découverte, Paris,1986.
8. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-philosophicus, traduction
préambule et notes de Gilles Gaston Granger, Editions Gallimard,
1992.

9. Max Weber: Le Savant et le politique, Collection 10-18.
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10.Nicolas Machiavel: Le Prince, Un document produit en version
numérique par Jean Marie Tremblay: http://pages.infinit.net/sociojm.
11.Paul Guillaume: La formation des habitudes, PUF, Collection SUP,
Paris, 1968.
12.Sigmund Freud: Abrégé de psychanalyse, PUF, Paris, 1967.
13.Sigmund Freud: Totem et Tabou, Interprétation par la psychanalyse de
la vie social des peuples primitifs, Traduit de l’Allemand par Dr S.
Jankélévitch. Impression 1951.
14.Théodore Adorno, Modèles critiques, "Opinions, illusions, société", Ed.
Payout.

 المجالت والدوريات-III
 بالعربية:أوال
 سمسمة عالم، ترجمة سعد زىران، االنسان بين الجوىر والمظير: إيريك فروم.1
.140  عدد،م1989 المعرفة
، سمسمة عالم المعرفة، ترجمة ممدوح يوسف عمران، األنماط الثقافية لمعنف: بارب ار ويتمر.2
.م2007 ، الكويت،المجمس الوطني لمثقافة والفنون
 مؤسسة،2 عدد، مجمة أنيس، في الخطاب عن الثقافة واليوية الثقافية: عبد الرزاق الدوادي.3
.م2007 ، الجزائر،األخيار لمصحافة

 بالفرنسية:ثانيا
1. Pierre Bourdieu: Systèmes d’enseignement et systèmes de pensée,
Revue internationale des sciences sociales, Volume ΧІΧ, n3, Unesco,
1967.

2. Géhin Etienne: Pierre Bourdieu, La distinction –critique sociale du
jugement, Revue française de sociologie, Paris, 1980.

 رسائل جامعية-V
 قراءة سوسيوثقافية من، الييمنة الذكورية في الحكاية الشعبية: جميمة عموشن.1
،منظور بورديو رسـالة مقدمـة لنيـل شيادة الماجستير في المغة واألدب العربي
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إشراف طراحة زكية ،كميـة اآلداب والمغات ،جامعة تيزي وزو ،السنة الجامعية:
2014-2013م.
 .2جمال براىمة :االنسان والوعي في فمسفة ىيربرت ماركوز ،رسالة مقدمة لنيل
شيادة الماجستير في الفمسفة ،إشراف جمال حمود ،جامعة قسنطينة ،السنة
الجامعية2011-2010 :م.
 -VIالمعاجم والموسوعات
 .1ابن منظور :لسان العرب ،المجمد الخامس ،تحقيق عبداهلل عمي الكبير وآخرون.
دار المعارف ،القاىرة.
 .2أحمد زكي بدوي :معجم مصطمحات العموم االجتماعية (انجميزي عربي فرنسي)

مكتبة لبنان ،بيروت1987 ،م.
 .3أندري الالند :الموسوعة الفمسفية ،ترجمة خميل أحمد خميل ،منشورات عويدات،
بيروت-باريس ،ط2001 ،2م.
 .4جميل صميبا :المعجم الفمسفي ،ج ،2دار الكتاب المبناني ،بيروت ،ط1982 ،2م.
 .5جورج طرابيشي :معجم الفالسفة ،دار الطميعة لمطِّباعة والنشر ،بيروت ،ط،3
2006م.
 .6ستيفان شوفالييو-كريستيان شوفيري :معجم بورديو ،ترجمة الزىرة إبراىيم ،دار
الجزائر ،ط2013 ،1م
 .7عبد الرحمان بدوي :موسوعة الفمسفة ،ج ،1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
بيروت ط1984 ،1م.
 .8عبدالرحمان بدوي :موسوعة الفمسفة ،ج ،2المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
بيروت ط1984 ،1م.
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 .9مجدي وىبة وكامل الميندس :معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب،
مكتبة لبنان ،بيروت ،ط1984 ،2م.
الفمسفية -وضع لجنة من العمماء واألكاديميين
 .10م روزنتال .ب يودين :الموسوعة
ّ
النشر ،بيروت ،ط،9
السوفيات -ترجمة سمير كرم ،دار الطّميعة لمطّباعة و ّ

2011م.
 -VIIالويبوغرافيا

 .1ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
 .2عادل بوديار :الخطاب اإلشياري من الترويج إلى صناعة الثقافة:
httpeventsheets.comnode263

 .3زىير الخويمدي ،نظرية اليابتوس ورأس المال الرمزي عند بيير بورديو ،مقال
منشور

عمى

موقع:

الحوار

المتمدن-العدد:

14:31-11/4/2013-4054

www.ahewar.org/debat/showw.art.asp?aid=35388
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فيرس المصطمحات

Stratégie

استراتيجية

Disposition

استعداد

publicité intégrative

إشيار إدماجي

publicité informative

إشيار إعالمي

publicité suggestive

إشيار إيحائي

publicité mécanique

إشيار تشريطي أو آلي

code

اصطالح

Reproduction

إعادة انتاج

Production

إنتاج

Économie des pratiques

اقتصاد الممارسات

Structuralisme

بنيوية

Historicisation

تاريخانية

Division du travail

تقسيم العمل

Télévision

تمفزة

Distinction

تميز

Corps

جسد

Déterminisme

حتمية

Liberté

حرية

Sens pratique

حس عممي

Sens commun

حس مشترك

Champ

حقل

Signifiant

دال

Signification

داللة

Etat

دولة

Capital

رأسمال
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Pouvoir symbolique

سمطة رمزية

Domination

سيطرة

Classe

طبقة

Aliénation

االستالب

Socialisme

االشتراكية

Suicide

االنتحار

Elections

االنتخابات

Utopie

)اليوتوبيا (الطوباوية

Idéologies

االيديولوجيات

Structure

البنية

Influence

التأثير

Historisme

التاريخانية

Dépendance

التبعية

Expérimentation

التجريب

Inégalités

التفاوت

Tradition

التقميد

Organisation

التنظيم

Prévision

التوقع

Dialectique

الجدلية

Communauté

الجماعة

Besoins

الحاجات

Champ

حقل

Rôle

الدور

L’état

الدولة

Démocratie

الديموقراطية
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Religion

الدين

Capitalisme

الرأسمالية

Contrôle social

الرقابة االجتماعية

Symbolisme social

الرمزية االجتماعية

Causalité

السببية

Pouvoir

السمطة

Institutions

المؤسسات

Intellectuels

المثقفون

Société industrielle

المجتمع الصناعي

Groupes

المجموعات

Croyances

المعتقدات

Connaissance

المعرفة

Objectivité

الموضوعية

professions

المين

Elites

النخبة

Confits sociaux

النزعات االجتماعية

Système

النظام

Théorie

النظرية

Utilitarisme

النفعية

Modèles

النماذج

Habitude

عادة

Relation

عالقة

signes

عالمات

Rationalité

العقالنية

Violence

العنف
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Violence symbolique

العنف الرمزي

Téléologie

الغائية

Individualisme

الفردية

Action collective

الفعل الجماعي

Mesure

القياس

Valeurs

القيم

pouvoir symbolique

سمطو رمزية

Domination

سيطرة

classe

طبقة

phénoménologie

ظاىراتية

Agent

فاعل

Espace social et position

فضاء اجتماعي وموقع

Action

فعل

philosophie

فمسفة

Règle

قاعده

légalité

قانونية

Inconscient

الوعي

Libido

ليبيدو

un sophisme

مغالطة

Tabou

محرمات

La distinction

التميز

légitimité

الشرعية

le paralogisme

الغمط

Inconscient

الشعور

Inconscient collectif

الشعور جمعي
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Le Moi

األنا

Le Surmoi

األنا األعمى

Le ça

اليو

Ecole

مدرسة

Signifie

مدلول

La noblesse d’état

نبالة الدولة

Système

نسق

L’axiomatique

نسق استنتاجي

System Educationnel

نسق تربوي

System Politique

نظام سياسي

Habitus

ىابيتوس

conscient

وعي

illusion

وىم
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ٌادغار يىرا
إديىَد هىسرل
أر ْسطُى
ِ
إريك فروو
إييم دوركايى
أوغسث كىَث
ايًاَىيم كاَط
بار وخ سبيُىزا
بىل غيىو
بيار بىرديى
جيىدور أدورَى
جىٌ بياجي
جىٌ بىل سارجر
جىٌ جاك روسى
حُة أراَث
سيجًىَد فرويد
فرديُاَد دي سىسير
كارل ياركس
كارل غىسحاف يىَغ
كارل ياَهايى
كهىد نيفي سحروس
نىدفيغ فيىرباخ
ٍنىدفيغ فيحجُشحاي
نىي أنحىسير
يارجاٌ هايدجر
ياكس فيبر
ياكس هىركهايًر
يانك بٍ َبي
يىريس ييرنىبىَحي
َاعىو جشىيسكي
َيكىال يكيافههي
هيربرت ياركىز
يىرغٍ هابرياس
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:الملخص
 ولفهم هذا النسق استدعى.تتمحور إشكالية البحث حول نسق السيطرة ومداخمها
،األمر االحاطة بالمفاهيم األساسية التي يستخدمها بيار بورديو بإعطائها دالالت خاصة
.تختمف بعض الشيء عما هو متعارف عميه
،هذ

 كانت المنظومة اعإعمامية إحد،،وباعتبار النسق في حاجة آلليات تجسيد

 أما النموذج الثاني لتحقيق النسق فيتمظهر من خمال المنظومة التربوية؛ وهو ما.العينات
.اعتُبِر مدخل من َمداخل العنف الرمزي

Préface
La problématique de la recherche est centrée sur le système de la
domination et ses mécanismes. Et pour mieux la comprendre, cela nécessite
de saisir les concepts fondamentaux utilisés par pierre Bourdieu en leur
donnant des significations distinctives.
Et lorsque le système a besoin aux mécanismes qui la concrétisent, il
vient les média comme l’un de ces modèles. tandis que le deuxième modèle
pour réaliser ce même système apparait à travers le système éducatif. ce
qu’est considéré -selon Pierre Bourdieu- comme l’ une des applications de la
violence symbolique.

