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 اإلستهالل

 

 نته عليه وأيده جبنود مل تروها زحن  إ   هلل معنا   فنننل  هلل سكياَل 

 (40)قرآ  سورة التوبة: 

 
“Jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Maka 

Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan 
membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak 

terlihat olehmu” 

 (Q.S At-Taubah: 40). 



 ه
 

 اإلهداء

 

 هدي هذا البحث اجلامعي إىل:أ  

 من حيضنين حبب وحنان يف طيلة احلياة الدنياوية و يعرفين عن احلياة األخراوية،

، عسى هللا يغفر ذنوبه و يدخله يف جنته و تعاىل" رمحه هللا أفاندي: " أليب احملبوب
 يوّسع قربه.

، عسى هللا يغفر ذنوهبا و يدخلها يف جنته و اىلتع" رمحها هللا : "أمريرة وألمي احملبوبة
 يوّسع قربها. 

 و عسى هللا جيمعنا يف اجلنة الفردوسي. آمني   

 : نور اخلريية و زينية املزيدة و ألخيت الكربية

 : أعزة الرمحة و ألخيت

 

 ابلتايل جلميع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا

 ستاذ حممد أنوار فردوسي، املاجستري"وابخلصوص ملشريف: "األ

 ومجيع أصحايب يف املسجد قلب سليم و يف قسم اللغة العربية وأدهبا.

 ابرك هللا هلم ووفقهم هللا لفوافقة اهلدى
 



 و
 

 توطئة

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من 
محدا   ه و من يضل له فال هادي له. و احلمد هللسيئآت أعمالنا، من يهده هللا فال مضل ل

كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا يرضى، و نشكره سبحان و تعاىل قد علمنا ما مل نعلم 
و أخرجنا من الظلمات اىل النور وهداان اإلسالم وعّلمنا احلكمة والقرآن. و أشهد أن آل 

والسالم على رسول هللا حمد صلى هللا اله اال هللا و أشهد أن حممد رسول هللا، والصالة 
 عليه و السالم و على آله و صحبه الكرام ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين, أما بعد.

السلوك االجتماعي  لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع "
بيري  بنظريةفي املنفلوطي فصففى لمل رواية "يف سبيل التاج" للشخصيات الرئيسية يف

الستيفاء شروط االختبار النهائي ونيل احلصول على درجة بكالوريوس أو سرجاان " ديوبور 
لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مباالنج. فالباحث يقدم كلمة الشكر ملن أييت بدعمة وحتفيز منذ بداية كتابة هذ 

 امعي حىت هنايتها مث خبري ختم, فألقي الشكر خصوًصا إىل:البحث اجل
فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 فضيلة الدكتورة شافية املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .2
 ة العربية وأدهبا.فضيلة الدكتور حليمي املاجستري رئيس قسم اللغ .3
املاجستري، الذي قد عّلمين علما كثريا يف كيفية حتليل  طفضيلة الدكتور عبد الباس .4

األوراق العلمية منذ يف املسوى اخلامس حىت املستوى السابع. جزاه هللا خريا 
 أبحسن اجلزاء، لعلىه يبارك فيه حياة مباركة.

 تأصبحقد  هللا تعاىل اليت  فضيلة استاذة دين نور اخلامتة، املاجستري. حفظها .5
ه يف هذ ة كبريةأًما وأخ ت، وأصبحيس عن مجيع الشكاوى أثناء التعلممكااًن للتنف

 الشعبة.
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 مستخلص البحث
في املنفلوطي فل ملصففى "يف سبيل التاج" رواية السلوك االجتماعي للشخصيات الرئيسية يف (.2020. )جنيب، عني

ة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية قسم اللغ .بيري بورديو بنظرية
 احلكومية ماالنج.

 : حممد أنوار فردوسي، املاجستري.املشرف
 .بيري بورديو يف سبيل التاج رواية، ، العاصمة اهلابيتوسالساحة ،  الكلمات املىتاحية:

 
بني البشر. يف احلياة اليومية ، يقوم كل إنسان إبجراء عملية السلوك االجتماعي هو جزء رئيسي من احلياة 

مستمرة للسلوك. متاًما كما هو احلال يف القصة يف العمل األديب ، هناك أنواع خمتلفة من أمناط السلوك االجتماعي اليت يتم 
علم أو العالقات أو تشكيلها بسبب التفاعل مع الشخصيات األخرى. حتدث العملية ألسباب خمتلفة ، سواء كانت الت

اجملتمع. شرح بورديو عن أتثري العادة يف تشكيل السلوك االجتماعي. العالقة مع الرواية ، عندما يقرأ الشخص رواية ، 
ابلتأكيد يعكس السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية لسلوكه االجتماعي اخلاص. والنتيجة هي أن القارئ قادر على حتليل 

 ذي جيب القيام به من أجل إعالن نفسه.السلوك االجتماعي ال
ملصففى  "يف سبيل التاج"كان الغرض من هذه الدراسة هو حتليل السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية يف 

ي من منظور بيري بورديو الذي أاثرته املؤلف كدرس للباحثني والقراء على حد سواء. وجد الباحثون أن هذه طفي املنفلو فل
السلوك االجتماعي يتشكل من خالل عادة الشخص اليت تتم بشكل مستمر. يف الفريق إىل ساحة السلوك النظرية تفسر أن 

 االجتماعي ، سيواجه الشخص آاثر رأس املال مثل الرمزية والثقافية والتعليمية واالقتصادية.
ملصففى لففي  تاج""يف سبيل الهذا البحثي االجتماعي لألدب السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية يف رواية 

فراكسيس بتحليل استخدام  املنفلوطي. لكي يتمكنوا من فهم السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية ، قام الباحثون
م فيه مجع البياانت بيري بورديو. الفريقة املستخدمة هي نوع حبث وصفي نوعي تستخد ”praksis habitus“هابيتوس 
ئق املوجودة يف الرواية ، مث حتليلها لفهم السلوك االجتماعي للشخصية ، لوصف احلقا library researchأحباث 
 الرئيسية.

نتااائج هااذه الدراسااة ، وجااد الباااحثون أن عااادة الشخصااية الرئيسااية جياادة التشااكيل كاناات مليئااة ابلتقاادم واإل اااز. 
احة. الفشال يف احلفااع علاى عاادة املعتاد الذي يعمال ابساتمرار ربتارب التجاارب مان رأس املاال حبياث ياؤثر علاى مظهاره يف السا

الشخصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية الرئيسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية يف مواجهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة رأس املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال يساااااااااااااااااااااااااااااااااااااابب اهلز ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة يف الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحة.
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Social behavior is a major part of life between humans. In everyday life, every 

human being conducts a continuous process of behavior. Just as there is in a story in a 

literary work, there are various kinds of social behavior patterns that are formed due to 

interactions with other characters. The process occurs due to various reasons, be it learning, 

relationships or society. Bourdieu explained about the influence of habitus in shaping 

social behavior. The connection with the novel is, when a person reads a novel, surely he 

reflects the social behavior of the main character to his own social behavior. The result is 

the reader is able to analize the social behavior that must be done for the sake of his self-

proclamation. 

The purpose of this study was to analyze the social behavior of the main character in 

the novel Fi Sabilit Taj by Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi with the perspective of Pierre 

Bourdieu that the author raised as a lesson for researchers and readers alike. Researchers 

find that this theory explains that social behavior is formed through a person's habitus 

which is carried out continuously. On the way to the arena of social behavior, a person will 

face the effects of capital such as, symbolic, cultural, educational and economic. 

This sociological research work of literature discusses the social behavior of the 

main character in the novel Fi Sabilit Taj by Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi. To be able to 

understand the social behavior of the main character, researchers analyzed using praxis 

habitus by Pierre Bourdieu. The method used is qualitative descriptive research type in 

which data collection uses Library Research, to describe the facts found in the novel, and 

then analyzed in order to understand the social behavior of the main character. 

The results of this study, the researchers found that well-formed main character 

habitus was filled with progress and achievement. Habitus which runs continuously 

experiences trials from capital so that it will affect its appearance in the arena. Failure to 

maintain the habitus of the main character in the face of capital causes defeat in the arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

ABSTRAK 

 
Najib, Ainun. (2020). Perilaku Sosial Tokoh Utama dalam Novel Fi Sabilit Taj karya 

Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: M. Anwar Firdausi, M.Ag. 

Kata Kunci: Arena, habitus, modal, novel Fi Sabili At-Taj, Pierre Bourdieu  

 

Perilaku sosial merupakan bagian utama dalam kehidupan antar manusia. 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia melakukan proses perilaku secara 

berkelanjutan. Seperti halnya yang terdapat pada sebuah cerita dalam karya sastra, 

terdapat berbagai macam pola perilaku sosial yang terbentuk akibat interaksi 

dengan tokoh lainnya. Proses tersebut terjadi dipengaruhi berbagai sebab, baik itu 

pembelajaran, hubungan maupun masyarakat. Bourdieu menjelasakan mengenai 

pengaruh habitus dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Kaitannya dengan 

novel adalah, ketika seseorang membaca novel pasti dia memantulkan cerminan 

perilaku sosial tokoh utama kepada perilaku sosialnya sendiri. Hasilnya pembaca 

mampu menganilis perilaku sosial yang harus dilakukan demi kabikan dirinya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku sosial tokoh 

utama dalam novel Fi Sabilit Taj karya Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi dengan 

perspektif Pierre Bourdieu yang dimunculkan pengarang guna menjadi 

pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca. Peneliti menemukan bahwa teori ini 

menjelaskan bahwa perilaku sosial dibentuk melalui habitus seseorang yang 

dilakukan terus-menerus. Dalam perjalanannya menuju arena perilaku sosial, 

seseorang akan menghadapi pengaruh-pengaruh dari modal seperti, simbolik, 

budaya, pendidikan dan ekonomi.  

Penelitian sosiologi karya sastra ini membahas perilaku sosial tokoh utama 

dalam novel Fi Sabilit Taj karya Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi. Untuk dapat 

memahami perilaku sosial tokoh utama, peneliti menganalisis menggunakan 

praxis habitus yang dikemukakan Pierre Bourdieu. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif dimana pengumpulan data 

menggunakan Library Research, untuk mendiskripsikan fakta yang ditemukan 

dalam novel, untuk kemudian dianalisis agar dapat memahami perilaku sosial 

tokoh utama. 

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan habitus tokoh utama yang 

terbentuk dengan baik dipenuhi dengan kemajuan dan prestasi. Habitus yang 

berjalan terus menerus mengalami cobaan dari modal sehingga akan 

mempengaruhi penampilannya dalam arena. Kegagalan dalam mempertahankan 

habitus yang dimiliki tokoh utama dalam menghadapi modal menyebabkan 

kekalahan dalam arena. 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلىية البحث .أ
األدب هو جزء من الثقافة. يتميز هذا ابلفريقة اليت يستخدم هبا شخص 

لناس أمناط اللغة والفكر اليت تشكل يف هناية املفاف اعتقاًدا يتم أو جمموعة من ا
حيث جاء يف  استخدامه كفريقة حياة ألجيال ، مث ينعكس على العمل األديب.

، وبعد ذلك ه(461: )ابن مسعايناحلديث النبوي: "أدبين ريّب فأحسن أتدييب"
ؤ 
 
دّ ب يقوم بتعليم الّشعر تفّور مفهوم األدب يف العصر األموي إىل التعليم فكان امل

واخلفب وأخبار العرب وأنساهبم، والحقاً يف العصر العباسي أّلف ابن املقفع رساليت 
األدب الكبري واألدب الصغري، ومها عبارة عن رسالتان حتتواين على العديد من 
احلكم والنصائح األخالقية الراقية، وهبذا فإّن مفهوم األدب أصبح أمشل وأعّم وابت 

التهذيب والتعليم، ولقد أ طلق على جمموعة من الكتب يف ذلك الوقت كتب  يعين
األدب ومنها: البيان والتبيني للجاحظ، الكامل يف اللغة واألدب للمربد، العقد 

ان خمتلفان، األدب ابملعىن اخلاص يقال طه حسني لألدب معن. الفريد البن عبد ربه
ص هو الكالم اجليد الذي حيدث يف نفس واألدب ابملعىن العام. األدب ابملعىن اخلا

ية سواء ذلك الكالم شعرا أم نثرا، وأما األدب ابملعىن العام هو قارئه وسامعه لذة فنّ 
، ص. 2011ب يف الكتب )مزكي، اإلنتاج العقلي الذي يصّور يف الكالم ويكت

25.) 
( هو كل رايضة حممودة 3، ص. 1916األدب عند اإلسكندري وعناين ) 
ا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، إما الرايضة تكون ابلفعل، وحسن يتخرج هب

قال أبو و النظر، واحملاكاة، تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت تتضّمنها لغة أّي امة. 
( على أن "األدب هو التعبري 50: 1957النجا سرحان وحممد اجلنيد مجعة )

الدقيقة واملعىن الرقيقية واملثقف اجلميل عن معاين احلياة والتصوير البارع لألخيلة
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للسنان واملرهف للحس واملهذب للنفس واملصور للحياة اإلنسانية واملعرب 
فاألدب هو اإلنتاج العقلي اّلذي  عما يف النفس من خلجات وعواطف وأفكار".

يصّور يف الكالم أو الكتابة ابستخدام العبارة اجلميلة حىت تؤثّر يف نفس القارء أو 
 السامع.

. 21: م2016ويتسق هذا مع البيان الذي عرب عنه فيلك وفريين )
( الذي يعّرف األدب على أنه عمل خيايل يوفر لغة وله قيم أخالقية عالية. 43ص:

العمل األديب هو مرآة اجتماعية موجودة يف جمتمعات معينة يف عصره )دامونو ، 
ألعمال ( ، أن ا15: م1999(. كشف خبري آخر ، فاروق )12 ص.:م2002

هي عمل  روايةاألدبية هي حياة معقدة. أحد أشكال العمل األديب هي رواية. 
، Semiخيايل يكشف عن جوانب من اإلنسانية أعمق وأكثر عرًضا بشكل واضح )

 (.32 ص.:م1993
"يف  روايةهو األدب ،  جوامع اإلاتج من احدى  ثيناقش هذا البح

، قال أمري حرب  "يف سبيل التاج" ايةرو لففي املنفلوطي. يف  ملصففى سبيل التاج"
، عن خيانة والده لوطنه. جيب مقاومة الشخص الذي يعلم  قسفنفنيشاب امسه 

نفسه أن حيب الوطن األم للدفاع عن الوطن األم. ليس هذا فقط ، من أجل 
الدفاع عن كرامة والده ، كان على استعداد لتحمل العواقب اليت سببها والده 

 واملوت ابزدراء.
يف تغيري السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية هناك أتثريات اجتماعية 

جه مشاكل خمتلفة. كان على األمري الذي تعلمه والده أن يكون شجاعا أن يوا
فوضواًي وتزوج من ابنة بيزنفية  والده جعل حىت مهاأ توفيتخمتلفة يف نضجه. 

القائد ملًكا عن طريق القيام طموحة للغاية ، األمرية ابزيلد. رغبة األمرية يف جعل 
بكل الوسائل ، بغض النظر عما إذا كان جيًدا أو سيًئا. هز ة القائد يف 
االنتخاابت قلبته يف الظالم ، وخففت خليانة مع األتراك العثمانيني. جيب أن 
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حيبط ابنه خفة انضجة. جيب أن  وت القائد ويتحمل  له مجيع عواقب أفعال 
 األسرة كاملة.والده ، معاانة هذه 

حتتوي على "يف سبيل التاج"  رواية، يبدو أن  ىبناًء على الوصف أعل
تعقيد احلياة. سيتم حتليل ذلك من خالل التغيريات يف السلوك االجتماعي 
للشخصيات الرئيسية بسبب أتثري البيئة واملبادئ اليت مت فهمها أوالً. ابإلضافة إىل 

فة سبب التغريات يف السلوك االجتماعي تعقيد احلياة ، من املهم أيًضا معر 
. لذلك ، سيقوم الباحث بتحليل العناصر اليت تؤثر روايةللشخصيات الرئيسية يف 

على التغريات يف السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية ابستخدام نظرية املمارسة 
 للعادات اليت طرحها بيري بورديو.

علم االجتماع األديب. ال يلتحل( ثالثة مناهج ل1992 بورديو )بيري تبنيي
هو تفسري السلوك  فراكسيس. إن جوهر ممارسة هذه فراكسيس هابيتوسأوال ، 

وهو أمر حيدث حتت الوعي ، ولكن ال يزال له غرض. هناك جانبان هلذه املمارسة 
، أواًل ، احلتمية اليت حتدث تقريًبا يف العامل االجتماعي. اثنًيا ، السيولة الفريدة 

يف الفن الذي يدور يف ذهن الفاعل بعد ما حيدث لبعض الوقت  واالندماج
ابستمرار. الثاين ، رأس املال ؛ هذا التحليل الثاين ربرج عن التأثري أو املعتقد الذي 
 تلكه الفاعل يف تنفيذ سلوكه االجتماعي. أي أن شخًصا ما سيكون قادرًا على 

احلياة االجتماعية. غالًبا  التحكم يف ما جيب أن حيدث وما ال جيب أن حيدث يف
ما يكون هذا السلوك جزًءا مهًما من تغيري الفاعل يف إحداث السلوك االجتماعي. 
الثالثة ، الساحة ؛ هي دراسة ستحدد السلوك االجتماعي املوجود أو يكشف. 
الشخص الذي  ارس الرماية كل يوم سيظهر مهارته يف ساحة املنافسة أو املنافسة. 

تم عرض السلوك االجتماعي يف املكان الذي جيب أن يكون فيه وابملثل ، سي
 السلوك حبيث يكون قادرًا على تقييم مدى مالءمة السلوك االجتماعي.
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في فل ملصففى "يف سبيل التاج" روايةحتليل من  باحثاختار ال
املنفلوطي مبنهج اعتيادي قائم على منظور بيري بورديو ألن سبب وأتثري السلوك 

سيظهر من خالل هذا العمل األديب. من خالل املمارسة العملية  االجتماعي
للشخصية الرئيسية مع أتثري رأس املال من البيئة واجملتمعات األخرى ، سيتم 
حتديد السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية هلذا العمل األديب بوضوح وتفصيله 

عرفة األهداف يف الساحة اليت يواجهها. ابإلضافة إىل ذلك ،  كن أيًضا م
 والتفويضات اليت سيتم نقلها يف األعمال األدبية.

 
 أسئلة البحث .ب

 الباحث عن املشكلة سبك يف خلفية البحث السابقة، نظرا على الوصف
 يف هذا البحث فيما يلي:

"يف سبيل  شخصية الرئيسية لروايةلل فراكسيس هابيتوسكيف تكون  -1
 بورديو؟بيري  بنظريةلففي املنفلوثي  ملصففى التاج"

سبيل كيف تؤثر املمارسة الرأمسالية على عادة الشخصية الرئيسية لرواية  -2
 ؟ بيري بورديو بنظريةلففي املنفلوطي  ملصففى التاج

ما هو أتثري الساحة العملية على أتثري رأس املال على عادة الشخصية  -3
بيري  بنظريةاملنفلوطي  لففىصففى مل اليت سبيل التاج"يف "الرئيسية 

 ؟ يوبورد
 

 أهداف البحث .ج
 انفالقا من اسئلة البحث السابقة يهدف هذا البحث فيما يلي: 

"يف سبيل التاج" شخصية الرئيسية للرواية لل فراكسيس هابيتوس ملعرفة -1
 .بيري بورديو بنظريةاملنفلوطي  فيفصففى لمل
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"يف سبيل التاج" شخصية الرئيسية للرواية لرأس املال املستلم ل تبيني ملعرفة -2
 .بيري بورديو بنظريةاملنفلوطي  فيفففى لصمل

"يف سبيل للرواية  أتثري الساحة على ممارسة عادة الشخصية الرئيسية ليبني -3
 .بيري بورديو بنظريةاملنفلوطي  فيفصففى لملالتاج" 

 
 فوائد البحث .د

 باحثنيكون مفيدة جلميع اليأن ي رجو ، ا البحثبناًء على أهداف هذ
أما  .تفبيقية، من الناحية النظرية والا البحثعميق هذوت حتليليف  ونترغب ذينال

 تبيانه  كما يلي:
 لىوائد النظريةا .1

 قيعماأل فهمال زايدة و ،علم التداوليةيف تفوير  ا البحث هوذنتائج ه أما
 منها:على أشكال الكالم ا البحث لتفبيق هذ

من أن يكون هذا البحث قادرًا على زايدة املعرفة للقراء واملزيد  أرجو (أ
الباحثني فيما يتعلق بدراسة حتليل األعمال األدبية ، خاصة يف جمال 

العربية اليت تستخدم نظرية منهج علم االجتماع األديب ،  روايةالبحث يف 
 وخاصة ممارسة العادة من قبل بيري بورديو.

أن يكون هذا البحث قادرًا على املسامهة يف نظرية علم اجتماع  أرجو  (ب
باحثني املستقبليني يف الكشف عن السلوك االجتماعي األدب واملراجع لل

 يف األعمال األدبية األخرى.
 لىوائدة التفبيقيةا .2

املؤلفات يف فهم املشكالت االجتماعية كن للقراء استخدام هذا البحث   .أ
 .ثية إىل األعمال األدبية العربية، ابإلضافة إىل إضافة مراجع حب
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املراجع  ىحدإستخدام هذا البحث كن املدرسي اللغة العربية ،  ك  كن .ب
 يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف تعلم األدب.

يكون القارئ قادرًا  وأن ممارستها وعلومات امل  ّن اىل ا البحثنتائج هذو  .ج
ع لتعزيز على التعرف على السلوك االجتماعي اجليد الستخدامه يف اجملتم

 .حضارة الشعب اإلندونيسي
 

 لبحثدود اح .ه
  الوظيفي اإلخباريأفعال عن هذا البحث  وف يبحثم، سبشكل عا

كما شرح الباحث   .املنفلوطي فيفصففى لملرواية "يف سبيل التاج" يف  تعبرييوال
 .بحث السابقةالخلفية يف 

، ومها وظيفياختيار نوعني من األفعال ال إىل حثالسبب الذي دفع البا
جيفري نيل القائمة على منظور  الوظيفيةعن األفعال  إلخباري و التعبرياألفعال ا

 ية قد متت قراءهتا ، فإن الباحث مل يعثرالعلم املقالة، نظرًا ألن العديد من ليتش
على الرغم من وجود العديد من  .على ضوء ليتش وضوعار هذا امليعلى مقال اخت

فعال وهي مناقشة أ ا البحثع تركيز املناقشة يف هذاملقاالت اليت تتشابه تقريبا م
، يركز ذاكراتبناًء على هذه امل. منظور أوسنت وسريل على ضوء الم الوظيفي الك

 فقط. تعبرييوال اإلخبارياألفعال الباحث على هذا البحث 
 

 زحديد املصفلحات .و
إىل  حث، حيتاج البامن هذا البحث املوضوعااللتباس يف فهم  لكي ال تكون

 ه:صفلحات املستخدمة فيشرح تعريف امل
وك شخص ال واعي بشكل مستمر ولكن ليس هو سل .راكسيسف -1

راكسيس مبوضوعية ألهنا موجودة يف فا متاًما أو عرضًيا.  كن دراسة عشوائيً 
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املكان والزمان. ربتلف عن املمارسة هو تعبري أو شكل ملموس 
 . (13م ، ص.1977)بيري بورديو، للنظرية

خاصة املعتاد يف أييت عادة من التينية مما يعين احلالة واملظهر ، و . هابيتوس -2
جسم اإلنسان. املعتاد هو بنية عقلية حيث يتعامل الشخص مع العامل 
االجتماعي.  كن التعبري عن املعتاد يف أي فرد معني يتم معاجلته يف 
سلسلة من التواريخ الفردية وهو وظيفة لنقفة معينة يف العامل االجتماعي. 

رتة طويلة وأصبح عادة املعتاد املمارسة هو سلوك الشخص الذي استمر لف
 .م(1967)فانوفسكي ، مع البشر أنفسهم

3- Doxa  هو منفق الثقة أو اخلربة اليت يتمتع هبا الشخص يف التفاعل
االجتماعي. تشابه العناصر املوضوعية والعناصر الداخلية حبيث يعتقد 
شخص ما أن شيًئا ما صحيًحا أم ال من خالل رؤيته اخلاصة آلراء 

 .(14م ، ص.1977ديو، )بيري بور اآلخرين
هو رهان على الساحة. يف هذه احلالة ، سيصدر املمثل كل  .رأس املال -4

شيء  كن عرضه يف الساحة وفًقا لتأثري عادته. الرهاانت اليت ستحدد 
  نتيجة هذه العادة والدفاع عنها ضد أتثري رأس املال.

يت مت هي شبكة أو تكوين العالقات املوضوعية بني املواقف ال .الساحة -5
حتديدها بشكل موضوعي.  كن أن يعين أن الساحة هي موقع يف عامل 
اجتماعي منظم حيث سيكون املمثلون. سيظهر شخص ما اجلانب 

 املسيفر واجلانب املهيمن يف احلياة االجتماعية.
الساحة كمكان حملاربة كل مقاومة للسلوك االجتماعي مع أتثري رأس املال. 

القتال يف الساحة ، من انحية أخرى فقدان  سوف تستفيد عادة قوية من
 هذه العادة إذا عانت من اهلز ة. تتمتع الساحة أيًضا مبستوى يف الرهان.
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 الدرسات السابقة .ز
"تناغم اجملتمعات اإلسالمية واهلندوسية يف قرية . 2018أمحد خري اخلالدي.  -1

صيغ املشكلة . املشكلة اليت تبورديو(" بنظريةلينغسار ، غرب لومبوك رجينسي )
يف هذا البحث هي كيف أن العملية االجتماعية اليت تنتج االنسجام يف حالة 
الفائفتني الدينيتني يف قرية لينغسار ، وكيف منط التفاعل االجتماعي بني 
اجملتمعات املسلمة واهلندوسية يف قرية لينغسار. النوع املستخدم يف هذا البحث 

ياانت من هذه الدراسة هو بيان العديد هو طريقة وصفية نوعية ، ومصدر الب
من الزعماء الدينيني )اإلسالم واهلندوسية(. تقنيات مجع البياانت ابستخدام 
تقنيات أخذ العينات غري العشوائية ألن الباحثني يفرتضون أن كل شخصية 
دينية متجانسة يف تقدمي االستجاابت. والنتيجة هي أن االنسجام الذي مت 

نغسار له اتريخ طويل. الثقافة احمللية والدين قادران على تشكيل بناؤه يف قرية لي
جمتمع متناغم ، ال شيء سوى خلق بسبب موقف التسامح الثقافة احمللية 

 (.54-35، ص  2018الدقيقة. )اخلالدي ، 
"آلية العنف ضد املرأة يف منظور األسرة لنظرية العنف . 2015إيتا مساروفا.  -2

ن املشكالت اليت تصيغ املشكلة يف هذه الدراسة هي  . إالرمزي لبيري بورديو"
كيف أن آلية العنف ضد املرأة بسبب اهليمنة الرمزية ، وكيف جذور العنف 
ضد املرأة ، وكيف  كن للمرأة أن تلعب عادة ورأس املال يف ساحة األسرة. 
هذا النوع من البحث وصفي مع األساليب النوعية ، ومصدر البياانت من 

سة هو بيان العديد من النساء حول املعتاد والساحة اليت ستكون هذه الدرا
موجودة. تقنيات مجع البياانت ابستخدام تقنية مذكرة املالحظات. والنتيجة 
هي آاثر القيم اليت تؤدي إىل عدم وعي الشخص ابلقمع الذي يعاين منه لكنه 

 (.478-458، ص  2015،  موساروفاال يزال يقبل ما حيدث )
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"آاثر العادة والعاصمة على العشائر يف فيلم حلمي . 2019بييب. نصر احل -3
. املشكلة قيد التحقيق هي شكل ساحة الزيتون املستند إىل منظور بيري بورديو"

السلفة يف فيلم حلمي الزيتون ، املوطن الذي  لكه الشعب الفلسفيين ، 
وصفي  العاصمة اليت عقدت ضد االنتصار الفلسفيين. هذا النوع من البحث

مع األساليب النوعية مع مصادر البياانت األولية والثانوية. تقنيات مجع 
البياانت ابستخدام تقنية املشاهدة واالستماع وتدوين املالحظات. استخدام 
تقنيات التثليث والتحقق من البياانت. عرض البياانت بثالث طرق: ختفيض 

البحث هو نضال البياانت وعرض البياانت والتحقق منها. نتيجة هذا 
اجلماعات الفلسفينية حتت االحتالل اإلسرائيلي ابستخدام رأس املال 
االقتصادي والثقايف الذي له آاثر يف ساحة انتصار العشرية الفلسفينية. )حبييب 

 ،2019.) 

 كاسا دوابأل  "RimaRima Tiga Jiwa"صراع الفبقة يف رواية . 2018يسراي.  -4

راع بني حبث الباحث فيه عن شكل الصّ  ية(دراسة األدب اإلجتماعي ماركس)
ونتائج هذا البحث  .ةماركسيّ ة راع بنظريّ واية وسبب ذلك الصّ بقة يف تلك الرّ الفّ 

شاء  تفعل على ما تلفة والقدرة لالسّ  ا هليتالّ  يةبقة الراقراع بني الفّ الصّ وجود 
وجود نظام ماركسية يف تلك الرواية وسبب ذلك الصراع بنظرية  ّرديئةالالفّبقة و 

 . يف احلياة امهم ئارأمسالية املادية الذي ينظر اإلقتصاد شي
ل "Kani Kousen". كفاح الربوليتاراي يف رواية 2014اثين إيكا فوتري.  -5

Kobayashi Takijhi  حبث الباحث فيه عن كفاح  دراسة حتليلية املاركسية
ملاّلحني كعمال الربوليتاراي على الربجوازي. نتائج هذا البحث وجود مكافحة ا

 على ماأصاهبم من الفّغيان. 

ابقات فعرف تشابه واختالف هذا راسات السّ بعد العرض عن الدّ 
البحث ابلدراسات السابقات. يف الدراسة السابقة األوىل، تشابه هذا البحث 
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ابستخدام نظرية األدب االجتماعي املاركسي وختتلف هذا البحث إطار حبثه. 
ة ولكن هذا البحث حبث راع عامّ ىل حبث عن شكل الصّ راسة السابقة األو الدّ 

 .بقيت اجملتمع والبنية االجتماعيةعن التمييز بني ط
، وجد الباحث بعض أوجه السابقة ليل بعض الدراسات املذكورةبعد حت

اما ، بحثمع البحث الذي سيقوم به الباحث يف هذه ال التشابه واالختالف
 :بيانه فيما ايىل

ستخدم من قبل الباحثني توجد املعادلة يف املنظور امل، األول لبحثيف ا .أ
ه الواردة يف األشكال ، وهي: يف الدراسة األوىل أعالالسابقني

ر جيفري نيل ليتش. يف حني أن االختالف يف املنظو  املستخدمة، وهي
، استخدام دراسات السابقة، أي: يف الالباحث بحثواملوضوع الذي سي

اآلن هو  ث، يف حني أن ما يفعله الباحليتش ةبنظري التعبريأفعال الكالم 
من البحث السابق  واهلدف ليتشابستخدام منظور  لوظيفيالفعل ا

 ، بينما يف الدراسة احلالية ابستخدام الفيلم.ابستخدام رواية
مع أوجه تشابه قليلة  ، وجد الباحثالرابعو  الثان والثالث البحثيف  .ب

الثالث أعاله ، كل شيء  ثالبح. من األحباث اليت سيجريها الباحث
، اليت تبحث بنفس القدر عن ن أن يكون على النظرية املستخدمة ك

سها ، والنقاط اليت در . لكن االختالف يف املنظورالوظيفياألفعال 
، يستخدمون وجهة نظر أوسنت وسريل. الباحثون والباحثون السابقون

بعض اآلخر يستخدم البعض جزًءا فقط من تقسيم األعمال اخلادعة وال
، هناك عدد من األشياء الباحثون ككل. ابإلضافة إىل ذلك يستخدمه

اليت متت مراجعتها من قبل الباحثني والباحثني السابقني اليت يتعني القيام 
 هبا اآلن.



11 
 

 

، وهي: الواردة يف ، وجد الباحث معادلة واحدة فقطاخلامس بحثيف ال .ج
، فإن النقاط اليت مت ربينما يكون االختالف يف املنظو  ،اخلفاب أيًضا

دمه الباحث. يف الدراسات فحصها واهلدف البحثي الذي يستخ
، بينما دام منظور شخصية يف ختصص دراساته، عدم استخالسابقة

اليت درسها  البحث، لتخصص ليتشيستخدم البحث احلايل وجهة نظر 
قة الساب حبثاالختالف األخري يف موضوع البحث، يف  ، ويوجدحثالبا

أولئك الذين اآلن يستخدم ، بينما اإلمام الشافعي ديوانام ابستخد
 .ا البحثيف هذ للموضوعالباحث الفيلم 

 
 البحث منهج .ح

 التعبري وظيفي اإلخباري و  فعل تحليلمنهجية حبثية ل بحثال استخدم هذا
جية البحث من عدة جيفري نيل ليتش. تتكون منه على ضوءيف فيلم "الرسالة" 

، مجع البياانت طريقة: نوع البحث، مصادر البياانت، أشكال للمناقشة، وهي
. اما تبيانه من هذه اشكال فيما حتليل البياانت طريقة، التحقق البياانت طريقة
 يلي:

 
 

 نوع البحث -1
، ألن بياانت البحث تقدم الكيفيةذا البحث هو نوع من البحث ه

يف . يف شكل شفهي وجمموعة من الكلمات ال يف شكل أرقام إحصائية
هو نوع من البحث تكون فيه  الكيفيّ  أن نوع البحث يننيابنو، أوضح أ

، ص. 2013)أينني،  أخرى طريقةاحملتوايت لفظية ومتحللة دون استخدام 
 الكيفي، بوجدان واتيلور حيدد نوع البحث مجال ، يفمتشيا مع ذلك(. 12



12 
 

 

 اانت يف وقت واحد يف جمالهو نوع من البحوث اليت تنتج اثنني من البي
، والبياانت اثنني يف شكل بياانت وصفية مكتوبة أو املالحظات البحوث

، 2015)مجال،  والشفوية أو البياانت اليت مت احلصول عليها من املخربين
أن املقصود  الوصفي، الكيفييسمى هذا البحث ابلبحث (. 9ص. 

 ابلبحث الوصفي هو الدراسة اليت حتلل تدرجييا كل من املتغريات احلالية
 .(13، ص. 2013ينني، )ا

 مصادر البياانت -2
مصدر البياانت هو النتائج اليت توصل إليها الباحث يف شكل أرقام أو 

البحث. متشيا مع ذلك ، يعرف حسن أيضا أن  موضوعحقائق الواردة يف 
، وذلك ألن البياانت اليت للباحثنيمصدر البياانت هو جزء من أهم البياانت 

(. 17، ص. 2002)حسن،  نتائج النهائية لبحثهيتعني حتليلها تؤثر على ال
 ساسيةياانت مها مصادر البياانت األيتكون هذا البحث من مصدرين للب

 والثانوية.
 مصادر البياانت األساسية (أ

ها الباحثون البياانت اليت حصل علي هي ةمصدر البياانت األساسي
و ت أو صور، ، سواء يف شكل صوت أو مالحظامن املصادر املباشرة

)سنغدجي  اليت يتم استخدامها بعد ذلك كبياانت ليتم حتليلها ،أخرى
(. اما مصدر األساسي يف هذا البحث 171، ص. 2010و صوفية، 

 هي فيلم "الرسالة" ملصففى العقاد.  
 مصادر البياانت الثانوية (ب

البياانت املصممة خصيًصا لتلبية  يه ةمصدر البياانت الثانوي
، 2010)سنغدجي و صوفية،  الباحثوناالحتياجات اليت حيتاجها 

هي مجيع ا البحث مصادر البياانت الثانوية يف هذ (. أما172ص. 
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متت طباعتها أو عدم  األعمال املكتوبة يف شكل كتب ومقاالت علمية
، كما يبحث الباحثون أيًضا عن مجيع املقاالت العلمية املتعلقة طباعتها

جيفري نيل  تناًدا إىل منظوراس تعبرييوال الوظيفي اإلخباريابألفعال 
 ليتش.
 

 طريقة مجع البياانت  -3
يف مجع البياانت الالزمة  ينفذها الباحث طريقةمجع البياانت هي  طريقة

واملقابالت ، مع كل من املسوحات ط ابلنظرية اليت اختذها الباحثمث ترتب
فيما يلي (. 39، ص. 2002)بوديرتو و أ ريين،  واملالحظات وغريها

 :الباحثبياانت املستخدمة ع المج طريقات
إىل استخدام  لقرائةريقة جلمع البياانت من خالل اهي ط قرائةال طريقة -أ

مبعىن، عندما الباحث جبمع البياانت املنفذة من خالل االنتباه  اللغة،
-90، ص. 2005)حمسون،  إىل كل من اخلفب اليت تصبح خمربين

ول على البياانت اخلفوات اليت يستخدمها الباحث للحص(. اما 95
 :هي كما يلي اإلستماع طريقةمن 

و االستماع لالستماع جيًدا  ثالباح ستخدمي، ا البحثيف هذ (1
 أهداف املتحدثني عن شريك الكالم. و مقصدأثناء حماولة فهم 

، يف شخصيات فيلم الرسالة جدليت و  بعد فهم كل من العبارات ا (2
أفعال الكالم  الباحث يف فرز وتنظيم أي خفاب حيتوي على يبدأ

 .والتعبري الوظيفي اإلخباري
يف حتديد كل  يبدأهي أن الباحث  الفريقةواخلفوة األخرية يف هذه  (3

 بنظريةمن الكلمات املنفوقة اليت يتحدث هبا املمثلون يف الفيلم 
 جيفري نيل ليتش.
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متقدمة ينفذها كل ابحث شارك يف أسلوب  طريقةهي  كتابة  طرقية -ب
شاركة املختصة يف حبثه، يف حني أن هدف استماع أو خاٍل من امل

هو تسجيل أي بياانت مت  الفريقةالباحث الذي يستخدم هذه 
 احلصول عليها من القراءة أو من خمرب يعد موضوًعا لدراسة

اخلفوات اليت يستخدمها (. اما 27، ص. 2018)هيندراونشة، 
 :هي كما يلي املشاهد طريقةالباحث للحصول على البياانت من 

ل كل البياانت اليت حصل عليها املؤلف من الرجوع إىل سج (1
 .التقنية

تصنيف البياانت اليت تنتمي إىل أفعال الكالم اخلاطئة احلازمة  (2
 والتعبريية والبياانت غري املدرجة يف هذه النظرية.

 
 طريقة زحليل البياانت  -4

ليل اليت التح طريقة، يستخدم الباحث حتليل البياانت طريقةيف 
تتكون من عدة مراحل أو خفوات مت  طريقة، وهي مايلز وهوبرماناقرتحها 

فوات أو املراحل هي مجع البياانت، تقليل البياانت، عرض تنفيذها. اخل
 (. 20-15، ص. 1992، مايلز وهوبرمان) ، استخالص النتائجالبياانت

 ختفيض البياانت (أ
أهنا عملية تصنيف البياانت وحتسينها  فيض البياانتخت
وتنظيمها بفرق خمتلفة قبل استخالص النتائج والتحقق  وتوجيهها

 اما (.199، ص. 2010)سنغدجي و صوفية،  من البياانت
 املراحل الواردة يف تقليل البياانت هي كما يلي:

يركز الباحث ويبسط أي بياانت تتعلق برتكيز املناقشة مع  -1
 البحث.
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يقوم الباحث بعمل الكود )يصنف البياانت( اليت حيتاجها  -2
 الباحث قبل تقدمي البياانت اليت وجدها الباحث.

يقرأ ، فإن اخلفوة التالية هي البينات فهم حتليلل يقوم به الباحث -3
 البياانت اليت مت مجعها بنجاح وتكرارها.الباحث 

البياانت اليت مت مجعها وحماولة فهمها ، يعد الباحثون  احثقرأ الب -4
 البياانت لتنفيذ مرحلة التحليل.

 
 اانتعرض البي (ب

هوبرمان، يعد تقدمي البياانت أحد الفرق  مايلز و على ضوء
اليت يستخدمها الباحث يف حتليل البياانت اليت مت العثور عليها يف 
 عملية مجع البياانت قبل تنفيذ مرحلة استخالص النتائج يف البحث

تنفيذ املراحل التالية (. 200، ص. 2010)سنغدجي و صوفية، 
 قدمي البياانت:من قبل الباحثني يف ت

البياانت اليت مت احلصول عليها يف شكل الكلمات   طيبسّ  -1
على  يوالتعبري  اإلخباريواجلمل اليت حتتوي على معىن األفعال 

 .جيفري نيل ليتش ضوء
ريها على يتم ضبط البياانت على املواضيع يف العنوان وتفس -2

 .أساس النظرية املستخدمة
ا ابلتفصيل موضوعات سوف تفسر البياانت اليت يتم تفسريه -3

 جديدة تتعلق ابلنظرية املستخدمة.
 يتم تقدمي البياانت يف شكل السرد -4

 استخالص النتائج (ج
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هي اخلفوة الثالثة بعد تقدمي البياانت، أو  استخالص النتائج
 كن تعريف أن مرحلة رسم االستنتاج هي مرحلة حيث يقوم 

الذي أجراه  الباحث ابستخالص النتائج والتحقق من نتائج التحليل
فيما يلي اخلفوات اليت يستخدمها الباحث يف استخالص  الباحث.
 :النتائج

يقرأ الباحثون كل نتيجة حبث ويتزامنون مع نظرايت أو أفعال  -1
    جيفري نيل ليتش.حتريضية حازمة ومعربة استناًدا إىل منظور 

ستخلص اخلفوة األخرية االستنتاجات بناًء على األهداف يمث  -2
.ا البحثالواردة يف هذ والنتائج
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 اينالباب الث
 اإلطار النظرى

 
 praxis)) فراكسيسمىهوم  .أ

علم االجتماع التجرييب واألنثروبولوجيا. تكمن  تعليميركز بيري بورديو نفسه يف 
أمهية مشروع بورديو يف حماولة مواجهة منوذج نظري للممارسة االجتماعية. يتميز هنج 

سلسلة من الضغوط: على أساس النمط اإلحصائي املمارسة االجتماعية األولية ب
"الواقع" الذي  ثل خط األساس. هناك ثالثة مناذج جيب فهمها يف البحث 

 االجتماعي وهي املمارسة ، والعادات ، والساحة.
حيتوي فكر بورديو على استثناءات من التجارب املعرفية. نقل بورديو عن 

عملية ال" ، "كل احلياة االجتماعية Theses On Feurbach يف كتابه " marx))ماركس
بشكل أساسي. كل األلغاز اليت تقود النظرايت إىل التصوف جتد حلوهلا العقالنية يف 
املمارسة البشرية ويف فهم تلك املمارسة ". يشرح هذا الرأي أمهية اخلربة يف إجراء 

 .(10، 1997)بيري بورديو، البحوث االجتماعية
الجتماعية لبيار بورديو هي النظرية نفسها. كل جمتمع ،  تفوير نظرية املمارسة ا

كل ثقافة ، وكل جمموعة من الناس الذين يعتربون أنفسهم جمموعة ، لديهم نظرايت 
حول العامل ومكان إقامتهم.  كن أيًضا تعلم البشر وبناء حياهتم اليومية من خالل 

كل شيئ أخرى ،  كننا معرفة   بارةاألنشفة املزدمحة اليت يتم أو سيتم القيام هبا. وبع
  فيه. املردودسلوك الوالسماح مبنع ظهور ينتج السلوك ، وبناء السلوك  الذي

 
 فراكسيس هابيتوسمىهوم  .ب

 لزمان واملكان.  كن معرفة وجودها الذي موجودبني راكسيس هو شيءف
مبوضوعية.  كن للواقع العملي أن حيدد اإليقاع ، حول الوقت واملنفق.  تهودراس
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على عكس التفاعل االجتماعي الذي يستمر يف التأكيد على حالة الدورات 
الفبيعية مثل النهار والليل ، واملواسم ، وأمناط التكاثر البشري ، فإن املمارسة هي 

حتليالت املمارسة العملية الزمانية  ظاهرة اجتماعية حبد ذاهتا. جيب أن تعامل مجيع 
 كميزة مركزية.

راكسيس هو أيًضا شيء ينشأ حتت العقل الواعي ، لكن مظهره ليس ف
عشوائًيا متاًما أو عرضًيا. يلخص بورديو رأيه من حيث املنفق العملي أو املنفق 
العملي. إتقان املمارسات أو الضرورات املنفقية املوجودة يف األلعاب واألشخاص 

 الذين يعملون خارج نفاق السيفرة واخلفاب الواعي كما  ارسه اجلسم.
،  كن  "Goofman" هذا مشابه الستعارة احلياة اليت عرب عنها جوفمان

اعتبار احلياة االجتماعية مسرًحا أو لعبة. هناك جانبان هلذا املنفق العملي ، أواًل ، 
اثنيًا ، السيولة والعز ة النموذجية  احلتمية اليت حتدث تقريًبا يف العامل االجتماعي.

 .(112م، 1983)جوفمان ، القادرة على حتديد نوعيتها
اليومية ، غالًبا ما يرتبط التدريب العملي بكل شيء يقوم به كل فرد يف  يف

األنشفة. يقول بيري بورديو إن احلياة االجتماعية ال  كن فهمها بشكل إمجايل على 
، ذكر بورديو أيًضا أنه ال  كن فهم املمارسة بشكل  أهنا سلوك فردي. من انحية

منفصل من حيث صنع القرار الفردي. إن كلمة عادة التخفيف هي جسر بني 
 الذاتية واملوضوعية يف فهم السلوك الفردي.

يف لغة العادة هي حالة أو مظهر أو وضع معتاد يف اجلسم. يف وصف 
، عادة هو  (Panofskyفانوفسكي )يف ملحق لكتاابت  بيري بورديوالكلمة ، كتب 

نظام من املخففات التوليدية اليت يتم احلصول عليها وتعديلها بشكل موضوعي 
للظروف احملددة اليت يتم بناؤها يف ظلها. يف شرحه ، يعفي أيًضا تفكريًا اتفًها لفهم 
معىن العادة. الرأس هو اجلزء األويل حيث توجد هذه العادة وينشأ ، يف اجلسم هو 

 .(1967)فانوفسكي ، إدارة هذه العادة وسيتم تربيتها يف تصنيف أنشفة املرء
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، عندما يكون شخص ما يف ملعب كرة القدم ويريد تلقي تعليقات  مثاال
من زمالئه. سوف يستجيب الرأس ملا سيتم فعله مع وصول الكرة حبيث يوفر حتفيًزا 

لقدم أحد أشكال قبول للجسم )العضالت( للقيام بشيء مرغوب فيه ويكون فعل ا
هذه العادة. لن تعمل هذه العادة بسالسة بدون املمارسة اليت تتم دائًما ابستمرار. 

. التوازن بيري بورديوبواسفة  (praxis habitus)فراكسيس هابيتوس يسمى هذا املفهوم 
يف التدريب الذي يتم يف اترربه الفردي حىت يتمكن من الظهور يف األنشفة املنفذة 

 ارتكاب خفأ ذي مغزى.دون 
 

 (doxa)دوكسا  .ج
معظم الناس سيقبلون العامل كما هو دون أن يتشاجروا أو يفرحوا أسئلة 

. السلوك البشري مثل هذا يسمى بورديو ، دوكسا )منفق كل شيئ موقف   حول
 االعتقاد( أو دوكسيس )جتربة(

الت عند هذه النقفة سيعود املرء إىل فكرة التوقعات الذاتية من االحتما
املوضوعية. ذكر بورديو تشابه العناصر املوضوعية واهلياكل الداخلية اليت تتفلب 
الوهم بفهم فوري ، مسة من مسات اخلربة العملية للكون املألوف. يف الوقت نفسه ، 

 من املمكن تضمني هذه التجربة مع إمكانية واحدة مرتبفة هبا.
ية ارتباطهم ابلقوانني السارية. غالًبا ما ال يدرك البشر يف القوانني االجتماع

اخلوف من العواقب إذا رفضنا موقًفا أو ظاهرة سارية املفعول تفرض شروطًا معينة 
على شخص ما. املخالفات اليت لديها ابلفعل قواعد لكنها ال تعرف منذ مىت توجد 
القواعد. سيتم اعتبار األشخاص أشخاًصا صاحلني إذا متكنوا من ترك القواعد حول 

 خالفات والعكس صحيح إذا فعلوا ذلك فسيعتربون شخًصا سيًئا.امل
كثري من الناس ال يفهمون وجود هذه العقيدة / منفق اإل ان ، لذلك يتبع 
الكثريون كل ما حدث دون معرفة سبب ذلك. إن بورديو مبنفقه االجتماعي قادر 
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تمام كبري إىل اه بيري بورديوعلى فهم هذه الظاهرة حبيث  كن دراسة وجودها. لدى 
مثل  ابقاتهعن س االجتماعي على الرغم من اختالفه حد ما مبناقشة مشكلة السلوك

marx  أوgoofman. 
 رأس املال .د

يف كل تفور من ممارسة العادة هناك شيء له أتثري أو رهان يف رحلته إىل 
. الساحة تسمى رأس املال. موقفها يتعلق ابلسيفرة أو التبعية أو املعادلة لآلخرين

  كن أن يكون التأثري حاجزًا أو حمرًكا لتفور سلوك املرء جتاه الساحة.
أقسام رأمسالية يف فكر بورديو. رأس املال  4بشكل أساسي هناك 

االقتصادي ، رأس املال االجتماعي )أنواع خمتلفة من العالقات القيمة مع األطراف 
ة لبعضهم البعض( ، ورأس املال اهلامة األخرى( ، رأس املال الثقايف )املعرفة القانوني

 الرمزي )اهليبة االجتماعية(.
  رأس املال االقتصادي .1

رأس املال االقتصادي هو أتثري يضعه الفاعلون من حيث املادة أو 
اجملد. غالًبا ما يكون املمثل الذي ينتمي إىل عائلة ثرية قادرًا على السيفرة 

الًبا ما تنشأ اهليمنة على العديد من البشر اآلخرين من حيث السلوك. غ
الرمزية للحقيقة الناجتة عن الوجود املايل للممثل. مبا يف ذلك رأس املال 
االقتصادي ، مثل املنازل واألراضي أو ملكية السلع النادرة ذات األسعار 
املرتفعة. رأس املال االقتصادي هو أيًضا رأس مال مرن ألنه قادر على 

 (.130-124ص.  ، Jenkins ،2013التأثري على رأس املال اآلخر )
 رأس املال االجتماعي .2

 حتتاج إىل وجود اآلخرين اليت جتماعيةاالخلوقات امل نسان هياإل
. يتسبب الوضع االجتماعي األعلى للمجتمعات األخرى أيًضا اجاهتا حل

يف حدوث تغيريات يف السلوك االجتماعي.  كن أن يوفر رأس املال 
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ى رأس املال الذي  تلكه ابلفعل حىت يتمكن االجتماعي أتثري املرونة عل
من احلصول على املعاملة ابملثل من العالقة. العديد من الناس العاديني 
قادرون على احلصول على القوة من خالل االعتماد على وسائل التواصل 

غريها من واتس أب و  و Pathو  Instagramو  You Tubeاالجتماعي مثل 
 تماعية أعلى.أجل احلصول على مكانة اج

غالًبا ما ختلق املساواة يف العالقات الغرية لبعض اجملموعات اليت 
تشعر أهنا يف طبقة أدىن. إهنم يريدون نفس الوضع االجتماعي على الرغم 

الفجوة اليت  بيري بورديومن أنه ال يتناسب مع وضعهم الفعلي. يعترب 
دة الذي يسبب حتدث نتيجة للتأثري االجتماعي الذي يتلقاه سلوك العا

 املنافسة.
 ثقايفال رأس املال .3

غالًبا ما يتم تفسري رأس املال الثقايف على أنه رأس مال ثقايف أو 
أخالق الشخص.  كن أن يكون رأس املال الثقايف أيًضا على شكل 
قدرات فردية ، وذكاء ، ومهارات ، وما إىل ذلك اليت هلا وظيفة تكوين 

اعي.  كن أن يكون رأس املال الثقايف مواقف مرغوبة يف العامل االجتم
ملموًسا وكذلك احرتام األفراد اآلخرين ، وتقدير العمل ، واالعرتاف 

 (.130-124.ص،Jenkins ،2013مبؤسسة تعليمية وثقافية. )
  رأس املال الرمني .4

هو شكل من أشكال حتديد نوعية األفراد يف اجملتمع ابستخدام 
مصفلح "احلاج" لشخص قام ابحلج إىل رموز معينة. يف اإلسالم ، ي عفى 

أرض مكة املقدسة. الشخص الذي خترج من الكلية سيحصل على درجة 
إضافية ابمسه ، على عكس أولئك الذين ال يزالون طالاًب على الرغم من 
خترجه من املستوى التعليمي. غالًبا ما تكون هذه الرموز ذات هيبة 
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لسلوك االجتماعي اجلاوي. اجتماعية حبيث يكشف مالك هذا الرمز عن ا
(Jenkins ،2013 ، ،130-124ص.) 

 
  الساحة .ه

الساحة هي ساحة اجتماعية حيدث فيها الصراع أو  أن بورديو ، رأى
املناورة لالستيالء على املوارد أو الرهان وحمدودية الوصول.  كن تعريف 
الساحات أبهنا رهاانت على احملك و كن أن تكون على مستوايت خمتلفة 

واصفات ودرجات ملموسة. كل ساحة هلا منفق خمتلف وجيب أن تبين. إن مب
لعادة حمددة ومتكيفة مع  الصلة اليت يتم تلقيها يف الساحة هي منتج ومنتج

 .ساحتها 
يف مقابلته أن الساحة هي شبكة من  Loic Wacquant ذكر لويك واكوانت

موضوعي يف الوجود  العالقات املوضوعية بني املواقف اليت يتم حتديدها بشكل
والعزم املفبق. يف هيكل توزيع الفاقة )رأس املال( الذي توجه سيفرته الوصول 
إىل املزااي احملددة اليت هي على احملك يف الساحة أو من خالل عالقاهتم 
املوضوعية مع املناصب األخرى. يف اخلتام ، فإن الساحة عبارة عن نظام من 

نظيمها بشكل أساسي حيدد الوضع ابلنسبة هلم املواقف االجتماعية اليت يتم ت
 لإلعالن.  كن أيًضا هيكلة الساحة داخلًيا يف سياق السلفة.

سيؤدي استخدام مفهوم الساحة االجتماعية لبورديو إىل أشياء خمتلفة. أوالً 
، جيب فهم العالقة بني الساحة وساحة السلفة السياسية ألنه ي نظر إىل ساحة 

لساحة املهيمنة يف اجملتمع. اثنًيا ، يف الساحة ، جيب على املرء السلفة على أهنا ا
بناء طوبولوجيا اجتماعية أو خريفة هيكلية موضوعية للموقف الذي خلق 
الساحة بسبب أتثري رأس املال. اثلثًا ، جيب حتليل العادة البشرية يف الساحة 

 العادة. جنًبا إىل جنب مع اآلاثر أو االسرتاتيجيات الناجتة يف تفاعل
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أخريًا ، يذكر بورديو أنه يف طريقة تنظيمهم أو هيكلهم ، ينشأ التناغم بني 
الساحات. سيكون لكل ساحة آلية مهيمنة أو مسيفرة ، وتكافح من أجل 
التخلص من آلية التكاثر أو التخلص منها. يرجع التماثل الذي حيدث يف 

عاية العامة ملمارسة الساحة إىل مصدرين ، من بني مصادر أخرى: انعكاس للد
العادة ألهنا ترتجم إىل منفق يف ساحة منفصلة ، وعواقب قوة الساحة املهيمنة 
وخاصة ساحة القوة لفرض ما فيها.
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 الباب الثالث

 عرض البياانت و زحليلها

يف هذا القسم سيحلل الباحث السلوك االجتماعي للشخصية الرئيسية 
ثي مع مبدأ العادة على أساس بورديو. لرواية السبيل اتج ملصففى لففي املنفلو 

يف حبثه ممارسة العادة ، ودكسا ، ورأس  بييور بورديوتتضمن املبادئ اليت طرحها 
املال ، والساحة. سيناقش الباحثون املبادئ األربعة للعادة بسبب استمرارية املبادئ 

 األربعة حبيث تتضمن املناقشة الكاملة ألصحاب األعمال األدبية.
 (praxis habitus)راكسيس هابيتوس دراسة ف .أ

العمل األديب هو شكل ملموس من اخلربة واألفكار واملشاعر واألفكار 
واحلماس واملعتقدات. املشاعر واألفعال واملعتقدات واملواقف والذكرايت والتعاطف 
واالحرتام والكراهية لآلخرين من األفراد واجلماعات اليت تظهر يف الرواية هي انعكاس 

اجملتمع. تؤدي املفالب االجتماعية إىل ظهور استجاابت جسدية ونفسية  لسلوك
(. تناقش نظرية 262 ص. ،Hurlock ،2003لشخص يف السلوك االجتماعي )

املمارسة االجتماعية اليت اقرتحها بورديو يف العديد من كتبه املبادئ األساسية 
ؤثر على السلوك للسلوك االجتماعي. كشف بورديو أيًضا عن التغيريات اليت ت

 االجتماعي يف الساحة وأهدافها.
تناقش نظرية املمارسة االجتماعية اليت اقرتحها بورديو يف العديد من كتبه 
املبادئ األساسية للسلوك االجتماعي. املبادئ اليت تسمح لنا مبعرفة كيف  كن 
معرفة السلوك االجتماعي ودراسة هياكله. كشف بورديو أيًضا يف نظريته أن 
التغيريات املمكنة  كن أن تؤثر على السلوك االجتماعي يف الساحة وأهدافه 

(Harker ،Richard ،Cheelen Maher ،2005،89 .ص.) 
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يف رواية "طاجل" اليت كتبها مصففى لففي املنفلوثي ، أصبح قسفنفني 
شخصية مرموقة. يعترب شخصية قسفنفني يف رواية القصص مهمة كتشكيل القصة 

( ، فإن املعايري املستخدمة لتحديد Sudjiman ) ،1991: 18 فًقالها. و أبكم
الشخصية الرئيسية ليست فقط تواتر ظهور الشخصية يف القصة ، ولكن كثافة 

 تدخل الشخصية يف األحداث اليت تبين القصة.
 
 زحليل فراكسيس هابيتوس للشخصية الرئيسة .1

اش ني عفنفسق .واتسن 25عمره حوايل و  يمقشاب هو ني فنفسق
ه يف قصر مهيب للغاية بسبب منصبه كقائد حرب. يقضي يمع والد
كل يوم يف دراسة تكتيكات احلرب والعلوم السياسية. بعد ذلك   قسفنفني

بوقت قصري ، توفيت والدته بسبب مرض طويل األمد. كقائد كان يف كثري 
والده من صدمة نفسية كبرية  حازنان يف ساحة املعركة كل يوم ، من األحي

ن زوجته احلبيبة ماتت ومل يصبح أحد أصدقاء عندما عاد إىل املنزل. غالًبا أل
ما يقضي والده الليل يف البار مع بعض زجاجات اخلمور. أصبحت حالة 

 القوات فوضوية ، وأصبح من السهل مهامجة اململكة من قبل قوات العدو.
ة لديها رؤية كل ذلك ، قدم امللك ابنة من البيزنفية ذرية مجيلة. األمري 

ن عيون قادرة على إخضاع الرجال بسبب سلفتهم. حياة القائد تتحسن واألم
تخلي ني أبنه ابن أخيه الذي مت الفنفسقامللكي. على عكس والده ، شعر 

 كما يقول املؤلف:  عنه من قبل والده البيولوجي
فإ  وافة أمه الىت كا  حيبها حبا شديدا تركت يف نىسه أثرا مت احلن  -

 ، ومالت حياته مها ونكدا. حىت تنوج من تلك املرأة اليواننية ال يبل
 .(16)وأسلم اليها نىسها وقلبها
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قام بورديو بتحليل اجتماعي حول السلوك البشري ، لذلك أاثر نظرية 
العادة من نتائج التحليل. وهبذا املعىن ، فإن العادة هي حقيقة اجتماعية 

عي وتستمر حىت تصبح منفًا موجودة يف كل سلوك بشري دون زايدة الو 
، أي عالقة  Hexisللتفكري. املعتاد الذي يزداد قوة يف البشر سيبدو مثل 

وسيفة بني العامل الذايت والعامل الثقايف الذي ولدوا فيه ومشاركتهم مع بعضهم 
 (.108. ص 2013البعض )جينكينز ، 

 
 جدول فراكسيس هابيتوس .1

 فراكسيس هابيتوس الممارسة

 العادلحب الوطن، 

 وحيد

 في الشك الشديد

 قسطنطين

 

 

، وجد الباحث عادة من  1بناء على البياانت امللخصة يف اجلدول 
املمارسة االجتماعية للشخصية الرئيسية اليت بدأت يف سن املراهقة مع 
شخصيات جيدة والتعليم يف العدالة. تسببت وفاة والدته يف معاانة أمل زوجة 

 قسفنفني، مما تسبب يف اتساع املسافة بني  األب ذات الفبيعة الفموحة
ووالده. عكس الفبيعة اليت تعاين منها عندما تكون لديها أم جديدة هي 

 قسفنفنيمقاومة ممارسة العادة اليت كانت لديها قبل أن تنجب أًما جديدة. 
شخص لديه خلفية التعليم العايل ، مليئة ابملودة والديه كالمها ترك انفباًعا يف 

 :. هذا موضح يف البيانقسفنفنيسلوك 
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فورث أبنها قسفنفني عنها هذه األخالق الكرمية، كما ورث عن -
أبيه الشجاعة والعنمية والصىر واحتمال املكاره يف سبيل خدمة الوطن 

 (24واألمة فكا  خري ابن خري )
من هذا البيان ، أظهر انتباه والده إليه التعليم املناسب. التعليم 

ولن يربر أي وسيلة لتحقيق هذه األهداف. سلوك اجتماعي سيكون صادقًا 
جيد يف تفوره حنو املراهقة. سيشعر الشخص الذي لديه عادة قوية أن هناك 
سلوًكا غري صحيح حيدث له ، لذلك سيعدل السلوك االجتماعي مع 

الف هو الذي االستجابة اجلديدة اليت يتلقاها. هذا الشعور القوي ابالخت
 ني.فنفسقيف يسبب املقاومة 

ني يف حياته على املمارسة فنفسقثر اتريخ التعليم الذي  ر به يؤ 
العملية حول ما يفعله اآلخرون وسيتم اعتباره مناسًبا للمذنب. هذه احلقيقة 
الواضحة هي عادة التاريخ اليت ستستمر. األقرب ، شيء يقصده بورديو حول 

الرتباط بني االثنني أيًضا إىل نظريته كان شيًئا اجتذب الوعي والعقلية. يؤدي ا
 درجة عالية من احتمالية ظهور هذه العادة.

حب الوطن األم الذي طبع يف قسفنفني يف اترربه اخلاص ويعتربه 
صحيًحا. على عكس والده الذي مر بتقييم للنتائج اليت قام هبا ويعترب أخفاء 

مبادئ تولد ذاتية اثبتة. يعترب بورديو أن هذا انتج عن وظيفة العادة اليت هلا 
وتنتج أمناطًا موضوعية للحياة االجتماعية. احلقيقة اليت تظهر  كن أن يقال 

 دكسي أو املعتقدات اليت حيملها كل ممثل.
،  كن للباحث أن يستنتج أن املمارسة  بيري بورديونظرية  ا علىنظر 

عليمية املناسبة لثابتة الشخصية الرئيسية هي أن تصبح أمريًا يتمتع خبلفية ت
أعلى مع قدرة حرب قادرة. املعرفة اليت يشغلها ابستمرار ويعتقد أهنا جتعل 
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قسفنفني شخًصا له دور يف حياة شعبه. اخلربة يف جمال اسرتاتيجية احلرب 
والسياسة اليت تنشأ بسبب عادات اجلناة للكشف عن احتمالية عادهتم. 

 شخص يقاتل من أجل احلقيقة بسبب مبدأ ابن القائد.
اهل قسفنفني بعض آاثر املوضوعية على املمثلني اآلخرين يف جت

عادته. جتعل اخلربة واملعتقد ما يعتقد أنه حقيقة على الرغم من أهنا خمتلفة عما 
يعتقده اآلخرون. وقد اعتاد الباحثون يف هذه الدراسة على تقدير حياة 

حيب  الذي يستقر يف طريقة التفكري كإنسان قسفنفنيالشخصية الرئيسية ل
 وطنه حبيث يهزم حب عائلته.

 
 و زحليليها (doxa)دوكسا  .ب

قام بورديو بتحليل اجتماعي حول السلوك البشري ، لذلك أاثر نظرية العادة 
من نتائج التحليل. وهبذا املعىن ، فإن العادة هي حقيقة اجتماعية موجودة يف كل 

للتفكري. املعتاد  سلوك بشري دون إاثرة الوعي وحتدث ابستمرار حبيث تصبح منفًا
، أي عالقة وسيفة بني العامل الذايت  Hexis الذي يزداد قوة يف البشر سيبدو مثل

. 2013والعامل الثقايف الذي ولدوا فيه ومشاركتهم مع بعضهم البعض )جينكينز ، 
 (.108ص 

لوصف املواقف واألساليب والفرق اليت  لبيري بورديو يستخدم هذا املصفلح
العادة عادة خاصة هبم. ابن ابن قائد يسري أبسلوب ابن قائد  حيمل مرتكبو هذه

يتجاهل مشية طفل مواطن عادي. وابملثل ، سيبدو منط اللباس خمتلًفا بشكل الفت 
للنظر عن األطفال اآلخرين يف عمره. ينفبق هذا االختالف أيًضا على اجلنس أو 

 املساواة.



29 
 

 

ان سلفه أو والده أو والدته. وتستند قوة العادة اليت ينشأها الففل على إ  
جيب أن يربر مرتكبو هذه العادة احلقيقة اليت يعتقدها والد والدته. إن األمر األكثر 

هو إدراك أو عدم وعي اجلناة يف  بيري بورديوتعقيًدا بشأن التصرف الذي يقدمه 
 حبيث hexisقبول حتفيز الثقة الذي يتلقاه ابستمرار. لكن الوعي سيشرك دائًما يف 

 يعتقده مرتكبو هذه العادة ، مثل التحدث أو الرؤية أو السمع. doxaيصبح 
 

. دوكسا 2جدول   

 doxa)دوكسا ) قةالث

 تصعيد محطما

 المبارز

 فرسقادرة على ركوب ال

 قسطنطين

 
،  كن للباحث حتليل اثبت دوكسا )الثقة(  2استناًدا إىل اجلدول 

يف احلياة جيعلها اثبتة يف أو دوكسيس )اخلربة(. االختالف يف الفبقة 
شخص حيرتمه جندي أو شعبه. يؤمن قسفنفني بكيفية املشي يف حشد 
من الناس أو عند حضور حدث مهم سيظهر الفبقة االجتماعية أو 

 الشرف الذي يتمتع به.
يتم تغيري عقلية قسفنفني دون تغيري ولكن ابستخدام طرق واعية 

القة األب واالبن األعصاب للتحدث أو رؤية ما يفعله والده. تثري ع
احلركية للففل ملتابعة ما يفعله والده. سيشجع التعليم يف السياسة أيًضا 

ظ يف األنشفة اليومية من أجل احلف االهتمام املستمر مبا يتم القيام به
 على شرف عائلته.
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عندما بدأت. لن  هافيتعر  دونبيقول بورديو أن دوكسا ظهرت 
ص ولكنه ال يزال يعتقد أن شيًئا ما هو يعرف املرء أصل هذه اخلصائ

احلقيقة. تؤدي املعتقدات القوية إىل التصرفات يف تنفيذ السلوك 
االجتماعي بشكل عام. كما قال تشومسكي يف هذا االعتقاد سيؤدي 
إىل قيمة إرشادية حىت يتمكن الدماغ من املضاربة حول احلقيقة اليت 

 يفعلها.
ص تفور العصر جلعل الشخ مسة أخرى هلذه الدوكسا هي مرونة

أساس تعلمهم يف وقت مبكر من  نقيد ذالك على سيستمر يف االمتثال.
حياهتم. عادة ما تربز الفبيعة غري االنعكاسية ، حبيث يقوم الدماغ إبجراء 
تعديالت حمصنة ضد التداخل. مبجرد احلصول عليها ستؤدي إىل التجربة 

 اليت مت احلصول عليها مسبًقا.واملعتقدات الالحقة اليت تدعم املعتقدات 
من الذي ينكر أنه )أتيين( هو الذي عل  الشعب البلقاىن -

دروس الوطنية الشريىة العالية، وغرس ىف قلوهبم أ  احلياة الذليلة 
 اخلري منها املوت النوام.

،  كن للباحث استخالص استنتاجات  doxa هذه نظرا على
(. شخص ما سيحصل على عادة )الثقة doxis)املعتقد( أو  Doxaبوجود 

يف السلوك الذي يتم بشكل مستمر. لكن شخًصا ما ال يريد أن يفعل 
 ذلك إذا مل يكن لديه دكسا / دوكسيس حول احلقيقة أو فوائد السلوك.

كان قسفنفني شخًصا لديه عادة ابن أمري احلرب ، لذلك أصبح 
فنفني قسفنفني شخًصا كان اسرتاتيجًيا واستخدام السيوف. كان قس

يؤمن على أساس اخلربة اليت قدمها والده أبن ابن القائد جيب أن يكون 
ظ على كرامته تيجية احلرب واستخدام السيف للحفقادرًا على تنفيذ اسرتا
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مستشعر احملرك يف حقيقة ضرورة أن يكون ابن  قسفنفنيومملكته. يعتقد 
حبيث يؤدي امللك قادرًا على استخدام السيف وتنفيذ اسرتاتيجية احلرب 

 .هابيتوسهذه األنشفة ليصبح  قسفنفني
 رأس املال  ج.

الشيء الذي يسمح لشخص ما ابحلصول على فرصة يف احلياة يسمى رأس 
، رأس املال له معىن املال املستخدم كأصل )رئيسي( للتداول ،  KBBIاملال. يف 

ىل ذلك( اليت وإطالق األموال ، وما إىل ذلك ؛ املمتلكات )املال ، والسلع ، وما إ
 كن استخدامها إلنتاج شيء يضيف إىل الثروة وما إىل ذلك. يعّرف بورديو رأس 
املال أبنه مقامرة من قبل مرتكيب العادة يف قتاله يف الساحة االجتماعية. يؤثر 
استعداد الفرد على السوق الذي جيب إدارته. استخدم بورديو استعارة السوق لشرح 

 ملبادئ االقتصاد االجتماعي.مفهوم رأس املال وفًقا 
أنواع ، مبا يف ذلك: رأس املال االقتصادي  4يقسم بيري بورديو رأس املال إىل 
(. رأس 130-124.ص.Jenkins ،2013والتعليمي والثقايف )الثقايف( والرمزي )

رأس املال قادر على التأثري الاملال له دور ابعتباره تعريفه املوضوعي ذي الصلة. هذا 
 ة الشخص حىت يتمكن من تغيري أو تعزيز عادة الشخص.على عاد

رأس املال هذا ليس اثبًتا ، ولكنه مرن اعتماًدا على مدى أتثري الفاعل على 
"يف سبيل  صية الرئيسية يف روايةرأس املال. اجلدول التايل حول رأس مال الشخ

 :التاج" 
 . رأس المال3جدول 

 رأس المال موجود

 التربية اتيجية الحربخبير في السياسة واستر

 واسعةلديه أرض 

 مالبس جيدة  

 وتلبى جميع احتياجاته 

 اإلقتصادية
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 تحلى بالتعاطف والمودة 

 المالبس الفاخرة  يلبسو 

 فرسومهارات السيف وركوب ال 

 األدبية

 التزم بقواعد الدين والعادات 

 وحب الوطن  

 في استخدام السيوف مهيرو 

 الرمزية

 
، فإن الباحثني قادرون على حتليل  3ياانت امللخصة يف اجلدول بناًء على الب

يف الرهاانت  قسفنفنيرأس املال الذي يؤثر على الشخصية الرئيسية اليت يواجهها 
يف األسواق أو الساحات يف أكثر رواايت قراءة القرآن مسحورًا ، مبا يف ذلك: رأس 

وة رأس املال اليت يتم رفعها موجهة املال التعليمي واالقتصادي والثقايف والرمزي. إن ق
 حنو احلياة امللكية.

 رتبيةرأس املال ال -1
شخص السلوك الواقف و املهو عملية لتغيري  KBBI بية وجد يفإن الرت 

هود التدريس اجلموعة من الناس يف حماولة لتنمية البشر من خالل اجملأو 
ة التعليمية والتدريب ، وهذا يشمل عملية وطرق وإجراءات التعليم. العاصم

لعادة ممارسة متارس منذ أن يفهم الففل الصوت. إن حب حب الوطن األم 
جيب أن يدرس  قسفنفنيوالرغبة يف تعزيز اهليمنة األسرية يف سوق آرين جيعل 

العلوم السياسية واحلرب. من املتوقع أن يكون قادرًا على تدمري نضال والده 
ل املناقشة اليت دارت يف خضم للدفاع عن الوطن. وقد أاثر هذا املؤلف خال

 ووالده: قسفنفنياملعركة بني 
اي أيب هذه العمل تغيري عن ممارستك. ال ميكن القائد يعمل هذه -

 (78اخليانة لوطنه )
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 بزماناليت شكلته عائلته ابستمرار  هابيتوسال يغري  هأمبعد وفاة 
يومي ينتج عنه الذي يتم تفبيقه على أساس  يبطويلة. إن أتثري رأس املال الرت 

السلوك املستمر لعادة اثبتة. كان قسفنفني يعاين دائًما من صدمة املبادئ 
 اليت علمها والديه.

 رأس املال اإلقتصادية -2
الشخص الذي له اجملد يف مهنة سيحصل على الكثري من الثروة 

. والده بصفته أمري حرب قسفنفنيالوفرية ، ابإلضافة إىل ما هو اثبت يف 
ن يكون لديه ثروة ليست صغرية ، ابإلضافة إىل اإلضافات اليت حمرتم جيب أ

سيتم احلصول عليها عند الفوز يف القتال. لكن ذلك مل يرضه فكان األب 
 يريد شيًئا أكرب من الثروة ، العرش.

حب زوجته حبيث يتبع القائد كل رغباته. احلب هو شيء يؤدي إىل 
أعمته حب القائد لألمرية السعادة أو البؤس. أدرك القائد ذلك ، ولكن 

ابزيلد ، زوجته. الرغبة اليت تضحي بكل شيء لديه مبا يف ذلك االبن. وهذا 
 ما يثبت البيان:

 
والده. شرح  صلحويريد أن يسوء أبيه كان قسفنفني يعرف 

ن يكون ملًكا. أمهية أن يكون أاًب ع غرياالقائد  وظيفة قسفنفني لوالده أمهية
ده يف املاضي. مل يتم قبول القبول ، لكن حتدايت معارك مثالًيا له كما فعل وال

 من أجل إعادة والده إىل الفريق الصحيح. قسفنفنياحلياة واملوت واجهت 
ذكر أبراهام ماسلو أن االقتصاد هو شيء حياربه البشر حلل املشاكل 

ماسلو ، كانت ابراهيم القائمة ابستخدام املوارد املوجودة. اتفق مع تصريح 
الد قسفنفني يف أن يصبح ملًكا بسبب املشاكل اليت تسببت فيها ابنة رغبة و 
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زوجته ابزيلد. قام والد قسفنفني بتعبئة مجيع املوارد اليت كان عليه أن يشرتك 
، أي القدرة على السيف. هذا هو الشكل األكثر فعالية  قسفنفنيفيها مع 

 للقائد العام مع ابنه الذي سيصبح قائًدا يف وقت الحق.
، ذكر أرسفو  (174: 2002)ماسلوابراهيم  اشيا مع ما ذكره مت

أيًضا أن االقتصاد هو شيء يتم تبادله أو نقل ملكية حق لشخص آخر. 
األب  قسفنفنيالقائد األعلى هو أعلى رتبة يف اململكة ، على استعداد ل

على احملك للتبادل مع عرش وحب زوجته. التخلي عن كل الشرف واحملبة 
مع العرش الذي قدمه العدو. أدرك قسفنفني ما كان يفعله والده  للوطن األم

 ، لذلك خاطر بكل شيء يف ساحة املعركة.
جيب أن يكون قسفنفني على استعداد الستبدال والده ابلوطن الذي 
أحبه. جيب استبدال الرغبة يف العيش بسالم مع العائلة بني عشية وضحاها 

ة قابلة للمقارنة ولكنها ال تزال مرحبة من أجل محاية وطن خيانة والده. بورص
سيحفظ وطنه ، وإذا فاز القائد برانكومري  قسفنفنيلكال الفرفني. إذا فاز 

 سيحصل على العرش واحلب من زوجته حسب الرغبة.
شرح بورديو مجيع االحتماالت اليت حتدث نتيجة للتكيفات من 

  قسفنفنيياة خالل السلوك االجتماعي عندما يواجهون الساحة. ساحة احل
يف مقابل ما  قسفنفنيكقائد عام أو كإبن شرير نتيجة لقتل والده جيب قبول 

مت القيام به. من الصعب معرفة الوعي أو الالوعي الذي يؤثر على سلوكه 
 بشكل اثبت لذا جيب إعادته إىل منفق بورديو مسبًقا.

عله عادة ، لذا فإن املظهر اخلارجي للقرار ممكن ابعتباره انعكاًسا ملا تف
يف نفس الوقت وبشكل مستمر. ولكن ال تستبعد االحتمال كخيار كان يف 
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كيفية تنسيق السلوك مع   بيري بورديواألصل مرجًعا للعادة نفسها. ربتم 
 .(127. 1992التأثريات اليت ستعمل يف الساحة. )ريتشارد جينكينز ، 

 رأس املال األدبية -3
لك الوقت. يف عصر تكون فيه ستعكس ثقافة املرء ذروة احلضارة يف ذ

مهارات املبارزة وركوب اخليل هي السالح الرئيسي يف احلرب ، فإن الشخص 
القادر على إتقاهنا سيتم دعمه واحرتامه. جيب أن يكون قسفنفني كإبن قائد 
قادرًا على إتقاهنا كهوية عائلته. إن القوة اليت تدفقت يف جسده حترتق بشكل 

  والرغبة القوية يف احلفاع على سالم وطنه احلبيب.متزايد ابلتدريب املثايل
ني تتمسك بشدة األخالق يف السيف. هذا ما ثبت يف بيان فنفسق

 مؤلف
 وقال هلا: إن هللا مل ربلق الضعفاء واملساكن ليكون ترااب ملا تدوسه

 (28)أقدامها.
يد قسفنفني القاعدة يف السيف ، حيث ال ينبغي تعذيب أو قفع ق
اليت  كن شيء احلرب  ورأى عند. يفالسوال  تلك  ،ستسلماالذى  اشخص

 ليس امرأة أو أطفال.  هو املال، السيف، الفرس غنيمة أن تؤخذ
يقول بورديو أن الثقافة شيء ال  كن إنكار وجوده وأتثريه. على 
الرغم من عدم وجود قواعد أساسية يف كثري من األحيان ، إال أن الثقافة ال 

ثرة. وفقا إلدوان بورنيت اتيلور ، الثقافة هي معتقد ، عرف تزال موجودة ومؤ 
 ، قانون ، أخالقي جيب القيام به يف احلياة االجتماعية.

 4يف الثقافة أن هناك Melville J. Harskovits  (1959 ،56 )ذكر 
عناصر ، وهي: األدوات التكنولوجية ، والسياسة ، واألسرة والقانون. مل 
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 ل القائد جتاهل كل أتثري الثقافة امللكية اليت تلقاها  يستفع قسفنفني بصفته 
 كشخص عاش يف اجملتمع امللكي.

 رأس املال الرمزية -4
رمزي. استخدام قائد يسمى بلشيء آخر  يبةيؤخذ اهلكل شيء 

الدروع يف املعركة هو أمر رمزي. إن امللك الذي جيلس على العرش يف قصر 
للعرش الرمزي إىل رد فعل السلوك رمزي أيًضا. تؤدي رغبة األب املستمرة 

 االجتماعي الذي يتم تنفيذه. وقد نقله املؤلف على لسان والده:
إان ال حنمل هذه السيوف على عواتقنا لنقتل النساء واألطفال 

 (30)والضعفاء والعزل.
كقائد يف مكانه. حتدث فوضى كبرية يف   قسفنفنيجعلت وفاة والده 

لوك. الشعور ابلذنب لقتل والده ، مما جيعله يف  العقل املستمر والتأثري يف الس
كثري من األحيان صامًتا وعاىن الكثري من اخلسائر يف العديد من املعارك. 

 جاء ذلك يف بيان الكاتب:
، أرادت االبنة احملبوسة عرض ما فعله  قسفنفنيرؤية اجلدل يف قلب 

ل والدته. مث والدها. مل يستفع قسفنفني اإلجابة ، وأراد بداًل من ذلك قت
حري بوتري من تشويه احلقائق اليت حدثت من خالل االستفادة من 

اخلائن  أبيه . ق تل قسفنفني حبمل خفيئةقسفنفنياالضفراابت الداخلية يف 
 لوطنه.

 الساحة .د
الساحة هي مساحة موجودة يف جمتمع خاص الستيعاب العادة اليت تؤثر على 

ت يف نظرية بورديو. إن شخصية علي السلوك البشري. هناك العديد من اجملاال
،   ابزيلد بسببستمرة اليت كانت املفوضى الرئيسية يف ساحة رمزية معقدة للغاية. ال
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خفتها القبيحة. الفوضى  يف دخوله يتسببإيقافها و  نع ال يقويني فنفسقكان 
قتل والده وقبول عواقب خيانة والده. ال  كن مواجهة ساحة اململكة  تفلبهاليت 
 .شريف ني وتتسبب يف موهتا بشكل غريفنفسققدة إىل حد ما يف املع

 
. الساحة4جدول   

 الساحة الهدف

 يحب والده ومملكته الذىكن شخصا

 بحياة سعيدة مع حبيبك وعائلك

 قسطنطين

 

 
ني الذي لديه فنفسقن الشخصية الرئيسية هي أ،  4استناًدا إىل اجلدول 

واالسرتاتيجية. كان قسفنفني ابن القائد ، أمري جيد يف العلوم السياسية  هابيتوس
وحماربة السيف. يف العامل امللكي ، مثل هذا السلوك هو  فرسيف ركوب ال مهريو 

موهبة طبيعية  تلكها شخص ما ليصبح قادرًا على أن يصبح حاكًما وحيل حمل 
 منصب والده.
فنفني ما يتم عمل متارين املعتاد منذ فرتة طويلة عندما يراهن قس هابيتوس

األم مما جيعل والدها يشرب يف كثري من األحيان. مل ينام األب قسفنفني بشكل 
متكرر يف احلانة وعاد إىل صباح يوم األوكان يف حالة ضعف بسبب كثرة املشروابت 

 ني هتدئة والده وهتدئته.فنفسقالكحولية. رؤية سلوك والده بشكل مستمر ، حاول 
زوج مرة أخرى مع ابنة ي برانكومري ، قرر قائدرؤية ابنه الذي بدأ يشعر ابلقلق 

. مل يكن اللفف الذي واجهه قسفنفني ، ولكن طريًقا حاًدا ابزيليد  ابسمطموحة 
 : املؤلف بنييف مقامرته إىل الساحة بسبب أتثري والدته اجلديدة. جاء ذلك 

قضاء حيته مها ونكدا. حىت تزوج أابه فإن وافة أمه الىت كان حيبها مألت 
 (26.)ك املرئة يواننية حىت يشعر قسفنفني يف نفسه بذلة اليتيمتل
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ذكر بورديو أن الساحة هي سياق وسيط حتدث فيه تغيريات يف العوامل 
اخلارجية يف تغيري السلوك االجتماعي. املنفق والسياسة وهياكل الساحة تشكل 

ة املستقلة يف وتوجه الفرق اليت يفبق هبا التصميم اخلارجي. كلما زادت أمهية الساح
 جعل اجملتمع منفصالً ، كلما كان هذا التحول يعمل بشكل أفضل.

ني يف الساحة فنفسقابزيلد هي ابنة لديها طموحات كبرية يف حياهتا. أتثر 
 الديه ابزيلدني. فنفسقاحلارقة حبيث تسببت احلواجز السلوكية يف اهلز ة يف رهان 

ية ، حىت بفرق قذرة. الوجود غري املرغوب ميزة يف االستفادة من مجيع املواقف احلال
 جيب أن يدفع الكثري مقابل هز ته يف الساحة. قسفنفنيفيه جيعل 

ني فنفسقني انتكاسات للسلوك االجتماعي الذي يقاتل فنفسقتسبب هز ة 
من أجله. لقد أدى التأثري الرمزي القوي لدى البنات احملجبات إىل تدمري جدران 

ني. تسببت الشعور ابلذنب يف مقتل قائد املفوض يف فنفسقالدفاع بسبب سلوك 
 ضعف التصميم املستمر.

لعجزه ضد التأثري االجتماعي  كابراكان على قسفنفني أيًضا أن يدفع مثًنا  
لألمرية احملبوبة. وفاة مأساوية وتعترب خائنا للدولة. جيب أن يرى قسفنفني للمرة 

ليت مت إنقاذها يف سجني احلرب كانت هناية الثانية وفاة شخص حيبه. املرأة العبدية ا
 احلزن الذي جيب أن تتأمل.

يذكر بورديو أن املقاومة اليت  تلكها املرء ختتلف عن اآلخرين يف التعامل مع 
النضال االجتماعي. عاىن قسفنفني من الغرية االجتماعية والشعور العايل ابلذنب 

راكسس ، الذي كان فرفع هابيتس ة ملقاومته. ال  كن مما أدى إىل مقاومة ضعيف
ينبغي أن يكون قوة فيه ، وتعاين من هز ة مريرة.
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 الباب الرابع

 و اإلقرتاحات اخلالصة

 

 اخلالصة .أ
بناء على التحليل يف الباب السابق، ختلص الباحث إبجابة أسئلة البحث كما 

 يلي:
وس فراكسيس هابيتعن  رواية "يف سبيل التاج"استناًدا إىل املناقشة يف  -1

“praksis habitus” وجد الباحث وجد عادة بيري بورديو بنظرية .
الشخصية الرئيسية كأمري يتمتع حبياة كر ة للغاية وتعليم جيد. كل يوم 
جتري الشخصية الرئيسية متارين يف احلرب وتفهم علم اإلسرتاتيجية. بعد 

 الظهر درس األمري السياسة وساعده حب والدته.
فراكسيس هابيتوس ن ع رواية "يف سبيل التاج"يف شة استناًدا إىل املناق -2

“praksis habitus” 4وجد الباحث وجد الباحثون  .بيري بورديو بنظرية 
رأس املال الثقايف  .األول ؤوس أموال أثرت على عادة الشخصيةر 

 كشخص ي توقع أن يصبح قائًدا يف املستقبل يواجه الكثري من اخليانة.
تصادي للشخصية الرئيسية هو مواجهة إن رأس املال االق الثاين

طموحات والده ووالدته لإلطاحة ابململكة من أجل إتقاهنا حىت لو  
رأس املال االجتماعي الذي مت متريره من قبل  الثالث كانت بفريقة قذرة.

والدته إىل الشخصية الرئيسية يقوده إىل أن يكون لديه حس اجتماعي 
ال الرمزي كشخص يعيش يف رأس امل الرابع مرتفع حىت لشخص أدىن.

 بلد عليه أن حيب بلده.
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فراكسيس هابيتوس عن  رواية "يف سبيل التاج"استناًدا إىل املناقشة يف  -3
“praksis habitus” وجد الباحث أن الساحة اليت بيري بورديو بنظرية .

تواجه الشخصية الرئيسية للرواية صعبة للغاية. تسببت اخليانة اليت 
انتكاسة للشخصية الرئيسية نفسها. استخدمت والدته ارتكبها والده يف 

الذنب الذي عانت منه الشخصية الرئيسية حلبسه وإسقاطه حىت املوت. 
ماتت الشخصية الرئيسية مع كل األشياء السيئة اليت قام هبا والده 

 ووالدته.
أن يستنتجوا   كن للباحثاستناًدا إىل نتائج املناقشة يف هذا البحث، 

االجتماعي للشخص  كن تشكيله إبرادة مرتكيب السلوك أن السلوك 
ورأس املال سيسهل على  هابيتوسالجتماعي. إن االنسجام بني ا

الفاعلني يف السلوك االجتماعي الوصول إىل الساحة املفلوبة. ستكون 
املرونة يف مواجهة رأس املال املختلف قادرة على دعم مسار اعتياد املرء 

 هذا ما وجده الباحثون يف هذه الدراسة. على الساحة املقصودة.
 

 اإلقرتاحات -4

بشكل عام ، ابلنسبة للباحثني األدبيني ،  كن استخدام هذا البحث  
كمقارنة إلجراء البحث من أجل القدرة على حل املشاكل اجلديدة املوجودة يف 

ابإلضافة إىل ذلك ،  كن   ة "يف سبيل التاج"رواييف األعمال األدبية ، وخاصة 
استخدام رواية سويت كمرجع يف البحث ، كهدف للبحث يتم تفويره أو مراجعته 

. من حيث األدب والنسوية والتهميش واهليمنة
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