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غوستاف لو بون «الجماهير» ال تفهم لغة العقل؟

األطروحة التأسيسية لعالم االجتماع
عربها ّ
الفرنسي الشهيرّ ،
وقدم لها هاشم
صالح في طبعة ثالثة عن «دار الساقي».
عودة إلى علم نفس الجماهير في غمرة
ّ
العربية»...
«الثورات
ريتا فرج
ه� ��ل ت� �ص ��ح ال� � �ع � ��ودة إل � ��ى ن �ظ��ري��ات
ع �ل��م ن �ف��س ال �ج �م��اه �ي��ر ف ��ي م �ق��ارب��ة
االن� �ت� �ف ��اض ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال ��راه� �ن ��ة؟
وأي دور ل � �ل ��وع ��ي ال� �ج� �م� �ع ��ي ف��ي
تحديد أه��داف الجمهور ،واختالف
أول��وي��ات��ه ع�ب��ر ال��زم��ان وامل �ك��ان؟ في
ك �ت��اب��ه ال �ت��أس �ي �س��ي «س�ي�ك��ول��وج�ي��ة
ال �ج �م��اه �ي��ر» ال � �ص� ��ادر ع � ��ام ،1895
ي� �ح ��دد ع ��ال ��م االج� �ت� �م ��اع ال �ف��رن �س��ي

غوستاف لو بون ( 1841ــــ  )1931أهم
األط ��ر ال�س��وس�ي��ول��وج�ي��ة والنفسية
في دراسة الجمهور .األطروحة التي
ترجمها وقدم لها الباحث السوري
ه��اش��م ص��ال��ح ف��ي طبعتها العربية
الثالثة (دار الساقي ـــ  )2011تعالج
إشكاليات متشابكة يمكن جمعها
تحت مفصلني أساسيني :خصائص
الجمهور ،ومرتكزات القيادة.
وإذا كان املسار الذي بلوره صاحب
«ح �ض��ارة ال �ع��رب» ( )1884يقتضي
تعرية الجمهور ،وتفكيك متخيله،
فثمة ث�ن��ائ�ي��ة متناقضة تتحكم به
ه��ي ال�ه��دم وال�ب�ن��اء .ورغ��م أن بعض
األف �ك��ار ال�ت��ي ت�ط��رق إل�ي�ه��ا ل��و ب��ون،
كأحد مؤسسي علم نفس الجماهير
ت �خ �ط��اه��ا ال � ��زم � ��ن ،وم � ��ا ع � � ��ادت م��ن
ال ��رك ��ائ ��ز ال� �ت ��ي ت ��رص ��د ال �ج �م��اع��ات
البشرية ــــ أقله في املجال األوروب��ي
الذي تحول من كتل بشرية دهماوية
إل ��ى م�ج�م��وع��ة م��ن األف � ��راد امل��درك�ين
ل�ح�ق��وق�ه��م وواج �ب��ات �ه��م ،ت�ح��ت راي��ة
العقد االجتماعي ـــ فإن ذلك ال يمنع
ت �ط �ب �ي��ق ت �خ��ري �ج��ات ل ��و ب � ��ون ع�ل��ى
ج �م �ه��ور ال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث ،وت �ح��دي �دًا
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي؛ إذ ي �ب��دو أن ��ه على
خطى التحرر م��ن عصر الجماهير
إلى حقبة الفاعل الرقمي.
على املستوى الداللي ،ثمة اختالف
ط �ف �ي��ف ب�ي��ن ال� �ج� �م� �ه ��ور وال� �ش� �ع ��ب.
األول ي�ش�ي��ر إل ��ى ال �ج �م��ع ال �ب �ش��ري،
ال� �ك ��ام ��ن ،وغ �ي ��ر امل �ن �ت �ظ��م ،امل ��وس ��وم
ب� ��ال � �س� ��واد ل � �ع� ��دم وض� � � ��وح ه��وي �ت��ه
ال�ف�ك��ري��ة وش�خ�ص�ي�ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة...
والثاني يدل على مجموعة القبائل
والبطون والفروع ،ما يعني التفريع
وال� �ت� �ق� �س� �ي ��م .وه� � � ��ذه ال� �خ ��اص� �ي ��ة ال
تقتصر ع�ل��ى ل�س��ان ال �ع��رب ،ب��ل لها
ت�م�ث�لات�ه��ا ف��ي ال��وع��ي ال �غ��رب��ي ،قبل
القرن الثامن عشر الذي شهد كبرى
ال �ث��ورات ،ونعني ال �ث��ورة الفرنسية
عام .1789
وبصرف النظر عن راهنية النظرية
ال � �ت� ��ي ص ��اغ� �ه ��ا ص� ��اح� ��ب «ال� � �ث � ��ورة
الفرنسية وسيكولوجية الثورات»،
ب��ال�ن �س�ب��ة إل� ��ى ال � ��دول امل �ص �ن �ف��ة في

دائ � ��رة ال �ع��ال��م األول ،ال ش��ك ف��ي أن
ّ
أه �م �ي ��ة أط � ��روح � ��ة ل� ��و ب � ��ون ت�ص�ل��ح
ل �ت �ف �ك �ي ��ك ف � ��وض � ��ى ال � �ج � �م � �ه� ��ور ف��ي
املجال العربي .على إيقاع التوهيم
اإليديولوجي والديني والسياسي،
ي � �ت� � ّ
�درج ال �ج �م �ه��ور ـ �ـ �ـ وف � ��ق ن �ظ��ري��ة
ل��و ب ��ون ـ�ـ�ـ ن�ح��و ن�م��ط م��ن ال�ع�ب��ودي��ة
املختارة ،والهدامة .وهو في غالبية
ال � �خ�ل��اص� ��ات ال � �ت� ��ي ت� ��وص� ��ل إل �ي �ه��ا
منذ أكثر م��ن مئة ع��ام ،يؤكد توافر
خ� �ص ��ائ ��ص م � �ح� � ّ�رك� ��ة ل �ل �ج �م��اه �ي��ر،
م��ن بينها س��رع��ة االن�ف�ع��ال وال�ت��أث��ر
والتعصب والالوعي في التحرك.
وط� �ب� �ع ��ًا ،ت ��وه� �ي ��م ال� �ج� �م� �ه ��ور ع�ل��ى
امل� �س� �ت ��وي�ي�ن ال ��دي � �ن ��ي وال �س �ي ��اس ��ي
يحتاج إلى قيادات تلجأ هي األخرى
إلى أدوات ومؤثراتّ ،
تجيش بها كل
تجمع ،وخصوصًا أن الجمهور ،كما
ّ
ّ
خ�ل��ص ل��و ب ��ون ،ع��اج��ز ع��ن التفكير
«املتعقل» ،وال يملك ال��روح النقدية.
ما يؤدي إلى إنجذابه إلى الجوانب
األس � �ط ��وري ��ة (األس� � �ط � ��ورة ال ت��رم��ز
إل��ى ال�ب�ع��د ال��دي�ن��ي ف�ح�س��ب ،ب��ل لها
مرتكزاتها التاريخية على الصعيد
املولدة لألوهام ،أو اآلراء
السياسي) ّ
التي يشكلها املتخيل الجمعي.
وبما أن الجمهور ال ينفصل عن رأس
ّ
القيادة ،الكاريزمية والتوهيمية في
ال �غ��ال��ب ،ح � ّ�دد ل��و ب ��ون أه ��م ال�ن�ق��اط
امل � ��ؤث � ��رة ف� ��ي ت ��أط� �ي ��ر ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
الطرفني :للكلمات الرنانة سطوتها،
ول�ل�أوه ��ام ح �ض��وره��ا األس� �ط ��وري،
على اعتبار أن الجماهير غير قادرة
ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب ال �ح �ج��ج ال�ع�ق�ل�ي��ة.
ال� �خ� �ط ��اب ال� �ع� �ق�ل�ان ��ي ال ي �ج��ذب �ه��ا؛
ألن �ه ��ا ف ��ي ال �ل�اوع ��ي ت �ف� ّ�ض��ل ك ��ل م��ا
ه ��و وه �م ��ي وف� ��وض� ��وي .ل � ��ذا« ،ف ��إن
م �ح� ّ�رك��ي ال�ج�م��اه�ي��ر م��ن ال�خ�ط�ب��اء،
ال ي �ت��وج �ه��ون إل� ��ى ع �ق �ل �ه��ا ،ب ��ل إل��ى
عاطفتها ،فقوانني املنطق العقالني
ل�ي��س ل�ه��ا أي ت��أث�ي��ر ف�ي�ه��ا» .ه��ذا ما
اس�ت�ن�ت�ج��ه ال �ك��ات��ب ،ول �ع��ل م ��ا ق��ال��ه
ي �س �ع �ف �ن��ا ف ��ي ف �ه��م ف ��وض ��ى ال��وع��ي
ّ
العربية ،الخاضعة
ل��دى الجماهير
لتأثيرات لخطاب الديني من جهة،
والخطاب السياسي من جهة أخرى.

ه��ل ي �ن��ذر ال� �ح ��راك ال� �ث ��وري ال��رق�م��ي
ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وال �ح��ال��ة ت�ل��ك،
بانقضاء عصر الجماهير؟ أم أن ما
ّ
�دش��ن مل �ش��روع��ات التفكيك
ي �ج��ري ي� ّ
املذهبي واالثني؟
إذا كان الجمهور وفق قراءة لو بون
غير ع�ق�لان��ي ،فمن ه��و السيد ال��ذي
ي �ح ��رك ��ه؟ وم� ��ا ه ��ي ال ��وس ��ائ ��ل ال �ت��ي
يجب أن يمتلكها القائد في خطابه؟
ك��ل جماعة غير منتظمة ال تنتمي
إل ��ى ال ��دول ��ة ،ال يمكنها االس�ت�غ�ن��اء
ع ��ن ال �س �ي��د ،ووج � ��ود ال �س �ي��د يعني
أن ه � �ن� ��اك م ��ال� �ك ��ًا وم� �م� �ل ��وك ��ًا ،وأن
ّ
ه ��ذا األخ �ي��ر (امل �م �ل��وك) ي�ح�ت��اج إل��ى
االن� �ب� �ه ��ار ب ��األف� �ك ��ار ال� � �ص � ��ادرة ع��ن
ال�ق��ادة ...وه��ؤالء ليسوا «في الغالب
من رجال الفكر» ،كما خلص الكاتب،
ب� ��ل «رج � � � ��ال م� �م ��ارس ��ة وان� � �خ � ��راط»

هل ينذر الحراك الرقمي
العربي بانقضاء عصر
الجماهير؟

ي�ع��ززون حضورهم ل��دى الجمهور،
ع �ب ��ر ث�ل�اث ��ة م � �ح ��رك ��ات« :ال �ت ��أك �ي ��د،
ال �ت �ك��رار ،ال� �ع ��دوى» .وه ��ذه الثالثية
تقتضي ت��واف��ر م��ا يسميه ل��و ب��ون
«الهيبة الشخصية» أو «الكاريزما».
واألش � � � �خ� � � ��اص ال� � ��ذي� � ��ن ي �م �ت �ل �ك��ون
ه ��ذه ال�خ��اص�ي��ة ي �م��ارس��ون «س�ح�رًا
م �غ �ن��اط �ي �س �ي��ًا ع� �ل ��ى أول � �ئ� ��ك ال ��ذي ��ن
يحيطون بهم».
ي � ��دع � ��م ص � ��اح � ��ب «س� �ي� �ك ��ول ��وج� �ي ��ة
االشتراكية» فرضيته بشأن القيادة
ال �ك��اري��زم �ي��ة وم � ��دى ت��أث �ي��ره��ا على
ال�ج�م�ه��ور ،ب��أم�ث�ل��ة ت��اري�خ�ي��ة .يذكر
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ن��اب�ل�ي��ون وج��ان

دارك وبوذا واملسيح ونبي اإلسالم.
ب�ط��ول�ي��ة ه ��ؤالء ت�ك�م��ن ف��ي هيبتهم
الشخصية ،وقدرتهم على اإلق�ن��اع،
وه��م بهذا املعنى آلهة وأب �ط��ال ،وال
يجوز مناقشة أفكارهم ألن النقاش
ّ
والنقد يساهمان في تالشي األفكار
السياسية والدينية واضمحاللها.
أطروحة لو بون ،ال تطاول خصائص
ال�ج�م�ه��ور وال �ق��ادة م��ن م�ن�ظ��ور علم
النفس االجتماعي فقط .بعدما فكك
ماهية الجمهور واملواصفات التي ال
قسم فئات
بد للقائد من التمتع بهاّ ،
ال �ج �م��اه �ي��ر امل �خ �ت �ل �ف��ة إل� ��ى ق�س�م�ين:
جماهير غير متجانسة (جماهير
ال� � �ش � ��ارع ،وامل� �ج ��ال ��س ال �ب��رمل��ان �ي��ة)،
وج �م��اه �ي��ر م �ت �ج��ان �س��ة (ال �ط ��وائ ��ف
والزمر والطبقات).
أربع حقائق يمكن استنتاجها بعد
ق� ��راءة «س�ي�ك��ول��وج�ي��ة ال�ج�م��اه�ي��ر»،
أول � � �ه � � ��ا أن ال � �ج � �م � �ه� ��ور ال ي �م �ك��ن
ّ
إقناعه ب��أي إيديولوجيا ،أو فكرة،
ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال��وس��ائ��ل العقلية.
ك��ذل��ك ف� ّ�إن��ه ي�ف� ّ�ض��ل مخاطبته بلغة
ال�ص��ور واإلي�ح��اء وال�ش�ع��ارات .وهو
ال يمكنه أن يتحرك من دون قيادة.
وأخيرًا هناك تبادل الوهم السياسي
وال ��دي� �ن ��ي ب �ي�ن ال� �ق ��اع ��دة ورأس � �ه� ��ا.
لكن األه��م م��ن ه��ذه الرباعية ،غياب
ال�ع�ق�لان�ي��ة وت �ح��رك ال�ج�م��اه�ي��ر على
أساسها .حتى األفراد غير العاديني،
أي امل � �ف � �ك� ��ري� ��ن وال� � �ع� � �ل� � �م � ��اء ،ل �ي��س
بمقدورهم مقاومة سحر الجماهير
إذا انخرطوا معها.
أطروحة «سيكولوجية الجماهير»
يمكن الركون إليها في دراسة العالم
ال� �ث ��ال ��ث ،ال امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ح��دي �ث��ة
ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن ع�ص��ر الجماهير،
وتدرجت باتجاه الفردانية والعالقة
املباشرة مع مؤسسات الدولة .وهذا
الخروج ال يعني موت اإليديولوجية
ف��ي ال �غ��رب ،ف��ال��رأس�م��ال�ي��ة ال�ج��دي��دة
ترتكز على منظومات استبدادية،
وت� � �م � ��ارس أش� � ��د أن � � � ��واع ال� �ق� �ه ��ر م��ع
اختالف األدوات والشروط ،وال تقل
ض��راوة ع��ن التوهيم ال��ذي يمارسه
السلطان الديني والسياسي.

باكورة

نور البواردي هذي األشياء حاضرة فأين اإلنسان؟
صالح حسن
يضع الشاعر الشاب كل حمولته في
دي��وان��ه األول؛ ألن��ه يعتقد أن ك��ل ما
كتبه يستحق أن ُينشر في كتاب .لكن
الناصحني وال�ن��اش��ري��ن ق��د ي��ؤث��رون
ً
ق�ل�ي�لا أو ك�ث�ي�رًا ف��ي ال�ش�ك��ل النهائي
ً
للكتاب ،بما يجعله مقبوال إل��ى حد
م ��ا ،وي� �ت�ل�اءم م ��ع ال��ذائ �ق��ة ال �س��ائ��دة.
ّ
رب �م��ا ك ��ان ه ��ذا ال �ك�ل�ام ي�ن�ط�ب��ق على
دي� ��وان ال �ش��اع��رة ال�س�ع��ودي��ة ال�ش��اب��ة
ن��ور ال�ب��واردي «النصف املضيء من
الباب امل��وارب» (دار ال�غ��اوون) ،وذلك
ل �س �ب �ب�ين :األول ه ��و ت��دخ��ل ال �ن��اش��ر
بحكم خبرته في العمل ،في اختيار
ب �ع��ض ال �ن �ص��وص أو اس �ت �ب �ع��اده��ا.
والثاني هو التقنية التي كتبت بها
ال �ن �ص��وص ،وم ��دى ت��أث��ره��ا بالشعر
األوروب� ��ي ال�ح��دي��ث .ال�س�ب��ب األول ال
يعنينا ،والثاني هو ما نريد اإلضاءة
ّ
عليه ،وخصوصًا أن الشاعرة كانت
قد درست األدب اإلنكليزي.
ه�ن��اك م�ي��زة واح ��دة ف��ي ه��ذا ال��دي��وان

ّ
توحي بأن الشاعرة يمكن أن تتطور
ف � ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ،وت � �ن � �ج ��ز ق �ص �ي��دة
ج�ي��دة .ه��ذه امل�ي��زة ه��ي وح��دة املناخ
ال�ع��ام ف��ي ال�ن�ص��وص ،على صعيدي
األداء ال�ل�غ��وي وامل�ض��ام�ين ووض��وح
التجربة إلى حد ما .لكن هذا ال يلغي
وجود نصوص قصيرة ،ساذجة ،ما
كان لها أن تدخل في هذه املجموعة،
وال ب� �ع ��ض ال� �ج� �م ��ل ال � �ت ��ي ت� �ع ��د م��ن
�ات ب �ح �ك��م ق �ص��ر ت�ج��رب��ة
ال �ك �ل �ي �ش �ي �ه� ّ
الكتابة ،مع أنها قليلة وال تؤثر في
ب �ع��ض ال �ن �ص��وص ال �ت��ي ت �ق �ت��رب من
النضج الكامل.
ت� � � � � ّ
�دون ن � � ��ور ال � � � �ب � � ��واردي أس � ��راره � ��ا
ال �ص �غ �ي��رة ال �ت��ي ال ي�ع�ت��د ب �ه��ا أح ��د،
ف��ي ت �ل��ك ال �ع��زل��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا ،في
ذلك املكان الصغير للغاية (غرفتها)
ال��ذي يمثل عاملها ال�خ��اص .طاقتها
الشعرية تكمن ف��ي تحويل األش�ي��اء
الصغيرة في هذا العالم الضيق ،إلى
أفكار شعرية طيبة .لكن يبدو تأثير
الشاعرات األميركيات واضحًا على
هذا الجهد إلى درج��ة كبيرة ،بحيث

تتطابق األجواء أحيانًا ويفقد النص
هويته.
«ال �ق��دم امل��وع��ودة بجناحني ورقصة
تانغو أخيرة /التي تترك آثارًا وردية
ق ��رب م�ح�ط��ة ال �ق �ط��ار /وف ��وق مقاعد
السيرك املهجورة /كالربيع الباهت
امل �ن �س ��دل م ��ن ج �ي��ب م �ع �ط��ف ق��دي��م/
ال �خ �ي��ط ال �ك��ري��ه ال� ��ذي ال ي�ح�ب��ه أح��د
«قصيدة» معجونة بمادة لزجة».
ً
ل� ��و ت��أم �ل �ن��ا ف� �ك ��رة ال� �ق� �ص� �ي ��دة أوال،
وبالتالي طبيعة املناخ الذي تتحدث
ع�ن��ه ،وأخ �ي �رًا خ��اص�ي��ة امل �ك��ان ،لتبني
ّ
ل�ن��ا أن ه��ذه ال�ق�ص�ي��دة ت ��دور ف��ي بلد
أوروب � ��ي ،ول�ي�س��ت ل�ه��ا ع�لاق��ة ،ال من
ق��ري��ب وال م��ن ب�ع�ي��د ،باملحيط ال��ذي
ت�ع�ي��ش ف �ي��ه ال �ش��اع��رة .ه �ن��اك م��وع��د
ل� �ل ��رق ��ص ف � ��ي م � �ك� ��ان م � ��ا وال ��رق� �ص ��ة
محددة «تانغو» ،وهناك محطة قطار
وس�ي��رك ورب�ي��ع ب��اه��ت ...وه��ذه كلها
مفردات الشعر األوروبي واألميركي،
ما يدل بقوة على تأثر الشاعرة بهذه
األجواء وشعرائها.
ل�ك��ن ه �ن��اك ن �ص��وص أخ ��رى م�غ��اي��رة

حضور قوي لمفردات
الشعر األوروبي
واألميركي

تمامًا ،وهي عديدة ،تصف ذلك العالم
الضيق ال��ذي لم تطوره الشاعرة من
لكانت قد
الناحية الفنية .ولو فعلتّ ،
أنجزت شيئًا مهمًا للغاية ،ألنها في
الحقيقة ال تمتلك غير أشياء بسيطة
وص �غ �ي��رة ،ول �غ��ة س�ل�س��ة اس�ت�ط��اع��ت
أن تصنع منها عاملًا خاصًا .الخبرة
في هذا املجال تقوم بمهمة كبيرة قد
تتوافر عليها الشاعرة في املستقبل.
«الشق الفارغ من الخزانة ،من الجهة
اليمنى لسريري ،م��ن جانب األريكة
ال��زرق��اء ،م��ن امل�س��اح��ة ال�ش��اغ��رة ف��وق
الرف ،من عدد كراسي طاولة الطعام،
م� ��ن ب� �ط ��اق ��ات ال� � ��دع� � ��وة ،م� ��ن ص ��وت
ّ
املجيب اآلل��ي ،ال�ش��ق ال��ذي ال يترهل
م ��ن ج� �س ��دي ي �ش �ع��رن��ي أن� �ن ��ي ام� ��رأة
وحيدة «قصيدة» شاغرة».
ف��ي ه��ذا ال�ن��ص ال�ق�ص�ي��ر ال ��ذي ي��دور
ف��ي م �ك��ان م �ح��دود وص �غ �ي��ر ل�ل�غ��اي��ة
تعود الشاعرة إلى بيئتها الحقيقية،
وتصف عاملًا ضاجًا باألشياء امليتة.
األشياء الحاضرة بقوة ،لكن اإلنسان
غائب فيها ،وليس له وجود.

