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اعتالل الهوية /الفضاء اإلشكالي

�ر في مس�ار التاري�خ الحديث ،أو م�ا يطلق علي�ه بعالم ما
التغي َ
لع�ل ّ

بع�د الحرب الب�اردة ،أصبح يتك�ون بخالف ما كان�ت تحكمه الهويات
الثقافي�ة لألقطاب والش�عوب المتنوع�ة في الحض�ارة الكونية ،بوصفها

هويات حضارية متماسكة ،وهو ما أشار إليه كثير من الباحثين وبخاصة

صموئي�ل هنتنغت�ون  Samuel Phillips Huntingtonف�ي كتاب�ه :ص�دام

الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ،عام ،1996ومن قبله فرنس�يس

فوكوياما  ،Francis Fukuyamaوغيرهما من الباحثين الذين أشاروا إلى
ص�دام الحضارات ،وإعادة رس�م هوي�ات هذه الحض�ارات ،منها على

وج�ه الخصوص (الصيني�ة ،والياباني�ة ،والهندية ،والعربية اإلسلامية،
واإلفريقي�ة ،وأمري�كا الالتينية ،بم�ا في ذلك الهوية الغربية نفس�ها) وأن

ما س�تؤول إلي�ه هذه الحض�ارات هو أزم�ة هوية كونية ،بحس�ب تعبير
هنتنغت�ون ،يبح�ث فيه�ا الف�رد ـ أ ّي� ًا كان ،وأينم�ا كان ـ ع�ن هويت�ه من
خالل س�ؤال مرك�زي :كيف يمكن تأكي�د هويتي في ّ
ظل ه�ذه األرجاء
الالمحدودة لفض�اء المعنى المنفلت ،وإفالس الحقيقة؟ وهل وجودي
الثقافي مرهون بتف�ردي وانفصالي ،أم مقرون بصياغة هوية اآلخر؟ إلى
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غي�ر ذلك من األس�ئلة التي هزت كي�ان الذات في ه�ذا الكون ،وأثارت
فضوله�ا في الس�عي إلى الرغبة في حماية نفس�ها م�ن مجهول «تصنيع»
الهوية المعلبة ،وتصديرها.
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التاريخ يس�تخدم التكنولوجي�ا المتقدمة لصناعة أكثر
المنتوجات س�رعة في مرورها ،رغم أثرها الدائم ،أال
وهي التجارب اإلنس�انية»( ،)1وهو م�ا ولد أزمة هوية

أمس
وم�ن ه�ذا المنظ�ور أصبح�ت ال�ذات ف�ي ّ
الحاج�ة إلى تعزي�ز هويتها ف�ي الوجود ،وه�ذا يعني
أن محاول�ة تأكي�د ص�ون التأصي�ل المنجل�ي أكث�ر
عميقة في ال�ذات المرتهنة بالظالمية في خضم تراكم
ف�ي القيم المكتس�بة ،ب�ات ضروري� ًا في مقاب�ل المد
اإلحباطات ،والهزائم ،واالنتكاس�ات ،وكثرة العلل،
الثقاف�وي  culturalismeف�ي افتتان�ه بتفصي�ل ثقاف�ة
وزرع الفش�ل ،م�ن منظوماتن�ا الثقافي�ة ،والتعليمي�ة
جدي�دة وتفنن�ه فيه�ا؛ لخلق هوي�ة جدي�دة ،يحكمها
المس�ؤولة عن خلق أجي�ال مكس�ورة ،ومنصهرة في
االس�تهالك بالتج�ارة المربوط�ة بتخط�ي الح�دود،
ثقاف�ة مش�وهة وهجين�ة م�ن دون مس�وغ أو ش�فيع،
وتس�ويقها ،بخاصة ،إلى الهويات المحلية ،من فضاء
« وف�ي ه�ذا الج�و م�ن اإلخف�اق الحداثي م�ن جهة،
منتوجات وحشية الرأسمالية الجديدة عبر الحاويات
وانكش�اف الهامش المابعد حداثي م�ن جهة أخرى،
 conteneursوش�عارات الص�ورة الدعائية المدهش�ة
الت�ي أصبح�ت ته�دد كي�ان الثقاف�ات المحيط�ة Les
جاءت الهويات؛ وهي معنى ثقافي جديد ،وهو جديد
 cultures périphiriquesبش�كل ع�ام ،وحول�ت كل
كمصطل�ح ،وجديد كمعنى ،ويمكن حس�بانه على ما
ش�يء إلى ثقافة تس�لية ،مدفوعة الثمن ،وخلق تجارة
بعد الحداثة كأحد سماتها األساسية(.)2
ويعد الحدي�ث عن موضوع الهوية حديث ًا ملتبس� ًا
ثقافية بوصفها شبكات ذات مغزى ،موجهة إلى الثقافة
إلى ح�د ما ،ومفهوم� ًا مفتوح ًا ،بالنظر إل�ى ما تحمله
الفرعي�ة الدوني�ة  sous-cultureبغ�رض خلخل�ة
دالل�ة ه�ذا المصطلح من تش�عب في الط�رح ،وتنوع
هويتها« ،وعند هذا المنعطف تنجز الرأسمالية انتقالها
في االنتماء ،س�واء من الناحي�ة الدينية ،أو القومية ،أو
إلى رأسمالية ثقافية تامة النضج ،مستحوذة ليس على
العرقي�ة ،أو االثنية ،أو حت�ى في بعض الخصوصيات
المعنيي�ن بالحي�اة الثقافي�ة واألنماط الفني�ة للتواصل
اللغوية والمعرفية ،أو في أنماط الحياة ،إلى غير ذلك
التي تنقل نتاجهم وحسب ،بل على التجارب الحياتية
م�ن الظواه�ر التي تربط اإلنس�ان باالنتم�اء المزدوج
أيض ًا ،وهو ما أشار إليه ألفين توفلر  Alvin Toflerحين
ف�ي هويت�ه المركب�ة ،بم�ا في
قال« :إن صانعي التجارب
ذل�ك ع�دم االنس�جام داخل
سيش�كلون ف�ي نهاي�ة
ارتأينا أن نستقصي مسار الهوية من
كل فرد في خياراته المتعددة،
األم�ر قطاع� ًا أساس�ي ًا إن
منظور "كونية االتصال "في ظل
أحيان� ًا ،وف�ي خصوصي�ة
لم يك�ن القطاع األساس�ي
المجتمع المعلوماتي و"التكنولوجيا
انتماءاته المضطربة ،والمثقلة
لال قتصا د  ( . . .و عند ه�ا )
الرقمية" ،وعالقتها بالذات ،وباآلخر
بالهواجس والريبة في أحايين
س�نكون أول جي�ل ف�ي
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كثيرة.
ووثب� ًا عل�ى الجه�ود المبذول�ة لمفه�وم الهوي�ة من
المفكرين والفالس�فة ،كل بحس�ب رغبته في الدفاع عن
انتمائه ،أو طريقة تناوله لهذا الموضوع العسير منذ مقولة
س�قراط الفلسفية الشهيرة «اعرف نفسك بنفسك» ،ومنذ
طرح س�ؤال الفكر اليوناني عن ماهي�ة الوجود ،وتحديد
الح�ق على أنه «ما يك�ون هو ذاته بما هو ذات�ه» ،ومرور ًا
بالص�ورة الروحي�ة الت�ي يقبض عليه�ا اإلنس�ان لمعرفة
ذات الجلال ف�ي ذاته ،م�ن خالل القول المنس�وب إلى
الحدي�ث« :م�ن عرف نفس�ه ع�رف ر َّب�ه» ،وص�و ً
ال إلى
البحث عن هوية الذات في الفلس�فة الحديثة التي نجمل
رؤيته�ا ف�ي مقولة هيدغ�ر « :Heideggerكي�ف يجب أن
نكون نحن أنفسنا ،والحال أننا لسنا نحن أنفسنا؟ وكيف
يمكن لنا أن نكون أنفسنا ،دون أن نعرف من نكون ،حتى
()3
نكون على يقين من أننا نحن الذين نكون».
وتج�اوز ًا لتل�ك االنزياح�ات العدي�دة الت�ي م�ر بها
مصطل�ح الهوي�ة انطالق� ًا م�ن «[ه�و] نحوي إل�ى [هو]
منطق�ي ،إلى [ه�و هو] أنطولوجي ،ومن ث�م إلى [هوية]
أنطولوجية في الفلس�فة العربية الكالسيكية ،إلى [هوية]
أنثروبولوجية وثقافية في نظام الخطاب السوس�يولوجي
ـ التاريخي ـ الالهوت�ي المعاصر»( .)4وث ًبا على كل ذلك
فإن رهاننا في هذا المقام ينبني على تناول موضوع الهوية
من منظور إمكان معرفة الذات بوصفها مصدر ًا للتواصل
مع الوجود في جميع أشكاله.
وإذا كان�ت الهوي�ة بهذا المنظور الذي رس�مه اإلرث
الفكري عب�ر التاريخ ،فكيف اس�تطاع المنظور الحديث

نق�ل ه�ذا المصطلح م�ن معن�اه األنطولوجي إل�ى معناه
األنثروبولوج�ي الثقافي ،والدراس�ات الثقافية على وجه
ينمي هذا المصطلح
التحديد؟ وكيف يمك�ن للبحث أن ّ

وفق ما تس�تجيب ل�ه هيرمينوطيقا اله�و Heméneutique

 ،de Soiبكل ما يحمله المعنى من فضاء تأويلي يتناس�ب
م�ع راهنية المس�ار الفك�ري ،واله�م الذات�ي ،والمعطى
االيديولوج�ي؟ وإل�ى أي مدى اس�تطاع مصطلح الهوية
أن يح�رك الفضاء اإلنس�اني من هواجس�ه بوصفها منبع ًا
للرؤي�ا ،وخوض ًا في التجربة؟ وقبل ذل�ك ما الذي يعنينا
م�ن الهوي�ة بع�د تداخلها م�ع مجموع�ة م�ن الخطابات
والمفاهي�م الحديث�ة ،والتواء بعضها ف�ي بعض؟ وكيف
يمك�ن أن نفي�د م�ن مفه�وم الهوية ف�ي صيغته�ا القديمة
«الديكارتية» ،أو من هوية السؤال الفلسفي :من نحن؟
لع�ل ف�ي كل ه�ذا ،وغي�ره م�ن األس�ئلة ،ارتأين�ا أن
نس�تقصي مس�ار الهوية من منظور «كوني�ة االتصال» في
ظ�ل المجتم�ع المعلومات�ي و«التكنولوجي�ا الرقمي�ة»،
وعالقتها بالذات ،وباآلخر ،وكيف تعيد تأسيس نشاطها
في النص ،وقبل ذلك كيف تصبح اللغة عالمة دالة عليها،
وفق فاعلي�ة الرؤيا وفاعلي�ة اإلنجاز .وبتعبي�ر أدق كيف
تنخ�رط الهوية ف�ي الواق�ع المعمول؛ حت�ى يتحقق فعل
الذات ف�ي صلتها بالوج�ود المتعدد األنس�اق ،ويتحقق
فعل المطابقة بوصفه معيار ًا لكل أنماط الحياة اليومية في
ثنيات متعددة تحدد عالقة الذات بالتأمل بصر ًا وبصيرة.
وفي هذه الحال سوف نميل عن جادة من ينظر إلى الهوية
تاريخي ًا ،أو فلسفي ًا ،أو اجتماعي ًا ،أو أنثروبولوجي ًا ثقافي ًا،
وأبعد ما نكون مع من يفسر األسباب والدوافع المحاطة
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بمعان�ي الهوي�ة ف�ي جميع أش�كالها المعرفي�ة خارج
نط�اق الذات في عالقتها بالكون وباآلخر ،وتواصلها
مع المحيط .كما نحاول أن نبحث في مس�اعي الهوية
عن المس�اهمة في إعادة بناء مس�ار الذهن الذي باتت
ترسم مالمحه مستجدات العصر ومستلزمات «إعادة
الكلي�ة للمعايير والقيم»(،)5
بن�اء االفتراضات األولية
ّ
ه�ذه االفتراضات التي تقودنا إل�ى البحث عن الذات
في منظورها الفينومينولوجي.
وف�ي خطاب أكثر حداثة ،وأكثر تجاوب ًا مع العصر
أصبح�ت لدينا هويات متع�ددة تتداخل مع مجموعة
م�ن الحساس�يات والمفاهي�م واألذواق ،وأكث�ر م�ن
ذل�ك «أصب�ح لدين�ا خطاب نفس�ي لل�ذات ،خطاب
يبدو ش�ديد الش�به ـ بالمرجعية الس�ابقة ـ حيث فكرة
االستمرارية ،واالس�تقالل الذاتي ،والجدل الداخلي
العميق النامي والمتفتح للشخصية .نحن لم نكن أبد ًا
هن�اك ،لكننا دوم ًا في طريقن�ا إليها (إلى هويتنا) ،ومن
المفترض أننا عندما نصل هناك ،س�وف نعرف ،أخير ًا
ـ وبمنتهى الدقة ـ ماهي هويتنا؟ من نحن ،تحديد ًا»(.)6
وإذا كانت الفلسفة ال تنتج حقيقة ،أو تبحث عنها،
فإن نظيرتها «الهوية» هي ملتقى وسيط كل المعارف،
تزي�د من تأكيد حقيق�ة القيمة في ال�ذات ،غير أن بناء
كل قيمة ثقافية مرهون بالتحول وفق ترتيبات خاضعة
بالض�رورة لنت�اج الثقاف�ة الجديدة ،أو داخ�ل صناعة
الثقافة العالمية في تأثيرها الفعال على الثقافة المحلية،
بما في ذلك ثقاف�ة األطراف؛ األمر الذي يجبر الثقافة
المحلي�ة على االنعطاف عن كل م�ا هو جوهري فيها
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م�ن ثواب�ت على النحو ال�ذي قنن له أفالط�ون ـ مث ً
ال
ـ حي�ن أنك�ر تغي�ر األش�كال الجوهري�ة ،ف�ي مقابل
التصور الوجودي الخاص للهوية التي تحمل سمات
التغي�ر بش�كل مذهل وبلا كابح ،في الم�دة األخيرة،
بع�د أن أصب�ح «المش�هد المدهش» يصنع بن�اء هوية
ـ ب�ل هوي�ات ـ جديدة قوامه�ا «أن الفورية المباش�رة
لألحداث ،والطابع الحس�ي للمش�اهد ...هي المادة
الخام التي يتش�كل منها الوعي»( .)7وفي هذه الحال،
فإنن�ا معنيون في هذا البحث بالكش�ف عن مدى تغير
الهوي�ة بالنظ�ر إلى المؤث�رات المتنوعة الت�ي غالب ًا ما
تمي�ل إل�ى تجري�د المجتمع�ات م�ن القي�م وتقوض
أنظمته�ا الثقافية ،كما أننا معنيون بالكش�ف عن مدى
انحس�ار مساحة الوعي لدينا في تعاملنا مع الهوية من
منظوره�ا المعرفي الذي يدل على معنى الذات Sujet
المتواصلة.
وبما أن طبيعة الذات متعددة المش�ارب ،ومتنوعة
الم�آرب ف�إن ميوله�ا ـ غالب� ًا ـ ما تمنحنا اإلحس�اس
باكتن�اه ما بداخلها من عمق ف�ي التصورات ،بوصفها
مص�در ًا ـ مرجعي� ًا ـ للتأم�ل ،وم�ا ينتابه�ا من ش�عور
النفس�ي بما ليس على قي�د وال وثاق،
يغ�ذي الوجود
ّ
أو ف�ي توقه�ا إل�ى الوج�ود األس�مى ،أو تواريه�ا في
أحالمه�ا المجهضة ،أو من خالل ظروف قد ال تكون
نابعة من اختيارها ،س�واء تعلق األم�ر بالذات الفردية
[المس�تلبة] ،أم بالذات الجماعية [المتش�ظية] ،حتى
أن�ه « لم يع�د ممكن ًا ُ
أخذ اس�تالب الف�رد بالمعنى...
الكالس�يكي؛ إذ إن�ه لتكون الذات مس�تلبة ،يجب أن
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تك�ون أو ً
ال متماس�كة متجانس�ة ،وليس مج�رد أجزاء أو
ش�ظايا ،كما ه�ي فع ً
ال .وقدرة الف�رد واقعي ًا عل�ى متابعة
أم�وره ف�ي الزمن أو تفكي�ره بمس�تقبل له ،أفض�ل بكثير
م�ن حاض�ره ومن ماضي�ه ،إنما ه�ي ممكنة فق�ط بفضل
ش�عوره بمركزية ذاته أو هويته»( )8الفردية في نزوعها إلى
التح�رر مما ت�راه قيد ًا ،ف�ي ظل وجود تحكمه الهشاش�ة
في كل ش�يء ،وأصبح يفقد مكوناته المكتسبة ،ويحاول
أن يس�تبدل قي�م الحاوي�ات  conteneursوثقاف�ة «رم�ي
كل ش�يء» بحس�ب تعبي�ر  Alvin Toflerبالثقاف�ة التليدة،

إننا معنيون في هذا البحث بالكشف عن
مدى تغير الهوية بالنظر إلى المؤثرات
المتنوعة التي غالباً ما تميل إلى تجريد
المجتمعات من القيم وتقوض أنظمتها
الثقافية
والقي�م النبيل�ة ،رغبة ف�ي الوص�ول الس�ريع ،وبتوصيل
خدمات المظاهر بوصفها قيمة مضافة للتحس�ينات على
حس�اب خدمات المعارف واألفكار ،كما لو أن تس�ويق
الثقاف�ة المعلب�ة التي ّ
تنظ�م وعينا ّ
بكل ما هو محس�وس،
أصبحت تؤس�س هويات جدي�دة ،تحول كل ما هو ّ
هش
وش�كلي ـ وبما تحمله من دالالت الس�طوح ـ إلى هوية
ّ
ثقافي�ة جديدة متعددة ،وغير متجانس�ة في جميع هويات
البش�رية ،بم�ا فيه�ا الهويات الت�ي تدعي أنه�ا عظيمة في
كثير من الس�رديات الغربية التي وصفها س�تيوارت هول
 Stuart Hallبأنه�ا ل�م تك�ن ثابت�ة وراس�خة« ،وإذا كان

لتل�ك الهويات العظمى عالقة بهويتن�ا الثقافية والفردية،
فإنها ل�م تعد تمتلك الفاعلية االتصالي�ة والبنائية ،أو قوة
تسمح لنا بمعرفة
الرسوخ التي كانت لها من قبل ،بحيث
ُ
من نحن بوض�وح ،بمجرد أن نضي�ف مجموع أوضاعنا
إل�ى العالقة به�ذه الهويات .إنها لم تمنحنا ش�فرة الهوية
كم�ا فعل�ت ف�ي الماض�ي»( .)9وإذا كان األم�ر كذل�ك
بالنس�بة إل�ى الهوية الغربية ،فما عس�انا نق�ول عن هويتنا
العربية اإلسلامية التي بدأت تخس�ر اس�تمرار تواصلها
التراتب�ي من يقي�ن اإلرث المرجع�ي ،ودخلت في رهان
ّ
ً
ّ
م�ع الالمتناهي ال�ذي يحاول أن يخلق بديلا لكل ما هو
ثاب�ت وقار ،والدخول في غمار المجهول بكل ما يحمله
م�ن صفات الغرب�ة والغراب�ة ،وحالة التفكك النيتش�وي
.Déconstruction Nietzschéenne

استالب الذات/الهوية المخملية

يبدو أن الواجس خيف ًة من التقلبات السريعة ،أحدث
ش�رخ ًا في مكون�ات ال�ذات ،وبني�ة الناص/العالم ،إلى
الح�د الذي غير من الم�دركات المالزمة للمس�تجدات
الت�ي تقتحم كياننا ،وس�ط محي�ط يتحول بس�رعة فائقة،
ويعط�ي ظهره للمب�ادئ اليقيني�ة؛ األمر الذي أس�هم في
فق�دان توازن هويتنا ،بخاصة بع�د أن أطلت علينا األلفية
الثالث�ة باقتح�ام وعينا ،ومحاول�ة إعادة تكوين�ه ،بطريقة
راديكالية ،تس�عى إلى الوصول بكل ما تملك من وسائل
اقتالع جذري ،وبس�رعة ،من منظ�ور المصلحة والعقلية
النفعي�ة ،وذلك بعد تدفق المعلوم�ة الوافرة والمتراكمة،
بخاص�ة المجلوب�ة ،مما يطل�ق عليه بالمجال الس�ايبري
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البحث ،والتحكم في المواقع من خالل الشبكة العالمية
)) .Le World Wide Webوغيرها من محركات المجتمع

 Cyberspaceال�ذي ب�ات يس�هم ف�ي تولي�د جي�ل
جديد ،تحكمه ش�بكات افتراضية عبر وسائل تكنولوجيا
الش�بكي  ،Réseaux sociauxوف�ي ه�ذه الحال ال يمكن
المعلوماتية ،ويش�كل جس�ر ًا لعبور أف�كار تتجاوز مركز
فص�ل النص/الواقع عن الك�ون ،أو المتلقي عن الفضاء
الم�كان المح�دود ،ويح�ول التص�ورات الثابت�ة إل�ى
ف�ي اتس�اع م�داه الواقع�ي واالفتراضي ،وبه�ذا المنظور
تص�ورات متداولة .وق�د باتت تأثيراته أعم�ق على البنية
تك�ون معايي�ر المعرفة واإلبداع ف�ي الس�احة الثقافية قد
األنطولوجي�ة بتوس�ع المفاهي�م والكيان�ات ،ناهيك عن
تحول�ت إل�ى جذم�ور  Rizomaم�ن دون كاب�ح ،ومن
اس�تثماره ف�ي تنظي�م ش�بكة بيان�ات المعن�ى Le Web
دون توجيه سليم.
 ،sémantiqueوالرب�ط بي�ن العالق�ات ذات المعن�ى
وإذا كان�ت فيزيائي�ة الك�ون تس�توجب الوعي خارج
بإشراك المتصفح ،رغبة في إنتاج المعنى الداللي المراد
الصي�رورة ،وولوجه ف�ي عالم الس�يرورة ،فإن المس�افة
له.
بين الصيرورة والس�يرورة هي نفسها المسافة بين األصل
وقد أح�دث هذا المجال ثورة في فضاء المعلومات،
المش�ترك والفعل الذاتي الذي بات يع�زز حب التملك،
ورج�ة عنيف�ة ـ تج�اوزت ه�زة ث�ورة كوبرني�ك ـ وصار
وس�رعة الوصول ،واللهث في حب التنوع والتغير ،رغبة
العالم يس�ير «س�ير ًا أعمى ما فتئت عجلته تزداد س�رعة،
ف�ي البح�ث الالنهائ�ي عن التجدي�د المولد ،واس�تبدال
ويح�رك الكوكب�ة الفضائي�ة [األرض] أربع�ة محركات
األص�ل الجدي�د باألص�ل المش�ترك ،أو بالمرجعية التي
مرتبطة بعضه�ا ببعض ،وهي العلم ،والتقنية ،والصناعة،
كانت تؤس�س عالقة اإلنس�ان بالقيم ،في مقابل حاجات
واالقتصاد الرأس�مالي ...وإن ه�ذا المحرك الرباعي هو
الذات في راهننا إلى التشدق بالمتميز ،والميل عن جادة
ال�ذي يحرك كوكبنا الذي فقد توازنه [ ...وباإلضافة إلى
ذل�ك] يمكننا أن نتصور [أن هناك] تطور ًا متص ً
الص�واب ـ بوع�ي أو م�ن دون وع�ي ـ إل�ى تكوين هوية
ال بالذكاء
جدي�دة أصبح�ت تؤس�س
االصطناعي وبالتنظيم اآللي
عالق�ة اإلنس�ان باألش�ياء،
يتيح للآالت تنظيم نفس�ها
موجة "المجتمع الشبكي Réseaux
م�ن منظ�ور أن «الش�يء ليس
ذاتي� ًا؛ أي اإلصالح الذاتي،
 " sociauxبدأت تخلق أساليب جديدة
ألنماط حياة جديدة ،بعد أفول "النموذج" الس�بب الس�ابق علي�ه ،أو
وأخي�ر ًا التكاثر الذاتي الذي
المكون له ،بل في الغاية التي
تنب�أ به تورن�ك .)10(»Turing
في الهويات التقليدية ،وصعود هويات
وال�ذي أصبحن�ا نعيش�ه
وجد من أجلها ،والغاية كامنة
جديدة يمكن أن نطلق عليها [البراديغم
الي�وم م�ع عال�م البواب�ات
في الشيء ،وليست كالكسب
]Paradigme
اإللكتروني�ة ومح�ركات
الذي يسبق الش�يء ويختلف
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عن�ه ،فالعلة الغائية كافية بمعنى أنها تحقق هوية الش�يء،
تمنحه داللته ،أو وظيفته»(.)11
ولعلنا ندرك أن موجة «المجتمع الش�بكي Réseaux
 »sociauxب�دأت تخل�ق أس�اليب جدي�دة ألنم�اط حياة
جدي�دة ،بع�د أف�ول «النموذج» ف�ي الهوي�ات التقليدية،
وصع�ود هويات جديدة يمكن أن نطلق عليها [البراديغم
 ]Paradigmeبوصف�ه نس�ق ًا ثقافي� ًا يملي�ه اس�تيعاب
تجارب أنماط الحياة اليومي�ة ،وإعادة هيكلة هذه الحياة
بحس�ب مس�تجدات العصر ،يوحدها اهتمام مشترك في
رؤية مركزية هي الس�وق بنظامه االس�تهالكي ،المربوط
بتش�تت األذواق ،ع�ن كل ش�يء ،عن�د الحاج�ة إلى أي
ش�يء ،ولي�س ّ
أدل عل�ى ذل�ك م�ن مجمعات األس�واق
االس�تهالكية المنتش�رة كالجذم�ور ف�ي مدنن�ا «وف�رط
الس�وق هو بمثاب�ة ن�واة ال تبتلعها المدين�ة الحديثة ،فهو
ال�ذي يقي�م م�دار ًا يتح�رك ح�ول المجتم�ع الس�كاني،
ويلع�ب دور م�ز َد َرع  Implantلتجمع�ات جدي�دة كم�ا
تفع�ل أحيان� ًا الجامع�ة أو المصن�ع ...مصن�ع التركي�ب
اآلل�ي ذي التحك�م اإللكتروني؛ أي المطاب�ق لوظيفة أو
لس�لكة عمل غي�ر مرتبطين بمحيطهم�ا بالمطلق مع هذا
المصنع ،كما هو الحال مع فرط الس�وق» ( )12كأس�لوب
حي�اة جديدة ،ينبغي االحتذاء بمقتنياته ذات المواصفات
اإلش�هارية ،ومتابعة مس�تجدات الصرعات العالمية ،في
آخر ما أنتجته الش�ركات المتعددة الجنس�يات ،ومجاراة
لهذا النس�ق صار الجيل الجدي�د يتولى ابتكار معانيه عبر
اكتشاف الرموز الجديدة.
يع�د البراديغم ـ المقصود في هذا المقام ـ تحدي ًا أكبر

لثقافة االس�تهالك ـ في كل ش�يء ـ بعد أن تمرد على كل
ما ه�و منظم ،وموح�د ،ومنطقي ،في مقابل مس�تلزمات
التواص�ل الش�بكي من تدف�ق المعلوم�ات ،وخلق فضاء
ّ
بأق�ل مس�افة (زمانية/
افتراض�ي ،والملتم�س الوص�ول
مكاني�ة ،ومادي�ة /معنوية) .ويعني ذلك اس�تبدال تعظيم
الذات ،وانحالله�ا ،بفقدان توحدها مع المحيط ،وخلق
براديغ�م مقاب�ل أف�ول المرجعي�ات األساس�ية الكبرى،
وتعوي�ض اليقيني�ة بالنس�بية الت�ي ترف�ض تس�ليم رأي
أحدهم�ا ب�رأي اآلخ�ر مهم�ا تع�ززت أدلته ،واس�تبدال
انفلات المعنى بالس�عي إلى المقاص�د الغائية .وقد كان
لث�ورة االتص�ال والمعلوماتي�ة الدور الكبي�ر في إحداث
مجموع�ة من التحوالت المترابطة ،كلها ،في خلق فضاء
افتراض�ي يهندس الوعي الجديد في كل مجاالت الحياة
اليومية ،وهو ما أثر تأثير ًا مباش�ر ًا على األنس�اق المعرفية
الت�ي باتت محكوم�ة بالبراديغم ،تتعام�ل معها المعلومة
كمس�لمة بحس�ب تعبير توم�اس ك�ون ،Thomas Kuhn
ف�ي كتابه «بني�ة الث�ورات العلمية» وأن كل ش�يء خارج
البراديغ�م يع�د مش�كوك ًا في نتائج�ه ،وموضع مس�اءلة،
انطالق ًا من أن أي ش�يء يظهر في الوجود يكون له أتباع،
ويمكن أن يكون جزء ًا من البراديغم.
صرعات الموضة،
لذلك أصبح ما يقدمه الس�وق من ْ
المرهف�ة الحواس ،نموذج ًا جديد ًا ينبغي تقليده ،بوصفه
خي�ار ًا جديد ًا ،بدي ً
ال عن النموذج التقليدي ،وجس�ر ًا بين
الثقاف�ات ،يرب�ط المحلي بالعالمي ،وال�ذات باآلخر في
تكوي�ن ثقافة جديدة تؤس�س هوي�ة جدي�دة ،أو براديغم
جدي�د؛ إلرش�اد المس�تهلك/المتلقي إلى معن�ى اختيار
الكوفة ،السنة  ،2العدد  ،4خريف 21 2013

ّ
محكمة
الكوفة :مجلة فصلية

ودالالت م�ا يع�رض عليه من تج�ارب جدي�دة ،العابرة
للقارات .أضف إلى ذلك أن فرط السوق لم يعد مقتصر ًا
على عرض خدمات وس�لع ،بقدر م�ا ظل يعرض أفكار ًا
ودالالت ،تجاوب ًا مع خلق نمط جديد ،لهويات جديدة،
وبثقافات مدروس�ة ،تقوم عل�ى اعتبارات جمالية ذوقية؛
إلغ�راء المس�تهلك المرتبط بالعال�م االفتراضي ،وليس
بالعال�م الواقعي ،وأن رغبته مش�حونة باالقتناء ـ حتى لو
كان ذل�ك بومض�ة النظرـ فيما يش�اهده م�ن رموز تحرك
مشاعره التواقة إلى التجديد برؤية أفكار ما بعد الحداثة.
وم�ن هن�ا كان للمجمع�ات االس�تهالكية (الس�وق)
التأثير البالغ على الثقافة المحلية ،وبوابة إلشاعة األذواق
الجدي�دة ،وإزاح�ة الحج�ب عن مش�اعر قيم الحش�مة،
حيث كل ش�يء في الس�وق يختلف عن متطلبات الجيل
الس�ابق .وق�د ال نس�تغرب هذا ال�دور من الس�وق حين
نعل�م أن جمي�ع أش�كال التغيي�ر تب�دأ م�ن تغيي�ر الذائقة
بجميع حواسها ،ومنحها ما يليق بها من مطالب تفرضها
المس�تجدات؛ األمر الذي دفع نسق السوق إلى أداء دور
المخلص ،والمنقذ ،ألحالم الشباب الوردية ،وقد عرف
الس�وق كيف يجمع بي�ن الربح والتغيي�ر الثقافي ،وأتقن
بمهارة مدروسة كيف يجذب إليه كل األذواق.
و ُت َع�دُّ ثقاف�ة التس�وق نمط حي�اة ،خاصة حي�ن نعلم
أن [اإلنس�ان يصن�ع الس�لعة والتس�وق يصن�ع الحي�اة]،
وبق�در م�ن التأمل ن�درك أن جي ً
ال جديد ًا أصبح يتش�كل
عل�ى وجه الكرة األرضي�ة من ثمار عصر النس�خ اآللي؛
إن�ه جي�ل «مجتمع المش�هد» وه�و المجتمع ال�ذي عبر
عن�ه ج�ان بودري�ار  Jean Baudrillarبمجتمع (فوق
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الواق�ع ،أو الواق�ع المتعال�ي  )Hyperréelكونه يعيش
الحقيق�ة الت�ي تخفي عدم وج�ود الحقيق�ة ،ويحاول أن
ينف�ي الواقع الوجودي /الملموس .وفي ظل هذا الواقع
المتعالي الجديد ليس لنا إال أن نستس�لم لما تس�تحوذ به
علينا حالة التغير الش�مولي في جمي�ع العالقات الثقافية
والمعرفي�ة واالجتماعية واالقتصادي�ة ،وفي خضم ذلك
ل�م يع�د المجتمع في عصرن�ا الحالي يعتم�د على تعزيز
الروابط ،وتمكين األواص�ر ،وتوطيد النفوس على حب
الخي�ر ،وتحقي�ق المنفعة العامة .أضف إل�ى ذلك أنه مع
تن�وع الخدمات تالش�ت العالق�ات ،ومالت إل�ى طبيعة
كل م�ا هو عابر ،وال عجب في أن يصف جيرمي ريفكين
 Jeremy Rifkinفي كتابه عصر الوصول The Age
 Of Accessالمجتمع�ات الحديث�ة بأنه�ا باتت تقاس
بالخدم�ات الترفيهية ،وأن قيمته�ا تتوقف عند الرغبة في
س�رعة الوص�ول بأي ش�كل من األش�كال؛ األم�ر الذي
غي�ر مبادئها ،وأتلف هويته�ا ،وحول اتجاهاته�ا الثقافية
إلى بوصلة أوقعتها في معايش�ة الوهم ،وإشباع الخاطر،
العابر.
إن م�ا ه�و س�ائد ف�ي حياتن�ا ه�و مص�ادرة القي�م،
بجمي�ع أش�كال هوياته�ا التقليدي�ة ،ف�ي مقاب�ل مبايع�ة
[المجمع�ات] ،وفا ًء إلش�باع الرغب�ة الجموحة
الس�وق
ّ
ف�ي االنقي�اد وراء األه�واء ،بع�د أن تحول�ت حياتنا إلى
س�لع ،وأصبحن�ا مربوطي�ن فيه�ا ب�كل م�ا ه�و تجاراتي
.La commercialité
وإذا كان�ت ه�ذه األس�واق قد جلب�ت لنا م�ا لم يكن
يتص�وره العق�ل ـ قب�ل عقد م�ن الزمن على أق�ل تقدير ـ
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من أحدث س�بل االتصال والتواصل ،ووفرت متطلبات
الرفاهية؛ لتأمين س�عادتنا بفعل انتعاشها باستمرار ،فإنها
َ
مبع�ث قلق من ه�وس االقتناء برغبة
بالمقاب�ل أصبحت
متلهف�ة ،ومن دون رقابة ،بما فيه�ا الرقابة الذاتية ،بعد أن
ِّ
صار التس�وق ـ بثقافته ـ يتحكم في حياتنا ،ويجبرنا على
تس�لل أيادين�ا خفية إلى مصدر مدخ�رات وقت الحاجة؛
إلشباع مهمة الشراء المفرط ـ في معظمه ـ حتى أصبحنا
نق�اس بمظاه�ر ما نمل�ك ،ولي�س بالكيفية الت�ي تجعلنا
نستجيب لحاجاتنا الضرورية.
ولع�ل المتأم�ل ف�ي حياتن�ا االجتماعي�ة المضطربة،
ي�درك أن ثقافة االس�تهالك ف�ي مجتمعاتن�ا العربية على
وجه الخص�وص ،والمجتمعات كاف�ة ،باتت تهدد هوية
الش�عوب ،وتبدد ح�دود العالقات اإلنس�انية ،وتخلخل
المقومات االجتماعية ،وهو ما قد يؤكد ـ بنظرة استشرافية
ـ تمخضها لتلد كائن ًا بش�ري ًا غريب ًا ف�ي أطواره ،عجيب ًا في
أمزجت�ه ،قلق ًا ف�ي تصرفاته ،خاصة عندما يصبح الس�عي
إل�ى «الوصول» هدف�ا ،ونمط حياة ،مع جيل الشاش�ات
المرئي�ة ،والصورة اإلش�هارية ،وهو ما أطل�ق عليه ديفيد
هارف�ي  David Harveyبالتراك�م المرن الذي أصبح
في�ه المجتمع يوص�ف بـ[ رمي كل ش�يء] ،ولعل «ذلك
يعني أكثر من مجرد رمي س�لع مس�تهلكة (وما يتبعها من
تراك�م فضالت) ،بل ه�ي أيض ًا القدرة عل�ى رمي القيم،
وأنماط العيش ،والعالقات المستقرة بعيد ًا ،ورمي األلفة
م�ع األش�ياء ،واألبني�ة ،واألمكن�ة ،والن�اس ،والطرائ�ق
الموروثة في السلوك والكينونة ....ومن خالل مثل هذه
اآللي�ات (التي بدت ش�ديدة الفاعلية لجهة تس�ريع عائد

إن ما هو سائد في حياتنا هو مصادرة القيم،
بجميع أشكال هوياتها التقليدية ،في مقابل
[المجمعات]
مبايعة السوق
ّ
الس�لع في االس�تهالك) بدا األف�راد ملزمي�ن بالتأقلم مع
ما هو جاهز لالس�تعمال ،جديد باس�تمرار ،وآيل في كل

لحظة إلى الزوال».
وإذا كان التس�وق ف�ي مج�ال االس�تهالك الم�ادي
مقب�و ً
ال؛ لظروف حتمية ،فإن ما هو غير مقبول ،أن تكون
ثقافة الش�عوب بجمي�ع مكوناتها س�لعة مدفوع�ة الثمن
نتسلى بها ،بغرض تأمين الوصول السريع الذي من شأنه
أن يغذي نش�وة النص�ر بالتملك ،والس�عادة بالتميز ليس
إ ّ
ال.
إن الفج�وة الثقافية لجيل البوابات  ،WWWأو كما
يطل�ق عليه جيل دوت ك�وم  dot.comتصاحبها فجوة
معظ�م مؤسس�ات المجتم�ع المدني ـ في بالدن�ا العربية
على وجه التحديد ـ وعلى رأس�ها األس�رة ،بعد أن تمت
مصادرتها هي األخرى؛ لتندمج في [الخارج] من مقصد
الس�وق بجميع أطياف مكوناته ،على حس�اب [الداخل]
ال�ذي كانت تراع�ي فيه هويته�ا .وبص�ورة أدق تحولت
األس�رة في عالقاتها من سند [االعتبار] في تعزيز تجربة
العب�رة والموعظة ،إلى فصل العالقات بعضها عن بعض
من سند [االفتراض] ،وهو ما أثر سلب ًا على نمط الخطاب
االجتماع�ي ،ناهيك عن الس�لوك الثقاف�ي في خلق ذوق
جديد ،وأسلوب حياة جديدة.
()13
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الوث�وق بالمب�ادئ ،ف�إن ه�ذه األخي�رة ترى ف�ي األولى
ولك�نُ ،ر ّب قائ�لٍ يزع�م :وما عس�اك تق�ول في هذا
أنه�ا متمس�كة بالضمي�ر الجمع�ي الواهي ال�ذي لم يعد
التط�ور الهائ�ل باألدلة القطعي�ة لما نراه في اتس�اع مدى
ل�ه مفعول في الحي�اة الجديدة ،وأنها لم تع�د تقوم بدور
ازدهار وس�ائل التن�وع الثقاف�ي ،وما تثم�ره التكنولوجيا
اإلنتاج الوظيفي في عالقة اإلنسان بالمحيط ،وأن كل ما
الرقمي�ة؟ وه�ل ل�ك أن تب�رر أهمي�ة المنفع�ة منه�ا ،من
في وس�عها القيام به ال يتج�اوز االلتزام بمعايي�ر المثالية
معمي�ة ،وغي�ر ق�ادرة عل�ى تمييز
عدمه�ا؟ أم أن عقولن�ا
ّ
الضابطة؛ لذل�ك ينبغي ـ في نظر أنصار البراديغم ـ إعادة
الصالح من الطالح.
بن�اء تكوين الركي�زة الذهنية
إن جمي�ع الفرضي�ات
التي تس�تند إلى االفتراضات
االحتمالي�ة والحقيقية تش�ير
إن الفجوة الثقافية لجيل البوابات
بوس�اطة اللس�ان في حقيقته
إل�ى تش�جيع تعمي�م الفائدة
 ،WWWأو كما يطلق عليه جيل دوت
االجتماعي�ة بـ [ :لغة تداولية
م�ن وس�ائل تكنولوجي�ا
كوم  dot.comتصاحبها فجوة معظم
] تنبث�ق م�ن الواق�ع ،وم�ن
المعلومات ،وم�ا تحدثه من
مؤسسات المجتمع المدني ـ في بالدنا
جمي�ع الفض�اءات العمومية
تح�ول كبي�ر إلنع�اش الرأي
العربية على وجه التحديد ـ وعلى رأسها
التي تسع مدار المطالب بأفق
الع�ام وتوعيت�ه ،وإكس�اب
األسرة
مفت�وح ،و ُتف�رد بمضامي�ن
ال�ذوق الرفي�ع ،وتنمي�ة
حياتي�ة وف�ق توجيه�ات
المه�ارات الثقافي�ة ،عن�د
عل�م اللس�انيات االجتماعي�ة، Sociolinguistics
التعامل معه�ا بما تهدف إليه المصلح�ة العامة ،والفائدة
بوصف�ه علما يعنى بتأثي�ر المجتمع عل�ى اللغة ،بخالف
المشتركة ،والقيم المتبادلة.
اجتماعيات اللغة  La sociologie du langageالتي
الهوية الناعمة/إنتاج المعنى
تعنى بتأثير اللغة على المجتمع.
إذا كان�ت الهوي�ة التقليدي�ة ت�رى أن البراديغم (هوية
وإذا كان�ت اللغ�ة ـ بغاياته�ا ،ومضامينه�ا ـ ظاه�رة
الجي�ل الجدي�د ،ونحن في ه�ذا المق�ام ال نقصد الجيل
مهم� ًا م�ن ماهية اإلنس�ان،
التوليدي  Generation génératifالذي يسعى إلى الخلق
إنس�انية تواصلي�ة ،وعنص�ر ًا ّ
وموس�ومة بهوي�ة ذويه�ا ،فإننا نعتقد أن كل م�ا عدا ذلك
اإلبداعي ،وفق م�ا تمليه عليه القواعد اللغوية الس�ليمة،
يعد انسلاخ ًا عن مرتكزات الهوية ،وتحو ً
ال عن منزلتها،
وإنم�ا نقص�د ما يطل�ق عليه ف�ي قاموس الش�باب بجيل
وم�ن س�ياقها الحض�اري .إذا كانت اللغة به�ذا المنظور
 )14()Yف�ي أنس�اقه الثقافي�ة الجديدة ،ثم�رة معايير أفكار
لدى المتمس�كين باألصالة ،فإنها في س�لوكيات أنس�اق
ما بع�د الحداثة ،اآلخ�ذة بالصعود ف�ي كل مرافق حياتنا
س�مت ،ويعتق�د أنصارها أنه
اليومي�ة ،وأنه�ا تش�وه ال�ذوق الرفيع ،وتعم�ل على عدم
الثقاف�ة الجدي�دة على غير ْ
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م�ا دام كل نس�ق دال مره�ون باللغ�ة فإن تحوله�ا مرتبط
بمس�تعمليها ،ك�ون اللغ�ة تعبي�ر ًا ع�ن كل ما يص�در منا،
وهو ما تتناوله الدراس�ات الس�يميائية بالتفصيل ،انطالق ًا
من أن كل ش�يء دال بحاجة إلى لغة تعبر عنه ،وهنا يشير
روالن ب�ارت  Roland Barthesإل�ى أنه من الصعب
جد ًا تصور إمكان وجود مدلوالت نسق ،صور ،أو أشياء
خارج اللغة ،بحي�ث إن إدراك ما تدل عليه مادة ما ،يعني
اللج�وء قدري ًا ،إلى تقطيع اللغة ،فال وجود لمعنى إال لما
هو مس�مى ،وعالم المدلوالت ليس س�وى عالم اللغة».
()15

إن فق�دان الهوي�ة اليقيني�ة ،أو التقليدي�ة ،ف�ي ّ
ظ�ل
أنس�اق البراديغ�م ،والبعد الثقافي الجدي�د ،جعل الوعي
التواصلي ـ الذي من شأنه أن يحقق اإلجماع ،والتفاهم،
والحوار ـ ينحس�ر في كل ما هو سريالي صوري ،ينقصه
ومكب�ل بمص�ادرة الموقف ،وضعف
النظ�ام والمنط�ق،
ّ
ُ
الوع�ي إلى
النس�ق الجديد
الصريم�ة ،كم�ا أخضع ه�ذا
َ
المس�لمات ال�واردة م�ن تع�دد الرواف�د ،إم�ا في ش�كل
الحاوي�ات  ،conteneursأو ف�ي ش�كل ثقافة العولمة
المعلبة في المس�ميات الفكرية ،والسلوكيات المحتذى
به�ا؛ األم�ر الذي أفق�د المعن�ى الذاتي هويته ،وتكاس�ل
القصد ،وتخاذل المراد ،وخنع العزم ،وخضع ،وتالشت
في�ه ص�ور الدفاع ع�ن التفكي�ر العقالن�ي ،وتضعضعت
الرؤية في منحاها األصي�ل ،ومرجعيتها اإلبداعية بلغتها
الموروث�ة .وإذا كان هن�اك م�ن إرباك ـ بهذا المس�توى ـ
ف�ي توظيف اللغة بوصفها ظاه�رة تواصلية ـ بالمواضعة
ـ بقوالب تقعيدية تتفرد بها وتميزها ،فإن ذلك يرجع إلى

عدم استقرار الذات في كيفية التعامل مع وسائل التواضع
اللغ�وي الس�ليم  ،La langue standardومع مناهج
التعلي�م الناجع ،والفعال ،وهو م�ا تحاول خلخلته أفكار
ما بعد الحداثة التي تركز على أن يكون المجتمع متفاع ً
ال
م�ع ما يو ِّل�د من س�ياقات لغوي�ة تحاكي الجي�ل الجديد
ال�ذي يتعامل مع لغت�ه بناء على التص�ورات التي يكونها
المحيط وثقافة الس�ائد ،وهذا يعن�ي «أن اإلرباك وإيجاد
عدم سكون وتنظيم الذات هي خصائص طرق التدريس
م�ا بعد الحداثية ،إذ وجود قدر كاف من االختالل وعدم
()16
السكون يقود إلى تغيير نظام القناعات والمسلمات».
وال ش�ك ف�ي أن لتوجه�ات الثقاف�ة المجلوب�ة دافع ًا
بال�غ األثر على ما أص�اب الحياة االجتماعي�ة منذ العقد
األخي�ر م�ن الق�رن الماض�ي م�ن تح�ول ،وانفلات في
مس�ار التفكي�ر ،واإلب�داع ،ولغ�ة التواصل؛ األم�ر الذي
س�بب ً
ميلا عن الغاي�ات ف�ي مضامين الهوي�ة من حيث
المبادئ ،واالنحراف في كل الس�بل ،والفساد في القيم،
والعي ف�ي التعبير ،بم�ا ال يفيد
والضلال ف�ي التص�ور،
ّ
س�بب س�ماجة في الذائقة
المعنى في الوجه المراد؛ مما ّ
ً
وميلا إل�ى الش�ك فيم�ا أطل�ق عليه فرانس�وا
الس�ليمة،
ليوت�ار  François Lyotardبالس�رديات العلي�ا ،أو
م�ا وراء الس�رديات الموروث�ة  grand narrativeأو
 . meta-narrativeوينطب�ق هذا االنفالت والتحرر
م�ن ضوابط اللغة حتى على المبدعين ومس�تعملي اللغة
الراقية ،لغة الخطاب الرس�مي ،على حد تعبير جان جاك
لوس�ركل  Jean-Jacques Lecercleفي كتابه :عنف
اللغ�ة  The Violence of Languageال�ذي ي�رى
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في�ه أن اللغة «من حيث هي نظام من القواعد ،هي ش�يء
الم�ادي .إن الجان�ب المادي الوحيد فيها ش�يء عرضي
وط�ارئ ،وه�و يتخذ ش�كل كت�ب النح�و القديم�ة التي
يعلوه�ا الغبار .وبهذا المعنى ،ال تعود اللغة ش�يئ ًا يخرج
من جس�دي ،أو يدخل فيه ،بل تصب�ح ذلك الكيان الذي
عل�ي أن أدخل�ه [ ...و] إن اإلب�داع ف�ي الخطاب
يك�ون
ّ
يتجاوز بكثير مس�ألة التطبيق الفردي للقواعد العامة ،أي
()17
تجسيد نظام اللغة عبر الكالم الفردي».
لق�د جاءت أف�كار ما بع�د الحداثة لتق�وض المبادئ
والمس�لمات المتضمن�ة ف�ي هويات الثقاف�ات ،وتجعل
منه�ا ً
فعلا ماضي� ًا؛ أي ف�ي حك�م اإلج�راء المتج�اوز،
ً
جيلا
وتعويضه�ا بثقاف�ات جدي�دة تح�اول أن تخل�ق
جدي�د ًا ،وهو ما يتفق مع ما تناوله كل من نيتش�ه وهيدغر
في فلس�فتيهما المرتكزتين على الرغبة في وضع أس�س
جدي�دة للفك�ر اإلنس�اني الحدي�ث ،بحس�ب متغي�رات
العص�ر .ول�م يعد ه�ذا قاص�ر ًا عل�ى الثقافة العام�ة ،بل
الم�س الفك�ر اإلبداع�ي بوج�ه ع�ام ال�ذي تأث�ر بمعالم
التفكي�ك واإلرج�اء ،وأدخ�ل مصطلح�ات بات�ت تب�دد
الوعي وتقوضه أكثر مما توحده ،ومن دون أدنى حس�بان
لتوطين هذه األف�كار والمصطلحات بما يتالءم مع بيئتنا
وهويتن�ا ،مثل اللغة الطفيلي�ة ،والعقلية الجدلية المنطقية
 ،Dialogcوالميتاحكاية ،والمتالغوية ،والثقافة الفرعية
ـ واألمثلة كثيرة بما ال يتناسب مع سياق بحثنا هذا ـ وهي
من إفرازات ما بعد الحداثة التي صدّ رت حشد ًا كبير ًا من
األف�كار المتعارضة ال�دالالت في مفرداتن�ا االجتماعية
والثقافي�ة .ولعل�ه م�ن ه�ذا المنظ�ور ل�م يعد باس�تطاعة
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المجتم�ع الحدي�ث أن يحتم�ي بضمي�ره الجمع�ي ،كما
لم يع�د للمرجعي�ة دور التوجيه ،وهو م�ا جعل الوعي/
الحض�ور يفقد وجوده بـ [الفع�ل المنجز] مقابل وجوده
المش�دود ب�ـ [التفاعل/المنفع�ل] ،أضف إل�ى ذلك أن
«الناس اليوم ال يتوقون إلى الخالص الشخصي ،ناهيك
بإعادة عهد ذهبي سابق ،إنما للشعور وللوهم اللحظوي،
للرخاء الشخصي ،والصحة واألمان الذهبي...أن تعيش
ليوم�ك ه�و الش�غف الس�ائد ،أن تعي�ش لذات�ك وليس
()18
ألسالفك ،أو لألجيال القادمة».
وف�ي ه�ذه الح�ال اس�تطاعت م�ا بع�د الحداث�ة أن
تفصل بي�ن ثقافتين ،األول�ى رفيعة [أصيل�ة] ،واألخرى
وضيع�ة [فرعي�ة] ،وانتش�ار ه�ذه األخي�رة ،وصعودها،
عل�ى حس�اب األول�ى ،وخفوته�ا ،يع�د م�ن ب�اب المدّ
االنحرافي ،والتدهور الثقافي الذي بدأ يتغلغل في الوعي
االجتماع�ي ،وبمقومات تعكس حال�ة التقهقر ،بمنظور
التفكيك النيتشوي  Déconstruction Nietzschéenneفي
هوي�ة البراديغم الجديدة ،وفي ظ�ل التطورات المتنامية،
والتغي�رات الجذري�ة؛ مم�ا أدى إل�ى اس�تحالة المتابع�ة
بانتظام ،واس�تيعاب ما يعرض على اإلنسان من نتاجات
وأف�كار ،وتحديده�ا بش�كل دقيق ،م�ن دون التمكن من
مفاصلها بش�كل محكم ،وفق المعنى الداللي المتواضع
علي�ه من ج�راء ما يدور ف�ي التواص�ل االجتماعي الذي
ب�دأت تعتري�ه مالمح التف�كك ،بدءا من عجمة اللس�ان،
وظه�ور ح�االت جديدة م�ن التعابي�ر غير الدال�ة ،والتي
أصبح�ت ال تكون وس�يطا يوحد رؤية المس�ار المألوف
لعملية التواصل «بالمعنى المش�ترك والقدر المش�ترك»،
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بحسب المعنى االصطالحي ألصول الفقه ،وهو ما تفتقر
إليه أنس�اق البراديغم ،بالنظر إلى استبدال الهوية اللغوية
المض�ادة المنفلتة ،بالهوي�ة اللغوية المعياري�ة ،وبقواعد
عمل بموجبها  ،La Grammaire interactiveأو اس�تبدال
ُي َ
ّ
َ
الدون/لغوية «extra-linguistic
ال�دوال
ـ ما يطلق عليه ـ
ّ
خارج
ال�دوال الت�ي تبتع�ث دالالتِه�ا
( signifiersتل�ك
َ
ّ
«ال�دوال
اللغ�ة) بما ُأطلق عليه بـ
الضمن ـ لغوية» intra-
َ
ّ
الدوال التي تسترسل دالالتِها
( linguistic signifiersتلك
()19
َ
داخل اللغة)
ولعل أهم األسئلة التي ينبغي عرضها ـ في هذا السياق
ـ تكم�ن في مدى إمكانية تجاوب المجتمع المحافظ مع
م�ا يتراطن به معظم الجيل الجدي�د برطانة اللغة المركبة
م�ن خليط من الكلمات األعجمي�ة والعامية ،أو ما ي ِردها
الس�وءة؟
من الدخيل بكل مواصفات الهجنة ،ودالالت ْ
وكيف يمكن التواصل على أس�اس الفهم المش�ترك بين
الن�اس؟ ،أو بص�ورة أدق ،إل�ى أي مدى تس�تطيع اللكنة
ـ الت�ي أصبح�ت أم�را مقضي�ا ،ومحاصرين به�ا من كل
ص�وب ،إعالمي�ا ،وإش�هاريا ،وثقافي�ا ـ أن تح�دد هوي�ة
الوع�ي الذات�ي ،ضم�ن س�يرورة الوع�ي االجتماع�ي،
المكروب مما آل إليه الوضع من تفسخ وانحالل؟

يعتقد باختين أن اللغة مجموعة من البنى
التاريخية المتغيرة من خالل الصراعات
االجتماعية وما يطرأ عليها من تجديد.

لق�د عزز كثير من الباحثي�ن والمفكرين مكانة اللغة/
اللهج�ة ف�ي اس�تعماالتها اليومي�ة ،بوصفها لغ�ة تتجدد
باس�تمرار مع حياة اإلنس�ان ،وأنها في نظره�م ينبغي أن
والتك�ون بحس�ب تعبي�ر ميخائيل
تك�ون دائم�ة التط�ور
ّ
باختين »Mikhail Bakhtinفي كتابه :الماركس�ية وفلس�فة

اللغة  Le Marxisme et la philosophie du langageالذي
يعتق�د فيه أن اللغة مجموعة م�ن البنى التاريخية المتغيرة
من خلال الصراع�ات االجتماعي�ة وما يط�رأ عليها من
تجدي�د ،من منظ�ور أنها تتأث�ر بمحيطها وتؤث�ر فيه أيض ًا
س�لب ًا أو إيجاب ًا ،وقد أش�ار هيدغر في معنى صياغة اللغة
 « The way to Languageإل�ى أن «اللغة هي وحدها هي
()20
التي تتكلم ،وهي تتكلم بمشيئتها الخاصة».
وفي إشارة مارتن هيدغر ما يدل على الدعوة إلى تأثر
المجتمع باللغة وليس العكس ،وتمكين اللغة التواصلية
ـ اليومي�ة ـ م�ن إثب�ات الوج�ود ،بوصفها نزع�ة وظيفية،
تنم�و بتجدده�ا باس�تمرار ،وهو ما يش�ير إليه أيض� ًا كثير
م�ن المفكرين المتأخري�ن من أمثال جي�ل دولوز Gilles
 Deleuzeوفيليك�س غوات�اري  Felix Guattariوج�اك
الكان  ،»J. Lacanوج�ان لوس�ركل Jean-Jacques
 ،Lecercleوج�ورج مون�ان  ، Georges Mouninوأريك
بويسنس  ،Eric Buyssensولويس برييطو Luis J. Prieto
 ،وغيره�م من الذي�ن أقاموا الدليل عل�ى أن اللغة عندما
تتكلم فإنها تفرض قواعدها المولدة ،من منطلق أنه ليس
بالض�رورة أن تتبع القواعد النحوي�ة أو المتواضع عليها،
بحس�ب ما ق ّننه القدامى ،وأنظمة دو سوسير Ferdinand
 de Saussureوأتباع�ه  ،subordinateوإنم�ا إل�ى لغ�ة
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تجمع بين تجديد الواقع ،والس�عي إلى كل ما هو متجدد
واحتوائ�ه ،واإليالع به ،وليس�ت بناء مس�تقر ًا ،وإنما هي
كي�ان مزع�زع ،يحمل طابع ب�ذور العن�ف  ،violenceأو
شكل التغير الجذري.
ولعل اإلش�ارة الالفتة من آراء هذه األس�ماء نجملها
فيم�ا ورد ع�ن ج�ان ج�اك لوس�ركل Jean-Jacques
 Lecercleال�ذي ع�د اللغ�ة المتداول�ة بين الن�اس محور
التواصل ف�ي الحياة اليومية والثقافي�ة ،وحتى اإلبداعية؛
ألنها باتت ـ بحكم الواقع المفروض من الشارع ـ تخترق
القواع�د اللغوي�ة ،وتغير م�ن ضوابطها .وفي ه�ذا تأكيد
ج�واز اس�تعمال اللهجة المحلي�ة ،من غير س�ند علمي،
ولم�ا فيها م�ن دال عرضي ،من منطل�ق أن وضع اللهجة
أصب�ح مفروضا بفع�ل الش�يوع واالمتداد على حس�اب
اللغة الفصحى المائلة نس�بي ًا عن ِ
الك ِّن .وفي ذيوع رطانة
لس�ان الجي�ل الجديد ما يش�به انتش�ار الجذمور(النجم)
م�ن النب�ات مما ال س�اق ل�ه ،وهو ح�ال لغة ه�ذا الجيل
الت�ي تنمو من دون انتظام في الحي�اة اليومية ،وفي مداها
الواس�ع بتأثيره�ا ف�ي االس�تعماالت اللغوي�ة المتواضع
عليها داللي ًا.
إن ه�ذا المنح�ى الذي أص�اب اللغة عبر سلس�لة من
التح�والت (من اللغ�ة الراقية ،إلى اللغ�ة اليومية ،مرورا

وإذا لم نسرع في وضع حد إلهمال اللغة
العربية سوف يصيبها ما أصاب اللغة
الالتينية ـ
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بلغة المبدع والمفكر ودارس اللغة ،والمثقف ،والمتكلم

العادي) لهو في نظر جان جاك لوسركل Jean-Jacques

 Lecercleتجس�يد ممتاز للتناق�ض القائم في قلب اللغة؛
ألن نواة التجربة الش�خصية لكل متكلم في لغته :فعندما
يتكل�م الش�خص ،تك�ون اللغ�ة دائما ه�ي الت�ي تتكلم.
واللغة تتكلم فقط حين يتكلمها إنسان ،فقط حين يتجسد
نظام اللغة ... langueوكل جيل يمتلك النظام من جديد،
()21
وهكذا نكون كلنا من ورثة الصائغ المجهول».
إن أي لس�ان/كالم يس�توجب ف�ي تقديرن�ا نس�قا
تنظيمي�ا ،وإط�ارا منهجي�ا ،ومعرف�ة ـ عل�ى األقل نس�بية
ـ م�ن اإلدراك التص�وري؛ لتداعي�ات ال�دال وارتباط�ه
بالمدل�ول الم�رام ،واس�تحضار نس�ق التج�اور بينهم�ا،
تبع�ا لمقتضى ح�ال المكان والمكان�ة ،وبمقتضى إدراك
الش�يء ف�ي ذات�ه ،وه�ذا م�ا ال نج�ده ف�ي س�ياق لس�ان
البراديغم الجديد الذي بات يميل إلى استعمال ما يسميه
برغس�ون  Henri Bergsonبـ(:المتع�ذر تعبي�ره ،أو
المتع�ذر وصف�ه  )l’inexprimableعل�ى الرغ�م مما
ف�ي ه�ذا الط�رح من اختالف نس�بي ف�ي اس�تثماره ـ في
ه�ذا المقام ـ فيم�ا نقصده بعجز الجي�ل الجديد من ربط
عالق�ة ال�دال بالمدلول ،وتعذره ع�ن التعبير عما يختلج
مش�اعره ،أو م�ا يريد قوله بطالقة مما س�بب إش�كاال في
استرس�ال تواص�ل حديثه ،واتس�اع مداه نتيجة الحبس�ة،
الصم�ات « aphasiaالذي يعاني منه ،ولم يعد بوس�عه
أو ُّ
تعبيرا دقي ًقا،
أن يع ِّبر عن َ
الم ْحدُ وس�ات ً intuited objects
أو أن يصفه�ا وص ًفا واف ًيا ،في واقع األمر ....كونه يعاني
م�ن اضط�راب ف�ي االختلاف والتج�اور ،ينح�و نح�و

عبد القادر فيدوح :مرايا الهوية المقعرة

اس�تخدام االستعارة اس�تخدا ًما غال ًبا عن طريق المحور
االس�تبدالي»( )22ف�ي مقاب�ل المحور التركيب�ي النحوي،
أو بحس�ب تممي�ز دوسوس�ير  De Saussureالعالقات
االقتراني�ة الترتيبية ف�ي المحور االس�تداللي بالعالقات
التركيبية ،بخاصة تركيب الجمل المفيدة التي لم تعد في
مق�دور الجيل الجدي�د أن ينظم أفكاره بها نظير الحبس�ة
الراطن�ة  ،L'aphasieحي�ث التواص�ل غير بائ�ن ،وحيث
مخ�ارج الحروف متداخلة ،والنبر الصوتي مش�ين ،وهو
ما أش�ار إلي�ه أيض�ا جاكوبس�ون  Roman Jakobsonفي
أثناء حديثه عن اللغة الشعرية ،وما قد يعتريها من سقوط
المحور الرأس�ي على المحور األفقي ،مستدرجا تحليله
إل�ى العيب الكالمي  L'aphasieبوصفه خلال في التعبير،
س�واء بال�كالم أو الكتاب�ة ،أو ف�ي فه�م معن�ى الكلمات
المنط�وق به�ا ،أو ف�ي تس�مية األش�ياء ،وق�د عالجه�ا
جاكوبس�ون معالج�ة عمق�ت النظري�ة اللغوي�ة البنيوية،
فميز بين الحبسة التي تقع على مستوى اختيار الكلمات،
()23
والحبسة التي تقع على مستوى التضام بين الكلمات.
وإذا كان�ت دالل�ة اللس�ان تأخ�ذ طاب�ع الرس�الة/
التواص�ل ،أو اللس�ان/الكالم ف�ي قالب لغ�وي تحكمه
الجمل�ة المتواض�ع عليه�ا ،ف�إن ه�ذا اللس�ان ق�د يأخذ
مج�رى اللكن�ة والرطانة ،يك�ون بموجبه غي�ر قادر على
اإلبان�ة ضمن الس�ياق ال�ذي يتكون منه التعبي�ر ،فيقتحم
َ
داكن ،ويترس�ب في ذاكرته
كيان الذات المتكلمة
س�ديم ٌ
ٌ

غش�اوة ،ناتج�ة م�ن تبعث�ر ال�دوال ،وتش�تتها ف�ي ذهن�ه
م�ن دون تراب�ط ،وبمضامي�ن لغوي�ة غير منظم�ة ،حينئذ
يك�ون االرتباط بي�ن الذات واللغة مبنيا على العش�وائية،

بع�د أن فقد الدال عالقت�ه التعاقبية في وع�ي العاجز عن
التعبير اللفظي ،وبعد أن افتقر متلفظه إلى الحالة الس�ببية
الت�ي تجم�ع بين ال�دال والمدلول ،أو ما يس�مى في علم
اللغ�ة بالمتوالي�ات الدالة ،وه�و اعتالل يصيب اللس�ان
بخل�ل ،وعجز عن اإلفصاح بنط�ق مبين؛ ليتحول العي/
التلك�ؤ إل�ى الزمة ش�ائنة ف�ي لس�ان متلفظه .وقد س�بق
وأن تط�رق فروي�د  Sigmund Freudإل�ى ه�ذه الظاهرة،
ضم�ن الحديث عن فقد القدرة على صياغة األفكار التي
أرجعها إلى ثالثة أنواع:
الحباس
الحباس اللفظي  ،verbal aphasiaوهو ُ
ُ 1.1
ال�ذي «ال تضط�رب [ في�ه] س�وى التداعي�ات،
أو الترابط�ات بي�ن العناص�ر المنفصل�ة لتمثي�ل
الكلمة».
الحب�اس الالرم�زي  ،asymbolic aphasiaوهو
ُ 2.2
الحب�اس ال�ذي «يضط�رب [في�ه] التداع�ي ،أو
ُ
الترابط بين تمثيل الكلمة وتمثيل الشيء».
الحب�اس اللاأدري  ،agnostic aphasiaذل�ك
ُ 3.3
االضط�راب ،فيم�ا
الحب�اس ال�ذي يصي�ب في�ه
ُ
ُ
يظه�ر ،س�يرور َة التداع�ي أو الترابط بين الش�يء
()24
وتمثيله (أو ربما بين الكلمة وتمثيلها).
وعلى الرغم من محاولة تنميط الحياة ،وتحرك مسار
الهوي�ة نح�و اتجاه�ات متع�ددة األقطاب والمش�ارب،
وعلى الرغم من بروز س�لوكيات جي�دة أصبح بموجبها
المرء يعيد صياغة أسلوب حياته وفق ما تمليه عليه ثقافة
المشهد الالمع ،بطابعه الحسي الناعم ،والداعي إلى بناء
وع�ي جديد ،قوام�ه محاولة خل�ق براديغ�م جديد .وقد
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أس�هم في هذا المشهد المدهش فعل الطفرة المعلوماتية
المتزاي�د ف�ي التطوي�ر ،وبأقص�ى س�رعة ،وعل�ى الرغم
م�ن تدرج انحس�ار الهوي�ة عن س�ؤددها ،عب�ر وابل من
االهتزازات الس�لوكية المغرية ،أو المثي�رة ،والموردات
الثقافي�ة المتنوعة ،على الرغم من ذلك نالحظ أن جوهر
الهوية األصيلة هي دائم ًا ّ
محل استعصاء على من يحاول
أن يل�وي قيمه�ا ،وموضع اس�تحالة على من يس�عى إلى
ثني سبيلها؛ ألن االتجاه نحو صون أي حضارة ،أو إدامة
اإلبقاء على مكتسباتها ،أو الرغبة في المثابرة على تحقيق
ذاتها يس�تدعي وجود ت�وازنُ ،
وأ ُزر ثقافي�ة ،واجتماعية،
وديني�ة ،وسياس�ية ال يمك�ن فصل بعضها ع�ن بعض إال
بالتماي�ز والتباي�ن والتغاير عب�ر األجي�ال المتعاقبة؛ ألن
كل ذات هي ش� ْفع ،في أي وجود ،بما تنتجه ،كيفما كان
هذا الخلق من اإلنتاج بمؤهالته المتباينة أو المتجانس�ة،
المتناف�رة أو المتماثل�ة ،المتناقضة أو المتش�ابهة .وتبقى
الهوية ف�ي ظل هذا المتف�اوت والمتآلف كائن� ًا حضاري ًا
موجود ًا بكل أشكال الطيف ،وهي من جهة أخرى توجد
تحت حماية سنن الطبيعة ،وسنن المكونات الحضارية،
وسنن الرعاية من ذويها ،من البررة.
ومن هنا ،أيض ًا ،تس�تدعي الهوية م�ا يتطلب؛ لحماية
نفس�ها بنفس�ها ،وهو ما ينطبق على اقتحام اللكنة اللسان
العربي المبين ،كما تتفطن الهوية لما يترصد لها من كيد،
و َتنبهها إليه ،من منظور:
•اس�تحالة قدرة الرطانة بالتأثير الس�لبي ـ جذري ًا ـ
على بنية اللغة المتواضع عليها.
•استحالة تعميمها على العالقات االجتماعية.
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•صعوبة ترس�يخ الرطانة ،بوصفها فع ً
ال عش�وائي ًا.
واللغة ملكة ذهنية وإدراكية ،وأداة منظمة تنظيم ًا
عقالني ًا ،وكل فعل عش�وائي ،يحمل معه س�رعة
االختفاء ،واندثار بقاياه.
•ألن ه�ذه الرطان�ة تحمل ف�ي أنس�اقها تناقضات
وسياقات غير منتظمة.
•إدراكه�ا أن انتقال اللس�ان من اللغ�ة المقننة إلى
لهجة ـ بهذا المستوى ـ ليس من قبيل المصادفة،
أو بعفوية تلقائية ،ولكنه ناتج ممن له مصلحة في
التغيير.
الرجة م�ن الرطانة ،تعزز لس�ان اللحظة
•أن ه�ذه ّ
[المر َت�دع] ،عل�ى حس�اب نظ�ام لغ�ة الضمي�ر
الجمعي[الثابت] وكل دائم ،ورصين ،متفوق.
وف�ي هذه الح�ال ،عندما تس�تولي األنس�اق الثقافية
الجدي�دة عل�ى اللس�ان ،تنبث�ق «لغ�ة أخ�رى» منفلت�ة ـ
بمس�توى حججه�ا الواهي�ة ـ م�ن اللغ�ة األم بقواعده�ا
النحوي�ة ،وحين يبدو الكالم/اللس�ان مركب� ًا بجمل غير
مفي�دة ،وبلكنة مس�يطرة ،تح�اول إعادة تنظيم أس�اليبنا،
بحس�ب ما يطرأ من تفاعالت ثقافية ،ي�راد للغة المصدر
أن تتالشى وتفكك قواعدها.
وإذا كان وض�ع مس�تقبل لغتن�ا بهذا المس�توى العاق
ال�ذي ألزمه الواقع االفتراضي المهيم�ن على المجتمع،
ف�إن اس�تنزاف طاق�ة المدافعين عن سلامة اللغ�ة باتت
مخيف�ة م�ن هوية ه�ذه الرطان�ة اللقيط�ة الت�ي أصبحت
تؤس�س نمط� ًا جديد ًا م�ن الحياة ،وم�ن الوع�ي الزائف
ال�ذي ب�ات يتماهى م�ع أف�كار ما بع�د الحداث�ة ،ضمن
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إط�ار االهتم�ام بال�ذات على حس�اب الجماعة ،وكس�ر
المس�افة على حس�اب المركز؛ األمر الذي بدأ يسهم في
ٍ
معان جدي�دة ألزمها الم�كان المتش�ظي ،والزمان
إنت�اج
المتالش�ي ،والوع�ي المندثر ،والضمي�ر الواهي ،ضمن
عالقات مركبة صدَّ رها مش�روع م�ا بعد الحداثة «وهكذا
يمكن القول إن كل مش�روع تغيي�ري للمجتمع ملزم بأن
يأخذ بالحسبان شبكة تحوالت التصورات والممارسات
()25
المكانية والزمانية».
لقد تح�ول الخطاب االجتماعي في س�ياقه التداولي
م�ن اليقين ال�ذي كان م�دار المصداق ف�ي التواصل إلى
تلفي�ق الحديث/الخط�اب وتمويه�ه ،والمي�ل إل�ى كل
ما ه�و افتراض�ي ،تأثر ًا بالمج�ال الس�ايبر Cyberspace
الداع�ي إل�ى غايات متنوع�ة المتناهية؛ لتصب�ح الحقيقة
م�دار تفكي�ر اللحظ�ة ،ونت�اج قاع�دة الرؤي�ة العفوي�ة،
واالرتج�ال بال روية في غياب م�ا ينبغي أن يطبعه التعلم
من تعابي�ر ذات صياغة داللية واضحة ،لعل س�بب ذلك
يع�ود إلى أن «التصور ما بع�د الحداثي للتعلم مبني على
االعتق�اد بأن كل فرد يصنع المعنى م�ن مصادر مختلفة،
()26
بد ً
ال من استقبالها جاهزة من خبير»
وحت�ى نجع�ل من لغتن�ا إج�راء وظيفي ًا يوف�ر إمكانية
الوصول إلى ذوق أجيالنا القادمة ،وفي مدى استخدامها
علمي ًا وعملي� ًا ،واقترابها من المع�ارف الجديدة ،وحتى
نجع�ل منه�ا لغ�ة إنت�اج ف�ي اس�تعماالتها النوعي�ة؛ ف�ي
خض�م ذلك نكتفي بإعطاء وجه�ة نظرنا في قابلية وظيفة
التميز ،تجاوب ًا مع تغيير
اللغة ،بوصفها أداة للدخ�ول في ّ
األنساق الثقافية الجارية في المجتمعات الحديثة ،وذلك

بحس�ب تجربتنا في حق وجاهة لغتنا ومكانتها المأمولة،
والمغتص َبة قهر ًا ،والمستلبة ظلم ًا ،تحت ضغط التأثيرات
َ
الجانبي�ة .وعلى الرغم من أن هن�اك حلو ً
ال مطروحة من
وجاه�ة مفكرين�ا ،يمكن الع�ودة إليه�ا في مظانّه�ا ،فإننا
ارتأينا أن َن ُس�وق تجربتنا في ه�ذه اإلمكانات ،وهي على
النحو اآلتي:
•مراجع�ة نظم التعليم في مدارس�نا بما تس�توجبه
الطرائ�ق الحديث�ة تمش�ي ًا مع التط�ورات العلمية
المستجدة.
•إعط�اء األهمي�ة القصوى ف�ي المراح�ل األولى
من التعليم لتدريس م�واد[ :المحادثة ،والتعبير،
واإلنش�اء] بوصفه�ا زاد ًا لغوي� ًا رصين� ًا تمك�ن
التلمي�ذ ،الجي�ل الواعد ،من التعبي�ر بطالقة عن
مش�اعره وطموحات�ه ،والت�ي س�تنعكس إيجاب� ًا
عل�ى وجوده بع�د تحمل�ه المس�ؤوليات العليا،
ناهي�ك عن المس�ؤوليات األقل ،فاألكث�ر أقلية،
والمتدرجة إلى مسؤوليته األسرية.
•التركي�ز عل�ى الجان�ب الوظيفي في تعل�م اللغة
العربية.
•إدخ�ال مف�ردات العص�ر ع�ن طري�ق النح�ت
واالش�تقاق ،أو عن طريق الترجمة الس�ليمة ،أو
االقتب�اس في ح�ال أن تكون المف�ردة مصطلح ًا
شائع ًا.
•االهتم�ام بلغ�ة األطف�ال ،واإلعلاء م�ن ش�أن
أدبه�م ،والكتاب�ة له�م بلغة ميس�رة ،يراع�ى فيها
الجانب الوظيفي.
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•توسيع خبرات المؤهلين وتعميقها ،والكف عن
تأهي�ل ذوي المعدالت المتدنية في مس�توياتهم
العلمية ،وتش�جيع المتميزين لاللتحاق بالتأهيل
بالمكافآت المادية والمعنوية.
•حث مؤسس�ات المجتمع المدن�ي على التعامل
مع اللغة الواضحة.
•إبعاد دعاة العامية من وسائل اإلعالم.
•مراقبة الوسائل اإلشهارية المستخدمة في جميع
األماك�ن ووس�ائل اإلعلام بم�ا يخ�دم سلامة
اللغ�ة ،خاصة ونحن نعيش عص�ر الصورة ،التي
أصبح�ت تش�كل تأثي�ر ًا بال�غ األهمية ،وس�رعة
فائقة في التأثير السلبي على أبنائنا.
•محاول�ة تقري�ب اللغ�ة العربي�ة ـ تدريجي� ًا ـ من
األس�واق التجاري�ة ،وفرض جباي�ة على كل من
يلصق الفتة باللهجة الدارجة ،أو باللغة األجنبية،
من دون أن يقابلها ما يعبر عنها باللغة العربية على
المحال التجارية أو المؤسسات ،أو التظاهرات،
َ
ومراجعة مضامين هذه الالفتات.
• زرع ح�ب اللغة األم في القل�ب بدل وجود هذا
الحب على الشفين ،وعند الضرورة.
• خلق مشروع حقيقي لتبسيط تعلم اللغة العربية،
عل�ى غ�رار المش�اريع الحديث�ة الت�ي توظفه�ا
المؤسس�ات التعليمي�ة العريق�ة لغي�ر الناطقي�ن
بلغته�م تحت مس�مى «بورصة تعلي�م اللغات»،
كم�ا ه�و الش�أن ف�ي آخر م�ا اس�تجد م�ن طرق
لتعل�م اللغ�ات الحي�ة مثل المش�روع ال�ذي بدأ
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التروي�ج له مؤخر ًا تحت اس�م :التاندم بارتنر
( )Tandemمختص�را م�ن اس�م (Tandem-
)Sprachlernmethod
•االهتم�ام ب�إدراج اللغ�ة العربية في تعل�م المواد
العلمي�ة ـ في جمي�ع المج�االت ـ ضمن مناهج
الجامعات ومراكز التكوين.
وإذا ل�م نس�رع ف�ي وضع حد إلهم�ال اللغ�ة العربية
س�وف يصيبه�ا ما أص�اب اللغ�ة الالتينية ـ مثلا ـ والتي
تغي�رت بم�رور الزم�ن ،وتوزع�ت إلى عدد م�ن اللغات
كالفرنس�ية ،واإلس�بانية ،واإليطالي�ة ،فتصب�ح عندنا ـ ال
قدر الله ،بفضل وعده ـ لغة جزائرية ،ولغة مصرية ،ولغة
سورية ،ولغة خليجية... ،إلخ ،هذا إذا صح لنا أن نمتلك
الق�درة على ذلك ،وليس لنا أم�ام هذا الوضع إال «النفخ
على الجمرة كي ال تنطفئ» ،وإال سوف نسهم في اندثارها
كما اندثرت اللغة البابلية ،والكنعانية ،واألشورية ...إلخ.
وإذا كان اندث�ار لغة ما ينت�ج من إهمالها من ذويها؛ األمر
تع�وض بلغة أخ�رى ،فهل تس�تفيق نخوة
ال�ذي يجعلها َّ
العروبة ،وشهامة المسؤولين ،وعزة نفس الغيورين على
اللغ�ة العربي�ة ،وأنفة المتحمس�ين ،وإب�اء المترفعين من
ِ
المؤهلين
ذوي االس�تعالء ،وتراجع الحاقدين ،وجدي�ة
[بكس�ر اله�اء] وإخلاص المعلمي�ن ،وكرام�ة القائمين
عليه�ا ،وحرص أولياء األم�ور ،ومن غير هؤالء كثير ،أن
ينق�ذوا أبناء الغد القري�ب؛ للتعبير ع�ن طموحاتهم بلغة
واضحة ،وكتابة أسطر س�ليمة ،على األقل ،حتى يكونوا
في مس�توى المس�ؤولية في حينها .أين نحن من هؤالء؟
وه�ل نت�رك صرخ�ة اللغ�ة العربي�ة ـ عل�ى لس�ان حافظ
()27

عبد القادر فيدوح :مرايا الهوية المقعرة

دى حين استغاثت:
إبراهيم تذهب ُس ً
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي   
		  وناديت قومي فاحتسبت حياتي
ولما لم أجد لعرائسي     
ولدت ّ
   رجا ً
ال وأكفاء وأدت بنـاتـي
		
وكي�ف نس�مح ألنفس�نا أن ت�وأد لغتن�ا و«نبكيها مثل
النس�اء إذ ل�م نحاف�ظ عليه�ا» كم�ا حاف�ظ الرج�ال على
لغاته�م؟ وبعد ذلك أين مروءة الرج�ال في زماننا؟ وأين
نخ�وة العروبة في واقعنا؟ ولكن ،لع�ل مجيب ًا يجيب عن
س�ؤال البحث عن الرج�ل الواعد ،كما ق�ال صالح عبد
الصبور:
يا  .... ...اصبر دنيانا أجمل مما تذكر
ّ
سيهل على الدنيا يوم ًا ركبه
اصبر  ....سيجيء ..

الهوامش
*

1
2
3
4

أكاديمي وناقد من اجلزائر ،أستاذ النقد والدراسات البالغة
والسيميائية ،يف جامعة قطر ،رئيس حترير جملة سامت الدولية،
التي تصدر من جامعة البحرين واملركز الدويل للنرش ،عمل
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العريب» ( .)1999أسهم بمقاالت نقدية وثقافية يف العديد
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