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مقدمة:

بات من الصعب اختزال املسائل الكونية الكربى يف معطى واحد ،كما أن هذه املوضوعات تشتجر حبقوول متعود ا اولوول
واملنجزات املعرفية املختلفة .وأياً كانت الثقافة متلك من قدرا على املقاومة والصمو أمام تيارات االنفتاح واالقرتاض والتأثري فإهنا ال بد
واقعة يف قوانني اوثر املتبا ل بني نظرياهتا من الثقافوات اوخورى ،وقود تتبواين قودرا الثقافوة يف اعفواذ علوى عاهتوا ومعاملنوا مون االنصونار
و ح
االِّماء ،أو االستعبا واإلقصاء واستنبات آليات اشتغال يف تربتنا من ثقافة اآلخر .ويف معرتك هذا التالحم بني املفاهيم والقضايا اليت
تشغل اإلنسان والثقافات تربز مسألة إشكالية ماثلة يف تالزم اللغة واهلوية يف زمن أبرز معامله التغري والصريورا ،إع أضحت العوملة خطراً
ِّمدقاً بالثقافات واخلصوليات القومية ،إع متيل العوملة إىل لنر هذا التنوع الثقايف يف بوتقة الثقافة اوحا ية والقطبية املفر ا الويت تشوبه
أن تكوون معوا الً موضووعياً لكمركوة ،بالتوا تكمون دودوى القوول عون اللغوة واهلويوة يف راهون اهلويوات القاتلوة ومووت اللغوات القوميووة أو
ضوومورها .وتتطلووه هووذه املقاربووة إىل اسووتجالء مسووألة اللغووة العربيووة واهلويووة القوميووة بعيوودأً عوون الطنرانيووة والتمجيوود ،وتووأثيم كوول وافوود موون
اآلخر .إع إن اخلوض يف اللغة واهلوية وفق علك املعطى لن يضيف دديداً ،ولن يسنم يف النظر إىل املسألة نظرا موضوعية دا ا .لقد
استقر يف الوعي أن اللسان عامة أساسية للثقافة ،فال تقوم الثقافة أياًّكانت أشكاهلا وتعبرياهتا ،من ون وعاء لغوي حيتضننا ويتبناها،
ويتيح السبل أمام أبنائنا للتعبري واإلبداع يف خمتلف جماالهتا .واللغوة أيضواً ْم َعلْ سوم أساسوي مون معواا انتمائنوا إىل متحود لغووي ادتمواعي.
ْوتْ ْس ُاو ُق هذه اوقانيم يسنم بالضرورا يف تعيني أفق اهلوية الواحدا ،ويف إنضاج مالِّمنا فر ية كانت أم مجاعية ،وطنية ،أو إثنية .واهلوية
تُ َس وتْوَنو ْن ُ عووا اً لوودى شووعور ااماعووات واوف ورا بتنوواف حووا أو رطوور ِّموودق أو اهووم موون لوودن اهلويووات اوخوورى ،شووقيقةً كانووت أم
لديقةً أم معا ية .اومر الذي يوَُل ِزُم ْنا بضرورا التقارب والتضامن للتأكيد على الثوابت املشرتكة والدفاع عننا .فاللغة هي القاعدا العامة
لكوول إنتوواج ثقووايف ،ويف حووال توودهور ثقافووة مووا أو ترادعنووا ترتادووه ق ودرا اللغووة علووى التعبووري واالنسووجام وتتوودهور عمليووة اإلنتوواج الثقووايف
واملعريف ،فتدخل ٍ
معان ومفاهيم ومصوطلحات دديودا مون لغوة أخورى لكننوا ال تقوق عاتيوة اللغوة وال تعورب عننوا .وهوذا موا نلحظوه اليووم
حيووف تفوود املفوور ات واملفوواهيم واملصووطلحات اودنبيووة بكثوورا يف اللغووة وتفقوودها مرونتن وا وسالسووتنا .إع إ لن اللغووة قنطوورا اإلنسووان إىل
اعضووارا ،س و لجل طووا تطوووره وفكووره ورربتووه ومشوواعره وعواطفووه ،وهووي او اا الوويت توواور طووا وتشووارك وتبووا ل وأعطووى وأخووذ ،فالبشوور ال
يتعلمون عن طريق اخلربا املباشرا واملالحظة واحملاكاا حسب ،وإمنا يتعلمون كوذلك بوسواطة اخلوربا الويت تورتاكم يف لوورا عالموات لغويوة
يف اوغلب.
وتعريووف اإلنسووان بأنووه حيووان نوواطق معنوواه يف اعقيقووة أن اإلنسووان كينونووة لغويووة .فاللغووة هووي مسووكن الودووو كمووا يقووول
هيووددر ،وهووي جمووال اإلفصوواح واإلبانووة عوون أودووه الكووائن واملكووان الووذي ينبو فيووه الفكوور .والقووول أن اللغووة مسووكن الودووو ينبغووي أن ال
يفنم منه أن اللغة هي جمر لورا عن الواقوه أو أ اا لنقول املعوأ ،أو أهنوا جمور أقواء تقوول مسوميات .لغتنوا هوي أخون موا يف كينونتنوا،

فينووا نتعوور إىل عواتنووا ونتمووايز موون غرينووا ،وطووا تتشووكل عاكرتنووا ،وإلينووا هنوورب موون أمكنتنووا ،وموون خالهلووا تتجلووى طريقووة تفكرينووا ومن و
م عقوليتنا ،باختصار بواسطتنا انبج أهم وأخطر اوحداث اليت لنعت حياتنا ووقت تارخينا .1
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