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األنرثوبولوجيا...
علم املجتمع البرشي

تعـــود جـــذور األنرثوبولوجيـــا إىل الكتابـــات التاريخيـــة
والفلســـفية اليونانيـــة القديمـــة حـــول املجتمـــع البـــري
وتنظيماته الـــي بدأها املؤرخ اليوناين هـــرودوت ،الذي عاش
يف القـــرن الرابـــع قبـــل امليـــاد .واألنرثوبولوجيـــا هي دراســـة
اجلنـــس البـــري من خـــال شـــبكة مرتابطـــة ومتداخلة من
العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنســـانية متمثلة يف دراسة
تطور الســـلوك البرشي واللغات واملجتمعـــات قديما ً وحديثاً،
وذلك لفهم تنوع السلوك البرشي واملجتمعات البرشية.
ويســـلط ملف هذا العدد مـــن مجلة (التقـــدم العلمي)
الضـــوء عـــى بعـــض املجـــاالت الرئيســـية املكونـــة لعلـــم
األنرثوبولوجيـــا ،مثـــل األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة الـــي تهتم
بدراســـة كل جوانـــب الثقافـــة اإلنســـانية كاللغـــة ،والديـــن،
والعـــادات والتقاليـــد ،والقيـــم واألعـــراف ،واملعتقـــدات
والطقـــوس ،وغريها مـــن اجلوانب اليت تـــؤدي إىل نجاح عملية
التالقـــح بني احلضـــارات املرهون بقـــدرة الشـــعوب عىل النظر
إىل االختالفـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة
إنســـانية عامليـــة ،تعكس قيم الســـام العاملي بـــن احلضارات.
ونســـلط الضوء أيضا ً عـــى األنرثوبولوجيا الرتبويـــة املنبثقة
مـــن األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة ،الـــي تُعىن بدراســـة الظواهر
الرتبوية ومؤسسات التنشئة االجتماعية يف املجتمع.
يتناول هذا العدد كذلك أحد أهـــم فروع األنرثوبولوجيا
وهـــو األنرثوبولوجيا اللغويـــة ،اليت تبحـــث يف تركيب اللغات
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اإلنســـانية املُنقرضـــة (أو املهـــددة باالنقـــراض) واحلية .وتكمن
أهميـــة هـــذا العلـــم يف أنه يكشـــف العالقة القائمـــة بني لغة
شـــعب مـــا واجلوانـــب احلضارية مـــن ثقافتـــه ،باعتبـــار اللغة
وعـــا ًء ناقـــا ً للثقافة .فهـــو يـــدرس التأثري املتبـــادل بني اللغة
ومختلف األنشـــطة واملمارسات اإلنســـانية االجتماعية ودور
اللغـــة يف تشـــكيل املجتمـــع وثقافتـــه .ويتطـــرق العـــدد إىل
األنرثوبولوجيـــا الطبيـــة وعالقة الـــراث الشـــعيب باألمراض
والعلـــل من جهـــة ،وتداخـــل األنرثوبولوجيا احلديثـــة وعلوم
الوراثـــة واألغذيـــة واألمـــراض من جهـــة أخرى .كمـــا ارتبطت
األنرثوبولوجيـــا احلديثـــة بظهـــور علـــم بيولوجيـــا اجلماعات
الســـكانية .فاألوبئـــة عـــى مـــر العصـــور أثرت بال شـــك عىل
احلركة الســـكانية ،إما بتشـــجيعها للهجرات بعيدا ً عن مصادر
الوبـــاء ،أو باحلد مـــن تحركات املجموعـــات البرشية والتواصل
االجتماعي كما يف جائحة كورونا.
ب يف علـــم األنرثوبولوجيا ،فهذا
ولدولـــة الكويت نصيـــ ٌ
العلـــم مرتبط بعلم اآلثـــار والتنقيب عن حيـــاة وتطور األمم،
ف ُيعىن بدراســـة الثقافات اإلنسانية وتقســـيماتها الزمنية من
عصـــور حجرية ونحاســـية وحديدية وعصور مـــا بعد امليالد،
واالهتمـــام بمعرفـــة الســـلوكيات اليومية للمجتمـــع البرشي
والتعمق يف تفاصيل حياته السياســـية واالجتماعية والفنية
واالقتصاديـــة والفكريـــة ،مـــن خـــال تتبـــع التطـــور الزمين
واالنتشـــار املـــكاين للمكتشـــفات األثريـــة .فقد قدمـــت األدلة
األثريـــة دليـــا ً عـــى وجـــود نظـــام تبـــادل تجـــاري ونقـــل
للمنتوجـــات واملواد األولية بني اإلنســـان الذي عاش يف جزيرة
فيلـــكا وحضارات بـــاد الرافدين يف العرص الربونـــزي .وهناك
حاليـــا ً تعـــاون علمـــي واســـع النطـــاق بـــن مختـــر اآلثـــار
واألنرثوبولوجيـــا يف كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت
والبعثـــة البولنديـــة األثريـــة ومتحـــف الكويـــت الوطـــي
ومتخصصـــن من جامعـــات أمريكية وأوروبيـــة ملعرفة املزيد
حـــول املكـــون االجتماعـــي الســـيايس االقتصـــادي وأســـلوب
احلياة السائدة يف جزيرة فيلكا يف العرص احلجري احلديث.
وأخـــرا ً يتطرق هذا العـــدد إىل األنرثوبولوجيا الرقمية،
وهـــو علم حديـــث برز عـــام  ،2012يتنـــاول دراســـة العالقة
بـــن ثقافة اإلنســـان من جهـــة وتقنيات العـــر الرقمي من
جهـــة أخـــرى ،وذلك من خـــال تحليـــل تفاعل اإلنســـان مع
العـــوامل الرقمية من أجهـــزة واخرتاعات وبرامـــج وتطبيقات،
وكيفيـــة تغـــر الســـلوك البـــري بالتـــوازي مـــع التطـــور
التكنولويج والعوملة.
د .سالم أحمد العبالين
رئيس التحرير
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عائلة كويتية تفوز بالجائزة األوىل يف القمة
العاملية للتكنولوجيا 2020

تستضيف مؤسسة الكويت للتقــدم العلمي جلسات تدريبية خاصة
بتحدي الذكاء االصطناعي على مستوى العائلة الذي فاز بجائزة عاملية

عائلة املحمد علي

تستضيف مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي جلســـات تدريبية خاصة بتحدي
الـــذكاء االصطناعي عىل مســـتوى العائلة الذي فـــاز بجائزة عاملية
تشـــاركت مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي مؤخرًا مع جمعيات محلية
ومنظمة االبتـــكار التكنولـــويج تكنوفيشـــن - Technovationوهي منظمة
عامليـــة غـــر ربحيـــة تعمـــل عـــى إثـــارة اهتمـــام الفتيـــات واألرس يف الرتمـــز
والـــذكاء االصطناعـــي  -الســـتضافة دورات تدريبية حول تعلـــم اآللة والذكاء
االصطناعـــي للعائـــات الكويتية .خـــال التدريب ،صممت عائلـــة املحمد عيل
تطبي ًقـــا لتعزيز التنـــوع البيولويج ،وفـــازت باملركز األول لعائالت تكنوفيشـــن
فـــرع الشـــباب  Technovation Families, Junior Divisionخـــال قمـــة
تكنوفيشـــن العاملية لعام .2020
ُطلـــب إىل العائالت املشـــاركة اســـتخدام تعلـــم اآللة حلل مشـــكلة تراها
داخـــل مجتمعاتهـــا .انطال ًقـــا مـــن اهتمامها بقضيـــة الطيور املحليـــة املهددة
باالنقـــراض ،أجـــرت العائلـــة الفائـــزة اســـتبيانًا حـــول الوعي البييئ وأنشـــأت
تطبيـــق تتبـــع طيـــور الكويـــت  .Kuwait Birds Trackerيحـــدد التطبيـــق
املعتمد عـــى تعلم اآللة أنواع الطيـــور ،ويقرتح الكيفية الـــي يمكن من خاللها

حمايـــة البيئـــة .اختري هذا املرشوع ضمن ســـتة متســـابقني نهائيـــن من بني
 250مشـــارَكة مـــن  13دولة.
قالـــت صبـــاح املدين ،والـــدة فاطمة ( 11ســـنة) وعبد احلميد ( 9ســـنوات)
وعبد اللـــه املحمد عيل ( 7ســـنوات)" :إن املحافظة عىل البيئـــة نظيفة وصحية
هـــي أحد أهـــداف عائلتنـــا" .وأضافت" :خـــال رحلة عائليـــة ،الحظنا أن بعض
األشـــخاص يرشـــقون الطيور بالقمامة وبأشـــياء ضـــارة ،لذلـــك قررنا العمل
عـــى مـــروع للـــذكاء االصطناعـــي يســـهم يف زيـــادة الوعـــي العـــام بالبيئة
واألنـــواع املهددة باالنقراض .نريد أن نضمن اســـتمرار عودة الطيور إىل الكويت
وعبورهـــا فيها بأمان .أحببت فكرة اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي وتعلم اآللة
ملساعدة مجتمعي".
هـذا هـو تحـدي الـذكاء االصطناعـي األول على مسـتوى العائلـة يف
الكويـت .حضرت العائلة جلسـات التدريـب بني أغسـطس  2019ويناير 2020
التي قدمهـا موجهـون مـن مجموعـة مطـوري غوغـل Google Developers
( Groupاختصارًا :مجموعة  )GDGوبرنامج صانعات التكنولوجيا يف الكويت
( Women Techmakers Kuwaitاختصـارًا :برنامـج  )WTMبالتعـاون مـع
مؤسسـة الـذكاء االصطناعي من أجـل التنميـةAI4DevelopmentAgency
(اختصـارًا :مؤسسـة ( AIDAوالكويـت للـذكاء االصطناعـي kuwait.ai
ومؤسسـة مجتمـع نيـو التعـاوين .Niu - Collaborative Community
قـــال املهندس عبـــد العزيز أحمـــد  ،منظم مجموعـــة  GDGوعضو فريق
تدريـــب املتطوعـــن إن "مجموعـــة مطـــوري غوغـــل – صانعـــات التكنولوجيا
يف مدينـــة الكويـــت هي مؤسســـة غري ربحية تهـــدف إىل نرش املعرفـــة وتقديم
الدعـــم ملجتمـــع التكنولوجيـــا يف الكويـــت .إننا ننظـــم فعاليـــات وورش عمل
مجانيـــة لتدريـــس موضوعـــات تقنيـــة مختلفـــة أو التعريف بهـــا" .ضم فريق
تدريب املتطوعني املطورة ســـمرية عوض ومرشدة تكنوفيشـــن إيلينا أرديلني
.Elena Ardelean
حصل جميـــع املتأهلني للتصفيات النهائية عىل جـــزء من نحو 30,000
دوالر بهدف تمويل تعليمهم يف العلوم والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيات،
و/أو طـــرح منتجاتهم يف الســـوق .خططت عائلة املحمد عيل الســـتخدام هذه
اجلائـــزة يف برنامـــج تدريـــب الطلبـــة الصيفـــي لدى معهـــد الكويـــت أللبحاث
العلميـــة .والربنامـــج متوقف حال ًيا بســـبب جائحـــة كوفيد .19-كما شـــاركت
العائلـــة يف برنامـــج تلفزيوين لزيـــادة الوعي بالتنوع البيولـــويج يف الكويت.
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نمذجة جديدة تسلط الضوء عىل
ّ
العالقة بني سكر دم الصائم وحدة
مرض كوفيد19-
تظهر أدلة جمعها فريق بحيث كوييت أن
ارتفاع مستوى السكر يف الدم قد يكون
مؤرشا إىل مدى خطورة اإلصابة بأعراض
كوفيد19-الشديدة

حمد علي

توفــر دراســة جديــدة تربــط بــن مســتوى غلوكــوز دم الصائــم لــدى مرىض
كوفيــد 19-وشــدة األعــراض لــدى اإلصابــة بفــروس كورونــا وخطــر إدخــال
املريــض إىل وحــدة العنايــة املركــزة رؤى جديــدة باســتخدام تقنيــة جديــدة
للنمذجــة اإلحصائيــة.
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تقليديًـا ،ووف ًقـا جلمعيـة السـكري األمريكيـة American Diabetes
 ،Associationيُقسـم املـرىض عـاد ًة إىل ثلاث فئـات بنـا ًء على مسـتويات سـكر
الـدم للصائـم :غير مصـاب بالسـكري ،ومريـض مـا قبـل السـكري ،ومريـض
السـكري ،وهـو أمـر ييسر التعامـل مع هـذه املعطيات مـن الناحيتني اإلكلينيكية
واإلحصائيـة .قـال حمـد علي من مركز العلـوم الصحية يف جامعـة الكويت" :من
الناحيـة اإلكلينيكيـة ،إذا كانت لديـك هذه القيمة ،فأنت تنتمي إىل هذه املجموعة
وستعتمد إدارتك للحالة عىل الفئات الثالث ،مثل تغيري نظامك الغذايئ أو البدء
يف تنـاول دواء مضـاد للسـكري ... .إحصائ ًيـا ،كنـا نعتمد ً
أيضا عىل هـذه الفئات أو
التقابـل الثنـايئ بين مرىض السـكري وغري املصابني بالسـكري لطرح أسـئلة مثل:
"مـا احتمـال اإلصابـة بأعـراض كوفيـد احلـادة إذا كنـت يف أي مـن الفئتين؟".
وبينمــا يكــون االعتمــاد عــى هــذه املعلومــات ،أو هــذا التقابــل الثنــايئ ،أمــرا
بديهيــا للعلمــاء ويســهل تفســره ،فإنــه يــأيت ،كمــا قــال عــي ،مــع "العديــد مــن
االفرتاضــات القويــة غــر الواقعيــة الــي تكــون أحيانًــا غــر مقنعــة بيولوج ًيــا".
عــى ســبيل املثــال ،قــد يــؤدي اختــاف بســيط يف قــراءة مســتوى غلوكــوز
الــدم للصائــم  -يصــل إىل  0.1مليمول/لــر  -إىل تصنيــف املريــض ضمــن فئــة
مختلفــة ،مــع مجموعــة متنوعــة مــن املخاطــر املتوقعــة ،وخطــة عــاج مختلفة.
بــد ًال مــن ذلــك ،قــرر عــي وزمــاؤه اتبــاع نهــج نمذجــة آخــر عنــد اختبــار
غلوكــوز الــدم للصائــم كمــؤرش إىل كوفيــد .19-قــال عــي" :اخرتنــا نمذجــة
البيانــات املأخــوذة مــن مــرىض الســكري يف الكويــت لتتبــع مرونــة تطــور املــرض
ولنــدع البيولوجيــا تحــدد شــكل العالقــة".
باســتخدام التقنيــات اإلحصائيــة املعروفــة باســم Smoothing and
 ،penalized splinesالــي تتبــع البيانــات وليــس االفرتاضــات الســابقة
للباحــث حــول املــرىض أو موقعهــم يف نطــاق مــرض الســكري ،توصــل الباحثــون
إىل عالقــة مثــرة اللهتمــام – وتســلط الضــوء عــى مســار جديــد – هــي العالقة
بــن "التعــرض واالســتجابة" “" ،”Dose-responseبــدون مالءمــة البيانــات
زيــادة أو نقصانًــا" ،كمــا قــال عــي .وأضــاف" :تُظهــر النتائــج والرســوم البيانيــة أن
هنــاك مخاطــر مرتفعــة خطيــة شــديدة إللصابــة بأعــراض كوفيــد احلــادة تــزداد
مــع كل وحــدة زائــدة يف غلوكــوز دم الصائــم".
بعبــارة أخــرى ،أظهــرت نمذجتهــم اإلحصائيــة أنــه حــى الزيــادة التدريجيــة
الصغــرة يف املعــدل الطبيعــي لســكر دم الصائــم لــدى املريــض ارتبطــت بزيــادة
كبــرة بخطــر دخــول وحــدة العنايــة املركــزة إذا أصيــب بكوفيــد .19-وقــال عــي:
"هــذا يدعــو إىل إدارة صارمــة للغلوكــوز لــدى دخــول املريــض ]املستشــفى
ومواصلــة التحكــم بدقــة يف مســتوى الغلوكــوز دون االضطــرار إىل تصنيفــه يف
إحــدى فئــات مــرض الســكري الثــاث".
أخـرًا ،يقــول عــي إن الزمــاء الباحثــن يمكنهــم اســتخدام نهــج النمذجــة
اإلحصائيــة هــذا باســتخدام متغــرات مختلفــة ،وليــس فقــط غلوكــوز الــدم،
لتتبــع تطــور املــرض؛ يمكــن ً
أيضــا إدخــال مــؤرشات مثــل العمــر وكتلــة اجلســم
 BMIومحيــط اخلــر ومســتويات الكوليســرول وضغــط الــدم.

صورة :باندييل زوبريي

أخــــــــبار

التشغيل اآليل املبسط لدى
البنك التجار ي الكوييت

املهارات املكتسبة من تحدي االبتكار التابع
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
جعلت الخدمة الذاتية اآللية يف طليعة
أعمال البنك التجاري الكوييت

أجهزة الخدمة الذاتية اآللية لدى البنك التجاري الكوييت

منـــذ مشـــاركته يف برنامـــج تحدي االبتـــكار التابع ملؤسســـة الكويـــت للتقدم
العلمـــي يف  ،2019صمـــم البنـــك التجـــاري الكويـــي ووضـــع يف متنـــاول
عمالئـــه أكـــر من  140جهـــازًا آل ًيـــا للخدمة الذاتيـــة عرب شـــبكة فروعه .لقد
ً
تحـــول يف التجربـــة
أحـــدث هـــذا فر ًقـــا كبـــرًا يف كفـــاءة عمليـــات البنـــك و
املرصفية لعمالئه.
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قـال خليـل القطـان ،املدير السـابق لقسـم التحـول الرقمـي واالبتكار لدى
البنـك التجـاري الكويتي" :مـن املهـم جـدًا أن نضـع العملاء يف صميـم أعمالنـا
لتحقيـق النجـاح يف القطـاع املصريف التنافسي ... .لقـد حبـذ عمالؤنـا املرونـة
اليت توفرها اخلدمات املرصفية الذاتية عىل مدار السـاعة طوال أيام األسـبوع.
لقـد منحنـا تطويـر نمـوذج األعمال هذا الفرصـة إلعادة هيكلة القـوى العاملة
لدينـا وإيـكال أدوار فعالـة واسـتباقية للموظفين املهنيين األكفـاء ،بـد ًال مـن
وجـود أعـداد كبيرة مـن موظفـي الصنـدوق يف الفـروع".
بـدأ فريـق التحـدي لدى البنـك التجاري الكوييت الربنامج مـع فكرة إعطاء
األولويـة ألتمتـة اخلدمـات اليوميـة املطلوبـة باسـتخدام آالت اخلدمـة الذاتيـة.
بـدأت األجهـزة التجريبيـة بتوفير ميزيت إيـداع الشـيكات والنقـود فقـط .وبعـد
جلسـات التغذيـة الراجعـة مـع العملاء عنـد توفير األجهـزة يف املقـر الرئيسي
للبنـكُ ،طـورت اخلدمـة لتشـمل خدمـات متعـددة ،مثـل املدفوعـات وفتـح
احلسـابات واخلدمـات املرصفيـة عبر الفيديـو.
قــال القطــان" :بعــد التحــدي ،الحظــت إدارتنــا تغـرًا كبـرًا يف األداء بــن
فــرع يوفــر اخلدمــات اآلليــة والفــرع التقليــدي .. .مــن ناحيــة العمــاء ،قلــت
أوقــات االنتظــار واألخطــاء البرشيــة ،ممــا أدى إىل حصولهــم عــى خدمــة
مبســطة وموثوقــة".
يُنفـذ برنامـج تحـدي االبتـكار التابـع ملؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي
بالتعـاون مـع مؤسسـات عامليـة رائـدة لتقديـم خبرات تعليميـة عاليـة اجلـودة
تناسـب متطلبـات املشـاركني .عندمـا حضر القطـان الربنامج ،أذهلتـه املهارات
التي تعلمهـا بعـد حضـوره اجللسـات التي أرشفـت عليهـا الكلية امللكيـة للفنون
 Royal College of Artيف لنـدن.
قـال القطـان" :شـجعتنا مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي على التفكير
اخللاق مـن خلال رشاكتهـا مع الكلية امللكيـة للفنون من خالل االسـتفادة من
فـن التصميـم يف أعمالنـا للخـروج بأفـكار ذكيـة .لقـد ُشـجعنا على اسـتطالع
جميـع اخليـارات بلا حـدود .وتعلمنـا أن كل مؤسسـة فريـدة بحد ذاتهـا ولديها
إمكاناتهـا اخلاصـة للنمـو ،وهـو مـا سـاعدنا على التفكير يف حلـول مصممـة
خصيصـا لعمالئنـا".
ً
بعـد تجربتـه الغنيـة مـع الربنامـج ،تعلـم القطـان أن يكـون أكثر إبدا ًعـا
ورشـاقة يف مناهجـه وأن يفكـر بشـكل نقـدي .وهـو يـويص بشـدة بااللتحـاق
بربنامـج تحـدي االبتـكار لـدى مؤسسـة الكويـت للتفدم العلمي لـكل من يرغب
يف بنـاء مهاراتـه وإطلاق العنـان لقدراتـه بالطريقـة نفسـها.
قـال "إنها فرصتكم لبناء ورسـم مسـتقبل مؤسسـتكم بدعـم من اإلدارة،
واملسـاهمة يف مجتمعكم وبلدكم".

مجلة الفلكيني!

حب االستكشاف ليس له حدود!
ً
إذا كنت تنظر ليال وأعجبك منظر السماء املليئة بالنجوم وأطوار القمر وحركة الكوكبات النجمية
فإن مجلة

 BBCستـأخذك من مجرد املشاهدة إىل متابعة علمية دقيقة لحركة

السماء وأجرامها واطالع عىل تفاصيل األحداث الفلكية من خالل

aspdshop.com

الشهري.
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مراكز التقدم العلمي

باحثون بمعهد دسمان للسكري
يشـاركون يف بحث نرشته دور ية
نيترش العلمية

عبدهللا الكندري

نـــرت دوريـــة نيتـــر  Natureدراســـة أعدتهـــا
 ،NCD Risk Factor Collaborationوهـــي
مجموعـــة مـــن علمـــاء الصحـــة حـــول العـــامل
تنـــر دراســـات عامليـــة حول الســـمنة والســـكري
والكوليســـرول وضغـــط الـــدم.
انضمـــت منرية العـــروج وعبد اللـــه الكندري،
مـــن معهـــد دســـمان للســـكري ،وهـــو أحـــد املراكز
التابعـــة ملؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي،
إىل املـــروع البحـــي التعـــاوين بعنـــوان "إعـــادة
تموضـــع البؤرة العاملية للكوليســـرول غري املثايل"
(“Repositioning of the global epicentre
.)”of non-optimal cholesterol
حلـل الباحثون مسـتويات الكوليسترول لدى
أكثر مـن  100مليـون بالـغ يف  200دولـة يف دراسـة
اسـتمرت مـن  1980إىل  .2018وسـاهمت العـروج
وهـي استشـارية يف أمـراض السـكر ،والكنـدري وهـو
زميل ما بعد الدكتوراه ،ببيانات محلية يف الدراسة.
صورة :عيل الشمري

قال الكندري" :وجدنا أن ارتفاع الكوليســـرول
كان مســـؤو ًال عـــن نحو أربعـــة ماليني وفـــاة حول
وســـجل نصـــف هـــذه الوفيـــات يف رشق
العـــاملُ ،
وجنـــوب وجنـــوب رشق آســـيا" .وأضاف" :كشـــفت
نتائج الدراســـة أن مســـتويات الكوليسرتول الكلية
والكوليســـرول غري مرتفـــع الكثافـــة non-HDL
[الـــذي يُعد ضارًا] انخفضت بشـــكل حـــاد يف الدول
ذات الدخـــل املرتفـــع ،ال ســـيما يف أوروبـــا وأمريـــكا
الشـــمالية ،يف حني أنها ارتفعت يف الدول منخفضة
ومتوســـطة الدخل ،وعىل وجـــه اخلصوص يف رشق
وجنوب رشق آســـيا".
وذكـــر الكنـــدري أن هـــذه النتائـــج يجـــب أن
تشـــجع حكومات البلدان األكرث تـــررًا عىل وضع
سياســـات من شـــأنها تعزيز أنماط احلياة الصحية
الـــي تشـــمل األكل الصـــي وممارســـة التمارين
الرياضيـــة ،فضال ً عـــن توفري إمكانيـــة الوصول إىل
األدويـــة الفعالة.

وعزا الكندري ســـبب التغريات يف مستويات
الكوليســـرول إىل مزيـــج مـــن النظـــام الغـــذايئ
تغـــر النظـــم
واألدويـــة .وقـــال إنـــه إضافـــة إىل
ُّ
الغذائيـــة يف الـــدول الغربيـــة ذات الدخـــل املرتفع،
يوصـــف للنـــاس ً
أيضـــا الســـتاتني  ،Statinوهـــي
فئة من العقاقري تقلل مســـتويات الكوليســـرول
الكليـــة يف الدم.
وأوضـــح أن "اســـتخدام العقاقـــر اخلافضـــة
للكوليسرتول ليس شـــائ ًعا يف البلدان ذات الدخل
املتوســـط واملنخفـــضُ ... .ســـجل يف رشق وجنوب
رشق آســـيا ارتفـــاع يف اســـتهالك األطعمـــة ذات
املصـــدر احليـــواين والكربوهيـــدرات املكـــررة وزيـــت
النخيـــل .وقد ســـاهم ذلـــك يف الزيـــادة الكبرية يف
مســـتوى الكوليســـرول غري مرتفع الكثافة non-
 HDLالـــي لوحظـــت يف تلـــك البلدان".
يف الكويـــت ،انخفضـــت مســـتويات
الكوليســـرول غري مرتفع الكثافـــة بصورة طفيفة
لـــدى كل مـــن النســـاء والرجـــال .وقـــال الكنـــدري
إن هـــذا قـــد يكـــون ً
أيضا بســـبب زيادة اســـتخدام
الســـتاتني أو العقاقـــر املخفضـــة للكوليســـرول.
وذكـــر أن الـــزام مؤسســـة الكويـــت للتقدم
العلمـــي بدعـــم العلـــوم وتعزيـــز ثقافـــة البحـــث
واالبتـــكار مهد الطريق للتقـــدم العلمي يف الكويت
عـــى نحـــو كبـــر ،مضيفـــا ":لقـــد تيـــرت لنـــا
املســـاهمة يف هـــذه الدراســـة بفضل الدعـــم املايل
والرشاكـــة اليت قدمتهـــا املؤسســـة  ...الدعم الذي
تقدمـــه للباحثـــن يف الكويـــت ال يقـــدر بثمن".

النجاح إدارة...
واإلدارة أفكار وابتكار

لإلدارة الناجحة مغز ى ونهج يف مجلة
البيانات التفصيلية
ً
مجانا
للبلدان

بقلم ريهام العويض

aspdshop.com
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مقــــاالت يف العــــمــــق

فهد املال

استكشاف العالقة بني الجينات والسكري
ودرجة اإلصابة بكوفيد19-

فهد املال وزمالؤه يبحثون يف األسباب اليت تجعل بعض حاالت
عدوى كوفيد19-أ كرث حدة من سواها

من الســـمات املِحرية ملرض كوفيد 19-هي التباين
يف درجـــة املرض اليت ترتاوح مـــن العدوى الصامتة
الـــي ال ترافقهـــا أعـــراض لـــدى بعض املـــرىض إىل
التســـبب بالوفاة لـــدى آخرين ،إضافـــة إىل ’كوفيد
الطويـــل’  Long COVIDالـــذي تســـتمر أعراضه
مـــدة طويلة لدى بعض املرىض .هـــذا التباين ليس
مفاجئًـــا عند نشـــوء مـــرض جديد ينتـــر برسعة
بـــن مجموعة متنوعة من الســـكان ،لكـــن فهم ما
صورة :عيل الشمري

يجعله مرضا شـــديدًا هو أمر ال غـــى عنه من أجل
معرفـــة الكيفيـــة اليت يمكـــن وفقهـــا التعامل مع
الوبـــاء والتخفيف من شـــدته.
عـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن املرجـــح أن تكون
عدوى كوفيد 19-شـــديدة لدى كبار السن والذكور
والذين يعانون من مشـــكالت صحية باطنية ،فإن
هذه العوامـــل وحدها ال تفرس التبايـــن الهائل يف
درجـــة اإلصابـــة .افـــرض فريق دويل مـــن العلماء

أن اإلصابـــة بعـــدوى كوفيد 19-مُهـــ ِّددة للحياة قد
ترتبـــط بطفرات خلقيـــة  Inborn mutationsيف
جينـــات املناعة لـــدى بعض املـــرىض .والختبار هذه
الفرضيـــة ،شـــكلوا كونســـورتيوما دول ًيـــا يطبـــق
عليـــه اجلهـــد اجليـــي البـــري لكوفيـــد COVID
.Human Genetic Effort
جذبـت هـذه الفكـرة بطبيعتهـا اهتمـام فهـد
امللا ،الباحـث يف علـم اجلينـوم مـن معهـد دسـمان

العدد 113

حـا
للسـكري ،الـذي رأى على الـدوام ارتباطً ـا واض ً
بين األمـراض واجلزيئـات التي ال تقـوم بوظيفتهـا
كمـا ينبغـي واملسـارات اجلزيئية يف األمـراض .عندما
سـمع هـو وزملاؤه عـن الكونسـورتيوم ،تحمسـوا
اللنضمـام إليـه .ويقـول" :إن النجـاح احلقيقـي ال
يتحقـق إال من خالل التعاون" .كان الكونسـورتيوم
حريصـا على االسـتفادة مـن خرباتهـم.
بـدوره
ً
عـــى مـــدى الســـنوات القليلة املاضيـــة ،بذل
املال جهدًا كبريًا لتحســـن حالة البيانات اجلينومية
لســـكان الكويت .ملعرفة أي من ماليني االختالفات
اجلينيـــة يف كل جينـــوم برشي قـــد يكـــون مرتبطً ا
بحالـــة مرضيـــة معينة  -مثـــل القابليـــة إللصابة
بأعراض كوفيد 19-الشـــديدة  -يســـتخدم العلماء
التحليـــات اإلحصائية اليت تكتشـــف االرتباطات
بـــن التنويعـــات  Variantsالنـــادرة واحلالـــة اليت
يدرســـونها .لكن ،ليك ينجح هذا املســـعى ،يجب أن
تعكـــس البيانات املرجعية تنـــوع العينات البرشية.
إذ تـــأيت معظـــم البيانات اجلينومية من أشـــخاص
ذوي أصـــول أوروبيـــة ،لكـــن التنويعـــات النـــادرة
لديهـــم قد تكون شـــائعة يف أماكـــن أخرى.
مـــن خـــال سلســـلة جينومـــات الكويتيني،
شـــارك املـــا يف اجلهد العاملـــي إلصالح هـــذا اخللل.
وباســـتخدام مزيـــج مـــن املصفوفـــات الدقيقـــة
والتسلســـل اجليين عـــايل اإلنتاجية ،جمـــع بيانات
جينوميـــة من كويتيني أصحـــاء وكويتيني يعانون
حـــاالتٍ صحية مزمنةُ ،
وقرنت تسلســـات اجلينوم
بتواريـــخ طبيـــة مُصن َّفـــة بدقـــة .باســـتخدام هذه
األدوات ،عايـــن جينوميـــات الرسطـــان والســـكري
لدى ســـكان الكويت ،واختـــر إىل أي مدى يمكن أن
تطبق عىل املســـتوى املحيل نتائجُ دراســـات أجريت
يف مناطـــق أخرى.
ويق ــول" :نح ــن بحاج ــة إىل دراس ــة التباي ــن
يف مجموع ــات س ــكانية مختلف ــة ... .وبحاج ــة إىل
دراس ــة ط ــرق تطبي ــق الط ــب اجلينوم ــي وفهمه ــا
ليـــس فقـــط عـــى ســـكان الواليـــات املتحـــدة أو
الع ــرب أو الصيني ــن ولك ــن عليه ــم جميع ــا ،ول ــي
ننجــح يف ذلــك نحتــاج إىل قاعــدة بيانــات تتضمــن
كل االختالفــات" .والتنــوع يف البيانــات اجلينوميــة
مه ـ ٌم بشــكل خــاص عنــد البحــث عــن االختالفــات
يف االســـتجابة أللمـــراض املنتـــرة عامل ًيـــا مثـــل
كوفي ــد.19-

ً
مريضا
حلـــل الكونســـورتيوم بيانـــات 659
مصابـــن بأعـــراض كوفيـــد 19-املهـــددة للحيـــاة،
بمـــن فيهم أشـــخاص من آســـيا وأوروبـــا وأمريكا
االلتينية والـــرق األوســـط .أراد الباحثون اختبار
مـــا إذا كان االلتهـــاب الرئـــوي املهدد للحيـــاة كأحد
أعـــراض كوفيـــد 19-مرتبطً ـــا بطفـــرات يف ثالثـــة
جينات مناعيـــة معروفة بأنها مرتبطـــة بااللتهاب
الرئـــوي املهـــدد للحيـــاة الناجـــم عـــن اإلصابـــة
باإلنفلونـــزا .كما تحروا عـــرة مواضع  Lociأخرى
رشا باجلينـــات األساســـية
مرتبطـــة ارتباطً ـــا مبـــا ً
الثالثة وســـبق أن رُبطت بعدوى فريوســـية أخرى.
بمقارنة هـــذه اجلينومـــات بجينومـــات 534
شـــخصا مصابًـــا بأعـــراض كوفيـــد 19-اخلفيفة أو
ً
ممـــن ال تظهـــر عليهم أعـــراض ،حـــدد الفريق 118
متغـــرًا جين ًيـــا كانـــت أكـــر شـــيو ًعا لـــدى املرىض
الذيـــن يعانـــون أعـــراض كوفيـــد 19-الشـــديدة.
أظهـــرت التجـــارب أن معظـــم التنويعـــات مل يكـــن
لهـــا تأثري مهـــم عىل وظيفـــة اجلني ،لكـــن  24منها
كان لهـــا تأثـــر ضـــار .انتـــرت هـــذه التنويعـــات
يف ثمانيـــة مـــن ثالثـــة عـــر موض ًعـــا شـــملها
االختبـــار ،مما دفـــع الباحثني إىل اســـتنتاج مفاده
أن عيوبًـــا يف هـــذه اجلينـــات تجعل الشـــخص أكرث
عرضـــة إللصابة بأعـــراض كوفيد 19-اخلطـــرة إذا
أصيـــب بالعدوى.
بعـــد ذلـــك ،اختـــر الفريق خاليا مـــن املرىض
ممن لديهم هـــذه األنماط اجلينيـــة ملعرفة الكيفية
الـــي يتفاعلـــون وفقهـــا مـــع العـــدوى بفـــروس
ســـارس-كوف ،SARS-CoV-2 -2وهو الفريوس
املســـبب لكوفيـــد .19-كان لـــدى هـــؤالء املـــرىض
طفـــرة يف أحـــد اجلينـــات األساســـية هـــي الطفرة
 ،IRF7وكمـــا هـــو متوقـــع ،كان لـــدى خالياهـــم
التائيـــة  T-cellsمســـتويات منخفضـــة مـــن
التعبـــر عن هـــذا اجلني .لـــدى تعريضهـــا لفريوس
ســـارس-كوف -2تفشـــل هـــذه اخلاليـــا يف إنتـــاج
اإلنرتفـــرون ،وهو نـــوع من جزيئات اإلشـــارة اليت
تُطلـــق اســـتجابة للعدوى الفريوســـية لتنشـــيط
جهـــاز املناعة ،كما كانت مســـتويات عـــدوى اخلاليا
الطافرة أعىل مما هي يف اخلاليا الســـليمة .ويمكن
تصحيح هـــذه العيوب عـــن طريق تعديـــل اخلاليا
جين ًيـــا للتعبـــر عن النســـخة الطبيعيـــة للجني.
وجـــد الباحثـــون نتائـــج مماثلـــة يف اخلاليـــا
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الـــي بها طفـــرة يف جني آخـــر هو اجلـــن .INAR1
وبينمـــا ترتبط الطفرة  IRF7بـــكل من اإلنرتفريون
من النـــوع األول والنوع الثالث ،فـــإن التغيريات يف
اجلني  INAR1تؤثـــر فقط يف اإلنرتفريون من النوع
األول .قاس الباحثون مســـتويات اإلنرتفريون من
النـــوع األول يف دم مرضاهـــم ووجـــدوا أن عـــرة
منهم لديهم مســـتويات منخفضـــة جدًا منه خالل
املرحلـــة احلـــادة من اإلصابـــة بكوفيد .19-وتشـــر
كل هـــذه النتائـــج إىل دور مهـــم إللنرتفـــرون مـــن
النـــوع األول يف االســـتجابة لكوفيد.19-
هـــذا ويقول املـــا" :ما أدركناه هـــو أن العديد
مـــن حـــاالت كوفيـــد 19-الشـــديدة  -األشـــخاص
الذيـــن يُتوفون من جـــراء املرض – تحدث بســـبب
تغـــر يف جينات اإلنرتفـــرون اليت تنتـــج إنرتفريون
غـــر فعـــال" .وأحـــد االســـتنتاجات املرتتبـــة عـــى
ذلـــك هـــو أن إعطاء اإلنرتفـــرون من النـــوع األول
قـــد يكـــون أداة عالجيـــة مهمـــة يف بعـــض مرىض
كوفيد .19-
يهتم املـــا ً
أيضا بالعوامـــل األخرى إىل جانب
العوامـــل اجلينية اليت تؤدي إىل نتائـــج كوفيد.19-
فبالتعـــاون مع حمد عيل ،زميله يف معهد دســـمان
للســـكري ،يتحـــرى املـــا الصلـــة بـــن مســـتويات
الغلوكـــوز يف الـــدم للصائم وخطـــورة كوفيد.19-
مـــرىض الســـكر أكـــر عرضـــة إللصابـــة بالعـــدوى
ومضاعفاته عموما ،ويُربط مرض الســـكري بزيادة
خطـــر اإلصابة بأعـــراض كوفيد 19-الشـــديدة.
حـــى اآلن ،تنظـــر تحليـــات االرتبـــاط بـــن
االثنـــن إىل نســـبة الغلوكـــوز يف الـــدم إمـــا عـــى
أســـاس فئـــات منفصلة (مثـــل أن يكـــون مرتف ًعا
ً
منخفضا عىل أســـاس عتبة معينـــة) أو كمتغري
أو
خطـــي  .Linear variableكال النهجـــن ينتجـــان
تقديـــرات تقريبيـــة قـــد تحجب معلومـــات مهمة.
يعـــرض النهج األول تغيـــرًا جذريًـــا عندما تتجاوز
مســـتويات الغلوكـــوز احلـــد األدىن ،يف حني يعامل
النهـــج الثـــاين جميـــع التغيـــرات يف مســـتويات
الغلوكـــوز يف الدم بشـــكل متســـا ٍو.
بإســـقاط منحـــى يتغـــر بسالســـة عـــى
العالقـــة بـــن مســـتويات الغلوكـــوز يف الـــدم
ودخـــول املريـــض وحـــدة العنايـــة املركـــزة مـــن
جـــراء إصابتـــه بكوفيـــد ،19-تلتقـــط الدراســـة
اجلديدة الفـــروق الدقيقة الـــي مل ترصدها الطرق
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جائزة جابر األحمد للباحثين الشباب لعام 2021
دعوة للترشح
إيمانـا ً مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بأهميــة رعايــة العلمــاء والباحثــن وتشــجيع الكفــاءات العلميــة المتمــزة
يف مختلــف فــروع المعرفــة ،وتحفــزا ً حلملــة الدكتــوراه مــن أبنــاء البــاد عــى التفــرغ للبحــث والدراســة والتأليــف
والرتجمــة يف مختلــف فــروع اإلنتــاج العلمــي ،ودعمـا ً لــروح التنافــس البنــاء بــن المختصــن ،تعلــن المؤسســة عــن بــدء
اســتقبال طلبــات التقــدم لنيــل جائــزة جابــر األحمــد للباحثــن الشــباب وذلــك يف المجــاالت التاليــة:
يف مجاالت الفزيياء  -الكيمياء  -اجليولوجيا  -الرياضيات  -اإلحصاء  -احلاسوب وغريها من التخصصات ذات الصلة
العلوم الطبيعية والرياضيات:
يف مجاالت الهندسة الكيميائية  -والمدنية  -والكهربائية  -والصناعية  -والميكانيكية  -والبرتول -
العلوم الهندسية:
والزراعية وغريها من التخصصات ذات الصلة
يف مجاالت علم النبات  -علم األجنة  -علم احليوان  -علم احلرشات  -الكيمياء احليوية  -الزراعة
والرثوة احليوانية (وتشمل البيطرة :إنتاج احلليب واأللبان  -الدواجن والماشية واألسماك) -
العلوم احليوية:
الكيمياء الزراعية  -األمراض الزراعية  -الميكروبيولوجيا وغريها من التخصصات ذات الصلة
يف مجاالت التشـــريح  -الصيدلة  -وظائف األعضاء  -الميكروبيولوجيا  -علــم األمراض  -األمراض
العلوم الطبيـة والطبية المساعدة :الباطنيــة  -أمراض النساء والتوليد  -األطفال  -الطب النفيس  -األشعة  -اجلراحة  -طب األسنان
وطب العيون وغريها من التخصصات ذات الصلة
يف مجاالت علم اإلنسان  -علم النفس  -علم االجتماع  -علم السياسة  -التاريخ  -اجلغرافيا  -العلوم
العلوم االجتماعية واإلنسانية:
الرتبوية  -اللغة العربية  -اللغات األجنبية  -الفلسفة  -احلقوق والرشيعة وغريها من التخصصات ذات الصلة
يف مجاالت إدارة األعمال  -التسويق  -إدارة صناعية  -تمويل واستثمار  -محاسبة  -اقتصاد  -تأمني
العلوم اإلدارية االقتصاديـــــــة:
 -إدارة عامة وغريها من التخصصات ذات الصلة

خلية مصابة بفريوس كورونا

التحليليـــة الســـابقة .فقـــد أظهـــرت أنـــه حـــى
الزيـــادة الطفيفـــة يف املعـــدل الطبيعـــي لنســـبة
غلوكـــوز دم الصائـــم ارتبطـــت بزيـــادة كبـــرة يف
خطـــر دخول مـــرىض كوفيـــد 19-وحـــدة العناية
املركـــزة .قـــال عـــي" :ال يمكـــن التغايض عـــن هذا
االختـــاف إكلينيك ًيـــا ،وهو يؤكد عـــى احلاجة إىل
مراقبة مســـتويات الغلوكوز برصامـــة عند إدخال
املريـــض" قســـم العنايـــة املركزة.
افـــرض الباحثـــون أن اآلليـــة الـــي تربـــط
مســـتويات الغلوكوز بشـــدة اإلصابـــة بكوفيد19-
رسومKEITH CHAMBERS / SCIENCE PHOTO LIBRARY :

قـــد تتغـــر مـــع زيـــادة مســـتويات الغلوكـــوز،
وتتحـــول مـــن اســـتقالب الطاقـــة الـــذي يؤثر يف
تكاثـــر الفـــروس عنـــد مســـتويات منخفضة من
الغلوكـــوز إىل التهـــاب مزمـــن يعطل االســـتجابة
املناعيـــة عنـــد املســـتويات األعـــى .بنا ًء عـــى هذه
التحليـــات ،أطلـــق املـــا وعـــي ،مـــع محمـــد أبـــو
فرحـــة وثامـــر العيـــى ،تجربـــة إكلينيكيـــة لدواء
بيوغليتـــازون  Pioglitazoneاملســـتخدم لزيـــادة
حساســـية اإلنســـولني كعـــاج ملرض كوفيـــد -19
املعتـــدل أو الشـــديد.

ويقـــول املـــا الـــذي يتـــوق لرؤيـــة مزيد من
األشـــخاص يشـــاركون يف التجربة إن النتائج حىت
اآلن واعـــدة جـــدًا .وأضـــاف" :هـــذا تقـــدم هائل يف
معركتنا ضد كوفيد .19-نحـــن ننقذ حياة الناس".
للمزيد

يحصـل الفائـز يف كل مـن المجـاالت المذكـورة جائـزة نقديـة بقيمـة  10,000د.ك (عـرشة آالف دينـار كويـي) مـع ميداليـة ذهبيـة
ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة.
ويتم قبول طلبات التقدم للجائزة وفق الرشوط التالية:
 .1أن يكون المتقدم كويي اجلنسية.
 .2أن يكون حامال ً لدرجة الدكتوراه وأن يكون للمتقدم عىل األقل  8أبحاث علمية منشورة يف مجالت علمية محكمة قام بنرشها
ما بعد نيله درجة الدكتوراه.
 .3للمتقدمـني يف مجـال العلـوم الطبيـة والطبيـة المسـاعدة ،يعتـر احلاصل عـىل درجة الزمالة مـكائف لدرجة الدكتـوراه يف التخصصات األخرى.
 .4أال يزيد عمر المتقدم عن  45عاما ً
 .5أن يشتمل اإلنتاج العلمي المقدم عىل ما يأيت :األبحاث المنشورة أو المقبولة للنرش يف مجالت علمية محكمة  -أبحاث منشورة
يف وقائع مؤتمرات علمية ،كتب مؤلفة أو مرتجمة أو محررة أو تأليف فصل أو أكرث يف كتاب  -مقاالت ودراسات وتقارير علمية
وبراءات اخرتاع ،وال تدخل األبحاث الناتجة من رسائل الماجستري والدكتوراه يف تقييم اإلنتاج العلمي للمرشح.
 .6اتباع اإلنتاج العلمي للمتقدم معايري ومبادئ الزناهة األكاديمية البحثية.
 .7تعبئــة طلــب التقــدم للجائــزة ،ويرســل مــع جميــع أعمــال المتقــدم إلكرتونيـاً .يمكــن احلصــول عــىل طلــب التقــدم مــن خــالل
الموقع اإللكرتوين للمؤسسة  www.kfas.org/jaberalahmadprize2021عىل أن تكون األعمال وفق ملفات PDF
إما بواسطة وسائل التخزين ( )Google Drive – Dropbox – one Driveوترسل عىل الريد االلكرتوين لمكتب اجلوائز
 jaberalahmadprize@kfas.org.kwأو بواســطة  Flash Memoryوترســل عــىل عنــوان مؤسســة الكويــت للتقدم
العلمــي – الــرشق شــارع أحمــد اجلابــر  -الهاتــف المبــارش .22270465
www.kfas.org
 .8يعتر قرار مجلس إدارة المؤسسة نهايئ وال يجوز االعرتاض عليه.
 .9تقبل الرتشيحات حىت األحد  31أكتوبر .2021
اللسـتـفــســار بشــأن اجلـــائزة يـــرجـــى االتــصــــال عـلــى  +965-22270465أو الـريــد اإللكــرتوين لمكتب اجلائزةjaberalahmadprize@kfas.org.kw :
www.kfas.org
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نحو خرسانة أكرث استدامة

التحليل النانو املتقدم يساعد على تقليل التكلفة البيئية للخرسانة
ربمـــا تســـتحرض عبـــارة تقنيـــة النانـــو يف أذهـــان
معظـــم الناس صـــور روبوتـــات صغـــرة أو أدوات
تنتمـــي إىل عامل اخليال العلمي .لكـــن عيل بومجداد،
أحد أبـــرز خرباء تقنية النانو يف الكويت ،يســـتخدم
معرفتـــه إلجراء أبحـــاث عىل مادة أكرث شـــيو ًعا أال
وهـــي اخلرســـانة ،بهدف تحســـن خصائصها.
ينـــدرج عمـــل بومجـــداد عـــى اخلرســـانة يف
نطـــاق اهتمامـــه األوســـع بالتطبيقـــات البيئيـــة
لتقنيـــة النانو .عن عمله قـــال" :إن أحد التطبيقات
الرئيســـية لتقنيـــة النانـــو هـــي البيئـــة .فتقنيـــة
النانـــو هـــي يف الواقـــع علـــم ظواهر األســـطح ،إذ
ترتبط أكرث الطـــرق فعالية حلل املشـــكالت البيئية
صورة :باندييل زوبريي

بكيميـــاء الســـطح" .فقد أجـــرى عىل ســـبيل املثال
ِّ
محفـــز يمكنه
بح ًثـــا حـــول تنقية امليـــاه وتطويـــر
تقليل الغـــازات الســـامة الناتجة أثناء اســـتخراج
البرتوكيماويـــات ومعاجلتهـــا .يف كلتا احلالتني ،كان
أحـــد اجلوانـــب الرئيســـية للتقنية هـــو التحكم يف
املســـامية لتكتســـب املادة حجم املســـام املناســـب
والتكوين املناســـب للتفاعالت الكيميائية املتوخاة.
مـــروع اخلرســـانة البحـــي وضعـــه زميـــل
بومجـــداد حســـن كمـــال الـــذي طـــرأت لـــه الفكرة
عندما التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
 MITكجـــزء مـــن أبحـــاث التفـــرغ العلمـــي .يتمثل
النطاق العام للمرشوع يف تحســـن استدامة املباين

واإلنشـــاءات يف الكويـــت ،وقد اســـ ُتعني ببومجداد
للتعامـــل مع اخلرســـانة من منظـــور تقنيـــة النانو،
ودراســـة اإلضافـــات الـــي يمكـــن أن تحســـن إنتاج
اخلرســـانة وقـــوة تحملها.
وهـــذا املـــروع مم ّول مـــن قبل مؤسســـة
الكويـــت للتقدم العلمي ويُنفـــذ من خالل التعاون
بـــن جامعة الكويـــت ومعهـــد الكويـــت أللبحاث
العلمية ومعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا.
وملتابعـــة التفاعـــات شـــديدة التعقيـــد الـــي
تحـــدث عند خلـــط اخلرســـانة ،اســـتعان بومجداد
وزمـــاؤه ببعض املختـــرات الوطنيـــة األمريكية،
مثـــل مختـــر أوك ريـــدج الوطـــي Oak Ridge

العدد 113

 National Laboratoryواملعهـــد الوطـــي
للمعايري والتكنولوجيا National Institute of
 .Standards and Technologyقـــال كونـــال
كوبوادي-باتيـــل Kunal Kupwade-Patil
الباحـــث يف معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا
الـــذي تعـــاون مع بومجـــداد" :هذه [مؤسســـات]
مرموقـــة جـــدًا ،ومـــن الصعـــب قبولهـــم إلجـــراء
بحـــث هناك".
إن فكـــرة اســـتبدال بعـــض األســـمنت يف
اخلرسانة واســـتخدام إضافات مثل الرماد الربكاين
ليســـت بجديدة :فقد اســـتخدم الرومـــان القدماء
الرمـــاد الـــركاين لصنـــع املـــاط وهـــو يُســـتخدم
بالفعـــل كبديـــل أللســـمنت .أراد فريـــق بومجداد
معرفة مـــا إذا كان بإمكان الكويـــت تقليل التكلفة
االقتصادية والبيئية للخرســـانة باستخدام الرماد
الربكاين من مصـــدر يف املنطقة .ليفعلوا ذلك ،كان
عليهم اختبـــار مدى مالءمـــة الرماد الـــركاين من
مصـــدر إقليمي – مـــن اململكة العربية الســـعودية
حيث يعـــد هذا الرمـــاد من النفايات املســـتعصية
 وتحســـن عمليـــة اخللط حىت يتمكنـــوا من أمثلةإنتاج اخلرســـانة الناتجـــة ومتانتها.
عدا تحســـن إنتاج اخلرســـانة ومتانهـــا ،كان
عليهـــم ً
أيضا مراعـــاة التأثري البيـــي املحتمل لهذه
العمليـــة .قـــال كَبوايد-باتيل" :إن إنتاج األســـمنت
للخرســـانة يســـهم بنحـــو  % 8مـــن انبعاثـــات
ثاين أكســـيد الكربون يف العـــامل ... .إذا كان بإمكاننا
أن نســـتعيض عـــن بعـــض مـــن هـــذا األســـمنت
بمـــواد طبيعيـــة ،يمكننـــا تقليـــل انبعاثـــات ثـــاين
أكســـيد الكربـــون وربما حىت جعل اخلرســـانة أقوى
وأكـــر متانة".
اســـتفاد املـــروع التعـــاوين مـــن اجلمع بني
معرفـــة كَبوايد-باتيـــل بمـــواد الهندســـة املدنيـــة
وخـــرة بومجداد يف الكيمياء وعلـــم النانو .وتمكنا
م ًعـــا مـــن طرح رؤيـــة مل يســـبق لها مثيـــل لكيفية
خلط اخلرســـانة والتفاعالت واملمـــزات اليت تحدد
خصائصهـــا املادية.
قـــال كَبوايد-باتيل" :عندما ينظـــر الناس إىل
اخلرســـانة ،فإنهم ينظرون فقط إىل شـــكلها العام،
مثـــل اخللطـــة .أردنا تغيري هـــذا الفهـــم ... .أردنا أن
نفهـــم اخلرســـانة ونصـــف ممزياتهـــا عـــى النطاق
النانـــوي أو حىت أدىن من ذلك – وصلنا إىل مقياس

األنغســـروم  - Angstrom scaleوأردنا أن نفعل
ذلـــك يف الوقـــت الفعيل .لـــذا خلطنـــا العجينة ثم
راقبنـــا تطورها حـــى نتمكن من وصـــف كيف تؤثر
مادة مضافـــة معينة يف قوتهـــا ومتانتها".
جا
قـــال بومجـــداد إن الفريـــق اســـتخدم مزي ً
مـــن األســـاليب للحصـــول عـــى صـــورة كاملـــة:
"درســـنا الســـلوك يف مرحلـــة مبكـــرة باســـتخدام
تقنيـــات معينـــة ويف مرحلـــة الحقـــة باســـتخدام
تقنيـــات مختلفـــة .هـــذا مهـــم ،ألنـــك يف بعـــض
تحســـن ســـلوك التفاعـــات األوىل ،لكنك
األحيان ّ
تؤدي إىل ترسيع شـــيخوخة األسمنت .لذلك ،كان
علينـــا أن نفهـــم كال اإلطاريـــن الزمنيـــن".
يف البـــدء تطلب األمـــر التأكد مـــن أن الرماد
الربكاين الســـعودي يحتوي عىل الرتكيب الكيميايئ
املناسب الســـتخدامه يف اخلرسانة وال يحتوي عىل
الكثري مـــن املـــواد الكيميائية الســـامة .بعد التأكد
مـــن أنه قابـــل اللســـتخدام وآمـــن ،أجـــرى الفريق
سلســـلة مـــن التجارب اليت كشـــفت أن اســـتبدال
الرمـــاد الربكاين بما يصل إىل  % 20من األســـمنت
مـــا زال ينتـــج خرســـانة متينـــة .قـــال بومجـــداد:
"لـــدى إضافة نســـبة أكـــر ،بدأنا نلحـــظ تدهورًا يف
خصائص اخلرســـانة".
أدى تعزيز الرمـــاد الربكاين بمادة تعرف بغبار
الســـيليكا  Silica fumeإىل تحســـن املكاســـب.
فلـــدى اســـتخدام  % 10مـــن غبـــار الســـيليكا يف
اخلليـــط تمكنوا من أن زيادة نســـبة الرماد الربكاين
إىل  % 30وأن يحصلـــوا عىل خرســـانة متينة .هذا
يعين خفض اســـتخدام األســـمنت بنســـبة ،% 40
وهو مكســـب كبري .كما أن إضافة تركيبة أخرى من
السيليكا تُعرف بالســـيليكا النانوية Nanosilica
أنتجت خرســـانة أكرث كثافة .قال بومجـــداد" :هذا
جيـــد .جعلها أكـــر كثافة يعـــي تقليل املســـامية،
وهذا بدوره يعين تحســـن اخلصائـــص امليكانيكية
واحلصـــول عىل خرســـانة أقوى".
ال يتوفر غبار الســـيليكا والســـيليكا النانوية
بســـهولة يف الكويت ،لذا فإن اســـتخدامها كمواد
مضافـــة ربمـــا ال يوفـــر الفوائـــد االقتصاديـــة
والبيئيـــة الـــي تصورهـــا املـــروع .حلســـن احلظ،
كشـــف البحث عن مســـار آخر إلدخال تحســـينات
مماثلة عىل اخلرســـانة .قال بومجداد" :اكتشـــفنا
أن اســـتخدام رمـــاد بـــركاين أنعـــم – عـــر طحنه
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قبـــل اســـتخدامه  -أدى إىل تحســـن خصائـــص
اخلرســـانة" .وقـــد مكنهـــم ذلـــك ً
أيضا مـــن زيادة
نســـبة الرمـــاد الـــركاين إىل  % 30من األســـمنت
مـــع احلصول عـــى خرســـانة متينة.
يف نهايـــة املـــروع ،نظـــم الباحثـــون مؤتمرا ً
اســـتقطب اهتمـــام الباحثـــن يف جامعـــة الكويت
لعـــرض النتائـــج الـــي توصلـــوا إليها .كمـــا نرشوا
كتابًـــا مـــع دار نـــر ســـرنغر  Springerيتضمن
وقائـــع املؤتمـــر .إضافـــة إىل مســـاعدة الكويـــت
عـــى تحقيق مبـــان أكـــر اســـتدامة ،يمكـــن ً
أيضا
استخدام هذا البحث لتحســـن إنتاج اخلرسانة يف
أماكـــن أخرى من العامل .فعـــى الرغم ن أن تركيبات
الرماد الـــركاين خاصـــة بما يمكن احلصـــول عليه
مـــن املنطقـــة ،إال أنـــه ال يـــزال باإلمكان اســـتخدام
طـــرق وبروتوكـــوالت البحـــث لفهـــم الديناميـــات
والبـــى الدقيقـــة الـــي يمكـــن أن تتشـــكل بفعـــل
اســـتخدام مـــواد أخـــرى مضافة.
إضافة إىل ذلـــك ،أعد فريق بومجـــداد تقريرًا
مفصال ً عن النتائج اليت توصلـــوا إليها وقدمها إىل
ســـلطات البلديـــة يف الكويـــت ،جنبًـــا إىل جنب مع
وقائـــع املؤتمـــر .قـــال بومجـــداد" :آمـــل أن يأخذوا
ذلـــك يف االعتبار عند اتخـــاذ قراراتهـــم .هم صناع
القرار ،وليـــس نحن  -نحـــن علماء".

للمزيد
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تقــــــــرير خــــــــاص

استكشاف عالجات جديدة
لرسطان الثدي

تحسـني فهمـنا جلني مرتبط بالرسطـان قـد
يؤدي إىل عالجات جديدة أو خيارات أفضل
للكشف عن املرض

مل تتوقع ســـى فخـــر الدين أن تصـــر يو ًما خبرية
يف بيولوجيـــا الرسطـــان .كانـــت قـــد خططـــت
ألن تـــدرس الطـــب وتتخصـــص يف اجلراحـــة بعـــد
تخرجهـــا يف املدرســـة الثانويـــة ،لكن احلـــظ قادها
صورة :باندييل زوبريي

الللتحـــاق بأحد أفضـــل املعاهد البحثيـــة يف العامل
وألن تتوصـــل يف النهاية إىل اكتشـــافات قد تؤدي
إىل عالجـــات جديدة لرسطان الثـــدي .حال ًيا ،وبعد
عودتهـــا إىل الكويـــت ،تحـــاول ســـى فخرالديـــن

وعـــدد قليل مـــن العلمـــاء اآلخرين إنشـــاء مخترب
بمواصفـــات عاملية وقدرات عاليـــة تأمل أن تواصل
فيـــه أبحاثها حـــول الرسطان.
تركـــز فخر الديـــن يف أبحاث محور دراســـتها
للتخـــرج ،عـــى جـــن  ،CRD-BPويُعرف عنـــه أنه
يؤدي دورًا يف رسطان الثـــدي .تاريخ ًيا ،كان يُعتقد
أن اجلـــن كان يعـــر عـــن نفســـه فقـــط يف األجنـــة
واألورام ،لكـــن أبحـــاث فخرالديـــن دحضت وجهة
النظر هذه ورشحت ســـبب اختفـــاء التعبري اجليين
للجني  CRD-BPيف األنســـجة األخرى .وهي تأمل
اليـــوم أن املزيـــد مـــن العمل عىل اجلـــن CRD-BP
قد يكشـــف عن أهـــداف عالجيـــة جديدة.
بـــدأ اهتمام فخر الديـــن بالرسطان بالصدفة
يف مختـــر عملت فيـــه كطالبة جامعيـــة .انضمت
إىل مرشوع يســـتخدم قراءات الفلورسنت لتقييم
تلف احلمـــض النووي  DNAيف نمـــوذج فأر معدل
جين ًيـــا .تتذكـــر قائلـــة" :أدركنـــا أن إحـــدى أقـــوى
قراءات الفلورســـنت كانت يف البنكرياس ... .منحنا
ذلـــك طريقة ســـهلة جدًا لقيـــاس نقطـــة النهاية
الـــي تهمنا والـــي لفتت انتباهنا بشـــكل أســـايس
إىل رسطـــان البنكرياس .مـــن هنا كانـــت البداية".
كانـــت فخـــر الديـــن يف األصـــل مهتمـــة
بدراســـة الطب .تقـــول" :بعد تخريج يف املدرســـة
الثانويـــة ،كان كل اهتمامـــي منصبًا عـــى أن أصري
طبيبـــة جراحـــة" .بعـــد أن وُضعـــت يف قائمـــة
االنتظـــار الللتحـــاق بالكلية امللكيـــة للجراحني يف
أيرلندا ،قـــررت االلتحاق بمعهد ماساتشوســـتس
للتكنولوجيـــا ُ MIT
وقبلـــت .عـــن ذلـــك تقـــول:
"تما ًمـــا يف اليـــوم الـــذي وصلـــت فيـــه إىل معهـــد
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا ،تلقيـــت خطـــاب
القبـــول يف الكليـــة امللكيـــة للجراحـــن يف أيرلندا.
لكنين كنـــت قد وصلت إىل كامربيـــدج ،لذلك قررت
البقـــاء هناك".
لقـــد كان هـــذا القـــرار صائبـــا .تقـــول
ســـى إن املعيـــدة الـــي عملـــت معهـــا يف معهـــد
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا ،وهـــي طالبـــة
دراســـات عليـــا يف املخترب الـــذي عملت فيـــه ،كان
لهـــا تأثري كبـــر عليهـــا؛ فقـــد فتحـــت عينيها عىل
إمكاناتهـــا وألهمتهـــا ملواصلـــة البحـــث األكاديمي.
وجـــاء قرارهـــا بالرتكـــز عـــى اجلـــن CRD-BP
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أثنـــاء عملهـــا عـــى رســـالة التخـــرج جزئ ًيـــا مـــن
املناقشـــات مـــع موجهتها اليت حافظـــت معها عىل
صداقـــة قويـــة حىت بعد انتهـــاء عالقتهمـــا املهنية،
عندمـــا تركت موجهتهـــا معهد ماساتشوســـتس
للتكنولوجيـــا.
خـــال دراســـتها بعـــد التخـــرج يف جامعـــة
ويسكونســـن ماديســـون University of
 Wisconsin-Madisonالـــي مولتهـــا جزئ ًيـــا
مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي ،ركـــزت فخر
الديـــن يف بحثهـــا عـــى اجلـــن . CRD-BPكان
مـــن املعـــروف أن هـــذا اجلـــن يرتبـــط باحلمـــض
النـــووي الرييب املرســـال  RNAوتنظيم اســـتقراره
وتموضعه و/أو معاجلته .ونظـــرًا ألن اجلني CRD-
 BPيتفاعـــل مـــع األحمـــاض النوويـــة RNAs
وينظـــم تعبـــر اجلينـــات املرتبطـــة بالرسطـــان يف
هـــذه األحمـــاض النوويـــة  ،RNAsفإنـــه يـــؤدي
دورًا مه ًمـــا يف الرسطانـــات .أظهـــرت أبحـــاث فخر
الديـــن أن اجلـــن  CRD-BPيشـــفر نســـختني من
بروتينه عىل شـــكل قصري وشـــكل طويل .وترتبط
األجســـام املضـــادة اليت اســـ ُتخدمت للكشـــف عن
اجلني  CRD-BPيف الدراســـات الســـابقة بجزء من
الربوتني مفقود يف الشـــكل القصري .نتيجة لذلك،
يمكنها فقط اكتشـــاف الشـــكل الطويل منه الذي
يتم التعبـــر عنه يف األجنـــة واألورام .باســـتخدام
كواشـــف مختلفـــة ،بينت فخـــر الدين أن الشـــكل
القصـــر للجـــن  CRD-BPيُعـــر عنه يف أنســـجة
البالغني الســـليمة.
أظهـــر البحـــث ً
أيضـــا أن اجلـــن CRD-BP
يُعرب عنـــه عىل نحو أقـــوى يف أورام الثـــدي مقارنة
باألنســـجة الســـليمة .ال تصحـــح النتائـــج الـــي
توصلـــت إليهـــا ســـوء الفهـــم حـــول تعبـــر اجلني
 CRD-BPفحســـب ،بل تشـــر ً
أيضـــا إىل احتمال
مفـــاده أن الربوتينـــات األخـــرى ذات األنمـــاط
التعبرييـــة املماثلـــة  -املعروفـــة باســـم الربوتينات
’الورميـــة اجلنينيـــة’  - Oncofetalربمـــا جـــرى
وصفهـــا ً
أيضـــا عـــى نحـــو خاطئ.
لكـــن القصـــة ال تنتهـــي عنـــد هذا احلـــد .فقد
بينـــت فخـــر الديـــن وزمالؤهـــا ً
أيضـــا أن خاليـــا
رسطـــان الثـــدي الـــي تفتقـــر إىل اجلـــن CRD-
 BPمل تكـــن جيـــدة يف التكاثـــر والبقـــاء عـــى قيـــد

احليـــاة مثـــل اخلاليـــا الرسطانيـــة املعتـــادة .ولدى
إعـــادة اجلـــن  CRD-BPإىل هـــذه اخلاليـــا ،ســـواء
يف شـــكله القصـــر أو الطويـــل ،اســـتعادت أنماط
بقائها الطبيعية.
تُـــرز هذه النتائـــج م ًعا أهميـــة اجلني CRD-
 BPيف رسطـــان الثـــدي .تقـــول فخر الديـــن" :من
الســـابق ألوانـــه معرفـــة ذلـــك ،لكـــن إذا كان أحد
األهداف الـــي ينظمها اجلـــن  CRD-BPهو تقدم
األورام أو نموهـــا ،فيمكننـــا عندئ ٍذ اســـتهداف هذا
اجلـــن أو الربوتـــن املحـــدد ملزيد من االســـتقصاء
كخيـــار عاليج محتمـــل ملـــرىض رسطـــان الثدي".
وتضيـــف" :إذا مل يكن األمر كذلـــك ،فقد يظل اجلني
 CRD-BPمفيـــدًا يف فحـــوص الكشـــف ،الســـيما
إذا ظهـــر أن اإلفـــراط يف التعبري لـــدى اجلني CRD-
 BPمرتبط بتوقعات ســـيئة بشـــكل خـــاص ،أو إذا
تبـــن أن أورام  CRD-BPاملفرطـــة يف التعبـــر أكرث
اســـتجابة لعالجات معينة مقارنة بـــأورام أخرى".
تضمـــن جزء من مـــروع اجلـــن CRD-BP
العمـــل مـــع رشكة خاصـــة لتطويـــر نظـــام تنقية
جديد للمجمعـــات اجلزيئيـــة املصنوعة من احلمض
النـــووي  RNAوالربوتينـــات .اســـتخدم الباحثون
هـــذا لتجميع قائمـــة باألحمـــاض النووية RNAs
املرتبطـــة باجلني  CRD-BPاليت ربمـــا تكون بمثابة
أهـــداف ملزيد مـــن البحث .تقـــول فخـــر الدين اليت
تدربـــت كمهندســـة بيولوجية" :يف نهايـــة املطاف،
أنـــا مهندســـة يف الصميـــم ،لذلـــك أحـــب تطويـــر
أشياء جديدة وحل املشـــكالت ... .إذا كان بإمكانك
التوصـــل إىل طريقـــة جديـــدة حلل مشـــكلة قائمة
ثـــم العثور عـــى شـــخص يمكنه مســـاعدتك عىل
تحويـــل مفهومـــك إىل أداة ملموســـة ومتعـــددة
االســـتخدامات ،فهـــذا ح ًقا شـــعور ال يضاهى".
رصا
هذا الشـــغف بحـــل املشـــكالت يعـــد عن ً
رئيســـ ًيا يف اهتمام فخر الدين املســـتمر ببيولوجيا
الرسطـــان .عن ذلك تقول" :لقـــد وجدت الرسطان
ً
مجـــال رائ ًعا نظـــرًا إلمكانية تطبيقه الواســـع عىل
أي عضو تقريبًا يف جســـم اإلنســـان .عىل الرغم من
أن هذه احلقيقة مؤســـفة من الناحية اإلكلينيكية،
فـــإن تفـــرد كل حالة يمثل مشـــكلة بحثية مذهلة
حـــرت العلمـــاء منـــذ فـــرة طويلـــة ... .ال توجـــد
مظلـــة واســـعة يمكنك مـــن خاللها حل املشـــكلة
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بمجـــرد فهمك للمبادئ األساســـية للرسطـــان .لو
أن األمر بهذه الســـهولة ،لكان لدينـــا بالفعل عالج
للرسطـــان ،وهو مـــا ال نملكـــه .وليـــس بالرضورة
أن يكـــون العثـــور عىل عـــاج واحـــد جلميـــع أنواع
ً
احتمـــال ممكنًـــا .فاألرجح هو تشـــكيل
الرسطـــان
األدوات الـــي تســـمح بتطويـــر عالجـــات فرديـــة
مبنيـــة عىل أســـاس كل حالة عـــى حدة".
مـــا يحفز فخـــر الدين عـــى مواصلـــة العمل
ً
أيضـــا هـــو التأثـــر الهائـــل للرسطـــان عـــى حياة
النـــاس ،خاصة يف الكويت حيـــث معدالت اإلصابة
بالرسطـــان عالية جدًا ومعدالت فحوص الكشـــف
منخفضة وال يوجد مرفق فاعل ألبحاث الرسطان
– وهي كلها مســـائل تأمل وزمالؤها يف معاجلتها.
وتقول" :كل هذه األشـــياء تجعلين أرغب يف العمل
يف هـــذا املجال واالســـتيقاظ يف الصباح وأداء عمل
ربمـــا يكون لـــه تأثري عـــى األفـــراد يف مجتمعنا... .
إىل جانـــب تحديات فهـــم الرسطان عىل املســـتوى
اجلزيـــي والتعامل مع تنوعه الهائـــل ،ال يمكن لهذا
العمـــل أن يكون ً
ممل عـــى اإلطالق".

للمزيد
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ملـــــف العـــــدد

املسرية التاريخية لألنرثوبولوجيا

علم يجمع العلوم الطبيعية
واالجتماعية واإلنسانية

تعــود كلمــة "أنرثوبولوجيــا" يف األصــل إىل الكلمــة اليونانيــة
"أنرثوبــو" ،الــي تعــي "البــر" أو "اجلنــس البــري" ،و"لوجيــا"
الــي ترجمــت عــى أنهــا "معرفــة" أو "دراســة" .ومــن ثــم ،يمكننــا
تعريــف األنرثوبولوجيــا بأنهــا دراســة اجلنــس البــري .ومــع
ذلــك ،فــإن هــذا التعريــف يف حــد ذاتــه ال يمـ ّـز األنرثوبولوجيــا
عن التخصصات اإلنسانية األخرى.
فاملؤرخـون وعلمـاء النفـس واالقتصاد وعلمـاء االجتماع
وغريها من املجاالت يدرسـون البرش بشـكل منهيج بطريقة أو
بأخـرى .تتميز األنرثوبولوجيـا بأنهـا تجمـع بين أربعـة مجـاالت
فرعيـة تربـط بين العلـوم الطبيعيـة والعلـوم االجتماعيـة
والعلـوم اإلنسـانية .تشـكّل هـذه احلقـول الفرعيـة األربعـة،
صورةJAVIER TRUEBA / MSF / SCIENCE PHOTO LIBRARY :

د .أزهري مصطفى صادق
كلية السياحة واآلثار،

جامعة امللك سعود (السعودية)

السـيما يف املدرسـة األمريكيـة ،علـم اآلثـار واألنرثوبولوجيـا
البيولوجيـة واألنرثوبولوجيـا اللغويـة واألنرثوبولوجيـا
الثقافية ،نهجا ً واسـعا ً لدراسـة اإلنسـان يف جميع أنحاء العامل،
يف ماضيه وحارضه.

نظام متكامل متعدد التخصصات
يهتـــم علمـــاء اآلثـــار بالتطـــورات والتغـــرات التاريخيـــة يف
التكوينـــات اإلنســـانية الثقافيـــة واالجتماعيـــة والسياســـية
واملادية ،ودراســـة الرتاث الثقايف وتفســـره ،مـــن خالل فروع
عـــدة منها علـــم آثار ما قبـــل التاريـــخ ،وعلم اآلثـــار التارييخ،
وعلـــم اآلثـــار الكالســـييك ،وعلـــم اآلثـــار الديموغـــرايف ،وعلم
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اآلثـــار البحرية ،وعلم اآلثـــار احلرضية ،وعلم اآلثـــار الصناعية.
وتركـــز األنرثوبولوجيـــا البيولوجيـــة عىل اجلوانـــب الفزييائية
للبـــر ،وتشـــمل مجاالت عـــدة منهـــا الطب الرشعـــي ،وعلم
اإلنســـان القديم ،وعلم الترشيح البـــري والتصنيف البرشي،
وعلـــم األمراض القديمة ،وعلم اآلثـــار احليوية .ويدرس علماء
األنرثوبولوجيـــا اللغويـــة تاريـــخ وبنيـــة اللغـــات البرشيـــة
والعالقة بني اللغة والثقافـــة واجلوانب املعرفية والبيولوجية
للغـــة ،كمـــا تنـــدرج ضمن دراســـاتها تاريـــخ اللغويـــات ،وعلم
األصـــوات ،والنحـــو املقارن ،وعلـــم اللغة االجتماعـــي وغريها.
ويهتـــم علماء األنرثوبولوجيا االجتماعيـــة بالتنوع االجتماعي
والثقـــايف البـــري مـــن خـــال األنرثوبولوجيـــا البيئيـــة،
واألنرثوبولوجيـــا الديموغرافية ،واألنرثوبولوجيا االقتصادية،
واألنرثوبولوجيـــا االجتماعيـــة ،وأنرثوبولوجيـــا الديـــن،
وأنرثوبولوجيا الفن ،وغريها.
ويسـتخدم علمـاء األنرثوبولوجيـا أسـاليب وتقنيـات
ومقاربات نظرية متنوعة يف دراسـاتهم ،لها هدفان رئيسـيان:
فهـم التنـوع الفريـد للسـلوك البشري واملجتمعـات البرشيـة
حـول العـامل ،واكتشـاف أوجـه التشـابه األساسـية التي تربـط
بين البشر يف جميـع أنحـاء العـامل .ولتحقيـق هذيـن الهدفين،
يُجْـري علمـاء األنرثوبولوجيا دراسـات حالـة منهجية يف جميع
أنحـاء العـامل ،مـع الرتكيز على مـايض البرشيـة وحارضهـا .وقـد
وسـعّت هـذه الدراسـات مـن فهمنا إللنسـانية ،مـن املجتمعات
البرشية األوىل إىل الوقت احلارض.

تاريخ األنرثوبولوجيا وتطورها
تعود جذور األنرثوبولوجيا إىل الكتابات التاريخية والفلسفية
اليونانيـة القديمـة حـول املجتمـع البشري وتنظيماتـه .ويـرى
كثير مـن األنرثوبولوجيين أن هيرودوت ،املـؤرخ اليونـاين الذي
عـاش يف القـرن الرابـع قبـل امليلاد ،هـو أول مفكـر يكتـب على
نطـاق واسـع عـن املفاهيـم التي أصبحـت فيمـا بعـد مركزيـة
أللنرثوبولوجيـا .وقـد أسسـت كتاباتـه حـول البشر عمومـاً،
خاصـة يف كتـاب التاريـخ ،النمـط الـذي تبنتـه معظـم الكتابـات
األنرثوبولوجية فيما بعد.
وكان املــؤرخ العــريب ابــن خلــدون ،الــذي عــاش يف القــرن
الرابــع عــر امليــادي ،أحــد الكُتّــاب األوائــل أللفــكار ذات الصلــة
باألنرثوبولوجيــا .درس ابــن خلــدون العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة الــي أثــرت يف تطــور
احلضارات وقيامها وسقوطها.
وخــال العصــور الوســطى (مــن القــرن اخلامــس إىل
اخلامــس عــر بعــد امليــاد) ســيطر علمــاء الديــن يف أوروبا عىل
التفكــر األورويب يف مســائل األصــول البرشيــة والتطــور
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الثقــايف .وبــدءا مــن القــرن اخلامــس عــر ،ق ـدّم املستكشــفون
األوروبيــون أوصافـا ً حيــة ومالحظــات موجــزة وغــر منتظمــة
لثقافات آسيا وأفريقيا وما يعرف اآلن باألمريكتني.
وشـهد عصر التنويـر األورويب يف القرنين السـابع عشر
والثامن عرش ظهور الفكر الفلسـفي العلمي والعقالين .وكتب
مفكـرو التنويـر ،مثـل ديفيد هيـوم املولود يف اسـكتلندا ،وجون
لـوك مـن إنجلترا ،وجـان جـاك روسـو مـن فرنسـا ،عـددا ً مـن
األعمـال عـن طبيعـة اجلنـس البشري .لكـن معظـم كتـاب عرص
التنوير افتقروا إىل اخلربة املبارشة مع الثقافات غري الغربية.
ومــع صعــود اإلمربياليــة (الســيطرة السياســية
واالقتصاديــة عــى األرايض األجنبيــة) يف القرنــن الثامــن عــر
والتاســع عــر ،أصبــح األوروبيــون عــى اتصــال مزتايــد مــع
شــعوب أخــرى حــول العــامل ،ممــا أدى إىل اهتمام جديد بدراســة
الثقافــة .ويف أواخــر القــرن الثامــن عــر حصــل األوروبيــون
تدريجيـا ً عــى طوفــان مــن املعلومــات اجلديــدة حــول الشــعوب
األجنبيــة الســيما يف املناطــق الــي اســتعمروها .واســتجابة
لهــذه التطــورات ،وانطالق ـا ً مــن االهتمــام بالثقافــات اجلديــدة
والغريبــة ،شــكل علمــاء األنرثوبولوجيــا الهــواة األوائــل
مجتمعــات يف معظــم دول أوروبــا الغربيــة يف أوائــل القــرن
التاســع عــر .وكرّســت املجتمعــات األنرثوبولوجيــة نفســها
لدراســة علميــة لثقافــات األرايض املســتعمرة وغــر املكتشــفة.
ونشــأ عــن ذلــك متاحــف إثنولوجيــة وأثريــة عــدة ،تحتــوي عــى
عديد من املعروضات اليت تمثل تلك الثقافات.
مـــع نهايـــة القـــرن التاســـع عـــر بـــدأ علمـــاء
األنرثوبولوجيـــا يف شـــغل مناصـــب أكاديميـــة يف الكليـــات
واجلامعـــات .وأصبحـــت اجلمعيـــات األنرثوبولوجيـــة ســـببا ً
لعلمـــاء األنرثوبولوجيـــا للعمـــل يف مناصـــب مهنيـــة .وقـــد
روجـــوا للمعرفـــة األنرثوبولوجيـــة لقيمتهـــا السياســـية
والتجارية واإلنسانية.

بدايات األنرثوبولوجيا الحديثة
ظهـرت األنرثوبولوجيـا احلديثة يف القرن التاسـع عرش جنبا ً إىل
جنـب مـع التطور والقبول العلمي لنظريات التطور البيولويج
والثقـايف .يف أوائـل القـرن التاسـع عشر ،أثبـت بعـض العلمـاء
مـن خلال املالحظـات العلميـة ،السـيما عـن العظام املكتشـفة
وغريهـا مـن البقايـا مثـل األدوات احلجريـة ،أن مـايض البرشيـة
غطـى فترة زمنيـة أطـول بكثير ممـا كان يـر ّوج لـه .ويف عـام
1836م اقترح عـامل اآلثـار الدنمـاريك كريسـتيان تومسـن مـا
عـرف بنظـام العصـور الثالثـة التي أطلـق عليهـا اسـم العصر
احلجـري ،والعصر الربونـزي ،والعصر احلديـدي .يتلاءم مفهـوم
تومسـن عـن العصـور التكنولوجيـة بشـكل جيـد مـع آراء عـامل

ملـــــف العـــــدد

بدايات األنرثوبولوجيا
ترجع إىل الكتابات

التار يخية والفلسفية

اليونانية القديمة
حول املجتمع

البرشي ،ويه تجمع
بني أربعة مجاالت

فرعية تربط بني

العلوم االجتماعية

واإلنسانية والطبيعية
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اجليولوجيـا األسـكتلندي السير تشـارلز ليـل ،الـذي اقترح أن
األرض أقـدم بكثير ممـا كان يعتقـد سـابقا ً وقـد تغيرت خلال
عدد كبري من املراحل التدريجية.
ويف عــام 1859م نــر عــامل الطبيعــة الربيطــاين تشــارلز
دارويــن كتابــه عــن أصــل األنــواع ،الــذي جــادل فيــه بــأن األنــواع
احليوانيــة والنباتيــة تغــرت أو تطــورت عــر الزمــن تحــت تأثــر
عمليــة أطلــق عليهــا االنتقــاء الطبيعــي .وقــد تعرضــت النظرية
والكتــاب لكثــر مــن اجلــدل ال يــزال محتدمـا ً حــى عرصنــا هــذا.
وخــال أواخــر القــرن التاســع عــر ،ر ّوج العديــد مــن علمــاء
األنرثوبولوجيــا لنماذجهــم اخلاصــة للتطــور االجتماعــي
والبيولــويج .وصــ ّورت كتاباتهــم األشــخاص املتحدريــن مــن
أصــل أورويب عــى أنهــم متفوقــون بيولوجيــا ً وثقافيــا ً عــى
جميــع الشــعوب األخــرى .وظهــرت وجهــة النظــر هــذه يف كتاب
"املجتمــع القديــم" ،الــذي نــره عــامل األنرثوبولوجيــا األمريــي
لويــس هــري مورغــان عــام  ،1877ويف كتابــات الســر إدوارد
تايلــور ،مؤســس األنرثوبولوجيــا الربيطانيــة ،الــذي ر ّوج
لنظريــات التطــور الثقــايف يف أواخــر القــرن التاســع عــر .وقــد
كتــب تايلــور أيضـا ً تعريفـا ً للثقافــة ال يــزال مقتبسـا ً عــى نطاق
واســع ،واصف ـا ً إياهــا بأنهــا "ذلــك الــكل املعقــد الــذي يشــمل
املعرفــة ،واملعتقــدات ،والفــن ،واألخالق ،والقانــون ،والعرف وأي
قــدرات وعــادات أخــرى يكتســبها اإلنســان كعضــو يف املجتمــع".
وقــد شــكّل هــذا التعريــف أســاس املفهــوم األنرثوبولــويج
احلديث للثقافة.
يف عرشينيــات القــرن املــايض ظهــرت األنرثوبولوجيــا
كنظــام مهــي وعلمــي جــاد .وتطــورت ممارســات البحــث
األنرثوبولــويج بطــرق مختلفــة يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا.
ويف ثالثينيــات القــرن املــايض ،اتخــذت األنرثوبولوجيــا شــكلها
احلــايل كمهنــة أكاديميــة يف الواليــات املتحــدة تحــت تأثــر عــامل
األنرثوبولوجيــا فرانــز بــواس ،الــذي ســاعد عــى تدريــب العديــد
مــن أبــرز علمــاء األنرثوبولوجيــا األمريكيني يف القــرن العرشين،
وواصــل العديــد مــن طلبتــه  -بمــن فيهــم ألفريــد كروبــر وروث
بنديكــت ومارغريــت ميــد  -إنشــاء أقســام أللنرثوبولوجيــا يف
اجلامعات يف جميع أنحاء البالد.
خلال النصـف األول مـن القـرن العرشيـن ،أجـرى العديـد
مـن علمـاء األنرثوبولوجيـا دراسـات إثنوغرافيـة يف خدمـة
احلكومـات االسـتعمارية .سـمحت هـذه البحوث للمسـتعمرين
بالتنبـؤ بمـا سـيحدث ملجتمـع بكاملـه اسـتجابة لسياسـات
استعمارية معينة .وخالل تلك الفرتة والسيما يف الستينيات،
تـم تطويـر العديـد من األفـكار النظريـة يف األنرثوبولوجيا مثل
البنيويـة واملاديـة الثقافيـة والبيئـة الثقافيـة .وعلى النقيـض،
وخلال سـبعينيات القـرن املـايض ،ركـز علمـاء األنرثوبولوجيـا

على معـاين رمـوز وطقـوس ثقافيـة معينـة داخـل الثقافـات
نفسها ،وهو نهج يُعرف باسم األنرثوبولوجيا الرمزية.
بذلــك يتضــح لنــا أن احلقــول الفرعيــة أللنرثوبولوجيــا
ظهــرت يف البدايــة يف املجتمــع الغــريب يف محاولــة لفهــم
الشــعوب غــر الغربيــة .وعندمــا بــدأ األوروبيــون استكشــاف
العــامل واســتعماره يف القــرن اخلامــس عــر ،واجهــوا شــعوبا ً
أصليــة يف األمريكتــن وأفريقيــا والــرق األوســط وآســيا.
ووصــف املســافرون األوروبيــون واملســؤولون احلكوميــون هــذه
الثقافــات غــر الغربيــة ،وقدّمــوا ســجال ً ملظاهرهــا اجلســدية
وعاداتهــا ومعتقداتهــا .وبحلــول القــرن التاســع عــر ،تطــورت
األنرثوبولوجيــا إىل التخصــص األســايس لفهــم املجتمعــات
والثقافــات غــر الغربيــة ،حيــث ســعى العلمــاء آنــذاك بشــكل
عــام إىل فهــم االختالفــات األساســية والتشــابهات بــن
املجتمعــات والثقافــات البرشيــة والتنــوع املــادي املوجــود يف
الشعوب يف جميع أنحاء العامل.
وحاليــا ،ال يركــز علمــاء األنرثوبولوجيــا اهتمامهم فقط
عــى الثقافــات غــر الغربية بل يتعدونها إىل دراســة املمارســات
الثقافية يف البيئة احلرضية يف كل مكان.
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العدد 113

األنرثوبولوجيا الثقافية

علم نشأ عن فضول الطبيعة البرش ية

قرن الحاجة إىل األنرثوبولوجيا
تســتخدم األمــم احلديثــة املعرفــة الــي توفرهــا األنرثوبولوجيــا
لفهــم تراثهــا ،وخدمــة الشــعوب املتنوعــة املوجــودة داخــل
حدودهــا ،وإيجــاد مكانهــا يف املجتمــع العاملــي النــائش .لقــد
أصبحــت األنرثوبولوجيــا يف وضــع جيــد يف بدايــة القــرن احلــادي
والعرشيــن لتقديــم مســاهمات مهمــة لرفاهيــة اإلنســان،
والتفاهم املتبادل للشعوب يف جميع أنحاء العامل.
وتعيــد التغيــرات الرسيعــة يف تقنيــات النقــل
واالتصــاالت تشــكيل دول العــامل إىل قريــة عامليــة .وتعتمــد
قــدرة العديــد مــن الشــعوب واألمــم واألديــان واملجتمعــات عىل
العيــش يف وئــام عــى الفهــم املتبــادل واحــرام العــادات واللغــة
والرتاث اليت تسعى األنرثوبولوجيا إىل تعزيزها.
شـــكلت رحـــات املستكشـــفني يف العصـــور القديمـــة نـــواة
االهتمـــام بعلـــم األنرثوبولوجيا الثقافية؛ فقـــد دفع الفضول
باإلنســـان قديما إىل زيـــارة املجتمعات املجاورة ،واستكشـــاف
عاداتها وأســـاليب حياة شـــعوبها ،وتدويـــن املالحظات حول
ممارســـاتهم وطقوســـهم ،وأطعمتهـــم ولباســـهم ،وصفـــات
أجســـادهم ،وألـــوان برشاتهـــم وشـــعورهم ،ليعـــود محمـــا
بمعلومـــات تصـــف حياة تلك الشـــعوب ،فيقصهـــا عىل أهله
وأصدقائـــه ،ويرتك املكتوب منها إرثـــا تاريخيا تتناقله األجيال
عـــى مـــر العصـــور .وتمثـــل تلـــك الرحـــات االستكشـــافية

د .العنود الرشيدي

كلية الرتبية – جامعة الكويت

انطالقـــة تأسيســـية ملجـــال الدراســـات اإلثنوغرافيـــة
 Ethnographyالـــي تعـــد مـــن أقـــدم مجـــاالت البحـــث يف
األنرثوبولوجيا الثقافية.
واألنرثوبولوجي ــا الثقافي ــة أح ــد املج ــاالت الرئيس ــية
يف علـــم األنرثوبولوجيـــا؛ فهـــي تهتـــم بدراســـة كل جوانـــب
الثقاف ــة اإلنس ــانية كاللغ ــة ،والدي ــن ،والع ــادات والتقالي ــد،
والقيـــم واألعـــراف ،واملعتقـــدات والطقـــوس ،واآلثـــار،
واألطعمــة وامللبوســات ،وغريهــا مــن عنــارص ممثلــة للثقافــة
بمفهومها األنرثوبولويج.
صورةROB CURRAN / UNSPLAH :

ملـــــف العـــــدد

نجاح عملية التالقح
بني احلضارات

مرهون بقدرة

الشعوب عىل النظر

لالختالفات الثقافية
كفرصة قيمة

لتشكيل ثقافة

إنسانية عاملية تعكس
قيم السالم العاملي

والتعايش السلمي
بني احلضارات
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ويتفـــق معظـــم املفكريـــن عـــى أن املـــؤرخ اإلغريقـــي
هـــرودوت  484-Herodotus (425قبـــل امليـــاد) كان مـــن
أوائل الشخصيات اليت اشـــتهرت بزياراتها وتوثيقها ألوصاف
البلـــدان والشـــعوب وأحوالها ،وذلـــك يف رحالته حول حوض
البحـــر املتوســـط ،الـــي شـــملت مناطـــق الفـــرس والبابليني،
ومرص وسورية وليبيا ،وغريها من البلدان.
وكان للرحالـــة العرب واملســـلمني يف القرون الوســـطى
إســـهامات متمـــزة يف الدراســـات االثنوغرافيـــة؛ ويعـــد أبـــو
الريحـــان البريوين الذي عـــاش يف القرن احلـــادي عرش امليالدي
مـــن أعظـــم العقـــول الـــي عرفتها احلضـــارة اإلســـامية ،من
خـــال دراســـاته املقارنـــة يف األديـــان والثقافـــات يف الـــرق
األوســـط وجنـــوب آســـيا ،والســـيما يف الثقافـــة الهندية ،كما
تمثـــل أعمـــال املفكر العريب ابـــن خلدون الذي عـــاش يف القرن
الرابع عرش امليالدي ،نموذجا واضحا للدراســـات االثنوغرافية،
من خـــال رحالته إىل األندلس ومرص واحلجاز والشـــام وبالد
املغرب العريب.

الطابع العلمي
مل تأخـــذ األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة طابعا علميـــا إال يف نهاية
القرن التاســـع عـــر ،وذلك عىل يـــد املفكر اإلنجلـــزي إدوارد
تايلـــور  )Edward Tylor (1832- 1917الذي يعد مؤســـس
األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة يف بريطانيـــا ،مـــن خـــال كتابـــه
"الثقافـــة البدائية" الـــذي نرش يف عام  ،1871يف حني شـــكلت
أعمـــال املفكـــر األمريـــي فرانـــز بـــوآز -Franz Boas (1858
 )1942التأســـيس العلمي احلقيقـــي أللنرثوبولوجيا الثقافية
يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة .ومنـــذ ذلـــك الوقـــت ،بدأت
األنرثوبولوجيا الثقافية تتخذ مسارا علميا مستقال.
ويف عاملنا املعارص ،نجـــد أن األنرثوبولوجيا الثقافية تركز
يف دراســـتها عـــى اجلماعات اإلنســـانية ،والثقافـــات البرشية،
والفئـــات االجتماعيـــة املتنوعـــة يف املجتمـــع الواحـــد .ويـــرى
أســـتاذ علم االجتمـــاع الرتبوي الدكتور عـــي وطفة يف وصفه
ألهميـــة هذا املجال العلمي أنه "ينـــدر أن نجد قطاعا اجتماعيا
ينفلـــت مـــن دائـــرة الرصـــد والبحـــث األنرثوبولـــويج" حـــى
أصبحـــت الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة تتوغل يف كل
جماعـــة إنســـانية لتستكشـــف نظمهـــا الثقافيـــة ،وتبحث يف
طبيعة اإلنسان ككائن ثقايف.
جرس يعزز العالقات الحضارية
إذا كانت الرحالت االستكشـــافية للثقافات والشـــعوب قديما
قد اقتـــرت عىل عـــدد محدود مـــن الرحالة واملستكشـــفني
املغامريـــن ،فإن هذا النهج األنرثبولـــويج الثقايف أصبح ظاهرة

طبيعيـــة يف عاملنـــا املعـــارص ،حـــى وإن مل يكـــن الفـــرد مـــدركا
لطبيعـــة ذلك الفضول الـــذي يحثه عىل زيـــارة البلدان واملدن
املختلفـــة ،والـــذي يمثـــل نزعـــة أنرثوبولوجية ثقافيـــة تدفع
اإلنســـان الستكشـــاف ثقافـــة الشـــعوب اليت تتقاســـم معه
احلياة عىل هذه األرض.
ومن املالحظ أن الشـــعوب املعـــارصة مل تعد منغلقة عىل
ذاتهـــا كمـــا كان يحـــدث يف قديم الزمـــان ،بل نجـــد أن معظم
الشـــعوب خرجـــت لتشـــارك الشـــعوب األخـــرى يف مظاهـــر
حياتهـــا ،حيـــث تزتايـــد الرحالت اجلويـــة يف كل عـــام ،وتمتئل
املطارات يف كل موســـم ســـفر معلنة اإلقالع لوجهات وبلدان
جديدة ،وتتنافس رشكات الطريان عىل اســـتقطاب املسافرين
الباحثـــن عـــن وجهـــات متعـــددة وشـــعوب تحمـــل ثقافات
غريبـــة ،حىت بات البرش يشـــدون الرحال إىل أماكـــن مل تكن يف
احلســـبان ،كاجلزر الصغرية املنتـــرة يف املحيطات الواســـعة،
واألريـــاف والقـــرى يف اجلبـــال الشـــاهقة ،واملناطـــق والغابات
النائيـــة يف قـــاريت أفريقيـــا وأمريـــكا اجلنوبيـــة .إن الرغبـــة يف
التعـــرف عـــى حيـــاة الشـــعوب تشـــر إىل درجـــة جيـــدة من
االنفتـــاح الثقـــايف ،الـــذي يعين :الشـــعور بالرغبـــة يف التعرف
عـــى خصائـــص الثقافـــات والشـــعوب األخـــرى ،وتقبلهـــا
واحرتامهـــا ،والتعايش الســـلمي معهـــا ،وذلـــك للوصول إىل
مرحلة التكامل الثقايف.
ويســـهم االنفتـــاح الثقـــايف عـــى الشـــعوب األخرى يف
تعزيـــز العالقـــات احلضاريـــة بـــن الشـــعوب؛ فالعالقـــات
احلضاريـــة ترتكز بشـــكل أســـايس عىل وعي اإلنســـان بثقافته
اخلاصـــة أوال ،ثـــم اإلقـــرار بوجـــود ثقافـــات أخـــرى مختلفـــة،
والعمـــل عـــى التكيـــف معهـــا مـــن خـــال احرتامهـــا ،وفهم
الدوافـــع النفســـية والعقليـــة تجـــاه الســـلوكيات الثقافيـــة
الصادرة عـــن اآلخرين املختلفـــن .وتكمن الغايـــة الكربى من
توطيـــد العالقـــات احلضاريـــة بـــن الشـــعوب يف تحقيـــق
التواصـــل اإليجايب بني الثقافـــات ،الذي يعـــد الطريق األمثل
للتعايش الســـلمي ،وتحقيق قيـــم العدل واملســـاواة واحلرية،
والسالم العاملي.
وتتصـف البلدان والشـعوب التي تقيم عالقات حضارية
بينها وبني الشعوب األخرى ،بتشجيعها للتعددية الثقافية يف
مجتمعاتها كالتعددية العرقية ،والدينية ،واجلنسـية؛ فنجدها
تفتـح أذرعهـا مرحبـة بالسـياح والزائريـن ،واملسـتثمرين
والباحثني عن فرص العمل من مختلف الثقافات.
وتعـد الدراسـات والبحـوث األنرثوبولوجيـة الثقافيـة
مجـاال مهمـا لتأسـيس وتعميـق العالقـات احلضاريـة بين
الشـعوب ،السـيما بعد تسارع وترية الهجرات السكانية للعمل
أو الدراسـة ،والتطـورات اجلذريـة يف التكنولوجيـا واالتصـاالت،
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والتعدديـة الثقافيـة يف املجتمـع الواحـد ،وانتشـار وسـائل
التواصـل االجتماعـي ،واندمـاج املجتمعـات بعضهـا ببعـض.
فمـن خلال علم األنرثوبولوجيا الثقافية ،يتعرف اإلنسـان عىل
ثقافـة البلـدان والشـعوب املختلفـة عـن طريـق الدراسـات
والكتـب املتنوعـة ،أو مشـاهدة الربامـج الوثائقيـة عـن حيـاة
الشـعوب ،أو زيارة املراكز الثقافية ،وحضور األنشـطة الثقافية
التي تنظمهـا اجلماعـات الثقافيـة يف بلدانهـم ،كـدورات اللغـات
املختلفة ،أو املهرجانات الثقافية اخلاصة.
إن األنرثوبولوجيـا الثقافيـة تمثـل مـرآة تعكـس حيـاة
الشـعوب يف شتى أنحاء العامل؛ فهي تسـاعد اإلنسـان عىل فهم
ثقافته اخلاصة ،واإلقرار بوجود ثقافات مختلفة تتقاسم معه
احليـاة يف عـامل جميـل ومتنـوع ،ومـن ثـم ،فهـي تمهـد الطريـق
حلـدوث التفاعـل اإليجـايب بين الشـعوب ،أو مـا يطلـق عليه يف
األنرثوبولوجيا الثقافية مفهوم التالقح بني احلضارات.

التالقح بني الحضارات
يقصـــد بمفهوم التالقـــح بني احلضارات التفاعـــل املبارش الذي
يحـــدث عنـــد تـــايق ثقافتـــن أو أكـــر ،ســـواء عىل مســـتوى
األفـــراد أو اجلماعـــات الثقافية ممثلة بالشـــعوب ،والذي ينتج
عنه إعادة تشـــكيل الثقافات األساســـية ،إلنتاج ثقافة جديدة
تتمـــز بتمثيلهـــا لعـــدة ثقافـــات ،وتحظـــى غالبـــا بالقبـــول
واالحرتام من أفراد الثقافات املعنية.
فعند هجـــرة عائلة عربية إلحدى الـــدول األوروبية ،عىل
ســـبيل املثال ،تبـــدأ هـــذه األرسة بالتفاعـــل مع ثقافـــة البلد
اجلديـــد ،الـــي تتمـــز باختالفهـــا جذريـــا عـــن ثقافـــة األرسة
العربيـــة مـــن حيـــث اللغـــة ،والديـــن ،والقيـــم واألعـــراف
واملعتقـــدات ،ومـــا إىل ذلـــك .وهـــذا التفاعـــل بـــن خصائص
ثقافتـــن مختلفتـــن ،يـــؤدي بمـــرور األيـــام إىل خلـــق ثقافة
جديدة تحملهـــا األرسة العربيـــة تمثل ثقافتهـــا األصلية من
جهـــة ،وبعضا مـــن خصائـــص الثقافة املســـتضيفة من جهة
أخـــرى؛ فتبـــدأ األرسة العربيـــة بتعلـــم لغـــة البلـــد اجلديـــد،
والتعـــرف عـــى مناســـباتهم وأعيادهـــم الوطنيـــة ،وتجربـــة
ملبوســـاتهم وأطعمتهـــم املتنوعة ،والتكيف مع ســـلوكياتهم
كأوقـــات النـــوم واالســـتيقاظ ،واســـتخدام وســـائل النقـــل
العامـــة ،وغريهـــا .وهـــذا التغيـــر احلـــادث يف ثقافـــة األرسة
العربيـــة ،يمثـــل نتاجـــا واضحا للتالقـــح بني احلضـــارات عىل
مستوى األفراد.
أمـــا عـــى مســـتوى الشـــعوب ،فلم يعـــد التالقـــح بني
احلضارات خيارا ،بل أصبح رضورة لكل الشـــعوب اليت تســـعى
نحو إقامة الســـام العاملي؛ فالعامل اليـــوم صار قرية واحدة ،ال
يمكن عـــزل جزء منها عـــن اآلخر ،بل بات مـــن الواجب تقريب
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احلضـــارات بعضهـــا مـــن بعض ،من خـــال تشـــجيع التفاعل
واالحتـــكاك اإليجابيـــن بني شـــعوبها بهـــدف إثـــراء احلضارة
اإلنســـانية .ومـــن خـــال التالقـــح بني احلضـــارات ،تســـتفيد
شـــعوب كل حضـــارة بأخذ ما يناســـبها ويتفق مـــع ثقافتها،
وتمنـــح لشـــعوب احلضـــارات األخـــرى مـــا تملكه مـــن خربات
وعلـــوم واستكشـــافات .فاحلضارات املتقدمة هـــي تلك اليت مل
تعزل نفســـها عن احلضـــارات األخرى ،بل هي اليت ســـعت نحو
التفاعـــل واالحتـــكاك باحلضـــارات املختلفـــة ،وأخـــذت مـــن
علومها وتراثها الثقايف بما يتناسب مع طبيعتها.
وإلنجاح عمليـــة التالقح بني احلضـــارات ،البد أن تمتلك
الشـــعوب اســـتعدادا وجاهزيـــة لتقبل االختالفـــات الثقافية
بينهـــا وبني الشـــعوب األخرى .ويطلـــق عىل هذا االســـتعداد
النفـــي يف علـــم األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة مفهـــوم الكفاءة
بني-الثقافية  .Intercultural Competenceويعرف املفكر
األمريـــي ملتـــون بينيـــت  Milton Bennettالكفـــاءة بني-
الثقافيـــة بأنها :مجموعة مـــن املهـــارات ،واخلصائص املعرفية
والســـلوكية والوجدانية ،اليت تدعـــم التواصل الفعال واملالئم
يف البيئات املتنوعة ثقافيا.
وتشـــر الدراســـات األنرثوبولوجية الثقافيـــة إىل وجود
عوامل تســـاعد عىل عملية التالقح بني احلضـــارات .فقد وجد
الباحثـــون أن الفـــرد الـــذي يعيـــش يف بيئة ثقافيـــة منغلقة،
غالبا ما يحمل اســـتعدادا أقل للتفاعـــل والتواصل اإليجابيني
مـــع أي ثقافة مختلفـــة؛ فاالحتـــكاك الثقايف يعـــزز من قدرة
الفـــرد عىل تقبل اآلخر املختلف ،كمـــا أن إتقان اللغات املختلفة
يســـهم بشـــكل إيجـــايب يف التكيـــف الثقـــايف مـــع شـــعوب
احلضارات املختلفة.
ويـــؤدي التعليـــم دورا مهمـــا يف تهيئة فـــرص التالقح
بني احلضارات؛ فالشـــعوب األكرث تعليما تبدي تقبال وانفتاحا
وترحيبـــا بالثقافـــات املتنوعـــة ،وذلك بحســـب ما تشـــر إليه
الدراســـات يف هـــذا املجـــال .وتوصـــل الباحثون أيضـــا إىل أن
عالقـــات املصاهـــرة بني الثقافـــات املختلفة تعزز بشـــكل كبري
قدرة الفـــرد عىل التعـــاون والتفاعل والتواصـــل اإليجايب مع
الثقافات املختلفة.
ومما تقـــدم ،يمكن القول بأن نجـــاح عملية التالقح بني
احلضـــارات مرهـــون إىل حد كبـــر بقدرة الشـــعوب عىل النظر
إىل االختالفـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة
إنســـانية عامليـــة ،تعكـــس قيـــم الســـام العاملـــي والتعايش
السلمي بني احلضارات.
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األنرثوبولوجيا واألوبئة عرب التاريخ

الدروس املستفادة والتنبؤ
بالعواقب املستقبلية

ال يعترب تناول موضوع الوباء بالدراسة والبحث األنرثوبولويج
وانتشـاره يف املجتمعـات اإلنسـانية والتغيرات التي طرأت عىل
هـذه املجتمعـات حديثـا ،إذ تـم تناولـه يف عديـد مـن األدبيـات
عنـد الـرواد األوائـل أللنرثوبولوجيـا وقبـل تسـميته هـذا العلـم
بهذا االسـم .فها هو ابن خلدون يف مقدمته الشـهرية يف القرن
الرابـع عشر ميالدي يعطي تشـخيصا واضحا النتشـار األوبئة
وأسـبابها عندمـا أشـار إىل أن سـبب الوبـاء هـو "فسـاد الهـواء
بكثرة العمـران لكثرة مـا يخالطـه مـن العفـن والرطوبـات
الفاسـدة ،وإذا فسـد الهواء وهو غذاء الروح احليواين ومالبسـه
صورةEVERETT COLLECTION / SHUTTERSTOCK :

د .يعقوب يوسف الكندري

أستاذ األنرثوبولوجيا واالجتماع،

كلية العلوم االجتماعية،
جامعة الكويت

دائما فسـيرسي الفسـاد إىل مزاجه ،فإن كان الفساد قويا وقع
املـرض يف الرئـة وهـذه هـي الطواعين وأمراضهـا مخصوصـة
بالرئـة ،وإن كان الفسـاد دون القـوي والكثير فيكثر العفـن
ويتضاعـف ،فتكثر احلميـات يف األمزجـة وتمـرض األبـدان
وتهلـك ،فسـبب كثرة العفـن والرطوبـات الفاسـدة يف هذا كله
كثرة العمـران" .فربـط ابـن خلـدون الوبـاء بالعمـران وما يتعلق
به ،باعتبارها أمورا تساعد عىل انتشاره يف املجتمع.
ومل تخـل أيضـا إشـارات مـن سـبقهم من علماء املسـلمني
يف تقديـم وصـف إثنوغـرايف أللمـراض واألوبئـة .فهـا هـو ابـن
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فضلان قبلـه أيضا -عىل سـبيل املثـال وليس احلصر -يف القرن
التاسـع امليلادي يف كتابـه "رسـائل ابـن فضلان" يقـدم وصفـا
دقيقـا أللمصـار الروسـية عند انتشـار املـرض والوبـاء فيها وما
يتـم مـن تعامـل مـع املـرىض عنـد إشـارته إىل أن أنـه "إذا مـرض
أحدهـم حملـوه وحـده يف خيمـة بعيـدة ،ووضعوا معـه طعاما
ورشابـا حتى يبرأ أو يقتله املرض فيحرقـون جثمانه" .فقد قدم
ابـن فضلان وصفـا إثنوغرافيـا عـن حـال هـذه األمصـار يف
التعامل مع املرض واملرىض.

األوبئة واملنطلقات الثقافية
عنــد انطــاق األنرثوبولوجيــا كعلــم مســتقل بحــد ذاتــه ،فإنهــا
ركــزت عــى األمــراض واألوبئــة كأحــد املنطلقــات الثقافيــة الــي
بــدأت مــع املؤســس إدوارد تايلــور عندمــا ربــط املعتقــدات
الدينيــة كنتيجــة لفهــم الظواهــر ومنهــا األمــراض يف كتابــه
"الثقافــة البدائيــة" .ثــم ازدهــرت الدراســات األنرثوبولوجيــة
الــي أســهمت يف توجيههــا نحــو األمــور الصحيــة ودراســة
مشــكالتها .فجــاء الربــط بــن املمارســات الثقافيــة يف التعامــل
مــع األمــراض ،وانطلــق ذلــك بدايــة مــن دراســات إيفانــز
بريتشــارد  ،Evans- Pritchardوريفــرز  Riversعــى ســبيل
املثــال .فبــدأت األنرثوبولوجيــا تــدرس املــرض وطــرق الوقايــة
والعــاج منــه ،وكيفيــة إســهام الثقافــة يف تحديــد األمــراض
وانتشــارها ،واحلــد منهــا ،إضافــة إىل العمــل عــى تعزيــز البعــد
الثقــايف الســتجابة الفــرد وترســيخ قناعتــه بالطــب احلديــث
وجــدواه وتفاعلــه مــع األســاليب الطبيــة احلديثــة ،والكيفيــة
الــي يمكــن بهــا تحقيــق اســتجابة مناســبة للتعامل مــع املرض،
مــع النظــر يف االختالفــات الثقافيــة يف التعامــل مــع املــرض
واالستجابة أللعراض الصحية املختلفة.
ويف الوقــت املعــارص ،انطلقــت األنرثوبولوجيــا أيضــا
لتتعامــل مــع املــرض والعــاج ضمــن إطــار الدراســات
األنرثوبولوجيــة الطبيــة ،فناقشــت وعاجلــت اجلوانــب الثقافيــة
املرتبطــة باملــرض والصحــة عــى مســتوى الــراث الشــعيب،
وركــزت يف العقــود القليلــة املاضيــة عــى األمــراض املعــارصة
بــكل أشــكالها ،وتداخــل املفاهيــم االجتماعيــة الثقافيــة املؤثــرة
فيهــا عــر أيضــا علــم "بيــي" معــارص Interdisciplinary
 Scienceدمــج فروعــا علميــة مختلفــة تحــت مســمى
بيولوجيــا اجلماعــات الســكانية .وانتقلــت مــن بــاب التنظــر،
ومــن املجــال الوصفــي اإلثنوغــرايف إىل املجــال التطبيقــي،
ودخلت هذا املجال املعارص من أوسع أبوابه.
وشــكلت األنرثوبولوجيــا رابطــا ممــزا مــع الدراســات
األبديومولوجيــة الوبائيــة تحديــدا يف تناغــم علمــي ثقــايف
صــي ،ارتبــط أيضــا بتداخــل مــع فــروع علميــة أخــرى مثــل علم
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البيولوجيــا ،والوراثــة ،والفســيولوجيا ،وعلــم األغذيــة،
واألمــراض .فهــا هــي األنرثوبولوجيــا بالتداخــل مــع هــذه
العلــوم تبــدأ بدراســة أمــراض القلــب والرشايــن ،وضغــط الدم،
والســكري ،والرسطــان كأبــرز األمــراض العرصيــة املزمنــة ،كمــا
بــدأت بالدخــول يف األمــراض الوبائيــة وتقديم خدمــات الرعاية
الصحيــة يف مجتمعــات ال تعــرف التعامــل مــع املــرض بطريقــة
علميــة حديثــة إال مــن خــال دراســة الثقافــة اإلنســانية فيهــا
وتقديــم خدماتهــا يف فهــم الثقافــات .كمــا أســهمت بــدور بــارز،
عــى ســبيل املثــال ال احلــر ،يف التعامــل العلمــي مــع مــن
رفضــوا تنــاول الــدواء والعقاقــر واللقاحــات يف بعــض
املجتمعــات اإلنســانية ،بحكــم أن هــذه العقاقــر مــن املنتجــات
الدخيلــة عــى الثقافــة ومــا يمكــن أن يســببه أي عقــار مــن تأثــر
سليب عىل صحتهم كما يعتقدون.
وتعامــل األنرثوبولوجيــون مــع األوبئــة باعتبارهــا أحــد
األمــور املهمــة يف املجــال الصــي .فانطلــق التحليــل
األنرثوبولــويج يف النظــر إىل موضــوع الصحــة واألمــراض،
وكذلــك النظــر يف املجتمــع والتأمــل يف مســتوى العالقــات
االجتماعيــة الــي جــاءت نتيجــة لهــذه األمــراض وكيفيــة
التعامــل معهــا مــن منطلقــات ثقافيــة مختلفــة .لقــد خلفــت
األمــراض تغيــرات ثقافيــة يف التعامــل مــع املــرض نفســه مــن
جهــة والتعامــل مــع اآلخــر مــن جهــة أخــرى ،أي إنهــا أثــرت عــى
مســتوى العالقــات االجتماعيــة .ويبقــى الســؤال املهــم :كيــف
يمكن التعامل مع القضايا اليت خلفها الوباء؟
فقــد عرفــت املجتمعــات اإلنســانية أوبئــة كثــرة ،مثــل
األنفلونــزا األســبانية ،والطاعــون الدبــي ،وطاعــون مرســيليا،
ووبــاء احلمــى الصفــراء ،ووبــاء منشــوريا ،قضــت عــى ماليــن
البــر .وقــد يكــون أكرثهــا شــهرة يف العقــود األخــرة وبــاء
اإليــدز الــذي تســبب يف وفــاة نحــو  25مليــون شــخص .وهنــاك
أيضــا وبــاء ســارس احلديــث وإيبــوال وغريهمــا مــن األوبئــة الــي
أثــرت عــى احلياة االجتماعية ومســتوى العالقــات االجتماعية.
وأثــرت هــذه األوبئــة عــى احليــاة االجتماعيــة مــن منطلقــات
عدة ،وهكذا فعلت جائحة كورونا.

حركة الهجرة والتنقل
لعــل مــن أبــرز مــا أثــرت فيــه هــذه األوبئــة التحــركات الســكانية
ومســتواها .فقــد عطلــت جائحــة كورونا جميع أشــكال التنقل
البــري بســبب وقــف الســفر وإغــاق احلــدود ،والصعوبــة يف
عمليــة االنتقــال يف ضــوء حركــة عاملية قبل اجلائحة مل تشــهدها
البرشيــة مــن قبــل مــن حيــث الســهولة .وذكــرت دراســات
علميــة أن عمليــة الهجــرة والتنقــل حــول العــامل انخفضت بنحو
 27%يف منتصــف  2020وقبــل انتهــاء األزمــة ،والشــك يف أن
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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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النســبة ازدادت كثــرة يف األشــهر االلحقــة .وانعكــس ذلــك
ثقافيــا عــى أفــراد املجتمــع اإلنســاين ســواء اقتصاديــا أو
اجتماعيــا ،وهــو مــا يدعــو إىل دراســة هــذه القضايــا وتأثريهــا
من منطلق اجتماعي ثقايف.
وأثــرت اجلائحــة يف قضايــا أخــرى مثــل العزلــة وما خلفته
مــن تأثــر اجتماعــي ونفــي عــى الوضــع املجتمعــي ،ومــا
أحدثتــه مــن أعــراض اجتماعيــة ونفســية والســيما ارتفــاع
معــدالت القلــق واالكتئــاب واالنتحــار واخلــوف مــن املســتقبل.
وعــى ســبيل املثــال ،تجــاوز عــدد الوفيــات مــن حــاالت االنتحــار
يف املجتمــع اليابــاين خــال جائحــة كورونــا عــدد احلــاالت الــي
توفيــت بســبب اجلائحــة .إضافــة إىل ذلــك ،فقــد ارتبطــت
اجلائحــة أيضــا بمعــدالت بطالــة عاليــة أثــرت بشــكل كبــر يف
هــذا اجلانــب وبدرجــات متفاوتــة بــن املجتمعــات اإلنســانية.
فارتبــط فقــدان العمــل نتيجــة إللغــاق بالوضــع االجتماعــي
العــام ،حــى إن بعــض األشــخاص رأوا أن تأثــر اإلغــاق أكــر
من املرض نفسه.
وربمــا يكــون مــن أكــر مــا تأثــرت بــه اجلائحــة وتركــت مــن
خاللــه آثــارا ثقافيــة هــو التعليــم واالنتقــال إىل التعليــم
اإللكــروين وتعزيــز التعليــم عــن بعــد بعدمــا كان هــذا النــوع
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
مناســبة .ولكــن كل مــا يمكــن التأكيــد عليــه هنــا هــو عمليــة
التفاعــل الــي نشــأت بشــكل فاعــل بــن التكنولوجيــا
واالســتخدام اإلنســاين ،يف مرحلــة جديــدة تضــاف إىل املعرفــة
اإلنسانية يف هذا التعامل لكن بشكل أكرث تقدما وتطورا.

تحديات املستقبل
تبقـى هنـاك التحديـات والـدروس املسـتفادة التي يواجههـا
املجتمـع املعـارص ،والكيفيـة التي يمكـن وفقهـا أن يتعامـل مـع
تداعيـات اجلائحـة وآثارهـا .ثمـة تسـاؤالت تحتـاج إىل إجابـة
مناسبة وتوقع ألحداثها ،ربما يكون أهمها يف الوقت الراهن هو
كيفيـة التعامـل مـع األعـراض اجلديـدة فيمـا لـو ظهـرت ،ونشر
ثقافـة الـدواء والتطبيـب يف الثقافـات املختلفـة .ففـي ضـوء
تسـابق املجتمـع الغـريب بثقافتـه للتطعيـم ضـد هـذا الفيروس،
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 اليت 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
حــدث مــع فــروس كورونــا ،وإىل أي مــدى ســتكون التقنيــات
العلميــة يف صناعــة األدويــة واللقاحــات قــادرة عــى 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
األخــر ،وقــد يكــون مــا هــو قــادم أخطــر ،وأكــر رشاســة .فهــل
ســيخرج موضــوع اللقاحــات واألدويــة عــن إطــاره التقليــدي
واملعتمــد؟ وإىل أي مــدى يمكــن أن تتغــر املجتمعــات اإلنســانية
فيمــا يتعلــق بثقافــة الــدواء والتطبيــب والتعامــل معهــا .مــن
جانــب آخــر ،كيــف يمكــن أن يكــون انعــكاس هــذه اجلائحــة عــى
قضايــا اجتماعيــة أخــرى بعــد انتهائهــا .ففــي املجــال الســيايس
عــى ســبيل املثــال ،مــا العالقــة السياســية الــي ربمــا تنشــأ بــن
القطبــن األمريــي والصيــي يف مجــال العالقــات السياســية
الدوليــة؟ ويف اجلانــب االقتصــادي ،مــا العالقــات االقتصاديــة
الــي قــد تنشــأ بعــد اجلائحــة وفــرص العمــل املتاحــة ،وتأثــر
الســوق العامليــة يف تذبــذب مســتويات التعامــل مــع العامــل
االقتصــادي األول املنشــط يف العــامل واملتمثــل يف النفــط؟ ومــن
اجلانــب التقــي ،مــا الذي يمكن أن تؤديــه التقنيات التكنولوجية
التواصليــة واملعلوماتيــة يف عــر مــا بعــد اجلائحــة بعــد أن
حققــت نجاحــات كبــرة يف التفاعل االجتماعي عىل املســتويات
املختلفــة وأهمهــا التعليمــي ،ومــا الــذي يمكــن أن يكــون عليــه
مســتقبل التعليــم والتعامــل مــع أداوتــه؟ وكيــف يمكــن
التغلــب عــى املشــكالت االجتماعيــة والنفســية الــي خلفتهــا
اجلائحة سواء عىل املدى القريب أو البعيد؟
عــى العــامل أن يســتعد جيــدا يف توقــع تأثــرات قادمــة
تحتــاج بــكل تأكيــد إىل مواجهــة جــادة .وهــي الــي تقودنــا يف
النهايــة إىل احلقيقــة الرئيســية الــي تتمثــل يف التأثــر املتبــادل
للعوامــل الثقافيــة االجتماعيــة مــع األعــراض واجلوانــب
الصحيــة ،ويف أننــا ال يمكــن أن نــدرس األعــراض الصحيــة
واملرضيــة بمعــزل عــن فهــم املحــددات االجتماعيــة الثقافيــة،
وأيضــا ال يمكــن فهــم ســلوكات التعامــل مــع املــرض وانتشــاره
وإمكانيــة احلــد منــه ،أو حــى التوقــع بآثــاره ،إال مــن خــال فهــم
البعد الثقايف الذي تقوده األنرثوبولوجيا.

31

العدد 113

األنرثوبولوجيا الرتبوية

مشاهد احلياة يف سياقها اإلنساين اليح

عندمـا يقـرأ اإلنسـان يف صفحـات األنرثوبولوجيـا ،ويتجـول يف
رحابهـا الواسـعة وفضائهـا الفسـيح ،يسـيطر عليـه فضـول
علمـي غامـر يأخـذه يف رحلـة البحـث عـن الـدالالت واملعـاين
الكبرى للوجود اإلنسـاين .وعندما يستزيد من القـراءة تمتلكه
رغبـة جامحـة تشـده إىل الرتحـال على مراكـب هـذا العلم بحثا
عـن املعرفـة واحلقيقـة استكشـافا للجمـال املكتنز يف عـامل
اإلنسـان واحلياة اإلنسـانية .فاألنرثوبولوجيا حالة من الرتحال
يف اجلوانـب اخلفيـة الغامضـة مـن احليـاة اإلنسـانية تأخـذ

د .عيل أسعد وطفة

أكاديمي وباحث ،كلية الرتبية،

جامعة الكويت

ّ
ويفـك
اإلنسـان إىل عـوامل غريبـة وبعيـدة ليستكشـف معانيهـا،
رموزها ،وينهل من معينها.
ولطاملــا كانــت الرحلــة عــى مركــب األنرثوبولوجيــا أشــبه
برحلــة ســحرية يف عــامل مــن األرسار يفيــض بالغامــض
والصامــت واملكتــز والرمــزي واخليــايل واملدهــش واألســطوري
والواقعــي واحلقيقــي يف آن واحــد ،ويقينــا أن الرتحــال يف
هضــاب هــذه األنرثوبولوجيــا أشــبه برحلة يف قــارب يتهادى يف
مجــرى واد جميــل عميــق تحيــط بــه أرسار الطبيعــة وجمالهــا،
صورةJEFFREY HAMILTON / UNSPLASH :

ملـــــف العـــــدد

األنرثوبولوجيا الرتبوية
فرع نائش من

األنرثوبولوجيا الثقافية

يوظف مناهجها يف
دراسة الظواهر

الرتبوية ومؤسسات

التنشئة االجتماعية

عىل نحو شمويل وكيل
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حيــث تحمــل كل انســيابة عــى صفحــات املــاء استكشــافا
متجــددا لســحر الطبيعــة وجمالهــا وألقهــا ،فــا يأمــن املســافر
عــى نفســه مــن اإلصابــة بخــدر ودوار افتتانــا بجمــال الطبيعــة
ودهشة بأرسارها.
وكمـا هـي األنرثوبولوجيـا بديعـة ومتميزة بـأي نـوع
تجلـت ،فـإن األنرثوبولوجيـا الرتبويـة تأخـذ بشـغاف القلـب
والعقـل معا ،وتضـع القارئ يف صورة التجليات الكربى للحياة
الرتبويـة عنـد األمـم والشـعوب ،فتلقـي بأنوارهـا الذكيـة على
املظلـم يف احليـاة الرتبويـة املعـارصة ،وتكشـف عـن عمـق
التحديات اإلنسانية يف احلياة الرتبوية املعارصة.
واألنرثوبولوجيـا الرتبويـة فـرع نائش مـن األنرثوبولوجيا
الثقافيـة ،وهـي فـرع علمـي يوظـف املناهـج األنرثوبولوجيـة يف
دراسـة الظواهـر الرتبويـة ومؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة
على نحـو شـمويل وكيل .ويمكـن القـول يف هـذا السـياق إن
األنرثوبولوجيـا الرتبويـة نشـأت وتطـورت تحـت مظلـة
األنرثوبولوجيـا الثقافيـة التي غالبـا مـا تركـز على العالقـة
اجلوهرية بني الشخصية والثقافة.

محطات تاريخية
ثمـة ثالث محطـات تاريخية معروفة يف تطـور األنرثوبولوجيا
الرتبويـة .تتمثـل املحطـة األوىل يف عـام  1955عندمـا نشر
سـبندلر  G. D. Spindlerكتابـه "الرتبيـة واألنرثوبولوجيـا"
 Education and Anthropologyيف سـتانفورد؛ أمـا
املحطـة الثانيـة فكانـت عـام  ،1970وهـي السـنة التي تأسـس
فيهـا مجلـس األنرثوبولوجيـا والرتبيـة Council of
 Anthroplogy and Educationبـإرشاف اجلمعيـة
األنرثوبولوجيـة األمريكيـة American Anthropological
Association؛ وتنتظـم املحطـة الثالثـة مـع ظهـور الدوريـة
العلميـة الفصليـة التي حملت اسـم "األنرثوبولوجيـا والرتبية"
 Anthropology and education Quarterlyيف عـام
 .1978وقـد ظهـرت األنرثوبولوجيـا الرتبويـة وعملـت على
تحقيـق اسـتقاللها مـن خلال التجـاوب مـع الضرورة
االجتماعيـة واالحتياجـات العلميـة يف نهايـة عـام 1960
والسيما يف معرتك الرصاع مع علم النفس الرتبوي.
ومن أهم العوامل اليت أدت إىل ظهورها:
■عوامـل اجتماعيـة سياسـية :وذلـك عندمـا اسـتعانت
احلكومـة األمريكيـة بعلمـاء األنرثوبولوجيـا ملواجهـة
املشـكالت الرتبوية املتعلقة بالفئات االجتماعية العرقية
واألقليات الدينية والفئات االجتماعية الفقرية.
■عوامـــل إبيســـتيمولوجية :تمثلـــت يف اخلـــاف بـــن
األنرثوبولوجيـــن وعلمـــاء النفـــس الرتبويـــن حـــول

مفهـــوم احلرمـــان الثقـــايف .Cultural deprivation
وجوهـــر هـــذا اخلـــاف يكمـــن يف تجاهـــل علـــم النفس
الرتبـــوي للظـــروف االجتماعيـــة اللغويـــة واإلثنيـــة
والثقافيـــة الـــي تشـــكل مبـــدأ العطالة املدرســـية من
وجهة نظر األنرثوبولوجيـــن يف حني كان علماء النفس
الرتبـــوي 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 الرتبويـــة علمـــا مســـتقال قبـــل عـــام .1970
ومــن هــذه العوامــل أن املــدارس يف املجتمعــات الــي خضعــت
للدراس ــة م ــن قب ــل األنرثوبولوجي ــا الرتبوي ــة مل تأخ ــذ طابع ــا
مؤسســـاتيا ،وأن الدراســـات الـــي أجريـــت يف املســـتعمرات
ح ــول املدرس ــة كمؤسس ــة للتغي ــر االجتماع ــي تتع ــارض م ــع
التوجهـــات البنيويـــة الوظيفيـــة أللنرثوبولوجيـــا ،وأن
األنرثوبولوجيــن يف موطنهــم أو يف بلدانهــم أدوا دور املحامــي
يف الدفــاع عــن األوضــاع الرتبويــة أللقليــات العرقيــة والفئــات
االجتماعي ــة املهيض ــة ،إضاف ــة إىل أن معظ ــم الدراس ــات ال ــي
أجري ــت كان ــت دراس ــات أمبرييقي ــة ،وه ــذا يع ــي افتق ــار ه ــذا
الفـــرع العلمـــي الوليـــد إىل الطاقـــة الفكريـــة الـــي تتعلـــق
باملفاهي ــم والنظري ــة والفلس ــفة العلمي ــة ال ــي تعط ــي للعل ــم
طاقته الفكرية وتمنحه طابع االستقالل.

ثالثة مسارات
تأثـرت األنرثوبولوجيـا الرتبويـة يف البدايـات بمناهـج العلـوم
االجتماعيـة ونظرياتهـا واسـتندت إليهـا يف تنـاول املشـكالت
والقضايـا الرتبويـة .واسـتطاعت تدريجيـا أن تطـور مناهجهـا
ونظرياتهـا اخلاصـة بهـا بمـرور الزمـن .وشـكلت عمليـة تحديـد
األهـداف املحـور األسـايس لنشـاط الباحثين األنرثوبولوجيين
يف مجـال الرتبيـة .وحـدد بعـض الباحثين ثالثـة مسـارات
أساسـية أللنرثوبولوجيـا الرتبويـة يتطـرق األول إىل إجـراء
الدراسات التاريخية املقارنة حول األنظمة الرتبوية وقضاياها
املتنوعـة ،وإجـراء الدراسـات النظرية وبناء املفاهيم األساسـية
احليويـة يف مجـال االختصـاص ،وإجـراء الدراسـات
األنرثوبولوجيـة التطبيقيـة يف املجال الرتبوي .أما املسـار الثاين
فيتعلـق بدراسـة املضامين الرتبويـة يف داخـل املؤسسـات
الرتبويـة وفقـا ملنهـج املالحظـة األمبرييقيـة واإلثنوغرافيـة،
ودراسـة السـياق العـام للعمليـة الرتبويـة يف املـدارس
واملؤسسـات الرتبوية .ويتمثل املسـار الثالث يف االستفادة من
آراء ووجهـات نظـر الباحثين القائمين على تفسير وتحليـل
صريورات احلياة الرتبوية يف املؤسسات التعليمية.
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واملهـم يف هـذا السـياق أن األنرثوبولوجيين عملـوا يف
السـبعينيات مـن القـرن العرشيـن على بنـاء مناهجهـم
ومفاهيمهـم اخلاصـة لدراسـة الظواهـر الرتبويـة على نحـو
أنرثوبولـويج .وتمركـزت مناهجهـم هذه عىل املناهـج احلية اليت
تعتمـد على الوصـف املبـارش الشـخيص اإلثنولـويج ألوضـاع
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.
وبصـورة عامـة اعتمـدت املناهـج اجلديـدة لعلـم
األنرثوبولوجيا الرتبوية عىل الدراسـات الوصفية اإلثنولوجية،
وارتكـزت على السـياق العـام للظواهـر املدروسـة ،وعلى منهـج
دراسـة احلالـة املقـارن .ومـع ذلـك فـإن اجلانـب التفسيري لهـذا
العلـم بقـي يف حـدوده الدنيـا حتى تلـك املرحلـة .واملهـم يف هـذا
املسـتوى أن األنرثوبولوجيـا الرتبويـة كثفـت جهودهـا مـن أجل
بنـاء معرفـة جديـدة ورؤى وتصـورات متجـددة حـول الظاهرة
الرتبويـة ،وعملـت يف الوقـت نفسـه على توظيـف هـذه املعرفـة
اجلديدة يف دراسة الظواهر املدرسية والرتبوية.

سياق إنساين حي
تكمــن األصالــة العلميــة أللنرثبولوجيــا الرتبويــة يف قدرتهــا
الهائلــة عــى استكشــاف العمــق والــروح والداللــة واملعــى
الكامنــة يف قلــب العمليــات الرتبويــة ،بطريقــة تفــوق حــدود
وإمكانــات الفــروع العلميــة األخــرى الــي تبحــث يف قضايــا
الرتبيــة ومشــكالتها وتحدياتهــا .فمــع األنرثوبولوجيــا الرتبويــة
نجــد أنفســنا يف مشــهد يح ّ كيل شــمويل مضمــخ بداللتــه
اإلنســانية مفعــم بزخــم احليــاة ودفعهــا ،ألن األنرثوبولوجيــا
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تتنــاول القضايــا الرتبوية يف ســياقها اإلنســاين احلــي ،وكأنك يف
مشــهد خــاق خــاب تتفاعــل فيــه كل اللحظــات واجلزئيــات
واملواقــف واملعــاين والــدالالت الــي تشــرك جميعــا يف بنــاء
املشــهد الرتبــوي يف حركتــه ونقلتــه وتكونــه وانبســاطه ،فتقــف
مذهــوال مســحورا أمــام هــذا الفعــل اإلنســاين الــذي يجمــع
بأطــراف الواقــع والعقــل والرمــز والوجــدان يف نبضــة واحــدة.
وتأتيــك اللحظــات التاليــة للمشــهد حيــث يتــم اســتخدام
الرمــوز والــدالالت واملعــاين والكلمــات واإلشــارات واإليمــاءات
جميعــا يف عمليــة توصيــف الفعــل الرتبوي واســتخراج احلقائق
الكامــن فيهــا جليــة واضحــة تخاطــب العقــل والوجــدان
وتمنحهما القدرة عىل الفهم والتمثل.
وتستجيب األنرثوبولوجيا الرتبوية لتساؤالت وجودية
حيويـة جديـدة يف احلياة الرتبوية ،تتمثـل يف أمور عدة كالعنف
الرتبـوي ،والتمييز االجتماعـي ،والتعصـب ،وتراجـع القيـم،
وأزمـة الهويـة .وهـذه الظواهر تأخـذ حضورها الكبري يف مجال
سـلوكنا وحياتنـا اليوميـة والرتبويـة .ومـن الواضـح أن هـذه
القضايـا تؤطـر يف تصـورات أيديولوجيـة وديماغوجيـة ويف
أوهـام إعالميـة ،وهنـا يبرز دور األنرثوبولوجيـا الرتبويـة يف
إحالـة هـذه القضايـا إىل مسـار التوجهـات العقالنيـة فهمـا
ألسـبابها واستكشـافا ملاهياتهـا الغامضـة .ويف هـذا املسـار
تعمـل األنرثوبولوجيـا على تنظيـم هـذه القضايـا يف سـياقها
الثقـايف واالجتماعـي ،واالنتقـال بهـا مـن صـورة التعقيـد التي
هي عليه إىل الوضوح األنرثوبولويج يف أسمى معانيه.
لقـد حـان الزمـن الرتبـوي الـذي يجـب فيـه تحليـل
الطقـوس والكشـف عـن دالالتهـا يف دوامـة التفاعـل الرتبـوي
بين العـام واخلـاص ،بين الـكيل واجلـزيئ ،بني األنـا واآلخـر ،وجاء
الزمـن األكاديمـي الـذي يجـب فيـه اكتنـاه املعـاين والـدالالت
والرمـوز على نحـو أكثر عمقـا وشـموال يف مـدار املمارسـات
الرتبويـة املعـارصة .هـذه القضايـا والتحديـات اجلديـدة تشـكل
حاليا املوضوعات األساسية أللنرثوبولوجيا الرتبوية.
وقـد وقـع يف اعتقـاد املربين أن األنرثوبولوجيـا الرتبويـة
ليسـت بريقـا فرضتـه رصعـات املوضـة العلميـة ،بـل هـي
اسـتجابة حقيقيـة ملشـكالت وتحديـات تربويـة كبرى فرضتهـا
وقائـع احليـاة املعـارصة يف مختلـف مسـتوياتها االجتماعيـة
واإلبيسـتيمولوجية .وهـذا النمـو الكبير واالتسـاع املظفـر
أللنرثوبولوجيـا الرتبويـة ال يشـكل تطفلا أو تهديـدا للعلـوم
الرتبويـة التقليديـة (علـم االجتمـاع الرتبـوي ،علـم النفـس
الرتبـوي ،وغريهمـا) بـل إنه  -عىل خالف ذلك  -يعزز مسـار هذه
العلـوم ،ويسـتفيد منهـا ويعمـل على تحقيـق التقـارب فيمـا
بينهـا ،والتلايق بين معطياتهـا وتوحيـد اتجاهاتهـا يف مسـار
اكتناه احلقيقة اإلنسانية يف تجلياتها الرتبوية.
رسومSTUART KINLOUGH / IKON IMAGES :

34

ملـــــف العـــــدد

األنرثوبولوجيا وعلم اآلثار

يبحـث علمـاء اآلثـار دائمـا عـن إجابـات علميـة ملعرفـة
تفاصيـل السـلوك البشري يف فترات زمنيـة غابرة تمتـد إىل ما
يعتقـد أنـه أول ظهور إللنسـان عىل كوكـب األرض قبل أكرث من
 2.4مليـون سـنة ،وعـن الكيفيـة التي بـدأت بهـا السلاالت
البرشيـة تنتشر عبر القـارات من خلال هجرات تولدت بسـبب
طبيعة الثقافة السـائدة آنذاك بمطاردة احليوانات من منطقة
إىل أخرى واصطيادها ،وكذلك جمع النباتات إلشـباع حاجاتها
األساسية .وإضافة إىل دراسة احلضارات البرشية وتقسيماتها
الزمنيـة مـن عصـور حجريـة ونحاسـية وحديديـة (نسـبة إىل
املـواد التي اعتمـد عليهـا اإلنسـان يف صناعاته) وعصـور ما بعد
امليلاد ،فقـد اهتـم علمـاء اآلثـار بمعرفـة السـلوكات اليوميـة
للمجتمـع البشري القديـم والتعمـق يف تفاصيـل حياتـه
السياسـية واالجتماعيـة والفنيـة واالقتصاديـة والفكريـة
والدينيـة ،مـن خلال تتبـع التطـور الزمني واالنتشـار املـكاين
آللثار املكتشفة.
وعلى الدرجـة نفسـها من االهتمام بالسـلوك والثقافة،
بـدأت تظهـر األنرثوبولوجيـا (علـم اإلنسـان) لدراسـة ثقافـة
اإلنسـان وأثـر ذلـك على جميـع منـايح احليـاة ،بمـا فيهـا اجلانـب
الصحي والبيولـويج (على سـبيل املثـال ،كيـف يؤثـر مفهـوم
استمرار عادات الديوانية واملصافحة والزيارات االجتماعية يف
انتشـار فيروس كورونـا) ،وكذلـك دراسـة عوامـل اسـتمرار
األنمـاط الثقافيـة ودوافـع تغريهـا واندثارهـا (مثـال ذلـك ،أثـر
التكنولوجيـا يف اختفـاء عـادة لقـاءات شـاي الضحى أو تغير
تفاصيـل طقـوس العـرس الكويتي التقليـدي أو تحـول اللهجة
الكويتيـة خلال اخلمسين عامـا املاضيـة) .ومـن ثـم ،أصبحـت
األنرثوبولوجيا املظلة العلمية الشـاملة لدراسـة كل ما يتعلق
بثقافـة اإلنسـان ومكوناتـه وحوافز بقائه ودوافع تغييره ،وأثر
تلك الثقافة يف مجمل الوعي املحيط باإلنسان يف هذا الكون.

التنقيب عن حياة األمم
وتطوراتها التار يخية

موقع قرص احلاكم واملعبد الدملوين قبل  4000سنة يف جنوب غرب جزيرة فيلكا بالكويت

متى ظهـر اإلنسـان عىل كوكب األرض؟ وكيف اسـتطاع إنسـان
العصـور احلجريـة الوصول إىل حجر الصوان وتصنيع سـواطري
ومكاشـط ورؤوس سـهام واسـتخدامها خالل نحو  2.4مليون
سـنة؟ هـل هنـاك عالقـة بني التغير املنـايخ وجلوء اإلنسـان إىل
بناء القرى واالسـتقرار واخرتاع الزراعة واسـتئناس احليوانات؟
هـل البقايـا املاديـة اليت يكتشـفها علمـاء اآلثار تسـتنطق احلالة
الصور :من كاتب املقال

د .حسن أشكناين

أستاذ علم اآلثار واألنرثوبولوجيا،
املرشف عىل متحف ومخترب
اآلثار واألنرثوبولوجيا،
ً
جامعة الكويت (سابقا)
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الطبقية االجتماعية والتطور السيايس وأدوار الذكور واإلناث
واالقتصـاد املركـزي والتجـارة احلـرة واملعتقـد الديني يف
املجتمعـات القديمـة؟ كيـف يمكـن أللجهـزة املختربيـة املتطورة
فحـص الفخاريـات مـن مواقـع العرص احلجـري احلديث والعرص
الربونـزي يف الكويـت وكشـف عالقتهـا مـع تطـور املجتمـع
والتعقيد االجتماعي والتقدم االقتصادي؟

املدرسة األمريكية وعلم اآلثار
يف نهايــة القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العرشيــن
امليــادي جــاءت املدرســة األنرثوبولوجيــة األمريكيــة لتضــم إىل
اهتماماتهــا دراســة تفاصيل حياة الشــعوب القديمــة واملندثرة
والكشــف عــن معــامل ثقافتهــم مــن خــال دراســة املخلفــات
املاديــة الــي تركهــا اإلنســان قديمــا ،فأصبــح علــم اآلثــار أحــد
الفــروع األربعــة الرئيســية لعلــم اإلنســان إىل جانــب
األنرثوبولوجيــا الثقافيــة ،واألنرثوبولوجيــا اللغويــة،
واألنرثوبولوجيــا البيولوجيــة ،الــي تشــمل اهتماماتها منظورا
أبعــد مــن التنقيــب األثــري ووصــف املكتشــفات وتعريــف أنــواع
الثقافــات ومســتويات احلضــارات لتصــل إىل مســتوى متطــور
يف تحديــد الفــرة الزمنيــة بطريقــة علميــة مطلقــة وثابتــة،
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والكشــف عــن النظــم االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتحليــل
أجــزاء الثقافــة وتغــرات مالمحهــا إمــا لدوافــع بيئيــة أو
اجتماعيــة ،ممــا شــجع علمــاء األنرثوبولوجيــا األثريــة عــى
البحــث عــن األتربــة وبقايا النباتــات وعظام احليوانات ،ودراســة
الغبــار املرتاكــم يف قاعــات البحــار للكشــف عــن تأثــر التغــر
املنــايخ عــى حيــاة اإلنســان .فمثــا ،بــدأ عــامل اآلثــار الربيطــاين
غولــدن شــايلد ( )1972 – 1902بخطــوة رائــدة تضمنــت ضــم
الدراســات البيئيــة يف علــم اآلثــار ،بــل واعتبارها املحفــز األعظم
لتشــكيل الثقافــات واحلضــارات القديمــة (عــادة مــا نشــر إىل
فــرة العصــور احلجريــة والنحاســية منــذ مــا قبــل مليوين ســنة
إىل  3000قبــل امليــاد بفــرة مــا قبــل احلضــارات أو كمــا يعــرف
بفرتة ثقافات ومجتمعات ما قبل التاريخ).
أمـا علـم اآلثـار يف أمريـكا فقـد بـدأ بنقطـة تحـول بـارزة
عـام  1949مـع اختراع العـامل األمريكي الكيميـايئ ويلارد ليبي
طريقـة التأريـخ بالكربـون  14املشـع (طريقـة تأريـخ مطلقـة
للقطـع األثريـة العضوية اليت يمكن تأريخ وفاتها بشـكل دقيق
إىل مـا قبـل  60ألف سـنة مـن خالل تحليل النظائر الكيميائية
لعنصر الكربـون املتبقيـة يف عظـام احليوانـات واإلنسـان وبقايـا
النباتـات) .ونتجـت هـذه اخلطـوة عن تطـور هائل يف اسـتخدام
التكنولوجيـا يف علـم اآلثـار ،فنشـطت األبحـاث الفزييائيـة
والكيميائيـة واجليوفزييائيـة املشتركة مـع علـم اآلثـار لتطويـر
أجهـزة قـادرة على كشـف تفاصيـل أكثر عـن القطـع األثريـة
املوجـودة يف باطـن األرض أو يف أعماق البحار ،واالسـتدالل عن
جزئيـات دقيقـة مـن حيـاة اإلنسـان ،إضافـة إىل املحـاوالت
العلميـة يف تطويـر النظريـات األثريـة السـيما يف السـتينيات
مـن القـرن العرشيـن مـع عـامل اآلثـار األمريكي لويـس بنفـورد
( )2011 – 1931الـذي أسـس حركـة "النظـرة اجلديـدة" يف
النظريـة اآلثاريـة ،التي تتمحـور حول اسـتخدام اجلـدل املنطقي
لدراسـة املسـببات العلميـة لظاهـرة الثقافـة يف املجتمعـات
القديمة بدال من املنهج الوصفي.
وبهذا خطت األنرثوبولوجيا األثرية نحو دراسـة كل ما
هـو محيـط بالبقايـا املادية للتوصـل إىل إجابة جلية عن ماهية
اإلنسـان والكيفيـة التي ولـدت بهـا ثقافتـه وانتشرت ،بـل
والبحـث عـن ظواهـر ثقافيـة معقـدة مثـل مفهـوم "التفضيـل
واالستحسـان املجتمعـي" و"العوملـة" يف احلضـارات القديمـة،
وهـو املفهـوم الـذي بـدأ زمنيّـا ً مـع فتـح األسـواق اإلقليميـة
والتواصـل احلضـاري والتبـادل التجـاري املكثـف يف العصر
الربونـزي (أي قبـل نحـو  4500سـنة) ،بزعامـة أوىل األرس
احلاكمـة يف احلضـارة السـومرية ببلاد وادي الرافديـن ،وأرس
وملـوك احلضـارة املرصيـة القديمـة يف وادي النيـل ،مـع مناطق
وحضـارات أخـرى مثـل حضـارة ملوخـا يف وادي الهنـد

ملـــــف العـــــدد

صورة لتمثال سفينة كأقدم
دليل على صناعة سفينة يف
العامل تم اكتشافه يف منطقة
الصبية شمال جون الكويت
قبل أكرث من  ٦٠٠٠سنة
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وباكسـتان ،وحضارة ماجان يف سـلطنة عمان ،وحضارة دملون
يف مملكة البحرين وجزيرة فيلكا يف الكويت واملنطقة الرشقية
يف السـعودية ،وحضـارة عيلام يف الهضبة اإليرانيـة ،وحضارة
احلثيني يف جنوب تركيا.

أسلوب اإلنتاج
يف إطـار الكشـف عـن مفاهيـم اجتماعيـة واقتصاديـة يف
األنرثوبولوجيـا األثريـة يعتبر حقـل "أسـلوب اإلنتـاج" مـن أبرز
املصطلحـات التي تحـاول النظريـات األثريـة مـن خاللـه إيجـاد
تفسير علمـي وتعميـم منطقـي الرتبـاط ظاهـرة أسـلوب إنتـاج
املـواد األوليـة وتحويلها إىل منتج اسـتهاليك أو اجتماعي رمزي
(على سـبيل املثـال ،فخاريـات اللسـتهالك اليومـي ،أو ختم من
حجـر اليشـم مقابـل أختام مـن احلجر الصابـوين) ،وآليـة توزيع
املنتجـات ،وطريقـة اسـتهالك املنتج ،وتحديد مصـدر التصنيع،
وموقـع املـادة األوليـة ،وصـو ًال إىل درجـة عاليـة مـن التفسير
األنرثوبولـويج حـول ارتبـاط مفهوم أسـلوب اإلنتاج بالسـلطة
السياسـية والطبقـة االجتماعيـة ،واحتياجـات سـوق العمـل،
والكشـف عـن درجـة ارتبـاط الطبقـة العماليـة أو احلرفيـة
بالسلطة السياسية والدينية.
وعلى سـبيل املثـال ،إن دراسـة أنـواع وكميـات األدوات
احلجريـة املصنوعـة مـن حجـر األوبسـيديان التي عثر عليهـا يف
مواقـع حضـارة املايـا بأمريـكا الوسـطى وأمريـكا اجلنوبيـة يف
املكسـيك وغواتيمـاال والسـلفادور وبعدهـا اجلغـرايف عـن
موطنهـا األصلي عنـد اجلبـال الربكانيـة ،يعـد دليلا ً على مـدى
تقبـل أفـراد مجتمـع حضـارة املايـا لهـذه األنـواع مـن احلجـر،
بحيـث تشير النتائـج األثريـة إىل ارتـكاز كميـات أدوات حجـر
الصور :من كاتب املقال

األوبسـيديان يف مناطـق املايـا الثانويـة بـد ًال مـن املراكـز املدنيـة
الكبرى واملناطـق الدينيـة التي دائمـا مـا يفضـل أهلهـا ونخبهـا
اسـتخدام األدوات املصنوعة من حجر اليشـم األخرض ،يف حني
ربمـا يشير وجـود أداة حجريـة مصنوعـة مـن األوبسـيديان يف
منطقـة الصبيـة بشـمايل الكويت منـذ  7000سـنة إىل مفهوم
نظام التبادل الثقايف حول استحسـان جماعات شـمال اخلليج
ألدوات من حجر األوبسـيديان ،حيث أشـارت النتائج املختربية
الكيميائيـة ملصـدر احلجـر الربكاين من جنوب غرب شـبه اجلزيرة
العربية ،أو الكمية الهائلة للتماثيل والدمى الطينية املكتشـفة
يف موقـع بجزيـرة فيلـكا يف الكويـت يعود تاريخهـا إىل نحو عام
 280قبـل امليلاد ،إىل دور اجلزيـرة كمركـز إنتـايج لصناعـة آلهـة
احلضـارة الهلنسـتية املنتشرة على سـواحل اخلليـج العـريب،
إضافـة إىل أهميتهـا الدينيـة حيـث يقع ذلك املوقـع بالقرب من
القلعة الهلنستية يف اجلزيرة.
وقدمـت األدلـة النصيـة األثريـة دليلا ً على انضمـام
كيانـات وثقافـات اخلليـج العـريب إىل نظـام التبـادل التجـاري
ونقـل املنتوجـات واملواد األولية ،والتي أدت دورا ً مهما يف تعزيز
مفهـوم اإلنتـاج الكبير الـذي كان تحـت رعايـة حضـارات بلاد
الرافديـن يف العصر الربونـزي ،فأصبحـت مـا يمكن اعتبـاره أول
عوملة يف تاريخ البرشية!
بعـد اختراع الكتابـة منـذ نحـو  3100قبـل امليلاد يف
منطقة بالد الرافدين ووادي النيل ،قدمت النصوص املوجودة
يف الرقـم الطينيـة يف جنـويب العـراق ،على سـبيل املثـال ،دليلا ً
على اسـتقبال امللك رسجـون األكدي ( 2370قبـل امليالد) وابنه
نارام سـن لبضائع من مناطق دملون وملوخا وماجان ،وتسـلم
شـحنات مـن البصـل واألرز والنحاس وحجـر االلزورد ،بل ومن
قبلهمـا مـع حاكـم مدينـة جلـش السـومرية امللـك أور -نانشـه
( 2550قبـل امليلاد) الـذي ذكـر يف نصوصـه التجـارة البحريـة
والسـفن الدملونيـة والرضائـب املطلوبـة للسـفن القادمـة ،ويف
نصـوص متأخـرة مـن الفترة البابليـة ( 1700قبـل امليلاد)
والفرتة اآلشورية والبابلية املتأخرة ( 1420قبل امليالد).

عوملة مبكرة
لكـن هـل بـدأت العوملـة فعليـا منـذ العصر الربونـزي قبـل نحـو
 5000سـنة؟ وهـل بـدأ فعال ً ارتباط الطبقة احلرفية بالسـلطة
مـع ظهـور األرس احلاكمـة يف احلضـارات الكبرى التي كانـت
تتطلـع إىل صناعـة منتجـات فاخـرة خاصة للطبقة السياسـية
احلاكمـة واملعبـد والطبقـة الدينيـة أو الطبقـة النخبويـة؟ وهـل
املحفـز األول لهـذه الصناعـة والتبـادل التجـاري كان بسـبب
رعايـة سياسـية مركزيـة رسـمية أم بدافـع تجـاري مجتمعـي
بحـت؟ وهـل كان اإلنتـاج مرتبطـا بجماعـات أم أقليـات ثقافيـة
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مجموعة من الفخاريات
املكتشفة يف منطقة الصبية
تعود إىل نهاية العرص الحجري
الحديث وخضعت للدراسة
بطريقة متطورة من خالل
جهاز pXRF

ضمـن احلضـارة واملجتمـع أم طبقـة عماليـة تخصصيـة أم
صناعة عائلية غري متخصصة؟
يف إطـار البحـث عـن جـذور العوملـة يف التاريـخ البشري
القديـم وبدايـة االنفتـاح االقتصـادي وانطلاق املجتمعـات
البرشية بثقافة اسـترياد املواد األولية وتصدير السـلع وارتباط
الطبقـات العماليـة بالسـلطة ،يجـري حاليـا فريـق علمـي
متخصـص بني متحف ومختبر اآلثار واألنرثوبولوجيا يف كلية
العلـوم االجتماعيـة بجامعـة الكويـت بالتعـاون مـع البعثـة
البولنديـة األثريـة ومتحـف الكويـت الوطني ومتخصصني من
جامعـات أمريكيـة وأوروبيـة دراسـات إللجابـة عـن هـذه
التسـاؤالت املتعلقة بأسـلوب اإلنتاج القديم يف العرص احلجري
احلديـث املتأخـر أو النيوليثي املتأخـر  ،Late Neolithicالـذي
امتـد مـن  4000 – 6500قبـل امليلاد (فترة زمنيـة محـددة
ملناطق سـاحل اخلليج العريب كما اسـتدلت عليها االكتشـافات
األثريـة) ،وهـي فترة مهمـة يف التاريـخ القديـم اسـتقر فيهـا
اإلنسـان للمـرة األوىل بعـد سـلكه ثقافة صيـد احليوانات وجمع
النباتـات يف العصر احلجـري القديـم والعصر احلجـري الوسـيط
منذ  2.5مليون سنة إىل  12000قبل امليالد.
وشهد العرص احلجري احلديث تغريا مناخيا ،وبدأت
املسطحات املائية تتقلص ،كما انقرضت بعض احليوانات
الضخمة وأشهرها املاموث ،فبدأ اإلنسان يستقر يف أكواخ وينظم
نفسه معيشيا مكونا أول نظم القرى يف تاريخ البرشية (يف
شمايل العراق وجنويب تركيا وغريب إيران ويف بالد الشام)
واستعاض عن ثقافة صيد احليوانات وجمع الطعام بثقافة
الزراعة واستئناس احليوانات .ويف أواخر ذلك العرص بدأت القرى
تتشكل وتتحالف لتكون نظاما اجتماعيا سياسيا اقتصاديا
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جديدا هو نظام املدينة .ويعترب موقع أريدو وتل العبيد يف
النارصية بجنويب العراق أوىل مدن العامل .ويف عام  ،1922أسهمت
البعثات األجنبية يف الكشف عن أساسات أول املجمعات املزنلية
والشوارع واملعابد والفخاريات امللونة اليت عرفت بفرتة ثقافة
العبيد (نسبة اىل تل ال ُعبَ ْيد يف جنويب العراق).
وكشـفت تنقيبـات البعثـة الربيطانيـة يف شـمال جـون
الكويـت بمنطقـة الصبيّـة عـن موقـع يعـود إىل ثقافـة العبيـد.
ويف األلفية اجلديدة كشـفت البعثة البولندية عن موقع ضخم
يف منطقـة بحـرة ببر الصبيّـة يعـود إىل فترة ثقافـة العبيـد،
ويـؤرخ املوقـع إىل  5200قبـل امليلاد (أي قبـل  7200سـنة
ويسـبق فترة حضـارات العصر الربونـزي بنحـو  3000سـنة)،
وهـو أقـدم موقع اسـتيطان برشي تم التنقيب عنـه يف الكويت
وأكبر موقـع لفترة العبيـد يف اخلليـج العـريب .وأظهـرت
املكتشـفات األثريـة مـن مواقـع ثقافة العبيـد يف الصبية وجود
أقـدم دليـل على ركـوب البحـر يف العـامل ،حيـث تـم العثـور على
تمثـال أو نمـوذج سـفينة صغيرة وقـرص فخـاري رسـم عليـه
مركـب بحـري ذو رشاع ،واآلالف مـن الفخاريـات العبيديـة
وأخـرى غير عبيدية (عرفـت بفخاريات اخلليج املحليـة) ،ومئات
مـن اخلـرز وأدوات احللي املصنوعـة مـن األصـداف ،وعظـام
أسـماك ،ورؤوس ومكاشـط حجريـة ،وعنـارص معماريـة
ألساسـات منـازل سـكنية ،ومؤخرا تم اكتشـاف رضيـح أو مبىن
ذي غرض ديين يرجح أنه األقدم يف شبه اجلزيرة العربية.

تطور منطقة الصبية
كل هـذه املكتشـفات األثريـة ولـدّت لـدى علمـاء األنرثوبولوجيا
األثريـة إشـارات إىل وجـود تطـور اجتماعـي وثقـايف يف منطقـة
الصبيـة قبـل  7000سـنة ،وهـي فترة شـهدت ظهـور املركزيـة
السياسـية يف منطقـة تـل العبيـد بجنـويب العـراق مـن خلال
دراسة التوزيع املكاين للمنازل واملعابد ومساكن النخبة إضافة
إىل وجـود صناعـة فخاريـات متطـورة .قـادت ظاهـرة وجـود
فخاريـات محليـة ذات لـون أحمـر يف فترة ثقافـة العبيـد
(منتشرة فقـط يف مناطـق سـاحل اخلليـج العـريب دون بلاد
الرافديـن) إىل تسـاؤل مهـم مفـاده وجـود طبقـة حرفيـة مـن
صنـّـاع الفخـار يف منطقـة اخلليـج غير مرتبطـة باملركزيـة
االقتصاديـة يف وادي الرافديـن ،وهـي فرضيـة تقـود إىل وجـود
تجمعـات برشيـة مسـتقلة عـن الثقافـة األم مارسـت التبـادل
التجـاري والثقـايف ،وأيضـا عـن تسـاؤل عمـا إذا كان الفخـار ذو
اللـون األخضر العبيـدي املوجـود يف موقـع الصبيـة بالكويـت
والدورسيـة يف السـعودية منشـأه فعلا مـن تـل العبيـد أم أنـه
صناعـة محليـة مقلدة ومحـاكاة لفخاريات ثقافة املنشـأ واألم
يف تل العبيد ،وذلك من مبدأ التمزي االجتماعي والطبقي؟
الصور :من كاتب املقال
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املكتشفات األثر ية

يف منطقة الصبية
بالكويت أظهرت

وجود أقدم دليل
عىل ركوب البحر

يف العامل ،تمثل

يف نموذج فخاري

لسفينة صغرية

وقرص فخاري رسم

عليه مركب بحري
ذو رشاع
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أدت هذه التساؤالت العلمية إىل استخدام جهاز متطور
هو جهاز األشعة السينية املتنقل غري املدمر portable non-
 destructive portable X-ray fluorescenceالقادر عىل
استخالص معلومات عن مصدر املادة األولية املستخدمة يف
صناعة أي قطعة أثرية ،ومعرفة العنرص الكيميايئ دون تدمري
القطعة األثرية ،أو حىت ترك أثر عىل القطعة وذلك خالل
 120-40ثانية.
ويقــود هــذا اجلهــاز املتطــور أيضــا إىل إجابــة علميــة ثابتــة
وقاطعــة حــول األســس الفزييائيــة والكيميائيــة للقطعــة
األثريــة وكيفيــة صناعتهــا ،بحيــث يمكــن ربــط تلــك النتائــج
بمســتوى املركزيــة السياســية واالقتصاديــة للمجتمــع إذا مــا
تــم اســتخدام نفــس املــواد األوليــة ونفــس مســتوى احلــرارة يف
حــرق الفخــار العبيــدي والتماثــل واملركزيــة يف الصناعــة مقابــل
مــواد أوليــة مختلفــة لصناعــة الفخــار ذات لــون أحمــر ،وهــو ما
يشــر إىل طبقــة حرفيــة مختلفــة انتــرت فقــط يف منطقــة
اخلليج مستقلة ثقافيا واقتصاديا عن الثقافة املركزية.
ولـــدت هـــذه النتائـــج أيضـــا فضـــوال لـــدى العلمـــاء
الس ــتخدام أجه ــزة مختربي ــة أخ ــرى للكش ــف ع ــن تفاصي ــل
دقيقـــة حـــول شـــكل املـــادة األوليـــة املســـتخدمة وكيفيـــة
إعدادهـــا وطحنهـــا وخلطهـــا بمـــواد أخـــرى وإضافـــة املـــاء
ودرج ــة ح ــرارة الف ــرن ون ــوع األف ــران املس ــتخدمة ،م ــن خ ــال
اســتخدام أجهــزة املايكروســكوب عــى عمــق  80-20مايكــرون!
ويمكـــن مـــن خـــال تبـــي منهـــج البحـــث اآلثـــاري العلمـــي
معرف ــة تفاصي ــل أك ــر ع ــن املش ــهد الب ــري خل ــف القطع ــة
األثري ــة ال ــي ع ــر عليه ــا يف الصح ــاري أو تح ــت املن ــازل عن ــد
حفر أعمال اإلنشاءات!

ونحــن اليــوم يف ســباق مــع مــا تقدمــه التكنولوجيــا يف
احلقــول العلميــة مــن أجهــزة وبرمجيــات وفالتــر ومعايــر حلقل
اآلثــار ،للتوصــل إىل إجابــات حــول تفاصيــل التنــوع احلــريف
ومســتويات الصناعــات املتخصصــة وعالقاتهــا بالطبقيــة
االجتماعيــة والسياســية ،وتســاؤالت أخــرى حــول صحــة
اإلنســان القديــم ،ومصــادر غذائــه ،وأماكــن املســطحات املائيــة
الــي تفاعــل معهــا ،وطريقــة تأثــره وتأثــره بالثقافــات
واحلضــارات األخــرى ،ودرجــة اســتغالله ملــوارد الطبيعــة مــن
أجــل بقائــه ،والكشــف عــن عــوامل الرمــوز واملقدســات الــي تؤطر
حــدود معتقداتــه .وأيضــا عــن الكيفيــة الــي تســهم بهــا هــذه
التكنولوجيــا يف إعــادة املبــاين التاريخيــة يف مدينــة الكويت اليت
يعــود بعضهــا إىل فــرة نشــأة الكويــت قبــل أكــر مــن قرنــن.
كمــا أننــا يف ســباق مــع مــا يقدمــه باطــن األرض وســطحها مــن
شــواهد أثريــة مــع وجــود تلــك األجهــزة واملختــرات لنقــدم
أفضل فهم وأشمل صورة لثقافة اإلنسان القديم.
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العدد 113

األنرثوبولوجيا اللغوية

تطور اللغات وتواصل احلضارات

عندمــا يتعمــق املــرء يف دراســة األنرثوبولوجيــا يجــد أن هــذا
العلــم احليــوي ال يــدرس اإلنســان بوصفــه كائنــا وحي ـدًا وإنمــا
بوصفــه كائنــا يحيــا يف مجتمــع ينتمــي إليــه ويتفاعــل معــه.
ومــن هنــا فــإن هــذا العلــم يهتــم بدراســة أمــور كثــرة ذات صلة
وثيقة باإلنسان وحياته ولغته وسلوكه وعاداته.

د .محمد أحمد عنب

أستاذ األنرثوبولوجيا واآلثار

اإلسالمية ،كلية اآلثار،
جامعة الفيوم (مرص

وعلـــم األنرثوبولوجيـــا اللغويـــة أحـــد أهـــم أقســـام
األنرثوبولوجيـــا الـــي تبحـــث يف تركيـــب اللغـــات اإلنســـانية
املُنقرضـــة واحليـــة ،وتكمن أهميته كونه يكشـــف عـــن العالقة
القائمة بني لغة شـــعب مـــا واجلوانب احلضارية مـــن ثقافته؛
باعتبار اللغة وعا ًء ناقال ً للمعرفة والثقافة.
رسومSTUART KINLOUGH / IKON IMAGES :
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اللغة واملمارسات االجتماعية
تعد األنرثوبولوجيا اللغوية فرعا من فروع علم األنرثوبولوجيا
التي تـدرس اللغـة ودورهـا الكبير يف احلياة االجتماعيـة أللفراد
واملجتمعـات ،وهـي مـن العلـوم املهمـة التي تحـاول توثيـق
وتسـجيل اللغـات املُهـدّدة باالنقـراض واالختفـاء ،وتـدرس
التأثير املتبـادل بين اللغـة ومختلـف األنشـطة واملمارسـات
اإلنسـانية االجتماعيـة ،أي تأثير اللغـة ودورهـا يف تشـكيل
املجتمـع والثقافـة ،وكذلـك تأثير املمارسـات االجتماعيـة يف
اللغة ،وازدهارها وأفولها ،وحياتها وموتها.
واحلقيقة أن اللغة كانت وما زالت وسـتظل إحدى القوى
التي سـاعدت عىل تط ُّور الكائنـات البرشية وتط ُّور قدرتهم عىل
التفكير وتنظيم احليـاة االجتماعية وتحقيق درجة التقدم اليت
عليهـا اإلنسـان حاليـا ،فهـي تُعتبر أعظـم اكتشـاف عرفـه
ُميزه عـن بقيـة
اإلنسـان على مـر العصـور ،وهـي أبـرز مـا ي ّ
الكائنـات ،وكمـا يقـول الفيلسـوف األملـاين ويلهـم همبولـت
" :)1835-Wilhelm Von Humboldt(1767إن اإلنسـان
لسـان" .لـذا يجـب على َمنْ يُريد دراسـة اإلنسـان أن يعكف عىل
دراسـة لغته باعتبارها إحدى وسـائل نشاطه العِلمي والفكري
واالجتماعـي .لـذا اعتبرت األنرثوبولوجيـا اللغويـة أهـم أنـواع
األنرثوبولوجيا .وسـيظل تاريخ اللغة واألنرثوبولوجيا اللغوية
مجـا ًال رحبًـا نتصفـح مـن خاللـه تاريـخ احلضـارات اإلنسـانية؛
فبفضـل اللغـة تك ّونـت اجلماعـات واألمم املُختلفـة وكانت أقوى
الروابـط بين أفـراد تلـك اجلماعـات ورمـز ًا حلياتهـم املُشتركة،
فاألنرثوبولوجيا اللغوية ال تنظر إىل اللغة َمعزولة عن سياقها
االجتماعـي ،وإنمـا هنـاك عالقـات مُتبادلـة بين اللغـة والثقافة
واملُمارسات االجتماعية املختلفة.
رسومLEIGH WELLS / IKON IMAGES :

تطور اللغة
ثمـة نظريـات كثيرة عـن نشـأة اللغـات اإلنسـانية ،منهـا نظرية
الـويح واإللهـام والتوقيف .ويسـتند أصحاب هـذه النظرية إىل
قولـه تعـاىل يف القـرآن الكريمَ (:و َعل َّ َـم آ َد َم ْ َ
ال ْسـ َما َء كُل َّ َهـا ثُـ َّم
ـون بِأ َ ْسـ َما ِء ٰ َه ُ
َعر َ َض ُه ْـم َع َلى ْال َ َلئِكَـ ِة َف َقـا َل أَنبِئ ُ ِ
ـؤ َل ِء إِن كُن ُت ْـم
ين) .ويفسرون هـذه اآليـة بـأن اللـه عـز وجـل علّـم آدم
َصا ِد ِق َ
أســماء جميــع املخلوقــات بجميع اللغات :العربية والرسيانية
والفارسية والعربانية والرومية وغيـر ذلـك مـن سـائر اللغـات،
وعلّمهـا ألبنائـه الذيـن علّموهـا بدورهم ألبنائهـم الذين تفرقوا
يف أنحـاء الدنيـا ،وك ّونـوا جماعـات وأممـا يف شتى املناطـق ،ثـم
ميها عن غريها ،ومن
صـارت كل جماعـة تتحـدث لغة معينة تُ ّ
ثـم انتشرت هـذه اللغـات وك ّونت احلضـارات املختلفـة ،كما كان
للبلد الواحد أكرث من لغة أو لهجة يف بعض األحيان.
وبــدأت اللغــة تنمــو وتتطـ ّور بنمــو اإلنســان فكـرًا ووع ًيــا
وتحــرا ،لــذا كانــت اللغــة وســتظل يف تطــ ُّور دائــم تب ًعــا
ُّ ً
لتطــ ّور النشــاط اإلنســاين ومُقتضيــات احليــاة االجتماعيــة
وشــؤونها ،ومــن انتقــال أو احتــكاك اجلماعــات الناطقــة
بغريهــا ،فتنشــأ نتيجــة لذلــك َ
األلفــاظ وتُهجــر أُخــرى أو
ً
انقراضــا تا ًمــا .وهــذا التطــ ّور اللغــوي مرهــون
تنقــرض
بعوامــل سياســية واجتماعيــة ونفســية وجغرافيــة ولغويــة
ودينيــة ،وعوامــل شــعبية تتح ـدّد يف الفــروق بــن األجنــاس
والفصائــل اإلنســانية ،وجســمية تتحــدّد يف التكويــن
الطبيعــي ألعضــاء النطــق وغريهــا مــن العوامــل األخــرى.
ويُعتــر املجتمــع املُؤثــر املبــارش عــى اللغــة؛ إذ تتعلّــق اللغــة
بشك ٍل كبري باحلياة االجتماعية ونظم العمران.
األنرثوبولوجيا اللغوية وتطور املجتمعات
تكمــن أهميــة دراســة األنرثوبولوجيــا اللغويــة يف كــون اللغــة
هــي أقــرب األنشــطة فاعليــة يف كل جوانــب احليــاة ،فهي نشــاط
اجتماعــي يخــدم مــا يُســميه عــامل اإلنســانيات اللغــوي األمرييك
إدوارد ســابري  )1939-Edward Sapir (1884بالتشــارك
االجتماعــي ،Communionفحــن نُريــد اســتقصاء مالمــح
مجتمــع معــن نقــف عــى مــدى تبلــور تقاليــده وأعرافــه وتك ُّون
ذوقــه اجلمــايل وفِعلــه احلضــاري ،ويكــون ذلــك بالتو ُّغــل يف
طيــات اللغــة وتحليــل وظائفهــا اإلنشــائية واجلماليــة
والتعبرييــة وغريهــا مــن الوظائــف اللغويــة ،فهــي الــي تُفصــح
عــن العالقــات الشــخصية والقيــم احلضاريــة واالجتماعيــة،
فاللغــة إ ًذا جــزء ٌ مــن احلضــارة ومفرداتهــا املختلفــة ،وهــي الــي
تحمــل النِتــاج احلضــاري أللمــة ،وتعكــس كث ـرًا مــن عاداتهــا
وأعرافهــا وتقاليدهــا ،وهــي األقــدر عــى البقــاء لِــا تملكــه مــن
نظام يُمكن من خالله رصد وتقويم أي انحراف لغوي.
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أهمية األنرثوبولوجيا
اللغوية تكمن يف
أنها تكشف عن

العالقة القائمة

بني لغة شعب ما

واجلوانب احلضارية
من ثقافته باعتبار
ً
ً
ناقال
وعاء
اللغة

للمعرفة والثقافة

وتُســاعد دراســة األنرثوبولوجيــا اللغويــة للجماعــات
املُختلفــة عــى معرفــة الفــوارق اللغويــة بــن الطبقــات
االجتماعيــة ،وبيــان خصائــص الرصيــد اللغــوي لــكل منهــا
واتجاهاتــه وأصولــه وأســباب تطــ ّوره ســلبًا أو إيجابًــا،
وتصنيــف األفــراد حســب َملكاتهم اللغوية وطبيعة قاموســهم
اللغــوي ووصــف الســلوكات الفرديــة إزاء اللغــة واســتعماالتها
بحســب األوســاط االجتماعيــة .لــذا تُعتــر األنرثوبولوجيــا
اللغويــة أدا ًة مُهمــة يف دراســة تاريــخ األمــم ومصــدرًا للكشــف
عــن الكثــر مــن احلقائــق ،ومعرفــة مــدى التغ ـرُّ الكبــر للغــات
واللهجات.
وتُصنّــف اللغــات حســب اســتخدامها وطبيعتهــا إىل
ثالثــة أنــواع :اللغــات املُنعزلــة ،وهــي اللغــات الــي تتخاطــب بهــا
فئــات مُنعزلــة عــن الفئــات األخــرى وال تفهمهــا إال تلــك الفئــات
املُتحدثــة بهــا ،وهــي لغــة ال تُكتــب وليــس لهــا تاريــخ؛ واللغــات
املُلتصقــة ،وهــي اللغــات الــي تتخاطــب بهــا شــعوب كبــرة
لكنهــا مُلتصقــة بهــم وبرتاثهــم ،وهــي لغــات معروفــة لكــن
ليــس لهــا قواعــد وإنمــا تعتمــد عــى املقاطــع والكلمــات مثــل
اللغــة الصينيــة؛ وأخــرا اللغــة ذات القواعــد ،وهــي اللغــات
احلديثــة الــي تَســتخدمها ُ
األمــم املُتحـ ّ
ـرة ،ولهــا قواعــد نحوية
ورصفيــة تضبــط جُملهــا و َقوالبهــا اللغويــة مثــل اللغــة العربيــة
واللغات األوروبية.

أقسام األنرثوبولوجيا اللغوية
تشــتمل األنرثوبولوجيــا اللغويــة عــى عــدة أنــواع ذكرها باحث
اإلنســانيات اإليطــايل ألســاندرو دورانــيAlessandro
 Durantiكالتــايل :النــوع األول هــو لغويــات األنرثوبولوجيــا
الــي تُركّــز عــى توثيــق وتســجيل اللغــات خاصــة املُهــدّدة
باالنقــراض ،وهــو الشــكل األكــر تركــزًا يف علــم اللســانيات
ويتضمــن وصفــا لقواعــد اللغــات القديمــة وتصنيفهــا؛ والنــوع
الثــاين هــو األنرثوبولوجيــا اللغويــة الــي تتعلــق بالدراســات
النظريــة الســتخدامات اللغــة وأشــكالها ،حيــث يتــم دراســة
اللغــة يف ســياق الوضــع احلــايل واملجتمــع الناطــق بهــا ،بمعــى
دراســة اللغــة عــن طريــق املضمــون واملحتــوى؛ والنــوع الثالــث
يــدرس القضايــا املهتمــة بالفــروع واملجــاالت األخــرى
أللنرثوبولوجيــا باســتخدام أدوات البحــث اللغويــة بمعــى
دراسة الهوية بالوسائل اللغوية.
األبجدية العربية
تُعــد األبجديــة العربيــة مــن أقــدم األبجديــات الــي اهتــم بهــا
دارســو األنرثوبولوجيــا اللغويــة .واللغــة العربيــة الــي تعــد مــن
اللغــات الســامية شــهدت تطـ ّورًا كبـرًا يف َمراحلهــا التَاريخيــة
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مُنــذ نشــأتها وحــى اآلن ،وهنــاك َفرضيــات ونظريــات حــول
أصــول اخلــط العــريب تُرجعــه إىل اخلــط اآلرامــي أو اخلــط النبطــي
يف شــمال اجلزيــرة العربيــة ،يف حــن يــرى البعــض اشــتقاقه من
ِمــرِي ،وهــو أحــد نُظــم الكتابــات
خــط امل ُ ْســند أو اخلَــط احل َ
اليمانيــة القديمــة الــذي ظهــر وتطــ ّور يف جنــوب اجلزيــرة
العربيــة .وفرضيــة اشــتقاقه مــن خــط امل ُ ْســند كمــا يــرى علمــاء
األنرثوبولوجيــا اللغويــة قويــة وتتناســب مــع مــا كان العــرب
يَعرفونــه عــن بــاد اليمــن الســعيد ،وأنّهــا كانــت مصــدرًا مُه ًمــا
مــن مصــادر الثقافــة واحلضــارة يف اجلَزيــرة العربيــة مُنــذ القدم،
وأنّهــا كانــت يف كثــر مــن األحيــان تَفــرض عــى اجلزيــرة العربيــة
ســلطانها الســيايس بجانــب تف ُّوقهــا احلضــاري والثقــايف بحكــم
سيطرتها عىل طرق التجارة العربية القديمة.
وجميــع فرضيــات نشــأة األبجديــة العربيــة َمقبولــة،
فليــس مــن املُســتبعد أنْ يكــون اخلــط العــريب يف رحلــة تَطـ ّوره
ِمــرِي ،وولــد يف الشــمال
يف اجلنــوب مُتأثــرًا بِخــط امل ُ ْســند احل َ
جــا للخــط
مُتأثــرًا باخلــط النبطــي الــذي فيمــا يبــدو كان نِتا ً
احلَــري ،ومــن ثــم تفاعلــت كل هــذه اخلطــوط م ًعــا وانصهــرت
جمي ًعا يف بوتق ٍة واحدة أنتجت اخلط العريب بشكله احلايل.
ويـرى بعـض الباحثين أ ّن اللغـة العربية هـي أصل اللغات
ومنهـا اشـتقت كل اللغـات ،والدليل عىل ذلـك أن اللغة العربية
حافظـت على خصائصهـا اللغوية من إعراب واشـتقاق ومعان
وغريهـا ،وهـذا مـا ال يوجـد يف أي لغـة أخـرى ،وهـو دليـل قوتها
واسـتمراريتها .وخير دليـل على أصالـة اللغـة العربيـة الكـم
الهائـل مـن الكلمـات الشـبيهة بالعربيـة يف اللغـات األخـرى
احليـة؛ ممـا يُؤكـد أنها جميعها من أصل واحـد .فنحو  80%من
األفعـال مـن اللغـة السنسـكريتية أصلهـا عـريب ،و 75%مـن
األفعـال االلتينيـة أصلهـا عـريب ،كمـا أن كال مـن الفينيقيـة
واآلرامية واللغات الرشقية أصلها عريب.
وللقــرآن فض ـل ٌ كبــر يف تط ـ ُّور اللغــة العربيــة؛ فبســببه
أصبحــت هــذه اللغــة الفــرع الوحيــد مــن اللغــات الســامية الذي
حافــظ عــى عامليتــه ،وذلــك يف األغــراض واملعــاين واألســاليب
واأللفــاظ ،هــذا إضافــة إىل تأثــر الســنة النبويــة الــي تحمــل
ثــروة لغويــة مهمــة .وقــد اندثــرت معظــم اللغــات الســامية،
وبقــي منهــا لغــات محليــة ذات نطــاق ضيــق مثــل :العربيــة
واألمهريــة لغــة أهــل احلبشــة (إثيوبيــا) ،ويتكلــم اللغــة العربيــة
اآلن نحــو  ٤٢٢مليــون نســمة كلغــة أم ،كمــا يتحــدث بهــا مــن
املسلمني غري العرب قرابة العدد نفسه كلغة ثانية.
إن أهميــة األنرثوبولوجيــا اللغويــة تتضــح بمــا تعكســه
مــن حضــارة وثقافــة وتطــور الشــعوب ،ومــازال علــم
األنرثوبولوجيــا اللغويــة يحتــاج ملزيــد مــن الدراســات التحليلــة
والتوثيقة اليت ستكشف الكثري من احلقائق واألرسار.

ملـــــف العـــــدد
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يمكن االعتماد

اإلنسان يف عرص الثورة الرابعة

عىل دراسات

األنرثوبولوجيا

الرقمية اليت تجرى

الحتواء التناقضات
املتأصلة يف تقييم

عواملنا الرقمية لفهم
إنسانيتنا اجلديدة
اليت تتصاحل مع

التطورات التقنية عرب
فهمها يف سياق

اجتمايع وثقايف
أكرث شموال

أدت التط ــورات الكب ــرة ال ــي ط ــرأت ع ــى األنرثوبولوجي ــا إىل
ظه ــور الع ــرات م ــن التخصص ــات الفرعي ــة ال ــي يس ــعى كل
منه ــا إىل دراس ــة اإلنس ــان م ــن زاوي ــة معين ــة أو م ــن منظ ــور
مح ــدد .ويمك ــن اعتب ــار األنرثوبولوجي ــا الرقمي ــة أح ــدث ه ــذه
التخصصـــات ،إذ ال يتجـــاوز عمرهـــا بضـــع ســـنوات .ولعـــل
ذلـــك مـــا يفـــر الكثـــر مـــن اخللـــط يف تعريفهـــا وتحديـــد
ميادينه ــا واخت ــاف تس ــمياتها ،لذل ــك يطل ــق عليه ــا العدي ــد
مــن التســميات الــي تتقــارب أو تتباعــد لفظــا وإن تقاربــت يف
املع ــى م ــن قبي ــل :تكنوأنرثوبولوجي ــا ،االثنوغرافي ــا الرقمي ــة،
رسومJESSE ZHANG / IKON IMAGES :

د .مربوك بوطقوقة

أستاذ األنرثوبولوجيا يف جامعة
باتنة اجلزائرية ،مؤسس ورئيس

اجلمعية اجلزائرية لألنرثوبولوجيا
والدراسات الثقافية والشعبية .

األنرثوبولوجيــا االفرتاضيــة ،األنرثوبولوجيــا الســيربانية ،لكــن
املصطلـــح األكـــر اســـتخداما وشـــيوعا وتـــداوال هـــو
األنرثوبولوجيا الرقمية.

اإلنسان يف العرص الرقمي
يمكـــن التأريـــخ أللنرثوبولوجيـــا الرقميـــة بســـنة  2012حني
صـــدر كتـــاب" :األنرثوبولوجيا الرقميـــة" الذي حـــرره كل من
دانيـــال ميلـــر  ،Daniel Millerوهـــو أنرثوبولـــويج وأســـتاذ
الثقافـــة املاديـــة يف كلية لنـــدن اجلامعيـــة ،وهيذر هورســـت

 ،heather horstوهـــي أنرثوبولوجية متخصصة يف اإلعالم
مـــن جامعـــة ملبـــورن يف أســـراليا .ضـــم الكتاب بـــن دفتيه
العديـــد من األبحـــاث الـــي كتبهـــا باحثـــون متخصصون يف
محاولـــة إللجابـــة عن ســـؤال جـــريء فحـــواه" :مـــا معىن أن
يكـــون املـــرء إنســـانا يف العـــر الرقمـــي؟" ،وذلك مـــن خالل
تحليـــل الكيفية اليت يتفاعل فيها النـــاس مع العوامل الرقمية
(أجهـــزة ،اخرتاعـــات ،برامـــج ،تطبيقـــات..إخل) ،والكيفيـــة اليت
يتغري فيها الســـلوك البرشي مـــع الوقت تحـــت تأثري التطور
التكنولـــويج والعوملـــة والعوامـــل املشـــابهة ،والكيفيـــة اليت
تتجذر بها الســـلوكيات اجلديدة اليت تتشـــكل وتصبح مألوفة
برسعـــة بحيـــث تصبح هـــي القاعـــدة وتصبـــح الســـلوكيات
القديمـــة متخلفة وغريبـــة .وكان ذلك الكتـــاب بمثابة البوابة
الـــي فتحت البحث للعديد من الدراســـات اجلديـــدة يف مجال
الوسائط الرقمية والتكنولوجيا واإلنرتنت.
يحــاول علمــاء األنرثوبولوجيــا الرقميــة دراســة العالقــة
بــن ثقافــة اإلنســان مــن جهــة وتقنيــات العــر الرقمــي مــن
جه ــة أخ ــرى؛ أي الكيفي ــة ال ــي تش ــكل به ــا التقني ــات الرقمي ــة
الثقافـــة اإلنســـانية واملجتمـــع وتتشـــكل مـــن خاللهمـــا؛ ألن
التقني ــات الرقمي ــة تؤث ــر وتتأث ــر بالثقاف ــة اإلنس ــانية وتقبُ ــل
املجتمــع أو رفضــه لهــا .وبعبــارات أخــرى تســعى األنرثوبولوجيا
الرقميـــة إىل دراســـة ونقـــد األبعـــاد االجتماعيـــة والثقافيـــة
للظاه ــرة الرقمي ــة يف كل تجلياته ــا ،مث ــل وس ــائل التواص ــل
االجتماعـــي والبيانـــات الضخمـــة والـــذكاء االصطناعـــي
والطباعة ثالثية األبعاد والعمالت الرقمية.
ويعتـــر الرقمـــي  Digitalموضوعـــا أللنرثوبولوجيـــا
الرقمي ــة ،وه ــو يف أبس ــط تعريفات ــه تل ــك التقني ــات اجلدي ــدة
ال ــي يمك ــن اخزتاله ــا يف النهاي ــة إىل رم ــز ثن ــايئ (واحد/صف ــر)
يمك ــن حفظ ــه ونس ــخه ومعاجلت ــه وإرس ــاله بس ــهولة .وه ــو
م ــا جع ــل اإلنس ــان ق ــادرا ع ــى إنت ــاج وتحوي ــل الكث ــر م ــن
امل ــواد الثقافي ــة وإع ــادة إنتاجه ــا ومش ــاركتها بس ــهولة وي ــر
وتكلفـــة منخفضـــة جـــدا تـــكاد تقـــارب الصفـــر .وأدت هـــذه
التقنيــات يف الســنوات األخــرة إىل إحــداث تغيــرات هائلــة يف
حيـــاة النـــاس بـــل ال تـــزال هـــذه التغيـــرات تشـــهد منـــى
تصاعديا ومتسارعا ال أحد يعرف نتائجه وتأثرياته.

الفضاءات الرقمية
م ــن ناحي ــة املوض ــوع ،ي ــدرس علم ــاء األنرثوبولوجي ــا الرقمي ــة
الفضـــاءات الرقميـــة باعتبارهـــا موضوعـــات أنرثوبولوجيـــة
يمك ــن م ــن خالله ــا تحلي ــل وتفس ــر الظواه ــر االجتماعي ــة-
الثقافي ــة ال ــي تح ــدث وتتفاع ــل داخ ــل الفض ــاءات الرقمي ــة.
وأظه ــرت دراس ــاتهم أن املجموع ــات البرشي ــة أثن ــاء احتكاكه ــا
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بالتكنولوجيـــات الرقميـــة تتبـــى مجموعـــة مـــن املعايـــر
واملمارســـات والعـــادات ،ويتـــداول أفرادهـــا مجموعـــة مـــن
القصـــص واخلطابـــات ،ويطـــورون مجموعـــة مـــن املفـــردات
واللهجــات اخلاصــة ،كمــا تكــون تلــك الفضــاءات مجــاال لظهــور
الرصاعـــات والهجـــرات منهـــا وإليهـــا بنفـــس الطريقـــة الـــي
تحـــدث يف املجتمعـــات اإلنســـانية التقليديـــة املحـــدودة
جغرافيا وبرشيا.
لن ــرب مث ــاال بأح ــد املوضوع ــات ال ــي يدرس ــها علم ــاء
األنرثوبولوجي ــا الرقمي ــة ،وه ــو تأث ــر التكنولوجي ــا اجلدي ــدة
ع ــى إحساس ــنا بـــ "ن ــزع اإلنس ــانية"؛ بمع ــى آخ ــر :كي ــف ي ــرى
النــاس أنفســهم عــى أنهــم تصــورات للبيانــات أكــر مــن كونهــم
مجــرد أشــخاص .ففــي الوقــت الــذي يذهــب فيــه املتشــككون
واملتخوفـــون مـــن الرقميـــة إىل أن التكنولوجيـــات الرقميـــة
تدم ــر إنس ــانيتنا وتش ــوهها بس ــبب الطبيع ــة غ ــر األصيل ــة
وغ ــر األصلي ــة ملنتجاته ــا ،فق ــد ذه ــب ميل ــر وهورس ــت إىل أن
التكنولوجيــات الرقميــة ال تعمــل فقــط عــى توســيع معارفنــا،
ب ــل تعم ــل كذل ــك ع ــى توس ــيع إنس ــانيتنا ،وم ــن ث ــم فه ــي
امت ــداد له ــا ،ب ــل وج ــادال ب ــأن األنرثوبولوجي ــا الرقمي ــة تؤث ــر
ع ــى فه ــم األنرثوبولوجي ــا لنفس ــها وم ــا يعني ــه أن يك ــون امل ــرء
إنسانًا.
وح ــن يتعل ــق األم ــر بتأث ــرات الرقمن ــة ع ــى حياتن ــا
نج ــد أن هن ــاك تياري ــن متاقض ــن يتص ــدران املش ــهد .يذه ــب
أصحـــاب التيـــار األكـــر تشـــاؤما إىل أن التقنيـــات الرقميـــة
أفقدتن ــا إنس ــانيتنا ،بس ــبب تعلقن ــا امل ــريض بهواتفن ــا وإدمانن ــا
عـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،ويدعـــون إىل أن نكـــون
أك ــر قلق ــا م ــن س ــيطرة ال ــذكاء االصطناع ــي ع ــى حياتن ــا،
وأك ــر ح ــذرا م ــن التطبيق ــات ال ــي تجم ــع عن ــا كل صغ ــرة
وكب ــرة بحي ــث تح ــول ذواتن ــا إىل مج ــرد بيان ــات مخزن ــة يف
الســـحابة .مـــن جهـــة ثانيـــة يذهـــب أصحـــاب التيـــار األكـــر
تف ــاؤال إىل أن التقني ــات الرقمي ــة ق ــد تح ــل جمي ــع املش ــكالت
الصحيـــة وتســـاهم يف توفـــر حيـــاة أكـــر ســـهولة أو تمنـــع
العواقـــب الكارثيـــة لتغـــر املنـــاخ .وبـــدال مـــن الرتكـــز عـــى
تقدي ــم حج ــج معياري ــة وأخالقي ــة والدخ ــول يف مناقش ــات
العواقــب اجليــدة أو الســيئة للتقنيــات الرقميــة تقتــر مهمــة
األنرثوبولوجيـــا الرقميـــة عـــى مراقبـــة عواقـــب التغيـــر
التكنول ــويج وتفس ــرها م ــن خ ــال وضعه ــا يف س ــياق ثق ــايف
واجتماعـــي أوســـع بكثـــر ،ومـــن ثـــم تســـليط الضـــوء عـــى
التناقضات والتعقيدات اليت تنشأ عنها.
وهــذا مــا يحيلنــا إىل فكــرة مهمــة مفادهــا أنــه بــد ًال مــن
محاولـــة احلكـــم عـــى التقنيـــات الرقميـــة بأنهـــا إيجابيـــة أو
ســـلبية ،عـــى األنرثوبولوجيـــا أن تركـــز عـــى التناقضـــات
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الكامن ــة فيه ــا ،وه ــو م ــا يمك ــن أللنرثوبولوجي ــا أن تق ــدم في ــه
مســاهمة كبــرة .فعــى ســبيل املثــال أظهــرت األنرثوبولوجيــا
الكيفيـــة الـــي يمكـــن بهـــا للتقنيـــات الرقميـــة ،يف بعـــض
املجتمع ــات مث ــل الهن ــد ،أن تتي ــح إمكان ــات جدي ــدة للنش ــاط
الســـيايس لطبقـــات كانـــت يف الســـابق مهمشـــة كليـــا ،ويف
املقاب ــل ،كان ــت التقني ــات نفس ــها وس ــيلة لتوس ــيع مراقب ــة
الدولة وقمعها للمواطنني يف دولة مثل الصني.

الرقمية كمنهج أنرثوبولوجي
مل ــا كان م ــن املس ــلم ب ــه أن التقني ــات الرقمي ــة تؤث ــر يف احلي ــاة
اليومي ــة للن ــاس يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل ف ــإن األنرثوبولوجي ــا
بحاجــة إىل مراقبــة هــذا التأثــر وتفســره ،وهــو أمــر ال يمكــن
تحقيق ــه إال م ــن م ــن خ ــال اإلثنوغرافي ــا الش ــاملة ،ل ــذا يلج ــأ
علمـــاء األنرثوبولوجيـــا الرقميـــة إىل اســـتخدام التقنيـــات
الرقميــة كأدوات يف البحــث األنرثوبولــويج ،حيــث يتــم تطبيــق
العديـــد مـــن خصائـــص اإلثنوغرافيـــا التقليديـــة عـــى عـــامل
متص ــل كلي ــا باإلنرتن ــت ،م ــن خ ــال التطبي ــق املي ــداين ملناه ــج
املالحظــة املبــارشة واملالحظــة باملشــاركة واملقابــات واملقارنــة
واملقاربـــة االنعكاســـية ،وكذلـــك مـــن خـــال التواصـــل مـــع
الن ــاس م ــن أج ــل مس ــاعدتهم ع ــى فه ــم م ــا يفعلون ــه وفه ــم
نظرتهــم للعــامل وكيفيــة فهــم العــامل مــن منظورهــم خصوصــا
يف املجموعــات الــي يكــون فيهــا تأثــر التقنيــات الرقميــة كبــرا
وواضح ــا ،بحي ــث يت ــم تب ــي ممارس ــات جدي ــدة كلي ــا مث ــل
مجموعـــات الصحفيـــن الذيـــن يعملـــون عـــن بعـــد أو
مجموعـــات التدويـــن املـــريئ عـــى اليوتيـــوب أو مجموعـــات
الفيسبوك أو الواتساب.
توج ــد العدي ــد م ــن مص ــادر املعلوم ــات اجلدي ــدة ع ــر
اإلنرتنـــت .وقـــد يســـتعيض علمـــاء األنرثوبولوجيـــا عـــن
دفاترهــم املحمولــة التقليديــة بأجهــزة مثــل الهاتــف واملســجل
الصـــويت باالقتبـــاس مـــن املصـــادر الرقميـــة أو امللفـــات
املش ــركة ،بي ــد أن هن ــاك بع ــض االختالف ــات املنهجي ــة ال ــي
يج ــب االنتب ــاه إليه ــا ،فع ــى س ــبيل املث ــال غالبً ــا م ــا تتأل ــف
اإلثنوغرافيــا مــن البحــث ووصــف املــكان والزمــان املحدوديــن،
بحيـــث إنـــه بمجـــرد مغـــادرة األنرثوبولـــويج مليـــدان البحـــث
تنقطـــع عالقتـــه مـــع املجتمـــع املبحـــوث ،لكـــن مـــع وجـــود
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي ،أصبح ــت ه ــذه العالق ــة غ ــر
قابل ــة اللنقط ــاع ،بمع ــى أنه ــا ق ــد تس ــتمر مل ــدة طويل ــة ج ــدا
يصعب تحديدها.
كمــا أن هنــاك جانبــا آخــر تجــدر اإلشــارة إليــه ،وهــو أنــه
يمكـــن للتقنيـــات الرقميـــة أن تعـــزز مشـــاركة علمـــاء
األنرثوبولوجي ــا يف ن ــر نتائ ــج أبحاثه ــم ع ــى مس ــتوى أوس ــع

بكثـــر ،ســـواء مـــن حيـــث طبيعـــة املحتـــوى نفســـه أو مـــداه
اجلغـــرايف .فعـــى ســـبيل املثـــال أنتـــج مـــروع "ملـــاذا ننـــر"
 Why We Postالـــذي أرشف عليـــه ميلـــر مجموعـــة مـــن
املحتويــات القصــرة الــي يســهل الوصــول إليهــا ،مثــل أفــام
 YouTubeالــي تقــل مدتهــا عــن خمــس دقائــق ،ومنشــورات
يف وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،ومدونـــات وملفـــات
للتحمي ــل ،ومس ــاقات جامعي ــة مجاني ــة ع ــر اإلنرتن ــت .وم ــن
خـــال إتاحـــة العمـــل األنرثوبولـــويج مجانًـــا عـــى اإلنرتنـــت
بلغــات محليــة عديــدة قــد تصبــح الدراســات األنرثوبولوجيــة
التقليديـــة شـــائعة جـــدًا ،حيـــث بلـــغ عـــدد تحميـــات هـــذا
املرشوع نصف مليون تحميل بحلول عام .2018
الت ــزال التغ ــرات االجتماعي ــة الرسيع ــة الناتج ــة ع ــن
التط ــورات التكنولوجي ــة تش ــكل موضوع ــا خصب ــا لدراس ــات
األنرثوبولوجيــا الرقميــة الــي يتــم إجراؤهــا الحتــواء التعقيــد
والتناقض ــات املتأصل ــة يف تقيي ــم عواملن ــا الرقمي ــة اجلدي ــدة،
ومـــن ثـــم ،يمكـــن االعتمـــاد عـــى تلـــك الدراســـات لفهـــم
إنس ــانيتنا اجلدي ــدة ال ــي تتص ــاحل م ــع التط ــورات التقني ــة ع ــر
فهمها يف سياق اجتماعي وثقايف أكرث شموال.

