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 الَعولمةفي َعصر  الحضاري ة الُهَويَّةوَتعزيز  الثقافي   التُّرَاث ِحمايةفي  اْلَعَربيَّة اللُّغةَدور 
The Role of Arabic Language in Safeguarding Cultural Heritage and Enhancing 

Cultural Identity in the Globalization Era 

 ياسر هاشم عماد الهياجي/ د
  كلية السياحة واآلثار –أستاذ مساعد قسم إدارة موارد التراث 

 الرياض –جامعة الملك سعود  –
 اليمن –جامعة إب 
 

 

Abstract 

There is no doubt that language is one of the most important aspects of human 

civilization. It is one of the strongest links that connect the present of the nation with its 

ancient heritage and glorious past, as a means of expression about cultural heritage, and as an 

essential part of the cultural and intellectual property of inherent peoples. This is explained in 

the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in 

October 2003. Language has maintained and transmitted many forms of cultural expression 

such as myths, beliefs, rituals, stories, folk tales, and forms of knowledge as well as the 

various traditional skills. 

Arabic language forms a special importance for the cultural heritage and for Arab 

civilization as being considered one of the constituents of Arab identity. This is attributed to 

the leading role it performs throughout the ages in maintaining the constituents and the 

identity of the civilized nation. It is also attributed to its being the most effective means of 

maintaining the Arab cultural heritage from oblivion and vanishing, and a tool for 

transmitting and presenting it for a wider range, and passing it on to the future generations. 

This research aims at identifying the role that Arabic language is supposed to perform 

in safeguarding of the cultural heritage and civilizational identity. It also aims at determining 

the extent of the ability of Arabic Language in winning the bets and challenges that have been 

imposed by globalization, without losing our identity and language. 

Keywords: cultural heritage, globalization, Arabic language, cultural identity, civilizational 

identity. 

 
 

وماضيها  ها الغابر،ُتَراثب اأُلّمةمن أهم مظاهر الحضارة اإلنسانية، وأقوى الصالت التي تربط حاضر  اللُّغة ال شك أن     
ة والفكرّية للُشُعوب األصيلة، كما أوضحت ذلك الثقافيّ من الُممتلكات ُمِهم ، وُجزء الثقافيّ  التَُّراثالمجيد كواسطة للت عبير عن 

م، فهي التي حفظت ونقلت كثير من 3002غير المادي المعتمدة في تشرين األول  الثقافيّ  التَُّراث ِحمايةاتفاقية اليونسكو ل

 11/19/9112 :تاريخ النشر 92/11/9112:تاريخ القبول   17/11/9112: تاريخ اإلرسال
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كاألساطير، والمعتقدات، والطقوس، والقصص، والحكايات الشعبية، وأشكال المعارف، والمهارات  الثقافيّ ت عبير أشكال ال
 .التقليدية المختلفة

لمةا ، اْلَعَربي ةة الُهَوي ةةإحةدى مقومةات  بوصةفها اْلَعَربي ةة، والحضةارة الثقةافيّ  تُةَراثخاصةة لل أهمِّيةة اْلَعَربي ةة ُتشكِّل اللُّغةو 
، وبوصفها وسيلة أكثر تأثيًرا لحفةظ الحضارّية اأُلّمة هَويِّةمن َدوٍر ريادي على مّر العصور في الحفاظ على مقومات و  تؤديه
 .والزوال، وأداة لنقِله، والتعريِف به على أوسع نطاق، وتمريره لألجيال القادمة من ااِلنِدثارالعربّي  الثقافيّ  التَُّراث

 الُهَوي ةة، و الثقةافيّ  التُّةَراث ِحمايةةفةي  اْلَعَربي ةة اللُّغةة تؤديهالدور الذي يفترض أن  عرف علىالى التهذا البحث يهدف 
دون أن  الَعولمةةةالتةةي تفرضةةها  ،فةةي كسةةب الرهانةةات والتحةةديات اْلَعَربي ةةة اللُّغةةةمةةدى قُةةدرة  كمةةا تهةةدف إلةةى تحديةةد، الحضةةارّية

  .ُهوّيتنا وُلغتنا نافقدت

 .الحضارّية الُهَوي ة، اْلَعَربي ة اللُّغة، الَعولمة، الثقافيّ  التَُّراث :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
ملتحمةةةة أشةةةد  اللُّغةةةةهةةةا الحضةةةاري، ذلةةةك أن ُتَراثو  اأُلّمةةةة هَويِّةةةةال ينفصةةةل عةةةن الحةةةديث عةةةن  اللُّغةةةةالحةةةديث عةةةن  إنّ 
كما أنهةا وعةاء الفكةر، . (1)د انتماءهمم سلوكهم، وتفاعلهم، وتوحِّ هموم متكلميها، وتنظِّ تتضمن ؛ ألنها الُهَوي ةو  التَُّراثااللتحام ب

فهةي مسةةتودُ تُةةَراث اأُلّمةةة وجسةةرها المتةةين للعبةةور مةةن الماضةي إلةةى الحاضةةر فالمسةةتقبل، والوعةةاء الةةذي يتضةةمن هةةذا التُّةةَراث 
ثرائه وتجديده  .(2)وينقله إلى األبناء واألحفاد، بقصد المحافظة عليه وا 

اللُّغةة اْلَعَربي ةة أهمِّيةة خاصةة للتُةَراث الثقةافّي والحضةارة اْلَعَربي ةة، بوصةفها وسةيلة أكثةر تةأثيرًا فةي حفةظ التُّةَراث  وُتشكِّل
الثقةةافّي العربةةي مةةن االنةةدثار والةةزوال مةةن جانةةب، ومةةن جانةةب أخةةر لكونهةةا إحةةدى األدوات األساسةةية الناقلةةة لةةه، والتعريةةف بةةه 

 .على نطاٍق واسع

ون ُكُثر، فإن  اللُّغة اْلَعَربي ة تعيش اليةوم إشةكاالت الَعولمةة بكةل تعقيةداتها، فةالمتتبع ألحوالهةا فةي جميةع وبحسب باحث
أقطار الوطن العربي، يستشرف األخطار الكبيرة التي تحملها الَعولمة، على وجود اْلَعَربي ةة لغةة حيةة فةي جميةع منةاحي الحيةاة 

فقد ُأقِصيت اللُّغة اْلَعَربي ة من أْن تكون لغة البحث العلمي والتدريس الجامعي، وكثير . لعمليةالسياسية، والثقافّية، والعلمية، وا
مةةن جوانةةب الحيةةاة فةةي معظةةم األقطةةار اْلَعَربي ةةة، األمةةر الةةذي ُيعةةرِّض ُتَراثنةةا الحضةةاري وهويتنةةا الثقافّيةةة إلةةى خطةةر الةةذوبان، 

رة تحةدثت أن  عةةددًا مةن لغةات العةةالم مهةددة بةاالنقراض، ومةةن بينهةا اللُّغةةة خصوصةًا إذا علمنةا أن أحةةد تقةارير اليونسةكو األخيةة
 .(3)وأن منظمة اأُلمم المتحدة تتجه إلى إلغاء اْلَعَربي ة من بين اللغات العالمية الرسمية في المنظمة. اْلَعَربي ة

الَعولمةةة، وتقةةديم رؤيةةة مةةوجزة لعالقةةة اللُّغةةة تسةةتعرض هةةذه الدِّراسةةة المفةةاهيم ذات الصةةلة بةةالتَُّراث الثقةةافّي والُهَوي ةةة و 
كما ستقف على تأثير الَعولمة على اللُّغة اْلَعَربي ة بوصةفها مكةون . بالُهَوي ة من جهة، وعالقتها بالتَُّراث الثقافّي من جهٍة أخرى

والةدور الةذي يمكةن . لَعولمةةأساسي من مكونات التَُّراث الثقافّي، وقدرتها في كسةب الرهانةات ومواجهةة التحةديات فةي عصةر ا
يةةةة توثيةةةق ونشةةةر التُّةةةَراث الثقةةةافّي العربةةةي عبةةةر الوسةةةائط . أن تقةةةوم بةةةه فةةةي ِحمايةةةة التُّةةةَراث الثقةةةافيّ  كمةةةا سةةةتناقش الدِّراسةةةة أهمِّ

َعَربي ةة ؛ للتعريةف بالثقافةة الْ رتنا، والعمل على إيصالها ونشةرهااإللكترونية والرقمية، بما يساعد على نشر وتداول ثقافتنا وحضا
 .اإلسالمية على نطاٍق واسع
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 أهمِّية الدِّراسة
 :، وتتضح أهمِّيتها باآلتيالُهَوي ةفي تعزيز اللُّغة والتَُّراث الثقافّي تكتسب الدِّراسة أهميتها من أهمِّية 

يةةة اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة فةةي تحقيةةق المقومةةات الحضةةارّية وفةةي إقامةةة أمةةن فكةةري،  - الحفةةاظ علةةى التُّةةَراث  امكةةن بواسةةطتهيُ أهمِّ
 .اْلَعَربي ة لألمةالثقافّي 

شةكاالت الُهَوي ةة - التةاري  ب ؛ نظةرًا الرتباطهةا الوثيةقأهمِّية اللُّغة اْلَعَربي ة ذاتها فةي إدارة العديةد مةن األزمةات المعرفيةة وا 
 .ُتَراثوال

تاحتةه للعةالم، وذلةك بتوظيةف تقن - يةات المعلومةات فةي عمليةات توثيةق عاليةة أهمِّية حفظ التَُّراث العربةي واسةترجاعه وا 
 .الجودة، فضاًل عن إبراز إسهامات العرب في الحضارة البشرية في مختلف المجاالت التَُّراثية

 :أهداف الدِّراسة
 :تسعى هذه الدِّراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .تحديد الدور الذي ُيفترض أن تؤديه اللُّغة اْلَعَربي ة في ِحماية التَُّراث الثقافّي، والُهَوي ة الحضارّية .1
التعرف على مدى ُقدرة اللُّغة اْلَعَربي ة في كسب الرهانةات والتحةديات التةي تفرضةها الَعولمةة علينةا دون أن  .3

 نفقد ُهوّيتنا وُلغتنا
 .العولمة على اللُّغة والتَُّراث الثقافّي وتدمير الُهَوي ة اْلَعَربي ةطرح إطار نظري حول تحديات  .2
إلقاء الضوء على أهمّية زيادة المحتوى العربّي، وتشجيع أعمال التوثيق والنشر اإللكتروني للُتَراث بجميةع  .4

 .مجاالته

، اللُّغة، الُهَويَّة، الَعو : تأصيل مفاهيمي: المحور األول  لمةالتَُّراث الثقافي 

 Cultural Heritageالُتَراث الثقافي  
ةد لةةه، شةأنه فةةي  Cultural Heritageال شةك أن  للتُةَراث الثقةةافّي  عةدة مفةةاهيم، وتعةاريف، وال يوجةد مصةةطلح موح 

ولكنةةةه  ذلةةةك شةةةأن معظةةةم مصةةةطلحات العلةةةوم االجِتماعّيةةةة التةةةي تتةةةأثر بةةةالمتغيرات، والخلفيةةةات العلمّيةةةة، والسياسةةةّية، والفكرّيةةةة،
 . بمفهومه البسيط خالصة ما ُتخلفه األجيال السالفة لألجيال الالحقة، أو ما ُيخلفه األجداد كي ينهل منه األحفاد

فالتَُّراث إذن هو كل مةا صةار إلةى الةوارث عةن األسةالف مةن أشةياء ذات قيمةة، وسةمات أصةيلة، كمةا أن ةه مجموعةة 
وُيضةيف إليهةا كةل جيةل مةن خبةرات حياتةه، مةن عقائةَد . (4)لة من جيل إلةى خخةر اآلراء، واألنماط، والعادات الحضارّية المتنق

إل ، وعلى أي شكٍل كان من العمارة أو الكتابةة ... وعلوم ومعارف، وثقافاٍت وعادات وتقاليد، وتجارَب وِخبرات، وخثاٍر وفنون
 .أو النقش أو الحاجات أو المصنوعات

 أنواع التَُّراث الثقافي  
ا فةةي إطةةار االه تمةةام بدراسةةة التُّةةَراث بغةةرض حمايتةةه قامةةت المنظمةةات والهيئةةات المختصةةة ومةةن أبرزهةة

مةم المتحةدة للتربيةة والعلةوم والثقافةة    United Nations Educational،Scientific and Culturalمنظمةة اأُل
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Organizationعرف اختصارًا بالةيونسكو ا فةي  ،(UNESCO)، أو ما ُي افّي لعةدة أقسةام كمة بتصنيف التَُّراث الثقة
 .، نوجزها في اآلتي(1الشكل رقم)

 :التَُّراث الثقافي  المادي -1
القطةةع األثريةةة، والمعةةالم، والمبةةاني، واألعمةةال، واللوحةةات الفنيةةة، والزخةةارف، وُيمِكةةْن : يشةةمل التُّةةَراث الثقةةافّي المةةادي

 :تقسيمه إلى
َراث ثابت - أ  .والمواقع األثرية، والنقوش، والرسوم الصخرية، والمتاحف، والمراكز التاريخّية كالمباني، :ُت

َراث منقول - ب مةالت، واألختةام المحفةورة، واللوحةات، والرسةوم، والصةور  :ُت كالقطع األثريةة المتحفيةة، والُع
 .المنحوتة، أو المنقوشة، والمخطوطات، والطوابع

 :التَُّراث الثقافي  غير المادي -9
ُمجمةةل اإلبةةداعات الثقافّيةةة سةةواء التقليديةةة، أو الشةةعبية المنبثقةةة عةةن جماعةةة، والمنقولةةة عبةةر التقاليةةد، وهةةي ُيقصةةد بةةه 
 . (5)اللغات، والموسيقى، واألدب الشفهي، والفنون الشعبية، والتعبيرية مثل الرقص، والمهرجانات: على سبيل المثال

فتةةةه اليونسةةكو بأن ةةةه  والتصةةةورات، وأشةةةكال التعبيةةر، والمعةةةارف، والمهةةارات، ومةةةا يةةرتبط بهةةةا مةةةن الممارسةةات، "وقةةد عر 
 . (6)"خالت، وقطع، ومصنوعات، وأماكن ثقافّية التي تعدُّها الجماعات واألفراد جزءًا من ُتَراثهم الثقافيّ 

افّي غيةةةر المةةةادي يتجلةةةى بصةةةفة خاصةةةة فةةةي  ةيونسكو، فةةةإن  التُّةةةَراث الثقةةة وعلةةةى ضةةةوء تعريةةةف منظمةةةة الةةة
 :جاالت اآلتيةالم

افّي غيةةةر  (1 ا فةةةي ذلةةةك اللُّغةةةة كواسةةةطة للتعبيةةةر عةةةن التُّةةةَراث الثقةةة التقاليةةةد وأشةةةكال التعبيةةةر الشةةةفهي، بمةةة
 .المادي

 .فنون وتقاليد أداء العروض (3
ة، والطقوس، واالحتفاالت (2 ماعّي  .الممارسات االجِت
 .المعارف، والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون (4
 .ن الحرفية التقليديةالمهارات المرتبطة بالفنو  (5

 



 issn :2478-019                         9400 ديسمبر /40:، ع40: مج                العلامة        

421 
 

 
 (.الباحث)يوضح أشكال وأنواُ التَُّراث الثقافّي ( 1)شكل رقم 

افّي غيةةر المةةادي، وهةةي مقةةّوم  يتضةةح مةةن هةةذا التعريةةف أن  اللُّغةةة جةةزءو أصةةيل مةةن مكونةةات التُّةةَراث الثقةة
الفصةةةةةحى، واللهجةةةةةات ، وتتضةةةةةمن اللُّغةةةةةة (7)مةةةةةن مقومةةةةةات التةةةةةراكم الحضةةةةةاري والمعرفةةةةةي أليِّ مجتمةةةةةع إنسةةةةةاني

الشةةعر، والحكايةةات، واأللغةةاز، : المحكيةةة، واألدب الفصةةيح، والشةةعبي، كمةةا يشةةمل جميةةع الفنةةون األدبيةةة، مثةةل
الته،. (8)والقصص الشعبية َراثةه وأصة افّي للشةعب، الةذي يتضةمن ُت بجةذورها  فعن طريق اللُّغةة يكةون البنةاء الثقة

وعةادات وتقاليةةد تمثةةل هويتةةه وخصوصةيته التةةي تميةةزه عةةن الضةاربة فةةي التةةاري ، ومةةا تحمةل مةةن رصةةيد ثقةةافي 
يةة اللُّغةة بقولةه( مةاكس مةورد)وضمن هذا اإلطار، أشةار. (9)غيره من الدول باللُّغةة، وباللُّغةة وحةدها : "إلةى أهمِّ

ماعّي كله ة الفكري والشعوري واألخالقي واالجِت ّم َراث اأُل  .(10)"يندمج الفرد بالمجتمع، ويتلقى ُت

 :تَُّراث الثقافي  أهمِّية ال
سد هَويِّة اأُلّمة التاريخّية والحضارّية، وهو الشاهد المادي  ُيعدُّ التَُّراث شاهدًا لما كان يعيشه اآلباء، واألجداد، فهو ُيجِّ

كمةا يشةكل . (11)على الحضارات القديمة، ورمز التواصةل الحضةارّي اإلنسةاني، والةدليل علةى إنجةازات اإلنسةان عبةر التةاري 
ا هةةةي إال تراكمةةةات تفاعةةةل اإلنسةةةان مةةةع  التُّةةةَراث ة مةةة َوي ةةة ة التةةةي تميةةةز أي شةةةعٍب عةةةن غيةةةره، فالُه ةةة ة الثقافّي َوي ةةة الُه

التَُّراث،  عةرف بة ا ُي ل لنا في األخير مة شكِّ ة التي ُت ة والثقافّي ماعّي وذلةك مةن المواقةع والمعةالم المتغيرات البيئية االجِت
قعيةةًا لحضةةارٍة هةةي منبةةع الفخةةر، واالعتةةزاز، وتعةةاظم الشةةعور الةةوطني، واإلحسةةاس باالنتمةةاء التةةي ُتشةةكِّل انعكاسةةًا وا. التاريخّيةةة

ا، أن  التُّةَراث أحةد جملةة مةن األعمةدة تقةوم بعةبء . (12)لهذا التَُّراث العظيم وقد استقر  في تاري  الحضةارات جميًعة
ا تعتقةد أنةه مرجعيةة مؤ  ْت كةلُّ أمةة بمة نَي مم بماضةيها قبةل أن تأسيس النهضة، ومن أجل ذلك ُع ا، فةاأُل سةة لهة سِّ

تكةةون بحاضةةرها؛ فمةةن هةةذا الماضةةي تسةةتمد وجودهةةا، وبالحفةةاظ عليةةه يكةةون بقاؤهةةا، وفةةي رحابةةه تعةةيش قويةةة 
ا د بةةه . بكيانهةةا ومقوماتهةة الم هةةو األسةةاس الةةذي تبنةةي عليةةه مكانتهةةا، وتحةةدِّ والتُّةةَراث الحضةةاري ألي أمةةة فةةي العةة

ستدل  ب ا فةي حركتةه، ومةدى هويتها ومسيرتها، كما ُي ه على مدى عراقتها في التاري ، ونوعيةة إسةهامات رجالهة
 .تأثيرها فيه وتأثرها به

 التراث الثقافي

 التراث الثقافي غير املادي

التقاليد وأشكال التعبير  -1  

 (.اللغة)الشفهي 

فنون وتقاليد أداء  -2  

 .العروض

املمارسات الاجتماعية،  -3  

 .والطقوس، والاحتفاالت

 .املعارف، واملمارسات -4  

 .املهارات الحرفية -5  

 التراث الثقافي املادي

 تراث منقول 

التراث 

 الوثائقي

 املخطوطات

ألاعمال 

املكتوبة 

باللغات 

 القديمة

 القطع ألاثرية املتحفية

 الصناعات التقليدية

 النقوش الحجرية

الرسومات واللوحات 

 والصور 

 العمالت وألاختام املحفورة

 تراث ثابت

 التراث العمراني

املدن واملباني 

 التراثية،

 ألاحياء التقليدية،

 املراكز التاريخية

املعالم وألاعمال 

 املعمارية

 التراث ألاثري 

املواقع ألاثرية 

واملعالم 

 القديمة



 issn :2478-019                         9400 ديسمبر /40:، ع40: مج                العلامة        

421 
 

 Languageاللُّغة 
، وهةةي مةةن حملةةت فكةةره ورؤيتةةه  اللُّغةةة هةةي وعةةاء الفكةةر ومةةرخة الحضةةارة اإلنسةةانية، منهةةا بحةةث اإلنسةةان، وبهةةا اختةةُر

أيةةة لغةةة هةةي لسةةان الجماعةةة، ومرختهةةا، ومةةنجم ( اللُّغةةة)تمكةةن الفةةرد مةةن المواجهةةة واالسةةتمرار فةةي الحيةةاة، و ومصةةالحه، وبهةةا
 .فكرها، وعطائها، وهي الحصن المنيع لُتَراث اأُلّمة وحضارتها

واللُّغة مذ وجدت على لسان اإلنسان كانت حاضنة فكره حقق بواسطتها ذاته وحاجاته، وهي ليست أصواتا فحسب، 
نمةةا منظومةةة لغويةةة تحمةةل أفعةةال اإلنسةةان وأعمالةةه، ووسةةيلة التعبيةةر والفهةةم والتفةةاهم والتواصةةل بةةين البشةةر، والوسةةيلة األقةةدم و  ا 

للتواصل البشري، حتى غدت في العصر الحديث غاية من أرقى الغايات، حين حفظت خصوصية اإلنسان وثقافته، وِمْن ثم  
 .(13)، حتى غدت بمثابة الروح التي ترتبط بحياة البشر من ميالدهم إلى مماتهمصارت اللُّغة أقرب األشياء إلى اإلنسان

 Identityالُهَويَّة 
فهةا قةاموس وبسةترز  ماهيةة الشةخص أو ماهيةة شةةيء : "بأن هةا تعنةةي Webstersالُهَوي ةة بضةم الهةاء، وفةتح الةةواو ُيعرِّ

فةت فةي معجةم مصةطلحات . (14)اهية الجماعة، وتدخل في هذا م(What a person is, or what a thing is"  )ما وُعرِّ
، ويذكر المفكر محمد عمارة في كتابةه مخةاطر الَعولمةة علةى (15)"عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره"العلوم االجِتماعّية بأنها 

لنقيضها، طالما بقيت الذات أن  هَويِّة الشيء هي ثوابته التي تتجدد وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها "الُهَوي ة الثقافّية 
 .(16)"على قيد الحياة

 تعريةفلنفس واالجتماُ واألنثروبولوجيةا فةي تعريفةات كثيةرة لعةل والُهَوي ة في مفهومها االصطالحي، تناولها علماء ا
Tap الُهَوي ةة هةةي مجموعةة المميةةزات الجسةمية والنفسةةية  :"إذ يقةةول . قةد يكةةون ملمةًا بعةةض الشةيء لهةةدفنا مةن هةةذا الموضةُو

والمعنوية والقضائية واالجِتماعّية والثقافّية، التي يستطيع الفرد مةن خاللهةا أن يعةرف نفسةه وأن يقةدم نفسةه وأن يتعةرف النةاس 
ن خاللهةةا يشةةعر بأنةةه عليةةه، أو التةةي مةةن خاللهةةا يشةةعر الفةةرد بأن ةةه موجةةود كإنسةةان لةةه جملةةة مةةن األدوار والوظةةائف، والتةةي مةة

وتعةدُّ الُهَوي ةة الثقافّيةة . (17)"مقبول ومعترف به كما هو مةن طةرف اآلخةرين أو مةن طةرف جماعتةه أو الثقافةة التةي ينتمةي إليهةا
وبةةذلك نجةةد أن   .مةةن األفةةراد أو شةةعب مةةن الشةةعوب عةةن غيةةرهالرمةةز أو القاسةةم المشةةترك والةةنمط الةةذي يميةةز فةةرد أو مجموعةةة 

حصيلة المشتركة من العقيدة الدينية واللُّغة والتراكم المعرفي، وانتاجات العلم والفنون واآلداب والتَُّراث والقةيم والتقاليةد ال"الُهَوي ة 
والعةةةةادات واألخةةةةالق والتةةةةاري  والوجةةةةدان ومعةةةةايير العقةةةةل والسةةةةلوك وغيرهةةةةا مةةةةن المقومةةةةات، التةةةةي تتمةةةةايز فةةةةي ظلهةةةةا اأُلمةةةةم 

الُهَوي ة هي وحدة من العناصةر الماديةة والنفسةية المتكاملةة، التةي تجعةل الشةخص يمتةاز عةن وهذا يعني أن  . (18)"والمجتمعات
 .(19)غيره ويشعر بوحدته الذاتية

 :عالقة اللُّغة بالُهَويَّة
والتةةي سةةلطت  تحةةدثت العديةةد مةةن الدِّراسةةات عةةن العالقةةة الوثيقةةة واإليجابيةةة بةةين هويةةة الفةةرد ودرجةةة إتقانةةه للغتةةه،

الضوء على الروابط القوية بين اللغة والهوية على فرضية أن االفراد الذين يتمسكون بلغتهم األصلية لديهم اعتزاز أقوى تجاه 
ونها أكثر من غيرهم، وذلك على اعتبار ان اللغة قيمة أساسية فةي هويةة المجتمعةات، وأن الحفةاظ عليهةا معنةاه طهويتهم ويع

 .الحفاظ على الهوية
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وما من شك في أن  هناك صلة جوهرية بين اللُّغةة والُهَوي ةة، ذلةك أن  اللُّغةة مةن أهةم العناصةر التةي ُتشةكِّل هَويِّةة أيةة 
جماعةةةة وأي وطةةةن، وهةةةي التةةةي تطبةةةع هةةةذه الُهَوي ةةةة بطابعهةةةا الثقةةةافّي المميةةةز، واألداة الفعالةةةة لبنةةةاء النهضةةةة والحضةةةارة، وهةةةي 

ةد اأُلّمةة الناطقةة بهةا، ويعمةل علةى ِحمايةة  .ة مجتمعًا متماسكاً الواسطة التي تجعل من اأُلمّ  واللُّغة هي السياج األهم الذي يوحِّ
ذلةةك أن   ،المجتمةع مةةن عوامةل االنحةةالل والةذوبان؛ ألن هةةا مسةتودُ لكةةل مةا للشةةعب مةن ذخةةائر الفكةر والتقاليةةد والفلسةفة والةةدين

 .(20)روح الشعب يكمن في لغة اآلباء واألجداد
م مةةن مقومةةات التُّةةَراث الثقةةافّي أبةةرز العناصةةر المميةةزة والفاعلةةة فةةي تشةةكيل الُهَوي ةةة الثقافّيةةة  ُتعةةدُّ  اللُّغةةة باعتبارهةةا مقةةوِّ

وبلورتها، مثلما هي العامل األسةاس والمعبةر عةن هَويِّةة اأُلّمةة وحضةارتها، فةال نسةتطيع الحةديث عةن اللُّغةة دون الحةديث عةن 
رن اللُّغةة باسةم اأُلّمةة وهويتهةا فتصةبح أساسةًا مميةزًا لهةا عةن بقيةة اأُلمةم فةي حالةة التعةرف عليهةا أو علةى الُهَوي ة، فغالبًا مةا تقتة
 . األفراد المنتمين لها

ومةةةن المعةةةروف أن  الُهَوي ةةةة هةةةي المظةةةاهر الفكريةةةة والثقافّيةةةة والروحيةةةة، التةةةي بهةةةا يتميةةةز مجتمةةةع مةةةا عةةةن غيةةةره مةةةن 
ريقة حياته، وعاداته، ومعتقداتةه، والقةيم والمثةل، والمفةاهيم الحضةارّية التةي عبرهةا تتبلةور المجتمعات، والمالمح التي تعكس ط

ولعةةل  أهةةم مظهةةر . شخصةةيته، ويتجسةةد انتمةةاؤه، وتتأسةةس ذاتةةه التةةي تسةةتمد خصوصةةيتها مةةن مقابلتهةةا ل خةةر، واختالفهةةا عنةةه
مةةرخة الشةةعب، : "تكةةوين اأُلّمةةة، وربةةط نفةةوس األفةةراد فهةةيلتجسةةيد هةةذه الُهَوي ةةة هةةو اللُّغةةة، كونهةةا ُتشةةكِّل العامةةل األسةةاس فةةي 

ل مطامحةه وأحالمةةه وأفكةةاره وعواطفةه، وهةةي فةوق هةةذا وذاك رمةةُز كيانةه الروحةةي وعنةةوان جِ ومسةتودُ ُتَراثةةه، وديةوان أدبةةه، وِسةة
 .(21)وحدته وتقدمه وخزان عاداته وتقاليده

 Globalizationالَعولمة 
. أي عةةةالمي أو كةةةوني Globalالتةةةي اشةةةتقت مةةةن  Globalismجةةةاء مصةةةطلح العولمةةةة ترجمةةةة للكلمةةةة اإلفرنجيةةةة 

، وفةةةي الفرنسةةةية Globalizationوالَعولمةةةة مصةةةطلح عربةةةي وضةةةع مرادفةةةًا لمةةةا وجةةةد فةةةي اإلنجليزيةةةة . Globeواالسةةةم منهةةةا 
Mondialisation(22) .القريةة العالميةة : صطلحوترتبط في أحيان كثيرة بالقرية، ويصبح معنى المGlobal village   أي أن

يعمةل هةذا النظةام . العالم عبارة عن قريةة كونيةة واحةدة، والَعولمةة تعنةي تالشةي الحةدود وسةيادة نظةام واحةد، أي خحةادي أممةي
الحةةةواجز القطريةةةة  تكسةةةير: "وقةةةد عرفتهةةةا اأُلمةةةم المتحةةةدة بأن هةةةا. علةةةى تجةةةاوز الحةةةدود السياسةةةية والثقافّيةةةة واالقِتصةةةادّية وغيرهةةةا

وهةةي ِمةةْن ثةةم  تسةةعى إلةةى إزالةةة الفةةوارق والحةةواجز الثقافّيةةة واالقِتصةةادّية بمعناهةةا ". لتسةةهيل انسةةياب البضةةائع ورؤوس األمةةوال
عةةالم ولغةةة وتقنيةةة وعقيةةدة كمةةا تسةةعى إلزالةةة الحةةدود المحليةةة، وخلةةق تجّمعةةات . األشةمل، مةةن تجةةارة وصةةناعة وشةةؤون ماليةةة وا 

 . (23)الكيانات في كياٍن أوسعكبرى، تذوب فيه 
سةةأدرج إلةةى مةةا تخلفةةه مةةن اسةةتالب ثقةةافي وتةةدمير  ي، ولكنةةالَعولمةةة السياسةةية واالقِتصةةادّيةولةةن أخةةوض فةةي أبعةةاد 

فالمفهوم الذي ينسجم مع الواقع الثقافّي واللغوي هو إن  الَعولمة اصطباغ عالم األرض بصبغة . بما فيها اللغة والتراث للهَويِّة
املة لجميع أقوامها، وكل من يعيش فيها، وتوحيد أنشطتها واالجِتماعّية والثقافّية والفكرّيةة مةن غيةر اعتبةار الخةتالف واحدة ش

 .(24)األديان والثقافات والجنسيات واألعراق
ريكيةة إن  أكثر ما يلفت االنتباه من ظواهر الَعولمة في المجةال الثقةافّي، هةو المةدى الةذي بلغتةه الثقافةة الشةعبية األم

مةةةن االنتشةةةار والسةةةيطرة علةةةى أذواق النةةةاس فةةةي العةةةالم، فقةةةد أصةةةبحت الموسةةةيقى والبةةةرامج التليفزيونيةةةة والمسلسةةةالت واألفةةةالم 
السينمائية األمريكية منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط األمريكي في اللباس واألطعمة السةريعة والمشةروبات وغيرهةا مةن 
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علةى نطةاق واسةع، وفضةال عةن ذلةك صةارت اللُّغةة اإلنجليزيةة لغةة عالميةة، بةل وانتشةرت اللهجةة السلع االستهالكية، انتشرت 
سةيطرة االقتصةةاد األمريكةةي بوصةةفه : األمريكيةة علةةى وجةةه الخصةةوص انتشةارًا واسةةعًا، ومةةن أسةةباب هةذا النفةةوذ الثقةةافّي الواسةةع

ويق العةالمي، ولمةا للواليةات المتحةدة مةن تفةوق واضةح سوقًا مستوردة و ُمصدِّرة وهيمنة شركات اإلعةالن األمريكيةة علةى التسة
علةةةى منافسةةةيها االقِتصةةةادّيين فةةةي المجةةةاالت الثقافّيةةةة الشةةةعبية، وعلةةةى األخةةةص فةةةي صةةةناعتي السةةةينما والموسةةةيقى، ويبةةةدو أن 

ّية، معرضةةةة الواليةةات المتحةةةدة تعتمةةد فةةةي نشةةةر نمطهةةا الثقةةةافّي علةةى تفوقهةةةا التقنةةةي وهيمنتهةةا السياسةةةية والعسةةكرية واالقِتصةةةاد
مقومةةات الُهَوي ةةة الثقافّيةةة للمجتمعةةات األخةةرى إلةةى خطةةر الةةذوبان، وهةةو مةةا يةةدعونا إلةةى االعتقةةاد أن الثقافةةة الكونيةةة المعولمةةة 
ليست إال نتاجًا لثقافةة مهيمنةة هةي ثقافةة الغةرب وتحديةدًا الواليةات المتحةدة األمريكيةة، وليسةت نتاجةًا لتفاعةل الثقافةات األخةرى 

 .(25)وتناظرها

 التَُّراث الثقافي  والَعولمة
لعةةل الصةةراُ بةةين شةةرائح التُّةةَراث والَعولمةةة ينطلةةق فةةي البةةدء مةةن إشةةكالية المصةةطلح، فةةالُمَروُِّجون للعولمةةة يحملةةون 

مرحلة تاريخية تجاوزها الزمن، لكن الزمن ال يشةكل انقطاعةًا مةع  -أي التَُّراث-أوالهما، من كونه . مفاهيم خاطئة عن التَُّراث
ذاتةةه، بةةل هةةو عمليةةة اسةةتمرارية؛ فالحضةةارة البشةةرية بنةةاًء هرميةةًا وتجربةةة تراكميةةة، أسةةهمت فيهةةا كةةل اأُلمةةم علةةى امتةةداد الزمةةان 

علمًا أنه ليس من منطقة جغرافية، وال عرق بشري لم يدفع بالحضارة اإلنسانية ويثريها، وال غنى لمستقبل اإلنسةانية . والمكان
بمعنةى أننةا ال يمكةن أن ُنلغةي تراكميةة التجربةة اإلنسةانية، ومةن ثَةم  . واصلة المسيرة الحضةارّيةعن مكاٍن أو زمان أو شعب لم

 .ال يمكن أن ُنلغي التَُّراث
إن  للعولمةةة كةةذلك إسةةقاطات علةةى التُّةةَراث الثقةةافّي، نقةةف عليهةةا بواسةةطة اسةةتعمال اللُّغةةة كوسةةيلة للتواصةةل والتفاعةةل 

عتبةةر اللُّغةةة اإلنجليزيةةة، لغةةة الدولةةة العظمةةى التةةي تةةتحكم بالَعولمةةة، والتةةي يعتبرهةةا العةةالم لغةةة االجِتمةةاعّيين، ففةةي واقةةع اليةةوم ت
إذ فةرض الواقةع اللغةوي الجديةد سةلطان   .فاللُّغة اإلنجليزية هةي إحةدى سةمات الَعولمةة. عالمية، وهي لغة التواصل بين اأُلمم

 .(26)التطورات العالميةاللُّغة اإلنجليزية على كل من يريد االنخراط بالعالم و 
يقةةول معارضةةو الَعولمةةة إن  اللُّغةةة اإلنجليزيةةة هةةي لغةةة قاتلةةة، وتنتشةةر كالوبةةاء الثقةةافّي والحضةةاري فةةي أنحةةاء العةةالم 

وألن اللُّغة ليست مجرد وسيلة لالتصال بين األفراد والجماعات فحسب، بل أن . حاذفة األصوات المميزة والُهويات الحضارّية
لذلك فإّن دراسة اإلنجليزية وممارستها تعني دراسة الحضةارة . فهي ُتجسِّد الُهَوي ة الشخصية والثقافّية. هذا بكثير أهميتها تفوق

 .(27)والثقافة والفكر الغربي، الذي حتًما يؤثر على المجتمعات التي تتداولها
إلةى الكلةي، ومةن المحةدود إلةى  إّن الَعولمة تعني ذوبةان الخصوصةية واالنتقةال مةن الخةاص إلةى العةام، ومةن الجزئةي

اثيةة الشامل، وعلةى خةالف ذلةك يأخةذ مفهةوم التُّةَراث والُهَوي ةة اتجاهةًا متقاطبةًا كليةًا مةع مفهةوم الشةمولية والعموميةة، فالُهَوي ةة التُّرَ 
فةي حةين تبحةث  انتقال من العةام إلةى الخةاص، ومةن الشةامل إلةى المحةدود، إذ تبحةث عةن التمةايز والتبةاين والمنفةرد والمعةّين،

 .(28)الَعولمة عن العام والشامل والالمتجانس والالمحدود

، وناقلة التَُّراث: المحور الثاني  اللُّغة كأحد مظاهر التَُّراث الثقافي 
يعد التَُّراث الثقافّي القوة األساسية لدعم اأُلمم والشعوب، إذ يؤثر في السلوك اإلنساني ألفراد المجتمع، وهو المكون 

لوجدان أي مجتمع وروح حضارته لكونه ُيعبِّر عن العمةق التةاريخي المترسةب فةي المجتمةع عبةر األجيةال، ولقةد أخةذ  األساس



 issn :2478-019                         9400 ديسمبر /40:، ع40: مج                العلامة        

432 
 

الةةوعي بمسةةألة التُّةةَراث الثقةةافّي ومضةةمونه يةةزداد تةةدريجيًا حتةةى أصةةبح مةةن أهةةم العوامةةل التةةي ُتسةةِهم فةةي تفسةةير حةةاالت التغيةةر 
كن أن ُيعبِّر التَُّراث الثقافّي عن الُهَوي ة واالنتماء الوطني وِمْن ثم  التأكيد على الحضاري الذي يحدث لألمم اليوم، ومن هنا يم

فةالتَُّراث هةو عةةادات ومظةاهر حضةارة مجموعةةة . التواصةل الثقةافّي عبةر العصةةور المختلفةة بغةض النظةةر عةن الزمةان والمكةةان
س أكل أطعمةة معينةة، وارتةداء المالبةس بطريقةة معينةة، معينة من الناس، تكونت من سلوكيات مكتسبة بالتعليم، إذ يتعلم النا

 .(29)والتحدث بلغات أو لهجات معينة، وتوزيع أدوار مختلفة على كل من الرجال والنساء واألطفال
يةة، إذ إنهةا بةؤرة التُّةَراث الثقةافّي والوعةاء الةذي ينتقةل بواسةطته هةذا التُّةَراث ع بةر وعالقة اللُّغة بالتَُّراث في غاية األهمِّ

األجيال، وهةي األداة التةي تةربط بةين أعضةاء المجتمةع، وتؤسةس ألنمةاط التفاعةل بيةنهم، وتصةوغ الذهنيةة العامةة التةي تميةزهم 
 .(30)عن غيرهم من المجتمعات، كما أنها رمز يستوعب ويكثف خبرة األفراد والجماعات التاريخية، وصلتهم بالطبيعة والعالم

ومن هنا ُينظر إلى التُّةَراث الثقةافّي علةى أنةه نتةاج تةراكم تةاريخي لسةلوك النةاس، ويشةمل كةل مظةاهر الحيةاة الماديةة 
والمعنوية، واللُّغة على هذا هي أحد مظاهر التَُّراث األكثر تكاماًل في بنائه، لذا فهي تعكس الوجود والتطور وما يخةتص مةن 

 .ظواهر ثقافية في حياة اأُلمم
محورية اللُّغة بوصفها مكونًا من مكونات التَُّراث الثقافّي، ينُز كثير مةن المفكةرين إلةى عةّد لغةة أيةة جماعةة  وبسبب

هي ذاتهةم، وهةويتهم، ومةن ثةم ينظةرون إلةى إدارة شةؤون اللُّغةة بوصةفها مسةألة حضةارية وتنمويةة تحتةاج إلةى وضةع سياسةيات 
على استيعاب ما تطوره النظم العملية والتكنولوجية مةن مصةطلحات ورمةوز  وبرامج هدفها تحديث اللُّغة، بصورة تجعلها قادرة

 .(31)واختصارات، وهو مما ُيسِهم في تحديث المجتمع والحياة بصورة عامة
إن اللُّغة هي التعبير عن ذكاء الشعب، إذ أن  الطابع الفكري لكةل شةعب، إنمةا يتجسةد عبةر األلفةاظ والعبةارات التةي 

وفةةةي هةةةذه التقاليةةةد تجةةةد . واللُّغةةةة وحةةةدها هةةةي التةةةي تسةةةمح باالحتفةةةاظ بالتقاليةةةد ونقلهةةةا مةةةن جيةةةٍل إلةةةى جيةةةل. تتكةةةون منهةةةا اللُّغةةةة
اللُّغةة هةي تعبيةر عةن تلقائيةة : "يقول هردز في هةذا المعنةى. األساطير تعبيراتها الرمزية واألغاني المتداولة مصادرها الحقيقية

القةومي الةذي ال يمكةن أن يتبلةور إال مةن خةالل األدب الةذي تخلفةه قريحةة روح الشعب، إنها عصير الحياة لألمةة، والضةمير 
 .(32)"كل أمة

يةةة اللُّغةةة بارتباطهةةا الوثيةةق بتُةةَراث اأُلّمةةة،  فهةةي تجسةةيد لهَويِّةةة اأُلّمةةة الروحيةةة والتاريخيةةة، بوصةةفها جميعنةةا ُيةةدِرك أهمِّ
فغالبةًا مةا تقتةرن اللُّغةةة . تهةةا كةل قةيم التُّةَراث الثقةافّي لالمةةةالمحفظةةة التةي تنةدرج تحةت طياالحةافظ لُتَراثهةا الفكةري والحضةاري، و 

باسم اأُلّمة وهويتها الحضارّية، فتصبح أساسًا مميزًا عن بقية اأُلمم في حالة التعرف عليها وعلى األفراد المنتمين لها، فنقول 
غةةةة الفرنسةةةية، ولأللمةةةاني لغتةةةه وهةةةي اللُّغةةةة األلمانيةةةة مةةةثاًل أن للعةةةرب لغةةةتهم وهةةةي اللُّغةةةة اْلَعَربي ةةةة، وللفرنسةةةيين لغةةةتهم وهةةةي اللُّ 

فاللُّغة هي الدعامة الرئيسة لكل حضارة، وما من حضارة اندثرت أو ضاعت في متاهةات الةزمن إال وكةان للغةة . (33)..وهكذا
 .الدور األكبر في ذلك، من حيث إنها عنصر فاعل في تفوق حضارة ما على حضارٍة اخرى

م أن اللُّغةةة ليسةةت أداة لالتصةةال واكتسةةاب المعرفةةة 3002ادرة عةةن منظمةةة اليونسةةكو عةةام لقةةد أكةةدت الوثيقةةة الصةة
فحسب، بل هي أيضًا مظهر أسةاس للذاتيةة الثقافّيةة، ووسةيلة لتعزيزهةا، سةواء بالنسةبة للفةرد أو للجماعةة، كمةا دعةت المنظمةة 

 .استخدامها في النشاط الثقافّي والتعليميأيضًا إلى ضرورة العناية باللُّغة األم أو اللُّغة القومية، وأهمِّية 
لقد كان للغة اْلَعَربي ة باعتبارهةا لغةة فكةر وثقافةة َقَصةِب الس ةبق فةي حمةل الكثيةر مةن المعةارف والعلةوم للبشةرية سةواًء 

قةد أنصةفوا  ومن المؤكد أن  المنصفين من أصحاب الةرأي الغةربيين،. عن طريق المؤلفات أو العلماء الذين كانوا ينتمون إليها
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نسةةانية ولةةم يبخلةةوا بةةفرائهم حةةول قيمهةةا ودورهةةا فةةي بنةةاء معمةةار  اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة وُتَراثهةةا الفكةةري الةةذي سةةاهم بفعاليةةة حضةةارية وا 
إذ . (34)معرفةةي يةةدخل فةةي الةةدوائر األدبيةةة للغةةات الحيةةة التةةي اسةةتطاعت بنةةاء جسةةور التالقةةي التةةاريخي بةةين اللغةةات والثقافةةات

غةة اْلَعَربي ةة بثروتهةا مةن مخةزون المفةردات واأللفةاظ وقابليتهةا للنمةو الةذاتي، أن ُتعنةى بمطالةب الحضةارة العالميةة استطاعت اللُّ 
يظهر ذلةك واضةحًا فيمةا تقبلتةه ثةم نقلتةه مةن تُةَراث اأُلمةم القديمةة فةي زمةن . الواسعة قريبها وبعيدها في علومها النقلية والعقلية

 .(35)انفتاحها األول
ّمةةة ينةةبض فةةي لغتهةةا، ومةةن ثةةم  فاللُّغةةة تعةةد بمثابةةة الوعةةاء الةةذي تتشةةكل بةةه وتحفةةظ فيةةه وتنتقةةل بواسةةطته إن قلةةب األُ 

فاللُّغةة . األفكار، ولغةة اآلبةاء واألجةداد بمثابةة مسةتودُ لكةل مةا لألمةة مةن ذخةائر الفكةر، والتقاليةد، والةدين، والفلسةفة، والتةاري 
والحامةةل األكبةةر للمنةةتج الثقةةافّي المتةةوارث مةةن اآلبةةاء واألجةةداد، والمرجعيةةة الكبةةرى فةةي إذن مكمةةن القلةةب والةةروح لتُةةَراث اأُلّمةةة، 

فُتَراث اأُلّمة وهويتها الحضارّية ينبض في لغتها وروحها تكمةن فةي بقةاء هةذه . تشييد المعمار الحضاري وبناء صرحه الثقافيّ 
 .(36)اللُّغة

مةةدخاًل خطيةةرًا لبعثةةرة اأُلّمةةة، والعبةةث بُتَراثهةةا وتاريخهةةا وعزلهةةا عةةن جةةزًءا مةةن التُّةةَراث فهةةي أيضةةًا  -أي اللُّغةةة–وألنهةةا 
واللُّغةةة . تجاربهةةا وماضةةيها وقيمهةةا وشخصةةيتها الحضةةارّية، ومحاولةةة لتشةةكيل اأُلّمةةة مةةن جديةةد فةةي إطةةار معطيةةات لغةةة أخةةرى

ةةا مؤرقةةاً  يشةةغل بةةال الغيةةورين علةةى اللُّغةةة والتُّةةَراث  اْلَعَربي ةةة كجةةزء مةةن التُّةةَراث الثقةةافّي العربةةي فةةي مواجهةةة الَعولمةةة أضةةحت هم 
ويةةةأتي هةةذا الشةةةعور مةةةن اإلدراك الةةواعي بجسةةةامة التحةةةديات التةةي يحملهةةةا زحةةةف . والثقافةةة والُهَوي ةةةة الحضةةةارّية لألمةةة اْلَعَربي ةةةة

ضةياُ ُتَراثنةا ومالمةح الَعولمة وخطورته الذي يعمل علةى زوال الحةدود الطبيعيةة والمعنويةة وسةيادة وانتصةار الثقافةة الغربيةة، و 
حيث تتعرض عناصر التَُّراث الثقافّي العربي بصفة عامة، واللُّغة اْلَعَربي ة بصفة خاصة إلى تشةويش نةاتج مةن عمليةة . هويتنا

لقةيم االختراق والغزو الثقافّي الوافدة إليه من الثقافةات األخةرى وخاصةة الثقافةة الغربيةة، إذ تتجةه الَعولمةة الثقافّيةة إلةى تحطةيم ا
 والهويةات التقليديةةة للثقافةات اْلَعَربي ةةة، والتةرويج للقةةيم الفرديةة واالسةةتهالكية الغربيةة، واعتبةةار تلةك المفةةاهيم هةي وحةةدها المقبولةةة

 .(37)كأسس لتعاون الدول في ظل الَعولمة
لماديةةة مةةن مةةدن ويمكةةن القةةول إنةةه إذا كةةان للحضةةارة والتُّةةَراث وجهةةان، الوجةةه المةةادي الةةذي يتمثةةل فةةي الموجةةودات ا

وصةةةروح معماريةةةة وأدوات ومسةةةتلزمات الحيةةةاة وغيرهةةةا، والوجةةةه المعنةةةوي المتمثةةةل بالةةةدين والفلسةةةفة والعلةةةم والقةةةوانين والتةةةاري  
واألعةةراف واللُّغةةة، فةةإن  الوجةةود القةةومي لألمةةة هةةو بةةال شةةك وجةةود حضةةاري ال يقتصةةر علةةى نشةةاط اإلنسةةان فةةي الماضةةي، بةةل 

مستقبل، وأن  الوجود القومي هو محصلة تفاعل تلةك العوامةل الماديةة والمعنويةة، وأن  أي إخةالل يتجاوز ذلك إلى الحاضر وال
ذا أردنةا فهةم الصةلة بةين اللُّغةة والوجةود القةومي، فةإن أفضةل وسةيلة هةي فةي ربةط . بهذه العوامل يعدُّ إخالاًل بالوجود القةومي وا 

الوجةه المعنةوي وتةرتبط الداللةة بالوجةه المةادي فتكةون اللُّغةة بنةاًء علةى المعاني والدالالت ببعةدي الحضةارة، إذ يةرتبط المعنةى ب
هي حاملة التَُّراث الثقافّي الةذي تنتمةي إليةه وهةي أيضةًا صةانعة  –أيا كانت  –واللُّغة  .(38)ذلك وعاء لكل االنشطة الحضارّية

كمةا أنهةا هةي الوعةاء الةذي تتةراكم بواسةطته الثقافةة وتنمةو،  التَُّراث والثقافة في ظل ظروف تاريخية وجغرافيةة وعقائديةة معينةة،
وفي الوقت ذاته يتضمن التَُّراث الثقافّي كل تعبير عن اللُّغة والصناعة والفن والدين والقانون واألعةراف واآلالت الماديةة التةي 

 .تتجسد فيها عناصر ثقافية معينة مفيدة

 ِحماية الُهَويَّة والتَُّراث الثقافي  العربيدور اللُّغة اْلَعَربيَّة في : المحور الثالث
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تعد اللُّغة حجر الزاوية في المحافظة على التَُّراث وخصوصيته ووحدتةه سةواء فةي اسةتمراريتها وتواصةلها مةع التُّةَراث 
بةةداعاتها. نفسةةه مةةن جهةةة، أو مةةع اآلخةةر مةةن جهةةة أخةةرى أن  لهةةا دورًا  كمةةا. فهةةي الوعةةاء الةةذي يحفةةظ خبةةرات اأُلّمةةة وخدابهةةا وا 

 .كبيرًا في تنمية الوعي بأهمِّية التَُّراث الثقافّي والحضاري والمحافظة عليه
ومةةن الثابةةت الةةذي ال شةةك فيةةه، أن  وحةةدة اللُّغةةة وقوتهةةا مةةن أهةةم العوامةةل فةةي تمكةةين وحةةدة الشةةعب وتقويةةة أواصةةره 

لك أنه ال يمكن فصل اللُّغة عةن الُهَوي ةة القوميةة بوصةفها ذ. والحفاظ على ُتَراثه ودفعه للسير قدمًا في مضمار التطور والتقدم
إحةةدى مكوناتهةةا وركيةةزة أساسةةية ألبعادهةةا الدينيةةة والثقافّيةةة، ولهةةذا حافظةةت علةةى قةةيم ثبوتهةةا وصةةمدت فةةي محةةاوالت التبعيةةة 

 .والذوبان والمحاوالت اليائسة من قبل المستعمر لطمس الُهَوي ة اْلَعَربي ة
َعَربي ة دورًا كبيرًا في حفظ التُّةَراث الثقةافّي مةن جهةة، والمحافظةة علةى الُهَوي ةة مةن جهةة أخةرى، رغةم مةا تؤدِّي اللُّغة الْ 

ولسةت هنةا معنًيةا بتعةداد مةا تمتةاز بةه اللُّغةة . تعرضت إليه من انكسارات وما أصابها من وهٍن بفعةل عوامةل داخليةة وخارجيةة
، كمةةا أن المقةةام ال يسةةعف فةةي بيةةان أبةةرز المشةةكالت التةةي تعتةةرض طريقهةةا، اْلَعَربي ةةة مةةن خصةةال، فهةةي أكثةةر مةةن أن تحصةةي

والكةةالم ال يفةةي وسةةائل النهةةوض بهةةا حقهةةا، فالحةةديث فةةي هةةذا وذاك حةةديث طويةةل متشةةعب، والوقةةوف عليةةه يبعةةث فةةي الةةنفس 
كيةةد دورهةةا فةةي حفةةظ أسةةًى ال يوصةةف ومةةرارة ال تحتمةةل، لةةذا فةةإنني أرغةةب فةةي تجةةاوز ذلةةك كلةةه، والقفةةز عليةةه، وصةةواًل إلةةى تأ

 .وِحماية ُتَراث اأُلّمة وهويتها الثقافّية
إّن اللُّغة اْلَعَربي ة مثل باقي اللغات وسيلة لالتصال وأداة للتفاهم وحافظة لثقافة مجتمع، وملمةح رئةيس ومميةز لهَويِّةة 

فةي صةبأ أفةةراده فةي الفكةر والسةةلوك فهةي انعكةاس صةةريح لقةيم المجتمةع وثقافتةةه، إذ إنهةا وسةيلة فعالةةة . هةذه اأُلّمةة الحضةةارّية
 .المميز لهذا المجتمع، وتصير اللُّغة مع مرور الزمن خزانة فكرية زاخرة بثقافة وُتَراث اأُلمم

إن حةةدود العالقةةة بةةين اللُّغةةة والُهَوي ةةة، عالقةةة مةةن شةةأنها أن تمكننةةا مةةن تمثةةل الةةدور الةةذي يفتةةرض أن تلعبةةه اللُّغةةة 
َراث والمحافظة على مقومات الُهَوي ة الحضارّية اْلَعَربي ة والكشةف عةن قةدرتها العجيبةة لمواجهةة التحةديات اْلَعَربي ة في ِحماية التُّ 

فةةالتالحم الحميمةةي بةةين اللُّغةةة والُهَوي ةةة بوصةةفها المكةةون والوعةةاء فةةي خٍن واحةةد الةةذي يصةةون مكونةةات الُهَوي ةةة . وكسةةب الرهانةةات
الفرد ووطنه وأمته، إذ ترتبط اللُّغة ارتباطًا قويًا بهَويِّة اإلنسان، فهي مكون أساس من  الحضارّية فضاًل عن كونها الرابط بين

مكونةات تميةزه عةةن األخةرين، وتماثلةه مةةع مةن يشةةاركونه فيهةا، وهةي الوعةةاء الحةافظ لتاريخةةه وُتَراثةه، وهةي الةةرابط المتةين الةةذي 
 .(39)يِّة الناس ويحفظ ُتَراثهميربط الفرد بأمته وأهله وأرضه فال شيء كاللُّغة يعبر عن هوَ 

لطالما كةان تُةَراث اأُلمةم ركيةزة أساسةية مةن ركةائز هويتهةا الثقافّيةة، وعنةوان اعتزازهةا بةذاتيتها الحضةارّية فةي تاريخهةا 
باءهةةا ولطالمةةا كةةان التُّةةَراث الثقةةافّي لألمةةم منبعةةًا لالهةةام ومصةةدًرا حيويةةًا لابةةداُ المعاصةةر ينهةةل منةةه فن انوهةةا وأد. وحاضةةرها

وشعراؤها، كما مفكروها وفالسفتها لتأخذ اإلبداعات الجديدة موقعها في خارطة التَُّراث الثقافّي، وتتحول هةي ذاتهةا ُتَراثةا يةربط 
وليس التَُّراث الثقافّي معالم وصروحا وخثاًرا فحسب، بةل . حاضر اأُلّمة بماضيها ويعزز حضورها في الساحة الثقافّية العالمية

ما يورثةه عةن أمةة مةن تعبيةر غيةر مةادي، مةن فولكلةور، وأغةان، وموسةيقى شةعبية، وحكايةات، ومعةارف تقليديةة هو أيضا كل 
 .تتوارثها اأُلّمة عبر أجيال وعصور، تعبيرًا عن روحها ونبض حياتها وثقافتها

والمجتمةع البشةري مةدين للغةة بمةا هةو  وال شك أن اللُّغةة تحفةظ تُةَراث اأُلّمةة ذخةرا لألجيةال المتعاقبةة جةياًل بعةد جيةل،
إن اللُّغةة وثيقةة الصةلة باإلنسةان وبيئتةه : )عليه اليوم من تقدم وازدهار وعلم، يقول الدكتور إبراهيم السامرائي فةي هةذا السةياق

نمةةا هةةي عامةةل ُمِهةة م فهةةي تظهةةر المجتمةةع اإلنسةةاني علةةى حقيقتةةه، وليسةةت اللُّغةةة رابطةةة بةةين أعضةةاء مجتمةةع واحةةد بعينةةه، وا 



 issn :2478-019                         9400 ديسمبر /40:، ع40: مج                العلامة        

431 
 

فةدور اللُّغةة اْلَعَربي ةة ال يقتصةر  .(40)للترابط بين جيل وجيل، وانتقال الثقافات عبر العصور ال يتأتى إال بهةذه الوسةيلة العجيبةة
سةةاس فةةي توحيةةد الشةةعوب اْلَعَربي ةةة واإلسةةالمية، لتكةةون عنةةوان ازدهةةار الثقافةةة اْلَعَربي ةةة اإلسةةالمية، بةةل إن دور اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة األ

يكمن في تسجيل التَُّراث الثقافّي الذي يتمخض عنه عقولنا اليوم من قصةص وشةعر ومسةرحيات وفلسةفة وعلةوم سةيطلع عليةه 
ولهةذا فمةن غيةر الصةحيح أن نكتةب . الخلف من األجيةال القادمةة، كمةا حفظةت إنجةازات أباءنةا وأجةدادنا مةن األجيةال السةابقة

 .االستعانة بمترجمين؛ لكي يطلعوا على ما خلفناه لهم من ُتَراث بلغة غير لغتنا حتى ال تضطر األجيال القادمة
يتةةه، كمةةا أن محنةةة اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة تتمثةةل فةةي  إن ضةةياُ ُتَراثنةةا الثقةةافّي نةةاتجو مةةن انعةةدام وعينةةا بقيمةةة هةةذا التُّةةَراث وأهمِّ

نمةا فةةي انهةزام أبنائهةا نفسةيًا امةام الزحةف اللغةةوي الةداهم واستسةالمهم للغةات األجنبيةة،  معنةى ذلةةك أن العيةب لةيس فةي اللُّغةة وا 
أبنةةاء اللُّغةةة ، وقيةةام اللُّغةةة بةةدروها فةةي الحفةةاظ علةةى ُتَراثنةةا وهويتنةةا مرهةةونو بةةالجهود التةةي نبةةذلها نحةةن فةةي الواقةةع وبةةين النةةاس، 

والتقنيةة الهائلةة التةي  والعمل المدروس والممنهج الذي نقوم به للحفاظ على صةحة اللُّغةة وسةالمتها مسةتغلين اإلمكانةات الفنيةة
تتاح لنا اليوم، لتعزيز مكانة لغتنا بالعلم والعمل وتضافر الجهود ووضع الضوابط والتشريعات التةي تحةول دون انفةالت اللُّغةة 

 .وتراجعها عن أداء دورها في البناء الحضاري والنماء االجِتماعيّ 
َربي ةةة كةةأداة لنقةةل التُّةةَراث، وهةةذا بحاجةةة إلةةى أن تسةةاير نخلةةص مةةن ذلةةك الةةى التأكيةةد علةةى حتميةةة اسةةتعمال اللُّغةةة اْلعَ 

وحتى تقوم اللُّغة بدورها في ِحماية التَُّراث الثقافّي . العصر حتى تعبر عن فكر عصري، وُتسِهم في خلق هذا الفكر العصري
رها، واليقةةين الجةةازم بأنهةةا إن مةةا يعطةةي اللُّغةةة قوتهةةا وحيويتهةةا هةةو وعةةي اأُلّمةةة وحرصةةها علةةى رعايةةة لغتهةةا وحمايتهةةا وانتشةةا

 .صالحة لمقتضيات العصر ومعطيات الحضارة ومستجدات التطور

 ُقدرة اللُّغة اْلَعَربيَّة في كسب الرهانات التي تفرضها الَعولمة: المحور الرابع
ة، واللُّغةةة أول ال يخفةةى علينةةا حقيقةةة أن الَعولمةةة تسةةتهدف كةةةةل األنسةةةةاق الثقافّيةةةةة والخصوصةةيات التَُّراثيةةة والحضةةاريّ 

مستهةةةدف مةةن الخصوصةيات الحضةةارّية، بوصةفها ممثةةةةاًل لهَويِّةةة اأُلّمةة بماضةةيها وحاضةرها، واْلَعَربي ةةة مةن اللغةةات المسةةتهدفة، 
، فهةةي مةةن (41)لوقوفهةةا فةةي وجةةه الهيمنةةة شةةاهدًا حضةةاريا أصةةيال، عاشةةت اإلنسةةانية قرونةةا مةةا أنتجتةةه مةةن علةةوم وفلسةةفة وفكةةر

ولهةةذا فةةإن التفكيةةر بمسةةتقبل اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة . التةةي ينتظةةر منهةةا أن تقةةف فةةي جبهةةة مقاومةةة ريةةاح الَعولمةةة العاتيةةةاللغةةات القليلةةة 
 .قضية بالغة األهمِّية لها صلة وثيقة بحفظ ُتَراث اأُلّمة وسيادتها على ثقافتها وفكرها
رون، وهةةذا هةةو الحةةد األقصةةى للغةةات ولكةةن وبالمقارنةةة العلميةةة فةةإن اللغةةات لةةم تسةةتمر وال تسةةتمر أكثةةر مةةن أربعةةة قةة

المتةةابع للمسةةيرة البشةةرية عبةةر التةةاري  يتأكةةد بةةال ريةةب أن اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة هةةي اللُّغةةة اإلنسةةانية الوحيةةدة التةةي صةةمدت حتةةى اآلن 
خطةار وتتعةايش سبعة عشر قرنًا ومستمرة في الحياة ما بقي القرخن جامعًا لها ومحافظًا عليها، وهةي بةذلك تسةتطيع تجةاوز األ

علةةى افتةةراض أن القضةةايا التةةي تواجههةةا اللُّغةةة اْلَعَربي ةةة فةةي العصةةر الحةةديث، هةةي . (42)مةةع الَعولمةةة العلميةةة والتطةةور البشةةري
قضايا طارئة تفرضها متطلبات العصر من ناحية، وقرون التراجع الحضةاري التةي مةرت بهةا أمتنةا فةي مسةارها التةاريخي مةن 

يا لغة تواجه استيعاب ما وصلت إليه المعةارف اإلنسةانية فةي أول تجربةة لهةا؛ فقةد اجتةازت اْلَعَربي ةة ناحية أخرى، وليست قضا
فكمةا للغةات اأُلمةم . (43)هذه التجربة في تاريخها الطويل عندما كانت اللُّغة األولى للعلم والفكر في العالم أجمةع، ولعةدة قةرون

أيًضةةةا، وليسةةةت متفةةةردة بةةةذلك مةةةن دون اللغةةةات، بةةةل ربمةةةا كانةةةت قضةةةاياها أقةةةل عسةةةًرا قضةةةاياها، فةةةإن  للغةةةة اْلَعَربي ةةةة قضةةةاياها 
نمةاء االعتةزاز بهةا، واإليمةان بقةدراتها، ووضةع لغةة القةرخن  للمعالجة، إذا ما صدقت النوايا وتوافرت اإلرادة في خدمة اْلَعَربي ة وا 

 .تحقهالكريم والحديث النبوي الشريف، في مكانة الشرف واالحترام الذي تس



 issn :2478-019                         9400 ديسمبر /40:، ع40: مج                العلامة        

431 
 

يةةة فةةي تكةةوين اْلَعَربي ةةة ذاتهةةا، وانتشةةارها السةةريع ابتةةداء مةةن القةةرن السةةابع  ويجمةةل بنةةا أن نشةةير إلةةى أمةةر بةةالأ األهمِّ
في القارات المختلفة انطالقًا من مهدها األول في خسيا وأفريقيا وشطر كبير مةن أوربةا وخسةيا  -على جناح اإلسالم –الهجري 

ها المبكر بخاصية العالمية التي ميزت الدعوة اإلسالمية بشةروط خاصةة مةن أهمهةا تجةاوز الصغرى، فقد انطبعت في نموذج
ويكفةي أن نةذكر فةي هةذا الصةدد أن كبةار علمةاء اللُّغةة فةي عصةورها . النزعات العرقية واألثنية الستشراف أفق إنسةاني رحةب

سةيبويه : نةاء الشةعوب اإلسةالمية غيةر اْلَعَربي ةة، أمثةالاألولى ممن وضعوا نظمها المعرفية وحددوا أبنيتها التعبيرية كانوا من أب
ولةةم يقتصةةر األمةةر علةةى علمةةاء اللُّغةةة فحسةةب بةةل نجةةد أن كوكبةةة مةةن كبةةار المبةةدعين . الفارسةةي، وابةةن جنةةي الرومةةي األصةةل

ابةن الرومةي، بشةار بةن ُبةرد، وأبةي تمةام، وأبةي نةواس، وابةن المقفةع، و : والشعراء والكتةاب كةانوا مةن أصةول غيةر عربيةة، أمثةال
وغيرهم ممةا يشةهد بتجةاوز اللُّغةة اْلَعَربي ةة فةي موجةة عالميتهةا األولةى حةدود األجنةاس واألعةراق، ويشةهد بةأمر خخةر هةو قةدرتها 
على استيعاب الثقافات التي كانت مخزونة لدى هذه الشعوب، و تمثلها وتبنيها وتنميتها في فرُو المعرفة واإلبداُ المختلفة، 

ى ثقافات الشعوب التي غّذتها، بل تغذت عليها، وأثمرت بالتالقح الخصب معها، ولم تكن حركات الترجمةة فهي لم تقض عل
في أوّج احتدامها في عصر المأمون إلى اْلَعَربي ة من اللغات اليونانيةة والهنديةة والفارسةية المختلفةة وغيرهةا إال تعبيةرًا عةن هةذا 

 .(44)لهاالحتضان والتنمية للموروث اإلنساني بأكم
لقد أثبتت اللُّغة اْلَعَربي ة جدارتها على مرِّ العصور، وحقها في أن تصبح لغة عالمية، وشةهد تةاري  الفةتح اإلسةالمي 

فقد نجحت في عصور االزدهةار أن تكةون أداة فعالةة لنقةل المعرفةة، . على سرعة انتشارها واندماجها في بيئات لغوية متباينة
 .(45)عي العلم، ويجهل اْلَعَربي ةعجبت لمن يدّ : حتى قال القائل

في مقابل هذا النموذج التاريخي الحضاري للغة اْلَعَربي ةة نجةد عولمةة اليةوم ذات أنيةاب حةادة وسةلوك شةرس، تحةاول 
أن تلغي كل الحدود والقيةود، متخةذًة مةن ثةورة االتصةاالت وتكنولوجيةا معلومةات فائقةة السةرعة أداة لهةا لقلةب مةوازين القةوة فةي 

حةةالل لغةةة الَعولمةةة محلهةةا فشةةرعت القةةوى المهيمنةةة علةةى العةةالم فةةي نشةةر لغتهةةا ونموذجهةةا العةةا لم، وتهديةةد اللغةةات والثقافةةات وا 
الحضاري داخل األوساط االجِتماعّية، مستغلًة حالة الضعف الذي كانت تعاني منه الثقافة اْلَعَربي ةة، فعمةّد الغةرب علةى زيةادة 

ْلَعَربي ة كأداة فاعلة لنقل الثقافة والمحافظة عليها بوصفها الوسيلة الوحيدة لالرتباط بةالموروث تهميش عناصرها وأهمها اللُّغة ا
 .(46)الثقافّي لألجداد، وأهم المكونات الحضارّية الحافظة للدين والتَُّراث والقيم والعادات

تمثةةل فةةي تيةةار اإلنجليزيةةة الجةةارف، وال يخفةةي أن  اْلَعَربي ةةة األن فةةي عصةةر الَعولمةةة، تواجةةه تحةةديات خطيةةرة جةةدًا، ت
  :إن تأهيل اللُّغة اْلَعَربيَّة لمواكبة تحديات الَعولمة، يجب أن يقوم علىولذلك ف

التعامل مع اللُّغة على أساس أنها كائن حي قابل للتطور وفةق مةا يقةرره أبنةاء اللُّغةة، أي أن تطةور اللُّغةة يةأتي مةن إرادة  -
 .فهم أصحاب المصلحة في هذا التطوير الناطقين بها، ويصدر عنهم،

صةةةالحها وتحسةةةينها وتجديةةةدها، وبةةةين المتغيةةةرات التةةةي تعيشةةةها المجتمعةةةات  - إحكةةةام العالقةةةة بةةةين عمليةةةة تطةةةوير اللُّغةةةة وا 
 .اْلَعَربي ة، بحيث تكون عملية التطوير استجابًة لتطور المجتمع، ونابعة من واقعه الُمعاش

م، خاصةة فةي مجةاالت العلةوم والتقانةة والمعلومةات وعلةم اللُّغةة الحةديث بكةل تفريعاتةه االنفتاح على المستجدات في العةال -
والحقةول البحثيةة المرتبطةة بةه، والسةعي إلةى االقتبةاس والنقةل واالسةةتفادة الواسةعة مةن نتةائج هةذه العلةوم جميًعةا فةي اغنةةاء 

 .اللُّغة اْلَعَربي ة وربطها بحركة الفكر اإلنساني
 .عربية موحدة تهدف إلى تيسير الفصحى وحمايتها تنفيذ سياسة لغوية -
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 .وضع معاجم لغوية عربية موجزة وميسرة -
 .الترجمة من اللغات األخرى تكثيف جهود -
 .االهتمام بتدريس اللُّغة اْلَعَربي ة وجعلها اللُّغة الوحيدة في سنوات التعليم األساسي، ولغة الدِّراسة في جميع المراحل -
 .ائية اْلَعَربي ة باستعمةةةال الفصحةةى في لقاءاتها وندواتةةهةةا وبرامجهاإلةةزام المحطات الفض -
اإلشةةةةراف علةةةةى وضةةةةع منظومةةةةات الحاسةةةةوب والمعلومةةةةات باللُّغةةةةة اْلَعَربي ةةةةة، واالسةةةةتفادة مةةةةن شةةةةبكة االتصةةةةاالت وتقنيةةةةات  -

 .التكنولوجيا في خدمة اْلَعَربي ة

 بي للُتَراث الثقافي  التوثيق والنشر اإللكتروني العر : المحور الخامس
لقد ساهمت الثورة المعلوماتية والتقنية في خدمة التَُّراث الثقافّي، والعمل على نشره، وجعلةت عمليةة توثيقةه وتسةجيله 

لكن ُتَراثنا العربةي واإلسةالمي ال يةزال يعةاني كثيةرًا مةن االهمةال والضةياُ، وللتةدليل علةى ذلةك فقةد قةام . واسترجاعه أمرًا يسيراً 
م، بدارسٍة كشف فيهةا عةن أن  حجةم المحتةوى 3002التَُّراث الحضاري والطبيعي بمكتبة اإلسكندرية في مصر في عام مركز 

مةةن المحتةةوى العةةالمي للشةةبكة العالميةةة، كمةةا كشةةفت الدِّراسةةة عةةن أن %( 0,5)يتعةةدى نسةةبة  العربةي علةةى شةةبكة اإلنترنةةت ال 
ل علةةى قائمةةة التُّةةَراث العةةالمي، %(  5..1)الميةةة ال يتجةةاوز نسةةبة التُّةةَراث العربةةي اإلسةةالمي علةةى الشةةبكة الع بحسةةب مةةا ُسةةجِّ

وذلةةةك ال يتوافةةةق بةةةأي حةةةال مةةةن األحةةةوال بمةةةا أسةةةهم بةةةه التُّةةةَراث العربةةةي واإلسةةةالمي وحضةةةارته فةةةي الفكةةةر البشةةةري علةةةى مةةةّر 
 .(47)العصور

ولما كانت اللُّغة محور المنظومة الفكرية والثقافّية فقد أضةحى دورهةا متعاظمةًا فةي عصةر التقنيةات الحديثةة، ولةذلك 
وجبةةت العنايةةةة بهةةةا وبتطويرهةةا، ويةةةأتي إنشةةةاء مكتبةةات افتراضةةةية علةةةى شةةبكة اإلنترنةةةت ليكةةةون دافعةةًا للنهةةةوض باللُّغةةةة اْلَعَربي ةةةة 

 .يكون لها موطئ قدم في الفضاء االفتراضيبترويجها في النشر اإللكتروني، حتى 
ونعني بالنشر اإللكتروني العربي هنا، توثيق ونشر التَُّراث الثقافّي العربي عبر الوسةائط اإللكترونيةة والرقميةة باللُّغةة 

والتعريةةف . عاْلَعَربي ةةة، بمةةا يسةةاعد علةةى نشةةر وتةةداول ثقافتنةةا وحضةةارتنا والعمةةل علةةى إيصةةاله ونشةةره بةةين مختلةةف أفةةراد المجتمةة
وحتةةى . (48)مةةن االطةةالُ عليهةةا( اإلنترنةةت)بالثقافةةة اْلَعَربي ةةة اإلسةةالمية، وتمكةةين عامةةة متصةةفحي الشةةبكة العالميةةة للمعلومةةات 

بةةراز روعتةةه وعظمتةةه للعةةالم أجمةةع بةةراز خصائصةةه لألجيةةال القادمةةة وتعظةةيم اسةةتفادتهم منةةه، وا  . نتةةرك هةةذا اإلرث العظةةيم وا 
ثقافّي كما اوضةحنا سةابقًا هةو المعنةى العةام الةذي ال يقتصةر علةى التُّةَراث المكتةوب مخطوطةًا أو مطبوعةًا والمقصود بالتَُّراث ال

فحسةةب، ولكنةةه يشةةمل مةةواد وأشةةكااًل عديةةدة متنوعةةة منهةةا المخطوطةةات والوثةةائق وكةةذلك الزخةةارف والمنمنمةةات وأشةةكال العمةةارة 
تيقةةة، ومجموعةةات النقةةود واألسةةلحة والطوابةةع، وأسةةاليب العةةيش مةةن األصةةيلة، والسةةجاد والمبةةاني األثريةةة، وتصةةاميم المةةدن الع

وكةل ذلةك يمكةةن تحويلةه إلةى صةةور ثالثيةة األبعةةاد يتمتةع الزائةر بمشةةاهدتها عةن بعةد وتخةةول لةه التعةةرف . طعةام ولبةاس وأثةةاث
رات والحكايةةةات والقصةةةص علةةةى تُةةةَراث خبائةةةه وأجةةةداده، فضةةةاًل عةةةن التسةةةجيالت الصةةةوتية باللُّغةةةة اْلَعَربي ةةةة للمحاضةةةرات والمةةةذك

إذ  .(49)واألسةاطير والمنةةاظرات واألهةةازيج، واألمةةر ذاتةةه بالنسةةبة للتسةةجيالت المرئيةةة علةةى اخةةتالف أنواعهةةا التوثيقيةةة والدراميةةة
تاحتهةةةا للبةةةاحثين والمهتمةةةين أينمةةةا  ةةةن التقنيةةةات الرقميةةةة مةةةن حفظهةةةا بالصةةةوت والتصةةةوير الضةةةوئي والمعلومةةةة المكتوبةةةة، وا  تمك 

صةةةدار نسةةة  جيةةةدة منهةةةا ، ويقةةةاس علةةةى ذلةةةك حفةةةظ ممتلكةةةات المتةةةاحف واآلثةةةار وتصةةةاميم المةةةدن وأشةةةكال العمةةةارة ُوِجةةةدوا،  وا 
 .(50)إل ....األصيلة والصور القديمة واألنسجة من زرابي وثياب ومجموعات النقود واألسلحة والطوابع البريدية
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ا لألجيةةال القادمةةة، كةةان مةةن الضةةروري اسةةتخدام ورغبةةة بالحفةةاظ علةةى ذاكةةرة التُّةةَراث لشةةعوب العةةالم العربةةي وتعريفهةة
تكنولوجيةةا المعلومةةات وتوظيفهةةا فةةي الحفةةاظ علةةى هَويِّةةة وتُةةَراث اأُلّمةةة مةةن االنةةدثار، بهةةدف ِحمايةةة التُّةةَراث اإلنسةةاني والمةةادي 

ترنةةت وزيةةادة محتةةوى والمعنةةوي باسةةتخدام الوسةةائل العلميةةة واإللكترونيةةة الحديثةةة، الةةذي تةةأتي أهميتةةه نتيجةةة لتوّسةةع شةةبكة اإلن
فتُُنبه منذ البدايةة بتوثيةق كةل مةا يمكةن توثيقةه  (51)المعلومات بها باللغات األجنبية، وتضاؤل محتوى المعلومات باللُّغة اْلَعَربي ة

تاحته في أقراص مدمجة، وبات التوثيق اإللكتروني للُتَراث حاجة ملّحة  .وحفظه وترقيمه وا 

 :والنشر اإللكتروني العربي للُتَراث الثقافي  تجارب عربية في التوثيق الرقمي 

يسةتعرض هةذا  من منطلق أهمِّية الحفاظ علةى التُّةَراث الثقةافّي العربةي، وتشةجيع أعمةال التوثيةق اإللكترونةي للتُةَراث،
الجزء مةن الدِّراسةة مجموعةة مةن التجةارب اْلَعَربي ةة فةي هةذا المجةال التةي أسةهمت فةي زيةادة المحتةوى اإللكترونةي العربةي علةى 

 :شبكة اإلنترنت في المجاالت المرتبطة بالتَُّراث كما يلي

 :مركز توثيق التَُّراث الحضاري والطبيعي (1)
يسةةةعى . القةةةاهرة، ويتبةةةع أيًضةةةا وزارة االتصةةةاالت وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات هةةةو مركةةةز تةةةابع لمكتبةةةة اإلسةةةكندرية ومقةةةره

وقد أسهم المركز في توثيق ونشر المعلومات المتعلقةة . المركز إلى تطبيق أحدث التقنيات في توثيق التَُّراث المصري الثقافيّ 
م .300الةذي ُأعُتِمةد فةي عةام  www.memoryarabworld.netبالتَُّراث، ومن أهم انجازاتةه، مشةرُو ذاكةرة العةالم العربةي 

من مجلةس وزراء االتصةاالت وتكنولوجيةا المعلومةات الةذي انعقةد  فةي تةونس، والةذي يهةدف إلةى تشةجيع الرقمنةة والتوسةع فةي 
 .صيل معرفة األجيال القادمة بُتَراثهااستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق وحفظ التَُّراث العربي إلكترونيًا لتأ

 (:موقع الوراق)شركة القرية اإللكترونية  (9)
م، مةةن أكبةةر المواقةةع اْلَعَربي ةةة 3000فةةي عةةام ( أبةةو ظبةةي)يعةةد موقةةع الةةوراق الةةذي أطلقتةةه شةةركة القريةةة اإللكترونيةةة 

ام التقنيةات الحديثةة لتكنولوجيةا االتصةاالت الثقافّية على اإلنترنت، وُينظر إليه على أنه من أولى المحاوالت في مجال اسةتخد
تاحة مصادر التَُّراث العربي وأمهات الكتب التي أوشكت على االندثار، وذلك عن طريق رقمنة  وثورة المعلومات في توثيق وا 

 .هذه المصادر ونشرها إلكترونيًا على شبكة اإلنترنت
ةةا لحقهةةا مةةن تجةةارب النشةةر اإللكترونةةي العربةةي أن  ركةةز " الةةوراق"ولعةةل أهةةم مةةا يميةةز هةةذه التجربةةة عمةةا سةةبقها وعم 

وبصفة أساسية على مصادر التَُّراث العربي واإلسالمي، وأمهات كتب الحضارة اْلَعَربي ةة اإلسةالمية، وقةدمها فةي طريقةة سةهلة 
امتالكه خليات بحث متميزة، تسهل في عملية الوصول إلى الكتب، كما يقةدم  ومبسطة، وتتيح عمليات الوصول إليها بواسطة

 .(52)مجموعة من مصادر التَُّراث على هيئة مواد سمعية وبصرية( www.alwaraq.net" )موقع الوراق"

 (جامعة الخرطوم)معهد الدراسات األفريقية واألسيوية  (3)
المؤسسةةات الرائةةدة فةةي مجةةال جمةةع وتسةةجيل الفولكلةةور والمعةةارف التقليديةةة فةةي السةةودان، وقةةد بةةدأ العمةةل بةةه مةةن  عةةدُّ يُ 

السةةودان  تُةةَراثليصةةبح معهةةدًا مسةةتقاًل لجمةةع وتوثيةةق  ؛م1293م، ثةةم تطةةور فةةي عةةام 12.2كوحةةدة أبحةةاث السةةودان فةةي عةةام 
وقةد تواصةل العمةل فةي هةذا المجةال إلةى أن تجةاوزت حصةيلة  دراسةته بةالطرق العلميةة والمنهجيةة، ومن ثةم   ،الشفاهي والمادي

السةوداني إلةى  التُّةَراثكذلك تواصل العمل في سلسلة دراسات في  ،(400.000)التسجيالت الصوتية األربعمائة ألف شريط 
قى كمةةا تبنةةى مشةةاريع تخصصةةية كمشةةرُو جمةةع الموسةةي. م3005بنهايةةة عةةام  أن بلغةةت اإلصةةدارات تسةةعا وثالثةةين إصةةداراً 

http://www.memoryarabworld.net/
http://www.alwaraq.net/
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نتةاج عةدد مةن األشةرطة الصةوتية التةي تمثةل نمةاذج للغنةاء الشةعبي . بتمويل من مؤسسةة فةورد األمريكيةة ُنفِّذالتقليدية والذي  وا 
الموسةةيقى اآلالت و ونشةةر بعةةض اإلصةةدارات الخاصةةة بةة. توثيةةق الطةةرق الصةةوفية فضةةاًل عةةنفةةي عةةدد مةةن منةةاطق السةةودان، 

 .في السودانالتقليدية 

 ُعمان للموسيقى التقليدية مركز (4)
وثقافةةة شةةعب عمةةان المتمثةةل فةةي أنمةةاط الموسةةيقى  تُةةَراثمةةن ُمِهةةم يتبةةع لةةوزارة اإلعةةالم بسةةلطنة عمةةان، ويعنةةى بجةةزء 

فةةي  (olk.gov.omf-www.octm)"التقليديةةة العمانيةةة وفنةةون األداء الحركةةي، وقةةد تأسةةس مركةةز عمةةان للموسةةيقى التقليديةةة
م؛ لتوثيةةةق وصةةةون وتشةةةةجيع الموسةةةيقى العمانيةةةة التقليديةةةة، والمحافظةةةةة عليهةةةا، وحصةةةرها وتصةةةنيفها، وفهرسةةةةتها 1292عةةةام 

جراء البحوث الميدانية والدراسات العلمية حولها عبروأرشفتها، ثم متابعتها ميدانًيا   .التسجيل والتدوين وا 
قام المركز بجمةع أنمةاط الموسةيقى التقليديةة وفنةون األداء الحركةي عةن إذ أهدافه، وقد تعددت إنجازات المركز بتنُو 

طريق المسح الميداني، وبناء األرشيف الوطني لموسيقى عمان التقليدية الذي يحتوي على أشرطة فيةديو، صةور فوتوغرافيةة، 
ألةةةف صةةةورة  23يةةةة بمةةةا فةةةي ذلةةةك مةةةن موسةةةيقى عمةةةان التقليد% 90أكثةةةر مةةةن  ُوثِّةةةقفقةةةد  .وأشةةةرطة سةةةمعية ،شةةةرائح ملونةةةة
وسيلة سمعية بصرية وعدد ضخم من التسجيالت الصوتية، كما قام المركةز بإعةداد قاعةدة بيانةات مرقمةة  590فوتوغرافية، و

 .واإلنجليزية اْلَعَربي ةلهذه المواد باللغتين 

 العمراني الخليجي المميز التَُّراثمركز الحفاظ على  (5)
ويقةةع مقةةره بمدينةةة الدوحةةة بدولةةة قطةةر، ويهةةدف إلةةى تسةةجيل وتوثيةةق المعلومةةات  ،م.122تأسةةس المركةةز فةةي عةةام 

الخاصةة بالعمةارة الخليجيةةة المميةزة والعمةةل كجهةاز علمةي وفنةةي يضةمن سةةهولة تةدفق المعلومةات والبيانةةات الخاصةة باألنمةةاط 
العمرانةي  التُّةَراث ِحمايةةات المعنيةة بالعمرانية الخليجية وفق نظم توثيق وتسجيل متكاملة، فضاًل عن تجميع األبحةاث والدراسة

عةالم تأكةةد أصةالة القةةيم العمرانيةة وضةةرورة الحفةةاظ  عةةدادها بصةورة تسةةهل االسةتفادة منهةةا، وبتنظةيم بةةرامج توعيةةة وا  الخليجةي وا 
 .عليها، وتطبيقها عند تصميم الوحدات السكنية والمباني اإلدارية والترفيهية تبرز فيها العمارة الخليجية

 :والتوصيات الخالصة

ن مةا الثقةافيّ نةا ُتَراثهي جوهر عروبتنا، ورمز وجودنا القةومي، ومكةون أساسةي ل اْلَعَربي ةإن لغتنا  خالصة القول، ؛ وا 
، (ُكتّةاب، وبةاحثين، وأكةاديميين، ومدرسةين)مةن مخةاطر إلضةعافها واسةتالبها، يتوجةب علةى كةل عربةي  اللُّغةةتتعرض له هذه 

بأصةةالتها، وأن يكونةةوا قةةدوة لهةةم فةةي ممارسةةة هةةذه  النةةاس ، وتقويةةة إيةةةمانالنفةةوسفةةي  اللُّغةةةهةةذه  أن يعملةةوا علةةى تعزيةةز مكانةةة
الةذي يمةدها  ،الثقةافيّ ها ُتَراثو  اْلَعَربي ة اأُلّمة، والمقوم األساسي من مقومات اْلَعَربي ةجوهر الشخصية بوصفها قواًل وفعاًل،  اللُّغة

  .بقوة اإلبداُ الفكري والتمازج الروحي والحضاري
هةةةذه  الورقةةةةالعربةةةي، تطةةةرح  الثقةةةافيّ  التُّةةةَراث ِحمايةةةة، وتعزيةةةز دورهةةةا فةةةي اْلَعَربي ةةةة اللُّغةةةةومةةةن أجةةةل النهةةةوض بواقةةةع 

 :التوصيات
 .وفهرستها وجمعها التَُّراثوضع خطة شاملة لحصر كل مصطلحات  -
 .المادي وغير المادي الثقافيّ  التَُّراثوموسوعات عربية لكل أنواُ  وضع مراجع -

http://www.octm-folk.gov.om/
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واالهتمةام بنشةره الكترونًيةا لتعزيةز اتصةال  اْلَعَربي ةةوالحضةاري للمجتمعةات  الثقةافيّ رفع درجةة االهتمةام برقمنةة اإلرث  -
 .بالحضارات اإلنسانية األخرى اْلَعَربي ةالحضارة 

فةي  اللُّغةةادر على المنافسة العالميةة، انطالقةًا مةن الميةزة المتمّثلةة فةي وحةدة صناعة محتوى معلومات عربي قوي ق -
عبةةر تقديمةةه فةةي صةةورة ملفةةات إلكترونيةةة تشةةمل المحتةةوى  علةةى شةةبكة االنترنةةت العةةالم العربةةي، ودعةةم هةةذا المحتةةوى

 .والمعرفي والعلمي والفني الثقافيّ 
 .اْلَعَربي ة اللُّغةلكترونية بوتطوير برمجيات الخدمة اإل ،إلكترونياً العربي  التَُّراثوضع  -
 .لغة علمية ترتبط بالمستقبل العلمي والحضاري اْلَعَربي ةن تصبح أالعمل بشكل جاد على  -
 .اْلَعَربي ة الُهَوي ةعبر أصقاُ العالم حتى تصل الى اآلخر، وتنقل له  اْلَعَربي ةتوسيع ونشر الثقافة  -
، فهةي مطالبةة بةأن تتفاعةل مةع العلةم الحضارّية الُهَوي ةوتعزيز  التَُّراثور المنوط بها في الحفاظ على وهي تقوم بالد -

 .هاُتَراثو  اأُلّمةهداف في تحقيق دورها الريادي في الحفاظ على مقومات لبلوغ األ ؛والتقانة والثقافة
 .التراث الثقافيحماية في اللغة العربية دور  علمية تناقش اتمؤتمر عقد  الحرص على -

 الهوامش
                                                           

 ..2م، ص.300، .كرمة، الشريف، اللُّغة اْلَعَربي ة وعالقتها بالُهَوي ة، مجلة حوليات التَُّراث، العدد  - 1
 .59م، ص3012، 511، ُ 43هويتنا وذاكرتنا، الموقف األدبي، سوريا، مج  الشماس، عيسى، لغتنا - 2
عالقةة اللُّغةة اْلَعَربي ةة بالسةيادة الوطنيةة والُهَوي ةة، حوليةة كليةة اللُّغةة اْلَعَربي ةة بالزقةايق، جامعةة االزهةةر،  داود، محمةد محمةد، - 3

 ..152م، ص3012مصر، 
مدينة صْنَعاء القديمة أنموذجًا، رسالة ماجستير غير : الهياجي، ياسر هاشم عماد، إدارة مواقع الجذب السياحّي التَُّراثية - 4

 .14م، ص 3012رة، جامعة الملك سعود، الرياض، منشو 
، الطةةةةابعون، المةةةةروة للطباعةةةةة والنشةةةةر،  - 5 افّي ةةةَراث الثقةةةة قسةةةةيمة، كباشةةةةي، التجربةةةةة السةةةةودانية فةةةةي إدارة التُّة

 .34م، ص3009الخرطوم، 
افّي غيةر المةادي، الةدورة الثانيةة والثالثةون، بةار  - 6 مايةة التُّةَراث الثقة م، 3002يس، اليونسكو، اتفاقية بشةأن ِح

 .المادة األولى
، 10والمالمةةةح، مجلةةة فكةةةر، مركةةةز العبيكةةان لألبحةةةاث والنشةةةر، السةةةعودية، ُ المفهةةةوم: اللغويةةة السةةراقبي، وليةةةد، الُهَوي ةةةة - 7

 .33م، ص 3015
انقةةاذ مةةا يمكةةن : السةةعوديةنحةةو رؤيةةة مسةةتقبلية، نةةدوة خثةةار المملكةةة اْلَعَربي ةةة : الحسةةن، أحمةةد أبةةو القاسةةم، التُّةةَراث واآلثةةار - 8

 .1.2م، ص3012انقاذه، سجل األبحاث، مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية، نوفمبر 
 .1552داود، محمد محمد، عالقة اللُّغة اْلَعَربي ة بالسيادة الوطنية والُهَوي ة، مرجع سابق، ص  - 9

 .59هويتنا وذاكرتنا، مرجع سابق، ص  الشماس، عيسى، لغتنا - 10
، مرجع سابق، ص - 11  ..3-35قسيمة، كباشي، التجربة السودانية في إدارة التَُّراث الثقافّي
 .12قسيمة، التجربة السودانية، مرجع سابق، ص - 12
م، 3013، 52، ُ 20الوطنية، المجلة اْلَعَربي ة للثقافة، تونس، مج  الُهَوي ة تشكيل في اللُّغة القضاة، محمد أحمد، دور - 13
 .93ص
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انقةاذ مةا يمكةن : علي، العباس سةيد أحمةد، بةين التُّةَراث والَعولمةة، جدليةة التصةالح، نةدوة خثةار المملكةة اْلَعَربي ةة السةعودية - 14

 .152م، ص3012انقاذه، سجل األبحاث، مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية، نوفمبر 
ة مكتبة لبنان، - 15 ماعّي م، 1222بيروت، الطبعة الثانية،  بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم االجِت

 ..30ص 
ة، نهضةةة مصةةر للطباعةةة والنشةةر، الطبعةةة األولةةى،  - 16 ةة ة الثقافّي َوي ةة ولمةةة علةةى الُه عمةةارة، محمةةد، مخةةاطر الَع

 ..م، ص1222
 .92م، ص3002دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الُهَوي ة في مواجهة االندماج، مسلم، محمد، - 17
ة، ترجمة قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، كو  - 18 ماعّي ش، دون، مفهوم الثقافة في العلوم االجِت

 .22-99م، ص3003دمشق، 
 .94القضاة، مرجع سابق، ص  - 19
 .32والمالمح، مرجع سابق، ص المفهوم: اللغوية السراقبي، الُهَوي ة - 20
، .اللُّغةةة الرسةةمية والُهَوي ةةة الوطنيةةة فةةي ظةةل المجتمةةع المتعةةدد اللغةةات، مجلةةة حوليةةات التُّةةَراث، العةةدد  ميمةةون، مجاهةةد، - 21

 .5.م، ص.300
، 30ُ  والَعولمةة، مجلةة األثةر، جامعةة قاصةدي مربةاح، ورقلةة، الجزائةر، الذاتيةة بةين سيبوكر، إسماعيل، اللُّغة اْلَعَربي ةة - 22

 .193م، ص3014
 .154بين التَُّراث والَعولمة، مرجع سابق، ص علي، - 23
فةي اللُّغةة اْلَعَربي ةة، مجلةة جامعةة القةدس  تجليةات الَعولمةة: واألصةالة الَعولمة بين اْلَعَربي ة عتيق، عمر عبدالهادي، اللُّغة - 24

 .2.5م، ص3011، 33المفتوحة لألبحاث والدراسات، فلسطين، ُ 
، مجلةةة الحكمةةة، مؤسسةةة كنةةوز الحكمةةة للنشةةر اْلَعَربي ةةة اإلسةةالمية الَعولمةةة الثقافّيةةة وأثرهةةا علةةى الُهَوي ةةةالهةةواري، محمةةد،  - 25

 .1.0م، ص3012، 19والتوزيع، الجزائر، ُ
، 12ُ لدراسةةات االجِتماعّيةةة االنسةةانية، الجزائةةر،الَعولمةةة، مجلةةة األكاديميةةة ل وتحةةديات اْلَعَربي ةةة جعريةةر، محمةةد، اللُّغةةة - 26

 .41م، ص3015
 .41الَعولمة، مرجع سابق، ص وتحديات اْلَعَربي ة جعرير، اللُّغة - 27
اإلنجليزية، مجلة الدراسات اللغويةة، مختبةر الدراسةات  في ظل هيمنة اللُّغة العربي وهَويِّة اْلَعَربي ة جمعي، عائشة، اللُّغة - 28

 .92، ص م3014، 10، الجزائر، 1ُجامعة منتوري قسنطينة  اللغوية،
، 151العةةدد  المجلةةة الدوليةةة للعلةةوم االجِتماعّيةةة، ، قةةوى السةةوق والعوامةةل الثقافّيةةة وعمليةةات التةةوطين،.سةةميث، دافيةةد م - 29

 .39م، ص1229اليونسكو، مارس 
 .302م، ص3005، 22 مج شمس،حوليات كلية اآلداب، جامعة عين  شهاب، فؤاد، الثقافة والمجتمع، - 30
 .394-392م، ص3003أفول الثقافة، المؤسسة اْلَعَربي ة للدراسات والنشر، بيروت،  بدران، إبراهيم، - 31
 ..2كرمة، الشريف، اللُّغة اْلَعَربي ة وعالقتها بالُهَوي ة، مرجع سابق، ص  - 32
 .29كرمة، نفس المرجع، ص 33
اللُّغةةةة اْلَعَربي ةةةة وعالقتهةةةا بةةةالتَُّراث الفكةةةري والحضةةةاري، مجلةةةة الدراسةةةات اللغويةةةة، مختبةةةر الدراسةةةات  أبةةةو سةةةاري، نةةةواف، - 34

 .22م، ص3012، 2ُ ، الجزائر،1اللغوية، جامعة منتوري قسنطينة 
 .99ابو ساري، نفس المرجع، ص - 35
 29، ص كرمة، الشريف، اللُّغة اْلَعَربي ة وعالقتها بالُهَوي ة، مرجع سابق - 36
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 .139م، ص3002
 90م، ص3005، سلطنة ُعمان، 3الحارثية، غدير عبداهلل أحمد، اللُّغة اْلَعَربي ة وتحديات الَعولمة، مجلة تواصل، ُ - 38
ين، دور اللُّغة اْلَعَربي ة في الحفاظ على مقومات الُهَوي ة القومية وكسب رهانةات وتحةديات الَعولمةة، كليةة صدار، نور الد - 39
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 111م، ص3000زهير، غازي زاهر، اْلَعَربي ة والمن اللغوي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  - 41
 .99الحارثية، غدير عبداهلل أحمد، اللُّغة اْلَعَربي ة وتحديات الَعولمة، مرجع سابق، ص  - 42
 43الَعولمة، مرجع سابق،  وتحديات اْلَعَربي ة جعرير، محمد، اللُّغة - 43
 1.2م، ص3002،  الَعولمة، مجلة مجمع اللُّغة اْلَعَربي ة بالقاهرة، مصر، وتحديات اْلَعَربي ة صالح، اللُّغةفضل،  - 44
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