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التواصل فعل حضاري راق يعرب عن تطلع اإلنسان الفطري للتفاعل مع اآلخر املختلف الذي يشاركه يف                
وحيمل مصطلح التواصل يف طياته معاين التالقي واالحتكاك        .اإلنسانية ، ويتقاسم العيش معه فوق كوكب واحد         

والتمازج والتفاعل والتبادل والتالقح واالتصال املثمر بني طرفني أو أكثر ، حبيث يتم من خالله تداول وتبـادل                 
 الثقافات وختصيبها ، وتعميم فوائد اإلبداع البشري والعبقرية اإلنسانية على سائر البشر، وإعطاء دفـع قـوي                

وكلما كانت حركة التواصل قوية، كلما كانت احلضارة        . حلركة اتمعات املتواصلة حنو مزيد من التقدم والرقي       
غنية معطاءة، وكلما تقدم اإلنسان يف معارج الرقي اإلنساين و احلضاري جتاوز أكثر حدود لونه اخلاص، تطلعـا                  

  .إىل مزجه بألوان أخرى 
عماق البشر ، عرب عن نفسه بتطلع األفراد واجلماعات الدائم ملعرفة           والتواصل شعور إنساين متأصل يف أ     

ما عند اآلخرين ، وسعيهم القتباسه ونقله عن طريق مد جسور التعارف والتعاون بني الطرفني ، واالستعداد لبذل                  
ج اخلربات اإلنسانية    ، فتتالقى األفكار املتباينة ، وتتماز      املادية ، واستقدام اجلديد   ما عندهم من املكاسب العلمية و     

    .جتماعية واالقتصادية والسياسية واالثقافيةذات املصادر احلضارية املتنوعة ، وتغىن بذلك املنظومات الفكرية وال
وقد واكبت ظاهرة التواصل اإلنسان منذ عهود سحيقة ، حيث عرفت البشرية يف مجيع أطوارها أنواعـا      

وفتح هلا اال لتبادل العلوم واملنافع املادية واخلربات سـواء علـى            كثرية من التواصل الذي قرب بني شعوا ،         
  .املستوى الفردي أم على مستوى اجلماعات أم على مستوى األمم والشعوب واحلضارات 

 عامل  حساسية يف حياة البشر ، ومنهاوانبو جماالت التواصل كثرية وواسعة ، وهي تشمل أكثر اجل
شكل املادة األساسية اليت يتعامل معها العقل ، مع ما ينسج ذهنيته ، وينسان ، وصنع تصورات اإلي ذياألفكار ال

وميتد تأثري التواصل أيضا إىل اللغات اليت جتدد نفسها  مبا . لذلك من تأثري واضح على السلوك والتوجهات 
ؤهلها لعطاء أغىن مصطلحات تغنيها وتناك ، وما يدخل عليها من ألفاظ وتستقبله من روافد ثقافية من هنا وه

وأثرى ، ويشمل أيضا أمناط احلياة املختلفة ، وخباصة احلياة االجتماعية اليت تتأثر بفعل التواصل فيتم تطعيم 
  . املختلفة مبا يستحسنه العقل من الوافد اجلديد توالسلوكياالعادات والتقاليد 

 ميارس فيها نشاطه حىت ال خيرج عن        وتتحكم يف عملية التواصل مجلة من الشروط اليت حتدد ااالت اليت          
. نطاقه املرسوم له ، ويتحول إىل عامل هدم للذات احلضارية ، بدل أن يثريها و يطورها و يرتاد ا آفاقا أوسـع                 

 ،  واصـل  واالنتقال السلمي ألشـكال الت     ومن أمهها احملافظة على اخلصوصية احلضارية ، والتكامل و املشاركة ،          
 مجلة مـن اآلليـات كالترمجـة        وتتم عملية التواصل عن طريق    .لي ووجود طرفني فاعلني     وازدهار النشاط العق  

  .والرحالت واهلجرات والفنون واآلداب والعلوم والعمارة والسياحة ووسائل االتصال مبختلف أنواعها 
 ، ومقارنته بـبعض املـصطلحات        طورهتودف هذه الورقة إىل دراسة مصطلح التواصل و تتبع نشأته و          

حتديد مفهومه وداللته ، وبيان أمهيته ومكانته يف تقارب الشعوب واحلضارات وتفاعلها، ومقاربـة              لقريبة منه ، و   ا
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 ، وضبط جمموعة الشروط والقواعـد الـيت          على املستويني الثقايف واالجتماعي    ااالت اليت  تتجلى فيها آثاره     
صيات واالقتراحات اليت تـسهم يف بنـاء ثقافـة          ختم البحث جبملة من التو     و  مساره ،   اجتاهه وترسم  تتحكم يف 
   .التواصل

  ا��56&4 وا���23م:  ا���ا�� : أو1 
 : ةًلَ وص الًص و وصل الشيء بالشيء  :" ويف املعجم الوسيط    ) . وصل(فعل  المصطلح التواصل مشتق من     

 يف  التواصـل ليه ف ع، و  1 " وتواصال خالف تصارما   ،ضد هجره  ، وواصله مواصلة ووصاال      ضمه به ومجعه وألمه   
 غاالقتران والترابط وااللتئـام واجلمـع واإلبـال        توحي يف معناها العام مبعاين      إحدى صيغ الفعل اليت     هو اللغة

  أما اصطالحا فيمكن تعريفه بأنـه      .االتصال املثمر   التفاعل والتبادل والتالقح و   االحتكاك، والتمازج و  التالقي و و
 بني األفراد واجلماعات عرب وسائط لفظية وغري لفظية تؤدي           واخلربات ناعاتالقاآلراء واألفكار واملشاعر و    تبادل

لينتقـل مـن العدوانيـة      تعديل السلوك   زرع الثقة و  إىل التفاهم بني املتواصلني مما يترتب عليه تعزيز العالقات و         
ادقة يف خلق التفاهم    ص التفاعل اإلجيايب النابع من رغبة       : " ويعرفه بعضهم بأنه     .والتوجس إىل االنفتاح والتعارف   

 بينما  "استقبالهواس التواصل ، يف إرسال اخلطاب ومن إرادة الوصول إىل احلق باستعمال ح املنطلقمع اآلخر، و
   ."بناء اجلسور والوصول إىل اآلخر وجتاوز الذات : "يذهب بعضهم اآلخر إىل أن التواصل هو 

 هو امليكانيزم الـذي بواسـطته توجـد    التواصل :" بقوله Charles Cooley  شارل كويلويعرفه
. عرب اـال وتعزيزهـا يف الزمـان        رموز الذهن مع وسائل تبليغها     إنه يتضمن كل  . اإلنسانية وتتطور  العالقات

 الـصوت والكلمـات والكتابـات واملطبوعـات        وهيئات اجلسم واحلركات ونربة    ويتضمن أيضا تعابري الوجه   
يف التواصـل   ف  .2"املكان والزمان   يشمله آخر ما مت يف االكتشافات يف       والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما    

 ، وهو املبدأ املؤسس للمجتمع ، عنـدما يتـدخل اآلخـر يف              العالقات اإلنسانية وحمقق تطورها   جوهر   هونظره  
   .يصبح األنا املكتفي بذاته ال مكان له يف عامل التواصل تكوين بناء األنا واهلوية ، ويف هذا اإلطار 

باعتباره علما يبحث يف أشكال العالقات اليت تربطها الكائنات البشرية فيمـا   ـ   استحوذ التواصلوقد
ـ  األنثروبولوجيـا  اإلعـالم و حيز واسع يف كثري من العلوم احلديثة كعلم النفس وعلم االجتماع و على  بينها 

 مع ما يتناسب مع معطياته العلمية       ، حيث وظفه كل ختصص    علم النفس التربوي واملدرسي واللسانيات وغريها       و
     . وأحباثه امليدانية 

حديث راج استعماله يف املدة األخرية تزامنا مـع مـا            لذي يهمنا يف هذه الورقة فهو مفهوم       ا أما املفهوم 
تقدم مذهل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وما تبع ذلك من انفتاح البشر على بعـضهم                شهده العامل من    

انفتاحا مل يسبق له مثيل يف تارخيهم فوق األرض ، وبروز االختالفات الثقافية والثـراء احلـضاري الـذي                   بعضا  

                                                 

	�ه�ة  1�� ����
� . ���� ا
��� ا��
��� . ا
���� ا
�� وا��
 � !"
    1037ص  . 1980. ��وت . دار ا

  

 
2 Charles COOLEY, social organisation, in «la communication anonyme». Editions 
universitaires. 1969, p.42.    
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متكن اجلميع من االطالع على     إجياد قنوات   ، مما استدعى    يف خمتلف بقاع املعمورة     ة  تنطوي عليه التجارب البشري   
ستفادة من الكسب البشري مهمـا كـان        االهذه الثروات احلضارية ، ومد جسور اللقاء مع أصحاا يف سبيل            

  .وحتقيق خطوة مهمة حنو معرفة اآلخر واالقتراب منه مصدره ، 
شامل على اإلنسانية بكل ألواا وأطيافها واختالفاا        انفتاح   حماوالتهو    الذي نقصده  و عليه فالتواصل  

ويوجه طاقاا  اجلماعات البشرية     يستوعب  ،  يف سبيل يئة أرضية مشتركة حلوار حضاري واسع        وثرائها وتنوعها 
 علـى طرأ   ي  ، و تطور ثقايف   تغيري   اتعملي هااليت تتمخض عن   واملثاقفة العميقة    حنو التعاون والتفاعل والتبادل احلي    

 اتصال وتفاعل يترتـب عليهمـا   بعد أن تدخل يف   ة خمتلف ات تنتمي إىل ثقاف    اليت شعوبالماعات من الناس أو     اجل
ويكون عنـصرا فعـاال مـن      ، الثقافية األصلية السائدة يف اجلماعات كلها أو بعضهاطاألمناحدوث تغريات يف   

    .أللوان كثرية من التفاعل والتمازجوتفتح الباب واسعا ، عناصر التقارب اليت تزيل أسباب التوجس والعزلة 
 منـذ أزمـان     كب اإلنسان قدمي جدا وا  فإن معناه   حديثا  وإذا كان املصطلح الذي يعرب عن هذه الظاهرة         

 مع اآلخرين ملعرفة ما لديهم ، واالطالع علـى أمنـاط   كان تعبريا عن ميل عميق يف ذاته حنو التواصل      سحيقة ، و  
ستفادة منه من خالل تطعـيم فكـره        ابتكار السبل اليت متكنه من حتقيق ذلك مث اال        تفكريهم وأساليب حيام ، و    

 تلقائيا وبطيئا ، خيضع لظروف الزمان واملكان اليت كانت حتد من             لكنه كان تواصال    .مفيداواقعه مبا جيده نافعا و    و
  . تضيق من جمال عالقاته خارج نطاق بيئته اجلغرافية ولونه احلضاري املميز تنقالت اإلنسان ، و

إىل تفعيلـه   أما يف عصرنا احلايل فقد صار التواصل هدفا وغاية ، تسعى النخب الثقافية واهليئات الدولية                
 واألساليب للتقريـب بـني البـشر        مبا يتيسر هلا من الوسائل    لتجسيده على أرض الواقع     سبل الكفيلة   وإجياد ال 

السعي إىل القـضاء التـدرجيي      مع بعضهم بعضا ، و    والتخفيف من حدة الرتاعات الناشئة من احتكاكهم الواسع         
 اسـتيعاب مح وقبول اآلخر و   واالنغالق على الذات ، واستبداهلا مبشاعر التسا      والعدوانية  على مشاعر التعصب    

ـ  احترام خصوصياته العرقية واللسانية والدينيـة واحلـضارية     اختالفه والتعايش معه على أساس       صراع  جتنبـا لل
، وخباصة يف عصر تطورت فيه األسلحة تطـورا         واإلقصاء والتهميش الذي يهدد بزج البشرية يف محام من الدماء           

االعتماد على احلوار كوسيلة حضارية     للتعارف والتقارب و  اليت تؤسس   وهذه هي أجبديات ثقافة التواصل      . مريعا  
  .لضمان مستقبل عاملي هادئ ومستقر مثلى لبناء عالقات دولية متوازنة وعادلة 

والشعوب يف   رة الذاتية اليت تعرب عن رغبة األمم      املباد جيري التواصل يف جو من احلرية و       ومن الطبيعي أن  
 يف حمو   الرغبةيتضمن يف طياته     غزو ثقايف مفروض    ، و إال حتول إىل استالب فكري و       التثاقف  التقارب واحلوار و  

    . عدوانية متغطرسةفوقية ومعاملته بنظرة عليه، اآلخر وإحلاقَه وفرض التبعية

. الغزو الفكري حىت ال حيدث التباس بينـهما       ة إىل ضرورة التفريق بني التواصل و      و هنا البد من اإلشار    
 و هذه العالقة اليت تربط عدة ثقافات متباعـدة          حني يدل على وجود عالقة ما بني ثقافتني أو أكثر ،          فكال املصطل 

اجلمايل ، إمـا أن     أساسا يف جذورها الدينية وانتماءاا العرقية ، وواقعها اجلغرايف ، وتراثها االجتماعي والثقايف و             
ثاقف ، و إما أن تتبع منحى تـصادميا يتولـد منـه             التريا يتولد منه التفاعل احلضاري و     تتبع منحى تواصليا حوا   
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 الغزو الفكري هو النقيض للتواصل ، ألن التواصل يقوم على مبـدأ املثاقفـة               لذلك كان . االستالب احلضاري   
احلوار ، مما يولد عالقـة تفاعـل        و من التكافؤ و   إغناء ثقافته يف الوقت نفسه يف ج      وطلب االغتناء بثقافة اآلخر و    

حـاالت   و اسـتغالل   من الـداخل،     هغزو و  احتالل العقل   الغزو الثقايف  يستهدف اجتاهني ، بينما  مثمر تسري يف    
 ة واإلمكانات القومية برمتها   دار دوام اهليمنة على اإل    من مث  و ، للكيان املغزو  تخريب املناعة الذاتية  لالضعف الذايت   

 التنميط الثقايف من خالل آلية صـناعة        أي  إىل األسلحة التقليدية، ألنه مزود بسالحه الفتاك الداخلي        دون حاجة 
   .توجيه الثقافة  والعقل

 وصف احلـروب    منليس أدل على ذلك     و. قتني يؤدي إىل مغالطة كبرية      العالاخللط بني املصطلحني و   و
الثقافات اليت خضعت لسيطرته بأا مثاقفة ، حيث أوهـم علمـاء             االستعمار الغريب ضد احلضارات و     اليت شنها 

 عمليات  تغييب للثقافات القومية ال يعدو أن يكون      يا الثقافية أن ما جيري من طمس ومسخ وتشويه و         األنثروبوجل
 وهي يف احلقيقة تعين القضاء على الثقافات احمللية مـن أجـل              ،  احلوار أو التبادل الثقايف أو التثقيف      جتسدمثاقفة  

ر الغرب النمط األوحد لكل تقدم حضاري، وال         الثقافة الغربية خارج حدودها، وهيمنتها على غريها، واعتبا        نشر
 الغرب هـو  املركـز   ، ألن املركزية الغربية تؤمن أن3منط سواه، وعلى كل الشعوب تقليده، والسري على منواله     

املركز يطلق فيضا من املعلومـات      , و أن العامل كله جيب أن يتحول إىل أطراف تستهلك           , الذي حيق له أن يبدع      
   .4ألطراف وهي حتصر مهها كله يف التعليق والتهميش والشرح والتلخيصاليت تتدفق حنو ا

يت لااستندت إىل نظرية الطبائع العرقية  نتشارها قداوالتاريخ يشهد أن احلضارة الغربية أثناء متددها و
نما األوروبيني املتحدرين عن اجلنس اإلغريقي يتسمون مبيل فطري إىل ممارسة  احلرية والعقل بي:" تؤكد أن 

 ، وأن التفاوت بني األعراق 5"يتصف الشرقيون باستمرائهم العبودية وعجزهم عن املمارسة العقلية الصحيحة 
وعلى هذا األساس فإن العروق الدنيا غري مؤهلة . موافق لنظام الطبيعة وال ميكن ألحد أن يعارض ذلك 

حيدث من صراع يف القسم الشرقي من للحضارة ، وقد خلقت كآالت حية لتخدم العروق العليا ، وأن كل ما 
األرض جمرد صراعات عقيمة ال تنتج تارخيا ، ألن التاريخ ال خيرج إال من متاس العروق البيضاء اليت تؤهلها 
طبائعها املتميزة ألن تظهر ـ منذ اللحظة األوىل ـ مثقفة ومالكة للعناصر الرئيسية حلالة عليا ستنمو فيما بعد 

العرق الشمايل هو باجلوهر : " فضي إىل أشكال متنوعة من احلضارة ، لذلك فال جدال يف أن بأغصاا املتعددة لت
   .6"مستودع احلضارة األمني 

وبذلك لبست عمليات اإلبادة اجلماعية للهنود احلمر يف أمريكا ، واختطاف ماليني السود األفارقة 
ة لشعوب األزتيك واألنتيك وتغييب معامل حضاراا للعمل كعبيد يف مزارع البيض ، والتدمري الكلي للبىن التحتي

ال بد من القول علنا أن األعراق املتفوقة لديها كامل احلق : "تغييبا كليا ، ثوبا علميا واكتست مربرات عقلية 

                                                 
�HI . د   3J KLJ . اب��N�Oا ��P HQ ��!	� . 120ص  
4
�HI. د   J KLJ " . اب��N�Oا ��P .. ه� ؟ �� . " T��U
   . 135 ـ 134ص  . 1992 . 45ع . ���� ا
� أ�K .   د 5�� . �Q�	Z
   96ص .  م 1989. ��وت . ا_\��ء ا
���H ��[! . \"� \]� � ا
�! اb إ��اه� . د   6P . ����
   26ص . ا
��آc � ا
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إماتة الضمري الغريب إبان : "  ، وعملت مبادئ الفلسفة الصراعية اليت تشرا الغرب على 7"إزاء األعراق األدىن 
و لذلك فإن صراعه ضد ... فبما أنه األقوى ، فهو ـ إذن ـ األصلح . صراعه مع احلضارات غري الغربية 

يقوم ا الرجل األبيض ) رسالة نبيلة ( و) قانون علمي ( احلضارات الضعيفة والبىن املوروثة لألمم املستضعفة هو 
 النموذج احلضاري الغريب القوي واألقوى يف العامل و إحالل) الضعيفة( واملواريث و املؤسسات ) املاضي ( إلزالة 

   .8"كله ، عرب التطبيقات املتنوعة لفلسفة الصراع 
وقد تكرر  هذا املشهد املأساوي يف كثري من البلدان اليت وقعت فريسة لالستعمار الغـريب احلـديث ،                   

 األوىل   الفرنـسي  نوات الغزو فقد شهدت س  . وليست اجلزائر يف هذا اال سوى مثاال حيا وصارخا على ذلك            
 معاول جنود الغزاة باحلرق و اهلدم و التـشويه ،  ها، حيث استهدفتمحالت شرسة على املعامل احلضارية اإلسالمية  

فاندرس كثري منها ، و ما بقي قائما حتول فيما بعد إىل مدارس فرنسية ، أو مراكز للتنـصري ، أو مستـشفيات                       
ات اليت كانت تزخر    طالت أيدي قوات االحتالل املكتب    و .9 اصطبالت للخيول  عسكرية ، أو ثكنات للجنود ، أو      

املخطوطـات   ثروة هائلة من الوثائق اهلامة و      كانت حتتوي على  املدارس والزوايا وبيوت األعيان ، و     ا املساجد و  
ىل مكتبـات   إب منها جتار الكتب األوروبيني كميات كبرية مت نقلـها           درة ، فتعرضت للحرق واإلتالف ، و      النا
كان اهلدف األساسي الذي يكمن وراء هذه احلرب الضارية اليت استهدفت الثقافة العربية             و  .10متاحف أوروبا و

طمس معاملها كإجراء   جتفيف منابعها ، و   غة العربية مبحو مجيع آثارها ، و      اإلسالمية يف اجلزائر ، هو القضاء على الل       
  .تغييب معامل اهلوية اإلسالمية رية ، وائضروري لتحطيم الكيان الثقايف للشخصية اجلز

حنـن  : " رسالة حضارية متدينيـة فقـال    وقد وصف أحد الكتاب الفرنسيني هذه احلملة الوحشية بأا       
بصدد خلق أمة يف اجلزائر، أمة لن تكون متمدنة بدوننا ويف اليوم الذي احتللنا فيه هذا البلـد، وطردنـا منـه                      

ضطهده تعهدنا مبصائر هذه الشعوب واختذنا على أنفسنا حنوها عهدا بتمكينهم من            احلكومة الوحشية اليت كانت ت    
    .11"األنوار واملعارف والعقائد اليت تفضلت احلكمة اإلهلية مبنحها إياها، كل ذلك بفضل دولة متحضرة هي فرنسا

ا ، ويبدو ذلك    هات املتصلة ببعض  حية للغزو الفكري الذي ال تتعادل فيه الكفتان بني الثقاف         و هذه صور    
 ميـد الثقافـة اإلنـسانية     يصر على أن يكون الطرف الوحيد الفاعل الذي  هو الذي  غريب الوعي ال  واضحا يف أن  

مر هذا الظلم التـارخيي الواقـع علـى         ت وبالتايل يس   ، بنتاجه الفكري والعلمي وكأنه هو النمط الوحيد لإلنتاج       
، بل إن خطورته قد ازدادت وتفاقمت وأصـبحت تنـذر بـشر              الثقافات غري املتميزة يف سبيل الثقافة املتميزة      

نظاما يهدف إىل توحيد العامل على أساس منوذجي أحادي يعتمد املعـايري             اليت تعترب  يف ظل العوملة الثقافية   مستطري  
الغربية كأساس لتطوره ، وكقيمة اجتماعية وأخالقية ، ويلغي ـ يف الوقت ذاتـه ـ خـصوصيات اتمعـات      

ويقلص دورها ومينع عليها جتاوز دور املستهلك ، ويكرس ثقافة اتمعات القوية واملـسيطرة واملتفوقـة                الناشئة  
                                                 

��gر ���e �f ��ار . د   7� . �hiو ا K"\ . �UI
   23ص .  م 2001 . 1ط . د��j . دار ا
8    H� �
� H"NQ ا�P . رات�l"
   9 ـ 8ص . �Jار ا
9 H\!�
j اQ�m !�Jأ   .�nاc�

��NUب  . آ�Nب ا ��o�
   239 ، 208 ، 203ص .  م 1984. ا
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�L�p� ا

� .  را��m rآH  . د 10�o�
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� ا
	��H و ا��N
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 ��o�
   95ص .  م 1975. ا
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��آ� ا
)11(���f w ادر ." �
� ا
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املبادئ الفكرية للقوى العظمى يف وعي اآلخرين ،         االتصال اليت تزرع القيم و     اتكنولوجيلفترة أطول ، باستخدام     
 عناصر املمانعة واملقاومة والتحـصني لـديها ، مث          وختترق جمتمعام اختراقا ثقافيا علميا مربجما يعمل على إسقاط        

إعادة صياغة شخصيتها على أساس قيم وعادات جديدة باجتاه فرض هيمنة ثقافية معينة تنتجها مصاحل األقوياء ،                 
وكي و الوجداين ، لتصل يف النهاية إىل رسم حدود          مستخدمة قاعدة أن التغيري املعريف يقود حتما إىل التغيري السل         

ديـد ال ينتمـي ال إىل       الذي هو حبق وطن ج    حدود الفضاء السربنييت و   : "  هي    خمتلفة عن احلدود العاملية    جديدة
ال إىل التاريخ ، هو وطن بدون حدود ، و بدون ذاكرة ، و بدون تراث ، إنه الـوطن تبنيـه شـبكة                  اجلغرافيا و 

   .12"االتصال املعلوماتية اإللكترونية 
التقـارب بـني    ينتج على الدوام الثراء الفكري والغىن احلضاري ، و        و على العكس من التواصل الذي       

زو الفكري ال ينتج إال التنافر والتباعد وازياد الفجوة بني الـشعوب واألمـم ، ألن   اموعات البشرية ، فإن الغ  
لد رد فعـل    إزاحة الثقافة املغلوبة عن وسطها احليوي يو      فرض ثقافة غالبة و   اإلكراه اليت يتخذها ل   وسائل القسر و  

بـاالنغالق  يتخذ اجتاهني متعاكسني لكنهما مدمرين للذات احلضارية املستلبة ، فإما أن تتم مواجهة هذا الغـزو                 
ر عليه ثقافـة    يف الوقت نفسه حرماا من االستفادة من الغىن الذي تتوف          إىل إفقار الذات و    الذي يقود شيئا فشيئا   

الذوبان فيها مما يؤدي أيضا إىل إفقار الذات باقتالعها مـن  قافة الغازي ون يتم التماهي يف ث إما أ اآلخر املعتدية ، و   
متكنها  من هويتها اليت تعطيها التميز والفرادة ، و        حرمااا الغنية باملكتسبات التارخيية وخربات املاضي ، و       جذوره

   .من التفاعل مع غريها
  
  

 �!"�@ :A�"�Bا���ا�� و� �!�    أه
ت البشرية عرب تارخيها    شكل  ظاهرة صحية إجيابية عرفتها اتمعا       منطلق أنه ي   يكتسي التواصل أمهيته من   

وعامال قويا من عوامـل      وتبادل املعارف واخلربات ،       فعالة من وسائل التعارف والتقارب     وظلت وسيلة الطويل ،   
قافات ، وختصيب    فالتواصل ذا االعتبـار هو تداول وتبـادل طوعي للث        .  تطور وازدهار احلضارات اإلنسانية   

هلا ، وتعميم لفوائد اإلبداع البشري والعبقرية اإلنسانية على سائر البشر، ودفع قوي حلركة اتمعات حنو مزيد                 
نـسان   قوية، كلما كانت احلضارة غنية معطاءة، وكلما تقدم اإل وكلما كانت حركة التواصل   . الرقيمن التقدم و  

  . أكثر حدود لونه اخلاص، تطلعا إىل مزجه بألوان أخرى احلضاري جتاوزيف معارج الرقي اإلنساين و
وقد ظلت هذه الظاهرة اإلنسانية تثبت ـ على مر األزمان ـ أن الكائن احلي السوي البد له أن ينفتح   

اصـل هـو    ألن التو  على اآلخرين ويتثاقف معهم عرب جسور االتصال لتحقيق التأثري والتأثر واألخذ والعطاء ،            
ا طرق االنتماء إىل ثقافة مـا،        تقوم عليه  الندماج االجتماعي للفرد، والقاعدة املتينة اليت     او نفسيأساس التوازن ال  

                                                 
}�     . {}H{Q � �l ا
UI}� ا
���|}�     . �"�}! �P�}! ا
�}���ي     .  د12���
 ـ  147ص .  م 1997 . 1ط . �}�وت  . ��آ}c درا�}�ت ا
�J}!ة ا

148         
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ـ   غياب التواصللذلك كان  : فترض انعدام السلوك اإلنـساين   ي ـ عند كثري من الباحثني يف العلوم اإلنسانية 
ل الثقافية اليت تتحدد من خالهلـا       فكل ما ميكن أن يشتغل كرابط بني اإلنسان وما يوجد خارجه، وكل األشكا            "

  جيب النظر إليها باعتبارها    -يش   لغة ولباسا وطقوسا ومنط ع     -هوية األفراد وخترب عن انتماءام إىل ثقافة بعينها         
 تندرج ضمن حاالت االجتماع اإلنساين الذي يتخلى داخله الفرد طوعا عن ملكوته اخلاص لكي               )وقائع إبالغية (

"يتوحد مع اآلخرين
13
 .   

ال تستطيع أية أمة أن تنغلق على نفسها وتتقوقـع داخـل ذاـا           األمر نفسه ينطبق على اجلماعات ، ف      و
وتدعي القدرة على االستمرار ، ألن هذا االنغالق احلضاري سيقودها إىل املوت احملتم ، فكان املفروض عليها أن                  

اإلخصاب ، وهذا قدر ال سبيل إىل مغالبتـه أو          متد جسور احلوار والتبادل مع غريها من األمم حىت يتم التالقح و           
جتنبه ألنه سنة كونية ثابتة ، وقانون طبيعي واجتماعي حيكم حياة الشعوب ويفرض عليها أن تتفاعل فيما بينـها                   

العزلـة  إذا جاز التعبري ـ أن االنغالق و  ـ  )طب احلضارات(من حقائق و: " من بعضها اآلخر ويستفيد بعضها 
ي يتغذى على ذاته ،     متاما كما حيدث للجسم الذ    ..االضمحالل احلضاري ،    ن يؤديا إىل الذبول و    رية ال بد أ   احلضا

 احلضارات كانت دائما تغتين بفضل االتصال والتبادل مع حـضارات أخـرى،   ألن ،14 ")احمليط (دون مدد من   
جامعة (بطبيعتها  واحلضارات .)الذات(ية قوامها التغيري وإعادة جتديد دائما منخرطة يف عملية دينام كانت ومن مث

 باعتباره غريبا، وهو )اآلخر(الثقافية، اليت حتنط  األصولية فاحلوار الثقايف املنكفئ على الذات، أو. )بني الثقافات
  .هذه السمة املكونة للحضارة البشرية والتنظيم االجتماعي مع بذلك عدو حمتمل، تتعارض

ن سنة أكد أن االختالف والتعددية والتبايحينما رية الراقية وقد أصل القرآن الكرمي هلذه القيمة احلضا
�ة و1  {{:مميزة للوجود اإلنساين فوق األرض كونية ثابتة وE��0 ا�*�س أ�� وا� Gء ر��I و�� J!3&�K� ا��ن/L

}}  �M2�&O G�PإJ� 1 رME ر�G و
فالناس خمتلفون يف ألوام وألسنتهم وطباعهم ومدركام وعقوهلم ،15

ليها القرآن كل ذلك آية من آيات اهللا أشار إآرائهم و اجتاهام ومناهجهم ، وفهم ، و خمتلفون أيضا يف معارو
و�W&O A+�LX J ا�#��وات وا�رض واU�Oف أ�#*�MB و أ��ا"MB ، إن 	� ذ��L( Gت  {{: الكرمي يف قوله تعاىل

J!����&� {{
استبعاد مشاعر القبول به كما هو ، وبالضرورة وجوب االعتراف باآلخر وهو ما يستلزم  و ،16

   .التعايل و االعتداد بالنفس يف التعامل معه
 إىل أن هذا االختالف بني البشر ليس للتصادم والصراع الذي يفضي إىل إفناء الناس بعضهم لكنه نبه

تنوع تضاد  فالتنوع يف القرآن تنوع تكامل وتعايش و ليس بعضا ، وإمنا هو سبيل للتعارف ومن مث للتعاون ،
� اY   {{:تصادم و*Z MB��L أ�2L ا�*�س إ"� O&�*�آJ� M ذآ وأ"^] و,�&*�آ����I M و\�[.� ����ر	�ا إن أآ

 Mأ+��آ{{
   .، وهذا هو األساس األول للتواصل17

                                                 
�~�اد  .د  13� !�ت ا
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بيل األمثل الحتواء هذا التنوع  الذي اختاره القرآن الكرمي لإلرشاد إىل السفالتعارف إذن هو األسلوب
تكاتف جهودها لصناعة ف ، وتوجيهه خلدمة اإلنسانية وإثراء معارفها وجتارا ، وتراكم خرباا وواالختال

االجتماعي بني بين البشر إلشباع حاجام احليوية باعتماد هو داعية إىل االلتحام العملي وبل أفضل ، ومستق
  .مشتركات مع بعضهم بعضا ليستقيم أمر احلياة 

ارف هو معرفته عن قرب ، لذلك كان شرط التعغبة يف الدنو من اآلخر ووحي بالر التعارف يلفظو
 صورة العالقة اليت  القرآن الكرمييفسرو القبول باختالفه ،تراف باآلخر والتنوع أي االعاإلقرار بواقع التعددية و

ن طبيعة النشاط الذي يعرب تعبريا حيا ع) التدافع (  مبصطلح خمتلف الشعوب واألمم اليت تعمر األرضتربط بني 
افس مزاولة وظيفتهم يف احلياة من تنلبشر بعضهم ببعض لقضاء مصاحلهم واإلنساين ، و يوحي مبا يفرزه احتكاك ا

  .إشباع احلاجات حتقيق املآرب وعلى حيازة اخلريات و
 عىن إال م ـ  ـ الذي يروج له أصحاب القوة والنفوذ يف العاملففي الوقت الذي ال حيتمل فيه الصراع  

إن التدافع حيتمل معان عديدة ،  ، ف أو إرغامه على التبعية واالستلحاقإفنائهواحدا هو القضاء على اآلخر و
يف امتالكها استغالل ثروات األرض والتسابق  ، وانطالق الطاقات لإلبداعويوحي باحليوية واحلركة والنمو و

 من وجوه التدافع فينبغي أن القتال أو احلرب وجهإذا كان الصراع أو او.  باإلنسانية دوما إىل األمام السريو
روض الذي حيمي األرض من يكون آخرها عند استنفاذ مجيع الوسائل األخرى ، إذ يصبح آنذاك مبثابة اخليار املف

يدفع عنها غوائل الباطل الظامل شرط أن يكون حمكوما بالضوابط الشرعية ليخرج البشر منه بأقل الفساد و
��1 د	a اY ا�*�س ��`M2 �]�_ و{{: وإىل ذلك يشري قوله تعاىل .فون بعده تدافعهم السلمي اخلسائر و يستأن

 J!�#3�ت ا�رض ، و �JB اY ذو 	`� Z&[ ا�����{{
18.  

 من أن التواصل يكتسي      على مر الزمان   التجربة اإلنسانية هذه التوجيهات القرآنية تتقاطع مع ما أثبتته        و
تتمخض عنه على الـدوام  ، وقات بني اجلماعات البشرية يف مشارق األرض ومغارا       أمهية قصوى يف تكييف العال    

 أن االنفتـاح علـى      علم الناس تمنها ي  ، و   تفعيله وتعزيز أسبابه    مجيعا عندما يعملون على     البشر نيها جي نتائج إجيابية 
ب مـن بعـضها بعـضا     لتتعارف وتتآلف وتقترلسبيل للمجتمعاتااستيعاب مكتسباته هو الذي ميهد    اآلخر ، و  

فاحتكاك البشر ببعضهم بعضا ينـتج   . لترقى يف مدارج الكما   فتقضي على أسباب العداوة والتنافر ، مث لتتقدم و        
 إجيابية مثل التعاون والتماثـل واالنـدماج،        خمتلفة، قد تكون    تأثريات وجدانية تكون هلا انعكاسات     على الدوام 

 أقـوى   أن العمليات اإلجيابية  : " غري أن الواقع يؤكد لنا      . لتنافسعارض والصراع وا  وانعكاسات سلبية مثل الت   أ
أثرا وأبقى من العمليات السلبية، وإال ملا بقيت اتمعات اإلنسانية أو تقدمت حنو الرقي والنـهوض، فالـصراع               

هم أو والعمليات السالبة عموما جماهلا حمدود، وكذلك أسلوا؛ ذلك ألن احلياة تضطر األفراد مبختلـف مـصاحل    
  19"مواقفهم إىل أن يوافقوا أنفسهم باآلخرين وأن يتخلصوا من الصراع إىل االندماج أو التكيف مع البيئة
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  تواصـال فعـاال ،      الواسـع  تواصلت مع حميطها    كلما  أيضا أن احلضارات    هذه التجربة   كما تثبت لنا  
آثارها الطيبـة علـى     وعظيما ،    كلما كان عطاؤها      من حضارة   أكثر  من لغة ، وتفاعلت مع      أكثر وتأسست على 

 أوسع نطـاق ، وتلقـيح       شاعة الكسب اإلنساين و نشره على     إل  ألن هذا االنفتاح ميهد السبيل       ، البشرية أكرب 
هو دليل حي على الوحدة اإلنسانية      ، و الشعوب ببعضها ، لتستفيد مجيعا من مثرات الفكر         العقول و ربط األمم و    

اليت متارسها القوى   التهميش  دوانية ، واملشاعر العنصرية ، وحماوالت اإلقصاء و        على مجيع الرتعات الع    اليت تتعاىل 
أمـة ، فتـاريخ     تروج فيها لسيادة جنس على جنس ، أو أفضلية عرق على عرق ، أو مسو أمة على                  املتجربة ، و  

لت إليه البـشرية    أن ما وص  يعا قد أسهموا يف وضع لبناته ، و       العلمي  يعلمنا أن بين البشر مج      اإلنسانية الفكري و  
فعيـل  ما ستحققه يف مستقبل أيامها ملك مشاع هلم مجيعا ، لذلك فاألوىل هو تقدمي احلـوار و ت                 من تقدم اليوم و   

  . بدل اجلنوح حنو الصدام و الصراع الذي يدمر و ال يبين التواصل
اضـر ال   احلو إذا كانت آثار التواصل ال تبدو واضحة للعيان يف حينها ألن اإلنسان الـذي يعـيش يف                   

ترتيـب النتـائج علـى أسـباا         و يف مرحلة زمنية قصرية ال تكفيه الستخالص العرب       يشهده إال شهودا جزئيا و    
ـ     ما كان خمبوًء ، و    تتابع القرون يخرِج للسطح      ، فإن كر الدهور و     ومقدماا ى أن  يعطي لإلنسان الدليل احلي عل

 نطاقه ، وحمدوديـة     ضيقعلى الرغم من    مكان   كل زمان و   ان دائما يفعل فعله يف    األمم ك التواصل بني الشعوب و   
   . تأثريه

وألغت  والتكنولوجيا املتطورة اليت زوت لنا زوايا األرض األربع         عصرنا احلايل فإن املتغريات العاملية    أما يف   
سـعيا   نسعى    نوجد هذا التواصل إجيادا وال نتركه للظروف واملصادفات ، وأن          احلدود واملسافات حتتم علينا أن    

للتأسيس لثقافة التواصل ونشرها وإشاعتها بني الناس ، وأن نعمل جبد على أن تكـون حاضـرة بقـوة يف    حثيثا  
وتكون وسيلتنا املثلى يف التعامل مع اآلخـر املختلـف    منظومتنا التربوية والثقافية واالجتماعية ليتشبع ا اجلميع        

واملمارسة االجتماعية ، حـىت يـتمكن        والسلوك واالعتقاد    ذي يشاركنا يف اإلنسانية ، وخيتلف عنا يف التفكري        ال
قرم من بعضهم بعضا حىت أضـحوا كالعائلـة الواحـدة ، وال    البشر من التعايش مع هذا الواقع اجلديد الذي       

واقع طبيعي ـ يف تنامي مـشاعر العنـصرية    لعرقية واللسانية والدينية ـ اليت هي يف أصلها  تتسبب اختالفام ا
يتكامل كل طـرف مـع مقابلـه يف          : "ففي ظل ثقافة التواصل     .  وامليل إىل إقصاء ورمبا إفناء اآلخر     ية  والكراه
يف الصدام يلغي كل طرف اآلخر ، ليموت االثنان         على كل من املركبني السابقني ، و       جديد متطور متفوق     مركب

. يكون قد حكم على نفـسه باإللغـاء         يف النهاية ، ألنه يف اللحظة اليت يلغي فيها أحد األطراف الطرف اآلخر              
   .20"فاحلوار هو آلية جناة اجلميع ، ألا وثيقة االعتراف املتبادل بالوجود الذي أسبغه اهللا على اجلميع 

 كثريا من الدراسات املتخصصة بدأت حتذر منذ مدة من املخاطر اليت قد تنجـر               أنومما يعزز هذا الطرح     
يف العالقات بني اجلماعات الوافدة واحمللية بعد أن سهلت ثورة االتصاالت            تتحكم    أضحت شاعر التوتر اليت  عن م 

واملعلومات زيادة حجم االنتقال والتداخل عن طريق اهلجرة والعمل والـسياحة ، حبيـث ازداد وعـي هـذه                   

                                                 
�H .  د20�y �
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اجلماعات باالختالفات احلضارية بينها وولد متسك كل جمموعة خبصائصها حاالت كثرية من النفور والتـوجس               
يف املبنيـة    شاعة ثقافة التواصـل   ملتبادل الذي متخضت عنه أشكال عديدة للرتاع الذي قد يفضي للصراع ، وإ            ا

 على احترام اخلصوصيات احلضارية والعمل على فتح أبواب التعارف بني األطراف املختلفـة ثقافيـا مث                 اأساسه
د بعيد ـ من غلـواء هـذه احلـزازات      بينها من شأنه أن خيفف ـ إىل ح  والتكاملالتمهيد ملد جسور التعاون

     .صراعات ال يعلم مداها إال اهللا ، وجينب البشرية مغبة والرتاعات 
 �^��@ : b�Zو\�ا AcوI   

، وحمصلة للجهود اإلنسانية املبذولة يف سبيل إجيـاد  صل الذي يعد مثرة من مثرات ثقافة التواصل        إن التوا 
وميدون مـع بعـضهم     ،  تنفس فيها البشر مجيعا نسائم احلرية واملساواة        متوازنة وعادلة ، ي   منظومة عالقات دولية    

لة من الشروط ، كمـا حتكمـه         إىل مج  ستنديمع احتفاظهم ويتهم اليت متيزهم ،     بعضا جسور التعارف والتعاون     
تـستغله  و اليت حتدد له ااالت اليت ميارس فيها نشاطه حىت ال خيرج عن نطاقه املرسوم له ،                  جمموعة من القواعد  

 ، بدل أن يثريهـا       الضعيفة   ات احلضارية ويتحول إىل عامل هدم للذ    ف بعض القوى النافذة لتحول جمراه لصاحلها     
يـتحكم   للطرف الذي ميلك القوة ، ويسيطر على التكنولوجيا و         يطورها و يرتاد ا آفاقا أوسع ، وعامل دعم        و

 لقطب األحادي فرض منطه احلضاري لتدجني الـشعوب        وخباصة يف زمن العوملة الذي حياول فيه ا        فيها كما يشاء  
  :  نذكرومن أهم شروط التواصل . والقوميات

ـ  .1O(�� اف�Z1ا    
 ذلك أن التواصـل   . مهها على اإلطالق     إن مل تكن أ    التواصلركن متني من أركان     وهي قاعدة أساسية    و  

فـه تنـوع   االعتقاد بأن اختال وفكريا ، وختلف واحترامه ثقافياهو قبل كل شيء استعداد نفسي لقبول اآلخر امل      
  .ديد أو عداء ليس تنوع طبيعي يبعث على الغىن والتطور و

املقابل ملغادرة موقعه    ليس دعوة للطرف     إلنسان أن التواصل   االعتراف باآلخر أن يدرك ا     من مقتضيات و  
واسع إمنا هو فضاء    اآلخر العتناقها ، و   ولة استدراج   حماعات الذاتية و  ال هو تعزيز للقنا   الطبيعي واالنضمام إليه ، و    

ر إىل األمور من زاويـة أوســع ، وبعقليـة           االنطالق منها جمددا للنظ   الكتشاف املساحة املشتركة وبلورا ، و     
  .وجهة نظر أغىن وأعمق متفتحة أكثر ، و

حتميـة  املنطق والواقع امللموس يـنص علـى        ل و  أن العق  تأسيسا على ذلك فإن علينا أن ندرك مجيعا       و    
التـصورات  واضحة اختالف البشر يف األفكـار و      من صوره ال   طبيعية يف احلياة اإلنسانية ، و      االختالف كظاهرة 

املستهجن هو السعي جلعل الناس صورا متطابقـة        درك أيضا أن الغريب و    أن ن ات والعادات والتقاليد ، و    واملعتقد
هو ما يتنـاىف    معتقد واحد ، و   وثقافة أحادية ، و   صبهم ضمن منظومة فكرية واحدة ،       الرغبة يف   ولبعضهم بعضا ،    

  .حتما مع السنن اليت جيري عليها الكون 
ن ينميان التصور األحادي     اللذي إغفال هذه احلقيقة أو إنكارها هو الذي ميهد لثقافة التطرف والتعصب          و  

تحقريية لكل نزعـة    ف ال يتفننان يف إلصاق األوصا   التنوع ، و  يق باالختالف و  يولدان الض ويبالغان يف تركيزه ، و    
نكار اآلخر كقيمة مماثلة لألنـا      إن حبثنا عن ماهية التطرف يفضي بنا إىل الوقوف على رؤية قوامها إ            : " اختالفية  
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 قيمة تستحق احلياة والتقدير ، لذلك فهي ال ترى له من حق إال النفي ، إمـا باسـتتباعه أو تـصفيته                         ، النحنو
 منطق ثقافة اإلدانة هو مصدر الشرور واآلثام الذي ينبغي استئصاله ألن متايزه عنا              فاآلخر أو املغاير أو املختلف يف     

 ، وهو الذي يقف عائقا يف وجه التواصـل والتعـارف            21 " حني أنه يف األصل متايز نسيب        يعترب متايزا  مطلقا يف    
  .البشرية والتعاون بني خمتلف اموعات 

 املـسلمني ق فإننا جند أن الوقائع التارخيية املتواترة تؤكد لنا أن           وإذا ذهبنا نلتمس أمثلة تعضد هذه احلقائ      
انفتحوا انفتاحا عظيما على أمم كثرية، وعرفوا قوميات متعـددة واختلطـوا   ـ يف أوج ازدهار حضارم ـ فد  

  جماال التجاروالعلماء  ة و  وأتاحت هلم الفتوحات العسكرية وامتداد الدعوة اإلسالمية على يد الدعا          شىت،بأجناس  
 احلـضارية القاعديـة للمجتمـع       املنظومةالثقايف الذي أصبح جزء ال يتجزأ من        واسعا ملعايشة التنوع العرقي و    

   .اإلسالمي
 برغبة ملحة ـأن املسلمني كانوا يتقبلون اآلخر ويندجمون معه ويسعون   اإلسالمي  التراث الثقايفينبئناو  

 ذلك كله ضمن النـسق الثقـايف        ويدرجونيز عاداته ومعتقداته،    ـ يف معرفته و اإلطالع على تركيب ثقافته ومت        
  .األديان ظاهرة طبيعيـة يف الكـون   األجناس واللغات و   اختالفالذي قامت عليه تصورام للعامل، و اليت تعترب         

 منء   باإلعال تقره اإلسالمية بذور العصبية العنصرية اليت ترفض اآلخر مطلقا وحت         العربيةوبذلك انتقت من الثقافة     
   .شأن الذات و التمركز حوهلا

 من مادة غنية تعترف باحلضارات اإلنـسانية الـيت سـبقت            التراث ذلك ما زخرت به كتب       ومصداق  
 ـ يف بعض األحيان ـ صفات العظمة، وتنسب لكل أمة أو جنس ما اشتهر به   عليهااإلسالم وعاصرته وتضفي 

الفـرس  يـة، و  والروفالروم أو اليونان ميتازون باحلكمة      :  وما عرف عنه من سبق يف شىت ااالت          الفضائل،من  
العـرب   والصينيون بالصناعة والرسـم، و     التنجيم،شتهرون بامللك وتدبري السياسة، واهلنود بالعلم واحلساب و       ي

 عليها مـن  ب ـ من ناحية أخرى ـ عن طموح صادق ملعرفة أخالق األمم وما يغل  وتنبئ. 22بالبيان و الفصاحة
 بوصفه عدوا أو    وليسمتنوعا ومثريا للفضول،     قوي على حيويتها واستيعاا لآلخر بوصفه خمتلفا و        كتعبريالطباع  

 أعشار احلسد للعرب، وتـسعة أعـشار        تسعة: ومن أمثلة ذلك ما أورده الطربي من أن         . وضيعا أو حمل احتقار   
عشار السخاء للسودان وتـسعة   الشبق للهنود، وتسعة أأعشارالكرب للروم، وتسعة أعشار احلفظ للترك، وتسعة    

  .23 احلياء للنساء، أما العشر الباقي من خلق فهو لسائر الناس يف الدنياأعشارأعشار البخل للفرس، وتسعة 
لكل أمة فضائل ورذائل، ولكـل قـوم        ":  أصدق تعبري حينما قال      الفكرة عرب التوحيدي عن هذه      وقد  

وهذا يقضي بأن اخلـريات     . وحلها وعقدها كمال وتقصري    طائفة من الناس يف صناعتها       ولكلحماسن ومساوئ،   
 واآلداب واحلدود   السياسةفللفرس  . النقائص مفاضة على مجيع اخللق، مفضوضة بني كلهم       الفضائل والشرور و  و
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 واخلفة والسحر واألناة، وللترك الـشجاعة واإلقـدام،         الرويةهند الفكر و  احلكمة، ولل والرسوم، وللروم العلم و   
مث  ... البيـان الفرح، وللعرب النجدة والقرى والوفاء والبالء واجلود والذمام واخلطابة و         والكد   و وللزنج الصرب 

 بل هي الـشائعة بينـها، مث يف         أفرادها،إن هذه الفضائل املذكورة يف هذه األمم املشهورة ليست لكل واحد من             
   رس من جاهل بالسياسة خال مـن األدب،         يعين أنه ال خيلو الف     بأضدادها، من مجيعها وموسوم     ارٍمجلتها من هو ع

الـروم  اهل طياش خبيل عيـي وكـذلك اهلنـد و         اهلمج، وكذلك العرب ال ختلو من جبان ج       وداخل يف الرعاع    
  .24"وغريهم
املـساوئ  أن اخلصال و  :  إىل اآلخر     احلضارة اإلسالمية   قامت عليه نظرة   الذي هو املبدأ األساسي     وهذا  

 استوعبت الثقافـة    وبذلك. 25املسلمنيع بينهما مبا يف ذلك أمة العرب و       ن اجلم  ختلو أمة م   فالموزعة على األمم    
األجناس اليت خالطتـها     و ق لدى خمتلف األعرا   وجدتهالعربية اإلسالمية كميات هائلة من التراث اإلنساين الذي         

  .من العنصرية أو عقدة التمركز حول الذات  مل تعان و.وتثاقفت معها بعمق
فقرر ـ يف  التفرد ،  موقف األورويب الذي خرج من قارته مفعما بالشعور بالسمو وويقابل هذه الصورة  

 ذا تركيب أدىن من الطبيعة اإلنسانية، وأن منحطا اجلنس السامي يعترب شكال ضوء نظرته التحقريية لآلخر ـ أن 
رق اآلري هو أمسـى     ن الع أ و  ، احلضارةة و التجار األساطري والفن و   إنتاجثقافته راكدة ومنحطة، وهو عاجز عن       

خيلـي   وبسرعةعرق سام ينحط " :  وهو حيمل ـ باإلضافة إىل مسوه ـ إجنيال سرمديا يف مقابل   أعالهااألعراق و
 أصبح مسار احلضارة معترفا به يف       أنر اإلنسانية، خاصة بعد     ئاال للعرق اآلري أن يسري لوحده على رأس مصا        

إن الـشرق يف    لغرب يف عنصره هو صاحب العمل ، و       أن ا ، و 26"ألعراقاقوانينه العامة، والالمساواة مؤكدة بني      
هذا ما  هلذا ترى الطبيعة تزيد وتكثر من عنصر العامل ، وتقلل من عنصر صاحب العمل ، و               امل ، و  عنصره هو ع  

 إدارية قادرة على صنع احلضارة ، بينما ميلك الشرقي ـ يف مقابـل   اإلنسان الغريب بعقلية صناعية وامتيازيفسر 
لعـل  و .27وضع القوانني احلديثـة متوسطة جتعله عاجزا عن التفكري واالستنتاج وذلك ـ عقلية شعورية عاطفية  

هذه النظرية العنصرية احفة هي اليت حدت بسارتر إىل القول بأنه ال يوجد يف العامل سوى مخسمائة مليون إنسان                   
   .28فقط ، أما الباقي فهم حمليون

 إليهم نظرة احتقار واستصغار ، وسـلبهم الـصفات          ها بالسكان األفارقة نظر    ومنذ أول حلظة احتك في      
ـ . عاملهم من هذه الزاوية الظاملة املتحيزة اإلنسانية و أن : "  بعد رحلته يف أعايل النيل ـ  فصمويل بيكر يصرح 

حـىت  و . 29"فريقيـون   متعفن متاما مثل العامل املتعفن يف الغابة اليت يعيش فيهـا اإل           العقل اإلفريقي عقل جامد و    
اجتهد الص استباحت استعباد الزنوج ، و     تبشر باخل  اليت كانت متثل القيم الروحية واألخالق اإلنسانية و        الكنيسة
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التجارة يف اللحوم البشرية بأا مشروعة ألن الزجني         يف تربير محالت القنص واالسترقاق و      Labat) البا( البابا  
   .30ليت خلقها اهللا بل هو نزوة من نزوات الشيطانال ينتمي إىل املخلوقات البشرية ا

ن أعمدة األكادميية الفرنسية ،     حقوق اإلنسان ، وجدنا واحدا م     فإذا ميمنا شطر عصر النهضة واألنوار و        
 De Montesquieuمؤسسي الدميقراطية احلديثة البارون دي مونتـسكيو  ومن عظماء املفكرين الغربيني و

ة عنصرية حادة   يضمن آراءه نزع  مر واستعباد األفارقة وكأن األمر طبيعي ومنطقي ، و        دث عن إبادة اهلنود احل    يتح
 ملا كانت الشعوب األوروبية قد أبادت شعوب أمريكا ، فلقد كان عليها أن تـستعبد      :"مغرقة يف التحيز والعداء     

ج راسة النبتة الـيت تنـت     فلو مل جيرب العبيد على االشتغال بغ      . شعوب إفريقيا الستخدامها يف استصالح األراضي       
هؤالء العبيد سود من أمخص القدمني إىل أعلى الرأس ، و أنف الواحـد منـهم                و. السكر لكان مثنه باهظا جدا      

 من املمكن أن نـسلم بـأن اهللا ـ    ليس. بلغ يف ذلك حدا يعود من احملال علينا تقريبا أن نشفق عليه أفطس ، و
...  اخلصوص يف جسد أسود برمتـه  نفسا خرية على وجهن نفسا ، وكمة املنيعة ـ قد أسك هو املوجود ذو احلو
  .31"حمال أن نظن هؤالء القوم بشرا ، فإن نظنهم بشرا نعتقد أننا لسنا بأنفسنا مسيحيني و

إن هذه الفلسفة العنصرية اليت عانت منها البشرية طوال قـرون ، واسـتبيحت بـسببها احلـضارات                    
، عائق أساسي مـن عوائـق       ت بقايا منها تطل برأسها بني احلني واآلخر         والثقافات فسحقت ومسخت ، وما زال     

لوجودها وبـديال عنـها ،       دحترفض اآلخر وتنكر وجوده كَنِد وطرف مكافئ ، وتعترب اختالفه ت          التواصل ألا   
  . بينما هو يف احلقيقة اختالف تنوع وغىن 

2.  �L`�ر���6!� ا�Kا� ]&Z �e	���  : ا�
 الباحثني يف املسألة احلضارية أن لكل أمة معادلتـها االجتماعيـة            يتفق عليها معظم    من البديهيات اليت   

وهذه املعادلة تتأتى من تبلور مجلة من العوامل الثقافية         . اخلاصة ا واليت تستمد منها أسباب الوجود ومعامل التميز          
مة أو ذلك الـشعب ، وحتـدد مفاهيمهـا ،           والدينية والتارخيية اليت تصوغ يف النهاية اخلصائص النفسية هلذه األ         

األمم ذات املاضي التارخيي العريق تكون ذات مسات نفسية ثابتة ثبـوت مساـا              و. تنسج تقاليدها االجتماعية    و
 إن هذه األشـياء الروحيـة   ": اخلَلْقية ، و تكَونُ ـ من مثة ـ جزًء طبيعيا منها ال ميكن فصله أو حموه أو جتاهله   

العقيدة والضمري هي أشياء طبيعية ، بل هي أجزاء من الوجود اإلنساين ، فمقَاوِمها كمصادمِ               والدين  اليت تسمى   
   .32"اجلبل األشم ، ال يبوء إال بالزعزعة والضعضعة 

تركيبات  : "  اليت متثل الطابع األبرز هلذه املعادلة االجتماعية ليست يف حقيقتها سوى            اإلنسانية الثقافاتو
والشروط املاديـة  ، تبلورها مجاعة معينة من وجهة نظر مصاحلها اخلاصة   اليت جتسد مجلة احللول اخلصوصية      تارخيية

 ويف  ،33"بيئتـها  اليت تعيش فيها الستيعاب أوضاعها وحل مشكالا والسيطرة على مـصريها وعلـى               املعنويةو
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 احلياة مستجداتمن خالهلا ـ مع   ـ  تواصلة بشرية ذاا، وتستطيع أن ت الثقافات جتد كل جمموعهذهأحضان 
 مبحاولـة ، وكل اعتداء على هـذه الثقافـات          وهذا ما مينحها أمهيتها القصوى     وتشارك بالتايل يف صنع التاريخ    

التيـه واإلحلـاق    و بالضياع   أصحااتفكيكها وإلغائها هو قضاء على قدراا على النمو والتجدد، وحكم على            
غري خصائصها ، أو تقوم بغري مقوماا ، فإن ضت بغري ذلك فتلـك ـضة                و حمال أن تنهض أمة ب     " : التبعيةو

عقول من موطن إىل موطن ، أو هـي         مزورة ، وحقيقتها أا انتقال إىل األمة صاحبة تلك اخلصائص ، وارحتال بال            
  .34"سمي ضة ) جتنس فكري (

،  ما عند غريها من العلوم واملعارف       إىل  ، وتتطلع  وأثناء عملية التواصل ، عندما حتتك األمم ببعضها بعضا        
ـ    يتعني عليها أن تبين هذا التواصل       فإنه  ، تفاعلو  تواصل يف عملية ) اآلخر( مع   وتستشرف للدخول  اس  على أس

 ألن من األمور الطبيعية اليت      موروثها الثقايف اللذين يصنعان خصوصيتها احلضارية ،      مراعاة معادلتها االجتماعية و   
ت عن أسـئلة وإشـكاليات معاصـرة ،         اليت تقدم إجابا  أن الثقافة الغالبة والسائدة ، و     : " ياة  احلجتري يف واقع    

فعلية لتحديات الراهن ، تدفع أصحاب الثقافات األخرى إىل االقتبـاس منـها ،              وتستجيب استجابات إجيابية و   
 احترام اخلـصوصيات    خاللشرط أن يتم ذلك من       ،   35"منجزاا املعرفية و الفكرية     واالستفادة من إبداعاا و   

  .احلضارية 
ويضرب لنا مالك بن نيب مثاال على ذلك بتجربة أندونيسيا أواخر األربعينيات من القـرن العـشرين ،                  
حينما كلفت الدولة االختصاصي األملاين شاخت بوضع خمطط للنهوض باقتصاد أندونيسيا باعتباره من أصحاب               

  . إىل وض مشهود 1936 و 1933ملاين بني أعوام اخلربة ، ألنه هو الذي قاد االقتصاد األ
و على الرغم من أن اإلمكانيات االقتصادية اليت وضعت حتت تصرفه كانت أفضل مـن اإلمكانيـات                   

:  إخفاقا ذريعا ، يقول بن نـيب         اندونيسيااألملانية ، إال أن املخطط الذي جنح يف أملانيا جناحا باهرا ، قد أخفق يف                
ضع خمططه على الشروط اليت يقدمها الشعب األملاين مباشرة وبطريقة آلية أثنـاء مرحلـة               ال شك أن شاخت و    "

 ، أي أنه وضع خمططه علـى معادلتـه         االندونيسيةالتطبيق ، مث ال شك يف أنه طبق هذه الشروط آليا يف التجربة              
 ، االندونيـسي معادلة الفرد الشخصية كفرد من اتمع األملاين ، بينما ستجري التجربة بطبيعة احلال على أساس    

  .36" على خطأ خمططها شاخت يف تقدير املعطيات البشرية يف اال االقتصادي االندونيسيةحبيث تعثرت التجربة 
 اسـتغالهلا مـن     يتم ال  ال تتجاهل اخلصوصيات احلضارية ، وأن       أن عمليات التواصل  يشترط يف    لذلك

 مبـا يتفـق     هة ل ي تعديل األنساق القيم   حماولة، أو   لطرف اآلخر  ل  معني إلذابة الفوارق واخلصوصيات الذاتية     رفط
 اإلدماجية لتغييب الثقافات واخلصوصيات تصطدم مع مبدأ        احملاوالت، ألن هذه    اخلاصة به ة  يثقافال هومعايري أنساق 

 تبارباع والتعايش يف ظله     ، أساسه على تعويد الشعوب واملؤسسات على احترام االختالف        يف الذي يقوم    تواصلال
    . املغايرة مصري اإلنسان، وحقيقة واقعة ال ميكن جتاوزها أو اإلغضاء عنها
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   ا�����B و ا����رآ� .3
مما الشك فيه أن التواصل يتم دائما بني طرفني إجيابيني، أي أنه يقوم على األخذ والعطاء ، وتبادل التأثري                     

املشاركة يف عملية التواصـل      أحد الطرفني عن     وعندما يتوقف . عن طريق التكامل واملشاركة     يتحقق  والتأثر ، ف  
 أساسه أو عمقه اإلستراتيجي ، وبالتايل يسقط       ، يفقد التواصل   يكتفي مبا يرد إليه من خارج نطاق ذاته احلضارية        و

  .يف إحدى النقيصتني إما التقليد  واالستالب أو الغزو الفكري و اهليمنة 
أن ا الفرق اجلوهري بينه وبـني التواصـل ، وأوضـحنا            وقد أسلفنا احلديث عن الغزو الفكري ، وبين        
ينتج على الدوام الثراء الفكري والغىن احلضاري ، والتقارب بني اموعات البـشرية ، أمـا الغـزو                  التواصل  

االنغـالق الـذي    إما  األمم ، وتكون عاقبته     ازدياد الفجوة بني الشعوب و    الفكري فال ينتج إال التنافر والتباعد و      
ا فشيئا إىل إفقار الذات ويف الوقت نفسه حرماا من االستفادة من الغىن الذي تتوفر عليه ثقافة اآلخـر                   يقود شيئ 

املعتدية ، وإما التماهي يف ثقافة الغازي و الذوبان فيها مما يؤدي أيضا إىل إفقار الذات باقتالعها مـن جـذورها                     
التفـرد ، ومتكنـها مـن       يز و ن هويتها اليت تعطيها التم    الغنية باملكتسبات التارخيية وخربات املاضي ، وحرماا م       

  .التواصل مع غريها 
ليس قسرا كما هو احلال يف الغـزو    طوعا و   استقبال التأثريات اخلارجية   فيتمثل يف أما التقليد واالستالب    

 وعجزت عن تفعيل تراثهـا      عضعة ، قد فقدت أسباب النهوض     حيث تكون الذات املقلدة ضعيفة متض     . الفكري  
أقعدا أمراضها احلضارية عن املشاركة يف صنع التاريخ ، فأصبحت تعيش علـى              ، و  لثقايف ومده بأسباب احلياة   ا

حمى مستباحا هلم ، يستعملوا كيفما شاؤوا ومىت شاؤوا ورقة ضغط ضد             احلياة ، عالة على األقوياء ، و       هامش
 جتاوزت خصوصيتها احلـضارية وتبنـت   ا ، ألاحتقيق مصاحلهم العلي  أعدائهم للحفاظ على مناطق نفوذهم ، أو        

من حقائق طب احلـضارات أن تقليـد        : " اغترابا  صبح استالبا و  لوافد الغريب قلبا وقالبا ، فانتفى التواصل وأ       ا
وثوابت السمات ، والقسمات املميزة خلصوصيتها على النحو الذي يـؤدي           ) اهلوية(حضارة ألخرى وخاصة يف     

  .37"إىل الذوبان واالضمحالل احلضاري إىل التبعية إمنا يقود 
 أبدا باالقتداء بالغالـب يف  املغلوب مولعأن وقد أشار ابن خلدون إىل هذه الظاهرة يف مقدمته حينما قرر      

والسبب يف ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمـال فـيمن غلبـها             : " شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله و عوائده        
أن املغلوب يغالط بذلك نفسه ويغطي على عجـزه بالتـشبه بالغالـب    الولع إىل  ، ويعزو هذا  38"وانقادت إليه   

إما لنظره بالكمال مبا وقر عندها من تعظيمه أو ملا          : " خمادعا ذاته بأن استقدام مظاهر القوة قد ينتهي إىل اكتساا           
ك واتـصل هلـا اعتقـادا       فإذا غالطت بذل  . ليس لغلب طبيعي وإمنا هو لكمال الغالب        تغالط به من أن انقيادها      

  39"فانتحلت مجيع مذاهب الغلب وتشبهت به وذلك هو االقتداء 
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التبعيـة  تتخلص من قيود االسـتعباد و     لم أن خترج من شرنقة التخلف ، و       هذه الذات الضعيفة اليت حت    و
عهـا  قطه رأسا على واق   تسلتقليد ، فتستورد مظاهر التقدم والرقي لدى األقوياء و        تسلك لتحقيق ذلك أسلوب ا    

 بصلة ألن أحد طرفيها سليب ساكن ، ال تتوفر فيـه            إىل التواصل  يبدو واضحا أن هذه الطريقة ال متت      املتردي ، و  
تحولُه إىل طاقة خالقة ، بل هو جمرد تكديس لألشياء لتغـيري             تستقبل الوافد اجلديد فتهضمه و     العناصر احلية اليت  

ـ    و ش الفعالية احلضارية ،   ال يعي  اخلارجي للمجتمع الذي ال ينتج و      الوجه تهالك والتبعيـة   يتقلب يف مستنقع االس
ون ضـوابط   االستهالك منها بـد    من استرياد املنتجات احلضارية والعب و      إن اإلكثار :" أشكاهلا  بأجلى صورها و  

  .40"االستنقاع احلضاري يساهم بتكريس الوهن ، ويقتل الفاعلية ، ويؤدي إىل الركود و
 وحضارته بقوة احلديد والنار ، والتقليد الذي         الفكري الذي يفرض ثقافة الغالب     ومنه يتبني لنا أن الغز    و

يلجأ إليه العاجزون عن تغيري ذوام من الداخل وتطهريها من األمراض احلضارية اليت تفتك باإلرادات واهلمـم                 
  .كالمها يتعارض مع املفهوم احلقيقي للتواصل الذي ال يتم إال يف أجواء الثقافة الناهضة احلية ، املستعدة للعطاء 

  "���ل ا�#&�� ��BIل ا���ا��ا1 .4
من األسس اهلامة اليت يقوم عليها التواصل بني احلضارات والثقافات أنه يتم يف إطار سلمي ، وبيئة هادئة                    

 بـني البيئـات    وأساليب العمـران والفنـون واآلداب      واخلربات مستقرة ، تساعد على انتقال العلوم واملعارف      
كـان  ي ، و  التبادل الطـوع   عرب التاريخ مت يف جو من         بني بين البشر   تواصلفأكرب أشكال ال  . ة املختلفة   احلضاري

اقتنوا الكتب  نقبوا يف اآلثار ، و    البلدان ، و  أبطاله من العلماء الذين أُغرموا بالبحث عن احلكمة واحلقيقة ، فجابوا            
يلة فعالة  ت جتارم إىل وس   نشطوا يف الترمجة ،كما محل التجار قسطا وافرا من هذا العبء ، عندما حتول             الكثرية ، و  

الذين كانوا وسيطا   سلع اجلديدة واملخترعات احلديثة ، باإلضافة إىل الرحالة املغامرين          الالنتقال القيم واألفكار و   
  .حيا بني الشعوب ، وغريهم من العوامل املساعدة على التواصل التقليدي 

أهاليهم تنـشط حركـة     حهم وأرزاقهم و  حينما يطمئن الناس على أروا    االستقرار ،   ففي أجواء األمن و   
تسعى و العلوم واملعارف    تتسابق المتالك للسياحة والتجوال والتنقل إلشباع الفضول و     تتطلع النفوس   و التواصل

فتتـسارع وتـرية     ،   جماال حيويا تتمدد فيـه    لم اليت جتد هلا وسطا مالئما ، و       سعيا حثيثا إلرواء غريزة حب التع     
متد جسور التعارف ، وتتوىل الطالئع الثقافية يف كل جمموعـة           لتواصلية بني األمم، و   ت ا تنفتح القنوا التواصل، و 
  .بناء قواعد التواصل ومتتني أواصرها بشرية مهمة 

أما يف زمن احلروب والثورات والصراعات الدموية العنيفة ، فإن حركة التواصل تقْمع بشدة فتـنكمش                
تنحصر تطلعات اإلنسان ويتم    قطار مغامرة ال حتمد عقباها ، و      بني األ وميلؤها القلق واالضطراب ، ويصبح التنقل       

 طمع له يف أن جيـد متـسعا         اختزاهلا يف حاجاته البيولوجية الضرورية اليت تضمن له البقاء على قيد احلياة ، و ال              
نفوس حقدا   ، بل إن موجة العنف قد تتسبب يف تقطيع عالئق ود وتعاون كانت قائمة من قبل ، ومتأل ال                   لتواصلل

                                                 
40      �I� !�"� ري    .  �"��د�l"
��ء ا�
}�     ر��n}� ا
 . ��}�L� آN}�ب ا��}�    . درا�� HQ ا� !
� و ا
}�pون اP��{
�}�  . �"}�آ� ا} .
 14ص .  هـ 1409رxy  . 1ط
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تتراجع مر ـ تبعا لذلك ـ حركة التواصل و  ، فتضتتأجج مشاعر العدوان ، وتشعل فيها نريان االنتقام ووبغضا 
  .إىل أدىن مستوياا 

 ،  ة كربى من دعامات التواصـل     دعامعلى املبادرة الذاتية أساس هام و     التبادل املبين   فاألمن والتراضي و  
من طرف ـ  إلجيايب ، ألن من مقتضيات التواصـل ذهب أثره اطرف أضعف فقد معناه و أقوى على فإذا فُرِض 

أن يتم بعيدا عـن   من مقتضياته أيضاتاح الواسع بني األطراف املتواصلة ، وكما أسلفنا ـ أن يتم يف أجواء االنف 
إن أي انفتـاح    : " املعارف   وتبادل اآلراء و   أن يتبىن منطق العقل    واإلخضاع ، و   التسلطممارسات القوة والعنف و   

لذا فاالنفتاح جيب أن ال يتم ضمن       و. اخلوف من الغلبة والقهر واإلفناء      : وف املتبادل   شرطه األساسي ارتفاع اخل   
ذلك أن هدف املعرفة هو بلوغ      . منظومة عالقات القوى ، و إمنا ضمن منظومة عالقات القيم و عالقات احلقيقة              

و بالتايل ، فإن أي إقحـام       . ى ، و إمنا ختضع ملوازين احلقيقة و معايريها          احلقيقة ، و احلقيقة ال ختضع ملوازين القو       
إلغائه ملصلحة ما يرفد تعاظمهـا      للقوة يف عملية التفاعل يقضي عليها بالكامل ، ألن القوة تطمح إىل حمو اآلخر و              

   .41"استمرارها و
انتقـال كنـوز املعـارف      ب  ولعل أبرز مثال على االنتقال السلمي ألشكال التواصل بني األمم والشعو          

ثغور الشام هي املنافذ الـيت      فقد كانت األندلس وصقلية وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا و         . اإلسالمية إىل أوروبا  
أطل منها األوروبيون على مكاسب احلضارة اإلسالمية و إجنازاا ، و قد أتـاح االحتكـاك املباشـر للطلبـة                    

اتمعات اإلسالمية القائمة يف هذه املناطق انتقال الثقافة العربية اإلسالمية          األوروبيني القادمني من أطراف أوروبا ب     
الثقافية فيها تعاين من القحط الشديد الذي ميز عصور الظلمات          با يف وقت كانت احلياة العلمية و      إىل أرجاء أورو  

ـ            .فيها   ع جبـال البريينيـه مـارا     ففي اية القرن الثالث عشر كان طريق الثقافة يبدأ عند أبواب طليطلة ويقط
وكانت . بالربوفانس ومضائق جبال األلب حىت يصل إىل اللورين وأملانيا وأوربا الوسطى وعرب القناة إىل إنكلترا                

ويف شرق فرنسا كان دير كلوين الذي       .  اإلسالمي مرسيليا وتولوز وناربونه مونبيليه مراكز فرنسية للفكر العريب       
 1141وكان رئيسه بيري لوفينري يشرف عام       ،مركزا مهما لنشر العلوم العربية      يضم عددا من الرهبان األسبان      

فالعلوم العربية اليت دخلـت اللـورين يف        . على أول ترمجة التينية للقرآن إىل جانب نشرات خمتلفة ضد اإلسالم          
 أصـبحت لييـبج      جعلت من هذه املنطقة مركزا للنفوذ العلمي يف القرنني القادمني حبيث            امليالدي القرن العاشر 

 ومن اللورين انتقلـت إىل أجـزاء         اإلسالمية وغورز وكولون وغريها من املدن أرضا خصبة لنمو املعرفة العربية         
   .42ةأخرى من أملانيا ومنها إىل إنكلترا النورماندي

 األنـدلس حبكـم اتـساع       أكثر البلدان إسهاما يف انتقال التراث احلضاري اإلسالمي إىل أوروبا هي          و
استقطاا ألعداد ال بأس ا من القسيسني والطلبـة الـذين       ر العلوم واآلداب العربية فيها ، و      ازدها ، و  مساحتها

فقد تأسست يف كثري من املدن الكربى يف األندلس معاهد عليا ميكن مقارنتها جبامعاتنا يف                : "قصدوها طلبا للعلم    
                                                 

41     H�P ج�"
��I اg�  " .  � �{U
��}j   " . ا�NhOف و ا
��Nرف HQ ا
	�£ن ا��
ص . �}�وت  .  م 1993أ �}�ل   . 105ع . ���}� ا
51   

42
 Philip K. Hitti. the Arabs, a short history p. 177   
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عندما أسست جامعاا إذ كان يف كل من مدن قرطبـة  العصر احلاضر، وال شك يف أا النماذج اليت قلدا أوربا       
واشبيلية وملقا وغرناطة جامعة حتتوي على أقسام للفلك والرياضيات والكيمياء والطب واحلقـوق والفلـسفة               

وقد تـدفق  . إضافة لعلوم الدين وكان عدد طالا يبلغ اآلالف وشهاداا متهد الطريق للوصول إىل أعلى املراتب             
ني وغريهم من الطالب األجانب ال من أسبانيا فحسب بل مـن            يسات العلمية الكثري من القشتال    على هذه املؤس  

  . 43 "أوربا وأفريقيا وآسيا

 الثاين وفردريك) م 1154 -1130 (الثاين روجر عهد يف اصةخب و هافي البالط حياة فكانتأما صقلية   
 احليـاة  وطريقة املالبس امللكان واختذ قرطبة، تقارب أن ا قصد اليت واألة بالرفاه تتسم) م 123 .-1194(

 علماء لوائهم حتت وانضم واملسلمني، العرب من وموظفون مستشارون مندينيرالنو صقلية حلكام وكان العربية،
  كتـاب    و قد حرص روجر الثاين على ترمجة أعداد كبرية من الكتب العربية و من أشهرها               .44وسوريا بغداد من

و كان الرحالة و اجلغرايف العـريب اإلدريـسي      .كتاب كليلة ودمنة    واملنسوبة إىل بطليموس    اسطي والبصريات   
بتأليف كتب يف اجلغرافيا فقام     معاصرا له ، و اختذ من صقلية مستقرا له ملدة طويلة ، و قد قربه امللك و عهد إليه                    

بعني خريطة إضافة إىل كتاب نزهة       كما رسم جمموعة من اخلرائط شاملة للعامل املعمور ضمت س           ، بذلك خري قيام  
 ،45املشتاق يف اختراق اآلفاق املشهور بكتاب روجار ظل األوربيون يستقون منه معلومام اجلغرافية مدة طويلـة             

 الثاين كان أكثر حكام عصره تنورا وقد استطاع أن جيعل من صـقلية يف         ر جورج سارتون إن روج    ؤرخويقول امل 
  . 46 أوربامدة قصرية أرقى وأغىن دولة يف

  :�X!�ت ا���ا�� : را��� 
وتأسيسا على ما سبق من أن التواصل مركوز يف الطبيعة البشرية ، وامليل إىل تبادل اخلربات واملعـارف                  

إجيـاد   مع اآلخر ظاهرة مصاحبة للوجود االجتماعي البشري ، فقد تفنن اإلنسان منذ القدمي يف                ونسج العالقات 
    :ي كثرية ومتنوعة نرصد منها اآلليات اليت حتقق له ذلك ، وه

��  ـــ1,   :  ا��
 آخـر  سـياق  إىل ثقايف و فكري سياق من أي  تعنى بنقل النصوص من لغة إىل أخرى ،        الترمجة عملية  

 حركـة   ساسية من آليات التواصل الفعالة ، فهـي        كانت وال تزال آلية أ     الترمجة  أن ومما ال شك فيه   .عنه خمتلف
كانت تعبريا  شعوبا وقبائل ، و   تفرقت   ، ورافقت البشرية منذ أن تكاثرت و       للغات الصوتية إنسانية واكبت ظهور ا   

لتواصل مع بين جنسه يف كل مكان       حيا عن الرتعة االجتماعية اليت تسكن يف أعماق اإلنسان ، وتدفعه دفعا إىل ا             

                                                 
43
 Ibid . p159  

44 H{{�P !{�Jأ  �{�
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ي ضمن هلا   البشري الذ مستفيدة إىل أقصى حد من وحدة العقل        وزمان، متجاوزة اختالف األجناس واللغات ، و      
 حترره من أفقه احملـدود ،     مبكر أن الترمجة تغين العقل ، و      قد أدرك اإلنسان منذ وقت      ف .هذا التواصل والتثاقف    

 ختتربه ذهنيات جديـدة   آفاقا أوسع ليحتك بعقول أخرى ، و      تتيح للعمل املترجم    كما أا توسع جمال التفكري ، و      
 تراثـا املتـرجم    النص من نطاقه اإلقليمي الضيق إىل جمال أرحب يصبح فيه           تنقلهينقحه ، و  تضيف إليه ما يثريه و    

   .مجعاء لإلنسانية
ال خيفى ما للتواصل من عالقة وطيدة ومحيمة مع الترمجة ، بل مها وجهان لعملة واحدة ، فلـم يكـن                     و

ضهما ، ويفتح هلما    اإلنسان باستطاعته أن يتواصل مع اآلخر دون أن تكون الترمجة هي اجلسر الذي يصلهما ببع              
 على الدوام مثرة يانعة من مثـرات        تصال اليت متكنهما من التفاعل والتأثري والتأثر ، وقد كان التواصل          قنوات اال 

   .آثارهاالترمجة ، و إحدى أبرز نتائجها و
 امتـدت  حني إال  ازدهرت وتألقتما ا أاكتشفنا  تصفحا سريعاتاريخ احلضارات القدميةإذا تصفحنا و

ة إخصاب  بني مكتسباا احلضارية عملي   ن اجلديد عند اآلخر لتحدث بينه و      ارها إىل ما وراء حدودها تبحث ع      أنظ
ا كانت تفرضـه ظـروف      على الرغم مم  و. تدفع ا إىل األمام ، وتثري منظومتها املعرفية ، ونظامها االجتماعي            
 احلواضـر    طويل إال أن ذلك مل مينـع       وقتاملواصالت ، وصعوبة االتصال وبعد املسافات من جهود مضنية ، و          

يثري كسب البشري مث العكوف على نقله وترمجته ، فيشيع و         الوقوف على ال  القدمية من طلب العلم واملعرفة ، و      
 لتتعـارف    ويفتح قنوات عديدة بني الشعوب واألجنـاس       يتسع نطاقه ،   يتراكم و  الرصيد اإلنساين الذي ال يفتأ    

  . وتتقارب
 تثبت مبا ال يدع جماال للـشك أن          اليت عثر عليها الباحثون واملؤرخون     نقوشت وال فالوثائق والتسجيال  

 لشعوا فرصا نادرة للتعارف ، وأتاحت       مستمرة ، ضمنت  حلضارات قد دخلت يف عمليات تواصل دائمة و       هذه ا 
م العلميـة   تاريخ البشرية ، وكانت إجنازا    ربطت بني عقول املبدعني الذين صنعوا       للكسب البشري االنتشار ، و    

ستوي يف ذلك احلضارة الصينية ، وحضارة ما بني النـهرين ، واحلـضارة              التالقح ، ت  والفنية مثرة هلذا التواصل و    
هو مـا   لعريقة اليت أمدت بعضها بعضا ، و      احلضارة اليونانية و غريها من احلضارات اإلنسانية ا       املصرية القدمية ، و   

اهلند هي اليت هيـأت الظـروف       اليت احندرت من بابل وكنعان ومصر و      ن املعارف   عرب عنه أحد الدارسني بقوله أ     
، اليت يظن كثري من الناس أا ولدت من العدم ، ألن التاريخ يعلمنا أنـه ال شـيء                   " املعجزة اليونانية   " لظهور  

هلا أب وأم    : "عن املعجزة اليونانية املزعومة   " تاريخ العلم "يف كتابه   ) جورج سارتون (يقول   و   .حيدث من ال شيء   
ما بني النـهرين والـشرق القـدمي مهـد      شرعيان، أما أبوها فهو تراث مصر القدمية، وأما أمها فهي مهد بالد

املدنية املادية والعلوم كلـها، ويف اـال الروحـي واملعتقـدات      احلضارات، واملعلم األول للبشرية يف االني
   .47"الدينية

                                                 
47
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تثبته ، ومثال ذلك خمطوطات جنع محـادي الـيت مت           ا التوجه و  وما فتئت األحباث والدراسات تؤكد هذ     
ويرجع تارخيها إىل ما قبل القرن الرابـع        :"1954العثور عليها مصادفة يف منطقة جنع محادي يف صعيد مصر عام              

مثـل فـصول مـن      ,إذ حتتوي على ترمجات إىل اللغة املصرية القبطية لعديد من الدراسات والنصوص           ,امليالدي  
  .48"بل نصوص فلسفية يونانية قدمية كانت مفقودة,ونصوص زرادشتية ,أفالطونمجهورية 

 البارز يف ختصيب الفكر اإلنساين ، و إغنائه ، ويف إمداد خمتلف احلـضارات مبـا                 لذلك أثره كان   قد و
 شعوب  ميد جسور التواصل بني   يثبت أركاا و يرفدها باجلديد الذي يبعث فيها القوة واحلياة ،و            عائمها و يوطد د 

وقربت بينها جهود املترمجني من الطرفني ، ومن األمثلة احلية على ذلك نذكر فتوحـات               كانت بعيدة عن بعضها     
انتقال كنوز الفرس الثقافية إىل بـالد       افة اليونانية يف بالد الفرس ، و      ما صحبها من انتشار للثق    اإلسكندر األكرب و  

         و كان من نتـائج امتـزاج       . ا اإلسكندر إىل أستاذه أرسطو      اليونان عن طريق تلك املكتبة الضخمة اليت بعث
  . الثقافتني و تفاعلهما نشوء الثقافة اهليلينية 

وقد تأكد هذا الدور اإلجيايب الذي تقوم به الترمجة يف تفعيل عملية التواصل وتعميقها أكثـر فـأكثر يف                   
األمم املتقدمة  واملنظمات واملؤسـسات علـى        عصرنا احلاضر الذي حتولت فيه الترمجة إىل ممارسة يومية يف حياة            

اختالف أهدافها وإمكاناا إميانا منها بأا خطوة عملية وحامسة للغاية يف عملية التطور احلـضاري ، والتواصـل                  
 من  تاإلنساين ، والتقارب والتالقح بني األمم والشعوب وخباصة يف عصر العوملة وتكنولوجيا االتصال اليت جعل              

  . صغرية العامل قرية
 : ا�#!��E ـــ2

داخل البلد الواحد طلبـا للراحـة واالسـتجمام         السياحة يف معناها العام هي التنقل من بلد إىل بلد أو            
بكون ؤقتا ، و  يتميز هذا التنقل بكونه م     و .لترته ، بعيدا عن مشاغل احلياة ومسؤولياا الكثرية         اوالترفيه واملتعة و  

وترتكز السياحة كحركـة    .  ، و إمنا هو إلزجاء الوقت واالسترخاء         49و جتارة صاحبه ال يبتغي من ورائه عمال أ      
املقـصد  و ،   هم الطاقة البشرية املتنقلـة    السائحون و :دي على ثالثة عناصر رئيسية هي       نشاط اقتصا اجتماعية و 

 على اخـتالف    املعامل السياحية ، و هي الدول أو املدن اليت تعرض خدماا السياحية على الراغبني فيها            و السياحي
  .اخل...الرياضية  والعالجية ، ووالدينية ،أنواعها الطبيعية ، والتارخيية ،

قل مبوجبها املؤمنون مـن     أشهرها السياحة الدينية اليت كان ينت     فت السياحة منذ أقدم األزمان ، و      قد عر و  
ها املعروف لدينا اليوم فقـد      أما السياحة بشكل  . التربك  ن اليت تضم مقدسام للزيارة و     ملة إىل األماك  كل دين و  

الثراء الواسـع الـذي     ية الراقية ذات النفوذ السياسي واجلاه االجتماعي و       كانت حمصورة يف الطبقات االجتماع    
من األمثلة  و. كبار التجار وغريهم    واء  الوزركنها من التنقل بني البلدان ، والتمتع بالطيبات كامللوك واألمراء و          مي
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يتنقلون بني قصورهم املوزعة يف بالد العرب       غساسنة كانوا يصطافون كل عام ، و       ال الواضحة على ذلك أن ملوك    
ى خيتارونه بعيـدا  مشتة مصيفا يقضون به شهور الصيف ، وتبعا الختالف فصول السنة ، كما كان خللفاء بين أمي     

   .  50عن الربد القارس يقضون به شهور الشتاء
ة رئيسية على النطاق العاملي ، وصار هلـا شـأا العظـيم             صناع  السياحة  أصبحت  فقد  عصرنا احلايل   أما يف 

اتمعات بعد أن دخلت كمكون أساسي يف الثقافـة اتمعيـة ،            ركزية يف اقتصاديات مجيع الدول و     مكانتها امل و
يرصـدون هلـا ميزانيتـها    ا ، وطبقام ـ يستعدون هلا استعدادا جدي بح الناس ـ على اختالف مشارم و فأص

مسؤوليام ثقيلة ، مما أفضى إىل ازدهـار   م مهما كانت مشاغلهم كثرية ، و      يفردون هلا حيزا من أوقا     ، و  اخلاصة
  .هذه الصناعة ازدهارا كبريا مل تشهده من قبل 

انتقال األفراد من خمتلف األجناس وامللل والثقافات بني البلدان ـ  أن السياحة ـ مبا تتيحه من  ومما الشك فيه 
 تطورت تطورا مذهال ، حبيـث   بعد أن ازدهرت وسائل االتصاالت و       التواصل ، وخباصة   ة من آليات  تعد آلية هام  

 باإلضافة إىل مـا     .بني أطراف األرض يف زمن قياسي        ينتقلصار سهال على اإلنسان أينما كان وحيثما وجد أن          
كربى للتعريف بالبلدان اليت     جهودتبذله الوكاالت السياحية والشركات الكربى اليت تستثمر يف هذا القطاع من            

موقعها ، ومناخها ، وتضاريسها ، وسكاا ، ومعاملها السياحية الـيت            تتوجه إليها أفواجها السياحية ، من حيث        
قصورا ومتاحف ومكتبات ومساجد وكنائس ومعابد وغريها مما يتصل اتـصاال وثيقـا          تضم يف كثري من األحيان    

علومات الكثرية اليت يتلقاها السياح من      ح األساسية لألمم والشعوب ، فتسهم امل      باجلانب الثقايف الذي برسم املالم    
 ، باإلضافة إىل ما تقع عليه       الد اليت يزوروا  يف تكوين صورة واضحة عن الب      املرشدين السياحيني الذين يرافقوم   

 ، مما يعمق معرفتهم ـا ،        مأعينهم من عادات وتقاليد البالد ولباس أهلها وأكلهم وشرم واحتفاالم وأعياده          
 بزوال جهلهم   لك كثري من عالمات االستفهام والتعجب اليت كانت تراودهم        معلومام ، وتزول بذ   ويوسع دائرة   
  .حتول دون ذلك، وإزاحة كثري من العوائق اليت كانت ه بدايات جيدة لتحقيق تواصل أوسع، وهذبالبالد وأهلها

 اهلياكـل الـسياحية     اضي تتجه بشكل أساسي إىل املناطق اليت تتوفر على        وإذا كانت احلركة السياحية يف امل     
اخلالبة ، فإا ـ خالل السنوات القليلة املاضية ـ قد عرفت حتوال    واملناظر الطبيعية اجلميلة والشواطئ الكربى

غـوص يف أعمـاق     واملراكز احلضارية ، ومالت نسبة ال بأس ا من السياح حنـو ال            ملحوظا حنو املواقع التارخيية     
االحتكاك بالسكان احملليني ، ومعاينة احلرف اليدوية ، وتذوق األطباق الوطنية ، ومعايشة الناس يف               اتمعات ، و  

احهم ومهرجانام دف إشباع الرغبة يف املعرفة ، وتوسيع دائرة املعلومات           مساكنهم البسيطة ، ومشاركتهم أفر    
رف بالسياحة الثقافية اليت ما فتئت قاعدا تزداد يوما بعد يـوم ، حيـث               الثقافية واحلضارية ، وهو ما أصبح يع      

الذين كانوا يبحثون عن الشاطئ واألماكن املـثرية ، مل يعـودوا            أدرك املستثمرون يف قطاع السياحة أن زبائنهم        
ع مبقابلة أشخاص   بل يف املعرفة بالدرجة األوىل ، وهم يفضلون أثناء رحالم االستمتا          يرغبون يف االسترخاء فقط     

من أجل كسر احلواجز الثقافية ، وهذا سبيل واسع من سبل تعزيز التواصل بني الشعوب ، يبدأ صغريا عند                   جدد  
                                                 

50    �yرا   :   bا !�P ! �Q !�"�. ب��
�! اP �J�L
�}� ا
[}�ل    . �اث و �lJرةm: اNU� ه�ة  . دار و�{	
��}� ا�و
}�   . ا�
 . 2000. ا
  65ص 



 22

فئة معينة ، مث ال يلبث أن يتسع وينتشر ، وإذا وجد من اهليئات اإلنسانية اليت تسعى إىل دعم الـسالم العـاملي                       
       .ه يف أقرب اآلجال اهتماما وختطيطا و برجمة فإنه سيؤيت مثار

 ا�02ات  ـــ 3
اهلجرات عبارة عن انتقال مجاعي ألعداد كبرية من البشر من مكاا الذي كانت تعيش فيه إىل مكـان آخـر             

وتـصبح  تأيت على كل ممتلكـام  كالكوارث الطبيعية من فيضانات وزالزل وبراكني وأعاصري : ألسباب عديدة   
وجيرب الـسكان علـى الفـرار     عدوان بشري كاسح حيمل معه املوت والدمار ،      ، أو   يف أوطام  احلياة مستحيلة 

 أولظروف خاصـة مـصاحبة لفتوحـات        أو انتقال طوعي     أرضهم وديارهم ،  بأرواحهم تاركني للعدو العازي     
  .أو غريها توسعات إقليمية 

انية لكثري من املناطق يف     موجات كثرية من اهلجرة اليت غريت التركيبة السك       وقد عرفت البشرية طوال تارخيها      
، نتيجة التواصل الذي حصل بني الطرفني املُهـاجِر         العامل ، وأحدثت فيها تغيريات اجتماعية ودينية ولغوية عميقة          

وسجل لنا التاريخ كيف تفاعلت اموعات البشرية املختلفة مع بعضها بعضا بعـد أن فرضـت                 .واملُهاجر إليه 
   .تيسري سبل احلياة رف والتعاون لتحقيق املصاحل ، وعليها الظروف مد جسور التعا

قبائل بين هالل   تلك اهلجرات املتتالية اليت قامت ا         االستناد إليها يف هذا املقام     اليت ميكننا   القريبة مثلةاألومن  
اله وبواديه   استوطنته وتفرقت يف سهوله وجب      الذي بالد املغرب اإلسالمي  مصر مث باجتاه    لعربية باجتاه   من اجلزيرة ا  

ومازجت سكانه ممازجة عميقة ، واستطاعت بذلك أن تساكن الرببر وتتعايش معهم ، مث دخل الطرفان                وصحاريه  
واسعة النطاق متخضت عن اختالط النسيجني البشريني املختلفني واحتادمها ـ على مر  يف مرحلة انصهار وارتباط 

تتكلم العربية ، وتأثرت كثري من العائالت العربية بالبيئة ة القرون ـ يف عنصر واحد ، فأصبحت املناطق األمازيغي 
 هجرات اهلالليني    أن  اجلياليل عبد الرمحن وقد أكد املؤرخ    . زيغية فأتقنت لغتها وأصبحت جزًء ال يتجزأ منها         األما

 بطون  وأنقد أحدثت انقالبا عظيما يف بالد املغرب العريب من حيث االقتصاد و السياسة واالجتماع والعمران ،                 
 ال تفرق اليـوم  امتزجت بأهله امتزاج املاء باملاء حىت كدت: " اهلالليني اليت انتشرت بأحناء الشمال اإلفريقي قد      

   .51"بني العريب واهلجني 
 ا�UEت  ـــ 4

 فإن الرحلة ـ يف أغلب األحيان ـ ختص األفراد الذين    الكبرية من البشرختص اجلماعاتإذا كانت اهلجرات 
كم ظامل يكمـم األفـواه ،       قد تكون هربا من حا     فرادى إىل خمتلف بقاع األرض ألسباب عديدة         لرحاليشدون ا 

فتضيق نفوس األحرار بذلك ، ويفضلون االغتراب وارتياد اهـول           األرزاق ، ويعيث يف األرض فسادا        وحيتكر
آفة الفقر   املال ، والتخلص من      سعيا وراء حلم الثراء والغىن لكسب      ، وقد تكون     على قبول الضيم وإعطاء الدنية    

قوقعتـه ،   الذي عضه بنابه وأغلق أمامه أبواب األمل ، وقد تكون فضوال معرفيا يدعو صاحبه إىل اخلروج مـن                   
ويكتسب مزيدا من املعارف ، وقد تكون       جيدد فيها ذاته ، ويغين حصيلته ،        وجتاوز حدود بيئته إىل آفاق أرحب ،        

  .بسهم وافر يف هذا الباب ، أم عند احملدثني ، سواء عند القدماء الذين ضربوا رحلة يف طلب العلم ، وهذا كثري
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، فإن هذه احلركـة     ومهما كانت األسباب اليت تدفع الرحالة إىل مغادرة مسقط رأسه ، ومفارقة أهله وأحبابه               
س والقوميـات مـن     وإثراء الثقافات ، والتقريب بني األجنا     ربط الشعوب واحلضارات ،     هلا آثارها املشهودة يف     

مع اآلخر ، عندما يطلب ما عنده ويستقصي مظاهر اختالفه يف الدين والفكر             خالل التواصل الذي ميارسه الرحالة      
عمران ، وأحوال املعيشة ، وعادات الناس وتقاليدهم ، وأعيادهم وأفراحهم ، ونشاطهم التجاري ، وشـؤوم                وال

، ويقارنه مبا عنده ، ومييط اللثـام عـن اخللفيـات            املظاهر احلضارية   ، ومعاهدهم وجامعام ، وغريها من       املالية  
 ، فتختفي الصورة النمطية املشوهة اليت كان حيملها اآلخـرون    تفسر سلوك الناس وأساليب معامالم      الثقافية اليت   

 هذه النظـرة  ومرفوضا ، ويصبح التواصل ـ يف ظل عنهم ، وتتضح هلم معامل هذا اتمع الذي كانوا يرونه غريبا 
  .الواضحة اجلديدة ـ ممكنا ومقبوال ، وهذا ما جيعل الرحلة آلية أخرى من آليات التواصل اإلنساين 

 عرف املسلمون الرحالت منذ وقت مبكر من عمر احلضارة اإلسالمية ، وتطورت هذه الظاهرة بتطـور                 وقد
حلة اليت كانت وال تزال حاضرة بقوة يف حياة         ومن أبرز مظاهر الر   ،  اتمع والدولة وترقيهما يف مدارج احلضارة       

 أساسي من أركان اإلسالم ، وجعلت املسلمني يف مشارق األرض ومغارا            ركن اليت ارتبطت ب   املسلمني رحلة احلج  
يتطلعون بلهفة إىل زيارة البيت احلرام ، ويركبون من أجل أداء هذه الشعرية كل صعب وذلـول ، ويقـصدون                    

وقد أهلمت هذه الرحلة املباركة كثريا من الكتاب واألدباء فوضعوا فيهـا  .  حدب وصوب البقاع املقدسة من كل   
مراحلها ومنازهلا ، وتصف األماكن بتضاريسها ومناخها وسكاا        مصنفات ومنظومات شعرية تصور بدقة وصدق       

ذي ينعقد يف موسم احلج     ، مث ختلص إىل وصف املؤمتر العاملي الضخم ال        وطباع أهلها وتقاليدهم    وأسواقها وعمراا   
طلعون علـى أحـوال     واللغات ، فيتعارفون ويتقاربون وي    والقوميات واأللوان   ويضم املسلمني من مجيع األجناس      

بعضهم بعضا ، وخالل هذا اللقاء الكبري تتاح الفرصة لكثري من املسلمني لتصحيح املفاهيم ، و التـزود بـالعلم                    
فيكون التواصل  لتوحيد اآلراء والتوجهات ، وجتاوز األخطاء والعثرات ،          الشرعي ، واجللوس إىل العلماء واألئمة     
ال يزال احلج على مر العصور نظاما ال يبـارى يف           : " يقول فيليب حيت    .ه  على أشده ، والتفاعل يف أقصى درجات      

 يكـون   وبفضله يتسىن لكل مـسلم أن     . تشديد عرى التفاهم اإلسالمي ، والتأليف بني خمتلف طبقات املسلمني           
يف حياته ، وأن جيتمع مع غريه من املؤمنني اجتماعا أخويا ، ويوحد شعوره مع شعور سـواه       رحالة مرة على األقل     

   . 52"من القادمني من أطراف األرض 
وقد ألف املسلمون مصنفات كثرية جدا يف وصف رحالم إىل احلج وعرفت بالرحالت احلجازيـة ، وفيهـا                  

للبلدان اليت مير ا الرحالـة ، مـع مـا           در بثمن ، نظرا الحتوائها على أوصاف دقيقة         ثروة تارخيية وأدبية ال تق    
     .وأمناط السلوك والعادات اليت وجدها لدى كل قوم اليت أقامها ، تبسيط ألنواع العالقات  يصاحب ذلك من

املـسلمون يف   حيثما كانت جـد     جتاوبا مع تشجيع اإلسالم لطلب العلم ، والترغيب يف اكتساب املعارف            و
جابوا أرجاء اإلمرباطورية اإلسـالمية مـن   الرحلة وتوسعوا فيها ، واشتهر منهم يف هذا اال أهل احلديث الذين          
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،  53التابعنيو  الصحابة مواطنالشرق إىل الغرب ، ومن الشمال إىل اجلنوب جلمع احلديث من مصادره ، متتبعني               
هذه الرحالت إفادات مجة    وتنقيتها من األكاذيب ، وقد أفادم       فة  ومتجشمني األهوال يف سبيل توثيق السنة الشري      

واجلغرايف ، وساعدت كثريا منـهم علـى اسـتنباط    ، حيث فتحت عقوهلم على التنوع العرقي والثقايف واللغوي  
  . أعرافهم وبيئتهم  وينسجم مع األحكام املختلفة من السنة مبا يتناسب مع واقع الناس

ـ  عرفت احلضارة اإلسالو   كوكبة من الرحالة الذين جابوا اآلفاق ، وطافوا بأقطـار  مية ـ إىل جانب ذلك 
ونقلوا لنـا فيهـا    ، ومشاهدام ومالحظام رحالم بثروة ضخمة من الكتب اليت دونوا فيها        األرض ، وأحتفونا  

 ، زار خالهلـا بلـدانا       سنة مثانية وعشرين    ومنهم ابن بطوطة الذي امتدت رحلته إىل      بأمانة ما رأوه وما عاشوه ،       
وابـن   ،" حتفة النظار وغرائب األمصار وعجائب األسفار       " وألف يف وصفها    كثرية من آسيا وإفريقيا وأوروبا ،       

 واإلدريسي  ،" املسالك واملمالك   "  وألف    يف ثالثني سنة   الذي جاب العامل اإلسالمي من الشرق إىل الغرب       حوقل  
 وابن جبري الذي وصـف رحالتـه يف         ،" زهة املشتاق يف اختراق اآلفاق      ن" الذي خلص رحلته الطويلة يف كتاب       

 بالد الترك واخلـزر      العباسي يف سفارة إىل     باهللا  الذي ابتعثة اخلليفة املقتدر    وابن فضالن ،  " رحلة ابن جبري    " كتابه  
 ، وتقريـب    ويتهوكلهم أسهموا بكتابام يف التعريف باآلخر ، واستكشاف ه        .  وغريهم كثري    والروس والصقالبة 

      .صورته إىل األذهان 
وال يفوتنا هنا أن نشري إىل رحلة البريوين إىل اهلند ، واليت امتدت طوال أربعني سنة أمضاها يف البحث 
والدرس والتنقيب عن آثار اهلنود يف الطب والفلسفة والفلك والصيدلة واملعتقدات، واليت أسفرت عن تأليف 

، كما أتاحت له هذه الرحلة دراسة عدد كبري " من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولةدهنحتقيق ما لل"كتابه القيم 
من املعادن واألحجار الكرمية، وإجراء جتارب كثرية على الظواهر الطبيعية وحركات األفالك، وعلى النباتات 

ض الكتب العربية إىل الطبية، وترمجة جمموعة من اآلثار اهلندية إىل العربية، بل عمل أيضا على ترمجة بع
     .54السنسكريتية

بت قدميا وحديثا دورا اليستهان به يف حتقيق التواصل بني احلضارات ومما الشك فيه ، أن الرحالت قد لع
، وقد يتمكن رحالة واحد ، وكانت سببا يف إحداث التقارب بني الشعوب املتباعدة ، واألقاليم النائية والقوميات 

إفريقيا ، حتقيقه الدول واجليوش ، وليس أدل من ذلك ما قام به الرحالة املسلمون يف حتقيق ما تعجز عن من 
فأحدثوا يف بلداا املختلفة تغيريات عميقة ، وربطوها ربطا مباشرا باحلضارة سواحا حينما دخلوها دعاة وجتارا و

قتصادية واالجتماعية حنو تعزيز  واجتهت نشاطام السياسية واالعندما اعتنق أهلها اإلسالمالعربية اإلسالمية 
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إىل ، واندجمت معها  يف أوساط األفارقة، واستقرت جاليات كبرية من العرب اهلوية اإلسالمية اإلفريقية اجلديدة 
  .55"أجيال من البشر من الصعب متييزهم بكوم عربا أو إفريقيني : " ، ونتج عن ذلك كله حد االنصهار 

 الرحالة املسلمون ، وأعطوه الذي تركه العريب اإلفريقي تواصليانعة من مثار الوتعد اللغة السواحلية مثرة  
ت وتداخلت ، مبا مارسوه من تفاعل حي وعميق مع األفارقة حىت امتزجت اللغااحليوية ودفقات من القوة 
  .56العربيةل سوى صيغة  مبسطة للغة ذهب بعض املفكرين إىل أن السواحلية مل تكن يف األص واملصاحل والعادات

وهذه اللغة اليوم من أهم  اللغات املستعملة يف إفريقيا ، وتأيت يف املرتبة الثانية بعد اللغة العربية من حيث   
االنتشار وعدد الناطقني ا ، فهي اللغة القومية يف ترتانيا ، واللغة الرمسية يف كينيا ، ويستعملها عدد كبري من 

دا وشرقي الزائري ومشال املوزمبيق وجزر القمر ، ويف املناطق احلضرية ـغن، وأوايلـوب الصومـالسكان يف اجلن
وقد .57وهي اللغة اإلفريقية الوحيدة اليت اختذا منظمة اليونسكو كلغة عمل يف نشراا ،برواندا وبوروندي

عربيتني على امتداد استعارت من العربية قرابة ثالثة أرباع كلماا ، متأثرة باحلضور العريق للثقافة واإلدارة ال
  . تكتب باحلرف العريب- لعدة قرون -كما كانت  املناطق الداخلية احملاذية له ،الساحل الشرقي اإلفريقي وبعض

 �#��O :ت�Eا   ا����!�ت وا1\�
 ، والذي أصبحنا نعيشه      اليوم إن الواقع اجلديد الذي فرضته ثورة املعلومات واالتصاالت على اإلنسانية          �

تيـار العوملـة    كل النخب املثقفة يف العامل أن تتكاتف وتتجند لتوجه           ومضاعفاته حيتم على     بكل حيثياته 
  .  خماطر صدام عاملي وشيك لتفاديوالقوميات اهلادر حنو تعزيز معاين التعارف والتقارب بني الشعوب 

 وتوجيـه  على تـشكيل الـذهنيات  منذ األزل وحىت يومنا هذا ـ قدرا العجيبة  لقد أثبتت الثقافة ـ   �
أكدت بذلك أا صاحبة الكلمة األوىل واألخـرية يف صـنع األحـداث             السلوك وصياغة املواقف ، و    

حد اجلهود يف هذا السبيل ، ويتم التركيز بشكل أساسـي علـى              وعليه ، فإنه يتعني أن تتو      .وتوجيهها  
ورات املنحرفـة ، واألفكـار      ، والتص لتغييب املفاهيم اخلاطئة    املقاومة الثقافية بتفعيل عناصرها اإلجيابية      

  .املتطرفة 
لتضمن البشرية مستقبال آمنا  د ـ أصبح ضرورة تفرض نفسها إن التواصل ـ يف ظل هذا الوضع اجلدي  �

اا وثقافاا ، وتأخذ فرصتها لتنمية نفسها       تتعايش فيه مجيع األجناس والقوميات على اختالف ألواا ولغ        
دون أن تتعرض ألنواع العدوان من      تها ، وضمن خصوصياا الثقافية      وتطوير قدراا الذاتية يف إطار هوي     

ترويضه وتسخريه لتحقيق   طرف القوى املتنفذة اليت تسعى لقولبة العامل يف منوذج أحادي يسهل تدجينه و            
  .املسيطرة وتكريس هيمنتها على مقدرات العامل ومصائر شعوبه مصاحل األقلية 
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د جسور  مب  ونشرها بني الناس مجيعا ، هو وحده الكفيل        ثقافة التواصل   التواصل الذي يولد من ممارسة     إن �
، وتغييب املشاعر العدائية والعنصرية ، والقضاء على النظرة االستعالئية          والشعوب ،   التعارف بني األمم    

الفكر ويوسع آفاقه وخيـصب جتاربـه       وتكييف االختالفات اإلنسانية يف خانة التنوع والغىن الذي يثري          
 بني اجلماعات البشرية تقريبا ثقافيا هادفا بعد أن أرغمتها وسائل االتصال احلديثة وتكنولوجيـا               ويقرب

  .املعلومات املتطورة على أن تتقارب تقاربا ماديا 
إن نشر ثقافة التواصل وترسيخها يف اتمعات اإلنسانية ، وتنشئة األجيال الصاعدة عليها مطلب هـام                 �

هتمام مبصادر الطاقة واملياه ، ألن تواصل البشر يف ظل االحتـرام املتبـادل     االوضروري يفوق يف أمهيته     
من السلم واألمن الذي ميكنـهم مـن حـل          للخصوصيات الثقافية واهلويات احلضارية سيتيح هلم جوا        

، فتقـل   خالفام وفض نزاعام بطرق حضارية تستبعد البطش والقهر واإلخضاع والنفي واإلقـصاء             
 .انية التقاتل والتحارب بني اجلماعات البشرية إىل أدىن مستوياا فرص الصراع وإمك

 إن صناعة ثقافة التواصل مسؤولية اجلميع ، تتحمل أعباءها مجيع القطاعات احلساسة يف اتمع ، بـدءً                 �
برجال الدين ، واتمع املدين ، والنخب املثقفة ورجال الفكر والسياسة ، وقطاع التربيـة والتعلـيم ،                  

 . ، واملؤسسات اإلقليمية والدولية ، واهليئات اإلنسانية اع اإلعالموقط

 ��+�O:  
  أن التواصل ظاهرة إنسانية عربت عن نفسها بوضوح يف العالقات املتشابكة واملتشعبة            مما سبق يتضح لنا   

ية والفكرية  اليت ربطتها اموعات البشرية بني بعضها بعضا على اختالف أنواعها اللغوية والتجارية والسياس            
تزال متواصلة إىل يومنا هذا ، ولكن بوترية أسرع وأشكال أكثر             وغريها منذ فجر التاريخ ، واليت ال       والعلمية

 وبطء  يز اجلغرايف ، واحلدود السياسية ، واللون الثقايف ،         وإذا كان التواصل قدميا حمكوما باحل      .تطورا وتنوعا   
يل من مجيع هذه القيود والرسـوم ، وجتـاوز كـل العوائـق              ختلص يف عصرنا احلا   حركة املواصالت ، فقد     

        .والسدود ، وأصبح يتم بسرعة الضوء عرب السموات املفتوحة
ومد جسور التعـارف والتعـاون      أن هلذا التواصل أمهيته القصوى يف تقريب البشر         كما يتبني لنا أيضا     

دعي النفور والكراهية والصراع ، والقـضاء        وتغييب الصور النمطية اليت تست     ، وتعزيز فرص السالم ،    بينهم
، وحتجـيم املـد     على مشاعر العنصرية واالستعالء والتمركز حول الذات وإقصاء اآلخر وإدانته الختالفه            

اليت يزخر ا التـراث اإلنـساين ، واسـتبداهلا          يسعى إىل تفتيت الكيانات احلضارية والثقافية       العوملي الذي   
  .هلذه الكيانات لتنمو منوا طبيعيا يف أجواء سلمية وطبيعية توفري فرصة ، وبأجبديات ثقافة أحادية 

التعـارف  ال بد من التأكيد على ضرورة التفريق بني التواصل من جهة مع كل ما حيمله مـن معـاين                     �
 من أشـكال   باعتبارمها شكلنيوالتعاون والتفاعل احلي املثمر ، وبني الغزو الفكري والتقليد من جهة أخرى          

االستعمارية االستئصالية مـع    املمارسات  ، وال تتداخل     حىت ال ختتلط املفاهيم    واإلخضاع ، وذلك  ط  التسل
 . مظاهر التواصل احلقيقية 
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يؤيت أكله وحيقق الغاية    يبىن على قواعد متينة وشروط واضحة حىت        التواصل البناء والناجح جيب أن      إن   �
طرف فاعل ، واحترام اخلصوصيات احلـضارية لكـل   باآلخر املختلف كند مكافئ و منه ، ومنها االعتراف     

 .، وانتفاء كل أشكال الغزو الفكري واالستالب احلضاري وضرورة توفر األمن والسلم مجاعة بشرية ، 

حيتل التواصل مكانة هامة وكبرية يف املرجعية اإلسالمية ، حيث يعترب القرآن الكرمي اختالف البـشر يف                  �
لعمـارة  ، ويدعو املختلفني إىل التعارف والتعاون والتـدافع         د ظاهرة طبيعية    اللون والعرق واللسان واملعتق   

 .األرض والتنافس يف حيازة خرياا عن طريق التواصل وتبادل املنافع وتشابك املصاحل 

وقد جسدت التجربة احلضارية اإلسالمية هذه النظرية القرآنية وأحالتها واقعا مشهودا عندما استوعبت              �
ه التأثري والتأثر يف أجلى صـوره ،         واللغوي الذي دخل يف نسيجها احلضاري ، وتبادلت مع         التنوع العرقي 

   .وكانت هلا مواقف بالغة يف النضج والرقي جتاه اآلخر مهما كان اختالفه وبعده عن ثقافتها ةديارها 

خر ومن مكـان   تأثريها من عصر إىل آ    ، وهي ختتلف يف     اآلليات اليت يتحقق ا التواصل كثرية ومتنوعة         �
إىل آخر ، ومنها الترمجة والسياحة واهلجرات والرحالت وغريها من اآلليات اليت لعبت عرب التـاريخ دور                 

 .الوسيط الفعال يف مد جسور التقارب بني األمم والشعوب 

،  وسائط للتواصل مل تعرفها مـن قبـل           اليوم لقد أتاحت تكنولوجيا االتصال وثورة املعلومات للبشرية       �
لقـوى الفاعلـة    طلب حذرا ويقظة بالغني من طرف كـل ا        دت وتريته وتسارعت تأثرياته ، وهذا يت      فازدا

 يف خلـق    البشر ، بدل أن تستغلها قوى الشر      الستغالل هذه الظاهرة لتدعيم روابط التقارب والتضامن بني         
 .بؤر التوتر ، وتشجيع عوامل الرتاع والصراع 
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  تأكيد املشاركة يف مؤمتر فيالدلفيا الرابع عشر : املوضوع     
  

  ..بعد حتية طيبة و
يطيب يل أن أرفع إىل سيادتكم هذا اخلطاب لتأكيد مشاركيت يف فعاليات مؤمتر فيالدلفيا الرابـع عـشر             

 ، وذلك بورقة علمية حتمل عنوان       2009 نوفمرب   03/05حول ثقافة التواصل ، والذي تزمع كليتكم عقده أيام          
ذا اخلطاب نص البحث كامال ، مع متنيـايت         وستجدون رفقة ه  " . مقاربة يف األبعاد والشروط     : فعل التواصل   "  

  . اخلالصة لكم بالتوفيق والنجاح يف تنظيم هذا املؤمتر 
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