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 ةة في المنطقة العربي  الميدان: تأمالٌت في الممارسة اإلثنوغرافي   والمعرفة في ، الفعل،التواجد المقدمة:

اف أسمر كنفاني -  بوزينة صو 

 مانشستر، المملكة المتحدةة، جامعة مانشستر، كل ية العلوم االجتماعي   أ

 ة، جنيف، سويسراة واإلنمائي  قسم األنثروبولوجيا وعلم االجتماع، المعهد العالي للدراسات الدولي   ب

 

 ملخ ص

 من جهة ةبين التجربة اإلثنوغرافي  الوثيقة لة الص م هذا المقال للعدد الخاص الحالي الذي يرك ز علىقد  ي  

. وتؤط ر من جهة أخرى ة اليومالواقع االجتماعي في المنطقة العربي  ة وفهم ظروف والممارسة المنهجي  

ي النقدي لعاِلم/ة الوعي الذاتمع  تقاطعة  ة ومعرفة الميدان، مبين المنهجي   تفاعل  لعبة في  تركيزالكاتبتان هذا ال

. وبعد ضاغطةالكاتبتان بالمأزومة وال تصفهاالتي و، سائدةة الالمنهج والظروف الميداني  في اإلثنوغرافيا 

ا، تستكشف ضمن االنعطافة االنعكاسي   الموقعي ةمراجعة دور  ة التي أث رت في اإلثنوغرافيا طيلة ثالثين عام 

واعية لعاِلم/ة اإلثنوغرفيا في ة والحس ية وأحيان ا الال  ظروف  الميدان التجارَب العاطفي   تطبعالكاتبتان كيف 

ة" الميداني. وتبي ن الكاتبتان كيف يترجم الكت اب الست ة المشاركون/ات في العدد "حاالت الكينونخالل العمل 

تهم  إلى  -والمكسيك ،ة، ومصر، وفلسطينة السعودي  في لبنان، والمملكة العربي  -هذه في ميادين العمل خاص 

 في التعبيراتنة  من المعرفة معي  أشكاال   طلقمخاوف ومآزق، وتمع  تشابكة  محد دة  تات  منهجي  استراتيجي  

 :فيفي النقاش الخاص ة للميدان. وبذلك، يسهم هذا العدد والعاطفي   ةوالبالغي   ةة، والخطابي  ة، والمادي  المساحي  

في جربة اإلثنوغرافية أن تفيدنا به ب( ما يمكن للت؛ ثنوغرافيا في هذه المنطقة اليومأ( ما يشغل عاِلم/ة اإل

خبرين/ات والباحثين/ات على  ، على نحو  بارز  وغير حد  سواءشأن الظروف التي تفرض نفسها على الم 

انشغال   ما هو أبعد من الوعي الذاتي في الميدان، أي إلى إلىة التأم الت الحالي   شيرتوقابل  للتفادي أحيان ا. 

 ائقَ ة، وبالتالي بابتكار طرالميداني   نابظروف مواقع معطوف  طبع ا على اهتمام  شخصي    متنام  وتضامن  ملِزم  

 .هاة  لفهمنقدي  

 

 فتاحيةمالكلمات ال

 ، الوعي الذاتي النقديضاغطةة، إنتاج المعرفة، الظروف الة، المنهجي  الممارسة اإلثنوغرافي  
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والمقطورة في مدينة الرياض، المملكة العربية  السكني عبين المجم   البحثي : الميدانالمتنقلةاإلثنوغرافيا 

 السعودية

اف زينة -  صو 

 قسم األنثروبولوجيا وعلم االجتماع، المعهد العالي للدراسات الدولية واإلنمائية، جنيف، سويسرا

 

 ملخ ص

والتتب ع واالنغماس. وإذ يشك ل كثيٌر  المكوثالبحث االجتماعي األنثروبولوجي إثنوغرافيات  يستخدمغالب ا ما 

ا واقع ا في  ا أساسي ا وأمر  ، فإن  البحث في مدينة البحث الميدانيمن هذه الممارسات اإلثنوغرافية جزء 

؛ فالمساح ات الشاسعة المغطاة الرياض يتطل ب ممارسة العمل الميداني وحصر الميدان على نحو  مختلف 

بالطرق السريعة والشوارع، وسالسل الجدران الالمتناهية، والفيالت المنفردة والمباني السكنية منخفضة 

ونتيجة  لهذا  .التجزؤبالمجهولي ة و/ة اإلثنوغرافيا االرتفاع تتصد ر المشهد لتطبَع "اليوميات" الثمينة لعاِلم

المشهد، اكتسبت المدينة ألقاب ا مثل "مدينة الجدران"، و"مدينة المساحات المغلقة" بل حتى المدينة "المضادة 

للمدينة". هكذا، تبدو العفوية واالستكشاف بالصدفة بعيدَي المنال في ظل  أذرع الدولة االنضباطية والرقابية 

ستلهاِم مصطلح  بدوي  يشير إلى الحركة، وهو الشد ة، يتناول هذا المعطوفة على المحافَظة الم جتمعية. وبا

ٌك  – التنقلالمقال اكتشافي طريقة  بديلة  إلنجاز العمل الميداني في ظل  تلك الظروف، مبي ن ا أن  بما هي تحر 

از العمل هي أمٌر رئيٌس ال غن ى عنه في إنج –بموازاة تفاهات وتعقيدات الحياة اليومية وعبرها ومن خاللها 

الميداني، كما في ترسيم حدود الحقل اإلثنوغرافي. وتبرز هنا الحركة األفقية كمفهوم  مضاد  لالنغماس 

الميدان. ولمزيد  من  إلى نزولال تعبيرات المجازي ة التي تشير إلىوالرسوخ واالندماج، وغيرها من ال

بات التي تتكش ف على نطاق المدينة والسيارة التحديد، أناقش في هذا المقال استعارات الحركة األفقية والعت

ع من بوابات  وأبواب  وحواجز، تحتل  مكانة  بارزة  في هذا المشهد  والالوعي؛ فهذه العتبات التي تتعد د وتتنو 

ا كنتائَج للسيرورات السياسية والمعرفية  داخلالمديني، ليس فقط كم حرفية  ومجازية  إلى الميدان، بل أيض 

 المتناِزعة.

 

 الكلمات المفتاحية

، المواقع الميدانية، الرياض، المملكة العربية التنقلاألنثروبولوجيا المدينية، اإلثنوغرافيا، المنهجية، 

 السعودية
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 "العنف الذي نعيش فيه": قراءة العنف واختباره في الميدان

 مغني ة لميا -

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية، بيروت، لبنان

 

 ملخ ص

غالب ا ما يعمد األدب  األنثروبولوجي الذي يتناول التجارب اإلثنوغرافية للعنف
إلى مقاربة العنف إما كقوة   1

السياسي واالجتماعي، وإما كشيء  ي صادَف في أثناء العمل الميداني تدميرية  وصدع  يتموضع في نهاية 

ق إلى العنف إثنوغرافي ا ليس  ويعزل الباحثة عن موضوع البحث. ويندر ألدب العمل الميداني هذا أن يتطر 

ل الذاتي ات والمعاناة والمكا ا كقوة  من قوى الحياة االجتماعية التي تحو  ن وتعيد فقط بصفته تدميري ا، بل أيض 

 .Thiranagama, 2011.  In My Mother’s House:  Civil War in Sri Lankaتشكيلها )

Philadelphia:  University of Pennsylvania Press .) ى اإلمكانات كيف يمكن لإلثنوغرافيا أن تتحر 

اإلنتاج ء  على بحثها في االجتماعية والسياسية المنبثقة عن العنف، وأن تحتسب آثاره الض ارة في آن  مع ا؟ بنا

والتروما وسياسات المعاناة في لبنان، تستكشف الكاتبة في هذا  المعرفي للمنظومة اإلنسانية حول العنف،

المقال ما يمكن إلثنوغرافيا معايشة العنف أن تقد مه لنا لجهة فهم وَمفَهمة العنف. وتبي ن الكاتبة وجود حاجة  

 الصور المهيِمنة عن العنف كتجربة  ترتكز على المصادفة.في ظل  ة العنف إلى التنظير النقدي لتجربة معايش

إن قراءة العنف في مواقع النزاع هو من عمل المختص ين/ات مم ن يصادفون العنف "في الميدان" 

)كالعاملين/ات في المجال اإلنساني، وعاِلمي/ات اإلثنوغرافيا، والمعالجين/ات النفسي ين/ات، والعسكريين/ات 

عادة في إالمقاتلين/ات( والمجتمعات التي تعيش في العنف. لكن قراءة العنف في يومي ات الحياة تساعد و

لى تطبيع تجارب معينة  من العنف، بينما ت نتَج أخرى إو التقلقل منه، كما تهدف أمكانية العيش فيه إترسيم 

وكتابات  عد ة  عن العنف، تسأل الكاتبة في كتجارب صادمة مسب بة للتروما. باالستناد إلى لحظات  إثنوغرافية  

هذا المقال: كيف يمكن لإلثنوغرافيا أن تلتقط تجربة معايشة العنف؟ وما أهميتها التحليلية؟ وكيف يمكن 

إلثنوغرافيا قراءة العنف مساعدتنا على فهم تجارب العنف المختلفة بصفتها أشكاال  متمايزة  من اإلنتاج 

 المعرفي؟

 

 فتاحيةالكلمات الم

  معايشة، المصادفة، المعرفة المتخص صة، التروماالالعنف، إثنوغرافيا الحرب، لبنان، 

 

 

                                                           
1 

 مثل: 
 Ethnographies under Fire (Nordstrom & Robben, 1995. Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Culture. 
Berkeley: University of California Press); 
 Violence: Ethnographic Encounters (Ghassem- Fachandi, 2009. Violence: Ethnographic Encounters. Oxford: Berg) 
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 التداعيات الحس ية: إعادة التفكير في الحدود الزمنية والتجريبية إلثنوغرافيا الحرب

 المصري مزنة -

 مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، الجامعة األميركية في بيروت، بيروت، لبنان

 

 ملخ ص

يستكشف هذا المقال قيمة االنتباه إلى التجارب الحس ية في دراسة النزاع والحرب، وتحديد ا تجارب عاِلمة 

ه هذا المقال في آن  مع ا دعوة  إلى إبداء  اإلثنوغرافيا نفسها التي سبق لها أن عايشت الحرب والعنف. ويوج 

ية -الحسية  األبعادب االهتمامالمزيد من  للبحث في مسائل العنف، وإلى مساءلة  نقدية   -ديدا  تح السمعي ة والشم 

 كما متكررة  مع العنف مواجهاتوالميداني. تتضم ن معايشة الحرب مصادفات  حدودية زمن البحث لم

ال  في ظل ه مختلفة ؛ فاللحظة  زمانياتما بين و مواجهة مع العنف أمصادفة   وتربط كل ."عيش ا" مطو 

رها في المستقبل الحاضرة، وذكريات العنف  كل ها مع ا تول د حس ا بالـ"نحن"  –الماضي والخوف من تكر 

عاشة للحرب بالتراكمي ة، إذ تترك معالمها على  يجمع ما بين األشخاص المعني ين/ات. وتت سم التجربة الم 

افة إلى أرواح وأجساد من يعايشونها، ويتباين أثرها عليهم/ن مع اجتيازهم/ن مختلف مراحل الحياة. باإلض

ذلك، تت سم هذه التجربة بكونها عابرة  لألجيال، إذ غالب ا ما ترتبط تجربة العنف الفردية على نحو  وثيق  

 بتجارب األجيال السابقة وبتوق عات األجيال الالحقة.

 

 الكلمات المفتاحية

 ، المصادفةشةمعايالحس ية، اإلثنوغرافيا الذاتية، النزاع والحرب، العنف، لبنان، ال البحثية الطرائق
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دالخوف والت  : العواطف في الميدانمر 

 ناصيف إيلينا -

 مركز الدراسات الشرق أوسطية، جامعة ماربورغ، ماربورغ، ألمانيا

 

 ملخ ص

لي أثر العواطف في البحث وفي الباحث/ة،  كيف يتشك ل "الميدان" بفعل العاطفة؟ يستكشف هذا المقال التأم 

ا على عاطفة الخوف. وبناء  على تجربتها  في مصر، تستكشف عاِلمة اإلثنوغرافيا في  ليئة بالخوفالممركز 

هذا المقال موقع الخوف ضمن سردي ات النضال السياسي، وتبني على شعور  تشاركته مع م حاوِرها، 

دين/ات عن العواطف في سياق  ف إلى كيفي ة تحد ث المتمر  بكونهما قد يعتبران مشكلة  أمني ة ، بغرض التعر 

 .بوليسيةالدولة ال

 

 الكلمات المفتاحية

 البوليسية، الخوف، مصرالعواطف، العمل الميداني، الدولة 

 

 

الٌت في العمل الميداني اإلثنوغرافي مع نساٍء سورياٍت تركمانياٍت على  شبكةٌ معقدةٌ من األكاذيب: تأم 

 جانب أحد شوارع بيروت

 صالح إليزابيث -

 صفري، الجامعة األميركية في بيروت، لبناناألمعهد 

 

 ملخ ص

تركمانيات  في أحد شوارع  بيروت. في هذا المقال، تتفك ر الكاتبة في فعل الكذب الذي أد ته ونساء  سوريات  

وتعمل هؤالء النسوة بصورة  غير رسمية  في بيع المحارم، باإلضافة إلى خدمات  محتملة  أخرى ت عتبَر غير 

أخالقية  بحيث ال يجوز الحديث عنها صراحة  وعلن ا كحقيقة  قائمة، أقل ه أمام عاِلمة األنثروبولوجيا. وفي 

ا إخفاء سلوكها الخاص الذي ي عتبر إشكالي ا من الناحية األخالقية. ومع الوقت عينه، كان على الكات بة أيض 

، لكن أي ا منهن  لم تكن مستعدة  لفضح  مرور الوقت، بدأت تطفو إلى السطح ثغراٌت في سردي ات كل  منهن 

والكاتبة، كذب األخرى. ويتفك ر هذا المقال في بعض األسباب الكامنة خلف الكذب المتبادَل بين النساء 

حاِوراتِها.  وبذلك، تستكشف الكاتبة بإيجاز  بعض التعقيدات التي تنشأ عن العالقة بين عاِلمة اإلثنوغرافيا وم 

 

 الكلمات المفتاحية

 األكاذيب، التبادلي ة، إثنوغرافيا الشارع، العمل غير الرسمي، العمالة المهاجرة، الجندر
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الُت باحثٍة أدبية  من فلسطين إلى المكسيك )وإيابًا(: تأم 

 أمل إقعيق -

 الدراسات العربية واألدب المقاَرن، كل ية ويليامز، ويليامز تاون، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األميركية

 

 ملخ ص

المقال في التقاطعات بين اإلثنوغرافيا، والتاريخ األدبي، والتحرر من االستعمار والمسارات ينظر هذا 

ل الكاتبة في  الممكنة للدراسات المقارنة في أدب وثقافات الشعوب األصالنية في الجنوب العالمي. وتتأم 

ء قيامها بزيارة  معنى ومضمون إعادة اكتشاف فلسطين من على مرتفعات تشياباس في المكسيك، في أثنا

 بحثية  الستقصاء التاريخ األدبي ألدب المايا المعاِصر.

 

 الكلمات المفتاحية

اإلثنوغرافيا األدبية، عيون السكان األصليين، عبور الحدود، االستعمار الداخلي، األدب الفلسطيني وأدب 

 المايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية
 عين المريسةشارع جون كينيدي، 
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 لبنانبيروت، 
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