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 اجملتمعات يف االختالف ثقافة وغياب اهلوية انغالق
 " النفسية والدالالت لألبعاد حتليلية دراسة" اإلسالمية

 أو وغياب اليوية انغبلؽ بيف الربط الى الدراسة ىدفت  الممخص_
 عمى والتعرؼ اإلسبلمية مجتمعاتنا في االختبلؼ ثقافة احتراـ عدـ
 منيجية خبلؿ مف النفسية، تأثيراتيا أو ودالالتيا المشكمة ىذه أبعاد
 تضمنت ذلؾ اطار وفى. الكيفي التحميمي الوصؼ عمى تعتمد

 انغبلؽ مفيـو وكذا ومتعمقاتيا، وأىميتيا اليوية لمفيـو تحميبل الدراسة،
 التعميؽ، التحقؽ،) تحقيقيا  مستويات أو ورتب األيديولوجية األنا ىوية

  ،اإلسبلمي العربي اإلطار في اليوية ومشكمة ).التشتت ،االنغبلؽ
 وأىمية اليوية، وانغبلؽ االختبلؼ ثقافة غياب أبعاد ذلؾ الى  أضؼ
 الدراسة أوضحت كما. اليوية بناء في ودورىا التديف أنماط فيـ

 انتشار مف اليوية، بانغبلؽ المرتبطة السمبية النفسية الدالالت
 والميؿ باالستعبلء الزائؼ حساسواإل المتشددة، الدينية لؤلصوليات

 عدة الى الدراسة وتنتيى. المختمؼ لؤلخر  المذىبي واألبعاد لؤلقصاء 
 .اإلسبلمية لممجتمعات الحضارية اليوية بصياغة متعمقة استخبلصات

 . المقدمة1
االنغبلؽ، أحد األبعاد التي يصنؼ  -يعتبر بعد االنفتاح      

وفقًا ليا مفيـو اليوية )سواء أكانت شخصية أـ اجتماعية، أـ 
دينية، عرقية أـ سياسية.. إلخ(. وتصنؼ اليويات الدينية 

عمى أنيا ىويات مغمقة، تممؾ الثبات  - غالباً  –المتشددة 
ممرء تجاوزىا أو واليقيف ضمف مصادر معرفة جاىزة ال يمكف ل

توجيو النقد والشؾ فييا. ويترتب عمى ذلؾ النظر لكؿ ما ىو 
طبلؽ األحكاـ  جديد ومختمؼ عنيا عمى أنو معرض لمنبذ وا 

 .القيمية السمبية المسبقة تجاىو
وعمى الرغـ مف أف تكويف اليوية واستمرار فعاليتيا في      

محيطيا االجتماعي بشكؿ إيجابي ىو أمر مسمـ بو، عبر 
عمميتي التمثؿ والمواءمة المتاف تمثبلف أساسًا لعممية التوازف 
النفسي أو المعرفي وفقًا لتصور جاف بياجيو عف النمو المعرفي 

ىوية مغمقة سمبية غير لمفرد، إال أف إعاقة نموىا وتحوليا إلى 
إيجابية، يمكف أف تتـ بفعؿ بعض الفاعميف االجتماعييف 

)المتشدديف ذوى التأثير السمبي( الذيف يممكوف سمطة سياسية أو 
اجتماعية أو ثقافية أو دينية، وىـ بذلؾ يرسخوف ذلؾ الثبات 

 .واالنغبلؽ
ومف ناحية أخرى، تطرح إشكالية االختبلؼ نفسيا بقوة في      
ؿ ثقافة إنسانية، وال يوجد مجتمع يخمو مف التعدد والتنوع. ففي ك

مايو يومًا عالميًا  21( أعمنت األمـ المتحدة يـو 2002عاـ )
لمتنوع الثقافي مف أجؿ الحوار والتنمية، واعتماد قيـ االنفتاح 
والتسامح والنسبية والتعددية وحقوؽ اإلنساف، وأف جوىر 

 1].] ؼالديموقراطية ىو تقبؿ االختبل
 وألف االنغبلؽ يعني الميؿ لبلنعزاؿ والتصمب المعرفي    

وتعطيؿ عمميتي التمثؿ والمواءمة لتنقيح اليوية ومسايرة مكوناتيا 
لعمميات التغير االجتماعي، فقد يفضي ذلؾ ليوية معطمة أو 
ذات تأثير سمبي )شخصيًا أو اجتماعيًا، دينيًا أو سياسيًا، ثقافيًا 

لخ(. وكما يوضح ماؾ أندرو فاف التصمب بأنو دالة أو مينيًا... إ
، وىذا يعني أف درجة التصمب تزيد Isolation إيجابية لمعزلة

كمما زادت عزلة الشخص، لما تفضي إليو العزلة مف فقداف 
لبلحتكاؾ والحرماف مف الخبرة ومصادر المعمومات والتصحيح 

 [2].في العالـ الخارجي 
 مشكمة الدراسة. 2

تتمثؿ اشكالية ىذه الدراسة في أف بعض األفراد والجماعات      
في مجتمعاتنا اإلسبلمية قد يتبنوف ىويات تتسـ باالنغبلؽ وعدـ 
االنفتاح عمى اآلخر المختمؼ )سواء حدث ذلؾ في إطار 
شخصي أو اجتماعي، ديني أو سياسي، عرقي أو ميني... 

عنؼ إلخ(، وىو ما قد يفضي لمتصمب والتعصب وينتيي بال
والتطرؼ السموكي، تجاه اآلخر المختمؼ عنا دينيًا أو عرقيًا أو 
سياسيًا أو اجتماعيًا.. إلخ، واالنخراط في عمميات التنميط 

 .االجتماعي السمبي ألفكار وسموؾ اآلخر
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والمفارقة التي يجب إدراكيا وال ينتبو إلييا كثير مف األفراد      
والجماعات، أف اليوية مف حيث مبادئيا )االستمرارية، التمايز، 
تقدير الذات( ال تحدث أو تعمؿ إال في إطار وجود اآلخر 

فإف اليوية ال تستمد  [3]المختمؼ. وكما يوضح العيبلني 
آلخر المفارؽ ليا، وىذا كينونتيا مف ذاتيا فقط بؿ مف خبلؿ ا

يعني أنو ال معنى لمتطمب اليوية بمعزؿ عف التميز واالختبلؼ 
 ". المذيف يمثميما اآلخر فردًا كاف أـ جماعة

 أهداف الدراسةأ. 
 :بشكؿ محدد تستيدؼ الدراسة الحالية ما يمي

تحميؿ مفيـو اليوية مف حيث طبيعتو وأىميتو ومتعمقاتو. بما  -
 .اليوية كمكوف نفسي مرتبط بمفيـو الذاتفييا انغبلؽ 

توضيح أىمية التنوع واالختبلؼ الثقافي بكؿ أشكالو والحاجة  -
الممحة ليس فقط لبلعتراؼ باختبلؼ الثقافات ولكف أيضًا احتراـ 
ثقافة االختبلؼ كقيمة يمكف أف تترجـ إلى اجراءات سموكية، 

أو عرقي،  تتجاوز مشكمة التميز الذى يتحوؿ إلى تمييز )ديني
شخصي أو اجتماعي، سياسي أو ميني.. الخ(، وتحوؿ دوف 
تحوؿ االختبلؼ إلى خبلؼ، وتدعـ عممية التصالح والحوار بيف 

 .الثقافات والحضارات
التعرؼ عمى أبعاد وديناميات غياب ثقافة االختبلؼ وانغبلؽ  -

 .اليوية في مجتمعاتنا اإلسبلمية
النفسية السمبية المترتبة  توضيح بعض الدالالت أو التداعيات -

 .عمى الظاىرة موضوع البحث
طرح استخبلصات لمعالجة مشكمة االنغبلؽ المعرفي لميوية  -

 .وعدـ تقبؿ أو احتراـ ثقافة االختبلؼ والتنوع كظاىرة سموكية
 :وفيما يمي تفصيؿ لذلؾ

 (متعمقاتو – أىميتو –أواًل: مفيـو اليوية: )طبيعتو 
اليوية تعني احساس المرء بأنو ىو  [ أف4يوضح النج ]     

ىو، وأنو مشابو لنفسو في الماضي والحاضر والمستقبؿ، فيي 
إطار يحدد بو المرء ذاتو. وكما توضح جمينز بريكويؿ فإف 

 والذات (Character) مفيـو اليوية يقترف مع مفاىيـ السمعة
(Self) والشخصية (Personality)  والتي تستخدـ لكي تشير

متفردة أو مجموعة مف الخصائص النفسية إلى زممة 
 ].5] واالجتماعية والسموكية التي تميز الشخص عف اآلخريف

وبشكؿ محدد يمكف القوؿ بأف مفيـو اليوية أقرب ما يكوف       
لمفيـو صورة الذات، فيي تكويف افتراضي يشتمؿ عمى مجموعة 
 مف التصورات أو المدركات الخاصة بالمرء عف ذاتو، عما كاف
عميو في الماضي، وما ىو عميو في الحاضر، وما سيكوف عميو 
في المستقبؿ، مف نواح كثيرة )جسمية، عقمية، اجتماعية، 

 ].6انفعالية... إلخ( ]
ووفقًا لمنموذج الذى طرحتو جمينز بريكويؿ يمكف اإلشارة      

إلى أبعاد مكونات مفيـو اليوية مف خبلؿ ثبلثة محاور أساسية 
يوية )بعد المحتوى / بعد القيمة(، بعد عمميات ىي: أبعاد ال

اليوية )التمثؿ، والمواءمة، التقييـ(، مبادئ اليوية )التميز أو 
التمايز، االستمرارية عبر الزمف، الشعور بالجدارة الشخصية 

 ].5] (والقيمة االجتماعية أو تقدير الذات
 كيؼ تتفاعؿ اليوية مع الواقع االجتماعي؟ -
بنيوية يتمثؿ السياؽ االجتماعي الذي تتخمؽ مف الناحية ال 

 :اليوية في إطاره وتتفاعؿ مف خبلؿ بعديف أساسيف ىما
 .بعد البنية أو المكونات المادية لمسياؽ االجتماعي -
بعد العممية، وىي تعني عمميات التأثير أو التطبيع  -

 .االجتماعي بأشكالو المختمفة
ومف حيث البنية فمف المفترض أف اليوية ىي نتاج لمتفاعؿ      

بيف الفرد وتأثيرات العالـ الفيزيقي واالجتماعي الذى يعايشو. 
فالسياؽ أو الواقع االجتماعي لميوية يتشكؿ مف خبلؿ شبكات 
العبلقات الشخصية المتبادلة، وعضوية الجماعات والعبلقات 

أو تكوينو مف خبلؿ ىذه داخميا. ومحتوى اليوية يتـ استدماجو 
األبنية المتعمقة بالواقع أو السياؽ االجتماعي. حيث يزود كؿ 
منيا الفرد باألدوار التي يضطمع بيا، ويطرح أنساقًا مف 
المعتقدات والقيـ التي تحدد أنماط السموؾ واالتجاىات المقبولة، 

تزويدنا  -أيضًا  -وتشيد رموز القيـ واألخبلؽ، وىو ما يعني 
  [5].كات التي يتـ عمى أساسيا عممية تقييـ اليويةبالمح

 االجتماعيوفيما يتعمؽ ببعد العممية، فيي تعني عمميات التأثير 
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وذلؾ يتمثؿ في محاولة تطويع األفراد والجماعات األخرى 
ألفكار ومعتقدات واتجاىات وقيـ جماعة معينة، أو ما يسمى 

اعي عف نفسيا مف باأليديولوجية. وتعبر عمميات التأثير االجتم
خبلؿ أنشطة عديدة )منيا: التعميـ واإلقناع، القير واإلعبلـ... 
إلخ( وباستخداـ أساليب قائمة عمى افتراضات متنوعة مثؿ 
)اإلثابة والعقاب، العقبلنية، المناقشة المعرفية... إلخ(. وتيدؼ 
كميا لخمؽ سياؽ أيديولوجي متعدد األبعاد لنمو اليوية، ويحتوي 

االجتماعي عمى عديد مف األيديولوجيات المتنافسة وىى السياؽ 
أنساؽ لتقييـ الظواىر االجتماعية، والتي تنجـ عف الحاجة 
لمتغيرات االجتماعية وأساليب إحداثيا. وتترجـ ىذه 

 Social) األيديولوجيات في شكؿ تمثبلت اجتماعية

representations) تتجسد في قواعد وطقوس ومعتقدات ،
 ].7] تنميطات وأشكاؿ محددة لمعزو االجتماعياجتماعية، و 

 ثانيًا: انغبلؽ اليوية
 [8في نياية الستينات مف القرف العشريف، قاـ جيمس مارسيا ]

بمحاوالت رائدة في تطوير نظرية أريكسوف في تشكيؿ اليوية، 
وتحديدىا بشكؿ إجرائي، حيث اشتمؿ تحديد اليوية لديو عمى 

 :مجاليف أساسيف ىما
 Ideological Identity Ego  األنا األيديولوجيةىوية  -1

والتي تتحدد مف خبلؿ األنا والمعتقدات التي يتخذىا الفرد لنفسو، 
 (.ىي: الديف، السياسة، العمؿ، الحياة) في إطار أربع مجاالت

 ىوية األنا االجتماعية أو البينشخصية -2
:(Interpersonal ego identity) 

الفرد في مجاالت الحياة االجتماعية،  وتتحدد مف خبلؿ اختيارات
عبر أربعة مجاالت ىي )الصداقة، الترفيو، الدور النوعي، 

 (.العبلقة مع الجنس اآلخر
يتحدد تشكيؿ ىوية األنا األيدلوجية االجتماعية عبر أربع رتب  

أو مستويات لتشكيؿ اليوية وفقًا لمعياريف ميميف ىما: معايشة 
لتزاـ بخيارات محددة لمتعامؿ مع أزمة اليوية، والتعيد واال

األزمة. وتتمثؿ ىذه الرتب األربع في )التحقيؽ، التعميؽ، 
 (.االنغبلؽ، التشتت

 (Ego identity achievement) ويعني تحقيؽ ىوية األنا -
معايشة الفرد ألزمة اليوية في إطار عمميو االختبار لمخيارات 

والعمؿ والزواج...  المتاحة مف حيث المعتقدات واألدوار والتعميـ
إلخ. وتبني اختيارات مناسبة وااللتزاـ بيا، بشكؿ يؤدي لمزيد مف 

ظيار لبللتزاـ  (.التوافؽ الجيد مع الذات المجتمع )خبرة لؤلزمة وا 
فيعني  (Ego identity moratorium) أما تعميؽ اليوية -

استمرارية الفرد في اختبار البدائؿ المتاحة دوف حسف عممية 
ر، أو إظيار االلتزاـ بخيارات محددة في مجاالت الحياة االختيا

 (.المختمفة )خبرة لؤلزمة وعدـ إظيار لبللتزاـ
فيعني  (Ego identity foreclosure) أما انغبلؽ اليوية -

عدـ مرور الفرد أو مواجيتو ألزمة االختيار، فبل يواجو تحديات 
ي مجاالت وال يمارس تحقيقًا لمذات في إطار اختيارات محددة ف

الحياة السالؼ اإلشارة إلييا، ويقنع فقط أو يمتـز بما يحدد لو مف 
أدوار أو أىداؼ )مف قبؿ اآلخريف والوالديف، والرؤساء، 
واألقراف... إلخ(. وال يمر بأزمة اليوية المتمثمة في البحث الذاتي 
عف الخيارات المتاحة المتفقة مع استعداداتو )غياب لؤلزمة 

ظيار لبللتز   (.اـوا 
 (Ego identity diffusion) وأخيرًا فإف تشتت ىوية األنا -

يعني أف مف يقع في إطار ىذه الرتبة ىو ال يواجو أو يعايش 
أزمة اليوية أو تحديات تحديد االختيارات في مجاالت الحياة، 
وال يظير التزامًا بما يقـو بو مف أدوار )غياب كبًل مف األزمة 

 ].9] وااللتزاـ(
صة القوؿ إف انغبلؽ ىوية األنا يرتبط مف جانب وخبل     

بغياب األزمة، متمثبًل في عدـ مرور الفرد بفترة التعميؽ المقترحة 
والمعتمدة عمى محاولتو الذاتية الكتشاؼ ىويتو ممثمة في اختبار 
وتجريب المعتقدات واألىداؼ واألدوار المتاحة بغرض االختيار 

تحدده لو قوى خارجية كاألسرة لما يناسبو منيا، حيث يكتفى بما 
أو أحد الوالديف أو المعايير الثقافية والعادات، مف أىداؼ 

 .وأدوار
ومف جانب آخر فإنو يظير قناعة والتزامًا بيذه األدوار، إال      

أف ىذا االلتزاـ يختمؼ عف التزاـ تحقيؽ اليوية، إذ يكوف التزامًا 
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بما يحدد ليـ مف  غير خاضع، وال يعتمد عمى االختيار الذاتي
أىداؼ. وكمثاؿ عمى ذلؾ االنغبلؽ، اختيار األفراد ألصدقائيـ 
وأعماليـ وزوجاتيـ وأفكارىـ وفؽ رغبات الموجييف ليـ دوف 
تفكير منيـ. وكنتيجة ليذه المسايرة يبلقي منغمقو اليوية في ىذه 
الرتبة تقديرًا مف الكبار، بشكؿ يعزز ىذا التوجو لدييـ. ويؤدى 

افتقاد التمقائية في المواقؼ االجتماعية وضعؼ الثقة  بيـ إلى
[ 8بالنفس واالستقبللية، وضعؼ التوافؽ الدراسي، ووفقًا لمارسيا ]

فإنيـ يعانوف مف ضعؼ المرونة في التفكير، واالفتقار لمعبلقات 
 ].9] االجتماعية

وامتدادًا لمفيـو انغبلؽ اليوية مف حيث كونو أحد مراحؿ      
تشكؿ اليوية، إلى كونو أحد األبعاد التي تصنؼ وفقًا أو رتب 

ليا اليوية بأشكاليا المختمفة الذاتية واالجتماعية. أي بعدي 
االنغبلؽ، يمكف القوؿ بأف اليوية المغمقة ىي التي  –االنفتاح 

تممؾ الثبات واليقيف ضمف مصادر معرفة جاىزة، وال يمكف 
إلييا. أما اليوية المنفتحة لممرء أف يتجاوزىا أو يوجو سياـ النقد 

فيي تستند لمصادر معرفية مؤسسة عمى المرونة والتسامح 
وتقبؿ الجديد المختمؼ عنيا، وىي أيضا ليا فاعمييا 

[ وكما يوضح العيبلني فإنو ليست 10] االجتماعييف والثقافييف
ىناؾ ىوية مغمقة قابمة لمحياة، فالتمسؾ بالذات والبقاء مع اآلخر 

اليويات قابمة لبلستمرار، فاليوية ليست بضاعة ىو ما يجعؿ 
جاىزة بؿ ىي تجربة إنسانية خاضعة لصيرورة العيش مع 

  [3]اآلخر
والجدير بالذكر أف تشكؿ اليوية في أي مف مراحمو أو رتبة      

ال يتـ بمنأى عف مكونات الشخصية األخرى مف سمات ومفيـو 
يث توضح الذات وعمميات التوافؽ النفسي االجتماعي، ح

الدراسات أف المحققيف لذواتيـ أكثر إيجابية في تصورىـ لذواتيـ 
وأكثر توافقًا معيا ومع اآلخريف، بينما يظير المشتتيف اتجاىات 
سالبة نحو الذات ودرجات أعمى مف سوء التوافؽ النفسي 

  [9].االجتماعي
ماذا عف انغبلؽ اليوية في اإلطار الديني في مجتمعاتنا  -

 ؟اإلسبلمية

مف المفترض أف اإلسبلـ تكوف عمى ىوية منفتحة في      
ث تعددية المعرفة والتأويؿ حوؿ مجمؿ يحنشأتو األولى، مف 

األمور المتعمقة بالسياسة والحكـ والمجتمع، مع وجود إمكانية 
لمتجاوز والتأسيس المختمؼ والمتغير. غير أف الممارسيف لمعمؿ 

إلى يقينيات ثابتة، وأنو ال السياسي دائمًا ما يحولوف المعرفة 
توجد إمكانيات لمتغير أو اإلصبلح. وقد تـ ذلؾ في فترات الحقة 
إباف الحكـ األموي، حيث جرت عمميات إنشاء لمدارس فكرية 
ومذاىب مؤسسة عمى الجبرية والمرجئة وغيرىا مف العمـو 
المتعمقة بالثبات المعرفي والديني لنموذج معيف. واستمر ذلؾ إلى 

بحت المصادر المعرفية المشكمة حوؿ األصؿ المعرفي أف أص
األوؿ ال يمكف المساس بيا أو محاولة التساؤؿ حوؿ طبيعتيا 

  [10].وأصميا
ومف ىنا يمكف القوؿ بأف اليويات المغمقة قد ال تشمؿ في      

داخميا مبررات العنؼ، ولكف يتـ استدعاءىا مف جديد حوؿ 
اضر، وذلؾ األمر تجده إمكانية فعؿ العنؼ ضمف الزمف الح

لدى الجماعات التكفيرية التي تبرر قتؿ اآلخر المختمؼ بواسطة 
آيات القراف، متناسية عمـو مختمفة يقرىا العمماء المسمموف 
أنفسيـ، كعمـو أسباب النزوؿ والناسخ والمنسوخ وغيرىا، وكذا 
الكثير مف اآليات التي تحث عمى اإليماف باآلخر المختمؼ، 

تحذر مف قتؿ اإلنساف بغير ذنب فكأنما قتؿ البشرية وتمؾ التي 
جميعًا، وغيرىا مف السور التي تدؿ عمى االنفتاح والحوار 

 .والمحبة والتواصؿ بيف البشر أنفسيـ
 -إلى حد كبير  –بيد أنو يجدر االنتباه إلى أف الديف يمثؿ      

 –أحد مكونات اليوية أو أحد اشكاؿ ىوية األنا األيديولوجية 
ومع ذلؾ يتيح الديف اإلسبلمي قدرًا  -ما تـ التوضيح سابقًا ك

كبيرًا مف الحرية في االختيار ألى ديف نريد أف تتعبد بو. فالمبدأ 
الذى يحتكـ إليو الديف ىو أحقية المعتنقيف لو في أف يكونوا 
أحرارًا في اختياراتيـ ومعتقداتيـ وىو ما يعني اإلقرار بمبدأ 

نى االختبلؼ والديف يعترؼ وينظـ ىذا االختبلؼ، فالحرية تع
االختبلؼ عمى قاعدة أخبلقية وتشريعية، وغابات الديف ومكوناتو 
المعرفية والتشريعية تتبنى ىذا التصور بؿ يعد مقصدًا مف 
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مقاصده العميا. ففي التجربة اإلنسانية يمح الديف عمى أىمية 
تمع، الذى العقؿ والتكريـ وعمى الوظيفة التحريرية لمديف في المج

خصو القراف بسمة تكوينية ىي االختبلؼ )وال يزالوف مختمفيف( 
بؿ إف االختبلؼ ىو شرط وجود المجتمع  118سورة ىود 

 .119اإلنساني برمتو )ولذلؾ خمقناىـ( سورة ىود 
فالديف سعى بما تضمنتو تشريعاتو ومقاصده إلى تنظيـ ىذا      

تبلؼ تنوعًا يتماشى االختبلؼ، وليس القضاء عميو، ليصبح االخ
مع مقتضيات التغير االجتماعي. وبعبارة أخرى جاء الديف 
اإلسبلمي ليعتني بطبيعة الروابط أو العبلقات التي يقيميا الناس 
فيما بينيـ، فجعؿ رعاية أمور اآلخريف والتعاوف معيـ والتقرب 
لييـ، شرط الحياة االجتماعية المبنية عمى الثقة والتواد  منيـ وا 

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ )َيا  َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّف َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُك
ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر(  ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك

 ( ووفقًا ليذا المبدأ فإف كؿ اليويات ليا حؽ13 الحجرات:(
 . [3]مقدس في الوجود 
ثقافة االختبلؼ بيف الحضور والغياب في المجتمعات  -

 :اإلسبلمية
مف الناحية السياسية أف جوىر  - ابتداءً  -مف المفترض

الديموقراطية ىو تقبؿ االختبلؼ، ومف الناحية الدينية فإف الديف 
الحقيقي المستند لنصوص الوحي اإلليي يمنح معتنقيو حرية 

 . [3]االختيار لمعتقداتيـ
وقد أشار صموئيؿ ىتنغتوف في كتابو )صراع الحضارات(      

إلى أىمية وخطورة فمسفة االختبلؼ وبروز اليويات الثقافية 
لمجماعات والمجتمعات، كعامؿ رئيس في تحديد عبلقات 

[. وىنا تبرز إشكالية االختبلؼ 11الصداقة والعداوة بينيا ]
الساحة وحضور النزعة اليوياتية كمعطى فاعؿ والعب عمى 

المحمية والدولية، وتمركز الصراعات في الداخؿ والخارج حوؿ 
 .االختبلؼ واليوية

ومف المبلحظ أنو يوجد تناسب عكسي بيف ثورة اإلعبلـ      
والتواصؿ وانفتاح الفضاءات المغمقة مف جية، وانبعاث 
الخصوصيات واليويات الصغيرة وكؿ أشكاؿ االرتداد إلى 

تصاعد أشكاؿ النزاع والصراع بيف الذات، وبموازاة ذلؾ ت
الثقافات )المرجع نفسو(. ورغـ أف ىوس اليوية )أو التفرد( أو 
ىاجس البحث عف الشبيو والمماثؿ شغؿ الفكر اإلنساني حتى 
بداية السبعينات مف القرف العشريف، إال أف النقد الموجو لفكر 
اليوية عمى يد الفبلسفة المعاصريف )أمثاؿ ىيدجر وادورنو( 

 .أفضى لنشوء ما يسمى بفمسفة االختبلؼ
وفى اإلطار العربي واإلسبلمي برزت مشكمة اليوية       

واالختبلؼ منذ عصر النيضة بسؤاؿ مف نحف، وسؤاؿ العبلقة 
مع اآلخر، ولماذا تأخر المسمموف وتقدـ غيرىـ ؟ وقد عبرت ىذه 
األزمة عف نفسيا مف خبلؿ الظيور المفاجئ عمى المسرح 

ي والمحمي لممكبوت العرقي والعشائري والديني والمذىبي اإلقميم
والقومي. حيث شكمت اليوية عامبًل أساسيًا في نشوء الصراعات 
والصدامات كظيور اليوية العرقية )األمازيج، العرب، األكراد، 
الفرس، األحباش(، وظيور اليويات العقائدية )الحركات 

ة ظاىرة االختبلفات اإلسبلمية السياسية بكافة أنواعيا(، وعود
اإلسبلمية المذىبية والطائفية بقوة )بيف الشيعة والسنة، الصوفية 

 (.والسمفية( والمسيحية )كاثوليؾ وأرثوذكس وبروتستانت
والجدير باالنتباه أف ىذه االختبلفات محكومة بآلية النرجسية  

الثقافية والحضارية والمذىبية نفسيًا، وبمنطؽ الفرقة الناجية 
فاء واالستعبلء أيديولوجيًا، واالعتقاد بالمركزية واالصط

 [1].الحضارية والتفوؽ المذىبي والعرقي مف الناحية المعرفية 
إف ما يجمع كؿ مف ىذه الطوائؼ واألدياف والمذاىب ىو       

عيف ما يفرقيـ، وما يجمعيـ ىو التفكير بآلية ذىنية استئصالية 
ألدياف يعتقد أنو وحده مشتركة ىي منطؽ اليوية. فكؿ ديف مف ا

الديف الصحيح وما عداه كفر، وىرطقة وخروج عف الجادة. 
ومنطؽ اليوية يؤدى حتمًا إلى منطؽ الفرقة الناجية الذى تدعيو 
كؿ ىذه الممؿ، والذى يظير بتسميات مختمفة )مثؿ: فكرة "شعب 
اهلل المختار" عند الييود، أو الطريؽ والحؽ والحياة عند 

، واألمة أمة أخرجت لمناس عند المسمميف المسيحيف، وخير
 (.)المرجع نفسو عند الصينييف’ المركزية

 خبلصة القوؿ إف ىذا التقوقع واالنغبلؽ داخؿ ىذه المركزيات،  
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العقائدية،  ىو الذى يطرح مشكمة التعايش بيف ىذه األنساؽ
وييدد البشرية بالحروب والنزاعات. حيث تعيش الجماعات 
البشرية اليـو أزمة صراع ىويات )مغمقة( وتنافر مركزيات عرقية 

 .وعقائدية
 :دينامية التفاعؿ بيف ىوية األنا واآلخر المختمؼ -

يمكف القوؿ بأف ثمة نوع مف العبلقة الجدلية، أو التفاعؿ       
عتمد عمى عمميات التأثير والتأثر بيف إحساس الدينامي الذي ي

الفرد بيويتو ووجوب اعترافو بيوية اآلخر، أو اختبلؼ وتميز 
اآلخر. فاليوية ال تستمد كينونتيا مف ذاتيا فقط، بؿ مف اآلخر 
المفارؽ ليا وليس المتصؿ بيا فقط. ومف ثـ ال معنى لمطمب 

 .ما اآلخراليوية بمعزؿ عف التميز واالختبلؼ المذيف يمثمي
والمفارقة التي يجب إدراكيا وال ينتبو إلييا كثير مف األفراد       

والجماعات، أف اليوية مف حيث مبادئيا )االستمرارية، والتمايز، 
تقدير الذات( ال تحدث وال تعمؿ إال في إطار وجود اآلخر 
المختمؼ. وىذا يعني أنو ال معنى لمطمب اليوية بمعزؿ عف 

ؼ الذيف يمثميما اآلخر فردًا كاف أـ جماعة.. فما التميز واالختبل
يجعمؾ موجودًا ىو ما يميزؾ عف غيرؾ، وما يجعؿ غيرؾ 
موجودًا ىو اختبلفو أو تميزه عنؾ، فالتميز ىو ىويتؾ، ووجودؾ 
ىو تميزؾ، ومطمب اليوية اإليجابية الفاعمة ىو مطمب إنساني، 

قرار مف الناحية الوجودية بالتعدد، ما داـ ال تميز صفة مبلزمة وا 
 [3].  ليا

 :ويمكف في ىذا اإلطار اإلشارة إلى ما يمي
إف اليوية تقر مف الناحية الوجودية بالتعدد، ما داـ التميز  -1

صفة مبلزمة ليا، فتشبث كبًل مف الفرد والجماعة بفرديتيا أو 
خصوصيتيا، يسيـ بشكؿ تمقائي وغير مباشر في دفع اآلخريف 

في إبراز ىوياتيـ ووجودىـ وتميزىـ، ويمثؿ )أفرادًا أو جماعات( 
 .ذلؾ مبدًأ أساسيًا مف الناحية العممية لمتعددية

إف بروز اليوية الفردية أو الجماعية ال يعني ضرورة إقصاء  -2
لغاؤه مف الوجود الفعمي  اآلخر أو إبعاده أو عدـ االعتداد بو وا 
أو االفتراضي، بؿ يقتضى ذلؾ االعتراؼ بو مف الناحية 

لوجودية. فكؿ جماعة تحتاج لغيرىا، أي تنجذب لمجماعة ا

المغايرة ليا إلبراز ىويتيا، فيي ال تعرؼ نفسيا وكذا الفرد، إال 
 .ضمف ىذه العبلقة الجدلية، وبمعزؿ عنيا ال معنى لميوية

يجابية  -3 إف المسافة الفاصمة بيف األنا واآلخر واستمرارية وا 
في الوعي بعمميات اليوية التفاعؿ بينيما تمعب دورًا ىامًا 

ومبادئيا )مف حيث بعدي المحتوى والقيمة، ومبادئ االستمرارية 
والتمايز وتقدير الذات( واستمرارية عمميتي التمثؿ والمواءمة 
لتنقيح مكوناتيا وأفكارىا ومدى مبلءمة ذلؾ لمواقع المتغير. وىو 
يجابيتيا، أو انغبلقيا  ما يمثؿ مؤشرًا عمى مدى انفتاحيا وا 
وسمبيتيا، وبداًل مف أف تكوف عامؿ بناء وتوافؽ تكوف عامؿ 

 .تعطيؿ وسوء توافؽ عمى المستوييف الفردي واالجتماعي
ثالثًا: أبعاد غياب ثقافة االختبلؼ وانغبلؽ اليوية في مجتمعاتنا 

 :اإلسبلمية
مف المعروؼ أف اإلسبلـ نشأ في بيئة جاىمية قائمة عمى      

العصبية والقبمية وانعداـ الدولة، وانتشار قيـ القبمية والصراع 
والقوة، وعدـ الرأفة بالفقير والضعيؼ والمرأة، والعيش الدائـ في 
حروب بيف قبائؿ متصارعة فيما بينيا. فأحدث تغيرات إيجابية 

عمؿ عمى تجاوز االنغبلؽ اليوياتي في بنية المجتمع الجاىمي، و 
ف لـ يؤد ذلؾ ألحداث قطيعة نيائية مع القيـ  لذلؾ المجتمع، وا 
الجاىمية التي ظمت عالقة لدى مجتمعاتنا ما دامت البيئة ذاتيا 
لـ تتحوؿ بشكؿ تاـ يساعد عمى تجاوز البداوة أو الصورة 

العربية المتكررة لمبداوة ذاتيا في فترات الحقة، مف تكويف الدولة 
  [10].اإلسبلمية، بعد أف تحولت إلى ممؾ عضوض

وعمى الرغـ مف أف كثيرًا مف الجماعات واأليديولوجيات      
الدينية اإلسبلمية تضع في مخيمتيا وضمف أىدافيا بعيدة 
المدى، محاولة إحياء أو بعث ما يسمى بنموذج المجتمع 

اهلل عميو اإلسبلمي أو صورة اإلسبلـ النقي أياـ الرسوؿ صمى 
وسمـ، حيث يسود االعتقاد لدى ما يسمى بأصحاب السمفية 
الجيادية، أف ىناؾ إسبلـ واحد غير متعدد وفيـ واحد ال 

 .يختمؼ، وال سبيؿ لمتعدد أو االختبلؼ
[ فثمة مفارقة تحدث حيث تتأسس 12وكما يوضح سالـ، ]    

المظاىر الجيادية في السياؽ المعاصر، عمى فيـ ال تاريخي 
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مفيـو الجياد اإلسبلمي، يمنح الكفاح الجسدي الدور المركزي ل
في صنع التاريخ. اعتقادًا بأف قيمة التضحية بالنفس لدى األوائؿ 
تظؿ ىي اآللية الوحيدة الممكنة لحفز حركة التاريخ واستعادة 
نيضة األمة وكبريائيا في مواجية أعدائيا، بشكؿ يفتح الباب 

نتحار حضاري األمر الذي يفتؾ عمى ما نراه مف عنؼ عدمي وا
باألمة جسدًا وروحًا.. وعمى العكس مف ذلؾ يراه أرباب الظاىرة 
)أصحاب اليويات المنغمقة أو األصوليوف( فعبًل مقدسًا وتوكيدًا 
ضروريًا ليوية أمة صارت تعاني اغترابًا حضاريًا وانكسارًا 

فيـ إلى أىمية  [3]سياسيًا. ومف ناحية أخرى، يشير العيبلني 
أنماط التديف ودورىا في بناء اليوية، وكذا رصد مصادر 
اليويات التي تتجاذب الديف كأحد مكوناتيا. وفي إطار ذلؾ 

إلى وجود أربعة  - كنموذج – يشير في تحميمو لمجتمع المغرب
 :أنماط مف التديف ىي

 التديف الرسمي: ولو خطاب وأطروحات محددة، ويخضع -
دينية تشرؼ عمييا الدولة )وزارة لمرقابة مف خبلؿ مؤسسات 

 (.األوقاؼ مثبلً 
التديف الشعبي: وىو مجاؿ ديني اجتماعي يقتات عمى أنماط  -

تديف ذات مرجعيات مختمفة الخمفيات والقيـ والتمثبلت. والذى ال 
ينضبط بالضرورة لمعايير التديف الرسمي ولو عدة مصادر 

ورموزىا، ومرجعيات مف بينيا توجييات الدولة ومؤسساتيا 
وأيضًا وسائؿ األعبلـ وىو مرتبط بتحوالت المجتمع )مثؿ: 
الطرؽ الصوفية، اإلخواف المسمميف، الفرؽ والجماعات 

 (.المذىبية.. إلخ
مجاؿ اإلسبلـ السياسي أو الراديكالي: وما يتضمنو مف  -

جماعات وحركات )مثؿ: الجماعات اإلسبلمية، الجياد، حزب 
 (.اهلل... إلخ

تديف افتراضي: وىو خميط مف الخطابات الدينية التي يمارسيا  -
اإلعبلـ المرئي عمى صعيد الفضائيات، والذى أصبح لو جميوره 
وأتباعو، والذيف يعدوف كتمة منقطعة تمامًا عف التديف المحمي 

       حيث يتحقؽ ليا اإلشباع والفائضبوغير ميتمة بو، 
 ر ػػػػػػػػػػػػػمرئي أو الدعاة الجدد عبمثؿ: أتباع دعاة اإلعبلـ ال) الديني

 (.الفضائيات الدينية
ومف ىنا عندما نسأؿ كيؼ يتديف الناس ؟ فإف ىذا األمر      

ال  –غالبًا  –قد يكوف خاضعًا الجتياداتيـ الخاصة. فالعربي 
يتعمـ دينو بؿ يتمقاه أو يصادفو، فنحف نتعمـ كؿ شيء تقريبًا إال 

نستكشفو مف خبلؿ اآلخر، وليس نتيجة الديف ، ألننا نرثو أو 
ذا تعممناه  ما يكوف بطريقة  -غالباً  –بحث أو دراسة أو عمـ، وا 

وىو ما يوازي أو يعبر عف مضموف   [3]تمقينية مثيرة لمجدؿ
 .مرحمة انغبلؽ اليوية عند مارسيا السالؼ اإلشارة إليو

 خبلصة القوؿ، رغـ أف بروز اليوية الفردية أو الجماعيةو      
ىو مؤشر لمتميز، إال أف ذلؾ ال يعني أنو يجب عمى اآلخر 
التماىي أو النشابة مع ىويتي. فاالختبلؼ كامف بيننا وىو مبرر 
ومصدر لتميزنا. فبل توجد ىوية جماعية لمتديف، أو مسار واحد 
لفيـ كيؼ يتديف المجتمع. فمجتمعاتنا العربية تبدو متدينة بطرؽ 

فة، أكثر مما كانت عميو في وأنماط وأشكاؿ متنوعة ومختم
 .السابؽ
وكما يوضح العيبلني، فإف طبيعة المرحمة االنتقالية التي      

تمر بيا مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية، يسودىا إحساس بعدـ 
الثقة في الذات لدييا، وانتشار خوؼ يضمر عجزًا عف تحصيؿ 

برازىا والتمر  كز فوائد العيش المشترؾ. وأف مطمب اليوية )وا 
حوليا( يصبح جحيمًا )عمى المستوى االجتماعي( عندما تسود 
مزاعـ الخوؼ الوجودي أو الرغبة العمياء في البقاء، والخوؼ 
 المرضي مف اآلخر، فيذه ىوية تقتات مف وجود أعداء وىمييف

 . [3]مختمفيف(، ال وجود ليـ إال في مخيمة مجتمع وىمي)
فسية السمبية المترتبة عمى رابعًا: بعض الدالالت أو التداعيات الن

 :انغبلؽ اليوية وغياب ثقافة االختبلؼ في المجتمعات اإلسبلمية
أف ثمة عبلقة تفاعمية أو مزدوجة التأثير  يمكف القوؿ ابتداءً      

بيف انغبلؽ اليوية وعدـ احتراـ ثقافة االختبلؼ، وتصاعد حركة 
االرتداد لما يسمى باألصوليات في مجتمعاتنا اإلسبلمية. حيث 
تعرؼ األصولية مف الناحية الدينية بأنيا تعني االلتزاـ أو الرجوع 

نص كوحى وسمطة. لؤلصوؿ، بمعنى العقيدة التقميدية، أي ال
عمى أنو مالؾ لمحقيقة وحارس لمفضيمة.  لؤلصوليحيث ينظر 



532016
 

476 

فاألصولية في الديف كما ىي في السياسة تبدو عقيدة مؤكدة 
 ].13وغير ميتزة ]

ويوضح روجيو جارودي، أف ثمة مكونات أساسية ترتبط      
بمفيـو األصولية تتمثؿ في: الجمود العارض لكؿ نمو وتطور، 

ؼ وعدـ التسامح واالنغبلؽ والتحجر المذىبي ورفض التكي
[ وأف 14] والتصمب والعناد والمحافظة والعودة إلى الماضي

االعتقاد بامتبلؾ الحقيقة أو صحة المعتقدات التي يديف بيا 
منغمقو اليوية أو األصولية، ينفي ضمنًا صحة أي حقائؽ أخرى 

صب معارضة لما يعتقدونو. ومف المفترض أف يفضي ذلؾ لمتع
واضطياد اآلخريف، بشكؿ يخمؽ أجواء وظروؼ لمتوتر 
والمواجية، أكثر مف التعاوف والتفاىـ والتسامح أو النكوص 

 .والميؿ لبلنسحاب والعزلة
كما أف االحساس باالستعبلء باإليماف والكمالية أو المثالية      

غير السوية، نتيجة استدعاء مثاؿ أو نموذج نابع مف نظرة 
ضي، يدفع إلعادة خمؽ عصر ذىبي وجد سابقًا، أسطورية لمما

يفضي لنوع مف النكوص واالرتداد والحنيف لمماضي والميؿ 
لممحافظة والثبات وعدـ تقبؿ التغير والتجديد. فانغبلؽ اليوية 
وبالتالي األصولية تتناقض مع التجديد والحداثة. أضؼ إلى ذلؾ 

منغمقي أف اإلزدواجية والثنائية في التعامؿ ىي مف سمات 
اليوية، ففي الوقت الذى يعمنوف فيو رفض واقع معيف أو إدانتو 
واالنفصاؿ عنو لفظيًا، إال أنيـ يعايشونو فعميًا، وفؽ ما يسمونو 
فقو الضرورة أو المصالح، وىي آلية يقصد بيا تأجيؿ سمطة 

 .النص أو تأويمو إذا اقتضت الضرورة أو المصمحة ذلؾ
اء واإلبعاد المذىبي واالجتماعي وأخيرا فإف الميؿ لئلقص     

لؤلخر المختمؼ دينيًا أو عقائديًا لدى منغمقي اليوية، يمتد 
لمعبلقات االجتماعية أيضًا في إطار ما يسمى بمفيـو اليجرة أو 
المفاصمة. وأف التأكيد عمى االستشعار واليقظة لمشاعر العداء 

يـ، وأف والكراىية مف غير المشابييف ليـ )غير المؤمنيف( أمر م
. وأف استحضار مشاعر العداء  خير وسيمة لمدفاع ىي اليجـو

. 13]] تجاه اآلخر أمر ضروري، كأداة لقمع النقد واالختبلؼ
 ويبقى التساؤؿ ما العوامؿ أو الديناميات التي أسيمت في شيوع 

عمميات انغبلؽ اليوية وتصاعد األصوليات المتشددة فكريًا أو 
 تمعاتنا اإلسبلمية؟دينياً كترجمة لذلؾ في مج

[ أف التعصب لوجية نظر دينية واحدة، 15يوضح زكريا، ]      
أو التجاه طائفة أو جماعة معينة داخؿ وجية النظر ىذه، يمحؽ 
بالعقؿ تشوييات خطيرة، ليس أقميا ذلؾ االنغبلؽ الفكري الذى 
يوىـ المرء بأنو ىو الذى يممؾ الحقيقة الكاممة، وبأف كؿ مف ال 

في طريقو عمى باطؿ. وىذا اإلحساس باليقيف المطمؽ يسيروف 
شديد الخطورة عمى التكويف العقمي لئلنساف خاصة في مرحمة 
الشباب. وىو يؤدي لبلستغراؽ في حالة مف الطاعة واالمتثاؿ، 

 .والتمسؾ الصاـر بالحقيقة الواحدة واليقيف المطمؽ
البشر ويشير زكريا أيضًا، إلى أف عصور اليقيف في حياة      

كانت عصور االنحطاط، فيي عصور الفكر البدائي حيث كانت 
األساطير تمثؿ يقينًا ال يتطرؽ الشؾ إليو. وفي العصور 
الوسطى األوروبية عصور الظبلـ، كاف الديف ىو الحالة العقمية 
السائدة، يقيف الحقائؽ المقدسة، وكما فيمتيا الكنيسة ويقيف 

سفة... وعمى العكس مف المعرفة كما عرضت لو كتابات الفبل
ذلؾ، كانت عصور التقدـ والمعرفة والوثبات الكبرى لؤلماـ، كما 
في العصر اليوناني القديـ، والمفكريف اإلسبلمييف في العصور 

 ].15الوسطى، وعصر النيضة األوروبية ]
ومف ناحية أخرى يمكف القوؿ بأف انتشار االتجاىات      

اسب عمى حساب الخيار األصولية المتطرفة وتحقيقيا لمك
الديموقراطي في كثير مف المجتمعات اإلسبلمية، إنما يرجع في 
جزء منو إلى غياب الديف الحقيقي عف الحياة الفعمية لؤلفراد في 
ىذه المجتمعات بشكؿ أفضى لنوع مف الفراغ الروحي لدييـ، 
وىو ما ترتب عميو ارتداد البعض منيـ بعنؼ إلى تبنى 

ت دينية غير صحيحو لمؿء ىذا الفراغ أو عقائديات أو توجيا
 ].16] التعويض عنو في إطار ما يمكف تسميتو بالوباء العقائدي

ومف الميـ أخيرا أف نؤكد عمى عدـ الخمط بيف اإلسبلـ      
كديف منزه عف اليوى، وبيف الفكر اإلسبلمي باعتباره اجتيادا 

لسائدة في يحتمؿ الصواب والخطأ، وكذا أنماط التديف المختمفة ا
المجتمعات اإلسبلمية. ىذا فضبًل عف االبتعاد عف النظرة 
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األحادية المغمقة لمعالـ )إسبلمًا أو جاىمية( وكذا عدـ تنزيو 
الذات )اليوية الذاتية( واالعتقاد بأنيا حؽ مطمؽ، وتحقير اآلخر 

 ].17] ونفيو، بشكؿ يفضي لمتقوقع واالنفصاؿ عف الواقع
لمعالجة مشكمة االنغبلؽ المعرفي لميوية خامسًا: استخبلصات 

 :وعدـ تقبؿ أو احتراـ ثقافة االختبلؼ والتنوع كظاىرة سموكية
أف اليويات  –كما تـ التوضيح سابقًا  -مف المفترض      

المعرفية تصاب باالنغبلؽ نتيجة الركود الثقافي واالجتماعي، 
عيؿ ونتيجة عدـ تواصميا ومحاورتيا مع اآلخريف مف خبلؿ تف

عمميات التأثير المتبادؿ والتي تحمؿ قدرًا كبيرًا مف المعرفة 
والثقافة. وأف تعطيؿ ىذا األمر بفعؿ بعض الفاعميف في أي 
مجاؿ مف مجاالت الحياة )الدينية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية والمينية...إلخ(. يفضي لخمؽ ىوية معطمة ومغمقة 

ويحوؿ دوف حرية التمثؿ  لخدمة مصالح فرد أو جماعة معينة،
بداء  والمواءمة لممعمومات، واالستقبللية في الحكـ واتخاذ القرار وا 
الرأي، )تحت شعار السمع والطاعة باعتبار ذلؾ شرطًا ضروريًا 

 (.لمقبوؿ والرضا عف الفرد في الجماعة
ويجدر القوؿ بأف اليويات المغمقة ذات الطبيعة الدينية أو      

تب عمييا نوعًا مف الخطاب االنغبلقي الذي ال غير الدينية، يتر 
قصاء اآلخر فقط، بؿ لديو القدرة عمى تعطيؿ  يمجد العنؼ وا 
الزماف والمكاف لقدرات بشرية تممؾ الطاقة والعمؿ واإلبداع. وىو 
 -ما يفضي ليجرة العقوؿ الثقافية والعممية واألدبية، ويؤدي 

داـ خطاب التجريـ لطغياف ىذه اليويات المغمقة، واستخ -أيضًا 
  [10].والتخويف لآلخر المخالؼ والمحايد أيضاً 

كما يوضح المسعودي أف  - أيضاً  –والجدير بالذكر       
اليويات المفتوحة )المستقمة( في أزمتنا الراىنة تعمؿ في ظؿ 
ظروؼ عصيبة، ألنيا تواجو سوء التأويؿ والمراقبة الدائمة سواء 
مف قبؿ سمطة الدولة االستبدادية أو مف خبلؿ سمطة المجتمع 
المثقؿ بفاعميف سمبييف ومعطميف لقيمة التجديد والتطور. وألف 

يات المعرفية المفتوحة تخاؼ مف سوء التأويؿ لمعارفيا اليو 
أو  -أحيانًا  -وأفكارىا فإنيا قد تبدو ضبابية وغير واضحة 

ىامشية فيما تقدـ مف معرفة، مع وجود خوؼ مضمر مف اآلخر 

عمى أنو عدو أو إقصائي يحاوؿ أف يمغى ذاتي. ويعني ىذا أف 
كوف مقادة فعميًا مف ىذه اليوية التي تبدو منفتحة ظاىريًا، قد ت

قبؿ فاعميف دينييف أو سياسييف أو ثقافييف ال يروف العالـ إال مف 
زاوية خاصة، وكأف العالـ باؽ عمى حالو وشكمو وطبيعتو ضمف 

 ].10] عالـ مغمؽ أو ضمف ىوية مغمقة
بيد أنو يمكف اإلشارة إلى عدة استخبلصات أو نقاط ميمة تمثؿ  

لجة ىذه المشكمة في مجتمعاتنا إضاءات لبلسترشاد بيا في معا
 :اإلسبلمية تتمثؿ فيما يمي

أواًل: إف صياغة اليوية الحضارية لممجتمعات اإلسبلمية كعممية 
ثقافية كبرى ليست عممية أحادية، بؿ مزدوجة أو ذات جانبييف 

 :ىما
أ: التعرؼ عمى الذات الحضارية )اإلسبلمية( ومكوناتيا وما ىو 

أو طارئ عمييا وقد يكوف معطبًل  جوىري فييا، وما ىو عرضي
لمسيرتيا واإلسراع في تبديمو، بيدؼ تجديد ىذه الذات والمساعدة 
عمى انسجاميا مع حركة التاريخ والتعاطي المرف مع مقتضيات 

 .الثبات وعوامؿ التغير
ب: التعرؼ عمى اآلخر المخالؼ والتعامؿ معو بإيجابية وادراؾ 

لنفسية السمبية )عقدة( التي وفيـ نقاط قوتو وضعفو، وجوانبو ا
تثقؿ كاىمو، بغرض االبتعاد عنيا، وتقدير جوانب اإليجاب والقوة 
فيو واالستفادة منيا وابداء االحتراـ ليا، فاألمـ كاألشخاص 
تحتاج لمتقدير المعنوي وتحب مف يمنحو ليا، وتكره مف يتعالى 

  [12].عمييا ازدراًء واحتقاراً 
اتو أو ىوية الذات االيديولوجية يمكف أف ثانيًا: إف تحديد المرء لذ
 :يتـ بإحدى طريقتيف ىما

مكاناتو  أ: طريقة إيجابية تركز عمى مزايا الشخص وخصائصو وا 
نجازاتو وطموحاتو بطريقة واثقة معتدلة ومتسامحة، حيث أف  وا 

نجازاتيـ وطموحاتيـ،  - أيضاً  - اآلخريف لدييـ مزاياىـ وا 
د والتنوع واالختبلؼ واالتفاؽ وبشكؿ يترؾ مساحة واسعة لمتعد

والحوار والتعايش اإليجابي القائـ عمى االحتراـ والتقدير المتبادؿ 
 .لجوانب االتفاؽ واالختبلؼ

 ي لمذات مف خبلؿ ػػد السمبػػديػػى التحػػػػـو عمػػػػة تقػػػػة سمبيػػػػب: طريق
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تناقضيا مع الذات األخرى لؤلشخاص أو الجماعات أو 
الفة لمفرد ذي اليوية المغمقة. حيث يشعر ىذا المجتمعات المخ

الفرد بالتميز لمجرد مخالفتو لؤلخر، ومف المفترض أف يؤسس 
ىذا ليوية مغمقة سالبة تقـو عمى مجرد التضاد مع اآلخر 
المخالؼ وال تسمح بمساحة مف التسامح والعيش المشترؾ، بؿ 

  [12].شعور بالضدية مع اآلخر والتناقض معو
اليويات السمبية المغمقة والتي تبنى عمى أساس ثالثًا: إف 

المخالفة والتقاطع وليس االختبلؼ مع اآلخر تواجو مشكمتيف 
 :ىما

أ: الميؿ الدائـ أو المتنامي إلبراز التناقض مع اآلخر باعتباره 
الطريؽ الوحيد لتوكيد الذات وما يصاحب ذلؾ مف إحساس 

ؿ دوف االقتراب مف باالستعبلء والتطير األيديولوجي، والذي يحو 
اآلخر أو محاولة اكتشاؼ جوانب االتفاؽ أو القواسـ المشتركة 
معو )دينيًا واجتماعيًا أو عرقيًا أو سياسيًا أو مينيًا...إلخ(، ألف 
مجرد وجود عوامؿ مشتركة أو تسامح مع اآلخر ييدد معنى 
وجودىا القائـ عمى المخالفة والضدية، ويشعرىا بنوع مف الذوباف 

آلخر واالنكفاء أمامو. وىو أمر يفزعيا ويدفعيا لبلبتعاد عف في ا
اآلخر المخالؼ بادعاء الضدية. ومف ىنا تحدث المجاراة 

أو المغايرة التامة لآلخر  (anticonformity) المضادة
المخالؼ سواء أكاف فردًا أـ جماعة أـ مجتمعًا، وىو ما يميز 

 .األصوليات ذات اليوية المغمقة
الثانية التي تواجو ذوي اليويات السمبية المغمقة، ب: المشكمة 

والتي تبنى عمى أساس المخالفة والتقاطع، ىو حدوث حالة مف 
االغتراب عف العصر. ويعني ىذا أنو كمما تقدـ اآلخر 
)المخالؼ( حضاريًا، واكتسب خبرات وحقؽ إنجازات جديدة عمى 

ي حيرة مستوى التجربة اإلنسانية وضع صاحب اليوية المغمقة ف
 :بيف أمريف ىما

إما مماثمة اآلخر والتماىي معو، فيما حقؽ وأنجز،      
ما  ومشاركتو الخبرة، والتعايش مع أفكار ومنتجات حضارتو. وا 
االبتعاد بنفسو عنو وعف العصر الذى يسود فيو اآلخر المخالؼ 
ويسيطر عميو، معتبرًا ذلؾ مخالفًا ألصالتو أو تركيزًا عمى 

ألخبلقية ليذه المنجزات، قياسًا عمى ما يتصوره الجوانب غير ا
 ].12ىو أنو فضيمة ]

رابعًا وأخيرًا، مف الميـ التأكيد عمى أف انفتاح اليوية في إطار 
المجتمعات المتحضرة، تتبدى في قدرتيا عمى تكويف المسارات 
المختمفة والمغايرة، مقارنة بما لدى أصحاب اليويات المغمقة، 

ة غير نيائية وغير يقينية تتمثؿ بعض وتممؾ وسائؿ معرفي
 :سماتيا األساسية فيما يمي

القدرة عمى التسامح، فاليوية المفتوحة ذات مناخ مرف  -
 .متسامح وقابؿ لؤلخذ والعطاء بشكؿ إنساني

القدرة عمى التراكـ، حيث تنتج الجديد والتراكمي مف خبلؿ  -
باإلنساف  ذواتيا الباحثة عف الجديد والغريب في كؿ ما يتعمؽ

 .والطبيعة والعالـ، وأنيا ذات عقؿ بحثي
القدرة عمى التجاوز والبناء، فيي تبتعد عف القولية والنمطية،  -

وىذا ناتج عف التراكـ المعرفي ووجود العقؿ النقدي الذى يؤمف 
  [10].باإلنساف كقيمة عميا

عمى أية حاؿ، يمكف القوؿ تمخيصًا لكؿ ما تـ عرضو      
ثقافة الكراىية لآلخر المصاحبة النغبلؽ اليوية ال تنبع سابقًا أف 

فقط مف حقيقة االختبلؼ مع اآلخر أيًا كاف حجمو وعمقو، ولكف 
مف طريقة التعرؼ عميو، فيي التي تجعؿ منو صديقًا يتعيف 
االقتراب منو والتعاوف معو أو عدوًا يجب االبتعاد عنو والجياد 
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ABSTRACT_ The study aimed to link the identity closing and the absence or lack of respect for a 

culture of difference in our Islamic communities. And get to know the dimensions of this problem 

and its implications or psychological effects, through a methodology based on the description 

Analytical qualitative. As part of this study included an analysis of the concept of identity and its 

importance and correlates, and  The concept of ego identity closing and rates or levels of identity 

verification: (achievement, moratorium, foreclosure, diffusion). also the problem of identity in 

Arab-Islamic frame. Finally the importance of understanding the patterns of religiosty and its role 

in the construction of identity. The study also, showed negative effects of  identity  closing ,like as 

the spread extreme religious fundamentalism, and the false sense of notability and the tendency to  

ideological exclusion to the different other. The study conclude some conclusions related The 

formulation of culturl or civilized identity of the Islamic communities. 

 

 

 

 

 

 

 

 


