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هلخص:
يعد مفهوم اآلخر من أكثر ادلفاىيم حضورا يف الكتابات 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 بُت طرفُت يكون فيو الطرف الثاين آخراً للطرف االول حىت لوكانا ينتميان جملتمع واحد و
نسق ثقايف واحد  .و متثل الثقافة العربية مرحلة حتول خطَتة اذ يتزاوج االنفتاح البلزلدود على
ثقافة اآلخرين بفعل ثورات االتصال اذلاللة حيث يتزاوج ىذا االنفتاح بالسخ امجماىَتي على
الواقع .
الكلمات المفتاحية ( :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
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with the huge revolutions of communication, where this openness is coupled with
public discontent over reality.
Keywords: Other; Culture;Cultural Studies;Cultural Criticism

البحث:
مدخل:
يعد مفهوم اآلخر من أكثر ادلفاىيم حضورا يف الكتابات 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 بُت طرفُت يكون فيو الطرف الثاين آخراً للطرف االول حىت لوكانا ينتميان جملتمع واحد و
نسق ثقايف واحد .ومتثل الثقافة العربية مرحلة حتول خطَتة اذ يتزاوج االنفتاح االزلدود على ثقافة
اآلخرين بفعل ثورات االتصال اذلاللة حيث يتزاوج ىذا االنفتاح بالسخ امجماىَتي على
الواقع )1(.وعلى الرغم من تنوع الثقافات احملوم بامجغرافية فإن ىناك عبلقة بُت الثقافات االنسانية،
مثلما تدخل ثقافتنا عنصراً مكوناً من عناصر ثقافة اآلخر بدرجات متفاوتو على وفق كل
()2
االحتماالت ادلمكنة.
والبد قبل الدخول يف البحث التعريج قليبلً على ادلعنيُت اللغوي واالصطبلحي لآلخر والرب
بينهما معرفيا .
اآلخر لغة:

( - )1ينظر  :السلطاين أ.د عبد العظيم رىيف  ،ثقافات منحنية 38 ،
( - )2ادلصدر نفسو 5 ،
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 يقول ابن منظور (( :آخر بفتح الشيئُت وىو اسم على (أفعل) ،واألنثى آخري،...
واآلخر مبعٌت غَت ،كقولك :رجل آخر  ،وثوب آخر ))( )1فاآلخر ىو ذلك الغَت ادلقابل دلفردة
آخر الذي يعٍت احد الشيئُت ويكونا من جنس واحد )2(.ويف معجم العُت اآلخر(( :الغالب
...وأما آخر فجماعة آخرى))( .)3واآلخر ىو(( :اسم خاص للمغاير بالشخص و بعبارة أخرى :
اسم مغاير بالعدد  ،و قد يطلق على ادلغاير يف ادلاىية ايضاً))(.)4
إن اآلخر يف اللغة العربية ىو (( :ترمجة دلصطلح تنامى يف اللغات االوربية و السيما االنكليزية
والفرنسية  ...واصبح يرد بوصفو بنية لغوية رمزية الشعورية تساعد الذات يف حتقيق وجودىا ضمن
()5
عبلقة جدلية بُت الذات ومقابل ذلا ىو من يطلق عليو اآلخر)).
فهذا الرأي ىو ما تبنتو التحليبلت النقدية على مسارىا الطويل يف الدراسات االدبية ومل
ينفصل عن رؤية ادلعاجم اللغوية وال عن الرؤى النقدية االدبية العربية .
اآلخر اصطالحاً :
وقد يرتب مفهوم اآلخر دالما مبفاىيم رلاورة ،خاصة يف الدراسات الفكرية والنقدية ،أبرزىا:
األنا؛ االختبلف؛ الثقافة؛ احلضارة؛ االستشراق؛ العرقية؛ األقليات؛ ادلركز-اذلامش؛ اخلطاب؛
اذلوية .ويعرف مصلح النجار وآخرون "اآلخر أو اآلخرون" بأهنم "فرد أو مجاعة ال ديكن حتديدىم
اإال يف ضوء مرجع ىو ( األنا) ،فإذا ح اددنا ىوية األنا كان اآلخر فردا أو مجاعة حيكم عبلقتو
()6
باالنا عامل التمايز وىو متايز إطاره اذلوية أحيانا واإلجراء يف أحيان أخرى".

( - )1ابن منظور لسان العرب  ، ،مادة (اخر).
( - )2ينظر  :انيس د .إبراىيم و اخرون  ،ادلعجم الوسي 8 \ 1 ،
( - )3الفراىيدي اخلليل بن امحد  ،العُت  ،حتقيق مهدي ادلخزومي 303 \ 4 ،
( - )4احلنفي زلمد بن علي التهانوي  ،كشاف اصطبلحات الفنون  ،وضع حواشيو امحد حسن سبج 91 ،
( - )5البازعي سعد  ،االختبلف الثقايف و ثقافة االختبلف33 ،
( - )6النجار مصلح وآخرون ،الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية .51 ،
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إذا ،ال وجود آلخر دون وجود األنا فبل بد من توفر شرط االختبلف والتمايز حىت ديكن
التفريق بينهما فكبلمها حيدد غَته وحييل إليو ،فبمجرد قول عبارة صورة اآلخر يتبادر مباشرة إىل
األذىان مفهوم الذات أو األنا.
وشلا جيب الوقوف عنده يف ىذا ادلقام ىو أن قضية األنا واآلخر ال ترتب دالما بوجود
عبلقات ثقافية فق بُت الطرفُت ،وإمنا يتسع اجملال ليشمل العبلقات بُت امجنسُت (ذكر-أنثى)
والعبلقات االجتماعية ،كما حيدث يف إطار العرق واألقليات واللون أو حىت الدين واالنتماءات
امجنسية ضمن إطار جغرايف واحد.
وحسب سعد البازعي ،يقسم بعض النقاد اآلخر إىل "اآلخر الفلسفي أو الفكري ،اآلخر
النفساين ،اآلخر اإلبداعي ،اآلخر الثقايف (الديٍت ،الشعيب ،احلضاري)"(.)1
و بالرغم من سيولة ادلصطلح و عدم االمساك مبعادلو بوضوح ؛ اصبح اآلخر شاغل الدنيا يف
العقود االخَتة من ىذا العصر ،اذ حتول اىل موضوعة العصر على صعيد السجال الثقايف بُت
سلتلف التيارات الدينية والفكرية و الفلسفية ،بل اهنا مقولة سيطرت على اىتمامات احلياة الفكرية
العادلية ( .)2واآلخر يف ابس صوره ىو  (( :متثيل او نقيض الذات او االنا ))( .)3إن الذات ال
تدرك بصورة ذاتية مرحية وإمنا يتم االدراك عرب الغَت بالتفاعل الرمزي بسلسلة من الردود واالفعال
برسالل رمزية متبادلة (.)4
إن ظاىرة اآلخر ظاىرة متجذرة يف الوجود االنساين ،و العبلقة مع اآلخر مبعناىا العامة ،ىي
عبلقة مع الوجود الذي ديثل االنسان جزءاً منو ،شاء ذلك ام اىب ،وطبيعة ىذه العبلقة ىي اليت
حتدد ىوية االنسان وموقعو من الكون ودوره فيو ،ومع تطور رلاالت الدراسات الثقافية والنقد
( - )1البازعي سعد  ،االختبلف الثقايف وثقافة االختبلف 37 ،
( - )2الشابندر غالب  ،االخر يف القران 35 ،
( - )3الرويلي ميجان – سعد البازعي  ،دليل الناقد االديب 21 ،
( - )4لبيب الطاىر  ،صورة االخر العريب ناظرا و منظورا اليو 377 ،
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الثقايف اصبح مفهوم اآلخر اكثر ادلفاىيم حضوراً يف الدراسات الثقافية والسياسية والفكرية
والثقافية يف معظم مناطق العامل على ٍ
حد سواء ( .)1فاآلخر لدينا ىو كل ما يتم التعامل والتفاعل
معو ويُتخ ُذ منو موقفاً سلبياً او اجيابياً يف اطار ىذا التفاعل.
االستغراب و االستشراق كمفهوم ثقافي :
االستغراب :اكتسبت االمم والشعوب على اختبلف اجناسها واعراقها؛ حدوداً من
االشتغاالت الفكرية و الفلسفية عن طريق الوعي الذي قاد مسارات التجربة احلضارية و اسهم يف
بلورهتا وتنوع ثقافاهتا مرتكزاً يف ابداعو على خصوصية الطرح  ،وقراءة يف ادلعامجة ،ومتايز يف
التقدًن ،فعرفت من خبلذلا الذات ادلنتجة ( االنا ) والذات ادلختلفة ادلستقبلة ( اآلخر ).
ونظراً لئلشكالية اليت حتدد طبيعة عبلقة ( األنا و اآلخر ) بُت التمايز واخلصوصية ،أو بُت
الدمج والتغييب ،أو بُت الغالب وادلغلوب ،فقد اجتهت الدراسات الثقافية اىل بيان طبيعة العبلقة
بُت ىذه الثنالية و ما حيي هبا على صعيدين:
األول :االنطبلق من دراسة ( األنا ) برؤية ( اآلخر )
()2

الثاين :االنطبلق من دراسة ( اآلخر ) برؤية ( األنا ).

مثل االجتاه األول الدراسات االستشراقية بينما مثل االجتاه الثاين الدراسات االستغرابية.
وحتددت طبيعة العبلقة بُت ثنالية ( األنا و اآلخر ) يف االجتاه االول بأهنزامية الذات ادلدروسة يف
مقابل الذات الدارسة ،يف حُت سعى االجتاه الثاين اىل اجياد نوع من التوازن بُت الذوات ادلعرفية
وزلاولة وضع اإلنتاجات احلضارية يف ميداهنا اليت انتجت منو دون اقصاء أو هتميش.
إن االستغراب كما اظهره ادلفكرون العرب يقوم يف اجتاىُت:
( - )1ينظر  :ادلصدر نفسو 379-378-377 ،
( - )2سعععدا .د .زلمععد سععامل  ،نظريععة االسععتغراب يف الفكععر العععريب ادلعاصععر  ،رللععة فتوحععات  ،ع ،2015 ، 1
50
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()1

األول :دراسة الغرب برؤية ذاتية شرقية.
الثاين :سلوك معريف متأثر بالغرب كلياً.

()2

فمن خبلل ىذين االجتاىُت يظهر للعيان معٌت االستغراب يف الدراسات الثقافية للغرب
بوصفو (آخر) للثقافة العربية .وقد ظهرت دراسات عديدة  ،ولعلها الغالبية ،لًتكز على طبيعة
صور الغرب يف الثقافة العربية وكيفية تشكلها وامناطها ،فاالستغراب ىنا ليس ما ديارسو الباحثون
()3
اذ يتجهون للغرب ،بل ما ديارسو الناس وحتملو الثقافة بوعي او دون وعي .
حدد الدكتور حسن حنفي مادة مصطلح االستغراب من حيث كوهنا مادة صرفة من صنع
(األنا ) وتنظَتىا وحتديدىا لعبلقتها بع ع ( اآلخر ) وحوارىا معو ،وليست من نقد ( اآلخر ) لنفسو
()4
ٍب تقلده ( األنا ) وتستعَت نقده لنفسو.
وقد عاجل ( طيب تيزيٍت ) يف كتابو (من االستشراق الغريب اىل االستغراب ادلغريب) دعوة
الدكتور حسن حنفي بإجياد علم يسعى لدراسة ( اآلخر ) ضمن ما اصطلح عليو ( االستغراب )
وقد رفض ( تيزيٍت ) دعوة الدكتور حسن حنفي واصفاً ادلشروع بأنو رفض لآلخر الغريب انطبلقاً
من القطيعة وادلفاضلة معو )5(.وأكد ( تيزيٍت ) أننا ال ديكننا رفض اآلخر بدعوى أن اذلوية الغربية

( - )1مطبقاين د .مازن  ،حنو تأصيل اسبلمي لعلم االستغراب 27 ،
( - )2ينظر :الشارف د .عبدا، .االستغراب يف الفكر ادلغريب ادلعاصر  / 35 ،و ينظر  :احلياين د .زلمود خليعف
 ،االستشع عراق و االس ععتغراب  / 9 ،وينظ ععر  :سع عؤال االس ععتغراب يف النظ ععام ادلع ععريف االس ععبلمي  ،ع ععادل ب ععن بوزي ععد
عيساوي 21-20-19 ،
( - )3دليل الناقد االديب 38 ،
( - )4حنفي د .حسن ،مقدمة يف علم االستغراب 18 ،
( - )5ينظر :تيزيٍت طيب  ،من االستشراق الغريب اىل االستغراب ادلغريب – حبث يف القراءة امجابرية للفكعر الععريب ،
314
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تقليد وميوعة و فقدان لؤلصالة وضياع للذات ،كما ال ديكننا التقريب ورأب الصدع بُت ىوتُت
()1
متباعدتُت كلياً ،وعقد مقاربة بُت اجتاىُت متناقضُت مها التغريب والسلفية.
فاالستغراب يتجو اىل دراسة ( اآلخر ) معرفياً وثقافياً وحضارياً ،وحتويل ( األنا ) ادلعرفية
الواعية اىل ذات دارسة ،بعد أن كانت على مدى عقود مدروسة ،ويف ادلقابل حتويل ( اآلخر)
ادلعريف من ذات دارسة اىل ذات مدروسةع مبعٌت آخر دراسة الوعي االوريب بكل مفاصلو للوصل
اىل نقاط تأثَته وتأثره .ومبعٌت ادق حتويل كل ادلعرفة اليت حصل عليها ( اآلخر ) من عندياتو أم
من عنديات احلضارات األخرى اىل معرفة نسبية ديكن مسك خيوطها وتوضيح فجواهتا بطرالق
()2
علمية عقبلنية غَت مفتعلة.
فاالستغراب ليس نفياً ( لآلخر ) وليس احلكم عليو بادلوت ،وليس اسقاط العقبلنية عنو،
وليس نفياً معرفياً لو ،إنو بكل وضوح درس علمي لنتاجاتو ،وعودة الثقة الغالبة عن ( االنا ) منذ
عقود ساد فيها االنبهار واالحنناء والتعظيم دلعطيات ( اآلخر ).
أما االستشراق فهو أسلوب للتفكَت يرتكز على التمييز الثقايف والعقلي والتارخيي والعرقي

بُت الشرق و لغرب ( .)3وقد نشأت العبلقة بُت الشرق والغرب منذ أقدم العصور التارخيية وىذا
لطبيعة موقعهما امجغرايف ومركزمها اخلطَت فيو فليس غريبا مع ىذه العبلقة الوثيقة أن يهتم أحدمها
باآلخر ،وليس عجيبا أن يظفر الشرق مبزيد من العناية لسحره الروحي و عظمتو اخلالدة و ارخيو
احلافل باألرلاد والبطوالت ،ففيو نشأت حضارات و نبتت فيو ثقافات أخرى وبتدعت آداب ،
وولدت فلسفات وقامت ثورات و نزلت أديان ووضعت نظم ورمست سياسات ،فكان ومل يزل
منطقة صراع عنيف دالم ومسرحا لبلنقبلبات السياسية والفكرية واالجتماعية( .)4وقد مجأ
( - )1ينظر :ادلصدر نفسو315 ،
( - )2ينظر :سعدا .د.زلمد سامل ،نظرية االستغراب يف الفكر العريب ادلعاصر 61 ،
( - )3حنفي د .حسن  ،مقدمة يف علم االستغراب 21 ،

( - )4ينظر :فوك يوىان  ،تاريخ حركة االستشراق الدراسات العربية االسبلمية يف أوربا حىت بداية القرن العشرين ،
ترمجة عمر لطفي العامل 48 ،
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ادلستشرقون من أجل حتقيق أىدافهم ،إىل وسالل وأساليب متعددة ،ولعل من أمهها :تأليف
الكتب يف ادلوضوعات والدراسات العربية والدينية ،وإصدار ادلوسوعات وادلعاجم بلغات سلتلفة،
وقد اعتربت ىذه ادلعاجم وادلوسوعات مرجعاً لكثَت من طبلب الدراسات العربية واإلسبلمية،
وإلقاء احملاضرات وعقد الندوات يف امجامعات وادلعاىد وادلؤسسات العلمية يف العامل العريب مجع
ادلخطوطات وفهرستها وحتقيقها ونشر الكثَت منها ،وخاصة تلك اليت حتمل األفكار الضالة
والعقالد ادلنحلة ،وقد بلغت ادلخطوطات العربية يف مكتبات أوربا عشرات اآلالف ،وكذلك قاموا
بالًتمجةحيث قام ادلستشرقون بًتمجة ادلئات من الكتب وادلؤلفات العربية واإلسبلمية إىل اللغات
األوربية ،لقد ترمجوا القرآن الكرًن ووضعوا يف اذلوامش ومقدمات ترمجاهتم تصوراهتم اخلاطئة
للحقالق وادلفاىيم اإلسبلمية (.)1
يف أعقاب ما بعد استشراق" إدوارد سعيد "نشأت حركة تفكيكية كبَتة لتحليل النصوص
ضمن ما يعرف مبا" بعد الكولونيالية "كان اذلدف منها مزدوجا ومتناقضا يف ذات الوقت ،ما بُت
من يؤكد وجود الشرق كنظام متثلي لآلخر) الغرب (كرس فيو أحادية متسقة أدت إىل تكوين
كل ذلك الًتاث النمطي ادلنمذج عن الشرق ادلتخلف غَت العقبلين وغَت القابل للتغَت) رينان-
كرومر( وما بُت معًتض على النظرة ادلتحاملة وغَت العادلة لبلستشراق وادلستشرقُت الذين حركهم
البحث العلمي كما يؤكد برنار لويس بعيدا عن فكرة العمالة الكولونيالية وإن ًب استغبلل أعماذلم
()2
ورواياهتم التارخيية للشرق كوسالل لفهمو وتسيَته الحقاً .

( - )1ينظر  :محيش سامل  ،االستشراق يف أفق انسداده 27 ،
( - )2مكيد مسعود  ،سيميالية االستشراق من البنالية اىل التفكيك  ،رللة الصوتيات  ،م  ، 20ع ،2018 ،1
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فالغاية (( ليست وصف ل ع ( اآلخر ) بل قراءة ( االنا ) يف مرآة ( اآلخر ) فليست الغاية
قراءة باريس يف ذاهتا بل قراءة مصر يف مرآة أوربا ،وليست الغاية الذىاب اىل باريس بل العودة اىل
()1
مصر ،وليست الغاية التعلم بل االفادة بالعلم)).
فنظرتنا لبلستشراق من خبلل الدرس الثقايف مل تكن رؤية دفاعية عن ( اآلخر /الشرق ) بقدر
ماىي رؤية احتوالية لآلخر .فاالستشراق اليوم اضحى مصدراً فاعبلً عن العامل العريب والشرقي
تبُت لنا من خبلل ىذه الدراسة أن االستشراق
وىذا من األىداف العلمية النزيهة لبلستشراق .ا
وادلستشرقون ق ادموا أشياء نافعة ومهمة يف الفكر العريب اإلسبلمي ،حبيث ال ديكن جتاىلها،
وخاصة يف رلال إحياء الًتاث والتبويب والفهرسة ومجع ادلخطوطات ،وغَت ذلك من األعمال اليت
تركت آثارا إجيابية على مسار النهضة .فع ع ( األنا ) الغربية اليت اعجبت او اثارىا ( اآلخر )
الشرقي درستو بصفو عقبلنية استكشافية ثقافية بغض النظر عن ادلأخذ اليت سجلت على
االستشراق .
فقبول اآلخر لو نفيو يقوم على صورة يبنيها صاحبها مثلما بنيت صورة ( الثعبان او الشيطان)
مثبلً .فادلهم ىو ادراك أن موضوع النفي ىو صورة اآلخر والصورة غَت الواقع ،حىت وإن كان
الصراع حوذلا من رىانات الواقع .لذلك فإن مربرات ادلوقف من اآلخر قد ال جتد مصدرىا من
الوعي بواقعو بقدر ما جتده يف العبلقة بصورتو .ومن ادلهم كذلك ادراك أن صورة اآلخر حتيل اىل
()2
واقع من بينهما وتعرب عنو اكثر شلا حتيل اىل واقع من بنيت صورتو.
التسامح و قبول اآلخر كمفهوم ثقافي:
ظل غبار ىذا ادلعًتك الثقايف الذي يفرض الصراع والذي يقهر يف أعماق اإلنسان إرادةَ
يف ا
اخلَت واحملباة وامجمال ،تتجلاى ضرورة تعزيز عبلقات احلوار والتواصل بُت الثقافات واحلضارات
وأتباع األديان السماوية ،حفاظاً على البقاء والتعايش بُت شعوب العامل.
( - )1حنفع ععي د .حسع ععن  ،جع ععدل االنع ععا و االخع ععر دراسع ععة يف تلخع ععيص اإلبريع ععز للطهطع ععاوي  ،النع ععدوة الدوليع ععة لعلع ععم
االجتماع ،تونس40 ، 993 ،
( - )2صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا اليو192 ،
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يتوجب على اجملتمع
ففي الوقت الذي هتيمن فيو ثقافةُ السوق والسلع واالستهبلك ا
ادلادي ،ا
يتحرر من قيود ما يعرف باإلمربيالية الثقافية اليت يفرضها النظام العادلي امجديد بقيادة
الدويل أن ا
ٍ
يتوجب أن ال تغيب عن بصرنا احلقيقةُ الساطعةُ بأن
زلور قوة واحدة ،يقول إدوارد سعيد  (( :ا
الواليات ادلتحدة ُحتكم رباطاً متيناً حول العامل ،وأن ادلسألة ال تعود إىل ريغان أو كلينتون
اليومونفر من شاكلة) كَتكباترك (فق  ،بل تعتمد كثَتاً على اخلطاب الثقايف وعلى صناعة
ادلعرفة وإنتاج النصوص وتسويقها .إهنا باختصار ال تعتمد على(الثقافة ( كميدان أنثروبولوجي
()1
وحيلل روتينياً يف دراسات ثقافية ،بل على ثقافتنا حنن بوجو العصر ))
عام يعُنَاقَش ُ
إ ان احلوار بُت الثقافات ال تكتمل عناصره إال إذا توفرت لو شروط التكافؤ والندية واإلرادة
ادلشًتكة واالحًتام ادلتبادل ،فاحلوار على أي مستوى وحول أي موضوع كان ،ال يكون من طرف
يتم بُت طرفُت ديلك كبلمها إرادة احلوار ،وإال كان فرضاً للهيمنة وشلارسة
واحد ،وإمنا احلو ُار ا
للسيطرة اليت ىي ادلدخل إىل الغزو الثقايف .ولقد راج يف اآلونة األخَتة القول بأن الغزو الثقايف
َوْى ٌم من األوىام .ونعتقد أن ىذا الزعم جاء رد فعل على الغلو يف افًتاض الغزو الثقايف وادلبالغة يف
()2
احلديث عن زلاذيره وسلاطره.
زلكوم عليها باحلوار ،بل إن مستقبل البشرية مرىو ٌن بإقامة حوا ٍر
إن الثقافات ادلعاصرة
ٌ
متحضر ٍ
وعاقل ورشيد بُت احلضارات واألديان .ولذلك فإن العبلقة بُت الثقافة العربية والثقافات
ا
ٍ ٍ
كل
األخرى ،الب اد وأن تقوم على أساس متُت من احلوار والتعايش احلضاري والثقايف ،واإلفادة من ا
جديد نافع ويظهر ذلك من خبلل التسامح و قبول اآلخر.
التسامح  :احلاجة إىل التسامح وضعية طبيعية ،وثقتها حاالت ،ووقالع الصراع بُت بٍت البشر
يف كل العصور،و الثقافات و احلضارات اليت مرت هبا اإلنسانية بًتاثها الشفوي ،وادلكتوب
وثالق ثقافية تقرر قوة احلاجة إىل التسامح ،حبيث أصبح ىذا السلوك مطلبا أساسيا ومهما لكل
إنسان ،ولكن غاية ىذا ادلطلب اختلفت باختبلف الثقافات ،والظروف واألوضاع ونظرا ألمهيتو
( - )1سعيد ادوارد  ،تعقيبات على االستشراق  ،ترمجة  :صبحي حديدي 78 ،
( - )2ينظر  :التوجيري د .عبد العزيز بن عثمان  ،الثقافة العربية و الثقافات االخرى 40 ،
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ىذا ادلطلب وخاصة يف الوقت الراىن اعلنت األمم ادلتحدة عام  1993عام التسامح ،وكما
قامت منظمة اليونسكو إىل إعبلن وثيقة حول التسامح وقد نصت ادلادة األوىل من إعبلن مبادئ
حقوق اإلنسان على أن (( التسامح يعٍت االحًتام والقبول للتنوع الثري لثقافات عادلنا وألشكال
()1
التعبَت ولصفات اإلنسانية لدينا ))
جيمع أغلب دارسي مفهوم التسامح على صعوبة ضب معانيو ودالالتو ،وال يتعلق لدالالت
الفلسفية االصطبلحية ،اليت ارتبطت بو خبلل مراحل تشكلو وتطوره سواء يف اجملال الديٍت أو يف
الفلسفات اليت حاولت وضع حدود دلعانيو يف القرن السابع عشر وما بعده ،بل إ ان األمر يتجاوز
الداللة االصطبلحية حنو الدالالت اللغوية العامة اليت حتملها مفردتو.
ففي ادلنظور الفلسفي فالتسامح يعٍت (( سعة صدر تقًتح لآلخرين أن يعربوا عن آرالهم ولو
مل تكن موضوعا تسليم أو قبول وال حياول صاحبها فرض اراءه اخلاصة على اآلخرين أما على
()2
التسامح الديٍت فهو احًتام عقالد اآلخرين))
وعند الالند  :التسامح (( كلمة ولدت يف القرن السادس عشر من احلروب الدينية بُت
الكاثوليك والربوتستانت وبالعكسٍ ،ب صار التسامح يرجتي اجتاه مجيع الديانات يف كل
()3
ادلعتقدات ،ويف آخر ادلطاف يف القرن التاسع عشر مشل التسامح الفكر احلر))
ميز جون لوك يف وقت مبكر بُت نوعُت من التسامح الذي تبناه ودعا إليو ألسباب دينية-
مذىبية حبكم ظروف واقعو ادلعاش ،فهو لديو إما تسامح ( شكلي) مظهري أو تسامح
(موضوعي) جوىري  ،والتسامح الشكلي لديو ىو أن تًتك ادلعتقدات والشعالر الدينية أو
ادلذىبية واالشياء االخرى ،ونقيضو ىو إرغام أصحاب تلك ادلعتقدات اآلخرى ) غَت الدين أو
ادلذىب الرمسي أو السالد ( على اخلضوع ذليئة دينية يف الدولة أو الكنيسة ،أما التسامح
( - )1ىذا القول مقتبس من إعبلن ادلبادئ بشأن التسامح الذي اعتمدتو اليونسكو يف عام .٥٩٩١
( - )2مذكور ابراىيم ،ادلعجم الفلسفي 44 ،
( - )3الالند اندريو ،موسوعة الفلسفة  ،م 146 ، 1
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ادلوضوعي لديو فبل يقتصر على رلرد ترك األديان وادلذاىب اآلخرى وعقالدىا وشعالرىا وشأهنا،
بل ىو أساسا اعًتاف اجيايب بأهنا عقالد دينية أو مذىبية شلكنة لعبادة ا.)1( .
والتسامح من حيث استمراريتو يكون على نوعُت (:دالم و مؤقت)( )2التسامح الدالم حيث
تستمر امجهة ادلتسازلة يف تسازلها مع اآلخر ادلختلف على الرغم من تغَت الظروف واألحوال،
ويتطابق ىذا النوع مع التسامح ادلوضوعي امجوىري االجيايب االختياري .أما التسامح ادلؤقت حيث
تتخلى امجهة ادلتسازلة عن تسازلها يف ظل ظروف وأحوال معينة لتنتقل من التسامح إىل
البلتسامح ،أو العكس ،تنتقل من البلتسامح إىل التسامح ،ويتطابق ىذا النوع مع التسامح
الشكلي ادلظهري السليب االضطراري .وديكن القول وفقا ذلذين النوعُت ،أن التسامح الدالم يبدو
أكثر اقًتا لتسامح ادلوضوعي/االجيايب االختياري ،وأن التسامح ادلؤقت يبدو أكثر اقًتا لتسامح
الشكلي/السليب االضطراري .
أما يف ادلنظور الثقايف فالتسامح ىو قبول واحًتام القيم والتقاليد والتوجهات الثقافية ادلختلفة،
وعدم التمسك لقيم والتقاليد والتوجهات الثقافية اخلاصة ،و تأييد كل رغبة يف التجديد أو أي
شكل أو من للتغيَت )3(.ويعرب التسامح الثقايف عن قبول اآلخر واحًتام اخلصالص ادلختلفة
لثقافات اآلخرى يف العامل وألشكال التعبَت ادلختلفة اخلاصة بكل منها أو ألساليبها ادلختلفة يف
احلياة .إذ يعٍت التسامح التجانس مع االختبلف ،وىو يزداد مع ادلعرفة وانفتاح العقل على العامل
و زيادة االتصاالت والتفاعبلت مع الثقافات األخرى ،فضبل عن حرية التفكَت وادلعتقدات
وادلمارسات ،ومن ٍب فإن التسامح يعرب عن اجتاه نشاط ينشأ ويزداد باالعًتاف باحلقوق اإلنسانية
الكلية و احلريات األساسية لآلخرين )4(.يكمن ادلنطلق األساس للتسامح الثقايف يف القدرة على
احتواء التباين بروح نقدية ،ورفض سلتلف أشكال التعصب ،ألن التباينات يف اجملتمع ادلتعدد
( - )1ينظر :جون لوك  ،رسالة يف التسامح  ،ترمجة  :عبدالرمحن بدوي 8 ،
( - )2مصععطفى عمععاري  ،اشععكالية التسععامح يف الفكععر الغععريب و الفكععر العععريب زلاولععة يف الًتكيععب  ،رللععة البععدر  ،م
 ، 10ع 119 ، 2018 ، 2
( - )3شعبان عبد احلسُت ،فقو التسامح يف الفكر العريب االسبلمي58 ،
( - )4التسامح االجتماعي بُت الًتاث و التغيَت ،اشرف عبد الوىاب77 ،
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ليست تباينات يف اآلراء بل تباينات ثقافية ،والتباينات يف اآلراء متحركة حبيث إن معارض اليوم
قد يكون حليف الغد يف حُت إن التباينات الثقافية ذلا حدود مرسومة تتميز بالصبلبة واالستمرار
والدوام دون أن تكون حتما نزاعية.
قبول اآلخر :يف البداية جيب أن حندد من ىو ( اآلخر ) الذي علينا أن نتقبلو ؟ ىل ىو
(الغرب) بصفتو آخر ل ع (العرب) ؟ أم ىو العامل العريب بصفتو (آخر) للعامل الغريب؟ و ىل عملية
قبول اآلخر متحققة فعبلً ؟ كيف يتم ترمجة قبول اآلخر يف الدرس الثقايف ؟
إن الثقافة كما يعرفها تايلور (( :ىي ذلك الكل ادلركب الذي يضم ادلعرفة واالعتقاد والفن
واألخبلق واألزياء ،وكل ادللكات اآلخرى والعادات اليت يكتسبها اإلنسان من حيث ىو عضو يف
اجملتمع))( ،)1فهي بذلك الكل ادلكون من القيم ،وادلعتقدات ،وادلعايَت ،والتفسَتات العقلية،
والرموز ،واأليديولوجيا ،وما شاكلها من ادلنتجات العقلية .وىناك من يعترب أن الثقافة (( :الثقافة
ىي إشارة إىل النم الكلي حلياة شعب ما ،والعبلقات الشخصية بُت أفراده و توجهاهتم ))(.)2
ومن ادلتعارف عليو أن الثقافة تلعب دوار مهما يف حياة الناس ،وعمليات التخطي والتنمية،
فخلق ثقافة حتتضن الكل وحتتوي اآلخر وتدرلو ،وىي شلا ال شك فيو األرضية اليت جتري عربىا
عملية التواصل ،لذا جيب أن تبٌت على قاعدة ادلساواة ،فالثقافة ديكنها أن تلعب دوراً جوىرياُ يف
خلق بيئة إجيابية ،للتغَتات االجتماعية ،فهي أقوى داعم لتنفيذ اخلط وحتقيق األىداف إذا ما
ُخلصت ( .)3إن بإمكان الثقافة االمتداد اىل ما وراء حدود امجماعات العضوية وديكن القول بأن
ىنالك نوعُت من التنوع الثقايف ،فقد يكون تنوع ثقايف خارج الوحدة الواحدة وقد يكون داخل
الوحدة نفسها ،فعندما حنلل الثقافات والعبلقات االجتماعية نعثر على عناصر معينة تبُت لنا أنو
من الواجب علينا نصلح طريقة فهمنا ألسباب االختبلفات الثقافية و لدواعي اخلبلفات وعدم
( - )1كوش دينيس ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية  ،ترمجة منَت السعيداين 31 ،
( - )2الصاوي علي سيد ،نظرية الثقافة 23 ،
( - )3ينظععر :امارتيععا سععن ،التنميععة حريععة مؤسسععات حععرة و انسععان متحععرر مععن امجهععل و ادلععرض و الفقععر  ،ترمجععة :
شوقي جبلل 37 ،
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التسامح وامجدل األيديولوجي واخلاصيات ادلميزة .ذلك أن تفسَت وظيفة اإليديولوجيات وأشكال
عدم التسامح بُت اجملموعات داخل اجملموعات ادلنقسمة والسياسية ادلتأتية من ادلشاعر الشخصية
ومن بعض العبلقات االجتماعية وادلناورات الطبقية  )1(.فتجميع االجزاء داخل الكل ال يلغي
التعددية بل على العكس متاماً ،إمنا يشًتط مسبقاً تعاوناً بُت كل اذلويات الثقافية  )2(.واجملتمع
جيب أن يقوم على اصول لتشكيل صورتو الثقافية ((وجوب حصر ومعرفة األصول احلضارية
والثقافية والتارخيية اليت ينشأ مبوجبها اجملتمع ،وتكون سببا يف تطوره أو تدىوره))( .)3أما القاعدة
الثانية اليت تعتمد عليها بناء اجملتمع فهي معرفة اآلخر :ويعترب بعد اآلخر ومعرفة ادلسافة اليت بيٍت
وبينو ىي القواعد اليت بٌت عليها اجملتمع ادلتحرك الذي ىو أوال نتاج عادلنا الداخلي ،ثانيا ىو نتاج
عادلنا الداخلي ،وثانيا نتيجة لعملية تطورية للتداخل احلاصل بُت األنا واآلخر ،وعادلنا الداخلي ىو
()4
مبعث األفكار ادلنتجة واحملافظة على اجملتمع.
إننا حباجة اىل قبول اآلخر وحتويل اآلخر اىل البلآخر عرب ادياننا بان الذي جيمعنا يتجاوز ما
ىو ظاىري وشكلي .وبالتأكيد ان قبول اآلخر سيقودنا اىل التغيَت ،وال نقصد تغيَت اآلخر بل
تغيَتنا حنن كي ديكننا من قبول اآلخر .وعلى ادلستوى الشخصي ترسيخ مفاىيم كادلوضوعية على
حساب الذاتية ونشر ثقافة التنوع واالختبلف على حساب ثقافة التجانس والتشابو والتحول من
ثقافة القهر اىل ثقافة ادلشاركة ومن السلبية اىل االجيابية واالىم من كل ذلك التحول من وىم
التطابق إىل وعي االختبلف.

( - )1ينظععر  :بيععار بععاولو دونععاٌب  ،صععورة االخععر يف العبلق ععة (م عواطن  /اجنععيب ) مبلحظععات اوليععة  ،اعمععال ن ععدوة
(صورة االخر) 142 ،
(- )2ينظر :ادلصدر نفسو 147 ،
( – )3األعرج واسيٍت  ،جتربة الكتابة الواقعية ،الطاىر وطار أمنوذجا58 ،

( - )4ينظععر :العشععمي عالشععة  ،حضععور االخععر يف اخلطععاب الروالععي امجزالععري –قعراءة يف روايععة شععرفات حبععر الشععمال
لواسيٍت االعرج  ،رللة التواصلية ،م  ، 2ع 99 ، 2017 ، 8
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ومن العوامل األخرى اليت تساعد على قبول اآلخر ،احملبة واحًتام اآلخر وتشجيعو واالنصات
اليو ومساعو واعطاؤه فرصة للتعبَت عن رأيو .وان فن االنصات واحلوار من اىم عوامل قبول اآلخر
والتضحية من أجل اآلخر .وجيب عدم االديان باننا دالما مستقيمون واعداءنا دالما اشرار.
ان ثقافة اللون الواحد وثقافة الغاء اآلخر وهتميشو وسيادة ادلفاىيم االقصالية سوف لن تؤدي
اال اىل ادلزيد من التفكك اجملتمعي والعنف وسيادة العنف بدل البلعنف وتزايد احلقد والكراىية
والتعصب بُت ابناء اجملتمع الواحد ،قد نتجاوز بذلك اىل الشكل اآلخر للقبول عند االختبلف
بُت اديان واديان والذي ال يشَت اىل صحيح واكثر صحة أو افضل او اعلى وادىن بل قد ال يتجاوز
مسالة االقتناع هبذا الدين الذي توارثناه من اجدادنا وجيب االدراك بان ما استطيع بلوغو عرب
عقيدٌب يستطيع اآلخر ايضا بلوغو عرب عقيدتو ألن االديان من ناحيتها الوظيفية تكاد تكون
واحدة اىل درجة التطابق.
ويعمق مفهوم
إن التنوع الثقايف يف ظل الوحدة اإلنسانية ،حيكم على البشر بالتعايش الثقايف ،ا
تنوع الثقافات
التثاقف لدرجة أصبح معها عنصراً رليساً من عناصر اجملتمع الدويل
ا
ادلتحضر  .وإن ا
ضرورةٌ اجتماعية تارخيية ،وضما ٌن للنهوض ،وإن ارتقاء حياة اإلنسانية يف شىت اجملتمعات ،وعلى
مدى التاريخ ،رىن بتنوع الثقافات وتفاعلها ،وبتباين الرؤى ،وباختبلف اآلراء ،وبتوافر ٍ
آلية
ٌ ا
()1
اجتماعية تكفل التفاعل اإلجيايب احلر.
فاإلقرار بالتنوع الثقايف وكفالة محايتو صارا اليوم من مبادئ القانون الدويل ،فقد جاء يف ادلادة

األوىل من) إعالن مبادئ التعاون الثقافي الدولي( ( ،)2أن لكل ثقافة كرامة وقيمة جيب

احًت ُامهما واحملافظةُ عليهما ،وأن من حق كل شعب ومن واجبو أن ينمي ثقافتَو ،وأن مجيع

( - )1ينظر  :مايكل كارذيرس الثقافات البشرية نشأهتا و تنوعها  ، ،ترمجة  :د.شوقي جبلل 7 ،
( - )2إعبلن مبادئ التعاون الثقعايف العدويل ،ادلعادة األوىل ،أصعدره ادلعؤمتر الععام دلنظمعة األمعم ادلتحعدة للًتبيعة والعلعم
والثقافة - ،يونسكو  -يف دورتو الرابعة ،يوم 4نوفمر  1966م.
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تنوع خصب ،وتأث ٍَت متبادل ،جزءاً من الًتاث الذي يشًتك يف
الثقافات تش اكل مبا فيها من ا
()1
شر مجيعاً .
ملكيتو الب ُ
الخاتمة:
 -1إن قضية األنا واآلخر ال ترتب دالما بوجود عبلقات ثقافية فق بُت الطرفُت ،وإمنا
يتسع اجملال ليشمل العبلقات بُت امجنسُت (ذكر-أنثى) والعبلقات االجتماعية ،كما حيدث يف
إطار العرق واألقليات واللون أو حىت الدين واالنتماءات امجنسية ضمن إطار جغرايف واحد.
 -2اآلخر ىو كل ما يتم التعامل والتفاعل معو ويُتخ ُذ منو موقفاً سلبياً او اجيابياً يف اطار
ىذا التفاعل.
 -3االستغراب يتجو اىل دراسة ( اآلخر ) معرفياً و ثقافياً وحضارياً ،وحتويل ( األنا ) ادلعرفية
الواعية إىل ذات دارسة ،وىو كل ادلعرفة اليت حصل عليها ( اآلخر ) من عندياتو أم من عنديات
احلضارات األخرى اىل معرفة نسبية ديكن مسك خيوطها و توضيح فجواهتا بطرالق علمية عقبلنية
غَت مفتعلة.
 -4االستغراب ليس نفياً ( لآلخر ) وليس احلكم عليو بادلوت ،وليس اسقاط العقبلنية
عنو ،وليس نفياً معرفياً لو ،إنو بكل وضوح درس علمي لنتاجاتو ،وعودة الثقة الغالبة عن (األنا )
منذ عقود ساد فيها االنبهار واالحنناء والتعظيم دلعطيات ( اآلخر ).
( - )1ينظر  :التوجيري د.عبد العزيز بن عثمان  ،الثقافة العربية و الثقافات االخرى 44 ،

248

مخبر قضايا األدب المغاربي/جامعة البويرة

قضايا األدب

ISSN: 2602- 7305

السنة0000 :

المجلد الخامس/العدد الثاني

 -5ينظر البحث لبلستشراق من خبلل الدرس الثقايف مل تكن رؤية دفاعية عن ( اآلخر/
الشرق ) بقدر ماىي رؤية احتوالية لآلخر.
متحضر ٍ
وعاقل ورشيد بُت احلضارات واألديان.
 -6إن مستقبل البشرية مرىو ٌن بإقامة حوا ٍر
ا
أساس مت ٍ
ولذلك فإن العبلقة بُت الثقافة العربية والثقافات األخرى ،الب اد وأن تقوم على ٍ
ُت من
كل جديد نافع ويظهر ذلك من خبلل التسامح
احلوار والتعايش احلضاري والثقايف ،واإلفادة من ا
وقبول اآلخر .
 -7يكمن ادلنطلق األساس للتسامح الثقايف يف القدرة على احتواء التباين بروح نقدية،
ورفض سلتلف أشكال التعصب ،ألن التباينات يف ا متع ادلتعدد ليست تباينات يف اآلراء بل
تباينات ثقافية ،والتباينات يف اآلراء متحركة حبيث إن معارض اليوم قد يكون حليف الغد يف حُت
إن التباينات الثقافية ذلا حدود مرسومة تتميز بالصبلبة واالستمرار والدوام دون أن تكون حتما
نزاعية.
 -8ان ثقافة اللون الواحد وثقافة الغاء اآلخر وهتميشو وسيادة ادلفاىيم االقصالية سوف لن
تؤدي اال اىل ادلزيد من التفكك اجملتمعي والعنف وسيادة العنف بدل البلعنف وتزايد احلقد
والكراىية والتعصب بُت ابناء اجملتمع الواحد ،قد نتجاوز بذلك اىل الشكل اآلخر للقبول عند
االختبلف بُت اديان واديان والذي ال يشَت اىل صحيح واكثر صحة او افضل او اعلى وادىن بل
قد ال يتجاوز مسالة االقتناع هبذا الدين الذي توارثناه من اجدادنا وجيب االدراك بان ما استطيع
بلوغو عرب عقيدٌب يستطيع اآلخر ايضا بلوغو عرب عقيدتو الن االديان من ناحيتها الوظيفية تكاد
تكون واحدة اىل درجة التطابق.
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