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رأس المال الثقافي...
مقاربة سوسيولوجية

زينب الكلبانية

ُيعد «بيري بورديو» (٢٠٠٢-١٩٣٠م) من �أهم علماء االجتماع خالل ال�سنوات الأخ�يرة ،وذلك من خالل النظر �إىل الإنتاج ال�سو�سيولوجي الغني
واملتنوع الذي خ ّلفه لنا ،وقد ك َّر�س ق�سما كبريا من هذا الإنتاج لعلم االجتماع الثقايف ،وب�شكل �أكرث دقة لتحليل املمار�سات الرمزية ،وقد تناول هذه
الفكرة على امل�ستويني النظري وامليداين ،باالعتماد على جهود امتدت ل�سنوات طويلة .وهذا ما ناق�شه الباحث خالد كاظم �أبو دوح يف مقاله املن�شور
مبجلة «التفاهم».
�إذ يعد مفهوم ر�أ�س املال من املفاهيم املحورية يف فكر «بورديو»
ومل ي �ت �ع��ام��ل م ��ع ه ��ذا امل �ف �ه ��وم م ��ن خ �ل�ال م �ع �ن��اه ال�ت�ق�ل�ي��دي
االق �ت �� �ص��ادي فح�سب � � -س��واء �أك ��ان ه ��ذا ال��ر�أ� �س �م��ال وراث �ي ��ا �أم
مكت�سبا  -ول�ك�ن��ه ن�ظ��ر �إىل �أن ه��ذا امل�ف�ه��وم مي�ن��ح ال�ف��اع��ل ق��وة
اجتماعية داخل الف�ضاء االجتماعي ،ور�أ�س املال الثقايف.
��س�ن�ح��اول يف ه ��ذا امل �ق��ال ت �ق��دمي ر�ؤي ��ة حتليلية ن�ق��دي��ة ملفهوم
ر�أ� ��س امل ��ال ال�ث�ق��ايف ،خا�صة م��ع ذي ��وع ا��س�ت�خ��دام ه��ذا امل�ف�ه��وم يف
ال�سو�سيولوجيا املعا�صرة ،على امل�ستويني النظري والإمبرييقي.
ي�شري مفهوم ر�أ�س املال الثقايف �إىل املوارد التي يحوزها الفاعل
االجتماعي من خالل عالقته بالثقافة� ،سواء كانت هذه املواد
م��وروث��ة م��ن خ�لال ك��ل م��ا ي �ح��وزه ال �ف��رد م��ن عملية التن�شئة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،م�ث��ال ال�ل�غ��ة ،وع�ن��ا��ص��ر ال�ب�ن�ي��ة العقلية «�أمن ��اط
التفكري ،اال��س�ت�ع��دادات ،نظم امل �ع��اين»� ،أو املكت�سبة م��ن خالل
امل�ؤهالت التعليمية ،وتقا�س قيمة كل م�ؤهل هنا باالعتماد على
عدد ال�سنوات التي يق�ضيها الفرد يف ال َّتع ُلم.
جاءت جماعة الفيزيوقراط ومن بعدهم «�آدم �سميث» ليحرروا
م�صطلح ر�أ�س املال من اقت�صاره على ر�أ�س املال النقدي ،لي�شري
�إىل املال والأدوات و�أغرا�ض �أخرى ،وا�ستخدم �آدم �سميث مفهوم
ر�أ�س املال لي�شري �إىل جميع متطلبات الإنتاج التي ُتقق الدخل،
وج��ز ٌء من ه��ذه املتطلبات  -وال��ذي يُعد ج��زءًا من ر�أ���س امل��ال -
يتمثل يف ال�ق��در امل�ن��ا��س��ب م��ن امل �ه��ارات ال�ت��ي ميتلكها الأف ��راد،
الذين يكون لديهم القدرة على توظيفها بكفاءة ،وهو ما يتم
التعبري عنه مبفهوم ر�أ���س امل��ال الب�شري .ولقد تعامل علماء
االقت�صاد البورجوازيون الكال�سيكيون التابعون لريكاردو مع
ر�أ� ��س امل ��ال بو�صفه ع�م�لا م�تراك�م��ا ون��اجت��ا ع��ن ج�ه��ود الإن �ت��اج
ال�سابقة .وي��أت��ي بعد ذل��ك �إ�سهام ك��ارل مارك�س ال��ذي يتعامل
مع ر�أ���س امل��ال بو�صفه القيمة الفائ�ضة الناجتة عن ا�ستغالل
العمال امل�أجورين ،فر�أ�س املال لي�س يف حد ذاته و�سيلة للإنتاج،
ب��ل ه��و ع�لاق��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين ال�ط�ب�ق��ات ال��رئ�ي���س��ة يف املجتمع
ال �ب ��ورج ��وازي ،وع�لاق��ة ا��س�ت�غ�لال ب�ين م��ال�ك��ي و��س��ائ��ل الإن �ت��اج
والعمال امل�أجورين.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ب� ��وردي� ��و ه ��و م ��ن � �ص ��اغ م �ف �ه ��وم ر�أ�� ��س
امل ��ال ال �ث �ق��ايف؛ ف � ��إ َّن ف �ك��رة ال�ث�ق��اف��ة  -ال �ت��ي مت�ث��ل م���ص��درا من
م�صادر املكانة وال�ق��وة  -كانت م��وج��ودة ومت�أ�صلة يف النظرية
االج�ت�م��اع�ي��ة ،خ��ا��ص��ة ال�ف�ك��ر امل��رت�ب��ط بالطبقات يف �أع �م��ال كل
من «ماك�س فيرب» و«�إمييل دوركهامي» .فلقد كتب فيرب ب�شكل

مو�سع حول ما �أطلق عليه جماعات املكانة ،ويق�صد بهم الأفراد
الذين جتمعهم ثقافة املكانة الواحدة �أو امل�شرتكة؛ �أي الذين
ميتلكون الهوية والقيم والأذواق اجلمالية نف�سها ،وكذا �أ�شكال
الزي ،واخلطاب�...إلخ ،ويعد ذلك بالن�سبة لهم م�صد ًرا لل�شرف
والتميز والتكرمي.
وم��ن الفكر الدوركهاميي ا�شتق ب��وردي��و فكرة �أن الثقافة ذات
امل��رك��ز االج�ت�م��اع��ي وامل�ك��ان��ة ال��رف�ي�ع��ة ل�ه��ا �سمة ال�ق��د��س�ي��ة؛ �أي
�أنها تن�أى بنف�سها عن العامل الواقعي اليومي ،كما �أنها ُت�شكل
جمموعة ال��رم��وز الثقافية التي متثل ق��وة اجلماعة ب�أ�سلوب
مادي وجذاب ومقنع.
وج ��وه ��ر م�ف�ه��وم ر�أ�� ��س امل ��ال ال �ث �ق��ايف ل ��دى ب ��وردي ��و م ��ن خ�لال
ا�ستخداماته لهذا املفهوم يف �أعماله عن فرن�سا املعا�صرة  -هو
معرفة الفرد بالثقافة اجلمالية املتميزة ذات املركز االجتماعي
الرفيع و�إدراكه لعنا�صرها ،مثل ذلك الفنون الرفيعة ،والثقافة
الأدب �ي��ة ،وال �ق��درة اللغوية .وي��ذه��ب ب��وردي��و �إىل �أ َّن ر�أ� ��س امل��ال
الثقايف يتمثل يف ثالثة �أ�شكال هي:
الأول :احل��ال��ة امل��ادي��ة املتحدة �أو املج�سمة :وه��ي احل��ال��ة التي
تتعلق برتتيب وتنظيم العقل واجل�سد ،وهي تتطلب من الفرد
بذل الوقت واجلهد بهدف تكوين ومراكمة ر�أ���س املال الثقايف،
وي�ب��ذل ال�ف��رد هنا ال��وق��ت وامل�ج�ه��ود؛ وذل ��ك م��ن �أج ��ل االرت�ق��اء
الذهني واال�ستيعاب.
ال �ث ��اين :وه ��و احل��ال��ة امل��و��ض��وع�ي��ة ،م �ث��ال ال�ب���ض��ائ��ع الثقافية
(ال�صور ،الكتب ،والقوامي�س�...إلخ) ،ويعني هذا �أ َّن ر�أ���س املال
الثقايف يتمثل يف الأ�شياء امل��ادي��ة ،ولذلك فهو قابل للنقل من
حيث ماديته ،وهنا ي�ؤكد بورديو على وجود عالقة ما بني هذا
ال�شكل من ر�أ���س املال الثقايف ور�أ���س املال االقت�صادي؛ حيث �إن
ملكية الفرد ملثل ه��ذه الأ�شياء املادية تطلب منه � ً
أي�ضا ملكية
ر�صيد من ر�أ�س املال االقت�صادي.
الثالث :وهي احلالة التنظيمية ،وهي حالة التكوين الع�ضوي،
وال �ت ��ي ت �ق��دم خ���ص��ائ����ص و� �س �م��ات ر�أ� � ��س امل� ��ال ال �ث �ق ��ايف ،ك �م��ا يف
امل ��ؤه�لات العلمية ،وه ��ذه الأخ�ي�رة ه��ي �إح ��دى ال�ط��رق لإث�ب��ات
حقيقة امتالك الفرد لر�أ�س املال الثقايف.
وه��ذه احلالة هي التي تفرق بني ر�أ���س امل��ال اخلا�ص بالتعليم
الذاتي ،ور�أ�س املال الثقايف اخلا�ص باجلماعة احلاكمة ،والذي
ق��د يتح�صل ع�ل��ى ف��وائ��د قليلة يف ��س��وق ال�ت�ب��ادل االج�ت�م��اع��ي،
ور�أ�س املال الثقايف املقرر �أكادمييا من خالل امل�ؤهالت العلمية

املعرتف بها ر�سميا ،وهذه الأخرية هي التي متنح حلائزيها قيمة
م�ضمونة و�شرعية ،وي�شكل هذا جوهر االختالف ما بني املناف�سة
املعروفة ر�سميا و�شرعيا ،وبني ر�أ�س املال الثقايف الب�سيط والذي
يحتاج �إىل �إثبات ذاته با�ستمرار.
تعد قابلية �أ�شكال ر�أ���س امل��ال �إىل التحويل �أو التدوير والتبادل
ه��ي �أ��س��ا���س الإ�سرتاتيجية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل الت�أكيد على �إع��ادة
�إنتاج ر�صيد ر�أ�س املال� ،أو زيادة منافع الفرد وعوائد ر�صيده من
ر�أ�س املال الذي يف حيازاته .ولقد �أوىل العديد من العلماء هذه
العملية كثريا من االهتمام ،فمن خ�لال ر�أ���س امل��ال االجتماعي
ي�ستطيع الفاعلون �أن يحوزوا املواد االقت�صادية ،مثل القرو�ض
والإع� ��ان� ��ات ،وي���س�ت�ط�ي�ع��ون ت�ن�م�ي��ة ر�أ�� ��س م��ال �ه��م ال�ث�ق��اف�ـ��ي عرب
��ص�لات�ه��م وع�لاق��ات�ه��م م��ع اخل �ب�راء والأف� � ��راد ذوي ال�ث�ق��اف��ة �أو
�أ�صحاب الأر�صدة العالية من ر�أ�س املال الثقافـي.
وم��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة يتط ّلب ت��راك��م ر�أ� ��س امل ��ال االج�ت�م��اع��ي ل��دى
الأف��راد ا�ستثمارا لكل من املوارد االقت�صادية والثقافية .وهُناك
ُي���ش�ير �إىل �أن ال�ف��اع�ل�ين يف �أي جم ��ال ي�سعون وراء م�صاحلهم
ومنافعهم� ،سواء �أكان ذلك بوعي منهم �أو دون وعي ،ودائما يوجد
�صراع من �أجل احلفاظ على هذا التوزيع املتفاوت وا�ستمراريته،
�أو �إع ��ادة �إن�ت��اج��ه ب�شكل �آخ ��ر ،ويت�ضمن ه��ذا ال���ص��راع حم��اوالت
م�ستمرة تهدف �إىل حتويل ر�ؤو�س الأموال من �شكل �إىل �آخر.
ويكن �أي�ضا حتويل ر�أ�س املال الثقايف �إىل ر�أ�س املال االجتماعي
ُ
�أو ر�أ�س املال االقت�صادي؛ فالطبيب النف�سي الذي يح�صل على
م��ؤه�لات علمية عالية يف تخ�ص�صه ،وميتلك م�ه��ارات مهنية
عالية ،ميكن له �أن يحقق ذيوعا وانت�شارا يف مهنته �أكرث من �أي
طبيب �آخ��ر ،وهذا ميكنه من حيازة ر�صيد كبري من ر�أ���س املال
الرمزي ور�أ�س املال االقت�صادي.
ل�ي����س ه ��ذا ف�ح���س��ب ب��ل م��ن امل�م�ك��ن مل��ن ي �ح��وز ر� �ص �ي��دا منا�سبا
م��ن ر�أ�� ��س امل ��ال ال �ث �ق��ايف �أن ي���ص�ب��ح م��ن ن�خ�ب��ة جم ��ال ال�سلطة
ال�ع��ام؛ ففي بولندا ،ك�شفت �إح��دى ال��درا��س��ات ع��ن �أن جماعات
ال ُنخبة التي ترتكز على ر�أ�س املال الثقايف ا�ستطاعت �أن حتقق
جناحات وا�سعة يف امل�سرح ال�سيا�سي البولندي ،ودعهما يف ذلك
تلك التحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �شهدها املجتمع
البولندي يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،وجم�م��ل ه��ذه ال�ت�ح��والت دعمت
من املكانة االجتماعية للأفراد الذين ميتلكون ر�صيدا كبريا
من ر�أ�س املال الثقايف ،هذا الر�صيد هو الذي �سمح لهم ب�إحكام
�سيطرتهم على احلياة ال�سيا�سية.
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