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 وأُنَثىٰ ّمِن ذََكٍر َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإ�َّ َخَلْقَناُكم ﴿

َباِئَل ِلتَـَعارَُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  َوَجَعْلَناُكمْ  ُشُعوً� َوقـَ

 ﴾َخِبريٌ ِعنَد ا�َِّ أَتْـَقاُكْم ۚ ِإنَّ ا�ََّ َعِليٌم 

  صدق هللا العظيم

  ﴾13﴿احلجرات اآلية 

  

    
  



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  دب التشاؤم...انهأالدعابة او املرح، أفضل من 

هدية مقدسة وعالج ضد األمزجة الباردة، هذا جيعل تقريبا من  

  فصل الشتاء ربيعا

 -ریجیس دوبریھ-                                   

  

  

   

  

  

  

  



  اهداء

  اهد� ثمرة هذا الجهد الف�ر� المتواضع مع �ل حرف و�ل �لمة و�ل جملة الى:  

الرائعة التي ال تهدأ إال في وقت نومها، في ذلك الر�ن من بیتي، �أجمل  -

الى براءتها التي ال تعرف  ،وهبني إ�اها الخال�نها، عنظر�  ا�عدلوحة فن�ة ال أستط�ع أن 

والخ�ال ، الى التي لحظة احتضنها یتوقف الزمن ل�أخذنا الى عالم االحالم الجمیلة الحدود

الح�اة في صورتها تلی� بها، الى من جعلتني أر�  وهذه الجملةواعیدها ، أقولها الواسع

 الجمیلة، أملي في الح�اة ابنتي الغال�ة

 وهو �عیدالى من ال �فارقني صوته حتى ، وانا �قر�هالى من استمتع �ح�اتي  -

، في ح�ه المنعش، مثل النور �عد العتمة، مثل �ل شيء جمیل ونس�مهعني، مثل الر��ع 

وجدت فارس االحالم ورفی� األ�ام، الى من �شار�ني همومي و�نسیني جروح دهر� وزماني، 

متحررة  �امرأة�، الى الرجل الذ� �حترمني و�نظر الي الى الدواء الذ� �شفي اوجاع فؤاد

 ، زوجي الغالي.مر�ز التوازن واالعتدال في وجود� �التا�ع لممتلكاته، الىوال یراني 

 امي الذ� ال �شیب، الى المرأة التي سخرت ح�اتها ورف� قلبالى حنان  -

 .أجلى وتشقى منلتخدمني 



ن�د أمام طلبي،  وال منالشامخ الذ� ال �ش�و من الم وال من ضرر الى ذلك  -

التراب والحیوانات  ومنله،  والس�ینة ان�سا وأشجار الز�تون الى ابي الذ� اختار من الطب�عة 

 متعة الح�اة وما فیها.

 .الى اخوتي الذین أر� فیهم سندا لي وقت الضی� و�ل أبنائهم -

 االفراح والمسرات.الى عائلتي الثان�ة التي اشار�ها  -

 الى �ل زمالئي الذین جمعني عرش الفلسفة بهم. -

ح�ا في هللا، عائلة واحدة، یدا و�ل عضو فیها، من اجتمع على الخیر ¤ نماء ¤ الى  -

 .واحدة من اجل التغیر واإلصالح، ونشر بذور المح�ة واالخوة

 الى �ل من �حبني وحتى من ال �حبني. -

تح�مه األكاذیب والمعتقدات التمو�ه�ة  الى �ل امرأة تقف في وجه مجتمع -

 ال�ال�ة.

الى أطفال العالم خاصة من عملت وطأة الطائف�ة والتعصب ونبذ االختالف  -

 على حرمانهم من حقهم في اللعب والنوم الهنيء.

الى �ل انسان �حب أخ�ه االنسان �غض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه  -

 .أو دینه

 والسالم.الى �ل انسان محب للخیر  -

 الى �ل �بیر شان متواضع الخل� قر�ب لرعیته ومستغیث لندائهم -



الى الماضي الذ� ال �عود والحاضر الذ� �مضي أمام اعیننا والمستقبل الذ�  -

 ال نعرف �یف س�مضي.

 الى �ل من خرج من ال�الد التي یتواجد فیها من �حبهم رغما عنهم. -

 ع�ش دون حبیب.الى �ل من فقد حبی�ه الن الموت أحسن من ال -

 الى �ل روح نیتشو�ة قلقة ومتمردة. -

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  

  وتقدیرش�ر 

جمعنا مثلما وأساله اش�ر هللا العز�ز القدیر الذ� اعانني على إتمام هذا العمل الف�ر�،  -

ورزق لنا في هذه الخطوة سعادة  وان ��تبفي دن�ا فان�ة أن یجمعنا في جنة عال�ة، 

 .ز�ادة

الذ� امتلك الناس  -مراجي را�ح-خالص امتناني لألستاذ المشرف  أقدم�ما �سعدني ان  -

 �أخالقه.

تفضلهم على تقبلهم قراءة هذه المذ�رة و  وفائ� التقدیر الى أعضاء لجنة المناقشة -

 �المناقشة 

األستاذ  واعترف بجمیلاالحترام  وأتقدم بخالصٕانه لمن دواعي سرور� ان اغتنم الفرضة و  -

موضوع دراستي فهو �ان لي دعما لإلكمال ف�ه  أعج�هلذ� ا -بلعقروز عبد الرزاق-

 على مستو� هذا ال�حث العلمي. والثقة �النفسمعیدا لي األمل 

دون "  1945ما�  8"  فضل جم�ع أساتذة قسم الفلسفة بجامعة قالمة انسيهذا وال  -

   .استثناء
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عالم في عالم یبدو في ظاهره أن �ل شيء جمیل لكن ال أحد سعید، انسان هذا العصر  ع�ش�

فعال�اتها الحدود، حیث تتخذ مسارات  واألزمات المتفاقمة، والتي تخطو تمیزه االضطرا�ات واألخطار

سر�عة فتشعر ال�شر�ة أنها معرضة لقو� ال سلطة لها علیها، أین تحتل قض�ة الهو�ة الصدارة في 

وعدم الشعور فان ذلك یؤد� الى فقدان الثقة �النفس  �أذ�أصیبت  وٕاذاهذا الزخم الف�ر� المتزاحم، 

وس�اق العالم إلى حالة من العدم�ة والفوضو�ة،  ةاإلنسان�تدهور الشخص�ة وذلك یؤد� الى �األمن 

   اإلنسان المعاصر في دوامة اغتراب واستالب. ما یؤد� الى وقوع

 ، أ�قبل عن هذا؟ أو �قلع عن ذاك؟فال نها�ة للتناقض الذ� �حوم من حوله وفي ذهنه وعقلیته

تماع�ة والوجود�ة، فاإلجماع فاقدا لمعناه ولذاته ولرأ�ه ولكل مقومات شخصیته المعنو�ة الذات�ة االج

استقر عند االعت�ار أن الهو�ة العالم�ة الراهنة تعرف خلخلة على مستو� المعادلة األخالق�ة وف� 

  منط�.معطى ومنطل� الالوعي والال

لم ��ن الف�ر الفلسفي في غفلة عن ال�حث في مثل هذه المواض�ع، متضحا له أن الواقع 

وب الكارثة، ولعل مشروع السالم الدائم إل�مانو�ل �ان�، أحسن العالمي في تراجع مستمر ومتجه ص

مثال إلعادة التوازن للهو�ة من منظور �وسمولوجي �شعاع و امتداد للمدرسة الفرن�فون�ة، فنجد 

نظر�ة الفعل التواصلي عند یورغن هابرماس سبیل لتفعیل العالقة بین األنا و األخر، ناه�ك عن 

ل اإلنسان�ة التي نلمسها عند روج�ه غارود� في مؤلفه حوار الحضارات الم�ادرات الف�ر�ة في سبی

إلى الفلسفة اإلیت�ق�ة التي جاء بها أكسل هونت من خالل �بدیل عن صدام الحضارات، �اإلضافة 

فلسفة االعتراف �األقل�ات المحتقرة على وجه الخصوص، �ما نجد المف�رة الهند�ة غیتار� سب�فاك 

هذا ن یتكلم؟ تجسید لهذا االهتمام، و وعا لفلسفتها و مؤلفها هل �م�ن للتا�ع أتؤسس من الهو�ة موض

على اختالف انتماءاتهم �صو�ون ل على أن الفالسفة المعاصر�ن و یدإن �ان یدل على شيء فهو 

اهتماماتهم إلى دراسة هذا الموضوع، فجل المحاوالت الف�ر�ة اتجهت إلى إعادة بناء نشغاالتهم و ا

  .ات أفقدت الذوات معرفة ذواتهاالعام لما �شهده من تجاوز المجال 
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الذ� ساهم هو االخر في مش�لة الهو�ة حیث قدم الفیلسوف الفرنسي ر�ج�س دو�ر�ه  و �عد

ف�ر� �دعوة صر�حة و م�اشرة لمعالجة أزمة الهو�ة، و محاولة إیجاد حلول لها معتبرا  مشروعا لنا 

فالمجتمعات �حاجة إلى أف�ار متسام�ة تؤمن �ان هو�ة االنسان روح السالم و المساوات هدف لف�ره، 

أهم مع�ار �م�ن من خالله إث�ات ��انه و تحقی� وجوده الحق�قي ال وجوده الزائف، فاإلنسان�ة لم 

تعد تنتج المعنى بل أص�حت تنتج الخوف من المجهول و الفراغ في حین التعا�ش االجتماعي 

القات بین األفراد �ح�مها التفاعل العالئقي، و �ون أزمة الهو�ة �قتضي ضرورة تش�یل نسیج من الع

  ال�حثذات أهم�ة �بیرة و موضوع هذا عند ر�ج�س دو�ر�ه 

 ونولوجي الذ� مرت �ه أزمة الهو�ة؟وما هو التطور الكر  ماهي الهو�ةف - 

ء أال تزال الهو�ة االصل�ة هي هو�ة الفرد ام انها شي تأثیر العولمة على الهو�ة �ما مد - 

  عنه؟غر�ب 

ال س�ما ونحن في عصر العدم�ة، عصر  حالة االنسان المعاصر في ظل أزمة الهو�ةماهي  - 

  الفرد�ة الذ� یتخذ ف�ه �ل فرد من ذاته ق�مة عل�ا �حتقر بها هو�ة االخر؟

ما هو السبیل للخروج من هذه األزمة، وهل هي مجرد وضع�ة تار�خ�ة عابرة أم حالة �ون�ة  - 

 العالم الجدید إعادة ص�اغة نفسه؟ هذا �یف س�عیدو  االنسان الجدیدمستقرة على عرش 

ات�عت منهج التحلیل لمضمون ف�ر ر�ج�س دو�ر�ه لتوض�ح  المش�التعن هذه  ولإلجا�ة  

تصوره حول الموضوع مح� ال�حث، و مقارنة ما ذهب ال�ه و ما یراه �عض المف�ر�ن االخر�ن تبیینا 

نقد العقل "بینهم، �ما اعتمدت على مجموعة مصادره مثل �تاب ألوجه االتفاق و االختالف ف�ما 

الى مجموعة من المراجع التي تعالج الموضوع و تحظى  �اإلضافة...."في مد�ح الحدود" "،الس�اسي

بنصیب من النقا� المهمة من زوا�ا متعددة، مثل مؤلفات : آالن تور�ن، هر�رت مار�یوز....�ما 

ات�عت الخطة التي تضم مقدمة، ولمعالجة هذا الموضوع الموسوعات، حاولت االستعانة �المعاجم و 

  ار�ع فصول، وخاتمة و 
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�ما بینت أس�اب اخت�ار  وتحدید االش�ال�ة التي �عالجها اإلحاطة �الموضوع المقدمة: حاولت

  .الموضوع وما الفائدة من هذا الموضوع

دو�ر�ه،  ر�ج�سالى تحدید مفهوم الهو�ة لغة، اصطالحا، وعند  تمهید�: تطرقتالفصل ففي ال

 والتطور الكرونولوجي الزمة الهو�ة.

دو�ر�ه،  ر�ج�سالفصل األول: تعرضت ف�ه لمفهوم العولمة لغة، اصطالحا، وعند  - 

 والفعل السلبي الذ� تؤد�ه العولمة في تشتت واختال� الهو�ات.

دو�ر�ه،  ر�ج�سالفصل الثاني: تطرقت ف�ه إلى مفهوم االغتراب لغة، اصطالحا، وعند  - 

نتیجة حتم�ة لعبود�ة الذات لمستجدات و مصیر الهو�ة المعاصرة �ضرورة و أن االغتراب هواعت�ار 

 العصر.

الفصل الثالث: خصصته للدور اإلیجابي الذ� تلع�ه المرجع�ات �حل الزمة الهو�ة،  - 

في لهو�ة، �ما أوردت لتوازن الق�م تضمن لحدود الس�اس�ة تر�ز على م�اد� و ادین�ة و رجع�ة الفالم

 .دو�ر�ه ر�ج�سانتقد فیها  بینت ف�ه �عض األف�ار التي تقی�مقد و ناألخیر 

، �ما قدمت األف� ااالستنتاجات المتوصل إلیهخاتمة: تضمنت خالصة الموضوع و  - 

 الفلسفي اإلنساني الذ� �سعى ال�ه مف�رنا.

الدوافع التي جعلتني اختار هذا الموضوع هو أن الهو�ة من القضا�ا الفلسف�ة ن األس�اب و وم

التي تستهو�ني، إضافة إلى أنها موضوع یتسم �اإللحاح و العناد فهو اص�ح �فرض نفسه على 

الساحة الف�ر�ة �ون األزمة بلغت ذروتها، و تفاقمت إلى درجة توترات س�اس�ة و اجتماع�ة حادة و 

ن أمثلتها تلك الحادثة على مستو� الواقع العالمي و التي لم �غفل عنها مف�رنا، �انتشار إرهاب م

داعش �نموذج لتمرد الهو�ات، االحداث العنصر�ة الواقعة في بلد الد�مقراط�ة فرنسا �احتقار األقل�ات 

إن النموذج ....، هذا من ناح�ة ، و من ناح�ة أخر� مة، و قض�ة الصح�فة تشارلي ایبدوالمسل

الحر�ة و من مناصر�ن القض�ة الجزائر�ة في الساب� و الفلسطین�ة من القد�م إلى  ةالمختار من دعا
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فیلسوف �سعى إلى نشر السلم و األمن العالمي، فیلسوف یبتغي رسم یومنا، و هذه مواقف صقلت 

نها�ة لفوضى حدود لتجاوزات طمس الهو�ة، شخص�ة فلسف�ة ترغب في وضع إشارات حمراء و نقا� 

الساحة الس�اس�ة ز�ادة إلى الرغ�ة في ترجمت و إ�صال رسالة ر�ج�س دو�ر�ه و نشر الوعي الثقافي 

و ادراك مفاه�م الهو�ة �وننا اص�حنا ال نفرق بین أنفسنا أو غیرنا، و �معنى واسع هدفي الترو�ج 

  و نشر المح�ة و األخوة. لنزعة إنسان�ة و تشج�ع النضال و التعبیر الف�ر� و الوصول إلى التحرر

ولقد واجهتني وانا �صدد انجاز هذا ال�حث عوائ�، فطب�عة الموضوع أو األسلوب الذ� ��تب 

�ه دو�ر�ه في �عض مصادره هو ما �عرف �الروا�ة الفلسف�ة، اللغة في هذا المقام رمز�ة تأو�ل�ة 

�ادة الى ذلك نقص القراءات تستدعي االطالع الشامل على ف�ره مع التر�یز في بناء المعلومات، ز 

  حول النموذج المختار فموضوع ال�حث �عد دراسة أولى وجدیدة لم تقدم من قبل �رسالة تخرج.

هذه المذ�رة فان �تا�ة  إال أن هذه العوائ� لم تكن حاجزا أو مانعا �حول دون أن یزول في

  ان أخفقت فمني.وفقت فمن هللا و 

  



 
 

 

 :فصل تمھیدي

 مدخل إلى الھویة
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النظر عنها خطوة  ضمن الخطوات المهمة التي ال �ستط�ع ال�احث في المواض�ع الفلسف�ة غ

ألة مفاه�م، �اإلضافة الى المصطلح الذ� هو �صدد معالجته �قض�ة فلسف�ة، فالمسألة مس ض��

نا إلى التساؤل التالي: دفعهذا ی، و �ة المدروسة منذ نشأتهااالش�التار�خ عن تنقیب التحر� و التقصي و ال

ذا قدم لنا تار�خ الفلسفة من میراث ف�ر� حول اوم ؟ماهي المفاه�م التي سخر بها مصطلح الهو�ة

  ؟ازمة الهو�ة

  المبحث األول: مفھوم الھویة

متنوعة �حمل مدلوالت متعددة و �عد مصطلح الهو�ة من المصطلحات الفلسف�ة الكبر�، فهو 

تار�خ الفلسفة �شهد على التطور الذ� مر �ه هذا المفهوم، فهو �حمل في �حسب الموضوعات، و 

بین انتماء جدلي، وفي موضع آخر تكاملي،  ضرور� بین االنا واالخر في موضع ط�اته عالقة 

أد�ان أخر�، بین العبد و  عرقي أو طائفي و بین انتماء آخر، بین الشرق و الغرب، بین اإلسالم و

السید، بین المرأة و الرجل، بین المواطن و الدولة، بین االنسان و الطب�عة، بین الجسد و الروح، بین 

و التساؤل المطروح هو ما قائمة الثنائ�ات المتقابلة تطول، العقل و الشهوة، بین المادة و الوعي، و 

  ؟معنى الهو�ة

  لغة:   -أ

الهو�ة تقال �الترادف على  جاء في المعجم الفلسفي لمراد وه�ة"ة جاء المفهوم اللغو� للهو�

المعنى الذ� ینطل� عل�ه اسم الموجود، من األلفا� المنقولة ألنها عند الجمهور حرف وهنا اسم، 

اشت� منها المصدر فقي الهو�ة اللم و اوهو األلف و  ولذلك ألح� بها الطرف المختص �األسماء

ٕانما فعل ذلك �عض المترجمین من اإلنسان والرجول�ة من الرجل، و ن�ة من الهو، �ما تشت� اإلنسا

  .1أنها أقل تغل�ظا من اسم الوجود إذ �ان ش�له اسم مشت�"ألنهم رأوا 

                             

  .667، ص 2007 د �، مراد وه�ة: المعجم الفلسفي، دار ق�اء الحدیثة للط�اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة، - 1
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انما اضطر أصله و ل�س عر��ا في  الهو�ةاسم �ما ورد في المعجم الفلسفي لجمیل صلی�ا "

أعني الذ� یدل عند العرب على ارت�ا� رف الر�ا� حذا االسم من ال�ه �عض المترجمین فاشت� ه

  .�1الموضوع في جوهره، وهو حرف هو في قولهم ز�د هو حیوان أو انسان" لالمحمو

  اصطالحا:   -ب

هو�ة هي و تعني �لمة "  �identity, identitéلمة هو�ة جاءت في اللغات األجنب�ة �اسم: 

  2وحدة الذات"حق�قة الشيء من حیث تمیزه عن غیره و تسمى أ�ضا 

الحق�قة المطلقة المشتملة على الحقائ� اشتمال النواة على الشجرة في  الهو�ة عند �عضهم هي "و 

  3الغیب المطل�"

ال تفرق بین المادة والروح وال بین بوجه عام �ل نظر�ة فلسفة الهو�ة " ... �قول نوهناك م

�قرر أن الطب�عة  ند شیلنج مذهبتنظر الیهما على انهما وحدة ال تنفصل... عالذات والموضوع و 

  .4الروح في جوهرها شيء واحد هو المطل�"و 

 تطل� على الشيء من جهة ما هو واحد...الهو�ة عند المحدثین اتخذت أر�عة اش�ال "و 

ل هذا الشخص ذاتا واحدة ظ .... إذاتسمى هذه الهو�ة �الهو�ة العدد�ة، تطل� على الشخصو 

رغم التغیرات التي تطرأ عل�ه في مختلف أوقات وجوده...وتسمى هذه الهو�ة �الهو�ة الشخص�ة، 

من موضوعات الف�ر إذا �ان رغم اختالفهما في الزمان والم�ان متشابهین  صفة موضوعینالهو�ة 

ة عالقة منطق�ة بین في ��ف�ات واحدة... وتسمى هذه الهو�ة بهو�ة ��ف�ة او نوع�ة، الهو�

                             

  .529، ص1982د �،  الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،، دار 2جمیل صلی�ا: المعجم الفلسفي، ج - 1

  .208، ص1983د �،  إبراه�م مذ�ور: المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطا�ع األمر���ة، القاهرة، مصر، - 2

  .530، صلمعجم الفلسفياجمیل صلی�ا: - 3

  .140الساب� ، ص عابراه�م مذ�ور: المرج- 4
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ل صادقة رغم اختالف ق�م الحروف ظالجبر�ة التي ت ةشیئین متحدین �الهو�ة الر�اض�ة أو المساوا

  .1التي تتقوم منها"

: الهو�ة العدد�ة، نستخلص من هذا القول ان جمیل صلی�ا قد قسم الهو�ة الى أر�عة أنواعو  

  .مقام هو الهو�ة الشخص�ةلوما یهمنا في هذا ا الهو�ة الشخص�ة، الهو�ة النوع�ة، الهو�ة المنطق�ة

تدل الهو�ة على عالقة بین شیئین أو �ما تعرف الهو�ة في المنط� والر�اض�ات �االتي: "

(ص)  ≡ ه�ذا (س)) ≡(�میتین، �ل طرف فیهما �قوم براسه و�ستخدم للداللة على هذه العالقة 

بوجود مادتین مختلفتین في الماه�ة لكنهما و�م�ن التمثیل عن ذلك ، 2وتقرأ (س) في هو�ة (ص)"

  مة.متساو�تان في الق�

جل أو "تثار مش�لة الهو�ة ف�ما یتعل� بوحدة ذات الطفل او الشاب أو الر وفي علم النفس 

والمقصود هي تلك المعرفة �الذات التي  ،3ما �قوم �ه من أدوار "الشیخ رغم اختالف اطواره و 

  تصاحب االنسان طیلة وجوده.

تثار مش�لة الهو�ة ف�ما یتعل� بهو�ة الشخص في اإلطار االجتماعي علم االجتماع " وفي

� �ع�ش و�نمو ف�ه وهو ما �سم�ه مید �اسم تعم�م ذ�ان �شعر �الهو�ة مع اشخاص المجتمع ال

  .4الغیر واندماج الذات ف�ه"

                             

  .531، صالفلسفيالمعجم جمیل صلی�ا:  - 1

، 1984، �1 ، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،2عبد الرحمان بدو�: الموسوعة الفلسف�ة، ج - 2

 .569ص

  .569المرجع نفسه: ص - 3

  .569المرجع نفسه: ص  - 4



مدخل الى الهو�ة                                                              تمهید�الفصل ال  

10 

 

وهي قوانین مبدا الهو�ة إلى جانب مبدأ عدم التناقض وثالث المرفوع وفي نظر�ة المعرفة" 

  .1ضرور�ة للف�ر المنطقي، وال ��ون الف�ر سل�ما من الناح�ة المنطق�ة اال إذا التزم بها"

ت�عا لذلك من الهو�ة المطلقة جوهر العقل وماهیته و  جعل 2"نجد أن شلنجوفي المیتافیز�قا 

الى مبدأ  رأ� أن الفلسفة ال �م�نها التخلص من المشاكل العو�صة التي تترد� فیها إال �الرجوع

  .3الهو�ة"

للهو�ة عالقة �التطاب� مع الذات عند شخص ما أو �ما وردت تعار�ف اصطالح�ة أخر� "

جم�ع األحوال فهي تتعل� ��ون شخص ما او �ون و جماعة اجتماع�ة ما في جم�ع األزمنة 

وهذا  4ل�س شخصا أو شيء أخر"تها و جماعة ما قادرا أو قادرة على االستمرار في ان تكون ذا

�عني ان الشخص أو الجماعة تمثل نفسها وال تمثل شخصا أو جماعة أخر� و�ذلك تكون م�تف�ة 

  بذاتها وغیر خاضعة أو مقلدة ألطراف آخر�ن.

سمة طب�ع�ة وأبد�ة تصدر عن التطاب� مع الذات والفرد أو الك�ان �ما �م�ن اعت�ار الهو�ة" 

�خ�ة محددة... وأنها خ�االت استراتیج�ة الجمعي الم�تفي ذات�ا تأسس في س�اقات اجتماع�ة وتار 

مة فهي عرضة للتغیر وٕاعادة التصو�ر من ثالمتغیرة و علیها أن تتجاوب مع األحوال 

الهو�ات ال �م�ن ان تكون م�تف�ة ذات�ا فق� بل هي تتأسس في الواقع على لع�ة �استمرار...و 

و التي على الرغم من اتصافها �الس�ون و الث�ات فهو من  من المفاه�م المجردةفالهو�ة  5الفروق"

                             

  .570ص عبد الرحمان بدو�: الموسوعة الفلسف�ة، - 1

المثال�ة عامة، �قول �ف�رة أن وجود اب الفلسفة المثال�ة األلمان�ة و من أقط 1854-1775 فر�دیر�ك فیلهلم یوزف شلنج -  2

  ل�س خارجه شيءو االجسام وجود مثالي موجود في نفوسنا، و �قول �مبدأ أحاد�ة الوجود، و هذا الواحد هو االنا أو العقل 

  .570ص لمرجع الساب�:ا - 3

واخرون: مفات�ح اصطالح�ة جدیدة، (معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)، ترجمة سعید الغانمي، المنظمة  طوني بینیت - 4

  .700، ص2010، �1 العر��ة للترجمة، بیروت، لبنان،

  .702،703ص، صالمرجع نفسه:  - 5
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المفروض أن تراعي مستجدات العصر و تراعي مبدأ االختالف أ� أن تكون �مثا�ة تراث حي �م�ن 

  تفعیله في أ� م�ان و في أ� زمان. 

هي عمل�ة تمییز الفرد لنفسه عن غیره من سماته والهو�ة �اإلضافة الى أن الهو�ة "

هو�ة جواز السفر التي تحدد جنس�ة الفرد ود�انته، أذا مبدأ الهو�ة المقصود �ه أن الواضحة هي 

الموجود هو ذاته أو هو ما هو فالهو�ة ان �عرف الشخص جذوره ومیوله و�ؤ�د على انتماءه 

، 1لهذه الجذور... فهي الشعور القومي واالنتماء الفعلي المة من األمم او لشعب من الشعوب"

  الشعور بذلك األصل.د إلى اصوله و ا المقام هي رجوع الفر فالهو�ة في هذ

الهو�ة نس� المعاییر �عرف بها الفرد و �عرف من بین الدالالت ال�الغة التنوع لهذا المفهوم "و 

و ینسحب ذلك على هو�ة الجماعة و المجتمع و الثقافة... توجد في خضم عالقات اجتماع�ة و 

رتسم في اش�ال متعددة و تتنوع بتنوع نشاطات الفرد المهن�ة ثقاف�ة متداخلة...تتجلى في ص�غ و ت

القا طفالهو�ة ال تتحدد ان، 2و الس�اس�ة و الثقاف�ة و الف�ر�ة و تتعدد بتعدد المواقف الس��ولوج�ة"

من �عد واحد بل تتحدد عن طر�� العالقة المتداخلة بین ال�عد االجتماعي و النفسي، الس�اسي، 

  .الثقافي، الف�ر� 

وجوده هو�ة الشيء وعینیته وتشخصه وخصوصیته و هذا وقد عرف الفارابي الهو�ة �التالي" 

خصوصیته ووجوده المتفرد له الذ� ال �قع الى هو�ته و قولنا انه هو إشارة المتفرد له �ل واحد و 

  .3ف�ه اشتراك"

                             

  .477إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي: الموسوعة الم�سرة للمصطلحات الس�اس�ة، د �، د ت، ص - 1

  .9، 7ص، ،، ص1993 ،�1 ال��س م��شللي: الهو�ة، ترجمة علي وطفة، دار النشر الفرنس�ة،- 2

  .530جمیل صلی�ا: مرجع الساب�، ص،  - 3
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قاسم في حین عرف ابن سینا الهو�ة این ذهب معه في نفس المسار المف�ر الجزائر� مولود 

على الهو�ة �ون هذا األخیر ل�س اسم عر�ي  إن�ة للداللة �في أن �فضل استعمال لف ،1نایت بلقاسم

  .2ٕانیتك تلك المتمیزة هي وجودك الحق�قي"إني و عندما تشعر بإنیتك تقول  إنكاصیل" 

الهو�ة " �3تغییر المسار الف�ر� من اإلسالمي الوس�طي الى الغر�ي المعاصر نجد دافید میلرو 

والقول �حمل داللة ، 4ما قمنا �ه"ضعنا في العالم فتخبرنا من نحن ومن أین جئنا و تساعدنا �أن ت

  على عالقة الهو�ة �مفاه�م تنوع الثقافي والتعر�ف �الك�انات االجتماع�ة في هذا العالم.

الصراع في عالم ما هي التي تش�ل أنما� التماسك والتفسخ و  :"5عند صاموئیل هنتنغتون 

حیث �قصد �الحدیث الهو�ات الثقاف�ة الحضار�ة وص�اغة مفهوم الهو�ة عنده ،6حرب ال�اردة"�عد ال

  �ان انطالقا من ف�رة تفوق النموذج الغر�ي ذو االدیولوج�ة االمر���ة.

تأكید على هو�ة متعینة مس�قا،  الهو�ة ل�ست أبدا مسالة"مسألة تعیین : 7عند هومي �ا�ا

تلك  اتخاذها �اتجاهذات إنها على الدوام إنتاج صورة للهو�ة، وتغیر للال هي نبوءة تحق� ذاتها، و 

                             

مف�ر جزائر� تقلد منصب مدیر في وزارة الخارج�ة، فوز�را للتعل�م األصلي و  1992-1927مولود قاسم نایت بلقاسم:  - 1

الشؤون الدینة و مستشار لرئ�س الجمهور�ة، ثم أص�ح مسؤوال في حزب جبهة التحر�ر م�لفا بتعم�م استعمال اللغة الوطن�ة، و 

  أهم مؤلفاته إن�ة و اصالة، أصالة ام انفصال�ة. مسؤول على المجلس األعلى للغة العر��ة،

  .118، صلمعجم الفلسفيامراد وه�ة:  - 2

  مخرج سینمائي وروائي أمر��ي  1992أفر�ل  14 -1909نوفمبر  28دافید میلر:  -  3

  .702ص مفات�ح اصطالح�ة جدیدة، طوني بینیت وأخرون،  - 4

مف�ر و س�اسي أمر��ي، و أستاذ بجامعة هارفرد ألكثر من خمسین عام، اشتهر  2008-1927: صاموئیل هنتنغتون  -  5

بتنظیره لف�رة صراع الحضارات التي اثارت جدال فكر�ا و س�اس�ا على مستو� العالم، یر� ان االختالفات الثقاف�ة هي المحرك 

  الرئ�سي للنزاع بین ال�شر في السنین القادمة 

وة، سطور، صالشایب، تقد�م صالح قن تون: صدام الحضارات، (إعادة صنع النظام العالمي)، ترجمة طلعصاموئیل هتنغت - 6

  .37، ص  1999 ،�2

س مر�ز الدراسات أأكاد�مي هند�، أستاذ االدب األمر��ي و البر�طاني، في جامعة هارفرد، حیث یر  1949هومي �ا�ا:  - 7

اإلنسان�ة هناك، برز اسمه من خالل طرحه مفهوم التهجین لتفسیر نشوء أش�ال ثقاف�ة جدیدة في عالم التعدد الثقافي، أبرز 

  أعماله ، أمم و مرو�ات ، موقع الثقافة، حول الخ�ار الثقافي، ح�اة جامدة 
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مما یبدو أن نظرته  ،1الحاجة إلى تعیین الهو�ة أ� الحاجة إلى أن تكون مقا�ال لآلخر"الصورة و 

لهذه القض�ة مختلفة فهي تتخذ من التف��ك أسلوب لها فهو �ست�عد المعاییر األصول�ة المتح�مة في 

�قابله و یتمیز  إطارالتجدید الذ� �ضع الذات في �ضع الهو�ة على محك التغییر و ، و تعیین الهو�ة

  طار آخر.إعنه ضرور�ا و لزاما 

وا�� األول�ة في عمل�ة الخروج من الر  وٕاحساس االنسان �الهو�ة ینمو : "2عند ایر�ك فروم

الى ادراك ذاته  بوصفه �ائنا متمیزا اال �عد أن ��ون الولید...ال �صل التي تر�طه �األم والطب�عة، و 

وفي القول إشارة ان الوعي �االختالف  ،3"قد تصور أن العالم الخارجي منفصل و مختلف عنه 

واألقوال أنا أمر��ي، أنا بروتستانتي، أنا رجل أعمال، في إدراك ومعرفة الذات لذاتها، "عامل أساسي 

فاألمة و الد�انة و الط�قة و ،4على خبرة اإلحساس �الهو�ة"هي الص�غ التي تساعد االنسان 

المهنة، �لها نقا� تشغل حر��ة الهو�ة و �لها تعبر عن انتقال الفرد من حالته الطب�ع�ة إلى حالة 

إن الناس یرغبون في  ثقاف�ة مدن�ة، و الحاجة في ان �عرف المرء بهو�ته أقو� من �ل الحاجات"

لتخلي عما �حبونها و أن یتنازلوا عن حر�تهم و أن �ضحوا �أفكارهم المجازفة �حیواتهم و في ا

 ،�5تطا�قوا فینالوا بذلك اإلحساس �الهو�ة ولو انه إحساس وهمي"ع و من أجل أن یتحدوا في القط�

فاإلنسان دائم السعي وراء اإلجا�ة عن السؤال من هو؟ �أهم سؤال ملح وعدم تجاوزه �عني الوقوع 

                             

  .110، ص2004، �1 للثقافة، هومي �ا�ا: موقع الثقافة، ترجمة ثائر دیب، المجلس األعلى - 1

القائم على أساس  تكمن طرافة فكره في محاولة التوفی� بین مقتض�ات المنهج الفرو�د� 1980-1900إیر�ك فروم:  - 2 

دراسة الفرد و بنائه النفسي و بین المنهج المار�سي المرتكز على تناول المعط�ات االقتصاد�ة و االجتماع�ة، و هو یر� ان 

و المؤثرات المح�طة �ه، من أهم مؤلفاته:  للظروفمحدد السلوك اإلنساني ال �عتمد على تكو�ن الفرد الغرائز� و انما یخضع 

  �ة، التحلیل النفسي و الدیني، اللغة المنس�ة، االمتالك او الوجود.الخوف من الحر 

  .169، ص2009، 1إیر�ك فروم: المجتمع السو�، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، � - 3

  .170: صنفسهالمرجع  - 4

  .171ص  إیر�ك فروم: المجتمع السو�، - 5
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، الذ� �عزل الفرد عن العالم الذ� �حي ف�ه، فالمهم �النس�ة له أن یدخل و�ندمج في الالمعنى والعدم

  في الك�ان االجتماعي �أ� طر�قة.

تعر�ف دافید ...ومن بین التعر�فات االصطالح�ة لمفهوم الهو�ة التي اثارت وقعا بداخلي 

الكوني، الس�اق العالمي و وضع الفرد داخل دور الذ� تلع�ه الهو�ة في المیلر، على اعت�ار أنه بین 

فهي تحدد الوجود اإلنساني من ناح�ة معرفة الذات لذاتها و أصولها المنتم�ة الیها و م�انتها من 

  خالل ما أنجزته عبر تار�خ تواجدها.
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  عند ر�ج�س دو�ر�ه:   -ج

 �معالجة قضا�افیلسوف متعدد المشارب الف�ر�ة فقد سخر اهتمامه  1هان ر�ج�س دو�ر�  

 �ما ی�حثیتكلم في الس�اسة ألنه وصف �الفیلسوف الموسوعي،  حیثمتعددة و مختلفة المجاالت 

                             

��ار  أحدروائي، أكاد�مي، میدیولوجي، مسرحي، فرنسي، ابن  مناضل،فیلسوف  1940سبتمبر  2: ر�ج�س دو�ر�ه - 1

  احد� المقاومات المعروفات ضد االحتالل الناز�. وأمه �انتالمحامین في العاصمة الفرنس�ة 

حاز الشاب ابن العشر�ن عاما على المرت�ة األولى في مسا�قة الدخول الى دار المعلمین العل�ا في 1960في عام   

  .ومف�ر� فرنساالمؤسسات العلم�ة الفرنس�ة التي تخرج منها ��ار اد�اء أهم  أحد�ار�س، 

حاز على شهادة التأهیل العل�ا في الفلسفة، لكنه لم �مارس عندها مهنة التدر�س إذ سافر في السنة  1965و في عام   

�استرو، و توجه �عدها الى بول�ف�ا و مثل صورة ذلك  لم �ق�ادة فیدا1959نفسها الى �و�ا ال�الد التي انتصرت فیها الثورة عام 

المناضل الذ� اختار سجن بول�ف�ا القاسي على بیته ال�ار�سي الهادئ و الذ� هجر أفكار اسالفه األورو�یین و معاصر�ه لیلتقي 

�غ�فارا  ل�شار�ه في حرو�ه �أفكار الشاعر نیرودا و صد�قه الرئ�س التشیلي اللیند� الثور�ة، و الذ� زهد �استقراره فالتح� بتش

م تحت عنوان الثورة في 1967المناصرة للمستضعفین في العالم، حیث جسد اطروحته الثور�ة في �تا�ه الشهیر الصادر عام 

  الثورة.

سنة �فضل 30ح�م �اإلعدام، خفف الى السجن لمدة  وصدر �حقهم وقع في ق�ضة الح�ومة البول�ف�ة، 1967 وفي عام  

سنوات این �تب مذ�راته "مذ�رات  أر�عفي السجن مدة  والمحصلة أمضيتر ر اندته قادها الفیلسوف جون بول ساحملة دول�ة لمس

 وعند إطالقروا�ة �ح�ي فیها جوانب من مشار�ته في الثورة هناك اسماها غیر المرغوب ف�ه،  ألف ومن ثمبرجواز� صغیر"، 

� لیخرج �عدها ��تاب تحت عنوان محادثات مع اللیند� حول األوضاع في سراحه توجه الى التشیلي للقاء رئ�سها سلفادور اللیند

  التشیلي.

متنوعة، لكنه استقال من جم�عها سنة  ومناصب رسم�ة وتولى مهامم 1973عاد ر�ج�س دو�ر�ه الى فرنسا عام   

  م.1992

ذلك منعطفا في اهتماماته م قدم اطروحته لنیل الد�توراه تحت عنوان ح�اة الصورة و متوها و ش�ل 1993و في عام   

م مجلة دفاتر التأثیر اإلعالمي    1996اذ اتجه الى تحلیل تأثیر وسائل االعالم و االتصال على المجتمعات و العصر، و أسس عام 

و�ر�ه التي ر�ز فیها على نظر�ة ال�عد التقني و المؤسساتي للثقافة �اعت�ار ان االعالم وسیلة لذلك، و اذا �ان د -المیدیولوج�ا-

م فان مفهوم التأثیر اإلعالمي دخل قاموس التداول العام مع 1991قد نشر النص التأس�سي لهذا المجال من التأمل الف�ر� عام 

م، فمسالة التأثیر اإلعالمي و دور المثقف في المجتمع ش�ل احد مراكز 1997صدور �تا�ه السلطة الثقاف�ة في فرنسا عام 

  فالعالم دخل في عصر الصورة التي تن�ا بوالدة العالم الجدید. االهتمام الرئ�س لد� دو�ر�ه،

م أص�ح دو�ر�ه مدیر برامج في المعهد الدولي للفلسفة ورئ�سا للمجلس العلمي للمدرسة الوطن�ة الفرنس�ة 1998في عام   

قد تأسس  والذ� �اناألد�ان، م رئاسة المعهد األورو�ي لعلوم 2002قبل ان یتولى في عام  والم�ت�ات ذلكالعل�ا لعلوم االعالم 

م أسس مجلة 2005 وفي سنةأهم�ة المرجع�ات مهما �انت طب�عتها �النس�ة للمجتمعات اإلنسان�ة،  وهو یؤ�د�م�ادرة منه، 

  .-میدیوم-الوس�� 
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و االحداث �التار�خ  اهتمفي األد�ان، ساعة یتحدث عن اإلعالم و ساعة أخر� عن االنسان، �ما 

لة المستقبلي، و من بین المواض�ع التي تطرق الیها مساال�عد هتم �ه على مستو� ا �ما  الماض�ة 

ومن خالل قراءتنا لهذا الفیلسوف الهو�ة محتال بها أهم المناصب في المشهد الثقافي العالمي الحالي، 

ول�ست الزمرة دائرة أو مساحة مسطحة �ستعمل لف� الزمرة للداللة على مصطلح الهو�ة"  وجدنا انه

للزمرة ل�ست �حدها خ� جم�ع نقاطه على مسافة متساو�ة من نقطة مر�ز، ألن النقطة الثابتة 

تؤمن  -سوف نحددها �ثقب مؤسس-داخل مسطحها فالمر�ز الخاص �ش�عة من الش�ع هو قمة 

فالمجال الذ� تتحدد  ،1االتجاه األوحد ألشعة االنخرا� التي یرسم تالقیها المساحة الجانب�ة للزمرة"

ف�ه الهو�ة خاضع لما هو فوقه �شعاع تلتف من حوله و �عمل على اش�اع الهو�ة �مفاه�م الوحدة 

                             

س�ة الثقافة الفرن ولو�اش وتشر�وا تقالیدر�ج�س دو�ر�ه من المف�ر�ن المار�سیین الذین تتلمذوا على �تا�ات غرامشي   

في االن نفسه، یخلص في قراءته لصورة العالم المعاصر أن العولمة ذات طا�ع احاد� خادع فالحیز الذ� یزعم انه �شمل الكرة 

 إذاالشمالي، فهي  والف�ر األمر��يعلى الكرة األرض�ة نم� الح�اة  وذلك �عمم، واألساساألرض�ة �اسرها هو امر��ي في الجوهر 

  �المثل. وال تعاملها عولمة زائفة ال ت�ادل فی

هذا وقد اهتم ر�ج�س دو�ر�ه �السؤال الدیني ضمن قضا�ا الف�ر المعاصر فهو یر� ان التطرف الدیني مسالة جلد�ة   

سالم �ونه �طرح إش�ال�ات وتحد�ات صع�ة الحل على العقل الغر�ي، لإل�فرزها احتكاك الثقافات �ما �شیر الى صعو�ة تفهم الغرب 

عقل الغر�ي قصة تار�خ�ة مقلو�ة ففي حین تطور الغرب من عصور االنحطا� (القرون الوسطى) للإضافة الى ان اإلسالم �مثل الى 

عن نفسه هو ما  وتعر�فهمعاصر الى النهضة فان التار�خ اإلسالمي عرف النهضة قبل عصور االنحطا�، وان صحوة اإلسالم ال

  �فرز تلك الهواجس التي نسمیها �االسالموفو��ا.

، إن مضت والعشر�نیر� دو�ر�ه ان العالم مصاب �أو�ئة األصول�ة القاتلة او العلمان�ة العم�اء، وهما افتا القرن الواحد   

، �ما �عد من ومزال� االنتفاض�ةفاته االنتقاء على غیر هد� في منعط وماهي سائرةالمقادیر الكون�ة على نحو ما نشهده االن 

�مثا�ة دفاع  وهذا الكتابإسرائیل، وهذا ما نجده في مؤلفه رسالة الى صدی� إسرائیلي  والناقدین لمنط�الفالسفة الرافضین  أبرز

  عن الحقوق الفلسطین�ة  

رادیب حدیثة، خارطة الطر��، السلطان ومن مؤلفاته التي لم �سب� ذ�رها و الغیر متوفرة في ص�غتها االلكترون�ة: س  

لذ� ت�قى من الغرب، العلمان�ة یوم بیوم، ا الف�ر�، االشتراك�ة دورة ح�اة، الدفاع عن الثور�ة، ساذج في األرض المقدسة، ما

ء و الر�یزة ي، النار المقدسة، السیدة ت، الى الغد �ا د�غول، القوة و االحالم، و ی�قى القول ان عنصر البناماالنوار التي تع

األساس�ة في فكر ر�ج�س دو�ر�ه هو االنسان، فاإلنسان عنده هو القض�ة و هو الحل، و �فاحه الطو�ل و رؤ�ته ینطلقان من 

عند حدود �رامته و حر�ته �نواة لبناء مجتمعات �شر�ة، فدو�ر�ه هو ذلك المراف� للتحوالت الكبر�، الثور� ال�سار�، الملحد 

  الني.الهادئ، المتف�ر العق

  .266، ص 1986 ،�1 ر�ج�س دو�ر�ه: نقد العقل الس�اسي، ترجمة عفیف الدمشق�ة، ، منشورات دار األداب، بیروت، - 1
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فالزمرة یخلقها تخط�� مولد متحرك �مر " و الخصوص�ة و االندماج في حقل دالئلي و رمز� واحد،

ض خاصة، وال سوف و �ستند على الحدود المح�طة �أر  -زع�م أو مؤلف أو أب –بنقطة ثابتة 

فالهو�ة في هذا المقام تا�عة في  ، 1یدعى مجموع هذا المسار إیدیولوج�ا او دینا أو رؤ�ة للعالم"

وجودها لمرجع�ة ترتكز علیها فهي خاضعة لسلطة فوق�ة و علو�ة حیث تتمثل هذه القوة في دور 

ي تحدد انتماءات األفراد، أو نم� األف�ار اال�مان�ة التي تحرك أهواء الناس أو المعتقدات الدین�ة، الت

الع�ش الذ� یخل� التمایز بین ال�شر و غیرها من العوامل المتح�مة في هو�ة االنسان، و قد استشهد 

أورو�ي -و إن لنا لدلیل من القاموس الهندودو�ر�ه على ف�رة السلطة التي تحدد الهو�ة �التالي: "

(ر�جیر�) أ� یخ� خطا، و یتمثل هذا  الذ� ��شف عن جذر مشترك بین (ر�س)أ� الملك، و

المفهوم المزدوج في الع�ارة الهامة (ر�جیر� فینس)، الدالة على عمل دیني، عمل أولي في البناء 

فـ (ر�جیر� فینس) تعني حرف�ا یرسم الحدود بخطو� مستق�مة و هي العمل�ة التي یجر�ها الجد 

  ور� المخفي للماضي و للخلف�ة الدین�ة مما یتضح لنا الحضور الالشع ،2لبناء ه��ل او مدینة"

األسطور�ة في صناعة األنا، و الهو�ة الحاضرة �ذات متفردة و متجذرة أصولها  -ن صح التعبیرإ  –

فاألمر یتعل� �أن تحدد من الداخل و الخارج المملكة المقدسة و المملكة  في التار�خ ال�عید"

یتم هذا التخط�� على الشخص الممنوح أعلى المدنسة اإلقل�م القومي و االقل�م األجنبي، و 

هو تا�ع لطرف ما مرت�� �ه و وفي له، ح�اته أو موته متعلقة بذلك االنتماء،  ف�ل ما ،3السلطات"

 و �ل ما هو متمیز عن ذلك الك�ان فهو اآلخر و الشائع عنه أنه العدو الذ� ��انه تهدید لإلن�ة

�هو�ة أصیلة، و هذه مسلمات من نتاج إرادة القوة قد تكون صح�حة و قد تكون من ضر�ة الخ�ال 

المتعسف، على اعت�ار أن إرادة القوة و تار�خ الفلسفة شاهد على تجاوزاتها فهدفها تمو�ه و تضلیل 

                             

  .266ص ،ر�ج�س دو�ر�ه: نقد العقل الس�اسي - 1

  .266المصدر نفسه: ص  - 2

  .266المصدر نفسه: ص - 3
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م ��ن �ذلك " و أنه لمن العقالني على هذا أن ��ون في الزمر ما ل�س �العقالني، اذ لو لالحق�قة 

لما �انت هناك زمر، و إنه إلیجابي أن ��ون هناك ما هو اسطور� إذ س��ون المجتمع الخالي 

من االساطیر مجتمعا مهروسا، و إنه لطب�عي أن ��ون ما هو خارق للطب�عة ألن �ینونة الجماعة 

انت االساطیر ، فالعقالن�ة تعترف بتأثیر االسطورة على هو�ة األفراد فلطالما �1تأتیها من فوق"

انها نم� في الح�اة ینتقل من جیل إلى جیل،  اعت�ارتراث ثقافي أدخل الشعوب إلى العالم�ة، على 

و �شید منظومة متناسقة ف�ما بینها من الق�م و المعتقدات و الممارسات، �ما تعترف العقالن�ة بوجود 

  ضع الفرد داخل مر�زه.قو� ماورائ�ة تضع الحدود لمصیر االنسان ف�ل هذه النقا� مؤشرات ت
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  المبحث الثاني: التطور التاریخي ألزمة الھویة 

��تسي مفهوم الهو�ة بنوع من األهم�ة الفر�دة من نوعها في مجتمع المصطلحات الفلسف�ة، 

فرض نفسه على الساحة الف�ر�ة فرضا ملحا، ولو ذهبنا �الحدیث عن نشأة أزمة الهو�ة قد حیث نجده 

الض�اب�ة والغموض، فمن العسیر أن نوث� لنشأتها او نحدد لها  اسنا أمام قض�ة میزتهلوجدنا أنف

تار�خ، والسؤال الذ� نطرحه هو ماهي الجذور الزمن�ة الفلسف�ة ألزمة الهو�ة؟ و�ص�اغة أخر� ماهي 

  المحطات التي �م�ننا الوقوف عندها لرسم صورة عن تطور أزمة الهو�ة؟

المحاوالت واالرهاصات األولى في االهتمام �قضا�ا االنسان ذاته  ال یخلو تار�خ االنسان من

و الدلیل على ذلك مبدأ الهو�ة في المنط� الصور� هذا  وإال ان الفلسفة الیونان�ة و �األخص أرسط

ارتأیت ف�ه بوا�ة عبرت عن أزمة الهو�ة �المعنى المراد، فأرسطو من األوائل الذین من ناح�ة، �ما 

هم التمییز بین العبد و السید و أقصى ما یتت�ع ذلك من مشاكل أخالق�ة س�اس�ة و �رسوا في فلسفت

اجتماع�ة، فهو یر� أن الهو�ة االجتماع�ة و الس�اس�ة تتحدد عن طر�� المواطن�ة، أ� المشار�ة إال 

عن المشار�ة �المعنى الفعال، أین تفقد ان الصراع �حول دون أن یزول حیث �عجز المواطن األثیني 

"الوئام شيء أكثر من االتفاق في الرا� الذ� �م�ن لذات وجودها الحق�قي و واقعها من الس�اسة ا

أن یتوفر في أشخاص ال �عرفون �عضهم �عض... نقول انه یوجد وئام في  الدولة حین یتف� 

من  أو ی�اشرون تطب�قها...هذا المبد �اإلجماعالمواطنون حول مصالحهم و یتبنون الس�اسات 

الوئام یتحق� بین الرجال الصالحین الن هؤالء ��ونون على تناغم مع أنفسهم و مع �عضهم 

ال�عض... لكن الرجال الفاسدین...�طمعون في أكثر من نصیبهم...و یتهر�ون من الخدمة العامة 

و القول �حمل داللة واضحة على وجود طرف صالح و طرف فاسد، و ،1و النتیجة هي التنازع" 

                             

، 2007، 1هیتر: تار�خ موجز للمواطن�ة، ترجمة أصف ناصر و م�رم خلیل، دار الساقي، بیروت، لبنان، �دیر�ك  - 1 
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الحاكم الفاسد �حل الظلم وتسود روح ال�طش و االستغالل و تعم الفوضى، التي تش�ل ط�قة  بوجود

  مستِغلة و ط�قة مستَغلة محتقرة، و هذا هو عین األزمة الذ� عمل أرسطو بتنظیره على تجاوزها.

حیث راح أعداء اإلسالم    قد شهدت الهو�ة اإلسالم�ة تأزما خاصة �عد وفاة الرسولهذا و 

وذلك عن طر�� نشر عبد هللا بن س�أ من أمثال عبد هللا ذ� الخو�صرة و م الهو�ة اإلسالم�ة دفي ه

  :السعي وراء تجزئة األمة اإلسالم�ة معتمدین في ذلك علىالفتن و�ث روح الفوضى و 

  عناصر االختالف الس�اسي بتغذ�ة األنان�ات المختلفة  - "     

 الخالف في العقائدعناصر االختالف الطائفي بإلقاء جرثومة  - 

 تعصب المذهبي الذم�مالعناصر االختالف المذهبي بتشج�ع  - 

  .1عناصر االختالف العرقي والقومي واللغو� بإح�اء الجاهل�ات القد�مة " - 

من جهة أخر� نجد عامل مهم أد� إلى تدهور الموروث في اإلسالم �م�ن هذا من جهة و  

، و ذلك من خالل تنازل 2حد تعبیر مالك بن نبي أن نصفه و نعبر عنه �القابل�ة لالستعمار على

خلدون قدم تفسیرا دق�قا سار�  ابنالسالطین العثمانیین �القناصل األجنب�ة و في هذا الصدد نجد 

المفعول إلى یومنا هذا، للوضع الذ� آلت إل�ه الهو�ة اإلسالم�ة المغلو�ة المولعة بتقلید الغالب في 

أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها و انقادت إل�ه... عقلیته، و نم� مع�شته، و ثقافته، "

نتحله من العوائد انما هو لكمال الغالب و لما لما تغال� من أن انق�ادها ل�س لغلب طب�عي، و إ

                             

  .18:55، 07/01/2017، تار�خ االطالع  www.alukah.netالموقع االلكتروني  -  1

النهضة الف�ر�ة اإلسالم�ة في القرن العشر�ن و �م�ن اعت�اره  م مف�ر جزائر� احد رواد1973-م1905مالك بن نبي  - 2

امتداد البن خلدون و �عد من اكثر المف�ر�ن المعاصر�ن الذین نبهوا الى ضرورة العنا�ة �مش�الت الحضارة من أهم مؤلفاته، 

  �الد مجتمع.، شرو� النهضة، وجهة العالم اإلسالمي، مش�لة الثقافة، من اجل التغییر، ماهرة القرآن�ةظال
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أكبر خطوة أ� أن األمة اإلسالم�ة انقادت الى حالة الشعور �النقص اتجاه االخر � ،1مذاهب"

 الت�ع�ة.اسقطتها في فخ الخضوع و 

       لمتمثل في حملة نابلیون على مصروا�ما نجد عامل مهم من بوادر أزمة الهو�ة اإلسالم�ة   

الحضار�ة العر��ة اإلسالم�ة الى أن المواجهة غلب�ة ال�احثین في موضوع النهضة و�ذهب أ "

�الحملة الفرنس�ة على مصر  الحضارة الغر��ة الغاز�ة متمثلةو الحدیثة بین الحضارة اإلسالم�ة 

التجدید اإلسالمي، الذ� رأ� أعالمه ف�ه طوق النجاة من التغییر و  م، هي التي ولدت ت�ار1798

تأبید ونهب الثروة، والطامح إلى احتالل العقل و هذا الخطر القادم الطامع في احتالل األرض 

  .2االحتالل في �ل الم�ادین"

و بتغییر المنحى نجد فالسفة العقد االجتماعي �ان لهم نصیب وفیر من النقاش حول أزمة   

اس هو�ز لطالما جاء مناد�ا �حقوق االفراد و المساوات الطب�ع�ة بین ال�شر، و إرساء الهو�ة فتوم

دعائم القانون الذ� �منح الناس حر�اتهم �م�اد� بدیلة عن الوجه المتوحش لإلنسان، أین تتحول 

ولما �ان �ل انسان في هذه الحال أن یدعم ��انه و یز�د من  الذوات اإلنسان�ة الى ذئاب مفترسة "

قوته �ال نها�ة على حساب االخر�ن و �سعى إلى الس�طرة و اكتساب احترام االخر�ن، فان العالقة 

فهو�ز صور األغلب�ة القو�ة العاملة  ، 3تص�ح عالقة حرب مستمرة هي حرب الجم�ع ضد الجم�ع"

  على نفي و سلب غیر�ة األقل�ة الضع�فة.

الذ� ال ینقسم عن الف�ر، و ل�س  وفي نفس النس� ذهب جون لوك و ر�� الهو�ة �الشعور  

الف�ر المتعصب الذ� یجعل من هو�ة االنسان شيء محن�، إنما الف�ر الذ� �متاز �الوعي و الحر�ة، 

                             

  .147، ص 1984 ،�5 ابن خلدون: المقدمة، دار القلم، بیروت، لبنان، -  1

 خلیل نور� مسیهر العاني: الهو�ة اإلسالم�ة في زمن العولمة الثقاف�ة، مر�ز ال�حوث و الدراسات اإلسالم�ة، العراق، -  2

  .15، ص 2009 ،�1

  .61، ص 1990 ،�5 إلى مار�س، دار المعارف، الطون فأمیرة حلمي مطر: الفلسفة الس�اس�ة من أ -  3
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            رهمما شن حرب على سلطان الملك المطل� او االالهي و معارضة سلطة الكن�سة المنته�ة إلى الق

وقد عني لوك �الدفاع عن الحر�ة في �ل أش�الها، سواء على المجال الس�اسي أو  و التعسف "

األساس�ة للدولة هي الدفاع عن هذه  الوظ�فةالدیني و الف�ر�، أو المجال االقتصاد� بل جعل 

ل نظام الح�م ظففي ملكة الحر�ة یجد الفرد نفسه �عدما أن فقدها و ُغیَبت عنه في  ،1الحر�ة"

  المطل�.

رة عن حق�قة االنسان متحدثا عن اإلهانة ظفقد �ان �ملك ن  االنتقال الى جون جاك روسوو �  

و �م�عوث للمصطلح في العصر الراهن االحتقار، م�ونا فلسفة إلى حد ما تش�ه فلسفة االعتراف 

إن العبد الذ� ملك في الحرب أو الشعب المقهور غیر ملزم نحو مواله �غیر  في زمننا المعاصر"

ل حالة الحرب قائمة ظة، ما اكره علیها...إذا نیله عل�ه سلطانا مضافا إلى سلطان الحرب فتالطاع

فالح�ام و المح�ومین في  ،2بینهما �ما في الماضي، و تكون صلة �ل منهما �األخر معلوال لها"

  الطاغ�ة. جدل ال نهائي فالمح�وم ح�م عل�ه �فقدان معناه و ماهیته تحت وطأة

وف النقد� التنو�ر� ا�مانو�ل �ان� الذ� التفت من حوله مدرسة فران�فورت �ما نجد الفیلس  

ف�ما �عد �ما لو أنه شعاع فائ� التأثیر فیهم لم �غفل الحدیث عن موضوعنا، و لعل مشروع السالم 

الدائم �حتل الصدارة من بین مؤلفاته، �صد� �ستجیب لمقتض�ات قضیتنا، و من أهداف �ان� في 

بیر عن االستعداد الطب�عي الكامن في االنسان، و الذ� �صور لنا حب الناس و هذا الكتاب التع

و  میلهم الطب�عي لحسن المعاملة و احترام االخر، فاحترام االخر سبب یتسبب في احترام هو�ته"

على  والحفا�أول واج�ات العدل هو واجب احترام حقوق االخر�ن...فإذا اهتد� �ل انسان �العدل 

بؤس االنسان لر لن ��ون هناك بؤس في العالم، ألن المصدر الصر�ح و القو� حقوق �ل ال�ش

                             

  .62: صالطون إلى مار�سفأمیرة حلمي مطر: الفلسفة الس�اس�ة من أ -  1

ماعي أو م�ادئ الحقوق الس�اس�ة، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة األ�حاث العر��ة، بیروت، ت: العقد االججون جاك روسو -  2
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من الواضح أن الحروب الراهنة من صراعات محل�ة  ، 1"عند �ان�...ظلم االنسان �اغتصاب حقوقه

أو نزاعات س�اس�ة دول�ة و الحر�ات اإلرهاب�ة، إنما هي نماذج ح�ة لتمرد الهو�ات، �ان �ان� قد 

سب� و حسس بهولها و مخاطرها على واقع االنسان، مثلما �حدث على مستو� الدول العر��ة في 

نها الداخل�ة حیث نجد المادة الخامسة من قانون �ان� وقتنا نتیجة تدخل البلدان الغر��ة في شؤو 

ال یجوز أل� دولة ان تدخل �القوة في نظام دولة أخر� أو في  تنص على تجاوز هاته التدخالت"

ان مشروع السالم الدائم �حمل في ط�اته أطروحات �المواطنة و القوانین  ا�م، 2طر�قة الح�م فیها"

ع عالمي أخالقي، مفاه�م الحر�ة، الح�، الواجب و االعتراف، و الس�اس�ة، التار�خ العالمي، مجتم

�ل هذه المقوالت تتحد لتمس و تغطي انشغاالت هو�ة االنسان، فهذ األخیرة خالل مسارها الوجود� 

تسعى إلى معاملتها معاملة أخالق�ة تضمن االعتراف بها و منحها حقوقها و التعامل معها �ذات 

ا حقوق، و هذا ان �ان یدل على شيء فهو یدل على التقاء االخالق مواطنة علیها واج�ات و له

فالح� مفهوم س�اسي و ، 3" ان الح� ال �م�ن اقامته اال �العدالة"�الس�اسة لتحقی� غا�ة اسمى

ما اعتنقا ب�عضهما في فلسفة �ان�، و من الفالسفة الذین �ان لهم تصور العدالة مبدأ أخالقي لطال

الهو�ة ه�غل، و الذ� �م�ن تلخ�ص ما جاء �ه في هذا الموضوع في جدل�ة فلسفي حول االنسان و 

العبد و السید، ومقولة الحر�ة و التي تعد �النس�ة له مقولة انطولوج�ة اكثر منها تار�خ�ة فالهو أو 

الذات اإلنسان�ة في صراع دائم مع ذوات أخر�، تسعى على مسار الوعي التار�خي الى بلوغ انوجادها 

خر عدو لها فالعالقة عدائ�ة و هدفها هو سلب اآلطرف تر� في ال لحر�ة، فالذاتافي  المتمثل

الوعي الذ� ینقسم على ذاته حین �قف على ان االخر قوة تهدد مصیره �الفناء و الزوال  الهو�ة"

ما لم �مضي في المواجهة مع هذا االخر، حتى اقصى حد لها و هو الح�اة و الموت هذا... هو 

الصراع الذ� ینشب بین ال�شر و الذ� یخرج �عض الناس منه أحرارا النهم مضوا في الشو� الى 

                             

  .153ص  ،2001، �1 فر�ال حسن خل�فة، الدین و السالم عند �ان�، مصر العر��ة للنشر و التوز�ع، القاهرة، -  1

  .31،ص1952 ،�1 مصر�ة، القاهرة، ترجمة عثمان أمین، م�ت�ة االنجلوأ�مانو�ل �ان�: مشروع السالم الدائم،  -  2
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االعتراف  ىالوعي �االخر هو الوحید القادر على تنب�ه االنا بذاتها، من خالل سعیها الف ،1نهایته"

بها من قبل االخر، غیر أن �ل طرف �سعى الى موت الطرف النق�ض أ� ضرورة وجود العبد و 

بینما یخرج �عضهم االخر عبیدا... النهم جزعوا من الخاطرة  السید أحدهما ینتصر و االخر ینهزم "

ح�اة خش�ة الموت فلم ��ن بد لهم من ان �قعوا في ر�قة العبود�ة، ل�حف� علیهم السید ح�اتهم، �ال

و لكن تحرر جم�ع ال�شر خطوة ان�ة عندما �ستعید العبد حر�ته، بتوس� الطب�عة بینه و بین 

السید، بینما �قع السید عبدا لعبده نتیجة العتماد السید على عبده في تجهیز الطب�عة له �ي 

، �ما ان العالقة بینهما هي عالقة حتم�ة في الوجود ال�شر� فهذا الصراع یتضح على  �2ستهلكها"

فالعبد عبر الزمن یتحول الى سید و السید �ستبدل م�انه �مثا�ة محرك للتار�خ  ألنهنحو اجابي 

خالل عي هوسه من ��م�ان عبده، و هذا ما �عرف �االرتقاء الى مستو� العقل عند ه�غل، فالعبد 

للسلب  ، أ� أنه یدمج الغیر�ة مع األن�ة عن طر�� السلب"�األخرالوعي بذاته و تجاوزها الى الوع 

مرحلتین أساسیتین في األولى یتمایز الشيء من نفسه أو �صیر أخر و في الثان�ة یه�من على 

، ف�ص�ح هذه االخر�ة، و على هذا التمایز (سلب السلب) وذلك �أن �ستدمج هذه االخر�ة في ذاته

القول  � و فحو  ،3التمایز و التناقض و االخر�ة جزءا من �ون الشيء نفسه او من هو�ته ذاتها"

، فاالنا ضرور� لآلخر رغم الجدل و وجود االخرخالل أن وجود األنا ال �م�ن أن یتحق� إال من 

  الصراع فالصراع هو المؤد� إلى معرفة و تش�یل الهو�ة.

� أن الخالفات هي المحرك األساسي للتار�خ، و قد أمار�س الذ� ر  و من المتأثر�ن به�غل  

عالج أزمة الهو�ة على المستو� االقتصاد� بدرجة �بیرة مقارنة مع مستو�ات أخر�، فاالست�الب 

إن مار�س �شدد على نقطتین...في تطور العمل،  مصیر االنسان في ظل النظام الرأسمالي "

                             

  .18، ص 2001د �، یوسف سالمة: مفهوم السلب عند ه�غل، المجلس األعلى للثقافة، -  1

  .18ص یوسف سالمة: مفهوم السلب عند ه�غل،  -  2
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، �قصي االنسان عن قواه المبدعة...إن الرأسماليج نتااال  شرو� وخصوصا العمل في ظل

موضوعات عمله تص�ح موجودات مغر�ة تقوم �التح�م �ه آخر األمر، و تصیر قو� مستقلة عن 

و یخص  ،1المنتج، یوجد العامل من أجل تطور اإلنتاج و ل�س تطور اإلنتاج من اجل العامل"

ار�ا)، �أكبر فئة مغتر�ة الهو�ة فاقدة لوجودها مار�س �الحدیث الط�قة الكادحة (العاملة، البرولیت

الط�قة العاملة هي الط�قة األكثر اغترا�ا، إن هذا االفتراض  الحق�قي اكبر من أ� طرف آخر "

�ستند على فكرة أن العامل الذ� ال �شارك في إدارة العمل و الذ� �ستخدم �جزء ملح� �اآلالت 

و التش�أ من المفاه�م التي �قع فیها ، 2اس المال"التي یخدمها یتحول الى شيء عبر ت�عیته لر 

االنسان المعاصر �أ�شع مظهر من مظاهر ازمة الهو�ة، و بهذا فف�ر مار�س استشراف لما آل ال�ه 

العالم الرأسمالي، هذا و قد تكلم مار�س عن انخالع هو�ة االنسان في اطار معتقداته الدین�ة، و من 

�ارل مار�س الدین افیون الشعوب، إال انها لم تفهم في س�اقها و  االقوال الشائعة و المنسو�ة الى

معناها الذ� أراد ان یوصله، فما أراد أن �قوله هو ان اال�مان ذو الطا�ع الوثني �حد من قدرات 

االنسان حیث استدعى أن ��ون اال�مان ذو طا�ع حي له صد� و روح خارج نطاق المر�ز�ة العم�اء 

و  اهي من عمل ید� االنسان إنها أش�اء �قوم االنسان �ع�ادته األوثانه" أین �فقد االنسان ذات

الر�وع لها، إنه �قوم �ع�ادة الشيء الذ� خلقه هو بذاته، و إنه بذلك �حول ذاته إلى شيء، و 

ینقل إلى األش�اء التي خلقها خصائص ح�اته، �ما أنه بدال من أن �مارس ذاته �فرد خارق، فإنه 

اصل مع ذاته فق� عبر ع�ادة الوثن، بهذا �ص�ح االنسان متخلعا عن قو� ��ون في حالة تو 

ح�اته عن ثروة طاقاته و ��ون متواصال مع ذاته في طر�قة خضوع غیر م�اشرة للح�اة المجمدة 

 ةو بتنامي التطور الكرونولوجي تظهر حر�ات استعمار�ة لدول العالم الغر�ي خدم ،3في ش�ل وثن"
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و استنزاف الثروات على حساب دول العالم الثالث، أین تثار الحروب و تعم لمصالحه و �س� نفوذه 

غته الخالصة �فاالستعمار في ص المخاوف و تبرز قض�ة الهو�ة �أهم ماه�ة و جوهر تم تبخ�سه،"

ذجه الثقاف�ة الخاصة �الهو�ة، و هو �مارس �فرض على المجتمع الذ� یخضع لس�طرته نما

االكراه...و ذلك من أجل دفع المجتمع المستعمر إلى التكیف مع اش�اال مختلفة من الضغ� و 

هو�ة أخر� مختلفة، و �ضاف إلى ذلك أنه یدفع �ل فرد إلى تبني هو�ة فرد�ة أخر�، و إلى تمثل 

ك أخر و سمات شخص�ة أخر� �ما �عمل على تغییر البن�ة االجتماع�ة للجماعة و إلى احداث و سل

حیث نجد عدد ال �عد و ال �حصى من الفالسفة  ،1الثقافي"تغیر عمی� في نظامها المرجعي 

المعاصر�ن اتجهوا لحل إش�االت هذا الغزو على الهو�ة، و �عد أن أخذ االستعمار وجهه التقلید� 

و  2و الم�اشر ظهر استعمار غیر م�اشر ذو طب�عة متوحشة، و لعل �تا�ات فرنس�س فو�و�اما

و�ج للنموذج الغر�ي فهي إیدیولوج�ا و صناعة أمر���ة حیث صاموئیل هنتنغتون �اف�ة و واف�ة للتر 

أص�حت هو�ة العالم في ظل ما �سمى �العولمة هو�ة قلقة و منزعجة حیث لم �سلم ال االنسان 

الغر�ي الذ� وقعت هو�ته في ازمة أخالق�ة و مأزق العدم�ة و الفردان�ة، و ال انسان دول العالم 

االقتالع الثقافي و هي حالة  الوعي و مغترب الهو�ة الثقاف�ة "الثالث المسلوب الحر�ة و مسلوب 

یجد فیها الفرد نفسه أو الجماعة أو المجتمع داخل غمار ح�اة أخر�، أو ثقافة أخر� تختلف عن 

 ، 3ثقافته األصل�ة أو عن ح�اته المعهودة، و من هنا ینظر إلى ذلك االنسان بوصفه مهاجرا ثقاف�ا"

��شف  �المتقدمة الصهیون�ة، تحتد التي أداتهاف�ه اله�منة األمر���ة، و  فالعولمة تحد� تتصاعد

  ضعفنا التار�خي و الحضار� أین تتحول هو�تنا ف�ه إلى هو�ة صماء معزولة عن س�اقها التار�خي.

                             

  .154أل��س م�شللي: الهو�ة، ص  - 1

امریكي یاباني، اشتھر بكتابھ نھایة التاریخ، و االنسان  اقتصادي و سیاسيم فیلسوف و1952 فرنسیس فوكویاما: - 2

م، و الذي جاء فیھ أن انتشار الدیمقراطیات اللیبیرالیة و الرأسمالیة و السوق الحرة في أنحاء العالم 1992األخیر الصادر عام 

  النھایة للتطور االجتماعي و الثقافي و السیاسي لإلنسان.قد یشیر الى نقطة 

  .156ص م�شللي: الهو�ة، أل��س  -  3
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 إطارتم �مأزق الهو�ة في مع العلم أن النموذج المختار في �حثنا الفیلسوف ر�ج�س دو�ر�ه إه  

فتن الغرب ثمة فكرة غب�ة تیر� فیها الكثیر من الوقاحة في تجاوز صالح�اتها " التيالعولمة، و 

وقوع  ودلیل علىفالعولمة عنده إشارة ، 1من دون حدود" أفضل ستغدول�ست اإلنسان�ة بخیر و 

  ال�شر�ة في أزمة هو�ة لما لها من قدرات على �عث روح الخوف.

  

  

  

  

  

  

  

                             

  .9ص ،دت د �، الش�ر، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ةر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ترجمة د�م -  1
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ان الصورة التي صورتها لنا مالمح العصر الراهن تقول لنا ان القرن الواحد والعشر�ن قرن دخول 

ان عصر على مستو� �ل المجاالت، خصوصا و  العالم في مرحلة جدیدة، أعلنت تعاقدها مع العولمة

االش�ال �عتها، مفجرا بذلك ازمة الهو�ة و مع طبأعاد ص�اغتها �ما یتناسب تجاوز الهو�ات و العولمة 

  المطروح ماهي الدرجة التي توصلت الیها العولمة في تهجین هو�ة االنسان المعاصر؟

  الم�حث األول: مفهوم العولمة 

قد تمتد هذه التحد�ات األنا،  یتمیز المجال العام في اآلونة األخیرة بتحد�ات تواجه الهو�ة و  

إلى حد المساس ��ین االمة ووجودها حیث تتجه الحضارة في زمن ثورة العلم والتقن�ات إلى تشیید 

وضع ثقافي جدید، والعولمة هي الوضع�ة الوحیدة والمتفردة التي انحسرت فیها الحالة العالم�ة الراهنة 

  والسؤال المطروح هو ما مفهوم العولمة؟

  لغة:  -أ

الموسوعات على اعت�ار أنه في �عض المعاجم و ان هذا المفهوم من المفاه�م غیر الواردة  

العولمة هي الترجمة لكلمة من المصطلحات الجدیدة لكن ل�س من المستحیل ض�طه "

globalisation  المشتقة من �لمةglob  المقصود هنا الكرة األرض�ة، و یتحدث أ� الكرة، و

ف�لمة العولمة مشتقة  1الثقافة العالم�ة" global cultureالتحدیث عن  علماء االجتماع في مجال

من �لمة العالم، و هي األمر الذ� �عرفه العالم أو المنتشر عالم�ا إضافة إلى ذلك تر�یزها على 

، فالعولمة دخیلة على اللغة العر��ة، وهي في ذات ال�عد الثقافي �أهم موضوع في قائمة أعمالها

ى هذا الوجود العر�ض لتدل على جعل األش�اء أو الموجودات تحت إمارة واحدة أو الوقت تشیر ال

  ح�م واحد .

                             
  .92د �، د ت، ص نقد�ة) ة(رؤ� الترو�ج الغر�يو بر�ات محمد مراد: ظاهرة العولمة بین رفض العرب واإلسالمیین  - 1
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  اصطالحا:   -ب

تدل على مشروع لمر�زة العالم  نسة"اأنه قر�ة صغیرة متوحدة و متج على العالم الىتنظر العولمة 

النواحي و المجاالت أ� توحید العالم �ص�غة واحدة شاملة للجم�ع و من �ل ، 1في حضارة واحدة"

االجتماع�ة و االقتصاد�ة و الف�ر�ة �غض النظر عن الدین و العرق و الجنس و الثقافة، فهي تعم�م 

مصطلح انتشر في السنوات األخیرة فكرته األساس�ة ازد�اد للنموذج الغر�ي األمر��ي خاصة "

مات او في انتقال رؤوس العالقات المت�ادلة بین األمم سواء المتمثلة في ت�ادل السلع و الخد

األموال (الرأس مال�ة هي د�انة اإلنسان�ة أو النسب�ة الف�ر�ة ستكون لها الغل�ة على المطلقات 

اإلیدیولوج�ة) أو في انتشار المعلومات و األفكار و سرعة تدفها، أو في تأثر امة �ق�م و عادات 

مة عمل�ة اقتصاد�ة في المقام األول ثم مما یتضح لنا أن العول، 2و تقالید و قواعد غیرها من األمم"

رسمنة العالم س�اس�ة و یت�ع ذلك ال�عد االجتماعي و الثقافي �ما �م�ن تعر�ف العولمة على أنها" 

دول المر�ز و س�ادة النظام العالمي الواحد، و �التالي اضعاف  ةل ه�منظو تتم الس�طرة عل�ه في 

ص�اغة ثقافة عالم�ة واحدة تضمحل إلى جوارها  القوم�ات و إضعاف فكرة الس�ادة الوطن�ة، و

فهي سعي لفرض الرأس مال�ة و الق�م اللیبیرال�ة الغر��ة على �ل الشعوب ، 3الخصوص�ات الثقاف�ة"

، هذا وقد عرفها مما یؤد� على اندثار الخصوص�ات و حدوث أزمة انغالق عند الشعوب الضع�فة

لعالم بوصفه موقفا واحدا و ظهور �حالة إنسان�ة تش�یل و بلورة ا�التالي"  4سون رونالد رو�رت

                             

  .92ص  ،الترو�ج الغر�يو بر�ات محمد مراد: ظاهرة العولمة بین رفض العرب واإلسالمیین   -  1

  .306إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي: الموسوعة الم�سرة للمصطلحات الس�اس�ة، ص  -  2

  .307المرجع نفسه: ص  -  3

م عام اجتماع انجلیز� �صف العولمة �انها عمل�ة انضغا� ��ل للعالم و تكثیف، السمة 1938د رو�رتسون: لرونا - 4

  الرئ�س�ة للعولمة تكمن في ضغ� المجتمعات ال�شر�ة ل�ع�شوا في نفس الفضاء و هي فراغ نوعي و ظاهرة متناقضة 
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فالعولمة وف� هذا المنظور هي حر�ة إعادة بناء الحالة العالم�ة وجعلها وضع�ة ،1عالم�ة واحدة "

  واحدة 

و�ذهب فالرستین على أن تعم�م " واتخذ موقفا سلی�ا إزاء العولمة 2في حین ذهب فالرستین

و تعم�قه یتسب�ان في تحد�ات �المق�اس العالمي، و �ضیف على ذلك ردود  الرأسماليالمنط� 

األفعال ضد الغرب و ضد الحداثة...إذا فالمنط� الداخلي للنظام العالمي الراس مالي یتسبب في 

االثنین معا، التكامل العالمي و االنه�ار العالمي...إنه �عتقد ان هناك في النها�ة خطر انه�ار 

، فالعولمة سبب للصراعات العالم�ة و سبب في بروز الثنائ�ات المتقابلة 3ي و سقوطه"النظام العالم

  �التنافر بین الشرق و الغرب و جدل�ة الحداثة و التجدید و التراث و األصالة.

العولمة تعني في اطاره االنتمائي: لقد تر�ت  �ما نجد روز�نو �عرف العولمة �التالي" 

اسة الدول�ة الذ� یجب �عصر ما �عد الساالن �ة خلفها...وقد بدأ ال�شر�ة عصر الس�اسة الدول

ف�ه على ممثلي الدولة الوطن�ة أن �قتسموا المشهد والقوة الشاملین مع المنظمات الدول�ة 

والشر�ات التجار�ة المتعددة الجنس�ات العابرة للحدود، و �ذلك مع الحر�ات االجتماع�ة و الس�اس�ة 

ة تجاوزت وجودها المحلي إلى وجودها العالمي و الذ� تتداخل على مستواه فاألنظم ،4عبر الحدود"

المنظمات الغیر ح�وم�ة و المنظمات االقتصاد�ة، و غیرها في تحدید القرارات و المصیر 

االجتماعي، �ما یؤ�د روز�نو أن االنتقال الذ� عرفه الواقع العالمي لشدید االرت�ا� �التطور التقني 

إنها التقن�ة التي ألغت المسافات عن طر�� الطائرات النفاثة و  و المتسارع " و العلمي الخارق 

الكمبیوتر و األقمار الصناع�ة األرض�ة، و العدید من المخترعات األخر� التي تم�ن الیوم الناس 

                             

  .92الترو�ج الغر�ي، ص و بر�ات محمد مراد: ظاهرة العولمة بین رفض العرب واإلسالمیین  -  1

م عالم اجتماع امر��ي یر� وعلى الرغم من االستقرار الظاهر للنظام العالمي الحدیث أنه یتجه في 1930فالرستین:  - 2

قدم في العم� على الدخول في فترة ازمة نهائ�ة، ومن ، وأنه مةم�االمفتوحة ومبهمة وخطیرة من جهة الالسیرورته الى نها�ات 

  .القارئین والمستوعبین للف�ر المار�سي وخاصة لینین

  .57، ص�1 و العید دودو، منشورات الجمل،ب�ك: ماهي العولمة؟، ترجمة أ اولر�ش -  3

  .58المرجع نفسه: ص  -  4
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و األفكار و ال�ضائع من عبور األم�نة و األزمنة �صورة متزایدة و �ش�ل أسرع و أضمن من أ� 

إنها �اختصار التقن�ة التي قوت الت�ع�ات المت�ادلة بین المجتمعات المحل�ة و الوطن�ة وقت مضى، 

فالعولمة في رأ�ه ولیدة التطور العلمي الذ� سلك طر�قا ال رجعة ف�ه و الذ� یتخذ من  ، 1و الدول�ة"

  ذاته ق�مة عل�ا

وجهین لشيء  العولمة واألم�نة ل�ستا جانبین لی�ستا" �2اإلضافة إلى تس�غمونت �اومان

واحد فحسب، بل هما في الوقت نفسه قوتان دافعتان وش�الن تعبیر�ان عن تقطیب (من القطب) 

 ، 3لس�ان العالم إلى أغن�اء معولمین وفقراء مؤم�نین"(من االستراتیج�ة) جدیدین ة سترج و

مت�از والثروة المقصود ان العولمة تعمل على تقس�م ال�شر�ة وتوز�عها توز�عا جدیدا، طرف تمنحه اال

وطرف �عاني من الحرمان، األول یتمتع �الحر�ة والثاني مسلوب الحر�ة، فالعولمة إعادة �عث لجدل�ة 

  العبد والسید لكن �طرق وأسالیب جدیدة.

إن عالمة السوق و تسلسل فقرها المدقع " ف�قول حول العولمة ا�قدم طرح 4ز�جلر �ما نجد

تستنهض في أثر معاكس حر�ات تتمسك �الهو�ة، لها الطا�ع المحلي �الضرورة ألنها تستمد 

فالمش�ل ل�س في توحید  ،5جذورها من معین سلفي یتمیز بوهن بن�انه المفهومي لكنه عمی� جدا"

ث العولمة عن إیجاد مفاه�م إنسان�ة العالم إنما ��من في الطر�قة التي یتوحد بها، فعوض أن ت�ح

فعل�ة و تصنع هو�ة جمع�ة موحدة فهي تقوم �عمل�ة است�عاب تعسفي لجم�ع الشعوب عن طر�� 

                             

  .60ص �ك: ماهي العولمة؟،  اولر�ش -  1

لم اجتماع بولند� یر� ان المرحلة ما �عد الحداثة احد� اكثر المراحل اثارة ام ع2017-م1925 :تس�غمونت �اومان - 2

للقل� �الخصوص الذات و المجتمع، و یر� ان انسان ما �عد الحداثة انسان غر�ب �ال جذور ضل الطر�� نتیجة الشك و 

الحداثة السائلة، الح�اة السائلة، الحب السائل،  ة السیولة التي توصف انها ابتلعت �ل شيء،لسلاالزدواج�ة أهم مؤلفاته س

  .االخالق في عصر الحداثة السائلة، األزمنة السائلة، الخوف السائل

  .86: ص نفسهالمرجع  -  3

م مؤلف ومندوب مب�عات ومحاضر لتحفیز الجماهیر امر��ي الجنس�ة من مؤلفاته اراك على 2012-م1926ز�جلر:  -  4

  القمة، طر�قة هللا ال تزال أفضل طر�قة.

  .136، ص 2002، �2 التوز�ع،دار نهضة مصر للط�اعة والنشر و  العولمة،لم�ة و االسید �اسین: الع -  5
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عالم�ة السوق و هذا ما یؤد� إلى ظهور ردود فعل دفاع�ة مضادة متمس�ة بهو�تها تعمل على 

  التحد� في وجه العولمة. 

یر� أن أداة العولمة األولى التي  في هذا الموضوع حیث 1هابرماسدون ان ننسى مساهمة 

تعتمد علیها هي التقن�ة التي ساعدت على بزوغ عالم افتراضي ما جعل مشروع الفضاء العمومي 

ان واقعها ال یلتزم �شرو� و ال تفرض تكافؤا مشروعا عق�ماـ مشروعا متوفي لحظة م�الده "  هعند

الصدق و المعقول�ة و �افة المسؤول�ة و �فتقد للصالح�ة و طاب المبرهن بل الحوار او منط� الخ

  .2اش�ال التعامل العقالني و أخالق�ات التواصل"

هذا و �م�ن تقد�م جملة من نماذج في الف�ر العر�ي المعاصر قدموا تفسیرات یبررون بها  

تتبلور ف�رته عن العولمة انطالقا من را� االنفتاح و  3موقفهم من العولمة حیث نجد علي حرب

التعا�ش العالمي، فهو یرحب بها على اعت�ار أنها واقع معاش ال �م�ن الفرار منه، بدل من إنماء 

فعلي حرب الشعارات التعصب�ة و الطائف�ة و الدعوة إلى االنخرا� في العولمة حق�قة حتم�ة واقع�ة "

قعة و التعامل مع معط�اتها و �التالي فهو ال یتعالى على العولمة و من ذهن�ة القو  ریدعو للتحر 

                             

م فیلسوف وعالم اجتماع الماني معاصر �عد من اهم منظر� مدرسة فرن�فورت النقد�ة، صاحب نظر�ة 1929: هابرماس - 1

الفعل التواصلي الكاشفة عن نظام أخالقي ضمني وهو االخالق الكل�ة عبر النقاش الحر و العقالني، عمل فكره على انقاذ العقل 

  جذوره و ادراك االختالف بدال من التوحد.  من الالعقالن�ة، �ون النقد أداة لتغییر المجتمع من

 للعلوم ناشرون، المعنى و التواصل)، الدار العر��ةلفلسفي المعاصر (أسئلة المفهوم و عبد الرزاق بلعقروز: تحوالت الف�ر ا -  2

  . 263، 262، ص، ص، 2008 ،�1

الف�ر�ة،  واالصول�ة �قف موقفا معاد�ا من النخبو�ة مف�ر وفیلسوف لبناني شدید التأثر بجاك در�داو علي حرب: �اتب  - 3

�عتبر من خالل تحلیل خطاب الحر�ات اإلسالم�ة المتطرفة أنه البد �عد هذه الكوارث و االنه�ارات التي سببتها هذه الحر�ات ان 

لإلصالح و النهوض، الن  تعالج األمور �طر�قة جدیدة و مختلفة، بدءا �التوقف عن استخدام الدین �عنوان للف�ر و الح�اة أو

  .تغلیب منط� الدین و الطائفة و المذهب على لغة المواطنة و الدولة ال ینتج اال ما �فاجئ من الحروب االهل�ة
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و ذلك حتى ال ن�ون بدوا أو بر�را،  ، 1ال �قترح عولمة بدیلة، و إنما ینخر� ف�ما أنجزت و حققته"

  أ� االنتقال من ح�اة العصب�ة إلى الح�اة المدن�ة.

ولمة عن نظرة علي حرب الذ� تختلف نظرته حول الع �2اإلضافة الى طه عبد الرحمان

تعقیل العالم �ما یجعله یتحول الى مجال واحد من العالقات بین المجتمعات االفراد، عن طر�� "

التقن�ة في حقل العلم، وس�طرة الش��ة  ةس�طرات ثالث، س�طرة االقتصاد في حقل التنم�ة، س�طر 

ال�عد األخالقي  عني تر�ز فطه عبد الرحمان وما هو معروف حول فلسفته الت ، 3في حقل االتصال"

المرجع�ات الدین�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة، ض�اع النتماء  وتمرد علىیر� في العولمة تالشي للق�م 

   االنسان ومن ثم تشيء الهو�ة.

إحساس �عدم االنتماء الى وطن فهو �عرفها �قوله"  4و�االنتقال الى عبد الوهاب المسیر� 

فهو ینطل� في تعر�فه للعولمة نظرا لتأثیرها على االنسان،  ،5محدد وتقبل أفكار حضار�ة عامة"

  والفعل الناتج عنها ول�س انطالقا من المثل والشعارات التمو�ه�ة والتضلیل�ة التي تناد� بها.

                             

ص�اح قارة: إش�ال�ة تشيء االنسان في الحداثة الغر��ة من منظور عبد الوهاب المسیر�، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر،  -  1

  72، ص2012االدب العر�ي، السنة الجامع�ة سطیف، قسم اللغة و ة فرحات ع�اس، جامع

المف�ر�ن في مجال التداول  أبرز أحد، واالخالق وفلسفة اللغةم فیلسوف مغر�ي برع في المنط� 1944طه عبد الرحمان: - 2

ات األساس�ة في نقد واقع اإلسالمي العر�ي، �سعى الى بناء فلسفة أخالق�ة إسالم�ة بواسطة المفاه�م السا�قة مستحضرا المسلم

  الحداثة الغر��ة، و هي مسلمة ال انسان بدون اخالق.

، �1 طه عبد الرحمان: روح الحداثة (المدخل إلى تأس�س الحداثة االسالم�ة)، المر�ز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، -  3

  .78، ص 2006

لم االجتماع مصر� �ان صاحب رؤ�ة فلسف�ة حضار�ة، تؤمن بتعدد ام مف�ر وع2008-م1938عبد الوهاب المسیر�:  -  4

ا�عاد مشروع التأس�س الحضار� في مجاالت العلم و المعرفة و االخالق و الق�م و الس�اسة و االجتماع، مما جعله یؤسس 

صقل جوانب أساس�ة مشروع فكر� تجدید� منهجي له امتدادات ا�مان�ة و إنسان�ة �ما �متلكه من أدوات و آل�ات ص�اغة، و 

   في الهو�ة العر��ة اإلسالم�ة

  .25، ص 2006، �1 دار الشروق، ،)، (سیرة غیر ذات�ةالثمرجذور و الالمسیر�: رحلة فكر�ة في البذور و عبد الوهاب  -  5
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 المعاصرة تطرقت والنماذج الف�ر�ةمن خالل التعر�فات السا�قة استنتج أن جل الت�ارات   

واتجهت الى نتائجها السلب�ة على الواقع االجتماعي، مما انصبت �الرجوع ة من منظور نقد� للعولم

  الى إعادة بناء الفضاء العمومي. أهدافهم
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  عند ر�ج�س دو�ر�ه   -ج

صاغ دو�ر�ه مفهومه للعولمة �االعتماد على عدة ا�عاد فقد ر�ز على ال�عد االقتصاد� 

و�ة االحدود�ة و التي توقع العالم في طو�ال� و الس�اسي و األیدیولوجي، واصفا إ�اهاوالتكنلوجي 

  یتجرد فیها االنسان المعاصر من واقعیته.

االقتصاد�ة عن العولمة من خالل  رة ر�ج�س دو�ر�هظتتضح لنا ن ال�عد االقتصاد�: .1

و تكون من خالل اعتماد السوق العالم�ة و ادخال اقتصاد المقای�س و النوع�ات و  قوله "

س األموال و إضفاء هالة القلب الطیب و المشار�ة في المصائر على حر�ة النقل و العبور لرؤ 

و ال�ضائع...فإن هذه النزعة تقنع الشر�ات المتعددة الجنس�ات و تعطیها صورة االخو�ات، و 

الس�اسي الخاضع للقید االنتخابي...ماف�ا اكثر و تعطي بر�قا من الكرم لقانون توجه ر�لة الى 

ح�م القو� على الضعیف...و تغطي �معطف الرحمة و الشفقة المخالفات العقار�ة و 

فنظرته اتجاه العولمة نظرة نقد�ة، فهو �عمل على �شف حق�قتها الخف�ة، فهي  ، 1الخصخصة"

شرعي إال أنه �سلك طرق و أسالیب  اقتصادیبدو في ظاهره  تشجع االقتصاد العالمي و الذ�

ملتو�ة و غیر قانون�ة، فالعولمة تشرع لنفسها القوانین التي تخدمها، فتتخذ من شعارات االنفتاح 

و الحر�ة و التطور و النمو مبرر �سهل لها عمل�ات االستغالل و استنزاف الخیرات و تحقی� 

 حساب الك�انات المستضعفة.المطامع و الم�اسب الماد�ة على 

وجي ر�ج�س دو�ر�ه موقفا متحسسا وسلب�ا اتجاه �قدم المیدیول ال�عد التكنلوجي: .2

التقن�ة أداة مع�ار�ة ال خ� طول لها وال خ� عرض...هذا الشط�...اآللي  عالقتها �العولمة"التقن�ة و 

فالعولمة التكنلوج�ة أرض�ة صل�ة  ،2الرو�وتي الذ� �قدم نفسه على أنه تجاوز الثقافة العالم�ة"

النقالب �ل شيء، حیث أص�ح �ل شيء مهدد �ما في ذلك القاعدة الحیو�ة و المعنو�ة للهو�ة 

                             

  .65، 64 ص، صر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود،  -  1

  .65ص ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود،  -  2
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ورة مشروعة صتثیر � ةإن العلوم و التقن�ات الحدیث "1الشخص�ة و هذا ما أكدت عل�ه جاكلین روس

 في مصیر االنسان. فالمنط� الذ� �سیر االلة منط� غر�ز� هدفه التح�م، 2الخوف"

یر� مف�رنا ان العالقة الموجودة بین النظام الس�اسي  والعولمة  ال�عد الس�اسي: .3

استبداد�ة ال �ست�طن الجانح فكرة الحدود، و ال النبي �ذلك و وجدت أصال لخدمة مصالحها "

�ما أن ها و العالم المز�ف أ�ضا لهؤالء الدهاة الثالث شيء مشترك أن �فوقوا الحدود و یتجاوز 

، فالقض�ة قض�ة الصراع من 3"لدیهم إجا�ة عن �ل شيء و �عتقدون أن �ل م�ان هو بیت لهم

ل النظام العالمي الجدید تسعى إلى ظأجل السلطة فاألنظمة الس�اس�ة على اختالف أنواعها و في 

ن، االقتصاد�ة یلقد تدخلت الدولة إذا في �ل الم�اد "4الق�ادة و النفوذ و هذا ما نجده عند االن تور�ن

تأمل و االجتماع�ة و الثقاف�ة، و أكثر األح�ان �طر�قة استبداد�ة...وقد لبثت أورو�ا زمنا طو�ال 

فالدولة العالم�ة أثبتت و أكدت واقع�ا على  ،5اقتصاد�ة تفوق النموذج األمر��ي" ةتنم� بإنجاح

جة أن الك�ان األمر��ي قدرتها في تسییر شؤون الشعوب، حسب أهوائها و استراتیج�اتها إلى در 

�ما فیها الدول األورو��ة المنافسة للك�ان األمر��ي، و التي لم  أص�ح هاجسا في وجه �ق�ة العوالم

 .تستط�ع التحد� له و التفوق عل�ه و هذا راجع الى طب�عة أنظمتها

                             

، اشتهرت والعلوم االنسان�ةموسوع�ة حاصلة على د�توراه في الفلسفة  ومؤلفة بر�طان�ةم �ات�ة 1949جاكلین روس:  - 1

، تنتقد �شدة الصهیون�ة، من اهم مؤلفاتها حاالت واالدب�اعمالها التي تدور حول العالقة بین التحلیل النفسي، االنثو�ة 

  .والمقاومة االخیرةالصهیون،  الفانتاز�ا مغامرة الف�ر األورو�ي، مسألة

، 2001 ،�1 الط�اعة، بیروت لبنان،شر و : الف�ر األخالقي المعاصر، ترجمة عادل العو�، عو�دات للنسجاكلین رو  -  2

  18ص

  .66، 65 ص، صالساب�:  المصدر -  3

 االجتماع�ة �العملفي فرنسا من المهتمین �الموضوعات  م احد ��ار المنظر�ن السوسیولوجیین1925االن تور�ن:  - 4

، ینتمي الى ما �عد المار�س�ة في تو�یده أن هذا المجتمع �ان قد دخل ةوما�عد التحول الصناعي و الد�مقراط�ة و عدم المساوا

  حالة جدیدة  من التار�خان�ة التي ال �م�ن فهمها 

، �1 لیوم، ترجمة جورج سل�مان، المنظمة العر��ة للترجمة، بیروت لبنان،هم عالم افآالن تور�ن: براد�غما جدیدة ل -  5

  .42، ص 2011
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: لطالما �انت األیدیولوج�ا من اهم المواض�ع التي یندد ر�ج�س ال�عد األیدیولوجي .4

، ومنظمة 1"مبر�ال�ة ...االمبراطور�ة تفرض الحدود على الغیر ال على نفسهادو�ر�ه �مخاطرها "ا

ل تفعالتي تناد� �شيء و حقوق االنسان وهیئة األمم المتحدة أكبر دلیل على العولمة المتطرفة و 

 تاألوطان �المخ�مات فدو�ر�ه یر� ان العولمة قادهي تستبدل لسالم و نق�ضه أین تدعي تحقی� ا

وحدة االقتصاد و السوق �النظام الس�اسي و  تالعالم إلى الض�اع �ازد�اد توحیده حیث ر�ط

له أین یبرز االختالف بین  و�دیه�ة االجتماعي الذ� �أخذ �مبدأ التفوق و خضوع االخر مسلمة

یتعل� بتغلیف ثقافة  فاألمر�ه یراها عولمة زائفة ال ت�ادل فیها �المثل لذلك فر�ج�س دو�ر  القوم�ات"

مما نستنتج ان ر�ج�س دو�ر�ه من منتقد� العولمة و ذلك راجع الى  ،2ف بثقافة القو�"یالضع

  األهداف الخف�ة التي تسعى الوصول الیها و النتائج التي حققتها.

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  .66ص ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود،  -  1

  .136العولمة، ص السید �اسین: العالم�ة و  -  2
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  الم�حث الثاني: العولمة التكنولوج�ة ودورها في طمس هو�ة االنسان المعاصر 

یر� دو�ر�ه ان العولمة و �ما تحمله من التطورات العلم�ة التكنولوج�ة صدمة إللغاء الجنس�ة   

و الهو�ة، حیث أص�ح االنسان المعاصر �ع�ش في عالم تمیزه االخطار و االزمات و المخاوف 

رحت مناقشات تخص ماهیته اإلنسان�ة من �ل النواحي فظهرت الكوارث البیئ�ة و المتزایدة، أین ط

قضا�ا الجینات و الفجوة القائمة بین الحق�قة ال�شر�ة و الواقع االفتراضي و االش�ال المطروح هو: 

هل تؤد� هذه التطورات إلى هو�ة جدیدة أم انها ستحاف� على هو�ة االنسان األولى؟، هل ستع�ش 

أزمة تار�خ�ة عابرة أم ستنتهي تار�خیتها عند هذه النقطة؟ ، هل ستتحول التقن�ة الى مع�ار الهو�ة 

  تعتمد عل�ه ال�شر�ة في تحدید هو�تها؟.

ینطل� دو�ر�ه من ف�رة مفادها أن التكنلوج�ا تتكاثر و تتدف� �ال حساب حیث یراف� هذا   

ر�ة األرقام و الصورة قد هذبته و ش�لته العالم الذ� لم تكن امبراطو التكاثر تخلخل في المقای�س "

فالثورة المعلومات�ة نفي للحدود و تجاوز للواقع فال حرمة  ،�1عد اذ �انت له أش�ال یجب احترامها"

لمنظومة أخالق الحوار، تعد� على الخصوص�ات، و في أ�س�  انعدامو ال ه�ة أل� م�ان، 

حراس في األبن�ة و ال عت�ات أمام المحال إنه  ال أش�الها، حتى في نم� الغذاء و الل�اس و الكالم"

ألمر ال ی�عث إال على الكآ�ة، البر�د االلكتروني من دون ص�غ تهذیب...وج�ات الماكدونالدز من 

و �ثیرة هي الفلسفات  ،2دون المق�الت، تكمن السعادة في الما قبل فل��ن ذلك لكنها ل�س في القفر"

ي وقع في غمارها االنسان المعاصر فهناك من عبر عنها المعاصرة التي تحدثت عن الكآ�ة الت

إننا نرتعد االن في عراء عدم�ة  عن هذه العدم�ة �قوله" �3مصطلح العدم�ة، و قد أشار هانس یوناس

                             

  .60ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ص  -  1

  .60، صالمصدر نفسه -  2

شحنات تجیب عن اعطى مبدأ المسؤول�ة �عد جدید ووضحه بدالالت و  فیلسوف المانيم 1993-م1903هانس یوناس: - 3

   اإلش�االت التي فرضتها التطب�قات التقن�ة على االنسان، یتخذ من اال��ولوج�ا م�حثا من م�احث فكره
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و في ظل العولمة التكنولوج�ة اص�حت الهو�ة رهان ، 1تتزاوج فیها أكبر قدراتنا مع الفراغ األكبر"

ذاتها أص�ح أكثر هشاشة، فهناك هوة بین التقن�ة و الهو�ة على اعت�ار التقن�ة و حفا� الذات على 

أن األولى ال ت�الي في تطورها �الثان�ة متعد�ة على مفاه�م الخصوص�ة من لغة و دین و إنسان�ة و 

و على الصور التي تلتقطها الناسا (و�الة الفضاء األمر���ة) تختفي خارطة اللغات، و  غیرها"

شاشة ال�الزما الكبیرة لغوغل بل��س...في المقر المر�ز� الرئ�سي لشر�ة غوغل، ینطب� �ذلك على 

حیث تنقر مئات المالیین من النقرات على خارطة العالم فكل ما هو واقعي حق�قي غیر مشاهد و 

محطي لنا رؤ�ة الكو�ب ��ل �امل، لكن خارج -غیر مرئي، و یت�ح القمر االصطناعي الجیو

التقن�ة حب للتملك و االستعمار و اله�منة على االخر فاإلنسان سخر قدرته ف ،2المق�اس ال�شر�"

المهم ان التقن�ة سلبت من العقل�ة في صناعة ما �سهل له قتل االخر و القضاء على هو�ته" 

االنسان انسانیته و تر�ت اغلب�ة الح�م لقانون الغاب ألنها ه�أت له جم�ع الم�ادین و جعلته 

ب و ل�س علم للتسامح و بهذا فالتقن�ة أیدیولوج�ة حر  ،3و متى �حب هو ذلك"یه�من على من یر�د 

لقد محت هذه سیلة تفقد االنسان ذاكرته این �ض�ع �عده التار�خي ووجوده األول "و التعا�ش، و 

إنسان�ة تار�خنا، فلم �عد من آلهة و ال من ود�ان و ال من أفكار مرمزة...تهمل األف� الجغراف�ا الال

فالتكنولوج�ا عند دو�ر�ه عملت على فك ش�فرات جم�ع الشعوب أین أص�حت  ،4لإلنسان" الداخلي

تقرأ ما في ذهن س�ان العالم مما سهل علیها معرفة نقا� ضعفهم و اكتشاف ثغراتهم والقفزة العلم�ة 

یرتد�ه و القناع الذ�  هذ� تؤذن بنها�ة النظام الثقافي و االجتماعي برمته و �فقدان التوازن النفسي"

االنسان الذ� یتح�م �التقن�ة في تسییر هذا الوجود من أجل مصالح مجتمعه و أهدافه، حتما 

فاألنترنت و  ، 5س�قع �الروح اإلنسان�ة المتأثرة فر�سة لالنه�ار النفسي أو للنزاع االجتماعي"

                             

  .14جاكلین روس: الف�ر األخالقي المعاصر، ص  -  1

  .42ص ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود،  -  2

  .126، ص2006 ،�1 دغر، منشورات االختالف،یالتقن�ة عند مارتن هاالوجود و ابراه�م أحمد: إش�ال�ة  - 3

  .42المصدر الساب�: ص  -  4

  .130التقن�ة عند مارتن هایدغر، ص إبراه�م احمد: اش�ال�ة الوجود و -  5
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معاصر فهي االعالم في نظر دو�ر�ه لها سلطة على جم�ع اش�ال التعبیرات الثقاف�ة في العالم ال

قیل لي أن محرك ال�حث غوغل و أن معهد �استار لأل�حاث الطب�ة تتعد� براغمات�ا على االفراد "

و جموع الخبراء بین الح�ومات الذین یدرسون تطور المناخ ...و استودیوهات هولیوود جم�عا 

� علینا من تندمج و تحسب فوق خ� األف�، أفال تعلمون...أن الثروات الثقاف�ة غیر الماد�ة تسق

التي وظفت �وسائل بدل منها �غا�ة من قبل  فجم�ع العوامل، 1السماء من دون أوراق ثبوت�ة"

العولمة أسهم تم تصو�بها إلهمال الجانب المعنو� و اإلنساني و الترو�ج للماد�ات، التي تجرد 

ي أحضان و االنسان المعاصر الذ� �ح�ا فال�شر�ة من خصوص�اتها و تفرغ االنسان من معناه" 

حضارة صناع�ة، �عتر�ه قل� متأصل الجذور تار�خ�ا، فاالزدراء السائد للمجتمع الصناعي و 

مستقبل، هي اخر ألوان التعبیر عن مشاعر الفزع التي اللوج�ا الراق�ة و التوجس مما �أتي �ه و تكن

�ع�ش في �فة زق الهو�ة عند دو�ر�ه في جعل العالم أفم، 2نشأت في وقت واحد تقر��ا مع التصن�ع"

واحدة، �ون هذه الح�اة لن تكون ح�اة أمن و سلم بل هي ح�اة تؤد� حتم�ا إلى عطب أخالقي ال 

ن �ان مفیدا وضع العالم ئلص منه، فهي بذلك تفرض الهو�ة الواحدة على جم�ع شعوب العالم "خال

أنها هي  ن هذا ال �عني أننا نستط�ع الس�ن في هذه الش��ة �ما لوإ�له ضمن ش��ة متصلة ف

أو ال مح�� لها، من هنا �أتي تعبیر  العالم ذاته... فالشخص�ة االعت�ار�ة إما أن ��ون لها مح��

و  ،3المجتمع الدولي إذ ل�س له م�ان محدد، هذا اللدن الرخو الحي المیت ی�قى ص�غة جوفاء"

ت متعارضة و في قوله داللة على سفسطة العولمة و تالعبها بهو�ة االنسان و إدخاله في ت�ارا

لتكنولوج�ا �وسیلة من ل همواقف متضار�ة، و من بین أعمال ر�ج�س دو�ر�ه التي عرض فیها نقد

الوسائل التي تعتمد علیها العولمة في تشتیت الهو�ات �تا�ه ح�اة الصورة و موتها، و الذ� من 
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فتجاهل  حین �غدو �ل شيء مرئ�ا فال شيء �غدو ذا ق�مة، خالله أسس لعلم المیدیولوج�ا "

االختالفات یتقو� مع اختزال الصالح في المرئي و المظهر �اعت�اره مثاال �حمل في ط�اته جرثومة 

ینتج عن ذلك هو  افتاكة تتمثل في التشا�ه، �ل المثل المتمیزة تحظى �ع�ان�ة اجتماع�ة قو�ة وم

أن لغة االغنى تص�ح لغة �ل الناس و قانون األقو� القاعدة المثلى، إن عصر الشاشة حین 

 ،�1غدوا مس�طرا أینما �نا ستكون فضیلته الفساد و منطلقه االمتثال�ة و اقفه عدم�ة م�تملة"

من نصیب القو� فدو�ر�ه یر� أن االعالم سبب لبروز التشا�ه المع�شي، و نموذج األسلوب السائد 

المر�ز�ة القو�ة، و هذا ظلم و جور تدفع ثمنه الفئات المختلفة، فهي الطرف الخاسر في المعادلة 

و إذا ما حولت صور العالم هذا العالم إلى صورة فإن هذا العالم س�غدو م�تف�ا بذاته، االستثمار�ة "

فدو�ر�ه یر� ، 2دا طی�ا و رائقا"و �امال و متوال�ة من التو�یدات اإلیجاب�ة إنه س�غدو عالما جدی

أن العولمة تح�مها غر�زة التملك، و تسیرها أهواء األنان�ة، فمهما أدعت لنفسها أن تقن�اتها تهتم 

�مصیر االنسان فهي ت�قى أقوال �اذ�ة غیر متحققة فعل�ا، و من األفضل ان ترجع اإلنسان�ة إلى 

الكتفاء ذات�ا، و عدم تعرض األقل�ات لمواقف ح�اة ال�ساطة و االختالف للحفا� على الهو�ات و ا

   .العولمة التكنولوج�ة ةتجعلها فر�سة له�من

  

  

  

  

  

                             

  .296ص د �، د ت،  موتها، ترجمة فر�د الزاهي، إفر�ق�ا الشرق،ر�ج�س دو�ر�ه: ح�اة الصورة و  - 1

  .262المصدر نفسه: ص  - 2



 أثر العولمة على الهو�ة                                                             األولفصل ال

43 

 

  اختال� الهو�ات ث: المفارقات الثقاف�ة للعولمة و الم�حث الثال

�ان من المفترض في زمن الدولة المر�ز�ة العالم�ة الكو�ب�ة اندماج الشعوب و احترام   

لكن ما هو �ائن صراع ف�ر� و ز�ادة االحتكاك العنیف أین تحولت  ،الخصوص�ة و االعتراف �األخر

العالقات الدول�ة إلى عالقات متعاد�ة، تتنافس سلب�ا ال وجود لق�مة الحوار الثقافي على مستواها 

و أین تم التنازل �المقابل  ،من قبل القو� العالم�ة و المر�ز�ة ،حیث تم قهر االختالف و النسب�ة

لذ� تنو� العولمة فعله ا ما ،�ن �قبول للخضوع و لإلهانة و االش�ال المطروحعن هذین األخیر 

�الثقافات و الهو�ات اإلنسان�ة، هل ستجعلهم جم�عا نسخا متشابهة أین �ص�ح الكون ممال؟ هل 

  ستقدم لل�شر�ة �طاقات اعتماد وتسلبهم �طاقات هو�تهم؟

یجي للصراع القائم بین الحضارات في ینطل� دو�ر�ه من ف�رة ان الدین هو المحرك االسترات  

ظل العولمة، فاالختالف الدیني ولد التنافر و التضاد �أهم سمة للحالة الثقاف�ة الراهنة، و التي �ان 

من المؤلم االعتراف �العالم �ما هو عل�ه، و من الطر�ف في الساب� الدافع االقتصاد� سب�ا لها "

ل ح�ة الفالیوم على القل�، و من هنا میلنا إلى العالم أن نحلم �ه مثلما نتمناه فنحن جم�عا نفض

الذ� ال حدود فاصلة ف�ه...عالم �هذا...هو حلم لكن �عیون مفتوحة بهدف...اش�اع رغ�ة م�بوتة 

ممنوعة ال ل�س رغ�ة جنس�ة، بل هي رغ�ة دین�ة...فیها نداعب �و��ا أملسا، �و��ا تخلص من 

قض�ة الهو�ة على اعت�ار أنه سبیل إلقصاء االخر �أسلوب فالسؤال الدیني مطروح ضمن  ، 1االخر"

فاالحتكاك الحضار� التالعب و الالوعي الدیني، و االحتكاك الثقافي سبب لظهور التطرف الدیني "

�ستثیر حساس�ة الجلد...و االصولیون الدینیون هم مرضى جلد العالم المعولم حیث تتالمس 

ة غضب و �ل سوء تفاهم هو رغ�ة �الغل�ة، �سبب الثقافات و تحتك...فكل اصطدام هو صرخ

�لمة زائدة عن حدها نتصارع و نرتصد و نهین �عضنا �عض و نستش�� غض�ا یولد نرجسة 

االختالفات الصغیرة التي تحتدم �التواصل الفور� شعورا فور�ا �االضطهاد مراق�ة مفردات اللغة و 
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لجماعات، تترك �لها أثرا مرا لعولمة غیر قابلة االنت�اه الى أقل حر�ة و الح�م على النوا�ا بین ا

و المقصود �عدم االمتزاج عند دو�ر�ه هو عدم احترام االختالف و تقبله في االطار ، 1لالمتزاج"

العام، فهو �عاني التهم�ش و عدم االعتراف و االحتقار و �عبر عن هذا الفعل �العجز الیوتو�ي 

القدرة هذه على تصور الكوني في الخاص بوصفه تمیزا و��من العجز الطو�او� �الض�� في عدم "

محسوسا، فهو یذیب الخاص في الكون وال �ستط�ع أن �ضفي على نفسه �فعل ذلك سو� 

عموم�ات جوفاء، و مشار�ع السالم هذه تقدم إلى ال�شر�ة إذن �الغات من غیر مبلغ، و إنها 

سخروا �حوثهم في مسألة احتقار  ومن بین المف�ر�ن المعاصر�ن الذین ،2لمس�حان�ات جوفاء"

البد من الحذر ف�ما یخص النتائج " و الذ� �قول 3األقل�ات المختلفة في العالم الغر�ي أكسل هونت

السلب�ة الناتجة عن احتقار �عض االفراد، اذ لم یدخلوا في صراع مع الق�م العالم�ة، فهذه مغامرة 

اف�ة على الهو�ة الثقاف�ة، فالعولمة تعمل على فمن المهم معرفة خطر العولمة الثق ،4ناقصة لهم"

فإن ه�منة ثقافة واحدة و هي ثقافة المجتمع الغر�ي مما یؤد� إلى طمس الثقافات األخر� "

اإلیروت���ة تش�ل بدورها جزءا من الطا�ع الخاص لل�ا�ان، مثلها مثل ر�اضة السومو و الحوت و 

قافة دمغتها و للثقافات األخر� أ�ضا دمغاتها، مثل التونة الحمراء و الق�ادة على ال�سار، فلكل ث

فلكل بن�ة  ،5اللح�ة ال�قرة المقدسة، الفقمة في الصحن...الس�حة الیونان�ة الممسو�ة �الس�ا�ة"

عن نفسها فمن غیر المنطقي و األخالقي طمس  او تراثها، تعرف به ااجتماع�ة ثقافتها و أف�اره

عي اإلنساني و الحاضرة في سجلها الوراثي الثقافي، رغم ت�اعد هذه الممارسات الداخلة في مجال الو 

الزمان فهي تمارس ظهورا آل�ا ال �م�ن التح�م ف�ه في شخص�ة االنسان، و االمتناع عنها عنده 
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و النظام المستتب �عني االمتناع عن الح�اة و فقدان ذاته و آناه حیث تحل الفوضى جم�ع العالم "

   ،1ما تزداد هوامش اللع�ة بین الخ�الي و الحق�قي"�حتمل مشار�ع الفوضى...�

�منظومة الق�م و السلو��ات  الالم�االة و عدم االكتراثساعدت على ظهور موضة فثقافة العولمة 

ففي الواقع لم تعد ثمة حدود، فال حدود الرتفاع الرواتب و الدخل وال حدود الواجب التحلي بها "

ن فحش هذا العصر ال ینشأ عن إلتفاهة السیدات الوقحات أو لخفة الرؤساء السفقاء، �ذا ف

لم �عد من حدود بین الشؤون العامة  ألنهالفائض بل عن الخسارة في الحدود لم �عد من حدود 

والفرد بین النحن و االنا بین الكائن و المظهر بین المصرف و  و المصالح بین المواطن

بین الدولة و جمعات الضغ�...بین غرفة  الكاز�نوا...بین المدرسة من جهة و المعتقدات...

، فهل هناك فوضى أكثر من 2المال�س...و...العشب بین غرفة نوم رئ�س الجمهور�ة و م�ت�ه"

خ العبث�ة و الالمعنى  فما مصیر الفرد و هو �الح� الكارثة هذه سقو� العالم بثقل مرجع�اته في ف

��ار علماء االجتماع الذین اعتبروا العظمة تمیزا فتحوا بذلك منابیر النقود و " �أعین مندهشة

التمو�ل التي �غضبها �ل حاجز و یزعجها �ل استثناء ثقافي للحدود، سمعة سیئة هي تدافع عن 

ن السلطات القائمة التي هي موقع القوة أن تقوم �الترو�ج للحدود السلطات المضادة فال تنتظرن م

هو  ففي رتا�ة ما هو قابل للب�ع...یزداد التوق الى ماترقة للحدود...خوال من تلك المجموعات الم

  3غیر قابل للق�اس...و إلى ما هو غیر قابل للمقارنة"
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فالالمحدود�ة الثقاف�ة و التشا�ه في را� دو�ر�ه یز�د العولمة القدرة على �س� نفوذها و اإلمساك 

الذ� عبر عن اإلرغام الجبر� لالنضمام في  1بزمام األمور، و في نفس الصدد نجد جیرار ل��لرك

إال نفور صفوف العولمة و النتائج المترت�ة عن هذه الممارسة التعسف�ة، و التي ال تجني ثمارا 

ال ینفصل ذلك �له عن الصدمات النفس�ة و الثقاف�ة، إن الثقافات و الهو�ات من الواقع العالمي "

التحول التار�خي العمالق اآلخذ في االنطالق قد جعل العادات القد�مة عرضة للشك، خاصة تلك 

ة و احتقار االخر المتأصلة في االنسان منذ القد�م و الحاضرة في �ل المجتمعات، اإلثینة المر�ز�

الجهل و الالم�االة الكاملین اتجاه عاداتهم و قناعاتهم و عالم ح�اتهم، إن االنفتاح �القوة على 

�ما �حسس دو�ر�ه ،2الحواجز بین أجزاء الكرة األرض�ة �عني اكتشاف االخر ح�ما" ةالعالم و إزال

طرائ� الح�اة تالف، فاللغات و جرد لحاالت االخ من الثقة �العولمة خصوصا، والهو�ة الثقاف�ة هي

حیث ال �م�ن أن نختر لها فاألخر  ،غیرها ال �م�ن أن تتواف�األد�ان والعادات والتقالید والذهن�ات و و 

ف�ما یتعل�  العولمةلكن علینا أن ال ننخدع ��ل ما ستحمله لنا لسبب هو االنا، و الع�س صح�ح "

نا و هناك من طاقة تشع من الهو�ة ف�ض من ستحرره الفتیلة الشتات�ة...ه ما �البلقنة و ��ل

الهجرة، انتقال لل�شر و اختال� األعراق �لها أمور مرحب بها لكن ثوب المهرج العالمي هذا �مثل 

ل في ط�اته فتن م، فالعولمة خطاب �اذب �ح3مواجهة بین األعراق و تهجینا لها على حد السواء"

إن الفجر " فهي أیدیولوج�ا ماكرة هدفها نشر الشرهدفها شن الحروب خاصة في دول العالم الثالث 

لسبب �ل  ألنهالذ� وعدت �ه السوق الحرة األمر���ة دول العالم، هو في النها�ة فجر �اذب، 
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و دو�ر�ه یر� أن مسألة الثقافة من المسائل التي ،�1م�ن أن یتاجر �ه، أو یجب أن یتاجر �ه" شيء

ت الف�ر�ة �ون العولمة توجه ضر�اتها �الدرجة األولى إلیها تحتل المراتب األولى من برامج االشتغاال

إن الحقوق الثقاف�ة ال تقتصر على حما�ة إرث أو السماح بتنوع ن تور�ن "و هذا ما ذهب إل�ه آال

الممارسات االجتماع�ة بل تجبر على االعتراف في مقابل الشمول التجر�د� لفلسفة التنو�ر و 

م�ن �ل امرئ من بناء شروطه الح�ات�ة على الصعید بین الفرد� و الد�مقراط�ة الس�اس�ة �أن یت

الجماعي و تحو�ل الح�اة االجتماع�ة وفقا لطر�قته في الجمع و التنسی� بین م�ادئ التحدیث 

 ووف� هذه المعط�ات �حاف� اإلنسان الذ� یواكب العولمة على هو�ته. ،2العامة و الهو�ات الخاصة"
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ن االنسان المعاصر �عاني من انفعال نفسي و خوف یتفاقم یوم �عد یوم، �عاني من اح�ا� إ

و تشاؤم أكس�ه عدم الثقة �المستقبل، إنسان مثقل بو�الت التمییز العنصر� و االثني و الدیني و 

، انسان صارخ وال احد م�الي لصرخته داخل تلك الفوضى العالم�ة و التساؤل الط�قي والطائفي

  المطروح هو: ما حال الهو�ة في ضوء هذه الغر�ة و هل ستعرف التحرر و الوجدان و الخالص؟ 

  مفهوم االغتراب:

فهو �حمل في  التي تداولها العلماء و الفالسفة �عد مصطلح االغتراب من أصعب المفاه�م

االستعمال حیث نجده في الفلسفة �ما أنه متعدد مجاالت  الغموضو كثیر من االلت�اس ط�اته ال

فقد أشار من ناح�ة أخر� والدین وعلم االجتماع وعلم النفس والقانون واالقتصاد هذا من ناح�ة و 

هناك من �قول فهوم �ص�غ لفظ�ة متعددة فهناك من �قول االغتراب و ن إلى هذا المثو ال�احن و و المف�ر 

ست�الب و هناك من �فضل " االفتراق عن الجوهر و غیره من الدالالت" و على هذا األساس اال

  �م�ن طرح التساؤل التالي ف�ما یتمثل معنى االغتراب؟

   لغة:  -أ

غرب أ� ذهب و تنحى من الناس و التغرب �عني ال�عد و الغر�ة و في اللغة العر��ة نقول "

الغرب �عني النزوح عن الوطن و الغر�ب هو ال�عید عن وطنه، و �لمة اغترب هي ترجمة للكلمة 

المشتقة من األصل الیوناني   alienation، و الكلمة الفرنس�ةalienationاإلنجلیز�ة 

alienastis   تسم�ة  أو ازالته، ما إلى آخر أو انتزاعه لك�ة شيءم انتقالو التي تشیر إلى

فاالغتراب لغة �حمل  ،�1معنى االنتماء إلى شخص آخر" alienusمن الفعل   �alienatsلمة

ه االنسان و معنى الت�ع�ة إلى داللة ال�عد عن األهل و البلد �ما �حمل داللة التنازل عما ��تس�

 Verausserung  غر�ب عن هو�ة األنا، �قابل ثالثة ألفا� في اللغة األلمان�ة شيء

                             

  .348ص ، 2012، جوان، 8واالجتماع�ة، عدید�: االغتراب، مجلة العلوم اإلنسان�ة جزلیخة  -  1
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,Enlausserung ,Enlfreldung”  اللف� األول من ال�سار یدل على معنى قانوني أ� ب�ع

) fremd) و الثالث یدل على الغر�ة (غر�ب aussenالملك�ة و الثاني یدل على التخارج (خارج 

 ، 1قه و هو �عني االغتراب إذ أص�ح العمل غر��ا عن خالقه"لج خاو�عني خل� عمل موجود خار 

 اصطالحا:  -ب

وعي هو العالم الموض "من بین الفالسفة األوائل الذین ظهر مصطلح االغتراب عندهم ه�غل 

المعرفة یتقدم  طر��هر هذا االغتراب، عن قغا�ة الفلسفة أن تالذ� �مثل الروح المغتر�ة، و 

فالذات اإلنسان�ة عند ه�غل تغترب عند انفصالها عن الروح المطل� و تتجرد عن ماهیتها  ،2الوعي"

���ان متعالي عن طر�� ارت�اطها �العالم االجتماعي الحسي، فهي تتنازل عن استقاللها الذاتي و 

  تلتح� �المجتمع.

أن �فقد االنسان ذاته و �ص�ح غر��ا أمام نفسه في حین ذهب مار�س ورأ� في االغتراب" 

ن �انت من صنعه �األزمات و الحروب ففي حال االغتراب �ستن�ر إتحت تأثیر قو� معاد�ة، و 

االنسان أعماله و �فقد شخصیته...لالغتراب في رأ� مار�س صور شتى أهمها االغتراب 

ى وسائل اإلنتاج جم�عا، و عالجه االقتصاد�، وف�ه تسود الراس مال�ة و تستولي ط�قة خاصة عل

�ما ورد في المعجم الفلسفي  ،3یتم بتملك الط�قة العاملة لهذه الوسائل و بدفع اإلنتاج دفعة قو�ة"

و هذا المعنى  لمراد وه�ة السبب الذ� أد� إلى أن �عتبر مار�س االغتراب فقدان االنسان لذاته"

عامل في النظام الرأسمالي، فالعامل ف�ه انتهى إل�ه مار�س من خالل الفحص النقد� لوضع ال

الحاجة اإلنسان�ة و إنما لز�ادة رأس المال، ثم هو  إلش�اعمغترب عما ینتجه الن اإلنتاج ل�س 

مغترب في عمل�ة اإلنتاج حیث العمل ال �عبر عن تح�م االنسان في األش�اء و انما عن تح�م 

                             
  .75مراد وه�ة: المعجم الفلسفي، ص  -  1

  .16ابراه�م مذ�ور: المعجم الفلسفي، ص  -  2

  .17، 16ص،  ،: صنفسهالمرجع  -  3
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ها المتطور، أ� عن اإلنسان�ة الكامنة ...ثم هو مغترب عن ذاته الحق�ق�ة أ� عن وجوداآلالت

فاالغتراب المار�سي حالة من الضعف و العجز و االنه�ار أمام ، 1ف�ه و بذلك یتحول إلى سلعة"

أصحاب الملك�ة و رؤوس األموال، خضوع �قو� عند االنسان المغترب الشعور �االنفصال عن 

ال �ف�ر في شيء أكثر من أن  المجتمع و االنسالخ عن النس� االجتماعي السائد، حیث �ص�ح

�ف�ر في خوفه من المستقبل، و است�ائه من الواقع االقتصاد� الذ� انع�س على جم�ع مجاالت 

إن مفهوم مار�س لالشتراك�ة هو االنعتاق � في فخ الالمعنى و العدم "قح�اته ��ائن وجود� س

شتراكي هو النظام الذ� �حف� فالنظام اال ، 2من االغتراب، عودة االنسان إلى ذاته و تحقی� ذاته"

�رامة االنسان و �ضمن عدم الوقوع في مش�لة االغتراب على اعت�ار أنه هو الكفیل �احترام الذات 

  ال�شر�ة من منظور مار�س .

اب تشمل على أ�عاد الحالة النفس�ة لالغتر  �عرف االغتراب على أنه" 3ما نجد میلفن س�مان

فقد تطرق الى األس�اب المؤد�ة ،4الغر�ة عن الذات"و العزلة وال مع�ار�ة لمعنى و فقدان افقدان القوة و 

  .الى االغتراب �حالة نفس�ة

                             

  .76وه�ة: المعجم الفلسفي، ص  ادمر  -  1

  .63، ص ك فروم: مفهوم االنسان عند مار�سایر� -  2

عالم اجتماع امر��ي أراد التخلص من الغموض و االرت�اك الذ� أحا� �مفهوم االغتراب من خالل فصله : میلفن س�مان - 3

عن االستعماالت المتعددة لهذا االصطالح و توض�ح معاني هذه االستعماالت لیت�سر استعماله في ال�حوث العلم�ة فأول 

المغترب، أ� أن االغتراب هو شعور ینتاب الفرد فیجعله غیر  استعمال عزله عن المعاني األخر� هو عدم وجود القوة عند الفرد

قادر على تغییر الوضع االجتماعي الذ� یتفاعل معه، ثان�ا عدم وجود الهدف عند الشخص المغترب أ� أنه ال �ستط�ع توج�ه 

لو أراد تحقی� أهدافه فعل�ه سلو�ه و معتقداته و أهدافه، ثالثا عدم وجود المقای�س أ� أن الفرد المغترب غال�ا ما �شعر �أنه 

عدم التصرف �موجب المقای�س المتعارف علیها اجتماع�ا و أخالق�ا، را�عا و أخیرا الشعور �العزلة أ� شعور المغترب �أنه 

  غر�ب عن اهداف الحضار�ة لمجتمعه 

 مشروع القومي للترجمة،محمد الجوهر�، المجلس األعلى للثقافة، ال ةجوردون مارشال: موسوعة علم االجتماع، ترجم -  4

  .163، ص 2007، �2
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و تنفصل هذه األش�اء عن االنسان رغم أن جوهرها مرت�� �عمل  " 1و أ�ضا غیورغ لو�اش

االنسان فتنع�س القض�ة االصل�ة فبدال من أن یتح�م االنسان في األش�اء المح�طة �ه مثل 

صانع و البنوك تتغیر هذه األش�اء و تتح�م في ح�اة ال�شر، و بدال مما �ان �فعله االنسان الم

في العصور القد�مة حیث �ان �حاول تعدیل الطب�عة من حوله لتتف� مع حاجاته، أص�ح االنسان 

�حاول أن یوائم نفسه مع األش�اء المح�طة �ه و من ثمة أص�حت األش�اء هي التي تصوغ ح�اة 

 اآلالت التي سخرتها الرأسمال�ةفاالنسان أص�ح عبدا للشر�ات الصناع�ة الكبر� و ، 2"اناالنس

  خدمة لتضاعف أر�احها مما یتبین لنا استناد لو�اش في تحلیله لالغتراب على الف�ر المار�سي.

في هذا الس�اق ظة التشیؤ و �ما نجد ت�ار الف�ر الراهن ف�ه من �طل� على مفهوم االغتراب لف

على تلك االش�ال القصو� للعامل األداتي مع األشخاص  التشیؤ " ةتطل� �لم 3مارثا ناس�اومنجد 

 نففي القول إشارة إلى السلوك اإلنساني الذ� ینتهك الق�م و الم�اد� األخالق�ة ف�ما بی، 4االخر�ن"

  الذوات اإلنسان�ة.

                             

، الوعي الط�قيو م فیلسوف و�اتب ووز�ر مجر� مار�سي أسهم �عدة أفكار منها التشیؤ 1971-م1885غیورغ لو�اش:  - 1

تمثل  و التار�خ برأ�ه ینتج عن التفاعل بین الذات و الموضوع أ� عن وعي الناس �القوانین التي تح�مهم، یر� أن البرولیتار�ا

فإنها تناضل في الوقت نفسه ضد الخضوع  المبدأ السالب و العنصر المحرك في الجدل�ة ألنها عندما تناضل من أجل تحررها 

�ش�ل عام، و عندما تناضل النقاذ نفسها فإنها تناضل أ�ضا من اجل انقاذ ال�شر�ة �لها من التشیؤ، من أهم مؤلفاته: التار�خ 

  عقل.و الوعي الط�قي و تحط�م ال

  .81، 80، ص ،) ص�مال بومنیر: من غیورغ لو�اش إلى اكسل هونت، (نحو إعادة بناء مفهوم التشیؤ -  2

في جامعة ش��اغو، تتمحور أعمالها حول  م فیلسوفة أمر���ة، أستاذة في القانون و االخالق1947: �اومسمارثا نا - 3

الفلسفة القد�مة الیونان�ة و الرومان�ة، الفلسفة الس�اس�ة النسو�ة و االخالق�ات، من أهم مؤلفاتها ل�س للر�ح، لماذا 

  .اتالد�مقراط�ة �حاجة اإلنسان�

  .85: ص نفسهالمرجع  -  4
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 بإقصاءي الذ� قام الذ� أشار الى حالة االغتراب العالم 1ر�رت مار�یوزإلى ه�اإلضافة 

ما �عرف �المجتمع الصناعي الذ� أفرغ جم�ع معاني اإلنسان�ة من  إطاراالنسان من موقعه في 

�حرم النقد من أساسه الحق�قي فالتقدم التقني لكن یبدو أن المجتمع الصناعي المتقدم محتواها "

�التالي جدو� �ل احتجاج �اسم االفاق  التنسی�...و ت�طلسخ دعائم نظام �امل من الس�طرة و یر 

فالمجتمع الجدید �علن غر�ته �مجتمع انساني لحظة اقترانه  ،2التار�خ�ة �اسم تحرر االنسان"

  �التقن�ة.

�ما نجد سارتر عالج قض�ة االغتراب في إطار موضوع الحر�ة، و الذات و االخر فهو یر� 

و من صفات الموضوع ان ال  ة أنه الجح�م "أن االخر من �غرب الذات و �سلبها وجودها إلى درج

��ون ذاتا فاذا أص�حت موضوعا لم أعد انا أ� فقدت صفات الذات، و ه�ذا اذا أص�حت ذاتي 

موضوعا �النس�ة إلى نفسي �انت ذاتا و لكنها ل�ست ذاتي أنا، و حتى لو استطعت أن أر� نفسي 

أنها ذاتي، و من أجل ذاتي و لكن  بوضوح و تمیز �موضوع لن ��ن ذلك �النس�ة إلى ذاتي على

 ،3على وجود خارج ذاتي، أ� �النس�ة لآلخر و هو وجود یختلف �ل االختالف عن وجود� لذاتي"

ففلسفة سارتر اتسمت بنظرة السلب�ة اتجاه االخر إلى درجة أنه سبب الغترابها فهو طرف معاد� 

  �حد من درجة حر�ة الذات.یر لالنا و العالقة بینهما قائمة على أساس السلب، �ون الغ

یر� روسو أن الحضارة قد سلبت هذا و لم ��ن لجون جاك روسو غفلة عن الموضوع "

االنسان ذاته و جعلته عبدا للمؤسسات االجتماع�ة و النماذج السلو��ة التي انشأها، فلم �عد 

ء على ذلك �صیر ذاته و إنما أص�ح ذاتا أخر� محددة �ش�ل یتم خارج إرادة االنسان واالغتراب بنا

                             

م فیلسوف الماني امر��ي، �ان في الستینات رمز ال�سار الجدید، ناقد للمجتمع األمر��ي 1979-م1898: هر�رت مار�یوز - 1

نموذج األعلى لحضارة التقن�ة المعاصرة، عبر عن أهم فلسفته االجتماع�ة من خالل �ت�ه العقل والثورة، الحضارة و ال�اعت�اره 

  الرغ�ة، االنسان ذو ال�عد الواحد.

ص  ،1988 ،�3 ، بیروت،اآلدابنشورات دار : ترجمة جورج طراب�شي، مذو ال�عد الواحد�یوز: االنسان هر�رت مار  -  2

28.  

  .39، 38ص  ،ص دت، د �، لمعارف، مصر،ا: الغیر في فلسفة سارتر، دار فؤاد �امل -  3
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مترادفا مع مفهوم الت�ع�ة...الح�اة االجتماع�ة التي �فتقد فیها االنسان التناغم العضو�...مع 

فاإلنسان أثناء الق�ام �التعاقد ، 1الطب�عة ف�حدث الشقاق بینما ین�غي أن ��ون عل�ه االنسان"

و في إطار الت�ع�ة  اجتماع�ا ��ون قد غرب ذاته عن طر�� اق�اله عن مجموعة من التنازالت،

قبل التعاقد غیر مدعو حدود لحر�اته و ممارساته التي �ان  عللمؤسسة االجتماع�ة ��ون قد وض

  للكف عنها.

ان الحدیث الذ� سناال  "مید ومن المف�ر�ن الذین تتسم أف�ارهم �العداء للبراغمات�ة نجد شیلر

ي تضخمت �فعل الثورة الظروف التاالنفصال في ظل ظروف ال إنسان�ة، تلك �عاني الغر�ة و 

انفصلت لد�ه أص�حت تمثل تهدیدا جس�ما لألحوال اإلنسان�ة...هو إنسان ممزق الصناع�ة، و 

التي هدفها بلوغ و  الالإنسان�ةفالنزعة  ، 2الجهد عن العائد"المتعة عن العمل والوسیلة عن الغا�ة و 

  والطرق. األهدافبین الق�م عة و المنف التطور الصناعي �أ� طر�قة تشتت هو�ة االنسان بین

الدین �مثل  هذا وقد نقل لنا الف�ر المار�سي واحدا من رواده حیث نجد فیور�اخ یر� أن"

و ف�رته هذه جاءت نس�ة الى الظروف التي �ان �عا�شها  ،3إغتراب االنسان عن جوهره الحق�قي"

  �ة.و المتمثلة في سلطة رجال الدین على العقل و على الح�اة اإلنسان

یه��  ألنهالوجود اإلنساني المستغرق في الحشد...وجود زائف �اإلضافة إلى هایدغر "

�اإلنسان إلى ح�اة یوم�ة مبتذلة...�ص�ح مجرد نسخة متكررة من �ائن �ال اسم أو هو�ة...وفي 

ذلك راجع ر هو الوجود الزائف و فاالغتراب عند هایدغ، 4هذا اهدار �امل لق�مة وحق�قة االنسان"

  إلى قو� ینصبها مقاما أعلى عل�ه. لخضوع االنسان

                             

  .74، 73ص،  ،ص، 2005د�،  حسن حماد: االنسان المغترب عند ایر�ك فروم، م�ت�ة دار الكلمة، القاهرة، -  1

  .75المرجع نفسه: ص - 2

  .89المرجع نفسه: ص  - 3

  .101المرجع نفسه: ص  -  4
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ه على أنه الحامل الفعال لقواه نفس نال �ستط�ع أن �عی نإن االنسا �ما نجد ایر�ك فروم"

فقد عالج ، 1جوهره الحي" أسق�ثرائه، بل �شيء مفتقر معتمد على قو� خارج نفسه فیها و 

  ه.االغتراب من منظور تشیؤ أو تجرد االنسان من انسانیت

عبر عن اغتراب الذات اضطراب نفسي � قد نجد تعر�فات اصطالح�ة أخر� لالغتراب"هذا و 

عن هو�تها و�عدها عن الواقع وانفصالها عن المجتمع وهو غر�ة عن النفس وغر�ة عن العالم 

ففي �ل حاالته هو أزمة تشتت االنسان و تحدد مصیره �ذات تع�ش العبث�ة  ،2غر�ة بین ال�شر "و 

شعور المرء �عدم الرضى وعدم االرت�اح للق�ادة الس�اس�ة والرغ�ة في . "المرجع�ة ��ل معانیهاو ال

ه ل�س النظام الس�اسي برمته...شعور الفرد �أناالبتعاد عنها وعن التوجهات الس�اس�ة الح�وم�ة و 

غتراب هذا ا و  ،3أن صانعي القرارات الس�اس�ة ال �ضعون له اعت�ار"جزء من العمل�ة الس�اس�ة و 

االغتراب النفسي هو عدم  السلطة. "العدائ�ة الطرد�ة بین المواطن و س�اسي �صور لنا العالقة 

الشعور بتحقی� الهو�ة وما ینتج عن ذلك من أعراض، فالفرد الذ� لم تحدد هو�ته �عد �عتبر 

أن أ�  ، 4مغتر�ا ألنه �فتقد اإلحساس �األمن الناتج عن عدم تحدید الهدف المر�ز� لح�اته"

عدم تحدید األ�عاد فراغ الروحي الذ� �عان�ه الفرد و ض�اع الهو�ة �عني االغتراب الذ� هو نتاج ال

  التي �سعى إلى تحق�قها.

ومتمیزة ف�ل المعاني الواردة لمفهوم االغتراب تحمل داللة عن تحول االنسان من ذات متفردة 

االقتصاد�ة، واألخالق�ة، انسان ل�س له انسان عبثي، تختل جم�ع معاییره النفس�ة، االجتماع�ة،  الى

  ، انسان متجرد من �ل معاني اإلنسان�ة وفقدان المعنىاهداف في هذا الوجود �ع�ش االحتقار 

                             

  .275ص ،حسن حماد: االنسان المغترب عند ایر�ك فروم -  1

  .348: االغتراب، ص �زلیخة جدید -  2

  .350المرجع نفسه: ص  - 3

  .351ه: سالمرجع نف - 4
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 عند ر�ج�س دو�ر�ه:   -ج

أسف عن الت إطارتطرق دو�ر�ه لف�رة االغتراب من فراغ بل عالج الموضوع في لم �أتي 

الذ� تسببت في ظهوره عوامل غر�ز�ة ال تكترث لمعنى اإلنسان�ة  االست�البالواقع العالمي المعاش، و 

یرة و �بیرة، هاجرت الذوات ال�شر�ة ذواتها و فمس االنحراف �ل صغ فاقدة لروح السالم و المساواة،

  في ظل هذه الفوضى سعى ر�ج�س دو�ر�ه إلى فهم هذه الغر�ة العالم�ة.

ب بهدف التعبیر عن الفراق بین الواقع �ستعمل دو�ر�ه مصطلح مهجور للداللة عن المغتر 

"مهجور ل�س المقصود �ه م�انا في هو نصب الع�ان و بینما ین�غي أن ��ون عل�ه األمر  و ما

الزمن بل في عمل�ة وضع التحدیدات في ط�قات متراك�ة و ل�س المقصود �ه ما تجاوزه الزمن بل 

ل�س المقصود �ه ال�الي بل  المقصود الجوهر�، و ل�س المقصود �ه الممات بل العمی� و

فاالغتراب عنده عمل�ة مستهدفة من قبل مر�ز�ة لها سلطة و القدرة على التالعب �حق�قة  ، 1الُم�َعد"

�مجرد ان ��ون هناك أب فهناك خداع  و أوضاع االنسان، و في هذا الصدد نجد دو�ر�ه �قول "

و�ة فعالیتها في تحدید المصیر و التوازن و ق�ام السلطة األبو�ة �فقد اله، 2لالبن و سلب و ارتهان"

تص�ح ل�س هي  ها، �فقدها إم�ان�ة تحقی� استقاللیتها و اث�ات وجودالنفسي و الف�ر� و االجتماعي

إنما شيء تا�ع لتنظ�م أو نس� معین تح�ا و تع�ش وف� القواعد و النوام�س التي تضعها األنظمة 

فأن یتخلى المرء عن ذاته لهو  محل الوجود الحق�قي"السلطو�ة و تملیها علیها، وجود زائف �حل 

فاالغتراب عند دو�ر�ه ضرب من العبث�ة التي ��ون فیها مستقبل االنسان و  ،3جهد عبثي حقا"

مشار�عه الوجود�ة التي تعرف �ه ��ائن متفرد و ممیز مبن�ة على أساس عشوائي فوضو�، غیر 

  خاضع لمقای�س االنسان السو�.

                             

  .476ر�ج�س دو�ر�ه: نقد العقل الس�اسي، ص  -  1

، �1 اآلداب بیروت،دار ترجمة سهیل ادر�س، از� صغیر بین نار�ن وأر�عة جدران، مذ�رات بورجو  ر�ج�س دو�ر�ه: -  2

  .100، ص 1977

  .12ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ص -  3
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المغترب �التائه الذ� ال یجد منفذا للخالص، ت�ه أره� الذات اإلنسان�ة من �ثرة �ما �صف 

إن ح�اتك قد القت تشع�ات �جم�ع الحیوات، ولكنها المناجاة واالستغاثة إال أنه ال وجود لمستغیث "

فأ�شع صور أزمة الهو�ة اال �عرف االنسان  ،1تاهت فیها �نت في �ل مرة تتهرب من أزمة التحدید"

  هو وٕالى أ� قط�ع ینتمي، ل�س له أ� موقف في أ� قض�ة ال �علم �العالم إلى أین سیتجه. من
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 الفجوة بین االنسان المعاصر وذاته الم�حث الثاني: 

نسان المعاصر بتالشي المعاییر وافتقار الق�م فأص�ح ینعت �اإلنسان المتمرد غیر اال ىظ�ح

المنض�� النفعي، انسان اقتصاد� جسماني متشيء، إنسان رجع إلى بر�ر�ته �عد ما �انت االنوار 

هو لماذا أص�حت هو�ة االنسان هو�ة صماء خال�ة من المعنى؟  والسؤال المطروحقد �رمت وجوده، 

غر�ة قامت بهضم جم�ع  وتائها فيهذا االنسان إلى نفسه ام سی�قى منفصال عنها  وهل س�عود

  م�تس�اته؟ 

یر� دو�ر�ه أن االنسان المعاصر إنسان تتوفر ف�ه جم�ع المتناقضات، یؤمن �شيء لكنه 

فنحن  ملزم �فعل النق�ض و �طر�قة آل�ة، انسان من الضرور� الخوف إ�ان الح�اة التي �ع�شها" 

و أوال مع انفسنا  –عود �استطاعتنا أن نعرف من نحن نص�ح على خالف مع الجم�ع حین ال �

�الطر�قة ذاتها عند �ل قفزة نحو المستقبل، ترتقي درجة الرغ�ة بإیجاد الجدة أو  -قبل �ل شيء

ما نظنه جدتنا، خطوتان إلى االمام و خطة إلى الخلف، ذهاب و إ�اب، غر�ب عجیب، حیث ال 

ی�عث على الضحك...عندما تر� في الشو�ینغ مول...في الخلیج، اش�احا تضع یوجد دائما سبب 

فاإلنسان في صراع بین أن یتمسك �ماض�ه و  ،1البراقع و تشر� آخر ص�حات الهواتف النقالة"

أصله أو یواكب االخر المختلف عنه و الذ� ال �مته �صلة �قدر ما هو ل�س هو، هل �سلك االتجاه 

لید� أم �سلك مسار التغییر الذ� ال حدود و ال نقا� وقوف یتوقف عندها، التقالمحاف� الرجعي 

هل نسعى إلى معرفة ذواتنا أم ن�تفي �مجرد تقد�م إشارات غیر ضا�طة للتعر�ف �شخصنا ف�طر�قة 

أو �أخر� نحن في دوامة ال بدا�ة و ال نها�ة فیها للخالفات، عولمة غر�ت الشعوب و سلخت 

و أما العولمة فإنها تهدر  نفسه حتى على اللذین یبدون غر�اء عنه" خصوصیتها، اقتصاد فرض 

االنتماء...إنها تحاول سلخهم عن هو�تهم و انتمائاتهم و ات�اعهم �اقتصاد السوق فوق الوطني، 

أ� في الحق�قة االقتصاد الذ� یلغي الوطن و �حل محله رقم الحساب المصرفي و �طاقة االئتمان 

                             

  .48، 47ص  ،ر�ج�س دو�ر�ه في مد�ح الحدود، ص -  1
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هذا  فيو ، 1ن...�ما أن تهدر الوعي من خالل آل�ات االست�عاب الخفي"�انتماء و هو�ة وحیدی

فهذا �عني أن فظاعة العولمة في جعل هو�ة الشعوب م�عثرة �قول دو�ر�ه " الس�اق الذ� �صور لنا

 بإنسان�ةو في هذا اعالم عن عدم االعتراف  ، 2نغرب أنفسنا و نضعها في بین بینین محتقر"

ذلك أن االنسان االنسان و ن�ران لالختالفات أین �غدو العالم جح�م من االحتقار و فقدان الس�طرة " 

المستلب في وطنه و مجاله الحیو� ال �م�ن أن �عطي، و �التالي أن یبني، �قنع في أحسن 

اد� األحوال �التفرج السلبي، في حالة من الغر�ة �ما یتحدد الوجود إلى مستو� الرضى �م�سب م

في أن یتصعلك   جیب االنسان لهدر مواطنیته و انتمائه�عطي الحاجات األساس�ة، و قد �ست

 ، 3متن�را لشرع�ة السلطان و ناسه وصوال إلى التن�ر للوطن ذاته في نوع من الهدر المضاد"

 فاالغتراب وف� هذا المنظور یؤد� إلى انسحاب الفرد عن الثقافة السائدة في مجتمعه یر� الح�اة

دون معنى، �شعر أنه غیر مقرر لقراراته، فیرفض ما �ح�� �ه مستعمال التمرد و العنف �طر�قة 

  للتعبیر عن تشاؤمه من الواقع.

لعبود�ة الرقمنة  لوج�ا العامل الحاسم في ض�اع جوهر االنسان و خضوعهو �ما تعد التكن

إن هامش حر�تنا �ضی� مع تزاید  �وسائل قمع حدیثة، قائمة على المراق�ة و االعالم و التخط��"

�ات و تعقد المسارات...و الیوم غدا واقعنا رؤ�ة وسائط�ة للعالم �التدخل الوسائطي و تزاید الش

إن هذا التصور مؤلم لتجر�ته عالم  وهذا ما تذمر منه هر�رت مار�یوز"، 4أ� جهاز یتح�م فینا"

ب�ة، مهدد على الدوام �التدمیر...عالم متناحر في بنیته �الذات عالم تقض مضجعه الحاجة و السل

�قر دو�ر�ه أن المستجدات الراهنة لم �شهد للتار�خ و من ناح�ة أخر�  ،5محطم(تمزق انطولوجي)"

                             

 الدار الب�ضاء، المغرب، ،المر�ز الثقافي العر�ي ،دراسة تحلیل�ة نفس�ة اجتماع�ة)( ،مصطفى حجاز�: االنسان المهدور -  1

  .33، ص2005 ،�1

  .57ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ص  -  2

  .32المرجع الساب�: ص  - 3

  .292ر�ج�س دو�ر�ه: ح�اة الصورة وموتها، ص   -  4

  .166، 165ص  ،هر�رت مار�یوز: االنسان ذو ال�عد الواحد، ص  -  5
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هذا هو التفاوت الكبیر مفارقة قط�عة هائلة إذ نادرا ما شاهدنا في تار�خ السذاجة  أن مر �مثلها"

و حق�قة األمور، بین ما نظنه امرا مرغو�ا ف�ه و فجوة �هذه بین طرق تف�یرنا  لالغر��ة الطو�

حیث انشغل ف�ض �بیر من الفالسفة المعاصر�ن في تقد�م تفسیرات  ،1بین ما هو عل�ه في الواقع"

معتمدا  الفرن�وفون�ة�مثال على المدرسة  2لما آل ال�ه العالم من �وارث و أزمات، و من بینهم أدورنو

مادام القاسم المشترك عنده بین �منهج أف�اره لتجاوز االزمة "على الروا�ة �أسلوب أراد �ه أن 

ي النفي و السلب، نفي الواقع ة ح�ة فلالعناصر الجماع�ة یتجلى في الروا�ة التي عدها وسی

ونفي التشیؤ و االست�الب و مقارنة العالم المستبد التح�مي (وهو ما �سمى بجمال�ات  المیثولوجي

ینفي الكلي ف�ه الفرد�، �ما یلغي الذات الشمولي و ینتصر  على وف� جدل سلبي الرفض) ال

ي على التماسك، و الالتطاب� على الهو�ة و االختالف على العبث ف�ه على المعنى، و التشظ

صرة إن اختلفت في طرق تعبیرها إال أنها تشترك في الهدف األساسي، و افالفلسفة المع ،3الوحدة"

و القضاء على مظاهر االست�الب و ة بین الف�ر و الواقع، هو القضاء على العدم�ة و المطا�ق

تحول االنسان إلى مجرد مادة و إعادة االنسجام �الهو�ة اإلنسان�ة، حیث صاغ دو�ر�ه قوال ف�ه داللة 

بیوت ال فرحة وال سعادة فیها...العالم الشر�ة(أ� الرأسمال�ة على قمة است�ائه و الشعور �المش�لة "

النفس النیولیبرالي حتى انزل� من صورة األجنبي (أو الغر�ب)الواجب  هأن حر� )، الذ� ماالعالمي

فروح األیدیولوج�ا  ،4است�عا�ه إلى صورة الهجرة (المهاجر) الذ� یجب طرده على خارج الحدود"

الجدیدة �عثت الكآ�ة و الحزن في جم�ع االرجاء مهدت لخراب و حققت أكثر مما خططت له، 

                             

  .17في مد�ح الحدود: ص ر�ج�س دو�ر�ه:  -  1

اعضاء مدرسة فرن�فورت االجتماع�ة، من اهم المعتمدین على المنهج النقد� الذ�  ابرز أحدفیلسوف الماني  أدورنو: - 2

تتمحور معظم أعماله حول المشاكل الثقاف�ة و االجتماع�ة ودور الفرد في  الرأسماليحلیل الفرو�د� للمجتمع تجوهره ال

  المجتمع. 

راسة لكان� و ه�غل و نیتشة و �ارل بو�ر و رجال ن الجابر�: الفلسفة الغر��ة من التنو�ر إلى العدم�ة (دسیعلي ح -  3

  .244، ص 2007، �1 مدرسة فرن�فورت الغر��ة المعاصرة في ظل العولمة)، دار مجدالو� للنشر و التوز�ع، عمان، األردن،

  .44صفي مد�ح الحدود: ر�ج�س دو�ر�ه:  -  4
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مستو� المعارض و الطرف النق�ض للوضع إلى خاضع للقدر المحتوم، أكثر ارتقى من  فاإلنسان

  من ذلك غر�ب عن نفسه.

�ما �قول هابرماس ال�شر�ة ل�ست أكثر سعادة  برماس "اواردة عند هنفسها و نجد الف�رة 

من قبل، و العلم المعاصر المقترن �التكنولوج�ا قد ��ون ساعد االنسان �الس�طرة على الطب�عة 

نه في الوقت نفسه ساعد االنسان على الس�طرة على أخ�ه االنسان، و �ان له دور �ارز و لك

و �الرجوع إلى دو�ر�ه  ، 1في قهر الناس ل�عضهم �عضا و في نهب ال�عض لثروات ال�عض االخر"

هور األطراف المتطرفة و المتعص�ة، فهو بذرة ثمارها ظفهو یرشح االغتراب المسبب األول في 

إذ إن ف�ض المهاجر�ن یوق� رهاب �راه�ة  الصراع و نشر الفتن �فتائل للحروب الكبر�"الوقوع في 

األجنبي لد� البلدان الغن�ة التي تستقبلهم و في المدن الكبر� الم�تظة �حفر منفیو البؤس 

في البلدان الغر��ة و احساسهم  المق�مون  ون و �مثال عن ذلك المسلم ، 2خنادقهم الخاصة"

�نموذج لتمرد الذ� یولد اصطدامات عن�فة ال ترحم عق�اها، و اإلرهاب أحسن مثال �االضطهاد، و 

  الهو�ات المغتر�ة.

یتحدث در�دا...عن اإلرهاب �صفته  من بین المتطرقین لهذه الف�رة " 3در�داجاك حیث نجد 

  �فجر طاقاته السلب�ة في ش�ل عنف. لهعتسیره عوامل نفس�ة تج فاإلنسان ، 4حالة نفس�ة"

                             

  .9، دائرة الثقافة واإلعالن، د�، دت، ص �عد الحداثة ح: االنسان في عصر مارشید الحاج صال -  1

  .62 ،في مد�ح الحدود: صر�ج�س دو�ر�ه:  -  2

م فیلسوف فرنسي من موالید الجزائر صاحب نظر�ة التف��ك، تعتبر فلسفته حصیلة تفاعالت 2004-م 1930جاك در�دا:  - 3

لحات المهمة التي قدمها مصطلح االختالف، فكر�ة صاغها للتعبیر عن حاجة االنسان في مرحلة ما �عد الحداثة، من المصط

، و الهو�ة، و الجسد و الكتا�ة، �ان �حارب المنهج�ة عبر الخروج من المناهج، و یر� ان والصورة والعالمةانشغل �الخطاب 

  الفلسفة مجال معرفي لم �مت.

خلدون النبواني، المر�ز  ة)، ترجمدر�داوجاك (حوارات مع یورغن هابرماس  جیوفانا یورادور�: الفلسفة في زمن اإلرهاب، -  4

  .217، ص 2013، �1 العر�ي لأل�حاث و دراسة الس�اسات، بیروت،
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�ست�عد دو�ر�ه االنسان عینه �مسؤول عن إحداث الهوة بینه و بین ذاته فغر�ته هناك من و 

لو �ان المرء �عرف دفعة واحدة �یف �سمى، لما �ان �ض�ع وقته �اعت�ار  یتسبب في احداثها"

و تعیین فهو نموذج للفرد الذ� تمت خ�انته �طر�قة ذ��ة، حیث تمت برمجة  ،1نفسه شخصا آخر"

�ون ف�ه هذا االنسان المعاصر في وضع�ة الذ� ��ذب على نفسه و یلهمها بخ�االت موقع له �

یرجع المرء دائما إلى  غیر واقع�ة و عند االصطدام �الواقع ��ون قد فات األوان و فقد شخصه "

هو،  النموذج ��بر في م�ان آخر خارج ذاته فهو ل�س أبدا نفسه، و أن یترك الساحة لواقع ما

فالمرء هنا فاقدا لحر�ته ، �2ن و أن ینطو� بنظام على شخصه الماد� الوض�ع "و هو واقع حز 

  مسلوب اإلرادة مستسلم لواقع مجاله العام القهار، مرء منح� الق�مة.

في �تا�ه حوار الحضارات �ضرورة تفاد� هذا المرض  3ولطالما ناد� روج�ه غارود�

قبل االخر و بناء صرح جدید ال م�ان ف�ه العالمي مطال�ا بإنماء مفاه�م الحب و التسامح، و ت

أن نتعلم من جدید على هذا النحو، حر�ة جدیدة حر�ة ال تتحق� إال مع  لعلنا نستط�علالغتراب "

االخر�ن في الحب ال في مجرد المطال�ة الفرد�ة حر�ة أساسها تفضیل القصیدة و االبداع على 

المظاهر التي عبرت عن بناء ، فهو یدعو إلى إعادة 4مجرد المشروع التقني و المفهوم المجرد"

و ح�م من مر�ز�ته "�المتسامحة و االنت�اه للعلم الذ� جرد االنسان و صغر من شانه  �ةاالنسان

حین یندمج بزمنه ف�حاول  ه�ذلك على الشخص ما �عد الحداثي الذ� �فقد نقا� عالم ینطب� االمر

لمنفى  م في الزمن حیث تكون الذاكرة مثل افتداء و فد�ةاستعادة طاقته و حیو�ته من خالل التقد

هذه القنبلة ال�شر�ة أ� ال�شر� التائه ذا �ش�ل أو �آخر منفى یرمي في المدائن الكبر�  قسر� 
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لتلفز�ون�ة دو�ر�ه خطر متنقل في أرجاء األرض هو�ته �الصورة ا دفالمغترب عن ، 1الذاكرة الهائجة"

منه أ�ة ردة فعل فعصر ما �عد الحداثة مبني على االحتمال و  المشوشة منعدم الوضوح، یتوقع

الشن�عة، المتمثلة  العشوائ�ة، و قد أعطى دو�ر�ه مثال عن المغترب الذ� فعل ف�ه المد و الجزر فعلته

فكل فالح مغترب  " راالستقرامن و األفي التالعب �األناس الطیبین الذین ال نشید لهم سو� تحقی� 

 انغل�بین أمر�ن بین فكرة االنعزال عن عالم الفرص التي تسد أوده (فرص العمل)إن ��ون ممزقا 

على نفسه ضمن عالمه اإلثني األصلي، و بین فكرة أن �فقد تقدیره لذاته إن اندمج �عالم التقن�ات 

 فمثل ،2ون ممزقا بین �طاقة هو�ته(العائل�ة، الر�ف�ة، القبل�ة) و بین احتمال �طاقة اعتماد"�و �

للمال تم استبداله �المصالح و التقن�ة اللذان یتخذان من  هؤالء یتخذون من األصالة و الكرامة رأس

ذاتهما ق�مة عل�ا، و الهو�ة تتجاوز االغتراب �علة قاتلة و ممیتة عند دو�ر�ه في حالة واحدة، و هي 

�حققه، بین انتمائه و  بین طموحاته و بین مان ما �ع�شه و بین ذاته یالتوازن باالنسان ساعة بلوغ 

إنما �سمى حق�ق�ا �النس�ة الوس� الذ� یوجد ف�ه، فهذا �له الحق�قة و ما عداه �عد ز�فا و أوهام "

لفرد هو هذه الحق�ة من ح�اته المتطا�قة مع الف�رة التي �ونها عن الح�اة حین �حس ح�اته 

  .3ترتفع و تتساو� ذات لحظة مع جوهره الحق�قي"

في اعت�ار أن الهو�ة یجب أن تبني نفسها و تسخر  4هذا ما ذهب إل�ه جون فرنسوا لیوتارو 

إن الذات هي التي تصنع  فها في الدفاع عن ذاتها و تحصنها ضد االغتراب "ظوقا�ة مضادة تو 

نها مشروع یخل� نفسه بنفسه �ما �عتقد سارتر، إنها تخل� قوانینها و تتلقاها من إذاتها بذاتها، 
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االجتماع�ة، اسهامه الرئ�سي في الفلسفة هو نقده للحداثة و �تابته عن سقو� األیدیولوج�ات الكبر� التي �سمیها  والعلوم 

هدف واحد هو السرد�ات الكبر� و من خاللها ینتقد فكرة التنو�ر نفسه، الن �ل هذه األیدیولوج�ات من نتاج التنو�ر و�لها 

ر یر� انها سقطت و فشلت فشال ذر�عا، و یدعو للخروج من هذه الحداثة التي أدت التحرر و تحقی� سعادة االنسان، لكن لیوتا
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و هي حینما تحترم هذه القوانین ال تحترم في األخیر إال ذاتها و هو ما عبر عنه �ان� ج ار الخ

ن �ان یهدف إلى شيء من خالل فلسفة االغتراب عنده فهو إو ر�ج�س دو�ر�ه ، �1االستقالل�ة"

یهدف إلى إعادة البناء األخالقي للعالم و ارجاع االستقرار و األمن و التخلص من الفجوة التي 

  ص�حت هاجسا و �ابوسا ال �فارق االنسان طیلة اوقاته.أ
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على الفضائل الروح�ة،  تؤ�د المعط�ات السائدة أننا نع�ش في عصر ال �عتمد في بناء ذهنیته  

عالم �سعى وراء السعادة واللذة الماد�ة مستغني عن �ل ما هو دیني، �ما تحول االنسان الى آخر 

عبثي انتهك �اسم الحر�ة حقوق الشعوب متجاوزا �ل الحدود، والتساؤل المطروح هو ما دور 

  اإلنساني؟واقع المرجع�ات في تجاوز أزمة الهو�ة �بدیل عن العدم�ة التي أضحت تهدد ال

  المبحث األول: المرجعیة الدینیة

أعمال ر�ج�س دو�ر�ه فهو حر�ص االهتمام �التف�یر و لة الدین حیزا �بیرا في دائرة أتشغل مس  

في هذه القض�ة على اعت�ار ان الدین هو المحرك المعنو� لق�ام المجتمع، فالدین حس�ه هو ذلك 

السؤال المطروح في والك�انات، و لى التح�م في واقع األمم الجانب المجرد الروحاني الذ� له القدرة ع

  ��انه؟  ت�استطاعته ان یثب دانتماء موحوات متعددة هو�ة و لذ� یجعل من ذاهو ما هذا المقام 

في خضم  ایر� دو�ر�ه أن الدین قض�ة جوهر�ة ومصیر�ة �النس�ة لإلنسان فهو �ضع االن  

هدفه و�حق� التوازن و �هذا فهو یجعل الفرد محتو� في المجتمع �صنع التفاعل اإلیجابي و النحن، 

إن حد الغ�اب الهارب هذا الذ� من شأنه أن یؤمن التماسك ة المعنو�ة "�في ذلك تحقی� الشخص

یزاول االنسان  فالدین سید و أب سرمد�، 1و االستمرار في آن واحد هو الذ� �عبر عنه �المقدس"

مراحل ح�اته، فعلى الرغم من أنه �میل إلى الماد�ات إال أنه یتجه ال شعور�ا إلى اسقا� في �ل 

ف�ه �ص�ح  ا، و للدین دور �بیر في أن تحاف� الهو�ة على هو�تهفراغه و م�بوتاته ف�ما هو متعالي

لها معنى في الح�اة، فهي في هذه الحالة متجهة نحو ما هو معلوم و ل�ست متجهة نحو الفراغ 

ه الذات �ي �حدد لها الخطى �لروحي و العدم الرمز�، �ما ان الدین هو السند الرئ�سي الذ� تعود إلا

إذ إن التقد�س �حیل إلى الح�اة و �ستعین بها فهو ارتكاز على ��انها " �التي تسیر علیها للحفا

                             

، ص 2014، 42-41 عحوار مع ر�ج�س دو�ر�ه: مجلة قضا�ا إسالم�ة معاصرة، رئ�س التحر�ر عبد الج�ار الرفاعي،  -  1
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یدعي االنسان  ناو إنها لمغالطة �بیرة و �بر�اء إنسان�ة ،1غر�زة ال�قاء في مواجهة خطر الزوال"

المر�ز�ة في هذا العالم و الحر�ة المطلقة في الوجود، فهو �طر�قة أو �أخر� تا�ع لمنظومة معینة 

فإن  حیث ال �م�ن للذات ان تعرف ذاتها إال من خالل االعتراف �الخضوع و الت�ع�ة لما هو دیني "

لوطأة جماعة تدین لصنم إال �قدر ما یخضع االنسان ال �م�ن أن ��ون ذاته فاعال في التار�خ 

فالواقع یؤ�د ان االنسان ال یتمتع  ،2معین...و اذ �ستحیل ق�ام عمل ناجع من غیر أقنوم رمز�"

�م�مل الذات ال�شر�ة إلى االلتصاق �الدین،  على حاجة�الكمال، و إن عدم الكمال ��شف الستار 

ع�ش ف�ه هو عصر المعامالت للنقص اإلنساني �قي من السقو� في العدم�ة، �ما أن العصر الذ� ن

و الت�ادالت المصلح�ة، ف�ل شيء قابل للتغییر �ما في ذلك الدین الذ� أص�ح �قولونه ما ال �قوله 

بهدف تحقی� المآرب، إال أنه ی�قى المع�ار الذ� من خالله تعرف الشعوب و تتمایز، و على الرغم 

و �صنع بذلك اله�ة و التقد�س، من تغیر األوضاع و تحول المواز�ن فهو �حاف� على قدر من 

ما الفائدة الیوم من  و ی�قى بذلك المعطى الوحید الغیر قابل للرسملة " احدود ال �م�ن تعدیه

التقد�س حیث �ل شيء �ما في ذلك الدین تنتزع القدس�ة عنه ثمة فوائد منها وضع مخزون 

أ� على تفرد شعب و تمیزه  �الم�ان و من خالله الحفا استثنائ�ةعلى  �الذ�ر�ات �منأ� الحفا

رمد� في زمن سر�ع ستعبئة حیز غیر قابل للت�ادل في مجتمع �عتمد الت�ادل، فهو ش�ل أزلي 

فالدین ال تتأزم �ه  ، 3التبخر و هو ما ال ثمن له في مجتمع �ل ما ف�ه قابل للتسل�ع الكامل"

ول �ح�مها مبدأ االخذ و العطاء الرت�اطه �القناعة اإلنسان�ة الوضع�ة إلى درجة أنه �ص�ح سلعة للتدا

و التي تفرق االنسان عن �اقي الموجودات، و �النظر إلى ذلك فالدین من القضا�ا التي لها عالقة 

بتش�ل الهو�ة الثقاف�ة، �ما له تأثیر على التف�یر األیدیولوجي، �ما �قدم اإلجا�ة عن العدید من 

و �ل هذه النقا� شدیدة إضافة إلى أنه مجال لوجود حوار بین الذات و االخر القضا�ا الوجود�ة، 
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االرت�ا� و �األحر� لص�قة �مسألة الهو�ة، فدو�ر�ه ینظر من الدین و الهو�ة موضوعات تمس 

و حین ن�ون محاطین ن�ون م�رسین و ألجل ذلك �انت الدائرة هي التي تصنع االنسان حق�قة "

الزمرة المحت�سة على ذاتها، و تقاس على مستو� هذا  استعالء...أ� التكر�س (وسیلة مقدسة)

التفتح الداخلي �قدس�ة الوس� المح��، و �قدر ما ��ون على الزمرة أن تتجاوز نفسها یزداد 

تطلعها إلى رص الصفوف، مع العلم جیدا �أنه إذا �ان المر�ع یتكون عند أقدام المذا�ح فإن 

و اإلعالن عن االنتماء الدیني هو تسخیر الوجود لخدمة ذلك  ،1"التجمع هو الذ� �صنع المذ�ح

االنتماء، و الدین هو الدائرة التي تح�ا فیها الهو�ة، و �قدر ما تكون الهو�ة في وفاق مع الدائرة التي 

ذلك االنتماء، و الشعور �االنتماء یز�د الدین تنتمي إلیها فهي تسعى إلى الحفا� و تقو�ة موقف 

� هذا المنظور تتش�ل الهو�ة التي تنمي و تقو� الشعور �الوجود و االنتماء إلى نفس قدس�ة و وف

فالدین عند دو�ر�ه هذا الشعور على استمرار�تها و �قائها  ، مما �حاف�ن و المصیر المشتركاالك�

و هو بذلك ضرور� ففحو� الكالم هو ان هو�ة االنسان  من م�ونات الهو�ة ال �م�ن االستغناء عنه

د ذاتها و تعرف نمائها عن طر�� ارت�اطها �الك�ان الدیني و في هذا الصدد نجد ال�احث األمر��ي تج

و بناء على ذلك  ما��ل بیر� �عبر عن الدور الذ� یلع�ه الدین في االعالء من ق�مة االنسان "

علینا أن نخلص إلى أن الح�ومة تستط�ع في ظل قاعدة عدم التأس�س، و أن المشرعین و 

االخر�ن �ستط�عون �قض�ة أخالق س�اس�ة االعتماد على الطرح الدیني الذ� مفاده أن �ل انسان 

له حقوق ففي ضوء الدین �م�ن النظر إلى االنسان على أنه مشروع ذا ق�مة و أهم�ة،  ، 2مقدس" 

بین االخالق و الس�اسة للحفا� على تضمن �رامته في الوجود أ� أن االعتماد على الدین هو جمع 

  هو�ة الفرد في المجال العام.
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� القائل �ان الدین هو األساس في ضمان االستمرار�ة للهو�ة أفي حین نجد من یتحف� في الر 

قع ال �طرح الدین �صفته دینا إال عندما ینفصل افي الو  " 1االثقاف�ة، و هذا ما ذهب إل�ه أول�فی�ه رو 

و هش و مجرد إجماال، و نتیجة لذلك ال  بینا عن الثقافة، و إن �ان ذلك في توتر مؤقت انفصاال

�سر� مفهوم الدین في أنظمة یدرك فیها ما �قرن �الدین في م�ان آخر (تقو�، مقدس) على أنه 

هور الطوائف و ظون خادم لثقافة معینة فهو إعالن ل، فالدین عندما ��2ثقافي �ل�ا (دین مدني)"

األف�ار اال�مان�ة التعصب�ة و التي تساعد على تمرد الهو�ات فالمسلم على سبیل المثال في �الد 

أین �شعر �فقدان هو�ته اإلسالم�ة، و هذا غیر المسلمین أص�ح یثیر الحساس�ة في تلك المجتمعات 

مف�رنا لم �غفل عن هذه الف�رة فالتعصب الدیني و مستجدات العولمة ما أوقع العالم في صدام إال أن 

أدخل العالم في متاهات و فوضى �أهم سمة من سمات المرحلة التار�خ�ة ء و اإلقرار �العلمان�ة العم�ا

علینا أن نمیز بین المد� القصیر و المد� ال�عید �النس�ة لألحداث الراهنة،  المعاصرة و الراهنة "

، فالدین من هذا المنطل� 3"المآذن تمثل ردة فعل هستیر�ة عنصر�ة مس�سة ال تنذر بخیرفإن قض�ة 

في صراع و صدام، و هذه التي مفادها ادخال الحضارة أص�ح خادم للس�اسة واألیدیولوج�ات 

اختزال االختالف و طمسه، في ر��ة، من أجل نشر ثقافتها وف� المع�ار الغر�ي أ� ستراتیج�ة غا

تراث حي من المفترض قراءته قراءة صح�حة تنسجم مع الم�اد� و الطب�عة التي یتصف حین الدین 

بها، �ما �ان اول�فی�ه روا قد بین في موضع آخر توافقه مع دو�ر�ه في اعت�ار أن الدین هو األساس 

إن الدین الذ� یثبت انه دین حق�قي هو الذ� �طرح � على الهو�ات "لقوام �ل الثقافات و الحفا

                             

، سواء والسلف�ةالمختصین في شان الحر�ات اإلسالم�ة  أبرز، �عد من ومف�ر فرنسيم عالم س�اسة 1949أول�فی�ه روا:  - 1

، �عتبر أن نظر�ة صدام أو حوار الحضارات ال تت�ح فهم واألصول�ةفي بلده فرنسا او في البلدان اإلسالم�ة، یهتم بثنائ�ة العولمة 

  ائمة بین الدین و الثقافة.تحطم الروا�� التقلید�ة الق واألقال�م والهو�ات وهذه الحر�ات المزعزعة التي تخل� الخرائ� 

، ص 2012 ،�1 لبنان، ،(زمن دین �ال ثقافة)، ترجمة صالح األشمر، دار الساقي، بیروت اول�فی�ه روا: الجهل المقدس،-  2

57.  

، تار�خ االطالع  www.maaber.rogاسالم متصلب، ترجمة مختار الخلفاو�، د�انة رخوة و حوار مع ر�ج�س دو�ر�ه:  - 3

29/03/2017 ،12:45.  
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فالدین الحق�قي �حترم االختالف و التنوع  ، 1ح و في لحظة معینة الثقافة بوصفها غیر�ة"بوضو 

  و اختزال اآلخر أو الغیر. بإقصاءالثقافي، ال �قوم 

على ذلك ره یداخل �ل جماعة وجودا حتم�ا معتمدا في تفسعند دو�ر�ه و ی�قى وجود الدین   

ثنائ�ة من الجسد و الروح، و االعتماد على الجانب  فاإلنسانكتمال، إمتالء و الالإعلى مفهوم الال

بهذا المعنى تحتاج الماد� فق� غیر �افي لتحقی� التوازن و االستواء لهو�ة االنسان المعاصر "

الجماعة الس�اس�ة إلى الد�انة الطب�ع�ة قصد التغلب على الالكتمال، و سد أبواب النقصان وال 

انما یتم أخذه �معطى لتطر�ف المقدس المعتقدات و  �نس� من�م�ن التعامل مع الدیني هنا 

 فاإلنسان ،2االجتماعي، هذه الطب�عة الدین�ة للجماعي تفرض على �ل المجتمعات خصوص�اتها"

و الدین عنصر أساسي في تر�ی�ة هذا �ما عرفه أرسطو ال �م�ن أن یوجد خارج التجمع الس�اسي 

االستقرار و  رفي الجماعة  و بهذا ��ون سبیل لنشاالنسان الس�اسي، و الذ� �م�نه من االنخرا� 

  لى الهو�ة إتجاوز الفراغ و الوصول 

  

  

  

  

  

                             

  .58: الجهل المقدس، ص أول�فی�ه روا -  1

، www.ahewar.org، 4951لخو�لد�: الالوعي الدیني للجماعات الس�اس�ة عند ر�ج�س دو�ر�ه الحوار المتمدن، عازهیر  - 2

  .14:00، 29/03/2017تار�خ االطالع، 
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  الم�حث الثاني: مرجع�ة الحدود الس�اس�ة 

 أن للحدود الس�اس�ة أهم�ة �بیرة في الحفا� على أهم�ة الدول و ثقافتها یر� ر�ج�س دو�ر�ه

إال أن  و حما�ة ثرواتها من االستغالل الخارجي، و للحفا� على س�ادتها و تحقی� السلم و األمن،

لوجي المصاحب لزحف العولمة أزال �ل الحدود و الفوارق و سمح �حر�ة انتقال الثقافات و التقدم التكن

الحدود الس�اس�ة ما أد� إلى ض�اع هو�ة األفراد مما یتطلب منا إثارة التساؤل التالي �یف تساهم 

هل �م�ن إقامة حدود في زمن أص�حت الالحدود مع�ار  و �ص�اغة أخر�  ؟على الهو�ة �في الحفا

  لكل شيء؟.

قبل أن تكون الحدود الس�اس�ة خطو� وهم�ة من صنع ال�شر یتم رسمها لتحدید األراضي و   

األخالق، فالحدود تقوم المجال الجغرافي الذ� تمارس ف�ه الدولة س�ادتها، فهي قض�ة لها عالقة �

�األساس على وجود خطو� حمراء ال یجب تجاوزها بل یجب احترامها و الوقوف عندها، فنها�ة حد 

الخارطة  ما هي بدا�ة لحد آخر، و بهذا فهي تحمل مدلول أخالقي قبل أن تكون قض�ة س�اس�ة "

هي انع�اس للذهن قبل ان تكون صورة لألرض... فإن الحدود هي قبل �ل شيء مسألة فكر�ة و 

و في مبدأ احترام الحدود �ل طرف �حترم الطرف االخر و �عترف بوجوده �طرف مقابل ، 1ة"أخالق�

  ا.�شار�ه الح�اة و �قاسمه إ�اها، و بذلك فوجودها ضرور� ال �م�ن أل� ��ان مستبد تجاهله

و التي في غالبها  ،و اتخذ مواقف سلب�ة اتجاه النظر�ات القائلة بنها�ة العالم ه�ما ذهب دو�ر�  

ان العالم إلى المشار�ة �تقوم على أساس مبدأ الغاء الحدود فهو �حسس بخطورة الوضع و�دعو س

ل�ة أمام أعین في إعادة بناء الحدود لتفاد� وقوع الكارثة، التي �انت و مازالت مالمحها واضحة و ج

االن هو الوقت المناسب...ووقت إقامة معالم الحدود و إعادة طالء الخطو� ال�شر�ة جمعاء" 

                             

  .13ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ص-  1
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لى الحضارة التي نع�ش إفدو�ر�ه ینظر  ، 1ال فإننا لم ن�ن �عیدین من نها�ة العالم"إالصفراء و 

فیها �ما لو أنها حضارة خوف االنسان، و الذ� أضحى مح�وما عل�ه فیها بهاجس و رهاب مرعبین، 

حضارة تح�مها أهواء و عقل�ة براغمات�ة یوتو��ة مختلة أخالق�ا، و هذا تش��ك و خوف على مستقبل 

غاب المستقبل...و إذا غابت ال م�ان�ات فإذا غاب الم�ان الطو�او�ات هي جوهر�ا  اإلنسان�ة" 

فتصور عالم من دون حواجز ف�رة من صنع خ�ال مضطرب نفس�ا و  ، 2الجیران غابت الجدران"

مال�ة، مارست االستبداد على حدود حققت وف� ایدیولوج�ات عالم�ة رأسغیر متحققة واقع�ا، إال أنها ت

إلى المستقبل، و هذه لمعط�ات ال  الدول، مما أد� إلى تأزم األوضاع إلى درجة أن النتائج انتقلت

ر �الخیر و ضر�ة صاعقة للهو�ة، فإلغاء الحدود أسلوب تنتهجه العولمة �استراتیج�ة توقع العالم ذتن

ففي خطاب النها�ات نالح�  و فاقد للك�ان"في فخ العدم�ة و إخراجه من هذا الفخ ممزق الهو�ة 

شار�ع هدم األنساق تثو� رغ�ة جامعة في محاولة ماكرة لتأس�س نم� آخر من البدا�ات و في م

یتبد� طموح �اسح إلى تمر�ز مختلف ثمة إذا ما یدعون إلى اإلنبناء و في دعوة تفتیت المر�ز 

إعالن نها�ة النها�ات �ي نؤسس بدا�ة البدا�ات فخطاب النها�ات...دعو� م�طنة لخطاب البدا�ات 

و التار�خ سوف �غل� قد نجحت في خدعتها  فالعولمة عن طر�� تجاوزها للحدود �انت، 3المشوهة"

عالمي فها إن لم تحدث صحوة عالم�ة و وعي تج حیث تلقى ال�شر�ة حذالنمو  اأبوا�ه على هذ

  �الكارثة.

و قد ذهب آالن تور�ن إلى نفس المذهب الذ� ذهب إل�ه دو�ر�ه حول واقع االنسان الذ� هذا   

 تضیئهإن الفاعل االجتماعي هو انسان یتخ�� في عالم ال أص�ح �ع�ش في عالم من دون حدود" 

الق�م و ال القواعد و ال اش�ال التنظ�م، هو انسان یت�ادل عالمات مشحونة �المعاني الخف�ة و 

                             

  .60ص ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود،  -  1

  .441ر�ج�س دو�ر�ه: نقد العقل الس�اسي، ص  - 2
 المغرب، ،الدار الب�ضاء ،، المر�ز الثقافي العر�يوحوار الحضارات)رؤ�ة نقد�ة في مسار العولمة (والمعانقة إدر�س هاني: المفارقة  - 3

  .9، ص 2001، �1
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خر�ن یتخ�طون في نفس الض�اب عالم یتصرف ف�ه �ل فرد االو الفخاخ مع فاعلین  االكاذیب

في أن ینجوا بنفسه من عالم معاد عن طر�� تعلم  الرغ�ةدون أن یؤمن �أ� شيء، اللهم إال 

المعاصر شاء له القدر أن �حیى في عالم ال یتمتع �القواعد و  فاإلنسان، 1التعامل معه �منطقه"

الم�اد� األخالق�ة عالم شعاره الفوضى و الالنظام، حالة هو�ته نفسها حالة مجهول النسب، غیر 

إنسان عمل واقعه على  ،المفقود الذ� ال �ملك بیت أمان تا�ع أل� مرجع �حدد انتمائه، حاله حال

  ال ق�مة له خاضع لتعال�م صادرة من مسیر أعلى. جعله منح�

هذا و نرجع مع مف�رنا حیث نستبدل مشاعر االرت�اك و الخوف هذه �مشاعر العاطفة و   

ها رفع ر مثلما یثی تلك الحدود تثیر الرعشةج عن عدم إلغاء الحدود الس�اس�ة "الشعور �األمن النات

 موظفالستارة في المسرح، و التي ال نجتازها من دون انق�اض خفیف في القلب تحت نظرة 

الجمارك الشاردة �ش�ل مضلل، تلك الحدود التي علیها أن تعبر �ل توق روحاني الذ� ال تصح 

بناء الحدود هو  إعادةف ، 2تر��ة عاطف�ة من دونه، تلك الحدود التي تت�ح لنا تقدیرا للذات صح�حا"

إعادة إح�اء األمل للهو�ات المفقودة، إعادة بناء التوازن للعالم، أین تمنح �ل ذات م�انها المناسب 

فدو�ر�ه یر� أن االنسان لمجرد معرفة أنه داخل حدود معینة ینتا�ه شعور �االرت�اح، و بهذا تكون 

ل بین م في تحقی� التفاهم و التواصالهو�ة قد تجاوزت أزمتها و مرضها، و تجاوزت توترها مما ساه

  الدول ال الصراع و التنافر.

  

  

  

                             
  .452، ص 1997أالن تور�ن: نقد الحداثة، ترجمة أنور المغیث، المجلس األعلى للثقافة، د�،  -  1

  .75ر�ج�س دو�ر�ه: في مد�ح الحدود، ص  - 2
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  :نقد وتقی�م

المر�ب  الى ارتقىالنقاش الهوو� �ش�ل مثیر فالوضع  ازدهارلقد ولدت الفترة ما �عد الحدیثة   

ن�ة تبرز الهو�ة �موضوع لصی� بوجودنا أین تحول السؤال من أنا؟ إلى ففي �ل جزء من ذواتنا اآل

هاجس لم تخمد نیرانه في فلسفة ر�ج�س دو�ر�ه الثور�ة و السؤال المطروح في هذا المقام هو إلى 

أ� مد� �م�ن التعلی� عن نظرة دو�ر�ه حول مسألة الهو�ة و التي شغلت حیزا �بیرا في مجال 

  ف�ره؟اهتماماته و 

التي یؤمن بها ر�ج�س دو�ر�ه الناتجة عن مواكبته لظروف و مستجدات العصر  الم�اد�إن   

تجاه المفاه�م السائدة في مجال التداول�ات اصنعت منه فیلسوف یتخذ الح�طة و الحذر موقفا له 

من وقوع اإلنسان�ة  است�ائهاإلنسان�ة �ش�ل مستمر، و من خالل تعر�فه لمفهوم الهو�ة یتضح لنا 

�االعتماد على دالالت الخصوص�ة و االنتماء و جدیدة في الفراغ، فهو �ستدعي تحدید الهو�ة ال

االنفتاح  أتستند على ال�عد األخالقي المتمثل في مبد ة�الرجوع إلى األصل، في حین الهو�ة المعاصر 

المغایرة " ،1و المغایرة و هذا ما نجده في �تاب الهو�ة و الحر�ة نحو أنوار جدیدة لفتحي المس�یني

هي فن اختراع غیر�ة نشطة و مؤقتة و مفتوحة، و ذلك أن المغایر هو ذات مؤقتة تعمل في حقل 

فهو�ة االنسان المعاصر و رجوعها  ،2تعدد محض، و هو ال �ملك أ� برنامج هوو� نهائي لنفسه"

إیجابي، فالشخص  شيءرمجة في تحدید نفسها خطر علیها أكثر مما هو بلى النقا� المسطرة والمإ

عدم االنعزال یتطلب المشي یر معزولة عن الس�اق التار�خي، و حداثي شخص ذو هو�ة غالما �عد 

ان المغایر طائر �حمل في وفاق مع التطور الحضار� مع العلم ان هذا الوفاق ال یختزل ذات�ة الفرد "

                             

دون ان یدر�، من اهم  وجد في هایدغر استجا�ة الى تطلعاته دخل ورشة نیتشه ومترجم تونسيم مف�ر 1961فتحي المس�یني:  - 1

   .ونها�ة المیتافیز�قا، ه�غل والزمانالهو�ة  التأو�لي،مؤلفاته: نقد العقل 

  .217، ص 2011، �1 ،، لبنانوالتوز�عجداول للنشر أنظار جدیدة،  والحر�ة نحوفتحي المس�یني: الهو�ة  -  2
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رام االخرو�ة، وعدم التقوقع هوو� عن طر�� احتفالهو�ة من هذا المنظور تثبت ��انها ال ،1عشه معه"

خر و التعرف االستفادة من الهو�ات المختلفة عنها، وهذا دلیل على االنفتاح على اآلعلى نفسها و 

  ال الستخدامها في مجال االستفزاز.عل�ه و نقل ثقافتنا للتعر�ف بها 

و المبین  هذا من ناح�ة و من ناح�ة أخر� فدو�ر�ه من المف�ر�ن الذین �علنون العداء الواضح  

 مواطنوللعولمة و �ل مفارقاتها التكنلوج�ة و الثقاف�ة االقتصاد�ة الس�اس�ة االجتماع�ة، في تدمیر 

او العالم، �ذوات مهجنة حیث وجهت له انتقادات مما وصفه خصومه �االنتهاز� و متقلب االهواء 

...أما لألنظمة الد�تاتور�ة "ئه للعولمة هو عداء للد�مقراط�ة و تمجید االحر�اء، على اعت�ار أن عد

فقد شن هجوما عن�فا على ر�ج�س دو�ر�ه طال�ا منه االستقالة التامة من أ�  2برنار هنر� ل�في

ومن  ،3نشا� فكر� او س�اسي، واصفا موقفه �أنه �ع�س عداء و �راه�ة ألورو�ا و للد�مقراط�ة"

�رة فهذه الف ،�رة الحدود الس�اس�ةف رج�س دو�ر�ه النقا� التي أتاحت الفرصة و فتحت المجال لنقد

�االنعزال على الذات و االمتناع عن الحوار الحضار� مما أد�  الهیرومنطقیینتم تأو�لها من قبل 

  القراء إلى نقطة تحسب عل�ه و ل�س له. هؤالءفهم 

لكن و على الرغم من االنتقادات الموجهة إلى دو�ر�ه إال أنه من الضرور� اإلقرار �أنه من   

أكثرهم إلماما �ما یجر� في العالم على جم�ع األصعدة،  ع المف�ر�ن في العصر الراهن، و منألم

بین الشرق و للمشهد المعبر عن المواجهة التار�خ�ة  ل المهادنة ولطالما �ان �صورفف�ره ال �قب

                             

  .225ص فتحي المس�یني: الهو�ة والحر�ة نحو أنظار جدیدة،  -  1

فیلسوف فرنسي، یوصف أنه نجم ت�ار الفالسفة الجدد الذ� برز في فرنسا خالل  وم �اتب و مف�ر 1948: ل�في برنار هنر�  - 2

س�عینات القرن العشر�ن �سار� من الناح�ة الف�ر�ة و الفلسف�ة، لكنه �میني صهیوني على صعید المواقف و الممارسات الس�اس�ة، یر� 

رشي یخدم األقو�اء على غرار الشخص�ات التي او داع�ة ضد الد�تاتور�ات، �صفه خصومه �انه اول�غفي نفسه مناصرا لحقوق االنسان 

تحتكر �ل أنواع النفوذ الس�اسي و االقتصاد� و الثقافي، و ممثل لبورجواز�ة مخمل�ة تت�ادل المصالح و الصدقات و الخدمات و تمارس 

یل دولوز و أساتذة جاك در�دا، "الخد�عة الثقاف�ة"، �ما اسماه الفیلسوف �ورنلیوس الضغ�، أطل� عل�ه فالسفة فرنسیون ��ار من أمثال ج

  العر�ي موضوعا ألعماله. الر��ع�استور�اد�س أمیر الفراغ، یتخذ من ثورات 

  .13:06- 28/05/2017تار�خ االطالع  ، www.alarab.co.uk :الموقع االلكتروني  3
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ارء الذ� �عاني منه االنسان المعاصر، و المتمعن و القالغرب، �ما �ان �عبر عن التمزق النفسي 

الحق�قي لدو�ر�ه سوف �فهم ما تخف�ه السطور التي �تبها، فالخوض في مسألة الهو�ة انطالقا من 

  عدد و التغیر موقف �عتر�ه الغموض و عدم االستقرار.تمعاییر عدم الث�ات و انماء مفاه�م ال

مع الشعارات  ة�ما ان رفضه للعولمة �ان نتاج للمعادلة المختلة التي �انت واضحة مقارن  

یدیولوجي و العالم�ة و �عدها اإلنساني، فهو ضد الكاذ�ة و بهذا فهو �فرق بین العولمة و �عدها اال

في احترام ثاقف في إطار ما �سمح �ه القانون، و هذا ما نجده تف�رة تصدیر الثقافة و مع ف�رة ال

عزال بل هي فلسفة �شفت الستار مرجع�ة الحدود الس�اس�ة، و بهذا ففلسفته ل�ست فلسفة انغالق أو ان

   .فرنسا �أرسطوعن أدب االختالف و جمیل ورائع والئ� له ان یلقب 
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تجعل من انسان �امت�از  ایت�ق�ةفي األخیر نستخلص ان فلسفة ر�ج�س دو�ر�ه فلسفة نقد�ة   

، هدفها الكشف عن قو� العالم المعاصر في واقعه الراهن موضوعا لها، فهو �صف ��انه �المأزقي

أداته ده هو ان الظرف ما �عد الحداثي و ملخص أزمة الهو�ة عنالخلل، والقضاء علیها و  انیزماتم��و 

مثل الحر�ة المتقدمة العولمة صنع انسان مقهور، مهملة اهم قضا�اه التي تمس ح�اته اإلنسان�ة 

ن �سهولة لك الة و�شغلهوحقوقه �إنسان، إنسان مغترب وتوتره في تزاید مستمر، �ستورد اآل ةالمساوا و 

من الصعب فهم المنط� المخادع الذ� أوقعه في قلب الكارثة، أین یتلقى التهدیدات القاتلة 

لخصوصیته ولثقافته والنتمائه، مما سهل في انتشار الحروب وتصدع االختالفات العرق�ة والدین�ة، 

دلة تحول فیها فالمجتمع العالمي الذ� نح�ا ف�ه انقلبت معادلته العقالن�ة إلى معادلة ال عقالن�ة، معا

المعنى إلى الالمعنى، مجتمع عالمي مظاهره جنون�ة صادرة عن انسان مر�ز� ال �عرف حدود 

و هو على علم �یف یتالعب  ،ته في التسل� و یلعب عن عمد بإم�ان�ات ال حدود لهابشهوته و رغ

ور في حلقة الذ� ید ،بهو�ة االنسان المعاصر إلى درجة التشیؤ وفقدان الذات و المصیر المجهول

  مرجع.الالمفرغة من العدم و 

�ما ان فلسفة ر�ج�س دو�ر�ه فلسفة إصالح�ة ��ل معنى الكلمة، تر� إلى مستقبل االنسان   

و فتح المجال  ،الى م�اد� جدیدة للنظام الشاملعین ناق�ة فهو یدعو الى حاجة ال�شر�ة أالمهدور �

الواسع للتهذیب األخالقي الهادف إلى احترام األنا لآلخر و الع�س صح�ح، أین تفهم �ل ذات ذاتها 

و تشخص ثقافتها فقد أسس و شرعن لف�ر جدید بإم�انه إعادة بناء الفضاء العمومي من خالل 

أنها حدود �م�ن  الدور الذ� تلع�ه الحدود في حما�ة الهو�ة، فهو یر� في الحواجز على اعت�ار

اجت�ازها لالنتقال الى عالم آخر، درب لالنفتاح و التواصل الشرعي و القانوني في إطار االخذ و 

الرد، إلى جانب الدین الذ� �سد فراغ االنسان و ��مل نقائصه، فمثلما الطب�عة تخشى الفراغ فاإلنسان 

عمل�ات التهم�ش و االحتقار و حب لا�ذلك، و بهذا فهو �سعى الى تجاوز التحد� الهو�اتي المص

�عث وعي عالمي �حب التعا�ش عن طر�� مد جسور التفاهم بین الشعوب، و جعل التسامح ضرورة 

حتم�ة �أهم ق�مة دین�ة و أخالق�ة و س�اس�ة بدال من الخوف و الهدم و العنف، حیث �ستبدل ذلك 

إعادة النظر في واقعه و مراجعة  من ف�ه، و على االنسان أن �سارع إلىأبإیثار السلم في عالم ال 

  حسا�اته لكي �حق� هو�ته و یجدها 
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�ش�ل فض�ع  �عدما أن ض�عها �فرصة أخیرة، مع ضرورة انماء مفهوم األخوة الذ� تدار�ه النس�ان

�عد ما ان اختنقت ال�شر�ة فهي �حاجة الى أن تستنش� هواء نق�ا �عد ه�منة االقتصاد والمال و 

، وهذا من اجل من خالل إرساء دعائم التضامن �صورة شاملة لألخوة تستعید الشعور �النحنو 

  قاء واالستمرار.ال�الحفا� على الوجود و 
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