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ملخص:

الغربية  الفكرية  املنظومة  في  »الشرق«  إشكالية مصطلح  تفكيك  إلى  البحثية  الورقة  تروم هذه 

نتيجة  شة،  زة ومشوَّ متحّيِ » وفق رؤى  »الشرق  في تشكيل صورة  استندت  التي  املعرفية،  ومركزيتها 

االنتماءات األيديولوجية املتطرفة، أو اعتماًدا على مصادر ضعيفة وغير موثوقة.

فقد أنتجت املرويات الكبرى ومصنفات الفكر االستشراقي وأدبياته وأطروحات الرحالة الغربيين 

لة، ال ترتبط بالحقيقة والواقع والبحث العلمي املوضوعي، وإنما  نحو »الشرق« صوًرا نمطية ُمتخيَّ

تستجيب لصورولوجيا وهمية وعاطفية تكشف عن نوازع وجدانية موجهة.

كما يكشف البحث عن مفهوم املنهج الجدلي في مقاربة الظاهرة الفكرية واملعرفية ودوره في تأويل 

اآلثار املفتوحة والقضايا املركزية املشكلة لعالقة األنا باآلخر، وبصناعة املثاقفة الندية، وبناء الرؤية 

املوضوعية لثقافة االختالف والغيرية.

الكلمات املفتاحية: الشرق - الغرب - الجدلية - األنا واآلخر - االستشراق.

Abstract: 

This piece of research aims to dismantle the problematic related is-

sues to the concept “east” in the western intellectual system besides to its 
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epistemological centrality. The western intellectual system has shaped an 

image of «east» regarding biased and distorted visions owing to extremist 

ideological affiliations and weak and unreliable sources.

Several resources such as narratives, works of orientalist thought, 

the ideas of western travellers towards the «east» produced imaginative 

stereotypes that are not related to truth, reality, and objective scientific 

research. Rather they respond to imaginary and emotional imagology that 

reveals directed sentimental impulses.

This paper also reveals the concept of the dialectical method in the 

approach of the intellectual and epistemological phenomena. Besides, it 

tackles its role in the interpretation of open effects and central issues that 

shape the relationship of the ego to the other. It also drives at making peer 

acculturation as well as building an objective view of difference’s and altru-

ism’s culture.

Keywords: east, west, controversy, ego, other, orientalism, stereotypes.

مدخل:

الرؤية  ازدواجية  خاصة  الغربية  واملركزية  عامة  األوروبي  للفكر  املميزة  الثقافية  السمات  من   

ر لجدلية مفهومي الشرق والغرب، فبين أوهام النخبة وتشظي االنتلجنسيا وتطرف  وثنائية التصوُّ

ست فلسفة الصراع والصدام بين القطبين، وكانت ساحة البحوث األكاديمية  رجال الكهنوت تأسَّ

عامة والدراسات االستشراقية خاصة أول ميادين النزال واملقارعة.

لقد تأسس مفهوم الغرب للشرق مقترًنا باملصطلح في حاضنة أيديولوجية مركزية، منفتحة على 

املركز  التصنيفيْين،  القطبْين  في صراع  والتفاعلية  التواصلية  املعادلة  اختزلت  أنثربولوجية،  أوعية 

ِهم الثاني بالدونية مجسدتْين في صفتْين متالزمتْين  والهامش، فارتبط األول بالعقالنية واإلنسانية، واتُّ

ل التطرف التصنيفي إلى استغالل العلوم والبيولوجيا لتحقيق  هما: الوحشية والبربرية، بحيث يتحوَّ
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تحضرة واملقصية 
ُ
رة ونصف امل تحّضِ

ُ
تراتبية إنثربولوجية بين الشعوب واألعراق وتحديد القوميات امل

جدال  ُيثير  ال  بشريا  نوًعا  األبيض  العرق  كان  فإذا  والوحشية،  البربرية  ضمن  وبقائها  الحضارة  من 

وإشكالية حول قيادته للحضارة بحكم لونه، الذي يمنحه القوة والقدرة والكفاءة فإن » وعلى جانب 

القابع وسط  نتصر 
ُ
هاجم وامل

ُ
ق الرجل األبيض( توجد حقيقة العرق األصفر،امل هذه الحقيقة )تفوُّ

األمم البيضاء...وهذا ما جعله في وسط التاريخ فهو في نصف متحضر وله القابلية للتحضر، على 

ا في عطالة عميقة «)1(
ً
عكس النوع الزنجي الذي فضل االنعزال   عن األسرة املتحضرة فبقي غارق

للتقعيد  والجوهري  املركزي  السند  لة  تخيَّ
ُ
امل الذهنية  الصورة  وبالغة  التنميط  فلسفة  كانت 

وحركات  الكبرى  املرويات  بفضل  كرَّست  التي  والحضاري  والثقافي  واإلثني  العرقي  التفوق  لنظريات 

في  ختلف« 
ُ
»اآلخر/امل األبيض ومحدودية  للرجل  والعرقي  املعرفي  ق  التفوُّ ثقافة  الشرق  نحو  الرحلة 

ة وعدم قابليته واستعداده للتعايش واملثاقفة.  ي الحضارة واملدنيَّ تلّقِ

 موضوعًيا للفلسفة الغربية والوجود 
ً
إن اختراع شرق ثقافي وديني وأيديولوجي ُمواٍز ُيعتبر معادال

يتبلور ضمن وجود عدّوٍ  الغربية، فالتواجد  األوروبي، وُيعد أولوية وضرورة حيوية لكينونة »األنا« 

ل. حقيقي أو وهمي ُمتخيَّ

 
ً
أشكاال ويتخذ  بالنهاية،  »األنا«  ويتَود  الوجود  د  يتهدَّ الذي  االفترا�سي،  العدو  وتلعب أسطورة   

واملنافسة  والتصدي  للممانعة  استراتيجياته  ويرسم  خاللها،  من  ويتجسد  فيها  يتمظهر  متعددة 

جزم البحوث والدراسات 
ُ
ُمتجاهال النتائج السلبية املترتبة على عمليات العداء واإلقصاء والتهميش.وت

الت 
ُّ
نجزة في حقل االستشراق وصورة »الشرق« على أن امِلخيال كان املعيار الوحيد لصناعة  التمث

ُ
امل

ل مطلًقا بالنسبة للغرب غيرية حقيقية،  ِ
ّ
ل الشرق، ولن ُيمث ِ

ّ
وبنائها، فالخطاب املفاهيمي للشرق »ال ُيمث

إنه مجرد إسقاط ميتافيزيقي لغرابة الغرب نفسه «)2(.

لذة  التي تحقق   )l’écriture du désir( الرغبة  الغربية كتابة  للسردية  بالنسبة  الشرق  ل 
َّ
لقد مث

معرفية وروحية، تجعل من الشرق وعاًء الحتواء الرغبات الغربية عامة واألوروبية خاصة، املادية 

1-M.A. De Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, V1, Librairie FIRMIN DIDOT frères, Paris, 1853, 

p 523.

2- Julielle Vion-Dury, Jean-Marie, Grassin, Bertrand Westphal, littérature et Espaces, actes du XXXe congres 

de la société Française de littérature Générale et comparée S.F.L.G.C, limoges, Presses Universitaires de LI-

MOGES, 2002, p307.
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م بالقوة العسكرية،  دعَّ
ُ
ت املنفعية والبراغماتية املادية في الفكر الكولونيالي امل

َّ
منها والروحية، وتجل

في  النفسية  واإلسقاطات  الصليبية  والحمالت  التبشير  حركات  في  املادية  املطامع  انعكست  بينما 

ر  للتحضُّ القابلية  وعدم  والدونية  والوحشية  البربرية  ضمن صور  وتنميطه  ختلف 
ُ
امل اآلخر/  تقييم 

ن» الشرق املتخيل هو طرف آخر، غير شرق ألف ليلة وليلة، إنه الشرق الذي أتى من الغرب  والتمدُّ

زة وقد تكون  هة وُمتحّيِ وليس العكس«)1(. فكتابة الرغبة تشكيل لـ »آلخر« وفق مرجعيات ذاتية ُموجَّ

البحث  آلليات  واستخدامها  بتوظيفها  العلم،  وضوابط  املنطق  وقواعد  لحدود  وُمتجاوزة  ُمنحرفة 

تراتبية  تثبت  نمطية  الت 
ُّ

تمظهرات وتشك املركزية وتكريس  العلوم وتطويعها لخدمة  ونتائج  العلمي 

وثقافة »اآلخر« تحت  استباحة هوية  املتعالية تسويغ  للرؤية  مانحة  »األنا« و»اآلخر«  بين  حضارية 

أقنعة نشر الحضارة والقيم اإلنسانية السامية » ما هي الصورة؟ أي صورة غربية نريد أن نعرفها 

عن الشرق؟ هل هي رؤية شرقية؟ ال إنه شرق ِمخيالنا الكبير، هذا الفضاء الذي تلتقي وتفترق فيه 

تصوراتنا الخاصة «)2(.

االيدولوجيا  مع  يتطابق  »آخر«  صناعة  إلى  واالستشراقي  واملركزي  الكولونيالي  املتخيل  يسعى 

الدافعة إلى التحيز واإلقصاء، فيكون  املختلف معادال موضوعيا لتصورات وهمية متخيلة من خالل 

الترويج لصور ومفاهيم وتصورات ومعتقدات ترتقي بحكم التداول واالنتشار إلى مستويات األحكام 

مرجعا  وتصبح  والتحوير،  التعديل  تقبل  ال  بديهية  فتصبح  الجماعي  الوعي  في  تترسخ  التي  النهائية 

أكاديميا معتمد من الدوائر العلمية والبحثية.

الثامن عشر » شعوب  القرن  في  الخوف  بأنه من مظاهر   
ً
العربي/البدوي مثال تمَّ توصيف  لقد 

بدائية ال تعرف الزراعة وال الصناعة، ولم يعرفوا أي تطور إنساني«)3( فهم وفق النظرة االستعالئية 

ر.  لون مصدًرا للخوف الدائم لكل إنسان متحّضِ ِ
ّ
رمز للحيوانية والوحشية وهم بذلك ُيشك

بكل  الداللية  ومصادرها  ُبنيتها  تستقي  /البدوي  العربي  هوية  تشكيل  في  عنها  ر  عبَّ
ُ
امل الصور  إن 

مصداقية وموثوقية من املصنفات التأسيسية للفكر الغربي القديم الذي وضع املبادئ الجوهرية 

1-Colette Juilliard, Imaginaire et Orient; L’écriture du Désir, L’Harmattan, Paris, 1996, p18.

2-Nassib Samir El-Husseini, L’Occident Imaginaire, La vision de l’autre dans la conscience politique arabe, 

Presses Universitaire du Québec, 1998, p3.

3-Jacques Berchtold, Michel Porret, La peur au XVIIIe siècle: discours, représentations, pratiques Librairie 

DROZ, S.A, GENEVE, 1994, p 200.
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Comte De Buffon(()بوفون دي  الكونت   ( بوفون  الكونت  وصف  فقد  املختلف،  »اآلخر/  لصورة 

 Histoire ()1788-1707(( البدو/ العرب سنة 1749، في كتابه املوسوم ) التاريخ الطبيعي لإلنسان

  )Variétés dans l’espèce humaine( اإلنساني(  الجنس  )أنواع  باب  في   )Naturelle de l’homme

وأخالقهم  صفاتهم  أما  وقساوٍة«)1(،  عنٍف  »رجاُل  فهم  املتوحشة،  الترتار  قبائل  يشبهون  البدو  إن 

فهي أقرب إلى الوحشية أكثر منها إلى اإلنسانية، إنهم يتصفون ب » السرقة واالختطاف واغتصاب 

وال  للفضيلة،  احترام  لهم  وليس  بالرذيلة  ويفتخرون  أشرافهم،  يها  ِ
ّ

ُيزك ممارسات  وهي  املمتلكات، 

 بالعصبية والخرافة «)2(.
َّ
للمواثيق، إنهم ال يؤمنون إال

وترافق املظاهر السلبية صورة البدوي، فيتحول إلى رمز للعدوانية والجهل والقساوة والعصبية 

واالختزال  واإلقصاء  ز  التحيُّ إستراتيجية  وتلعب  واملبتذلة،  الدنيئة  الصفات  من  إليها  وما  والنهب 

االختالف.  وثقافة  »اآلخر«  في معرفة  النمطية ونشرها ضمن نسق معرفي  الصور  لهذه  الترويج   في 

جزءا  بجعلها  أو  مصداقيتها  في  بالتشكيك  املعاكسة،إما  املقاربات  تجاهل  إلى  املقابل  في  ى  وتتصدَّ

من ثقافة الهامش التي ال ترتقي إلى األنساق الفكرية املركزية، ومن ذلك شهادة جون باتيست البا 

في  كتب  حين   )Jean-Baptiste Labat appelé Père Labat(  )1663-1738( البا      باألب  املعروف 

 جسيًما حين 
ً
خطئ خطأ

ُ
مذكراته )Mémoires du chevalier d’Arvieux( وفي باب )أخالق العرب( » ن

نعتقد أن العرب، أشخاص غير مؤدبين، عنيفين، وْحشيين، خائِنين، ودون مشاعر«)3(.

إلى  يستند  ما  بقدر  واملنطقية  العلمية  املعايير  إلى  والغرب  الشرق  بين  التصنيف  يستند  ال 

صدمة  إن  واأليديولوجية،  العقائدية  ومرجعياتهم  والسياسيين  للمؤرخين  البراغماتية  التوجهات 

وتوجيه  بتزكية  الحقيقية،  العسكرية  املواجهة  والبناء  التأسيس  في  سبقت  قد  لة  تخيَّ
ُ
امل املواجهة 

فت املركزية الغربية مختلف 
َّ
كن�سي حيًنا وبدافع اقتصادي وتوسع سيا�سي في أحيان كثيرة، وقد وظ

كثير من  في  للشرق  الغربي  التصور  أنتج هذا   « وأيديولوجيتها  رؤيتها  يبلور  األجهزة لصناعة خطاب 

جوانبه مجموعة من الُبنى املفهومية والنظرات والتصورات )التنميطية( ما زالت قائمة إلى يومنا هذا 

1-Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle de l’homme, Oeuvres completes,   Imprimerie 

Royale, Paris, )1774-1778(, tome, V )1774(, p,30.

2- Ibid, pp 78-79.

3- R. P. Jean-Baptiste Labat  )mis en ordre par le(, Mémoires du chevalier d’Arvieux, Delespine, , Paris 1735, 

tome. III, p188 )chap. XI(.
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كمنطلق أساس في النظر إلى اآلخر...لقد أنتج الوعي الغربي صورة نمطية سرمدية للشرق وللشرقي 

، فهو  أينما حلَّ النساء بدافع جن�سي  للبحث عن  كونه متخلًفا وال عقالنًيا وشهوانًيا تدفعه غرائزه 

كائن ليس له مؤهالت نفسية وفكرية وثقافية« )1(.

1- الجدلية: املفهوم واملنهج

ة)2( وال  بالحجَّ ة  الحجَّ وُمقابلة  خاصمة 
ُ
ناظرة وامل

ُ
بامل ة  العربيَّ عاجم 

َ
امل في  »الَجَدل«  َمفهوُم  اقترَن 

ة، إذ يدلُّ ُمصطلح الديالكتيك »Dialectique« عن »شكٍل من  قافة الغربيَّ
َّ
عنى كثيًرا في الث

َ
 امل

ُ
َيختلف

صطلح معاني تبادل الكالم  والِخطاب 
ُ
ة للحوار أو فنُّ املناظرة «)3( ويحمل امل أشكاٍل املعرفة فهو تقنيَّ

األصلي  املعنى  وهو  الحوار  فنُّ  أو  والبرهنة  نطق 
َ
امل فنُّ   « فهي  أخرى  َوبعبارٍة  أكثر،  أو  طرفين  بين 

للكلمة«)4(.

ة  املعرفيَّ الُحقول  في  وانتشاًرا  وتوظيًفا   
ً
إثارة األكثر  ات  واآلليَّ املفاهيم  من   

ُ
ة يَّ

َ
والَجَدل فالَجَدُل 

فكرين وتمَّ شحُنه بمحموالٍت 
ُ
صطلح بآراء الفالسفة وامل

ُ
ع امل ، وقد تشبَّ

ً
ة ة خاصَّ ة واإلنسانيَّ والفلسفيَّ

الِصراع  للتعبير عن  الباحثين  ة، وشاَع عند  ته األصليَّ َرَج عن هويَّ
َ

ٍة مختلفٍة ومتنوعٍة، حتى خ دالليَّ

 عن كّلِ فكٍر أو رأٍي أو طرٍح أو 
ٌ
الفكري والثقافي بين ُمختلف األفكار واآلراء واأليديولوجيات، فهي عبارة

ختلفة في مختلف تمظهراتها  وتجلياتها 
ُ
ٍر يأخذ بعين االعتبار واالهتمام وبشكٍل جذري الظواهر امل تصوَّ

ة. ة والتاريخيَّ عة، االجتماعية والثقافيَّ في حقول املعرفة املتنّوِ

ة والقرينة  ة بالُحجَّ ختلفة، وُمقارعة الُحجَّ
ُ
 ومنهٌج لَعرض األطروحات امل

ٌ
ة  املنهجي أرضيَّ

ُ
واالختالف

ؤى  فالرُّ الجدوى،  وعديم  اعتباطًيا  الَجَدُل  يكون  ال  حتى  الحقيقة،  إلى  الوصول  بهدف  بالقرينة 

ح الداللة والفكرة. رح ُيثري الفكر واملنطق وُيوّضِ
َ
والفرضيات واختالف الط

عبر  صطلح 
ُ
امل حَملها  التي  الكثيرة  ة  الفلسفيَّ والدالالت  ختلفة 

ُ
امل عاني 

َ
امل في  خوض 

َ
ن لن  وَسوف 

1- سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ص 26 - 27.

2- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، ج، 11، دار صادر، بيروت، د ت، 

ص 231.

3-Étienne Balibar, Pierre Macherey, » Dialectique «, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 dé-

cembre 2015. URL: www.universalis.fr/encyclopedie/ dialectique/.

4-  Paul Janet, Essai sur la dialectique de Platon, Joubert, Librairie Editeur, Paris, 1848, p 1.
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ة، بل سيكتفي الَبحث بتوضيح  ة والفلسفيَّ التاريخ وعبر مختلف املدارس واملذاهب والتيارات الفكريَّ

الطبيعي  سياقه  في  فهوم 
َ
امل إدراك  من  نتمكن  حتى  البحث  في  وتوظيفه  صطلح 

ُ
امل استخدام  داللة 

والعقالني.

ة للبحث وحاَولت  فاهيم األساسيَّ
َ
ة أو املنظومات التي احتوت امل نظومة الفكريَّ

َ
ة امل  ُيقصد بالَجَدليَّ

جانس إلى  قابل والتَّ ر ابتداًء من التَّ رات في ُمختلف الوضعيات والصوَّ صوُّ ؤى والتَّ تقديم ُمختلف الرُّ

كّلِ مراحل  تثبت عبر  لم  ها  فإنَّ في روحها وقوتها  ة  الجدليَّ ضاد، فمهما كانت  والتَّ ناقض  والتَّ الْصدام 

ب على  ة؛ إنَّ ما يترتَّ ها أنهت صراًعا نهاية مطلقة، فهي كما ورد في أدبيات الفلسَفة اليونانيَّ اريخ أنَّ التَّ

ة هو االنتقال من مفاهيم إلى مفاهيم ومن قضايا إلى قضايا. الجدليَّ

اليوم، ومنها ُمصطلحي األنا  إلى   
ً
آثارها قائمة تجادل َحولها مازالت 

ُ
امل فأغلُب األفكار واإلشكاالت 

ة  عاصر بأبَعاده السوسيو- ثقافيَّ
ُ
شهد الفكرّي امل

َ
 وحضوًرا في امل

ً
واآلخر فهما من أكثر املفاهيم تداوال

ة. ة والُوجوديَّ ناته الهوياتيَّ ة، نظًرا الرتباطهما باإلنسان وُمكّوِ واأليديولوجبَّ

وضوع، فمن 
َ
كل وامل د واملتنّوِع من ناحيتْي الشَّ وتطرُح العالقة بينهما نوًعا من الديالكتيك املتعّدِ

ة، تتقاطع مع  ا يفرض مقاربات عبرمناهجيَّ  ممَّ
ٌ
عة  متنّوِ

ٌ
ة كل يتجاذب املسألة حقوٌل معرفيَّ ناحية الشَّ

ة. ة وأيديولوجيَّ ة وأنثربولوجيَّ ميادين فلسفيَّ

املغايرة  ة  إشكاليَّ في مسألة  آفاٍق جديدٍة  العوملة عن  ة وفتوحات  قافيَّ
َّ
الث األنساق  شفت 

َ
ك لقد   

ا يدعو إلى األخذ باملعايير الجديدة في تفكيك املركزيات من أجل مشترٍك إنسانٍي. واملثاقفة، ممَّ

لآلخر،  األنا  أو  للشرق  الغرب  رؤية  في  ة  آليَّ أهمَّ   »la représentation« التمثيل  ة  نظريَّ ل 
َّ
وتشك  

ٍل للواقع يمرُّ عبر إدراك، وهذا اإلدراك هو 
ُّ
فحسب إدغار موران  Edgar Morin)1921( فإنَّ كلَّ تمث

ٍة يتمُّ  ٍة وموضوعيَّ الٍت ذاتيَّ الصة ُمخططات في الذاكرة )أفكاٌر ومرجعياٌت( باإلضافة إلى أوهاٍم وتخيُّ
ُ

خ

الت)1(. ًرا جديًدا هو الواقع حسب التخيُّ إسقاطها على الواقع، فينتج تصوُّ

ٍة  نمطيَّ ٍر  وصوَّ الٍت  تخيُّ عبر  تداوله  فيتمُّ  جغرافًيا  وفضاًء  وثقافًيا  بيولوجًيا   
ٌ

ُمختلف فالشرق 

الث أكثر من مطابقته للواقع.
ُّ
رات والتمث صوُّ ة والتَّ مطيَّ ساهم في إنتاج آخر وفّيٍ للنَّ

ُ
ومروياٍت، ت

1-Edgar Morin, la représentation, http://pedagopsy.eu/page22.html )12/05/2016(.
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ل عن 
َّ
وروث، فقد يتشك

َ
ة واألفكار وامل هنيَّ ِ

ّ
وبحكم أنَّ اإلنسان كائٌن ثقافٌي يستجيب للُمثيرات الذ

ؤى التي تصنع وعي الذات بذاتها وبمن حولها، فالديالكتيك   وانفصاٌم في الرُّ
ٌ
ة ر ازدواجيَّ هذا التصوُّ

َيهدف إلى الكشف عن حقيقة صناعة الشرق وإبراز ُمختلف املركزيات واملرجعيات املؤسسة ملختلف 

ة الخطاب التصويري.   الت في مرحلة أولى، ثم البحث في وظيفيَّ
ُّ
رات والتمث التصوُّ

  2- الشرق؛ إشكالية بناء املفهوم

ْل 
ُ
ا ق ْعَراُب آَمنَّ

َ ْ
ِت األ

َ
ال

َ
ة في االصطالح« ويقوُل تعالى في كتابه الَعزيز: ﴿ ق احَّ

َ
قال األصوليين » ال ُمش

ِمْن  ْم 
ُ

َيِلْتك  
َ

ُه ال
َ
َوَرُسول  َ َّ

ِطيُعوا للا
ُ
ت َوِإْن  ْم  

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ق ِفي  يَماُن  ِ

ْ
اإل ِل 

ُ
َيْدخ ا 

َّ َ
َومل ْمَنا 

َ
ْسل

َ
أ وا 

ُ
ول

ُ
ق ِكْن 

َٰ
َول ْؤِمُنوا 

ُ
ت ْم 

َ
ل

ا 
َ
ْرن

ُ
ظ

ْ
وا ان

ُ
ول

ُ
وا َراِعَنا َوق

ُ
ُقول

َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال يُّ

َ
ُفوٌر َرِحيٌم ﴾)1( وقاَل أيًضا : ﴿ َيا أ

َ
َ غ َّ

ْيًئا ِإنَّ للا
َ

ْم ش
ُ

ْعَماِلك
َ
أ

ِليٌم ﴾)2(.
َ
اٌب أ

َ
اِفِريَن َعذ

َ
ك

ْ
َواْسَمُعوا َوِلل

لجعل  فاهيم 
َ
امل ة 

ّ
بدق ق 

َّ
تتعل ٍة،  جوهريَّ ٍة  قضيَّ إلى  األصوليين  وحكمة  الكريمتان  اآليتان  شيُر 

ُ
ت

ناسق الداللي، فاهلل سبحانه  جانس والتَّ ا للتَّ
ً

الفكرة أكثر وضوًحا وجالًء وُبعًدا عن االلتباس وترسيخ

صطلحات التي 
ُ
ظر وهكذا في العديد من امل راعاة والنَّ

ُ
وتعالى فرَّق بين مفهومي اإليمان واإلسالم وبين امل

للمفاهيم  الدقيقة  اللة  للدَّ وضماًنا  للَمعرفة   
ً
تأصيال وضبطها  تحديدها  على  الكريم  القرآن  حرص 

ة. أويالت والقراءات واالجتهادات الذاتيَّ قتضيات والسياقات وسًدا لباب التَّ
ُ
صطلحات حسب امل

ُ
وامل

همة والحاسمة في 
ُ
ل أهمَّ االنشغاالت واإلشكاالت امل ِ

ّ
صطلحات ُيشك

ُ
فَموضوع تحديد املفاهيم وامل

ة  ة والتقنيَّ صطلحات في مجال الُعلوم التجريبيَّ
ُ
موز وامل ه إذا كانت الرُّ أنَّ مجال البحث العلمي، ذلك 

العلوم  ميدان  في  تماًما  يختلف  األمر  فإنَّ  ة،  واالستمراريَّ والوضوح  والحصر  بات  ِ
ّ
بالث غالًبا  سم 

َّ
تت

إلى  ومتباينٍة  حيًنا  متشابهٍة  بدالالٍت  واملفاهيم  صطلحات 
ُ
امل شحن 

ُ
ت حيث  ة،  واإلنسانيَّ ة  االجتماعيَّ

متناقضٍة في أحياٍن أخرى، وكثيًرا ما يتولد عن االنتشار الكبير والكثير للتعريفات فو�سى واضطراٌب 

صطلحات 
ُ
ي مفهوٍم معيٍن أو تصوٍر ذهنٍي. باإلضافة إلى الرَّصف العشوائي للمفاهيم وامل والتباٌس في تبّنِ

ة، علًما  زة والخاصَّ ة لها خصوصياتها الحضارية املميَّ واستنساخ بعضها من بيئات وفضاءات حضاريَّ

 »la Notion« ا بين املفهوم
ً
نطلق فرق

ُ
د وعاٍء الحتواء املضامين: »نالحظ من هذا امل فهوم هو ُمجرَّ

َ
أنَّ امل

1- سورة الحجرات، اآلية، 14.

2- سورة البقرة، اآلية، 104.
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 les« رات صوُّ ة والخصوصيات والتَّ فهوم هو ُجملة املحتويات املعرفيَّ
َ
صطلح »le terme« فامل

ُ
وبين امل

ال فإن املفهوم بمثابة املدلول «)1(. صطلح بمثابة الدَّ
ُ
صطلح وإذا كان امل

ُ
Concepts« التي يُدلُّ عليها امل

ا من هذه اإلشكاالت والتساؤالت، يو�سي الكثير من الباحثين واملحللين اإلبيستيمولوجيين 
ً
وانطالق

ُمواصفات  من 
َ
ف ة  واملفاهميَّ ة  املعرفيَّ للفو�سى  تجنًبا  بدقٍة،  واملفاهيم  املصطلحات  تحديد  بأهمية 

الُبنية،  دة  محدَّ فة 
َّ
وظ

ُ
امل ة  االصطالحيَّ األداة  تكون  »أن   )2(»Frege« فريج  حسب  العلمي  الخطاب 

واضحة املعالم«)3(.

تحديًدا  والبحث على تحديده  صطلح 
ُ
امل بعلم  الكبير  االهتمام  ُيالحظ  العربي  راث 

ُّ
للت ستقرئ 

ُ
وامل

ة، واعُتبر االهتمام  ة اإلسالميَّ غته وللحضارة العربيَّ
ُ
 للقرآن ول

ً
دقيًقا تجاوًزا للغموض وااللتباس خدمة

 من عوامل البناء الحضاري، » وليس يمكن فيما أعتقد،  أن تكون 
ً
 وتأصيال

ً
صطلح دراسة

ُ
بعلم امل

صطلح العلمي(، 
ُ
 )امل

ُ
 في أمٍة من األمم، ما لم تواكبها جنًبا إلى جنٍب حضارة

ٌ
، متألقة

ٌ
 مزدهرة

ٌ
حضارة

الُعلماء  ا  أمَّ  )4(» اإلنساني  وتقدمها  وعقالنيتها  ة  األمَّ تلك  لفكر  العام  اإلطار  ذاته  بحّدِ  يكون  الذي 

 بالغة األهمية 
ً
ثون فقد حرصوا واهتموا  بالبحث في علم املصطلح واعتنوا به عناية قاد واملحّدِ والنُّ

م بعض الشواهد كدليٍل على اهتمامهم وعنايتهم،  قّدِ
ُ
طور تاريخًيا ولكن ن ع هذا التَّ ه يصعب تتبُّ حتى أنَّ

ز  بّرِ
ُ
غوي امل

ُّ
ى أنُّ الل صطلحات بمفاتيح العلوم ويجعلها عتبات لفهم الخطاب » حتَّ

ُ
ه امل فالخوارزمي ُيشّبِ

فت في أبواب العلوم والحكمة ولم يكن  شًدا)5( صدًرا من  ل كتاًبا من الكتب التي ُصّنِ في األدب، إذ تأمَّ

تلك الصناعة لم يفهم شيئا منه وكان كاألمي األغتم)6( عند نظره فيه «)7(.

 
ً
أجله ودخلت حقوال الذي ُوضعت من  غوي 

ُّ
الل عجم 

ُ
امل األلفاظ هاجرت   من 

ً
م مجموعة يقّدِ ثم 

 لفظة )الرَّجعة( 
ً
 واكتسبت مدلوالٍت جديدٍة من ذلك مثال

ٌ
ة  أخرى، تكون بينها عالقاٌت فكريَّ

ً
ة معرفيَّ

جامعة  الجزائري،  واألدب  اللغة  في  أبحاث  املخبر،  مجلة  واألدب،  اللغة  في  البحث  وممارسة  املصطلح  علم  بشير،  ابرير   -1

بسكرة، العدد 2، 2005، ص 2.

2- Gottob Frege )1848-1925( mathématicien logicien et philosophe allemand parmi ces œuvres: Concept et 

objet 1892–Fonction et concept 1891.                               

3-Isabelle Stengers,  D’Une science à l’autre, Les concepts nomades, Paris, Seuil, 1987, pp 70-71.

4- جعفر آل ياسين، الفارابي في حدوده ورسومه، املزرعة، الطبعة األولى 1405ھ/1985، بيروت، ص 14.

5- يقال شدا العلم إذا حصل منه طرفا.

6- الذي لم يفصح لعجمته.

7- الخوارزمي، مفاتيح العلوم، دار الكتاب العربي، ط2، 1409ھ/1989 م، بيروت ص ص 13 - 14.
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وُمصطلًحا  ا 
ً
لفظ ثمانين  زهاء  أح�سى  حيث  األندل�سي،  الظاهري  حزم  ابن  تناولها  ذاتها  والظاهرة 

درج انتماءها  ها تفقد بالتَّ صطلحات ألنَّ
ُ
فاهيم وامل

َ
ظر وطالب بتحديد امل ا بين أهل النَّ

ً
أصولًيا مشترك

ٍة جديدٍة » هذا باب خلط فيه كثير من تكلم معانيه،  عجمي العام، لتحصل على انتماءاٍت معرفيَّ
ُ
امل

غب  وشيك بين املعاني وأوقع األسماء على غير مسمياتها، ومزج بين الحق والباطل ُمكثر لذلك الشَّ

ا أبو الوليد الباجي )تـ 474ھ( فقد ذكر في كتابه  وااللتباس وعظمت املضرة وخفيت الحقائق «)1(. أمَّ

ـتناظرين والتي 
ُ
)املنهاج في تركيب الحجاج( مدلوالت سبع وثمانين ُمصطلًحا من األلفاظ الدائرة بيـن امل

للغموض  رفًعا  للمفاهيم  العلمي  االستخدام  إلى  ودعا  تناظرين 
ُ
املـ بين  مـتفاوًتا  توظيًفا  توظيفها  يتمُّ 

داخل املعرفي. والتَّ

 »l’Orient رق تواضع الحظنا على سبيل املثال، استخدام وتوظيف مفهوم »الشَّ
ُ
وفي هذا البحث امل

ـختلفة، فقد 
ُ
امل واملقاربات  للمرجعيات  واحٍد وفق  أكثر من مدلوٍل  باحٍث آلخر ويحمل  بتفاوٍت من 

ٍة ُمطابًقا لصورة العرب عموًما دون استثنـاء بكّلِ تشكيالتهم وأعراقهم ودياناتهم  ف في مرحلٍة أوليَّ ِ
ّ
ُوظ

العثمانية  ولة  الدَّ فتصبح  غيرها،  دون  تركيا  على  ثاٍن  تصوٍر  في  يقتصر  وقد  الجغرافي2  وتواجدهم 

سلمين بكّلِ أطيافهم في كّلِ بقاع العالم وهي نموذٌج لهم في الفكر واألدب والسياسة 
ُ
 للعرب وامل

ً
ممثلة

ة  العربيَّ ول  الدَّ بقية  دون  فقط،  األوسط  للشرق  مساوًيا  رق،  الشَّ يصبح  ثالثٍة  مقاربٍة  وفي  وغيرها3 

ضاف دول املغرب العربي إلى املشرق بعد 
ُ
 دول شمال إفريقيا4، وفي صورٍة رابعٍة ت

ً
ة ة، خاصَّ واإلسالميَّ

فشل محاوالت املركزيات الغربية على فصل الدول العربية بعضها عن بعض وذلك  بوضع حواجز 

خ ثقافة  رّسِ
ُ
سهم في التقارب وت

ُ
اتية املشتركة، التي ت مة، للقضاء على العناصر والعوامل الهويَّ متوهَّ

ة.  اإلخاء واإلنتماء وتدفع نحو الخروج من مناخ التخلف والدونيَّ

1- ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق، الشيخ أحمد محمد شاكر، الجزء األول، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ص 

.35

2- Ricardo Diez, Hochleitner, et Daisaku Ikeda, Un dialogue entre Orient et Occident 

vers une révolution humaine, l’Harmattan 2010.

3-  Stéphane Yerastimos, Les Turcs; Orient et Occident, Islam et laïcité; Editions Autre-

ment 1994.

4- Isabelle Drelants, Occident et proche Orient, contacts scientifiques au temps des croi-

sades ,Brepols ,2000.

124

العدد السابع - ذو القعدة 1441 هـ / يونيو 2020م

دراسات



رق  الشَّ من  ليست  فهي  ة،  الفرنسيَّ ة  للمركزيَّ وفًقا  خاًصا  تصنيًفا  ف  صنَّ
ُ
ت الجزائر  أنَّ  والالفت 

وليست من املستعمرات )1(؟

ة  ول اإلسالميَّ رق ليس واحًدا حتى في املراجع القديمة، فهو يعني منذ القرن السادس عشر الدُّ فالشَّ

ة، فيذهب هربلوتHerbelot )1625-1695( في  غة العربيَّ
ُّ
م اللغات الشرقية وعلى رأسها الل

َّ
التي تتكل

ة  ة والفارسيَّ بالعربيَّ الناطقة  البلدان  في  سبة لفرنسا  ِ
ّ
بالن رق  إلى تحديد الشَّ ة 1697  مكتبته الشرقيَّ

ة.)2( والتركيَّ

ة يأتي التقسيم اإلعتباري، األدبي والفني  ة واإليديولوجيَّ وباإلضافة إلى هذه التقسيمات السياسيَّ

والفلسفي )شرق الخيال( )شرق ألف ليلة وليلة( )شرق الحريم( )شرق الغزل العذري( وغيرها.

سه األدباء واملفكرون: فهناك شرق دو نرفال)De Nerval( ، وشرق  ا أسَّ
ً
ا » ثالث

ً
كما نجد » شرق

فولتير )Voltaire(، وشرق شاتوبريانChateaubriand( (، وشرق المرتين )Lamartine(، وشرق ادغار 

كيني )Edgar Quinet(  وغيرهم .   

ه ال يوجد تكامٌل أو تقارٌب أو تشابٌه  غرب العربي إلى املشرق وكأنَّ
َ
ضاف دول امل

ُ
وفي صورٍة أخيرٍة ت

ة ليست عوامل مشتركة تجعل من الوطن  ة والحضاريَّ غويَّ
ُّ
ة والل ول، وكأن األبعاد الدينيَّ بين هذه الدُّ

اآلتي  والجدول  ة  الثقافيَّ الخصوصيات  ببعض  متعلقٍة  بسيطٍة  اختالفاٍت  مع  واحًدا  وطًنا  العربي 

ة. ة الغربيَّ يلخص تجليات مفهوم »الشرق« في املنظومة املعرفيَّ

ة،  املعرفيَّ والحقول  ياقات  الّسِ حسب  آلخَر،  مدلوٍل  من  ُمرتحٌل  مفهوم  »الشرق«  ُمصطلح    

 عن »الشرق« في رحالت القرن الثامن عشر، وهو بدوره يختلف 
ُ

فالشرق الرومن�سي والصوفي َيختلف

عن »الشرق » املتخيل لفيكتور هوجو وهكذا،

باختالف  ر وتختلف  تتغيَّ واملفاهيم   ،
ٌ
كثيرة ماذج  فالنَّ  ،

ً
واختزاال اختصاًرا  األمثلة  بهذه    سنكتفي 

ل أغلبها في بيئاٍت ومناخاٍت طبيعيٍة، 
َّ
صطلحات واملفاهيم يتشك

ُ
الحقل املعرفي الذي يستند إليه، فامل

وتغيير    تحريفها  إلى  يؤدي  ا  ممَّ مختلفٍة،  ومرجعياٍت  وأيديولوجياٍت  ٍة  فكريَّ منظوماٍت  إلى  ترتحل  ثم 

1-Revue de l’orient et de l’Algérie et de colonies, bulletin et actes de la Société orientale, Algérienne et colonie 

de France, Paris, 1855.

2- Barthelemy d’herbelot, bibliothèque Orientale, compagnie des librairies, Paris, 1779.
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صوصيات 
ُ

 ولكن بعد النشأة والتكوين تأتي الخ
ُ
مدلولها)1( فاألصل في املفهوم الحياد من حيث النشأة

بناءاٍت  للمفاهيم  لتعطي  املرجعيات  ُمختلف  عن  نبثقة 
ُ
امل الجديدة  ة  الليَّ الدَّ حموالت 

َ
وامل ة  املعرفيَّ

ٍر في تشكيل حضارٍي  ِ
ّ

ز« »كلُّ داٍل متجذ حيُّ جديدٍة وأحياًنا انحرافاٍت وهذا ما ُيطلق عليه اصطالًحا »التَّ

 بسياٍق حضارٍي 
ٌ
اللي( مرتبط الُّ )وحقله الدَّ ة الفريدة، ولذا فالدَّ ة والحضاريَّ فريٍد، له لغته املعجميَّ

ٍد وُيشير إلى ظواهر بعينها دون غيرها«)2(. محدَّ

للقيم والثقافات   
ً
ة صورة املفاهيم الحضاريَّ امليدان املعرفي، أصبحت  في  العوملة  وبعد فتوحات 

إلى تحوير  ى  أدَّ لغيره  املعرفي من حقل آلخر ومن منهج  لذا فإنَّ اإلنتقال  والعقائد واأليديولوجيات 

ة  أحاديَّ مت 
َّ

تحك كما  ة.  الفكريَّ وتمظهراته  املفهوم  ملضمون  وانتحال  تزوير  إلى  وأحيانا  وتحويل 

ة، في  ز األيديولوجي والغايات واألطماع السياسيَّ ة والتحيُّ ة العرقيَّ ة والعنصريَّ املعرفة والنزعة املركزيَّ

وفي  والتدقيق  الفحص  عند  أنفسنا  سنجد  هنا   « ة  الوظيفيَّ ومضامينها  املفاهيم  وصناعة  تأسيس 

بين  »أدوات« مشتركة  » عامة  أوعية   « أمام  صطلحات 
ُ
امل العديد من  وبإزاء  الحاالت  كثيٍر جًدا من 

ة« و»رسائل«  ة، وفي ذات الوقت أمام مضامين »خاصَّ ة والعقائد املذهبيَّ الحضارات واألنساق الفكريَّ

ز بها هذه »األوعية« العامة و»األدوات« املشتركة لدى أهل كّلِ حضارٍة من  زة تختلف فيها وتتميَّ متمّيِ

الحضارات«)3(.

ُيحيالن  حيث  واآلخر«  »األنا  ملصطلحي  ومساويْين  ُمعادلْين  أصبحا  والغرب  الشرق  فُمصطلحي 

الثقافيين  الفضاءين  بين  والصراع  والصدام  قاء  ِ
ّ
الل ة  إشكاليَّ إلى  ٍة  وعربيَّ غربية  كثيرٍة  نصوٍص  في 

 في تشكيلهما 
ً
ا كبيرة

ً
والجغرافيينواللذين ولعبت املرويات الكبرى واإلستشراق واأليديولوجيات أشواط

وتحديد ماهيتهما وهويتهما فأصبحا:

وبالعودة  واآلخر(،  )األنا  املفهومين  إلى  ظر  النَّ في  ة  الغربيَّ ة  املركزيَّ  
ُ
مقاربة صور،  التَّ هذا  وُيقابل 

الديني، الحضاري  العرقي،  الجغرافي،  بين  املفاهيمي  الخلط  السابقة نالحظ  النعوت واألوصاف  إلى 

ه عربًيا ومسلًما ومتخلًفا، فالغرب أيًضا ليس كله أوروبًيا، مسيحًيا، 
ُّ
رق ليس كل وغيرها، فكما أنَّ الشَّ

ُمستعمًرا... وغيرها.  

1- Isabelle Stegers; D’Une Science à l’autre ; les Concepts nomades, Seuil, Paris, )couverture extérieure(,1987.    

غة واملجاز، بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، ط1، 1422ھ/2002م، ص ص 196-197.
ُّ
2- عبد الوهاب املسيري، الل

3- محمد عمارة، معركة املصطلحات بين الغرب واإلسالم ، نهضة مصر للطباعة النشر، ص 3.
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ل الذي يبقي الشرق أو »اآلخر« ضمن املجاز الذي  تخيَّ
ُ
 إن رواية التاريخ تخضع لخطاب السرد امل

ل وظائف  ُبنيته من الخرافة والغرابة واألسطورة والتأمل الذاتي والرغبة الجمعية، وللُمتخيَّ تتكون 

الُبعدْين  إلى  قياًسا  ثانوًيا  الجمالي  الُبعد  فيكون  والتأثير،  الفاعلية  في  تباين  مع  ومتفاوتة  متعددة 

العجائبي واأليديولوجي، لذلك اعتبر شاتوبريان الحروب الصليبية ضرورة للمتروبول في الدفاع عن 

إلى اعتبارها أحكاًما عنيفة وغير  التي دفعت باملفكر هشام جعيط  حضارته وثقافته، وهي األحكام 

عتمدة بعيدة عن الحقيقة العلمية واالستقراء املنطقي للمشاهد واملواقف 
ُ
موضوعية، ألن املعايير امل

ب، تلتصق بهذه الشعوب )اإلسالمية(  التاريخية  إن » صفات مثل وحشية، طغيان، عبودية، تعصُّ

ر  التي تنتمي أساًسا إلى السيف بكل ُبنيتها التاريخية، إن مثل هذا التاريخ البربري ينفي الحضارة ويبّرِ

الحركة الصليبية الضخمة«)1(

 فمعرفة الشرق تنطلق من املعارف العلمية والتاريخية للشرق ولكن بتصرُّف من امِلخيال الغربي 

يتأسس  صدام  لخلق  واأليديولوجية  السياسية  واملالبسات  والظروف  لتتالءم  املعارف  ُيطّوِع  الذي 

للحوار  يؤهلها  الذي  اإلنساني  للبعد  واإلسالمية  العربية  الحضارة  وافتقار  الحضارات  صراع  على 

والتعايش مع الحضارات األخرى »يرجع الصدام غالًبا بين الشرق والغرب إلى تقييم الغرب للشرق 

وفق معايير العادات والقيم والخصوصيات الغربية التي تشكل مرجعيته«)2(

ت التاريخ واأليدولوجيا، وفكرة املوت قد أعلنت موت  وإذا كانت فلسفة وثقافة النهايات قد مسَّ

اإلله وموت املؤلف لكنها لم تعلن بعد عن موت النمطية استناًدا إلى املنهج العقالني، كما لم تعتمد 

مبدأ املراجعات سواء من جهة املركزية الغربية كمبادرة موضوعية أو كإحساس بعقدة الذنب يعتبر 

يها دراسات ما  تكفيًرا عن جرائم علمية معرفية اقترفتها أثناء البناء العدائي لثقافة »اآلخر« أو بتبّنِ

ها مجرد  بعد الكولونيالية واعتبارها صوت املقهور وخطاب املظلوم، وعدم اللجوء إلى تسفيهها وعّدِ

كرنفال أكاديمي)3(.

سعت اللغة بحكم وظيفتها في أنها ليست مجرد مباٍن وتراكيب ورموز في تشكيل الشرق/ اآلخر/ 

غيرية  فهو  إنساني،  غير  ما  لكل  نموذًجا  منه  جعلت  رة،  ُمنّفِ سلبية  صور  ضمن  وتنميطه  املختلف 

1- هشام جعيط، أوروبا واإلسالم، دار الطليعة، بيروت، 1978، ص 24.

2-Isabelle Gadoin et Marie-Elise Palmier Chatelain )sous la direction( Rêver d’Orient, connaitre l’Orient, ENS 

Editions, 2008, Lyon, p12.

3-Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Karthala, 2010.
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مرغوبة ومقصودة لتناسب استراتيجيات ومخططات املركزية ورسالة املركز في صراعه الوجودي مع 

الهامش )الشرق( » يمكن القول أن ما ُيؤسس مفهوم الغيرية في الفكر األوربي ليس مطلق االختالف، 

كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغيرية في الفكر األوربي مقولة تؤسسها فكرة »السلب« أو النفي 

ف »األنا« ال يفهم إال بوصفه سلًبا،أو نفًيا ل » اآلخر««)1(.

خاتمة:

ولتدارك الفجوة العميقة بين القطبين، وجب تجاوز الصور الذهنية واألفكار املسبقة املشكلة 

تكون  بديلة  ثقافة  بناء  على  والحرص  متداولة،  موروثة  ثقافية  وتراكمات  وخطاًبا   
ً
صورة للنمطية 

تعويضا للخطاب العدواني املوروث، تنتهج العلمية واملوضوعية منهجا ورؤية ومقاربة.

ثقافية،  السوسيو-  والصعوبات  العقبات  ل  ِ
ّ
ُيذل جديد  لخطاب  التأسيس  اليوتوبيا  من  ليس 

والخصوصيات  الهويات  تحترم  التي  الندية  املثاقفة  تتبنى  ثقافية  منظومة  صناعة  على  ويحرص 

الثقافية، واعتماد معجم لغوي يتجاوز تضخيم الذات ودونية »اآلخر«.

بفضل  واملعرفية  الجغرافية  والحدود  الحواجز  فيه  تتقلص  بعالم  ر  ِ
ّ

ُيبش االستشرافي  األفق  إن 

ا يستوجب التأسيس لرؤية جديدة ُمنفتحة على »اآلخر«  فتوحات العوملة وثورة عالم االتصاالت، ممَّ

للدال  اللفظي  املعجم  بتغيير  األولى  اللبنات  وتكون  والعقائدي،  والثقافي  األنثربولوجي  اختالفه  في 

ا.
ً
واملدلول نعوًتا وأوصاف

كشاف املراجع:

أوال: املراجع باللغة العربية:

اللغة  في  أبحاث  املخبر،  مجلة  واألدب،  اللغة  في  البحث  وممارسة  املصطلح  علم  بشير،  ابرير، 

واألدب الجزائري، جامعة بسكرة، العدد 2، 2005.

دار  األول،  الجزء  شاكر،  محمد  أحمد  الشيخ  تحقيق،  األحكام،  أصول  في  اإلحكام  حزم،  ابن 

اآلفاق الجديدة، بيروت.

1- محمد عابد الجابري، نقاش في فرنسا ..حول الهوية ؟ 

http://www.aljabriabed.net/france -identite.htm 
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ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، اإلفريقي املصري، لسان العرب، ج، 11، 

دار صادر، بيروت، د ت.

آل ياسين، جعفر، الفارابي في حدوده ورسومه، املزرعة، الطبعة األولى 1405ھ/1985، بيروت.

الجابري، محمد عابد، نقاش في فرنسا.. حول الهوية؟:

  http://www.aljabriabed.net/france -identite.htm

جعيط، هشام، أوروبا واإلسالم، دار الطليعة، 1978، بيروت.

الخوارزمي، مفاتيح العلوم،  دار الكتاب العربي ، ط2، 1409ھ/1989 م، بيروت.

خليل، سمير، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت.

عمارة، محمد، معركة املصطلحات بين الغرب واإلسالم، نهضة مصر للطباعة النشر، القاهرة.

غة واملجاز، بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، ط1، 1422ھ/ 
ُّ
املسيري، عبد الوهاب، الل

2002م.

  ثانيا: املراجع بالفرنسية:

Balibar, Étienne, Macherey, Pierre, « Dialectique », Encyclopædia 
Universalis [en ligne]. URL: www.universalis.fr/encyclopedie/ dialectique. 
consulté le 26 décembre 2015.

Bayart, Jean-François, Les études postcoloniales, un carnaval 
académique, Karthala, 2010.

Berchtold, Jacques, Porret, Michel, La peur au XVIIIe siècle: discours, 
représentations, pratiques Librairie DROZ, S.A, Geneve, 1994.

Colette, Juilliard, Imaginaire et Orient; L’écriture du Désir, L’Harmattan, 
Paris, 1996.

De Gobineau, M.A., Essai sur l’inégalité des races humaines, V1, Li-
brairie FIRMIN DIDOT frères, Paris, 1853.
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dans la conscience politique arabe, Presses Universitaire du Québec, 
1998.

Gadoin, Isabelle et Palmier Chatelain, Marie-Elise (sous la direction) 
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R. P. Jean-Baptiste Labat (mis en ordre), Mémoires du chevalier d’Ar-
vieux, Delespine, Paris, 1735.

Stengers,  Isabelle, D’Une science à l’autre, Les concepts nomades, 
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