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ملخص:
يعد مفهوم اآلخر من أكثر ادلفاىيم حضورا يف الكتاابت ادلعاصرة حيث أصبح قضية مركزية يف جل
الدراسات السياسية واالقتصادية والفكرية والثقافية والنقدية وادلؤمترات والندوات وادللتقيات يف معظم مناطق العامل
على حد سواء.
إن دراسة مصطلح اآلخر تنخرط ضمن البحوث ادلتخصصة يف احلديث عن التواصل الذي يقوم بني طرفني
يكون فيو الطرف الثاين آخراً للطرف االول حىت لوكاان ينتميان جملتمع واحد ونسق ثقايف واحد  .ومتثل الثقافة
العربية مرحلة حتول خطرية اذ يتزاوج االنفتاح الالزلدود على ثقافة اآلخرين بفعل ثورات االتصال اذلائلة حيث
يتزاوج ىذا االنفتاح ابلسخط اجلماىريي على الواقع .
الكلمات املفتاحية :اآلخر ،الثقافة ،الدراسات الثقافية ،النقد الثقايف.
Abstract:
The concept of the other one of the most present concepts in contemporary writings
where it has become a central issue in most of the political, economic, intellectual, cultural
and critical studies, conferences, seminars and forums in most regions of the world alike.
The other term is a type of human communication between two parties in which the
other party is the other party to the first party, even if they belong to one community and one
cultural system. The Arab culture represents a dangerous transformation stage, where the
limited openness to the culture of others is coupled with the huge revolutions of
communication, where this openness is coupled with public discontent over reality.
Keywords: Other, Culture, Cultural Studies, Cultural Criticism
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مقدمة
يعددد مفه ددوم اآلخددر م ددن أكثددر ادلف دداىيم حضددورا يف الكت دداابت ادلعاصددرة حي ددث أصددبح قض ددية مركزيددة يف ج ددل
الدراسات السياسية واال قتصادية والفكريدة والثقافيدة والنقديدة وادلدؤمترات والنددوات وادللتقيدات يف معظدم منداطق العدامل
على حد سواء.
إن دراسة مصطلح اآلخر تنخرط ضمن البحوث ادلتخصصة يف احلديث عن التواصل الذي يقوم بني طرفني
يكددون فيددو الطددرف الثدداين آخدراً للطددرف االول حددىت لوكدداان ينتميددان جملتم دع واحددد ونسددق ثقددايف واحددد  .ومتثددل الثقافددة
العربيددة مرحلددة حتددول خطددرية اذ يت دزاوج االنفتدداح االزلدددود علددى ثقافددة اآلخ درين بفعددل ثددورات االتصددال اذلائلددة حيددث
يتزاوج ىذا االنفتاح ابلسخط اجلماىريي على الواقع  )1(.وعلى الرغم من تنوع الثقافات احملوم ابجلغرافية فإن ىندا
عالقة بني الثقافات االنسانية ،مثلمدا تددخل ثقافتندا عنصدراً مكدوانً مدن عناصدر ثقافدة اآلخدر بددرجات متفاوتدو علدى
( )2
وفق كل االحتماالت ادلمكنة .
و البددد قبددل الدددخول يف البحددث التع دري قلدديالً علددى ادلعنيددني اللغددوي واالصددطالحل لرخددر وال دربط بينهمددا
معرفيا .
اآلخر لغة:
جاء عند اخلليل يف العني أ ّن اآلخر ىو « :الغائب ...وأما آخر فجماعة آخرى»(.)3
يقدول ابدن منظددور  « :آخدر بفدتح الئددي ني وىدو اسدم علددى (افعدل) ،واالنثدى آخددرى  ،...واآلخدر ععدغ غددري،
كقولدد : :رجددل آخددر ،وثددوب آخددر «( . )4واآلخددر ىددو « :اسددم خدداص للمغددايري ابلئددخ وبعبددارة آخددرى  :اسددم
مغايري ابلعدد ،وقد يطلق على ادلغدايري يف ادلاىيدة ايضداً»( .)5فداآلخر ىدو ذلد :الغدري ادلقابدل دلفدردة آخدر الدذي يعد
( )6
احد الئي ني ويكوان من جنس واحد.
إن اآلخر يف اللغة العربية ىو  « :ترمجة دلصطلح تنامى يف اللغات االوربية والسيما االنكليزية والفرنسية ...
واصددبح يددرد بوصددفو ب نيددة لغويددة رمزيددة ال ددعورية تسدداعد الددذات يف حتقيددق وجودىددا ضددمن عالقددة جدليددة بددني الددذات
( )7
ومقابل ذلا ىو من يطلق عليو اآلخر ».
فهذا الرأي ىو ما تبنتو التحليالت النقديدة علدى مسدارىا الطويدل يف الدراسدات االدبيدة ومل ينفصدل عدن رؤيدة
ادلعاجم اللغوية وال عن الرؤى النقدية االدبية العربية .
اآلخر اصطالحاً :
اع مفهوم االخر يف دراسات مابعدد الكولنياليدة وكدل مدا يسدتثمر طروحامدا مثدل النقدد النسدوي والدراسدات
الثقافية ،واآلخر أببسط صوره ىو نقيض الذات أو االان ،وقد اع ادلصطلح يف الفلسفة الفرنسدية ادلعاصدرة خاصدةً
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عنددد ( سددارتر \ فوكددو \ الكددان \ ليغيندداس )  .ويع د مفهددوم االخددر كددل مدداىو (غددريي) أي مدداىو حددارج نطددا
( )8
الذات .
وق ددد يد درتبط مفه ددوم اآلخ ددر دائم ددا عف دداىيم رل دداورة ،خاص ددة يف الدراس ددات الفكري ددة والنقدي ددة ،أبرزى ددا :ا ان
االخددتالف الثقافددة احلضددارة االستئ درا العرقيددة ا قليددات ادلركددز-اذلددام اخلطدداب اذلويددة .ويعددرف مصددلح
النجار وآخرون "اآلخر أو اآلخدرون" أبمدم "فدرد أو مجاعدة ال ديكدن حتديددىم ّإال يف ضدوء مرجدع ىدو ( ا ان) ،فدإذا
ح ّددان ىوية ا ان كان اآلخر فردا أو مجاعة حيكم عالقتو ابالان عامل التمايز وىو متايز إطاره اذلوية أحياان واإلجدراء
( )9
يف أحيان آخرى".
إذا ،ال وجددود آلخددر دون وجددود ا ان فددال بددد مددن تددوفر ددرط االخددتالف والتمددايز حددىت ديكددن التفريددق بينهمددا
فكالمها حيدد غريه وحييل إليو ،فبمجرد قول عبارة صورة اآلخر يتبادر مبا رة إىل ا ذىان مفهوم الذات أو ا ان.
وشلا جيب الوقوف عنده يف ىذا ادلقام ىو أن قضية ا ان واآلخر ال ترتبط دائما بوجود عالقدات ثقافيدة فقدط
بني الطرفني ،وإمنا يتسع اجملال ليئمل العالقات بني اجلنسني (ذكر-أنثى) والعالقدات االجتماعيدة ،كمدا حيددث يف
إطار العر وا قليات واللون أو حىت الدين واالنتماءات اجلنسية ضمن إطار جغرايف واحد.
وحسب سعد البازعل ،يقسم بعض النقاد اآلخر إىل "اآلخر الفلسفل أو الفكري ،اآلخدر النفسداين ،اآلخدر
اإلبداعل ،اآلخر الثقايف (الدي  ،الئعيب ،احلضاري)"(.)10
و ابلرغم من سيولة ادلصطلح وعدم االمسا ععادلو بوضوح اصبح اآلخر داغل الددنيا يف العقدود االخدرية
مدن ىددذا العصددر ،اذ حتدول اىل موضددوعة العصددر علددى صدعيد السددجال الثقددايف بددني سلتلدر التيددارات الدينيددة والفكريددة
والفلسددفية ،بددل امددا مقولددة سدديطرت علددى اىتمامددات احليدداة الفكريددة العادليددة ( .)11واآلخددر يف ابسددط صددوره ىددو « :
متثيل او نقديض الدذات او االان «( .)12إن الدذات ال تددر بصدورة ذاتيدة مرحيدة وإمندا يدتم االدرا عدل الغدري ابلتفاعدل
الرمزي بسلسلة من الردود واالفعال برسائل رمزية متبادلة (.)13
إن ظدداىرة اآلخددر ظدداىرة متجددذرة يف الوجددود االنسدداين ،والعالقددة مددع اآلخددر ععناىددا العامددة ،ىددل عالقددة مددع
الوجود الذي ديثل االنسان جزءاً منو ،اء ذل :ام اىب ،وطبيعة ىذه العالقدة ىدل الدد حتددد ىويدة االنسدان وموقعدو
مددن الكددون ودوره فيددو ،ومددع تطددور رلدداالت الدراسددات الثقافيددة والنقددد الثقددايف اصددبح مفهددوم اآلخددر اكثددر ادلفدداىيم
حضددوراً يف الدراسددات الثقافيددة والسياسددية والفكريددة والثقافيددة ويف معظددم مندداطق العددامل علددى حد ٍدد س دواء( .)14فدداآلخر
لدينا ىو كل ما يتم التعامل والتفاعل معو ويُتخ ُذ منو موقفاً سلبياً او اجيابياً يف اطار ىذا التفاعل.
دل م ددن (تئ ددارلز ك ددو ) و ( ج ددورج ىريب ددرت مي ددد) يف رس دديس النظ ددرة االجتماعي ددة دلفه ددوم االان
لق ددد اس ددهم ك د ُ
واآلخر ،فذىب كو اىل ان الذات او االان ىل مركز خصيتنا واما ال تنمو والتفصح عن قدراما اال من خالل
البي ددة االجتماعيددة ،امددا مي ددد فددريى ابن الددذات ل دددى اي فددرد تتطددور كنتيجددة لعالق ددة الفددرد ابلعمليددات والنئ دداطات
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واخلدلات االجتماعيدة حيدث يعتدل ميدد ان معرفدة االخددر تقدوم علدى ملكدة االضدطالع ابدوار سلتلفدة وتبدديلها فيضددع
( )15
االنسان نفسو موضع االخرين ،ىذا التبادل يف االدوار سيؤدي اىل التماىل مع اجملتمع .
إن ادلفاىيم اجملاورة دلفهوم االخر – كما ا ران – متعدد سيقتصر عملنا يف الورقات القادة عن :
اآلخر الئرقل واالان الغريب
اآلخر الغريب واالان الغريب
التسامح بصفتو مفهوماً ثقافياً
قبول االخر مفهوماً ثقافياً
االستغراب واالستشراق كمفهوم ثقايف :
االستغراب  :اكتسبت االمم والئعوب على اختالف اجناسها واعراقها حدوداً من اال تغاالت الفكريدة
والفلسفية عن طريق الوعل الذي قاد مسارات التجربة احلضارية واسدهم يف بلورمدا وتندوع ثقافامدا مرتكدزاً يف ابداعدو
علددى خصوصددية الطددرح ،وق دراءة يف ادلعاجلددة ،ومتددايز يف التقدددًن ،فعرفددت مددن خالذلددا الددذات ادلنتجددة (االان ) والددذات
ادلختلفة ادلستقبلة ( اآلخر ) .
و نظ د دراً لل ددكالية ال ددد حتد دددد طبيع ددة عالق ددة ( االان واآلخ ددر ) بد ددني التم ددايز واخلصوص ددية ،او ب ددني الد دددم
والتغييدب ،او بددني الغالددب وادلغلددوب ،فقددد اتهددت الدراسددات الثقافيددة اىل بيددان طبيعددة العالقددة بددني ىددذه الثنائيددة ومددا
حييط هبا على صعيدين :
االول  :االنطال من دراسة ( االان ) برؤية ( اآلخر )
الثاين  :االنطال من دراسة ( اآلخر ) برؤية ( االان ) .

( )16

مثدل االتداه االول الدراسدات االستئدراقية بينمدا مثدل االتداه الثداين الدراسدات االسدتغرابية  .وحتدددت طبيعدة
العالقدة بددني ثنائيددة ( االان واآلخددر ) يف االتداه االول أبمزاميددة الددذات ادلدروسددة يف مقابدل الددذات الدارسددة ،يف حددني
سعى االتاه الثاين اىل اجياد نوع من التوازن بني الذوات ادلعرفية وزلاولة وضدع اإلنتاجدات احلضدارية يف ميدداما الدد
انتجت منو دون اقصاء او ممي .
إن االستغراب كما اظهره ادلفكرون العرب يقوم يف اتاىني :
( )17

االول  :دراسة الغرب برؤية ذاتية رقية .
الثاين  :سلو معريف متأثر ابلغرب كلياً .

( )18

- 98 -

اآلخر مفهوما ً ثقافيا ً في الدراسات الثقافية ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.95ص)110

فمددن خددالل ىددذين االتدداىني يظهددر للعيددان معددغ االسددتغراب يف الدراسددات الثقافيددة للغددرب بوصددفو (آخددر)
للثقافددة العربيددة  .وقددد ظهددرت دراسددات عديدددة ،ولعلهددا الغالبيددة ،لرتكددز علددى طبيعددة صددور الغددرب يف الثقافددة العربيددة
وكيفية تئكلها وامناطها ،فاالستغراب ىنا ليس ما ديارسو الباحثون اذ يتجهون للغرب ،بل ما ديارسو النداس وحتملدو
( )19
الثقافة بوعل او دون وعل .
حدددد الدددكتور حسددن حنفددل مددادة مصددطلح االسددتغراب مددن حيددث كومددا مددادة صددرفة مددن صددنع ( االان )
وتنظريىددا وحتديدددىا لعالقتهددا بد د د ( اآلخددر ) وحوارىددا معددو ،وليسددت مددن نقددد ( اآلخددر ) لنفسددو ٍب تقلددده ( االان )
( )20
وتستعري نقده لنفسو .
و قدد عددا ( طيدب تيدزي ) يف كتابدو (مددن االستئدرا الغددريب اىل االسدتغراب ادلغددريب) دعدوة الدددكتور حسددن
حنفددل اجيدداد علددم يسددعى لدراسددة ( اآلخددر ) ضددمن مددا اصددطلح عليددو ( االسددتغراب ) وقددد رفددض ( تي دزي ) دعددوة
الدددكتور حسددن حنفددل واصددفاً ادلئددروع أبنددو رفددض لرخددر الغددريب انطالق داً مددن القطيعددة وادلفاضددلة معددو  )21(.واكددد
(تيزي ) أننا ال ديكننا رفض اآلخر بدعوى أن اذلوية الغربية تقليد وميوعة وفقدان لألصدالة وضدياع للدذات ،كمدا ال
ديكنن ددا التقري ددب ورأب الص دددع ب ددني ى ددوتني متباع دددتني كليد داً ،وعق ددد مقارب ددة ب ددني ات دداىني متناقض ددني مه ددا التغري ددب
( )22
والسلفية.
فاالسدتغراب يتجدو اىل دراسدة ( اآلخددر ) معرفيداً وثقافيداً وحضددار ً ،وحتويدل ( االان ) ادلعرفيدة الواعيددة اىل ذات
دارسدة ،بعددد أن كاندت علددى مددى عقددود مدروسدة ،و يف ادلقابددل حتويدل ( اآلخددر) ادلعدريف مددن ذات دارسددة اىل ذات
مدروسدة د ععددغ آخدر دراسدة الددوعل االوريب بكدل مفاصدلو للوصددل اىل نقداط رثدريه ورثددره  .وععدغ اد حتويدل كددل
ادلعرفة الد حصل عليها ( اآلخر ) مدن عند تدو ام مدن عندد ت احلضدارات ا خدرى اىل معرفدة نسدبية ديكدن مسد:
( )23
خيوطها وتوضيح فجواما بطرائق علمية عقالنية غري مفتعلة .
فاالستغراب ليس نفياً ( لرخر ) وليس احلكم عليو ابدلوت ،وليس اسقاط العقالنية عنو ،وليس نفياً معرفيداً
لو ،إنو بكل وضوح درس علمل لنتاجاتو ،وعودة الثقة الغائبة عن ( االان ) مندذ عقدود سداد فيهدا االنبهدار واالحننداء
والتعظيم دلعطيات ( اآلخر ).
امدا االستشرراق فهدو أسدلوب للتفكدري يرتكدز علدى التمييدز الثقدايف والعقلدل والتدارخيل والعرقدل بدني الئدر
والغرب ( .)24وقد نئأت العالقة بدني الئدر والغدرب مندذ أقددم العصدور التارخييدة ،وىدذا لطبيعدة موقعهمدا اجلغدرايف
ومركزمها اخلطري فيو ،فليس غريبا مع ىدذه العالقدة الوثيقدة أن يهدتم أحددمها ابآلخدر ،ولديس عجيبدا أن يظفدر الئدر
عزيد من العناية لسحره الروحل وعظمتو اخلالدة واترخيو احلافل اب رلاد والبطوالت ،ففيو نئأت حضارات ونبتت
فيدو ثقافدات أخدرى وابتددعت آداب ،وولددت فلسدفات ،وقامدت ثدورات وأنزلدت أد ن ووضدعت نظدم ورمسدت
سياسات ،فكان ومل يزل منطقة صدراع عنيدر دائدم ومسدرحا لالنقدالابت السياسدية والفكريدة واالجتماعيدة( .)25وقدد
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جلدأ ادلستئدرقون مدن أجدل حتقيدق أىددافهم ،إىل وسدائل وأسداليب متعدددة ،ولعدل مدن امههدا  :رليدر الكتدب يف
ادلوضوعات والدراسات العربية والدينية ،وإصدار ادلوسدوعات وادلعداجم بلغدات سلتلفدة ،وقدد اعتدلت ىدذه ادلعداجم
وادلوسوعات مرجعاً لكثري من طالب الدراسات العربية واإلسالمية ،وإلقاء احملاضرات وعقد الندوات يف اجلامعات
وادلعاىد وادلؤسسات العلمية يف العامل العريب مجع ادلخطوطات وفهرستها وحتقيقها ونئر الكثري منها ،وخاصة تل:
الدد حتمدل ا فكدار الضدالة والعقائدد ادلنحلدة ،وقدد بلغدت ادلخطوطدات العربيدة يف مكتبدات أوراب عئدرات اآلالف ،
وكدذل :قداموا ابلرتمجدةحيث قدام ادلستئدرقون برتمجدة ادل دات مدن الكتدب وادلؤلفدات العربيدة واإلسدالمية إىل اللغدات
ا وربيدة ،لقدد ترمجدوا القدرآن الكدرًن ووضدعوا يف اذلدوام ومقددمات ترمجدامم تصدورامم اخلاط دة للحقدائق وادلفداىيم
اإلسالمية (.)26
يف أعقاب ما بعد استئرا " إدوارد سعيد "نئأت حركة تفكيكية كبرية لتحليل النصوص ضمن ما يعدرف
عا" بعد الكولونيالية "كان اذلدف منها مزدوجا ومتناقضا يف ذات الوقت ,ما بدني مدن يؤكدد وجدود الئدر كنظدام
متثلدل لرخدر) الغدرب (كدرس فيدو أحاديدة متسدقة أدت إىل تكدوين كدل ذلد :الدرتاث النمطدل ادلنمدذج عدن الئدر
ادلتخلدر غدري العقدالين وغدري القابدل للتغدري) ريندان-كرومدر( ومدا بدني معدرتض علدى النظدرة ادلتحاملدة وغدري العادلدة
لالستئرا وادلستئرقني الذين حركهم البحث العلمل كما يؤكدد بدرانر لدويس بعيددا عدن فكدرة العمالدة الكولونياليدة
( )27
وإن ًب استغالل أعماذلم وروا مم التارخيية للئر كوسائل لفهمو وتسيريه الحقاً .
فالغاية « ليست وصدر لد د ( اآلخدر ) بدل قدراءة ( االان ) يف مدرآة ( اآلخدر ) فليسدت الغايدة قدراءة ابريدس يف
ذاما بل قراءة مصر يف مرآة اوراب ،وليست الغاية الذىاب اىل ابريس بل العودة اىل مصر ،وليست الغاية التعلم بل
( )28
االفادة ابلعلم».
فنظرتنا لالستئرا من خالل الدرس الثقايف مل تكن رؤية دفاعية عن ( اآلخدر\ الئدر ) بقددر مداىل رؤيدة
احتوائيدة لرخددر  .فاالستئدرا اليدوم اضددحى مصدددراً فداعالً عددن العددامل العدريب والئددرقل وىددذا مدن االىددداف العلميددة
النزيهدة لالستئدرا  .تب ّدني لندا مدن خدالل ىدذه الدراسدة أن االستئدرا وادلستئدرقون قد ّدموا أ دياء انفعدة ومهمدة يف
الفكدر العدريب اإلسدالمل ،حبيدث ال ديكدن تاىلهدا ،وخاصدة يف رلدال إحيداء الدرتاث والتبويدب والفهرسدة ومجدع
ادلخطوطات ،وغري ذل :من ا عمال الد تركت آاثرا إجيابية على مسار النهضة  .فد د ( االان ) الغربية الد اعجبت
او ااثرىددا ( اآلخددر ) الئددرقل درسددتو بصددفو عقالنيددة استكئددافية ثقافيددة بغددض النظددر عددن ادلأخددذ الددد سددجلت عل دى
االستئرا .
فقبدول اآلخددر لدو نفيددو يقدوم علددى صدورة يبنيهددا صداحبها مثلمددا بنيدت صددورة ( الثعبدان او الئدديطان ) مددثالً .
فادلهم ىو ادرا أن موضوع النفل ىو صورة اآلخر والصدورة غدري الواقدع ،حدىت وإن كدان الصدراع حوذلدا مدن رىداانت
الواقددع  .لددذل :فددإن مددلرات ادلوقددر مددن اآلخددر قددد ال تددد مصدددرىا مددن الددوعل بواقعددو بقدددر مددا تددده يف العالقددة
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بصورتو  .ومن ادلهم كذل :ادرا أن صورة اآلخر حتيدل اىل واقدع مدن بينهمدا وتعدل عندو اكثدر شلدا حتيدل اىل واقدع مدن
( )29
بنيت صورتو .
التسامح وقبول اآلخر كمفهوم ثقايف :
يف ظ ّدل غبدار ىدذا ادلعدرت الثقدايف الدذي يفدرض الصدراع والدذي يقهدر يف أعمدا اإلنسدان إرادةَ اخلدري واحملبّدة
واجلمال ،تتجلّى ضرورة تعزيز عالقات احلوار والتواصل بني الثقافات واحلضارات وأتباع ا د ن السماوية ،حفاظاً
على البقاء والتعاي بني عوب العامل.
يتوجدب علدى اجملتمدع الددو أن
ففدل الوقدت الدذي مديمن فيدو ثقافدةُ السدو والسدلع واالسدتهال ادل ّ
داديّ ،
يتح ّدرر مدن قيدود مدا يعدرف ابإلمل ليدة الثقافيدة الدد يفرضدها النظدام العدادلل اجلديدد بقيدادة زلدور قدوةٍ واحددة .يقدول
يتوجدب أن ال تغيدب عدن بصدران احلقيقدةُ السداطعةُ أبن الدوال ت ادلتحددة ُحتكدم رابطداً متينداً حدول
إدوارد سدعيد ّ « :
العدامل ،وأن ادلسدألة ال تعدود إىل ريغدان أو كلينتدون اليومدونفر مدن داكلة) كريكبداتر (فقدط ،بدل تعتمدد كثدرياً علدى
اخلطاب الثقايف وعلى صناعة ادلعرفة وإنتاج النصدوص وتسدويقها .إمدا ابختصدار ال تعتمدد علدى(الثقافدة ( كميددان
( )30
وحيلل روتينياً يف دراسات ثقافية ،بل على ثقافتنا حنن بوجو العصر «
أنثروبولوجل عام يدُنَاقَ ُ
إ ّن احلدوار بدني الثقافدات ال تكتمدل عناصدره إال إذا تدوفرت لدو دروط التكدافؤ والنديدة واإلرادة ادلئدرتكة
دتم
واالحرتام ادلتبادل ،فاحلوار على أي مستوى وحول أي موضوع كدان ،ال يكدون مدن طدرف واحدد ،وإمندا احلدو ُار ي ّ
بني طرفني ديل :كالمها إرادة احلوار ،وإال كان فرضاً للهيمنة وشلارسة للسديطرة الدد ىدل ادلددخل إىل الغدزو الثقدايف.
ولقد راج يف اآلونة ا خرية القول أبن الغزو الثقايف َوْى ٌم من ا وىام .ونعتقد أن ىذا الزعم جاء رد فعل على ِّ
الغلو
( )31
يف افرتاض الغزو الثقايف وادلبالغة يف احلديث عن زلاذيره وسلاطره.
متحضدر وعاق ٍدل
دوم عليهدا ابحلدوار ،بدل إن مسدتقبل البئدرية مرىدو ٌن اقامدة حدوا ٍر
ّ
إن الثقافدات ادلعاصدرة زلك ٌ
ور ديد بدني احلضدارات وا د ن .ولدذل :فدإن العالقدة بدني الثقافدة العربيدة والثقافدات ا خدرى ،البد ّد وأن تقدوم علدى
ٍ ٍ
كل جديد انفع ويظهر ذلد :مدن خدالل التسدامح
أساس متني من احلوار والتعاي احلضاري والثقايف ،واإلفادة من ّ
وقبول اآلخر .
التسرامح  :احلاجدة إىل التسدامح وضدعية طبيعيدة ،وثقتهدا حداالت ،ووقدائع الصدراع بدني بد البئدر يف كدل
العصور،و الثقافات واحلضارات الد مرت هبا اإلنسانية برتاثها الئفوي ،وادلكتوب واثئق ثقافية تقرر قوة احلاجة
إىل التسدامح ،حبيدث أصدبح ىدذا السدلو مطلبدا أساسديا ومهمدا لكدل إنسدان ،ولكدن غايدة ىدذا ادلطلدب اختلفدت
ابختالف الثقافات ،والظروف وا وضاع ونظرا مهيتو ىذا ادلطلب وخاصة يف الوقت الراىن اعلنت االمم ادلتحددة
عام  1993عام التسامح ،وكما قامت منظمة اليونسكو إىل إعالن وثيقة حول التسامح وقد نصت ادلادة ا وىل
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من إعالن مبادئ حقو اإلنسان على أن « التسامح يع االحرتام والقبول للتنوع الثري لثقافات عادلنا و كال
( )32
التعبري ولصفات اإلنسانية لدينا «
جيمدع أغلدب دارسدل مفهدوم التسدامح علدى صدعوبة ضدبط معانيدو ودالالتدو ،وال يتعلدق لددالالت الفلسدفية
االصطالحية ،الد ارتبطت بو خالل مراحل تئدكلو وتطدوره سدواء يف اجملدال الددي أو يف الفلسدفات الدد حاولدت
وضدع حددود دلعانيدو يف القدرن السدابع عئدر ومدا بعدده ،بدل إ ّن ا مدر يتجداوز الداللدة االصدطالحية حندو الددالالت
اللغوية العامة الد حتملها مفردتو.
ففدل ادلنظدور الفلسدفل فالتسدامح يعد « سدعة صددر تقدرتح لرخدرين أن يعدلوا عدن ارائهدم ولدو مل تكدن
موضوعا تسليم أو قبول وال حياول صاحبها فرض اراءه اخلاصة على اآلخرين أما علدى التسدامح الددي فهدو احدرتام
( )33
عقائد اآلخرين»
و عندد الالندد  :التسدامح « كلمدة ولددت يف القدرن السدادس عئدر مدن احلدروب الدينيدة بدني الكاثوليد:
واللوتسدتانت وابلعكدسٍ ،ب صدار التسدامح يرتدل اتداه مجيدع الدد انت يف كدل ادلعتقددات ،ويف آخدر ادلطداف يف
( )34
القرن التاسع عئر مشل التسامح الفكر احلر»
ميز جون لو يف وقت مبكر بني نوعني مدن التسدامح الدذي تبنداه ودعدا إليدو سدباب دينيدة-مذىبيدة حبكدم
ظدروف واقعدو ادلعداش ،فهدو لديدو إمدا تسدامح ( دكلل) مظهدري أو تسدامح (موضدوعل) جدوىري ،والتسدامح
الئكلل لديو ىو أن ترت ادلعتقدات والئعائر الدينيدة أو ادلذىبيدة واال دياء ا خدرى ،ونقيضدو ىدو إرغدام أصدحاب
تلد :ادلعتقددات ا خدرى ) غدري الددين أو ادلدذىب الرمسدل أو السدائد (علدى اخلضدوع ذلي دة دينيدة يف الدولدة أو
الكنيسة ،أما التسامح ادلوضدوعل لديدو فدال يقتصدر علدى رلدرد تدر ا د ن وادلدذاىب ا خدرى وعقائددىا و دعائرىا
و أما ،بل ىو أساسا اعرتاف اجيايب أبما عقائد دينية أو مذىبية شلكنة لعبادة هللا (.)35
و التسامح من حيث استمراريتو يكون على نوعني (:دائم ومؤقت)( )36التسامح الدائم حيث تستمر اجلهة
ادلتسازلة يف تسازلها مع اآلخر ادلختلر على الرغم من تغري الظروف وا حوال ،ويتطابق ىدذا الندوع مدع التسدامح
ادلوضدوعل اجلدوىري االجيدايب االختيداري .امدا التسدامح ادلؤقدت حيدث تتخلدى اجلهدة ادلتسدازلة عدن تسدازلها يف ظدل
ظدروف وأحدوال معيندة لتنتقدل مدن التسدامح إىل الالتسدامح ،أو لعكدس ن تنتقدل مدن الالتسدامح إىل التسدامح،
ويتطدابق ىدذا الندوع مدع التسدامح الئدكلل ادلظهدري السدليب االضدطراري .وديكدن القدول وفقدا ذلدذين الندوعني ،أن
التسدامح الددائم يبددو أكثدر اقدرتا لتسدامح ادلوضدوعل/االجيدايب االختيداري ،وأن التسدامح ادلؤقدت يبددو أكثدر اقدرتا
لتسامح الئكلل/السليب االضطراري .
امدا يف ادلنظدور الثقدايف فالتسدامح ىدو قبدول واحدرتام القديم والتقاليدد والتوجهدات الثقافيدة ادلختلفدة ،وعددم
( )37
التمس :لقيم والتقاليد والتوجهات الثقافية اخلاصة ،ورييد كل رغبة يف التجديد أو أي كل أو منط للتغيري.
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و يعل التسدامح الثقدايف عدن قبدول اآلخدر واحدرتام اخلصدائ ادلختلفدة لثقافدات ا خدرى يف العدامل و دكال
التعبري ادلختلفة اخلاصة بكل منها أو ساليبها ادلختلفة يف احلياة .إذ يع التسامح التجانس مع االختالف ،وىو
يزداد مع ادلعرفة وانفتاح العقل على العامل وز دة االتصاالت والتفاعالت مدع الثقافدات ا خدرى ،فضدال عدن حريدة
التفكدري وادلعتقددات وادلمارسدات ،ومدن ٍب فدإن التسدامح يعدل عدن اتداه نئداط ينئدأ ويدزداد ابالعدرتاف ابحلقدو
اإلنسانية الكلية واحلر ت ا ساسية لرخرين )38(.يكمن ادلنطلق ا ساس للتسامح الثقايف يف القددرة علدى احتدواء
التباين بروح نقدية ،ورفض سلتلدر أ دكال التعصدب ،ن التبايندات يف ا متدع ادلتعددد ليسدت تبايندات يف اآلراء بدل
تباينات ثقافية ،والتبايندات يف اآلراء متحركدة حبيدث إن معدارض اليدوم قدد يكدون حليدر الغدد يف حدني إن التبايندات
الثقافية ذلا حدود مرسومة تتميز ابلصالبة واالستمرار والدوام دون أن تكون حتما نزاعية.
قبول اآلخر  :يف البداية جيب أن حندد من ىو ( اآلخر ) الدذي عليندا أن نتقبلدو ل ىدل ىدو (الغدرب) بصدفتو
آخر ل د (العرب) ل ام ىو العامل العريب بصفتو (آخر) للعامل الغريب ل وىدل عمليدة قبدول اآلخدر متحققدة فعدالً ل كيدر
يتم ترمجة قبول اآلخر يف الدرس الثقايف ل
إن الثقافدة كمدا يعرفهدا اتيلدور « :ىدل ذلد :الكدل ادلركدب الدذي يضدم ادلعرفدة واالعتقداد والفدن وا خدال
وا ز ء ،وكل ادللكات ا خرى والعادات الد يكتسبها اإلنسان من حيث ىو عضو يف اجملتمع»( ،)39فهل بذل:
الكدل ادلكدون مدن القديم ،وادلعتقددات ،وادلعدايري ،والتفسدريات العقليدة ،والرمدوز ،وا يدديولوجيا ،ومدا داكلها مدن
ادلنتجات العقلية .وىنا من يعتل أن الثقافة « :الثقافة ىدل إ دارة إىل الدنمط الكلدل حليداة دعب مدا ،والعالقدات
الئخصية بني أفراده وتوجهامم «( . )40ومن ادلتعارف عليو أن الثقافة تلعب دوار مهما يف حياة الناس ،وعمليات
التخطيط والتنمية ،فخلق ثقافة حتتضن الكل وحتتوي اآلخر وتدرلو ،وىل شلا ال  :فيو ا رضية الد تري علىا
عملية التواصل ،لذا جيب أن تبغ على قاعدة ادلساواة ،فالثقافة ديكنها أن تلعب دوراً جوىر ُ يف خلق بي ة إجيابية،
للتغدريات االجتماعيدة ،فهدل أقدوى داعدم لتنفيدذ اخلطدط وحتقيدق ا ىدداف إذا مدا ُخلِّصدت ( .)41إن امكدان الثقافدة
االمتداد اىل ما وراء حدود اجلماعات العضوية وديكن القول أبن ىنال :نوعني من التنوع الثقايف ،فقد يكدون تندوع
ثقايف خارج الوحدة الواحدة وقد يكون داخل الوحددة نفسدها ،فعنددما حنلدل الثقافدات والعالقدات االجتماعيدة نعثدر
علددى عناصددر معينددة تبددني لنددا أنددو مددن الواجددب علينددا نصددلح طريقددة فهمنددا سددباب االختالفددات الثقافيددة ولدددواعل
اخلالفات وعدم التسامح واجلدل ا يديولوجل واخلاصيات ادلميزة  .ذل :أن تفسري وظيفة اإليديولوجيات وأ كال
عدددم التسددامح بددني اجملموعددات داخددل اجملموعددات ادلنقسددمة والسياسددية ادلتأتيددة مددن ادلئدداعر الئخصددية ومددن بعددض
العالقددات االجتماعيددة وادلندداورات الطبقيددة  )42(.فتجميددع االج دزاء داخددل الكددل ال يلغددل التعدديددة بددل علددى العكددس
متاماً ،إمنا يئرتط مسبقاً تعاوانً بني كدل اذلدو ت الثقافيدة  )43(.واجملتمدع جيدب أن يقدوم علدى اصدول لتئدكيل صدورتو
الثقافيدة «وجدوب حصدر ومعرفدة ا صدول احلضدارية والثقافيدة والتارخييدة الدد ينئدأ عوجبهدا اجملتمدع ،وتكدون سدببا يف
تطدوره أو تددىوره»( .)44امدا القاعددة الثانيدة الدد تعتمدد عليهدا بنداء اجملتمدع فهدل معرفدة اآلخدر  :ويعتدل بعدد اآلخدر
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ومعرفة ادلسافة الد بي وبينو ىل القواعد الد بغ عليها اجملتمع ادلتحر الذي ىدو أوال نتداج عادلندا الدداخلل ،اثنيدا
ىو نتاج عادلنا الداخلل ،واثنيا نتيجة لعملية تطورية للتداخل احلاصل بني االان واآلخر ،وعادلنا الداخلل مو مبعث
( )45
ا فكار ادلنتجة واحملافظة على اجملتمع .
انندا حباجدة اىل قبددول اآلخدر وحتويددل اآلخدر اىل الالآخددر عدل ادياننددا ابن الدذي جيمعنددا يتجداوز مددا ىدو ظدداىري
و كلل .وابلتأكيد ان قبول اآلخر سيقودان اىل التغيري ،وال نقصد تغيري اآلخر بل تغيريان حنن كدل ديكنندا مدن قبدول
اآلخر .وعلى ادلستوى الئخصل ترسيخ مفد اىيم كادلوضدوعية علدى حسداب الذاتيدة ونئدر ثقافدة التندوع واالخدتالف
على حساب ثقافة التجانس والتئابو والتحول من ثقافة القهر اىل ثقافة ادلئاركة ومن السدلبية اىل االجيابيدة واالىدم
من كل ذل :التحول من وىم التطابق إىل وعل االختالف.
ومن العوامل ا خرى الد تساعد على قبدول اآلخدر ،احملبدة واحدرتام اآلخدر وتئدجيعو واالنصدات اليدو ومساعدو
واعطاؤه فرصة للتعبري عن رأيو .وان فن االنصات واحلوار من اىدم عوامدل قبدول اآلخدر والتضدحية مدن اجدل اآلخدر.
وجيب عدم االديان ابننا دائما مستقيمون واعداءان دائما ا رار.
ان ثقافة اللون الواحد وثقافة الغاء اآلخر ومميئو وسيادة ادلفاىيم االقصائية سدوف لدن تدؤدي اال اىل ادلزيدد
مددن التفكدد :اجملتمعددل والعنددر وسدديادة العنددر بدددل الالعنددر وتزايددد احلقددد والكراىيددة والتعصددب بددني ابندداء اجملتمددع
الواحد ،قد نتجاوز بدذل :اىل الئدكل اآلخدر للقبدول عندد االخدتالف بدني اديدان واديدان والدذي ال يئدري اىل صدحيح
واكثر صحة او افضل او اعلى وادىن بل قد ال يتجاوز مسالة االقتناع هبذا الدين الذي توارثناه مدن اجددادان وجيدب
االدرا ابن م ددا اس ددتطيع بلوغ ددو ع ددل عقي دددٌب يس ددتطيع اآلخ ددر ايض ددا بلوغ ددو ع ددل عقيدت ددو الن االد ن م ددن انحيته ددا
الوظيفية تكاد تكون واحدة اىل درجة التطابق.
ويعمدق مفهدوم التثداقر
إن التندوع الثقدايف يف ظدل الوحددة اإلنسدانية ،حيكدم علدى البئدر ابلتعداي الثقدايفّ ،
تنوع الثقافات ضرورةٌ اجتماعية اترخييدة،
لدرجة أصبح معها عنصراً رئيساً من عناصر اجملتمع الدو
ّ
ادلتحضر .وإن ّ
وضدما ٌن للنهدوض ،وإن ارتقداء حيداة اإلنسدانية يف دىت اجملتمعدات ،وعلدى مددى التداريخ ،رى ٌدن بتن ّدوع الثقافدات
( )46
وتفاعلها ،وبتباين الرؤى ،وابختالف اآلراء ،وبتوافر ٍ
آلية اجتماعية تكفل التفاعل اإلجيايب احلر.
فاإلقرار ابلتنوع الثقايف وكفالة محايتدو صدارا اليدوم مدن مبدادئ القدانون الددو  ،فقدد جداء يف ادلدادة ا وىل مدن

)إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل( ( ،)47أن لكل ثقافة كرامة وقيمدة جيدب احرت ُامهمدا واحملافظدةُ عليهمدا ،وأن
مدن حدق كدل دعب ومدن واجبدو أن ِ
ينمدل ثقافتَدو ،وأن مجيدع الثقافدات تئد ّكل عدا فيهدا مدن تن ّدوع خصدب ،ورثد ٍري
ّ
( )48

البئر مجيعاً .
متبادل ،جزءاً من الرتاث الذي يئرت يف ملكيتو ُ
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اخلامتة :
 -1إن قضددية ا ان واآلخددر ال ت درتبط دائمددا بوجددود عالقددات ثقافيددة فقددط بددني الطددرفني ،وإمنددا يتسددع اجملددال
ليئمل العالقات بني اجلنسني (ذكدر-أنثدى) والعالقدات االجتماعيدة ،كمدا حيددث يف إطدار العدر وا قليدات واللدون
أو حىت الدين واالنتماءات اجلنسية ضمن إطار جغرايف واحد.
 -2اآلخر ىو كل ما يتم التعامل والتفاعل معو ويُتخ ُذ منو موقفاً سلبياً او اجيابياً يف اطار ىذا التفاعل.
 -3االسددتغراب يتجددو اىل دراسددة ( اآلخددر ) معرفي داً وثقافي داً وحضددار ً ،وحتويددل ( االان ) ادلعرفيددة الواعيددة اىل
ذات دارسددة ،وىددو كددل ادلعرفددة الددد حصددل عليهددا ( اآلخددر ) مددن عند تددو ام مددن عنددد ت احلضددارات ا خددرى اىل
معرفة نسبية ديكن مس :خيوطها وتوضيح فجواما بطرائق علمية عقالنية غري مفتعلة.
 -4االستغراب ليس نفياً ( لرخدر ) ولديس احلكدم عليدو ابدلدوت ،ولديس اسدقاط العقالنيدة عندو ،ولديس نفيداً
معرفيداً لدو ،إندو بكدل وضدوح درس علمدل لنتاجاتدو ،وعددودة الثقدة الغائبدة عدن ( االان ) مندذ عقدود سداد فيهدا االنبهددار
واالحنناء والتعظيم دلعطيات ( اآلخر ).
 -5ينظر البحث لالستئرا من خالل الدرس الثقايف مل تكن رؤية دفاعية عن ( اآلخر\ الئدر ) بقددر
ماىل رؤية احتوائية لرخر.
متحضر وع ٍ
اقل ور ديد بدني احلضدارات وا د ن .ولدذل :فدإن
 -6إن مستقبل البئرية مرىو ٌن اقامة حوا ٍر
ّ
داس متد ٍ
العالقدة بدني الثقافدة العربيدة والثقافدات ا خدرى ،البد ّد وأن تقدوم علدى أس ٍ
ني مدن احلدوار والتعداي احلضداري
كل جديد انفع ويظهر ذل :من خالل التسامح وقبول اآلخر .
والثقايف ،واإلفادة من ّ
 -7يكمدن ادلنطلدق ا سداس للتسدامح الثقدايف يف القددرة علدى احتدواء التبداين بدروح نقديدة ،ورفدض سلتلدر
أ كال التعصب ،ن التباينات يف ا متدع ادلتعددد ليسدت تبايندات يف اآلراء بدل تبايندات ثقافيدة ،والتبايندات يف اآلراء
متحركدة حبيدث إن معدارض اليدوم قدد يكدون حليدر الغدد يف حدني إن التبايندات الثقافيدة ذلدا حددود مرسدومة تتميدز
ابلصالبة واالستمرار والدوام دون أن تكون حتما نزاعية.
 -8ان ثقافة اللون الواحد وثقافة الغاء اآلخر ومميئو وسديادة ادلفداىيم االقصدائية سدوف لدن تدؤدي اال اىل
ادلزيد من التفك :اجملتمعل والعنر وسيادة العنر بدل الالعنر وتزايد احلقد والكراىية والتعصب بني ابناء اجملتمع
الواحد ،قد نتجاوز بدذل :اىل الئدكل اآلخدر للقبدول عندد االخدتالف بدني اديدان واديدان والدذي ال يئدري اىل صدحيح
واكثر صحة او افضل او اعلى وادىن بل قد ال يتجاوز مسالة االقتناع هبذا الدين الذي توارثناه مدن اجددادان وجيدب
االدرا ابن م ددا اس ددتطيع بلوغ ددو ع ددل عقي دددٌب يس ددتطيع اآلخ در ايض ددا بلوغ ددو ع ددل عقيدت ددو الن االد ن م ددن انحيته ددا
الوظيفية تكاد تكون واحدة اىل درجة التطابق.
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قائمة املصادر املراجع: :

اوالً  :الكتب :
 .1االختالف الثقايف وثقافة االختالف ،سعد البازعل ،ادلركز الثقايف العريب ،ط 2008 ،1
 .2االخر يف القران ،غالب الئابندر ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد2005 ،
 .3االستئرا يف أفق انسداده ،سامل محي  ،اجمللس القومل للثقافة العربية – الرابط ،ط1991 ،1
 .4االستئرا واالستغراب ،د.زلمود خلير احلياين ،دار غيداء للنئر والتوزيع عمان – االردن ،ط2013 ،1
 .5االستغراب يف الفكر ادلغريب ادلعاصر ،د.عبدهللا الئارف ،اندي الكتاب – تطوان ادلغرب ،ط ،1د.ت
 .6اتريددخ حركددة االستئدرا الدراسددات العربيددة االسددالمية يف اوراب حددىت بدايددة القددرن العئدرين ،يوىددان فددو  ،ترمجددة
عمر لطفل العامل
 .7تربة الكتابة الواقعية ،الطاىر وطار امنوذجا ،واسي االعرج ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب – اجلزائر1989 ،
 .8التسدامح االجتمدداعل بددني الدرتاث والتغيددري ،ا ددرف عبددد الوىدداب ،مركددز البحددوث والدراسددات االجتماعيددة كليددة
االداب جامعة القاعرة – مصر ،ط2005 ،1
 .9تعقيبات على االستئرا  ،ادوارد سعيد ،ترمجة  :صبحل حديدي ،ادلؤسسة العربية للنئر والتوزيع – بريوت،
1966
 .10التنميدة حريدة مؤسسدات حددرة وانسدان متحدرر مدن اجلهددل وادلدرض والفقدر ،امارتيدا سددن ،ترمجدة  :دوقل جددالل،
سلسلة عامل ادلعرفة اجمللس الوط للثقافة والفنون واالداب – الكويت2004 ،
 .11الثقافددات البئ درية نئددأما وتنوعهددا ،مايكددل كددارذيرس ،ترمجددة  :د .ددوقل جددالل ،سلسددلة عددامل ةادلعرفددة اجمللددس
الوط للثقافة والفنون واالداب الكويت ،ط 1998 ،1
 .12ثقافات منحنية ،أ.د عبد العظيم رىير السلطاين ،ادلركز العادلل لدراسدات واحبداث الكتداب االخضدر ،ط ،1
2005
 .13الثقافددة العربيددة والثقافددات ا خددرى ،د.عبددد العزيددز بددن عثمددان التددوجيري ،منئددورات ادلنظمددة االسددالمية للرتبيددة
والعلوم والثقافة – إيسيسكو2015 ،
 .14جدل االان واالخر دراسة يف تلخي االبريزي للطهطداوي ،د .حسدن حنفدل ،النددوة الدوليدة لعلدم االجتمداع،
تونس1993 ،
 .15حضددور االخددر يف اخلطدداب الروائددل اجلزائددري –ق دراءة يف روايددة ددرفات حبددر الئددمال لواسددي االعددرج ،عائئددة
العئمل ،رللة التواصلية ،م  ،2ع 2017 ،8
 .16الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية ،مصدلح النجدار وآخدرون ،اجلمعيدة االردنيدة للبحدث العلمدل
عمان-االردن ،ط2008 ،1

- 106 -

اآلخر مفهوما ً ثقافيا ً في الدراسات الثقافية ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.95ص)110

 .17دليدل مصددطلحات الدراسددات الثقافيدة والنقددد الثقددايف (اضداءة توثيقيددة للمفاىيددة ادلتداولدة) ،د.مسددري اخلليددل ،دار
الكتب العلمية -بريوت  ،ط2016 ،1
 .18دليل الناقد االديب (اضاءة كثر من سبعني تيار ومصطلح نقدي معاصر ) ،رلدان الرويلدل – سدعد البدازعل،
ادلركز الثقايف العريب ،ط 2002 ،3
 .19رسالة يف التسامح ،جون لو  ،ترمجة  :عبدالرمحن بدوي ،دار الغرب االسالمل ،ط1988 ،1
 .20سؤال االستغراب يف النظام ادلعريف االسالمل ،عادل بن بوزيد عيساوي ،مؤسسة وعل لألحبداث والدراسدات،
الدوحة-قطر ،ط2016 ،1
 .21صورة االخر العريب انظرا ومنظورا اليو ،الطاىر لبيب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط 1999 ،1
 .22الع ددني ،اخللي ددل ب ددن امح ددد الفراىي دددي ،حتقي ددق مه دددي ادلخزوم ددل ،وزارة الثقاف ددة واالع ددالم ،دار الر دديد للتوزي ددع
والنئر1982 ،
 .23فقو التسامح يف الفكر العريب االسالمل ادلعاصر  ،عبد احلسني عبان ،بريوت ،ط2005 ،1
 .24كئداف اصدطالحات الفندون ،دمحم بدن علدل التهدانوي احلنفدل ،وضدع حوا ديو امحدد حسدن سدب  ،دار الكتددب
العلمية بريوت لبنان ،م 2006 ،1
 .25لسددان العددرب ،دمحم بددن مكددرم بددن منظددور االفريقددل ،اعتددغ بددو وصددححو  :امددني دمحم عبددد الوىدداب ودمحم صدداد
العبيدي ،دار احياء الرتاث بريوت لبنان ،ط1999 ،3
 .26مسارات النقد ومدارات مابعد احلداثة يف ترويض الن وتقويض اخلطداب ،ا.د حفنداوي ر ديد بعلدل ،دروب
للنئر والتوزرع عمان -االردن ،ط2011 ،1
 .27ادلعجم الفلسفل ،ابراىيم مذكور ،اذلي ة العامة لئؤون ادلطابع – القاىرة1983 ،
 .28ادلعجم الوسيط ،د.ابراىيم انيس واخرون ،دار الدعوة اسطنبول – تركيا1980 ،
 .29مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ،دينيس كوش ،ترمجة منري السعيداين ،ادلنظمة العربية للرتمجة2007 ،
 .30مقدمة يف علم االسدتغراب ،د .حسدن حنفدل ،ادلؤسسدة اجلامعيدة للدراسدات والنئدر والتوزيدع ،بدريوت-لبندان،
ط1992 ،1
 .31من االستئرا الغريب اىل االسدتغراب ادلغدريب – حبدث يف القدراءة اجلابريدة للفكدر العدريب ،طيدب تيدزي  ،سلسدلة
الدراسات الفكرية والفلسفية  ،-1-دار الذاكرة مح ودار اجملد دمئق – سور  ،ط1996 ،1
 .32موسددوعة الفلسددفة ،اندريددو الالنددد ،ترمجددة  :خليددل أمحددد خليددل ،مئددورات عويدددات ،بددريوت-ابريددس ،ط،2
2001
 .33حنو رصيل اسالمل لعلم االستغراب ،د.مازن مطبقاين ،دار التقوى للطبع والنئر والتوزيع ،ط2015 ،2
 .34نظرية الثقافة ،علدل سديد الصداوي ،سلسدلة عدامل ادلعرفدة اجمللدس الدوط للثقافدة والفندون واالداب – الكويدت،
1997
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اثنياً  :الدورايت :
 .35نظرية االستغراب يف الفكر العريب ادلعاصر ،د.دمحم سامل سعدهللا ،رللة فتوحات ،ع 2015 ،1
 .36سيميائية االستئرا من البنائية اىل التفكي ،:مسعود مكيد ،رللة الصوتيات ،م  ،20ع 2018 ،1
 .37ا ددكالية التسددامح يف الفكددر الغددريب والفكددر العددريب زلاولددة يف الرتكيددب ،عمدداري مصددطفى ،رللددة البدددر ،م
 ،10ع .2018 ،2
اهلوامش واإلحاالت:

.

( - )1ينظر  :السلطاين أ.د عبد العظيم رىير ،ثقافات منحنية38 ،
( - )2ادلصدر نفسو5 ،

( - )3الفراىيدي اخلليل بن امحد ،العني ،حتقيق مهدي ادلخزومل303 \ 4 ،

( - )4ابن منظور لسان العرب ،،مادة (اخر).
( - )5احلنفل دمحم بن علل التهانوي ،كئاف اصطالحات الفنون ،وضع حوا يو امحد حسن سب 91 ،
( - )6ينظر  :انيس د .إبراىيم واخرون ،ادلعجم الوسيط8 \ 1 ،
( - )7البازعل سعد ،االختالف الثقايف وثقافة االختالف33 ،

( – )8ينظددر  :اخلليددل مسددري ،دلي دل مصددطلحات الدراسددات الثقافيددة والنقددد الثقددايف\ 9 ،و ينظددر  :الرويلددل ميجددان – سددعد البددازعل،
دليل الناقد االديب21 ،
( - )9النجار مصلح وآخرون ،الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية.51 ،
( - )10البازعل سعد ،االختالف الثقايف وثقافة االختالف37 ،
( - )11الئابندر غالب ،االخر يف القران35 ،
( - )12الرويلل ميجان – سعد البازعل ،دليل الناقد االديب21 ،

( - )13لبيب الطاىر ،صورة االخر العريب انظرا ومنظورا اليو377 ،

( - )14ينظر  :ادلصدر نفسو379-378-377 ،
( - )15ينظر  :بعلل حفناوي ،مسارات النقد ومدارات مابعد احلداثة230 ،
( - )16سعدهللا د .دمحم سامل ،نظرية االستغراب يف الفكر العريب ادلعاصر ،رللة فتوحات ،ع 50 ،2015 ،1
( - )17مطبقاين د .مازن ،حنو رصيل اسالمل لعلم االستغراب27 ،

( - )18ينظددر  :الئددارف د .عبدددهللا ،االسددتغراب يف الفكددر ادلغددريب ادلعاصددر / 35 ،وينظددر  :احليدداين د .زلمددود خليددر ،االستئ درا
واالستغراب \ 9 ،وينظر  :سؤال االستغراب يف النظام ادلعريف االسالمل ،عادل بن بوزيد عيساوي21-20-19 ،
( - )19دليل الناقد االديب38 ،
( - )20حنفل د .حسن ،مقدمة يف علم االستغراب18 ،
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( - )21ينظر  :تيزي طيب ،من االستئرا الغريب اىل االستغراب ادلغريب – حبث يف القراءة اجلابرية للفكر العريب314 ،

( - )22ينظر  :ادلصدر نفسو315 ،
( - )23ينظر  :سعدهللا د.دمحم سامل ،نظرية االستغراب يف الفكر العريب ادلعاصر61 ،
( - )24حنفل د .حسن ،مقدمة يف علم االستغراب21 ،
( - )25ينظددر  :فددو يوىددان ،اتريددخ حركددة االستئ درا الدراسددات العربي دة االسددالمية يف اوراب حددىت بدايددة القددرن العئ درين ،ترمجددة عمددر
لطفل العامل48 ،
( - )26ينظر  :محي سامل ،االستئرا يف أفق انسداده27 ،

( - )27مكيد مسعود ،سيميائية االستئرا من البنائية اىل التفكي ،:رللة الصوتيات ،م  ،20ع 250 ،2018 ،1
( - )28حنف ددل د .حس ددن ،ج دددل االان واالخ ددر دراس ددة يف تلخ ددي االبري ددزي للطهط دداوي ،الن دددوة الدولي ددة لعل ددم االجتم دداع ،ت ددونس،
40 ،1993

( - )29صورة االخر العريب انظرا ومنظورا اليو192 ،
( - )30سعيد ادوارد ،تعقيبات على االستئرا  ،ترمجة  :صبحل حديدي78 ،
( - )31ينظر  :التوجيري د .عبد العزيز بن عثمان ،الثقافة العربية والثقافات االخرى40 ،

( - )32ىذا القول مقتبس من إعالن ادلبادئ بئأن التسامح الذي اعتمدتو اليونسكو يف عام .٥٩٩١
( - )33مذكور ابراىيم ،ادلعجم الفلسفل44 ،
( - )34الالند اندريو ،موسوعة الفلسفة ،م 146 ،1
( - )35ينظر  :جون لو  ،رسالة يف التسامح ،ترمجة  :عبدالرمحن بدوي8 ،

( - )36مصد ددطفى عمد دداري ،ا د ددكالية التسد ددامح يف الفكد ددر الغد ددريب والفكد ددر العد ددريب زلاولد ددة يف الرتكيد ددب ،رللد ددة البد دددر ،م  ،10ع ،2
119 ،2018
( - )37عبان عبد احلسني ،فقو التسامح يف الفكر العريب االسالمل58 ،
( - )38التسامح االجتماعل بني الرتاث والتغيري ،ا رف عبد الوىاب77 ،
( - )39كوش دينيس ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ،ترمجة منري السعيداين31 ،
( - )40الصاوي علل سيد ،نظرية الثقافة23 ،
( - )41ينظر  :امارتيا سن ،التنمية حرية مؤسسات حرة وانسان متحرر من اجلهل وادلرض والفقر ،ترمجة  :وقل جالل37 ،
( - )42ينظر  :بيار ابولو دوانٌب ،صورة االخر يف العالقة (مواطن \ اجنيب ) مالحظات اولية ،اعمال ندوة (صورة االخر)142 ،
(- )43ينظر  :ادلصدر نفسو147 ،

( – )44االعرج واسي  ،تربة الكتابة الواقعية ،الطاىر وطار امنوذجا58 ،

( - )45ينظر  :العئمل عائئدة ،حضدور االخدر يف اخلطداب الروائدل اجلزائدري –قدراءة يف روايدة درفات حبدر الئدمال لواسدي االعدرج،
رللة التواصلية ،م  ،2ع 99 ،2017 ،8
( - )46ينظر  :مايكل كارذيرس الثقافات البئرية نئأما وتنوعها ،،ترمجة  :د .وقل جالل7 ،
( - )47إعدالن مبدادئ التعداون الثقدايف الددو  ،ادلدادة ا وىل ،أصددره ادلدؤمتر العدام دلنظمدة ا مدم ادلتحددة للرتبيدة والعلدم والثقافدة- ،
يونسكو  -يف دورتو الرابعة ،يوم 4نوفمر  1966م.
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( - )48ينظر  :التوجيري د.عبد العزيز بن عثمان ،الثقافة العربية والثقافات االخرى44 ،
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