
حبذا لو تحدوثنا بشكل موجز عن سيرتكم العلمية وما دفعكم الختيار هذا السلك المعرفي  -
 وما هو مركز اهتمامكم ولماذا؟

اليونانية الكالسيكية  احتديد   ،أقول أن دراسايت األصلية كانت يف ميدان اللغات القدمية أنبداية أحب 
والالتينية، ففي هذا امليدان توجه اهتمامي خاصة إىل الثقافات البيزنطية ألمهية هذه الدولة الكبرية وثقافتها 
بالنسبة لتارخينا حنن يف أوروبا الوسطى، بيزنطه كما تعرفون وصلت إىل حدود رومانيا الصربية وهذه البالد  

نطيني هم الذين قاموا بالتبشري الديين يف هذه املناطق وبالتايل بالنسبة لنا كلها أرثوذوكسية شرقية ألن البيز 
وروبا أوعندما نقول  –وروبا الوسطى أبالنسبة لدرس تارخينا الوطين يف  االدولة البيزنطية وثقافتها مهمة جد  

اهتممت بالدروس اليونانية  وبالتايل بالنسبة يل  -: اجملر ورومانيا وصربيا وكرواتيا وبلغاريا الوسطى فإننا نقصد
أدى اهتمامي إىل أن تعلمت اللغة اليونانية وحدي  وقدالكالسيكية مذ كنت يف املدرسة يف املرحلة الثانوية 

ومث بعد البكلوريا ختصصت يف هذه الدروس )اليونانية والالتينية( وأخذت الدبلوم ومن مث ختصصت بالدروس 
يدان، وبالطب  بيزنطة كانت دولة كبرية وصلت إىل بالد الشر  األوس  البيزنطية وأخذت الدكتوراه يف هذا امل

كانت موجودة هنا وكانت فاعلة وحىت اآلن جتدون آثار   ، بيزنطةفرتة الفتوحات العربية افرتة معينة وحتديد   يف
ون طردوا بيزنطة يف هذه البالد، بيزنطة حاربت الفرس قبل اإلسالم وبعد اإلسالم وعندما قدم العرب املسلم

 االفرس وطردوا البيزنطيني من هذه البالد ولكن بيزنطة تركت آثارها بكثافة يف هذه البالد، من هذا املنطلق إذ  
اجتهدت   اولكن طبع   فيهاأنا اهتممت عندما توفر يل اجمليء إىل هذه البالد بدراسة احلضور البيزنطي اليوناين 

ا املوضوع بالعربية والفرنسية، هذا بإجياز سرييت واهتمامي بدراسة يف تعلم اللغة العربية، وكتبت يف هذ اكثري  
هذه املنطقة، أتيت إىل هنا عندما توفر يل القدوم إىل الشر  األوس  وركزت اهتمامي على دراسة بقايا 

بدراسة اإلسالم، اإلسالم موجود عندنا يف  االثقافة البيزنطية يف هذه البالد. من جهة ثانية اهتممت أيض  
بوسنة وهرسك ومقدونيا صلية كانت هناك ثالث دول مسلمة )وروبا الوسطى السيما يف يوغسالفيا األأ

لإلسالم حضور فاعل وحقيقي يف تاريخ منطقتنا وحىت  ا( إذ  يسالمإحتت نفوذ  اوجزر من بلغاريا كانت أيض  
 ااملهاجرون والالجئون يأتون إلينا بكثافة، إذ   ،اآلن، اليوم بسبب األحداث الكارثية املأساوية يف سوريا

أكثر من مليوين الجئ سوري الذين وروبا الوسطى عن طريق الالجئني )اإلسالم يأيت من هذا املكان إىل أ



( هذا ية داعش يف سوريا ويف جنوب تركيامنهم مسلمون كثريون يهربون من أفعال وجتاوزات الدولة اإلسالم
 اهتمامي هبذه املنطقة. مركز ومصدر اهو تقريب  

 

 ما هي األبحاث الحقلية التي أجريتموها؟ -

عندما كنت أقيم يف مدينة محص ذهبت إىل منطقة  ،قمت بأحباث ميدانية يف منطقتني مها بني سوريا ولبنان
يف حدود مدينة تلكلخ وهي مدينة متوسطة على احلدود اللبنانية السورية يف القرية اليت كنت فيها كرجل دين 

جئت من محص إىل القرية كان البد من  ، وعندماكلم عن تلكلخ اىل اجلنوب الغريب  10مسيحي تبعد 
السو  حيث انتظرت التاكسي اليت ستذهب من تلكلخ إىل املناطق احلدودية بني لبنان  ، ويفاملرور بتلكلخ

الدينية فيها هي قريتان  وسوريا تعرفت إىل هذه املناطق املسلمة، أما الثالث قرى اليت كنت أقوم باخلدمة
مارونيتان وقرية روم كاثوليكية، وأنا ذهبت إىل هناك تلبية لطلب مطران املوارنة وباتفا  م  مطران الروم 

س ألن هذه املدينة ، لكن مطران الالذقية يسكن يف طرطو املنطقة تق  يف أبرشية الالذقية الكاثوليك، هذه
املنطقة  -والالذقيةالساحل السوري بني طرطوس  عنددي النصارى ، رعايا هذه األبرشية يف واأكثر مركزية

ثالثة  حيث أقمت فيهاالدينية يف هذه القرى  قوم باخلدمةكنت أ  ولقد -احلدودية بني اجلبل وحدود سوريا
تعرفت على مناطق  –يف تلك الفرتة كان مركزي يف محص  -من محص   قدومي ويف طريق ا،أيام أسبوعي  

 ولكن تركز نشاطي يف ثالث قرى تلكلخ وقريتان إىل جنوب غريب هذه املدينة.

وبالنسبة ألحباثي امليدانية كان مركز اهتمامي خاصة الطقوس والشعائر الدينية املسيحية اليت ميارسها 
ثنني على قلية روم كاثوليك، وأنا اهتممت باإلأمن املوارنة و  ا يف الغالبالذين كانو السكان يف هذه املنطقة 

الرغم من أن مركز نشاطي كان يف ثالث قرى مارونية حيث توليت املسؤولية عن احلياة الدينية وذلك تلبية 
ة أيام يف محص وأتيت غلى املنطقة ثالث انا كنت مقيم  ألطلب مطران أبرشية الالذقية وهو يف مدينة طرطوس و 

ملا يكتمل بناؤه فأنا  اجد   ابسيط   اوكان مركزي يف إحدى القرى املسيحية املارونية حيث أعطوين بيت   اأسبوعي  
رتبت أموري يف البيت وخاصة ظروف العمل لكي استطي  أن أدون مالحظايت والكلمات اليت استمعت 



ا تسىن لدينية عند املوارنة ولكن لظروف أيض  ا أنا تركز اهتمامي خاصة على احلياة اإذ   ،إليها يف هذه الظروف
 .خاصةيل أن أتعرف إىل الروم الكاثوليك الذين كانوا يف منطقة تلكلخ 

دراسة احلياة الدينية املسيحية ألنين كنت قد عشت  علىبالنسبة لالهتمامات العامة، تركز اهتمامي 
وألن هذه القرى تعيش يف منطقة درزية تسىن  ، تسىن يل أن أحتك بالروم الكاثوليك اطبع   ،يف منطقة مارونية
 لم يتكلم الدروز عنوبالتايل على الرغم من أن الدين الدرزي دين سري ف، خواننا الدروزإيل أن أتعرف إىل 

هو إقامة ما كان يهمين  .الدييناملؤمنني الدروز  سلوكلكنين فهمت بعض األمور من خالل دينهم أسرار 
يهتمون بالعالقات الودية م   ايض  أا الدروز الذين يقيمون يف تلك املنطقة والذين إنسانية م  إخوانن عالقات

هتمام بالعالقات قوي خاصة بعد احلرب األهلية وبعد ، هذا االاملوارنة والروم الكاثوليكجرياهنم املسيحيني 
ق  تا واملسؤولية يف هذه احلادثة الكارثية إىل حد كبري أيض   ،أن قام الدروز بتهجري املسيحيني ألسباب معينة

السيطرة على املنطقة وعن  أحكمواعلى عاتق مليشيات القوات اللبنانية الذين قبل قدوم السوريني إىل املنطقة 
ثار الغضب وعندما أ اوهذا شيء طبع   ،جهل أو عن غنب تصرفوا تصرفات غري الئقة م  النساء الدرزيات

القوات اللبنانية انتقم الدروز على حساب الناس الذين بقوا هناك وال دخل هلم ولكنهم  انسحبت
أعادوا األراضي واملمتلكات اليت  اوالدروز أيض   ،مسيحيون، اآلن بعد أن صارت املصاحلة رج  املهجَّرون

قلت أنا مل أهتم  استولوا عليها يف القرى فرجعت العالقات إىل سابق عهدها من الودية وحسن اجلوار، كما
 ولكن اهتممت باحلياة الدينية يف قرى مسيحية. بالدروز خاصة  

 

نتروبولوجية،  الزي الديني هو أحد العناصر االجتماعية الذي يدخل ضمن نطاق الدراسات األ -
 ؟انتروبولوجي  أكيف تنظرون للزي الديني 

نرتوبولوجيا حبد ذاته، الزي الديين أحد عناصر الدراسة،  الزي الديين ال يلعب وال يقوم بدور كبري يف األ
، أنا عندما أقمت حبمص، الدراسةيف منطقة  للناس املقيمنيبقدر ما هلذا الزي من أمهية بالنسبة وأمهيته تقدر 

وادي  -األخرى لبست اللباس العادي، ولكن عندما اهتممت بالذهاب إىل املنطقة  بلمل ألبس الزي الديين 
 امرتدي  نبهوين على أنه من االفضل أن ألبس الزي الديين الكهنويت ألنين إذا ذهبت إىل هناك  -رىالنصا



بني  بعض الصعوبات ءاملنطقة وخاصة بسبب بقاو تلك الفرتة  يف نا وملاذا جئت؟أمن  ايعرفو  ناللباس املدين ل
يف البيت الذي  مث إنه.الدينية لكي يعرف الناس شخصييتأن ألبس الزي الديين  ُنِصحتالدروز واملسيحيني، 

بالنشاطات  والقيامالناس،  بزيارةوصلت لبست الثوب وبدأت  وعندما الزي الديين،سكنت فيه كان عندي 
 .تعرفوا إيل ارويد   االدينية ليعرفين الناس، ورويد  

كان ونشاطي   ،ودينيةووظيفة الهوتية  ،الزي الديين بالنسبة يل كان له وظيفة تطبيقية فق  اإذ  
عدد  فيها املسيحية اليت جتاور قرى درزية يقيم القرى  ىلإعندما ذهبت  خاصة   ،أن البس الزي الديين يتطلب

وعندئذ كان من األفضل أن ألبس الزي الديين  ،بأس به من املسيحيني من املوارنة والروم الكاثوليك ال
 ف عن نفسي ليعرفوا من أنا.ألعر  

 الحقلي باعتقادكم؟ما هي أهم متطلبات البحث  -

ال بد له من  اعلى أساليب البحث امليداين، ثاني   الباحث جيب أن يتمرن البحث امليداين يتطلب احلذ ، أوال  
هؤالء  ،ألن الناس ال يعرفون اللغة األجنبية منهااتقان اللغة، اللغة احملكية يف املنطقة موض  البحث ال بد 

قرويون بينهم مثقفون وهؤالء إىل حد ما يتكلمون اللغة خاصة  – الذين كانوا يف جمال حبثي – الناس
لكن أغلبية الناس ال يعرفون اللغة الفرنسية أو  ا،وثقافي   االفرنسية، ألن املوارنة كانوا مرتبطني بفرنسا عاطفي  

حول موضوع  متواصال   ايصيغوا حديث  ال يستطيعون أن  لكنهم(  Bonjour) عض الكلمات مثليعرفون ب
استطي  على تعلم اللغة العربية ولذلك كنت إىل حد ما  امركز  معني، ولذلك أنا على كل حال كان اهتمامي 

كتبتها باللغة العربية   اومالحظايت اليت كتبتها أيض   ،العربية العامية خاصة يف التواصل م  الناس استخدام
معلومات مهمة، حىت  بفقدانحمالة  ية تتسبب الوهو أن الرتمجة الفور  ،من مبدأ منهجي اوذلك إنطالق  

ترمجة فورية  ترمجة هذه املعلومات والصيغ اللغوية وإذا متت االصيغة اللغوية حتوي معلومات مهمة جد  
كتبت مالحظايت باللغة   ولذلك )العربية العامية(املالحظات الكامنه يف الصيغة اللغوية األصلية عين  ستختفي

 .اا منهجي  هذا مهم جد   ،ا من التدوينات باللغة العاميةتغلت يف التحليل اشتغلت انطالق  العامية مث عندما اش

 أوال   وذلك ألسباب، ا قمت بزيارات كثرية جد   حيثللناس  تركز نشاطي بشكل أساسي بالزيارات
خاصة زيارة رجل الدين الذي يعتربونه بركة، وهي شرف هلم كما يعربون )أبونا زيارتك  ،الناس حيبون الزيارة



 ا، أسبوعي  ولذلك أنا قمت بزيارات كثرية مدة ثالثة أيام  اا هذه الناحية مهمة جد  إذ  ، بركة... شرفونا أبونا(
 على الناسلن أطرح األسئلة  نينأ ومن املبادئ املنهجية اليت اعتمدهتايف القرية زرت الناس  اعندما كنت مقيم  
ا من طرح مسائل ومواضي  حرض الناس على أن يتكلموا انطالق  أاملنهج أن  كان، بل  إال بقدر الضرورة

يف التلفزيون رأيت كذا  – مثال   –والناس تكلموا عنه أو ذكرت أنه قبل أمس  اجانبي   اموضوع   ذكرت: اهتمام
املوضوع الذي أريد أن يتكلموا عنه وهذا ما  عن وكذا فانطلق الكالم لكن مل اطرح أسئلة مباشرة على الناس 

 هتمامهم.اأن أعطي الناس املناسبة أن يتكلموا هم عن مواضي   كنت أريدي  أ ،كنت أريد أن أجتنبه

نتروبولوجية الدينية، ما هو الرمز؟ وخاصة األ في العلوم اإلنسانية الرمز هو من المفاهيم الهامة -
 ين تكمن أهميته وفق تجربتك البحثية؟أو 

مفهوم أديب مفهوم  وهو ،نرتوبولوجيا أو السوسيولوجياأوس  من األ بلا، ا خاص  نرتوبولوجي  أا الرمز ليس مفهوم  
مبا هو ليس هذا  عن حدثأو ديين، الرمز هو التعبري عن شيء مبا هو ليس شيء، هو تعبري عن واق  

 .و هذا الشيء هذا هو الرمزأاحلدث 

عن الرموز اليت أي للناس أن يتكلموا عن اهتماماهتم   السماحبالنسبة للرمز كانت أمهيته أن حياول 
أن  اكتشفت مثال   املنطلقمن هذا  رموز سياسية...و  ،جتماعيةارموز  ،رموز دينية :إليهممهية بالنسبة أتتسم ب

يف خاصة  حيضر املؤسسة الدينية عندهم و اللباس الكهنويت الديين بالنسبة هلم ذو أمهية رمزية ألنه أوال  
ال بد من هذا احلضور  فكان عليهمعصيبة الفرتة  حيث كانتالظروف اليت عاشوا فيها بعد التهجري 

، لو من جهة شخصييت الدينيةثانية أن يعرفوا من أنا  جهةالكنسي ورمزه اللباس الكهنويت هذا من جهة ومن 
من  فلم يكنعرفوين  كانوا قديف محص   ،ذهبت إىل هناك وأنا ألبس اللباس املدين كما ألبس يف محص

، لكن يف هذه املناطق -يف محص -وإن كنت قد لبسته يف بعض املناطق الضروري أن ألبس الثوب الديين 
جئت إىل  فلو ،عندما أقوم بالزيارات االلباس الكهنويت مهم جد   ،ال تقليديةجتماعية التز حيث الظروف اال

لبست  ولكن عندما "الشاب احللو مني؟" "من هذا؟"سيقولون  سوف لن يعرفوين و هناك يف الزيارة األوىل 
وحي بالثقة دين ي كرجلاجلو تغري ألن وجودي   اورأس   " أبونا زيارتك بركة وسهال  أهال  "اللباس الكهنويت قالوا 

ىل القرية وصلت إىل البيت ولبست اللباس الديين الكهنويت وبدأت إوباإللفة إىل الناس ولذلك ما إن وصلت 



جو الثقة بيين وبني الناس حىت عند أولئك  ،أجول يف القرية والناس استقبلوين، اللباس الكهنويت أوجد الثقة
 .الذين مل يعرفوين فيما بعد

ا يض  أيل أن أزور  وتسىنبالنسبة جلرياننا الدروز الذين تعرفوا إيل واستقبلوين  اا مهم جد  هذا أيض    
بعض البيوت الدرزية يف القرية الدرزية اجملاورة، فعندما زرت املسيحيني املقيمني يف القرية الدرزية قالوا )تفضل 

ال جيوز أن  أنهثرية مثل زيارتك بركة..( خاصة إذا دعوين إىل الغداء أكلت معهم، هكذا تعرفت إىل أمور ك
النساء ال يأكلن م  الرجال، خيدمن لكن  اثاني   ،أسلم على السيدات الدرزيات وتصرفت مبوجب هذه العادة
يا ست تعايل "ء خيدمن ولكن الرجال يقولون هلن ال يأكلن م  الرجال، بينما يف القرية عند املسيحيني النسا

عن  ابقيت غريب   لكنت قدعند إخواننا الدروز الزي الديين  ستلب أنينا اجلو خمتلف ولوال إذ   "ناطرينك
 ؛دعوين للمشاركة يف مناسبات معينة دينية غري سرية "أبونا زرنا تفضل" لكن بعد لبس الثوب قالوا ،املنطقة

ف هوييت ويوحي استطعت أن أدخل يف اجملتم  الدرزي بسبب اللباس الديين الكهنويت الذي يعر   اهكذا إذ  
 إىل الناس. بالثقة

 نتروبولوجيا؟ ما رأيكم بها؟المدرسة الوظيفية هي من المدارس التي اشتهرت في األ -

ىل حد ما إىل إو  ،الوظيفية نشأت قبل احلرب العاملية األوىل لكن ازدهرت بعد احلرب العاملية األوىل
ولكن تعلم يف بريطانيا ين األصل و نرتوبولوجي مالينوفسكي الذي كان بولوذلك بفضل العامل األ ،اخلمسينات

ا ما أدخل الوظيفية وفكرة الوظيفة يف األحباث نرتوبولوجيا الثقافية وهو نوع  وصار من أقطاب األ
وهو  ، يف جامعة لندن استاذ  أبدأ نشاطه يف اسرتاليا ولكن فيما بعد رج  إىل بريطانيا وصار و االنرتوبولوجية 

خل الفكرة ومفهوم امليدان والبحث امليداين يف أد الذينرتوبولوجيا من جهة وهو من أقطاب األ
نرتوبولوجيا يف كراكوفيا وهي مسق  رأسه مث حتول إىل األ  درس الكيمياء يف مدينة وقد. نرتوبولوجيااأل

 .بريطانيا

الكيمياء، وهذه  احتديد   ،ا من دراساته العلمية يف علوم الطبيعةإذا فكرة الوظيفة كانت عنده انطالق    
اليت  والوظيفةنرتوبولوجيا الوظيفية أن يتساءل اإلنسان ما هو الدور األ ولب   ،نرتوبولوجياالفكرة أدخلها يف األ

ا وأنا موقفي الشخصي حىت  وجيه  تؤديها واقعة ما أو شخص ما يف حياة اجملتم  املدروس؟ هذا كان سؤاال  



لكن مالينوفسكي ركز اهتمامه يف هذه  ،مهيتها يف البحث امليداينأن فكرة الوظيفة والوظيفية هلا أ هواآلن 
ا، وله أمهيته يف البحث امليداين ا مفهوم الوظيفة مهم جد  إذ   .الناحية ومل يهتم بأمور أخرى وهذا نقصان

ألن هناك نواح أخرى  – الوظيفةأي  – الناحيةنرتوبولوجي لكن ال جيوز أن نركز اهتمامنا فق  على هذه األ
 ال ميكن أن نرتوبولوجيا ويف اجملتم  املدروس جيب أن ندرسها أيضا خاصة عندما ندرس الدين مثال   األيف

باخلربة،  افكرية وروحية، ومالينوفسكي مل يهتم كثري   وخربةحياة : الدين يف وظيفته، الدين هو حياة حنصر
ماذا يعيش اإلنسان : يكون السؤال نأجيب  – هو اخلربة والدين – الدينعندما ندرس الصحيح أننا بينما  

ا؟ أنا عندما ذهبت إىل النبطية تسىن يل مدة ثالث سنوات متتالية أن ا معين  ملاذا يتصرف تصرف  املتدين؟ 
أحضر عاشوراء بفضل معاريف الشخصية،  لو سألت فق  ما وظيفة أن الناس يبكون وينفجرون بكاء 

تعرف إىل ألو سألت فق  ما الوظيفة؟ لن  رؤوسهم بالسكني،ان الناس جيرحون ويضربون رؤوسهم أو حىت ك
: ماذا يعيش هذا اإلنسان عندما جيرح رأسه؟ ملاذا ولكن السؤال األساسي بالنسبة يل اشيء ولن أعرف شيئ  

ملاذا يتصرف كما يتصرف؟ وهكذا توصلت إىل تساؤالت مل أكن  جيرح؟ ما اخلربة الروحية اليت يعيشها؟
 ت ما الوظيفة.ألطرحها لو تساءل


