
 المغة والهوية والثقافة: المحاضرة الرابعة
   بالنسبة لمصطمح المغة ال داعي لتعريفو ألّنو معروف وواضح لجميع الطمبة، وبالتالي 

 .سنتطرق إلى تعريف اليوية والثقافة فقط
 :الهويةتعريف 

حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره، أو ): فمسفيًا بأنيا" اليوية"ُيعرّْف المعجم الوسيط 
 (.ىي بطاقة يثبت فييا اسم الشخص وجنسيتو ومولده وعممو، وتسمي البطاقة الشخصية أيضا

  
تماثل المقومات أو الصفات األساسية في حاالت )": اليوية"وأّما في المغة اإلنجميزية فتعني 

مختمفة وظروف متباينة، وبذلك تشير إلي الشكل التجميعي أو الكل المركب لمجموعة من 
 وغيره يءالصفات التي تكون الحقيقة الموضوعية لشيء ما، والتي بواسطتيا يمكن معرفة ىذا الش

 (.عمى وجو التحديد
ن كان يتصف بأنو  وأما آراء المفكرين حول مفيوم اليوية فيالحظ أن األمر ال يختمف كثيرًا، وا 

أكثر تحديدًا؛ ألنو يرتبط بالُبعد الثقافي أو االجتماعي لممصطمح، فقد عرَّفيا سعيد إسماعيل عمي 
 التي تجعمو ىو ىو، بحيث ال تخطئ في تمييزه عن غيره من يءجممة المعالم المميزة لمش): بأنيا

 ومعتقداتو وعاداتو السموكية وميولو القيمياألشياء، ولكل إنسان شخصيتو المميزة لو، فمو نسقو 
  (.واتجاىاتو وثقافتو، وىكذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوب

أن اليوية ليست أحادية البنية، أي ال تتشكل من عنصر واحد، سواء كان ): محمود أمينويرى 
الدين أو المغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان أو األخالق، أو الخبرة الذاتية أو العممية وحدىا، 

نمـا ىي محصمة تفاعل ىذه العناصر كمو  .(اوا 
المجموعة تضم أعضاء - تحدد ىوية المجموعة ):  أن الُيوية االجتماعيةعادل شيهبوأوضح  

في ىذا المنظور تبرز الُيوية الثقافية باعتبارىا صيغة - متشابيين فيما بينيم بشكل من األشكال
 (.تحديد فئوي لمتمييز بين نحن وىم، وىو تمييز قائم عمى االختالف الثقافي

  
أن اليوية الثقافية تعني أواًل ): منظمة اليونسكوومن المفاىيم التي قدمت لميوية الثقافية ما تبنتو 

وقبل كل شيء أننا أفراد ننتمي إلي جماعة لغوية محمية أو إقميمية أو وطنية، بما ليا من قيم 
أخالقية وجمالية تميزىا، ويتضمن ذلك أيًضا األسموب الذي نستوعب بو تاريخ الجماعة وتقاليدىا 

حساسنا بالخضوع لو والمشاركة فيو، أو تشكيل قدر مشترك منو،  وعاداتيا وأسموب حياتيا، وا 
وتعني الطريقة التي تظير فييا أنفسنا في ذات كمية، وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوًعا من المعادلة 

الطريقة التي ننتسب بيا إلي جماعتنا والعالم – بطريقة إيجابية أو سمبية - األساسية التي تقرر
 (.بصفة عامة



  
 
  

 ىي التي صاغْت أوَّل ىويَّة :أقدُم تجميات اليويَّة، أو لنقلْ  المغة: العالقة بين المغة والهوية
" جماعة"لجماعة في تاريخ اإلنسان، إنَّ المسان الواحد ىو الذي جعل من كلّْ فئة من الناس 

واحدة، ذات ىويَّة مستقمة، ويزداد االىتمام بالمُّغة واليويَّة مًعا، ويشيع الحديث عنيما، في 
المنعطفات أو المفاصل التاريخيَّة في حياة الجماعات، وىي منعطفات ليسْت من نوع واحد، فقد 

، وقد يكون سمبيِّا تتعرَّض فيو لالنكسار، وتغزوىا ِرياُح التشتُّت ايكون منعطًفا حضاريِّا إيجابيِّ 
واالنطماس، وربَّما الغياب عن ساحة الفعل والتأثير، في ِكال الحالين تبرز قضية المُّغة، وقضية 

 إلى درجِة أنَّيما يكادان ُيصبحان ينغمسان في بعضيمااليويَّة، وفي الغالب يتمُّ الربط بينيما و
 .شيًئا واحًدا

  
ل العربي من ضيق القبمية والبداوة إلى َسعة الحضارة  وفي ىذا السّْياق نستحضر بواكيَر التحوُّ

والمدنيَّة، ىذه النقمة التي أحدَثيا اإلسالُم، وكان أحَد تجمياتيا الواضحة االتجاُه الكبير نحو 
التدوين المُّغوي، ونشاط الدّْراسات المُّغويَّة والنَّْحوية، في إشارة واضحة وعميقة إلى التحوُّل في 

. حياة أولئك األعراب، وشعورىم بأنَّيم أصحاُب ىويَّة
ىي لغة اإلنسان، ال يشاركو المعروف فالمُّغة بالمفيوم ، إنَّ كالِّ من المُّغة والُيويَّة خاصية إنسانيَّة 

فييا كائٌن آخر، وكذا شأن الُيويَّة، فما يجمع بين فصيل من الحيوانات أو ِسْرب من الطيور أو 
. نحو ذلك، ليس بالتأكيد ُىويَّة

  
 خاصيَتين إنسانيَتين؛ ألنَّ اإلنسان وحَده ىو الذي يممك الوعي، والشُّعور بالذات، المُّغة والُيويَّة

وباآلخر، وىذا ما يجعمنا نقول إنَّ كالِّ منيما مرتبط بالعقل، وىذه دائرٌة جديدة مرتبطة أشدَّ 
. االرتباط بسابقتيا، ىما إًذا خاصيتان عاقمتان

  
ليتان، – بمعنى أنَّيما قديمتان ُوجدَتا مع وجود اإلنسان عمى ىذه األرض، إنَّ اهلل  وىما أيًضا أوَّ

وما األسماء في حقيقتيا إالَّ نوع من "ِعْمم األسماء"بـ – م العميو الس– ميَّز آدم - سبحانو وتعالى 
عممية - المُّغة التي تجعمو قادًرا عمى التفكير فيما يحيط بو، والتعامل معو، ثم إنَّ ىذه العممية 



حدَّدت ُىويتو وَميَّزتو عن غيره من المخموقات، فيو كائٌن مختمف يعرف ما - التعميم نفِسو آلدم 
. ال يعرفون، ولديو خصائص ليسْت فييم

  
أنَّيما أشياُء تندرج تحتيا أجزاء، وىي : وكلّّ منيما كذلك ُكلّّ مركَّب، بمغة الفمسفة والمنطق؛ أعني

أجزاء متداخمة ال يمكن فصُل بعضيا من بعض، المُّغة تحتوي طرائَق التفكير والتاريخ والمشاعر، 
رادة الناس وُطموحاتيم وَشْكل عالقاتيم، والُيويَّة أيًضا ىي ىذه العناصر في ُكمّْيتيا وتركُّبيا . وا 

  
تاريخيتان، بمعنى أنَّيما محتاجتان إلى التاريخ أو الزَّمن حتى تتشكَّاَل - إضافًة إلى ذلك - وُىَما 

ليتان، فأوليتيما ُيراد منيا  وتتعمََّقا، وتأخَذا األبعاد الالزمة، وال َيتنافى ىذا مع ما ُقمناه من أنَّيما أوَّ
. اإلشارُة إلى مالزمتيما لإلنسان، وتاريخيتيما ُتشير إلى ما تحتاجاِن إليو حتى تنضَجا

  
. أنَّيما ال تعيشان داخَل الفرد منعزالً " الجمعيَّة"ثم إنَّيما جمِعيَّتان، والمقصود من 

  
إنَّ اإلنسان في جوىره ليس سوى ُلغة : المُّغة والُيويَّة ىما إًذا وجيان لشيء واحد، بعبارة أخرى

وُىويَّة، المُّغة ِفكُره ولسانو، وفي الوقت نفسو انتماؤه، وىذه األشياء ىي وجيو وحقيقتو وُىويتو، 
  .وشأن الجماعة، أو األمَّة ىو شأن الفْرد، ال فرق بينيما

 
 :مفهوم الثقافة

ىو من المفاىيم الممتبسة في كل المغات ألنو يراد التعبير بكممة واحدة عن  (الثقافة)مفيوم 
مضمون شديد التركيب والتعقيد والتنوع والعمق واالتساع ويضاعف االلتباس أن عمم الثقافة 

واالنثروبولوجيا الثقافية وعمم اجتماع المعرفة وعمم البرمجة العصبية المغوية، ما زالت ُتدرس عمى 
نطاق ضيق كتخصصات فردية ولم تصبح من العموم التي يقرأىا كل الدارسين كالفيزياء 

والجغرافيا والكيمياء والتاريخ لذلك ظل معظم الناس ال يعرفون الحقائق اليامة التي توصمت إلييا 
  .العموم اإلنسانية

  
الحذق والفيم ): والثقافة في المغة العربية تطمق عمى معاٍن عدة، من أبرزىا قول ابن منظور

  (.وسرعة التعمم
  

أسرع أخذه، : فطن وحذق، وثقف العمم في أسرع مدة أي: ثقف يثقف ثقافة) :فريد وجديويقول 
ثقف : )، والقواميس الحديثة تقول(الحاذق الفطن: غمبو في الحذق، والثقيف: وثقفو يثقفو ثقفاً 



يدعونا  ، وفي ىذه النصوص من التشابو ما(صار حاذقًا خفيفًا، وثقف الكالم فيمو بسرعة: ثقافة
 .إلى أن نعدىا نسخًا مكررة نقل بعضيا من بعض

  
 وأبرز التعريفات الغربية لمثقافة الذي تردد صداه لدى الغربيين ثم لدى العرب كثيرًا ىو تعريف

بعض - ذلك الكل المركب ):  يقول فيوالذي الثقافة البدائية م في كتابو1871عام  ادوارد تايمر
الذي يضم المعرفة، والمعتقدات والفن واألخالق والقانون والتقاليد وكل – الترجمات تقول المعقد 

، وفي ىذا التعريف (العادات والقدرات التي يكتسبيا اإلنسان من حيث ىو عضو في مجتمع
 :عناصر ميمة، ىي

 ونظماً  عقائدًيا وقيمًا وفنوناً – ال المادي – أن قضايا الثقافة ىي القضايا ذات الُبعد اإلنساني  -
 .وأعرافاً 

 .أن ىذه القضايا تتمثل في صورة بناء متكامل وليست جزئيات منفصمة عن بعضيا-  
  
نما ىي اجتماعية، فالشخص يعيشيا في ظل مجتمع أو أمة  - أنيا ليست تميزًا فرديًا لشخص؛ وا 

 .تعيشيا كذلك
  
أنيا ليست معارف نظرية ؛ فمسفة، أو فكرًا مجردًا، ولكنيا حياة اجتماعية، وواقع فكري وسموكي -

 .يتحرك بو الناس
  
نيا بمجموعيا مميزة ألىل ذلك المجتمع، أو لتمك األمة عن مجتمعات وأمم أخرى، وىذا ىو أ-

 .الثقافة:  أي؛العقائد والقيم والنظم واألعراف:  فإن التمايز بين األمم إنما ىو بيذه القضايا،الواقع
 .رذك وىناك تعريفات كثيرة لمثقافة لكن ىذا أشيرىا، ثم إنيا تكاد تتفق عمى مضمون ما

  
 : نذكرومن الخصائص الرئيسية لمفهوم الثقافة،

  
إنيا من اكتشاف اإلنسان باعتبارىا مكتسبة وليست وراثية أو غريزية، وباالستناد إلى ذلك ال -

يمكن أن نجد أية ثقافة لدى الحيوان العتماده عمى الغريزة، إذن الثقافة إنسانية المالمح، وال 
مجال لقيام أيِة ثقافٍة دون الوجود اإلنساني الذي ينمي ىذه الثقافة ويكتسبيا عن الغير من خالل 

 .تطور حياتو االجتماعية فنًا وفكرًا وسموكاً 
  



الثقافة تنتقل من جيل آلخر، ومن مجتمع آلخر، من خالل العادات والتقاليد والقوانين -
واألعراف، وعممية النقل ىذه تتم من خالل التعمم، مع إضافة كل جيل لما يكتسبو مما يطرأ عمى 

 .حياتو من قيم ومبادئ وأفكار وسموكيات جديدة نتيجة لتغير الظروف
  
الثقافة قابمة لمتعديل والتغير من جيل آلخر، حسب الظروف الخاصة بكل مرحمة، ويمكن  -

 .لألجيال الجديدة أن تضيف قيمًا ومفاىيم جديدة لم تكن موجودة لدى األجيال السابقة
  

 العالقة بين الهوية والثقافة
ذ أن ما من ىوية إال وتختزل  ثمة عالقة وثيقة بين اليوية والثقافة، بحيث يتعذر الفصل بينيما، وا 
ثقافة، وقد تتعدد الثقافات في اليوية الواحدة، كما أنو قد تتنوع اليويات في الثقافة الواحدة، وذلك 

يعبَّر عنو بالتنوع في إطار الوحدة، فقد تنتمي ىوية شعب من الشعوب إلى ثقافات متعددة،  ما
تمتزج عناصرىا، وتتالقح مكوناتيا، فتتبمور في ىوية واحدة، وعمى سبيل المثال، فإن اليوية 

 بقيت عمى ماإلسالمية تتشكل من ثقافات الشعوب واألمم التي دخميا اإلسالم سواء اعتنقتو أ
عقائدىا التي كانت تؤمن بيا، فيذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية اإلسالمية وتالحقت 
معيا، فيي جماع ىويات األمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الحضارة العربية اإلسالمية، 

 .وىي بذلك ىوية إنسانية، متفتحة، وغير منغمقة
  

والعالقة بين الُيوية والثقافة، فإنيا تعني عالقة الذات باإلنتاج الثقافي، وال شك أن أي إنتاج 
 .ةثقافي ال يتم في غياب ذات مفكر

 :المغة والثقافة العالقة بين
ال تنتج ثقافة، أيِّا المعروف بين المُّغة والثقافة ِرباط حميم، ذلك أنَّنا ال نتصوَّر لغًة ما بالمفيوم 

كانت المُّغة، وأيِّا كانت الثقافة، كما أنَّنا ال نتصوَّر ثقافة ال تعتمد في جانب أساس منيا عمى 
وعاٍء ُلغويٍّ يحتوييا، ويتفاعل معيا وينقميا، ىما إًذا دائرتان متداخمتاِن ال ُيمكن أن ُنَخمّْص 

أنَّو إذا كانت المُّغة ىي الِفكَر : ىيأساسية ما ييمنا أن نؤكّْد عمى نقطة  وإحداىما من األخرى،
الذي يتفاعل مع األشياء، ويقف منيا أو معيا مواقَف محدَّدة، فإنَّ الثقافة ىي أيًضا ذلك الشيء، 

أو تمك األشياء المتشابكة، وغير الممموسة التي ُتممي عميو طرائُقو في التعامل مع األشياء، 
ُتجاىيا، نحن إًذا أمام وجيين لشيٍء واحد، قد تكون الثقافة أعمَّ، إِذ المُّغة اوتحدّْد استجاباِتو 

عنصر ميمّّ لمغاية في بنائيا، وتوجيو مسارىا، عمى أنَّ لمثقافة دوَرىا الخطير في التأثير في المُّغة 
باعتبارىا فكًرا، والمغة والثقافة مًعا ليسَتا نابعَتين من داخل اإلنسان، أو ليسَتا فرديَّتين؛ لكنَّيما جزٌء 

 .من حراك الوسط الذي يعيشاِن فيو



 
 


