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املل ّخص

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة فهم العالقة بني اللغة والسلطة ،من خالل مكوانت مرتابطة ،كالفكر واللغة والسلطة
واجملتمع والشخص املتكلم .وحماولة استنتاج اجلانب الذي تظهر فيه اللغة بوصفها سلطة مهيمنة تتحكم يف كثري من

الوقائع املرتبطة ابإلنسان وحياته وبيئته وتواصله يف اجملتمع .وستعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي القائم على
االستقراء والنظر يف املعطيات وحتليلها والوصول إىل النتائج املرجوة من الدراسة.
كلمات مفتاحية :اللغة ،السلطة ،اهليمنة ،الفكر.
Abstract
The aim of the study is understanding the relationship between language and authority through
connected components, such as thought, language, rule, society and speaker person. The attempt
to deduce the aspect in which language emerges as the dominant authority controls many of the
facts associated with man, his life, his environment and his communication in society.
This study is based on the descriptive approach based on extrapolation, consideration of the data
and analysis and access to the desired results of the study.
Keywords: Language, Authority, Hegemony, Thought.

املق ّدمة

اخلارجي ،ولن
تعد اللغة أداة ترمجة للفكر ،وقد تكون أداة تزييف له ،كما أ هّنا أداة ربط بني الذات الداخليهة والواقع
ه

تتحول من
ترى هناك ى
معًن للواقع من دون لغة ،وهل سيكون هناك وجود لفكر مؤثهر خارج نطاق اللغة؟ فاللغة ه
تتحول إىل أداة
إشارات ورموز وأصوات فحسب ،إىل أدوات للتأثري يف الواقع
ه
املتحجر اجلامد .ويف الوقت نفسه قد ه
تدمري له ،فهي هنا وسيلة أتثري أو تدمري.
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وإن أردان مناقشة العالقة بني اللغة والسلطة ،فعلينا النظر يف عديد من العالقات؛ حنو :عالقة السلطة
ابأليديولوجيا ،أو ابلثقافة ،ثه الربط بني تلك العالقات واللغة ،مثال ذلك؛ عالقة (اللغة ابلسلطة ،واللغة ابهليمنة،
واللغة ابلعنف ،واللغة ابجملتمع) ،ثه النظر يف بعض املسائل اإلبستيمولوجيهة ،حنو :اللسانيهات االجتماعيهة وعلم

أي قضيهة
احملصلة وليدة واقع
عموما .فاللغة يف ه
االجتماع ى
اصلي ،واجملتمع ميداّنا ،فال ميكن ،إذىا ،تناول ه
اجتماعي تو ه
ه
لغويهة من دون النظر إىل هذا اجلانب.
ومن املهم ذكره يف هذا السياق؛ أ هن مناقشة هذه املسألة يتطلهب منها النظر يف الدراسات السابقة ،واالطالع
كل من (روالن ابرت وبيري بورديو) ،ورأي
على اجلدل الذي ختلهلته وما خرجت به من نتائج؛ لذلك قمنا إبدراج رؤية ه
عامل االجتماع ابن خلدون يف مق هدمة دراستنا؛ ملا هلا من أمهيهة يف هذا السياق .ثه بدأان ابلعرض املتسلسل الذي
نتوصل إىل نتيجة وخمرجات نعتقد أ هّنا جتيب عن كثري من التساؤالت حول مسألة السلطة
نستطيع من خالله أن ه
الشخصي
اجملتمعي وطبيعة النفوذ
واللغة .فعالقة اللغة ابلفكر وسلطة اللغة على الفكر وإخضاعه بقوانينها ،ثه الواقع
ه
ه

وسلطته على اللغة ،أضف إليها مسألة اعتماد العنف على اللغة يف بسط هيمنته ونفوذه ،كلهها عالقات متداخلة
تفضي إىل بعضها البعض بطريقة أو أبخرى.
إن اللغة السلطويهة املهيمنة ليست إال حدًّا أدىن ملا يشرع للهسان نطقه يف واقع مقيهد ابلعديد من االعتبارات،
اليت جيب استحضارها أثناء املمارسات اللغويهة أو أثناء بسط نفوذ اللغة وسلطتها ،لكن ال ب هد لنا أن نستحضر –

بشري ،فهي كما قال (هيدجر) :أخطر النعم.
دائما -أمهيهة اللغة لنا كجنس ه
مشكلة الدراسة وأسئلتها

تدل على عقالنيهته .وأل هن اللغة ترتبط ارتباطىا وثي ىقا ابلعقل؛ نرى
يتميهز اإلنسان من غريه أبنهه انطق ،يرتجم فكره للغة ه
كل موقف يكون فيه ،لكن اإلشكاليهة هنا ،تكمن يف حريهة
كل جزئيهة من حياته ،ويف ه
أ هن اإلنسان يستخدمها يف ه
مضموان،
شكال أو
اإلنسان يف استخدام هذه اللغة اليت متيهزه ،إذ إ هن اللغة سلطويهة قمعيهة يف بعض جوانبها ،إن كان ى
ى
وهناك تباين واضح يف النظر إىل سلطة اللغة وهيمنتها وعالقتها ابلعنف ،وتباين واضح يف عالقتها ابلفكر وعالقتها
ابلواقع واجملتمع الذي تتجلى فيه.
وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كشفها عن القوة اليت ختفيها اللغة يف طيهاهتا ،حبيث جتعلها قادرىة على التح هكم
بكثري من اجملرايت واألمور اليت هلا عالقة ابإلنسان وحياته ،ثه الكشف عن تفاعل اللغة مع املعطيات االجتماعيهة اليت

مهما يف هيمنة اللغة وبسط سلطتها بوصفها قوة مركزيهة ميتلكها انطقها.
دورا ًّ
تؤدي ى
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ولتحقيق ذلك ،ميكننا صوغ فرضيهات معينة من خالهلا ننطلق حنو جزئيهات دراستنا ،وأهم هذه الفرضيات:
الفكر حمكوم بقوالب اللغة وقواعدها ،واللغة سلطة حينما جترب املتحدث على االنصياع لضوابطها وقواعدها ،لكنهها
خارج ذلك؛ أي حينما خترج إىل السياق التواصلي ،ختضع لقيود اجملتمع ونفوذ الشخص املتحدث وسلطته .وتتح هقق

اهليمنة اللغويهة حينما يتخذها العنف وسيلةى من وسائله اليت يستخدمها ضد الطرف اآلخر الذي يقع عليه التسلهط.
وانطالقىا من إشكالية الدراسة ،ينطلق الباحث لإلجابة عن عدد من األسئلة ،وهي على النحو اآليت:
 -1ما عالقة اللغة ابلفكر؟
 -2ما الفرق بني سلطة اللغة ،ولغة السلطة؟
-3

كيف حتلل عالقة اهليمنة بني اللغة والسلطة؟

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدد من األهداف ،وهي على النحو اآليت:
معرفة عالقة الفكر ابللغة.
.1
التفريق بني سلطة اللغة ولغة السلطة .والتفريق بني سلطة اللغة ،ولغة السلطة.
.2
.3

حتليل عالقة اهليمنة اليت جتمع اللغة ابلسلطة.

منهجية الدراسة
اعتمد الباحث يف دراسته هذا املنهج الكيفي القائم على النظر يف املعطيات ووصفها ،ث حتليلها .وقد اطلع الباحث
على اإلرث اللغوي الذي عاجل مسألة اللغة وعالقتها ابلسلطة وكيفية حتقيق اهليمنة بفهم تلك العالقة ،وقد استند
الباحث ،على حنو رئيس ،إىل عدد من املفكرين الذين تناولوا اللغة وعالقتها ابلسلطة واهليمنة ،حنو :روالن ابرت وبيري
بوردو ،وعامل االجتماع ابن خلدون.
أطروحة روالن ابرت
خاصة ببين البشر،
يرى ابرت ( )2005يف أطروحته أ هن اللغة تشريع واللسان سننه ،وقصد بذلك أ هن اللغة هي ملكة ه

واإلنسان يستثمرها يف مجيع شؤون حياته من خالل التعبري عن أفكاره ،ويلجأ يف ذلك إىل الرموز اللسانيهة ،ما يثبت
أ هن اللغة يف حاجة إىل اللسان؛ فهو من حي هقق هلا الوجود الفعلي على أرض الواقع ،ثه يرى الباحث أن ابرت يثري
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تساؤوالت حول سلطة اللسان القمعيهة على اللغة ،وكيفية استثمار اللغة للهسان للتعبري عن األفكار ،وأين تكمن
السلطة املرتبطة ابللغة.
ثه رأى ابرت ( )2005أ هن للهسان سلطةى خفيهةى على البشر وعلى حنو دائم ،لكن ال ميكننا رؤية طابعها

القمعي .واللسان كذلك خيضع لضوابط وقواعد وقوانني وتراكيب حتكمه ،وحنن حينما نت هكلم به إهّنا حنتكم إىل تلك
ه
الضوابط والقواعد الصوتيهة والصرفيهة والرتكيبيهة؛ ألنهنا من دون تلك الضوابط لن نتم هكن من إنتاج كالم مفهوم وواضح،
فمن هنا يتهضح لنا أ هن اللغة تستخدم علينا سلط ىة ،بل تفرضها من خالل قواعدها وبنيتها وضوابطها.
دعم ابرت ( )2005فكرته هذه أبمثلة توضيحيهة ،اكتفي بذكر مثال عليها أورده ابرت يف أطروحته ،إذ
وقد ه
هبني أ هن اللغة الفرنسيهة تلزم متح هِّدثها ابلبَ ْدء ابلفاعل قبل الفعل ،وهذا خمالف للغتنا العربيهة اليت تبدأ ابلفعل ثه الفاعل.
لكل لغة سلط ىة تلزم هبا من يريد التحدث هبا .فاللغة ًّأاي كانت ،حتكم انطقها بقواعدها وضوابطها،
معًن ذلك أ هن ه
كل لغة على انطقها.
وهذا يف ح هد ذاته يع هد سلطةى متارسها ه
من هنا خنلص إىل أ هن اللسان وسيلتنا للتعبري عن أفكاران اليت تتيح لنا اللغة اليت نستخدمها اإلفصاح عنها،
فأي فكرة خترج عن قوانني وضوابط هذا اللسان ال ميكننا اإلفصاح عنها.
ه
القطعي
خصيصتني أساسيهتني للهسان ،مها :سلطة اإلثبات والتوكيد ،والطابع
ثه حت هدث ابرت ( )2005عن ه
ه
متاحا أي يتناسق مع ضوابطها وقواعدها
للتكرار :فعًن ابألوىل أ هن اللغة أبدواهتا املتاحة جتعل جزءىا من األفكار ى
مبهما وغري مثبت .وعًن ابلثانيهة أ هن املتح هدث
وبنيتها ،وجتعل اآلخر غري متاح؛ لعدم موافقة اللغة له فلذلك يبقى ى
تتكرر من جيل إىل
ينصاع لسلطة اللغة وخيضع هلا ،كالفرد يف القطيع ،ويتجلهى التكرار يف كون اللغة ضوابط وقواعد ه
يرسخها ،وهذا الرسوخ يف ح هد ذاته سلطةى داخليهةى فرضتها اللغة.
جيل ،ويف احلصيلة ،تكرارها ه
لقد أثبت ابرت ( )2005أ هن للهغة سلط ىة داخليةى تتح هكم ابللسان وتفرض نفسها عليه ،لكن وجد هناك
عدد من العلماء من يعارضه ويع هد سلطة اللغة سلطة كامنة يف الشخص املتح هدث أو املؤسسة أو اجملتمع الذي جيري
تداول الكالم فيها ،منهم بيري بورديو.
أطروحة بيري بوردو
ينتقد بورديو ( )2007فلسفة اللغة اليت هتمل جانب االستعمال والشروط االجتماعية اليت تعرتض اللغة أثناء
ويتبًن الطرح الذي يعترب سلطة اللغة سلط ىة مرتبط ىة ارتباطىا وثي ىقا ابلشخص الذي يستعملها
استعراض سلطتها ،ه
االجتماعي
يفرق بني دراسة اللسان يف ذاته وبنيته الداخليهة ،ودراسته مرتبطىا بسياقه
ومكانته يف اجملتمع ،لذلك وجدانه ه
ه
واستعماالته داخله.
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تتلخص يف أ هن اللغة تتح هكم ابللسان وتفرض نفسها
املقاربة اليت ميكن أن أخرج هبا من هاتني األطروحتني ه
عليه كسلطة من خالل قوانينها وبنيتها وقواعدها ،اليت يتل هفظ هبا املتكلهم يف سياق اجتماعي ،يبسط سلطته هو اآلخر
على اللغة ،فتصبح اللغة يف هذا السياق ِّ
مهيمنةى ومهيمنىا عليها .فما السلطة؟ وما اهليمنة اليت متتلكها اللغة؟ وما مدى
اصلي؟ وهل هناك نديهة بني سلطة اللغة بقواعدها وضوابطها وبني السياقات اليت
نفوذها يف السياق
االجتماعي والتو ه
ه
تستعمل فيها؟

مفهوم السلطة
تعج هبا قواميس العلوم السياسيهة واالجتماعيهة ،ال سيهما السيسيولوجيهة منها ،لكن
يعد مفهوم السلطة من املفاهيم اليت ه
هذا لن يكون عائ ىقا أمام اللغويهني الذين يدركون حدود اللغة ومكوانهتا ،والذين إبمكاّنم وضع حدود للسياقات
اللغوية املختلفة ،ولن ميثل ابلنسبة إليهم عائ ىقا حينما يروحون إىل تشريح مصطلحاته وتبسيطها .وبناءى عليه ،سيشرع
الباحث بتعريف السلطة ابقتضاب وتركيز ،ومبا خيدم دراسته هذه على وجه اخلصوص.
اللغوي ،يرى ابن منظور ( )2003أن كلمة (سلطة) تشتق من الفعل (سلط -تسلهط) فنقول:
فعلى الصعيد
ه
القوة احملكمة اليت
تسلهط على شيء ،أي :احتواه وأحكم سيطرته عليه .بينما يرى العوزي ( )2009أن "السلطة هي ه
معني".
معني على فرض أّناط سلوكيهة على شخص ه
يصعب اإلفالت منها ،والسلطة قدرة شخص ه

ويرادف مفهوم السلطة مفهوم آخر هو القيادة ،ويقابلها مفهوم التعاون ،فالسلطة تقع يف اجلانب النقيض
اللغوي؛ أل هّنا تطبهق داخل اجملتمع على هأّنا هقوة اجتماعيهة مهيمنة وقمعيهة إىل حد كبري .فقد
للتعاون حسب التعريف
ه
جسدي إن ته خمالفة هذه السلطة وعدم االنصياع هلا ،وقد تكون
كالتعرض أل ىذى
ه
تكون السلطة هقوىة حقيقيه ىة ملموسةى؛ ه

طوعا.
قوىة انعم ىة وخفيهةى؛ كسلطة اإلميان واالعتقاد ابلشيء واالنصياع له ى
أهم األسس يف اجملتمعات البشريهة ،ففي حديث الفكر
ه
وتعد السلطة أحد ه
التنويري الذي تناول اجملتمع املدينه
ونشوئه ما يدلهل على أ هن احلاجة إىل التعاون بني البشر وترك النزاعات والصراعات اليت تقوم على اإلقصاء  -الذي
وقوىة ،خيضع هلا اجلميع من دون استثناء ،وتكون هي
يهدف إىل السيطرة وحتقيق النفوذ  -هي من أوجد سلط ىة ه
القوة اصطلح على تسميتها "سلطة".
مرجعيتهم وحكمهم الذي يفصل يف قضاايهم ،ويضمن حقوقهم ،وهذه ه
أي أ هن نشوء ما
ويف هذا السياق يرى كارل ماركس أ هن السلطة "هي حصيلة انقسام اجملتمع إىل طبقات ،ه
املؤسسيهة واأليديولوجيهة الكامنة يف أساس احلياة االجتماعيهة ،ذلك األساس املتمثهل واقعيها ابإلنتاج
يرتبط ابلظاهرات ه
املتزامن مع نشوء الروابط االجتماعيهة الرئيسة" (ح هقي.)1983 ،
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ووفق العوزي ( )2009يرى ابن خلدون أ هن العصبيهة هي أساس قيام السلطة "هذا يعين أن العصبيهة تتزامن يف
شك أ هن األفراد
ظهورها مع ظهور العالقات االجتماعيهة ،أو على األقل مع بروز الروابط الفرديهة يف جمتمع ما .وال ه
االجتماعي".
ينشؤون بنشوء سلطة ال تزول ،هي شرط وجودهم وتنظيمهم
ه
يؤكد الباحث أ هن (ماركس) انطلق يف حديثه من رؤية اقتصاديهة وإنتاجيهة للسلطة ،وهيمنتها تنبع من هذا
معني.
توجه ه
املنطلق ،وهو حب السيطرة واالستحواذ على ممتلكات اآلخرين ومق هدراهتم ،هبدف إخضاعهم لرغبة أو ه
بينما رأى ابن خلدون أ هن العصبيهة هي اليت أدت إىل نشوء السلطة اليت حتكم العالقات االجتماعيهة ،وهي أساس
وجودهم منظهمني متعايشني.

بعد هذا اإلدراك ملفهوم السلطة واجلوانب اليت ميكن أن تقع يف كنفه وضمن نفوذه ،ينطلق الباحث لي هبني
مدى سلطة اللغة ونوعيهة هذه السلطة اليت متارسها وتلعبها على الصعيد التواصلي بني البشر.
سلطة اللغة

فكرا ،واللغة بوصفها أدوات
إ هن إلصاق مفهوم السلطة ابللغة جيب أن ينظر إليه يف أبعاده الشموليهة؛ أي اللغة بوصفها ى
استعماال .فاللغة ظاهرة مع هقدة تتقاطع مع حقول عديدة ،حنو :السلطة
اصال و
ى
وقوانني ،واللغة بوصفها تو ى
واأليديولوجيهات والفكر والفلسفة واملنطق  ،...واللغة ،يف ح هِّد ذاهتا ،قد متثِّهل سلطةى يف حقل وميدان من امليادين؛ أل هن
العقول واألفكار ختضع هلا ولضوابطها.
ظل جمتمع كمجتمعنا
وإن فهم لغة السلطة يوجب بدايةى املرور عرب سلطة اللغة واخلضوع هلا ،ه
خاصة يف ه
العريب؛ حيوي رموىزا وإشارات وعالمات تع هد يف ح هد ذاهتا لغ ىة يستخدمها اإلعالم ووسائل املعرفة احلديثة اليت ارتبطت
االجتماعي وموقع
ابلتكنولوجيا .وهذا يدلهل على أ هن السلطة تستمد قوهتا من اللغة .ويف حال ارتبطت اللغة ابلسياق
ه
متر عرب السلطة ،فالعالقة بني السلطة
املتكلهم ومكانته ،فإ هن اللغة -يف هذا املوقف -حىت تكون حاضرىة ال بد هلا أن ه
واللغة عالقة وطيدة ،لكنهها تعتمد على اهليمنة والتح هكم والسيطرة.
فعال من أفعال السلطة ،وهي أداة سيطرة يف أيدي
ويرى العامل األملاين نيتشه ( )1844-1900اللغة ى

األقوايء واملهيمنني للتصنيف بني القيم "اخلري والشر ،النبيل واحلقري( "...درسوين ،2005 ،ص ص ،)102 ،20
وج ىها لإلنسان ليندمج يف
لكنهها ختتلف عن ذلك عند الفيلسوف الفرنسي غوسدورف ( )1986الذي عدها ى
عامال م ه
العالئقي .وهي بذلك ختضعه لقوانينها وسلطتها ويف الوقت نفسه خترجه من ذاته لينخرط مع حميطه
اجملتمعي و
احمليط
ه
ه
االجتماعي وبيئته (غوسدورف ،1986 ،ص . )45
ه

40 | a l - Ḍ ā d 3 ( 1 ) 2 0 1 9

الضاد2019 )1(3 ،

اللغة والسلطة والهيمنة

بعد إدراكنا العالقة اليت جتمع السلطة ابللغة ،وكيفيهة تناوب األدوار السلطويهة بينهما حبيث حتصل اهليمنة من
طرف أحدمها على اآلخر ،وكيف يكون املتح هدث ضحيهة – غالبىا  -للهغة وسلطتها ،ميكننا اآلن االنتقال إىل معرفة
اهليمنة اللغويهة وأدواهتا.
اللغة واهليمنة

التفوق ،وهو مصطلح يتداخل مع كثري من احلقول املعرفيهة ،حنو مصطلح السلطة
اهليمنة مصطلح ه
يدل على الغلبة و ه
الذي بيهنه الباحث يف ثنااي هذه الدراسة ،إذ يقول :هيمنة اقتصاديهة وهيمنة سياسيهة وهيمنة ثقافيهة ،وضبط حدوده

ومعرفة أبعاده يرتبط ابلزاوية اليت ننطلق منها أثناء تناوله ،لكن هناك مصطلحني متالزمني يقرتانن مبفهوم اهليمنة ،ومها:
التسلهط واإلكراه ،وبناء عليه ،فاهليمنة وجه من وجوه فرض القوة ،يف حيز يفتقد إىل التكافؤ بني طرفني؛ ِّ
مهيمن
ه
ى
ومهيمن عليه.
َ

وحىت يكون ابإلمكان حتديد العالقة بني اللغة واهليمنة ،ال ب هد من استقراء الدالالت التارخييهة هلذا املفهوم.
وطرح أسئلة حتفيزية يف هذا اإلطار ،حنو :هل اللغة إحدى أشكال اهليمنة؟ أم هأّنا قد تقود إىل اهليمنة؟ أم أ هن اهليمنة
مفردة يف بنائها فحسب؟
معربىة عن شخصيهة اجملتمع ،ومل ينظر إليها بوصفها آليهةى للتواصل فحسب ،فهي يف
إذا عدت اللغة واجه ىة ه

هذا السياق" ،اهلواء الذي نتن هفسه" (علي ،2001 ،ص  )227وهي عاملنا ،ينتهي عاملنا ابنتهائها ،لذلك مثهلت اللغة
احلضاري ،وما حماوالت االستعمار عرب مراحله التارخييهة سوى دليل واضح على
الثقايف و
جانبىا من جوانب الصراع
ه
ه
استهدافها وحماولة اخرتاقها؛ أل هن ابخرتاقها والسيطرة عليها ،فقد توازن ،وفك ارتباط ،وإطاحة بقدسيهة من يتكلمها.
املهم ذكره يف هذا السياق أ هن للهيمنة ارتباطىا وثي ىقا ابلعنف ،بوصفها أداة تقود إليه وتوظهفه على
لعل من ه
و ه
مدمر يقوم به فرد أو مجاعة ض هد أخرى" (ويتمر ،2007 ،ص .)11
حنو واضح "فالعنف خطاب أو فعل مؤذ أو ه
ومن هنا فإ هن اللغة قد تكون يف هذا السياق إحدى أدوات العنف ،مع التذكري أب هن إحدى وسيليت العنف "معنويهةى أو
وخصوصا حينما يتهخذها العنف وسيلته يف السيطرة واهليمنة.
انعمةى" ،فقد تكون اللغة هي األخطر يف هذا اجلانب؛
ى
وهو عنف صامت جيذب الشعوب إليه من دون وعيها خبطورته.
اوي ،2002 ،ص ،)71
وهو وجه من وجوه التخلهف متمثهىال يف "التخلهف
النفسي" ه
(الذو ه
ه
اللغوي و ه
الثقايف و ه
أهم مظاهره:
الذي له مظاهر ع هدة على اللغة والناطقني هبا ،و ه
-

اجملتمعي الرئيسة.
استبعاد اللغة املركزيهة األم من حماور التواصل
ه
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يتم التواصل مع
شعور ابن اللغة ابلدونيهة أمام أبناء اللغات األخرى ،حنو شعور العرب أمام الغرب حينما ه
اآلخرين.
وعي ،حتكمه اعتبارات نفسيهة واجتماعيهة ،يهدف إىل إبراز
املزج
ه
اللغوي بني الشرائح اجملتمعيهة من دون ه

اللغوي.
شأان على الصعيد
الشخصيهة والقدرة ،أو تقليد اآلخرين ،وال سيهما من هم يف نظره أرقى وأعلى ى
ه
املهيمن عليه ،فتصبح لديه حالة صراع ،تقود إىل
االغرتاب
الثقايف الذي يتولهد عنه شعور ابلنقص لدى اجليل َ
ه
قيمي إليها ،وهذا ما أوردته عاملة
تفكك بنيته الشخصيهة ،فتصبح لديها القدرة على تسريب ه
كل وافد ه
اإلنثروبولوجيا (مارجريت ميد) حينما أطلقت عليه "عهر اهلويهة" (الذواوي ،2007 ،ص  ،)71ويعين وفق

رؤيتها؛ مساومة األفراد على شخصيهتهم اجلماعيهة؛ بغية التخفيف من شعورهم ابلنقص.
لكن أثرها ابد وواضح وخطري ،فسوء
جلي ،ه
ه
كل ذلك اخلطر سببه هيمنة تلك اللغة اليت ال يراها الناس على حنو ه
االجتماعي واالستعمال ،وال سيهما اجلوانب الدعائية ،أمر يف غاية اخلطورة؛ كونه
تقدير مكانة اللغة ودورها يف النسيج
ه

حجاج ( )2003فإن اللسان
يستهدف العقول ويزحزح ثقتها هبويهتها ،ما يفضي هبا إىل حالة من االغرتاب ،وحبسب ه
ِّ
وتدعمها.
حتما ،ستدخل يف لعبة السلطة ه
كل سياسة لسانيهة ،ى
من املمتلكات السياسيهة ،و ه
خيلص الباحث بعد ذلك إىل القول :إ هن اهليمنة اللغويهة خطر يه هدد خصوصيهة اإلنسان ،بفرضها التبعيهة
خاصة حينما نكون مدركني أ هن هناك سلطة لغويهة تفرض على سياق الكالم ،مبوجبها ال
املطلقة هلا ولقواعدها ،و ه

يستطيع املتح هدث أن خيتار ما يراه أو ما يق هدره أو يدور يف فكره خارج نطاق هذه السلطة اليت تفرضها اللغة هبيمنتها
وسلطتها.

نتائج الدراسة
جيران إىل اخلوض يف كثري من املرتابطات ،أل هن اللغة يف ح هد ذاهتا رابط حياة
إ هن احلديث عن اللغة وعالقتها ابلسلطة ه
بكل مقوماهتا ،وحديثنا عن سلطة اللغة جاء يف سياق الرتاتبيهة والعالئقيهة بني اللغة والفكر والسلطة ،وما بينهما من
ه
عالقات هيمنة وسيطرة ،وأثر ذلك على أبناء تلك اللغة واجملتمع الذي حييون فيه .وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من
نتائج ،ما أييت:
ماسة لالستعانة ابللغة اليت هي عبارة عن قواعد وقوانني
أن الفكر حينما يصدر رأ ىاي أو فكرىة ،يكون يف حاجة ه
يصب يف تلك القواعد والقوانني،
وضوابط ،صوتيهة وصرفيهة وتركيبيهة ،ومبوجب هذه احلاجة يضطر الفكر إىل أن
ه
حبيسا ،وهذا يف ح هد ذاته ميثِّهل سلطةى فعليهةى على الفكر.
وخيضع هلا ه
وإال بقي ى
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إ هن اللغة بسلطتها هذه ،ال هِّ
مترر هإال ما تريده من كلمات وأصوات وتعابري وإشارات ،وإن حاول حماول اخلروج عن هذه
يغرد خارج السرب ،فال يفهم ،وال جيري التواصل معه؛ ألنهه كسر قواعد السلطة اليت
السلطة ،سيجد نفسه كمن ه
ككل.
حيتكم إليها اجملتمع ه
إ هن سلطة الشخص املتح هدث وعالقاته اجملتمعيهة حتتهم على اللغة االنصياع لذلك ،ووف ىقا لرؤيته وما ميكن أن يكون
يتم توجيهها وفق ما يتماهى مع تلك
ى
مقبوال يف ذلك اجملتمع .وبناءى عليه ،فهذه سلطة أخرى متارس على اللغة ،إذ ه
السلطة والقوة املسيطرة.
هناك سلطة لغة ،ولغة سلطة .فاللغة يف تلك احلالة ِّ
مهيمنة بقوانينها وضوابطها وأحكامها ،ومهيمن عليها بقيود
اجملتمعي.
وي ،وسلطة األشخاص ونفوذهم
النظام السلط ه
ه
يتم فرض الرؤى واألفكار عليهم،
تتصف اللغة ابهليمنة اليت تقود إىل العنف الناعم الذي ميارس حبق أبناء اللغة حني ه
املستعمرون من دون علمهم
يتجرعه
عرب قنواهتا وتعابريها وتراكيبها اليت قلنا إ هّنا متثهل يف السياق
ه
َ
االستعماري سها ه

بنتائجه.
بث أفكاره ومعتقداته.
إ هن اهليمنة خطر يه هِّدد خصوصيهة اإلنسان ،ويقيهد حريهته يف ه
وما يود الباحث قوله يف ختام دراسته هذه :أن اللغة قد تكون متسلهط ىة ومهيمنةى ،لكنهها يف اجلانب اآلخر وسيلة
الطبيعي هي شهد وليست سًّا.
تفاهم وتواصل وتقارب ،ويف السياق
ه
مناقشة النتائج

لقد سعت الدراسة إىل حتقيق أهداف ثالثة جتلت بوضوح يف نتائج الدراسة فمعرفة العالقة بني الفكر واللغة تكمن يف

أن الفكر ال ميكن أن يتبلور إىل مادة واقعية من دون االستعانة ابللغة اليت خترجه من قمقمه داخل فكر اإلنسان إىل
احليز التواصلي الذي يستطيع مبوجبه الناس رؤية فكر الشخص وفهمه بوضوح.
وعن العالقة بني لغة السلطة وسلطة اللغة ،فلكل لغة سلطة تكمن يف قواعدها وبنائها وأصواهتا وطريقة
تراتب مكوانهتا ،على حنو ال ميكن لغري الناطق هبا أو متقنها أن يسيطر عليها أو أن مينح أي فضل منها ،فهي ال
أحدا منها سوى من امتلك املعرفة الكافية بكل حيثياهتا ،وهذه سلطة تفرض على املتكلم من دون أن يشعر هبا
متكن ى
غالبىا ،وهذا ما يطلق عليه الباحث سلطة اللغة.
أما فيما يتعلق بلغة السلطة فعًن الباحث بذلك ،السياق اللغوي التواصلي الذي يسمح للفرد أن ينتقي من
اللغة ما ال يتعارض مع هذا السياق ،فكأن السلطة يف هذه احلالة حتدد لغة خطاب وتواصل معينة ،ال تؤدي إىل
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خارجا عما يقتضيه
املساس مبن وضع هذه القيود وسن تلك القوانني واختار تلك اللغة اليت إن جتاوزها الفرد عد ى
السياق ،وبناءى عليه ،قد يتعرض هذا الشخص للعقاب.
أما خبصوص اهليمنة ،فذهب الباحث إىل أن حتقيقها جيب أن جيمع بني سلطة متنفذة ،ولغة حم هددة ،تتناغم

هذه اللغة مع سياسة السلطة ،فل كل سلطة لغة خاصة ختاطب هبا الواقع ومن فيه ،وحتتكم اللغة يف هذه احلالة إىل
السلطة املتنفذة اليت متتلك أدوات اللغة ،وخري دليل على ذلك تفوق لغة القوي على لغة الضعيف يف الصراعات اليت
تدور يف فلك االستعمار واالحتالل ،فغالبىا جند لغة السلطة تتفوق على لغة من ال سلطة له.
إن األمر الطبيعي لعالقة السلطة ابللغة أن تكون السلطة معلمة وموجهة ال أكثر ،فسياسة الفرض واإلرغام

هي من يولد اهليمنة والتسلط اللغوي ،وهناك ارتباط بني احلرية الفكرية وحرية الرأي ،واستقالل اللغة عن سلطتها
اخلارجية ،واالكتفاء بسلطتها الداخلية اليت تشبه إىل حد كبري الصفات الوراثية واخلَْلقية يف املخلوق ،بينما السلطة
اخلارجية فتثبت كل ما هو دخيل على تلك الطبيعة ،ويدخل يف حيز ذلك كل سلوك غري فطري (مكتسب).
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