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لى يا جيوان ()LI YA JUAN

دكتوراه في الل�سانيات ،جامعة الدرا�سات الدولية �شنغهاي

اللغة والثقافة والهوية:
الهوية اللغوية وبناء المجتمع الوطني اللبناني الم�شترك
DOI: 10.33986/0522-000-011-016

مقدّ مة

تعد اللغة ،ف�ضالً عن دورها المهم ك�أداة تحاور ونقل لمعلومات ،من الأوعية المهمة في تكوين
الهوية ،فهي مخزون الح�ضارة والأفكار للأمة ،لما تع ّبر عنها من تراكم معرفي للأجيال المتعاقبة،
وه ��ي الميزان الذي به تقا�س الهوية وقدرتها على الثبات والتحول �أمام الم�ستجدات والتطور .اللغة
ه ��ي التي تربط بي ��ن الح�ضارات والتي تخلد الأم ��م ،ك�أنها مفتاح الغد الذي ينق ��ل الما�ضي و�إرثه،
ف� ��إنّ الثقاف ��ات تتح ��اور وتتداخل مثلها مث ��ل اللغات .واللغة ه ��ي الوعي الإن�ساني للواق ��ع ولها قيمة
ثقافي ��ة م ّهمة كرمز لوج ��ود الأمة ،هي واحدة م ��ن العنا�صر الأ�سا�سية لهوي ��ات الأمة والجن�سيات،
وو�سيلة لنقل الإرث الفكري الخا�ص بالمجتمع اللبناني ،والأ�سا�س لت�شكيل المجتمع الوطني اللبناني
الم�شترك وتوحيده .ولذلك ،ف�إن تعزيز هوية اللغة هو الطريق لبناء مجتمع وطني لبناني م�شترك.
يندرج هذا البحث في مجال اللغة والثقافة والهوية ،وحاولت من خالله الإجابة عن ال�س�ؤال:
م ��ا هي العالقة بي ��ن الهوية اللغوية والهوية الثقافي ��ة ،وكيف ت�ؤ ّثر الهوية اللغوي ��ة للجماعة في بناء
المجتمع الوطني اللبناني الم�شترك؟ و�أهدف منه �إلى بيان مدى ت�أثير قوة الهوية اللغوية في تطوير
اللغ ��ة وترقيتها ،و�ض ��رورة تعزيز الوعي اللغوي في م�سي ��رة بناء الدولة ،وتنمي ��ة ال�شعور باالعتزاز
باللغ ��ة وبا�ستعمالها لدفع �أبنائه ��ا نحو تطويرها وترقيتها باعتبارها �إحدى �أهـم �أدوات بناء الثقافة
اللبنانية.
الكلمات المفتاح :الهوية اللغوية ،الهوية الثقافية� ،أزمة الهوية اللغوية اللبنانية
الجنان

423

Al JINAN

�أو ًال :الهوية اللغوية والهوية الثقافية
�أ -مفهوم الهوية والهوية الثقافية

ما هي «الهوية»؟ وبالعودة �إلى م�صطلح «الهوية» ،نجد �أ ّنه ي�شتق من ال�ضمير «هو» �أما م�صطلح
«الهو» فمركب من تكرار «هو» ،فقد تم و�ضعه كا�سم معرَّف ب�أل ،معناه االتحاد بالذات(((« .الهوية»
م�أخ ��وذة م ��ن الكلمة الألماني ��ة “ ،”identitätوت�شير في الأ�صل �إلى معنى �إثب ��ات الهوية .وعادة ما
يت ��م تعريف الهوية ف ��ي القوامي�س ب�أنها «من ه ��و ال�شخ�ص»� ،أو «�صفات ال�شخ� ��ص» �أو «المجموعة
الت ��ي تجعل ال�شخ� ��ص مختلفًا عن الآخرين» .وما ينطوي عليه مفهوم الهوية هذا هو �أن هناك �شيئًا
يح ��دد وج ��ود الفرد �أو المجموع ��ة .و ُت ُ
عرف الهو ّي ُة على �أ ّنه ��ا مجموع ٌة من ال ُمم ّي ��زات التي يمت ّلكها
الأفراد ،و ُت�ساهم في جعلهم ُيح ّققون �صفة التف ّرد؟ االنفراد؟ عن غيرهم ،وقد تكون هذه ال ُمم ّيزات
لم�صطلح
م�شترك ��ة بين جماع ٍة من ال ّنا�س �سواء �ضمن المجتمع �أو ال ّدولة .ومن التّعريفات الأُخرى
ِ
الهو ّي ��ة �أ ّنه ��ا كل �شيء م�شت ��رك بين �أفراد مجموع ٍة ُمح� � ّددة �أو �شريحة اجتماع ّي ��ة ت�ساهم في بناء
ويتم التّعامل مع �أولئك الأفراد وفقاً للهو ّية
الخا�صة بهم(((.
ُمحيط عام لدولة ماُّ ،
ّ
الهوي ��ة يمكن ت�صنيفها وفقً ��ا لدرجة عقالنية الهوية �أي يمكن تق�سيمها �إلى هوية جهل وهوية
عقالني ��ة؛ ووفقًا للفئ ��ة الثقافية لتحديد الهوية �أي يمكن تق�سيمها �إل ��ى هوية ثقافية «غير �سيا�سية»
وهوية ثقافية «�سيا�سية» �أو مق�سمة �إلى هوية عائلية وهوية ثقافية �إقليمية وهوية قومية وهوية وطنية
ق�سمن ��ا ظاهرة الهوية �إلى ع� � ّدة �أق�سام ،ي�سهل فهم الهوية بطريق ��ة �شاملة �أكثر ،وت�سهل
�إل ��خ .و�إذا ّ
معرفة العالقة بين �أق�سام هذه الهوية ،وت�سهل معرفة العالقة بين اللغة والهوية.
فالهوي ��ة الثقافي ��ة هي ان�صهار الذوات الفردية �أو الأنا الذاتية لكل فرد في بوتقة واحدة ،هي
الجماع ��ة �أو ال «نح ��ن» التي ت�شكل ال�ضمير الجمعي والوع ��ي االجتماعي الذي بموجبه �أفكر و�أ�شعر
و�أعم ��ل و�أ�سلك ،كم ��ا ت�شكل العقل الجمعي الذي بموجبه �أحكم ،والخي ��ال والأ�ساطير ال�شعبية التي
بموجبه ��ا �أرغب و و�أحلم .وجوهر الهوية الثقافية هو االعتراف بالقيم الأ�سا�سية التي ت�شكلها الأمة
ف ��ي عملية تطور التاريخ .وت�شير الهوي ��ة الثقافية �إلى م�شاركة النا�س في النماذج الثقافية الموحدة
(الإيم ��ان والقيم والأعراف والعادات �إلخ) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،لديهم �شعور نف�سي ووعي م�شترك
ف ��ي الثقافة� .إنّ هذا الإجماع والأعراف بالتوجه الثقافي يهيمن على الأعراف والقيم الإيديولوجية
ل�سلوك النا�س .ومن منظور الوطن ،تتميز الثقافة بالثقافة الوطنية؛ ومن الناحية ال�سيا�سية ،ت�شمل
((( عبا�س الطائي� ،آفات اللغة والهوية ،مقال ن�شر على املوقع الإلكرتوينwww. ahwazstudies.org :

((( �أب حممد جماعة ،الهوية املتعددة الأبعاد ،امل�شهد التون�سيّ ،
اطلع عليه بتاريخ .٣-١١-٢٠١٦
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الثقاف ��ة القواعد والرموز والمعتق ��دات والأ�ساليب ال�سيا�سية؛ ومن منظور اجتماعي ،ت�شمل الثقافة
العادات و�أنماط الحياة و�أ�شكال التفكير .وت�ضطلع الثقافة بدور هام في تكوين الأفراد والجماعات
(((
والهوية العرقية.
ب -مفهوم الهوية اللغوية

�إنّ الهوية اللغوية ( )linguistic identityهي وعي �أفراد الجماعـة لهـذا المكـون و�أهميته في
ت�شكيل الجماعة في الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل ،وين ّمي هذا الوعي اعتزازهم باللغة وبا�ستعمالها
ويق ��وي في �أنف�سهم الرغبة في تع ّلمها ،وتعليمها لأبنائه ��م ،ويدفعهم �إلى تطويرها وترقيتها؛ فك ّلما
قوي ��ت الهوي ��ة ا ّللغوي ��ة زاد وعي الجماع ��ة ب�أهمية ا ّللغة واعتزازه ��م بها وبا�ستعماله ��ا والعمل على
تطويرها ،وك ّلما �ضعفت الهوية ا ّللغوية لدى �أع�ضاء الجماعة �ضـعف اعتزازهم بها وقل ا�ستعمالهم
لها في مناحي الحياة المختلفة وا�ستعا�ضوا عنها بال ّلغات الأجنبية .وتت�أّثر الهوية اللغوية بالهويات
(((
الأخرى كالهوية الدينية �إيجابا و�سلبا ،وت�ؤ ّثر بدورها في الهوية االجتماعية ك ّلها �إيجابا و�سلبا.
وق ��د ارتبط مفهوم الهوية منذ ظه ��وره بم�صطلح اللغة ،فاللغة كان ��ت وال تزال �أبرز عالمات
الوج ��ود و�أه ��م مظاهر التعبير عن الجماعة ،واتفق معظم الدار�سي ��ن في مختلف التخ�ص�صات �أن
خا�صة بك ّل
اللغ ��ة من �أهـم العنا�صر الم�شكلة للهوي ��ة االجتماعية الثقافية الوطنية((( ،وبما �أن اللغة ّ
مجموع ��ة عل ��ى حدة ،وبما �أن لك ّل مجموعة خ�صو�صيتها ،ف�إن ه ��ذا النظام ال يمكن �أن يكون مجرد
و�سيل ��ة ات�صال محايدة ،بل �إ ّنه ي�صدق عليه تعليق كري�ستي ��ن فري�شات (،)Christine Fréchette
القائلة «�إن اللغة حاملة لهوية ،وقيم ،وتاريخ ومعنًى� .إ ّنها ُتح ّقق التالحم االجتماعي ،وتدعم تنامي
الإح�سا�س بروح االنتماء �إلى المجموعة ».هو الأمر نف�سه الذي �سبق ل�ساطع الح�صري ت�أكيده بقوله:
«�إنّ وح ��دة اللغة تر�سخ نوعا من وحدة الأفكار والم�شاع ��ر...و�إن اللغة هي ال�صلة الأكثر متانة التي
(((
تربط بين الفرد والمجموعة».
�إن النظ ��ر �إل ��ى ا ّللغة ف ��ي عالقتها بالهوية يتج ��اوز كونه ��ا �أداة توا�صل بين �أف ��راد الجماعة
�إل ��ى النظر �إليه ��ا باعتبارها رمزًا من رموز الجماعة ت�شارك ف ��ي تحديدها وتعريفها ،و�أداة توحيد
ومحافظ ��ة عل ��ى الجماعة وا�ستمرارها وهو ما يو�ضحه «رمزي بعلبكي» قائ�ل�ا :ا ّللغة ،منظورا �إليها
(1) Weilie Zhu: Strategic Studies on International Cultures, Shanghai: Shanghai Foreign Language
Education Press, 2002, pp91.

((( �سعاد ب�ضياف ،لبوخ بوجمليـن� :أثر الهوية اللغوية يف تطور اللغة العربية ،جملة الأثر ،العدد.٢٠١٦ ،٢٥
((( �أحمد بن نعمان ،الهوية الوطنية� ،ص.٧٣ :
((( رمزي منري بعلبكي ،و�آخرون ،ا ّللغة والهوية يف الوطن العرب �إ�شكالية تاريخية وثقافية و�سيا�سية� ،ص.١٢ :
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من زاوية الهوية ،لي�ست مجرد �أداة توا�صلية محايدة و�سلبية ،بل هي كائن �إيجابي وفاعل في �إعادة
وتحللها ،ف�ض�ل�اً عن كونها �أحد
�إنت ��اج ذات الهوي ��ة ،وتطويرها� ،أو على العك�س م ��ن ذلك تدهورها ّ
(((
�أركانها و�أنحائها الكبرى.
ج�-أبعاد الهوية اللغوية

وعن ��د درا�سة اللغة والهوية ،يجب �أن نميز بين عدة �أبعاد :الأول هو البعد النظري والآخر هو
البع ��د التطبيقي .فعل ��ى الم�ستوى النظري ،يجب تو�ضيح العديد م ��ن المفاهيم ،مثل كيفية تعريف
اللغة وكيفية تحديد اللغة واللهجة .وتختلف االختالفات بين اللهجات اللبنانية واللهجات الخليجية
واللهج ��ات الم�صرية ع ��ن الإنجليزي ��ة والفرن�سية ،فنحن ن�ستخ ��دم اللهجات اللبناني ��ة واللهجات
الخليجي ��ة كلهج ��ة عامية ،ونعتبر اللغة الفرن�سية والإنجليزية من ف ��رع لغوي �آخر .لذلك ،ال تنق�سم
اللغ ��ات واللهج ��ات في �شكل �أ�سا�سي وفقً ��ا لخ�صائ�ص علم اللغة ،لكن وفقً ��ا للعوامل المختلفة مثل
الثقافة وال�سيا�سة والمجتمع والتاريخ.
لذل ��ك ،عندما نتحدث عن م�س�أل ��ة الهوية اللغوية ،يجب علينا التميي ��ز بين م�ستوى الهوية �أو
الهوية الثقافية �أو الهوية الوطنية �أو الحالة االجتماعية �أو هوية القيمة .و�إن المجموعات االجتماعية
ه ��ي هرمي ��ة ،بع�ضها يتكون م ��ن مجموعات �صغي ��رة ذات و�ضع اجتماعي مختل ��ف ،والبع�ض الآخر
مجموعات كبيرة منف�صلة عن الم�ستويات الوطنية ،لذلك ينبغي التمييز بين هذا في التعريف.
والهوية اللغوية مو�ض ��وع �أكاديمي قوي من الناحية االجتماعية والواقعية� .إنّ «الهوية اللغوية»
مو�ضوع يهتّم بالعديد م ��ن العلوم مثل علم اللغة وعلم االجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم ال�سيا�سية،
وه ��ي �أي�ضا ق�ضية واقعية تواج ��ه �أي مجتمع ودولة في العالم الراهن .وتتعلق بالق�ضايا العملية التي
يتعين تناولها في تنمية المجتمع ،كالتراث الثقافي والوحدة الوطنية و�سل�سلة من ال�سيا�سات اللغوية
وال�سيا�سات التعليمية وال�سيا�سات العرقية.
د .العالقة بين اللغة والهوية الثقافية

ه ��ل هناك عالقة بين اللغة والهوية الثقافية؟ �إذا كانت ��ا مرتبطتين ،فما العالقة بينهما؟ في
الحي ��اة الواقعي ��ة ،يمكنك �ضرب عديد من الأمثلة على اللغ ��ة والهوية .وفي الوعي اللغوي لدى كثير
من النا�س ،ترتبط اللغة والهوية الثقافية ،وي�أمل بع�ض �صانعي ال�سيا�سة تحقيق هدف معرفة الهوية
ع ��ن طري ��ق تدري�س اللغة .كما يمكن �أن تكون اللغة �سببا ف ��ي انق�سام وانف�صال المجتمع �أو الوطن،
((( رمزي منري بعلبكي ،و�آخرون ،ا ّللغة والهوية يف الوطن العرب �إ�شكالية تاريخية وثقافية و�سيا�سية� ،ص.٥٢ :
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وذل ��ك �إذا تع ��د ّدت لغات الجماعة ورف�ضت �أي الجماعة التخلي ع ��ن لغتها ل�صالح لغة �أخرى توحد
الجماعة ،فتنف�صل ك ّل جماعة بلغتها الخا�صة وهو ما حدث في كثير من البلدان التي �شهدت حروبا
�أهلية �أ�سبابها لغوية.
وم ��ع ذلك ،هذا مجرد افترا�ض ،ف� ��إنّ الو�ضع الحقيقي يتطلب درا�س ��ة دقيقة .ويبدو الآن �أن
قدرة ال�شخ�ص على التعبير في اللغة الأم وا�ستخدامها ال ت�ساوي قدرته على التعبير في اللغة الثانية
وا�ستخدامه ��ا .وفي �شكل عام ،تت�س ��م اللغة الأولى والهوية الثقافية ،وخا�ص ��ة الهوية الثقافية «غير
ال�سيا�سي ��ة» ،بعالقة «وثيقة ال�صلة» .وفي حاالت �أخرى ،قد تكون اللغة الثانية والهوية الثقافية ذات
�صل ��ة �ضعيفة ،لكنها قد تكون �أي�ضًا عالقة معق ��دة .ف�ضلًا عن ذلك ،والأطفال الذين ن�ش�أوا في بيئة
متعددة الثقافات واللغات قد يكون لديهم «هوية متعددة الثقافات» .و�أ�صبحت حالة تعدد الثقافات
واللغات تدريجيا الحالة الطبيعية في المجتمع الحديث ،وقد تتغير خ�صائ�ص هوية النا�س.
كذل ��ك� ،إنّ الهوي ��ة اللغوية ه ��ي الفر�ضي ��ة والأ�سا�س لتكوي ��ن المجتمعات الثقافي ��ة الوطنية
وتوحيده ��ا وتطويره ��ا .واللغة ،كظاهرة ثقافي ��ة خا�صة ،مرتبط ��ة بالثقافة والقومي ��ة .ول ّلغة قيمة
ثقافي ��ة هامة :اللغة متزامنة مع التاريخ� ،إذ ،عن طري ��ق ا�ستك�شاف تاريخ تطور اللغة ،يمكن للمرء
تتبع �أ�صل الأمة وتطورها وا�ستك�شاف تاريخ ح�ضارة الأمة.
وف ��ي الوق ��ت نف�سه ،بين الهيك ��ل اللغوي والهيك ��ل الثقافي روابط داخلية عميق ��ة ،وهذا يقيد
خ�صائ� ��ص البنية الثقافية التي �شيدتها دولة ما في تقدمه ��ا .و�إن الإن�سان هو خالق القيم الثقافية
ويورثه ��ا �إلى الأجيال الالحق ��ة ،و�إنّ اللغة هي الناقل للثقافة وتعك�س مظهرً ��ا ها ًّما للقيم الثقافية.
وتحت ��وي اللغة نف�سه ��ا على المعرفة والمعتقدات عند م�ستخدمي اللغ ��ة ،وهذا يعك�س الطريقة التي
يفك ��ر ويت�صرف به ��ا ال�شخ�ص .و�إن الثقافة كخلفية لم�ستخدمي اللغة غالب� �اً ما تقيد �أ�شكال اللغة،
وتغر�س جوهرها الخا�ص في �أ�شكال اللغة لت�صبح الداللة الثقافية للأداء اللغوي .ومن وجهة النظر
هذه� ،إن تطور اللغة هو نتيجة لتطور الح�ضارة الإن�سانية ،فاللغة ترافق الأمة والثقافة الوطنية.
وتعتب ��ر اللغ ��ة جزءًا مهمًا من ثقافة الوطن القومية� ،إذ يمكن لكل لغة �أن تعك�س الخ�صائ�ص
الوطني ��ة والوعي القومي ل ��دى م�ستخدمها ،ويمكن ل ّلغة القومية في كثير م ��ن الأحيان �أن تعبر �إلى
الثقاف ��ة المرتبطة بهذه الأم ��ة وتعبر عن �أيديولوجيات الأمة .وبالتال ��ي ،يعك�س �شكل اللغة الوطنية
ع ��ادات تفكير الأم ��ة ب�شكل مبا�شر .و�إن لغة الأمة مبنية على عوام ��ل تفكير الأمة وعاداتها وعوامل
�أخ ��رى ،فهي جوه ��ر الخبرات المعي�شي ��ة للأجيال ،وتعك�س �أفك ��ار الأمة و�أفكارها ف ��ي فهم العالم
وتحويل العالم.
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ف ��ي الواقع ،في �أوائ ��ل من القرن ال�سابع ع�شر� ،أ�شار الفيل�س ��وف البريطاني فران�سي�س بيكون
�إل ��ى العالقة بين اللغة والنا� ��س� ،إذ يمكن �أن يت ّكهن ال ّنا�س الخ�صائ� ��ص النف�سية القومية لأمة من
لغته ��ا .كما �ش� � ّدد هردر( )Herderوهمبول ��ت ( )Humboldtعلى العالقة الجدلي ��ة بين لغة الأمة
وروح الأم ��ة ،وم ��ن وجهة نظرهما ،تج�سد اللغة حكمة الأ ّمة و�شخ�صيته ��ا ،فبالن�سبة �إلى الأمة ذات
الطاب ��ع غي ��ر المبا�شر ،ف ��ي لغتها عدد كبير م ��ن الأ�سماء الت ��ي تعبر عن المفاهي ��م المجردة� .أما
بالن�سب ��ة �إلى الأمة ذات الطابع المبا�شر والمتحم�س والذكي ،ففي لغتها عدد كبير من الأفعال التي
تمي ��ل �إلى �أن تك ��ون مليئة بالميول غير المقي ��دة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن وجه اللغ ��ة يعك�س خ�صائ�ص
الأمة �إلى حد كبير.
وم ��ن �أج ��ل فهم الأمة ،يجب �أن نفهم لغته ��ا �أوالً ،فاللغة ال ت�سجل الثقاف ��ة وتعبر عنها وترمز
�إل ��ى الثقاف ��ة فح�سب ،بل هي �أي�ضًا انعكا� ��س لأ�ساليب تفكيرها .فكما ق ��ال العالم اللغوي الأمريكي
وليام دوايت ويتني ( ،)William Dwight Whitneyلكل لغة هيكلها المميز الخا�ص بها ،و�شكلها
الخا� ��ص و�إيديولوجيته ��ا الفكرية ،فالنا�س الذي ��ن ي�ستخدمونها كلغته ��م الأم �سيفر�ضون محتويات
تفكيرهم ونتائجه ونظرتهم للحياة وتجاربهم وفهمهم للعالم على هذه اللغة.
وكذل ��ك ،تحدث العال ��م البريطان ��ي المعا�صر هيوز وات�س ��ون في كتابه «الأم ��ة والوطن» عن
م�سي ��رة ت�شكي ��ل الأمة وال ��دول المختلفة في العالم ،م�شي ��را �إلى الدور الحا�سم للغ ��ات الوطنية في
ت�شكي ��ل المجتمع ��ات الوطنية .في ر�أيه� ،إن ت�شكي ��ل وا�ستخدام لغة متداولة ر�سمي ��ة لها دور حا�سم
لتكوين الكيان الوطني ،وفي هذا المعني ،ت�ضطلع اللغة بدور حا�سم في ت�شكيل المجتمعات الوطنية
وتطويرها ،هي الفر�ضية والأ�سا�س لتكوين المجتمعات الوطنية.
هذا الدور الكبير الذي تقوم به اللغة في ت�شكيل الهوية الثقافية جعلها مثل الدين تع ّددي كونها
عن�صرا عاديا من العنا�صر الم�شكلة للهوية الثقافية �إلى كونها الهوية ذاتها وهو ما ي�ؤكده قول عبد
الرحمن بودرع « عالقة الهوية باللغة عالقة جدلية تفاعلية �إذ لي�ست اللغة �أداةً للتعبير فح�سب ،وال
و�سيل ��ة للتوا�ص ��ل بين الأفراد ،وال �ش�أنًا من �ش�ؤون العلم والثقاف ��ة والتدري�س ،لكنها �ش�أن من �ش�ؤون
الهوي ��ة والأمن القومي وال�سيادة الوطنية واال�ستقرار االجتماعي والنف�سي ،حيث اللغة م�ؤلف رئي�س
وطن� ،أو �أمة ،بل الهوية مفهوم ذو داللة لغوية واجتماعية وثقافية،
من م�ؤلفات الهوية في ك ّل بلد� ،أو ٍ
يعن ��ي الإح�سا� ��س باالنتماء �إلى �أركان الهوي ��ة التي هي الدين ،والثقافة ،واالجتم ��اع� .أما اللغة فهي
(((
الناطق الر�سمي بل�سان الهوية ،وو�سيلة �إدراك العالم وت�صنيف المجتمعات.
((( ب�سام بركة ،فايز ال�صياغ و�آخرون ،اللغة والهوية يف الوطن العربي �إ�شكاليات التعليم والرتجمة وامل�صطلح� ،ص.٨ :
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هـ -الهوية اللغوية قابلة للتكوين

الهوي ��ة اللغة قابل ��ة للتكوين ،لها �أهمية وجودية و�أهمية معرفي ��ة .ومن منظور تخطيط اللغة،
تعتبر الهوية اللغوية �أمرًا مهمًا جدًا .ما هو تخطيط اللغة؟ �إنها موا�صفات اللغة �أو هوية اللغة .و�إ ّنها
موحد .و�إن الهوية جدلية ،في حين �أن الهوية ت�ؤكد الوحدة.
ت�صهر االختالفات في كيان ّ
وبالن�سبة �إلى العالقة بين الهوية وتخطيط اللغة ،يمكن تق�سيم الهوية �إلى الم�ستويين ،هناك
هوي ��ة قوية وهوية �ضعيفة .فبالن�سبة �إلى بناء الدول ��ة ،يجب �أن ت�ؤكد الهوية القوية� ،أي ت�ؤكد الهوية
الموح ��دة .والغر�ض من ذلك ه ��و بناء �شعار الثقافة ال�سيا�سية الوطني ��ة .وكذلك ،يمكن �أن تنق�سم
الهوية �إلى هوية مو�ضوعية وهوية غير مو�ضوعية.
الهوي ��ة الديني ��ة والهوية العرقية هي �أنواع م ��ن الهوية غير المو�ضوعي ��ة القوية التي ي�صعب
بنا�ؤها� ،أما اللغة فهي الهوية المو�ضوعية ال�ضعيفة ن�سبيًا ،وهي قابلة للتكوين .وذلك يعني �أنّ اللغة
قابل ��ة للتخطيط ،ومن �أجل ت�أ�سي� ��س الهوية الوطنية الموحدة ،يجب و�ض ��ع تخطيط اللغة في مقام
مهم.
ثان ًيا :الهوية اللغوية اللبنانية الم ّهددة
لبن ��ان بل ��د ذو هوية ثقافية ولغوي ��ة ودينية وجغرافية معق ��دة التركيبة .وتتقا�س ��م �أربع لغات
الم�ساح ��ة اللغوي ��ة الت ��ي ُت�ش ّك ��ل الم�شهد الثقاف ��ي اللبنان ��ي ،فتُ�ستخدم اللغ ��ة العربي ��ة والفرن�سية
واالنكليزي ��ة والأرميني ��ة في لبنان .وي ��وازي التنوع في اللغات تنوع المجموع ��ات العرقية والطوائف
الدينية الت ��ي تتكون من الم�سلمين (ال�شيعة وال�سنة وال ��دروز والإ�سماعيلية والعلوية) والم�سيحيين
(الماروني ��ة والكاثوليكي ��ة واليونان ّي ��ة والأرثوذك�س ّية والأرم ��ن الأرثوذك�س والكاثوليك ّي ��ة والكلدانية
والآ�شوري ��ة والقبطي ��ة والبروت�ستانتي ��ة� ،إل ��خ) واليهود .فانت�ش ��ار العديد من المجموع ��ات العرقية
والدينية والمذهبية يجعل من لبنان نموذجًا للتعاي�ش ولك ّنه من جهة �أخرى� ،أ ّدى هذا الإنت�شار �إلى
حدوث «�أزمة الهوية».
وال �ش � ّ�ك ف ��ي �أنّ من �أه ��م الم�شاكل التي يواجهها لبن ��ان هي م�شكلة اختيار لغ ��ة التعليم ولغة
الحوار ،وتحديد العالقة بين هذه اللغة واللغات الأخرى المتداولة في المجتمع ،وهي .عالقة تعك�س
نوعية المعرفة التي يكت�سبها اللبنانيون وكيفية تكوين هويتهم وتطلعاتهم وانتمائهم.
�أ-تعدد اللغات الأجنبية في اال�ستخدام والتعليم في لبنان

يتفاخ ��ر اللبنان ��ي ب�إتقانه ثالث لغات عل ��ى الأقل ،وهي اللغة العربي ��ة �أي لغته الأم �إلى جانب
اللغتي ��ن الإنكليزية والفرن�سية .ويتجه العديد م ��ن الأهل في لبنان �إلى تعليم �أطفالهم لغات �أجنبية
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من ��ذ �شهورهم الأولى ،ظنا منهم �أن ذلك ي�ساعد في اكت�ساب الطفل تلقائيا وبالفطرة هذه اللغات.
�إنّ ه ��ذا الواق ��ع الم�ؤ�سف بات ينعك�س في المجتم ��ع اللبناني المعا�صر ،ال�سائ ��ر نحو التعدد اللغوي
المحي ��ط باللبنانيي ��ن من كل ح ��دب و�صوب في الحي ��اة اليومية ،وخ�صو�صًا ف ��ي اليوميات العائلية
والتعليمي ��ة ،وحت ��ى الترفيهية منها ،وهذا دون �أن يغيب عن البال ت ��وق بع�ض الأهل �إلى ما يعتبرونه
«رقيً ��ا وتميزًا» باعتم ��اد اللغة الأجنبية ،واالبتعاد عن اللغة العربية الت ��ي يعتبرونها «لغة العا ّمة» مع
ظه ��ور المدار�س الخا�صة الت ��ي تهتم بالتعليم اللغ ��ة الأجنبية ب�شكل عام .وهن ��اك بع�ض المدار�س
الخا�ص ��ة التي يمكن �أن ت�ساعد الطالب على �إتقان العديد من القدرات ،لكن معظم هذه المهارات
ترتبط باللغات الأجنبية.
ب�شكل مبا�شر عن ن ��زاع الهوية،
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنّ التنوع اللغوي ف ��ي لبنان لي�س م�س� ��ؤوالً ٍ
فه ��و يعك�س االنتماءات والوالءات التابعة للغات المجموع ��ات الدينية اللبنانية .فعلى �سبيل المثال،
ترتب ��ط اللغ ��ة الفرن�سية ارتباطاً وثيق� �اً بالم�سيحيين �أكثر منها الم�سلمين وال ��دروز الذين يف�ضلون
اللغ ��ة الإنجليزية كلغ ��ة �أجنبية .ويقدم �شعبان وغي ��ث ( )٢٠٠٠بع�ض الأرق ��ام الملفتة للنظر حول
االنتم ��اءات اللغوي ��ة ٪٩٥ :من الموارن ��ة ٪٨٥ ،من الكاثولي ��ك و ٪٧١من ال�شيعة وال ��دروز يف�ضلون
اللغ ��ة الإنجليزية .ويعك�س حال هذه اللغة اليوم في لبن ��ان الإتجاهات اللغو ّية ،فقد تم تدري�س اللغة
الإنجليزية في المدار�س التقليدية الفرن�سية المتو�سطة الخا�صة من ج ّراء العولمة.
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن اللغة تتفاعل مع بن ��اء الأمة والنزاع ال�سيا�سي في لبن ��ان ،وهو التفاعل بين
اللغة العربية كلغ ��ة �أ�صلية والفرن�سية كلغة ا�ستعمارية والإنجليزية كلغة العولمة .فالعربية هي اللغة
الأم ول ��م يك ��ن هناك محاوالت لزحزحته ��ا عن هذا الدور بعد �أن �أ�صبح ��ت هوية لبنان كبلد عربي
بن ��دا في الد�ستور� .أ ّما الغة الأجنبية ،وبالرغم من دفع المفاهيم الجديدة باتجاه الثالثية اللغوية،
فتبقي �أر�ض ال�صراع.
ب -ال�صراع بين اللغة العربية الف�صحى والعامية

م ��ن المعروف �أن للغة العربية �شكلين لغويين� ،شك�ل�اً ف�صيحًا وهو تنوع لغوي مقيَّ�س ي�ستعمل
ف ��ي المجاالت الر�سمية ،و�شكل «عامي» يتمثل في مجموعة �أخرى من التنوعات ا ّللغوية (اللهجات)
غي ��ر المقيَّ�س ��ة ،والتي تختلف م ��ن منطقة �إلى �أخ ��رى وت�ستعمل في المجاالت غي ��ر الر�سمية .وفي
درا�س ��ة العالقة بي ��ن ا ّللغة العربية والهوية ناق�ش كث ��ر م�س�ألة تحديد التنوع ا ّللغ ��وي الذي ي ّمثل لغة
هوي ��ة اجتماعي ��ة ،وهي ق�ضية �إ�شكالية معروف ��ة فكريا ،وعلى رغم �أن معظ ��م الباحثين يميلون �إلى
االعتقاد ب�أن التنوع الف�صيح هو الذي يمثل �أحد محددات الهوية العربية ،ف�إنّ الكثيرين �أ�شاروا �إلى
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�أن وج ��ود التنوعات اللهجية وا�ستعمالها في التوا�ص ��ل غير الر�سمي وحتّى الر�سمي ال�شفوي �أ�ضعف
الهوي ��ة ا ّللغوية العربية و�أّث ��ر �سلبا في ارتباط العرب بالعربية الف�صحى� ،إذ �أدى �إلى �ضعف الكفاية
ا ّللغوي ��ة ف ��ي العربية الف�صحى ،ون�أى بها عن التعبير عن الحي ��اة االجتماعية والواقع المعا�ش حيث
ت ّولت العامية ذلك ،ومنه انح�صر مجال ا�ستخدام العربية الف�صيحة.
يبق ��ى التح� � ّدي بين ا�ستخ ��دام اللغة العربي ��ة الحديثة واللغ ��ة العربية اللبنان ّي ��ة �أو ما ي�سمى
«بالعروب ��ة» و«باللبنانية» في لبنان �ضم ��ن مدار ال�صراع القديم بين العربية والفرن�سية على الرغم
من اختالف التركيز اللغوي على «اللبنان ّية».
تن�ش� ��أ م�شكل ��ة االزدواج اللغوي بين الف�صحى والعامية في خ�ل�ال تعلم الأطفال في المدار�س
�إذ يتعلم ��ون الف�صح ��ى في المدر�سة ويتحدثون العامية في المنزل وال�س ��وق وال�شارع .وتختلف هذه
االزدواجية التي تن�ش�أ بين الف�صحى وغيرها من اللغات الأجنبية مثلًا .ورغم ذلك فهي تمثل �صعوبة.
وم ��ن �أهم ما يهدد اللغة اجتماعيًا ارتباط فر�ص العمل الجيدة ب�إجادة تعلُّم اللغات الأجنبية ،وهذا
ما يزعزع ثقة الفرد في لغته.
لق ��د �أ�صبحت اللغة تواجه مجموعة م ��ن التحديات الع�صرية في لبنان ،وكان لهذه التحديات
الأثـر الأكبر في الهوية الوطنية في كثير من جوانبها المتمثلة بالمتغيرات الثقافية واالجتماعية التي
يم ��ر بها لبنان ،نتيج ��ة لظهور و�سائل الإعالم الحديثة ،و�سهولة التوا�ص ��ل بجميع �أ�شكاله و�أطيافه،
وم ��ن هذه التحدي ��ات �أنّ ال�ضعف اللغوي الع ��ام �أ�صبح ي�ؤدي بالتدريج �إلى ذوب ��ان ال�شخ�صية وفقد
الهوية وانقطاع ال�صلة بالرابطة التـي توحد الوطن اللبناني وت�شد كيانه ،وتح ّقق له ا�ستقالله وتبوئه
المكانة المرموقة بين الأمم الحية.
ثال ًثا :تعزيز الهوية اللغوية ا�ستراتيجية مهمة لبناء مجتمع وطني لبناني
�أوالً ،تعزي ��ز ترويج اللغة العربي ��ة الحديثة وا�ستخدامها كلغة معياري ��ة ،وتنمية الوعي اللغوي
الموحدة ولغة البالد �شرطاً ال غنى عنه في بناء
الم�شترك للمواطنين اللبنانيين .وقد اعتُبرت اللغة ّ
الأمة وتنميتها في لبنان .و�إنّ ترويج اللغة العربية المعيارية من �ش�أنه �أن يجعل التبادل واالت�صاالت
اللبناني ��ة �أكث ��ر د ّق ��ة ،في�صبح مفه ��وم الأمة اللبناني ��ة «معترفًا ب ��ه ومقبوالً لدى النا� ��س من جميع
الجن�سي ��ات»� .أ ّما فيما يخ�ص اتجاهات التطور التاريخي ��ة واالقت�صاد ّية وال�سيا�سية والثقافية ،ف�إنّ
تر�سي ��خ درجة االندماج في جميع المجاالت وتعزيز اللغة العربي ��ة الموحدة وا�ستخدامها �سي�ساعد
على تطوير عالقة �أكثر ترابطًا ،وت�سهيل التبادالت بين المواطنين ،وحل الطائفية ،وتعزيز الوحدة
الوطنية ،وتعزيز الوعي لدى المجتمع الوطني اللبناني.
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ثاني ��ا ،تعزي ��ز تعليم اللغة الأم للأطف ��ال ال�صغار وت�صميم المواد التعليمي ��ة العربية بطريقة
موح ��دة� .إنّ تر�سيخ تعليم اللغة الأم للأقل ّيات في اللغ ��ة العربية ي�سمح للأطفال بالتع ّلم وا�ستخدام
اللغ ��ة العربية ،وموا�صلة بقاء لغات الأقليات .وي�ؤ ّدي تدريب الأطفال في البيت والمدر�سة على تع ّلم
ب�شكل ف ّعال .ومن
وا�ستخدام لغة موحدة �إلى تح�سن م�ستوى اللغة العربية لدى الأطفال والمراهقين ٍ
خالل �أن�شط ��ة تعليم اللغة والن�صو�ص الموحدة ،يتم ترويج التاري ��خ الوطني للمراهقين والأطفال،
وه ��ذا ما يوقظ ذاكرة الأم ��ة التاريخية ،فينقلون الع ��ادات الوطنية ،ويرث ��ون ال�شخ�صية الوطنية،
ويغ� � ّذون الروح الوطنية والوعي القومي .وهذا من �ش�أنه �أن يحافظ على بقاء اللغة الوطنية و�ضمان
ا�ستمرارها وا�ستمرار الميراث.
ثالثً ��ا ،تعزيز تنمي ��ة اللغة العربية و�صناعة الثقاف ��ات ،وا�ستخدام �آلية ال�س ��وق لتعزيز القوى
المختلفة لحفر وتنظيم وتطوير ثقافة اللغة العربية المعيارية وتحفيز بقاء اللغة العربية الموحدة.
وت�ساع ��د �صناع ��ة اللغة والثقافة الموحدة عل ��ى تركيز النا�س على الثقافة اللغوي ��ة ،فيوفرون زخماً
مو�ضوعي� �اً لحماية اللغة وتوريثها وتطويرها ،وت�شجيع �إحياء اللغ ��ة والثقافة الإثنية .لذلك� ،سنقوم
بتوجي ��ه الموارد االجتماعية لتوحي ��د تنمية �صناعة اللغة والثقافة وبن ��اء «�أكاديمية» موحدة لثقافة
اللغة العربية تكون ف ّعالة و�شعبية .ويمكنك اال�ستمتاع ب�سحر اللغة العربية من خالل الم�سرح اللغوي
والثقافي الذي ي�سمح بقراءة قيمة اللغة الوطنية وفهمها.
رابع� �اً ،اال�ستفادة الكاملة من معدات العلم والتكنولوجي ��ا الحديثة وو�سائل تنظيم لغة عربية
موحدة وت�سجيلها وحفظها ون�شرها .ويتع ّين على الحكومة في هذا الإطار ت�شجيع وتنظيم ا�ستخدام
و�سائل و�أ�ساليب العلوم والتكنولوجيا الحديثة في الجامعات ومعاهد البحوث لت�سجيل وتعلم اللغات
المكتوب ��ة ،كم ��ا يتع ّين على الحكوم ��ات المحلية ت�شجيع الوك ��االت المعنية على و�ض ��ع معايير اللغة
العربية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية ون�شر كتب ومطبوعات عربية .ومن خالل تطبيق الإنجازات
التكنولوجية الحديثة ،يتم تعزيز ن�شر اللغة العربية.
خام�س ��ا ،حماية التنوع الثقافي وااللتزام بالتعاي� ��ش المتجان�س بين التعددية اللغوية ،ال ت�ؤدي
تقارب ثقافي �أي�ضاً .وفي الوقت الحا�ضر ،توجد
العولم ��ة �إلى ظهور
ٍ
ثقافات جديدة فح�س ��ب بل �إلى ٍ
ثقاف ��ات قوية وثقافات �ضعيفة ف ��ي جميع بلدان العالم .وتحاول الثقافات القوية ا�ستيعاب الثقافات
المحرومة كما تحاول الثقافات ال�ضعيفة الدفاع عن الثقافات المحلية وال�سعي للحفاظ على التنوع
الثقاف ��ي .وقد تم تر�سيخ وجود كل ثقافة بعد فت ��رة طويلة ن�سبياً في التاريخ ،فغدت الثروة الروحية
الم�شترك ��ة للب�شرية جمعاء .وال يرتبط الحفاظ على التن ��وع الثقافي بالتنمية االقت�صادية فح�سب،
ب ��ل يرتب ��ط �أي�ضً ��ا ارتباطًا وثيقً ��ا بالحياة الروحي ��ة للنا�س .ونح ��ن بحاجة �إلى االعت ��راف بالتنوع
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الثقافي ،وتنفيذ التبادالت الثقافية والم�ساعدة المتبادلة على �أ�سا�س الم�ساواة والم�ساواة الثقافية،
وا�ستخدام التبادل الثقافي كج�سر للدولة والبالد و�إلى العي�ش معاً في وئام في �سبيل التطور معاً.
لبلد ما على اللغة كناقلة للمواد الخا�صة بها .وتتج ّذر الثقافة الروحية
وي�ستند التراث الثقافي ٍ
ال�شاملة للبالد في الثقافة الوطنية حيث تكمن حيوية الأمة وتما�سكها ،وذلك لأنّ مفتاح وجود البلد
والأم ��ة وتطورهم ��ا يكمن في توارث الثقافة ا ّلت ��ي ت�ؤ ّثر ب�شكل عميق في تط ّورهم ��ا ،وكما يمكنها �أن
تعك� ��س �إيديولوجيتهما .و ُيعتبر االتحاد ال�سوفياتي ال�سابق مثاالً نموذجياً .وفي يوم العولمة الحالي،
نحن بحاج ��ة �إلى االعتراف بالفر�ص الجديدة المتعددة اللغات التي ت�ؤ ّمنها الثقافة من �أجل تنمية
اقت�ص ��اد البلد وحياة النا�س .ومع ذلك ،يتع ّين علينا �أي�ض ��ا �أن ندرك �أن ت�آكل لغتنا الوطنية يتطلب
حماي ��ة عربها .ومن �أجل �ضمان �سالمة ال�سيادة الثقافية في ظل عملية العولمة ،نحن مدعوون �إلى
ت�شجيع انت�شار الم�ساواة ونم ّوها وتنوع اللغة والثقافة في العالم.
خاتمة
تحتل اللغة �أهمية كبيرة في حياة الأمم وال�شعوب ،وذلك بحكم الوظائف التي ت�ؤديها في حياة
الأفراد والجماعات .فاللغة �أداة توا�صل وتخاطب بين النا�س مما جعلها الركيزة الأ�سا�سية في قيام
المجتمع ��ات وتما�سكه ��ا .وهي رمز للهوية الفردي ��ة والمجتمعية والوطنية تح ��دد وت�ؤثر في الطريق
التفكير وفي النظرة �إلى العالم المحيط به وفي النظام الذي يتحكم بحياتها .اللغة الجامدة تقاوم
الحداث ��ة والتطور الفك ��ري والثقافي ،والمرن ��ة المنفتحة مع قدرتها عل ��ى التما�سك والحفاظ على
�أ�صالتها ،هي معيار للهوية الثقافة المنطلقة.
لبن ��ان ،كغيره م ��ن الأوطان الحديثة اال�ستق�ل�ال ن�سبيا ،عرف �صراعات الهوي ��ة اللغوية التي
تجلت قبل اال�ستقالل وبعده .وقد زاد هذه ال�صراعات حدة تعدد ثقافات وطوائف ومذاهب �سكانه.
فم ��ع �أن ال�صراع الأ�سا�سي في الوطن اللبناني هو �ص ��راع �أيديولوجي طائفي ،ي�شهد .لبنان �صراعا
بي ��ن التم�سك بالجذور واالنفتاح ،وبي ��ن الحفاظ على التقاليد والأ�ص ��ول ال�شرقية والتغريب ،وبين
اللغة العربية الأم واللغات الأجنبية وبين التكلم باللغة الف�صحى والتكلم العامية.
وفد ينتج فقدان الهوية الثقافية عن تعزيز اللغات الأجنبية على ح�ساب اللغة العربية ،والتميز
الثقاف ��ي اللبناني ع ��ن تعزيز العامية على اللغ ��ة العربية الف�صحى ،والذوبان ف ��ي المحيط العربي
المتراج ��ع ن�سبيا مقارنةً بم�سار التطور العالمي عن تقلي�ص دور هذه اللغات الأجنبية .تعمل وحدة
ا ّللغ ��ة التي ت�ستعمله ��ا الجماعة وطنًا كانت �أو قومية على ت�سهيل التوا�ص ��ل بين �أفراد الجماعة فقد
يكون :لتوحيد ر�ؤيتهم وتقريبهم فكريا وثقافيًا ،ت�أثير على تطور الجماعة اقت�صاديا واجتماعيا.
الجنان

433

Al JINAN

مراجع والم�صادر
�أب محمد جماعة ،الهوية المتعددة الأبعاد ،الم�شهد التون�سيّ ،
اطلع عليه بتاريخ .٣-١١-٢٠١٦
�سعاد ب�ضياف ،لبوخ بوجملين� :أثر الهوية اللغوية في تطور اللغة العربية ،مجلة الأثر ،العدد.٢٠١٦ ،٢٥
�أحمد بن نعمان ،الهوية الوطنية� ،ص.٧٣ :
رم ��زي منير بعلبكي ،و�آخ ��رون ،ا ّللغة والهوية في الوطن العرب �إ�شكالية تاريخي ��ة وثقافية و�سيا�سية� ،ص:
.٥٢
ب�س ��ام برك ��ة ،فايز ال�صي ��اغ و�آخرون ،اللغ ��ة والهوية ف ��ي الوطن العرب ��ي �إ�شكاليات التعلي ��م والترجمة
والم�صطلح� ،ص.٨ :
�أبو ع�سلي ،دالل :التعدد اللغوي طبقي الطائفي ،النهار.١٣،١٤/٨/١٩٩٨ ،
محمد م�سلم ،خ�صو�صيات الهوية وتحديات العولمة� ،ص.٣:
Weilie Zhu: Strategic Studies on International Cultures, Shanghai: Shanghai Foreign
Language Education Press. 2002. pp91.
Diab, Lutfi R. Lebanese students’ belief about learning English and French: A study
of university students in a multilingual context. PhD dissertation, The University of
Texas at Austin. (2000).

الجنان

434

Al JINAN

