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ويرى تتناول إشكالية الهوية، التي باحث املمن  ،الكاتب في خالصة كتابه عن خواء املكتبة العربيةر يعب  

جرعة من التسييس  معذاتها ضمن ثنائية األصالة واملعاصرة،  تتناول اإلشكالية حاصر ت أن الكتب التي

لتنتاج وتعميم وعي هوياتي مزيف ومؤدلج. إأسهمت في وقد واألدلجة،  مجرد فائض إلى هذه املباحث  وتحو 

تكميلي، هدفه التعبئة والتحريض وبيان التمايز والخصوصية واالختالف، وليس التحليل والنقد وإعادة 

 الكاتب على االكتشاف املتأخر للحاجة املاسة إلى مقاربات فيتأسو  تشكيل وبناء الجسور والتواصل.

 ملشكالت مجتمعنا العربي وتحدياته الثقافية والحضارية. ،ولوجية علمية عقالنيةسوسي

سوسيولوجيا الثقافة: املفاهيم )يستكمل الكاتب في هذا الكتاب مشروعه البحثي، الذي بدأ بكتاب 

ًها إلى أن املقاربة بمن (،الهوية واملعرفة، املجتمع والدين)تبعه بكتاب أو  (واإلشكاليات، من الحداثة إلى العوملة

ا- وقد عالج فيههي محور الكتاب الذي بين أيدينا،  ،إلشكالية الهوية سيولوجيةو الس
ً
أبرز  -نقًدا وتفكيك

األدبيات العلمية واألكاديمية املعاصرة التي تناولها، في سبيل توظيف ذلك اإلنتاج الضخم ومفاتيحه 

نشهد آثارها حولنا،  ،جتمعاتنا العربية من تحدياتوما تطرحه على م ،النظرية لتحليل إشكالية الهوية

ا للمشتركات الجامعة
ً
وتضخًما غير مسبوق لالنتماءات والوالءات الطائفية واملذهبية  ،تشظًيا وتفكك

 ثنية.واال

حق  الفي مقدمة  ،يوضح الكاتب
َ
 ،ق الهوية كسيرورة جدلية باملعنى التكاملي لألضداد"كتاب، كيفية "ت

يؤدي ذلك  ؛شارًحا هذه الكيفية على النحو التالي: عندما ينحصر مفهوم الهوية الثقافية في اإلرث الثقافي

نماط والتصرفات والوظائف الفردية والجماعية اللصيقة بحاملي الهوية، إلى إمكان بناء صور للسمات واأل 

الفرد في الثقافة وتكيفه  ة إدماجالسيرورات األولية لعمليتكون فهي تنتقل كإرث إلى حاملي الهوية، و 

االجتماعي، ضامنة لكسب هوية موروثة، وهي بدورها تضمن الحفاظ على الثقافة ونقلها إلى األجيال 

يسأل الكاتب: هل نحن أمام مسار محدد لتشكل الهوية؟ وإذا كنا كذلك؛ فهل  ؛وعلى ضوء ذلك .الالحقة

قاربة الهويات الثقافية في أنماط حتمية يسودها نحن أمام مسار مشابه لتفككها؟ وهل تضع هذه امل

سوده الحرية تشرط توفر مناخ ب ،االنغالق؟ ويجيب: الفعل اإلنساني يخضع لديناميات ضبط وتنظيم

وينتج عنه تجديد وإبداع، فال يمكن اختزال حركة الثقافة واملجتمعات إلى "نمطية مماثلة" كونها ليست 

التيار النظري واملنهجي الذي يعتمد مقاربة ثقافية دينامية، ينظر إلى الفرد جامدة أو ميكانيكية، وبالتالي ف

 اجتماعًيا
ً

في بيئة اجتماعية وثقافية محددة، لتصبح  ،يؤثر ويتأثر ويفعل ويتفاعل ،بوصفه فاعال

  ،كخيارات الوالء واالنتماء ،التشكيالت االجتماعية
ً
ى يشارك األفراد في تكوينه. ومع هذا التصور معط

الهوية في ضوء هذه وتكون جدل إنساني واجتماعي،  كتيك/لتدرك الهوية بحد ذاتها كديا ،لدينامي للثقافيا

 
ً
ن نسًقا ذا معنى عند الفرد الذي يتفاعل مع آخرين املقاربة سيرورة بالوقت نفسه الذي يتفاعل فيه  ،تكو 

 ،قق الهوية كسيرورة جدليةووفق تح مع النسق الرمزي بشقيه املوروث والسائد، حيث يتطورون مًعا.

باملعنى التكاملي لألضداد، فهي تجيز بذلك بروز الفروق الفردية، ومطابقة الفرد مع الجماعة التي ينتمي 

 في بناء ثقافته
ً

وفي بناء هويته  إليها، وفي ضوء هذه املقاربة فقط، يمكن فهم: كيف يصبح الفرد عامال

ن هؤالء األفراد أنظمة ثقافية جماعية تتخطاهم ك   أفراد.الذاتية، وكيف يكو 



 
 4 

 الفصل األول: الهوية والثقافة والوعي... التأصيل األيديولوجي

تزال تثير كثيًرا من النقاش، حيث اعتبرت أن املادة موجودة  ام ،قدمت املاركسية تفسيرات جديدة

حاسيس والتصورات، بشكل مسبق عن وعي اإلنسان "األصل هو الطبيعة" فهي املصدر الوحيد لكل األ 

التاريخ هو التوجيه  ،الجتماعي يتغير بتغير عناصر الوجود االجتماعي، وبحسب ماركسوعليه؛ فالوعي ا

الواعي للطبيعة األساسية في اإلنسان املتمثلة بقدرته التقنية واملسؤولة عن إدراكه عمليات عيشه وحياته، 

هم وطرق بسبب اختالفات جوهرية في طبائعهم، ولكن بسبب أنماط عيش ،فال يختلف الناس فيما بينهم

يتحدد في ضوء هذه الطرق  عملهم التي يتبعونها إلشباع حاجاتهم، وإن تنظيمهم االجتماعي ووعيهم كله أمر  

هي نتيجة جدلية لعالقات اإلنتاج، حيث ثمة عالقة  -حسب املاركسيةب-األفكار فإن  ى ذلك؛وعل .واألساليب

، في كل عصرالطبقة املسيطرة هي األفكار السائدة  أفكار أن وثيقة بين الهيمنة املادية واألفكار السائدة، أي

التي هي القوة املادية السائدة في املجتمع هي في الوقت ذاته القوة الفكرية السائدة، وعليه؛ ال  أي: الطبقة

إلخ، عن البناء األساس ي التحتي، املتمثل بنمط  ..من سياسية وقانونية ودينية ،يمكن فصل البنى الفوقية

  ان كونه وجودً أن يكون شيًئا آخر أكثر مال يمكن  -حسب ماركس وأنجلزب-اإلنتاج. والوعي 
ً
، فالحياة امدرك

 ال تتحدد عن طريق الوعي، بل الوعي يتحدد عن طريق الحياة.

اإلنتاج املباشر وهو على األول تلقائي يعتمد  :يقول الكاتب: يميز ماركس بين نمطين من الوعي االجتماعي

 اقع املادي الذي تشكل فيه.وعي قطيعي، والثاني هو وعي تأملي يعتمد على التفكير، وكال الوعيين ممثالن للو 

في مظاهر األيديولوجيا.  امؤكًد  ايضيف: إن الوعي املتأمل هو األيديولوجية، وإن للعامل االقتصادي تأثيرً و 

 غرامش يوقد تناول الحديث، فاملفهوم املاركس ي للهوية والوعي ولأليديولوجيا كان له تأثير عميق في الفكر 

 أىر و مفهوم الهيمنة الثقافية ومفهوم املثقف العضوي، والتمييز بين املجتمع السياس ي واملجتمع املدني، 

كما أعاد جورج  فتصبح الهيمنة أيًضا ثقافية وفكرية. ،الثقافة املسيطرة بالضرورةأن املجتمع يتبنى أفكار 

مت مدرسة ت واملوضوعلوكاش االعتبار للذات، فالتاريخ عنده ينتج من التفاعل بين الذا ، في حين قد 

يديولوجيا ما مضمونه أن الهيمنة لم تعد مرتبطة بأنماط فرانكفورت ما يتعلق بإشكالية الهوية والوعي واأل 

وإنما بالتشكل الحيوي للوعي اإلنساني، حيث تلعب التكنولوجية اإلعالمية الحديثة دوًرا  ،اإلنتاج املادية

ما يكتسبه الفرد من فكر  التحكم في دوَر  ،ن يملكهاوَم  ،افة، وتلعب السلطةهًما في صناعة األفكار والثقم

 وثقافة.

البعد الواحد  ويمارس املجتمع ذ"آراء هربرت ماركيوز في الهوية، ونقتبس: يورد الكاتب العديد من 

ف حاجات اإلنسان املادية والفكرية، حيث يمثل الفكر  تزييف الهوية ووعي أفراده، فاملجتمع الصناعي زي 

يعدد ويشرح أدوات ووسائل التزييف و . "عدًوا لدوًدا ملجتمع السيطرة، ألنه يمثل قدرة العقل النقدية

 املستخدمة من قبل السلطة بحق املجتمع.
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 وية والثقافة والوعي... التفريغ األيديولوجيالفصل الثاني: اله

عند دوركهايم، فيقول: يشير مفهوم الضمير الجمعي  ،يتناول الكاتب مفهوم الوعي كمدخل لإلدراك

عنده إلى املجموع الكلي للمعتقدات والعواطف بين أعضاء املجتمع، التي تشكل نسًقا له طابع مميز، يكسب 

دينية وأخالقية  نها نظم  فهو يتكون من املثاليات االجتماعية التي تكو   ،اهذا الضمير العام واقًعا ملموًس 

عن فقدان القيم  ويعني الالمعيارية، وينتج ،عند دوركهايم (أنوميا)واقتصادية. يقابل هذا املفهوم مفهوم 

يرى و زمة هوية. أواملعايير االجتماعية التي تفض ي إلى التفكك االجتماعي. وهنا يدخل الفرد واملجتمع في 

تشكل من أنساق قيم تتتمثل بالضمير الجمعي،  ،ن في داخل كل فرد مكونات ومعطيات جمعيةأدوركهايم 

ر عن الجماعة التي ينتمي إليها. وهذا الضمير الجمعي ر عن شخصية الفرد، وتعب  وأفكار وعادات ورموز تعب  

ن الجماعة تفكر أكير والعمل، ويرى دوركهايم وهي ذاتها نماذج التف ،هو النواة البانية للهوية الجمعية

نتاج وعي جمعي إإذا كانوا منفردين، فالتجمع يؤدي إلى  ،وتسلك وتشعر بشكل مختلف تماًما عن أفرادها

 وهوية اجتماعية.

جدلية األيديولوجيا والطوبى واألفكار )في مقاربة  ،ينتقل الكاتب إلى تناول أطروحة كارل منهايم

نه أل  ،من خالل مواقع طبقية واحدة ،تحليل الوعي املجتمعي -حسب منهايمب-ل: ال يجوز فيقو  ،(كمنظومات

ن قراءة أيديولوجية، فنحن نخطئ إذا استنتجنا أن األفكار التي تحرك الفرد موجودة في الفرد وحده،  سيكو 

خاص في  وضمن سياقات كانت قد طورتها لنفسها كأسلوب ،فالتفكير يقوم به الناس في جماعات معينة

 لـ "هوية ثقافية". يرى مانهايم أن الناس يعيشون في جماعات ال التفكير
ً

، وهو ما يمكن اعتباره تشكال

 ضمن جماعات متنوعة التنظيم. ،يوجدون فيها كأفراد منفصلين، بل يتصرفون مع أو ضد بعضهم

مفهومي الجماعة واملجتمع إن يقول الكاتب:  ،حول "الجماعة واملجتمع وسيرورات الوعي والهوية"

مشيًرا يعتمدان نموذجين من اإلرادة، الجماعة تتضمن اإلرادة الطبيعية، واملجتمع يتضمن اإلرادة العقلية، 

 على ذلك: في الجماعة، كل منهماموجودة في إلى أن تمايزات العالقات 
ً

هناك عالقات أولية  ،ويورد مثاال

ب والقرابة والدين( وعلى ضوئها يتحدد الوعي بالهوية، أما في اإلرادة الفعلية مسيطرة )الوالء والنس

"املجتمع" فتتميز عالقاته بالتعاقدية والنفعية والضبط، ويتحدد فيها الوعي بالهوية على أساس املصالح 

 والتعاقدات واالتحادات الحرة.

نا" دون هوية لـ ليس هناك هوية لـ "األ  ،حسب نوربرت إلياسبحول التشكل والتفكك، يقول الكاتب: 

رح عبارة "هوية ط"النحن". أي ال يمكن الفصل بين الفرد واملجتمع، والعالقة بينهما عالقة تأثر وتأثير، وي

تجمع  ،ا مقاربة سوسيولوجية توفيقيةويرصد كيف تغيرت "أولوية هوية األنا على النحن" متبنيً  ،أنا" –نحن 

والقصور الفردي عند ماكس فيبر، فتميزت مقاربته في أنها انبنائية، أي:  ،دوركهايمبين التصور الكلي عند 

إن الواقع االجتماعي يبنى من قبل األفراد الفاعلين املجتمعيين، ويخلص "إلياس" إلى أن سلطة الدولة هي 

يد ومسيطر، ن القرن التاسع عشر كان محورًيا في بروز شكل هوياتي جدأ ى املحرك الحقيقي للحضارة، وير 

 إلى حربين عامليتين. -برأيه-يتمثل بالنزعة الهوياتية القومية، وقد أدت هذه النزعة 
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ن العالم أيقول الكاتب: مسلمات الظاهراتية هي  ،عن "الوعي واملعنى في الحياة اليومية الظاهراتية"

الذي نعيش فيه مصنوع في وعينا، وال نكران لوجود العالم الخارجي، بل إن العالم الخارجي ال معنى له إال 

ا ذا معنى.
ً
 من خالل وعينا به. وتصب الظاهراتية بفهم كيف يصنع البشر من عاملهم عامل

كالية الهوية والثقافة في هذا الفصل إلى: وجود عالقة وثيقة وحاضرة بقوة لدراسة إش ،يخلص الكاتب

يديولوجيا من جهة ثانية. وتكمن الفكرة األساسية في دراسات الثقافة من جهة، وبين الوعي االجتماعي واأل 

والهوية والوعي في تحليل السيرورات التاريخية التي تؤدي إلى تدمير دائم لألشكال االجتماعية القديمة، 

 لتحل محلها أشكال جديدة.

 

 الثالث: الثقافة والديناميات البانية للهويةالفصل 

يبتدأ الكاتب فصله هذا بعبارة: إن قدرة اإلنسان على إنتاج الثقافة هي أهم خاصية تميزه عن باقي 

ن سلوكه يصدر في أشكال وأنماط منتظمة فيها ش يء إنسان كائن اجتماعي، فن اإلأاملخلوقات. ويضيف: بما 

خدم الباحثون خالل دراساتهم لهذا االطراد والتواتر ثالثة مفاهيم: املجتمع من االطراد والتواتر، وقد است

والثقافة والشخصية. فالثقافة ال توجد إال بوجود مجتمع، وعناصر املجتمع األولى هي األفراد، واملجتمع ال 

ة وتحوالته، يبقى إال بالثقافة، وفيه تتكون شخصية اإلنسان. لينتقل الكاتب إلى مراحل تطور مفهوم الثقاف

يسلط الضوء على الخصائص األساسية للثقافة، التي يتفق عليها علماء األنثروبولوجيا واالجتماع: ثم 

 الشخصية األساسية كمدخل لفهم الثقافة. ،استجابة للحاجات اإلنسانية ،الخصوصية التاريخية ،اللغة

 قافة األساسية.التي تأثرت بكل خاصية من خصائص الث الكاتب االتجاهات حيث يتناول 

 

 الفصل الرابع: الدين والتدين واألقليات، مثلث القلق واليقين

ينطلق الكاتب هنا بجملة من التساؤالت التي تطرحها إشكالية العالقة بين الدين والثقافة والهوية: هل 

بحيث حين تحضر الثقافة يتوارى الدين والعكس؟ أم أن الدين حاضر في قلب  ،تقوم على التنابذ والصدام

وهل الثقافة في جوهرها دين؟ هل األسبقية للديني أم الثقافي؟ وهل  ؟الثقافة؟ هل الدين هو كل الثقافة

 الدين هو األصل والثقافة هي الفرع؟ أم في البدء كانت الثقافة؟

ًها بعاد التجانس والتوتر واالحتواء بين الثقافة والدين والتدين، منفي معرض إجاباته؛ يتناول الكاتب أب

إلى أن أشكال التدين تتأسس على أنظمة مكونة من أربعة عناصر: االعتقاد، الشريعة، الطقوس، الجماعة، 

من حيث املعاني والرموز، مستعرًضا آراء  ،واملؤسسة. لينتقل الكاتب إلى تناول السوسيولوجيا والدين

 للُبعدية لكل من  ،ودوركهايم ،وجورج سيمل ،وماركس ،اهات فالسفة وعلماء اجتماع كـ هيغلواتج
ً

متناوال

ا من الرموز  ،الرموز واملعاني بين الدين والسوسيولوجيا، فالسوسيولوجيا تتعامل مع الدين
ً
باعتباره عامل
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ستعمل بطرق مختلفة، وفي تنظ
ُ
يمات مؤسساتية واجتماعية واملعاني، ينتج روابط اجتماعية وثقافية، ت

وتعيد إنتاجها عبر فاعلين يمدون حقل العالقات املتصلة  ،تتمتع بجاذبية شعبية ظاهرة فعاليتها متعددة

بفاعلية قد تتجاوز املكان والزمان، لكنها تبقى على ارتباط بالواقع االجتماعي واالقتصادي والسياس ي  ،به

ين للجماعة، يتطور بتطور الواقع وهو متصل بدور من حيث املمارسة، بوصفها فعل  ،والتاريخي تد 

 املؤسسات والبنى االجتماعية عضوًيا وتفاعلًيا. وهو يقوم بوظائف محددة ويلبي حاجات ظاهرة وخفية.

يمان الديني وعالقته بإنتاج الروابط االجتماعية، ويتناول ما بينهما ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى تناول اإل 

أهي تالزم أم تواؤم؟  :الطقوس، ثم يتناول طبيعة العالقة بين الدين والتدين والتعصبمن أثر األساطير و 

ن وما يؤديه من تنميط الدين في نموذج سلوكي لبعض املتدينين مشيًرا إلى أن الخلط بين الدين والتدي  

ن قد يتبلور في الجانب املعرفي أو العاطفي وتعميم هذا النموذج باعتباره يمثل األصل. ويرى الكاتب أن التدي  

وينتج عنه أنماط من الخبرات الدينية، يمكن مالحظتها  ،و السلوكي من شخصية اإلنسان بشكل متفاوتأ

 على أكثر من صعيد في: 

 التدين الجوهري: الدين غاية بحد ذاته

فعة سياسية أو بوصفه وسيلة لتحقيق أشياء أخرى كمن ،التدين الغرض ي: التوجه نحو الدين

 اقتصادية

ؤدي إلى التعصب والتطرف. والدين التفاعلي ويقبع ضمن هذا يالتدين العاطفي: خال من املعرفة و 

ه الكاتب ب  بعض أنهم يمتلكون رسالة هداية للبشر. وينالنمط. كما يوجد نمط التدين املرض ي، وفيه يشعر ال

حقل األقليات ى لإالكاتب بعد ذلك على أسئلة تنتمي يجيب و إلى أن هذه األنماط موجودة في معظم األديان. 

والدين وإنتاج املخيال الهوياتي، ومن تلك األمثلة: هل يتجلى التعصب باتجاه األقليات من قبل األكثرية 

 هي اآلليات التي يتخذها؟ كمسار نمطي؟ وهل يمكن أن يبدأ التعصب من األقليات، وما

 

فية وتفككها... براديغمات املعرفة الفصل الخامس: في تشكل الهوية الثقا

 والفعل

 نمط فكري أو معياري. يفيد مصطلح براديغم معنى النموذج أو املثال، كأن نقول أنموذج/

اجتماعي، فهي ليست مجرد انعكاس للوسط يقول الكاتب: كل شخصية لها أصولها بالذات كنتاج 

املحيط بها، أي أن الوعي االجتماعي السائد يتجسد في الفعل االجتماعي، ألنه ينضوي تحت "بنية معرفية 

معيارية" زودته بها الثقافة ومنظومة القيم والقواعد السلوكية الجماعية. وهذه البنية املعرفية املعيارية" 

العقل ومساراته، وتصبح بمنزلة "العناصر البانية للهوية" االجتماعية بمثابة دليل ومرشد لوجهة 

 والثقافية، والتي تميز الثقافة الجمعية املشتركة والسائدة في جماعة معينة. 
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الت
 
ل هو نتاج  ،االجتماعية بوصفها أطًرا ومحددات للعقل والهوية" وحول "التمث

 
يقول الكاتب: التمث

الت االجتماعية: هي مجموعة من التراكمات القيمية واملعيارية 
 
خفي لنشاط اإلرادة. ويرى دوركهايم أن التمث

املنتجة من قبل املجتمع، والخارجة عن الشعور الذاتي لألفراد االجتماعيين، كما أنها غير قابلة للخضوع 

حسب ب-ا الجمعي الذي ينصهر فيه األفراد إكراًها وبصيغة قهرية. ويؤخذ بحكم طابعه ،لذواتهم الفردانية

من  ومواقفهم اإليجابية أو السلبية ،أخذ بعين االعتبار ردود أفعال األفراديعلى دوركهايم أنه لم  -الكاتب

 اجتماعًيا
ً

ليس مجرد  التأثيرات الناشئة داخل األوساط االجتماعية التي ينتمون إليها. فالفرد بصفته فاعال

ل كتصور وكآراء وأفكار في الحصيلة دور إدراكي مؤسًسا ملمارسات عملية، 
 
متلق آلي. يضيف الكاتب: التمث

 وهي حاضرة وبقوة عند الدفاع عن الهوية ضد خطر يتمثل بـ "اآلخر".

محورًيا في في تناول الكاتب لسيرورات االندماج واإلقصاء، يشير إلى أن ملفهوم االندماج االجتماعي دوًرا 

تحليل سياقات التفكك والبناء الهوياتي، وهو مفهوم يختلف تحديده من طبيعة مجتمع آلخر: ففي املجتمع 

ذاب "األنا" لصالح سلطة "النحن" وبالتالي يختلف وعي االنتماء
ُ
حسب طبيعة املجتمع، ويصبح ب ،التقليدي ت

 عات الحديثة فيكون تضامًنا عضوًيا.ما في املجتمأ" االتضامن في املجتمع التقليدي "ميكانيكيً 

 وفي معرض تناول الكتاب للنماذج الثقافية واأليديولوجية، من حيث التواصل والقطيعة، يورد ما يلي:

إن حركة األفكار والهويات في تحولها إلى أيديولوجيا، تصبح منظومة فكرية لها تنظيمها الذاتي ودفاعها 

ر عنه إدغار نتاجها وحمايتها، وهذا ما عب  إالذاتي، والذي يتسم بصفة توليدية تجعله قادًرا على إعادة 

تحمي نفسها، مفتوحة: تغذي بقوله: كل منظومة فكرية هي مغلقة ومفتوحة في آن، فهي مغلقة  ،موران

التأكيدات لصالحها. وهي على نوعين: منظومات يتصدر فيها االنفتاح كالنظريات، واآلخر يتصدر فيه 

االنغالق كاملذاهب. فاملنظومة الفكرية بصيغتها الهوياتية الثقافية العامة، يتصدر فيها االنفتاح، وهي 

هذا الفصل، جزئيات كـ: الثقافة كسياسة والثقافة كسلعة  عكس األيديولوجيا. كما يتناول الكاتب في نهاية

والثقافة كهوية، فيقول: عندما تبلغ الهيمنة الثقافية درجة متقدمة، يصبح معيار التقييم واملفاضلة بين 

بما هي -الثقافات محصوًرا في تقليد "النموذج" املتفوق، وتعيش الثقافة املغلوبة أزمة هوية، تحتاج الثقافة 

لتصبح هي ذاتها حقيقية، فقد أرست الثقافة  ،أن تستكمل ذاتها بالدولة إلى -ناقصة في جوهرهاهوية 

 األمة". –قاعدة "الدولة  ةبصفتها سياس

 

الفصل السادس: استراتيجيات الهوية الثقافية وإشكالية التصنيف 

 واالنتماء

 نهائًيا. يشير استخدام مفهوم استراتيجية الهوية إلى البعد املتغير لها، الذي
ً

 ال ُيعد أبًدا حال

حول الفطري واملكتسب في السلوكات البشرية، وعالقة الهوية بالفعل )التفاعل( يتحدث هذا الفصل 

د ومنظم ملمارسات الفرد، أي هو استيعاب الخارجي في أن بين الفرد واملجتمع، باعتبار 
 
التفاعل عامل مول



 
 9 

التفاعل الثالثة: الفرد، الجماعة املحلية املحيطة، الحقل االجتماعي. الذات. كما يتم تناول مستويات هذا 

كما يتم التطرق إلى ديناميات الهوية، ويخص الكاتب من تلك الديناميات؛ املقارنة والتميز، واملمكن إيجازها 

ة جدلية، "ليس هناك هوية في حد ذاتها ومن أجل ذاتها، الهوية والغيرية شريكان تربط بينهما عالق القول:ب

ويوازي التماثل االختالف، الهوية دائًما عبارة عن حل وسط أو عملية تفاوض بين "هوية ذاتية" تتحدد 

 بذاتها و"هوية متعددة أو خارجية" يحددها اآلخرون.

-كما يتساءل الكاتب حول أهمية الفروق املجتمعية في فهم التفاوتات املستندة إلى العالقات "البين

ظرف تترجم العضوية في جماعة إلى تميز أو توافق أو صراع؟ ومتى وكيف تسعى جماعة  جماعية" وتحت أي

 مستتبعة إلى "تمايز" في العالقة مع الجماعة املسيطرة؟

من خالل  حسب مفهوم استراتيجية الهوية، تبدو الهوية وسيلة لبلوغ هدف معين، وهي تتكون ب

لكاتب موضوع "صعود الهويات وتبلورها" شارًحا ضمن استراتيجيات الفاعلين االجتماعيين. كما يتناول ا

: مراحل دراسة تطور الهوية اإلثنيةphinneyهذا النطاق نموذج "
ً

نصت على أن استكشاف بلورة  ،" قائال

الهوية بشكل عام يشكل أهم عوامل التطور النفس ي في جيل املراهقة، املرحلة األولى وهي مرحلة الهوية 

ثقافة األغلبية ومواقفها. وفي املرحلة  يتقبل املراهقون من أبناء األقليات االثنية قيَم اإلثنية غير املفحوصة؛ 

وهي بمثابة حدث ذي أهمية يصادفه املراهق  ،الثانية؛ وهي مرحلة البحث واالستكشاف للهوية االثنية

الهوية االثنية، يصل  وهي مرحلة إنجاز واستكمال بلورة ،ويضع انتماءه االثني على املحك. في املرحلة الثالثة

جزًءا أساسًيا  -بكونه عضًوا في مجموعة اثنية معينة-املراهق إلى درجة عميقة من الوعي والثقة تشكل فيه 

 من تصنيفه الذاتي.

فيعتبر أن األهم في عملية اكتساب الهوية، هو تلك اإلرادة التي تميز أو تفصل بين "هم"  ،أما "بارت"

ا إلى الجماعات إاألمة" كاستراتيجيات  - و"نحن". ليتناول الكاتب أخيًرا "الهوية والدولة
ً
نتاج املعنى، متطرق

لة بوصفها حقيقة متعينة.  املتخيَّ

 

 العوملة وانقالب الصورة الفصل السابع: الهوية الثقافية على تخوم

املركزي في هذا الفصل هو التحديات الجغرافية والثقافية التي تطرحها العوملة، ليسأل الكاتب: في أي 

اتجاه تتدفق املعرفة والثقافة؟ هل تتحرك من العاملي إلى املحلي، أم العكس؟ وهو ما يرتبط عند الكاتب 

لكتروني وتتفاعل مع إتشر الثقافات في فضاء حقيقي أو بإشكالية الهوية الثقافية، بحيث تنتقل أو تن

ثقافات أخرى، وما سيحدث من تفاعل ثقافي سيأخذ ثالثة أشكال: االستيعاب أو التثاقف أو القطيعة. 

ا أبعاد كل هذه األشكال
ً
ا بعين املركزية الرابط القوي بين اإلرث الثقافي املتراكم بأشكال الهوية  ،مناقش

ً
وآخذ

وبخاصية انتقاله من خالل السيرورات األولية لعمليات  ،فالثقافة مالكة لنصاب اإلرث الثقافي حتوياتها.مو 

 
ً
 التنشئة االجتماعية وإدماج الفرد وتكيفه، لتبدو الهوية ضمن هذا املنظور معط

ً
قابل  اوجوهرً  ى مستقال

 للتطور.
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وع الهوية كنتاج اجتماعي موضكما يستكمل الكاتب في هذا الفصل سردية التطور الدينامي للهوية، و 

لعالقات القوة، وإشكالية الهوية والتعددية الثقافية، فيقول: إذا كانت الدولة واحدة والواقع املجتمعي 

متنوًعا ثقافًيا، فهل من الواجب جعل هذا الواقع انعكاًسا لوحدة الدولة أم جعل الدولة انعكاًسا للتنوع 

: الدولة أحادية الطائفة وأحادية الثقافة واللغة والدين، غير الثقافي؟ ليصل الكاتب على نتيجة مفادها

 وهذا ما يحتم تأصيل مفهوم املواطنة على أساس الفردانية. ،ممكنة اليوم العتبارات عملية

الفصل الثامن: اإلعالم التواصلي واملجتمع الشبكي، التكنولوجيا كثقافة 

 وهوية

العوملة، ويتناول تأثير العوملة في السياسة والثقافة، عبر ما تناوله وفيه يقدم الكاتب تعريفات ملصطلح 

 من أثر العوملة في الهويات الثقافية: ،ستيوارت هال

 تآكل الهويات القومية نتيجة لنمو املجانسة الثقافية والحداثة -1

 ات القومية وغيرها من الهويات املحلية نتيجة مقاومة العوملةتقوية الهوي -2

 ذبول الهويات القومية واستبدالها بهويات جديدة هجينة -3

لينتقل الكاتب إلى تناول فكرة االتصال كظاهرة طبيعية ثقافية وإبداعية. وهو فعل ثقافي واجتماعي 

 وسياس ي وليس تقنًيا وحسب.

 

 الفصل التاسع: في سوسيولوجيا التعصب والتطرف الهوياتي

صل: اعتبار جماعات العنف والتشدد والتطرف الديني الفرضية األساسية التي يناقشها هذا الف

فت املوروث الديني 
 
واملذهبي بكل تياراتها، تتغذى من السوسيولوجيا قبل األيديولوجيا، وهي إن وظ

كرأسمال رمزي، إال أن هذا املوروث لن يكتسب طاقة حركية وحيوية، ولن يتحول إلى أيديولوجيا إال في 

فاملغذيات الحقيقية للعنف والتطرف موجودة في الواقع الذي يعيش فيه  سياس ي ُمعاش.-إطار اجتماعي

وهو واقع يؤول فيه القهر واالستبداد والتهميش السياس ي واالجتماعي كمدخالت سياسية  ،اإلنسان

 واجتماعية محورية، إلى التشدد والتطرف والعنف، والعكس صحيح.

سالم السياس ي" و "متى يصبح العنف السياس ي ويتناول الكاتب ضمن هذا اإلطار موضوعات مثل: "اإل 

املوضوع شرعًيا" و "صناعة العدو واالستثمار في الكراهية" و "تأثير العقلية الدوغمائية في التطرف"، وحول 

أن التعصب الدوغمائي حالة خاصة من التصلب الفكري أو الجمود العقائدي، لذلك ن الكاتب األخير يبي  

شحن بعناصر أخرى من املوروث الثقافي والديني والتاريخي، لكن فإن األدلجة التي يتضمنه
ُ
ا يمكن أن ت

تتم ممارستها  ،األساس في بناء هرم التعصب الدوغمائي يرتكز على عدة عمليات ذهنية ونفسية مترابطة

االنتقائية  –وهم امتالك الحقيقة  –بشكل منتظم ومتدرج، ومنها: التمركز على مرجعية أحادية مغلقة 
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اإلسقاط  - التعميم –الحكم املسبق  –ثقافة التسلط ونفي اآلخر  –غلبة التبرير على التفسير  –والتأويل 

 التنميط. –

 يعتبر الكاتب أن أغلب التعريفات التي تناولت التعصب الدوغمائي تركزت على عاملين:

أو الـ "نحن" الهوياتية  ،" في أقص ى تجلياتها على املستوى الفردياألول: اعتبره الكاتب تضخيًما لـ "األنا

 .الخاصة

ا" في العالقات بين الجماعات
ً
ا يتجلى في صورته التطبيقية "تطرف

ً
يمهد لخلق  ،الثاني: اعتبره الكاتب سلوك

 إلى التفكير والتصرف بطريقة غير موضوعية نحو اآلخر، ويهدف إلى إقصائهم ون
ً

 بذهم.ذهنية أكثر ميال

 

الفصل العاشر: االندماج االجتماعي وصناعة الهويات الصلبة، إشكالية  

 املقاربات في العلوم االجتماعية وتنوعها

لدراسة ظاهرة التطرف  ،في حقول العلوم االجتماعية ،يتناول الكاتب املقاربات الخمس البارزة اليوم

كونها تمثل  ،املقاربات التي يجري التفاعل معها لكسب الحرب ضد األيديولوجيات املتطرفة وهيالهوياتي، 

 مداخل تفسيرية ومنهجية لفهم أعمق لتلك الظاهرة:

: فالتعليم هو إحدى أهم الطرائق في سيادة وانتشار التسامح في التفاعلي-الثقافي املدخل التربوي/ -1

 .املجتمعات املتنوعة

نموي واالقتصادي: الحرمان والفقر وفشل التنمية من أبرز العناصر املساعدة على نمو املدخل الت -2

 .التطرف

 .نياملدخل السوسيوبوليتيكي: غياب الديمقراطية ورسوخ الظلم والشعور بالقمع والعنف املنهجي -3

ألفراد من يكتسبه ا ااملدخل السوسيوسيكولوجي: اإلحباط يؤدي إلى العدوان، وعد  التعصب اتجاًه  -4

خالل التنشئة االجتماعية بمؤسساتها املختلفة، ويتناول الكاتب هنا نماذج األطر النظرية لتفسير ظاهرة 

التعصب كظاهرة اجتماعية ونفسية، ومن أبرز هذه النظريات: نظريات الصراع بين الجماعات، نظريات 

 التعلم االجتماعي، النظرية املعرفية.

 نثروبولوجي: تتبع آليات تعلم الدين وتعليمه ومضمون الكتاب املدرس ي ملواد الدين.املدخل اإل  -5

يختتم الكاتب هذا الفصل بقوله: مغذيات العنف والتطرف موجودة في الواقع، القهر واالستبداد هي 

حسب شدة بالدمج واالعتدال. و  امدخالت سياسية واجتماعية للقابلية للتطرف والعنف، وعكسه

 تكون املخرجات. املدخالت
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تتلخص إشكالية هذا الفصل بقول الكاتب: الهوية حركية مستمرة في التاريخ، تكتسب املعنى 

كتجربة إنسانية خاضعة لصيرورة العيش والصراع وتحديات الواقع، إنها معطيات وعوامل  ،واملضمون 

الشعور بالوجود واالنتماء واملصير  ،بصفته الفردية، واملجتمع كإطار تفاعلي للجماعة ،تمنح اإلنسان

 .تفككاملشترك، حين يضعف هذا الشعور ويسير في طريق االضمحالل والضمور، وتواجه الجماعة مصير ال

إن شيًئا من هذا أصاب الهوية العربية في الصميم، األمر الذي يطرح عدة تساؤالت عن األسباب التي أدت 

إلى ذلك، وهل هي أسباب عرضية أم جوهرية؟ هل هي أسباب تتعلق بالبنية الثقافية واالجتماعية العربية 

بالوعي العربي نحو منحدر هوياتي أم داخلتها واختلطت معها أسباب وعوامل خارجية، دفعت  ،بحد ذاتها

 ؟طائفي ومذهبي وإثني وقبلي، يعود إلى إحياء كيانات ما قبل الدولة الوطنية

يتتبع الكاتب هذه اإلشكالية ويرصدها ابتداًء من الفكر اإلصالحي اإلسالمي الذي أطلق بذور الفكر 

يغة للهوية، أمثال محمد عبده وطرح "الجامعة اإلسالمية" كص ،وأسس ملشروع إسالمي نهضوي  ،التنويري 

واألفغاني والسيد رشيد رضا، مروًرا بتعزز مفهوم "الجامعة العربية" املترافق مع انتشار الفكر القومي في 

با وانبعاث الروح القومية عند العرب، ليخوض الكاتب بعدها في جزئية الهوية املتنازع على مرجعيتها و أور 

الهوية القومية بين أوهام األيديولوجيا ووقائع السوسيولوجيا، وكيف يتطرق إلى ثم )عربية أم إسالمية( 

أزمة الهوية وفشل الدولة القطرية في إدماج مكوناتها في تسبب الطابع العسكري ألنظمة الحكم العربية 

األولية القبلية والطائفية واملذهبية، بل عززتها وعمدت إلى توظيفها كأدوات في صراعها لالستحواذ على 

سلطة، ليخلص الكاتب إلى القول: الدولة العربية فشلت تماًما في بناء نماذجها القومية أو الوطنية، بل ال

 كمؤسسات وإطار للمواطنة. ،فشلت أيًضا في بناء الدولة ذاتها
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