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الممخص:
يسعى ىذا المقاؿ إلى البحث في معنى مفيوـ"اليابتويس" وتحديد أصولو وأبعاده وأنواعو ،وذلؾ مف
خبلؿ االشتغاؿ :أوال عمى الداللة المعجمية العامة ليذا المفظ ،ثـ االشتغاؿ ثانيا عمى داللتو السوسيولوجية

الخاصة في المثف السوسيولوجي ل ػ"بيير بورديو" .وييدؼ باألساس إلى المساىمة في نفض الغبار عمى ىذا

المفيوـ ونقمو إلى الباحثيف في العالـ العربي واثارة اإلنتباه إلى أىميتو التحميمية في فيـ وتأويؿ الفعؿ
االجتماعي.

مف ىنا تحديدا تبرز أىمية البحث في مفيوـ "اليابيتوس" ،باعتباره محاولة جادة لمقطع والمجاوزة

النظرية لمثنائية الكبلسيكية (حرية-حتمية) ،التي طالما تجاذبت عمى أرضيا التيارات والنظريات السوسيولوجية

الكبلسيكة ،القائمة إما بحرية الفرد في المجتمع وفاعميتو أو بحتمية البنيات االجتماعية واالقتصادية و الثقافػية
و قيريتيا.

إذا كاف" اليابيتوس "عند "بيير بورديو" ىو مجموع االستعدادات التي يكتسبيا الفرد عبر تجاربو

الشخصية ،لتتحوؿ مع مرور الوقت إلى بنيات ناظمة لمسموؾ ومنتظمة في نفس آالف :أي إلى مبدأ مولدا
لمفعؿ وناتجا لو .فإلى أي حد استطاع "بيير بورديو" فعبل عبر نحثو لمفيوـ "اليابيتوس" مجاوزة التنائية
الكبلسيكية (حرية-حتمية) المفسرة لمفعؿ االجتماعي وبالتالي التخمص مف شبح السوسولوجيا الكبلسيكية؟

Abstract:
This article seeks to look at the meaning of Habitus when Pierre Bourdieu , specifically
the origins and types and dimensions of this concept , through research in general lexical
semantics , and sociological significance in sociological pattern of Bourdieu . This article also
seeks to create a clear represent to this concept, And transferred to the researchers in the
Arab world, and to raise attention to the importance of analytical understanding and
interpretation of social action .
From here, we can see the importance of research in the concept of "Habitus", as a
serious attempt to overstepping the dual view of classic theory (freedom-inevitability), which
led to the conflict classical sociological theories, which is trying to say either freely and
effectiveness of the individual in society or the inevitability and compelling structures of
social, economic and cultural.
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If "Habitus" when "Pierre Bourdieu," is the sum of preparations derived by an individual
through his personal experiences, Which is transformed with time to structures
govern the behavior and regular at the same time: any generator to the principle of the
act and the result of his, In other words the principle generator of the act, and the result of
the act, we can put the following question: To what extent could "Pierre Bourdieu" actually
)cross urge him to the concept of "Habitus" overstepping classic dual (freedom-inevitability
?that explain social action and thus overcome the crisis of classical sociology

مدخل :
يعود لفظ "اليابيتوس " 1في مستواه االيتيمولوجي إلى األصؿ المغوي اليوناني() ،(Hexisومنو
ترجـ إلى البلتينية بكممة ( )Habitusكما أثبت كمود ديبار ( .)CL.Dubarويعني ىذا المفظ الحالة التي

يكوف عمييا الشخص عادة ،كما يشير في معناه الواسع إلى مجموع االستعدادات القارة التي تتدخؿ فييا
عناصر الطبيعة والثقافة .وكاف أرسطو يشير بيذا المفظ إلى "استعدادات الروح والجسـ المكتسبة "

2

واستعممو دوركايـ بمعنى ال يختمؼ كثي ار عف ىذا السياؽ إذ يرى أنو :توجد في كؿ منا حالة داخمية تنبثؽ

منيا الحاالت األخرى .إنو عبارة عف استعدادات عامة لمفكر ولئلرادة التي تجعمنا نرى األشياء عمى نحو
ما .وقد كاف دوركايـ يعتقد أف التربية مف شأنيا أف تساىـ في صقؿ ىذا الكياف الداخمي لمفرد ،وأف تجعمو
يندمج ويتوافؽ مع سياقو االجتماعي كما كاف يقصد بػ ػ "اليابيتوس" ذلؾ القير االجتماعي الذي يمارس

عمى الفرد.

لقد بعث بورديو في مفيوـ "اليػابيتوس" الحيػاة وأعػاد بنػاءه مػف جديػد .وجعػؿ لػو شخصػية مفيوميػة

مكتمم ػػة اعتب ػػرت النػ ػواة المركزي ػػة لنظريت ػػو البنائي ػػة-التكويني ػػة ف ػػي الفع ػػؿ والممارس ػػة ( Théorie et
 .)Pratiqueمتخذا منو اآللية األساسػية لتغييػر تمػثبلت النػاس لػذواتيـ ،ولمفػف ولممدرسػة واإلعػبلـ ولمعػالـ
بصفة عامة.

 .1وضع األستاذاف عبد الجميؿ الكور ومحمد بودودو ،في ترجمتيما لكتاب بورديو" "Réponsesكممة السمت
التي أستعمميا المسمموف في عمـ الفمؾ ،وتعني كما يقوؿ المترجماف  ،الييئة ،المظير ،حسف الحاؿ ،الطريؽ

القويـ ،واقترحا في نفس الوقت ،استعماؿ كممة ممكة التي ‘ستعمميا ابف خمدوف ،ولتحقيؽ تواصؿ أفضؿ وتجنبا
لكؿ لبس .ثـ ىناؾ ترجمة عربية اخرى لؤلستاذ الباحث الجزائري ميمود طواىري الذي ترجمو بمفظ االعتياد في

كتابو "عمـ االجتماع المعاصر  "2912الذي عرض فيو النظرية البنائية التكوينة لبيير بورديو .غير أننا في مقالنا
ىذا سنستعمؿ نفس الكممة في أصميا البلتيني (اليابتوس (habitus:ما دامت كؿ المصطمحات واأللفاظ العربية
عاجزة عف مطابقتو وعكس معناه وداللتو السوسيولوجية بشكؿ جيد وناقؿ لممعنى.
et

sociales

identités

2- DUBAR(CL): socialisation, construction des
professionnelles, 2em édition, P.U.F, Paris,1991,P :65.
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إذف قبػػؿ الحػػديث عػػف مفيػػوـ "اليػػابيتوس" عنػػد بورديػػو وعػػف خصائصػػو ومسػػتوياتو النظريػػة ،ال بػػد
مف الوقوؼ عند الداللة المعجمية لو الواردة في المعجـ السوسيولوجي لروس.
 -)1الداللة المعجمية لمفيوـ "اليابيتوس" ( : )Habitus
يعػػرؼ المعجػػـ السوسػػيولوجي الروس ،لريمػػوف بػػودف ،وفيميػػب بيسػػنار ،ومحمػػد الش ػرقاوي ،وبرنػػارد

بيرليسي ،مفيوـ اليابيتوس كما يمي:

"لق ػػد اس ػػتعار إمي ػػؿ دورك ػػايـ" ( )1938كم ػػا ى ػػو الش ػػأف بالنس ػػبة لم ػػاكس فيب ػػر ( )1922

M.

 ،WEBER.مفيوـ اليابتيوس (السمت) مف الترجمة االريسطوطاليسية ،التػي اتبعوىػا تقريبػا حرفيػا فػي ىػذه
النقطة.)...(.مفيوـ اليابتيوس يشير إلى مجموع االستعدادات النفسػية التػي تكػوف متػأثرة بالتربيػة ،لكػف ىػذه

االسػػتعدادات ليسػػت باسػػتعدادات ال شػػعورية وغيػػر متحػػررة ،مػػف الفعػػؿ اإلرادي لمفػػرد ،وال يمكػػف تحديػػدىا

خػػارج اإلطػػار االجتمػػاعي الػػذي ينتمػػي إليػػو .كمػػا ال يمكػػف تحديػػدىا مػػف خػػبلؿ وضػػعية واحػػدة داخػػؿ نظػػاـ
التراتبية االجتماعية ،إضػافة إلػى ذلػؾ ،فػإف ىػذه االسػتعدادات ال يمكػف تحديػدىا إطبلقػا بطريقػة ميكانيكيػة.

في ػػي ليس ػػت بتم ػػثبلت اجتماعي ػػة أو بأفع ػػاؿ شخص ػػية يمك ػػف تص ػػورىا ك ػػأطر أو بني ػػات ال يمك ػػف لم ػػذات أف
تنفصؿ عنيا بأي حاؿ مف االحواؿ.

 -)2الداللة السوسيولوجية لمفيوم اليابتيوس عند بيير بورديو:
يعتبر مفيوـ "اليابيتوس" ) (Habitusبمثابة النواة التي يقوـ عمييػا المشػروع سوسػيولوجي النقػدي

لبييػػر بورديػػو .ولػػـ يقػػدـ لػػو بورديػػو تعريفػػا دقيقػػا منػػذ البدايػػة ،بػػؿ أعطػػاه تعريفػػات مختمفػػة قبػػؿ أف يسػػتقر فػػي
تعريفو النيائي في نياية مشروعو السوسيولوجي ،المتمركز أساسا عمػى محاوالتػو الجػادة والمسػتمرة لتجػاوز

النزعػ ػػة الذاتويػ ػػة)subjectivisme

 ،)Leمػ ػػف خػ ػػبلؿ أعمػ ػػاؿ جػ ػػوف بػ ػػوؿ سػ ػػارتر الفمسػ ػػفية .والنزعػ ػػة

الموضوعية " "L'objectivismeالبارزة مف خبلؿ أعماؿ كمود ليفي ستراوس.1

ويمكػػف تفسػػير محاولػػة بورديػػو ىاتػػو ،التػػي كػػاف ييػػدؼ مػػف خبلليػػا الػػى القطػػع االبسػػتيمولوجي مػػع

االتجاى ػ ػػات الوض ػ ػػعانية " "Positivismeواالتجاىػػ ػػات الفرداني ػ ػػة" ،"l'individualismeبك ػ ػػوف ىػػ ػػذه
االتجاىػػات األولػػى تنطمػػؽ مػػف حتميػػة الظػواىر االجتماعيػػة ،وتقمػػؿ مػػف أىميػػة الكػػائف االجتمػػاعي وحتميػػة

البنيػػات لػػدى االتجاىػػات البنيويػػة ،وتعتبػػر الفػػرد مجػػرد فكػرة أو وعػػي خػػارج الشػػروط االجتماعيػػة التػػي ينشػػأ
فييا .أما الثانية ( الفردانية) تتجاىؿ البعد االجتماعي وأىميتو في تحديػد سػموؾ األفػراد والجماعػات أيضػا،

وتغالي في اعتبار الفرد ىو المنطمؽ األوؿ واألخير لكؿ تحميؿ وفيـ سوسيولوجيف ،بحيث يصػبح المجتمػع

مجرد كياف فاقد لممعنى بعيدا عف األفراد المكونيف لو.

لعػػؿ ىػػذا ىػػو السػػياؽ اإلبسػػتيمي الموجػػو لممشػػروع السوسػػيولوجي النقػػدي لبييػػر بورديػػو القػػائـ اساسػػا

عم ػػى مفي ػػوـ" الي ػػابيتوس" .ويع ػػود ت ػػاريخ أوؿ توظي ػػؼ عمم ػػي لي ػػذا المفي ػػوـ ال ػػى د ارس ػػتو االنتروبولوجي ػػة
BOUDON (R) et les autres : LAROUSS. Dictionnaire de sociologie.Editon du club
France loisirs, Paris. 2001.P: 113.
1
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والسوسػيولوجية األولػى حػوؿ المجتمػع القبػايمي بػالجزائر .ليوظفػو فػي مرحمػة الثمانينػات بشػكؿ عممػي أدؽ

وذلؾ في كتابو ". 1"Le sens pratique

وقد عرفو في كتابو ىذا قائبل" إف االشتراطات المشتركة لطبقة معينة مف خبلؿ ظروؼ حياتية تنتج

سموت

"" Les Habitus

"structures structurées

كأنسقة مف االستعدادات الدائمة والقابمة لمتحويؿ وكبنيات منتظمة
" les

قابمة لكي تعمؿ كبنيات ناظمة

" structures

 : 2"structurantesأي كمبادئ مولدة ومنظمة لمممارسات والتمثبلت ،قادرة عمى التكيؼ موضوعيا
بأىدافيا دوف وعي مفترض مسبقا ودوف التحكـ في العمميات الضرورية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،كؿ ىذا
ينتظـ موضوعيا وبطريقة منتظمة بعيدا عمى أف يكوف ذلؾ نتيجة الخضوع لقواعد ما ،أو لفعؿ ما منتظـ
ناتج عف مصدر ما.

يبػػدو مػػف خػػبلؿ ىػػذه التعريػػؼ التركيبػػي أف ممارسػػة األشػػخاص كيفمػػا كانػػت  ،سػواء اتخػػذت صػػبغة

نشػػاط رمػػزي أو تمظيػػرت عمػػى شػػكؿ سػػموؾ عممػػي ،فيػػي محكومػػة بالتجربػػة السػػابقة لؤلف ػراد ،وبمختمػػؼ

أشػ ػػكاؿ التنشػ ػػئة االجتماعيػ ػػة .وىػ ػػذا مػ ػػا جعػ ػػؿ ديبػ ػػار" "CL.DUBARيتحػ ػػدث عػ ػػف التنشػ ػػئة االجتماعيػ ػػة
كاستبطاف لميػابتيوس الػذي يشػير إلػى مجموعػة مػف االسػتعدادات المتعممػة ،والػى أخطوطػات اإلدراؾ والػى

التقييـ والممارسة التي يتـ تمقينيا في محيط اجتماعي محدد ،وتسػاىـ األسػرة والمدرسػة و االعػبلـ ...بػدور
حاسـ في بناء ىذه اآللية التي تحمؿ سمات الطبقة التي ينتمي إلييا الفرد .لػذا فمفيػوـ اليػابتيوس ىػو عبػارة

عػف تمػؾ البينػة المولػدة لكػؿ ممارسػة ،والموجيػة لكػؿ مػػا ىػو مقبػوؿ ومػا ىػو مرفػوض مػف جانػب الفػرد ،فيػػو
يضع حدودا لمطموح ولمحمـ لدى األشخاص.
 -)3خصائص اليابتيوس :

ب ػ ػػالرجوع إل ػ ػػى التعري ػ ػػؼ ال ػ ػػذي قدم ػ ػػو بوردي ػ ػػو لمفي ػ ػػوـ الي ػ ػػابتيوس يمك ػ ػػف تحدي ػ ػػد أى ػ ػػـ خص ػ ػػائص
اليابتيوس كما يمي :

 -1-3اليابتيوس ىو نتيجة لإلشراطات :
وىذه األخيرة ناتجة عف ظروؼ حياتية معينة .المبلحػظ مػف خػبلؿ ىػذه الخاصػية ،أف بورديػو ركػز

عمػػى أىميػػة البعػػد االجتمػػاعي كمرجعيػػة لميابتيوس،الػػذي يػػأتي نتيجػػة لمبنيػػات االجتماعيػػة ونتيجػػة لمبنيػػات
الداخميػػة والذاتيػػة ،الخارجيػػة والمكشػػوفة .لػػذلؾ فاليػػابتيوس ىػػو نتػػاج ذلػػؾ التفاعػػؿ الحاصػػؿ بػػيف البنيػػات
الداخمية المستدخمة وبيف البنيات االجتماعية الموضوعية الخارجية.

1

ىشاـ صالح " بورديو بيف كارؿ ماركس واكس فيبر" مجمة الفكر العربي ،مركز اإلنماء القومي ،العدد ،37

كانوف األوؿ  ،1985كانوف الثاني  .1985ص.69:

BOURDIEU(P) : Le sens pratique . Edition de minuit. Paris. 1980.p.88.
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 -2-3اليابتيوس ،أنسقة من االستعدادات الدائمة والقابمة لمتحويل:
المقصود بذلؾ أف اليػابتيوس يكػوف فػي إطػار النسػؽ االسػتعدادي الفػردي ،وىػو بمثابػة تنػوع بنيػوي
اشتقاقي يعبر الفرد مف خبللو عػف فردانيتػو وعػف طابعػو الخػاص الػذي يميػزه عػف بػاقي األفػراد ،ونسػؽ ىػذه

االسػػتعدادات الدائمػػة يجعػػؿ الفعػػؿ غيػػر صػػادر عػػف إرادة واعيػػة وال عػػف اسػػتجابة لمنبيػػات خارجيػػة ،لكػػف

كمسػ ػػار دائػ ػػـ قػ ػػادر عمػ ػػى التكيػ ػػؼ واالخت ػ ػراع حسػ ػػب الظػ ػػروؼ الموضػ ػػوعية التػ ػػي تحػ ػػيط بػ ػػالفرد ،وبػ ػػذلؾ
فاليابتيوس ىػو آليػة ال واعيػة ،ال ينػتج عػف إرادة حػرة وواعيػة ،بػؿ يشػتغؿ بكيفيػة ال واعيػة)inconscient

 ،(Processusويتخذ صيغة أفعاؿ تمقائية وممارسة عممية أكثر مما يتخد صيغة فعالية ذىنيػة قائمػة عمػى

التفكير .فرغـ أف االختيارات والمواقؼ التي يتبناىا األفراد تبدو ليـ تمقائية وتعبي ار عف رغباتيـ فيي حسػب

بػػوردي تعبيػػر عػػف حتميػػة صػػارمة ،تتمثػػؿ فػػي آليػػة اليػػابتيوس .وىػػذا يعنػػي أف كػػؿ ألنشػػطة التػػي يعبػػر عنيػػا

الفػػرد س ػواء كانػػت رمزيػػة أو عمميػػة أو حركيػػة ،فيػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ االسػػتظيار ،السػػتبطاف قيػػر ثقػػافي
واجتمػػاعي ،حػػدث خػػبلؿ م ارحػػؿ التنشػػئة األس ػرية والمدرسػػية ،وتحػػت تػػأثير المحػػيط الثقػػافي واالجتمػػاعي

لمفرد.

 -3-3اليابتيوس كبنيات ناظمة وبنيات منتظمة

( Structures structurées et structures

: ) structurantes
انطبلقا مف ىذه الخاصية ،يعتبر بورديو ،أف مفيوـ اليابتيوس بمثابة بنية تنتظـ داخميا وتتحد مف
خبلليا سموكات األفراد ،لكف أيضا كبنيات ناظمة ألف الفرد يتمتع بيامش مف الحرية لمتأثير في ىذه

البنيات .بعبارة أخرى فالفاعؿ المنفذ ""l'agent agir

1

 ،بقدر ما ىو محدد ببنيات اجتماعية

موضوعية ،بقدر ما ىو قادر عمى طبع ىذه البنيات بطابعو الخاص ،وبيذا المعنى يصبح اليابتيوس
بمثابة القدرة النيائية لكف محددة ،تنسجـ فييا إدراكات وأفعاؿ وتمثبلت وأحكاـ ومواقؼ ،وىذا ما يعبر عنو
بوردي بكوف اليابتيوس مبدأ مولدا"."Principe générateur

 -4-3اليابتيوس كسموك الشعوري ،ال يصدر عن وعي مفترض أو عن حساب المسبق:
بحيث أف مف بيف الخصائص اليابتوس ،أنو سموؾ ناتج عف وعي ،وىذا راجع إلى كونو ناتج عف

استعداد مكتسب ،ألف الفرد يسمؾ داخؿ المجتمع مف خبلؿ تمؾ الخطاطات الذىنية واإلدراكية والمعرفية

التي طبع بيا مف خبل تاريخو االجتماعي وتجاربو الخاصة التي يحددىا الحقؿ الذي ينتمي إليو  ،بالتالي
فإف اليابيتوس ىو بمثابة سموؾ ال شعوري.

يتشكؿ اليابتوس مف ذلؾ التطابؽ الحاصؿ بيف األفعاؿ الفردية ،وقدرة ىذه األفعاؿ عمى التكيؼ

والتعديؿ الذي تتطمبو وضعية ما أو حدث ما .و تعتبر ىذه القدرة بمثابة استعداد دائـ وبمثابة مبدأ مولد،

كما أف اليابيتوس يتشكؿ مف نقطة االلتقاء بيف الخطاطات الذىنية واإلدراكية والمعرفية ،ال كخطاطات

قائمة مسبقا بؿ كخطاطات متفاعمة دوما ومتجددة.

DUBAR (CL) : IBID. P: 65
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 -5-3اليابيتوس كإنتاج لمتاريخ:
ت ػػاريخ الممارس ػػات والتج ػػارب الفردي ػػة والجماعي ػػة ف ػػي تط ػػابؽ م ػػع الخطاط ػػات الص ػػادرة ع ػػف ى ػػذا
التاريخ ،ويقوـ بوظيفة استحضار فعاؿ لمتجارب السابقة .إنو بمثابة ماضي يفعؿ في الحاضر ويسعى إلى

اسػ ػػتمرار فػ ػػي المسػ ػػتقبؿ .إنػ ػػو ذلػ ػػؾ التػ ػػاريخ المنسػ ػػي والمجسػ ػػد ،والحاضػ ػػر كمبػ ػػدأ مولػ ػػد لسػ ػػموكات األف ػ ػراد
والجماعات وبالتالي فإف مفيوـ اليابيتوس بقدر ما ىو نتاج التاريخ بقدر ما ىو اعادة إنتاج لمتاريخ.

مػػا داـ بػػوردي يعطػػي أىميػػة لؤلسػػبقية البنيػػات االجتماعيػػة فػػي تفسػػير وفيػػـ السػػموؾ الفػػردي ،فػػإف

مفيوـ اليابيتوس عنده يتخذ أبعاد متعددة فيما يخص عبلقة الفػرد بػالمجتمع ،فإنػو ىػو الػذي يسػمح بتطػوير

الذاتي في وسط معطى بدوف حاجة إلى مراقبة واعية لمفعؿ والكممػة .فمميػابيتوس خصوصػية فرديػة مشػبعة

باإلك ارىػػات والمصػػادر الجماعيػػة .يمكػػف أف نحػػس بثقػػؿ ىػػذا المعنػػى عنػػدما نمػػج عػػالـ غريػػب عنػػا  ،آنػػذاؾ
تتوجػػب عمينػػا المراقبػػة والحػػذر مػػف الوقػػوع فػػي متاىػػات الفعػػؿ " العبثػػي" بػػالمعنى العػػامي كطريقػػة األكػػؿ

والك ػػبلـ ...إف الف ػػرد ال يع ػػي أفك ػػاره ،ب ػػؿ ال يمك ػػف أف ننس ػػى الت ػػأثير الق ػػوي لتم ػػؾ التصػ ػرفات واألفك ػػار الت ػػي

اكتسػبيا فػي أوسػاط متنوعػػة لمتحػوؿ فيمػا بعػػد إلػى شػبو رتابػػات ذىنيػة ،لتصػبح مػػع مػرور الوقػت ال شػػعورية
والت ػػي ستس ػػمح لن ػػا بالتص ػػرؼ ،دوف جي ػػد كبي ػػر ،م ػػف التفكي ػػر ،ويمك ػػف أف تس ػػمى ى ػػذه الطريق ػػة ف ػػي الفع ػػؿ
واألفكار باليػابيتوس ،لكػف الشػروط االجتماعيػة تػدخميا فػي عبلقػات نسػقية عمػى نحػو معػيف ولػـ يبقػى ذلػؾ

الفعؿ مجرد رتابة.

ىذا المعنى فإف اليابيتوس ىو الدليؿ قوي عمى األصؿ أو الوسط االجتماعي لمفرد ،الذي يتشرب

ويستبطف العناصر السوسيو -ثقافية لمحيطو .لكف ذلؾ ليس بشكؿ حتمي بؿ ىناؾ نوع مف الفاعمية
الفردية التي تتحكـ في ىذا االستبطاف و المقصود بالفاعؿ المنفذ  ،أف الفرد ليس ح ار تماما وليس
خاضعا لمحتمية الظواىر االجتماعية تماما بؿ ىو يتمتع بنوع مف الحرية النسبية وفي نفس الوقت
ىناؾ نوع مف الحتمية لمبنيات االجتماعية الموضوعية التي يخضع لو الفرد.
كما أف مفيوـ اليابيتوس يشكؿ عند بوردي دعوة لمتقريب بيف الحتمية االجتماعية مف جية وبيف
الفردانية مف جية أخرى ،إنو يسعى إلى الكشؼ عف ما ىو خارجي في ما ىو داخمي .1وبذلؾ فإف
البنيات الداخمية ( الذاتية) والبنيات االجتماعية الخارجية (الموضوعية) ،ال تتناقضاف في بنية مفيوـ
اليابيتوس عند بوردي ،بؿ ىما عمى العكس مف ذلؾ صورتاف لحقيقة واحدة ،لتاريخ مشترؾ ،ذلؾ التاريخ
المنقوش في الذات وفي األشياء.
يمتمؾ اإلنساف الوعي بوجود اليابيتوس عندما يجد نفسو داخؿ وسػط غيػر وسػطو ،وال يعػرؼ قواعػد
المع ػػب فيػ ػػو ،طػ ػػرؽ الحػػػديث ،التص ػػرؼ ،السػ ػػموؾ .فػػػالكبلـ األرس ػػتقراطي والك ػػبلـ الشػ ػػعبي الص ػ ػريح ىػػػي
BOURDIEU(P) : le sens pratique, édition de Minuit. Paris, 1980, P40.
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ىبيتوسػػات ( )des habitusلغويػػة ،يؤكػػد بػػوردي فػػي كتابػػو "تػػأمبلت باسػػكالية" ،"1997 ،أف إحػػدى
الوظائؼ األساسية لمفيوـ السمت ىي إزاحة وىميف متػداخميف :مػف جيػة أولػى النزعػة اآلليػة ،التػي تػرى أف

العمػؿ ىػػو نتػاج آلػػي إلرغػاـ أسػػباب خارجيػػة ،ومػف جيػػة ثانيػة ،النزعػػة الغائيػػة التػي تػػرى-خاصػة مػػع نظريػػة

الفعؿ العقبلني -أف الفرد يتصرؼ بطريقة حرة وواعية".1
 -)4أصناف اليابيتوس:

إف سػػيرورة تشػػكؿ اليػػابيتوس الفػػردي يمػػر عبػػر مجموعػػة مػػف المحطػػات التاريخيػػة فػػي حيػػاة الفػػرد

وتجاربو الخاصة ،عبر مختمؼ الحقوؿ التي يحتؾ بيا وعبػر مختمػؼ المؤسسػات االجتماعيػة التػي يتشػرب
قواعدىا وقوانينيا ويمكف التمييز بيف أصناؼ مف اليابيتوس كاألتي:
 -1-4اليابيتوس بين األولي والثانوي:

نظ ار ليذا التعػدد فػي مؤسسػات التربيػة والتنشػئة االجتمػاعيتيف والتعػدد فػي مسػارات وتجػارب الفػرد،
يمكف التمييز بيف صنفيف مف اليابيتوس ،اليابيتوس األولي ،واليابيتوس الثانوي.
 اليابيتوس األولي (:)Habitus Primaire

ىػػو نتػػاج لمتنشػػئة األسػرية خػػبلؿ الم ارحػػؿ األولػػى مػػف الطفولػػة ،حيػػث يػػتـ بنػػاء الخطاطػػات األولػػى،

ويسػػتبطف الطفػػؿ " " intériorisationالمعػػايير واألدوار الخاصػػة باألس ػرة وبالطبقػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا ،
ويعتبػػر بػػوردي أف الفعػػؿ التربػػوي الػػذي يحػػدث خػػبلؿ مرحمػػة التربيػػة األوليػػة ىػػو المحػػدد الحاسػػـ فػػي بنػػاء

اليابيتوس ،بحث يصعب فيما بعد تغييره بشكؿ جوىري .ويحمؿ اليابيتوس األولي الخصائص االجتماعية

لؤلسػػر والطبقػػة التػػي ينحػػدر منيػػا الفػػرد ،حيػػث يكتسػػب الطفػػؿ عبػػر تجاربػػو المتراكمػػة الػػذوؽ واإلحسػػاس
وأساليب العيش ،أو ما يسميو بوردي ب"إيطوس الطبقػة"  ، "éthos de classeفيػو يتشػكؿ عػف طريػؽ

المتجارب المندمجػة فػي وحػدة مكونػة لبيوغرافيػا صػارمة ،تنػتظـ انطبلقػا مػف الوضػعيات األصػمية والمعيشػة
لطبقة معينة في اطار صنؼ محدد مف البنية األسرية.

2

 اليابتوس الثانوي ):)Habitus Secondaire
مرحػؿ األولػى مػف الطفولػة عػف طريػؽ التنشػئة واسػتبطاف
فإذا كاف اليابيتوس األولي يتشكؿ خبلؿ ا

الخصائص األسرية واالجتماعية مف لدف الطفؿ ،فإف اليابيتوس الثانوي يتكوف بدوره خػبلؿ مرحمػة التنشػئة

المدرس ػػية الت ػػي تك ػػرس ثقاف ػػة الطبق ػػة المس ػػيطرة وتض ػػفي عمي ػػو الش ػػرعة وتم ػػارس نوع ػػا م ػػف العن ػػؼ الرم ػػزي
( )violence symboliqueعمػػى أبنػػاء الطبقػػات المحرومػػة الػػذيف يمتمكػػوف ىػػابيتوس مختمػػؼ عػػف ذلػػؾ
الػػذي يمتمكػػو الورثػػة ( 3.)Les héritiersويػػرى بػػوردي وباسػػروف أف كػػؿ مػػف اليػػابيتوس األولػػي والثػػانوي
يتجيػػاف نحػػو التكامػػؿ ،عنػػدما تكػػوف الثقافػػة األس ػرية متشػػابية وقريبػػة مػػف الثقافػػة المتداولػػة فػػي المدرسػػة،
1

عبد الجميؿ بف محمد االزدي ،بيير بورديو ،الفتى المتعدد والمضياف ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش،

الطبعة األولى12 ،مارس ،2003ص-ص .54 – 55.

Bourdieu (P): Esquisse d'une théorie de la pratique.Genève, Droz.1972,p:188.
Bourdieu (P): les héritiers. Edition de Minuit ,paris.1984;p:25..
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فالعبلقػػة ىنػػا إذف ىػػي عبلقػػة تكامػػؿ وت ػراكـ ،بحيػػث تحظػػى الثقافػػة األس ػرية بتقػػدير المدرسػػة 1.وفػػي حالػػة
تباعد وتنافر الثقافة المميزة لؤلسرة والثقافة المتادولػة فػي المدرسػة ،فػإف التربيػة والتػأثير البيػداغوجي يظػبلف

عػػاجزيف عػػف بنػػاء وتمقػػيف ىػػابيتوس جديػػد ،وعػػف تكػػويف صػػفات اجتماعيػػة مػػف نػػوع آخػػر ،ماعػػدا فػػي حالػػة
ىيمنػة وسػيادة بيداغوجيػة اسػتبدادية صػارمة ( ،)pédagogie totalitaireكمػا ىػو الشػأف فػي المعسػكر

واألديرة والسجف والممجأ والمعتقؿ.

2

فػػي نفػػس االتجػػاه يؤكػػد بورديػػو وجػػوف كمػػود باسػػروف ،أنػػو فػػي المجتمعػػات التػػي تتميػػز بييمنػػة طبقػػة

معينػػة ،عػػف طريػػؽ تممكيػػا لمسػػمطة وفػػرض قيميػػا الثقافيػػة كواقػػع مشػػروع ،فػػإف التنشػػئة المدرسػػية ال تسػػعى
بالدرجة األولى استبداؿ اليابيتوس األولي باليالبيتوس الثانوي لدى أبناء المحروميف ،بقدر ما تتوخى جعؿ

ىذه الفئات تقر مشروعية االجتماعية لميابيتوس المدرسػي المتمثػؿ فػي الثقافػة السػائدة ،وفػي القسػر الثقػافي

) (Arbitraire culturelالمكرس مف طرؼ النظاـ التربوي الرسمي.
 -2-4اليابيتوس بين الفردي والجماعي:

يميز بورديو في مفيوـ اليابيتوس ،بيف اليابيتوس الفردي واليابتوس الجماعي ،الذي تحممو طبقة

ما أو جماعة ما ،واليابتوس الجماعي ىو خطاطة موحدة ومتجانسة لمتصورات واالدراكات واألفعاؿ...

التي يحمميا أعضاء طبقة أو جماعة ما ،ويختمؼ عف اليابتوس الفردي لكونو يعبر عف التعددية داخؿ
وحدة متجانسة ،كما أنو ال يمكف أف يكوف لكؿ األعضاء المنتميف الى طبقة واحدة ،نفس التجربة ونفس

المسار التاريخي ،ومع ذلؾ يمكف لؤلعضاء المنتموف الى الفئة الواحدة أف يعيشوا تجارب متماثمة وأف
يواجيوا مواقؼ متشابية ،ألف الخصوصية تتخذ سماتيا مف المحددات التاريخية والشروط المادية والثقافية
ومف أجؿ تحديد العبلقة بيف اليابيتوس الفردي والجماعي ،يعتبر بوردي أف ىابيتوس الجماعة ىو

مجموعة مف اليابيتوسات " "les habitusesالفردية التي ليا مجموعة مف القواسـ المشتركة ،كما أف
اليابيتوس الفردي ىو في األصؿ يعبر عف ثقافة جماعة أو طبقة معينة وعف شروطيا االجتماعية
والثقافية واالقتصادية ...وبذلؾ فإف عبلقة اليابيتوس الفردي باليابيتوس الجماعي ىي عبلقة متماىية،

مبنية عمى أساس تفاعمي  ،بحيث أف ىابيتوس فرد ما يتحدد مف خبلؿ الجماعة أو الطبقة التي ينتمي
إلييا .كما أف ىابيتوس الطبقة أو الجماعة ما ىو إال مجوعة مف اليابيتوسات الفردية ،التي قد تختمؼ مف

فرد آلخر في جوانب معينة وقد تتوحد في جوانب أخرى كثيرة بحسب تجارب األفراد ومساراتيـ الشخصية.

Bourdieu (P): Passeron, La reproduction, Ed Minuit,Paris,1970,p:60.
2 Ibid,p:60.
1
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خاتمة :
وفػػي الختػػاـ يتضػػح بػػأف اليػػابيتوس ىػػو ذلػػؾ المجتمعػػي الػػذي يحػػؿ فػػي الجسػػـ عػػف طريػػؽ التعمػػيـ
والتػػرويض ،ىػػو التػػاريخ الػػذي يسػػكف األشػػخاص فػػي صػػورة ذلػػؾ النظػػاـ القػػار بػػالمؤىبلت والمواقػػؼ ،ىػػو

الحضور الفعاؿ لمماضي اآلني .إنو ذلػؾ المكتسػب الػذي تكػوف اجتماعيػا وتجػدر بعمػؽ فػي التػاريخ الفػردي

والجماعي .إنو نظاـ مف المؤىبلت والمبادئ واالختيارات واألذواؽ...فيو إذف كؿ ما اكتسبناه واستقر بصفة

دائمة في الجسـ عمى شكؿ مؤىبلت ومواقؼ و تمثبلت.
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