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العــدد احلـادي وال�سـتون

هـ  1431 حمرم   - م  يناير 2010 

عنوان املرا�سلة: 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117   

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف:24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

�ســـعار:  الأ

مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �سلطنة 

10 دراهم - قطــر 15 ريال - البحـرين  
 - دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار   1.5
ردن 1.5  دينار  ال�سـعودية 15 ريــال - الأ

- �سوريا 75 لرية - لبنان 3000 لرية 

 125 ال�سودان   - جنيهات   4 م�سر   -

اجلــزائر   - ديناران  تون�س   - جنيها 

 - دينار    1.5 ليبيـــا   - دينــــارا   125
ريال    90 اليمن   - درهما   20 املغرب 

 3 - اململكة املتحدة  جنيهان - امريكا 

دولرات - فرن�سا 20  فرنكا - ايطــــاليـا 

4560  لرية.

ال�سرتاكات ال�سنوية: 

فراد: 5 ريالت ُعمانية،  للموؤ�س�سات:  للأ

ق�سيمة  تراجع  عمانية-  ريالت   10
ال�سرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�سرتاك خماطبة 

عــلى  »نزوى«  ملجلــة  التوزيـع  اإدارة 

العنوان التايل:

والن�سـر  لل�سحافة  ُعمان  موؤ�س�سة 

الرمز   -  3002 �س.ب:  والعلن  

الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

ف�سلية ثقافية

ت�ســـدر عــن:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة 

والن�سر والعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

ال�سراف الفني والخراج

خلف العربي
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»لغة ال�ضيا�ضة هي درع النظام القائم. واملعار�ضة اجلذرية تتحقق عن طريق تنمية لغتها اخلا�ضة، على 

القانون  لغة  فلي�ضت  ال�ضيطرة؛  فعالية يف  ال�رسية«  �ضلحة  »الأ اأكرث  من  واحد  واع، �ضد  نحو عفوي وغري 

والنظام القائمني، التي هي لغة املحاكم وال�رسطة، جتليا ب�ضيطا للقمع، بل هي القمع ذاته«. 

ماركيوز1969  »اإن جمتمع الوفرة عاهر يف خطابه، يف ابت�ضاماته، يف �ضيا�ضييه وخطبائه«.    

»اإذا كان ثمة �ضوت واحد فاإنه ل ي�ضتحق اأن ي�ضمع. اإذا كان ثمة مذاق واحد فاإنه لن يجلب اإل ال�ضخط. اإذا 

كان ثمة مادة واحدة ي�ضنع منها كل �ضيء ف�ضوف تندثر ال�ضالبة«.   كو يـــو

ملاين هربرت ماركيوز )1898-1979( م�رسوعا مهما لنقد  قدم الفيل�ضوف الأ

، ا�ضتند فيه اإىل اأطر فل�ضفية مثلت رافدا اأ�ضا�ضيا من روافد نقد لغة 
)1(

لغة ال�ضيا�ضة

تاأ�ض�ضت يف معهد  التي  النقدية  الفل�ضفة املارك�ضية، والنظرية  ؛اأهمها  ال�ضيا�ضة 

فرانكفورت للعلوم الجتماعية، والتي تعرف با�ضم« مدر�ضة فرانكفورت«. لقد 

. وكانت لغة 
)2(

كانت »النظرية النقدية« م�رسوعا فل�ضفيا لنقد الهيمنة والتحكم

ال�ضيا�ضة، بو�ضفها مظهرا من مظاهر الهيمنة والتحكم واأداة له يف الوقت ذاته، 

مو�ضوعا ملمار�ضتهم النقدية.  

عامل الإن�ضاء املغلق

ماركيوز ونقد لغة ال�صيا�صة

عماد عبد اللطيف

  ناقد واأكادميي من م�رس

جديدة  �ضيا�ضية  لغة  ببناء  يرتبط  جديد  حر  جمتمع  بناء  اأن  ماركيوز  اأدرك  لقد 

لتحقيق جمتمع  ي�ضعون  من  )يق�ضد  هوؤلء  »على  �ضيحته  وكانت  ووجدان جديد. 

حر( اأن يتكلموا لغة جديدة« تعبريا عن اإدراكه خلطورة الدور الذي ميكن اأن تقوم 

القائم«،  النظام  ال�ضيا�ضة هي »درع  القائمة. فلغة  ال�ضيا�ضة يف املجتمعات  لغة  به 

وهي اأداة القمع التي ي�ضتخدمها يف تروي�س مواطنيه. هذه اللغة القمعية/الكاذبة 

ينقل  »خرقاء«.  »داعرة«،  لغة  اإنها  به؛  ت�ضّمى  اأن  بها  يليق  مبا  ماركيوز،  ي�ضميها 

ماركيوز، يف هذه الت�ضميات، دللت النحالل اجلن�ضي والتخبط ال�ضلوكي اإىل لغة 

وتربير  احلقيقية،  معانيها  الكلمات  اإفقاد  بل  اجل�ضد  بيع  العهر  فلي�س  ال�ضيا�ضة؛ 

برياء.  حرب يباد فيها �ضعب من الأ



كان ماركيوز اأحد اأبرز اأع�ضاء هذه املدر�ضة، ورمبا 

ولغة  بعامة،  باللغة  اهتماما  اأكرثهم  من  كان 

ال�ضيا�ضة خا�ضة. اننا ندرك اأن اأفكار ماركيوز متثله 

وحده، لكنها يف الوقت ذاته تعطي �ضورة، قد تكون 

خا�س،  بوجه  فرانكفورت  مدر�ضة  ملقاربة  دقيقة، 

ال�ضيا�ضة.  للغة  عام،  بوجه  املارك�ضية  واملقاربة 

كبري  تاأثري  ذا  يزال-  –ول  كان  املقاربتني  وكال 

يف معظم توجهات نقد لغة ال�ضيا�ضة. وتعد كتابات 

الرعيل  كتبه  ما  اأهم  من  ال�ضياق  هذا  يف  ماركيوز 

ول من موؤ�ض�ضي النظرية النقدية، فيما يتعلق بنقد  الأ

لغة ال�ضيا�ضة. 

عند  ال�ضيا�ضة  لغة  لنقد  تناولنا  يف  نركز  �ضوف   

هما:  موؤلفاته؛  من  اثنني  لَّفني  موؤ على  ماركيوز 

 .
)3(

التحرر« يف  و»مقال  الواحد«،  البعد  ذو  ن�ضان  الإ

لغة  عن  ماركيوز  اأفكار  اأهم  املوؤلفان  يت�ضمن 

ول على خ�ضائ�س اللغة  ال�ضيا�ضة. ويف حني يركز الأ

على  الثاين  يركز  حُتدثها،  التي  ثار  والآ امل�ضيطرة 

اإمكانيات مقاومة اللغة ال�ضائدة وبدائلها املمكنة. 

  يف نقد اللغة اأحادية البعد

 يف عام 1964 اأ�ضدر ماركيوز موؤلفه ذائع ال�ضـيت 

ن�ضان ذو البعد الواحد«. حاول ماركيـوز فـي هذا  »الإ

ول: ملاذا مل تندلع  لني؛ الأ الكتاب اأن يجيب عن ت�ضاوؤ

الثورة يف الدول ال�ضناعية املتقدمة، التي اعُتـرِبت 

مارك�ضية  اأدبيات  يف  للثورة  النموذجي  املهاد 

»الطبيعية«  الثورة  اأ�ضبحت  والثاين: ملاذا  متعددة؟ 

تاأليفه  اإبان  الدول  هذه  يف  م�ضتحيلة  بل  م�ضتبعدة 

كتابه؟ وال�ضوؤالن يخ�ضان ما�ضي »الثورة« يف هذه 

املجتمعات وحا�رسها وم�ضتقبلها. 

 يف �ضياق اإجابته عن هذين ال�ضوؤالني قدم ماركيوز 

املتقدمة  ال�ضناعية  املجتمعات  لطبيعة  ت�ضوره 

الذي  ن�ضان  الإ وطبيعة  وال�ضرتاكية(،  )الراأ�ضمالية 

يعي�س فيها. وكان مركز هذه الت�ضورات فكرة »البعد 

واإن�ضان  ملجتمع  �ضمة  اأنها  اعترب  والتي  الواحد«، 

ع�رسه، واأنها العلة وراء اإجها�س الثورات املمكنة. 

اأحادي  واإن�ضان  البعد  اأحادي  جمتمع  ظل  ففي 

للمجتمع،  حقيقي  نقد  لتطور  �ضبيل  ثمة  لي�س  البعد 

اإىل  ق�ّضم ماركيوز كتابه  لتغيريه.  �ضبيل  ومن ثم ل 

مفتتح وق�ضمني وخامتة. ناق�س يف مفتتحه ما اأطلق 

ول  الأ الق�ضم  النقد«. وعالج يف  عليه ظاهرة »تخدر 

خ�ضائ�س املجتمع اأحادي البعد، ويف الق�ضم الثاين 

حادي البعد. واأفرد اخلامتة املوجزة  جتليات الفكر الأ

لعر�س ت�ضور للم�ضتقبل واإمكانيات التغيري. 

يف  م�سرتكا  قا�سما  ال�سيا�سة  لغة  كانت   

مو�سوعات الكتاب قاطبة، وذات ح�سور مزدوج؛ 

فهي دوما �سبب ونتيجة. �سبب لتخدر املجتمع 

ونتيجة له. فاملجتمع اأحادي البعد والفكر اأحادي 

البعد ُينتجان لغة اأحادية البعد وَينتجان عنها 

يف الوقت ذاته. ومل يكن غريبا، من ثم، اأن يفرد 

وحتليلها.  لنقدها  الكتاب  ف�سول  اأكرب  ماركيوز 

ماأخوذ  باقتبا�س  الف�سل  هذا  ماركيوز  افتتح 

�سيا�سية  كتابة  كل  »اإن  هو  بارت،  رولن  عن 

يف الو�سع الراهن للتاريخ ل ميكن اإل اأن توؤكد 

 .)121 )ماركيوز1964،  بولي�سيا«  عاملا  وتعزز 

وميكن القول اإن نقد ماركيوز للغة ال�سيا�سة كان 

ُعني  لقد  بارت.  عبارة  على  تف�سيلية  حا�سية 

اأحادي  للفكر  املميزة  امليول  ببيان  ماركيوز 

البعد كما تتجلى يف لغته، وبع�س اخل�سائ�س 

الرتكيبية للغة املجتمع اأحادي البعد، ووظائفها 

املعنية  الفل�سفية  واملقاربات  عملها،  وكيفية 

غالبا،  وا�ستمد،  مقاومتها.  وطرق  بتحليلها، 

وهو  »راأ�سمالية«  كرث  الأ املجتمع  من  اأمثلته 

كرث  الأ واملجتمع  مريكية،  الأ املتحدة  الوليات 

. وجدير 
)4(

ال�سوفييتي الحتاد  »ا�سرتاكية« وهو 

اأن ماركيوز، مل يفا�سل بني املجتمعني  بالذكر 

وجهة  من  فكالهما،  وال�سوفييتي؛  مريكي  الأ

يتبنى  وكالهما  البعد،  اأحادي  جمتمع  نظره، 

مثلة  اأحادية البعد. وهو ما يربر جتاور الأ لغة 

التي تنتمي اإىل املجتمعني يف �سياق التحليل، 

وا�سرتاكهما يف النتائج. 

اللغة يف املجتمع املعا�رس؛  اأهمية   يوؤكد ماركيوز 

حتث  التي  وهي  وتنظم،  تاأمر  التي  هي  »فالكلمة 

)نف�ضه123(.  والقبول«  وال�رساء  العمل  على  النا�س 

العام،  الراأي  و�ضناع  ال�ضيا�ضة  رجال  ا�ضتطاع  لقد 

موؤ�ض�ضات  مب�ضاعدة  همية،  الأ هذه  يدركون  الذين 

البحث، اأن يتكلموا ويفر�ضوا لغة خا�ضة. لغة طق�ضية 

عملها  يف  وت�ضبه  متلقيها،  بت�ضليل  تقوم  تع�ضفية 

ال�ضحر والتنومي املغناطي�ضي. 

ن�ضان ذو البعد   وقد ذكر ماركيوز يف ثنايا كتاب »الإ

اخل�ضائ�س  عليه  نطلق  اأن  ما ميكن  بع�س  الواحد« 

البعد.  اأحادية  الرتكيبية والتداولية والطباعية للغة 
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يوؤكد ماركيوز 

اأهمية اللغة يف 

املجتمع املعا�سر؛ 

»فالكلمة هي 

التي تاأمر وتنظم، 

وهي التي حتث 

النا�س على العمل 

وال�صراء والقبول«، 

لقد ا�صتطاع رجال 

ال�سيا�سة و�سناع 

الراأي العام، الذين 

يدركون هذه 

همية، مب�صاعدة  االأ

موؤ�ص�صات البحث، 

اأن يتكلموا 

ويفر�سوا لغة 

خا�سة. لغة 

طق�صية تع�صفية 

تقوم بت�صليل 

متلقيها، وت�صبه 

يف عملها ال�صحر 

والتنومي 

املغناطي�صي. 
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تتمثل هذه اخل�ضائ�س يف: 

 اأول: انها لغة مبنية على التوفيق بني املتعار�ضات. 

وحتقق ذلك عن طريق اإدراج املتعار�ضات يف بنية 

اخلا�ضية  لهذه  ماركيوز  وميثل  ماألوفة.  متينة 

�ضعاعات  »الإ النظيفة«،  قبيل«القنبلة  من  باأ�ضماء 

»طاقة  قبيل  من  وبتعبريات  املوؤذية«،  غري  الذرية 

تدمريية مريحة«. وي�ضف مثل هذه الرتاكيب باأنها 

ذات طابع �ضوريايل حم�س، حتتفي بالتناق�س الذي 

كان األد اأعداء املنطق، واأ�ضبح، يف �ضياق هذه اللغة، 

لغة املجتمع  يقرب  التناق�س  ذاته. هذا  املنطق  هو 

ال�ضتبدادي  القمعي  املجتمع  لغة  من  البعد  اأحادي 

الذي يقدمه اأورويل ب�ضعاراته املبنية على التعار�س؛ 

 . اجلهل«.  هي  »املعرفة  احلرب«،  هو  »ال�ضالم 

املجتمعات  يف  اإنتاجها  ُيعاد  التي  اللغة  تلك  اإلخ. 

املعا�رسة، عندما ُت�ضّمى احلكومة امل�ضتبدة حكومة« 

املزورة  النتخابات  ى  ُت�ضمَّ وعندما  دميقراطية«، 

انتخابات«حرة« )نف�ضه �س126(. 

الذي  احلد  اإىل  التكرار،  على  مبنية  لغة  انها  ثانيا: 

ن�ضاء املغلق  ي�ضف فيه ماركيوز الكالم يف عامل الإ

-عامل الت�ضال اجلماهريي- باأنه لي�س اإل »تنقيل 

هذا  )نف�ضه125(.  املتكررة«  لفاظ  والأ للمرتادفات 

التكرار الالمتناهي يحوِّل اجلملة اإىل �ضيغة من �ضيغ 

التنومي املغناطي�ضي، تقوم با�ضتبعاد كل ما يخالفها 

اأو يعار�ضها اأو يطرح نف�ضه بديال لها. واأخريا يوؤدي 

نتيجة  اجلملة  على  كاذبة  األفة  اإ�ضفاء  اإىل  التكرار 

تكرارها. وعلى الرغم من اإقرار ماركيوز باأن التكرار 

عالن فاإنه يربهن على اأن لغة ال�ضيا�ضيني  �ضمة لغة الإ

عالن.  متيل اإىل الحتاد بلغة الإ

�ضيء  على  تربهن  »ل  مقفلة  اأمرية  لغة  انها  ثالثا: 

احلكم  اأو  القرار  تبلغ  هي  واإمنا  �ضيئا،  تف�رس  ول 

تقبل  ل  ب�ضورة  وال�ضواب  اخلطاأ  وتقرر  مر.  الأ اأو 

تعلن  التي  مرية  الأ اللغة  هذه  )نف�ضه139(.  نقا�ضا« 

الك�ضف  اإمكانيات  بدورها  ت�ضلب  تربهن،  مما  اأكرث 

عن التناق�س؛ فلي�س ثمة ما ميكن الختالف عليه! 

كما اأنها تفر�س عالقة �ضلطوية حمددة يد�ضنها فعل 

واملخاَطب  املتكلم  بني  العالقة  يحدد  الذي  مر  الأ

بو�ضفها عالقة بني اآمر وماأمور. 

رابعا: انها لغة خطابية، قائمة على التوجه املبا�رس 

من املتكلم اإىل املخاطب. لغة »اأنا منكم ولكم وبكم. . 

لفة الزائفة  اإلخ«. تلك اللغة التي ت�ضفي طابعا من الأ

التي ترجع اإىل افرتا�س عالقة �ضخ�ضية بني املتكلم 

واملخاطب، واإعادة تاأ�ضي�س عالقة التبعية على عك�س 

حمل  لكم«  »اأنا  يحل  حيث  الواقع؛  يف  يوجد  قد  ما 

كثريا  يهم  ل  اأنه  ماركيوز  ويرى  اإلخ.   . يل«.  »اأنتم 

فراد امل�ضتهدفون ي�ضدقون هذه اللغة  ما اإذا كان الأ

وت�ضهل  ت�ضجع  اأنها  تكمن يف  فاعليتها  ن  »لأ ل؛  اأم 

يوؤدونها هم  التي  الوظائف  ذاتيا مع  فراد  الأ توحد 

خرون يف املجتمع القائم« )نف�ضه129(.  والآ

بني  ا�ضتبداديا  توحدا  تفر�س  لغة  انها  خام�ضا: 

هذا  ويتحقق  ووظيفته.  ن�ضاين  الإ ال�ضخ�س  هوية 

من  اجلملة  على  ال�ضم  هيمنة  بوا�ضطة  التوحد 

بناء  اخت�ضار  اأ�ضكال متعددة من  وبوا�ضطة  ناحية، 

اإىل  التوحد  هذا  ويهدف  اأخرى.  ناحية  من  اجلملة 

ال�ضعب  من  ي�ضبح  اأ�ضا�ضية  ومفردات  بناء  خلق 

والنف�ضال.  والتمايز  الختالف  عن  التعبري  معها 

ثابتة،  �ضور  فر�س  بوا�ضطة  بدوره  يتحقق  ما  وهو 

وميثل  عنها.  والتعبري  املفاهيم  تطور  دون  حتول 

ماركيوز لهذه اللغة ببع�س العبارات املاأخوذة من 

�ضبوعية(؛ مثل: )فرجينيا بريد(، اأو  جملة )التاميز الأ

. ويرى اأن طريقة ا�ضتعمال املجلة 
)5(

) م�رس نا�رس(

وكاأنهم جمرد  يبدون  فراد  الأ اإليه« جتعل  للم�ضاف 

زوائد، جمرد �ضفات ملحلهم اأو مهنتهم اأو رب عملهم 

اأو م�رسوعهم« )نف�ضه129(. 

الو�ضل  عالمات  فيها  ت�ضيع  لغة  انها  �ضاد�ضا: 

وظائف  بتحقيق  العالمات  هذه  وتقوم  الطباعية. 

للجملة  املكونة  العنا�رس  تدمج  اأول،  فهي،  مهمة؛ 

يف اإطار جديد ل يوجد فيه متييز بني هذه العنا�رس. 

تي:  الآ باملثال  الوظيفة  هذه  ماركيوز  ويو�ضح 

ذو-  احلاكم-  القوي،  جورجيا  رجل  كر�س  »لقد 

املا�ضي  �ضبوع  الأ يف  وقته  الواطئني  احلاجبني- 

اأن  ويرى  ال�ضيا�ضية«.  الجتماعات  تلك  من  لواحد 

املثال  هذا  يف  الطباعية  الو�ضل  عالمات  ا�ضتخدام 

ت�ضتهدف تذويب احلاكم ومن�ضبه و�ضماته اجل�ضدية 

غري  متحجرة  ثابتة  بنية  يف  ال�ضيا�ضية  ووظائفه 

وطابعها  برباءتها  نف�ضها،  تفر�س  لالنق�ضام،  قابلة 

هذه  اأن  ماركيوز  ويالحظ  القارئ.  على  املبا�رس، 

ال�ضيا�ضة  بني  تربط  التي  اجلمل  يف  ت�ضيع  الظاهرة 

القنبلة-هـ«،  »اأبو  مثل  امل�ضلحة؛  والقوات  والتقنية 

العري�س- ال�ضواريخ-  خمرتع  براون-  و»فون 

نتيجة  ذات  اجلمل  هذه  مثل  اأن  ويرى  املنكبني«. 
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�ضورا  تعر�س  فهي  مغناطي�ضيا؛  ومنومة  �ضحرية 

بني  ان�ضجاما  وتقيم  تقاوم،  ل  وحدة  ت�ضتدعي 

متناق�ضات ل ميكن التوفيق بينها يف الواقع. حيث 

املنجب(،  ب  )الأ واملهاب  املحبوب  ب«  »الأ ُينجب 

تنجز  وهكذا  احلياة.  بادة  لإ الهيدروجينية  القنبلة 

بني  التوفيق  اأعني  الثانية؛  وظيفتها  التقنية  هذه 

املتناق�ضات. 

�ضابعا: انها لغة حتتفي بالخت�ضارات. وعلى الرغم 

تكون  قد  الخت�ضارات  هذه  اأن  ماركيوز  اإدراك  من 

حيان نتيجة طول امل�ضطلح؛  مربرة يف كثري من الأ

فاإنه يرى يف بع�س هذه الخت�ضارات »حيلة من حيل 

الخت�ضارية  احلروف  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  العقل«. 

املكونة  املفردات  يف  الكامن  الدليل  البعد  تخفي 

للم�ضطلح. ومن ثم تلغي اإمكانية حتقق تلقي نقدي 

له. فحني يذكر »NATO« باحلروف فح�ضب، يغيب ال�ضم 

طل�ضي«،  الأ �ضمال  معاهدة  منظمة  وهو«  �ضلي  الأ

والذي يوؤدي ذكره اإىل طرح اأ�ضئلة من قبيل: اإذا كانت 

طل�ضي،  هذه املعاهدة تخ�س الدول الواقعة �ضمال الأ

دول  ذلك  واليونان)وبعد  تركيا  التحقت  فلماذا 

�رسق اأوروبا( بها؟ يقوم الخت�ضار بحجب ال�ضفات 

املكونة للم�ضطلح، التي تكمن يف الدللت املعجمية 

ال�ضوتية،  وخ�ضائ�ضها  له،  املكوِّنة  للمفردات 

والعالقات النحوية وال�رسفية. ويقوم م�ضتخدم اللغة 

دللت  اأية  دون  ال�ضم  با�ضتح�ضار  احلالة  هذه  يف 

اأو اإيحاءات م�ضاحبة. »وهكذا ي�ضبح املعنى ثابتا، 

مزورا، ثقيل الوطء، ويفقد كل قيمة عرفانية مبجرد 

حتوله اإىل رمز �ضوتي مكرر« نف�ضه132. وقد اأدرك 

الخت�ضارات،  متتلكها  التي  القوة  �ضماء  الأ وا�ضعو 

والوظائف التي ميكن اأن حتققها، وهو ما يظهر يف 

)النووية  �ضلحة  الأ الكبري يف قطاعات مثل  �ضيوعها 

 .
)6(

خا�ضة( واملعاهدات والقرارات ال�ضيا�ضية

ثامنا: انها لغة حافلة بالكلي�ضيهات. ول يرجع ذلك 

اإىل كرثة ا�ضتخدام الكلي�ضيهات، بل اإىل حتول كلمات 

بني  التوحيد  نتيجة  كلي�ضيهات؛  اإىل  ذاتها  اللغة 

�ضياء ووظيفتها، وتقييد منو املفاهيم.  الأ

�ضياء باأ�ضمائها احلقيقية،  تا�ضعا: اأنها لغة ل ت�ضمي الأ

لذلك  ماركيوز  وميثل  بنقي�ضها.  ت�ضميها  رمبا  بل 

بحالت كانت �ضائعة يف ع�رسه، ول تزال. من قبيل 

اأن احلزب ال�ضيا�ضي الذي يعمل على تطوير الراأ�ضمالية 

والدفاع عنها ُي�ضمي نف�ضه »احلزب ال�ضرتاكي«، واأن 

ى احلكومات امل�ضتبدة »حكومات دميقراطية«،  ُت�ضمَّ

نزيهة«...اإلخ،  »انتخابات  املزورة  والنتخابات 

)نف�ضه 126(. هذه الظاهرة كان قد ر�ضدها اأورويل 

وجعلها �ضمة املجتمعات ال�ضتبدادية احلديثة، حتى 

اأ�ضبحت هذه اللغة تعرف به. واأ�ضبح م�ضطلح«اللغة 

اأن  يرف�س  ماركيوز  لكن  اإليها.  اإ�ضارة  ورويلية«  الأ

وجهة  من  فهي،  اأورويل؛  اإىل  الظاهرة  هذه  ين�ضب 

الدارج  ال�ضيا�ضي  اللغوي  اخلطاب  يف  ت�ضيع  نظره، 

قبل اأورويل بحقبة طويلة. ول تكمن اجلدة اإذن، وفق 

حلقيقة  املناق�ضة  الت�ضميات  اإطالق  يف  ماركيوز، 

لهذه  املتلقني  ا�ضتجابة  طبيعة  يف  بل  ى،  امل�ضمَّ

بات  واخلا�س  العام  الراأي  اأن  يرى  فهو  الت�ضميات. 

يراه  ما  وهو  كاذيب.  الأ هذه  عامة  ب�ضورة  يقبل 

عالمة على انت�ضار املجتمع على التناق�ضات التي 

ينطوي عليها. 

 تك�ضف اخل�ضائ�س ال�ضابقة، التي مُتيز اللغة اأحادية 

حادي«.  البعد، عما ي�ضميه ماركيوز »ميول الفكر الأ

ويذكر ماركيوز اأن هذا الفكر مييل اإىل:

 1- املفهوم املقل�س اإىل �ضور ثابتة

نف�ضها  التي تربر  املنومة مغناطي�ضيا،  ال�ضيغ   -2 

بنف�ضها، ومتنع تطور املفهوم

ن �ضد التناق�س ن�ضاء املح�ضّ  3- الإ

مع  الهوية  يف  املتحد  ال�ضخ�س(  اأو   ( ال�ضيء   -4  

وظيفته )نف�ضه134(. 

البعد  اإجها�س  اإىل  توؤدي  ربعة  الأ امليول  هذه   

دون تطور  تنتج لغة حتول  للغة. فهي  النقدي 

للوقائع  ال�ست�سالم  اإىل  وتوؤدي  املفاهيم، 

املبا�رضة. ومن ثم ت�سبح عاجزة عن الك�سف عن 

العوامل الكامنة وراء هذه الوقائع اأو م�سمونها 

التاريخي. اإن الفكر اأحادي البعد، وفقا ملاركيوز، 

خمت�رضة،  لغة  وظيفية،  لغة  اإنتاج  اإىل  مييل 

موحدة، مهمتها التن�سيق والربط. لغة متناغمة 

متنا�سقة تناه�س النقد ول تقبل املراجعة. 

اللغة  حتدثها  التي  للتاأثريات  تقريبه  �ضياق  يف   

يعقد  البعد  اأحادي  ن�ضان  الإ يف  البعد  اأحادية 

اللغة  هذه  تاأثري  بني  م�ضابهة  عالقات  ماركيوز 

مثل  وفيزيائية،  اجتماعية  اأخرى؛  ظواهر  وتاأثري 

وت�ضرتك  والطقو�س.  وال�ضحر  املغناطي�ضي  التنومي 

هذه الظواهر الثالث يف اأن الفاعل)املنوِّم، ال�ضاحر، 

وا�ضع الطقو�س( ميار�س �ضيطرة كاملة على املفعول 
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كما  الطقو�س(.  يف  امل�ضارك  امل�ضحور،  م،  )املنوَّ به 

م�ضبعة  تكون  الفاعل  ي�ضتخدمها  التي  دوات  الأ اأن 

ال�ضاحر«  فاأدوات  الفعل.  بخ�ضائ�س  –غالبا- 
الطق�س  واأدوات  »منوِّمة«،  املنوِّم  واأدوات  �ضحرية«، 

واملتاأثر  وامل�ضحور  م  املنوَّ فاإن  واأخريا  »طق�ضية«. 

اأكرب  قوة  تاأثري  حتت  واقع  اأنه  يدرك  ل  بالطقو�س 

مبطلق  يتحرك  اأنه  من  يقني  على  يكون  بل  منه، 

اإرادته، ويقاوم مقاومة �رس�ضة حماولت حتريره من 

الواقع حتت �ضيطرة  اأن  اأي  العليا.  القوة  �ضطوة هذه 

ويخلق  واأفعاله،  �ضلوكياته  لنف�ضه  يربر  القوى  هذه 

اأية  اأنها تتحرك مبعزل عن  اإطارا ذاتيا، كما لو  لها 

 .
)7(

قوة اأخرى

اأحادية  اللغة  حتدثه  الذي  التاأثري  ربط  اإن   

البعد بالتاأثري الذي حتدثه هذه الظواهر الثالث 

يت�سمن ب�سكل اأ�سا�س اإعادة تر�سيم العالقة بني 

)م�ستهلكها(،  واملخاطب  اللغة(  )منتج  املتكلم 

ي�ستهدف  اأنه  العام. كما  امل�ستوى  خا�سة على 

و�سع مفهوم للغة ل تكون فيه اللغة جمرد اأداة 

لو�سف العامل بل لتثبيته اأو تغيريه اأو تزييفه. 

فراد الذين  ول تكون جمرد اأداة للتوا�سل بني الأ

بع�س«ممتلكيها«  مُتكن  اأداة  بل  ي�ستخدمونها، 

اأنه  اإىل  �سافة  بالإ خرين.  الآ على  ال�سيطرة  من 

و�سيطا  بو�سفها  للغة  ال�سائع  الت�سور  ي�ستبعد 

�سفافا، لت�سبح و�سيطا مبهما وغام�سا، غمو�س 

واإبهام الطقو�س وال�سحر. واأخريا، فاإنه ينزع عن 

اإىل  النتباه  ويوجه  »الطبيعية«،  �سفة  اللغة 

واملحكم  امل�سبق  والتخطيط  ال�سبط  عمليات 

الذي تخ�سع له. 

ثر  ن�ضان بالأ ثر النهائي للغة على الإ  اإ�ضافة اإىل ربط الأ

الذي يحدثه ال�ضحر والطقو�س والتنومي املغناطي�ضي، 

ربط ماركيوز بني خ�ضائ�س حمددة للغة واإحدى هذه 

الظواهر. فقد ذهب اإىل اأن ا�ضتعمال امل�ضند التحليلي 

وا�ضتخدام العالمات الطباعية الفا�ضلة )-(، واجلمل 

الكالم  املكونات حتول  التعار�س بني  املبنية على 

اإىل جمل و�ضيغ منوِّمة مغناطي�ضيا. وربط كذلك بني 

املغناطي�ضي؛  والتنومي  اللغوية  املمار�ضات  بع�س 

ُي�ضبح  ال�ضيا�ضيني؛ بحيث  عالنات وعبارات  الإ مثل 

التعر�س لهذه املمار�ضات اللغوية �ضبيها، يف اآثاره، 

بالتعر�س لعملية تنومي مغناطي�ضي. 

اللغة  حتدثها  التي  التاأثريات  ربط  يوؤدي   

وال�سحر  الطقو�س  حتدثها  التي  بالتاأثريات 

التفاوؤل  اإ�سعاف  اإىل  املغناطي�سي  والتنومي 

ويفر�س  ناحية،  من  مقاومتها،  اإمكانية  ب�ساأن 

اإجراءات معينة لتفعيل هذه املقاومة من ناحية 

اأخرى. فاخلا�سع للغة اأحادية البعد يحتاج اأن 

يعي اأنه م�سلل، واأن من يقوم بت�سليله حري�س 

الت�سليل  واإنكار عملية  التخفي من جهة،  على 

ذاتها، من جهة اأخرى. ولي�س كل اأفراد املجتمع 

قادرين على حتقيق هذا الوعي؛ اأي قادرين على 

تتحكم  خفية  ل�سلطة  خا�سعون  اأنهم  اكت�ساف 

يف اأفعالهم. بل، رمبا، يقاومون مقاومة �سديدة 

من يحاول الك�سف عن واقع خ�سوعهم، قد ت�سل 

ال�سناعية  املجتمعات  ن  ولأ العدائية.  حد  اإىل 

يف  راغبة،  غري  ورمبا  قادرة،  غري  اأ�سبحت  قد 

اكت�ساب هذا الوعي فاإن الثورة املحتملة ت�سبح 

املوؤهلون،  فراد  والأ م�ستحيلة.  ورمبا  م�ستبعدة، 

اإىل حد ما -وفقا ملاركيوز- لتحقيق هذا الوعي 

هم من مل يندجموا بعد يف املجتمعات اأحادية 

لعملية  تخ�سع  مل  التي  اجلماعات  اأي  البعد؛ 

جماعات  مثل  كامل،  ب�سكل  اأو  كلية،  الت�سليل 

الهيبز، وال�سورياليني، واملنا�سلني ال�سود. وهي 

مل  اجلماعات نف�سها التي يرى فيها ماركيوز الأ

الوحيد يف التغيري. 

 مل يتوقف ماركيوز عند �ضرب العالقات اجلدلية بني 

اأو  اإن�ضانها وفكرها ولغتها،  املجتمعات ال�ضناعية؛ 

اأحادية  –با�ضتخدام م�ضطلحاته- بني املجتمعات 
اأحاديي  البعد ولغته وفكره  اأحادي  ن�ضان  البعد والإ

اللغوي  التحليل  بني  العالقة  �ضرب  حاول  بل  البعد، 

العنا�رس  وهذه  اللغة  فل�ضفات  بع�س  تقدمه  الذي 

ال�ضابع  الف�ضل  ماركيوز)1964(  يخ�ض�س  ربعة.  الأ

من كتابه لنقد التحليل اللغوي الذي روجت له الفل�ضفة 

التحليلية. ويركز نقده على مبادئ هذه املدر�ضة يف 

اللغة  فيل�ضوف  اأفكار  من  متخذا  اللغوي،  التحليل 

فيتيغن�ضتني)1951-1889(،  لودفيغ  ملاين  الأ

خري«مباحث  الأ موؤلفه  يف  الواردة  تلك  خا�ضة 

فل�ضفية«، ممثال لهذه املبادئ. ينتقد ماركيوز دعوة 

رجل  لغة  ا�ضتخدام  اإىل  التحليليني  اللغة  فال�ضفة 

التحليل  لغة  بو�ضفها  الدارجة  اللغة  اأو  ال�ضارع، 

اللغوي. اإذ يوؤدي ذلك اإىل تقلي�س اللغة وحتويل لغة 

الفل�ضفة اإىل لغة �ضلوكية بدل من اأن تكون لغة كا�ضفة. 

على  التحليلية  اللغوية  الفل�ضفة  اقت�ضار  ينتقد  كما 
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جمرد و�ضف اللغة، متهكما على ت�رسيح فتغن�ضتني 

امل�ضهور: اإن الفل�ضفة »ترتك كل �ضيء كما هو«. ويراه 

–املازوكية  ال�ضادية  النزعة  على  وبرهانا  دليال 

كادميية، وعلى هوان املثقفني ونكرانهم لذواتهم  الأ

من ناحية، والن�ضياع للعامل الذي ينطق بهذه اللغة 

من ناحية ثانية. ويك�ضف عن اأن هذه الفل�ضفة حتتفي 

بالكلمة وترف�س ما تك�ضفه هذه الكلمة عن املجتمع 

الذي ينطق بها؛ موؤدية بذلك اإىل تعمية الجتماعي 

الزائفة  ال�ضورة  ينتقد  كما  اللغوي.  يف  يكمن  الذي 

والتي  اللغة،  عن  التحليلية  الفل�ضفة  تقدمها  التي 

لغتنا  اأن »كل عبارة يف  تاأكيد فتغن�ضتني  يلخ�ضها 

بينما  ذاتها«.  حد  يف  يكون  ما  اأح�ضن  على  منظمة 

يرى ماركيوز اأن احلقيقة هي اأن »كل عبارة خمتلة 

اللغة«  عنه  تعرب  الذي  العامل  اختالل  اأي�ضا،  النظام 

من  النمط  هذا  جتاهل  ينتقد  واأخريا   .)200 )نف�ضه 

ل  وما  وتناحري،  مغاير  هو  ملا  اللغوي  التحليل 

وهو  الدارج.  ال�ضتعمال  مب�ضطلحات  عقله  ميكن 

وقوعه  ملجرد  للمعرفة؛  ثريا  جمال  يتجاهل  بذلك 

وراء املنطق ال�ضوري واحل�س العام )نف�ضه 204(. 

من  التحليلية  للفل�سفة  ماركيوز  نقد  ينطلق   

ت�سور يرى اأن وظيفة الفل�سفة لي�ست احلفاظ على 

الواقع الكائن وتركه كما هو، بل تفجريه وتدمريه 

الوقائع  و�سف  جتاوز  يتطلب  ما  وهو  تدمريا. 

عما  القناع  وك�سف  معها  التفاعل  اإىل  املعطاة 

تخفيه. فل�سفة ل تت�سالح مع املجتمع القمعي 

نتفهم  اأن  ميكن  ثم  ومن  تقاومه.  بل  ال�سلطوي 

النربة التهكمية الالذعة التي ت�رضي يف تفنيدات 

تقع  التي  التحليلية،  الفل�سفة  ماركيوز ملبادئ 

الفل�سفة،  ت�سوراته عن  النقي�س من  على طرف 

التي ميار�سها بالفعل. كما تتيح لنا كذلك تفهم 

عجاب التي ت�رضي يف ا�ستعرا�س ماركيوز  نربة الإ

ا�ستطاع  اللغوي،  التحليل  من  مغايرة  لنماذج 

املحللون فيها، بوا�سطة ا�ستخدام لغة متمايزة 

عن اللغة التي يحللونها، اأن ي�ستك�سفوا »عامل 

ن�ساء القائم الكلي ال�ستبدادي الذي يتم فيه  الإ

دمج خمتلف اأبعاد اللغة ومتثلها«. ومُيثل لهذه 

التحليالت بتحليالت كارل كراو�س الذي »اأثبت 

والرتقيم  والكتابة  للغة  الداخلية  الدرا�سة  اأن 

نظام  عن  تك�سف  اأن  ميكن  املطبعية  خطاء  والأ

اأخالقي و�سيا�سي كامل. . واأن الرتاكيب والقواعد 

واملفردات لي�ست اإل اأفعال اأخالقية و�سيا�سية« 

)نف�سه214-215(. اإن هذا التوجه نحو ال�سيا�سي 

التحليل  �سمة  لي�س  ماركيوز  عند  والجتماعي 

اللغوي املبتغى فح�سب، بل �سمة الفل�سفة احلقة؛ 

الفل�سفة  تقوم  ولكي  العالجية.  الفل�سفة  اأي 

ا�ستبدادي«  كلي  »عامل  العالجية يف  مبهمتها 

يجب اأن تكون هذه املهمة �سيا�سية. ومتثل دعوة 

حتليل  واإىل  عالجية،  لغة  فل�سفة  اإىل  ماركيوز 

والجتماعي  بال�سيا�سي  اللغوي  يربط  لغوي 

لبنتني من م�رضوع متناثر يف كتاباته ي�ستهدف 

مقاومة اللغة اأحادية البعد. 

الواحد«  البعد  ذو  ن�ضان  »الإ كتاب  اإىل  النظر  ميكن   

العامل  يف  ن�ضان  الإ لو�ضعية  مت�ضائم  طرح  اأنه  على 

من  فعلية،  معطيات  اإىل  ا�ضتنادا  وذلك  املعا�رس. 

قبيل �ضيوع نربة الياأ�س من اإمكانية قيام الثورة يف 

املجتمعات ال�ضناعية، والرتكيز على مظاهر �ضيطرة 

عقول  على  القلة  م�ضالح  تخدم  التي  املوؤ�ض�ضات 

التغيري  احتمالت  واأخريا، ق�رس  ال�ضعوب ونفو�ضها. 

املنبوذين  من  املهم�ضني  جماعات  حترك  على 

العرقية.  قليات  والأ العمل  والعاطلني عن  اجتماعيا 

الفعلية  قدراتها  ت�ضي  ل  جماعات  وهي  اإلخ.   .

باإمكانية التغيري. لكن ماركيوز، فيما يتعلق باللغة، 

ع  اأنه وزَّ اإىل  ل. وقد يرجع ذلك  اأكرث تفاوؤ رمبا كان 

اأ�رس  اللغة من  التي ميكن من خاللها حترير  املهام 

اإىل  اأو�ضحت،  اأن  �ضبق  كما  دعا،  لقد  الواحد.  البعد 

فل�ضفة لغة عالجية، واإىل حتليل لغوي كا�ضف. كما 

عن  اللغة  هذه  مقاومة  اإىل  اأخرى  �ضياقات  دعا يف 

طريق الحتفاء باللغة العارية، ورمبا الوقحة، التي 

)نف�ضه123-122(.  باأ�ضمائها  �ضياء  الأ ت�ضمية  تعيد 

واللغوي  الفيل�ضوف  بها  يقوم  اأن  ميكن  مهام  وهي 

اإلخ. لكن هذه املقاومة   . وال�ضحفي ورجل ال�ضارع. 

جزئيا  �ضيكون  تقدمه  الذي  واحلل  جزئية،  �ضتكون 

ال�ضامل ف�ضوف يتحقق فح�ضب عن  اأما احلل  بدوره. 

فراد وعيا حقيقيا بالعامل، ف »لن  طريق اإك�ضاب الأ

ي�ضبح تقرير امل�ضري الذاتي فعليا وواقعيا اإل اإذا مل 

من  متحررين  اأفراد  جمرد  بل  جماهري،  هناك  تعد 

كل دعاية، ومن كل تكييف مذهبي، ومن كل حتكم 

وتالعب، وقادرين على معرفة الوقائع وفهمها وعلى 

يرتبط  وهكذا  نف�ضه262.  املمكنة«  احللول  تقرير 

ميكنهم  نقدي،  �ضمري  بن�ضاأة  فراد  الأ هوؤلء  ظهور 

من اإدراك »حقيقة« هذا العامل وتغيريه. هذا ال�ضمري 
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النقدي يتحقق بوا�ضطة املعرفة، ويتكلم لغة املعرفة 

ن�ضاء املغلق وبنيته املتحجرة«  التي »تفجر عامل الإ

)نف�ضه137(. 

 »نحو التحرر«: الرف�ش الكبري

 وتهدمي الكون اللغوي القائم

ن�ضان ذو البعد الواحد«،   بعد اأربع �ضنوات من �ضدور »الإ

مي واملكر�س لنفي اإمكانية الثورة،  ذي الطابع الت�ضاوؤ

واقعا  يفر�ضون  عامة،  واأوروبا  فرن�ضا،  طالب  كان 

فح�ضب،  ممكنة  لي�ضت  الثورة  فيه  اأ�ضبحت  جديدا؛ 

مايو  يف  الطالب  ثورة  اأثرت  لقد  اأي�ضا.  متحققة  بل 

به  احتفت  نها  لأ لي�س  كثريا؛  ماركيوز  يف   1968

نها، وهي تتبنى  ، بل لأ
)8(

وو�ضعت ا�ضمه فوق لفتاتها

ميته.  ت�ضاوؤ موؤقتا،  عنه،  تنزع  كانت  اأفكاره،  بع�س 

قبيل ثورة الطالب كان ماركيوز على و�ضك اأن ينتهي 

يف  »مقال  بعنوان  احلجم،  �ضغري  كتاب  تاأليف  من 

لثورة  مانيف�ضتو  يكون  اأن  الكتاب  ويو�ضك  التحرر«. 

وقرر  الثورة.  الكبري«. وجاءت  لـ»الرف�س  اأو  حمتملة 

ماركيوز، الذي مل يكن قد ن�رس كتابه، اأن ين�رسه كما 

»الواقع  تخ�س  التي  الهوام�س  ببع�س  مكتفيا  هو، 

اجلديد«. وكان الكتاب وهام�ضه معنيان، يف موا�ضع 

كثرية، مبا ميكن اأن نطلق عليه »تثوير اللغة«. 

 لقد اأدرك ماركيوز اأن بناء جمتمع حر جديد يرتبط 

ببناء لغة �سيا�سية جديدة ووجدان جديد. وكانت 

�سيحته »على هوؤلء )يق�سد من ي�سعون لتحقيق 

جمتمع حر( اأن يتكلموا لغة جديدة« تعبريا عن 

اإدراكه خلطورة الدور الذي ميكن اأن تقوم به لغة 

ال�سيا�سة يف املجتمعات القائمة. فلغة ال�سيا�سة 

هي »درع النظام القائم« )ماركيوز1969: 121(، 

تروي�س  يف  ي�ستخدمها  التي  القمع  اأداة  وهي 

ي�سميها  القمعية/الكاذبة  اللغة  هذه  مواطنيه. 

لغة  اإنها  به؛  ت�سّمى  اأن  بها  يليق  مبا  ماركيوز، 

ماركيوز،  ينقل  »خرقاء«.  »عاهرة«،  »داعرة«، 

اجلن�سي  النحالل  دللت  الت�سميات،  هذه  يف 

فلي�ست  ال�سيا�سة؛  لغة  اإىل  ال�سلوكي  والتخبط 

الكلمات  اإفقاد  بل  اجل�سد  بيع  والعهر  الدعارة 

معانيها احلقيقية، وتربير حرب يباد فيها �سعب 

برياء )اإ�سارة اإىل حرب فيتنام(.  من الأ

ن ذاته،   اإن لغة ال�ضيا�ضة »الداعرة«، امل�ضيطرة يف الآ

ما  كل  فلكها  يف  جتتذب  فهي  �ضالح.  الإ تقبل  ل 

له  وحتدد  و�ضعيته،  له  تثبت  بعامله.  ن�ضان  الإ يربط 

اأعداء الوطن واأ�ضدقاءه، واخلري وال�رس، وكيف ي�ضلك 

باإزاء كل �ضيء. ولكن هذه اللغة ل تخدم اإل م�ضالح 

امل�ضتفيدون  ال�ضيا�ضيون  يعرِّف  وهكذا  ميتلكها.  من 

الذي يدافع عن  الفيتنامي،  الفالح  من احلرب، مثال، 

بالده، باأنه »ب�رس اأدنى، اإرهابي قا�ضي القلب، وناكر 

النابلم  يلقي  الذي  مريكي  الأ الطيار  اأما  للجميل«. 

التحرير،  »بطل  باأنه  فيو�ضف  العزلء  القرى  على 

اإل  معها  ي�ضلح  ل  اللغة  هذه   .
)9(

ن�ضانية« لالإ املحب 

التدمري. واأوىل خطوات تدمري »الكون اللغوي القائم« 

واقع  من  ونفيه  معه،  �ضاملة  قطيعة  اإحداث  هي 

ال�ضتخدام؛ »فالقطيعة مع م�ضتمر ال�ضيطرة، ينبغي اأن 

جتر اإىل قطيعة مع مفردات لغة ال�ضيطرة« نف�ضه62. 

لغة  اإن�ضاء  يتحققان عن طريق  والنفي  القطيعة  هذه 

جديدة. وهو ما يتحقق بدوره، جزئيا، بوا�ضطة »فن 

معاجلة الكلمات«؛ الذي ي�ضتهدف »تخلي�س الكلمات 

اإياها  حمله  التي  اللقيطة  املعاين  من  واملفاهيم 

فقدان  ظاهرة  �ضغلت  لقد  نف�ضه25.  القائم«  النظام 

فيها  وراأي  ماركيوز.  احلقيقية  معانيها  الكلمات 

�ضديد  باإعجاب  نقل  وقد  للغة.  وتخريبا  للب�رس  قمعا 

عبارة دافيد �س. برودير، التي ير�ضد فيها ما اأ�ضماه 

»التخريب املنهجي ملعنى الكلمات وماهيتها«. وهو 

و�ضائل  وترعاه  بذوره،  ال�ضيا�ضيون  ُيلقي  تخريب 

النا�س  عالم. وبح�ضب برودير فاإنه »عندما يتعود  الإ

�ضماع الكالم عن معارك عنيفة يف »املنطقة منزوعة 

ال�ضالح«، اأو عن جرحى يف حالة اخلطر »عقب مظاهرة 

غري عنيفة«، ي�ضبح املرء غري بعيد عن فقدان �ضالمة 

اأكرث  اإىل  يحتاج  اللغة  اإ�ضالح  اإن  نف�ضه122.  ح�ضه« 

من مفرداتها جديدة؛ اإنه يحتاج اإىل وعي وح�ضا�ضية 

جديدين، يدعمان هذه املفردات وتدعمهما. 

 يتخلق الوعي اجلديد واحل�سا�سية اجلديدة واللغة 

ر  يدمَّ وحني  والرف�س.  التمرد  اإطار  يف  اجلديدة 

»الكون اللغوي القائم« �سوف يتوقف »امل�سنع 

املعا�رضة  ال�سناعية  للمجتمعات  الكالمي« 

ماركيوز  ر�سد  لقد  »الداعرة«.  اللغة  اإنتاج  عن 

القائم،  اللغوي  الكون  تهدمي  من  واقعية  حالت 

قليات،  قامت بها جماعات الرف�س يف ع�رضه )الأ

بالن�سبة  متثل،  كانت  التي  الطالب(  الهيبيني، 

قامت مبا  اجلماعات  هذه  التحرر.  مل يف  الأ له، 

ي�سميه ماركيوز »انقالب منهجي يف املعاين«، 

هذا  حتقق  وقد  منهجية«.  لغوية  »انتفا�سة  اأو 
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النقالب اأوالنتفا�سة بوا�سطة عدد من العمليات 

املنف�سلة؛ هي:

مفردات  با�ضتخدام  اجلماعات  هذه  بع�س  قيام   -1

بريئة، �ضائعة ال�ضتخدام يف احلياة اليومية، واإطالقها 

بـ»املحرمات«.  القائم  النظام  ي�ضفها  اأفعال  على 

�ضارة اإىل ارتياد  مثل ا�ضتخدام كلمة »رحلة« )trip( لالإ

 )grass(»ع�ضب« كلمة  وا�ضتخدام  الهيبيني،  جتمعات 

اإعادة الت�ضمية،  اإىل املاريجوانا. وت�ضتهدف  �ضارة  لالإ

التي  ال�ضلبية  الدللت  من  التخل�س  احلالة،  هذه  يف 

يل�ضقها النظام القائم ب�ضلوكيات اجلماعة واأ�ضيائهم. 

لفة والعادية عليها.  واإ�ضفاء طابع الأ

وا  �ضخا�س مبا يجدر بهم اأن ي�ضمَّ 2- اإعادة ت�ضمية الأ

القيادات  اأحد  اإىل  �ضارة  الإ مثل  وذلك  الواقع.  يف  به 

العليا باأنه »اخلنزير فالن«، بدل من »الرئي�س فالن«، 

هذا  ويوؤدي  فالن«.  »العاهل  اأو  فالن«،  »امللك  اأو 

الفعل، وفقا ملاركيوز، اإىل اخلال�س من اأكاذيب اللغة 

التي حتيط  الهالة  واإىل حتطيم  العقائدية ودللتها، 

باأولئك املوظفني واحلكام. اإ�ضافة اإىل �ضحب »ال�ضم 

نف�ضه65.  بحمله«  يتباهون  الذي  الكاذب  املرائي 

ويرى ماركيوز اأن هذه املمار�ضة لبد واأن تندرج يف 

ت�ضكل  نها  لأ كرب،  الأ للرف�س  ال�ضيا�ضي  ال�ضياق  اإطار 

بالفعل مظهرا من مظاهر التحرير. 

ذات  املتعالية،  ال�ضامية  املفردات  ا�ضتخدام   -3

وحتميلها  ال�ضائد،  املجتمع  يف  اخلا�ضة  املكانة 

مبفاهيم عادية يومية تخ�س جماعة »الرف�س«. مثل 

اإعادة ا�ضتخدام كلمة »الروح«، ذات املفهوم ال�ضامي 

النقي يف الكون اخلطابي امل�ضيطر، يف تراكيب جديدة، 

لتحمل دللة جديدة، تنزع ما تنطوي عليه من �ضمو، 

وتدخلها يف �ضياق الكون اخلطابي جلماعة الرف�س. 

 »غذاء الروح«، 
)10( 

مثل ت�ضمية جماعات ال�ضود »البلوز«

وتعريف اأنف�ضهم باأنهم »اأخوة يف الروح«. 

4- ا�ضتخدام املفردات ال�ضلطوية يف �ضياق جديد ينزع 

عنها �ضلطويتها. مثل ا�ضتخدام بع�س ال�ضباب لتعبري 

اإ�ضارة اإىل القوة التي يكت�ضبها فعل  »�ضلطة الزهور«؛ 

اإلقائهم الزهور على ال�رسطة يف املظاهرات. ويوؤدي 

هذا الفعل اإىل نقل ال�ضلطة ممن ُيفرت�س فيه امتالكها؛ 

اأعني ال�رسطي ذي البندقية والع�ضا، اإىل من ُيفرت�س 

فيه عدم امتالكها؛ اأعني املتظاهر املم�ضك بالزهور. 

البندقية  من  ال�ضلطة  �ضحب  على  كذلك  وينطوي 

والع�ضا لت�ضبح كامنة يف الزهرة. 

يف  املجاز  على  مبنية  جديدة،  ت�ضميات  اإطالق   -5

معظمها، لت�ضري اإىل اإدراك خا�س ملاهية جماعة ما، 

اأو �ضخ�س ما، اأو �ضيء ما. . اإلخ. وميثل ماركيوز لذلك 

مريكية،  الأ العامية  يف  ال�ضائعة  الت�ضميات  ببع�س 

وت�ضمية  البي�ضة«،  »راأ�س  املثقفني  ت�ضمية  مثل 

املحلل النف�ضي »م�ضيق الدماغ«، وت�ضمية التليفزيون 

ال�ضعبية  اللغة  هذه  اأن  ويرى  اإلخ.   . الفرج«.  »اأنبوب 

الر�ضمي  للكالم  وحانقة  مثرية  ب�ضخرية  »تت�ضدى 

يف  واأن   .)123 )ماركيوز1964:  الر�ضمي«  ون�ضف 

�ضيوع هذه الت�ضميات وغناها واإيحائها ما يدل على 

اخلا�ضة  لغته  يف  اإن�ضانيته  يوؤكد  ال�ضارع  رجل  اأن 

بو�ضعه اإياها على قطب معار�س لل�ضلطات القائمة، 

�ضياء باأ�ضمائها ميثل انفكاكا من  واأن اإعادة ت�ضمية الأ

ال�ضيطرة واإعالنا للتمرد والرف�س. 

هاجي  6- توليد ا�ضتجابات �ضاخرة مثل ال�ضحك والأ

هذه  ي�ضف  ماركيوز  اأن  من  الرغم  وعلى  والتهريج. 

�ضكال من الحتجاج باأنها �ضلبية وفو�ضوية ورمبا  الأ

اأنها كثريا ما تق�س م�ضاجع  ل �ضيا�ضية، فاإنه يرى 

لظاهرة  منوا  ي�ضهد  ع�رسه  اأن  ويرى  القائم.  النظام 

باعتناقها،  يجهرون  التي  ال�ضيا�ضيني  قيم  احتقار 

ويجردونها يف الوقت ذاته من معانيها. ويرتبط هذا 

خطب  تطبع  التي  اجلد«،  »روح  ي�ضميه  ما  باحتقار 

واأفعالهم  املحرتفني،  ن�ضف  اأو  املحرتفني  ال�ضا�ضة 

ال�ضحك  بعث  يف  املتمردون  »اأخذ  فقد  بطابعها. 

اليائ�س، والتحدي املاجن الذي ُعرف به املهرجون، 

اجلماعة  هذه  ت�رسفات  عن  قنعة  الأ لنزع  وذلك 

�ضيء«  كل  يف  والربط  احلل  بيدها  التي  اجلادة 

)ماركيوز1969: 107(. 

رمبا تكون هذه ال�ستجابات التي ي�سميها ماركيوز 

ب »ال�سلبية«، من اأكرث ال�ستجابات فعالية اإزاء 

خطاب ال�سيا�سيني. فهذه ال�ستجابات »الهازئة« 

تواجه  حني  خا�سة  يكون،  ما  باأق�سى  جادة 

تناق�س  التي  فاللغة  كاذبا.  كالما  اأو  ن�سو�سا 

ولبد  اإزاءها.  »اجلد«  هذا  كل  ل حتتمل  واقعها 

نتلقاها.  ونحن  الغا�سب،  ال�ستهزاء  بع�س  من 

ل�سانها.  لنا  وتخرج  كاذبة،  اأنا  لنا:  تقول  اإنها 

�سوف  لكنني  تكت�سفونني،  اأنكم  اأعلم  لنا:  تقول 

قوى. ورمبا يكون الفعل  اأظل اأفعل واأ�سيطر؛ فاأنا الأ

الوحيد القادر على اإرباكها هو اأن ن�سحك اإزاءها 
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باأعلى �سوت ممكن، �سحك من القلب، رمبا يربكها 

م�سابها  �سحكا  خرين  الآ لدى  يولد  ورمبا  قليال، 

يحفزهم على اإدراك الكذب. 

 ميكن اإدراج معظم العمليات ال�ضابقة يف اإطار التحويل 

اإعادة  اأو  التعريف  اإعادة  بوا�ضطة  للمفردات  الدليل 

معجم  بناء  �ضا�س  الأ هدفها  عملية  وهي  الت�ضمية. 

اجلماعات  معجم  يواجه  الرف�س،  جلماعات  خا�س 

امل�ضيطرة. ومن املوؤكد اأن ا�ضتبدال املعجم، مع اأهميته 

ال�ضديدة، ل يكفي وحده لتهدمي الكون اللغوي القائم. 

فقواعد اللغة، اأية لغة، وظواهرها البالغية رمبا تكون 

رمبا  القائمة.  ال�ضلطة  تدعيم  يف  اأقوى  تاأثري  ذات 

نقدية  ممار�ضات  با�ضتعرا�س  معنيا  ماركيوز  كان 

حدثت بالفعل، على الرغم من اأن هذه املمار�ضات مل 

ال�ضيا�ضة  لغة  مواجهة  يف  جذري  ب�ضكل  فاعلة  تكن 

امل�ضيطرة. ومع ذلك فاإن هذه املمار�ضات �ضوف تظل 

لكونها، يف معظمها، ممار�ضات عفوية  ملهمة ودالة 

 .
)11(

و�ضعبية ومتثل جزءا من حركات رف�س اجتماعي

 لقد ركز ماركيوز يف نقده للغة ال�سيا�سية على 

الوليات  خا�سة  الكربى؛  ال�سناعية  املجتمعات 

ال�سابق.  ال�سوفيتي  والحتاد  مريكية  الأ املتحدة 

لغة  خ�سائ�س  بع�س  ت�سابه  من  الرغم  وعلى 

املجتمعات  هذه  يف  امل�ستخدمة  ال�سيا�سة 

جمتمعات  يف  امل�ستخدمة  ال�سيا�سة  لغة  مع 

اأخرى، فاإن لكل جمتمع لغة �سيا�سية ذات تاأثري 

اإىل  ذلك  يرجع  ول  خا�سة.  وا�ستجابات  خا�س 

والقت�سادية  والجتماعية  الثقافية  اخل�سو�سية 

اللغة  خ�سو�سية  اإىل  بل  فح�سب،  للمجتمعات 

التي ت�ستخدمها كذلك. 

جراءاته امل�ضتخدمة   رمبا ل ميدنا ماركيوز بتنظري لإ

قائمة  ات�ضمت  ورمبا  ال�ضيا�ضي،  اخلطاب  حتليل  يف 

. اإ�ضافة اإىل لغته ذات 
)12(

م�ضطلحاته ببع�س الغمو�س

طناب،  التكرار والإ اإىل  الطابع املجازي، والتي متيل 

»النرث  ب  مرة  ذات   )2003( هاو  اآلن  و�ضفها  والتي 

املنيع، الذي ل يكاد ُيفهم منه �ضيئا«. وعلى الرغم من 

ذلك فاإن كتابات ماركيوز تنطوي على ا�ضتب�ضارات 

مده�ضة خا�ضة فيما يتعلق بتحديده لطبيعة العالقات 

ن�ضان واللغة واملجتمع. اإ�ضافة اإىل  التي تربط بني الإ

املميزة  الظواهر  عن  الك�ضف  على  املتميزة  مقدرته 

للغة اأحادية البعد والوظائف التي ت�ضعى هذه الظواهر 

لنمط  نقده  اأما  عنها.  تنتج  التي  ثار  والآ جنازها،  لإ

التحليليني،  الفال�ضفة  لدى  ال�ضائد  اللغوي  التحليل 

وتنظريه  يقرتحه،  الذي  التحليل  ل�ضمات  وحتديده 

اللغوي امل�ضيطر،  ال�ضيا�ضي  �ضكال مقاومة اخلطاب  لأ

جماعات  قبل  من  بالفعل  مور�ضت  التي  تلك  �ضواء 

الرف�س اأو تلك التي يدعو ملمار�ضتها، وتف�ضريه، واإن 

كان حد�ضيا، للطريقة التي تعمل بها لغة ال�ضيا�ضة- 

اإطار  تاأ�ضي�س  حماولة  يف  ا�ضتثماره  ميكن  مما  فهي 

نظري ملقاربة نقدية لنقد لغة ال�ضيا�ضة. 

الهوام�ش والحالت

1- مل اأ�ضتطع العثور على اأية درا�ضة بغري العربية تخ�س نقد ماركيوز 

للغة ال�ضيا�ضة. ومل يرد ذكر اأية درا�ضة عن اأفكار ماركيوز حول لغة 

لهربرت  الر�ضمي  املوقع  اأوردها  التي  الببليوجرافيا  يف  ال�ضيا�ضة 

ببليوجرافيا  يقدم  الذي  للمعلومات،  الدولية  ال�ضبكة  على  ماركيوز 

)عنوان  جنليزية  والإ ملانية  والأ بالفرن�ضية  ماركيوز  عن  كتب  ملا 

املوقع: www. marcuse. org/herbert، تاريخ الدخول اإىل 

املوقع 22-06-2008. والدرا�ضة الوحيدة التي ا�ضتطعت الو�ضول 

اإليها، وُعنيت ببع�س اأفكار ماركيوز حول لغة ال�ضيا�ضة هي درا�ضة 

ن�ضان ذو البعد  كيلرن 2006Kellner، بعنوان«من ‘1984‘ اإىل ‘الإ

�ضغري  مقال  وهي  وماركيوز«.  اأورويل  حول  نقدية  اأفكار  الواحد‘: 

احلجم، ل يتجاوز �ضبع �ضفحات. ويتوقف عند تقدمي مقارنة اأولية 

بني نقد ماركيوز للغة ال�ضيا�ضية ونقد اأورويل لها. لكنه يف الواقع 

�ضول الفكرية لهما،  ي�ضتنفد جل طاقته يف ر�ضد الختالفات بني الأ

مقاربتيهما  تخ�س  معدودة  فقرات  وتتبقى  كتاباتهما.  واأ�ضلوب 

للغة ال�ضيا�ضية. وقد اأ�ضار كيلرن لدرا�ضة اأخرى ُعنيت باملقارنة بني 

�ضالتر  اإيان  درا�ضة  هي  وماركيوز؛  اأورويل  عند  ال�ضيا�ضة  لغة  نقد 

ومل  اإليها.  الو�ضول  ي�ضتطع  مل  الباحث  لكن  وماركيوز«،  »اأورويل 

حتظ اأفكار ماركيوز حول لغة ال�ضيا�ضة باهتمام ُيذكر من اللغويني 

العرب. وميكن تربير ذلك باأ�ضباب خمتلفة؛ من بينها غياب التوجه 

اإىل تناثر  اإ�ضافة  النقدي يف الدرا�ضات اللغوية العربية املعا�رسة. 

ال�ضائك  وارتباطها  درا�ضاته،  ثنايا  يف  اللغة  حول  ماركيوز  اأفكار 

باإرها�ضاته  وتو�ضيفاته،  حتليالته  وامتزاج  بعامة،  بفل�ضفته 

ونبوءاته وحتري�ضاته. 

2- بع�س معلومات عن النظرية النقدية ونقد لغة ال�ضيا�ضة .

البعد  ذو  ن�ضان  »الإ العربية. وقد �ضدر  اإىل  الكتابان مرتجمان   -3

الواحد« برتجمة جورج طرابي�ضي و�ضوف نعتمد على طبعته الثالثة 

داب يف بريوت 1988. اأما »مقال يف التحرر«  ال�ضادرة عن دار الآ

دار  عن  ال�ضادرة  �رسارة  اللطيف  عبد  ترجمة  على  نعتمد  ف�ضوف 

وقد  جديدة«.  ثورة  »نحو  عنوان  حتت   ،1971 بريوت  يف  العودة 

جنليزية،  احتجنا، يف موا�ضع حمدودة، اإىل الرجوع اإىل الرتجمات الإ

حني مل ت�ضعفنا الرتجمات العربية يف الفهم. 

ا�ضتخدام  على  الواحد«  البعد  ذو  ن�ضان  »الإ يف  ماركيوز  ركز   -4  

مريكي. وقد خ�س ا�ضتخدام اللغة يف املجتمع  اللغة يف املجتمع الأ

ال�ضوفيتي بتحليل خا�س يف �ضياق درا�ضته للمارك�ضية ال�ضوفيتية، 

التي �ضدرت بعنوان »املارك�ضية ال�ضوفييتية: حتليل نقدي« يف عام 

 .1958

خري »م�رس نا�رس« ي�ضتهدف  �ضايف الأ 5- من الوا�ضح اأن الرتكيب الإ
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ما  وهو  يحكمها.  التي  والبلد  احلاكم  بني  الربط  جمرد  من  اأكرث 

مة/ يو�ضحه الت�ضور ال�ضتعاري الذي يقوم عليه الرتكيب؛ اأعني: الأ

العدوان على  اأحيان كثرية لتربير  ف يف  الت�ضور يوظَّ �ضخ�س. هذا 

مة بعد حتويلها –ا�ضتعاريا- اإىل جمرد ال�ضخ�س الذي يحكمها،  الأ

اإرهابي.  اأو  �ضيطان  اإىل  كذلك-  –ا�ضتعاريا  حتويله  ميكن  والذي 

بل  فح�ضب،  ال�ضعب  ينفي  ل  نا�رس«  »م�رس  تعبري  فاإن  ذلك  وعلى 

التاريخ كذلك. اإن تركيب »م�رس نا�رس«، يف املثال ال�ضابق، يتحرك 

واإمنا  ال�ضخ�س،  يقيد  ل  اإنه  ماركيوز.  يحدده  م�ضاد ملا  اجتاه  يف 

الوطن. فحني تتاأ�ض�س عالقة اإ�ضافة/ملكية بني الرئي�س والوطن ل 

فراد فح�ضب اإىل زوائد اأو تابعني لرئي�ضهم. . ، بل يتحول  يتحول الأ

وهي  للرئي�س.  ملكية  اإىل  وتاريخه  وجغرافيته  مبواطنيه  الوطن، 

ا�ضتعارة اأخرى تخفي الكثري، وحتر�س على الكثري. وميكن اأن يوؤدي 

الرتكيب، خا�ضة حني يطلق يف معر�س الو�ضف اإىل ما ي�ضبه عالقة 

)البن(.  الوطن  ينجب  الذي  هو  ب(  )الأ الرئي�س  اإن  بوة(.  )الأ الن�ضب 

وهو، من ثم، اأب اأبنائه )املواطنني(. والوطن )البن( ما كان ليوجد 

ب )الرئي�س(. والرتكيب نف�ضه  )اأو يزدهر ويتطور. . اإلخ( اإل بعمل الأ

الوظيفة  توؤدي  لكنها  طرفيها  يف  تختلف  اأخرى  ا�ضتعارة  ينتج  قد 

نف�ضها، هي ا�ضتعارة: الرئي�س زوج، والوطن زوجته. وهي ا�ضتعارة 

لزوجها  املراأة  تن�ضب  التي  الثقافات  اإطار  يف  الرتكيب  ينتجها 

)مثل كثري من املجتمعات الريفية يف م�رس(. والعالقة بني الرئي�س 

ع�ضمة  يف  فالوطن  ع�ضمة.  عالقة  ال�ضتعارة  هذه  وفق  والوطن 

هذه  و�ضايته.  حتت  وبناته،  الوطن  اأبناء  واملواطنون؛  الرئي�س. 

اأي  من  املنتفعون  يرددها  اأخرى  ا�ضتعارة  تنتج  نف�ضها  ال�ضتعارة 

حكم حني ُينادون ب »زواج كاثوليكي« بني الوطن والرئي�س؛ اأي اأن 

يحكم مدى احلياة. وتنطوي هذه ال�ضتعارة على و�ضف للوطن باأنه 

اأنثى، وحكم على بقية املواطنني باخل�ضاء، فلي�س ثمة َذَكر اإل ال�ضيد 

وطان )ومواطنيها( التي ترغب يف اأن ت�ضل  الرئي�س. ومن ثم فاإن الأ

ال�ضابقتني، يجب عليها  ال�ضتعارتني  والن�ضج، وفق  ال�ضتقالل  اإىل 

ب«، و»قتل الزوج« اأي�ضا. واأن تنتمي فح�ضب اإىل  اأن متار�س »قتل الأ

ذاتها؛ اأعني مواطنيها. 

�ضلحة  الأ اأ�ضماء  يف  الخت�ضارات  ل�ضتخدام  نقدية  درا�ضة   -6  

Mont- 1995 االنووية ميكن الرجوع اإىل درا�ضة مارتن مونتجموري

وي�ضري  واملجتمع«236-231.  اللغة  اإىل  »مدخل  بعنوان   gomery

مونتجموري اإىل درا�ضة اأخرى تف�ضيلية قدمها بول �ضيلتون يف عام 

1982، بعنوان »كالمـنووي: اللغة النووية والثقافة والدعاية«. 

 7- يذكر اإدوارد بونو يف كتابه »التفكري املتجدد« �س15، ال�ضادر 

يف  للكتاب  العامة  امل�رسية  الهيئة  عن  حممد  اإيهاب  برتجمة 

يحاء لل�ضخ�س  2005، اأنه« يف حالة التنومي املغناطي�ضي ميكن الإ

ويف  التنومي.  غيبوبة  من  فاقة  الإ بعد  غريبة  اأ�ضياء  بفعل  م  املنوَّ

الوقت املعلوم ينفذ ال�ضخ�س مو�ضوع التنومي تعليمات منوِّمه؛ فقد 

اأو يقدم لكل من اجلال�ضني  ين�ضب مظلة �ضاطئ يف غرفة اجللو�س، 

كوبا من اللنب، اأو يرك�س على اأربع وينبح كالكلب. وعندما ت�ضاأله 

ملاذا يت�رسف بهذه الغرابة فاإنه يقدم على الفور تف�ضريات معقولة 

العقل  التف�ضري يقدم مثال ل ين�ضى على قدرة  لت�رسفاته هذه. هذا 

من  واحد  كل  يعرف  وبينما   .Rationalization )العقلنة(  التربير  على 

الغريبة،  الت�رسفات  لهذه  ال�ضبب احلقيقي  التنومي  حا�رسي جتربة 

فاإن اأي م�ضاهد مل ير بداية التجربة، قد يقتنع متاما مبربرات ال�ضخ�س 

مو�ضوع التنومي. « ورمبا ل تختلف بع�س التربيرات التي يقدمها 

التي  التربيرات  عن  ال�ضيا�ضيني  لبع�س  تاأييدهم  عن  املدافعون 

يقدمها هذا الذي »ينبح كالكلب« لنباحه. اإن ربط تاأثري لغة ال�ضيا�ضة 

بتاأثري التنومي املغناطي�ضي قد يولد بع�س ال�ضك يف اإمكانية اإبطال 

مهما  املقاومة،  اأ�ضكال  خمتلف  وتفهم  لتقبل  وميهد  التاأثري.  هذا 

بلغت حدتها ونوعها، من اخلا�ضع للت�ضليل اللغوي. 

 8- كان الطالب يرفعون لفتات مكتوب عليها »امليمات الثالثة«، 

م�ضريين اإىل مارك�س وماوت�ضي تونغ وماركيوز. 

دارة  الإ ا�ضتخدمتها  التي  اللغة  مقارنة  املثري  من  يكون  قد   -9  

 )1975-1961( لفيتنام  مريكي  الأ الغزو  واأثناء  قبيل  مريكية  الأ

واجلنود  الع�ضكرية  عملياته  و�ضف  اأو  للغزو  التربير  يف  �ضواء 

واأثناء غزوها  ا�ضتخدمتها قبيل  التي  مريكيني و«العدو«، باللغة  الأ

العراق)2003-؟(. وثمة حد�س مبدئي لدي بوجود ت�ضابهات عديدة، 

على الرغم من فارق اختالف احلدثني وفارق الزمن. 

مريكيون  الأ ويغنيها  ويلحنها  يوؤلفها  اأغاين   Blues البلوز   -10  

ثالثية  �ضعرية  مقاطع  من  وتتاألف  ال�ضجن.  عليها  يغلب  ال�ضود. 

بيات.  الأ

 The American Heritage Dictionary of the English Language. 2000.(

 .(Houghton Mifflin Company

 11- من غري الع�ضري الوقوف على ممار�ضات نقدية م�ضابهة قامت 

بها جماعات الرف�س الجتماعي يف معظم املجتمعات. وعلى �ضبيل 

زمات الجتماعية  اإبراهيم يف كتابه »الأ املثال، يذكر نا�رس اأحمد 

فاق العربية، 1998(،  يف م�رس يف القرن ال�ضابع ع�رس« )ن�رس دار الآ

ال�ضلطة  على  خا�س  نوع  من  متردا  ميار�ضون  كانوا  هايل  الأ اأن 

على  للتهكم  ومثرية  �ضاخرة  ت�ضميات  اإطالق  يف  متثل  امل�ضيطرة، 

مثل  الت�ضميات،  لهذه  متعددة  اأمثلة  املوؤلف  ويورد  ال�ضلطة.  ممثلي 

اإبراهيم  ال�ضم« على حممد با�ضا، و»ال�ضيطان« على  اإطالقهم »زلعة 

با�ضا، و»املجنون« على ح�ضني با�ضا الدايل. . اإلخ.  

ال�ضيا�ضية، وهو »عامل  12- مثل امل�ضطلح املركزي يف نقده للغة 

ن�ضاء املغلق«.   الإ
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