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 اللغة والدين والعرق ةجغرافي
  لوحدة الثالثةا

 مقرر جغرافية حضارة المجتمع وثقافتهل
 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 

أصل لغات العالم . أوالً ، ستقدر  نقدم لكم المفاهيم األساسية للغة والدين والعرق جزءفي هذا ال
الكثير من  .الجنس ركز على العرق ون. بعد ذلك ،  شرح أصل أديان العالم وانتشارهان. ثانيًا ،  لرئيسيةا

لغة في  6000 - 5000. تم توثيق وجود  االتصاالت البشرية ال تتضمن كلمات بل إيماءات ولغة الجسد
. اللغة هي نظام من الرموز يسمح ألفراد المجتمع بالتواصل مع  العالم ككل ، لكن العديد منها آخذ في النفاد

هذه الرموز شكل كلمات منطوقة ومكتوبة ، وهي متغيرة ثقافيًا وتتألف من أبجديات . تتخذ  بعضهم البعض
 . مختلفة مستخدمة حول العالم

. المقدس هو ما  الدين مؤسسة اجتماعية تنطوي على معتقدات وممارسات تقوم على مفهوم المقدس
ف بأنه غير عادي ، يلهم اإلحساس بالرهبة والوقار وحتى الخوف ن الدين يتعامل مع أفكار تتجاوز ألو.  يُعرَّ

ات من . هناك المئ التجربة اليومية ، فال المنطق وال أي تخصص علمي يمكنه إثبات أو دحض العقيدة الدينية
 . المنظمات الدينية في العالم

،  جنس الخرمن نختلف . العرق  " يونانية "إثنوس" ، وتعني "شعب" أو "أمة" Ethnic أصل كلمة "
. ينشأ العرق من مجموعات مختلفة من التقاليد الثقافية والخلفية العرقية  من مجموعة قومية أو عرقية من الناس

غة أو مشتركة ، أو ل ا. أعضاء فئة عرقية لديهم أسالف . العرق هو تراث ثقافي مشترك وحتى البيئة المادية
 . لوجي بينما العرق ثقافيبيو race جنس. ال دين يمنحان معًا هوية اجتماعية مميزة

. من وجهة النظر  مة المجتمعات البشريةكو. إنه فن وممارسة ح السياسة هي علم حكومات الدول
المنطقية ، السياسة تدور حول الحكومات واألحزاب السياسية واالنتخابات والسياسة العامة أو الحرب والسالم 

الرسمية ، وهي عملية النظام الدستوري للحكومة . كل هذه تشير إلى السياسة  و "الشؤون الخارجية"
 ً . الجغرافيا السياسية هي دراسة تباين الظواهر السياسية من مكان إلى  ومؤسساتها وإجراءاتها المحددة علنا

 . االختالفات في السمات األخرى لألرض كموطن لإلنسان والترابط  من حيثآخر 
ف اللغة عموًما على أنها وسيلة منهجية لتوصيل األفكار .  تم تعريف مصطلح اللغة بطرق مختلفة تُعرَّ

أو المشاعر عن طريق استخدام اإلشارات أو اإليماءات أو العالمات التقليدية أو األصوات الصوتية المفصلية 
. عالوة على ذلك ، فإن  . في الواقع ، يعد االتصال الصوتي )النطق( جزًءا مهًما من التعريف بشكل خاص

اللغة هي  . معنى األصوات ومجموعة األصوات معرفةهذا التواصل رمزي ، أي أنه في كل لغة يجب مثل 
. عندما يُنظر إلى لغة أحد األشخاص على أنها مهددة ، غالبًا ما تكون  جوهر الثقافة وال توجد ثقافة بدونها
لحفاظ على لغة معيارية تديمها . تحاول الثقافات الناضجة والمعقدة ا االستجابة الدفاعية حماسية ووقائية

 Academie   في فرنسا ، على سبيل المثال ، ) امتحانات الدولة الرسمية وتدعمها المؤسسات الوطنية
Française ) ولكن في هذا العالم المترابط من ابتكارات النشر ، يصعب دعم المعايير. 

الهندية األوروبية أكثر من أي عائلة لغة أخرى يتكلم المزيد من األشخاص لغات تنتمي إلى عائلة اللغة 
ينية . اللغة الص لغة أخرى ة، كما أن اللغات الهندية األوروبية منتشرة على نطاق واسع حول العالم أكثر من أي

لغة أخرى ، ولكن اللغة الفردية األخرى ، أصبحت  ةهي اللغة الفردية التي يتحدث بها الناس أكثر من أي
 . لغة عالمية حقيقية اإلنجليزية أول
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 جغرافيا اللغة - 3.1
ف اللغة عموًما على أنها وسيلة منهجية إليصال األفكار  تم تعريف مصطلح اللغة بطرق مختلفة . تُعرَّ

أو المشاعر من خالل استخدام اإلشارات أو اإليماءات أو العالمات التقليدية أو األصوات الصوتية المفصلية 
. عالوة على ذلك ، فإن  يعد االتصال الصوتي )النطق( جزًءا مهًما من التعريف . في الواقع ، بشكل خاص

اللغة هي و . مثل هذا التواصل رمزي ، أي أنه في كل لغة يجب تعلم معنى األصوات ومجموعة األصوات
 ما تكون. عندما يُنظر إلى لغة أحد األشخاص على أنها مهددة ، غالبًا  جوهر الثقافة وال توجد ثقافة بدونها
. تحاول الثقافات الناضجة والمعقدة الحفاظ على لغة معيارية تديمها  االستجابة الدفاعية حماسية ووقائية

امتحانات الدولة الرسمية وتدعمها المؤسسات الوطنية ؛ ولكن في هذا العالم المترابط من ابتكارات النشر ، 
 . يصعب االلتزام بالمعايير

غات تنتمي إلى عائلة اللغة الهندية األوروبية أكثر من أي عائلة لغة أخرى يتكلم المزيد من األشخاص ل
ي . الصينية ه ، كما أن اللغات الهندية األوروبية منتشرة على نطاق واسع حول العالم أكثر من أي لغة أخرى
نجليزية بحت اإلاللغة الفردية التي يتحدث بها الناس أكثر من أي لغة أخرى ، ولكن اللغة الفردية األخرى ، أص

ما نتحدث به وكيف نتحدث هو أقوى عالمة على هويتنا ، ليس فقط كأفراد ، ولكن  . أول لغة عالمية حقيقية
. لغتنا تقيد وتحرر أفكارنا ومشاعرنا ؛ والمعارك للسيطرة على الكلمات والعبارات هي أساسية  كمجموعات

 . العبارة هو في الواقع أقوى من السيف . القلم أو لكيفية ممارسة السلطة في معظم المجتمعات
. تسمى دراسة  اللغة هي نظام اتصال يستخدمه األشخاص داخل المجتمع لنقل األفكار والعواطف

. في بعض األحيان ، يجد األشخاص الذين يتحدثون )أو يوقعون( نفس اللغة أنه من السهل  اللغات علم اللغة
تماالت ، أن األشخاص الذين يتواصلون بسهولة يتحدثون إصداًرا . هناك اح جًدا التواصل مع بعضهم البعض

. من ناحية أخرى ، يمكن أن تصبح اللهجات مختلفة تماًما عن  مشابًها جًدا لنسخة من اللغة ، تُعرف باللهجة
ضع  . بعضها البعض لدرجة أنها تقترب من أن تصبح لغة مختلفة ألنها تتجاوز ما يسمى بالوضوح المتبادل

أن العديد من المتحدثين باللغة اإلنجليزية األمريكية يجدون أنهم ال يستطيعون فهم المتحدثين باللغة  حسبانلفي ا
. جزء من المشكلة هو االختالفات في اللكنة ، والتي تشير  اإلنجليزية االسكتلندية إذا كانت لهجتهم متطرفة

ن ثال ، "يلف" االسكتلنديون ألسنتهم عندما ينطقو. على سبيل الم إلى الطريقة التي ينطق بها الناس الكلمات
" وينطقها tu. ينطق األمريكيون "إلى" مثل " " فيها واألمريكيون ال يفعلون ذلكRكلمات بحرف "

االسكتلنديون مثل "تاي". اللهجة هي أكثر من مجرد لهجة ، ألنها تستخدم مفردات مختلفة في اللهجات وقد 
. قد يستخدم االسكتلندي "وي بيرن" لوصف طفل صغير ، حيث  ألمريكيينتُنشئ الجمل بشكل مختلف عن ا

 . تختلف اللغة اإلنجليزية األسكتلندية لدرجة أن بعض قد يستخدم األمريكيون كلمة "طفل صغير" بدالً من ذلك
 . اللغويين يعتبرونها لغة منفصلة

فيها التحدث بلغتين أو أكثر ، قد . في األماكن التي يتم  واستخدامات أخرى للغة هناك أيًضا أشكاال
هي نسخ مبسطة للغة أو عدة لغات تساعد الناس على التواصل ، خاصة  Pidgin . لغات تتطور لغة مبسطة

. تشكلت الكثير من اللغات المبسطة حول العالم ، وخاصة في المناطق الحدودية  في مسائل التجارة أو األعمال
أكثر   pidgin   . في بعض األحيان ، تصبح لغة مبراطوريات االستعماريةوفي األماكن التي تم فيها بناء اإل

تظل  . . يسمي اللغويون هذه األلسنة الجديدة بلغات الكريول األم ةتعقيًدا وتتطور إلى لغة قائمة بذاتها ؛ لغ
ية وغرب سمعظم لغات الكريول غير رسمية ، لكن بعضها مثل الكريول الهايتية ، وهي مزيج من اللغات الفرن
 . إفريقيا ، أصبحت لغة رسمية مع قواعد حول اإلمالء والنحو ، وتدرس رسميًا في المدارس ، إلخ

لويزيانا لديها مزيج رائع من كل هذه العناصر. لويزيانا الكريول ، اللغة الكريولية للعديد من الناس 
إنها ، مثل لغة هايتي ، مزيج  . في جنوب وجنوب غرب لويزيانا يتحدث بها أناس يسمون أنفسهم الكريول

العديد من  . يتحدث من اللغات الفرنسية واألفريقية ، باإلضافة إلى جرعة صحية من الكريولية الهايتية أيًضا
" ، وهي لغة أقل تبلوًرا بل لهجة ضالة Cajun Frenchاألشخاص اآلخرين في المنطقة لغة مختلفة تسمى "
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 فصل الثقافة الشعبية في هذا النص كيف يتم التعبير عن االختالفات اللغوية. يناقش  جًدا من الفرنسية الكندية
 . بين المتحدثين الفرنسيين في جنوب لويزيانا من حيث الموسيقى والهوية العرقية

 المظاهر االرضيةلغة 
 اللغات المنطوقة ، مثل األغاني والنكات وغيرها من العناصر غير الملموسة للثقافة هي طريقة عقلية

 ضيةالمظاهر االر ، . ومع ذلك ، فإن عناصر اللغة المكتوبة شائعة جًدا ، وبالتالي فهي غير مرئية في المشهد
. نظًرا ألن العالمات تحتوي على كلمات بشكل عام ، فإنها توفر فرصة سهلة ورائعة  في شكل عالمات
المظهر أن الكلمات الموجودة على ف. على الرغم من ذلك ،  ا، جغرافي المظاهر االرضيةلممارسة قراءة 

 . ضع في اعتبارك على سبيل في كثير من األحيان ال "تروي" نفس قصة المشهد الذي توجد فيه االرضي
المثال ، عالمة ليست نادرة بالقرب من مداخل حرم الكلية أو المدرسة الثانوية التي تقرأ ، "هذا حرم جامعي 

حرم جامعي خاٍل من المخدرات؟ ربما يكون هناك عدد قليل من  خاٍل من المخدرات". هل تعتقد أن هناك
اذا . لم المدارس الثانوية التي يمكن أن تدعي بشكل شرعي أنها خالية من المخدرات ، وعدد أقل من الكليات

تعتقد إذن ، أن مسؤولي المدرسة سيضعون الفتة مثل تلك في الحرم الجامعي؟ هل هم ساذجون؟ هل يطالبون 
ياسية؟ هل يحاولون فقط خلق بيئة خالية من المخدرات ويعتقدون أن الالفتة ستشجع الطالب على بمكاسب س

االمتناع عن تعاطي المخدرات؟ إذا رأيت عالمة تعلن شيئًا كاذبًا بشكل واضح ، أو غير صحيح بشكل مثير 
لى الالفتة خاطئة ، للضحك ، وأدركت أن المكان الذي أقيمت فيه العالمة يجعل من الواضح أن الرسالة ع

ال يقتصر األمر على كون الكلمات المكتوبة على الالفتات مضللة في بعض األحيان ،  . فأنت تقرأ المشهد
. على سبيل المثال ، قد تكون العالمة  ولكنها غالبًا ال تتطابق مع الوسائط أو المواد المستخدمة في العالمة

أو أحذية رعاة البقر ، ولكنها  Bar-B-Q خصص في أضالعالمصنوعة من الخشب مناسبة وفعالة لمطعم مت
 . قد تبدو غير مناسبة ومضللة لمتجر يبيع أجهزة كمبيوتر محمولة أو تلفزيونات عالية الدقة

 لغات العالم
. في كثير من األحيان ، يتم ترتيب  هناك مئات اللغات حول العالم وعدة آالف من اللهجات األخرى

ن شجرة العائلة ، حيث تحتل اللغات التي تشترك في أوجه التشابه مكانًا قريبًا على فرع لغات العالم في نوع م
، ويتشارك األقارب األبعد لغة أولية مشتركة تشكل جذع الشجرة ، تماًما مثل سلف مات آالف السنين على 

رو آسيوية التبتية ، األف. عائالت اللغات العالمية الرئيسية هي الهندو أوروبية ، الصينية  شجرة عائلة بشرية
 .والنيجر الكونغو

مع وجود ما يقرب من مليار متحدث ، يتواصل عدد أكبر من األشخاص باستخدام لغة الماندرين 
. ومع ذلك ، هناك العديد من اللهجات  الصينية ، وهي لغة صينية تبتية ، أكثر من أي لغة أخرى في العالم

الواليات المتحدة ، فإن األشخاص القادمين من الصين من بكين يجدون الصينية ، لذلك قد تجد أنه حتى في 
تمت  . صعوبة في فهم المهاجرين الصينيين اآلخرين الذين أتوا من مقاطعة جوانجدونج في جنوب الصين

ترجمة اللغة الصينية إلى اللغة اإلنجليزية باستخدام عدة أنظمة مختلفة على مر السنين ، لذلك قد تجد كبار 
 .  أو بكين Peipingسن من األمريكيين )أو الخرائط القديمة( يطلقون على العاصمة الصينية أشياء مثل ال

م تكييف . ت يستخدم الصينيون نظام كتابة أو تهجئة قائم على الحروف له عالقة معقدة باللغة المحكية
الرغم من أن هذه اللغات ( لالستخدام في كوريا واليابان وفيتنام ؛ على logogramsاألحرف الصينية )

. ألن األحرف الصينية تمثل كلمات كاملة ، يجب أن يعرف القراء  ليست من عائلة اللغة الصينية التبتية
. كان التحدي األكبر هو تصميم برنامج يمكنه كتابة اللغة الصينية  3000 الصينيون المتعلمون أكثر من 

ة مفاتيح هاتف محمول( تم تطويرها لنظام لغة آخر ، باستخدام باستخدام لوحة مفاتيح كمبيوتر قياسية )أو لوح
. تم اختراع العديد من األساليب البارعة ، لكن كل منها يتطلب جهًدا كبيًرا وقد يكون لها  مفتاًحا 50حوالي 
ة األكثر ثاني. اللغة ال على اعتماد تقنيات معينة من قبل اآلسيويين باستخدام نظام كتابة قائم على األحرف اآثار

شيوًعا هي اللغة اإلسبانية ، وهي عضو في عائلة اللغات الهندية األوروبية وواحدة من اللغات الرومانسية 
. بينما كانت هناك بالتأكيد كلمات بذيئة في Vulgar Latinالتي  تطورت من سلف مشترك معروف باسم 
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ية(. بين عامة الناس )على عكس الالتينية الكالسيكتلك اللغة ، تشير كلمة "مبتذلة" في هذه الحالة إلى استخدامها 
لى . قد يكون هناك ما يصل إ تشمل اللغات الرومانسية األخرى البرتغالية واإليطالية والفرنسية والرومانية

عشرين لغة رومانسية إضافية )الكاتالونية ، والرومانشية ، والصقلية ، وما إلى ذلك( تم العثور على العديد 
 . ائلة الرومانسية األقل شهرة في المواقع الجبلية أو في الجزر أو غيرها من المواقع المعزولةمن أعضاء ع

تحتوي كل لغة في عائلة اللغات هذه على كلمات وتركيبات لغوية متشابهة ، لكنها تظل غير مفهومة بشكل  
لة وروبا الشرقية ، فإن العائ. باإلضافة إلى اللغات السالفية في أ عام لمتحدثي اللغات الرومانسية األخرى

زية . ترتبط اللغة اإلنجلي اللغوية الرئيسية األخرى في أوروبا هي الجرمانية التي تهيمن على شمال أوروبا
 .  واأللمانية والهولندية وكذلك لغات الدول االسكندنافية

واقع األخرى التي يتحدث معظم الناس في أمريكا الشمالية اللغة اإلنجليزية ، كما هو الحال في الم
 عن. في الواقع ، تقدم خريطة لغات العالم أدلة مهمة  كانت ذات يوم جزًءا من اإلمبراطورية البريطانية

. حملت الجيوش والقوات البحرية اللغات ، باإلضافة إلى العناصر األخرى للثقافة  التاريخ العسكري للعالم
نجليزية من أفراد عائلة اللغة الجرمانية ارتباًطا وثيقًا ، ولكن . تعتبر األلمانية واإل المشتركة ، حيثما تجولت

اللغة اإلنجليزية أصبحت أكثر اللغات دولية من بين جميع اللغات ، حيث يتحدثها عدد أكبر من األشخاص 
. اللغة اإلنجليزية ليست لغة سهلة التعلم بشكل خاص ، فهي تتضمن عدًدا هائالً من  أكثر من أي لغة أخرى

لمات المعتمدة من لغات أخرى ؛ الكثير من التهجئات واألفعال الشاذة ، وهي غارقة في العامية ؛ فلماذا الك
 تكمن اإلجابات في الغالب في البراعة السياسية والعسكرية ؟  أصبحت اللغة الثانية األكثر شعبية في العالم

وبرنامجها االستعماري الطموح خالل القرنين . وسعت القوة البحرية البريطانية  إلنجلترا والواليات المتحدة
 . خالل القرن العشرين ، أدى الثامن عشر والتاسع عشر من استخدام اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم

صعود الواليات المتحدة إلى عالم القوة العظمى العسكرية والتكنولوجية إلى رفع مكانة اللغة اإلنجليزية إلى 
ارين . تتم معظم االتصاالت بين الطي يمكن العثور على مثال على الطائرات النفاثة حول العالم .   أبعد من ذلك

)ومراقبي المرور( باللغة اإلنجليزية في جزء كبير منه ألن الطائرة اخترعها األمريكيون وبدأ البريطانيون 
التي  ،)تسوية االراضي ومسحها(لى . إنه مشابه لعقيدة التسوية الفعالة األو أولى الرحالت التجارية الدولية

. تأمل التقنيات األخرى التي اخترعها األمريكيون  تمت مناقشتها سابقًا ، ولكن اآلن باستخدام التكنولوجيا
. يجد العديد من المستخدمين ، وخاصة المستخدمين األوائل لهذه التقنيات ،  واستخدمت في جميع أنحاء العالم

. من المؤكد أن التأثير الثقافي الهائل لموسيقى الروك  ا يعرفون اللغة اإلنجليزيةسهولة استخدامها إذا كانو
 .  والهيب هوب ، باإلضافة إلى نجاح هوليوود قد نشر جاذبية اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم

 بعض المواقع ، خاصة تلك التي كان من الصعب على الجيوش أو القوات البحرية غزوها ، تتباهى
. تميل المواقع المعزولة بالجبال العالية أو الجزر أو األراضي القاحلة الشاسعة أو العميقة في  بلغات فريدة

لفة . يتحدث المجريون والفنلنديون لغة مخت المستنقعات إلى إيواء األشخاص الذين يتحدثون لغات غير شائعة
سردينيا لغة متشابهة ولكنها تختلف عن . يتحدث الناس في جزر كورسيكا و عن معظم لغات بقية أوروبا

. والبعض اآلخر ، مثل األرمينيين واليونانيين ، بعيدون جًدا عن "أبناء عمومتهم" في  جيرانهم في إيطاليا
 . شجرة العائلة الهندية األوروبية ، ومن ثم يطلق عليهم العزالت اللغوية
س في إسبانيا وفرنسا حيث يتحدث النا ولعل أفضل مثال على ذلك موجود في جبال البرانس الشرقية

ريات . هناك نظ . هذه اللغة فريدة من نوعها لدرجة أنها تبدو غير مرتبطة بأي لغة أخرى في العالم لغة الباسك
ألف عام ، قبل الوقت الذي  40تشير إلى أن اللغة قديمة بشكل استثنائي ، وربما يعود تاريخها إلى حوالي 

. تشير بعض األدلة الجينية إلى أنه كان هناك  تهم األصلية( إلى أوروبااروبا )بلغهاجر فيه معظم أسالف أو
تزاوج أقل بين الباسك وجيرانهم األوروبيين ، وهو ما قد يفسر كيف نجت هذه اللغة عندما انقرضت لغات 

دوًرا في  . من المؤكد أن الجبال الوعرة حيث عاش الباسك آلالف السنين لعبت أوروبية أخرى قديمة جًدا
  . حماية لغتهم وثقافتهم من الغزو والخالفة



5 
 

على مر القرون ، أثبتت العضوية في لغة أو حتى عائلة لغوية أنها حاسمة في مصير كل من األفراد 
. عندما اغتيل أرشيدوق النمسا الجرماني فرانز فرديناند في سراييفو على يد أحد صرب  والمناطق واألمم

. على الرغم من وجود العديد من األسباب اإلضافية للحرب العالمية  رب العالمية األولىالبوسنة ، اندلعت الح
. وافق الروس على مساعدة أبناء عمومتهم  األولى ، فقد استندت التحالفات األولى إلى التحالفات اللغوية

دت أقدم . كما تول رمانية. كان األلمان متحالفين مع اإلمبراطورية النمساوية المجرية الج السالفية في صربيا
قعقعة الحرب العالمية الثانية في أوروبا عندما حاول أدولف هتلر توسيع حدود ألمانيا لتشمل أجزاء من البلدان 

. أصبحت النمسا الناطقة باأللمانية جزًءا من  المجاورة حيث يعيش عدد كبير من المتحدثين باللغة األلمانية
وفي وقت الحق من ذلك العام قامت ألمانيا النازية بضم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا . 1938ألمانيا في أوائل عام 

في وقت  . المعروفة باسم "سوديتنالند" ألن اللغة أوجدت حقًا في االستيالء على تلك األرض لصالح ألمانيا
ا غزت ألمانيا ة عندم. بدأت الحرب العالمية الثاني الحق تم االستيالء على جميع المناطق التشيكية والسلوفاكية
. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من  األساس هيبولندا ، لالستيالء على األرض حيث كانت اللغة األلمانية 

الحروب قد خاضت بين أشخاص من نفس التراث اللغوي ، )ألمانيا مقابل إنجلترا ، على سبيل المثال( ، ولكن 
والدول األخرى الناطقة باللغة اإلنجليزية في العالم هي بال شك التحالفات طويلة األمد بين الواليات المتحدة 

. لقد شكلت اللغة المشتركة جوهًرا مشترًكا للقيم التي تربطنا بطرق قوية بشكل  نتاج الطريقة التي نتبعها
 . خاص

 اسم المكان الجغرافيا -األسماء الجغرافية   - 3.1.1
 . يتم تطبيق أسماء المواقع الجغرافية ا لتسمية األماكناألسماء الجغرافية هي الكلمات التي نستخدمه

". قد Windsor Arms Apartmentsعلى أماكن ضخمة ، مثل "روسيا" ، وعلى أماكن صغيرة مثل "
تقدم أسماء المواقع الجغرافية ، إذا تم تفسيرها بعناية ، عدًدا من القرائن في تاريخ الموقع وأولويات األشخاص 

. العديد من أسماء األماكن الشائعة جًدا بالنسبة لنا ، تلك المستخدمة  قاموا بتسمية مكان )أو الشخص( الذين
. غالبًا ما تستخدم أسماء المواقع الجغرافية هذه  لإلشارة إلى الواليات والمدن والبلدات هي مصطلحات مركبة

بوسطن ونيوتن أسماء مدن لها . على سبيل المثال ، تعد كل من تشارلستون و مؤشًرا عاًما ومؤشًرا محدًدا
". لذا يمكنك قراءة "تشارلستون" على أنها "مدينة town" ، وهي طريقة مختصرة لكتابة كلمة "ton -الحقة "

. كما قد تتخيل ، كان هناك بعض "تشارلز" المشهور منذ  تشارلز" ، خاصة إذا كنت في ساوث كارولينا
. يشير استخدام كلمة "بلدة" أو "طن"  لذي سميت المدينة باسمهسنوات )الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا( ا

إلى أن مؤسسي تشارلستون لم يكونوا إنجليزيين فقط ، بل كانوا أيًضا سعداء بالملك ؛ والتي بدورها يجب أن 
تشارلستون ،  . قبل االضطرابات التي أدت إلى الثورة األمريكية -تشير أيًضا إلى تاريخ تأسيس تشارلستون 

يرجينيا الغربية ، التي تأسست في وقت قريب من الثورة ، لم يتم تسميتها على اسم أي ملك إنجليزي ، لكنها ف
 .  ال تزال تستخدم الحقة عامة إنجليزية

لم يكن اإلنجليز هم األشخاص الوحيدون الذين استقروا في الواليات المتحدة ، لذلك هناك العديد من 
. في تلك المناطق التي استقر فيها  المظاهر االرضيةمة "بلدة" منتشرة عبر المصطلحات العامة األخرى لكل

". بنسلفانيا لديها   Burgالمتحدثون باللغة األلمانية بأعداد كبيرة ، تميل أسماء المدن إلى االستخدام  "برج
دو أن كلمة يب. في بعض األحيان ، كما في حالة بيتسبرغ ،  الكثير من "البرغس" ، بما في ذلك بيتسبرغ

"burgh" تحريفًا لكلمة "boroughوهو مصطلح أنجلو يشير إلى منطقة إدارية في بلدة أو بلدة ريفية ، " . 
ة . نظًرا الرتباط اللغة األلماني من باب المجاملة للعديد من األلمان الذين استقروا في هذه المناطق ذلكربما جاء 

. يمكن العثور على عالمات شائعة أخرى  أسماء المدن سهالً وشائعًاواإلنجليزية ارتباًطا وثيقًا ، كان تطور 
لالستيطان األلماني في الواليات المتحدة في العديد من المدن التي سميت على شرف المدن األلمانية ؛ بما في 

داد ع. حيث استقر الفرنسيون بأ ذلك أماكن متعددة في الواليات المتحدة تسمى هانوفر أو برلين أو هامبورغ
يوجد  . كبيرة في أمريكا الشمالية ، كانت المدن التي تحمل الالحقة "فيل" ، كما هو الحال في لويزفيل ، شائعة

 العديد من هؤالء في لويزيانا ، حيث كان المتحدثون الفرنسيون مهيمنين للغاية في المناطق الجنوبية من الوالية
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حمل أسماء فرنسية أيًضا ، بما في ذلك ديترويت وسانت لويس . ال يزال هناك العديد من المدن األخرى التي ت
. مجموعات المهاجرين األخرى ، وخاصة تلك التي استقرت في المناطق الريفية تركت بصماتها  ودي موين

ون . جاء الروس والبولندي ، على الرغم من اختفاء العديد من العناصر الثقافية األخرى المظاهر االرضيةعلى 
 . ون وغيرهم في وقت الحق لذلك هناك عدد أقل من األسماء الجغرافية المرتبطة بهذه المجموعاتواإليطالي

. ربما تكون شيكاغو وميلووكي وسياتل  األكثر شيوًعا هي المدن التي تحمل أسماء قدمها الهنود األمريكيون
 . ار والجبال والوديانهي األكبر ، ولكن ربما تكون أسماء السمات المادية أكثر شيوًعا ، مثل األنه

يمكن العثور على مثال جيد للتهجين الثقافي األمريكي في أماكن مثل أنهايم ، كاليفورنيا )موطن ديزني 
 التي تحظى باالحترام بشكل خاص -الند(. يجمع اسم هذه المدينة بين إشارة إلى القديسة حنة )أو القديسة حنا 

تم تطبيقها في األصل على "سانتا آنا" من قبل المبشر اإلسباني الروم األرثوذكس واإلسالم( ، والتي  عند
ايم" )المنزل( ه-جونيبيرو سيرا. في وقت الحق تم تبني كلمة "آنا" من قبل المستوطنين األلمان الذين أضافوا "

 ."لإلشارة إلى "منزل سانتا آنا
 األسماء الجغرافية ومكان التسويق

بشكل كبير من قبل مطوري العقارات ، الذين يسعون إلقناع مشتري تُستخدم األسماء الجغرافية أيًضا 
. إحدى الطرق األكثر شيوًعا لتسويق  المنازل المحتملين ، أو حتى المستأجرين بجودة موقعهم أو مبانيهم

العقارات ألراضيهم ومبانيهم هي من خالل "النداء إلى التكبر". إنها حيلة بسيطة تستخدم في كثير من األحيان 
. على سبيل المثال ، يمكن تسمية مجمع سكني في شارع  إشارة إلى مكان أو نشاط مرتبط باألثرياء أو األقوياء

اول . قد يُطلق على المجتمع المسور الذي يح مابل "شاتو دي مابلز" لجعله يبدو فرنسيًا ، وبالتالي أكثر غرابة
" من أجل استحضار العقارات The Oaks at Hunter Crossingجذب مشتري المنازل الراقيين لقب "

الفادة . تظهر الجهود الكوميدية ل مثل صيد الثعالب ةش األثرياء الذين يمارسون الرياضالكبيرة ، حيث قد يعي
. استخدمت  من النداء المتغطرس على الفتات متاجر الخمور أو النوادي الليلية في األحياء المتهدمة

نوات ، حيث استفادت من قدرة المشهد على جعل الناس يشعرون بأنهم الكازينوهات هذه اإلستراتيجية لس
. إنه أمر سخيف حقًا بمجرد أن تفكر فيه ؛ ولكن من الواضح أنها فعالة أو لن تكون مكانًا  "العبون كبار"

 . شائعًا جًدا
 اللغة والبيئة - 3.1.2

ة ، . هناك أشياء واضح ل اللغةلغة ، وبالتالي تتشكل المواقف حول الطبيعة من خالالتشكل البيئة 
ومع  . مثل العدد الكبير من الكلمات في اإلسبانية القشتالية للتضاريس الوعرة والتالل مقابل اللغة اإلنجليزية

النقطة المهمة هي أن  . كلمة للثلج 50ذلك ، فمن المحتمل أن يكون من األسطورة القول بأن األسكيمو لديهم 
 . المادية بحيث يكون لدى المتحدثين بها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياةاللغات تتكيف مع البيئة 

قة على طري هاوجد خط بحث جديد في علم اللغة أن العناصر األخرى في البيئة قد يكون لها تأثير
. اكتشف أحد علماء األنثروبولوجيا مؤخًرا أن اللغات التي تم تطويرها في خطوط العرض  أصوات اللغة

باستخدام "أصوات قذف" باستخدام موجة من اللغات أكثر شيوًعا بين الثقافات التي تعيش على ارتفاعات  العالية
 . وجد الباحثون دراسة حديثة رائعة أخرى ذات أهمية خاصة للجغرافيين هي من علم النفس المعرفي . عالية

بيل المثال ، السكان األصليون . على س أن الطريقة التي يفكر بها الناس مكانيًا تتشكل من خالل لغتهم
، ليس لديهم كلمات تشير إلى اليسار واليمين ، لذلك من  Kuuk Thaayorreاألستراليون الذين يتحدثون 

في ساقك اليسرى" ،  شيء ماأجل إعطاء توجيهات لألشخاص أو حتى مالحظة شيء عادي ، مثل "هناك 
والجنوب والشرق والغرب(. من أجل القيام بذلك ، يجب  يجب عليهم اإلشارة إلى االتجاهات األساسية )الشمال

ق علأي ساق  لتفهميجب أن تعرف أيًضا أي اتجاه هو الشمال   . أن يعرفوا في جميع األوقات مكان وجودهم
ات . بالنسبة لألشخاص المولودين في لغ بها . إذا تحولت إلى حالة من الذعر ، فسيتعين إصدار تعليمات جديدة

(. إنهم يدركون GPSالتجاهات األساسية ، تصبح أدمغتهم صلبة مثل نظام تحديد المواقع العالمي )تعتمد على ا
تماًما مكان وجودهم في جميع األوقات ، وقد وجد الباحثون صعوبة في إرباك األطفال الصغار من خالل 
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خرى عديد من المناطق األ. تمتد هذه التأثيرات إلى ال تعصيب أعينهم ووضعهم في غرف بال نوافذ وما إلى ذلك
رف . إنه مجرد مثال آخر لما تع أيًضا ، بما في ذلك كيفية تجربة الناس الوقت وكيف يرون السبب والنتيجة

. إنه يذكرنا بالتوقف للحظة قبل رفض ما يعتقده اآلخرون على أنه  أنه يتشكل من خالل كيفية معرفتك به
 . "حقيقة"

  هاعائالتو اللغة -  3.2
الرغم من التغيير والنمو المستمر ، فإن اللغة في شكل منطوق أو مكتوب تجعل الجهود التعاونية على 

 . اللغة هي أهم وسيلة تنتقل وفهم المجموعة وأنماط السلوك المشتركة التي تميز المجموعات الثقافية ممكنة
ه لذي يعيشون فيه وما يجب عليهم فعلما يمّكن اآلباء من تعليم أطفالهم كيف يكون العالم ا ا. إنه بها الثقافة

تحتويها  . بالكلمات التي . لغة المجتمع تشكل تصورات المتحدثين بها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع
والمفاهيم التي يمكن صياغتها ، يُقال إن اللغة تحدد المواقف ، والتفاهمات ، واستجابات المجتمع الذي تنتمي 

 . إليه
. إن  ( بآالف اللغات2003مليار )منتصف  6.314اآلن الذين يزيد عددهم عن  يتحدث سكان العالم
لغة يتم التحدث بها في إفريقيا جنوب الصحراء يعطي المرء تقديًرا واضًحا  1500معرفة أن ما يصل إلى 

ي ، وهي رمز اللغة ، إذن ، هي السمة المميزة للتنوع الثقاف  . لالنقسامات السياسية واالجتماعية في تلك القارة
بشدة في كثير من األحيان مما يساعد على التمييز بين المجموعات االجتماعية  اللهوية الثقافية يتم الدفاع عنه

 . المتنوعة في العالم
. عائلة اللغة هي مجموعة  ألغراض التصنيف ، يتم تقسيم اللغات إلى عائالت وفروع ومجموعات

 . يتحدث حوالي نصف سكان العالم لغة نشأت من بأصل ما قبل التاريخمن اللغات الفردية يعتقد أنها مرتبطة 
. فرع اللغة هو مجموعة من اللغات التي لها أصل مشترك محدد ولكنها مقسمة إلى  عائلة الهندو أوروبية

. المجموعة اللغوية هي مجموعة من عدة لغات فردية تشكل جزًءا من فرع اللغة والتي تشترك  لغات فردية
يطالية . اإلسبانية والبرتغالية واإل مشترك في الماضي القريب ولديها قواعد ومفردات متشابهة نسبيًا في أصل

والرومانية والكاتالونية هي مجموعة لغوية ، مصنفة ضمن الفرع الروماني كجزء من عائلة اللغات الهندية 
 . األوروبية

 الذي يتم من خالله تحديد المجموعات الثقافيةاللغة هي جوهر الثقافة والمتغير الوحيد األكثر شيوًعا 
. توفر اللغة ، وهي نظام متفق عليه بشكل متبادل للتواصل الرمزي ، الوسائل الرئيسية التي تنتقل من خاللها 
العادات والمهارات المكتسبة من جيل إلى آخر. تسهل اللغة أيًضا االنتشار الثقافي لالبتكارات وتساعد حتى 

 . ة تفكيرنا أو كيفية إدراكنا لبيئتنافي تشكيل طريق
لغات . ال تمتلك معظم المجموعات الثقافية شكاًل مميًزا خاًصا بها من الكالم ، إما لغة منفصلة أو لهجة

اللهجات  . . ال يستطيع المتحدث بإحدى اللغات فهم المتحدث بلغة أخرى هي ألسنة ال يمكن فهمها بشكل متبادل
. يمكن لمتحدث األمهرية أو األورومو أن يفهم  مختلفة للغة لم تفقد الفهم المتبادل ، بالمقارنة ، هي أشكال

 أو Gonder بشكل عام اللهجات المختلفة لتلك اللغات ، بغض النظر عما إذا كان المتحدث يأتي من
Gojjam أو Wollo في الحالة األولى أو من Harar أو Bale أو Shewa أو Wollege  في الحالة

حدث اليوم . يتم الت ا تزال مميزة بما فيه الكفاية في المفردات والنطق لتسمية المتحدثم. لكن اللهجة  ةالثاني
  . بنحو خمسة آالف لغة ولهجة

 . يخدم أغراض التجارة ويحتوي غالبًا عندما تتواصل مجموعات لغوية مختلفة ، يتم إنشاء لغة مبسطة
. على سبيل المثال ، تتضمن لغة بابوا  ختلفة في االتصالعلى مفردات صغيرة مشتقة من المجموعات الم

غينيا الجديدة الهجينة الكلمات اإلسبانية واأللمانية والبابوية باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية وهي غير مفهومة 
مستوى  ع. في المواقف التجارية أو اإلدارية األخرى ، يتم رف بسهولة للمتحدثين باللغة اإلنجليزية أو األلمانية

، أو لغة االتصال والتجارة ، على مساحة واسعة حيث  Lingua francaإحدى اللغات الحالية إلى مستوى 
 . . تتمتع األمهرية في إثيوبيا والسواحيلية في معظم أنحاء شرق إفريقيا بهذا الوضع ال تكون اللغة األم
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 عائالت اللغة
العالم أسهل في الفهم مع االعتراف بأن معظم اللغات تصبح الفسيفساء اللغوية المعقدة للغاية في 

ل . بشك الفردية تنتمي إلى عائالت تتكون كل منها من لغات ذات صلة مشتقة من خطاب أسالف مشترك
 .( األسر األفرو آسيوية2و  ( الهندو أوروبية1  : . هؤالء هم عام يتم التعرف على عائلتين لغويتين

 بيةعائلة اللغة الهندية األورو
أكبر عائلة لغوية وأكثرها انتشاًرا هي الهندو أوروبية ، والتي يتم التحدث بها في جميع القارات وهي 
 . سائدة في أوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأجزاء من جنوب غرب آسيا والهند

الهندية ، السلتية ، واإليرانية هي أجزاء  المجموعات الفرعية مثل الرومانسية )مائل( ، السالفية ، الجرمانية ،
. ثمانية لغات هندو أوروبية هي من بين  من العائلة الهندو أوروبية ، وهي بدورها مقسمة إلى لغات فردية

، وما يقرب من نصف سكان العالم يتحدثون واحدة بها لغة في العالم مرتبة حسب عدد المتحدثين  12أفضل 
 . متشعبة البعيدةأو أخرى من هذه اللغات ال

إذا ما قورنت المفردات الخاصة باللغات الهندية األوروبية المختلفة ، فيمكن للمرء أن يرى بسهولة 
. على سبيل المثال ، كلمة األم اإلنجليزية تشبه الماتكا البولندية ، والمتر اليوناني ،  القرابة بين هذه اللغات

شف أوجه . تك لفارسي مدار في إيران ، والسنهالية مافا في سريالنكاوالكلمة اإلسبانية ، والماير األرمني ، وا
 . هذه المفردات أن هذه اللغات لها لغة أسالف مشتركةفي التشابه 

 األسرة األفرو آسيوية
. تغطي اللغات السامية المنطقة من شبه الجزيرة العربية  تكون من قسمين رئيسيين ، سامية وحاميةت

فرات في الهالل الخصيب من العراق غربًا عبر سوريا وشمال إفريقيا إلى المحيط ووديان نهري دجلة وال
. على الرغم من الحجم الكبير لهذا المجال ، هناك عدد أقل من المتحدثين باللغات السامية التي قد  األطلسي

اللغة  العربية هي . اللغة يتوقعها المرء ، ألن معظم المناطق التي يسكنها الساميون هي صحارى قليلة السكان
. على الرغم من التحدث بالعديد  مليون 200السامية األكثر انتشاًرا ولديها أكبر عدد من المتحدثين ، حوالي 
 . من اللهجات العربية المختلفة ، إال أن الشكل المكتوب قياسي

العبرية  ديدة ، كانت. لقرون ع ترتبط اللغة العبرية ، وهي لغة سامية ، ارتباًطا وثيقًا باللغة العربية
مع  . لغة "ميتة" ، تستخدم فقط في االحتفاالت الدينية من قبل ماليين اليهود المنتشرين في جميع أنحاء العالم

، كانت هناك حاجة إلى لغة مشتركة لتوحيد اليهود المهاجرين الذين يتحدثون لغات  1947إنشاء إسرائيل عام 
اء اللغة العبرية وجعلها اللغة الرسمية لما كان يمكن أن يكون دولة متعددة . تم إحي العديد من البلدان المختلفة

رين . لالنتقال إلى القرن العش . ومع ذلك ، ظلت اللغة العبرية نائمة لعدة قرون وكان ال بد من تحديثها اللغات
ة ث لغة سامية رئيسي. األمهرية ، وهي ثال ، كان البد من صياغة كلمات للهاتف والطائرة والبندقية وما شابه

 . مليون شخص في إثيوبيا 17اليوم ، يتحدث بها 
يتشارك عدد أقل من األشخاص المرتبطين لغويًا والذين يتحدثون لغات حامية شمال وشرق إفريقيا 

. نشأت هذه األلسنة في آسيا ولكنها اليوم يتحدث بها بشكل شبه حصري في إفريقيا ، من قبل  مع الساميين
. كانت منطقة الكالم الحامية في السابق  ب والجزائر ، وطوارق الصحراء ، وكوش شرق إفريقيابربر المغر

. كانت تغطي ذات يوم أراضي قدماء المصريين ، لكنها تقلصت بشكل كبير  أكبر بكثير مما هي عليه اآلن
 . وتفتت بسبب توسع اللغة العربية منذ أكثر من ألف عام

 .األخرىالعائالت اللغوية الرئيسية 
والي كردفانيان ، التي يتحدث بها ح -عائلة لغة النيجر والكونغو ، والتي يطلق عليها أيًضا اسم النيجر

. ينتمي الجزء األكبر من منطقة  مليون شخص ، تهيمن على معظم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 190
شرق  غة السواحيلية ، اللغة المشتركة فيثقافة النيجر والكونغو إلى مجموعة بانتو الفرعية ، والتي تشمل الل

  . . كل من النيجر والكونغو ومكوناتها البانتوية مجزأة للغاية إلى العديد من اللغات واللهجات المختلفة إفريقيا
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،  Altaic أوروبيين في الشمال والجنوب في آسيا هم المتحدثون لعائلة اللغة-يحيط بالسالفيك الهندو
ن . الكورية واليابانية هي أيًضا من بي والمنغولية والعديد من المجموعات الفرعية األخرىبما في ذلك التركية 

إلى حد كبير في الصحاري غير المضيافة والتندرا والغابات الصنوبرية  Altaic يقع وطن.  Altaic  عائلة
ندية . الفنل المتاخمة للسالف. تحتل عائلة األوراليك أيًضا مناطق التندرا والمراعي  في شمال ووسط آسيا

واللغة الهنغارية هما اللغتان األورواليتان األكثر أهمية ، وكالهما يتمتع بوضع اللغات القانونية الرسمية في 
 . بلديهما

تمتد  . تهيمن اللغة الصينية التبتية عدديًا ومكانًا ، وهي إحدى العائالت اللغوية الرئيسية في العالم
مليون شخص الهان  846. يتحدث  نية التبتية في معظم أنحاء الصين وجنوب شرق آسيامنطقة الكالم الصي

الصينية بمجموعة متنوعة من اللهجات ، وقد تم اعتمادها اآلن كشكل رسمي للخطاب في جمهورية الصين 
 . . من بين اللغات الصينية التبتية األخرى البورمية والتبتية الشعبية

، والتي  Malayo-Polynesian اللغوية تميًزا من حيث التوزيع هيواحدة من أكثر العائالت 
يعيش ممثلو هذه المجموعة بشكل رئيسي في  .Austro-Tai أو Austronesian يشار إليها أيًضا باسم

جزر استوائية تمتد من مدغشقر ، والساحل الشرقي ألفريقيا ، عبر إندونيسيا وجزر المحيط الهادئ ، إلى 
في  . يستر. هذا االمتداد الشرقي الغربي أو الطولي هو أكثر من نصف المسافة حول العالمهاواي وجزيرة إ

جنوب شرق آسيا ، يشكل الفيتناميون والكمبوديون والشعوب القبلية الصغرى في الماليو وأجزاء من الهند ، 
 . مليون نسمة ، األسرة النمساوية اآلسيوية 75يبلغ عدد سكانها 
 الصغرىالعائالت اللغوية 

احتالل مناطق الملجأ بعد االنسحاب قبل المجموعات اللغوية المتنافسة هي عائالت لغوية متبقية مثل 
خويسان ، الموجودة في صحراء كاالهاري في جنوب غرب إفريقيا وتتميز بأصوات نقر مميزة ؛ درافيدان ، 

وشمال سريالنكا المجاورة ؛ السكان يتحدث بها العديد من الشعوب ذات البشرة الداكنة في جنوب الهند 
نوعة من . إينوكتيتوت. ومجموعة مت . نيلو الصحراء ؛ باليو سيبيريا . بابوا. قوقازي األصليين األستراليين

. في حاالت قليلة ، تمثل اللغات الثانوية الفردية آخر الناجين الوحيدين من العائالت  العائالت الهندية األمريكية
لباسك ، التي يتم التحدث بها في المناطق الحدودية بين إسبانيا وفرنسا ، هي أحد الناجين ، وال . لغة ا السابقة

 . عالقة لها بأي لغة أخرى في العالم

 والمناطق والتكاملاللغوي االنتشار 
جميع الثقافات عبارة عن مزيج من االبتكارات التي ال حصر لها والتي تنتشر مكانيًا من نقاطها 

. انتشرت اللغة كواحدة من السمات الثقافية عبر الفضاء عبر  وتندمج في هيكل المجتمعات المستقبلةاألصلية 
في انتشار اللغة ، كان انتشار إعادة التوطين مهًما للغاية ، عندما تنتشر اللغات عندما تهاجر  . الزمن

ببعض األلسنة الفردية أو العائالت . لم يعد يتم التحدث  المجموعات ، كليًا أو جزئيًا ، من منطقة إلى أخرى
اللغوية بأكملها في المناطق التي نشأت فيها ، وفي بعض الحاالت األخرى يكون الموقد اللغوي هامشيًا للتوزيع 

 . الحالي
 انتشار الهندو أوروبية

من شبه المؤكد أن المتحدثين األوائل للهندو أوروبية عاشوا في جنوب وجنوب شرق تركيا ، وهي 
. لقد طوروا زراعة نباتات الشوفان  ة تُعرف باسم األناضول ، منذ حوالي ثمانية أو تسعة آالف عاممنطق

وانتشارهم القديم إلى الغرب والشمال ، وجلبهم إلى أوروبا ، ومثل توسع الزراعة على حساب الصيادين 
ورت مجموعات هندو . عندما تشتت هؤالء الناس وفقدوا االتصال مع بعضهم البعض ، ط وجامعي الثمار

في آالف السنين الالحقة ،  . أوروبية مختلفة تدريجياً أشكاالً مختلفة من اللغة ، مما تسبب في تفكك األسرة
حدث انتشار بعض اللغات الهندو أوروبية ، وال سيما الالتينية واإلنجليزية والروسية بالتخمين مع االنتشار 

. في مثل هذه الحاالت من الغزو اإلمبراطوري ، لم يكن إعادة  اإلقليمي لإلمبراطوريات السياسية الكبرى
  . التوطين واالنتشار متعارًضا
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 انتشار الماليو البولينيزية
عام في المناطق الداخلية من جنوب شرق آسيا ، تماًما خارج منطقة  3000من موقد مفترض قبل 

يرة بهذه العائلة اللغوية في البداية جنوبًا في شبه جزبولينيزية الحالية ، انتشر المتحدثون  -الثقافة المااليو
. بعد ذلك ، في عملية استمرت عدة آالف من السنين وتتطلب مهارات مالحية رائعة ، هاجروا عبر  الماليو

جزر إندونيسيا وأبحروا في قوارب صغيرة عبر مساحات شاسعة من المياه مجهولة إلى نيوزيلندا وجزيرة 
 . لغاشيةإيستر وهاواي والم

 اإليكولوجيا اللغوية والبيئة والمفردات
ئة . لعبت عالقة الجنس البشري بالبي بطريقة ما ، تؤثر البيئة المادية على المفردات وتوزيع اللغة

ة اإلسبانية . على سبيل المثال ، اللغ . تؤثر البيئة حتى على المفردات دوًرا قويًا في تطوير االختالفات اللغوية
من قشتالة ، وهي أرض محاطة بالتالل والجبال ، غنية بشكل خاص بالكلمات التي تصف التضاريس ، المشتقة 

. على ها تكوينو الوعرة ، مما يسمح لمتحدثي هذا اللسان بالتمييز حتى بين االختالفات الدقيقة في شكل الجبال
جًدا في  ، وبالتالي فهي فقيرة النقيض من ذلك ، تطورت اللغة اإلنجليزية في السهول الساحلية والمستنقعات

. يحتوي لسان اإلنكتيتوت على العديد من الكلمات المختلفة لكلمة  الكلمات التي تصف التضاريس الجبلية
بة بالنس فقمة. وهذا يعكس أهمية ال أم شابًا ، على األرض أو في الماءكبيرا " ، اعتماًدا على ما إذا كان فقمة"

ختلفًا "ثلج" ، كل منها يصف نوًعا متعني حتوي أيًضا على العديد من الكلمات ت ت. لغة اإلنكتيتو لكسب الرزق
. في الواليات المتحدة ، في المناطق الريفية  بالرياح المختلفة امصطلًحا غير مرتبط 12، وما ال يقل عن 

الجدول نهر ، و: ال الجنوبية ، من فرجينيا إلى تكساس ، هناك العديد من المصطلحات لوصف وتمييز الجداول
. يشير هذا إلى أن المنطقة عبارة عن أرض  ، والفرع ، والشوكة ، والشق ، والجري ، والبايو ، والتسلل

 . مروية بشبكة كثيفة من الجداول
  جغرافيا الدين - 3.3

 م بدراسةمعظال. ال يهتم  للوهلة األولى ، ال يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين الدين والجغرافيا
. أن بعض األسئلة العديدة المثيرة لالهتمام حول كيفية تطور الدين وانتشاره وتأثيره على حياة  الدين جغرافيا

ة . إن قل الناس متجذرة في العوامل الجغرافية )ماذا يحدث في المكان( ، ويمكن دراستها من منظور جغرافي
غي أن ينتقصنا استكشاف بعض الموضوعات هذا التحدي أمر محير ، لكن ال ينب اخذواالجغرافيين الذين 

 . المهمة
حيث تحدث األشياء ، ولماذا  -ينصب التركيز الرئيسي لهذا الفصل على المكان والمكان والمكان 

. إن اختيار المواد التي يجب تضمينها وما يجب تركه ، في ضوء المساحة المتاحة ، ليس باألمر  تحدث هناك
سي بقرار توضيح أنواع الدراسات التي شارك فيها الجغرافيون ، ال سيما تلك . وقد استرشد بشكل أسا السهل

ة لمعظم . تصف القيمة الحقيقي التي تنظر في األنماط المكانية وتوزيعات الدين ، وكيف تتغير هذه عبر الزمن
م في مثيرة لالهتما الدراسات الجغرافية للدين األنماط المكانية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه غالبًا ما تكون

 . حد ذاتها ولكن أيًضا ألن األنماط غالبًا ما تشير إلى العمليات واألسباب
قافة ، . يكمن الدين واللغة في أساس الث يكمن افتتان اإلنسان الخالد بالحقيقة الدنيوية في صميم الدين

لهوية المجموعة ونقطة تجمع . الدين ، مثل اللغة ، هو رمز  وهما من المواقف الحيوية في نسيج المجتمع
على الرغم .  عنصرين رئيسيين للنظام الثقافي لمعظم الناس في العالم هما الدين واللغة. ومن ثم ، فإن  ثقافي

عمل ا يزال يمال أنه من أن االنتماء الديني آخذ في االنخفاض في بعض أجزاء المناطق األساسية في العالم ، إ
من عادات األكل وقواعد اللباس )الحجاب ، العمائم( ، والعادات الشخصية  بشكل أقوى في الحياة اليومية

. عالوة على ذلك  طقوس السن والموت في كل من الجوهر واألطراف -)اللحى ، والندوب( ، إلى المجيء. 
 يدةد، مثل اللغة ، تتغير المعتقدات والممارسات الدينية مع تقدم تفسيرات جديدة أو اعتماد تأثيرات روحية ج

. في المجتمعات الحديثة ، تراجعت مثل هذه العروض الخارجية والعلنية للهوية الذاتية الدينية ، ولكن في 
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 1991المجتمعات األكثر تقليدية ، فإنها تستمر. في جمهورية باكستان اإلسالمية ، أعلنت الحكومة في عام 
 . في المحاكم اإلسالمية في البالد أن امتالك اللحية سيكون من اآلن فصاعًدا شرًطا لتعيين قاٍض 

أجبر العداء الديني على تقسيم شبه القارة الهندية بين الهندوس والمسلمين بعد رحيل البريطانيين عام 
. وكان الكاثوليك الفرنسيون والفرنسيون الهوغونوتيون )البروتستانت( يذبحون بعضهم البعض بحرية 1947

ستمر الدين في كونه سببًا جذريًا للعديد من النزاعات المحلية واإلقليمية اباسم الدين في القرن السادس عشر. 
. وهذا يشمل المواجهات بين الجماعات المسيحية  في جميع أنحاء العالم خالل الجزء األخير من القرن العشرين

ق والجزائر. عراالكاثوليكية والبروتستانتية في أيرلندا الشمالية ؛ الطوائف اإلسالمية في لبنان وإيران وال
 سريالنكا : والبوذيون والهندوس في . المسيحيون والمسلمون في الفلبين ولبنان المسلمون واليهود في فلسطين

. أكثر سلمية ، باسم معتقداتهم ، قام األميش األمريكيون ، والهوتريت ، والمجتمعات الدينية األخرى بعزل 
 . اتهم الخاصةأنفسهم عن العالم العلماني واتباع أساليب حي

على عكس اللغة التي هي سمة لكل الناس ، يختلف الدين في دوره الثقافي المسيطر بين بعض 
 معتقدات -. تمتلك جميع المجتمعات أنظمة قيم  المجتمعات ، غير مهم أو مرفوض تماًما في مجتمعات أخرى

يميز  . ثقافية أخرى مختلفةتوحد أعضائها وتفصلهم عن مجموعات  -وتفاهمات وتوقعات وضوابط مشتركة 
 . الدين المشهد الثقافي بشكل بارز: الكنائس والمساجد والمقابر واألضرحة والتماثيل والرموز تميزه

 تعريفات
  . دينالجغرافيا وال -نستخدمهما  ذينلمن المهم ، في البداية ، محاولة تحديد المصطلحين الرئيسيين ا

فنا هنا تناسب هدلمختلفة في الماضي ، ولكنها العديد من التعريفات ا ؟ تم تقديم ماذا نعني ب "الجغرافيا"
يصعب تعريف  ." لتعريف الجغرافيا ببساطة على أنها "دراسة المكان والمكان ، والحركات بين األماكن

ح طر . الدين ، وبينما قدم العديد من الكتاب تعريفات عملية ، ال أحد يستطيع أن يجسد المعنى الكامل للكلمة
 نه( السؤال الخطابي "ما معنى الدين؟". ثم سعى لإلجابة ع1976الجغرافي الثقافي األمريكي يي فو توان )

. في رأيه ، "الشخص المتدين هو الشخص الذي يسعى  بالتفكير فيما يسعى الناس إليه من الدين أو من خالله
الدافع . و رؤية عالمية منظمة بشكل واضحإلى التماسك والمعنى في عالمه ، والثقافة الدينية هي ثقافة لها 

الديني هو ربط األشياء ببعضها البعض. ... جميع البشر متدينون إذا تم تعريف الدين على نطاق واسع على 
. تختلف قوة الدافع بشكل كبير من ثقافة إلى أخرى ومن شخص آلخر ". إذا كان  أنه الدافع للترابط والمعنى

كما  . يف بسيط للدين ، فسيكون من الصعب وضع حدود حول تأثيره على الناسمن الصعب االتفاق على تعر
أصبحت العديد من الديانات الرئيسية في العالم مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بمجموعات عرقية يشير تايلر  بحق ، "

ايالند ت . من الصعب تخيلوثقافات وأنظمة سياسية وأنماط حياة معينة ، بحيث يصعب تخيل أحدها دون اآلخر
 . أصبحت المسيحية مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بنمط بدون البوذية ، أو الهند بدون الهندوسية ، على سبيل المثال

. " من حيث الجوهر ، فإن الدين متجذر بعمق في مصفوفة العديد من المجتمعات لدرجة  حياة الثقافة الغربية
 . أن حدوده قابلة لالختراق وتأثيراته منتشرة

رواح : في عبادة أ . يتجلى الدين في العديد من الطرق المختلفة جوز للمرء أن يعرف الدين بدقةال ي
األسالف الذين يعيشون في أشياء طبيعية مثل الجبال أو الحيوانات أو األشجار ؛ اعتقاًدا بأن شخًصا حيًا يمتلك 

هناك مجموعات من العقائد  .أو آلهة واحد ه قدرات خاصة تمنحها قوة خارقة للطبيعة ؛ في اإليمان بإال
 تمن الطقوس للتعبير عن هذه المعتقدا ا. هناك أيًضا عدد والمعتقدات المتعلقة باهلل أو اآللهة المركزية لألديان
ير . يتم التعب : الوالدة والموت وبلوغ سن الرشد والزواج . قد تمثل هذه الطقوس أحداثًا مهمة في حياة الناس

من  . فترات منتظمة بطريقة روتينية ، كما هو الحال في أيام األحد في معظم العالم الغربي عنها أيًضا على
الطقوس الشائعة الصالة ، سواء في وقت الطعام ، أو عند شروق الشمس وغروبها ، أو في الليل عند التقاعد 

مثل هذا األدب )الكتاب  ، أو في الصباح عند الظهور. من المرجح أن تشمل الطقوس األدب الديني ؛ إذا وجد
 .المقدس والقرآن أمثلة مألوفة(
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 لقد أنتجت األديان ، وخاصة األديان الرئيسية مثل المسيحية واإلسالم ، هياكل تنظيمية واسعة ومعقدة
 . . هذه البيروقراطيات لها تسلسل هرمي من الضباط وتتحكم بقدر كبير من الثروة والسلطة على حياة الناس

ون الدينيون إلى الحفاظ على مجموعة الموافقة من المعايير وأخالقيات المدونة المنصوص يسعى المسؤول
.  الدين نظام عقائدي ومجموعة من الممارسات التي تعترف بوجود قوة أعلى من البشر  .  عليها في الدين

، ما هو  لمقّدس. فالدين مؤسس على فكرة ا ينصب تركيز الدين على "األشياء التي تتجاوز حدود معرفتنا"
 . إيمان راسخ في االقتناع وليس الدليل العلمي،  الدين هو مسألة إيمان . غير عادي والذي يتطلب خضوعنا

ف العهد الجديد من الكتاب المقدس اإليمان بأنه "تأكيد األشياء المأمولة ، والقناعة بما  ّ على سبيل المثال ، يُعر 
 .ا باإليمان ال بالعين ال يُرى" ويحث المسيحيين على أن يسلكو

لقد عرف البشر بالتأكيد أنهم لم يفهموا كل ما يحدث في الطبيعة وأن بعض هذه األحداث أزعجهم 
. في هذا النقص في الفهم ، والخوف من المجهول ، والسعي وراء التأكيد يكمن األصول البشرية  بشكل رهيب

لقوة . إن إسناد ا صيغ األنظمة الدينية على هذا النحولجميع المعتقدات والممارسات واألنشطة الدينية وجميع 
بهذا المعنى إلى كل من األشياء المادية وأشياء من عالم آخر ، في السحر والطقوس والتصوف واالحتفالية 

ة . طوال معظم تاريخ البشري الشكلية ، يشكل سلسلة متصلة معقدة مصممة للتعامل مع ما هو خارق للطبيعة
ذين يعيشون في مجتمعات صغيرة الوالدة والموت وحتى ما حدث فيما بين ذلك إلى عمل قوى ، عزا البشر ال
 . خارقة للطبيعة

اس . الدين واللغة هما أس المكونان الرئيسيان ألي نظام ثقافي لمعظم الناس في العالم هما الدين واللغة
المجتمعات األمية التي ال تهيمن عليها التكنولوجيا في  . . مثل اللغة ولكن بطريقة مختلفة تمنح الهوية المجتمع
. من عادات األكل إلى قواعد اللباس ،  الدين الرابط الرئيسي للعالقة ، القاعدة الموجهة للحياة اليومية د، يع

 مثل اللغات ، . . ال يوجد شعب معروف حتى اآلن بال دين يضع الدين المعايير ألعضاء تلك المجتمعات
ير باستمرار. في هذه العملية ، انتشرت األديان الكبرى في العالم عبر الحواجز الثقافية وحدود األديان تتغ

. لن يؤدي اإلقناع بالناس إلى تغيير اللغة التي يتحدثون بها ، ولكنه يمكن أن يدفعهم إلى التحول إلى  اللغة
 . اإليمان

دين ر واألضرحة والتماثيل والرموز. يُعلن البالكنائس والمساجد والمقاب -يتميز المشهد الثقافي بالدين 
في أنماط اللباس )الحجاب ، العمائم( والعادات الشخصية )اللحى ، الندبات(. في المجتمعات الصناعية ، 

الم الغربي . في الع ا تزال شائعة في المجتمعات األكثر تقليديةمتراجعت هذه العروض الدينية العلنية ، لكنها 
ومع  . والمتاجرة بالدين ، أصبح الدين مسألة ثانوية وعابرة في حياة كثير من الناس الصناعي والمتحضر

ذلك ، في المجتمعات في أفريقيا وآسيا ، قد تمارس العقيدة الدينية سيطرة صارمة على السلوك ، خالل النهار 
ن بدقة حالة تحديد الدي. وحتى في  من خالل الطقوس والممارسة وحتى في الليل في تحديد اتجاه الجسم النائم

. في جمهورية باكستان اإلسالمية ، أعلنت الحكومة  ، يمكننا على األقل مالحظة بعض خصائصه الرئيسية
 مثل اللغة ، يمكن للدين أن.  أن امتالك اللحية من اآلن فصاعًدا سيكون شرًطا لتعيين القضاة 1991في عام 

. مثل هذا الصراع يحدث في أيرلندا  يقسم الصراع ويعززهيكون قوة توحيد قوية ، ولكن يمكنه أيًضا أن 
 . الشمالية ويوغوسالفيا السابقة والشرق األوسط والهند وأماكن أخرى

 ثيمات
ة . تهيمن الهياكل الديني ، من خالل الثقافة وأسلوب الحياة المظاهر االرضيةيترك الدين بصمة على 

قوس ط -. التقاليد الدينية  المظاهر االرضيةعلى العديد من  -مثل أماكن العبادة والمواقع المقدسة األخرى  -
تؤثر  . تترك بصماتها على المظهر المادي للمنطقة -االستحمام الهندوسية في نهر الغانج ، على سبيل المثال 

 . على إدارة الوقت والحركات المكانية وسلوك المؤمنين -، وما إلى ذلك  حضور الكنيسة -العبادة الدينية 
بالنظر إلى الطرق العديدة التي يؤثر بها الدين على األشخاص واألماكن ، هناك العديد من الموضوعات 

فصل على ل. بعد تتبع تاريخ االهتمام الجغرافي بالدين بإيجاز ، يركز هذا ا المحتملة التي يمكن النظر فيها هنا
 . موضوعين رئيسيين تم تعريفهما من حيث المكان
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. يمكن التعامل مع هذا على مستويات مختلفة ، من العالمية إلى  توزيع الدينالموضوع األول هو 
. على الصعيد العالمي ، فإن األسئلة المهمة هي "أي األديان هي األقوى في أماكن مختلفة؟" و "لماذا  المحلية

مثل هذه األسئلة من خالل دراسات أكثر تفصيالً حول  عنكذلك؟" غالبًا ما يتم توفير اإلجابات  قد يكون األمر
. تتضمن األسئلة الرئيسية هنا "كيف تنتشر الجماعات الدينية  التوزيعات والديناميكيات على نطاق أصغر

 ات التي قد تفسر أنماطالعملي هيوالديانات الجديدة عبر الفضاء؟" ، "كيف تتغير بمرور الوقت؟"  و "ما
 التغيير الملحوظة عبر المكان والزمان؟ "

 . ، وكيف تؤثر بدورها على تحركات الناس األماكن المقدسةالموضوع الرئيسي الثاني للفصل هو 
مقدسة في كل مكان؟". في العديد  دبعض األماكن مقدسة وخاصة ، ولماذا ال تع دالسؤال الرئيسي هو "لماذا تع

عداد . تعتبر حركة أ ، يتم تشجيع الناس بنشاط على زيارة األماكن المقدسة ، وهذا يؤدي إلى الحج من األديان
كبيرة من الحجاج إلى األماكن المقدسة وداخلها ديناميكية دينية خاصة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة جًدا 

 . ات والبيئات المحليةيعلى االقتصاد
التوزيع والمساحة المقدسة استكشاف بعض األعمال المثيرة لالهتمام يتيح لنا اختيار التركيز على 

. ولكن عند اعتماد هذا التركيز ، فإننا نتجاهل بوعي العديد من الموضوعات  التي نشرها جغرافيو الدين
 ن. على سبيل المثال ، ما هو دور الدي المثيرة لالهتمام التي كان من الممكن تضمينها في حالة توفر المساحة

في تحديد مناطق الثقافة )مثل منطقة ثقافة مورمون في يوتا ، وحزام الكتاب المقدس في الواليات الجنوبية 
 1947للواليات المتحدة(؟ ما هو الدور الذي لعبه الدين في تشكيل مشهد سياسي معين )مثل تقسيم الهند عام 

 طبع العوامل الدينية على المشهد الطبيعي ، والجغرافيا السياسية أليرلندا طوال القرن العشرين(؟ كيف تم
 المميزة لزراعة األميش في أمريكا الشمالية(؟ المظاهر االرضية)مثل 

 
  توزيعات الدين ودينامياته

سم . في هذا الق أول موضوعين محوريين لدينا هو التوزيع وديناميات الدين على مستويات مختلفة
ة الديناميكيات ، وال سيما الطرق التي تنتشر بها األفكار )في هذه الحال . يتناول القسم التالي نركز على التوزيع

 . األفكار الدينية( مكانيًا بين الناس
 االديان توزيع

التوزيع العالمي للديانات الرئيسية ، وننظر في العوامل التي قد تفسر األنماط المرصودة اوال نستكشف 
تشكل الطوائف المسيحية العديدة  . التغيير الديني في أمريكا الشمالية، وننظر بتفصيل أدق في أنماط وعمليات 

سالم . اإل ، التي انتشرت خالل االستعمار األوروبي ، الدين األكبر واألكثر انتشاًرا على نطاق واسع اليوم
 نافسةاليوم هو الدين الرئيسي األسرع نمًوا في العالم ، وربما يكون قوة لشكل جديد )أو متجدد( من الم

 . . اإلسالم هو أكثر انتشارا مما متصور األيديولوجية العالمية حيث تتعارض التعاليم المسيحية واإلسالمية
يشهد  . مثل الجهد االستعماري اإلسباني ، ترافق صعود ونمو االستعمار اإلسالمي مع انتشار ديانة المستعمر

الذي نشهده اليوم على االنتشار الواسع لألنشطة توزيع اإلسالم في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا 
. وصل اإلسالم إلى معظم مناطق العالم ، لكن قلب الثقافة اإلسالمية  الثقافية واالستعمارية والتجارية اإلسالمية

المسيحية  . . كما أن اإلسالم في هذه المنطقة هو األكثر تشدًدا يظل الشرق األوسط ، الموقد الثقافي األصلي
ما يقرب من نصف إجمالي سكان العالم ؛ ال يوجد دين آخر يقترب ، وثالث أكبر  ئهماسالم معًا يدين بوالواإل

 . ديانة ، الهندوسية ، ليست عالمية بل هي ديانة ثقافية
 االديان تصنيف

من  . االختالفات في المعتقد هناك طرق مختلفة لتصنيف األديان ، وتعكس الطرق األكثر استخداًما
لمسيحية مثل ا -. تسعى األديان العالمية  جغرافي ، من المفيد التمييز بين األديان العالمية والعرقية منظور

 إلى قبول عالمي من خالل البحث عن أعضاء جدد )المتحولين( وجذبهم -واإلسالم واألشكال المختلفة للبوذية 
م تحديد كل . يت أنها ال تبحث عن المتحولين . تختلف الديانات العرقية )أو الثقافية( اختالفًا كبيًرا من حيث
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. تتضمن الديانات القبلية )أو التقليدية( اإليمان ببعض القوة أو  مجموعة مع مجموعة قبلية أو عرقية معينة
. ومن األمثلة على ذلك أرواح الموتى ، منها القوى التي تتجاوز البشر ، والتي يمكنهم طلب المساعدة 

. تشمل الديانات العرقية األكثر  لى الجبال ، في الحجارة أو األشجار أو الحيواناتواألرواح التي تعيش ع
اتساًعا اليهودية والشنتوية والهندوسية والنظام األخالقي والديني الصيني )الذي يحتضن الكونفوشيوسية 

 . والطاوية( ، والتي تهيمن بشكل أساسي على ثقافة وطنية معينة
لوكيات سولعلمنة للمجتمعات المتحضرة ، ال يزال الدين يهيمن على حياة بغض النظر عن التحديث وا

المليارات من الناس في مجاالت تتراوح من قواعد اللباس ، وصفات الطعام ، والطقوس القديمة ، ومراسم 
م ليمكن رؤية التأثير اليومي للدين في التقويم الخارجي ، وأعيادنا ، والمعا . الموت ، إلى تنظيم األسرة

. ة الورقي المعمارية ، والعديد من أسماء األماكن ، وحتى شعار "باهلل نثق" على العمالت المعدنية والعمالت
حتى في المجتمعات التي سعت إلى تجريد نفسها من الدين ، مثل الصين ، استمر الدين في التأثير على ظروف 

قد كانت ل  . ثيرات قوية على المجتمعات البشرية. كان للدين المنظم تأ الثقافية المظاهر االرضيةالمعيشة و
قوة رئيسية في مكافحة األمراض االجتماعية ، وإعالة الفقراء ، وتعزيز الفنون ، وتعليم المحرومين ، وتطوير 

. ومع ذلك ، فقد أعاق الدين أيًضا الدراسة العلمية ، وشجع على اضطهاد المنشقين ، ودعم  المعرفة الطبية
  . الستغالل ، وحكم على المرأة في مكانة متدنية في العديد من المجتمعاتاالستعمار وا

ق . يتم توزيعها في أنحاء الشر اليهودية هي أقدم الديانتين األخريين األحاديتين المسيحية واإلسالم
واحدة  هي. اليهودية  األوسط وشمال أفريقيا وروسيا وأوكرانيا وأوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية والجنوبية

من أعظم األديان في العالم ، ولكن بصرف النظر عن دولة إسرائيل ، فهي اآلن مبعثرة ومشتتة في معظم 
، لديها أكبر عدد من أتباعها وهي األكثر انتشاًرا جغرافيًا  فلسطينالمسيحية ، التي نشأت في  .   أنحاء العالم

   . على وجه األرض
ريقيا وجنوب غرب آسيا ، وتمتد إلى االتحاد السوفياتي السابق اإلسالم على شمال إف ةتهيمن ديان

من حيث عدد  . والصين ، بما في ذلك التجمعات النائية في إندونيسيا وبنغالديش وجنوب مينداناو في الفلبين
أتباعها ، تصنف الهندوسية بعد اإلسالم كدين عالمي ، ولكن هناك اختالفات هيكلية كبيرة بين المسيحية 

. الدين الهندوسي ليس به تنظيم كنسي مماثل ، ويفتقر إلى نوع البيروقراطية المألوفة  واإلسالم والهندوسية
 . وهكذا ، على . بالتأكيد ، هناك رجال "مقدسون" ، لكنهم يمثلون آالف اآللهة لدى المسيحيين والمسلمين

زأة بواسطة العديد من العبادات ، وبدون عكس المسيحية أو اإلسالم ، فإن الهندوسية هي تعدد اآللهة ، مج
. مرة أخرى ، على عكس المسيحية أو اإلسالم ، ال تزال  كتاب إلزامي ، مثل الكتاب المقدس أو القرآن

مليون هندوسي  750. تعيش الغالبية العظمى من  الهندوسية مركزة في عالم جغرافي واحد ، منطقة مصدرها
  . ن يمتد أيًضا إلى بنغالديش وميانمار وسريالنكا ونيبالفي الهند ، على الرغم من أن الدي

ا تزال مالبوذية ، وهي ديانة أخرى كان مصدرها الهند ، هي اآلن أقلية دينية في هذا البلد ، لكنها 
الشنتوية ، الديانة العرقية اليابانية وثيقة الصلة  . . إنه دين إقليمي قوية في جنوب شرق آسيا والصين واليابان

. من المتفق عليه عموًما أن تحديث اليابان يقلل من أهمية الشنتوية في  بالبوذية ، لها أتباع كثيرون في اليابان
 الديانات الصينية لديها أيًضا عناصر من البوذية مختلطة مع أنظمة المعتقدات المحلية الصينية . الثقافة اليابانية

ية أساًسا فلسفة . كانت الكونفوشيوس ا مفاهيم القدرة الخارقة للطبيعة. لم تتضمن الديانات الصينية التقليدية مطلقً 
 . الحياة على األرض ، وكانت الطاوية ترى أن السعادة البشرية تكمن في عالقة الفرد الصحيحة بالطبيعة

لديني ، ا عقيدة مجتمعية يتبع فيها الناس الشامان ، والقائد ا. إنه تحدث الشامانية في أجزاء كثيرة من العالم
 . ولكن في التقاليد الصينية القديمة ، رجل من هذا العالم ، وال رجل آخر -والمعلمين ، والمعالج ، والحالم 

تتضمن الديانات األفريقية التقليدية  .   ظهر مثل هذا الشامان لشعوب مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم
القابل للتجزئة ، في اآللهة الخارقة والبشرية على حد سواء  المعتقدات في اإلله باعتباره الخالق والمزود غير

  . ، في األرواح ، وفي الحياة اآلخرة
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 دوليالتوزيع ال

على الرغم من أنه في بداية األلفية الثالثة ، تم تصنيف واحد من كل ثالثة أشخاص على وجه األرض 
وفقًا للموسوعة المسيحية العالمية لعام  -. وهكذا  على أنهم مسيحيون ، إال أن التوزيع المكاني غير متساوٍ 

( % 84( وأوقيانوسيا )% 91( واألمريكتين )% 84فإن نسبة عالية من السكان في أوروبا ) - 1982
. وعلى العكس من ذلك ، فإن  في أفريقيا % 45في آسيا و  % 8الرقم إلى مسيحيون ، في حين ينخفض 
. ربما ليس  ( في أفريقيا% 26( يعيشون في آسيا ، ومعظم الباقين )%72الغالبية العظمى من المسلمين )

.  ( محصورة بأغلبية ساحقة في آسيا% 99من المستغرب أن تكون كل من الهندوسية والبوذية )أكثر من 
 .  ىراليهودية ، إلى حد بعيد ، أصغر ديانات العالم الرئيسية )عدًدا( ، لديها نمط أكثر تشتتًا من الديانات األخ

كما  -ية . األديان العالم التمييز بين األديان العالمية والعرقية له تأثير قوي على توزيعاتهم المكانية
. الهدف النهائي للديانات العالمية الثالث هو تحويل جميع الناس على  منتشرة على نطاق واسع -يوحي االسم 
مع غير المؤمنين ، وينخرط كل دين عالمي في . يتم تشجيع المؤمنين على مشاركة معتقداتهم  وجه األرض

 . للمسيحية نمط شبه عالمي في أنشطة تبشيرية ويعترف بأعضاء جدد من خالل أفعال التزام رمزية فردية
. على الرغم من أن البوذية تتجاوز  وآسيا  بداية األلفية الثالثة ، واإلسالم هو المسيطر في معظم أنحاء أفريقيا

بًا ما . غال تركز بشكل ملحوظ في جنوب شرق وشرق آسياتا تزال موالسياسية ، إال أنها الحدود الثقافية 
. على سبيل المثال ، الهندوسية قوية بشكل خاص في الهند ،  تقتصر األديان العرقية على دول معينة

ى عكس ل. ع والكونفوشيوسية والطاوية محصورة إلى حد كبير في الصين ، والشنتوية تتركز في اليابان
فإن انتشار األديان العرقية محدود وال يحدث إال ببطء  -حيث يكون االنتشار هدفًا أساسيًا  -األديان العالمية 

  . ألنهم ال يبحثون بنشاط عن المتحولين
على الرغم من أن اليهودية في الماضي التاريخي انخرطت في نشاط تبشيري ، إال أن العضوية 

. في الديانات  كل كبير في الممارسة اليوم( للمجموعة عن طريق الميراثمحجوزة من حيث المبدأ )وبش
سبيل  . الهند والصين ، على العرقية األخرى ، ال يتم قبول األفراد حتى يتم استيعابهم بالكامل في المجتمع

ا تزال الديانات م . المثال ، استوعبت تدريجياً القبائل األجنبية في ثقافتها المهيمنة ، والتي توسعت وفقًا لذلك
التقليدية قائمة في العديد من األجزاء األقل تقدًما في العالم ، بما في ذلك الكثير من إفريقيا وأمريكا الجنوبية 

  . وأجزاء من جنوب شرق آسيا وغينيا الجديدة وشمال أستراليا
  تنوعال

ي على . في حين أنها تحتو الدينياختالفات واسعة النطاق في التنوع قدم البيانات القارية  أدلة حول ت
أعضاء من الديانات الرئيسية األخرى ، إال أن المسيحية تهيمن بشدة على أوروبا وأوقيانوسيا واألمريكتين 

. من ناحية أخرى ، ال يهيمن دين  لدرجة أنه يمكن تصنيفهم على أنهم مسيحيون لجميع المقاصد واألغراض
يًا مختلفًا . تقدم آسيا توصيفًا دين واإلسالم مهيمنتان بنفس القدر تقريبًا . كل من المسيحية واحد على إفريقيا
وذية . الهندوسية واإلسالم والب فهي تعددية للغاية -وعلى هذا النطاق القاري الخشن على األقل  -اختالفًا جذريًا 

 شك قدًرا أكبر من والمسيحية كلها قوية جًدا هناك ، على الرغم من أن األنماط األصغر حجًما تظهر بال
 . التجانس في مناطق معينة

 االنتشار والتشتت -الديناميكيات 
العمليات العامة التي ينطوي عليها نشر األفكار مكانيًا بين الناس ،  حسبانفي هذا القسم ، نأخذ في ال

عمليات لتعكس االتي النمط العالمي ، ومن خالل بعض دراسات الحالة الصغيرة ،  تطورونفحص كيف يبدو 
  . التفصيلية واألنماط الناتجة

 العمليات
الدين من نواح كثيرة مثل أي مجموعة أخرى من األفكار أو القيم التي يمكن أن تنتشر بين مجموعات 

التي هذا عمليات االنتشار ، و عني. يعن بعضها البعض  من الناس ، وغالبا ما تكون مفصولة بمسافات كبيرة
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يات أنه يجب علينا فهم عملهذا . يعني  . األول هو أن أي شيء يتحرك بطريقة ما ينتستند إلى مبدأين رئيسي
ال  . فرصة لفهم كيف ولماذا يحدث االنتشار ةوسرعات وديناميكيات هذه الحركة إذا أردنا أن تكون لدينا أي
عض المعدل الذي تتحرك به ب. المبدأ الثاني هو أن  يكفي مجرد إدراك النتيجة )عادة األنماط المكانية( لالنتشار

. نتيجة لذلك ، يجب أن ندرك وجود  األشياء عبر الفضاء الجغرافي يتأثر بأشياء أخرى تعترض طريقها
 وتشغيل كل من الناقالت )التي تعزز االنتشار( والحواجز )التي تمنع االنتشار(.

 -:هناك نوعان أساسيان من عملية االنتشار
حيث ينمو عدد األشخاص الذين يتبنون االبتكار عن طريق االتصال المباشر ، عادة في  انتشار التوسعأ. 

. على سبيل المثال ، يتم توصيل فكرة من قبل شخص يعرف عنها إلى شخص ال يعرفها ، وبمرور  الموقع
 . الوقت يزداد العدد اإلجمالي للمعلمين

ولية من الموجات الحاملة نفسها ، بحيث تنتشر يتضمن هذا تحرك المجموعة األ إعادة التوطينب. انتشار 
. الهجرة هي آلية نشر كالسيكية إلعادة التوطين االخرى  عبر الزمان والمكان إلى مجموعة جديدة من المواقع

 . المبشرون ، ألن أولئك الذين يهاجرون يأخذون معتقداتهم وقيمهم ومواقفهم وسلوكهم معهم إلى أماكن جديدة
 - . يمكن تقسيم انتشار التوسع إلى في هذه الفئة ونندرجيالدين في مناطق جديدة  مداالذين يقدمون ع

تنتشر األمراض بهذه  ، هذا هو االنتشار من خالل السكان عن طريق االتصال المباشر انتشار معدي.  -1
يعمل هذا كسلسلة  . المباشر. يتوسع هذا االنتشار وينتشر ، وتتأثر سرعة التمدد بشدة بتأثير االحتكاك  الطريقة

 عادة ما تتبنى األماكن القريبة من - امن الموجات متحدة المركز تتحرك فوق سطح البركة بعد إلقاء حجر فيه
 نقاط االنتشار االبتكار أوالً ، وتبني األماكن األكثر بعًدا بعد فترة زمنية تكون فيها األماكن المتداخلة المعتمدة

.  الفعلبيحملونها ة ، يتم تمرير األفكار إلى األشخاص القريبين من أولئك الذين المصطلحات البشري . في
الكثير من االنتشار الديني هو من هذا النوع المعدي ، ويحدث عن طريق تحويل االتصال كنتاج لالتصال 

 . اليومي بين المؤمنين وغير المؤمنين
ويبدو أنه يقفز فوق األشخاص واألماكن  مة المجتمعهنا يتم غرس الفكرة أو االبتكار في ق انتشار هرمي  -2

هرمي للدين . لقد حدث االنتشار ال . يتم تبني االبتكارات أو تلقيها من أعلى التسلسل الهرمي إلى أسفل المتدخلة
 . وبهمتبعهم شعتعبر التاريخ عندما سعى المبشرون عمداً إلى تغيير الملوك أو زعماء القبائل ، على أمل أن 

ع األكثر شيوًعا من عمليات االنتشار لمعظم االبتكارات ، بما في ذلك األفكار والممارسات الدينية ، هو النو
 ي. تقليديا ، حدث هذا بشكل أساسي في إعادة التوطين المادي لألشخاص كحامل االنتشار التوسعي المعدي

م الراديو السلكية الحديثة احتماالت استخدالالبتكار )في هذه الحالة دين جديد(. لقد فتحت االتصاالت السلكية وال
طور بسرعة أكبر. تكمن هذه العمليات في أساس تووالتلفزيون لنشر الرسائل الدينية عبر مناطق أكبر بكثير 

 . التليفزيون في الواليات المتحدة
تم يتبناها ، ويقليل من االبتكارات مهمة جًدا أو يتم تبنيها عالميًا لدرجة أن كل شخص في منطقة ما 

. يندرج الدين ضمن هذه الفئة ، وتنخرط  تبني معظم االبتكارات طواعية بأغلبية كبيرة في أحسن األحوال
مناطق . هذا يفسر إلى حد كبير ال األديان العالمية في االنتشار بسهولة أكبر وبشكل متعمد من األديان العرقية

 . العالمية ، والعدد األكبر من أتباعهااألكبر بشكل ملحوظ التي تهيمن عليها األديان 
 

 النمط العالمي
للديانات الرئيسية راسخة من  -أو كما يسميها بعض الكتاب "أراضي المهد"  -إن مناطق المصدر 

. يوفر شمال الهند المنطقة األساسية للهندوسية في البنجاب ، والبوذية  خالل البحث التاريخي واألثري المفصل
. من هنا انتشرت كلتا الديانتين عبر شبه القارة الهندية ، لكن الهندوسية  ية( في سهل الغانج)فرع من الهندوس

 . )ديانة عرقية( امتدت قليالً بينما انتشرت البوذية )ديانة عالمية( في معظم أنحاء آسيا الوسطى والشرقية
شبه  ليهودية والمسيحية( في غربنشأت اليهودية والمسيحية في فلسطين ، وبدأ اإلسالم )يعتمد جزئياً على ا
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على نطاق  -الديانتان التوحيديتان العالميتان العظيمتان  -. تشتت الديانتان المسيحية واإلسالم  الجزيرة العربية
  . واسع في العالم القديم

اكتسبت المسيحية معقاًل خاًصا في أوروبا وانتشر اإلسالم عبر شمال وشرق إفريقيا ، وكذلك شرقًا 
. يصف الجغرافيون المنطقتين اللتين نشأت فيهما الديانات الرئيسية على أنهما "مواقد  وسط وجنوب آسياإلى 

ع . أوالً ، تتطابق بشكل وثيق مع المواق . تشترك المنطقتان في خاصيتين مهمتين دينية" أو "أراض دينية"
التطور  . هذا يجعل لنيل ووديان السنداألساسية للحضارات القديمة الرئيسية في بالد ما بين النهرين ونهر ا

الثقافي للدين احتمااًل مميًزا )على الرغم من أن التطابق المكاني في حد ذاته ال يؤسس السبب والنتيجة(. ثانيًا 
. يشير هذا إلى  ، وبنفس القدر من األهمية ، ظهرت األديان على الهامش وليس مراكز الحضارات العظيمة

ين الدين والثقافة ، بما في ذلك عوامل مثل االبتكار واالنتشار الثقافي ، والتكيف الديني ، تفاعل أكثر تعقيًدا ب
  . وتبادل األفكار والمعتقدات والقيم على طول طرق الهجرة والتجارة

مهما كانت أسباب ظهور األديان في هذه المساحة الصغيرة ، تبقى الحقيقة أن العديد من األديان قد 
. من المفارقات أن العديد من األديان أقوى اليوم في بلدان أخرى  هو أبعد من موطنها األصليانتشرت إلى ما 

. لقد تغيرت العديد من األديان كثيًرا مع انتشارها ونموها ، لذلك غالبًا ما يكون الشكل  غير مناطق منشئها
يان الرئيسية بثقافات وعادات من خالل التشتت ، اتصلت األد . الذي تعرضه اليوم بعيًدا عن شكلها األصلي

 . مختلفة وتأثرت بها ، وانقسم بعضها إلى مجموعات فرعية )طوائف( ، وغيّر العديد أشكال العبادة والتنظيم
مثل ، تطورت . وبال المسيحية الحديثة ، على سبيل المثال ، مختلفة عما كانت عليه في القرن األول بعد المسيح

 . ما يقرب من ثالثين قرنًاالهندوسية كثيًرا على مدار 
 . تتمتع األديان العالمية بديناميكية متأصلة نحو التوسع واالنتشار ، ألنها تبحث عن متعمدين جدد
 . وبالتالي ، يجب أيًضا مراعاة الحماس والجهد التبشيري في البحث عن تفسير لألنماط الدينية المعاصرة

العالمية ، فيما يتعلق بالبقاء والنمو ، في قدرتها على التكيف مع تتمثل إحدى نقاط القوة الخاصة لألديان 
. يمكن تعديل الدين القابل للتكيف ليناسب الظروف الجديدة التي يواجهها بشكل أفضل ، حيث  الثقافات المحلية

ب أبعاد اعلى استيع اقادر كونه. ازدهار الدين العالمي  ينتشر عبر الفضاء ويبقى على قيد الحياة عبر الزمن
 . الدين العرقي ، مما يزيد من جاذبيتها للمتحولين الجدد ويعزز احتماالت بقائها على المدى الطويل

 أديان العالم الرئيسية3.2.2
 الهندى بأديان الجان

تعتمد منطقة المصدر الديني المهمة هذه على سهول األراضي المنخفضة للحافة الشمالية لشبه القارة 
لم يكن  . . ولدت هناك الهندوسية والسيخية والبوذية  تجفيفها بواسطة نهري السند والغانج الهندية والتي يتم

.  قبل الميالد غير واضحة 2000حوالي عام  كللهندوسية مؤسس واحد ، وال تزال أسباب ظهورها هنا
األخيرة في قبل الميالد و 500تطورت البوذية والسيخية من الهندوسية كحركات إصالحية ، األولى حوالي 

بمجرد والدة الدين ، فإن أسرع وأسهل طريقة لنشر الدين هي عن طريق االنتشار. على  .القرن الخامس عشر
مر التاريخ ، كانت الهند بمثابة مفترق طرق ثقافي مهم ومركًزا انتشرت الثقافات والمعتقدات والقيم منه على 

 . نطاق واسع
 الهندوسية

. من المعروف  عام على األقل 4000رئيسي ظهر في هذه المنطقة ، منذ كانت الهندوسية أول دين 
. امتدت فيما بعد من أفغانستان وكشمير إلى سارايو في الشرق ، تلتها  أنه نشأ في البنجاب في الشمال الغربي

رقاً ش . من هنا انتشرت موجة كبيرة من التوسع عبر نهر الغانج الحتالل المنطقة الواقعة بين سوتليج وجمنا
ً إلى شبه الجزيرة ، واستوعبت واعتمدت المعتقدات والممارسات األصلية  نزوالً إلى نهر الغانج وجنوبا

ان . حمل المبشرون الهندوس اإليم على شبه القارة الهندية بأكملها ت. في النهاية سيطر األخرى أثناء انتشارها
على الرغم من أن معظم المناطق المتحولة قد فقدت فيما بعد إلى الخارج ، خالل مرحلة التعميم الرئيسية ، 

. خالل الفترة االستعمارية ، تم نقل مئات اآلالف من الهنود إلى بلدان أخرى ، بما في ذلك شرق  فيما بعد
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وجنوب إفريقيا ، ومنطقة البحر الكاريبي ، وشمال أمريكا الجنوبية ، وجزر المحيط الهادئ )خاصة فيجي(. 
 . التوطين هذا إلى نشر الهندوسية بشكل فعال إلى ما هو أبعد من منطقة مصدرها أدى انتشار إعادة

 البوذية  
. كان  قبل الميالد ، كفرع من الهندوسية 500بدأت البوذية في التالل المتاخمة لسهل الغانج حوالي 

حت شجرة بيبال قبل الميالد( ، الذي أسس عصر التنوير وهو جالس ت 644مؤسسها األمير غوتاما )ولد عام 
)بودي(. قرر الحقًا أن يعرف اآلخرين بطريقة الخالص التي وجدها )الطريق األوسط بين طرفي االنغماس 
الذاتي وإماتة الذات( ، في البداية في حديقة الغزالن في إيساباتانا )تسمى اآلن سارناث ، بالقرب من بيناريس(. 

ميذًا )رهبانًا( ، سرعان ما جمع بوذا حوله ستين راهبًا تم ابتداًء من خمسة من المتحولين الذين أصبحوا تال
من  يالقل ا. خالل حياة بوذا ، اقتصرت أنشطته الكرازية على شمال الهند وعدد إرسالهم للتبشير والتعليم

. خالل القرنين التاليين انتشرت البوذية في أجزاء أخرى من الهند ، على  المجتمعات الصغيرة في غرب الهند
. حمل المبشرون والتجار فيما بعد  الرغم من أنها ظلت محصورة في شبه القارة الهندية لعدة قرون بعد ذلك

م( وجنوب شرق آسيا  500إلى  300م( وكوريا واليابان ) 200قبل الميالد إلى  100الصين ) البوذية إلى
ة طورت العديد من األشكال م(. مع انتشار البوذي 1500م( ومنغوليا ) 700م( والتبت ) 600إلى  400)

. ومن المفارقات ، أنها انقرضت الحقًا في نفس المنطقة التي نشأت فيها ، وأعيد استيعابها في الهند  اإلقليمية
في القرن السابع )على الرغم من أنها نجت بين سكان الجبال في جبال الهيمااليا وفي جزيرة الهندوسية 
 .سريالنكا(
 السيخية

ي البنجاب في نهاية القرن الخامس عشر في حركة إصالح بدأها زعيم روحي يسمى نشأت السيخية ف
. لم يمض وقت طويل على اعتباره رجاًل مقدًسا )المعلم( ، لقيت أفكاره دعًما واسعًا ، وكان يعظ ألعداد  ناناك

نه قدم فكرة نجاب أل. تم تبني الدين الجديد على نطاق واسع في الب كبيرة ، سافر العديد منهم خصيًصا لسماعه
مت . ن روحية جديدة وجدها الناس جذابة ، ال سيما نقدها للنظام الطبقي الذي كان جزًءا أساسيًا من الهندوسية

 معبشكل أسرع عندما سادت الظروف السلمية ، وهو ما لم يكن الحال دائًما )ال سيما بسبب االضطرابات 
ولين ، . خالل القرنين األ بشكل كبير بالرعاية السياسية األوليةالمسلمين( ، وكان توطيدها وتوسيعها مدعوًما 

ظلت السيخية محصورة في منطقة مصدرها البنجاب ، ويرجع ذلك أساًسا إلى اختيار معلمين متعاقبين وفقًا 
   . لخطوط العائلة

رة . حدث هذا أحيانًا عن طريق الهج للسيخية اكبير اكان هناك انتشار 1971و  1850بين عامي 
. في كثير من األحيان ، جاء هذا االنتشار بعد الهجرة  الطوعية ، ألن مجتمع السيخ كان معروفًا بالمغامرة

. كان هذا بشكل خاص مع إنشاء باكستان بعد تقسيم الهند في عام  القسرية الناجمة عن االضطرابات السياسية
. شرعت  يهيمن عليه الهندوس، والتي قسمت البنجاب إلى نصف غربي إسالمي ونصف شرقي  1947
 . منذ كبيرة من السيخ في نزوح جماعي إلى الهند من والية البنجاب الغربية السابقة ودول أخرى اأعداد

ين . استقر العديد من المهاجر شبه كامل لسكان السيخ من غرب باكستان إلى الهند التقسيم ، كان هناك تحوال
على الدين واللغة إلى تشكيل البنجاب سوبا )دولة( في نهاية المطاف  في البنجاب ، حيث أدت القومية القائمة

 .1966في عام 
 أديان سامية الموقد

تطورت جميعها أوالً بين األشخاص  -الديانات التوحيدية الثالث  -اليهودية والمسيحية واإلسالم 
مثل  . م بالشرق األوسطالناطقين بالسامية في صحاري جنوب غرب آسيا أو على هوامشها في ما يعرف اليو

عام ، وظهرت  4000. نشأت اليهودية منذ حوالي  ديانات الهندو الغانج ، هؤالء الثالثة لديهم روابط عائلية
 1300. ولد اإلسالم في غرب شبه الجزيرة العربية قبل حوالي  عام 2000المسيحية من داخل اليهودية منذ 

ن تكون الديانات التوحيدية الثالث الكبرى قد تطورت جميعها في . تساءل العديد من الكتاب لماذا يجب أ عام
. ال يمكن استبعاد العوامل البيئية ، كما جادل الحتميون بحماس  نفس المجال األساسي ولكن في أوقات مختلفة
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قبل حوالي الخمسينيات من القرن الماضي ، ولكن من السذاجة للغاية البحث عن سبب أو تفسير واحد أو حتى 
 . هيمن واحدم

ألف مليون مؤمن  2.4انتشر التوحيد في جميع أنحاء العالم ، وبينهما المسيحية واإلسالم ما يقرب من 
. لعبت المسيحية واإلسالم ، وهما ديانتان مهيمنتان عالميتان ، أدواًرا  ، وهو ما يمثل نصف سكان العالم

. اليهودية ، أقدم ديانة سامية ال تبحث عن  األوسطرئيسية في تشتت التوحيد من معقلهم األول في الشرق 
 . معتنقين جدد وبالتالي تظل ديانة عرقية ، لعبت دوًرا ثانويًا ، على األقل من الناحية العددية

 اليهودية
ق تجولوا في صحراء الشر حيثتطورت اليهودية من ثقافات ومعتقدات الناس في العصر البرونزي 

. مثل جميع الديانات الرئيسية ، انتشرت اليهودية وتشتت بسرعة على  عام 4000األوسط منذ ما يقرب من 
قبل الميالد ، عندما تم تدمير الهيكل المقدس للملك سليمان ، تم بالفعل إعادة  586. بحلول عام  مساحة واسعة

ح هذا أصب . توطين القبائل العشر التي شكلت مملكة إسرائيل الشمالية في شمال آشور لمدة أربعة أجيال
عام  . بدأ الشتات اليهودي )التشتت( في وقت ما قبل االنتشار والتشتت سمة بارزة لليهودية عبر بقية تاريخها

قبل الميالد ، وكان بقيادة الالجئين والمهاجرين اليهود الذين رفضوا التخلي عن عقيدتهم عندما اضطهدهم  550
عن طريق الهجرة القسرية والطوعية لليهود ، بدًءا من  . انتشرت اليهودية في أوروبا جيرانهم الوثنيون

التشريد القسري من فلسطين في العصر الروماني الذي شتت اليهود في جميع أنحاء حوض البحر األبيض 
. مع مرور الوقت ، تمركز معظم يهود أوروبا حول الحدود الروسية البولندية الحالية في منطقة  المتوسط

، كان أكثر من نصف يهود العالم يعيشون في  1939. في عام  احب اليهودي"أصبحت تعرف باسم "الش
ماليين نسمة ، وكانت  3ماليين(. بلغ عدد سكان بولندا أكثر من  10أوروبا واالتحاد السوفيتي )ما يقرب من 

. الصهيونية الحديثة )الحركة السياسية إلنشاء  هناك تجمعات أخرى في االتحاد السوفيتي ورومانيا وألمانيا
هجرات اليهود في العصور الوسطى إلى األراضي تنظيم في و دور وطن قومي لليهود في فلسطين( لها جذور 

. لكن المحفز األكثر أهمية كان سلسلة من الصدمات التي حطمت حياة اليهود في أوروبا ، وكان  المقدسة
إلى عام  1939ومحاولتها إبادة اليهود كليًا في األراضي المحتلة من عام  1933أبرزها صعود النازية عام 

 )الهولوكوست(. (. 1945
 لنصرانيةا

حركة . انتشرت ال بدأت المسيحية في القدس عندما أعلن تالميذ يسوع الناصري أنه المسيح المنتظر
رون . وقد ساعد الدعاة والمبش ة أكبرانتشرت بسرع هببطء( بينما كان يسوع على قيد الحياة ، ولكن بعد موت

أوالً إلى السامرة )شمال فلسطين القديمة( ، ثم إلى فينيقيا في  ت. وقد انتشر المسيحيون كثيًرا في االنتشار
في المدن السورية في أنطاكية ودمشق ، ثم  ابعد ذلك تم اعتماده . الشمال الغربي ، ثم جنوباً إلى غزة ومصر

خالل  . . انتشر بسرعة ، ونمت األرقام بسرعة يثة واليونان الحديثة ومالطا ورومافي قبرص وتركيا الحد
. لكن في  من إجمالي سكان العالم %1القرن األول كان هناك ما يقدر بنحو مليون مسيحي ، يمثلون أقل من 

.  ةمليون شخص ، أي ما يقرب من ربع إجمالي السكان ، المسيحي 40عام ، تبنى أكثر من  400غضون 
 . كانت الرعاية اإلمبراطورية للمسيحية في القرن الرابع مسؤولة عن الزيادة السريعة في التأثير والعضوية

تم تحقيق االنتشار المبكر للمسيحية عبر اإلمبراطورية الرومانية بشكل رئيسي من خالل إعادة االنتشار 
لمسيحيون مثل بولس من مدينة إلى أخرى . سافر المبشرون ا بمساعدة نظام متطور من الطرق اإلمبراطورية

 . لنشر رسالة اإلنجيل
. كانت التجمعات المبكرة محصورة  في القرون الالحقة ، عكس نمط المسيحية انتشار التوسع الهرمي

إلى حد كبير في البلدات والمدن بينما ظل الريف وثنيًا إلى حد كبير. بمجرد زرعها في منطقة ما ، انتشرت 
ا عبر عدد أوروب فياالتصال(. انتشرت المسيحية عبر المسيحية بشكل أكبر عبر االنتشار المعدي )تحويل 

الل الـ . كان االنتشار والتبني بطيئين خ المبشرين في البداية طريق عنمن الطرق المختلفة ، بشكل رئيسي 
عندما  313. تسارعت وتيرة التقدم بعد  عام األولى ، وكان معظم المتحولين األوائل من سكان المدن 300
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أصدر اإلمبراطور الروماني المسيحي قسطنطين مرسوًما بالتسامح مع المسيحية أدى في النهاية إلى وضعها 
. ظهرت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القرن الخامس برئاسة أسقف روما )البابا(. خالل  دين للدولةك

خل المبشرون . أد القرنين الرابع والخامس انتشرت الكنيسة الرومانية بسرعة في غرب البحر األبيض المتوسط
مانية س والسابع ، اكتسبت الكاثوليكية الرو. بين القرنين الخام الرومان الكاثوليك المسيحية إلى شمال أوروبا

. كان الرهبان وسيلة مهمة وفعالة في انتشار المسيحية في جميع أنحاء أوروبا  معقاًل في جميع أنحاء بريطانيا
 .شبكة من نقاط االنتشارل، وكانت األديرة محاور 

ى سالم يشق طريقه إلبينما كانت المسيحية تكسب معركتها ضد الوثنية في شمال أوروبا ، كان اإل
 . في القرن الثامن ، انتصر اإلسالم في شمال التي أصبحت مسيحية بالفعلمنطقة البحر األبيض المتوسط 

. كانت منطقة كبيرة داخل شبه الجزيرة األيبيرية )إسبانيا والبرتغال(  إفريقيا ، وظلت مسلمة منذ ذلك الحين
 . تحت الحكم اإلسالمي لعدة قرون

تم  . االستعماري للدول األوروبية توسعشتت المسيحية في جميع أنحاء العالم مع حقبة اليتزامن ت
إدخال الكاثوليكية الرومانية إلى أمريكا الوسطى والجنوبية من قبل اإلسبان ، بعد أن غزوا القارة في منتصف 

يين ، المبشرين المسيح . تم تحويل الكثير من أفريقيا وأجزاء صغيرة من الهند من قبل القرن السادس عشر
الذين كانوا نشطين بشكل خاص هناك خالل القرن التاسع عشر. أدى اإلصالح في القرن السادس عشر إلى 

 . أدخل اليسوعيون المسيحية في العديد من المناطق تكثيف حماس الكنيسة المسيحية للكرازة بدالً من تقليله
ن واليابان والفلبين وبالد فارس والتبت وسيالن ومااليا بما في ذلك إثيوبيا والمغرب ومصر والهند والصي

. هاجر العديد من الالجئين البروتستانت من القرن السابع عشر  وسيام والهند الصينية وجزر الهند الشرقية
فصاعًدا إلى أمريكا الشمالية هربًا من الصراع والقمع في أوروبا ، وأخذوا معهم العالمة الكالفينية المسيحية 

 . ظلت المسيحية دينًا عالميًا ، مع التزام ثابت بالتبشير النشط )تحول غير المؤمنين(. رعوها بقوة هناكوز
 دين االسالم

محمد هذا الدين التوحيدى الصارم فى المدينة المنورة النبي اإلسالم يعني "االستسالم هلل" ، وقد أسس 
، كان  632بحلول الوقت الذي توفي فيه محمد عام )العام الذى يعتبر بداية التقويم اإلسالمى(.  622عام 

يحكم شبه الجزيرة العربية )دينيًا وسياسيًا(. انتشر اإلسالم وتوسع في الغالب بالقوة في البداية ، ألن تحول 
. في غضون أقل من مائة عام ، احتل العرب  السكان المسيحيين الذين واجههم عادة يتطلب سيطرة سياسية

تمتد من المحيط األطلسي في أوروبا الغربية إلى حدود الهند ، بما في  -على مساحة شاسعة المسلمون أراٍض 
يوم . يعكس توزيع اإلسالم ال ذلك إسبانيا وشمال إفريقيا ومصر وسوريا وبالد ما بين النهرين وبالد فارس
انتشار اإلسالم في الهند وآسيا تراجعًا كبيًرا عن هذه اإلمارة أو المنطقة األساسية المبكرة ، على الرغم من أن 

 . لإلسالم أيًضا وجود قوي في جنوب شرق آسيا الوسطى والسودان وهوامش شرق إفريقيا قد ترك إرثًا دائًما
كز سلسلة من الطرق التجارية ا. كان أحد العوامل المهمة في االنتشار السريع لإلسالم هو ظهوره في مر

التي تمتد من الشرق األوسط عبر آسيا الوسطى إلى شمال الصين ، الهامة ، بما في ذلك مسارات القوافل 
. كان العديد من التجار المسلمين أيًضا مبشرين فعالين ، حيث كانوا بمثابة نوى  وعبر الصحراء إلى السودان

إلى  قًا، وانتشاره الح ة. يمثل انتشار اإلسالم من منطقة منشئه العربي انتشار متعددة سافروا على نطاق واسع
. على عكس الهندوسية ، اجتذب اإلسالم المتحولين أينما  ماليزيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والعالم الجديد

. سرعان ما تحولت المناطق األساسية الجديدة إلى مناطق مصدر فعالة لمزيد من التشتت ، من خالل  استقر
خيرة ، بدأ اإلسالم ينتشر مرة أخرى في أوروبا . في السنوات األ مزيج من االنتشار المعدي والتسلسل الهرمي

، ليس بسبب الغزو العسكري ولكن بسبب هجرة المسلمين المحرومين من شمال إفريقيا والشرق األوسط 
مليون مسلم ممارس أو ثقافي ، العديد منهم في فرنسا  7.5. تضم أوروبا اآلن ما يقدر بنحو  وجنوب آسيا

مسلمون ثاني أكبر مجموعة سكانية في االتحاد السوفيتي السابق ، وتتزايد أعدادهم . يشكل ال وألمانيا وبريطانيا
. ظهرت الحركات االنفصالية بسرعة في  بمعدل أسرع بأربعة أضعاف من عدد سكان االتحاد السوفيتي ككل
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 وفيتيسعت شعوب الجمهوريات اإلسالمية في االتحاد الس 1990أيام احتضار الحكم الشيوعي ، وبحلول عام 
 )أذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجاكستان وتركمانيا وأوزبكستان( إلى استعادة السيطرة على مصائرها.

 واالجناس العرق ةجغرافي - 3.4
العرق هو فئة تتكون من األشخاص الذين يتشاركون في السمات المنقولة بيولوجيًا ،  العرق: الخيوط والتنوع

. قد يصنف الناس بعضهم البعض إلى أعراق بناءً على الخصائص  مهمة اجتماعيًاها أعضاء المجتمع دوالتي يع
ظهر التنوع العرقي بين أسالف البشر  . الجسدية مثل لون البشرة ومالمح الوجه ونسيج الشعر وشكل الجسم

طور  ، . في مناطق الحرارة الشديدة ، على سبيل المثال نتيجة العيش في مناطق جغرافية مختلفة من العالم
الناس بشرة داكنة )من صبغة الميالنين الطبيعية( التي توفر الحماية من أشعة الشمس ؛ في المناطق ذات 

 . األفراد من جميع . ومع ذلك ، فإن هذه االختالفات سطحية المناخ المعتدل ، يكون لدى البشر بشرة أفتح
  . األجناس هم أعضاء في نوع بيولوجي واحد

العالم ، حتى تلك التي تبدو أكثر تجانًسا ظاهريًا ، تضم مجموعات عرقية مميزة ، غالبية مجتمعات 
السكان الذين يشعرون بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض من خالل أصل مشترك وينطلقون من مجموعات 

ي م. التنوع العرقي هو جزء شبه عال أخرى من خالل روابط الثقافة أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنسية
مجموعة  5000دولة مستقلة حاليًا هي موطن لما ال يقل عن  200البشرية ؛ حوالي  امن األنماط الجغرافي

 . عرقية
خلق االستعمار األوروبي مجتمعات تعددية في األراضي االستوائية من خالل إدخال كل من النخب 

متعددة األعراق وأفغانستان والصين  . روسيا الحاكمة والمجموعات العاملة غير األصلية في كثير من األحيان
والهند ومعظم البلدان األفريقية لديها سكان أصليون أكثر من المهاجرين الذين يتميزون بالتنوع العرقي والثقافي 

 شخصية منقسمة تقريبًا في األمور السياسية واالجتماعية Cultural Belgium -Tri. لدى أكثر من التوحيد
يعتمد العرق دائًما على الفهم الراسخ من قبل أعضاء المجموعة بأنهم  . ة عرقيا واقعيةلم تعد فكرة دولة نقي. 

 مختلفون في بعض النواحي األساسية عن اآلخرين الذين ال يشاركونهم خصائصهم المميزة أو التراث الثقافي
عت حصريًا ووض ترتبط الجماعات اإلثنية بأقاليم معترف بها بشكل واضح حيث تكون شاغالً أساسيًا أو .

 عليها عالمات ثقافية مميزة.
 المظاهر االرضيةاالنتشار والبيئة و:  العرقيةالمناطق 

التنوع هو نتاج الهجرة .  يعرض الناس في جميع أنحاء العالم مجموعة محيرة من السمات العرقية
ان ة المشتركة في مك، لذا فإن العديد من الخصائص الوراثي والتزاوج المختلط على مدار التاريخ البشري

. يظهر التباين العرقي األكثر لفتًا لالنتباه في منطقة الشرق  واحد أصبحت اآلن واضحة في جميع أنحاء العالم
ك . على النقيض من ذل األوسط وجنوب غرب آسيا التي لطالما كانت بمثابة "مفترق طرق" للهجرة البشرية

ال يوجد  . ولكن مثل اليابانيين الذين يسكنون الجزيرة معزولةالتماثل العرقي المذهل يميز الشعوب ال، فإن 
مجتمع يفتقر إلى الخليط الجيني ، ويؤدي زيادة االتصال بين الناس في العالم إلى تسريع االندماج العرقي في 

 . المستقبل
لالتينية ا. في  العرق هو مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية العرقية ، والتي تعني "الشعب" أو "األمة"

و تراث ثقافي العرق ه.  . الترجمة الحرفية غير مكتملة ، أصبحت الصفة عرقية بنفس المعنى لإلثنية اليونانية
عرق . ال . أعضاء فئة عرقية لديهم أسالف مشتركة أو لغة أو ديانة تضفي معًا هوية اجتماعية مميزة مشترك

جموعات . تتكون الم والخلفية العرقية والبيئات الماديةهذا ينشأ من مجموعات مختلفة من التقاليد الثقافية 
العرقية من أفراد يتشاركون في بعض السمات أو الخصائص البارزة ، وبعض الهويات الجسدية أو االجتماعية 
الواضحة التي تميزهم ، بصرف النظر عن كل من األغلبية السكانية واألقليات المميزة األخرى التي قد 

معات . غالبًا ما تكون المجت مثل الثقافة ، العرق موجود في العديد من األبعاد المكانية وهكذا ،.  يعيشون بينهم
لى . ع العرقية في المدن والبلدات األمريكية صغيرة جًدا ، وأحيانًا ال يزيد عددها عن بضعة آالف من الناس

 . وبلجيكا ، الماليينالصعيد الوطني ، يبلغ عدد المجموعات العرقية ، كما في حالة إثيوبيا 
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. قد يعتمد التعرف على المجموعة على اللغة أو الدين أو األصل  ال توجد سمة واحدة تدل على العرق
. أيًا كان ما قد يؤسس هوية المجموعة ، فإن الروابط  القومي أو العادات الفريدة أو مفهوم غير محدد "للعرق"

والتراث الثقافي ، واالحتفاظ بمجموعة من التقاليد المميزة ، العرقية الموحدة المشتركة هي األصل المشترك 
هناك راحة وأمان في   : . األساس المنطقي هو نفسه والحفاظ على التفاعالت والعالقات داخل المجموعة

 . معرفة الثقافة والمشهد الثقافي للفرد
 الساللة والعرق

. ومع ذلك ، يسير ( جًدا  واآلخر ثقافيمختلفة تماًما ، نظًرا ألن أحدهما بيولوجي )اآلن مشوش 
. على سبيل المثال ، يمكن أن يتمتع الهندوس الغوجاراتي بسمات  االثنان جنبًا إلى جنب في بعض األحيان

ع ذلك والسمات الثقافية كذلك ، وم ةجسدية مميزة ، وبالنسبة ألولئك الذين يحافظون على أسلوب حياة تقليدي
مايز العرقي على أنه عنصري ، فعلى سبيل المثال ، يوصف اليهود أحيانًا على أنهم ، ال ينبغي النظر إلى الت

 . عرق رغم أنهم مميزون فقط في معتقداتهم الدينية وكذلك في تاريخهم
تنطوي اإلثنية على قدر أكبر من التنوع والمزيج الذي يفعله العرق ، بالنسبة لمعظم الناس الذين 

وأورومو(.  يقية واحدة ، )قد يدعي الشخص أنه ، على سبيل المثال ، أمهريتحدون مع أكثر من خلفية عر
. تخلى العديد من المهاجرين من الهند  عالوة على ذلك ، قد يقوم الناس عن عمد بتعديل عرقهم بمرور الوقت

قية جديدة رالغربية إلى إنجلترا تدريجيًا عن خلفيتهم الثقافية ، وأصبحوا "الهند الغربية" واستوعبوا سمات ع
،  . وبالمثل . في عكس هذا النمط ، سلط آخرون الضوء على خلفيتهم من خالل "الراستافارية" من اآلخرين

أبدى العديد من األشخاص من أصول أيرلندية أصلية اهتماًما متجدًدا مؤخًرا بعرقهم التقليدي ، مما يعزز هذا 
 .المتنوعة ، والتي هي نفسها متغيرة ومتغيرة العرق يتعلق بالثقافات. باختصار ،  البعد من هويتهم

إنه  . التعصب العرقي هو المصطلح الذي يصف الميل إلى تقييم الثقافات األخرى مقابل معايير الفرد
. يمكن أن تؤدي النزعة العرقية إلى تقسيم المجتمعات  يعني الشعور بأن المجموعة العرقية للفرد متفوقة

. يمكن أن يكون أيًضا  مة التنافسات وإثارة الخالف االجتماعي والمكاني والعزلةمتعددة األعراق من خالل إقا
. تحتفظ المجموعة  عاطفة مستدامة ومحددة ، وإعطاء قيًما مألوفة ودعًما للفرد في مواجهة تعقيدات الحياة

وفر األصدقاء ن ، ي. في كثير من األحيا العرقية بمؤسسات ثقافية مألوفة وتشارك الطعام والموسيقى التقليدية
 . واألزواج وفرص العمل والتعرف السياسي ألعضاء المجموعة العرقية

العزلة اإلقليمية هي سمة قوية ومستدامة لالنفصال العرقي وتساعد المجموعات الفردية على االحتفاظ 
ليات العرقية بط األق. ترت . في أوروبا وآسيا وأفريقيا ، ال يمكن الفصل بين العرق والهوية اإلقليمية بهويتهم

. هذه األقليات لها هوية مكانية محددة على الرغم من أنها قد ال تتمتع باستقالل  أوالً وقبل كل شيء باألوطان
عندما تكون المجموعات العرقية مختلطة والحدود اإلقليمية غير دقيقة ، على سبيل المثال و . سياسي

لحال كما هو ا -احدة على مجموعات سكانية متباينة ومتنافسة يوغوسالفيا السابقة ، أو عندما تحتوي دولة و
يمكن أن تكون النزاعات بين المجموعات خطيرة في حالة انهيار  -في العديد من البلدان األفريقية واآلسيوية 

. أصبح "التطهير العرقي" ، وهو مصطلح سياسي له تداعيات  العالقات السلمية أو سيطرة الحكومة المركزية
ة ، مبرًرا في الماضي أو الحاضر وهدفًا للصراع األهلي في أجزاء من االتحاد السوفيتي السابق مروع

  . وأوروبا الشرقية وفي العديد من دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا
  الجنس

نفوا . وص القرن التاسع عشر ، طور علماء األحياء مخطًطا من ثالث نقاط للتصنيفات العرقية في
. أطلقوا على أصحاب البشرة الداكنة  البشرة الفاتحة نسبيًا والشعر الناعم بأنهم قوقازيوناألشخاص ذوي 

؛ واألشخاص ذوو الجلد األصفر أو البني والطيات المميزة على  Negroid والشعر المجعد الخشن اسم
 . الجفون يطلق عليهم اسم المنغولويد

 . وجد مجتمع يتكون من أفراد أنقياء بيولوجيًاومع ذلك ، قد يكون هذا التصنيف مضلالً ، حيث ال ي
الذين  . األشخاص في الواقع ، يالحظ المسافر العالمي اختالفات عرقية تدريجية ودقيقة من منطقة إلى أخرى
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أوروبيين" ، أو األكثر شيوًعا ، "األشخاص البيض" يعرضون -قد نطلق عليهم اسم "القوقازيين" أو "الهندو
يتراوح من فاتح جًدا )نموذجي في الدول االسكندنافية( إلى داكن جًدا )منتشر في جنوب  في الواقع لون بشرة

" )"األفارقة" أو ، بشكل أكثر شيوًعا ، Negroidsالهند( يجد المرء أيًضا نفس االختالف بين ما يسمى "
 . "السود" و "المنغوليون"

رت السمات البيولوجية لألفارقة الزنوج . على مدى أجيال عديدة ، انتش سكان العالم مختلطون وراثيا
واألوروبيين القوقازيين واألمريكيين األصليين المنغوليين )الذين كان أسالفهم آسيويون( على نطاق واسع في 

. لذلك ، يمتلك العديد من األشخاص "السود" نسبة كبيرة من الجينات القوقازية والعديد من  جميع أنحاء العالم
. باختصار ، بغض النظر عما قد يظنه الناس ، فإن العرق  ديهم بعض الجينات الزنجيةاألشخاص "البيض" ل

  . ليس قضية أبيض وأسود
ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة االختالط البيولوجي ، يسارع الناس في جميع أنحاء العالم إلى 

إن  . اة االجتماعيةتصنيف بعضهم البعض على أساس عرقي وتصنيف هذه الفئات في أنظمة عدم المساو
ل . قد يدافع الناس أيًضا عن التسلس عملية ترتيب األشخاص على أساس عرقهم المفترض هي عملية عنصرية

الهرمي العرقي بتأكيدات أن إحدى الفئات بطبيعتها "أفضل" أو أكثر ذكاًء من فئة أخرى ، على الرغم من 
  . عدم وجود بحث علمي سليم يدعم مثل هذه المعتقدات

غالبية مجتمعات العالم ، حتى تلك التي تبدو أكثر تجانًسا ظاهريًا ، تضم مجموعات عرقية مميزة ، 
السكان الذين يشعرون بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض من خالل أصل مشترك وينطلقون من مجموعات 

 وع العرقي هو جزء شبه. التن أخرى من خالل روابط الثقافة أو العرق أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنسية
 5000دولة مستقلة حاليًا هي موطن لما ال يقل عن  200عالمي من األنماط الجغرافية البشرية ؛ حوالي 

. تستضيف الدول األوروبية أعداًدا متزايدة من المهاجرين األفارقة واآلسيويين والعمال  مجموعة عرقية
. التحركات عبر الحدود وإعادة  متعددة األعراقالضيوف من خارج حدودها وأصبحت بشكل فعال مجتمعات 

لق االستعمار . خ شرقي  آسيا وأفريقيا هي األحداث الجارية التي يتم اإلبالغ عنها بشكل جيدجنوب التوطين في 
األوروبي مجتمعات تعددية في األراضي االستوائية من خالل إدخال كل من النخب الحاكمة ، وفي كثير من 

. روسيا متعددة األعراق وأفغانستان والصين والهند  ت عمالية من غير السكان األصلييناألحيان ، مجموعا
ومعظم البلدان األفريقية لديها سكان أصليون وليس مهاجرون ، ويتميزون بالتنوع العرقي والثقافي أكثر من 

عد . لم ت جتماعيةشخصية منقسمة تقريبًا في األمور السياسية واال Tri-Cultural Belgium . لدى التوحيد
 . فكرة الدولة القومية النقية عرقيا واقعية

يعتمد العرق دائًما على فهم راسخ من قبل أعضاء المجموعة بأنهم مختلفون في بعض النواحي 
 . العرق هو ، في األصل ، األساسية عن اآلخرين الذين ال يشاركونهم خصائصهم المميزة أو تراثهم الثقافي

تبط المجموعات اإلثنية بأقاليم معترف بها بوضوح ، سواء أكانت مقاطعات وطنية كبيرة . تر مفهوم مكاني
أو جيوبًا ريفية أو حضرية أصغر ، حيث يكونون فيها من السكان األساسيين أو الجيوب التي وضعوا عليها 

عرقية ية والخلفية الوبالتالي فإن العرق ينشأ من مجموعات مختلفة من التقاليد الثقاف . عالمات ثقافية مميزة
. في أيرلندا الشمالية ، ال يوجد تمييز عنصري بين مجموعتين عرقيتين تخوضان  وحتى البيئات المادية

صراًعا مأساويًا ؛ الصمغ العرقي السائد هو الدين ، الكاثوليكية بالنسبة لطائفة واحدة ، البروتستانتية بالنسبة 
قيًا . في شمال بلجيكا ، يشكل الفلمنكيون كيانًا عر غ لغوي في األساس. في بلجيكا ، هذا الصم للطائفة األخرى
. ورثة تاريخ الثقافة الغنية في فالندرز ، يتكلم الفلمنكيون لغة مشتقة من  ماليين شخص 6يضم أكثر من 

( ل. تقع العاصمة بروكسل )بروكس ماليين يتحدثون الفرنسية 4. يبلغ عدد سكان جنوب بلجيكا حوالي  هولندا
و . كما ه شمال الهوة العرقية التي تقسم بلجيكا ، وهو انقسام عميق لدرجة أن لكل منطقة برلمانها الخاص

الحال في العديد من البلدان متعددة األعراق ، تخشى مجموعة عرقية واحدة من هيمنة مجموعة عرقية أكبر 
 . أو أكثر قوة داخل الحدود الوطنية
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. غالبًا ما تكون المجتمعات العرقية  موجود في العديد من األبعاد المكانية وهكذا ، مثل الثقافة ، العرق
ي . على الصعيد الوطن في المدن والبلدات األمريكية صغيرة جًدا ، وال يزيد عددها عن بضعة آالف من الناس

العقالنية  . يين، يبلغ عدد المجموعات العرقية ، كما في حالة إثيوبيا ويوغوسالفيا السابقة وبلجيكا ، المال
معات . في المجت األساسية هي نفسها ؛ هناك إذا كانت الراحة واألمان في اإللمام بثقافة المرء ومشهده الثقافي

: فهي تشكل شبكة اجتماعية ، وفي حالة  الحضرية األصغر ، تحقق هوية المجموعة والتماسك مزايا للفرد
مجتمع معين ناجحين بشكل خاص في بعض األعمال  . قد يكون أعضاء الصعوبات الشخصية ، شبكة أمان

ين . بالنسبة للوافد التجارية في المشهد الحضري األكبر ، وسوف يروجون "ألنفسهم" في مثل هذه األعمال
الجدد ، يسهل الحي العرقي االنتقال ألن لغة مألوفة ال تزال قيد االستخدام ، والكنيسة المشتركة تمثل المشهد 

. وبالتالي ، هناك ميزة في الحفاظ على  المتاجر منتجات ذات قيمة في الثقافة المحليةالحضري ، وتحمل 
في  اتذالذات للحي العرقي ، حيث يحمي تماسك المجموعة المحلية ويحافظ على العادات والتقاليد لتحقيق ال

 .  عالم اليوم ، بدأ تحديد العرق على أنه أساسي وثانوي
العرقية كبديل أو "عرق" لتحديد المجموعات على المستوى الوطني ؛ قد يستخدم تعبير المجموعة 

. يجب تحديد مجموعات الواصلة في حالة قد يطلق عليها العرق الثانوي ، مثل  يسمى هذا العرق األساسي
. الفرق بين االثنين هو أن "العرق" األساسي "يشير إلى المشاعر المشتركة  األمريكيين من أصل أفريقي

ل الجماعي لألشخاص الذين ينتمون معًا ، أو يعتقدون أنه ينبغي عليهم االنتماء معًا ، كأعضاء في وحدة والعم
   . اإلثنية الثانوية هي تعريف مشابه لألشخاص كأقسام فرعية داخل وحدة سياسية ذات سيادة سياسية ذات سيادة

ة ا عن الجماعات القومية والدينية والعرقيالمجموعات العرقية ، سواء كانت أولية أو ثانوية ، تتميز حاليً 
بالتميز الثقافي المرتبط بمعتقد في األصل المميز ، على الرغم من أن أي مجموعة معينة قد تكون إثنية وقومية 

. يتم اآلن تجميع األشياء المختلفة التي تم تحديدها بواسطة  ، أو إثنية ودينية ، أو مميز على أبعاد متعددة
 دلة.منفعة المتبا . ة معًا كعرق ، كما لو كان هذا يمكن أن يكون سمة من سمات الحياة االجتماعيةالصفة العرقي

 العائالت العرقية الكبرى
ال يشمل العرق األوروبي اإلسكندنافيين والروس واأللمان واإليطاليين فحسب ، بل يشمل أيًضا شعوب  - 1

يين وشمال إفريقيا مثل المصريين والجزائريين جنوب غرب آسيا مثل اإليرانيين والسوريين والسعود
 . والمغاربة

 هندي ؛ - 2
 آسيا )شعوب الصين ، اليابان ، آسيا الداخلية ، جنوب شرق آسيا ، إندونيسيا( ؛ - 3
 األفارقة )شعوب جنوب الصحراء األفريقية( ؛ - 4
 األمريكيون )السكان األصليون ، السكان الهنود في األمريكتين( ؛ - 5
 األسترالية )الشعب األصلي ألستراليا( ؛ - 6
  الميكرونيزية – 7
 الميالنيزية. و - 8
 .البولينيزية - 9

 . ملحوظة: المجموعات الثالث األخيرة هي شعوب جزر المحيط الهادئ
 العرق: التعابير المساحية

ي النمط الثقافنظًرا ألن اإلقليم والعرق مفهومان ال ينفصالن ، يصبح العرق مصدر قلق مهم في 
 . في معظم أنحاء العالم ، فإن االرتباط الوثيق بين اإلقليمية والعرقية معترف به جيًدا ومقبوال المكاني  للفضاء

. لقد تطورت الجماعات العرقية األصلية بمرور الوقت في مواقع  ، وغالبًا ما يؤدي إلى اضطراب سياسي
قافة والدين والتاريخ ، رسخت نفسها في أعينها وعين اآلخرين محددة ، ومن خالل روابط القرابة واللغة والث

. تشمل حدود معظم دول العالم عدًدا من األقليات العرقية أو اإلثنية  كشعوب مميزة ذات مناطق وطن محددة
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، التي تتطلب خاصة  زاد االعتراف باألراضي بدالً من أن يتضاءل مع التقدم في التنمية االقتصادية والتعليم 
 . الوعي الذاتيو

جمهوريات اتحادية من  14، على سبيل المثال ، لم يحرر  1991إن تفكك االتحاد السوفيتي في عام 
قائمة على أساس عرقي والتي كانت في السابق تهيمن عليها روسيا والروس ، ولكن أيًضا فتح الطريق أمام 

محلية أكبر من غالبية السكان ، بما  العديد من الجماعات العرقية األصغر للحصول على اعتراف وسيطرة
. في آسيا ، تم تقسيم شبه القارة الهندية إلنشاء دول  في ذلك الروس ، الذين تقع أوطانهم داخل أراضيهم

منفصلة ذات انتماءات إقليمية دينية في المقام األول ، وقد قامت دولة الهند نفسها بتعديل حدود الدول المكونة 
 . اللغوية والعرقية لها الستيعاب الحقائق
 ارتفاع المد القومية

وشهدت التسعينيات انتشار التوكيد الذاتي اإلثني والمطالبة باالستقالل الوطني والتطهير الثقافي 
 . هذه هي النتائج المترتبة على تراجع الحكومات المركزية القوية والضوابط اإلمبراطورية ألراضي الوطن

ظهور الدول القومية في أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة بعد . جاء  . لقد حدث ذلك من قبل
. شهد سقوط ألمانيا واإلمبراطورية النمساوية المجرية بعد الحرب  انهيار اإلمبراطورية الرومانية المقدسة

رية ص. سمح التراجع القصير لروسيا ما بعد القي العالمية األولى إنشاء دول عرقية جديدة في أوروبا الشرقية
ية . أدى تفكك السيطرة االستعمارية البريطانية والفرنس عاًما إلستونيا والتفيا وليتوانيا 20بالحرية لفنلندا ولمدة 

 . والهولندية بعد الحرب العالمية الثانية إلى تشكيل دولة جديدة في إفريقيا وجنوب وشرق آسيا وأوقيانوسيا
 توابعكل كامل كما حدث في االتحاد السوفيتي وعدد قليل من اإلمبراطوريات انهار بسرعة وبش
. في الخسارة الالحقة للسلطة المركزية القوية ،  أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات

 قمعها وجودها في حركات االستقالل 1945أكدت القومية العرقية التي حاولت الحكومات الشيوعية منذ عام 
دول الكومنولث المستقلة وجمهوريات إستونيا والتفيا وليتوانيا وجورجيا من االتحاد . من ناحية ، ظهرت 

. على نطاق إقليمي أقل ، أدت العداوات العرقية والتأكيدات إلى إراقة الدماء في جمهوريات  السوفيتي السابق
في مولدوفا فيا السابقة ، والقوقاز التابعة التحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية السابقة ، وفي يوغوسال

 .1993وأماكن أخرى ، بينما وافق التشيك والسلوفاك على الذهاب بسالم إلى طرق منفصلة في بداية عام 
الديمقراطيات ، أيًضا ، على األقل قبل أن يتم تثبيت الحماية القانونية لألقليات ، تخاطر بالتفكك أو 

. كثيرا ما استخدمت الدول األفريقية ذات الوالءات العرقية المتعددة  االنقسام على أسس عرقية أو قبلية أو دينية
. ومع ذلك ، فإن الحروب  هذه االنقسامات لتبرير تقييد الحريات السياسية واستمرار حكم الحزب الواحد

ندا غاألهلية والثورات اإلقليمية المستوحاة من الناحية العرقية في الماضي والحاضر في الصومال ونيجيريا وأو
 . وليبيريا وأنغوال ورواندا وبوروندي وأماكن أخرى تظهر هشاشة الهيكل السياسي في تلك القارة

 التثاقف واالستيعاب
يجب تعلم العادات والممارسات المألوفة والمتوقعة من بين تلك الموجودة بالفعل من قبل الوافدين 

لمهاجرين للقيم والمواقف وطرق السلوك وخطاب . إن عملية التثاقف هي عملية تبني ا الجدد إذا تم قبولهم
. في هذه العملية ، تفقد المجموعة العرقية هويتها المنفصلة ألنها تقبل بمرور الوقت ثقافة  المجتمع المستقب ل

المجتمع المضيف األكبر. على الرغم من أن التثاقف يتضمن في الغالب مجموعة أقلية تتبنى أنماط السكان 
. بمعنى أن المجموعة المهيمنة قد تتبنى على األقل بعض  أن العملية يمكن أن تكون متبادلة المهيمنين ، إال

 . األنماط والممارسات النموذجية لمجموعة األقلية
عملية بطيئة للعديد من المهاجرين األفراد والجماعات ، وقد يتم االحتفاظ بلغة الوالدين  يالتثاقف ه

 . ير أزياء المالبس والطعام والسلوك العرفي بشكل كبير في البيئة الجديدةكميزة تحديد عرقيًا حتى بعد تغي
عندما يندمج الوافدون الجدد بمرور الوقت في االتجاه السائد االقتصادي والثقافي وتكتمل العملية ، يكون 

 .  . االستيعاب هو عملية تتبنى بها األقليات تدريجياً نمط الثقافة السائدة االستيعاب قد حدث


