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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

التعدد اللغوي وسؤال اهلوية يف ظل صراع القيم واملرجعيات

ملخص

ال يمكن الحديث عن اللغة دون التطرق إلى ملمح الهوية، اللغة هنا ليست مجرد ملفوظات بقدر إحالتها 
للفكر، كما أن الهوية في ظل الصراعات االيديولوجية واالنتماءات المتشابكة لم تعد تقتصر على  اإلشكال 
األنطولوجي الذي يسائل فيه اإلنسان الغايات القصوى للوجود ومسبباته بقدر اعتبارها إحالة للمعنى الذي 
يشكله الفرد أو يتشكل عنده من خالل إضافات اجتماعية وتراكمات تاريخية إضافة إلى تحديات اقتصادية، 
ليتشكل المقصد في ظل هذه التحديات في غايات مستقبلية يكون عليها الفرد أكثر من إحالة إلى ماض أطره 
محددة سلفا، هذا ما يمكن إدراكه من خالل تأثير ظاهرة العولمة في ضوء صراع القيم والمرجعيات على 
الهويات والخصوصيات الثقافية. سنعمد في ورقة بحثنا إلى محاولة فهم تأثير التعدد اللغوي على مسألة 
الهوية، بدءا بتحليل المفهومين ثم البحث في التأثير المتبادل والتفاعل المستمر آخذين بعين االعتبار هالمية 
مفهوم الهوية وتعدد تمظهراته، وكذا بوصفه مفهوما حيا في إطار التشكل من خالل المستجدات التي أحدثها 
ويحدثها حوار وصراع الهويات ضمن إطار سياقاته المتعددة. كما سنحاول فهم واستقصاء تأثير التعدد 
اللغوي من منطلق إحالة اللغة للفكر، ومن ثمة تأثير صراع القيم والمرجعيات على الهوية ليس بوصفها 
تصورا ماضويا نهائيا فحسب، وإنما في إحالتها إلى جملة التحديات التي يقتضيها التفاعل المستمر مع ما 

يحيط بالفرد. 
الكلمات  الدالة : لغة، تعدد لغوي، هوية، عولمة، فكر.

Abstract 

It is quite difficult to deal with language without mentioning the identity feature. Language in this case oversteps utterances 

for referring to the thought. Furthermore, the Identity as cultural and philosophical problematic has required a different 

meaning and types. Our target in our research paper is to investigate the impact on multilingualism phenomenon on the 

identity issue, from analyzing notions until paraphrasing the mutual impact and interaction, taking in consideration the 

sensitivity and the specificity of the identity concept. Also, we want to know the impact of multilingualism on the values 

and references Conflict, not in its historical and ancient vision, but in its relation with plenty of challenges that required 

constant interaction with what surrounds the individual.  
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مقدمة

التواصل  وسيلة  بوصفها  األهمية  بالغ  موضوعا  اللغة  تعد 
والرغبات  والعواطف  األفكار  وتبادل  إيصال  عرب  اإلنساني 
بواسطة نسق من الرموز)1( كما عرفها األنرتبولوجي واللساني 
وكذا   ، )1939–1884( Edward Sapirإدوارد سابري األمريكي 
األفكار  لفهم  جمال  ال  إذ  األبرز،  الثقافة  مظهر  بوصفها 
والوقائع دون لغة تلقى على عاتقها مسؤولية التحليل والفهم 
اليت  واملعاني  باملسميات  الكون رهني  إدراك  أن  والعرض، كما 
يدرأ  ال  الشاكلة  هذه  على  توصيفا  أن  بيد  حوله.  حنوزها 
اللغة من منطلق  وجود إشكاالت ومعضالت يطرحها توظيف 
املطاف  نهاية  يف  يستحيل  الثقافات  بني  الفكري  الصراع  أن 
يعكس  الذي  اخلاص  منطقها  للغة  إن  حيث  لغات،  صراع  إىل 
مقياسا  األفراد  لدى  اللغوي  االستعمال  ويصري  مفاهيمها، 
ما، وإىل حد كبري معرفة فكره  ُمهما ملعرفة منطق جمتمع 
وتطوره من عدمه. لذلك غالبا ما تسعى الشعوب املستقلة إىل 
يف  مثال  ذلك  يتضح  والثقافية،  اللغوية  هويتها  معامل  حتديد 
االجتماعات واملؤمترات السياسية حيث يسعى كل طرف إىل 
إبراز لغته، زيادة على تفعيل السياسة اللغوية اليت تشرف عليها 
اجلهات الرمسية عرب ما يسمى بالتخطيط أو التدبري اللغوي 
احلفاظ  بغرض  ما  جمتمع  يف  املتبع   )Language Planning(
على لغته وتسويقها فهو يف نهاية املطاف دفعا لتغيري لغوي أو 
توقيفا له )2(.  والواقع أن التوصيف السابق قد يصطدم مبعضلة 
الثقايف والعرقي داخل دولة معينة مبا يستجلب تعددا  التعدد 
من  كثري  على  ينسحب  ثقايف  تعدد  باملقابل  يساوقه  لغويا 
اإلجنليزي  األنثربولوجي  توصيف  حبسب  الثقافة  متظهرات 
إدوارد برينت تايلور   Edward Burnett Tylorا )1832 -1917( 
اليت  واملقدرات  املعارف  "خمتلف  بوصفها  الثقافة  حيدد  الذي 
يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف اجملتمع." )3(  غرضنا يف هذه 
الورقة يتماهى مع الرغبة يف معرفة عالقة اهلوية باللغة يف 
مقام أول ثم حبالة التعدد اللغوي بشكل أساس يف ظل صراع 
القيم واملرجعيات من خالل معاجلة اإلشكال التالي: هل يؤدي 
اإلقرار بالتعدد اللغوي إىل صراع يف القيم واملرجعيات بالشكل 
الذي يؤثر سلبا على اهلوية أم أن األمر ال يعدو كونه إضافة 
بالتعدد  تغتين  منفتحة  هوية  إىل  بالضرورة  يؤدي  واغتناًء 

والتنوع.؟
اللغة وسؤال اهلوية أو هل جيوز احلديث عن هوية لغوية؟

وكذا  اهلوية  تعريف  بعسر  أول  مقام  يف  االعرتاف  جيب 
بصعوبة ردها إىل جمال معريف حمدد ومغلق، لذلك ال ميكن 
فهمها إال من خالل مقاربة ختاصصية )متعددة التخصصات( 
واجملاالت.  العلوم  من  عددا  لتشمل  واتساعها  تشعبها  تدرك 
الفرد  مالمح  خالل  من  يتم  والبسيط  األول  إدراكها  ولعل 
وأوراقه الثبوتية اليت متيزه عن غريه، مما يعين حضور هوية 
اليت  باجلينات  الوراثة  عرب  أول  مقام  يف  تبدأ  فيزيولوجية 
حتمل االستعدادات األولية اليت يكون عليها الفرد على مستوى 

الفرد  بشعور  تبدأ  نفسية  هوية  مثة  إن  ثم  واملخرب.  املظهر 
ويتعرف  ذاته  فيدرك  النفسية،  وحباالته  اخلاصة  بكينونته 
على نفسه بأنه "هو- هو" على الرغم مما يعرتيه من تغري ومنو، 
بيد أن اهتزاز هذا الشعور مرتبط باألمراض النفسية اليت قد 
معرفته  على  سلبا  يؤثر  الذي  بالشكل  الفرد  شخصية  تصيب 

لذاته احلقيقية ومن مثة هويته.
وجتدر اإلشارة أيضا إىل ارتباط اهلوية مبجال املنطق،  هذا ما 
عرب عنه أرسطو بقانون اهلوية أثناء بسطه لقوانني الفكر، اليت 
ربط  حيث  املرفوض،  أو  املرفوع  والثالث  التناقض  عدم  تشمل 
ومعناه  لفظه  حيث  من  احلد  بثبات  املنطقية  اهلوية  أرسطو 
بغرض حتقيق االستنتاج ضمن إطار املنطق الصوري املؤسس 
عن  أيضا  احلديث  وميكن  نفسه،  مع  الفكر  تناقض  عدم  على 
اهلوية االجتماعية اليت يتميز من خالهلا جمتمع عن آخر، من 
خالل عنصر االنتماء الذي يشعر به الفرد يف إطار اخلصوصية 

اليت يتميز بها جمتمعه.
من خالل ما سبق تتضح العالقة الوطيدة بني اهلوية والثقافة، 
حيث متثل اهلوية اخلصوصية ضمن إطار مُمأسِس، يف إحالة 
ميكن  ما  هذا  أخرى،  عن  ثقافة  متيز  اليت  السمات  مجلة  إىل 
إدراكه يف خمتلف الثقافات اليت ترنو لالستمرارية واالنتشار 
للتخلف  درءا  نفسها  الثقافة  هوية  على  الرتكيز  خالل  من 
مبعناها  العوملة  إلكراهات  وجتاوزا  مقاومة  أو  واالحنطاط 
الثقايف خصوصا يف ضوء سعي حثيث لنشر ثقافة عاملية مبنية 
على األحادية القطبية وتأثري االستهالك املؤدي لَسلعنة القيم، 
الثابت  بسؤال  مرتبط  وجودي  إشكال  إىل  يفضي  الذي  األمر 
متقدمة،  ثقافة  بوصفها  احلضارة  عن  البحث  أثناء  واملتحول 
خبصوصيته  االعتزاز  إىل  الفرد  يدفع  هوياتي  إطار  ضمن 
وانتمائه ويف الوقت نفسه يدفع باألفكار والثقافات إىل االنبعاث 
هذا  ضمن   )4( واإلبداع،  اخللق  جيدد  الذي  بالشكل  والتجدد 
الفرد  لشعور  أساسا  ملمحا  بوصفها  اللغة  أهمية  تربز  اإلطار 
الثقافة  مظهر  اللغة  ألن  بهويتها،  اللغوية  اجلماعة  وكذا 
األبرز، فإىل حد كبري ميكننا أن ندرك أشياء كثرية عن هوية 
إنسان ما مبجرد استعماله للغة، فندرك مثال جنسيته، ثقافته، 
سنه، جنسه، دينه ... فتعرب اللغة واهلوية أيضا عن انتماء لثقافة 
معينة بطريقة جتيز احلديث عن هوية لغوية غالبا ما تتضح 
باللغة  التكلم  حني  وحتى  ومجل،  بكلمات  التلفظ  مبجرد 
حينما  االجنليزية  اللغة  يف  إدراكه  ميكن  ما  هذا  الواحدة 
وكذا  والنيجريي،  واهلندي  واألمريكي  الربيطاني  ينطقها 
احلال بالنسبة للغة العربية تبعا للجغرافيا اللسانية بوصفها 
اللغات  العامة يهتم بتنوع  اللسانيات  جماال حبثيا متفرعا عن 
واللهجات تبعا للتوزيع اجلغرايف أو بعبارة أخرى دراسة اللغات 
واللهجات من زاوية جغرافية. كما ميكن إدراكه عن طريق 
انتقائهم أللفاظ  املراهقني من حيث  السن واجلنس، فتعبريات 
التعبريي  النزوع  عن  خمتلفة  إمجاال  تبدو  معينة  وصياغات 
مرحلة  كل  مقتضيات  حبكم  وذلك  واملسنني  الكهول  لدى 
والرغبة  باالندفاع  املراهقة  مرحلة  تتسم  ما  غالبا  إذ  عمرية، 
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املستعملة من حيث  اللغة  الظهور بشكل يؤثر على طبيعة  يف 
بسمات  األمر  يتعلق  حينما  احلال  وكذا  واملفردات،   الصياغة 
طبيعة  مستوى  على  والنساء  الرجال  لدى  األساسية  التعبري 
الصوت أو يف عالقة اللغة بالعاطفة، وكذا املثقفني واألميني 
حينما يتعلق األمر بطبيعة اللغة املستعملة واليت تعد ملمحا 

رئيًسا للتصنيف.
االجتماعية  التنشئة  طريق  عن  اهلوية  حضور  يربز  كما 
اللغوية  التنشئة  اللغة، ويف مقام حمدد تربز  اليت تستند على 
مثة  ومن  اجتماعية  بهوية  الفرد  مد  يف  البالغة  بأهميتها 
بني  تطابق  عن  للحديث  جمال  ال  إذ  خاصة،  هوية  اكتساب 
األفراد فلكل لكنته وطابعه اللغوي اخلاص، ولكل أيضا قاموسه 
اللغوي تبعا الهتماماته وتطلعاته، حيث ميكن تشبيه اللغة يف 
عالقتها باهلوية الفردية بالبصمة فبإمكان شخصان أن يطفقا 
يف التعبري عن موضوع أوصف منظر حمدد وليكن احلديث عن 
أهمية اللغة، حيث ميكن من باب االحتماالت أن تتطابق بعض 
املفردات والصياغات يف مقدمة التحليل، بيد أن األمر سيتخذ 
األمر  املوضوع،  يف  الغوص  مبجرد  اللغوية  اخلصوصية  طابع 
ومعناه،  قيمته  االجتماعي"  "الفردي-  للتفاعل  يعطي  الذي 
بنفسه  عينه  الوقت  يف  وشعوره  غريه  عن  الفرد  متيز  ظل  يف 
ومعرفته للجوانب احملددة لشخصيته، فتكون اللغة بهذا الشكل 

معلنة هلذا التميز واالنتماء.
جلملة  املبدأ  مستوى  على  خاضع  اللغوية  اهلوية  تشكل  إن 
املكتسبات والقيم اليت حيصل الفرد عليها، وغالبا ما تقوم األسر 
اليت  الثقافية  واخلصوصيات  األم  اللغة  بتعليم  واجملتمعات 
يعرف متيز اجملتمع والفرد على حد سواء، ألن التنشئة اللغوية 
جوار  فإىل  والثقافة،  القيم  تعليم  إىل  اللغة  تعليم  تتعدى 
اجملتمع  بصمة  تربز  إضفاءات  مثة  وجتويده  النطق  حتسني 

عرب ما ينبغي وجيوز قوله وما ال جيوز.
التعدد اللغوي وسؤال اهلوية

وسيلة  بوصفها  الفرد،  ملكات  تطوير  يف  اللغة  تساهم 
جمازاتها  عرب  ذاتها  اللغة  تساهم  كما  والتعلم،  االكتساب 
املفهومية يف إغناء  الفكرية وانعطافاتها  التعبريية وتراكيبها 
ويتنوع  األمر  يتضاعف  وقد    .)5( حياته  وتطوير  الفرد  عامل 
حينما يتعلق بتعدد لغوي يلقى على عاتقه حتقيق اإلضافات 
املمثلة يف اخلربات واملعارف اجلديدة، من منطلق اعتبار التعدد 
فرد  طرف  من  لغتني  من  أكثر  استعمال  إىل  إحالة  اللغوي 
القراءة،  الفهم،  على  للقدرة  نتاجا  يعد  لذلك    ،)6( جمتمع  أو 
احلوار والتواصل، وكذا اعتباره مسارا ضروريا يفرضه الواقع 
املستمر  التعليم  ذلك  يف  مبا  التعليم  نظام  يف  ممثال  واملأمول 

واحلياة الثقافية زيادة إىل التطلع لبناء جمتمع املعرفة.
توظيفها  على  قدرته  على  زيادة  جديدة  للغات  الفرد  تعلم  إن 
يعد ملمحا أساسا للتعدد اللغوي، كما أن وجود لغات عديدة يف 
دولة تضم عرقيات ومجاعات لغوية خمتلفة أو ضمن اإلطار 
)7(.  وإذا  والثقافات  اللغات  العام يعد دليال على تعدد  اإلنساني 

كان تعدد اللغات واقعا فإن أسبابه متعددة تعود باألساس إىل 
العامل وكذا إىل العالقات فيما بينها،  اللغات يف  انتشار  أسباب 
حيث يربز دور العامل االقتصادي  الذي كثريا ما يدفع األفراد 
إىل اهلجرة، هذا زيادة على دور  العامل السياسي واالجتماعي  
دولة  حتت  تنضوي  أن  متعددة  لغوية  جلماعات  ميكِّن  حيث 
الذين  والفرنسيني  الرومانش  االيطاليني،  األملان،  غرار  على 
السجل  اتساع  إن  ثم  السويسرية.  الدولة  علم  حتت  ينضوون 
دوافع  تأثري  حتت  ذاتية  بعوامل  يرتبط  ما  كثريا  اللغوي 
األمريكي  اللغوي  العامل  مع  حصل  مثلما  وثقافية  تعليمية 
19 لغة  الذي كان يتكلم   George Schmidt جورج مشيدث  
ناشر   James Murray بطريقة جيدة، وكذا جيمس موراي  

معجم أكسفورد الذي كان يتقن أكثر من 20 لغة )8(. 
بيد أن مثة افرتاق حينما تطرح املسألة يف ضوء ما مساه  لويس 
إىل  يفضي  الذي  الصراع  مبعنى  اللغات  حبرب  كالفي  جان 
اللغوي  التدبري  يغيب  حينما  أخرى  وإزاحة  لغات  سيطرة 
املصري  وكذا  الوطنية  والثقافة  للوحدة  تهديدا  الناتج  ويكون 
أو  )االثنية(  بالعرق  اللغة  ارتباط  وأن  خصوصا  املشرتك)9(، 
املتعددة جيعلها  أشكاهلا  اهلوية يف  الوطنية ومن مثة  بالسمة 
احلاصل  االنقراض  مرحلة  إىل  تصل  قد  لتهديدات  تتعرض 
من قلة االستعمال سواء عرب التداول اليومي أو باعتبارها لغة 
وناقلة  للرتاث  حافظة  تكون  بأن  هلا  يسمح  مبا  واإلبداع  العلم 

للمعارف واألفكار.
للصدام  رديفا  اللغوي  التعدد  جعل  إىل  أدى  عامل  أهم  ولعل 
اهلوياتي يتمثل يف عامل االستعمار أو باألحرى االستيطان ودوره 
احلثيث واملستمر يف نشر ثقافته ولغته، فيجد الفرد نفسه بلغتني 
وثقافتني ومنظومتني قيميتني خمتلفتني قد تصالن حد التنافر 
والتناقض )10(،  علما أن اللغة مقوم أساس للشعور باهلوية، هوية 
داخل  مطمئنا  النظري  املستوى  على  الفرد  جتعل  اليت  االنتماء 
السياق االجتماعي يف شكله املتحضر واملنفتح، حيث جيد يسرا 
واملطالبة  بواجباته  القيام  عليه  يسهل  الذي  األمر  االندماج  يف 
حبقوقه، زيادة على اللغة حبسب تعبري الفيلسوف األملاني مارتن 
الكينونة  "مسكن    )1889–1976( Martin Heideggerهايدغر
عن  التعبري  ميكنه  ال  فالفرد   )11( الوجود،"  عن  إعالن  ألنها 
خصوصيته وكينونته دون مجلة املفردات والعبارات اليت يعرب 
التدبري  املختصون يف  لذلك كثريا ما حيث  بها عن مكنوناته، 
اللغوي )Language Planning(، إىل تعلم اللغات الوطنية أوال 
الثقافية  للفرد خصوصيته  كحالة "مترتس هوياتي" تضمن 
يف  االنطالق  ثان  مقام  يف  ذلك  بعد  ليتم  الفكري،  واستقالله 
ثقافيا  ومقصدا  مشروعا  حقا  بوصفها  اللغات  تعلم  جتربة 
الثقافات  على  االطالع  من  ليتمكن  ذاته  الفرد  به  حيقق 
املختلفة. أما على الصعيد اجملتمعي فإن األمر حيتاج إىل تؤدة 
احلق  فيكون  متعددة،  لغوية  أطياف  من  الدولة  تتكون  حينما 
جمموعة  بوصفها    )Linguistic Group( لغوية  مجاعة  لكل 
أن  يف  األبرز  اهلوياتي  امللح  بوصفها  اللغة  جتمعها  لسانية 
توظف لغتها وأن تطور جماالت استعماهلا، والدليل على ذلك 
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التدبري اللغوي املوجود يف سويسرا، بلجيكا، كندا واهلند والذي 
األفراد من  مكن إىل حد كبري من إجياد نقاط تقاطع متكن 

التفاهم والتواصل.
إن التعدد اللغوي الرصني يف جمتمع معني ليس أمرا مرتبطا 
باجلهات التعليمية فقط، بل هو مسار جمتمعي ينبغي أن يوفر 
للمتطلعني إمكانات التعليم املستمر يف أن يتعلموا اللغات، اليت 
االجتماعية،  للضرورات  بالنظر  مفروضا  أمرا  تعلمها  أصبح 
يعين  فقد  واحدة  بلغة  االكتفاء  أما  والثقافية،  االقتصادية 
العصر  التمكن من مسايرة متطلبات  العزلة وعدم  بالضرورة 
أن  األكادميي  الباحث  وخصوصا  اإلنسان  على  تفرض  اليت 
يكون عارفا بلغات متعددة لكي يتمكن من االطالع على األفكار 

واملعلومات من مصادرها.
مقام  يف  تبدأ  املعرفة  جمتمع  تأسيس  يف  احلثيثة  الرغبة  إن 
أول من إجادة اللغات الوطنية ثم االنفتاح على اللغات املختلفة، 
للمجتمع  ينبغي  مفروضة  أو  ممزقة  اهلوية  تكون  ال  ولكي 
وألقنية التنشئة االجتماعية أن حتسن طرائق تعليم اللغات مبا 
يستجيب ملتطلبات املتعلمني، مع تطوير تعليم اللغات الوطنية 
على مستوى الشكل واملضمون وذلك باستعمال وسائط االتصال 
وجعله  املضمون  تطوير  إىل  إضافة  التكنولوجية،  واألساليب 
أكثر فاعلية وجاذبية خصوصا وأن تعلم اللغة الوطنية بشكل 
حضاري يعين بالضرورة استغراقا يف هوية مفتوحة تتجه حنو 
الذاكرة بغرض احلفاظ عليها، مع العلم أنه دون تاريخ ليس 
الكينونة  التعرف على  مثة وجود مادي وال رمزي يفضي إىل 
ويعلن عن وجودها، ضمن هذا السياق ال ميكن للفرد أن يعرف 
)12(.  وألن  ذاته احلقيقية وال أن يتواصل مع غريه بشكل الئق 
معطاة  مضافة  قيمة  ليست  العام  معناها  يف  اللغوية  اهلوية 
بالشعور يف  نتاج مسار يرتبط  بشكل مباشر ونهائي وإمنا هي 
الفرد  شعور  خالل  من  أول  مقام  يف  يربز  وتعقيده،  دميومته 
ميالد  فإن  معلوف  أمني  وحبسب  غريه،  مطابقة  بعدم  بعدم 
نفسه،  الشيء  بالضرورة  أوسلو ال يعين  أو يف  فنان يف كابول 

الختالف يف منطق ومنطلقات ومآالت التنشئة.)13(
التعدد اللغوي يف ظل صراع القيم واملرجعيات

فإن  والفكر،  اللغة  بني  احملددة  غري  العالقة  من  الرغم  على 
الفكر وتعلن عن  إنها حتيل إىل  أساسني  تقوم بدورين  اللغة 
يرى  من  هناك  لذلك  وبسطه،  بنقله  تقوم  إنها  ثم  وجوده، 
عنها  املعرب  غري  األفكار  إن  حيث  ذاته،  الفكر  هي  اللغة  أن 
الذي  األمر  باملطلق،  موجودة  ليست  أو  غامضة  أفكار  هي 
لودفيج  النمساوية  األصول  ذو  الربيطاني  الفيلسوف  دعا 
اعتبار  إىل   Ludwig Wittgenstein)1889-1951( فتغنشتاين
اللغة،  أن سوء الفهم يف الفكر صادر عن سوء استخدام منطق 
لذلك ينبغي السكوت حينما نعجز عن الكالم، "إن ما ال نستطيع 
للغة  إن  ثم   .)14( بالصمت"  نتجاهله  أن  جيب  عنه  التحدث 
وظيفتني داخلية متكن الفرد من التواصل مع نفسه ومعرفة 
إن  واحملاججة.  بالتواصل  متعلقة  خارجية  وأخرى  أفكاره، 

الوظيفة املثلى للغة تعين اإلحالة للفكر حيث أن التكلم تفكري 
حتديد  فإن  لذلك  صامت،  كالم  التفكري  إن  حني  يف  صائت 
املتعددة  للرهانات  بالنظر  الضرورة  بالغ  أمر  بينهما  العالقة 
اليت ينتجها استعمال اللغة، فإىل جوار اعتبار استمرارية لغة 
ما منوطة باالستعمال فإن أمر اللغة ال يتعلق فقط باعتبارها 
األهمية  بالغ  هوياتيا  ملمحا  اعتبارها  بل  التواصل،  واسطة 
زيادة على اعتبارها مظهر الثقافة األول، لذلك فإن كل حوار 
أو صراع ثقايف قائم على اللغة بالضرورة، وأن الرتويج للثقافة 
مبختلف متظهراتها وجتلياتها عرب خمتلف املعارف واملقدرات 
الفردية واالجتماعية لن يكون له أي دور أو فاعلية دون لغة 
تعلن عن وجودها ووجود ما تعرب عنه. لذلك فإن التعدد اللغوي 
ال ينظر إليه بوصفه تعددا للوسائط فقط بقدر اعتباره تعددا 
حتديد  يف  طريقني  تتخذ  قد  اليت  واملرجعيات  الثقافات  يف 

العالقة إما جتاور وحوار أو صراع وتصادم.
العامل بطريقة  الفرد تقوده لكي يدرك  اللغة اليت حيوزها  إن 
خمتلفة )15(،  أحتدث هنا عن اللغة بوصفها منظومة اجتماعية 
عامة وبوصفها أيضا خربة ذاتية يعرف من خالهلا الفرد ذاته 
ميكن  لذلك  ما،  قيمية  منظومة  ضمن  غريه،  على  ويتعرف 
املتعددة مع االعرتاف  القيمية  بأن لكل لغة منظوماتها  القول 
بوجود منظومة قيمية مسيطرة، مع االعرتاف أيضا بأن القيم 
للتواصل  األهمية  بالغة  معنوية  مقومات  بوصفها  تتمظهر 
واستمرارية احلياة )16(.  بيد أن الواقع يثبت أن عامل اليوم قائم 
على الصراع الذي ينسحب بدوره على العالقة بني اللغات، ففي 
اخلطأ  من  يكون  لغوية  تعددية  على  قائم  سياسي  نظام  ظل 
اللغة  الرتباط  اللغوية  باألقلية  أو  باجلماعة  العناية  عدم 
باهلوية أو باالنتماء العرقي، ملا يف ذلك من أثر على االنسجام 
)17(،  لذلك عمد املهتمون بالشأن  بني باقي التشكيالت اللغوية 
اللغوي إىل إجياد اآلليات اليت تضمن للغة استمراريتها وتبحث 
يف سبل انتشارها عرب ما يسمى بالتخطيط اللغوي الذي تبدو 
منظمة  خالل  من  املثال  سبيل  على  واضحة  اسرتاتيجياته 

الفرانكفونية ودورها البارز يف نشر اللغة الفرنسية.
وبني  الثقافات  بني  صراع  عينه  الوقت  يف  هو  اللغات  صراع  إن 
يعد من  إنه مل  بل  ثقافة،  تتبناها كل  اليت  واملرجعيات  القيم 
املنظومة  داخل  حتى  هوياتية  أحادية  عن  احلديث  املمكن 
يولد بني ظهراني  الطفل  أن  الرغم من  الواحدة، على  اللغوية 
منط  على  األوىل  بلغته  يتعرف  سلفا،  حمددة  وثقافة  لغة 
الثانية بعد  اللغة االنفعالية  ثقافته، كما أن لغته األوىل هي 
لكن  حاجاته.  عن  ويعلن  ويغضب  يفرح  بها  والبكاء،  الصراخ 
يعرف  ما  عرب  االخرتاق  على  اليوم  القائمة  التواصل  طبيعة 
بالعوملة مل يعد من املمكن معها اإلبقاء على االستعمال اللغوي 
تأخذ على  انفتاح ودون جهود جبارة  دون  والوطين من  احمللي 
تطويرها  على  زيادة  واالقتصاد،  بالفكر  اللغة  ربط  عاتقها 
زمن  هو  اليوم  العوملة  فزمن  واالستعمال.  البنية  مستوى  على 
املتخلف  العامل  أو  اجلنوب  دول  فيه  تعترب  بامتياز  االخرتاق 
سوقا يتم فيه تصريف وتسويق املنتجات مبختلف متظهراتها 



األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ب/ قسم األداب و الفلسفة. العدد  18  - جوان  2017 . ص 71 - 76  

التعدد اللغوي وسؤال اهلوية يف ظل صراع القيم واملرجعيات

75

وجتلياتها االقتصادية، العسكرية والثقافية مبا يف ذلك اللغة، 
بل وخصوصا اللغة بوصفها وسيلة املعرفة األوىل.

بتعبري  اللغات  حرب  أو  واألفكار  الكلمات  صراع  ظل  يف  لذلك 
الرتويج  إىل  واجملتمعات  الدول  تسعى  كالفي  لويس  جون 
التواصل  وسائط  على  بسيطة  ومبالحظة  وثقافاتها،  للغاتها 
ندرك الكم اهلائل من املواقع اليت تعرض وتيسر تعليم اللغات، 
هذا زيادة على تشجيع اإلنتاج املعريف واالخرتاع العلمي ضمن 
للغة،  العلمية  القيمة  خالل  من  أيضا  ذلك  ندرك  أجبدياتها، 
إذا  إال  عامليا  رواجا  له  جيد  لن  مثال  الطب  جمال  يف  فالبحث 
كتب باللغة االجنليزية أو ترجم إليها، وكذا احلال بالنسبة 
بدليل  ترفق  ما  عادة  اليت  االلكرتونية  األجهزة  من  لكثري 

استعمال من لغة املصدر. 
ضعف  أو  غياب  وبالتالي  غيابها،  يعين  معينة  لغة  هزمية  إن 
مرجعيتها وقيمتها، األمر الذي يؤدي إىل انقراضها كما  حصل 
لكثري من اللغات واللهجات احملكية، مما يسهل االخرتاق اللغوي 
وقلة  الوطنية  اللغة  ازدراء  عرب  أولي  ملمح  يف  يظهر  الذي 
استعماهلا جمتمعيا ورمسيا، ليصل األمر إىل هيمنة حضارية 
يفقد من خالهلا األفراد خصوصيتهم الثقافية واللغوية، ويزداد 
أو  مضطربة  بهويات  األفراد  هؤالء  يرتبط  حينما  حدة  األمر 
باخلصوصية  للتعريف  اللغة   أهمية  تدرك  ال  مفروضة، 
السليم،  اللغوي  االنفتاح  على  القدرة  متلك  ال  كما  واملواطنة 
وبالتالي تتخذ مواقف حدية قصوى إما التمسك باللغة األوىل 
يف إطار من العزلة واالنفعال أو إضاعتها لصاحل لغات وثقافات 
أخرى. وأم املشكالت أن ُيعمد إىل االستثمار يف السوق اللغوية 
يف  الفرد  حرية  االعتبار  بعني  يأخذ  دميقراطي  تدبري  دون 
باخلصوصية  االنسجام  يف  اجملتمع  وحرية  اللغة  اكتسابه 
احلديثة  أو  املستعمرة  اجملتمعات  عند  خصوصا  واالنفتاح، 
العهد باالستقالل، لذلك ال خيار من تأصيل تدبري لغوي يأخذ 
على عاتقه تفعيل اللغات الوطنية واالنفتاح على جتارب عاملية 
يف تدريس اللغات والتشجيع على اكتسابها، وهذا ما تقوم به 
الدول املتطورة يف رعاية لغاتها الوطنية، فيتم انتقاء املضامني 
التعليمية مبا يتماشى مع القيم الوطنية خصوصا يف املراحل 
ووسائل  طرائق  وجتديد  تفعيل  على  زيادة  األوىل،  العمرية 

تعلم اللغات مبا يساهم بتجاوز مشكالت تعلمها.
لذلك يبدو أن حتقيق هوية مطمئنة ومنفتحة يف ظل التعدد 
اللغوي القائم على صراع القيم واملرجعيات ال ميكن أن يكون أو 
يستمر بوسائل قاهرة مفروضة، بل األمر نتاج مسار طويل من 
التداول والتصويب عرب سلطة اإلقناع والتحفيز، إذ ال يستقيم 
التطور  األمر يف ظل عامل  ال يعرتف بالعزلة واالعتكاف أمام 
عرب  لإلعالم  الكبرية  الثورة  وأمام  االتصال  وسائط  يف  اهلائل 
من  يعد  مل  املعلومات،  تدفق  يف  والسريعة  السلسة  الطريقة 
الالئق احلديث عن هوية مفروضة باسم اخلصوصية، مبقابل 
اللغات واهلويات األخرى،  اإلغراءات واالكراهات اليت تبسطها 
شأن  من  تعلي  ومتجددة  مغرية  قيم  إىل  الدعوة  خالل  من 

حرية الفرد الشخصية.
إن االضطراب اهلوياتي بوصفه حالة من االغرتاب واالستالب 
تقف حائال أمام الشعور االجيابي للفرد بذاته وانتمائه جملتمعه، 
مرده يف الغالب إىل عطب يف الثقافة وعدم قدرتها على حتقيق 
اهلوية املطمئنة لألفراد، الثقافة هنا مبعناها املعريف واحلضاري 
على  زيادة  احملققة،  واحلضارية  املعرفية  املنجزات  مجلة  أي 
الرضا والطمأنينة اليت حيوزها الفرد من جراء انتمائه، حينما 
ويساعده  املشرتك  العيش  ضرورة  يف  تطلعاته  اجملتمع  حيقق 
الذي  األمر  اإلنسانية،  الكرامة  إطار  ضمن  ذاته  إثبات  على 
يثبت عدم االرتباط الدائم للغة باهلوية، فاللغة جزء كبري من 
املطلق يف كل  التماهي  أو  أن يعين ذلك احملايثة  اهلوية، دون 
احلاالت، إذ يتجاوز األمر لصاحل خمتلف الُبنى والظروف اليت 
حيياها الفرد، واليت جتعله إما مدركا كينونته  بشكل سليم 
عادة ما يعرب عنه بهوية مطمئنة أو متفتحة، أو باملقابل يعيش 
قيميا  تناقضا  تعيش  مضطربة  هوية  عرب  والضياع  االنفصام 
ومرجعيا ال مُيكن الفرد من معرفة ذاته أو التطلع إىل مستقبل 

أفضل...
عند  اللغوي  بالتعدد  عالقته  يف  اهلوياتي  االضطراب  ويتأجج 
األفراد أو اجملتمعات املتخلفة آو تلك اليت مل تقم بتدبري لغوي 
ناجع وفعال وفق أسس علمية ودميقراطية، فعوض أن تكون 
اللغات إضافة حتقق أعمارا جديدة للفرد ومتثل تنوعا وتعددا 
ثقافيا داخل اجملتمع، ستستحيل إىل حالة من اإلقصاء اللغوي 
الذي غالبا ما تكون نتيجته سوء تقدير سواًء للغة املنشأ واملعطى 
العلمي والثقايف، لذلك  التطور  أو للغات املساهمة يف  التداولي 
اليت  بيئته اخلاصة  االجيابي  والثقايف  اللغوي  للتعدد  أن  يبدو 
ينفي  أن  دون  املشرتك،  العيش  أساس  وجتعله  بالتنوع  حتتفي 
التنظيم  إحداث  يف  اللغوي  التدبري  وأهمية  إجرائية  ذلك 
بغرض  معني  جمتمع  داخل  اللغوي  للواقع  والفعال  االجيابي 
إجياد وسائط للتواصل بني اللغات واللهجات، وكذلك بهدف 
حالة  بوصفه  واملرجعيات  القيم  لصراع  االجيابي  التصريف 
طبيعية تفرضها منطق العالقات بني األفراد واجملتمعات، ليتم 
حتويلها إىل حاالت إغناء وإثراء للمنظومات القيمية واملرجعيات 
على خمتلف متظهراتها وجتلياتها عوض جعلها سببا لإلقصاء 

والعنف وكذا لتوتر العالقات بني األفراد واجملتمعات. 
داخل  من  ينطلق  أن  واملرجعيات  القيم  لصراع  ميكن  كما 
املنظومة الثقافية اليت حيوزها الفرد من خالل نظرة مسبقة 
للغة  البعض  نظرة  املثال  سبيل  وعلى  أخرى،  وثقافة  للغة 
العربية بوصفها لغة شعر بعيدة عن العلم، ونظرة أخرى للغات 
واالنفتاح  للتقدم  مدخال  واعتبارها  ضرورة  بوصفها  أخرى 
على املنجز اإلنساني. إن تصنيفا بهذا الشكل حيدد اللغة وفق 
منظومة قيمية جامدة، يعد سببا رئيسا يف صراع لغوي باجتاه 
للغات  املعرفية  الضرورة  تقتضي  حني  يف  واإلقصاء،  اإلبعاد 
التكامل  وإحداث  اإلضافة  حتقيق  بغرض  وتتآزر  تتساند  أن 

املعريف. 
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للفرد  سواء  راقية  ووضعية  إجيابية  حالة  اللغوي  التعدد 
واجملتمع، خصوصا حينما يتم جتسيده عن طريق تدبري لغوي 
راق يأخذ على عاتقه تطوير اللغة أو اللغات الوطنية يف مقام 
ترقيتها  شروط  وتوفري  األجنبية  اللغات  تعلم  وتشجيع  أول، 
واالقتصادية.  البحثية  اجملاالت  يف  خصوصا  واستعماهلا 
األفراد  لتنافس إجيابي بني  املنطق مدخال  بهذا  التعدد  فيكون 
وإمنا  العدم،  إىل  واإلحالة  اإلقصاء  بغرض  ليس  واجملتمعات 
إجياد أجواء التنافس املفضية لالجتهاد واإلبداع، فيعمد الفرد 
إىل تعلم أكثر من لغة، كما يتعايش اجملتمع الذي يتحدث 
اإلنسانية  على  أيضا  ينسحب  واألمر  لغة،  من  أكثر  أفراده 
اإلنسان  الفكر، وكلما عمد  اللغة هي  أن  برمتها. من منطلق 
األمر  انعكس  كلما  حتضرا  أكثر  وجعله  فكره  تطوير  إىل 

إجيابيا على واقع اللغة ومن ثم اللغات.
إن جناح التعدد اللغوي يف جمتمع ما، وهو ما توصلت غليه هذه 
احلضاري،  االستالب  مواطن  بتجاوز  رهني  البحثية،   الورقة 
مبجاهلا  مقتنعة  مطمئنة  بهوية  إحساس  هو  ذلك  وملمح 
اللغات  إسهامات  عرب  احملققة  باإلضافات  وتغتين  التداولي،  
القيم واملرجعيات أمر  العلم أن صراع  املختلفة، مع  والثقافات 
وارد يف التعامالت بني البشر واجملتمعات يف ظل منطق احلوار 
بيد  والتسامح،  االعرتاف  التعايش،  أجبديات  ضمن  والتواصل 
أنه يفقد معناه وجدواه حينما يتحول إىل صدام مبدؤه ومنتهاه 
مببدأي  تعرتف  وال  اإلقصاء  على  تعتمد  متعصبة  هويات 

التواصل والتعايش. 
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