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 كريؿة حمؿد كربقة

 ىمسؿ اًمؾغة اًمعرسمقة، يمؾقة اًمؽمسمقة سماًمدمل، ضمامعة ؾمؾامن سمـ قمبد اًمعزيز

 

 (هـ1342/ 2/ 12هـ، وىمبؾ ذم 13/7/1342)ىمدم ًمؾـنم ذم 

 اًمؾغة، اهلقية، احلضارة، اعمؼقمات.لؽؾامت ادػتاحقة: ا

5 ًمتعريػ سماهلقية و سماحلضارة  واًمـفقض هبامسمراز دور اًمؾغة ذم اإيسعك هذا اًمبحث إمم  مؾخص البحث:

ًمذًمؽ قمؿؾـا قمغم شمعريػ اًمؾغة أوٓ صمؿ اهلقّية صماكقا صمؿ شمطّرىمـا إمم ضمدل اًمعالىمات سمقـفام مـ وضمفة كظر شمارخيقة 

، وشمقصؾـا إمم أّن اًمؾغة هل اعمؽقن إول واًمرئقس وديـقة وطمضارية وضمغراومقة وؾمقؾمققًمقضمقة وصمؼاومقة قمؿقماً 

ؼاومقة. ومفل طمقاة إمة وهل سمدايتفا وهنايتفا يمام أّن اًمؾغة  مـ اعمؼقمات اجلقهرية هلقيات إومراد ذم اهلقية اًمث

واجلامقمات، وقمـٍم أؾماد ذم شمعايشفؿ اًمسؾؿل، هذا إضاومة إمم أهنا قمامؾ اؾمؽماشمقجل ذم اًمتؼدم كحق اًمتـؿقة 

ًمغة، سمؿعـك أن اًمؾغة ًمقست اعمؼقم  "اهلقية"اعمستدامة .وىمد أوصؾـا اًمبحث  إمم أّن اًمؾغة  هقية، وًمقست 

اًمقطمقد ًمؾفقية، وإن يماكت مـ أهؿ هذه اعمؼقمات، وأؿمدها ظمصبًا وقمؿؼا وشمريمقبا. إن اًمعالىمة سملم اًمؾغة 

. وظمتؿـا "ٕن ًمؾفقية  دمؾقات قمديدة همػم اًمؾغة 5واهلقية هل قمالىمة اخلاص سماًمعام، وماهلقية أقمؿ مـ اًمؾغة

عاسة هل أزمة اهلقية اًمثؼاومقة و أّن اًمؾغة هل احلاضـة اًمػؽرية وهل اًمعامؾ ىمرار أّن أزمة اًمؾغة اعماًمبحث سماإل

إهؿ ذم دمسقد ظمصائص إمة واحلاومظة ًمتارخيفا واًمداقمؿة ٓؾمتؿراريتفا مما يتطؾب مـ مجقع إمؿ اًمعؿؾ 

تفا وظمصصـا ًمألمة وهلقيتفا وعمؽاك قمغم صقهنا ومحايتفا مـ يمؾ اًمتحديات اًمتل حتقؼ هبا ٕن ذم ذًمؽ صقكاً 

د اهلل سملن شمبؼك اًمؾغة اًمعرسمقة ما سمؼقت احلقاة  .سمذًمؽ أمتـا اًمعرسمقة اًمتل ظمصفا اهلل سمؼرآن قمريب ومؼد شمعفَّ
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ؽتسب اعمرء دوره ذم اعمجتؿع مـ ىمدرشمف قمغم اؾمتعامل ي

اًمؾغة اعمـاؾمبة، ويعقد اًمػضؾ ذم يمثػم مـ اًمتصقرات 

مقز اًمتل شمشّؽؾ طمؼائؼ  ذايمرشمف اجلؿعقة إمم كظام اًمر

اًمؾغقيـة.  ومفؾ شمشؽؾ اًمؾغة قمامل اًمػرد ؟ وهؾ يتحؽؿ 

كظام اًمرمقز ذم مسػمة اعمجتؿع وشمطقراشمف وشمارخيف 

 وأزماشمف ؟ 

ري سمؿسار شمـؿقة قمؼؾ ـيرشمبط شمطقر اًمققمل اًمبش

اإلكسان ،وىمد ؾمامهت ذم ذًمؽ  ـماىماشمف اًمػريدة اًمؾغقية 

واًمرمزية، وىمدرشمف قمغم ختزيـ اعمعؾقمات، ممّا أكتج 

، ويمّقن اًمتاريخ اإلكساين. هؾ كستطقع اًمؼقل احلضارة

أّن اًمؾغة هل اًمتل شمصـع اًمعامل سملؿمؽال متعّددة، وسمؼقة 

دومع ختتؾػ مـ جمتؿع إمم آظمر طمسب آؾمتعداد 

اًمػطري أو اعمؽتسب ًمالكؼقاد وراء إهمراء اًمّؾغة وهبرضمة 

 قمقاعمفا ؟ 

، هل ًمسان اجلامقمة، ومرآة ومؽرها، "اًمؾغة"إّن 

اعمؾؿح اًمرئقز خلصقصقتفا. ومـجؿ قمطائفا، و

ؼ قمؿقما واع ققومتأو سمإطمرى مـ يشعر سماًم "واًمؼقي"

متامًا هلذه إسمعاد. وهلذا ومنكف ذم شمـظػماشمف احلارضة 

واعمستؼبؾقة يريمز ذم هدم ظمصقصقات أظمريـ قمغم 

ريـ ـطمصـلم ىمقيلم: اًمؾغة، واًمديـ، إذ يرى ومقفام قمـص

 مريمزيلم ٕية صمؼاومة أو طمضارة.

آـمار: إسمراز دور اًمؾغة ذم  ققمـا ذم هذايتـزل مقض

اًمتعريػ سماهلقية وسماحلضارة وذم اًمـفقض هبام ًمذًمؽ ٓ 

 سمد مـ حتديد مػفقم اًمؾغة أوٓ صمؿ اهلقّية صماكقا .

 صمؿ اًمتعرض جلدل اًمعالىمات سمقـفام . 

       

 مػـفـوم الؾـغـة

ملظمقذة مـ  "ًمغة"شمذيمر اعمعاضمؿ اًمؾغقية أن يمؾؿة 

( أو )ًمغل( اًمذي شمدور معاكقف طمقل اجلذر اًمؾغقي )ًمغق

اًمرمل أو اًمطرح أو اًمؾػظ، شمؼقل: ًمغقت سمؽذا، إذا 

ًمػظت سمف وشمؽؾؿت، وإذا أردت أن شمسؿع مـ إقمراب 

نمي(. وماًمدًٓمة ـ)اًمزخم "وماؾمتؾغفؿ: وماؾمتـطؼفؿ

إصؾقة ًمؾامدة هل اًمرمل أو اًمطرح، صمؿ شمطقرت ًمتدل 

رآن اًمؽريؿ واًمؼ قمغم اًمؽالم اًمذي شمتػقه سمف أًمسـة اًمبنم.

سماعمعـك اًمذي أظمذكا مـف يمؾؿة  "ًمغق"مل يستخدم مادة 

، وأورد ما أورد مـ اعمادة مرشمبطًا سمؿعاين اًمعقب، "ًمغة"

 وىمبقح اًمؼقل واًمػعؾ، واًمقؿلم همػم اعمؼصقدة.

 "ًمسـ"مادة  "ًمغة"واؾمتخدم ًمؾدًٓمة قمغم 

مػردًا ومجعًا. أما اعمػرد  "ًمسان"ومشتؼاهتا، ومقرد ومقف 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ ڇومػل 

 ڻ ڇ (، وذم114)اًمـحؾ   ڇ  ٿ ٺ ٺ

 ۅ ڇ (، وذم142)اًمشعراء  ڇ  ہ ۀ   ۀ

 (، وذم43)اًمؼصص    ڇ    ې ې ۉ ۉ ۅ

 (17)إطمؼاف    ڇ ی ی ىئ     ىئ ىئڇ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڇ وأما اجلؿع ومػل 

 (.77)اًمروم   ڇ  ہ ۀ ۀ
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وًمق كظركا ذم هذه اًمسقاىمات اًمؼرآكقة اًمتل وردت 

طمظـا أهنا إما أن شمؽقن ظماًمصة ومقفا هذه إًمػاظ ًمال

أو ًمغات )آيات اًمـحؾ واًمؼصص  ًمؾدًٓمة قمغم ًمغة ما،

ًمؾعرسمقة قمـ ـمريؼ  متّخضتواعمائدة وإسمراهقؿ( وإما أهنا 

 اًمـعت. 

 "ًمغل"أو  "ًمغق "هذه قمـ  "ًمسـ"وٓ شمبعد مادة 

ًمؽؾ ىمقم ًمِْسـ: ًمغة. وًمسان اًمعرب "يؼقل اًمزخمنمي: 

 )اًمزخمنمي(."أومصح ًمسان

ة هـا ذم أنَّ اًمؾػظ اًمذي يدلُّ قمغم اًمطَّْرح واعمػارىم

أصبح يدلُّ قمغم ما يصدر قمـ قمؼؾ اإلكسان، ويعؽس 

 ؾمقى أكَّف )اًمؽالم( 
ٍ
يف إَّٓ ًمساُكف، ٓ ًمٌمء ومِؽَره، وٓ يمدِّ

رء ُيؾؼك، أو يـبغل أن ُيؾؼك5 كظًرا ٓؿمتداد احلاضمة 

إًمقف ذم اًمتقاصؾ وكحـ هـا ٓ قمالىمة ًمـا سمؿعـك اًمطَّْرح، 

سمؾ سمؿعـك اًمؽالم، اًمذي هق سمَدوره صقرة اًمِػؽر، ومفق 

 اعمؼصقد.

)اًمطرح، واًمؽالم( مؼصقرشمان  قمغم أنَّ اًمدًٓمتلَم

ا  هذا اًمؾَّػظ اعمختقم  "ًمغة"قمغم شمصاريػ اًمؽؾؿة، أمَّ

 سمتاء مرسمقـمة، ومفق خمَؾص ًمؾؽالم اًمبنمي اًمعاىمؾ.

وشمـصُّ قمؾقف يمتب اًمؾُّغة،  ذًمؽ ما شُمشػم إًمقف اعمعاضمؿ،

ا اًمؾُّغقيُّقن واًمـَّْحقيقن اًمعرب وهؿ يـظرون ذم أمَّ 

ًمقؼقؿقا دراؾماهِتؿ وسمحقصَمفؿ، ومؾؿ يبعدوا يمثػًما،  "ًمغة"

أصقات يعؼم هبا يمؾُّ ىمقم قمـ "اًمؾُّغة قمـدهؿ 

( . يمدِّي سمـا 44، ص1431)اسمـ ضمـل، "أهمراضفؿ

 اًمعـاس اًمتاًمقة: حتؾقؾ هذا اًمتعريػ إمم أن كؾحظ

اًمـاس(، اًمتعبػم قمـ أصقات )اًمؽالم(، يمؾ ىمقم )

ة قمالىمات سمقـقَّة سملم هذه  إهمراض )اًمتقاصؾ(، وصَمؿَّ

اًمعـاس دمعؾ مـفا يمالًّ ٓ يؿؽـ دمزئتف5 ٕنَّ اًمتجزئة 

ٓ  قَمالىمة ًمف سمـ  دمعؾ مـ يمؾِّ قمـٍم اًمتل  "اًمؾغة"ؿمقئًا

 كؼصد. 

يمان ذًمؽ قمـ اًمدًٓمة اًمؾغقية، ومامذا قمـ اًمدًٓمة 

ـ هؿ اعمعـققن سمدراؾمة آصطالطمقة قمـد اًمؾغقيلم اًمذي

سمقصػفا أصقاشمًا ويمؾامت وشمرايمقب؟ ويمقػ  "اًمؾغة"

 يـظر إًمقفا قمؾامء آضمتامع سمقصػفا فماهرة اضمتامقمقة؟

هـ( سملهنا أصقات  441قمرومفا اسمـ ضمـل )ت  ًمؼد

)اسمـ ضمـل، "يعؼم هبا يمؾ ىمقم قمـ أهمراضفؿ

ز يمدي (44،ص1431 . وحتؾقؾ هذا اًمتعريػ اعمريمَّ

صمة قمـاس )مـطقق هبا( ومقام سمـا إمم اًمؽشػ قمـ صمال

، هل: إصقات، "اعمـظقمة اًمؾغقية"يؿؽـ أن كسؿقف 

واًمؼقم أو اًمـاس، وإهمراض. واًمرسمط سملم إصقات 

وإهمراض يشػم إمم مسلًمة معروومة، هل أن اًمؾغة ذم 

طمؼقؼتفا اكعؽاس ًمؾػؽر، ومام كسؿعف مـ أصقات ًمقس 

ذم احلؼقؼة ؾمقى مرآة ًمؾػؽر. وقمؾقف ومنن شمعريػ 

ـاـمؼة اإلكسان سملكف طمققان كاـمؼ، ًمقس معـاه أكف اعم

يؿؽـ أن يصدر أصقاشمًا، وًمؽـ معـاه أكف إكسان مػؽر، 

وماًمتعبػم قمـ اًمػؽر هق أطمد أهؿ وفمائػ اًمؾغة يمام يرى 

(، 114، ص1442قمؾامء آضمتامع اًمؾغقي )قمؾقان،
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مـ اعمـظقر آضمتامقمل مدظمؾ رئقز ًمدراؾمة  "وماًمؾغة

، يمام ضمعؾ مـفا كسؼًا مفاًم شمطقر شمػؽػم اجلـس اًمبنمي

ٓ يؿؽـ اًمتخكم قمـف أو ومصؾف قمـ إكساق إظمرى 

 داظمؾ اعمجتؿع.

وصمؿة قمـٍم ظمامس ذم شمعريػ اسمـ ضمـل، صحقح 

، "ىمقم"أكف ًمقس مـطقىمًا سمف، ًمؽـف مػفقم مـ ًمػظة 

 يمام –، إهنا فماهرة "ومرداكقة"وماًمؾغة ًمقست ومردية أو 

وماإلكسان  ،اًمػرد مـ أقمغم – آضمتامع قمؾامء يصػفا

ومنن قمؿؾف ")اًمػرد( ٓ يبتؽر ًمغة، وإذا ما طماول ذًمؽ 

هذا يصبح رضسمًا مـ رضوب اًمعبث اًمعؼقؿ، إذ ًمـ جيد 

نم خمؽمقمف هذا ـمـ يػفؿ طمديثف، وًمـ يستطقع إمم ك

 (.171، ص1442)قمؾقان،"ؾمبقالً 

، "يمؾ ىمقم "وهـاك قمـٍم ؾمادس يستػاد مـ 

يضًا ًمقست وماًمؾغة،يمام أهنا ًمقست فماهرًة ومرديًة، هل أ

فماهرًة إكساكقة سماعمعـك اًمعام، أي أهنا ًمقست ًمغة 

شمتشؽؾ  "ًمغة"واطمدة، ومؽؾ ىمقم أو جمؿققمة سمنمية هلا 

معفؿ، وشمرشمبط هبؿ، شمـتج قمـفؿ، وشممصمر ومقفؿ، ذم إـمار 

 اًمعالىمة اجلدًمقة اعمعؼدة اًمتل ؾمبؼت اإلؿمارة إًمقفا.

وىمد ؿمغؾ سمـ ضمـّل هذا اًمؽميمقز قمـ اإلؿمارة إمم 

ظمرى، ومـفا اخلاصقة اجلؿعقة، أو سمعبارة اًمعـاس إ

اسمـ ضمـل )اًمؼقم(، إٓ اذا ادريمـا أن قمالىمة اًمػرد سمؾغتف 

هل أيضًا قمالىمة اجلامقمة سمؾغتفا، وقمؾقف وماًمؾغة هل 

صقرة اًمعامل ذم ذهـ اجلامقمة، أو ذم قمؼؾفا اجلؿعل سمؾغة 

هل أىمرب اًمـظؿ  "اًمؾغة"هبذا يتضح أّن  قمؾؿ آضمتامع.

صمؿ إمم اجلامقمة اًمتل شمتحؽؿ ومقفا. إهنا  إمم اإلكسان، ومـ

، أو هل اًمروح، وما سماًمروح شمؽقن ما أؿمبف -ؿمئـا إن–

 "روح"اًمػرق سملم هذه وشمؾؽ ؾمقى أن ما كطؾؼ قمؾقف 

شمؽقن سمف  "ًمغة"شمؽقن سمف طمقاة ومرد، وما كطؾؼ قمؾقف 

طمقاة مجاقمة، واًمروح شمبعث احلقاة ذم ضمسد واطمد، 

بعث احلقاة ذم واًمؾغة روح مجاقمقة متؾؽ ـماىمة يمبػمة شم

أضمساد يمثػمة. واًمشقاهد قمغم ذًمؽ يمثػمة، ومباًمؾغة 

كعقش، كصحق هبا، وكـام قمؾقفا، ذم مرآهتا شمـعؽس 

دواظمؾـا، وسمقؾماـمتفا كتصؾ سمأظمريـ مـ أسمـاء 

ضمؾدشمـا، وكتقاصؾ معفؿ، ًمؽــا هماومؾقن قمـ هذه 

 اًمعالىمة ًمشدة ىمرهبا مـا، وىمقة اًمتصاىمفا سمحقاشمـا

ًمتل كريدها هـا هل اًمؾغة ظمالصة اًمؼقل أن اًمؾغة ا

سمقصػفا أداًة ًمؾتػؽػم ًمإلكسان، شممصمر ومقف وشمتلصمر سمف، ومفذه 

 هل طمؼقؼة اًمؾغة وضمقهرها.

 مػفوم اهلوية:

ًمقس  "اهلقية  "يذهب معظؿ اًمباطمثلم إمم أن اؾمؿ 

قمرسمقا وإكام يمؾؿة مقًمدة اؿمتؼفا اعمؽممجقن اًمؼدامك مـ 

رب أي طمرف اًمرسماط .. اًمذي يدل قمـد اًمع "هق  "ال 

قمغم ارشمباط اعمحؿقل سماعمقضقع ذم ضمقهره، وهق طمرف 

، وًمقـؼؾقا، "ذم ىمقهلؿ: زيد هق طمققان أو إكسان  "هق  "

اعمعـك اًمذي "سماًمتازم، سمقاؾمطتفا، و يمام يؼقل اًمػارايب، 

 'اؾمتلم'سماًمػارؾمقة ويمؾؿة  'هست  'شممديف يمؾؿة 
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أورسمقة  -سماًمققكاكقة، أي ومعؾ اًمؽقـقكة ذم اًمؾغات اهلـدو

رسمط سملم اعمقضقع واعمحؿقل، صمؿ قمدًمقا قمـفا اًمذي ي

 'اًمقضمقد'و  'هق 'مؽان ال  'اعمقضمقد 'ووضعقا يمؾؿة 

و كجد ذيمر اعمػفقم قمـد ومالؾمػة اًمعرب  'اهلقية 'مؽان 

شمػسػم ما  "واعمسؾؿلم اًمؼدامك مـ أمثال اسمـ رؿمد ذم 

واسمـ ؾمقـا واًمػارايب، واجلرضماين اًمذي  "سمعد اًمطبقعة 

طؾؼة اعمشتؿؾة قمغم احلؼائؼ اؿمتامل احلؼقؼة اعم"قمرومفا ب

. وشمؾتؼل "اًمـقاة قمغم اًمشجرة ذم اًمغقب اعمطؾؼ

شمعريػات اًمػالؾمػة اعمسؾؿلم مع ما كجده قمـد ومالؾمػة 

اًمققكان اًمؼدامك ظماصة أرؾمطق اًمذي يعرف اهلقية 

وطمدة اًمؽائـ، أو هل وطمدة ًمتعدد "سماقمتبارها: 

 . "اًمؽائـات

اعمعاسة وشمستعؿؾ يمؾؿــة )هقية( ذم إدسمقات 

قمـ ظماصقة  اًمتل شمعؼمidentityٕداء معـك يمؾؿة 

اعمطاسمؼة: مطاسمؼة اًمٌمء ًمـػسف، أو مطاسمؼتف عمثقؾف. وذم 

اعمعاضمؿ احلديثة ومنهنا ٓ خترج قمـ هذا اعمضؿقن، 

طمؼقؼة اًمٌمء، أو اًمشخص اعمطؾؼة، "وماهلقية هل: 

اعمشتؿؾة قمغم صػاشمف اجلقهرية، واًمتل متقزه قمـ همػمه، 

ويعرف اعمتصقومة اهلقية  ."وطمدة اًمذاتوشمسؿك أيضا 

احلؼقؼة اعمطؾؼة اعمشتؿؾة قمغم احلؼائؼ اؿمتامل "سملهنا 

أما قمـد قمؾامء  اًمـقاة قمغم اًمشجرة ذم اًمغقب اعمطؾؼ

وطمدة ذات اًمشخص ذم مراطمؾف "اًمـػس ومفل 

 اعمختؾػة، ـمػالً وؿماسّمًا ويمفالً وؿمقخاً 

 "اهلقية". وقمؾامء آضمتامع يرون ذم "(،1441،)سمدوي

اًمٌمء اًمذي ُيشعر اًمشخص سمآكدماج ذم "ذًمؽ 

أما قمؾامء  اعمجتؿع اًمذي يعقش ومقف، وآكتامء إًمقف

ضمقهر اًمعؼؾ "اعمقتاومقزيؼا )اًمغقبقات( وماهلقية قمـدهؿ 

وماهقتف أو أهنا واًمعؼؾ رء واطمد، ومفل ماهقتف 

وصقرشمف وىماكقكف. إهنا اًمرضوري مطؾؼًا ذم مؼاسمؾ 

ء اعمـطؼ واًمرياضقات اعمستحقؾ مطؾؼًا. ويؼؽمب قمؾام

قمغم أهنا  ."اهلقية"مـ إومفام أيمثر قمـدما يـظرون إمم 

قمالىمة سملم ؿمقئلم دمعؾ مـفام متساويلم، ومفل ما جيعؾ "

ؿمقئًا ما متشاهبًا متامًا مع رء آظمر)اجلرضماين، 

 ."(722،ص1433

سمئر "ورَدت يمؾؿة هقية ذم معاضمؿ اًمؾغة سمؿعـك: 

ؾؿة )هقة( )اسمـ ، وىمقؾ: هل شمصغػم يم"سمعقدة اعمفقاة

هلقية سماعمعـك وا "((12/423ص) د.ت، ،مـظقر

اًمػؾسػل شمعـل طمؼقؼة اًمٌمء مـ طمقث متقزه قمـ همػمه، 

وشمسؿك أيضا وطمدة اًمذات، وهل هبذا اعمعـك شمتساوى 

مع مصطؾح )هق هق( اًمػؾسػل، واًمذي يشػم إمم صمبات 

 اًمٌمء سماًمرهمؿ مما يطرأ قمؾقف مـ شمغػمات وماجلقهر هق

،ص 1434،ضف.)اعمعجؿ اًمػؾسػلوإن شمغػمت أقمرا

 "ةومؾسػة اهلقي"ظمر هق آيمام كجد مػفقم ،(713

(philosophie de L’identité اصطالح ومؾسػة اهلقية )

قمغم مذهب )ؿمقؾقـغ( اًمؼائؾ سمقطمدة اًمطبقعة واًمػؽر، 

ووطمدة اعمثؾ إقمغم واًمقاىمع، ويمؾ ومؾسػة مـ هذا 
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 اًمؼبقؾ، ٕهنا دمؿع سمقـفام ذم وطمدة ًمتـػصؾ، وشمرضمعفام

 .(  247ؾؼ.)صؾقبا، ص ـإمم رء واطمد هق اعمط

َوطَمدُّ اهلقية هق أن يمؾ ما "وقمرومفا اسمـ طمزم سمؼقًمف: 

اهلقية مل يؽـ همػم اًمٌمء ومفق هق سمعقـف، إذ ًمقس سملم 

وؾمقطة يعؼؾفا أطمد اًمبتة، ومام ظمرج قمـ  واًمغػمية

ص  د.ت، أطمدمها دظمؾ ذم أظمر)اًمظاهري،

مؼاسمؾ همػمية، أي و شمطرح اهلقية دائام  ذم  (.7/112)

هقية أظمرى مـاومسة ومزامحة هلا واًمتل قمادة ما شمقؾمؿ 

 ومتساوية هلا مغايرة ذاشما ًمقس ومأظمر . "أظمر"سمؾػظ 

، وإكام هق هذا اًمال أكا إىمؾ ىمقؿة مـ اًمؼقؿة طمقث مـ

إكا. إن هذه اًمرؤية اًمتل شمقصؿ أظمر هل اًمتل شمؼمر 

. إن إوصاف واًمـعقت واعمامرؾمات اعمؿؽـة دماهف

شمعريػ اهلقية إذن هق قمؿؾقة معؼدة إلقمادة شمشؽقؾ 

صقرة اًمذات ذم ضمقهريتفا وـمفراكقتفا مـ ظمالل 

إؾمؼاط اًمصقرة اًمسؾبقة اًمالؿمعقرية اًمتل حتؿؾفا قمـ 

كػسفا قمغم أظمر، وذًمؽ سمغض اًمـظر قمـ مضؿقن 

هذا أظمر وقمـ ـمبقعة اًمعالىمة اًمتل شمرسمط سمف ؾمقاء ذم 

ؾ. إٓ أن اًمظروف اعمايض أو احلارض أو اعمستؼب

اًمتارخيقة واًمقىمائع اًمػعؾقة شمساهؿ ذم رؾمؿ ظمصائص 

اهلقية، ومؼد شمزداد همؾقا واكؽػاء قمغم ذاهتا يمؾام شمغذت 

مـ قمالىمات شمارخيقة وؾمقاؾمقة مع أظمر مطبققمة 

سماًمٍماع واعمصادمة، ويمؾام يماكت قمالىمات اًمؼقة اعمادية 

واًمرمزية )شمؽـقًمقضمقا، صـاقمة، قمؾؿ، ومؾسػة، صمؼاومة، 

اًمتؽاومم وهمؾبة ـمرف قمغم أظمر.  سمعدم شمتسؿ( …ومـ

ًمذًمؽ يستدقمل مـطؼ اهلقية كػل أظمر أو قمغم إىمؾ 

إىمامة مساومة معف شمسؿح قمغم اًمصعقد اًمـػز 

واإليديقًمقضمل سمتعزيز ؿمعقر اًمذات سمقطمدهتا ودماكسفا 

وقمدم ظمقاكتفا هلقيتفا اعمتصقرة يمقطمدة ضارسمة ذم 

 اًمؼدم.

اإليامن سمعؼقدة "ا: أما اهلقية اإلؾمالمقة ومـؼصد هب

هذه إمة، وآقمتزاز سمآكتامء إًمقفا، واطمؽمام ىمقؿفا 

احلضارية واًمثؼاومقة، وإسمراز اًمشعائر اإلؾمالمقة 

وآقمتزاز واًمتؿسؽ هبا، واًمشعقر سماًمتؿقز 

وآؾمتؼالًمقة اًمػردية واجلامقمقة، واًمؼقام سمحؼ اًمرؾماًمة 

 7114،وواضمب اًمبالغ واًمشفادة قمغم اًمـاس)اًمعاين

 ."(32،ص

إن ما اؾمتعرضـاه مـ إؿمارات رسيعة إمم مػفقم 

اهلقية مـ وضمفات كظر خمتؾػة، وقمؼم رؤى متبايـة، يدل 

قمغم أن اهلقية مػفقم مطؾؼ يعـل احلؼقؼة واعماهقة 

واًمذات واًمقطمدة وآكدماج وآكتامء واًمتساوي 

  واًمتشاسمف.

وًمؽـ يمقػ شمتشؽؾ اهلقية، وما هل اًمعقامؾ اًمتل 

 تشؽؾ؟شمساهؿ ذم هذا اًم

ىمبؾ اإلضماسمة كذيمر أن اهلقية شمؽقن هقية ومرد، يمام 

شمؽقن هقية مجاقمة. وهقية اًمػرد شمؽقن هقية سمسقطة، 

شمؾؽ اًمتل هل إىمرب إمم اًمذهـ، وإيمثر اكتشارًا، 
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اًمتل  "اًمبطاىمة اًمشخصقة"كعـل ما ُيْعَرُف اًمققم سمـ 

شمتضؿـ مػردات آؾمؿ واًمعؿر واعمقاصػات اًمشؽؾقة 

مما يؿقزه قمـ همػمه مـ إومراد، واجلـسقة.. إًمخ  

ويعرف أظمرون سمف. وهقية مريمبة، شمؾؽ اًمتل حتدد 

هذه ادماهف ومسار ومؽره وقمؼقدشمف واكتامءاشمف، ومثؾ 

اهلقية هل اًمتل دمؿعف سمغػمه مـ اًمذيـ )يشؽميمقن معف 

ذم آدماه واًمػؽر واًمعؼقدة وآكتامءات، ومتقزه ذم 

اًمتل ٓ اًمقىمت كػسف سمتؾؽ اًمػروق أو اًمتضاريس 

 يشؽمك معف ومقفا همػمه(.

وجمؿقع اهلقيات اًمػردية واعمريمبة يساوي هقية 

اجلامقمة )اهلقية اًمعؾقا( اًمتل دمؿع أومرادها مـ كاطمقة، 

 ومتقزهؿ مـ كاطمقة أظمرى أيضًا.

 أو شمؾؼائّقاً  شمتشؽؾ – أؾمؿقـاها يمام –إن اهلقية اًمعؾقا 

ّيًا دون شمدظمؾ مباذ مـ ىمبؾ اإلكسان، وىمد شمؽقن قمػق

تقجة ًمػعؾ إكساين واٍع، ورسمام خترج قمـ هذا وذاك، ك

اًمذي يرؾمؾ رؾماًل،  "اهلل"ويؽقن اًمػاقمؾ ومقفا هق 

 "هقية"يدقمقن إمم أديان شمصبح ذم وىمت ٓطمؼ 

 ًمؾؿممـلم هبا.

وىمد طمٍم اعمـّظرون مسلًمة اهلقية وومؼ اًمعقامؾ 

اًمتل شمشؽؾ اهلقيات ومقام يكم: اًمؾغة واًمديـ واًمتاريخ 

ومـ  اًمثؼاذم –ن(، اًمتؽقيـ اًمـػز واجلغراومقا )اعمؽا

يتضؿـ يمؾ هذه  ًمذياصمؿة ومنن اًمثؼاومة هل اًمققماء 

اهلقية اًمثؼاومقة سمذًمؽ شمعبػما اعمعايػم اعمذيمقرة، و شمعتؼم 

قمـ احلاضمة إمم آقمؽماف واًمؼبقل واًمتؼدير ًمإلكسان 

يمام هق ذم شمػرده ومتقزه. ومػل اهلقية اًمثؼاومقة شمشتغؾ 

ؾ مجاقمة سمنمية شملويؾ ضمدًمقة اًمذات وأظمر وشمعقد يم

صمؼاومتفا مـ ظمالل اشمصآهتا اًمثؼاومقة، أو ىمد شمـزع كحق 

وما يشبففا.. وهل يمذًمؽ يمائـ مجاقمل طمل  -اعمثاىمػة

يتحقل ويتغػم مـ اًمداظمؾ قمغم ضقء شمغػم اعمصادر 

اًمؼقؿقة واًمسؾقيمقات، ومـ اخلارج سمػعؾ أؿمؽال اًمتلصمػم 

ية اخلارضمل اًمـاشمج قمـ قمالىمة اًمػرد سماعمحقط.. واهلق

يمقان يصػم،  يتطقر، وًمقست معطك ضماهزا "أيضا 

وهنائقا. وهل شمصػم وشمتطقر، إما ذم ادماه آكؽامش 

 وإما ذم ادماه آكتشار، وهل شمغتـل سمتجارب أهؾفا

ومعاكاهتؿ، سماكتصاراهتؿ وشمطؾعاهتؿ، وأيضا سماطمتؽايمفا 

ؾمؾبا وإجياسما مع اهلقيات اًمثؼاومقة إظمرى اًمتل شمدظمؾ 

كقع ما إهنا احلد اعمؽتسب مـ  معفا ذم شمغاير مـ

اعمعارف واًمتصقرات واعمامرؾمات اًمػؽرية ًمدى 

اإلكسان ذم حمقطف آضمتامقمل، واًمتل شمؾؼاها عمصؾحتف 

واهلقية اًمثؼاومقة واحلضارية  ومصؾحة هذا اعمحقط..

ٕمة مـ إمؿ، هل اًمؼدر اًمثاسمت واجلقهري واعمشؽمك 

ة هذه مـ اًمسامت واًمؼسامت اًمعامة، اًمتل متقز طمضار

إمة قمـ همػمها مـ احلضارات واًمتل دمعؾ ًمؾشخصقة 

اًمقـمـقة أو اًمؼقمقة ـماسمعا شمتؿقز سمف قمـ اًمشخصقات 

 .(71ص،7113)شمقزيـل، "اًمقـمـقة واًمؼقمقة إظمرى

وماحلػاظ قمغم اًمؽماث اًمثؼاذم وسمعده احلضاري 
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رضوري ٕكف حيػظ ًمذايمرة واهلقية اًمػردية واجلامقمقة، 

حيتقي قمغم ضماكبلم: اعمؾؿقس ممّا وسمام أن اًمؽماث اًمثؼاذم 

أكتجف اًمساسمؼقن مـ مباٍن، وأدوات ومدن ومالسمس، 

ذًمؽ مـ مظاهر احلضارة، وهمػم اعمؾؿقس سمام ومقف  وهمػم

مـ معتؼدات، وقمادات، وًمغات، وشمؼاًمقد وهمػمها، 

وإن هذْيـ اًمعـٍمْيـ يؽّقكان قمصب احلضارة، 

ذم واحلػاظ قمؾقفام يعـل احلػاظ قمغم ما أكتجف اإلكسان 

وماًمؽماث  جمتؿع ما يمؽقـقكة ويمفقية ومردية وجمتؿعقة..

و اًمثؼاومة ٓ شمـتج  يؿثؾ اًمذايمرة احلقة ًمؾػرد وًمؾؿجتؿع. 

ـا  ا يماكت اًمثؼاومة، يمام أكَّ ا يماكت اًمؾُّغة، وأيًّ أّٓ قمؼم اًمؾغة أيًّ

ر صمؼاومة ٓ شمعتؿد ذم ضماكب أؾماس مـفا قمغم  ٓ كتصقَّ

 ًُمغقيٍّ حيتقهيا، ويتػاقمؾ معفا
ٍ
وماًمثؼاومة ويـؼؾفا.  وقماء

إذا دائرشمان متداظمؾتاِن ٓ ُيؿؽـ أن ُكَخؾِّص  واًمؾغة

د قمغم كؼطة  إطمدامها مـ إظمرى وما هيؿـا هق أن كميمِّ

ة هل: أكَّف إذا يماكت اًمؾُّغة هل اًمِػؽر اًمذي يتػاقمؾ  مفؿَّ

دة، ومننَّ آكسان  مع  ويؼػ مـفا أو معفا مقاىمَػ حمدَّ

اعمتشاسمؽ، وهمػم  ذًمؽ  اًمؽقاناًمثؼاومة هل أيًضا 

اعمؾؿقس اًمذي ًيؿكم قمؾقف ـمرائُؼف ذم اًمتعامؾ مع 

د اؾمتجاسماشمِف دُماهفا، كحـ إًذا أمام  آكسان، وحتدِّ

، إِذ اًمؾُّغة ًمـػس اًمؽقانوضمفلم  ، ىمد شمؽقن اًمثؼاومة أقمؿَّ

قمـٍم مفؿٌّ ًمؾغاية ذم سمـائفا، وشمقضمقف مسارها، قمغم أنَّ 

اًمؾُّغة سماقمتبارها ًمؾثؼاومة دوَرها اخلطػم ذم اًمتلصمػم ذم 

ومرديَّتلم، ًمؽـَّفام  واًمؾغة واًمثؼاومة مًعا ًمقسَتا ًمقسَتاومؽًرا، 

ضمزٌء مـ طمراك اًمقؾمط اًمذي يعقشاِن ومقف، وِمـ هـا شمليت 

ة سمقـفام. واؾمتـادا قمغم ما شمؼّدم  ؾمـعؿؾ  اًمتػرىمة اًمرضوريَّ

 .قمغم شمبلّم ضمدل اًمؾغة واهلقية 

 

 جـدل الؾغـة واهلـويـة

 هلوية: أقدم جتؾقات ا -1

سمعد أن شمقىمػـا سمعض اًمٌمء قمـد اًمؾغة، واهلقية، يمؾٍّ 

أصبح مـ اًمرضوري أن كجؿعفام ذم هذه  -قمغم طمدة 

اًمػؼرة إؾماؾمقة، وكجؿع إًمقفام اًمعـاس إظمرى 

ًمؾفقية، وذًمؽ ًمؾؽشػ قمـ اًمعالىمات سملم اًمؾغة 

واهلقية، ومؽاكة اًمؾغة ضؿـ مـظقمة قمـاس اهلقية، صمؿ 

 ـ كظريات اهلقية.مقىمع اًمؾغة أيضًا ضؿ

إذا يماكت اًمؾغة هل شمؾؽ اخلاصقة اإلكساكقة اًمتل 

شمعؽس اًمعؼؾ اجلؿعل ًمػئة مـ اًمبنم، وشمعؼم قمـ 

رؤيتفؿ ًمؾعامل مـ طمقهلؿ، وإذا يماكت اهلقية هل احلؼقؼة 

واًمذات واعماهقة.. ومنكف يؿؽـ اًمؼقل دون أن يؽقن صمؿة 

اومتعال: إن اًمؾغة شمعد صقرة طمقة حلؼقؼة أصحاهبا 

د  ؿ وماهقتفؿ.وذواهت إذ أنَّ يمؾ إكسان حيتاج إمم ًمغة حتدِّ

هقيتف و يمؾ ومرد مـّا سمحاضمة إمم هذا اًمرسماط اًمؼقي 

د هقيتف. ٓ يقضمد ما هق أظمطر مـ  واعمطؿئـ اًمذي حيدِّ

ي اًمذي يرسمط اإلكسان ـاًمسعل إمم ىمطع احلبؾ اًمس رِّ

سمؾغتف. قمـدما يـؼطع أو يضطرب سمشّدة يـعؽس ذًمؽ 

ر قمغم جم روري أن ـؿؾ اًمشخصقة مـ اًمضسمشؽؾ مدمِّ
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يتقـّمد سمقضقح ودون أدكك ًمبس وأن ُيراىَمب دون يمؾؾ 

د هقيتف  طمؼ يمّؾ إكسان ذم آطمتػاظ سماًمؾغة اًمتل حتدِّ

 واؾمتخدامفا سمحرية.

د هقيتف إذ يمؾ ومرد مـّا  ومؽؾ إكسان حيتاج إمم ًمغة حتدِّ

د  سمحاضمة إمم هذا اًمرسماط اًمؼقي واعمطؿئـ اًمذي حيدِّ

ما هق أظمطر مـ اًمسعل إمم ىمطع احلبؾ  هقيتف. ٓ يقضمد

ي اًمذي يرسمط اإلكسان سمؾغتف. قمـدما يـؼطع أو  اًمرسِّ

ر قمغم جمؿؾ  يضطرب سمشّدة يـعؽس ذًمؽ سمشؽؾ مدمِّ

اًمشخصقة و مـ اًمرضوري أن يتقـّمد سمقضقح ودون 

أدكك ًمبس وأن ُيراىَمب دون يمؾؾ طمؼ يمّؾ إكسان ذم 

د هقيتف واؾمتخدامف  ا سمحرية. آطمتػاظ سماًمؾغة اًمتل حتدِّ

اًمؾغة واهلقّية  ىمديؿتان ُوضمدشَما مع وضمقد اإلكسان 

 – آدم مقَّز - وشمعامم ؾمبحاكف –قمغم هذه إرض، إنَّ اهلل 

وما  "(41)اًمبؼرة:  إؾمامء قِمْؾؿ"  سمـ –ؾقف اًمسؾؿ قم

إؾمامء ذم طمؼقؼتفا إَّٓ كقع مـ اًمؾُّغة اًمتل دمعؾف ىمادًرا 

معف، صمؿ إنَّ هذه قمغم اًمتػؽػم ومقام حيقط سمف، واًمتعامؾ 

دت ُهقيتف  -قمؿؾقة اًمتعؾقؿ كػِسف ٔدم  -اًمعؿؾقة  طمدَّ

ـٌ خمتؾػ  وَمقَّزشمف قمـ همػمه مـ اعمخؾقىمات، ومفق يمائ

 يعرف ما ٓ يعرومقن، وًمديف ظمصائص ًمقسْت ومقفؿ.

ويمؾٌّ مـفام يمذًمؽ  مريمَّب، سمؾغة اًمػؾسػة واعمـطؼ، 

ام يمّؾ شمـدرج حتتف أضمزاء، وهل أضمزاء  أقمـل: أهنَّ

اظمؾة ٓ يؿؽـ ومصُؾ سمعضفا مـ سمعض، اًمؾُّغة متد

حتتقي ـمرائَؼ اًمتػؽػم واًمتاريخ واعمشاقمر، وإرادة 

ة أيًضا  اًمـاس وـُمؿقطماهتؿ وؿَمْؽؾ قمالىماهتؿ، واهلُقيَّ

بفا.   هل هذه اًمعـاس ذم يُمؾِّقتفا وشمريمُّ

ا  ام -إضاومًة إمم ذًمؽ -ومُهَ شمارخيقتان، سمؿعـك أهنَّ

َؼا، حمتاضمتان إمم اًمتاريخ أو اًمزَّ  الَ وشمتعؿَّ مـ طمتك شمتشؽَّ

وشملظمَذا إسمعاد اًمالزمة، وٓ َيتـارم هذا مع ما ىُمؾـاه مـ 

ًمقتان، وملوًمقتفام ُيراد مـفا اإلؿمارُة إمم مالزمتفام  ام أوَّ أهنَّ

ًمإلكسان، وشمارخيقفام شُمشػم إمم ما حتتاضماِن إًمقف طمتك 

ام مجِعقَّتان، واعمؼصقد مـ  شمتشّؽال وشمـضَجا. صمؿ إهنَّ

ام ٓ شمعقشان داظمَؾ اًمػرد مـعزًٓ، إَّٓ ذم  "ؿعقَّةاجل" أهنَّ

 صقرة ؾماذضمة، ٓ دمعؾ مـفام مستحؼتَلم ٓؾمؿقفام.

اًمؾُّغة واهلُقيَّة مها إًذا وضمفان ًمٌمء واطمد، سمعبارة   

ة،  أظمرى: إنَّ اإلكسان ذم ضمقهره ًمقس ؾمقى ًُمغة وُهقيَّ

ذه هل اًمؾُّغة ومِؽُره وًمساكف، وذم اًمقىمت كػسف اكتامؤه، وه

ة، هق وُهقيتف وضمفف وطمؼقؼتف ، وؿملن اجلامقمة، أو إمَّ

ؿملن اًمػْرد، ٓ ومرق سمقـفام، وذم ذًمؽ اإلكسان 

 ومؼقماشمف. 

ة اًمؾُّغة سملم آًمتؼاء دوائر مـ وقمغم اًمرهمؿ  واهلُقيَّ

 هل ثؿَة دوائُر يػرتقان فقفا؟ :كسلل أن اعمنموع مـ ومنن

أو ًمـؼؾ:  إنَّ صمؿة َمـ يضع طمدوًدا سمقـفام، واجلقاب:

ة أيمثَر ذم همػم اًمؾُّغة  )احلػقان، إنَّ سمعضفؿ يرى اهلُقيَّ

 ."(12صد.ت، 

ًمؼد أصمبتت اًمعديد مـ اًمدراؾمات أنَّ هـاًمؽ قمالىمة  

وصمقؼة سملم اًمؾغة واهلقية اًمذاشمقة واجلؿعقة، ويمذًمؽ 
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اًمعالىمة ىمائؿة سملم اإلعمام سمؾغة إم واًمتحصقؾ اًمعؾؿل 

اًمؾغقية مـصقص واًمشخيص. إنَّ آقمؽماف سماحلؼقق 

قمؾقف ذم اعمقاصمقؼ اًمدوًمقة ويعتؼم ضمزًءا ٓ يتجزأ مـ 

 طمؼقق اإلكسان. 

ًمذًمؽ ومنن اًمعالىمة سملم اًمؾغة وأصحاهبا قمالىمة 

شمػاقمؾقة، يصعب معفا اًمػصؾ سملم اًمطروملم، ومفل هؿ، 

وهؿ هل، وسمعبارة أظمرى هل )اًمؾغة( اهلقية، وهل 

 )اهلقية( اًمؾغة.

ؾغة قمغم أهنا طمؼقؼة وقمؾامء آضمتامع يـظرون إمم اًم

وفماهرة اضمتامقمقة، وشمعبػم قمـ شمـظقؿ اضمتامقمل عمجتؿع 

معلم. ومـ هـا كػفؿ شمعؾؼ يمؾ ؿمعب سمؾغتف5 ٕن 

، )احلػقان آضمتامقمقة إومراد دائاًم يرشمبطقن سملسمـقتفؿ

. يملن همٓء يرون ذم اًمؾغة أيضًا "(11صد.ت، 

ويرسمط أطمد  مظفرًا مـ مظاهر اهلقية، أو اًمقضمقد.

ــ سملم مستؼبؾ اًمؾغة ومستؼبؾ اهلقية قمغم اًمباطمثق

، )احلػقان أؾماس أن اًمؾغة إطمدى ىمسامهتا

، وٓ ؿمؽ أن رسمطف هذا صحقح، " (12،صد.ت

وسمخاص ذم طمال ًمغة يماًمعرسمقة، شمرشمبط سماًمديـ، 

وشمؽتسب ىمداؾمة طمتك قمـد همػم اًمـاـمؼلم هبا، ومضقاقمفا 

 ىمد – ؾمبحاكف –يعـل ضقاع أطمد اعمؼدؾمات. ًمؽـ اهلل 

 .واعمقت اًمتػؽؽ مـ طمػظفا

وشمعد اًمؾغة هل اعمؽقن إول واًمرئقس ذم اهلقية 

اًمثؼاومقة،)شمؽقن قمالىمة اًمقضمقد واًمعدم سملم اًمؾغة 

ٕن اًمؾغة ذم  5("إمة"واًمثؼاومة اًمتل متثؾفا ٓسمقـفا وسملم 

أي جمتؿع ًمقست جمرد يمؾامت وأًمػاظ ًمؾتػاهؿ سملم أومراد 

اكقة اعمجتؿع، وًمؽـفا وقماء حيقي مؽقكات قمؼؾقة ووضمد

ومعتؼدات وظمصقصقات هذا اعمجتؿع)وهذه هل 

اًمثؼاومة(، وشمبعا ًمذًمؽ يعـل احلػاظ قمكم اًمؾغة  ضامن 

 سمؼاء واؾمتؿرارية أي جمتؿع .

إذا ىمؾـا إن اًمؾغة هل اهلقية ومنن اهلقية هل فماهرة 

ًمغقية سمحد ذاهتا وهل اعماهقة اخلاصة وإن شملويؾ اهلقية 

وأدائفا وإذا  يعد أمرًا مريمزيًا ًمؾقضمقد احلؼقؼل ًمؾغة

ووؾمقؾة اًمتػؽػم يماكت اًمؾغة اًمققماء احلاوي ًمؾثؼاومة 

اًمتل مـ ظمالهلا شمتحدد رؤية اًمعامل وكقامقسف ومنن 

معرومتفا شمعتؼم ريمقزة أؾماؾمقة ًمتحصلم اهلقية واعماهقة 

)اًمذات واًمشخصقة ( وإن ىمقهتا ذم أمة ما شمعـل 

اؾمتؿرارية هذه إمة ذم أظمذ دورها سملم سمؼقة إمؿ ٕن 

ة اًمؾغة سمغؾبة أهؾفا ومـزًمتفا سملم اًمؾغات صقرة همؾب

 عمـزًمة دوًمتفا سملم إمؿ .

وماًمؾغة ضمزء ٓ يتجزأ مـ ماهقة اًمػرد وهقيتف، يمام  

أهنا شمتغؾغؾ ذم اًمؽقان آضمتامقمل واحلضاري ٕي 

جمتؿع سمنمي، وشمـػذ إزم مجقع كقاطمل احلقاة ومقف، ٕهنا 

ة مـ أهؿ مؼقمات وطمدة اًمشعقب، وىمد أؿمارت مـظؿ

اًمققكسؽق قمغم ًمسان مديرها إمم أمهقة احلػاظ قمغم 

 اًمؾغات اخلاصة سماعمجتؿعات طمقث ىمال:

اًمؾغات هل مـ اعمؼقمات اجلقهرية هلقية " إن 
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إومراد واجلامقمات،  وقمـٍم أؾماد ذم شمعايشفؿ 

اؾمؽماشمقجل ًمؾتؼدم كحق اًمتـؿقة  اًمسؾؿل،  يمام أهنا قمامؾ 

اًمعاعمقة اعمستدامة، وًمؾرسمط اًمسؾس سملم اًمؼضايا 

واًمؼضايا اعمحؾقة... شمعدد اًمؾغات قمـ سمصػمة هق 

اًمقؾمقؾة اًمقطمقدة اًمتل شمضؿـ جلؿقع اًمؾغات إجياد  

متسع هلا ذم قماعمـا اًمذي شمسقده اًمعقعمة، ًمذًمؽ شمدقمق 

اًمققكسؽق احلؽقمات وهقئات إمؿ اعمتحدة ومـظامت 

اعمجتؿع اعمدين واعممؾمسات اًمتعؾقؿقة واجلؿعقات 

جلفات اعمعـقة إظمرى إمم مضاقمػة اعمفـقة ومجقع ا 

أكشطتفا اًمرامقة إمم ضامن اطمؽمام وشمعزيز ومحاية مجقع 

ؾمقام اًمؾغات اعمفددة، وذًمؽ ذم مجقع  اًمؾغات، وٓ 

 (7113،جمآت احلقاة اًمػردية واجلامقمقة . )ماشمسقرا

ومـ اعمميمد أن إشمؼان اًمؾغة اًمعرسمقة يساقمد قمكم 

ؿع اًمعريب، سمؾ آكسجام واًمتـاهمؿ سملم أومراد اعمجت

وآقمتزاز هبقيتفؿ5 ٕن أسمـاء اًمؾغة اًمقاطمدة يشؽؾقن 

ىمقاًمب ومؽرية وصمؼاومقة مشؽميمة، ًمذا وماًمؾغة واًمثؼاومة 

شمسفؿ مسامهة ومعاًمة ذم احلػاظ قمكم اهلقية اًمثؼاومقة 

 (.                                                12، ص 7112اًمعرسمقة واإلؾمالمقة )اعماطمل، 

عالىمة سملم اًمؾغة و اهلقية اًمثؼاومقة قمالىمة ىمقية إذن وماًم

ٓ شمـػصؿ، وهلذا يمان مـ أهؿ مؼايقس رىمل إمؿ 

 مؼدار قمـايتفا سمؾغتفا شمعؾقام وكنما وشمقسػما ًمصعقسماهتا

وقمغم اًمرهمؿ مـ ذًمؽ ومنن اًمؾغة هقية، وًمقست 

ًمغًة، سمؿعـك أن اًمؾغة ًمقست اعمؼقم اًمقطمقد  "اهلقية"

ه اعمؼقمات، وأؿمدها ًمؾفقية، وإن يماكت مـ أهؿ هذ

ظمصبًا وقمؿؼًا وشمريمقبًا. إن اًمعالىمة سملم اًمؾغة واهلقية هل 

قمالىمة اخلاص سماًمعام، وماهلقية أقمؿ مـ اًمؾغة5 ٕن اهلقية 

إذ إهنا سمبساـمة متـاهقة  "اًمؾغة"هلا دمؾقات قمديدة همػم 

ًمقست ؾمقى شمؾؽ اًمؼقاؾمؿ اعمشؽميمة أو اًمؼدر اعمتػؼ 

ًمذي يؿقزهؿ قمؾقف سملم جمؿققمة مـ اًمـاس، ذًمؽ ا

ويقطمدهؿ، وًمقست اًمؾغة وطمدها اًمتل شمؼقم هبذه 

 اعمفؿة، وهذا يعقدكا إمم اعمؼقمات إظمرى ًمؾفقية.

  الؾغة.. وعـارص اهلوية األخرى: -7

اهلقية كسقج يتؽقن مـ قمدة ظمققط ؾمبؼت اإلؿمارة 

إًمقفا، يمؾ ظمقط مـفا يؿؽـ أن يؽقن كسقجًا وطمده، 

ؽـ أن يتآظمك مع ويتحقل إمم هقية، يمام أن يمؾ ظمقط يؿ

ظمقط آظمر أو أيمثر ذم شمشؽؾ هقية واطمدة، وىمد حيظك 

ظمقط ما سمدرضمة أيمؼم مـ اًمؼقة، ويطغك قمغم ما قمداه، 

ويؽقن أومصح طمضقرًا ًمدى اجلامقمة كػسفا، وذم قمؼقل 

 "هقية"اجلامقمات إظمرى قمـفؿ. ومـ هـا كؼقل: إن 

هذه اجلامقمة ًمغقية، أو شمارخيقة، أو ديـقة، أو ضمغراومقة أو 

تؿعقة... إًمخ، مما يعـل أن اًمعـٍم اًمطاهمل هق هذا أو جم

ذاك، دون أن يؾغل ذًمؽ دور اًمعـٍم أظمر، أو 

  اًمعـاس إظمرى سماعمرة.

 "اجلؿعقَّة"مجِعقَّتان، واعمؼصقد مـ واًمؾغة واهلقّية  

ام ٓ شمعقشان داظمَؾ اًمػرد مـعزًٓ، إَّٓ ذم صقرة  أهنَّ

 ؿقفام.ؾماذضمة، ٓ دمعؾ مـفام مستحؼتَلم ٓؾم
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لء واطمد، سمعبارة ـاًمؾُّغة واهلُقيَّة مها إًذا وضمفان ًمش

أظمرى: إنَّ اإلكسان ذم ضمقهره ًمقس ؾمقى ًُمغة وُهقيَّة، 

اًمؾُّغة ومِؽُره وًمساكف، وذم اًمقىمت كػسف اكتامؤه، وهذه 

وُهقيتف، وؿملن اجلامقمة، أو  إؿمقاء هل وضمفف وطمؼقؼتف

ة هق ؿملن اًمػْرد، ٓ ومرق سمقـفام، وذم ذ ًمؽ اإلكسان إمَّ

قمغم أن سمعض اعمـّظريـ يؾغقن دور سمعض ومؼقماشمف. 

اعمؼقمات ذم كسقج اهلقية، وماعماريمسققن مثالً يرون أن 

هل: اًمؾغة،  ومؼط ،اهلقية هل طمصقؾة مخسة مؼقمات

واًمتاريخ، واًمتؽقيـ اًمـػز واًمثؼاذم، وآىمتصاد، 

واجلغراومقا. وإعمان ٓ يضعقن ذم طمسباهنؿ ؾمقى 

ـس، واًمؾغة، واًمػركسققن يعتؿدون مؼقم اًمِعرق أو اجل

اإلرادة أو اعمشقئة اًمذي يؼقم سمدوره قمغم اجلغراومقا 

وآىمتصاد. واًمؼقمققن اًمعرب يريمزون قمغم اًمؾغة 

واًمتاريخ. واًمؼقمققن اًمسقريقن قمغم اجلغراومقا 

واًمتساؤل اًمذي  )إرض(. واإلؾمالمققن قمغم اًمديـ.

 وومؼ يؿؽـ أن يثار: هؾ يؿؽـ شمرشمقب هذه اًمعـاس

 أوًمقتفا ودرضمة أمهقتفا ذم صقاهمة اهلقية؟

 هذه ـمؾقعة ذم يليت – رأيل ذم –وسمداية ومنن اًمديـ 

، ذًمؽ أكف يرشمبط سماًمبـقة اًمعؿقؼة ًمإلكسان، اًمعـاس

واًمتؽقيـ اًمداظمكم هلذا اًمؽائـ، واعمممـ سمف يعتؼد 

اقمتؼادًا يؼقـّقًا أكف صادر قمـ اهلل ظماًمؼ اًمؽقن وظماًمؼ 

 وأقمؾؿ أدرى – اخلاًمؼ أي –فق اإلكسان، ومـ صمؿ وم

صاحلف، ورؾمؿ ظمريطة طمقاشمف، م شمرشمقب قمغم وأىمدر

ووضع ظمطة ؾمعادشمف ومستؼبؾف. وهذا ما يػرس ًمـا 

اؾمتؿرار إديان اًمساموية واؾمتؼطاهبا عمجؿققمات 

هائؾة مـ اًمبنم، ؾمقاء اؾمتؿرت قمغم كؼائفا، أو ؿماسمتفا 

ؿمقائب يمثػمة أظمرضمتفا قمـ طمؼقؼتفا. ومـ اًمديـ شمـبثؼ 

جمؿققمة مـ اًمؼقؿ اًمتل شمرشمبط هبذا اًمديـ، وحتدد مالمح 

 أشمباقمف.

واًمديـ ًمقس ؾمقى مستقى واطمد، ومؿـ اعمعؾقم أن 

إديان ارشمبطت سماًمظروف اًمتارخيقة، ومستقى اًمعؼؾ 

هق آظمر هذه إديان، سمؾغ  "اإلؾمالم"اًمبنمي ومقفا، و

اًمعؼؾ اًمبنمي قمـد كزوًمف مرطمؾة متؼدمة مـ اًمـضج، 

تقاومؼ مع اًمزمـ أيت، ومفق ديـ ودكقا، وضماء ًمقستؿر وي

قمبادات وومؽر، قمالىمة مع اخلاًمؼ ومع اًمؽقن ومع 

 اإلكسان.

ًمشعقب يمثػمة، ذم  "اهلقية"وىمد فمؾ اإلؾمالم هق 

مـاـمؼ قمديدة، متؼارسمة، ومتباقمدة، وٓ يزال، وإن يمان 

ىمد شمراضمع امتدادًا وشملصمػمًا إمم طمد يمبػم كتقجة ًمظروف 

  وقمقامؾ قمديدة.

ـا ٓ كشّؽ ذم ومضؾ اإلؾمالم ذم احلػاظ قمغم إّٓ أكّ 

أصاًمة اًمؾغة اًمعرسمقة وقمغم أًمػافمفا وكبضفا ًمقس يمؿثؾف 

ومضؾ، وهذا جيعؾـا كـظر مؾقا ذم اًمػرق اجلقهري اًمذي 

يػرضف اعمقىمػ اإلؾمالمل اًمشامؾ ًمؽؾ إديان اًمتل 

شمظؾفا مظؾة طمضارشمف، سماعمؼاركة سماعمقىمػ اًمشامزم 

ـاقمل مـ ضمفة، وشملًمقف اعمرشمبط سماًمعٍم اًمص -اًمغريب
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اإلكسان اًمػرد مـ ضمفة أظمرى، وكقع اًمتـؿقة اًمؽؿقة 

آؾمتفاليمقة اعمغؽمسمة مـ ضمفة صماًمثة، واؾمتـزاف اًمطبقعة 

مـ ضمفة راسمعة: يمؾ ذًمؽ ىمد صاغ اًمػؽر إوريب ذم 

اًمؼركلم إظمػميـ، سمام آل إًمقف، ويؿؽـ أن كستـتج يمقػ 

شمدظمؾت هذه اًمصقغة ذم شمريمقبفؿ اًمؾغقي طمتك 

بحت ضمزءا ٓ يتجزأ مـ مـاهج شمػؽػمهؿ وسمحثفؿ أص

ًمؽــا كحـ  واؾمتـتاضماهتؿ وشمـؿقتفؿ وختطقطفؿ.

سمنؾمالمـا )سماعمعـك إؿمؿؾ اًمذي حيتقى إظمقاكـا 

اعمشاريملم طمضارة اإلؾمالم مـ ًمغات أظمرى همػم 

اسما( أو يـبغل أن كختؾػ اًمعرسمقة، كختؾػ، )ؾمؾبا وإجي

سمػضؾ هذه اًمؾغة اًمتل مازاًمت شمؼاوم ما كػعؾف ومقفا 

وومقـا، ذًمؽ أن اًمؾغة اًمعرسمقة سمثباهتا وحتؿؾفا يمؾ هذه 

اًمؼرون ىمد ؾمامهت طمتام ذم طمػافمـا قمغم قمالىمتـا 

إذ  -سماًمطبقعة، وًمعؾفا هل اًمتل شمقطمل ًمـا ممظمرا

أن ًمؾحقاة هدوما آظمر، وأن اإلكسان  -كحاول اإلوماىمة

ًمقس إهلا، وأن اعمـفج اًمؼائؿ اًمغاًمب قمـدهؿ واعمحتؽر 

عما يسؿك قمؾام، ٓ يػل ًمسؼم همقر احلؼقؼة، يمؾ احلؼقؼة 

أو أهمؾبفا، وأن ًمـا قمالىمة متصؾة سماًمطبقعة، همػم 

 آىمتحام واًمسقطرة وآؾمتـزاف.

وقمغم اًمرهمؿ مـ أمهقة اًمديـ ومنن اًمغرسمقلم ىمد أىمصقه 

زوايا حمددة ٓ مـذ مطاًمع قمٍم اًمـفضة، وطمٍموه ذم 

سمقصػف أؾماؾمًا  "اًمديـ"شمتجاوز اًمطؼقس. ًمؼد ؾمؼط 

مـ أؾمس اهلقية قمـدهؿ، يمام شمقارى)ذم اعمجال 

اإلؾمالمل؟( سمسؼقط اخلالومة اًمعثامكقة، وضعػ 

 صقشمف، قمغم إىمؾ قمغم اعمستقى اًمرؾمؿل واًمسقاد. 

، وسمعدمها  يليت اًمؾغة – رأيل ذم –يكم اًمديـ 

ة، ٕكف جمؿققمة يمبػمة مـ اًمتاريخ، وماًمتاريخ يصـع هقي

اعمشؽميمات ًمؾجامقمة اًمبنمية، شمتؽقن قمؼم اًمزمـ، 

وشمـضج قمغم كاره، وهل شمشؿؾ مقاىمػ اكػراج وشملزم، 

أومراطمًا وأشمراطمًا، وسماإلمجال هل ذيمريات شمستؼر ذم 

أقمامق اًمذايمرة اجلؿعقة، وشمرسمط اعمصائر، وشمصفر اًمـاس 

 داظمؾ إـمار واطمد.

 وأيمثر شمشاسمؽًا يمان ويمؾام يمان اًمتاريخ ممتدًا وطماومالً 

إمة "وًمذًمؽ ومنن 5 أىمدر قمغم اًمتلصمػم وصقاهمة اهلقية

 اًمتل شمـسك شمارخيفا شمؽقن ىمد ومؼدت ؿمعقرها

ٓ ؿمؽ أن اجلغراومقا )إرض اًمقاطمدة( شمؼرب 

اجلامقمة اًمبنمية، وشمصبغفا سمصبغة ظماصة، ويتجغم ذًمؽ 

قمغم اعمستقى اًمؾغقي ذم فمفقر اًمؾفجات، وشمؼارب 

ستقيات إظمرى: آضمتامقمل إصقات، وقمغم اعم

)اًمعادات واًمتؼاًمقد( واخلَْؾؼل )اًمشؽكم(، اخلُُؾؼل.. 

 )اًمؼقؿل(... إًمخ.

 الؾغة.. وكظريات اهلوية:  -4

اهلقية ىمديؿة ىمدم اجلامقمات اًمبنمية كػسفا، 

د أو شمضع إؾمس  واًمـظريات اًمتل طماوًمت أن شمؼعِّ

اًمالزمة ًمتشؽقؾ اهلقيات ضماءت متلظمرة يمثػمًا. وًمـ 

ح مؽاكة اًمؾغة ضؿـ مـظقمة اهلقية، دون اًمؽشػ شمتض
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 قمـ مقىمعفا قمغم ظمريطة هذه اًمـظريات.

ًمؼد ؿمفد أواظمر اًمؼرن اًمثامـ قمنم واًمؼركان اًمتاؾمع 

قمنم واًمعنمون اًمعديد مـ اًمـظريات اًمتل شممؾمس 

ًمػؽر اهلقية: اًمـظريات إعماكقة، واًمػركسقة، 

اسمطة واإليطاًمقة، واعماريمسقة واًمستاًمقـقة، ودقمقات اًمر

اإلؾمالمقة، واًمراسمطة اًمعثامكقة، واًمراسمطة اًمعثامكقة 

رق أوؾمطقة، واًمـزقمات اًمعرىمقة ذم ـاإلؾمالمقة، واًمش

مٍم وؾمقرية وًمبـان، واًمراسمطة اإلومريؼقة، واًمؼقمقة 

 اًمعرسمقة، واًمؼقمقة اًمسقرية، وهمػمها.

، وماًمـظرية "اًمؾغة"سمعض هذه اًمـظريات ارشمؽز قمغم 

ؾسػة هقغؾ )اعمثاًمقة( شمؼقل إعماكقة، اًمتل شمؼقم قمغم وم

ر: إن أؾماس اًمؼقمقة ـمـذ أوائؾ اًمؼرن اًمتاؾمع قمش

)اهلقية( ومعقارها اًمصحقح هق اًمؾغة، وذم هذا 

أن ىمؾب اًمشعب إكام  "(1314ت )اإلـماريرى هػمدر

يـبض ذم ًمغة اًمشعب، وروح اًمشعب شمؽؿـ ذم ًمغة 

أؾمالومف، وهل اًمققماء اًمذي اؾمتقدقمف اًمشعب يمؾ ما 

س اًمػؽر وذظمائر إقمراف واًمػؾسػات أكجزه مـ كػائ

إن اًمذيـ "( ومقؼقل: 1313واًمعؼائد. أما ومختف )ت 

يتؽؾؿقن سمؾغة واطمدة يشؽؾقن يمقاكًا واطمدًا متؽاماًل 

. "رسمطتف اًمطبقعة سمقؿمائح متقـة وإن شمؽـ همػم مرئقة

وسمعد أيمثر مـ مائة قمام ضماء مايمس كقرداو )ت 

داًة ر سمػؽرة اًمرسمط سملم اًمؾغة أـّسمش"( اًمذي 1474

ًمؾتقاصؾ سملم اًمػرد واجلامقمة، واًمؾغة وؾمقؾة ًمإلسمداع 

 –اًمثؼاذم واًمتحصقؾ اعمعرذم، صمؿ اًمؾغة يمقؾمط ؾمقاد 

، شمتحؼؼ ذم فمؾف اًمديؿؼراـمقة ويتحؼؼ اًمعدلاضمتامقمل
"
 

 (.132-133ت، ص-)قمقسك، د

صحقح أن اًمـظرية إعماكقة ٓ شمؽتػل سماًمؾغة، سمؾ 

ظؾ اًمعامؾ شمضقػ إًمقفا إصؾ أو اًمعرق ًمؽـ اًمؾغة شم

 إؾماد ذم شمشؽقؾ اهلقية.

وضمدير سماًمذيمر أن اًمؽميمقز قمغم اًمؾغة... طمتك كظّريًا، 

وسماعمعـك اًمذي جيعؾ مـفا أؾماس رسمط أومراد اجلامقمة 

ىمديؿ، يرضمع إمم اسمـ ظمؾدون اًمذي رأى ذم اًمعرسمقة 

 اًمراسمطة اًمتل دمؿع اًمعرب.

هبذه اعمؽاكة قمـد إعمان ومنهنا  "اًمؾغة"ويمام طمظقت 

ٍمي، ـوممثؾف ؾماـمع احل ر اًمؼقمقة اًمعرسمقة،ذم ومؽ

دماوزت شمؾؽ اعمؽاكة وحتقًمت إمم حمقر اًمػؽر اًمؼقمل 

إهنا  "روح إمة وطمقاهتا..."هل  "اًمؾغة"اًمعريب، ومـ

سمؿثاسمة حمقر اًمؼقمقة وقمؿقدها اًمػؼري، وهل مـ أهؿ 

أس إؾماس ذم شمؽقيـ "و "مؼقماهتا ومشخصاهتا

 ًمؾغـة ووطمدة اًمتاريـخإمة وسمـاء اًمؼقمقة، هق: وطمدة ا

كستطقع أن كؼقل: "و "(113ص ،1432، )احلٍمي

 إومم اًمدرضمة ذم –إن إمؿ يتؿقز سمعضفا قمـ سمعض 

 قمغم – رء يمؾ ىمبؾ – شمؼقم إمؿ طمقاة وإن. سمؾغتفا –

 ."(74، ص1432)احلٍمي،  ًمغاهتا

ويمام أّن هـاك قمـٍم آظمر )اجلـس أو إصؾ( ذم 

آظمر ذم ومؽر احلٍمي هق  اًمـظرية إعماكقة هـاك قمـٍم
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ٍم  ًمقس ؾمقى شماسمع ًمـ ـقمغم أن هذا اًمعـ "اًمتاريخ"

إمة اًمتل شمـسك شمارخيفا شمؽقن "، وًمذًمؽ ومنن "اًمؾغة"

ىمد ومؼدت ؿمعقرها، وشمستطقع هذه إمة أن شمستعقد 

، ذم طملم "وقمقفا وؿمعقرها سماًمعقدة إمم شمارخيفا اًمؼقمل

قاة، إذا ما ومؼدت ًمغتفا شمؽقن قمـدئذ ىمد ومؼدت احل"أهنا 

ودظمؾت ذم قِمَداِد إمقات، ومال يبؼك ؾمبقؾ إمم قمقدهتا 

. "إمم احلقاة، ومضالً قمـ اؾمتعادهتا اًمققمل واًمشعقر

ومؼدان اًمؾغة إذن مقت، وكسقان اًمتاريخ همقاب ممىمت 

 قمـ اًمشعقر. 

وىمد سمدأت اًمتقارات إكثروسمقًمقضمقة سمدءا مـ كظرية 

ق اًمـسبقة اًمؾغقية شمميمد قمغم أن اإلكسان حمؽقم ذم ـمر

شمػؽػمه، واظمتقار ؾمؾقيمف سمثؼاومتف، وما متؾقف قمؾقف ًمغتف 

إومم. وذهب رائدا شمؾؽ اًمـظرية )ؾماسمػم وورف( إمم 

أسمعد مـ ذًمؽ، قمـدما سمقـا أن اعمرء ٓ يستطقع أن 

يؽتسب مـ اًمتجارب ؾمقى ما شمسؿح ًمف سمف 

 .(. Easthope, 1998, p. 63ًمغتف)

شمـؿق ويمام أن اًمؾغة شمصقن وحتؿل اهلقية، ومنن اًمؾغة 

وشمـتنم ويعؾق ؿملهنا ويزداد آهتامم هبا سمـؿق اهلقية 

وصمبات طمضقرها اًمقـمـل واإلكساين، ومؼد أيمد اسمـ 

ظمؾدون أن همؾبة اًمؾغة اًمعرسمقة سمغؾبة أهؾفا، وأن مـزًمتفا 

 سملم اًمؾغات صقرة عمـزًمة دوًمتفا سملم آمؿ.

وماًمؾغة إذن حتقا سمآؾمتعامل وٓ حتقا ذم سمطقن 

أن اًمؾغة وإشمؼاهنا يمصمران ذم  اًمؽتب، وأصبح معرووماً 

مدى احلصقؾة اعمعرومقة ودرضمة اإلسمداع واإلشمؼان 

اًمعؾؿل، وأن اًمؾغة هتقؿـ قمغم احلقاة اًمعؾؿقة واًمعؿؾقة 

 وشُمْغـل احلضارة اإلكساكقة.

ويرى )طمسـ طمـػل( أكف ذم اهلقيات يتقطمد اًمعامل 

يمؾف، حتت ؾمقطرة اعمريمز، وشمصبح صمؼاومتف هل كؿقذج 

ؿ اعمثاىمػة يتؿ اكحسار  اهلقيات اًمثؼاومقة اًمثؼاومات، وسماؾم

اخلاصة ذم اًمثؼاومة اعمريمزية مع أن مصطؾح اعمثاىمػة 

ؾمؾبل ويعـل اًمؼضاء قمغم صمؼاومة ًمصاًمح أظمرى، صمؿ 

اسمتالع إـمراف داظمؾ صمؼاومة اعمريمز، وشمؼمز مػاهقؿ 

ضمديدة5 اًمتػاقمؾ اًمثؼاذم.. ًمتـتفل إمم أن صمؼاومة اعمريمز 

اًمثؼاومة اًمعاعمقة)طمـػل، هل اًمثؼاومة اًمـؿطقة، ممثؾة 

، وأما أن ومـجد ضعػ اًمؾغة "(43-42، ص1444

اًمعرسمقة وسمسبب اًمؾغة إضمـبقة اًمتل شمعد هل اًمؾغة 

% مـ رواد 31اعمفقؿـة، وماإلكؽؾقزية متثؾ ما كسبة 

 اًمشبؽة اعمعؾقماشمقة )اإلكؽمكت(.

وماهلقؿـة اًمؾغقية هل شمؾؽ اًمظاهرة اًمتل شمسقطر قمغم 

ًمغة أضمـبقة مفقؿـة قمغم ًمغتفؿ قمؼقل ؿمعب معلم ادماه 

إصؾقة، سمحقث يعتؼدون أكف جيب قمؾقفؿ اؾمتخدام 

اًمؾغة إضمـبقة ذم شمعامالهتؿ اًمققمقة، وذم كظامفؿ 

اًمتعؾقؿل، وذم اجلقاكب اًمػؾسػة وإدب، واعمعامالت 

احلؽقمقة واًمؼضائقة واإلدارية، إن اهلقؿـة اًمؾغقية شمتبع 

قمؼقل اًمـخبة، مـفجقة متؽـفا مـ اًمسقطرة طمتك قمغم 

سمحقث يظـ اعمرء سملن ًمغتف إصؾقة ٓ شمرىمك إمم مصاف 
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اًمؾغة إضمـبقة اعمفقؿـة وسمذًمؽ يبدأ اًمعزوف قمـ اًمؾغة 

 إصؾقة واطمتؼارها.

إن شمعؾؿ ًمغة أضمـبقة يدل قمغم ـمريؼة طمقاة ضمديدة 

وصمؼاومة ضمديدة، واًمتعرف واًمتعؾؼ سمأظمر ًمتغدو هل 

طمقاة ًمغة أظمرى ذات إكا، ومنن دظمؾت هذه اًمؾغة قمغم 

ىمتؾتفا وطمؾت حمؾفا، طمتك وإن ظمرضمت هذه اًمؾغة 

إضمـبقة إٓ أهنا شمبؼك ذم أكسجة اًمؾغة ومفل شمؼقم قمغم 

 أكسـة وشمغريب اًمؾغة.

وىمد شمػؼدكا هبذه اًمظاهرة آضمتامقمقة ًمغتـا وماهقتـا،  

وإذا ما أمة ومؼدت ًمغتفا شمؽقن قمـدئذ ىمد ومؼدت احلقاة، 

ال يبؼك ؾمبقؾ إمم قمقدهتا ودظمؾت ذم قِمَداِد إمقات، وم

، "إمم احلقاة، ومضالً قمـ اؾمتعادهتا اًمققمل واًمشعقر

 ومؼدان اًمؾغة إذن مقت.

إن اًمتبعقة اًمػؽرية واًمثؼاومقة واًمغزو اًمػؽري، 

وآكبفار سمأظمر، وسمثؼاومتف يضعػ اًمؾغة ويبعد أهؾفا 

قمـفا، ومفق يتـاول ًمغة أظمر وسمسبب اًمتبعقة أو 

عاف آرشمباط سماًمؾغة آكعزاًمقة يمدي هذا إمم إض

وأطمقاكا يمدي هذا إمم اكدصمار اًمؾغة ومقهتا، وجيعؾـا 

كػؼد هقيتـا سمعد هذا آسمتعاد قمـ اًمؾغة، وماهلقية هل 

اًمؾغة. واًمؾغة إن يماكت ىمقية وصؾبة ومباؾمتطاقمتفا هضؿ 

اعممصمرات اًمؾغقية واًمثؼاومقة مـ أي ًمغة وطمضارة، وٓ 

قي هذا مـ يمصمر ذًمؽ ذم كسقجفا اًمؾغقي، وسماًمتازم يؼ

احلػاظ قمؾقفا وقمغم اهلقية واًمثؼاومة، وإن يماكت اًمؾغة 

ضعقػة ومفل ٓ شمستطقع هضؿ اعممصمرات ومتـصفر اًمؾغة 

ذم اعممصمرات اًمؾغقية اجلديدة واًمؼقية وقمؿؾقة آكصفار 

ٓ شمؽػل سمؾ شمؼقم هذه اًمؾغة قمغم اهلقؿـة وإظمرى قمغم 

 .اًمتبعقة، وشمطغك اًمؾغة اعمفقؿـة قمغم اهلقية وـماسمعفا

وماًمؾغة هل قمـقان اًمقضمقد واهلقية، سماقمتبارها اعمستقدع 

إملم اًمذي ختتزن ومقف مؼقمات آكتامء، وذايمرة 

اعمستؼبؾ، وٓ شمزول إٓ سمزوال إمة، ومفل مؽـقهنا 

ومصدر حتديد اعمالمح إؾماؾمقة اعمعؼمة قمـ ـمبقعتفا، 

واعمرشمبطة سماًمؽماث واعمايض واحلارض، وهل حتدد 

تطقرها مع شمطقر اًمعالىمات اإلكساكقة مالمح اعمستؼبؾ سم

يؼقل )اسمـ ظمؾدون(: اقمؾؿ أن ًمغة أهؾ  واًمتؼـقة.

إمصار إكام شمؽقن سمؾسان إمة، أو اجلقؾ اًمغاًمبلم 

(، 424ص ت،-)سمـ ظمؾدون، د"قمؾقفا أو اعمختطلم هلا

ومؾام هجر اًمديـ اًمؾغات إقمجؿقة، ويمان ًمسان 

ا ذم اًمؼائؿلم سماًمدوًمة اإلؾمالمقة قمرسمقا، هجرت يمؾف

مجقع مماًمؽفا5 ٕن اًمـاس شمبّع ًمؾسؾطان وقمغم ديـف، 

ومصار اؾمتعامل اًمؾسان اًمعريب مـ ؿمعائر اإلؾمالم 

 وـماقمة اًمعرب.  

وماًمؾغة هـا شمساوي اهلقؿـة وشمرشمبط هبا، وهذا يعـل 

اًمؼقة، ًمؽـ اًمؾغة ًمقست هقؿـة ذم طمد ذاهتا، سمؾ اهلقؿـة 

ة هل ما يعّؾقفا أو  يؿقتفا، ويعد اسمـ ظمؾدون اًمؾغ

اعمستخدمة هل ًمغة اًمغاًمبلم، ويماكت آكذاك اًمؾغة 

يمام أهنا ًمغة  اًمعرسمقة اًمتل همدت اعمفقؿـة واعمستخدمة،
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اًمنمع  اًمتل أضػت قمغم اًمشخصقة اًمعرسمقة ظمؾقدًا 

واؾمتؿرارية ذم احلػاظ قمغم اًمطاسمع اًمعريب وهقيتف، وٓ 

جيقز اؾمتخدام أي ًمغة أظمرى ظماصة ذم اًمـص اعمؼدس 

ٓؾمتعامر هقؿـت اًمؾغة اًمػركسقة واًمصالة، وذم زمـ ا

 واإلكؽؾقزية، ًمؽـ مل شمؽـ اإلكؽؾقزية مساوية ًمؾػركسقة،

وطملم شمؿ إىمرار اًمؾغتلم معا قمارض اًمػركسققن سمشدة 

وضع اإلكؽؾقزية ذم وضع مساٍو ًمؾػركسقة، وقمـدها 

أدرك اًمػركسققن أن وىمت هقؿـة اًمؾغة اًمػركسقة ىمد 

ة شمرويج ًمذًمؽ ىمامت اًمؾغة اًمػركسقة سمعؿؾق اكتفك،

ًمـػسفا وظماصة سمعد احلرب اًمعاعمقة اًمثاكقة، مـ ظمالل 

اهلقئات واعممؾمسات اًمتل شمدقمق وشمدقمؿ شمقؾمع اًمؾغة 

اًمػركسقة قماعمقا ومتؿ إكشاء اًمتحاًمػ اًمػركز ًمـنم اًمؾغة 

اًمػركسقة، وًمؾحػاظ قمغم هذه اًمؾغة داظمؾ ومركسا ىمامت 

اًمسؾطات سمػرض همرامة ماًمقة قمغم مـ يتحدث سمغػم 

و يستخدم ًمغة همػم اًمػركسقة ذم اإلقمالن اًمػركسقة أ

واإلقمالم وذم ٓومتات اعمحال وذم آشمػاىمقات، وماًمؾغة 

اعمستخدمة هل اًمػركسقة ًمؾحػاظ قمؾقفا مـ اإلكؽؾقزية 

اًمعقعمة، وذم اًمراهـ ؾمقطرت اًمؾغة اإلكؽؾقزية قمغم  -

اإلكتاج اًمؾغقي واًمثؼاذم، وهمدت اًمؾغة اًمعاعمقة ذم 

عبقة وطمتك ذم احلقاة اًمققمقة آشمػاىمقات اًمرؾمؿقة واًمش

اًمعادية يامرؾمفا اًمشاب اًمعريب ظماصة وسمؽثرة، ويملكف 

 اؾمتغـك قمـ اًمؾغة اًمعرسمقة وهمدت هل اًمبديؾ.

هـاك ًمغة مفقؿـة  متارس ضغقـما قمغم "وىمد يؽقن 

اًمقفمائػ آضمتامقمقة اًمتل شممدهيا ًمغة أظمرى، يؼقل كؾده 

(Nelde أي اشمصال ًمغقي هق مصدر حمتؿؾ ًمـشقب )

اقمات ومال شمؽتؿؾ اهلقية اًمثؼاومقة وٓ شمؼمز اًمـز

ظمصقصقتفا احلضارية وٓ شمغدو هقية ممتؾئة ىمادرة قمغم 

كشدان اًمعاعمقة وقمغم إظمذ واًمعطاء إٓ إذا دمسدت 

مرضمعقتفا ذم يمقان ؿمخص شمتطاسمؼ ومقف صمالصمة قمـاس: 

اًمقـمـ، وإمة واًمدوًمة، وملي مس هبذه إريمان هق 

حقح يمام يؼقل مس سماهلقية اًمثؼاومقة واًمعؽس ص

 ."( 11-12ص،1443، اجلاسمري)اجلاسمري 

وهذا يشؽؾ أزمة هقية، ويرى )شمريمل احلؿد( أن 

هذه اعمشؽؾة ضمقهرية، و ىمد ٓ كحسفا مباذة، وًمؽـفا 

مراومؼة ًمـا ذم يمؾ كقاطمل احلقاة اًمعؼؾقة واًمعؿؾقة ذم آن 

واطمد، مراومؼة ًمـا قمغم مستقى شمـظػم اعمـظريـ اعمجرد 

قاؾمقة اعمفؿة ذم اًمتعامالت آضمتامقمقة وذم اًمؼرارات اًمس

وذم قمالىمة اًمػرد سماًمػرد ذم اجلامقمة اًمقاطمدة، واجلامقمة 

سماجلامقمة ذم اًمدوًمة اًمقاطمدة، واًمدوًمة سماًمدوًمة ذم إمة 

اًمقاطمدة، أو ما يػؽمض أكف أمة واطمدة ذم فمؾ أزمة 

اهلقية اعمتحدث قمـفا، إن )إكا( واًمـ)كحـ(، اًمـ)هق( 

ـتؿل إمم ضمقهر واطمد ويـطؾؼ مـ واًمـ)هؿ( يمؾ ذًمؽ ي

ؾمقاء أيمان  "اًمذاشمقة"و "اهلقية"مـطؾؼ واطمد أٓ وهق 

يص أو مستقى مجاقمل ـذًمؽ قمغم مستقى ومردي ؿمخ

اضمتامقمل، ًمقست هـاك صمؼاومة قماعمقة واطمدة، وًمقس مـ 

اعمحتؿؾ أن شمقضمد ذم يقم مـ إيام وإكام وضمدت 
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وشمقضمد وؾمتقضمد صمؼاومات متعددة متـققمة شمعؿؾ يمؾ 

سمصقرة شمؾؼائقة، وسمتداظمؾ إرادي مـ أهؾفا قمغم مـفا 

احلػاظ قمغم يمقاهنا ومؼقماهتا اخلاصة، وهذه اًمثؼاومات 

ىمد يؽقن مـفا ما يؿقؾ إمم آكغالق وآكؽامش ومـفا 

ما يسعك إمم آكتشار واًمتقؾمع وىمد يؽقن هـاك 

 اجلاسمري،)نم أطمقاكاـصمؼاومات شمـؽؿش أطمقاكا وشمـت

 ."(11-12، ص1443

ة ماشمزال ىمائؿة ذم اًمقـمـ اًمعريب يمام يؼقل وملزمة اهلقي

 وشمتشؽؾ ذم كؼاط مـفا: ،)قمكم حماومظة(

قمجز اًمعرب قمـ سمـاء اًمدوًمة احلديثة، واعمؼصقد  -

هبا دوًمة اًمؼاكقن اًمتل يتؿتع ومقفا اعمقاـمـ سمحؼقىمف 

 ويؾتزم سمقاضمباشمف.

اؾمتؿرار آؾمتبداد اًمسقاد ذم اًمقـمـ اًمعريب -

تؾػ اًمػئات آضمتامقمقة وهذا آؾمتبداد هق ما يدومع خم

إمم اًمشعقر سماًمظؾؿ وقمـد ذًمؽ شمظفر أزمة اهلقية. 

ويعرض كؼاـما قمدة شمؽمضمؿ  قمجز اًمدوًمة اًمعرسمقة قمـ 

سمـاء دوًمة طمديثة مؽماسمطة آكتامءات سمعقدا قمـ 

اًمقٓءات اًمضقؼة، ووضمقد إضمـبل وشمدظمؾف ذم 

اًمسقاؾمات اًمداظمؾقة واًمتبعقة اًمػؽرية، يمؾ هذه شمشؽؾ 

 أزمة هقية.

ذم رأي مـ يدقمق ًمؾعاعمقة ودماوز -ومخطاب اهلقية 

هق ظمطاب اكغالق قمغم اًمذات ومـ صمؿة -اًمذات 

متخؾػ وؾمؾبل، وآكغالق قمغم اًمذات مـاىمض/ 

مـاٍف عمـحك اًمتاريخ، ومـحـ أن ذم ـمريؼـا إمم 

اًمعقعمة/ اًمؼرية اًمصغػمة وهذا حيتاج إمم اكػتاطمقة قمغم 

ؼائدية اًمضقؼة اًمعامل ٓ اكغالىمقة وأن كخرج مـ اًمع

ًمؾفقية وعمػفقمفا، وما شمريده هذه اعمـظقمات هل 

شمقطمقد اًمعامل، وهذا هيدد  اهلقية5 وماهلقية مقزة يمؾ 

ؿمعب ًمف شمارخيف وصمؼاومتف وًمغتف ومعتؼده اخلاص سمف، 

ويرى )سمرهان همؾققن( أن سماؾمتطاقمتـا احلػاظ قمغم هذه 

اهلقية أو أن اًمشعقب شمشعر سماحلاضمة ًمتبـل ًمـػسفا ذم 

، أي ًمعامل اًمقاطمد)اًمعقعمة( ؿمخصقة ويمقاكًا متؿقزاً هذا ا

ن شمعقد اًمـظر ذم دورها ومؼاصدها واؾمؽماشمقجقتفا إ

وهماياهتا، وًمقست أزمة اهلقية ؿمقئًا آظمر ؾمقى إقمادة 

كظر اجلامقمة اًمؽؼمى ذم وصػفا اًمتارخيل، واًمعاعمل، 

وحتديد أهداومفا ومؽاكتفا ووفمقػتفا اخلاصة 

طمقد اًمعامل ٓ يؾغل وشمقضمفاهتا اًمعؿقؼة ومقف، ومتق

ظمصقصقة اًمقفمائػ اًمتل يـطقي قمؾقفا قمؿؾ يمؾ 

مجاقمة وًمؽـف ٓ يتحؼؼ إٓ مـ ظمالل شمعققـفا، وماًمؾغة 

هل اًمسبقؾ اًمؼقي ًمؾحػاظ واًمثبات قمغم اعمشاريمة ذم 

 .اجلامقمة وقمغم اهلقية اخلاصة سمؽؾ ومرد

ويقرد )ر.ل.شمراؾمؽ( مثآً قمغم أن احلػاظ قمغم  

ـاك ؾمبايمًا يستخدم ًمغة ظماصة اًمؾغة طمػظ ًمؾفقية سملن ه

سمطبؼتف وطملم يتخكم قمـ هذه اًمؾغة ويستعؿؾ ًمغة 

ختؾقف قمـ هقيتف،  أظمرى ًمقست مـ ـمبؼتف يعـل هذا

ًمذا شمعد  "مل أقمد واطمدًا مـ مجاقمتؽؿ"ويملكف يؼقل: 
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اًمؾغة أداة سماًمغة اًمؼقة ًمإلقمالن قمـ هقية ؿمخص ما 

واحلػاظ قمؾقفا، وشمعدد اًمؾغات ذم اًمعامل ًمقس واىمعًا 

طمتؿقًا قمؾقـا اًمعقش معف، سمؾ هق أداة ًمؾفقية اإلكساكقة ٓ 

يؿؽـ آؾمتغـاء قمـفا مـ أضمؾ مقاضمفة متطؾبات 

اًمثؼاومة اعمحؾقة واعمحاومظة قمغم اًمسؾقك آضمتامقمل 

وضمعؾف يمدي وفمائػف حتت خمتؾػ اًمظروف 

آضمتامقمقة، واًمتؼؾقؾ مـ شمعدد اًمؾغات يمدي إمم 

ات صبغة ظماصة هبؿ، اًمتؼؾقؾ مـ إىمامة مجاقمة إكساكقة ذ

وماًمعقعمة متحؼؼة ذم اهلقؿـة احلضارية واًمتبعقة اًمثؼاومقة5 

وشمبعقة إـمراف ًمؾؿريمز، دمؿقعا ًمؼقى اعمريمز وشمػتقتًا 

 ًمؼقى إـمراف.

ومتؼع اهلقية ضؿـ ؾمقطرة جمؿققمة مـ اعمـظقمات 

اًمتل يػرضفا أظمر قمؾقفا، وماهلقية أن متزقمزقمة ذم 

واخلاصة مـفؿ  كػقس اًمؽثػم مـ اًمـاس اًمعامة

)اًمصػقة( سمسبب ما يعؽمي اًمعامل مـ شمبعقة وهقؿـة 

وكنم ًمؼقؿ اًمغرب وقماداشمف وشمؼاًمقده وهقيتف، وشمبؼك 

اهلقية ضحقة هذه اعمـظقمات اجلديدة اًمتل ـمرأت، 

ومؽؾ مريمز ىمقي حياول أن يتبعف اجلؿقع ذم مساره 

ومريمز اًمؼقى أن سمقد اًمغرب سمػضؾ اًمعقعمة، وحياول 

قمـ اهلقيات مـ ظمالل ردة ومعؾ قمؽسقة  اًمبعض اًمدوماع

سماًمتؿسؽ سمإصاًمة وآسمتعاد قمام يـتجف اًمغرب 

واخلروج مـ مـطؼة آؾمتفالك إمم مـطؼة اإلسمداع، 

ًمؽـ ٓ يعـل هذا آكغالق قمغم اًمذات ورومض اًمغػم، 

شمصحقح "وىمد أـمؾؼ )طمسـ طمـػل( قمغم مقىمػ يمفذا 

ن صقاسما ؾ ٓ ، سم"اخلطل سمخطل وجمؿقع اخلطليـ ٓ يؽقِّ

ز ـسمد مـ إقمادة سمـاء اعمقروث اًمؼديؿ اعمؽقن اًمرئق

ًمؾثؼاومة اًمقـمـقة سمحقث شمزال معقىماشمف وشمستؼر قمقامؾ 

شمؼدمف، ويتؿ ذًمؽ قمـ ـمريؼ دمديد ًمغتف مـ اًمؾغة 

اعمـغؾؼة وإمم اًمؾغة اعمػتقطمة، واحلػاظ قمغم 

اخلصقصقات ٓ يعـل آكغالق واًمتؼؾقد وآكؽػاء 

واخلقف مـ اًمعٍم، إكام  قمغم اًمذات واؾمتبعاد أظمر

اًمبداية سمإكا ىمبؾ أظمر، وسماًمؼريب ىمبؾ اًمبعقد، 

وسماعمقروث ىمبؾ اًمقاومد. يمام يتطؾب اًمدوماع قمـ اهلقية 

يمرس طمدة آكبفار سماًمغرب، ومؼاومة ىمقة ضمذسمف، 

واًمؼضاء قمغم أؾمطقرة اًمثؼاومة اًمعاعمقة، ويضػل هذا إمم 

 ىمدرة إكا قمغم اإلسمداع واًمتػاقمؾ.

عـل اًمعقعمة اهلقؿـة اًمؾغقية اًمثؼاومقة وسمؼدر ما شم

إمػميمقة قمؼم ومرض اًمـؿقذج اًمثؼاذم اًمؽقين إمػميمل 

قمغم إمؿ واًمؼقمقات ومـفا إمة اًمعرسمقة،  ومنهنا شمعـل 

اضمتثاث اًمثؼاومة اًمعرسمقة وشمغققبفا وإطمالل اًمثؼاومة 

إمػميمقة حمؾفا، سمٍمف اًمـظر قمـ أؾماؾمفا ومرضمعقاهتا 

ىمة سماهلقية اًمؼقمقة ًمألمة اًمعرسمقة اًمتل ًمقس هلا أية قمال

وًمتاريخ اًمٍماع احلضاري اًمعريب اإلؾمالمل مع اًمعامل 

اًمغريب، ويؼقم سمعض اًمباطمثلم واًمدارؾملم سمرومض 

اًمـؿقذج اًمغريب، ومقاضمفتف وقمدم آكسالخ قمـ 

اهلقية، وماخلقف واًمٍماع مع اًمعقعمة وإكظؿة اجلديدة 
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شمدل قمغم اعمطروطمة واًمتل يروج هلا مـ ىمبؾ مـتجقفا 

اخلقف قمغم اهلقية اًمؼقمقة وإدراك اعمخاـمر اًمتل ؾمتؼع 

 .قمغم اخلصقصقة اًمثؼاومقة اًمعرسمقة

و يؿؽـ ذم ضقء ما شمؼّدم شمعريػ اهلقية اًمثؼاومقة 

اًمعرسمقة اإلؾمالمقة سملهنا  جمؿققمة اًمسامت واخلصائص 

اًمتل شمـػرد هبا اًمشخصقة اًمعرسمقة، ودمعؾفا متؿقزة قمـ 

، وشمتؿثؾ شمؾؽ ىة إظمرهمػمها مـ اهلقيات اًمثؼاومق

اخلصائص ذم اًمؾغة واًمديـ و اًمتاريخ و اجلغراومقا  

واًمعادات واًمتؼاًمقد وإقمراف وهمػمها مـ اعمؽقكات 

          اًمثؼاومقة ذات اًمسؿة اًمعرسمقة واإلؾمالمقة                                                                                        

ذا معـاه أن اهلقية اًمثؼاومقة اًمعرسمقة شمتؽقن مـ إذن ومف

قمدة قمـاس مرشمبطة سمبعضفا، وأي ظمؾؾ ذم أطمدها 

وًمعّؾ اعمتػحص  يمدي إزم ظمؾؾ ذم سماىمل مؽقكاهتا.

ًمؾؿقىمػ احلضاري اعمعاس، جيد أن صمؿة ظمطر حيدق 

سملمتـا اًمعرسمقة اإلؾمالمقة، ويتؿثؾ ذم هتديد هقيتفا 

در هذا اخلطر وـمؿس معامل ؿمخصقتفا اًمقـمـقة، ومص

يؽؿـ ذم ؾمطقة اًمعقعمة وما شمروج ًمف مـ دقماوي 

اًمتؿسؽ سماًمؼقؿ اإلكساكقة اًمعاعمقة، واطمؽمام طمؼقق 

اإلكسان، ومطاًمب اًمـظام اًمعاعمل اجلديد، واعمصػم 

اإلكساين اعمشؽمك، واًمؼرية اًمؽقكقة، واًمؽمسمقة مـ أضمؾ 

 مصطؾحات مـ ذًمؽ همػم إمم …اًمسالم اًمعاعمل

 . اعمعاس اًمعقعمة امقسىم هبا يعج ومػردات

وأمام ؾمطقة دقماوي اًمعقعمة اعمشار إًمقفا، كخشك أن 

واًمقٓء، ومـ صمؿ يػرغ مػفقم  آكتامءشمؽماضمع ىمقؿ 

اهلقية مـ أريماكف اًمرئقسقة، اًمديـ، اًمؾغة، اًمؼقؿ، 

اًمؽماث، اًمتاريخ، وطمقـئذ يصاب اعمجتؿع سماًمػتقر 

د وشمتالؿمك أواس اعمحبة واًمتامؾمؽ آضمتامقمل، وشمتبد

 اًمؼقؿ احلاومزة قمغم اًمـفقض اًمثؼاذم وآضمتامقمل .

 :إزم شمؾؽ احلؿالت سمؼقًمف  "اًمعؼاد"وىمد أؿمار 

يعـقـا،  ءاحلؿؾة قمغم ًمغتـا اًمػصحك محؾة قمكم يمؾ ر"

وقمكم يمؾ شمؼؾقد مـ اًمتؼاًمقد آضمتامقمقة واًمديـقة، وقمكم 

اًمؾسان واًمػؽر واًمضؿػم ذم رضسمة واطمدة5 ٕن زوال 

يبؼقفا سمجؿقع مؼقماهتا همػم  اًمؾغة ذم أيمثر إمؿ

أًمػافمفا، وًمؽـ زوال اًمؾغة اًمعرسمقة ٓ يبؼل ًمؾعريب 

اعمسؾؿ ىمقاما يؿقزه ذم ؾمائر إمؿ، وٓ يعصؿف أن 

 )اًمعؼاد، "يذوب ذم همامر إمؿ، ومال شمبؼل ًمف سماىمقة

  .( 41- 41ص  ،د.ت

و قمؾقف ومنن اهلقية ذم قمٍم اًمعقعمة أصبحت مرشمبطة 

اًمثؼاومقة و اًمسقـاؾمقة اؿمد ارشمباط سماعمستقيات 

وآىمتصادية سمحقث ٓ يؿؽـ احلديث قمـ هقية قمرسمقة 

مـػصؾة قمـ هذه اعمستقيات عما هلا مـ آصمار مباذة قمغم 

هذا اعمؽقن وإن شململم اهلقية اًمعرسمقة يـطؾؼ مـ ىمدرة 

اًمدول اًمعرسمقة قمغم ومفؿ ظمصائص اًمعقعمة و اًمتؽقػ مع 

شط قمؿؾقة آًمقاهتا سماًمشؽؾ اًمذي حيػظ هلا هقيتفا و يـ

 اًمتػاقمؾ مع اكجازاهتا.

يـبغل أن شمؽقن "وماًمـظر عمستؼبؾ اهلقية اًمعرسمقة 
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مقاضمفة اًمعرب ًمؾعقعمة مـ ظمالل إـمار إقمادة شمعريػ 

اًمذات ومؼاومة اًمعقعمة يمجزء مـ مـظقمة قماعمقة، و 

هذا يستدقمل آقمؽماف سمؼصقر أكظؿتـا آضمتامقمقة و 

حق اًمعاعمقة اًمثؼاومقة و يمرس آًمقات اًمتبعقة وآكطالق ك

هبدف اًمؼضاء قمغم هامشقتـا اًمتارخيقة، و إن آؾمتسالم 

و اًمرومض ًمؾعقعمة هق اًمثؼاومة اعمضادة ًمثؼاومة 

 .(11،ص1443، اًمعقعمة)همؾققن

مـ هذا اعمـطؾؼ ومنن طمتؿقة اإلصالح اًمتعؾقؿل 

واًمسقاد و آىمتصادي و اًمثؼاذم رضورة يـبغل 

 اإلرساع ومقفا ومنصالح كظؿ ؾمقاؾمات اًمتعؾقؿ و

اًمتؽقيـ يؿثؾ قمـٍما طمققيا ذم هذا اإلـمار قمغم اقمتبار 

أن اًمعقعمة مقضمفة ذم إصؾ كحق يمقان اعمقاـمـ اًمعريب 

رية ـوشمستفدف أومؽاره وىمقؿف، وسماًمتازم إجياد ىمقة سمش

مدرسمة و ممهؾة ىمادرة قمغم اؾمتقعاب اًمتطقرات اعمرشمبطة 

سمظاهرة اًمعقعمة، يمام أن اًمتعؾقؿ سمؿختؾػ أكقاقمف يشؽؾ 

اًمرئقسقة جلفقد شمـؿقة اعمقارد اًمبنمية ًمذا يـبغل  اًمدقمامة

ايالئف اًمعـاية سماًمتطقير و اًمتحديث قمغم اقمتبار أن 

اًمتعؾقؿ يتؼاـمع مع اًمعقعمة ذم أيمثر مـ مقىمع، ومثقرة 

اعمعؾقمات و آشمصآت احلديثة سمدأت سمنطمداث صمقرة 

ذم أؾماًمقب اًمتعؾقؿ و اًمقؾمائؾ اعمستخدمة ذم احلصقل 

 .قمؾقف

سماقمتبارها حمتقى صمؼاومقـا متجدد اًمشؽؾ إن اهلقية 

واًمظفقر و مطؾب مفؿ يـبغـل اًمـضال مـ أضمؾـف و 

شمـؿقة اإلطمساس سمف و شمؼقية اًمعالىمة سمف و متتقـفا 

سمؿحتقيات حتريمفا مـ صقرة ضمامدة إمم صقرة 

قمٍمية، و ذًمؽ مـ ظمالل اؾمتقعاب اًمتغػمات و 

 آكجازات اًمتل أشمت هبا اًمعقعمة وشمؽققػفا وومؼ طماضماشمـا

و مصاحلـا معؽمومقـا سمإظمطاء اًمتل وىمعـا ومقفا و اًمتل 

أسمعدشمـا قمـ طمريمة اًمتطقر ومسار اًمتحديث سمادماه 

اًمتغريب سمػعؾ اًمتقاـمم همػم اعمعؾـ ًمبعض اًمؼقى 

اًمقـمـقة و اعمثؼػة مما ضمعؾ اًمبقئة اًمثؼاومقة اًمعرسمقة أؾمػمة 

اًمػؽر اًمتؼؾقدي اًمذي يعقد دمديد كػسف سماؾمتؿرار ومقؿـع 

يث مـ حتؼقؼ همايتفا سماًمتحقل إمم طمداصمة طمريمة اًمتحد

مؽتؿؾة، همػم ىمادرة قمغم دماوز شمـاىمضاهتا سماحلقار 

ومنذا  . واًمتسامح اًمذي يؿقز هقية اعمجتؿعات اًمعرسمقة

يمان اًمتجديد يمام ذم اًمداظمؾ رضوري ومنن اًمتػاقمؾ مع 

قمقامؾ اًمتؼدم اخلارضمقة أؿمد إحلاطما و ٓ دمديد سمدوكف، 

رؾمتفا و اإلومادة مـفا هل ٕن احلداصمة اًمتل كطاًمب سمؿام

احلداصمة اًمؽقكقة، أما اًمتعؾؼ سمحداصمة ظماصة سمـا ومفق ومفؿ 

 مـ إوهام.

ًمذًمؽ كؼقل ظمتاما اًمؾغة اًمعرسمقة هل أسمرز مؼقمات 

اًمثؼاومة اًمعرسمقة، وأزمة اًمؾغة اعمعاسة هل أزمة اهلقية 

اًمثؼاومقة ذم اًمقىمت ذاشمف، وماًمؾغة هل أداة اًمتعؾؿ 

ذايمرة إمة، وهل أداة آشمصال  واًمتػؽػم، يمام أهنا متثؾ

وماًمؾغة اًمعرسمقة شمعد مـ أيمثر  "آضمتامقمل، وهلذا يمؾف

اًمؾغات أمهقة، ومػقفا اخلصقصقة اًمؼقمقة واًمقطمدة 
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واًمؽماث وآؾمتؿرارية اًمثؼاومقة، وطمققية  اًمثؼاومقة،

اًمػؽر اًمعؾؿل واإلسمداع إديب واعمعتؼد 

، وًمذًمؽ وماًمؾغة "( 31، ص 1444 ،اًمديـل)اعمسدي

ومفل أداؤكا ًمؽل كصـع  "عرسمقة هل اهلقية سمحؼ اًم

، وصمؼاومة يمؾ أمة يمامـة ذم ًمغتفا اعمجتؿع واىمعاً 

ومعجؿفا، واًمؾغة اًمعرسمقة هل أيمثر ًمغات اًمعامل ارشمباـما 

ىمركا  12سماهلقية، وهل اًمؾغة اًمقطمقدة اًمتل صؿدت 

ؾمجال أمقـا حلضارة أمتـا ذم ازدهار، وؿماهدا قمكم 

ًمذًمؽ ٓسمد . (13-2 ، ص7112 ،إسمداع أسمـائفا)قمكم

مـ آهتامم سماًمؾغة اًمعرسمقة، وماعمسؾؿقن إوائؾ طمؼؼقا 

أقمظؿ اعمآصمر ذم اًمؼرون اًمقؾمطل،  وأضاومقا يمثػما ًمؾعؾؿ، 

 "ويماكت اًمعرسمقة هل ًمغة هذا اًمعؾؿ وشمؾؽ احلضارة 

ومؾؼد يمتبت هبا اعممًمػات اًمؼقؿة، همزيرة اعمادة، ؿمديدة 

سمثؼاومة  إصاًمة، ويمان قمكم أي سماطمث يريد أن يؾؿ

اًمعٍم أن يتعؾؿ اًمؾغة اًمعرسمقة، وىمد ومعؾ ذًمؽ يمثػمون 

  "(332،ص د.ت ،مـ همػم اًمعرب )اًمبفقار

 حتديات قمـ اًمـادمة إظمطار مقاضمفة وشمـطؾؼ

 اًمقاىمع، مـ واحلضارية اًمثؼاومقة ًمؾفقية واعمفددة اًمعقعمة

 قمغم ًمؾغققريـ شمتقح اًمتل وسماًمقؾمائؾ اًمعٍم، وسملدوات

 قمـ اعمسموًملم واعمفتؿلم شمطقيرها قمغم واًمؼائؿلم اًمؾغة

 يستققمبقا أن ظمصقصقاهتا، قمغم واحلػاظ محايتفا

 واعمعؾقمقات واًمتؼاكة اًمعؾقم جمآت ذم اعمتغػمات

 وحتديثفا اًمؾغة شمطقير ًمققاصؾقا اعمعرومة، طمؼقل وؿمتك

 أهؿّ  هل وماًمؾَّغة اًمعقعمة. وعمقاضمفة اًمعٍم عمسايرة

 واؾمطة ٕهّنا ه،سمغػم اًمػرد شمرسمط اًمتل اعمعـقية اًمرواسمط

 وواؾمطة اًمػرد، قمـد اًمتػؽػم وآًمة اًمـاس، سملم اًمتػاهؿ

 ومـ إسمـاء، إمم أسماء مـ واعمؽتسبات إومؽار كؼؾ

 شمـسك اًمتل إمة يماكت وإذا إظمالف. إمم إؾمالف

 طماًمة ذم وأصبحت ؿمعقرها ومؼدت ىمد شمؽقن شمارخيفا

 شمارخيفا، إمم سماًمعقدة وقمقفا شمستعقد أن شمستطقع ؾمبات،

 ومؼدت ىمد قمـدئذ شمؽقن ًمغتفا ومؼدت إذا إمة ومنن

 ذم وًمقس ًمغتفا، ذم ومرـمت ٕمة مستؼبؾ وٓ احلقاة

 هلا شمتقاومر ٓ سمؾغة اًمعقعمة حتديات مقاضمفة اعمستطاع

وهـا ٓ يسعـا ؾمقى اًمؼقل إن اًمؾغة  .اعمقاضمف ذوط

هل احلاضـة اًمػؽرية وهل اًمعامؾ إهؿ ذم دمسقد 

ارخيفا واًمداقمؿة ظمصائص إمة واحلاومظة ًمت

ٓؾمتؿراريتفا مما يتطؾب مـ مجقع إمؿ اًمعؿؾ قمغم 

صقهنا ومحايتفا مـ يمؾ اًمتحديات اًمتل حتقؼ هبا ٕن ذم 

ذًمؽ صقكا ًمألمة وهلقيتفا وعمؽاكتفا وأظمص هـا أمتـا 

د اهلل سملن  اًمعرسمقة اًمتل ظمصفا اهلل سمؼرآن قمريب ومؼد شمعفَّ

ا أيًضا ًمغة شمبؼك  اًمؾغة اًمعرسمقة ما سمؼقت احلقاة، ٕهنَّ 

ويمان ًمف ؾمطقشمف اًمتل ضماهبت يمؾ  اًمؼرآن اًمؽريؿ

اًمعقاصػ واًمتحديات اًمتل وىمػت ذم وضمف ًمغتـا 

اًمعرسمقة ووضعتفا قمغم طماومة آكزٓق وآهنقار هذه 

اًمؾغة اًمتل وهبت اًمعامل اًمعؾقم واًمػضائؾ واًمرؾمائؾ 

ذات اعمـحك اإلكساين وأصمبتت قمغم مر اًمعصقر أهنا ًمغة 
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تجدد واًمتطقر واًمتلىمؾؿ وإظمذ سمؽؾ طمقة ىماسمؾة ًمؾ

مستجدات اًمعؾقم اًمتطبقؼقة واًمػـقة وإدسمقة وما 

يتطؾبف اًمقاىمع واحلداصمة مـ شمرمجات قمؿؾقة ومقفا مـ 

اًمغـك واًمعبؼرية ما جيعؾفا مـ أهؿ اًمؾغات احلقة 

اعمقضمقدة ذم اًمعامل ًمغة أصمبتت ؿمخصقتفا اعمتؿقزة 

ء يعرب أن كعتز وارشمباـمفا اإلكساين هل ًمغة حيؼ ًمـا أسمـا

وكتػاظمر هبا وكحؿقفا وكداومع قمـفا يمؾ ذًمؽ إذا ما 

شمرمجـا أىمقاًمـا سملومعال ومـ ظمالل اضمتفادكا ذم دراؾمتفا 

دراؾمة دىمقؼة ووماطمصة دمعؾـا كستؽشػ يمـقزها 

وكستخرج ًٔمئفا وصدوماهتا وًمق يمؾػـا ذًمؽ اًمغقص ذم 

  قمؿؼ سمحرها اًمذي ٓ هيدأ أسمدًا .

 

 ادراجع بالؾغة العربقة

، 4حتؼقؼ حمؿد قمكم اًمـجار، ط اخلصائص، .بن جـيا

 .1431اًمؼاهرة، اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

ذم ًمغات  73اعمؼّدمة: اًمػصؾ .عبدالرمحن ،بن خؾدونا

 (.ت-د)أهؾ إمصار،

 .ت(-د)دار صادر ،سمػمزت ،ًمسان اًمعرب .ابن مـظور

 دار اجلقؾ، ، سمػموت،1، طاًمسػمة اًمـبقية .ابن هشام

 .هـ1311

اعممؾمسة ، 7ج ،مقؾمققمة اًمػؾسػة .عبد الرمحن بدوي،

 .1441اًمعرسمقة ًمؾدراؾمات واًمـنم،

دور اًمؽمسمقة اإلؾمالمقة ذم  .البفوايش، السقد عبد العزيز

  رية عمقاضمفة خماـمرـشمـؿقة اًمشخصقة اًمؼقمقة اعمص

 )د.ت(،)د.م(. ـظام اًمعاعمل اجلديداًم

ه مدظمؾ سمادما مػفقم اًمؽماث اًمعاعمل. .طقب ،تقزيـي

..أومريؾ، (3)،اًمعدد  جمؾة قمامل اًمػؽر، اًمتلؾمقس

 .7113ضمقان 

، مريمز "اًمعقعمة واهلقية اًمثؼاومقة ".حمؿد عابد ،اجلابري

دراؾمات اًمقطمدة اًمعرسمقة، اعمستؼبؾ اًمعريب 

 .1443(، 7اًمعدد)

سمػموت: دار اًمؽتب  اًمتعريػات، .الرشيف ،اجلرجاين

 .1433اًمعؾؿقة، 

 ة،اًمؼاهر ،اًمرطمقؾ صمالصمقن قمامًا قمغم. ساطع احلرصي،

مريمز دراؾمات اًمقطمدة اًمعرسمقة، ومعفد اًمبحقث 

 .)د.ت(واًمدراؾمات اًمعرسمقة 

، أسمحاث خمتارة ذم اًمؼقمقة اًمعرسمقة .ساطع ، احلرصي

 .1432سمػموت،  مريمز دراؾمات اًمقطمدة اًمعرسمقة، 

اًمؾغة واهلقية إؿمؽاًمقات اعمػاهقؿ  " .فقصل ،احلػقان

 (،2)دجمؾة اًمتسامح، اًمعد "وضمدل اًمعالىمات

 )د.ت(.

مـشقرات  ، قمامن،1، طاًمثؼاومة اًمعرسمقة. حسن ،حـػي

اعمممتر اًمعؾؿل اًمراسمع ًمؽؾقة  ضمامعة ومقالدًمػقا،

سمعـقان اًمعقعمة  أداب واًمػـقن ضمامعة ومقالدًمػقا

 .1444واهلقية، 
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 ،اًمؼاهرة ،أؾماس اًمبالهمة .أبو قاسم حمؿود الزخمرشي،

 .دار اًمؽتب اعمٍمية )د،ت(

 ، سمػموت دار7جؿ اًمػؾسػل، ج اعمع .مجقل صؾقبا،

 .1427اًمؽتاب اًمؾبـاين، 

اًمـحؾ . اًمػصؾ ذم اعمؾؾ و الظاهري، ابن جزم .

 .اًمؼاهرة، مؽتبة اخلاكجل )د.ت(

ذم زمـ اًمعقعمة  اهلقية اإلؾمالمقة  .كوري خؾقلالعاين مسقفر، 

اًمعراق، مريمز اًمبحقث واًمدراؾمات  اًمثؼاومقة،

 .7114ؾمالمقة،اإل

دراؾمات ذم  اعمذاهب إدسمقة  .عباس حمؿود العؼاد،

رية، ـوآضمتامقمقة، سمػموت: مـشقرات اعمؽتبة اًمعص

 .د. ت

، اعمجتؿع وىمضايا اًمؾغة .حمؿد السقد ،عؾوان

 .1442اإلؾمؽـدرية، دار اعمعرومة اجلامعقة،  

اؾمتخدام شمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات وآشمصآت ذم " .كبقل ،عيل

ي اإلرسائقكم اًمتعريػ سماهلقية اًمعرسمقة وإصمرائفا واًمتحد

، شمقكس، (31) ددقم، اعمجؾة اًمعرسمقة ًمؾؽمسمقة، "اعمعؾقمايت

7112. 

، جمؾة "قمقعمة اًمثؼاومة و صمؼاومة اًمعقعمة" .برهان  ،غؾقون

  1443 .اعمريمز اًمعريب اًمثؼاذم،

رؾماًمة اعمدير اًمعام ًمؾققكسؽق  .ماتسورا ،كويشريو

سمؿـاؾمبة آطمتػال سماًمسـة اًمدوًمقة ًمؾغات 

اًمققكسؽق اًمتازم                                             متاح قمغم مقىمع7113

http://www.un.org/arabic/events/iyl 

اًمعقعمة واؾمتالب اهلقية  .عبد الرمحن عؿر ،اداحي

ر ـاعمممتر اًمعام اًمتاؾمع قمش ،اًمثؼاومقة ًمؾؿسؾؿ

، ذم اًمػؽمة قن اإلؾمالمقةًمؾؿجؾس إقمغم ًمؾشئ

 .7112مارس  72-41

، جمؾة "اخلطاب اًمعريب ويمقكقة اًمثؼاومة" .عبد السالم ،ادسدي

  .1444، اًمؼاهرة: دار ؾمطقر، ومؼماير ؾمطقر

 ادراجع بالؾغة األجـبقة

Antony Easthope: Constructing Identity(Culture and 

Discourse).  Université du Centre- Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines des Sousse. English Studies Series, 

Volume I. L`Or du Temps, 1998. 
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