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تعد اللغة الصينية األقدم المكتوبة في العالم، ويعود تاريخها إلى 6 آالف عام، وتصنف رموزها المعقدة جدًا ضمن األصعب 
نطقًا بها، رغم أن ثلث سكان العالم ينطقون بها

هوامش

نجوى بركات

ت ذكرى وفاة عالم االجتماع الفرنسي 
ّ
منذ يومني، حل

 23  –  1930 آب  أغسطس/   1( بــورديــو  بيير  الشهير 
كتبه  أحـــدثـــت  الـــــذي  الـــثـــانـــي 2002(،  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/ 
ــول الــفــن، والــحــقــل األدبــــي،  ومــحــاضــراتــه ومــقــاالتــه حـ
ــة...  ــات الــســيــطــرة الـــذكـــوريـ ــاقـ ــة، وعـ ــ ــدول ــ واإلعـــــــام، وال
ــــخ، ثــــورة فــي عــلــم االجــتــمــاع عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي.  إل
عليها  عمل  التي  املوضوعات  راهنية  استمرار  بدليل 
قها في الواقع، ومن أهّمها صوغه مفاهيم علمية 

ّ
وتحق

أساسية مثل »الحقل« و»رأس املال الرمزي«، و»العنف 
الرمزي«... إلخ، وتناوله املدرسة كمؤسسة تساهم في 
على  وعمله  االجتماعية،  الهيمنة  إنتاج عاقات  إعــادة 
م بالفاعلية االجتماعية 

ّ
البنى واآلليات الخفية التي تتحك

الطبقية. لن يكون موضوع هذه   
ُ
الهيمنة وبها تستمّر 

الــعــجــالــة تــنــاول أعــمــال بـــورديـــو الــتــي تــعــدو 30 كتابا 
بمنجزه  التذكير  وإنما  واملقابات،  املقاالت  وعشرات 
املسؤولة  املؤسسات  تناول مجموعة  قد  الكبير، كونه 
بشكل أو بآخر عن تنظيم العالم االجتماعي، من خال 
ق بطبيعة 

ّ
تحليلها ودراستها على مستويني: أول ويتعل

البناء الرمزي  تلك املؤسسات وبأسلوبها الخاص في 
للمجتمع، سواء تعلق األمر بالثقافة املدرسية أو بإنتاج 
برامج تلفزيونية أو أعمال فنية كاللوحة والرواية... إلخ، 
ومستوى ثان يرتبط بما تقيمه املؤسساُت إياها من 
عائق في ما بينها.  من بني أعمال بورديو األولى، تجدر 
ا قطيعة 

ّ
اإلشــارة إلى تحقيقني ميدانيني مهّمني، شك

جوهرية مع علم االجتماع التجريدي والتنظيري الذي 
»العزوبية  مقالة  وهما  أال  الستينيات،  في  كــان سائدا 
مجموعة  يتناول  وفيها   ،)1962( الفاحي«  والــشــرط 
التي جاء  املنطقة  العّزاب من  الفرنسيني  الفاحني  من 
هو منها في الجنوب الفرنسي )بيارن(، والثاني كتاب 
جماعّي بعنوان »العمل والعّمال في الجزائر« )1963(، 
مـــن تــحــقــيــق مــجــمــوعــة خـــبـــراء وبــاحــثــني اقــتــصــاديــني 
وإحــصــائــيــني. وعــلــى الــرغــم مــن الــبــون الــشــاســع الــذي 
يفصل بني املوضوعني واملجموعتني، بني مستخدمني 
زراعيني غير متزوجني من جهة، وعّمال وعاطلني عن 
العمل جزائريني خال الحرب ضد االستعمار من جهة 
ف 

ّ
تتكش بينهما ســوف  املشتركة  النقاط  فــإن  أخــرى، 

صراع  تحليله  وكيفية  بورديو  مقاربة  بفضل  عديدة 
القوى كما ُيماَرس داخل املجتمعات. وهو ما سيصبح 

الحقا أسلوبه أو منهجه في كشف حاالت الحرمان أو 
النهب التي تصاحب حالة الفقر. 

بمعنى آخــر، لم يكن هدف بورديو دراســة مجموعاٍت 
تنتمي إلى أوســاط فقيرة معوزة، بقدر ما كان يرمي 
النقص.  ترافق هذا  التي  النهب  التركيز على حالة  إلى 
فاملعضلة ال تكمن في افتقاد الثروة املادية أو الثقافية، 
م 

ّ
وهذا واقع، بل في غياب املقدرة لدى هؤالء على التحك

السيطرة  أو  التأثير  استحالة  ومعناه  الحياة،  بمعنى 
هكذا  عنهم.  الــرائــجــة  املهينة  أو  السلبية  الــصــور  على 

تــبــايــنــهــمــا، خضوَعهما  املــجــمــوعــتــان، عــلــى  تــتــقــاســم 
مــعــا لــلــمــعــايــيــر الـــتـــي تـــحـــّددهـــا املـــجـــمـــوعـــاُت املــهــيــِمــنــة 
اجــتــمــاعــيــا، والـــتـــي تضعهما مــعــا فـــي أســفــل دركـــات 
ما  بالذات هي  الرمزية«  »الهيمنة  هذه  البشري.  م 

ّ
السل

عليهم  املهيَمُن  اه 
ّ
يتبن الــذي  االجتماعي   

َ
الــشــرط يعنّي 

طوعا، ومن ميزات ذلك الشرط أنه يسم الجسد ويؤثر 
ل جــزءا 

ّ
أنــه يشك كما  وظــاهــري،  فيه بشكل مستديم 

لذا يحمل  »الهيمنة االجتماعية«.  أساسيا مما تسّمى 
 الجزائري العاطل عن 

ُ
الفاُح الفرنسي العازب والعامل

اجتماعّي  وآثـــار شــرٍط  نــدبــاِت  فــي جسديهما،  العمل، 
بيير  كــان  لقد  ومحتوما.  طبيعيا  فيه مصيرا  يــريــان 
بـــورديـــو، الـــذي قـــرأ مــاركــس وأواله اهــتــمــامــا، نــاقــًدا له 
االجتماعية في  للهيمنة  الخاضعني  تناول  أيضا حني 
ني 

ّ
مستَغل بصفتهم  وليس  ككل،  االجتماعي  شرطهم 

املنظار  مــن  إليهم  ينظر  أن  أبــى  فقد  فــقــط.  اقتصاديا 
اعتبارهم قادرين كلية على  األخير حصريا، ورفــض 
الهيمنة  مفهوم  أن  دا 

ّ
مؤك يهم، 

ّ
على مستغل االنتفاض 

االجتماعية ُيجبرنا على االعتراف بالتغييرات العميقة 
عليهم،  املهيَمن  على  الطبقي  الــصــراُع  يفرضها  التي 

ليس فكريا فحسب، بل حتى في لحوم أجسامهم.

20 عامًا على رحيل بورديو

وأخيرًا

مفهوم الهيمنة االجتماعية 
يُجبرنا على االعتراف بالتغييرات 
العميقة التي يفرضها الصراُع 

الطبقي على المهيَمن عليهم
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اللغة الصينية
رموز تواصل مكانها التاريخ

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــرور الـــكـــرام على  يــمــر نـــاس ُكــثــر مــ
ــي قـــد  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــنــ ــيــ املـــــــــفـــــــــردات الــــصــ
اليومية  حياتهم  في  يصادفونها 
مـــن خـــال مــنــتــج أو إعــــان دعـــائـــي أو فيلم 
سينمائي. تبدو الرموز معقدة جدًا ويصعب 
فهمها على من ال يجيد اللغة الصينية التي 
ال تــحــتــوي عــلــى حــــروف أبــجــديــة حقيقية، 
رموز  من مجموعة  تتألف  نغمية  لغة  فهي 
مــوجــودة  وأشــيــاء  الكلمات  معاني  تحاكي 
شكل  يرتبط  ال  وقــد  والطبيعة.  الحياة  فــي 
ذلك  يتوقف  بل  بمعنى محدد،  دائمًا  الرمز 
على طريقة لفظه، علمًا أن كل كلمة تحتمل 
النطق بأربع حــركــات، ما ينتج عــددًا كبيرًا 
من الكلمات املتجانسة التي تتوافق ظاهريًا 
فـــي الــشــكــل وتــتــشــابــه أحـــيـــانـــًا فـــي الــنــطــق، 

ها تختلف في املعنى والداللة.
ّ
لكن

تعود أولى الوثائق التي ظهرت فيها اللغة 
الــصــيــنــيــة املــكــتــوبــة إلــــى ســالــة شــانــغ عــام 
1250 قبل املياد، وتشمل نقوشًا على عظام 
دة 

ّ
ــوزًا معق الــحــيــوانــات تتضمن رمـ وجــلــود 

التصويرية. تعرضت  الرسومات  إلى  أقــرب 
الزمنية  الحقبات  الصينية على مدار  اللغة 
التي مرت بها الباد لتغيرات كثيرة، بسبب 
االنــقــســامــات الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة. ففي 

)Getty( األجيال الجديدة تفهم بصعوبة رموز الحروف الصينية

ــة، اســـتـــخـــدمـــت كــل  ــاربـ ــتـــحـ ــرة املـــمـــالـــك املـ ــتـ فـ
مملكة لغة خاصة بأهلها، رغم أنها تتفرع 
كلها من جذر واحد. وحني وّحد امللك تشني 
إمبراطورية  أول  وأنشأ  املمالك  هوانغ  شي 
ــــاد، اعـــتـــمـــدت  ــيـ ــ صــيــنــيــة عـــــام 221 قـــبـــل املـ
الــصــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة لــغــة مــشــتــركــة لسكان 
اإلمبراطورية. وفي عهد أسرة تشينغ )1644 
الحاكمة،  الــســاالت  آخـــر  إلـــى 1912(، وهـــي 
اعــتــمــدت املــانــدريــن )الــصــيــنــيــة الــفــصــحــى(، 
لغة وطنية موّحدة للسكان، والتي يتحدث 
بها اليوم 1.2 مليار شخص )يوجد حوالي 
200 مليون صيني ال يجيدون لغة املاندرين 

ويتحدثون بلهجات محلية(.

128 لغة
اآلداب  كلية  فــي  الصوتيات  أســتــاذ  يــوضــح 
بجامعة قوانغ دونغ، لو شوانغ، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــصــني تــمــلــك 56  لـــ
قومية تتحدث كل منها لغة خاصة. ويبلغ 
مجموع اللغات املحكية 128، منها 9 رائجة، 
فـــي مــقــدمــهــا املـــانـــدريـــن والــكــانــتــونــيــة الــتــي 
يــتــحــدث بــهــا ســكــان هــونــغ كــونــغ وتــايــوان 
ــال  ــيــ ــــرح أن األجــ ــشـ ــ الـــــصـــــني«. ويـ ــــوب  ــنـ ــ وجـ
الــجــديــدة تــواجــه صــعــوبــة فــي فــهــم الــرمــوز 
الصينية، كونها ال صلة  األحـــرف  وأشــكــال 
لها باألبجدية وتخضع العتبارات وأسس 

الـــحـــديـــث.  الـــعـــصـــر  روح  ــــع  مـ تـــتـــمـــاشـــى  ال 
استخدموا  القدماء  الصينيني  أن  ويوضح 
الرموز كوسيلة اتصال مكتوبة، في وقت لم 
تكن فيه لغات التواصل بني البشر متطورة 
الــرمــوز  أن تحويل  إلــى  الــيــوم. ويلفت  كما 
إلــى لغة صوتية جــاء فــي مرحلة متأخرة، 
تحديدًا في القرن الثاني قبل املياد. ونظرًا 
إلــــى تــشــابــه الــــرمــــوز، تـــم الــتــفــريــق بينها 
لــفــظــيــًا بـــاســـتـــخـــدام تــســع حـــركـــات )تــشــبــه 
العربية(،  اللغة  في  والكسر  والفتح  الضم 
مـــا أضــفــى صــعــوبــة عــلــى الــلــغــة الصينية 
لو  ويشير  والكتابة.  النطق  على صعيدي 
اللغة  تــكــون  ربــمــا  الصينية  الــلــغــة  أن  إلـــى 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي ال تــــزال تعتمد 
الــيــوم على رمــوز تعبيرية، فــي وقت  حتى 
بات هذا النوع من الكتابة الذي يشبه اللغة 
الهيروغليفية، تراثًا عامليًا مكانه املتاحف 

وسجات التاريخ.

عامان لتمييز الكلمات
وقـــد شــهــد الــعــقــد املــاضــي إقـــبـــااًل كــبــيــرًا من 
الصينية  اللغة  تعلم  على  األجانب  الطاب 
األجنبية  اللغات  قائمة  ضمن  تعتبر  التي 
ــثــــر تــــــــداواًل فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وعــــزا  األكــ
مـــراقـــبـــون ذلــــك إلــــى انـــتـــشـــار مــعــاهــد الــلــغــة 
الصينية فــي أنــحــاء الــعــالــم، واتــســاع نفوذ 

اقتصادية  كقوة  الافت  وصعودها  الصني 
ــة بـــــــــــــارزة. تـــــقـــــول الـــطـــالـــبـــة  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ وتــ
ــة يــاســمــني جــــامــــوس، الـــتـــي تـــدرس  ــيــ األردنــ
الشعب  جامعة  فــي  الديبلوماسية  الــعــلــوم 
الجديد«: »مثل  »العربي  لـ بالعاصمة بكني، 
اختياري دراسة اللغة الصينة تحديًا كبيرًا 
بــالــنــســبــة لـــي. الــكــتــابــة مـــن أصــعــب جــوانــب 
الـــــدراســـــة، إذ تــتــكــون الــلــغــة الــصــيــنــيــة من 
مقاطع وليس من حروف، وقد تضم الكلمة 
تشكيل  إلــى طريقة  إضافة  أكثر،  أو  مقطعًا 
أو رسم قد تكون من األعلى إلى األسفل، أو 
مــن اليسار إلــى اليمني، أو مــن الــخــارج إلى 
الــــداخــــل. وتــرتــبــط غــالــبــيــة أشـــكـــال املــقــاطــع 
الــصــيــنــيــة بــمــعــنــاهــا الــضــمــنــي، مـــا يجعل 
نــســبــة كــبــيــرة مــن دارســــي الــلــغــة يتقنونها 
لفظيًا ويتجاهلونها كتابيًا«. تضيف: »أما 
في  كبيرًا  دورًا  يلعب  الــذي  الثاني  الجانب 
الــلــغــة الصينية،  الــطــاب مــن دراســــة  تنفير 
ــدة كلمات  فــهــو الـــحـــركـــات، حــيــث تــشــتــرك عـ
في لفظ واحد، لكن لكل كلمة حركة مختلفة 
ــرى، مـــا يــــؤدي إلـــى اخـــتـــاف كبير  ــ عـــن األخــ
فــي املــعــنــى. وجعلني ذلـــك أســتــغــرق عامني 
اللفظ  ذات  الكلمات  معاني  لتمييز  كاملني 

املتشابه باختاف الحركة«.
وتشير ياسمني إلى أن أسهل ما في اللغة 
الــصــيــنــيــة خــلــوهــا مـــن الـــقـــواعـــد، بــخــاف 
تكوين جملة،  مــا يسّهل  األخـــرى،  اللغات 
ويتشجع  الــلــغــة  يتقبل  الــطــالــب  ويــجــعــل 
ــــى أن مــنــظــمــة األمــــم  ــا. يــــشــــار إلــ ــهــ لــــدرســ
املتحدة للثقافة )يونيسكو(، اعتمدت عام 
2010 تاريخ 20 إبريل/ نيسان من كل عام 
يــومــًا عــاملــيــًا لــاحــتــفــال بــالــلــغــة الصينية 
إلـــى جــانــب خــمــس لــغــات رســمــيــة أخـــرى، 
هــــي الـــعـــربـــيـــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة 

والروسية واإلسبانية.

بخاف معظم اللغات 
األخرى، ال تحتوي 
اللغة الصينية على 

حروف أبجدية 
حقيقية، فهي لغة 
نغمية تتألف من 

مجموعة رموز

■ ■ ■
تعرضت اللغة 

الصينية على مدار 
الحقب الزمنية التي 

مرت بها الباد 
لتغيرات كثيرة، بسبب 
االنقسامات الجغرافية 

والتاريخية

■ ■ ■
تخصص منظمة 

األمم املتحدة للثقافة 
)يونيسكو(، يوم 
20 إبريل/ نيسان 
لاحتفال باللغة 

الصينية

باختصار


