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�سيادة اللغة العربية جوهر الهوية والأمن الثقايف للأمة 
د. زينب دوادي

مقدمة:           
اإن ال�صيادة اللغوية ترتكز على ثوابت الأمة )الدين واللغة الأم والرتاث املعريف(  وت�صتمد عنا�صر كينونتها منها كما 
تتبادلها معها، واإن اللغة هي الهوية املتجذرة والنتماء اإىل الوطن بكل مقوماته احل�صارية والثقافية وخ�صو�صياته القيمية 
التي تنتجها  لغة  هذا الوطن، كما اأن الأمن اللغوي العربي جزء ل يتجزاأ من الأمن القومي ذلك لأن اللغة هي �صورة وجود 
الأمة باأفكارها ومعانيها وحقائق نفو�صها، فهي قومية الفكر، واإذا قويت وعزت اللغة فلن تكون اللغات الأجنبية اإل خادمة 
مكونات  من  حيويا  مكونا  باعتبارها  ال�صريورة  ي�صتمدون  ومنها  اأ�صولهم  ال�صاكنون  يتنف�س  الأ�صلية  وباللغة  بها،  يرتفق 
هوية ال�صعب و�صلة و�صل ع�صوية مع الآخر كونها الوعاء الثقايف احلي للأفكار، وبالإمكان �صون الأمن اللغوي والثقايف 
من النحلل يف هذا الأخر مبواجهة ما يتهدده من �صيطرة العوملة والتغريب الفكري  مما يوؤثر على النتماء الإ�صلمي  

ومقومات الوجود العربي  و�صيادته اللغوية املتاأ�صلة.

التعريف مب�صطلحات البحث:
- مفهوم ال�صيادة: 

يقال:  �سود،  من  لغة:  ال�سيادة 
احلال،  به  اأُريد  اإذا  قومه  �َسِيّد  فالن 
واجلمع  اال�ستقبال،  به  اأُريد  اإذا  و�ساِئُد 
و�ِسيادًة  �ُسوؤُددًا  �سادهم   ويقال:  �َساَدٌة 
وا�ستادهم ك�سادهم و�سَوّدهم، والـم�ُسوُد 

ّيُد)1(.  ُد ال�َسّ الذي �ساده غريه والـُم�َسَوّ
واملالك  الرب  على  يطلق  ُد  ِيّ وال�َسّ
واحلليم  والكرمي  والفا�سل  وال�سريف 
والرئي�س  والزوج  قومه  اأَذى  َتِمل  وُمْ
فهو  َي�ُسوُد  �ساَد  من  واأَ�سله  م،  واملقَدّ
والريا�سة،  يادة  ال�ِسّ عامة  والَزّ �َسيد، 
ويف احلديث قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
وقال  وتعاىل")2(،  تبارك  اهلل  "ال�سيد 
ُد النا�س  "اأََنا �َسِيّ �سلى اهلل عليه و�سلم: 

َيْوَم اْلِقَياَمِة")3(. 
و�سف  يف  ا�سطالحا،  وال�سيادة 
لها  يكون  اأن  يعني  احلديثة  الدولة 
الكلمة العليا واليد الطوىل على اإقليمها 

فيه،وتعرف  اأو  فوقه  يوجد  ما  وعلى 
املطلقة  العليا  "ال�سلطة  اأنها:  كذلك 
اإن�ساء  يف  باحلق  وحدها  تفردت  التي 
على  باحلكم  املتعلق  امللزم  اخلطاب 

االأ�سياء واالأفعال")4(
تب�سط  اأن  تعني  اللغوية،  وال�سيادة 
الكل،  األ�سنة  على  �سلطانها  االأم  اللغة 
ر�سمية،  ومكاتبات  و�سلطة،  مواطنني 
مما يعطيها القوة واالأولوية التي جتعلها 
يف ال�سدارة، وتكون العربية هي ال�سيدة 
اللغات  وما  وا�سع  نطاق  يف  با�ستعمالها 
يف  بها  ي�ستعان  و�سائط  اإال  االأخرى 

الدرجة االأقل ا�ستعماال .
هو  لل�سيادة  مفهوم  اأ�سمل  ولعل 
واإفرادها  ومطلقة،  عليا  �سلطة  اأنها: 
االأمور  لكل  باحلكم  و�سمولها  باالإلزام 
داخل  جتري  التي  �سواء  والعالقات 
الدولة اأو خارجها، وهذا هو املعنى الذي 
العربية  اللغة  مع  وفقه  نتعامل  اأن  يجب 

لتكون ال�سيادة �سفة لها .

- مفهوم اللغة: 
اإىل  العربية  يف  'لغة'  كلمة  ترجع 
"، وهو  اأو اجلذر" لغو" اأو" لغي  املادة 
والطرح  الرمي  معاين  حول  يدور  جذر 
ظلت  معان  وهي  )اللفظ(،  واالإلقاء 
مقرتنة بهذا اجلذر يف ت�ساريف املادة، 
"واللغة اأ�سلها لغي اأو لغو وجمعها لغي،اأو 
لغات ")5(، واللغوي :املن�سوب اإىل اللغة 

اأو العامل باأ�سول وقواعد اللغة" )6(.
"لغة"  كلمة  العرب  ا�ستعمل  وقد 
للداللة على اللهجات التي كانت منت�سرة 
ولغة  قري�س  كلغة  العربية،  اجلزيرة  يف 
مل  الكرمي  القراآن  اأن  غري  هذيل...، 
ي�ستخدم لفظ 'لغة' اإمنا ا�ستبدل بها لفظ 
تعاىل:"ومن  قوله  ذلك  ومثال  'ل�سان' 
واختالف  واالأر�س  ال�سموات  خلق  اآياته 
ت�سري  ما  اأما   ،)7(" واألوانكم  األ�سنتكم 
اللغة  اإىل  ينظرون  فهم  اللغة  كتب  اإليه 
عن  قوم  كل  بها  يعرب  "اأ�سوات  اأنها 
اأنواع  تعددت  وقد  اأغرا�سهم")8(، 
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االأمم   بتعدد  التعبري  وطرق  االأ�سوات 
ذلك  عن  فن�ساأت  اأ�سواتها،  واختالف 
بيانا   متفاوتة  عدا،  االآالف  تفوق  لغات 
عن  للتعبري  ولفظا  داللة  ومتباينة 
وثمة  التوا�سل"  اإطار  يف   " االأغرا�س 
العنا�سر جتعل  بني هذه  بينية  عالقات 

منها كال ال ميكن جتزئته")9(.

- مفهوم الهوية:
ب�سكل  العربية-  املعاجم  ت�سر  مل 
واأقرب  "الهوية"،  لفظة  اإىل   – وا�سح 
 ( اللغوي  اجلذر  هذا  اإىل  مفردة 
باأن  العرب  ل�سان  ورد يف  فقد  الهوية(، 

معناها :البئر البعيدة املهواة )10(.
كتاب  �ساحب  اجلرجاين  اأما 
باأنها:  الهوية  عرف  فقد  التعريفات، 
احلقيقة املطلقة امل�ستملة على احلقائق 
الغيب  يف  ال�سجرة  على  النواة  ا�ستمال 
املطلق)11(، فالهوية هي جوهر ال�سيء 
�سفاتها  هي  اأمة  اأي  وهوية  وحقيقته، 
التي متيزها عن باقي االأمم لتعرب عن 
وتقوم  احل�سارية)12(،  �سخ�سيتها 
وهي:  مرتكزات،  ثالثة  على  الهوية 
العقيدة التي توفر روؤية للوجود، والل�سان 
الذي يجري التعبري به، والرتاث الثقايف 

لالأمة)13(.
اأن  االإ�سالم  اأعداء  اأدرك  وقد 
االإ�سالمية  لهويتهم  امل�سلمني  ا�ستعادة 
االأخطار   اأكرب  هو  القراآين  وانتمائهم 
فالهوية  الغربي،  بالوجود  املحدقة 
الديني  زادهم  هي  للم�سلمني  املتاأ�سلة 
من  العربية  واللغة  والثقايف،  واللغوي 

اأهم تلك االأ�س�س التي ت�سون االأمة.

-مفهوم الأمن الثقايف: 
اأوال: االأمن: اأمن اأمنا واآمنا: اأي اطماأن، 
واأمني،  واأمن  اآمن  فهو  يخف،  ومل 
بالر�سا  ال�سعور  هو  بذلك  فاالأمن 
اخلوف،  وعدم  واالطمئنان 
واالآخر  القلب  �سكون  معناه  واالأمن 
متدانيان،  واملعنيان  الت�سديق، 
االأمن،  من  االأمنة  اخلليل:  قال 
واالأمان اإعطاء االأمنة واالأمانة �سد 
اخليانة،  والعرب تقول: رجل اأمان 

:اإذا كان اأمينا، وقال ال�ساعر:
واأمني حفظته �صر نف�صي   

      فوعاه حفظ الأمني الأمينا "
بلدا  هذا  اجعل  :"رب  تعاىل  وقال 

اآمنا "، وبيت اآمن :ذو اأمن)14(.
اأمن  االإ�سالمي،  املعجم  ويف 
ومل  اطماأن   الرجل:  واأمن  :طماأنينة، 

يخف)15(.
ويف اال�سطالح: االأمن يعني التحرر 
باالأمن   وال�سعور  اخلوف  اإح�سا�س  من 
الذي مينح القدرة على  اأداء ما تتطلبه  
واأ�سلوب  طريقة  حماية  وكذا  احلياة، 
االأمن  واإن  �ساملة،  ب�سورة  احلياة  هذه 
التي  القواعد  واأبرز  االأ�س�س  اأهم  هو 
يقوم عليها �سرح احل�سارات، وهو اللغة 
الر�سمية التي يتميز بها الفرد املتح�سر 
التي  الواعدة  واالأمة  املتقدم  واملجتمع 
االآمن من  املناخ  تدرك ما ينطوي عليه 
عوامل ح�سارية متينة ")16(.                                          

- مفهوم الثقافة يف اللغة 
وال�صطالح:

اأقمت  اإذا  القناة:  ثقفت  "يقال 
فالن،  من  الكالم  هذا  وثقفت  عوجها، 
ما  علم  ي�سيب  اأن  وذلك  ثقف  ورجل 

به  ثقفت  ا�ستواء،ويقال  على  ي�سمعه 
الرجل  ثقف   ،)17( به  ظفرت  اإذا 
املثقف:  والرجل  حاذقا،  :�سار  ثقافة 
ذو  اأي  ثقف:  وغالم  الفهم،  احلاذق 
املعرفة  ثابت  اأنه  واملراد  وذكاء،  فطنة 

مبا يحتاج اإليه)18(. 
ويف اال�سطالح: الثقافة هي العلوم 
واملعارف والفنون التي يطلب العلم بها 

واحلذق فيها.
�سنعه  ما  على  الثقافة  وتطلق      
وحياة  نظم  من  اأمة  اأي  اأو  �سعب  اأي 
واأفكار،  وم�سنوعات  واأدوات  اجتماعية 
تراكم  الذي  االجتماعي  الرتاث  اأي 
عرب االأجيال .... والذي يعي�س فيه هذا 

ال�سعب اأو هذه االأمة.
الثقافة هي ما يت�سف  اأن      كما  
به الرجل احلاذق املتعلم من ذوق وح�س 
رو�ستان"  قال  �سحيح،  وحكم  انتقادي 
ولكن  الثقافة  يف  �سروري  �سرط  العلم 
لفظ  يطلق  واإمنا  كافيا،  �سرطا  لي�س 
الثقافة على املزايا العقلية التي اأك�سبنا 
اإياها العلم، حتى جعل اأحكامنا �سادقة، 

وعواطفنا مهذبة..." )19(.
    لذلك فاإن مفهوم االأمن الثقايف 
ارتبط  وما  ال�سابقة  املفاهيم  من  ياأخذ 
عليها  يقوم  التي  الدعائم  اأهم  من   به 
وتقاليد  وعادات  ولغة  دين  من  املجتمع 
وقيم وغريها، وقد اأ�سيف هذا املفهوم 
اللغوي  والتطور  التقدم  نتيجة  حديثا 
الفكر  علماء  اأ�سار  وقد  واملعريف، 
يعد  املفهوم  هذا  اأن  اإىل  واالجتماع 
مل�سايرة  اأداة  اأو  ال�سلوك  لتحديد  و�سيلة 
اأ�ساليب احلياة بهدف م�سايرة التغريات 
العاملية، ويف الوقت نف�سه حماية الذاتية 
املجتمع  الأفراد  اخلا�سة  الثقافية 


