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مقدمة :

يتميز مفهوم العنف الرمزي ب�سحر اال�ستخدام وجمال التوظيف، وقد يكمن �سحره اخلا�ص يف 

قدرته على التوليف بني نقي�سني لفظيني مفعمني باالإثارة والقدرة على االإدها�ص، فالعنف مفهوم 

وتناغم  املعاين  باألق  وتتدفق  باالإثارة  تفي�ص  لفظة  والرمز  �سجونًا،  النف�ص  يف  يحرك  وج��داين 

الدالالت، اإنها كلمة ترفل بقدا�ستها وغرابتها وقدرتها على االإدها�ص، ويف اجتماع اللفظتني واحتاد 

فيها  تتدافع  رومان�سية  اأج��واء  يف  نف�سه  بالكلمات  واملولع  للمفاهيم  العا�سق  املرء  يجد  الكلمتني 

عذوبة املعاين وتتعانق معها اأناقة الدالالت. 

لقد وجد عدد كبري من املثقفني اأنف�سهم حتت تاأثري التوظيف اجلديد ملفاهيم حداثية جديدة 

فبدوؤوا  ال��رم��زي،  واالعتباط  الرمزية،  وال�سلطة  ال��رم��زي،  امل��ال  وراأ���ص  ال��رم��زي،  العنف  مثل: 

املفاهيم  هذه  بهاء  اأنف�سهم  على  لي�سفوا  الثقافية،  املو�سة  مبداأ  على  املفاهيم  هذه  ي�ستخدمون 

الرمزي  العنف  ممار�سة  اإىل  والعنف  الرمز  من 

قراءة يف الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي 

يف الرتبية املدر�سية
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اجلديدة مبا متتلك عليه هذه املفاهيم من غنج الكلمات ورنني االألفاظ وعذوبة املعاين. 

ُل  مَّ حُتَ املتواتر واملتعاظم لهذه امل�سطلحات اجلديدة، غالبا ما  الثقايف  ويف دائرة اال�ستخدام 

اأفقدتها مو�سة  لها من الدالالت، حيث  لي�ص  هذه املفاهيم ما ال حتتمل من املعاين، وت�سحن مبا 

اال�ستخدام والتوظيف كثريا من دالالتها العلمية، واأفرغتها من بريقها املنهجي التي انطوت عليها 

يف اأ�سل اال�ستخدام العلمي. 

ومتيزت  واالأ�سالة،  باجلدة  متيزت  �سو�سيولوجية  فعالية  اأت��ون  يف  املفاهيم  هذه  ول��دت  لقد 

بتوظيفاتها العلمية والدقيقة عرب النظريات ال�سو�سيولوجية الوليدة اجلديدة، ومت ا�ستخدامها يف 

حتليل االأو�ساع الثقافية للمجتمع بدقة ور�ساقة واأهمية علمية تتميز بالدقة والو�سوح وال�سرامة. 

وذلك على خالف اال�ستخدام الثقايف ال�سائد الذي يفقد هذه املفاهيم بريقها وتاألقها العلمي. 

لقد �سكل مفهوم العنف الرمزي مدخال �سو�سيولوجيا معا�سرا من مداخل التحليل والتق�سي 

الرتبوية  املفاهيم  بني  املميز  مكانه  ياأخذ  حيث  واالجتماعية،  الثقافية  للظواهر  االجتماعي 

الثقافية  احلياة  اأكرث جوانب  فهم وحتليل  على  قادرة  �سو�سيولوجية  كاأداة  املعا�سرة  واالجتماعية 

الثاين  الن�سف  التي �سهدت والدتها يف  ح�سورا وتواترا. ويعد هذا املفهوم من املفاهيم احلديثة 

من القرن الع�سرين يف اأعمال بورديو وبا�سرون يف فرن�سا، حيث ُوظف هذا املفهوم يف حتليل وفهم 

االأن�ساق الرتبوية والثقافية يف خمتلف تقاطعات احلياة االجتماعية. 

ويعد مفهوم العنف الرمزي من اأكرث املفاهيم حداثة وجدة، ونظرًا حلداثته الن�سبية فاإنه يقع 

يف دوائر املفاهيم االإ�سكالية الغام�سة، ويبقى اأ�سري الرهانات الفكرية النقدية التي حتاول �سقله 

وهند�سة اأبعاده وتعيناته. وت�سكل حماولتنا هذه خطوة يف اجتاه مناق�سة هذا املفهوم وحتليل اأبعاده 

ومراميه. 

لقد اأدى اال�ستخدام العام وال�ساذج ملفهوم العنف الرمزي – على مبداأ املو�سة – اإىل اأ�سعاف 

وقد  الفكرية؛  الأ�سولها  ال�سو�سيولوجية  االعتبارات  وتفريغها من  املفهوم  لهذا  الوا�سحة  الدالالت 

يزيد يف االأمر خطورة اأن مفهوم العنف الرمزي غام�ص يف اأ�سوله، وهو مفهوم كموين يحتاج اإىل 

مزيد من الوقت كي يتجاوز مرحلة االختمار اإىل مرحلة الن�سج والتكامل. وهذا الغمو�ص يف اأ�سل 

جمال  يف  اأكرب  لغمو�ص  جديدة  خمرية  �سكل  الكمونية  اأو  االختمارية  الزمنية  دورته  ويف  املفهوم 

اال�ستخدام الثقايف العام ال�سائد. 

جتاوره  التي  واملفاهيم  الرمزي  العنف  مفهوم  اأن  البداية  منذ  نعرتف  اأن  علينا  يجب  وهنا 
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)الراأ�سمال الرمزي، واالعتباط الرمزي، وال�سلطة الرمزية (، ولدت غام�سة و�سبابية يف �سلب 

يغامر  الباحث اجلاد عندما  تواجه  التي  الكبرية  بامل�سقة  نعرتف  اأن  علينا  ويجب  بورديو،  نظرية 

والنظرية  الفكرية  التعقيدات  من  بكثري  تفي�ص  التي  لنظريته  الرمزي  املحراب  اإىل  بالدخول 

الناجمة عن توظيف مهيب ومثري للمفاهيم وامل�سطلحات اجلديدة التي دخلت عامل ال�سو�سيولوجيا 

الثقافية املعا�سرة كمفاهيم مركزية اأ�سيلة. 

وميكن اأن جنزم هنا باأن مفهوم العنف الرمزي La violence symbolique من اأكرث مفاهيم 

من  كثريا  ب��اأن  نعرتف  اأن  علينا  يجب  اأن��ه  كما  للجدل.  واإث��ارة  غمو�سا  الرتبوية  ال�سو�سيولوجيا 

التي  اإخراج هذا املفهوم من مرحلة الكمون  ال�سو�سيولوجية املتواترة مل تفلح كثريا يف  املحاوالت 

يعي�ص فيها، وذلك نظرا ملا ينطوي عليه هذا املفهوم من ت�ساكل وغمو�ص و�سبابية. 

ويف دائرة هذا التعقيد متكن االإ�سارة اإىل اخللط العجيب يف اال�ستخدام ما بني العنف الرمزي 

وبني االأ�سكال االأخرى للعنف، مثل العنف اللفظي، والعنف ال�سيكولوجي، والعنف االإميائي، والعنف 

الثقايف، والعنف اللغوي؛ ففي كثري من االأحيان يختزل العنف الرمزي اإىل اأحدى هذه ال�سيغ اأو 

بع�سها، وهذا ال ي�ستقيم اأبدا مع الداللة ال�سو�سيولوجية لهذا املفهوم. 

نف�سها  تطرح  الرمزي،  العنف  مفهوم  يف  والغمو�ص  والتداخل  والت�ساكل  احلداثة  عنا�سر  اإن 

على  للوقوف  نف�سه  الرمزي  العنف  مفهوم  وتر�سح  ملحة،  فكرية  كاإ�سكالية  العلمي  العقل  اأم��ام 

من�سة اال�ستجواب ال�سو�سيولوجي وفقا لن�سق من الت�ساوؤالت املنهجية املنظمة، وبالتايل فاإن هذا 

وظائفه  لتحليل  نقديا  مدخال  نف�سه  الوقت  يف  ي�سكل  اأن  ميكنه  املفهوم  لهذا  العلمي  اال�ستجواب 

احليوية والك�سف عن مالب�ساته ومدرجات غمو�سه يف �سياق اجتماعي تربوي حمدد. 

وهنا ويف دائرة هذا اال�ستجواب العلمي الأبعاد املفهوم تتحدد اأبعاد االإ�سكالية الفكرية لدرا�ستنا 

منظم  �سو�سيولوجي  جهد  �سياق  يف  وذل��ك  الرتبوية،  وجتلياته  الرمزي  العنف  ماهية  حول  هذه 

هذه  حتديد  وميكن  واالجتماعي.  الرتبوي  التوظيف  حقل  يف  بنائه  واإع��ادة  املفهوم  هذا  لتفكيك 

االإ�سكالية بو�سوح يف �سياق الت�ساوؤالت املمنهجة التالية :

- ما حدود واأبعاد مفهوم الرمز وما هي دالالته ووظيفته االإن�سانية ؟

- ما حدود واأبعاد مفهوم العنف وما هي جتلياته الرتبوية واأبعاده االجتماعية؟ 

- ما العنف الرمزي وما حدود واأبعاد التعريفات التي قاربته و�ساكلته ؟

- ما االإرها�سات ال�سو�سيولوجية االأوىل ملفهوم العنف الرمزي ؟
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- هل ميكن للعنف الرمزي اأن ي�سكل اأداة يف حتليل الظواهر اخلفية للحياة املدر�سية؟

املوؤ�س�سات  ويف  الرتبوية  احلياة  يف  الرمزي  العنف  ميار�سها  التي  الرتبوية  الوظيفة  ما   -

الرتبوية؟

- هل ميار�ص العنف الرمزي دورا اأيديولوجيا وطبقيا يف احلياة الرتبوية ؟

- ما اآليات وديناميات العنف الرمزي يف املوؤ�س�سة الرتبوية ؟

هذه  حلركة  االأ�سا�سي  املحور  ت�سكل  كما  هذه،  ملقالتنا  االإ�سكايل  الناظم  ت�سكل  االأ�سئلة  هذه 

املقالة ووظيفتها، حيث �سنقوم مبحاولة تقدمي اإجابات وا�سحة عن اأبعاد هذه املدونة االإ�سكالية. 

اأوال - يف مفهوم الرمز :

ي�سّيد  اأن  عربها  وا�ستطاع  �سورتها،  على  وت�سّكل  الرموز  اأب��دع  بطبعه،  رمزي  كائن  االإن�سان 

يف  الكبري  ح�سوره  الرمز  �سجل  حيث  واملكان،  الزمان  تقاطعات  عرب  الوا�سعة  الفكرية  مملكته 

االأنرتوبولوجيا  والدين، كما يف جمال  الفن  االإن�سانية، وال�سيما يف جمال  والعلوم  الفنون  خمتلف 

ُوظفت  منهجية  اأداة  ي�سكل  اأن  نف�سه  الوقت  يف  وا�ستطاع  واالأ�ساطري،  وامليثولوجيا  النف�ص  وعلم 

النظم  وحتليل  الدينية،  العقائد  ودرا�سة  االأوىل،  االجتماعية  التنظيمات  ن�ساأة  تف�سري  يف  بفعالية 

احل�سارية عرب التاريخ االإن�ساين. 

فاإن  وبالتايل  املقايي�ص،  بكل  التعقيد،  متناهية  كونية  ثقافية  اجتماعية  ي�سكل ظاهرة  فالرمز 

درا�سة حدود الظاهرة الرمزية، وحتديد اأبعادها، ي�سكل حاجة فكرية وثقافية ملحة ومهمة، اإن مل 

الدور  وتاأ�سي�سا على هذا  العلمية،  ومن منطلق هذه احلاجة   .
)1(

واالأهمية  االإحلاح  غاية  يكن يف 

الكبري للظاهرة الرمزية يف احلياة االإن�سانية، فاإن درا�ستنا احلالية ت�سع نف�سها يف دائرة التجاوب 

وتوظيفاته يف خمتلف جماالت احلياة  ودالالته  املفهوم مبعانيه  الك�سف عن حدود  مع مقت�سيات 

االإن�سانية. 

م�ساراته  وحتديد  الرمز،  تعريف  اأن  االعتبار،  بعني  ناأخذ  اأن  البداية،  منذ  علينا  يجب  وهنا 

يف  املعنوي  االإن�ساين  احل�سور  من�سة  ت�سكل  الرموز  الأن  وذلك  وم�سقة،  عناء  فيه  اأمر  االإن�سانية، 

اأو م�سروعا  الفكرية  ت�سكل نوعا من املجازفة  الرمز  لتعريف  االأ�سياء، ولذا فاإن كل حماولة  عامل 

فكريا حمفوفا باملخاطر، فقد يناأى الرمز عن ح�سار التعريف، واإذا كان كل تعريف غالبا ما يكون 

بذاته  ي�سكل  الذي  الرمز  مفهوم  مع  احلال  هي  فكيف  والفكرية،  املنهجية  بال�سعوبات  حمفوفا 

اأغلب  باأن  البداية،  نعلن منذ  اأن  يقت�سي منا  والتعقيد؛ وهذا  الغمو�ص  اأ�سكال  لكل  من�سة فكرية 
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يتم  حيث  الرموز،  م�ساألة  يقاربون  عندما  النظري  التعريف  متاهات  جتنب  يف�سلون  املفكرين 

تناولها بو�سفها مفاهيم توم�ص بو�سوح ذاتي يتجاوز حدود البداهة، في�سادرون عليها باأمثلة حية 

يف دائرة احلياة الواقعية. 

املعقدة  الطبيعة  حول  افرتا�سا  تت�سمن  وطبيعته  الرمز  ماهية  عن  نطرحها  التي  فاالأ�سئلة 

العامل  اأن  عليها،  نوؤ�س�ص  التي  الت�ساوؤالت  عمق  يف  الكامن  وافرتا�سنا،  الرمز،  ملفهوم  الغام�سة 

املادي قائم يف الوجود، وبالتايل فاإن احلقيقة الرمزية مالزمة لوجوده بالطبع، حيث ت�سكل الرموز 

بذاتها كينونة اأثريية داللية حتيط بالعامل املادي وحتت�سنه. 

العلمية،  الب�ساطة  تتعدى حدود  ال  الرمز  الدرا�سة حول مفهوم  نثريها يف هذه  التي  واالأ�سئلة 

وهي -كما نراها ونريدها - وا�سحة ال لب�ص فيها وال غمو�ص: ما الرمز؟ ما تعريف الرمز؟ وما 

ب�سيطة من حيث  اأ�سئلة رباعية االمتداد،  االإن�سانية؟  العلوم  اأبرز جتلياته يف جمال  وظيفته؟ وما 

ال�سياغة م�سروعة من حيث اجلوهر، ولكن االإجابة عنها قد تكون ثقيلة و�سائكة. 

1-1 - الرمز يف اللغة: 

يعتقد ت�سوم�سكي اأن اكت�ساب اللغة ق�سية ترجع اإىل اآالف ال�سنني من النمو، حيث ت�سكل اللغة 

املوروثة تفكري الطفل ال�سغري بكل ما حتتويه من دالالت ورموز، وعندما يكرب ال ي�ستطيع اأن ينتزع 

هذا العامل من دماغه، وال اأن ينتزع ما تثبته الدوال من مدلوالت ورثها �سمن تركة ثقيلة من االآباء 

.
)2(

واالأجداد ومن ما�سيه البعيد جدا

وهنا وتاأ�سي�سا على االأهمية التي يعطيها ت�سوم�سكي للغة بو�سفها كيانا رمزيا فاإنه حلري بنا 

اأبعاد مفهوم الرمز  اأن نقف على  -قبل اخلو�ص يف متاهات الرمز ودالالته الفل�سفية والفكرية - 

العربية  اللغة  اإىل معاجم  العودة  الغاية متت  اأجل هذه  العربية. ومن  اللغة  اللغوية اال�ستقاقية يف 

ا�ستجالء ملفهوم الرمز وداللته، ويف دائرة التق�سي اال�ستقاقي مل نقع على تراث لغوي ا�ستقاقي 

معمق ومكثف يف املعاجم العربية. فاأغلب هذه املعاجم الكال�سيكية تقدم اأ�سارات خاطفة ومقت�سبة 

حول الرمز لفظا ولغة. 

بالل�سان كالَهْم�ص ويكون حتريَك  ْمُز: ت�سويت خفي  »الرَّ اأن  ل�سان العرب البن منظور  جاء يف 

ْمُز  الرَّ وقيل  بال�سفتني  اإِ�سارة  هو  اإِمنا  ب�سوت  اإِبانة  غري  من  باللفظ  مفهوم  غري  بكالم  ال�سفتني 

ُيباُن  اإِليه مما  �سرت 
َ
اأ ْمُز يف اللغة كل ما  اإِ�سارة واإمِياء بالعينني واحلاجبني وال�سفتني والفم. والرَّ

اإبانة  َيْرُمُز وَيْرِمُز َرْمزًا ». ويت�سح اأن لفظة الرمز  و بعني وَرَمَز 
َ
اأ اإِليه بيد  �سرت 

َ
اأ ي �سيٍء 

َ
بلفظ باأ
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باالإ�سارة من غري كالم، والرمز كما يت�سح هنا هو اإ�سارات ج�سدية ح�سية يراد بها معان وداللة. 

والقامو�ص  ال�سحاح،  خمتار  و  كال�سحاح،  االأخ��رى:  العربية  القوامي�ص  اأن  التق�سي  بنّي  وقد 

 .
)3(

املحيط، وتاج العرو�ص، ال ت�سيف كثريا اإىل املعنى الذي ورد يف ل�سان العرب

جاء يف قامو�ص ال�سحاح للجوهري اأن »الَرْمُز: االإ�سارُة واالإمياُء بال�سَفتني واحلاجب. وقد َرَمَز 

. وجاء يف: خمتار ال�سحاح لزين الدين 
)4(

ربة، اأي ا�سَطرب منها  َز من ال�سَ َيْرِمُز وَيْرُمُز، واْرمَتَ

. وورد يف القامو�ص 
ر«)5( َرب وَن�سَ َفَتنِي واحلاجب وبابه �سَ ْمُز االإ�سارة واالإمياء بال�سَّ الرازي اأن » الرَّ

اأو  الَعْيَننْيِ  اأو  َفَتنْيِ  بال�سَّ االإِمي��اُء  اأو  االإِ���س��اَرُة،  ُك  وُيَحرَّ ي�سمُّ  ْمُز،  الرَّ اأن   : اآب��ادي  للفريوز  املحيط 

.
احلاجَبنْيِ اأو الَفِم اأو الَيِد اأو اللِّ�ساِن، َيْرُمُز وَيْرِمُز«)6(

ْمُز  الرَّ  « اأن  احل�سيني،  ال��رّزاق  عبد  بن  بن حمّمد  ملوؤلفه حمّمد  العرو�ص  تاج  اأي�سا يف  وجاء 

�سيٍء  يِّ 
َ
ب��اأ االإمي��اُء  هو  و 

َ
اأ �سيٍء  ّي 

َ
ب��اأ بَلْفظ  ُيباُن  �سيٍء مما  اإىل  االإ�سارة  ك:  وُيَحرَّ مُّ  وُي�سَ  ، بالفتح 

و 
َ
 غرِي مفهوم باللفظ من غري اإبانٍة ب�سوت اأو العينني اأ

ٍ
ي حتريكهما بكالم

َ
فتني، اأ �سرَت اإليه بال�سَّ

َ
اأ

وت  ْمُز: ال�سَّ و الل�سان وهو َت�سويٌت َخِفيٌّ به كالَهْم�ص. ويف الب�سائر: الرَّ
َ
و الَيِد اأ

َ
و الَفِم اأ

َ
احلاِجبني اأ

عاَية  ال�سِّ عن   َ ُع��ربِّ كما  مز  بالرَّ اإ�سارٍة  ُكلِّ  عن  وُيَعربَّ  َفة  بال�سَّ واالإ�سارة  باحلاِجب  والغمز  اخَلِفّي 

 .
)7(

مِّ وَيْرِمُز بالَك�ْسر وكلََّمه َرْمزًا بالَغْمز َيْرُمُز بال�سَّ

وجاء يف القامو�ص املحيط: » )رمَز( اإليه رمزا: اأوماأ واأ�سار بال�سفتني اأو العينني اأو احلاجبني 

 .
)8(

اأو اأي �سيء كان. ف�)الرمز(: االإمياءة واالإ�سارة. و� العالمة. ويف علم البيان: الكناية اخلفّية« 

وقد ت�سمن املعجم الفل�سفي ملجمع اللغة العربية اإ�سارة اإىل » اأن الرمز هو عالمة يتفق عليها 

 .
للداللة على �سيء اأو فكرة ما، ومنه الرموز العددية والرموز اجلربية، ويقابل احلقيقة والواقع«)9(

ويف مكان اآخر يعرف املعجم الرمزية باأنها » ن�سق من الرموز للداللة على معان خا�سة اأو التعبري 

الطقو�ص  يف  اعتمد  ما  وكثريا  الفنية،  والرمزية  االأدبية  الرمزية  ومنه  ومعتقدات،  حقائق  عن 

.
والتعاليم الدينية«)10(

العربية  القوامي�ص  مدونة  يف  ودالالت��ه  الرمز  ملعاين  اخلاطف  اال�ستعرا�ص  هذا  عرب  ويت�سح 

ودالالت  معان  على  الدالة  والفيزيائية  اجل�سدية  االإ�سارات  من  منظومة  الرموز  اأن  الكال�سيكية، 

الداللة  منطلق  ت�سكل  اجل�سد  واإمي��اءات  والعينني  ال�سفتني  وتعبريات  الوجه  فحركات  حم��ددة. 

الرمزية يف اللغة العربية الكال�سيكية. وهذه الداللة تكاد تعرب عن اجلوهر احلقيقي ملفهوم الرمز 

بو�سفه اإ�سارة فيزيائية مادية تدل على معنى اأو داللة خفية غري معلنة اأو منظورة. 
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1 - 2 -  يف تعريف الرمز: 

باأبعادها  واملنهجية  العلمية  التعريفات  بناء  لعملية  للمفهوم  اللغوية  التعريفات  متهد   

التعريفات  ح��دود  يتجاوز  للمفهوم  املنهجي  التعريف  اأن  يعني  وه��ذا  والفكرية،  ال�سو�سيولوجية 

اللغوية واال�ستقاقية التي قدمناه، وبالتايل فاإن ال�سورة املعجمية التي قدمناها ملفهوم الرمز ت�سكل 

متهيدا منهجيا يوؤ�س�ص لتعريف الرمز يف اأبعاده االإن�سانية. 

مييز اأندريه الالند، يف قامو�سه النقدي للفل�سفة، ثالثة اأبعاد يف مفهوم الرمز، فقد يعرب الرمز 

عن خا�سة التماثل بني االأ�سياء، كاأن يدل الرمز على �سيء اآخر مياثله يف اجلوهر والداللة وال�سكل 

)ال�سيء املن�سطر اإىل ن�سفني على �سبيل املثال(؛ وقد ياأخذ �سورة مركبة تنطوي على نظام متعدد 

ي�ستمل على عدة عنا�سر وحدود، بحيث ميثل كل عن�سر وكل حد من حدود هذا النظام الرمزي 

األوانها ورموزها(؛ واأخري يتجلى  اآخر)مثل الرايات التي تتعدد  عن�سرا وجانبا من جوانب نظام 

الريا�سية  والفنون  العلوم  جمال  يف  تتواتر  التي  واملنطقية  والريا�سية  العلمية  �سيغه  يف  الرمز 

 .
)11(

املجردة حيث يكون الرمز �سيغة جمردة ملعاين ودالالت جمردة

يف  يرمز  حيث  ن�سبيا،  متباينة  �سيغ  ثالث  ياأخذ  الرمز  اأن  ال�سياق  هذا  يف  املالحظة  وميكن 

االأط��راف  )جتان�ص  واح��د  اأ�سل  من  املنق�سمة  االأ�سياء  بني  التجان�ص  مبداأ  اإىل  االأوىل  احلالة 

وان�سطارات االأ�سياء(، ويف احلالة الثانية ياأخذ �سورة جت�سيدية ) جت�سيد املعاين يف �سور ودالالت 

ومعاين مركبة(، ويف احلالة الثالثة ياأخذ �سورة جتريدية ) الرموز الريا�سية والعلمية يف الكيمياء 

والفيزياء(. وقد تاأ�سلت هذه الدالالت الثالثية ملفهوم الرمز يف خمتلف مظاهر احلياة الطبيعية 

واجلمالية واالجتماعية والنف�سية. 

وقد اأخذت هذه ال�سورة الثالثية ملفهوم الرمز دالالتها الوظيفية الوا�سحة وح�سورها العلمي 

يف خمتلف العلوم والفنون يف بداية القرن الع�سرين، وذلك مع انطالقة العلوم االإن�سانية يف جمال 

علم النف�ص عند فرويد ويونغ والكان )Freud، Jung، Lacan(، ويف جمال اللغويات لدى �س�سور 

التاريخ  اللغة واال�ستقاق، ويف  اأغلب علماء  وجاكوب�سون )Saussure، Jakobson(، ومن ثم لدى 

على يد بيجبيدير )Beigbeder( ويف علم تاريخ االأديان على يد ديوميزيل )Dumézil(، ويف علم 

وليفبفر  بارث  اأعمال  االجتماع يف  علم  ويف   ،)Lévi-Strauss( 
)12(

�سرتو�ص  ليفي  عند  االإنا�سة 

اأهمية ا�ستخدام مفهوم الرمز بت�سعباته الثالثية وتوظيفه  )R. Barthes، H. Lefebvre(. ومع 

والدة  اليوم  ت�سهد  املعا�سرة  االإن�سانية  العلمية  احلركة  فاإن  العلمية  املجاالت  الوا�سع يف خمتلف 
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تيارات فكرية واجتاهات نقدية ترف�ص ال�سيغ الكال�سيكية ملفهوم الرمز، وهذا التيار النقدي ما 

زال يف طور الت�سكل ومل ي�سل بعد اإىل متامه لياأخذ �سورة علمية قادرة على احل�سور يف احلقل 

 .
)13(

املفهوماتي للرمز

وميكننا اأن نعرف الرمز من من�سة ال�سيمياء اأو علم الداللة اللغوية كاأحد اخليارات الوا�سعة 

فالرمز  واملعنى،  بالداللة  حمملة  لغوية  عالمة  �سورة  الرمز  ياأخذ  حيث  الرمز،  لتعريف  املمكنة 

املرئية  فاحلقيقة  جم��رد،  واالآخ��ر  حم�سو�ص  اأحدهما  و�سيئني  اأمرين  بني  الرتابط  دالل��ة  يغطي 

اأخرى غري مرئية )جمردة(  )القابلة للمالحظة باحلوا�ص اخلم�ص( ت�ستح�سر يف الوعي حقيقة 

اأو  غائبة  اأخرى  حقيقة  لت�ستدعي  احلوا�ص  يف  نف�سها  املرئية  احلقيقة  تفر�ص  حيث  لها.  مالزمة 

جمردة ولكنها وثيقة ال�سلة مبا هو ماثل يف احلوا�ص، وبالتايل فاإن طريف املعادلة الرمزية، املرئي 

املح�سو�ص، واخلفي املجرد، ي�سكالن كال واحدا ووحدة متكاملة ال يفهم اأحدهما من غري االآخر. 

فاإن  لذلك  ووفقا  جم��ردة،  اأو  غائبة  حلقيقة  ذهني  ت�سور  هيئة  الرمز  ياأخذ  النحو  هذا  وعلى 

االأنظمة الرمزية توؤدي دورها يف التعبري عن اأفكار ومفاهيم وت�سورات ومعاين ودالالت.

 le signifiant et le signifié ووفقا لهذا الت�سور فاإن الرمز ياأخذ �سورته بو�سفه عالقة بني دال ومدلول

االإ�سارة  اأو ما بني العالمة والرمز، فالعالمة متثل املو�سوع وهي احل�سور املج�سد، والرمز يتمثل يف داللة 

ومعناها، وهنا يجب علينا جتنب اخللط بني العالمة والرمز، فالعالمة لي�ست رمزا بذاته بل يكمن الرمز يف 

املعنى والداللة الكامنة يف العالمة، وهذا يعني اأن العالمة جت�سد الكيان املادي للرمز يف حني ياأخذ الرمز 

بل  بذاتها  لي�ست رمزا  بو�سفها عالمة  فالكلمة  االإن�سان:  اأو فكرة ذات مغزى توجد يف عقل  �سورة معنوية 

الفكرة التي تت�سمنها متثل الرمز. وبعبارة اأخرى متثل العالمة حلظة فيزيائية مادية ) كلمة، ر�سم، نق�ص، 

القوة،  مثل:  العالمة،  يف  املتج�سد  املعنى  يف  فيتمثل  الرمز  اأم��ا   ) حيوان  طري،  مو�سيقية�  اإ�سارة  اإع��الن، 

وال�سالم، واحلب، واجلمال. وهنا جتب االإ�سارة اإىل اأن العالقة بني العالمة والرمز قد تكون اعتباطية اإىل 

حد كبري حيث ال توجد عالقات منطقية بني العالمات ودالالتها مثل العالقة بني الكلمات ومدلوالتها: فكلمة 

املاء على �سبيل املثال ترمز اإىل املاء، ولكن ال توجد عالقة منطقية بني الكلمة باأحرفها واملاء مبعناه، ولذلك 

فاإن دالة املاء - اأي كلمة املاء املكتوبة تختلف بني لغة واأخرى يف حني يبقى املاء جوهرا معنويا اأو مدلوال ال 

يختلف بني مكان واآخر. 

فالرمز غالبا ما يتجلى يف تعبري جمايل اأو �سورة جمالية حمملة بالداللة واملعنى، وهذا التعبري 

اجلمايل وهو يخاطب العقل عرب احلوا�ص واأدواته، فالتعبري اجلمايل ياأخذ هيئة ال�سور والر�سوم 
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الرمز  اأن  يعني  وه��ذا  الوجدانية،  للحقائق  ا�ستب�سارية  معرفة  حتقيق  اإىل  ويهدف  والعالمات 

ميكننا من ا�ستك�ساف حد�سي للمعاين العميقة يف طبيعة االأ�سياء، اإنه تعبري جمايل ح�سي للدالالت 

واملعاين، يتمثل يف قدرته على اإظهار املعاين غري املرئية عن طريق ما هو مرئي في�سع املجرد يف 

للرموز،  اال�ستب�ساري  الدور احلد�سي  اأهمية  تتاأكد  ال�سورة  لهذه  ووفقا  امللمو�ص،  �سعيد احل�سي 

تخاطب  التي  اخلارجية  احل�سية  للتجليات  �سورة  الرموز  يف  ي��رى  عندما  هيغل  ي��راه  ما  وه��ذا 

تاأخذ الرموز �سورة جتليات جمالية ح�سية  حدو�سنا ب�سورة مبا�سرة. وهكذا وعلى هذه ال�سورة 

باأعمق  احلياة  جوهر  يف  التوغل  اأجل  من  واملعاين  ال��دالالت  وا�ستلهام  العقل  خماطبة  يف  تعتمد 

دالالتها واأ�سمل معانيها املجردة. 

1 - 3 -  اأنرتوبولوجيا الرمز. 

Sumbolon امل�ستق من  اإىل االأ�سل الالتيني  اللغات الغربية  Symbole يف   تعود لفظة الرمز 

الفعل Sumbally، ويعني التوا�سل واالجتماع بعد ناأي افرتاق، وكاأن اللفظة Sumbolon تطلق على 

واالأ�سل  وامل�سداقية  للهوية  كرمز  واح��دة،  اأروم��ة  اإىل  تنتمي  التي   ) اأ�سياء  اأوان  )وثائق  االأ�سياء 

الواحد، حيث كان هذا االأمر يتم يف املعامالت التجارية واملالية والعقارية، كاأن يتم اقت�سام ورقة 

اأو �َسَنْد اأو وثيقة اأو ورقة نقدية بني عدة اأ�سخا�ص، ويف االأغلب بني �سخ�سني حيث ميكن الحقا عند 

اإظهار �سطري هذه الوثيقة اأن يتم التحقق من م�سداقية العقد، ومتكني التعارف بني الطرفني اأو 

ال�سخ�سني. وهذه الطريقة يف التطابق كانت ت�سمن �سرية العالقة بني طرفني اأو �سخ�سني، ووفقا 

فكل  رمزيا  دورا  تلعب  املقت�سم  ال�سيء  اأو  الوثيقة  اأو  النقدية  القطعة  �سطري  فاإن  الطريقة  لهذه 

 .
)14(

طرف من اأطراف ال�سيء املقت�سم كان يعد رمزا للقاء املنتظر وعودة الفروع اإىل االأ�سل

وهذا االأمر ين�سحب على ق�سايا اأكرث جتريدا ومعنوية، حيث ي�سار اإىل ا�ستخدام كلمات 

القدمية، حيث  الع�سور  واحلزبية يف  ال�سرية  للتعارف بني اجلماعات  رموزا  بو�سفها  ال�سر 

ت�سمح كلمة �سر واحدة حمددة، متفق عليها، ملجموعة من االأفراد وال�سخ�سيات واملجموعات، 

اأن جتتمع ومتار�ص دورها املحدد واملر�سوم، يف �سرية تامة، ومثال ذلك تاريخيا كلمة ال�سر 

Le Credo، وهي كلمة ال�سر التي اعتمدتها اجلماعات امل�سيحية ال�سرية االأوىل  »الكريدو« 

وكانت تعني » اأومن باهلل الواحد«. 

وقد عرف ا�ستخدام الرمز تاريخيا يف بالد االإغريق القدمية، حيث اأطلق على العقود اخلزفية 

بني  العقود  ولتنظيم   - االإغريق  فقدماء  والتجارية،  املدنية  معامالتهم  يف  يعتمدونها  كانوا  التي 
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الأحد  ق�سم  كل  يعطي  ثم  ق�سمني،  اإىل  ك�سرها  يتم  قطعة خزفية  اإىل  يلجوؤون  كانوا   - املتعاقدين 

املتعاقدين، وكان كل �سطر ميثل وثيقة تثبت حق حاملها يف العقد املربم واإن طال الزمن، وكان كل 

متعاقد من بني املتعاقدين يعتمد القطعة التي بحوزته الإثبات هويته وحقوقه املتفق عليها �سابقا يف 

العقد. وكان ال�سطر الذي ميتلكه كل متعاقد هو الربهان الوحيد على م�سداقية عقده. حيث كانت 

كان ذلك  ال�سطرين  والتكامل بني  التطابق  فاإذا وجد  القطعة اخلزفية  �سطري  املطابقة بني  تتم 

الواحد  االأ�سل  فكرة  يعني  هنا  والرمز  �ساحبها.  واأحقية  العقد  م�سداقية  على  قاطعا  برهانا 

والهوية الواحدة ل�سيء م�سطور ومنق�سم ولكنه واحد االأرومة والهوية. ومع مرور الزمن بداأ مفهوم 

الرمز ي�سهد تطورا يف داللته ومعانيه واإ�ساراته، ويف دائرة هذا التطور اأخذ مفهوم الرمز يدّل على 

.
)15(

املعنى اخلفي )غري املرئي( لل�سعارات الرمزية

لالإن�سان  قّدر  وقد  باملعاين.  واأغناه  باالإ�سارات،  و�سقله  بالرموز،  تاريخه  االإن�سان  �سيد  لقد 

اأن يبدع فن  تاريخي(  االإن�سان ما قبل  املتكلم - )  االإن�سان  اأي   - ،L’homo Sapiens ال�سابياين 

وكانت  االأول،  احل��ج��ري  الع�سر  يف  وذل��ك  الكهوف،  وج���دران  ال�سخور  على  واحل��ف��ر  الر�سم 

هذه  �سكلت  وقد  الدقيقة،  ر�سومه  مو�سوع  املرحلة  هذه  يف  االإن�سان  ا�سطادها  التي  احليوانات 

الر�سوم والنقو�ص منطا من الرموز ال�سحرية التي تتعلق ب�سيد االإن�سان ما قبل التاريخي وحياته. 

احلجارة  من  االأث��ري��ة  اأواب���ده  بتاأ�سي�ص  وب��داأ  االأر�سية  كهوفه  االإن�سان  ت��رك  الحقة  مرحلة  ويف 

ال�سخمة، وبداأ ببناء القبور اجلماعية ال�سخمة بدقة متناهية، وكان هدفه من ذلك اإيجاد حلمة 

وتفاعل اجتماعي دائم وم�ستمر بني اأع�ساء املجموعات البدائية القدمية. ومن ثم جلاأ اإىل توليد 

الروحي يف  لتاأكيد ح�سور اجلانب  ال�سحرية  الطقو�ص واالحتفاالت  الدينية عرب  الرمزية  نوع من 

الرمزية  نوعا من  ت�سكل يف جوهرها  القدمية  التاريخية  واملعابد  فاالأوابد  القدمي.  االإن�سان  حياة 

الزمنية، وقد ترافق ذلك مع اكت�ساف نظام احل�ساب الفلكي )ال�سنة ال�سم�سية، والدورة القمرية، 

ظهرت  الكتابة  اكت�ساف  ومع  الفلكي.  والتنجيم  احل�ساب،  علم   واكت�ساف  الفلكية(  واخلرائط 

اأخرى  اإىل  ح�سارة  ومن  ال�سومرية.  احل�سارة  يف  بداية  ال�سحرية  والق�س�ص  االأوىل  االأ�ساطري 

)ح�سارة املايا، واحل�سارة الفرعونية، واالإغريقية( بداأت االأ�ساطري ترتدي حلتها الذهبية وبداأت 

الطقو�ص واملمار�سات الطقو�سية تن�سط وتاأخذ مداها ومن ثم ظهرت املعتقدات الدينية وال�سعبية، 

وترافق ذلك بنمو وا�سح يف اأ�ساليب الكتابة واحل�ساب. 

لقد توجب على االأنرتوبولوجيا التاريخية اأن تبدع اأدواتها العلمية يف ك�سف املالب�سات التاريخية 
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لالإن�سان القدمي، وقد جت�سمت هذه االأنرتوبولوجيا م�سقة البحث يف الدالالت االإن�سانية للظواهر 

ال�سحرية  الطقو�ص  �سكلت  لقد  ال�سحرية.  والطقو�ص  واالأ�سطورة  الدين  يف  املتمثلة  التاريخية 

واالأ�ساطري والطقو�ص االحتفالية، والعقائد واالأن�ساق الرمزية، ثقافة �سعبية يف الع�سور القدمية. 

القدمية، وبداأت  الثقافية لالإن�سان يف احل�سارات  االأن�ساق  املميز يف  تاأخذ مكانها  الرموز  وبداأت 

اأ�سكال ثابتة ومتعارف عليها من الرموز االإن�سانية، فالقلب يرمز اإىل احلب، والدائرة اإىل  تظهر 

والتما�سك  الوحدة  تاأكيد  الرموز يف  هذه  وظفت  وقد  الخ.  القوة...  اإىل  واالأ�سد  والكلية،  ال�سمول 

 .
)16(

االجتماعي

والطال�سم  وال��ت��ع��وي��ذات  ال��ت��م��ائ��م  لتوليد  الباطنية  احل��رك��ات  يف  ال��رم��ز  ا���س��ت��خ��دم  ل��ق��د 

)Talismans(. ويف اأ�سل هذه الرموز امل�ستخدمة يفرت�ص وجود معان كربى تقوم الرموز بنقلها 

وال�سمو بها وحتويلها اإىل جماالت وف�ساءات اأخرى خمتلفة. وتاأخذ هذه الرموز �سيغا خمتلفة مثل 

ال�سعارات ) Logos ( التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات، اأو العالمات التي تو�سع على الثياب، والر�سوم 

متناول اجلميع.  تكون يف  اأن  قيمتها من قدرتها على  تاأخذ  كانت  الرموز  املقد�سة، وهذه  الدينية 

فالنقود متثل و�سعا رمزيا بذاتها بو�سفها �سيغة اجتماعية اتفاقية، وهي اأي النقود ال ت�ساوي �سيئا 

اأن تكون اأكرث من قطعة ورقية مطبوعة قليلة القيمة ن�سبيا،  اإذ ال تتعدى  من حيث قيمتها املادية 

ولكن هذه القطعة الورقية تاأخذ قيمة كبرية يف امل�ستوى الرمزي، حيث متثل قيمة مادية حتددها 

رموز الورقة النقدية ذاتها وما ارت�سم عليها من ر�سوم ونقو�ص وحركات. واإذا كانت النقود تلعب 

ت�سمم  ال�سيا�سية  واحلركات  االجتماعية  املوؤ�س�سات  فاإن  املالية،  القيمة  م�ستوى  يف  رمزيا  دورا 

الدعائية  قدراتها  تعزيز  يف  ذاتها  الرمزية  القوة  وا�ستلهام  مكوناتها  وح��دة  اأج��ل  من  رموزها 

امل�سداقية  من  نوعا  وال�سركات  املوؤ�س�سات  لهذه  تعطي  ما  غالبا  الرموز  وه��ذه  واالأيديولوجية. 

العقائدية اأو االأيديولوجية. 

وغالبا ما تعمل الرموز على جت�سيد املعاين ملو�سوعات وحاالت واأحداث ع�سية على احل�سور 

احل�سي )اأي ال ميكن اأن متتثل ملعطيات احلوا�ص(، فتعمل على اإحياء املعاين احلقيقية لهذه االأ�سياء 

يف �سورة ح�سية م�سبعة بالداللة الرامزة اإىل حقيقة االأ�سياء الغائبة نف�سها. فربج بابل - على �سبيل 

املثال- الذي ي�سكل اأحد عجائب الدنيا ال�سبع كان يف االأ�سل فكرة متثل رغبة االإن�سان البابلي يف 

زقرة  برج  من  م�ستوحى  يكون  اأن  بابل  لربج  وميكن  اأ�سرارها،  عن  والك�سف  ال�سماء  اإىل  الو�سول 

)ziggourat( )برج ديني من عدة طوابق يف بابل كان ي�ستخدم يف مراقبة النجوم ور�سدها(. 



اأ.د.علي اأ�سعد وطفة

56

�سوؤون اجتماعية | العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26

رواد  اأهم  من  بو�سفه   Lévi-Strauss �سرتو�ص  ليفي  املعروف  االأنرتبولوجي  اإىل  اليوم  وي�سار 

الدرا�سات الرمزية وال�سيما يف كتابه املعروف امليثوجليا اأو االأ�ساطري Mythologiques، والحقا يف 

عام  يف  الرمز  فعالية  حول  له  �سهرية  مقالة  ففي   ،
)17(

البنيوية  االأنرتوبولوجيا  املعروف  كتابه 

»L’Efficacité symbolique 1949« جند �سرتو�ص يتبنى موقفا فكريا يعلن فيه اأن الال�سعور لي�ص 

هو املكان ال�سحري واملده�ص الذي يخفي خ�سو�سية االأفراد، كما اأنه لي�ص امل�ستودع الوحيد لتاريخ 

الرمزية،  الوظيفة  اإىل  وظيفته  ُيْرجع  بل  الوجود.  متفردة يف  ب�سمة  فرد  كل  يجعل  الذي  الفرد، 

وهي وظيفة اإن�سانية، بدون �سك، ولكنها متار�ص فعلها وفقا لقانونية واحدة يف املجتمع االإن�ساين. 

1 - 4 - وظائف الرمز: 

وما  الرموز  تظهره  ما  بني  كبرية  امل�سافة  »اإن  وال�سلطة  املعرفة  كتابه  يف  فوكو  مي�سيل  يقول 

حتجبه وما توميء اإليه وما ت�سرته، اإال اأن ذلك التباعد ذاته، هو ما يجعل عملية التاأويل ممكنة، 

وتلك امل�سافة، وما تتطلبه من عنت وجهد و�سك وت�ساوؤل، هي التي ترفع القراءة اإىل مرتبة جتعلها 

تكمن  لفوكو  العبقرية  الروؤية  هذه  ويف  الرمز،  وظيفة  يف  فوكو  يراه  ما  هذا   .
)18(

الفنون« من  فنًا 

اإحدى اأهم االإ�سارات الدالة على الوظيفة االإبداعية للرمز من حيث التحري�ص على التاأمل والنظر 

وتوليد معاين االإبداع واالبتكار التي تولد يف جدل امل�سافات الفا�سلة التي ترتكها الرموز بني اخلفي 

واملعلن بني الداللة واملدلول وبني ال�سورة واملعنى. 

 ويف هذا الدوال يعلن ديران يف �سورة تتجان�ص مع ت�سور فوكو باأن الرمز قد ال يدل مبا�سرة 

على مو�سوع داللته، وقد تكون الداللة غام�سة واإ�سكالية وهذا يعني اأن اللغة الرمزية تعيدنا اإىل 

الذهني  العامل  اأن  دي��ران  يعلن  وهنا  الواقعية.  اللغة  اإليها  تاأخذنا  التي  هذه  عن  خمتلفة  دالالت 

 .19 الرمزية  اأبعادها  وت�سكيل  بتوليدها  بنائية يقوم خميالنا ذاته  ياأخذ هيئة ت�سورات  لالإن�سان 

وهذا يعني اأن الرمز ي�سع خميالنا يف دائرة اإبداعاته االإن�سانية. 

ومع اأهمية التلميح الذي يقدمه فوكو وديران حول وظيفة الرمز، يبقى ال�سوؤال املنهجي حول 

وظيفة للرمز م�سروعا وملحا يف احل�سور: ما الذي يوؤديه الرمز؟ وما وظيفته؟ واالإجابة عن هذا 

الت�ساوؤل الب�سيط العفوي غالبا ما تكون معقدة ومتباينة. 

فالرمز كما بينا يجرد ويج�سد، يوحد ويجمع، ويجعل ممكنا ما لي�ص يف االإمكان. وهو يف قدرته 

دورا  ي��وؤدي  اأن  ي�ستطيع  االإمكان  يف  لي�ص  ما  ومتكني  واالختزال  والتج�سيد  والتوحيد  اجلمع  على 

حيويا ووظيفيا يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية املادية واملعنوية كما هي حاله يف واقع احلال، 
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ال  اإذ  الق�سوى،  اال�ستحالة  دال��ة  االإن�سانية  احلياة  تاأخذ  الرموز  غري  من  اأن��ه  اليوم  املوؤكد  ومن 

االإن�سانية قادرة على اال�ستمرار من غري فعالية رمزية قادرة على  اأن احلياة  اأن نت�سور  ن�ستطيع 

تنظيم احلياة االجتماعية وتقنينها؛ ولنت�ساءل كيف ميكن للمجتمع تنظيم احلياة االجتماعية، من 

العلوم  غري  من  واالأح��ك��ام،  والتقاليد  والطقو�ص  واالأرق���ام،  وال�سيفرات،  واللغة،  االإع��الم،  غري 

الرمزية مثل الريا�سيات واجلرب والهند�سة؟ فالرموز �سئنا اأم اأبينا ت�سكل ن�سيج احلياة االجتماعية 

وجوهرها، ومن غريها تاأخذ احلياة االجتماعية طابع اال�ستحالة والالاإمكان. 

يف اللغة تلعب الرموز دورا حيويا يتمثل يف الدالالت غري املبا�سرة لتحقيق التوا�سل االإن�ساين 

االإن�ساين  التوا�سل  عملية  ت�ستحيل   - رمزي  كيان  وهي   - اللغة  غري  ومن  املبا�سر،  وغري  املبا�سر 

اأي�سا من غري  الرموز  تكون  اإن�سانية من غري رموز وال  تكون هناك حياة  اأن  اإذ ال ميكن  برمتها. 

حياة اإن�سانية اأو ات�سال اإن�ساين. وتلك هي احلقيقة التي جندها يف اأعمال ليفي �سرتو�ص االإنا�سية 

وهذه  رم��زي��ة،  ب�سورة  املختلفة  ودينامياته  حركته  عن  يعرب  بطبيعته  املجتمع  اأن  يوؤكد  حيث 

الدينامية الرمزية تتجلى يف العادات والطقو�ص واملوؤ�س�سات والفعاليات االإن�سانية املختلفة، ويرى 

يف هذا ال�سياق اأن �سلوك االأفراد يف املجتمع ال يكون رمزيا بذاته، ولكن عنا�سر ال�سلوك الفردي 

ت�سكل بذاتها مادة للعالقات الرمزية يف املجتمع، الأن هذه العالقات والرموز ال ميكنها اإال اأن تكون 

اجتماعية اأي متاأ�سلة يف املجتمع بو�سفه كلية رمزية اأو نظاما رمزيا. 

فالرموز تقدم �سورة بديلة لالأ�سل، ولكنها ال تكتفي بذلك بل تتعدى االأمر اإىل فعالية رمزية 

القوة  اإىل  والتاج  ال�سوجلان  يرمز  ال  املثال  �سبيل  فعلى  ودينامياتها،  معانيها  يف  الداللة  عميقة 

االأ�سد  يرمز  ال  وكذلك  واالحرتام،  والطاعة  واالمتثال  اإىل اخل�سوع  يدعوان  بل  وال�سلطة فح�سب 

يرمز  وال  والهيبة،  اخلوف  اإىل  م�سمرة  دعوة  يف  رمزيته  تكمن  بل  فح�سب  وال�سجاعة  القوة  اإىل 

اللون االأحمر اإىل العنف والدم بل يدعو اإىل االمتناع واخلوف واالبتعاد )كما يف اإ�سارة املرور (، 

للرموز يف  االأ�سا�سية  الوظيفة  تكمن  وهنا  ومعنية  ومرغوبة  �سلوكية حمددة  ففي كل رمزية دعوة 

اأداء دور ثقايف اجتماعي تنظيمي يف دائرة احلياة االجتماعية. 

الوجدان  اأثرها يف  وترتك  الرمزي  دورها  توؤدي  وهيبتها  املنابر  فخامة  فاإن  ال�سياق  ويف هذا 

اإزاء من يرتقي هذه  اإىل توخي الهيبة وال�سعور بالنق�ص وال�سعف  االإن�ساين، فهي تدعو احل�سور 

املنابر ويرتدي بهيبتها. واملنرب بفخامته ال يلعب دوره يف ا�ستالب احل�سور اأو العامة فح�سب، بل 

اأن  له  يتيح  فاملنرب  ال�سيطرة.  على  والقدرة  والعظمة  بالقوة  هائال  اإح�سا�سا  يت�سنمه  ملن  يعطي 
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يحظى باالرتفاع عن م�ستوى اجلمهور، حيث يبدو اجلمهور اأمامه �سغريا على �سخامته كما يبدو 

واالأناقات  وال��رده��ات  والقاعات  وفخامة  املنابر  ف��اإن  وهكذا  ال�سغر.  متناهية  ك��ذرات  اأف���راده 

وال�سجادات احلمراء تلعب دورا رمزيا ا�ستالبيا يف و�سع االآخر مو�سع اخل�سوع وو�سع االأنا ) اأنا 

امل�سيطر( يف موقع ال�سيطرة والهيمنة. 

وهنا متكن االإ�سارة اإىل �سيغة القبب الكنائي�سة والدينية، فهذه الكنائ�ص التي ا�ستلهمت فنها 

فالقبب  والعظمة،  واالختالف  التميز  اإىل  ترمز  اأن  تريد  القدمية  الرومانية  الهند�سة  معني  من 

ت�ستويف يف هند�ستها عنا�سر القوة والو�سوح واملقاومة باالإ�سافة اإىل دالتها الرمزية: فهي ت�ستلهم 

م�سادة  حركة  اإىل  ترمز  الكني�سة  اأن  يعني  وه��ذا  معاك�ص  اجت��اه  يف  تبحر  التي  ال�سفينة  �سورة 

والف�سيلة.  واخلري  احلق  قوامه  اآخر  ف�ساء  اإىل  تبحر  �سفينة  اإنها  اخلارجية  الدنيوية  للتوجهات 

ال�سدى  ولل�سوت مب�ساعفة  �سوئي  وتوهج  باإ�ساءة  ت�سمح  التي  البناء  و�سعية  ذلك  اإىل  وي�ساف 

والقوة  الرهبة  اإىل  يرمز  هذا  كل  ك��وين،  مهد  وكاأنها  الداخل  من  القبة  تفر�سها  التي  والهيبة 

والكني�سة  الكاهن  الإرادة  املطلق  اال�ست�سالم  من  حالة  اإىل  النفو�ص  تدفع  التي  والعظمة  والقدرة 

املكللة برموز العظمة والهيبة والوقار. 

وكل هذه االأمثلة التي اأثرناها تدل على الطاقة الهائلة للرمز يف حياتنا وقدرته على اال�ستالب 

برمتها  النف�سية  احلياة  على  ين�سحب  وهذا  االنتظام،  وحتقيق  واالإذع��ان  اخل�سوع  نظام  وفر�ص 

وهذا ما توؤكده الدرا�سات اجلارية يف جمال التحليل النف�سي حيث ينظر اإىل االأحالم ويتم حتليلها 

اإىل دالالتها الرمزية. 

ظاهرة  اإن��ه  والعمومية،  ال�سمول  بطابع  يت�سف  الرمز  حقل  اإن  القول  ميكن  وباخت�سار 

حقل  عن  يناأى  اجتماعيا  فعال  اأو  اإن�سانيا  �سلوكا  جند  اأن  ويندر  اجل��ذور،  �ساربة  اإن�سانية 

املمار�سة الرمزية. فاملو�سة واالإعالن والتمدن والهند�سة واخلطاب ال�سيا�سي واخلطاب الديني 

وترتدي  الرمزي  احل�سور  معادلة  على  قائمة  الرتبوي  اخلطاب  حتى  االإيديولوجي  واخلطاب 

حلته البهية. 

ثانيا: مفهوم العنف: 

يف البند االأول من هذه الدرا�سة قمنا بتقدمي ت�سور �سامل عن مفهوم الرمز بو�سفه الركيزة 

االأوىل مل�ساألة العنف الرمزي، ويف هذا امل�ستوى �سنقدم ت�سورا وا�سح املعامل ملفهوم العنف بو�سفه 

الركيزة الثانية ملفهوم العنف الرمزي. 
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2-1 - العنف يف اللغة: 

ال�سدة  وهو  العنف،  من  اال�سم  هو  العنف:  عنف:  العْنف:  العنف:  حول  العرب  ل�سان  يف  جاء 

. عَنَف 
)20(

والقوة. وهو اخلرق باالأمر وقلة الرفق به وهو �سد الرفق، اأعنف ال�سيء اأي اأخذه ب�سدة

)َعَنف، َيْعنف عنفًا( الرجل بغالمه اأخذه بال�سدة ومل يرفق به، فهو عانف والغالم معنوف. َعنَف 

)عنف يعنف، عنافة( الرجل كان �سديدا قا�سيا فهو عنيف، وعنف الرجل بغالمه، اأي كان عنيفا 

 .
)21(

معه

المه  و  وق�سوة.  ب�سدة  اأخ��ذه  وعنافة:  – عنفا،  وعليه  به،  )َعُنَف(  الو�سيط:  املعجم  يف  وجاء 

. و ) اعتنف( االأمر: اأخذه بعنف. هذا ويعني العنف من حيث اجلذر اللغوي » ممار�سة 
)22(

ه َ وعريَّ

 .»)23(

للقوة على �سيء ما

يعرف جميل �سليبا يف معجمه الفل�سفي »العنف كفعل م�ساد للرفق، ومرادف لل�سدة والق�سوة. 

والعنيف )Violent( هو املت�سف بالعنف. فكل فعل يخالف طبيعة ال�سيء، ويكون مفرو�سًا عليه، 

من خارج فهو، مبعنى ما، فعل عنيف. والعنيف هو اأي�سًا القوي الذي ت�ستد �سورته بازدياد املوانع 

 .
التي تعرت�ص �سبيله كالريح العا�سفة، والثورة اجلارفة«)24(

 violentus وجاء يف قامو�ص تاريخ اللغة الفرن�سية اأن »العنف كلمة م�ستقة من اللفظة الالتينية

Violence االإفراط يف  . وغالبا ما تعني كلمة عنف 
التي تت�سمن بدورها داللتي القوة والفعل«)25(

اأجل  من  �سديدة  قوة  مبعنى  توظف  وهي  عليه،  والهيمنة  االآخ��ر  قهر  اأج��ل  من  القوة  ا�ستخدام 

االإخ�ساع وال�سيطرة. ومن هذا امل�سدر اال�ستقاقي ولد فعل العنف violer الذي يرمز اإىل ا�ستخدام 

ال�سدة �سد االآخر واإحلاق االأذى به. 

وعلى هذا االأ�سا�ص يقرتح روبرت اأودي تعريفا للعنف قوامه: مهاجمة االأ�سخا�ص اأو ا�ستغاللهم 

على نحو ج�سماين اأو نف�سي �سديد، ولكن االآراء االأكرث �سيوعا يف امل�ستوى الفل�سفي هي: اأن العنف 

 .
)26(

هو االإيذاء بطريق ا�ستخدام القوة املادية ال�سديدة

هذا ويحدد قامو�ص ويب�سرت �سبعة معان ملفهوم العنف Violence اأهمها اأن العنف هو » القوة 

. ومن الناحية التاريخية فاإن كلمة 
)27(

اأو لالإ�سرار«  اأو النف�سية التي ت�ستخدم لالإيذاء  اجل�سدية 

العنف Violence م�ستقة من الكلمة الالتينية vis اأي القوة وهي تعني يف �سياقها التاريخي الالتيني 

 .
)28(

القدمي حمل القوة جتاه �سخ�ص اأو �سيء ما 

وميكن  واملمتلكات.  باالأ�سخا�ص  وال�سرر  االأذى  الإحل��اق  املادية  القوة  ا�ستخدام  هو  فالعنف 
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�سويتزر(  )كينيث  و   Charles Rivera ريفريا(  )ت�سارلز  تعريف  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  االإ�سارة 

Kinneth Switzer حول العنف حيث يعرفانه باأنه »اال�ستخدام غري العادل للقوة من قبل االأفراد 

.
)29(

الإحلاق االأذى باالآخرين وال�سرر مبمتلكاتهم« 

فالعنف هو جميع االأعمال التي تتمثل يف ا�ستخدام القوة اأو الق�سر اأو االإكراه بوجه عام ومثالها 

 .
)30(

اأعمال الهدم واالإتالف و التدمري والتخريب وكذلك اأعمال القتل والفتك والتعذيب وما �سابه 

روكريج:  ب��ول  ي�سيف  وهنا  با�ستخدامها.  التهديد  اأو  امل��ادي��ة  للقوة  مفرط  ا�ستخدام  فالعنف 

Sandra.J.Ball-Rokearch ُبْعَد الالم�سروعية يف القوة املوظفة يف العنف، ومفاده اأن العنف »هو 

 .
)31(

باالآخرين«  وال�سرر  االأذى  الإحلاق  با�ستخدامها  التهديد  اأو  للقوة  ال�سرعي  غري  اال�ستخدام 

وي�اأتي يف هذا ال�سياق تعريف بيري فيو: الذي يرى باأن »العنف �سغط ج�سدي اأو معنوي ذو طابع 

ب�سورة  توؤكد  التعريفات  اأغلب  اأن  نالحظ  وهنا   .
باالإن�سان«)32( االإن�سان  ينزله  جماعي  اأو  فردي 

والهيمنة  االآخر  اإخ�ساع  لغاية  لقوة غري م�سروعة  ا�ستخدام مفرط  اأو غري مبا�سرة على  مبا�سرة 

عليه وال�سيطرة على مقدرات وجوده. 

2 - 2 -  �سو�سيولوجيا العنف: 

�سكلت ظاهرة العنف وما زالت ت�سكل الظل االأ�سود الذي يالزم االإن�سانية ويق�ص م�ساجعها. 

وعلى الرغم من االآمال التي علقتها االإن�سانية على الدور املتعاظم للتقدم االإن�ساين ومن احل�سور 

املظفر للقيم االإن�سانية اجلديدة التي توؤكد على ال�سالم واالأمن واالإخاء والعدالة والدميقراطية، 

امل�ساملة  قيم  ت�سودها  الب�سرية يف حياة  االآمال  كل  ليبدد  الثقيل  بظله  نف�سه  العنف يطرح  زال  ما 

يف  املتعاظم  مداها  تاأخذ  ظاهرة  االإن�ساين  العنف  اأن  ي�سجل  احلديث  فالتاريخ  واالإخ��اء.  واالأمن 

يف  اجلغرايف،  التنوع  خمتلف  يف  باإحكام  وجودها  وت�سرب  االجتماعي،  الوجود  جماالت  خمتلف 

الع�سر  انطباعات احلياة يف هذا  املاأ�ساوية على خمتلف  ال�سمال ويف اجلنوب، وترتك ب�سماتها 

وال�سيما يف العقود االأخرية من القرن الع�سرين. 

واإزاء التحدي الذي تفر�سه هذه الظاهرة على االإن�سانية، بداأ العقل االإن�ساين حماوالته، منذ 

ومع  والتاريخية.  والنف�سية  االجتماعية  وخلفياتها  ومكوناتها  الظاهرة  هذه  اأبعاد  لتف�سري  القدم، 

بتجلياتها  العنف  ظاهرة  ت��زال  ما  املجال،  هذا  يف  قدمت  التي  االأعمال  واأ�سالة  التجارب  قدم 

عن  البحث  يف  طاقاتهم،  وت�ستنفر  املفكرين،  جهود  وت�ستلهم  العلمي،  العقل  تتحدى  املختلفة، 

املاهية التي حتكم تقاليد هذه الظاهرة، وهذه التي توجد يف اأ�سل ت�سكلها ويف اأ�سباب وجودها.
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الأبعاد  �سو�سيولوجي  ت�سور  بناء  للعنف منطلقا مو�سوعيا ميكن من  اللغوية  التعريفات  ت�سكل 

العامة ولكنها قد  الداللة  واللغوية تنطوي على  الوظيفية، فالتعريفات اال�ستقاقية  املفهوم وداللته 

تناأى عن اإدراك الدالالت االجتماعية والوظيفية للمفهوم كما يتجلى يف االأن�ساق الفكرية املختلفة. 

فالعنف يقع يف دائرة املفاهيم االإ�سكالية فيما يتعلق بتعدد معانيه ودالالته وتعيناته واجتاهاته 

ملفهومه،  مقاربة  كل  ويف  العنف،  مل�ساألة  معاجلة  كل  يف  االأم��ر  ويتطلب  والواقع.  الفكر  جمال  يف 

االإن�سانية  العلوم  ال�سو�سيولوجية واالأيديولوجية يف جمال  التنوع الكبري يف توظيفاته  الوقوف على 

يف  التنوع  مدى  على  متنوعة  فل�سفية  اأو�ساعا  ياأخذ  العنف  مفهوم  اأن  فيه  ال�سك  ومما  برمتها. 

النظريات والروؤى واملواقف الفل�سفية. 

العنف  ملقاربة  كال�سيكية  اأ�سا�سية  فكرية  مداخل  اأربعة  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  االإ�سارة  وميكن 

وحتديد اأبعاده، وهي: املدخل ال�سيكولوجي، و املدخل البيولوجي، واملدخل الفل�سفي، واأخريا املدخل 

كما  املداخل  هذه  بني  تختلف  وتعريفاته  العنف  اإىل  النظرة  اأن  مبكان  البداهة  ومن  االجتماعي. 

تختلف باختالف النزعات والنظريات يف داخل كل مدخل من املداخل العلمية الفرعية املذكورة. 

ويتنوع العنف �سو�سيولوجيا ويتعدد ب�سيغه الكال�سيكية املاألوفة مثل: العنف الفيزيائي، والعنف 

ال�سيكولوجي، والعنف اللفظي. وهناك اأ�سكال و�سيغ حديثة للعنف ظهرت يف اأتون التطور الفكري 

والعنف  ال�سيا�سي،  والعنف  اللغوي،  والعنف  االأخالقي،  والعنف  الثقايف،  مثل:العنف  احلداثي 

االأيديولوجي، والعنف املقد�ص، واأخريا ينبثق مفهوم العنف الرمزي ك�سيغة حداثية جديدة تثري 

االهتمام والنظر. وقد �سكلت ال�سيغ غري الكال�سيكية املهاد الطبيعي لوالدة العنف الرمزي اأو ما 

ميكن اأن نطلق عليه العنف الذكي. ومما ال�سك فيه اأن هذه املفاهيم على تنوعها وتباينها وتناميها 

وع��ّرف يف خمتلف  قل  واآخ��ر قد �سُ التمييز ما بني عنف  فاإن  وبالتايل  واح��دة  اأروم��ة  اإىل  تنت�سب 

امليادين واحلقول املعرفية ب�سور خمتلفة ودالالت متنوعة.

تزيد من غمو�سه  للعنف  تقدم  التي  التعريفات  كثريا من  اأن  نعلن  اأن  يجب  ال�سياق  ويف هذا 

يف  غام�سة  لغوية  عنا�سر  يوظف  ما  غالبا   - اأكرثها  بل  -ال  التعريفات  بع�ص  الأن  و�سبابيته، 

التعريف ذاته، مثل: الت�سلط والعدوانية والهمجية واالعتداء واالإرهاب والقهر والقمع واالإكراه،. . 

الخ، وهذه الكلمات ال تقل غمو�سا بذاتها عن مفهوم العنف ذاته اإذ ي�سكل كل منها و�سعا اإ�سكاليا 

يحتاج اإىل تف�سري وحتليل. ولذلك وقبل البدء بتقدمي التعريفات الكال�سيكية فاإننا �سنقدم حماولة 

للولوج يف املعنى الداخلي ملفهوم العنف وداللته من منظور �سو�سيولوجي. 
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اأي  فاإن  وبالتايل  القوة،  وممار�سة  القوة  بني  اأولية  عالقة  العنف  اإن  القول  البداية  يف  ميكن 

اإفراط يف ا�ستخدام القوة بغاية ال�سيطرة والهيمنة )اأو حتى الدفاع عن النف�ص ( يتحول اإىل عنف. 

وهذا املثال يت�سح مبا ي�سمى العنف الفيزيائي: ا�ستخدام القوة اجل�سدية يف ال�سيطرة على االآخر 

اأو يف الدفاع عن النف�ص مثل ال�سرب وال�سد والركل والدفع. وهذا يعني باأن العنف هو حتول القوة 

من حالة الوجود بالقوة اإىل حالة الوجود بالفعل بغاية ال�سيطرة والهيمنة على االآخر. وهنا نالحظ 

اأن العنف م�سروط بالغاية التي توظف فيها القوة ) الهيمنة اأو الدفاع عن النف�ص (. وبالطبع فاإن 

اأو العنف املرتد  ممار�سة العنف تكون بني طرفني وهذا االأمر م�سروع فيما يتعلق بالعنف الذاتي 

اإىل الذات. 

�سورة  يف  ترت�سم  االآخر  مع  عالقة  كل  فاإن  ال�سيا�سي  اأو  االقت�سادي  االجتماعي  ال�سياق  ويف 

عالقة قوة هيمنة. وبالتايل فاإن الظلم ينجم عن خلل يف ميزان القوى حيث يجد ال�سعيف نف�سه 

لهذه  ووفقا  عليه.  وال�سيطرة  ال�سعيف  اإلغاء  على  القوي  يعمل  وحيث  القوي،  طاعة  على  مكرها 

اإعادة بناء  املعادلة يولد ال�سراع وياأتي الن�سال كمنهج لبناء عالقات جديدة من القوة من اأجل 

التوازن الذي ي�سمن احرتام حقوق اجلميع. وهذا يعني بال�سرورة اأن العمل من اأجل العدالة هو 

عمل من اأجل حتقيق التوازن يف مدارات القوة، وهذا ال ميكن اأن يكون اإال عرب القوة التي تعتمد 

ذاتها يف اإحداث اخللل واإ�سقاط التوازن. 

ويف هذا اخل�سو�ص يقول املفكر الفرن�سي بول ريكو Paul Ricœur  اإن »العنف يتجه يف م�ساره، 

على  والهيمنة  االآخ��ر  على  ال�سيطرة  اإىل  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  بغمو�ص،  اأو  بو�سوح 

. فكل عنف وفقا لت�سور ريكو هو اعتداء على اإن�سانية االآخر، وبالتايل فاإن اأي 
)33(

مقدرات وجوده« 

االآخر  بوجود  االع��رتاف  رف�ص  يت�سمن  وهذا  االآخ��ر،  �سد  موجه  واأذى  �سرر  عملية  ي�سكل  عنف 

واإن�سانيته اأي�سا. 

فالرغبة يف اإق�ساء اخل�سم واإبعاده اإىل دائرة ال�سمت، ومن ثم العمل على اإلغائه تتحول اإىل 

العنف  اأ�سكال  تتعدد  وهنا  التوازن.  وبناء  معه  امل�ساحلة  يف  الرغبة  حدود  تتجاوز  طاغية  اإرادة 

واالإفناء.  املوت  اإىل  التعذيب  عرب  لت�سل  ثم  ومن  واالإذالل  واالحتقار  باالإهانة  تبداأ  التي  و�سيغه 

ووفقا لهذه الو�سعية ميكن القول  اإن  النيل من كرامة االإن�سان والطعن يف اأهليته االإن�سانية ي�سكل 

طعنا يف وجوده ونياًل من حريته وحياته وتع�سفا ينال كينونته. وهنا اأي�سا فاإن فر�ص ال�سمت على 

االآخر هو �سيغة من �سيغ العنف، كما اأن حرمان االإن�سان من حرية الكالم، يعني ذلك حرمانه من 
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االإق�ساء  يف  تتمثل  اغرتابية،  �سروط  �سمن  باالإن�سان  يحيق  ال��ذي  فالظلم  نف�سها.  احلياة  حق 

والقهر، ي�سكل و�سعية عنف جم�سد وجم�سم. فالعنف هنا ال ميثل كيانا ذاتيا قائما بذاته، بل يوجد 

ومع  اأي�سا،  وخارجهم  والب�سر  النا�ص  بني  و�سورته  هيئته  يتخذ  حيث  حمدد،  اجتماعي  و�سط  يف 

ذلك فاإن االإن�سان يبقى يف النهاية امل�سوؤول عن ح�سور العنف وممار�ساته املختلفة.

الفعل  هو  العنف  اأن  يرى  الذي   Simone Weil وايل  �سيمون  تعريف  اإىل  االإ�سارة  ميكن  وهنا 

الذي يقوم به �سخ�ص ما الإخ�ساع االآخر واإفنائه، وبالتايل فاإن ممار�سة العنف حتى احلد االأق�سى 

يجعل من االإن�سان جمرد �سيء باملعنى الدقيق للكلمة ويجعل منه ج�سدا ميتا. وبالتايل فاإن هذا 

العنف القاتل ياأخذ �سيغا متنوعة فيما يتعلق باإجراءاته واأدواته ونتائجه. 

واإذ يقال اليوم  اإن  العنف هو اإ�ساءة ا�ستخدام القوة واالإفراط يف توظيفها، فاإنه ال غبار يف 

القول:  اإن  العنف يفوق ذلك ويتجاوزه؛ فالعنف بذاته اأمر فظيع الأنه حالة اغت�ساب جل�سد االآخر 

من  ينال  الأن��ه  وقهر،  وتدمري  وفظاظة  تع�سف  هو  عنف  فكل  االإن�سانية.  وكينونته  ونف�سه  وعقله 

ال�سخ�ص  ويقتل  ويدمي  يجرح  كما  واملعاناة،  باالأمل  ويخرتقه  االإن�ساين  كيانه  وي�ستهدف  االإن�سان 

الذي يقع �سحية له. 

ومن املفارقة مبكان اأن االإن�سان الذي يقع �سحية العنف ي�سبح هو نف�سه قادرا على ممار�سة 

�سورة  يكت�سف  ما  غالبا  ذاته  يف  ويتاأمل  نف�سه  يف  يفكر  عندما  واالإن�سان  االآخرين.  �سد  العنف 

اإن�سانية  تدمري  اإىل  االأمر  نهاية  يوؤدي يف  بل  يقتل اخل�سم فح�سب  ال  والعنف  اأعماقه.  العنف يف 

فهذا  عليه،  ُيعتدى  اأو  َيعتدي  اأن  ُي�سرب،  اأن  اأو  املرء،  ي�سرب  اأن  االأمر.  الذي ميار�سه يف جوهر 

فاإن ممار�سة  االأحوال  اأي حال من  امل�ستقيم. ويف  ال�سراط  ارتكاب اخلطيئة واخلروج عن  يعني 

العنف اأو اخل�سوع له عملية حتول االإن�سان اإىل حالة الت�سيوؤ وتدفعه اإىل دائرة االغرتاب.

 2 - 3 - يف العنف الرتبوي: 

 يردد دائما » باأننا نتعلم بي�سر من الذين نحبهم»، 
)34(

كان املربي الهولندي املعروف اإيرا�سمو�ص

واأن الق�سوة يف الرتبية غري جمدية اأبدا، واأنه باللني والرقة ن�ستطيع اأن نخلق من االأطفال ما ن�ساء. 

االإن�سانية  ال��روح  بناء  اأجل  من  و�سيلة  هي  بل  بذاتها  غاية  لي�ست  الثقافة  اإن   اأي�سا   يوؤكد  وكان 

. وكان يقول اإيرا�سمو�ص منوها اإىل خماطر ال�سدة يف تربية االأطفال: »ثمة 
اخلالقة واملبدعة«)35(

اأن نخلق  اأن يقتلوا على اأن يعاقبوا �سربا )...( وباللني واالإنذار الرقيق ن�ستطيع  اأطفال يف�سلون 

.
منهم ما نريد«)36(



اأ.د.علي اأ�سعد وطفة

64

�سوؤون اجتماعية | العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26

امل�سمر  اأو اخلفي  املعلن،  املح�سو�ص  واالإك��راه  الت�سلط  اأية �سيغة من �سيغ  الرتبوي هو  العنف 

الذي ميار�ص يف الو�سط الرتبوي اأو يف املوؤ�س�سات الرتبوية على تنوعها، وهذا يعني اأن التعريفات 

التي �سقناها اأعاله للعنف م�سروعة نظريا يف احلقل الرتبوي، والعنف الرتبوي وفقا لهذا الت�سور 

لي�ص اإال �سيغة العنف ممار�سا يف املوؤ�س�سات الرتبوية يف االأ�سرة واملدر�سة وجماعات االأقران. 

ي�سكل  العنف الرتبوي  اأن  اأهمية وخ�سو�سية، قوامها  العنف يكت�سب يف احلقل الرتبوي  ولكن 

لد االأ�سا�سي للعنف يف املجتمع، وهو نتاج له يف الوقت نف�سه، فاملدر�سة تنتج العنف االجتماعي  املوَّ

وتوؤ�سله، وبالتايل فاإن العنف االجتماعي ينزع اإىل احل�سور يف املوؤ�س�سة الرتبوية التي ت�سفي عليه 

الرتبية هي  اأن  الرتبويون  يرى  ال�سياق  وهنا ويف هذا  الواحد.  االآن  والوظيفية يف  ال�سرعية  طابع 

احللقة االأكرث اأهمية قي دورة العنف وجتلياته. ومن هذا املنطلق بداأت اجلهود تتقاطب واالأعمال 

تتنامى يف �سبيل بناء نظرية تربوية لتف�سري العنف الرتبوي وبناء الفعاليات الرتبوية القادرة على 

كبح جماحه وجتفيف م�سادره. 

فالعنف الرتبوي يفر�ص نف�سه اليوم يف املوؤ�س�سات الرتبوية، وبالتايل فاإن املوؤ�س�سات الرتبوية ال 

تعمل اليوم على اإخفاء ما يجري يف داخلها اأو الت�سرت على وجود هذه الظاهرة كما كانت هي احلال 

كثب  عن  تر�سد  التي  املتقدمة  االإع��الم  و�سائل  تاأثري  حتت  احلقيقة  هذه  وتاأتي  �سابقة،  مراحل  يف 

املدر�سية  وال�سيما  الرتبوية  املوؤ�س�سات  �سميم  يف  تدخل  التي  الرتبوية  احلياة  مظاهر  خمتلف 

 .
)37(

منها

فاملدر�سة يف خمتلف البلدان واملجتمعات االإن�سانية، تواجه اليوم مظاهر متجددة للعنف الذي 

يف  احلياة  اأن  ذلك  اإىل  وي�ساف  واملربني؛  االأه��ايل  قبل  من  والذعر  والقلق  اخلوف  م�ساعر  يثري 

العنف  واالأطفال �سحايا  الطالب  كبري من  لعدد  بالن�سبة  ماأ�ساوية  اأ�سبحت  املدر�سية  املوؤ�س�سات 

الباحثني  اهتمام  مثار  االجتماعي  القلق  مب�ساعر  ي�سج  ال��ذي  الواقع  هذا  �سكل  وقد  املدر�سي. 

واملفكرين. 

الرتبوي  العنف  تعريف  يف  املدار�ص  يف  للعنف  الواقعية  املوؤ�سرات  اإىل  اللجوء  يتم  ما  وغالبا 

يف  للقوة  امل�سروع  غري  باال�ستخدام  تتعلق  للعنف  �سيغة  اأية  هو  الرتبوي  فالعنف  داللته.  وحتديد 

وال�سيما  الرتبوي،  للعقاب  �سورة  املدار�ص  يف  العنف  ياأخذ  ما  وغالبا  الرتبوية؛  العملية  توجيه 

العقاب الفيزيائي والعقاب ال�سيكولوجي والعقاب اللفظي واأخريا العقاب الرمزي مو�سوع اهتمامنا 

يف هذه املقالة. 



من الرمز والعنف اإىل ممار�سة العنف الرمزي قراءة يف الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي يف الرتبية املدر�سية

65

  العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26 | �سوؤون اجتماعية

الطالب  بني  ذل��ك  اأك��ان  �سواء  البدين  العنف  �سورة  االأغ��ل��ب  على  ياأخذ  املدر�سي  فالعنف 

ال�سرب  ح��االت  يف  يتمثل  هو  كما  العنف  وه��ذا  واملعلمني؛  الطالب  بني  اأو  اأنف�سهم،  والطالب 

اليوم  ياأخذ  ال�سيكولوجي  العنف  بداأ  البدين،  العنف  واإىل جانب  واالعتداءات اجل�سدية املختلفة. 

ديناميات  على  يعتمد  الذي  العنف  وهو  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  يف  العنف  اأ�سكال  بني  خا�سة  اأهمية 

. وهنا ميكن االإ�سارة اأي�سا اإىل ح�سور العنف 
)38(

التبخي�ص واالزدراء واالإهمال والتحقري واالإذالل

الطالب  بني  والفظة  اخل�سنة  اللفظية  االع��ت��داءات  �سورة  يف  يرت�سم  حيث  املدر�سة  يف  اللفظي 

واملعلمني. 

ال�سلبي  الدور  اإىل  النظر  كبري يف  اإىل حد  يتفقون  والدار�سني  الباحثني  اأن  فيه  ال�سك   ومما 

للعنف مبختلف �سيغه وجتلياته الرتبوي، فالعنف الرتبوي ميار�ص دورا كبريا يف التاأثري �سلبا على 

ومرورا  االأ�سرة،  من  بدءا  املدر�سية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  والطلبة  والتالميذ  االأطفال  �سخ�سية 

بجماعات االأقران، و�سوال اإىل املوؤ�س�سات املدر�سية املختلفة. 

ثالثا: يف مفهوم العنف الرمزي :

قمنا يف امل�ستويني االأول والثاين بتحديد الركيزتني االأ�سا�سيتني ملفهوم العنف الرمزي، حيث 

يوؤ�س�سان  واملفهومان  الثاين،  امل�ستوى  يف  العنف  ومفهوم  الرمز،  مفهوم  االأول  امل�ستوى  يف  تناولنا 

للدخول يف م�سامني العنف الرمزي بدالالته املعمقة. 

3 - 1 - متهيد يف اأدبيات العنف الرمزي: 

 يراد بالعنف الرمزي ا�ستخدام الرموز والدالالت واملعاين لل�سيطرة على االآخر وفر�ص الهيمنة 

اإىل  الو�سول  ن مُماِر�َسها من  ملتب�سة متكِّ العنف �سورة رمزية خفية  النوع من  وياأخذ هذا  عليه. 

غايته وحتقيق ما ي�سبو اإليه من �سيطرة وهيمنة دون اللجوء اإىل القوة الوا�سحة واملعلنة. ويتغلغل 

اأقدم  منذ  والفكرية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  جتليات  خمتلف  يف  العنف  من  النوع  هذا 

قلوب  على  ال�سيطرة  يف  متعددة  و�سائل  ا�ستخدام  يتم  ما  غالبا  اليومية،  احلياة  ففي  الع�سور. 

واالإ�سارة  والهدية  واالبت�سامة  النبيل  واملوقف  الطيبة  الكلمة  مثل  وك�سبهم  وا�ستمالتهم  االآخرين 

على  التدليل  ولغاية  ن�سوق،  اأن  وميكننا  وا�ستعبادهم.  النا�ص  قلوب  لك�سب  وذلك  واملديح  واملعنى 

معنى العنف الرمزي وماهيته وداللته، ن�سقا من االإ�سارات والدالالت الرمزية، التي وظفت وتوظف 

يف جماالت االأدب وال�سيا�سة واحلكمة واحلياة العامة لتو�سيح هذا النوع من العنف الرمزي الذي 

يفعل فعله امل�سترت اخلفي يف االإن�سان وي�سعه حتت اإكراه اخل�سوع واالنقياد على نحو رمزي. 
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لقد ُعِرف العنف الرمزي، دون اأدنى �سك، يف خمتلف املراحل التاريخية للح�سارة االإن�سانية، 

وقد �سّكل تاريخيا �سورة من �سور املمار�سة ال�سيا�سية يف الع�سور القدمية واحلديثة. ويتميز هذا 

العنف بذكائه وخبثه يف االآن الواحد، حيث يتم توظيف اآليات ودالالت رمزية بهدف ال�سيطرة على 

ال�سيا�سية تاريخيا باملمار�سات الرمزية  اإيديولوجيا وعقائديا ؛، وتفي�ص احلياة  االآخر واإخ�ساعه 

لهذا العنف، وميكن اأن ن�ستعر�ص ن�سقا من املقوالت واالآراء التي تك�سف لنا عن داللة هذا العنف 

وفحواه وطبيعته. 

ال�سيا�سية، وال�سيما يف  اأنظمتهم  الرمزي يف خمتلف  العنف  النوع من  العرب هذا  لقد عرف 

العهد االأموي، حيث اعتمدت الدولة يف ذلك الع�سر، نوعا من االأيديولوجية الرمزية التي عرفت 

بقدرتها على االحتواء اجلماهريي. وميكننا اأن جند يف تفكري اخلليفة االأموي االأول معاوية بن اأبي 

�سفيان منوذجا وا�سحا ل�سلطة رمزية ولعنف رمزي حمكم الداللة وا�سح ال�سورة يف املقام الذي 

يقدر  وهو  بحنق  يطلبه  وملن  باحلجة،  عليه  يقدر  وهو  بالغلبة  اأمرا  يطلب  »عجبت ملن  فيه:  يقول 

عليه برفق، اأال ترى اأن املاء على رقته يقطع احلجر على �سدته«. 

اأداة وو�سيلة  العنف الرمزي  الدال على تبني  ال�سيا�سي  القول  اأن ن�ستعر�ص املزيد من  وميكن 

ينفعني  دام  ما  �سوطي  اأ�ستعمل  ال   « اآخر:  يقول يف مقام  االأموية حيث  الدولة  �سيد  �سيا�سية عند 

�سوتي وال اأ�ستعمل �سوتي ما دام ينفعني �سمتي«. فال�سمت والرفق يف �سلطة معاوية هنا اأبلغ من 

يكون  قد  الرفق  وهذا  ال�سمت  وهذا  وال�سيطرة،  الهيمنة  ال�سوط على حتقيق  واأقدر من  ال�سوت 

حجة دالة على معنى العنف الرمزي الذي يتخفى يف �سور ودالالت قادرة على حتقيق املراد والغاية 

اأو ق�سر وا�سح بنّي �سريح. وهذا التوظيف الرمزي لي�ص غريبا على باين  اإكراه  اأو  من غري عنف 

ملا  عنكبوت  خيط  النا�ص  وبني  بيني  كان  لو  »واهلل   : االآف��اق  هذا  قوله  طبق  الذي  االأموية  الدولة 

الذكاء يف ممار�سة  غاية  بيان عن  �سددته«؛ ويف هذا  اأرخ��وه  واإن هم  اأرخيته،  �سدوه  فاإن  انقطع 

ال�سيا�سية الرمزية التي تقود اإىل الهيمنة وال�سطوة وال�سيطرة امل�سروعة دون اإكراه اأو عنف وا�سح 

املعامل بنّي الداللة �سارخ احل�سور. 

الرفق  ا�ستخدام  اإمكانية  اإىل  ملّح  الذي  ال�سيا�سي  الفكر  تاريخ  الوحيد يف  يكن معاوية هو  ومل 

ت�سو  ال�سيني �سان  االإمرباطور  فها هو  وال�سيطرة،  الهيمنة  تعزيز  الرمزي يف  والعنف  وال�سمت 

يعرب عن حكمته الرمزية يف قوله التاريخي املاأثور »اإن املعرفة هي القوة التي متكن العاقل من اأن 

ي�سود، والقائد اخلري من اأن يهاجم بال خماطرة، واأن ينت�سر بال اإراقة دماء، واأن ينجز ما يعجز 



من الرمز والعنف اإىل ممار�سة العنف الرمزي قراءة يف الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي يف الرتبية املدر�سية

67

  العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26 | �سوؤون اجتماعية

. وقد قيل عن الدبلوما�سية اإنها » اأن تقطع رقبة عدوك دون اأن ت�ستعمل �سكينًا« 
عنه االآخرون«)39(

وهذا مثال اأكرث و�سوحا عن قوة العنف الرمزي وخطورته. فهناك و�سائل خفية غري معلنة وذكية 

ميكنها اأن ت�سكل اأدواة للقتل والهيمنة كما هو احلال يف تعريف الدبلوما�سية. وقد جاء يف احلكمة 

العربية اأي�سا اأنه » يدرك بالرفق ما ال يدرك بالعنف، اأال ترى اأن املاء على لينه يقطع احلجر على 

�سدته «. 

يقول  حيث  العنف  من  النوع  ه��ذا  على  ت��دل  اأدب��ي��ة  اإ���س��ارات  االإنكليزي  االأدب  ت�سمن  وق��د 

�سك�سبري«: �سق طريقك بابت�سامتك خري لك من اأن ت�سقها ب�سيفك ». وقد جاء يف ال�سعر العربي 

ما يدل على ا�ست�سعار االأدب العربي لهذا النوع من العنف حيث يقول ال�ساعر :

فطاملا ا�ستعبد االإن�سان اإح�ساناأح�سن اإىل النا�ص ت�ستعبد قلوَبهم

اإحدى  تقول  الذكي، حيث  العنف  من  النوع  اإىل هذا  يلمح  ما  ال�سعبية  االأدبيات  ت�سمنت  وقد 

ماأثوراتها: »ا�ستغن عمن �سئت فاأنت نظريه، واأكرم من �سئت فاأنت اأمريه، وا�ساأل من �سئت فاأنت 

اأ�سريه«، فاإكرام النا�ص �سورة من �سور ا�ستخدام العنف الرمزي يف الهيمنة على االآخر وال�سيطرة 

عليه«. 

لقد �سقنا بع�سا من هذه االأقوال املاأثورة، لت�سليط ال�سوء على مفهوم العنف الرمزي، وتو�سيح 

داللته االأولية، وذلك متهيدا للتعريف باملفهوم ذاته يف امل�ستوى ال�سو�سيولوجي والرتبوي. لقد بينت 

احلكمة االإن�سانية التي جتلت يف اأقوال معاوية و�سان ت�سو و�سك�سبري وغريهم وهذه التي ت�سمنتها 

وال�سمت  كالرفق  لل�سلوك  الرمزية  املظاهر  من  كثريا  اأن  ال�سعبية،  وامل��اأث��ورات  واحلكم  املثل 

وتقديره،  االآخر  واحرتام  واملداراة  الطيبة  والكلمة  ال�سدر  و�سعة  واالإكرام  واالبت�سامة  واالإح�سان 

ميكنها اأن متار�ص فعالية رمزية قادرة على اأن حتقق ما ال يفعله ال�سيف وماال ميكن للقوة اأن تفعله 

يف �سو�ص النا�ص والهيمنة عليهم دون حتطيم العظام واإراقة الدماء وهدر الكرامة. 

هذه االأمثلة تو�سح اأمرا وهو اأن اأدوات العنف تتمثل يف راأ�ص مال رمزي قوامه اللطف والرقة 

وال�سمت والب�سا�سة والكرم والكيا�سة ورقة الكلمة و�سحر اللقاء وغريها من العنا�سر الرمزية 

التي ميكنها اأن تكون اأ�سد فتكا من اأدوات العنف ومطارقه الثقيلة. وما قدمناه يف هذا املقطع 

ي�سكل  وهذا  الرمزي،  بالعنف  يتعلق  ما  يف  وال�سيا�سي  واالأدب��ي  العام  املعنى  اإىل  اإ�سارة   يقدم 

باأبعاده  ال��رم��زي  العنف  مفهوم  يف  العلمي  اخل��و���ص  متابعة  م��ن  متكننا  تب�سيطية  مقدمة 

ال�سو�سيولوجية. 
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3-2 -  يف تعريف العنف الرمزي 

مهما تكن امل�سادر والينابيع الفكرية التي توجد يف اأ�سل العنف الرمزي، فاإن هذا املفهوم 

ي�سكل اأحد املفاهيم االأ�سا�سية لنظرية بيري بورديو يف جمال علم االجتماع الرتبوي، وقد �سهد 

كلود  وج��ان   Pierre Bourdieu بورديو  لبيري  الفكرية  الفعاليات  ن�سق  يف  والدت��ه  املفهوم  هذا 

با�سرون Jean-Claude Passeron، حيث ظهر للمرة االأوىل يف كتابهما امل�سهور معاودة االإنتاج 

 .
La Reproduction يف عام 1970 )40(

يعرف بورديو وجان كلود با�سرون العنف الرمزي يف كتابهما اإعادة االإنتاج » اإن كل �سلطة عنف 

رمزي، اأي كل �سلطة تطال فر�ص دالالت، وتطال فر�سها على اأنها �سرعية وقادرة على اأن تواري 

. ويف مقام اآخر يعرفه بورديو باأنه » اأي نفوذ 
عالقات القوة التي هي منها مبقام االأ�ص لقوتها«)41(

التي  القوة  عالقات  حاجبا  �سرعية،  دالالت  بو�سفها  فر�سها  ويف  معينة،  دالالت  فر�ص  يف  يفلح 

.
توؤ�سل قوته«)42(

 وي�سكل هذا املفهوم منطلقا ذهنيا للك�سف عن الفعاليات الذهنية االأيديولوجية التي ميار�سها 

العنف  اأن  يعني  وه��ذا  القدرة،  كلية  معنوية  �سلطة  عرب  االأف���راد،  عقول  لت�سكيل  طبقيا  املجتمع 

الرمزي يرتدي حلة �سلطة معنوية خفية تفر�ص نظاما من االأفكار والدالالت واملعاين والعالمات 

اإخفاء عالقات القوة الكامنة يف  بو�سفها م�سروعة؛ ويف كل االأحوال فاإن هذه ال�سلطة تعمل على 

اأ�سل هذه ال�سلطة اأو يف تكوينات العنف الرمزي عينه. 

ووفقا لهذا الت�سور فاإن العنف الرمزي �سكل من اأ�سكال العنف الذكي، و�سيغة �سو�سيولوجية 

متقدمه من جتلياته العلمية؛ حيث ميار�ص هذا العنف دوره وفاعليته الثقافية يف خمتلف ميادين 

اإنه نوع من العنف  التواري،  احلياة االجتماعية، ويتميز هذا العنف بخا�سة الذكاء والقدرة على 

وامللتب�ص  املتخفي  العنف  اأ�سكال  من  �سكل  اإنه  ثناياها،  يف  ويتخفى  احلياة  يف خفايا  يعي�ص  الذي 

واملتواري عن االأنظار. 

لنظام من  بفر�سه  االآخر  االإذع��ان واخل�سوع عند  توليد حالة من  اإىل  الرمزي  العنف  وينزع 

االأفكار واملعتقدات االجتماعية التي غالبا ما ت�سدر عن قوى اجتماعية وطبقية متمركزة يف موقع 

حمددة  واأيديولوجيات  معتقدات  توليد  اإىل  العنف  من  النوع  هذا  ويهدف  وال�سيادة،  الهيمنة 

وتر�سيخها يف عقول واأذهان الذين يتعر�سون لهذا النوع من العنف، فالعنف الرمزي ينطلق من 

املوؤهلني  اإنتاج هيئة من  ثم  القيم، ومن  واإنتاج  الثقايف،  واإنتاج اخلطاب  املعتقدات،  اإنتاج  نظرية 
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الذين ميتازون بقدرتهم على ممار�سة التقييم والتطبيع الثقايف يف و�سعيات اخلطاب التي متكنهم 

من ال�سيطرة ثقافيا واإيديولوجيا على االآخر وتطبيعه. 

اأنه  كما  وتر�سيخها،  عنها  باالإعالن  الفكرية  املعطيات  بناء  على  القدرة  هو  الرمزي  والعنف 

وتغيري  املعتقدات  يف  التاأثري  عملية  ع��رب  والثقافية  االجتماعية  االأو���س��اع  تغيري  على  ال��ق��درة 

مقا�سدها، وبناء ت�سورات اأيديولوجية عن العامل تتوافق مع اإرادة الهيمنة وال�سيطرة التي تقررها 

احلاجات ال�سيا�سية لطبقة اجتماعية بعينها، 

قيم،   ( ثقافية  عنا�سر  �سورة  يتجلى يف  رمزي  مال  راأ�ص  تعبري عن ح�سور  الرمزي  فالعنف 

الثقايف  املال  راأ�ص  فاإن  وبالتايل  ورموز...الخ(،  اإ�سارات،  مقوالت،  معتقدات،  اأفكار،  ت�سورات، 

اأن  يعني  وه��ذا  واملمار�سة-  احل�سور  يف  امل�سروعية  اأي   – الثقافية  ال�سلطة  امتالك  اإىل  ينزع 

ممار�سة العنف الرمزي مرهونة بوجود راأ�سمال رمزي، وبالتايل فاإن هذا الراأ�سمال ُيتّوج ب�سلطة 

رمزية تعرب عن م�سروعيته، وامل�سروعية تعني هنا قبول هذه ال�سلطة على اأنها م�سروعة وحقيقية 

.
)43(

من قبل هوؤالء الذين متار�ص عليهم 

ميكن  وخ�سائ�سه،  ودالالت��ه  �سماته  وحتديد  الرمزي،  للعتف  ب�سيط  ت�سور  تقدمي  اأجل  ومن 

مقارنته بالعنف الفيزيائي اأو املادي من حيث االآثار التي يرتكها كل منهما، ويف هذا االجتاه يرمي 

عبد االإله بلقزيز بدلوه للتمييز بني العنف املادي والعنف الرمزي حيث يقول » ثمة حاجة للتمييز 

باملو�سوع  ال�سرر  يلحق  املادي  العنف  الرمزي.  والعنف  املادي  العنف  العنف هما:  بني نوعني من 

)الذي ميار�ص عليه العنف ( فيزيائيا يف البدن، اأو يف احلقوق، اأو يف امل�سالح اأو يف االأمن...اإلخ. 

باالأمن  ال��ذات��ي  ال�سعور  يف  �سيكولوجيا:  باملو�سوع  ال�سرر  ذل��ك  فيلحق  ال��رم��زي،  العنف  اأم��ا 

. ويتابع بلقزيز مقارنا بني عواقب كل نوع منهما 
)44(« والطماأنينة، والكرامة واالعتبار، والتوازن 

فيقول » وال يقل الثاين )اأي العنف الرمزي ( عن االأول يف فداحة العواقب، وهو واإن مل يكن مي�ص 

حق احلياة لدى الفرد واجلماعة –كما هو �ساأن العنف املادي اأحيانا- اإال اأنه قد ي�سيب املتعر�ص 

له يف ما قد يكون مقد�سا لديه، بل قد يكون هذا ال�سرب من العنف مرحلة نحو ممار�سة العنف 

املادي، وعلى العموم، ال يختلف معنى العنف يف هذا النوع عن معناه يف الثاين وهو: انتزاع املطالب 

 .
بالقوة، واإكراه االآخر على التنازل عنها اأو االعرتاف بها«)45(

يف  وق��وة  فاعلية  اأك��رث  يكون  قد  الرمزي  العنف  ب��اأن  لنا  يتبني  العن�فني  بني  املمايزة  هذه  ويف 

حتقيق الغايات التي ي�سعى اإليها من العنف الكال�سيكي االأمني والفيزيائي يف حال حتقيق النجاح. 
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وهنا يجب اأن نركز على اأن م�سروعية هذا العنف قد تكون هي العامل االأهم يف حتقيق ما ميكن 

اأن يحققه من هيمنة وخ�سوع. 

ال�سيا�سي  العنف  من  وفاعلية  قدرة  اأكرث  الرمزي  العنف  اإن   القول،   ميكن  اأخ��رى،  وبعبارة 

االأمني الذي متار�سه الدولة عرب رجال االأمن وال�سرطة يف ظروف حمددة، واإنه من اأكرب اأخطاء 

الرمزية اخلفية اهتمامها  القوة  ُتِعٍرِ هذه  »اأنها مل  املارك�سية - كما يرى بورديو -  الكال�سيكيات 

.
وال�سيما هذه التي متار�ص فعلها يف املجال االقت�سادي«)46(

وتاأ�سي�سا على هذه املقارنة بني العنف الرمزي والعنف املادي ميكننا من حيث املبداأ اأن نعرف 

بو�سفها م�سروعة  واملعاين  الدالالت  قادرة على فر�ص نظام من  �سلطة  »كل  باأنه  الرمزي  العنف 

، وهذا 
القوة ذاتها«)47( اأ�سل هذه  التي توجد يف  النفوذ والقوة  اإخفاء عالقات  وذلك عرب عملية 

يعني :

- اأن العنف الرمزي ياأخذ �سورة �سلطة تفر�ص نف�سها على ن�سق من االأفراد. 

- اأن هذه ال�سلطة تفر�ص نظاما من الدالالت والقيم واملعاين الرمزية. 

- ياأخذ العنف الرمزي �سورته امل�سروعة بقدرته على اإخفاء مقا�سده واإخفاء عالقات القوة.

- ياأخذ العنف الرمزي �سورة خفية حيث يتغلغل تاأثريه يف وعي �سحاياه ب�سورة عفوية دون 

اإح�سا�ص منهم باإكراهات العنف التقليدية. 

- واأن هذا العنف ياأخذ طابعا رمزيا اعتباطيا. وهذه االعتباطية ناجمة عن دور هذا العنف يف 

تعزيز الالم�ساواة االجتماعية وتاأ�سيل الفوارق الطبقية واإ�سفاء طابع ال�سرعية على معطياتها من 

اأجل متجيد طبقة اجتماعية بعينها ملا متتلك عليه من نفوذ وقوة وقدرة اقت�سادية وثقافية. وهي 

وهذه  نوع.  اأي  من  فكرية  اأو  اأخالقية  مبادئ  اأو  منطقية  معايري  اأية  على  تقوم  ال  الأنها  اعتباطية 

جتاهل  عملية  عن  ناجمة  حتمية  كنتيجة  تبدو  ما  مبعيار  »م�سروعة«  الثقافية  الرمزية  ال�سلطة 

م�ستمر وتبخي�ص دائم الأطفال الطبقات الدنيا يف املجتمع. 

هذا هو »العنف الرمزي« الذي يحدثنا عنه عامل االجتماع الفرن�سي بيري بورديو يف كتابه عن 

»الهيمنة الذكورية«، حيث يعلن باأن العنف الرمزي » عنف �سفاف هادئ يخرتق عتبة الب�سر فال 

، ويقوم هذا العنف على تاأ�سيل امل�ساركة بني 
تقع عليه العني وال يرى حتى من قبل �سحاياه « )48(

واالأفكار. فالعنف  واملفاهيم  واملعاين  والروؤى واملقوالت  الت�سورات  ن�سق من  ال�سحية واجلالد يف 

الرمزي هو الذي يفر�ص امل�سلمات التي اإذا انتبهنا اإليها وفكرنا فيها بدت لنا غري ما هي عليه من 
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التاريخية  الظواهر  نعترب  جتعلنا  م�سلمات  وهي  فادحا.  خطاأ  كان  بها  الت�سليم  واأن  م�سداقية 

اأكرث  املراأة من  املوجه �سد  العنف  ويعد  لالأزمنة.  اإلهيا عابرا  نظاما  اأو  �سرمدية  الثقافية طبيعة 

م�ساهد العنف الرمزي املقّن عرب التاريخ الذي تعود ممار�ساته اإىل اأعمق اأبعاد التاريخ االإن�ساين.  

واأ�سد اأنواع العنف الثقايف هو ذلك العنف الرمزي الذي يبدو بديهيا، ويفر�ص نف�سه على ال�سحية 

 
)49(

واجلالد والقا�سي، ويقول عن نف�سه انه لي�ص عنفا. 

ففي حماولة منا لتف�سري مقولة بورديو حول العنف الرمزي يف جمال العنف املوجه �سد املراأة 

العنف  من  النوع  مع هذا  التجاوب  �سلب  كانت يف  ولكنها  نوعها  من  فريدة  رمبا   - بتجربة  قمنا 

الرمزي التاريخي املقن �سد املراأة، لقد �ساألنا طالبات كلية الرتبية يف الف�سول املختلفة ال�سوؤال 

التايل: ملاذا ترتدي املراأة يف دول اخلليج وبع�ص الدول العربية اللون االأ�سود على الدوام؟ فكانت 

�سيد  هو  اأو  امللوكي  اللون  هو  االأ�سود  اللون  الأن  االإجابات  اأغلب  بينت  لقد   ، االإجابة مده�سة جدا ّ

االألوان،  االأ�سود �سيد  اللون  اإذا كان  يليه مبا�سرة:  الذي  ال�سوؤال  لون االتزان. وكان  اأو هو  االألوان 

ولون االتزان، فلماذا يرتدي الرجال لونا اآخر هو اللون االأبي�ص؟ وهنا ترت�سم احلرية على وجوه 

الطالبات وال يجدن اإجابة مو�سوعية. ثم نحاور الطالب بقولنا اإن الطق�ص يف دول اخلليج العربي 

االأ�سود؟  اللون  الن�ساء  ترتدي  فلم  درجتها،  ويزيد  احل���رارة  ميت�ص  االأ���س��ود  وال��ل��ون  ج��دا  ح��ار 

الطالبات يقدمن اإجابات غري منطقية وتاأخذهن احلرية من جديد. بع�ص الطالبات رّددن القول  

االأ�سود  اللون  تقّر  والتقاليد  العادات  ملاذا  ولكن  نعم هي كذلك،  وتقاليد.  اإن  هذه جمرد عادات 

ي�سّد  الذي  االأبي�ص  اللون  الرجل  يرتدي  وملاذا  عالية؟  احل��رارة  درجة  حيث  ال�سيف  يف  للمراأة 

موجة احلّر؟ وتبقى االأ�سئلة حائرة دون اإجابة �سافية !!!

املاآمت  لون  اإن��ه  واالنقبا�ص،  واحل��زن  احل��داد  اإىل  ال�سعوب،  اأك��رث  عند  يرمز،  االأ�سود  فاللون 

االأبي�ص  اأما  ال�سعوب.  اأكرث  عند  والدونية  اجلهل  اإىل  يرمز  وهو  الظالم،  لون  اأنه  كما  واالأح��زان 

فريمز اإىل االإ�سراق والفرح والطهارة والرباءة. يف هذه احلالة فاإن اللون االأ�سود رمز ثقايف يحّط 

تبخي�سية  رمزية  لو�سعية  تتعر�ص  فاإنها  ترتديه  وعندما  ال�سعوريا،  ويحا�سرها  امل��راأة  �ساأن  من 

تتماثل مع احلزن والظالم واجلهل والدونية والدن�ص. اأما اللون االأبي�ص للرجل فريمز اإىل الرتابط 

بني الرجل والنور واملعرفة واال�ستب�سار والرباءة والطهارة. 

ومما ال �سك فيه اأن املراأة ال ت�سعر بالعنف الرمزي الذي ميار�سه اللون االأ�سود، بل تدافع عنه 

وتراه م�سروعا اإن مل تعل من �ساأنه، وت�سميه �سيد االألوان. وهذا يعني اأن املراأة ال ت�سعر بعنف اللون 
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كما اأنها ال ت�سعر ب�سلطته و�سغطه، بل تتبناه فكرة و�سلوكا وتراه االأف�سل، وهذا ما يربره بو�سفه 

اإكراهه  ي�ست�سفوا  اأن  ودون  �سحاياه  به  ي�سعر  اأن  دون  والنفو�ص  العقول  يف  ين�ساب  رمزيا  عنفا 

�سروط  من  اأ�سا�سي  ك�سرط  القوة  عالقات  »اإخفاء  بالقول  بورديو  اإليه  يلمح  ما  وهذا  و�سغطه، 

العنف الرمزي«. وهنا ميكن لنا اأن نقول  اإن  املراأة هنا تتمثل ت�سورات اأيديولوجية رمزية تعطي 

للرجل االأهمية يف حني تقلل من �ساأنها وهي تتمثلها ب�سورة خفية دون اأن ت�سعر بها اإطالقا. 

اأن ي�سمى بالعنف الرمزي،  فالهيمنة الذكورية منوذج لل�سيطرة الرمزية، وهي نتاج ملا ميكن 

اخلفّية  الفعالية  وهذه  لتاأثريه،  يخ�سعون  الذين  هوؤالء  وخفي عن  ناعم غري حم�سو�ص  وهو عنف 

للعنف تتم بتاأثري املمار�سة الرمزية يف عملية االت�سال واملعرفة. ومما ال�سك فيه اأن هناك عددا 

ذاتها  حول  دونية  ت�سورات  تبني  اإىل  وتدفعها  امل��راأة  حتا�سر  التي  الرمزية  الفعاليات  من  كبريا 

بفعل االأيديولوجية الذكورية. 

3 - 3 - عنف الرمز و�سلطته :

ميتلك الرمز يف ذاته عنفه اخلا�ص ويتمثل عنفه يف قوته وقدرته على التاأثري، فهو ميتلك �سحر 

�سلطة  ميتلك  غام�ص  �ساحر  �سفاف  اإنه  الكلمة  ور�ساقة  الداللة  وروع��ة  ال�سورة  وجمال  الكلمة 

رمزي  عنف  �سورة  واالأيديولوجي  والعقائدي  الثقايف  العنف  ياأخذ  ال�سورة  لهذه  ووفقا  جمالية. 

ا�ستخدمت  التاريخ  بداية  فمنذ  واملعاين.  وال��دالالت  الرموز  وحقل  القيم  جمال  يف  نف�سه  يفر�ص 

الرموز يف ال�سيطرة على الكون االأعلى و�سبط القوى الكونية ) العامل امليتافيزيائي ( التي متتلكها 

الرمز عرب  الب�سر وحتديد م�سريهم االجتماعي. وكم كان  اأقدار  ال�سيطرة على  ، كما وظف يف 

التاريخ اأ�سبه بال�سوء الذي حترتق به الفرا�سات ع�سقا واجنذابا وافتتانا. 

واملُهج،  واالأفئدة  النفو�ص  �سبيلها  يف  تهون  مقد�سة  جمالية  �سحرية  قوة  على  ينطوي  فالرمز 

املوت دفاعا عن  اإىل  ويدفع اجلنود  والعواطف،  امل�ساعر  الرمز يحرك  للوطن، وهذا  فالعلم رمز 

الذي  االإن�سانية وحروبها ب�سور اجلنود  املعارك  تاريخ  ويفي�ص  و�سرفه،  الوطن  لعزة  العلم كرمز 

يقذفون اأنف�سهم على م�ساطر ال�سيوف واأ�سنة الرماح يف �سبيل االإبقاء على علم بالدهم مرفوعا. 

نفو�ص  يف  الرمز  ميتلكها  التي  الهائلة  القوة  على  تدل  التي  ال�سيغ  اأالف  من  �سكل  يكمن  وهنا 

الب�سر. 

والرمز كلي القدرة اإذ ميتلك يف ذاته على قوة �سميمّية �سحرية يف جوهره، كما ميتلك يف ذاته 

على قيمة جمالية، فهو يف جوهره قيمة جمالية، الأن الرمز اإبداع فني يف االأ�سل واملبتداأ، فالفنانون 
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اإىل مراتب  هم الذين ي�سوغون الرمز وير�سمون جماله، وهذه القوة اجلمالية وال�سحرية ترفعه 

القد�سية، حيث كان الرمز ملهم االأ�سطورة واأداتها، ويف االأ�ساطري تتاألق الرموز بوهجها االأ�سطوري 

ال�سحري اخلالق الذي يفنت الب�سر ويوؤثر يف �سلوكهم. 

يف  القدم،  منذ  االإن�سان،  وّظفه  فقد  وقوة،  وقدرة  طاقة  من  ذاته  يف  الرمز  ميتلك  ملا  ونظرا 

اأن  ذاتها  الرموز  عرب  وح��اول  العليا،  الكونية  والقوى  االأرواح  ع��امل  العلوي،  العامل  ا�ستجواب 

خمياله  القدمي  االإن�سان  اأعمل  لقد  وكوارثها.  اأخطارها  ليتجنب  �سلوكها  يف  يوؤثر  واأن  يخاطبها، 

اخل�سب يف ر�سد القوى امليتافيزيائية من اأرواح واآلهة وقوى كونية، فر�سدها يف رموز، وج�سدها 

يف عالمات ح�سية، ور�سم خيوطها يف حكايات واأ�ساطري، ومن ثم وظفها يف ال�سيطرة على حركة 

االحتفائية  والطقو�ص  والتعويذات  التوامت  لها  فاخرتع  خماطرها،  وجتنب  وتوجيهها  القوى  هذه 

تاأثريها  وتوجيه  القوى  هذه  اأق��دار  �سبط  اأجل  من  كله  وذلك  ال�سحرية،  واالإ���س��ارات  واحلركات 

ور�سم اأبعاد حركتها، وذلك لطرد االأرواح ال�سريرة، وا�ستمالة االآلهة، وما �ساكلها من قوى كونية، 

كان يراها كلية القدرة واالقتدار. لقد حارب االإن�سان القدمي الوحو�ص الكا�سرة وال�سارية بالع�سا 

والنار واحلجارة واحلراب وال�سكاكني بو�سفها قوى مادية، ولكنه جلاأ اإىل الرموز واملعاين كاأ�سلحة 

ا�ستخدم  االإن�سان  اأن  يت�سح  هذا  ويف  امليتافيزيائية.  الكونية  القوى  اإزاء  قدره  عن  للدفاع  هائلة 

الرموز يف �سراعه مع القوى الكونية االأكرث قوة وفتكا وعنفا من القوى املادية املح�سو�سة امللمو�سة. 

وامل�سائر  االأق��دار  �سنع  يف  فوظفها  هائلة،  قوة  الرموز  يف  وجد  القدمي  االإن�سان  اأن  يعني  وه��ذا 

الرمزية من كلمات  باأ�سلحته  البدائي مدججا  االإن�سان القدمي  الروؤية كان  االإن�سانية. ووفقا لهذه 

قادرة  اأنها  اعتقد  واحتفاالت طقو�سية  �سحرية  وطقو�ص  وتعويذات  ورق�سات  وهمهمات  واإ�سارات 

طاقته  من  واال�ستفادة  االأنيمي  عامله  وا�ستمالة  املنافع  وجلب  ال�سريرة  والقوى  االأرواح  طرد  على 

وقدرته. وعرب الرمز اعتقد االإن�سان القدمي اأنه ي�ستطيع اأن يوؤلب القوى الكونية بع�سها �سد بع�ص 

واأن ي�ستميل بع�سا منها يف حربه �سد بع�سها االآخر، فن�سج االأ�ساطري املثقلة بالرموز التي تتحدث 

عن االآلهة والقوة والق�ساء والقدر. فالرمز- يف �سيغة اال�ستخدام االإن�ساين االأول - كان يرمز اإىل 

القوة والقدرة، وكان �سالح االإن�سان �سد القوى الطبيعية واالأنيمية يف مواجهة احلياة والقدر. 

وميكن تلم�ص قوة الرمز يف التوظيف االإن�ساين يف اجتاهني اأ�سا�سيني، يتمثل االجتاه االأول يف 

جتريد الكون املادي اإىل رموز ودالالت ومعاين وكلمات، ويتمثل االجتاه الثاين يف جت�سيد الغام�ص 

واملعنوي والروحي وامليتافيزيائي يف عالمات واإ�سارات وتعّينات مادية. 
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وتبدو �سلطة الرمز يف النمط التجريدي وقوته وا�سحة للعيان حيث اختزل االإن�سان موجودات 

الكون يف رموز واإ�سارات لغوية وغريها، فاأتاح له ذلك اأن ميار�ص �سلطته يف فهم العامل ويف الك�سف 

عن اأ�سراره. ومن غري الرموز ي�ستحيل على االإن�سان التفكري، كما ت�سبح العملية املعرفية يف دائرة 

اال�ستحالة، ومن هنا تاأخذ العلوم الطبيعية اأهميتها الكبرية حيث تاأخذ هذه العلوم طابعا رمزيا 

ثمة  هناك   كان  هل  هنا  وال�سوؤال  والريا�سيات.  والفيزياء  الكيمياء  يف  ن��راه  كما  املعامل  وا�سح 

التي اعتمدتها يف بناء منظوماتها  العلوم وتطورها من غري ال�سيغ الرمزية  اإمكانية لظهور هذه 

العقلية؟ 

الكونية اخلفية،  القوى  الرمز ك�سالح يف مواجهة  ا�ستخدم  االإن�سان  اأن  البداية،  بّينا، يف  لقد 

حيث ر�سم مالمح هذه القوى عرب الرمز فج�سدها وحا�سرها وامتلكها ن�سبيا، وا�ستطاع اأن يتجنب 

بط�سها عرب طقو�سه الرمزية وال�سحرية املعروفة؛ لقد منح لكل قوة طبيعة كربى رمزا، وجعل لها 

رمزية،  اأ�ساطري  يف  ودورت��ه  الكون  حركة  ر�سم  ثم  واإ�سارات،  ودالالت  عالمات  يف  فج�سده  اإلها، 

يف  يكن  مل  اإن  الفهم  دائرة  يف  فو�سعه  وحم�سو�سا،  ومعلوما  مفهوما  االأعلى  البعيد  الكون  جعلت 

دائرة ال�سيطرة. 

واإذا كان االإن�سان القدمي قد اآمن، يف حقيقة االأمر، بقدرة رموزه على تغيري امل�سري يف عامل 

االآلهة والقوى الطبيعية غري املرئية، فاإنه حري به اأن يوؤمن بقدرة الرمز نف�سه وفاعليته يف التاأثري 

على االإن�سان نف�سه، وهنا بداأت دورة اإميانه االجتماعي بقوة الرموز وخطورتها يف عامله االإن�ساين 

�سغطها  متار�ص  هائلة  ثقافية  قوة  اإىل  ليتحول  االإن�ساين  الرمز  تطور  الت�سور  لهذا  ووفقا  ذاته. 

 - وعرافني  و�سحرة  كهنة  من   - الرموز  منتجو  وجد  لقد  بعينها؛  اجتماعية  فئات  على  وهيمنتها 

اأنهم ي�ستطيعون توظيف رموزهم هذه يف ال�سيطرة على و�سطهم االجتماعي، ف�سحنوها بالطابع 

الرمز  زال  وما  الع�سور.  خمتلف  يف  و�ساملة  وا�سعة  طبقية  هيمنة  حتقيق  يف  ووظفوها  املقد�ص، 

والهيمنة  ال�سلطة  تكثيف  والدنيوية يف  الدينية  الطبقات  توظفه  ك�سالح طبقي  الكبري  دوره  ياأخذ 

والتمايز يف املجتمعات االإن�سانية. 

لقد ظهرت اأكرث ا�ستخدامات الرمز كقوة اجتماعية يف حقل الكتابة، فعندما نتاأمل يف طبيعة 

وتعزيز ح�سورها يف  ال�سلطة  تاأكيد  قد وظفت يف جمال  باأنها  �سنجد  للكتابة،  االأوىل  التوظيفات 

املجتمع. لقد ا�ستخدمت الكتابة ) وهي رموز اأو اأن�ساق رمزية ( يف و�سع الك�سوف املالية والقوانني 

املال   راأ���ص  على  واملحافظة  واملراقبة  ال�سبط  اأج��ل  من  وظفت  كما  والتعليمات،  االأوام��ر  و�سوغ 
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واملمتلكات واخلريات املادية يف خمتلف الع�سور واملراحل التاريخية، كما اأنها كانت اأف�سل اأداة يف 

 .
)50(

ال�سيطرة ال�سيا�سية ويف تعزيز �سلطة االأقليات على اأكرثية الب�سر

قوة  نف�سه  فر�ص  الذاتية، حيث  بقوته  يفي�ص  الرمز  باأن  تقدم  ما  على  تاأ�سي�سا  القول  وميكن 

العلمية فجعل  القوة  بناء املعاين وتوليدها، وامتلك الحقا  االإن�ساين، فعمل على  هائلة يف املخيال 

املعرفة االإن�سانية ممكنة والعلم متاحا واحل�سارة كينونة قائمة؛ وتاأ�سي�سا على هذه الروؤية ميكن 

القول  اإن  الرمز يج�سد �سورة راأ�سمال رمزي وميكنه اأن يتجلى يف �سورة �سلطة رمزية قادرة على 

الفعل والتاأثري يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية والروحية. 

عندما نتحدث عن ال�سلطة فهذا يعني القوة امل�سروعة التي ميتلكها جمتمع اأو موؤ�س�سة اأو فرد 

االأمن  ب��اأن  يعني  وه��ذا  اجتماعيا.  امل�سروع  العنف  اأو  امل�سروعة  القوة  هي  فال�سلطة  اجتماعي. 

وال�سرطة واأدوات ال�سبط االجتماعي يف الدولة متثل اأدوات م�سروعة ت�ستخدمها الدولة يف فر�ص 

�سلطتها ونظامها. ومن هنا فاإن اأي ممار�سة للعنف تبدو م�سروعة اإذا كان هدفها املحافظة على 

الأنه  الرمز ميثل �سلطة م�سروعة وعنفا م�سروعا  فاإن  الت�سور  لهذا  واأمنه، ووفقا  �سالمة املجتمع 

يعرب عن ت�سور اجتماعي عام، اأي يحظى باإجماع اأفراد املجتمع اأو اأكرثهم. 

هذا وينظر بورديو اإىل »ال�سلطة الرمزية« من حيث هي قدرة على تكوين املعطى، عن طريق 

العبارات اللفظية، ومن حيث هي قوة على االإبانة واالإقناع، واإقرار روؤية عن العامل اأو حتويلها، ومن 

�سحرية  قوة  النهاية  ذاته. وهي يف  العامل  وبالتايل حتويل  العامل،  التاأثري يف  ثم قدرة على حتويل 

ملا متتلك عليه من قدرة على  واالقت�سادية، وذلك  الطبيعية  القوة  تاأثري  يعادل  ما  بلوغ  متكن من 

التعبئة. ولكن بورديو يوؤكد على اأهمية م�سروعية ال�سلطة الرمزية لكي تاأخذ طابعا فاعال يف حياة 

النا�ص: » اإن ما يعطي للكلمات وكلمات ال�سر قوتها ويجعلها قادرة على حفظ النظام اأو خرقه هو 

اأدوات للمعرفة  . فاملنظومات الرمزية باعتبارها 
)51( االإميان مب�سروعية الكلمات ومن ينطق بها« 

اإنها  وتغيريه،  الواقع  لبناء  �سلطة  ت�سكل  بالتايل  وه��ي  تربوية،  و�سلطة  ك�سلطة،  نف�سها  تفر�ص 

 .
)52(

باخت�سار كما يراها دوركهامي اأدوات للت�سامن االإن�ساين والفعل االجتماعي يف االآن الواحد 

وتاأ�سي�سا على ما تقدم ميكن القول  اإن  ال�سلطة تاأخذ �سورتها الرمزية يف مدى قدرتها على 

فاإن  ثم  ومن  وم�سروعيتها  بوجودها  االعرتاف  اكت�ساب  على  قدرتها  ويف  ك�سلطة،  نف�سها  اإدراك 

فعالية هذه ال�سلطة ال تتم يف ن�سق من الفعاليات الفيزيائية بل يف ن�سق املعرفة واملعتقد. 

والعنف،  التع�سف  تغري من ميتلكها مبمار�سة  �سرعيتها،  اأو  تكن �سرورتها  ال�سلطة، مهما  اإن 
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 .
)53(

وهي اإغراء يتمّلك من ميار�سها، واإن العنف هو بال�سرورة ح�ساد هذه الغواية وذاك االإغراء. 

فاحلكام غالبا ما ي�سقطون فري�سة اإغراء التع�سف وغواية الت�سلط، اإذ اإنه ي�ستحيل على اأ�سحاب 

ال�سلطة اأال تكون لهم اأهواء، واأال يتع�سقوا �سلطتهم اخلا�سة، وذلك الأن وجود ال�سالح يف الّيد يغري 

�ساحبه بالقتل. 

الرمزي  الراأ�سمال  اإىل احلديث عن  بنا  تف�سي  الرمز  �سلطة  فاإن احلديث عن  وبالتايل 

Le capital symbolique، وراأ�سمال املال الرمزي لي�ص �سيئا اآخر غري الراأ�سمال االقت�سادي 

الثقايف  ال��راأ���س��م��ال  ح��دود  تقع  وعندما  وتعيينه،  حت��دي��ده  يتم  عندما  وذل��ك  الثقايف  اأو 

اإنتاجه وتعزز عالقات  القوة الرمزية تعمل على  الوعي فاإن عالقات  واالقت�سادي يف دائرة 

 .
)54(

القوة التي ت�سكل الف�ساء االجتماعي

ويو�سح بورديو مفهوم الراأ�سمال الرمزي بقوله » اأطلق مفهوم راأ�سمال رمزي على اأي نوع من 

هذا  يتبدى  عندما  وذلك   ،) اجتماعي  اأو  مدر�سي  ثقايف،  )اقت�سادي،  و�سيغه  املال  راأ���ص  اأن��واع 

خمططات  يف  اأو  حمددة،  تعّينات  ويف  ت�سنيفية،  مبادئ  �سورة  ويف  اإدراكية،  �سيغ  يف  الراأ�سمال 

. فالراأ�سمال 
معرفية والتي تكون على االأقل نتاجا لعملية جت�سيد للبنى املو�سوعية للحقل املعني«)55(

الرمزي ال يوجد اإال يف دائرة الوعي والتقدير واملعرفة واالعتقاد واالئتمان والثقة باالآخر وال ميكنه 

.
)56(

اال�ستمرار طويال اإال اإذا ا�ستطاع اأن يولد نف�سه ويعيد اإنتاجها على �سورة معتقد

رابعا: العنف الرمزي يف الرتبية: 

بركيزتيه  الرمزي  العنف  مفهوم  حول  ت�سور  تقدمي  ال�سابقة  الفقرات  يف  لنا  ا�ستقام  لقد 

املتمثلتني يف العنف والعنف الرمزي، وقد قمنا مبعاجلة مفهوم العنف الرمزي وقدمناه ب�سورته 

ووظائفه  بفعالياته  املدر�سي  الو�سط  الرمزي يف  العنف  مفهوم  نتناول  اأن  االآن  بنا  وحري  الكلية. 

املختلفة. 

4 - 1 - بيداغوجيا العنف الرمزي:

فاإن  الت�سور  لهذا  ووفقا  ومبقت�ساه،  �سورته  على  ويت�سكل  الرمز  ينتج  رمزي،  كائن  االإن�سان 

الأن  وذلك  ويت�سكل،  االإن�ساين  الكائن  فيها  ينبني  التي  الرمزية  البوتقة  ت�سكل  الرتبوية  العالقات 

هذه  عليه  تنطوي  ما  بكل  الرمزية  الثقافة  ملعطيات  وحّيوية  حّية  �سبكة  متثل  الرتبوية  العالقات 

الثقافة من مفاهيم ودالالت وقيم ومعان. 

والعالقات  وال��زم��ان،  فاملكان  رم��زي،  نحو  على  يتمثله  ما  و�سط  يف  يوجد  عندما  فاالإن�سان 
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رمزي،  نحو  على  الباطن  عقله  منظومة  ويف  االإن�سان،  وعي  توؤثر يف  الوجود،  ومتغريات  واالأ�سياء 

 .
)57(

وتتحول اإىل طاقة برجمة داخلية، ت�سّرط �سلوك االإن�سان وتربطه بطابع من احلتمية الرمزية

هي  واأ�ساطريه،  مقد�ساته  ومنظومة  ال�سحرية،  �سلوكه  واأمن��اط  التاريخ  عرب  االإن�سان  فطقو�ص 

منظومات من الفعاليات الرمزية الال�سعورية التي متثلها عرب تاريخه االإن�ساين الطويل. 

وبديهي هو القول اإن االإن�سان كيان نف�سي قابل للت�سكل، واإن هذا الت�سكل يتم يف �سياق التبادل 

اجتماعية  اأو  تربوية  عالقة  فلكل  املدر�سة.  يف  وال�سيما  املختلفة،  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  الرمزي 

م�سمون �سيكولوجي رمزي حمدد، ويعني هذا اأن البناء ال�سيكولوجي للفرد مرهون اإىل حد كبري 

مبعطيات االأن�ساق الرتبوية الرمزية املحيطة به، وهذا يعني بال�سرورة اأن هوية االأطفال والنا�سئة 

مرهونة يف عملية بنائها بامل�سامني الرمزية للمعطيات والعالقات والتفاعالت الرتبوية التي حتيط 

بهم يف بيئتهم االجتماعية، ومن هنا تاأتي اأهمية البحث يف معطيات التفاعالت الرمزية ودورها 

يف ت�سكيل الفرد وهويته. 

الرتبوي  للفعل  الرمزية  الطاقة  هذه   )Herbart 1776- 1841(  
)58(

ه��ريب��ارت ا�ست�سعر  لقد 

اأن الفعل الرتبوي يحفر جمراه يف الوجود االإن�ساين كاملاء الذي يفعل يف  واأدرك يف الوقت نف�سه 

تتم  العنف  وا�ستخدام  بالتوبيخ  لي�ص  اإذ  اجلارفة،  االندفاعات  هذه  يف  لي�ست  فال�سلطة  ال�سخر. 

وعندما  اأكرب،  بدرجة  فيه  نوؤثر  اأن  ا�ستطعنا  ذلك،  عن  فاأكرث  اأكرث  ابتعدنا  وكلما  الطفل،  تربية 

الفورية  النتائج  ت�سجيل  عن  بعيدا  واال�ستمرار،  وال�سرب  الرتوي  من  اأ�سا�ص  على  الرتبية  تنطلق 

الظاهرية، وعندما تنطلق اأي�سا من مبداأ اال�ستمرارية وت�سعى نحو هدف حمدد، من غري اأن ترتك 

على  ت�سيطر  فهي  املحدد،  اإط��اره��ا  خ��ارج  للتاأثري  كبريا  جم��اال  اخلارجية  وال��ظ��روف  ل��الأح��داث 

القوة  ن��درك  اأن  لنا  ميكن  وهنا  النفو�ص.  يف  بعمق  التاأثري  اأج��ل  من  كافة  ال�سرورية  الو�سائل 

تاأثريها  يف  املغناطي�سية  بالقوة  اأ�سبه  وهي  رمزية،  ممار�سة  بو�سفه  الرتبوي  للفعل  االأ�سا�سية 

الرمزي. وقد وجدت هذه الفكرة مكانها يف بع�ص الدرا�سات امليدانية االأمبرييقية اجلارية، حيث 

عملية  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  متار�سها  التي  الرمزية  الذكية  القوى  هذه  عن  االأبحاث  هذه  تعلن 

يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  متار�سها  م�سمرة  خفية  هائلة  قوة  وهي  واالأيديولوجي،  الثقايف  التحويل 

 .
)59(

ت�سكيل عقول االأفراد واجتاهاتهم 

 »L’ intimidation culturelle« مفهوم القهرالثقايف Claude Duneton ويوظف كلود دينمتون

من  كثري  يف  ويبني  املدر�سية،  املوؤ�س�سات  يف  ممار�سته  تتم  الذي  الرمزي  العنف  اإىل  االإ�سارة  يف 
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وال  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  للطالب  الوجودي  االأم��ن  يدمر  الثقايف  القهر  اأن  اأعماله 

ي�ستثني من ذلك اجلامعات واملوؤ�س�سات الرتبوية العليا، فالقهر الثقايف ياأخذ �سورة عنف رمزي، 

االأخرى  اأ�سكاله  من  واأخطر  اأ�سد  تكون  العنف،  من  النوع  لهذا  النف�سية  االآث��ار  ف��اإن  وبالتايل 

يتدفق  الرمزي  العنف  اأن  االعتبار  بعني  ناأخذ  عندما  وذلك  الفيزيائية،  اأو  منها  ال�سيكولوجية 

املدر�سية،  احلياة  يف  ومتعاقبة  متالحقة  �سنوات  مدى  على  الرمزية  بفعاليته  وي�ستمر  با�ستمرار 

وحيث يعمل هذا العنف على جتريد التالميذ من مظاهر الثقة بالنف�ص، ويدفعهم اإىل تبني عملية 

ياأخذ �سورة �سغط ثقايف  تبخي�ص ذاتية م�ستمرة ومتوا�سلة. فالعنف الرمزي وفقا لهذه ال�سيغة 

هذا  اإزاء  وه��و  ومالب�ساته،  اأب��ع��اده  يكت�سف  اأن  للتلميذ  ميكن  ال  حيث  ومبهم  غام�ص  ا�ستالبي 

الغمو�ص الرمزي للدالالت واملعاين الثقافية ال�ساغطة يقف موقف الالمباالة واال�ست�سالم، وهو يف 

كل االأحوال لي�ص له احلق يف اأن يفعل �سيئا اآخر، يف اأن ينام يف الف�سل الدرا�سي اأو يخرج، بل يجب 

عليه اأن ي�سغي وي�ستمع ويدعي امل�ساركة يف تعزيز الفعالية الرتبوية يف داخل ال�سف. 

4 - 2 - االإرها�سات الرتبوية االأوىل للعنف الرمز ي:

الرمزي  العنف  مفهوم  لوالدة  احلقيقي  املنجم  ودينامياته  باآلياته  الرتبوي  القطاع  �سكل  لقد 

الطبيعي  العلمي  احلقل  ب��دوره��ا  الرتبوية  املوؤ�س�سات  �سكلت  كما  الرتبوية.  م�سامينه  وتطور 

للدرا�سات الرتبوية واالجتماعية يف جمال العنف والعنف الرمزي. 

وقد �سهد العنف تطوره ال�سو�سيولوجي وال�سيكولوجي يف داخل املوؤ�س�سات املدر�سية والرتبوية، 

املوؤ�س�سات  اإثارة لالهتمام يف  اأ�سكال العنف  اأكرث  البداية كان العنف الفيزيائي والبدين هو  ففي 

املدر�سية، ومن ثم وعلى اثر تراجع هذا العنف الفيزيائي وانح�ساره ب�سكل كبري، حتت تاأثري عوامل 

ثقافية وحقوقية متعددة، بداأ االهتمام يتمحور حول العنف اللفظي وال�سيكولوجي وهو واحد من 

العنف املدر�سي  املوؤ�س�سة املدر�سية. ومهما تنوعت �سيغ  للعنف يف  االأ�سكال اخلبيثة املدمرة  اأكرث 

العنف  �سورة  متثل  وال�سيكولوجي(  واللفظي  الفيزيائي  )العنف  الكال�سيكية  فال�سيغ  والرتبوي 

يف  الت�سلطية  املمار�سات  خمتلف  يف  اأي�سا  وتاأثريه  باأدواته  للمالحظة  واخلا�سع  والظاهر  املعلن 

املوؤ�س�سات املدر�سية والرتبوية. 

اأهمية ال�سيغ الكال�سيكية للعنف يف املوؤ�س�سات املدر�سية، فاإن هذه املوؤ�س�سات كانت وما  ومع 

زالت تنطوي على �سيغ واأ�سكال من العنف اخلفي الذكي غري املعلن وغري الكال�سيكي. وياأخذ هذا 

والعنف  القيمي،  والعنف  االأخالقي  والعنف  الثقايف،  العنف  مثل:  متعددة  ومتثالت  �سورا  العنف 
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اإطالق مفهوم العنف الذكي على هذه االأ�سكال اجلديدة  اللغوي، واأخريا العنف الرمزي. وميكن 

من العنف وذلك الأن هذا العنف يتميز بالقدرة الهائلة على التخفي والتاأثري وحتقيق غايته ب�سهولة 

واالأب��ح��اث  ال��دار���س��ات  م��ن  كثري  يف  جن��ده��ا  ال��ذك��ي،  للعنف  امل��ت��ع��ددة  ال�سيغ  وه���ذه  وي�����س��ر. 

القرن  من  الثاين  الن�سف  مدى  على  حتديدا،  الرتبوي  احلقل  يف  اأجريت  التي  ال�سو�سيولوجية، 

ف ع�سرهم  الع�سرين، يف جمال علم االجتماع الرتبوي وذلك يف اأعمال مِهّمٍة فارقة ملفكرين ُعِرٍٍ

بهم اأمثال بودون وبا�سرون وبورديو و�سنيدر وكلريك واإيليت�ص. 

يجري كثريا احلديث عن العنف الرمزي بو�سفه توليدا �سحريا للمفكر الفرن�سي املعروف بيري 

اأن  االإطالق  على  الأحد  ولي�ص  الوا�سعة،  واأبحاثه  درا�ساته  ويف  ال�سو�سيولوجية  اأعماله  يف  بورديو، 

لهذا  تاأ�سي�سه  يف  بورديو  بيري  حققه  الذي  العبقري  لالمتياز  التنكر  على  قادرا  يكون  اأن  اأو  ينكر 

املفهوم �سمن ن�سق من املفاهيم البنائية له مثل ) ال�سلطة الرمزية، وراأ�ص املال الرمزي، وراأ�ص 

املال الثقايف، واإعادة االإنتاج، و»الهابيتو�ص« وغريها من املفاهيم التي تت�سم باجلدة واحلداثة(؛ 

والدة  اأ�سل  كانت يف  التي  العبقرية  االأعمال  الطرف عن  نغ�ص  اأن  علينا  ينبغي  ال  فاإنه  ومع ذلك 

اجلديدة  النقدية  املارك�سية  ال�سو�سيولوجيا  اإىل  االإ�سارة  ميكن  حيث  الرمزي«  »العنف  مفهوم 

الع�سرين.  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  ولدت  التي  امل�سطلحات  لهذه  الفكرية  االأرومة  بو�سفها 

واإذا كان العنف الرمزي هو اأحد االبتكارات احلديثة يف جمال ال�سو�سيولوجية الرتبوية النقدية، 

فاإن ذلك ال يعني اأن هذا العنف مل يكن موجودا يف االأ�سل، فالعنف الرمزي موجود منذ الع�سور 

لل�سو�سيولوجيا  االإبداعية  الفكرية  املغامرات  اأتون  يف  مّت  اأبعاده  وحتديد  اكت�سافه  ولكن  القدمية، 

الفرن�سية الي�سارية يف جمال علم االجتماع الرتبوي؛ وقد جاء الك�سف عن هذا العنف يف احلموالت 

الفكرية ل�سو�سيولوجيا بيري بورديو وجان كلود با�سرون، واإذا كان بيري بورديو اأول من قام بدرا�سة 

وا�سحة لهذا العنف الذكي، فاإن مالمح هذا العنف قد اأعلنت على مدى الن�سف االأول من القرن 

واملنهج  الثقايف،  والعنف  االأيديولوجي  العنف  مثل  عديدة  �سو�سيولوجية  م�سميات  حتت  الع�سرين 

اخلفي، وال�سراع الثقايف؛ حيث ت�سكل هذه املقوالت وغريها امل�سارات االأ�سا�سية ملا ميكن اأن يطلق 

عليه علم اجتماع الرتبية وال�سيما الدرا�سات التي تكاثفت لهتك احلجب االأيديولوجية للراأ�سمالية 

الغربية يف جمال الرتبية واحلياة الرتبوية. 

لقد �سكلت درا�سات عديدة واأعمال جليلة املقدمات املو�سوعية ملفهوم العنف الرمزي، وميكن 

 Baudelot – Establet اأن نورد يف هذا ال�سياق جمموعة من االأعمال مثل اأعمال بودلو وا�ستابليه
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)L’école capitaliste en France(، وطروحات 
يف كتابهما »املدر�سة الراأ�سمالية يف فرن�سا« )60(

 ،Une société sans école 
اإيفان اإليت�ص Illitch Ivan يف كتابه امل�سهور »جمتمع بال مدر�سه« )61(

و�سراع  والطبقة  »املدر�سة  امل��ع��روف  كتابه  يف   Snyders Georges �سنيدير  ج��ورج  واأع��م��ال 

 Boudon R واإىل كتاب راميوند بودون ،)Ecole Classes et Lutte des classes( )62(»الطبقات

 Basil برن�ستاين  با�سيل  كتاب  واإىل   ،L’inégalité des chances احلظوظ«  »تفاوت  بعنوان 

 .)Langage et classes socials( 
)63(

Brenstein املعروف »اللغة والطبقات االجتماعية« 

وكثريا ما تناولت هذه االأعمال وغريها مفهوم ال�سراع الثقايف -الرمزي للطبقات االجتماعية 

�سيغ  حتت  املدر�سة  يف  اجلارية  الثقافية  العمليات  اإىل  �سريحة  اإ�سارات  وت�سمنت  املدر�سة،  يف 

الثقافة  بني  ي��دور  عنف  وه��و  ال��رم��زي.  والعنف  اللغة  وعنف  الثقايف  وال�سراع  الثقايف  العنف 

فالثقافة  واالجتماعية.  الرتبوية  احلياة  دائرة  املتنحية يف  ال�سعبية  والثقافة  ال�سائدة  الربجوازية 

وال�سيطرة  الهيمنة  �سبيل  يف  الرمزي  عنفها  متار�ص  الربجوازية  الطبقة  ثقافة  وهي  ال�سائدة 

وبالتايل فهي تعمل وفق اأواليات متعددة على اإزاحة الثقافات العمالية وثقافة الطبقات االجتماعية 

االأخرى ودفعها اإىل دوائر الهام�سية. 

4 - 3 - العنف الرمزي يف الرتبية: 

يطابق بورديو بني مفهومي الفعل البيداغوجي والعنف الرمزي حيث يعلن، يف اأعماله املختلفة 

حول ال�سلطة الرمزية والعنف الرمزي، باأن الفعل الرتبوي فعل رمزي يف جوهره، وبالتايل فاإن اأي 

جهة  قبل  من  تفر�ص  ق��وة  بو�سفه  وذل��ك  ال��رم��زي،  العنف  من  ن��وع  مو�سوعيا  هو  تربوي  ن�ساط 

. ويقول يف مكان اآخر » اإن كل فعل بيداغوجي اإمنا هو مو�سوعيا، عنف رمزي، 
)64(

اجتماعية معينة 

. ويتمثل االعتباط الثقايف 
)65(

ُفِر�َص، بوا�سطة �سلطة اعتباطية، العتباط ثقايف«  اأنه  على اعتبار 

»اإن  يقول  حيث  ال�سائدة،  االجتماعية  للطبقة  الثقافية  ال��دالالت  اختيار  يف  بورديو  عند  وتع�سفه 

اختيار الدالالت - التي تعرّب مو�سوعيا عن ثقافة طبقية رمزية - هو تع�سف، الأن هذه الدالالت ال 

التي   - الثقافية  الدالالت  اختيار هذه  ويخ�سع   .
)66(

مو�سوعية  اأو  منطقية  مبادئ  اأية  اإىل  ت�ستند 

ال�سروط  من  منظومة  اإىل   – رم��زي  كنظام  اجتماعية  طبقة  اأو  جماعة  ثقافة  مو�سوعيًا  حتدد 

. وهذا يعني اأن ثقافة املوؤ�س�سات الرتبوية ترمز اإىل ثقافة 
)67(

الفاعلة يف حقل احلياة االجتماعية

الطبقة التي تهيمن وهي ثقافة غري مربرة منطقيا عندما يتم اختيارها وفر�سها ب�سورة اعتباطية 

وتع�سفية. 
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ويبني بورديو يف هذا ال�سياق اأن العنف الرمزي يتجلى ب�سورة عفوية يف ن�سق الفعل الرتبوي، 

التلفزيون وال�سحف  امل�سروعة، مثل  املوؤ�س�سات االجتماعية الرتبوية  وميار�ص وظيفته يف خمتلف 

وال�سينما ودور العبادة. فالتلفزيون يفر�ص نظاما من الت�سورات بو�سفها م�سروعة ومتفقًا عليها، 

وهذا يعني اأن اخلطر االأكرب الأية موؤ�س�سة يكمن يف فقدان م�سروعيتها وم�سداقيتها بالن�سبة لهوؤالء 

الذين يخ�سعون لت�سوراتها، 

اأجل  فالطبقات االجتماعية، وفقا لعرف بورديو وبا�سرون، تدخل يف �سراع رمزي تربوي من 

فر�ص الت�سورات االأيديولوجية التي تنا�سبها، ويتم هذا ال�سراع عن طريق االإنتاج الرمزي الذي 

الطبقة  اإن  املنطلق  هذا  ومن  االجتماعية.  الطبقات  بني  لل�سراع  م�سغرا  جماال  ب��دوره  ي�سكل 

االجتماعية التي ت�سود اقت�ساديا ومتتلك ال�سلطة االقت�سادية، ترمي اإىل فر�ص م�سروعية �سيادتها 

هذه  اأيديولوجيا  عن  يدافعون  الذين  اأولئك  طريق  عن  اأو  الرمزي،  اإنتاجها  طريق  عن  رمزيا 

 .
الطبقة« )68(

الرتبوية  املوؤ�س�سات  جمال  يف  احليوي  جمالها  تاأخذ  الرمزية  ال�سلطة  اأن  البيان  عن  وغني 

وال�سيما يف جمال املدر�سة التي تتحول اإىل �ساحة لل�سراع الرمزي بني خمتلف القوى االجتماعية 

التي  االجتماعية  ال�سلطة  من  نوعا  ت�سكل  املدر�سة  يف  ال�سائدة  فالرمزية  املجتمع.  داخل  الفاعلة 

حتاول اأن ت�سكل االأطفال على ديدن االأيديولوجيا االجتماعية ال�سائدة. 

خام�سا: الوظيفة الطبقية للعنف الرمزي يف املوؤ�س�سات الرتبوية: 

الو�سط  الرمزي يف  للعنف  الثقايف  الطبقي  الدور  �سنعمل على حتليل  املدخل اجلديد  يف هذا 

املدر�سي. 

5 - 1 - االأرومة الطبقية لل�سراع الرمزي الثقايف يف املدر�سة: 

اإعطاء املعرفة املدر�سية  الرمزي، يف قدرته على  للعنف  االأ�سا�سية  ال�سمات  اأهم  اإحدى  تكمن 

التحيز من حيث املظهر اخلارجي. فاملدر�سة ال تقف عند  واإبعادها عن مدارات  خا�سة احلياد، 

اإ�سفاء  ب��دور  لتقوم  الوظيفة  ه��ذه  تتجاوز  بل  للطالب،  واالأيديولوجي  الفكري  التطبيع  ح��دود 

ال�سرعية على االأو�ساع االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع يف اجتاه املحافظة على النظام ال�سيا�سي 

القائمة يف  الطبقية  العالقات  وتر�سيخ  بتمتني  تقوم  املختلفة  بفعالياتها  وهي  القائم.  االجتماعي 

التعليم  ا�ستقالل نظام  االأيديولوجية والطبقية تنطلق من مبدئية  اأدوارها  اأداء  املجتمع، وهي يف 

وحياديته الظاهرة. ومن الطبيعي اأن املجتمع يعزز هذه اال�ستقاللية الن�سبية للمدر�سة حيث يتم 



اأ.د.علي اأ�سعد وطفة

82

�سوؤون اجتماعية | العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26

النظام  بت�سيري  لتقوم  واملدر�سي  الرتبوي  العمل  واملهنيني يف جمال  املتخ�س�سني  اإن�ساء هيئة من 

الفعالية  دائرة هذه  املجتمع. ويف  املحددة يف  واالأيديولوجية  الوظيفية  وفقا لالعتبارات  املدر�سي 

الرتبوية جند اأن الربجوازية املتو�سطة تقوم باأداء دورين متكاملني يف االآن نف�سه حيث تعمل على 

متكني النظام االأخالقي وال�سيا�سي القائم مل�سلحة الطبقة الربجوازية العليا عرب تاأ�سيل الثقافة 

ال�سيا�سية بدالالتها الرمزية، ومن ثم تقوم على التوايل باإعداد االأفراد من اأبناء الطبقات الكادحة 

ن�سبي  املدر�سية  املوؤ�س�سات  ا�ستقالل  والأن  واأبعاده.  بكل معطياته  القائم  النظام  والفقرية خلدمة 

و�سكلي فاإنها وملجرد خ�سوعها لقوانينها اخلا�سة تقوم بخدمة امل�سالح اخلا�سة بالطبقة ال�سائدة 

يف املجتمع، وهي يف دائرة هذه الفعالية الرتبوية الطبقية تنطلق من مبداأ التاأكيد على ا�ستقالليتها 

الكاملة غري املنقو�سة. 

ويف �سياق هذه اال�ستقاللية املزعومة توؤكد املدر�سة باأنها تنطلق من مبداأ الك�سف عن القابليات 

الفردية واملهارات العقلية لالأفراد الذين ينت�سبون اإليها، وهي يف حقيقة االأمر تقوم بتعزيز وتعميق 

اإليها مبعيار انتمائهم االجتماعي  الالم�ساواة االجتماعية بني االأطفال والتالميذ الذين ينت�سبون 

وتوزعهم الطبقي، وهي يف �سياق وظيفتها الطبقية هذه تعمل على اإقناع اأبناء الطبقة الدنيا وفقا 

ملعايري العنف الرمزي باأن اإخفاقهم املدر�سي كان م�سروعا و�سرعيا، الأ�سباب تتعلق بتدين قدراتهم 

العقلية وملكاتهم االإن�سانية. 

مظاهر  وتكري�ص  الطبقي  التباين  توليد  يف  الرمزي  للعنف  االأ�سا�سية  الوظيفة  تكمن  اإذن، 

الالم�ساواة يف احلياة االجتماعية والرتبوية ب�سورة �سيميائية رمزية، فالطالب )ع( ال ميكنه اأن 

درا�سته  يف  بتفوق  جنح  قد  الأن��ه  بل  امل�سنع،  يف  املالية  مدير  اب��ن  الأن��ه  للم�سنع  مديرا  ي�سبح 

البوليتكنيكية. واأن الطالب )�ص( �سيكون عامال يف م�سنع لي�ص الأنه ابن عامل زراعي بل الأنه مل 

ي�ستطع اأن يحقق اأي جناح يف درا�سته اجلامعية بل الأنه كان ك�سوال جدا ومل ي�ستطع اأن يتقدم يف 

درا�سته. فاملالحظ يف املثالني اأن الداللة الرمزية وا�سحة والعنف الرمزي بنّي املعامل، ففي االأ�سل 

اأن الطالب )ع( اأ�سبح مديرا الأنه ابن مدير املالية )اأي تاأثري الو�سط الطبقي االجتماعي( فلو مل 

رمزيا  )ع(  تعطي  اأن  هنا  املدر�سة  وظيفة  ولكن  للم�سنع،  مديرا  )ع(  لكان  مدر�سة  هناك  تكن 

اإن  ين�سحب على )�ص( حيث  الطبقي، وهذا  لدوره  امل�سروعية  للمدر�سة طابع  الرمزية  وبال�سلطة 

املدر�سة تدفعه بقوة العنف الرمزي اإىل تبني نتائج اجتماعية طبقية وهي تاأ�سيل ارتباطه بو�سعه 

الطبقي عامال زراعيا. فاملدر�سة هنا و�سيط رمزي ي�ستخدم العنف الرمزي يف اإ�سفاء امل�سروعية 
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الطبقية على روادها. 

ويف دائرة هذه الوظيفة الرمزية، فاإن املدر�سة تقوم بعملية تعزيز اخل�سوع واالإذعان ملعايري 

تلقيها  على  الطفل  يكره  التي  فاملعارف  رمزية.  ب�سورة  اجتماعية طبقية يف جوهرها  وت�سورات 

التجان�ص  اأهمية  يوؤكد على  التعليم  باأن  الثابت يف ذلك  ولكن  الآخر،  تختلف من مكان  اأن  ميكنها 

والوحدة يف العملية التعليمية: فاأبناء الطبقات املختلفة يجب اأن يتعلموا ويتلقوا االأ�سياء نف�سها يف 

الوقت نف�سه ويف �سياق الن�سق الواحد ذاته. وهذا يعني فر�ص نظام رمزي غالبا ما يكون ح�سادا 

لراأ�ص املال الثقايف للطبقة التي ت�سود يف املجتمع.

5 - 2 - العنف الرمزي يف اأدبيات علم االجتماع الرتبوي النقدي. 

فال�سراع  ياأخذ طابعا رمزيا،  املدر�سة  الثقايف يف  ال�سراع  باأن  البداية  نعلن منذ  اأن   ميكننا 

اأن نالحظ باأن علماء االجتماع  الثقايف هو �سراع رمزي بكل الدالالت واملعاين. وهنا يجب علينا 

الرتبوي قد وظفوا مفهوم ال�سراع الثقايف واعتمدوه يف التحليل ال�سو�سيولوجي للمدر�سة. وال�سراع 

دائرة  يف  يتغلغل  م�سترت  خفي  �سراع  وهو  واملعاين،  والرموز  ال��دالالت  �سراع  جوهره  يف  الثقايف 

احلياة املدر�سية ويوؤثر يف التكوين ال�سيكولوجي والعقائدي لالأفراد كما يوؤثر يف النتائج املدر�سية 

حيث يوؤدي اإىل اإق�ساء اأبناء الطبقات العمالية ويعزز ح�سور اأبناء الطبقة الربجوازية. 

وهنا علينا اأن نوؤكد من جديد باأن كل اأ�سكال ال�سراع الثقايف تاأخذ يف جوهرها عالمة وداللة 

العنف الرمزي. وهذا يعني اأن اأي �سراع ثقايف عقائدي اأيديولوجي يف املدر�سة هو �سراع رمزي يف 

جوهره. فالثقافة مبعناها الداليل طريقة يف احلياة والنظر ون�سق من املعاين والدالالت والرموز، 

ووفقا لهذا الت�سور فاإن اأي راأ�سمال ثقايف هو راأ�سمال رمزي وبالتايل فاإن اأي �سراع ثقايف ي�سكل 

�سورة من �سور ال�سراع الرمزي يف املدر�سة. ومن هذا املنطلق الرمزي �سنقوم بتحليل االأعمال 

والدرا�سات التي اأجريت حول الثقافة وال�سراع الثقايف بني الطبقات يف احلقل املدر�سي. 

ومن جديد هنا نريد اأن نوؤكد اأن كل اأ�سكال ال�سراعات الثقافية والقيمية كل اأ�سكال ال�سراع 

نوؤ�س�ص  اأن  ونريد  الرمزي.  لل�سراع  اأ�سكال  هي  وال��دالالت  واملعاين  والقيم  الت�سورات  جمال  يف 

ال�سراع  ينطلق من مقولة  للمدر�سة  الداخلية  للوظائف  النقدي  ال�سو�سيولوجي  التحليل  اأن  بذلك 

الرمزي والثقايف الذي تعتمده الطبقات االجتماعية يف �ساحة املدر�سة. 

ينظر كثري من الباحثني، اليوم، اإىل ثقافة املدر�سة بو�سفها انعكا�سا لثقافة الطبقة التي تهيمن 

 Bourdieu بوردديو  وبيري   Establet وا�ستابليه   Baudelot بودلو  من  كل  ويعد  اجتماعيًا.  وت�سود 
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اأبرز ممثلي ذلك االجتاه يف جمال علم  Bernstien من  وبرن�ستاين   Passeron وبا�سرون   Pierre

اأن  اإىل  اإليه،  يذهبون  ما  االجتاه، يف جملة  اأ�سحاب هذا  ويذهب   .
)69(

املعا�سر الرتبوي  االجتماع 

مع  ين�سجم  مبا  املدر�سية  الثقافة  و�سمات  معايري  بتحديد  تقوم  التي  هي  الربجوازية  الطبقة 

�سرورات الهيمنة الربجوازية على امل�ستوى االجتماعي والثقايف. 

 لقد بنّي بورديو يف كتابه معاودة االإنتاج La reproduction »اأن بنية النظام املدر�سي ووظيفته 

يعمالن على ترجمة الالم�ساواة من م�ستواها االجتماعي، ب�سكل م�ستمر ووفقا لرموز متعددة، اإىل 

. ولي�ص للمدر�سة من مهمة »�سوى تعزيز وتاأكيد قيم الطبقة 
الالم�ساواة يف امل�ستوى املدر�سي«)70(

طابع  اإعطائها  ثم  القائمة  الطبقية  العالقات  اإنتاج  اإع��ادة  على  والعمل  ال�سائدة  االجتماعية 

 .
ال�سرعية يف اآن واحد«)71(

ويعد كل من بودلو Baudelot وا�ستابليه Estabelet، يف كتابهما امل�سهور املدر�سة الراأ�سمالية يف 

الدور  على  التاأكيد  املعا�سرين يف  املتطرفني  اأبرز  من   ،L’école capitaliste en France فرن�سا 

برجوازية يف  اآلة  �سوى  لي�ست  املدر�سة يف فرن�سا  باأن  يعتقدان  اإذ  للمدر�سة،  الطبقي  اال�سطفائي 

خدمة الطبقة الربجوازية الفرن�سية، وذلك الأن وظيفتها تكمن يف دفع اأطفال العمال اإىل االإخفاق 

املدر�سة  واأن  وتكري�سها،  ا�ستغاللهم  ل�سمان عملية  املحددة  االجتماعية  مواقعهم  واإىل  املدر�سي، 

الراأ�سمالية تعمل على ترجمة التباين االجتماعي القائم بني االأفراد يف املجتمع اإىل تباين مدر�سي 

يتجلى يف امل�ستويات املختلفة للنتائج املدر�سية. ويف املح�سلة يرى الكاتبان اأن املدر�سة تعمل على 

 .
)72(

اإعادة اإنتاج عالقة االإنتاج الراأ�سمالية وتعزيزها

اإعادة  يف  تكمن   Baudelot – Establet وا�ستابليه  بودلو  يرى  كما  املدر�سية  املوؤ�س�سات  ووظائف 

اإنتاج العالقات االجتماعية ال�سائدة اجتماعيا، ولذلك فاإنهما ينظران، يف كتابهما املدر�سة الراأ�سمالية 

)L’école capitaliste en France( اإىل املوؤ�س�سة الرتبوية الفرن�سية بو�سفها اأداة اإعادة 
)73(

يف فرن�سا 

اأ�سا�سيا  حمورا  ي�سكل  املفكران  هذان  يطرحه  وما  الفرن�سي.  املجتمع  يف  الراأ�سمالية  العالقات  اإنتاج 

)Reproduction la(؛ 
)74(

الطروحات بيري بورديو Pierres Bourdieu يف كتابه املعروف اإعادة االإنتاج

 Une société sans école وكالهما 
)75(

ولطروحات اإليت�ص Illitch Ivan يف كتابه جمتمع دون مدر�سه

ينظر اإىل املدر�سة واملوؤ�س�سات الرتبوية بو�سفها اأدوات �سيا�سية اجتماعية تهدف اإىل تكري�ص االأنظمة 

االجتماعية القائمة، واىل اإعادة اإنتاج العالقات االجتماعية ال�سائدة. لقد ا�ستطاعت هذه الطروحات 

الفكرية والرتبوية - كما يرى جورج �سنيدير Snyders Georges يف كتابه » املدر�سة والطبقة و�سراع 
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العالقة بني  وا�سحا لطبيعة  تقدم ت�سورا  اأن   Ecole Classes et Lutte des classes 
)76(

الطبقات  

املدر�سة واملجتمع، وا�ستطاعت اأي�سا اأن تبنّي وجود وظائف متعددة للموؤ�س�سات الرتبوية تتجاوز حدود 

نقل املعارف والعلوم اإىل النا�سئة والطالب، اإذ تقوم هذه املوؤ�س�سات بوظائف اأخرى اأكرث اأهمية تتمثل 

يف عملية �سوغ الكائن االجتماعي وت�سكيله على �سورة املجتمع الذي يعي�ص فيه. 

وبناء على ذلك ميكن القول اإن جناح االأطفال يف املدر�سة، ال يتوقف على مدى متثلهم للجانب 

العلمي يف ثقافة املدر�سة فح�سب، واإمنا يرتهن ذلك يف مدى قدرتهم على متثل معايريها ال�سلوكية 

ويف ت�سربهم لقيمها الثقافية الرمزية، فاملدر�سة بيئة نف�سية واجتماعية قبل اأن تكون بيئة معرفية. 

ويف الوقت الذي ال ي�ستطيع بع�ص االأطفال متثل هذه القيم واملعايري التي تاأخذ طابعا رمزيا فاإنهم 

قدراتهم  بلغت  مهما  املدر�سي  النجاح  دروب  على  والتوا�سل  املدر�سي  النجاح  بلوغ  ي�ستطيعوا  لن 

العقلية. 

فالطبقة الربجوازية، كما يعتقد اإيفان اإليت�ص، ترى يف تو�سع وهيمنة الثقافة الرمزية املدر�سية 

نوعا من االت�ساع يف هيمنتها و�سيطرتها. واملدر�سة وفقا لذلك لي�ست �سوى اإحدى االأدوات الثقافية 

ل�سيطرة الطبقة التي تهيمن وت�سود، وهي  لي�ست، يف نهاية االأمر، �سوى موؤ�س�سة برجوازية ت�سعى 

لتكري�ص التباين الطبقي وتعزيزه على نحو رمزي. 

هذا ويلعب التجان�ص بني ثقافة الو�سط، الذي ينتمي اإليه االأطفال، وثقافة املدر�سة، دورا كبريا 

يف حتديد م�ستوى جناحهم وتفوقهم على �سعيد احلياة املدر�سية. وعلى خالف ذلك، فاإن ات�ساع 

الهوة بني الثقافة املرجعية االأ�سرية والثقافة املدر�سية، من �سانه اأن ي�سكل عامل اإخفاق مدر�سي 

بالن�سبة لالأطفال. 

 وميكن اإرجاع اأغلب حاالت الف�سل املدر�سي، عند االأطفال، اإىل واقع ذلك التباين الكبري بني 

االأو�ساط  اأطفال  فيه  يجد  ال��ذي  الوقت  ففي  املدر�سية.  والثقافية  االأ�سرية  املرجعية  ثقافتهم 

العقلي  منوهم  على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  االجتماعي،  و�سطهم  يف  ال�سائدة،  االجتماعية 

االجتماعية  االأو�ساط  اأطفال  فاإن  ومعايريها،  املدر�سية  ملتطلبات احلياة  وفقا  والثقايف،  والنف�سي 

من  كثريا  ويعانون  واملثريات،  احلوافز  هذه  مثل  اإىل  يفتقرون   - ذلك  خالف  وعلى   - املهي�سة 

ال�سعوبات االجتماعية والنف�سية التي توؤثر �سلبا على عملية منوهم النف�سي والعقلي. 

ويف معر�ص التمييز بني تاأثري التباين الثقايف لالأطفال، يف م�ستوى التح�سيل املدر�سي، يقول 

ويف  لثقافتهم،  ا�ستمرارا  املدر�سة  ثقافة  يجدون يف  الربجوازية  الفئات  اأطفال  »اإن  �سنيدر  جورج 
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اأطفال الفئات العمالية فاإنهم يجدون يف ثقافة  اأما  احلياة املدر�سية ا�ستمرارا حلياتهم العائلية، 

املدر�سة غزوا لهويتهم الثقافية، وجتديدا لهويتهم االجتماعية)...( وهم يتابعون عملية حت�سيلهم 

اأن تكون بالن�سبة  املدر�سي بدرجة عليا من التوتر واالنفعالية واجلهد، والرتبية املدر�سية ال تعدو 

.
)77(

لهم اإال نوعا من التطبيع االجتماعي اأو الهيمنة الثقافية«

وينظر الكاتب الفرن�سي بيري بورديو اإىل التباين الثقايف، بني الفئات االجتماعية، وفقا ملفهوم 

ملبداأ  وفقا  ويرتاكم  نف�سه  اإنتاج  يعيد  الثقايف  املال  راأ�ص  اأن  ويرى  الرمزي،  املال  راأ�ص  التباين يف 

الربح االقت�سادي. ويف الوقت الذي ي�ستحوذ فيه اأبناء الطبقات الربجوازية »على الن�سيب االأكرب 

من راأ�ص املال الثقايف الرمزي املتاح لهم يف اأو�ساطهم االجتماعية فاإن اأرباحهم الثقافية �ستكون 

 .
)78(

م�ساعفة على م�ستوى النجاح والتفوق املدر�سيني«

املثريات  بوفرة  تتميز  والتي  املي�سورة،  االجتماعية  الفئات  الأطفال  الغنية،  الثقافية  فالتجربة 

ترفيهية،  رح��الت  وم��ن  لذويهم،  مرتفع  تعليمي  وم�ستوى  وتلفزيون  وفيديو  كتب  من  الثقافية، 

واإمنا  فح�سب،  املدر�سة  ثقافة  مع  متجان�سا  هذا  الثقايف  و�سطهم  من  جتعل  ال  علمية،  ون�ساطات 

على  املدر�سية،  الثقافة  اإىل  بالقيا�ص  وغنيًا  متطورا  ثقافيًا  و�سطا  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  منه  جتعل 

نتاجا عفويًا لتجربتهم  النجاح املدر�سي  اأن يكون  البداهة مبكان  امل�ستوى املعريف والرتبوي، ومن 

الثقافية الغنية. 

ال  املتوا�سعة،  واالجتماعية  الثقافية  االأو�ساط  الأطفال  الثقافية  فالتجربة  ذلك،  خالف  وعلى 

منافية  ثقافة  منها  جتعل  واإمن��ا  فح�سب،  لثقافتهم  مغايرة  ثقافة  املدر�سية  الثقافة  من  جتعل 

اأطفال الفئات الربجوازية  ومتناق�سة مع ثقافتهم وجتربتهم الثقافية. ويف الوقت الذي يجد فيه 

الفئات  الأط��ف��ال  تبدو  املدر�سة  ه��ذه  ف��اإن  العائلية،  الأجوائهم  وا�ستمرارا  ام��ت��دادا  املدر�سة  يف 

االجتماعية الفقرية كعامل غريب، يتناق�ص مع معايريهم واأمناط حياتهم الثقافية واالجتماعية. 

وهذا ما تذهب اإليه بوركيري اإفلني Burquiere عندما تقول: »اإن اأطفال الفئات الربجوازية ياأتون 

اإليها وهم  ياأتون  فاإنهم  الفقرية  الفئات  اأبناء  اأما  وقيمها،  املدر�سة وهم م�سلحون مبعايريها  اإىل 

وفقا  ال�سحل،  الثقايف  زاده��م  اإن   )...( املرجعية  ثقافتهم  بحكم  االأ�سلحة  هذه  من  جم��ردون 

النجاح  �سعيد  على  االآخرين  مع  عادلة  مناف�سة  يف  بالدخول  لهم  ي�سمح  ال  املدر�سية،  للمعايري 

 .
والتفوق املدر�سيني«)79(

يف  يتوقف  ال  املرجعي  الثقايف  الو�سط  تاأثري  اأن  اخل�سو�ص،  هذا  يف  اإليه  االإ�سارة  جتدر  وما 
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املدر�سي  التح�سيل  مراحل  يف  وهيمنته  ا�ستمراريته  يوا�سل  واإمنا  املدر�سة،  اإىل  الدخول  مرحلة 

جناحهم  يف  االأطفال  مل�سرية  تعزيزه  يف  ي�ستمر  ال  بالغنى،  يتميز  ال��ذي  الثقايف  فالو�سط  كافة. 

اإىل الت�ساعف كلما تدرج االأطفال يف �سلم التعليم  تاأثريه االإيجابي  املدر�سي فح�سب، واإمنا مييل 

املدر�سي. 

الطفل  تدرج  كلما  ال�سعبي  الثقايف  للو�سط  ال�سلبي  التاأثري  ذلك  يت�ساعف  ذلك  خالف  وعلى 

عون يف الدرجة الدنيا  �سعودا يف ال�سلم املدر�سي. ففي الوقت الذي ميكن فيه لالآباء، الذين يتو�سّ

االبتدائية  املرحلة  يف  املدر�سية  ال�سعوبات  جت��اوز  يف  اأطفالهم  م�ساعدة  التعليمي،  ال�سلم  من 

)م�ساعدتهم يف درو�ص القراءة والكتابة على �سبيل املثال( فاإنهم يقفون عاجزين عن تقدمي مثل 

هذه امل�ساعدات يف املرحلة الثانوية واجلامعية، وهم باملقابل ال ي�ستطيعون تاأمني ال�سروط املادية 

الكافية لتوفري املناخ املنا�سب لتعليمهم )اإتباع دورات تعليمية اأو تاأمني درو�ص خا�سة (، وذلك كما 

يحدث يف االأو�ساط املي�سورة اجتماعيًا وثقافيًا. 

اإن جميع العمليات الرتبوية التي تاأخذ طابع ال�سراع وتوؤدي اإىل االإق�ساء يف املدر�سة، هي نوع 

من الفعاليات الرمزية التي تقوم على اخرتاق جدار الوعي والت�سلل اإىل الال�سعور اجلمعي للطالب 

لتاأ�سيل نوع من الت�سورات الثقافية وال�سيكولوجية بو�سفها م�سروعة ثقافيا. 

5 - 3 - اللغة املدر�سية بو�سفها عنفا رمزيا 

ت�سكل  اللغوية يف املدر�سة، حيث  النماذج  اأكرث �سوره و�سوحا يف �سراع  الرمزي  العنف  ياأخذ 

املدر�سة �ساحة لل�سراع اللغوي الرمزي بني مناذج لغوية طبقية متعددة. فاللغة ت�سكل نظاما رمزيا 

احلامل  وه��ي  الرمزية،  نظريته  يف  ب��وردي��و  عنها  يتحدث  التي  الرمزية  والت�سورات  ل��ل��دالالت 

التاريخي للرموز والت�سورات والدالالت واملعاين. 

االجتماعية،  الطبقات  واللهجات بني خمتلف  اللغوية  ال�سيغ  بتعدد  االجتماعية  احلياة  تفي�ص 

وتتعدد هذه االأمناط اللغوية بتعدد الطبقات والفئات االجتماعية، حيث تنفرد كل طبقة اجتماعية 

لغة  مثل:  متعددة،  فرعية  لغات  اإىل  االإ�سارة  لغوي خا�ص مييزها، حيث ميكن  بنمط  وكل جماعة 

العمال ولغة الفالحني، ولغة الطبقة الربجوازية، ولغة الطبقة الو�سطى، ولغة الريف، ولغة املدينة، 

اأداة توا�سل بل هي  اللغة ال تعني جمرد  اأن  ال�تاأكيد  واللغات العامية والف�سحى،. الخ. وهنا يجب 

نظام تفكري وطريقة يف احلياة والتاأمل والنظر، اإنها كيان ذهني ونف�سي وعقلي ووجودي ياأخذ هيئة 

اإطارا  بو�سفها  اللغة  فاإن  ولذلك  االجتماعية.  والفئات  الطبقات  حياة  يف  اخلطورة  بالغة  رمزية 
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رمزيا للوجود االجتماعي ت�سكل اأكرث اأدوات ال�سراع الرمزي خطورة واأهمية يف الو�سط املدر�سي. 

يف  وبيانا  و�سوحا  الطبقي  الثقايف  ال�سراع  اأ�سكال  اأك��رث  اأح��د  اللغوي  الرمزي  العنف  ويعد   

املوؤ�س�سة املدر�سية. فاملدر�سة تتبنى منطا لغويا تفر�سه الطبقة التي تهيمن وت�سود وبالتايل فاإنها 

تفر�ص هذا النمط اللغوي على جميع اأبناء الطبقات والفئات االجتماعية لفعاليات العنف الرمزي 

 .
)80(

ودالالته

ومييز الباحثون على العموم بني منطني لغوين يف اإطار الثقافة العامة هما:

-  اللغة الر�سمية وهي لغة رمزية مكتوبة، تت�سف بدرجة عليا من الت�سل�سل املنطقي والتكامل 

الرمزي املجرد، وتوظف يف اإطار املوؤ�س�سات الر�سمية والرتبوية. 

االت�سال يف  لغة  وهي  الدارجة(  اللغة  اأو  )املحكية  العامية  اللغة  االأخر  النمط  على  ويطلق   -

احلياة العامة وتتميز بال�سهولة والب�ساطة كما تتميز بدرجة اأدنى من الت�سل�سل املنطقي والتجريد 

اأو و�سط  اللهجات املختلفة فلكل فئة اجتماعية  العامية على منظومة من  اللغة  الرمزي. وت�ستمل 

اإطار  يف  منيز  اأن  لنا  ميكن  اإذ  والتوا�سل.  التعبري  يف  اخلا�سة  وطرقه  اخلا�سة  لهجته  اجتماعي 

احلياة االجتماعية لغة الفالحني ولغة العمال ولغة الفئات املختلفة. 

 مييز بازيل برن�ستاين بني لغة العمال ولغة الفئات الو�سطى، ويطلق على لغة العمال م�سطلح 

التعبري  م�ستوى  فيها  وينحدر  الربط  اأدوات  اإىل  تفتقر  حركية  ح�سية  لغة  وهي  املحدودة،  اللغة 

الرمزي املجرد وتتداخل فيها املقدمات والنتائج كما ت�سودها عبارات طفيلية )مثل األي�ص كذلك؟ 

اأتعرف؟،. . الخ(. اأما لغة الفئات الو�سطى فهي اللغة التي يطلق عليها اللغة املتقنة، فتتميز بدرجة 

عليا من الرمزية والتجريد، وا�ستخدام ال�سمائر، والت�سل�سل يف ا�ستخدام االأزمنة )حا�سر وما�سي 

 .
وم�ستقبل( واأدوات الرتابط«)81(

االجتماعية  والطبقات  »اللغة  امل��ع��روف  كتابه  يف  اأف��ك��اره  خال�سة  برن�ستاين  اأدرج  ولقد 

التي  العمالية  اللغة  اأن  هذا  كتابه  يف  برن�ستاين  ويبني   .)Langage et classes sociales(
)82(

ت�سود الو�سط العمايل لغة تتباين عن هذه التي ت�سود يف اأو�ساط الفئات املتو�سطة واأن ذلك يوؤدي 

اإىل التباين يف م�ستوى النجاح املدر�سي وذلك الأن لغة املدر�سة اأكرث جتان�سا مع اللغة التي ت�سود 

كل  يف  ال�سائدة  العالقات  اأن  هذا  كتابه  يف  اأي�سا  برن�ستاين  ويوؤكد  الو�سطى.  الطبقة  و�سط  يف 

اأن  و�سط اجتماعي حتدد منط اللغة واأ�ساليب التعبري امل�ستخدمة يف اإطار ذلك الو�سط. ويبدو 

واآراء بورديو وبا�سرون يف فرن�سا، وال�سيما  اآراء برن�ستاين يف بريطانيا  هناك تقاربا كبريا بني 
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فيما يتعلق بتاأثري الو�سط االجتماعي يف حتديد امل�ستوى اللغوي لكل فئة اجتماعية، والذي يكر�ص 

من  تعاين  التي  االجتماعية  الفئات  وبني  املي�سورة  االجتماعية  الفئات  بني  الرتبوي  التفاوت 

احلرمان والفاقة. 

وي�سري دوني�ص لورتون، من جامعة لندن، يف اإحدى درا�ساته يف اأوا�سط ال�ستينات حول القدرات 

اللغوية عند اأبناء العمال واأبناء الطبقة الو�سطى، اإىل اأن لغة اأبناء الطبقة الو�سطى كانت اأقوى يف 

الداللة على الثقة بالنف�ص، والتعبري عن الذات، ويف م�ستوى الغنى والتوازن العفوية؛ يف حني كانت 

الكتب  الكالمية املحفوظة من  ال�سيغ  القائم على  امليكانيكي  التعبري  اإىل  العمال اقرب  اأبناء  لغة 

. وال بد لنا من االإ�سارة يف هذا اخل�سو�ص اإىل التجان�ص بني اأفكار كل من برن�ستاين 
)83(

املدر�سية

ولورتون مع جان بياجة Piaget، حيث يوؤكد االأخري باأن حتطيم النزعة املركزية )االأنوية( ي�سكل 

. فالطفل الذي ينمو يف االأو�ساط الربجوازية مييل 
)84(

خطوة اأ�سا�سية نحو التفكري املنطقي املتكامل

امل�ساركة  اإىل  العمالية  االجتماعية  االأو�ساط  يف  ينمو  الذي  الطفل  مييل  حني  يف  اال�ستقالل،  اإىل 

الوجدانية العميقة يف حياة اجلماعة حيث ال تتاح له الفر�ص املو�سوعية الكافية نحو اال�ستقالل 

الذاتي. هذا وت�سري املالحظة اإىل اأن االأ�سر املتو�سطة )االأطر العليا واملتو�سطة وفئة املثقفني( تتيح 

املنطقي،  احل��وار  اأ�ساليب  لتنمية  منا�سبة  واأج��واءً  الدميقراطية،  العالقات  من  نوعا  الأطفالها 

فاالأطفال هنا ي�ستطيعون التعبري عن ذواتهم وميولهم ورغباتهم، ومن �ساأن ذلك كله اأن ينعك�ص 

اإيجابيا على منو طاقاتهم الفكرية واللغوية واملعرفية.

املدر�سي  التح�سيل  م�ستوى  على  النهاية  يف  اللغوية  واالأ�ساليب  العالقات  هذه  جملة  وتنعك�ص 

يف  احلوار  ويغني  ي�سارك  الذي  الطفل  غالبا،  هو،  جيدة  لغة  ميلك  الذي  فالطفل  االأطفال.  عند 

جميع  يف  للم�ساركة  املنا�سبة  اللحظات  يف  دائما  يبادر  ال��ذي  الطفل  نف�سه  وهو  ال�سف،  قاعة 

اجتماعية  اأو�ساط  من  الطفل  ذلك  يتحدر  ما  وغالبا،  املدر�سة؛  يف  والعقلية  الفكرية  االأن�سطة 

متو�سطة تتميز اأجواوؤها بدرجة عالية من �سيادة العالقات اللغوية ذات الطابع الدميقراطي. 

وغالبا ما يتحدر االأطفال ال�سلبيون، يف اإطار الن�ساط املدر�سي، من اأو�ساط اجتماعية، تعاين 

اأي حال من  لنا يف  اللغوية والرتبوية. وال ميكن  العالقات  من االختناق الدميقراطي، يف م�ستوى 

االأحوال اأن نتجاهل االأثر الكبري الذي متار�سه لغة الو�سط يف النجاح املدر�سي، فاللغة متار�ص دورا 

حا�سما لي�ص يف حتقيق النجاح يف مواد اللغة نف�سها فح�سب واإمنا يف املواد االأخرى كافة. ومن �ساأن 

القدرة على التعبري اجليد، واالأ�سلوب اللغوي املتميز حتديد امل�سري املدر�سي لالأطفال �سواء كان 
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اللغة  يويل  الذي  الفرن�سي  كالنظام  العامل،  يف  الرتبوية  االأنظمة  بع�ص  يف  اأو  مدار�سنا،  يف  ذلك 

اأهمية بالغة اخل�سو�سية يف النجاح املدر�سي. ويف ذلك النظام االأخري تت�سابه اللغة التي ت�ستخدم 

فامل�سرية  االأح���وال،  كل  ويف  املدر�سة.  لغة  مع  )ال��ربج��وازي��ة(  الراقية  االجتماعية  االأو���س��اط  يف 

املدر�سية، اخلا�سة باأطفال ذلك الو�سط، م�سمونة النتائج وذلك الأنهم ي�ستحوذون على املهارات 

وبا�سرون  بورديو  اإليه  يذهب  ما  وهذا  واملدر�سية،  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإط��ار  يف  املطلوبة  اللغوية 

وا�ستابليه و�سنيدر يف كثري من اأعمالهم ودرا�ساتهم اخلا�سة بامل�ساألة يف املجتمع الفرن�سي. 

اللغوي املدر�سي يتم ب�سورة خفية م�سترتة ال ي�سعر به  العنف الرمزي  اإن  القول  وهنا ميكننا 

�سحاياه من التالمذة والطالب واالأهايل، وهو يف النهاية ميار�ص عملية اإق�ساء اأطفال املهم�سني 

مدر�سيا، وو�سعهم يف دائرة االإخفاق والف�سل املدر�سي بدواعي �سعف امل�ستويات اللغوية املدر�سية؛ 

فامل�سافة الفا�سلة بني لغة الفئات ال�سعبية وبني لغة املدر�سة تكون دائما بعيدة املدى وكبرية، وهذا 

اأبناء  يدفعهم اإىل االإخفاق، وعلى خالف ذلك تكون هذه امل�سافة الفا�سلة حمدودة جدا بني لغة 

الطبقات الو�سطى وبني لغة املدر�سة، وهذا يي�سر لهم النجاح والتفوق. ووفقا لهذه االآلية اخلفية 

للعنف الرمزي اللغوي متار�ص الطبقات الربجوازية دورها الكبري يف اإق�ساء اأبناء الفئات ال�سعبية 

ودفع اأبناء الطبقات العليا اإىل مزيد من النجاح والتفوق. 

5 - 4 - ديناميات العنف الرمزي :

هذا  ويف  تربوية خمتلفة،  وفعاليات  وديناميات  اآليات  وفق  املدر�سة  الرمزي يف  العنف  يتجلى 

ال�سياق ميكننا االإ�سارة اإىل ثالثة م�ستويات من التجليات الرتبوية للعنف الرتبوي يف املدر�سة. 

5-4-1 - م�سمون التعليم. 

للعنف  االأوىل  ال�سورة  فاإن   « ثم اعرت�ص  »نفذ  ين�ص على مقولة:  الع�سكري  القانون  كان  اإذا 

الرمزي تتخذ هيئة اآمرة تقول: تعلم ما يلقى اإليك وال تناق�ص. ويتجلى العنف الرتبوي الرمزي يف 

للدالالت  االأ�سا�سي  احلامل  اخليار  هذا  ميثل  حيث  التعلم،  مادة  اختيار  عملية  يف  االأوىل  �سورته 

الرمزية واالأيديولوجية للطبقة التي ت�سود وتهيمن. 

اليمني(  من  اأو  الي�سار  من  اأكانوا  )�سواء  يقررامل�سوؤولون  عندما  حياديا  االأم��ر  يبدو  ال  قد   

االمتناع عن مناق�سة العالقات االإن�سانية والق�سايا احليوية يف االأ�سرة واملجتمع وال�سيا�سة، يف حني 

يكر�سون مئات ال�ساعات املدر�سية لتعلم االإمالء والتلقني وحفظ الن�سو�ص ال�سماء. 

ونحن يف �سياق العملية الرتبوية ال�سماء هذه، ت�سبعنا على مدى الطفولة ومّر ال�سنني، وتاأ�سل 
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يف اأعماقنا هذا الفراغ الرتبوي الذي يتمثل يف جمموعة من االإجراءات واملمار�سات املفرغة من 

وت�سبعنا  تعلمناه  عما  يختلف  اآخ��ر  �سيئا  نت�سور  اأن  اليوم  علينا  ي�سعب  وق��د  وال��دالل��ة.  املعنى 

مبعطياته يف خمتلف املراحل الدرا�سية، فنحن دائما م�سغولون بتعليم اللغة والتاريخ والبيولوجيا، 

اململة  التقليدية  الق�سايا  واجلدل، حول  باحلوار  ماأخوذون  نحن  ال�سكلي  االهتمام  ويف عمق هذا 

والفاقدة للداللة احلّيوية مثل: هل نعلم االإنكليزية يف املرحلة االبتدائية اأم يف االإعدادية؟ م�سغولون 

اأخرى؟ م�سغولون بطبيعة االمتحانات واالختبارات،  اأم ينق�ص  �سنة  الدرا�سي: هل يزداد  بال�سلم 

ون�سب النجاح وم�ستويات التقومي، هل ندر�ص الفل�سفة يف هذه املرحلة اأو تلك؟ تلك هي الق�سايا 

الكال�سيكية اململة والفاقدة للداللة واملعنى والعالمات. ولكننا قلما ن�سغل بالق�سايا احليوية حول 

مع�سالت احلياة االجتماعية امللحة التي حتيط بنا، مثل: البوؤ�ص االجتماعي، واالإرهاب، والعنف، 

االقت�سادية  والطفرات  املعا�سرة،  املالية  واالأزم��ات  البيئة،  وتلوث  والفقر،  الدينية،  واحل��روب 

املذهلة، وق�سايا امل�ستقبل االإن�ساين، واأزمات احلياة املعا�سرة على اختالفها وتواترها. ومع اأننا ال 

نقلل من اأهمية اأية ق�سية من الق�سايا التي تطرح، فاإن ال�سوؤال الذي يفر�ص نف�سه ملاذا ال نطرح 

واإ�سكالياتها  االإن�سانية  باأولياتها  نف�سها  احلقيقية  احلياة  ق�سايا  ح��ول  احليوية  االأ�سئلة  ه��ذه 

االجتماعية. 

كل  حتقق  �سحرية  مملكة  لي�ست  وه��ي  �سيء،  كل  تفعل  اأن  ميكنها  ال  املدر�سة  اإن  لنا  يقال 

طابع  ياأخذ  اأن  ميكن  املدر�سة  يف  �سيء  كل  اإن  املنطلق  هذا  ومن  ومالزميها،  رواده��ا  احتياجات 

اأو ما  املعلم  يقوله  اأن يفعل دائما ما  التلميذ  الرمزي، حيث يجب على  وال�سغط  واالإكراه  االإلزام 

ميليه عليه من: ا�ستماع، واإ�سغاء، وجلو�ص، وهدوء، و�سمت؛ واملعلم غالبا ما يرتتب عليه اأن ي�سدر 

اخرج،  اأدخ��ل،  تتكلم،  ال  اجل�ص،  قف،  ال�سبورة،  اإىل  انظر  اأغلقه،  الكتاب،  افتح  للتلميذ:  اأوام��ره 

اكتب من اأول ال�سطر، اأكتب من اليمني، �سع نقطتني، اأكمل العبارة، انتظر، توقف، ال ت�سحك، ال 

تتكلم، ارفع يديك عندما تريد الكالم، ال تنم، ال ت�سه، ال تتحدث مع زميلك، ال حترك راأ�سك اأو 

يديك... الخ. 

5-4-2 - التقييم املدر�سي :

وال�سيما  املدر�سي  التقييم  اأو���س��اع  يف  اال�ستالبية  �سوره  اأك��رث  يف  ال��رم��زي  العنف  ويتجلى 

االمتحانات، حيث يو�سع القوي وال�سعيف يف حلبة �سراع واحدة، وهكذا يجد ال�سعفاء من اأبناء 

اأبناء املثقفني واالأغنياء، يف �سراع مميت داخل حلبة  اأنف�سهم، مع االأقوياء من  االأميني والفقراء 
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معدمني  الأطفال  نف�سه  الواحد  امل�سهد  ال�سنوات  عرب  جند  وهكذا  املظلمة.  وقاعاتها  االمتحانات 

ثقافيا يقادون اإىل قاعات االمتحانات بهدوء، وذلك من اأجل اإقناعهم – ب�سورة خفية رمزية – 

باأنهم ال ي�ساوون �سيئا، واأن قيمتهم االإن�سانية واالجتماعية حتددها حلظات وكلمات ترت�سم على 

�سفحات امتحانيه �سماء، واأنهم وبنتائج هذه االمتحانات امل�سممة م�سبقا، �سيتحملون م�سوؤولية 

احلياة  يف  املهّم�سني  واأروق����ة  العمل  ع��ن  العاطلني  اأزق���ة  ويف  االجتماعي،  املهمل  يف  االن��دث��ار 

االجتماعية. 

ثقافة  اإنها  فيه،  ن�ساأ  ال��ذي  الو�سط  ثقافة  اإىل  املتعلمني  من  فريق  كل  ينت�سب  املدر�سة  ففي 

كربى  قيمة  ال�سائدة  الطبقات  ثقافة  على  ت�سفي  املدر�سة  ولكن  االجتماعية،  وطبقتهم  اأ�سرهم 

وتعلي من �ساأنها، وتبخ�ص يف الوقت نف�سه الثقافات االجتماعية االأخرى، فاالأطفال الذين ترعرعوا 

بني الكتب ويف خ�سم نقا�سات ثقافية ال ي�سعرون بالغربة واالغرتاب عندما يعي�سون يف املدر�سة، 

اأما اأولئك الذين ترعرعوا يف الفراغ االإن�ساين – يف و�سط فقري معدم ثقافيا – فاإن عامل املدر�سة 

�سيبدو غريبا معاديا وكل ما فيه �سياأخذ �سورة عنف ثقايف يف خمتلف التجليات واالأبعاد. 

5-4-3 - العنف الرمزي للمعلم:

التدجني  مبهمة  القيام  من  يتمكن  حتى  رم��زي  قد�سي  �سياج  يف  االآم��رة  �سلطته  املعلم  ميار�ص 

 Ivan Illitch )85(

وال�سيطرة على عقول الطالب ونفو�سهم ب�سهولة وي�سر. فاملعلم كما يرى اإيفان اإليت�ص

يجمع بني وظائف ثالث: �سجان وواعظ ومعالج، فهو امل�سوؤول عن ال�سبط االجتماعي داخل ال�سف، 

 .
)86(

وهو الذي ي�سهر على اللوائح والقوانني، ويحر�ص على اأن يلتزم ويلزم االآخرين بها

 يقول فرويدFreud - م�سددا على اأهمية ال�سلطة التي يتمتع به املعلمون: »اإننا نفهم االآن طبيعة 

اأبوية حتى حينما يكونوا يافعني �سغارا،  اإىل بدائل  باأ�ساتذتنا، فهوؤالء الرجال يتحولون  عالقاتنا 

ونحن نراهم نا�سجني ورا�سدين اإىل درجة ي�سعب بلوغها، فن�سقط عليهم م�ساعر االأبوة ونعكف 

. ومن ثم فاإن هذه الطبيعة االأبوية التي ت�سفى على املعلم 
على معاملتهم كما كنا نعامل اآباءنا«)87(

يف  واملهيمنة  ال�سائدة  الثقافة  ملعطيات  وفقا  الرتبوي  دوره  ملمار�سة  هائلة  رمزية  �سلطة  متنحه 

الو�سط املدر�سي. 

ويف دائرة هذا التجلي الرمزي للمعلم، تتطلب ال�سلطة الرتبوية من املربي اأن ميتلك عددا من 

اإظهار  على  والقدرة  االت�سال،  بناء  و�سهولة  الثياب،  ومنط  وامل��زاج،  ال�سحة  مثل:  االمتيازات 

القرار،  اتخاذ  على  القدرة  يف  اأهميتها  اأي�سا  وتاأخذ  مهنية،  بقيمة  تتعلق  وظيفة  وهي  اللطف، 
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واإدراك جيد للمهمة الرتبوية، والتح�سري للعمل وفق نظام حمدد ومنهج بائن، ثم امتالك القدرة 

على تكّييف التعليم وفقا حلاجة التالميذ؛ ويفرت�ص ب�ساحب ال�سلطة الرتبوية اأن ميتلك معلومات 

زمالئه  مع  تعاون  عالقات  يقيم  واأن  يعلمهم،  الذين  لالأطفال  االجتماعي  الو�سط  حول  معمقة 

نف�سي  طابع  ذات  �سخ�سية  اإمكانيات  اإىل  حتتاج  فال�سلطة  للمدر�سة،  العام  الو�سط  مع  وروؤ�سائه 

املزاج،  وت��وازن  ال��ذات  على  ال�سيطرة  من  ونوعا  والذهني،  العقلي  التوازن  من  ونوعا  واأخالقي، 

 .
)88(

والقدرة على تطوير اإمكانيات الطالب وبث روح التعاون وحب االأطفال

وال�سلطة الرتبوية تقت�سي فيما تقت�سيه كفاءات �سخ�سية ذات طابع عاطفي، وال�سيما التوازن 

النف�سي وال�سيطرة على الذات، وتوازن املزاج، وامليل اإىل تقدمي العون واخلدمة واحلب اإىل االأطفال، 

اأجل �سمان  املعلم هو مرب ميار�ص مهنته من  اأن  قوامها:  وم�سوؤوليات  واجبات  اأي�سا  يتطلب  وهذا 

. ويف كل هذا وذاك تكمن املخادعات الرمزية يف العملية املدر�سية.
)89(

اأمن االأطفال و�سالمتهم

5-4-4 - الفعالية الرمزية للمنهج اخلفي يف املدر�سة: 

الرمزية.  ولل�سلطة  الرمزي  للعنف  �سورة  غري  يكون  اأن  املدر�سة  يف  اخلفي  املنهاج  يعدو  ال 

واملنهاج اخلفي بالتعريف ن�سق ن�سقا متكامال من العنا�سر اأو املكونات والوظائف املرتابطة فيما 

بينها بعالقات وعمليات تقود، بفعل �سريورتها الداخلية، اإىل حتقيق غايات تربوية حمددة. وهنا 

يف  العامة  الرتبوية  االأه���داف  م��ن  منظومتني  ب��ني  الرتبوية  العملية  جم��ال  يف  الباحثون  مييز 

ال�سيا�سات الرتبوية: فهناك اأهداف ر�سمية معلنة، وهناك اأهداف خفّية م�سمرة؛ وتتمثل االأهداف 

اإعداد االإن�سان احلر املتكامل، واالإن�سان ال�سالح، واإعداد االإن�سان للدفاع عن  ال�سريحة بق�سايا 

اأهداف مر�سومة يف لوائح �سيا�سية وتربوية حتدد للرتبية م�سارها املعلن  الوطن، وغري ذلك من 

ولالأنظمة الرتبوية القائمة غاياتها املحددة. 

ولكن االأهداف الرتبوية امل�سمرة واخلفية غالبا ما تو�سع خلدمة النظام ال�سيا�سي واالجتماعي 

القائم، حيث تكمن وظيفتها يف احلفاظ على ما ي�سمى باال�ستقرار االجتماعي، وال�سبط االأخالقي 

املتعلمني  نفو�ص  يف  واالن�سباط  الطاعة  وغر�ص  الطبقية  القيم  وب��ث  االأيديولوجية  والهيمنة 

ت�سود  التي  الطبقة  خدمة  يف  تربوية  منظومة  هي  اخلفية  االأه��داف  اأن  يعني  وهذا  والدار�سني. 

وتهيمني يف املجتمع. وميكن االإ�سارة اإىل جمموعة من االأهداف الو�سيلية التي تر�سخ معامل املنهاج 

اخلفي :

1 - متجيد رموز ال�سلطة يف خمتلف امل�ستويات، 
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2 - التاأكيد على قيم الطاعة واخل�سوع للحكام والطبقة التي ت�سود، 

الرتبوية  اخلطب  امل��ق��والت،  ال�سور،   ( ال�سلطة  متجيد  يف  الرمزية  الطاقة  توظيف   -  3

واملدر�سية(، 

4 - التاأكيد على منط عالقة اخل�سوع الهرمي بني املعلمني واملتعلمني واالإدارة، 

5 - توظيف املنهج واخلطاب املدر�سي ب�سورة عامة مبنظومة من املقوالت والن�سو�ص التي – 

متجد احلاكم ب�سورة مبا�سرة اأ غري مبا�سرة. 

6 - توظيف االإمكانيات املدر�سية من اأجل رف�ص قيم الثورة والتمرد واالعرتا�ص والنقد.

اإمكانية  قتل  يف  فعالية  الطرق  اأكرث  بو�سفها  والتعليم  التدري�ص  يف  التلقني  طرق  اعتماد   -  7

العقل والتفكري، وبناء روح املذلة واال�ستكانة واالن�سياع يف نفو�ص املتعلمني. وميكن لنا اأن نقول هنا 

التي تكون قادرة على  الو�سائل  اإنتاج عدد كبري من  اأيا كان يبدع يف  القائم  ال�سيا�سي  النظام  اإن 

ت�سفية اإمكانيات العقل والتفكري والنقد عند االأطفال والنا�سئة. 

فاالأوامر والنواهي، واأمناط ال�سلوك والقواعد املنظمة، واالإمياءات واالإيحاءات، ت�سكل منوذجا 

رمزيا ثقافيا للطبقة ال�سائدة، وهذا يعني اأن هذه النماذج ت�سكل دورا تروي�سيا يكره االأطفال على 

قهري.  نحو  على  ال�سائد  الثقايف  النظام  لقبول  اأوىل  كخطوة  الرموز  وه��ذه  القيم،  ه��ذه  قبول 

فنظرات االزدراء واالحتكار التي يوجهها املعلمون اإىل اأبناء الطبقات الفقرية، ت�ساهم ب�سكل كبري 

اأبناء هذه الطبقة، وعلى خالف ذلك فاإن  الدونية والقهر وتبخي�ص الذات عند  توليد م�ساعر  يف 

اأبناء  املعلمون  بها  يحيط  التي  والثناء  التقدير  وعبارات  الر�سا،  وابت�سامات  الت�سجيع  كلمات 

الطبقات امل�سيدة توؤدي دورا حيويا وقاطعا يف تاأكيد م�ساعر التفوق والقوة وتقدير الذات والنجاح 

عند اأبناء هذه الفئة االجتماعية، ويف النهاية فاإن املدر�سة تعمل يف منظومة خفائها على الرتوي�ص 

والتطبيع، وال توجد اأمام الطالب �سوى عدة خيارات اأهمها اخل�سوع وامل�سايرة، اأو الثورة، فبع�ص 

االأطفال ي�سايرون ما هو قائم يف املدر�سة، فيوؤدي ما هو مطلوب منه، ويتمثل دوره جيدا، ويتحول 

اإىل منوذج مثايل، فهو يحرتم ال�سلطة ويرفع راية اخل�سوع ويتحلى بال�سرب، ويكبت رغباته، وهم 

بالتايل تالميذ نظاميون موؤدبون مهذبون، وعلى خالف ذلك هناك فئات من االأطفال تقابل القهر 

اخلفي للمدر�سة بالتمرد والهروب والعنف وهذا ما يدفع بهم اإىل دائرة االإخفاق والف�سل. 

االجتماعية  الفئات  اأبناء  اإق�ساء  يف  احليوي  دوره  يلعب  رمزية  فعالية  هو  اخلفي  فاملنهج 

املهم�سة، عرب اأواليات االإخفاق، وتنمية اأحا�سي�ص الدونية والق�سور لديهم، وتوليد عملية اإخفاقهم 
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املدر�سي با�ستمرار. وعلى هذا االأ�سا�ص ميكن القول اإن كثريا مما يتعلمه التلميذ يف املدر�سة قد ال 

يرتبط جوهريا مبحتويات الدرو�ص واملقررات )املنهج املعلن( بل يرتبط بعملية تروي�ص الطالب 

والقيمية  االجتماعية  التحّيزات  وا�ستهالك  الطاعة،  قيم  يف  تتمثل  حم��ددة  ومعايري  قيم  على 

فاإن  الروؤية  لهذه  ووفقا  املعتمد.  وامل�سترت  للمنهج اخلفي  وفقا  املجتمع  ال�سائدة يف  واالأيديولوجية 

املدر�سة وفقا ملناهجها اخلفية ال تهدف اإىل حتقيق امل�ساواة بني التالميذ والطالب بل تهدف اإىل 

؛ وهنا البد من احلذر من املنهج اخلفي مبا يغر�سه من قيم �سلبية 
)90(

تر�سيخ مبداأ الالتكافوؤ بينهم

تتمثل يف قيم الطاعة واخل�سوع واإ�سعاف روح االإبداع يف نفو�ص الطالب حيث تكون املدر�سة اأداة 

 .
)91(

الإعادة اإنتاج االأمر الواقع بكل �سلبياته واختناقاته ل�سالح النخبة املهيمنة

خامتة :

يقول نيت�سة فا�سحا الدور االإيديولوجي للمدر�سة« اإن الرتبية لي�ست اإال اآلة للتالعب والتناوب، 

 .
)92(

تعمل على ت�سويه وعي االإن�سان، واإلغاء ذاته، وبالتايل اإخ�ساعه لل�سلطة املطلقة للدولة«

اأن العنف الرمزي حا�سر يف عمق الفعاليات  لقد بينت درا�ستنا هذه عرب حمطاتها املختلفة 

الرتبوية للموؤ�س�سة املدر�سية، واأن هذا العنف ميار�ص دوره على اإيقاعات الثقافة التي ت�سود وتهيمن 

واالعتباط  التع�سف  مبداأ  على  يعتمد  الرمزي  العنف  اأن  خمتلفة  ب�سور  بّينا  لقد  املجتمع.  يف 

والالمو�سوعية، حيث ينطلق من م�سلمات وم�سادرات توؤخذ على اأنها �سحيحة مو�سوعية وحيادية� 

ولكننا عندما نتاأمل فيها بعمق ال جند لها اأي اأ�سا�ص منطقي اأو مو�سوعي، وهنا ميكن القول مع 

�سي�سرون باأنه » ال يوجد عبث اأكرب من االعتقاد باأن كل ما هو منظم بوا�سطة املوؤ�س�سات اأو قوانني 

بالدرجة  يقوم  اعتباطيا  رمزيا  تتبنى عنفا  اليوم حيث  املدر�سة  وهذه هي حال  ال�سعوب عادل«؛ 

االأوىل على حتّيز طبقي اأيديولوجي عميق االأبعاد. 

ب�سوره  يعمل  العنف  وهذا  رمزي  وراأ�سمال  رمزية  �سلطة  عرب  رمزيا  عنفا  متار�ص  فاملدر�سة 

هذا  يكن  ومل  والهيمنة،  وال�سيطرة  اخل�سوع  اإنتاج  على  امل�سترتة  االإيديولوجية  ونوازعه  اخلفية 

»لقد  ال�سمال:  اإىل  الهجرة  امل�سهورة مو�سم  روايته  يقول يف  الطيب �سالح حيث  االأمر خفيا على 

 .
اأ�س�سوا املدار�ص، ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم«)93(

ومما ال �سك فيه اأن العنف الرمزي ميار�ص دوره يف خمتلف فعاليات وجتليات احلياة املدر�سية 

والرتبوية، وبالتايل فاإن هذا العنف يتفرد بكونه عفويا ال�سعوريا بالن�سبة ملن ميار�سه وملن يخ�سع 

لتاأثريه. اإنه عنف معنوي م�سترت يعتمد على الت�سورات ويفعل فعله يف اإنتاج الدالالت التي غالبا ما 



اأ.د.علي اأ�سعد وطفة

96

�سوؤون اجتماعية | العدد 104، �ستاء 2009 ال�سنة 26

تكون من طبيعة اأيديولوجية، ولكن هذا العنف - بعفويته وان�سيابيته املعنوية- ميتلك القدرة على 

اأن يحقق غايات ثقافية كربى تتمثل يف التطويع االأيديولوجي، ويف الرتوي�ص الثقايف لرواد املدر�سة 

اأي يقوم على توليد الدالالت وميار�ص فعله يف عامل  اآن واحد، وذلك الأنه عنف يوّلد  و�سدنتها يف 

طبقة  تفر�سها  التي  والقيم  ال��دالالت  اإع��الء  اإىل  مييل  ذلك  يف  وهو  الرموز،  فعالية  عرب  املعاين 

احلياة  وال�سيطرة يف  للهيمنة  اأداة  ويطرحها  وال��دالالت  املعاين  هذه  ينتج  من  الأن  وذلك  بعينها، 

املدر�سية ال ي�سريه اأبدا اأن يخ�سع مل�سيئتها واإرادتها. 

املوؤ�س�سات  يف  الرمزية  احلياة  مالب�سات  نك�سف  اأن  املتوا�سعة،  الدرا�سة  هذه  يف  حاولنا  لقد 

اأبعاده  الرمزي وحتليل  العنف  مفهوم  على اخلو�ص يف  الغاية  اأجل هذه  من  وقد عملنا  الرتبوية، 

ومداخله وجتلياته يف خمتلف جوانب احلياة الرتبوية. 

ويف  الرمزية  نظريته  يف  بورديو  لبيري  الفكري  اجل��دار  اخ��رتاق  على  البداية  منذ  عملنا  لقد 

مقوالته عن العنف الرمزي، حيث جتنبنا الدوران الكلي على حمور روؤيته الرتبوية، وقمنا بالك�سف 

حتليل  يف  ذاته  املفهوم  ووظفنا  الرمزي،  العنف  مبفهوم  تتعلق  هامة  �سو�سيولوجية  ت�سورات  عن 

اأن��ن��ا ح��اول��ن��ا اخل���روج ع��ن املاألوف  كثري م��ن ج��وان��ب احل��ي��اة امل��در���س��ي��ة اخل��ف��ي��ة. وه���ذا يعني 

ال�سو�سيولوجي يف متجيد املفهوم واخل�سوع يف حمرابه، لقد جتاوزنا هذا االأمر وقمنا بالك�سف عن 

مداخل �سو�سيولوجية، جديدة كانت يف اأ�سل املفهوم و�سكلت حلظات هامة يف خما�سه االأول. 

احلياة  خفايا  عن  الك�سف  يف  النقدية  ال�سو�سيولوجية  دور  التحليل  ه��ذا  عرب  اأب��رزن��ا  لقد 

املدر�سية. وقد تبني لنا ب�سورة وا�سحة اأن مفهوم العنف الرمزي ال يكاد يختلف كثريا عن العنف 

الثقايف واالأيديولوجي الذي يتخفى يف م�سامات احلياة املدر�سية ويلتب�ص يف ممار�ساتها. 

 لقد بّينا بو�سوح اأن ا�ستخدام مفهوم العنف الرمزي مل يكن اأكرث من طفرة فكرية ا�ستفاقت 

يف خ�سم البحث عن الداللة واملعنى يف احلياة املدر�سية ويف خفاياها االأيديولوجية. ومع ذلك فاإن 

املفهوم اكت�سب م�سروعيته التاريخية، وقد برهن بفعالية عن قدرته التحليلية لكثري من الق�سايا 

واجلوانب املهمة يف احلياة الرتبوية. 

فاملدر�سة عامل رمزي، مفعم بالرموز والدالالت واملعاين، فكل ما فيها يحمل معنى ويرمز اإىل 

داللة، اإنها ن�سق من الدالالت واملدلوالت؛ فاملعلم بكل ما يرفل فيه من مزايا وما ُيعرف عنه من 

وما  منها  ما خفي  واملناهج  وكلماتهم؛  اإمياءاتهم، وحركاتهم،  بكل  والتالمذة  واإ�سارات؛  حركات 

وعمليات  الكالم  ذلك حتى طرائق  كل  ومعارف؛  علوم  عليه من  ت�ستمل  ما  بكل  وامل�سامني  علم، 
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التوا�سل يف املدر�سة عمليات وفعاليات وممار�سات مت�سبعة بالدالالت وتتمحور حول داللة الرموز. 

وهذا العامل الرمزي يتحرك ب�سلطة الرموز وقوتها، بالعنف الرمزي و�سولته، ويف داخل هذا 

العامل املعنوي املهيب بالدالالت والعالمات، تكمن اأيديولوجيا وت�سورات جمتمعية طبقية املحتوى 

الرموز  ودالل��ة  املعاين  بحركة  املت�سبعة  االأيديولوجية  امل�سامني  هذه  حتليل  ويف  وهنا  والغاية. 

وعنفها، كانت وقفتنا التحليلية عرب هذه الدرا�سة املتوا�سعة، وكم نرجو اأن نكون قد اأفلحنا على 

منذ  حددناها  الأغ��را���ص  وفقا  مالب�ساتها  بع�ص  عن  والك�سف  الظاهرة  ه��ذه  مقاربة  يف  االأق��ل 

البداية. 
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