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،	كغ ـــ�ه	كـــالقهر	و�رغـــام	و�يـــديولوجيا،	والضـــبط	�جتمـــا�ي

مـــــع		تـــــهذاتـــــه	لتـــــدم �ه،	إذ	تشـــــكل	العدوانيـــــة	)ـــــي	ع&قوبالتـــــا#ي	

وليـــــد	الشــــــعور	 العنف	هـــــو	ســـــلوك	عــــــدوانيوبالتـــــا#ي	فــــــ. 7خـــــر

قـــد	يوجـــه	ضـــد	الطبيعـــة،	أو	يوجـــه	مـــن	أفـــراد	إ#ـــى		ةنيـــبالعداو 

أفـــراد،	أو	مـــن	أفـــراد	إ#ـــى	جماعـــات	منتظمـــة،	أو	مـــن	جماعـــات	

يO�تــــــــب	عــــــــن	ذلــــــــك	. منتظمــــــــة	إ#ــــــــى	جماعــــــــات	أخــــــــرى	منتظمــــــــة

إثـــارة	يتجســـد	)ـــي	ممارســـة	القـــوة	فـــوق	إرادة	النـــاس،	الشــعور	

،	وبالتـــــا#ي	�ســـــتكانة	وتجميـــــد	القـــــوى	الفـــــزع	والهلـــــع	والخـــــوف

تجـــــاه	ا\ـــــرأة	مـــــا	إالكامنـــــة	لكـــــن	أك^ـــــ�	أنمـــــاط	العنـــــف	ا\مـــــارس	

ظهـــــر	تعـــــارف	عنـــــه	علمـــــاء	�جتمـــــاع	بـــــالعنف	الرمـــــزي،	حيـــــث	

	efــــgالفرن	جتمـــاع�	عـــالم	كتابـــات	)ــــي	الرمـــزي	العنـــف	مفهـــوم

،	حيث	الهيمنة	الذكوريةمن	خ&ل	فكرة		الشه �	بي �	بورديو	

رمـزي	بأنـه	القـدرة	عrـى	فـرض	دppت	ومعـاِن	يعّرِف	العنـف	ال

شـــــــرعية،	وإخفـــــــاء	ع&قـــــــات	 معينـــــــة	بوصـــــــفها	دppت	ومعـــــــاِن 

)ـــي	 القـــوة	الwـــe	تمثـــل	�ســـاس	الـــذي	ترتكـــز	عليـــه	هـــذه	القـــدرة

	للعنـف	الرمـزي  ا\xyل،	العمل،	ا\درسة،	�ع&م
ً
غ ـ�	 ،مصـدرا

أن	ا\كتسبات	الew	حصلت	عل�~ا	شريحة	النسوة	)ي	ا\جتمع	

ر	فــــإن	العنــــف	الرمــــزي	لــــم	يعــــد	اتجــــاه	ا\ــــرأة	مــــن	غ ــــ�	ا\عاصــــ

  .  جنسها	فقط	ح�w	من	ب�e	جنسها

الفوارق	بـ ن	الجنسـ ن	الفرد	عrى	تطبيع	من	ثمة	فإن	قضية	

أي	إظهار	تلك	الفوارق	وكأ�~ا	فـوارق	حتميـة	تحـددها	طبيعـة	

   �شياء،

  :�شكالية

لقــد	خضــع	ا\جتمــع	الجزائــري	إ#ــى	تغ ــ�	كب ــ�	\ــس	كث ــ�ا	مــن	

ا\&مـــــح	�ساســــــية	لــــــه،	كمــــــا	أنــــــه	غ ــــــ�	مــــــن	قــــــراءات	�فــــــراد	

وتوقعـــا�~م	�دوارهـــم،	ممـــا	ترتـــب	عنـــه	إعـــادة	بنـــاء	وتشـــكيل	

الكث ـــ�	مـــن	ا\عطيـــات	�جتماعيـــة	ا\تعلقـــة	بتحديـــد	ا\كانـــة	

،	حيــــــث	تعــــــد	ا\ــــــرأة	أحــــــد	والســــــلوك	\ختلــــــف	الفــــــاعل ن	بــــــه

يصــيب	 مـن	أشـكال	السـلوك	هــو	نتـاج	مـأزق	ع&ئقـيالفئـات	

	ومكانـــة	 الشـــخص
ً
�جتماعيـــة	الwـــe	اســـتجابت	للتغ ـــ�	قيميـــا

ودورا،	إذ	كث ــــ�ا	مــــن	حــــددت	م&محهــــا	بمرجعيــــة	الرجــــل	)ــــي	

ا\جتمـــع،	فلطا\ـــا	اعت�ـــ�ت	ا\ـــرأة	)ـــي	ا\راكـــز	الثانويـــة	مقارنـــة	

	تناقضـــات	فكريـــة	ولـــدتز	بمركـــز	الرجـــل،	ممـــا	أدى	إ#ـــى	إفـــرا

نـوع	مـن	الصـراع	النـو�ي	الـذي	أف�ـ�f	إ#ـى	حالـة	مـن	العنـف	

  .    الكامن

 يعــــــــــــد	العنــــــــــــف	مــــــــــــن	الظــــــــــــاهرات	�جتماعيــــــــــــة	الwــــــــــــe	عمــــــــــــل

السوســــــيولوجيون	عrــــــى	فهمهــــــا	وتفســــــ �ها،	حيــــــث	أجمعــــــوا	

وغ �	البدني	بشكل	عام	�ن�~اك	البدني	به		يقصد	عrى	أنه	

�~ذا	ا\ع��		،فرد	آخرحيال	فرد	ما	)ي	ا\جتمع	من	أو	�ذى	

الضـــــــــــــرب	الجـــــــــــــرح	: ويتضـــــــــــــمن	العنـــــــــــــف	عـــــــــــــدة	صـــــــــــــور	م�~ـــــــــــــا

وبالتأكيـد	القتـل	ويتم ـx	العنـف	بـا\ع��	 �غتصاب	التعذيب

كـــالقهر	 غ ــ�	العضــوية	للقـــوة	�جتمــا�ي الســابق	عــن	الصـــور 

،	وبالتـا#ي	فــإن	و�رغـام	و�يــديولوجيا،	والضـبط	�جتمــا�ي

أن		،	بمع�ــ�لتعب ـ�	�ك^ــ�	تطرفــا	لع&قـات	القــوةالعنـف	هــو	ا

  العنف	



 

)ــــــــي	حــــــــ ن	التغ ــــــــ�	�جتمــــــــا�ي	الــــــــذي	حــــــــدث	)ــــــــي	مكانــــــــة	ا\ــــــــرأة	

ـــــإنه	لــــم	�جتماعيــــة	أفــــرز	نمــــط	أخــــر	مــــن	العنــــف	الرمــــزي  ،	فـــــــ

هـــــو	شــــكل	مـــــن	الســــلطة	يمـــــارس	عrـــــى	و مـــــرتبط	بالجســــد	يعــــد	

الســــــلطة	خــــــارج	كــــــل	إذ	تــــــتم	تلـــــك	الجســـــد	بطريقــــــة	مباشــــــرة،	

إكــراه،	فمــن	ســمات	العنــف	الرمــزي	أنــه	هيمنــة	غ ــ�	ملحوظــة	

ويــرى	بورديــو	أن	النظــام	الO�بــوي	والهيمنــة	الذكوريــة	.وخفيــة	

،	يمــث&ن	صــورة	واضــحة	للعنــف	الرمــزي	)ــي	ا\جتمــع	ا\عاصــر

لكــــن	)ــــي	حقيقــــة	�مــــر	إن	الصــــراع	الضــــم�e	)ــــي	حقيقــــة	لكــــن	

غ �	�جتمــــــا�ي	لــــــيس	مب�ــــــe	عrــــــى	اخــــــت&ف	الجــــــنس،	�نــــــه	بــــــالت

الــراهن	فــإن	ظــاهرة	العنــف	الرمــزي	تغ ــ�ت	م&محــه	كمــا	تغ ــ�	

اتجاهــه،	حيــث	ظهـــر	العنــف	الرمــزي	للمـــرأة	مــن	ا\ــرأة	نفســـها	

ومـــــــــن	ا\ـــــــــرأة	اتجـــــــــاه	الرجـــــــــل،	ومـــــــــن	هنـــــــــا	فقـــــــــد	رســـــــــم	التغ ـــــــــ�	

�جتما�ي	نماذج	جديدة	من	العنف	الرمزي	ب ن	الفاعل ن	)ي	

  .الحديثالجزائري	ا\جتمع	

 
  :فاهد

	للمــــرأةإتجــــاه	الرمــــزي	ظــــاهرة	العنــــف	م&مــــح	الكشــــف	عــــن	 �

 .ةالجزائري

 للمـــــرأةإتجـــــاه	الرمـــــزي	مظـــــاهر	العنـــــف	إلقـــــاء	الضـــــوء	عrـــــى	 �

 .ةالجزائري

 ةالجزائري	للمرأةالتعرف	عrى	أنماط	العنف	الرمزي	إتجاه	 �

  :ا�حاور 
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