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  االستالب الرمزي للهوية

 
 علي أسعد وطفة بقلم 

 

منذ وتدفقاتها يتشكل على إيقاعات الرموز  ثم ،اإلنسان كائن رمزي يتفاعل مع الكون على حنو رمزي

وإذا كان جوهر اإلنسان يتمثل يف طاقته الرمزية فإن القوة الرمزية متتلك القدرة على . الطفولة حتى الرشد

على حنو رمزي فعليا وإذا كانت اهلوية والكينونة اإلنسانية تتشكل . يف اآلن الواحدها تفكيكهويته وبناء 

أن اهلوية تبنى رمزيا وتهزم يعين وهذا . رمزيةالفعاليات الحيدث وفق نسق من فإن تدمري اهلويات 

تتشكل بالدرجة نفسها اليت وذلك ، تتصدع ثم تنكسر على وقع الصدمات الرمزيةأنها ، أي: رمزيا أيضا

فالرموز يف حقيقة األمر تعمل على تشكيل  .وجتلياته املختلفةبتنويعاته لعنف الرمزي ترجيعات اعلى فيها 

تعمل على تفكيكها ميكنها أن اهلوية بطريقة تؤكدها كذات مفرتضة أو كهوية ثابتة من جهة ومن ثم 

 . من جهة أخرى ة والوجوديةالشعور بالقيمة الذاتيوتدمريها عرب إخراجها من 

فالعالقة اليت تربط بني العنف الرمزي وتشكالت اهلوية عالقات تتجاوز حدود املألوف يف طبيعة  

إذ يتغلغل العنف الرمزي بادواته السحرية إىل العمق الوجودي للهوية فيعمل  ،العالقة بني األشياء

ميات اليت حتكم العالقة بني اهلوية يف الصميم على تشكيلها أو تدمريها وفقا لنسق من اآلليات والدينا

فاهلوية ال تعدو أن تكون يف نهاية األمر أكثر من تشبعات رمزية أسقطتها  .وبني الرموز يف القاع واألعماق

 الفعاليات الثقافية يف بوتقة العالقة بني األنا واآلخر بني الذات والوجود املتكاثف يف تشكيالت رمزية. 

ميتلك القدرة على التغلغل يف أعماق النفس إذ ،  ذاته على قوة وحيمل يف ثنايا  عنفافالرمز ينطوي يف

وال ميكن الرمز أن ينفصل عن جوهر القوة بوصفه طاقة متتلك . اإلنسانية فيعمل على هندستها وتشكيلها

ة تشبعت بها ويكاد السلوك اإلنساني يكون جتسيدا لصريورات رمزي. القدرة على التأثري والفعل والتشكيل

 اهلوية واألنا والذوات االجتماعية بكيفيات تأخذ طابعا احلتميات السلوكية الراسخة يف الطباع البشرية. 

ال يعدو حدود األنساق الرمزية اليت تشبعت بها عقوهلم وهذ  األنساق تأخذ صورة  األفرادفسلوك 

لقد أضفى . بالكون والعامل والوجود ما هم عليه من استجابات تتعلق الناسحتميات وجدانية تفرض على 

اإلنسان الكون طابعا رمزيا ثم ارتسم على صورة الطاقة الرمزية هلذ  األنساق الرمزية اليت تشكله وتهبه 
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صورته الذاتية ومتنحه قدرته على استكنا  العامل رمزيا وفقا للصورة الرمزية اليت تشكل بها وتعّين يف 

 . حدودها

 وانكسار اهلوية ةالرمزي اهليمنة

يتحدد باالعتداء الفيزيائي على األشخاص ضد اآلخر إنه ملن السذاجة مبكان االعتقاد بأن العنف  

والتدمري والقصف اجلوي والتمرد واملذابح وعنف اجلماهري فحسب، فهذ  األمناط من  الضرب مثلواألشياء 

عند حدود التدمري وإحداث الفوضى املادية، أو العنف ال تقف نتائجها عند حدود املوت واآلالم اجلسدية 

وهذ  اآلثار النفسية تتكشف على صورة نتائج ، بل تؤدي أيضا إىل توليد آالم وخسائر وأحزان نفسية

والكراهية، ومن ثم تدمري املرجعيات  د، فقدان اإلحساس باألمن، احلقداالضطهاشديدة الوقع والتأثري: 

يث املظهر متباعدة ولكنها يف جوهرها تشري إىل عنف من نوع آخر وثيق األخالقية. هذ  الظواهر تبدو من ح

الصلة بالعنف الفيزيائي وهو ما يسمى بالعنف الرمزي وهي تسمية تطرح بذاتها إشكالية معرفية ألنها 

 غالبا ما توظف يف أدبيات علم االجتماع مبعاني ودالالت خمتلفة. 

ية كما يف ويف أغلب كتاباته األدبية والرتبالعنف الرمزي وم دأب بيري بورديو على استخدام هذا مفه

ويالحظ يف هذا السياق أن . وذلك لتفسري ما يطلق عليه اهليمنة الذكوريةاجتماعيا أعماله اليت حتمل طابعا 

طبقة الفالحني يف ألوضاع بورديو قد استخدم هذا املفهوم كنقيض للعنف االقتصادي والسيما يف دراسته 

  .(1)نه قد وظفه نقيضا للعنف املاديالقبائل اجلزائرية كما أمنطقة 

عنف ناعم خفي غري مرئي وأنه فوق ذلك كله ": بأنه)اهليمنة الرمزية( يعرف بورديو العنف الرمزي 

جمهول من قبل ممارسيه وضحايا ، ويتجلى هذا العنف يف ممارسات قيمية ووجدانية حيث يتجسد يف 

الص الشخصي والكرم والعطاء والدين والعرفان والشفقة والرمحة وهذا التجلي قيم الثقة والواجب واإلخ

اهليمنة الرمزية متثل يف ف .(2)"يشمل مجيع الفضائل اليت يعرب عنها بالشرف واألخالق والسعادة

جوهرها عملية تطبيع اآلخر على دونية اهلوية وضعف اإلحساس بالقيمة الذاتية وازدراء األنا عرب 

 عملية متويه تعتمد الفعاليات الرمزية يف حتقيق أهدافها وغاياتها. 

                                                 
1 - Pierre Bourdieu,Sociologie de l’Algérie (1958), 8e éd., Paris, PUF, 2001. 
2 - P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 219. 
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احلرية فالعنف الفيزيائي يؤدي إىل توليد آثار نفسيه عند ضحايا : الشعور بالضعف، الشعور ب 

والضياع، ومن ثم الشعور بالدونية. إن إحراق سيارة أو تفجري منزل عمل عدائي ضد املمتلكات، وهو يف 

الوقت نفسه اعتداء ضد مشاعر املالكني أي ضحايا هذا العنف. وكذلك فإن تعرض الفرد إىل الضرب يف 

ا يعين بالضرورة أن أي اعتداء مظاهرة من قبل جمهولني أمر سيشعر  بأنه غري قادر على محاية نفسه. وهذ

فيزيائي جسدي سيولد مشاعر املهانة والدونية لدى هؤالء الذين يتعرضون له. فاآلالم النامجة عن 

 اإلحساس بالضعف والدونية واهلامشية تشكل عوامل أساسية يف عملية تشويه اهلوية وتدمري مكوناتها. 

نرجسية كبرية تنال  جروحايزيائي أو مل يكن، يولد العنف الرمزي، سواء أكان مقرتنا بالعنف الفولكن 

وهذا يتشكل بتأثري التصورات الرمزية اليت تأخذ صورة نسق من العمق األساسي للهوية والكينونة. 

التصورات واإلمياءات واإلشارات والتنبيهات والذكريات والفعاليات الالشعورية اليت يستبطنها الفرد 

 ، وهي نفسها اليت تسمح ألفراد مجاعة ما وإدرا  دور  وحتديد وضعياتهويعتمدها يف عملية فهم العامل

أن تأخذ مكانها باملقارنة مع اجلماعات األخرى اليت جتاورها يف الوسط اجلغرايف واالجتماعي. ومثل هذ  

 التصورات واحملددات الرمزية اليت يستبطنها الفرد رمزيا تعمل على تشكيل هويته الفردية واالجتماعية.

وغالبا ما تكون هذ  األنساق والتصورات نتاجا للعنف الرمزي الذي ميارس بصورة مباشرة أو عرب فعاليات 

ثقافية الشعورية يستبطنها الفرد خالل عملية التنشئة أو التفاعل االجتماعي ومتارس هذ  الفعاليات 

 الرمزية دورا حيويا وحامسا يف بناء نواة اهلوية. 

 هلوية: العنف الرمزي وجروح ا

لة للهوية وجودها من احلاجة إىل تأكيد وحدة الشخصية واستمراريتها كَِّشتستمد الفعالية الرمزية امُل

وذلك ألن وحدة اهلوية معرضة للخطر بصورة دائمة حتت وصريورتها اإلنسانية. وهذ  احلاجة ضرورية 

بالدونية وهذا ما يطلق عليه علماء  ستأثري عوامل االنشطار واالنكماش والتجزؤ والتفكك واإلحسا

(. فالفرد رغم شعور  بوحدته ومتاسكه وتفرد   Angoisse de morcellement) النفس قلق التفكك واالنشطار

فقد ال تكون أفعاله يف حلظة ما من حلظات حياته تعبريا خالصا للشعور باألنا ، ليس واحدا على مّر الزمن

عني االعتبار وضعيات املعاناة واإلكرا  اليت يكابدها يف التكيف مع كل وذلك عندما نأخذ ب ووحدة اهلوية

 حالة من حاالت الوجود واالستمرار. 
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فالفرد يكّون جوهر هويته ويشكلها يف خمتلف مراحل التنشئة االجتماعية حتت تأثري فعالية رمزية 

يه. وهنا يف دائرة هذا احلقل مكثفة تنطلق من تشكيالت ثقافية سائدة يف الوسط االجتماعي الذي يعيش ف

الرمزي ترتسم أمناط التجاوب مع التحديات يف سياق درامي يف خمتلف املستويات احلياتية: من أكون أو 

حيث يرتسم يف هذا النسق من األسئلة احلقل الرمزي ؟ من أنا بالتحديد؟ ما معتقداتي ووالءاتي األساسية

 املشكل للهوية واألنا. 

كما عالية رمزية مؤثرة ألن االسم غالبا حيدد جنس الفرد وفقا ألغلب الثقافات، فاسم الفرد يشكل ف

وهذا ، يرمز إىل صفات ومعاني خيتزنها الفرد الشعوريا يف خمتلف مراحل تكونه النفسي واالجتماعي

 . وهذا يعين أن االسم الدال على(لكل من امسه نصيب: )ما يعرب عنه القول الدارج يف الثقافة الشعبية

ومن املهم يف هذا السياق معرفة الدور الكبري . اجلنس يرسخ رمزيا يف الوعي الفردي نواة اهلوية ومركزيتها

الذي ميارسه النسق الرمزي يف عالقته مع التحديات اليت يواجهها الفرد عرب مسارات احلياة اليومية عرب 

م أساسية عالمات راسخة ونقاط عاّلكعرب جتاربه احلية يف احلياة وحيددها الزمن. فالفرد يرسم نفسه 

توجه مسار حياته نفسيا ورمزيا، وهنا فإن كل املعايري والدالالت اليت تثبت وتقاوم الظروف الزمنية تشكل 

 حمورا أساسيا للهوية حيث يرمز الثبات إىل انتصار األنا والذات يف مواجهة املوت والعدم. 

إلحساس باألنا يعمل على تزكية قيم أخالقية مرجعية فالفرد عندما يريد أن يعزز شعور اهلوية وا 

تشكل مصدرا للسلوك والفعل لديه. وهذ  القيم تعطي سلوكه طابع املشروعية اليت تؤكد وحدة الشخصية 

ومتاسكها، ومن هنا ميكننا أن ندرك أن عملية اكتشاف اهلوية وتنميتها ترتبط جوهريا بالعقائد الدينية 

 رء مسلما أو مسيحيا أو عقالنيا أو ملحدا. والفلسفية كأن يكون امل

 بوصفه عنفا رمزيا:  التبخيس

فالعنف الرمزي القائم ال يأخذ صورة سلوك متعمد مقصود، وإذا كانت هناك أفعال ومقوالت تهدف 

بصورة متعمدة إىل ازدراء اآلخر وإهانته فهذ  األفعال واألعمال هي من منط آخر خمتلف متاما أي ليست 

. وميكن للعنف الرمزي هذا أن يؤدي إىل عملية تدمري املرجعيات األخالقية ال حتمل طابعا رمزيا أورمزية 

وميكن لنا يف هذا السياق االستفادة من النماذج الشعرية وترسم أبعادها. وتنميها والقيمية اليت تؤكد اهلوية 

 : أمحد شوقييقول الشاعر اليت أوضحت عفويا هذا النوع من العنف الرمزي أو اهليمنة الرمزية إذ 
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 رتى يف الضيم أنها ال تضامل ......قد تعيش النفوس على الضيم حتى

ويف هذا البيت من الشعر مثال واضح وصريح عن تأثري اهليمنة الرمزية يف تشكيل اهلوية واستالبها 

ات إىل صورة مبتذلة فالتبخيس املستمر املذل قد يؤدي إىل تدمري املكون األخالقي للهوية وحتويل الذ، أيضا

 تغتذي بنسغ املذلة واملهانة والقبول بالضيم على أنه هوية ووجود. 

وجاء يف بيت شعري آخر منوذج آخر للتأثري الرمزي يف تشكيل اهلوية حيث يقول عنرتة يف وصف حي 

 لقوة الرمز والتصورات اليت حتيط بالفرد يف تدمري اهلوية بيتا خالدا من الشعر فحوا  :

 إذا َجَفْوُ  َوَيْسَتْرضي إذا َعِتُبوا......َوَمْن َيكْن َعْبَد قْوٍم ال ُيَخاِلُفُهْم 

ويف هذا تكمن عبقرية عنرتة الشعرية يف إدراك أهمية التصورات الرمزية يف تشكيل هوية الفرد حيث 

دونية تبخيسية عانى بنفسه من جروح ساحقة للهوية يف القبيلة )قبيلة عبس ( اليت رمست حوله تصورات 

 . بوصفه عبدا ال فارسا حيمي محاها وشاعرا يذود عن حياضها

، كل تأكيد للذات يف احلياة يتضمن أحكاما قيمية ضرورية George Meadجورج ميد ويف هذا املقام يرى 

اهلوية  فالتبخيس واالزدراء وتهميشاهلوية تتم عرب العالقة باآلخر.  ومهما يكن األمر فإن عملية بناء

وهو ميثل عملية اغتصاب لقيمة إنسانية ضرورية يف عملية توازن اجملتمعات اإلنسانية ، أمر صادم

إهانات وحتقري وتصغري وتشهري يأخذ صورة . فالتبخيس والتهميش والسيما يف اجملتمعات الدميقراطية

انية. وهذا األمر يشمل ومتييز وهي أفعال متييزية تنتقص من قيمة الفرد وتدمر مرجعيات هويته اإلنس

 . السلوك العدواني ضد اآلخرين حتت ذريعة أصوهلم الدنيا واحندارهم يف مستوى التطور

لقد دأبت السياسات االستعمارية على توظيف هذا النوع من التبخيس والتدمري الثقايف للهوية ضد 

نيف تسميات النمو وبلدان العامل الشعوب املستعمَرة حتت ذريعة التنوير والتبشري والدميقراطية. وميكن تص

الثالث والبلدان النامية حتت هذا العنوان التبخيسي للهوية. ومما ال شك فيه أن هذ  التسميات وغريها 

اليت أطلقت على الشعوب املغلوبة متثل أحكاما قيمية غامضة بذاتها ترمز إىل تقدم اجملتمعات الغربية 

احلملة الكرمية اليت أعلنت من أجل املثل الدميقراطية وحقوق  وتفوقها قياسا إىل ختلف اآلخر. حتى أن

اإلنسان اليت وظفت يف عملية التدخل اإلنساني كانت تنطوي على أحكام قيمية تبخيسية ضد األنظمة 

 االجتماعية والثقافات اإلنسانية هلذ  البلدان. 

ت املهمشة والضعيفة مثل العاطلني فالسياسات االجتماعية اليت رمست لتقديم العون واملساعدة إىل الفئا

عن العمل واملعوقني واملهجرين والفقراء كانت وما زالت متشبعة بأحكام قيمية مدمرة ملرتكزات اهلوية 
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االجتماعية هلذ  الفئات. فاحلياة يف األحياء الفقرية حيث تغيب اخلدمات االجتماعية تشكل شاهدا على 

ث تهمل هذ  األحياء من قبل املؤسسات السياسية واإلدارية، عملية تدمري مرتكزات األنا واهلوية حي

يؤدي يف النهاية إىل استبطانهم اإلحساس بالدونية وفقدان  ويتعرض سكانها لعملية تبخيس دائم ومستمر

 القيمة اإلنسانية وعدم األهلية. 

ارات وقوى سياسية فالنزعة القومية األصولية، وهذ  املضادة للفكر الديين، واالشرتاكية الثورية، تي

وجدت نفسها يف زمحة التنافس االنتخابي وعملت على نشر أيديولوجيات عمياء ترتكز إىل ثقافة تعصبية 

مهينة ولكنها فعالة يف جمال احلياة السياسية. ويف هذا الثقافة السياسية اجلديد جيد اخلطاب التبخيسي 

  مصادر  ويأخذ مدا  وميارس تأثري  بقوة واضحة املعامل.

لقد أدت احلروب األهلية يف أوروبا يف القرن العشرين إىل إيقاظ وعي عام مجعي مضاد لثقافة التبخيس 

والكراهية إزاء خمتلف التكوينات واجلماعات واألقليات يف هذ  البلدان. وعلى خالف ذلك فإن التصورات 

بناء منط من التصنيفات الغامضة اليت ترمز إىل دولة الرفاهية والتقدم والرفا  االقتصادي قد عززت فكرة 

اليت تأخذ طابعا ال خيلو من التبخيس املبطن الذي تعاني منه الفئات االجتماعية املهيضة واملهمشة. ووفقا 

هلذا املقياس كان يتم احلكم على فئات املهاجرين الذي تدفقوا يف أوروبا يف النصف الثاني من القرن 

ك وجد هؤالء املهاجرون أنفسهم بالضرورة يف وضعية تبخيس العشرين، وحبكم الظروف السائدة آنذا

 وازدراء وشكلوا موضوعا للكراهية والتعصب من قبل السكان األصليني.

 العنف الرمزي وتدمري املرجعيات الثقافية. 

نعين باملرجعيات الثقافية للهوية منظومة من املعايري والقيم واملشاعر األساسية والتصورات اليت تسمح 

وضعية حمددة يف العامل الذي يعيش فيه وفق خمطط  يتخذشكل وأن يشعر بتماسك هويته وأن ترد بأن يللف

بدورها تشكل التصورات من التصورات واملشاعر واملعايري اليت تتسم بالوضوح والوحدة والتكامل، وهذ  

يت تسمح له بعملية التكيف احملددات الثقافية والرتبوية اليت متكن الفرد من أن يرسم نسقا من املسارات ال

مع خمتلف مثريات وفعاليات وظروف الوسط البيئي اإلنساني واالجتماعي  واالستمرار بوصفه ذاتا وهوية

والثقايف الذي حيتضنه. وهذ  املرجعيات تسمح للفرد على سبيل املثال أن يقدم إجابات واضحة حول 

يفرض املرء باالستناد إىل شروط وجود  خمططا قضايا حيوية ترتبط به يف عالقاته بالوسط واآلخر حيث 

واضح املعامل للحياة والوجود يرسم من خالله خمتلف املعايري اليت يعتمدها يف وجود  واستمرار  وتكيفه 
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ما األشياء اليت : حيث تكون هذ  املعايري نقاط عالم بارزة يف مسار التكيف واالستمرار والوجود من مثل

كيف أفرض نوعا من األمن الذي يتعلق ؟ أعدائيومن من خصومي ؟ تختصك أن وما اليت ختصين

ما أمناط السلوك املشروعة وغري املشروعة ؟ مع من أتضامن وإىل من أجلأ ساعة اخلطر؟ بوجودي وكينونيت

؟ ما األشياء املهمة وغري املهمة؟ ما األمور املرغوبة واملرفوضة اليت ميكن أن أقوم بها؟ اليت ميكن أن أؤديها

ما الغاية ؟ ما األمور اليت ميكن أن مثن عاليا وما تلك اليت تكون هامشية؟ ما املقدس وما املدنس يف احلياة

هذ  األسئلة تشكل مسار وحدود املرجعيات اخلاصة باهلوية اليت تشكل نواة ؟ وما الوسيلة يف الوجود

 . الوجود واهلوية واإلحساس باألنا والتمايز والتكوين

ص ميكن القول بأن أي خلل أو ضرر أو تدمري يصيب هذ  املرجعيات سيؤدي بالضرورة ويف هذا اخلصو

التأثريات املقصودة وغري املقصودة و. وهذا يتم حتت تأثري جمموعة من العوامل إىل عملية هدم للهوية ذاتها

ية أحكام اليت تشكل نوعا من العنف الرمزي املدمر للهوية. فأي تبخيس واستصغار وإشعار بالدونية وأ

سلبية رمزية تباشر هذ  املكونات األساسية للهوية ميكنها أن تشكل خطرا على مكونات اهلوية ووحدتها. 

 واألمثلة على هذا النوع من العنف الرمزي تتعدد وتتنوع بتعدد وتنوع الديناميات النفسية االجتماعية. 

 اخللل الذي يعرتي الوسط العاطفي وميكن القول هنا بأن الشكل األول هلذا العنف الرمزي يتجلى يف

واالنفعالي املرجعي للفرد، وهذا ميكن مالحظته يف هذا اخللل الذي أفرزته احلداثة الغربية اليت أدت إىل 

وهذا بدور  شكل فوضى قيمية كبرية يف جمال اإلحساس ، تناول املرتكزات الرمزية لألديان السماوية

يشون يف عامل انقلب فيه نسق األسباب فحلت السببية العلمية مكان فاملؤمنون اليوم يعباهلوية الدينية. 

السببية اإلهلية، وحلت فكرة التقدم العلمي مكان العناية اإلهلية، وتركت فكرة الكمال اإلهلي 

ويشكل هذا ، مستقلة عن أية دعاية "بروباغاندا" مضادة للدينعفوية بصورة  مكانها لألخالق العملية

مرتعا لعملية تدمري اهلوية الدينية التقليدية مرجعياتها القائمة على أنساق من التصورات االنقالب الرمزي 

 . الدينية املثقلة بالرموز

إن قوة الرفض اليت تبديها هذ  اجلماعات املهمشة من أجل احلفاظ على هويتها تعمل على معاقبة 

إن هذ  اجلماعات واألقليات تبدي قلقها هؤالء الذين ينتهكون قيمها ووصمهم باخليانة والعار، ومع ذلك ف

فالعقائد املنغلقة تعزز أفكارها وتصوراتها لدى أفرادها واملنتسبني إليها، وهي وخوفها بصورة واضحة. 

تفعل هذا وفق آلية التغذية الذاتية العفوية حفاظا على مكونات هويتها اليت تتعرض للضغط والفوضى 

. والشكل األكثر تطرفا هلذا النمط من العنف خر وأاما  وجود بتأثري عوامل الصدمة مع معتقدات اآل
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كل املعاني والرموز اليت تتصل لالرمزي عملية تدمري الرموز واأليقونات الدينية أو عملية تدمري ورفض 

 بالعقائد الدينية حيث يتم تدمري املقدس وانتهاكه والسيما يف املعابد واملراكز الدينية. 

صر تنامي أشكال خمتلفة من العنف الرمزي الذي يستهدف مرجعيات اهلوية ويشهد العامل املعا

يفرض نفسه و بالعدوانيةوأسسها املركزية، وهذ  األشكال ليست نوعا من التبشري الكالسيكي الذي يتصف 

 بقوة املؤسسات الكربى مثل هذا الذي مارسته الكنائس التبشريية. 

ومن . والتواتر سياسية هلذا العنف الرمزي تتميز باألهمية واحلضورويف النهاية ميكن القول بأن النتائج ال

املناسب هنا الرتكيز على خمتلف وجهات النظر فيما يتعلق بطريقة معاجلة هذ  الوضعيات الرمزية ومنها: 

 الرتاجع إىل ثقافة املتاريس اليت تؤدي إىل توليد التناقضات والتوترات يف مكونات اهلوية، أي وفقا ملفهوم

استبطان مشاعر الدونية أي ، -= أي الفوضى األخالقية والقيمية لدى دوركهايمAnomie "األنومي"

 واستصغار الذات واهلوية وأحيانا توليد مشاعر النقمة والتعويض للضحية عرب العنف من خالل التماهي

بسلوك املتسلط أو اجلالد، ومن املؤكد أن العنف الرمزي يؤدي إىل تعزيز وتوليد العنف الفيزيائي، وهو 

عنف يؤدي إىل جتاوز احلصانة القانونية واملعايري األخالقية اليت تعمل على محاية اجلماعات القوية أو 

 . املهيمنة

 انشطارات اهلوية : خالصة

يتكاثف االستالب الرمزي للهوية يف اجملتمعات التقليدية املعاصرة والسيما يف جمتمعاتنا العربية 

وما نرا  اليوم يكشف . ويأخذ هذا االنكسار صيغا متعددة يف مستوى الفرد ويف مستوى اجملتمع ،املعاصرة 

فاهلويات الوطنية تتشظى . عن انفجارات متواترة يف اهلويات الوطنية يف عدد كبري من الدول العربية

إىل هويات طائفية وإثنية وعرقية مغلقة ومتصادمة أيضا يف سوريا والعراق ومصر والسودان وغريها من 

ويف دائرة هذا االنشطار جند هوسا تدمرييا للرمز يف معار  التصادم بني اهلويات . البلدان العربية

ة تنطلق من أنساق رمزية يف تثبيت هويتها ويف كسر فكل هوية طائفية أو عرقية وليدة أو مستقر. املنشطرة

التصورات السلبية اليت ترسخها كل هوية طائفية أو عرقية ضد األخرى والتصورات : اهلويات اجملاورة

وغالبا ما نواجه . اإلجيابية اليت ترمسها كل طائفة عن ذاتها يف تداعيات إثبات اهلوية وترسيم حدودها



10 
 

ليا مستلبة بهذا القدر أو ذاك وهذا االستالب يشمل األبعاد العاملية واإلقليمية هويات منكسرة جزئيا أو ك

 واحمللية. 

مبكان أيضا اإلشارة يف هذا السياق إىل االستالب الفردي للهوية فالرتبية السائدة تشكل  الضرورةومن 

ت الفقرية واملهمشة يف بوتقة من التصورات السلبية اليت يتنمذج عليها افراد اجملتمع والسيما من الطبقا

ن هذ  املقالة ميكنها أن يف النهاية إ. وميكن القول خمتلف جوانب احلياة الرتبوية والسياسية واالجتماعية

تشكل منطلقا لدراسات أمبريقية حول فاعلية الطاقة الرمزية يف انتهاك اهلويات الفردية واجلمعية يف 

 جمتمعاتنا العربية املعاصرة واستالبها. 


