رجب 1440هـ  -مارس 2019م

«من أجل بورديو»
لمارك جولي
سعيد بوكرامي *
ُيعتبر بيير بورديو ( )2002-1930أهم عالم اجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين ،وقد َّ
شكل ُرفقة دوركهايم وميشيل فوكو أقانيم الفكر الغربي
النقدي للمؤسسات المهيمنة وآليات اشتغالها ومحاولة اجتراح مفاهيم وطرق تحليل لتفكيكها وتغييرها .وقد القت نظريات بيير بورديو استقباال عالم ًّيا
وحفاوة أكاديمية .ويرجع هذا النجاح -بال شك -إلى طبيعة عمل بيير بورديو المثير لإلعجاب والطموح واإلمكانيات المنهجية والميدانية التي م َّثلتها
بالنسبة لعلوم اإلدارة .وبالفعل ،فإن مشروع بورديو -الذي يهدف لتحليل ظواهر اإلنتاج ،وإدانة منطق الهيمنة -سمح بتحديث اآلثار العنيفة في بعض
أيضا على أهمية األبعاد التاريخية
األحيان التي تمارسها الهياكل االجتماعية على العمال .وباإلضافة إلى العالقات االقتصادية بين الطبقات االجتماعيةُ ،يؤكد ً
فإن مشروعه الفكري يبرز منذ األعمال األولى حول الجزائر ( )1964 ،1963 ،1958ثم ينتقل إلى المنشورات التجريبية في
والثقافية والرمزية .وعالوة على ذلكَّ ،
العام  .2000وبعدها ،المنشورات النظرية أو المنشورات النضالية في  ،2001وفي خضم هذه األبحاث يحضر المنهج االجتماعي النقدي في كل أعماله التي
وصلت إلى أكثر من ثالثين كتابا وحوالي أربعمائة مقال ..كان الهدف منها دائما الكشف عن آليات الهيمنة وتفكيكها.

ومع ذلك ،ف�إ َّن عمله ال يزال غري مفهوم ب�شكل جيد،
خا�صة يف فرن�سا؛ حيث يكون ب�شكل منتظم مو�ضوع
خالفات فكرية جادة �أو �أيديولوجية .ولإعادة االعتبار
ملنجزه الكامل ،وتنوير النقا�شات وتعميقها حول هذا
املفكر الفذ ،يقدم مارك جويل يف كتابه ال�صادر حديثا
«من �أجل بورديو» عامل بورديو النظري وال�سجايل على
ثالث مراحلّ .
يبي �أو ًال كيف �أن بورديو -ومنذ بداية
ال�ستينيات من القرن الع�شرين -منح نف�سه الو�سائل
املنهجية والتجريبية لت�أ�سي�س التقليد ال�سو�سيولوجي
الأوروبي نظريا مع �ضمان ح�صول علماء االجتماع على
روح علمية منا�سبة .ثم يف املرحلة الثانية ينتقل امل�ؤلف
�إىل تف�سري ق��وة الإط ��ار املفاهيمي ل�ـ«ب��وردي��و» .وعلى
�ضوء اخل�صائ�ص التاريخية واملعرفية يف علم االجتماع
ي���ض��خ ب ��وردي ��و دم ��اء ج��دي��دة يف ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة
بامتياز ،جاعال منه «علم العلوم» وم�صفوفة جديدة
ريا يف املرحلة الثالثة ،يدر�س املقاومة
للإن�سانية .و�أخ ً
النظرية وال�سيا�سية التي �أثارها با�ستمرار نهج بورديو
العلمي .وب�ن��اء عليه ،ف ��إن العمل ي�ستند �إىل م�صادر
غري من�شورة ويقرتح يف الوقت نف�سه مقدمة �أ�صلية
للنظرية االجتماعية لبيري بورديو وحتليال ال تنازل
ف �ي��ه ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة منذ
الثمانينيات �إىل حلظة رحيل بيري بورديو.
املخ�ص�صة لعلم االجتماع
ال ن�ستطيع �إح�صاء الكتب
َّ
عند بيري ب��وردي��و� ،أو تلك ال�ت��ي ح��اول��ت م��ن الك ّتاب،
ب��درج��ات متفاوتة ،حتديد موقفه من علم االجتماع
يف �إط��ار جم��ال العلوم االجتماعية عامة بني الأم�س
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وال �ي��وم .ي�ستحق ك�ت��اب م ��ارك ج ��ويل ،ن�ظ� ًرا جلديته،
االهتمام واملتابعة و�إع ��ادة ال�ق��راءة ال�ستنباط نتائجه
املهمة .كما �أن درا�سته علمية حقيقية ،خ�صو�صا �أن
امل�ؤلف يعترب درا�سته م�شروع كتاب من�صف «لبورديو
ون��وع علم االجتماع ال��ذي ح��اول تر�سيخه» (���ص.)9:
ولربهنة جتريبية تدعم هذا الت�صور ،ي�شرع جويل يف
«ا�ستدعاء املبادئ والقيم الأ�سا�سية ملهنة علم االجتماع»
(� ��ص ،)22:ل��درج��ة �أن ع�ن��وان «م��ن �أج��ل ب��وردي��و» كان
ميكن �أن يكون ،ح�سب ت�صريح جويل ،بعنوان «من �أجل
علم االجتماع».
ل���ش��رح جن ��اح ب�ي�ير ب��وردي��و وال�ب�ن�ي��وي��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة مع
«ب �ع ����ض ال �ن �خ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة» (� � � ��ص،)18:
ي �ب��د�أ ج ��ويل بتحليل «امل �� �ص��ادر ال�ف�ك��ري��ة» (�� ��ص)25:
يف �سو�سيولوجيا ب��وردي��و .ال�ت��ي يعتربها �أف �ك��ارا من
منظور حقل االحتماالت التي تتهيكل دائما بح�سب
نظام فكري ،من الأ�صول املعرفية املرتابطة ،النظرية
والعملية لربنامج الأب�ح��اث ل��دى ب��وردي��و وم��ن حيث
ظروف ظهورها االجتماعية .وتبد�أ من مواقف بورديو
و�أولئك الذين تعاون معهم ،جنبا �إىل جنب �أو الذين
خلقوا �ضده جبهات معار�ضة .ث��م يتتبع ج��ذوره��ا يف
امل��واق��ف وال �ع��ادات التي تكمن وراء ك��ل منهم .يقرتح
ج��ويل يف «ف�ه��م ب��وردي��و» وه��و (ع �ن��وان اجل ��زء الأول)
درا� �س��ة �أر��ش�ي��ف ب��وردي��و ال�ضخم ،ال ��ذي ع�ثر عليه يف
م�ؤ�س�سات خا�صة �أو عمومية ،وقد مكنت �سعة االطالع
املعريف امل� َ
ؤلف من �إجناز حتليل �شمويل لق�ضايا الفكر
الثقايف والعلمي يف فرن�سا ولفرتة ما بعد احلرب.

ال يقت�صر فهم بورديو على ا�ستيعاب ظ��روف ظهوره
ول�ك��ن �أي���ض��ا ع�ل��ى ظ ��روف ا�ستقباله .و��س�ن�ك��ون �أك�ثر
حت�ف� ً�ظ��ا ه�ن��ا م��ن بع�ض �أج� ��زاء حتليل ج ��ويل ،مب��ا يف
ذل��ك فر�ضية «ب ��ؤ���س امل��وق��ف �أو ال �ع��امل» ال ��ذي ي ��ؤدي
لبع�ض الت�شكيك يف مفاهيم ب��وردي��و .ننده�ش ب�شكل
خا�ص من حتليله لن�سخة من النظرة العامة للتحليل
الذاتي الذي �أ�شار �إليه كلود دوبار .وبالنظر �إىل �أن هذه
ال�شروح لـ«اخلا�ص» الذي يعترب متظهرا مزاجيا .ومن
هنا ،جاءت الهجومات املنهجية واملتكررة على بورديو
وجماعته نظرا خلو�ضهم يف حقل �أخالقي (�ص.)93:
�إن حتليل ج��ويل امل��وج��ز ي�ب��دو �إ�شكاليا ل�سببني على
الأقل؛ �أو ًال� :إذا كانت مادة البحث جتريبية ،ف�إن �آثارها
قليلة وه��زي�ل��ة لكي يتمكن ال�ب��اح��ث م��ن ا�ستخال�ص
اال�ستنتاج التايل :كان دوبار ي�شعر بالغرية .ولكن من
امل�ؤ�سف �أي�ضا �أن جويل ،الذي ي�شيد يف كتابه مبو�ضوعية
علم االجتماع ،ي�ستعري حججه ب�ش�أن هذه النقطة من
�سجل التحليل النف�سي �أ�سا�سا .وميكن القول �إ َّن هذه
واح��دة من الأف�ك��ار القليلة يف الكتاب ،حل�سن احلظ،
التي ال يقنع فيها جويل قارئه.
ويف اجل ��زء ال �ث��اين -وه ��و ب�ع�ن��وان «ن �ق��د ق � ��ارئ» ،وه��و
يف ال��وق��ت نف�سه امل �ح��ور ال ��ذي يعتمد عليه ال�ك�ت��اب،
ويحدد �أ�صوله املتمثلة يف الإج��اب��ة عن املناق�شة التي
قادها فابياين حول مفاهيم بورديو :مفهوم احلقل،
الهابيتي�س ،ر�أ� ��س امل ��ال ال��رم��زي ،ر�أ� ��س امل ��ال الثقايف،
ر�أ�س املال االجتماعي ،مفهوم الإ�سرتاتيجية ،التمييز،
العنف ال��رم��زي ،االن�ع�ك��ا���س� ،إع ��ادة الإن �ت ��اج ،الأه�ل�ي��ة،
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وهنا يذكر جويل بالتكوين والفكر ،النظري والعملي،
يف ال��وق��ت نف�سه ال ��ذي يجعل م��ن بيري ب��وردي��و عامل
اجتماع رائ ��دا .وق��د انطلق ج��ويل من العمل الدقيق
واملنهجي لفابياين الذي ا�ستنبطه جويل -من قراءاته،
وحت�ق�ي�ق��ات��ه .ي��رج��ع ج ��ويل يف ك�ت��اب��ه �إىل االل�ت��زام��ات
املتعلقة بالكائن بقدر ما تتعلق بالتقليد املنهجي الذي
ينا�سب مثل هذا امل�شروع� .إ َّن القائمة التي توجه �إليها
الكتاب والأعمال التي جتنبها فابياين بعناية مذهلة،
و�أكرث من ذلك� ،إذا كان �أحد يرغب ،كما جاء يف كتاب
ف��اب�ي��اين ،يف �إج ��راء حتليل دق�ي��ق للرجل ومفاهيمه.
«لن نكررها مبا فيه الكفاية :حول بورديو ،كما حول
�أي �شخ�ص �آخر ،ميكننا �أن نقول �أ�شياء كثرية ،وميكننا
�أن نلقي بع�ض ال�ضوء...كل ما هو مطلوب هو امل�ضي
قدما بطريقة منهجية ،جلمع ،وترتيب وت�صنيف �أكرب
قدر ممكن من ال�شهادات واملعلومات» (�ص.)113-112:
هذه الطريقة هي التي ت�سمح جلويل ب�إبراز ب�أن بورديو
مل يكن بنيويا وال بطولياً ،وذلك ميكن ا�ستعادته من
�أ�صل مفاهيمه .ع�لاوة على ذل��ك ،بالن�سبة لبورديو:
فاحلقل هو ثمرة جتريد للواقع ،و�أداة لنمذجة العامل،
وحتى م�س�ألة اختفائه فهي خرقاء؛ فالطبيعية لي�ست
م��راد ًف��ا للتن�شئة االجتماعية ،ولكنها ت�شري �إىل دمج
�أمناط التفكري والعمل وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،هذه
الأمن��اط ال ميكن فهمها �إال نتيجة ل�سلطات حمددة.
وللو�صول �إىل نظرية اجتماعية متكاملة ومناق�شة
جادة ملا ي�سمى انت�شارا �شامال ملفهوم ر�أ�س املال يتطلب
الت�سلح بالبحوث املنجزة ح��ول ه��ذه الق�ضية .وعلى
��ض��وء ع�م��ل ج ��ويل ،م��ن ال��وا��ض��ح �أن ال�ن�ظ��ري��ة لي�ست
منطقية �إذا ك��ان��ت تعمل ب�شكل ج��ديل م��ع ممار�سات
ال �ب �ح��ث .وه �ن��ا ي�ب�رز اجل ��ان ��ب ال�ت�ج��ري�ب��ي ��ض��د ق ��ارئ
ف��اب �ي��اين ل�ي�ج�ع��ل ف�ح����ص احل �ق��ائ��ق ،وع �ل��م االج�ت�م��اع
كله ال ��ذي يلتزم ب��ه ج��ويل ي�ق��وم ب ��إج��راء «ن�ق��د العقل
ال�سكوال�ستيكي»ُ ،م��ذ ِّك��را ب ��أن ه��ذا العلم ي�سمح بفهم
الظواهر؛ وبذلك ينبه �إىل �أن «الأيديولوجية املهنية
للمثقفني» ممنوعة على الفال�سفة.
خ�ص�ص امل�ؤلف اجل��ز َء الأخ�ير لدرا�سة الو�ضع املعريف
َّ
ل�ع�ل��م االج �ت �م ��اع ،وم ��ن ذل ��ك «ال �ط �م��وح االج�ت�م��اع��ي»
(عنوان اجل��زء الثالث) ال��ذي كر�سه خ�صي�صا لك�شف
بع�ض الأ��س�ب��اب ال�ت��ي اتهمت م ��رارا وت �ك��رارا م�شروع
بورديو ال�سو�سيولوجي باالختزالية .وهنا ي�سعى جويل
جاهدا للإم�ساك بالعلوم االجتماعية كحقل لل�صراع
بني التاريخ والفل�سفة وعلم االجتماع .يف هذا املجال،
يعترب امل�ؤلف الفل�سفة والتاريخ حليفني مو�ضوعيني

يف املجال الثقايف ،لكنهما يتعار�ضان مع علم االجتماع،
الذي هو �أقل حرية و�أكرث انتقادا للنظام االجتماعي.
�إن� ��ه ال �ق ��ادر ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ع��اب وت�ف���س�ير � �ش ��روط ب�ن��ائ��ه.
وا��س�ت�ن��ادا �إىل ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة امل �ث�يرة ل�ل�ج��دل ،يقودنا
جويل �إىل ت�سليط ال�ضوء مبهارة على بع�ض تناق�ضات
النظام املعريف .خا�صة بالن�سبة لفابياين ،ف��إن «مهنة
ع��امل االج�ت�م��اع» مطبوعة ب ��روح دورك �ه��امي احلا�ضر
با�ستمرار .و�أخريا ،يناق�ش جويل غائيات علم االجتماع
ويعتربها يف منتهى الأيديولوجية؛ وبالتايل فنتائجها
ت �ك��ون ف �ق�يرة ع�ل�م� ًّي��ا ،وه ��ي ت�ن�ت�م��ي يف ال �غ��ال��ب �إىل '
فل�سفة العلوم االجتماعية» (���ص )281:التي ميار�سها
الفال�سفة كل من برونو كار�سينتي ،ال��ذي يبحث عن
مركز مهيمن ،لكنه يخفق يف حتقيق ذلك.
ولأ َّن جويل يجعل من كتاب فابياين عن بورديو مر�آة
عاك�سة للأفكار والنتائج ،ف��إن��ه ي��أخ��ذ بعني االعتبار
املحددات النظرية ،املعرفية وامل�ؤ�س�سية التي �سمحت
ل�ك�ت��اب ف��اب�ي��اين �أن ي�ج��د ا��س�ت�ق�ب��اال ج �ي��دا م��ن ط��رف
«بع�ض النخب الثقافية الفرن�سية» ،كما برهن على
ذلك ج��ويل .وقد مكنت درا�سته للأ�سباب التي دفعت
الباحثني �إىل ا�ستهداف ب��وردي��و بالنقد وامل�ضايقات،
م��ن ط��رف ل��وك بولتان�سكي ،وب��رن��ار اله�ير و�سرييل
مي �ي��و ،ب� ��اول ف �ي ��اي ��ن ...وغ�ي�ره ��م ك �ث�ير .ورغ� ��م متيز
ه��ؤالء الباحثني يف درا�ساتهم ومناق�شاتهم باجلدية،
�إال �أن�ه��م يف مواجهتهم لفكر ب��وردي��و حملوها لهجة
عال
هدامة يف كثري من الأح�ي��ان .ويعترب ج��ويل �أن ِ
االجتماع املاهر يف التفكيك الدقيق لبيري بورديو مثل
فابياين ،لن مينعه �سخطه من بع�ض الزمالء �أحيا ًنا

من االعرتا�ض املو�ضوعي على انتقاداتهم .وهنا ي�صرح
امل�ؤلف و�إن كان ب�شكل حمت�شم :بالن�سبة لبورديو ،كما
يقول ،ما مييزه هو «جانبه» امللتزم  ،وظهوره ببيانات
للر�أي العام (.)312
ق ��ارئ ك�ت��اب ج��ويل ي�شعر ب��أن��ه مت�ضايق يف كثري من
الأحيان لأنه يخو�ض بالفعل نقا�شا فكريا متوترا بني
�أخالقيات التمثيل وامليل �إىل النقد الطوعي .ولكن
مع ذلك ،يبقى الكتاب حقيقة حتليال �صادقا ،ودقيقا،
وم�ن�ت�ظ�م��ا ،ت��دع�م��ه ت��ر��س��ان��ة م ��ن امل�لاح �ظ��ات امل�ث�يرة
للإعجاب .كتاب «من �أجل بورديو» لي�س مقنعا فقط،
ول�ك�ن��ه مفيد ب�شكل خ��ا���ص لعلم االج�ت�م��اع الر�صني
واملتفاعل مع الظواهر االجتماعية املهيمنة واملهينة
للإن�سان .لهذا ي�ستحق كتاب ج��ويل درا��س��ات متعددة
بل �أك�ثر من ذل��ك بكثري :فاالهتمام الكبري ببورديو
ي�ستهدف ال�س�ؤال ب�شكل غري مبا�شر للقارئ عن معنى
امل�ي�راث ،ه��ذا الأر��ش�ي��ف ال�سيو�سيولوجي ال�ب��وردي��وي
ال��ذي خلفه ع��امل اجتماع ال ي�ه��ادن وال ي���س��اوم .ومن
الوا�ضح �أن القارئ �سينزعج من ح�ضور عدد كبري من
االنتقادات واالعرتا�ضات لدى جمموعة من الباحثني
على درا� �س��ات ب��وردي��و ،امل�ع��ار��ض��ة ال�ت��ي ي�شتبه بها �أن
تكون مواقف ايديولوجية مكر�سة من ط��رف مواقع
معار�ضة ملواقف بورديو وت�أثريها الثقايف .ويف ال�سياق
عينه ي�شري جويل �أي�ضا �إىل �أن فابياين قد �أدرك الأمر
وو�ضعه بعني االع�ت�ب��ار :ل��و �أن ب��وردي��و اتخذ و�ضعية
وموقفا جماعيا ،وابتعد عن انتقاد النظريات الكربى
والأنظمة املهيمنة ،ثم لو �أن كتاباته انبثقت نظرياته
من �إطار م�ؤ�س�سي مهادن ومتك ّيف مع النظام ال�سائد ملا
توجهت �إليه كل هذه االنتقادات.
كتاب جويل يقتحم كل ما يك�شف عن ذلك ،لأنه يحدد
موقع بورديو بني معار�ضيه ومنا�صريه ،لكن ما زاد
حتليل جويل عمقا وثراء ما اعتمد عليه من �أفكار لعلماء
اجتماع عا�صروا بورديو وواكبوا منجزه ون�شاطه ،مما
مكن امل�ؤلف من عقد مقارنات وا�ستخال�ص ا�ستنتاجات
تهم تطوير العلوم االجتماعية الفرن�سية والعاملية.
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