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نريان احلروب  ها  تعر أطرا بة عىل العامل واليت حوته إىل قرية  تعا بإن األحداث ا سـ ل فمل تق
نارصي نظرية  سلحة دفعت  مواملوا^ات ا ية " صدام احلضارات" مل بجح مبدى صد قإىل ا لت

ية حمكت ما ية hر تون بعدها  ية  رشا j نظرة خيا مت نغ حل ّ ت نت لهس تحمك ف رش و سـيض ا لب
تصدي ملروجهيا داعني إىل . مسـتقبلهم نظرية من بد سوى ا ناويئ هذه ا لومل يكن  ل حوار " مل
نابر "احلضارات ية حوته إىل شعارات تزين  م، إال أن خطاب هؤالء قد توحش بزنعة خطا ل ب

بعض ممن توجه تو^ا  �تلفزيون، مما حدا  توديوهات ا يات وصفحات ا�الت وا لا ل سـ مللتق
يةعلم ة نظر  ناول هذا اخلطاب من ̂و علميا إىل حماو�  ثق من الرتامك . ت سؤال ا�ي ا نبوا ل

ية أن  ية؛ يدور حول إماكية العلوم اإلسا يد عن الزنعة اخلطا توجه ا هذا ا ناملعريف  ن ن ب بع لل ل
تقى يعىن  هود  نا  يا؟ ومبا أ ها أن تقاربه  ملبط مفاهمي هذا احلوار؟ و هل  ن مهنج شتض ل

يات،  يا �ف ئ هام هذه األخرية يف بلورة مفاهمي لسـمي ساءل، حنن بدور�، عن مدى إ سنا أن  ت نل
يل العالقات بني  تحمك يف  رس من ختلص أطراف احلوار من العقد اليت  ية  شكثا تقف تي تت

ثقافات؟   لا
نا يف هذا  تو يب، فإن ما  بحث ووسائل ا قفوكام هو مالحظ من حتديد حقل ا سـنق يل لت

يات، كغ يا ئاملقام هو أن  ا سعى ألن جتعل لسـمي تصاصات، اكنت و ال تزال  j تريها من خ
هول معلوما، لكن ذ± اكن وال يزال حمفوفا مبخاطر مجة،  يد قربا وا �الغريب مألوفا، وا ي لبع
تحرر من سلطة  ية يوم سعت إىل ا لويه خماطر ناكد نعرث علهيا يف لك العلوم اإلسا ن ن

ثا عن مو ية،  بع خطى العلوم ا سفة  حبا يع ت بلفل لطل ية تفصل ا ارس عن الظاهرة ت عضو
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ساطة خارج . املدروسة تحرر، ألن ذ± وبلك  سار هذا ا بع  بودون أن خنوض يف  ل م تت
ثقافة من  يات لولوج عامل ا يا تطرق  حملاوالت ا نا لن نعدم ^دا يف ا نا، فإ لموضو ئ مي ل ن لسـع

ية األ� و اآلخر نا ئخالل معاجلة   .ث
يات مل يا رشوع علمي �درت هذه ا ئوأمه  لسـمي ثقايف هو حماو�  م ته عىل أرض الواقع ا لعا جل

ية اليت ختزتهنا ذاكرة لك هوية يف تصورها لآلخر ثقا يعة الصورة ا ند  فالوقوف  ل ب واللك . طع
بقة و األحاكم اجلاهزة  سوده األفاكر ا يش يف عامل  نا  سـيعمل أ ت ملن  نع

تو^ات،  تة ا با شارب،  تعددة ا  Ìلو أشاكل اإلقصاء واإللغاء، حوام ي ت ممل ً بدءا من وسائل م

يس آخرا �حلقل األديب،  سمى جتاوزا �خلطاب العلمي و انهتاء أخريا و  ًاإلعالم مرورا مبا  ً ً لً ً ي
خاصة إذا اكن طرفا اخلطاب هام العامل العريب ـ اإلساليم والعامل الغريب أو ما اصطلح عىل 

رشق والغرب ية ا نا لته  ئ ب ثي  . تسم
يوم أرسى يش ا نا  يه أ لمما ال شك  نعن يقة ف سوح ا ية  ثقا يه الصورة ا بس  حلق عامل  ف ف متل ل ت

هوة الفاصÖ بني ضفيت العامل العريب ـ  يق ا سامه بلك األشاكل يف  يث  لاملطلقة،  تعمح ت
يقة من  يه هذه الصورة من أبعاد إلسان يه يف ا حلقاإلساليم و الغرب، من خالل ما  ن جتل

ها �لواقع صÖ إال �لقدر ا�ي نا وال تر تالق أوها بطا م يق خ نا يف  يه لر يب  حتق  ت بف غتج تسـ
نا لآلخر  .ماأل� عرب هد

ية متاس  نا يف هذا املضامر هو تÙ األلغام املدفونة حتت أر با سرتعي ا ضولعل أول ما  ه ن تي
مترس، واليت ميكن  نفجر أول ما تطؤها قدما �حث غري  ثقافات، واليت من شأهنا أن  ما ت ل

ها وتفقدها مفعو ية أن  يا لللمقاربة ا تفكك ئ تحف يروي لسـمي بح جزءا من  تدمريي،  مها ا تص لل
ية . نقصة الرصاع اإلساين ثقا نا، هو ذ± الÞيه بني الصورة ا فومن أمه هذه األلغام، يف رأ ل ي

نقو�  تلقي الواقع املعقد لآلخر يف الصورة ا ثريا ما خيزتل ا يه؛ إذ  يل  ملوالواقع ا�ي  مل ك عل حت
ن. عنه تقامس واملرسل نفس  تلقي  مفإذا اكن ا ي نة مل يخà إىل طمأ نيظومة القمي، فإنه  سـ

نو الواقع ية واليت ال بد وأن تكون  صوجودية أل�ه، تعززها صورة اآلخر ا وإذا اكن . لسلب
ية األ�، تعززها  شعر مظلو شاطر املرسل نفس القمي، فإنه ال بد وأن  تلقي ال  ما ت ي يسمل

ناص من أن تÞىه نظور اآلخر واليت ال  ية من  مصورة األ� ا م تا .  والواقعلسلب لكويف 
تصارعان �مسه، و�مسه ختوضان  هام للواقع،  بجحان  نا صورhن  تني، تربز  تاحلا ت ل يلل بمتثت
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نا . حرو� مقدسة ية  رش رس هذه ا هكذا صورة،  ية  يا يقة أن مقاربة  نقلوا ط ئ لتمي ل سـتك ل سـحلق

يل الفضاء ا توىل إعادة  ة أخرى  نا إىل ̂و ييل من شأنه أن يعرج  سار  تشكإىل  ت ب حتل لثقايف م
ياغة  ترصة إعادة  بارة  متوضع عربه الصورة، أو  صوjجÞعي واأليديولوæ ا�ي  خم بع ت

ية، وا�ي يعد فضاء  ثقا يات الصورة ا يا بحث يف  ثقايف ا�ي نقدمه كأفق  يال ا فا ل ئ مي لل ل çسـ

متع ذاته عرب اآلخر �تجىل عرب صوره الطريقة اليت يرى هبا ا نا، شلك أكرث . ت بوهو ما  ميكن
ية واليت جدي ثقا ية واألسطورية للصورة ا ناهل األيديولو تفكري يف ا فة، من إعادة ا لج مل ل

ياسة jنطواء عىل ا�ات يغلب علهيا شعور  ها يف تربير  ثقافات در ثري من ا سـجعلهتا  ل عك
ياسة jرمتاء يف أحضان اآلخر يأرسها شعور � وية تفوق، أو يف مترير  نغامر بعقدة ا سـ .  ل

ساعد هؤالء و هؤالء عىل لإن هذا الطرح ا ثقايف من شأنه أن  يال ا ييايئ ملعاجلة ا ل ç سـمي

ية سد للود  تالف ا�ي ال  j قضجتاوز هذه العقد، من أجل إرساء ثقافة يف  a.خ
    

ية    ----**** ثقا يةالصورة ا ثقا يةالصورة ا ثقا يةالصورة ا ثقا ففففالصورة ا ية معل.. .. .. .. لللل ية معلفر ية معلفر ية معلفر     ::::ضضضضفر
ها  ية معل ميكن أن نصو تدعي تعريفا أو �ألحرى فر سار  غإن أول خطوة يف هذا ا ض سـ تمل

تايل ثق عن وعي ïام اكن صغريا ، �لـلك: لاك ته �لـ" أ�"تنب صورة  وعن " آخر"قيف عال
ته �لـ" هنا"الـ ية، يه إذن الفارق ا اليل ". هناك"قيف عال ية اكنت أم غري أد بفالصورة، أد ب

نني با يني  يالني ثقا نقل بني  تني، أو  تني  تني ثقا نظو يبني  ت خم ل مي خم فف تلف م  b.م
ثل وإذا ما عدد� الصورة، من ̂و يث يه عالمة حضورية  ية، لغة من  متة نظر توا حصل

تلقي، فإن  ها املرسل إىل إعالم ا ية يعمد من خال ية  ندرج يف  با، و  ملمرجعا غا تلفظ معل ت لئ
ثل  سه بإحلاح وا باحث هو ذ± اإلشاكل ا�ي يطرح  متأول لغم ميكن أن تدوسه قدما ا نف ملل

ية هذه العالمة  ية أو توا ضعيف مدى متا ها الصورة–ثل ها مبر جع يف اربا ط حصيح أن . ت
ها وفقا ملا أسامه -العالمة جع الصورة قد تظل تربط مبر نه الÞثل ا�ي Peirceت لك �لÞثل، 

نفس اخلصائص ها  تصف لك من الصورة ومر بال يعين أن   Umbertoولقد اشرتط . cجعت
Ecoثقايف بدال� يث تالزïا ا تصدى  راسة صورة يشء ما من  ل عىل لك من   ذ± حي

شرتك الصورة واليشء  ساذجة، كأن  �تخلص من بعض املفاهمي اليت دعاها  تاليشء، أن  ل ي
شـمت مهنا راحئة d.يف نفس اخلصائص، أو أن تكون الصورة مماثÖ لليشء ت ألن لك صورة 
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تايل جتردت من  �ية و يل املعطى من خالل الÞثل تكون قد فقدت سريورهتا ا ال لا ل لتعل
ياتصفة العالمة وهو م يا ا من دائرة اهÞم ا ئا خي̂ر ية e.لسـمي ثقا ف  ولن تكون الصورة ا ل

بل  ـي،   ،Ìث سخة عن الواقع وإن سعت إىل  يا،  يا قبدعا من الصور، ولن تكون،  فه مت ن ئ سـمي

ناظرة ثقافة ا ثوثة يف ا بقة  لوبعد هذا، ويدة تصورات وخطاطات  ل ب سـ مل هوم . م مففإذا اكن 
ية، كام تجربة ا �سـالواقع مربطا  ل هوم الصورة حلت ية، فإن  يو� سفة ا بت إىل ذ± ا مف ذ ن ل لفل ه

ية  تجربة ا� نيالزم ا ية–هل ثل . fح الرو ية  سب دراسة الصورة مبا يه  متو�±  كيفت تك
هكذا  تج  ثقايف ا يال ا تحمك يف ا نا الولوج إىل األساق اليت  يح  ية  لاآلخر أ نت ل ç ت ن ل ت ملمه

ي .صورة ثقا فوهو ما يعين حÞ أن دراسة الصورة ا بحث عن مدى مطابقة ل �بث  لة لن  تتش
بحث مفرغا من املعىن وجمردا من اجلدوى؛ حبمك  ثل هذا ا لهذه الصورة للواقع، إذ يغدو  م
ية لأل� وفضاء اآلخر الغريب  ية ثقا يايئ يه تفاعل بني  ها ا فأن الصورة اليت يدر خلف لسـميس

ية  تابة أد بيف بوتقة  هادات، روا�ت(ك توجه حنو و). اخل..شمذكرات، مقاالت،  يقة أن ا لا حلق
ية مبا ندعوه جزافا  تا تجربة  بحث عن مدى مطابقة الصورة  با ك ك نا إىل " الواقع"ل بـي  نهتي

سدود، ال ليشء إال ألن الصورة يف حد ذاهتا مبا يه نقل لوعي �آلخر من خالل  مطريق 
نطق اللغة ا�ي جي يا لفضاء اآلخر حيمكه  يا تاجا  ماللكمة، ال تعدو أن تكون إ ئ مي عل سـن

ست ية، كام يذهب إىل ذ±  با يالعالقة بني العالمة والعامل عالقة ا ط نفنت  وهو ما   g.بع
ها ندرك اآلخر كعالمة، ويس ملا ميكن أن  نا إىل إعطاء األولوية للقوانني اليت من خال ليد ل فع

هام من متاثل-يربط هذه العالمة ها وما  جيمع اآلخر مبر نا . جع نا نويل  بارة أكرث دقة،  يتو ع سـ بع
نا لآلخر عرب ل يه إدرا نا عام ميكن أن  كية حشن صورة اآلخر �ملعىن، أكرث من  ن ث يعك حب يف

ها � �لصورة اليت  Ìتوعب اآلخر مكوضوع . نصطنعمتاث نا كذات مدركة ال  سـواللك يعمل أ نن
نا  بط عال تاج ا ال� اليت  نا إ يح  بارش، وإمنا من خالل سنن ثقايف  تمدرك، شلك  تض ن ل ي قب ت م

نة�آلخر يف م ية  يرحh Öر نا يف . معخي ست جوهرا اك نني ثقايف و مويه دال� ويدة  ي سـ لل ت
   h.اآلخر مكوضوع

ها من متاثل، وإمنا  ها مبر نادا ملا ميكن أن  ية كعالمة ال تدل ا ثقا يه، فالصورة ا جعو جيمع ت سف ل عل
ثقايف يال ا �ية يه جامع ما ندعوه  تحرضه من جتربة ثقا لملا ميكن أن  ç فسـ أال و�ا، جيب . ن

يهنا وبني ما  شابه  بب من  نة فقط  تخالص وقائع  نا صورة اآلخر إىل ا بتدر س تج ي سـ لسـ مع ت
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تاج ا ال� وال دور � يف  ساطة ال عالقة � بإ شابه، بلك  يه، ألن هذا ا نيل  ب ت عل لحت
تلفة i.وجودها ية  ئا موجودا خارج ا�ات،  باره  �تعرف عىل صورة اآلخر،  خم  فا معل ش ت يل ع

Ùية تأويل ت سق ثقايف معنيمعلعن   . بن الصورة احملكوم 
سعى إىل  ية  تحه من آفاق  ية وما  ثقا ية للصورة ا يا ية املقاربة ا نا ندرك أ تمن  ث ل ئ مي مه حبه تف ف لسـ

ثقايف ا�ي يؤسس من خال�  يال ا يل ا ساك مبجموع الصور يف حماو� إلعادة  لاإل ç تشكم
ها تقود صاحهب. ئقالفرد أو امجلاعة حقا سـثل هذه املقاربة  ية اليت مف ثقا ية ا فا إىل الرتوجي  لب للنس

ثقافات واحلضارات، وسرتبأ به عن  يس حلوار ا تأ هم شلك فعال يف ا لمن شأهنا أن  ل سب تس
ية  بحث عن مدى مصدا هد املضين يف ا تفراغ ا قا لجل ها، وما ميكن " الصورة" سـ جعمقارنة مبر

تواصل سور ا سف  ية  يات إيديولو سا توجه من  ثل هذا ا ثريه  لأن  ج ن سـ ح ل تي ج  . بني األممم
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 Ùس بات " علمي"مولعل أول وأمه  تكئ عىل ا يا  يا ية  ثقا يل الصورة ا سـتح ي ئ مي ل ل ملكتل سـ ف
رسدية يات ا يا �ية اليت حققهتا مدرسة �ريس ف) مسي  لا ئ مي سلمة األساس . لسـلعلم ملإن ا

نا للصورة، واليت انطل تأتس هبا يف درا ستاليت  ية األوية نسـ لق مهنا غرمياس يف طرحه  نب لل
يطة ليك يصل إىل خلق  نارص  نطلق من  رشي  يد أن ا�هن ا ياهتا،  سـلàال� و ع ي بجتل بل تف
تجيل، وذ± عرب ثالث  ثة إىل ا يال معقدا من احملا ية، وسÙ يف هذا  لموضوعات ثقا ي س بي ف

سة  :ئيحمطات ر
توى منط  تحدد داخل هذا ا يقة، و يات ا سـناك ا ي لعم ب مله متع، كام نل نونة اخلاص بفرد أو  جما لكي

نطقي يات بوضع  متزي هذه ا ية و يا متحدد داخÌ رشوط وجود املوضوعات ا بن ئ مي لي ت  .لسـ
 Öنظمي املضامني القاب يا يقوم  يا يات حنوا  ية، وشلك هذه ا يات ا تناك ا ن بن ئ مي ب ت سطح ب سـه ل ل ل

ية خاصة بهر يف أشاكل خطا  .للمتظ
تاج ونظمي ا وال يات بإ تجيل وتقوم هذه ا يات ا ناك  تمث  ن ب ل ب نه  j.لن

يه من عوامل  ية، مبا  ها اللغوي ل-اكرة ا ية هو  يقة وا تني ا نوإن ما جيمع ا مجلع سطح لعم تعن ل يلب متثي ل
يال  متي إىل  نظومة قمي  نظر إلهيا مكجموعة من املامرسات ا ا� عىل  خمسلوية ميكن ا ل تنك م

ية دفعت إال أن . ثقايف معني سلوك اإلساين انطالقا من مقاربة جتر بض عىل ا تحا� ا با يلق ن ل سـ
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 Öية قاب تعقد يف  تصار هذا ا يف وا نغرمياس إىل بلورة منوذج عام وكوين قادر عىل  بخ ل تكث
نوعة ية  تسد يف أشاكل خطا ب متج ها . لل ية تÞىه خال لوعىل ما يف ذ± من خماطرة معر ف
ية �إلط ية وا ية �ملوضو سبا�ا ع نعرض � الحقا، لنت ية �لكوية، وهو ما  ية واخلصو سـال ن ص ق

يني  ثقايف عىل أمل أن خيلق ا نني ا بين هذا ا ساقني إىل  نا  نا جند أ تحإال أ ل سـ ن سـ لن ت لنف ت م
نا  ية تلو يقة وا ية ا نح الوجه ا�رد  ية خاصة  ية و ية اخلطا ثل يف ا يا سطح لعم ب مت ضع ب ب لمت لل نل ن مل

يزي� يا  يا وأيديولو متثقا ج رشية وعزاؤ� يف . ف يه غرمياس من أنه إذا اكنت ا لبذ± ما ذهب إ ل
شرتك يف مجموعة من املضامني  يات(تمجعاء  نا ئاملدركة  نه )كث نظم مضا متع  ي، فإن لك  مي جم

متع  يات هذا ا يصا  تصور،  نة ا�ردة، وفق هذا ا بح حتقق ا تلفة، و �بطرق  ن بي ختص ل ب يص لخم ل سـ
ياته شفا عن خصو صو يص عىل اk.ك ثل هذا ا لتخص ويقع  ية املدعوة عرب م بية اخلطا نب ل

ية ثقا ية ا ثقايف املؤسس للخصو يال ا نارص ا ساراهتا إلعادة تريب  فالصورة و ل ص ل ç ع ك  .م
 
سم----**** ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا يك الصورة ا يكل يكل يكل للللللللل     ::::فففف

ند يف جوهره عىل  متÌ من دال�  ية وما ميكن أن  ثقا تعرف عىل الصورة ا تإن ا سف ل يل حت

نا بقدرنا عىل قراءة يط  نا �لعامل ا تمعر ب حمل ها إىل .  اخلطابفت متي يف أ ية  ثقا صلفالصورة ا تنف ل
نا بعوامل األ� واآلخر ية أو الفردية، إىل معر نا امجلا تموسو ع فت تص هذه الصورة . ع ختوهذا  ل

نا إن اكنت  هذه العوامل، و ال  ثال ما  نا اخلطاب  ها  ية  ية مر يفة تو هيمبو مت نح جع لظ بفضل مييف ص
Öي ية أو  تخوا يفة الصورة . مقع هم و ظوحىت  بدأ نف ية يف أي خطاب، بإماكنا أن  ثقا نا ن فل

يل  نرصا أويا يف  سم، إذ يعد هذا األخري  ثل ا يطة  نارص ا شكمبالحظة ا تم لّ ع يك سـ لللع لب
سم بيشء  تعرف عىل خمزون ثري  نا عىل ا تالصورة، وترامكه يف اخلطاب من شأنه أن  ل يي ن يع

ية ة نظر تعا بات من ̂و بمن ا قث شلك الرتس. ل ية يوهو ذات اçزون ا�ي  هو مانة ا ملف
بط  تعلق  توارد ا تجىل يف ا تلقي واليت ميكن أن  شرتك فهيا الاكتب وا ية اليت  بضوjنفعا مل ل ت مل ي ل
تعاطي ا اخيل  يا، ا ناول اآلخر hر ية اليت  لوحتديد فضاء اآلخر واملؤرشات الز خي ت تن م

تصار لك �تعلقة �ألسامء واأللقاب،  يارات ا jية اآلخر، و خواخلارæ مع  مل ت  ما خخشص
تاكفؤ بني األ� واآلخر نا حتديد نظام ا ليح  ل ياري . تي يف ا تو نا عىل ا ملعوهو ما  ص ل سـيحيل

تحواذية أو سريورة  هول إىل معلوم يف سريورة ا يات اخزتال ا سـلآلخر والوقوف عىل آ �ل
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ية  l.ئإقصا
تعدد ا اليل رش ية تقاوم ا ثقا نوه به يف هذا املقام هو أن الصورة ا بوا�ي جيب أن  ل ل اسة؛ فن

نة ية  بات يف حلظة hر �سم  نظومة قمي  يـي ويدة  خي ث ت ل معف ل ت م شري إىل ذ± . ه يوكام 
Daniel-Henri Pageaux نا أن نة، ال  نا يف ظرف hرخيي معني، ويف ثقافة  ن، فإ ي ميكن مع
ها مربجمة، . نكتب أي يشء عن اآلخر ية يه نصوص، يف  نصوص الصور معظمفا ت ل

يال ند يف ذ± عىل ا شفرة،  çو س تم تلقيت شرتك بني املرسل وا ثقايف ا مل ا مل  m.ل
نظام اخلطاب يف  توج بقراءة هتمت  بقى �قصا ما مل  ته،  يل اخلطايب، عىل أ تح بلكن ا ي ي ي ل مهل
تجريدي من رصد حركة الصورة داخل اخلطاب،  نا اجلانب ا يث  لتواه العاميل،  ن ميكّسـ ح م

هويم ا�ي من شأنه أن يضع يده عىل ا  توى ا ملفـي إىل ا سـنهت ملن لال� األوية للخطاب، أي ل
بق يه الصورة، كام أرش� إىل ذ± ف)  متي إ يال ا�ي  سة  نظومة القمي املؤ سـعىل  ل للمخ تنس . م
ته وشلك هنايئ، ألن  يال يف  بض عىل ا شداهنا ا ثل هذه املقاربة ال تدعي  ببعا  ي ç ن لكط لق م

�سم  يال يف حد ذاته واليت  يعة ا يث  ساطة غري ممكن من  تذ±  ç ب تب طب ييك ح نا ملطابع ا  ي
تغري عرب الزمن ناقض وا ملوا نا جزية وقابÖ للمراجعة دوما. ملت سريورة جتعل مقار ئهذه ا ب تل  .ف

 
منمنمنمنوذجوذجوذجوذج----**** هوم ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا لللل الصورة ا مف مفف مفف مفف ف     ::::لللل

تحق أن  ية يف بعدها العاليم وا�ي  ثقا يايئ آخر  راسة الصورة ا سـناك مدخل  ل مي يه ف سـ

منوذ هوم ا ثل يف  يا، وا نده  لنقف  مف مت مل ية، ملع يا سو ية ا يا ته ا راسات ا تج ا�ي اقرت ل ئ فمي لسـح

ته بعدها مجموع أنظمة من العالمات  ثقا شعوب  يه شعب من ا منوذج ا�ي  ّوهو ا ف لن ل يب ل

Öتداخ منوعة و بلور هذا jجتاه عام n.مت يC بدأت جامعة موسكو1962ت وقد   hرتو -ح 
نظم بعقد مؤمتر يف موسكو دار حول ا ر ملها املهنجي وا يوية ألنظمة العالماتمعل . لبناسة ا

يه أن  شأ هذا "فمما ورد  يد، قد يكون  متزي بغىن و تخدïا اإلسان  نالعالمات اليت  ن مسـ تعق ت ي
ياهتا  ية حتمل يف  طالغىن أن اللغة ا رش يودعون يف اللغة ) نسقا للعامل(لطبيع لبأي أن ا

  o."نظرهتم للعامل
منوذ هوم ا تصور مت الزج  لوانطالقا من هذا ا مبف هوم أساسا حمور� ل ثل هذا ا بح  ملفج حىت أ م ص

ها، إذ  ية  يا سو ية ا يا لكيف ا راسات ا تف ل ئ ية بأهنا أنظمة " لسـمي يا ئتوصف األنظمة ا لسـمي
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سق، أو  نارص العامل اخلارæ يف شلك تصور ذهين هو  نمنذجة للعامل، أي أهنا تضع  ع م

ية خاصةpمنوذج، تفرد وخاضع لقوانني ثقا ف يصوغ العامل شلك  م ثقافة و. ب ياء ا لما عىل   سـمي

منوذج هذا ا ية العامة  تخالص ا لسوى ا ل بن إال أن بعضا من املفاهمي اليت انطلقت مهنا . لسـ
ثقافات  توعب لك ا منوذج كوين  يس  تأ ية تقف جحرة عرثة أمام ا يا سو يات ا يا لا سـ ل ت ل ئ يمي ل س ف لسـ

تجه من من ية مبا  ية لك ثقافة hر ية؛ فاعرتاف هذه ا راسات خبصو تناإلسا خي ص ن ط ثقايف ن
بق منط خمصوص،  شلك  ثقافة مبا يه نظام فرعي  ية عن ا تفاء صفة العا �طخاص، و ت ل مل ين

نظام مقابل الالنظام  ية ا نا تاكفؤ و ثقافة مقابل الالثقافة مبا  ية ا نا سلمي  �لو ئ ث ي ل ئ ب ثت  حىت وإن -ل
نظر علامء موسكو تان، إال -يمل  تان  نظام والالنظام عىل أهنام  مطلق hرتو إىل ا مي أن عالقهتام قل

نظام،  �سم ثقافة األ�   Cي ثقافة اآلخر،  تصق  مية الفوىض اليت  ية تو   لاجلد ت ب تل تل ب ق

سعى دوما إىل  ييك  نا ـي نظام د تة،  I يقة ثقافة عىل أهنا  نظر إىل ا تحذير من ا �يو ي ف ب ل ل مل ه حق
نجاد �حلزي الالثقايف j نارصه وجتديدها، وإن لزم األمر ستيل  ع وقات  لك هذه املعq.تفع

ية الكوين واخلاص؛ فإذا اكنت للك ثقافة قوانني خاصة  نا نا، مرة أخرى، إىل  ئوغريها أعاد ث ت
شف عن  يا عاما هيدف إىل ا نا أن حندد منوذجا  يف  يفهتا،  يهتا وو لكحتدد ما شلك ل ظ فكه

ثقافة؟ ية الالشعورية  للا نب  ل
ثق سأ�  هني، خاصة إذا تعلقت ا ست �ألمر ا ية  يقة أن ا با مل ي للعمل شارب لحلق مافات ذات 

ية، مبا فهيا  ثقت مهنا العلوم اإلسا ثقافة اليت ا تلف جذر� عن ا ية  تافزي نية و ن ن ل خت بي يق مسف فل
ية  شال فوكو عىل جتريد هاته العلوم من إطال يات، ولعل ذ± يذكر� بإقدام  يا قا ي ئ ممي لسـ

نظام املعريف �ية، ف) دعاه  ية واجلغرا تار ياقاهتا ا ها  ليقهتا و ر خي ل فسـ بط وحنن بدور�  r.بحق
شلك جوهر احلوار ذاته  ية اليت  ثقا ية ا تخوف من أن تذوب اخلصو تبدي بعضا من ا ل ص ل فن

تعممي واملركزية تجريد وا �سم  ية  ية عال لبني احلضارات، يف بوتقة  ل ت تب م يات . ن عوإن من تدا
ية  ية إىل غاية أيديولو  Öي منوذج يف املهنج من جمرد و تحول ا جثل هذه الزنعة أن  نم سـ تقي ل

ية ثقا فحترص العمل باكمÌ يف منذجة الصورة ا ية ذات . ل ثقا ساك �لصورة ا فففي سعهيا لإل ل م
تحول إثر  نع  منوذج ا توان هذه الزنعة عن الÞيه مع ا شديدة، قد ال  ية ا ياخلصو ملصط ت ل لص ل

ناء ثقايف من شأنه أن يزجع متاسك  ئصال شأفة لك ا سعى إىل ا ثذ± إىل قانون عام  تت س سـي
منوذج  سجامه العاملهذا ا  . نوا
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ية----**** ثقا ية مالسات الصورة ا ثقا ية مالسات الصورة ا ثقا ية مالسات الصورة ا ثقا فففف مالسات الصورة ا ل لب لب لب                 ::::ب
تجاوز  يدات قد  يه من  ية ورها�هتا وما  ثقا تتÙ يه بعض مالسات الصورة ا ل تعقب ختف ف
نا عن ا عوة  إىل ولوج معرتك هذه الصورة،  نا ومقاïا إال أن ذ± لن  ييعة مدا ت ثنب خل يط

ية،  للوقوف عىل أمه مرتكزاهتا األ يا ة نظر  ئمن ̂و ية، مع سـمي جسطورية و األيديولو
سامهة، يف  تغاء ا ثقت، ا نه ا ثقايف ا�ي  ها jجÞعي و ا يا ها يف  ملحرص عىل و ب ن ل بسـ م ق ضع
سع بني هذين العاملني، ويف تعزيز  تأ  تفامه اليت ما  ساحة سوء ا ناق عىل  تيق ا ل م خل تي تف تض

ثقافات  �يس معرفة  ناك من أجل تأ نا و من  بذل من  هودات اليت  لا ه ه ست شعوب � لو ا
تالف، وعىل رفض حازم للك  j بادل لرضورة تفامه ا تعارف و ا خقامئة عىل ا ت ل ملل
ها سوى إرضاء  ترص اآلخر يف مجموعة من األوهام ال مه  لاإلسقاطات اليت من شأهنا أن  خت

 .تضخم األ� امجلعي
سؤ ترب ذ± أمه  نا  بدو ألول وهÖ حلام طو�و�، إال أ هذه، قد  مبعا ïمة  نع ن ت ًط ك ية قد ً لو

ية يدان العلوم اإلسا نيضطلع هبا ا ارس اجلامعي يف  ن  . م
نب  يل، حماولني  نة، ولكن ال مفر من امليض يف هذا ا يطة وال  ست  سأ�  جتا س ي سـ ي بمل ل ه ب ل
يطه وفق  نازلني عن فكرة أدجلة العامل و ية،  هو� تقوقعات ا ية وا بات األيديولو منا ت ت ل تملط م ل ج

ٍقوالب تفكري جاهزة ِ. 
ثا عننأمل أن يصب ثقافة احلوار،  شري  بذل من أجل ا هود اليت  نا يف مجموع ا حب  ب ب ت لتمعل  جل
ٍاإلسان والعامل، لقاء أكرث سامحة وترفعا، لقاء Iن بني يل تفتح قوامه ن عىل العامل وتواصل  صأ

يطرة، يه يف فكرة ا ته بأ نه اإلساين يوم حرص عال سـحرم  لن خ ق تطلع خال� اإلسان  م نلقاء  ي ٍ

ية يق غا ئإىل  تعارف حتق  .لوجوده أال ويه ا
 
 
 
 
 
 



ية ثقا يات الصورة ا فيا ل ئ سة/د                                                 رها�ت وآفاق.. سـمي  غنينرص ا ين بن 

سادس  تقى ا ويل ا لا ن" ملل ياء و ا لا 94 "ص األديب لسـمي

 
هوامــ هوامــا هوامــا هوامــا     و املراجـــــعو املراجـــــعو املراجـــــعو املراجـــــع    ـــــشـــــشـــــشـــــشللللا

                                                 
a ،سة، نرصا ين ياتغني بن  يا ئفصول يف ا تب احلديث، األردن، لسـمي  132.، ص2011لك، عامل ا

bPageaux, Daniel-Henri, Littératures et cultures en dialogue, L’Harmattan, Paris, 
2007, p.29  
c Eco, Umberto, La production des signes, Le Livre de Poche, Paris, 1992,  p.41 
dIbid, p.35  

e  ،يضاء شورات الزمن، ا ار ا يقاهتا،  ها و يات، مفا يا يد، ا بنكراد،  ن ب ئ مي سع لب متط همي  77، ص، 2003لسـ
f http://www.myriobiblos.gr/texts/french/contacts_weidle_symbole.html .L'Icône : 
Image et Symbole 
Traduction Irène Rovère, revue par l'auteur. Le texte russe a paru dans le «Vestnik» 
des Etudiants Russes, no 55 (1969) 

g  ،يضاء ثقايف العريب، ا ار ا بد هللا، معرفة اآلخر، املركز ا بإبراهمي،  ل  77-76.، ص1996لع
h  ،سابق، ص يات، املرجع ا يا لنكراد، ا ئ مي  79-80لسـب
i ،سابق، ص  82لاملرجع ا

jGreimas, A.J, Du Sens, Seuil, Paris, 1970, p.135-136  يد، مدخل إىل ، نقال عن سعنكراد،  ب
تالف، اجلزائر،  j شورات رسدية،  ية ا يا خا ن ل ئ ممي  29، ص، 1994لسـ

 
k ،سه  30-31ص، نف املرجع 

 l Pageaux, Daniel-Henri, Littératures et cultures en dialogue, op.cit,  p.38  
mIbid, p.45  

n  ،بقاقامس، سزيا يو طا تاب : لسـمي يقا"كحول بعض املفاهمي واألبعاد، يف  يو طمدخل إىل ا ياس العرصية، "لسـمي ل، دار ا
 40، ص، 1986القاهرة، 

o ،سه، ص  39نفاملرجع 
pها سه، الصفحة  نفس املرجع   نف
q سابق، ص  295-296لاملرجع ا

rFoucault, Michel, Les mots et les choses, Tel/Galiimard, Paris, 1966, p.359  


