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النســبة ازدادت كثــرية يف األشــهر االلحقــة. وانعكــس ذلــك 
أو  اقتصاديــا  ســواء  اإلنســاين  املجتمــع  أفــراد  عــىل  ثقافيــا 
اجتماعيــا، وهــو مــا يدعــو إىل دراســة هــذه القضايــا وتأثريهــا 

من منطلق اجتماعي ثقايف. 
وأثــرت اجلائحــة يف قضايــا أخــرى مثــل العزلــة وما خلفته 
مــن تأثــري اجتماعــي ونفــي عــىل الوضــع املجتمعــي، ومــا 
أحدثتــه مــن أعــراض اجتماعيــة ونفســية والســيما ارتفــاع 
معــدالت القلــق واالكتئــاب واالنتحــار واخلــوف مــن املســتقبل. 
وعــىل ســبيل املثــال، تجــاوز عــدد الوفيــات مــن حــاالت االنتحــار 
يف املجتمــع اليابــاين خــالل جائحــة كورونــا عــدد احلــاالت الــي 
ارتبطــت  فقــد  ذلــك،  إىل  إضافــة  اجلائحــة.  بســبب  توفيــت 
ــة عاليــة أثــرت بشــكل كبــري يف  اجلائحــة أيضــا بمعــدالت بطال
ــانية.  ــات اإلنس ــني املجتمع ــة ب ــات متفاوت ــب وبدرج ــذا اجلان ه
ــي  ــع االجتماع ــالق بالوض ــة إللغ ــل نتيج ــدان العم ــط فق فارتب
ــرب  ــالق أك ــري اإلغ ــخاص رأوا أن تأث ــض األش ــى إن بع ــام، ح الع

من املرض نفسه. 
وربمــا يكــون مــن أكــرث مــا تأثــرت بــه اجلائحــة وتركــت مــن 
التعليــم  إىل  واالنتقــال  التعليــم  هــو  ثقافيــة  آثــارا  خاللــه 
ــوع  ــم عــن بعــد بعدمــا كان هــذا الن ــز التعلي اإللكــروين وتعزي
مــن التعليــم محــل شــك يف كفاءتــه. فقــد جــاءت اجلائحــة 
لتخلــق توجهــا ثقافيــا عند املجتمعــات واألفــراد يف التعامل مع 
التعليــم بطريقــة مختلفــة، وإن نجــح من نجــح يف هذه التجربة 
يف بعــض املجتمعــات ومــن أخفــق أو مل يتعامــل معهــا بطريقــة 
ــا هــو عمليــة  مناســبة. ولكــن كل مــا يمكــن التأكيــد عليــه هن
التكنولوجيــا  بــني  فاعــل  بشــكل  نشــأت  الــي  التفاعــل 
واالســتخدام اإلنســاين، يف مرحلــة جديــدة تضــاف إىل املعرفــة 

اإلنسانية يف هذا التعامل لكن بشكل أكرث تقدما وتطورا. 

تحديات املستقبل
يواجههـا  الـي  املسـتفادة  والـدروس  التحديـات  هنـاك  تبقـى 
املجتمـع املعـارص، والكيفيـة الـي يمكـن وفقهـا أن يتعامـل مـع 
إجابـة  إىل  تحتـاج  تسـاؤالت  ثمـة  وآثارهـا.  اجلائحـة  تداعيـات 
مناسبة وتوقع ألحداثها، ربما يكون أهمها يف الوقت الراهن هو 
كيفيـة التعامـل مـع األعـراض اجلديـدة فيمـا لـو ظهـرت، ونـرش 
ضـوء  ففـي  املختلفـة.  الثقافـات  يف  والتطبيـب  الـدواء  ثقافـة 
تسـابق املجتمـع الغـريب بثقافتـه للتطعيـم ضـد هـذا الفـريوس، 
وتأكيـد أهميتـه اللنتهـاء مـن هـذه اجلائحـة، نجـد أن هنـاك مـن 
يشـكك يف هـذه العملية يف ثقافات أخـرى من خالل رصد وتبين 
تعليقـات وتحليالت مناهيض التطعيم يف العـامل والدفاع عنها. 
ويظـل هنـا السـؤال مطروحا: ما الدرجة الي يؤثـر بها هؤالء يف 

الثقافات اإلنسانية وبالتحديد املحلية منها؟

 ولعــل مــن أبــرز التحديــات املســتقبلية أيضــا هــو الكيفية 
الــي ســيكون املجتمــع العاملــي وفقها مســتعدا ملواجهــة أي وباء 
جديــد ربمــا يكون أشــد فتكا وأكرث انتشــارا، ومــا إذا كان التفكري 
وآليــات التعامــل مــع هــذا الوبــاء مشــابهة للتعامــل مــع هــذه 
اجلائحــة، والســيما فيمــا يتعلــق بالكشــف عــن لقاحــات أو 
عالجــات جديــدة ربمــا ال يســمح الوقــت الكتشــافها رسيعا كما 
ــا، وإىل أي مــدى ســتكون التقنيــات  حــدث مــع فــريوس كورون
العلميــة يف صناعــة األدويــة واللقاحــات قــادرة عــىل مواجهــة 
مثــل هــذه اجلوائــح املســتقبلية فيمــا لــو ظهــرت، وكيــف يتــم 

التفاعل االجتماعي والثقايف معها؟
  إن هــذا الوبــاء مل يكــن األول، ومــن املؤكــد أنــه لــن يكــون 
األخــري، وقــد يكــون مــا هــو قــادم أخطــر، وأكــرث رشاســة. فهــل 
ــدي  ــاره التقلي ــن إط ــة ع ــات واألدوي ــوع اللقاح ــيخرج موض س
واملعتمــد؟ وإىل أي مــدى يمكــن أن تتغــري املجتمعــات اإلنســانية 
فيمــا يتعلــق بثقافــة الــدواء والتطبيــب والتعامــل معهــا. مــن 
جانــب آخــر، كيــف يمكــن أن يكــون انعــكاس هــذه اجلائحــة عــىل 
قضايــا اجتماعيــة أخــرى بعــد انتهائهــا. ففــي املجــال الســيايس 
عــىل ســبيل املثــال، مــا العالقــة السياســية الــي ربمــا تنشــأ بــني 
القطبــني األمريــيك والصيــين يف مجــال العالقــات السياســية 
الدوليــة؟ ويف اجلانــب االقتصــادي، مــا العالقــات االقتصاديــة 
ــري  ــة، وتأث ــل املتاح ــرص العم ــة وف ــد اجلائح ــأ بع ــد تنش ــي ق ال
الســوق العامليــة يف تذبــذب مســتويات التعامــل مــع العامــل 
االقتصــادي األول املنشــط يف العــامل واملتمثــل يف النفــط؟ ومــن 
اجلانــب التقــين، مــا الذي يمكن أن تؤديــه التقنيات التكنولوجية 
التواصليــة واملعلوماتيــة يف عــرص مــا بعــد اجلائحــة بعــد أن 
حققــت نجاحــات كبــرية يف التفاعل االجتماعي عىل املســتويات 
املختلفــة وأهمهــا التعليمــي، ومــا الــذي يمكــن أن يكــون عليــه 
يمكــن  وكيــف  أداوتــه؟  مــع  والتعامــل  التعليــم  مســتقبل 
التغلــب عــىل املشــكالت االجتماعيــة والنفســية الــي خلفتهــا 

اجلائحة سواء عىل املدى القريب أو البعيد؟
  عــىل العــامل أن يســتعد جيــدا يف توقــع تأثــريات قادمــة 
ــا يف  تحتــاج بــكل تأكيــد إىل مواجهــة جــادة. وهــي الــي تقودن
النهايــة إىل احلقيقــة الرئيســية الــي تتمثــل يف التأثــري املتبــادل 
واجلوانــب  األعــراض  مــع  االجتماعيــة  الثقافيــة  للعوامــل 
نــدرس األعــراض الصحيــة  أن  أننــا ال يمكــن  الصحيــة، ويف 
ــة،  ــة الثقافي ــددات االجتماعي ــم املح ــن فه ــزل ع ــة بمع واملرضي
وأيضــا ال يمكــن فهــم ســلوكات التعامــل مــع املــرض وانتشــاره 
وإمكانيــة احلــد منــه، أو حــى التوقــع بآثــاره، إال مــن خــالل فهــم 

البعد الثقايف الذي تقوده األنرثوبولوجيا.

عىل العامل أن يستعد 
جيدا لتوقع تأثريات 

قادمة تحتاج ملواجهة 
جادة، ويه اليت 

تقودنا إىل حقيقة 
 رئيسية متمثلة

يف التأثري املتبادل 
للعوامل الثقافية 

االجتماعية مع 
اجلوانب الصحية
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عندمـا يقـرأ اإلنسـان يف صفحـات األنرثوبولوجيـا، ويتجـول يف 
عليـه فضـول  يسـيطر  الفسـيح،  الواسـعة وفضائهـا  رحابهـا 
واملعـاين  الـدالالت  عـن  البحـث  رحلـة  يف  يأخـذه  غامـر  علمـي 
الكـربى للوجود اإلنسـاين. وعندما يسـزيد من القـراءة تمتلكه 
رغبـة جامحـة تشـده إىل الرحـال عـىل مراكـب هـذا العلم بحثا 
عـامل  يف  املكتـز  للجمـال  استكشـافا  واحلقيقـة  املعرفـة  عـن 
اإلنسـان واحلياة اإلنسـانية. فاألنرثوبولوجيا حالة من الرحال 
تأخـذ  اإلنسـانية  احليـاة  مـن  الغامضـة  اخلفيـة  اجلوانـب  يف 

اإلنسـان إىل عـوامل غريبـة وبعيـدة ليستكشـف معانيهـا، ويفـّك 
رموزها، وينهل من معينها. 

ولطاملــا كانــت الرحلــة عــىل مركــب األنرثوبولوجيــا أشــبه 
بالغامــض  يفيــض  األرسار  مــن  عــامل  يف  ســحرية  برحلــة 
والصامــت واملكتــز والرمــزي واخليــايل واملدهــش واألســطوري 
يف  الرحــال  أن  ويقينــا  واحــد،  آن  يف  واحلقيقــي  والواقعــي 
هضــاب هــذه األنرثوبولوجيــا أشــبه برحلة يف قــارب يتهادى يف 
مجــرى واد جميــل عميــق تحيــط بــه أرسار الطبيعــة وجمالهــا، 

األنرثوبولوجيا الرتبوية

مشاهد احلياة يف سياقها اإلنساين اليح  

د. عيل أسعد وطفة  
أكاديمي وباحث، كلية الرتبية، 

جامعة الكويت
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املــاء استكشــافا  حيــث تحمــل كل انســيابة عــىل صفحــات 
متجــددا لســحر الطبيعــة وجمالهــا وألقهــا، فــال يأمــن املســافر 
عــىل نفســه مــن اإلصابــة بخــدر ودوار افتتانــا بجمــال الطبيعــة 

ودهشة بأرسارها.
نـوع  بـأي  ومتمـزة  بديعـة  األنرثوبولوجيـا  هـي  وكمـا 
القلـب  بشـغاف  تأخـذ  الربويـة  األنرثوبولوجيـا  فـإن  تجلـت، 
والعقـل معا، وتضـع القارئ يف صورة التجليات الكربى للحياة 
الربويـة عنـد األمـم والشـعوب، فتلقـي بأنوارهـا الذكيـة عـىل 
عمـق  عـن  وتكشـف  املعـارصة،  الربويـة  احليـاة  يف  املظلـم 

التحديات اإلنسانية يف احلياة الربوية املعارصة. 
واألنرثوبولوجيـا الربويـة فـرع نائش مـن األنرثوبولوجيا 
الثقافيـة، وهـي فـرع علمـي يوظـف املناهـج األنرثوبولوجيـة يف 
دراسـة الظواهـر الربويـة ومؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة 
إن  السـياق  هـذا  القـول يف  ويمكـن  نحـو شـمويل وكي.  عـىل 
مظلـة  تحـت  وتطـورت  نشـأت  الربويـة  األنرثوبولوجيـا 
العالقـة  عـىل  تركـز  مـا  غالبـا  الـي  الثقافيـة  األنرثوبولوجيـا 

اجلوهرية بني الشخصية والثقافة. 
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واألقليات الدينية والفئات االجتماعية الفقرية.
بـــني  	 اخلـــالف  يف  تمثلـــت  إبيســـتيمولوجية:  عوامـــل 

حـــول  الربويـــني  النفـــس  وعلمـــاء  األنرثوبولوجيـــني 

يف  عملـوا  األنرثوبولوجيـني  أن  السـياق  هـذا  يف  واملهـم 
مناهجهـم  بنـاء  عـىل  العرشيـن  القـرن  مـن  السـبعينيات 
نحـو  عـىل  الربويـة  الظواهـر  لدراسـة  اخلاصـة  ومفاهيمهـم 
أنرثوبولـويج. وتمركـزت مناهجهـم هذه عىل املناهـج احلية الي 
اإلثنولـويج ألوضـاع  الشـخيص  املبـارش  الوصـف  تعتمـد عـىل 
املدرسـة ومـا تنطـوي عليـه مـن عنـارص إشـكالية. وقـد تبنـت 
هـذه األنرثوبولوجيـا املعطيـات اجلديـدة للبحـوث اإلثنوغرافيـة 
يف مجـال دراسـة األرسة واللغـة والثقافـة واملعرفـة والهويـة 

والطقوس والضبط االجتماعي. 
لعلـم  اجلديـدة  املناهـج  اعتمـدت  عامـة  وبصـورة    
األنرثوبولوجيا الربوية عىل الدراسـات الوصفية اإلثنولوجية، 
وارتكـزت عـىل السـياق العـام للظواهـر املدروسـة، وعـىل منهـج 
دراسـة احلالـة املقـارن. ومـع ذلـك فـإن اجلانـب التفسـريي لهـذا 
العلـم بقـي يف حـدوده الدنيـا حـى تلـك املرحلـة. واملهـم يف هـذا 
املسـتوى أن األنرثوبولوجيـا الربويـة كثفـت جهودهـا مـن أجل 
بنـاء معرفـة جديـدة ورؤى وتصـورات متجـددة حـول الظاهرة 
الربويـة، وعملـت يف الوقـت نفسـه عـىل توظيـف هـذه املعرفـة 

اجلديدة يف دراسة الظواهر املدرسية والربوية.

سياق إنساين حي
تكمــن األصالــة العلميــة أللنرثبولوجيــا الربويــة يف قدرتهــا 
والــروح والداللــة واملعــىن  العمــق  الهائلــة عــىل استكشــاف 
ــدود  ــوق ح ــة تف ــة، بطريق ــات الربوي ــب العملي ــة يف قل الكامن
وإمكانــات الفــروع العلميــة األخــرى الــي تبحــث يف قضايــا 
الربيــة ومشــكالتها وتحدياتهــا. فمــع األنرثوبولوجيــا الربويــة 
بداللتــه  يحّ كي شــمويل مضمــخ  أنفســنا يف مشــهد  نجــد 
اإلنســانية مفعــم بزخــم احليــاة ودفعهــا، ألن األنرثوبولوجيــا 

 .Cultural deprivation  الثقـــايف مفهـــوم احلرمـــان 
وجوهـــر هـــذا اخلـــالف يكمـــن يف تجاهـــل علـــم النفس 
واإلثنيـــة  اللغويـــة  االجتماعيـــة  للظـــروف  الربـــوي 
والثقافيـــة الـــي تشـــكل مبـــدأ العطالة املدرســـية من 
وجهة نظر األنرثوبولوجيـــني يف حني كان علماء النفس 
الربـــوي يأخذون بالطابع الســـيكولويج لهذه املســـألة 

دون اهتمام كبري باألوضاع االجتماعية. 
ويمكـــن اإلشـــارة يف هـــذا الســـياق إىل مجموعـــة مـــن 
العوامـــل الـــي تفـــر لنـــا الســـبب الـــذي مل تصبـــح وفقـــه 
األنرثوبولوجيـــا الربويـــة علمـــا مســـتقال قبـــل عـــام 1970. 
ومـــن هـــذه العوامـــل أن املـــدارس يف املجتمعـــات الـــي خضعـــت 
للدراســـة مـــن قبـــل األنرثوبولوجيـــا الربويـــة مل تأخـــذ طابعـــا 
مؤسســـاتيا، وأن الدراســـات الـــي أجريـــت يف املســـتعمرات 
ـــري االجتماعـــي تتعـــارض مـــع  حـــول املدرســـة كمؤسســـة للتغي
وأن  أللنرثوبولوجيـــا،  الوظيفيـــة  البنيويـــة  التوجهـــات 
األنرثوبولوجيـــني يف موطنهـــم أو يف بلدانهـــم أدوا دور املحامـــي 
يف الدفـــاع عـــن األوضـــاع الربويـــة أللقليـــات العرقيـــة والفئـــات 
االجتماعيـــة املهيضـــة، إضافـــة إىل أن معظـــم الدراســـات الـــي 
أجريـــت كانـــت دراســـات أمبرييقيـــة، وهـــذا يعـــين افتقـــار هـــذا 
الفـــرع العلمـــي الوليـــد إىل الطاقـــة الفكريـــة الـــي تتعلـــق 
ـــم  ـــي تعطـــي للعل ـــة ال ـــة والفلســـفة العلمي ـــم والنظري باملفاهي

طاقته الفكرية وتمنحه طابع االستقالل. 

ثالثة مسارات  
العلـوم  البدايـات بمناهـج  تأثـرت األنرثوبولوجيـا الربويـة يف 
تنـاول املشـكالت  إليهـا يف  االجتماعيـة ونظرياتهـا واسـتندت 
والقضايـا الربويـة. واسـتطاعت تدريجيـا أن تطـور مناهجهـا 
ونظرياتهـا اخلاصـة بهـا بمـرور الزمـن. وشـكلت عمليـة تحديـد 
األهـداف املحـور األسـايس لنشـاط الباحثـني األنرثوبولوجيـني 
مسـارات  ثالثـة  الباحثـني  بعـض  وحـدد  الربيـة.  مجـال  يف 
إجـراء  إىل  األول  يتطـرق  الربويـة  أللنرثوبولوجيـا  أساسـية 
الدراسات التاريخية املقارنة حول األنظمة الربوية وقضاياها 
املتنوعـة، وإجـراء الدراسـات النظرية وبناء املفاهيم األساسـية 
الدراسـات  وإجـراء  االختصـاص،  مجـال  يف  احليويـة 
األنرثوبولوجيـة التطبيقيـة يف املجال الربوي. أما املسـار الثاين 
املؤسسـات  داخـل  يف  الربويـة  املضامـني  بدراسـة  فيتعلـق 
واإلثنوغرافيـة،  األمبرييقيـة  املالحظـة  ملنهـج  وفقـا  الربويـة 
املـدارس  يف  الربويـة  للعمليـة  العـام  السـياق  ودراسـة 
واملؤسسـات الربوية. ويتمثل املسـار الثالث يف االستفادة من 
الباحثـني القائمـني عـىل تفسـري وتحليـل  آراء ووجهـات نظـر 

صريورات احلياة الربوية يف املؤسسات التعليمية. 

تتنــاول القضايــا الربوية يف ســياقها اإلنســاين احلــي، وكأنك يف 
ــات  ــات واجلزئي ــه كل اللحظ ــل في ــالب تتفاع ــالق خ ــهد خ مش
واملواقــف واملعــاين والــدالالت الــي تشــرك جميعــا يف بنــاء 
املشــهد الربــوي يف حركتــه ونقلتــه وتكونــه وانبســاطه، فتقــف 
مذهــوال مســحورا أمــام هــذا الفعــل اإلنســاين الــذي يجمــع 
بأطــراف الواقــع والعقــل والرمــز والوجــدان يف نبضــة واحــدة. 
اســتخدام  يتــم  التاليــة للمشــهد حيــث  اللحظــات  وتأتيــك 
الرمــوز والــدالالت واملعــاين والكلمــات واإلشــارات واإليمــاءات 
جميعــا يف عمليــة توصيــف الفعــل الربوي واســتخراج احلقائق 
والوجــدان  العقــل  تخاطــب  واضحــة  جليــة  فيهــا  الكامــن 

وتمنحهما القدرة عىل الفهم والتمثل. 
  وتستجيب األنرثوبولوجيا الربوية لتساؤالت وجودية 
حيويـة جديـدة يف احلياة الربوية، تتمثـل يف أمور عدة كالعنف 
القيـم،  وتراجـع  والتعصـب،  االجتماعـي،  والتميـز  الربـوي، 
وأزمـة الهويـة. وهـذه الظواهر تأخـذ حضورها الكبري يف مجال 
سـلوكنا وحياتنـا اليوميـة والربويـة. ومـن الواضـح أن هـذه 
ويف  وديماغوجيـة  أيديولوجيـة  تصـورات  يف  تؤطـر  القضايـا 
يف  الربويـة  األنرثوبولوجيـا  دور  يـربز  وهنـا  إعالميـة،  أوهـام 
فهمـا  العقالنيـة  التوجهـات  مسـار  إىل  القضايـا  هـذه  إحالـة 
املسـار  هـذا  ويف  الغامضـة.  ملاهياتهـا  واستكشـافا  ألسـبابها 
تعمـل األنرثوبولوجيـا عـىل تنظيـم هـذه القضايـا يف سـياقها 
الثقـايف واالجتماعـي، واالنتقـال بهـا مـن صـورة التعقيـد الـي 

هي عليه إىل الوضوح األنرثوبولويج يف أسمى معانيه.
تحليـل  فيـه  يجـب  الـذي  الربـوي  الزمـن  حـان  لقـد    
الطقـوس والكشـف عـن دالالتهـا يف دوامـة التفاعـل الربـوي 
بـني العـام واخلـاص، بـني الـكي واجلـزيئ، بني األنـا واآلخـر، وجاء 
والـدالالت  املعـاين  اكتنـاه  فيـه  يجـب  الـذي  األكاديمـي  الزمـن 
املمارسـات  مـدار  يف  وشـموال  عمقـا  أكـرث  نحـو  عـىل  والرمـوز 
الربويـة املعـارصة. هـذه القضايـا والتحديـات اجلديـدة تشـكل 

حاليا املوضوعات األساسية أللنرثوبولوجيا الربوية. 
وقـد وقـع يف اعتقـاد املربـني أن األنرثوبولوجيـا الربويـة 
هـي  بـل  العلميـة،  املوضـة  رصعـات  فرضتـه  بريقـا  ليسـت 
اسـتجابة حقيقيـة ملشـكالت وتحديـات تربويـة كـربى فرضتهـا 
االجتماعيـة  مسـتوياتها  مختلـف  يف  املعـارصة  احليـاة  وقائـع 
املظفـر  واالتسـاع  الكبـري  النمـو  وهـذا  واإلبيسـتيمولوجية. 
أللنرثوبولوجيـا الربويـة ال يشـكل تطفـال أو تهديـدا للعلـوم 
النفـس  علـم  الربـوي،  االجتمـاع  )علـم  التقليديـة  الربويـة 
الربـوي، وغريهمـا( بـل إنه - عىل خالف ذلك - يعزز مسـار هذه 
العلـوم، ويسـتفيد منهـا ويعمـل عـىل تحقيـق التقـارب فيمـا 
بينهـا، والتـاليق بـني معطياتهـا وتوحيـد اتجاهاتهـا يف مسـار 

اكتناه احلقيقة اإلنسانية يف تجلياتها الربوية. 

األنرثوبولوجيا الرتبوية 
فرع نائش من 

األنرثوبولوجيا الثقافية 
يوظف مناهجها يف 

دراسة الظواهر 
الرتبوية ومؤسسات 
التنشئة االجتماعية 

عىل نحو شمويل وكيل
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املــاء استكشــافا  حيــث تحمــل كل انســيابة عــىل صفحــات 
متجــددا لســحر الطبيعــة وجمالهــا وألقهــا، فــال يأمــن املســافر 
عــىل نفســه مــن اإلصابــة بخــدر ودوار افتتانــا بجمــال الطبيعــة 

ودهشة بأرسارها.
نـوع  بـأي  ومتمـزة  بديعـة  األنرثوبولوجيـا  هـي  وكمـا 
القلـب  بشـغاف  تأخـذ  الربويـة  األنرثوبولوجيـا  فـإن  تجلـت، 
والعقـل معا، وتضـع القارئ يف صورة التجليات الكربى للحياة 
الربويـة عنـد األمـم والشـعوب، فتلقـي بأنوارهـا الذكيـة عـىل 
عمـق  عـن  وتكشـف  املعـارصة،  الربويـة  احليـاة  يف  املظلـم 

التحديات اإلنسانية يف احلياة الربوية املعارصة. 
واألنرثوبولوجيـا الربويـة فـرع نائش مـن األنرثوبولوجيا 
الثقافيـة، وهـي فـرع علمـي يوظـف املناهـج األنرثوبولوجيـة يف 
دراسـة الظواهـر الربويـة ومؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة 
إن  السـياق  هـذا  القـول يف  ويمكـن  نحـو شـمويل وكي.  عـىل 
مظلـة  تحـت  وتطـورت  نشـأت  الربويـة  األنرثوبولوجيـا 
العالقـة  عـىل  تركـز  مـا  غالبـا  الـي  الثقافيـة  األنرثوبولوجيـا 

اجلوهرية بني الشخصية والثقافة. 

محطات تاريخية  
ثمـة ثالث محطـات تاريخية معروفة يف تطـور األنرثوبولوجيا 
نـرش  عندمـا   1955 عـام  يف  األوىل  املحطـة  تتمثـل  الربويـة. 
واألنرثوبولوجيـا"  "الربيـة  كتابـه   G. D. Spindler سـبندلر 
أمـا  سـتانفورد؛  يف   Education and Anthropology
املحطـة الثانيـة فكانـت عـام 1970، وهـي السـنة الـي تأسـس 
 Council of والربيـة  األنرثوبولوجيـا  مجلـس  فيهـا 
اجلمعيـة  بـإرشاف   Anthroplogy and Education
 American Anthropological األمريكيـة األنرثوبولوجيـة 
Association؛ وتنتظـم املحطـة الثالثـة مـع ظهـور الدوريـة 
العلميـة الفصليـة الـي حملت اسـم "األنرثوبولوجيـا والربية" 
عـام  يف   Anthropology and education Quarterly
عـىل  وعملـت  الربويـة  األنرثوبولوجيـا  ظهـرت  وقـد   .1978
الـرورة  مـع  التجـاوب  خـالل  مـن  اسـتقاللها  تحقيـق 
 1960 عـام  نهايـة  يف  العلميـة  واالحتياجـات  االجتماعيـة 

والسيما يف معرك الرصاع مع علم النفس الربوي. 
 ومن أهم العوامل الي أدت إىل ظهورها: 

اسـتعانت  	 عندمـا  وذلـك  سياسـية:  اجتماعيـة  عوامـل 
ملواجهـة  األنرثوبولوجيـا  بعلمـاء  األمريكيـة  احلكومـة 
املشـكالت الربوية املتعلقة بالفئات االجتماعية العرقية 

واألقليات الدينية والفئات االجتماعية الفقرية.
بـــني  	 اخلـــالف  يف  تمثلـــت  إبيســـتيمولوجية:  عوامـــل 

حـــول  الربويـــني  النفـــس  وعلمـــاء  األنرثوبولوجيـــني 

يف  عملـوا  األنرثوبولوجيـني  أن  السـياق  هـذا  يف  واملهـم 
مناهجهـم  بنـاء  عـىل  العرشيـن  القـرن  مـن  السـبعينيات 
نحـو  عـىل  الربويـة  الظواهـر  لدراسـة  اخلاصـة  ومفاهيمهـم 
أنرثوبولـويج. وتمركـزت مناهجهـم هذه عىل املناهـج احلية الي 
اإلثنولـويج ألوضـاع  الشـخيص  املبـارش  الوصـف  تعتمـد عـىل 
املدرسـة ومـا تنطـوي عليـه مـن عنـارص إشـكالية. وقـد تبنـت 
هـذه األنرثوبولوجيـا املعطيـات اجلديـدة للبحـوث اإلثنوغرافيـة 
يف مجـال دراسـة األرسة واللغـة والثقافـة واملعرفـة والهويـة 

والطقوس والضبط االجتماعي. 
لعلـم  اجلديـدة  املناهـج  اعتمـدت  عامـة  وبصـورة    
األنرثوبولوجيا الربوية عىل الدراسـات الوصفية اإلثنولوجية، 
وارتكـزت عـىل السـياق العـام للظواهـر املدروسـة، وعـىل منهـج 
دراسـة احلالـة املقـارن. ومـع ذلـك فـإن اجلانـب التفسـريي لهـذا 
العلـم بقـي يف حـدوده الدنيـا حـى تلـك املرحلـة. واملهـم يف هـذا 
املسـتوى أن األنرثوبولوجيـا الربويـة كثفـت جهودهـا مـن أجل 
بنـاء معرفـة جديـدة ورؤى وتصـورات متجـددة حـول الظاهرة 
الربويـة، وعملـت يف الوقـت نفسـه عـىل توظيـف هـذه املعرفـة 

اجلديدة يف دراسة الظواهر املدرسية والربوية.

سياق إنساين حي
تكمــن األصالــة العلميــة أللنرثبولوجيــا الربويــة يف قدرتهــا 
والــروح والداللــة واملعــىن  العمــق  الهائلــة عــىل استكشــاف 
ــدود  ــوق ح ــة تف ــة، بطريق ــات الربوي ــب العملي ــة يف قل الكامن
وإمكانــات الفــروع العلميــة األخــرى الــي تبحــث يف قضايــا 
الربيــة ومشــكالتها وتحدياتهــا. فمــع األنرثوبولوجيــا الربويــة 
بداللتــه  يحّ كي شــمويل مضمــخ  أنفســنا يف مشــهد  نجــد 
اإلنســانية مفعــم بزخــم احليــاة ودفعهــا، ألن األنرثوبولوجيــا 

 .Cultural deprivation  الثقـــايف مفهـــوم احلرمـــان 
وجوهـــر هـــذا اخلـــالف يكمـــن يف تجاهـــل علـــم النفس 
واإلثنيـــة  اللغويـــة  االجتماعيـــة  للظـــروف  الربـــوي 
والثقافيـــة الـــي تشـــكل مبـــدأ العطالة املدرســـية من 
وجهة نظر األنرثوبولوجيـــني يف حني كان علماء النفس 
الربـــوي يأخذون بالطابع الســـيكولويج لهذه املســـألة 

دون اهتمام كبري باألوضاع االجتماعية. 
ويمكـــن اإلشـــارة يف هـــذا الســـياق إىل مجموعـــة مـــن 
العوامـــل الـــي تفـــر لنـــا الســـبب الـــذي مل تصبـــح وفقـــه 
األنرثوبولوجيـــا الربويـــة علمـــا مســـتقال قبـــل عـــام 1970. 
ومـــن هـــذه العوامـــل أن املـــدارس يف املجتمعـــات الـــي خضعـــت 
للدراســـة مـــن قبـــل األنرثوبولوجيـــا الربويـــة مل تأخـــذ طابعـــا 
مؤسســـاتيا، وأن الدراســـات الـــي أجريـــت يف املســـتعمرات 
ـــري االجتماعـــي تتعـــارض مـــع  حـــول املدرســـة كمؤسســـة للتغي
وأن  أللنرثوبولوجيـــا،  الوظيفيـــة  البنيويـــة  التوجهـــات 
األنرثوبولوجيـــني يف موطنهـــم أو يف بلدانهـــم أدوا دور املحامـــي 
يف الدفـــاع عـــن األوضـــاع الربويـــة أللقليـــات العرقيـــة والفئـــات 
االجتماعيـــة املهيضـــة، إضافـــة إىل أن معظـــم الدراســـات الـــي 
أجريـــت كانـــت دراســـات أمبرييقيـــة، وهـــذا يعـــين افتقـــار هـــذا 
الفـــرع العلمـــي الوليـــد إىل الطاقـــة الفكريـــة الـــي تتعلـــق 
ـــم  ـــي تعطـــي للعل ـــة ال ـــة والفلســـفة العلمي ـــم والنظري باملفاهي

طاقته الفكرية وتمنحه طابع االستقالل. 

ثالثة مسارات  
العلـوم  البدايـات بمناهـج  تأثـرت األنرثوبولوجيـا الربويـة يف 
تنـاول املشـكالت  إليهـا يف  االجتماعيـة ونظرياتهـا واسـتندت 
والقضايـا الربويـة. واسـتطاعت تدريجيـا أن تطـور مناهجهـا 
ونظرياتهـا اخلاصـة بهـا بمـرور الزمـن. وشـكلت عمليـة تحديـد 
األهـداف املحـور األسـايس لنشـاط الباحثـني األنرثوبولوجيـني 
مسـارات  ثالثـة  الباحثـني  بعـض  وحـدد  الربيـة.  مجـال  يف 
إجـراء  إىل  األول  يتطـرق  الربويـة  أللنرثوبولوجيـا  أساسـية 
الدراسات التاريخية املقارنة حول األنظمة الربوية وقضاياها 
املتنوعـة، وإجـراء الدراسـات النظرية وبناء املفاهيم األساسـية 
الدراسـات  وإجـراء  االختصـاص،  مجـال  يف  احليويـة 
األنرثوبولوجيـة التطبيقيـة يف املجال الربوي. أما املسـار الثاين 
املؤسسـات  داخـل  يف  الربويـة  املضامـني  بدراسـة  فيتعلـق 
واإلثنوغرافيـة،  األمبرييقيـة  املالحظـة  ملنهـج  وفقـا  الربويـة 
املـدارس  يف  الربويـة  للعمليـة  العـام  السـياق  ودراسـة 
واملؤسسـات الربوية. ويتمثل املسـار الثالث يف االستفادة من 
الباحثـني القائمـني عـىل تفسـري وتحليـل  آراء ووجهـات نظـر 

صريورات احلياة الربوية يف املؤسسات التعليمية. 

تتنــاول القضايــا الربوية يف ســياقها اإلنســاين احلــي، وكأنك يف 
ــات  ــات واجلزئي ــه كل اللحظ ــل في ــالب تتفاع ــالق خ ــهد خ مش
واملواقــف واملعــاين والــدالالت الــي تشــرك جميعــا يف بنــاء 
املشــهد الربــوي يف حركتــه ونقلتــه وتكونــه وانبســاطه، فتقــف 
مذهــوال مســحورا أمــام هــذا الفعــل اإلنســاين الــذي يجمــع 
بأطــراف الواقــع والعقــل والرمــز والوجــدان يف نبضــة واحــدة. 
اســتخدام  يتــم  التاليــة للمشــهد حيــث  اللحظــات  وتأتيــك 
الرمــوز والــدالالت واملعــاين والكلمــات واإلشــارات واإليمــاءات 
جميعــا يف عمليــة توصيــف الفعــل الربوي واســتخراج احلقائق 
والوجــدان  العقــل  تخاطــب  واضحــة  جليــة  فيهــا  الكامــن 

وتمنحهما القدرة عىل الفهم والتمثل. 
  وتستجيب األنرثوبولوجيا الربوية لتساؤالت وجودية 
حيويـة جديـدة يف احلياة الربوية، تتمثـل يف أمور عدة كالعنف 
القيـم،  وتراجـع  والتعصـب،  االجتماعـي،  والتميـز  الربـوي، 
وأزمـة الهويـة. وهـذه الظواهر تأخـذ حضورها الكبري يف مجال 
سـلوكنا وحياتنـا اليوميـة والربويـة. ومـن الواضـح أن هـذه 
ويف  وديماغوجيـة  أيديولوجيـة  تصـورات  يف  تؤطـر  القضايـا 
يف  الربويـة  األنرثوبولوجيـا  دور  يـربز  وهنـا  إعالميـة،  أوهـام 
فهمـا  العقالنيـة  التوجهـات  مسـار  إىل  القضايـا  هـذه  إحالـة 
املسـار  هـذا  ويف  الغامضـة.  ملاهياتهـا  واستكشـافا  ألسـبابها 
تعمـل األنرثوبولوجيـا عـىل تنظيـم هـذه القضايـا يف سـياقها 
الثقـايف واالجتماعـي، واالنتقـال بهـا مـن صـورة التعقيـد الـي 

هي عليه إىل الوضوح األنرثوبولويج يف أسمى معانيه.
تحليـل  فيـه  يجـب  الـذي  الربـوي  الزمـن  حـان  لقـد    
الطقـوس والكشـف عـن دالالتهـا يف دوامـة التفاعـل الربـوي 
بـني العـام واخلـاص، بـني الـكي واجلـزيئ، بني األنـا واآلخـر، وجاء 
والـدالالت  املعـاين  اكتنـاه  فيـه  يجـب  الـذي  األكاديمـي  الزمـن 
املمارسـات  مـدار  يف  وشـموال  عمقـا  أكـرث  نحـو  عـىل  والرمـوز 
الربويـة املعـارصة. هـذه القضايـا والتحديـات اجلديـدة تشـكل 

حاليا املوضوعات األساسية أللنرثوبولوجيا الربوية. 
وقـد وقـع يف اعتقـاد املربـني أن األنرثوبولوجيـا الربويـة 
هـي  بـل  العلميـة،  املوضـة  رصعـات  فرضتـه  بريقـا  ليسـت 
اسـتجابة حقيقيـة ملشـكالت وتحديـات تربويـة كـربى فرضتهـا 
االجتماعيـة  مسـتوياتها  مختلـف  يف  املعـارصة  احليـاة  وقائـع 
املظفـر  واالتسـاع  الكبـري  النمـو  وهـذا  واإلبيسـتيمولوجية. 
أللنرثوبولوجيـا الربويـة ال يشـكل تطفـال أو تهديـدا للعلـوم 
النفـس  علـم  الربـوي،  االجتمـاع  )علـم  التقليديـة  الربويـة 
الربـوي، وغريهمـا( بـل إنه - عىل خالف ذلك - يعزز مسـار هذه 
العلـوم، ويسـتفيد منهـا ويعمـل عـىل تحقيـق التقـارب فيمـا 
بينهـا، والتـاليق بـني معطياتهـا وتوحيـد اتجاهاتهـا يف مسـار 

اكتناه احلقيقة اإلنسانية يف تجلياتها الربوية. 

األنرثوبولوجيا الرتبوية 
فرع نائش من 

األنرثوبولوجيا الثقافية 
يوظف مناهجها يف 

دراسة الظواهر 
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