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Abstract: 

 This research aims at analysing the pragmatic prominent discourse in 

the public sphere, the digital sphere in particular, that reflects special 
changes in the society. 

The meant discourse has not been investigated adequately and 

sufficiently namely the social, the political and the digital virtual 

discourses which bear an effective semantic and pragmatic power on 

the public space and at the same time incorporate strong 

transformations in the values patterns. 
This study utilizes a pragmatic approach, since the pragmatics is a 

study of using language in communication, and works on analysing 

daily discourses using a journalistic editorial. 

So, what are the changes reflected by this discourse? And what are the 

values represented and expressed by the prevailing discourses in the 
public sphere? 
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 نحو مقاربة تداولية موسعة للخطاب المتداول

 
 2 يونس حباش

 
 الملخص

يروم هذا البحث تحليل نماذج من الخطاب المتداول، أي الخطاب الذي ينبثق داخل الفضاء 
تحوالت معينة تعتمل داخل بينات العام بشكل مستمر، خاصة الفضاء الرقمي، ويعكس 

المجتمع، فالتواصل والتفاعل اليومي لم ينل حظه من الدارسة والتحليل، عادة ما يتم 
االشتغال على الخطاب "الرسمي" أو خطاب المؤسسة الثقافية العالمة؛ حيث يتم  التركيز 

ب المتداول على تحليل الخطاب الديني، واللغوي، والبالغي، واألدبي... ولم ينل الخطا
نصيبه الضروري من التحليل، وأقصد، بالضبط الخطابات االجتماعية واإلعالمية 
والسياسية والرقمية )االفتراضية(...التي تحمل قوة داللية وتداولية مؤثرة في الفضاء العام. 

  .وتضمر نسقا من القيم، وتعبر عن تحوالت في هذا النسق
هج التداولي، باعتبار التداوليات دارسة الستعمال في ضوء هذا المسعى، يوظف البحث المن 

اللغة في التواصل، ويعتمد ما يسمى بالتداوليات الثقافية ونظرية الفعل التداولي، ويستمد 
بعض العناصر التحليلية التي تتيحها حقول قريبة من التداوليات مثل التحليل النقدي 

ثر؛ فالجوانب النظرية ألقت للخطاب، وتحليل الخطاب عموما، وفق منحى تطبيقي أك
بظاللها على كثير من األبحاث التي تهتم بالخطاب، ويمكن أن يساعدنا هذا المنحى التطبيقي 
على اختبار الكفاية التفسيرية والتحليلية للجهاز المفاهيمي النظري، وربما مساءلته وكشف 

   .حدوده
افية تتفاعل بدورها مع يشتغل البحث على متن محدد يتمثل في نماذج الفتتاحيات صح

التحوالت االجتماعية اليومية المرتبطة بمسألة القيم.  وينطلق من اإلشكالية التالية: مادام أن 
اللغة تتفاعل مع الواقع وتعكسه وتؤثر فيه، فالخطاب المتداول في الفضاء العمومي يعكس 

تعبر عنها الخطابات تحوال في القيم وفي التصوارت واألفهام، فماهي القيم التي تحملها و
السائدة في الفضاء العام؟ وهل تسعفنا المقاربة التي تقترحها التداوليات اللسانية وتحليل 
الخطاب في فهم وتبين األنساق الثقافية التي تحكم التخاطب في الفضاء العام، واستشراف 

لفعل مسارات هذه التحوالت؟ أم أن التحليل التداولي للخطاب ال يحقق فهم وتفسير ا
 .التواصلي المتداول؟ وما التركيب النظر الممكن لتأسيس نظرية فعالة في تحليل الخطاب؟

التداوليات، تحليل الخطاب، الفضاء العام، القيم، األنساق الثقافية، : الكلمات المفتاحية

 .التداوليات بين الثقافية

 
 :المقدَّمة

واستعمال اللغة في حيز المراس تعيينا، من خالل دراسة السياق  تعمل التداوليات على دراسة التواصل اإلنساني عموما،
والتقاصد المتبادل بين المتكلم والمستمع، والخلفيات المشتركة، وغيرها من اآلليات الجوهرية أو المفترضة التي تحكم 

 منطق االستعمال، وتحقق نجاعة القوالت والفعل التداولي.
ة الصرفة المرتبطة بالمستويات اللسانية النسقية؛ من صوت وتركيب وداللة ومعجم، تختلف التداوليات عن الدراسة اللساني

في أنها تدرس القواعد االجتماعية والثقافية التي تتحكم في إنتاج القوالت والمعاني المنقولة عبر التعابير الشفوية أو 
التواصل الفعلي، وتحديد الظاهر  المكتوبة، من خالل طرح أسئلة وفرضيات تروم بحث قوانين استعمال األلسن في

والمضمر فيه، عبر رصد الخلفيات المشتركة لهذا التواصل، وكشف مضمراته وتحيزاته، وتتبع السيرورة التعاونية بين 
أطراف التخاطب، والمسارات االستداللية والتأويلية المنتجة للمعنى، وعلى أي أساسا يحصل التقاصد أو التبالغ المزدوج 

 ح أو فشل الفعل التداولي.ويتحقق نجا
إن التداوليات، بهذا المعنى العام، تدرس التفاعل بين الذوات وما يؤطره من أنساق ثقافية عامة، ال يتم التفاعل إال في 
سياقها، فالثقافة هي األرض التي تضع عليها التداوليات خيمتها بمختلف أركانها ومكوناتها، وال يمكن فهم أشكال التفاعل 
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ة إال في بعدها الثقافي، إذ الثقافة هي منبع إنتاج القيم والنماذج التصورية المتحيزة والكامنة، التي توجه المعنى في المختلف
 التخاطب، وتمنحه شكال معينا، وهي أساس فهم مقاصد القوالت وطرق تأويلها بين المتكلم والمخاطب.

ورة، مثل تحليل الخطاب، والتحليل النقدي للخطاب، والحجاج، تبدو التداوليات فرعا معرفيا مركبا، متداخال مع حقول مجا
والتحليل السيميائي...لكننا لن ندخل في تعقيدات هذا التداخل بين المعارف، وسنحاول أن نوظف أدوات للتحليل مستنبطة 

إلى التآزر  من النظرية التداولية لدراسة كيفية تفاعل الناس مع بعضهم البعض، واختبار فرضية أن الناس يجنحون
 النموذجي فيما بينهم، وأنهم ينظمون كالمهم وفق بناء مشترك يلتزم بقواعد التأدب في التعامل.

تعد نظرية" الفعل التداولي" هي األكثر نجاعة اليوم في تحليل الخطابات وفق المقاربة التداولية، وهي تصور يقترح تحليال 
فعل الكالمي، بالمعنى الذي اقترحه "أوستين" و"سورل" ومن جاء بعدهما، للفعل، وفلسفة للفعل بصفة أشمل ال تقف عند ال

 والذي يركز على الفعل اللغوي بالمعنى الضيق، وال يحلل كل العناصر اللغوية وغير اللغوية المستعملة في التخاطب.
ليلية للخطاب، خاصة مفاهيم: نستثمر في هذا البحث بعض المفاهيم األساسية التي تقترحها التداوليات باعتبارها أدوات تح

السياق، والقصدية، واالستعمال، والخلفية المشتركة ومبادئ التأدب، والمعاني المضمرة...كما تشكلت في الدرس التداولي 
المعاصر خاصة في المجال األنجلوسكسوني الذي تجاوز مفهوم الفعل الكالمي إلى الفعل التداولي في معناه الرحب 

 ( 2018)مرسي،  3واألوسع
تهدف هذه الورقة إلى دراسة نموذج من الخطاب المتداول في الفضاء العام، وال سيما الفضاء الرقمي في المجتمع 
المغربي، وذلك دون اإلحالة على متن هذا الخطاب مباشرة، بل باالعتماد على الخطاب الصحافي الذي تناول هذه 

وآثارها على نظام القيم بصفة عامة. وهذا اختيار منهجي واع، إذ ال التشكالت الخطابية، وناقش دالالتها وعوامل بروزها 
تهمنا لغة الخطاب اليومي المتداول في حد ذاتها، بقدر ما يهمنا رصد وتشخيص معالم هذه اللغة، من خالل شكلها العام 

الكامنة خلف انبثاقها، وخصائصها، وفهم دالالتها الظاهرة والمضمرة، وآثارها على المجتمع، وكشف األنساق الثقافية 
 والتنبؤ بمساراتها.

 وذلك بهدف الجواب عن اإلشكالية اآلتية:
ماهي خصائص وسمات الخطاب المتداول في الفضاء العام؟ خاصة الفضاء الرقمي؟ وما مقاصده وسياقات تشكله؟ وكيف 

صورة عن األنساق التي تتفاعل في  يعكس التشكالت الخطابية اليومية نسقا من القيم؟ وهل يقدم هذا التفاعل االجتماعي
الفضاء العام وأدوار الفاعلين فيه؟ وما التحوالت القيمية التي يعكسها؟ ما األسباب الكامنة وراء حدوثها؟ وما طبيعة األثر 

 الذي يخلفه في الفضاء العام؟
 وقفة مع مفاهيم الدراسة. -2

 .  مفهوم القيم.2-1
ية تعيينا حضورا بارزا للسؤال األخالقي، حيث اهتم العديد من العلماء واألدباء عرفت الحضارة العربية عموما والمغرب

والفالسفة بعلم األخالق وفلسفة األخالق وأصول التخلق، لكن في السياق المعاصر ونظرا للتطورات المعرفية والفكرية في 
وفلسفة القيمة داخل الثقافة الغربية، وأصبحت  4( Pharo, 2004. )2007الفضاء الكوني، انبثقت نظرية القيم )محمد،

عامال محوريا في أكبر النظريات الفلسفية واالجتماعية واللسانية، وتستحضر في بناء مختلف السياسات العامة، شهدت 
تطورات نوعية، وصارت لها تطبيقات في ميادين حيوية، وتكونت بصددها نظريات ومناهج تفسيرية، فالقيم مدركات 

توجه السلوك اإلنساني وتنتقل به من المستوى الفردي الخاص، ومن بعده اليومي والزمني  المحدود إلى مستوى » جماعية
(، فهي قواعد ومعايير لها صفة اإللزام المعنوي، تشكل ناظما سلوكيا للوجود 2015)خالد، « السلوك الجماعي العام

سانية من أزمات وحروب وكوارث سياسية وبيئية وأخالقية تهدد اإلنساني وللعالقات االجتماعية، ونظرا لما عرفته اإلن
الوجود اإلنساني، بدأ التفكير في القيم باعتبارها ضرورة لترشيد العقل وتخليق العلم، بغية تجاوز األخطار المحدقة 

اآلخر يتنبأ  باإلنسان في زمن التصادم العولمي، والتفوق الحضاري الذي يجعل البعض يقول بصدام الحضارات، والبعض
بأفول الغرب، في حين ذهب بعض المفكرين إلى أبعد من ذلك إلى القول بنهاية التاريخ، باعتبار الرأسمالية الغربية 
وفلسفتها الحداثية أقوى ما وصلت إليه البشرية وال خيار إال اتباعه والخضوع له، وذلك تعبير عن مركزية غربية 

 والثقافات المحلية بالتفكك. واضحة، وهيمنة تهدد الهويات الوطنية
ال نقصد هنا القيم بالمعنى اللغوي واللساني والمنطقي الضيق، الذي يركز على قيمة القضايا من خالل ثنائية الصدق 
والكذب أو الصالحية، أو بالمعنى البنيوي لدى دسوسير، والسميائي لدى كريماص، المرتبط بالعبارات والجمل 

حمله من قيم داللية صورية ونسقية تكون ثاوية ومضمرة في نسق القواعد اللغوية والنصوص والمعطيات الخطابية وما ت

                                                           
3
اب لمزيد من التوسع يمكن العودة إلى: في التداوليات االستداللية، قراءة تأصيلية في السيروروات والمفاهيم التأويلية لثروت مرسي وهو كت 

 نوعي قدم ألحدث التصورات التداولية في المجال األنجلسكسوني.
4

مكن الرجوع إلى: بلفقيه محمد، العلوم االجتماعية ومشكلة القيم، تأصيل لمزيد من التوسع في مفهوم القيم ونظريات القيم وأبعادها االجتماعية ي  

 .2007الصلة، منشورات المعارف، الطبعة األولى 
 ,Patrick, Pharo: Morale et sociologie, Le sens et les valeurs entre nature et culture, Gallimardوكذلك إلى : 

France,5 avril,2004. 
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المختلفة؛ بل نعني القيم بمختلف أبعادها الدينية واألخالقية والثقافية الرمزية التي تشكل روحا وبنية عميقة تؤسس المعنى 
بط بالمعتقدات واألوامر والمعايير بخلفيات ومرجعيات والفهم وطرق التفاعل والتبادل داخل االجتماع البشري؛ ألنها ترت

)إدريس، « على المستوى األخالقي ترتبط القيمة بميدان اإللزام والمباح وبالمعايير المتداولة في مجتمع معين»مختلفة ف
لقيم تؤسس مصالحه وتتحكم في نماذجه المعرفية والسلوكية وأنماط عيشه، لذلك ترتبط نظرية ا 5(294، صفحة 2017

التي تقوم االعوجاجات » المعاصرة أو ما يسمى باألكسيولوجيا باللغة والداللة، وبالثقافة عموما باعتبارها نسقا من القيم
الفكرية والسلوكية داخل األمة على الوجه الذي يجدد اتصال الفكر والسلوك بأسباب هذه القيم في عالم اآليات، وبالقدر 

اع قدرتها على اإلصالح واإلبداع، طلبا لتنمية اإلنسان واالرتقاء به في مراتب الكمال الذي يمكن هذه األمة من استرج
، وال يمكن بناء قيم اجتماعية بانية وقوية داخل الفضاء العام، وتجاوز 6(m 87، صفح2009)طه، « العقلي والخلقي

ة لدى اإلنسان تصبح حاكمة للمجال أزمة القيم التي تخل بالتماسك االجتماعي، دون بناء تصورات وأفهام ورؤى جديد
 التداولي، وذلك يتم عن طريق مؤسسات التنشئة االجتماعية ومنها المدرسة واإلعالم أساسا.

-HIROSE & JONAS , 2015, p 10تهتم نظرية القيم أو األكسيولوجيا بدراسة األشياء الجيدة واألشياء القبيحة )
تماعية للحكم على األشياء واألفعال واألقوال بأنها جيدة أو قبيحة؟، ، كيف تكون كذلك، وكيف تصبح معايير اج7(11

تتداخل نظرية القيم المعاصرة مع عدة اتجاهات ترتبط باألخالق المعيارية وبالخطاب الواصف لألخالق، ويتجه الجدال 
فقط بنتائجها مثل الفلسفة  حول نظرية القيم إما إلى دراسة مخرجات ونتائج األفعال أو دراسة األخالق في حد ذاتها وليس

الكانطية ونظرية روس، وال يهمنا في هذا السياق الدخول إلى مناقشة تصورات فلسفة القيمة وما تطرح من شبكة 
 مفاهيمية.

ترتبط اللغة بصلة وثيقة بالقيم التي تقوم اعوجاج السلوك، وبمنظومة العقائد والمرجعيات الفكرية التي تحدد الغايات 
ود البشري، وتضمن استمراره وتجدده وتطوره خاصة في لحظة األزمات التحديات التي تعترض االجتماع الكبرى للوج

البشري، لذلك البد من بناء تصور جديد للغة ووظائفها وصلتها بالواقع والحقيقة والمجتمع؛ فأمام التطورات العلمية 
 ،8(ZAGANIARIS, 2012المجتمع المغربي ) المعاصرة والتحوالت القيمية في الفضاء الكوني وانعكاساتها على

يستلزم الوضع صياغة منظومة قيم جديدة، تكون سبيلنا إلى التحرر من عوائَق كثيرةٍ تحول بيننا وبين الحداثة الموضوعية 
المنسجمة مع قيم المجتمع، تمده بنظام قيمي يمنحه القدرات الضرورية التي تعلمه كيف يعيش ويحسن العيش، وينخرط في 

 روح العصر ومواجهة الحياة وتحديات المجتمع المعاصر الذي يعد مجتمع المخاطرة  بامتياز.
" فالسؤال عما ينبغي أن يتخذه اإلنسان من موقف إزاء هذا العالم المضطرب باألحداث والتوازن في سائر فعاليات 

و قرار نتخذه نسأل أنفسنا: ماهي قيمة ما اإلنسان فكرا وعمال، هو سؤال ينتمي إلى مجال القيم، قبل كل موقف نختاره أ
وهذا يعني أن القيم بمختلف أشكالها  9(11، صفحة 2010نعرف؟ وقيمة ما نفعل؟ وقيمة ما سنحققه؟" )قنصوه، 

 وتراتبياتها حاضرة في مختلف تفاصيل الحياة اليومية، ولها تداوليتها ومنطق استعمالها الخاص.
المعايير والمفاهيم واألفكار والمعارف التي تمده برؤية للعالم وبمعجم للتفكير ونقصد بالقيم في هذا البحث مجموع 

والتواصل مع المحيط، وتعطي معنى للفعل، بما فيه الفعل اللغوي، فالكلمات لها قوة تفعل فعلها وتخلق أثرها في العالم، 
نبغي القيام به وما ال ينبغي القيام به؛ أي وتعبر عن تصورات اجتماعية وتنتج نسقها القيمي الخاص، من خاللها نعرف ما ي

ما يتاح للفرد قوله وفعله اجتماعيا وما يكره على عدم قوله. ويثار هذا السياق التساؤل التالي: هل هذه القيم المتداولة في 
ونا الفضاء الرقمي تنسجم مع ثقافة المجتمع وتواكب تطورات العصر أم أنها تطرح مفارقات وإحراجات، أو شرخا وب

 شاسعا بين ما معاش وما ينبغي أن يكون؟
 . الفضاء العام.2-2

نتحدث عن الفضاء العام؛ ألن اللغة المستعملة فيه تحمل نسقا من القيم، وترتبط تداوليا بالمجتمع، وتعبر عن ثقافة الجماعة 
الفلسفية الكبرى المؤطرة لألنساق بصفة عامة بمختلف أشكالها المادية والرمزية، فاللغة وعاء ينقل ويحمل المرجعيات 

االجتماعية، ووقائع التاريخ التي يعكسها الخطاب والتداول اللغوي، كما تصوغ أنماط العيش وطرق التفكير لدى الفرد 
وبين ما يواجهه وينتجه في  ،والمجتمع. لذلك ينبغي أن يكون هناك تالؤم وانسجام بين ما يتعلمه الفرد من قيم ويدرج عليه

ء العام من لغة وقيم وأنساق ثقافية واجتماعية يتداخل فيها المحلي بالكوني، فالفرد في حاجة إلى لغة تحمل قيما تعلمه الفضا
وتمكنه من القدرة على الفعل والتأثير في محيطه وفهم بنيته،" فكما ترتبط فلسفة الفعل بفلسفة العقل، فهي ترتبط كذلك 

                                                           
5
 294س: علوم الثقافة، ص: الخطاب، ادري 
6
 87عبد الرحمن، طه: الحق اإلسالمي في االختالف الفكري، ص  
7
 . the oxford handbook of : value theory , p 10-11لمزيد من التوسع في عناصر نظرية القيم انظر:  
8
 ZAGANIARIS, JEAN: Ce que communiquerحيل على : نألخذ صورة عن تفاعالت الفضاء العام بالمغرب وصلة ذلك بتحوالت القيم  

veut dire: communication,Espaces publics, Sciences humaines, AFPIQUE ORIENT,MAROC,2012. 
9
 .11قنصوة صالح، نظرية القيم في الفكر المعاصر، ص  
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، 2016عن معرفة بدون لغة، فال وجود للغة خارج العقل وخارج الفعل" )الباهي، بفلسفة اللغة، باعتبار صعوبة الكالم 
، بمعنى أن الفرد ليحقق التفاعل االجتماعي ال يمكنه إنتاج  لغة مجردة أو حاملة لقيم مثالية أو لغة أحادية 10(162صفحة 

تستوعب سياقها الثقافي، تبحث عن  تلغي االختالف، بل تقتضي األمر صياغة لغة تقرن العقل النظري بالعقل العملي،
 األصول العملية في الفكر والتداول.

لقد تشكل مفهوم الفضاء العام عبر مسار فكري وتاريخي خصيب ومعقد، في سياق التطورات التي عرفتها الحداثة 
ولة الحديثة والمجتمع الغربية، والحداثة السياسية، وما ارتبط بها من ثورات معرفية وعلمية وثقافية، أدت إلى ميالد الد

المدني وما ارتبط بها من مفاهيم جوهرية مثل الديموقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة، لقد ارتبط المفهوم بالمنفعة 
( 2020االجتماعية وبعالم التفاعل والتواصل المشترك بين األفراد، فيما سمي ب" نظرية الفعل التواصلي" )هابرماس، 

ابرماس، باعتبارها نظرية اجتماعية تجعل من التواصل والحجاج العقالني والمناقشة كما وضع أسسها يورغن ه11
المرتبطة بنسق من األخالق أساس بناء وتطوير المجتمع. فهو نقطة تقاطع مجموع الفضاءات الخاصة باألفراد، يعبر عن 

على المشاعر المتفرقة وروح من  المصالح والمشاعر المتجذرة في المجال الخاص، ويضفي قدرا من االتساق واالنسجام
الوحدة والقوة على المصالح المتنافسة، فهو ويمثل مجال التقاء وتعارف وتبادل للمنافع والمصالح وكل ما من شأنه أن 

أي أنه » يضمن استمرار المجتمع بالشكل الذي هو عليه، أو ما يضمن إعادة تنظيمه وبنائه والتحكم في تحوالته وتغيراته، 
ي آليات اندماج الفرد في المجموعة ومشاركته في الحياة العمومية، وتفكير في الممارسة الديموقراطية والوسائط تفكير ف

، 2009)حيدوري، « التي تربط بين األفراد داخل الفضاء العمومي في ضوء إشكال العالقة بين الدولة والمجتمع المدني
اإلرادات الخاصة ويكون مجاال لتبادل المنافع العامة بمشاركة  ، هذا المجتمع المدني هو الذي تلتقي فيه12(49صفحة 

جميع المواطنين، يتأسس على الفعل التواصلي القائم على أخالقيات المناقشة العقالنية، التي تشيد البعد النقدي للرأي العام 
الكانطي القائم على الدفاع عن  في مقابل الدعاية واألهواء.  وقد تميز الفضاء العام بمنظومة أخالقية أعطت معنى للطرح

الذي جدد قراءة اإلرث الماركسي، وطور  13االستعمال العمومي للعقل، هذا االستعمال سيطوره يورغن هابرماس
النظرية النقدية من خالل دفاعه عن فضاء عمومي تسوده العقالنية التواصلية، وعقل تداولي حجاجي يسهم في بناء 

ير المشترك وعقلنة الفعل السياسي وفق قواعد للفعل التواصلي، تقوم على أخالقيات للحوار الديموقراطية التشاركية وتدب
والمناقشة أساسها المساواة والحرية، وتجنب كل أشكال اإلقصاء واستبعاد الغير؛ ألن الحجاج العقالني مطلب تقتضيه 

لذاتي الذي يرتبط بالفضاء الخاص، وذلك على الحياة الجماعية، فهو عكس األهواء أو الحدس الفردي والجانب الوجداني ا
ألن  14(151، صفحة 2013)األشهب، « أساس جماعة مثالية للتواصل خالية من أية هيمنة ما عدا هيمنة أفضل حجة»

 الغيرية والتذاوتية أساس العقالنية التواصلية عند هابرماس التي تقف على نقيض العقالنية األداتية والتقنية، التي تهدد قيم
عصر األنوار، وأفضت إلى الحديث عن ما بعد الحداثة الذي عد ثورة على الحداثة األداتية التي خلقت االغتراب وفككت 

 القيم اإلنسانية الكبرى، مما يشي بالرغبة في تجاوز تطبيقاتها السيئة على اإلنسان والقيم والطبيعة.
لفضاء العام وما يحكمه من قيم جماعية، تشكل روحا للمجتمع إلى جانب القانون وسيطا أساسيا في تشكيل ا 15تعتبر اللغة

المدني بمختلف مؤسساته، فالقيم لها مسارات تداولية تعكسها اللغة داخل المؤسسات االجتماعية، التي تزود الفرد بالمعنى 
ش، وتمثيل لما يعيشه وأشكال الفهم  والتصور وما يمكن قوله أو فعله وما ال يمكن، بمعنى أن اللغة تعبير عن واقع معي

المتكلم من واقع في مختلف أبعاده ومجاالته، والتعبير عن الفكر، واإلسهام في صياغته" بتأديتها لهذه الوظيفة تسهم اللغة 
في تحديد رؤيا متكلميها للواقع فيكون لها، بذلك نصيب هام في تركيب تجربتهم ومعاناتهم لهذا الواقع. وتستعمل اللغة، 

قت ذاته إلقامة العالقات االجتماعية، أي للتعبير عن األدوار االجتماعية التي يتخذها المتكلم بالنسبة كذلك، في الو
، ومن الجدير باالهتمام في هذا السياق أن الفضاء العام ال يحصر في " 16(53، صفحة 2010لمخاطبه" )المتوكل، 

                                                           
10
 .162الباهي، حسان: فلسفة الفعل، اقتران العقل النظري بالعقل العملي، ص  
11
 انظر نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس ترجمة فتحي المسكيني. 
12
 .49حيدوري، عبد السالم: الفضاء العمومي ومطلب حقوق اإلنسان، ص:  
13

، مستفيدا من مبدأ العمومية عند كانط، وأصبح أكثر ذيوعا وانتشارا شأنه شأن المجتمع 1962: لقد استعمل هابرماس مفهوم الفضاء العام منذ  

، وبشكل معين من المجتمع البورجوازي، وسيطور بعد ذلك هابرماس نظرية 16المدني، رغم أنه يرتبط بتطورات المجتمعات األوربية منذ القرن 

، أوسكار نيغتلفعل التواصلي القائمة على الخطاب العقالني النقدي. وقد تعرض المفهوم النتقادات عديدة في مقدمتها إسهام النظرية النقدية مع ا
" باعتباره مفهوما قادرا على احتواء واستيعاب التحوالت التي عرفتها مختلف المعارض أو المضاد الفضاء العموميالذي اقترح مفهوم " 

بالنسبة إلينا في هذا البحث، نوظف مفهوم الفضاء العام بالمعنى اإلجرائي يفيد الحديث عن الحياة مجتمعات بسبب الثورات العلمية المتتالية. ال
 العامة للمجتمع بمختلف أبعادها ومجاالتها ومؤسساتها.

، المجال العام، من المفهوم إلى التداول، نحو مقاربات ولمزيد من االطالع والتوسع نحيل القارئ الكريم على : مجلة مغارب، العدد األول
 .2018المغرب، الطبعة األولى يناير  -متعدية.مطبعة أمين غراف، سال

14
 .151األشهب، محمد عبد السالم، أخالقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس، ص:  
15
وم الفضاء العام وأخالقيات المناقشة على اإلرث الفكري والنقدي للمدرسة لقد استند هابرماس في صياغة تصوره لنظرية الفعل التواصلي ومفه 

ل وأستين النقدية والماركسية والفلسفة الكانطية وفلسفة عصر األنوار، كما استند إلى فلسفة اللغة العادية وأفعال الكالم وتصور فتجنشتاين وسور
 غنيا ويبرر توظيفنا له في سياق الحديث عن اللغة والقيم في سياق مخصوص. حول اللغة والتداوليات الكلية، وهذا ما يجعل هذا المفهوم

16
  53المتوكل، أحمد: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، ص:   
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مجتمع المدني؛ والمجتمع المدني هيئة مستقلة نسبيا عن ال يرجع إلى الدولة، وإنما يرجع إلى ال»الفضاء السياسي"، فهو 
، وأهم شيء هو أن المجتمع  المدني يقوم 17(63، صفحة 2017)طه، « الدولة، أي هيئة مستقلة عن الهيئة السياسية

علمي بأعمال ال تدخل في تناف وصراع مع الممارسة السياسية غير المؤسسية، كالتوعية بسياسية التعليم وتطوير البحث ال
والنضال من أجل التغيير وحقوق اإلنسان والحرية، بمعنى أن القيم التي يعمل الناس من أجلها داخل الفضاء العام تتكامل 
مع سياسة الدولة التي تخدم الصالح العام لهذا المجتمع، وحتى ما يسمى بالمجال الخاص، فهو ال يرتبط فقط بباطن اإلنسان 

في المرافق العامة، وفق أشكال وشروط، سيما في زمن العولمة وثورة اإلعالم واالتصال وأسراره، بل له تجليات مدنية 
والتقدم العلمي الذي يقود إلى التفاعل المستمر بين الفضاء الخاص والعام ويتجاوز ذلك إلى الفضاء العام العالمي، وهذا 

فالمجال العام »ليات التواصلية غير اللغوية،  التفاعل يتم أساسا عن طريق اللغة ووظائفها التواصلية، وغيرها من اآل
يشمل اللغة المستعملة والثوابت العقدية وجانبا من الممارسة المعرفية،)...( وعلى هذا، فإن المجال التداولي أخص من 

 المجال الثقافي؛ فكل ما هو تداولي ثقافي، لكن ال يصح أن كل ما هو
ثقافة هي مجموع الممارسات والمعارف والقيم واآلداب والفنون التي ، فال18(39، صفحة 2012)طه، « ثقافي تداولي 

 يحتضنها المجتمع، وقد تشمل ما لم يتلبس بالصبغة العملية.
 الخطاب المتداول. -3

نقصد بالخطاب المتداول، كل ما ينتج في الفضاء العام بقصدية تواصلية بين أعضاء الجماعة الواحدة، وهي المجتمع 
كل القوالت واألفعال التداولية التي يتداولها أعضاء المجتمع في فضائهم العام والمشترك، وتكون لها  المغربي هنا، أي

صبغة العمومية، تتداول باعتبارها تجرية معيشة  يمكن أن يراها ويتفاعل معها مختلف األفراد والجماعات التي تتفاعل 
ات االحتمالية المؤثرة المستعملة في حيز المراس بشكل داخل هذا الفضاء، ويشمل الخطاب المتداول هنا، كل الخطاب

مطرد، قد تكون خطابا مكتوبا أو شفهيا أو صورة أو موسيقى...وعادة ما يتم تناول الخطابات اإلعالمية والسياسية 
ن خالل واالجتماعية بصفة عامة. اخترنا في هذه الدراسة االشتغال على الخطاب الرقمي المتداول في المجتمع المغربي م

 الخطاب الصحفي.
 المتن المدروس.            -4

 19ال نجوم غير التافهين
ال أحد من الشعراء والروائيين والفالسفة والسينمائيين والموسيقيين بات يمأل أعين المغاربة مثلما يفعل هذا األحمق، وتلك 

، «سينا»، «أدومة»، «ساري كول»، «نيبا. »السافلة، وذاك المعتوه، وذلك المثلي المخبول، أو صاحبة األرداف العجيبة
نجوم تتألأل في سماء اليوتوب، وتشعل معها البيوت واإلدارات «… إكشوان إكنوان»، «كيم كارديشان المغربية»

والمقاهي والحانات. تستأثر بماليين المتابعات وماليين الاليكات وماليين التعليقات، تحتكر النقاشات العامة والمواضيع 
أو أكبر أخصائي أمراض األنف واألذن والحنجرة، على  -مثال–.وحتى ال نذهب بعيدا؛ هل يحظى وزير الصحة المهمة

، فهذا الشاب الذي رأسماله الوحيد هو جهله، «إكشوان إكنوان»اليوتوب، ولو بربع نسبة متابعة نجم اليوتوب الجديد، 
ضوع يثير مخاوف شعب بكامله. انظروا إلى ما وصلنا إليه؛ أصبحت تتقاطر المواقع والجرائد على بيته الستجوابه في مو

شاب يستمد نجوميته وشهرته من نطقه كلمات بشكل خاطئ!؟ وفي الوقت الذي ينشُّ فيه المثقفون الذباب، هذه األيام، عن 
حتضر فيه على طاوالت معرض الكتاب بالدار البيضاء، وفي الوقت الذي ت« المنشورة»إصداراتهم الفكرية واإلبداعية 

عاهته وأميته، ويطوف على العواصم العالمية، وفي « نيبا»الجرائد والمجالت في صمت، يحمل صاحب عاهة اسمه 
« نيبا»النهاية يأتي إلى اليوتوب، وإلى جانبه مراهق قميء، له صوت ماعز، ليحلفا على القرآن ويقوال لمتتبعيهما إن 

لة من وراء تصويره وتوزيع بؤسه وعاهته على العالم. وال يتوقف األمر اكتشف أن ماندجيره يخدعه، ويجني أمواال طائ
واألرباح، ويعرض الوثائق، ويتحدث عن  -له شركة« نيبا»نعم -عند هذا الحد، بل يطلع الماندجير ويتحدث عن الشركة 

 .اعتزامه إطالق مشاريع جديدة، مماثلة، سوف تُخرج المال من البؤس
وفي الوقت، أيضا، الذي يعشش فيه البق في شعور وذقون خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، 

أن تشعل كاميرا في غرفة نومها، « ساري كول»ويقبلون الهجرة الجماعية، بطريقة مهينة، إلى دولة اإلمارات، يكفي 
، «كيم كارديشان المغربية»لمتابعات والمعجبين، أو تخرج نعيمة وتتفوه بكلمات أسفل الحزام، لتحقق أرقاما قياسية من ا

كيم كارديشان، « فورمة»وتبسط أردافها على شاشات الهواتف، وهي تتحدث عن أن هللا منَّ عليها، باإلضافة إلى 
تلفزيون الواقع  باإلسالم، لتشتعل مواقع التواصل االجتماعي. قد يقول قائل إن هذا االنحدار بات أمرا عالميا، وإن نجمة

شغلت، بدورها، األمريكيين بلحمها أكثر مما فعلت ببرامجها التلفزيونية، لكن األمريكيين مثلما يتابعون كارديشان، يتابعون 
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بالقدر نفسه نعوم تشومسكي، وجود ديوي، ومئات الشعراء والمفكرين والسينمائيين، أما نحن، فأحسن شعرائنا ال يبيعون 
من دواوينهم، كما أن ال أحد من روائيينا أو مفكرينا بمستطاعه أن يعيش من كتاباته فقط، فيما يستطيع أكثر من ألف نسخة 

رجل ال يملك غير عاهته يعرضها على الناس، أن يجني المال، ويؤسس الشركة، ويطوف العالم عارضا نابَهُ وكالمه 
 .النابي

ت واألطراف المبتورة، من العادي أن يتصدر فيه إن وطنا تحولت كبرى شوارعه إلى متاحف الستعراض العاها
برامج اإلذاعات وشاشات التلفزيون ومواقع التواصل … المعتوهون والحمقى والمرضى النفسانيون والدجالون

االجتماعي. فهل هذا أمر بريء وعفوي؟ حتى إذا كان كذلك، وهو أمر مستبعد، فإن الدولة التي تسمح لنفسها بالتدخل في 
في األحزاب، عليها أن تتدخل لوضع حد لهذا العبث، وإال فإننا مهددون بأن يحكمنا الحمقى، بعد أن يحكموا اإلعالم و

قبضتهم على وعي وذوق شعب بكامله. حتى األحزاب، التي من أدوارها تأطير المواطن واالرتقاء بوعيه وذوقه، أصبحت 
ة االتحادية، التي أخرجت أكبر مثقفي ومبدعي المغرب، تتنافس في تكريس الرداءة. لقد عشنا ورأينا كيف أن الشبيب

، وعندما انتهى من الغناء خرج يقول للصحافة: «خاسر»الذي يفاخر بأنه « البيغ»بـ 2007افتتحت مؤتمرها لسنة 
الجمهور الذي حضر بكثافة للحفل حضر من أجل البيغ، ولم يحضر من أجل اليازغي. الجمهور تسنط ليا، ومنين هضر »

زغي قلب وجهو ومشى بحالو. وأقولها صراحة أنا لست اتحاديا، وحتى إن أردت أن أتحزب، وهذا من حقي، فلن اليا
أما شبيبة أخنوش فقد استدعت «. أختار حزبا خاسرا.. مغديش نمشي مع حزب خاسر بحالي، سأختار حزبا رابحا

مع أن الرجل، وباعترافه، ال يمكن أن يؤطر أكثر  التي يتقنها، بل لتأطير ورشة في الفن،« الجرة»الستاتي، ليس من أجل 
رقص. الشيء نفسه، وأكثر، يمكن أن يقال عن أعتد مؤسسة ثقافية في البلد، اتحاد كتاب المغرب، التي « جفنة»من 

 أصبحت مجمدة بعدما اختار من يقودونها التراشق بتهم الفحولة في عالقاتهم بعشيقاتهم اللواتي يصطحبونهن إلى الفنادق
من المثقفين في االرتقاء بأذواق المغاربة؟ لنستمع إلى ما قالته الكاتبة « الماركة»من مالية االتحاد. فهل نعول على هذه 

ليلى الشافعي، قبل أيام، عن رئيس االتحاد، عبد الرحيم العالم، عندما وقف أمام المحكمة في الدعوى التي رفعها ضدها 
، وفي مسكنة ال مثيل لها: أنا حاصل على وسام الكفاءة الفكرية من صاحب الجاللة قال للقاضي بالحرف»بالسب والقذف، 

أُْخبِرت بأنه دافع عن نفسه مشيرا إلى حصوله »، قبل أن تضيف الشافعي في المقال ذاته: «الملك محمد السادس نصره هللا
 .«النفقة على الوسام ذاته يوم وقف في المحكمة في مواجهة طليقته التي رفعت عليه دعوى

أن « ساري كول»أن يتفوق على عبد هللا العروي، ويجوز لـ« نيبا»مع سياسيين ومثقفين ومسؤولين من هذا النوع، يحق لـ
 «.خال لِك الجوُّ فبيضي واصِفري»تحل مكان فاطمة المرنيسي، وقديما قال طرفة بن العبد: 

 سياق النص. - أ
مجموعة من الصحف المغربية، وتم تقديم مجموعة من الربورتاجات كتبت هذه االفتتاحية وغيرها من االفتتاحيات في 

والمقاالت التفاعلية مع ما يعتمل داخل المجتمع من ظواهر، في سياق ظهور وسيطرة مجموعة من صناع المحتوى أو ما 
وأشكال  يسمى "بالمؤثرين" في العالم االفتراضي، وبروز ظواهر أخرى مثل "روتيني اليومي"، والتي تنبثق في صور

مختلفة ومتغيرة، وتخلق جدال، وارتفاع نسبة مشاهدة وتتبع مجموعة من الفنانين الشعبين منهم "راقصات"، وبعض 
المهرجين، وتواتر األمر إلى أن أصبح ظاهرة اجتماعية، تطرح مجموعة من األسئلة حول القيم أساسا التي تتعرض 

ي وتم تقديم محتوى وصفه أحد الباحثين االجتماعيين "باإلباحية لالنتهاك والتصدع، وال تراعى قيم المجتمع المغرب
،...في سياق التعبير عن أزمة القيم التي تطرح بحدة نتيجة ما يعرفه المجتمع من تحوالت أنتجها الجيل الرقمي 20الجديدة"

 أساسا، وهي أمور جديدة شكال ومضمونا، برزت مع الجيل الرقمي.
مع هذا التحول وإن بشكل غير كاف، منهم الصحفي المغربي سليمان الريسوني كاتب  21وقد تفاعل عدة صحفيين ومثقفين

 افتتاحيات في جريدة أخبار اليوم المستقلة.
 مضمون النص.  - ب

يعرض النص لمظاهر أزمة القيم داخل المجتمع، وبدأ الصحفي افتتاحيته بعنوان دال " ال نجوم غير التافهين"، يشير إلى 
ة تتمثل في استحالة الجمع بين النجومية والتفاهة بين العلو والسمو وبين االنحدار واالبتذال، مفارقة محرجة وصارخ

،  وقد ذكر بعض األسماء من 22ويناقش بعد ذلك تزعم وتسيد التفاهين الذين صاروا نجوما، وتمنح لهم األوسمة أحيانا
وفي الفضاءات العامة من مقاهي وإدارات الذين بات حضورهم مهيمنا على اليوتيوب ومواقع التواصل االجتماعي 

وغيرها...يتجلى ذلك في عدد المتابعات وتعابير اإلعجاب والتعليقات، وهو واهتمام يغطي على النقاشات العمومية 
للمواضيع المهمة ذات األولوية في حياة المغاربة، ويجعلها تبدو ثانوية أو هامشية، ويتساءل الصحفي بنوع من السخرية 

الذي يبرز المفارقات والتناقضات الحاصلة في الفضاء العام بأن وزير الصحة نفسه أو أي طبيب ال يحظى  والتهكم
بمتابعة ولو بربع نسبة متابعة رموز التفاهة؟  أما المثقفون فهم بتعبيره الساخر" ينشون الذباب" على إصداراتهم 
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 رباطهذا الوصف أطلقه الباحث المغربي في العلوم االجتماعية واإلنسانية األستاذ سعيد بنيس، وهو أستاذ بجامعة محمد الخامس بال  
21

نذكر على سبيل المثال محاضرات: محمد الصغير جنجار بعنوان " المنظومات القيمية على محك التغيير االجتماعي"، ومحمد سبيال بعنوان "  

المجتمع  تحوالت المجتمع المغربي، والمختار الهراس بعنوان " تحوالت القيم في العائلة المغربية" وادريس بنسعيد بعنوان " التحوالت القيمية في
 المغربي المؤشرات والتحديات" وإبراهيم أمهال بعنوان " السياقات االجتماعية وتحوالت القيم.  ويمكن متابعتها على قناة اليوتيوب.

22
 .2019دجنبر  21وقد كتب الصحفي ذاته افتتاحية أخرى في جريدة أخبار اليوم بعنوان " أوسمة للتفاهين". بتاريخ  
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وعدم القراءة لهم، وتحتضر جرائد ومجالت، ويعاني خريجو وإبداعاتهم داللة على عدم االهتمام والعناية بها وتهميشهم 
 المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي من البطالة.. في مقابل نجوم التفاهة الذين صارت لهم شركات ومدراء أعمال.

غير بريء يقدم الصحفي عدة مظاهر لهذه التحوالت أو المسوخ التي بات يعرفها المجتمع المغربي، وهو أمر حسب رأيه 
وغير عفوي، وينتقد كاتب االفتتاحية الدولة واألحزاب التي ساهم بعضها في هذا الوضع، ويحملها مسؤولية هذا االنحسار 
القيمي؛ حيث ساير السياسي الواقع، ولجأت بعض األحزاب إلى استقبال "فنانين شعبيين" إللقاء المحاضرات وسط 

ثقافية عتيدة فقدت تأثيرها وقوتها مثل اتحاد كتاب المغرب، وعموما الكاتب الجامعة، ويحمل المسؤولية كذلك لمؤسسات 
يقدم رؤية الجريدة النقدية لما يجري، ومعلوم أن االفتتاحية هي الواجهة التي تعبر بها الجريدة عن وجهة نظرها فيما 

 يحدث في المجتمع بصفة عامة. وقد عبر الصحفي عن ذلك بنفس نقدي واضح.
 اولية والحجاجية للنص.  األبعاد التد - ج

ال أحد من الشعراء والروائيين والفالسفة والسينمائيين والموسيقيين بات يمأل أعين »استهل الكاتب افتتاحيته بقوله: 
، وهي «المغاربة مثلما يفعل هذا األحمق، وتلك السافلة، وذاك المعتوه، وذلك المثلي المخبول، أو صاحبة األرداف العجيبة

تعكس في طياتها عنف الواقع وعنف التغيير الذي يطرأ على مستوى القيم والنسق الثقافي التقليدي، سيستدل نتيجة قوية 
عليها بعد ذلك بمجموعة من األمثلة والوقائع، وقد ذكر نماذج لبعض األسماء التي يعبر ظهورها  وانتشارها عن أزمة قيم، 

يوب، فالذي بات يتداول أكثر في الفضاءات العامة، َويُْقبَُل عليه، وهي نماذج تعتمد على مواقع التواصل االجتماعي ويوت
َويُْستَْهلَُك من لدن المواطنين، ليس الشعراء والفالسفة والمفكرين والموسيقيين، أو ما تبدعه النخبة من معرفة وثقافة جادة 

لغالب األعم من ال مستوى تعليمي له، بل وبانية، بل يتم اإلقبال على مجموعة من المؤثرين في اإلعالم الجديد، منهم في ا
قد يكون شخصا غير سوي وينتج خطابا شاذا، يركز على أمور مسكوت عنها ترتبط خاصة بالجنس، وتوظيف لغة مبتذلة 
وسوقية يمجها التداول االجتماعي، أو عرض الجسد عاريا على مرأى ومسمع من الناس دون أي مراعاة لثقافة المجتمع، 

ال عالقة له باالستدالل والحجاج العقالني، بل نمط آخر من االستدالل التصويري الذي يعتمد الصورة،  وبمحتوى رقمي
ويخاطب األهواء والمشاعر بدل العقل، وكشف تفاصيل الجسد، والقيام بإعالنات لمنتوجات بطريقة ملؤها "الكذب"، أو 

 ة والشذوذ وعدم المقبولية الثقافية والقيمية.تصوير أفعال وأشياء غير مألوفة اجتماعيا تتم بنوع من الغراب
يحاجج الكاتب بعدة حجج واقعية من قبيل أن هذا الخطاب الحرفي المباشر والعنيف والغريب يحظى بمتابعات كبيرة  

ونسبة مشاهدات مرتفعة، ال يحظى بها وزراء وأطباء ومفكرون ومبدعون. وأن المثقفين ال يجدون من يتابع إصداراتهم 
رية واإلبداعية، وعدة جرائد ومجالت تحتضر بسبب عدم اإلقبال عليها وضعف نسبة المقروئية، حيث أن أفضل الفك

المبدعين ال يبيع إال نسخا محدودة. ويرد محاججا الذين يقولون: إن هذا االنحدار بات أمرا عالميا، وأن ما يسمى  
لى رأسها أمريكا، يحاججهم بأدلة بسيطة ومقنعة مفادها أن "بتلفزيون الواقع" يحضر ويؤثر في عدة بلدان في العالم وع

هذه التحوالت وإن كانت تقع عند غيرنا، فهم من ينتج المعرفة واألفكار ويطورون العلوم والنظريات ويستهلكونها 
أمريكا ليضرب المثال باإلقبال على فالسفة من عيار تشومسكي وجون ديوي ومئات الشعراء والمفكرين والسينمائيين في 

وغيرها، وهذا أمر صحيح إذ إن االختالف جلي بيننا وبين المجتمعات التي تقرأ وتبحث وتنتج المعرفة المواكبة 
 والمتطورة في شتى ميادين الحياة.

استرسل الكاتب في تقديم األمثلة والحجج الواقعية التي تدل بجالء على أن أزمة القيم أصبحت تجعل من التافهين نجوما، 
من النجوم الحقيقيين من باحثين ومفكرين تافهين أو منسيين ومهمشين ال يعرفهم الجيل الجديد وال يتواصل معهم وتجهل 

وال مع نصوصهم وإبداعاتهم بالشكل المطلوب، ويبقى السبب الكامن وراء ذلك حسب رأيه، يكمن في إتاحة الفرصة لهذه 
وارعه إلى متاحف الستعراض العاهات واألطراف المبتورة، النماذج وتشجيعها؛ حيث يقول: "إن وطنا تحولت كبرى ش

برامج اإلذاعات وشاشات التلفزيون … من العادي أن يتصدر فيه المعتوهون والحمقى والمرضى النفسانيون والدجالون
العام،  ومواقع التواصل االجتماعي"، بمعنى أن هناك فراغا أتاح لهذه الرداءة والتفاهة أن تستشري وتهيمن على الفضاء

وهنا يحمل المسؤولية للدولة واألحزاب التي أنتجت ممارسات ثقافية ساهمت في أزمة القيم التي يعيشها المجتمع من خالل 
مجاراتها لهذا الواقع والمساهمة فيه عوض نقده ومواجهته، ويخلص الكاتب إلى نتيجة أكثر مرارة وقسوة، وهي أن هذه 

اءة والقبح تتفوق في المتابعة والنقاش والمشاهدة على مفكرين كبار أمثال عبد هللا العروي النماذج التي تشيع االبتذال والرد
وفاطمة المرنيسي وغيرهما، وهذه النتيجة الصادمة ما كان لها أن تكون لوال الفراغ الذي ترك فظهرت هذه المسوخ، وهو 

على الواقعي، مما أفضى إلى انتصار الحشود  فراغ تربوي وثقافي واجتماعي وإعالمي وقانوني، جعل االفتراضي يهيمن
 على النخبة، وانتصار الجاهل على العالم، وانتفت الحدود وتساوت المنازل والمقامات.

بذلك تمت صناعة رموز وقيم سلبية، وجهل مركب وتفاهة وتشويه لساني وثقافي وحضاري يخترق المجتمع ويهدد كيانه، 
المعمم والفردانية  23(15، صفحة 2019نشر ثقافة االستعراء )غودار، ال هم لهذه المسوخ غير االستهالك و
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واالستسهال والسخرية من كل ما هو جاد ونافع، واستفحال ثقافة الفرجة والتلصص والبحث عن المتعة واللذة عن طريق 
حية بالغة، نتيجتها العين والمشاهدة. إنها ثقافة الصورة والعالم االفتراضي الذي يؤدي إلى أضرار نفسية وجسمية ورو

انقالب في القيم والمعايير، يتجلى بشكل صارخ في أشكال وصور متعددة من التناقضات والسلوكات التي تصادم قيم 
 المجتمع المغربي.

لقد تمكن سليمان الريسوني في هذه االفتتاحية من نقد وكشف أزمة القيم التي باتت تنخر المجتمع المغربي، وكشف بالحجج 
أسباب االنتشار الواسع لهذه التفاهات والمسوخ التي تمأل الفضاء العام بقيم هدامة وكابحة ألي تقدم، متوسال  الواقعية

بأسلوب السخرية والتهكم الذي يبرز تناقضات ومفارقات الواقع االجتماعي والثقافي الذي بتنا نشهده في مختلف الفضاءات 
 العامة.

 ية االبتذال.لغة الفضاء الرقمي و دالالت تداول -5
إن طبيعة المحتوى السائد في اليوتيوب المغربي، ينحو في غالبه منحى خطيرا، يخلق رموزا للتفاهة واللعب ومخاطبة 
األهواء ونشر ثقافة االستسهال والالمعنى والنزوع نحو االستهالك المفرط، الذي تحركه ثقافة سائلة، توظف في ذلك 

( وحجاجا غير عقالني يشتغل على استثارة على العواطف 76-66لصفحات ، ا2014استدالال تصويريا )بنتاجر، 
، ويتوسل بلغة تمتح من المسكوت عنه أو المحرم أو الممنوع في 24(26-15، الصفحات 2017والمشاعر )لكروا، 

الجنس أعراف وتقاليد المجتمع؛ حيث يهيمن معجم عامي يرتبط بالدين والجنس، مع التركيز على أمور ترتبط بالجسد و
على وجه التحديد، وذلك عن طريق حرية متاحة تمنح ألي كان أن يتحدث ولو بتشويه رموز دينية وتدنيس مجموعة من 
المعتقدات والقيم المقدسة، أو االشتغال على الجسد ليس فنيا أو فلسفيا وإنما بأسلوب التعري، التعري المباشر والفاحش أو 

ا يعرض كأي شيء أو سلعة في سوق أقرب ما تكون إلى "إباحية جديدة"، يطبع التعري اللغوي، حيث يصبح الجسد عاري
معها المجتمع تدريجيا، ويجعلنا هذا النوع من التداول اللساني البذيء نتساءل بكل جدية. هل نملك فضاء عاما؟ وهل ما 

ونقديا؟ يقوم على النقاش يتداول يمكن أن يشكل صياغة أولية لفضاء عام بمعناه الحقيقي؟ أو فضاءا عاما معارضا 
 والمحاججة العقالنية بين أعضاء الجماعة الواحدة؟

يجد المتتبع لما يتداول من خطابات اجتماعية سواء في العالم الرقمي أو خطابات الشباب في المالعب أو خطابات 
مادية صرفة  الحركات االحتجاجية في مختلف مناطق المغرب أن مضمون مختلف هذه الخطابات يدور حول مطالب

لفئات متضررة من الوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب، فحتى خطاب "روتيني اليومي"، الذي تعرض فيه النساء 
أجسادهن للتفرج العام في وضعيات لها إيحاءات جنسية مباشرة، يهدف إلى البحث عن الربح من خالل رفع عدد 

لمجتمع؛ حيث تقدم الصورة بكل عنفها للجميع، حيث يمكن المشاهدات للمحتوى المعروض، دون أي اعتبار لثقافة ا
 لألطفال والمراهقين أن يتابعوا ما يعرض دون أي تقنين أو ضبط قانوني لما يعرض للنشء.

هذا النوع من الخطاب الحاد والمباشر والذي يقم بلغة عامية حرفية، ومشوهة تركيبيا ودالليا، ال يحمل أي بوادر أو 
سية جديدة، وال يطرح قضايا جوهرية يمكن أن تكون مدخال لتفكير جماعي في القضايا العامة بفكر مؤشرات لثقافة سيا

عقالني ونقدي، إنها خطابات تولد ميتة من هذه الزاوية،  مغرقة في السطحية واالبتذال واإلسفاف، ال معنى وال قصدية 
ا حتى طبيعة العالم الرقمي نفسه وفلسفة اشتغاله على لها غير البحث عن المال والظهور أمام الشاشات، وال يفهم أصحابه

الصورة، لكن تبقى لهذا الخطاب آثار وأصداء يمكن أن نقول إن لها "أثرا سلبيا" وتورث مجموعة من اآلفات الجسمية 
أجل والنفسية والخلقية، فالصورة ال تنفصل عن الواقع العيني، غير أنها تتحكم فيه وتخلق انفصاما عنه، تشتغل من 

تعويضه، في إطار نوع من الثقافة البصرية الجديدة القائمة على التلصص وإدمان النظر، وتقبل عنف الصورة، وعنف 
الجسد العاري، وغيرها من األمور التي تفضي إلى خلق تضارب بين العالمين الواقعي واالفتراضي، وتقديم الصورة على 

لألمر وكأنه يتناول هذا النوع من الخطاب الرقمي المهيمن:" يتضح أن الشيء المصور، يقول طه عبد الرحمن في تحليله 
اإليغال في التفرج ينحط بصاحبه من رتبة التعامل مع الصور بوصفها أشباها للمصورات إلى رتبة التعامل معها بوصفها 

ال قدرة له على التعرف إليهما" أبداال منها، مستبدال بعالم الواقع عالم االفتراض، مازجا بين الحقيقة والواهم بقوة، حتى 
(، فهذا من األضرار البينة التي تلحق المتفرج الذي يدمن النظر إلى الصور وال يشعر بالسعادة 43، صفحة 2017)طه، 

إال عندما يتسمر أمام الشاشات، معتزال الناس، مكتفيا بذاته، ويصير مياال إلى التعامل البصري مع الصور في العالم 
 ى تعامله المباشر مع األشياء في عالم الواقع. االفتراضي عل

إن اللغة السائدة في االستعمال اليومي في الفضاء الرقمي، تنتقل بعدة أشكال إلى الفضاء العمومي، وقل إلى المجتمع، 
" وتصبح جزءا من التواصل في المدينة، ليست مجرد أداة نقل مجردة وعابرة تعبر عن قضايا محدودة هامشية وتافهة، 

والحاصل أن الغاية من هذه البرنوغرافية المشوهة، ليست الصورة في ذاتها، بل خلق قاموس جديد قابل للتعميم في 
الفضاء العمومي يمكن أن يلتقطه الشاب ويتداولونه من خالل نزواتهم ورغباته، بل وحاالت العشق عندهم. فال يمكن 

، صفحة 2020ه أو يتصور من خاللها حاالت نفسه" )بنكراد، فصل ممارسات اإلنسان عن اللغة التي يصف بها أفعال
(. إنها لغة تصنع نسقا ثقافيا، وتحمل معتقدات وقيم تأخذ هي األخرى في التداول وتترسخ عند أجيال صاعدة فتنتج 224

 استجابات وردود أفعال خطابية وسلوكية أخرى تشذ عن القيم األخالقية التي تربى عليها المجتمع.
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ل التداولي الُمْنتَج داخل الفضاء الرقمي، يبين أن األدوار التي يقوم بها اإلعالم، باتت تتجاوز األدوار التقليدية إن الفع
المعهودة، بل صار مؤسسة حقيقية للتنشئة االجتماعية ترسخ القيم وتنتجها وتعيد توزيعها وتوظف الصورة وغيرها من 

تبدع رموزا وعالمات وأيقونات ال قيمة لها في ذاتها أحيانا، لكنها تؤثر على التقنيات التي تملك قوة داللية وسيكولوجية 
 القيم الجامعة، وعلى الجمهور وعلى فئات مختلفة خاصة األطفال والشباب.

يتحدث الجميع عن أزمة القيم، حتى صارت الثقافة الوطنية كلها تنحو منحى التأزيم، وبات البعض يعقد مقارنات تبدو 
نان ما يحضر سهرته اآلالف وتوضع في ندوته الصحافية عشرات الميكروفونات وتكون قاعة الندوة غاصة مؤلمة بين ف

ومزدحمة، وبين مفكر كبير ومعروف بإنتاجاته العلمية والفكرية بالكاد يوضع أمامه مكبر صوت ليوصل صوته لعدد من 
ثقافة والفكر والبحث...وصارت النخبة تشتغل داخل الحضور قليل؛ حيث لم تعد الصدارة والنموذج والقيمة تعطى ألهل ال

الجامعات أو مراكز مغلقة. قد يحاجج البعض بأن الشيء نفسه يحدث في عدة دول، حيث حضور سهرة لفنان ليس هو 
نفس حضور محاضرة مفكر أو طبيب أو عالم. أقول نعم: يحدث نفس الشيء لكن ليس بنفس الكيفية، حيث نسبة القراءة 

على الكتاب واالهتمام بالبحث العلمي وبما تنتجه المطابع والجامعات والمثقفين في العالم الغربي بصفة عامة ال واإلقبال 
 نجد ما يقابله عندنا في الفضاء العربي عموما والمغربي تعيينا.

ور ضعيف وموسمي، تبقى المعرفة عندنا وسوق الثقافة والفن والبحث الجاد محدودة ونسبية، والتواصل بين النخبة والجمه
وال يتم التفاعل معها إعالميا وصحفيا والتداول بشأن ما تبدعه استعماال واستهالكا وحوارا وتعريفا محدودا وقصرا على 
نخبة وسيطة محدودة، وهذا ما يمكن أن يفضي إلى إحداث انفصام بين النخبة العالمة وبين المواطنين، ويفتح الباب أمام 

عالمية والرقمية دون أية معايير أو أسس ضابطة، ويؤدي األمر بدوره إلى تصدع في الهوية استهالك المنتوجات اإل
الجماعية. مما بات يطرح في السياق الرقمي واالفتراضي، عدة أسئلة لمن يكتب المثقفون والكتاب في المغرب؟  وكم 

ح إن أي كاتب أو مفكر أو مبدع ال يطبعون؟ من يقبل على ما تقدمه المطابع؟  تقول الوقائع والمؤشرات بكل بوضو
يستطيع أن يعيش من الكتابة ويتفرغ للبحث واإلبداع األدبي أو الفلسفي أو ما شابه. في حين أن من يتعرى في مواقع 
التواصل االجتماعي أو في اليوتيوب يجلب آالف المشاهدات ويحقق أرباحا طائلة وأحيانا سريعة ويستطيع أن يعيش 

 يا كلما تعرى أكثر؟ويحصل مدخوال ماد
إن هذه التحوالت تحركها أنساق كثيرة، منها النسق العولمي والنسق التكنولوجي الجديد والنسق االقتصادي 
الرأسمالي...وهي تحوالت قسرية وغير طبيعية، أنتجت مسوخا وتشوهات مست في العمق نظام القيم واألخالق؛ ألنها شبه 

تربويا وفكريا وثقافيا بما يمنح للفرد مناعة أخالقية وروحية؟ فانتعشت ثقافة مفروضة وفدت على مجتمعات غير مؤهلة 
سائلة تنتصر للعب واللهو والتعري واالستهالك المفرط، وصارت سوقا مربحة للفاعلين فيها، بدل ثقافة الجدية والمسؤولية 

 واإلبداع. والعقالنية.

 ما لم يقله النص.  -6
ن خالل انقالب تراتبيتها داخل المجتمع، ألن تراتبية القيم لها أهميتها الكبرى في يناقش النص مسألة انقالب القيم، م

المجتمع بصفة عامة، ويعكس هذا الخطاب المستعمل نسقا من القيم تسير ضد العقالنية الحجاجية وضد أخالقيات المناقشة 
المسوخ تهدد الثقافة الوطنية بالتفكك  التي يفترض أن تكون مؤطرة للتفاعل االجتماعي والثقافي داخل المجتمع، وهذه

التدريجي؛ ألنها تهدم الذاكرة الجمعية وتهمش الرموز العلمية والفكرية واإلبداعية التي تنتج قيم الجمال وقيم اإلبداع 
.. العقالنية، وتغطي على مجهودات المؤسسات التي تشكل فضاء عاما نقديا حقيقيا مثل جمعيات القراءة والنوادي األدبية.

وتقطع الصلة بين األجيال القادمة وما تنتجه األمة من مبدعات الفكر والخيال والفن الرفيع. وهذا ما يجعلنا نعيش في 
مجتمعين تحت سقف واحد، وصراعا وتناقضات ال حصر لها بين قيم لم تَُجدَّْد وحداثة معطوبة لم تَُسدَّْد، وفي المحصلة 

وانهزامية وغير موضوعية، إذ ال يمكن بناء حداثة عن طريق التقنية والتكنولوجيا نجد أننا نعيش حداثة معطوبة وشكلية 
التي تفتقر إلى إصالح ثقافي وتربوي عميق لألمة بالمعنى الشامل لكلمة ثقافة. ويقتضي األمر تحليل هذا االحتباس القيمي 

اإلعالمي والسياسي... بغية إعادة التوازن وفق مقاربة مركبة يتداخل فيها الثقافي والتربوي مع التشريعي والقانوني و
للتفاعل االجتماعي، وتجاوز مسوخ وتشوهات اللسان واألنساق اللغوية والرمزية في الفضاء العام والرقمي، وخلق 
رأسمال ثقافي ورمزي منتج وخالق، وبناء تراتبية قيمية تحفظ تماسك النسيج االجتماعي وتفعل قيمه اإلنسانية البانية 

 لة. وتحمي األجيال القادمة من هذا التلوث اللساني والقيمي، الذي يهدد اإلنسان والعمران.والفاع
 

 خاتمة 
نستشف من خالل دراستنا ومتابعتنا ألنماط التخاطب والتفاعل في العالم االفتراضي مما ذكره صاحب االفتتاحية، أن ثقافة 

مي في العالم الرقمي، وما بات يشهده اليوتيوب المغربي من الصورة، واالبتذال الطاغي على التداول في التواصل اليو
ظواهر االستعراء وظهور اإلنسان عاريا، عبر صناعة وتشجيع رموز للزيف واالبتذال والتفاهة، ومخاطبة الجمهور بنوع 
من االستهواء دون روية وبعنف سيكولوجي ورمزي يخاطب األهواء والوجدان بشكل أساسي خارج أي مقاييس 



VOLUME 3, ISSUE 4 August 2021 

 

  231IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

وعية وعقالنية، هذا النمط من الخطاب الذي ساهمت فيه التقنية وغياب تأطير قانوني وتربوي وثقافي في مؤسسات موض
التنشئة االجتماعية أدى إلى انتشار النزعة االستهالكية والبحث عن النجومية والربح السريع، والبحث عن االعتراف 

لرأسمالية التقنية التي تخلق قيم البحث عن المال والربح، تنتج بشكل غير صحيح، توظف فيه آليات العولمة المتوحشة وا
المشكالت وتوهم بتقديم الحلول لها، وتهدم في سبيل ذلك القيم والموز واألساليب الصحيحة واألصيلة، وال يهمها سؤال 

تيجة انتشار ثقافة القيم والنظام األخالقي بأي شكل من األشكال، وهذا يمكن أن يؤدي بالمجتمع إلى فقدان توازنه ن
االستسهال وزحف هذا المسخ القمي الالهث وراء والربح السريع، وغياب االستعمال العمومي للعقل وغياب الفكر النقدي 
وقيم اإلبداع واالجتهاد وغيرها من األسس الضرورية لبناء حداثة موضوعية، وهو ما يجعل الفضاء العام بالمغرب فضاء 

 اه النقدي المعارض والتحرري الذي يبحث عن االعتراف بالذات الواعية والمسؤولة.ضبابيا لم يتشكل بعد بمعن
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