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 مقدمة: 

عنواف الوجود واليوية، والمستودع الذؼ يختزف مقومات االنتماء  المغة ىي

ذاكرة األمة التي تحفع ماضييا وتضمف مستقبميا، وتحدد مالمحيا األساسية و   الجماعي،

 . ا، تزوؿ بزواؿ األمـ، وتتطور بتطورىا، وتتخمف بتخمفيوتفردىا المعبرة عف تميزىا

 تعريـف الهويـة -1

مفيـو اليوية مف المفاىيـ المرنة، التي قد تؤدؼ محاولة ضبطيا في تعريف يعد 

لذلؾ ليس مستغربا أف يؤكد عدد كبير مف  1،محكـ إلى ىروب أجزاء منيا أو غيابيا

 فريغه غوتلوبالباحثيف والمختصيف عمى صعوبة تحديد مفيـو اليوية، حيث يؤكد 

أف اليوية باعتبارىا مفيوما ال ( ( Friedrich Ludwig GottlobFregeـ( 1848-1925)

 أندرسون  بنديكتفي حيف يرػ  2،تقبل التعريف، ألف كل تعريف ىو ىوية في حد ذاتو

كرة خيالية ال تقبل التجسيد أو اليوية فأف (  ( Benedict Andersonـ(1936-2015) 

التعريف، ألنيا مفيوـ أنطولوجي وجودؼ يمتمؾ خاصية سحرية تؤىمو لمظيور في مختمف 

المقوالت المعرفية، لكنو بقدر ما يتمتع بدرجة عالية مف التجريد والعمومية، تتفوؽ عمى 

لو، بقدر ما يمتمؾ طاقة كشفية لفيـ العالـ مختمف المفاىيـ األخرػ المقابمة والمتجانسة 

 3 .وما يضمو مف كينونات األنا واآلخر

https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
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الذؼ يعني الشيء لنفسو،  (Sameness )فمفع اليوية مشتق مف األصل الالتيني 

بيا يجعمو مغايرا أو مميزا عما يمكف أف يكوف عميو الشيء، وتستخدـ كممة اليوية في 

التي تعني مطابقة الشيء لنفسو أو االشتراؾ  (،Identity )األدبيات المعاصرة ألداء معنى 

 مع شيء آخر يشابيو في الصفات والخصائص عينيا. 

إف مفيـو اليوية يدؿ عمى مجموعة مف الخصائص يفترض أنيا أساسية، مستقرة 

ومستمرة، عند فرد أو جماعة، عمى الرغـ مما قد يطرأ عمييما مف متغيرات، وعادة ما 

الخصائص عمى أنيا ىي التي تجعمو يظل ىو ىو، متماثال دائما مع ذاتو، ينظر إلى تمؾ 

وىناؾ مف عرؼ اليوية  4،بحيث يمكف التعرؼ عميو مف خالليا وتمييزه عف غيره

باعتبارىا اآللية التي يمكف مف خالليا لمفرد أف يعرؼ نفسو في عالقتو بالجماعة 

يا يتعرؼ عميو اآلخروف بوصفو منتميا والثقافية التي ينتمي إلييا، عف طريق االجتماعية

إلى تمؾ الجماعة، وىي آلية تتجمع عناصرىا المتعددة عمى مدار تاريخ الجماعة وعبر 

، كما أف ىناؾ مف يعرؼ اليوية )الجماعية( باعتبارىا مجموعة مف 5ثقافتيا وأنماط حياتيا

ف إلى ىذه اليوية، الخصائص والقيـ والقواسـ المشتركة التي يتقاسميا األفراد المنتمو 

وتميزىـ عف غيرىـ مف لغة وأدب وعمـو وديف وقانوف وقواعد األخالؽ وتاريخ وفنوف وبناء 

ومحيط اجتماعي وبيئة معيشية وسكنية وخصوصية ثقافية وذاكرة وطنية وحدود  سياسي

جغرافية. وتستمد ىذه اليوية حيويتيا مف شعور أفرادىا وجماعاتيا بوحدتيـ وتشابو 
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الجماعي الموحد، والرغبة في العيش  واالنتماء، أؼ الشعور بػ "النحف" خصائصيـ

  6.المشترؾ والمستمر فيما بينيـ

وما يالحع في ىذه التعاريف عموما ىو أف اليوية ثالث مستويات )أنواع( ىي: 

اليوية الفردية. كما أف اليوية سواء كانت  ،اليوية القومية أو الوطنية، اليوية الجماعية

 :(Maurice Olender( )ـ1946)موريس ولندرفردية أو جماعية أو قومية، كما يقوؿ 

"تشبو البمورة، ليا أضمع كثيرة، ال يمكف رؤيتيا بأكمميا في نفس الوقت، حيث ترػ بعض 

مف ىو؟ فيو سأؿ شخصا عف تاألضمع بينما تكوف األخرػ خفية والعكس صحيح. فعندما

يبدؼ وجيا مف نفسو ىو بمثابة الضمع الظاىر مف البمورة، وتظل األوجو األخرػ مخفية 

وىي بمثابة األضمع األخرػ، فيوية الفرد أو الجماعة أكبر مف مجموع صفاتيما، مثل 

 7.البمورة التي ىي أكبر مف مجموع أضمعيا"

منتييا، بل ىي مشروع مفتوح  إف اليوية ليست منظومة نيائية أو كيانا مكتمال أو

ومنفتح عمى المستقبل، مشتبؾ مع الحاضر بتضاريسو ومعطياتو، ومع التاريخ بأحداثو 

الجماعي، فإنيا تصوف ذواتيـ  باالنتماءوتراكماتو، ومثمما تمنح اليوية لألفراد اإلحساس 

تصوريف  وجماعتيـ مف الذوباف والتالشي، وىذا ما جعل الباحثيف والمختصيف يميزوف بيف

 لمعنى اليوية: 

التصور اإلستاتيكي: الذؼ يشخص اليوية في أنموذج اجتماعي وثقافي اكتمل في  -أ 

 الماضي وانتيى، وما الحاضر إال محاولة إلدراكو ووعيو وتحقيقو.
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التصور الدينامي: الذؼ يرػ أف اليوية شيء يتـ اكتسابو وتعديمو باستمرار، وليس  -ب 

، بل ىي قابمة لمتطور والتحوؿ، ألف تاريخ الشعوب واألمـ ومخزونيا كيانا أو ماىية ثابتة

الحضارؼ متجدد وعامر باألحداث والتجارب والتفاعالت، ومف تـ فإف كل مستويات 

اليوية )الفردية، الجماعية،الوطنية(، دينامية ومتحركة، وفي تفاعل دائـ وتغير مستديـ، 

خية الموضوعية لممجتمع، وما يييمف يتسع تارة ويضيق أخرػ بحسب الظروؼ التاري

عمييا مف حاالت التعايش أو الصراع، بحسب المصالح والتطمعات الفردية والجماعية 

 8والقومية.

فتعريف اليوية إذف، ينطوؼ عمى معاف رمزية وروحية وثقافية وحضارية جماعية، 

الوالء لو،  تمنح الفرد إحساسا باالنتماء إلى مجتمع )جماعة، وطف، أمة( وتخمق لديو

 واالعتزاز بو.

 اللغة مظهر الهوية - 2

إف المغة ترجمة ليوية وسيادة جماعة أو شعب أو أمة أو دولة قطرية أو اتحادية، 

فيي ترتبط بالتاريخ والثقافة والذاكرة والجغرافيا )األرض( والوطف، وقد تشكمت األمـ 

سبانيا حيث وحدتيا المغة قبل أف الحديثة عبر المغة كما في حالة إيطاليا وفرنسا وألمانيا  وا 

فالمغة تقـو بدور التمييز بف الشعوب والحضارات واألمـ  9.يوحدىا الديف أو العرؽ 

والثقافات، لذلؾ ميز اليونانيوف أنفسيـ عف البربر والعرب بالمغة اليونانية، واستخدـ الييود 

فع طقوسيـ الدينية في األندلس المغة العبرية تمييزا ليـ، بوصفيا الوسيمة التي تح
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)الييودية(، كما استخدـ األطباء الييود في بولندا مصطمحات طبية عبرية بدؿ 

المصطمحات الالتينية التي كاف يستخدميا األطباء المسيحيوف، سعيا إلى التمييز اإلثني 

والديني، والحفاظ عمى اليوية الييودية، فاليوية ليا مفيـو ذو داللة لغوية وفمسفية 

ثنية.واجتماع  10ية وثقافية وا 

إف ارتباط المغة باليوية واإلثنية والقومية واألمة، راجع إلى أنيا الدعامة أو المحاـ 

أو المرتكز األساسي لبناء الجماعات )األمـ(، وقد تميز المفكروف والفالسفة األلماف 

بيف المغة واليوية في إطار  (mystique - Mysticisme )بإقامة عالقة روحية وصوفية 

ما يسمى ب"الرومانسية األلمانية"، كما أف الثقافات واآلداب األخرػ ال تخمو مف تجارب 

ومقوالت مأثورة، ووصايا في اتجاه إقامة ما يسمى ب "القومية المغوية" )المسانية(، وىي 

في بناء األمـ قومية مبنية عمى فكرة أف المغة باعتبارىا الدعامة األساسية والحاسمة 

 11:والحفاظ عمى ىويتيا، ومف بيف ىذه المقوالت نذكر

 "(.1815) فون سيغل  ،" العناية بالمغة الوطنية في كل األزماف أمانة مقدسة 

 " بالد الغاؿ(. مأثورة غالية ،" شعب مف دوف لغة ىو شعب مف دوف روح( 

  ألفونس دودي ،سجنو""عندما يستعبد شعب، فإذا حافع عمى لغتو، فكأنو يممؾ مفتاح 

(1875 .) 

 " جاك بيرك  ،" ال تصمح المغة لمتواصل، بل تصمح لموجود. 

 مأثورة بروطونية ،"" مف دوف البروطونية، ليس ىناؾ وطف بروطاني. 
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 "إيمون دي فاليرا  ،" إيرلندا بمغتيا مف دوف حرية، أحسف مف إيرلندا بحرية مف دوف لغة 

(1921 .) 

 هيدغر ،"" المغة مسكف الكائف . 

 "مأثورة هنغارية ،" في لغتيا تعيش األمة. 

  ،إف لغة اآلباء واألجداد مخزف لكل ما لشعب مف دخائر الفكر والتاريخ والفمسفة والديف "

 . هيردر  ،"فقمب الشعب ينبض في لغتو

إف المغة صانعة اليوية، ومظير مف مظاىرىا، ومكونا مف مكونات إطارىا 

اط التي بيا نفكرونبني العمـ ونرػ العالـ، فيي" ال تبقينا عمى المرجعي، إنيا تعطي األنم

وقد أجمعت الدراسات  12.ومعنى لعالقاتنا بالعالـ والمحيطالحياد بقدر ما تعطي شكال 

السوسيولغوية عمى أف المغة ىي إحدػ أىـ مظاىر اليوية وأبرز مكوناتيا حيث يختمط 

ف فرنسيا الجنس والعرؽ بالمغة، فينسب الكائف البشرؼ  إلى لغتو إف عربيا فعربية، وا 

ف إيطاليا فإيطالية. فالمغة والوطف متالزماف مثل وجيي العممة الواحدة، ال  ففرنسية وا 

لذلؾ تحدث اإلنساف  13،يمكف الفصل بينيما مف دوف اإلخالؿ بمنطومة اليوية ومكوناتيا

عبر التاريخ عف حبو لمغتو وتعمقو بيا، واعتبر التفريط فييا نوعا مف التفريط في إنسانيتو 

وكينونتو، كما تغنى الفالسفة والحكماء والشعراء بمغاتيـ، باعتبارىا مظيرا مف مظاىر 

حاولوا أف ىويتيـ ووجودىـ، حتى إف منيـ مف ربط بيف المغة واأللوىية، والمغة والجنة، ف

يثبتوا ارتباط تاريخ الديف بتاريخ المغة، كما اعتبر اليوناف أف لغتيـ لغة اآللية، وما سواىا 
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رطانة، وكذلؾ فعل الكنعانيوف والعبرانيوف. كما اعتبرت الكنيسة أف الوالء المغوؼ بشأف 

رأينا  فال غرابة إذا 14،مف شؤوف اإليماف مف خالؿ رفع شعار"مف يفقد لغتو يفقد إيمانو"

لمتضحية مف أجل الدفاع عنيا باألمواؿ واألرواح،  االستعدادالشعوب تعتز بمغاتيا، وتبدؼ 

كما ال غرابة أيضا أف الكثير مف النزاعات القائمة بيف شعوب العالـ في مختمف العصور 

 15.تستند في كثير مف األحياف إلى خمفية لغوية

تو، ألف المغة واليوية والخالصة، إف المغة التي يتكمميا شخص ىي ىوي

 متالزمتاف،  فأفعاؿ المغة ىي أفعاؿ اليوية ال فرؽ وال اختالؼ.

 اللغة وهوية المجتمع - 3

تعد عالقة المغة باليوية عالقة جدلية وتفاعمية، ألف المغة ليست أداة لمتعبير 

والتعميـ والتواصل بيف األفراد والجماعات فحسب، وال شأنا مف شؤوف األدب والثقافة والعمـ 

فقط، ولكنيا شأف أساسي مف شؤوف األمف القومي والسيادة الوطنية واالستقرار االجتماعي 

والنفسي، بل ىي مكوف رئيس مف مكونات اليوية في كل بمد أو وطف أو أمة وىي 

 16الناطق بمسانيا ووسيمة إدراؾ العالـ وتصنيف المجتمعات.

نحوؿ بيا المجتمع إلى واقع، فثقافة فالمغة ىي اليوية ذاتيا، وىي األداة التي  

األمة كامنة في لغتيا، وفي معجميا وصرفيا وتراكيبيا ونصوصيا، وما مف حضارة 

إنسانية إال وصاحبتيا المغة، وما مف صراع بشرؼ إال ويكمف خمفو صراع لغوؼ خفي. 

 17فاليوية نتاج القيـ والمعاني التي يشيدىا األفراد والجماعات عبر المغة.
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ف التفريط فييا أو إضاعتيا ىو تفريط إف  المغة ىي عنصر مف عناصر اليوية، وا 

أو إضاعة لميوية التاريخية والحضارية، ولمقيـ الثقافية واألخالقية، ولمسيادة الوطنية، 

وبالمقابل فإنو كمما اىتـ واعتنى وطور اإلنساف لغتو، كاف ذلؾ دليال عمى قوتو وأصالتو 

احثيف إلى أف المغة ىي أقدـ وأىـ تجميات اليوية، بل ىي ويذىب بعض الب 18ونيضتو.

التي صاغت أوؿ ىوية جماعية بشرية في تاريخ اإلنساف، فالمساف الواحد )المغة( ىو 

إذ  19،الذؼ يجعل مف كل فئة مف الناس جماعة واحدة ذات ىوية متفردة ومتميزة ومستقمة

 ال وجود ليوية بدوف لغة، وال وجود لمغة بدوف ىوية.

ذا كانت اليوية معطى حضارؼ وافد في التاريخ، فإف المغة معطى وظيفي يتحقق  وا 

عف ( Abraham Bloemaert )( ـ1651-1564) بمومارت أبراىاـ في الزمف الراىف، يقوؿ

المغة الفالمنكية: "ليس مف شيء يرتبط برباط وثيق بالمبادغ األساسية ألمة مثل لغتيا. 

 20.بتبايف الشعوب وتشكيل اليويات القومية" باالعتراؼفالمغة ىي التي تسمح 

 اللغة والهوية الثقافية واالجتماعية  - 4

 عف اليوية في أبعادىا الثقافية يرػ العديد مف المفكريف أف المغة أداة التعبير 

واالجتماعية، وقبل ذلؾ أداة التفكير في ىذه األبعاد، وتمثميا برؤػ مستقبمية ضامنة 

فالشعور باالنتماء إلى ىوية اجتماعية وثقافية معينة، ىو بمنزلة  21،ىذه اليويةالستمرار 

حاجة نفسية واجتماعية وثقافية ال غنى عنيا ألؼ إنساف، وىذا االنتماء ىو المجاؿ 

ثباتيا وتفتحيا، فالكائف البشرؼ يمكف تشبييو بشجرة، ليس  العاطفي والرمزؼ لنمو الذات وا 
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إذا لـ تكف لو جذور ثقافية واجتماعية عميقة يتغذػ منيا روحيا بمقدوره أف يعيش وينمو 

وفكريا وثقافيا واجتماعيا، ويستمد منيا معاني لحاضره ومستقبمو، فاإلحساس باليوية 

الثقافية، والوعي بيا ال يصطنع أو يصنع بل يوجد دائما كالمكبوت في حالة الكموف، 

ي تعيشيا الشعوب، حيث يصبح التشبث يستيقع ويشتد في ظروؼ التحوالت واألزمات الت

لذلؾ فإنو ال غنى عف المغة لتشكيل اليوية  22باليوية الثقافية ىو الممجأ والمالذ اآلمف.

، ولضماف االندماج والتماسؾ االجتماعييف بيف أفراد مجموعة بشرية واالجتماعيةالثقافية 

والحضارؼ، إذ ال جداؿ  معينة، والحفاظ عمى مشاعر التضامف الوطني واالنتماء الثقافي

في أف المغة في ظروؼ تاريخية واجتماعية خاصة، تقـو بدور المرجعية األساسية لميوية 

وبالتالي فإف الشعوب  23.االجتماعية والثقافية والوطنية بالنسبة لممنتميف إلى ىذه اليوية

واألمـ التي تفقد لغاتيا، ىي بالضرورة تفقد ذاتيا وتنطمس ىويتيا المتميزة، بل وتفقد 

تاريخيا وثقافتيا وحضارتيا، لتصبح يسيرة عمى كل استالب أو غزو ثقافي أو حضارؼ، 

:"إف الشعب يفتقر ويستعبد، عندما يسمب منو المساف أخبازيو بوتينايقوؿ شاعر صقمية 

فالشعوب الحية أدركت مبكرا أنو لف يكوف ليا وجود عمى  24.لذؼ تركو لو األجداد"ا

 هو، يقوؿ القائد الفيتنامي واالجتماعيةخريطة العالـ إال بتمسكيا بمغتيا وىويتيا الثقافية 

ال انتصار لنا عمى العدو إال بالعودة إلى لغتنا "ألبناء شعبو:  (ـ1969 -1890) شي منه

 25.القومية" األـ وثقافتنا

 اللغة الوطنية والهوية  - 5
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لـ يعد أحد يجادؿ في كوف العالقة بيف تشكل ىوية المجتمع أو إعادة تشكميا أو 

إنتاجيا، وبيف المغة األـ، عالقة جدلية وبالغة التعقيد، فالمغة ىي األساس الصمب الذؼ 

ىي التي تولد اليوية، تنبني وتنيض عميو األمة، وقد أكد العديد مف الباحثيف أف المغة  

 Albert) ـ(1960-1913)كامو لبيرأ وأف اليوية في جوىرىا مسألة أوظاىرة لغوية، يقوؿ

Camus:)26."" المغة الفرنسية ىي وطني 

مشكالت عدة  -بدرجات متفاوتة-لقد خبرت العديد مف المجتمعات اإلنسانية  

في العالقة بيف ىويتيا ولغتيا الوطنية والقومية. فالمجتمع عندما يتطور وتتمايز جماعاتو 

باإلضافة إلى  -وطبقاتو، وتغدو متعارضة في أىدافيا ومصالحيا الداخمية والخارجية 

تظير  -تماعي والحضارؼ وما تعترضو مف تحديات خارجيةطبيعة البناء الثقافي واالج

المشكالت المرتبطة بالمغة واليوية وتتفاقـ، لكف الفرؽ بيف المجتمعات يكمف في مستوػ 

 27الوعي المجتمعي بالمشكمة، والرغبة واإلصرار عمى معالجتيا.

طنية، بما وعميو، فإف المغة جوىر اليوية، تمتمؾ مفعوال قويا في ممارسة الثقافة الو 

تحتويو مف شعر ومسرح ورواية وحكايات شعبية وكتب وصحف ومناىج تعميـ وتربية، 

 وتنظـ المغة الذاكرة الجماعية لألمة وتعززىا، وتخمق صيغ التعبير عف المشاعر الوطنية. 

 اللغة والهوية والتنمية  - 6

حياة تشيد الحضارة اإلنسانية أكثر مف أؼ وقت مضى حركة دؤوبا نحو طبع ال

كميا بطابع المغة في السياسة والمعرفة واألخالؽ والثقافة واالقتصاد، ولـ يغب عمى التقانة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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واليندسة الوراثية أف تبوغ المغة عمى رأس البناء المعرفي، حيث أصبحت المغة حاضرة 

وبالتالي فإنو  28حضور األساس لمبناء في كل مذاىب الفمسفة، وفروع الفف والعمـ واألدب،

ال حديث عف التنمية البشرية بمختمف أنواعيا )الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

والبيئية...( مف غير لغة اليوية، لوجود عالقة جدلية بيف نسق اليوية ومكوناتيا المغوية 

 29.الثقافية مف جية أخرػ  واالجتماعية االقتصاديةوالثقافية مف جية، وسياسات التنمية 

لنيوض ال يمكف أف يكوف إال بمغة اليوية، وضمف ثقافة األمة التي تتداوؿ ىذه المغة، فا

باعتبارىا محورا أساسيا تدور حولو التنمية،  فالمغة تتبوأ الموقع المركزؼ في المنظومة 

الثقافية الرتباطيا بالفكر واإلبداع والتراث والعقيدة، وما يسوغ تناوؿ المغة في إطار 

عرفية والثقافية، ىو أنيا ال تنمو في فراغ، بل في مجتمع لو سياقو الثقافي المنظومة الم

وقد أدرؾ العالـ الغربي بمختمف مراكزه ومؤسساتو العممية  30،والتاريخي والحضارؼ 

والبحثية والسياسية واالقتصادية مدػ الترابط الوثيق بيف لغة اليوية والتنمية، فشرع في 

صادية والثقافية والمغوية عمى العالـ، وخاصة العالـ العربي، بسط ىيمنتو السياسية واالقت

في محاولة لطمس معالـ الحضارة والتراث واليوية لدػ شعوبو، ومف أجل الحفاظ عمى 

 تفوقو الحضارؼ والعممي والصناعي، وتأبيد تبعية الشعوب واألمـ لو. 

 خاتمة:  
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نتاج المعرفة المغة أداة  إف     ، وىي معنية باستيعاب ونشرىا وتطويرىاصناعة اليوية وا 

عمى  نميةتحقيق التالثقافي والفكرؼ والعممي والتكنولوجي بغية  التطور ومواكبة التقدـ

 مختمف األصعدة.
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