
   
 افتتاح�ة

  
ن العلوم و آل�ات التحول.  تمثل مكان مادي و معنوي ح�ث �مكن للعقول   . " عبر الثقافات " ممرات بني

 االفكار.  المختلفة أن تتفاعل مع بعضھا البعض بالمعىن الذي اعطاە غ��غوري با�سون  إللتقاء 

  
ي ع� تفقد ف�ه جميع المناطق الجغراف�ة

والثقافات حدودھا ، وتع�د ص�اغة ھ��تھا    نحن نع�ش �ن
 و�تم  

اتھم وقصصھم   ن واألجانب بخ�ب ن األصليني ن والمواطنني إعادة تع��فھا من خالل مساھمة المھاج��ن والفنانني
ي  و 

 . نتاجھم  الثقا�ن
ي أرض لھا حدود 

ا �ن ي أرض لھا حدود. إن العبور   نحن نع�ش جم�ع�
ي  �ن بالتا�ي علينا  أن نفكر ونت�ف و نريب

ون �شكل مختلف إ� الثقافات والتجارب والق�م  من خط حدودي إ� أرض لھا حدود �جعل الناس ينظر 
. عندما يتعلق االمر بخط   ي

ون األرا�ن ات�ج�ات البقاء ألولئك الذين �ع�شون و �ديرون  و�ع�ب المختلفة واس�ت
ي   عندما يتعلق األمر ھناك، ل�ن ما ع� المرء أن يب�ت  إّما ھنا و إّما ، بٍحٍد 

ببلد، بأرض �جد اإل�سان نفسه �ن
ي   ھذا أو  إ�  إ�  ن أن �كون قادرا� ع� تحد�د ماإذا كان �شعر نفسه ينت�ي أ��� الوسط، دو 

ذاك الجانب، �ن
ٌء ھناك.  ي

ٌء ھنا و �ش ي
، �ش

�
ن معا  الواقع ھو �شعر بأنه ينت�ي إ� الجانبني

 ) 2008؛ كل�فورد ،  1987أنزالدا ، ( 

ي 
ا إل�جاد أشكال جد�دة لتعا�ش إ�ساين تم تجاھلھا حىت اآلن من   أفضل، لھذا السبب ، �جب أن نعمل مع�

ن الثقافات ا  . قبل أ�ديولوج�ات التعدد�ة الثقاف�ة و التداخل بني اج الثقافات"  اآلخر دور� ن �منح مفھوم  "ام�ت
ن الثقافات  (ضد أي شكل من أشكال   ي بناء الھ��ة و ھو قادر ع� خلق  عالقات حق�ق�ة  بني

ا  �ن حاسم�
ستكشاف التج��ة الشخص�ة.  إن ھذا المنظور �حثنا ع� تح��ر  التلخ�ص) ، و ع� إعطاء قدرة أ��ب ال 

ي وا تينجو ،  )، و ع� التوقف عن النظر للعالم من وجھة  1986العقل من مفھوم الثقافة األحاد�ة (نجو�ب
ي 1975تار�ــــخ اآلخر ( دو �تو ،  )، و ع� إعادة ص�اغة2002نظر غ���ة ( التوش ، 

  )، دون الوق�ع �سھولة �ن
ن ع� ك�ي   اآلخر. ال�ت

���ة والنفس�ة (دوفرو ،  و�ولوج�ة وال�ت ي مجال العلوم االجتماع�ة واألن��
  ؛1975ع� وجه الخصوص ، �ن

اج للثقافات" ھو  2013؛ جوسسو،2009؛ مورو ، 2006انكورا، ن ن أن النھج القائم ع� مفھوم "ام�ت ) تبيني
ي تحفز ع� عمل�ا ���ة و عالقات المساعدة الىت ت اإلندماج، و أن ھذا النھج �عمل  أساس ج�د للعالقات ال�ت

ي الثقافة السائدة .  ع� 
 حما�ة  ثقافة المنشأ من الض�اع و اإلختفاء  �ن

خالل العقود الثالثة الماض�ة ، سمحت  مجاالت البحث والتدخل ھذە  بك� الحدود ، واحتضان  
ات  "الصحة" ، "التعا�ش" ،  الثقاف�ة ، و إتاحة  المجال  لبناء مفاھ�م جد�دة عن "القانون" ،  التغ�ي

 ."االنتماء"



ي مجال الدراسات الفن�ة و األدب المعا� (دھن 
   ؛2008؛ روسندھال تومسون  2012و �شكل خاص ، �ن

، ح�ث ظھر بُعد 2018ر�تشارد،  ي
ي تصنيع و/أو فك رموز التأثر الثقا�ن

  )، نظرا� للدور الحاسم الذي �لعبه الفن �ن
ي العالقة الشاع��ة الجد�دة

ن كنسيج لمفاوي �ن  ). 1990(جل�سان ،  التھجني

ي ونف�ي للبحث   و�ولو�ب ي وأن��
ي وتار��ن

ي إعطاء ُُبعد ت��وي و�ثنوغرا�ن اج  الثقافات" �عىن ن إّن الحد�ث عن "ام�ت
ي  ي تركز ع� الممرات المتعددة التخصصات الىت   ا�س�اب�ة  سھولة و باتت بارزة  بفضل الشامل و للتحال�ل الىت

 . ي عالمنا الحا�ي
 التواصل �ن

بناًء ع� ذلك ، ھذە المجلة  من غ�ي الممكن إال أن  تكون صح�فة مرنة متحركة دينامك�ة و عابرة، قابلة  
ي عالم متحرك  ح�ث     لحدود" جاھزلالستخدام ممن يرى نفسه  "عامل ع� ا 

لإلجابات المحتملة �ن
نا / أفعالنا ي من الممكن أن تعيق تفك�ي وري لتخ�ي عتبات المھارة الىت ط �ن حال الفكري �ش إن المنھج  . ال�ت

ح    المق�ت

ي منطقته،  
للتفك�ي �شبه الميتور�وس، بمعىن أوضح الشخص الذي يوجد ع� الحدود، حىت لو كان نظرته  �ن

 .  ھا تمتد  إ� ما بعد الحدود و ھكذا تتمكن أذنُه من سماع  فكر اآلخرأن  إال 

" ، متجاھً�   ي المجتمع الذي يتم �شك�له ،  التمسك  فقط بفكر "محا�د" ، "مؤس�ي
ي �ن

من غ�ي ال�ا�ن
ي تتطلبھا وتنتجھا كل عمل�ة ثقاف�ة  - الداخل�ة   العبور ممرات   . الخارج�ة الىت

ترنو لالنفتاح بنظرتھا الشاملة للعد�د من االختصاصات ع� مساھمات حقول المعرفة    " عبر الثقافات" 
 من ھذە النقطة سيتم ألقاء الضوء ع� العد�د من األفكار، المناھج  

�
 المختلفة . انطالقا

ي ع� ح�ث يبدو  
ن ��عة �ن ي األوساط  المتعددة الثقافات، قصص ح�اة أشخاص منسيني

���ة، األبحاث �ن ال�ت
 لم تعد ھناك ال الرغبة و ال الوقت للتوقف و التفك�ي و تجاوز الرؤ�ة التجار�ة للوجود .  انه 

ء بال�ث�ي من الھموم و المشا�ل.  ي ھذا الوقت الصعب و الم�ي
 للتحدي الذي ينتظرنا �ن

�
 لھذا   نحن مدركون تماما

ي التفك�ي خالل أ�ام 
ي األمل  األزمةالسبب بالتحد�د ، ن��د أن نقدم  فرصة  االستمرار �ن

 ، فرصة االستمرار �ن
ي األلف�ة الثالثة

اج الثقافات  �ن ن ي مجال ام�ت
ا نحن العاملون �ن ي الصمود والوجود لنا جم�ع�

 .و�ن

 ع� أنھا مخت�ب لألفكار والتجارب والتأمالت    " عبر الثقافات" نحن ننظر إ� مجلة 

ي الحا�ن ل�نھا ترنو إ� 
ي أقسام تنفذ بعضھا ع� بعض والشھادات ، تم جمعھا �ن

   المستقبل ، و متمحورة �ن

ن العلوم    األول: ممرات عبور بني

تز " إن    ي �ستض�فھا ھذا القسم من المجلة بكلمات كل�فورد غ�ي �مكن تلخ�ص الفكرة األساس�ة الىت
ا   ا نموذج�� تز نفسه عرض� ي  . "�قدم لنا غ�ي و�ولوج�ا ھو توسيع عالم الخطاب الب�ش ل��ف  ھدف األن��

 خصبة  لھذا التوسع.  �مكن 
�
 لتقاطع و التقاء التخصصات المتعددة أن �شكل أرضا



ي مقالته "من 
ي "�ن و�ولو�ب ن  من وجھة النظر األصل�ة ، حول طب�عة الفھم األن��  يتبىن   ).1983(غ���ت

ن كوھوت ، وھما ط��قتان �مكن تطب�ق ا المحلل النف�ي ھاي�ن ي س�اق مختلف تمام�
ن صاغھما �ن ي  مفھومني

ھما �ن
العد�د من المجاالت التخصص�ة، المعرفة الق��بة من التج��ة  (تج��ة  ق��بة) و المعرفة البع�دة عن التج��ة  

جم  كرصد حيوي، تعاطف، تحول فوري. أّما الثان�ة �مكن  ترجمتھا "عمل   (تج��ة بع�دة). األو� �مكن ان ُت�تَ
ا �ساھم  ا نظ��� ي توسيع فھم الظواھر المدروسة. الفكر  الثقافة"  باعتبارە انعكاس�
 �ن

ن   ي الجدل�ة ال�الس�ك�ة بني
ن فقط إذا خّصبا بعضھما البعض ، �ن تز ، تصبح الط��قتان خصبتني بالنسبة إ� غ�ي

ھذا التخص�ب صالح ل�س فقط ضمن فئة تخصص�ة معينة ، ألن المفاھ�م المستمدة  . الممارسة والنظ��ة
ي مجال تخص�ي  �مكن أن تخصب فھم الظواھر ال تخصص ما  من 

ي االعتبار عادًة �ن
ي يتم أخذھا �ن ىت

 . مختلف 

ي انتقائ�ة سطح�ة
: دون الوق�ع �ن ا من التفك�ي ا خاص� من   يتعلق األمر بالتع��ض. يتطلب تعق�د ع�نا جھد�

اج الثقافات و التعداد�ة اإلختصاص�ة،  عن النقص   ن ن مفھوم ام�ت خالل اإلنفتاح الفكري الذي �جمع بني
ي ا�ديولوج�ة الذي �سببه الم�ل  مجموعة   إ� إعطاء إجابات تخصص�ة �شكل مبالغ و الم�ل إ�  التبىن

 تخصص�ة  

 . معينة 

  

  
: طقوس التحول   ي

 الثاين

ي تمھد الط��ق لتغي�ي محتمل ، ھنا واآلن    ات الىت  يھدف ھذا القسم إ� جمع النصوص واألفكار والخ�ب

. إن تقدير  من الواضح أّن تخ�ل التغي�ي ، وتح��ل العالم ، من  ي الوقت الحا�ن
االحت�اجات الملحة �ن

ي تم إھمالھا  بمرور الوقت   الفلسفة ع� إعتبارھا فكر التج��ة  اإل�سان�ة ، واستئناف الحوارا ت الحك�مة الىت
و�د كل فرد ب�مكان�ة جعل الح�اة اليوم�ة المخت�ب الذي يولد ف�ه البد�ل لألزمة الحال�ة .لذلك ،   ن ، �ي طرق ل�ت

  من نقاط مراقبة محددة ، ومن مجاالت نظ��ة  سيتم ال
�
ي ، انطالقا ح�ب �شكل خاص بالمساھمات الىت �ت

�ة للھجرة ، ومن التحل�ل النف�ي إ� فلسفة   و�ولوج�ا التبادل�ة إ� علم األعراق الب�ش ومنھج�ة (من األن��
در�س النقدي ومتعدد  الھ��ة ، ومن دراسات ما بعد االستعمار إ� أدب المھاج��ن ، وحىت علم أصول الت

ع� المشار�ــــع والمسارات والنتائج   الثقافات) ، كانت قادرة وستكون قادرة ع� �سل�ط الضوء
ي عمل�ات تدر�ب األفراد والمجتمعات ، بھدف  

ي تھدف إ� التفك�ي النقدي �ن ات�ج�ات والنھج الىت واالس�ت
ي المجال الص�ي واالجتما�ي ؛ تع��ز آل�ات

ي  جد�دة ومھن�ة �ن
ي مجال  بن و�ن

اء "مناھج "تدر�ب�ة جد�دة �ن
ي ھذا المجال ع�  

جمة الملموسة للس�اسات �ن ي تنتجھا ال�ت ات الىت التعل�م ، وكذلك ع� العمل�ات والتأث�ي
ن ف�ه. �مكن �سل�ط الضوء ع� دراسة بعض الحاالت العمل�ة ؛ و ع�  ي   عمل العاملني

ي �ن البحث التج��ىب
�وي المتعدد الثقافات:    الس�اق ال�ت



���ة السابقة والحال�ة ا   ات ال�ت  .لخ�ب

ي يتم من خاللھا التعب�ي عن   ھذا القسم ، تحت التوج�ه العل�ي لست�فانو بولينتا ، مكرس للطرق المختلفة الىت
ي بعض األشكال

اج الثقافات �ن ن ي ، والشتات ، و   ذا�رة ا��ت
الفن�ة المعا�ة المرتبطة بتجارب الھجرة ، والن�ن

ي تذھب أبعد    من األوطان و الحدود ، باإلضافة إ� بعض األمثلة عن المعارض و العروض التجارب الىت
ي ، و�سل�ط الضوء 

ح رؤى بد�لة للعروض ، و�ح�اء الذكرى وأرشفة الما�ن ي  تق�ت   الموس�ق�ة المبتكرة و الىت
 ع� الروابط مع المعا�ة وتك��نھا ما بعد االستعمار. 

ا لدراسة  " حاالت عمل�ة" : من السينما الرقم�ة إ� الفن التشك��ي ، ومن األدب   ھذا القسم مخصص أ�ض�
ي إ� الموس��ت ، ومن الم�ح إ� مجالت الرسوم الھزل�ة. تتشابك الشھادات والتفك�ي النقدي مع  

الثقا�ن
ابطات المعقدة والمتعددة نظرة شاملة بعضھا البعض ، مما �ع�ي  ن الس�اقات   ع� ال�ت المست��ات  بني

ي العالم المعا� ، مع إ�الء اھتمام  
ي أورو�ا و �ن

الثقاف�ة والجغراف�ة والتار�خ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة  �ن
ي عن� أسا�ي لفھم 

  خاص لمنطقة البحر األب�ض المتوسط ، و اإلقرار بأن الھجرة العالم�ة بتك��نھا التار��ن
   الحا�ن . 

  

  

. الحوار المستح  ن  �ل. مقابالت خ�ال�ة و حق�ق�ة مع ال�الس�كيني

ي القرون المن�مة ، ول�ن س�كون  
ا� �ن ي تركت اثرا� كب�ي حوارات مستح�لة مع األعمال و الشخص�ات الىت

ي �عتمد عليھا ھذا القسم، س�كون ا حوارات معا�ة علم�ة، ھذە �ي المبادئ التوجيھ�ة الىت   ھناك  أ�ض�
و أو مع راي�ن  من الممكن إجراء حوار مع  مع   ي ، مع جورج د�ف�ي ي مونتالسيىن

ي أو مع ر�تا ل��ن
 تينا مودويت

مع   مار�ا فاسبيندر ، مع غلور�ا إ�فانج�لينا أوزالدا أو باولو ف��ري ، مع إيتالو كالفينو أو ج��جوري با�سون ، 
 إر�ستو دي مارتينو أو مع مار�ا مونت�سوري  . 

  

  

 ب و ف�لم كل شھر رف الف�لسوف  زنودوتو من افسس. كتا 

  



  
 أحجار ك��مة. مقاالت مختارة 

ي مواجھة صع��ة ،    )1857غ��م الذي كان �ستعد لن�ش الطبعة السابعة من حكا�اته(  
ي   �ن

تحد�د أصل وخط    �ن
حجر ك��م محطم ، ال �مكن ا�تشاف شظا�اە     عن  استمرار�ة الحكا�ة الخ�ال�ة ، لجأ إ� االستعارة، فتحدث

ي تملك حدة نظر تفوق اآلخ��ن. عادت ھذە    الىت ن  العني إال  باألعشاب والزھور  المغطاة  �ة  ال�ت المتناثرة ع� 
ي  ي المجلدات الىت

ي الصحف الدور�ة أو حىت �ن
  االستعارة إ� أذھاننا عند تخص�ص قسم للمقاالت المنشورة �ن

ي تار�ــــخ الث
  .قافةتركت أثرھا �ن

  
  
 ألبوم صور ق�د  اإل�شاء . متحركة صور 

، ثوار، متمردين، منبوذين، مبعدين ، ن ، علماء... زند�قني ن   صور  باألب�ض و األسود لفالسفة، فنانيني
 أما�ن/ ال أما�ن، لغات األرض، حدود، و الذھاب إ� ما وراء الحدود. 

�
... ول�ن أ�ضا ن  متحولني

  
  
  

 مع المنظور الذي تتبناە المجلة ، نعتقد أن مبدأ تعدد اللغات ھو مبدء  أسا�ي ، لذا  �مكن ل�ل  
�
تماش�ا

مؤلف أن يرسل مساھمته باللغة األم ، وذلك للحفاظ ع�  روح المشاركة والحفاظ ع� أصالة عمله (  
جمتھا إذا ما لزم األمر.) أمانة     التح��ر ستعمل ع� ب�ت

  

Alfredo Ancora - Raffaele Tumino   

  
 محت��ات المجلة و تنظ�مھا:  

 افتتاح�ة كل عدد  *

ن ال�لمات)  5000المحرر: حد أق�    من مالحظة    حرف (تتضمن المسافات بني

  

ن العلوم *  ممرات عبور بني

ن ال�لمات.) 30000مالحظة من المحرر: حد أق�   تتضمن ملخص ط��ل   حرف (تتضمن المسافات بني

�ة: (باللغة   ن  حرف)، كلمات رئ�س�ة، مراجع  1000اإلنجل�ي



  

ي  
 *آل�ات التحول الثقا�ن

ن ال�لمات). تتضمن ملخص ط��ل  40000مالحظة من المحرر: حد أق�    حرف (تتضمن المسافات بني
�ة:  ن  جع،  رسومات ب�ان�ة أو جداولحرف)، كلمات رئ�س�ة، مرا  1000(باللغة اإلنجل�ي

  

اج   * ن ي األشكال الفن�ة  الثقافاتذا�رة ام�ت
 و المعارض المعا�ة  �ن

ن ال�لمات). تتضمن ملخص ط��ل   30000حد أق� : مالحظة من المحرر  حرف (تتضمن المسافات بني

 حرف)، كلمات رئ�س�ة، مراجع  1000( 

  

  . ن  *الحوارات المستح�لة. مقابالت متخ�لة أو واقع�ة مع ال�الس�كيني

ن ال�لمات). تتضمن ملخص(   20000أق�  حد: مالحظة من المحرر حرف (تتضمن المسافات بني
 حرف)، ال�لمات الرئ�س�ة، مراجع   500

  

   رف الف�لسوف  زنودوتو من افسس. كتاب و ف�لم كل شھر* 

ن ال�لمات). تتضمن ال�لمات الرئ�س�ة   10000مالحظة من المحرر. حد أق�  حرف (تتضمن المسافات بني
 مراجع   ،

  
 أحجار ك��مة. مقاالت مختارة*  

ن ال�لمات). تتضمن ال�لمات الرئ�س�ة   10000مالحظة من المحرر: حد أق�  حرف (تتضمن المسافات بني
   مراجع  ،

  

 *صور متحركة. البوم صور ق�د اإل�شاء  



 مع من لد�ه 
�
ي ھذا المجال    مالحظة من المحرر:سيتم االتفاق الحقا

 درا�ة �ن

  
 *مساحة للقّراء 

ن ال�لمات)  5000أق�   حد    حرف (تتضمن المسافات بني

  

   


