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: األداء األيديولوجي لممدرسة في منظور بيير بورديو
ي المدرسة العنف الرمزي بوصفو ممارسة طبقية ف

 *عمي أسعد وطفـة/ د.أ
:  ةــمقدم

( Pierre Bourdieu 1930- 2002)يعد المفكر الفرنسي بيير بكرديك 
مف أكثر المفكريف حضكرا كتأثيرا في عالـ اإلبداع الفكرم كالفمسفي في القرف 

كقد قّدر لبيير بكرديك بعبقريتو الفكرية الفذة أف . العشريف كأكثرىـ إثارة لمجدؿ
كبار المفكريف الذيف سبقكه مثؿ ماركس كأنجمز كدكركيايـ كفيبر، كأف  يضاىي

يتجاكزىـ تجديدا في مختمؼ الطركحات الفكرية التي قدمكىا في ميداف الفكر 
كاستطاع بكرديك في نياية األمر أف يبمكر أكثر النظريات . السياسي كاالجتماعي

كمف يتأمؿ في فكر . العشريفالفكرية كالفمسفية تألقا كشمكال كمكسكعية في القرف 
بداعا  بكرديك كأعمالو سيجد أنو كاف مف أكثر المفكريف في عصره إنتاجا كا 

كمكسكعية، إذ لـ تستطع أم قضية فكرية أك اجتماعية أف تفمت مف قبضتو النقدية 
أك مف إضاءاتو اإلبداعية التي أنارت دركب المفكريف كالباحثيف في النصؼ الثاني 

يف، كاستطاع خبلؿ مسيرة حياتو المديدة أف يبدع أكثر مف ثبلثيف مف القرف العشر
كتابا، إلى جانب مئات المقاالت في الفمسفة كعمـ النفس كعمـ االجتماع كالسياسة 

كقد عرؼ إنتاج بكرديك الفكرم اليائؿ بطابعو العبقرم، فأكىج . كالفف كاألدب
الجتماع كالفمسفة االجتماعية العصر بإبداعاتو الفكرية األكثر تألقا في مجاؿ عمـ ا

 . كالسياسية عمى حّد سكاء
ات مف القرف الماضي انطمؽ بكرديك في مسيرة الكتابة كالتنظير مفي الستيف

كما كانت  -كفي تمؾ الفترة اتجو . في قضايا النظاـ المدرسي ككظائفو الطبقية
عية في لدراسة الحقيقة االجتما -الحاؿ عند كؿ مف ىيغؿ كدكركيايـ كبارسكنز

كقد ركز اىتماماتو في دراساتو المتنكعة عمى . كميتيا كشمكليتيا كتناسقيا كتكامميا
تناكؿ مختمؼ المؤسسات كالظكاىر االجتماعية كتحميميا سكسيكلكجيا بأكثر مناىج 

نظرة خاطفة عمى مجمؿ ك. كالتحميؿ كالخكض في األعماؽالبحث قدرة عمى النقد 
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م القضايا كالظكاىر التي تناكليا بالبحث كالدراسة أعمالو تبرىف عمى تنكع كبير ؼ
العماؿ في الجزائر، الفف، الييمنة الذككرية، نبؿ الدكلة، معاكدة : كالتمحيص، مثؿ

اإلنتاج، الكرثة، كغير ذلؾ مف القضايا كالمكضكعات التي شممتيا أبحاثو 
 . كدراساتو

ماكس : أمثاؿ كمما ال شؾ فيو أف بكرديك تأثر بعدد مف المفكريف الكبار
أف  -انطبلقان مف نظرياتيـ  -فيبر كدكركيايـ كماركس كأنجمز، كأنو استطاع 

يتشكؿ نقديان كيعيد صياغة الفكر الفمسفي كاالجتماعي عمى نحك إبداعي، كأف 
يعمؿ في الكقت ذاتو عمى تفكيؾ الظكاىر االجتماعية القائمة كتحميؿ بنية العبلقات 

 . نسانية المعاصرة بطريقة أّخاذة ساحرةاالجتماعية في المجتمعات اإل
كقد اجتمعت ىذه المؤثرات الفكرية معان لتؤثر في مشركعو العممي، كفي 

كدكر المدرسة في  ،رؤيتو لتحميؿ مسألة الحراؾ االجتماعي كالطبقي في المجتمع
كما استطاع بمنظكره النقدم الفردم أف . تحديد معالـ كاتجاىات ىذا الحراؾ الطبقي

نسقا مف األكىاـ األيديكلكجية السائدة في المؤسسة المدرسية، كأف يسقط  يكشؼ
أكثرىا خداعا كمكاربة، كالسيما االعتقاد السائد أف المدرسة تحقؽ تكافؤ الفرص 

كتقدـ معرفة متجانسة كاحدة لجميع األطفاؿ مف مختمؼ الفئات  ،التعميمية
ُتمكف كؿ فرد مف اتخاذ ( لمدرسيالرأسماؿ الثقافي ا)االجتماعية، كأف ىذه المعرفة 

كتأسيسا . المكاف الذم يناسبو كالمكقع الذم يناسب إمكاناتو المعرفية في المجتمع
عمى ىذه الرؤية المخادعة فإف المكقع الذم يحتمو الفرد في المجتمع يتحدد أيضان 

 . بدرجة كبيرة بمكاىب الفرد كقدراتو العقمية كخصائصو السيككلكجية
ا التصكر القائـ عمى األكىاـ األيديكلكجية، يؤكد بكرديك كعمى خبلؼ ىذ

عمى أىمية العكامؿ االجتماعية ال الفطرية في تحديد مكقع الفرد كمكانو في 
 . المدرسة كفي الحياة االجتماعية عمى حّد سكاء

وبناًء عمى ىذه الرؤية، يعمن بورديو أن الغايات الحقيقية لممدرسة تتحدد 
 -فاألصل االجتماعي لألطفال . ىادائرة ما يعتمل في داخلبطريقة خفية وخارج 

يحدد بقوة قدرة األطفال عمى متابعة تحصيميم المدرسي، وبناء عمى  -كما يرى 
ىذا التصور فإن المدرسة تقوم بإعداد األطفال عمى منوال الفوارق االجتماعية 

مدرسي، تؤكد عمى فاأليديكلكجيا الزائفة التي تييمف في النظاـ اؿ ،القائمة بينيم
السمات كالخصائص الفردية لؤلفراد الذيف ينتسبكف إلى المدرسة، كتعمف أف 
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المكتسبات الفردية مؤسسة عمى مبدأ القدرات الفطرية كعمى التكجيو المدرسي ليذه 
كقد عممت ىذه األيديكلكجيا بصكرة كاضحة عمى تبرير البلمساكاة . القدرات

رير يعطي أصحاب الييمنة مف أبناء الطبقات العميا االجتماعية تربكيان، كىذا التب
شرعية كجكدىـ في مكاقعيـ االجتماعية العميا كيضمف ليـ مشركعية دكرىـ في 

 . الييمنة كالسيطرة
كمف أجؿ فضح ىذه األيديكلكجيا الطبقية، انطمؽ بكرديك في بناء نظريتو 

لمطبقات  المحايثةلكجية السكسيكلكجية لنقد الدكر الطبقي لممدرسة ككظائفيا اإليديك
قائمة عمى عالقات الييمنة  -كما يراىا –فالمدرسة المييمنة في المجتمع، 

والسيطرة الواضحة بين الطبقات االجتماعية التي تتباين بدرجات كبيرة في 
ويتضح في نسق ىذه الرؤية وجود . مستوياتيا الثقافية واالقتصادية واالجتماعية

لنظام التربوي والنظام االجتماعي في توليد أيديولوجيا تكامل بصيغة التآمر بين ا
؛ حيث تقـك األسرة كالمدرسة معا في عممية إنتاج البنى االجتماعية الييمنة

 . المتفاكتة طبقيا
فالمدرسة تتبنى ىذه الممارسة األيديكلكجية الطبقية، كتمارس نسقا مف 

يمنة الطبقة البرجكازية في الفعاليات التربكية المتنكعة التي ترسخ قيـ كمعاني كه
كىذه الفعاليات كالممارسات كالديناميات اليائمة تشكؿ في . المجتمع كالمدرسة

جكىرىا نظاما خفيا رمزيا يقـك بتدمير المرجعيات الحيكية لمطبقات الدنيا في 
المجتمع، كييدؼ في جكىره إلى تأصيؿ المرجعيات الطبقية البرجكازية في 

كالميـ في . قكتيا بكؿ الصيغ كالفعاليات التربكية الممكنة المجتمع، كيعيد إنتاج
ىذه العممية أف ىذه الفعاليات كالممارسات التربكية الطبقية الخفية تأخذ طابعا رمزيا 

يتمثؿ في تكظيفات رمزية خفية لرأس الماؿ الرمزم كالسمطة الرمزية، كاألىـ في 
رة الدكر األيديكلكجي الطبقي ذلؾ أف العنؼ الرمزم يشكؿ الطاقة الحيكية في بمك

 . لممدرسة المعاصرة
 :الوظيفة الطبقية لممدرسة -أوال 

عنكانا فكريا كمنيجيا  La reproductionيشكؿ مفيـك إعادة اإلنتاج 
لنظرية بكرديك كباسركف في مجاؿ الفكر االجتماعي، ككفقا ليذا التصكر تعمؿ 

عادة إ نتاج المجتمع كفؽ صكرة التبايف المدرسة كالمؤسسات التربكية عمى إنتاج كا 
الطبقي الكامنة فيو، كىي تؤدم كظيفتيا الطبقية ىذه بديناميات ذكية خفية رمزية 
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كسابيما طابع المشركعية  ىدفيا تكليد التقسيـ الطبقي كبناء التفاكت االجتماعي كا 
 . في الحياة االجتماعية

إعادة إنتاج ففي محاكلتو الكشؼ عف مبلبسات الدكر المدرسي في عممية 
المجتمع، كرس بكرديك جزءا كبيرا مف نشاطو الفكرم لفضح الممارسات التربكية 

سقاطاتيا كخفاياىا كربما ال . الطبقية في المدرسة، كالكشؼ عف آلياتيا كرمزياتيا كا 
نجافي الحقيقة إذا قمنا إف جانبا مف عبقرية الرجؿ قد تجمت في ىذا المفيـك الذم 

يأخذ مكانا " إعادة اإلنتاج"فمفيـك . ة لمختمؼ أعمالو اإلبداعيةيشكؿ البكتقة الفكرم
مركزيا كيشكؿ نقطة تقاطع المفاىيـ األخرل في نظريتو السكسيكلكجية، كىذا يعني 

كرأس الماؿ الثقافي، كالعنؼ الرمزم، كاإلقصاء االجتماعي، " اليابيتكس"أف مفاىيـ 
م مفاىيـ تتمحكر حكؿ مسألة كسمطة المغة، كاالصطفاء، كرأس الماؿ الرمزم، ق

إعادة اإلنتاج االجتماعي تربكيا، كىي تشكؿ جكىر نظرية بكرديك التي تؤكد عمى 
أف المدرسة بكؿ تعيناتيا نتاج لمتقسيـ الطبقي في المجتمع ذاتو، كىي في الكقت 

-فالمدرسة . نفسو أداة المجتمع نفسو في إعادة إنتاجو لنفسو عمى نحك طبقي
تأخذ مكانيا في دائرة الرىاف الطبقي في  -ياتيا كفقا لنظرية بكرديكبكظائفيا كفعاؿ

. الحياة االجتماعية، كىي تفعؿ فعميا في إنتاج التفاكت كالتبايف االجتماعي كالثقافي
كعمى ىذا النحك يحدد النظاـ الرأسمالي ثبلث مراحؿ أساسية لتحقيؽ ثبلثة أىداؼ 

 : رأسمالية

 .أسمالية تسكيقية في خدمة النظاـ الرأسمالي إنتاج أناس ألداء أدكار ر -1

 . إنتاج طبقة عمالية بركليتارية قادرة عمى الكفاء بمتطمبات النظاـ الرأسمالي  -2
دمج المدرسة في العممية اإلنتاجية كتحكيميا إلى مؤسسة رأسمالية ترتبط  –3

 . جكىريا بعجمة اإلنتاج الرأسمالي كالصناعي
تأسيس المدرسة مف قبؿ البرجكازية كمؤسسة تـ  في المرحمة األولى، 

تربكية منفصمة عف كظيفة اإلنتاج الرأسمالي، ألداء أدكار أيديكلكجية ضد اإلقطاع 
كالبركليتاريا في آف كاحد، حيث قامت بتحكيؿ المدرسة إلى أداة أيديكلكجية مف 

مدرسة في كاؿ. أجؿ فرض ىيمنة الثقافة البرجكازية في مجاؿ العمؿ كالحياة كاإلنتاج
" بالعمؿ عمى بناء  -إضافة إلى بث المعرفة العممية -ىذه المرحمة مطالبة 
يتمثمكف األخبلؽ البرجكازية، كيقاكمكف احتماؿ كجكد ثقافة " مكاطنيف صالحيف 

 . عمالية مستقمة
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عيد إلى المدرسة عممية تزكيد النظاـ الرأسمالي باليد  وفي المرحمة الثانية،
لكفاءات كالخبرات العممية الضركرية مف أجؿ الصناعة كنمك العاممة المؤىمة كا

كفي ىذه المرحمة لـ تعد كظيفة المدرسة قاصرة عمى بث . المؤسسات الرأسمالية
بتحكيؿ معارؼ  -إضافة إلى الكظيفة القيمية -القيـ البرجكازية، فأصبحت معنية 

 . عممية ضركرية مف أجؿ اإلنتاج كالعممية اإلنتاجية
بدأت عممية دمج المدرسة في العممية اإلنتاجية،  لة الثالثة،وفي المرح

كتحكيميا إلى مؤسسة رأسمالية ترتبط جكىريا بعجمة اإلنتاج الرأسمالي كالصناعي، 
حيث بدأت المؤسسات الرأسمالية نشاطا كاسعا لدمج المدرسة كميا في نسؽ الحياة 

. ق التربكية كاالستيبلكيةالرأسمالي الصناعي، كتمبية احتياجات عالكظيفية لممجتـ
 : المجتمع فضاء لمصراع المدرسي -1/1

يعتقد بكرديك أف فيـ التبايف االجتماعي المتمثؿ في الفركؽ القائمة بيف 
الناس كالطبقات في المجتمع، يشكؿ شرطا أساسا لفيـ البلمساكاة القائمة في النظاـ 

ية ينتج تفاكتان مجانسان في المدرسي؛ فالتفاكت في المستكيات االجتماعية كاالقتصاد
يمثؿ فضاءن  -كما يراه بكرديك-كالمجتمع . مستكيات التحصيؿ المدرسي كالتربكم

اجتماعيان فسيحان مبنيان عمى أساس العبلقات القائمة بيف مككنات المجتمع، 
كاألفراد في المجتمع يمتثمكف . كالمتجسدة في العبلقة بيف أفراد المجتمع كمؤسساتو

ألساسية التي رسختيا تنشئتيـ االجتماعية، فاألكضاع االجتماعية لمتكجيات ا
سكاء كانكا في مركز السيطرة أك  -لؤلفراد كمكاقعيـ في السمـ االجتماعي

تتحدد عمى تقاطيع الرأسماؿ الثقافي االقتصادم كاالجتماعي الذم  -الخضكع
ماليـ يرتيف كضعيـ االجتماعي برأس: يمتمككنو؛ كيمكف القكؿ بعبارة أخرل

االقتصادم مف جية، كبرأسماليـ التربكم الثقافي مف جية أخرل، أم بمستكيات 
 .تحصيميـ المدرسي كتأىيميـ الثقافي

الطبقة  ،األكلى:كفي ىذا السياؽ يميز بكرديك بيف ثبلث طبقات في المجتمع
كرأسماليا الثقافي كاالقتصادم ىك األكبر ( الطبقة البرجكازية)التي تييمف كتسكد 

ككادر عميا )، الطبقة الكسطى والثانيةألكثر أىمية بيف الطبقات االجتماعية، كا
كرأسماليا الكمي أدنى مف الطبقة العميا، لكف ىذه الطبقة تتميز ( كمكظفكف مثقفكف

( العماؿ كالفبلحكف)الطبقة الشعبية والثالثة،بنزكع كبير إلى الصعكد االجتماعي، 
 . لمستكييف االقتصادم كالثقافيالتي تفتقر إلى رأسماؿ حقيقي في ا
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كىكذا فإف المجتمع يتكّكف مف قطاعات اجتماعية تختمؼ في مستكيات 
استقبلليا بدرجات كبيرة أك صغيرة، ككؿ كسط اجتماعي يمتمؾ منطقو الخاص في 

القطاع االقتصادم، كالقطاع السياسي، كالقطاع الفني، : عممية اإلنتاج، مثؿ
مؿ ىذه القطاعات لتشكؿ الفضاء االجتماعي األشمؿ، حيث تتكا. كالقطاع التربكم

عادة تكزيع رأس الماؿ بيف الطبقات السائدة كالطبقات المسكدة . بعد أف يتـ تكزيع كا 
كمف الطبيعي أف يعمؿ األفراد في ىذا الفضاء مف أجؿ المحافظة عمى رأسماليـ 

في الحقؿ  كزيادتو عبر نسؽ مف القكانيف الخاصة كالعبلقات الطبقية القائمة
 . االجتماعي

يشكؿ كحدة اجتماعية كظيفية، كمف ثـ فإف  -كما يراه بكرديك  -فالمجتمع  
نمط التضامف الذم يحافظ عمى كحدة المجتمع يخفي نسقان مف عبلقات القكة 

كفي ىذا المستكل مف التضامف . كالييمنة التي تكضع في خدمة الطبقة السائدة
عمى فرض ىيمنتيـ لككنيـ يمتمككف الكسائؿ  االجتماعي يعمؿ أصحاب االمتياز

. التي تمكنيـ مف االحتفاظ بالمناطؽ العميا مف الفضاء االجتماعي في المجتمع
في فضاء ىذا التفاعل  -الغاية األساسية لممدرسةكىنا تجدر اإلشارة إلى أف 

عدادىم ألداء أدوار اجتماعية محددة  -والصراع ال تكمن في تحضير األفراد وا 
، كما يرى كوندورسيو وىيغل ودوركيايم وبارسونز، بل تعمل عمى تحضير فحسب

األفراد لقبول الالمساواة االقتصادية االجتماعية بوصفيا ناجمة عن تباين األفراد 
 . في مستوى كفاءاتيم وقدراتيم الذاتية والمدرسية

كفي دائرة ىذا الفضاء المفعـ بالصراع االجتماعي، يمتمؾ النظاـ المدرسي 
عادة إنتاج األكضاع االجتماعية القائمة، حيث  منطقو الخاص في عممية إنتاج كا 

فكؿ نظاـ تعميمي . يعمؿ عمى تكزيع األفراد كتصنيفيـ كفقان لرأسماليـ الثقافي
بما  -مؤسساتي يمتمؾ سمات خاصة تتعمؽ ببنيتو ككظيفتو، بحيث يككف قادران 

عادة إ -يمتمكو مف كسائؿ كأدكات نتاج الشركط األساسية لكجكده، عمى إنتاج كا 
كىذه العممية تمكنو مف تحقيؽ مبدأ االستمرارية الذاتية في عممية إنتاج نفسو 

كتأسيسان . كمؤسسة قادرة عمى أداء كظيفة التطبيع الثقافي كالتربكم في المجتمع
عمى ىذه الصكرة فإف عممية إعادة اإلنتاج ىذه تسيـ في تشكيؿ كتكليد العبلقات 

إعادة إنتاج العبلقات )عية القائمة بيف الطبقات كالفئات االجتماعية االجتما
 (. االجتماعية
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يستند في جوىره إلى معطيات  -كما يراه بورديو  -والنظام االجتماعي
أف النظاـ المدرسي يسيـ بصكرة مباشرة  -مف ثـ –، كىذا يعني النظام المدرسي

عادة إنتاج النظاـ االجتماع م عمى نحك كمي، كيحافظ عمى في عممية إنتاج كا 
كيبيف بكرديك في ىذا السياؽ أف . استمرارية الكضعية الطبقية األصمية في المجتمع

مؤسسات التعميـ كالتنشئة في المجتمعات المعاصرة تييمف عمى المجاؿ التربكم 
كىذا يذكرنا بتأثير الكنيسة كىيمنتيا عمى المجاؿ التربكم الديني في أكركبا  برمتو،
 . لعصكر الكسطى المسيحيةفي ا

فالسمطة الرمزية القائمة في الحقؿ التربكم، تعّد سمطة شرعية، كتأخذ طابعان 
يمكف لشخص أف : فعمى سبيؿ المثاؿ. شفافان في مجاؿ العبلقات القائمة بيف األفراد

يقدـ تفسيرا مناقضا في جكىره لمنصكص المقدسة استنادان إلى ما يمتمكو مف 
 أجؿني، كذلؾ عبر عبلقة احتراـ لؤلنماط المشركعة لمتعبير، مف رأسماؿ ثقافي دم

كل مع التأكيد أف . تقديـ التفسير عمى أنو تفسير ديني كليس تفسيران سياسيا
كأف االختبلؼ  مؤسسة تربوية تجيد استخدام المغة الرمزية في حقميا الخاص،

لسائدة المييمنة ىي بيف المؤسسة الدينية كالمؤسسة التربكية يكمف في أف الطبقة ا
التي تمنح المدرسة سمطتيا الرمزية كىيمنتيا الثقافية، كعمى خبلؼ ذلؾ فإف 

وبالمقارنة بين . الكنيسة تستمد سمطتيا مف كظيفتيا الركحية المستمدة مف السماء
السمطتين نجد أن مصدر السمطة المدرسية يأخذ طابعًا رمزيا خفيًا، في حين 

 . فيما يتعمق بسمطة الكنيسة يتجمى ىذا الطابع عمنياً 
عندما يجرم الحديث عف الحقؿ التربكم، فإف ذلؾ ال يشمؿ مختمؼ 

تأثير العائمة التي ال يبدك مف حيث المظير أنيا : العبلقات كالجكانب التربكية، مثؿ
فالمدرسة ىي التي تحدد في نياية . ذات عبلقة كاضحة بالطبقات االجتماعية

المكقع االجتماعي لمفرد في المجتمع  -صاء كاالصطفاءعبر عمميات اإلؽ  -األمر
كليس العائمة التي ينتسب إلييا؛ ككذلؾ ىي الحاؿ بالنسبة لمكنيسة التي تسكد في 

فالمدرسة ىي التي تحدد معايير النجاح في المجتمع . عممية بثيا لمرسالة الدينية
تتجاىؿ  كفي ىذا المستكل. بكصفيا المؤسسة األكثر مشركعيةن كمكضكعيةن 

فالمجتمع . المدرسة حقيقة الدكر الذم تمارسو األسرة في عممية بناء الفرد كتشكيمو
الطبقي سيعمؿ بالضركرة عمى تصنيؼ العائبلت كاألسر في طبقات اجتماعية كفقان 
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لمعيار الرأسماؿ الكمي الذم ال يمكنو أف ينفصؿ عف المؤسسة المدرسية التي 
 . ىذا الرأسماؿ كالسيما الثقافي كالمعرفيُتمارس دكران حيكيان في تحديد 

مف جية أخرل، يأخذ الفعؿ التربكم لمعائمة تأثيره الكبير في تحديد المصير 
. المدرسي المستقبمي لمطفؿ، ألف مثؿ ىذا التأثير يستمر عمى مدل حياة الطفؿ

ات البلحؽ، كما يحدد المساؼ" اليابيتكس"كىذا التأثير ىك الذم يحدد عبلقة الطفؿ بػ
 . التي يجب عمى الطفؿ تجاكزىا كالمضاميف الثقافية التي يجب عميو تشربيا

الخاص بيا، كلكف " لميابيتكس"فالعائمة ىي التي تقـك بتطبيع الطفؿ كفقان 
قد يككف مميزان أك ضعيفا في المستكل المدرسي، كذلؾ بغض " اليابيتكس"ىذا 

كدكف دراية مف المعمميف أك النظر عف مستكل االستعدادات العقمية عند الطفؿ، 
القائميف عمى عممية التربية باألصكؿ االجتماعية لمطفؿ، ففي المدرسة، عمى سبيؿ 
المثاؿ، يعزل اإلخفاؽ المدرسي إلى فكرة الكفاءة العقمية كالمكاىب الفردية الفطرية 
دكف أف يؤخذ بعيف االعتبار ظركؼ الطفؿ االجتماعية األسرية كالمغكية كالمادية 

 . القتصاديةكا

نتاج الالمساواة -1/2  : المدرسة وا 
إلى إعادة إنتاج المجتمع بطريقة  -كما يرى بورديو -النظام التربوي ييدف  

عادة إنتاج  يعتقد فييا كل فرد أنو يحقق مصالحو، كىذا بدكره يؤدم إلى إنتاج كا 
ظام أىمية المنياج الخفي لممدرسة أو لمنكىنا تكمف . أكضاع الييمنة الطبقية

إذ يأخذ الفعؿ التربكم صكرة عنؼ رمزم، كىك نكع مف العنؼ الذم  التعميمي؛
يسمح لمطبقة المييمنة بأف تفرض عمى الطبقات األخرل ىيمنتيا الثقافية بكصفيا 

كيطمؽ بكرديك عمى ىذه . النمكذج المثالي الكحيد الذم يكتسب مشركعيتو التربكية
ط الثقافي أك التعسؼ االعتبا)العممية الرمزية لمعنؼ مفيـك 

ألنو ال يمتمؾ أساس مكضكعيان مشركعا  («arbitraire culturel»الثقافي
لكجكده، كمف ثـّ ال يكجد ىناؾ ما يبرر ىذه الفكقية الثقافية لثقافة الطبقة السائدة 

 . في المجتمع
كالفعؿ التربكم في ىذا السياؽ يعزز الييمنة الطبقية كيضفي عمييا طابع 

كيؼ يتـ فرض ىذا االعتباط الثقافي؟ : كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا. المشركعية
إف المشركعية التي تتميز بيا السمطة : لئلجابة عف ىذا السؤاؿ يمكف القكؿ

التربكية تؤسس لمتعسؼ الثقافي كتسيـ في إعطاء العنؼ الرمزم طابعو المشركع 
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ير أبسط يمكف مع المحافظة عمى الطابع الخفي ليذا العنؼ كدكره الطبقي، كبتعب
 . إف السمطة التي تتميز بتفكقيا تأخذ طابعان شرعيان : القكؿ

كفي دكامة ىذا الحضكر التعسفي لمثقافة الطبقية فإف نكعية الثقافة المحّكلة 
تبقى غير محددة، فالتربية بأىدافيا ككسائميا تبدك ضركرية لمخاضعيف ليا، كليؤالء 

كاحد، أم إنيا ضركرية لمنتجييا كضحاياىا الذيف يرسمكف استراتيجياتيا في اآلف اؿ
وبعبارة أخرى تتحول التربية إلى فعالية ضرورية مشروعة . عمى حّد سكاء

ومطموبة لمقاىرين والمقيورين بالمعنى الطبقي واالجتماعي لمكممة، حيث تأخذ 
المدرسة مكانيا في عمؽ ىذه الدائرة، مف حيث ىيمنة مصالح المسيطريف، كىي 

وىذا . اؽ تمارس قيران إضافيان يتعمؽ بمسألة الحراؾ كالتغير االجتماعيفي ىذا السي
وضمن ىذا التوجو . يعني أيضًا وجود ىيمنة ثقافية لمطبقات العميا في المدرسة

نجد أن المدرسة تتبنى السمطة التي تحددىا الطبقة المييمنة حيث تأخذ السمطة 
المدارس والمؤسسات  البرجوازية صورة النموذج التربوي الذي يعتمد في

 . التربوية
فالممارسات الداخمية لممؤسسة المدرسية تتـ بالتكافؽ الضمني مع الشركط  

كل ما يجري في الخارجية الضركرية لمطبقات التي تييمف كتسكد، كمف ثـ فإف 
المدرسة يعزز وينتج ويعيد إنتاج عالقات القوة االجتماعية الطبقية القائمة في 

كفي ىذه الدائرة تتـ . يضفي المشركعية عمى ىذه العبلقات ، كمف ثـّ المجتمع
ممارسة السمطة الرمزية التي تأخذ طابعان خفيان مستتران في داخؿ الممارسة 

 .البيداغكجية لمتربية
كتأسيسا عمى ما تقدـ، يرل بكرديك أف المدرسة تؤدم كظيفة المحافظة 

ىذه في دائرة التخّفي التربكية عمى األكضاع الراىنة، حيث تبقي كظيفتيا 
فالشركط التربكية السائدة في المدرسة غالبان ما تكظؼ تكظيفان طبقيان . البيداغكجي

كىذا يعني أف ديناميات . يصب في خدمة الطبقات المييمنة اجتماعيان كاقتصاديا
النجاح كالترقي المدرسية، كما ىي الحاؿ بالنسبة لمختمؼ أكجو التفاعؿ كالنشاطات 

عادة إنتاج شركط التفكؽ كالنجاح  التربكية، تعمؿ بصكرة خفّية ذكّية عمى إنتاج كا 
 . ألبناء الطبقات المييمنة في المجتمع عمى حساب أبناء الطبقات الكادحة كالشعبية
فالمدرسة تؤدي وظيفة التطبيع الثقافي، وىي في ىذا السياق، تعمي من 

رسيخيا، دون أن تأخذ بعين شأن ثقافة الطبقة البرجوازية وتعمل عمى تعزيزىا وت
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االعتبار أن ثقافة الطبقة المييمنة ليست سوى واحد من عدة خيارات ثقافية 
كمف ىنا فإف الكظيفة الداخمية لممدرسة، بكصفيا . طبقية ممكنة في المجتمع

تطبيعان برجكازيان، تتكامؿ مع كظيفتيا الخارجية التي تتمثؿ في تأكيد ىيمنة الطبقة 
نتاج عبلقات القكة التي تربط ىذه الطبقة بالطبقات البرجكازية في  المجتمع، كا 

وبعبارة أخرى تنتج المدرسة وتعيد إنتاج . االجتماعية األقؿ حضكران كنفكذان فيو
. عالقات القوة والنفوذ الطبقي في المجتمع عبر فعالياتيا التربوية االصطفائية

طبقي في المجتمع، فالمدرسة كفقا ككفقان ليذه الفعالية فإنيا تعيد إنتاج التقسيـ اؿ
ليذه الفعالية تصنؼ األطفاؿ تصنيفات طبقية، كتمارس عمييـ نفكذان طبقيان يؤكد 

 . في كؿ مرة نفكذ كىيمنة أبناء الطبقات العميا كالكسطى في المجتمع
 : اصطفاء الورثة-1/3

تتمثؿ عممية إنتاج عبلقات القكة بكصفيا فعالية اصطفائية؛ حيث يككف 
صطفاء المدرسي قائمان عمى انتخاب األطفاؿ مف ذكم الثقافة التي تتجانس مع اال

ثقافة المدرسة، كبكؿ بساطة فإف المدرسة تترجـ ىذا األمر مف خبلؿ الرأسماؿ 
الثقافي الطبقي المكتسب كالمتمثؿ في طرؽ التعبير عند األطفاؿ، كأسمكب الكتابة، 

فأطفاؿ الطبقات العميا يمتمككف . قكحركة الجسد كالرصيد الرمزم الذم يمتمككف
ركحان ثقافية مختمفة عف غيرىـ، كىـ أكثر تجانسان مع الطابع الثقافي لممدرسة، كىذا 

 . يتحدد بتأثير رأس الماؿ الثقافي لطبقتيـ التي تسكد في المجتمع كتييمف عميو
في ىذا السياؽ، فإف المستكيات المغكية تختمؼ باختبلؼ الطبقات 

فمغة الطبقات الشعبية اليامشية مختمفة عف لغة المدرسة كبعيدة عنيا  .االجتماعية
نسبيان، كىذا يعني أف أبناء ىذه الطبقة سيكاجيكف صعكبات أكبر مف أطفاؿ 

البرجكازية الذيف يشعركف بأف لغة المدرسة امتداد طبيعي لمغتيـ في الكسط الطبقي 
 . كاالجتماعي الذم يعيشكف فيو

الطبقي يككف عمى درجات مف التجانس " اليابيتكس"ف كفي ىذا المقاـ، فإ
المدرسي، كىذا يعني أف المدرسة تبارؾ ىؤالء الذيف " اليابيتكس"كاالختبلؼ مع 

يمتمككف رأسماال ثقافيا مجانسا لمثقافة المييمنة، كتأخذ مف النمكذج الطبقي 
جاح المدرسي كعميو فإف مف يمتمككف شركط الف. البرجكازم نمكذجان ثقافيان لممدرسة

يككنكف غالبان ىؤالء الذيف يغتذكف بثقافتيا في كسطيـ األسرم، في حيف يككف 
األمر أكثر صعكبة كتحديان بالنسبة ليؤالء الذيف ال يجدكف ثقافة المدرسة في 
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فبالنسبة لممجمكعة األكلى يككف العمؿ المدرسي فعالية ممتعة . كسطيـ االجتماعي
مر شاقان كمتعبان كباردان بالنسبة لممجمكعة الثانية كشائقة، في حيف يككف ىذا األ

 . المتمثمة في أبناء الطبقات الشعبية
كمف ثـ فإف الذيف يعانكف كثيران في اختبارات االصطفاء، غالبان ما ينتسبكف 

إلى أكساط طبقية كعائمية ثقافتيا متباعدة عف ثقافة المدرسة، كنعني بيـ أبناء 
متمككف رأسماؿ ثقافيا كلغكيا أقؿ تكافقان مع بنية الثقافة الطبقات المتكاضعة الذيف م

المدرسية كمتطمباتيا، فأبناء ىذه الطبقات لـ يتعممكا كيفية التعبير بطريقة مدرسية 
أك بأسمكب نمكذجي تقتضيو الثقافة المدرسية، كذلؾ ناجـ عف تدني رأس الماؿ 

ؼ فعاليات كنشاطات الثقافي ألسرىـ كعائبلتيـ، كىذا األمر ينسحب عمى مختؿ
الحياة البيداغكجية في المدرسة التي تستكحي النمكذج البرجكازم كترسخو كتعتمده 

 . في مختمؼ الفعاليات التربكية لممدرسة
وتأسيسًا عمى ىذا التصور، فإن المدرسة تعمل بصورة عفوية عمى 
خرى تقميص الطموحات التربوية ألبناء الطبقات الدنيا، في حين تعزز من جية أ

كميما تككف . ىذه الطموحات لدى أبناء الطبقات النموذجية العميا في المجتمع
فرص أبناء الطبقات الدنيا في متابعة تحصيميـ العالي، فإف ىذه الفرص تبقى 

متكاضعة مقارنة بيذه التي نشاىدىا لدل أبناء الطبقات العميا في المجتمع، كىذا 
ىميا األكضاع االقتصادية لمطبقات العميا يعكد في نياية األمر إلى شركط كثيرة أ

 . الميسكرة في المجتمع
كمما ال شؾ فيو أف الكسط االجتماعي يشكؿ قكة ضاغطة في تأثيره عمى 

كمف ىذا المنطمؽ يحدث . مستكل الطمكح الدراسي كمتابعة التحصيؿ الدراسي
لفئات التبايف الكبير بيف فرص أبناء الفئات االجتماعية المتكاضعة كأبناء ا

االجتماعية الميسكرة في المجتمع، كنجد أف االصطفاء المدرسي الذم يركف إلى 
االختبارات كالدرجات يؤثر كثيران في تحديد مستكل الطمكحات الفعمية لؤلفراد كفقان 

 . ألكضاعيـ االجتماعية كالطبقية
كحتى لك أخذنا بعيف االعتبار أف اكتساب رأس الماؿ الثقافي المغكم في 

رسة قد تحرر مف تأثير األصؿ االجتماعي الطبقي، كحقؽ تحسنان كبيران، فإف المد
االنطباعات )تأثير ىذا العامؿ يبقى قائمان بتأثير التكجييات المدرسية األكلى 

 . لمعبلقة بيف األصؿ االجتماعي كالثقافة المدرسية( األكلى
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لذم يصمكف كمف المبلحظ أيضا أف بعض أبناء الطبقات االجتماعية الدنيا ا
، غالبان ما يككنكف قد تعرضكا (التعميـ الجامعي)إلى الحمقات العميا مف التعميـ 

لدرجة كبيرة جدان مف االصطفاء المكثؼ التي تّمت ممارستيا عمى أبناء طبقتيـ 
 . األصمية، كالتي أدت إلى إقصاء معظـ أبناء طبقتيـ

مف طبقة شعبية دنيا، إف الطالب الذم يتحّدر : كيمكف القكؿ في ىذا السياؽ
التي غالبان ما  -كالذم استطاع أف يصؿ إلى متابعة دراستو في المستكيات العميا 

يككف غالبان أفضؿ كأكثر كفاءة مف أبناء  -تككف حكران عمى أبناء الطبقات العميا
الطبقات المتكسطة، كىذا ناجـ عف االصطفاء المدرسي العنيؼ الذم تعرض لو 

وىذا . ق، كىك األمر الذم منحو منعة كقكة أكبر لمتابعة تحصيموأثناء متابعة دراست
، ألف يعني أن االصطفاء يكون أقل حدة وعنفًا بالنسبة ألبناء الطبقات المتوسطة

. ثقافتيـ غالبان ما تككف أكثر تجانسان مع ثقافة المدرسة مقارنةن بأبناء الطبقات الدنيا
لشعبية يترقكف في سمـ التعميـ تحت كىذا يعني أف األطفاؿ مف أبناء الطبقات ا

 . تأثير حالة مف التطبيع المدرسي الذم ينأل بيـ عف ثقافتيـ العائمية األصمية
كمما ال يحتاج إلى تأكيد ىك أف المدرسة ال تقصي ىؤالء األطفاؿ عف 

ثقافتيـ العائمية فحسب، بؿ تجعميـ يعانكف في مسار الكصكؿ إلى الثقافة المدرسية 
ألنيـ ببساطة يفقدكف القدرة عمى التعايش مع ىذه الثقافة الجديدة التي المطمكبة، 

كىذا . ىي ثقافة المدرسة، كىي الثقافة األقرب إلى ثقافة الطبقة السائدة في المجتمع
يعني أف األطفاؿ أبناء ىذه الطبقات مطالبكف بالنظر إلى األشياء كفيميا 

ـ كما ألفكه في أكساطيـ األسرية كالتصرؼ حياليا بطريقة مختمفة جدان عف آبائو
كىذه العممية تككف تحت تأثير عممية تطبيع ثقافي اغترابي في المدرسة . كالطبقية

. تفقد أبناء الطبقات الدنيا حسيـ الحقيقي باالنتماء إلى عالميـ كبيئتيـ األصمية
كتمؾ ىي صكرة التطبيع البلمتكافئ الذم يخضع لو التبلميذ مف أجؿ تمثؿ 

 . التربكم المطمكب في المؤسسة المدرسية النمكذج



 2013يناير/ العدد األول/ العموم التربوية

 

  

15 

 الرمزي  العنففي مفيوم  -ثانيا 
يشكؿ مفيـك العنؼ الرمزم كاحدا مف أكثر اكتشافات بكرديك الفكرية تألقا 

في مممكتو الفكرية، كقد عرؼ بكرديك بيذا المفيـك كما كيمثؿ حجر الزاكية كأىمية، 
  .(1)عرؼ ىذا المفيـك بو كبأعمالو المتكاترة

يعمف بكرديك في كثير مف محطاتو الفكرية أف ىذا المفيـك يشكؿ منطمقا  
منيجيا لمكشؼ عف الفعاليات الذىنية التي يمارسيا المجتمع في تشكيؿ عقكؿ 

األفراد عبر سمطة معنكية كمية القدرة، فالعنؼ الرمزم يرتدم حمة سمطة معنكية 
كالعبلمات بكصفيا مشركعة، خفية تفرض نظاما مف األفكار كالدالالت كالمعاني 

كفي كؿ األحكاؿ فإف ىذه السمطة تعمؿ عمى إخفاء عبلقات القكة الكامنة في أصؿ 
كىذا يعني أف العنؼ الرمزم . ىذه السمطة أك في تككينات العنؼ الرمزم عينو

يأخذ عند بكرديك صكرة سمطة قادرة عمى فرض نظاـ مف الدالالت كالمعاني 
ر عممية إخفاء عبلقات النفكذ كالقكة التي تكجد في بكصفيا مشركعة، كذلؾ عب

 . أصؿ ىذه القكة ذاتو
لقد أسس بكرديك لمفيـك العنؼ الرمزم كمنحو المشركعية الفمسفية، ككاف 

عميو مف أجؿ ذلؾ أف يبذؿ جيكدا مضنية مف أجؿ التعريؼ بأبعاده كحدكده، كأف 
مبلبساتو الفكرية، كأف يعمؿ بالضركرة عمى استكشاؼ دينامياتو السكسيكلكجية ك

يحدد اآلثار كالكظائؼ األيديكلكجية التي يؤدييا ىذا النكع مف العنؼ الذم يتصؼ 
بذكائو كدىائو كقدرتو عمى التخفي كنصب الكمائف لضحاياه في مختمؼ 

لقد بّيف بكرديك قدرة ىذا العنؼ عمى المراكغة إلى درجة . المستكيات األيديكلكجية
عمى ممارسيو كضحاياه في آف كاحد، كاستطاع في نياية  يستطيع فييا أف يتخفى

األمر أف يخكض في أعماؽ ىذا العنؼ ليستجمي آثاره كيحدد مساراتو كيفضح 
 . مبلبساتو األيديكلكجية

كقد تناكؿ العبلقة الممتبسة بيف العنؼ الرمزم كالتربية، كدرس أبعاد كحدكد 
آلثار التي يتركيا ىذا العنؼ في ىذه العبلقة بمختمؼ تجمياتيا، مستكشفا مختمؼ ا
كعمؿ في سياؽ ذلؾ عمى . التككينات اإلنسانية لميكيات الفردية كاالجتماعية

تقصي اآلالـ النفسية التي يكلدىا ىذا العنؼ عند الجماعات التي تنتسب إلى 
                                                           

1 -  Bourdieu P., Passeron J.C., La reproduction. Eléments pour une théorie du 

système d’enseignement, Paris, Les éditions de Minuit, 1970 
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الجركح النرجسية لميكية، كتبخيس الذات، كالنككص : ىكيات ثقافية ىامشية، مثؿ
 . ذلؾ مف األعراض السيككلكجية الثقافية الثقافي، كغير

كجرل بكرديك عمى استخداـ كتكظيؼ مفيـك العنؼ الرمزم، في أغمب 
كتاباتو السكسيكلكجية كالتربكية، كما في أعمالو األدبية، كقد كظفو في استكشافو 

عادة اإلنتاج، كفي دراستو ألبعاد الييمنة الذككرية، كالسيطرة األيديكلكجي ة، كا 
الطبقي كالعائمي، كغير ذلؾ مف القضايا الفكرية كاالجتماعية التي " تكسلميابي"

 . (2)تناكليا في مجمؿ نظرياتو كأعمالو العممية
عنؼ ناعـ : "بأنو( الحس العممي)في كتابو  يعرؼ بكرديك العنؼ الرمزم 

خفي غير مرئي، كىك خفي مجيكؿ مف قبؿ ممارسيو كضحاياه في آف كاحد، 
في ممارسات قيمية ككجدانية كأخبلقية كثقافية، كيكظؼ أدكاتو  كيتجمى ىذا العنؼ

المغة، كالصكرة، كاإلشارات، كالدالالت، كالمعاني، ككثيرا ما يتجمى : الرمزية، مثؿ
 .(3)"ىذا العنؼ في ظبلؿ ممارسة رمزية أخبلقية ضد ضحاياه

كؿ بأف " (:إعادة اإلنتاج)ف كمكد باسركف كيعرفو مرة أخرل في كتابو مع جا
سمطة عنؼ رمزم، أم كؿ سمطة تطاؿ فرض دالالت، كتطاؿ فرضيا عمى أنيا 

 .(4)"شرعية كقادرة عمى أف تكارم عبلقات القكة التي ىي منيا بمقاـ األس لقكتيا
أي نفوذ يفمح في فرض دالالت معينة، وفي "كفي مقاـ آخر يعرفو بكرديك بأنو

 .(5)"التي تؤصل قوتو فرضيا بوصفيا دالالت شرعية، حاجبا عالقات القوة
كيشكؿ ىذا المفيـك منطمقا ذىنيا لمكشؼ عف الفعاليات الذىنية األيديكلكجية  

التي يمارسيا المجتمع طبقيا لتشكيؿ عقكؿ األفراد، عبر سمطة معنكية كمية القدرة، 
كىذا يعني أف العنؼ الرمزم يرتدم حمة سمطة معنكية خفية تفرض نظاما مف 

                                                           
2
 - Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture 

(1964), Paris, Minuit, 1985 ; La reproduction. Éléments pour une théorie du 

système d’enseignement (1970), Paris, Minuit, 1973 ; P. Bourdieu, La distinction. 

Critique sociale du jugement (1979), Paris, Minuit, 1996 ; La domination 

masculine, Paris, Le Seuil, 1998. 
3
 - P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 219. 

سبيؿ نظرية عامة لنسؽ التعميـ، ترجمة ماىر تريمش، في : بيير بكرديك كجاف كمكد باسركف، إعادة اإلنتاج  -4
.  102، ص 2007ربية لمترجمة، بيركت، المنظمة الع

بيير بكرديك، العنؼ الرمزم، بحث في أصكؿ عمـ االجتماع التربكم، ترجمة نظير جاىؿ، المركز الثقافي  -5
  .5، ص 1994العربي، بيركت، 
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المعاني كالعبلمات بكصفيا مشركعة؛ كفي كؿ األحكاؿ فإف األفكار كالدالالت ك
ىذه السمطة تعمؿ عمى إخفاء عبلقات القكة الكامنة في أصؿ ىذه السمطة أك في 

 . تككينات العنؼ الرمزم عينو
ككفقا ليذا التصكر فإف العنؼ الرمزم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الذكي، 

حيث يمارس ىذا العنؼ دكره كصيغة سكسيكلكجية متقدمة مف تجمياتو العممية؛ 
كفاعميتو الثقافية في مختمؼ مياديف الحياة االجتماعية، كيتميز ىذا العنؼ بخاصة 

الذكاء كالقدرة عمى التكارم، إنو نكع مف العنؼ الذم يعيش في خفايا الحياة 
شكل من أشكال العنف المتخفي والممتبس والمتواري عن كيتخفى في ثناياىا، ك

 . األنظار
بالعنؼ الرمزم عند بكرديك استخداـ الرمكز كالدالالت كالمعاني  كيراد

كيأخذ ىذا النكع مف العنؼ صكرة رمزية . لمسيطرة عمى اآلخر كفرض الييمنة عميو
خفية ممتبسة تمكِّف ُمماِرَسيا مف الكصكؿ إلى غايتو، كتحقيؽ ما يصبك إليو مف 

العنؼ كىذا يعني أف . ةسيطرة كىيمنة دكف المجكء إلى القكة الكاضحة كالمعمف
الرمزم ىك القدرة عمى تكليد حالة مف اإلذعاف كالخضكع عند اآلخر باالستناد إلى 
عممية فرض نظاـ مف األفكار كالمعتقدات االجتماعية، كيعتمد ىذا العنؼ عمى 
تكليد المعتقدات كترسيخيا في عقكؿ كأذىاف الذيف يتعرضكف لو، فالعنؼ الرمزم 

تاج المعتقدات، كمف ثـ إنتاج ىيئة مف المؤىميف الذيف يمتازكف ينطمؽ مف نظرية إف
بقدرتيـ عمى ممارسة التقييـ كالتطبيع الثقافي في كضعيات الخطاب التي تمكنيـ 

 . مف السيطرة ثقافيا كأيديكلكجيا عمى اآلخر كتطبيعو
كيأخذ العنؼ الرمزم صكرة عنؼ ثقافي ليؤدم كظائؼ اجتماعية كبرل، 

م كضعية الييمنة التي يمارسيا أصحاب النفكذ عمى أتباعيـ كيمكف تممسو ؼ
بصكرة مقّنعة كخادعة، إذ يقكمكف بفرض مرجعياتيـ األخبلقية كالفكرية عمى 

اآلخريف مف أتباعيـ، كيكلدكف لدييـ إحساسا عميقا بالدكنية كالعطالة كالشعكر 
خذ الخاضعكف بالنقص، كالسيما إزاء سادتيـ مف أصحاب الييمنة كالنفكذ؛ حيث يأ

مكانيـ تحت مظمة المعايير كالرمكز التي تؤكد دكنيتيـ ككضعياتيـ الثانكية، عبر 
عمميات كمشاعر النقص كالضعؼ كاالفتقار إلى الجدارة كالمكىبة كالشرؼ كالكرامة 

 . كضعؼ تقدير الذات
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كينزع العنؼ الرمزم إلى تكليد حالة مف اإلذعاف كالخضكع عند اآلخر 
ن األفكار والمعتقدات االجتماعية التي غالبا ما تصدر عن قوى مبفرضو لنظاـ 

كييدؼ ىذا النكع مف اجتماعية وطبقية متمركزة في موقع الييمنة والسيادة، 
العنؼ إلى تكليد معتقدات كأيديكلكجيات محددة كترسيخيا في عقكؿ كأذىاف الذيف 

 . يتعرضكف ليذا النكع مف العنؼ
ر رأس مال رمزي يتجمى في صورة عناصر فالعنف الرمزي تعبير عن حضو

، (الخ...قيـ، تصكرات، أفكار، معتقدات، مقكالت، إشارات، كرمكز)ثقافية 
أم المشركعية  –كبالتالي، فإف رأس الماؿ الثقافي ينزع إلى امتبلؾ السمطة الثقافية 

كىذا يعني أف ممارسة العنؼ الرمزم مرىكنة بكجكد  -في الحضكر كالممارسة
مزم، كمف ثـّ، فإف ىذا الرأسماؿ ُيتّكج بسمطة رمزية تعبر عف مشركعيتو، رأسماؿ ر

مف قبؿ ىؤالء  كالمشركعية تعني ىنا قبكؿ ىذه السمطة عمى أنيا مشركعة كحقيقّية
 .(6)الذيف تمارس عمييـ

كمف أجؿ تقديـ تصكر بسيط لمعنؼ الرمزم، كتحديد سماتو كدالالتو 
يزيائي أك المادم مف حيث اآلثار التي يتركيا كخصائصو، يمكف مقارنتو بالعنؼ الؼ

 (الذم يمارس عميو العنؼ)العنؼ المادم يمحؽ الضرر بالمكضكع ؼ: "كؿ منيما
أما العنؼ . إلخ...فيزيائيا في البدف، أك في الحقكؽ، أك في المصالح أك في األمف

في الشعكر الذاتي باألمف : الرمزم، فيمحؽ ذلؾ الضرر بالمكضكع سيككلكجيا
العنؼ عف العنؼ الرمزم كال يقؿ . (7)" كالطمأنينة، كالكرامة كاالعتبار، كالتكازف

ف لـ يكف يمس حؽ الحياة لدل الفرد كالجماعة المادم  في فداحة العكاقب، كىك كا 
إنو قد يصيب المتعرض لو في ما قد يككف ؼ -كما ىك شأف العنؼ المادم أحيانا–

العنؼ مرحمة نحك ممارسة العنؼ  مقدسا لديو، بؿ قد يككف ىذا الضرب مف
، ال يختمؼ معنى العنؼ في ىذا النكع عف  عناه في الثاني ـالمادم، كعمى العمـك

كراه اآلخر عمى التنازؿ عنيا أك االعتراؼ بيا: كىك .  (8)انتزاع المطالب بالقكة، كا 

                                                           

6- Pierre Bourdieu Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil, Paris, 1992 , 

p.123. 
 ،1996، 5العنؼ السياسي في الكطف العربي، المستقبؿ العربي، عدد: اإللو بمقزيزعبد  -7

. 72،ص(85-68)صص
 .72ص  ،العنؼ السياسي في الكطف العربي، المرجع السابؽ: عبد اإللو بمقزيز -8
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كفي ىذه الممايزة بيف العنػفيف يتبيف أف العنؼ الرمزم قد يككف أكثر فاعمية 
كة في تحقيؽ الغايات التي يسعى إلييا مف العنؼ الكبلسيكي األمني كالفيزيائي كؽ

أن مشروعية ىذا العنف قد كىنا يجب أف نركز عمى . في حاؿ تحقيؽ النجاح
 . تكون ىي العامل األىم في تحقيق ما يمكن أن يحققو من ىيمنة وخضوع

فاعمية مف العنؼ كبعبارة أخرل، يمكف القكؿ، إف العنؼ الرمزم أكثر قدرة ك
نو  الفيزيائي الذم تمارسو الدكلة عبر رجاؿ األمف كالشرطة في ظركؼ محددة، كا 

ىذه  أنيا لم ُتِعر" -كما يرل بكرديك  -مف أكبر أخطاء الكبلسيكيات الماركسية 
القوة الرمزية الخفية اىتماميا والسيما تمك التي تمارس فعميا في المجال 

 .(9)"االقتصادي
ل ىذه المقارنة بيف العنؼ الرمزم كالعنؼ المادم يمكننا مف كتأسيسا عؿ

كؿ سمطة قادرة عمى " حيث المبدأ أف نعرؼ العنؼ الرمزم كفقا لبيير بكرديك بأنو 
فرض نظاـ مف الدالالت كالمعاني بكصفيا مشركعة، كذلؾ عبر عممية إخفاء 

 : كىذا يعني، (10)"عبلقات النفكذ كالقكة التي تكجد في أصؿ ىذه القكة ذاتيا
 . أف العنؼ الرمزم يأخذ صكرة سمطة تفرض نفسيا عمى نسؽ مف األفراد -

 . أف ىذه السمطة تفرض نظاما مف الدالالت كالقيـ كالمعاني الرمزية -
يأخذ العنؼ الرمزم صكرتو المشركعة بقدرتو عمى إخفاء مقاصده كعبلقات  -

 .القكة
تأثيره في كعي ضحاياه بصكرة  يأخذ العنؼ الرمزم صكرة خفية حيث يتغمغؿ -

 . عفكية دكف إحساس منيـ بإكراىات العنؼ التقميدية

: أف العنؼ الرمزم "الييمنة الذككرية"في كتابو كفي مقاـ آخر، يعمف بكرديك 
يخترق عتبة البصر فال تقع عميو العين وال يرى حتى من ىادئ شفاف عنف " 

المشاركة بيف الضحية كالجبلد  كيقـك ىذا العنؼ عمى تأصيؿ، (11)" قبل ضحاياه
العنف إف . نسؽ مف التصكرات كالرؤل كالمقكالت كالمعاني كالمفاىيـ كاألفكارفي 

الرمزي ىو الذي يفرض المسممات التي إذا انتبينا إلييا وفكرنا فييا بدت لنا غير 
كىي مسممات . ما ىي عميو من مصداقية، وأن التسميم بيا كان خطأ فادحا

                                                           

9 - Pierre Bourdieu Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil, Paris, 1992 , 

p.141. 

10 -  Bourdieu P., Esquisse d'une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, p.18 

11 -Bourdieu Pierre: La Domination masculine, Seuil, 1998, pp. 7-8  
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عابرا إلييا الظكاىر التاريخية الثقافية طبيعة سرمدية أك نظاما  تجعمنا نعتبر
ف المقفّ الرمزم العنؼ كيعد العنؼ المكجو ضد المرأة مف أكثر مشاىد . لؤلزمنة

شد أنكاع كأ. أعمؽ أبعاد التاريخ اإلنسانيالذم تعكد ممارساتو إلى عبر التاريخ 
ىيا، كيفرض نفسو عمى العنؼ الثقافي ىك ذلؾ العنؼ الرمزم الذم يبدك بدم

.  (12)نو ليس عنفاإالضحية كالجبلد كالقاضي، كيقكؿ عف نفسو 
مف جية أخرل يمتمؾ الرمز في ذاتو عنفو الخاص الذم يمتمؾ القدرة عمى 
التأثير، إذ يمتمؾ سحر الكممة كجماؿ الصكرة كركعة الداللة كرشاقة الكممة، إنو 

ليذه الصكرة يأخذ العنؼ الثقافي ككفقا . شفاؼ ساحر غامض يمتمؾ سمطة جمالية
صكرة عنؼ رمزم يفرض نفسو في  -كما يرل بكرديك-كالعقائدم كاأليديكلكجي 

فمنذ بداية التاريخ استخدمت الرمكز . مجاؿ القيـ كحقؿ الرمكز كالدالالت كالمعاني
التي ( العالـ الميتافيزيائي)في السيطرة عمى الككف األعمى كضبط القكل الككنية

 ، كما كظؼ في السيطرة عمى أقدار البشر كتحديد مصيرىـ االجتماعيتمتمكيا
ذا كاف اإلنساف القديـ قد آمف، في حقيقة األمر، بقدرة رمكزه عمى تغيير  كا 

المصير في عالـ اآللية كالقكل الطبيعية غير المرئية، فإنو حرم بو أف يؤمف بقدرة 
كىنا بدأت دكرة إيمانو  الرمز نفسو كفاعميتو في التأثير عمى اإلنساف نفسو،

ووفقا ليذا التصور . االجتماعي بقكة الرمكز كخطكرتيا في عالمو اإلنساني ذاتو
تطور الرمز اإلنساني ليتحول إلى قوة ثقافية ىائمة تمارس ضغطيا وىيمنتيا 

مف كينة كسحرة كعرافيف  -؛ لقد كجد منتجك الرمكز عمى فئات اجتماعية بعينيا
ؼ رمكزىـ ىذه في السيطرة عمى كسطيـ االجتماعي، أنيـ يستطيعكف تكظي -

فشحنكىا بالطابع المقدس، ككظفكىا في تحقيؽ ىيمنة طبقية كاسعة كشاممة في 
كما زاؿ الرمز يأخذ دكره الكبير كسبلح طبقي تكظفو الطبقات . مختمؼ العصكر

 . يةالدينية كالدنيكية في تكثيؼ السمطة كالييمنة كالتمايز في المجتمعات اإلنساف
إف الرمز يفيض بقكتو الذاتية، إذ يفرض : كيمكف القكؿ تأسيسا عمى ما تقدـ

نفسو قكة ىائمة في المخياؿ اإلنساني، فيعمؿ عمى بناء المعاني كتكليدىا، كيمتمؾ 
الحقا القكة اليائمة ليجعؿ المعرفة اإلنسانية ممكنة كالعمـ متاحا كالحضارة كينكنة 

ية يمكف القكؿ إف الرمز يجسد صكرة رأسماؿ رمزم، كتأسيسا عمى ىذه الرؤ. قائمة

                                                           

12-Bourdieu Pierre: La Domination masculine, Seuil, 1998, pp. 7-8  
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كيمكنو أف يتجمى في صكرة سمطة رمزية قادرة عمى الفعؿ كالتأثير في الحياة 
 . االجتماعية كالسياسية كالركحية

عندما نتحدث عف السمطة فيذا يعني أنيا القكة المشركعة التي يمتمكيا 
جؿ عممية الضبط الذاتي في مجتمع أك مؤسسة أك فرد اجتماعي ليمارسيا مف أ

كىذا يعني أف األمف كالشرطة كأدكات الضبط االجتماعي في الدكلة تمثؿ . المجتمع
كمف ىنا فإف أم . أدكات مشركعة تستخدميا الدكلة في فرض سمطتيا كنظاميا

ممارسة لمعنؼ تبدك مشركعة إذا كاف ىدفيا المحافظة عمى سبلمة المجتمع كأمنو، 
فإف الرمز يمثؿ سمطة مشركعة كعنفا مشركعا؛ ألنو يعبر عف  ككفقا ليذا التصكر

كمع ذلؾ . تصكر اجتماعي عاـ، أم يحظى بإجماع أفراد المجتمع أك أكثرىـ
فالييمنة الرمزية تمثؿ في جكىرىا عممية تطبيع اآلخر عمى الشعكر بالدكنية 

لية تمكيو كضعؼ اإلحساس بالقيمة الذاتية كازدراء األنا، كىي تمثؿ في جكىرىا عـ
 .تعتمد الفعاليات الرمزية في تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا السمطكية

 : األولى لمعنف الرمز يالتربوية اإلرىاصات  -ثالثا
شكل القطاع التربوي بآلياتو ودينامياتو المنجم الحقيقي لوالدة مفيوم  

شكمت المؤسسات التربكية بدكرىا الحقؿ العممي عند بكرديك، ك العنف الرمزي
 . لطبيعي لمدراسات التربكية كاالجتماعية في مجاؿ العنؼ كالعنؼ الرمزما

شيد العنؼ الرمزم تطكره السكسيكلكجي كالسيككلكجي في داخؿ المؤسسات ك
المدرسية كالتربكية، ففي البداية كاف العنؼ الفيزيائي كالبدني ىك أكثر أشكاؿ 

كعمى إثر تراجع ىذا  العنؼ إثارة لبلىتماـ في المؤسسات المدرسية، كمف ثـ،
العنؼ الفيزيائي كانحساره بشكؿ كبير، تحت تأثير عكامؿ ثقافية كحقكقية متعددة، 

بدأ االىتماـ يتمحكر حكؿ العنؼ المفظي كالسيككلكجي، كىك كاحد مف أكثر 
كميما تنكعت صيغ العنؼ . األشكاؿ الخبيثة المدمرة لمعنؼ في المؤسسة المدرسية

( العنؼ الفيزيائي كالمفظي كالسيككلكجي)يغ الكبلسيكية المدرسي كالتربكم فالص
تمثؿ صكرة العنؼ المعمف كالظاىر كالخاضع لممبلحظة بأدكاتو كتأثيره أيضا في 

 . مختمؼ الممارسات التسمطية في المؤسسات المدرسية كالتربكية
كمع أىمية الصيغ الكبلسيكية لمعنؼ في المؤسسات المدرسية، فإف ىذه 

نت كما زالت تنطكم عمى صيغ كأشكاؿ مف العنؼ الخفي الذكي المؤسسات كا
: تمثالت متعددة مثلكيأخذ ىذا العنؼ صكرا ك. غير المعمف كغير الكبلسيكي
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كأخيرا العنؼ العنف الثقافي، والعنف األخالقي، والعنف القيمي، والعنف المغوي، 
دة مف العنؼ؛ كيمكف إطبلؽ مفيـك العنؼ الذكي عمى ىذه األشكاؿ الجدم. الرمزم
ىذا العنف يتميز بالقدرة اليائمة عمى التخفي والتأثير وتحقيق غايتو بسيولة ألف 
كىذه الصيغ المتعددة لمعنؼ الذكي، نجدىا في كثير مف الدارسات . ويسر

كاألبحاث السكسيكلكجية، التي أجريت في الحقؿ التربكم تحديدا، عمى مدل 
جاؿ عمـ االجتماع التربكم كذلؾ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، في ـ

ؼ عصرىـ بيـ أمثاؿ بكدكف كباسركف كبكرديك ماؿ مِيّمٍة فارقة لمفكريف ُعرأع
يميتش  . كسنيدر ككميرؾ كا 

ككثيرا ما يجرم الحديث اليـك عف العنؼ الرمزم بكصفو تكليدا سحريا 
عنؼ لبكرديك، لكف ذلؾ ال يعني أف ىذا العنؼ لـ يكف مكجكدا في األصؿ، فاؿ

الرمزم مكجكد منذ العصكر القديمة، لكف اكتشافو كتحديد أبعاده تـّ في أتكف 
المغامرات الفكرية اإلبداعية لمسكسيكلكجيا الفرنسية اليسارية في مجاؿ عمـ 

كجاء الكشؼ عف ىذا العنؼ في الحمكالت الفكرية لسكسيكلكجيا . االجتماع التربكم
ذا كاف بكرديك أكؿ . بكرديك كباسركف مف قاـ بدراسة كاضحة ليذا العنؼ الذكي، كا 

فإف مبلمح ىذا العنؼ أعمنت عمى مدل النصؼ األكؿ مف القرف العشريف تحت 
مسميات سكسيكلكجية عديدة، مثؿ العنؼ األيديكلكجي كالعنؼ الثقافي، كالمنيج 

الخفي، كالصراع الثقافي؛ حيث تشكؿ ىذه المقكالت كغيرىا المسارات األساسية لما 
أف يطمؽ عميو عمـ اجتماع التربية، كالسيما الدراسات التي تكاثفت ليتؾ يمكف 

 . الحجب األيديكلكجية لمرأسمالية الغربية في مجاؿ التربية كالحياة التربكية
لقد شكمت دراسات عديدة كأعماؿ جميمة المقدمات المكضكعية لمفيـك العنؼ 

 بكدلكعماؿ مثؿ أعماؿ الرمزم، كيمكف أف نكرد في ىذا السياؽ مجمكعة مف األ

 "المدرسة الرأسمالية في فرنسا"في كتابيما  Baudelot – Establet كاستابميو
L’école capitaliste en France(13) ، إليتش إيفاف كطركحاتIllitch Ivan 

كأعماؿ ، Une société sans école (14)"ةمدرس ببلمجتمع "المشيكر في كتابو 
المدرسة كالطبقة » المعركؼ في كتابو  Snyders Georgesجكرج سنيدير 

ك كتاب ، Ecole Classes et Lutte des classes (15)" الطبقات كصراع
                                                           

13-Baudelot  et Establet: L'école capitaliste en France, P.U.F., Paris, 1974. 

14- Illitch Ivan: Une société sans école, seuil, Paris, 1971.  

15- Snyders Georges: Ecole Classe et Luttes des Classes, PUF., Paris, 1982.  
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 L’inégalité des" تفاكت الحظكظ»بعنكاف  Boudon Rرايمكند بكدكف 

chances ، باسيؿ برنشتايف ك كتابBasil Brenstein  المغة»المعركؼ 

.  Langage et classes socials(16) "كالطبقات االجتماعية
الرمزم -ككثيرا ما تناكلت ىذه األعماؿ كغيرىا مفيـك الصراع الثقافي 

لمطبقات االجتماعية في المدرسة، كتضمنت إشارات صريحة إلى العمميات الثقافية 
الجارية في المدرسة تحت صيغ العنؼ الثقافي كالصراع الثقافي كعنؼ المغة 

 . كالعنؼ الرمزم
 : في التربية عند بورديو العنف الرمزي -3/1

يعمف، يطابؽ بكرديك بيف مفيكمي الفعؿ البيداغكجي كالعنؼ الرمزم، حيث  
أن الفعل التربوي فعل في أعمالو المختمفة حكؿ السمطة الرمزية كالعنؼ الرمزم، 

نشاط تربوي ىو موضوعيا نوع من العنف كبالتالي فإف أم ، في جوىرهرمزي 
كيقكؿ بكرديك في . (17)قبؿ جية اجتماعية معينة بكصفو قكة تفرض مف الرمزي

إن كل فعل بيداغوجي إنما ىو موضوعيا، عنف رمزي، عمى اعتبار " مكاف آخر 
كيتمثؿ االعتباط الثقافي . (18)"أنو ُفِرَض، بواسطة سمطة اعتباطية، العتباط ثقافي

ائدة، حيث في اختيار الدالالت الثقافية لمطبقة االجتماعية السبكرديك كتعسفو عند 
ىو  -ة رمزيطبقية ثقافة عن موضوعيا تعّبر التي  -الدالالت اختيار إن : "يقكؿ

. (19)"ألن ىذه الدالالت ال تستند إلى أي مبادئ منطقية أو موضوعيةتعسف، 
التي تحدد مكضكعيان ثقافة جماعة أك  -الثقافية الدالالت كيخضع اختيار ىذه 

الفاعمة في حقؿ الحياة الشركط كمة مف إلى منظ –كنظاـ رمزم اجتماعية طبقة 
كىذا يعني أف ثقافة المؤسسات التربكية ترمز إلى ثقافة الطبقة . (20)االجتماعية

التي تييمف، كىي ثقافة غير مبررة منطقيا عندما يتـ اختيارىا كفرضيا بصكرة 
 . اعتباطية كتعسفية

                                                           

16- Brenstien Basil, Langage et Classes sociales, Minuit, Paris, 1975.  

 مرجع سابؽ،، العنؼ الرمزم، بحث في أصكؿ عمـ االجتماع التربكم، بيير بكرديك  -17
 . 7ص

.  103ص  ، مرجع سابؽ، بيير بكرديك كجاف كمكد باسركف، إعادة اإلنتاج 18
19 - Bourdieu. P , La Reproduction , Edi. Minuit J/CPASSERONP Paris , 1970 , 

P.22 
20 - Bourdieu. P , La Reproduction , même source, 1970 , P.23 



 :ي لممدرسة في منظور بيير بورديواألداء األيديولوج 
 ي بوصفو ممارسة طبقية في المدرسةالعنف الرمز 

 

24 

فكية في كيبيف بكرديك في ىذا السياؽ أف العنؼ الرمزم يتجمى بصكرة ع
نسؽ الفعؿ التربكم، كيمارس كظيفتو في مختمؼ المؤسسات االجتماعية التربكية 

فالتمفزيكف يفرض نظاما . المشركعة، مثؿ التمفزيكف كالصحؼ كالسينما كدكر العبادة
مف التصكرات بكصفيا مشركعة كمتفقا عمييا، كىذا يعني أف الخطر األكبر ألم 

مصداقيتيا بالنسبة ليؤالء الذيف يخضعكف مؤسسة يكمف في فقداف مشركعيتيا ك
 . لتصكراتيا

تربكم فالطبقات االجتماعية، كفقا لعرؼ بكرديك كباسركف، تدخؿ في صراع 
كيتـ ىذا الصراع عف التي تناسبيا،  ةات األيديكلكجيرمزم مف أجؿ فرض التصكر

طريؽ اإلنتاج الرمزم الذم يشكؿ بدكره مجاال مصغرا لمصراع بيف الطبقات 
إف الطبقة االجتماعية التي تسكد اقتصاديا كتمتمؾ ؼكمف ىذا المنطمؽ . جتماعيةاال

السمطة االقتصادية، ترمي إلى فرض مشركعية سيادتيا رمزيا عف طريؽ إنتاجيا 
.  (21)الرمزم، أك عف طريؽ أكلئؾ الذيف يدافعكف عف أيديكلكجيا ىذه الطبقة

ا الحيكم في مجاؿ كغني عف البياف أف السمطة الرمزية تأخذ مجالو
كالسيما في مجاؿ المدرسة التي تتحكؿ إلى ساحة لمصراع  ،المؤسسات التربكية

فالرمزية السائدة في . الرمزم بيف مختمؼ القكل االجتماعية الفاعمة داخؿ المجتمع
المدرسة تشكؿ نكعا مف السمطة االجتماعية التي تحاكؿ أف تشكؿ األطفاؿ عمى 

 . ماعية السائدةديدف األيديكلكجيا االجت
 : األرومة الطبقية لمصراع الرمزي في المدرسة -3/2

يتميز العنؼ الرمزم في المدرسة بقدرتو الكبيرة عمى المخادعة األيديكلكجية  
كبناء األكىاـ التربكية عمى نحك طبقي، كضمف ىذه الممارسة الرمزية تبدك المدرسة 

جكىرىا ليست محايدة أبدا كىي  كلكف المدرسة في. عمى أنيا مؤسسة محايدة طبقيا
تمارس التطبيع الفكرم كاأليديكلكجي لمطبلب، كتقـك في الكقت نفسو بإضفاء 

في اتجاه المحافظة عمى الشرعية عمى األكضاع االجتماعية السائدة في المجتمع 
كىي بفعالياتيا الرمزية تقـك بتمتيف كترسيخ . النظاـ السياسي االجتماعي القائـ

العبلقات الطبقية القائمة في المجتمع تحت ستار استقبلؿ نظاـ التعميـ كحياديتو 
                                                           

بيير بكرديك، الرمز كالسمطة، ترجمة عبد السبلـ بنعبد العالي، دار تكبقاؿ لمنشر،   -21
 . 56،ص 1990الدار البيضاء، 
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كمف الطبيعي أف يعزز المجتمع ىذه االستقبللية النسبية لممدرسة حيث . الظاىرة
يئة مف المتخصصيف كالمينييف في مجاؿ العمؿ التربكم كالمدرسي يتـ إنشاء ق

لتقـك بتسيير النظاـ المدرسي كفقا لبلعتبارات الكظيفية كاأليديكلكجية المحددة في 
كفي دائرة ىذه الفعالية التربكية نجد أف البرجكازية المتكسطة تقـك بأداء . المجتمع

تمكيف النظاـ األخبلقي كالسياسي  دكريف متكامميف في اآلف نفسو، حيث تعمؿ عمى
القائـ لمصمحة الطبقة البرجكازية العميا عبر تأصيؿ الثقافة السياسية بدالالتيا 
الرمزية، كمف ثـ تقـك بإعداد األفراد مف أبناء الطبقات الكادحة كالفقيرة لخدمة 

كألف استقبلؿ المؤسسات المدرسية نسبي . النظاـ القائـ بكؿ معطياتو كأبعاده
شكمي، فإنيا لمجرد خضكعيا لقكانينيا الخاصة تقـك بخدمة المصالح الخاصة ك

بالطبقة السائدة في المجتمع، كىي في دائرة ىذه الفعالية التربكية الطبقية تنطمؽ 
 . مف مبدأ التأكيد عمى استقبلليتيا الكاممة غير المنقكصة

بأنو ينطمؽ مف كفي سياؽ ىذه االستقبللية المزعكمة يكىمنا النظاـ المدرسي 
مبدأ الكشؼ عف القابميات الفردية كالميارات العقمية لؤلفراد الذيف ينتسبكف إلييا، 
كىك عمى خبلؼ ذلؾ يقـك في حقيقة األمر كجكىره بتعزيز كتعميؽ البلمساكاة 
. االجتماعية بيف األطفاؿ كالتبلميذ بمعيار انتمائيـ االجتماعي كتكزعيـ الطبقي

يفتيا الطبقية ىذه تعمؿ بطريقة رمزية عمى إقناع أبناء كالمدرسة في سياؽ كظ
الطبقة الدنيا كفقا لمعايير العنؼ الرمزم بأف إخفاقيـ المدرسي كاف مشركعا 

 . كشرعيا، ألسباب تتعمؽ بتدني قدراتيـ العقمية كممكاتيـ اإلنسانية
 كعميو فإف الكظيفة األساسية لمعنؼ الرمزم تكمف في تكليد التبايف الطبقي 

كتكريس مظاىر البلمساكاة في الحياة االجتماعية كالتربكية بصكرة سيميائية رمزية، 
فأبناء الطبقة البرجكازية يحتمكف مكانيـ الكظيفي األكثر أىمية في المجتمع، ليس 

كفي المقابؿ فإف . ألنيـ أبناء الطبقة العميا، بؿ ألنيـ نجحكا بتفكؽ في المدارس
مكانيـ في الدرؾ األسفؿ مف السمـ الكظيفي، ليس ألنيـ  أبناء الطبقة الدنيا يحتمكف

فالمبلحظ . مف الطبقات المييضة بؿ ألنيـ لـ يحققكا نجاحا ممحكظا في المدرسة
في الحالتيف أف الداللة الرمزية كاضحة كالعنؼ الرمزم بّيف المعالـ، ففي األصؿ 

لكا كظائفيـ ليس ألنيـ كجكىر األمر أف أبناء البرجكازية كأبناء الطبقات األدنى احت
نجحكا أك أخفقكا في المدرسة بؿ ألف أركمتيـ الطبقية ىي التي حددت ليـ مكانتيـ 

فالسمطة الرمزية لممدرسة تمنح طابع المشركعية بقكة العنؼ . في المجتمع كالمدرسة
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الرمزم، كتدفع إلى تبني نتائج اجتماعية طبقية كثيقة الصمة بالكضع الطبقي 
ميذ، كىذا يعني أف المدرسة تأخذ صكرة كسيط رمزم يستخدـ العنؼ لؤلطفاؿ كالتبل

 . الرمزم في إضفاء المشركعية الطبقية عمى ركادىا
كفي دائرة ىذه الكظيفة الرمزية، فإف المدرسة تقـك بعممية تعزيز الخضكع 

فالمعارؼ . كاإلذعاف لمعايير كتصكرات اجتماعية طبقية في جكىرىا بصكرة رمزية
الطفؿ عمى تمقييا يمكنيا أف تختمؼ مف مكاف آلخر، كلكف الثابت في  التي يكره

فأبناء : التجانس كالكحدة في العممية التعميمية ذلؾ أف التعميـ يؤكد عمى أىمية
الطبقات المختمفة يجب أف يتعممكا كيتمقكا األشياء نفسيا في الكقت نفسو، كفي 

زم غالبا ما يككف حصادا كىذا يعني فرض نظاـ ـر. سياؽ النسؽ الكاحد ذاتو
 .الثقافي لمطبقة التي تسكد في المجتمع ؿلرأس الما

 بيداغوجيا العنف الرمزي  -3/3
، ينتج الرمز كيتشكؿ عمى صكرتو كائف رمزمكما يرل بكرديك اإلنساف 

البكتقة الرمزية التي تشكؿ العبلقات التربكية كبمقتضاه، ككفقا ليذا التصكر فإف 
كحّيكية ة شبكة حيّ تمثؿ التربكية كيتشكؿ، ألف العبلقات  اإلنسانيفييا الكائف  ينبني

كدالالت كقيـ مفاىيـ الرمزية بكؿ ما تنطكم عميو ىذه الثقافة مف لمعطيات الثقافة 
 . كمعاف

فالمكاف كالزماف، ، فاإلنساف عندما يكجد في كسط ما يتمثمو عمى نحك رمزم
عقمو  ةفي كعي اإلنساف، كفي منظـكتؤثر ، كالعبلقات كاألشياء كمتغيرات الكجكد

ط سمكؾ اإلنساف كتتحكؿ إلى طاقة برمجة داخمية، تشرّ ، الباطف عمى نحك رمزم
فطقكس اإلنساف عبر التاريخ كأنماط سمككو . (22)كتربطو بطابع مف الحتمية الرمزية

السحرية، كمنظكمة مقدساتو كأساطيره، ىي منظكمات مف الفعاليات الرمزية 
.  لتي تمثميا عبر تاريخو اإلنساني الطكيؿالبلشعكرية ا

ف ىذا التشكؿ إك، نفسي قابؿ لمتشكؿكياف ف اإلنساف إ :القكؿ كمف بديييات
التبادؿ الرمزم في المؤسسات التربكية المختمفة، كالسيما في يتـ في سياؽ 

كىذا محدد، رمزم عبلقة تربكية أك اجتماعية مضمكف سيككلكجي فمكؿ . المدرسة
معطيات األنساؽ التربكية بمرىكف إلى حد كبير  لؤلفرادلبناء السيككلكجي أف ا يعني

                                                           

-  22 regarde: Pierre Bourdieu: Capitale symbolique et Classes sociales , dans 

L’ARC, N72, 2e Trimestre,1978. 
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العبلقات كمعطيات بيـ، كيتحدد فعميا بالمضاميف الرمزية لؿالمحيطة الرمزية 
كمف ىنا تأتي أىمية البحث في ، االجتماعية ـبيئتوالتربكية القائمة في كالتفاعبلت 
 . ؿ الفرد كىكيتوالتفاعبلت الرمزية كدكرىا في تشكيمعطيات 

الطاقة منذ زمف بعيد Herbart 1776- (1841) (23)لقد استشعر ىيربارت
أن الفعل التربوي يحفر مجراه في كأدرؾ في الكقت نفسو  ،لفعؿ التربكمالرمزية ؿ

فالسمطة ليست في ىذه . في الصخرينخر الوجود اإلنساني كالماء الذي 
عمى نحك أفضؿ،  تتـ تربية الطفؿائي بالعنؼ الفيزمليس إذ االندفاعات الجارفة، 

بدرجة في األطفاؿ أف نؤثر العنؼ الفيزيائي يمكننا ككمما ابتعدنا أكثر فأكثر عف 
عندما تنطمؽ التربية عمى أساس مف التركم كالصبر كعمى ىذا النحك أكبر، 

كاالستمرار، بعيدا عف تسجيؿ النتائج الفكرية الظاىرية، كعندما تنطمؽ أيضا مف 
االستمرارية كتسعى نحك ىدؼ محدد، مف غير أف تترؾ لؤلحداث كالظركؼ مبدأ 

الخارجية مجاال كبيرا لمتأثير خارج إطارىا المحدد، فيي تسيطر عمى الكسائؿ 
كىنا يمكف لنا أف ندرؾ القكة . الضركرية كافة مف أجؿ التأثير بعمؽ في النفكس

في القكة المغناطيسية بو بأشكىي بكصفو ممارسة رمزية،  األساسية لمفعؿ التربكم
كقد كجدت ىذه الفكرة مكانيا في بعض الدراسات الميدانية . الرمزمتأثيرىا 

التي الذكية الرمزية عف ىذه القكل الدراسات الجارية، حيث تعمف ىذه األمبيريقية
كاأليديكلكجي، كىي قكة  في عممية التحكيؿ الثقافيتمارسيا المؤسسات التربكية 

رة تمارسيا المؤسسات التربكية في تشكيؿ عقكؿ األفراد ىائمة خفية مضـ
.  (24)كاتجاىاتيـ 

 ’L"مفيـك القير الثقافي  Claude Dunetonكقد كظؼ كمكد دينمتكف 

intimidation culturelle"  في إشارة منو إلى العنؼ الرمزم الذم تتـ ممارستو
األمف  لثقافي يدمرفي المؤسسات المدرسية، كبّيف في كثير مف أعمالو أف القير ا

الكجكدم لمطبلب في مختمؼ المؤسسات الجامعية، كلـ يستثف مف ذلؾ الجامعات 
كالمؤسسات التربكية العميا، فالقير الثقافي يأخذ صكرة عنؼ رمزم، كبالتالي فإف 

اآلثار النفسية ليذا النكع مف العنؼ، تككف أشد كأخطر مف أشكالو األخرل 

                                                           

-23 Herbart (Johann Friedrich ): Philosophe et pédagogue allemand (Oldenburg 

1776 - Gttingen 1841).  

24-E. Durkheim, Education morale, P. U. F., Paris,1963.  
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كذلؾ عندما نأخذ بعيف االعتبار أف العنؼ الرمزم  السيككلكجية أك الفيزيائية،
يتدفؽ باستمرار كيستمر بفعاليتو الرمزية عمى مدل سنكات متبلحقة كمتعاقبة في 
الحياة المدرسية، كحيث يعمؿ ىذا العنؼ عمى تجريد التبلميذ مف مظاىر الثقة 

ف الرمزي فالعن. بالنفس، كيدفعيـ إلى تبني عممية تبخيس ذاتية مستمرة كمتكاصمة
وفقا ليذه الصيغة يأخذ صورة ضغط ثقافي استالبي غامض ومبيم، حيث ال 

، كىك إزاء ىذا الغمكض الرمزم يمكن لمتمميذ أن يكتشف أبعاده ومالبساتو
لمدالالت كالمعاني الثقافية الضاغطة يقؼ مكقؼ البلمباالة كاالستسبلـ، كىك في 

، في أف يناـ في الفصؿ الدراسي كؿ األحكاؿ ليس لو الحؽ في أف يفعؿ شيئا آخر
أك يخرج، بؿ يجب عميو أف يصغي كيستمع كيدعي المشاركة في تعزيز الفعالية 

 . التربكية في داخؿ الصؼ
:  اإلقصاء واالصطفاء -3/4

أف المدرسة تقـك عبر فعاليات العنؼ الرمزم  يتضح، في ضكء ما تقدـ
جتمع مف جية، كتعمؿ مف عمى إقصاء أبناء الفئات كالطبقات الميمشة في الـ

جية ثانية عمى اصطفاء أبناء الطبقات البرجكازية بكصفيـ نخبة كصفكة عممية 
 . كثقافية كفكرية

كفي ىذا السياؽ يرل بكرديك كباسركف أف المجتمع ينتج كيعيد إنتاج بنيتو 
فالطبقة التي تسكد كتييمف تكظؼ . الطبقية عبر المدرسة كاألنظمة التعميمة القائمة

تعميـ في خدمة مصالحيا الطبقية، كىي كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية تمجأ إلى اؿ
فالمدرسة . العنؼ الرمزم كالمناىج الخفية في إعادة إنتاج المجتمع عمى نحك طبقي

أداة في يد الطبقة البرجكازية إلعادة إنتاج ثقافتيا الخاصة كتحكيميا إلى المتعمميف 
 .ةعمى أنيا الثقافة الكحيدة المشركع

 انتاجففي الكقت الذم تككف فيو : سبب كنتيجة في اآلف الكاحدلمدرسة فا
أم إف المجتمع طبقيا، إنتاج تعمؿ عمى إعادة تقسيـ العمؿ كصراع الطبقات، ؿ

أبناء  تطبيععف طريؽ نفسيا المدرسة تعمؿ عمى إعادة قيـ الطبقة الحاكمة 
المتحّدر مف فالطفؿ . لحاكمةالثقافية كالمغكية لمطبقة ابالرمكز الطبقات الدنيا 

يجد عدة فكارؽ داخؿ المؤسسة التربكية تتعمؽ بمغتو األصمية أصكؿ فقيرة عمالية 
كما أف اليكية المييمنة، مع لغة الطبقة كتتعارض  ،التي تختمؼ مع لغة المدرسة

الثقافية مختمفة عف ىكية زمبلئو مف الطبقة الغنية التي قد تككف متشبعة باليكية 
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حدريف مف األحياء تكما أف فقر التبلميذ الـ. سكسكنية مثبلكمككفكنية أك األفالفراف
الشعبية يجعميـ أماـ ظاىرة انعداـ تكافؤ الفرص عمى مستكل التعميـ كاكتساب 

الميارات الذكائية كقدرات التحميؿ كالبرىنة، كقد يؤدم بيـ األمر إلى الفشؿ 
كيعني ىذا . راسة كاالنحراؼ كالتطرؼالمدرسي كالرسكب كالتكرار كاالنقطاع عف الد

أف التفاكت المادم كاالقتصادم كاختبلؼ دخؿ األسر يساىـ في تأجيج الصراع 
.  االجتماعي بيف المتعمميف داخؿ المؤسسة التربكية كداخؿ الصؼ الدراسي

كىذا يعني أف طفؿ الفئة البرجكازية يعيش استمرارية كتكامبل بيف ثقافة فئتو 
مما يسيؿ عميو عممية التكافؽ، إف لـ يكف مسبقا متكافقا، كمف ثمة  كثقافة مدرستو؛

أما طفؿ الطبقة الدنيا، فيك يعيش قطيعة كتناقضا . يصبح كريثا لمنظاـ المدرسي
كلكي . بيف ثقافة فئتو كثقافة مدرستو؛ مما يجعؿ ىذه األخيرة غريبة كبعيدة عنو

فتو، كأف يتعمـ طرقا جديدة في يتكافؽ دراسيا معيا، عميو أف يتخمص مف ركاسب ثقا
.  المغة ك التفكير

 . الصراع الرمزي في المؤسسة المدرسية -3/5
عند الحديث عف الصراع الثقافي في المدرسة تجدر اإلشارة إلى الطابع  

الرمزم الذم يأخذه ىذا الصراع، فالصراع الثقافي ىك صراع رمزم بكؿ الدالالت 
حظ أف عمماء االجتماع التربكم كظفكا مفيـك كىنا يجب عمينا أف نبل. كالمعاني

كالصراع الثقافي في . الصراع الثقافي كاعتمدكه في التحميؿ السكسيكلكجي لممدرسة
جكىره صراع الدالالت كالرمكز كالمعاني، كىك صراع خفي مستتر يتغمغؿ في دائرة 

ؤثر في الحياة المدرسية كيؤثر في التككيف السيككلكجي كالعقائدم لؤلفراد كما م
النتائج المدرسية حيث يؤدم إلى إقصاء أبناء الطبقات العمالية كيعزز حضكر 

 . أبناء الطبقة البرجكازية
كلعمو مف المفيد التأكيد مف جديد بأف كؿ أشكاؿ الصراع الثقافي تأخذ في 

كىذا يعني أف أم صراع ثقافي عقائدم . جكىرىا عبلمة العنؼ الرمزم كداللتو
فالثقافة بمعناىا الداللي طريقة . درسة ىك صراع رمزم في جكىرهأيديكلكجي في الـ

في الحياة كالنظر كنسؽ مف المعاني كالدالالت كالرمكز، ككفقا ليذا التصكر فإف 
أم رأسماؿ ثقافي ىك رأسماؿ رمزم، كبالتالي فإف أم صراع ثقافي يشكؿ صكرة 

م سنقـك بتحميؿ كمف ىذا المنطمؽ الرمز. مف صكر الصراع الرمزم في المدرسة
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األعماؿ كالدراسات التي أجريت حكؿ الثقافة كالصراع الثقافي بيف الطبقات في 
 . الحقؿ المدرسي

إف كؿ أشكاؿ الصراعات الثقافية كالقيمية، : كىكذا فإنو ال جداؿ في القكؿ
ككؿ أشكاؿ الصراع في مجاؿ التصكرات كالقيـ كالمعاني كالدالالت، ىي أشكاؿ 

كعميو يمكف التأسيس بأف التحميؿ السكسيكلكجي النقدم لمكظائؼ  لمصراع الرمزم،
الداخمية لممدرسة ينطمؽ مف مقكلة الصراع الرمزم كالثقافي الذم تعتمده الطبقات 

 . االجتماعية في ساحة المدرسة
 المدرسة بكصفيا انعكاسا إلى ثقافةبيير بكرديك ينظر كمف ىذا المنطمؽ،  

معاكدة ، كمف ىذه الزاكية يرل في كتابو كتسكد اجتماعيان التي تييمف  الطبقة لثقافة
أف بنية النظاـ المدرسي ككظيفتو يعمبلف عمى " La reproduction اإلنتاج

ترجمة البلمساكاة مف مستكاىا االجتماعي، بشكؿ مستمر ككفقا لرمكز متعددة، إلى 
عزيز كتأكيد سكل ت"كليس لممدرسة مف ميمة . (25)"البلمساكاة في المستكل المدرسي

قيـ الطبقة االجتماعية السائدة كالعمؿ عمى إعادة إنتاج العبلقات الطبقية القائمة ثـ 
.  (26)"إعطائيا طابع الشرعية في آف كاحد

حكؿ دكر المدرسة كدكرىا في  الطركحات الفكرية كالتربكيةاستطاعت لقد 
المدرسة والطبقة » يرل سنيدير في كتابو  كما - إعادة إنتاج العبلقات االجتماعية

العبلقة بيف المدرسة  طبيعةأف تقدـ تصكرا كاضحا ؿ -(27) الطبقات وصراع
حدكد نقؿ تتجاكز  لممؤسسات التربكيةف كجكد كظائؼ متعددة تبيّ كأف كالمجتمع، 

إذ تقـك ىذه المؤسسات بكظائؼ أخرل أكثر كالطبلب،  المعارؼ كالعمـك إلى الناشئة
صكرة المجتمع الذم كتشكيمو كفؽ كائف االجتماعي اؿأىمية تتمثؿ في عممية صكغ 

.  يعيش فيو
إف نجاح األطفاؿ في المدرسة، ال يتكقؼ عمى  :كبناء عمى ذلؾ يمكف القكؿ

نما يرتيف ذلؾ في مدل مدل  تمثميـ لمجانب العممي في ثقافة المدرسة فحسب، كا 

فالمدرسة لرمزية، ا عمى تمثؿ معاييرىا السمككية كفي تشربيـ لقيميا الثقافية قدرتيـ
الذم ال يستطيع  الكقت كفي. بيئة نفسية واجتماعية قبل أن تكون بيئة معرفية

يستطيعكا  فإنيـ لفالتي تأخذ طابعا رمزيا ىذه القيـ كالمعايير  بعض األطفاؿ تمثؿ
                                                           

25- P. Bourdieu; (J. C.) Passeron, La reproduction, Paris, Minuit, 1970, P192.  

26 - P. Bourdieu; (J. C.) Passeron, La reproduction, Même source, p246. 

27 -Snyders Georges: Ecole Classe et Luttes des Classes, PUF., Paris, 1982.  
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تيـ ابمغت قدر ىماـ عمى دركب النجاح المدرسي كالتكاصؿ بمكغ النجاح المدرسي
 . العقمية

المدرسة،  انس بيف ثقافة الكسط، الذم ينتمي إليو األطفاؿ، كثقافةكيمعب التج
 كعمى. المدرسية عمى صعيد الحياة دكرا كبيرا في تحديد مستكل نجاحيـ كتفكقيـ

اتساع اليوة بين الثقافة المرجعية األسرية والثقافة المدرسية، خبلؼ ذلؾ، فإف 
 . من شانو أن يشكل عامل إخفاق مدرسي بالنسبة لألطفال

ذلؾ  المدرسي، عند األطفاؿ، إلى كاقع كيمكف إرجاع أغمب حاالت الفشؿ 
ففي الكقت الذم . المدرسية المرجعية األسرية كالثقافية التبايف الكبير بيف ثقافتيـ

ما مف  كؿ، االجتماعي في كسطيـالسائدة، يجد فيو أطفاؿ األكساط االجتماعية 
الحياة كالثقافي، كفقا لمتطمبات  نمكىـ العقمي كالنفسي شأنو أف يساعد عمى

عمى خبلؼ ذلؾ  -المييضة فإف أطفاؿ األكساط االجتماعية كمعاييرىا،  المدرسية
 الصعكبات كثيرا مف يعانكف، كىذه الحكافز كالمثيرات مثؿ يفتقركف إلى -

 . النفسي كالعقمي االجتماعية كالنفسية التي تؤثر سمبا عمى عممية نمكىـ

مستكل  في، بيف تأثير التبايف الثقافي لؤلطفاؿكفي معرض التمييز 
 الفئات البرجكازية يجدكف في ثقافة إف أطفاؿ، يرل بكرديك التحصيؿ المدرسي

العائمية، أما أطفاؿ  المدرسية استمرارا لحياتيـ المدرسة استمرارا لثقافتيـ، كفي الحياة
الثقافية، كتجديدا غزكا ليكيتيـ  يجدكف في ثقافة المدرسة الفئات العمالية فإنيـ

عممية تحصيميـ المدرسي بدرجة عميا مف  كىـ يتابعكف)...( االجتماعية ليكيتيـ
كاالنفعالية كالجيد، كالتربية المدرسية ال تعدك أف تككف بالنسبة ليـ إال نكعا  التكتر

. (28) االجتماعي أك الييمنة الثقافية مف التطبيع
 لمفيـك الفئات االجتماعية، كفقاالتبايف الثقافي، بيف إلى  كينظر بكرديك

إنتاج نفسو كيتراكـ  كيرل أف رأس الماؿ الثقافي يعيدالرمزم، التبايف في رأس الماؿ 
الطبقات البرجكازية  فيو أبناء كفي الكقت الذم يستحكذ. كفقا لمبدأ الربح االقتصادم

ـ المتاح ليـ في أكساطوالرمزم عمى النصيب األكبر مف رأس الماؿ الثقافي »
النجاح والتفوق  مستوى أرباحيم الثقافية ستكون مضاعفة عمىفإف  ،االجتماعية
 . (29)«المدرسيين

                                                           

28 -Snyders(G.), Ecole classe et lutte des classes, ibid. (P23). 

29 -Bourdieu (P.) La reproduction P.U.F., Paris, 1971. 
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 تتميز فالتجربة الثقافية الغنية، ألطفاؿ الفئات االجتماعية الميسكرة، كالتي

، لذكييـ مرتفع بكفرة المثيرات الثقافية، مف كتب كفيديك كتمفزيكف كمستكل تعميمي
الثقافي ىذا متجانسا  من وسطيم ال تجعلعممية،  كنشاطات ترفييية، كمف رحبلت

نما تجعل منو وسطا ثقافيًا  -إضافة إلى ذلك -مع ثقافة المدرسة فحسب، وا 
، والتربوي المعرفي متطورا وغنيًا بالقياس إلى الثقافة المدرسية، عمى المستوى

.  الغنية الثقافية عفكيان لتجربتيـ كمف البداىة بمكاف أف يككف النجاح المدرسي نتاجا
 كعمى خبلؼ ذلؾ، فالتجربة الثقافية ألطفاؿ األكساط الثقافية كاالجتماعية

نما تجعؿ  المتكاضعة، ال تجعؿ مف الثقافة المدرسية ثقافة مغايرة لثقافتيـ فحسب، كا 
يجد فيو  كفي الكقت الذم. ة مع ثقافتيـ كتجربتيـ الثقافيةضمنيا ثقافة منافية كمتناؽ

امتدادا كاستمرارا ألجكائيـ العائمية، فإف ىذه  ات البرجكازية في المدرسةأطفاؿ الفئ
االجتماعية الفقيرة كعالـ غريب، يتناقض مع معاييرىـ  المدرسة تبدك ألطفاؿ الفئات

 Burquiereكىذا ما تذىب إليو بكركيير إفميف . كاالجتماعية الثقافية كأنماط حياتيـ
ىـ مسمحكف ك برجكازية يأتكف إلى المدرسةإف أطفاؿ الفئات اؿ: "عندما تقكؿ
إلييا كىـ مجردكف مف ىذه  كقيميا، أما أبناء الفئات الفقيرة فإنيـ يأتكف بمعاييرىا
 الثقافي الضحؿ، كفقا لممعايير إف زادىـ)...( بحكـ ثقافتيـ المرجعية  األسمحة

 النجاح عادلة مع اآلخريف عمى صعيد ة، ال يسمح ليـ بالدخكؿ في منافسةمالمدرس

.  (30)"كالتفكؽ المدرسييف
أف تأثير الكسط الثقافي المرجعي في ىذا الخصكص،  كما تجدر اإلشارة إليو

نما يكاصؿ استمراريتو كىيمنتو في  ال يتكقؼ في مرحمة الدخكؿ إلى المدرسة، كا 
فالكسط الثقافي الذم يتميز بالغنى، ال يستمر في . المدرسي كافة مراحؿ التحصيؿ

نما يميؿ تأثيره اإليجابي إلى  يرةلمس تعزيزه األطفاؿ في نجاحيـ المدرسي فحسب، كا 
 . كمما تدرج األطفاؿ في سمـ التعميـ المدرسي التضاعؼ

كمما  كعمى خبلؼ ذلؾ يتضاعؼ ذلؾ التأثير السمبي لمكسط الثقافي الشعبي
 ففي الكقت الذم يمكف فيو لآلباء، الذيف. الطفؿ صعكدا في السمـ المدرسي تدرج

تجاكز  عمى يتكّضعكف في الدرجة الدنيا مف السمـ التعميمي، مساعدة أطفاليـ
مساعدتيـ في دركس القراءة كالكتابة ) الصعكبات المدرسية في المرحمة االبتدائية

                                                           

30 -Burguiere Evelyne, Culture et classes sociales: Inégalités ou différences 

culturelles, dans C. R. E. S. A. S. l'handicap socioculturel en question, les Editions 

E. S. F., Paris, 1981. p 103.  
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المساعدات في المرحمة  فإنيـ يقفكف عاجزيف عف تقديـ مثؿ ىذه( عمى سبيؿ المثاؿ
الشركط المادية الكافية  تأميف  يستطيعكفالمقابؿ الفي الثانكية كالجامعية، كىـ 

دركس  االنخراط فيتعميمية أك  دكرات إتباع) لتكفير المناخ المناسب لتعميميـ
.  اجتماعيان كثقافيان  ، كما يحدث في األكساط الميسكرة(خاصة

إف جميع العمميات التربكية التي تأخذ طابع الصراع كتؤدم إلى اإلقصاء في 
الفعاليات الرمزية التي تقـك عمى اختراؽ جدار الكعي  المدرسة، ىي نكع مف

كالتسمؿ إلى البلشعكر الجمعي لمطبلب لتأصيؿ نكع مف التصكرات الثقافية 
 . كالسيككلكجية بكصفيا مشركعة ثقافيا

  :سمطان المغة المدرسية وعنفيا الرمزي -3/6
لمغة عمؿ كؿ مف بكرديك كباسركف عمى تحميؿ بنية العبلقة بيف سمطاف ا 

عادة إنتاج عبلقات القكة كالطبقة، فالمغة  كقكة الرمز في تشكيؿ البناء االجتماعي كا 
في منظكرىما تشكؿ ميماز الفعؿ التربكم، كىي األداة الفاعمة في تشكيؿ العنؼ 

فاألساطير كالمغات . الرمزم كالتأثير في تشكيؿ العقكؿ البازغة تشكيبل طبقيا
المنظكمات الرمزية كبالتالي فإف  ،لبناء المعرفةمزية رأدكات كالفنكف كالعمـك تشكؿ 

تشكؿ  ، كمف ثـّ باعتبارىا أدكات لممعرفة تفرض نفسيا كسمطة كسمطة كتربكية
نتاجو عمى نحك رمزم سمطة بناء الكاقع  . كا 

لسمطة الرمزية، مف حيث ىي قدرة عمى تككيف المعطى، عف طريؽ فا
تمتمؾ القدرة عمى بناء إلبانة كاإلقناع، العبارات المفظية، كمف حيث ىي قكة عمى ا

تشكيمو التأثير في ق كقدرة عمى تحكيؿكتستطيع أف تبدع  ،عف العالـمحددة رؤية 
الطبيعية  لعادؿ تأثير القكتقكة سحرية ذىنيا، كىي كفقا ليذا التصكر تشكؿ 

ل عؿاف يؤكدكباسركف بكرديك ؼ. كاالقتصادية، كذلؾ لما تمتمؾ مف قدرة عمى التعبئة
ما كذلؾ ألف مشركعية السمطة الرمزية لكي تأخذ طابعا فاعبل في حياة الناس، 

ىك اإليماف  ،كيجعميا قادرة عمى حفظ النظاـ أك خرقو، يعطي لمكممات قكتيا
.  بمشركعية الكممات كمف ينطؽ بيا

 فضاءالحيكم في  مكانياتأخذ لمغة كغني عف البياف أف السمطة الرمزية 
كالسيما في مجاؿ المدرسة التي تتحكؿ إلى ساحة لمصراع  ،المؤسسات التربكية

فالرمزية السائدة في . الرمزم بيف مختمؼ القكل االجتماعية الفاعمة داخؿ المجتمع
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المدرسة تشكؿ نكعا مف السمطة االجتماعية التي تحاكؿ أف تشكؿ األطفاؿ عمى 
.  ديدف األيديكلكجيا االجتماعية السائدة

حكؿ السمطة الرمزية  -المختمفة  مافي أعمالوباسركف، ك بكرديك ذكرىذا كم
بالدرجة األكلى، كبالتالي لغكم أف الفعؿ التربكم فعؿ رمزم  -كالعنؼ الرمزم لمغة 

فإف أم نشاط تربكم ىك مكضكعيا نكع مف العنؼ الرمزم، كذلؾ بكصفو قكة 
 . تفرض مف قبؿ جية اجتماعية معينة

 : كيفياتو في المدرسةديناميات العنف الرمزي و -رابعا 
يتجمى العنؼ الرمزم في المدرسة كفؽ آليات كديناميات كفعاليات تربكية 

كفي ىذا السياؽ يمكننا اإلشارة إلى ثبلثة مستكيات مف التجميات التربكية . مختمفة
 . لمعنؼ التربكم في المدرسة

 . مضمون التعميم -4/1
، فإف الصكرة "ثـ اعترض نفذ : "إذا كاف القانكف العسكرم ينص عمى مقكلة

تعمـ ما يمقى إليؾ كال : األكلى لمعنؼ الرمزم في المدرسة تتخذ ىيئة آمرة تقكؿ
كيتجمى العنؼ التربكم الرمزم في صكرتو األكلى في عممية اختيار مادة . تناقش

التعمـ، حيث يمثؿ ىذا الخيار الحامؿ األساسي لمدالالت الرمزية كاأليديكلكجية 
 . سكد كتييمفلمطبقة التي ت

لى جانب ذلؾ فإف األمر ربما ال يبدك حياديا عندما يقرر المسؤكلكف   كا 
االمتناع عف مناقشة العبلقات اإلنسانية ( سكاء كانكا مف اليسار أك مف اليميف)

كالقضايا الحيكية في األسرة كالمجتمع كالسياسة، في حيف يكرسكف مئات الساعات 
 . الصماء ف كحفظ النصكصالمدرسية لتعمـ اإلمبلء كالتمقي

كفي ىذا السياؽ يمكف القكؿ بأف األفراد تشبعكا عمى مدل الطفكلة كمّر 
السنيف بتأثير ىذه اإلجراءات المدرسية الصماء كالممارسات التربكية المفرغة مف 

كقد يصعب عمينا اليـك أف نتصكر شيئا آخر يختمؼ عما تعممناه . المعنى كالداللة
م مختمؼ المراحؿ الدراسية، فنحف دائما مشغكلكف بتعميـ المغة كتشبعنا بمعطياتو ؼ
كفي عمؽ ىذا االىتماـ الشكمي نحف مأخكذكف بالحكار . كالتاريخ كالبيكلكجيا

ىؿ نعمـ : كالجدؿ، حكؿ القضايا التقميدية المممة كالفاقدة لمداللة الحّيكية مثؿ
ىؿ : شغكلكف بالسمـ الدراسياإلنكميزية في المرحمة االبتدائية أـ في اإلعدادية؟ ـك

يزداد سنة أـ ينقص أخرل؟ كمشغكلكف بطبيعة االمتحانات كاالختبارات، كنسب 
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النجاح كمستكيات التقكيـ، ىؿ ندرس الفمسفة في ىذه المرحمة أك تمؾ؟ تمؾ ىي 
كلكننا قمما نشغؿ . القضايا الكبلسيكية المممة كالفاقدة لمداللة كالمعنى كالعبلمات

: حيكية حكؿ معضبلت الحياة االجتماعية الممحة التي تحيط بنا، مثؿبالقضايا اؿ
البؤس االجتماعي، كاإلرىاب، كالعنؼ، كالحركب الدينية، كالفقر، كتمكث البيئة، 
كاألزمات المالية المعاصرة، كالطفرات االقتصادية المذىمة، كقضايا المستقبؿ 

كمع أننا ال نقمؿ مف . كاترىااإلنساني، كأزمات الحياة المعاصرة عمى اختبلفيا كت
لماذا ال : أىمية أم قضية مف القضايا التي تطرح، فإف السؤاؿ الذم يفرض نفسو

نطرح ىذه األسئمة الحيكية حكؿ قضايا الحياة الحقيقية نفسيا بأكلكياتيا اإلنسانية 
شكالياتيا االجتماعية  . كا 

ت مممكة سحرية يقاؿ لنا إف المدرسة ال يمكنيا أف تفعؿ كؿ شيء، كىي ليس
تحقؽ كؿ احتياجات ركادىا كمبلزمييا، كمف ىذا المنطمؽ إف كؿ شيء في 

المدرسة يمكف أف يأخذ طابع اإللزاـ كاإلكراه كالضغط الرمزم، حيث يجب عمى 
صغاء، : التمميذ أف يفعؿ دائما ما يقكلو المعمـ أك ما يمميو عميو مف استماع، كا 

: ما يترتب عميو أف يصدر أكامره لمتمميذ كجمكس، كىدكء، كصمت؛ كالمعمـ غالبا
افتح الكتاب، أغمقو، انظر إلى السبكرة، قؼ، اجمس، ال تتكمـ، ادخؿ، اخرج، اكتب 
مف أكؿ السطر، اكتب مف اليميف، ضع نقطتيف، أكمؿ العبارة، انتظر، تكقؼ، ال 

ع تضحؾ، ال تتكمـ، ارفع يديؾ عندما تريد الكبلـ، ال تنـ، ال تسو، ال تتحدث ـ
 . إلخ... زميمؾ، ال تحرؾ رأسؾ أك يديؾ

 : التقييم المدرسي -2/4
كيتجمى العنؼ الرمزم في أكثر صكره االستبلبية في أكضاع التقييـ المدرسي 
كالسيما االمتحانات، حيث يكضع القكم كالضعيؼ في حمبة صراع كاحدة، كىكذا 

ء مف أبناء المثقفيف يجد الضعفاء مف أبناء األمييف كالفقراء أنفسيـ، مع األقكيا
كىكذا نجد . كاألغنياء، في صراع مميت داخؿ حمبة االمتحانات كقاعاتيا المظممة

عبر السنكات المشيد الكاحد نفسو ألطفاؿ معدميف ثقافيا يقادكف إلى قاعات 
بأنيم ال  –بصورة خفية رمزية  –من أجل إقناعيم االمتحانات بيدكء، كذلؾ 

نسانية واالجتماعية تحددىا لحظات وكممات ترتسم يساوون شيئا، وأن قيمتيم اإل
 -بنتائج ىذه االمتحانات المصممة مسبقا-كأنيـ عمى صفحات امتحانية صماء، 
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سيتحممكف مسؤكلية االندثار في الميمؿ االجتماعي، كفي أزقة العاطميف عف العمؿ 
 . كأركقة الميّمشيف في الحياة االجتماعية
إلى ثقافة الكسط الذم نشأ فيو، المتعمميف ف ففي المدرسة ينتسب كؿ فريؽ ـ

إنيا ثقافة أسرىـ كطبقتيـ االجتماعية، كلكف المدرسة تضفي عمى ثقافة الطبقات 
السائدة قيمة كبرل كتعمي مف شأنيا، كتبخس في الكقت نفسو الثقافات االجتماعية 

شعركف مبيف الكتب كفي خضـ نقاشات ثقافية ال األخرل، فاألطفاؿ الذيف ترعرعكا 
الفراغ أما أكلئؾ الذيف ترعرعكا في ، المدرسةيعيشكف في عندما بالغربة كاالغتراب 

فإف عالـ المدرسة سيبدك غريبا معاديا،  –في كسط فقير معدـ ثقافيا  –اإلنساني 
 . ككؿ ما فيو سيأخذ صكرة عنؼ ثقافي في مختمؼ التجميات كاألبعاد

 :العنف الرمزي لممعمم -4/3
حتى يتمكن من القيام رمزي سياج قدسي سمطتو اآلمرة في  عمـيمارس الـ

فالمعمـ . بميمة التدجين والسيطرة عمى عقول الطالب ونفوسيم بسيولة ويسر
سجاف ككاعظ : يجمع بيف كظائؼ ثبلث Ivan Illitch (31كما يرل إيفاف إليتش

كىك الذم يسير ، معالج، فيك المسؤكؿ عف الضبط االجتماعي داخؿ الصؼك
.  (32)كيحرص عمى أف يمتـز كيمـز اآلخريف بيا، لمكائح كالقكانيفعمى ا
إننا :"فكيتمتع بو المعمـ التيمشددا عمى أىمية السمطة د فركمسيغمكند يقكؿ  

نفيـ اآلف طبيعة عبلقاتنا بأساتذتنا، فيؤالء الرجاؿ يتحكلكف إلى بدائؿ أبكية حتى 
راشديف إلى درجة يصعب نراىـ ناضجيف ككنحف عيف صغارا، ؼحينما يككنكا يا

نسقط عمييـ مشاعر األبكة كنعكؼ عمى معاممتيـ كما كنا نعامؿ ؼبمكغيا، 
كمف ثـ، فإف ىذه الطبيعة األبكية التي تضفى عمى المعمـ تمنحو سمطة . (33)"ناءآبا

رمزية ىائمة لممارسة دكره التربكم كفقا لمعطيات الثقافة السائدة كالمييمنة في 
 . الكسط المدرسي

                                                           

31-Ivan Illich, Sociologie américain d'origine autrichienne (Vienne 1926) Ecrit: 

(Une société sans école, 1971 ; le Genre vernaculaire, 1983).  

، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 198سعيد إسماعيؿ عمي، فمسفات تربكية، عالـ المعرفة، عدد  -32
.  243، ص1995حزيراف، /يكنيك

 مرجع سابؽ،صبيير بكرديك، العنؼ الرمزم، بحث في أصكؿ عمـ االجتماع التربكم،  -33
5.  
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تتطمب السمطة التربكية مف المربي أف م دائرة ذلؾ التجمي الرمزم لممعمـ، كؼ
الصحة كالمزاج، كنمط الثياب، كسيكلة بناء : يمتمؾ عددا مف االمتيازات مثؿ

االتصاؿ، كالقدرة عمى إظيار المطؼ، كىي كظيفة تتعمؽ بقيمة مينية، كتأخذ أيضا 
دراؾ القدرة عمى اتخاذ القرار،  فيأىميتيا   لميمة التربكية، كالتحضير لمعمؿجيد ؿكا 

التعميـ كفقا لحاجة كييؼ القدرة عمى تمحدد كمنيج بائف، ثـ امتبلؾ نظاـ كفؽ 
كيفترض بصاحب السمطة التربكية أف يمتمؾ معمكمات معمقة حكؿ . التبلميذ

الكسط االجتماعي لؤلطفاؿ الذيف يعمميـ، كأف يقيـ عبلقات تعاكف مع زمبلئو 
لكسط العاـ لممدرسة، فالسمطة تحتاج إلى إمكانات شخصية ذات كرؤسائو مع ا

طابع نفسي كأخبلقي، كنكع مف التكازف العقمي كالذىني، كنكع مف السيطرة عمى 
ركح التعاكف كحب كبث الذات كتكازف المزاج، كالقدرة عمى تطكير إمكانات الطبلب 

.  (34)األطفاؿ
شخصية ذات طابع عاطفي، تقتضيو كفاءات فيما السمطة التربكية تقتضي ك

كالسيما التكازف النفسي كالسيطرة عمى الذات، كتكازف المزاج، كالميؿ إلى تقديـ 
 :العكف كالخدمة كالحب إلى األطفاؿ، كىذا يتطمب أيضا كاجبات كمسؤكليات قكاميا

. (35)أن المعمم ىو مرب يمارس مينتو من أجل ضمان أمن األطفال وسالمتيم
 .ف المخادعات الرمزية في العممية المدرسيةكفي كؿ ىذا كذاؾ تكـ

 : الفعالية الرمزية لممنيج الخفي في المدرسة -خامسا 
. يعد المنيج الخفي في المدرسة صكرة لمعنؼ الرمزم كلمسمطة الرمزية 

العناصر أك المككنات كالكظائؼ كيعرؼ المنيج الخفي بأنو نسؽ متكامؿ مف 
يات تقكد، بفعؿ صيركرتيا الداخمية، إلى تحقيؽ المترابطة فيما بينيا بعبلقات كعمؿ

يميز الباحثكف في مجاؿ العممية التربكية بيف منظكمتيف كىنا . ات تربكية محددةغام
، معمنةرسمية فيناؾ أىداؼ : في السياسات التربكيةمف األىداؼ التربكية العامة 

اإلنساف إعداد كىناؾ أىداؼ خفّية مضمرة؛ كتتمثؿ األىداؼ الصريحة بقضايا 
عداد اإلنساف لمدفاع عف الكطف، كغير ذلؾ  الحر المتكامؿ، كاإلنساف الصالح، كا 

                                                           
34
 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation et ses remèdes, Delachaux et Niestlé, 

Suisse, 1971, PP 23-30.  
35
 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation, ibid.  
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المعمف مف أىداؼ مرسكمة في لكائح سياسية كتربكية تحدد لمتربية مسارىا 
 . المحددة ألنظمة التربكية القائمة غاياتياؿك

 النظاـخدمة غالبا ما تكضع ؿخفية اؿمضمرة كالتربكية اؿىداؼ األكلكف 
في الحفاظ عمى ما يسمى السياسي كاالجتماعي القائـ، حيث تكمف كظيفتيا 

األخبلقي كالييمنة األيديكلكجية، كبث القيـ الطبقية كالضبط ، باالستقرار االجتماعي
كىذا يعني أف األىداؼ . كغرس الطاعة كاالنضباط في نفكس المتعمميف كالدارسيف

. التي تسكد كتييمف في المجتمع الخفية ىي منظكمة تربكية في خدمة الطبقة
المنياج مجمكعة مف األىداؼ الكسيمية التي ترسخ معالـ كيمكف اإلشارة إلى 

:  الخفي
 . تمجيد رمكز السمطة في مختمؼ المستكيات -1
 . التأكيد عمى قيـ الطاعة كالخضكع لمحكاـ كالطبقة التي تسكد -2
المقكالت، الخطب التربكية  الصكر،)تكظيؼ الطاقة الرمزية في تمجيد السمطة -3

 (. كالمدرسية
 . التأكيد عمى نمط عبلقة الخضكع اليرمي بيف المعمميف كالمتعمميف كاإلدارة -4

تكظيؼ المنيج كالخطاب المدرسي بصكرة عامة بمنظكمة مف المقكالت  -5
.  غير مباشرة ككالنصكص التي تمجد الحاكـ بصكرة مباشرة أ

االعتراض كالتمرد كة مف أجؿ رفض قيـ الثكرة تكظيؼ اإلمكانات المدرسي -6
. النقدك

اعتماد طرؽ التمقيف في التدريس كالتعميـ بكصفيا أكثر الطرؽ فعالية في قتؿ  -7
كبناء ركح المذلة كاالستكانة كاالنصياع في نفكس ، إمكانية العقؿ كالتفكير

نكعو كاف  أيا -النظاـ السياسي القائـىنا إف ف نقكؿ أكيمكف لنا . المتعمميف
لى تصفية عيبدع في إنتاج عدد كبير مف الكسائؿ التي تككف قادرة  -كنمطو 

.  إمكانات العقؿ كالتفكير كالنقد عند األطفاؿ كالناشئة
األكامر كالنكاىي، كأنماط السمكؾ كالقكاعد المنظمة، كاإليماءات ؼ

أف ىذه النماذج ثقافيا لمطبقة السائدة، كىذا يعني رمزيا كاإليحاءات، تشكؿ نمكذجا 
تشكؿ دكرا تركيضيا يكره األطفاؿ عمى قبكؿ ىذه القيـ، كىذه الرمكز كخطكة أكلى 

فنظرات االزدراء كاالحتكار التي . قبكؿ النظاـ الثقافي السائد عمى نحك قيرمؿ
يكجييا المعممكف إلى أبناء الطبقات الفقيرة، تساىـ بشكؿ كبير في تكليد مشاعر 
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كعمى خبلؼ ذلؾ فإف كممات . س الذات عند أبناء ىذه الطبقةالدكنية كالقير كتبخي
التشجيع كابتسامات الرضا، كعبارات التقدير كالثناء التي يحيط بيا المعممكف أبناء 

تمعب دكرا حيكيا كقاطعا في تأكيد مشاعر التفكؽ كالقكة كتقدير  الغنية الطبقات
النياية فإف المدرسة تعمؿ في الذات كالنجاح عند أبناء ىذه الفئة االجتماعية، كفي 

كال تكجد أماـ الطبلب سكل عدة خيارات ، منظكمة خفائيا عمى التركيض كالتطبيع
أىميا الخضكع كالمسايرة، أك الثكرة، فبعض األطفاؿ يسايركف ما ىك قائـ في 

إلى  كفجيدا، كيتحكؿ ـدكره كف، كيتمثؿـما ىك مطمكب منو كفالمدرسة، فيؤد
بالصبر،  كفيتحؿكراية الخضكع  كفالسمطة كيرفع كفحتـرم ـنمكذج مثالي، فو

تبلميذ نظاميكف مؤدبكف ميذبكف، كعمى خبلؼ ذلؾ بالتالي رغباتو، كىـ  كفكيكبت
كىذا  كالعنؼ،ىناؾ فئات مف األطفاؿ تقابؿ القير الخفي لممدرسة بالتمرد كاليركب 

 . كالفشؿ اإلخفاؽإلى دائرة  ـما يدفع بو
أبناء الفئات إقصاء دكره الحيكم في الية رمزية يكمف ىك فعلمنيج الخفي فا

اإلخفاؽ، كتنمية أحاسيس الدكنية كالقصكر  عبر أكالياتاالجتماعية الميمشة، 
: كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ. المدرسي باستمرارعممية إخفاقيـ لدييـ، كتكليد 

محتكيات الدركس بفي المدرسة ربما ال يرتبط جكىريا مما يتعممو التمميذ إف كثيرا 
بؿ يرتبط بعممية تركيض الطالب عمى قيـ كمعايير ( المنيج المعمف)كالمقررات 

كالقيمية االجتماعية زات التحيّ ، كاستيبلؾ الطاعةمحددة تتمثؿ في قيـ 
ككفقا ليذه . كفقا لممنيج الخفي كالمستتر المعتمد مجتمعالسائدة في اؿ ةكاأليديكلكجي

بيف ال تيدؼ إلى تحقيؽ المساكاة لمناىجيا الخفية  الرؤية، فإف المدرسة كفقا
البد مف ؛ كىنا (36)مبدأ البلتكافؤ بينيـبؿ تيدؼ إلى ترسيخ التبلميذ كالطبلب، 
قيـ الطاعة كالخضكع بما يغرسو مف قيـ سمبية تتمثؿ في  الخفيالحذر مف المنيج 

ضعاؼ   إنتاج دةإلعا أداةالمدرسة نفكس الطبلب، حيث تككف  فيركح اإلبداع كا 
.  (37)األمر الكاقع بكؿ سمبياتو كاختناقاتو لصالح النخبة المييمنة

 

                                                           

النقيب، خلدون حسن، المشكل التربوي والثورة الصامتة، دراسة في سوسيولوجيا  -   
 . 70، ص 1993أغسطس، / ، آب174ي، عدد الثقافة، المستقبل العرب

 . 83النقيب، خلدون حسن، المشكل التربوي والثورة الصامتة، المرجع السابق، ص   -37
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 : ةـــخاتم
آلة ليست إال ف التربية إ" يقكؿ نيتشو فاضحا الدكر اإليديكلكجي لممدرسة

لغاء ذاتو، كبالتالي إخضاعو  لمتبلعب كالتناكب، تعمؿ عمى تشكيو كعي اإلنساف، كا 
 . (38)"لمسمطة المطمقة لمدكلة

قد بّينا في ىذه الدراسة أف العنؼ الرمزم حاضر في عمؽ الفعاليات ؿ
التربكية لممؤسسة المدرسية، كأف ىذا العنؼ يمارس دكره عمى إيقاعات الثقافة 

ثـ أكضحنا أف العنؼ الرمزم يعتمد . كاأليديكلكجيات السائدة في الحياة االجتماعية
نطمؽ مف مسممات كمصادرات عمى مبدأ التعسؼ كاالعتباط كالبلمكضكعية، حيث م

تؤخذ عمى أنيا صحيحة مكضكعية كحيادية، كلكننا عندما نتأمؿ فييا نجدىا مغايرة 
كىنا يمكف القكؿ . لممنطؽ كالعقبلنية كمنسجمة مع أسس طبقية أيديكلكجية بامتياز

ال يكجد عبث أكبر مف االعتقاد أف كؿ ما ىك منظـ بكاسطة " مع شيشركف إنو 
؛ كىذه ىي حاؿ المدرسة اليـك حيث تتبنى "انيف الشعكب عادؿ المؤسسات أك قك

عنفا رمزيا اعتباطيا يقـك بالدرجة األكلى عمى ىامش كبير مف التحّيز الطبقي 
 . األيديكلكجي

فالمدرسة تمارس عنفا رمزيا عبر سمطة رمزية يصدر عف رأسماؿ رمزم، 
مستترة عمى إنتاج الخضكع كىذا العنؼ يعمؿ بصكره الخفية كنكازعو األيديكلكجية اؿ

كالسيطرة كالييمنة، كلـ يكف ىذا األمر خفيا عمى الطيب صالح حيث يقكؿ في 
لقد أسسكا المدارس، ليعممكنا كيؼ : " ركايتو المشيكرة مكسـ اليجرة إلى الشماؿ

 . (39)"نقكؿ نعـ بمغتيـ
كمما ال شؾ فيو أف العنؼ الرمزم يمارس دكره في مختمؼ فعاليات 

الحياة المدرسية كالتربكية، كبالتالي فإف ىذا العنؼ يتفرد بككنو عفكيا كتجميات 
إنو عنؼ معنكم مستتر يعتمد . الشعكريا بالنسبة لمف يمارسو كلمف يخضع لتأثيره

عمى التصكرات كيفعؿ فعمو في إنتاج الدالالت التي غالبا ما تككف مف طبيعة 
يمتمؾ القدرة عمى أف  -تو المعنكيةبعفكيتو كانسيابي -أيديكلكجية، كلكف ىذا العنؼ 

                                                           

محمد بو بكري، التربية والحرية، من أجل رؤية فلسفية، الفعل البيداغوجي، افريقيا  -   
. 59، ص1997الشرق، الدار البيضاء، 

دار عودة ،  14 ط ،ال، لألديب السوداني الطيب الصالحمن رواية موسم الهجرة للشم  -39
 .1987، بيروت ،
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يحقؽ غايات ثقافية كبرل تتمثؿ في التطكيع األيديكلكجي، كفي التركيض الثقافي 
لركاد المدرسة كسدنتيا في آف كاحد، كذلؾ ألنو عنؼ يكّلد؛ أم يقـك عمى تكليد 

الدالالت، كيمارس فعمو في عالـ المعاني عبر فعالية الرمكز، كىك في ذلؾ يميؿ 
إعبلء الدالالت كالقيـ التي تفرضيا طبقة بعينيا، ألف مف ينتج ىذه المعاني إلى 

كالدالالت كيطرحيا أداة لمييمنة كالسيطرة في الحياة المدرسية ال يضيره أبدا أف 
رادتيا  . يخضع لمشيئتيا كا 

لقد حاكلنا في ىذه الدراسة المتكاضعة، أف نكشؼ مبلبسات الحياة الرمزية 
بكية، كقد عممنا مف أجؿ ىذه الغاية عمى الخكض في مفيـك في المؤسسات التر

 . العنؼ الرمزم كتحميؿ أبعاده كمداخمو كتجمياتو في مختمؼ جكانب الحياة التربكية
لقد عممنا منذ البداية عمى اختراؽ الجدار الفكرم لبيير بكرديك في نظريتو 

الكمي عمى محكر الرمزية كفي مقكالتو عف العنؼ الرمزم، حيث تجنبنا الدكراف 
رؤيتو التربكية، كقمنا بالكشؼ عف تصكرات سكسيكلكجية ميمة تتعمؽ بمفيـك 

العنؼ الرمزم، ككظفنا المفيـك ذاتو في تحميؿ كثير مف جكانب الحياة المدرسية 
كىذا يعني أننا حاكلنا الخركج عف المألكؼ السكسيكلكجي في تمجيد . الخفية

تجاكزنا ىذا األمر كقمنا بالكشؼ عف مداخؿ المفيـك كالخشكع في محرابو، لقد 
سكسيكلكجية جديدة كانت في أصؿ المفيـك كشكمت لحظات ميمة في مخاضو 

 . األكؿ
لقد أبرزنا عبر ىذا التحميؿ دكر السكسيكلكجية النقدية في الكشؼ عف خفايا 

كقد تبيف لنا بصكرة كاضحة أف مفيـك العنؼ الرمزم ال يكاد . الحياة المدرسية
الذم يتخفى في مسامات الحياة  ملؼ كثيرا عف العنؼ الثقافي كاأليديكلكجيخت

 . المدرسية كيمتبس في ممارساتيا
لقد بّينا بكضكح أف استخداـ مفيـك العنؼ الرمزم لـ يكف أكثر مف طفرة  

فكرية استفاقت في خضـ البحث عف الداللة كالمعنى في الحياة المدرسية كفي 
كمع ذلؾ فإف المفيـك اكتسب مشركعيتو التاريخية، كقد برىف . ةخفاياىا األيديكلكجي

 . بفعالية عمى قدرتو التحميمية لكثير مف القضايا كالجكانب الميمة في الحياة التربكية
فالمدرسة عالـ رمزم، مفعـ بالرمكز كالدالالت كالمعاني، فكؿ ما فييا يحمؿ 

كالت؛ فالمعمـ بكؿ ما يرفؿ معنى كيرمز إلى داللة، إنيا نسؽ مف الدالالت كالمدؿ
شارات؛ كالتبلمذة بكؿ إيماءاتيـ،  فيو مف مزايا كما ُيعرؼ عنو مف حركات كا 
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كحركاتيـ، ككمماتيـ؛ كالمناىج ما خفي منيا كما عمـ، كالمضاميف بكؿ ما تشتمؿ 
عميو مف عمـك كمعارؼ؛ كؿ ذلؾ حتى طرائؽ الكبلـ كعمميات التكاصؿ في 

كممارسات متشبعة بالدالالت كتتمحكر حكؿ داللة  المدرسة عمميات كفعاليات
 . الرمكز

كىذا العالـ الرمزم يتحرؾ بسمطة الرمكز كقكتيا، بالعنؼ الرمزم كصكلتو، 
كفي داخؿ ىذا العالـ المعنكم المييب بالدالالت كالعبلمات، تكمف أيديكلكجيا 

اميف كىنا كفي تحميؿ ىذه المض. كتصكرات مجتمعية طبقية المحتكل كالغاية
المتشبعة بحركة المعاني كداللة الرمكز كعنفيا، كانت كقفتنا التحميمية  ةاأليديكلكجي

عبر ىذه الدراسة المتكاضعة، كنأمؿ أف نككف قد أفمحنا عمى األقؿ في مقاربة ىذه 
 . الظاىرة كالكشؼ عف بعض مبلبساتيا كفقا ألغراض حددناىا منذ البداية

ة ال تعمؿ كفقان لمبدأ المساكاة مف أجؿ كقد اتضح في النياية أف المدرس 
تنمية القدرات العقمية لؤلطفاؿ جميعيـ بطريقة حرة كمتكافئة كما يجرم االعتقاد، 

فاألطفاؿ يكاجيكف التمييز الطبقي كاالجتماعي منذ بداية دخكليـ إلى المدرسة عمى 
مر مف نحك رمزم، كمعرفة ىذه الفعؿ الرمزم كفيـ أبعاده يمّكناف المعنييف باأل

االستفادة مف ىذه الرؤية لمساعدة األطفاؿ الميمشيف عمى النجاح في المدرسة بعد 
كىذا يعني أنو يمكف بعد . إدراؾ حقيقة التمييز الممكف كالقائـ في فعالياتيا التربكية

إدراؾ الكظيفة الطبقية الرمزية لممدرسة، القائمة عمى ترجمة التبايف االجتماعي إلى 
عتماد برامج كمناىج كأدكات قادرة عمى تخطي الصعكبات الكبرل تبايف مدرسي، ا

كمف ىنا ينادم . التي يكاجييا أبناء الطبقات الشعبية مف أجؿ النجاح في المدرسة
بكرديك بتربية عقبلنية قائمة عمى استكشاؼ الخفايا السكسيكلكجية الرمزية لعممية 

مناىج جديدة كأدكات تربكية كتقـك ىذه التربية عمى بناء . البلمساكاة المدرسية
حديثة كمختمفة تمكف األطفاؿ أبناء الطبقات المييضة مف استثمار أمثؿ إلمكاناتيـ 

كمثؿ ىذه التربية تساعد األطفاؿ أبناء الطبقات . كطاقاتيـ العقمية كالذىنية
. االجتماعية الفقيرة عمى تجاكز صعكباتيـ كتحديات العممية التربكية في المدرسة

ني أنو في إطار ىذه التربية المعقمنة يمكف كضع المدرسيف في صكرة كىذا يع
األكضاع الصعبة ألبناء الطبقات الفقيرة كالمعكزة كتأثير ىذه األكضاع عمى العممية 
التربكية، كعندىا سيتمكف المربكف مف مساعدة أبناء ىذه الطبقة عمى تجاكز كثير 

 . ىـ التربكيةمف الصعكبات كالتحديات التي تعترض مسار حيات
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التي تنتجيا  ـكمف أىـ األكىاكتعيد إنتاج األكىاـ التربكية، المدرسة تنتج ؼ
المكضكعية كالحياد االجتماعي، كىي تؤسس عمى ىذا الكىـ كتنطمؽ منو كىـ 

ق فإفّ كمف ىذا المنطمؽ . بكؿ عناصره الطبقية إعادة إنتاج النظاـ القائـإلنتاج ك
ة كما فعؿ بكرديك الكشؼ عف ىذه األكىاـ كتعريتيا، يجب عمى السكسيكلكجيا النقدم

فيـ التناقضات كبناء نظريات فكرية لمممارسة التربكية الطبقية المضادة تمّكف مف 
 . المدرسية كتحديد مصادر الكىـ في أنساقيا مف أجؿ بناء تربكم أكثر عدال كأنسنة
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