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 ثقديم

ت ولا ال ٌعّذ جىاقل الثقافت في معىاها الىاظ ُّ ت ع الزي ٌؽمل الىظم العُاظ ُّ حخماع

طشوب الخىاسر طشبا من  ت ماألدب واإلاعشح وػحرها من فىىن ولزلو مُادًن الحُاة الفنشٍّ 

ل البؽشي والخىاقل لا 
ّ
احي حؽه ما هى أًظا فعل اجصاى وجىاصل هٍى

ّ
حخماعي فحعب، وإه

ت والعىظُى ت. فخطّىس ظحروسة البىاء لا ل-الترحمت أبشص قىىاجه ومعالنه الفنشٍّ ُّ حخماعي عاه

ت، حعب ما ًشاه دًالس ي أولحري، والتي جنمن في الدعلعل  ُّ مشهىن بثالزت عىامل سئِع

 . اللؼت 1واهخقاى العىصشي القىمي، واججاه جُاس الثقافت

ؼت جخجاوص في مفهىمها ؤلاًف
ّ
بعدُمىلىجي البعذ اإلاصطلخي أو اإلافشداحي للحشف الل

احي  والهلمت لخخعّذاه ئلى ظُاقاث جىاحذها البُئي وؤلاوس ي اإلاإّظغ لخماًضها الظمني والهٍى

ذ هزا الخماًض حالء  ؼاث وألالعن. ومما ًٍض
ّ
 هى جىطحن الؼٍشب عن ػحرها من الل

اث" حؼُب في زقافت لؼت الىصىى  ُّ ت التي ػالبا ما جهىن ولُذة "وطع ؼىٍّ
ّ
من اإلاعخجذاث الل

ؼت الهذف، ئطافت ئلى الفشاغ اإلاعشفي الزي قذ ًىجّش عن رلو الؼُاب في مجاى 
ّ
 أو الل

مفاهُمي في زقافت لؼت ما ظُما في طىء الخطّىس الزي قذ ٌعشفه هظام ال أو جخّصص معّحن، 

ت دون ػحرها من ؼٍى
ّ
اث الل ؼت العشبُت . وهى جحذًذا ما حعشفه ألاخشي  الثقافاث أو الهٍى

ّ
الل

ق بعلىم اإلاعشح وفىىهه
ّ
 لُتؼهاػالبا ما ًجذ اإلاترحم هفعه أمام ئحُث  ؛ فُما ًخعل

ى ت، ال ًىحذ لها قٍش ُّ ت في لؼت أحىب   ااإلاصطلحاث التي حؽحر ئلى صفت أو مىهج أو هظشٍّ

 . 2علُه امّخفق اأو حعبحر 

بعث دوما على معاءلت ؤلاظىاد ىع أن جىافش اإلاقابالث وحعّذدها ً، هزا ال ًمباإلاقابل

ت  ُّ اج ت وسهاهاث العىاصش الهٍى ُّ وإعادة قشاءة ألاصىى واإلاشاحع في طىء اإلاعخجّذاث الظشف
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ت، دون ئػفاى إلاؽاسب الخفنحر الىظشي واإلانهجي، الزي حعّذ -زىىللمجمىعاث ؤلا ُّ لعاه

 حذ أهم هقاطه الجامعت لعلىم ؤلاوعان واملجخمع. دساظاث الترحمت أ

ب فُه هى أن الّذساظاث في مجاى الترحمت عشفذ جطّىسا متزاًذا مىز الىصف  ومّما ال ٍس

الثاوي من القشن اإلااض ي، فمىز ما اصطلح على حعمُخه بالترادًنخىلىحُا )علم الترحمت(، 

ق بالترحمت ألا 
ّ
ت أظُل النثحر من الحبر حىى معائل جخعل ُّ ت، ولنن هادسا ما مثال دب أو الؽعشٍّ

اظخجزفذ من املحابش ظُىلت بالقذس الهافي الظخقصاء واظخقشاء حاى جشحمت فن الخؽبت 

ذ م
ّ
لت من الضمنؼوالتي ظل ت ئال ؛ حُث لم ًبذأ لا  مىسة لفترة طٍى ُّ هخمام بالترحمت اإلاعشح

ت في مجالث في ظىىاث  ُّ ن مع صذوس أولى اإلاقاالث العلم العّخِىاث من القشن العؽٍش

ت "بابل".  3191مخخّصصت مثل جلو التي أصذسها حىسج مىهان ظىت 
ّ
 في مجل

ت حاءث فنشة جىظُم اإلالخقى الذولي اإلاىظىم بـ : "الترحمت واإلاعشح  ومن مىطلق هزه الشٍؤ

ت بحن الخأزش والخأزحر" باإلاشلض  4231ظبخمبر  31و 32ث فعالُاجه ًىمي والزي اوعقذ ،والهٍى

ت وبالخعاون مع اإلاعشح الجهىي عبذ ىطني للبحث في ألاهثروبىلىحُا لا ال ُّ ت والثقاف ُّ حخماع

ت الخظاهشة عشفذ وقذ القادس علىلت بىهشان.  ُّ ت  متُّ قمؽاسلت علم ُّ ت وطى ُّ إلاإظعاث حامع

ت هزلش منها ُّ  3معهذ الترحمت لجامعت وهشان  ،الحصشعلى ظبُل اإلاثاى ال ، وهُئاث دول

ت للترحمت بلبىان. أحمذ بن بلت،  ُّ  حامعت خمِغ ملُاهت واإلاىظمت العشب

 ملخقى جقاطع عىاصش فاعلت ومؽاسلت  جىظُم هزا الحذر العلمي بمجزلتحاء  وعلُه

بمخعت في ئػشاء اإلاترحم في اظخذساج الفعل الترحمي ئلى مىالِغ الخؽبت، وما قبل الخؽبت، و

ت من سقعت املحذود ئلى جبذًذ لا  ُّ ت وألاعماى الفى ُّ ػحر ظخحالت والعبىس بالىصىص اإلاعشح

ت الخجشبت ومن جشظُخ إلاعاوي الخأزحر  املحذود ُّ ُاث لجمال
ّ
بهل ما ٌعنعه معنى العبىس من ججل

ب والخىطحن، الخأصُل والخجذًذ   .والخأزش، الخؼٍش

ت وا ض الشؤي والخىحهاث الىظٍش  إلاىهجُت التي جخذم الذسط الترحمي في عالقخه ئن حعٍض

مع خؽبت اإلاعشح، هى أمش ًفشض هفعه في "باصاس الترحمت" وفظاءاث ؤلابذاع ومجاالث 

ت، فلِغ هىاك  ُّ اج ت منها والهٍى ُّ ت للخأئاإلاثاقفت الفى ُّ  زحر دون الخأزش.مهاه

اث اإلالخقى، والتي هقّذمها للقاسئ من خالى هزا  ُّ  ،اإلاإلف الجماعيهنزا جبلىسث فعال

حىى اإلاقاسباث والخقىُاث واإلاىاهج اإلاّخبعت في جشحمت الىص اإلاعشحي وفي عالقت هزا ألاخحر 

قاء للىقاػ مىاطُع جشجبط بلؼت اإلاعشح اإلاؼاسبي بما 
ّ
ت ومهىهاتها. لما طشح الل بعإاى الهىٍّ

ت، ولزلو اإلاعش  ُّ ؼ ؼت ألاماَص
ّ
خه، ئطافت ئلى ئفيها الل غي وجاٍس ق ح ألاماَص

ّ
ؼهاالث جخعل
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ي والعالمي وػحرها 
ّ
ت، وصىاعت اإلاعشح في العُاقحن املحل ُّ اث اإلاعشح ُّ من اإلاعائل باإلاعجم

ت بحن عىاصش الترحمت واإلاعشح.  ُّ ت للعحروسة الخفاعل ُّ اج  اإلاشجبطت باملخشحاث الهٍى

ئصذاس مجلت أمادًمُت حعنى بترحمت الىص ىصُاث التي خشج بها اإلالخقى هي م الخومن أه

ت، عشحي و اإلا جشحمت الىصىص  مىاهجوطع اظتراجُجُت للبحث في اإلاعشح و و عالقتها بالهٍى

ع حذًذة في جشحمتئطافت ئلى ، ألاحىبُت اإلاخخصصت النخب  فخح مجاى حسجُل مؽاَس

إوؽاء و ، حخماعُت والثقافُتىطني للبحث في ألاهثروبىلىحُا لا ال العلمُت على معخىي اإلاشلض

ت لا ولزلو ، يعخىي الىطناإلاعلى وسؼت للترحمت لاحترافُت  هفخاح على اإلاذاسط التربىٍّ

اث( والبحث في الىصىص الظ س ي في الجضائش، )اإلاخىظطاث والثاهٍى ابطت للمىهج الخذَس

 فخح وسؼت بحث في الىص اإلاعشحي الجضائشي وحشجُع البحث في اإلاعشح عمىما و 

ت مؽترلت ئمع وحه الخصىص، الىصىص اإلاترحمت على  وفي ُّ وؽاء قاعذة بُاهاث مصطلح

ت لخىحُذ اإلاصطلح ُّ  .اإلاعشحي بحن البلذان العشب

هل الباحثحن وألاظاجزة ل ،ولامخىان ا ئال أن هجّذد عباساث الؽنشعىوفي ألاخحر ال ٌع

ت وأعظاء لجىت  لزامن داخل الىطن وخاسحه، و  اإلاخذخلحن ُّ جىت الخىظُم
ّ
أعظاء الل

وحذة البحث حىى لى ئطافت ئالضاوي، عبذ الشحمان القشاءة، وفي مقّذمتهم البروفِعىس 

ىا وؽُذ باملجهىداث  على دعمها للملخقى. الثقافت ولاجصاى واللؼاث وآلاداب والفىىن 
ّ
لما أه

جىت الخىظُمُت اإلاؽترلت بحن اإلاإظعاث
ّ
مت ألعظاء الل ُّ ت التي الق ُّ  عنفذ والهُئاث العلم

اد واإلاخمّحز ألواصل الخعاون العلمي وحسخحر الخبادى اإلاعشفي خذمت ّج على الخفعُل ال

 مُحن واإلاماسظحن في مجاى الترحمت واإلاعشح على حّذ ظىاء. ًللباحثحن ألاماد

 ، مركز البحث   مولوجيصورية 

 في ألانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

 امللتقىرئيسة 

 


