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مقدمة
يشكؿ الخطاب في سياقو المغكم ،كالمغة في سياقيا الخطابي مفردتيف

ميمتيف في الرؤية العربية المعاصرة ،ال سيما بعد تنامي الحديث عف اليكية

كاالنتماء إلى الثقافة العربية اإلسبلمية ،في ظؿ الصراع الثقافي كالحضارم مع

المككف األساس لمخطاب ،فيي التي تيش ٌكؿ رؤيتنا لمعالـ.
اآلخر؛ إذ غدت المغة
ٌ
كما الخطاب إال تكلُّد لغكم أينتج في سياؽ معيف ،كىك مبني عمى نص لو

مدلكالتو.

كمثٌؿ الصراع المغكم مظي انر ممحكظان ،جعؿ الدكؿ كالمؤسسات كاألفراد
يستشعركف ضركرة التفاعؿ مع ما يحدث لمغة مف غزك كتيميش في المجاالت

في .كلـ تىعد مسؤكلية حماية المغة مقتصرة عمى الخاصة كخاصة
الحيكية كحتى التر ة
الخاصة ،ضمف أبكية كاضحة في تشكيؿ المجتمع ،كلـ يعد المركز ىك األساس
في صنع خميرة التغيير ،بؿ قامت مؤسسات المجتمع المدني؛ الثقافية كالفكرية

كالدينية كالتربكية ...بالقياـ بما عجزت عنو المؤسسات الرسمية ،كنشأ خطاب
متجاكز ،يمتَّ ًسـ باإلدراؾ الكاعي لمعطيات التطكر التاريخي ،كبالنظرة المكضكعية
تجاه الذات ،كباالستثمار الحقيقي لمطاقة النفسية كالفكرية.
إف الخطاب مرتبط بعبلقات التكاصؿ كالتفاعؿ الخارجي مع اآلخر ،كمع

الممارسات اليكمية؛ إذ تكمف تكاصميتو في تكصيؿ المعمكمات كالمعارؼ كنقؿ

التجارب إلى المتمقي؛ كتتجمى تفاعميتو في إقامة العبلقات االجتماعية بيف أفراد
المجتمع ،فيك ممارسة اجتماعية ثقافية ،تتجاكز في كثير مف األحياف المقاصد

المغكية؛ المحكية كالمكتكبة.

تممس الخطاب
كبما أف الخطاب
كنص كممارسة ،فستحاكؿ الدراسة ُّ
ه
سياؽ ه
الثقافي مف خبلؿ مظاىر االستعماؿ المغكم ،كالتحكالت التي طرأت عميو في سياؽ
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الخطاب الثقافي ،مع الحرص عمى مبلحظة السياؽ االجتماعي-النفسي-المغكم

في ىذا اإلطار؛ ألف المغة –كما يراىا عمماء المسانيات -ظاىرة اجتماعية ،كنسؽ
مف العبلقات يسمح لؤلفراد باالتصاؿ فيما بينيـ .كبناء عميو ستقكـ الدراسة

بالتطرؽ إلى السياقات الداخمية كالخارجية لعبلقة المغة بالخطاب الثقافي؛ أم

باالنتقاؿ مف دراسة المغة بكصفيا مكضكعان إلى ككنيا ركيزة كأساسان لمبلحظة
مستكل األداء المغكم في السياؽ كالخطاب الثقافي ،عمى أساس أف السياؽ

االجتماعي كالثقافي ال ينفصبلف عف أم فعؿ لغكم ،ال سيما أف النمكذج الكظيفي

لمخطاب الثقافي متكئ عمى تتبع السياقات المعرفية كالثقافية كاالجتماعية التي

أثٌرت عمى تغيير النسؽ المغكم؛ إذ ال تتحدد كظيفة الخطاب التكاصمية إال

باستحضار السياؽ كالمتمقي؛ أم باستحضار المؤثرات االجتماعية كالثقافية. ...
كستحاكؿ الدراسة مبلحظة التراتبية المغكية في الخطاب الثقافي ،كمدل

حضكر المغة الفصحى خاصة في ىذا الخطاب ،بكصؼ ىذا الحضكر تعاليقان مع

ىكية األمة ،كغيابو يي ُّ
عد خيانة ثقافية .كمف المفيد أف تستند الدراسة إلى بعض
كتممس المغة مف خبلؿ تأسيساتيا النظرية
الخطابات الثقافية المكجكدة في األردفٌ ،
كتجمياتيا العممية.

ّوأأ ً :تحرير المصطمحات أالمفاهيم
تميؿ بعض الدراسات العممية إلى تأطير المفاىيـ كالمصطمحات التي
تستخدميا؛ درءان لسكء فيـ قد ينجـ عف عدـ فيـ مراد الباحث ،نتيجة لتبايف الفيـ

تجاه المفاىيـ كالمصطمحات المستخدمة ،مما يؤدم إلى غياب المغة المشتركة في

التكاصؿ مع الفكرة .ال سيما أف المفاىيـ قد ترتبط بالمعاني كالمشاعر المكجكدة في
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أذىاف الناس ) (،مما يجعميا مرنة مركنة متٌسعة ،تفرض عمى مستخدميا تقييدىا.
لذلؾ نممح أحيانان تركي انز مف الباحثيف عمى تضميف دراساتيـ مبحثان يتناكؿ
المصطمحات كالمفاىيـ اإلجرائية لمدراسة.

بتنكع الحقكؿ المعرفية التي تتضمنيا ،كيفرض الحقؿ
كتتنكع المفاىيـ ٌ
المعرفي اتساعان أك تحديدان لممفيكـ؛ فثمة مفاىيـ ينبغي أف تككف محددة ،ال سيما
تمؾ المتعمقة بالعقيدة مثؿ مفاىيـ اإليماف كال ٌشرؾ كالكفر ،...كثمة مفاىيـ تتسع
اتساعان كبي انر ،كتتطكر بشكؿ ممحكظ ،مثؿ المفاىيـ المتصمة بالعمكـ االجتماعية
كاإلنسانية؛ إذ نجد ليذه المفاىيـ دالالت معجمية كسياقية كثيرة .كنممح ليا كذلؾ
معاني أساسية يشترؾ فييا المتحاكركف ،كأخرل إضافية تختمؼ باختبلؼ المناخ
الثقافي الذم تتشكؿ فيو.
كترل الدراسة بأف ثمة مفاىيـ أساسية ينبغي التطرؽ إلييا بشكؿ إجمالي؛ إذ
ليس مف ىدؼ الدراسة البحث في كينكنة ىذه المفاىيـ كتاريخ فكرتيا ،بؿ بمكقعيا
المعيارم كالكصفي كالذىني؛ أم بما يتشكؿ في ذىف باحث الدراسة ،محاكالن
تممس المفاىيـ في إطار التفكير العربي .كقد حصرت الدراسة
االقتصار عمى ٌ
المفاىيـ المؤطرة ليا في أربعة مفاىيـ أساسية ىي :الخطاب ،كالثقافة ،كالخطاب
الثقافي ،كالمغة.
 .1الخطاب:
 .لقد أدرؾ عمماؤنا األقدمكف خطكرة االنفصاـ بيف المفظ كالعقؿ كالكاقع ،فيذا أبك حامد الغزالي يقكؿ ":إف
لؤلشياء كجكدان في األعياف ككجكدان في األذىاف ككجكدان في المساف ،أما الكجكد في األعياف فيك الكجكد
األصمي الحقيقي ،كالكجكد في األذىاف ىك الكجكد العممي الصكرم ،كالكجكد في المساف ىك الكجكد المفظي
بل ليا كجكد في عينيا كفي نفسيا ،ثـ ليا كجكد في أذىاننا كنفكسنا؛ ألف صكرة
الدليمي .فإف السماء مث ن
السماء حاضرة في أبصارنا ثـ في خيالنا ...أما الكجكد في المساف فيك المفظ المركب مف أصكات ...فالقكؿ
دليؿ عمى ما في الذىف ،كما في الذىف صكرة لما في الكجكد مف مطابقة لو .كلك لـ يكف كجكد في األعياف
لـ ينطبع صكرة في األذىاف ،كلك لـ ينطبع صكرة في األذىاف لـ يشعر بيا إنساف ،كلك لـ يشعر اإلنساف لـ
يعبر عنيا المساف .كاذف فالمفظ كالعمـ كالمعمكـ ثبلثة أمكر متباينة لكنيا متطابقة متكازية ".انظر:
ٌ
 -الغزالي ،أبك حامد .المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ،القاىرة :مكتبة الجندم1968 ،ـ ،ص.10

320

ييعد مفيكـ الخطاب مف أكثر المفاىيـ المتٌسعة؛ إذ تعددت التعريفات المتعمقة
( )
لتنكع المشارب الفكرية كالمغكية كالفمسفية كاالجتماعية التي تطرقت إليو
بو  ،نظ انر ٌ

في سياقو الغربي خاصة( ) .كفي سياؽ التفكير العربي ،كال سيما المغكم منو ،نجد
تعريفات كثيرة؛ فمف المفكريف كالنقاد المغكييف مف انطمؽ انطبلقان بنيكيان؛ إذ رأل
الخطاب جممة كاحدة تجمع بيف أعضائو عبلقات إحالية ،كتتسـ ىذه الجممة
باالكتفاء الذاتي؛ إذ ال تحتاج إلى العكامؿ الخارجية .كىي بذلؾ بنية مغمقة

( )

تيدرس في ذاتيا كلذاتيا .كغياب المرجعية يجعؿ الخطاب متمي انز ال يطابؽ الكاقع،
كال ييتـ بتسجيؿ األحداث ،بؿ ييدؼ إلى خمؽ عالـ لغكم خاص ( ) .كمف النقاد
مف يرل بأف الخطاب يمثؿ رم انز مشتركان بيف الم ً
رسؿ كالمتمقي ،مما ينبئ عف عمـ
ي
 .لعؿ الناظر في سيركرة مفيكـ الخطاب في التفكير الغربي ،يممح التطكرات التي حدثت عمى تعريؼ
تصك انر لمفيكـ الخطاب منطمقان مف التكاصمية
الخطاب ،تبعان لممؤثرات التي عممت عمى صكغو؛ إذ نجد ٌ
المغكية المباشرة ،كمنتييان بالتأكيمية كالممارسة كما كراء المفظ أك المغة .فالخطاب عند الغربييف "كؿ كبلـ
تجاكز الجممة الكاحدة سكاء كاف مكتكبان أك ممفكظان ،غير أف االستعماؿ تجاكز ذلؾ إلى مفيكـ أكثر تحديدان،
1975ـ مف أف لمكبلـ دالالت غير ممفكظة ،يدركيا
يتصؿ بما الحظو الفيمسكؼ ىػ ب غرايس عاـ
المتحدث كالسامع دكف عبلمة معمنة أك كاضحة ...كقد اتجو البحث فيما يعرؼ بتحميؿ الخطاب إلى
استنباط القكاعد التي تحكـ مثؿ ىذه االستدالالت أك التكقعات الداللية ".انظر:
الركيمي ،ميجاف ،كالبازعي ،سعد .دليل الناقد األدبي  ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي2000 ،ـ،ص.89
 .يرل بعض الباحثيف أف ثمة تجاك انز لمفيكـ الخطاب لدكره المساني إلى آفاؽ أخرل كعمكـ متباينة .كالحظكا
أف ىناؾ اضطرابان في فيـ مفيكـ الخطاب ،كأف ثمة خمطان كالتباسان بيف مفيكمي الخطاب كالنص داخؿ
الثقافة الغربية قبؿ انتقاليما إلى الثقافة العربية عف طريؽ الترجمة .كاف كاف يغمب في التقميد األكركبي
استخداـ النص ،كفي التقميد األنجمك أمريكي استخداـ الخطاب .انظر:
 العبد ،محمد .النص أالخطاب أا تصال ،القاىرة :األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ،ط 2005 ،1ـ،ص.7
 .يرل ركالف بارت أف الخطاب يمتمؾ كحداتو كقكاعده كنحكه .انظر:
 بارت ،ركالف .التحميل البنيأي لمسرد ،ترجمة :حسف بحراكم كبشير القمرم كعبد الحميد مقمد ،المغرب:منشكرات اتحاد كتاب المغرب1999 ،ـ ،ص.9
المسدم ،عبد السبلـ .األسمأب أاألسمأبية ،تكنس :الدار العربية لمكتاب1977 ،ـ ،ص.116
 .السد ،نكر الديف .األسمأبية أتحميل الخطاب ،الجزائر :دار ىكمة1997 ،ـ ،ج،2ص.68
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ٍّ
المرسؿ كالمتمقي باألنماط المغكية المستخدمة ،لتحقيؽ اليدؼ
كؿ مف ي
التكاصمي ( ).كلعؿ ىدؼ التكاصمية مف األىداؼ المتعينة التي أرادىا العرب مف
تعريفيـ لمخطاب ،أكاف ىذا التكاصؿ منطكقان

(

)،أـ مكتكبان ( ).كثمة مف يرل في

التحكؿ ،تبعان لكؿ
الخطاب التكاصمية كالتفاعمية كاالتساؽ كاالنسجاـ كالتطكر ك ٌ
( )
ض ُّمنًو خصائص نفسية
قارئ  .كبما أف الخطاب متكاصؿ مع القارئ ،لتى ى

كاجتماعية كثقافية ،فإف ىذا يجعمو يقكؿ ما فيو ،فبل داعي لئلقباؿ عميو بأفكار

مسبقة( ) .لذلؾ فالخطاب خمؽ ليغة مف ليغة.

كثمة مف ينظر إلى الخطاب بكصفو مف المصطمحات المعقدة التي ينفتح
فييا التأكيؿ ( )عمى جممة مف المفاىيـ ،كمجمكعة مف المقاصد .كما المغكية إلى
كاحدة منيا ،كربما تككف أكثرىا تجميان ( ).لذلؾ يرل بعض النقاد أف الخطاب ليس
كعيان يتخذ مف المغة مظيره الخارجي ،كليس لسانان كذاتان تتكممو ،كانما ىك ممارسة،
ليا أشكاليا الخاصة مف االنتظاـ ( ).كىناؾ مف يجد الخطاب صيغة نختارىا
لتكصيؿ أفكارنا إلى اآلخريف ،كصيغة نتمقى بيا أفكارىـ ،سكاء أكاف ذلؾ عبر
 .يينسب ىذا الرأم إلى سعد مصمكح .انظره في:
 السد .األسمأبية أتحميل الخطاب ،مرجع سابؽ ،ج ،2ص.74 .كمثالو ما كرد في لساف العرب :مادة خطب.
 .كمثالو ما كرد في المعجـ الكسيط :مادة خطب.
 .مفتاح ،محمد .تحميل الخطاب الشعري ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،1995 ،ص.120
 .يينسب ىذا الرأم إلى منذر عياشي .انظره في:
 السد .األسمأبية أتحميل الخطاب ،مرجع سابؽ ،ج ،2ص.13عرؼ الخطاب؛ إذ قاؿ" :ما فييـ مف قصد المتكمـ ما
 .لعؿ فيـ ما كراء المغة يذكرنا بما قالو الباجي عندما ٌ
لـ يكضع لو لفظ" انظر:
 الباجي ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ .المنهاج في ترتيب الحجاج ،تحقيؽ :عبد المجيد تركي ،بيركت :دارالغرب اإلسبلمي ،ط ،2001 ،3ص12
كم ٍف تبعو مف المفكريف
 .لعؿ أبرز مف يمثؿ ىذا النمط في التفكير ،الذم يتجاكز الحدكد المغكية ،فككك ى
كالنقاد الذيف تحدثكا عف مفيكـ الخطاب كالسمطة.
 .بنعبد العالي ،عبد السبلـ .بين بين ،الدار البيضاء :دار تكبقاؿ ،ط ،1996 ،1ص.78
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الكبلـ أـ اإلشارة أـ اإلبداع الفني( ).كثمة مف يجد الخطاب لغةن بكصفيا حكا انر بيف
الكاتب كالقارئ ،أك بيف أفكار الكاتب كأفكار القارئ ،أك بيف ما يمثمو الكاتب:
اجتماعيان أكسياسيان أك ثقافيان ،...كما يمثمو القارئ( ).
أما مفيكـ الخطاب في سياؽ الدراسة فيعني :ذلؾ الفعؿ التكاصمي ( ) القصدم،

الذم يرمي مف خبللو المنشئ إلى التأثير في المتمقي؛ إليصاؿ رسالة ما.

 .2الثقافة:
لعؿ مفيكـ الثقافة مف أكثر المفاىيـ التي أخذت نصيبان كاف انر مف التعريؼ
كالتحميؿ كالتقعيد كالتصنيؼ ،لما ليا مف ارتباط بالمعارؼ كالعمكـ كميا دكف
استثناء ،كبما يتصؿ بمناشط اإلنساف الفكرية كالعممية ،كبما ليا مف اتصاؿ مع
المممكس كالمجرد .ففي نياية الخمسينات استطاع المؤلفكف أف يجمعكا أكثر مف
مئة كخمسيف تعريفان مختمفان لمثقافة قيد االستعماؿ في الكتب األكاديمية( ).
ثمة تعريفات متعددة لمثقافة تتمحكر حكؿ ماىية الثقافة بكصفيا طريقة حياة
( )
يكمِّية ،أك طريقة العيش كالتفكير  ،أك بكصفيا معارؼ عامة ،أك بكصفيا نشاطان
عمميان كابداعيان ممتزمان ،أك مجمكعة مف المعتقدات أك القيـ التي تعطي معنى لطرؽ
كيعاد إنتاجيا مف خبلؿ أشكاؿ مادية كرمزية ،أك مجمؿ السمكؾ
الحياة ،كتينتج ي
 .استيتية ،سمير .المغة أسيكألأجية الخطاب ،بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،ط 2002 ،1ـ،
ص.15
 .عناني ،محمد .من قضايا األدب الحديث ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب1995 ،ـ.36 ،
 .التكاصؿ بأم شكؿ مف أشكاؿ إخراج المعاني التي تحدث عنيا الجاحظ في كتابو البياف كالتبييف ،المتمثمة
في :المفظ كاإلشارة كالكتابة كالعقد كالنصبة.
 .كرانغ ،مايؾ .الجغرافيا الثقافية  ،ترجمة :سعيد منتاؽ ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،العدد  ،2005 ،317ص.14
(األنثربكبكجية
الدراسات
في
بو
يتحدد
الذم
 .لبلستزادة حكؿ مفيكـ الثقافة كالحضارة في السياؽ
ٌ
كالسكسيكلكجية) كالفمسفة ،انظر - :السعيد  ،فؤاد  ،كخميؿ ،فكزم .الثقافة أالحضارة  :مقارنة بين الفكرين
الغربي أاإلسالمي ،سكريا :دار الفكر2008 ،
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اإلنساني الذم تتشارؾ فيو مجمكعة ما ،أك أسمكب الحياة بيف أعضاء مجتمع
معيف ،أك مجمؿ الكسب اإلنساني في تفاعمو مع بيئتو كمجتمعو كمصادر معرفتو
كأدكاتيا .كتشمؿ الثقافة بذلؾ :العادات كالتقاليد كاألفكار كالعقائد كالفنكف كالمغة
كالرمكز كمناشط اإلنساف كأساليب حياتو .كثمة مف يرل أف الثقافة مجمكعة مف
الخمقية كالقيـ االجتماعية ،التي تؤثٌر في الفرد منذ كالدتو ،كتصبح ال
الصفات ي
ٌ
شعكريان العبلقة التي تربط سمككو بأسمكب الحياة ،في الكسط الذم كلد
فيو ( ).كيمكف فيـ دالالت الثقافة في األصؿ العربي المعتمد عمى المرجعية
المعجمية بشكؿ خاص ،فيما يأتي( ):
 -إف مضمكف مفيكـ الثقافة في المغة العربية ينبع مف الذات اإلنسانية كال

ييغرس فييا مف الخارج ،فالكممة تعني تنقية الفطرة البشرية كتشذيبيا كتقكيـ
اعكجاجيا ،ثـ دفعيا لتكليد المعاني الجكانية الكامنة فييا ،كاطبلؽ طمقاتيا لتنشئ
المعارؼ التي يحتاج إلييا اإلنساف.

 -إف مفيكـ الثقافة في المغة العربية يعني البحث كالتنقيب كالظفر بمعاني

كتقكـ
الحؽ كالخير كالعدؿ ،ككؿ القيـ التي تيصمح
الكجكد اإلنساني كتي ٌذبو ِّ
ى
اعكجاجو .فيك مفيكـ يفتح أماـ العقؿ البشرم المعارؼ كالعمكـ النافعة الصالحة،
كال ييدخؿ فيو تمؾ المعارؼ أك العمكـ أك القيـ التي تيفسد كجكد اإلنساف ،كال تتسؽ
مع مقتضيات التيذيب كالتسكية كتقكيـ االعكجاج.
 -يركز مفيكـ الثقافة في المعرفة عمى ما يحتاج اإلنساف إليو طبقان لظركؼ

بيئتو كمجتمعو ،كليس عمى مطمؽ أنكاع المعراؼ كالعمكـ .كىذا يربط مفيكـ الثقافة
بالنمط المجتمعي الذم يعيش اإلنساف في ظمو ،كليس بأم مقياس آخر ،يقسـ
 .ابف نبي ،مالؾ .مشكمة الثقافة ،ترجمة :عبد الصبكر شاىيف ،سكريا :دار الفكر ،ص .74
 .يمكف تتبع نشأة مفيكـ الثقافة كتطكره في الفكريف الغربي كالعربي في:
 -عارؼ ،نصر .الحضارة-الثقافة-المدنية ،كاشنطف :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي1994 ،ـ.
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ثابت
الثقافات قياسان عمى ثقافة معينة .فالمفظ العربي ٌ
يعد اإلنساف مثقفان طالما ىك ي
المعرفة بما يحتاج إليو في زمانو كعصره كمجتمعو كبيئتو .كلذلؾ يككف المثقؼ
المكدسة في
مرتبطان بمجتمعو كقضاياه بغض النظر عف كـ المعارؼ كالمعمكمات
ٌ
ذىنو؛ أم حجـ المعارؼ التي يمتمكيا ،كالتي ربما تككف أفكا انر ميتة أك مميتة.
مقيد أك مخصص ،فيك عاـ لئلنساف كالجماعة
 إف مفيكـ الثقافة غير ٌكالمجتمع ،كيشتمؿ عمى جميع أنكاع الممارسات اإلنسانية ،كمختمؼ درجاتيا ،كيعطي
دالالتو عمى أم مستكل تحميمي يستخدـ فيو ،طالما تحقؽ مطمؽ التيذيب كالتقكيـ.

كتقصد الدراسة بالثقافة في ىذا المقاـ :ما يمارسو الفرد كالمجتمع مف طرائؽ
في التفكير كالسمكؾ في مناشط حياتو كميا ،بما ييدؼ إلى تقكيـ سمكؾ المجتمع
كتيذيبو ،ضمف مرجعية كاضحة متسقة مع تاريخ المجتمع كقيمو كعقيدتو كتراثو
كلغتو.
 .3الخطاب الثقافي:
بناء عمى ما سبؽ مف تعريفنا لمخطاب كلمثقافة ،فإننا نعني بالخطاب الثقافي
ىك تمؾ التنظيرات كالممارسات التي تيعنى بالشأف الثقافي ،كالمتصمة اتصاالن مباش انر
بشرائح متعددة كمتنكعة في المجتمع ،كتيدؼ إلى محاكلة تشكيؿ األفراد كالمجتمع،
بما ينسجـ مع مرجعية المجتمع الفكرية كالثقافية كالعقدية كالمغكية ،سكاء أكاف ذلؾ
عمى الصعيد المادم أـ المعنكم أـ المنيجي أـ القيمي.) ( ...
 .4المغة:
قد يغدك الحديث عف التأطير النظرم لمغة أصعب بكثير مف الممارسة
العممية ليا؛ إذ ليس اإلنساف بحاجة إلى أف يرسـ معالـ النظرية كىك يمارس المغة
ثمة اختزاؿ لمفيكـ الثقافة ،ليركز عمى الفنكف األدبية ال سيما الشعر؛ إذ لكحظ بأف معظـ النشاطات الثقافية
تكسع مفيكـ
لك ازرة الثقافة كرابطة الكتاب تركز عمى النشاط األدبي ،ال سيما في بعده الشعرم كالنقدم .بينما ٌ
الثقافة عند مؤسسة عبد الحميد شكماف؛ إذ شمؿ معظـ مناشط الحياة .كىذا يتسؽ مع المفيكـ الحقيقي
لمثقافة.
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دكف عائؽ .كتأتي الصعكبة مف أننا ننتقؿ في الحديث عف المغة مف التكصيؼ
العممي المسمكع كالمقركء كالمتحدث كالمكتكب ،إلى الحديث عف الفمسفة التي
ككنتيا.
صاغت المغة ،كالمنطمقات النظرية التي ٌ

التفحص الدقيؽ لبعض النصكص القديمة يعطينا تصك انر حكؿ مفيكـ المغة
إف ٌ
عند بعض الذيف عنكا بالمغة ،مف حيث فمسفتيا كطبيعتيا كتككيناتيا كىدفيا .فذا ابف

عبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ) ( ".كيعرفيا ابف خمدكف
جني يرل أف المغة "أصكات يي ٌ
بقكلو" :عبارة المتكمـ عف مقصكده ،كتمؾ العبارة فعؿ لساني ناشئ عف القصد
( )
بإفادة الكبلـ".
كمما يبلحظ عمى النصيف السابقيف بأف إحداث فعؿ التكاصؿ ىك األساس
المككف األساس لمغة .إف التركيز
الكظيفي لمغة ،كأف الطابع المساني الصكتي ىك
ٌ
البعد التكاصمي لمغة ،كدراسة المغة ضمف مستكياتيا المعركفة :الصكتي،
عمى ي
كالتركيبي ،كالصرفي ،كالداللي ،كالمعجمي ،كالببلغي يجعؿ المغة مقصكدة لذاتيا،
كبنية مغمقة مكتفية بذاتيا .صحيح أف كظيفة التكاصؿ مف أىـ كظائؼ المغة نظ انر
تككنت
لككنيا تحقيقان صكتيان لميؿ اإلنساف إلى رؤية الكاقع بطريقة رمزية ،كبفضميا ٌ
الجماعات اإلنسانية ،فتاريخ البشرية منذ بدايتو يفترض كجكد المغة .إال أف ثمة
فارقان بيف المغة كالتكاصؿ ،فعمى الرغـ مف أىمية كظيفة التكاصؿ كحيكيتيا
كضركرتيا ،إال أنيا ال تمنح المغة خصكصية؛ إذ إنيا متحققة بيف الكائنات األخرل
بالقدر الذم تحتاجو ،كبيذا فالتكاصؿ ال يأخذ دكره الفعمي كالجكىرم ،إال إذا تعالؽ
مع الفكر ،ليشكبل ىكية كاضحة قادرة عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف الماضي
كالحاضر كالمستقبؿ .كلعؿ االقتصار عمى دكر المغة في التكصيؿ -بمعناه
كعدىا أداة لتكصيؿ المعنى
البسيطٌ -أدل إلى خمؿ كاضح في فيـ مقصدية المغةٌ ،
 .ابف جني ،أبك الفتح .الخصائص ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،بيركت :عالـ الكتب ،ج ،1ص.33
 .ابف خمدكف ،عبد الرحمف .المقدمة ،تحقيؽ :عمي عبد الكاحد كافي ،القاىرة :دار مصر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،2004 ،ص.621
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فحسب ،غاضيف الطرؼ عف األخطاء كالركاكة؛ إذ ال يؤثر ىذا في كصكؿ
المعنى كاستيعابو.
البعد التمثٌمي لمغة ،الذم يمنح
كمف ىنا جاءت القراءة المعرفية لتركز عمى ي
تصك انر كاضحان حكؿ مكنكنات
المغة إطاريف ميميف :اإلطار الداخمي الذم يعطينا ٌ

المغة ،كطاقتيا التفجيرية في التعبير عف األفكار ،مف خبلؿ تحميؿ مستكيات المغة

آنفة الذكر ،كاإلطار الخارجي الذم يبرز لنا قدرة المغة عمى التعالؽ مع العالـ

الخارجي :نفسيان كاجتماعيان كاقتصاديان ،...كاستيعابو تبادليان ،مف خبلؿ إنتاج األلفاظ
كالمفاىيـ كالمصطمحات القادرة عمى تمثٌمو.

تتحدد المغة في ىذه الدراسة ضمف رؤية معرفية لسانية ترل أف المقصكد

بالمغة :ذلؾ القالب المفظي كالش ٌكمي المتكئ عمى القكاعد كالمعايير التي كضعيا

تفحص مناشط الحياة كالكجكد كتمثٌميا؛ إلقامة التفاعؿ مع
العرب ،كيتـ مف خبللو ٌ
الذات كالكجكد .كذلؾ القالب ىك المغة األـ؛ أم تمكـ المغة التي اتخذتيا األمة
ميدانان منسجمان لمتعبير عف ىكيتيا ،كغدت الشكؿ المتجمي لمتكاصؿ بيف أفرادىا،
كاتخذتيا كذلؾ الدكلة لغة تكاصؿ في إدارتيا كمؤسساتيا كمراسميا ،كىي التي

نص عمييا الدستكر .لذلؾ نجد الفف التشكيمي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،الذم

يستخدـ الحركؼ العربية في لكحاتو ،تمثٌبلن مف تمثٌبلت المغة ،كشكبلن مف أشكاؿ
التكاصؿ المغكم( ).
ثانياً :دأر المغة في بناء الشخصية العربية اإلسالمية

 .انظر انتشار الحرؼ العربي في المكحات التشكيمية ضمف ما ييسمى بحركة الحركفية ،التي تعتمد عمى
تنكيعات الحرؼ العربي في إبراز المظير الجمالي لمكحة الفنية.
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أدرؾ سمؼ ىذه األمة داللة ارتباط العربية باإلسبلـ؛ فالعربية عندىـ كادت

تككف مرادفةن لئلسبلـ ،كىما معان يش ٌكبلف خاصية المسمـ كىكيتو ،فحيف سأؿ أبك
جعفر المنصكر مكلى ليشاـ ابف عبد الممؾ عف ىكيتو قاؿ المكلى":إف كانت

العربية لسانان فقد نطقنا بو ،كاف كانت دينان فقد دخمنا فيو"( ).

عد إتقاف قكاعد المغة كفركعيا كتطبيقاتيا مف أىـ الشركط البلزمة لفيـ
يي ٌ
عد مككنان أساسيان مف مككنات الشخصية العربية اإلسبلمية ،فإتقاف
الديف ،الذم يي ٌ
المحدث كاألصكلي كالفقيو المجتيد لمفيـ الصحيح لئلسبلـ،
المغة ميـ
لممفسر ك ٌ
ٌ
كلحسف فيـ مقاصده ،كلضماف سيكلة التخاطب كالتفاىـ بيف أفراد األمة

اإلسبلمية .كمف أراد فيـ مقاصد الشارع ،أك استنباط أحكامو ،أك تفسير آية أك
حديث كلـ يكف عالمان بالعربية؛ فإنو قد يضؿ الطريؽ في فيمو لممقاصد كحكمو

كتفسيره .كتب عمر بف الخطاب رضي اهلل تعالى عنو إلى أبي مكسى األشعرم":

بعد فتفقيكا في السُّنة ،كتفقيكا في العربية كأعربكا القرآف فإنو عربي ،كتعممكا
أما ي
اعتياد المغة يؤثر في العقؿ
العربية فإنيا مف الديف) ( ".كيقكؿ ابف تيمية ":كاعمـ أف
ى

قكيا ٌبينان ،كيؤثر أيضان في مشابية صدر ىذه األمة مف
كالخمؽ كالديف نا
تأثير ن
الصحابة كالتابعيف .كمشابيػتيـ يزيد مف العقؿ كالديف كالخمؽ كأيضان فإف ىنفى ىس المغة
العربية مف الديف ،كمعرفتيا فرض كاجب ،فإف فيـ الكتاب كالسنة فرض كال يفيـ

إال بفيـ المغة العربية ،كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب".

(

)كيقكؿ

 .انظر النص في :

 الدكرم ،عبد العزيز .التكأين التاريخي لألمة اإلسالمية :دراسة في الهأية أالأعي  ،بيركت،1984 ،ص.19

 .ابف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد .المصنف ،بيركت :دار الفكر1994 ،ـ ،أحايث األحكاـ ،ص.130
 .ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ .اقتضاء الصراط المستقيم ،تحقيؽ :عصاـ فارس الحرستاني

كمحمد إبراىيـ الزغمي ،بيركت :دار الجيؿ1993 ،ـ ،ص .207
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شعار اإلسبلـ كأىمو ،كالمغات مف أعظـ شعائر األمـ التي
أيضا":المساف العربي
ن
ي
( )
يتميزكف بيا".
كثمة أقكاؿ كثيرة تكشؼ عف أىمية إتقاف المغة ،كالتعرؼ عمى أسرارىا ،لما

يتيحو مف تنظيـ لمفكر ،كتاثير في المتمقي( ).

كيفيـ مف كبلـ السمؼ كالخمؼ أنو ليس المقصكد مف تعمـ المغة العربية

االقتصار فقط عمى القكاعد األساسية ،التي تتكقؼ كظيفتيا عمى معرفة ضكابط

الصحة كالخطأ في كبلـ العرب ،كانما المقصكد مف تعمـ المغة العربية لدارس

الكتاب كالسنة كالمتأمؿ فييما ،ىك فيـ أسرارىا كادراؾ مقاصدىا ،كالبحث عف كؿ
 .المرجع السابؽ ،ص.203

 .انظر:

 -الزجاجي ،أبك القاسـ .اإليضاح في عمل النحأ ،تحقيؽ ::ـ ازف المبارؾ ،ط ،1996 ،6ص.96

 اؿقرطبي ،أبك عبد اهلل .الجامع ألحكام القرآن،الرسالة ،باب ما جاء في إعراب القرآف.

تحقيؽ :عبد اهلل عبد المحسف التركي ،ط  ،1مؤسسة

 الحمكم ،ياقك ت .معجم األدباء ،تحقيؽ :إحساف عباس ،بيركت :دار الفكر ،1980 ،ج  ،1باب فضؿاألدب كأىمو.

 -الشافعي ،محمد بف إدريس .الرسالة ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،بيركت :دار الكتب العممية ،ج،1ص.42

 -الغزالي ،أبك حامد .المنخأل من تعميقات األصأل  ،تحقيؽ :محمد حسف ىيتك ،ط  ،1دمشؽ :دار الفكر

1980ـ ،ص ،463كالمزىر ،ج ،1ص.5

 الشاطبي  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى  .المأافقات في أصأل الشريعة  ،تحقيؽ :محمد عبد اهلل دراز،ط ،1مصر :المكتبة التجارية الكبرل ،ج ،4ص.324

 ابف جني ،أبك الفتح عثماف .الخصائص ،القاىرة :مطبعة دار الكتب المصرية1347 ،ىػ ،ج ،1ص.11 الزمخشرم ،أبك القاسـ .المفصل في صناعة اإلعراب  ،تحقيؽ :عمي بك ممحـ ،بيركت :مكتبة اليبلؿ،ط ،1993 ،1مقدمة المؤلؼ ،ص.2

 ابف قتيبة ،أبك محمد عبد اهلل .تأأيل مشكل القرآن ،تحقيؽ :السيد أحمد صقر ،القاىرة :دار التراث ،ط ،2 ،1973ص.12

 -ابف خمدكف ،المقدمة ،مرجع سابؽ ،ص.545

 الثعالبي ،أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد النيسابكرم،بيركت :دار الفكر1999 ،ـ ،ص.10

فقه المغة أأسرار العربية  ،شرح :ديزيرة شقاؿ،
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ما يفيد في استنطاؽ النص ،كمعرفة ما يؤديو التركيب القرآني عمى كجو

الخصكص ،بكصفو أعمى ما في العربية مف بياف .كقد ٌنبو عمى ىذه الخاصية
الزجاجي في كتابو اإليضاح في عمؿ النحك؛ إذ يقكؿ" :فإف قاؿ قائؿ :فما الفائدة

في تعمـ النحك ،كأكثر الناس يتكممكف عمى سجيتيـ بغير إعراب ،كال معرفة منيـ

بو ،ك ييفيمكف غيرىـ مثؿ ذلؾ؟ فالجكاب في ذلؾ أف يقاؿ لو :الفائدة فيو الكصك يؿ
إلى التكمـ بكبلـ العرب عمى الحقيقة صك نابا غير َّ
كتقكيـ كتاب اهلل
مبدؿ كال مغيَّر،
ي
عز كجؿ ،الذم ىك أصؿ الديف كالدنيا كالمعتمد ،كمعرفة أخبار النبي صمٌى اهلل

تعالى عميو كسمـ ،كاقامة معانييا عمى الحقيقة؛ ألنو ال تفيـ معانييا عمى صحة

إال بتكفيتيا حقكقيا مف اإلعراب" ( ).

لقد كثر الحدمث منذ منتصؼ القرف الماضي عف المغة كأىميتيا في صنع

اليكية ،كدكرىا في بناء الشخصية العربية خاصة

(

) .كلعؿ الحديث يتنامى كمما

كمرد ىذا التحدم "الشعكر
كاف ىناؾ شعكر بالتحدم الذم تكاجيو المغة العربيةٌ ،
المبالغ فيو بأىمية المغة األجنبية الناتج غالبان عف االنبيار بكؿ ما ىك أجنبي،
كالظف الزائؼ بأف التقدـ ال يأتي إال عف طريؽ إتقاف المغة األجنبية لمجميع ،بؿ

كالتحد ث بيا بيف العرب أنفسيـ .كغني عف الذكر أف ىذا الشعكر يأتي مف

اإلحساس باليزيمة النفسية التي يعاني منيا اإلنساف العربي في ىذا العصر،

كاإلعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذم يمثؿ المنتصر الغالب".

( )

 .الزجاجي ،أبك القاسـ ،اإليضاح في عمل النحأ ،مرجع سابؽ ،ص.95

 .لعؿ المطٌمع عمى طبيعة المؤتمرات التي نظمتيا أقساـ المغة العربية في الجامعات العربية ،يجد أغمبيا

مممحي الخكؼ عمى المغة
تناقش مكضكع مكانة المغة العربية في ظؿ التغيرات المعاصرة  ،مما يدؿ عمى
ٍ
مف الضمكر كالييمنة ،كعمى الحاجة الماسة إلى تطكير طرائؽ إدماج المغة في العصر.

 .الضبيب ،أحمد .المغة العربية في عصر العألمة ،الرياض :مكتبة العبيكاف ،ط2001 ،1ـ ،ص.16
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كالمغة أيقكنة ميمة في تحديد الرؤية؛ إذ إف "المغة التي تنتمي إلى مجتمع
بشرم معيف ،كالتي يتكمميا أبناؤىا ،كيفكركف بكاسطتيا ،ىي التي تنظـ تجربة ىذا
المجتمع ،كىي التي تصكغ بالتالي عالمو ككاقعو الحقيقي ،فكؿ لغة تنطكم عمى
رؤية خاصة لمعالـ؛" ( ) ألنيا بمثابة شبكة تكاصؿ كقنكات نقؿ لمتراث كالمعرفة
الكافدة إلى الذات ،كالناقمة مف الذات إلى اآلخر ،فبل جرـ أف يعتصـ كؿ مجتمع
بيكيتو الثقافية مف خبلؿ تنشئتو بمغتو.
شبعة بيكية المغة،
كقد يحدث انسجاـ بيف المغة كاليكية ،فتغدك لغة اليكية يم ى
كتصبح ىكية المغة عبلمة بارزة ليذه المغة ،ككمتاىما سيدتاف كمسكدتاف ،فصحيح
أف اإلنساف ىك الذم يصنع المغة ،إال أنو أسير ليا كال يخرج عف قكانينيا ،كالمغة
"سبيؿ المرء إلى معرفتو لذاتو كمحيطو ،كىي في الكقت نفسو تفرض عمى المرء
يعبر عف مكنكناتو ،أك أف يتكاصؿ
قيكدان تمنعو مف تخطييا ،فإذا أراد شخص أف ٌ
قدـ المغةي
مع إخكانو ،أك أف يعي ما يجيش في نفسو ،فإنو يستعمؿ في ذلؾ ما تي ٌ
إليو مف مفردات كتراكيب ،كىك يبقى في ذلؾ أسير ىذه المفردات كالتراكيب"( ).
تعاني الذات –أحيانان -مف شعكر بالتفسخ ما بيف الماضي كالحاضر .كقد

يدفع ىذا الشعكر تمؾ الذات إلى محاكلة إعادة تشكيؿ اليكية التي تمنحيا صفة

عد
األـ شكبلن مف أشكاؿ اليكية؛ إذ يي ٌ
االنسجاـ ،مما يدفع الذات إلى االحتماء بالمغة ٌ
يبث
ىذا األمر غريزة يشعر بيا المرء باالطمئناف ،كيستطيع مف خبلليا أف ٌ
ىمكمو ،كينقؿ أفكاره كعاداتو كتقاليده .كفي ذلؾ يقكؿ ساطع الحصرم" :إف المغة

سكاء قمنا إنيا خمقت دفعة كاحدة مف قبؿ اهلل ،أـ ذىبنا إلى أنيا تككنت تدريجيان
بعمؿ العقؿ ،فبل يمكف أف نشؾ في أنيا -في الحالة الراىنة -ىي التي تخمؽ
 .تنسب المقكلة إلى إدكرد سابير ،انظرىا في:

 -بركة ،بساـ  .المغة العربية :القيمة كاليكية ،مجمة العربي  ،العدد  528تشريف الثاني2002،ـ ،ص 84

 .كرمة ،الشريؼ .المغة العربية كعبلقتيا باليكية ،مجمة حأليات التراث ،مستغانـ ،الجزائر ،العدد 6
2006ـ ،ص41
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كتكجيو تكجييان خاصان،
العقؿ ،أك عمى األقؿ تؤثر في التفكير تأثي انر عميقان ،كتسدده ٌ
فالمغة القكمية تعتبر بمثابة الكعاء الذم تتشكؿ بو ،كتحفظ فيو ،كتنتقؿ بكاسطتو
أفكار الشعب .إف لغة اآلباء كاألجداد مخزف لكؿ ما لمشعب مف ذخائر الفكر

كالتقاليد كالتاريخ كالفمسفة كالديف ،فقمب الشعب ينبض في لغتو كركحو ،كتكمف في

بقاء ىذه المغة".

( )

كقد يحدث شرخ كحالة فصاـ نكد بيف المغة كاليكية ،كىك ما يمثؿ فسخ

اليكية؛ أم حدكث قطيعة مع المغة في سياقات تقطع الذات عف المساف ،كمف ثـ
ىي حالة تحاكؿ تغريب المساف بالمعنى الكاسع .كفسخ اليكية يؤدم إلى قطيعة مع

األصؿ كالى قطع الذات عف العبلقات الفطرية كمجاالتيا الحيكية ( ).كما مف شؾ
في أف حالة الفصاـ تؤدم إلى انسبلخ اإلنساف عف ذاتو كذاكرتو ،ضمف محكر

يحاكؿ محك الذاكرة الحضارية ،كقطع النفس عف ذاكرتيا التراثية ،لتتشكؿ في كعي
كال كعي أبناء المغة أف لغتيـ سبب رئيس في تخمفيـ كفقدانيـ فاعميتيـ الحضارية.

فينشأ جيؿ ال يستطيع صكغ ذاتو كشخصيتو ،كال يقدر عمى رسـ حدكد االنتماء،

فيك ابف اليكية كالحضارة كالجغرافيا كالزماف ،كلكنو يستعير لسانان آخر غير قادر
عمى إعادة تشكيمو؛ إذ إف المساف في منزلة (تفكؽ) منزلة اليكية ،كالذات ترغب

ىذا المساف ،كالمساف يأبى ذلؾ ،فتحدث عندئذ حالة المسخ التي تمثؿ صيغة

مكحشة لمذات ،التي تشعر باالغتراب ،فبل ىي ابنة المساف ،كال ىي ابنة اليكية.
تيعد المغة في المفيكـ اإلناسي (األنثربكلكجي) أساس النشاط الثقافي ،كىي
أساس أيضان في التصنيفات اإلثنية؛ إذ تغدك تعبي انر عف الكجكد .كما الصراعات
 .الحصرم ،ساطع .ما هي القأمية ،بيركت :دار العؿـ لممبلييف ،ص56
 .كىذا ما يمثمو الخطاب الثقافي عند بعض الحداثييف ،الذيف يركف ما في التراث بكؿ تجمياتو عبئان عمى
بد مف نبذه.
إبداعيـ ،لذا ال ٌ
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اإلثنية داخؿ بعض البمداف الغربية مثؿ بمجيكا كىكلندا كاسبانيا ككندا إال تمثيؿ

كاضح عمى أىمية المغة في التعبير عف الذات ،كعف دكر المغة في بناء شخصية

الفرد؛ إذ لـ تعد أساسان لمتكاصؿ بيف األفراد ،بؿ غدت إطا انر كجكديان لمفرد ،كسياجان

مجتمعيان لبناء الذات كحمايتيا .كما قانكف (تكبكف) الفرنسي ،الذم نشأ إثر الحرب
الديبمكماسية التي حدثت بيف فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية

 1994تحت

عنكاف االستثناء الثقافي ،إال مثاؿ صارخ عمى التمسؾ بالمغة؛ ألنيا عنكاف ىكية

المجتمع الفرنسي؛ إذ قاـ ىذا القانكف عمى ثبلث دعامات رئيسة ىي :إغناء المغة
الفرنسية ،كاجبارية استعماليا ،كالدفاع عنيا بكصفيا لغة الجميكرية.
يرل بعض المفكريف أف المغة تعمؿ عمى تكجيو اإلنساف ليندمج في التراتبية
االجتماعية؛ إذ تفرض عميو االستعماؿ الصحيح لمكممات داخؿ النظاـ الذم ينتمي

إليو .كىي تتحكـ بو في اختيار المقاؿ المناسب لممقاـ المناسب ،فيي بذلؾ سمطة
تيذيبية إلزامية؛ إذ تحدد نطقنا كألفاظنا كتركيبنا المغكم ،كمف ىنا ال تظير قدرة

الفرد اإلبداعية إال مف خبلؿ قدرتو عمى االلتزاـ بقكانيف النسؽ المغكم( ).

كيعد مفيكـ "التراتبية المغكية" مف المفاىيـ المعرفية ذات التجذر األيديكلكجي
ي
االجتماعي النفسي ،كىك مرتبط بشكؿ كبير بالبناء النفسي لمفرد كالمجتمع .كلعمنا

عندما ننظر في التنظيرات كالممارسات التي قاـ بيا "االستعمار" في بعض البمداف
مف تغيير في اليكية ،كمحاكلة إعادة تركيب النفسية مف جديد ،نجد بأف ثمة

حضك انر متصبلن لمغة في تثبيت مفيكـ التراتبية المغكية ،الذم يعني رقي لغة عمى

أخرل .فيذا دكغبلس ركبنسكف يقكؿ" :لقد جعمت اإلمبراطكرية المغة تراتبية حيث

 .بارت ،ركالف .درس السيميألأجيا ،ترجمة :عبد السبلـ بنعبد العالي ،الدار البيضاء :دار تكبقاؿ ،ط،3
1993ـ ،ص.25
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لغة القكة اإلمبراطكرية في القمة ،كلغة المسكديف المذليف المستعمريف في األسفؿ".

( )

ً
المستعمر
عمر لغة
كيزداد مفيكـ التراتبية المغكية تعقيدان عندما يختار المستى ى
لغةى أدب أك تحدث أك تكاصؿ ،اختيا انر طكعيان؛ إذ يتجمى حينئذ ضعؼ ىكية
ً
المستعمر فرض ىيمنتو المغكية كالثقافية كالسياسية...
المستعمر إزاء محاكالت
ى
كاالختيار الطكعي اختيار قيمي معرفي أكثر منو رغبة في اكتشاؼ اآلخر أك

التكاصؿ معو.

كقد تبدك التراتبية المغكية مظي انر مف مظاىر التمسؾ بالمغة بكصفيا إطار

اليكية؛ إذ ينظر ابف المغة إلى لغتو عمى أنيا األعمى كاألشرؼ ،كىي القادرة عمى
فيكيؼ ما في المغة مف طاقات اشتقاقية تكليدية؛ إلبقاء
استيعاب منجز اآلخرٌ ،
ثقافتو في حالة حضكر دائـ كمشارؾ في صنع الحضارة اإلنسانية .فينشأ انتماء
إلى المغة األـ ،كانتماء إلى اليكية الحضارية لمفرد كالمجتمع كاألمة( ).
ثالثاً :دأر الخطاب الثقافي في بناء الشخصية
أسيـ تفاعؿ الشخصية العربية مع محيطيا الخارجي إلى بركز تفاعبلت

أكبر كأكضح مع مككناتيا الداخمية ،ال سيما عمى مستكل اليكية كالبناء المعرفي،

فظيرت مصطمحات كمفاىيـ كشفت عف ىذا الحراؾ مثؿ :اليكية ،كالتبعية

 .ركبنسكف ،دكغبلس .الترجمة أاإلمبراطأرية ،ترجمة :ثائر عمي الديب ،دمشؽ :دار الفرقد،
ص.187

2009ـ،

 .ثمة تنظيرات كثيرة كتمثبلت كتجميات اتخذت أشكاالن متنكعة في سياؽ أنشطة المؤسسات الثقافية ،تحدثت
عف عمكية المغة العربية.
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الثػقافية ،كاالستبلب الثقافي ،كالغزك الثقافي ،كاالختراؽ المعرفي ،كاالنتماء

كاالرتماء ،كاألمف االجتماعي ،كالنيكض الحضارم ،كاألصالة كالمعاصرة ،إلخ( ).
كلعؿ العالـ العربي مف أكثر المنظكمات الجغرافية كالديمكغرافية كالثقافية في

العالـ ،التي تعرضت إلى محاكالت تش ٌكؿ جديد ،منبتة عف منظكمتو اؿ

ـ عرفية

كىكيتو الحضارية .مما أدل إلى نشكء خطابات ثقافية ،ال سيما عمى مستكل

الخاصة كالنخبة ،تحاكؿ أف تتممس طريقيا نحك االنعتاؽ عف اآلخر ،كخكض

معركة البناء تنمكيان كنيضكيان ،كتطكير منيجية مناسبة لمتعامؿ مع الذات كالكاقع

كاآلخر؛ إلتاحة الفرصة أماـ اليكية كي تثبت قدرتيا في تشكيؿ الفعؿ المجتمعي،
كاإلسياـ في تشكيؿ الكعي اليقظ بمككنات ىذه اليكية مف جية ،كبكؿ ما يعمؿ

عمى محاكلة نسقيا مف جية أخرل.
إف ما شيده عالمنا العربي مؤخ انر ليس ببعيد عف مسيرة االنعتاؽ ،إال أف لو

مبلمح كمعالـ تختمؼ بنيكيان كاستراتيجيان كمعرفيان

عما كاف في مراحؿ االنعتاؽ

السابقة؛ إذ لـ يعد الكعي مقتص انر عمى خاصة الخاصة ،يمارسكف أبكيتيـ كسدانتيـ
المككف العممي أساسان لمفتؽ كلمرتؽ ،كإلشعاؿ
عمى باقي شرائح المجتمع ،كلـ يعد
ِّ

فتيؿ الحراؾ ،كلـ يعد المركز ىك األساس في صنع خميرة التغيير .مما أنبأ بنشكء

نكع فريد مف الخطاب الثقافي يمكننا كصفو بالخطاب الثقافي المػيتجاكز ،الذم
يتطمب إدراكان صحيحان ككاعيان لمعطيات التطكر التاريخي ،كنظرة مكضكعية تجاه

الذات ،كاستثما انر لمطاقة النفسية ك الثقافية كالفكرية؛ لتشريح الكاقع كرصد مككناتو،

كلعؿ في ذلؾ نقبلن نكعيان لمخطاب مف األىكاء كاألكىاـ الذاتية إلى اآلليات كالشرائط
اليـ المجتمعي كالقيمي ،فجاء اليدؼ األكؿ مف أىداؼ الك ازرة :تعزيز الكالء
 .استشعرت ك ازرة الثقافة ىذا ٌ
كاالنتماء لمثقافة العربية اإلسبلمية كالتعريؼ بيا .كما أكدت المادة السادسة مف النظاـ الداخمي لرابطة
الكتاب عمى :التأكيد عمى ىكية األمة.
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نمر اليكـ بمرحمة نستطيع القكؿ فييا إننا قادركف عمى
المكضكعية .ال سيما أننا ُّ

تصكر كاضح عف طبيعة العبلقة بيف التبعية كالتخمؼ كالسككف مف جية،
تحديد ٌ
كالكينكنة كالخصكصية مف جية أخرل( ).
كلعمي أقكؿ ،بشيء مف االطمئناف ،إف الخطاب الثقافي ىك األقدر عمى
إحداث الفعؿ التغييرم في المجتمع؛ إذ يتفكؽ عمى الخطاب السياسي في طبيعة

الفعؿ كالمدل الزمني؛ فالخطاب السياسي محككـ بالنجاعة العاجمة اآلنية؛

العتماده عمى المفعكؿ المباشر كالذاكرة القصيرة لؤلثر عند الرأم العاـ سمبان أك

إيجابان ،بينما الخطاب الثقافي يتمثؿ المدل البعيد كالتأثير البطيء كغير المرئي،

فيك ذك نتائج مستقبمية عظيمة؛ ألنو يتعمؽ ،بشكؿ جذرم ،بإصبلح الرؤية كتكجيو

دفتيا كتقكيميا ،كانتاج اليكية ،كمف ثـ إعادة تشكيؿ الكاقع في ضكء القيـ اإلنسانية

الرفيعة.

ماسة اآلف كفي كؿ عصر إلى ُّ
تجدد الخطاب الثقافي؛ إذ إف
إف ثمة حاجة ٌ
الكقائع كالنفكس كالمتغيرات غير ساكنة ،كىذا يتطمب تأطي انر نظريان تنظيريان يعمؿ
كتجدده كبمكرتو .كىذا التجديد لف يؤتي أكمو دكف إصبلح
عمى إصبلح المجتمع
ٌ
ثقافي مجتمعي؛ أم الربط بيف التجديد كالحراؾ االجتماعي كالسياسي لممجتمع،
فيك في النياية تخطيط ثقافي كلكنو إنجاز مجتمعي ،كلف متجمى إبداعيان إال بالرغبة
عب انر عف رؤل المجتمع
في التجديد كالقدرة عميو .كمف ىنا يغدك الخطاب الثقافي يم ٌ
جددان لميكيات ،فقد تككف اليكيات مستقرة في مجتمع ما ،لكف
كم ٌ
كطمكحو ،ي
الخطاب ىك الذم يبرزىا سمبان أك إيجابان ،كال تككف اليكية عندئذ مكجكدة إال بشكؿ
مستقؿ عف المتكمميف باسميا ،كبذلؾ ييعاد إنتاج اليكية ،أم إنتاج ثقافة تعكس
 .يظير ىذا الكعي بأىمية الخطاب الثقافي في رسالة ك ازرة الثقافة ،فقد ركزت الرسالة عمى "النيكض بالفعؿ
الثقافي األردني ،كاطبلقو في فضاء إبداعي حر ،كبناء قدرات المجتمعات المحمية إلدارة الفعؿ الثقافي
كتكظيفو لمتأثير عمى نكعية حياة اإلنساف كاحتراـ التنكع الثقافي".
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التخيؿ
العبلقة مع اآلخر ،كما تعكس العبلقة مع الذات ،كىي عبلقة يؤدم فييا
ٌ
ميمة مركزية ،يتـ مف خبللو تككيف رؤية لممجتمع تحرص عمى إخفاء الذاتية،
كالرجكع إلى األصؿ ذم النقاكة ،كاالبتعاد – ما أمكف – عف التمكث باآلخر ،ابتغاء
بالتخيؿ ،كسرعاف ما
المحافظة عمى طيارة المجتمع ،فيك خطاب رؤية مشكبة
ٌ
يتحكؿ إلى ممارسة ثقافية كاجتماعية كسياسية ،إلخ.
صحيح أف ثمة تحجيمان لمفعؿ الثقافي مف أف يككف رائدان في تشكيؿ المجتمع،
كفي صكغ ىكيتو؛ فيمثؿ سمطة ثقافية تككف أساس المناخ الركحي كالقيمي  ،كبيا
تيناط عممية رصد حركات الكعي بجميع تجمياتو كنشرىا ،ال سيما إذا تحكلت الثقافة
كذلؾ إلى مؤسسة ؛ إذ يكحي مفيكـ مؤسسة بتكحيد الخطاب كالجيكد في رابطة
مصمحية لتحقيؽ أىداؼ الكجكد المشترؾ لمفرد كلمجماعة ،كتعبِّر عف التماسؾ
التكيؼ كاالستقبللية .إال أف ىذا التكبيؿ كالتحجيـ طارئ كذك منحى فكقي ،مما
ك ٌ
يشي بعدـ قدرتو ال يكمِّية في تشكيؿ الشخصية المجتمعية ،كيظؿ خطابو – يعرفان
كممارسةن – ضعيفان أماـ الخطاب الثقافي .كلكف قد يككف الكضع صعبان إف لمسنا
معكقان لسيركرة التجديد كاإلصبلح  .كىنا
خمبلن في بنية الخطاب الثقافي؛ إذ يغدك ِّ
يأتي السؤاؿ عف دكر المثقؼ في بناء الشخصية ،كفي التعبير عف طمكحات
المجتمع كتطمعاتو ،ال سيما بعد التقيقر الكاضح لمنخب األيديكلكجية  ،كمدل قدرة
الخطاب الثقافي ،حاض انر كعمى المستكل القريب ،عمى النيكض بالثقافة أفقيان مف
أف تككف تعبي انر عف معارؼ عامة ،إلى أف تغدك نشاطان إبداعيان  ،كعمكديان مف أف
تككف أداة تثقيؼ ،إلى أف تصبح أداة كعي ( ) .لذلؾ فإف محاكلة تجديد الخطاب
الثقافي ،يتطمب تأسيسان عمميان كمعرفيان ،يساعد عمى كضع الحمكؿ األقرب كاألنسب
لما ط أر عمى المجتمع مف تغيرات اجتماعية كاقتصادية كسياسية ،إلخ.

 .كىذا خمؿ في فيـ معنى التغيير الثقافي الذم يقتصر عمى التجميات المغكية كاألدبية ،دكف أف يتطرؽ ىذا
تعبر عنو األنشطة الثقافية لمك ازرة كرابطة الكتاب؛
الخطاب إلى المنحى التككيني لمفرد كالمجتمع .كىذا ما ٌ

إذ إف ما نسبتو  %90-80مف أنشطتيما تتعمؽ بالمغة العربية كاألدب العربي .كعمى الرغـ مف الفائدة التي
جنتيا المغة العربية ،إال أف االنعكاس الثقافي عمى باقي المجاالت ظؿ ضعيفان.
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ال يقتصر دكر الخطاب الثقافي عمى نشر المعرفة كالثقافة كتكظيفيا ،بؿ إف

مف أىـ أدكاره إنتاج الكعي القادر عمى التطرؽ إلى قضايا المجتمع كمحاكرتيا
كمعالجتيا برؤية منيجية

(

) .كاف كاف ثمة صعكبة في المعالجة ،فيكفي

ذلؾ

الخطاب أف مثير الكعي حكؿ القضايا المطركحة ،كأف مساعد عمى بناء الشخصية
كتنمية تفكيرىا؛ إذ مصبح الخطاب الثقافي ،ممثبلن في المراكز الثقافية  ،مكانان رحبان

لتككيف اإلبداع كتنميتو ( ) .كلعؿ إثارة الكعي نابعة مف التساؤؿ كالنقد بكصفيما

مفرديتف رئيستيف في

اؿخطاب الثقافي .كالخطاب الثقافي بذلؾ ممارس دكره

كتفحص مقكماتيا كمناقبيا كمثالبيا ،كالعمؿ
الطبيعي في تفكيؾ المنظكمة السائدةٌ ،
في الكقت ذاتو عمى تأسيس منظكمة مجتمعية صالحة لبلرتقاء بالمجتمع  ،لذلؾ
يتحمؿ الخطاب الثقافي مسؤكليتيف كبيرتيف :أكالىما :المسؤكلية الثقافية مف خبلؿ

استيعاب ثقافة األمة ،كتمحيص غثٌيا مف سمينيا ،كتجاكز ذلؾ بتحديث الثقافة ،
كأخذ ما يبلئـ ثقافة المجتمع ،فيي تقدـ ثقافة كاعية ككاقعية ،ليست مغتربة عف

تكضح ىذه الرؤية.
 .ينظر رسالة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي كأىدافو التي ٌ

 .ثمة إصدارات كثيرة نتجت عف المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي تتحدث عف بناء الشخصية ،كمنيا عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 -أبك سميماف ،عبد الحميد .أزمة اإلرادة أالأجدان ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.2004 ،

 -أبك سميماف ،عبد الحميد .جزيرة البنائين ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي كدار السبلـ بالقاىرة.2006 ،

 السيد ،عبد الحميـ .األسس النفسية لتنمية الشخصية اإليجابية لممسمم المعاصر  ،المعيد العالمي لمفكراإلسبلمي.2008 ،

 ىبلؿ ،ىدل .نظرية األهمية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.2011 ،كعقدت مؤتمرات تبحث في تنمية الشخصية كصكغ رؤيتيا ،كمنيا:

 -التكامؿ المعرفي كدكره في تمكيف التعميـ الجامعي2010 ،

 دكر السيرة النبكية في بناء الشخصية اإلسبلمية المعاصرة2011 ، -الفف في الفكر اإلسبلمي2012 ،
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أبناء المجتمع.

كثانييما :المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ تفعيؿ الطاقات

المجتمعية تجاه أفكار الخطاب الثقافي  ،كالتعبير عف ضمير المجتمع ،كتقريب
المسافة بيف المنشكد كالمكجكد.
ييعد االحتضاف المؤسسي لمخطاب الثقافي مف العكامؿ المساعدة كالمؤثرة في
تعزيز الخطاب الثقافي في المجتمع ،كفي التخطيط لبناء الفرد عمى أسس عممية.
كىذا ما أشار إليو التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية الذم صدر عف مؤسسة

الفكر العربي؛ إذ رأل التقرير أف المؤسسات الثقافية العربية (حككمية كأىمية

كخاصة) تتحمؿ مسؤكليات جسيمة كشاقة ،لما يكاجيو العالـ العربي اليكـ مف
تحديات حضارية كثقافية ،كتعكد جسامة المسؤكلية إلى ككف كؿ المؤسسات

مطالبة بأف تسيـ في فؾ الحصار الثقافي الحضارم الميدد لميكية القكمية ،كذلؾ

مف خبلؿ:

أ -إحياء الصكرة اإليجابية لمثقافة العربية لدل اآلخر األجنبي ،لمحك الصكرة
السمبية التي أصبحت ترسـ لمعرب في المخياؿ الثقافي األجنبي.
 .لقد ركزت أىداؼ ك ازرة الثقافة عمى تنمية ثقافة كطنية شاممة في المممكة بما يؤكد ىكيتيا بكصفيا ثقافة:
أردنية عربية إسبلمية إنسانية .مما يعزز مف دكر الثقافة في البناء الحضارم ،كقد تجمى ذلؾ في بعض

إنتاجات الك ازرة ،كظير كذلؾ في تيسير التفاعؿ الثقافي مف خبلؿ نشاطات المدف الثقافية كاصدارات مكتبة
األسرة ،كادماج كثير مف المؤسسات تحت مظمة ك ازرة الثقافة .ك لعؿ َّ
جؿ الندكات كالمؤتمرات الصادرة عف
مؤسسة عبد الحميد شكماف ،كالمعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،تبحث في كيفية استعادة األمة لدكرىا

الحضارم كالريادم .ينظر عمى سبيؿ التمثيؿ الكتب الصادرة عف مؤسسة عبد الحميد شكماف:
-الثقافة العربية أأسئمة التنمية أالتحديث.

 أسس التحديث أالتنمية العربية في زمن العألمة.كلعؿ الكتب كالمؤتمرات كاألبحاث التي نشرت في مجمة إسبلمية المعيد ،أكثر مف أف تحصى في ىذا

المقاـ؛ إذ إف معظـ ما أنتجو كاف منسجمان مع رؤية المعيد المتمثمة في محاكلة استعادة األمة لدكرىا

الحضارم.
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ب -تفعيؿ النشاط الثقافي داخؿ الكطف العربي مف خبلؿ رسـ مخططات

مستقبمية ،تخرج الثقافة العربية مف كضعية دينامية التجدد كالتطكر كاالنفتاح عمى
ثقافة اآلخريف.
ج -جعؿ الثقافة إلى جانب االقتصاد كالسياسة شرطان في تحقيؽ التنمية

االجتماعية الحضارية المستدامة.

د -فتح قنكات االتصاؿ كالتنسيؽ التعاكني بيف كؿ المؤسسات الثقافية

العربية عمى المستكل القطرم كاإلقميمي كالكمي( ).

عبر عف ىكية المجتمع إف كاف محميان،
يفترض في الخطاب الثقافي أف م ٌ
كاألمة إف كاف عالميان ،كيتطمب ذلؾ أف تككف مرجعيتو متسقة مع ىكية المجتمع ؛

إذ يساعد المجتمع عمى تحديد أكلكياتو :داخميان كخارجيان  ،كينظٌـ قضايا المجتمع
كقضايا األمة بما يتسؽ مع ىكية المجتمع كطمكحاتو كآمالو.

قد يعاني الخطاب الثقافي في أم مجتمع مف خمؿ كاضح في مسيرتو
الثقافية ،كليذا أسباب متنكعة :داخمية كخارجية؛ ذاتية كمكضكعية؛ لحظية

كتراكمية؛ إلخ .كقد عمؿ ىذا الخمؿ عمى عدـ كضكح ىكية المجتمع كماىيتو ،كالى

حدكث االرتباؾ الثقافي .كلعؿ مف أىـ أسباب ىذا االرتباؾ عدـ تحديد مرجعية

الخطاب الثقافي ،ال سيما في ظؿ صراع قيمي ثقافي ،يس ٌخرت لو أحدث التقنيات،
صدل لغيره مف الخطابات الثقافية كالمعرفية المركزية
فغدا الخطاب الثقافي،
ن

(أكركبا كأمريكا) ،عمى الرغـ مف اخ تبلؼ بنية النظاـ المعرفي لكؿ ثقافة .كفي
خطابنا الثقافي ،المتسؽ مع ىكية األمة ،ثمة نظاـ

ـ عرفي كاضح يحدد الرؤية

الكمية ألبناء الثقافة العربية اإلسبلمية ،كتنعكس معالـ ىذا النظاـ المعرفي عمى
 .التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية ،مرجع سابؽ ،ص.660-659
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مجاالت الحياة كميا ،كىذا كاف لو دكر كبير في المحافظة عمى تماسؾ األمة

كالمجتمع ،كابقاء ىكيتيا كاضحة المعالـ عمى مر العصكر ،فبل إمبلءات ثقافية
كمعرفية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية  ،...تتعارض مع ىكية المجتمع.
في خطابنا الثقافي ،المتسؽ مع ىكية األمة ،ثمة نظاـ معرفي كاضح يحدد

رؤية اإلنساف لئللو كاإلنساف كالككف ،كتنعكس معالـ ىذا النظاـ المعرفي عمى

مجاالت الحياة كميا .كىذا كاف لو دكر كبير في المحافظة

عمى تماسؾ األمة

كالمجتمع ،كإبقاء ىكيتيا كاضحة المعالـ عمى مر العصكر .فبل إمبلءات ثقافية

كمعرفية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية كقانكنية ،...تتعارض مع ىكية المجتمع.
كينبغي لمخطاب الثقافي أف يبلحظ ذلؾ االتصاؿ الكثيؽ بيف ما

النظاـ المعرفي لؤلمة كالمجتمع

صاغو

 -كىك في حالتنا الثقاؼ مة ،النظاـ المعرفي

اإلسبلمي  ،عمى مستكل التفكير كالعطاء الحضارم كالثقافي  -كالحقكؽ الطبيعية

لممجتمع؛ فما ييسمى حقكؽ اإلنساف الطبيعية عقبلن ىك ما نسميو الضركرم مف
مقاصد الشرع نقبلن؛ فمقصد النفس شرعان ىك حؽ الحياة عقبلن ،كمقصد العقؿ ىك

حؽ حرية الفكر ،كمقصد العرض ىك حؽ الكرامة ،كمقصد الماؿ ىك حؽ الممكية،
كمقصد الديف ىك حؽ حرية اؿـ عتقد.

إف نجاح الخطاب الثقافي عمى استيعاب التحكال

ت كالمنعطؼات الخطير ة

كتجاكزه ا ،معتمد عمى قدرة ىذا الخطاب في تمثٌؿ ىكية مجتمعو ،كاحداث االتساؽ
الثقافي؛ إذ يتحقؽ ىذا االتساؽ إذا كانت كجيتا األفراد السمككية كاالقتصادية

متناغمتيف ،فتككف كؿ أركاف الثقافة متجية كجية كاحدة ال تتناشز كال تتناقض  .كعدـ

االتساؽ الثقافي كتنافر عناصر الخطاب الثقافي مدعاة إلى ضعؼ ثقافة المجتمع مما

ييدد كيانو ككجكده.

عد استحضار الماضي في الخطاب الثقافي عامبلن ميـ نا في تثكير العقمية
يي ٌ
العربية كتحريؾ األحاسيس مف أجؿ استمعاب اؿشيكد الحضارم األكؿ ،الذم ش ٌكمتو
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الحضارة العربية اإلسبلمية ،كمف ثـ تجاكز ذلؾ إلى محاكلة كضع البرامج المناسبة

لمحاضر ،مف أجؿ استشراؼ المستقبؿ  .كال يعني االستحضار بكائيات عمى ماضي

م كفردكس مفقكد ،كال مباىاة بإنجاز حضارم نعمٌقو زينة في كؿ خطاب أك منياج،
تؿد
بؿ ىك تقريع لمذات عف تقصيرىا بحؽ ىكيتيا كمنجزىا الحضارم ،كال يشكؿ الماضي
تبراثو كانجازه عندئذ عبئان عمى كاىؿ المثقؼ أك المفكر ،بؿ تصك انر رؤيكيان لممستقبؿ،
ينأل بالذات عف أف تمارس االستجداء الثقافي كالمعرفي كالفكرم.

تشكه الرؤية في الخطاب الثقافي ىك مف
إف البحث في األسباب التي ٌأدت إلى ٌ
األكلكيات القصكل في محاكلة البحث عف الذات ؛ إذ عف طريؽ تفحُّص األسباب

فستطيع تبيُّف العجز الذم أصابنا في تحديد بكصمة التعامؿ مع الذات كمع اآلخر،
مما سينعكس عمى بناء الشخصية القادرة عمى صكغ المشركع الحضارم ،لتمارس

ىا اهلل بيا.
دكرىا الطبيعي في أداء ميمة االستخبلؼ التي شرؼ

يحتاج الخطاب الثقافي لتفعيؿ خطابو إلى مناخ مناسب كمييء إلحداث
عد الحرية أىـ متطمبات سيرك رة الخطاب الثقافي؛
الحراؾ الثقافي في المجتمع  .كتي ٌ
فالحرية إحدل المصالح األساسية كالضركرية التي يقكـ عمييا المجتمع  .كبما أف
الخطاب الثقافي ىك خطاب نقدم تغييرم ،بالمعنى المجتمعي لمتغيير ،فإف الحرية
كخطابيا مف مرتكزات رؤيتو كعممو ،لذلؾ ينبغي أف تتجمى الحرية في المساحات
المعرفية كالمجتمعية لمخطاب الثقافي ،كأف ييبنى الخطاب الثقافي منيجيان عمييا.

التكاشج
مف عامؿ ميـ في
كقد يحدث أف يتحكؿ الخطاب الثقافي
االجتماعي ،إلى ًمعكؿ ىدـ في النسيج االجتماعي ؛ إذ إف مف متطمبات النيكض
فيو عف البغضاء
الثقافي حدكث انسجاـ كجداني بيف أفراد المجتمع ،مبتعديف
كالشحناء  .كغياب العدالة سيدفع بعض المثقفيف إلى تغيير االنتماء في أسكء
اؿحاالت  ،كالى االرتباؾ في االنتماء في أفضؿ ىا .كعندئذ سيحدث صراع بيف
الخطابات الثقافية ،مما يشكؿ حالة مف اليدر الثقافي كالمياترات الثقافية التي تبتعد
بشكؿ كمي كمقصدم عف طبيعة الحراؾ الثقافي الذم ينتج طحنان.
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ثمة أزمات قد يعيشيا الخطاب الثقافي ،كمف أىميا األزمة المعرفية ،كىي
تتعمؽ بقدرة المثقؼ عمى المكازنة بيف بنائو الثقافي الذم عاش فيو ،كصاغ فكره
كشخصيتو ،كالبناء الثقافي كالمعرفي لؤلمـ كالمجتمعات األخرل  .لقد انعكست ىذه
األزمة المعرفية عمى البناء النفسي كالفكرم لممثقؼ في يبعديف ميميف ىما:
االغتراب كالتبعية الثقافية .أما االغتراب فيك انسحاب مف ممارسة الفعؿ الثقافي
كبناء عميو فقد المثقؼ الحقيقي أحد أبرز مقكماتو  ،كىك تفاعمو مع
في المجتمع .
ن
مجتمعو كقضاياه .كال يعني االنسحاب عدـ الحضكر عمى الساحة الثقافية ،بؿ
يعني االنطبلؽ في الرؤية كالتفكير مف منطمقات ال ُّ
تمت بصمة إلى ثقافتو
كحضارتو كىمكمو كقضاياه ،كمثاؿ ذلؾ الخطاب الثقافي المتعمؽ بقضايا األسرة
بي  ،تيعمي مف قيمة الفرد عمى
كالتنشئة االجتماعية ،المنبثؽ مف منظكمة معرفية غر ة
حساب المجتمع  .ككذلؾ الحديث عف المرأة  ،كالجندر ،كالخطاب النسكم ،كدكر
اإلسبلـ في الحياة المدنية ،كالخطاب اإلسبلمي. ...،
أما التبعية الثقافية ؛ التي تعني نمط العبلقة اؿ ذم مجعؿ بعض الثقافات

عمى ثقافات

تعتمد اعتمادان بنيكيان في إنتاج القيـ كالمعاني كاألفكار كالمعارؼ
أخرل  ،فيي إلغاء ىكية المثقؼ كذاتيتو  .كىي رغبة ذاتية أكثر منيا سيطرة ؛ إذ
تثٌؿ استبلبان ثقافيان كقابمية لبلستعمار أك العقؿ ال ىك ٌؿ عمى حد قكؿ مالؾ بف نبي .
يم
كليذه التبعية آثار سمبية عمى الخطاب الثقافي؛ إذ يفقد الخطاب الثقافي بكصمتو
في التعامؿ مع الكاقع كالتراث كاليكية؛ "فقد ٌأدت عممية نقؿ الفكر مف الخارج إلى
عدـ تكفر التربة الخصبة الختبار ىذه األفكار مف ناحية  ،أك لبركز أفكار كقضايا
نكعية تكضح خصكصيات المجتمع العربي في عبلقاتيا بالقكانيف العامة لتطكر

المجتمع اإلنسافم) ( ".كيبرز عندئذ ما ييسمى عند عمماء االجتماع بظاىرة العقؿ
األسير ،الذم يغترب عف القضايا األساسية لممجتمع ك عف معتقداتو الكطنية كعف
 .عبد المعطي ،عبد الباسط .الأعي التنمأي العربي ،القاىرة ،دار المكقؼ العربي ،1982 ،ص.201
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بنائو األسرم( ).كيحدث بذلؾ مسخ لميكية يؤدم إلى قطيعة مع األصؿ ،كالى قطع
الذات عف العبلقات الفطرية كمجاالتيا الحيكية .كحالة الفصاـ ىذه ستؤدم إلى
انسبلخ اإلنساف عف ذاتو كذاكرتو  ،ضمف محكر يحاكؿ محك الذاكرة الحضارية

اؿراثية( ).
كقطع النفس عف ذاكرتيا ت

ثمة عكائؽ تحكؿ دكف فاعمية الخطاب الثقافي في بناء الشخصية ،كتيذيب

المجتمع ،كنستطيع تأطير ىذه العكائؽ في المستكيات اآلتية:
 .1مستأى الرؤية:

فرضت التغيرات كالتحكالت التي طرأت عمى بنية المجتمع أف يبمكر
الخطاب الثقافي رؤية قادرة عمى تجاكز الضعؼ الذم سيطر عمى الخطاب
الثقافي في العقد المنصرـ  .كنستطيع أف نجمؿ العكائؽ التي أسيمت في غياب
الخطاب الثقافي عمى مستكل الرؤية في األمكر اآلتية:
أ -ضعف التمثُّل القيمي في تنظيرات الخطاب الثقافي:
تتقكـ بمنظكمة مف القيـ ،تحدد تصكارتو كعبلقاتو
إف حياة اإلنساف في الككف ٌ
عد القيـ كاألخبلؽ محددات كضكابط لسمكؾ الناس،
كأعمالو الظاىرة كالباطنة .كتي ٌ
 .غطاس ،سيد حسيف  .العقؿ األسير كالتنمية الخبلقة ،ترجمة :عباس محمكد عكض ،المجمة الدألية لمعمأم
ا جتماعية ،مجمة رسالة اليأنسكأ ،القاىرة  :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد الحادم كالعشركف،

السنة السادسة ،أكتكبر /ديسمبر  ،1975ص.20
ً
 .نستذكر ىنا مقكلة ابف خمدكف المشيكرة "المغمكب مكلع أبدان باالقتداء بالغالب في شعاره كزٌيو كنًحمتو كسائر
أحكالو كعكائده ،كالسبب في ذلؾ أف النفس أبدنا تعتقد في مف غمبيا كانقادت إليو ،إما لنظره بالكماؿ بما
كفر عندىا مف تعظيمو ،أك لما تغالط بو مف أف انقيادىا ليس لغمب طبيعي ،إنما ىك لكماؿ الغالب ،فإذا

غالطت بذلؾ كاتٌصؿ ليا اعتقاداٌ ،فانتحمت جميع مذاىب الغالب كتشبيت بو ،كذلؾ ىك االقتداء ،أك لما
تراه ،كاهلل اعمـ مف أف غمب الغالب ليا ليس بعصبية كال قكة بأس ،كانما ىك بما أنحمتو مف العكائد
كالمذاىب ...كلذلؾ ترل المغمكب يتشبو بالغالب في ممبسو كمركبو كسبلحو في اتخاذىا كأشكاليا كفي

سائر أحكالو ".انظر - :ابف خمدكف ،المقدمة ،مرجع سابؽ ،ص.510
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تميز النكع اإلنساني عف غيره مف المخمكقات ،كلذلؾ فإنيا ترتبط بمتطمبات
ٌ
االجتماع اإلنساني كالعيش المشترؾ ،كما ترتبط بالكرامة اإلنسانية .كبذلؾ تغدك
حكؿ األمر
القيـ تحقيقان لممشيئة اإلليية  .كتفعيؿ القيـ ال يتـ إال بتحرؾ بشرم يي ٌ
اإلليي إلى كاقع معاش عمى األرض؛ إذ إف اإلنساف ال يعيش إال في مجتمع؛
فالتجمع اإلنساني فطرة بشرية .كىنا تبرز األىمية الكبرل لمقيـ؛ إذ تكمف أىميتيا
في فطريتيا البشرية  ،التي تتجاكز حدكد الخطاب العرقي كالديني كالمغكم
كالجغرافي ،فيي ذات يبعد إنساني متكئ عمى الفطرة كالعقؿ كالمغة؛ كىي مكجكدة
في فطرة كؿ إنساف كلكنيا تحتاج إلى تنمية؛ كمنطؽ العقؿ يؤكد البعد اإلنساني
المشترؾ في القيـ؛ فاإلنساف العاقؿ ال يقبؿ أف يكصؼ بالظمـ أك الخيانة أك
البعد اإلنساني كذلؾ؛ فألفاظ الظمـ كالخيانة كالكذب في
الكذب ،كمنطؽ المغة يؤكد ي
كؿ لغات العالـ تثير في النفس النفكر كاالشمئزاز ،كألفاظ العدؿ كالكفاء كالصدؽ
في كؿ لغات العالـ تثير في النفس الراحة كالسكيفة.
إف تحكيؿ القيـ مف إطار نفسي يعٍمكم إلى تأطير إجرائي ،يتطمب تحديدان
لمكقع القيـ في الحياة العامة؛ إذ نمحظ أف قضايا القيـ كاألخبلؽ في كثير مف
المؤسسات تيذكر في سياقيف ،ككبلىما يتعمقاف بالنصكص التشريعية؛ األكؿ عند
تحديد رؤية المؤسسة كرسالتيا كأىدافيا العامة ،كترد في نصكص عامة إنشائية،
كالثاني عند تحديد مكاد األنظمة كالتعميمات الخاصة بالعقكبات كاإلجراءات

التأديبية المترتبة عمى مخالفة العامميف في المؤسسة لتمؾ التعميمات ،كتأتي في

نصكص إجرائية محددة .كنرل أف مف الضركرم القياـ بتحكيؿ جذرم في طبيعة

بالبعد القيمي كاألخبلقي ،مف االتجاه السمبي الذم ِّ
يركز عمى معالجة
االىتماـ ي
المخالفات عند كقكعيا ،إلى اتجاه إيجابي يرٌكز عمى تعميـ القيـ بطريقة تمنع كقكع

المخالفات .كىذا يعني أف اإلعبلء مف شأف القيـ في الحياة العامة ،سكؼ يتطمب

مف مؤسسات المجتمع اتخاذ اإلجراءات المتنكعة التي تيعزز التكجو اإليجابي في
التفكير بالقيـ كالتعامؿ معيا ،كتيعيف في بناء مناخ أخبلقي في المؤسسة ييس ًيـ فيو
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التشريع كالتكجيو ،كيسكد فيو االلتزاـ بالسمكؾ القيمي مف جميع أفراد البيئة

االجتماعية كالمؤسسية  ،كتتعاضد فيو القدكة الحسنة في مختمؼ مستكيات
المسؤكلية .كىذا المناخ الذم يدعك إلى االلتزاـ بالمعايير القيمية كاألخبلقية كيشجع
كيقمٌؿ منوا( ).
عمييا ،ىك الذم ٌ
يضيؽ فرص كقكع المخالفات ي

في ظؿ التطكرات كالتحكالت االجتماعية كالسياسية كالثقافية  ،...فيرضت
تطكر أك تبمكر منظكمة قادرة عمى التعامؿ
عمى المجتمعات جميعيا أف تنشئ أك ٌ

مع ىذه التطكرات ،برؤية تعطي قد انر معتب انر لمذات كليكيتيا الحضارية ،كقد انر آخر

لما يط أر عمى ثقافة المجتمع .كاف لـ يستطع الخطاب الثقافي أف يعي ىذا التطكر
كتمؾ المستجدات فإنو سيسير في طريؽ مجيكؿ ،لو آثاره السمبية عمى بناء الذات

كتشكيؿ المجتمع .كلعؿ المدخؿ القيمي مدخؿ مناسب لمخطاب الثقافي ؾ

يخاطب المجتمع؛ إذ ال يختمؼ اثناف عمى أىمية القيـ ،كأف حضكرىا عام هؿ في

م

تفاكت
استقرار حياة الفرد ،كفي تماسؾ المجتمع نفسيان كثقافيان كاجتماعيان ،إال أف ثمة
ان
قد يحدث عند تحديد اإلطار المرجعي ليذه القيـ ،ال سيما في ظؿ الييمنة الثقافية

لمغرب (المركز) عمى المنظكمة الثقافية لباقي المجتمعات كالثقافات (اليامش) ؛ إذ
غدت المؤتمرات كالممتقيات كالمناىج تدعك إلى تكحيد منظكمة لمقيـ ال تراعي

خصكصيات الثقافات كىكياتيا ،كالى تنميط القيـ؛ انطبلقان مف أف الغرب المتقدـ

قادر عمى التفكير نيابة عف اآلخريف ،كأف عبء نقؿ الحضارة بكؿ متعمقاتيا منكط

بو  .كيستطيع المراقب أف يمحظ اآلف أف ثمة ق اررات دكلية تتعمؽ بالقيـ ،تتناقض
عدت الثقافة الغربية منطمقان كمعيا انر كمآالن لجميع
كالرؤية القيمية لمجتمعنا ؛ إذ ٌ
الـ كالمناىج ًم ٍعكالن يقصي
الثقافات ،كغدت الثقافة االستيبلكية المرتبطة باأل ؼ
 .انظر :ممكاكم ،فتحي حسف  .التأصيؿ اإلسبلمي لمفيكـ القيـ،
عشرة ،العدد  ،54خريؼ  ،2009ص.10
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مجمة إسالمية المعرفة  ،السنة الرابعة

الثقافة الخاصة بالمجتمع المحمي أك القكمي ،ككصؿ األمر بالدعكة إلى تيميش

حمؿ الخطاب الثقافي
القيـ ،انطبلقان مف ارتباط ىذه القيـ باأليديكلكجيا .كىذا يي ٌ
البعد القيمي لممجتمع ،كالمرتبط
مسؤكلية أخبلقية كأدبية في أف يككف المنا فح عف ي
بيكية األمة كمرجعيتيا؛ إذ إف الخطاب الثقافي ،كيتضمف ذلؾ الرؤية الدينية ،ىك

المؤىؿ لتحمؿ ىذا العبء؛ فالسياسي يحكمو مبدأ المصالح كالمكاسب ،كالغاية
تبرر الكسيمة ،كاالقتصادم يسير في ركب العرض كالطمب ،إلخ.

لمبعد القيمي سيم ٌكنو مف تنظيـ المجتمع
إف استثمار الخطاب الثقافي ي
أخبلقيان ،مف خبلؿ إدماج المفاىيـ األخبلقية في الحياة العامة :السياسية
كاالجتماعية كاالقتصادية كاألكاديمية ؛ إذ سيسيـ الخطاب الثقافي في إنتاج القيـ
كاشاعتيا في المجتمع مف خبلؿ البرامج الثقافية؛ بجميع تمثبلتيا ،مما سيؤثر بعد
يتأسس الفرد عمى مبادئ كقيـ نابعة مف ىكية
ذلؾ في التنشئة االجتماعية ؛ ؼ
منطقي لمتحمؿ االجتماعي الذم تتجمى مظاىره
المجتمع ،ؼ
ان
يصبح ىذا الفعؿ مقاببلن
في الجكانب السياسية كاالقتصادية كالقانكنية كالتربكية كالثقافية.
البعد االجتماعي المتصؿ باإلنساف كالمكاف كالثقافة ،أساسان ميمان في
كيمثؿ ي
ساحة أخبلقيات الفعؿ اإلنساني ،كينبغي لمخطاب الثقافي أف يمحظ ىذا المنحى في

تأسيس األخبلؽ مجتمعيان؛ إذ "بمجرد االنتقاؿ مف دائرة البيئة إلى فضاء أخبلقيات
الفعؿ اإلنساني المتمثؿ في تحريؾ معطيات المكاف كالزماف ،يصير اإلنساف أماـ

آثار مممكسة قابمة لمقياس ،تستدعي الشريعة لتقنينيا ،كضبط آلياتيا ،كالتعمؽ في

نية
آفاؽ استمياميا ،كنشر الكعي با
ق في الجسد المجتمعي ،مع استمرار منظكمة اؿ ٌ
في أداء دكرىا .كتظير ىنا ضركرة النسيج االجتماعي المحسكس كالحي ،فاألمانة
تحمؿ بيا اإلنساف ىي :التحريؾ األخبلقي لمعطيات الزماف كالمكاف لبلنتفاع
التي ٌ
بيا في تحقيؽ العمراف  ...كمف نسيج العبلقات كالتفاعبلت االجتماعية المحسكسة
البعد األخبلقي لمسمكؾ اإلنساني  .كالتفاعؿ اإلنساني عبلقة تكاممية ليا
يتشكؿ ي
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المعية كالتساند ،كال
بعداف أساسياف :الحاجة ،كاستحالة إشباع تمؾ الحاجة بغير
ٌ
مكضع لمحديث عف اإلنصاؼ كالقياـ باألمانة إال في ظؿ معامبلت إنسانية ،بيف
أناس متفاكتيف في القدرات ،كلكف أحدان منيـ ال يستطيع أف يستغني بنفسو عف
غيره .كميما انحرؼ المجتمع أك استقاـ فإف إرادة البقاء تظؿ بحاجة إلى نظاـ

أخبلؽم ( )".

ب -غياب األفق ا ستراتيجي القادر عمى تحديد األهداف:
إذ يعاني الخطاب الثقافي مف آنية التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ ،لذلؾ تأتي

التكجيات الثقافية بعيدة عف اإلطار العممي الذم يضبط الفعؿ الثقافي ،مما يجعؿ
الخطاب الثقافي غير مؤىؿ الستشراؼ المستقبؿ .كنستطيع أف نستكشؼ ذلؾ

الخطاب المبني عمى ردة الفعؿ ،فبدالن مف أف يككف الخطاب الثقافي متقدمان في
ككعاء لؤلفعاؿ كالرؤل التي يضعيا
تغيير المجتمع كرصد تحكالتو ،غدا متمقيان
ن
السياسي كاالقتصادم ،فتراجع دكره في التساؤؿ كالنقد كالصنع.
ج -غياب العقل الناقد:
تممس مكاطف القصكر في ُّ
تشكؿ
إف ما يميز العقؿ الناقد أنو يستطيع ُّ

الخطاب كفعمو كانتاجو ،كىك ال يستكيف إلى الكضع القائـ ،فميمتو التطكير

كالتغيير مف أجؿ االرتقاء بالمجتمع .كالعقؿ الناقد ال يتشكؿ في ظؿ منظكمة ثقافية

كرد
كتربكية ال تتأسس عمى التربية االنتقادية؛ إذ إف أسمكب التمقيف كالترديد
ٌ ،
البضاعة إلى أىميا  ،كاغبلؽ باب االجتياد ،معيقات أماـ نمك العقؿ الناقد  .كلعؿ
غياب العقؿ الناقد يظير بشكؿ سافر في استنساخ الخطاب الثقافي؛ إذ تبرز

 .عمر ،السيد ،النسؽ السياسي لؤلسرة في المنظكر اإلسبلمي ،مؤتمر أاقع األسرة في المجتمع :تشخيص

لممشكالت أاستكشاف لمسياسات المأجهة ،تنظيـ :جامعة عيف شمس كمركز الدراسات المعرفية ،القاىرة،

 ،2004ص.353

348

الكتابات المكررة التي تتضمف المضمكف الثقافي نفسو كلكف بصياغات ببلغية

البعد
مختمفة ،كىذا يعمؿ عمى تسطيح الخطاب الثقافي ،مما سيؤدم إلى نزع ي

الرؤيكم عنو.

د -غياب فقه األألأيات:
يتعمؽ فؽ ق األكلكيات بقدرة العقؿ الناقد عمى رسـ استراتيجية قادرة عمى

تمييز القضايا مف المشاكؿ ،كالمحمي مف القكمي ،كالكمي مف الجزئي ،كالضركرم
مف الحاجي كالتحسيني ،كالفردم مف الجمعي ،إلخ .كعدـ الكعي بترتيب األكلكيات
حسب أىميتيا زمانان كمكانان كانسانان كظركفان كمكضكعان ،سيجعؿ الخطاب الثقافي

في انفصاـ نظرم كعممي مع مجتمعو .كلعؿ غياب فقو األكلكيات نتيجة طبيعية
لغياب فيـ الكاقع كالكعي النقدم بو ،كمبلحظة التطكرات كالتغيرات التي تط أر

عميو ،كاعماؿ المنيجية العممية فيو.

 .2مستأى الخطاب:
عد مستكل الخطاب تمثٌبلن كتجميان لمستكل الرؤية ،كنجد في ىذا المستكل
يي ٌ
عكائؽ ذاتية تتعمؽ بتصكرات المثقؼ كتطبيقاتو ،كأخرل مكضكعية يصكغيا
المجتمع بأطيافو .كتبرز أىـ العكائؽ في ىذا المستكل في األمكر اآلتية:
أ -نخبأية الخطاب أالمتمقي:
كما الحظنا فإف الضركرة تقتضي أف يفيـ المثقؼ كاقعو كمجتمعو ،كي

يككف قاد انر عمى صكغ خطابو؛ إذ إف خطاب المثقؼ مكجو باألساس لممجتمع،

فميمتو العمؿ عمى تغيير المجتمع كتكعيتو ،كىذا يحتاج إلى أف يصكغ المثقؼ

خطابان بعيدان عف المثالية  ،التي تبتعد عف ىمكـ المجتمع كقضاياه ،كبعيدان عف
349

التقعر الثقافي؛ أم االفتراض المسبؽ أف طبقات المجتمع عمى تنكعاتيا العقمية

ترؼ
كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية تعي ما يتؼ
كه بو المثقؼ ،فتغدك كتابات المثقؼ ان

فكريان كثقافيان ال يحقؽ دكر المثقؼ تجاه مجتمعو .كتبسيط الخطاب ال يعني

سطحيتو كضحالتو؛ إذ إف السطحية تتعمؽ باألفكار كالمضاميف ،بؿ يعني اختيار

المغة المناسبة لمخطاب  ،كاألسمكب الناجح في مخاطبة المجتمع .كىذا ما يمثمو

الخطاب الثقافي الغني ،الذم يشعر فيو كؿ مف يتناكلو أنو قريب منو ،ك ًمف فيمو،
كيعبر مف طمكحاتو كآمالو.
ٌ

إف نخكبية الخطاب كالمتمقي تؤدم إلى تماىي المصطمحات كالمفاىيـ

،

تختمط آنذاؾ ميمة المثقؼ بالفيمسكؼ أك المفكر؛ إذ ييقبؿ مف الفيمسكؼ أف
ؼ
البعد التنظيرم النظرم لممجتمع ككذلؾ اؿـ فكر ،كلكف
يمارس دكره في الحديث عف ي
المثقؼ ىك الذم ينقؿ األفكار مف

أف تككف مجرد ة كربما مثالية ،إلى أف تغدك

كاقعية تبلمس المجتمع .كما أف نخبكية الخطاب الثقافي ستؤدم إلى عزلة المثقؼ

كربما تيميشو؛ ألنو عاجز عف أداء دكره الحقيقي في مجتمعو.
ب -الخطاب العاطفي:
الكتاب ،مؤشر عمى أف العقؿ
ة
إف بركز الخطاب العاطفي ال سيما في مستكل

ابتعد عف برىانيتو ،كغدا عقبلن متكئان عمى الحماس دكف تقديـ مسكغات منطقية
لمقضية التي يتعرض ليا ،كما أنو مؤشر عمى عدـ قدرة المثقؼ عمى مجاراة

السياسي في تخطيطو العممي لبناء المجتمع ،كىك دليؿ كذلؾ عمى أف الخطاب

الثقافي ذك مدل قصير أك متكسط (كىك ليس كذلؾ) ؛ إذ ييتـ بالتأثير الكجداني ال

التنظيـ العقمي ،مما سيؤدم بالمجتمع إلى أف يتفاعؿ لحظيان مع ىذا النكع مف
الخطاب ،إال أنو سرعاف ما يتخمى عف ىذا الخطاب إذا تأممو قميبلن ى  .إف عكار
الخطاب الثقافي العاطفي يظير عند األزمات ،إذ يتفاكت الخطاب اؿ مبني عمى
350

أسس عممية ،عف الخطاب اإلنشائي المتكئ عمى األماني كاؿعكاطؼ ،كسيتحكؿ
الخطاب الثقافي آنذاؾ إلى غياب في ظؿ الحضكر.
ج -الثنائيات:
ثنائيات مصطنعة كاف ليا دكر في

لقد تش ٌكمت في دائرة الخطاب الثقافي
انحراؼ الخطاب الثقافي كعجزه عف أداء دكره في ت

كامؿ المجتمع؛ إذ ساعد

الخطاب الثقافي عمى تش ٌكؿ ىذه الثنائيات في دكائر مستقمة منفصمة كربما
متضادة .كمف أىـ ىذه الثنائيات األصالة كالمعاصرة ،كدكائر االنتماء إلى

المجتمع ،كأف ينتمي اإلنساف إلى العشيرة كالمنطقة كالدكلة كاألسرة ،فيحدث أف

يككف الحرؼ (أك) عامبلن في إحداث القطيعة بيف الثنائيات.

إف ىذه العقمية التجزئية التي تنظر إلى األمكر نظرة مفاصمة  ،ال يمكنيا أف

تصكغ شخصية قادرة عمى النظر إلى المجتمع نظرة تكاممية تؤمف بتداخؿ الدكائر ،
 ،دكف اؿحاجة إلى الدكائر األخرل في

التي ييظف بأنيا مستقمة كمكتفية بذاتيا
إيحاء بغياب ثقافة الحكار ،كالتربية الحكارية.
المجتمع .كلعؿ في ذلؾ
ن
رابعاً:مكانة المغة في الخطاب الثقافي

تحدث التقرير الرابع لمتنمية الثقافية الذم صدر عف مؤسسة الفكر العربي
عاـ  ،2010عف كضع المغة العربية في الكقت الحاضر

(

)؛إذ يشير التقرير إلى

تراجع مكقع المغة العربية في الخارطة الثقافية كالتربكية العربية ،كالى إخفاؽ

بالقيميف عمييا ،ال سيما أف
المشاريع المتعمقة بالمغة العربية ،نتيجة عدـ الثقة ٌ

 .ال أقصد بالعممي ىنا المصطمح الفني بؿ الخطكات المنيجية المتبعة في التكصؿ إلى المعمكمة.
 .انظر التقرير مف ص700-650
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الميرجانات كالتظاىرات المتعمقة بالمغة ،التي أقيمت في بعض الدكؿ العربية لـ

تؤد إلى نتيجة( ).كما أف نسبة المغة في الدكريات الثقافية لـ تتجاكز .%7

تعد قضية االنتما ء إلى المغة كاليكية مف القضايا الشائكة ،التي تؤرؽ

العامميف في حقؿ السياسة المغكية أك التخطيط المغكم في أم زماف كمكاف؛ إذ
تتمحكر ىذه القضية حكؿ مكقع الفرد كمكقفو مف ىكيتو ،كاألسس المعرفية

كاالجتماعية التي صاغ منيا شخصيتو ،كعبلقتو مع اآلخر ،فيا ىك ابف حزـ

األندلسي يرل أف العبلقة بيف ارتقاء المغة كارتقاء األمة عبلقة كطيدة؛ إذ إف "المغة
يقيد لغة
يسقط أكثرىا كيبطؿ بسقكط دكلة أىميا كدخكؿ غيرىـ عمييـ ...فإنما ٌ
األمة عمكميا كأخبارىا قكةي دكلتيا كنشاط أىميا كفراغيـ" ( ) .كىذه نظرة عميقة مف
ابف حزـ في الربط بيف المغة كمكانتيا ،كدكر األمة في سمك المغة.

ثمة اتصاؿ كبير بيف المغة كالخطاب الثقافي يبرز مف ككف الخطاب في

أصمو كحدة لغكية تيدؼ إلى التكاصؿ .كفي تحميمنا ألم خطاب نأخذ بعيف

االعتبار المحتكل المغكم كالسياقات التي نشأت في ظميا النصكص .كيمنحنا

النمكذج الكظيفي الذم يربط المغة باالستعماؿ فرصة جيدة لمتعرؼ عمى دكر المغة
المنشئ كالمخاطىب لتجمية مكانة
في الخطاب الثقافي؛ إذ ييكظؼ السياؽ كالنص ك ي
المغة في الخطاب ،كمكانة الخطاب في ظؿ المنظكمة المجتمعية بشكؿ عاـ.
 .إف تخصيص ك ازرة الثقافة فعاليات شعرية كنقدية ضمف ميرجاف جرش ،كتعاكف رابطة الكتاب معيا في

تنفيذ ىذه الفعاليات ،قد يعزز مف مكانة المغة العربية شعكرينا ،كلكنو ال يخدميا تنمكينا كحضارينا؛ إذ يحتاج
ذلؾ إلى بمكرة مشركع تنمكم لمغة العربية ،تككف أىدافو كاضحة ،كبرامجو متسقة مع ىكية المجتمع

كضركرات العصرنة ،كفئتو المستيدفة ميئية لقبكؿ المغة كتطكيرىا ،عمى أساس أف المغة مككف ثقافي

حضارم ال تكاصمي فحسب.

 .ابف حزـ ،عمي بف أحمد .اإلحكام في أصأل األحكام ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،ط ،1بيركت :دار
اآلفاؽ الجديدة1983 ،ـ ،ج،1ص32
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يرل النمكذج الكظيفي أف الخطاب عبارة عف مجمكعة مف الجمؿ أك القضايا

ذات البعد الثقافي؛ إذ يحيؿ عمى معطيات غير لغكية ،كمف ثـ يمح عمى العبلقات
الضمنية القائمة بيف الخطاب كالسمكؾ الثقافي .كيرتكز النمكذج عمى فرضيتيف

أكالىما :تتكفر المغات عمى كظائؼ خارجة عف النسؽ المغكم ،كتؤثر ىذه

الكظائؼ الخارجية عمى التنظيـ الداخمي لمنسؽ المغكم .كمعنى ذلؾ أف دراسة

الخطاب ىي دراسة لكؿ مظاىر االستعماؿ المغكم ،كثانيتيما :ثمة ارتباط جذرم
بيف الخطاب كالسياؽ؛ إذ يتـ تكظيؼ نماذج التكمُّـ لتحقيؽ أغراض محددة في
سياقات محددة.
بد أف يككف ثمة مكانة لمغة في الخطاب
كبناء عمى النمكذج الكظيفي ال ٌ
كيسيـ في إبراز ىذه المكانة طبيعةي الخطاب الثقافي المتصؿ بيكية األمة،
الثقافي ،ي
التي تستند إلى مرجعية دينية كثقافية تيمجد المغة العربية ،كالمتكئ عمى إرث لغكم
عميؽ ما زالت معالمو كما ىي منذ ما يقارب خمسة عشر قرنان ،فضبلن عف

اإلنساف الذم يرل في المغة عامبلن مف عكامؿ كحدتو مع إخكانو في المنظكمة

العربية ضمف اإلطار القكمي .لذلؾ تصبح المغة في الخطاب الثقافي مقياسان لمدل
انتماء المثقؼ إلى منظكمة األمة.

كعمى النقيض مف ذلؾ ينمثٌؿ عمى مكانة المغة في الخطاب الثقافي بشكؿ
معاكس؛ أم بالصكرة السمبية ،بما أحدثو خطاب بعض المثقفيف الحداثيف مف
ككنية
الس ٌ
محاكلة تكسير معيارية المغة .ؼإذا كانت الحداثة تدميرٌية لمتٌراث كالقيـ ٌ
فإف ىدـ المغة كتدميرىا ىدؼ
كالقكاعد كاألنماط ،كىدمان لمشعر التقميدم االتٌباعيٌ ،

أساسي مف أىدافيا .كلعؿ األمر متٌصؿ بما تمثٌمو المغة مف كعاء ناقؿ لمتٌراث
ٌ
ً
ً
و
الجمالية النابعة مف رؤيتو
ِّد ق ىيمو
حامؿ لقيمو كفكره كنظامو المعرفي ،كبما تجس ي
ٌ
لمجماؿ  ،كفيمو الفمسفي المعرفي لمعنى الكجكد .ىكذا ،نجد الحداثة تنظِّ ير لتدمير
353

،

سعيا إلى تدمير "القكاعديَّة فييا ،كمحاكلةن إلعادتيا إلى بناىا البل
المغة مف ٌ
الداخؿ ن
ِّ
الدالة بما
كيتـ ذلؾ في الحداثة عف طريؽ تدمير بنية الجممة ٌ
قاعديَّة البل متشكمةٌ ،
الجممة إلى سمسمة مف اإلمكانات
نسؽ كاضح مف القكاعد المنفٌذة ،كتحكيؿ ي
ىك ى
داخبلت" ( ).
كالتٌ ي

كقد يغدك الحديث عف إعادة تشكيؿ المغة بكصفيا شكبلن مف أشكاؿ التكاصؿ

كالتمثٌؿ ،مقبكالن في ظؿ التطكر الطبيعي لمغة ،فيي كائف حي يخضع لمزيادة

كلمنقصاف ،كلمتحجر كلممكت كلمرعاية ،...كلكف يحؽ لنا النظر أيضان بعيف الريبة
كالشؾ تجاه ىذه الدعكات؛ إذ إنيا ارتبطت بمقصد فكرم كمعرفي طارئ ،ىدفو

التقكيض كالتفكيؾ ،ضمف مخطط ييدؼ إلى بناء المغة بفكر يناقض ثقافة األمة،
تـ في اإلطار المغكم
كيخالؼ ما ثبت ٌ
نصان كعقبلن كفطرة .فماذا يعني أف ما ٌ
الحداثي مف استعماؿ لمغة ىك مف باب التخييؿ كالرمز ال مف باب الحقيقة كالكاقع،

كأف ما تقكلو لغة الشعر ،ال ينظر إليو بمعيار اإليماف كالكفر .كأف عمى الشاعر"أف

يخرج الشعر مف إطار العبلقة مع اهلل كأشيائو ،إلى إطار العبلقة مع العالـ

كأشيائو .كىك بذلؾ ،يخرج المغة مف ميدىا اإلليي ،كيقذؼ بيا في طيف الجحيـ
اليكمي ،أك الجنة اليكمية".

(

)أم تخرج مف معياريتيا التي حافظ عمييا القرآف

الكريـ إلى كصفيتيا التي تؤخذ مف أفكاه العامة.

الحداثييف ليس كامنان في البنية
إف المسعى األساسي لتدمير المغة عند
ٌ
ٌ
النحكية لمجممة ،كال في األبنية الصكتية كالصرفية؛ ٌإنما في المنظكمة الداللية
ٌ

االنشقاؽ ك ُّ
الكىمية
قصاف ،أم الخرك ىج عمى النمطية
الن
تحترؼ
كالمغةي التي ال "
ى
ي
ٌ
ى
ص ،مجمّوة فصأل ،الجزء  ،1984 ،1ص.47
السمطةٌ ،
الن ٌ
 .أبك ديب ،كماؿ .الحداثةٌ ،
 .أدكنيس .الثابت أالمتحأل :األصأل ،ط ،3بيركت ،1982 ،ص.114
مقدمة لمشعر العربي ،بيركت :دار العكدة ،1971 ،ص.125
 .أدكنيسّ .و
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(

).

الذات المترِّن ىحة،
اعتمادا عمى أرقى المعارؼ العممية ،عاجزةه عف أف تستكعب
ن
ى
( )
ً
المتيف تريد أف تحيا بيما كليما  ".كبذلؾ يميؿ الحداثيكف إلى
يخية،
كالمحظة التار ٌ

الداللة" كالى إضافة ما يمزـ لطاقاتيا
تحييد المغة "عف طريقتيا
العادية في التٌعبير ك ٌ
ٌ
ً
الدىشة  "،كىي خصائص مف الظٌاىر أنيا تعتمد
مف خصائص "اإلثا ًرة ك
المفاجأة ك ٌ

بد لو مف أف يطيِّر لي ىغتىو مف
حد كبير عمى التٌجربة الذاتية لم ٌشاعر الذم ال ٌ
إلى ٌ
"آثار غيره ،كيفرغيا مف ً
ممؾ الذيف امتم يككىا في الماضي  ) ( ".عمى ال ٌشاعر أف
( )
ً
بد لو مف تثكير المغة بأف
العاـ المكركث ،كال ٌ
ينفصؿ بمغتو عف اإلطار المغكم ٌ
( )
ً
يثكر عمى " ً
المحافظ.
نظاميا المغكم"
أف الثكرة عمى المحافظة ،ك ُّ
الحداثييف العرب َّ
النظيـ المغكية كالتٌقاليد
يرل بعض
ٌ
ِّ
ستمك يف مف خمؽ لغة ثكرية ،كىذه ً
بدكرىا حيكيَّة لتخميؽ
كحدىا ىي التي
األدبية ،ى
( )
ثقافة عربية جديدة يم ً
بد لتحقيؽ تمؾ المغة يبنظيميا الجديدة الثكرية مف
غايرة ؛ كال ٌ
) ،كذلؾ بإفراغيا مف يمحتكاىا
اثية
ىدـ كظيفة المغة القديمة (التر ٌ
ؽ انز و
كمضمكنيا( )الداللي بصكرة خاصَّة ،كتحقي ً
ياحات يمدىشة فييا ،لتككف حداثيَّة
بكابة العصر .حتى لك أدل ذلؾ
حداثيَّة تيم ٌكف
ى
المسمـ مف دخكؿ ٌ
اإلنساف العربي ،ك ى

إلى قمؽ داللي عند القارئ كربما األديب.

الكممات
حد ان تككف بو
إف المسعى األساسي لمحداثة أف تبميغ بالمغة الشعرية ٌ
ي
ٌ
تفرغ األلفاظي مف حمك ً
الت
أم ماض أك تاريخ؛ أم أف َّ
طازجةن جديدةن ف ٌذةن بريئةن مف ٌ
ىي
 .بنيس .حداثة السؤال ،بيركت1986 ،ـ ،ص.27
مقدمة لمشعر العربي ،مرجع سابؽ ،ص.112
 .أدكنيسّ .و
الشعر ،،ط ،3بيركت :دار العكدة1983 ،ـ ،ص.138
 .أدكنيس .زمن ّو
 .المرجع السابؽ ،ص.159
 .المرجع نفسو ،ص.179
الشعر ،،ط ،3بيركت :دار العكدة1983 ،ـ ،ص.199
 .أدكنيس .زمن ّو
الشعر ،بيركت :دار اآلداب ،ص.132
 .أدكنيس .سياسة ّو
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 ،انطبلقان مف ىحمكلة معرفية
خاص
يخ جديد
َّس ليا تار ه
معانييا تار ٌ
ٌ
يخيان ليتأس ى
القصد بحديثيـ عف التٌ ُّ
ألف
جديدة ( )،كىذا ىك
كىج كاإلشعاع ك ٌ
ي
الدىشة كالمفاجأة؛ ٌ
يخ معانييا بحسب النظاـ الداللي المعرفي لمُّغة،
المتمقٌي الذم يعرؼ لمكممات تكار ى

الصدمة
ى
حينما ى
تفج يؤه الكممات أنفسيا بعبلقات غير مألكفة سيعيش حالة مف ٌ
بد مف تفجير "بكارتًيا
الدىشة .ينبغي الخركج بالمغة عف المألكؼ  ،كال ٌ
كالمفاجأة ك ٌ

مف جديد"،

( )

كاطبلؽ طاقاتيا الكامنة إبداعيان( ).

دعاكل منظٌرييا عمى اكتشاؼ قدرات المغة مف جديد ،عف
كتستند الحداثة في ى
و
طريؽ تفجيرىا "بخم ً
الرحى
يككف
كظيفة جديدة ىي كظيفة ما كراء اإلبداع،
ؽ
قطب َّ
ي
ي

فييا َّ
أدبيةى الخطاب النقدم ( )".

إف تفجير المغة في مظير مف تجمياتو" انتياؾ لقكانيف العادة ،فينتج عنو

تحكيؿ المغة مف ككنيا انعكاسان لمعالـ أك تعبي انر عنو أك مكقفان منو ،إلى أف تككف

ىي نفسيا عالمان آخر ،ربما بديبلن عف ذلؾ العالـ".

كبيذا ال شيء يعمك النص

كلغتو؛ إذ إف المغة مرجعية ذاتيا ،كىي بذلؾ تتسؽ مع نظرة الحداثة إلى اإلنساف

مف أنو مرجعية ذاتو .كىنا قد يقع المبدع في مأزؽ معرفي كأسمكبي عندما يحتكر
المصطمح كماىيتو ،فيغدك المفسر األكحد لممصطمح ،فتنشأ فجكة كبيرة بيف

عناصر التككيف التفاعمي :المبدع كالنص كالقارئ .كحتى يتمكف العربي مف فيـ
 .برادبرم ،مالككـ  ،ماكفارلف ،جيمس (محرراف).
،1987ص.158

الحداثة  ،ترجمة :مؤيد حسف فكزم ،بغداد،

المتحأل ،صدمة الحداثة ،ط ،4بيركت :دار العكدة1983 ،ـ ،ص.243
 .أدكنيس .الثابت أ
ّو
ص ،مجمّوة فصأل ،الجزء  ،1984 ،1ص.44
السمطةٌ ،
الن ٌ
 .أبك ديب .الحداثةٌ ،

المسدم ،عبد السبلـ :النقد أالحداثة ،بيركت ،1983 ،ص.14-13
.
ٌ
المسدم ،عبد السبلـ :النقد أالحداثة ،بيركت ،1983 ،ص.29
.
ٌ
 .الغذامي ،عبد اهلل .الخطيئة أالتكفير :من البنيأية إلى التشريحية ،كتاب النادم األدبي (  ،)27جدة،
ص.26
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يتزكد باألدكات كالمعارؼ الحديثة لتنقمو مف الماضي
النص كدالالتو ،ينبغي أف ٌ
كتراثو إلى الحاضر ككاقعو.
خامساً :تنمية المغة أتفعيمها في الخطاب الثقافي
كثر الحديث في العقد الماضي عف تنمية المغة كتحديثيا كتفعيميا كتطكيرىا،

إلى غير ذلؾ مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تيتـ بكضع المغة العربية في سياقيا

الحضارم .كقد جاء الحديث عف مكضكع التنمية كالتحديث في سياؽ الييمنة

كتغكليا في النطاؽ التقني
المغكية التي تمارسيا المغات األخرل ال سيما اإلنجميزيةٌ ،
بد مف العمؿ عمى تفعيؿ المغة العربية
كالمجتمعي كالبحثي كالتعميمي ،إلخ .فكاف ال ٌ

في مناشط الحياة كميا ،فتش ٌكمت المؤسسات الحككمية كالخاصة لمدفاع عف المغة
كتطكيرىا .كما مف شؾ في أف ىذه المحاكالت أسيمت في إحداث نكع مف الحراؾ
المجتمعي كالثقافي تجاه لغتيـ القكمية .إال أف معظـ المحاكالت ال سيما الخاصة
منيا كانت ذات كجية تجارية مرتبطة بالسكؽ؛ إذ غدت المغة مادة كسمعة ميمة

لتعريؼ اآلخر بالثقافة كالحضارة العربية اإلسبلمية ،ال سيما بعد أحداث سبتمبر.
لذلؾ ال نممح مظاىر االنتماء تجاه المحافظة عمى المغة ،كمحاكلة تطكيرىا

باالتجاه الذم يحافظ عمى كينكنتيا كماىيتيا كارتباطيا المتجذر بالديف .بؿ يككف

اآلخر حاض انر عند التفكير في محاكلة التحديث كالتطكير كاإلنتاج ،ألنو مناط

الخطاب .كبناء عميو فإف أية تنمية لغكية ينبغي أف تككف كاعية لطبيعة المغة

كمدل االنتماء إلييا ،ككضع سياسة لغكية قادرة عمى مكاكبة التحكالت الثقافية،

كتفعيؿ المغة في حياة الذات كاآلخر.
المد الكبير لمعكلمة منذ مدة ليست بقصيرة ،ك كمنا يعي أف العكلمة
ال أحد ينكر ٌ
ذات كجكه متعد دة ،كاف كاف الكجو االقتصادم ىك األبرز؛ فثمة عكلمة اجتماعية

كأخبلقية كفنية كثقافية كلغكية أيضنا؛ إذ نممح ىيمنة كاضحة لمغة اإلنجميز ػمة ػؼم جميع
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مة يفرض
مرافؽ الحياة؛ سماعان كقراءةن ك كبلمان  .كىذا اإل حساس بىيمنة المغة اإلنجميز ػ
عمى المؤسسات الثقافية كالمعرفية كالفكرية كالت ػربكية  ،...أف تضاعؼ جو كدىا في

سيما أف المغة العربية تمتمؾ ميزات تؤىميا إلى
سبيؿ حماية لغتيا كىكيتيا ( ) ،ال ػ
أف تغدك لغة عالمية ،فخصائصيا النحكية كالتركيبية

كاالشتقاقية  ،كالقدرة الكبيرة

التكيؼ كاالستيعاب كالتجاكز.
عمى اإلنتاج المغكم ،يجعميا قادرة عمى ٌ
الخطاب الثقافي  ،ىما:

ثمة عامبلف ميماف يبمكراف مكقع المغة في رؤية

السياسة المغكية كالتخطيط المغكم.

يرل طكليفصكف في كتابو المكسكـ بػ "السياسة المغكية  ...خمفياتيا

كمقاصدىا" أف سبب إخفاؽ مبلييف البشر في تحصيؿ الكفايات المغكية البلزمة
لمغات التي يحتاجكف إلييا كي يعيشكا بكرامة ،يعكد إلى السياسات المغكية التي
تجعؿ ىؤالء الناس غير مقتدريف عمى التمكف المغكم

(

).كالسياسة المغكية تعني

تحديد االختيارات الكبرل في مجاؿ العبلقات بيف المغات كالمجتمع ،كتطبيقيا؛ أم

ما ييدعى بالتييئة أك التخطيط المغكم ( ).كتدكر السياسة المغكية حكؿ أسئمة تتعمؽ
الم َّ
ِّ
تحدث إليو ،ككيفية الحديث  ،كالكسائؿ المتبعة  ،كالبيئة المخصصة،
بالمتحدث ك ي
تفحص أخطار العكلمة عمى المغة
 .ينظر جممة الفعاليات التي عقدتيا مؤسسة عبد الحميد شكماف في ٌ
العربية ،كالتحديات التي تكاجو المغة .كمف ىذه المحاضرات:
 -لبيب ،الطاىر .عكدة إلى المسألة المغكية2004/5/10 ،

 األسد ،ناصر .مستقبؿ المغة العربية في عالـ متغير2007/5/7 ، الرباعي ،عبد القادر .أسئمة النقد األدبي في عصر العكلمة2009/2/16 ، -المسدم ،عبد السبلـ .المغة العربية كتحديات العصر2012/2/27 ،

طكليفصكف ،جيمس  .السياسة المغأية  ...خمفياتها أمقاصدها  ،ترجمة :محمد خطابي ،الرباط :مؤسسة
الغنى ،ط2007 ،1ـ ،ص.16

كالفو ،لكيس جكف  .السياسات المغأية ،ترجمة :محمد يحياتف ،الجزائر :منشكرات االختبلؼ ،لبناف  :الدار
العربية ،لمعمكـ2009 ،ـ ،ص.7
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كمكضكع الحديث ،كزمنو .كىذا يعني أف السياسة المغكية ىي عممية تدبيرية لمذات

كلممكضكع كلآلخر ،كعممية تنظيمية لمبيئة المغكية كلمكظائؼ كلبلستعماالت كلمبيئة

كلجكانب التغيرات المتعمقة بذلؾ كمو كالمرتبطة بو ،كتنظيـ المصادر المغكية في

بد أف تأخذ بعيف
المجتمع .كىي عممية مجتمعية ؛ ألف أمة سياسة لغكية ال ٌ
االعتبار التطكرات االجتماعية ،كمطالب المجتمع كىكيتو  .كىي تكييفية؛ إذ إنيا
عممية يمارسيا األفراد كالمجمكعات حسب الزماف كالمكاف كالمكضكعات كاألدكار

يتكيؼ اجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان كثقافيان
االجتماعية ،فيتكيؼ الفرد لغكيان ،كما ٌ
كحضاريان.
إف عمى الخطاب الثقافي أف معي أىمية كجكد السياسة المغكية في رؤيتو

تسخر
كبرامجو ،كال يعني ذلؾ أف تتحكؿ المؤسسة الثقافية إلى مؤسسة لغكيةٌ ،

كقتيا كماليا كعاممييا بشكؿ كامؿ لمغة ،بؿ يتطمب األمر أف يككف لمغة – بكصفيا

ىكية – كجكد معتبر ،عف طريؽ اإل نتاجات التي تصدر عف المؤسسة ،بأف تككف

لغتيا سميمة ،كأسمكبيا عربيان مبينان .كأف تككف معالجة التراث ضمف دائرة االنتماء
كأف
حضكر ىكية ال تكاصؿ،
كالتطكير ال النقض ،كأف يككف حضكر المغة
ى
تستثمر المؤسسة الثقافية الكسائؿ كالتقنيات البلزمة لجعؿ المغة العربية فاعمة في

المجاؿ التقني  ،فػ "أية لغة ال يمكف أف تككف فاعمة إال إذا كانت متداكلة عبر

شبكات المعمكمات العالمية .كىذا سيؤدم إلى زكاؿ تدريجي لمعديد مف المغات التي
تعجز عف التطكر مع مستمزمات تقنيات المعمكمات كشبكاتيا .كىذا ىك التحدم

األساسي الذم يكاجو المغة العربية حاليان في إطارىا العالمي اإلسبلمي المنتشر بيف
أكثر مف بميكف مف البشر" ( ).

 .حسف ،الشريؼ .العكلمة كالثقافة كالمغة :القضايا الفنية في :أسئمة المغة ،الرباط :منشكرات معيد الدراسات
كاألبحاث لمتعريب2002 ،ـ ،ص.42
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إف التجمي األبرز لمسياسة المغكية كا ـ ف في التخطيط المغكم؛ فالتخطيط

المغكم تطبيؽ لسياسة لغكية ،كييعنى ىذا التخطيط بتككيف رؤية تبحث في مجاالت
لمخطاب
المغة كدكائرىا كمكضكعاتيا .كىذا يتطمب أف تككف السياسة المغكية

الثقافي كاضحة المعالـ كاإلجراءات .كيدؿ التخطيط المغكم عمى المتابعة المنظمة
اليادفة إلى إيجاد حمكؿ لمشكبلت المغة ،كخاصة عمى المستكل القكمي .كيدؿ

عىيرة المغة التي تؤدييا المجامع المغكية كالمجاف المتخصصة
كذلؾ عمى أنشطة ىـ ٍ
بتطكير المغة ،كىي أشكاؿ األنشطة التي تعرؼ عمكمان بتنمية المغة ،كالمقترحات

المتعمقة بإصبلح المغة كمعيرتيا

(

).كىك بذلؾ يشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالمغة مف

حاجيات كأىداؼ ،كالقياـ بالتنفيذ كالتقكيـ كالنقد ؛ إذ ىك "كؿ الجيكد الكاعية الرامية

إلى التأثير في بيئة التنكيعات المغكية ،أك في كظائفيا ،كىذا ىك التحديد الذم

يحظى بالقبكؿ عامة ،كتشمؿ ىذه الجيكد إنشاء قكاعد اإلمبلء ،كتحديث البرامج

كالعمـ ،كأشياء أخرل كثيرة ال تصؿ ال بالعامية ،كال باألجنبية في المحيط اؿ عربي

اإلسبلمي ،كانما تصؿ بالمغة العربية الفصيحة ،ألنيا لغة الديف كالحضارة كاإلبداع
األدبي ،كما إلى ذلؾ مف مجاالت كثيرة ،ال يتمكف النمك العربي المعرفي كالديني

كالمجتمعي إال بالنمك فييا ،ألف ىذه المعارؼ نشأت بالمغة الفصيحة ،كتمكنت بيا،

كتفتقت طاقة العربي بيا".

( )

عد تقميبلن مف
إف قصر التخطيط المغكم عمى المغة بكصفيا مكضكعان كآلة ،يي ٌ
شأنو ،فيك يشمؿ باإلضافة إلى المغة ،مستعمؿ ىذه المغة ،كالكسط الذم تيستعمؿ

ىيئ كسطو الستيعاب المغة ،كادماجيا في
فيو  .لذا ال ٌ
بد لؿخطاب الثقافي أف م ٌ

 .ركبرت ،ككبر  .التخطيط المغأي أالتغيير ا جتماعي  ،ترجمة :خميفة أبك بكر األسكد ،المغرب  :مجمس
الثقافة العاـ2006 ،ـ ،ص.69-67
 .الفاسي الفيرم ،عبد القادر  .عربية النمك كالمعجـ الذىني ،مجمة أبحاث لسانية  ،العدد  ،1المجمد ،1
1996ـ ،ط ،3الرباط :منشكرات معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب.
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برامجو كانتاجاتو .كعندما متيقف اؿخطاب الثقافي بأف ثمة سياسة لغكية كتخطيطان

لغكيان يسيراف ضمف رؤية عممية منيجية كاقعية ،فعندئذ سيؤدم ذلؾ إلى تنمية

لغكية مستدامة ككاعية .كتنتج في الكقت ذاتو حماية لغكية قادرة عمى تمكيف المغة
في ذاتيا ،كفي محيطيا ،كتأىيميا كتأىيؿ مستعممييا ،كتعزيز كجكدىا كاستعماليا
في جميع مرافؽ الحياة .كأخي انر ضماف مستقبميا ،كاستشراؼ نتائجيا( ).
ينبغي لمخطاب الثقافي أف يستشعر ماىية المغة ،كأف يتعامؿ مع ىذه المغة
بكصفيا قيمة مف القيـ العميا السامية ،ارتبطت بنص إليي ( ) .كتفعيؿ ىذه القيمة
يحكؿ األمر اإلليي إلى كاقع مع مش عمى األرض .كاف تحكيؿ
يتـ ٌ
بتحرؾ بشرم ٌ
ىذه القيمة إلى تأطير إجرائي ،يقع عمى عاتؽ المؤسسات الثقافية؛ إذ تتبمكر في
رؤية المؤسسة كرسالتيا كأىدافيا العامة .كال تعني ماىية القدسية تكقيؼ العمؿ
عمى تطكير المغة ،بؿ تعني استشعار قيمة المغة كدكرىا في االرتقاء باليكية.
اقع الذم يعيشو
إف عممية النيكض الثقافي بحاجة إلى أف يعي المثقؼ الك ى
كيعايشو؛ إذ إف حركة اإلنتاج الفكرم تفاع هؿ بيف اإلنساف كبيئتو الثقافية
كاالجتماعية كالسياسية  . ...صحيح أف بذرة التغيير كاؿ نيكض عبارة عف أفكار
كربما تككف مجردة ،إال أنيا في سيركرتيا كصيركرتيا تتنزؿ كاقعان معمشان ،لتنقؿ مف

 .مف المفيد االطٌبلع عمى تجربة لجنة البحث في تعميـ المغة اإلنجميزية المعركفة بتقرير ( )King Man
عاـ 1986ـ ،الذم بحث في المحافظة عمى اإلنجميزية بكصفيا إرثنا كطنينا .انظر التقرير في:

 طكليفصكف .السياسة المغأية ،مرجع سابؽ ،ص.72 .ينظر تبمكر ىذه الفكرة في:
 العمكاني ،طو جابر .عربية القرآف كمستقبؿ األمة القطب ،مجمة إسالمية المعرفة  ،المعيد العالمي لمفكراإلسبلمي ،السنة التاسعة ،العدد  ،34-33صيؼ كخريؼ  ،2003ص.44-11

 -الشيخ عبد اهلل ،عادؿ .عمكـ العربية كمنيجية الجمع بيف القراءتيف،

مجمة إسالمية المعرفة  ،المعيد

العالمي لمفكر اإلسبلمي ،السنة السابعة ،العدد  ،28ربيع  ،2002ص.122-95
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حالة التجريد إلى حالة التش ٌكؿ المممكس كالممح كظ .كاذا لـ تتساكؽ الرؤية الثقافية
سيصاب باإلحباط كربما االحتضار.
مع الكاقع فإف النيكض الثقافي ي

يحتاج الخطاب الثقافي إلى استقراء الكاقع ،كتفحُّص ما يحتاجو المجتمع
كمدل قدرة الخطاب عمى بث الكعي بجميع أشكالو بيف أفراد المجتمع؛ إذ يتقزـ
ِّ
المكجو كالمفكر الذم ينتج األفكار فحسب ،بؿ ثمة
دكر المثقؼ إف مارس دكر
حاجة إلى أف ينتقؿ مف النظر إلى العمؿ ،كبذلؾ يغدك ذلؾ العالـ العامؿ.

تممس المغة المناسبة لممارسة الخطاب
لعؿ مف القضايا المتعمقة بالكاقعيةُّ ،

الثقافي مف خبلليا؛ فقد دار حكار كبير كعميؽ عف مدل قدرة العربية الفصيحة في
التعبير عف مناشط الحياة ،كمف ضمنيا الخطاب الثقافي .كثمة محاكلة لمدكتكر
نياد المكسى في تشخيص العربية كأطرىا كما ىي في الكقت الحاضر

(

)؛ إذ رأل

أف العربية تتخذ في الكقت الحاضر األنحاء اآلتية:
 عر ٌبية فصحى في المصحؼ المرتٌؿ ،كىي عربية ائتبلفية ،فقد أينزؿ القرآفعمى سبعة أحرؼ.
 كعربية فصيحة بالفعؿ إذا استكفى القارئي بما استدخؿ مف نظاميا شركطالصكاب  ،كما في إنشاد الشعر الفصيح كالغناء بو  ،ككما في الدراما التاريخية
كالدراما التمفزيكنية المترجمة "المدبمجة " ،كالتقارير الكثائقية كالنشرات اإلخبارية
ككثير مف أفبلـ الكرتكف ....ك غيرىا.
بالقكة ،كىي عربية البحكث كالمؤلفات كالدكريات
 كعربية فصيحةٌ
كالصحؼ؛ إذ ىي مكتكبة غير مشككلة في المعتاد الجارم  ،كاذف تككف مفتكحة
المتقدـ ،كلكنيا
لمستكيات متفاكتة مف األداء ،فقد تككف فصيحة بالفعؿ عمى الشرط
ٌ

 .مف محاضرتو في مؤتمر :الثقافة كالمتغيرات ،الذم عقدتو ك ازرة الثقافة األردنية ،بتاريخ
2012/7 /1ـ.
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في السائد عربية ممحكنة مشكبة بأخطاء الضبط كاإلعراب  ،كىي عربية القارئ
العربي عمى العمكـ.
كلكنيـ
محكية ،يحاكليا كيمتزميا
 كعربية فصيحةمتخصصكف كمثقٌفكفٌ ،
ٌ
ٌ
يميزكنيـ بيذه الخصكصية.
قميؿ ،حتى ليكاد الناس ٌ

 كعربية شبو فصيحة ،تجرم بيا ألسنة مراسمي بعض الفضائيات في سياؽنشرات األخبار؛ إذ اجتيدكا في تطكيرىا لتنسجـ مع سياؽ النشرات  ،كمقتضيات
الممتد.
المكجو إلى قطاع المشاىديف في الفضاء
الخطاب
ٌ
ٌ
 -كعربية كسطى ،ىي عربية المتعمٌميف المحكية  ،كىي مزاج مف العامية

المكتسبة كالفصحى المتعمٌمة  ،تقترب مف الفصيحة في معجميا كىيئات أبنيتيا

ألنيا غير معربة إال في بعض المأثكر
كطرائؽ نظميا .كلكنيا تقع دكف الفصيحة؛ ٌ
كالركاسـ (مثبلن  ،طبعان  ،بدايةن  ،أصبلن  ،شك انر  ،)...ك ىي عربية التخاطب بيف

المتعمٌميف الناطقيف بميجات عربية مختمفة.

 -ليجات عامية محكية متداكلة في سياقاتيا المحمية ،بؿ ممتدة في فضاء

اإلعبلـ ،كاألفبلـ العربية ،كالدراما االجتماعية ،كالشعر الشعبي (أك النبطي )،
النظـ المغكية التي
كفيض األغاني الشبابية .كىي الميجات المكتسبة بالسميقة ،كىي ٌ
بي.
تستكلي عمى البرنامج المغكم ٌ
األكؿ في الدماغ لدل العر ٌ

عامية مكتكبة في حكاشي بعض القنكات الفضائية كاإلعبلنات
 ليجاتٌ
العرؼ االجتماعي؛ إذ تينزؿ العامي المحكي المنطكؽ منزؿ
التجارية ،كىي تخرؽ ي
الفصيح المكتكب ،كتخرج عمى رسـ العربية المألكؼ إلى رسكـ كتابية عشكائية.

المبكبة لغاية اإلببلغ ،تيسقط الركابط
 عربية مكتكبة مجتزأة في اإلعبلنات ٌتعكؿ في خطابيا عمى قرائف السياؽ  ،كتستثمرىا لغايات االقتصاد في
جممة؛ إذ ٌ
حيز اإلعبلف ،كمؤنة النفقة.
ٌ
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 -عربية مختزلة مكتكبة بالحرؼ البلتيني ،يتداكليا الشباب في رسائؿ

عامية مشكبة
اليكاتؼ المحمكلة كالبريد االلكتركني ،كىي في معظـ األحياف
ٌ
بعبارات إنجميزية سائرة ،بؿ تستبدؿ ببعض األلفاظ أرقامان ( ،) -forك تختزؿ
األلفاظ حركفان (.)u-you

 -عربية محكية كسطى تخالطيا مفردات كعبارات باإلنجميزية أك الفرنسية

في المشرؽ العربي.

 عربية عامية ميجنة باليندية أك األيردية في مشرؽ الخميج العربي.بي.
 -عربية عامية تخالطيا مفردات ك عبارات بالفرنسية في المغرب العر ٌ

كيرل الدكتكر نياد بأف ثمة مكاقؼ متعددة كمتباينة مف أىؿ العربية تجاه
كضع العربية :فى ًم ٍف و
ناظر إلى التزاـ الفصحى في لغة الخطاب اليكمي دليبلن عمى
المحافظة فيأنس بو .كمف ناظر إلى ىذه الظاىرة عمى أنيا ظاىرة فردية لـ تبمغ أف

اجتماعيان ،كأف تكمٌؼ الفصحى في كؿ مكقؼ يمقي عمى المتحدث عبئان
تككف يعرفان
ٌ
ذىنيان إضافيان ىك مف لزكـ ما ال يمزـ  ،كقد يمقى لدل بعض المستمعيف استيجانان
ٌ
لما لـ يألفكا .ك ًم ٍف راغب في اتخاذ الفصحى يحاكليا في خطابو الديني أك الثقافي
يتسرب إلى لسانو عمى نحك تمقائي "ال كاع" أك "ال
كلكف بعض "العامي" المكتسب ٌ
إف اإلعراب نظاـ  ،كالنظاـ جميؿ  ،كالتزامو دليؿ اتساؽ يميؽ
إرادم" .ك ًم ٍف قائؿ ٌ

جمالي
باالتٌساؽ المنشكد في ظكاىر الكجكد كاالجتماع اإلنساني  ،كذلؾ ممحظ
ٌ
مثالي " عمى نحك ما  .ك ًم ٍف قائؿ إنو ال ضير مف التساىؿ في اإلعراب ما دمنا
" ٌ
نبمغ القصد مف اإلفياـ كالتكاصؿ  ،كتمؾ نزعة براغماتية خالصة  .ك ًم ٍف "لغكم "
حميميتو أصبلن في
يمو مف العامية؛ إذ يجد لو مع
يستحب ما كاف يجرم بو لساف أ ِّ
ٌ

التخصص
الفصحى كنأيان عف التكمؼ  .ك ًم ٍف يمحاضر بالعربية كغيرىا مف حقكؿ
ٌ
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يستعمؿ "العربية الكسطى " ،غير آبو بأف يحتشد ليذا المكقؼ العممي الخالص

المغكم الحاضر .ك ًم ٍف ناظر إلى
بالتييؤ البلئؽ ،مائبلن إلى أدنى المجيكد كالخاطر
ٌ
ٌ
أداء أبناء العر ٌبية كما يقعكف فيو مف أخطاء القراءة الكتابة ،فيراه ضعفان فادحان،
إف المداخمة
المؤسسة التربكية  .ك ًم ٍف قائؿ ٌ
كمدعاة لئلنحاء بالبلئمة عمى الجيؿ ك ٌ

بيف العربية كاإلنجميزية (مثبلن ) يأتيو عفكان الزدكاج مكارد المغتيف لديو باالكتساب
إف ىذه
(عمى مستكل العامية ) ،كالممارسة (عمى مستكل اإلنجميزية ) .ك ًم ٍف قائؿ ٌ

إف المغمكب مكلع
المداخمة تي ٌنبئ عف عقدة نقص تيترجـ عنيا المقكلة الخمدكنية ٌ :
المتقدـ "
م "اآلخر " " ٌ
بتقميد الغالب  ،أك ىي مظير مف مظاىر التباىي بالتزٌيي بز ٌ
ً
تفكؽ "اآلخر " ك امتداد لغتو "اإلنجميزية " خاصة في
طمبان لمظيكر .كم ٍف ناظر إلى ٌ
التقدـ ،كعممة رائجة في سكؽ التداكؿ
اآلفاؽ  ،مفتاحان لفيرص العمؿ كدليبلن عمى ٌ
سمبيان أقرب إلى االزدراء.
كمجاؿ األعماؿ ،فيقؼ مف التخصص في العربية مكقفان ٌ
ك ًمف ناظر إلى مثؿ ىذا المكقؼ عمى ٌأنو مف و
كجو يمثٌؿ ازدراء المألكؼ  ،كيغفؿ
ٍ
أف لى ٍك عانى ىؤالء يح ٍبسة في ألسنتيـ أليقنكا
عف المكانة
الحيكية لمعربية  ،كيرل ٍ
ٌ

بيذه المكانة كالدكر الذم ال تستقيـ حياتيـ إالٌ بو  ،كيمثٌؿ  ،مف كجو آخر  ،خفكت
األمة الرسمي .ك ًم ٍف يمشفؽ
الحس
ٌ
ٌ
تغكؿ اآلخر ،كتداعي عنفكاف ٌ
باليكية تحت كطأة ٌ
عمى العربية أف يغمرىا طكفاف األلفاظ األجنبية في السكؽ العربية االستيبلكية .
ك ًم ٍف ناظر إلى ىذه الظاىرة عمى ٌأنيا ظاىرة طبيعية في اقتراض المٌغات بعضيا
مف بعض ،ذاىبان إلى ٌأنيا نتيجة تمقائية لمكقؼ "اإلنتاج " لدل "اآلخر " مقابؿ غمبة
"االستيبلؾ" عمينا.

لقد كجدت عبر تاريخ العربية محاكالت جادة إلقامة ائتبلؼ بيف المغة

كالخطاب ،كايجاد لغة كسطى ،رغبة في المحافظة عمى المغة كمقكماتيا مف جية،
كتيسير اندماجيا في بنية خطاب العصر ،كتككف ىذه المغة مشتركة سميمة
365

مستساغة ،يجيدىا الخاصة كال يعجز عنيا العامة ( ) .يقكؿ ابف خمدكف" :اعمـ أف

عرؼ التخاطب في األمصار كبيف الحضر ليس بمغة مضر القديمة ،كال بمغة أىؿ

الجيؿ ،بؿ ىي لغة أخرل قائمة بنفسيا ،بعيدة عف لغة مضر ،كعف لغة ىذا الجيؿ

الذم لعيدنا ،كىي عف لغة مضر أبعد .كأما أنيا لغة قائمة بنفسيا ،فيك ظاىر

عد عند صناعة أىؿ النحك لحنان ".كىك يصرح في
يشيد لو فييا مف التغاير الذم يي ٌ
مقدمتو ،في الفصؿ الثامف كالثبلثيف (إف لغة العرب ليذا العيد مستقمة مغايرة لمغة
ً
مير) "كذلؾ ٌأنا نجدىا في بياف المقاصد كالكفاء بالداللة عمى سنف المساف
يمضر كح ى
تعيف الفاعؿ مف المفعكؿ،
المضرم ،كلـ يفقد منيا إال داللة الحركات التي ٌ
فاعتاضكا عنيا بالتقديـ كالتأخير ،كبقرائف تدؿ عمى خصكصيات المقاصد ( )".

يرل الدكتكر أحمد المعتكؽ أف ثمة حاجة لمغة تساير العصر كمتطمباتو،
كيدعك إلى تشكيؿ لغة كسطى ،كيصفيا بأنيا "ذلؾ المستكل المغكم المنطكؽ الذم
يستمد عناصره كمككناتو األساسية األكلى مف فصحى العصر بمختمؼ درجاتيا
كيؼ فييا عناصر أخرل مف العامية
كنماذجيا ،كركافدىا الداخمية كالخارجية ،كتي ٌ
بمختمؼ أنماطيا كدرجاتيا التي ال تبتعد عف أصكؿ الفصحى ،كمقاييسيا كقاعدتيا
األساسية .لتتككف أكتتطكر مف خبللو ،كمف خبلؿ تكفيقو كجمعو بيف ىذه
العناصر ،لغة عربية محكية مشتركة كسيطة عفكية أصيمة مبسطة ...ال يجد
المدرس كال تمميذه كال المذيع كال مستمعو أية صعكبة أك كمفة في مكاصمة
 .نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 ابف فارس في كتابو :متخيَّر األلفاظ. -ابف خمدكف في مقدمتو.

 -تكفيؽ الحكيـ في مسرحية الصفقة.

 محمد كامؿ حسيف في كتابو :المغة العربية المعاصرة. -أحمد المعتكؽ في كتابو :نظرية المغة الثالثة.

 .ابف خمدكف ،المقدمة ،مرجع سابؽ ،ج ،3ص.1284

 .المرجع السابؽ ،ج ،3ص.555
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استعماليا ...لغة ال تعكض عف الفصحى األصيمة الصافية النقية العالية ،كال
تككف بديمة عنيا ،كانما تككف إلى جانبيا متطمعة صاعدة دائمان نحكىا ،مييئة
النتشارىا كزيادة نفكذىا كتعزيز مكانتيا) ( ".كيرسـ المعتكؽ خطكطان عامة كرؤية
كمية ليذه المغة؛ إذ ينبغي أف تككف عربية محكية ،فصيحة سميمة في تككينيا
العاـ ،كلكنيا ال تصؿ إلى مستكل المغة األدبية في االنتقاء كالغربمة كاكتماؿ
االستقامة في النحك كاإلعراب .كأف تككف لغة التعميـ في جميع مراحمو ،كلغة
اإلعبلـ الجماىيرم في معظـ أشكالو ،كلغة لمثقافة كالتثقيؼ المحكي عامة ،كقابمة
أف تصبح مشتركة بيف أفراد المجتمع العربي بمختمؼ طبقاتو .كىي تسير كفؽ
العربية الفصحى ،إال أنيا تظؿ بعيدة عف كؿ ما يضع العراقيؿ أماـ انسيابيا
سائغة ميسرة .كليا مف األلفاظ األجنبية المعربة كالدخيمة نصيب ك و
اؼ ،كلكنيا
خالصة في متنيا كبناء مفرداتيا ،مما يقمؿ ارتباطيا بأصميا .كىي منسجمة مع
مستجدات العصر ،كظركفو المتطكرة ،كمع طباع الناس كذكقيـ ،كمع مستكياتيـ
الذىنية كالفكرية كاالجتماعية كالثقافية ،حيكية مرنة منفتحة عمى العصر تنمك
بنمكه ،كتتسع مع اتساعو .كىي متخففة مف كؿ ما يمنع مف ديمقراطيتيا
كديمقراطية األدب كالفكر الذم يتـ إيصالو كنشره بيا ،بعيدة عف كؿ ما يقضي
بالتفريط في أم جانب مف عناصر المغة القكمية األكلى .كىي مترفعة عف كؿ ما
ينأل بالجيؿ أك يفصمو عمى المدل القريب أك البعيد عف نصكص كعناصر تراثو
الفكرم كاألدبي .كأخي انر فيي سيمة االكتساب ،ببساطتيا ككثرة تداكليا( ).
كعمى الرغـ مف االعتراضات الكثيرة عمى مشركع المعتكؽ ،ال سيما في

مكضكعي المغة الفصيحة كالعامية ،كالمغة الفصيحة كالثنائية المغكية ،إال أف
محاكلتو تستحؽ البناء عمييا لمحاكلة المكاءمة بيف المغة في معياريتيا كمتطمبات
 .المعتكؽ ،أحمد .نظرية المغة الثالثة :دراسة في قضية المغة العربية الأسطى  ،الدار البيضاء :المركز
الثقافي العربي ،ط ،2005 ،1ص.99-98

 .المعتكؽ ،نظرية المغة الثالثة ،مرجع سابؽ ،ص.101-99
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العصر المادية كالنفسية ،كلما فييا مف استقراء كبير لمحاكالت التكليؼ التنظيرية
كالتطبيقية بيف المغة العربية كالزمف الذم تعيشو .خاصة أف ىذه المحاكلة تفارؽ
المحاكالت التي نادت بنبذ الفصيحة ،كاحبلؿ المغة المحكية مكانيا تحت الشعار
البنيكم" :دع المغة كشأنيا ،تسير حيث شاءت ليا الظركؼ كالمصادفات( )".

مما سبؽ نرل بأف ثمة استشعا انر كبي انر بأف الخطاب الثقافي بحاجة إلى الكعي

بأىمية المغة في إبراز تجميات الخطاب الثقافي ،كتسييره كتيسيره بيف أبناء
المجتمع ،كثمة حاجة إلدماج المغة؛ فك انر كحرفان ك ىكًم ىمان في بنيتو الخطابية ،كتكييؼ
ىذه المغة بما ال يتعارض مع ىكيتيا كقكاعدىا التي تميزىا عف غيرىا مف أشكاؿ
التكاصؿ.
خاتمة:

كشفت الدراسة عف دكر المغة في بناء الشخصية العربية اإلسبلمية ،كأىميتيا
في ترسيخ معالـ االنتماء إلى ىكية األمة ،كمدل الحاجة إلى حضكرىا في الكجداف

العربي ،بكصفيا عنص انر مف عناصر الثقافة العربية اإلسبلمية .كأبرزت الدراسة

دكر الخطاب الثقافي في تشكيؿ الشخصية العربية اإلسبلمية ،كاسيامو في تيذيب
الرؤية الثقافية العربية التي كقعت في مستنقع البنيات المعرفية األخرل ،عمى

مستكيي :الرؤية كالخطاب؛ إذ كاف لمخطاب الثقافي حضكر في مقاكمة التبعية
الثقافية كاالغتراب ،إلى غير ذلؾ مف مصطمحات االستبلب الثقافي.

تتبيف مكقع المغة في الخطاب الثقافي ضمف إطاريف:
كحاكلت الدراسة أف ٌ
إطار إيجابي تممستو مف تنظيرات بعض الخطابات الثقافية كتجمياتيا؛ إذ ظير

حرص الخطاب الثقافي المنتمي لؤلمة كليكيتيا ،عمى المحافظة عمى المغة،

بكصفيا مككنان أساسيان مف مككنات اليكية العربية؛ كاطار سمبي تمثؿ في تنظيرات
 .كمنيا محاكالت سبلمة مكسى كأنيس فريحة عمى كجو الخصكص.
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الخطاب الثقافي لبعض الحداثييف كتطبيقاتيـ تجاه المغة بكصفيا جزءان مف التراث؛
إذ برزت عبارات الرفض كالتمرد عمى المغة كمحمكالتيا الثقافية كالمعرفية.

كرأت الدراسة بأف ثمة ضركرة لتفعيؿ المغة كتنميتيا في الخطاب الثقافي ،مف

خبلؿ بناء سياسة لغكية قادرة عمى إدماج المغة في النسيج الثقافي االجتماعي

متجاكزة تكاصمية المغة .كتطرقت الدراسة إلى بعض االستقراءات لمكقع المغة في
الكياف المجتمعي في الكقت الحاضر ،كما ىي المغة المناسبة التي يمكف مف
خبلليا اقتحاـ بكابة العصر ،دكف تقكيض لبنية ىذه المغة.

ماسة لتتبع األدبيات التي تحدثت عف تطكير طرائؽ إدماج المغة
ثمة حاجة ٌ
في مناشط الحياة ،كعف الميمة التي يمكف أف تؤدييا المغة في الخطاب الثقافي.
كمحاكلة النظر إلى المغة بكصفيا كيانان متحركان ال قكاعد معيارية ساكنة .كىذا

يفرض عمى الخطاب الثقافي أف يبمكر تصك انر جديدان حكؿ المغة كماىيتيا كدكرىا،
يتجاكز الشكؿ الحرفي كالصكتي إلى الدكر المعرفي ليذه المغة.
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التعليقات والمناقشات
 د .حامد صادق قنيبييرل أف تككف نتائج كرقة د .عكاشة مف أىـ تكصيات ىذا المؤتمر.
 د .محمد الحأرانييقكؿ :كجدت في تعريؼ الثقافة نكيةن كظيفية ترتقي بمفيكميا إلى المثمنة؛

فتجعميا مفيكمان مثاليان ،كىذا ال يجعؿ أم نكع مف الخطاب عمى مستكل الممارسة
يقارب مفيكـ الثقافة ،كيتساءؿ –ىنا -ما الفرؽ في ىذا الطرح بيف الثقافة كبيف

و
مفيكـ إجرائي لمثقافة؟
الخطاب الثقافي خاصة مع تقديـ
 -رد الدكتأر رائد عكاشة

فيما يتعمؽ بقضية الثقافة كالفرؽ بينيا كبيف الخطاب الثقافي يقكؿ :لعؿ
سبلمة مكسى حيف ترجـ مصطمح الثقافة أكقعنا في مأزؽ كبير؛ فقد ترجمو عمى
أنو األطر المتعمقة بالتنظيرات كالمناشط الفكرية كالثقافية لمحياة كليست المناشط

المادية.
كلـ أتبع ىذا المنحى في تعريؼ الثقافة ،كانما اتبعت المنحى الذم يربطني
بالمرجعية ،كلـ أ ً
يخؼ ىذه المرجعية الدينية اإلسبلمية في استنباط معنى الثقافة،
كقد أكردت في دراستي ىذه تعريفات كثيرة فيما يتعمؽ بالثقافة كناحية نمكذجية

نحاكؿ الكصكؿ إلييا باألسمكب كالسمكؾ الثقافييف كالخطاب الثقافي الذم ىك أكثر

إجرائية مف مصطمح الثقافة ،كما يجكز أف يككف مصطمح الثقافة مصطمحان مثاليان
في محاكلة الكصكؿ إلى ىذا المصطمح.
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