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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

ينطلق البحث من مقّدمة تساعد في تحديد توّجه الباحث الذي يقوم على عّد الهوية متغيرة ال ثابتة، 
سيالة ال جامدة، ثم ينتقل إلى محاولة تعريف الهوية الفردية والهوية الثقافية، وما يجمع تعريفات األولى 
من قاسم مشترك متمثل في بعد هذه الهوية االجتماعي، وتجليات التعددية التي انبعثت من الثانية، ويحاول 
ل فيه 

ّ
الباحث أن يؤكد أن إشكالية الهوية إشكالية حداثية، وذلك بهدف تأكيد اختالف السياق الذي تشك

املفهوم، عن السياق العربي وال سّيما السوري. 

يعرض الباحث بعد ذلك لسيرورة تشكل املفهوم عبر املراحل املختلفة، لفهم تبلوره عبر جدل بنيته 
وتكوينه، ثم ينتقل إلى الرؤى املختلفة التي تعتمد الهوية الثقافية أساًسا للمطالب السياسية، وينتهي 
البحث باقتراح يقّدمه الباحث عن شرٍط لصنع الهوية وتقديم مساهمة بعد افتراض تحقق هذا الشرط. ثم 

ينتهي بخاتمة توجز رؤية الباحث واقتراحه، وتنّبه إلى فهم االقتراح في سياقه.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

4

مشكلة البحث

ل مفهوم الهوية مشكلة بالغة التعقيد؛ بسبب هالميته التي تجعله مضطرًبا مع تأويالت وفهوم 
ّ
يمث

مختلفة، وبسبب األشكال العديدة التي يتخذها بحسب السياقات، ومن هنا؛ فإن مقاربته ال بّد أن تنطلق 
من أوليات تسمح بعدم التيه في منعرجات التعريفات والتأويالت التي يتداخل فيها الواقع مع الخيال، 

والطبيعي مع امليتافيزيقي.

تتمثل مشكلة البحث -بناًء على ما قّدمنا- في مقاربة مفهوم الهوية من منظور استحالة تحديدها خارج 
إطار الجماعة، بالنسبة إلى الهوية الفردية، وتعذر اشتقاقها كهوية جمعية من بنية داخلية للجماعة، وإمكان 

ذلك فقط بصناعتها صناعة تتبع السياق والهدف.
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فرضيات البحث

ا بين تعريفات الهوية املختلفة.
ً
يمثل البعد االجتماعي قاسًما مشترك

ال تمثل الهوية جوهًرا ثابًتا، وإنما هي كيان مصنوع يتبدل بحسب الظروف واألهداف.

ال تقوم مستندات الهويات الثقافية على أساس متين.

إن شرط صناعة هوية للدولة هو إجراء حوار في فضاء تداولي تتحقق فيه شروط املساواة والحرية بين 
املتحاورين.

ا يلّم شعث 
ً
نمتلك -السوريين- ما يمكن أن يمثل ذاكرة جمعية تقوم عليها هوية جمعية، كما نمتلك مالط

ما تفرق ويجمع شتات ما تبعثر.
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أهداف البحث

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الهوية، من منظور قاسم مشترك يجمع بين تعريفاتها املختلفة، 
وهو بعدها االجتماعي، من أجل بناء مقاربة مفهوم الهوية الثقافية وسيرورة تشكله، على هذا املنطلق.

مناقشة الدعاوى السياسية القائمة على الهويات الثقافية.

تقديم اقتراح لصياغة هوية سورية متخّففة من عبء األيديولوجيا ومنزوعة البعد امليتافيزيقي.
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منهجية البحث

منهج البحث وصفي تحليلي ملحاولة استكشاف مفهوم الهوية بمحمولها الثقافي ومن دونه، وتتبع سيرورة 
تخذ الهوية الثقافية مستنًدا للمطالب السياسية.

ُ
تشكله، وكيف ت
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مقدمة

لعّل الدرس األرسطي في تحديد الهوية يبدو بعيًدا عن طبيعة هذا السياق، ولكن فائدته يمكن تلّمسها في 
جعله الهوية تابعة للعر�ضي، أو ما أسماه بالهيولى، وليس للجوهر الذي كان أرسطو يسميه الصورة، وهو ما 
تتمايز به الهوية عن املاهية التي تتحدد بالصورة؛ أي بالجوهر الذي ال يمكن الوصول إليه إال بحذف ما هو 
عارض. والربط الذي يبدو طريًفا هنا هو أن كثيًرا من الدعوات السياسية ألصحاب الفكر الهوياتي تستند 
إلى مفهوم للهوية تقّدمه كجوهر غير قابل لالستحالة في خطاٍب االلتباس فيه واضح بين الهوية واملاهية، فهو 
ا في 

ً
خطاب يتحدث عن ماهية؛ ألن املاهية -بحسب الدرس األرسطي- ثابتة، وهو ما يجعل الخطاب مغرق

ميتافيزيقيته وفي عجزه عن البرهان على مشروعيته.

وأستميح القارئ عذًرا، إذا استسلمت لعظمة اإلغريق، واتكأت على ما قبل أرسطو، وتسللت إلى ديار 
 تنطوي على قابلية 

ً
السفسطائيين الذين قال أحد أبرزهم عبر التاريخ السفسطائي بروتاغوراس مقولة

لالستثمار في بحث الهوية: »اإلنسان مقياس كل األشياء«، وهي تحمل هذه القابليات؛ ألنها كانت مضطرب 
؛ 

ً
 الحقيقة مطلًبا مستحيال

ً
تأويالت مختلفة، فبينما أّول البعض اإلنسان في العبارة بأنه الفرد، جاعال

ألنها -بحسب هذا الفهم- دالة للفرد ومزاجه وفكره وظروفه، فهم البعض اآلخر معنى »اإلنسان« في عبارة 
بروتاغوراس على أنها تعني النوع اإلنساني، في إفراط في املجانسة وإطالق للحقيقة ال يحتمله واقع االختالف 
وال ينسجم مع واقع الكثرة. وكان التأويل األنضج هو فهم اإلنسان في العبارة على أنه فرد في جماعة، والربط 
بين هذا التأويل وبين بحث الهوية هو ما يفترضه البحث من ضرورة النظر إلى الهوية كمصنوع تشكل عبر 

تفاعل الفرد والجماعة))).

)))  الطيب بو عزة، من سلسلة محاضرات متاحة لطالب دبلوم الفلسفة في أكاديمية نماء للعلوم اإلنسانية واإلسالمية، 2020.
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- تعريفات للهوية من منظورات مختلفة
ً

أول

فتعني الهوية في معجم العلوم االجتماعية صورة الذات، وهي مفهوم مشترك يحمل حاجة الفرد إلى 
التموضع بالنسبة إلى اآلخرين وبالنسبة إلى املجتمع، وبه يكون إدراكه الستقالليته مقابلهم، وبذلك تتميز 

الهوية سيكولوجًيا بالفردية ال بالجماعية )2).

بينما يرى علم النفس أن بناء الهوية بعني بناء األنا عند كل فرد، وال نستطيع تناول الهوية إال من خالل 
تصرفات ظاهرة؛ ألن ميكانيزمات الهوية غالًبا ما تختفي في أعماق الفرد، وهو ما يجعل الهوية ذات بعد 

ميتافيزيقي.

ويقول موسانغر إننا ال نستطيع تحديد مفهوم للهوية إال من خالل بعَدين هما الوحدة والتفرد، فالوحدة 
مرجعيتها جملة من الخصائص الفردية الثابتة من شأنها ضمان استمراريته منسجًما مع ذاته، أما التفرد 
رنا بالفرق بين املاهية األرسطية 

ّ
فيرجع إلى كل ما يجعله متميًزا عن اآلخرين))). ولعل هذا التعريف هو ما يذك

التي ترادف الصورة، والثبات والهوية األرسطية التي تتحدد بالهيولى، باملادة التي ال تثبت على حال.

ولكن علم النفس -على الرغم من تغليبه الجانب الفردي- لم ُيغفل الجانب االجتماعي، فها هو إريكسون 
يقول في كتابه: »طفولة ومجتمع« إنه ال يمكن إغفال دور التفاعالت االجتماعية في بناء الشخصية الفردية. 
فاألنا -بحسب أريكسون- إنما تنمو من خالل ثماني مراحل متتابعة، يواجه الفرد في كل منها أزمة معينة 
ويتحدد مسار نموه بكيفية حّل كل أزمة في سياق ال يمكن إغفال آثاره البيولوجية والشخصية واالجتماعية 

والثقافية))).

ويركز السوسيولوجيون على الجماعة في البحث عن الهوية، فالهوية -بحسب بعضهم- إنما تحيل إلى وعي 
ا مع معايير الجماعة. وبصيغة أخرى: تعني الهوية 

ً
الفرد بشخصيته وإلى سعيه الالشعوري للبقاء متماسك

فهم املجتمع وقبول الناس، من خالل ما يجري الحصول عليه بالتفاعل من جواب عن سؤال »من أنا؟«.)))

وقد عمد الباحث إلى إيراد تعريفات مختلفة للهوية، من أجل تجييرها في خدمة أولية البحث األساسية، 
وهي استحالة فصل الهوية عن السياق االجتماعي، فعلى الرغم من توهم اتخاذها بعًدا فردًيا محًضا في 
ا بين كل التعريفات، على اختالف في 

ً
بعض التعريفات، فإن حضور اآلخر في تحديدها يمثل قاسًما مشترك

قوة هذا الحضور.

)2)  بريجة شريفة، الهوية الثقافية بين إستراتيجيات التشكيل ورهانات الصراع من كتاب الهوية واالختالف والتعدد، تحرير منير السعيداني، 
املغرب، مؤمنون بال حدود، ط)، 2020، ص )9.

)))  املرجع نفسه، ص 96.

)))  املرجع نفسه، ص 00-98).

)))  املرجع نفسه.
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ثانًيا- الهوية كإشكالية حداثية

ال يمكن مناقشة مسألة الهوية من دون التأكيد الذي يغيب أحياًنا عن األذهان أن الهوية مفهوم مرتبط 
 منها محور 

ً
بمفهوم الذات التي أصبحت محوًرا للفكر الحداثي، بعد أن رفع كوجيتو ديكارت من شأنها جاعال

االشتغال. ولكن الذات التي دخلت في حوار مونولوجي مع ذاتها عّبدت الطريق لذات متعالية مع كانط )6)، ثم 
وجدت من يحاول أن ينزلها من موقعها الترانسندنتالي، لكي يدخلها في التاريخ مع الثالثي األملاني فشته وشلنغ 
وهيجل )))، ثم جاء ريتشارد رورتي ليقول إنها ال تستحق كل هذا االهتمام؛ ألنها ليست إال عرًضا بال نواة، ومن 
العبث البحث عن جوهر لها )8)، وهو ما دفع الفلسفة األملانية إلى االنتصار للذات، على يد هابرماس الذي 

أعاد لها مكانتها عبر فعل تواصلي ال تكون ما هي من دونه )9).

ا إنما يراد منها اإلشارة إلى تحوالت في مفهوم الذات 
ً
هذه النقالت التي أتيت على ذكرها مكثفة تكثيًفا بالغ

في الفكر الغربي، منذ بزوغ الحداثة، أطلقها التخفف من عبء ميتافيزيقا الوجود والبدء بالبحث عن الذات 
الحرة التي لم تحصل على حريتها دفعة واحدة، ولم تبلغ نضجها إال عندما أدركت حضور اآلخر في تشكيل 

 عن أن تكون ما هي.
ّ

قوامها وضرورة التواصل الذي بدونه تكف

ا ال صلة له بسياق البحث، وإنما هي مقصودة لتعزيز أولية البحث األساسية، 
ً
وليست هذه اإلشارة ترف

وهي أن الهوية التي انطلقت في األصل من بحث في مفهوم الذات ليست مفهوًما يؤخذ ناجًزا وكأنه مفروغ 
منه، وإنما هو مستولد من جوف املزاج الثقافي السائد، واألهم هو الربط بين شكل الذات األخير الهابرما�ضي 
عبر فعله التواصلي، وبين أولية البحث عن استحالة التعّرف إلى الهوية -حتى في أكثر أشكالها فردية- من دون 
سياقها االجتماعي. وهو سياق ال يوجد بمعزل عن سياق آخر هو العالم املوضوعي فالذات تعيش في ثالثة 
عوالم)0)): العالم املوضوعي الذي يفرض سننه وقوانينه التي يمثل التدخل في تغييرها جهًدا قليل الجدوى؛ 
والعالم املجتمعي الذي يتشكل بإرادة اإلنسان الذي يصنع لهذا العالم قوانينه؛ وعالم الذات الداخلية التي 
ا للوصول إلى مرحلة الرشد الذي يجعلها قادرة على طرح سؤال: »من أنا؟«، وهو 

ً
تحتاج إلى أن تقطع شوط

سؤال افتتاحي لصياغة الذات عبر تجارب عانتها هذه الذات، في العاملين السابقين املوضوعي واملجتمعي.

ولعّل من الواضح في العرض السابق أن الوجود الطبيعي ال يقل في مساهمته في تكوين الذات، عن الوجود 
الثقافي، وهو ما يجعل انفتاح األنثربولوجيا على الفينومينولوجيا ضرورًيا من أجل تأويل كيفيات انخراط 

)6)  انظر مايكل ج. ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد، ط)، بيروت: املنظمة العربية للترجمة، 2009، ص )).

)))  انظر محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيجل، ط)، بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2008، ص ))-)).

(8(  See Steven Kautz, Liberalism and Community, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1995, p. 82-83.

)9)  انظر عبد العزيز ركح، مبدأ الشرعية الديمقراطية من التعاقد إلى التواصل، جامعة العقيد الحاج لخضر، الجزائر، 6)20، ص 8))

)0))  مصطفى بن تمسك، التأويل األنثربولوجي للهوية الفردية الحديثة في مقاربة تشارلز تايلور، فصل في كتاب الهوية واالختالف والتعدد، 
تحرير منير السعيداني، املغرب، مؤمنون بال حدود، ط)، 2020، ص )2.
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الكائن في العالم، فسؤال: »من أنا« هو الذي يفرض هذا االنفتاح؛ ألنه سؤال يقع بين فضاءين)))): فضاء 
األنثربولوجيا بحسبان السائل عن أناه إنساًنا؛ وفضاء الفينومينولوجيا لكون اإلنسان يوجد منذ البدء 
 

ً
ا في العالم ويوجد متجسًدا وممارًسا للترميز. وألنه يقع بين فضاءين طبيعي ومجتمعي؛ يصبح سؤاال

ً
منخرط

 بنقل األنا نقلتها النوعية إلى مرحلة التذاوت والتفاوض مع اآلخر؛ أي بمعنى آخر نقلتها إلى الجماعة.
ً

كفيال

إن سؤال »من أنا« الذي يقع بين فضاءين أنثربولوجي وفينومينولوجي جعل إدغار موران يقاربه مقاربة 
متميزة انطلقت من أن ذات الفرد بؤرة تتجمع فيها ثالثية، يتداخل فيها الفرد واملجتمع والنوع، وهو ما يجعل 
الثقافة نواة صلبة تمارس دورها في تشكيل الذات، ويعيد املجتمع عبرها إنتاج ذاته، وهي ثقافة تجمع 
رأسمالين: معرفًيا وميثولوجًيا. ويمر املوروث الثقافي بسيرورة تبدأ بحفظه في الذاكرة، ثم االنتقال إلى تدوين 
املحفوظ في الذاكرة جزئًيا في نصوص قانونية وغير قانونية. ولكن هذا ال يعني أن املجتمع يتحدد من خالل 
الثقافة فحسب، حيث يدخل في تشكيله -باإلضافة إلى الثقافة- التناسل البيولوجي والعالقات بين األفراد 

من جهة، وبينهم وبين املجتمع من جهة أخرى)2)).

))))  املرجع نفسه، ص )2.

)2))  إدغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة هناء صبحي، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط)، 2009، ص 
  .(9(-(9(
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ا- الهوية الثقافية
ً
ثالث

بناء على ما سبق من توضيح تعالق الطبيعي مع االجتماعي مع العالم الداخلي في تشكيل الذات؛ يصبح 
الولوج إلى الهوية الثقافية ذات الحمولة الجمعية أكثر إمكاًنا، فهي هوية يّدعي التشارك فيها أفراٌد متذاوتون 
سهم في تحديد املجتمع؛ يصبح الحديث عن 

ُ
عبر سيرورة معينة. وألن الثقافة لدى إدغار موران -كما ختمنا- ت

هوية ثقافية مطلوًبا ملعرفة حجم هذه املساهمة وكشف كنه هذه الهوية املنعوتة بـ »الثقافية«.

ا من الهدف الذي تحاول الدراسة مقاربته، فإن الهوية الثقافية بعّدها املستند لكثير من املطالب 
ً
وانطالق

السياسية للجماعات، ستكون بؤرة التركيز، وهي تقّدم تعريفات مختلفة، نورد بعًضا منها ما ُيسهم في 
الجواب عن إشكالية البحث.

تعرف الهوية الثقافية حسب السوسيولوجي الكندي دورايس بأنها: »السيرورة التي تتشارك فيها مجموعة 
من األفراد طريقة معينة وموحدة لفهم الكون وأفكاًرا وأشكال سلوك في وعي باختالفهم مع مجموعة أفراد 
أخرى«. وهو يرى أن الهوية عملية متحركة، بفضلها تتشارك مجموعات من األفراد طريقة معينة وموحدة 

لفهم العالم)))).

وواضح وجها العملة في هذا التعريف، وهو التشابه مع أفراد املجموعة واالختالف مع من هم خارجها، 
كما ال يخفى سيالن الهوية وقابليتها للتشكل واستعصاؤها على الثبات.

بينما يرى فريديرك بارت أن الهوية هي النظام الذي يتكون من نسيج الوضعية العالئقية، وأن التمايز 
بين الهويات الثقافية يرجع إلى نوعية العالقات بين الجماعات والطريقة التي تبرز بها االختالفات ضمن تلك 
ى أولًيا ونهائًيا، بل هي في حالة بناء دائم ينبغي دراستها من خالل الوضعية 

ً
العالقات، ولذلك فهي ليست معط

العالئقية)))).

وهنا أيًضا ثمة قاسم مشترك نصّر على تأكيده، وهو حركية الهوية واستحالة سجنها في عالم مفارق 
للواقع منفصل عن التفاعل مع الجماعة في سياقها التاريخي املتغير.

ويذهب أمسال إلى أن البناء الهوياتي سيرورة تتأسس فيها مميزات على أساس اللغة، والعالقة بالفضاء 
والتقاليد، والنسب الواحد، والوعي باالنتماء املشترك بما يسند للشعور باالنتماء مهمة وضع األساس للبناء 
الهوياتي)))). وما يميز هذا التعريف هو اإلشارة إلى االنتماء كحجر أساس لتشييد البناء الهوياتي. وسيأتي 

الحًقا تناول ملفهوم االنتماء ودوره املهم في تشكيل الهوية.

))))  املرجع نفسه، ص )0).

))))  املرجع نفسه، ص )0).

))))  املرجع نفسه، ص )0).
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 يحيل إلى مدلولين: أولهما مجموع املظاهر التي 
ً

أما األنثربولوجية الفرنسية فانسونو، فهي تعّد الهوية داال
 يخلع عليها 

ً
يتعرف عبرها إلى صفات الذات من طرف الفاعلين االجتماعيين الذين يؤولون هذه املظاهر تأويال

معنى. والثاني يشير إلى محتوى تلك املظاهر، ومن خالل التداخل/ التكامل بين املظاهر ومحتوياتها، تتحقق 
الهوية عبر صيرورات جدلية تتكون من دمج املتضادات، وتراكم املتشابهات، وتمايز االختالفات بما يحقق 

ربط املا�ضي بالحاضر واملستقبل.

وإنما عمدنا إلى إيراد هذا التصور للهوية؛ ألنه يجدل الصلة بين الذات واآلخر من جهة، ويضع األساس 
لصياغة مفهوم الهوية الثقافية بما هي عملية تفاعل جدلي تتمايز ضمنه التشابهات واالختالفات من جهة 
أخرى. ولعل تصنيف هذه الباحثة الهوية الواحدة إلى أنواع ثالثة يؤكد ما استنبطناه؛ حيث إنها تصنف 
الهوية إلى: هوية مطلقة وتعني اإلنسان اآلن في ذاته؛ هوية مرجوة ما يتمنى أن يكونه؛ هوية مفروضة وهي ما 

هو مطلوب منه أن يكون ما هو عليه)6)).

وهو ما يجعل ادعاء ثبات الهوية ادعاء عائًدا بالنقض على نفسه؛ ألن الهوية املدعى ثباتها ليست إال 
 إرادًيا، أو املفروضة إذا كان هذا التثبيت بفعل سلطة أعلى من سلطة 

ً
الهوية املرجوة، إذا كان تثبيتها فعال

الفرد، وفي كلتا الحالين هي هوية مغايرة للهوية املطلقة، هوية اإلنسان اآلن في ذاته. وألن التأرجح بين الواقع 
واملعيار ال يتوقف عند مرفأ وصول، فإن تشكل الهوية ال يكون إال بالتفاعل الجدلي مع الواقع املحسوس.

ومما سبق، تخلص الباحثة إلى تعريف يكثف الفرضيات املسبقة فتقول: »إن الهوية هي صيرورة إنجاز 
لنظام رمزي، ولذلك فهي ال تورث وال تكتسب نهائًيا، وخصوًصا في ظل تسارع التبادالت اإلنسانية وعوملة 
االتصال وتوسع عدم التجانس الثقافّي، وبفعل حركية التبادل البينّي الثقافي ال أحد يكون مغلًقا في هوية 

خاصة، ونتيجة لذلك، فإن منظومة قيمه وثقافته تمر عبر تشكيالت متجددة بفعل االحتكاك الثقافي«)))).

)6))  املرجع نفسه، ص )0)-06).

))))  املرجع نفسه.
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رابًعا- سيرورة تشكل مفهوم الهوية الثقافية

إن تقديم ملحة تاريخية اللتقاط لحظة انبثاق مفهوم الهوية الثقافية أمٌر ال بّد منه؛ من أجل وضع 
 مغالًيا في تجريدها.

ً
املفهوم في سياقه التاريخي، وتجنب الخطأ املنهجي في التعامل مع املفاهيم تعامال

 يمكن القول إن البداية كانت في أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث بزغت يقظة القوميات 
على خلفية الصراع ضد اإلمبراطوريات الكبرى، وفي عام ))8) -تحديًدا- عقب انهزام مشروع نابليون 
وانعقاد مؤتمر فيينا؛ شرع التاريخ أبوابه لفترات التقسيم القومي. وبعد الحرب العاملية الثانية، تغيرت 
خارطة النفوذ العاملية، وبرزت كتلة عدم االنحياز في فترة الحرب الباردة واالستقطاب بين القوتين العظميين 

األميركية والسوفيتية. وتزامن هذا مع انبثاق مؤسسات دولية تعنى بحقوق اإلنسان.

في هذا املشهد، برزت ظاهرة الهوية الثقافية كإشكالية سوسيو ثقافية، ينشغل بها رواد تيارات اجتماعية 
معنيون بثقافات الشعوب التي طاملا عانت اإلقصاء والتهميش بفعل طبيعة النظام الدولي الذي نتج عن 
الحرب العاملية الثانية. وقد كان لألبحاث السوسيولوجية املعنية بثقافات هذه الشعوب دوٌر في الضرب 
صفًحا عن سياسات اإلدماج للشعوب في املجتمعات األوروبية وغيرها، وإعطاء االهتمام للخصوصيات 
الثقافية التي كّرس وجودها ولفت األنظار إليها نشوُء جيوب ثقافية على هوامش بناء الدولة-األمة الذي 

شكل البناء السيا�ضي الشائع واملهيمن الذي وسم الدول القومية، وهي جيوب تطالب باستقاللها)8)).

كانت الحداثة في عهدها األول قد حررت الفرد من شبكات تقّيده وتعوق حركته وتقيد استقالليته، وكان 
سبيلها إلى ذلك عملية إذابة للبنى الصلبة، ولكن عملية اإلذابة قد تركت الفرد وحيًدا أعزل، ودفع هذا األمر 
من لم تمنحه الظروف موارد يحقق من خاللها ذاته إلى اللواذ بجماعة تؤويه، فتعددت الجماعات بفعل واع 
ومقصود، وصارت مقاربة كيفية تعايشها أمًرا ال مناص منه. ويندرج هذا الشكل من التعددية تحت ما يمكن 

تسميته بـ: »التعددية التقليدية«، وهو محمول لهذه التعددية يميزها عن »التعددية الثقافية«.

وقد نتج عن التعددية التقليدية النظرية العرقية التي تجد جذرها في مفهوم »روح الشعب« الذي يحقق 
فرادة كل شعب وتميزه، وهي روح راسخة في الشعب تتطور عبر التاريخ، وكان طبيعًيا أن تتماهى هذه الفكرة 
مع مفهوم املكون العرقي الذي يعّبر عن املظهر املادي للشعب وقدراته الذهنية، وعلى الرغم من وضوح 
تناقض هذا التصنيف العرقي للشعوب مع فكرة املساواة الليبرالية، فإن رفع هذا التناقض لم يشغل أذهان 
منظري العرقية، إذ عدوا التفاوت بين الشعوب طبيعًيا، وال سبيل لتجاوزه: »إن التفاوت بذاته نتاج طبيعي، 
وال يد لإلنسان فيه، ومن ثم فإن عدم املساواة في املجتمع أمر راجع إلى أن كل جماعة، بطريقة ما، قد ارتبط 

مصيرها بامتالك صفات جوهرية تميزها من غيرها«)9)).

)8))  املرجع نفسه، ص 08)-0)).

)9))  حسام الدين علي مجيد، إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السيا�ضي املعاصر جدلية االندماج والتنوع، ط)، بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 0)20، ص )))-8)).
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األنثربولوجيين  تحليل  في نطاق  األنثربولوجية  للدراسات  التعددية ميداًنا واسًعا  وقد أصبحت هذه 
للبلدان املستعمرة. ووجدت التعددية مبتغاها املتعين في املجتمع األميركي؛ كونه مجتمع مهاجرين يبرز فيه 
التنوع الثقافي إلى حد أن التعددية أصبحت في الواليات املتحدة األميركية فلسفة اجتماعية، كان منظرها 
م به أن العالم ذو نزعة تقليدية، وأن وحدة وانسجام 

ّ
األول وليم جيمس الذي يقول: »إن من الثابت واملسل

هذا العالم تبدو ظاهرة في أي تجمع مهما كان نوعه.... ولكن بالرغم من األنشطة البارزة واملبذولة باتجاه 
تحقيق االنسجام املطلق، فإن األخير يبقى من قبيل األمور املجهولة والبعيدة املنال«)20).

 متجانًسا، وهو ما يفسر اهتمامه بالتباينات 
ً

يركز هذا االتجاه على املستوى الكلي للثقافة التي يعّدها كال
بين الثقافات، ال داخل كل ثقافة، توخًيا للتطابق مع فكرة الدولة- األمة. وهو ما يضع باريخ يده على ما يلزم 
 ومكتفًيا ذاتًيا، بحيث ال يمكن 

ً
 متكامال

ً
عنه من نتائج عبثية بقوله: »تم النظر إلى الثقافة من زاوية كونها كال

تفسير تطورها إال بتشبيهها وتحويلها إلى مادة ملموسة وإكسابها روًحا جماعية تمتلك مقدرة مستقلة وغائية 
ذاتًيا؛ األمر الذي يجعل الثقافة مستقلة ذاتًيا عن باقي مجاالت الحياة، كما يتم بموجب ذلك تجاهل مسألة 
رسوخها في البنية االقتصادية والسياسية. ومن ثم، فإننا عندما نرى الثقافات على أنها عوالم مغلقة إلى 
حد ما، سنقع في شرك النقاش حول كيفية تقييمها وتكوين تصور عنها، وهو نقاش ال نهاية له، وال يؤدي إلى 

نتيجة«.))2)

أما التعددية الثقافية التي هي التنويعة الثانية للتعددية، فقد استخدمها أول مرة هوراس كولين، في 
كتابه »الديمقراطية في مواجهة بوتقة الصهر« الذي نظر فيه للفدرالية األميركية التي تتجسد فيها التعددية، 
على أنها معزوفة موسيقية ال نشاز فيها: »إن الحضارة األميركية يمكن أن تعّد نموذًجا لكمال الحضارة 
األوروبية.... فهي تعكس التعددية ضمن إطار الوحدة، إنها عبارة عن معزوفة أوركسترا للجنس البشري، 
حيث إن كل جماعة إثنية فيه هي بمنزلة أداة طبيعية، وإن طابعها وثقافتها هما خاصيتها ولحنها املميز، ومن 

ثم فإن التناسق والتنافر ما بين الجماعات اإلثنية قد تشكل بأجمعها سيمفونية الحضارة«)22).

وقد فرض املفهوم نفسه في املؤسسات الدولية، فاتخذ اسم مبدأ حق الشعوب في تقرير املصير في عصبة 
األمم))2)، ولكنه عانى تراجًعا بعد الحرب العاملية الثانية، يمكن إرجاعه إلى سببين: األول: العودة إلى قناعة 
قديمة منذ جون ستيوارت مل، فحواها أن قضية حقوق األقليات تمثل تهديًدا لألمن القومي، وهي قناعة 
عبر عنها كيميلكا بقوله: »تركز هذه القناعة على أن العمل بحقوق األقلية يزيد املشكلة تعقيًدا، إذ ليس 
بإمكان تلك الحقوق أن تمنع هيمنة ثقافة األكثرية، وأن حماية ثقافة األقلية سوف تعمل وحسب على 
توسيع نطاق الظلم بشكل محتوم، وذلك عن طريق عرقلتها لعملية تكوين ثقافة متجانسة كلًيا..... وبما أنه 
يستحيل بناء عالقات عادلة ما بين مختلف الثقافات، فإن حقوق األقلية ستغدو بذلك عاملة على زيادة 

)20)  املرجع نفسه، ص 9)).

))2)  بيخو باريخ، إعادة النظر في التعددية الثقافية، ترجمة مجاب اإلمام، دمشق: وزارة الثقافة، )200، ص 9).

(22(  Horace M. Kallen, Culture and Democracy in United state, Boni and Liveright, New York, 1924, pp. 116-117.

))2)  حسام الدين مجيد، إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السيا�ضي املعاصر جدلية االندماج والتنوع، ط)، مركز دراسات الوحدة 
العربية، بيروت، 0)20، ص ))).
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حدة استغالل واضطهاد األقلية وبصورة حتمية«))2).

والسبب الثاني: هيمنة اعتقاد أن تكريس حقوق اإلنسان سوف يمنح األقليات حقوقها تلقائًيا بشكل غير 
مباشر، فمثلما جرى تحييد الدولة تجاه الدين يجب تحييدها عن املكونات اإلثنية والقومية«.))2) ثم عادت 
التعددية الثقافية إلى الواجهة، بعد الثمانينيات بتأثير من النسبية الثقافية التي تعني أنه »ال يمكن تقييم 
ثقافة ما، وتكوين تصور عنها، إال بصورة نسبية، ووفًقا ملعايير تلك الثقافة بذاتها، ال املعايير الخاصة بثقافة 

أخرى«)26).

ومّر النقاش حول التعددية الثقافية آنذاك بثالث مراحل:

989)، وكان  الجماعاتية، وهي مرحلة استمرت حتى عام  الثقافية كإحدى تجليات  التعدية  األولى: 
طرفا النقاش فيها الليبراليين والجماعاتيين؛ أي بمعنى آخر أنصار النزعة الفردية من جهة، وأنصار النزعة 
الجماعاتية من جهة أخرى. يجعل األولون األولوية للفرد، بينما يقدم اآلخرون املجتمع على الفرد، ويطالبون 

بحماية حقوق األقليات التي لم تستسلم لهيمنة النزعة الفردية.

وبداية  الثمانينيات  نهاية  املرحلة  هذه  وشملت  الليبرالية،  نطاق  داخل  الثقافية  التعددية  الثانية: 
التسعينيات، وهو نقاش دار بين الليبراليين أنفسهم، وكانت بؤرة النقاش حول تفسير األسس الليبرالية في 
مجتمعات متنوعة، وأهم أسئلته: هل تحتاج األقليات إلى حقوق األقلية؟ وإذا كانت أقليات تتبنى األسس 

الليبرالية فلماذا ال تكتفي بحقوق املواطنة التقليدية؟

الثالثة: التعددية الثقافية، كردة فعل على الدولة - األمة، وكان طرفا النقاش فيه الجماعاتيين ودعاة 
التعددية الثقافية، فبينما يرى الجماعاتيون أن الدولة ينبغي أن تكون محايدة تجاه الهويات اإلثنية والعرقية 
كحياديتها تجاه الهويات الدينية، يرى التعدديون أن هذه الحيادية غير ممكنة؛ ألن كل الدول قد انخرطت في 
بناء األمة على أساس التجانس في اللغة واإلحساس املشترك باالنتماء إلى املؤسسات االجتماعية واملساواة في 
الوصول إليها، وهو ما لم يكن محّل رضا عند األقليات في أكثر من مكان؛ األمر الذي يجعل السؤال عن ظلم 

 يطرح نفسه ويجعل محاولة اإلجابة عنه ضرورة ملّحة))2).
ً

واقع على األقلية سؤاال

أما الفكر الليبرالي املعاصر، فيتنازعه مفهومان: األول هو استقالل الفرد؛ والثاني هو مفهوم التنوع)28). 
يهتم مفهوم االستقالل بتحفيز استقالل الفرد، ويستلزم وجود »التزام بالقيام بعملية فحص منطقية دائمة 
للنفس واآلخرين واملمارسات االجتماعية«. أما التنوع فهو يعني »االختالفات بين األفراد والجماعات حول أمور 

(2((  Kymlicka, Liberalism Community and Culture, Oxford, Oxford University Press, 1989, p. 212.

))2)  حسام الدين مجيد، ص 6)).

)26)  املرجع نفسه، ص 9)).

))2)  املرجع نفسه، ص )))-))).

)28)  بريان باري، الثقافة واملساواة نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة كمال املصري، ج)، الكويت: عالم املعرفة، ))20، ص )9).
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معينة، مثل ماهية الحياة الكريمة، ومصادر السلطة األخالقية، والعقل مقابل اإليمان، وما شابه ذلك«.)29) 
ومن التنازع بين االستقاللية الذاتية والتنوع؛ يبرز مفهومان للتعددية: األول: يركز على االستقاللية الذاتية، 
ويعزو التعددية إلى ممارسة اإلنسان الطبيعية لحريته وتبنيه مفهوًما معيًنا للخير، وتسامحه مع تصورات 
الخير التي يتبناها اآلخرون. وهذا املفهوم للتعددية يدعى بـ »النموذج الشامل للتعددية«، وأبرز من يمثله 
راولز، وهو يهتم بشكل أسا�ضي بفكرة املساواة بين املواطنين وبالحقوق املدنية والسياسية األساسية)0)). 
والثاني: يركز على التنوع، ويحاول تسوية الخالفات والتباينات بين أفراد املجتمع وتوسيع نطاق العدالة 
واملساواة إلى نطاق أكبر من السائد)))). وهو اتجاه فرعي له شكالن: األول هو التعددية الثقافية الصلبة التي 
تدافع عن الحقوق الثقافية لألقليات مع الحفاظ على التوجه الليبرالي، ومن أبرز ممثلي التعددية الصلبة 
ويل كيميلكا؛ والثاني التعددية الثقافية الرخوة، التي ال تعنى بحقوق املواطنة املتميزة لألقليات، ولكن 
منظريها يدعون إلى توسيع مناهج التعليم؛ لكي تتضمن إنجازات األقليات، وأبرز ممثلي هذا الشكل الرخو 

للتعددية أكريمان.

ويلفت النظر االختالف بين دعاة التعددية الثقافية قبل الحرب وبعدها، فبينما كان دعاتها قبل الحرب 
من جماعات أقلية يشعرون بغبن واقع على جماعاتهم، يتبنى الدعوة إليها اليوم نخب سياسية وثقافية)2)). 
ولعل أهم عامل تفسيري الهتمام النخب هو الخشية من تداعيات فشل مشروع الدولة – األمة، في محاولة 
فرض التجانس، وما يمكن أن ينتج عن هذه التداعيات من تهديد بنسف ألسس الدولة األمة والقضاء على 

املشروع الليبرالي برمته)))).

من  تعزيزه  يجد  إنما  وأنواعها  التعددية  حول  العريضة  خطوطه  عرضنا  الذي  الطويل  الجدل  إن 
ادعاءات بامتالك هوية ثقافية هي لزم للتنوع وتقت�سي -بحكم كونها واقًعا- صياغة سياسات تعددية 
تقاربها؛ ولقد اختلفت رؤى التعددية كما لحظنا بين الفترات الزمنية املختلفة من جهة، وبين املنظرين 

من جهة أخرى. فما فحوى هذه الهوية الثقافية التي تبرر ظهور نظريات التعددية؟ 

(29(  Wiliam A. Galston, Two concepts of liberalism, Ethics 105, 1995, p. 521.

)0))  حسام الدين مجيد، ص 9)).

))))  حسام الدين مجيد، ص 60).

)2))  املرجع نفسه.

))))  املرجع نفسه، ص )6).
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خامًسا- الهوية الثقافية و اتخاذها أساًسا للمطالب السياسية

رع بالهوية الثقافية من أجل نيل مطالب سياسية، وهي مطالب تتنوع من مطالب 
ّ
يشيع االستناد أو التذ

االنفصال لجماعات قومية، إلى استثناءات داخل مجتمعات تعددية لجماعات تمييز نفسها ثقافًيا. وعادة 
ما يفترض أن هوية الجماعة الثقافية هي جماع السمات الثقافية التي يتشارك فيها األفراد، ولكونها قاسًما 
ا شكلته خلفية مشتركة لغوية ودينية وأخالقية، فإنها كفيلة بتمييز حياة كل املشتركين فيها. ولكن ما 

ً
مشترك

يعترض هذا االفتراض أن هوية ثقافية جرت صياغتها بجمع سمات فردية مشتركة ال تصلح ألن تكون هوية 
مجتمعية بالضرورة؛ ألن هؤالء األفراد قد يتفاعلون مع أعضاء جماعات أخرى بدرجة أكبر من تفاعلهم 

فيما بينهم )))).

واملبدأ األسا�ضي الذي يجب أال يغيب عن األذهان أن مناقشة الهوية ال يمكن أن يفترضها جوهًرا ثابًتا 
ف التلبس بها غير بحث جاد عنها والعثور عليها، بل هوية متغيرة بتغير السياق، وهذا ما يبدو واضًحا 

ّ
ال يكل

عندما تتطابق الهوية الجماعية مع الفردية، عند سؤال الفرد: »من أنت«؟ بغرض معرفة املجموعة التي 
ينتمي إليها، ولكنهما لن تتطابقا إذا كان للسؤال معنى آخر.

ثمة غوص في مجاهل ميتافيزيقية -كما أشرنا آنًفا- في كثير من األحيان، عند مطالبة بعض الجماعات 
بحقوق سياسية استناًدا إلى افتراض االشتراك في هوية ثقافية، وبيان ذلك أن هذا االفتراض ينطوي على 
مسلمة هي أن األفراد جزء ال يتجزأ من الثقافات التي ينتمون إليها، وهم ليسوا ذرات منفصلة والبعد 
امليتافيزيقي هنا كامن في الحديث عن ماهيات لألفراد، وليس عن أشخاص شكلتهم سيرورة تنشئة اجتماعية.

وقد خاض الليبراليون أكثر من غيرهم في هوية املجموعات الثقافية، على أساس أن قيمة االحترام 
األساسية في الليبرالية تقت�ضي االعتراف بمجموعات الناس الثقافية، وأن القدرة على االختيار -وهي سمة 

ليبرالية ال تقبل املساومة- تتطلب وجود الفرد ضمن ثقافة مجتمع محددة، وأنها عصية على االعتداء. 

وقد ذهبوا مذاهب شتى -ال يتسع املقام لذكرها- ولكن يمكن اإلشارة بعجالة إلى بعض هذه املذاهب، 
فبينما نرى املحور الناظم لآلراء ثابًتا نرى اقتراحات تجسيده متغايرة؛ فكوكاثاس ينتقد كيملكا في قوله إنه 
 هو منح حرية تكوين الجمعيات من أجل فتح سوق ثقافي، 

ً
ا متباينة، ويقترح بديال

ً
ينبغي منح الجماعات حقوق

واستخدام مجاز السوق يعني حرية أفراد كل جماعة في التعبير عن ثقافتهم ضمن هذا السوق املفتوح)))).

بينما يتبنى جاكوب ليفي موقًفا ال يذهب بعيًدا في االنتصار للهويات الثقافية، وال يتنكر لها في وقت 
واحد، فيقول إن من واجب الدولة أن تحمي أفرادها من العنف العرقي؛ ولذلك ينبغي االعتراف بالهويات 
الثقافية، ولكن ال ينبغي منح اعتراف عام بالهويات الثقافية. وتجب اإلشارة إلى أن هذا االتجاه يقع في موقع 
النقيض لالتجاه الكوزموبوليتاني الذي ينظر إلى االعتراف بتغاير الثقافات من أجل املطالبة -بناء على هذه 

((((  Paul Gilbert, Cultural Identity and Political Ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 3.

((((  Ibid., p. 12.
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الخصوصيات بمطالب سياسية- على أنه تنكر لفرضية هذا االتجاه األساسية، وهي العدالة املتساوية 
املستحقة لجميع البشر. فقد كان ثمة اعتقاد كامن خلف فلسفة التنوير هو االعتقاد بوجود طبيعة مشتركة 
لكل البشر، وهي فكرة ُوجدت لدى هيوم، وال يزال لها صدى، وقبلها كانت مدينة أوغسطين مفتوحة لجميع 
البشر، وقد ظهرت لها انتقادات تتحدث -باالستناد إلى رؤى الفالسفة القدماء- عن اختالفات جذرية بين 

الشعوب.)6))

حكم املجموعات بما يناسب 
ُ
وقد استعاد هردر فكرة يونانية عن االختالفات بين البشر، وضرورة أن ت

شخصياتها الوطنية. وربما استحق هردر هنا توقًفا أطول؛ ألنه يمكن أن ُيعّد واضع حجر األساس للفكرة 
القومية. ويمكن تمييز فكرتين أساسيتين لدى هردر)))): األولى أنه من املمكن تمييز الثقافات بشكل موضوعي؛ 
بمعنى أن التعريف الذاتي ألعضائها ينبغي أن يشتق من االعتراف بتميز الهوية الثقافية، ال العكس؛ والثاني 

أن هويات األعضاء الفردية تتكون من سمات نفسية مشتقة جزئًيا من عضويتهم الثقافية.

وقد صاغ هردر اقتراحين، من أجل تفسير االختالفات الجذرية بين الثقافات: األول أن هذه االختالفات 
تتكون جزئًيا من االختالفات في القيم؛ والثاني كان يعتقد أن اللغات املختلفة للثقافات املنفصلة تؤدي إلى 
ظهور وجهات نظر مختلفة للعالم. في حين أن هذين االقتراحين منفصالن، فإن كليهما يسهم في فكرة أن 
أعضاء الثقافات املختلفة سيجدون -على األقل- صعوبة في التفاهم والتواصل االجتماعي مع بعضهم، ومن 

ثم، يجب االعتراف بذلك في الترتيبات السياسية التي يتم إجراؤها لهم.

ومن فكرة هردر هذه عن الشخصية املتميزة، نشأت القومية التي تعّد أهّم سمة للشخصية الوطنية ذات 
الهوية املتمايزة، ومع تبلورها واقًعا أصبح من الضروري أن يبحث القوميون عن سمة تميزهم وتجعلهم 
مستحقين دولة منفصلة. وقد أسعفهم رينان بفكرة اإلرادة املشتركة التي تجعل األعضاء متماثلين، وقد 
جعلت هذه الفكرة غير واضحة املعالم من نفسها دافًعا لسلوك التضحية من طرف األعضاء في سبيل 
الجماعة القومية التي تمثل سمة الشخصية الوطنية، وهو ما يمثل دوًرا أساسًيا من أدوار هذه الشخصية 

 وميسوًرا)8)).
ً

تفرضه على املتمثلين لها، وهو ما يجعل استنباط املطالبة بالحق السيا�ضي سهال

وقد أصبحت املطالبة بحق الجماعة في إقامة دولة بناء على شخصيتها وإرادتها املشتركة بحاجة إلى 
مستند لشرعيتها، وهو سؤال طرحه جان جاك روسو، وأجاب عنه بأن شرعية الدولة تنبع من السيادة 
التي يتمتع بها الناس فيها، ويتفرع عن هذا السؤال سؤاٌل آخر: من هم الناس املقصودون هنا؟ هل هم بشر 

تجمعهم إرادة مشتركة؟ أم هم مجموعات تشترك في حاجات بشرية وتختلف في هوياتها الثقافية؟

وباعتماد التفسير األول للناس، بررت الفكرة اإلمبريالية القائمة على حق استعمار املتحضرين لجماعات 
ال تملك ما يؤهلها ألن تحكم نفسها. وباعتماد التفسير الثاني، بررت فكرة التصدي لإلمبريالية)9)). وقد 

((6(  Ibid.

((((  Ibid., p. 39.

((8(  Ibid., p. 20.

((9(  Ibid., p. 24.
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كان للشخصية الوطنية التي وجدت تأصيلها لدى هرد وتكرست، بإرادة مشتركة مفترضة صاغها رينان، 
منظوران: موضوعي يعّدها قائمة في الواقع، وهو ما سينتج عنه شخصية وطنية؛ وذاتي يعّد نشوءها ناتًجا 

من مصادفة إرادات)0)).

ومن التنويعات الفكرية التي تصادفنا من أجل ضبط مفهوم الشخصية الوطنية، رؤية إرنست باركر 
الذي اعتقد أن للهوية عوامل مادية وروحية، أما املادية فهي: الِعرق والجغرافيا واالقتصاد، وأما الروحية 
فهي: السياسة والدين واللغة والتعليم، بينما ذهبت الداروينية االجتماعية مذهًبا يستبطن عنصرية، 
عندما تبنت الرأي القائل إن الشخصية الوطنية جوهر موروث تكون عبر الصراع من أجل الوجود، وإن 
الحفاظ عليها ال بد أن يراعى عبر تحسين النسل وإلحاق الهزيمة بالخصوم، وهو ما لزم عنه التأكيد على 
عامل اللغة التي تتحدث بها الجماعة وصعوبة فهمها من طرف من هم خارجها. وفي سياق التيار نفسه 
الباحث عن إرادة سياسة مشتركة متالزمة مع تميز ثقافي، رأى باور أن الشخصية الوطنية ليست إال مرآة 

تعكس اإلرادة املشتركة التي تكونت عبر التجارب التاريخية املشتركة)))).

وقد تراجعت شعبية هذا التيار بعد الحرب العاملية األولى، بعد أن ثبت أن التالزم املزعوم بين إرادة 
سياسية مشتركة وبين تميز ثقافي ال يستطيع إخفاء حقيقة الخالفات القائمة بين املجموعات الفرعية التي 
يفترض أنها تنتمي إلى شخصية وطنية واحدة، بل إن هذه االختالفات ال تقل بروًزا عن االختالفات بين األمم، 
ولكن هناك عمليات تجميل تجرى إلخفائها أو التقليل من ظهورها، تجرى بإرادة فاعلين اجتماعيين يجرون 

في الوقت نفسه عمليات تضخيم لالختالفات بين األمم)2)).

وقد ثبت كذلك عملًيا، وليس نظرًيا، أن القوميات املبنية على شخصية مفترضة جمعية ال تتسع لها 
حدود الدول؛ ألنها تتطلع بعيًدا إلى املا�ضي الذي صنع تاريخها املشترك وإرادتها املشتركة؛ األمر الذي يجعل 
ا إلى املستقبل. وبناء على تصدع الفكرة، أصبح 

ً
 من أن يكون متشوف

ً
أساسها أساًسا عاطفًيا نكوصًيا، بدال

من املمكن التصريح من طرف البعض بأنها ال تعدو أن تكون بناء أيديولوجًيا مصمًتا يصب في خدمة من 
شّيده)))).

وقد تكرس هذا اإلعراض عن فكرة الشخصية الوطنية بعد الحرب العاملية الثانية، عندما أصبح 
الحديث عن التجانس الثقافي الذي ال تقوم هذه الشخصية من دونه متعذًرا، ولكن الحرب الباردة أعادت 
إحياء القومية والتأكيد على تجذر الفرد في بيئة اجتماعية. ولم تكن الهوية الثقافية إال تجلًيا لهذه العودة 
 للشخصية الوطنية ويؤدي دورها و يخدم أغراًضا ثالثة)))): التماثل بين األفراد ضمن مجموعة 

ً
يمثل بديال

مفترضة؛ والتحيز إليهم بناء على هذا التماثل؛ وتبرير املطالبة بحق سيا�ضي.

((0(  Ibid.

((((  Ibid., pp.26-27, 31.

((2(  Ibid., pp. 32-33.

((((  Ibid., p. 34.

((((  Ibid., pp. 35-36.
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وإذا كان صدى هردر ال يزال يتردد هنا، ويمكن التعّرف إليه بسهولة، فإن صوًتا أعلى برز لتكريس هذا 
ا ال 

ً
االتجاه هو صوت إيزيا برلين الذي كان أكثر تحديًدا في نسخته الهردرية، عندما عّد األفراد مرتبطين ارتباط

يمكن فصم عراه بمجموعاتهم، وأن فهمهم مستحيل بمعزل عن مجموعاتهم التي شكلت قيمهم وأهدافهم. 
: إن املبادئ واجبة االتباع هي كذلك 

ً
وقد استدل على فكرته هذه بالتاريخ واللغة واالعتقادات واألعراف قائال

ليس ألنها مبادئ عاملية، ولكن ألنها مبادئ مجموعتي: »هذه القيم قيم جماعتي، قيم أمتي، هذه األفكار 
واألحاسيس والتصرفات جيدة وصحيحة، وسوف أحقق السعادة بتحديد نف�ضي بها؛ ألنها ما يتطلبه شكل 

الحياة االجتماعية الخاص الذي نشأت فيه«)))).

وهي قيم ليست قابلة للقياس، وال يمكن املفاضلة بينها وبين غيرها، وفق أي معيار، وهو عين مبدأ هردر، 
ومن هنا يخلص برلين إلى ما خلص إليه هردر عن ضرورة االعتراف بالجماعة الثقافية التي ينتمي إليها الفرد، 
ألن الفرد: »قد يشعر بأنه ليس فرًدا حًرا، عندما يكون عضًوا في جماعة ال تحظى باالحترام الكافي أو باالهتمام 

الكافي. ألن إحساس املرء بهويته ال يكون واضًحا خارج حدود الجماعة التي ينتمي إليها«)6)).

وهو ما ينقله برلين إلى مستوى أعلى، عندما يشتق مما سبق حق الجماعات في تقرير املصير، وهو ما يفسر 
صهيونيته، وإن بصورة جزئية، يضاف إليها تأكيده حق اليهود في أن يكون لهم وطن قومي، بعد أن أثبت 
االستيعاب عدم جدواه. وكل هذا يعود إلى جذر أسا�ضي، هو ضرورة اعتراف اآلخرين بالفرد، وهو اعتراف ال 
يمكن تحققه من دون االعتراف بجماعته التي تمنح حياته معنى. وهذا االعتراف من طرف اآلخرين أكثر أهمية 

من االعتراف الذاتي من أجل أن يمتلك الفرد هويته حًقا)))).

تبنى تايلور الذي ُيعزى إليه االهتمام األكبر في عقود خلت بسياسات الهوية كثيًرا من أفكار برلين، وأكد 
أن الهوية تنطوي على امتالك قيم معينة، فأن تكون لديك هوية هو أن تعرف من أين أتيت خصوًصا، 
عندما ينطوي هذا السؤال على املعنى أو القيمة واألهمية. وهذه القيم -بحسب تايلور الذي ينحو منحى 
هردر وبرلين، وإن بصورة أكثر تعقيًدا- متجذرة في ثقافة معينة، وهي ثقافة ذات لغة مشتركة بين املنتمين 
إليها، وهي كذلك تمنحنا ما نكون، فإذا نزعت من داخلنا لن نكون ما نحن. ولكن ما يجعل مقاربة تايلور أكثر 
تعقيًدا -كما أشرنا- هو أن تايلور يجعل اكتشاف الذات يعتمد على تفسير الذات، وهو تفسير ال يكون في 
حّدد الذات من خالله من جهة، ويشكل مظهر اعتراف 

ُ
نجوة عن الناس، وإنما عبر حوار معهم، وهو حوار ت

اآلخرين بالذات الذي تحتاج إليه لكي تمتلك هويتها من جهة أخرى.

والهوية لدى تايلور تكتشف، ولكنها تعتمد على رؤية الذات لنفسها بطريقة محددة، وهي رؤية تعزز 
من طرف أعضاء املجموعة اآلخرين، ولكن هذا ليس كل ما تحتاج إليه رحلة االكتشاف، فرسو الذات على 

شاطئ الهوية املستقرة يتطلب أن تعيش حياتها من منظور سردية تتحقق فيها قيمها أو ال تتحقق.

إن ما يهمنا أكثر من غيره، في تفسير تايلور املعقد، هو أنه يبغي رسم صورة للهوية الثقافية الجماعية 

((((  Isaiah Berlin, Against the Current (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), p. 341.

((6(  Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969), p. 157.

((((  op.cit., p. 40.
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على أساس تشارك أفراد في ما يشكل هوياتهم الفردية، وهو تشارك قائم على جذر غير محسوس، ويمكن أن 
ينعت بامليتافيزيقي؛ ألنه يتجاوز السمات الظاهرة التي تصلح جواًبا عن سؤال: »من أنت؟«، ويفترض شيًئا 

آخر يمثل هوية الشخص الحقيقية)8)). وألهمية نظرية تايلور، سنستفيض أكثر في شرح نظرته.

يحدد تايلور ثالثة سياقات لوجود اإلنسان في العالم وعالقته معه)9)):

التجّسد

 ال يعني سياق التجسد إال استحالة استمرار اإلنسان في البقاء من دون جسد، وهذا الجسد ليس هو 
 ديكارتًيا عن الجوهر، وإنما هو كيان ذو شبكة غنية من الدالالت، بحكم 

ً
الجسم املادي املنفصل فصال

وجوده في بنية عالئقية مع أبعاد الوجود املختلفة الثقافية والجمالية واالقتصادية واإلبستمولوجية. وهو 
ما يف�ضي بالضرورة إلى فكرة االنتماء إلى جماعة.

النخراط

 وهو سياق يتشكل من مرحلتين تمثالن جواًبا عن سؤال: »من أنا«؟: مرحلة إدراك الذات لذاتها؛ ومرحلة 
سهم الذات في إثراء االختالف السابق 

ُ
نشاطها التذاوتي وإدراك الدالالت املشتركة. وعبر هاتين املرحلتين ت

عليها وفي إثراء الدالالت الجماعية والكونية.

القصدية

وهي سياق تتوجه فيه الذات إلى األشياء من دون توسط �ضيء، وتتعلق القصدية بثالوث هو العالم 
والحياة املعيشة والذات. وهنا يبدع تايلور في صياغة النسق، عبر إثبات حاجة استيعاب هذه العوالم التي 
تقصدها الذات إلى آلية التأويل، وهو إثبات يقوم على أفضلية التأويل على املنهج السببي الذي ال يفعل أكثر 
من رصد ثنائية السبب والنتيجة املحكومة بالحتمية والضرورة، وعلى املنهج التفسيري الذي يقتصر نفعه 

ا عن الثابت في خضم املتغير.
ً
على رصد ما يتكرر بحث

 
ً

أما املنهج التأويلي، فهو يضفي معنى على الظواهر، فيصنع بذلك مفهومات كامنة في داخلها هذا فضال
عن كون التأويلية ال تتعامل مع معطيات اللحظة الحاضرة فحسب، بل مع األحداث املاضية التي تمنح 
بدورها معان تجعلها معاصرة للحاضر في عملية ربط بين األنطولوجي والتاريخي، تكون حصيلتها التاريخانية 

التي تلّم شعث ما م�ضى وتحاول فهمه من منظور الحاضر.

وخالصة ما سبق أن التأويل باستعادته للما�ضي، كجزء من عملية فهم الحاضر، إنما يسهم في صياغة 
هوية ال يمكن أن تقطع قطًعا قسرًيا عن ماضيها. وهنا نلحظ تأكيًدا تايلورًيا لالرتباط بين الذاكرة والهوية، 
ولكنها ذاكرة تقوم على تصورات داللية ال على تصورات واقعية؛ أي أنها تصنع صنًعا عبر تأويالت لألحداث 

املاضية من منظور الحاضر.

((8(  Ibid., pp. 41-42.

)9))  مصطفى بن تمسك، مرجع سابق، ص )2-)2.
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ومن نافل القول أن التأويل -بما هو محاولة في الفهم للدالالت املشتركة- متالزم مع اللغة التي تتجلى في 
الكالم الذي يعبر عن الذات في تواصلها مع العالم ومع الجماعة التاريخية، تواصل ما هو إال تحاور في فضاء 
عمومي مدني. ويصبح هذا الفهم التايلوري للغة والخطاب الذي تنخرط بواسطته الذات مع العالم ومع 

الذوات األخرى ذا صلة متينة مع محورية اللغة كأساس للهوية لدى هردر وهمبولت)0)).

وال نقّول تايلور ما لم يقل، فهو صريح في االنتصار لرؤية همبولت عن هوية للفرد ال تحدد ببعدها األخالقي 
والروحاني، وإنما بارتباط الفرد بالجماعة التي وجد نفسه فيها. وهذا الوصل بالجماعة اللغوية، كمحدد 
أسا�ضي من محددات الهوية، كان بؤرة صراع بين ورثة األنوار الذين أشرنا إلى نزوعهم الكوزموبوليتاني وبين 
التعبيريين، ويوضح تايلور ذلك بقوله: »إن الصراع في مستوى مبحث اللغة بين التعبيريين والبنيويين هو 
إحدى واجهات الحرب العامة بين ورثة األنوار والرومنطيقيين، وهي حرب ال تزال قائمة بين العقل األداتي 

والقيم الداخلية لبعض أشكال الحياة، بين الهيمنة على الطبيعة والحاجة إلى التصالح معها«)))).

نه من عدم االنغالق داخل جدران هوية الجماعة 
ّ
ولكن املنهج التأويلي الذي يتوسل به تايلور يمك

التاريخية؛ أي إنه يؤكد ضرورة الوفاء لها، وفي الوقت ذاته يؤكد ضرورة التخلص من تأثيراتها النكوصية. 
ها 

ّ
فعلى مستوى الفرد، تؤسس األنا ذاتها عبر تأويل ال يجعلها أسيرة ثنائية االستبعاد والتطهير، وال يسترق

لحساب يقين معين وإنما يجعلها ذاًتا قدرة على استحضار تنويعة املصادر التي ساهمت في تشكيلها ما كان 
منها في متناول اليد، وما توارى خلف السجف ألسباب مختلفة. وال شك في أن التأويل املستمر الذي ال يمارس 
اإلقصاء يفسح املجال للذات، لكي تتفاوض وتمارس الفعل التداولي داخل أطر عامة؛ ألن تبني هذا النوع 
من املمارسة التأويلية في بحث األنا عن تموضعها ينطوي ضمًنا على حوار، ال على مونولوج، وهو حوار يصلها 

بالوجود بكل مستوياته.

وما يخلص إليه تايلور أن الهوية، بمعاناتها املمارسة التأويلية التي جئنا على تكثيفها، إنما هي هوية 
مصنوعة جوهرها الحرية في ممارسة التأويل ال للتطابق مع معطى جاهز، وإنما للتطابق مع ذاتها في عملية 
وّرث، وال يتحقق هذا إال ضمن مجتمع حّر تمارس فيه الذات حريتها في تحديد هويتها، 

ُ
تكتسب بالتنشئة وال ت

وهو ما يجعل تحديد الهوية مرة أخرى دالة لحوار مع سياق ثقافي تاريخي؛ األمر الذي يؤكد استحالة تشكل 
الهوية خارج أطر الجماعة)2)).

كتشف، وبين هوية ذاتية 
ُ
وإذا تجنبنا الخوض فيما يبدو تأرجًحا في رؤية تايلور بين هوية موضوعية ت

يصنعها املرء بسردية من تأليفه، تكون عندما يتشاركها أفراد صالحة للتحول إلى هوية جمعية؛ فمن املمكن 
فّسر من خالل شخصية جمعية تتجذر فيها هذه الهوية الفردية. وعلى 

ُ
القول في النهاية إنها هوية عميقة ت

أساس هذا التجذر، يفسر السلوك الفردي بدوافع عميقة موجودة في أعماق هذه الشخصية الجمعية، 
وهو ما يجعل الهوية تتحدد بعوامل مختلفة؛ فإما أن تكون)))): هوية طبيعية ال سبيل لسبر غورها؛ وإما 

)0))  املرجع نفسه، ص 2).

))))  املرجع نفسه، ص )).

)2))  املرجع نفسه، ص ))-)).

((((  Op.cit., pp.44-45



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

هوية معيارية تتحدد بقيم يتبناها الشخص؛ وإما هوية يمكن تسميتها فاعلية تتحدد بعلل الفعل.

وواضح ارتباط املعيارية والفاعلية والعلية بالجماعة، واستحالة فهمها بمعزل عن تجذر الفرد فيها. وألن 
الهوية عميقة، فإنها تحتاج إلى تجّل شارح يتوزع على مستويين)))): الهوية املنظورية التي توضح الطريقة التي 
يفكر بها الشخص في العالم، وهي تحوي معتقدات الشخص؛ وهوية لغوية تختلف عن املنظورية، في كونها 
تشرح طريقة مفهمة رؤية الشخص؛ أي أنها تشرح الطريقة التي يفكر بها الشخص في العالم باستخدام 

اللغة، وهو ما يحيل بدوره إلى الهوية التايلورية السردية التي أشرنا إليها آنًفا.

ولعل الهوية اللغوية تمثل التجلي األهم للهوية املنظورية؛ ألنها األكثر وضوًحا كتجّل ألنواع الهوية التي 
 أكثر نفًعا 

ً
تغوص عميًقا في الطبيعة البشرية والهوية الفاعلية والهوية املعيارية؛ ولذلك فقد كانت بديال

لتحديد الهويات الثقافية بها، فمن املمكن القول بإسناد اعتقادات مشتركة لجماعة ما، ولكّن تشاركهم لغة 
 أكثر للبرهنة. ومع ذلك، فإن هناك مشكلة تعترض 

ً
واحدة يجعل اشتراكهم في تصور واحد ملموًسا أكثر وقابال

الهوية اللغوية، تتمثل في عدم قدرة اللغات على أن تمثل حدوًدا ترسم على أساسها الهويات، كما يفعل 
القوميون، ألنه حتى بين متحدثين بلغة واحدة، ثمة اختالفات هائلة في نطاقات املعاني املتاحة، باختالف 

سياقات االستخدام.

للهوية  تعترضها كجوهر  املشترك، فإن مشكلة كبرى  التاريخ  في  الثقافية  الهوية  تأصيل  أما محاولة 
الثقافية؛ ألن ما يفترض أنه تاريخ مشترك هو في الحقيقة ما تقول الذاكرة الشارحة إنه موجود، وهو ال يعني 
وجوًدا موضوعًيا له. وللتوضيح أكثر نقول إن التاريخ املشترك يفترض وجود ذاكرة مشتركة، واللبس الحاصل 
هنا إنما يكمن في الخلط بين قول الذاكرة الشارحة وبين ما يفترض أنها تصفه. فليس التطابق بين ما تقول 
الذاكرة الشارحة إنها تصفه، وبين واقع هذا املوصوف، أكيًدا حتى على مستوى الفرد، فما بالك بالحال على 
مستوى الجماعة. فما يستمده األفراد من ذكريات من مصدر واحد ال يعني أبًدا أن هذه الذكريات تتخذ 
التشكل السردي نفسه في دماغ كل منهم، وهو دماغ ال يتطابق محتواه بين شخصين، بل ال يتطابق محتواه 
 عن أن تذكر حدث ما يقدم في املجتمع، على أنه حدث 

ً
عند الشخص نفسه بين فترتين مختلفتين. هذا فضال

ا للتأويل الذي يمنحه الفرد على هذا التذكر بفعل وحدانية كل فرد 
ً
تاريخي يخص املجموع، ليس مرادف

وطريقته في تأويل محتوى الحدث تبًعا لشخصيته وملجموع التصورات الخاصة به التي تندمج بالضرورة مع 
محتوى الحدث، فتجري عليه من التغيرات ما يحيله إلى شكل آخر مغاير ملادته الخام)))).

وإذا نظرنا نظرة إجمالية إلى ما سبق، فسنجد أن ما افترض من مكونات، سواء أكان القيم التي استبدلت 
بها اللغة أم اللغة أم التاريخ أم ما ذكرناه في البداية عن إرادة مشتركة، ال تصلح أي منها ألن تكون ذات 
أفضلية أخالقية على غيرها، وال تبرر ملاذا ال يمكن التعامل مع أعضاء جماعة ثقافية أكبر أو أصغر من 

الجماعة املفترضة، وال تنجح في كثير من األحيان في تفسير سلوك الجماعات.

وربما يعيدنا هذا اإلخفاق في تثبيت أساس للهوية الثقافية إلى مناقشة نظريات قاربتها، ولعل البدء يكون 
مبرًرا ببدايات البحث األنثروبولوجي التي ترافقت مع تشوف، لدراسة اإلنسان ككلي عابر للحقب للزمن 

((((  Ibid., pp. 45-47.

))))  انظر جويل كاندو، الذاكرة والهوية، ترجمة وجيه أسعد، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009، ص ))-))
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يكون مبرًرا. وملا كان هذا غير ممكن من دون معالجة واقع االختالف، فقد نتج عن هذا الطموح رؤيتان)6)): 
رؤية كونية كانت فرنسا مهادها، ورؤية خصوصية كانت مولوًدا طبيعًيا للثقافة األميركية. وليس ببعيد عن 
منطق الخصوصية، ولكن بإغراق أكبر في الصبغة الفردية، ما ساد في بريطانيا من عدم اكتراث حتى باآلخر 

الذي ينتمي إلى الجنسية نفسها.

وليس انبثاق األنثروبولوجيا التأويلية إال تعبيًرا عن محاولة حلحلة التشابك بين الكوني والخصو�ضي، 
باستبعاد التعميم التعسفي الذي يفترض املجانسة والنظر إلى الفرد كصانع للتفرد، عبر صيغ ال متناهية ال 
عبر نطاق ضيق. فال شك أن للثقافة طابعها الشمولي، ولكنها تخضع الستثمار فردي كبير يجعلها أقل صالبة 
مما كان يظن، وأكثر قابلية للتشكل على يد الفاعلين االجتماعيين. وألن هناك منطقة وسطى، خلقت بين 
الفرد والثقافة، فقد أصبح اختزال هوية الفرد في كونها انعكاًسا للهوية الجماعية غيَر مقبول، إضافة إلى أن 
تصور استقالليتها الكاملة عن الكل هو تصور مستحيل. ذلك أن »الشخص امللموس ال يتحقق إال ضمن 
البعد االجتماعي واالقتصادي والسيا�ضي الذي يحدد حدوده، فهو ليس كل الثقافة، ولكنه بمنزلة كّل ثقافة 

باملعنى املركب والكامل للمصطلح«.

وفي سياق هذا التحول في األنثروبولوجيا، عرفت فرنسا في ثمانينيات القرن العشرين تطوًرا من املنظور 
الشمولي إلى أنثروبولوجيا بؤرتها املدينة وعواملها. وفي السياق نفسه، يؤكد أحد األنثروبولوجيين ضرورة 
تجنب الدعاوى الزائفة عن ثقافات كلية مغلقة، فال يعني وجود مرجعيات مشتركة ألفراد مجموعة ما إال 
عن تنافذ املحلي والكوني، وال وجود لهوية ثابتة؛ ألن لكل فرد تواصله مع اآلخرين وتصوراته عنهم. ومن 
الطريف أن إصرار أصحاب الهويات الثابتة املدعاة على ثبات هوياتهم إنما يعكس صورة عنهم، يعتقدون 

وجودها لدى اآلخر، تدفعهم إلى االرتكاس والتقوقع هروًبا من واقع سيئ)))).

وكّل ما سبق، مّما يدفع إلى عدم القدرة على االستناد إلى أي من هذه املكونات، يجعل السؤال: هل 
 مشروًعا، فما معنى هذين التشبيهين)8))؟

ً
الهويات الثقافية أخشاب ملتوية أم أغصان منحنية؟ سؤاال

األخشاب امللتوية فكرة تقوم على أساس اختالف الشعوب عن بعضها؛ بسبب اختالف موضوعي في 
ثقافاتها وهي رؤية هردر كما بينا. أما األغصان املنحنية، فهي فكرة تقوم على أن االختالفات نتاج ظروف 

خارجية.

واألغصان املنحنية ليست نوًعا واحًدا، وإنما هي أنواع شتى تختلف بدالة اختالف نوع الريح التي تسبب 
انحناءها، وهو ما يمكن االعتماد عليه من أجل تصنيف الهويات الثقافية، بحسب الظروف السياسية التي 
نته منه طاقة 

ّ
أنتجتها. وثمة شرط لتشكل الهوية، وهو قدرة الريح التي تثني الغصن على جعله يرتّد، بفعل مك

الدفع، وما لم يكتسب هذه الطاقة فإنه لن ينحني.

وللرياح التي تسبب ثني الغصن أنواع: 

)6))  محمد ياقين، الهوية والغيرية وقضايا التداخل الثقافي، فصل من كتاب الهوية واالختالف والتعدد، مرجع سابق، ص )).

))))  املرجع نفسه، ص 8)-60.

((8(  Paul Gilbert, op.cit., p. 67
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رياح عدم تقدير اآلخرين الذي ينتج عنه هوية مكانة، وهي رياح تتسبب في ردة فعل فحواها إعطاء صورة 
للذات، تثبت أنها ذات قيمة تستحق التقدير، ومثال الهوية اإلسالمية في الغرب صالح للتمثيل. 

ورياح الفتقار إلى املبادئ التوجيهية التي ينتج عنها نوع الهوية كمركز، وهي هوية مهمتها إيجاد مبادئ 
ا غائًيا متجانًسا ال عبثًيا وال عشوائًيا. 

ً
توجيهية يمكن للمرء أن يتمثلها، ويحدد سلوكه وفقها، ليكون سلوك

فهي، والحال هذه، هوية عملية تعّبر عن سمات للشخص يقوم عليها سلوكه، وهي استجابة لظروف معينة، 
مثالها وضع الشعوب األصلية داخل دول استعمارية التي تبحث من أجل تغيير صورتها عن إيجاد منظومة 
قيم مشتركة مع اآلخرين. والفرق بين هوية املكانة والهوية كمركز أّن التباين مع اآلخرين أسا�ضي في األولى، 
وليس كذلك في الثانية. ويتضح من مثال الهوية كمركز والهوية كمكانة أن طابع الهوية كردة فعل هو 
محددها وليس محتواها الثقافي، ففي كويبك تغيرت العالمة املميزة للهوية من الكاثوليكية إلى اللغة، بدالة 

تغير الظروف.

رياح ضرورة التميز والتماثل التي ينتج عنها الهوية كوجه التي تميز أفراد الجماعة عن من هم خارجها، 
وتماثلهم مع من هم داخلها، ومثالها الزي اإلسالمي للنساء في أوروبا.

 رياح غياب العالقة مع من أشعر معهم بالراحة، وينتج عنها الهوية كانتماء، وحالتها املتكررة تمثلها 
 فعل مألوفة. وقد تنشأ الهوية كانتماء نتيجة 

َ
الوالءات القديمة، فيصبح البحث عن بؤر انتماء بديلة ردة

ظروف اضطهاد يتعرض لها األشخاص. 

رياح الفتقار إلى املكان التي تنتج عنها الهوية كوطن، وال يعنى باملكان وطًنا مسلوًبا بالضرورة، فتعبير 
املكان هنا ينطوي على معاٍن مختلفة تتعلق بكيفية تخيل املرء للعالم وعالقته به، فقد يكون املكان مكاًنا في 
التاريخ عاش فيه األسالف، وثمة اعتقاد مشترك بين أشخاص من ساللة هؤالء األسالف بضرورة استعادته. 
وال شك أنه من باب أولى أن يشكل اجتثاث شعب من أرضه ريًحا قادرة على تكوين الهوية كوطن؛ بمعنى رد 
ا أن يلزم عن الهوية كوطن مطالب سياسية، 

ً
الفعل املتمثل في البحث املشترك عن تاريخ مشترك. وليس شرط

فاألخيرة يرجح وجودها، إذا فقد من ينضوون تحتها أرضهم أو نوزعوا فيها، فيتولد إحساس مشترك بأن 
هذه األرض تدخل في تشكيل ذاتهم الجمعية، أما إذا كانت مجرد إيمان بوطن لألسالف لدى خلف مشتت، 

فسوف تقتصر على هذا اإليمان املشترك.

وما يصنع الفرق بين الهوية كانتماء والهوية كوطن أن األخيرة عالئقية بشكل غير مباشر؛ بمعنى أن ما 
يجمع األفراد في حال الهوية كوطن عالقة بهذا الوطن بمعنى مشترك له، وليس العالقة باآلخرين بشكل 
مباشر. وتحتاج الهوية كوطن في كلتا الحالين إلى مكان في التاريخ؛ ألن املطلوب في النوع الذي يلزم عنه 
مطالب سياسية في األرجح مكان مستقر في املا�ضي يمثل استمرارية وشرعية ملكان الحاضر. ويمكن مالحظة 
تداخل بين الهوية كوطن وهوية املكانة، إذا الحظنا أن اعتزاز املرء بوطنه يمكن أن يكون بسبب اعتقاد أن 

وطنه هو صاحب الفضل في جعله ما هو عليه.

رياح فقدان االنتماء التي تنتج عنها الهوية كمهمة، وهي تتمثل في تحديد هدف مشترك ألفراد املجموعة 
ال يتناقض مع التنوع الكبير في قيمهم الفردية، وهي تختلف عن الهوية كانتماء في كونها ردة فعل على تهديد 
االنتماء، وليس على تهديد الوحدة. وال يعني استخدامها للتعبير عن معتقدات فردية التطابق مع استخدامها 
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ا باالنتماء إلى هوية 
ً
لتشكيل نوع من الهوية، فليس كل من يشتركون في االعتقاد يملكون اعتقاًدا مشترك

واحدة.

 على الهوية 
ً

تصلح هوية املنتمين إلى قومية معينة من املطالبين باالنفصال عن الدولة، أن تكون مثاال
كمهمة؛ ألنهم يرنون إلى إنجاز مهمة قومية، وقد يجمع هدف إضفاء صبغة علمانية على دساتير الدول 
 آخر على الهوية كمهمة. وعادة ما يتبع 

ً
مجموعة من املبشرين بالعلمانية في إطار هوية واحدة تصلح مثاال

أصحاب الهوية كمهمة أسلوَب التهويل بانعدام األمن الذي ال يروق ملن يهولون به تهدئة روعهم بعدم وجوده 
أو على األقل بمحاوالت التخفيف من ضرره؛ ألن انعدام التهويل أو التخفيف منه يجعل الهوية في خطر، 
وهو ما يجعل اللجوء إلى التهويل بوقائع أو بأساطير أسلوًبا متبًعا لدى أصحاب الهوية كمهمة. ويمكن تصور 

حالة املستوطنين املنعزلين على أنها تهويل نوع انعدام األمن الذي ينطوي عليه األمر. 

وهو ما يحدث في الحالة السورية، لدى من ينفخون شعور الرعب لدى أبناء األقليات، ويفرطون في 
محاوالت إقناعهم أن أي وعود بمستقبل آمن ليست إال وعوًدا زائفة، ومثالهم األبرز هو إعالم النظام 
التهويل في أوساط الطائفة العلوية، خدمة ملهمة احتكاره للسلطة بأخذ هذه  السوري الذي يمعن في 
رد ممن يصرون على استثمار واقع 

ُ
الطائفة التي ينتمي إليها رهينة. ومثالها اآلخر ما يفعله بعض الساسة الك

دها محام سوري من أبناء الجزيرة السورية 
ّ
 من أن يحاول رفعه، ففي حادثة أك

ً
الظلم استثماًرا يبقيه بدال

رفع دعوى ألحد األكراد الذين ال يمتلكون جنسية سورية وربح الدعوى، يقول هذا املحامي إنه عرض على 
وجهاء أكراد من سياسيين وغيرهم، ممن يعانون معاناة الحرمان من الجنسية بفعل إحصاء رسمي جرى 
عام 962)، مساعدتهم بتلك الطريقة؛ ففوجئ برفضهم، ألنهم ال يريدون لهذا الواقع أن يتغير، فيفقدوا أهّم 

سطر من سطور شعار املظلومية الذي يرفعون به العقيرة، ليل نهار)9)).

ال شك في أن الهويات تتشكل في البداية من قبل مجموعة طليعية، ثم تجدها مقنعة كوصف ذاتي من 
نسب إليه. وال ينبغي التفكير في أن املشاعر التفاعلية ملثل هذا الجمهور كانت 

ُ
قبل الجمهور األوسع الذي ت

ستتاح لوال الخطابات التي ألفتها هذه الطليعة. وجدير بالذكر أخيًرا أن الهوية تصبح مجرد تسمية، عندما 
تفقد املجموعة القدرة على الوصول إلى تجربة الشعور بأنها مجموعة تملك نوًعا معينا من الهوية.)60)

ا 
ً
بناء على ما ذكر، يمكننا القول إن انبعاث دعاوى الهويات ال يمكن أن يكون -والحال هذه- انبعاث

تحرضه ضرورات بنيوية، ومن هنا يأتي التأكيد من وجهة نظر الباحث أن الغصن املنحني الذي يتعرض 
لرياح خارجية تثنيه هو األقدر على تفسير دعاوى الهوية، فلم تكن القومية العربية في أواخر العهد العثماني 
إال ردة فعل على سياسات التتريك التي مارستها جمعية االتحاد والترقي، فقـد وجـد بعـض األعيان أنفسـهم 
ُيلقـى بهـم خـارج السـفينة املوشكة علـى الغـرق، بعـد أن فقـدوا مواقعهـم فـي ظـل سياسات التتريك، فتعلقوا 
بحبل القومية العربية التي كانت تياًرا ذا شأن، بينمـا وجـد أعيـان آخـرون، ممن لم تتأثر مصالحهم في هذه 
السفينة املوشكة على الغرق، أمل النجاة األخير، فاستمروا في والئهم للخالفة العثمانية))6). ولم تكن دعوات 

)9))  مقابلة أجراها الباحث مع محام سوري من أبناء الحسكة، في 0) تشرين األول/ أكتوبر 2020.

(60(  Ibid., p. 70-93.

(6((  C Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism: Essays on Origins of The Arab nationalism (urbana: university of illinoise press, 1973).



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

28

االنفصال القومية، والكردية أبرزها، إال ردة فعل على الدعوة القومية العربية، ومحاولة من حكموا باسمها 

مصادرة الدولة واملجتمع لحساب قوميتهم املصنوعة صنًعا.
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سادًسا- اقتراح

تمهيدأ.  

ما ذكرناه عن االستقاللية الفردية ودورها في جعل مفهوم الهوية إشكالية أساسية في الفكر الحداثي 
انبثقت منها كل التجليات السياسية والثقافية، كان بقصد اإلشارة إلى خطأ استيراد مفهوم الهوية من سياٍق 
تبلور فيه مفهوم االستقاللية الفردية، إلى السياق العربي اإلسالمي الذي لم يتبلور فيه هذا املفهوم. وبعيًدا 
عن الحكم التقويمي لنقص التبلور هذا، فإن ما يمكن قوله أن الذات التي تتمتع باستقالليتها الفردية تكاد 
تكون غائبة، ليس بمعنى فقدان الذات في السياق اإلسالمي إلرادتها، وإنما لكونها لم تنتقل نقلتها نحو الذات 
املتمتعة بحقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، فعبر تاريخ الفكر اإلسالمي كان التأصيل ملفهوم 
الذات ينعطف بعد تحقيق الخطوتين املشتركتين مع الحضارات األخرى، وهما االنتقال من ذات طبيعية إلى 

ذات إنسانية، أقول ينعطف في الخطوة الثالثة إلى الغياب في هللا، والتماهي معه)62).

من هنا، فإن الهوية التي يجري الحديث عنها في سياقنا تقفز على واقع عدم إمكانها من دون مفهوم 
استقاللية فردية، وهو بدوره غير ممكن من دون تحقيق الذات نقلتها النوعية األخيرة نحو ذات سياسية. 
ولعل هذا الغياب هو ما يجعل املطالبات بالهوية السياسية باالستناد إلى خصوصية ثقافية في العالم العربي 

تتخذ صبغة ميتافيزيقية، الفتقارها إلى أساسها الواقعي امللموس. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن االقتباس من إدغار موران هنا قد يكون نافًعا، فاألفراد -عبر التاريخ- 
بحسب إدغار موران، امتلكوا في أذهانهم حجرتين منفصلتين، تمثل أوالهما مسكن عامله الخاص، وتمثل 
أخراهما نحن الجمعية التي اختلف على اإلقامة فيها مقيمون مختلفو املاهية، فقد قطن فيها في املجتمعات 
ى عبر قدرته املطلقة، وفي املرحلتين لم يسمح 

ّ
القديمة اآللهة وفي املجتمعات الثيوقراطية إله مشخص تجل

القاطنون في هذه الحجرة لألفراد باالنتقال إلى مستوى املواطنين املمتلكين للوعي السيا�ضي واالجتماعي، وهو 
انتقال ال يمكن له أن يتم إال في مجتمع ديمقراطي، تكون فيه السلطة االجتماعية التي تجسد األنا املثالية هي 

التي تراقب ممارسة الفرد لواجباته ودرجة تمتعه بحقوقه))6). وهو ما لم يحدث في العالم العربي إلى اليوم.

ولهذا، فإن االقتراح الذي نقدمه هو البحث عن مهمة تكون أفًقا تبحث عنها مجموعة وتشكل هويتهم 
التي ال تصطبغ بصبغة ميتافيزيقية، وال تحّمل بافتراضات ال يقوى املنضوون تحتها على تفنيدها؛ بسبب 
ما ُيضفى عليها من قداسة، فقد وجدنا أن كل محاوالت تأصيل الهوية الثقافية للمجموعات، من اللغة 

والتاريخ املشترك واإلرادة املشتركة وغيرها، ال يقوى أّي منها على أن يشكل ركًنا قوًيا تقوم عليه هذه الهوية.

)62)  انظر محمد املصباحي، الذات في الفكر العربي اإلسالمي، ط)، قطر: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ))20، ص 2)-)8.

))6)  إدغار موران، مرجع سابق، ص )0).
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وإذا كان االنتماء حاجة أساسية لدى اإلنسان، فإن الهوية كمهمة قادرة على تلبية هذه الحاجة؛ ألن هذه 
املهمة إنما يجري التوافق عليها ملا تحققه من رغبات أساسية، ولكن هذا النوع من أنواع الهوية يحتاج إلى 

شرط مسبق، يجعل املهمة التي تمنحه ماهيته ال تتصادم مع مهمات تشكل قوام هويات أخرى.

شرط أسا�سي )الفضاء التداولي(ب.  

هذا الشرط هو الفضاء الديمقراطي الذي ال تحدد فيه املهام نخٌب، وتفرض فيه هذه املهام على 
جماهيرها، وإن الشكل التداولي هو األجدر من أشكال الديمقراطية القادر على تحديد التخوم بين املهام، 
وعلى رسم الخرائط التي تتوضح فيها الحدود بين القيم التي ما إن تهبط من عاملها املجرد إلى الواقع حتى 

تلتبس األولويات بينها. 

وهذا الشكل التداولي قادٌر على ذلك؛ ألنه قائم على جذر متين هو مفهوم الحق الذي يتخذ ُبعَدْين: بعده 
كمؤسسة تضع القواعد للعالقات االجتماعية؛ وُبعده كوسيط لتنظيمها. وإن ُبعده كمؤسسة وثيق الصلة 
بهذا العالم املعيش؛ ألن الحق كمؤسسة يرسخ قواعد هذا العالم، وهي قواعد تستقي صالحيتها من مبادئ 
يتفق عليها األفراد عبر تداولهم. أما الحق كوسيط فهو بسبب عالقته باألنساق التحتية ال يحتاج إلى تبرير 

حواري، وإنما يكمن اهتمامه فقط بالسير الحسن للنظام))6).

وألن الحق الهابرما�ضي وتٌر مشدود بين الواقعية واملعيارية، فإن الهوة بينهما تفتح عن طريق العقل 
التواصلي فضاء للتداول، ولكن هذا الفضاء قد يستحيل إلى إمكانية لالنشقاق والتصدع، ما لم يتجذر 
في العالم املعيش. لكن »إذا لم تكن املمارسات التواصلية مدمجة في سياقات العالم املعيش التي تضمن 
إجماًعا على خلفية جماعية؛ فإن خطر االنشقاق الذي تغذيه دائًما تجارب جديدة، وبالنتيجة أحداث غير 

متوقعة، يجعل اندماًجا اجتماعًيا محقًقا بواسطة اللغة ألغراض االتفاق غير متصور«))6).

بنى الديمقراطية التداولية الهابرماسية التي يميزها أنها ديمقراطية في 
ُ
وبناء على هذا التصور للحق، ت

فضاء أخالقيات املناقشة التي تقوم بدورها على قواعد حوار يقّرها الحوار بين املتداولين، وهذه القواعد 
هي:

- أن يكون حواًرا ال يستثنى منه أي مشارك.

- أن يتمتع املشاركون بحقوق وحظوظ متساوية في الكالم.

- أن يتحقق شرط التبادلية بين املشاركين.

- أن تتحقق صفة نزاهة األحاديث، وهي صفة تتحقق إذا طابق قول املشارك فعله.

(6((  Habermas, theory of communication action, Boston, beacon press, v2, 1984,., p. 401.

))6)  عبد العزيز ركح، مرجع سابق، ص )2).
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وهي القواعد التي تحقق ما يطلق عليه هابرماس اسم »الوضعية املثلى للكالم«.

وهذه الوضعية املثلى تصلح معياًرا لتقويم كّل إجماع فعلي، والتحقق من مدى مطابقته لإلجماع املحقق 
للمعايير املثلى)66). وثمة أربعة قواعد، ينبغي احترامها للوصول إلى هذه الوضعية املثلى: قاعدتان حواريتان، 
وقاعدتان تنسيقيتان؛ أما الحواريتان فهما أن يتمتع كل املتحاورين بحظوظ متساوية في استعمال أفعال 
كالم من نمط تواصلي؛ وأن يتمتع كل املتحاورين بحظوظ متساوية في تقديم التأويالت أو التفسيرات أو 
املقترحات أو رفض ادعاء ما أو نقده))6). وأما التنسيقيتان، فهما)68) مبدأ الحوار الذي يمكن صياغته بالعبارة 
التالية: »وحدها القواعد التي يمكن أن تحصل على اتفاق من جميع املعنيين يمكنها ادعاء الصالحية في حوار 
عملي«. ومن هذا املبدأ، يتجلى التبرير التذاوتي للقواعد التي يفحصها مبدأ الحوار، وهي قواعد موجودة 
مسبًقا أو مقترحة عن طريق افتراضات: مبدأ الكونية الذي ال يقوم للوضعية املثلى قائمة بدونه، وهو مع 
مبدأ الحوار دعامتان متكاملتان؛ فلما كان مبدأ الحوار يضمن التبرير التذاوتي لصالحية القواعد، فإن مبدأ 
الكونية يضمن صالحيتها الكونية، ويمكن صياغة هذا املبدأ بالصورة التالية: »إن النتائج واآلثار الثانوية 
املنبثقة من مالحظة كونية للقاعدة بهدف تحقيق مصالح كل شخص يجب أن تكون محل رضا وقبول 
الجميع بدون أي إكراه؛ فألجل تحديد القيمة األخالقية لقاعدة ما، يجب األخذ في الحسبان مصالح وآراء 

جميع املعنيين«)69).

وال تقوم الديمقراطية التداولية الحقة إال مشروطة بوجود فضاء عمومي، هو عبارة عن »بنية تواصل 
متجذرة في العالم املعيش بواسطة قاعدته املشكلة من املجتمع املدني«.)0)) إن الفضاء العمومي -بعّده 
الفضاء الذي تتداول فيه اآلراء التي تشكل استجابة ملشكالت العالم املعيش- هو الوسيط الحقيقي بين 
النظام السيا�ضي وقطاعات خاصة للعالم املعيش. ويتألف الفضاء العمومي -في تصور هابرماس- من ثالثة 

مستويات:

- اآلراء املتبادلة بين فاعلين غير رسميين في املجتمع املدني.

- التواصل الجماهيري عبر وسائل اإلعالم، وهو الذي يعّبر بدقة عن الفضاء العمومي أكثر من املستويين 
اآلخرين.

- الحوارات املمأسسة داخل الهيئات الرسمية كالبرملانات واملجالس القضائية.

ا من التعبير عنه إلى إثرائه عبر حجاج 
ً
وهذه املستويات للفضاء العمومي تسمح بتشكيل الرأي انطالق

)66)  حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية، املركز الثقافي العربي، املغرب، طبعة أولى، )200، ص ))).

))6)  ركح، ص )6).

)68)  املرجع نفسه، ص )))-)))

)69)  املرجع نفسه.

)0))  املرجع نفسه، ص 86).
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ا عليه من طرف الجميع)))).
ً
عمومي، إلى إقراره عبر مؤسسات إقراًرا مصادق

هذا العرض الذي أسهبنا فيه لنظرية هابرماس التداولية إنما كان بقصد التأكيد أن الهويات، من حيث 
إنها كيانات تصنع وتتبدل عبر الظروف، ستكون سبًبا للصراعات، إذا قامت على أسس ميتافيزيقية، ولن 
تصل إلى ما ترنو إليه النخب التي تفرضها، مهما بدا لها ذلك ممكًنا في ظروف مساعدة؛ ألنها تخالف منطق 

الواقع الذي هو سيال ومتغير وجدلي وال يقبل أن يجّمد بإرادة مؤدلجين.

والحديث اليوم عن هويات ال يمكن أن يكون ذا جدوى، إال إذا تحقق الشرط األساس لتحول هذا الحديث 
 شرط الحرية، وتتجسد فيه املواطنة، من حيث إنها 

ً
إلى حوار بين متساوين في فضاء تداولي، يتحقق فيه أوال

 بين الدولة والفرد في األصل، حّددت فيها القوانين حقوق هذا الفرد وواجباته. 
ٌ
عالقة

وبناء على ما سبق، فإن اقتراحنا الذي نقدمه بعد هذه الجولة هو أن تكون الهوية املختارة هي الهوية 
كمهمة ولكنها ليست مهمة شبيهة بمهمة قوميين شوفينيين تؤصل دعوتها بمقوالت هشة ال أساس إمبريقًيا 
لها، وال بمهمة مؤدلجين علمانيين أو إسالميين، ولكنها مهمة بناء الدولة التي تخلق فضاء تداولًيا، يتحاور 

فيه األفراد حواًرا حًرا بيذاتًيا وعبر وسائل إعالم جماهيرية وداخل الهيئات الرسمية، كما اقترح هابرماس.

وستكون مهمة الحوار صياغة هوية للدولة، ال تجور على الهويات الفرعية وال تغّيبها بسلطة هوية 
مفروضة ألكثرية مهيمنة أو ألقلية مشاكسة. نعلم أن هذا االقتراح قد يبدو -في ظل التشظي الذي يعانيه 
الواقع السوري بجميع مستوياته- اقتراًحا نظرًيا بحًتا، ولكن ما يعطي االقتراح شرعيته هو البحث في بدائل 
له، وهي بدائل يمكن حصرها في احتمالين: األول صراع مديد بين السوريين، بعد أن كشفت سنوات الحرب 
تخندق أصحاب هويات العشائرية والطائفية واملناطقية والقومية بصورة تنذر ببحار أخرى من الدماء بعد 
تكريس الحرب لهذا التخندق وزرعها عوامل ثأر وانتقام تنتظر الفرصة لكي تنفلت من عقالها؛ واآلخر فرض 
فئة أو مكون باالستعانة بحلفاء من خارج الحدود رؤيته وتصوره لشكل الدولة واملجتمع، بما ينذر أيًضا 
بإعادة إنتاج االستبداد الذي ثار السوريون للتخلص من طغيانه الذي تجرعوا علقمه عقوًدا. ولهذا فإن ما 
نريد أن ننتهي إليه أن افتراض هوية مسبقة للسوريين لن يكون إال فتًحا لباب جدل ال ينتهي، وقد يف�ضي إلى 
صراع مديد، ولهذا فإن الهوية كمهمة في ظننا هي البديل، واملهمة التي تحمل على هذه الهوية في ظل ظروف 
التشظي القائمة اليوم هي صياغة نظام ديمقراطي يتخذ من الحوار ركيزته األساسية ومن مفهوم الحق 
املعيش غير املجرد جذره الثاوي في أحشائه. ولكن اقتراحنا ال ينتهي عند هذا األساس الضروري، وإنما نريد 
أن نسهم منذ اآلن في ممارسة الحق في الحوار، بافتراض أن هذا الفضاء التداولي قائٌم كافتراض يحدوه األمل 

من جهة، وكدعوة إلى تجريب هذه املمارسة من جهة أخرى.

مساهمة في الفضاء التداولي املأمولج.  

إن هذا الرأي محض رأي مقدم للنقاش، ضمن قواعد حددناها باالستفادة من نظرية هابرماس التي 
نعدها أنضج نظريات الديمقراطية املعاصرة، وهو يقوم على أن الذاكرة الجمعية التي نحتاج إليها لصنع 

))))  املرجع نفسه، ص 90).
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هوية جمعية يمكن أن يمثلها النّص املقدس لدى املسلمين، وسنشفع رأينا هذا بالدليل:)2))

م األحاديث النبوية، من حيث درجة ثبوته، فهو حديث قطعّي الثبوت؛ 
ّ
يقع الحديث املتواتر في قمة سل

ألنه بتعريفه: “حديث تنقله جموع عن جموع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستنده 
الحّس”.

وعلى الرغم من وجود خالف، عّده البعض اضطراًبا بين علماء الحديث، في تحديد العدد الكافي في كّل 
ا أساسًيا في نّص التعريف 

ً
طبقة من طبقات السند؛ ليكون الجمع محقًقا لشرط التواتر، فإن هناك شرط

السابق يجدر االنتباه إليه، وهو شرط يجعل التواتر تابًعا لتحصيل اليقين، ال العكس، وهو ما قد يتحقق 
 بالقرائن.

ّ
بخبر الواحد املحتف

 من شروطه األساسية، وهو أن يكون مستنده الحّس، 
ٌ
فال يكون الحديث متواتًرا؛ ما لم يتحقق شرط

ن من تحديد ذاكرة جمعية؛ ألن هذا 
ّ
ا يمك

ً
وإحدى الدالالت البالغة األهمية لهذا الشرط هي تحقيقه سياق

السياق سيكون سياق انفتاح ذاكرات فردية وتنافذها؛ من أجل تثبيت مادة لغوية عن طريق دمج التجربة 
الحسية مع الوصف اللفظّي.

إن السياق الح�ضّي املشترك يمثل عامل ضبط ملمارسة إطالق النعوت على التجربة، بتقليصه الفارق 
بين املدَرك واملسّمى. وإن ادعاء وجود ذاكرة جمعية كثيًرا ما يستند إلى خلط بين التصور الواقعّي والتصور 
الداللّي، األول هو ما يمكن أن يشكل موضوًعا لذاكرة مشتركة، واآلخر يصعب أن يفعل ذلك؛ ألنه يعّبر عن 

كيفية فهم الواقع وتفسيره.

ا عن أحداث واقعية، مثل 
ً
فعلى الرغم من أن أفراًدا يمثلون أغلبية يمكن أن يمتلكوا تصوًرا مشترك

، ولكنهم يمتلكون تصورات داللية مختلفة عن هذا الحدث. وال ريب 
ً

حدث االحتالل الفرن�ضي الجزائر مثال
أن اختالف التصورات الداللية الزم بصورة حتمية عن التفسيرات املتنوعة التي يصوغها األفراد للحدث، 
بحسب اختالف شخصياتهم، واختالف منظوماتهم املعرفية التي تدخل تصوراتهم للحدث في عالقات 

متنوعة معها، وهي تفسيرات يقرب من املستحيل أن تكون متطابقة بين فرد وآخر.

ال نجانب الصواب، وال نغالي، إذا قلنا: إن املفردة القرآنية التي عّبرت عن القرآن الكريم في سياق تأكيد 
حفظه: }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{ الحجر، آية 9. لفظة معجزة؛ ألنها وصفت القرآن بهذه 
املفردة في هذا السياق الذي يتحدث عن التعهد بالحفظ، وهي مفردة يشتّق منها مفردات الذكرى والذاكرة، 
كما أن التلفظ بال�ضيء ُيعبر عنه بعبارة “ذكر هذا ال�ضيء”، وهو ما يدمج الجزم بحفظه باستخدام املصدر 

“ذكر”، مع إشارة هذا املصدر إلى معنى التلفظ بال�ضيء، وإلى الذاكرة.

وهو تعبير بالغّي بالغ الذروة في مطابقة الحال؛ ألنه يتحدث عن دمج بين ذاكرة ولفظ، في سياق حفظ 
هذا الذكر، وهو حفظ ال يمكن أن يتحّقق إال بشرط االشتراك األولّي في التجربة الحسية. ولعل اشتراط 
ن منه من صوغ ذاكرة مشتركة يجعل 

ّ
الحّس بما يحققه من قدرة على جعل التواتر خبًرا قطعًيا، وما يمك

)2))  مناف الحمد، النص املقدس وبناء الذاكرة الجمعية، شبكة جيرون اإلعالمية، ))20.
https//:geiroon.net/archives(0(0((/ 

https://geiroon.net/archives/105035
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موضوع هذا التواتر، وهو القرآن الكريم والسنة املتواترة صالًحا ألن يكون محتوى لذاكرة جمعية، تغذي 
خطاًبا ذا نزعة كلية ال يعاني ما تعانيه أمثاله من عيوب.

فالخطاب ذو النزعة الكلية الذي يقوم على ذاكرة جمعية، يفترض وجودها بناًء على الخلط املذكور بين 
الواقعّي والداللّي، وعلى الخلط بين الذاكرة املعّبر عنها عن طريق السرد، وبين الذاكرة مثل ما هي محفوظة، ال 
يحقق درجة السداد العلمّي، ما لم يكن تشكله السردّي -بحسب تعبير ريكور- مطابًقا للواقع الذي يعّبر عنه.

وهي مطابقة تكاد درجة احتمالها تكون صفًرا؛ ألن خطيئة التعميم التي تقع فيها الخطابات ذات النزعة 
الكلية، باالنتقال من تصورات مشتركة بين أفراد إلى تصّور جمعّي للجماعة، تعاني فجوة يستحيل جسرها 
لت هذه 

ّ
بين الفردّي والجماعّي، إضافة إلى اللبس الحاصل بين التصور الواقعّي والتصور الداللّي. وقد مث

 لكّل الشعارات الشمولية، وإن اليقين بسدادها 
ً

الخطابات ذات النزعة الكلية فكرة موت؛ ألنها كانت حامال
لدى جموع كبيرة، واالستعداد للموت في سبيلها، ال يكسبانها صفة السداد العلمّي.

، يرتكب خطيئة التعميم املذكورة آنًفا؛ 
ً

إن صياغة خطاب ذي نزعة كلية، محوره مفهوم الطبقة مثال
ألنه يصهر في بوتقة واحدة أفراًدا ذوي منظومات معرفية مختلفة، وتصورات ذهنية مختلفة، ويعبر التخوم 
بين الفردّي والجماعّي عبوًرا يستغفل فيه ما تفرضه قوانين األنثروبولوجيا التي تمثل حرس الحدود بين 
الفردّي والجماعّي. وإن صياغة خطاب ذي نزعة كلية محوره القومية يفعل ال�ضيء نفسه، بصهر متنوعين 
في مّتحد متخّيل. وال ينفع اشتراك مختلفين في أفعال معينة لتبرير هذا التعميم؛ من أجل بناء ذاكرة جمعية 
ُيشتّق منها خطاب ذو نزعة كلية؛ ألن االشتراك في األفعال ال يعني بالضرورة االشتراك في تفسير واحد ملحتواها. 
وليست صياغة خطاب محوره األمة اإلسالمية أقّل انغماًسا في خطيئة التعميم، وفي خطيئة أخرى هي 

الخلط بين التصورات الذهنية والتصورات العامة.

ليست هي  أهم مكّوناتها،  الحال أحد  في هذه  الدينية  تمثل االعتقادات  التي  الذهنية،  فالتصورات 
التصورات العامة التي تتكون من نصوص ومنطوقات، وال يتحول التصور الذهنّي إلى تصور عام إال بانتقاله 
من فرد إلى آخر، وهو انتقال عسير ال يحصل إال في حدود ضيقة. وإن محاوالت نسف الجهود العبقرية التي 
ُبذلت لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية املتواترة -تحديًدا- ليست محاوالت علمية في أحسن أحوالها، 

إن لم تكن مشبوهة في أسوئها.

إن الشك مشروٌع في الذاكرة الجمعية وموضوعاتها؛ بمجرد انفتاحها على آخرين يستطيعون أن يعّبروا 
 لحماية هذه 

ً
 بديال

ً
عن املشترك بعبارة: يقال أو قيل؛ وألن انكفاء الجماعة ذات الذاكرة الجمعية ليس حال

الذاكرة، فإن الشّك من حق كل شاك، سواء أكان من خارج هذه الجماعة، أم من أعضائها الذين يعّبرون 
التعبير نفسه في حديثهم عن الذاكرة واضعين مسافة بينهم وبينها. ولكن الشك املشروع هو الشك املنهجّي 

القائم على أسس تجريبية، ال الشك العبثّي غير املستند إلى أّي أساس.

ن من صوغ خطاب كلّي مبنّي على أساس 
ّ
وإن الشرط املحقق للتواتر، بأن يكون مستنده الحّس، يمك

ي، وألنه خطاب، فال خشية من تحويله املشترك 
ّ
ذاكرة جمعية، تصلح إلحكام حلقات التواصل ودرء التشظ

إلى أقنوم قاتل لروح التجديد واملواكبة؛ ألن الخطاب ال يكون خطاًبا، ما لم يكن منطوًيا على قابليات التأويل 
التي تفتح ما ال يتناهى من آفاق اإلمكان. أما املالط الذي نظنه قادًرا على جمع املختلفين في الواقع السوري 
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اليوم فهو العروبة، ولكنها ليست عروبة الشوفينيين والعنصريين واإلقصائيين، ولرأينا هذا ما يؤيده)))):

أولها أن االنتماء العروبي دافٌع اضطراري نف�ضي عميق، لدى أغلبية السوريين، وهو إطار ال يدفع دينهم 
خارج حدوده الرتباطه العضوي به، وال يمكن إنكار قدرته على تأليف املتفرق، وتجميع املتشتت، وال يصلح 
 من تحّوله إلى دافع عنصري في مواجهة عنصريات أخرى، ألنه ليس دافًعا مقتصًرا 

ُ
لدحض نجاعته التخوف

على شعور كغيره، وإنما هو منظومة ثقافية وحضارية يصلح استثمارها الستصراخ املنضوين تحتها، ملواجهة 
الخطر الوشيك، خطر تذرِر سورية وتقسيمها وتحولها إلى كانتونات بلبوس الفدرالية، وهو ما يمكن أن يكون 

 يدفع باتجاهه العبون أقوياء.
ً

بديال

وثانيها أن الخطاب اإلسالمي في ماهيته األممية ال يقّل، من حيث مفارقته للواقع، عن األيديولوجيا 
القومية، وهو منطٍو على قابليات تفجير صراعات طائفية مدمرة، وعلى جّر ويالت كنظيره القومي، وقد 

.
ً

تحققت هذه القابليات فعال

وثالثها أن خطاب الديمقراطية (الذي سيظل خطابنا الذي ال نكف عن محاولة تكريسه) قد كاد يتحّول، 
بسبب استغالله من أطراف داخلية وخارجية، إلى أيديولوجيا النتهازيين؛ فصرَت ترى أحزاًبا إرهابية تطلق 
على نفسها صفة “الديمقراطية”، وصرت ترى إمبريالية صريحة تتلفع بنشر الديمقراطية، من أجل تبرير 

مطامعها.

ال ُيخفي كل املتصارعين على سورية دوافعهم ومصالحهم القومية، وال ُيبرر ابتذال العروبة على يد من 
 األقرب واألكثر 

َ
ها منسًيا من بين منسيات، بل إنها في ظّل ما يجري قد أصبحت -كما نزعم- املالذ

َ
ذكرناهم جعل

قدرة من غيرها على االستجابة للخطر املحدق، إذا جرى استنفارها مطهرة من عفن الشوفينية واإلقصائية 
؛ ألنها في صورتها الخام خالية من كل هذا الدنس، وألن الديمقراطية 

ً
والعنصرية، وهذا ليس أمًرا مستحيال

بنى على أنقاض األكثرية وعمقها الحضاري والثقافي.
ُ
ال ت

))))  مناف الحمد، نحو العروبة مرة أخرى، مركز حرمون للدراسات، 2020.
https://2u.pw/4OmTu
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خاتمة

نت من إثبات ضرورة الحوار من أجل صنع الهوية، بعد 
ّ
إن منتهى أملي، بعد هذه الجولة، أن أكون قد تمك

تفنيد محاوالت تأصيل الهويات الجمعية في مقوالت ال تجد مستنًدا علمًيا لها. ولعل تسّود هذا األمل ذروة 
اآلمال إنما يجد تبريره في ما عانته شعوبنا من عسف املستبدين، حكاًما ونخًبا، من أصحاب الهويات املغلقة 
التي أريد لها أن تقبع في الحجرة الثانية التي وصفها إدغار موران مزاحمة لقاطنها األصلي، املعتقد الثيولوجي، 
وهو ما جعل هذه الحجرة تضيق بقاطنيها الذين لفظهم ضيق املكان إلى حجرة العالم الخاص للفرد، فصار 

خاضًعا ألنواع من املستبدين يتفنن كل واحد منهم في إخضاعه واسترقاق عقله.

وأرجو أال يكون مقترحي، حول صالحية النص املقدس كذاكرة جمعية، وصالحية العروبة كأفق حضاري 
كمالط لجمع ما تفرق، مستنًدا لالتهام بتعصب للعروبة أو حنين إلى هوية دينية إقصائية، فأنا إنما قدمت 
مبلغ علمي في ما يصلح ليكون أساًسا لذاكرة جمعية، بما يحققه من تطابق التصور الواقعي والداللي عبر 
تالزم الحس واللفظ. وما أظنه وعاء أكبر من غيره في الحالة السورية (وهو العروبة) لعقد حوار عابر للهويات 
 عن أنه اقتراح 

ً
الفرعية، إذا ما اتخذ بصورته النقية الخالية من دنس الشوفينية والعنصرية. هذا فضال

قدم كمحاولة لتجريب املمارسة التداولية، بعد افتراض قيامها افتراًضا مدفوًعا بالرغبة الحارة في قيامها 
واألمل الذي ال ينقطع بدنو قطافها.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

37

املراجع

: باللغة العربية
ً

أول

الكتب

باري، بريان. الثقافة واملساواة نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة كمال املصري، ج)، الكويت: )   )
عالم املعرفة، ))20.

باريخ، بيخو. إعادة النظر في التعددية الثقافية، ترجمة مجاب اإلمام، دمشق: وزارة الثقافة، )200.)   2
تمسك، مصطفى. التأويل األنثربولوجي للهوية الفردية الحديثة في مقاربة تشارلز تايلور، فصل في )   )

كتاب الهوية واالختالف والتعدد، تحرير منير السعيداني، املغرب، مؤمنون بال حدود، ط)، 2020.
الحاج )   ) العقيد  التواصل، جامعة  إلى  التعاقد  الديمقراطية من  الشرعية  العزيز. مبدأ  ركح، عبد 

لخضر، الجزائر، 6)20.
ساندل، مايكل ج. الليبرالية وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد، ط)، بيروت: املنظمة العربية )   )

للترجمة، 2009.
الهوية )   6 كتاب  من  الصراع  ورهانات  التشكيل  استراتيجيات  بين  الثقافية  الهوية  بريجة.  شريفة، 

واالختالف والتعدد، تحرير منير السعيداني، املغرب، مؤمنون بال حدود، ط)، 2020.
الشيخ، محمد. فلسفة الحداثة في فكر هيجل، ط)، بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2008.)   )
كاند، جويل. الذاكرة والهوية، ترجمة وجيه أسعد، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009.)   8
مجيد، حسام الدين علي. إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السيا�ضي املعاصر جدلية االندماج )   9

والتنوع، ط)، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0)20.
املصباحي، محمد. الذات في الفكر العربي اإلسالمي، ط)، قطر: املركز العربي لألبحاث ودراسة )   0)

السياسات، ))20.
مصدق، حسن. النظرية النقدية التواصلية، املركز الثقافي العربي، املغرب، طبعة أولى، )200.)   ))
موران، إدغار. النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة هناء صبحي، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي )   2)

للثقافة والتراث، ط)، 2009.
ياقين، محمد. الهوية والغيرية وقضايا التداخل الثقافي، فصل من كتاب الهوية واالختالف والتعدد، )   ))

تحرير منير السعيداني، املغرب، مؤمنون بال حدود، ط)، 2020.

املقاالت

الحمد، مناف. النص املقدس وبناء الذاكرة الجمعية، شبكة جيرون اإلعالمية، ))20.)   )
الحمد، مناف. نحو العروبة مرة أخرى، مركز حرمون للدراسات، 2020.)   2



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

38

ثانًيا: باللغة اإلنكليزية

1)   Berlin, Isaiah, Against the Current (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979).
2)   Berlin, Isaiah, Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969).
3)   Dawn C, Ernest, From Ottomanism to Arabism: Essays on Origins of The Arab nationalism 

( urbana: university of illinoise press, 1973).
4)   Galston, Wiliam A., Two concepts of liberalism, Ethics 105, 1995.
5)   Gilbert, Paul, Cultural Identity and Political Ethics, Edinburgh, Edinburgh University 

Press, 2010.
6)   Habermas, theory of communication action, Boston, beacon press, v2, 1984
7)   Kallen, Horace M., Culture and Democracy in United state, Boni and Liveright, New York, 

1924.
7)   Kautz, Steven, Liberalism and Community, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1995.
8)   Kymlicka, Liberalism Community and Culture, Oxford, Oxford University Press, 1989.



٢٤

�����أ���ث ��


	_GoBack
	ملخص تنفيذي
	مشكلة البحث
	فرضيات البحث
	أهداف البحث
	منهجية البحث
	مقدمة
	أولًا- تعريفات للهوية من منظورات مختلفة
	ثانيًا- الهوية كإشكالية حداثية
	ثالثًا- الهوية الثقافية
	رابعًا- سيرورة تشكل مفهوم الهوية الثقافية
	خامسًا- الهوية الثقافية و اتخاذها أساسًا للمطالب السياسية
	سادسًا- اقتراح
	أ.  تمهيد
	ب.  شرط أساسي (الفضاء التداولي)
	ج.  مساهمة في الفضاء التداولي المأمول

	خاتمة
	المراجع
	أولًا: باللغة العربية
	ثانيًا: باللغة الإنكليزية






