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"بيار بورديو و   اليوم الدراسي حول
الجزائر" كلية العلوم اإلنسانية و 
االجتماعية جامعة ابي بكر بلقايد، 
بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي 

 0505ديسمبر  50بتلمسان يوم 
 بشيريحمزة 

 

و      كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ٌوما دراسٌا حول بٌار بوردٌو  نظمت

الجزائر، عرفت الفترة الصباحٌة تدخل مجموعة من األساتذة من الوطن و من خارجه 

سلفٌان لوران من "جامعة لٌموج" تحت عنوان بٌار بوردٌو فً الجزائر على نحو 

فً هذه المداخلة تطرق المحاضر إلى حٌاة بوردٌو، و أهم المحطات  .(2367-2371)

التً أثرت فٌه، خصوصا من الجانب األكادٌمً و المعرفً والتً لخصها المتدخل فً 

لٌعود و ٌقدم لنا تجربة بوردٌو مع الجزائر إثر  .مراحل ثالث تزامنت مع مراحل تكوٌنه

و تدرجه من القاعدة  2367طنٌة سنة التحاقه بالجزائر فً إطار تأدٌة الخدمة الو

، ثم 2368-67العسكرٌة الفرنسٌة كجندي بسٌط، إلى مركز الحاكم العام فً الجزائر 

هناك حٌث انتقل إلى العمل المٌدانً،  و 2371-2368أستاذ مساعد فً جامعة الجزائر

ن أرٌك مرتا المداخلة الثانٌة لٌسرد لنا المحاضر مجموعة من مؤلفات هذا المفكر.

"انطلق المتدخل من  الجزائر مرتٌن لبٌار بوردٌو عنوان"كرٌدو من جامعة اشبٌلٌا تحت 

نحو العمل والعمال فً الجزائر و  خالل قراءات فً بعض مؤلفات بٌار بوردٌو على

التً شهدها المجتمع  كذا االجتثاث، و الذي بٌن المؤلف من خاللهما التحوالت

القبائل، و أثر االستعمار فً عملٌة نقل األهالً من نموذج منطقة الجزائري، ومن خالل 

أراضٌهم و بناء المحتشدات،  التً قضت على المجتمع التقلٌدي البسٌط، و تعرض 

و بٌن بعض الشروط  عند بوردٌو(Habitus) المتدخل إلى مفهوم نظرٌة"الهابٌتوس" 
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التً ٌجب أن تتوفر حتى تتمكن من االستمرارٌة على نحو الثبات االجتماعً أي عدم 

 و الممارسات داخل نفس المجتمع.  التغٌر االجتماعً ،و وجود نفس السالسل

نقدا لنظرٌة بوردٌو من حٌث أنه ٌعتبر أن بوردٌو فً دراسته للقبائل المتدخل وقدم  

ممارسات، لٌطبقها على المجتمع القبائلً ال كما جاء فً نظرٌته  انطلق من نظرٌة ال

مصطفى لالمداخلة الثالثة فً التً ٌقول انه استخلصها من دراسته للمجتمع القبائلً. 

إعادة الزٌارة"تطرق  :الجزائرتحت عنوان "بٌار بوردٌو و شرٌف من جامعة تلمسان

هم النظرٌات و األعمال أحلها و ذكر المتدخل إلى حٌاة المفكر منذ نشأته و مختلف مرا

" ألعمال بوردٌو و هما مقتبسٌن من الكتاب األول  ٌنحول الجزائر، و تقدٌم نموذج

العمال فً الجزائر" وأوضح المحاضر أن بوردٌو ٌعطً االجتثاث"و الثانً "العمل و

نظرة سوسٌولوجٌة على المجتمع الجزائري من خالل أعماله و تعرض المتدخل إلى 

تحت  مٌن بٌراز من جامعة بارٌسأل جانب المنهجً فً أعمال المفكر.المداخلة الرابعةال

"عودة إلى الممارسات االجتماعٌة لبٌار بوردٌو فً الجزائر من خالل تبادالته عنوان 

اهتم المتدخل بالجانب المنهجً المٌدانً لبوردٌو و عالقته مع فقد  مع عبد المالك صٌاد.

ٌقدمها بوردٌو لصٌاد أثناء العمل  عرضا للنصائح التً كان ث قدمعبد المالك صٌاد، حٌ

إبراز أهمٌة اإلحصاء  معو تم عرض لبعض الرسائل التً كانا ٌتبادالنها    المٌدانً، 

كٌف انقطع بوردٌو عن العمل  ثم بٌن المتدخل ،والدٌمغرافٌا فً العمل المٌدانً

 سا.فً الجزائر بعد انتقال صٌاد إلى فرن، المٌدانً

 تحت عنوان:"بٌار جامعة تلمسان من بن معمر عبد هللال المداخلة الخامسةأما 

انطلق فً مداخلته من عدة أسئلة، أهمها ما هو إسهام  زمن الفالح الجزائري"بوردٌو و

فً علم االجتماع واألنثروبولوجٌا؟ لٌعرج على نظرة الفالسفة للزمن و  بوردٌو

و        التعارٌف المقدمة له، و دراسة الزمن اجتماعٌا من خالل مفاهٌم اإلدراك

الزمن من خالل أعمال بوردٌو حول الفالح الجزائري، وتصور  مفاهٌمالتعرف على 

الفصول، ومواسم ومرتبط بها )قدري ٌخضع للطبٌعة  هذا الفالح للزمن على أنه

الزرع،...إلخ(، مع وجود مٌزة أخرى هً غٌاب اإلحساس بالزمن عند الفالح 

وعدم التخطٌط للمستقبل، وهذه المواصفات  الجزائري وبذلك فهناك غٌاب للدقة

تتعارض مع االقتصاد الرأسمالً، ثم عمد المحاضر إلى تقدٌم بعض أسباب هذا 

 ةمرتبط ةدٌنٌو التً أوعزها ألسباب هتمام بالزمن، العزوف لدى الفالح عن اال

 بتوظٌف الفالح لمفاهٌم دٌنٌة لمصلحته الشخصٌة.



أما آخر المداخالت فقد انصبت معظمها حول أعمال بٌار بوردٌو و الجانب المنهجً 

 و حقول اهتماماته، وكذا عالقته مع باقً المفكرٌن الذٌن سبقوه أو عاصروه. 

 


