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هوامش

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

األجيال الجديدة تفهم بصعوبة رموز الحروف الصينية ()Getty

اللغة الصينية

باختصار

رموز تواصل مكانها التاريخ
بكين ــ علي أبو مريحيل

ُ
يـمــر ن ــاس ك ـثــر م ــرور ال ـك ــرام على
املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــردات الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي ق ــد
يصادفونها في حياتهم اليومية
م ــن خ ــال مـنـتــج أو إع ــان دع ــائ ــي أو فيلم
سينمائي .تبدو الرموز معقدة جدًا ويصعب
فهمها على من ال يجيد اللغة الصينية التي
ال تـحـتــوي عـلــى ح ــروف أب ـجــديــة حقيقية،
فهي لغة نغمية تتألف من مجموعة رموز
تحاكي معاني الكلمات وأش ـيــاء مــوجــودة
فــي الحياة والطبيعة .وقــد ال يرتبط شكل
الرمز دائمًا بمعنى محدد ،بل يتوقف ذلك
على طريقة لفظه ،علمًا أن كل كلمة تحتمل
النطق بأربع حــركــات ،ما ينتج عــددًا كبيرًا
من الكلمات املتجانسة التي تتوافق ظاهريًا
ف ـ ّـي ال ـش ـكــل وت ـت ـشــابــه أح ـي ــان ــا ف ــي ال ـن ـطــق،
لكنها تختلف في املعنى والداللة.
تعود أولى الوثائق التي ظهرت فيها اللغة
الـصـيـنـيــة املـكـتــوبــة إل ــى ســالــة شــانــغ عــام
عظام
 1250قبل امليالد ،وتشمل نقوشًا على ّ
وجـلــود الـحـيــوانــات تتضمن رم ــوزًا معقدة
أقــرب إلى الرسومات التصويرية .تعرضت
اللغة الصينية على مدار الحقبات الزمنية
التي مرت بها البالد لتغيرات كثيرة ،بسبب
االنـقـســامــات الـجـغــرافـيــة والـتــاريـخـيــة .ففي

ف ـت ــرة امل ـم ــال ــك امل ـت ـح ــارب ــة ،اس ـت ـخ ــدم ــت كــل
مملكة لغة خاصة بأهلها ،رغم أنها تتفرع
كلها من جذر واحد .وحني ّ
وحد امللك تشني
شي هوانغ املمالك وأنشأ أول إمبراطورية
ص ـي ـن ـيــة ع ـ ــام  221ق ـب ــل امل ـ ـيـ ــاد ،اع ـت ـمــدت
الـصـيـنـيــة الـتـقـلـيــديــة لـغــة مـشـتــركــة لسكان
اإلمبراطورية .وفي عهد أسرة تشينغ (1644
إل ــى  ،)1912وه ــي آخ ــر ال ـســاالت الحاكمة،
اعـتـمــدت املــانــدريــن (الـصـيـنـيــة الـفـصـحــى)،
لغة وطنية ّ
موحدة للسكان ،والتي يتحدث
بها اليوم  1.2مليار شخص (يوجد حوالي
 200مليون صيني ال يجيدون لغة املاندرين
ويتحدثون بلهجات محلية).
 128لغة

يــوضــح أسـتــاذ الصوتيات فــي كلية اآلداب
بجامعة قوانغ دونغ ،لو شوانغ ،في حديث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـصــن تـمـلــك 56
قومية تتحدث كل منها لغة خاصة .ويبلغ
مجموع اللغات املحكية  ،128منها  9رائجة،
ف ــي مـقــدمـهــا امل ــان ــدري ــن والـكــانـتــونـيــة الـتــي
يـتـحــدث بـهــا س ـكــان هــونــغ كــونــغ وتــايــوان
وج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـص ـ ــن» .وي ـ ـشـ ــرح أن األجـ ـي ــال
ال ـجــديــدة تــواجــه صـعــوبــة فــي فـهــم الــرمــوز
وأشـكــال األح ــرف الصينية ،كونها ال صلة
لها باألبجدية وتخضع العتبارات وأسس

ال ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع روح ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث.
ويوضح أن الصينيني القدماء استخدموا
الرموز كوسيلة اتصال مكتوبة ،في وقت لم
تكن فيه لغات التواصل بني البشر متطورة
كما ال ـيــوم .ويلفت إلــى أن تحويل الــرمــوز
إلــى لغة صوتية جــاء فــي مرحلة متأخرة،
تحديدًا في القرن الثاني قبل امليالد .ونظرًا
إلـ ــى ت ـشــابــه الـ ــرمـ ــوز ،ت ــم ال ـت ـفــريــق بينها
لـفـظـيــا ب ــاس ـت ـخ ــدام ت ـســع ح ــرك ــات (تـشـبــه
الضم والفتح والكسر في اللغة العربية)،
م ــا أض ـفــى ص ـعــوبــة ع ـلــى ال ـل ـغــة الصينية
على صعيدي النطق والكتابة .ويشير لو
إل ــى أن الـلـغــة الصينية ربـمــا تـكــون اللغة
الــوح ـيــدة فــي الـعــالــم ال ـتــي ال ت ــزال تعتمد
حتى الـيــوم على رمــوز تعبيرية ،فــي وقت
بات هذا النوع من الكتابة الذي يشبه اللغة
الهيروغليفية ،تراثًا عامليًا مكانه املتاحف
وسجالت التاريخ.

بخالف 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 البالد
لتغيرات كثيرة ،بسبب
االنقسامات الجغرافية
والتاريخية
■■■
تخصص منظمة
األمم املتحدة للثقافة
(يونيسكو) ،يوم
 20إبريل /نيسان
لالحتفال باللغة
الصينية

عامان لتمييز الكلمات

ً
وق ــد شـهــد الـعـقــد املــاضــي إق ـب ــاال كـبـيـرًا من
الطالب األجانب على تعلم اللغة الصينية
التي تعتبر ضمن قائمة اللغات األجنبية
ً
األكـ ـث ــر تـ ـ ـ ــداوال ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة .وع ــزا
م ــراق ـب ــون ذل ــك إل ــى ان ـت ـش ــار م ـعــاهــد الـلـغــة
الصينية فــي أنـحــاء الـعــالــم ،وات ـســاع نفوذ

الصني وصعودها الالفت كقوة اقتصادية
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارزة .تـ ـ ـق ـ ــول ال ـط ــال ـب ــة
األردنـ ـي ــة يــاس ـمــن ج ــام ــوس ،ال ـت ــي ت ــدرس
الـعـلــوم الديبلوماسية فــي جامعة الشعب
بالعاصمة بكني ،لـ«العربي الجديد»« :مثل
اختياري دراسة اللغة الصينة تحديًا كبيرًا
بــالـنـسـبــة ل ــي .الـكـتــابــة م ــن أص ـعــب جــوانــب
الـ ــدراسـ ــة ،إذ ت ـت ـكــون ال ـل ـغــة ال ـص ـي ـن ـيــة من
مقاطع وليس من حروف ،وقد تضم الكلمة
مقطعًا أو أكثر ،إضافة إلــى طريقة تشكيل
أو رسم قد تكون من األعلى إلى األسفل ،أو
مــن اليسار إلــى اليمني ،أو مــن الـخــارج إلى
ال ــداخ ــل .وتــرت ـبــط غــالـبـيــة أش ـك ــال املـقــاطــع
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـض ـم ـنــي ،م ــا يجعل
نـسـبــة كـبـيــرة مــن دارسـ ــي الـلـغــة يتقنونها
لفظيًا ويتجاهلونها كتابيًا» .تضيف« :أما
الجانب الثاني الــذي يلعب دورًا كبيرًا في
تنفير ال ـطــاب مــن دراس ــة الـلـغــة الصينية،
فـهــو ال ـحــركــات ،حـيــث تـشـتــرك ع ــدة كلمات
في لفظ واحد ،لكن لكل كلمة حركة مختلفة
ع ــن األخ ـ ــرى ،م ــا ي ــؤدي إل ــى اخ ـت ــاف كبير
فــي املـعـنــى .وجعلني ذل ــك أسـتـغــرق عامني
كاملني لتمييز معاني الكلمات ذات اللفظ
املتشابه باختالف الحركة».
وتشير ياسمني إلى أن أسهل ما في اللغة
الـصـيـنـيــة خ ـلــوهــا م ــن ال ـق ــواع ــد ،بـخــاف
ّ
يسهل تكوين جملة،
اللغات األخ ــرى ،مــا
ويـجـعــل الـطــالــب يتقبل الـلـغــة ويتشجع
ل ــدرسـ ـه ــا .يـ ـش ــار إل ـ ــى أن م ـن ـظ ـمــة األمـ ــم
املتحدة للثقافة (يونيسكو) ،اعتمدت عام
 2010تاريخ  20إبريل /نيسان من كل عام
يــومــا عــاملـيــا لــاحـتـفــال بــالـلـغــة الصينية
إل ــى جــانــب خـمــس ل ـغــات رسـمـيــة أخ ــرى،
ه ــي ال ـع ــرب ـي ــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـفــرن ـس ـيــة
والروسية واإلسبانية.

وأخيرًا
 20عامًا على رحيل بورديو
نجوى بركات

ّ
منذ يومني ،حلت ذكرى وفاة عالم االجتماع الفرنسي
الشهير بيير بــورديــو ( 1أغسطس /آب 23 – 1930
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،)2002ال ـ ــذي أح ــدث ــت كتبه
وم ـحــاضــراتــه وم ـقــاالتــه ح ــول ال ـفــن ،وال ـحـقــل األدب ــي،
واإلع ـ ــام ،وال ــدول ــة ،وع ــاق ــات ال ـس ـي ـطــرة ال ــذك ــوري ــة...
إل ــخ ،ث ــورة فــي عـلــم االج ـت ـمــاع عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي.
بدليل استمرار راهنية املوضوعات التي عمل عليها
ّ
وتحققها في الواقع ،ومن ّ
أهمها صوغه مفاهيم علمية
أساسية مثل «الحقل» و«رأس املال الرمزي» ،و«العنف
الرمزي» ...إلخ ،وتناوله املدرسة كمؤسسة تساهم في
إعــادة إنتاج عالقات الهيمنة االجتماعية ،وعمله على
ّ
البنى واآلليات الخفيةُ التي تتحكم بالفاعلية االجتماعية
ّ
تستمر الهيمنة الطبقية .لن يكون موضوع هذه
وبها
الـعـجــالــة ت ـنــاول أع ـمــال ب ــوردي ــو الـتــي تـعــدو  30كتابا
وعشرات املقاالت واملقابالت ،وإنما التذكير بمنجزه
الكبير ،كونه قد تناول مجموعة املؤسسات املسؤولة
بشكل أو بآخر عن تنظيم العالم االجتماعي ،من خالل
ّ
تحليلها ودراستها على مستويني :أول ويتعلق بطبيعة

تلك املؤسسات وبأسلوبها الخاص في البناء الرمزي
للمجتمع ،سواء تعلق األمر بالثقافة املدرسية أو بإنتاج
برامج تلفزيونية أو أعمال فنية كاللوحة والرواية ...إلخ،
ُ
املؤسسات إياها من
ومستوى ثان يرتبط بما تقيمه
عالئق في ما بينها .من بني أعمال بورديو األولى ،تجدر
ّ
اإلشــارة إلى تحقيقني ميدانيني ّ
مهمني ،شكال قطيعة
جوهرية مع علم االجتماع التجريدي والتنظيري الذي
كــان سائدا في الستينيات ،أال وهما مقالة «العزوبية
والـشــرط الفالحي» ( ،)1962وفيها يتناول مجموعة
من الفالحني الفرنسيني ّ
العزاب من املنطقة التي جاء
هو منها في الجنوب الفرنسي (بيارن) ،والثاني كتاب
جماعي بعنوان «العمل ّ
ّ
والعمال في الجزائر» (،)1963
م ــن تـحـقـيــق مـجـمــوعــة خ ـب ــراء وبــاح ـثــن اقـتـصــاديــن
وإحـصــائـيــن .وعـلــى الــرغــم مــن ال ـبــون الـشــاســع الــذي
يفصل بني املوضوعني واملجموعتني ،بني مستخدمني
زراعيني غير متزوجني من جهةّ ،
وعمال وعاطلني عن
العمل جزائريني خالل الحرب ضد االستعمار من جهة
ّ
أخــرى ،فــإن النقاط املشتركة بينهما ســوف تتكشف
عديدة بفضل مقاربة بورديو وكيفية تحليله صراع
القوى كما ُي َ
مارس داخل املجتمعات .وهو ما سيصبح

الحقا أسلوبه أو منهجه في كشف حاالت الحرمان أو
النهب التي تصاحب حالة الفقر.
مجموعات
بمعنى آخــر ،لم يكن هدف بورديو دراســة
ٍ
تنتمي إلى أوســاط فقيرة معوزة ،بقدر ما كان يرمي
إلى التركيز على حالة النهب التي ترافق هذا النقص.
فاملعضلة ال تكمن في افتقاد الثروة املادية أو الثقافية،
ّ
وهذا واقع ،بل في غياب املقدرة لدى هؤالء على التحكم
بمعنى الحياة ،ومعناه استحالة التأثير أو السيطرة
على الـصــور السلبية أو املهينة الــرائـجــة عنهم .هكذا

مفهوم الهيمنة االجتماعية
يُجبرنا على االعتراف بالتغييرات
الصراع
العميقة التي يفرضها
ُ
المهيمن عليهم
الطبقي على
َ

َ
خضوعهما
تـتـقــاســم املـجـمــوعـتــان ،عـلــى تـبــايـنـهـمــا،
ُ
م ـعــا لـلـمـعــايـيــر ال ـتــي ت ـح ـ ّـدده ــا امل ـج ـمــوعــات املـهـيـ ِـمـنــة
اجـتـمــاعـيــا ،وال ـت ــي تضعهما مـعــا ف ــي أس ـفــل درك ــات
ّ
السلم البشري .هذه «الهيمنة الرمزية» بالذات هي ما
َ
ّ
ّ
َ
املهيم ُن عليهم
يعي الـشــرط االجتماعي الــذي يتبناه
طوعا ،ومن ميزات ذلك الشرط أنه يسم الجسد ويؤثر
ّ
فيه بشكل مستديم وظــاهــري ،كما أنــه يشكل جــزءا
أساسيا مما ّ
تسمى «الهيمنة االجتماعية» .لذا يحمل
ُ
ُ
الفالح الفرنسي العازب والعامل الجزائري العاطل عن
ـرط اجتماعيّ
ـات وآث ــار شـ ٍ
العمل ،فــي جسديهما ،نــدبـ ِ
يــريــان فيه مصيرا طبيعيا ومحتوما .لقد كــان بيير
ب ــوردي ــو ،ال ــذي ق ــرأ مــاركــس وأواله اهـتـمــامــا ،نــاقـ ًـدا له
أيضا حني تناول الخاضعني للهيمنة االجتماعية في
َّ
شرطهم االجتماعي ككل ،وليس بصفتهم مستغلني
اقتصاديا فـقــط .فقد أبــى أن ينظر إليهم مــن املنظار
األخير حصريا ،ورفــض اعتبارهم قادرين كلية على
ّ
ّ
االنتفاض على مستغليهم ،مؤكدا أن مفهوم الهيمنة
االجتماعية ُيجبرنا على االعتراف بالتغييرات العميقة
التي يفرضها ال ـصـ ُ
َ
املهيمن عليهم،
ـراع الطبقي على
ليس فكريا فحسب ،بل حتى في لحوم أجسامهم.
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