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مقدمة

أ

مقدمة :

بسم اهللا الرمحن الرحيم و به نستعني و الصالة و السالم على اشرف املرسلني ، حممد صلى اهللا عليه 

وسلم نيب اهلدى املصطفى األمني و على ال بيته االطهار و صحبه امجعني ، و بعد يسعدين ان 

ت اهلوية اكتب يف هذا املوضوع الذي يتناول الكثري من القضايا العامة ، و الذي يتحدث عن مقوما

.ءعند اجلابري ، ويف بداية موضوعي أقول و ابد

ان هذا املوضوع موضوع اهلوية مث ارتباطه بالعوملة ارتباطا وثيقا و الذي كان يعرب عن التحدي 

احلضاري الذي شهده العامل العريب اإلسالمي و اليت أصبحت العوملة فيه من املصطلحات األكثر 

يعا .تداوال و انتشارا بني الناس مج

د و الثابت يف معاجلة ياذا رجعنا و قولنا ان سؤال اهلوية ، اصبح يف ظل هذه الظاهرة اهلاجس الوح

مصطلح العوملة ، خاصة و ان الفكر العريب أراد اجلمع بني التيارات الفكرية ، ومنه فالعوملة كانت 

لدان العامل املتقدمة ، و عبارة عن اسرتاتيجية يتم العمل لتنفيذها من طرف منظمني و فاعلني يف ب

ر ثقافة الغرب و السيطرة على العامل كله .شاهلدف من هذا كله هو السعي اىل ن

م و قوميتهم ، وكل ما خيص هويتهم  فقد أدخلت عند بعض البلدان نوعا من القلق املتعلق حبضار

دد الرقعة اجلغرافية و التارخيية على حد سواء ، فضال عن اخلصوصيات ا ألخرى .فهي 

و مبا ان االختالف و التمايز بني االنا و االخر جمرد حقيقة يفرضها الواقع و التاريخ ، فان العرب و 

املسلمني يظل طبلهم يتعلق باهلوية و احملافظة على خصوصيتها .



مقدمة

ب

حقائق العوملة أنرات ، يرى افمن خالل مشاهدة الواقع اليوم و كل ما جيرى فيه من تطورات و ازده

ي اال هوية االخر الغريب ، الذي حيتل املكانة األساسية و حياول من خالهلا االستفادة من املوقع ما ه

احلسن الذي حيتله ، حىت ينشر منط هويته على األطراف األخرى ، اليت ال تتناسب معه يف القناعات 

او القبول ، بقدر ما و األفكار و الوسائل ، ومنه فان املسالة هناك ال حتتاج اىل احلديث باغة الرفض 

كل األفكار هلذه الظاهرة على هويتها ال داركحتتاج اىل التبسيط و الفهم و التحليل و حضور الوعي 

و انتمائها .

جد حساس و يتطلب من املثقف مقومات اهلوية عند اجلابريفاالرتكاز على مثل هذا املوضوع 

اية سوى على خلل فاإلشكالية اليت يتمحور العريب التخلص من اإلشكاليات اليت ال تعرب يف النه

عليها البحث ، تتمثل يف عالقة اهلوية بالعوملة ، واذا قلنا العالقة فاألمر الين يلفت انتباهنا هو التعرف 

على العنصران ( اهلوية و العوملة ) و اثرها على الفرد و الشعوب ، و هذا راجع من خالل التطرق 

كيان الشخصي و الروحي للفرد و احملرك األساسي ألي حضارة او امة  ملفهوم اهلوية اليت تعترب ال

بالضافة اىل ذلك مصطلح العوملة الذي يعد املصفون الفكري ، ويهدف اىل نشر الثقافة الكونية 

االواحدة  مالكة الوسائل األساسية هلا .أل

ما من عالقة وطيدة تتمثل يف ان اختياري لدراسة مقومات اهلوية عند اجلابري نتيجة ادراكي ملا بينه

.اثيةرت اإلسالم و العروبة يف مرجعيتها النهضوية و ال



مقدمة

ج

و ال ميكن عزل احدمها عن االخر ، بل مها ميثالن الركنان االساسيان اليت ترتكز عليها اهلوية العربية 

املناقشة ان دراسيت اإلسالمية ، يف الفكر العريب املعاصر و األثر اثارة لالهتمام و األجدر بالتقدير و 

هلذه القضية حتدوها رغبة و طموح لتحليل فلسفي لألبعاد و أسس هذه النظرية .

اما باخلصوص املنهجية املتبعة ، فقد اتبعت املنهجية التحليلية النقدية ، باإلضافة اىل ذلك اتباع 

املنهجية التارخيية ، الذي يستجيب ملوضوع هذه الدراسة يف بعض مالحمها .

ستجابة للجوانب املختلفة للموضوع فقد وزعنا هذا البحث و ا

املدخل و فصلني و خامتة .

تناولنا يف املدخل ذكر عالقة اهلوية بالعوملة و من خالل هذا حاولنا حتديد اإلشكالية و املالبسات 

ا اخذت اشكاال و تعابريا خمتلفة مع بروز ظاهرة العو  ملة .اليت رافقت هذه اإلشكالية ، خاصة ا

فهذه األخرية حتاول ان تقدم نفسها و تعد مسة من مسات هذا العصر ، كما حاولنا النظر اىل اهلوية و 

ا املختلفة . ذه الظاهرة و جتليا عالقتها 

اما الفصل األول فقد عاجلنا فيه ما هية اهلوية العربية اإلسالمية و تناولنا فيه دراسة البناء املفاهيمي 

بصفة عامة الذي برز يف عدة جماالت علمية و السيما العلوم اإلنسانية ، مث تطرقنا اىل ملصطلح اهلوية 

ذكر األساسيات اليت ارتكزت عليها و املتمثل يف اللغة العربية و اإلسالم و الوطن و بينا حتديد 

مفاهيم هلذه املصطلحات حاولنا إعطاء هلا صورة واضحة ملوضوع هذه الدراسة .



مقدمة

د

فهوم العوملة وحددنا مفهوم بسيط هلا اليت يعين حتويل الشيء من وضع اىل وضع اخر مث رجعنا اىل م

وفق منوذج معني ، و ذكر اهم االبعاد اليت كانت ترتكز عليها هذه الظاهرة العوملة ، و مهما كان 

موقفنا باألساس فالبعد االقتصادي هو صنف بالدرجة األوىل مث يليها البعد السياسي الذي رتب 

املرتبة الثانية و يعد من اهم االختصاصات الدولة و ارتباطه ارتباطا وثيقا مع البعد االقتصادي ضمن 

و الشعب و د اث احلضاري و ميس ذات الفر لرت اىل البعد الثقايف الذي يقوم هذا احملنا، مث يف األخري 

احتكاكه باملعلومات ووسائل االتصال .

إشكالية اهلوية عند اجلابري اليت تعد من اإلشكاليات األكثر اما الفصل الثاين فحاولنا التعرف على 

حساسية و دقة و حتظى بعدة عوامل و معارف و مفهومها يعد مفهوما حديثا يتم ارتباطه بالتفاعل 

اليت يصري و الشخصيبالكياناالثقايف مث رجعنا و عرفنا مفهوم اهلوية عند اجلابري الذي عرب عنه

ويات أخرى فراحل حسب الظرو يتطور يف مرحلة من امل اليت يتم التداخل معها ، ويتم احتكاكها 

يف تغاير ، مث حاولنا التعرف على مقومات اهلوية عند اجلابري و تبسيط املصطلحات األساسية اليت 

اسسه و املتمثلة يف العروبة و اإلسالم هذا املقومات اليت حتدث عنهما كثريا يف كتابه مسالة يف ذكرها 

ية ، وحاول دراسة العالقة بينهما .اهلو 

فعند التحدث عن العروبة و اليت تعين عنده هوية الشعب العريب كله ، حبث ميكن للبعض قبوهلا ،  

كما ميكن للبعض االخر رفضها .



مقدمة

ه

الدين الذي أوحى عنكما تعد فكرة سياسية دنيوية ، اما بالنسبة لإلسالم فاألمر خمتلف متاما يعرب

ل اىل نبيه املصطفى عليه افضل الصالة و السالم خامت األنبياء و املرسلني و تبليغه اىل  به اهللا عز وج

كافة البشر ، باإلضافة اىل املقومات الفرعية اليت ذكرها يف خامتة كتابه املتمثلة يف الدين و اللغة و 

التاريخ و املصري املشرتك .

اليت تتمثل يف جمموعة السمات املادية و العاطفية مث قمت بالتعرف على واقع الثقافة العربية اإلسالمية

و تشمل الفنون و اآلداب ، و طرائق احلياة .

و أخريا حاولنا التعرف على البعد احلضاري لثقافة العربية املتمثلة يف مرجعية العرب و املسلمني و 

.التأكيد على اهلوية احمللية يف مواجهة كل املتغريات اليت املتها ظروف العصر 

و قد انتهني خبامتة للمذكرة ضمنتها استخالص كانت على شكل نقاط نظرا على ان املوضوع مازال 

يتجدد ألنه من مواضيع الساعة .

:التوقيع

رجاء توايت

تلمسان              2017/   /:يوم
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 المدخل : عالقة الهوية بالعولمة

ضت اىل ضرورة حتديد املفاهيم املتعلقة بالشخصية و فشهد العصر احلديث للهو ، تغريات جذرية ا

 منها اهلوية .

و لذلك يعد مفهوم اهلوية من املفاهيم األساسية اليت سجل حضورها يف جماالت علمية كثرية و 

 متعددة.

و على الرغم من البساطة الذي يبذو فيها هذا املصطلح اال انه يتضمن درجة عالية من الصعوبة ، 

فاصبح من الصعب حتديد مفهوم واضح له ، و لعل الصعوبة فيه هو االشكال املطروح للهوية و 

 انتشارها السريع مع بروز العوملة .

عرف مبصطلحاهتا األساسية ) اهلوية و فال ميكن التطرق مباشرة لدراسة هذه اإلشكالية دون الت

 العوملة(.

 فاملفهوم اللغوي ملصطلح اهلوية يرجع اىل لفظ هوية املشتق من الضمري )هو( 

 و ترادف كلمة هوية يف اللغة العربية عدة الفاظ :  1و الذي حتول اىل اسم هوية 

 الذاتية  -1

 .حقيقية الشيء وجوهره  -2

                                           
 معاصر له مشروع فكري معروف ، الثراث و احلداثة ، صحيفة اللغة العربية .فيلسوف وعد فكر مصري له مشروع فكري 1
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 ماهية الشيء . -3

 ت اجلماعة .الذات الفردية و الذا -4

 تعريف الشيء وحده . -5

جاءت على النحو التايل : " اهنا من املوجودات و ليست من مجلة  إليهانظرت الفرايب  أما

 .1املقوالت ، فهي من العوارض االزمة و ليست من مجلة اللواحق اليت تكون بعد املاهية "

يتضح من هذه التعاريف اهلوية ماهية اال مصطلح متشعب من الثقافة العربية اإلسالمية ،  -

 ولكنه ليس اصيال فيها ، فانه يعد من املوجودات اليت ال تقع فيها اشرتاك .

كثري التعاريف و متشعب االبعاد اليت مشلت العديد   اما بالنسبة للمصطلح العوملة فانه بال شك

 صادية و السياسية و الثقافية .الت االقتامن اجمل

فجاء يف تعريف بعض الباحثني باهنا : " صياغة أيديولوجية احلضارة الغربية من فكر و ثقافة و 

 الرأمساليةاقتصاد و سياسة لسيطرة على العامل امجع ، باستخدام الوسائل اإلعالمية و الشركات 

 .2الكربى لتطبيق هذه احلضارة و تعميمها على العامل "

 

                                           
 .60م ،ص2001عبد اهلل حلفاظ اجملدي : جملة احلوار الفكري ، العدد األول ، جويلية 1

 على أبواب قرن جديد ، املنار اجلديد ، العدد الثالث .عمر و عبد الكرمي : العوملة عامل ثالث 2
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و غري بعيدة عن هذا التعريف يقصد بالعوملة أيضا : " انفتاح العامل على بعضه يف التجارة و 

 .1االقتصاد و السياسة و االعالم و الثقافة .....اخل دون قيود و ال حدود و ال حواجز "

 صطلح عرب العامل ،ى بفضل هذا املز تستمد هذه التعاريف مضامينها من االنفتاح اليت غ -

فتعترب عملية ضغط العالك و تصغريه و تركيز الوعي به يف خمتلف اجلوانب االقتصادية و 

 السياسية و الثقافية و االجتماعية فحسب .

ثورة املعلوماتية، و قد عرفها سليمان باهنا : " نظام عاملي جديد يقوم على العقل االلكرتوين و ال

و احلدود اجلغرافية و السياسية القائمة يف ضارات و االبداع التقين ، دون اعتبار لألنظمة و احل

 2العامل"

من الفكر الغريب و من الثقافة احلديثة و املعاصرة السائدة  دئهيتضمن هذا القول مفامهة و مبا -

يف الغرب و التوجه القائم على الدميقراطية و اقتصاد السوق و املتضمن أيضا مجلة من 

 االليات و التدابري و املعلومات التكنولوجية و اإلعالمية و غريها .

 

 

 

                                           
 .1998حممد سعيد أبو زعرور : العوملة ، دار البيارق ، عمان ، األردن ، الطبعة األوىل ، بريوت ، السنة 1
 .41ص ، 1996األردن بدون طبعة ، السنة  –سليمان نايف : اجلامع يف اللغة العربية ، دار صفاء لنشر و التوزيع ، عمان 2



 عالقة الهوية بالعولمة                                                                     المدخل   

 

4 
 

 أوال : عالقة الهوية بالثقافة :

كو سرة الثقافة مبكيالتعريف الشامل الذي وضعه العلماء يف املؤمتر العاملي لوز  ان الثقافة كما ورد يف

هي : " مجيع السمات الروحية و املادية و الفكرية و العاطفية ، اليت متيز جمتمعا بعينة  1982سنة 

او فئة اجتماعية بعينها و هي تشمل احلقوق األساسية لإلنسان و قدرته على التفكري يف الذات 

 .1" باإلنسانيةتتميز قت و اليت جتعل منها كائنات الو 

املفهوم الشامل  هلذا التعريف يتضمن دراسة عالقة اهلوية الثقافية على اختالف وضعها و  -

 ال ختلوا يف شكلها املرتبط بصلة الغريزة اجلسدية يف االنسان . فإهنالغتها ، 

ها العامة اليت هلا عالقة باهلوية ، تظل دائما عبارة عن إدارة أمناطو من مث فتوحيدها و احملافظة على 

 االنسان الواعي بوجود كفرد يف االمة ذات هوية متميزة .

 

 

 

 

 

                                           
 .27د. امحد نعمان : اهلوية الوطنية ، احلقائق و املغالطات ، دار االمة ، ص 1
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 ثانيا : ركائز الهوية الثقافية بالعولمة :

صلب اهلوية الثقافية و موضوعها  متثل  املقصود بركائز اهلوية الثقافية تلك املقومات و األسس اليت

 مقومات اهلوية الثقافية أساسا هاما يف حد ذاته موضوعا هلا و هي :  تشمل

االنسان : حبيث يعترب االنسان املعين باهلوية الثقافية ، وهي حمور و أساس اهلوية الثقافية  -1

بين  ناالكرمية : " و لقد كرم اآليةال غريها من الكائنات احلية األخرى ، لقوله تعاىل يف 

 .1ادم"

و الشعوب ، حبث  لألفرادلشخصية : يعين ذلك التوازن املادي و الروحي التوازن يف ا -2

يكون اعتدال كفيل باحلفاظ على احلياة الطبيعية للفرد ، دون تغلب حياة املادة على 

 .حياة الروح لكي ال يكون خالال يف الشخصية 

ضارهتم و اجملتمعات و ما يتماشى و ح أفراد بإمياناالميان احلقيقي : و الذي يتمثل  -3

 معتقداهتم و امياهنم باالنتماء جملتمع ما .

بالرساالت السماوية ، فقيم املسلم باهلل و  باإلميانكما هو حال االميان يف االمة اإلسالمية 

 مستمد من وحي اهلل تعاىل .

                                           
 (.70سورة االسراء االية رقم )1
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يعد االنسان دوما حباجة لغريه ، وانه بطبع  النفس والروح اجلماعية و االخوة اإلنسانية : -4

اجتماعي و انساين ، حباجة لتعاون و التعامل و ان يكون عامليا باحلفاظ على شخصيته 

 و تفاعله مع غريه .

القيم و الثقافة : " و هذا بتجميد القيم احلسنة و الفاضلة ، وحب العدل و احلق  -5

 .1االخالق" املساواة و تشجيع االلتزام بالفضائل و حماسن

املعىن من هذا انه جيب على الفرد االبتعاد عن احملرمات ، والقضاء  على الردائل ومساوئ  -

 االخالق .

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .82م ، ص2002د اسعد السحمراين : ويالت العوملة على الدين و اللغة و الثقافة ، دار النفائس ، الطبعة األوىل ، 1
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 : الهوية و سؤال الثنائية : لثااث

 اث : رت إشكالية احلداثة و ال -1

و الدولة ( ، فالبحث يف إشكالية احلداثة و  تعترب هذه الثنائية كغريها من الثنائيات مثل ثنائية ) الدين

 اث الكثري من املفكرين و الباحثني يف اختالف ميادينهم .رت ال

و توجهاهتم الفكرية ، اال اهنم مل جيدوا حلوال جاهزة يف هذه القضية حيث عرفها عادل الطاهري 

 على اهنا :

ي ، بعد االحتكاك املباشرين احلضارتني " اإلشكالية اليت فرضت نفسها حبدة يف العامل العريب اإلسالم

 .1اإلسالمية و الغربية "

اىل املنبع األصلي للقضية و هو  بأساسيتضح من خالل هذه اإلشكالية ان مفهومها راجع  -

 العامل العريب اإلسالمي و احتكاكه بدول الغربية .

 اث و ما حيمله من دالالت .رت فان اول حتدي يشغل هذه اإلشكالية هو التعرف مبفهوم ال

اث من مركز واحد و هو القران و السنة و ال يعين هذان رت ال أبتعريف حسن حنفي بقوله : " نش نبدأ

 .2املصدران أي تقديس هلما بل هو جمرد وصف لواقع "

                                           
 الثقافية و العوملة ، عشر اطروحات .دكتور حممد عابد اجلابري : اهلوية 1

 .154، ص 2009عادل الطاهري : إشكالية احلداثة و الثراث ، الثراث و التجديد 2
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اث األصلي مستخرج من العقيدة الدينية و السنة النبوية فتعزيز رت جاء يف هذا القول ان منبع ال -

 ن املصدران مستوحي من الواقع و احلقيقة .هذا

مفهوم بقوله : " هو كل ما خلفه املاضي و لكنه بقي  بأدقاما الدكتور حممد عابد اجلابري فعرفه 

ضينا حنن او ماضي غرينا اضر فينا او معين من املاضي ، ماحيا يف احلاضر معناه ان كل ما هو ح

 .1القريب منه او البعيد"

اث رت يف هذا ال التأثرياملقصود الذي يريد االملام و الوصول اليه اجلابري هو اشرتاط احلضور و  -

راث ، فهو يؤكد على انتهاء صالحيته تفليس كل من وصلنا من املاضي يصح ان يطلق عليه 

 و مل يبقى لنا اال ان نضعه يف املتاحف لتفرج عليه .

و غري بعيد عن هذا يؤكد اجلابري على خصوصية هذا املفهوم يف اللغة العربية دون اللغات 

األخرى بقوله : " هو املوروث الثقايف و الفكري و الديين و االديب و الفين ، وهو املضمون الذي 

حتمله هذه الكلمة داخل خطابنا العريب ، مل يكن حاضرا يف خطاب اسالفنا ، وال يف حقل 

 .2هم كما انه غري حاضر يف اية لغة من اللغات احلية املعاصرة "تفكري 

                                           
 حوار : د حممد عابد اجلابري ، نشر يف موقع اسالم اونالين 1
 .23م ، ص1999 حممد عابد اجلابري : الثراث و احلداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية ، بريوت ،2
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ل من األمم املعاصرة صاث ،هو كل ما و رت يتضح من خالل هذا املفهوم ان كل ما قدم عن ال -

يف املاضي البعيد او القريب ، سواءا تعلق االمر مباضيه او ماضي غريه من الشعوب او بصفة 

 عامة ماضي اإلنسانية مجعاء .

 ابري من خالل هذا التعريف نراه مييل كل امليل اىل التجديد رافضا القراءة السلفية لثراث .فاجل

يقول يف هذا الصدد " يشرتط يف عملية جتديد الثراث ان تكون من داخله باعتماد اسرتاتيجية 

ل ايتان البيوت من أبواهبا ، ويرفض بناء حضارة بثراث اخر و مفاهيم أخرى و يضرب املثل بالدو 

 .1" ن العرب ، بل كما صنعوه همالغربية اليت اسرتجعت ابن رشد ال كما نعرفه حن

 الدول العربية بالغرب  تأثرييتحدث اجلابري يف هذا املضمون عن الالوعي و  -

اعتبارها اجلزء االعمق يف تشكل االنسان يف فكره و شبه الشخصية له ، بينما الوعي  و -

األصغر ، لكن يف حقيقة االمر بالنسبة للجابري هو  الفكري يشكل بالنسبة اليهم اجلزء

 االعمق االوسع .

 

 

                                           
 .24م ، ص1999اث و احلداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، بريوت ، رت د. حممد عابد اجلابري : ال1
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 الفصل األول : ماهية الهوية العربية اإلسالمية :

تعترب اهلوية من املفاهيم األساسية ، وهي ذلك اإلحساس الداخلي و اخلارجي املطمئن لإلنسان على 

انه هو نفسه يف الزمان و املكان و املنسجم مع نفسه باستمرار مهما تعددت و اختلفت املكانة 

 االجتماعية له .

 فهيا توجه الشخص من االقرتاب اىل الصورة املثالية اليت يتمىن ان يكون عليها .

 .ومنه ميكن التساؤل على املفهوم اللغوي و االصطالحي ملعىن اهلوية  
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 مفهوم الهوية لغة و اصطالحا: ) بصفة عامة ( : -أ

 بات و التخصصات .تعد اهلوية اليوم من التعاريف األكثر رواجا و حضورا يف خمتلف االدي

 اهلوية لغة :  -1

تسمى بتخفيف الواو يف املعجم اللغوي املطول : " احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق النواة على 

 .1الشجرة يف الغيب املطلق ، اهلوية يف مجيع املوجودات "

 لفظ اهلوية مشتق من حرف اهلو املسمى الرابط النه يربط بني معنيني . •

 . identitasو يف الالتينية  identity، ويف اإلجنليزية  identitéيعرف يف الفرنسية ب 

اما اهلو يف املعجم الفلسفي يعرف ب : " الغيب الذي ال يصح شهوده للغري ، كغيب اهلوية املعرب 

 .2عنه بال تعني و هو ابطن البواطن "

 

 

                                           
 .1992بريوت ، الطبعة األوىل  –العالمة الشيخ عبد البستاين : معجم لغوي مطول ، ساحة رياض الصلح ، مكتبة لبنان 1
 .529لبنان ، اجلزء الثاين ، ص –م ، بريوت 1994املعجم الفلسفي ، الشركة العاملية للكتاب  مجيل صيليا :2
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تعترب اهلوية على اهنا احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق ، يعين تلك الصفة الثابتة و الذات  -

و ال تسمح لغريها من اهلويات ان تصبح مكاهنا ، فاهلوية تبقى دائما  تتأثراليت ال تتبدل و ال 

 قائمة مادامت الذات على قيد احلياة متفردة بعيدة بسماهتا اخلاصة عن غريها .

ص ، الشخص نفسه و الوجود خا اهلوية عند القدماء جاءت يف عدة معان و هي : " التشام

 1اخلارجي"

و جاء يف نفس املعجم أيضا : " ما به الشيء هو باعتبار حتققه يسعى حقيقة و ذاتا ، وباعتبار 

 .2تشخصه يسمى هوية ، و اذا اخذ اعم من هذا يسمى االعتبار يسمى ماهية "

احلديث الفلسفي اهنا : "حقيقة الشيء او الشخص املطلق ، املشتملة على صفاته وورد يف املعجم 

 .3اجلوهرية ، اليت تتميز عن غريه و تسمى أيضا وحدة الذات "

 

 

                                           
 .529نفس املعجم ، ص1
 .530لبنان / اجلزء الثاين ، ص  –م ، بريوت 1994مجيل صليا : املعجم الفلسفي : الشركة العاملية للكتاب 2
ة و الثقافة اإلسالمية / مقال نشريف املوقع االلكرتوين / اإلسالم اليوم د. عبد العزيز بن عثمان التوجيري : احلفاظ على اهلوي3

2003-www.islamtoday.net.2001 

http://www.islamtoday.net.2001-2003/
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هوية( او استنادا اىل املفهوم الفلسفي احلديث  ) لكلمة لذلك اذ اعتمدنا عن املفهوم اللغوي  -

فان املعىن للكلمة ال تتغري ، فهو يشتمل االمتياز عن الغري ، و املطابقة لنفس ، أي 

 خصوصية الذات و ما مييز الفرد و اجملتمع عن الغري من خصائص و مميزات .

 احية االصطالحية .و منه ميكن تقدمي مقاربة اليت تكتشف من خالهلا مفاهيم أخرى من الن
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 :  اهلوية اصطالحا -2

 برز مصطلح اهلوية يف عدة جماالت علمية و ال سيما العلوم اإلنسانية .

الثقافية و االجتماعية و العقائدية ، وعلى الرغم و تعترب من اكثر املفاهيم تغلغال  فب عمق احلياة 

 من الصعوبة و التعقيد و اخلصوصية .من البساطة الظاهرة فيها اال اهنا تتضمن درجة عالية 

و هذا راجع اىل بلوغ التنوع يف داللتها االصطالحية حيث عرفها الفرايب على اهنا : " الشيء عينيته 

 .1و تشخصه و خصوصيته ، ووجوده املنفرد له "

و ليست من مجلة املقوالت ، فهي من العوارض الالزمة و ليست من مجلة اللواحق اليت تكون بعد 

 .2ملاهية "ا

 

 

 

 

 

                                           
 .530لبنان / اجلزء الثاين ، ص -، بريوت1994د. مجيل صليا : املعجم الفلسفي / الشركة العاملية للكتاب 1

 .60، ص2001د. عبد اهلل احلافظ اجملدي : جملة اجلوار الفكري ، العدد األول جويلية 2
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تتضمن هذه التعاريف اإلشارة اىل هوية الشيء و جتسده يف احلقيقة ليشمل مكونات الشخص و -

ميزاته اليت متيزه عن الشيء االخر و الوجود املنفرد الذي ال ميكن ان يقع فيه اختالطا او اشرتاك مع 

 الذات .

احلقائق املؤسسة للهوية فيقول : " القدر اما عبد العزيز بن عثمان التوجيري فهو يؤكد على اهم 

الثابت ، و اجلوهري ، و املشرتك من السمات و القسمات العامة اليت متيز حضارة هذا االمة عن 

غريها عن احلضارات ، و اليت جتعل لشخصية الوطنية او القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات 

 .1الوطنية و القومية األخرى "

ذا التعريف يعين ان مصطلح اهلوية يعترب خصوصية جوهرية تعرف الشيء و املفهوم الشامل هل -

متيزه عن غريه ، فكما يوجد متيز بني الفرد و الطرف االخر ، يوجد أيضا اختالف بني 

 الشعوب و احلضارات ، و ال سيما اليت جتعلها مستقلة هبويتها .

 

 

 

                                           
م ، رضا شريف ، 1432/2011د. حممد عابد اجلابري : اهلوية العربية اإلسالمية و إشكالية العوملة ، مؤسسة كنوز الرمحة ، 1

 .18، 17الطبعة األوىل ، ص



 ماهية الهوية العربية اإلسالمية                                                       ألول الفصل ا

 

16 
 

نه فلكل شعب مالذي يستنتج أيضا هو التنوع و ربط مساهتا باخلصائص النفسية و احلضارية ، و 

 وصفاته اليت متيزه عن الشعوب األخرى .

و يعرضها ميشال بقوله : " اهلوية هي مجلة معايري متكن من تعريف فردما ، وهي شعور داخلي 

و االنتماء بالقيمة و باالستقاللية و سجام هذا الشعور باهلوية يتعدد اىل الشعور بالوحدة و باالن

 .1بالثقة ، و اهنا هذه املميزات منظمة حول اإلرادة يف التواجد"

و قريب هلذا عرفها ) تاب( على اهنا : " جمموعة من املميزات اجلسمية و النفسية و املعنوية و 

يعرف نفسه و ان يقدم لألخرين و القانونية و االجتماعية و الثقافية اليت يستطيع الفرد من خالهلا ان 

 .2ان يتعرف الناس عليه "

يتضمن هذه التعاريف تعزيز االمة لوحدهتا و ترابطها مع ذاهتا يف املاضي و احلاضر ،  -

وشعورها بقيمتها اإلنسانية و إسهاماهتا احلضارية ، والعمل على استقالليتها يف أمناط التفكري 

لعها للمستقل و هي مصدر القوة اليت تضمن هلا و التصور و كسب الثقة يف نفسها و تط

 البقاء و االستمرارية و جتنبها الذوبان اليت تسعى العوملة اىل فرضه على اجلميع .

 

 

                                           
 .06، ص2012غرب و النشر لتوزيع ، وهران حممد مسلم : اهلوية و العوملة ، دار ال 1

 .07املرجع نفسه : ص2
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 اساسيات الهوية العربية اإلسالمية :  -ب

تتمركز على اساسيات  ألهناللهوية العربية اإلسالمية مميزهتا اليت تنفرد هبا عن بقية هويات العامل 

 صيات متكاملة ، عقائديا و لسانيا ، و تارخييا .وخا

 و هذه اللبنات ال تتغري مع تغري الزمان بل هيا ثابتة و من اهم هذه األساسيات.

 أوال : اللغة العربية :

 اختارها اهلل عز وجل لتحمل رسالة السماء ، فهيا لغة القران و لسان العرب .

 جيال يف تعاملهم مع مقتضيات العصر .كما اهنا متثل الوعاء الفكري و املعريف لأل

يتفاهم هبا يقول الدكتور حسن جرب هذا الشأن : " اللغة العربية هي اول األداة األساسية ، اليت 

راث االمة ، و هي بالنسبة تمع أبناء وطنه و امته ، كما اهنا الوسيلة املضمونة لالطالع على االنسان 

القران الكرمي و اليت تتم بألفاظها الشعائر الواجبة على املسلم و لإلنسان العريب اللغة اليت نزل هبا 

 .1منها الصالة"

 و قريب هلذا القول أيضا : ان اللغة العربية بلغت كمال  نضجها و ان العرب بلغوا هبا درجة من ال

 .2و البيان متيزهم عن األمم األخرى " الفصاحة

                                           
 .68م ، ص1999، الكويت 2حسن جرب : كتاب أسس احلضارة العربية اإلسالمية ، دار الكتب احلديثة ، ط1

 .68املرجع السابق : جسن جرب ، ص 2



 ماهية الهوية العربية اإلسالمية                                                       ألول الفصل ا

 

18 
 

 اجمليد قوله عز وجل وجاء يف كتابه   

 1مة أخرجت لناس"" خير ا

النظرة العامة يف خالصة هذا التعريف ان اللغة العربية تعد الركيزة احملورية و األساسية و  -

الوسيلة املضمونة اليت يستخدمها االنسان العريب و الغري العريب لتعبري عن ما يلج بدخله من 

اللغة اليت نزل  لإلسالماحاسيس و أفكار متكنه من التفاهم مع الطرف االخر ، وهي بالنسبة 

هبا القران الكرمي على خامت األنبياء و املرسلني حممد عليه افضل الصالة و التسليم ، و بلغت 

 من الفصاحة و البيان ماال تبلغه أي لغة من اللغات .

اما علماء النفس عرفها على اهنا :" جمموعة إشارات لتعبري عن حاالت الشعور أي عن حالة 

واصل على املستوى الفرد االجتماعي و ية و العاطفية ، وهي أداة التفكري و التعبري و التاالنسان الفكر 

 .2اإلنساين عامة و على الصعيد الثقايف و احلضاري "

 

 

 

                                           
 (.110: ) اآليةسورة ال عمران 1
 .43اللغة و احلجاج ، دار افريقيا لنشر ، املصلحة املغربية ، الطبعة األوىل ، ص  أبو بكر العزاوي :2
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" لغة االنسان و الوطن و األصل ، وهي نتيجة التفكري ،وما متيز  اما قدماء اللغة يعرفها على اهنا :

 .1االنسان عن احليوان و تعترب مثرة العقل "

هي اال عبارة عن اماءات تعرب على احلاالت ما  يتضح من خالل هذا املفاهيم ان اللغة  -

اد البشر الشعورية اجتاه االنسان ، كما اهنا أداة التفكري و التخاطب و التواصل بني افر 

اث و الثقافة و احلضارة من جيل اىل جيل و من رها خاصية إنسانية ووسيلة نقل للرت باعتبا

 .مرحلة اىل مرحلة أخرى بني االمم و الشعوب  

و جاء يف كتاب أسس احلضارة : " العربية و العروبة خصوصية من خصائص هويتنا املشرتكة بني 

من األمم حنافظ على هذه امليزة الفردية اليت ال توجد عند الكثري افراد اجملتمع العريب ، ومنه فال بد ان 

 .2و الشعوب و هي لغة العلم االرتقائية للجنس البشري"

ملام اىل العربية باهنا خاصية من خصائص اهلوية ، فاللغة العربية لغة يتجلى يف هذا املفهوم اال -

 لغة العلم و الثقافة . ألهناحضارية عاملية جيب احملافظة عليها ، 

 

 

                                           
.سهيد امحد بيومي : ام اللغات ، دراسة يف خصائص اللغة العربية و النصوص ، مكتبة االدب القاهرة ، مصر ، الطبعة االوىل 1

 .102، ص2002
 

 .69كتاب أسس احلضارة : املرجع السابق ص 2
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فالعربية ليست حكرا على العرب فحسب ، بل هي لكل من أراد التكلم هبا و تبين الدين و الكتاب 

 اليت انزل هبا .

احدكم او  بأمجاء يف احلديث النبوي عن اللغة العربية : قوله صلى اهلل عليه وسلم " العربية ليست 

 .1ابيه ، فمن تكلم العربية فهو عريب " 

 فمقصود الرسول عليه افضل الصالة و السالم ان كل األجناس الغري العربية جتد

كرمي و اإلسالم و شرفا انتسابا اىل القران ال مهاعلتتها يف هذه احلضارة و هذه اللغة و اعتربوا حرا 

 .ليس العرب فحسب

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .85، ص2004 1د. عماد الدين اخلليل : الوسيط يف احلضارة ، دار احلامد لنشر و التوزيع ، ط1
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 ثانيا : اإلسالم 

يعد الدين اإلسالمي يف اجملتمعات اإلسالمية اهلوية األساسية و الرمسية هلا ـ، فهو االنتماء احلقيقي و 

 ( .19) 1حمور حياة اجملتمع لقوله عز وجل يف كتابه الكرمي :ان الدين عند اهلل هو اإلسالم "

 ع جوانب احلياة .فالدين يف املنظور اإلسالمي املقصود به النظام او املنهج الذي حيكم يف مجي -

 ( .138)2و جاء كذلك يف قول جل و عال :" صبغة الصور و من احسن من اهلل صبغة " 

خاصة يف عقيدته و فكرة و تصوراته و كل اعماله ، بصبغة  االنسان  غيصب فاإلسالم -

 الكرمية صبغة هي اهلوية ، واهلوية هي اإلسالم . اآليةفاملقصود يف 

ن :" اهلوية هي جمموعة العقائد و املبادئ و اخلصائص اليت جتعل امة اهذيقول عبد الكرمي بكار يف 

بعقائده و اركانه و احكامه يشكل أساس اهلوية ما تشعر مبغايرهتا المم األخرى ، و اإلسالم 

 .3اإلسالمية"

 

                                           
 ( .19سورة ال عمران االية )1
 ( .138سورة البقرة االية )2
 www.islamweb.com. 70، 69عبد الكرمي بكار : جتديد الوعي ، ص3

http://www.islamweb.com/
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يتضمن هذا القول الركيزة األساسية اليت تبىن علها و هي اإلسالم و ما يتجلله من عقائد و  -

مبادئ أخالقية و خلقية اليت جتعل أمم أخرى تشعر بغرية من هذه احلضارة اليت منعها قيم و 

 الدين اإلسالمي و العلم .

" يعد اإلسالم حضارة قبل ان يكون دولة ، وقد ضمنت هذه احلضارة بني  التعريف : هذا

جناحيها العديد من االجناس و اتباع األديان ، و يف ضلعها عاش الدميع بروح اإلسالم السمحة 

 .1يف معظم األحيان و لوال هذا ملا كانت اجملتمعات اإلسالمية متماسكة حىت اليوم"

ذي أعاد تكوين الشخصية الغربية و حول االنسان العريب من ال لإلسالمينتسب هذا التعريف  -

الطابع االناين الفردي اىل الطابع اجلماعي ، الن اإلسالم يدعو اىل مجاعة و يكره العزلة و 

،   اخلطأالفردية و هبذا حث على التمسك يف النفس اثناء الغضب و علم االنسان العفو عند 

 كائن خلق من ضلع الرجل .  باعتبارها املرأةكما حث على اخرتام 

 

 

 

                                           
: صراع اهلويات و خصائص اهلوية اإلسالمية منشور على موقع الشبكة على االنرتنت  الشبكة اإلسالمية1

www.islamweb.com 

http://www.islamweb.com/
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اما الدكتور عبد اجمليد مزيان  يف هذه العبارة يريد القول ان: " الدين اإلسالمي استطاع ان  -

قضات ، وان جيمع يف كل متناسق بني الوحي و حيقق التوازن ، ويقف وسطا بني املتنا

بكل مناحي احلياة  سالمفاإلالوجود، االميان و الروح ، الغيب و الشهادة ، الدنيا و االخرة ، 

 1يتابع كل ها من شانه ان يفيد االنسان "

من املادة و الروح ، ودفع الناس اىل تغري  متكافئيف هذه العبارة حث على توازن  فاإلسالم -

 .واقعهم االجتماعية ، و االرتقاء بتنظيماهتم بنا تكفل هلم احملافظة على هويتهم اإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .11، ص 1985، لكتوبر 89الدكتور عبد اجمليد مزيان : جملة الثقافة و املثقف ، العدد 1
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 ثالثا : الوطن 

أراد اهلل سبحانه و تعاىل ان يكون للوطن العريب اإلسالمي بعدا اسرتاتيجيا ملوقعه ، لذلك امتد يف 

 رقعة جغرافية واحدة .

 متتد من احمليط األطلسي اىل احمليط العادي و ذلك يف قلب املعمورة مراعيا مصاحل هذه االمة .

 ( 25)1صركم اهلل يف مواطن كثرية " يفتح الكالم بقول اهلل عز وجل يف كتابه الكرمي " و لقد ن

و جاء يف مؤلفات مشكالت احلضارة قول : الوطن العريب اإلسالمي ميتلك كل املؤهالت للتطور و 

النمو مبا يكفل له الراحة و الرفاهية االجتماعية ، سطح الوطن غين بالثورات و املوارد الطاقوية ، ومنه 

حنو االزدهار و ال يكون ذلك اال اذا كانت هناك نظرة جيب استغالل هذه االمتيازات للمضي قدما 

 . 2حضارية لثراب و قيمته" 

 

 

 

                                           
 ( .25سورة التوبة : االية )1
 .131، ص1، ط2002مالك ابن نيب و ابن خلدون : مشكالت احلضارة ، دار مدين ، 2
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اب الذي يعد عنصرا من عناصر تكوين رت فاملقصود يف هذه العبارة بالوطن العريب اإلسالمي ال -

و قيام حضارة فهو ينظر اثناء حتدثه عن الوطن على استغالل الرتاب بالطرق و السبل 

يام حضارة او دولة و عنصر من عناصر قوهتا و متيزها و يف نظرة أيضا ان قبفي كالسليمة، ي

 قيمة الثراب هي بالنسبة اليه جزء ال تتجزء من ملكية الوطن .

اما د رمضان الغنام جاء يف مقال عن اهلوية الوطنية و االعتزاز بذاهتا قوله : االمة اليت ال تثق  -

 لألخرين تابعة هلم ، ال ينفد اال ما يقررون و بقدرهتا ، ال ميكن ان تكون على الدوام ضال

 .1هذا هو التسول احلضاري "

فمن خالل عوامل احلفاظ على اهلوية جيب تعزيز االعتزاز بالذات ، وذلك عن طريق تنمية  - -

 الثقة لدى افراد اجملتمع املسلم يف امتها و حضارهتا .

 

 

 

 

 

                                           
 . مقال : د رمضان الغنام ، ماهية اهلوية و كيفية احلفاظ عليها1
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 مفهوم العولمة لغة و اصطالحا : -ج

الت حظها و نمسارها و بدلت حقوقها  تئة اليت غري ر العامل موجات من الظروف الطا اضاحتلقد 

من البحث و التعرف يف توجهاهتا منها العوملة اليت فتحت كل مغلق و تغلغلت داحل اجملتمعات 

 ابت . مشاءت ذلك ا

 العوملة لغة : -1

( اليت تعين حتويل الشيء من وضع اىل وضع اخر  جاءت العوملة يف اللغة العربية على وزن ) فوعلة

 .1وفق منوذج اخر " 

و البعض عرفها على اهنا : لفظة ذات صياغة خاطئة ليس هلا وجود يف املعجم العريب ، و اصلها 

الصحيح هو لفظة ) العاملية ( ، املشتقة من لفظة العامل الذي هو على وزن فاعل ، و مجع العامل 

 .2هو اتفق عليه يف لسان العرب" املراد به اخللق و 

 

 

 

                                           
 .11م ، ص1998امحد صدقي الدجاين : مفهوم العوملة ، قراءة تارخيية لظاهرة جريدة القدس 1
 20م ،ص 2000ة ، املستقبل العريب ، ياسر عبد اجلواد : مقاربتان عربيتان للعومل2
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و يرى الدكتور امحد صدقي الدجاين ان : العوملة مشتقة من الفعل عومل على صيغة فوعل و استعمال 

 1فاعل أي ان العوملة حتتاج ملن يعممها يف العامل " لوجودق يفيد ان الفعل حيتاج قاهذا اشت

عوملة هي العامل ، وتتم عليه يف ظل هيمنة دول اما يف املعجم الشامل فوردت على هذا النحو : " ال

ك تتهافت الدول القومية ، وتضعف فكرة السيادة ة النظام العاملي الواحد ، و بذلاملركز و سياد

 2الوطنية

 فإهنامن خالل املعىن اللغوي هلذا املصطلح ميكن القول باهنا اذا صدرت من بلد او مجاعة  -

 يع أي العامل كله . تعميم الشيء وجعله يشمل اجلمينتع

 

 

 

 

 

 

                                           
 .11املرجع نفسه : د امحد صدقي الدجاين ، ص1
 . ه1420م /2000د . عبد املنعم حنفي : املعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية / مكتبة مدبويل القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2
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 العوملة اصطالحا :  -2

اجتهد بعض الباحثون يف حتديد دقيق للعوملة ، اال اهنا بدت هلم مسالة معقدة نظرا لتعدد تعاريفها يف 

 خمتلف اجملاالت العلمية و الفلسفية و نظرت كل باحث هلا .

حضاري ، خيص  العوملة هي العمل على تعميم منط لتعريف حممد عابد اجلابري هلذا املصطلح : نبدأ

بلد معني هو الواليات املتحدة االمريكية بالذات ، على بلدان العامل امجع ، فهي ليست جمرد الية من 

 .1جمرد اهنا أيضا بدرجة االويل دعوة اىل تبين منوذج معني " الرأمسايلاليات التطور التلقائي للنظام 

صطلح العوملة ماهي اال عبارة عن تعبري لرغبة يف سيطرهتا على يتضح من خالل هذا بان م -

العامل و نشر طابعها املتقدم على البلدان العامل الثالث فمهمتها التحكم و الظلم و االحتكار 

 و جعل قرية صغرية بني يديها .

 

 

 

                                           
 .16م، ص 1997لعوملة و اهلوية الثقافية ، جملة املستقبل العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  د. حممد عابد اجلابري :1
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" هي العملية اليت  اما د. حممد جمدي حجازي يف تعريفه ركز على جانبها السياسي حيث قال :

متلك اليات التطبيق ، وال تقر بالوطن باعتبارها الفسحة الوحيدة اليت يستطيع الناس فيها ممارسته 

 .1حقوقهم السياسية كاملة "

يتضمن هذا القول معامل العوملة السياسية يف جديد من اشكال اهليمنة ، حيث تسمح لدول  -

لشؤون الداخلية لدول العامل الثالث و العربية الكربى خاصة أمريكا بالتدخل يف االغربية 

 بشكل خاص ، و ذلك مبختلف الوسائل و االساليب باسم الدميقراطية .

اما الدكتور نصر الدين األسد عرفها من الناحية االقتصادية " العوملة اصلها اقتصادي ، قائمة 

السلع ، ومن ان االقتصاد و  حرية تنقل لإلتاحةعلى إزالة احلواجز و احلدود امام حركة التجارة 

التجارة مقصودان لذاهتا يف العوملة ، اال اهنا ال تقتصر عليهم بل اهنا تتجاوزمها من الناحية الثقافية 

 .2و االجتماعية "

تعريف و له وجهة نظر و داللة ختتلف القول يرى ان سيطرة العوملة مل متس اجلانب فكل  -

بل تفرعت اجنحتها و مست أيضا اجلانب االقتصادي و  االقتصادي و التجاري فحسب ،

خطرا كبريا على هذا األخري الذي مس الذات يف فكرنا و كل  فأصبحتالثقايف الفكري 

 مكتسباهتا اليت متيزها عن االخر.

                                           
 .30، ص2008د . امحد جمدي حجازي : إشكالية الثقافة ومثقف ، دار قباء احلديثة ، الطباعة و النشر ، 1
 .59م ، ص1997العوملة و اهلوية ، ندوة امللتقى العريب حول العوملة و اهلوية ، اململكة املغربية ،  د. نصر الدين األسد :2
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فنظرة الدكتور حسن حنفي هلذا املصطلح على انه : " ظاهرة عامة و هي قدمية قدم التاريخ ، كما 

زمة لتطور احلضاري على مر الزمان و املكان ، فهو يعتقد ان العوملة ليست ظاهرة اهنا خالة مال

 .1تارخيية يف حد ذاهتا "او معلوماتية فحسب بل هي ظاهرة اقتصادية او سياسية 

 و القريب هلذا املعىن تعرف على اهنا : 

احلدود الوطنية و " حرية السلع و اخلدمات و االيدي العاملة وراس املال ، و املعلومات عرب 

 .2اإلقليمية"

املفهوم اجلامع بني هذا التعريفني بان هذا املصطلح يعد ظاهرة تارخيية ، و ال سياسية او  -

اقتصادية كما نظر اليها البعض فهي عبارة عن حقيقة تارخيية تعرب عن التطور يف خمتلف 

 .االزمنة و الشعوب 

اال عبارة عن جمسم شعاره و التطور و احلرية  و يف خالصة هذه العبارة نرى ان العوملة ماهية -

 و املساواة ، اما يف باطنه القبح اما هدفه يتمثل يف اهليمنة و الظلم و االحتقار .

 

 

 

                                           
 .04م ، ص1999د. حسن حنفي : ما العوملة ، دار الفكر املعاصر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة االوىل ، 1
 .28مركز الدراسات للوحدة العربية ، صد. مصطفى محدي : العوملة اثارها و متطلباهتا ، جملة املستقبل العريب ، 2
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 ابعاد العولمة :  -د

 الثقافية  -3السياسية                       -2االقتصادية        -1

كل   متيزت العشرية األخرية بظهور سيل جارف من املقاالت و الدراسات حول العوملة ، و اشرتاك

املستويات يف حتديد مفاهيم متوازنة و ابعاد للمصطلح ، و ذلك بدارسة العالقات العلمية ، 

ملشهد وحتديد األطراف املتضررة و املستفيدة من واقعها و االملام ايل اهم االبعاد و ابرزها على ا

 العاملي .
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 :  البعد االقتصادي -1

يشري مفهوم العوملة من املنظور االقتصادي ايل : " حتول العامل ايل منظومة من العالقات االقتصادية 

املتشابكة اليت تزداد تعقيدا ، لتحقيق نظام اقتصادي واحد ، فيه يتبادل العامل اعتماد بعضه على 

و األسواق ايل غري ذلك حيث ال قيمة لرؤوس األموال بدون  البعض االخر يف كل من اخلدمات

 .1استثمارات ، وال قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها " 

يتضح من خالل هذا املفهوم ان العوملة االقتصادية تتميز كمرحلة من مراحل تطور املنظومة  -

ى الذات ، قائم على باالنتقال التدرجيي من االقتصاد الدويل اىل اقتصاد متمحور عل الرأمسالية

أنظمة إنتاجية و هيمنة معلومة و إدارة اقتصادية شديدة املركزة ، بدال من مقومات السيادة 

 االقتصادية الوطنية و السيطرة على حركة التصنيع و التكنولوجية .

او كما نظر اليها سامي حممد الداليل : " باهنا تشكيل هيئات اقتصادية كبرية ، تتمكن بأحكام 

 .2نتها و نفوذها من السيطرة على أدوات السوق الدولية "هيم

 

 

 

                                           
 .51م ، ص2011ه/1432رضا شريف : اهلوية العربية اإلسالمية و إشكالية العوملة يف فكر اجلابري ، مؤسسة كنوز الرمحة 1
 .54م ، ص2001سامي حممد الداليل : اإلسالم و العوملة ، دار الكتب املصرية ، الطبعة األوىل ، 2
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يعترب هذا القول عبارة عن عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ، جيمع يف اطاره خمتلف بلدان  -

العامل يف منظومة متشابكة من العالقات االقتصادية تقوم على أساس تبادل اخلدمات و 

 .السلع ورؤوس األموال

اما نظرة عابد اجلابري اىل العوملة االقتصادية نظرة ال ختتلف عن سابقية حيث عرفها على اهنا :  

تركيز النشاط االقتصادي على الصعيد العاملي يف ايدي جمموعة قليلة ، و بالتايل هتميس الباقي و 

التوازن يف احداث التفاوت ما بني الدول ن و من خالل استعمال السوق العاملية كأداة إلخالل 

الدول القومية ، اعتمادا على االعالم بوصفه القضية املركزية اليت جيب االهتمام هبا و من مث 

تفتيث العامل لتمكني شبكات الرأمسالية اجلديدة من اهليمنة و السيطرة لوسائل االتصال املعاصر 

 . 1و كسب الثورة "

عبارة عن تكتل اقتصادي مدروس من خالل هذا التعريف يتضح ان العوملة االقتصادية هي  -

 .متثله القلة املالكة لثورة و اإلنتاج اليت تتحكم يف السوق العاملية 

حيث تفرض بقوة على الشعوب الضعيفة ، و تدفعها حلرب اقتصادية ليست مستعدة هلا ، 

 ئج .فخيار بالنسبة لدول الفقرية و يف اعتقاد اجلابري هو االنضمام و املشاركة مهما كانت النتا

 

                                           
 .53م، ص 2011ه/1432اهلوية العربية اإلسالمية و إشكالية العوملة يف فكر اجلابري ، مؤسسة كموز الرمحة ،  رضا شريف :1
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و امللفت االنتباه أيضا يف نظره هو وسائل االعالم و االتصال اليت تقوم بشهر املنتوج حىت يكون غزوا 

 حقيقيا لكل عامل .

 و بالتايل ال جمال للحديث عن اقتصادي بدون و سائل اعالم تروج للمنتوج و تشجع على امتالكه .
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 البعد السياسي :  -2

يعترب هذا البعد من اهم اختصاصات الدولة و الواضح فيه هو ميله الكبري حنو الدميقراطية و التعددية 

 السياسية ، كما ان ارتباطه مع االقتصاد ارتباطا وثيقا و يعتربان ثنائية متالزمة لسلطة .

ارتباط االقتصاد بالسياسية ارتباطا ال يقل التجزئة او  يرى مصطفى الكرمي يف هذا الشأن ان :

االنفصال، حبث مل يعد هناك من دعم او تعاون اقتصادي يغري توجيه سياسي، كما انه ال يوجد 

 .1مواقف او عالقات سياسية دون ان تتخللها ضغوط اقتصادية "

يهدف اىل وضع الدولة يف  هوم الشامل هلذا القول يتمثل يف االرتباط اليت تراه العوملة وفامل -

 حساهبا.

، وسيكون له اثر بالغ األمهية  ي بني االثنني وفق ثنائية السياسية و االقتصادفاالرتباط االقتصاد

حيث من شانه جعل قدرة املؤسسات االقتصادية تساوي قدرة الدولة ، ألنه يوجد جهات كابنك 

 يف عملية صنع القرار .الدويل ، و صندوق النقد الدويل قامت مبساعدة الدولة 

 

 

                                           
 .121م، ص 2012، اجلزء األول ، 143و نيسةاحلمورين : ابعاد العوملة ، جملة القراءة و املعرفة ، العدد 1
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و منه فالعوملة السياسية يف جوهرها تعد مرحلة الحقة للعوملة االقتصادية و الثقافية يتم فيها انتقال 

 رات .االقرارات و التشريعات عرب اجملتمعات و الق

اما نظرة حممد عابد اجلابري للعوملة السياسية فهي متيل يف تعريف هلا على اهنا : " نظام يقفز 

على الدولة و االمة و الوطن يف مقابل ذلك يعمل على التفتيت و التشتيت ، ان اضعاف سلطة 

الدولة و التخفيف من حضورها لفائدة العوملة ، يشكالن حتما على ايقاظ اطر االنتماء سابقه 

 .1على اطر الدولة و التعصب املذهيب "

: " باسم العوملة متحى اإلدارة  و غري بعيد عن هذا التعريف يقول حسن حنفي يف هذا الشأن

القومية املستقلة الوطنية املستقلة لدول و الشعوب ، فالعوملة شكل من اشكال اهليمنة و الدولة 

 .2نقيضان ، وجود احد ينفي وجود االخر "

اهلدف من هذه االسرتاتيجيات هو القضاء على الدولة القومية و سيادهتا وجرها ايل اخلضوع  -

 حتت لواء النظام العاملي الذي يضعف الدولة و يسلب منها قوهتا .

 

 

                                           
 .149الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، صحممد عابد اجلابري : قضايا يف الفكر املعاصر ، مركز دراسات 1
 .23، ص 1حسن حنفي : العوملة ، دار الفكر املعاصر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة 2
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و عليه ميكن القول ان العوملة السياسية هي احد اشكال اهليمنة خاصة بعد اهنيار االشرتاكية وانفراد 

 بالسيطرة على العامل . املعسكر األمريكي

و هذا ما أكده اجلابري يف قوله السابق بالتفتيث السيادة الوطنية القومية ، ليحل مكاهنا النظام 

 العلمي اجلديد .

و بالتايل يقوم مبسح صورة الدولة القومية من العقول هذا كله عبارة عن افرزات أصبحت واقعا نعيشه 

 االنسان العريب على وجه اخلصوص . يف حياتنا السياسية ، اثرت على حياة
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 البعد الثقايف :  -3

العوملة الثقافية هي غزو ثقايف ميس ذاته االفراد و الشعوب و تتميز باالحتكاك املعلومايت ووسائل 

 االتصال.

 مفهوم الثقافة يقوم على الثراث احلضاري و منهجية التفكري و أسلوب العيش و املعاملة .

ان هذا البعد يف حد ذاته يطرح إشكالية السعي من اجل إجياد ثقافة عاملية تضم جمموعو من القيم 

 تفرضها املضامني االقتصادية .

 يقول هنتجون عن الثقافة يف هذا اخلصوص : 

" ان الثقافة و اهلويات الثقافية ، هي على املستوى العامل هويات حضارية ، هي اليت تشكل أمناط 

 .1و التفسخ و الصراع يف عامل ما بعد احلرب الباردة " التماسك 

يتضمن هذا القول ان االفراد يرون اهنم ال ميلكون الدفاع عن شيء غري ذلك املوروث الذي  -

 يعرب عن هويتهم و ثقافتهم ، فان هذا جيمل احتمالية قبول او رفض الدمج باألخر.

 

 

                                           
 .154، ص2012، اجلزء األول ، 143ونسية احلمورين : ابعاد العوملة ، جملة القراءة و املعرفة ، العدد 1
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أمناط االستهالك الغربية ، ونقوم برتويج لصناعات  العوملة الثقافية اتشيع تأيتيقول حسن حنفي : " 

و املنتجات الصناعية و تصور احلياة على اهنا متعة و رفاهية ، ومتتع مبا احل اهلل و الطيبات من 

 .1الرزق"

يقصد يف هذا القول بالعوملة الثقافية على اهنا سيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات  -

، من انتشارها الواسع و سيطرهتا على اذواق و أفكار الناس يف العامل  خاصة الثقافة االمريكية

 ، حىت يف اجملتمعات الغربية نفسها .

" ليست هناك ثقافة عاملية واحدة ، وليست من احملتمل ان توجد  و غري بعيد عن هذا قول اجلابري :

يف يوم من األيام ، و امنا وجدت و ستوجد ثقافات متعددة متنوعة ، تعمل كل منها بصورة تلقائية 

 .2او بتدخل اداري من أهلها على احلفاظ على كياهنا و مقوماهتا اخلاصة "

و ان ن مؤسسا على الوهم ، ألنه من غري املعقول فاملقصود هبذا التعريف ان الفكر الغريب كا -

 نرى العامل بتنوع ثقافاته و اجناسه يسري على منوذج ثقايف يف واحد .

 بل هذا يتناىف و فطرة اهلل يف خلقه ، القائمة على االختالف و التعدد.

 

 

                                           
 .60م ، ص2011ه/1432اهلوية العربية اإلسالمية و إشكالية للعوملة يف فكر اجلابري ، مؤسسة كنوز الرمحة  رضا شريف :1

 .288حممد عابد اجلابري : العرب و العوملة ، حبوث و مناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، ص2
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إشكالية عند الجابري الثاني : الفصل

اتعد إشكالية اهلوية عند اجلابري من املواضيع األكثر حساسية و دقة ،  تتدخل عند تناوهلا عدة أل

ا ذلك املوروث احلضاري الذي يعرب عنها تارة  ، باألصالةعوامل و معارف ثقافية ، وهي يف حد ذا

و تارة أخرى باخلصوصية .

ا من خالل واقع الثقافة العربية  و هو حيفظ كيان االمة و يعرب عن استمراريتها التارخيية و مقوما

اإلسالمية .
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مفهوم الهوية الثقافية عند الجابري :-أ

اهلوية بصفتها العامة و تعريفها البسيط عند خمتلف الباحثني و املفكرين عبارة عن نسق من اخلصائص 

ا و تكاملها .و السمات اليت ت عطى للفرد و اجلماعة و حد

اما اذا رجعنا اىل تعريف عابد اجلابري للهوية نراه قد اختذ مذهبا اخر معرفا إياه على هذا الشكل : 

ائيا ، هي تصري و تتطور ، اما يف اجتاه  " اهلوية الثقافية كيان يصري ، يتطور و ليس معطى جاهز و 

م ، و االنكماش او اجتاه االنتشار  م و تطلعا م و انتصارا ، وهي تعتين بتجارب اصلها و معانا

.1احتكاكهم سلبا و إجيابيا مع اهلويات الثقافية االخرة اليت تتدخل معها يف تغري من نوع ما "

و غري بعيد عن هذا التعريف أيضا عرفها " اهلوية الثقافية ال تكتمل و ال تربز خصوصيتها احلضارية ، 

و ال تغدو هوية ممتلئة قادرة على نشدان العاملية ، علة االخذ و العطاء ، اال اذا جتسدت مرجعيتها 

.2يف كيان مشخص تتطابق فيه عناصر تالث الوطن و االمة و الدولة "

.19م / ص2011ه/1432رضا شريف : اهلوية العربية اإلسالمية و إشكالية العوملة يف فكر اجلابري ، مؤسسة كنوز الرمحة ن 1
ها اجلابري يف موقع االنرتنت .حممد عابد اجلابري : اهلوية الثقافية و العوملة ، عشر اطروحات اليت نظم2
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ا عبارة يتضح - من خالل هذه التعريف املقدمة من طرف اجلابري ملفهوم اهلوية الثقافية على ا

ب الظروف اليت تكون عليها اما يف سعن أفكار تتطور و تنو من مرحلة اىل مرحلة أخرى ح

اجتاه الضيف او اجتاه االنتشار الواسع الذي يغزو عليها الفكر الثقايف و املعريف .

ا تقوم باح ا مع هويات ثقافية أخرى ال يكمن ضهور خصوصيتها احلضارية ، اال اذ كما ا تكاكا

ارتكزت على هذه العناصر األساسية : 

: الذي يوصفه ميثل األرض و اجلغرافيا و اصبح كيان يعمر قلب كل مواطن .لوطنا

لتارخيية اليت تعرب عنها : اليت تعترب النسب الروحي اليت تنسجه لثقافة املشرتكة و قوامها الذاكرة ااالمة 

اإلدارة اجلماعية الذي يصنعها حب الوطن .

: و بوصفها التجسيد القانوين للوحدة الوطن و االمة و اجلهاز الساهر على سالمتها  و محاية الدولة 

مصاحلها و متثيلها إزاء الدول األخرى .

و منه فكل من ميس هذه العناصر ( الوطن ، االمة ، الدولة)  فهو ميس اهلوية الثقافية و ما فيها و 

.العكس صحيح 
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ا عبارة على بثالث مستويات لشعب من الشعوب : و جاء أيضا يف تعريفه هلذا املصطلح  " على ا

ليست قارة و ال ثابتة هي يف مد و اهلوية الفردية و اجلمعوية و الوطنية و العالقة بني هذه املستويات

جزر دائمني يتغري مدى كل عنهما اتساعا وضيقا ، حسب الظروف وأنواع الصراع اليت حتركها 

.1": الوطن ، االمة ، الدولة املصاحل نفسها

يتضمن هذا التعريف مفهوما شامال كافيا ملفهوم اهلوية الثقافية و اليت يعين بذلك ان عالقة كل -

ـ، تتحدد من خالل طبيعة و موقع االخر و طموحه ، وهنا ينبغي ان منيز بني نوعني خرىبأدائرة 

من االخر فقد يكون االخر داخليا و حينا اخر يكون ' االخر) خارجيا ، ومنه فان اهلوية الفردية 

ذا االعتبار ، ومثال ذلك يقال يف تفرض نفسها ( كانا) على اهلوية اجلماعية الن االخر داخليا 

دائرة االمة الن االنا اجلمعوية هي اليت حتل حمل االنا( الفرد) .

خارجيا ، فان حمل االنا حينئذ يكون مشغوال باهلوية الوطنية او القومية .آلخر اما حني يكون 

.164محدي حسن احملروقي : دور الرتبية ، مواجهة تدعيات العوملة على اهلوية الثقافية ، ص1
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و من املفاهيم اليت قدمت يف منظمة اليونيسكو  للهوية الثقافية قول ناصر بن سعيد : " اهلوية 

أوال و قبل كل شيء اننا افراد ننتمي اىل مجاعة لغوية حملية او إقليمية او وطنية ، مبا الثقافية تعين

هلا من قيم أخالقية و مجاعية متيزها ، و يتضمن ذلك أيضا األسلوب الذي يستوعب به تاريخ 

.1اجلماعة و احساسها باخلضوع له و املشاركة فيه او تشكيل قدر مشتك منه"

فهوم ان اهلوية الثقافية ميكن هلا ان تكون متكونة من جمموعة افراد عن كل ما يربز يف هذا امل-

مجاعة أخرى ، و الطريقة اليت يظهر فيها هذا األسلوب بنسبة لكل فرد هي املعادلة اليت تقرر 

ا مجاعة معينة بصفة خاصة و العامل  ذا الطريقة اليت ينتسب  بطريقة إجيابية او سلبية هلم يعين 

.بصفة عامة 

ه. 1437م، 2016ناصر بن سعيد السيف : مقال ( ثقافة و معرفة) ، اهلوية الثقافية ، 1
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مقومات الهوية عند الجابري :-ب

بعد التعرف على مفهوم اهلوية عند اجلابري اليت اعتربها كيان يصري و يتطور من بيئة اىل بيئة أخرى 

حسب الظروف و القيم و العادات و التقاليد اليت تنمو فيها و ليس معطى لشىت جاهز .

.ابري يف هويته العربية اإلسالميةارتكز عليهم اجلو من هذا جيب التطرق اىل األسس و املقومات اليت 

اليت تلفت االنتباه هي ( العروبة و ية اإلسالمية و ان املقومات االساسياتفبمجرد قول اهلوية العرب

.)اإلسالم

اثية يف الوطن من خالل مرجعياته رت و اليت حتدث فيهما اجلابري من خالل مرجعياته النهضوية و ال

الثراثية يف الوطن العريب و اعتربها قضية جد حساسة .النهضوية و 

فعندا دراسة اإلشكالية القائمة بني هذان العنصران ( العروبة و اإلسالم) جاء يف قول عصمت سيف 

الدولة .

.1" ليس احلديث عن كل من اإلسالم و العروبة ، بل حديث عن العالقة بينهما" 

.07م ، ص1985، 2عصمت سيف الدولة : عن العروبة و اإلسالم ، دار الرباق ، ط1
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لعروبة و اإلسالم) جيب التعرف على اإلسالم الذي هو فعندما التحدث عن هذه العالقة ( ا-

الدين الذي أوحى به اهللا عز وجل اىل نبيه حممد عليه الصالة و السالم خامت األنبياء و تبليغه اىل 

الناس مجيعا.

و جاء يف كتابه العزيز القران الكرمي :

) .28(1رسلناك اال كافة لناس بشريا و نذيرا" ا" و ما 

اما حممد عمارة يتحدث يف كتابه عن هذه اإلشكالية موكدا على ان : اإلسالم و قف مع -

العروبة و مع السمات اليت اخذت تشد اجلماعة البشرية العربية اىل حيث الطريق املؤدي اىل 

كما ان اإلسالم جعل للعرب مكانة متميزة يف التاريخ امتالكها قسمات القومية العربية الواحدة ،  

"2.

يتضمن هذا التعريف وقفة اإلسالم مع العروبة و مع كل السمات اليت كانت تربط اجلماعة البشر -

فيما بينهم من عالقات محيمة و تعاون .

).28سورة سبا : االية (1
.18م، ص 1981، 1حممد عمارة : اإلسالم و العروبة و العلمانية ، دار الوحدة لطباعة و النشر ، بريوت ، لبنان ، ط2
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كما ان اإلسالم جعل للعرب مكانة مرموقة و متميزة يف خضارته و تارخيه ، عن باقي الديانات و 

الشعوب األخرى .

ف املتصارعة ، هو التحليل النقدي.الذي ميكنه ان جيمع بني األطراالشيء الوحيد يف نظر اجلابري

يقول اجلابري يف مفهوم العرب : كلمة العرب حتيل عموما اىل سكان اجلزيرة العربية ، الذين عاشو 

قبل االسالم ، قبائل متنافسة و يف احساء متحاربة ، والذي تفرق الكثري منهم بعدد االالم يف البلدان 

، جنودا و قادة ووالة ، لينتهي االمر اىل االندماج يف طبقات احملكومني يف القطار املفتوحة املفتوحة

.1اىل عناصر و اقوام اخرين من سكان املسلمني الذين يسعنقون اإلسالم ، و حيكمون بامسه " 

الطبعة الثالثة ، حممد عابد اجلابري : مسالة اهلوية ، العروبة و اإلسالم و الغرب ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، 1
.38، ص2006
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، وذلك راجع اىل فمقصود مبفهوم العرب يف املرجعية الثراثية للجابري مرتبطة باحداثاملاضي-

انتشار اإلسالم و استقراره ، فاصبح مفهوم املسلمني هو السائد ، و هو يضم العرب و غري 

العرب.

ضد االخر ، الذي كان يهدد الوجود العريب ككيان متميز داخل اإلمرباطورية العثمانية ، وكان 

داخل امرباطورية يتهم هذا االخر هم االتراك الذين كانوا يطمحون اىل دمج القوميات األخرى 

"1.

وضيني قوميني مل - يتضح هذا التعريف التأكيد على انبعاث كلميت عروبة و عرب كمفهومني 

بوصفهم حيكمون العرب بسم اخلالفة اإلسالمية بل يكن موجها يف املرحلة األوىل ضد االتراك

بوصفهم مجاعة حاكمة انبعث يف صفوفها وعي قومي يقوم على فصل العنصر الرتكي و تفضيله 

على العناصر األخرى داخل اإلمرباطورية العثمانية .

.39املصدر نفسه ص 1
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فهو حييل اىل صفة اما مفهوم العروبة فهو يف ذات املرجعية ، اكثر فقرا فعالوة على ندوة استعماله ، 

العرب هي الفصاحة و اليت كانت يف سكنت البادية خصوصا .

ا متاما من انتقاهلا من مرجعية اىل مرجعية  يعد مفهوم العرب و العروبة من املفاهيم اليت خيتلف مضمو

أخرى ، داخل نفس الفكر.

النهوضية ،ال يتحدد من يقول اجلابري يف هذا الشأن : " ان مفهومي العرب و العروبة يف املرجعية

خالل األصول اللغوية و ال العرقية و ال من خالل اجتهاد النسابني و املؤرخني ـ ، وامنا يتحددان أوال 

و قبل كل شيء من خالل نوع معني من العالقة مع احد األطراف اليت كانت تقع يف موقع 

1.االخر"

ذا املفهوم ( العرب و العروبة) يستمدان ك- ما من عصر النهضة الذي كان فاملقصود  ل مقوما

يطبعه الوعي بالذات ، وهذا األخري كما هو معروف يتعمق من خالل الدخول يف عالقة 

اختالف و تغاير و نزاع مع اخر معني .

.39املصدر نفسه ص1
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جاء يف قول اجلابري أيضا : " ان هذان املفهومان العرب و العروبة ، يستمدان معانيهما من رد 

املطروحة ( العروبة و اإلسالم) الذي بإمكانه نزع كل اشكال الصراع و يبقى كل للقضية الفعل 

ما هو موضوعي يف نظره.

ا على  الثراثية يف الفكر العريب و اختالف نظر و بناءا على هذا نرى اجلابري يؤكد يف مرجعيا

املرجعية النهضوية يف كلتا املصطلحني :( العروبة و اإلسالم) .

على حتديد هذه املفاهيم و ابراز اصوهلا .فجابري يؤكد 

يقول : " ليس هناك ما هو اكثر اثارة لسوء التفاهم و خلق املشاكل املزيفة ، من عدم حتديد املفاهيم 

.1و عدم االتفاق على قاموس موحد ، ومرجعية واحدة لغوية معرفية للخطاب و الياته و مرتكزاته "

ي جيرى من خالل حتديد املفاهيم و تصنيفها يف عدة يتضمن هذا التعريف سوء التفاهم الذ-

القائمة بينهما و بني مرجعيات يف الفكر العريب حول مسالة العروبة و اإلسالم ، و ذكر العالقة 

تيارات الفكر العريب .

حممد عابد اجلابري : مسالة اهلوية ، العروبة و اإلسالم و الغرب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 1
.29م ، ص2006، 
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راثية و النهضوية :تالعروبة في المرجعتين ال-1

اث اليت تتحدث عن اصل رت يف كتب الكانت لفضت العروبة قليلة االستعمال قبل القرن املاضي و

العرب .

و منه فثم تضيف العرب اىل ثالثة أصناف تعاقبت يف التاريخ حسب الرتتيب االيت :

: و هو قبائل عاد و مثود و ارام و جؤهم و طسم و جديس و قد ابيدت هذه " العرب البائدة

م و كفرهم  سلني .و املر باألنبياءالقبائل بقوة اهللا عز وجل لعصيا

م احندروا من نسل يعرب بن قحطان و هو العرب العارية او العرباء : و هم العرب احلقيقيون ، ال

أبو اليمن كلهم .

م دخالء على العرب و يرى بعض النسابني ان العرب املستعربة او املتعربة : و قد مسو كذلك ، ال

م ، فاصبحوا منهم ، و يف مقدمة العرب املستعربة قوم من العجم دخلوا يف العرب ، فتكلمو  ا بلسا

.1هؤالء نسل إمساعيل و قد ينسبون اىل حممد ابن عدنان "

اإلسالم و الغرب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، حممد عابد اجلابري : مسالة اهلوية ، العروبة و 1
.31ص ، م2006



إشكالية عند الجابريالفصل الثاني                                               

52

حييل عموما اىل سكان شبه اجلزيرة العربية ، يتضح من خالل هذا التعريف ان مفهوم العرب -

ا و مشاهلا ، الذين عاشوا قبل اإلسالم يف ظل صراعات و حروب ، خاصة بني القحطانني جنو

و العدنانني ، و هذا ما كانت له انعكاسات سلبية يف التاريخ العريب اإلسالمي يف الشرق و 

.االندلس 

و بعد جميء اإلسالم اخذ استخدام العرب يرتاجع مضمونا و استعماال .

و املقصود بذلك انه دخل حيز املاضي ، وصار مرتبطا بالفصاحة فقط اليت كانت صفة من صفات 

العرب .

م عادوا اىل اصلهم األول ، و جدهم و  العرب بعد اعتناقهم اإلسالم ، اصبحوا مسلمني أي : ا

إبراهيم الذي مساهم املسلمني من قبل .

.1بيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل"ارج ملة حقال تعاىل : و ما جعل عليكم يف الدين من 

.78سورة احلج، االية 1
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اثية ، جيعلها العرب مفهوما رت ن البنية اخلاصة باملرجعية الحياول اجلابري ادراك حقيقة العرب بقوله : " ا

ينتمي اىل املاضي ، اكثر من انتمائه حلاضر يف أي عصر من عصوره ، تقدم األمور بصورة توحي بان 

.1مفهوم املسلمني قد حل حمل العرب و جتاوزه ، ليصبح وحده احلقيقة احلاضرة حضورا ابديا "

اثية مل ميثل سوى مرحلة تارخيية هي رت مفهوم العرب يف املرجعية اليتضح من خالل هذا القول ان-

م . قبل اسالم املسلمني ، دون النظر اىل اصلهم ، او نسبهم ، او لسا

اثية قائمة على اإلسالم و انه ال مكان للصراع او املقابلة بني اإلسالم و رت و منه تكون املرجعية ال

العروبة .

.35املصدر السابق ص 1
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اإلسالم في المرجعتين الثراثية و النهوضية :-2

اإلسالم هو الدين الذي أوحى به اهللا عز وجل اىل نبيه حممد عليه افضل الصالة و السالم خامت 

األنبياء و تبليغه اىل الناس مجيعا.

).28(1سلناك اال كافة لناس بشريا و نذيرا"ار جاء يف قوله عز وجل يف سورة سبا : " و ما 

، و يف بداية اإلنقاذيف هذه املرجعية يعين فاإلسالمفسبق التارخيي جيعل البدء باملرجعية الثراثية ، 

ده ال شريك له .حوجل و عزاىل اهللاإلنقاذينصرف معىن الكلمة اىل احملمديةالدعوة 

هه هللا و هو يف قوله تعاىل :"ال و من احسن دينا ممن اسلم و جىنعو القران الكرمي يفيد هذا امل

.2حمسن"

الكرمية ان انتشار الرسالة احملمدية و انطالق الفتوحات و الغزوات اآليةيتضح من خالل هذه -

لقتال الكفار و املشركني ، وكل من امتنع عن االنقاد هللا وحده فاصبح اإلسالم يعين بذلك اظهار 

الكفار امرين خمريين : اما اعالن اخلضوع و التزام ما جاء به رسول اهللا عليه ويلم و بالتايل اصبح 

رهم أعداء .اإلسالم ، و اما اعتبا

.28سورة سبا، االية 1
.125سورة النساء ، االية 2
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.1يقول عز وجل يف حمكم تنزيله : " يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار "

لة الشخصية اليت ختص الفرد و أاإلسالم الذي يعد املسإظهاريفيد اآليةاملعىن اإلمجايل هلذه -

كما انا اإلسالم مل يدخل يف عالقة صراع مع أي طرف ، ما عدا الكفر و ،سلوكه الظاهري 

عدم اخلضوع هللا تعاىل .

مل يكن ضد اليهودية او املسيحية لكنه كان خيتلف معهم .فاإلسالم

فالعالقة بني اإلسالم و املسيحية و اليهودية هي عبارة عن عالقة مغايرة و ليست عالقة ضدية.

ثالثةامام عالم يف راي اجلابري ، وضسالنهوضية ، فاملعىن الذي يأخذه االاما من خالل مرجعية

" االستعمال األول هو اإلسالم النموذج و هو الصورة املثالية اليت استعماالت يقول هذا الشأن : 

.رجة اقل يف عهد اخللفاء الراشدينجيب ان يكون عليها اإلسالم و هذا ما حتقق يف عهد النبوة ، وبد

االستعمال الثاين هو االستعمال التارخيي و يتمثل يف الفرتة التارخيية اليت كانت بعد عصر اخللفاء 

الراشدين و التابعني و فيها مجلة املمارسات اليت مل تكن يف مستوى الشعائر و العبارات و السلوكات 

جيل اإلسالم .، اليت مل تكن يف مستوى الشعائر و العبارات و السلوكات ، اليت كان عليها 

.123سورة التوبة ، االية 1
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اما االستعمال الثالث فهو اإلسالم باملعىن االستشراقي للكلمة او ما يعرف باإلسالم احلضارة ، ميثل 

1مجلة ما انتجه املسلمون من : علوم ، فنون ، آداب ، وغريها "

ذه االستعماالت اليت صنفها اجلابري من خالل مرجعية النهوضية ان اإلسالم النموذج - املقصود 

دف ابراز التعارض او التأكيد على  ميكن له ان يوضح يف عالقة تقابل مع العروبة سواءا 

التكامل ، وال اإلسالم التارخيي ميكن له ان يوضع نفس املوضع الن مفهوم العروبة ال ميكن له 

الدخول يف العالقة مع الدين سواءا يف اإلسالم او غريه .

ا تعريف حضارة املسلمني مجيعا سواءا كانوا عربا يبقى اإلسالم مبعىن احلضارة اإلسال مية و املقصود 

او غري عرب ، يف األقطار العربية او غريها من القطار اليت اصلها يكونو مسلمون .

ذا املفهوم يف عالقة ثنائية مع العروبة . و بتايل فال معىن لوضع اإلسالم 

اثية ، وال اإلسالم كما يضيف يف رت املرجيعةاليقول اجلابري أيضا: " فال اإلسالم كما يتحدد يف

.2يف ثنائية تقابلية مع العروبة "فاملرجعية النهوضية يقبل ان يوضع كطر 

حممد عابد اجلابري : مسالة اهلوية ، العروبة و اإلسالم و الغرب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1
.49م ، ص2006

.50املصدر السابق ، ص2
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و غري بعيد عن هذا يقول : " انه ال معىن بان يوضع سكان املنطقة اليت متتد من احمليط اىل اخلليج 

م يف احلقيقة كلهم عرب ، ال بالفصاحة ، امام االختيار : ان يكونوا عربا ، او يكون مسلمني ، ا

.1وال بالدين ، بل باللغة و الثقافة و التاريخ و املصري الواحد و املصاحل املشرتكة "

بان القومني و االسالمني ال توجد هلم أي عراقيل فمن خالل هذا املفهومني يريد اجلابري القول :-

م ، بل هناك بعض العوامل و القسمات م .تعيق وحد تدعوا اىل وحد

و هذا كله تأكيد يف وجهة نظر اجلابري على احملافظة على اهلوية القومية ، فاملقصود باحملافظة واضحة 

حمل الوضوح حول مقومات اهلوية و خمتلف اشكال الصراع القائمة بني القومني و اإلسالمي ، فهو 

يريد الوصول اىل حقيقة التواصل بني األطراف املتصارعة .

و من هذا كله تصبح مقومات اهلوية القومية ، بالضافة اىل الدين و اللغة ، قسمات مثل الثقافة و 

ا و مكانتها . ا ان تصهن للهوية قو التاريخ ....اخل اليت من شا

غنية و متماسكة فيما بينهما ، يرتابط فيها الدين ويف خالصة القول ان مقومات اهلوية عند اجلابري 

التاريخ و كل املصاحل اليت تقتضيها حياة مجيع شعوب املنطقة .مع اللغة و

52املصدر نفسه ص 1
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واقع الثقافة العربية اإلسالمية :-ج

تعترب الثقافة مبعناها الواسع جمموعة السمات الروحية و املادية و العاطفية اليت متيز جمتمعها بعينه او 

ا تشمل الفنون و االداب و طرائق احلياة و اإلنتاج االقتصادي كما تشمل فئة اجتماعية بعينها و ا

احلقوق األساسية لإلنسان و نظم القيم و املعتقدات .

من الثقافة العربية يف نظام تتعايش داخله و ترتامى يشري اليها زكي جنيب حممود حيث يقول : " " 

الختالف ،فهناكبشكل تقاطعي شبكة من النزاعات و االجتاهات اليت يعوزها االتالف و يسودها ا

الثقافة العربية الكالسيكية اليت متجد املاضي و تقدسه ، وهناك الثقافة العربية احلديثة اليت يعيش فيها 

الفرد و يفعل ازدواجيتها يف ضياع شبه تام الن زمنها ثقايف بعيد كل البعد عن ذاتيه الفكر العريب و 

.1خصوصياته احلضارية و الثقافية "

القرن العشرين ، التقرير التلخيصي ملشروع مستقبل سعد الدين إبراهيم : املعهد العريب للتخطيط ، وثيقة تعليم االمة العربية يف 1
.37م ، ص1992التعليم يف الوطن العريب ، القاهرة ، 
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ا تتطابق مع اعلى يتضح من خال- ا قواعد السلوك و القوانني اليت يرى با ل القيم الثقافية با

التصدع تأثرييرجع اليه ، ففي جدل العالقة بني االنسان و الثقافة تتصدع الشخصية حتت 

يتمثل يف ازمة القيم او ازدواجية القيم ، فان ازمة اهلوية تتمثل يف الثقايف ـ واذا كان تصدع الثقافة 

اذج من االزدواجيات السلوكية اليت تؤدي اىل متسك الشخصية و تنتقل على امكانيات تكيفها من

و استمرارية توافقها مع الوسط و الوجود الثقايف.

و على خالف ذلك كله كانت الثقافة متكاملة يف معايري القيمة كلما كانت الشخصية مرنة و 

متكاملة يف تكيفها و استمرارها ..

عابد اجلابري يلفت النظر لنظم واقع الثقافة العربية االسالمية بقوله : " جمموعة من اما حممد 

ا تنطوي على  العناصر تقوم بينهما عالقات معينة يستمد من كل عنصر هويته ووظيفته ، اال ا

فكر الرتتيب و التتابع عل أساس ان القيم يف كل ثقافة تشكل ليس فقط منظومة او منظومات ، 

.1يضا نظام مبعىن ترتيب او سلم "بل هي أ

م .2001حممد عابد اجلابري : مركز دراسات الوحدة العربية دراسة حتليلة نقدية ، نظم القيم يف الثقافة ، بريوت ، لبنان ، 1
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يقصد بذلك ان القيم يف كل ثقافة ليست كلها يف مستوى واحد بل هناك قيم أساسية او رئيسية -

تتفرع عنها قيم أخرى ادىن منها مرتبة ، ومعىن ذلك ميكن التمييز يف كل ثقافة بني القيمة املركزية 

ر و القيم األخرى التدرجة حتتها .اليت تنتظم حوهلا مجيع القيم ، يف عصر من العصو 

ال : " الثقافة العربية اإلسالمية ، التزال تلتقي فيه موروثات ثقافية عدة فمنذ  و يقول أيضا يف هذا ا

عصر التدوين ، اليت تال عصر الفتوحات مباشرة ، برز املوروث الفارسي ن و املوروث اليوناين ، 

سالمي اليوناين ، عالوة على العرب اخلالص و املوروث عالوة على العرب اخلالص و املوروث اإل

.1"نات رئيسية و أساسية يف الثقافة العربيةاخلالص ، مكو اإلسالمي 

تمع العريب ورد أساسا اىل تعدد املوروثات يف - الواقع ان اجلابري يف حديثه عن صراع القيم يف ا

تمع العريب منذ عصر النهضة الثقافة العربية ، كما انه اغفل مصدرا أساسيا من صراع  القيم يف ا

العربية مع النسق األخالقي العريب ، نتيجة االحتكاك و التفاعل مه النموذج الغريب خصوصا .

املرجع السابق : حممد عابد اجلابري .1
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مث جاء اجلابري يف حتليله النقدي ملستوى الثقافة العاملة يف الفكر األخالقي بقوله : " الفكر -

الخالق املطبقة او العادات األخالقية فهي من اختصاص األخالقي قي الثقافة العربية اما دراسة ا

علماء االجتماع و االنثروبولوجيا و يقرر ان حماولته كانت و ستكون اكثر مشوال و عمقا لو 

.1توفرت له دراسات من هذا النوع "

ال ميكن ظهور خصوصيتها احلضارية ، اال اذا ارتكزت يركز اجلابري يف هذا التعريف تركيزا واضحا -

على هذه العناصر األساسية : 

الوطن : الذي يوصفه ميثل األرض و اجلغرافيا و اصبح كيان يعمر قلب كل مواطن -

االمة : اليت تعترب النسب الروحي اليت تنسجه الثقافة املشرتكة و قموامها الذاكرة التارخيية اليت تعرب -

ارة اجلماعية الذي يصنعها حب الوطن .عنها اإلد

الدولة :ويوصفها التجسيد القانوين للوحدة الوطن و االمة و اجلهاز الساهر على سالمتها و -

محاية مصاحلها و متثيلها إزاء الدول األخرى .

و و منه فكل من ميس هذه العناصر ( الوطن ، االمة ، الدولة ) فهو ميس اهلوية الثقافية و مافيها

ا عبارة على ثالث مستويات لشعب  العكس صحيح و جاء أيضا يف تعريفه هلذا املصطلح  علة ا

حممد عابد اجلابري : العقل األخالقي العريب ، دراسة حتليلة نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1
.22، ص2001، 1بريوت ، لبنان ، ط
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من الشعوب : اهلوية الفردية و اجلمعوية و الوطنية و العالقة بني هذه املستويات ليست قارة و الثابتة 

.1"هي يف وضيقا ، حسب الظروف و أنواع الصراع اليت حتكرها املصاحل نفسها 

ا ان توضح يف الواقع حدودا همةلة مأمسىعل الفكري ، وان كان إلجنازهاو هي الكالم و من شا

ما يف ذاته فانه ال يدرس سوى الثقافة العاملة ، وأخريا فمصادره ليست االخالق املطبقة بل الكالم هم

اجلابري املنظم املكتوب الداعي اىل تطبيق نوع معني من االخالق و هذا النظم الذي يتحدث عنه 

يتمثل يف : 

.املوروث العريب : اليت ينتمي اىل اصل ما قبل اإلسالم -1

اىل املرجعية بأخرىاملوروث اإلسالمي اخلاص : وهو النظام الذي يستند بصورة او -2

االسالمية و عمادها القران و احلديث .

بعض اجلوانب املوروث الفارسي : و اليت يتمثل يف ثقافة اجنبية ورثها اإلسالم اخذ منها -3

ورفض البعض االخر .

املوروث اليوناين مثله مثل املوروث الفارسي و ميثل ثقافة اجنبية .-4

ا تتنافس و تتزاحم و تتصارع ، فيما بينها داخل  هذه األصناف كلها نظر اليها اجلابري على ا

الثقافة العربية اإلسالمية .

.164محدي حسن احملروقي : دور الرتبية ، مواجهة تدعيات العوملة على اهلوية الثقافية ، ص 1
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البعد الحضاري لثقافة العربية اإلسالمية :-د

عد بروز احلضارة العربية اإلسالمية حلقة أساسية يف الرتاكم احلضاري اإلنساين ، الذي ميثل قامسا ي

مشرتكا يف ما بني مجيع الشعوب ، كما انه يشكل سندا و مرجعية للعرب و املسلمني ، فال بد 

التأكيد من اهلوية احمللية يف مواجهة كل املتغريات اليت املتها ظروف العصر .

على الصعيد العلم او على صعيد التجديد يف نظم احلياة يقوم وعي النهضة عند العرب على سواءا

مشروع ، فالعرب مل يكونوا ميلكون منذ احتكاكهم باحلضارة الغربية حرية االختيار الن هذه األخرية 

ا و سلطتها بوسائلها اخلاصة . هي اليت فرضت عليهم قو

ا الشأن :و منه جاء يف قول اجلابري يف هذ

" فمن خالل التبادل التجاري غري املتكافئ اىل التدخل يف الشؤون احمللية ، بذريعة ، الدفاع عن 

حقوق اقلية من األقليات او محاية مصاحل معينة اىل احلكم املباشر ، اىل اهليمنة االقتصادية و السيطرة 

ريب يف بلداننا ، ورابطها بالبنية الثقافية و األيديولوجية و النتيجة كم كل ذلك غرس النموذج الغ

.1الرأمسالية يف اورابا "

.115م ، ص 2005، 5بري : إشكاليات الفكر العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ن كحممد عابد اجلا1
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اليت ميارسها الغرب على العرب ، ويف حقيقة االمر د اجلابري يف هذه العبارة على فكرة االحتكار كيؤ 

ال العلمي و التقين ، و  شيء طبيعي يف اعتقادنا النه هو الذي ميلك وسائل السيطرة و خاصة يف ا

ما ، لكن الشيء السليب هو الطريقة اليت يستعملها االخر الغريب يف التعامل مع يفرض وجوده حت

العرب و املسلمني .

تمعات العربية أصبحت تعاين من ازدواجية واضحة على خمتلف املستويات  و عند البعض قالوا ان ا

ياة الفكرية و و منه جاء يف هذا القول ان : االزدواجية تتمثل يف وجود قطاعني او منطني من احل

املادية احدمها عصري مستنسخ من النموذج الغريب ، و ثانيهما تقليدي او اصلي هو استمرار 

.1للنموذج الرتاثي يف صورة املتأخرة املتقوقعة 

تمعات العربية مل تبقى على حاهلا كما كانت يف العصور القدمية ، بل - ذه العبارة ان ا املراد 

تمعات العربية و ازدواجية كمل دخلت عليها عصرنة جديد ة مستوحاه من الغرب فأصبحت ا

قال اجلابري ان الذات العربية تعيش نوعا من االنفصام و التصادم سواء على الصعيد الفكري او 

على الواقعي .

.117املصدر السابق : ص 1



إشكالية عند الجابريالفصل الثاني                                               

65

و هذا كله يعكس صورة هوية االنسان العريب الباحث عن معامل مشروع النهضة .

التيار العلماين للحضارة يف عصر النهضة يثري الكثري من اجلدل ، و ال نبالغ اما بالنسبة للحديث عن 

اذا قلنا انه يعد من اكثر املفاهيم يف الفكر العريب التباسا سواء على املستوى اللفظي او املستوى 

الداليل .

مطلبا حضاريا المة العرب .ما يدعون اىل الطرح و التفكري هو ادركنا اليت مازال لكن 

يقول السيد ياسني يف هذه العبارة : " ان هذا اجلو املشحون ، و مع منو مصاحل فئات مصاحل فئات 

جديدة ، برزت توجهات فكرية و مجعيات و تنظيمات عربية رفعت حقوق العرب يف السيادة و 

ك هو السلطة و عربت عن البوادر األوىل لفكر متحرر من املؤثرات التقليدية و كان املظهر األول لذل

.1االهتمام بالدرجة األوىل باللغة و الثقافة ، أي اهلوية الثقافية املتحررة من قيم و مؤثرات املاضي "

يريد اإلشارة يف هذا السياق ان التوسع االستعماري الرأمسايل الغريب مل يكن جمرد عالقات -

احلديث الذي ساعد اقتصادية خالية من أي مضمون ، بل جلبت معها مضامني الفكر االرويب

على اذكاء ميول الكثري من الفئات العربية .

.37، ص 2م، ط1982السيد ياسني : حتليل مضمون الفكر القومي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت 1
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اما عبد اهللا العرويب فقد ركز على مسالة حضارة الثقافة العربية اليت تعين له حداثة اهلوية العربية يقول:

ري " ان حتديث الثقافة العربية اليت تعين حتديث اهلوية العربية على دور التحول الفكري و التطور الفك

.1و يعد التاريخ باألساس تاريخ أفكار و هلذا يرى ان العرب مل ينجزوا شيئا بذكر "

فهذه العبارة قادة العرب اىل اعتبار األيديولوجية العربية منذ عصر النهضة اىل اليوم هي صدد -

احلضارة االوربية و اعترب كل حكم ان يكون حكما على الغرب نفسه ، بعبارة أخرى ان هذا 

يتجاهل مجيع االسهامات الفكرية و القافية اليت قدمها عصر النهضة العربية ، و تأسيسهم الطرح 

النظري للفكر العريب يف مرحلة شديدة التعقيد يف حياة العرب .

و غري بعيد عن هذا يقول اجلابري يف هذا الشأن عن حضارة الثقافة العربية :

ا أداة فكرية إنسانية مالئمة ، لوضع فكري .2انساين "" ا

.48، بريوت ، لبنان ، ص 1982، 3دار احلقيقة ، طعبد اهللا العرويب : العرب و الفكر التارخيي ،1
.50م ، بريوت ، لبنان ، ص1982، 1حممد عابد اجلابري : اخلطاب العريب املعاصر ، دار الطليعة لطباعة و النشر ، ط2



إشكالية عند الجابريالفصل الثاني                                               

67

ذه العبارة الدعوة اىل البحث على حل املشكالت املطروحة يف التجارب اليت عرفها  فاملقصود هنا 

التاريخ كواقع حضاري تكتشف معامله على ضوء تفاعل احلضارات .

و على الرغم من أمهية الفكرة ، اال ان هذا العنصر اثار من اإلشكاليات اجلديدة يف الوسط الفكري 

عريب اإلسالمي .ال

و يف خالصة هذا العنصر نقول انه ميكن احملافظة على الذات العربية اإلسالمية يف اطار املنظومة 

احلضارية اإلسالمية .
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خامتة : 

اية هذا املوضوع ارجو ان اك ا ان أكون ون احسنت يف اختيار تعبريي و انتقاء الفاظي ، ارجو و يف 

اهللا عز وجل يع عناصره ، فاذا احسنت فمنت مجتناولت هذا املوضوع اهلام من مجيع جوانبه ووضح

، وان اساءت فمن نفسي و من الشيطان .

اهللا الرمحن الرحيم : " ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها " صدق اهللا و كما قال اهللا تعاىل بعد بسم 

العظيم.

و السالم عليكم ورمحت اهللا و بركاته .

: و هي كالتايلنقاطهده الها ضمن نافمن النتائج اليت صنف

بروز مفهوم اهلوية يبين على الثراث احلضاري ، ويف القافة العربية اإلسالمية ، يعد االمتياز عن -

غري من النواحي كافة ، وهي كلمة تتمحور داللتها حول الذات و احلقيقة و املاهية .ال

خلاصة اعته اا هو احملافظة على هويتها و خصوصيتها و اصالتها و ابدنان السؤال الذي جا-

، دون قطع شريان النابض الذي وصلنا بني اهلوية و العوملة و اثرها على اهلوية الثقافية ، ومن 

تمعة .مث تأث ريها يف اخلصوصية ا

بروز ظاهرة العوملة يف اآلونة األخرية لنشاط الفكري العريب ، و التحوالت العميقة اليت -

احدتتها و التصدع الذي احلقته باهلويات و اخلصوصيات الثقافية .
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نة ما تعين عملية اهليمين وحدة احلضارة اإلنسانية ، بقدر ور نتيجة هيمنة العوملة اليت تعظه-

الرأمسالية كما ان التجزئة تتعمق و تكرس من خالل خطاب يركز على هويات ما قبل امة .

مسالة اهلوية الثقافية و اختالفها و تنوعها يف الفكر يعد اهلاجس املشرتك و املوقف األساسي -

يف الفكر العريب .

على مرحلة متقدمة يف طرح مسالة اهلوية الثقافية يف مرحلة من مراحل احلياة ال يعرب بالضرورة -

حياة العرب بل هو اقرب اىل عجز وعينا التارخيي ،ويعرب عن احد وجوهها عن ازمة حضارية 

تعيشها امة العرب .

رب و اإلسالم ظهور سؤال اهلوية بوصفها مظهر من مظاهر التعويض و ذكر العالقة بني الع-

ذا االصالو ضيف املرجعيتني النه ة و املعاصرة ،و اخلصوصية و ية و الثراثية أي املقصود 

االستمرارية التارخيية .

بروز اهلوية وواقع الثقافة العربية اإلسالمية يف كنف الوطن العريب اإلسالمي .-

االمة اإلسالمية هي اليت حتدث عنها القران و اإلسالم ،اما االمة العربية ،فهي جمموعة من -

ة .الدول اليت تنتمي اىل ما يسمى باجلامعية العربي

بروز اللغة و اهلوية يف مقومات اهلوية عند اجلابري ، وتعد خاصيتان انسانيتان ،الن االنسان -

وحده هو الذي ميلك الوعي ،والشعور بالذات ،وباألخر ،وهذا ما جعلنا القول ان كال منهما 
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فلم يبقى اال صورة اللحماده  نصف و نصف فؤ لشاعر قدمي لسان الفىتمرتبطا بالعقل قوال

و الدم .

البعد احلضاري و اإلنتاج الثقايف و االسهامات و اإلبداعات املتنوعة ملختلف الشعوب ، -

ذا املعىن فان ما نسميه بالثقافة او واقع  فهي ليست حكرا على شعب من الشعوب ، 

الثقافة ، فهو ميثل جمموعة السمات و الثقافات اإلنسانية املشرتكة .

تعميق التيارات ، حنو املشروع العريب و الوحدة الفكرية و التغيريوضع واقع الثقافة يف خدمة-

بالثقافة و املعرفة العلمية .القائمة و اثراؤها

ثل ساسية يف الرتاكم احلضاري اإلنساين الذي ميكاحللقة األبروز احلضارة العربية اإلسالمية  -

.قامسا مشرتكا بني مجيع الشعوب

لإلمتام هذا العمل املبارك و اطلب من املوىل ان يكون يف ميزان و احلمد هللا الذي وفقين -

حسنايت.
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 ملخص : 

حساسية و  األكثراهلدف من هذه الدراسة معاجلة موضوع مقومات اهلوية عند اجلابري هذا املوضوع 
شكالية اجلد دقيقة يف هذا املوضوع بذكر الو ا األساسيةحضارة و اليت مث التطرق فيها اىل اهم العناصر 

 األسسو العروبة فيها من اهم  اإلسالمعالقة اهلوية بالعملة و ما نتج عنها من تقدم حضاري و بروز 
 .ب ساليت عوجلت يف املرجعينت النهضوية و الرتاثية فح

 ، اهلوية ، العوملة . األيديولوجية:  الكلمات املفتاحية
Résumé : 

L’objectif de ce travail est le traitement des éléments d’identité pare le philosophe 

El Jabiri .c’est un sujet très sensible et de civilisation ou nous abordé les éléments 

principaux et les problématiques en citant la relation entre l’identité et la 

mondialisation et les conséquence résultant du développement de la civilisation , 

l’essor de l’islam et l’arabisme ont été traitées pour les périodes de patrimoine et 

de modernisation . 

Mots clés : idéologie , identité , mondialisation. 

Abstract : 

The objective of this work is the treatment of element of identity by the 

philosopher El Jabri .it is a very sensitive and civilized subject in which we have 

studied the main elements and the problems by citing the relation between identity 

and globalization and the consequence resulting from the development of 

civilization , the zise if islam and arabism which were treated for prids of heritage 

and modernization . 

Keywords : ideeology, identity ,globalisation  

  


