
اجليولوجيـا األسـكتلندي السـري تشـارلز ليـل، الـذي اقـرح أن 
األرض أقـدم بكثـري ممـا كان يعتقـد سـابقاً وقـد تغـريت خـالل 

عدد كبري من املراحل التدريجية.
ويف عــام 1859م نــرش عــامل الطبيعــة الربيطــاين تشــارلز 
دارويــن كتابــه عــن أصــل األنــواع، الــذي جــادل فيــه بــأن األنــواع 
احليوانيــة والنباتيــة تغــريت أو تطــورت عــرب الزمــن تحــت تأثــري 
عمليــة أطلــق عليهــا االنتقــاء الطبيعــي. وقــد تعرضــت النظرية 
والكتــاب لكثــري مــن اجلــدل ال يــزال محتدمــاً حــى عرصنــا هــذا. 
ــاء  ــن علم ــد م ــرش، رّوج العدي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــالل أواخ وخ
االجتماعــي  للتطــور  اخلاصــة  لنماذجهــم  األنرثوبولوجيــا 
والبيولــويج. وصــّورت كتاباتهــم األشــخاص املتحدريــن مــن 
أصــل أورويب عــىل أنهــم متفوقــون بيولوجيــاً وثقافيــاً عــىل 
جميــع الشــعوب األخــرى. وظهــرت وجهــة النظــر هــذه يف كتاب 
"املجتمــع القديــم"، الــذي نــرشه عــامل األنرثوبولوجيــا األمريــيك 
لويــس هــري مورغــان عــام 1877، ويف كتابــات الســري إدوارد 
رّوج  الــذي  الربيطانيــة،  األنرثوبولوجيــا  مؤســس  تايلــور، 
لنظريــات التطــور الثقــايف يف أواخــر القــرن التاســع عــرش. وقــد 
كتــب تايلــور أيضــاً تعريفــاً للثقافــة ال يــزال مقتبســاً عــىل نطاق 
ــمل  ــذي يش ــد ال ــكل املعق ــك ال ــا "ذل ــا بأنه ــاً إياه ــع، واصف واس
املعرفــة، واملعتقــدات، والفــن، واألخالق، والقانــون، والعرف وأي 
قــدرات وعــادات أخــرى يكتســبها اإلنســان كعضــو يف املجتمــع". 
األنرثوبولــويج  املفهــوم  أســاس  التعريــف  وقــد شــكّل هــذا 

احلديث للثقافة. 
األنرثوبولوجيــا  ظهــرت  املــايض  القــرن  عرشينيــات  يف 
البحــث  ممارســات  وتطــورت  جــاد.  وعلمــي  مهــين  كنظــام 
األنرثوبولــويج بطــرق مختلفــة يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا. 
ويف ثالثينيــات القــرن املــايض، اتخــذت األنرثوبولوجيــا شــكلها 
احلــايل كمهنــة أكاديميــة يف الواليــات املتحــدة تحــت تأثــري عــامل 
األنرثوبولوجيــا فرانــز بــواس، الــذي ســاعد عــىل تدريــب العديــد 
مــن أبــرز علمــاء األنرثوبولوجيــا األمريكيني يف القــرن العرشين، 
وواصــل العديــد مــن طلبتــه - بمــن فيهــم ألفريــد كروبــر وروث 
ــا يف  ــام أللنرثوبولوجي ــاء أقس ــد - إنش ــت مي ــت ومارغري بنديك

اجلامعات يف جميع أنحاء البالد.
خـالل النصـف األول مـن القـرن العرشيـن، أجـرى العديـد 
خدمـة  يف  إثنوغرافيـة  دراسـات  األنرثوبولوجيـا  علمـاء  مـن 
احلكومـات االسـتعمارية. سـمحت هـذه البحوث للمسـتعمرين 
لسياسـات  اسـتجابة  بكاملـه  ملجتمـع  سـيحدث  بمـا  بالتنبـؤ 
استعمارية معينة. وخالل تلك الفرة والسيما يف الستينيات، 
تـم تطويـر العديـد من األفـكار النظريـة يف األنرثوبولوجيا مثل 
البنيويـة واملاديـة الثقافيـة والبيئـة الثقافيـة.  وعـىل النقيـض، 
وخـالل سـبعينيات القـرن املـايض، ركـز علمـاء األنرثوبولوجيـا 

عـىل معـاين رمـوز وطقـوس ثقافيـة معينـة داخـل الثقافـات 
نفسها، وهو نهج يُعرف باسم األنرثوبولوجيا الرمزية.

بذلــك يتضــح لنــا أن احلقــول الفرعيــة أللنرثوبولوجيــا 
لفهــم  محاولــة  يف  الغــريب  املجتمــع  يف  البدايــة  يف  ظهــرت 
ــاف  ــون استكش ــدأ األوروبي ــا ب ــة. وعندم ــري الغربي ــعوب غ الش
العــامل واســتعماره يف القــرن اخلامــس عــرش، واجهــوا شــعوباً 
أصليــة يف األمريكتــني وأفريقيــا والــرشق األوســط وآســيا. 
ووصــف املســافرون األوروبيــون واملســؤولون احلكوميــون هــذه 
الثقافــات غــري الغربيــة، وقّدمــوا ســجالً ملظاهرهــا اجلســدية 
وعاداتهــا ومعتقداتهــا. وبحلــول القــرن التاســع عــرش، تطــورت 
األنرثوبولوجيــا إىل التخصــص األســايس لفهــم املجتمعــات 
والثقافــات غــري الغربيــة، حيــث ســعى العلمــاء آنــذاك بشــكل 
بــني  والتشــابهات  األساســية  االختالفــات  فهــم  إىل  عــام 
املجتمعــات والثقافــات البرشيــة والتنــوع املــادي املوجــود يف 

الشعوب يف جميع أنحاء العامل.
    وحاليــا، ال يركــز علمــاء األنرثوبولوجيــا اهتمامهم فقط 
عــىل الثقافــات غــري الغربية بل يتعدونها إىل دراســة املمارســات 

الثقافية يف البيئة احلرية يف كل مكان.

قرن الحاجة إىل األنرثوبولوجيا
تســتخدم األمــم احلديثــة املعرفــة الــي توفرهــا األنرثوبولوجيــا 
لفهــم تراثهــا، وخدمــة الشــعوب املتنوعــة املوجــودة داخــل 
حدودهــا، وإيجــاد مكانهــا يف املجتمــع العاملــي النــائش. لقــد 
أصبحــت األنرثوبولوجيــا يف وضــع جيــد يف بدايــة القــرن احلــادي 
اإلنســان،  لرفاهيــة  مهمــة  مســاهمات  لتقديــم  والعرشيــن 

والتفاهم املتبادل للشعوب يف جميع أنحاء العامل. 
النقــل  تقنيــات  يف  الريعــة  التغيــريات  وتعيــد    
واالتصــاالت تشــكيل دول العــامل إىل قريــة عامليــة. وتعتمــد 
قــدرة العديــد مــن الشــعوب واألمــم واألديــان واملجتمعــات عىل 
العيــش يف وئــام عــىل الفهــم املتبــادل واحــرام العــادات واللغــة 

والراث الي تسعى األنرثوبولوجيا إىل تعزيزها.

شـــكلت رحـــالت املستكشـــفني يف العصـــور القديمـــة نـــواة 
االهتمـــام بعلـــم األنرثوبولوجيا الثقافية؛ فقـــد دفع الفضول 
باإلنســـان قديما إىل زيـــارة املجتمعات املجاورة، واستكشـــاف 
عاداتها وأســـاليب حياة شـــعوبها، وتدويـــن املالحظات حول 
ممارســـاتهم وطقوســـهم، وأطعمتهـــم ولباســـهم، وصفـــات 
أجســـادهم، وألـــوان برشاتهـــم وشـــعورهم، ليعـــود محمـــال 
بمعلومـــات تصـــف حياة تلك الشـــعوب، فيقصهـــا عىل أهله 
وأصدقائـــه، ويرك املكتوب منها إرثـــا تاريخيا تتناقله األجيال 
عـــىل مـــر العصـــور. وتمثـــل تلـــك الرحـــالت االستكشـــافية 

اإلثنوغرافيـــة  الدراســـات  ملجـــال  تأسيســـية  انطالقـــة 
Ethnography الـــي تعـــد مـــن أقـــدم مجـــاالت البحـــث يف 

األنرثوبولوجيا الثقافية.
   واألنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة أحـــد املجـــاالت الرئيســـية 
يف علـــم األنرثوبولوجيـــا؛ فهـــي تهتـــم بدراســـة كل جوانـــب 
ــانية كاللغـــة، والديـــن، والعـــادات والتقاليـــد،  الثقافـــة اإلنسـ
واآلثـــار،  والطقـــوس،  واملعتقـــدات  واألعـــراف،  والقيـــم 
واألطعمـــة وامللبوســـات، وغريهـــا مـــن عنـــارص ممثلـــة للثقافـــة 

بمفهومها األنرثوبولويج. 

األنرثوبولوجيا الثقافية

ية علم نشأ عن فضول الطبيعة البرش
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اإلغريقـــي  املـــؤرخ  أن  عـــىل  املفكريـــن  ويتفـــق معظـــم 
هـــريودوت Herodotus )425-484 قبـــل امليـــالد( كان مـــن 
أوائل الشخصيات الي اشـــتهرت بزياراتها وتوثيقها ألوصاف 
البلـــدان والشـــعوب وأحوالها، وذلـــك يف رحالته حول حوض 
البحـــر املتوســـط، الـــي شـــملت مناطـــق الفـــرس والبابليني، 

ومرص وسورية وليبيا، وغريها من البلدان. 
وكان للرحالـــة العرب واملســـلمني يف القرون الوســـطى 
إســـهامات متمـــزة يف الدراســـات االثنوغرافيـــة؛ ويعـــد أبـــو 
الريحـــان البريوين الذي عـــاش يف القرن احلـــادي عرش امليالدي 
مـــن أعظـــم العقـــول الـــي عرفتها احلضـــارة اإلســـالمية، من 
خـــالل دراســـاته املقارنـــة يف األديـــان والثقافـــات يف الـــرشق 
األوســـط وجنـــوب آســـيا، والســـيما يف الثقافـــة الهندية، كما 
تمثـــل أعمـــال املفكر العريب ابـــن خلدون الذي عـــاش يف القرن 
الرابع عرش امليالدي، نموذجا واضحا للدراســـات االثنوغرافية، 
من خـــالل رحالته إىل األندلس ومرص واحلجاز والشـــام وبالد 

املغرب العريب. 

الطابع العلمي
مل تأخـــذ األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة طابعا علميـــا إال يف نهاية 
القرن التاســـع عـــرش، وذلك عىل يـــد املفكر اإلنجلـــزي إدوارد 
تايلـــور Edward Tylor )1832- 1917( الذي يعد مؤســـس 
األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة يف بريطانيـــا، مـــن خـــالل كتابـــه 
"الثقافـــة البدائية" الـــذي نرش يف عام 1871، يف حني شـــكلت 
-Franz Boas )1858 أعمـــال املفكـــر األمريـــيك فرانـــز بـــوآز
1942( التأســـيس العلمي احلقيقـــي أللنرثوبولوجيا الثقافية 
يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، بدأت 

األنرثوبولوجيا الثقافية تتخذ مسارا علميا مستقال. 
ويف عاملنا املعارص، نجـــد أن األنرثوبولوجيا الثقافية تركز 
يف دراســـتها عـــىل اجلماعات اإلنســـانية، والثقافـــات البرشية، 
والفئـــات االجتماعيـــة املتنوعـــة يف املجتمـــع الواحـــد. ويـــرى 
أســـتاذ علم االجتمـــاع الربوي الدكتور عـــي وطفة يف وصفه 
ألهميـــة هذا املجال العلمي أنه "ينـــدر أن نجد قطاعا اجتماعيا 
ينفلـــت مـــن دائـــرة الرصـــد والبحـــث األنرثوبولـــويج" حـــى 
أصبحـــت الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة تتوغل يف كل 
جماعـــة إنســـانية لتستكشـــف نظمهـــا الثقافيـــة، وتبحث يف 

طبيعة اإلنسان ككائن ثقايف. 

جرس يعزز العالقات الحضارية
إذا كانت الرحالت االستكشـــافية للثقافات والشـــعوب قديما 
قد اقتـــرصت عىل عـــدد محدود مـــن الرحالة واملستكشـــفني 
املغامريـــن، فإن هذا النهج األنرثبولـــويج الثقايف أصبح ظاهرة 

وسـائل  وانتشـار  الواحـد،  املجتمـع  يف  الثقافيـة  والتعدديـة 
ببعـض.  بعضهـا  املجتمعـات  واندمـاج  االجتماعـي،  التواصـل 
فمـن خـالل علم األنرثوبولوجيا الثقافية، يتعرف اإلنسـان عىل 
الدراسـات  طريـق  عـن  املختلفـة  والشـعوب  البلـدان  ثقافـة 
الوثائقيـة عـن حيـاة  الربامـج  أو مشـاهدة  املتنوعـة،  والكتـب 
الشـعوب، أو زيارة املراكز الثقافية، وحضور األنشـطة الثقافية 
الـي تنظمهـا اجلماعـات الثقافيـة يف بلدانهـم، كـدورات اللغـات 

املختلفة، أو املهرجانات الثقافية اخلاصة. 
حيـاة  تعكـس  مـرآة  تمثـل  الثقافيـة  األنرثوبولوجيـا  إن 
الشـعوب يف شـى أنحاء العامل؛ فهي تسـاعد اإلنسـان عىل فهم 
ثقافته اخلاصة، واإلقرار بوجود ثقافات مختلفة تتقاسم معه 
احليـاة يف عـامل جميـل ومتنـوع، ومـن ثـم، فهـي تمهـد الطريـق 
حلـدوث التفاعـل اإليجـايب بـني الشـعوب، أو مـا يطلـق عليه يف 

األنرثوبولوجيا الثقافية مفهوم التالقح بني احلضارات. 

التالقح بني الحضارات
يقصـــد بمفهوم التالقـــح بني احلضارات التفاعـــل املبارش الذي 
يحـــدث عنـــد تـــاليق ثقافتـــني أو أكـــرث، ســـواء عىل مســـتوى 
األفـــراد أو اجلماعـــات الثقافية ممثلة بالشـــعوب، والذي ينتج 
عنه إعادة تشـــكيل الثقافات األساســـية، إلنتاج ثقافة جديدة 
تتمـــز بتمثيلهـــا لعـــدة ثقافـــات، وتحظـــى غالبـــا بالقبـــول 

واالحرام من أفراد الثقافات املعنية.    
فعند هجـــرة عائلة عربية إلحدى الـــدول األوروبية، عىل 
ســـبيل املثال، تبـــدأ هـــذه األرسة بالتفاعـــل مع ثقافـــة البلد 
اجلديـــد، الـــي تتمـــز باختالفهـــا جذريـــا عـــن ثقافـــة األرسة 
واألعـــراف  والقيـــم  والديـــن،  اللغـــة،  حيـــث  مـــن  العربيـــة 
واملعتقـــدات، ومـــا إىل ذلـــك. وهـــذا التفاعـــل بـــني خصائص 
ثقافتـــني مختلفتـــني، يـــؤدي بمـــرور األيـــام إىل خلـــق ثقافة 
جديدة تحملهـــا األرسة العربيـــة تمثل ثقافتهـــا األصلية من 
جهـــة، وبعضا مـــن خصائـــص الثقافة املســـتضيفة من جهة 
أخـــرى؛ فتبـــدأ األرسة العربيـــة بتعلـــم لغـــة البلـــد اجلديـــد، 
والتعـــرف عـــىل مناســـباتهم وأعيادهـــم الوطنيـــة، وتجربـــة 
ملبوســـاتهم وأطعمتهـــم املتنوعة، والتكيف مع ســـلوكياتهم 
كأوقـــات النـــوم واالســـتيقاظ، واســـتخدام وســـائل النقـــل 
العامـــة، وغريهـــا. وهـــذا التغيـــري احلـــادث يف ثقافـــة األرسة 
العربيـــة، يمثـــل نتاجـــا واضحا للتالقـــح بني احلضـــارات عىل 

مستوى األفراد. 
أمـــا عـــىل مســـتوى الشـــعوب، فلم يعـــد التالقـــح بني 
احلضارات خيارا، بل أصبح رضورة لكل الشـــعوب الي تســـعى 
نحو إقامة الســـالم العاملي؛ فالعامل اليـــوم صار قرية واحدة، ال 
يمكن عـــزل جزء منها عـــن اآلخر، بل بات مـــن الواجب تقريب 

طبيعيـــة يف عاملنـــا املعـــارص، حـــى وإن مل يكـــن الفـــرد مـــدركا 
لطبيعـــة ذلك الفضول الـــذي يحثه عىل زيـــارة البلدان واملدن 
املختلفـــة، والـــذي يمثـــل نزعـــة أنرثوبولوجية ثقافيـــة تدفع 
اإلنســـان الستكشـــاف ثقافـــة الشـــعوب الي تتقاســـم معه 

احلياة عىل هذه األرض. 
ومن املالحظ أن الشـــعوب املعـــارصة مل تعد منغلقة عىل 
ذاتهـــا كمـــا كان يحـــدث يف قديم الزمـــان، بل نجـــد أن معظم 
الشـــعوب خرجـــت لتشـــارك الشـــعوب األخـــرى يف مظاهـــر 
حياتهـــا، حيـــث تزايـــد الرحالت اجلويـــة يف كل عـــام، وتمتئل 
املطارات يف كل موســـم ســـفر معلنة اإلقالع لوجهات وبلدان 
جديدة، وتتنافس رشكات الطريان عىل اســـتقطاب املسافرين 
الباحثـــني عـــن وجهـــات متعـــددة وشـــعوب تحمـــل ثقافات 
غريبـــة، حى بات البرش يشـــدون الرحال إىل أماكـــن مل تكن يف 
احلســـبان، كاجلزر الصغرية املنتـــرشة يف املحيطات الواســـعة، 
واألريـــاف والقـــرى يف اجلبـــال الشـــاهقة، واملناطـــق والغابات 
النائيـــة يف قـــاريت أفريقيـــا وأمريـــكا اجلنوبيـــة. إن الرغبـــة يف 
التعـــرف عـــىل حيـــاة الشـــعوب تشـــري إىل درجـــة جيـــدة من 
االنفتـــاح الثقـــايف، الـــذي يعين: الشـــعور بالرغبـــة يف التعرف 
وتقبلهـــا  األخـــرى،  والشـــعوب  الثقافـــات  خصائـــص  عـــىل 
واحرامهـــا، والتعايش الســـلمي معهـــا، وذلـــك للوصول إىل 

مرحلة التكامل الثقايف. 
ويســـهم االنفتـــاح الثقـــايف عـــىل الشـــعوب األخرى يف 
فالعالقـــات  الشـــعوب؛  بـــني  احلضاريـــة  العالقـــات  تعزيـــز 
احلضاريـــة ترتكز بشـــكل أســـايس عىل وعي اإلنســـان بثقافته 
اخلاصـــة أوال، ثـــم اإلقـــرار بوجـــود ثقافـــات أخـــرى مختلفـــة، 
والعمـــل عـــىل التكيـــف معهـــا مـــن خـــالل احرامهـــا، وفهم 
الدوافـــع النفســـية والعقليـــة تجـــاه الســـلوكيات الثقافيـــة 
الصادرة عـــن اآلخرين املختلفـــني. وتكمن الغايـــة الكربى من 
تحقيـــق  يف  الشـــعوب  بـــني  احلضاريـــة  العالقـــات  توطيـــد 
التواصـــل اإليجايب بني الثقافـــات، الذي يعـــد الطريق األمثل 
للتعايش الســـلمي، وتحقيق قيـــم العدل واملســـاواة واحلرية، 

والسالم العاملي. 
 وتتصـف البلدان والشـعوب الـي تقيم عالقات حضارية 
بينها وبني الشعوب األخرى، بتشجيعها للتعددية الثقافية يف 
مجتمعاتها كالتعددية العرقية، والدينية، واجلنسـية؛ فنجدها 
واملسـتثمرين  والزائريـن،  بالسـياح  مرحبـة  أذرعهـا  تفتـح 

والباحثني عن فرص العمل من مختلف الثقافات. 
الثقافيـة  األنرثوبولوجيـة  والبحـوث  الدراسـات  وتعـد 
بـني  احلضاريـة  العالقـات  وتعميـق  لتأسـيس  مهمـا  مجـاال 
الشـعوب، السـيما بعد تسارع وترية الهجرات السكانية للعمل 
أو الدراسـة، والتطـورات اجلذريـة يف التكنولوجيـا واالتصـاالت، 

احلضـــارات بعضهـــا مـــن بعض، من خـــالل تشـــجيع التفاعل 
واالحتـــكاك اإليجابيـــني بني شـــعوبها بهـــدف إثـــراء احلضارة 
اإلنســـانية. ومـــن خـــالل التالقـــح بني احلضـــارات، تســـتفيد 
شـــعوب كل حضـــارة بأخذ ما يناســـبها ويتفق مـــع ثقافتها، 
وتمنـــح لشـــعوب احلضـــارات األخـــرى مـــا تملكه مـــن خربات 
وعلـــوم واستكشـــافات. فاحلضارات املتقدمة هـــي تلك الي مل 
تعزل نفســـها عن احلضـــارات األخرى، بل هي الي ســـعت نحو 
التفاعـــل واالحتـــكاك باحلضـــارات املختلفـــة، وأخـــذت مـــن 

علومها وتراثها الثقايف بما يتناسب مع طبيعتها. 
وإلنجاح عمليـــة التالقح بني احلضـــارات، البد أن تمتلك 
الشـــعوب اســـتعدادا وجاهزيـــة لتقبل االختالفـــات الثقافية 
بينهـــا وبني الشـــعوب األخرى. ويطلـــق عىل هذا االســـتعداد 
النفـــي يف علـــم األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة مفهـــوم الكفاءة 
بني-الثقافية  Intercultural Competence. ويعرف املفكر 
األمريـــيك ملتـــون بينيـــت Milton Bennett الكفـــاءة بني-
الثقافيـــة بأنها: مجموعة مـــن املهـــارات، واخلصائص املعرفية 
والســـلوكية والوجدانية، الي تدعـــم التواصل الفعال واملالئم 

يف البيئات املتنوعة ثقافيا. 
وتشـــري الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة إىل وجود 
عوامل تســـاعد عىل عملية التالقح بني احلضـــارات. فقد وجد 
الباحثـــون أن الفـــرد الـــذي يعيـــش يف بيئة ثقافيـــة منغلقة، 
غالبا ما يحمل اســـتعدادا أقل للتفاعـــل والتواصل اإليجابيني 
مـــع أي ثقافة مختلفـــة؛ فاالحتـــكاك الثقايف يعـــزز من قدرة 
الفـــرد عىل تقبل اآلخر املختلف، كمـــا أن إتقان اللغات املختلفة 
يســـهم بشـــكل إيجـــايب يف التكيـــف الثقـــايف مـــع شـــعوب 

احلضارات املختلفة. 
  ويـــؤدي التعليـــم دورا مهمـــا يف تهيئة فـــرص التالقح 
بني احلضارات؛ فالشـــعوب األكرث تعليما تبدي تقبال وانفتاحا 
وترحيبـــا بالثقافـــات املتنوعـــة، وذلك بحســـب ما تشـــري إليه 
الدراســـات يف هـــذا املجـــال. وتوصـــل الباحثون أيضـــا إىل أن 
عالقـــات املصاهـــرة بني الثقافـــات املختلفة تعزز بشـــكل كبري 
قدرة الفـــرد عىل التعـــاون والتفاعل والتواصـــل اإليجايب مع 

الثقافات املختلفة. 
ومما تقـــدم، يمكن القول بأن نجـــاح عملية التالقح بني 
احلضـــارات مرهـــون إىل حد كبـــري بقدرة الشـــعوب عىل النظر 
إىل االختالفـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة 
إنســـانية عامليـــة، تعكـــس قيـــم الســـالم العاملـــي والتعايش 

السلمي بني احلضارات. 
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مرهون بقدرة 
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لالختالفات الثقافية 

كفرصة قيمة 
لتشكيل ثقافة 

إنسانية عاملية تعكس 
قيم السالم العاملي 
والتعايش السلمي 

بني احلضارات



اإلغريقـــي  املـــؤرخ  أن  عـــىل  املفكريـــن  ويتفـــق معظـــم 
هـــريودوت Herodotus )425-484 قبـــل امليـــالد( كان مـــن 
أوائل الشخصيات الي اشـــتهرت بزياراتها وتوثيقها ألوصاف 
البلـــدان والشـــعوب وأحوالها، وذلـــك يف رحالته حول حوض 
البحـــر املتوســـط، الـــي شـــملت مناطـــق الفـــرس والبابليني، 

ومرص وسورية وليبيا، وغريها من البلدان. 
وكان للرحالـــة العرب واملســـلمني يف القرون الوســـطى 
إســـهامات متمـــزة يف الدراســـات االثنوغرافيـــة؛ ويعـــد أبـــو 
الريحـــان البريوين الذي عـــاش يف القرن احلـــادي عرش امليالدي 
مـــن أعظـــم العقـــول الـــي عرفتها احلضـــارة اإلســـالمية، من 
خـــالل دراســـاته املقارنـــة يف األديـــان والثقافـــات يف الـــرشق 
األوســـط وجنـــوب آســـيا، والســـيما يف الثقافـــة الهندية، كما 
تمثـــل أعمـــال املفكر العريب ابـــن خلدون الذي عـــاش يف القرن 
الرابع عرش امليالدي، نموذجا واضحا للدراســـات االثنوغرافية، 
من خـــالل رحالته إىل األندلس ومرص واحلجاز والشـــام وبالد 

املغرب العريب. 

الطابع العلمي
مل تأخـــذ األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة طابعا علميـــا إال يف نهاية 
القرن التاســـع عـــرش، وذلك عىل يـــد املفكر اإلنجلـــزي إدوارد 
تايلـــور Edward Tylor )1832- 1917( الذي يعد مؤســـس 
األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة يف بريطانيـــا، مـــن خـــالل كتابـــه 
"الثقافـــة البدائية" الـــذي نرش يف عام 1871، يف حني شـــكلت 
-Franz Boas )1858 أعمـــال املفكـــر األمريـــيك فرانـــز بـــوآز
1942( التأســـيس العلمي احلقيقـــي أللنرثوبولوجيا الثقافية 
يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، بدأت 

األنرثوبولوجيا الثقافية تتخذ مسارا علميا مستقال. 
ويف عاملنا املعارص، نجـــد أن األنرثوبولوجيا الثقافية تركز 
يف دراســـتها عـــىل اجلماعات اإلنســـانية، والثقافـــات البرشية، 
والفئـــات االجتماعيـــة املتنوعـــة يف املجتمـــع الواحـــد. ويـــرى 
أســـتاذ علم االجتمـــاع الربوي الدكتور عـــي وطفة يف وصفه 
ألهميـــة هذا املجال العلمي أنه "ينـــدر أن نجد قطاعا اجتماعيا 
ينفلـــت مـــن دائـــرة الرصـــد والبحـــث األنرثوبولـــويج" حـــى 
أصبحـــت الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة تتوغل يف كل 
جماعـــة إنســـانية لتستكشـــف نظمهـــا الثقافيـــة، وتبحث يف 

طبيعة اإلنسان ككائن ثقايف. 

جرس يعزز العالقات الحضارية
إذا كانت الرحالت االستكشـــافية للثقافات والشـــعوب قديما 
قد اقتـــرصت عىل عـــدد محدود مـــن الرحالة واملستكشـــفني 
املغامريـــن، فإن هذا النهج األنرثبولـــويج الثقايف أصبح ظاهرة 

وسـائل  وانتشـار  الواحـد،  املجتمـع  يف  الثقافيـة  والتعدديـة 
ببعـض.  بعضهـا  املجتمعـات  واندمـاج  االجتماعـي،  التواصـل 
فمـن خـالل علم األنرثوبولوجيا الثقافية، يتعرف اإلنسـان عىل 
الدراسـات  طريـق  عـن  املختلفـة  والشـعوب  البلـدان  ثقافـة 
الوثائقيـة عـن حيـاة  الربامـج  أو مشـاهدة  املتنوعـة،  والكتـب 
الشـعوب، أو زيارة املراكز الثقافية، وحضور األنشـطة الثقافية 
الـي تنظمهـا اجلماعـات الثقافيـة يف بلدانهـم، كـدورات اللغـات 

املختلفة، أو املهرجانات الثقافية اخلاصة. 
حيـاة  تعكـس  مـرآة  تمثـل  الثقافيـة  األنرثوبولوجيـا  إن 
الشـعوب يف شـى أنحاء العامل؛ فهي تسـاعد اإلنسـان عىل فهم 
ثقافته اخلاصة، واإلقرار بوجود ثقافات مختلفة تتقاسم معه 
احليـاة يف عـامل جميـل ومتنـوع، ومـن ثـم، فهـي تمهـد الطريـق 
حلـدوث التفاعـل اإليجـايب بـني الشـعوب، أو مـا يطلـق عليه يف 

األنرثوبولوجيا الثقافية مفهوم التالقح بني احلضارات. 

التالقح بني الحضارات
يقصـــد بمفهوم التالقـــح بني احلضارات التفاعـــل املبارش الذي 
يحـــدث عنـــد تـــاليق ثقافتـــني أو أكـــرث، ســـواء عىل مســـتوى 
األفـــراد أو اجلماعـــات الثقافية ممثلة بالشـــعوب، والذي ينتج 
عنه إعادة تشـــكيل الثقافات األساســـية، إلنتاج ثقافة جديدة 
تتمـــز بتمثيلهـــا لعـــدة ثقافـــات، وتحظـــى غالبـــا بالقبـــول 

واالحرام من أفراد الثقافات املعنية.    
فعند هجـــرة عائلة عربية إلحدى الـــدول األوروبية، عىل 
ســـبيل املثال، تبـــدأ هـــذه األرسة بالتفاعـــل مع ثقافـــة البلد 
اجلديـــد، الـــي تتمـــز باختالفهـــا جذريـــا عـــن ثقافـــة األرسة 
واألعـــراف  والقيـــم  والديـــن،  اللغـــة،  حيـــث  مـــن  العربيـــة 
واملعتقـــدات، ومـــا إىل ذلـــك. وهـــذا التفاعـــل بـــني خصائص 
ثقافتـــني مختلفتـــني، يـــؤدي بمـــرور األيـــام إىل خلـــق ثقافة 
جديدة تحملهـــا األرسة العربيـــة تمثل ثقافتهـــا األصلية من 
جهـــة، وبعضا مـــن خصائـــص الثقافة املســـتضيفة من جهة 
أخـــرى؛ فتبـــدأ األرسة العربيـــة بتعلـــم لغـــة البلـــد اجلديـــد، 
والتعـــرف عـــىل مناســـباتهم وأعيادهـــم الوطنيـــة، وتجربـــة 
ملبوســـاتهم وأطعمتهـــم املتنوعة، والتكيف مع ســـلوكياتهم 
كأوقـــات النـــوم واالســـتيقاظ، واســـتخدام وســـائل النقـــل 
العامـــة، وغريهـــا. وهـــذا التغيـــري احلـــادث يف ثقافـــة األرسة 
العربيـــة، يمثـــل نتاجـــا واضحا للتالقـــح بني احلضـــارات عىل 

مستوى األفراد. 
أمـــا عـــىل مســـتوى الشـــعوب، فلم يعـــد التالقـــح بني 
احلضارات خيارا، بل أصبح رضورة لكل الشـــعوب الي تســـعى 
نحو إقامة الســـالم العاملي؛ فالعامل اليـــوم صار قرية واحدة، ال 
يمكن عـــزل جزء منها عـــن اآلخر، بل بات مـــن الواجب تقريب 

طبيعيـــة يف عاملنـــا املعـــارص، حـــى وإن مل يكـــن الفـــرد مـــدركا 
لطبيعـــة ذلك الفضول الـــذي يحثه عىل زيـــارة البلدان واملدن 
املختلفـــة، والـــذي يمثـــل نزعـــة أنرثوبولوجية ثقافيـــة تدفع 
اإلنســـان الستكشـــاف ثقافـــة الشـــعوب الي تتقاســـم معه 

احلياة عىل هذه األرض. 
ومن املالحظ أن الشـــعوب املعـــارصة مل تعد منغلقة عىل 
ذاتهـــا كمـــا كان يحـــدث يف قديم الزمـــان، بل نجـــد أن معظم 
الشـــعوب خرجـــت لتشـــارك الشـــعوب األخـــرى يف مظاهـــر 
حياتهـــا، حيـــث تزايـــد الرحالت اجلويـــة يف كل عـــام، وتمتئل 
املطارات يف كل موســـم ســـفر معلنة اإلقالع لوجهات وبلدان 
جديدة، وتتنافس رشكات الطريان عىل اســـتقطاب املسافرين 
الباحثـــني عـــن وجهـــات متعـــددة وشـــعوب تحمـــل ثقافات 
غريبـــة، حى بات البرش يشـــدون الرحال إىل أماكـــن مل تكن يف 
احلســـبان، كاجلزر الصغرية املنتـــرشة يف املحيطات الواســـعة، 
واألريـــاف والقـــرى يف اجلبـــال الشـــاهقة، واملناطـــق والغابات 
النائيـــة يف قـــاريت أفريقيـــا وأمريـــكا اجلنوبيـــة. إن الرغبـــة يف 
التعـــرف عـــىل حيـــاة الشـــعوب تشـــري إىل درجـــة جيـــدة من 
االنفتـــاح الثقـــايف، الـــذي يعين: الشـــعور بالرغبـــة يف التعرف 
وتقبلهـــا  األخـــرى،  والشـــعوب  الثقافـــات  خصائـــص  عـــىل 
واحرامهـــا، والتعايش الســـلمي معهـــا، وذلـــك للوصول إىل 

مرحلة التكامل الثقايف. 
ويســـهم االنفتـــاح الثقـــايف عـــىل الشـــعوب األخرى يف 
فالعالقـــات  الشـــعوب؛  بـــني  احلضاريـــة  العالقـــات  تعزيـــز 
احلضاريـــة ترتكز بشـــكل أســـايس عىل وعي اإلنســـان بثقافته 
اخلاصـــة أوال، ثـــم اإلقـــرار بوجـــود ثقافـــات أخـــرى مختلفـــة، 
والعمـــل عـــىل التكيـــف معهـــا مـــن خـــالل احرامهـــا، وفهم 
الدوافـــع النفســـية والعقليـــة تجـــاه الســـلوكيات الثقافيـــة 
الصادرة عـــن اآلخرين املختلفـــني. وتكمن الغايـــة الكربى من 
تحقيـــق  يف  الشـــعوب  بـــني  احلضاريـــة  العالقـــات  توطيـــد 
التواصـــل اإليجايب بني الثقافـــات، الذي يعـــد الطريق األمثل 
للتعايش الســـلمي، وتحقيق قيـــم العدل واملســـاواة واحلرية، 

والسالم العاملي. 
 وتتصـف البلدان والشـعوب الـي تقيم عالقات حضارية 
بينها وبني الشعوب األخرى، بتشجيعها للتعددية الثقافية يف 
مجتمعاتها كالتعددية العرقية، والدينية، واجلنسـية؛ فنجدها 
واملسـتثمرين  والزائريـن،  بالسـياح  مرحبـة  أذرعهـا  تفتـح 

والباحثني عن فرص العمل من مختلف الثقافات. 
الثقافيـة  األنرثوبولوجيـة  والبحـوث  الدراسـات  وتعـد 
بـني  احلضاريـة  العالقـات  وتعميـق  لتأسـيس  مهمـا  مجـاال 
الشـعوب، السـيما بعد تسارع وترية الهجرات السكانية للعمل 
أو الدراسـة، والتطـورات اجلذريـة يف التكنولوجيـا واالتصـاالت، 

احلضـــارات بعضهـــا مـــن بعض، من خـــالل تشـــجيع التفاعل 
واالحتـــكاك اإليجابيـــني بني شـــعوبها بهـــدف إثـــراء احلضارة 
اإلنســـانية. ومـــن خـــالل التالقـــح بني احلضـــارات، تســـتفيد 
شـــعوب كل حضـــارة بأخذ ما يناســـبها ويتفق مـــع ثقافتها، 
وتمنـــح لشـــعوب احلضـــارات األخـــرى مـــا تملكه مـــن خربات 
وعلـــوم واستكشـــافات. فاحلضارات املتقدمة هـــي تلك الي مل 
تعزل نفســـها عن احلضـــارات األخرى، بل هي الي ســـعت نحو 
التفاعـــل واالحتـــكاك باحلضـــارات املختلفـــة، وأخـــذت مـــن 

علومها وتراثها الثقايف بما يتناسب مع طبيعتها. 
وإلنجاح عمليـــة التالقح بني احلضـــارات، البد أن تمتلك 
الشـــعوب اســـتعدادا وجاهزيـــة لتقبل االختالفـــات الثقافية 
بينهـــا وبني الشـــعوب األخرى. ويطلـــق عىل هذا االســـتعداد 
النفـــي يف علـــم األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة مفهـــوم الكفاءة 
بني-الثقافية  Intercultural Competence. ويعرف املفكر 
األمريـــيك ملتـــون بينيـــت Milton Bennett الكفـــاءة بني-
الثقافيـــة بأنها: مجموعة مـــن املهـــارات، واخلصائص املعرفية 
والســـلوكية والوجدانية، الي تدعـــم التواصل الفعال واملالئم 

يف البيئات املتنوعة ثقافيا. 
وتشـــري الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة إىل وجود 
عوامل تســـاعد عىل عملية التالقح بني احلضـــارات. فقد وجد 
الباحثـــون أن الفـــرد الـــذي يعيـــش يف بيئة ثقافيـــة منغلقة، 
غالبا ما يحمل اســـتعدادا أقل للتفاعـــل والتواصل اإليجابيني 
مـــع أي ثقافة مختلفـــة؛ فاالحتـــكاك الثقايف يعـــزز من قدرة 
الفـــرد عىل تقبل اآلخر املختلف، كمـــا أن إتقان اللغات املختلفة 
يســـهم بشـــكل إيجـــايب يف التكيـــف الثقـــايف مـــع شـــعوب 

احلضارات املختلفة. 
  ويـــؤدي التعليـــم دورا مهمـــا يف تهيئة فـــرص التالقح 
بني احلضارات؛ فالشـــعوب األكرث تعليما تبدي تقبال وانفتاحا 
وترحيبـــا بالثقافـــات املتنوعـــة، وذلك بحســـب ما تشـــري إليه 
الدراســـات يف هـــذا املجـــال. وتوصـــل الباحثون أيضـــا إىل أن 
عالقـــات املصاهـــرة بني الثقافـــات املختلفة تعزز بشـــكل كبري 
قدرة الفـــرد عىل التعـــاون والتفاعل والتواصـــل اإليجايب مع 

الثقافات املختلفة. 
ومما تقـــدم، يمكن القول بأن نجـــاح عملية التالقح بني 
احلضـــارات مرهـــون إىل حد كبـــري بقدرة الشـــعوب عىل النظر 
إىل االختالفـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة 
إنســـانية عامليـــة، تعكـــس قيـــم الســـالم العاملـــي والتعايش 

السلمي بني احلضارات. 
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نجاح عملية التالقح 
بني احلضارات 
مرهون بقدرة 

الشعوب عىل النظر 
لالختالفات الثقافية 

كفرصة قيمة 
لتشكيل ثقافة 

إنسانية عاملية تعكس 
قيم السالم العاملي 
والتعايش السلمي 

بني احلضارات




