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  القسم األول
  

التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتمـاعى وصـف     :الفصـل األول 

  ).خطة عامة أولى. (المشروع

  . التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى  :الفصل الثانـى

  ).خطة تفصيلية ثانية(

التـراث، والثقافـة   "مقترحات حول مشـروع بحـث     :الفصل الثالـث

  ".جتماعىالشعبية، والتغير اال

  . التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى  :الفصل الرابـع

  ).مقترح خطة عامة(

  . التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى  :الفصل الخامس

  ).خطة عمل(

  . التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى  :الفصل السادس

  ).خطة عمل(
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  تقديم
  

التراث والثقافة الشعبية والتغير : "نطمح إلى أن تكون تقارير هذا البحث  
صورة أمينة لمسار هذا البحث، منذ بداية التفكير فيه، ثم التشاور " االجتماعى

بين أعضاء فريق البحث من أجل التخطيط لتنفيذه، ووصـوالً فـى نهايـة    
  .الطريق إلى خطط محددة لدراسة موضوعات بعينها

وقد قدمنا فى مجموعة تقارير هذا البحث مجلدين، تناول األول بعـض    
التى تبسط مشكلة العالقة بين التراث والتغير  –المؤلفة والمترجمة  –الكتابات 

االجتماعى، وتؤسس للتفكير الرشيد فى إمكانيات دراسة هذه العالقة المعقـدة  
لقول ذخيرة أو وهى إن جاز ا. غاية الخصوبة –فى نفس الوقت  –والخصبة 

إطار نظرى عام للموضوع، ولهذا أسميناها قراءات تأسيسية فـى التـراث   
  .والتغير االجتماعى

أما الكتاب الثانى من هذه التقارير، الذى صدر بالفعل، فيركـز علـى     
قطاع أو جانب رئيسى وثرى من هذا التراث، هو التراث الشعبى، محـاوالً  

ـ   ر، بـأن يـتفحص عالقتـه بـالتغير     السير على نفس النهج العـام للتفكي
وهكذا ضمناه هو اآلخر عدداً من القـراءات التأسيسـية عـن    . االجتماعـى

  .التراث الشعبى فى عالم متغير

أما هذا الكتاب الثالث الذى نتشرف بتقديمه اليوم بين يدى القارئ الكريم   
. يةمقترحات ومحاوالت بحث: هو) الذى يأتى بعد اسم البحث(فعنوانه الفرعى 

قلة قليلة سعت إلـى تقـديم   : وجاءت هذه المقترحات والمحاوالت فى فئتين
تصور عام للموضوع الذى ننوى دراسته، تقدم فلسفة موجزة لـه، وإطـاراً   
عاماً لمعالجته، وتقسيماً أولياً للموضوعات الفرعية، أو التفصيلية، التى يتعين 

ها القسم األول، الذى وهذه ضمنا. على فريق البحث أن يتصدى لها بالدراسة
  .رؤى وتصورات عامة: أسميناه

وقد قُدم إلى هيئة البحث عدد ست خطط أو رؤى عامة، كانت وظيفتها   
األولى واألساسية، وال أقول الوحيدة، هى بلورة اإلطار العـام للموضـوع،   
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وتنوير مختلف عناصره أمام األساتذة األعضاء، ووضـعه تحـت بصـرهم    
  .مشكلة بحثية جزئية تكون موضوعاً لبحث فرعىعندما يتصدون لبلورة 

ولكن الغاية األهم التى سعت إليها تلك الرؤى أو المخططـات العامـة     
كانت محاولة اإلسهام فى صياغة البرنامج البحثى للمشـروع كلـه، والـذى    
ينقسم إلى مرحلتين، مدة كل منهما عاماً ونصف العام، توفر له اإلطار العام، 

معنى ذلك أن تلك الخطط العامة لم تكـن تقصـر   . لتغطيته والتمويل الالزم
نفسها على المرحلة األولى وحدها، ولكنها كانـت تخطـط للمشـروع فـى     

  .مجموعه

وهكذا نجد أن أفكار ومقترحات تلك الخطط العامة لم تنفذ كلها، أى لـم    
تستنفذ، ومازالت فيها بقية غنية سوف تكون الركيزة واألساس للعمـل فـى   

وتنتهى  ٢٠٠٢ة الثانية من هذا المشروع الكبير، والتى تبدأ فى مطلع المرحل
من الكتاب الذى بين يدى القارئ  –فمازال هذا القسم األول . ٢٠٠٣منتصف 

يتسع الستيعاب رؤى أخـرى ومخططـات تفصـيلية جديـدة، بـل       –اآلن 
  .مشروعات وأفكار لم تخطر حتى اآلن على بال أعضاء هيئة البحث

الثانى فهو فى الحقيقة صلب الكتاب، ويضم خطـط البحـوث   أما القسم   
. الفرعية التى قدمت لهيئة البحث إلقرارها، وعـددها سـت عشـرة خطـة    

وجرى العمل أن يتولى . وتتصدى كل خطة منها لبحث موضوع محدد بعينه
تشكيل فريق  –الذى هو فى نفس الوقت عضو هيئة البحث  –صاحب الخطة 

متكامل من الباحثين يتولون جميعاً إنجاز العمل العلمى بمراحلـه المختلفـة،   
  .وصوالً إلى كتابة التقرير النهائى

وهنا يتمثل عمل هيئة البحث فى مناقشة وإقرار الخطط المقدمة، سـواء    
وكذلك مـن حيـث برنامجهـا    . فى جوانبها النظرية أو المنهجية أو التنفيذية

ثم هى تتابع العمل فى كل بحـث، مـن خـالل    . إلخ …ميزانيتهاالزمنى، و
  .التقارير المرحلية، وأخيراً عن طريق مناقشة التقارير النهائية لكل بحث

وقد تم تشكيل فرق بحثية لعدد إثنى عشر مشروعاً فقـط، علـى حـين      
هنـاك زميل يتابع البحث فى الموضوع الذى اختـاره منفـرداً حتـى اآلن    
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أما أعمال السكرتارية والمعاونة الفنية  بالنسبة ). حثين ميدانيينأعنى دون با(
لكل الفرق البحثية فيتوالها الزمالء العاملون بمركز البحـوث والدراسـات   

وهناك خطتان قدمتا لهيئة البحث، ولكن لم يتابع صاحباها العمل . االجتماعية
  .فيهما النشغال كل منهما بأعمال أخرى طرأت على برنامجه

بالنسبة للخطط التى قُدمت لهيئة البحث، ونوقشت فى اجتماعاتها، وتم و  
إقرارها، ولكن لم يتيسر ألصحابها استكمالها، أو حتى البدء فيها، هذه الخطط 

  : رأينا أن ننشرها لعدة اعتبارات

أولها أن هذه األفكار والمشروعات تحوى رؤية متخصص ذى شأن فى   
مصباحاً لغيره من البـاحثين يسـير علـى     الميدان، ومن هنا يمكن أن تكون

ضوئه فيما بعد، أو لهيئة البحث نفسها تسترشد بها فى المرحلة الثانيـة مـن   
  .المشروع

ثانى تلك االعتبارات أن الزمالء الذين تقـدموا بخطـط بحثيـة، وتـم       
إقرارها، وحالت ظروفهم فى المرحلـة األولـى دون تنفيـذها، يمكـن أن     

  .نفيذها فى المرحلة الثانية من المشروعيضطلعوا هم أنفسهم بت

أما االعتبار الثالث واألهم فهو أن مثل هذه الخطط والمقترحات البحثية   
تمثل جزءاً حياً وحقيقياً من حياة هذا المشروع، ولمحة من تاريخه ال يجـوز  
أن نسقطها، وال نحب أن ننساها، أو ننسى فضـل أصـحابها فـى إثـراء     

  .المشروع

ل خطة فرعية فصل مستقل من فصول القسـم الثـانى،   وقد خُصص لك  
بدءاً من الخطة التـى  . حاولنا أن نجمع فيه أهم الوثائق العلمية عن كل بحث

فى ضوء ما جـرى   –وإذا كانت الخطة قد خضعت لتعديالت أساسية . قُدمت
يأتى بعد الخطـة  . عرضنا بعدها الخطة المعدلة لنفس البحث –من مناقشات 

وفى النهاية سجلنا نص . إلخ …حث، كاالستمارات أو األدلةعرض أدوات الب
التقارير المرحلية، أو تقارير المتابعة التى قُدمت عـن المشـروع الجـارى    

ونأمل بذلك  أن تكتمل صورة اإلعداد للعمل العلمى بكافة تفاصـيله،  . تنفيذه
كـل  أما التقريـر النهـائى ل  . بدءاً من الخطة، ووصوالً إلى تقارير المتابعة
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مشروع بحثى فسوف ينشر ككتاب مستقل ضمن سلسلة تقارير بحث التراث 
وبذلك نعتقد أننا أدينا جانباً مهماً مـن جوانـب األمانـة    . والتغير االجتماعى

العلمية فى توثيق خطوات العمل فى هذا المشروع بكـل التفصـيل والدقـة    
  .الممكنة

  وعلى اهللا قصد السبيل

  

 هرىمحمد الجو                حسن حنفى 
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  الفصل األول
  التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى

  )*(وصف المشروع

  )خطة عامة أولى(
  

  العنوان والهدف واالفتراض واإلشكالية: أوالً
مشروع بحثـى  " التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى" :العنوان -١  

ة والتغيـر  على الصعيد الوطنى لدراسة العالقة بين التـراث والثقافـة الشـعبي   
ال يشير فقـط إلـى   . لفظ عام يضم أيضاً الدين ونسق القيم" التراث. "االجتماعى

والثقافة الشعبية هى الرابطة بين . النصوص الدينية بل أيضاً إلى األمثال العامية
هو التراث الحى القابع فى وجدان وعقل حضـارة  . التراث والتغير االجتماعى

والتغيـر  ". ثقافـة أولـى  "دات االجتماعية فى شعب معين يجمع بين الدين والعا
ففـى  . االجتماعى هو النتاج الطبيعى لهذا التحول من التراث إلى الثقافة الشعبية

المجتمعات التراثية تكون أنساق القيم هى الباعث على السلوك االجتماعى وليس 
  .فقط المصالح كما هو الحال فى المجتمعات الصناعية المتقدمة

دف هذا المشروع البحثى ليس جمع المعلومات عن آليـات  ه :الهدف -٢  
الحراك االجتماعى فى مصر بل كيف يمكن تجاوز هذه الثنائية بـل والصـراع   
الحالى بين المحافظة الدينية والعلمانية الغربية الذى وصل إلـى حـد الحـرب    
األهلية المعلنة فى الجزائر والضمنية فى مصر وتونس وسوريا والعراق وتركيا 

فهل من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين هاتين القـوتين السياسـيتين   . إيرانو
المتصارعتين؟ ليس التراث أداة إليقاف حركة  التغير االجتماعى، وهو االتهـام  
الذى يسوقه التقدميون دائماً ضد السلفيين فى مقابل اتهـام السـلفيين التقـدميين    

                                                            
  .كتب هذا الفصل الدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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عن هذا االتهام المتبادل الذى  وبصرف النظر. بالتغريب واالنحراف عن التراث
يكشف عن صراع قوى بين الجناحين الرئيسيين فـى المجتمعـات اإلسـالمية    
خاصة عندما تضعف الدولة ويريد كل جناح أن يرثها، ما هو دور التراث فـى  
عملية التغير االجتماعى؟ ما طبيعة النسق االجتماعى الـذى يحملـه؟ مـا هـو     

الشعبية وأصبح مهيمناً عليها؟ حتى يلعب الـدين   التفسير الذى تحول إلى الثقافة
  بالتعبير الشهير؟" زفرة المضطهدين"وحتى يقوم بدور " أفيون الشعب"دور 

يقوم هذا المشروع البحثى على افتراض أنه فى المجتمعات  :االفتراض -٣  
التراثية قد يقوم الدين بدور مزدوج فى عملية التغير االجتمـاعى وكـأداة فـى    

قد يقوم . ولكل دور أو وظيفة تأويله الخاص للدين ولمؤسساته. لسياسىالحراك ا
ولكل دور تفسيره . الدين بوظيفة القهر السياسى، وقد يقوم بدور التحرر السياسى

وقد يكون الصراع بين هذين التفسيرين هو فى الواقع صراع بين قـوتين  . للدين
سلفية أداة للثبات االجتماعى فهل يمكن اعتبار ال. اجتماعيتين فى المجتمع الواحد

تقوم على نسق محافظ للقيم أم أنها تكون أيضاً حركة إصالحية تدافع عن الهوية 
وهـل يمكـن   . الثقافية واالجتماعية ضد مخاطر االغتراب الثقافى واالجتماعى

اعتبار الليبرالية أداة للحراك االجتماعى تقوم على نسق للقيم أكثر تقدمية ومتـى  
رد فعل إذا ما انقطعت عن مصادرها وأصبحت أكثر اقتراباً مـن  يحدث عليها 

  .الليبرالية الغربية الوافدة من الخارج وليست الموروثة من الداخل

ويقوم نسق القيم التقليدى على مفهوم مجرد وسلطوى لإلله الذى ال تدركـه    
ـ . األبصار وال تعرفه العقول والذى ال يوصف إال بألفاظ التعظيم والتعـالى  و ه

يكفى اإليمان دون العقـل أو  . واإلنسان مجبر ال مخيراً. مصدر الخوف والرهبة
السـعادة والكمـال   . الدين غاية فى ذاته وليس وسيلة لغاية أخرى. حتى العمل

وخالصـه فـى   . ويعيش اإلنسان فى دنيا فانية.اإلنسانى ليسا على هذه األرض
والعبد والخـوف والزهـد    الرضا والتوكل: نسق القيم فى الغالب سلبى. اآلخرة

الشـريعة  . العبادات والعقائد هما أهم بعدين فـى الـدين  . إلخ …والعزلة والفناء
الخروج علـى  . والتاريخ مقدس. مقدسة، نصية، ال تتغير بتغير الزمان والمكان

هذا التأويل . والفقر اختبار. الثروة من أثار الجود اإللهى. السلطة السياسية كفر
  . ة الثبات االجتماعى والدفاع عن الوضع القائمالمحافظ هو أدا
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ويقوم نسق القيم األكثر ليبرالية وتقدمية على تأويل آخر للدين لـه أيضـاً     
فاهللا قريب من العباد، وأقرب إلـيهم  . أصوله فى النصوص الدينية وفى التاريخ

العمـل جـوهر   . واإلنسان فرد حر مسئول ويستحق المسـائلة . من حبل الوريد
ويعـيش  . ويقوم النقل على العقـل . ان، والعقيدة باعث على العمل الصالحاإليم

". إعمل لدنياك كأنك تعيش أبـدا "اإلنسان فى عالم أبدى، وخالصه فى هذا العالم 
العمل، االعتـراض، االحتجـاج، الرقابـة،    : نسق القيم أقرب إلى اإليجاب مثل

، العدالـة االجتماعيـة،   الشورى، التعددية، التسامح، الحرية، العقد االجتمـاعى 
هم "التراث من صنع الرجال ويمكن أن يعيدوا صنعه، . والبقاء أى تحقيق الذات

االجتهاد مصدر للمعرفة ولـيس  ". رجال ونحن رجال، نتعلم منهم وال نقتدى بهم
فقد نزل الوحى على فترات طبقاً لمراحـل تقـدم   . والتقدم قانون التاريخ. التقليد

التأويل أداة للحراك االجتماعى وتغيير الوضع القائم إلى ما  هذا. الوعى اإلنسانى
  .هو أفضل

: ويحاول هذا المشروع البحثى اإلجابة على السؤال اآلتـى  :اإلشكالية -٤  
هل يستطيع التغير االجتماعى السياسى وحده أن يؤثر فـى التـراث والثقافـة    

ائه ولتحويلـه مـن   الشعبية أم أن نسق القيم فى حاجة إلى جهد إضافى إلعادة بن
التأويل المحافظ للدين إلى تأويل أكثر تقدمية؟ كانت الناصرية أكبر عملية تغيـر  

إصالح زراعى، تمصير الشركات األجنبية وتأميمها، قطاع : سياسى واجتماعى
عام، تخطيط، دعم المواد الغذائية، تصنيع، مجانية التعليم، نصف مقاعد مجلـس  

وكان نسق القيم المتضمن فى . إلخ…حقوق العمالالشعب من العمال والفالحين، 
واستعمل الـدين فـى   . المشروع القومى الكبير، القومية العربية، تقريباً علمانياً

الداخل فقط كأداة للدفاع ضد المحافظة الدينية، اإلخـوان المسـلمون، أو فـى    
 وعندما انتهت الناصرية خرجت المحافظـة . الخارج، المملكة العربية السعودية

ابتلع نسق القـيم  . من أعماق التراث لتنتقم من األيديولوجيات العلمانية للتحديث
لذلك كـان مـن   . التقليدى النسق القومى التقدمى الجديد فى الصحوة اإلسالمية

الضرورى إعادة بناء نسق القيم التقليدى كضـمان السـتمرار عمليـة التغيـر     
نهضة جديد كشرط مسـبق   وتحتاج المجتمعات التراثية إلى عصر. االجتماعى

  .للثورة الدائمة
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  المستويات الثالثة للتحليل: ثانياً

  :يقوم المشروع البحثى بثالثة مستويات للتحليل  

  .البناء المعرفى -١
  .الدين، والمرأة، وحقوق اإلنسان -٢
  .إقامة الجسور من أجل عمل مشترك -٣

هذه المستويات الثالثة مجرد خطة للبحث، مجـرد شـكل يحتـوى علـى         
المستوى األول، البناء المعرفـى، هـى الخطـوة األولـى     . وعات متعددةموض

هو الجانب النظرى أو األيديولوجى فى المشروع الـذى  . للحصول على المعرفة
قد تتغير اختباراته وتتعدد مناهجه بين التحليل اإلحصائى الميـدانى، ودراسـة   

مينولوجيا، والمراجعة الحالة، والمالحظة الكيفية والكمية كتحليل الخطاب، والفينو
  .إلخ …النقدية العامة للتراث

والمستوى الثانى، الدين، والمرأة، وحقوق اإلنسان يقدم الميادين التطبيقيـة      
الدين مفهوم . للجانب النظرى األيديولوجى األول الخاص بالمفاهيم والتصورات

لشـعبى  ومفهوم التراث أوسع، يشمل التراث الدينى وا. أضيق من مفهوم التراث
، فإنه مفهوم غربى يشير إلى وضـع  Gender" الجنوثة"أما مفهوم . وأنساق القيم

المرأة كما يبدو فى قانون األحوال الشخصية، والعمل، والمواطنة، أى الحقـوق  
وبالرغم من أن مفهوم حقوق اإلنسان أيضـاً  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية

تصور فردى، فإنه قد يعاد النظر فيه فـى  مستمد من الفلسفة الغربية ويقوم على 
المجتمعات التراثية كى يشمل حقـوق الشـعب، وحقـوق الطبقـات، وحقـوق      

  . إلخ…الجماعات، وحقوق الهويات المستقلة

ويشمل كل المعرفة الممكنة الخاصة باألسس النظريـة  : البناء المعرفى-١    
مسـتمدة مـن   وتقوم هذه األسس على بعض االفتراضـات ال . للمشروع البحثى

المالحظات المشتركة األولية والمالحظات الكيفية باإلضافة إلى الحالة الراهنـة  
  : ويمكن التمييز بين أربعة حقول للبحث. للدراسات النظرية حول الموضوع

مراجعة معظم رسائل الماجستير والدكتوراه حـول موضـوع البحـث    -أ    
  .شر نتائجهاون" التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى"
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. مراجعة تاريخية لإلشكالية فى تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصر-ب    
ويمكن تناول هذا المجــال فـى علـم    . فالظواهر االجتماعية ظواهر تاريخية

  .اجتماع التاريخ

دراسات نصية للمصادر األصلية للتراث والتى مازال يستشهد بها فى -جـ    
الزكـاة، الوقـف،   (القرآن، والحديث، والفقه : لأنساق القيم ومعايير السلوك مث
ويمكـن تنـاول   . ، الخطب والوعظ الدينى)إلخ …المؤسسات الخيرية، المساجد 

  .هذا المجال فى علم اجتماع اللغة

تحليل الثقافة االجتماعية والسياسية كما تبدو فى أجهزة اإلعالم، وبرامج -د    
ار اليومية، والمجـالت األسـبوعية   األحزاب السياسية، والصحافة الدينية واألخب
وهى مادة أولية لعلـم االجتمـاع   . والشهرية، ومطبوعات الجماعات اإلسالمية

  .الدينى

برامج التعليم والتربية الدينية فى المدارس االبتدائية واإلعدادية حـول  -هـ    
القيم الدينية باإلضافة إلى دروس المساجد والكتب الدينيـة الذائعـة الصيــت    

ويتعلق هذا المجال بعلـم  . شرة فى األسواق والرائجة فى معارض الكتابوالمنت
  .اجتماع القيم

الروايات والقصص القصيرة، والمسرحيــات،  : تحليل األعمال األدبية-و    
والشعر، واألفالم السينمائية، واألمثال العامية، ولغة الحياة اليومية المتعلقة بدور 

  .ال علم اجتماع األدبالدين فى النثر االجتماعى، وهو مج

اإلطار المقارن ضرورى مع مجتمعات تراثية أخـرى وفـى مراحـل    -ز    
تاريخية مختلفة من التراث المسيحى واليهـودى والبـوذى واألفريقـى حـول     

الالهـوت  "وهو مجال تاريخ األديـان المقـارن أو   ". الهوت التحرير"موضوع 
  ".السياسى

وهـى   :ر، الحرية، الديموقراطيـة الدين، المرأة، حقوق اإلنسان، الفق-٢    
ميادين مختارة لمجاالت االستكشاف ولمادة االختبار من زوايـا مختلفـة يهـتم    
الغرب بمعرفة دور الدين فى آليات الحراك االجتمـاعى والسياسـى حتـى ال    
يؤخـذ على غرة مرة ثانية كما حدث له قبل اندالع الثورة اإلسالمية فى إيران 
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كما يخشى الغـرب  . الثورة كواحة أمان بالنسبة للغرب والتى اعتبرت حتى ليلة
من الصحوة اإلسالمية بسبب العداء الكامن له فى خطابها الدينى كما هو الحـال  

ما هو مصير الصراع الدينى العلمانى فى الجزائر وتونس . فى إيران والسودان
 ومصر واليمن والكويت؟ هل تستمر المحافظة الدينيـة فـى المملكـة العربيـة    
السعودية االختيار الوحيد بالرغم من أصوات المعارضة الليبرالية والدينية؟ مـا  
هو مستقبل إسرائيل بالنسبة لنفس الموضوع، الصــراع بـين األرثوذكسـيين    
والعلمانيين؟ ما هو مستقبل تركيا مع صعود األحزاب اإلسالمية السياسية وتهديد 

  الجيش؟ 

إذ . اهتمام غربى يتم إسقاطه على العـالم الالغربـى   أى المرأة،" الجنوثة"    
يمكن النظر إلى ازدواجية الرجل والمرأة مـن زوايـا عديـدة طبقـاً لتنـوع      

األجر المساوى للرجل والمـرأة للعمـل   " الجنوثة"ففى الغرب تعنى . المجتمعات
وفى المجتمعات التقليديـة تعنـى   . الواحد، حق اإلجهاض، حق الشذوذ الجنسى

اة فى الحقوق السياسية وفى قانون األحوال الشخصية، قـوانين الـزواج   المساو
مفهوماً مسـتقالً بينمـا   " الجنوثة"ومن السابق لألوان أن يصبح مفهوم . والطالق

لقد تم استقرار . مازالت غامضة" اإلنسان"، "المواطنة"مفاهيم مستقلة أخرى مثل 
. لسابع عشر والثـامن عشـر  مثل هذه المفاهيم من قبل فى الغرب منذ القرنين ا

  . ومازالت المجتمعات التقليدية تغلق عصورها الوسطى لتبدأ عصورها الحديثة

وتؤخذ حقوق اإلنسان فى الغرب بالرغم من قيامها علـى مفهـوم فـردى        
بينما تقوم حقوق اإلنسان فـى المجتمعـات   . كمقياس تقاس عليه كل المجتمعات

أو اجتماعى والذى منـه خـرج مفهـوم     الالغربية على مفهوم جماعى أو قبلى
. حقوق الشعوب، حق كل شعب فى تقرير المصير أثناء حركات التحرر الوطنى

وبالرغم من أن حقوق اإلنسان عامة إال أنها غالباً ما يتم تطبيقهـا فقـط داخـل    
الحدود الجغرافية ألوروبا وليس خارجها، وربما فى طبقات اجتماعية متميزة فى 

  . بيةالمجتمعات الغر

ومن وجهة نظر المجتمعات الالغربية قد تكون هناك مجاالت أخرى أكثـر      
أهمية مثل الفقر، والتحرر، والديموقراطية كمقوالت مستقلة إذ أنهـا يمكـن أن   

إذ تعيش هذه المجتمعات ثنائيـات حادة بـين  . تدخل تحت مفهوم حقوق اإلنسان
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ويقـوم الـدين   . والمجتمع المدنىالغنى والفقر، التسلط والحرية، الدولة الوطنية 
  .بدور بارز فى حل هذه الثنائيات والتحول من قطب إلى آخر

فـى  . الدين لفظ متشابه، يتأرجح بين معنى ضيق ومعنى أوسـع : الدين-أ    
الفكر الغربى يشير الدين فقط إلى ميدان خـاص، ميـدان المقـدس والروحـى     

. عائرى والعقائدى والمؤسسـى واإللهى واألبدى، وربما الخرافى واإللهامى والش
فى حين أنه فى الفكر الشرقى، واإلسالم دين شرقى، للدين معنى أوسع يشـمل    

المقدس والدنيوى الدينى والعلمانى، اإللهى واإلنسانى، األبدى والزمنى، الروحى 
والبدنى، المعجز والعقلى، اإللهامى والمنطقى، الشعائرى والصوفى، العقائـدى  

  .سسى والفردىواألخالقى، المؤ

ربما نشأ نسق القيم الغربى كرد فعل على نسق القيم فى العصـر الوسـيط       
العقـل واإليمـان،   : وكانت القيم الحديثة على نقيض القيم القديمـة . والمدرسى

الديـن والعلم، قوانين الطبيعة واإلرادة اإللهية، الدولـة والكنيسـة، الزمـانى    
لمجتمعات الالغربية األخرى ال يوجـد  فى حين أنه فى تراث ا. إلخ …واألبدى

  . كالهما واجهتان لشىء واحد. مثل هذه الثنائيات

وديانات الشـرق، اإلسـالم، والمسـيحية، اليهوديـة، وأيضـاً البوذيـة           
فجوهر الدين هـو  . والكونفوشوسية متشابهة فيما بينها على صعيد الدين الشعبى

، )البعـد الرأسـى  (، واإلخالص هللا التوحيد، اإليمان باهللا الواحد والعمل الصالح
وإبراهيم والـديانات  . والدين الطبيعى أساس دين الوحى). البعد األفقى(واألخوة 

وال يوجـد مـا   . وبوذا نموذج الديانات اآلسيوية. اإلبراهيمية نموذج االثنين معاً
وما من أمة إال خـال  "يمنع الهوتياً من أن يكون بوذا نبياً أو رسوالً يوحى إليه 

  ".منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص"، "فيها نذير

بالرغم من أن المفهوم ينتمى إلى الدراسات الغربية : الجنوثة أو المرأة-ب    
إلى اللغة العربيـة، إال أن مفهـوم    Genderالنسوية ومن الصعب ترجمة مفهوم 

أن  وهذا يدل علـى . موجود ويشير إلى االسم، مذكر أو مؤنث أو جماد" الجنس"
فاللغة ليست مجـرد أداة  . كل حضارة لها تصورها الخاص الذى يبدو فى لغتها

  . للتعبير بل تعبر عن رؤية كاملة للعالم
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إنما السـؤال  . إن اهتمام الغرب بموضوع المرأة فى العالم الالغربى مفهوم    
هو عما إذا كان هذا االهتمام قائماً على إسقاط للمصـلحة الخاصـة، والباعـث    

أو أنه اهتمام حقيقى لمعرفة وضع المرأة فـى المجتمعـات الغربيـة     الشخصى
. تجـاه العمل ودعم األسرة والتعليم والسلطة المعنوية، وهى بواعث موضوعية

وربما يكون للنساء فى المجتمعات الالغربية حقوق أكثر من الرجال، من بقايـا  
  . المجتمع األموى

م الغرب بموضـوع المـرأة فـى    وتعتبر بعض الدوائر المحافظة أن اهتما    
المجتمعات الالغربية هو إبعاد األنظار عن االهتمام الوطنى الشامل، صــراع  
الفقراء ضد األغنياء، والمضطَهدين ضد المضطهدين، والمواطنين، رجال ونساء 

كالهما لهما عدو مشـترك،  . فعدو المرأة ليس هو الرجل. ضد المجتمع األبوى
  . الفقر والقهر

بالرغم من أن المفهوم ينتمى إلى الفكر الفلسفى : وق اإلنسانحق-جـ    
الغربى وتم نقله إلى اللغة العربية على نحو سـليم ودون صـعوبة نظـراً ألن    

ينتميان إلى الثقافة اإلسالمية، فإنه مازال يعتبر مفهومـاً  " إنسان"و " حق"اللفظين 
ية والنسبية واالتجـاه  خاصاً يعبر عن أيديولوجيا غربية كاملة ويقوم على الفرد

  . الواحد وليس بالضرورة مرتبطاً بالمفهومين الملحقين، المسؤوليات والواجبات
والسؤال هو عما إذا كان اهتمـام الغـرب بحقـوق اإلنسـان فـى          

المجتمعـات الالغربية هو اهتمام أكاديمى خالص، اهتمام نظرى صرف أو أنه 
فالمركز هو معيار األطراف؟ وهل إسقاط من نسق القيم المركز على األطراف، 

الغرض من الوقوف ضد خرق حقوق اإلنسان فى المجتمعات التقليديـة الـدفاع   
عن حقوق اإلنسان أم استعماله كسوط ضد بعض األنظمة السياسية المناهضـة  
للغرب؟ إذ يؤيد الغرب أحياناً النظم السياسية الموالية للغرب والتى تخرق حقوق 

دافع عن مصالحه أكثر مما يدافع عن مصالح المـواطنين  اإلنسان ألن الغرب ي
  . فى النظم السياسية التسلطية

وربما ال تكون رؤية المجتمعات الالغربية لنفسها مـن منظـور حقـوق        
اإلنسان بل من منظور حقوق الشعوب، وحقوق الطبقات، وحقوق الجماعـات،  

  . لجماعاتالحق الجماعى والحفاظ على حقوق األفراد من خالل حقوق ا
ومن أجل المقارنة يالحظ أنه فى المجتمعات الغربية هناك حقوق أكثر     
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. من الواجبات بينما فى المجتمعات الالغربية هناك واجبات أكثر مـن الحقـوق  
  . وربما يكون التوازن بين االثنين هو النموذج األكمل

وهناك موضوعات أخرى ال تقل أهمية عن الموضـوعات  : الفقر-د    
وبالرغم من أن الفقر يمكــن رده  . قة مثل الفقر، والحرية، والديموقراطيةالساب

إلى حقوق اإلنسان، حق الحياة والبقاء، إال أنه من الواضح أنه أصـبح مشـكلة   
إلـى أى  . والفقر مرتبط بالدين. رئيسية فى المجتمعات التقليدية تحت خطر الفقر
برير الوضـع القـائم وقبـول    حد يمكن اعتبار الدين أداة للثبات االجتماعى وت

الفوارق الطبقية كجزء من القدر وإلى أى حد يمكن اعتبار الـدين أداة للحـراك   
االجتماعى وتحريك الجماهير للثورة على االضـطهاد واالسـتغالل والمطالبـة    
بالعدالة االجتماعية؟ هل يمكن حل مشكلة الفقر فقط عن طريق األعمال الخيرية 

  خالل العمل المنتج؟ بل بتنمية الموارد ومن 
بالرغم من أن الحرية أيضاً داخلة ضمن حقوق اإلنسان  :الحرية-هـ    

تبرير القدر المسبق : إذ يقوم الدين بوظيفتين. إال أنه من الواضح ارتباطها بالدين
ضد حرية اإلرادة ثم يتم تأويل بعض اآليات القرآنية على هذا األساس كما حدث 

األشعرية جزئياً ثم استقر فى الدين الشعبى، أو كتأكيد  ذلك فى الجبرية كلياً وفى
لحرية اإلرادة وحرية االختيار والمسئولية واالستحقاق وتدعيم ذلك أيضاً باآليات 

ويسود الـرأى  . القرآنية كما فعل المعتزلة وكما استقر فى بعض األمثال العامية
وليسـت الحريـة   . ياًاألول على الرأى الثانى بعد ما أصبحت األشعرية ديناً شعب

  .فقط حرية اإلرادة بل حرية الفكر واإلبداع كذلك
الديموقراطية فى المجتمعات الغربية نتيجـة العقـد   : الديموقراطية-و    

االجتماعى، إجماع حر بين األفراد واالختيار حر لسـلطة ذات سـيادة تمثـل    
بينمـا تـأتى   . وتتعلق السيادة أيضاً بالدولة الوطنية بحدودها الجغرافية. الجميع

السيادة فى بعض المجتمعات الالغربية من اهللا، سيادة الشريعة اإللهية، الحاكمية 
. والتى أصبحت أقرب إلى الثيوقراطية أو الملكية الوراثية فى التأويل المحـافظ 
. ويتم التساؤل حول شرعية الدولة الوطنية باعتبارها إرثاً من العهد االستعمارى

تأتى الماهية من أعلـى  . تتجاوز األمة الحدود الجغرافيةوتتجاوز الشعوب كما 
ومن ثم يمكن تناول أزمة الديموقراطية فى الـوطن العربـى   . وليس من أسفل

والسؤال . والعالم اإلسالمى عن طريق تحليل مصادر السيادة فى الثقافة الشعبية
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 هل يمكن وجود مجتمع تعددى ذى نسق قيمى يقوم على الوحدة؟ هل تمنـع : هو
وحدة الهدف وتطابق القصد من حق االختالف؟ هل من الممكن االنتساب إلـى  
دين مؤسس وإلى دولة وطنية، وأن يكون اإلنسان متديناً ومواطنـاً فـى نفـس    

  الوقت؟ ما هى العالقة بين الدين والمواطنة؟ 

  بناء الجسور من أجل عمل مشترك: ثالثاً
كر بالعقل فإن غـرض البنـاء   لما كان الفكر هو عمل بالقوة، والعمل هو ف    

وبالرغم من أن العمل تحت رقابـة  . المعرفى هو إيجاد الطريق المناسب لتحقيقه
الدولة خاصة الرقابة على وسائل اإلعالم والمدارس العامة والجامعات وبـرامج  
التربية والتعليم إال أنه مازالت هناك إمكانية للعمل من خالل الصحافة الرسـمية  

ة، والتربية الدينية لألئمة فى المساجد األهلية وصياغة برامج وصحافة المعارض
األحزاب السياسية، والمنظمات األصلية، ونشر المعارف مـن خـالل النشـر    

  : ومع ذلك يمكن إيجاد فعاليات اجتماعية جديدة فى. إلخ …والنشرات الشعبية
ـ   -١ اجد التعليم الدينى المؤثر للغاية فى وسائل اإلعالم الشـعبية فـى المس

  .األهلية وحوائط الكنائس والمدارس االبتدائية واإلعدادية
صفحات الفكر الدينى فى صـحافة الحكومـة وصـحافة المعارضـة،     -٢  

والنشاط الدينى لألحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وفى المناسـبات واألعيـاد   
  . الدينية
مسـيات  فعاليات المنظمات األهلية والنوادى االجتماعية والرياضية واأل-٣  

  . الثقافية ومراكز الخدمة االجتماعية المنتديات العامة والنشاط الثقافى للنقابات
تستطيع وزارة األوقاف ووزارة الشئون االجتماعية القيام بحملة توعيـة  -٤  

  . لتجديد نسق القيم الموروث وعلى مسئولية الدولة وليس فقط كواجب شعبى
لبحـوث االجتماعيـة والخـدمات    تستطيع الرسائل الجامعية، ومراكز ا-٥  

االجتماعية فى الكنائس والمؤسسات الدينية أن تقوم بمثل هذه المهمـة الكبيـرة   
  .إلعادة بناء القيم الموروثة فى مرحلة تاريخية جديدة
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  الفصل الثانى
  التراث والثقافة الشعبية 

  )*(والتغير االجتماعى
  )خطة تفصيلية ثانية(

  
  المفاهيم النظرية واألسس المنهجية: أوالً 
يتضمن هذا الجزء محاولة تحديد المفاهيم النظرية الرئيسية  :المفاهيم  -١

اعي ، بداية التى يدور حولها البحث مثل التراث ، الثقافة الشعبية ، التغير االجتم
بمراجعة األدبيات الموجودة من أجل إفساح المجال إلعادة إحكامهـا أو وضـع   

  . مفاهيم جديدة 

ويتضمن هذا البحث دراسة أهم المنـاهج المسـتعملة فـي     :المناهج  -٢
دراسة هذا الموضوع سواء المناهج النظرية أو الدراسات الميدانية، باإلضـافة  

األنماط المثالية ، البنيوية ، (جل نقدها وتجاوزها إلى أهم المدارس الفكرية من أ
  ) .إلخ... الوصفية ، الوضعية، الوظيفية ، التجريبية

وذلك من أجل اختبار أحكام المفـاهيم وصـدق    :الدراسات الميدانية  -٣
االفتراضات ، والحصول على نتائج ميدانية محددة تخضـع لتحلـيالت كميـة    

  .االجتماعي في مصر المعاصرة  وكيفية خاصة لمعرفة مسار التغير

لما كانت الظواهر االجتماعية تراكماً تاريخياً  :تحليل الوعى التاريخى  -٤
عبر عدة أجيال، فإنه يمكن رصد العالقة بين التراث والثقافة الشعبية في مصر 
المعاصرة في القرن العشرين سواء في األدبيات الموجودة خارج الجامعـات أو  

وبعدها  ١٩٥٢اسات مستقلة عن تطور الظواهر االجتماعية قبل داخلها أو في در

                                                            
 .كتب هذا الفصل الدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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  .في الجمهوريتين األولى والثانية ، االشتراكية والرأسمالية 

التى أجريت في هـذا الموضـوع فـي     :نشر أهم الرسائل الجامعية  -٥
الجامعات المصرية خاصة أقسام االجتماع ومراكز البحوث االجتماعية وبحوث 

  .راجعتها وتقديمها ونشر نتائجها التنمية من أجل م

هذه البحوث تدخل كلها ضـمن إطـار الدراسـات     :البحوث الوطنية  -٦
الوطنية أو البحوث االجتماعية الوطنية التى تخـدم أهـداف التنميـة الوطنيـة     

وليس هدفها جمع المعلومـات بـل   . االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
ورة الوعى الوطنى العلمى وتنشيط الحياة العلمية فـي  تحليلها وفهمها من أجل بل

لغتهـا العربيـة،   . الجماعات المصرية ، وإرساء قواعد ثقافة علمية في مصر 
  .ونشرها في مصر 

  التراث: ثانياً
مازال التراث مخزوناً نفسياً عند الجماهير من خالل ثقافاتها الشعبية كمـا    

. نية في كتب التربية وفى أجهزة اإلعـالم  تبدو في األمثال العامية والبرامج الدي
ومازال منذ ألف عام يرتكز على جوانبه المحافظة في علومه الرئيسية ، العلوم 
العقلية النقلية مثل علم العقائد وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف وعلوم الحكمة 

، القرآن ، والحديث ، والتفسـير ، والسـيرة   : والعلوم النقلية الخالصة الخمسة 
ومن ثم لزم إجراء عدة بحوث تفصيلية حول هذا التراث المكتوب الحى . والفقه 

ليس المقصود تحليل التـراث نفسـه بـل    . في عقول الناس وثقافاتهم الشعبية 
  .التعرف على مصادر الثقافة الشعبية وخطاب الحياة اليومية وسلوك الجماهير 

ون والنبـوة والمعـاد   ويتضمن التصورات عن اهللا والك :علم العقائد  -١
واإليمان والعمل والقضاء والقدر، خاصة في المرحلة المتـأخرة فـي العصـر    

وقد نشأت هذه العقائد في أتون الصراع السياسى األول حول الخالفـة  . العثمانى
تـراث السـلطة وتـراث    : وهو في الحقيقة تراثان . قبل أن تتحول إلى تراث 

كر العربى الحديث إلى سـاحة الصـراع   وقد عاد من جديد في الف. المعارضة 
  : ويتضمن عدة بحوث حول . السياسى واالجتماعى 

  . القضاء والقدر  -أ
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  .اإليمان والعمل  -ب

  .العقل والنبوة  -ج

  ) .المسيحيون واليهود ( الطوائف  -د

  .اليوم اآلخر وأمور المعاد  -هـ

تنباط األحكـام  وهو العلم االستداللى الذي يقوم باس :علم أصول الفقه  -٢
الشرعية من أدلتها، وهو أحد وسائل التجديد واإلصالح ويتضمن عـدة أبحـاث   

  :حول 

الكتاب ، والسنة ، واإلجماع ، والقيـاس ،  : مصادر التشريع األربعة -أ
وجدل الثبات والتغير بإعطاء األولوية للنص على الواقع فـي االتجـاه   

  .تجاه اإلصالحى المحافظ ، واألولوية للواقع على النص في اال

المصالح المتغيرة وفتح باب االجتهـاد والتركيـز علـى مقاصـد     -ب
  .الشريعة، ومناهج االستدالل الحر مثل المصالح المرسلة 

وتعنى خاصة علوم الطب والفلك المتأخرة والتى عـاد   :علوم الحكمة  -٣
د هناك فيها الطب إلى الطب النبوى ، وتحول الفلك إلى علم التنجيم بحيث لم يع

  :وتضم عدة بحوث حول . فرق بين علوم الحكمة والممارسات الشعبية 

  ) .تذكرة داود ( الطب الشعبي -أ

  . علم التنجيم-ب

  ) .األدوية واألعشاب ( علم الكيمياء الشعبية -ج

وهى العلوم التى تحولت إلـى الطـرق الصـوفية    : علوم التصـوف   -٤
. ل الصبر والقناعة والرضا والتوكلوصارت مصدراً لعديد من القيم الشعبية مث

  : وتتضمن عدة أبحاث عن 

القيم الصوفية كما تبدو في األمثال العامية وهتاف الصامتين ويافطـات  -أ
  .الحائط والداليات الذهبية 

  .الطرق الصوفية وموالد األولياء والقديسين -ب
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  .)١٩٧٦عذراء الزيتون (اإليمان الشعبي بظهور األولياء والقديسين -ج

الصوفية مثل إحياء علوم الدين ومؤلفات الغزالى بوجه عام  نشر الكتب-د
  .وأبى فيض المنوفى 

  ).روايات نجيب محفوظ وقصص يوسف إدريس(في األدب  المجاذيب-هـ

وهو من العلوم النقلية مع الحديث والتفسـير والسـيرة    :علوم القرآن  -٥
ين الفكر الدينى من خالل مكتبات وهى العلوم التى لها أكبر األثر في تكو. والفقه

المساجد والمعاهد الدينية ومعارض الكتب ودور النشـر الخاصـة وشـركات    
  :وتتضمن عدة بحوث . توظيف األموال 

األحجبة واألدعية واألوراد والتبرك باآليـات والتهـادى بالمصـاحف    -أ
  .والحلف به

( سالمية مثـل  قراءة القرآن واستعماالته في اإلعالم كعناوين للبنوك اإل-ب
  ) .أحل اهللا البيع وحرم الربا 

  ) .الفاتحة ، يس ، الرحمن ( بركات بعض السور -ج  

  .التكسب بالقراءة في المعازى والمقابر -د  

  .االكتفاء بالقرآن الذي احتوى كل من باقى علوم الدين -هـ  

م أسلمة المعرفة ، وأخذ المعارف الحديثة وقراءتها قرآنياً لتأسيس العلـو -و
  . اإلسالمية 

وهى المصدر الثانى للتشريع وذيوعها في االتجاهـات   :علوم الحديث  -٦
  :المحافظة وتتضمن عدة بحوث 

  .ذيوع أحاديث بعينها طبقاً للمصالح -أ

رفع مرتبة الحديث أحياناً فوق مرتبة القرآن في االتجاه المحـافظ ،  -ب
  . ورفع مرتبة القرآن على الحديث في االتجاه اإلصالحى

أهل السنة والحـديث ، أنصـار   ( تحول الحديث إلى جماعة مغلقة -ج
  ) .إلخ  …السنة المحمدية 
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وهى العلوم التى انتشـرت بـين الـدعاة والخطبـاء      :علوم التفسير  -٧
  :وتتضمن عدة تحليالت . والمتحدثين في أجهزة اإلعالم 

  ) .الشيخ متولى الشعراوى ( أثر دروس الجمعة -أ

تفسير وانتشـار توزيعهـا وطباعتهـا والتبـرك بهـا      ذيوع كتب ال-ب
  .وسلطتها

المنـار ،  ( ظهور التفسيرات االجتماعية في الحركـة اإلصـالحية   -ج
  ) . …الظالل

  :وتتضمن عدة بحوث حول . وأهمية النموذج والقدوة :علوم السيرة  -٨

  .الموالد النبوية -أ

  .القدوة والنموذج -ب

  .الخرافات حول السيرة -ج

  ).عبادة الشخص(ظيم التدريجى للشخص وأثر ذلك في السياسة التع-د

وهى العلوم السلوكية التى تتحكم في سلوك الناس باسـم   :علوم الفقه  -٩
  :وتتضمن . الدين

  .قانون األحوال الشخصية ومحاوالت تجديده المعاصرة ووضع المرأة-أ

األولى  نظم الحكم الشرعية وتبعيتها للنظم السياسية في الجمهوريتين-ب
  .والثانية

  .النسبة بين العبادات والمعامالت -ج

  .دار اإلسالم ودار الحرب -د

  .اإلسالم أو الجزية أو القتال -هـ

  .قوانين العقوبات -ز

  .حقوق اإلنسان في اإلسالم -ح
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  المؤسسات والجماعات : ثالثاً 
وهى مثل أجهزة اإلعالم إحدى قنوات االتصـال   :المؤسسات الدينية  -١

  : التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعي سلباً أم إيجاباً وأهمها  بين

جامعة األزهر ومشايخها وطالبها وكلياتها وبرامجها وأثرهـا فـي   -١
  .مصر المعاصرة

  .مجمع البحوث اإلسالمية ، نشراته وإصداراته ودوره في الرقابة -٢

  .ومدى أثره المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، نوعية إصداراته -٣

، نشاطها ، وأوقافهـا ، ومؤسسـاتها ، وخطباؤهـا     وزارة األوقاف-٤
  .ومدى استعمالها في توجيه الرأى العام 

الشـرعية ، الشـبان المسـلمون ، اإلخـوان     ( الجمعيات الدينيـة  -٥
  ) . إلخ …المسلمون، جبهة علماء األزهر 

  ).من التطبيع الموقف(دار اإلفتاء ، الصلة بين المفتى وشيخ األزهر -٦

وهى مؤسسات الخدمات االجتماعية الملحقـة  : المؤسسات االجتماعية -٢
  : بالمساجد والتى على صلة مباشرة باحتياجات الناس مثل 

  .المستشفيات والمستوصفات والعيادات اإلسالمية -أ  

  .دور الخدمات في األفراح والمآتم -ب  

  .الدروس الخصوصية -ج  

  .تحفيظ القرآن -د  

  .األندية الرياضية -هـ  

  .الجمعيات الثقافية -و  

فقد استعمل الدين لصالح التنمية االقتصـادية  : المؤسسات االقتصادية -٣
  :نظرياً أو االستغالل عملياً في 

  .البنوك اإلسالمية -أ  
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  .شركات توظيف األموال -ب  

  .صناديق الزكاة -ج  

  .التبرعات لبناء المساجد -د  

وهى الجماعات اإلسالمية النشطة المؤثرة فـي   :الجماعات اإلسالمية -٤
  : الحياة السياسية والتى تمارس العنف ضد الدولة والمجتمع مثل 

  .جماعة الجهاد -أ  

  .جماعة التكفير والهجرة -ب  

  .جماعة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر -ج  

  :ويتطلب ذلك دراسة 

  .مصادرها الفكرية -أ  

  .تأويالتها الدينية -ب  

  .أسسها االجتماعية والسياسية -ج  

  .أهدافها وغاياتها -د  

  .طرق ممارستها -هـ  

  .نوعية أعضائها وطبقاتهم االجتماعية -و  

  .نشأتها وتطورها ، مدها وانحسارها -ز  

  :شعاراتها مثل-ح  

  .الحاكمية هللا -    

  .تطبيق الشريعة اإلسالمية -    

  .اإلسالم هو البديل  –اإلسالم هو الحل -    
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  الثقافة الشعبية : ابعاً ر
وذلك من أجل معرفة كيفية تحول قيم التـراث   :تحليل الخطاب الدينى -١

  :من خالل الثقافة الشعبية إلى خطابات مؤثرة في الناس مثل 

حديث الروح ، األفالم الدينية ، االحتفاالت ( الخطاب الدينى اإلعالمى -أ  
  ) . …بالموالد ، األحاديث المروية بعد اآلذان 

وضع الدين والقيم الدينية في الكتب المدرسية ، العقائـد ، الشـعائر ،   -ب  
  .القيم ، التاريخ ، الحضارة 

صفحات الفكر الدينى في الصحف اليومية واألسـبوعية والمجـالت   -ج  
  .الشهرية 

 …عقيـدتى ، النـور   ( الصحف الدينية المستقلة أو الملحقة باألحزاب -د  
  ) .إلخ

  ) .إلخ …منبر اإلسالم ، األزهر ( ينية المجالت الد-هـ  

  .خطب الجمعة -و  

األمثال العامية ، والسير ، واألناشيد الدينيـة واالبتهـاالت واألدعيـة    -ز     
  .واألذكار 

  .  البرامج الدينية في برامج األحزاب السياسية -ح  

  : األمثال العامية والمعتقدات الشعبية -٢

  .األمثال العامية -أ    

  .تقدات الشعبية المع-ب  

  .المواويل الشعبية -ج  

  .السحر والممارسات -د    

  .الخرافات الشعبية -هـ  

تحليل أهم األشعار والقصص والروايات والمسرحيات : األعمال األدبية -٣
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  .واألفالم التى تناولت الموضوع 

  ) .مأساة الحالج ، العهد اآلتى : ( الشعر -أ  

  ) .إدريس يوسف ( السلطان حامد : القصة -ب  

حكاية بال بداية وال نهاية ، أوالد حارتنا ، وليمـة ألعشـاب   : الرواية -ج     
  .البحر 

  .الحسين ثائراً ، الحسين شهيداً : المسرحية -د  

  .أريد حالً ، الخطايا : السينما -هـ  

  التغير االجتماعى : خامساً 
. اسـية وهى قضية الهويـة الدينيـة والهويـة السي   : الدين والمواطنة -١

  :وتتضمن عدة بحوث حول 

  .الهوية -أ  

  .المواطنة -ب  

  .مفهوم األقلية واألغلبية -ج  

  .التراث الشعبي كأساس مشترك للتراث الدينى -د  

ويهدف هذا البحث إلـى معرفـة كيفيـة    : الدين والعدالة االجتماعية  -٢
عدالة توظيف التراث في قضايا توزيع الدخل القومى في مصر إيجاباً من أجل ال

أو سلباً من أجل زيادة ثروة رجـال األعمـال   ) الجمهورية األولى(االجتماعية 
  :ويتطلب ذلك تحليل ) . الجمهورية الثانية(

  .أدبيات اإلسالم واالشتراكية -أ

  .أدبيات اإلسالم والرأسمالية -ب

  .استخدام العقائد الموروثة لتبرير الرزق دون السعى -ج

  . تعويض الفقراء في اآلخرة-د
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  .أدبيات الفقر والغنى في التراث القديم -هـ

ويبين هذا النوع من البحث مدى توظيـف   :الدين والحرية السياسية  -٣
  .الدين في الثبات االجتماعي أو في الحراك االجتماعي بين السلطة أو المعارضة

  ) .الطاعة ، الرضا ( أنماط دين السلطة -أ

  ) .ظلم ، المساواة الثورة ضد ال( أنماط دين المعارضة -ب

  .سالح التكفير المزدوج بين السلطة والمعارضة -ج

ويتضمن دراسة القيم االجتماعيـة ومصـادرها    :الدين وأنساق القيم  -٤
  :الدينية وتطورها في مصر المعاصرة مثل 

  ) .الوطن ، األمة ، النفس ( الوالء -أ

  ) .فضالربح ، الهجرة ، المتعة ، الر: (قيم الشباب الجديدة -ب

  . ١٩٥٢تغير القيم في مصر المعاصرة بعد -ج

ويتضمن دراسة وظيفة الدين كأداة للضبط  :الدين والتغير االجتماعي  -٥
  :ويتضمن . االجتماعي أو للحراك االجتماعي 

  .الدين ومنطق االستبعاد ، الرأى الواحد ، التعصب -أ

  ) .فرج فودة ، نصر حامد أبو زيد ( دراسات حاالت -ب

  .مدارس الدينية الخاصة ال-ج
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  الفصل الثالث

  مقترحات حول مشروع بحث

  )*("التراث ، والثقافة الشعبية ، والتغير االجتماعى"
  

يمكن تقسيم مقترحاتنا بشأن خطة البحث المطروحة للنقاش إلى أركان ثالثة 
  :نعرضها بإيجاز على النحو التالي 

  :في اإلطار الشامل لموضوع البحث : أوالً 

إن " . اللحظـة الحاضـرة   " رى بتوصيف االهتمام المبدئى ، والضرو -١
في كثير مـن البحـوث   ) أو خاطئاً ( تشخيص المشهد الراهن يكاد يكون غائباً 

التى اهتمت برصد الظواهر المجتمعية ، وتحليلها وبخاصـة فـي ظـل حجـم     
  .التحوالت الهائل والمتسارع في جميع مجاالت الحياة بالمجتمع المصرى 

ر موضوع البحث اتساعاً يضيع معه الهدف حتى نحول دون اتساع إطا -٢
في أهداف بعينها ، وقضـايا بـذاتها    –ولو إجرائياً  –فإنى أقترح أن يتم تحديده 

  .في تحقيق ذلك " المراحل البحثية " ويمكن استخدام فكرة 

المحـور   –فيمـا أعتقـد    – Value System" النسق القيمـى  " يمثل  -٣
بط بين التراث ، والثقافة الشعبية ، والتغيـر  الرئيسى، والجذر المشترك الذي ير

االجتماعي ، ومن ثم ينبغى أن يكون بارزاً سواء فـي مفهومـات البحـث ، أو    
  .قضاياه الرئيسية ، أو تجسيداته الميدانية 

   :في مستويات التحليل : ثانياً 

األول ، والثالث فـي خطـة   : إذا كنا نتفق تماماً مع مستويى التحليل  -١

                                                            
كتب هذا الفصل الدكتور محمود الكردى، أستاذ علم االجتماع، بكليـة اآلداب، جامعـة   ) *(

  . القاهرة
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  ؛ إال أن مستوى التحليـل األوسـط   ) بناء المعرفة ، وجسور المعرفة  (البحث 
والذى يضم عديداً من القضايا يحتاج إلى مزيد من التحديد ثم الشرح ) الثانى ( 

والتفصيل ، وذلك بعد توضيح إطارها الفكرى ، ثم ربطهـا بمحـاور التغيـر    
  .االجتماعي 

 New Social Actors" الجـدد  الفاعلين االجتماعيين " االهتمام بمسألة  -٢
سياسـية   –وتوسيع نطاقها بحيث تتجاوز اإلطار الدينى إلى معطيات اجتماعية 

) وهو ما يقترح البحث أن يهتم به(ترتبط بقضايا التراث بمعناه الواسع والشامل 
األحزاب ، النقابات ، : ومن هؤالء الفاعلين االجتماعيين الجدد يمكن أن نقترح 

  .الخ  …عمال ، الصحافة ، األدب ، الفن جماعة رجال األ

  :في مجال البحث الميداني : ثالثاً 

التى يعيشها الناس في المجتمـع  " الحياة اليومية " أن االهتمام بأساليب  -١
. المصرى يكشف بجالء ديناميات التغير االجتماعي في عالقته بالتراث والثقافة 

" اليب التكيف معهـا هـى بمثابـة    فنوعية هذه الحياة ، وطرق ممارستها ، وأس
  .الواقعى لعملية التغير االجتماعي الجارية " المختبر المجتمعى 

أو ) باديـة  / حضـر  / ريـف  ( أن األنماط المعيشية سواء الرئيسية  -٢
هى المجال المجتمعى الذي ) القائمة في كل نمط من األنماط الرئيسية (الفرعية 

  . أو التساؤالت النظرية التى يطرحها البحث يمكن أن تختبر فيه كافة الفروض ،

  البحث والدراسات المقترحة: رابعاً
  :حيث يقترح إنجاز البحوث والدراسات التالية

دراسة توثيقية للدراسات التى تمت عن نسق الثقافة والقيم فى عالقتهـا   -١
تحلل ويمكن أن يحدد إطار تحليلى عن الدراسة ) ببليوجرافيا(بالتغير االجتماعى 

  .بالنظر إليه الدراسات بما يخدم أهداف البحث

دراسة نظرية تحليلية عن السياق االجتماعى والثقافى للتحـوالت فـى    -٢
  .نسق الثقافة والقيم أو أنساقه الفرعية

دراسة دور وسائل اإلعالم فى صياغة نسق الثقافة والقيم فى المجتمع،  -٣



٤١  
  

دة اإلعالمية المتعددة، المشاهدة أو حيث يمكن تبنى تحليل المضمون لتحليل الما
المسموعة؛ للتعرف على طبيعة القيم التى تقدمها، وعالقة هـذه القـيم بـالتغير    

مـن البنـد   ) ٣(المشار إليها فى رقم . (االجتماعى، أو القضايا موضع االهتمام
  ).أوالً

دراسات وبحوث نظرية وميدانية عن األنساق الفرعية الثقافيـة التـى    -٤
، حيث يمكن إجراء ١، والبند ثانياً رقم ٣، ٢، ١ها فى البند أوالً أرقام عرضنا ل

  : الدراسات التالية

عالقة الدين بالتغير االجتماعى، حيث يدرس طبيعة القيم الدينيـة التـى    -
توجه التغير االجتماعى، وهل هى ذات طبيعة محافظة أم راديكالية، إضافة إلى 

ويمكن أن تجرى هـذه  ). ١ثانياً رقم (الفقرة  تحديد موقف الدين من القضايا فى
الدراسة وفقاً لمنهج تحليل النص، وكذلك إمكانية إجراء دراسة ميدانية عن ذات 

  .الموضوع

عالقة التراث بالتغير االجتماعى، ويمكن أن تستند هذه الدراسة باألساس  -
ة لبعض إلى قيم تحليل النص للنصوص المكتوبة، إضافة إلى إمكانية دراسة حال

هذا إلى جانب بحث موقف . المثقفين للتعرف على وجهة نظرهم فى هذا االتجاه
  ).١ثانياً رقم (التراث من القضايا الواردة فى الفقرة 

عالقة الثقافة الشعبية بالتغير االجتماعى، حيث يمكن اتباع منهج تحليـل   -
دام مـنهج  المضمون لبعض الحكم واألمثال الشعبية، إضافة إلى إمكانية اسـتخ 

المسح االجتماعى للتعرف على وجهة نظر عينة ممثلة من حيث قيمها وأفكارها 
للثقافة الشعبية، للكشف عن موقفها من التغير االجتمـاعى واتجاهـات التغيـر،    
إضافة إلى التعرف على موقف الثقافة الشعبية من القضايا الواردة فـى الفقـرة   

  ).١ثانياً رقم (

ة مـن الخطابـات األيديولوجيـة المختلفـة، أى     دراسة القيم المترسـب  -
األيديولوجيا التى تركت فى واقع المجتمع مبادئ وقيم أكثر، ثم ما هـو موقـف   

ثانيـاً  (هذه القيم من اتجاه التغير االجتماعى، ومن القضايا الواردة فـى الفقـرة   
  ).١رقم
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  التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى: خامساً

ة تقرير أكثر تحديداً مـأخوذ عـن معطيـات الدراسـات     حيث يمكن كتاب  
والبحوث السابقة، بحيث نركز من خالله على اتجاهـات التغيـر االجتمـاعى    
وطبيعته فى إطار الثقافة العامة، أو نسق الثقافة والقيم، إضافة إلى التعرف على 
النسق الفرعى الذى يلعب دوراً محورياً فى تحديد توجهات النسق العـام إلـى   
جانب تحديد موقف نسق الثقافة والقيم الخاص بالمجتمع ككل من قضايا الفقـرة  

  ).١ثانياً رقم (
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  الفصل الرابع

  مقترح خطة عامة

  )*("التراث ، والثقافة الشعبية ، والتغير االجتماعى"
  

  مقدمة فى طبيعة الدراسة وأهدافها: أوالً 
تشكل الثقافة الشعبية والموروث الدينى والخطابات األيديولوجية بأنواعهـا    

ث الـذي  ومستوياتها المتعددة عناصر لبنية التراث الثقافى للمجتمع ، وهو الترا
التراث الذي انحدر إلينا عن السلف ، وهو البعد األول يمكن تصنيفه إلى بعدين ، 

هو التراث الثقافى المعاصر الذي تخلق نتيجة تفاعـل  والثانى . الماضى للتراث
وفـى إطـار   . التراث الثقافى مع أحداث الواقع االجتماعي المعاصر والمعاش 

دة ، وتتخذ طبائع متعددة ، بحيث يشير هذا البعد الثانى تتولد عناصر ثقافية عدي
التوالد والطبائع الناتجة عنه إلى حجم التغير الذي حدث في التـراث الثقـافى ،   

  .واتجاه التراث الثقافى على طريق التغير 

واستناداً إلى ذلك يتحدد الهدف األساسي لهذا البحث في محاولـة التعـرف     
  :على الجوانب التالية 

طبيعة التراث الثقافى للمجتمع ، مـن منظـور شـامل ،    التعرف على -١  
الدين ، الثقافة الشـعبية ، الخطـاب   " باعتباره بناءاً يحتوى على عناصر عديدة 
  " .األيديولوجى ، والمؤسسات المتصلة بذلك 

. تحديد حجم التغير الذي حدث في التراث الثقافى ، ثم اتجاه هذا التغير-٢  
االتجاه إلى  األولأن يتدفق التغير في ثالثة اتجاهات وفى هذا اإلطار من الممكن 

                                                            
م االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة كتب هذا الفصل الدكتور على محمود أبوليلة، أستاذ عل) *(

  . عين شمس
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االتجاه إلى استيعاب بعض عناصـر   والثانى. االرتباط بالطبيعة الماضية للتراث
االتجـاه إلـى    والثالـث . الثقافة الغربية الوافدة لتحل محل نظائرها في التراث 

مع األوضـاع  التحديث أو التغيير من داخل التراث ، أي تحديث التراث ليتالءم 
  . المتغيرة من ناحية ، مع الحفاظ على الهوية من ناحية أخرى 

تحديد آليات التغير والتحديث ، هل هـو النظـام السياسـى بخطاباتـه     -٣  
واختياراته ، أم اإلعالم واالتصال بالثقافات الغربية ، أم الجماعات التى تحـاول  

اعات التى تحاول التحديث مـن  ، أم الجم"العلمانيون " التغيير في اتجاه التغريب 
داخل التراث ، أو أن التغير قد حدث بفعل تراكم الخبرة الشعبية ، حيث يتحول 

  .التراكم من الكم والكيف 

للفترة التاريخية التى حدث فيها التغير االجتماعي في " البنائى " التحديد -٤  
لعناصـر،  التراث بعناصره المختلفة، أو التغير الذي حدث في أي مـن هـذه ا  

وهـل كان التغير في عناصر التراث الثقافى متساوقاً أم متفاوتاً ، ومدى تـأثر  
  .هذا االتساق أو التفاوت بسرعات ومعدالت ومواضع انطالق التغير

  أطر دراسة التراث الثقافى : ثانياً 
نتصور أن الثقافة هى الضابطة للتفاعل االجتماعي بين البشر في المجتمـع    

إلى عدة قطاعات  –مرحلياً  –لنحو ، فإنه لدراستها ، يمكن تقسيمها ، وعلى هذا ا
كل علـى   –أو موضوعات ، يمكن دراستها بحيث تشكل دراسة هذه القطاعات 

قاعدة لصياغة تصورات شاملة حول العالقة بـين التغيـر االجتمـاعي     –حدة 
سـة  ويقترح أن تشكل األطر التالية موضوعات فرعيـة لدرا . والتراث الثقافى

العالقة بين التغير االجتماعي والتراث الثقافى ، وهى األطـر أو الموضـوعات   
  : التى نطرحها فيما يلي 

، وفى هذا اإلطار يمكن تحليـل   التراث الشعبي في وسائل اإلعالم-١
الصفحة الدينية في بعض الصـحف الممثلـة للصـحافة المصـرية ، كـذلك      

ل الـدين والتـراث الشـعبي فـي     التحقيقـات والمادة الصحفية التى تدور حو
ويمكـن تبنـى مـنهج تحليـل     . الصحافة أو البرامج اإلذاعية أو التليفزيونيـة  
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  . المضمون الكمى والكيفى 

في هذا اإلطار  حيث نحاولالتراث الثقافى في المقررات الدراسية ، -٢
استكشاف عناصر التراث الثقافى بما في ذلك التراث الشـعبي فـي المقـررات    

ة على مدى فترة زمنية الستكشاف طبيعته، ثم حجـم التغيـر واتجـاه    الدراسي
ويمكن أن يخضع للبحث مقررات الـدين، المطالعـة،   . التغيـر الذي حدث فيها

التاريخ، القصص وغير ذلك من المقررات التى تتردد بهـا بعـض عناصـر    
التراث، بحيث يتم هذا االستكشاف استناداً إلى تحليـل المضـمون الكيفـى أو    

   .لكمـىا

التراث الشعبي كما يتجلى في األمثلة العامية والمعتقـدات الشـعبية ،   -٣  
حيث يمكن جمع هذه المادة من سياقات اجتماعية متباينة بالنظر إلى متغيـرات  
المستوى االجتماعي االقتصادى، أو الريف والحضر ، التعلـيم ، النـوع ، ثـم    

للتعرف على حجم التغير فـي  " اً كيفياً وكمي" محاولة تحليل مضمون هذه المادة 
  .التراث الشعبي ، واتجاه هذا التغير 

حيث يمكـن إخضـاع   مالمح الخطاب الدينى في المجتمع المصرى ، -٤  
الخطاب الدينى الرسمى في المساجد والصادر " الخطاب الدينى بأشكاله المتنوعة 

فـي   عن وزارة األوقاف ، والخطاب الدينى الصادر عن األزهر كمـا يطـرح  
وثائقه األساسية ، والخطاب الدينى للتيار اإلسالمى ، وكذلك الخطـاب الـدينى   
المسيحى بتنوعاته المختلفة ، والخطاب الدينى للتجمعات السياسـية، واألخـوان   
المسلمين ، واليسار ، والليبراليون ، لمحاولة التعرف على مـا هـو مشـترك    

تغير الذي طـرأ علـى الخطـاب    ومتباين في هذه الخطابات الدينية ، ثم حجم ال
الدينى الشامل باعتباره يضمها جميعاً ، ثم اتجاه هذا التغير ، وما هى العوامـل  

وفى هذا اإلطار لكى نحقق هدف هذه الدراسة يمكن االعتماد . المسئولة عن ذلك
  .على منهج تحليل المضمون أو تحليل النص 

قـد   فالشك أنـه طاب األيديولوجى ، التراث الثقافى كما يطرح في الخ-٥  
، تعرضت لبعض عناصر التراث الثقافى ، سـواء   خطابات أيديولوجية طرحت
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في المرحلة االشتراكية أو الليبرالية ، للتعرف على مواضع التراث التى اهتم بها 
ويمكن . الخطاب األيديولوجى ، وحاول تحديثها ، واتجاه التغير الذي إختاره لها 

الموضوع بإعادة تحليل الخطابات األيديولوجية والدراسات التى تمت دراسة هذا 
  .حولها ، أو باستخدام منهج تحليل المضمون الكمى أو الكيفى 

دور المؤسسات االجتماعية في تحديث التـراث الثقـافى للمجتمـع ،    -٦  
وفى هذا اإلطـار نحـاول   . ونقصد بذلك المؤسسات الثقافية والسياسية والدينية 

ف على اتجاهات التغير والتحديث وآلياته ، ومدى وجود اتساق فـي أداء  التعر
هذه المؤسسات ، أو حدوث تباين ، وما هى العوامل المسئولة عن ذلك ، وذلـك  

  .من خالل دراسة وتحليل ممارسات هذه المؤسسات وسياساتها وخطاباتها 

ـ   نمط التدين الشائع عند المصريين ، -٧   ى حيث تهدف هـذه الدراسـة إل
التعرف على طبيعة وخصائص التدين عند فئات متباينة في المجتمع المصرى ، 
ومدى التباين بين الممارسات الدينية الشائعة أو المرجعية الدينية في أصـولها ،  
سواء عند المسلمين أو المسيحيين، كذلك تصور الثقافة الدينية لـبعض القضـايا   

نسـان ، المواطنـة ، العدالـة    الحديثة ، كالموقف من المـرأة ، أو حقـوق اإل  
  . االجتماعية 

ويمكـن التعـرف   طبيعة وخصائص التراث الشعبي عند المصريين ، -٨  
عليه من خالل استكشاف العناصر المختلفة للتراث الشعبي في سياقات اجتماعية 
متباينة ، لتحديد مدى حداثة تصورات هذا التراث فيما يتعلق بـبعض القضـايا   

ويمكن أن تجمـع المـادة   . عدالة االجتماعية أو حقوق اإلنسانكقضية المرأة ، ال
حول هذا الموضوع من خالل دراسـة ميدانيـة تطبيقيـة باسـتخدام منـاهج      

  .األنثروبولوجيا أو علم االجتماع 

، فمما الشك فيه نجد أن التراث الثقـافى  آليات تحديث التراث الثقافى -٩  
سواء في اتجاه االلتزام بالتراث، للمجتمع المصرى خضع آلليات تحديث عديدة، 

أو في اتجاه التغريب أو في اتجاه التجديد من داخل التراث ، حيث يهدف هـذا  
البحث إلى التعرف على هذه اآلليات ، وطبيعة الظروف أو الفترات التاريخيـة  
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التى لعبت دورها في إطارها ، وكذلك الوزن النسبى لفاعلية ودور كل آلية مـن  
  .هذه اآلليات 

وهى التغير االجتماعي واتجاهات تحديث التراث للمجتمع المصرى ، -١٠  
دراسة شاملة ، تستند باألساس إلى مجموعة الدراسات السابقة ، وتعد استخالصاً 
لها ، حيث تعالج هذه الدراسة القضية األساسية للبحث والمتصلة بعالقة المتغير 

اصره المختلفة ، ثـم طبيعـة   االجتماعي بالتراث الثقافى للمجتمع المصرى بعن
ومن الناحية المنهجية يتم تجريـد هـذه   . واتجاه التغير واآلليات المسئولة عنه 

  .الدراسة عن مجموعة الدراسات السابقة 

  مستويات التناول العلمى : ثالثاً 
باسـتثناء  "حيث يقترح أن يتم تناول كل موضوع من الموضوعات السابقة   

  :ة مستويات هى على ثالث" الموضوع العاشر

مستوى التحليل والتأمل النظرى ، حيث يعالج الموضوع نظرياً سواء مـن   -١
خالل التراث النظرى أو الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع ، الستكشاف 

  .  الفرضيات أو القضايا األولى باالهتمام والمتابعة 

ـ   -٢ ع المـادة  مستوى التناول التطبيقى أو الميداني ، وفى هذا اإلطار يـتم جم
الميدانية المتعلقة بالقضايا أو الفرضيات أو التساؤالت التى تبلـورت علـى   

  .مستوى التناول النظرى ثم تحليل هذه المادة إحصائياً 

مستوى التفسير والتأويل لهذه المعطيات بما يلقى الضوء على الفرضيات أو  -٣
حدث فـي   القضايا ، بحيث يحاول هذا التفسير استكشاف طبيعة التغير الذي

. موضوع البحث ، واتجاه التغير ، وما هى العوامل المسـئولة عـن ذلـك   
ويمكن أن يختتم هذا الجزء بتطوير بعـض التوقعـات أو السـيناريوهات    

  .المستقبلية فيما يتعلق بمدى التغير المتوقع واتجاهه 

  قضايا جديرة باالهتمام : رابعاً 
راسات المقترحة استكشاف حيث يحاول فريق البحث من خالل البحوث والد  
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من بعـض  ) في إطار قطاع أو عنصر محدد ( موقف أو تصور التراث الثقافى 
القضايا ، كقضية المرأة، العدالة االجتماعية ، المواطنـة ، حقـوق اإلنسـان ،    
النظرة إلى اآلخر ، النوع ، وطبيعة هذا التصور ، هل يعكس رؤيـة سـلفية أم   

  .حتملة في هذا التصور تقدمية ، وما هى التغيرات الم

  الجدول الزمنى إلنجاز هذه الدراسات : خامساً 
-١٨حيث يتوقع إنجاز كل دراسة من هذه الدراسات في فترة تتراوح بين   
  .شهراً، يتم في إطار إنجاز المستويات الثالثة لكل دراسة من هذه الدراسات ٢٤
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  الفصل الخامس
  خطه عمل لمشروع

  )*(التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى
  

يفترض أن يتجه هذا  البحث إلـى درس عـدد مـن قضـايا التغيـر      
االجتماعي فى المجتمع المصري محدداً عالقتها بالتراث والثقافة الشعبية ، كاشفاً 

التغير االجتماعى من عن إمكانيات استلهام منظومات تراثية تتالءم مع معطيات 
ناحية وتحديد المنظومات التراثية التى تتعاند مع قوى التغير االجتمـاعي مـن   

وإذ يتحدد هدف البحث على هذا النحو، فإنه يسعى كأحد أهدافـه  . ناحية أخرى
الفرعية أن يؤكد على أن التراث ال يشكل بالضرورة عائقاً للتغير االجتمـاعى ،  

  .بعض عناصره لمسايرة التغير االجتماعي وأن ثمة إمكانيات لتطوير

وال يمكن افتراض عالقة بين التراث والتغير االجتماعى دون النظر فى 
البعد المقابل للتراث والذى يترتب على عمليه التغير االجتماعى أال وهو الثقافـة  

فالتغير االجتماعى ال يشكل مجموعة من المنتجات الثقافية والنظاميـة  . الحديثة
يمكن أن نضعها فى مقابل التراث أو الثقافة الشعبية ، وإنمـا هـو عمليـة    التى 

فـالتغير  . اجتماعية ينتقل بها المجتمع من حالة التقليـد إلـى حالـة الحداثـة     
إلـى   -االجتماعى هو العملية الكبرى التى تنقل المجتمع، كما تنقل التراث نفسه 

  .واقع متغير

اً فى عملية التغير االجتماعى ، ولقد قطع المجتمع المصرى شوطاً كبير
وهذا هو جوهر المعضلة التى تواجه . ولكن التغير االجتماعى لم يبلغ مداه بعد 

وهى معضلة التحول  -كما تواجه مجتمعات أخرى عديدة  -المجتمع المصرى 

                                                            
. كتب هذا الفصل الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة القـاهرة ) *(

تعرض للخطوط العامة ويمكن تطويرها بعد مناقشتها مـن   تمثل هذه الخطة مسودة أولى
  .قبل هيئة البحث
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االجتماعى الذى تتداخل فيه العالقات النظامية التراثية مع العالقـات النظاميـة   
داخل فيه نظم اإلنتاج واألطر الثقافية واأليـديولوجيات وأسـاليب   الحديثة ، وتت

التنشئة االجتماعية بحيث نجد فى كل مواقف الحياة ، التراث والحداثة شاخصين 
  .يتوافقان أحياناً ويتصارعان فى أحيان أخرى 

وتبدو المشكلة الجوهرية فى عملية التغير االجتماعى فـى المجتمعـات   
لحضارة الغربية فى أن الصراع بـين التـراث والثقافـة    الواقعة خارج نطاق ا

لم يحدث هنا تجاوز  للتراث ، بل أصـبح  . الحديثة يبدو وكأنه صراع ال ينتهي 
التراث حاضراً فى كل قرار سواء كان قراراً ألفراد وهم يرسمون استراتيجيات 
حياتهم أو كان قراراً داخل مؤسسة رسمية على اختالف فى درجـة الحضـور   

وال يقتصر األمر على حضور وجهى العملة فى عمليـة التغيـر   . مق تأثيرهوع
االجتماعى ، ولكن األمر يتجاوز ذلك إلى صراع مفتوح عندما يتعلـق األمـر   

  . بالفكر أو األيديولوجيا وما يلحق بهما من ممارسات سياسية

والثقافة الشعبية هى البوتقة التى تنصهر فيها عمليـات التغيـر وهـى    
. ة عن صور التداخل بين البعدين المتفاعلين فى عملية التغير االجتمـاعى الكاشف

فهذه الثقافة تتكون من جماع العادات والتقاليد والمعتقدات والفنون الشعبية التـى  
تكون أسلوب الحياة لدى عامة الشعب ، وهى المرآة الدالـة علـى الثبـات أو    

من التراث أى أن لهـا خاصـية   وتشكل الثقافة الشعبية جزءاً ال يتجزأ . التغير
الثبات والقدم ، ولكنها مثلها مثل كل المكونات التراثية مفتوحـة علـى التغيـر    
االجتماعى ، تنعكس فيها كل القوى الفاعلة فى عملية التغيـر ، وتتجلـى فـى    
مكوناتها المتغيرة مظاهر التغير االجتمـاعى ومـا يصـاحبه مـن تفـاعالت      

  .وصراعات 

ث إلى اكتشـاف طبيعـة العالقـات السـببية بـين      وال يسعى هذا البح
التغيـر   -التـراث ، الثقافـة الشـعبية    (المتغيرات الثالثة التى تشكل محوره 

بقدر ما يسعى إلى اكتشاف موقع التراث والثقافة الشعبية فى عملية ) االجتماعي 
يـر  التغير االجتماعى ، أى موقعهما من الثقافة الحديثة التى أدخلتها عمليات التغ

ومن ناحية أخرى فإن هذا البحث يسعى إلى اكتشاف موقع الثقافـة  . االجتماعى
وال يعنى ذلك اعتبار كل هذه المستويات الثالثـة  . الحديثة داخل الثقافة التراثية 
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كيانات منفصلة تأخذ من بعضـها  ) التغير االجتماعى-الثقافة الشعبية  -التراث (
لمستويات الثالثة تتفاعـل فـى الواقـع    عن بعد، على العكس من ذلك فإن هذه ا

تفاعالً عميقاً قد نعجز معه على أن نحدد على وجه يقينى أين يوجد التراث ، أو 
  أين توجد الثقافة الحديثة ؟ 

ومع ذلك فإن قدراً من الفصل التحليلى ضرورى السـتجالء المواقـف   
يسـاعد   ولعل تحديد المفاهيم على نحو أكثر دقـه . وتسهيل مهمة إجراء البحث

فالمفهومات التى تشتمل عليها . على تذليل الصعوبات فى عملية الفصل التحليلى
  : ويتضح ذلك على النحو التالى . الدراسة بينها قدر كبير من التداخل

إلى كل ما هو متوارث من الماضـى ،   Traditionالتراث  يشير مفهوم -١
ون والعناصر الماديـة  أى مجموعة األفكار والمعتقدات والرموز والصور والفن

التى يرثها مجتمع من المجتمعات من الماضى ، أو قل التى تظل على درجة من 
والتراث بهذا يعد مفهوماً علـى درجـة مـن    . الثبات وتنتقل من جيل إلى جيل

العمومية والغموض خاصة إذا ما حاولنا أن نضع أيدينا على عناصـر تراثيـة   
  .بشكل إجرائي 

فإنه يشير إلى مجموعة خاصة  ،Folk culture ة الشعبية أما مفهوم الثقاف -٢
من العناصر التراثية كالفنون القولية والعادات والتقاليـد الشـعبية والمعتقـدات    

 –وفقا لهذا التعريـف   –ويختلط مفهوم الثقافة الشعبية . الشعبية والثقافية المادية
ها الثقافة الشـعبية  مع مفهوم التراث ، فال شك أن كل العناصر التى تشتمل علي
ويـزداد األمـر   . هى عناصر تراثية ومن ثم فهى تستغرق داخل مفهوم التراث

بمفهـوم   –مفهوم التراث ومفهوم الثقافة الشـعبية   –صعوبة عندما نربط االثنين 
والذى يشير إلـى األسـاليب    Popular culture الثقافة الشائعة أو الثقافة العامة 

قدات والرموز التى تنتشر عبر قطاعات عريضة مـن  السلوكية واألفكار والمعت
وتختلط . الناس عبر وسائل االتصال الجماهيرى أو التقليد أو تأثير االستعراض

عناصر هذه الثقافة بعناصر الثقافية الشعبية وبعناصر تراثية أخرى ، خاصة فى 
لعناصر حالة إعادة إنتاج العناصر التراثية على نحو جديد ، أو فى حالة اختالط ا

  . التراثية الشعبية بعناصر من الثقافة الحديثة
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وأخيراً، فإن مفهوم التغير االجتماعى يشير إلى مجموعة العمليات التى  -٣
وتنقسم عملياتـه  . تؤدى بالمجتمع إلى االنتقال من حال الثبات إلى حالة الحركة

يات وصـور   جإلى داخلية كاإلبداعات والتجديدات والثورات واألفكار واأليديولو
التنافس والصراع ، وخارجية كاالتصال بالمجتمعات األخرى أو انتشار عناصر 

ويكون نشر الثقافة الحديثة هـو أحـد المنتجـات    . ثقافية أو التغيرات الطبيعية
وتخضع هذه الثقافة العناصر التراثية للتغير . الرئيسية لعمليات التغير االجتماعى
فيها التداخل والتضارب والتوافق أحيانـا بـين   ويتحول المجتمع إلى حالة يسود 

  . عناصر من هنا وأخرى من هناك 

ويثير تنضيد التعريفات على هذا النحو عدداً من اإلشـكاليات النظريـة   
  : والمنهجية التى يجب على فريق البحث أن يحلها على نحو جذرى 

التراث إذا كان التراث يشكل محوراً أساسياً فى الدراسة ، فأى عناصر  –١
أم عناصر خاصـة  ) هذا أمر يبدو مستحيالً  ( نقصد ، هل التراث برمته 

  منه ؟

وماذا عن الثقافة الشعبية ، هل تدخل دراستها تحت بنـود التـراث أم    –٢
تحدد لها مناطق بحثيه خاصة بها ؟ وأى عناصر من الثقافة الشعبية يـتم  

  التركيز عليها ؟

  فى المنظومة البحثية ؟ ) الشعبوية  أو( وأين موقع الثقافة الشائعة  –٣

وما حدود دراسات التغير االجتماعي ، هل تقتصر على التغيـر فـي    –٤
  العناصر التراثية والشعبية أم تتجاوزها إلى دوائر أوسع ؟

تدفعنا هذه التساؤالت إلى ضرورة صياغة تحديدات أكثر دقة لما يمكن أن 
دد بدورها في ضوء تحديدات أكثـر  نطلق عليه المهام البحثية ، وهى مهام تتح

  .دقة لمناطق التركيز وبؤرات االهتمام في هذا البحث 

ويمكن أن تتوزع هذه المهام البحثية على أربعة مجموعات عمل علـى النحـو   
  :التالي 

  



٥٣  
  

  مجموعة التراث ) : ١(مجموعة عمل رقم 

تتحدد مهمة هذه المجموعة في طرح عدد من الموضـوعات المتعلقـة   
وتكون نقطة االنطالق من التراث الفكرى بالمعنى الفلسـفى  . ودراستها  بالتراث

الذى يتمثل في مجموعة األفكار واآلراء التى تبلورت عبـر التـاريخ الطويـل    
للحضارة اإلسالمية خاصة في عهود ازدهارها في المجال الفلسفى أو الفقهى أو 

الثقافة الشعبية بالمعنى تستبعد هذه المجموعة من اهتمامها . التاريخى االجتماعي
بالمعنى السوسـيولوجى ، ولكـن ال   ) الجماهيرية(الفولكلورى والثقافة الشعوبية 

ضيم إذا تطرقت التحليالت إلى إبراز وشائج وعالقات بـين التـراث الفلسـفى    
أو بينه وبين المجتمع ) بالمعنى األنثروبولوجى الفولكورى(والفكرى وبين الثقافة 

الموضوعات التاليـة ضـمن   ) ١(تدرس مجموعة العمل رقم ويقترح أن . بعامة
  -:موضوعات أخرى تقترحها المجموعة 

  .معالم االجتهاد الفكرى العربى   -١-١

  .الدراسات التى تناولت التراث الفكرى العربى  - ٢-١

المؤتمرات التراثية : حضور التراث الفكرى في عالمنا المعاصر  - ٣-١
  .في الفكر المعاصر

  .ضور التراث فى األيديولوجيات المعاصرة ح -٤-١

  .حضور التراث فى صور اإلبداع المعاصرة  -٥-١

  استخالصات عامة : تفاعالت التراث مع الثقافة الحديثة  -٦-١

  مجموعة الثقافة الشعبية ) :  ٢(مجموعة عمل رقم 

تفهم الثقافة الشعبية هنا بالمعنى الفولكلورى واألنثروبولوجى لتشـير إلـى   
جوانب التراثية المتصلة بأساليب الحياة وفنون القول والعـادات والمعتقـدات   ال

وال يفترض أن تتجه هذه المجموعة إلى رصد هذه المظـاهر للحيـاة   . الشعبية
الشعبية ، ولكن يفترض أن تتعرض لعدد من المشكالت البحثيـة التـى تـرتبط    

ضـوء اإلطـار العـام    بتفاعالت هذه الحياة الشعبية مع الثقافة الحديثة ، وفـى  
) ٢(ويقترح أن تـدرس مجموعـة العمـل رقـم     . لمنظومة التغير االجتماعى
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  : الموضوعات التالية ضمن موضوعات أخرى قد تظهر أهميتها 

  .معالم التغير فى الثقافة الشعبية  -١-٢

  .صور التدين الشعبى  -٢-٢

  .حضور التراث الشعبي فى الخطاب السياسى  -٣-٢

  .ث الشعبي فى الخطاب الدينى حضور الترا -٤-٢

  .حضور التراث الشعبي فى الخطاب اإلعالمى  -٥-٢

  .االستخدامات المختلفة للثقافة الشعبية لدى الطبقات االجتماعية  -٦-٢

  . استخالصات عامة : تفاعالت الثقافة الشعبية مع الثقافة الحديثة  -  ٧-٢

  رية مجموعة الثقافة الجماهي) ٣(مجموعة العمل رقم  – ٣

تركز هذه المجموعة على الصور التى تنتشـر بهـا الثقافـة الجماهيريـة     
وتبحث فى العالقات بين هذه الثقافة والتـراث مـن ناحيـة والتغيـر     ) العامة(

ويقترح أن تدرس هذه المجموعـة الموضـوعات   . االجتماعى من ناحية أخرى
  : التالية ضمن موضوعات أخرى تقترحها المجموعة 

  .تاج التراث فى وسائل االتصال إعادة إن -١-٣

  .الثقافة االستهالكية وتنويعاتها الجديدة  -٢-٣

نشر الخطب والثقافـة الدينيـة   (الخطاب الدينى والثقافة الجماهيرية  -٣-٣
  ) .عبر شرائط الكاسيت

البرامج الدينية فى التليفزيون والراديو ، والصفحات الدينيـة فـى    -٤-٣
  .الجرائد اليومية 

  ).أفالم الفيديو –أغانى الكاسيت (طاب الفنى والثقافة الجماهيرية الخ -٥-٣

  .المظاهر االحتفالية الجديدة  -٦-٣

  .استخالصات عامة : الثقافة الجماهيرية والثقافة الحديثة  -٧-٣
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  مجموعة التغير االجتماعى )  ٤( مجموعة العمل رقم  – ٤

ضايا والمعضـالت  يفترض أن تهتم هذه المجموعة بدراسة مجموعة من الق
المتصلة بالتغير االجتماعى فى المجتمع المصرى ، ال ينصب االهتمام هنا على 
مجمل عملية التغير االجتماعى ولكن على بعض القضايا التى يفترض أن تطرح 

ويقترح أن تـدرس هـذه   . تحديات أو معضالت فى عملية التحول نحو الحداثة
  : ت أخرى تقترحها المجموعة المجموعة الموضوعات التالية ضمن موضوعا

  .المعالم العامة للتغير االجتماعي فى البناء االجتماعي  -١-٤

  .التغير فى أدوار ووظائف المؤسسات الدينية  -٢-٤

  . التغير فى أدوار ووظائف المجتمع المدنى  -٣-٤

  : الجماعات السياسية الجديدة  -٤-٤

  .الجماعات الدينية  -

  .م جماعات التطبيع والسال -

  .جماعات المجتمع المدنى  -

  .جماعات حقوق المرأة  -

  :مشكالت المشاركة السياسية واالجتماعية  -٥-٤

  .المواطنة  -

  .العدالة االجتماعية  -

  :المهام المكملة 

ثمة مهام أخرى تكمل هذه الصورة ، وهى مهام تنفذ من قبل كل مجموعة 
  : على حدة أو باالشتراك بين المجموعات 

قد أربع ندوات حول المحاور األربعة الرئيسية بحيث تعقد ندوة كـل  ع –١
  .ستة شهور ، وتقوم كل مجموعة عمل بالتحضير للندوة الخاصة بها 

  . تكلف كل مجموعة بترجمة كتاب من الكتب الهامة فى موضوع بحثها –٢
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تقترح كل مجموعة أطرها النظرية والمنهجية ، كمـا تقتـرح أسـماء     –٣
  .كتب التى يتم تمويل نشرها الرسائل وال

يعين لكل مجموعة منسق أو باحث رئيسى ، يقوم بدورة بتشكيل فريق  – ٤
  . عمله ويعرضه على االجتماع العام لهيئة البحث إلقراره 
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  الفصل السادس

  مشروع دراسة

  التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعي

  )*(خطة عمل
  

. يسعى هذا المشروع لدراسة العالقة بـين التـراث والتغيـر االجتمـاعي    
فالتراث كيان متغير وغير ثابت . ويتطلب ذلك النظر للتراث من منظور دينامى 

تضمن التراث جوانـب دافعـة   ويمكن أن ي. وله طابع إعادة اإلنتاج والتوظيف 
ولهذا يحاول المشروع رصـد العالقـة   . للتغير ، وجوانب أخرى معوقة للتغير 

بين التراث والتغير من خالل التعرف على العوامل واآلليات المواتية للتغير في 
  .التراث من ناحية ، واآلليات المعوقة للتغير في التراث من ناحية أخرى 

الثقافى المتوارث عبر األجيال ، والذى يؤثر في ويقصد بالتراث المخزون 
. تصورات الناس وسلوكهم ، ويكون حامالً للقيم وتجارب الشعوب في التغيـر  

ويقوم التراث في المجتمعات التقليديـة بـدور األيـديولوجيات السياسـية فـي      
كما يمثل التراث ساحة للصراع الدائر بين قوى . المجتمعات الصناعية المتقدمة 

، )باسم الـدفاع عـن المـوروث   (وقوى مضادة للتغيير ) باسم الحداثة(غيير الت
  :وللمشروع ستة محاور 

  تحديد المفاهيم األساسية  -١
  .ويشمل ذلك وضع رؤية نظرية تأسيسية لإلطار المفاهيمى للمشروع ككل 

  البناء المعرفى والتحليالت النظرية -٢
لموضوعات التى تتجلى ويتضمن ذلك إعداد أوراق نظرية حول عدد من ا

                                                            
  .ن مركز البحوث والدراسات االجتماعية بكلية اآلداب، جامعة القاهرةخطة عمل مقدمة م) *(
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وتهدف هذه األوراق إلى التعـرف  . فيها العالقة بين التراث والتغير االجتماعي 
وفيمـا  . على اآلليات التراثية المواتية للتغير ، وتلك المعوقة للتغير االجتماعي 

  : يلي أهم الموضوعات المقترحة والمقسمة بحسب المحاور التالية 

  :ياق التراث والتغير التيارات الفكرية في س: ١-٢

  : وتشمل عدة موضوعات مثل 

  .تقويم تجربة التحديث في مصر خالل القرنين الماضيين :  ١-١-٢

تحليل دور التيارات والقوى السلفية والقوى الحداثية في التأثير :  ٢-١-٢
ويرتبط هـذا التحليـل بـبعض    . على مسارات التغير االجتماعي

/ الدولـة  –القهـر، األمـة   / لحريـة الغنى، ا/ الثنائيات مثل الفقر
  .والمجتمع المحلى

  :التراث في النظم االجتماعية والثقافية : ٢-٢

  :ويشمل عدة موضوعات مثل 

المشاركة الشعبية بين آليات النظام السياسى وخبـرات الثقافـة   :  ١-٢-٢
  .الشعبية

   القيم التراثية التى تنميها المؤسسة التعليمية مـن واقـع الكتـب   :  ٢-٢-٢  
  .واألنشطة والمناخ المدرسى              

  مـن خطـاب   ) اإلسالمية والمسيحية(موقف المؤسسات الدينية :  ٣-٢-٢
  .الحداثة              

  .الدور الثقافى والتعليمى واإلعالمى لبحوث العلوم النقلية :  ٤-٢-٢

ـ :  ٥-٢-٢   ا مالمح وأنماط الممارسات والمعتقدات الدينية الشعبية وعالقته
  .بالتغير االجتماعي              

  .تحليل مضمون الصفحات الدينية في الصحف المصرية :  ٦-٢-٢  

  . تحليل مضمون بعض القيم الحاكمة في الـدراما التليفزيونيـة   :  ٧-٢-٢  
  ويمكن أن يتسع مجال التحليل إلى ألـوان مـن الثقافـة الفنيـة     (              
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  ) .الجماهيرية              

  تحليل مضمون القيم االجتماعية األساسية لبعض األعمال األدبية :  ٨-٢-٢  
  .المختلفة              

  .تحليل مضمون لبعض القيم في األعمال األدبية والفنية الشعبية :  ٩-٢-٢  

  .دراسة لمالمح النسق القيمى المعاصر في المجتمع المصرى :  ١٠-٢-٢  

  ة فـي التـراث المصـرى اإلسـالمى      دراسة القيم األساسـي :  ١١-٢-٢  
  .والمسيحى              

  عائليـة ،  ( دراسة لتغير القيم في مجاالت مختلفة في المجتمع :  ١٢-٢-٢  
  ) .إلخ  …سياسية ،              

  .تطور مفهوم المواطنة في مصر :  ١٣-٢-٢  

  :الجماعات االجتماعية وعالقتها بالتراث والتغير : ٣-٢

  :وعات التالية وتشمل الموض

  دراسة البعد التراثى في خطاب الجماعات االجتماعية والفاعلين :  ١-٣-٢
  كالصفوة الثقافيـة وأسـاتذة الجامعـات ، والصـفوة     ( االجتماعيين           
  السياسية كقادة المجتمع المدنى ، وكذلك األحزاب والنقابات ورجـال            
  ) .إلخ  …دينى األعمال ورجال الوعظ ال          

  .اإلطار الطبقى للتراث والحداثة :  ٢-٣-٢  

  :التراث والتغير في عالم الحياة اليومية : ٤-٢

  :وتشمل الموضوعات التالية   

  .العناصر الثقافية الشعبية في الحياة اليومية :  ١-٤-٢  

  .التراث والتغير في خطاب الحياة اليومية :  ٢-٤-٢  

  ي التراث والتغير توثيق اإلنتاج الفكرى ف -٣
  :ويتضمن الخطوات التالية 
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إعداد قوائم ببليوجرافية حول كافة الموضوعات الخاصـة بالبنـاء    : ١-٣
  .المعرفى

  .إعداد قوائم ببليوجرافية مشروحة حول نفس الموضوعات : ٢-٣  

  إعداد عروض ألعمال متصلة باألعمال البحثية فـي الموضـوعات   : ٣-٣  
  وتكـون هـذه    . ناء المعرفى وتجمع وتصـدر شـهرياً   الخاصة بالب           
  العروض قابلة للتداول على أعضاء الفريق ، وقابلة للنشر بصـورة             
  .مستقلة فيما بعد            

  إجراء تحليل نقدى لإلنتاج الفكرى في مجال التراث والتغير :  ٤-٣  

  اء المعرفى مكتبية مكثفة في موضوعات البن/ دراسات ميدانية  -٤
تجرى مجموعة من الدراسات الميدانيـة والمكتبيـة المكثفـة فـي كافـة        

  .الموضوعات الفرعية المتضمنة في عناصر البناء المعرفى للمشروع 

  عقد ورش عمل وندوات متخصصة ودورات تدريبية -٥

وذلك بهدف مناقشة التقارير التـى أنجـزت فـي كافـة الموضـوعات ،        
يضاف . سفر عنه هذه الورش والندوات من مناقشات وتطويرها في ضوء ما ت

إلى ذلك بعض الدورات التدريبية التى تعقد لتأهيل الباحثين الشبان المشـاركين  
  .في المشروع حول المهارات اللغوية الالزمة للتعامل مع النصوص التراثية 

  نشر التقارير النهائية  -٦

مـن الموضـوعات    ويشمل ذلك نشر تقارير تفصيلية بشأن كل موضـوع   
السابقة ، إلى جانب نشر األعمال الببليوجرافيـة ، وكـذلك التقريـر النهـائي     

  .للمشروع 

  البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع 
  وتنتهـي فـي    ٢٠٠٠/ يوليو /  ١مدة هذا المشروع ثالث سنوات تبدأ في   
/  ١تبدأ األولـى فـي   : وينفذ المشروع على مرحلتين .  ٢٠٠٣/ يونيو /  ٣٠

.  ٢٠٠١/ ديسـمبر  /  ٣٠وتنتهي بتسليم التقرير المرحلى فـي   ٢٠٠٠/ يوليو 
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  :وتشمل هذه المرحلة ست خطوات وهى 

  أشهر  ٤            إعداد اإلطار النظرى والمفاهيمى 

  أشهر  ٤            تكليف الباحثين بإعداد البناء المعرفى 

  شهر  ١      تدريب الباحثين على التعامل مع النصوص التراثية

  أشهر  ٤                األوراق وتحريرها  تحكيم

  شهر ١            عقد ورشة عمل لمناقشة األوراق 

  أشهر  ٣    ) مرحلة أولى ( جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير 

مع العلم بأن أعمال التوثيق بالقوائم العادية والمشروحة سوف يتصل طـوال  
وتنتهي  ٢٠٠٢/ يناير  / ١وتبدأ المرحلة الثانية في . شهور المرحلة األولى 

  :وتشمل خمس خطوات على النحو التالي  ٢٠٠٣/ يونيو/ ٣٠في 

  أشهر ٤  )مرحلة ثانية(استكمال جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير  

  أشهر ٤        تحكيم الدراسات وتحريرها وطباعتها  

  شهر ١    عقد ندوات متخصصة لمناقشة تقارير الدراسات  

  أشهر  ٤              ر تعديل ومراجعة التقاري 

  أشهر  ٥       إجراءات نشر التقارير والتقرير النهائي  

  .ومرفق جدول تفصيلى بالبرنامج الزمنى 
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  البرنامج الزمنى

  إلى  من المدة المراحل
  ٣٠/١٠/٢٠٠٠  ١/٧/٢٠٠٠  ٤  إعداد اإلطار النظرى والمفاهيمى

  ٣٠/٢/٢٠٠١  ١/١١/٢٠٠٠  ٤  تكليف الباحثين بإعداد البناء المعرفى

تدريب البـاحثين علـى التعامـل مـع     
  النصوص التراثية

٣٠/٣/٢٠٠١  ١/٣/٢٠٠١  ١  

  ٣٠/٧/٢٠٠١  ١/٤/٢٠٠١  ٤  تحكيم األوراق وتحريرها 

  ٣٠/٨/٢٠٠١  ١/٨/٢٠٠١  ١  عقد ورش عمل لمناقشة األوراق

  ٣٠/١١/٢٠٠١  ١/٩/٢٠٠١  ٣  )مرحلة أولى(جمع البيانات وتحليلها 

  ٣٠/١٢/٢٠٠١  ١/١٢/٢٠٠١  ١  )وصفى ومالى(تقرير مرحلى 

استكمال جمع البيانات وتحليلها وكتابـة  
  )مرحلة ثانية(التقرير 

٣٠/٤/٢٠٠٢  ١/١/٢٠٠٢  ٤  

  ٣٠/٨/٢٠٠٢  ١/٥/٢٠٠٢  ٤  تحكيم الدراسات وتحريرها وطباعتها

عقـد نـدوات متخصصــة لمناقشـة   
  تقارير الدراسات 

٣٠/٩/٢٠٠٢  ١/٩/٢٠٠٢  ١  

  ٣٠/١/٢٠٠٣  ١/١٠/٢٠٠٢  ٤  تعديل ومراجعة التقارير 

  ٣٠/٥/٢٠٠٣  ١/٢/٢٠٠٣  ٤  إجراءات نشر التقارير والتقرير النهائي

  ـــــ  يحدد فيما بعد  -   عقد ندوة عامة لمناقشة التقرير النهائي

  ٣٠/٦/٢٠٠٣  ١/٦/٢٠٠٣  ١  )وصفى ومالى(التقرير النهائي 

  -   -   ٣٦  اإلجمالى

  .يلى ذلك بيان تفصيلى بميزانية المشروع
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  القسم الثانى
  

: تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الثقافة الشعبية: الفصـل األول 

  .دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصر               

دراسة ميدانية للثقافـة  : نمط التدين الشائع عند المصريين :الفصل الثانـى

  .التجديد –المحافظة  –السلفية والتصورات الدينية على متصل                

  .التسامح االجتماعى بين التراث والتغير :الفصل الثالـث

دراسـة ميدانيـة علـى    : قيم العمل األهلى فـى مصـر   :الفصل الرابـع

  .الجمعيات األهلية              

دراسة ميدانية فى : الطب الشعبى بين التجديد والمحافظة :الفصل الخامس

  .اتجاهات التغير االجتماعى فى المجتمع المصرى              

دراسة لـديناميات التغيـر   : االحتفاالت الشعبية المصرية :الفصل السادس

  .وقوى المحافظة واالستمرار              

قوى المحافظة والتجديد فى بعـض عناصـر التـراث     :الفصل السابـع

  .صريةدراسة حالة لألزياء الم: المادى              
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قـراءة فـى   : التيار اإلسالمى بين التأييـد والمعارضـة   :الفصل الثامـن

  .الصحافة المصرية              

دراسة ميدانية لشـرائح  : األمثال العامية والعقائد الشعبية :الفصل التاسـع

  .اجتماعية بالمناطق الثقافية              

  .ى لجوانب من التراثنحو مدخل تفسير: البداوة :الفصل العاشـر

دراسة : قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع :الفصل الحادى عشر

  .للثبات والتغير االجتماعى والثقافى              

  ).القلدنه(الحداثة واالتجاه إلى التقليدية  :الفصل الثانى عشـر

اتى إلى مجتمع الصعيد من التكوين القبلى والجماع :الفصل الثالث عشـر

  .دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى: التكوين الحديث              

  .الثابت والمتغير فى آليات الضبط االجتماعى :الفصل الرابع عشـر

تحوالت القيم التقليدية والحداثة وما بعد الحداثة فى  :الفصل الخامس عشر

  .المجتمع المصرى              

: عمال مصر بين الثقافة التقليدية وثقافة التصـنيع  :الفصل السادس عشر

  . دراسة ميدانية بمجمع األلومنيوم              
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  الفصل األول
  خطة بحث

  تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الثقافة الشعبية
  دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصر

  )*(محمود الكردى
  ٢٠٠٠نوفمبر 

  مقدمة 

ربمـا ال   –ال تتشكل عناصر الثقافة الشعبية فى فراغ ؛ وإنما هناك عـدداً    
. المادية التى تسـهم فـى صـياغتها    المادية وال" المؤثرات " من  –حصر له 

تتفاعل فى ظله هذه المؤثرات لتنـتج  " إطار اجتماعى " وفضالً عن ذلك هناك 
ومن بين تلـك  . بنية الثقافة الشعبية بصورة تسمح بالتفاعل والتجديد المستمرين 

باعتباره متغيراً حاكماً يسهم فى تشكيل نمط الحياة ، " العمران " المؤثرات يبرز 
ولعلنا ال نبالغ إذا زعمنا أنه يشارك فى صياغة جملة األفكار ، . نوعيتها  ويحدد

  .والمعتقدات ، وأساليب الحياة اليومية 

ومن الثابت أن اإلنسان فى تكوينه لمراكز االستيطان البشرى وعمرانه بها،   
فإنما يشكل ضمناً ثقافته الشعبية التى تتواءم مع نسق هذا العمران ، كما أن هذا 

ألخير يسهم بالضرورة ، وفى ذات الوقت ، فى إعادة تشكيل ثقافته الشعبية من ا
  .جديد وهكذا 

  فكرة البحث وأهميته: أوالً 

رغم أن الصورة العامة والكلية للثقافة الشعبية تشى باتسـاقها ، وتـوحى     
بشمولها على المستوى المجتمعى ؛ إال أن المتفحص لهذه الصـورة بتفاصـيلها   

                                                            
  . أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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تشف أن هناك قدراً هائالً من التمايز ، والتباين ، بل والتناقض أحيانـاً  الدقيقة يك
ومن ثم كان هناك ضرورة للبحـث عـن أسـباب،    . فى عناصر الثقافة الشعبية

  .ومصادر ، وتداعيات هذا التمايز 

إن أنماط العمران تحكى تاريخ المجتمع ، وتشـكل جغرافيتـه ، وتعكـس      
الوقت ، تشارك فى صـياغة بنيـة المجتمـع     إيكولوجيته كما أنها ، وفى ذات

وقد نبعت فكرة البحث من المالحظات والشواهد العملية التى رصـدت  . وثقافته
سياقات اجتماعية متباينة فى ثقافاتها الشعبية ، وبرزت هناك بالضرورة تأثيرات 

  .أدت إلى هذا التباين أو التمايز اختير من بينها اختالف أنماط العمران 

: مران البشرى فى مصر يتوزع بين أنماط متعددة ومتنوعة فمنهـا  إن الع  
الحضرى البحت ، وشبه الحضرى ، والريفى البحت ؛ كما أنـه مـن الممكـن    

وينجم عن كل نمط مـن هـذه   . التعرف على نمط ساحلى ، وآخر صحراوى 
  .األنماط تأثيرات متنوعة تصيب مكونات الثقافة بعامة 

  مشكلة البحث : ثانياً 
  مكننا أن نصوغ مشكلة البحث فى أسئلة رئيسية على النحو التالى  ي  

مكان طبيعى، ونمط ( إلى أى مدى يؤثر النمط العمرانى بمعناه الشامل  -١
على صياغة عناصر الثقافـة الشـعبية   ) معيشى، واستخدامات المكان ووظائفه 

الشعبية ، فضـالً   العادات ، والتقاليد ، والمعتقدات( بعناصرها التراثية المتعددة 
  .؟ ) عن الثقافة المادية 

بعينها فيشكل " منطقة جغرافية " هل يقتصر تأثير النمط العمرانى على  -٢
بالمنطقـة  " ثقافتها الشعبية ؟ أم أن هذا التأثير يمتد وينتشر إلى ما يمكن تسميته 

  .التى تتجاوز حدود ذلك النطاق المكانى المحدود ؟ " الثقافية 

بما يحمله مـن أدوات بشـرية   ( حد يؤثر التمايز اإليكولوجى  إلى أى -٣
  .على خلق سياقات اجتماعية متباينة بالمعمور المصرى ؟ ) فاعلة 

ألسـباب اقتصـادية ، أو   ( هل يؤثر التغير المصاحب لنمط العمران  -٤
على إحداث تغير مماثل فى ) اجتماعية ، أو سياسية ، أو إدارية ، أو تخطيطية 
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  .لثقافة الشعبية ؟ عناصر ا

ما هى التأثيرات التى أفرزها التفاعل القائم بين أنماط العمـران علـى    -٥
  .صياغة أشكال متجددة ، وصور مستحدثة لعناصر الثقافة الشعبية ؟

  أهداف البحث : ثالثاً 
فى رصـد تـأثيرات    األوليتمثل : تتحدد أهداف البحث فى أربعة أساسية   

عالت الجارية للثقافة الشعبية فى السياقات االجتماعيـة  أنماط العمران على التفا
فيتجسد فى تحليل التمايزات اإليكولوجية للمعمور المصرى  الثانىأما . المتباينة 

بينما يتحـدد الهـدف   . ورصد انعكاساتها على أشكال الحياة اليومية وممارساتها
عية المختلفـة فـى   فى الكشف عن التباينات القائمة بين السياقات االجتما الثالث

أو . ضوء تأثير النمط العمرانى على صياغة بعض عناصر الثقافـة الشـعبية   
بين النمط العمرانـى ،  ( إلى أى مدى تؤثر هذه العالقة المفترضة : بمعنى آخر 

فيتبلـور   الرابع واألخيرأما الهدف . على خلق هذه التباينات ؟) والثقافة الشعبية 
بلية للتغير المتوقع لألنماط العمرانية ومـا يسـفر   فى ضوء تأمل الصورة المستق

  .عنه ذلك من تغير مصاحب لبعض عناصر الثقافة الشعبية 

  اإلجراءات المنهجية ، وأساليب التحليل : رابعاً 
لعل القضية المطروحة للبحث تفرض بعض المناهج واألدوات فرضاً كمـا  

  . تستوجب استخدام أساليب معينة للتحليل 

  : يقترح االستعانة بما يلى بالمنهج ق ففيما يتعل

  .المسح االجتماعى بالعينة  -

  .دراسة الحالة  -

  :فهى متسقة أيضاً مع هذين المنهجين ويقترح أن تضم ما يلى األدوات أما 

  .االستبيان  -

  .دليل المقابلة المتعمقة  -
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  :فتضم ما يلى أساليب التحليل أما 

  .التحليل اإلحصائى  -

  .مضمون تحليل ال -

  نطاقات البحث ، ومراحله ، وخطته الزمنية : خامساً 
يقترح أن يشمل البحث خمسة نطاقات مكانية تمثل أنماط العمران بمصـر    

وهى النمط الحضرى البحت ، وشبه الحضرى ، والريفى البحت ، والساحلى ، 
كمـا يراعـى أن   . والصحراوى، على أن تختار منطقة واحدة تمثل كل نمـط  

أيضاً التنوع اإليكولوجى ، وتوزع العمـران بـين الـدلتا، والـوادى ،     تحاكى 
  .والصحراء بمصر 

أما مراحل البحث فتقترن بالخطة الزمنية المقترحة وذلك على النحو الوارد 
  :بالجدول 

  المـدة اإلنجـاز المتوقـع المرحلـة
  األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة
  الخامسة

  مراجعة التراث البحثى -
  إعداد األدوات ، واختبارها -
  جمع البيانات ميدانياً -
  تحليل البيانات  -
  كتابة التقرير النهائى -

  شهور ٣
  )شهران( ٢
  شهور ٤
  )شهران( ٢
  شهور ٤

  شهراً ١٥ الفتـرة اإلجماليـة
  

  :فريق البحث : سادساً 
  :يقترح تشكيل فريق البحث على النحو التالى   

  )رئيسياً باحثاً (   محمود الكردى. د -

  مدرس علم االجتماع بآداب القاهرة  محمد عبد البديع. د -
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  مدرس مساعد بقسم االجتماع بآداب القاهرة  محمد عبد السالم. أ -

  باحث بمركز البحوث والدراسات االجتماعية  أميمة أبو الخير. أ -

  مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بآداب القاهرة  أشرف عبده. أ -

  باحث بمعهد اإلرشاد الزراعى   هىأشرف عبدالال -

  باحث بمركز المحروسة للبحوث والنشر  نفيسة حسن. أ -

  .يلى ذلك عرض تفصيلى لبنود الميزانية
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  مشروع دراسة 

  تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الثقافة الشعبية 
  دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيانات هذه الدراسة سرية وال تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى
  

  )التفصيلى(ابلة دليل المق
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  )التفصيلى(دليل المقابلة 

  )المنطقة(البيئة المحيطة : أوالً
اسم المكـان، مسـاحته، التحديـد اإلدارى،    : تاريخ المكان وتطوره -١

وسائل االتصال والمواصالت، األحداث التاريخية الهامة فى المكان، 
  .األنشطة االقتصادية

 استخدامات األماكن المفتوحة فى المنطقة، إقامة األسواق ، سـاحة  -٢
  .إلخ …لممارسة الرياضة ألبناء المنطقة ، للمناسبات زواج أو وفاة ، 

المسافة بين المنازل بعضها وبعض بالتقريب، وهل هى متجـاورة،   -٣
إلخ وأثر ذلك فى التفاعل بـين أهـل المنطقـة     …متالصقة، أم متباعدة

  . والعالقات بينهم وخاصة عالقات الجوار

  .شرين سنة الماضيةالتغيرات التى أصابت المنطقة فى الع -٤

  الثقافة المادية: ثانياً
  :المسكن) ١( 

الطوب النى ، الطوب األسـمنتى،  : المواد المستخدمة فى بناء المسكن  -١
  .إلخ  …خوص، خيم، صفيح 

  )خارج المسكن. (امتدادات المسكن األفقية والرأسية ومساحته -٢

 مياه ، كهرباء ، صرف صحى: المرافق والخدمات الموجودة بالمسكن  -٣
  .إلخ

عدد الغرف بالمسكن وتقسيمه ، وتوظيف المكان داخل المسكن ألكثـر   -٤
. أن يخصص غرفة بالمسكن للعمل، والمعيشة، والنـوم : من غرض مثال 

شرفات المنازل كوسيلة للترفيه خاصة وقت المغرب لكثيـر  : أو أن تكون
من األسر لشرب الشاى، وسماع الراديو أو الكاسيت، وفى نفـس الوقـت   

، أو مكـان لتربيـة   )إلـخ  …الثوم، البصل، األرز (تخزين األطعمة مكان ل
  ).الكراكيب(الطيور، ومكان لتخزين مخلفات المنزل 
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استغالل الفراغات الموجودة فى المسكن هـل تخصـص ألغـراض     -٥
إلـخ، أم   …جمالية، حوض سمك، أو تربية طيور زينة أو نباتـات زينـة  

  .إلخ …بعض األطعمة كمخزن للمخلفات الخاصة بالمنزل أو لتخزين 

  .ألوان الطالء الغالب على المسكن من الداخل والخارج -٦

هل هناك ثمة عالقة بين جماليات المسكن والمنطقة أو البيئة المحيطة،  -٧
على سبيل المثال يستخدم المحار فى المناطق السـاحلية لتـزيين المنـزل    

وية نجد وفى المناطق الصحرا. إلخ …وعمل مطفاة للسجائر أو شكل للزينة 
  .وهكذا.. تزيين المسكن باللوحات التى تصمم بأشغال اإلبرة 

مكان للقمامة والمخلفـات  : كيفية استغالل المساحة التى تحيط بالمسكن  -٨
  .   إلخ  …أم للعب األطفال أم حديقة 

  .المشكالت التى تعرض لها المسكن أو المشكالت المرتبطة بالمسكن -٩

و شكل، أو اسـتخدام المسـكن خـالل    التغيرات التى أصابت بناء، أ -١٠
  .العشرين سنة الماضية

  .األمثال المستخدمة المرتبطة بالمسكن -١١

  :األزياء) ٢(

  ).جالبية بلدى / قميص وبنطلون / فستان / جلباب ( نوعية الزى  -١

ارتباط الزى بالنوع والسن والمكان بمعنى،خصوصية الـزى وتـأثره    -٢
  .بهذه المتغيرات

) إلخ …حداد / فرح / عيد ميالد (بالمناسبات مواصفات الزى الخاص  -٣
  .ومدى اختالفه عن الزى العادى

  .إلخ …إكسسوارات / مكمالت الزى من حلى  -٤

  .التغيرات التى طرأت على عنصر الزى خالل العشرين سنة الماضية -٥

  .األمثال المستخدمة للتعبير عن األزياء -٦
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  العادات والتقاليد: ثالثاً
  :عادة دورة الحياة) ١(

   :الميالد -أ

  :الحمل وتجهيزاته •

  .الكلمات التى تستخدم فى المنطقة للتعبير عن كلمة الحمل -١

شعور المتزوجة بالحمل بالنسبة لها ، ولزوجها ، ولألسرة ، وللمجتمع  -٢
  .المحلى

هل يحدث إعالن للحمل ومتى؟ وهل تكتسب المرأة نتيجة لذلك حقوقـاً   -٣
  .جديدة

  .ير عن الوحم وتفسير سبب الوحمالكلمات المستخدمة فى المنطقة للتعب -٤

  .األخطار الناتجة عن عدم االستجابة لرغبات المتوحمة -٥

  .االحتياطات والقيود التى تراعى أثناء الحمل -٦

هل هناك أعمال يرى أنها صعبة على الحامل ، وهل هنـاك أعمـال    -٧
  مكروهة؟

  هل يستحب ذكر حكايات معينة للحامل ويكره ذكر أخرى ولماذا ؟ -٨

زيارة المقابر / العزاء ( تى ال يجوز للحامل االشتراك فيها المناسبات ال -٩
.(  

  .األمثال العامية المرتبطة بالحمل -١٠

  :الوضع  •

  "الوضع"الكلمة المستخدمة فى المنطقة للتعبير عن كلمة  -١

  بالنسبة للحامل ولألسرة . االستعدادات السابقة على الوضع   -٢

  لوضع؟ هل هناك أفعال وممارسات معينة تسهل عملية ا  -٣
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  ما العالمات المعروفة للوضع الحقيقى؟  -٤

  هل تفضل أماكن معينة إلجراء الوضع؟  -٥

  من الذى يقوم بالمساعدة فى عملية الوالدة؟   -٦

  من الذى يحضر عملية الوضع وهل هناك ممارسات معينة يقوم بها؟  -٧

ما نوعية األجر الذى يقدم للشخص الذى ساعد علـى إتمـام عمليـة      -٨
  الوالدة؟

  ارات التى تقال بعد الوضع من الحامل والمحيطين والزوار؟ما العب  -٩

  هل هناك ممارسات معينة تقوم بها األم بعد الوضع؟  - ١٠

  ؟)الحبل السرى ( كيف يتم التخلص من الخالص  - ١١

  هل تختلف العبارات التى تقال عقب الوضع باختالف جنس الوليد؟ - ١٢

  بعد مدة؟ هل يتم إعالن جنس الوليد إثر الوالدة على الفور ؟ أم -١٣

هل يكره دخول بعض الناس على الواضعة حين الوضع خوفاً من أن  -١٤
  يؤثر ذلك على الواضعة؟

ما الطقوس التى يتبعها زوار الواضعة الجديدة ومـن يمتنـع عليـه     -١٥
  الزيارة أو يكره زيارته؟ 

  .نوعية الهدايا التى تقدم للواضعة الجديدة -١٦

  هل تكون الهدايا إلزامية؟ -١٧

  .األمثال العامية المرتبطة بالوضع -١٨

   :السبوع  •

هل يتم إقامة سبوع للمولود الجديد وهل يشترط أن يتم بعد مرور سبعة  -١
أيام بالفعل أم أكثر من ذلك وهل يفضل أن يتم فى يوم معـين مـن أيـام    

  األسبوع؟ 
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  ما مظاهر االحتفال بالسبوع عندكم؟ -٢

باإلعـداد والتحضـير    من ينفق على االحتفال بسبوع الطفل ومن يقوم -٣
  لالحتفال ومن يمول االحتفال؟ 

  )وصف سبوع يقام فى المنطقة ( من يدعى للحضور ويشترك فيه؟  -٤

  هل تختلف األدوات المستخدمة فى السبوع باختالف نوع المولود؟  -٥

  متى تتم تسمية المولود ومصادر التسمية؟ وهل يتم ذلك فى السبوع؟  -٦

  . األسماء الشائعة فى المنطقة -٧

تغيير اسم األب أو األم بعد تسمية الوليد وهل ُيفضـل أن يكـون    هل -٨
  البكر أنثى أم أن يكون ذكراً؟

  .التغيرات التى أصابت عادة السبوع خالل العشرين سنة الماضية -٩

  :الختان  •

  ما الكلمات المستخدمة فى المنطقة للتعبير عن كلمة الختان؟ -١

  ما تعليل إجراء عملية الختان لكل من الجنسين؟ -٢

ل يشترط أن يتم الختان فى وقت معـين مـن السـنة أو أن تـرتبط     ه -٣
  بمناسبات؟

من يقوم بعملية الختان بالنسبة للذكر وبالنسبة لألنثـى؟ ومتـى يجـب     -٤
  إجراء الختان وأين يتم الختان؟

  .مخاطر الختان -٥

  .الذبائح فى حفل الختان -٦

  .األلقاب الخاصة بالمختن -٧

  عشرين سنة الماضيةالتغيرات التى أصابت طقس الختان خالل ال -٨

  .األمثال العامية المرتبطة بعملية الختان -٩
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  : عادات الزواج) ب(

  ".زواج"الكلمات المستخدمة فى المنطقة للتعبير عن كلمة  -١

  .معايير اختيار الشريك اآلخر وحدود حرية االختيار -٢

  هل هناك وسيط محترف فى الزواج؟ -٣

  هل يفضل الزواج من األقارب؟ -٤

  ة؟ماذا تسمى فترة الخطوب -٥

ونوعية الهدايا هل هى مادية . هل يتم تبادل الهدايا أثناء فترة الخطوبة -٦
  .أم معنوية

  .المراحل التى تمر بها الخطبة ومتى يتم إعالنها ومظاهر االحتفال بها -٧

  هل هناك أوقات معينة يستحب أن تجرى فيها الخطوبة؟ -٨

  أين يقام االحتفال بالخطوبة ومن يقوم بتحمل التكاليف؟ -٩

  ؟)المسموح والمحظور(بين الخطيبين العالقة  - ١٠

  متى تقدم الشبكة للعروس قبل الخطبة أم بعدها؟ - ١١

  متى يتفق على المهر ومقداره؟ - ١٢

  كيف يتم تجهيز بيت الزوجية الجديد؟ - ١٣

  ما هو الجهاز المناسب فى المنطقة ومن يقوم بإحضاره؟ - ١٤

  هل هناك احتفال يصاحب انتقال الجهاز لفرشه فى بيت الزوجية؟ - ١٥

  يتم عقد القران؟ فى أى مكان - ١٦

وأى األيـام  ) الشخص الموكل عـن العـروس  (متى يتم عقد القران  -١٧
  يفضل لعقد القران وأسباب ذلك؟

  هل هناك صيغ وعبارات تقال عند إتمام عقد القران؟ -١٨

  .الكلمة المستخدمة فى المنطقة للتعبير عن الزفاف -١٩
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  م؟وأين يت) الحناء(هل هناك احتفال بتزيين العروس  -٢٠

أين يقام حفل الزفاف والمدة التى تستغرقها احتفاالت الزفـاف ليلـة    -٢١
  ؟)الزفاف(الدخلة 

  .التغيرات التى أصابت عادات الزواج خالل العشرين سنة الماضية -٢٢

  .األمثال العامية المرتبطة بالزواج وعاداته -٢٣

  :عادات الوفاة) ج(

  ؟) كفن شراء/ بناء قبر (كيف يستعد الشخص الحى للموت  -١

  متى يبدأ الشخص الحى فى االستعداد للموت أى سن وأى ظروف؟ -٢

  أين يفضل الشخص الحى بناء قبره؟ -٣

  هل يستدل الشخص على دنو أجله من رؤية أحالم معينة؟ -٤

  ما العالمات التى تطرأ على الشخص وتنبئ بقرب وقوع الموت؟ -٥

هل هناك شخص معين يقوم بتحديد عالمات اقتراب وفاه من هو على  -٦
  فراش الموت؟

  مسلك الموجودين بالمنزل قبل وقوع الوفاة؟ -٧

  من الذى يقوم بتالوة التشهد عادة؟ -٨

  ماذا يفعل المحيطون بالجثة بعد مفارقة الروح؟ -٩

  كيف ومتى تبدأ استعدادات للدفن ومن الذى يضطلع باألدوار المختلفة؟ - ١٠

  ؟)مكبر صوت/ مئذنة / منادى (كيف يتم إعالن الوفاة  - ١١

  حمل نفقات تجهيز الجثة؟من الذى يت -١٢

  .الصفات الواجب توافرها فى الشخص القائم بالغسل وأجورهم -١٣

  من يحضر عملية الغسل؟ -١٤

  .الكلمة التى تطلق فى المنطقة على النعش وأنواعه ومواصفاته -١٥
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ما االختالفات فى الشكل الخارجى للنعش بالنسبة للرجـال والنسـاء    -١٦
  واألطفال؟

  .مشاركة النساء فى الجنازة -١٧

  أين يصلى على الميت ومن الذى يقوم بالصالة؟ -١٨

  أين تقع المقابر بالنسبة للمنطقة؟ -١٩

  .الكلمات التى تطلق فى المنطقة على المدافن -٢٠

  .التقسيم الداخلى للجنازة والتخطيط الداخلى للحوش -٢١

  .البناء وشاهد القبرالشكل الخارجى للقبر من حيث ارتفاعه ومواد  -٢٢

السرادق الذى يقام الستقبال المعزين ومدة استقبال العـزاء للنسـاء    -٢٣
  .والرجال

  .  زيارات القبر متى تتم ومن المشاركين فيها وهل تتم بشكل دورى -٢٤

  .التغير الذى طرأ على عادات الوفاة فى العشرين سنة الماضية -٢٥

  .ةاألمثال العامية المرتبطة بالوفا -٢٦

  :عادات الطعام) ٢(

  ما عدد الوجبات المتناولة فى اليوم؟ -١

  .الوجبة الرئيسية ونوعيتها ومكوناتها ومدى إسهام البيئة فى ذلك -٢

  .توقيت الوجبة ومكان تناولها -٣

  .األطعمة المرتبطة بفترة الحمل والسبوع والختان -٤

  .األطعمة المرتبطة بالزواج ومراحله المختلفة -٥

  .اةاألطعمة المرتبطة بالوف -٦

  .األطعمة المرتبطة باألعياد والمناسبات الدينية والقومية -٧

  .أماكن الطهى وأدواته -٨
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  ما أنواع الخبز الشائعة فى المنطقة وأين تصنع؟ -٩

  ما األطعمة التى تشتهر بها المنطقة؟ -١٠

  .التغير الذى طرأ على هذه العادات خالل العشرين سنة الماضية -١١

  . عادات الطعاماألمثال العامية المرتبطة ب -١٢

  المعتقدات الشعبية: رابعاً
  : السحر) ١(

القائمون بممارسة السحر ونوعياتهم، ومصدر القوة السـحرية لـديهم،    -١
  .وديانتهم وأجورهم هل هى مادية أم عينية

  .االسم الذى يطلق على ممارس السحر فى المنطقة -٢

  ".أماكن أخرى -مسجد  -منزل "أماكن ممارسة السحر  -٣

  .ن السحر ونوعياتهم وديانتهمالمستفيدين م -٤

  .طبيعة الموضوعات والمواقف التى يتم فيها اللجوء الستخدام السحر -٥

التغير الذى طرأ على المعتقد السحرى وممارساته خالل العشرين سنة  -٦
  .الماضية

  .األمثال العامية المرتبطة بالسحر -٧

  : التفاؤل والتشاؤم) ٢( 

  المنطقة؟ما الموضوعات والمواقف المتفائل بها فى  -١

  ما الموضوعات والمواقف المتشائم بها فى المنطقة؟ -٢

التفاؤل والتشاؤم المرتبطة بمناسبات معينـة مثـل الحمـل والمـيالد      -٣
  .والسبوع والختان والزواج والوفاة

  هل تغيرت عناصر االعتقاد فى التفاؤل والتشاؤم؟ -٤

  .األمثال العامية المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم -٥
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   :القوى الغيبية) ٣(

 -المالئكـة   -الجـن  (مدى وجود االعتقاد فى الكائنات فوق الطبيعية  -١
 …األخت  -األسياد  -الحمار  -الشياطين  -القرين  -العفريت  -الروح 

  ).إلخ

طبيعة وخصائص هذه الكائنات، وظروف اختالفهـا عـن بعضـها،     -٢
  .وأماكنها

  .العالقة بين هذه الكائنات والناس -٣

  .أن بها عفاريت أو جن  األماكن المشهورة بالمنطقة  -٤

  هل يوجد أشخاص بالمنطقة لبسهم الجان؟  -٥

  .طبيعة العالقة بين األسرة والجن الموجودين بالمنزل -٦

  ما المكان الذى يسكنه الشيطان داخل المنزل؟ -٧

األشياء التـى تـدل علـى أنهـا      –هل توجد بيوت مسكونة بالمنطقة  -٨
  مسكونه؟

مـا   –ما أصلها  –لقوى هل سمعت عن جنية البحر أو غيرها من هذه ا -٩
  الحكايات حول ظهورها؟

  النداهة؟ –هل يعتقد فى وجود مخلوقات مثل الغول  -١٠

  هل يوجد شخص بالمنطقة له القدرة على كشف الطالع؟ -١١

هل طرأ تغير على موضوعات وحكايـات القـوى الغيبيـة خـالل      -١٢
  العشرين سنة الماضية؟

  .لغيبيةاألمثال العامية المرتبطة بالقوى ا -١٣

  : األولياء) ٤(

  . أهم ولى بالمنطقة ؟ الطريقة الصوفية التى يتبعها الولى  -١

  .الموطن األصلى للولى -٢
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  .صفات الولى التى تجعل الناس يطلقون عليه لقب ولى -٣

  هل توجد أضرحة أولياء داخل دور السكن الخاصة؟ -٤

  ما هى الممارسات التى يقوم بها زائر ضريح الولى؟ -٥

  لألولياء؟لماذا يلجأ الناس  -٦

  .المناسبات واألعياد التى يتم فيها زيارة الولى  -٧

  هل يتوجه موكب العروسة لزيارة ضريح الولى؟ -٨

  هل تتوجه جنازة الميت قبل دفنه لزيارة أحد األولياء؟ -٩

  .كيفية االحتفال بمولد الولى ومظاهر التكريم محلياً و قومياً -١٠

  .أنواع النذور التى تقدم لألولياء -١١

  ؟)قدراته العالجية(يقصد الولى طلباً للشفاء هل  -١٢

  .كرامات الولى  -١٣

  ما الطرق الصوفية الموجودة بالمنطقة؟ -١٤

  هل يوجد بعض األولياء لهم شهرة لدى المسلمين والمسيحيين؟ -١٥

التغير الذى طرأ على االعتقاد فى األولياء خـالل العشـرين سـنة     -١٦
  .الماضية

  .تبطة باألولياءاألمثال العامية المر -١٧

  

  :الطب الشعبى) ٥(

  .المعالجون الشعبيون المشهورون بالمنطقة وديانتهم -١

  .طبقة ينتمى المستفيدون من عالج الطب الشعبى -إلى أى شريحة  -٢

  .أيهما أكثر لجوء للمعالجين الشعبيين الذكور أم اإلناث -٣
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هل يحدث تبادل بين المسلمين والمسيحيين فـى اللجـوء للمعـالجين     -٤
  يين؟الشعب

  هل يتم العالج فى المنزل أم لدى المعالج الشعبى وسبب ذلك؟ -٥

  ؟)طاسة الخضة(ما المواد والوصفات المستخدمة فى العالج  -٦

  هل هناك أماكن معينة تتم زيارتها للعالج؟ -٧

عالجها ما األمراض التى يتم اللجوء فيها للطب الشعبى وتلك التى يتم  -٨
  .بالطب الرسمى

  .ألمراضالتفسير الشعبى ألسباب ا -٩

لدغ عقرب أو ثعبان (ما األخطار المرتبطة بالبيئة وكيف يتم عالجها  - ١٠
  ؟)إلخ …

  ما نوعية هذه األمراض وكيف تتم الوقاية منها؟ -١١

   أسباب تفضيل العالج الشعبى ومدى انتشاره؟ -١٢

  ما التغيرات التى أصابت ممارسات الطب الشعبى؟ -١٣

  .لشعبىاألمثال العامية المرتبطة بالطب ا -١٤

  بناء القوة والضبط والمنازعات فى المجتمع المحلى: خامساً
  :بناء القوة فى المنطقة) أ(

  .خصائص أصحاب الهيبة أو النفوذ فى المنطقة -١

فـى   -فى المسـجد  ( رموز الهيبة واالحترام وفى أى مجاالت تتجسد  -٢
  )فى االنتخابات -النزاع  -األعياد 

 -النفوذ السياسـى أو اإلدارى   -التميز الطبقى  -مثل (مصادر القوة  -٣
  ).إلخ …العزوه 

  .صفات وخصائص حائز القوة -٤
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  .الوسائل التى تستخدم لتدعيم القوة -٥

مثـل  (التميز الثقافى  -التأثير السياسى  -مثل المهنة (معايير المكانة  -٦
  ).الخصائص الشخصية -التدين 

 -اج الح(أسماء الشهرة التى تطلق على أصحاب القوة، أو األلقاب مثل  -٧
من الذى يطلقها، وسبب وجودها أو وظيفتها، وإلى أى مدى تعتبـر  ) الشيخ

  .رمز من رموز القوة

  .أسلوب التخاطب مع األشخاص الممثلين للقوة وأبنائهم -٨

األحاديث والموضوعات التى يتحدث فيها ممثلو القوة فى تجمعاتهم فى  -٩
ألشخاص وهل تختلف عن أساليب الحديث وموضوعاته لدى ا. وقت الفراغ
  ).يذكر هنا أمثلة متعددة(العاديين؟ 

األنشطة االقتصادية التى يمارسها أولى القوة، ومكـان اسـتثمارهم    -١٠
  .ألموالهم داخل أم خارج المنطقة

  .طبيعة العالقة بين ذوى القوة وأعضاء المجتمع -١١

  .طبيعة العالقة بين ذوى القوة ورجال الشرطة -١٢

  .القوة وبعضهم البعض طبيعة العالقة بين ذوى -١٣

  .مدى تأثير هذه القوة على عالقة أسرهم بباقى أعضاء المجتمع -١٤

طبيعة العالقة بين ذوى القوة فى المنطقة ونظائرهم فـى المنـاطق    -١٥
  .المجاورة

وطبيعة ) اجتماعية -سياسية  -دينية (التنظيمات الموجودة بالمنطقة  -١٦
  .عالقة الناس  بها

  .أصاب بناء القوة خالل العشرين سنة الماضيةالتغير الذى  -١٧
  .األمثال العامية المرتبطة ببناء القوة -١٨

  :المنازعات والضبط) ب(
  .أنماط المنازعات فى البيئة المحلية -١
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  .موضوعات النزاع المنتشرة فى المنطقة -٢
 -الـدرب   -المنزل (األماكن الداخلية التى غالباً ما يظهر فيها النزاع  -٣

  ).إلخ …مكان العمل  -ارع الش -الحاره 
  .طبيعة وخصائص األفراد األكثر انخراطاً فى المنازعات -٤
أشكال النزاع التى تحدث فى المنطقة ودور ذوى القـوة فـى التـدخل     -٥

  .لحلها
  ).ودياً أم باللجوء للشرطة(طرق حل الخالفات  -٦
األماكن التى يكثر فيها النزاع وسبب ذلك وهل تتميز بأساليب معينـة   -٧

  .اعاتهافى حل نز
  إلى أى مدى تتصف الحلول المقدمة باإللزام لطرفى النزاع؟ -٨
أشكال الخروج على القواعد أو المعايير أو العـرف السـائد، وكيفيـة     -٩

  .التعامل معه
أشكال الخروج على القانون أو الجرائم التى يسمع عنها فى المكـان   -١٠

  .وكيفية التعامل معه
يـت والمواويـل التـى تتصـل     الحكايات والسير الشـعبية والحواد  -١١

سـيرة   -موال أدهم الشرقاوى "بموضوعات الخروج على القانون مثال 
  ".على الزيبق

  .النكت التى تتصل بموضوعات الخروج على القانون -١٢
  .التغير الذى أصاب الضبط االجتماعى -١٣
التغير الذى أصـاب أشـكال الخـروج علـى المعـايير والضـبط        -١٤

  .االجتماعى
  .ثال العامية المرتبطة بالمنازعاتاألم -١٥
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  مشروع دراسة 

  تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الثقافة الشعبية 
  دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصر

  
  

  دليل المالحظة

  

  دليل المالحظة

محاولة رسم خريطة للمنطقة توضح التقسيم الخاص بالمنطقة وأهم المعـالم   
  .إلخ …دة أو شيخ القبيلة دار الضيافة ، دار المناسبات ، بيت العم: بها مثل 

  )عدم الترحيب –الترحيب  (استجابة المبحوث للباحث  -١

مواد الطالء بالنسبة للمسكن من الداخل وألوان الطالء الغالبة على المسـكن   -٢
  .من الداخل والخارج

ومغطـى أم ال ونـوع   ) إلـخ  …باركيه  –بالط  –أسمنت (أرضية المسكن  -٣
  . ونظافته ودرجة التهوية ) إلخ …حصير –موكيت  –سجاد (الغطاء 

  .أثاث المسكن والسلع المعمرة الموجودة بداخله  -٤

التقسيم الداخلى للمسكن ومدى االنتفاع من المساحة الكلية للمسـكن ومـدى    -٥
  .القدرة على التكيف مع المسكن

  .مشكالت المسكن -٦

الرسوم الجدارية داخل وخارج المسكن واإلشارات والعبـارات والكلمـات    -٧
سـورة  (تبطة بالبيئة، اآليات القرآنية المعلقة بالمسكن وداللتها والرسوم المر

  دليل المالحظة
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  ). إلخ …الفلق لدرء الحسد، آية الكرسى لحفظ المسكن وسكانه 

  .ارتفاع المساكن بالمنطقة  -٨

  .مدى التقارب والتباعد بين المنازل  -٩

  .عرض الشارع أو الحارة الموجود بها المسكن - ١٠

  .األدوات المستخدمة فى اإلضاءة - ١١

  .رة المسكن فى المحافظة على خصوصية األسرةمدى قد - ١٢

  .قضاء وقت الفراغ داخل المسكن أم خارجة - ١٣

  . األوانى المفضلة لالحتفاظ بالمياه - ١٤

  .األلوان المفضلة لألزياء ومدى تنوعها بتنوع المناسبات  - ١٥

  .األلعاب الجماعية والفردية لألطفال ومدى ارتباطها بطبيعة المكان - ١٦

  .ها ارتباط بالمكانالنقوش على الزى إذا كان ل - ١٧

تسجيل بعض الكلمات الغريبة التى يتم استخدمها فى المكان وداللتهـا ،   - ١٨
أساليب التخاطب بين أهل المنزل الواحد وبين أهالى المنطقة بوجه عـام ،  

  .وبين النساء والرجال ، وبين الكبير والصغير ، والغنى والفقير

منطقة مـع بعضـهم   تسجيل االحتفاالت المختلفة ومدى تفاعل أهالى ال - ١٩
  .البعض

رصد أنشطة الحياة اليومية والتفاعالت اليومية كما تحدث فى الواقع بما  - ٢٠
فيها من تفاعالت بين عناصر الثقافية الشعبية وبين تأثير المكان على هـذه  

  .التفاعالت

  ).اتقاء الحسد(أسماء غريبة أو محقرة يتم إطالقها على األطفال  - ٢١

حجبة المختلفة التى يتم بها وقاية األطفال من الحسد وكيفيـة تعليقهـا   األ - ٢٢
  .للطفل
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  .وصف ضريح الولى - ٢٣

  .مالحظة وجود وشم أو عالمات على الوجه واليدين تميز ذوى القوة - ٢٤

  .مالحظة ما إذا كان هناك تقسيمات داخلية للمنطقة - ٢٥

ـ  - ٢٦ ى استغالل أوقات الفراغ وصورها بين النساء وبين الرجال واألطفال ف
  .المنطقة، ومكان ممارسة النشاط أثناء وقت الفراغ

صيدليات  –مستشفيات (أماكن الخدمة العامة فى المنطقة ودرجة تأثيرها  - ٢٧
  ). إلخ …مالهى  -وحدات شئون اجتماعية  -سنتراالت –

دور العبادة وأماكن تواجد األولياء بالنسبة للمساكن وعدد السكان ودرجة  - ٢٨
  . التردد عليها

كالت المتداولة لدى الباعة الجـائلين بالمنطقـة ، األكـالت    مالحظة األ - ٢٩
  )إلخ …/ سمك / كشرى / فول وطعمية (المنتشرة بين معظم المطاعم 

إذا أتيحت الفرصة للباحث بالتواجد أثناء تناول األسرة أحـد الوجبـات    - ٣٠
فعلية أن يالحظ األدوات المستخدمة فى األكل، نوعيـة آوانـى الطهـى ،    

لطعام ، من له أولوية التفضيل فى البدء بتقديم الطعـام  المكان المخصص ل
  . وكميته

  .مالحظة إذا كانت هناك أطعمة يتم تخزينها بأماكن متعددة بالمسكن - ٣١

عالقات الجوار مالحظة هل يتم تبادل أطعمة بين الجيـران بالمنطقـة،    - ٣٢
اقتراض مـال، أو أداة مـن أدوات المنـزل، مالبـس، أداة مـن األدوات     

كل هذه المالحظات من شأنها أن تعكس طبيعة العالقـة  . إلخ  … الكهربائية
  .وعمقها

مالحظة المشادات والمشاجرات والخالفات والنزاعات التى تحدث أثناء   - ٣٣
إلـخ وموضـوعات    …وجود الباحث بالمنطقة وموضوع النزاع وتطـوره  

  .النزاع التى تحدث من الكبار، الكبار والصغار، اإلناث والذكور
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لة الزوج لزوجته أثناء المقابلة هل هنـاك سـيطرة، عنـف،    كيفية معام - ٣٤
ومالحظة مكانـة األبنـاء لـدى    . ديكتاتورية من الزوج للزوجة أو العكس

الوالدين وطريقة معاملتهم لألبناء هل هناك ثمة تفضيل للذكر على األنثـى،  
 .إلخ …أو لالبن األكبر، أو لالبن األصغر 
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  تابع الفصل األول
  تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الثقافة الشعبية

  دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصر

  "تقرير مرحلى"

  محمود الكردى
  ٢٠٠١يونيو 

  
ربمـا ال   –ال تتشكل عناصر الثقافة الشعبية فى فراغ؛ وإنما هناك عـدداً  

وفضـالً  . ادية التى تسهم فى صياغتهاالمادية والالم" المؤثرات"من  –حصر له 
تتفاعل فى ظله هذه المؤثرات لتنتج بنية الثقافـة  " إطار اجتماعى"عن ذلك هناك 

ومن بين تلـك المـؤثرات   . الشعبية بصورة تسمح بالتفاعل والتجديد المستمرين
باعتباره متغيراً حاكماً يسهم فى تشكيل نمـط الحيـاة، ويحـدد    " العمران"يبرز 
ولعلنا ال نبالغ إذا زعمنا أنه يشارك فـى صـياغة جملـة األفكـار،     . نوعيتها

  .والمعتقدات، وأساليب الحياة اليومية

ومن الثابت أن اإلنسان فى تكوينه لمراكز االستيطان البشرى وعمرانه بها، 
يسعى ضمناً لتشكيل ثقافته الشعبية التى تتواءم مع نسق هذا العمـران، كمـا أن   

رورة، وفى ذات الوقت، فى إعادة تشكيل ثقافته الشـعبية  هذا األخير يسهم بالض
  .أى أن التأثير بينهما ذات طبيعة تبادلية. من جديد وهكذا

رغم أن الصورة العامة والكلية للثقافة الشعبية تشـى باتسـاقها، وتـوحى    
بشمولها على المستوى المجتمعى؛ إال أن المتفحص لهذه الصـورة بتفاصـيلها   

ناك قدراً هائالً من التمايز، والتباين، بل والتناقض أحياناً فى الدقيقة يكتشف أن ه
ومن ثم كان هنـاك ضـرورة للبحـث عـن أسـباب،      . عناصر الثقافة الشعبية
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  .ومصادر، وتداعيات هذا التمايز

إن أنماط العمران تحكى تاريخ المجتمـع، وتشـكل جغرافيتـه، وتعكـس       
  . فى صياغة بنية المجتمع وثقافتهإيكولوجيته كما أنها ، وفى ذات الوقت، تشارك 

وقد نبعث فكرة البحث من المالحظات والشواهد العمليـة التـى رصـدت    
سياقات اجتماعية متباينة فى ثقافاتها الشعبية، وبرزت هناك بالضرورة تأثيرات 

  .أدت إلى هذا التباين أو التمايز اختير من بينها اختالف أنماط العمران

: صر يتميز إلى أنماط متعددة ومتنوعـة فمنهـا  إن العمران البشرى فى م  
الحضرى البحت، وشبه الحضرى، والريفى البحت؛ كما أنه من الممكن التعرف 

وينجم عن كل نمـط مـن هـذه األنمـاط     . على نمط ساحلى، وآخر صحراوى
  .تأثيرات متنوعة تصيب مكونات الثقافة بعامة

  : النحو التالى يمكننا أن نصوغ مشكلة البحث فى أسئلة رئيسية على 

مكان طبيعى، ونمط (إلى أى مدى يؤثر النمط العمرانى بمعناه الشامل  -١
على صياغة عناصر الثقافـة الشـعبية   ) معيشى، واستخدامات المكان ووظائفه

العادات، والتقاليد، والمعتقدات الشعبية، فضالً عـن  (بعناصرها التراثية المتعددة 
  .؟)الثقافة المادية

بعينها فيشـكل  " منطقة جغرافية"تأثير النمط العمرانى على هل يقتصر  -٢
بالمنطقـة  "ثقافتها الشعبية؟ أم أن هذا التأثير يمتد وينتشر إلى ما يمكن تسـميته  

  .التى تتجاوز حدود ذلك النطاق المكانى المحدود؟" الثقافية

بما يحمله مـن أدوات بشـرية   (إلى أى مدى يؤثر التمايز اإليكولوجى  -٣
  .على خلق سياقات اجتماعية متباينة بالمعمور المصرى؟ )فاعلة

ألسـباب اقتصـادية، أو   (هل يؤثر التغير المصاحب لنمط العمـران   -٤
على إحداث تغير مماثـل فـى   ) اجتماعية، أو سياسية، أو إدارية، أو تخطيطية

  .عناصر الثقافة الشعبية؟

اط العمـران علـى   ما هى التأثيرات التى أفرزها التفاعل القائم بين أنم -٥
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  .صياغة أشكال متجددة، وصور مستحدثة لعناصر الثقافة الشعبية؟

فى رصـد تـأثيرات    األوليتمثل : فى أربعة أساسية أهداف البحثوتتحدد 
أنماط العمران على التفاعالت الجارية للثقافة الشعبية فى السياقات االجتماعيـة  

ات اإليكولوجية للمعمور المصرى فيتجسد فى تحليل التمايز الثـانى أما . المتباينة
بينما يتحـدد الهـدف   . ورصد انعكاساتها على أشكال الحياة اليومية وممارساتها

فى الكشف عن التباينات القائمة بين السياقات االجتماعية المختلفـة فـى    الثالث
أو . ضوء تأثير النمط العمرانى على صياغة بعض عناصـر الثقافـة الشـعبية   

بين الـنمط العمرانـى،   (مدى تؤثر هذه العالقة المفترضة  إلى أى: بمعنى آخر
  .على خلق هذه التباينات؟) والثقافة الشعبية

فيتبلور فى ضوء تأمل الصورة المستقبلية للتغير الرابع واألخير أما الهدف   
المتوقع لألنماط العمرانية وما يسفر عنه ذلك من تغير مصاحب لبعض عناصر 

  .الثقافة الشعبية

إلى محاولة اإلجابـة علـى    )*(وء هذه األهداف سعى فريق البحث وفى ض  
األسئلة البحثية المثارة، وسار وفقاً للمراحل البحثية المخطط لها سلفاً على النحو 

  :التالى

  االطالع على التراث النظرى: أوالً

كان طبيعياً أن ) ٢٠٠١منتصف يناير (مع بداية العمل فى مشروع الدراسة   
وقام فريق البحث فى هـذه  . اث النظرى الخاص بموضوع الدراسةيتم مسح التر

  :المرحلة بالتركيز على عناصر أساسية تمثلت فى

ضمت المفاهيم المتعلقة بالدراسة بشكل أساسى مفهومى الثقافـة   :المفاهيم )١(
  :وذلك على النحو التالى. الشعبية، والنمط العمرانى

                                                            
محمد صالح الدين حنفى . د –ابتسام عالم .د: تشكل فريق البحث الفعلى على النحو التالى) *(

 –عبد الالهى أشرف . أ –أميمة أبوالخير . أ –محمد عبدالسالم . أ –محمد عبدالبديع . د –
  .محمود جاد. وضم أخيراً د –نفيسة حسن . شريف عوض أ. أ –أمل حسن . أ
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بوصفها أحـد مسـتويات الثقافـة     –تعد الثقافة الشعبية  :الثقافة الشعبية-أ
هى الثقافة التى تسود الشعب، والتى تظهر فـى اإلنتـاج العفـوى     –بشكل عام 

التلقائى والموروث الذى يجسـد تجـارب الشـعب علـى كافـة المسـتويات       
األنطولوجية، واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية، ويمكـن بواسـطتها إدراك   

أسطورية، وجماليـة،  : توجيهها من منظوراتالظواهر، ومحاولة التأثير عليها و
سواء تم ذلك بطريقـة شـفوية، أو بصـرية، أو     –أحياناً  –وخرافية، ومعرفية 

  .كتابية

وتتميز الثقافة الشعبية بكونها ملبية للحاجات الروحية واالجتماعية ألفـراد    
فضالً عن أنهـا  . الشعب، بما يجعلهم فى حالة من حاالت االنسجام مع الطبيعة

تمكن اإلنسان من تقبل همـوم الحياة وشقائها، وتشكل رؤية تفسـيرية لتقلبـات   
  .الحياة وحالً لمتناقضاتها

كالثقافة الشـعبية   عامويمكن الحديث عن ثقافة شعبية مميزة لمجتمع بشكل   
بمنطقة مـا أو جماعـة مـا،     خاصةالمصرية، وكذلك الحديث عن ثقافة شعبية 

ويتضمن الحديث عن التراث الشعبى كـل  . الريفية كالثقافة الشعبية الحضرية أو
ما يتصل بالتنظيمات والممارسات الشعبية غير المكتوبة، وغير المقننـة التـى   

وتعد العادات، واألعراف، والمعتقـدات مـن أبـرز    . تستمد قوتها من الجماعة
  . عناصر الثقافة الشعبية

الثقافية كالثقافـة،  ويرتبط مصطلح الثقافة الشعبية بالعديد من المصطلحات   
والتغير الثقافى المادى والالمادى، والثقافة الجماهيرية، والتراث الشعبى، والثقافة 
الشائعة، والثقافة الهامشية، والمناطق الثقافيـة، واالنتشـار الثقـافى، والثقافـة     

  .التقليدية

" تعبيراً ماديـاً "ينظر إلى العمران بوجه عام باعتباره : النمط العمرانى-ب
كتسب مدلوالته الثقافية والرمزية أبعاداً أكثر مـن تلـك المرتبطـة بعناصـره     ت

  ). التقنيات –المواد  –األبعاد  –التشكيل (المحددة 

ويستند التشكيل العمرانى إلى مجموعة من النظريات المادية المحـددة لـه   
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  :وهى

  .المحددات المناخية •

  .المواد وأساليب اإلنشاء، وتقنياتها •

  ).يط المباشرالمح(الموقع  •

  .األمنية/ المحددات الدفاعية  •

  ).انساق اإلنتاج(المحددات االقتصادية  •

أن " A. Rapoportآمـوس رابوبـورت   "وفضالً عن هذه المحددات يرى 
هناك جوانب المادية فى النتاج المعمارى، وذلك من خـالل طـرح فرضـيته    

تيجة للمحـددات  أن تشكيل المنزل ليس مجرد محصلة أو ن: األساسية الممثلة فى
. الثقافيـة / المادية فقط، ولكنه نتاج أيضاً لنطاق واسع من المحددات االجتماعية 

". المعمـارى / فاألنساق العقائدية والدينية تؤثر على عملية التشـكيل العمرانـى  
ويشير أيضاً إلى أن االحتياجات الفسيولوجية واالجتماعية تـؤثر بشـكل بـالغ    

ثقافى الخاص بالجماعة ومن ثـم علـى اختيـار    الوضوح على صياغة النسق ال
  .طبيعة التشكيل العمرانى المعمارى

فالعمارة . منهج العمارة كنتاج ثقافى منذ األربعينيات" حسن فتحى"وقد تبنى 
وفقاً لمنهجه ال تعنى مأوى فقط، بل هى تعبير حى عن وجدان اإلنسان، وتحقيق 

وميل غريزى منه لتحقيـق الخلـق   لرغبته الدائمة فى االنتماء واكتشاف الذات، 
  .واإلبداع

أن العمارة التقليدية التى تتميـز بـالنمط المعـروف    " حسن فتحى"واعتبر 
هى المثال المعبر عن منهجه والمحقق له، وقدم الـنمط  " Vernacular Arch"بـ

باعتبار أن العمارة المحلية التلقائية هى صاحبة القيم الموروثة، والتى " الفالحى"
  .موذج مضاد للعمارة الدوليةتقف كن
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  :القضايا المرتبطة بدراسة أنماط العمران، وعناصر الثقافة الشعبية) ٢(

  :ويمكن أن نوجز أهم هذه القضايا فيما يلى

أن هناك تركيزاً على أهمية البعد الثقـافى كمـدخل أساسـى لدراسـة      )أ(
فـى افتقـاد    العمران، خاصة فى ظل قناعة تؤكد على أن أزمة العمران الممثلة

األسلوب المحلى وضياع التراث تكمن فى تبنى أساليب عمرانية ال تتوافق مـع  
  .التراث الثقافى للمجتمع، بل وتؤدى أحياناً إلى تغيير معالم النمط العمرانى

/ تشير معظم دراسات العمران والثقافة إلى ارتباط النتاجات البنائيـة   )ب(
ثقافية الخاصة بمختلف الجماعـات البشـرية   المعماريـة باألنساق ال/ العمرانية 

  .ارتباطاً وثيقاً

تـؤثر  ) باعتبارها من أهم عناصر الثقافة الشعبية(أن نساق المعتقدات  )ج(
  . المعمارى/ وبشكل واضح على عملية التشكيل العمرانى 

. لم يتفق معظم الدراسات حول تحديد نمط محدد من أنمـاط العمـران  ) د(
ى المحدد المورفولوجى معياراً لتحديد النمط العمرانـى  فبعض الدراسات رأت ف

بينما اعتمدت دراسات أخرى على معيار االستقرار ) الريفى، الحضرى، البدوى(
  . فى تحديد النمط العمرانى، فهناك نمط عمرانى مستقر، ونمط آخر غير مستقر

اختلفت الدراسات حول عالقة األنماط العمرانيـة بعناصـر الثقافـة     )هـ(
فبعض الدراسات حددت المناطق العمرانية المـراد دراسـتها أوالً ثـم    . لشعبيةا

والـبعض  . رصدت ما بداخل هذه المناطق من عناصر ثقافية يستهدف فحصها
اآلخر بدأ بتحديد العناصر الثقافية يستتبعه اختيار المناطق العمرانية التى تظهـر  

  .فيها هذه العناصر الثقافية بشكل جلى وواضح

  :لمنهج المتبع فى تحليل عناصر الثقافة الشعبية واألنماط العمرانيةا) ٣(

فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بعناصر الثقافة الشعبية لوحظ أنها اعتمـدت    
على مجموعة من الطرق فى رصد هذه العناصر ومن أبرزها تحليل المضمون 

اريخى لمحاولـة  للكشف عن التعبيرات الشعبية المتداولة بين الناس، والمنهج الت
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تتبع العالقة بين مالمح العمران والتغيرات التى طـرأت عليـه وعلـى البنـاء     
االجتماعى الثقافى، أما الطريقة االثنوجرافية فقد استخدمت لوصـف عناصـر   
الثقافة الشعبية كما تمت االستعانة بالمنهج األنثروبولوجى، والمـنهج التجريبـى   

الً عن استخدام أدوات بحثية كاالسـتبيان  فض. والمقارن، وطريقة دراسة الحالة
بينما غلب على الدراسات العمرانية التى تناولـت عالقـة العمـران      . والمقابلة

بعناصر الثقافة استخدام أسلوب المسح االجتماعى بالعينة مع استخدام االسـتبيان  
كما استخدمت الدراسات المعمارية منهج . كأداة أساسية من أدوات جمع البيانات

لرصد والتسجيل لمتابعة الفراغات العمرانية العامة ومتابعة ما تتضـمنه مـن   ا
  .أنشطة وسلوكيات

تعددت الدراسات التى تناولت عناصر الثقافة الشـعبية،   :الخبرة الميدانية) ٤(
وسوف نتناول فيما يلى أهم االتجاهات التـى  . وتلك التى تناولت أنماط العمران

عبية أوالً، ثم نتبعها بأهم االتجاهات التى تشكلت من تعبر عنها دراسة الثقافة الش
  : خالل دراسات العمران، وما إذا كان هناك دراسات مشتركة بينهما

تعكس العديد من الدراسـات   :دراسات تناولت عناصر الثقافة الشعبية -أ
 الحضـرى التنميط الخاص بالبعد المكانى فهناك دراسات ركزت علـى الـنمط   

الثقافة الشعبية كمالمح تغير عادات الزواج، والعالقـة بـين   وارتباطه بعناصر 
خصائص العمران والخصائص الثقافية للسكان، بينما ركز البعض اآلخر علـى  

مالمح الطب الشعبى فى الريف المصرى، ( الريفىعناصر ثقافية خاصة بالنمط 
ة فـى  الثأر دراسة أنثروبولوجية بصعيد مصر والتغير الثقافى والسنن االجتماعي

  ). الريف، الموت والمأثورات الشعبية بالريف المصرى

دراسـة الطـب   (فقد استأثر بدراسات ذات طابع ثقافى  الساحلىأما النمط   
  ).الشعبى الساحلى الخاصة بجماعات الصيادين، األغنية الشعبية فى السويس

 الصحراوىوهناك وفرة فى الدراسات المتعلقة بالعناصر الشعبية فى النمط   
الساحل الشمالى وتراثه الشعبى، األغنية الشـعبية فـى الواحـات البحريـة،     (

الشخصية السيناوية البدوية بين العمران المتنقل والعمران المستقر، المجتمعـات  
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الصحراوية فى مصر شمال سيناء، شريعة الصحراء، ديناميات التغير الثقـافى  
  ).إلخ …فى مجتمع مرسى مطروح 

المعمارية فقد تناولت العديـد مـن الموضـوعات     نيةالعمراأما الدراسات   
كالعالقة بين اإلنسان والمكان واألنشطة والسلوكيات داخل الفراغات العمرانيـة،  
والقيم الثقافية واالجتماعية والنتاج المعمارى، البيئة والعمارة دراسـة للمعـانى   

الريفية، العالقـة  البيئية الثقافية فى الفراغات الخارجية مع التطبيق على العمارة 
البعد االجتماعى الحضارى فى التصـميم، التـأثير   : التبادلية بين اإلنسان والبيئة

  ).إلخ …الثقافى فى العمارة 

وهناك مجموعة من الدراسات األجنبية الخاصة بالعالقـة بـين العمـران      
  :والثقافة نذكر منها

Rapoport, A.; - House form and culture, 1989. 

- Human aspects of urban form towards aman: environment 
approach to urban form and design, 1977. 

Altman, L., Culture and environment,1972. 

Leavis, F., R., Culture and environment, The training of critical 
Awarness, 1937. 

Foster, George M., Traditional Culture  and the impact of 
technological change, 1962. 

وفى ضوء ذلك يتضح أن هناك اهتماماً مشتركاً بـين دراسـى العمـران      
والثقافة ويتجسد ذلك من خالل العالقة بالتبادلية بين أنماط العمـران وعناصـر   

  . الثقافة الشعبية

يد وأمكن توظيفها فى تزو. وقد استغرقت هذه المرحلة شهراً ونصف الشهر
فريق البحث برؤية واضحة لعناصر الثقافة الشعبية، وأنماط العمران التى يمكن 

  .دراستها
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  تحديد عناصر الثقافة الشعبية، وأنماط العمران: ثانياً

أفادت المرحلة الخاصة بقراءة التراث النظرى فريق البحـث فـى تحديـد      
قد تـم تحديـد   عناصر الثقافة الشعبية التى يجب دراستها من خالل المشروع، و

  :هذه العناصر فى

وتشمل البيئة المحيطة، المسكن، األزياء، بنـاء القـوة    :الثقافة المادية -أ
  .والضبط االجتماعى والنزاعات فى المجتمع المحلى

، )الوفـاة  –الـزواج   –الميالد (عادات دورة الحياة  :العادات والتقاليد -ب
  .عادات الطعام

سحر، التفاؤل والتشاؤم، القوى الغيبيـة،  وتضم ال :المعتقدات الشعبية -ج
  .األولياء، الطب الشعبى

اللغة واسـتخدام  : وفى كل عنصر من هذه العناصر تستوفى معلومات عن  
المفردات وطريقة نطقها، واألمثال المستخدمة فى كل عنصر، ومـدى التغيـر   

  .الذى أصابه على مر الزمن

ة أنماط لسياقات اجتماعيـة  أما أنماط العمران المراد دراستها فتشمل خمس
  : مختلفة وهى

ممثالً فى محافظة القاهرة وتـم اختيـار ثالثـة منـاطق      :النمط الحضرى )١(
  :للدراسة

  )حى الجمالية(نمط عمرانى قديم  -

  )حى السيدة زينب(نمط عمرانى متوسط  -

  )حى مصر الجديدة(نمط عمرانى حديث  -
  ).صفط اللبن(وتم اختيار منطقة  :النمط شبه الحضرى )٢(

  ).عزبة البرج بمحافظة دمياط(وتم اختيار  :نمط الساحلىال )٣(
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  ).الواحات البحرية بمحافظة الجيزة(تم اختيار  :النمط الصحراوى )٤(

  : وتم تقسيمه لنمطين فرعيين :النمط الريفى )٥(

  .النمط الريفى بالوجه البحرى قرية جريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية

مركز طما بمحافظـة  " المدمر"قرية  النمط الريفى بالوجه القبلى وتم اختيار
  .سوهاج

تحديـد أنمـاط    –تحديد عناصر الثقافة الشعبية (واستغرقت هذه المرحلة 
  .شهراً) العمران المراد دراستها

  
  تصميم أدوات الدراسة: ثالثاً

كـأداة أساسـية لجمـع    " بدليل المقابلة"اتفق فريق البحث على االستعانة   
وقد تم تصميم الدليل فى شـكله  ". دليل المالحظة"ة البيانات، إضافة إلى المالحظ

النهائى بعد عدة جلسات لفريق البحث بأكمله حتى تم االستقرار على الصـورة  
كما حدد عدد الحاالت التى تختار من كل نمط عمرانى بثالثـين  . األولية للدليلين

وج ممثلة فـى الـز  " األسرة المعيشية"حالة، واتفق أن تكون وحدة الدراسة هى 
  .والزوجة معاً

  :وقد تم وضع مجموعة من المعايير لتحديد حاالت الدراسة وهى

  .ذكور وإناث ممثلين فى الزوج والزوجة باألسرة المعيشية: النوع -١

اتفق على أن تشمل حـاالت الدراسـة الـديانتين اإلسـالمية     : الديانة -٢
  .والمسيحية

قـد حـدد   أما بالنسبة للزوجـة ف . سنة ٣٥تم تحديد سن الزوج : السن -٣
  .بخمسة وعشرين عاماً فأكثر

  .اتفق على أخذ كل المستويات التعليمية ابتداء باألمى: التعليم -٤

  .يراعى التنوع المهنى فى اختيار الحاالت: المهنة -٥
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يجب أن تعكس الحاالت مسـتويات اقتصـادية   : المستوى االقتصادى -٦
  .متنوعة

تماعيـة  يجب أن تعبر الحاالت عـن مكانـات اج  : المكانة االجتماعية -٧
  . متفاوتة

يراعى التنوع فى فترات اإلقامة علـى أال  : مدة االستقرار فى المنطقة -٨
  .تقل مدة اإلقامة فى المنطقة عن عشر سنوات متصلة

  .وقد استغرق اإلعداد لهذه المرحلة شهراً
  
  الدراسة االستطالعية واختبار أدوات الدراسة: رابعا
تبار دليل المقابلة، ودليل المالحظة قام فريق البحث بالنزول إلى الميدان الخ  

  :قبل بدء الدراسة الفعلية، وقد تم تقسيم فريق الدراسة على النحو التالى

  : النمط العمرانى الحضرى -١

  .ابتسام عالم.وقام باختبار الدليل د" الجمالية"النمط القديم 

  .محمد عبد البديع. وقام باختبار الدليل د" السيدة زينب"النمط المتوسط 

  .أميمة أبو الخير. وقام باختبار الدليل أ" مصر الجديدة"النمط الحديث     

نفيسة .ويمثله منطقة صفط اللبن وقام باختبار الدليل أ: النمط شبه الحضرى -٢
  .أمل حسن. حسن، أ

ويمثله منطقة عزبة البرج محافظة دميـاط وقـام باختبـار    : النمط الساحلى -٣
  .شريف عوض. الدليل أ

  وطبق على قرية جريس بمحافظة المنوفية وقام باختبار الدليل : ريفىالنمط ال -٤
  .محمد عبد السالم. أ        

وطبق على منطقة الواحات البحرية بمحافظـة الجيـزة   : النمط الصحراوى -٥
  .أشرف عبدالالهى. محمد صالح الدين حنفى، أ. وقام باختبار الدليل د



١٠٤  

  
  

سة االستطالعية تم فى ضوئه تعديل وقد قدم فريق البحث تقريراً حول الدرا
بعض بنود الدليـل، والتوصية بأن تمثل المناطق التـى تـم تطبيـق الدراسـة     
االستطالعية عليها مرحلة الدراسة النهائية، وأن تختار قرية أخرى تمثل ريـف  

  .الوجه القبلى، وقد استغرقت هذه الدراسة االستطالعية ثالثة أسابيع
  
  نيةالدراسة الميدا: خامساً

طبقاً لتوزيعه سالف الذكر (بعد إقرار دليل المقابلة الميدانى بدأ فريق البحث   
فى اإلعداد لمرحلة الدراسـة الميدانيـة، وقـد تمـت     ) على المناطق العمرانية

االستعانة بباحثين ميدانيين لتطبيق دليل المقابلة وتم تدريبهم على كيفيـة جمـع   
  .مالحظةالبيانات وكذلك االستفادة من دليل ال

وتم اختيار الباحثين خاصة فى المناطق الساحلية والريفية من منطقة البحث   
وتم تدريبهم بواسطة المشرف على المنطقة، وكذلك تمـت االسـتعانة بطـالب    
الدراسات العليا ممن لهم خبرة فى مجال البحوث لتطبيق الدليل فى كافة المناطق 

  . المختارة

مرحلة الدراسة الميدانية، ويتوقـع أن يـتم   ويجرى اآلن تطبيق الدليل فى   
  .٢٠٠١االنتهاء من جمع المادة الميدانية مع منتصف شهر يوليه عام 
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  الفصل الثانى
  "خطة بحث"

  نمط التدين الشائع عند المصريين 
  دراسة ميدانية للثقافة والتصورات الدينية 

  التجديد –المحافظة  –على متصل السلفية 
  )*(على ليلة

  ٢٠٠٠نوفمبر 
  مقدمة 

يلعب الدين دوراً أساسياً فى تشكيل ثقافة وتوجهات البشر فـى غالبيـة     
والمتأمـل  . اصة المجموعة اإلسالمية فى هذا العالممجتمعات العالم الثالث، وبخ

فإننا سـوف   –باعتباره أحد مجتمعات هذه المجموعة  –لحالة المجتمع المصرى 
نجد أن الدين يلعب دوراً هاماً فى تشكيل ثقافة وتصورات البشر وربما توجهاتهم 

ة وبرغم االتفاق حول العناصـر األساسـي  . فيما يتعلق بقضايا يومية ومعاصرة
للدين، سواء فى باب المعتقدات أو المعامالت التى يمكن تجريدها عن الوثـائق  
األساسية للدين، إال أن هذا االتفاق يتالشى فيما يتعلق بالثقافة والتصورات الدينية 

بحيث نستطيع القول باختفـاء تجـانس الثقافـة    . عند قطاعات المجتمع المختلفة
ويتعلق النمط األول . أنماط من المتغيرات والتصورات الدينية، وذلك بفعل ثالثة

بكثافة االتصال المباشر وغير المباشر بالعالم والثقافات الخارجية، بينما يتصـل  
بالمتغيرات التى تحدد مكانة اإلنسان فى المجتمع، على حين يتعلق النمط الثانى 
  . بطبيعة تأويل ذات العناصر أو المفردات الدينيةالنمط األخير 

ن ذلك أن ينتج ثقافة وتصورات دينية تختلف باختالف تجمعات ومن شأ  
بحيـث تتمحـور اختالفاتهـا حـول     . المجتمع التى تتباين وفق متغيرات عديدة

                                                            
  . أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة عين شمس) *(
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الوقوف عند وضع معين على متصل التجديد والمحافظة فيمـا يتعلـق بـبعض    
القضايا التى تتعلق باإلنسان والعالم المحيط، وما يتصل بهـذه المكونـات مـن    

  .اعل تف
  

  مشكلة البحث : ثانياً 
تتحدد مشكلة البحث فى محاولة التعرف على الثقافة والتصورات الدينية   

لدى المصريين فيما يتعلق بقضايا محورية مطروحة للحوار واالهتمـام علـى   
وإذا كان البشر فى المجتمع ال يشكلون مجموعة متجانسـة،  . الساحة االجتماعية

من المنطقى أن تتطـور هـذه المجموعـات ثقافـة      بل مجموعات متباينة، فإنه
باعتبـار أن  . التجديد –المحافظة  –وتصورات دينية متباينة على متصل السلفية 

الثقافة والتصورات الدينية الخاصة بكل جماعة تشكل ثقافة وتصورات فرعيـة  
  .من الثقافة والتصورات الدينية العامة والمنتشرة فى المجتمع 

المتغيرات التى نفترض أنها تلعـب دورهـا فـى     وهناك مجموعة من  
نذكر بعضـها  . تأسيس التباين فى الثقافة والتصورات الدينية للبشر فى المجتمع 

  :فيما يلى 

تباين السياق االجتماعى حيث نتوقع تبايناً فى الثقافة والتصـورات   -١
نصـف   التجديد بين البيئات الحضرية، –المحافظة  –الدينية على متصل السلفية 

  .  الحضرية، الريفية، إضافة إلى البيئات الفرعية األخرى 

المستوى االجتماعي االقتصادى، حيـث مـن المتوقـع أن تتبـاين      -٢
  .المستويات االجتماعية المختلفة من حيث ثقافتها وتصوراتها الدينية 

االتصال بالعالم الخارجى من حيث كثافته، سواء من خالل االتصال  -٣
غير المباشر، والتفاعل الثقافى المترتب على ذلك وتأثير ذلك علـى  المباشر أو 

  .الثقافة والتصورات الدينية 

نمط التعليم ومستواه، حيث نتوقع أن يلعب نمط التعلم ومستواه دوراً  -٤
  .أساسياً فى تشكيل طبيعة ومالمح الثقافة الدينية لجماعة معينة 

لمتغيرات ذات التأثير فى العمر أو السن، حيث يمكن أن يكون من ا -٥
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تشكيل الثقافة والتصورات الدينية، وحتـى فـى الممارسـات المتصـلة بهـذه      
  .التصورات، كالتباين بيـن كبار السن والشباب 

النوع، ففى إطار المجتمعات التقليدية يمكن أن يلعب متغير النـوع   -٦
بط بمتغيـرات  دوراً فى تشكيل الثقافة والتصورات الدينية للبشر، خاصة إذا ارت

  . أخرى كمتغير السياق االجتماعى أو المستوى االجتماعى واالقتصادى 

المهنة، حيث يمكن اعتبارها من المتغيرات التى يمكـن أن تلعـب    -٧
دوراً رئيسياً فى تشكيل الثقافة والتصورات الدينية لشريحة مهنية معينـة فيمـا   

  .يتعلق ببعض القضايا المحورية 
  

  ت المنهجية للبحث اإلجراءا: ثانياً
حيث يقترح أن تتم دراسة القضايا المتصلة بموضوع البحث من خـالل    

  :اإلجراءات المنهجية التالية 

لدراسة عينة تمثل القطاعـات  المسح االجتماعى بالعينة تبنى منهج  -١
والفئات والشرائح المختلفة للمجتمع المصرى للتعرف على ثقافتها وتصـوراتها  

الذى يطبـق مـن   االستبيان المقنن ويعتبر . علق ببعض القضايا الدينية فيما يت
  .خالل المقابلة األداة المالئمة لجمع البيانات 

، حيث يمكن اختيار بعض الحاالت البارزة التى دراسة الحالةمنهج  -٢
يمكن تحديدها من خالل عينة المسح االجتماعي، وذلك لجمع بعض المعطيـات  

مكن من خاللها فهم بعض التعميمات التى يصل إليهـا  التفصيلية المتعمقة التى ي
ويتأسس دليل دراسة الحالة، ويمكن جمع البيانات من خالل . المسح االجتماعى

  .الدليل بعناصر مناظرة ألسئلة االستبيان 

حيث يمكن اختيار عينة عمدية تمثل أنماط وقطاعات عينة البحث،  -٣
لى ثقافتها وتصـوراتها الدينيـة،   تجمع البشر فى المجتمع المصرى، للتعرف ع

. ويتم اختيارها استناداً إلى المتغيرات المستقلة التى عرضنا لها فى مشكلة البحث
وإذا كان لدينا حوالى خمسة عشر متغيراً فرعياً مشتقة من المتغيـرات السـبعة   

 – ٣٠المشار إليها، وإذا كانت الخلية اإلحصائية ذات الداللة يتراوح حجمها بين 
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 ٦٠٠ – ٤٥٠مفردة، فإن اجمالى حجم العينة المتوقع سوف يتـراوح بـين    ٤٠
  .مفردة 

بالنسبة لحاالت الدراسة المتعمقة باستخدام دليل دراسة الحالة، فإننا  -٤
متغيراً فرعياً، وإذا مثلنا لكـل متغيـر بعـدد    خمسة عشر إذا افترضنا أن لدينا 

 – ٣٠سة سوف يتراوح بين حاالت فإن عدد الحاالت المدرو ٣ - ٢يتراوح بين 
  .حالة  ٤٥

  
  أهداف البحث: ثالثاً

يستهدف البحث التعرف على مجموعة العناصر التالية، والتى نعـرض    
  :لبعضها فيما يلى 

تحديد طبيعة ومالمح الثقافة والتصورات الدينيـة لـدى مختلـف     -١
  .التجمعات البشرية فى المجتمع المصرى فيما يتعلق بقضايا محددة 

ديد اتجاه الثقافات والتصورات الدينية لدى مختلـف المجتمعـات   تح -٢
  .التجديد  –المحافظة  –على متصل السلفية 

تحديد المتغيرات الفاعلة فى تشكيل الثقافـة والتصـورات الدينيـة     -٣
  .بالنسبة لمختلف التجمعات البشرية فى المجتمع المصرى 

والتصـورات التـى    تحديد جوانب االختالف واالتفاق بين الثقافات -٤
  .تطورت لدى التجمعات البشرية المختلفة 

تحديد الظواهر والممارسات الدينية المرتبطة بالثقافات والتصورات  -٥
  .المتباينة، وتفسير نشأة واستمرار هذه الظواهر والممارسات 

تحديد طبيعة العالقة بين الثقافة والتصورات الدينية ألى تجمع بشر،  -٦
مة لهذا التجمع، والثقافة العامة للمجتمع ككـل، ومـدى التبـاين أو    والثقافة العا

  .االتساق 

  بعض القضايا موضع االهتمام: رابعاً
حيث نحاول التعرف على موقف الثقافة والتصورات الدينية المنتشرة فى   
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  :كل تجمع فيما يتعلق بالقضايا التالية 

  .الثقافة والتصورات المتعلقة باآلخر  -١

  .ة والتصورات الدينية المتعلقة بالمرأة الثقاف -٢

  .الثقافة والتصورات الدينية المتعلقة بالعدالة االجتماعية  -٣

" الختـان "الثقافة والتصورات الدينية المتعلقة بـبعض الممارسـات    -٤
  ".الحجاب"

  .الثقافة والتصورات الدينية المتعلقة بطبيعة التنمية  -٥

لمتعلقة بـبعض الحركـات اإلسـالمية    الثقافة والتصورات الدينية ا -٦
  " .السودان " " أفغانستان " " إيران " المحيطة 

  .الثقافة والتصورات الدينية المتعلقة بالعنف اإلسالمى  -٧

األوليـاء،  ( الثقافة والتصورات الدينية المتعلقة ببعض الممارسات  -٨
وغيـر ذلـك مـن    ) االعتقاد فى السحر، بعض التصورات الغيبية 

  .ايا القض
  
  فريق البحث: خامساً
  :  حيث يمكن تشكيل فريق البحث على النحو التالى   

  " .أستاذ " المشرف  -١

  " .مدرس " أو " مدرس مساعد " اثنان من الباحثين المساعدين  -٢

  .عدد من الباحثين الميدانيين  -٣

  .خبير إحصائى لبعض الوقت  -٤
  

  الجدول الزمنى للبحث: سادساً
ابتـداء مـن   " عـام  " بحث اثنى عشر شهراً حيث يتوقع أن يستغرق ال  
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  :الموافقة على خطة البحث، يمكن توزيعها على النحو التالى 

  .شهران للتوثيق لبعض الدراسات ذات الصلة   -١

شهران لصياغة أدوات البحث، واختبـارها وكذلك اختيار عينـة    -٢
  . البحث، واختبار مالءمتها 

  .حاالت شهران للتطبيق الميدانى للبحث ودراسة ال  -٣

  .شهر للمعالجة اإلحصائية وتصنيف بيانات دراسة الحالة   -٤

  .ثالثة شهور لكتابة التقرير النهائى للبحث   -٥

  .شهران لمراجعة التقرير النهائى وطبعه  -٦ 
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  دلـيــل 

لدراسة الحاالت الميدانية لبحث التدين 

  الشائع
  

  

  ………………………………:اسم الباحث 

  ……………………………………………………:مكان التطبيق 

  ٢٠٠١/    /  : تاريخ التطبيق 

  ……………………………………………:ساعات دراسة الحالة 

  

  
  بيانات هذه الدراسة سرية وال تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى

  

  

  

  ٢٠٠١أغسطس 
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  البيانات األساسية للحالة: أوالً
يستهدف هذا الجزء رصد المالمح األساسية لشخصية الحالة التـى يقابلهـا   
الباحث، ألن مالمح الحالة، وخصائصها تشكل وجهة نظرها وكذلك سـلوكياتها  
بما فى ذلك تصوراتها وسلوكياتها الدينية، على سبيل المثال تجمع بيانات عـن  

  :الجوانب التالية

  .الخصائص الديموجرافية السن، النوع، الديانة، المذهب الدينى -١

الخصائص االجتماعية، الحالة االجتماعية بما فى ذلك عدد الزوجـات،   -٢
حجم األسرة التى يعيش فيها، المستوى التعليمى، المهنة، المستوى االجتمـاعى  

  .االقتصادى

نشأة، الحـراك الـذى   الخلفية االجتماعية والتاريخية للحالة، ظروف ال -٣
حدث فى حياته سواء كان مكانياً، أو مهنياً، أو ثقافياً، وهل لهذه التغيرات تـأثير  

  على القناعات والسلوك الدينى للحالة؟

ريـف، حضـر، نصـف حضـر،     (السياق االجتماعى الذى يقيم فيه  -٤
تردى حالة المرافق، التـزاحم  (مشكالت السياق االجتماعى ). صحراوى، صيد

، ومدى تدين السياق ومؤشرات ذلك وجـود  )طالة وغير ذلك من المشكالتوالب
  .دور عبادة، أولياء، وكذلك مدى ارتياد الناس لدور العباده

الوضع الدينى للحالة، متدين أو غير متدين، ما هى مظاهر ذلك، هـل   -٥
تتجلى الرؤية الدينية فى نظرة الحالة للحياة، كذلك انعكاس الدين على سلوكيات 

  ).مثل نسبة كل شئ إلى القدر، اهللا(الحالة 

المظهر الخارجى للحالة، هل به مالمح إسـالمية، الـزى والملـبس،     -٦
إن (سواء بالنسبة للرجال أو النساء، ترديد عبارات ذات طبيعة دينيـة  (السلوك 

  ).شاء اهللا، بإذن اهللا
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  الدين فى السياق االجتماعى: ثانياً

آخر من حيث الطابع الدينى الذى يسـوده،   يختلف أى سياق اجتماعى عن  
حيث نجد أن الظاهرة الدينية بارزة فى بعض السياقات بينما هى غائبـة عـن   

  :أخرى، ذلك يدفعنا إلى التعرف على الجوانب التالية

المؤسسات الدينية فى المجتمع، يدخل فـى ذلـك المسـاجد والزوايـا      -١
القرآن والكتاتيب، وتوزيعها علـى  والكنائس، والجمعيات الدينية كجمعية تحفيظ 

خريطة المجتمع المحلى، وكذلك األولياء والمشايخ والقديسـين الموجـودة فـى    
  .المجتمع المحلى

ما هى األنشطة التى تقوم بها هذه المؤسسـات، كتحفـيظ القـرآن أو     -٢
الوعظ والدروس الدينية، أم تلعب دوراً فى تعلـيم األبنـاء وعقـد مجموعـات     

المؤسسات الدينية تعد فى ذلك الوقـت أمـاكن لـبعض اللقـاءات     التقوية؟ هل 
  االحتفالية، كعقد القران، أو تأسيس المستوصفات الطبية، أو الجمعيات التموينية؟

من أين يأتى تمويل هذه األنشطة؟ هـل مـن العائـد الـذى يدفعـه       -٣
وهل  المستفيدون، أم من هذه الخدمات، أم من التبرعات التى يقدمها أهل الخير،

  تساهم الحالة أحياناً فى بعض المناشط الدينية وما هى؟

مستوى تردد الناس من األديان المختلفة على دور العبادة وأسباب ذلك،  -٤
مساهمـة البشر فى العمل الدينى أو الخيرى كالمساهمة فى بناء دور عبـادة أو  

  .األيتام ، كإعطاء الدروس، أو رعاية)التنظيف مثالً(القيام بأعمال معينة 

الجماعات الدينية فى المجتمع المحلى، ألى دين تتبع، وطبيعة نشـاطها   -٥
وأسلوبها فى العمل، وغايتها من العمل، وهل هى مقبولة من المجتمع المحلى أم 
مرفوضة؟ ما هى األنشطة التى تقوم بها هذه الجماعات، وهل هذه األنشطة ذات 

دات الدينية، أم أن أنشطتها تتجه لبناء طبيعة محافظة كالتعريف بالفرائض والعبا
ما ينفع الناس فى حياتهم، وكذلك خطابهم الدينى فى المجتمع المحلـى، ومـدى   

  التجديد أو المحافظة فى خطابها؟
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المشكالت الدينية الموجودة فى المجتمع المحلـى، الصـراع الـدينى،     -٦
يـة إلـى بعضـها    انخفاض الوعى أو اآلداء الدينى، طبيعة نظر الجماعات الدين

  .أقصد المسلمين واألقباط

ماذا عن التدين بين النساء، هل يكثر تردد النسـاء علـى المسـاجد،     -٧
والكنائس فى أى صلوات بالتحديد؟ هل يقدم لهن وعظ، وقراءة للقرآن وللكتـاب  
المقدس، من الذى يقوم بذلك، وإذا كان وعظاً ما هى الموضوعات التى تطـرق  

  عادة؟

  ن والتنشئة االجتماعيةالدي: ثالثاً
تستند التنشئة االجتماعية إلى الدين فـى المجتمعـات المحليـة بـدرجات       

متفاوتة، فإلى جانب القيم األخالقية تحرص األسرة على تـدريب االبـن علـى    
الفرائض الدينية إضافة إلى أنها تحرص على تمرس القيم الدينية، تحديد الحالل 

  :تعرف على الجوانب التاليةوالحرام، ارتباطاً بذلك نريد ال

أسلوب التنشئة الدينية للحالة، من أين عرف الحالل والحرام، من األم،  -١
وكيف ينشأ البشـر فـى المجتمـع    . األب، األسرة، الجيران، األقارب، اإلعالم

المحلى دينياً، كيف نعلم أبناءنا الدين، االصطحاب إلى المسجد، اإللحاق بالكتاب، 
  قسيس؟ العلم على شيخ أو

فى التنشئة االجتماعية الدينية التذكير يتم عادة بالحالل والحرام، الثواب  -٢
والعقاب، كمعايير تطبق على أفعال الصغار خالل التنشئة، ما هى مرجعية هذه 
المعايير، هل ألنها دينية، أم ألنها ضارة أو مفيدة للبشر بغض النظر عن الدين، 

  ه المعايير واألفعال؟وهل تدرك الحالة بوعى مرجعية هذ

هل يوجد اختالف فى التنشئة االجتماعية والدينية للذكور عن اإلنـاث   -٣
هل يتم التأكيد على قيم دون أخرى بالنسبة لكل منهما، أم أن هناك مساواة فـى  
قيم وأساليب التنشئة الدينية بينهما، إن كانت هناك مساواة فى القيم فلمـاذا، وإن  

  ف فى القيم فما هى األسباب؟كان هناك تمييز واختال
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هل هناك بعض السلوكيات ذات طابع دينى وإن لم يكـن مـن الـدين     -٤
، وهل تدرك الحالة وجود مشكالت دينيـة،  )تقبيل يد الوالدين، النذور لألولياء(

كعدم الرغبة فى التردد على دور العبادة من قبل أفراد األسرة، هل لإلعالم تأثير 
  فى هذا الصدد؟

  أداء الفرائض الدينية: رابعاً

لكل دين مجموعة من الفرائض األساسية التى ينبغى أن يؤديها البشر مـن    
أتباع الدين كالشهادة، والصالة، والصيام، والزكاة، والحج لمن استطاع إلى ذلك 

  :وارتباطاً بذلك البد من إدراك الجوانب التالية. سبيالً

يعته كما تتصـورها الحالـة،   اهللا كقوة عظمى خالق العالم، ما هى طب -١
قادر متجبر، أم رحمن رحيم؟ هل ثمة شعور بأن اهللا يحفظ الحياة مهمـا كـان   

  عبث البشر؟ هل تُكثر الحالة من الدعاء إلى اهللا مثالً؟

هل تحرص الحالة على أدائهـا فـى   . الصالة كركن من أركان الدين -٢
نت الظروف؟ مـا هـى   المسجد، أم تؤديها فى البيت، أم فى أى مكان حسبما كا

السلوكيات ذات الطابع الدينى وإن لم تكن من الدين يؤديها الفرد أثناء الصـالة  
كالدعاء، قراءة آيات معينة، مصافحة الجار بعد الصالة؟ وما هى الصلوات التى 
تحافظ عليها الحالة عادة إضافة إلى الفرائض العادية كصـالة التهجـد بالليـل    

اك صلوات غير ذلك تقوم بها الحالة فى حياتها اليومية والقيام والتراويح هل هن
  وما هو تبريرها لذلك؟

اإلسالم (كتب اهللا الصيام على المؤمنين، ولكل دين طقوسه فى الصيام  -٣
ما درجة مواظبة الحالة على أداء الفريضة، هل تؤديها كما يحددها ). والمسيحية

ل ما يغضب اهللا، ما الجوانب الصوم عن الطعام أو أطعمة معينة، وعن ك(الدين 
ما العناصر التى ارتبطـت   –إيجابية وسلبية  –التى طورتها الثقافة بشأن الصوم 

بالصوم وتدخل فى نطاق الخرافة أو الجوانب االحتفالية واالجتماعية، مـا هـى   
وهل  –من خالل رؤية الحالة  –نظرة أفراد كل دين إلى صوم أتباع الدين اآلخر 
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  .يجابية أم سلبيةهى ذات طبيعة إ

كذلك الحج والعمرة، هل تؤدى حسـبما يـذهب الـدين؟ ومـا هـى       -٤
السلوكيات االجتماعية التى تؤدى فى الحج كاحتفاالت توديع الحاج أو اسـتقباله،  
وذبح الذبائح، والهدايا التى تقدم له أو التى يأتى بها، والمعتقدات واألفكار التـى  

هى سلوكيات الحالة ومعتقـداتها، وطبيعـة    ترتبط بذلك وكذلك السلوكيات؟ وما
  النظرة إلى الحج واالعتمار أكثر من مرة؟

الزكاة أو العشور هل يحافظ على أدائها كما ينص الدين، ومـا هـى    -٥
أنواع اإلحسان والبر، هل تؤدى فردياً، أم مؤسسياً، ولمن تعطـى عـادة، هـل    

تى تبلورت بشأن الزكاة؟ ما تعطى عينياً أم نقدياً، ما هى التصورات واألفكار ال
هى األفكار المطروحة بشأن الزكاة أو العشور كقيام األزهر بتجميعهـا مـثالً،   

  وهل ينظر إلى األفكار باعتبارها سلبية أم إيجابية؟

فى المجتمعات المحلية جماعات مسيحية وإسالمية، كيف تنظـر كـل    -٦
هـذه النظـرة ذات   جماعة إلى أركان الدين الخاصة بالجماعة األخرى، وهـل  

  .طبيعة إيجابية أم سلبية، وما هى معتقدات الحالة وسلوكياتها فى هذا الصدد
  
  ممارسات الحياة اليومية: خامساً

فى حياة اإلنسان اليومية الدين دائماً له وجوده بالنسبة لمختلف السلوكيات،   
يوميـة  خلط الدين بالسلوكيات االجتماعية لإلنسان فى مختلف مجاالت الحيـاة ال 

حتى تحل البركة، أو حتى تجلب الخير وتبعد الشر فى هذا اإلطار نريد التعرف 
  :على بعض المظاهر

من هذه المظاهر الحفاظ على الكتاب المقدس فـى المنـزل واآليـات     -١
  .والصور المقدسة على الحائط، ما هى المعانى التى ترتبط بذلك

على إنجازها إضافة إلى  ما هى السلوكيات الدينية التى تحرص الحالة -٢
البسملة قبل تناول الطعام والحمد عند االنتهاء منه، الـدعاء  "أداء الفرائض مثل 
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أثناء الوضوء، وكذلك قبل النوم، وأيضاً عند االستيقاظ، كذلك عنـد االسـتحمام   
وغير ذلك من السلوكيات؟ هل يالحظ إقحام الدين فـى سـلوكيات عديـدة، أم    

  .فى هذه السلوكياتانكماش مرافقة الدين 

عند الخروج من المنزل أو عند الدخول إليـه مـا هـى األدعيـة أو      -٣
الممارسات المتعلقة بذلك، عند الوضوء، والتطهر تقال أدعية معينة، عند ارتداء 
المالبس، أو عند النوم؟ ما هى السلوكيات ذات الطابع الدينى، ما مدى االعتقـاد  

  .يات التوكل والتواكلفى القدر، وموقف الحالة من سلوك

فى العمل توجد بعض السلوكيات ذات الطابع الدينى، االستفتاح بالنسبة  -٤
للتاجر أو الحرفى؟ هل يستغل الدين كما يعتقد فى مباركة المحصول كيف؟ هل 
كان ذلك يحدث قبل اآلن ولم يعد يحدث، كيف نقى أنفسنا من العـين الشـريرة   

  وإنهائه؟مثالً، أين الدين من بدء العمل 

األعياد مناسبات دينية واجتماعية فى ذات الوقت سواء عند المسـلمين   -٥
فاألعياد هى أحداث يستجيب لها المجتمع المحلى حين حـدوثها،  . أو المسيحيين

) سـلوكيات وأفكـار أخـرى   (لها عناصرها الدينية البحتة، لكن هناك عناصر 
العناصر التى تدخل فى بـاب   طورتها الثقافة إلى جانب العناصر الدينية، وهناك

الخرافة والسحر، حاول أن تستكشف وجهة نظر الحالة بشأن مثل ذلـك؟ هـل   
تستقبل الحالة العيد كحدث كبير تنتظره، أم انزلق الحدث إلى روتينيات الحيـاة  
اليومية؟ يتم وصف العناصر المادية وغير المادية للحدث على كافة المستويات، 

لمسيحيين كل ألعياد اآلخر، هل هى ذات طبيعة إيجابية كذلك نظرة المسلمين وا
  .أم سلبية
  
  الدين وثقافة الميالد: سادساً

الميالد واقعة مشهورة، ألنه يمثل إضافة لعضو جديد فى جماعة األسـرة،     
هناك معتقدات وممارسات دينية، وأخرى ذات طبيعة دينية وإن لـم تكـن مـن    
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لثة ذات طبيعة سحرية وخرافية بحته، نريد التعرف على المعتقـدات  الدين، وثا
  .والممارسات التى تشكل ثقافة الميالد من وجهة نظر الحالة

كيف يستقبل المولود الجديد إن كان ذكراً أو أنثى، وإذا كانـت الحالـة    -١
تفضل الذكر على األنثى، أو تساوى بينهما، ما هى قناعاتها ومبرراتهـا لهـذا   

. تفضيل أو المساواة، وهل القناعات أو المبررات ذات طبيعة دينية أم اجتماعيةال
ماذا عن الممارسات الدينية، كذبح العقيقة، واآلذان فى أذنى المولـود ووضـع   
المصحف إلى جواره، ومس شفتيه بالتمر اتباعاً للرسول، وما هى الممارسـات  

  .األخرى حتى تحل به البركة

الذى يختار، وهل تختار األسماء الدينية عادة مثـل   اختيار االسم، من -٢
  خديجة، فاطمة، محمد، عبداهللا، ومتى تختار األسماء الدينية؟ ومتى ال تُختار؟

ما هى المعتقدات والسلوكيات التى تتبعها األم التـى ولـدت، وكـذلك     -٣
األسرة حتى ال يحدث مكروه للطفل أو لألم، ما هى هذه الممارسات وهل تعتقد 

  لحالة أنها ذات طبيعة دينية؟ا

ما هى التصورات الدينية للحالـة فيمـا يتعلـق بالرضـاعة وكـذلك       -٤
التصورات االجتماعية، وتنظيم النسل بتخفيض عـدد األطفـال، واإلجهـاض،    
وزرع بويضات فى رحم األم التى لم تحمل؟ ما طبيعة النظرة الدينيـة للحالـة،   

  والتبريرات التى تقدمها لموقفها؟

ما هو موقف الحالة من الدعاوى الحديثة الخاصة باستنساخ البشر، أو  -٥
األعضاء، أو نقل أعضاء للمرضى، أو التبرع بها، وحتى االتجار بها؟ وما هى 

  التبريرات التى تقودها لتأييد موقفها إيجابى أم سلبى؟

ما هو موقف الحالة من بعـض الممارسـات السـحرية أو الخرافيـة      -٦
عة الميالد؟ ما هى هذه الممارسات والمعتقدات أوالً، ثم ما هى رؤية المتعلقة بواق

  الحالة لهذه الممارسات، ومدى اعتقادها أنها من الدين أو هى خارجة عنه؟
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  الطهور والختان: سابعاً
وهنـاك  . بعض األديان تؤكد على الطهور والختان بينما ترفضـه أخـرى     

قعة الطهور والختـان هنـاك بعـض    غير أنه فى إطار وا. بالتأكيد تبرير لذلك
  :المعتقدات والسلوكيات التى طورتها الثقافة العامة فى هذا الصدد منها

الطهور يوافق عليه أفراد المجتمع فى الغالب، ماذا عن الختان؟ كيـف   -١
تراه الحالة؟ وكيف ترى المبرر الدينى له؟ وما هو موقف الحالة من المطالبـة  

  كان رأى الحالة، ما هى المبررات التى تقدمها؟بعدم ختان اإلناث، وأياً 

كيف تتداخل وقائع الطهور والختان مع ممارسات دينية أو اجتماعيـة   -٢
كالختان والطهور فى أعياد دينية معينة كالمولد النبوى أو مولد الحسين أو بعض 

  األولياء؟ ما هى الممارسات، واألزياء والشارات التى تُلبس حينئذ؟

الممارسات ذات الطبيعة السحرية والخرافية التـى تـرتبط    ثم ما هى -٣
؟ ما هى "طهر"أو " ختن"بواقعة الطهور، كعدم دخول أشخاص معينين على من 

  األغانى، والممارسات االجتماعية التى تراعى فى واقعتى الختان والطهور؟
  
  الدين والزواج والطالق: ثامناً
ديـن معـايير االختيـار     يذهب الدين إلى ضرورة الزواج، ويحـدد كـل    

الزواجى، وله نظرة إلى الرابطة الزوجية، بعض األديان تتيح التعدد بشـروط،  
ونريـد أن نتعـرف علـى    . بعض األديان تتيح الطالق والبعض اآلخر يرفضه

  .موقف الحالة

من وجهة نظر الحالة ما هى معايير االختيار الزواجى، له والبنه؟ وإذا  -١
يدية، وأخرى حديثة، ألى نمط من المعايير تكون الغلبـة؟  كانت هناك معايير تقل

هل يفضل الزواج من داخل العائلة أو القرابة أو الجيرة، أم من القرى عموماً أم 
  من أى مكان؟

فى المجتمعات التقليدية االختيار الزواجى من حق الرجل وتوافق عليه  -٢



١٢٠  

  
  

  

الرجل والمرأة، مـا هـو    المرأة، بينما المجتمعات الحديثة االختيار شراكة بين
  موقف الحالة من ذلك؟

ما هى المعتقدات والممارسات حتى تتم فى واقعة الزواج، والخطبـة،   -٣
عقد القران، الزفاف، أين، وكيف، وبأى تكلفة؟ وما هو مبرر هذه الممارسـات  

  عموماً، وما هو موقف الحالة من ذلك؟

، لكـن الثقافـة   حفالت الزواج والزفاف، لها أصول دينيـة معروفـة   -٤
واإلطار االجتماعى أضافا عناصر عديدة فى الخطبة، عقد القـران، الزفـاف،   
وهناك تأرجح يحدث اآلن بين إقامة هذه الحفالت وفق أسس دينية، وأخرى وفق 

  .أسس غربية حديثة، صف لنا هذه األحداث من وجهة نظر الحالة

وإذا كـان  . عـه ما هو الموقف من تعدد الزوجات، تبرير الحالة لوقو -٥
الزوج ذو قدرة مادية هل من حقه ذلك، كيف ترى الزوجة، واألنثـى عمومـاً   

  التعدد؟ ما رؤية المسلمين والمسيحيين له؟

كذلك الطالق إذا حدث، هل يتم عرفاً أم بالقانون؟ ما هى االعتبـارات   -٦
إذا كان الطالق من حق الرجل كما هو معتاد ومعتقد، مـاذا  . التى تراعى عادة

ما هو موقف الحالة من ذلك؟ وموقف الحالة كذلك من حق الزوجـة  " الخلع"عن 
فى السفر دون إذن زوجها، ما هو موقف المسلمين والمسيحيين على السواء من 

وإذا كان ذلك لدى المسلمين؟ ما هو موقف المذاهب المسيحية من الطـالق  . ذلك
لحالة؟ وما هى المبررات وكيف يتم التطبيق ومتى يسمح به، من خالل ما تراه ا

  اإليجابية أو السلبية التى تقدمها لموقفها؟

الموقف من الزواج العرفى، هل تقف الحالة معارضة لـه أم توافـق    -٧
عليه؟ ما موقف األهل فى المجتمع المحلى منه؟ وماذا عن الزواج المختلط دينياً 

  كالزواج من ديانة أخرى؟

لخطبة والزواج؟ هل تحدد قيمتها، ومن ما هى عادة الهدايا المرتبطة با -٨
هل ترد عادة هذه الهـدايا، أم  " الخلع"يعتقد فى أساسها الدينى؟ وعند الطالق أو 
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  أن قبولها يعد نوعاً من العيب؟
  
  الدين وواقعة الوفاة: تاسعاً

الوفاة واقعة إنسانية توجد معتقدات دينية واجتماعية بشأنها، ولـه أصـول   
طبيعة دينية كقراءة القرآن إلى جانـب المحتضـر، أو   دينية، وممارسات ذات 

وضع المصحف إلى جواره ووضع الشموع إلى جانب مقبرتـه ليلـه الوفـاة،    
وزراعة الصبار إلى جوار مقبرته، أيام العزاء، وماذا يقدم فى العزاء، وما هى 

فى إطار ذلك نريد جمـع  . فترة الحداد، الملبس فى فترة الحداد، توزيع الميراث
  .لومات حول األبعاد التاليةمع

مدى الوفاء بالمعايير الشرعية لواقعة الوفاة، وهل تتم بكاملها أم تختلف  -١
  بحسب الرجل والمرأة، المسن والشاب والطفل؟

ما هى الممارسات التى يقوم بها أهل المتوفى؟ وهل هى ذات طبيعـة   -٢
يقة معينـة، قـراءة   دينية؟ وإن كانت ليست ذات طبيعة دينية كبناء القبور بطر

القرآن، أسلوب العزاء وقواعده، أيام العزاء األول والثانى والثالث واألربعـين،  
  السنوية، هل يذبح عند الوفاة، وما هى مبررات كل ذلك؟

ما هى الممارسات االجتماعية التى تتم كعمل عشـاء علـى المتـوفى     -٣
على مالبس المتـوفى أو  بمناسبة الوفاة، والمشاركة االجتماعية فى ذلك، الحفاظ 

  منحها أحد أبنائه؟

ما هى الممارسات والمعتقدات ذات الطـابع الخرافـى أو السـحرى،     -٤
كاالعتقاد بأن المتوفى كثير الذنوب يسير نعشه إلى القبر متثاقالً وبطيئاً والعكس 

ما هى هذه الممارسات؟ ما هو تبريرها؟ وهل هناك ممارسات تـرتبط  . من ذلك
  توفى، يتبعها أفراد المجتمع المحلى؟ وما هو تبرير الحالة لذلك؟بنوع وسن الم
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  المعامالت االقتصادية: عاشراً
ينص الدين على نمط معين من المعامالت االقتصادية التى ينبغى أن يتبعها   

البشر فى تعاملهم االقتصادى مع بعضهم البعض كتلك التى تتعلق بالتوريـث أو  
يض عن النفس أو العقارات، الرهن والديـة، نريـد أن   والتعو. الدين، أو األمانة

  :نعرف الممارسات والمعتقدات الواقعية فيما يلى

موقف الحالة من النصوص الدينية المتعلقة بالتوريث مثالً، هل تعوض  -١
اإلناث حتى ال تذهب العقارات خارج األسرة؟ ما هى التحريفات التى تحدث فى 

  .فى مثل هذه المسائلالواقع عن ما ينص عليه الدين 

ما هو الموقف من المعامالت مع البنوك؟ أخذ فوائد على الودائع مثالً،  -٢
  .أو دفع فوائد على السلف، أو الرهن بالنسبة للبنوك للحصول على بعض السلف

من شركات توظيف األموال التى ارتبطت بالدين، هل تعبر عـن روح   -٣
  ياسية واقتصادية؟الدين أم تنحرف بالدين لتحقيق مكاسب س

ما رأى الحالة خاصة إذا كانت على قدر من التعلـيم أو الثقافـة فـى     -٤
التفاعالت والظواهر االقتصادية الحديثة كالموقف من القطاع الخاص، ظـواهر  
كالفساد والرشوة والوساطة؟ وما رأى الحالة فى القوانين االقتصادية الجديدة، فى 

  .لى ذلكتصور الحالة مدى موافقة الدين ع
  

  المعامالت السياسية: الحادى عشر
 –رجال الدين فى أى مجتمع لهم احتـرامهم، وكـذلك الحركـات الدينيـة       

التى تسعى عادة إلى العودة بالـدين إلـى أصـوله     –إسالمية كانت أم مسيحية 
  :الصحيحة، أو حتى تفرض رؤية محافظة أم مجددة ونريد أن نعرف

نية وبعض المجتمعات اإلسالمية فى إيران، رؤيته الدينية للحركات الدي -١
أفغانستان، الجزائر، كيف يراها، هل هى على حق أم على باطل؟ وكيف ينظـر  
إلى ممارسات هذه المجتمعات كموقف الحركة األفغانية من المـرأة، أو موقـف   
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الثورة اإليرانية من أمريكا؟ تصور الحالة عن الدولة اإلسالمية وكيفية تحققهـا،  
  .ى السياسات الحكومية المطبقةورأيه ف

الموقف من التيار اإلسالمى فى مصر، سواء اإلخـوان المسـلمين أو    -٢
الجماعات اإلسالمية التى ترتكب العنف أحياناً، برغم ارتكابها العنف فإنها قـد  
. تؤدى بعض الخدمات لألهالى، كمساعدة الفقراء، والمساعدة فى أوقات األزمات

أم مباركة؟ وما هى السلوكيات والمعتقدات المرتبطـة   هل الموقف موقف إدانة
  بذلك؟

ما هى رؤية الحالة الدينية للسياسات تجاه العرب وتجاه إسرائيل؟ ومـا   -٣
هو موقفها من إمكانية قيام أحزاب على أساس دينى؟ وما تبريرها لرأيها فيمـا  

  يتعلق بهذه القضايا؟

  الدين والمرأة: الثانى عشر
ساوى بين المرأة والرجل، لكن الثقافة العامة للمجتمع تتخـذ  غالب األديان ت   

أحياناً طابع الدين وأحياناً أخرى تقدم رؤية مخالفة للدين، فتضع المرأة فى مكانة 
متدنية، ولذلك قامت دعوات للمساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلـى دعـوات   

موقف الحالة مـن  لمزيد من مشاركة المرأة فى هذا اإلطار نحاول أن تستوضح 
  :الجوانب التالية

رؤية الحالة لموقف الدين من عالقة الرجل بالمرأة والمساواة بينهمـا،   -١
  .داخل األسرة، وفى العمل، وفى العمل العام

هل يوجد فـى  (المبرر الدينى والضرورة االجتماعية  –حجاب المرأة  -٢
  ).مناظر للحجاب –الدين المسيحى زى خاص بالمرأة 

ف الحالة من عمل المرأة، وبطالة الرجال، أم أنهما سواسية، هـل  موق -٣
يرى أن المرأة مكانها األساسى العمل أم المنزل؟ بطبيعة الحال الرؤية الدينيـة  

  .للحالة
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هل ترى الحالة أن يقتصر عمل المرأة على أعمال معينة أم أنها يمكن  -٤
ى الحالـة أن كـل   أن تقوم بنفس األعمال على التساوى مع الرجل؟ وهل تـر 

  األعمال مفتوحة أمام المرأة، حتى القضاء؟ وما هو تبرير الحالة لذلك؟

الموقف من المشاركة السياسية للمرأة، وتولى المرأة للمناصب العليـا   -٥
  .فى المجتمع، وشغلها لمقاعد فى المؤسسات التشريعية لمجلس الشعب
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  تابع الفصل الثانى
  تقرير مرحلى عن بحث

  نمط التدين الشائع عند المصريين
  التجديد -المحافظة  -على متصل السلفية 

  على ليله   
  ٢٠٠١يوليو 

  مقدمة
وعلى هـذا  . يسعى هذا البحث لمعرفة طبيعة التدين الشائع عند المصريين  

فــى  األول  المحـور ويتمثـل . النحو يدور البحث حول ثالثة محاور أساسية
طبيعة العناصر األساسية التى تشكل نظام الدين فى المجتمع، وهـى العناصـر   

ويشـير  . التى تحددها الوثائق األساسية للدين فى بابى المعتقدات والمعـامالت 
إلى العناصر الثقافية التى تخلقت عن التفاعل االجتماعى المتراكم المحور الثانى 

اعى بعينه، والتى اتخذت طابع الـدين وبـدأت   تاريخياً، والحادث فى سياق اجتم
بطبيعة الخصائص الشخصية أو المحور الثالث بينما يتصل . تلعب بعض وظائفه

الذاتية وهى الخصائص التى تتفاعل مع المحورين السابقين، فتجعل التدين عنـد  
الشخص برغم ارتباطه بالدين كظاهرة موضوعية، يتخذ طابعاً ذاتياً إلـى حـد   

، وتدين األمى غير الحاصل علـى  )متغير النوع(ين األنثى غير الذكر فتد. كبير
، وتدين الشاب غير الكهـل أو  )المستوى التعليمى(مستوى تعليمى مرتفع نسبياً 

ذلك أن التدين الشائع يعنى نمط التدين الناتج عن تفاعل المحاور ). السن(الشيخ 
فى تحديد الطبيعة األساسية وعلى هذا النحو يتحدد هدف البحث . الثالثة السابقة

  .لهذا التدين، باإلضافة إلى تعيين خصائصه وعناصره األساسية
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  ٢٠٠١ما تم إنجازه حتى نهاية يونيو : أوالً
  :حيث تم إنجاز ما يلى  

توثيق الدراسات والبحوث الخاصـة بالـدين، مـن حيـث معتقداتـه       -١
ة لهـذه الممارسـات   وممارساته، وكذلك طقوسياته، والتصورات الدينية الموجه

  .والطقوسيات والسلوكيات

تصميم دليل لدراسة الحالة يتشكل من حوالى خمسة عشر بعداً كبـديل   -٢
لالستبيان، ألنه اتضح صعوبة جمع المعطيات المتعلقة بعناصر الدليل باسـتخدام  
االستبيان، وبدالً من ذلك رؤى أن دراسة الحالة هى األكثر مالءمـة فـى هـذا    

  .الصدد

اتفق على تحكيم دليل دراسة الحالة من عدد من المتخصصين فى علم  -٣
االجتماع واألنثروبولوجيا، للنظر فى مدى مالءمة الدليل لدراسة الموضوع الذى 

  .عين له
  
  المتوقع إنجازه فى المرحلة القادمة: ثانياً
حيث يتوقع إنجاز الجوانب التالية خالل المرحلة القادمة، وهى على النحـو    

  :تالىال

حـاالت   ١٠-٥تجريب دليل دراسة الحالة على بعض الحاالت مـن   -١
للنظر فى مدى كفاءة الدليل فى جمع المعطيات المتعلقة بمختلف عناصر ظاهرة 

  .التدين الشائع

إلى  ٥٠اختيار عينة دراسة الحاالت، ويتصور أن يتراوح عددها بين  -٢
الحالة االجتماعيـة، المسـتوى   حالة يراعى فى توزيعها متغير النوع السن،  ٧٠

التعليمى، المستوى االجتماعى االقتصادى، طبيعة السياق االجتمـاعى، الـدين   
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  .وغير ذلك من المتغيرات) مسلم، مسيحى(

  

اختيار مجتمعات البحث، حيث تختار عدة سياقات اجتماعية متباينة من  -٣
مجتمعـات بحـث    وفى هذا اإلطار سوف تختار. حيث البنية االجتماعية الثقافية

  :تمثل األنماط التالية للسياقات االجتماعية

األحياء الحضرية المتباينة من حيث المستوى االجتماعى االقتصـادى   -
  ).ثالثة أحياء. (للمدينة العاصمة

عاصمة أى من محافظات الوجه البحـرى وأخـرى   (المدينة الصغيرة  -
  ).بالوجه القبلى

  .رىقرية بالوجه القبلى وأخرى بالوجه البح -

  .مدينة ساحلية -

  .مجتمع محلى صحراوى -

مجتمعات محلية توزع عليهـا  ) ٩(ولذلك يصل عدد مجتمعات البحث إلى 
  .حاالت البحث

يتوقع أن يستغرق دراسة الحاالت من نصـف يوليـو وحتـى نهايـة      -٤
  .أغسطس

  .يتم تصنيف المادة المتعلقة بدراسة الحاالت خالل شهر سبتمبر -٥

  .النهائى للبحث خالل شهرى أكتوبر ونوفمبريتم كتاب التقرير  -٦
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  الفصل الثالث
  "خطة بحث"

  التسامح االجتماعى بين التراث والتغير
  )*(أشرف عبدالوهاب أبوفراج  

        ٢٠٠٢  
  موضوع الدراسة: أوالً

إن ثقافة أى مجتمع ليست كياناً جامداً غير قابل للتغيير، بل هى فى حالـة    
جتمع تعكـس  لذا فان ثقافة أى م. تغير دائم، تتأثر بالثقافات األخرى وتؤثر فيها

تاريخه وأخالقياته ومؤسساته وتوجهاته وحركاته االجتماعية وصراعاته وصور 
وهناك كثرة من الدول متعـددة الثقافـات والقوميـات    . السلطة السياسية داخله

وقد تجنـى هـذه   . واألعراق، وتضم عددا من اللغات واألديان ومناهج الحياة،
ديتها، إال أنها تكون عرضة للصـراع  الدول المتعددة الثقافات فوائد جمة من تعد

       . بين تلك الثقافات المتعددة أيضاً

ويبدو التسامح ضرورياً ومستحيالً فى نفس الوقت، فهو ضرورى عنـدما    
توجد جماعات مختلفة ذات معتقدات أخالقية أو سياسية أو دينية متعارضـة أو  

ن البديل اآلخـر هـو   متناقضة، وانه ال بديل أمامها سوى العيش معاً، وذلك أل
الصراع المسلح أو الحرب األهلية، والتى لن تحل صـراعاتها، بـل سـتفرض    

  . وهذه هى الظروف التى يكون فيها التسامح ضرورياً. عليها المعاناة الدائمة

ومع ذلك فإنه قد يبدو فى نفس هذه الظروف مستحيالً، فعندما يكون هنـاك  
تماعى، فإن ذلك يرجع إلى أن الناس تجـد  تهديد بالعنف أو بانهيار التعاون االج

ففى أمـور  . معتقدات اآلخرين أو طريقتهم فى الحياة غير مقبولة على اإلطالق

                                                            
  .م االجتماع المساعد، بكلية اآلداب، جامعة حلوانمدرس عل) *(
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الدين مثالً، تنشأ الحاجة إلى التسامح ألن إحدى المجموعات على األقل تعتقد أن 
وألن الخالف يكون عميقـاً؛ ألن كـال   . المجموعة األخرى مخطئة بشكل فاحش

ومن ثم تكـون هنـاك   . يعتقد أنه ال يستطيع قبول وجود الطرف اآلخرالطرفين 
حاجة إلى تحمل اآلخرين وطريقتهم فى الحياة بالذات فى المواقف التـى يكـون   
فيها من الصعب جداً حدوث ذلك، بحيث يمكن القول بأن التسامح يكون مطلوبـاً  

  .فقط فى المواقف غير المحتملة

امح على مر العصور، فقد مـر المجتمـع   ويتميز المجتمع المصرى بالتس  
المصرى منذ انهيار الحضارة الفرعونية بمراحل تاريخية عديـدة، بدايـة مـن    
الحضارة المصرية القديمة، ثم الحضارة اليونانيـة والرومانيـة، ثـم المرحلـة     
القبطية، ثم أخيرا الحقبة اإلسالمية التى تبدأ فى القرن السـابع مـع دخــول    

ولكـن هـذه   . م، وما زالت مسـتمرة حتـى اآلن  ٦٤١ام العـرب إلى مصر ع
المراحل الشاقـة والمتقلبة لم تعصف بالمجتمع المصرى، ولـم تفكـك البنـاء    
المتماسك لحياته وثقافته، ولم تلغ التجانس الضارب بجذوره فى فجـر التـاريخ   

    .الحضارى للبالد

ته إال مـن  وتشير الخبرة التاريخية أن المجتمع المصرى لم يحقق استمراري  
وتمثـل هـذه الحيـاة    .خالل الحياة المدنية، والتى تميزت بالتسامح وقبول اآلخر

المدنية كل صور االرتبـاط والتنظـيم التـى يؤسسـها أو يمارسـها األفـراد       
فاألفراد يعيشون فـى  . والجماعات، وهى نتاج القبول اإلرادى والتجمع الطوعى

رة، وهم يؤسسـون ألنفسـهم   أسر ويترابطون فى جماعات قرابية وعالقات جي
نظماً وروابط لتسوية خالفاتهم، محاولين أن يؤكدوا من خالل عاداتهم وتقاليدهم 
ورموزهم األخالقية والمعنوية والدينية روح الجماعة بما تعكسه مـن تضـامن   

    .وتسامح وتوق للعدالة

وقد تجلى التسامح فى التراث المصرى على مستويات عديدة، بـدءاً مـن     
، والجماعات الطبقية، ثم الممارسات اليومية، كما تـنعكس فـى بعـض    األسرة

فقد تميزت األسرة المصرية بالترابط العائلى القومى، بحيـث  . العادات والتقاليد
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يمكن القول بأن المجتمع المصرى لم يشهد تعصباً عائلياً، فقد كان سـكان كـل   
نظر عـن كبـر أو   قرية يتعاونون سوياً فى األزمات وأوقات الشدة، بصرف ال

ولكن مع تحول المجتمعات القروية وتفكك بنائها نتيجة عوامـل  . صغر العائالت
عديدة أهمها الهجرة إلى البلدان العربية النفطية، تبلورت مصالح اقتصادية جديدة 
لفئات معينة أصبحت حريصة على االستئثار بالسلطة مع الثـروة مـن خـالل    

  . ئريةالعصبية العائلية والقبلية والعشا

ومن الناحية الطبقية، نجد أن االنتماء الدينى أو العرقى أو اإلقليمى ليس هو   
فاألصل أن يكون اإلنسان مصرياً، وإذا ما . أساس االنتماء فى المجتمع المصرى

تكونت صور من االنتماء فإنها ال تتأسس بالضرورة على أسس دينية أو عرقية 
فالناس إما أهل ريف أو أهـل حضـر،   . أو إقليمية، بل تتأسس على نمط العمل
وفى كل األحوال تغلب هذه االنتمـاءات  . وهم تجار وصناع أو عمال أو زراع

على أى انتماء آخر بالنسبة لحاجات هذا النشاط، والعالقات االجتماعيـة التـى   
  .تنشأ عنه

إن أساس التسامح يتمثل فى كونه مطلباً ضـرورياً عنـد وجـود عالقـة       
ويؤثر فى موقف التسـامح  . اعل اجتماعى معين مع آخر مختلفاجتماعية أو تف

ولذلك تختلف درجة التسـامح  . أو عدم التسامح، الجذور التاريخية لتلك العالقة
وما يحتله من مساحات فى النفوس والوجدان  من أمة إلى أخرى، كما تختلـف  

ف مكانـة  باختالف الثقافات الموروثة الحاملة والحافظة لذاكرة التاريخ، واختال
األمة أو المجتمع من حيث الضعف أو القوة والقدرة على مواجهة األحـداث أو  

إذ أن التعصب والكراهية فى أغلب حاالتهـا وبواعثهـا   . العجز عن مواجهتها
تكون الوسيلة التى يلجأ إليها الفرد أو المجتمع عند العجـز عـن سـواها مـن     

  .الوسائل

راسة فى بحث طبيعـة ومحـددات   وبناء على ذلك يتحدد موضوع هذه الد  
قيمة التسامح االجتماعى والثقافى فى المجتمع المصرى، وكيف تتفاوت الفئـات  
والشرائح االجتماعية فى المجتمع فى استخدام هذه القيمة فى مواقـف التفاعـل   
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باإلضافة إلى دراسة العوامل التـى تجعـل   . والعالقات االجتماعية مع اآلخرين
والعالقة . ر متسامح فى المواقف المختلفة فى الحياة اليوميةالفرد متسامحاً أو غي

بين قيمة التسامح االجتماعى والثقافى فى المجتمع وبعض المتغيرات األخـرى،  
  .إلخ …التعليم ، والتنشئة االجتماعية ، والعمر ، والنوع: مثل 

الرسـمى وغيـر   (وكذلك تحاول هذه الدراسة بحث عناصر التـراث    
ة للتسامح، وتلك المحبذة للتعصب، وكذلك بحث طبيعة المشـهد  المؤيد) الرسمى

  . بين التسامح والتعصب) الممارسة اليومية(المعاصر 
  
  أهمية الدراسة: ثانياً
تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات، بعضها نظـرى ومنهجـى     

وبعضها عملى، وذلك على المستويين العالمى والقومى، وهو ما سيتضح فيمـا  
  :يلى

تزداد أهمية التسامح فى عصر العولمـة، حيـث زيـادة العالقـات      •
والتفاعالت بين الشعوب والجماعات المختلفة، من خالل التقدم التكنولوجى فـى  
وسائل االتصال والمواصالت، ومن خالل اندماج اقتصاديات البلدان المختلفة فى 

ن الحـواجز مـن   سوق عالمية واحدة تختفى فيها الحواجز الجمركية وغيرها م
خالل اتفاقات التجارة الحرة، كما تتجلى فكرة اختيار التعاون كطريق لتحسـين  
ظروف البشرية، استناداً على االعتقاد بأن كل فرد وكل جماعة بشرية لديها مـا  
تساهم به فى مسيرة التقدم اإلنسانى، وأن الثراء النـاتج عـن تبـادل الثقافـات     

مكن أن يؤدى إلى تعظيم الفائدة التى تعـود علـى   والمعارف واألفكار والتقاليد ي
وبالتالى يترتب على ذلك زيادة التأثيرات المتبادلة بين الثقافات المختلفة . الجميع

  .إلى مستوى غير مسبوق فى تاريخ البشرية

وتقود هذه التطورات البشرية إلى شعور الجماعات الثقافية المختلفـة   •
ة للتهديد، بتأثير مـن الظـواهر والتيـارات    بشكل متزايد بتعرض هويتها الثقافي

وكرد فعل علـى  . الثقافية القادمة من العالم األوسع، وخاصة من البلدان المتقدمة
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هذا التهديد يشهد العالم اآلن اتجاهاً بين الجماعات الثقافية المختلفة للتأكيد علـى  
تدين أو التمسـك  ذاتها وهويتها الثقافية، وهو التأكيد الذى يأخذ شكل المزيد من ال

بالتقاليد األصيلة، حتى يصل إلى مستوى التعصب وكراهية اآلخر الثقافى، سواء 
  .كان أجنبياً يعيش فى بلد آخر، أو جماعة ثقافية تعيش داخل الوطن

وال تقتصر أهمية التسامح على المستوى العالمى فحسب، وإنما تمتـد   •
ختلفة، سواء داخل الدولة الواحدة أيضاً لتشمل العالقات بين الجماعات الثقافية الم

أو عبر حدود الدول المختلفة، حيث ال توجد ثقافة أو جماعة تستطيع أن تستغنى 
فالشعوب والثقافات يمكنها أن تكتسب مكانة متميـزة فـى   . عن مثل هذا التعاون

  .العالم بقدر ما يمكنها التفاعل الخالق واالقتباس من الثقافات األخرى فى العالم

حيث تتجلى التعددية االجتماعية واالقتصادية  –هذا المستوى القومى وعلى 
لن يستطيع المجتمع تحقيق تعايش وممارسـة ديموقراطيـة    –والدينية والعرقية 

ولذلك يضع المجتمع . سليمة وتفاعل خصب مع العالم، إال إذا سادته قيم التسامح
التسامح علـى المسـتوى   العالمى فى أجندته االجتماعية قيوداً على تجاهل قيمة 

وذلك ألن قيم التسامح على المستوى المحلى والقومى هى التـى تتـيح   . الوطنى
  .إمكانيات التعايش الفعال على المستوى العالمى

  
  أهداف الدراسة: ثالثاً
وبناًء على ذلك يتحدد هدف هذه الدراسة فى محاولة إلقاء الضوء على قيمة   

لمصرى، وأهم العوامل التـى تجعـل الفـرد    التسامح االجتماعى فى المجتمع ا
متسامحاً أو غير متسامح فى مواقف التفاعل المختلفة، وكذلك أهم العوامل التـى  

  . تحكم تصورات األفراد ووجهات نظرهم تجاه اآلخرين وتجاه أنفسهم

كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيف تتجلى قيم التسـامح فـى التـراث      
  :لك من خالل ثالثة محاور أساسية هىالثقافى فى المجتمع، وذ

  .بحث عناصر التراث المؤيدة للتسامح -أ  

  .بحث عناصر التراث المحبذة للتعصب -ب  
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  بـين التسـامح    ) الممارسـة اليوميـة  (بحث طبيعة المشهد المعاصر  -ج  
  . والتعصب        

ويقتضى ذلك بحث طبيعة قيم التسامح أو عدم التسامح فى مستويات ثقافية 
اجتماعية مختلفة، لدى كل من الريفيين والحضريين، وبين المتعلمـين وغيـر   و

المتعلمين، وبين الذكور واإلناث، وبين األجيال المختلفة، وداخل األسرة، وفـى  
  .إلخ …الممارسة اليومية 

  
  مشكلة الدراسة: رابعاً
شهد المجتمع المصرى فى النصف الثانى من القرن العشرين العديـد مـن     
ات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية، والتى كان من نتيجتهـا تنـامى   التغير

ظاهرة الهجرة على مستويات مختلفة، فقد زادت الهجرة بين الريف والحضـر  
والعكس، كما زاد تدفق أعداد المهاجرين من الـدول األجنبيـة إلـى المجتمـع     

مصرية لدول المصرى إما للسياحة أو للعمل، كما زادت ظاهرة هجرة العمالة ال
وبالتالى ترتب على ذلك االحتكاك بثقافات أخـرى،  . الخليج منذ بداية السبعينيات

    .وأنماط تفكير، وأساليب حياة مختلفة

ورغم أن الهجرات المختلفة والتقدم التكنولوجى وثورة المعلومات قـد أدت    
إلـى   إلى تزايد االختالط بين األفراد من جنسيات ولغات وثقافات مختلفة، وأدت

زيادة التفاعل والعالقات بين الناس، إال أن ذلك قد أدى أيضاً إلى زيادة التباعـد  
بين الناس، وعدم تقبل اآلخرين وثقافتهم، وذلك نتيجة ألن هـذه الهجـرات قـد    
تؤدى إلى انهيار المنظومة األخالقية فى المجتمع، وتغير القيم األسرية،وسـيادة  

الحظ أن العامل الحاسم فى تحديد موقف الفـرد  وُي. األنماط االستهالكية الترفيه
هو طبيعة اآلخر، فكلما كان هذا اآلخر متسامحاً، كلما انعكس ذلك فى تقبل الفرد 

     .لآلخرين وثقافتهم فى المواقف المختلفة

وفى الوقت الذى تتراجع فى العالم أجمع أهمية االنقسامات العرقيـة التـى     
ومالمح الجسد والوجه، تزايدت أهمية التمييز تميز بين الناس على أساس اللون 
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بين الناس على أساس االختالفات الثقافية واالجتماعيـة، مثـل اللغـة والـدين     
والعادات والتقاليد والممارسات اليومية، والتى تكونت نتيجـة االشـتراك فـى    

  .خبرات تاريخية معينة

فـى المجتمـع   وتمثل هذه االختالفات الثقافية واالجتماعية أهميـة كبيـرة     
فكـل  . المعاصر، ألن الثقافة ليست شيئاً جامداً أو معزوالً غيـر قابـل للتغيـر   

الثقافات تتغير بمرور الزمن، ومثال ذلك ما حدث من تغيرات فى بعض مظاهر 
الثقافة المصرية ذاتها، ففى مطلع القرن العشرين كانت االتجاهات المحافظة هى 

، أما فى مطلع القرن الحـادى والعشـرين،   السائدة فى أغلب جوانب تلك الثقافة
فإننا نجد االتجاهين المحافظ والمتحرر من التقاليد يتعايشان جنبـاً إلـى جنـب،    
ويساهمان معاً فى إكساب الثقافة المصرية اتجاهاً خاصاً يختلف عما هو سـائد  

  .فى دول المنطقة المحيطة بها

فرضية أساسية مؤداها أن وبناء على ذلك، يستند تحديد المشكلة البحثية إلى 
يتميز بالتعددية االجتماعية والثقافيـة، وأن  ) أفراداً وجماعات(الشعب المصرى 

هناك نمط من التفاعالت والعالقات تقوم بين األفراد والجماعات وبعضهم علـى  
  .أساس من التسامح االجتماعى وقبول الحق فى االختالف

جتمع المصرى، والذى يفـرض  ورغم هذا التنوع واالختالف الذى يميز الم  
على كل فرد أن يكون بحاجة إلى اآلخر، إال أنه ُيالحظ فى السـنوات األخيـرة   

ومـن ثـم، فـإن    . وجود ظواهر غياب التسامح وسيادة التعصب ونفى اآلخـر 
المجتمع المصرى يواجه أزمة ثقافية على كافة األصعدة االجتماعية والسياسـية  

حرية والمساواة علـى المسـتوى االجتمـاعى    والفكرية، ويتطلب ذلك تحقيق ال
والثقافى، وما يفترضه ذلك من إفساح المجال للتعددية الفكريـة واأليديولوجيـة   

وذلك ما يمثل أساس التنمية والتقـدم فـى ظـل    . واإلقرار بالحق فى االختالف
  .العولمة والنظام العالمى الجديد
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  تساؤالت الدراسة: خامساً
ابق لمشكلة الدراسة، وفى محاولـة الوصـول إلـى    وفى إطار التحديد الس  

محددات عامة لقيم التسامح االجتماعى والثقافى فى المجتمع المصـرى، يمكـن   
  :بلورة التساؤالت اآلتية 

  ما هى التصورات العامة للتسامح فى المجتمع المصرى ؟ -١

التعلـيم،  : ما هى العالقة بين التسامح وبعض المتغيرات األخرى مثل  -٢
  ؟. إلخ …لمهنة، والجيل، والنوع، والنشأةوا

  كيف يتجلى الثبات أو التغير فى طبيعة التسامح فى المجتمع المصرى؟ -٣

    كيف تتجلى قيم التسامح فى التراث الثقافى فى المجتمع المصرى ؟ -٤

  :وينقسم هذا التساؤل إلى ثالثة تساؤالت فرعية هى 

  ؟ما هى أهم عناصر التراث المؤيدة للتسامح  -

  ما هى أهم عناصر التراث المحبذة للتعصب ؟ -

ما هى طبيعة المشهد المعاصر والممارسة اليومية للتسامح والتعصـب   -
  فى الواقع المصرى ؟

  
  المفهوم اإلجرائى للتسامح: سادساً

، وتقبـل  )بـدون مشـاكل  (التسامح يعنى العيش مع اآلخرين فـى سـالم     
فرد، واإلقرار ألصحابها بحقهم فى أفكارهـم وممارساتهم التى قد يختلف معها ال

قد يكون  هؤالء اآلخرين أجانب مختلفين فى . ممارسة كافة حقوقهم فى المجتمع
األصل أو الجنس أو الدين أو اللغة، أو من أبناء الوطن الواحد ولكنهم مختلفـين  
فى الرأى والفكر والمصالح والعادات والتقاليد والتعلـيم والمهنـة والمسـتوى    

واالقتصادى، أو بعض الفئات الخاصة كالمسنين أو المعوقين، كما قد  االجتماعى
ويتم التعبير عن هذا التقبل فى شـكل  . يكون هذا  اآلخر إنساناً أو فكراً أو رأياً
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االعتقاد أو االقتناع بأحقية هذا اآلخر فى الوجود، وكذلك فى شكل الممارسـات  
  . التى تعكس ذلك االقتناع

  : ابق على المالمح اإلجرائية التالية وينطوى التعريف الس  

  .يوجه التسامح نحو جماعة ككل أو أشخاص معينين -١

  .يظهر التسامح فى مواقف الفرد وممارساته وأفكاره تجاه اآلخرين -٢

  .نسبية التسامح، فقد يتسامح الفرد فى بعض المواقف وال يتسامح فى أخرى -٣

  .نة أو الثقافةيوجه نحو آخر مختلف تبعاً للنوع أو العمر أو الديا -٤
  

  مجتمع وعينة الدراسة: سابعاً

يقتضى تحديد طبيعة المشهد المعاصر للتسامح والتعصـب فـى المجتمـع      
المصرى، تحديد عينة متفاوتة تبعاً للنوع والسن والخلفية االجتماعية والثقافيـة  

وفى ضوء ذلك تـم تحديـد ثـالث    . واالقتصادية حسب بعدى الريف والحضر
وفـى  . الدراسة الميدانية، هى القـاهرة والمنوفيـة وأسـيوط   محافظات إلجراء 

محافظة القاهرة، تم اختيار ثالثة أحيـاء، أحـدهما يمثـل مسـتوى اقتصـادى      
واجتماعى مرتفع وهو مدينة نصر، واآلخر يمثل مستوى اجتماعى متوسط وهو 
شبرا الخيمة إلى جانب وضوح التفاوتات الثقافية فيه، أما الحـى الثالـث فهـو    

عصرة، والذى يمثل مستوى اقتصادى واجتماعى منخفض إلى جانب تميـزه  الم
أما فى محافظة المنوفية . بأن معظم سكان من المهاجرين ومن محافظات مختلفة

) قرية ميـت خاقـان  (فتم اختيار منطقى إلجراء الدراسة الميدانية أحدهما ريفية 
ط فقد تم اختيار ، ونفس األمر فى محافظة أسيو)شبين الكوم(واألخرى حضرية 

  .مدينة أسيوط كمنطقة حضرية، وقرية سالم كمنطقة ريفية

وبذلك بلغ عدد مناطق الدراسة سبع مناطق، ثالث منها فى القاهرة، واثنتان   
وحدد الباحث عينـة عشـوائية غيـر    . فى محافظة المنوفية ومثلهما فى أسيوط

وزعة بين الـذكور  مفردة فى كل منطقة من المناطق السبع م ٨٥منتظمة قوامها 
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إال أنه تم استبعاد عدد خمس استمارات فى حـى مدينـة   . واإلناث وتبعاً للديانة
 ٨٠نصر بعد المراجعة المكتبية، ليصل إجمالى عينة الدراسة فى هـذا الحـى   

مفردة، فى حين بلغت عينة الدراسة فى كل منطقة من المناطق الست المتبقيـة  
مفـردة   ١٧٠مفردة، منها  ٥٩٠الدراسة  وبذلك بلغت إجمالى عينة. مفردة ٨٥

مفردة فـى   ٢٥٠فى محافظة المنوفية ومثلها فى محافظة أسيوط، باإلضافة إلى 
  .مدينة القاهرة

  
  أساليب وأدوات جمع البيانات: ثامناً
  :األسلوب الوصفى التحليلى -١

حيث يسمح هذا األسلوب بالتوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن الجوانب   
ة لموضوع الدراسة، وتحقيق أفضل فهم له اعتماداً على التحليالت الكمية المختلف

. والكيفية، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة
كما أن هذا األسلوب سوف يمكننا من دراسة وتحليـل الظـروف االجتماعيـة    

ابتها فـى موقـف   واالقتصادية والسياسية لعينة الدراسة والذى يؤثر على استج
  .التسامح أو عدم التسامح

  :األسلوب المقارن -٢

ويتيح هذا األسلوب التعمق فى تحليل مواقـف األفـراد والمقارنـة بـين       
استجابتهم فى كل من محافظات الدراسة الثالث وكذلك على مستوى التجمعـات  

المختلفة  السبعة لعينة الدراسة، باإلضافة إلى المقارنة بين المستويات االجتماعية
. وموقف كل منها من ظاهرة التسامح أو عدم التسامح فى المجتمـع المصـرى  

وسوف تتم المقارنة على أساس العالقة بين الخصائص الثقافية لعينـة الدراسـة   
والتسامح، والخصائص االجتماعية والتسامح، وأخيراً الخصـائص االقتصـادية   

  .والتسامح

  :التحليل الثانوى للبيانات -٣

يستعين به الباحث فى تحليل البيانات اإلحصائية الخاصة بالدراسة  وسوف  
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الميدانية، تلك البيانات التى تتكامل مع البيانات الكيفية للوصـول إلـى أهـداف    
الدراسة، وتجسيد العالقة بـين التسـامح والخصـائص االجتماعيـة والثقافيـة      

، باإلضـافة إلـى   واالقتصادية لعينة الدراسة وموضوع التسامح أو عدم التسامح
  .تحليل البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية الخاصة بمجتمعات الدراسة

  :استمارة المقابلة -٤

فى إطار تحديد مشكلة البحث وجوانبها المختلفة، وفـى ضـوء األهـداف      
العامة له، فقد تم تحديد استمارة المقابلة كأداة لجمـع البيانـات الميدانيـة مـن     

وروعى فى صياغة أسئلة هذه االستمارة محاولة الكشف عن  .مجتمعات الدراسة
  .التغير أو الثبات فى ظاهرة التسامح فى المجتمع المصرى

وقد مرت عملية بناء االستمارة بعدد من الخطوات حتى أصبحت صـالحة    
  :للتطبيق

فبعد تصميم االستمارة فى صـورتها األوليـة، ثـم     :تحكيم االستمارة -أ
من المحكمين فى تخصصـات مختلفـة شـملت علـم     عرضها على مجموعة 

االجتماع وعلم النفس واإلحصاء، وكان ذلك بهدف تحديد مدى شـمول أسـئلة   
االستمارة لإلجابة على تساؤالت البحث وتحقيق أهدافه، وتم بنـاء علـى ذلـك    

  .إضافة مجموعة من األسئلة واستبعاد البعض اآلخر

تطالعية علـى عينـة صـغيرة    فقد تم إجراء تجربة اس: اختبار األداة -ب
بطريقة عمدية فى مجتمعات البحث الثالث، وذلك بهدف اختبار األداة والتأكـد  

وقد كشـفت  . من قدرة المبحوث على فهم أسئلتها واإلدالء باإلجابات الصحيحة
هذه التجربة عن بعض أوجه القصور والمشكالت األساسية حول البدائل المتاحة 

  .تلك البدائل وإضافة بدائل أخرىلكل سؤال، وتم تعديل بعض 

بناء على الخطوات السابقة، تم صـياغة   :الصياغة النهائية لالستمارة -ج
االستمارة فى صورتها النهائية، وشملت أربعة أقسام رئيسية، اشتمل القسم األول 
على البيانات األساسية التى توضح الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
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سة، كالسن والنوع والموطن والحالة االجتماعية والمهنـة، وتعلـيم   لعينة  الدرا
المبحوث، وتعليم األب، وتعليم األم، ومهنة المبحوث ومهنة األب، ومهنـة األم،  

  .والدخل الشهرى لألسرة، وأوضاع المسكن، وخبرات الهجرة

أما القسم الثانى فقد تناول التصورات العامة للتسامح، واشتمل علـى عـدة     
ؤالت خاصة بأكثر الفئات التى يجب أن يتسامح معها الفرد، وتلـك التـى ال   تسا

يجب أن يتسامح معها، والنتائج المترتبة على عدم التسامح، وتلـك التصـرفات   
والممارسات التى تساعد على انتشار التسامح أو عدم التسامح فـى المجتمـع،   

  .امح فى الوقت الحالىوعالقة التسامح باالحترام، وأهمية التسامح أو عدم التس

فى حين تناول القسم الثالث العوامل المؤدية للتسامح، واشتمل على عـدة     
تساؤالت خاصة باألسباب التى تجعل األفراد أو الجماعات غير متقبلين لآلخرين 
المختلفين عنهم فى الديانة أو لون البشرة أو المهاجرين أو األقـل مـنهم فـى    

والمكانة االجتماعية، باإلضافة إلـى مـدى انتشـار    المستوى التعليمى والمعنى 
الطرق السلبية فى التربية فى مجتمعات الدراسة، وعالقـة التسـامح بالحريـة    

  .والمساواة واآلثار المترتبة على ذلك

أما المحور األخير فتناول التغير والثبات فى ظاهرة التسامح فى المجتمـع    
نة الدراسة لطبيعـة التغيـر   المصرى، وشمل بعض األسئلة حول تصورات عي

الذى طرأ على ظاهرة التسامح فى المجتمع المصرى وأسباب هذا التغير، ودور 
وسائل اإلعالم، ودور الهجرة، وزيادة الفقر والضغوط االجتماعيـة، وطبيعـة   
التسامح فى حالة زيادة الحرية والمساواة بين الناس، وأهم مظاهر التغيـر فـى   

كل بين األفراد من خلفيات اجتماعية مختلفة، والمقارنة التسامح مثل زيادة المشا
  .بين طبيعة التسامح فى هذا المجتمع والمجتمعات المحلية المجاورة

وقد تم مراجعة هذه البيانات على مـرحلتين،   :مراجعة البيانات األولية -د
األولى هى مرحلة المراجعة الميدانية، ويتم ذلك  فى الميدان للكشف عـن أيـة   

ء أو إهمال فى رصد اإلجابات، أو تناقض بين اسـتجابات المبحـوث، أو   أخطا
وأظهـرت تلـك   . بيانات لم يتم رصدها أصالً نتيجة سهو الباحث الميدانى نفسه
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المراجعة الميدانية الكثير من هذه األنواع المختلفة من األخطاء، والتـى كانـت   
  .أخرى تصحح على الفور من خالل إعادة المقابلة مع المبحوث مرة

أما المرحلة الثانية فهى المراجعة المكتبية، والتى تهدف إلى ضبط وتـدقيق    
ومن خالل هذه المرحلة تم اسـتبعاد  . البيانات األولية التى تم جمعها من الميدان

االستمارات التى تحتوى على عدد كبير من األخطاء فى تسـجيل البيانـات أو   
مفـردة   ٥٩٠هائى لعينة الدراسة ليشـمل  البيانات الناقصة، حتى استقر العدد الن

مفردة فى منطقة واحـدة هـى مدينـة     ٨٠مفردة فى ست مناطق، و ٨٥بمعدل 
  .نصر

  
  خطة التحليل اإلحصائى: تاسعاً
بعد الحصول على البيانات فى صـورتها األوليـة ومرورهـا بمراحـل       

إلى صورة المراجعة الميدانية والمكتبية، تم ترميز بيانات االستمارات وتحويلها 
وتـم االعتمـاد   . (SPSS)رقمية تمهيداً إلدخالها على الحاسب من خالل برنامج 

  :على األساليب اإلحصائية التالية

، والذى يشير إلى إظهـار المواصـفات والمالمـح    التحليل الوصفى -١
الرئيسية لعينة الدراسة فى صورة جداول بسيطة أو مقاييس إحصائية كالمتوسط 

ف المعيارى لبعض المتغيرات الكمية مثل السن والدخل وعدد الحسابى واالنحرا
جـداول  (باإلضافة إلى إيجـاد العالقـات   . أفراد األسرة وعدد سنوات الهجرة

بين بعض المتغيرات األساسية مثل مستوى التعلـيم والـدخل والمهنـة    ) مركبة
  .ومنطقة الدراسة مع المتغيرات األخرى فى االستمارة

، ويعبر عن الوسائل المختلفـة التـى يمكـن بهـا     لىالتحليل االستدال -٢
الوصول إلى تعميمات من خالل العينة على مجتمع الدراسة، واعتمد الباحث فى 

، وقد تم تطبيق هذا األسلوب على جميع الجداول المركبـة  ٢ذلك على اختبار كا
  .بين المتغيرات األساسية وبعض المتغيرات األخرى فى االستمارة
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١٤٣  

  
  

  :مسـلســــل 

  :المحـافظـــة 

  :ريـف  / حضر 

  :مدينة / قريـة 

  

  استمارة بحث

  "التسامح االجتماعى بين التراث والتغير"
  

  إعداد الباحث

  أشرف عبدالوهاب أبو فراج
  :اسم الباحـث 

  :اسم المبحوث 

  :اسم المراجع  

  

  
  لمىبيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم لغير أغراض البحث الع

  

  

  ٢٠٠١سبتمبر 
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  :البيانات األساسية: أوالً

  …………………… :العمر بالسنوات-١

  )٢(       أنثى     )١(    ذكر    :النوع-٢

  )٢(  مسيحى     )١(    مسلم      :الديانة-٣

  األم  األب المبحوث :التعليم-٤

  )١(  )١(  )١(  أمى 

  )٢(  )٢(  )٢(  يقرأ ويكتب

  )٣(  )٣(  )٣(  ابتدائية

  )٤(  )٤(  )٤(  إعدادية

  )٥(  )٥(  )٥(  متوسطة

  )٦(  )٦(  )٦(  فوق متوسطة

  )٧(  )٧(  )٧(  جامعى

  )٨(  )٨(  )٨(  فوق جامعى

  :الحالة الزواجية-٥

  )٣(  متزوج      )٢(  عقد قران       )١(  أعزب     

  )٥(  أرمل       )٤(  مطلق     

  ………………… :عدد أفراد األسرة-٦

  :الحالة العملية للمبحوث-٧

  )٢(  ل ويستخدم آخرينصاحب عم      )١(  صاحب عمل ويديره

  )٤(  يعمل لدى األسرة بدون أجر      )٣(  يعمل لدى الغير بأجر

  )٩،  ٨يترك س (  )٥(    خارج قوة العمل

  :المهنة أو الوظيفة-٨

  :مهنـة األب -ب          :مهنة المبحوث -أ
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  :مهنـة األم -ج

  ……………………… :إجمالى الدخل الشهرى لألسرة-٩

  :مدى مساهمة الزوجة فى دخل األسرة-١٠

  )٩(    ال ينطبق     )٢(    ال تساهم     )١(  تساهم 

  ذكر   لم يذكر           ذكر   لم يذكر:           مصادر دخل األسرة-١١

  )٢(  )١(  مشروع صناعى  )٢(  )١(  المهنة أو الوظيفة

  )٢(  )١(  التجارة  )٢(  )١(  المهنة والعمل اإلضافى

  )٢(  )١(  عقارات  )٢(  )١(  أراضى زراعية

  )٢(  )١(  أخرى تذكر  )٢(  )١(  آالت زراعية

  )٢(    إيجار      )١(    ملك       :نمط حيازة المسكن-١٢

  )٢(  مشترك      )١(  مستقل        :نمط السكن-١٣

  ……………………:عدد حجرات المسكن-١٤

  :إنت مقيم هنا من أد إيه-١٥

  )١٦س)(٢(  أقل من خمس سنوات     )١٧س(  )١(  منذ الميالد 

  )١٦س) (٤(سنوات أكثر من عشر   )١٦س(  )٣(  سنوات  ١٠-٥من     

  :محل اإلقامة السابق-١٦

  )٢(  نفس القرية       )١(  نفس المدينة     

  )٤(  قرية أخرى       )٣(  مدينة أخرى   

  لم يذكر      ذكـر        :هل سبق لك الهجرة-١٧

  )٢(         )١(      :إلى دولة أجنبية     

  )٢(         )١(      :إلى دولة عربية   

  )٢(         )١(      :إلى دولة أفريقية    

  )٢(         )١(        :مصــرداخل     
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  ……………… :مدة الهجرة بالسنوات-١٨

  :التصورات العامة –التسامح : ثانياً

هاقولك إحنا نقصد إيه بالتسامح، وعاوزك تجاوب على األسئلة اللى جايـة بعـد   * 

  :كده

مع اآلخرين، ونتقبل أفكارهم وممارساتهم اللـى  )بدون مشاكل(التسامح يعنى إننا نعيش فى سالم"

ن إننا نختلف معاها أو تكون مختلفة عن اللى إحنا بنمارسه فى حياتنا اليومية، ونعترف لكـل  ممك

واآلخرين دول ممكن يكونوا أجانب مختلفين فى . فرد أو جماعة بممارسة كافة حقوقهم فى المجتمع

الـرأى   األصل أو الجنس أو الدين أو اللغة، أو يكونوا من أبناء الوطن الواحد، ولكنهم مختلفين فى

  ".والفكر والمصالح والعادات والتقاليد ومستوى التعليم والمهنة والمستوى االجتماعى واالقتصادى

  مين أكثر ناس المفروض الواحد يبقى متسامح معاهم؟-١٩

  لم يذكر  يذكر     لم يذكر يذكر  

  )٢(  )١(  مدمنو الخمور    )٢(  )١(  أفراد األسرة

  )٢(  )١(  نطقة السكنيةأهل القرية أو الم    )٢(  )١(  الجيران

  )٢(  )١(  األفراد من الدول العربية    )٢(  )١(  األقارب

  )٢(  )١(  األفراد من ديانة مختلفة    )٢(  )١(  األصدقاء

  )٢(  )١(  األقل فى المستوى التعليمى    )٢(  )١(  المهاجرون

  )٢(  )١(  األقل فى المكانة االجتماعية    )٢(  )١(  المرضى

  )٢(  )١(  ………………………ذكر أخرى ت    )٢(  )١(  كبار السن

  

  تفتكر لما يكون مافيش تسامح بين الناس، إيه اللى ممكن يحصل؟-٢٠
  ال  نعم     ال نعم  

  )٢(  )١(  الكراهية والخصام    )٢(  )١(  تقييد الحريات
  )٢(  )١(  ظلم اآلخرين     )٢(  )١(  زيادة العنف

  )٢(  )١(  زيادة العداوة    )٢(  )١(  انتشار الفوضى
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  )٢(  )١(   ………………أخرى تذكر    )٢(  )١(  زيادة الجريمة
  سنة، كان أكثر من دلوقتى واال العكس؟ ١٥، ١٠تفتكر التسامح بين الناس من -٢١

  )٢(حالياً التسامح أكثر من زمان     )١(  زمان كان أكثر من اآلن     

  )٤(    ال أعــرف      )٣(  التسامح كما هو لم يتغير    

  عاهم التسامح؟يا ترى فيه نوعية من الناس ما ينفعش م-٢٢

  )٣(    أحياناً    )٢٤س) (٢(  ال       )١(  نعم   

  مين هما دول؟ -٢٣

لم   ذكر     لم يذكر ذكر  

  يذكر

  )٢(  )١(  األقليات من الدول األخرى    )٢(  )١(  الخارجون على القانون

  )٢(  )١(  أصحاب الديانات األخرى    )٢(  )١(  البعيدون عن القيم والدين

  )٢(  )١(  إلرهابيونا    )٢(  )١(  البلطجية والفتوات

  )٢(  )١(  األميون     )٢(  )١(  مدمنوا المخدرات
  )٢(  )١(   ………………أخرى تذكر    )٢(  )١(  المجرمون وأصحاب السوابق

  يا ترى الواحد ممكن بتصرفاته، يساعد الناس على إنها تعامله بتسامح؟-٢٤

  )٣(    أحياناً      )٢٦س) (٢(  ال      )١(  نعم  

  إيه هى التصرفات دى؟-٢٥

لم   ذكر     لم يذكر ذكر  

  يذكر

  )٢(  )١(  احترام اآلخرين    )٢(  )١(  حب اآلخرين

  )٢(  )١(  االلتزام األخالقى    )٢(  )١(  قبول الفقراء

  )٢(  )١(  مساعدة اآلخرين    )٢(  )١(  التزام الدين
  )٢(  )١(  اإلنصات آلراء اآلخرين      )٢(  )١(  الحرص على حقوق الغير
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  )٢(  )١(   ………………تذكرأخرى     )٢(  )١(  الهدوء وااللتزام

  هاقولك على شوية تصرفات، وعاوزك تقولى هى مقبولة بالنسبة لك واال أل؟-٢٦

  لم يذكر  ذكر     لم يذكر ذكر  

  )٢(  )١(  ضرب األطفال بغرض التأديب    )٢(  )١(  التعصب الرياضى

  )٢(  )١(  ضرب الزوجة    )٢(  )١(  الخناقات بين األفراد 

  )٢(  )١(  فرض الرأى بالقوة    )٢(  )١(  الخناقات مع الجيران

  )٢(  )١(  الثقة فى اآلخرين    )٢(  )١(  مساعدة الفقراء
  )٢(  )١(  الـثـــأر    )٢(  )١(  احترام الرأى المخالف

  تفتكر لما الشخص يبقى متسامح، الناس تحترمه أكتر؟-٢٧

  )٣(    أحياناً      )٢(  ال       )١(  نعم 

  تفتكر الواحد الزم يبقى متسامح فى الزمن ده؟-٢٨

  )٢٩س) (٣(    أحياناً  )٣٠س) (٢(  ال   )٢٩س) (١(  نعم 

  ذكر        لم يذكر                    :ليــه-٢٩

  )٢(     )١(            لكثرة المشاكل وضغوط الحياة -

  )٢(     )١(          ألن عدم التسامح يؤدى إلى العنف -

  )٢(     )١(  لزيادة الهجرات والتعامالت مع أفراد من دول أخرى  -

  )٢(     )١(            قق العدالةألن فيه قانون يح -

  )٢(     )١(      ……………………………………أخرى تذكر  -

  لم يذكر      ذكر                  :ليــه-٣٠

  )٢(       )١(          ألن التسامح معناه الضعف -

  )٢(       )١(          الزمن ده مش محتاج تسامح -

  )٢(       )١(         هذا العالم ال مكان فيه إال للقوى -

  )٢(       )١(          علعدم وجود عدالة فى المجتم -



١٤٩  

  
  

  )٢(   )١(          ألن القوة هى السبيل الوحيد لعودة الحق -

  )٢(    )١(       ……………………………………أخرى تذكر  -

  :العوامل المؤدية للتسامح: ثالثاً

إيه من األسباب اللى هاقولك عليها، تخلى الناس ما تتقبلش الناس المختلفـين  -٣١

و لون البشرة، أو المهـاجرين، أو  عنهم فى بعض الصفات والخصائص زى الديانة أ

  األقل منهم فى المستوى التعليمى والمهنى والمكانة االجتماعية واالقتصادية؟
  لم يذكر  ذكر     لم يذكر ذكر  

  )٢(  )١(  عدم كفاية الدخل    )٢(  )١(  غالء المعيشة 
  )٢(  )١(  كثرة أعباء الحياة    )٢(  )١(  التربية الخاطئة

  )٢(  )١(  ـــةالبطالـ    )٢(  )١(  الفقـــر
  )٢(  )١(  انتشار الفساد    )٢(  )١(  زيادة وقت الفراغ
  )٢(  )١(  انتشار األمية    )٢(  )١(  وسائل اإلعالم
  )٢(  )١(  الفوارق الطبقية    )٢(  )١(  الشعور بالغربة
  )٢(  )١(  عدم االحترام    )٢(  )١(  ضياع الحقوق

دها عليها، وعاوزك هاقولك على شوية طرق سلبية فى التربية الناس بتربى وال-٣٢

  تقول لى إيه من  الطرق دى موجودة وبأى درجة فى منطقتك السكنية أو قريتك؟
بدرجة  

 كبيرة
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

ال توجد 
  مطلقاً

ال 
  أعرف

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  عدم الرعاية والمتابعة
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الحرية أكثر من الالزم

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  هازيةالقيم المادية واالنت
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  البعد عن الدين
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  التدليل والتسيب

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  ترك األوالد للتليفزيون 
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  عدم احترام الكبار
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  القسوة والضرب

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الخضوع والالمباالة 



١٥٠  

  
  

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  االعتماد على الغير
  يا ترى إيه أكثر مشكلة تظهر لما البيوت تبقى ضيقة أو زحمة؟-٣٣

  لم يذكر  ذكر     لم يذكر ذكر  

  )٢(  )١(  زيادة العنف    )٢(  )١( كثرة الخالفات األسرية 

  )٢(  )١(  انحراف األطفال    )٢(  )١(  الخناقات بين الجيران

  )٢(  )١(  انتشار األمراض    )٢(  )١(  انتشار االنحرافات

  )٢(  )١(  ………………أخرى تذكر    )٢(  )١(  ال توجد مشاكل

  تفتكر لما موظفين الحكومة يعاملوا الناس معاملة سيئة، إيه اللى ممكن يحصل؟-٣٤

  لم يذكر  ذكر     لم يذكر ذكر  

  )٢(  )١(  زيادة اإلحباط    )٢(  )١(  كراهية الناس للحكومة
  )٢(  )١(  الرغبة فى االنتقام    )٢(  )١(  اآلخرين المعاملة بالمثل مع

  )٢(  )١(  الكبت لدى الناس    )٢(  )١(  تكريس اإلحساس بالظلم

  )٢(  )١(  زيادة الخوف    )٢(  )١(  تكريس عدم االنتماء

  )٢(  )١(  ……………أخرى تذكر    )٢(  )١(  زيادة العنف

لخالفـات  فيه رأى بيقول إنه كلما زودنا الحريـة بـين النـاس، كلمـا زادت ا    -٣٥

  والمشاكل، إيه رأيك؟

  )٩(ال أعرف     )٣(   أحياناً    )٣٧س) (٢(غير موافق     )١(موافق 

  إيه السبب؟-٣٦

  لم يذكر  ذكر  

  )٢(  )١(  ألن الحرية تؤدى إلى الفوضى وعدم النظام

  )٢(  )١(  ألن الحرية ما تنفعش مع شعب جاهل

  )٢(  )١(  ألن الحرية ضد الصالح العام

  )٢(  )١(  حريةنظراً لسوء فهم ال



١٥١  

  
  

  )٢(  )١(  لنقص الوعى بكيفية استخدامها

  تفتكر لو زادت المساواة بين الناس، حتزيد المشاكل والخالفات؟-٣٧

  )٩(ال أعرف     )٣(  أحياناً  )٣٩س) (٢(غير موافق     )١(موافق 

  يا ترى إيه السبب؟-٣٨

  لم يذكر  ذكر  

  )٢(  )١(  عدم المساواة أمر طبيعى

  )٢(  )١(  الناس خلقوا متفاوتين

  )٢(  )١(  المساواة تعطى الناس حقوق أكثر 

  )٢(  )١(  تعليم الفقراء يخلق الفوضى

  )٢(  )١(  ……………………………………………………أخرى تذكر

  :مظاهر التسامح: رابعاً

حدد درجة قبولك للعالقة التى يمكن أن تقوم بينك وبين أى مـن المجموعـات   -٣٩

  التالية؟

ت
عا
مو
مج
ال

  

ت
القا
الع

  
عالقة
 قرابة
عن 

طريق 
 الزواج

عالقة 
  صداقة

عالقة 
  جيرة

عالقة 
  عمل

مجرد 
معرفة 
  فقط

كزائرين 
فقط 
  للمجتمع

استبعدهم 
من 
  مجتمعى

 ال أعرف

ــخاص  أش
من ديانات 

  أخرى
)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

ــدثون  يتح
لغــــات 

  مختلفة
)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

المهاجرون 
  األجانب

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  



١٥٢  

  
  

أصـــحاب 
الســـوابق 
  والمجرمون

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

ــدمنو  مـ
ــور / الخم
  المخدرات

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

المرضــى 
  النفسيون

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

ــر  األسـ
كبيـــرة 

  الحجم
)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  العاطلون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفقراء

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الراقصات
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  كبار السن 

ــياح  السـ
  األجانب

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

ــرب  عـ
  الخليج

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األميون
/ الريفيون

  الحضريون
)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

األقل فـى  
ــتوى  المس

  التعليمى
)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

األقل فـى  
ــتوى  المس
  االجتماعى

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(األقل فـى  



١٥٣  

  
  

ــتوى  المس
  المهنى

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األمريكيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفرنسيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفلسطينيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األتراك

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الروسيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  اإليرانيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  نالسعوديو
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  العراقيون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  السوريون
  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  السودانيون

  

  هل لك جيران ينتمون لديانة مختلفة عن ديانتك؟-٤٠

  )٣(    ةنسبة قليل    )٢(  نسبة متوسطة    )١(    نسبة كبيرة  

  )٩(    ال أعرف  )٤٢س) (٤(    ال يوجد  

  هل تقوم بزيارتهم فى المناسبات؟-٤١

  )٤(ال يحدث     )٣(  نادراً    )٢(   أحياناً    )١(  دائما  

ما هى نسبة العالقات واالتصاالت التى قمت بها فى حياتك مع أشـخاص مـن   -٤٢

  ديانة مختلفة عن ديانتك؟

  )٢(    بدرجة متوسطة        )١(  بدرجة كبيرة  

  )٤(    ال توجد عالقات        )٣(  درجة نادرةب  

  ما هى نسبة العالقات واالتصاالت التى قمت بها مع أشخاص من دول مختلفة؟-٤٣

  )٢(    عالقات متوسطة      )١(    عالقات قوية

  )٤(  لم تحدث عالقات      )٣(    عالقات صغيرة  



١٥٤  

  
  

  كم عدد المرات التى تقوم فيها بزيارة جيرانك الحاليين؟-٤٤

  )٤(  مرة واحدة كل شهر      )١(        فى المناسبات  

  )٥(  عدة مرات فى السنة      )٢(    عدة مرات فى األسبوع   

  )٦(  مرة واحدة فى السنة      ) ٣(      عدة مرات فى الشهر

  )٧(      ال أزورهم مطلقاً   

تفتكر إن الواحد ممكن إنه يثق فى كل الناس، واال الزم يبقى حـريص ويشـك   -٤٥

  دايماً فى نواياهم؟

  )٢(  ال يمكن الثقة بمعظم الناس      )١(  ة بمعظم الناسيمكن الثق  

  )٩(      ال أعرف      )٣(يتوقف ذلك على عوامل معينة   

لما بتكون مقتنع برأى معين، يا ترى بتقدر تقنع أصحابك وقرايبك وزمايلك فى -٤٦

  الشغل برأيك؟

  )٤(    مطلقاً    )٣(    نادراً    )٢(    أحياناً    )١(  دائماً  

  مؤسسات المجتمع، وعاوزك تحدد درجة ثقتك فيها؟ هاقولك على عدد من-٤٧

  
أثق ثقة 
  مطلقة

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضئيلة

ال أثق فيها 
  مطلقاً

  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  المؤسسة الدينية
  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الصحافة

  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أعضاء مجلس الشعب
  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أعضاء مجلس الشورى
  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شركات القطاع العام

  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شركات القطاع الخاص
  هل تعتقد أن الناس فى قريتك ومنطقتك السكنية يثقون فى بعضهم البعض؟-٤٨

  )٩(ال أعرف      )٤(   مطلقاً    )٣(   نادراً    )٢(   أحياناً  )١(  دائماً  

  

  



١٥٥  

  
  

قد أن هذا المستوى من الثقة قد تغير إلـى  فى األعوام القليلة الماضية، هل تعت-٤٩

  األفضل، أم إلى األسوأ، أم بقى كما هو؟

  )٢(  تغير إلى األسوأ       )١(  تغير إلى األفضل  

  )٩(      ال أعرف      )٣(    بقى كما هو  

هل تعتبر مستوى الثقة بين الناس فى قريتك أو منطقتك السكنية أكثر أم أقـل  -٥٠

  رى أو المناطق السكنية المجاورة؟مما هو موجود بين الناس فى الق

  )٣(مشابه تماماً فيما بينهم  -    )١(  أكثر من القرى أو التجمعات المجاورة -

  )٤(      ال أعرف -)          ٢(أقل من القرى أو التجمعات المجاورة  -

إفرض إن أسرتك بتمر بضائقة مالية، مين أكتر ناس ممكن األسرة تلجأ لهم فى -٥١

  هذا الموقف؟

  )٤(    الجيران      )١(       أحدال  

  )٥(    األصدقاء      )٢(      األسرة   

  )٦(    األقارب      )٣(  الحى/ أهل القرية  

، فمين أكتر واحد يمكـن  )وفاة/ زواج(عند حدوث مناسبة معينة داخل أسرتك -٥٢

  إنه يساعدك فى هذا الموقف؟

  )٤(             األقارب      )١(    ال أحد

  )٥(         ىالح/ أهل القرية      )٢(    األسرة   

  )٦(…………………………أخرى تذكر      )٣(    األصدقاء   

  حدد درجة ثقتك فى الناس اللى هاقولك عليهم دلوقت؟-٥٣

ثقة   

  مطلقة

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

  بدرجة 

  قليلة

ال أثق 

  مطلقاً

  ال 

  أعرف

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أفراد أسرتك 

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الجيران



١٥٦  

  
  

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األقارب

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  زمالءك فى العمل

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رؤساءك فى العمل
  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أصحاب الديانات المختلفة

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الذين لهم نفس ديانتى
  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أصحاب اللغات المختلفة

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أصدقاءك

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  البدو

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفالحون

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أهل المدن

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  عرب الخليج

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األمريكيون

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفنانون

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الراقصات

  )٩(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الفقراء

يا ترى إنته عضو فى أى جمعيات خيرية تقوم بأنشطة تطوعيـة، أى أنشـطة   -٥٤

  بدون أجر؟

  )٣(    أحياناً        )٢(  ال        )١(  نعم  

هاقولك دلوقتى على مجموعة من األسباب اللى ممكن تخلـى الواحـد يسـاعد    -٥٥

ابل، وعاوزك تقول لى درجة أهميتها بالنسبة اآلخرين، ويقوم بأعمال خيرية بدون مق

  لك؟

  
مهم 
  جداً

  مهم
غير 
  مهم

غير مهم 
  إطالقاً

ال 
  أعرف

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  اإلحساس بالتضامن مع الفقراء والمحتاجين



١٥٧  

  
  

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  التعاطف مع المحتاجين واإلشفاق عليهم 
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رد الجميل والعطاء لآلخرين

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  إحساس بالواجب وااللتزام األخالقى
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  التوحد مع معاناة الناس

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شغل وقت الفراغ فى عمل مفيد
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  اإليمان بأهمية العمل الخيرى

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  حث الدين على ذلك
  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  ديدةاكتساب مهارات وخبرات ج

فى السنة الماضية، كم عدد المرات التى قمت بها بأعمال تطوعية، أى أعمـال  -٥٦

  غير مدفوعة األجر؟

  )٢(      مرة واحدة -    )١(    لم يحدث ذلك مطلقاً -  

  )٤(    مرات ٩-٥من  -    )٣(      مرات ٤-٢من  -  

  )٦( … …………أخرى تذكر -    )٥(        ال أعرف -  

  :هذه األعمال ما هى أهم-٥٧

  ١- 
……………………………………………………………………………………………

………  
  ٢-

……………………………………………………………………………………………
………  

  هاقولك على مجموعة أسئلة عن حياتك اليومية وانت تحدد درجة استجابتك؟-٥٨
  إطالقاً  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  يا ترى تقدر تقول عن نفسك إنك شخص متدين؟
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  يا ترى إنت اتربيت تربية دينية داخل األسرة؟

) الكنيسـة / المسـجد (هل تتردد على دور العبادة 
  بانتظام؟

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  هل إنت منتظم فى أداء الصلوات المفروضة؟
باإلضافة إلى الصلوات المفروضة، يا ترى بتأدى 

  النوافل؟
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  



١٥٨  

  
  

  :التسامح بين الجماعات: خامساً

/ القريـة (يحدث أحياناً أن الجماعات المختلفة التى تعيش فى نفـس المنطقـة   -٥٩

تعيش فى سالم، وفى أوقات أخرى قد تحدث اضطرابات وخالفـات  ) المجتمع المحلى

  فكيف تصف مجتمعك أو قريتك هذه األيام؟. ونزاعات
  )١(  ات المختلفة تعيش معاً فى سالمال توجد خالفات والجماع -
فى الماضى كان هناك بعض الصراعات والخالفات بين الجماعات، ولكن اآلن يعيش  -

  الناس معاً فى سالم
)٢(  

  )٣(  توجد خالفات ومشاكل بين الجماعات المختلفة، ولكنها ال تصل إلى حد العنف -
  )٤(  المنطقة غالباً ما تؤدى إلى العنف الخالفات والمشاكل بين الجماعات المختلفة فى هذه -
  )٥(  ال أعرف -
  )٩(  ………………………………………………………………………أخرى تذكر -
/ فى األعوام الخمسة الماضية، هل استخدمت الجماعات المختلفة فى مجتمعـك -٦٠

  قريتك القوة أو العنف ضد بعضها البعض؟

  )٤(    لم يحدث    )٣(    نادراً    )٢(   أحياناً    )١(  دائماً

فى األعوام الخمسة األخيرة، هل مستوى المشاجرات والخناقات بين الجماعات -٦١

  فى منطقتك قد ازداد عن ذى قبل، أم انخفض، أم بقى كما هو؟

    )٢(        انخفض بدرجة قليلة      )١(  انخفض كثيراً  

  )٤(            ازداد قليالً      )٣(  بقى كما هو  

  )٩(الفترة األخيرة لم يحدث عنف مطلقاً فى      )٥(    ازداد قليالً  

  :فيما يلى عدد من العبارات، والمطلوب تحديد درجة موافقتك عليها-٦٢

أوافق   

  بشدة

أرفض   أرفض  أوافق

  بشدة

مجتمعى أمناء ويمكـن  / معظم الناس فى قريتى -

  .الوثوق بهم

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(الناس فى مجتمعى جديرين بالثقـة أكثـر مـن     -



١٥٩  

  
  

  .المجتمعات األخرى

معظم الناس فى مجتمعى مستعدون للمساعدة إذا  -

  .احتجت لهم

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

أشعر بالرضى باعتبـارى عضـواً فـى هـذا     -

  .المجتمع

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  :التسامح مع الفئات االجتماعية: سادساً

من أحـد الفئـات   ) أو تزوج أحد أبناءك أو إخوتك الذكور(هل تقبل أن تتزوج -٦٣

  :التالية

  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة كانت مخطوبة من قبل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة مطلقة وما عندهاش أوالد 

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة مطلقة وعندها أوالد 

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أرملة وما عندهاش أوالد 

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أرملة وعندها أوالد

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة أمية

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة أقل منى فى المستوى التعليمى
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة أقل فى المستوى االجتماعى واالقتصادى

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة أكبر منه فى السن

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة معوقة

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة ال تعمل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة تعمل فى مجال الفن

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  فتاة تعمل راقصة 

  



١٦٠  

  
  

  :هل تقبل أن تزوج أحد بناتك أو إخوتك اإلناث من أحد الفئات التالية-٦٤

  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رجل تزوج من قبل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رجل أرمل وما عندهوش أوالد

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رجل أرمل وعنده أوالد

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  غير متعلم لكنه معاه فلوس شاب

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شاب أقل منها فى المستوى التعليمى
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شاب أقل منها فى المستوى االجتماعى

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شاب عاطل ال يعمل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شاب معوق

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  سنة ١٥شاب أكبر منها بحوالى 

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  ى لكنه معاه فلوسشاب حرف

  هل ترى أنه من حق الفتاة المقبلة على الزواج اختيار شريك حياتها؟-٦٥

  )٤(أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

هل توافق على أن يعمل الشخص المتعلم بعد الجامعة فى وظائف حرفية، مثـل  -٦٦

  النجار أو النقاش؟

  )٤(أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  فقأوا    )١(  أوافق بشدة

فيه رأى بيقول إن خروج المرأة إلى مجال العمل هو إللى قلل فرص العمل أمام -٦٧

  الشباب، إيه رأيك؟

  )٤(أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

  هل تقبل الزواج من فتاة من دولة أجنبية؟-٦٨

  )٤(  دةأرفض بش    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

  



١٦١  

  
  

  هل تقبل الزواج من فتاة لها ديانة مختلفة؟-٦٩

  )٤(  أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

  هل تقبل الزواج من فتاة مختلفة عنك فى اللون؟-٧٠

  )٤(  أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

  هل تشارك فى االنتخابات بصفة دورية؟-٧١

  )٣(    أحياناً      )٢(  ال      )١(  نعم  

  هل يمكن أن تعطى صوتك فى االنتخابات لسيدة؟-٧٢

  )٣(    أحياناً      )٢(  ال      )١(  نعم  

لو فيه شخصين مترشحين فى انتخابات مجلس الشعب، وفيهم واحـد قريبـك،   -٧٣

  فأيهما تختار؟

  )١(        اختار الشخص الذى تربطنى به صلة قرابة -  

  )٢(      ى السكنيةاختار الشخص الذى يعيش فى نفس منطقت -  

  )٣(    اختار الشخص المناسب بصرف النظر عن صلتى به -  

  هاقولك على بعض العبارات، وعاوزك تقول رأيك فيها إيه؟-٧٤

  أوافق  
ال 
  أوافق

ال 
  أعرف

  )٩(  )٢(  )١(  لما الوظايف تقل فى البلد يبقى الرجالة أولى بالوظايف من الستات -
  )٩(  )٢(  )١(  تطلع معاش بدرى لما الوظايف تقل يبقى الزم الناس -
لما الوظايف تقل، أصحاب األعمال يدوا أولوية لتشغيل المصريين  -

  على غيرهم
)٩(  )٢(  )١(  

مش عدل إننا ندى وظايف للناس أصحاب العاهات، فى حـين إن   -
  الناس اللى صحتها كويسة مش القية شغل

)٩(  )٢(  )١(  

  )ن، األقارب، العمل، الشارعاألسرة، الجيرا: (مجاالت التسامح: سابعاً

هاقولك على شوية معايير الناس بتعتقد إنها ضرورية علشان الجـوازة تبقـى   -٧٥

  ناجحة، وعاوزك تقول رأيك فيها إيه؟



١٦٢  

  
  

  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة  
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  االنتماء لنفس األصول االجتماعية  -
وجود سكن جيد ال يقل عن سكن األسـرة   -
  صليةاأل

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  االتفاق فى وجهات النظر -
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  المعيشة المستقلة عن األب واألم -
وجود دخل مناسـب لكـل مـن الـزوج      -

  والزوجة
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  القدرة على اإلنجاب -
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  وجود اهتمامات مشتركة -

  :أن اتخاذ قرار اإلنجاب داخل األسرة من اختصاص هل ترى-٧٦

  )٣(الزوج والزوجة معاً      )٢(الزوجة        )١(الزوج    

داخـل  ) األب واألم(هل الخالفات العادية اللى بتحصل بين الـزوج والزوجـة   -٧٧

  األسرة، بتوصل إلى مشادات لفظية أو باأليدى؟

  )٤(لقاً  مط      )٣(نادراً      )٢(أحياناً        )١(دائماً    

  :يتم تقييم سلوك األبناء داخل األسرة من خالل-٧٨

  )٢(      التفاهم واإلقناع      )١(  استخدام العنف  

  )٤(      التوجيــــه      )٣(  الشتيمة اللفظية  

  )٦(    الحرمان من المصروف      )٥(    الضرب  

يا ترى إنت شايف إن قدرة الزوجة على اإلنجاب شـرط ضـرورى السـتمرار    -٧٩

  وجية؟العالقة الز

  )٣(أحياناً       )٢(ال       )١(نعم  

  هل يسمح األبوان ألبنائهم بمناقشة أمور األسرة، والمشاركة فى حل مشاكلها؟-٨٠

  )٣(أحياناً       )٢(ال       )١(نعم  

  



١٦٣  

  
  

  :العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة، يجب أن تقوم على-٨١

  )١(        الخضوع التام لسلطة األب -  

  )٢(        طة األمالخضوع التام لسل -  

  )٣(      التفاهم واالنسجام بين أفراد األسرة -  

  فى أسرتك، هل يتناقش األبناء مع والديهم فى مشكالتهم؟-٨٢

  )٩(  ال ينطبق    )٣(  ال يحدث ذلك    )٢(  إلى حد ما  )١(غالباً

  فيه رأى بيقول بضرورة زواج األوالد من األقارب فقط، إيه رأيك؟-٨٣

  )٤(  أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

ال يجب أن تقوم المرأة بنفس األعمال التى يقوم بها الذكور، وكذلك ال يجب أن -٨٤

  .يقوم الذكور بأعمال اإلناث

  )٤(  أرفض بشدة    )٣(أرفض    )٢(  أوافق    )١(  أوافق بشدة

  هل من حق حد إنه يفرض تصرفات معينة على حد تانى؟-٨٥

  )٣( أحياناً      )٢(ال       )١(نعم  

  هل من حق الزوج إنه بفرض آراء معينة على الزوجة واألوالد؟-٨٦

  )٣(أحياناً       )٨٨س) (٢(ال       )١(نعم  

  :ليــه-٨٧

  لم يذكر      ذكر

  )٢(       )١(        ألن ده من حق الزوج -

  )٢(       )١(        ألن ده فى مصلحتهم -

  )٢(       )١(        ألنهم تحت مسئوليته -

  )٢(       )١(      رة للمحافظة على تقاليد األس -

  )٢(       )١(  ……………………………أخرى تذكر  -

  



١٦٤  

  
  

  هل تحدث مشكالت بين أسرتك واألقارب؟-٨٨

  )٤(  ال يحدث      )٣(نادراً        )٢(أحياناً      )١(دائماً  

  وغالباً ما تنتهى المشاكل دى على إيه؟-٨٩

  )٣(المقاطعة لبعض الوقت    )٢(  المقاطعة النهائية  )١(     الصلــح  

  باً ما تحدث مشكالت بينك وبين أصدقاءك؟هل غال-٩٠

  )٤(  ال يحدث    )٣(نادراً      )٢(أحياناً        )١(دائماً  

  هل غالباً ما تحدث مشكالت بينك وبين زمالءك فى العمل؟-٩١

  )٤(  ال يحدث    )٣(نادراً      )٢(أحياناً        )١(دائماً  

  هل غالباً ما تحدث مشكالت بين أسرتك وبين الجيران؟-٩٢

  )٤(  ال يحدث    )٣(نادراً      )٢(أحياناً        )١(ماً  دائ

  فى اختيار أصدقاءك؟) أحد إخوتك/ والدتك(هل يتدخل والدك -٩٣

  )٣(أحياناً       )٢(ال       )١(نعم  

هل يحدث كثيرا أن يفرض عليك أصدقاءك آراءهم بالرغم من عـدم اقتناعـك   -٩٤

  بها؟

  )٣(أحياناً       )٢(ال       )١(نعم  

  الءك فى العمل هم أيضاً أصدقاءك؟يا ترى زم-٩٥

  )٣(أحياناً       )٢(ال       )١(نعم  

  ال توجد عالقة  متوترة  طيبة  

  )٣(  )٢(  )١(  :يا ترى تقدر توصف عالقتك بجيرانك بأنها

  )٣(  )٢(  )١(  :يا ترى تقدر توصف عالقتك بأقاربك بأنها

  )٣(  )٢(  )١(  :يا ترى تقدر توصف عالقتك بأصدقائك بأنها

  )٣(  )٢(  )١(  :تقدر توصف عالقتك بزمالءك فى العمل بأنهايا ترى 

  )٣(  )٢(  )١(  :يا ترى تقدر توصف عالقتك بأفراد أسرتك بأنها
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  لو حد حصلت بينك وبينه مشكلة فى الطريق وشتمك، تعمل إيه؟-٩٦
  أتخانق معاه -        التجاهل واإلهمال -  
  ال أرد عليه -        أرد عليه بالمثل -  
  …………………………………………أخرى تذكر -  
  :هل بيحصل من وقت للتانى إنك بتخش فى مشادات كالمية مع-٩٧

  مطلقاَ  نادراً  أحياناً  دائماً  

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  زمالء العمل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رئيسك فى العمل

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الزوجة/ الزوج

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الجيران

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األقارب

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  مواصالت العامةالركاب فى ال

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الناس فى الشارع

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األصدقاء

  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األبناء

  :هل يمكن أن تتطور هذه المشادات إلى-٩٨

  لم يذكر        ذكر                 

  )٢(        )١(          مشادات كالمية  

  )٢(        )١(          اشتباك باأليدى

  )٢(        )١(          استباك باألسلحة

هل حصل قبل كده إنك اعتديت بالضرب على واحد من النـاس اللـى هاقولـك    -٩٩

  :عليهم

  ال ينطبق  مطلقاً  نادراً  أحياناً  دائماً  

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  زوجك/ زوجتك



١٦٦  

  
  

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أحد أبناءك

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  األخت/ األخ

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الجارة/ الجار

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الصديقة/ الصديق

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  زمالءك فى العمل

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  رئيس فى العمل

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  شخص ال تعرفه

  )٩(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  أحد الناس فى الشارع
  



١٦٧  
  

  الفصل الرابع
  قيم العمل األهلى فى مصر

  دراسة ميدانية على الجمعيات األهلية
  )*(خالد عبدالفتاح

  ٢٠٠١يناير 
  الموضوع والمشكلة: أوالً

لـذلك  . تشكل قيم العمل األهلى المقوم الثقافى للمجتمع المدنى بشكل عـام   
وفى قوتـه   تستحوذ هذه القيم على قدر كبير من األهمية فى بناء المجتمع المدنى

  .أو ضعفه وهشاشته وانحسار تأثيره

وقد تضاعفت فى السنوات األخيرة من القرن العشـرين أهميـة المجتمـع      
وقد نبعت . المدنى باعتباره إحدى قوى التغير االجتماعى فى المجتمعات النامية

هذه القوة من تقلص دور الدولة من المجاالت اإلنتاجية والخدمية فى المجتمـع،  
وتبلـورت هـذه   . االعتماد على منظمات وسيطة بين األفراد والدولـة  وازدياد

 -األهمية لدور المجتمع المدنى فى اعتباره قطاعاً ثالثاً فى المنظومة االقتصادية 
  .االجتماعية

والمجتمع المدنى ال يتشكل بطريقة واحدة، أى ال تأخـذ بنيتـه خصـائص      
بالصورة الغربية طبعته بمبادئ  فمع أن نشأته وتبلوره. واحدة فى كل المجتمعات

خاصة، وشكلت مقومه الثقافى على نحو خاص، فإننا نجده يأخذ صوراً أخـرى  
تختلف باختالف الخصوصية االجتماعية والثقافية للمجتمعات إلى الحـد الـذى   

أحدهما هو النموذج السـائد فـى   . يجعلنا نرى نماذج عديدة من المجتمع المدنى
وتأكيدنا علـى  . عام والمجتمع المصرى بشكل خاص المجتمعات العربية بشكل

هذه التعددية للمجتمع المدنى، ال يعنى تبنى نظرة استشراقية للمجتمع المدنى فى 
مجتمعاتنا، بقدر ما يعنى إبراز خصوصيته واختالفه من حيث النشأة والتطـور  

                                                            
  . مدرس علم االجتماع المساعد، بكلية اآلداب، جامعة حلوان) *(
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  .عن النموذج الغربى للمجتمع المدنى

الثقافية السـائدة فـى    -بنية االجتماعيةوتشكل قيم العمل األهلى فى إطار ال  
المجتمع، وتحدد خصائصها وفقاً لهذه البنية، بما يؤثر علـى فاعليـة المجتمـع    

  .المدنى ودوره فى التغير االجتماعى

وتركز معظم الكتابات المهتمـة بـالمجتمع المـدنى ودوره فـى التغيـر        
شر عدد المنظمـات  االجتماعى على إبراز حجمه وقوته أوالً، باالعتماد على مؤ

المكونة له من نقابات وأحزاب ونواد، وغرف تجارية، وجماعات رجال أعمال، 
وجمعيات أهلية، مفترضة وجود عالقة طردية بين تنامى حجم المجتمع المـدنى  

  .ودوره فى التنمية

وتتغافل هذه الكتابات البحث عن المقومات الثقافية للمجتمع المدنى، والتـى    
وره فى التنمية، سواء عند قياداته وأعضائه أو عند المسـتفيدين  تدعم فاعليته ود

  .منه

وتختلف الكتابات الخاصة بنشأة وتطور المجتمع المدنى فى مصـر حـول     
فتكتفى بعض الكتابات بثالث مراحل فى مسيرة المجتمع المدنى . مراحل تطوره

 العشرينيات من القرن التاسع عشـر حتـى  (فى مصر هى مرحلة اإلرهاصات 
مـن  (، والمرحلـة الثانيـة   )١٩٥٢-١٩٢٣(، ثم مرحلة النشأة الحقيقية )١٩٢٣
بينما تحددها كتابات أخرى بـأربع مراحـل حيـث تقسـم     ). حتى اآلن ١٩٥٢

المرحلة الثالثة من التقسيم السابق إلى مـرحلتين همـا، مرحلـة االنكســار     
عينيات منتصف السـب (ومرحلة النمو المقيد ). حتى منتصف السبعينيات-١٩٥٢(

بينما تعتمد كتابات أخرى تقسيماً خماسياً هو مرحلة البدء، وبـدأت  ). حتى اآلن
، ومرحلـة  ١٩١٩مع بداية القرن الماضى، ومرحلة االنتشار وبدأت مع ثـورة  

، ١٩٧٣حتـى   ١٩٥٢، ومرحلة ثورة ١٩٣٩اإلشراف والتوجيه وبدأت مع عام 
  . )١(ومرحلة فترة االنفتاح حتى اآلن

اسة التقسيم الرباعى، حيث يعكس هـذا التقسـيم تمـايزاً فـى     وتتبنى الدر  
منظومة القيم المجتمعية بشكل عام، والتى ينعكس تأثيرها علـى قـيم المجتمـع    

  .المدنى
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ألف هيئة، تشمل حوالى  ٢٥ويقدر حجم المجتمع المدنى فى مصر بحوالى   
جتماعيـة  ألف جمعية أهلية، يمكن تصنيفها إلى جمعيات مهتمة بالرعاية اال ١٤

وأخرى مهتمة بالتنمية االجتماعية، وتخضع هذه الجمعيات إلشـراف الشـئون   
أما الجمعيات التطوعية التى ال تقع تحت والية الشئون االجتماعيـة  . االجتماعية

) ١٥(تنظيماً مهنيـاً،  ) ٢١(غرفة تجارية، ) ٢٦(نقابة مهنية، ) ٢٣(فيبلغ عددها 
ى، والمؤسسات التقليدية ذات الطابع الـدينى،  هذا فضالً عن النواد. حزباً سياسياً

  .)٢(والتى غالباً ما ترتبط بالجوامع والكنائس

ومع هذا الحجم للمجتمع المدنى فى مصر، تشير الدراسات إلى غياب قيمة   
فى مصر وهى قيمة التسامح فهناك ) العمل األهلى(هامة من قيم المجتمع المدنى 

أنها تدافع عن الحل اإلسـالمى لمشـكالت    غياب للتسامح مع اآلراء التى تدعى
علـى  . المجتمع، وكذلك افتقاد روح التسامح لدى الجماعات اإلسالمية المتشددة

ويدعونا ذلك إلى السؤال عن مدى . )٣(الرغم من قلة ومحدودية هذه الممارسات
  .حضور منظومة القيم الخاصة بالعمل األهلى بشكل عام

ال عن مدى وجود قيم العمل األهلى وتمثلها وتتحدد مشكلة الدراسة فى السؤ  
لدى أفراد المجتمع، وال سيما بين القائمين على المجتمع المـدنى مـن قيـادات    

ما مدى وجـود قـيم   : ويمكننا صياغة هذا السؤال على النحو التالى. وأعضاء
العمل األهلى فى المجتمع المصرى؛ وما مدى وجودها لدى العاملين بمنظمـات  

  دنى وخاصة الجمعيات األهلية؟المجتمع الم

  :ويتفرع هذا التساؤل إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التالى  

  ما هى الخصائص االجتماعية للعاملين بالجمعيات األهلية؟ -١

  ما هى مالمح المنظومة القيمية للعاملين بالجمعيات األهلية؟ -٢

  ما مدى وجود قيم العمل األهلى لديهم؟ -٣

  األكثر تمثيالً من غيرها من قيم العمل األهلى؟ ما هى القيمة -٤
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  مفهومات الدراسة: ثانياً
  :مفهوم المجتمع المدنى -١

إلـى  " النظـام القـديم  "ظهر مفهوم المجتمع المدنى فى مرحلة التحول من   
يقـوم علـى سـيطرة    " النظام القديم"وكان . فى أوروبا الغربية" النظام الجديد"

فى نظام حكم ثيوقراطى وأتوقراطى، يستند إلى الحـق  الكنيسة وأمراء اإلقطاع 
المقدس للملوك فى الحكم باعتبارهم خلفاء اهللا على األرض، مما ترتب عليه أن 
كانت سلطاتهم مقدسة مطلقة، ال يجوز الخروج عليها، وال حتى رفض االنطياع 
لها، وكان هذا يعنى عدم وجود فرص لظهور تكوينات أو قوى اجتماعية خارج 

أما النظام الجديد الذى تحقـق بـالثورات األوروبيـة    . هازى الدولة والكنيسةج
، فقد حلت فيه البورجوازية، الطبقـة  )١٧٩٨(الكبرى، وأبرزها الثورة الفرنسية 

الصاعدة الجديدة، محل رجال الدين وأمراء اإلقطاع، وكان من أبرز مالمحه أنه 
وديموقراطى يستند إلى التسـليم  نظام رأسمالى يقوم على حرية العمل والتجارة، 

بحقوق اإلنسان والتعددية السياسية وتداول السلطة من طريق االنتخاب، وقبـول  
بـين القـوى االجتماعيـة    " العقد االجتماعى"الدولة باعتبارها أداة متابعة تنفيذ 

المجتمـع  "المختلفة، أو بين أجهزة تمثيل هذه القوى، وهى مـا عـرف باسـم    
  .)٤("المدنى

م الفكر األوروبى برصد هذه التحوالت وصـياغة مفهـوم المجتمـع    واهت  
  .المدنى وتحديد دوره، وعالقته بالدولة

فقد اهتم هيجل بمفهوم المجتمع المدنى ووضح أن فكرته تقوم على تجـاوز    
تفكك مستوى األسرة، فاألطفال الذين يتلقون رعايتهم ضمن األسرة سرعان مـا  

تمكنهم من التصـرف وامـتالك الشخصـية    يكبرون، وما أن يصبحوا فى سن 
المستقلة واالعتبارية أمام القانون، حتى ينفصلوا عن أسرهم ويؤسسـوا أسـراً   

وهكذا يظهر عدد كبير من األشخاص المستقلين الذين يرتبطون ارتباطـاً  . جديدة
وهم داخـل األسـرة     Automizationخارجياً بوصفهم ذرات اجتماعية مستقلة 

فى حين هم خـارج األسـرة   . اتهم، بل أن األسرة هى غايتهمليسوا غايات فى ذ
شخصيات مستقلة كل منها غاية فى ذاتها تعامل اآلخرين علـى أنهـم وسـائل    

وبهذا المعنى يصبح كل واحد معتمداً على اآلخرين جميعاً، ألنه . لتحقيق غايتها
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وهـذا  . وهكذا ينشأ اعتماد متبادل فيما بيـنهم . بدونهم لن يستطيع تحقيق غايته
الوضع، أى اعتماد األشخاص المستقلين كل منهم على اآلخر، هو جـوهر مـا   

  .)٥(بالمجتمع المدنى" هيجل"يسميه 

وبين ماركس فى كتاباته أن المجتمع المدنى فضـاء للتنـافس والصـراع      
بـين كافـة   ) الثقافى -األيديولوجى  -السياسى  -االقتصادى (بمختلف أشكاله 

وأن محاوالت الرأسمالية لممارسة هيمنتها ونشـر  . تماعيةالفئات والطبقات االج
 Counter Hegomonyأيديولوجية طبقتها تقابل بمحاوالت نشر الهيمنة المضـادة  

التى تمثل الفئات والطبقات المسودة التى تحاول بدورها نشـر رؤيتهـا للعـالم    
  .)٦(وتكوين وعيها الذاتى المستقل

سفة الذين عنوا بتحليل ومناقشة مفهوم ويعد أنطونيو جرامشى من أهم الفال  
المجتمع المدنى، والمجتمع المدنى فى نظر جرامشى الذى كان فكره تطـويراً ال  

هو مجموع التنظيمات المختلفة فـى البنيـة    -يخلو من اإلبداع للفكر الماركسى 
الفوقية، التى تحقق هيمنة الدولة، أو الطبقات التى تمثلها، على المجتمـع، عـن   

 -أو القوى التى تمثلها فى التحليل األخير  -الثقافة، وتتم السيطرة للدولة  طريق
بفعل األجهزة األيديولوجية للدول من جهة، وأجهزة الدولة ذاتهـا ومؤسسـات   

فالمجتمع المدنى هو مجال التنـافس  . المجتمع المدنى المختلفة، من جهة أخرى
وفى . تصور هيجل وماركساأليديولوجى، وليس مجال التنافس االقتصادى كما 

للهيمنـة  "رأى جرامشى إنه ال سبيل إلى مقاومة هيمنة الدولة إال بجهود جـادة  
من قبل البروليتاريا، ومن خالل مؤسسات المجتمع المدنى الخاصة بها " المضادة

دور حاسم فـى تطـوير    -القانون  -وبهذا يكون لبعض عناصر البنية الفوقية (
  .)٧()يةاألساس -البنية التحتية 

ويمكن تصنيف التعريفات الغربية المعاصرة للمجتمع المـدنى فـى ثالثـة      
مجموعات، تعرفه المجموعة األولى تعريفاً سوسيولوجياً بأنه يحتفظ بشخصـية  

المجـال األسـرى،    -متميزة إلى حد ما ويتكون من مجاالت الحياة االجتماعية 
التى يتم تنظيمهـا   -السياسى  والمجال االقتصادى، واألنشطة الثقافية، والتفاعل

بترتيبات تطوعية أو خاصة بين األفراد أو الجماعات بعيداً عن التحكم المباشـر  
والتعريف الثانى تعريف سياسى معيـارى ويتجـاوز هـذا التعريـف     . للدولة
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السوسيولوجى الوصفى، ويرى أن المال العام يجب أن يقـوى علـى حسـاب    
يكون التأكيد فيـه  (هذه الفكرة تعبيراً محافظاً  ويمكن أن يتم التعبير عن. الدولة

أو يتم التعبيـر  ) على القانون، والملكية الخاصة، واألسواق، وجماعات المصلحة
ويكون التأكيد على تمكين الجماعـات التـى تمنعهـا    (عنه بطرق أكثر يسارية 

الصفوات األنانية أو المتعصبة عن الفعل على أساس المساواة مـع مـواطنيهم   
أما التعريف الثالث فهو تعريف كالسيكى يرى المجتمـع المـدنى أو   ) ماثلينالم

االتحاد باعتباره مجموعة من الناس تتأسس على تسـليم اتفـاق عـام بـالحق     
  .)٨(والمصالح المشتركة

وربما كان تصور المجتمع المدنى األقرب إلى الفهم المعاصر له هو ذلـك    
بدى إعجاباً شديداً بقدرة  األمـريكيين  الذى ورد عند ألكسيس دى توكفيل، فهو ي

الفائقة على االنتظام، باختيارهم، فى جمعيات أو مؤسسـات طوعيـة، تتميـز    
 -فى نظـره   -وتمثل هذه الجمعيات . بطاقات هائلة وقدرة كبيرة على اإلنجاز

بديالً ثالثاً أفضل من تسلط اإلقطاعيين على الحياة العامة، أو تدخل جهاز الدولة 
كان دى توكفيل مقتنعاً بأن أية استراتيجية سليمة للتقدم يجب أن تقوم على و. فيها

مبادرة مؤسسات المجتمع المدنى، التى يلزم أن تنفذ إلى جانب من جوانب الحياة 
وإذا كان . االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، وغيرها: فى المجتمع

أو حتى إضعافها، فإنه يـرى أن تكـون    ال يذهب إلى حد المناداة بإلغاء الدولة
، التى تتابع أداء جهاز "عين المجتمع الواعية الساهرة"مؤسسات المجتمع المدنى 

  .)٩(الدولة وتصححه، فضالً عن تحقيق مصالح أعضائها

يشير كل ذلك بأن استخدام مفهوم المجتمع المدنى يتضمن افتراضـاً بـأن     
شاكله عندما تتواجـد بـه مؤسسـات    المجتمع يصبح أكثر قدرة على مواجهة م

ومن منطلق هذا ). إلخ …خدمية وتعبوية(مستقلة عن الدولة تتولى مهاماً متعددة 
االفتراض، أصبحت معظم التعريفات متمركزة حول فكرة اإلطـار المؤسسـى   

من جميع المؤسسات غير التجارية التى ) إجرائياً(للمجتمع المدنى، والذى يتكون 
وبعبارة أخرى، المجتمع المدنى هو الساحة التـى تـدور   . اشرةال تتبع الدولة مب

فيها التفاعالت االجتماعية العامة التى ال تتعلق مباشرة بـالربح وال بالصـراع   
  .)١٠(المباشر على السلطة السياسية وال بالسلطة التنفيذية للدولة
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ومن الناحية اإلجرائية يمكن تعريف المجتمع المدنى على أنه يشـير إلـى     
مجموعة واسعة من الكيانات غير الحكومية، الرسمية أو شبه الرسـمية، مثـل   
الجمعيات األهلية، واألحزاب السياسية، النقابات، النوادى، التجمعـات المهنيـة،   

  .الغرف التجارية

وفى مصر، شهد المجتمع المصرى مع حكم محمد على فى بدايات القـرن    
م، بجانب مجموعـة مـن التحـوالت    التاسع عشر تحوالت فى نمط السيادة القائ

االجتماعية الشاملة فى اإلدارة والجيش والثقافة، ونشوء طبقـات جديـدة مـن    
الرأسمالية وجماعات المثقفين وكانت هذه التحوالت بمثابـة صـناعة للمجتمـع    

  .)١١(المدنى فى مصر، فى بعض من جوانبه، حسبما يقول يونان لبيب رزق

ة أشكال من التعبير عن المجتمع المـدنى،  وعلى المستوى الفكرى كانت ثم  
يتجلى هذا الشكل فى طموحات وقضايا فكر . لكن بدون ذكره أو تسميته صراحة

النهضة العربية الحديثة عند رفاعة الطهطاوى وخير الدين التونسى وبدرجة أقل 
فى كتابات جمال الدين األفغانى ومحمد عبده وعبدالرحمن الكـواكبى وشـيلى   

هذه الكتابات التى شغلتها قضايا التحديث والتمدن والتقـدم  . نطونشميل وفرح أ
والنهضة والحكم، إضافة إلى االهتمام ببنى المؤسسات والهيئات االجتماعية التى 

  .)١٢(تتمتع باستقاللية نسبية عن الدولة، دون ذكر صريح لمفهوم المجتمع المدنى

مجتمع المدنى، حيـث  وخالل الفترة الحديثة فى المجتمع المصرى تطور ال  
يرصد سعد الدين إبراهيم ظهور أول جمعية أهلية تطوعية على يد أفـراد مـن   

وتوالت نشـأة الجمعيـات، فنشـأت    . ١٨٢١الجالية اليونانية باإلسكندرية عام 
وتبعتهـا جمعيـة   . ١٨٥٠الجمعية المصرية للبحوث التاريخية والثقافية عـام  

، والجمعيـة الخيريـة   ١٨٧٥عـام  والجمعية الجغرافيـة   ١٨٦١المعارف عام 
وقبل نهاية القرن التاسع عشر كان عدد الجمعيات األهلية . ١٨٧٨اإلسالمية عام 

حتى وصلت منظمات المجتمع . )١٣(جمعية ٧٠التطوعية بمعناها الحديث قد بلغ 
  .ألف هيئة ٢٥المدنى فى مصر اآلن ما يقارب 

مجمـوع المنظمـات    بأنـه  Civil Societyويسود تعريف المجتمع المدنى   
التى ينضم الناس إليهـا  ) غير الرسمية(والجمعيات والروابط، وما إليها، الشعبية 

باختيارهم، وينشطون من خاللها لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسـية وثقافيـة،   
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ويشـير  . )١٤(فئوية أو عامة، ويفعلون ذلك مستقلين عن الدولة وربما فى مقابلها
على أنه يشمل على الحضور البـارز لعـدد مـن     تعريف آخر للمجتمع المدنى

التنظيمات الرسمية التى تعبر عن المصالح المتنوعة للمـواطنين فـى مختلـف    
مجاالت النشاط االجتماعى الخاص بهم، وأن العالقات بين الدولـة والمجتمـع   
المدنى التى يحترمها الطرف األول تعد مؤشـراً مقبـوالً السـتقالل الطـرف     

تمل على قبول االختالف السياسى والفكرى بوصفه حقاً شرعياً الثانـى، كما يش
لألقليات، طالما أن هذه األقليات تلتـزم بـالطرائق السـلمية للفعـل الفـردى      

  .)١٥(والجمعى

مجموعة التنظيمات التطوعية "وتتبنى الدراسة تعريف المجتمع المدنى بأنه   
حقيق مصالح أفرادها ملتزمة الحرة التى تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لت

فى ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضى والتسامح واإلدارة السـليمة للتنـوع   
، هو الفعل األول: ويشير هذا التعريف إلى ثالثة أركان أساسية، هى". والخالف

، وهو أن المجتمع المـدنى مجتمـع مـنظم،    والثانىاإلرادى الحر أو الطوعى، 
هو ركن أخالقى سلوكى؛ ينطوى على ) مام هذه الدراسةوهو محل اهت( والثالث

قبول االختالف والتنوع بين الذات واآلخرين، وعلى حق اآلخرين فى أن يكونوا 
منظمات مدنية تحقق وتحمى وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وااللتـزام  

ـ   ة فى إدارة الخالف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدنى وبينها، وبـين الدول
بالوسائل السليمة، وفى ضوء قـيم االحتـرام والتسـامح والتعـاون والتنـافس      

  .والصراع السلمى

  :مفهوم قيم العمل األهلى -٢

تعبر قيم العمل األهلى عن المقوم الثقافى للمجتمع المدنى، وعادة مـا يـتم     
، أو Civic Cultureمناقشة هذا المفهوم إما بشكل عام مع مفهوم الثقافة المدنيـة  

  .Civic Valuesمفهوم القيم المدنية 

إلى أنه يجب على الديموقراطية الليبرالية أن تولد  Thomas Bridgesويشير   
نوعاً ما من الثقافة المدنية المضادة التى لها من القوة ما يخلق ويدعم الهويـات  

كما يجب على العمليات التعليمية داخل هذه النظم أن تضـمن فاعليـة   . المدنية
ففى ظل الـديموقراطيات الليبراليـة ال ينظـر    . ارية هذه الثقافة المدنيةواستمر
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كما يشير إلـى أن أى  . األفراد ألنفسهم على أنهم هويات دينية أو إثنية أو عائلية
ثقافة مدنية تتكون من مجموعة من المعانى المنطقيـة والتمثيليـة والمؤسسـية    

قافة مدنية يتم توجيهها لجمهـور  لإلقناع، وهذه  المعانى المنطقية المتاحة ألى ث
  .)١٦(معين، تحدده مجموعة من الظروف االجتماعية واالقتصادية والتاريخية

  الدراسات السابقة: ثالثاً

يحفل التراث البحثى الغربى بالعديد من الدراسات التى تناولت قيم العمـل    
 وترجع هـذه الدراسـات إلـى   . األهلى، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر

عشرينيات القرن العشرين، حسبما يشير جابريل ألموند، فى دراسـاته تشـارلز   
. The Making of Citizenمريام عن التعليم المدنى والمعنونة صناعة المواطنين 

وهى الدراسة التى اهتمت بالتعرف على اإلنجاز المختلـف للمجتمعـات التـى    
اسة والتى بـدأت أوائـل   اشتركت فى الحرب العالمية األولى، وحاولت هذه الدر

العشرينيات من القرن الماضى أن تصف عمليات نشوء وتوضيح قوة القوميـة  
والخصائص الدينية واللغوية واإلثنية التى تقوم عليها فـى بريطانيـا العظمـى    

وتشـكلت مسـاهمة   . واالتحاد السوفيتى، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا
، ومؤلـف أخيـر   ١٩٣١ريب المدنى عام مريام فى استخالص مؤلف حول التد

ويمكننـا أن  . ١٩٣٤حول التدريب المدنى فى الواليات المتحدة األمريكية عـام  
نطلق اآلن على ما درسه مريام بأنه حول التنشئة السياسية المقارنـة، والثقافـة   

بمـا  " تعليم مدنى"أو " تدريب مدنى"وهو ما أطلق عليه مريام . السياسية المقارنة
إلطار المفاهيمى التصورى التطوعى واألكثر عقالنية للعلوم االجتماعية يعكس ا

  .فى هذه الفترة

وتبعت دراسة تشارلز مريام، دراسة جابريل ألموند المعنونة الثقافة المدنية،   
وقد أوضحت هذه الدراسة فكرة أن ). ١٩٦٣(عام  Sindy Vebraباالشتراك مع 

يدمج المتناقضات، إذا أراد أن يكـون ذا  النظام السياسى الديموقراطى عليه أن 
فمن جانب على الحكومة الديموقراطية أن تتولى زمام الحكم، فيجب عليها . تأثير

أن تحوز القوة، والقيادة وصنع القرارات، ومن جانب آخر، يجب عليها أن تكون 
وأنه إذا كانت الديموقراطية تعنى شيئاً، فإنها تعنى بشكل . مسئولة عن مواطنيها

. أو بآخر أنه يجب على الصفوة الحاكمة أن تلبى رغبات ومطالـب المـواطنين  
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والحاجة للحفاظ على التوازن بين القوة والتلبية الحكومية باإلضافة إلى الحاجـة  
للحفاظ على التوازنات بين اإلجماع واالنقسام، ويفسـر كيـف تـتالءم أنمـاط     

  .للنظام الديموقراطى االتجاهات السياسية المتأسسة على الثقافة المدنية

وتناقش دراسة رونالد إنجلهارت عن التحديث وما بعد الحداثة الصادرة عام   
مجتمعاً، فقد أوضحت الدراسـة كيـف    ٤٣، تحول الثقافة السياسية فى ١٩٩٤

تتغير القيم السياسية تبعاً لتغير المنظومة القيمية بين المجتمعات المختلفـة مـن   
  .الجتماعىا -حيث المستوى االقتصادى 

وفيما يتعلق بالقيم المدنية، فهناك العديد من الدراسات والبحوث التى تمـت    
فى المجتمعات الغربية، من هذه الدراسات، الدراسة المسحية االستطالعية حول 

، ١٩٩٦القيم العالمية والحدود األخالقية التى أجراها معهد األخالق العالمية عام 
وسألت المبحوثين عن اختيار أهم خمس قـيم   دولة، ٤٠مبحوثاً من  ٢٧٢على 

يستعملها بشكل أكثر من غيرها فى الحياة اليومية، مع اختيار أهـم قيمـة مـن    
وقد بنيت نتائج الدراسة أن قيمة التسـامح جـاءت فـى    . وجهة نظر المبحوثين

  تكراراً ٨٦قيمة، فقد حصلت على  ١٥المرتبة التاسعة من إجمالى 

صف الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالنـدرة  وفى المجتمع المصرى تت  
إال دراستان إحـداهما ميدانيـة،    -فى حدود علم الباحث  -الشديدة، فال يوجد 

عن المقومات الثقافيـة للمجتمـع المـدنى     )١٧(األولى. واألخرى تحليلية نظرية
. ١٩٩٣-١٩٨٢دراسة فى التسامح السياسى لدى النخبة السياسية من : المصرى
علـى    -ذه الدراسة على افتراض أساسى فحواه أن هناك ثالثة مقومات وتقوم ه

التعددية التنظيمية، أى وجـود  : للمجتمع المدنى، تتمثل فى -المستوى النظرى 
أحزاب سياسية وجماعات مصالح وجمعيات ومنظمات غير حكومية، والمقـوم  

التالى قدر مـن  تتمتع هذه التنظيمات بدرجة من االستقالل عن الدولة، وب: الثانى
ويتمثل فى سيادة نمط من التفـاعالت  : الحرية فى إدارة شئونها، والمقوم الثالث

فيما بين منظمات المجتمع المدنى وداخلها، يقوم على أساس التسامح السياسـى  
وسعت الدراسة للبحث عن مدى توافر المقوم الثقافى . وقبول الحق فى االختالف

السياسى والحق فى قبول االختالف على خريطـة   أو القيمى المتمثل فى التسامح
  .خطاب نخبة المجتمع المدنى
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وعنيت الدراسة بنخبة المجتمع المدنى كعينة مختارة عمدياً من نخب بعض   
منظمات المجتمع المدنى استناداً لمحك أساسى وهو أن تكون قد شاركت بالفعـل  

علـى عـدد مـن     وقد ركزت الدراسة. فى الجدل حول القضايا محور التحليل
القضايا الهامة التى ارتأت أنها تمثل محور الجدل فى الفترات محـل الدراسـة   

وتتمثـل هـذه   . والتى يمكن أن تكشف بشكل جلى عن قيمة التسامح السياسـى 
-٢٣(لفتـرة  " فى الشعر الجـاهلى "القضايا فى قضيتى اإلسالم ونظم الحكم، و

تقييم "و" مؤتمر األقليات"و" نمؤتمر بكي"، و"نصر حامد أبوزيد"وقضايا ) ١٩٣٠
: وقد راعت الدراسة ثالثة معايير فى العينـة األول ). ١٩٩٦-٨٢" (ثورة يوليو

: معيار االنتماء التنظيمى، أى االنتماء ألحد منظمات المجتمع المدنى، والثـانى 
االنتماء السياسى ألحد التيارات السياسية الرئيسية القائمة، الليبرالى والناصـرى  

أن تكون على قدر من االهتمام بالقضايا محـور  : رى واإلسالمى، والثالثواليسا
  .التحليل

وأوضحت الدراسة ضعف وجود قيمة التسامح السياسى بل واختفائها مـن    
على خريطة الخطاب السياسى للتيارات محل التحليل، فى مقابل بروز واضـح  

خـالل الفتـرة    ومكتسح لقيمة التعصب السياسى وعدم قبول الحق فى االختالف
أما بالنسبة للفتـرة الحديثـة   ). ١٩٣٠-٢٣(الليبرالية فى تاريخ مصر المعاصر 

، فقد أوضحت الدراسة أن هناك تطوراً نسبياً قد حدث نحو مزيـد  )١٩٩٦-٨٢(
وأرجعت الدراسة أهم محددات قيمة التسامح . من التسامح مقارنة بالفترة السابقة

لثقافة الدافعة للمجاراة والشخصية السلطوية السياسى إلى محددين أساسيين هما ا
  .والدوجماتية

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة يمكن تلخيصها علـى النحـو     
  :التالى

ضعف وجود قيمة التسامح السياسى على خريطة نخبة المجتمع المدنى  -١
  .محل الدراسة فى كال الفترتين فى عينة األحزاب السياسية

التسامح السياسى فى خطاب منظمات المجتمـع المـدنى   وضوح قيمة  -٢
  .غير األحزاب السياسية
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التأكيد على أهمية متغير الثقافة الدافعة للمجاراة ومتغيـر الدوجماتيـة    -٣
  .السلطوية فى تفسير كثير من المواقف باعتبارها من أبرز المتغيرات المستقلة

مستقلة السابقة تقلـل  وجود متغيرات وسيطة قد تدعم دور المتغيرات ال -٤
من تأثيرها إال أن دورها كان يميل ناحية تعزيز دور المتغيرات المستقلة أكثـر  

  .من الحد من تأثيرها

فكانت حول تطور المجتمع المدنى فى مصـر، وهـى    )١٨(أما الدراسة الثانية   
تقييمية باألساس، واستندت إلى مجموعتين من المؤشرات التى تساعد فى تحديد 

مجموعة : تطور المجتمع المدنى فى مصر خالل العقدين الماضيين، األول مدى 
عدد / تطور حجم (مؤشرات الختبار التطور فى البنية األساسية للمجتمع المدنى 

أما المؤشر الثانى والذى تهـتم  ). إلخ…المؤسسات، التنوع فى النشاط، العضوية
النـزوع للعمـل   (افة المدنية به دراستنا الحالية فيتعلق بمؤشرات التطور فى الثق

التطوعى، األداة السلمية للمنازعات والصراعات، إعمـال قواعـد المحاسـبية    
مع اختبار هـذه القـيم فـى    ) إلخ …والشفافية، العمل الجماعى، األداء المهنى 

تفاعالت مؤسسـات المجتمـع   (إطـار البيئة المهيئة والمدعمة، للمجتمع المدنى 
، التفاعـل مـع الدولـة،     لتفاعالت مع المجتمع كللالمدنى مع بعضها بعضا، ا

  ).إلخ …التفاعل مع اإلعالم، التفاعل فى اإلطار الدولى 

وتشير الدراسة إلى أن هناك أزمة يمر بها المجتمـع المـدنى حيـث تقـود        
االختالفات إلى مشاحنات، وترتبط بعمليات انفجار كبرى قد تنهى حياة المنظمة 

لسبب الرئيسى وراء هذه االنفجارات هو غياب آلية منهجية أو تنهى فاعليتها، وا
للحل السلمى للمنافسات والصراع، ويفسر هذا الغياب ضعف قيمـة التفـاوض   

  .وضعف قيمة التسامح وقبول االختالف والتنوع. والحل السلمى

كما تشير الدراسة إلى أن العمل التطوعى ما زال محدوداً، فالغالبية السـاحقة     
سسات المدنية تتمركز حول شخص واحد، وإلى جانبـه دائـرة ضـيقة    من المؤ
وفيما . ويرتبط بذلك ضعف قيمة العمل الجماعى والنزوع إلى الفردية. مساندة له

يتعلق بالمحاسبية والشفافية، فتشير الدراسة إلى أنه بعد شبه غائب على مستوى 
ونية له ضعيفة إلـى  الدولة وعلى مستوى المجتمع المدنى أيضا، والمرجعية القان

كما تشير إلى أن المجتمع المدنى فى مصر لـم يسـتقر بعـد علـى     . حد كبير
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اعتمـاد قواعد لألداء المهنى المثمر، كما لم يصل إلى مرحلة التوافـق حـول   
وفيمـا يخـتص   . ميثاق أخالقى، يمثل مرجعية للمؤسسات المدنية والرأى العام

وى الثقة بين المؤسسات المدنية والقطاع بقيمة الثقة، فتشير الدراسة إلى أن مست
الخاص فى مصر محدود للغاية، فاألخير لم يتمكن بعد من استيعاب حقيقة عمل 

وكذلك فإن دعم القطاع الخاص . وأهداف المؤسسات المدنية التى ال تبغى الربح
أما الثقة بين مؤسسات المجتمع المـدنى  . لهذه المؤسسات هو فى أدنى مستوياته

ة فهو محدود للغاية، وهو منتج تاريخى لسياق أسفر عن عدم ثقة كـل   والحكوم
  .طرف فى اآلخر

  المدخل النظرى للدراسة: رابعاً
يزخر التراث السوسيولوجى بالكتابات النظرية المفسرة للقيم بشـكل عـام     

قيمـة  (لذلك رؤى االقتصار هنا على عرض النظريات المفسرة للقـيم المدنيـة   
فـى  . ل خاص فى إطار النظرية المعاصرة لعلم االجتمـاع بشك) العمل األهلى

األول ينتمى إلى ما يسـمى  . ضوء تلك يتضح اتجاهان لتفسير قيم العمل األهلى
 Capitalizingفى النظرية المعاصرة فى علم االجتماع باعتبار الثقافة رأسـمال  

Culture . لتنميـة  أما االتجاه الثانى فيتعلق بالتطورات المعاصرة فى نظريـات ا
  . )١٩(والتحديث

  :وسوف نتناول فيما يلى كل من هذين االتجاهين على حدة  

  القيم كرأسمال-١

تناقش النظرية المعاصرة لعلم االجتماع قيمة العمل األهلى أو القيم المدنيـة    
باعتبارها نوع من رأس المال فى إطار فكرتين األولى هى فكـرة رأس المـال   

  . ة الثقةاالجتماعى، والثانية هى فكر

تتفق تعريفات مفهوم رأس المال االجتماعى على اعتباره يشير إلى حجـم    
الشبكات والعادات والثقة االجتماعية، التى يستطيع السكان أن يعتمدوا عليها فى 

فشبكات الروابط المدنية مثل روابط الجيـرة، والنـوادى   . حل مشكالتهم العامة
  .)٢٠(من أشكال رأس المال االجتماعى الرياضية والتعاونيات تعد شكالً هاماً

الذى يعتبره أحد أشكال رأس  –ويعنى ببير بورديو برأس المال االجتماعى   
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المال مثل رأس المال االقتصادى والثقافى والرمـزى الصـالت أو العالقـات    
ويعتبـر  . )٢١(االجتماعية، ويتبدى ذلك فى أشكال العمل االجتمـاعى المختلفـة  

االجتماعى نوعاً من العادات غير الرسمية التى تساعد على  فوكوياما رأس المال
 -  James Colemanوينتقد تعريف جيمس كولمان . التعاون بين فردين أو أكثر

والذى يعتبر من العلماء األوائل المفسرين الذين استخدموا هذا المصطلح بشـكل  
ر العام الـذى  المفهوم على أنه نوع من الخي –واسع فى إطار العلوم االجتماعية 

ويشـير  . يقوم به أو يعبر عنه التفاعالت الخاصة باألفراد فـى نظـم السـوق   
فوكوياما إلى أهمية رأس المال االجتماعى فى القيام بمجموعة من الوظائف التى 

مثل عدم االعتماد بشكل كامـل علـى   . تعمل على زيادة الكفاءة فى نظم السوق
ويؤكـد  . اءات البيروقراطية المعقدةالدولة مما يؤدى إلى اختصار بعض اإلجر

فوكاياما على أنه فى ظل غياب المجتمع المدنى، فإن، الدولة تتطلب غالباً تنظيم 
األفراد الذين يفتقدون القدرة على تنظيم أنفسهم، ويـنعكس ذلـك سـلبياً علـى     
هامـش الحرية المتاح لهؤالء األفراد، كما يؤكد على أن المستويات المنخفضـة  

. )٢٢(لمال االجتماعى تؤدى إلى عدد من االختالفات الوظيفية السياسيةمن رأس ا
ويؤكد بوب إدوارد وميشيل فولى على أهمية رأس المال االجتماعى والمجتمـع  
المدنى فى لفت االنتباه نحو المظاهر المهملة من واقع االجتمـاعى، والتـى ال   

  . )٢٣(تتعلق بشكل مباشر بعالقات السوق

فيعبر عنه تيار قوى فى علم االجتماع يـذهب  . هوم الثقةوفيما يتعلق بمف
إلى أن الحياة الجمعية المستقرة يجب أن تنهض على ما هو أكثر من حسـابات  
المصلحة الخاصة، وأنه من الضرورى توفر عنصر الثقة فى هذه الحياة، حتـى  

ليس كل شـىء  : "وقد ابرز دوركايم عبارة تقول. فى مجاالت التجارة واألعمال
وقد قـدم  . وهى عبارة تشرح هذا المعنى ببالغة رائعة" ى العقد يخضع للتعاقدف

أهـم المناقشـات    ١٩٩٠آثار الحداثة، الذى صدر عام : أنتونى جيدنز فى كتابه
الثقة فى مصداقية شخص أو نظـام  : الحديثة لموضوع الثقة، حيث عرفها بأنها

النظر عن نمـط  وقد الحظ جيدنز أن بعض سمات الثقة تصدق بصرف " معين
فالظرف اإلنسانى فى جوهره يتسم بعـدم اليقـين وبأنـه    . المجتمع الذى نتناوله

مصدر للتهديد، ولكن لكى يعيش اإلنسان ويستمر عمل عملية التنشئة االجتماعية 
على حماية معظم أفراد المجتمع من القلق العميق الجذور مـن خـالل تنميـة    
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خل كل منهم وتدريبهم على طرق للحياة إحساس مبدئى بالثقة فى اآلخرين فى دا
وترجع بعض االتجاهات فى علم النفس وفى التحليل النفسى السلوك ". مسلم بها"

الشاذ، والعدوانى، والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقـل اإلحسـاس بالثقـة    
المبدئية والعامة إلى أوالدهم، بحيث يدرك هؤالء أن الذات الداخليـة والبيئيـة   

  .)٢٤(سمان بعدم مصداقية والعداوةالخارجية تت

ويحلل فرانسيس فوكوياما فى كتاب له يحمل عنوان الثقة ودور الفضـائل    
االجتماعية فى تحقيق الرخاء فى االقتصاديات المعاصرة، ويشير إلى أن مفهوم 
رأس المال االجتماعى واإلنسانى ينطلق من فرضين أن رأس المـال اليـوم ال   

عامل، أو األدوات، أو اآلالت بل فى جملـة المعـارف   يتجسد فى األرض أو الم
والمهارات التى يملكها البشر، ويشير كولمان إلى أن جزءاً كبيراً من رأس المال 
البشرى أو اإلنسانى يرتبط بقدرة  المواطنين على االجتمـاع والتواصـل مـع    
بعضهم البعض، وهو أمر حيوى ليس فقط بالنسبة للحياة االقتصادية بـل لكـل   
جانب من جوانب الوجود االجتماعى، وبدورها تعتمـد قـدرة األفـراد علـى     
االجتماع والتواصل على مدى اشتراك الجماعات بـالقيم والمعـايير األخالقيـة    

  .)٢٥(وقدرتها على إخضاع المنفعة الشخصية لحساب المصالح الجماعية األشمل

ليبرالية تعتمـد  ويدرك كل المراقبين أن المؤسسات السياسية واالقتصادية ال  
فى وجودها، بعد التخلى عن األحالم الواعدة للهندسة االجتماعية، على مجتمـع  

وهـو خلـيط مركـب مـن      –مدنى معافى ومفعم بالحيوية، والمجتمع المدنى 
مؤسسات وسيطة تتضمن الشركات والجمعيات والنقابات والنـوادى والكنـائس   

يعتمد بدوره  –تربوية والتعليمية والمؤسسات الخيرية واإلعالمية وال) والمساجد(
واألسرة هى األداة الرئيسية التى تجعل من الفرد كائناً اجتماعيـاً  . على األسرة

يتألف مع محيطه ويتواصل مع ثقافته ويكتسب الخبرات والمهارات الضـرورية  
كما يتم من خالل األسرة بـث قـيم   . التى تؤهله للعيش فى كنف المجتمع العام

والمجتمع المدنى المزدهر يعتمـد  . مجتمع عبر األجيال المتالحقةومعارف هذا ال
وهى خصال . على جملة العادات والتقاليد والقيم األخالقية المتأصلة فى الشعوب

تتشكل بالتدريج وبصورة غير مباشرة من خالل الفعل المباشر الـواعى، ومـن   
تـرامهم  الضرورى تكريسها وتنميتها لدى المـواطنين بزيـادة معـرفتهم واح   



١٨٢  
  

  .)٢٦(لثقافتهم

  قيم العمل األهلى فى نظريات التنمية والتخلف-٢

تتجمع تحت نظرية التحديث كل المحاوالت النظرية التى تهدف إلى وصف   
وتفسير عمليات التحول االجتماعى االقتصادى فى الدول النامية فى ضوء رؤية 

ـ   ة التطـور  تفترض أن هذه الدول تمر بمرحلة من التطور أقرب الشـبه بمرحل
المبكرة فى المجتمعات المتقدمة اآلن، ومن ثم فإن خبرة التغير االجتماعى تبـدو  
مشابهة وأن مراحل التطور المتوقع أن تمر بها المجتمعات النامية هـى نفسـها   

وبناء على ذلك فإن العالقـة  . مراحل التطور التى مرت بها المجتمعات المتقدمة
ـ   ت شـوطاً كبيـراً فـى طريـق النمـو،      بين المجتمعات المتقدمة التـى قطع

والمجتمعـات النامية هى عالقة تكامل تأخذ فيها البلدان النامية خبـرة وثقافـة   
وتقوم نظرية التحـديث علـى   . البلدان المتقدمة لكى تحقق نفس مستويات نموها

، حيـث  Modernityوالحداثـة   Traditionalityمفهومين رئيسيين هما، التقليدية 
معات تنتقل بالضرورة من المرحلة التقليديـة إلـى المرحلـة    يفترض أن المجت

الحديثة، وحيث يفترض أن المجتمعات النامية تمثل المرحلة التقليديـة أو أنهـا   
  .)٢٧(تنتقل من هذه المرحلة إلى المرحلة الحديثة التى تمثلها المجتمعات الحديثة

نظريـة  ومن الدراسات الحديثة التى حاولت أن تبرهن علـى افتراضـات     
ففـى  . التحديث أعمال رونالد انجلهارت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميتشجان

دراسة حديثة له حول التحديث وما بعد التحديث والتغير السياسى واالقتصـادى  
 ١٩٩٠مجتمعا، أجرى المسح الشامل لها فى فترة من مـارس   ٤٣والثقافى فى 
التمثيلية باستثناء ألمانيـا الشـرقية   ، باستخدام العينات القومية ١٩٩١حتى يناير 

درست باإلضـافة إلـى الجمهوريـة    (وأيرلندا الشمالية ومنطقة موسكو الكبرى 
  :وحاولت هذه الدراسة اختبار افتراضيين أساسيين). الروسية بأكملها

. أن العناصر الثقافية المختلفة تميل ألن تسير سوياً فـى أنمـاط متالزمـة    )١(
التى تهتم اهتماماً قوياً نسبياً بالدين، تميل أيضا مثـال ذلك، هل المجتمعات 
أو احترام السلطة أو االفتخار القومى أو أيـة  (إلى تفضيل العائالت الكبيرة 

  ؟)اتجاهات أخرى متميزة
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تتواجد األنماط الثقافية المتالزمة، وتكون مرتبطـة بالتنميـة االقتصـادية      )٢(
بالعلمانية فـى تـاريخ    مثال ذلك أن التصنيع كان مصحوبا. والتكنولوجية

  .الغرب

وتؤكد نتائج هذه الدراسة على أنه يبدو أن هناك تحوالً عاماً نحو قيم ما 
بعد التحديث يحدث بالفعل، وأن تدهور القيم التقليدية ارتبط ارتباطاً قوياً مع نمو 
االقتصادى، وأن القيم التقليدية ال ترتبط بالنمو االقتصادى، وإنما ترتبط بمعدالت 

أما فيما يتعلق بقيم الديموقراطية، فقد أكدت الدراسـة  . خصوصية العالية نسبياًال
على أنه ليس هناك ارتباط بين محور التحديث وعدد السـنوات التـى قضـاها    

وأن هناك ارتباطاً قويا تاماً بين بعد ما يعد التحديث . مجتمع فى ظل الديمقراطية
ويات العليا للرفاهية المصحوبة بقيم والديمقراطية وقد أشارت كذلك إلى أن المست

ما بعد التحديث، بما فى ذلك الثقة المتبادلة بين األشخاص، والتسامح، وبقيم مـا  
  . )٢٨(بعد المادية، يجب أن تؤدى حتماً إلى الديمقراطية

  اإلجراءات المنهجية للدراسة: رابعاً
  :قيم العمل األهلى -١

دة سلفاً لقيم العمل األهلى بشكل مقاييس مع –حسب علم الباحث  –ال يوجد   
عام، تحدد مؤشراتها وطرق قياسها، وحتى الدراسـة التـى اهتمـت بـالمقوم     
الثقافـى للمجتمع المدنى فى مصر، فقد اقتصرت فى قياسـها لقيمـة التسـامح    

ولذلك تجتهد الدراسة فى تحديـد  . بتحليل مضمون خطاب نخبة المجتمع المدنى
التسامح وقبـول  (عمل األهلى وهى قيمة الشفاهية مؤشرات قياس مجموعة قيم ال

، قيمة التطوع والعمل الجماعى، قيمة اإلنجاز، وقيمة المشاركة، ومحاولة )اآلخر
  .إعداد مقياس يهدف للتعرف على هذه المؤشرات ورصدها

  :البيانات المطلوبة-٢

  -:تعتمد الدراسة على مجموعة متنوعة من البيانات هى  

مالمح المنظومة القيمية بشكل عام والقيم المدنيـة، أو   بيانات كمية حول -أ
قيمة العمل األهلى بشكل خاص، باإلضافة إلى بيانات كمية عـن الخصـائص   

  .االجتماعية للعاملين بالجمعيات األهلية
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  .حول قيم العمل األهلى: بيانات كيفية -ب

عن الجمعيات محل الدراسـة، تهـدف للتعـرف علـى     : بيانات كيفية -ج
  . الخ.. …خها وأنشطتها، وحالة العضوية تاري

  :العينة-٣

يصل إجمالى عدد الجمعيات األهلية فى مصر وفقاً للمؤشرات اإلحصـائية    
ويبلـغ  . جمعية١٤٧٤٨إلى  ١٩٩٧بوزارة التأمينات والشئون االجتماعية لسنة 

من إجمالى الجمعيات على % ٧.٦بنسبة  ١١١٩عدد الجمعيات بمحافظة الجيزة 
 ٩١٣وتتنوع هذه الجمعيات إلى جمعيات رعاية يبلغ عددها . جمهوريةمستوى ال

 ٢٠٦وجمعيات تنمية يبلغ عـددها  . من إجمالى المحافظة% ٨١.٦جمعية بنسبة 
وتتركز معظم هذه الجمعيات فـى  . من إجمالى المحافظة% ١٨.٤جمعية بنسبة 

ية جمع ٥٨جمعية رعاية،  ٦٨٥(جمعية  ٧٤٣الحضر فعدد الجمعيات الحضرية 
جمعيـة   ٢١٠(جمعية  ٣٤٥، بينما تبلغ الجمعيات الريفية %٦٦.٤بنسبة ) تنمية

. من إجمالى الجمعيـات بالمحافظـة  % ٣٠.٨بنسبة ) جمعية تنمية ١٣٥رعاية، 
بالمنـاطق الصـحراوية   ) تنميـة  ١٣رعايـة،   ١٨(جمعية  ٣١هذا فضال عن 

  .والمستحدثة

ـ    االت العمـل إلـى   وتتنوع الجمعيات بمحافظة الجيزة من حيث عدد مج
من إجمالى % ٣٩.٨جمعية بنسبة  ٤٤٦جمعيات تعمل فى مجال واحد وعددها 

جمعيـة   ٦٧٣الجمعيات بالمحافظة وجمعيات تعمل فى أكثر من مجال وعـدد  
من إجمالى الجمعيات بالمحافظة، وفـى النـوع األول تتنـوع    % ٦٠.١بنسبة 

مية مجتمعـات، مسـاعدة   تن -:األنشطة وفقاً لدرجة انتشارها على النحو التالى
اجتماعية، ثقافية وعلمية، رعاية شيخوخة، أما أنشطة الجمعيات التى تعمل فـى  

مسـاعدة   -:أكثر من مجال فتتنوع وفقاً لدرجة انتشارها علـى النحـو التـالى   
اجتماعية، ثقافية وعلمية، فئات خاصة، رعاية أسرة، رعاية شيخوخة، رعايـة  

  .طفولة

ية على اختيار عينة عمدية من الجمعيـات األهليـة   وتعتمد الدراسة الميدان  
حضـرى،   –وفقاً العتبارات معينة هى ضرورة تمثيل متغير ريفى . بالمحافظة
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جمعية  ٢٠وتمثيل الجمعيات ذات التوجه الدينى اإلسالمى أو المسيحى فى حدود 
وتتم عملية جمع البيانات من العاملين بهذه الجمعيات بنظـام المسـح الشـامل    

ويستثنى من ذلـك  ). المتطوعون(اء مجلس اإلدارة والعاملين بدون أجر ألعض
سواء كان فى شكل دعم فنى من وزارة الشئون االجتماعيـة أو  (العاملون بأجر 

ثم تجرى دراسات حالـة  ). يعمل بأجر بشكل غير ثابت فى أحد أنشطة الجمعية
  .حالة ١٥لمجموعة من العاملين بهذه الجمعيات فى حدود 

  :ت جمع البياناتأدوا-٤

تتنوع أدوات جمع البيانات وفقاً لتنوع البيانات المطلوبـة، ولـذلك تعتمـد      
  -:الدراسة الميدانية فى جمع البيانات على األدوات التالية

لجمع البيانات الكمية حول الخصائص االجتماعيـة للعـاملين   : االستبيان-أ
ام، وقيم العمـل األهلـى   بالجمعيات األهلية، ومالمح المنظومة القيمية بشكل ع

  .بشكل خاص

لجمع بيانات كيفية عن قـيم العمـل األهلـى للعـاملين     : دراسة الحالة-ب
  .بالجمعيات األهلية

وتعتمد فى ذلك على دليل لدراسة : دراسة حالة للجمعيات محل الدراسة-ج
  .الجمعيات األهلية

  :أساليب التحليل والتفسير-٥

للتحليل فباإلضافة إلى وحدة تحليل الفرد تعتمد الدراسة على أكثر من وحدة   
كما تعتمد الدراسة فى تحليلها للبيانات على أسلوب . هناك تحليل الجمعية كحالة

  .التحليل الكمى باإلضافة إلى التحليل الكيفى للبيانات

  الخطة الزمنية للدراسة -٦
يتم إنجاز هذه الدراسة على ثالث مراحل، تهدف المرحلـة األولـى إلـى      
جعة التراث النظرى واإلمبيريقى فى الموضوع واالنتهاء إلى صياغة أدوات مرا

أما المرحلة الثانيـة فتبـدأ   . جمع البيانات وتستمر هذه المرحلة مدة أربعة أشهر
باختبار أدوات جمع البيانات واإلعداد للعمل الميدانى وجمع البيانـات وتحليلهـا   
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أما المرحلة األخيرة وتخصـص   .وتستغرق هذه المرحلة أربعة أشهر. إحصائياً
وهكذا تستغرق الدراسـة مـدة   . لكتابة التقرير النهائى وتستمر لمدة أربعة أشهر

  .أنظر الجدول التالى. شهراً ١٢

  

  الجدول الزمنى للدراسة

  المرحلة والعمل المطلوب إنجازه
  المدة بالشهر

١٢  ١١  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  :المرحلة األولى

  ة التراثمراجع -١      

  صياغة أدوات جمع البيانات  -٢      

                        

  :المرحلة الثانية

  اختيار األدوات -١      

  جمع البيانات -٢      

  إجراء التحليل اإلحصائى  -٣      

                        

  :المرحلة الثالثة

  كتابة التقرير النهائى      

                        

  

  المراجع
  :راجعحول هذه الكتابات  )١(
أمانى قنديل، التاريخ االجتماعى والسياسى للمجتمعات األهلية فى مصر، فى أمانى قنديل  -١

وسارة بن نفسية، الجمعيات األهلية فـى مصـر، القـاهرة، مركـز الدراسـات السياسـية       
  .١٩٩٤واالستراتيجية باألهرام، 

ميـة، المجلـد   تجربة مصر، المجلـة االجتماعيـة القو  : عزت حجازى، المجتمع المدنى -٢
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، القاهرة، مركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائيـة، سـبتمبر   ٣الثانـى والثالثون، العدد 
١٩٩٥.  

نجوى عبد اهللا سمك، القطاع األهلى والتنمية االقتصادية فى مصر، سلسلة مكتبة التنمية،  -٣
  .١٩٩٩، جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ٤ع 
أحمد زايد وسامية : كامل السيد، النشأة المتأزمة للمجتمع المدنى فى مصر، فىمصطفى ) ٢(

، المجتمع المصرى فى ظل متغيرات النظام العـالمى، أعمـال النـدوة    )محررين(الخشاب 
: ص ص. ١٩٩٥آداب القاهرة، مطبعة جامعـة القـاهرة،    -السنوية األولى لقسم االجتماع 

١٢٩-١٢٦ .  
  . ١٣٢-١٣١ المرجع السابق، ص ص) ٣(
  . ١١٥عزت حجازى، تجربة المجتمع المدنى فى مصر، مرجع سابق، ص) ٤(
  . ٦٤كريم أبوحالوة، إشكالية مفهوم المجتمع المدنى، ص ) ٥(
  . ٧٧المرجع السابق، ص ) ٦(
  .١١٧-١١٦عزت حجازى، مرجع سابق، ص ص ) ٧(

(8) Hoover Essay, The Western Concept of the Civil Society in the Context of 
Chinese history.  

  . ١١٧عزت حجازى، مرجع سابق، ص ) ٩(
أحمد زايد وسـامية  : رشاد انطونيوس، الجمعيات األهلية ومفهوم المجتمع المدنى، فى ) ١٠(

الخشاب، المجتمع المصرى فى ظل متغيرات النظام العالمى، الندوة السنوية األولـى لقسـم    
  .١٧٥، ص١٩٩٥امعة القاهرة، آداب القاهرة، ج -االجتماع 

يونان لبيب رزق، مصر المدنية، فصول فى النشأة والتطور، القاهرة، الهيئة المصرية ) ١١(
  . ١٩٩٥العامة للكتاب، 

  . ١٠٨كريم أبوحالوة، مرجع سابق، ص ) ١٢(
، القـاهرة،  ٦٢٤سعد الدين إبراهيم، العمل األهلى فى مصر، كراسات اسـتراتيجية،  ) ١٣(

  . ٣، ص ١٩٩٨اسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، مركز الدر
  . ١١٣عزت حجازى، مرجع سابق، ص ) ١٤(
  . ١٢٥مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص ) ١٥(

(16) Thomas Bridges, The Rhetorical Analysis of Civic Culture, Philosophy and 
Civil Society Homepage, Internet, Essay 2.  

دراسة فى التسامح السياسى : يدا عدلى، المقومات الثقافية للمجتمع المدنى فى مصرهو) ١٧(
، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد ١٩٩٣-١٩٨٢لدى النخبة السياسية من 

  . جامعة القاهرة -والعلوم السياسية 
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ويـت، عـدد أكتـوبر    أمانى قنديل، تطور المجتمع المدنى فى مصر، عالم الفكر، الك) ١٨(
١٩٩٩.  

  :لمزيد من االطالع حول القيم فى النظرية السوسيولوجية انظر) ١٩(
نحو مدخل نظرى لدراسة قيم العمـل فـى   : أحمد زايد، المداخل النظرية فى دراسة القيم-١

المجتمع القطرى، فى اعتماد عالم وآخرون، التحوالت االجتماعية وقـيم العمـل القطـرى،    
  . ١٩٩٥وثائق والدراسات اإلنسانية، بجامعة قطر، الدوحة، مركز ال

قيمة اإلنتاج واالسـتهالك، دراسـة   : أنعام عبد الجواد، النسق القيمى فى الريف المصرى-٢
، ١٩٩٨ميدانية فى قرية مصرية، القاهرة، المركز القومى للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة،   

  .خاصة الفصل األول
(20) Carmen Sirianni, Lewis Friedland, Social Capital, Internet, Http: WWW. 
Com. Cpn. Org/ Sections / Tools / Models/ Social- Capital Html.  
(21) Pierre Bourdieu, Forms Of Capital. 
(22)  Francis Fukuyama, Social Capital and Civil Society, Paper Presented at 
The IMF Conference On Second Genearation Reforms, 1999, Internet, at / 
Http:/ WWW. Imf. Org/ 
(23) Bob Edwards, Michael W. Foly, Social Capital and Civil Society Beyond 
Putnam, Americam Behavioral Scientist, 42,2, September, 1998.  
 ,Is, It Time To Disinvest in Social Capital, Internet, at ــــــــــــــ
http: // arts- Sciences. cua. edu/ pol / Faculty/ Foly/ Divest- 7. htm. 

جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، المجلد األول، بإشراف محمد الجـوهرى،  ) ٢٤(
  . ٥٢٤: ، ص٢٠٠٠المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، 

الفضائل االجتماعية ودورها فى خلق الرخاء االقتصـادى،  : قة فرانسيس فوكوياما، الث) ٢٥(
  .١٦: ، ص١٩٩٨، دمشق، دون ناشر، ١معين األمام ومحاب األمام، ط: ت
  . ١٠: المرجع السابق، ص) ٢٦(
  .  ١٠٨ -١٠٧: أحمد أبو زيد، المداخل النظرية فى دراسة القيم، مرجع سابق، ص ص) ٢٧(
  :عن هذه الدراسة أنظر) ٢٨(

- Rolnald Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, 
and Political Change in 43 Societies, Princeton Universtiy Press, New Jersey. 

عبد الحميد فهمى : رونالد إنجلهارت، القيم المتغيرة والتنمية االقتصادية والتغير السياسى، ت-
  .١٩٩٥، سبتمبر ١٤٥لدولية للعلوم االجتماعية، ع الجمال، المجلة ا
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  : البيانات األساسية : أوال

  (    )    أنثى     (    )    ذكر     : النوع -١

  (    )  مسيحى      (    )  مسلم     : الديانة -٢

  : العمر بالسنوات -٣

  : الحالة الزواجية -٤

  (    )    متزوج -٢    (    )  أعزب -١

  (    )  منفصل -٤    (    )  أرمل  -٣  

  : المستوى التعليمى -٥

  (    )       يقرأ ويكتب -٢  (    )        أمى -١

  (    )      مؤهل ثانوى -٤  (    )    مؤهل دون الثانوى -٣    

  (    )    مؤهل فوق جامعى -٦  (    )    مؤهل جامعى -٥

  (    )    حضر  -    (    )   ريف -  :مكان الميالد  -٦

  (    )    حضر -    (    )  ريف  -  :مكان اإلقامة -٧

    :الحالة العملية  -٨

  (    )  صاحب عمل ويستخدم آخرين -  (    )   ديرهصاحب عمل وي -

  (    )  يعمل لدى األسرة بدون أجر -  (    )  يعمل لدى اآلخرين بأجر -  

  (    )        ال يعمل -  

    :قطاع العمل -٩

  (    )  أهلى -  (    )  خاص -    (    )    حكومى -

  …………………………………………………): اذكرها بالتفصيل ( المهنة  -١٠
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  :خلفية االجتماعية لألسرةال: ثانياً

  : المستوى التعليمى لألب -١١

  (    )    يقرأ ويكتب -٢      (    )        أمى -١

  (    )    مؤهل ثانوى -٤      (    )  مؤهل دون الثانوى -٣

  (    )  مؤهل فوق جامعى -٦      (    )    مؤهل جامعى -٥

  …………………………………………………): اذكرها بالتفصيل ( مهنة األب  -١٢

  : المستوى التعليمى لألم -١٣

  (    )    تقرأ وتكتب  -٢      (    )        أمية -١

  (    )    مؤهل ثانوى  -٤     (    )  مؤهل دون الثانوى -٣

  (    )  مؤهل فوق جامعى -٦           (    )    مؤهل جامعى  -٥

  …………………………………………………): اذكرها بالتفصيل ( مهنة األم  -١٤

  (    )اإلناث     (    )الذكور :     سرةإجمالى عدد أفراد األ -١٥

  ………………) : تعتبر الصالة حجرة ( عدد حجرات المسكن  -١٦

  :السلع االستهالكية والترفيهية المعمرة التى تحوزها األسرة  -١٧

  (    )      دش -٢    (    )    سيارة -١

  (    )  تليفزيون ملون -٤    (    )    غسالة -٣

  (    )    كمبيوتر -٦    (    )    فيديو -٥

  (    )    ثالجة -٧

  :ممتلكات األسرة من أصول اقتصادية  -١٨

  (    )        مواشى -٢    (    )  أراضى زراعية -١

  (    )  )أو محل تجارى ( شركة  -٤    (    )    عقارات -٣



١٩١  
  

  (    )    جرار زراعى -٦    (    )  تاكسى أجرة  -٥

  :مصادر دخل األسرة -١٩

  (    )    الزراعية ريع األرض -٢    (    )    الوظيفة -١

  (    )        أخرى تذكر -٤    (    )    التجارة -٣

  ……………………):بالجنيه ( إجمالى الدخل الشهرى لألسرة  -٢٠

  

  : العالقات االجتماعية للمبحوث وأسرته: ثالثاً

  العالقات العائلية  -أ

  :يا ترى عالقات أسرتك باألقارب  -٢١

  (    )  تقتصر على األخوة واألخوات فقط -  

  (    )    تمتد ألبناء األعمام والخاالت -    

  (    )    تشمل كل المعارف واألقارب -  

  خالل العام الماضى، هل قدمت أى خدمة ألحد من أقاربك؟ -٢٢

  (    )ال  -    (    )نعم  -

  خالل العام الماضى، هل قدم لك أحد األقارب أى خدمة؟ -٢٣

  (    )ال  -    (    )نعم  -

در نسبة المناسبات االجتماعية التى حضرتها عند أقاربك خالل هل يمكنك أن تق -٢٤
  العام الماضى ؟

  (    )  لم أحضر أى مناسبة عند األقارب -  

  (    )    حضرت بعض المناسبات -    

  (    )    حضرت كل المناسبات تقريباً -  
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 هل يمكنك أن تقدر نسبة األقارب الذين تتوقع أن يساندوك أو يساندوا أسرتك فى -٢٥
  ؟)سواء كانت أزمة اقتصادية أو اجتماعية ( أى أزمة تمر بها 

  (    )          ال أحد -    

  (    )      بعض األقارب -  

  (    )      كل األقارب تقريباً -    

  هل تتبادل أسرتك المأكوالت مع أقاربك ؟ -٢٦

  (    )      أحيانا -  

  (    )      دائما -  

  (    )  ال يحدث مطلقا -  

  تك الهدايا مع أقاربك ؟هل تتبادل أسر -٢٧

  (    )      أحيانا -  

  (    )      دائما -    

  (    )  ال يحدث مطلقا -  

  ما معدل زيارتك ألقاربك؟ -٢٨

  (    )  أكثر من مرة فى األسبوع  -    (    )    يوميا   -

  (    )       مرة كل شهر تقريبا -    (    )  مرة أسبوعيا -

  (    )  فى المناسبات فقط  -

  لجيرةعالقات ا -ب

تشير األسئلة التالية إلى التفاعل مع أقرب خمسة من الجيران خالل العام  -
  :الماضى

  كم من هؤالء الجيران تحدثت معهم شخصيا خالل العام الماضى؟ -٢٩

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  
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    - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  ت معهم تليفونيا؟كم من هؤالء الجيران تحدث -٣٠

    - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  كم من هؤالء الجيران تعرف اسمهم بالكامل؟ -٣١

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

    - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  ن دخلت بيتهم ولو لمرة واحدة؟كم من هؤالء الجيرا -٣٢

    - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  كم من هؤالء الجيران دخلوا بيتك ولو لمرة واحدة؟ -٣٣

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

    - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران قدمت لهم خدمة؟ -٣٤

    - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  
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  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  كم من هؤالء الجيران قدموا لك خدمة؟ -٣٥

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  ن هؤالء الجيران يمكن ان تتبادل المأكوالت معهم؟كم م -٣٦

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

    - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران يمكن أن تتبادل الهدايا معهم؟ -٣٧
    - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  
  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  كم من هؤالء الجيران توجد خالفات بينك وبينهم ؟ -٣٨

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -    

  ما معدل زيارتك لجيرانك؟ -٣٩

  (    )  أكثر من مرة فى األسبوع  -    (    )      يوميا   -

  (    )       مرة كل شهر تقريبا -    (    )    مرة أسبوعيا -

  (    )  فى المناسبات فقط  -
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  : األسرة وخبرة المشاركة: رابعاً

  هل يهتم أفراد أسرتك بالتصويت فى االنتخابات؟ -٤٠

  (    )ال  -    (    )نعم  -  

  هل ينتمى أحد أفراد أسرتك ألى من األحزاب السياسية  -٤١

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  أحد أفراد أسرتك عضو فى أى نقابة؟هل  -٤٢

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  هل أحد أفراد أسرتك عضو فى جمعية أهلية؟ -٤٣

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  هل أحد أفراد أسرتك عضو فى مجلس محلى؟ -٤٤

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  هل تحرص على متابعة ومناقشة األمور السياسية؟ -٤٥

  (    )ال  -    (    ) نعم -    

  هل انتمى أحد أفراد أسرتك إلى االتحاد االشتراكى فى الماضى؟ -٤٦

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  بشكل عام، هل تهتم أسرتك بالمشاركة فى العمل التطوعى؟ -٤٧

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  

  :االلتحاق بالعمل التطوعى واألنشطة التى شارك فيها: خامساً

  عام: (        ) ما هى مدة خبرتك بالعمل التطوعى  -٤٨

  



١٩٦  
  

  كيف عرفت بالعمل التطوعى؟ -٤٩

  (    )  من أحد األصدقاء -     (    )   من أحد األقارب -

  (    )  من أحد الزمالء -    (    )    من اإلعالم -  

  (    )      بالصدفة -    (    )  من مؤسسات أهلية -    

  (    )    طبيعة عملى -  

  من اشتراكك بالعمل التطوعى؟) األقارب ( موقف األسرة  ما هو -٥٠

  (    )  موقف مشجع ومؤيد -  

  (    )    موقف معارض -    

  (    )      غير مبالين -    

  فى حالة موقف مؤيد، هل أدى ذلك اتشجيع أحد األقارب على التطوع؟ -٥١

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  لك التطوعى؟ما هو موقف األصدقاء والزمالء من عم -٥٢

  (    )  موقف مؤيد ومشجع -    

  (    )    موقف معارض -    

  (    )      غير مبالين -    

  هل التحقت بأى نوع من التدريب عند بداية االلتحاق بالعمل التطوعى؟ -٥٣

  (    )ال  -    (    )نعم  -    

  ما الذى دفعك للعمل التطوعى؟ -٥٤

  (    )    دينى وازع  -    (    )  وسيلة لقضاء وقت الفراغ -    

  (    )  الكسب المادى  -    (    )      مساعدة المحتاجين -    

  (    )    زيادة الخبرة  -    (    )  المشاركة فى الحياة العامة -    



١٩٧  
  

  (    )    أخرى تذكر -    (    )  المشاركة فى تنمية المجتمع -

    (    )  اكتساب احترام اآلخرين -  

  و تعمل اآلن؟ اذكر ثالثة فقطفى أى مجاالت العمل التطوعى عملت أ -٥٥

  (    )  حماية البيئة -      (    )      خدمة المجتمع -  

  (    )    التعليم -      (    )  الخدمة أثناء الطوارىء -  

  (    )    الصحة -      (    )  المساعدات االجتماعية -    

    (    )      حقوق اإلنسان والمنظمات الدفاعية -  

  (    )الخ    .. المسنين الرعاية االجتماعية للفقراء و -    

  على غيره من المجاالت؟) هذه المجاالت ( ولماذا تفضل هذا المجال  -٥٦

    -……………………………………………………  

    -……………………………………………………  

    -……………………………………………………  

 



  

  
  

١٩
٧

ما هى األنشطة التطوعية  -٥٧
التى اشتركت فيها ؟ اذكر 
  هذه األنشطة بالتفصيل؟

ما هى الفئة األكثر  -٥٨
  نشاطا فى هذه األنشطة؟

التى  المنظمةما هى  -٥٩
قامت برعاية هذا 

  النشاط؟

ما إجمالى المدة التى  -٦٠
قضيتها فى هذا 

  النشاط؟

كم يوما فى األسبوع كنت  -٦١
  شاط؟تقضيها فى هذا الن

١-           
٢-           
٣-          
٤-           
٥-           
    تحسب المدة بالشهر  هيئة حكومية -١  اإلناث -١  
      هيئة غير حكومية -٢  الطلبة -٢  
      منظمة سياسية/ حزب  -٣  المسنون -٣  
      منظمة دينية -٤  الشباب -٤  
      مدرسة -٥    
      مستشفى -٦    
      أخرى تذكر -٧    

  



  

  
  

١٩
٨

اعة كم س -٦٢  تابع
كنت تقضيها 
  فى كل مرة ؟

ماذا كان هدف هذا النشاط  -٦٣
  برأيك؟

هل استفدت شخصيا  -٦٤
من اشتراكك فى هذا 

  النشاط؟

هل استفاد أحد -٦٥
أقاربك أو جيرانك 
  من هذا النشاط؟

هل تلقيت أى  -٦٦
مكافآت مادية أو 

  معنويةعن هذا النشاط؟
١            
٢            
٣            
٤            
٥            
  نعم -١  نعم -١  نعم -١  عاية فئات اجتماعيةر -١  
  ال -٢  ال -٢  ال -٢  هدف تنموى -٢  
        هدف سياسى -٣  
        حماية بيئة -٤  
        أخرى تذكر -٥  
          
          
  



  

  
  

١٩
٩

  خالل مشاركتك التطوعية بهذه األنشطة ، ما هو مستوى مشاركة الجماعات التالية ، وما مدى اتجاه التغير فيه؟ -٦٧
  مستوى المشاركة  ةالجماع

  نشط       معتدل       ضعيف       منعدم 
 )٤)        (  ٣)       (  ٢)       (  ١  (  

  اتجاه التغير فى مستوى المشاركة
  يتجه نحو االتفاع   يتجه نحو االنخفاض  كما هو

      )٣)           (  ٢)                (  ١  (  
      المرأة -١
      الشباب -٢
      المسنون -٣
      الطالب -٤
  



  

  
  

٢٠٠

  :فوائد العمل التطوعى ومشكالته: سادساً

  فى رأيك، ما الفوائد التى تعود على المجتمع من العمل التطوعى؟ -٦٨

  (    )        المساهمة فى التنمية االقتصادية -١  

  (    )          المساهمة فى معالجة البطالة -٢  

  (    )    معالجة المشكالت الناجمة عن التغير االجتماعى  -٣  

  (    )  )الخ  …مثل المرأة والفقراء والمسنون ( الضعفاء  مساندة -٤  

  (    )            دعم المجتمع المدنى - ٥      

  (    )            القيام بدور سياسى -٦  

  (    )              أخرى تذكر -٧  

  ما الفوائد التى عادت عليك من عملك التطوعى ؟ -٦٩

  (    )  ) الخ  …مكافآت وحوافز ( فوائد مادية  -١  

  (    )        نمية خبراتى المهنيةت -٢

  (    )      تنمية قدراتى الشخصية -٣

  (    )        السفر للخارج -٤

  (    )    تكوين عالقات عديدة مع اآلخرين -٥

  (    )      كسب تقدير واحترام اآلخرين -٦

  (    )        استفادات أخرى -٧

  ما هى مشكالت ومعوقات العمل التطوعى فى المجتمع؟ -٧٠

  (    )      بل األهل واألصدقاء للعمل التطوعى عدم تق -١  

  (    )        عدم اكتراث المجتمع بدور المتطوعين  -٢  

  (    )    عدم اكتراث المؤسسات األهلية بجذب المتطوعين -٣  



  

  
  

٢٠١

  (    )      تحمل المتطوعين ألعباء كثيرة تنفرهم منه -٤  

  (    )      عدم تقديم حوافز ومكافآت تشجع المتطوعين -٥  

  (    )          عوقات مرتبطة بتدخل الدولةم -٦  

  (    )      معوقات متعلقة بضعف تمويل العمل التطوعى -٧  

  (    )              أخرى تذكر -٨  

  من وحهة نظرك، كيف ندعم التطوع والعمل التطوعى فى المجتمع؟ -٧١

  (    )    تقليل القيود القانونية المفروضة على العمل التطوعى -١  

  (    )        لمادى للعمل التطوعى توفير الدعم ا -٢  

  (    )        تقديم حوافز مادية للمتطوعين اتشجيعهم -٣

  (    )    الدعوة إلنشاء مؤسسات تهتم بإدارة وتدريب المتطوعين -٤

  (    )        تضمين ثقافة التطوع فى مناهج التعليم -٥

  (    )      نشر ثقافة التطوع من خالل برامج اإلعالم -٦

  (    )        ية بأهمية العمل التطوعىزيادة التوع -٧

  (    )              أخرى تذكر -٨

  :االتجاه نحو العمل التطوعى: سابعاً

فيما يلى بعض العبارات التى تهدف إلى قياس اتجاهك نحو العمل التطوعى،  -
أمام اإلجابة التى تعبر عن مدى (      ) نرجو اإلجابة عليها بوضع عالمة 

  .موافقتك

  

  

  



  

  
  

٢٠٢

وافق م العبارة
( بشدة   
٥ (  

  موافق 
  

 )٤ (  

  حمايد  
  

 )٣ (  

  معارض 
  

 )٢ (  

معارض 
 ١( بشدة   
(  

           العمل التطوعى جهد ال أتوقع منه أجر - ٧١
           العمل التطوعى مفيد لقضاء وقت الفراغ - ٧٢
           ميكن دفع أجور رمزية للمتطوعني - ٧٣
  .سائدة ىف اتمعالعمل التطوعى جزء من العادات والتقاليد ال- ٧٤

  
        

           يرتبط العمل التطوعى بدوافع دينية - ٧٥
           يرتبط العمل التطوعى بدوافع سياسية - ٧٦
           األقارب واألصدقاء هلم تأثري إجياىب على عملى التطوعى - ٧٧
           االلتزام بالعمل التطوعى من خالل مؤسسة صعب جدا - ٧٨
           نوع من العمل التطوعىالرب واإلحسان لآلخرين - ٧٩
           أداء الزكاة نوع من العمل التطوعى - ٨٠
           يساعد العمل التطوعى على إقامة عالقات اجتماعية مفيدة مع اآلخرين - ٨١
           حيقق العمل التطوعى مكاسب مادية للمتطوعني - ٨٢
           حيقق العمل التطوعى مكاسب معنوية للمتطوعني - ٨٣
           ل التطوعى حيمى الفئات الضعيفة ىف اتمعالعم - ٨٤
           يساعد العمل التطوعى على متاسك اتمع - ٨٥
           العمل التطوعى مهم ىف تنمية اتمع - ٨٦
           توجد معوقات كثرية أمام تطور العمل التطوعى - ٨٧
           العمل التطوعى يسبب ىل مشكالت كثرية - ٨٨
           مضيعة للوقتالعمل التطوعى - ٨٩
           العمل التطوعى نوع من الرفاهية، وغري مناسب تمعنا - ٩٠

  

  :المشاركة السياسية للمتطوعين: ثامناً

  (    )ال   (    )نعم       هل تحمل بطاقة انتخابية؟ -٩١

  (    )ال   (    )نعم       هل تنتمى لحزب سياسى؟ -٩٢

  (    )ال   (    )نعم     هل تشارك فى االنتخابات؟ -٩٣

  (    )ال   (    ) نعم   ؟)عمالية أو مهنية ( هل تنتمى ألى نقابة  -٩٤

  (    )ال   (    )نعم   هل أنت عضو فى أى منظمة غير حكومية؟ -٩٥

  ( )ال (    )  إلى حد ما(    )    هل تقرأاألخبار السياسية فى الصحف؟ نعم  -٩٦

  (  )ال (  )  إلى حد ما(    )   م هل تستمع لألخبار السياسية فى الراديو؟ نع -٩٧

  (    )ال (   )  إلى حد ما(   )  هل تشاهد األخبار السياسية بالتليفزيون؟ نعم  -٩٨



  

  
  

٢٠٣

  (   )ال (   )  إلى حد ما (   )  هل تناقش األمور السياسية مع الزمالء؟ نعم  -٩٩

  (  )ال )    ( إلى حد ما (    )  هل تناقش األمور السياسية مع األهل؟ نعم  -١٠٠

  (  )ال (    )  إلى حد ما (    )  هل تناقش هذه األمور مع األصدقاء؟ نعم  -١٠١

  هل تعتبر نفسك على دراية بما يحدث فى المجتمع؟ -١٠٢

  (    )ال (    )     إلى حد ما (    )    نعم   

  هل تشجع اآلخرين على التصويت فى االنتخابات؟ -١٠٣

  (    )ال (    )     ا إلى حد م(    )    نعم   

  (  )ال(   )  إلى حد ما (   )   هل تحاول تغيير سلبيات فى الحكومة؟ نعم  -١٠٤

  هل حاولت تعريف ممثلك فى مجلس الشعب برأيك فى قضية ما؟ -١٠٥

  (    )ال     (    )نعم   

  هل ساعدت أو من الممكن أن تساعد مرشح فى حملته االنتخابية؟ -١٠٦

  (    ) ال    (    )نعم   

  هل من الممكن أن ترشح نفسك لمنصب سياسى فى المستقبل؟ -١٠٧

  (    )ال     (    )نعم   

  هل تجرى اتصاالت شخصية مع شخص ذو نفوذ لحل مشكلة عامة؟ -١٠٨

  (    )ال     (    )نعم   

  هل يمكن أن تتصل بوسائل اإلعالم لعرض مشكلة غير شخصية ؟ -١٠٩

  (    )ال     (    )نعم   

  شكل عام، كيف تصف روح المشاركة السياسية لديك؟ب -١١٠

(    )  متوسطة -  (    )  مرتفعة -  (    )  عالية جداً -  
  (    )    منخفضة جدا -    (    )    منخفضة -  



  

  
  

٢٠٤

  إلى أى مدى تتصور أن مشاركتك لها تأثير ونفوذ إيجابى فى المجتمع؟ -١١١

  (    )  مؤثرة إلى حد ما -  (    )    لها تأثير كبير -  

  (    )  ليس لها أى تأثير -  (    )  لها تأثير محدود -  

  (    )    ال أعرف -  

  : منظومة قيم العمل التطوعى: تاسعاً

  :قيمة الغيرية - ١

فيما يلى بعض العبارات التى تقيس قيمة الغيرية لديك، نرجو تحديد مدى  -١١٢
  .موافقتك على كل منها

  دائما العبارة
 )١ (  

  أحيانا
 )٢ (  

  ث مطلقاال حيد
 )٣ (  

       دائما ما أتدخل لفض نزاع أو شجار بني زمالئى - ١١٣
       إذا نسى شخص ما شيئا خيصه فإىن اجتاهل األمر - ١١٤
       أشعر باحلزن عندما ميرض أحد أعضاء األسرة - ١١٥
       إذا رأيت متسوال فإىن أساعده جبزء من ماىل - ١١٦
       أفضل أن أقضى وقت فراغى مبفردى - ١١٧
       دائما ما أقوم باألشياء الىت تسعد والدى - ١١٨
       ال أساعد هؤالء الذين يساعدونىن أبدا - ١١٩
       ال أحب القيام بأى خدمة ألصدقائى - ١٢٠
       عندما أكون جالسا، ال أعطى مقعدى لعجوز أو عاجز ىف املواصالت العامة - ١٢١
       .بكى، أو أراه حزيناأخفف عن صديقى أو زميلى عندما أراه ي - ١٢٢
       .أعطى كل اهتمامى ألسرتى ، وال أهتم مطلقابقضايا ومشكالت اتمع - ١٢٣
       أشارك ىف أى مشروع يفيد اتمع، وال يفيدىن بشكل شخصى جبزء من وقىت - ١٢٤
أتربع جبزء من ماىل ألى مشروع يفيد اتمع، حىت وإن كنت ال أستفيد منه - ١٢٥

 .يةاستفادة شخص
      

  

  :الثقة قيمة - ب

  إلى أى مدى تثق فى المؤسسات التالية -
 أثق ثقة مطلقة املؤسسة

)١( 
 أثق ثقة كبرية

)٢( 
  أثق بدرجة قليلة 

)٣(  
  ال أثق مطلقا 

)٤(  
      املؤسسة الدينية - ١٢٦
      القوات املسلحة - ١٢٧
      النظام التعليمى - ١٢٨
      النظام القضائى - ١٢٩
      لصحافةا - ١٣٠



  

  
  

٢٠٥

      احتاد العمال - ١٣١
       الشرطة - ١٣٢
      جملس الشعب - ١٣٣
      احلكومة - ١٣٤
      القطاع العام - ١٣٥
      القطاع اخلاص - ١٣٦
      التأمينات االجتماعية - ١٣٧
      التليفزيون - ١٣٨
      احلزب احلاكم - ١٣٩
      أحزاب املعارضة - ١٤٠
       البنوك - ١٤١
      مؤسسات التمويل األجنبية - ١٤٢

  

  :إلى أى درجة تثق فى الجماعات التالية -
 أثق ثقة مطلقة املؤسسة

)١(  
  أثق ثقة 
  كبرية 

)٢(  

  أثق بدرجة قليلة 
)٣(  

  ال أثق مطلقا 
)٤(  

       أفراد عائلتك - ١٤٣
        اجلريان - ١٤٤
       املصريون بشكل عام - ١٤٥
       )كان املبحوث قبطيااملسلمون إذا( األقباط  - ١٤٦
       الفالحون - ١٤٧
       أهل املدن - ١٤٨
       رجال األعمال - ١٤٩
       القيادات السياسية - ١٥٠

  

  :إذا واجهك الموقفان التاليان فأيهما تفضل -١٥١

  : للريفيين  

  .قراريط من األرض الزراعية بمفردك ٥أن تمتلك  -    

  . آخرينقيراطاً مع أشخاص  ٢٥أن تمتلك  -    

  :للحضريين  

  . أن تمتلك تاكسى أجرة بمفردك -    

  . أن تمتلك أكثر من ثالثة تاكسيات مع آخرين -    



  

  
  

٢٠٦

  ؟)السلف والتسليف ( هل تثق فى جيرانك فى حاالت الدين واالستدانة  -١٥٢

  (    )    أثق  -    

  (    )  ال أثق  -    

  (    )  ال أعرف -    

ن يثق فى كل الناس، وال الزم يبقى بشكل عام، هل ترى أن الواحد ممك -١٥٣
  حريص ويشك فى نواياهم؟

  (    )  يمكن الثقة فى معظم الناس -    

    (    )  ال يمكن الثقة بمعظم الناس -    

  (    )      ال أعرف -    

  :قيمة العدالة االجتماعية -ج

  :هاقولك على شوية جمل عاوز أعرف رأيك فيها -
 
  اجلملة

موافق
بشدة  

)١( 

  موافق 
  

)٢(  

  ال رأى 
  

)٣(  

معارض   
  

)٤(  

معارض 
بشدة   

)٥(  
الزم يوزع الدخل بشكل عادل، حبيث ما يكونش فيه فروق كبرية بني - ١٥٤

  الناس
         

          الزم يكون للحكومة دور أكرب ىف االقتصاد - ١٥٥
مبعىن(الزم احلكومة تتحمل املسئولية ملنع اتساع الفروق بني املواطنني - ١٥٦

 )واحد على قد حاجتهتدى كل 
         

          .املنافسة ضارة ألا بتخلى الناس يطلعوا أسوأ صفام - ١٥٧
          .احلظ والواسطة مها أساس النجاح ىف احلياة - ١٥٨
أهم حاجة ىف احلياة ، إن الواحد يكون ثروة، حىت لو كان على - ١٥٩

 .حساب ناس تانية
         

يحكم البلد ناس بتدور على مصالحها الشخصية، بصفة عامة، تفتكر إن اللى ب -١٦٠
  وال بيدوروا على مصالح الكل؟

  (    )    على مصالحهم فقط -    

  (    )    على مصالح األغلبية -  

  (    )      ال أعرف -  



  

  
  

٢٠٧

  ايه من الجمل التالية بتعبر عن رأيك فى قضية تغير المجتمع؟ -١٦١

  (    )  من جذورهالمجتمع محتاج لثورة شاملة، ألنه الزم يتغير  -  

  (    )    )وبالتدريج ( مجتمعنا الزم يتطور واحدة واحدة  -  

  (    )  المجتمع مش محتاج تغيير، والزم نحافظ عليه زى ما هو -  

  :يا ترى ايه أهمية الحاجات اللى هاقولك عليها فى حياتك -
 
 اجلملة

مهم جدا   
)١( 

 مهم
)٢( 

  مش مهم
 )٣ (  

  مش مهم جدا
 )٤ (  

    أعرفال
 )٥ (  

         العمل - ١٦٢
         األسرة - ١٦٣
        األصدقاء واملعارف - ١٦٤
        وقت الفراغ - ١٦٥
        السياسة - ١٦٦
         الدين - ١٦٧

  :هاقولك على شوية جمل عاوز أعرف إذا كنت توافق عليها وال أل -
 
  اجلملة

موافق
  بشدة  

)١( 

  موافق
  

)٢(  

  ال رأى 
  

)٣(  

معارض   
  

)٤(  

معارض بشدة  
)٥(  

         أفضل أن أقيم عالقات مع اجلريان من نفس الديانة- ١٦٨
         أفضل أن أقيم عالقات مع اجلريان ىف نفس املستوى االجتماعى- ١٦٩
         أفضل أن أقيم عالقات مع األقارب األغنياء فقط- ١٧٠
         ال أفضل أن أشترك ىف عمل به نساء- ١٧١
         اعد األغنياء فقطأفضل أن أس- ١٧٢
         ال أفضل أن أشترك ىف عمل تطوعى يضم أصغر مىن ىف السن- ١٧٣
         ال أحب أن تعارضىن زوجىت ىف رأىي- ١٧٤
         أفضل عقاب األبناء لتقومي سلوكهم- ١٧٥
         شباب اليوم، يتبىن عادات سلوكية سيئة- ١٧٦

  



  

  
  

٢٠٨
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  الصورة المعدلة من

  

  استمارة استبيان بحث

  

دراسة ميدانية على الجمعيات : قيم العمل األهلى فى مصر

  األهلية
  

  

  إعداد

  خالد عبد الفتاح عبد اهللا

  

٢٠٠٢  

  

  

  
  البيانات الواردة فى هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى
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  البيانات األساسية: أوال

  (    )  أنثى     (    )  ذكر     : النوع -١

  (    )مسيحى      (    )مسلم        : الديانة -٢

  : العمر بالسنوات -٣

  : الحالة الزواجية -٤

  (    )  متزوج -٢    (    )  أعزب -١

  (    )  منفصل -٤    (    )  أرمل  -٣  

  : المستوى التعليمى -٥

  (    )    يقرأ ويكتب -٢  (    )             أمى -١

  (    )    مؤهل ثانوى -٤(    )    ل دون الثانوىمؤه -٣   

  (    )  مؤهل فوق جامعى -٦(    )    مؤهل جامعى - ٥      

  (    )  حضر  -  (    )     ريف -  :مكان الميالد  -٦

  (    )    حضر -  (    )    ريف  -  :مكان اإلقامة -٧

    :الحالة العملية  -٨

  (    )  خرينصاحب عمل ويستخدم آ -  (    )  صاحب عمل ويديره -

  (    )  يعمل لدى األسرة بدون أجر -(    ) يعمل لدى اآلخرين بأجر   -  

  (    )        ال يعمل -  

    :قطاع العمل -٩

  (    )أهلى   -      (    )خاص  -  (    )حكومى    -

  …………………………………………………): اذكرها بالتفصيل ( المهنة  -١٠
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  :الخلفية االجتماعية لألسرة: ثانياً

  : المستوى التعليمى لألب -١١

  (    )  يقرأ ويكتب -٢        (    )    أمى -١

  (    )  مؤهل ثانوى -٤    (    )  مؤهل دون الثانوى -٣   

  (    )  مؤهل فوق جامعى -٦    (    )    مؤهل جامعى -٥   

): اذكرها بالتفصيل ( مهنة األب  -١٢
…………………………………………………  

  :  المستوى التعليمى لألم -١٣

  (    )  تقرأ وتكتب  -٢      (    )    أمية -١

  (    )  مؤهل ثانوى  -٤    (    )  مؤهل دون الثانوى -٣     

  (    )  مؤهل فوق جامعى -٦(    )       مؤهل جامعى  -٥     

): اذكرها بالتفصيل ( مهنة األم  -١٤
…………………………………………………  

  :إجمالى عدد أفراد األسرة -١٥

  (    )اث اإلن    (    )الذكور 

  ………………) : تعتبر الصالة حجرة ( عدد حجرات المسكن  -١٦

  :السلع االستهالكية والترفيهية المعمرة التى تحوزها األسرة  -١٧

  (    )      دش -٢  (    )    سيارة -١  

  (    )  تليفزيون ملون -٤  (    )    غسالة -٣  

  (    )    كمبيوتر -٦  (    )    فيديو -٥  

  (    )    ثالجة -٧  
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  :ممتلكات األسرة من أصول اقتصادية  -١٨

  (    )      مواشى -٢  (    )  أراضى زراعية -١  

  (    )  )أو محل تجارى ( شركة  -٤  (    )    عقارات -٣  

  (    )    جرار زراعى -٦  (    )    تاكسى أجرة  -٥  

  :مصادر دخل األسرة -١٩

  (    )    ريع األرض الزراعية -٢  (    )    الوظيفة -١  

  (    )      أخرى تذكر -٤  (    )    رةالتجا -٣  

  ) :بالجنيه ( إجمالى الدخل الشهرى لألسرة  -٢٠

  : العالقات االجتماعية للمبحوث وأسرته: ثالثاً

  :يا ترى عالقات أسرتك باألقارب  -٢١

  (    )  تقتصر على األخوة واألخوات فقط -  

  (    )    تمتد ألبناء األعمام والخاالت -  

  (    )    واألقارب تشمل كل المعارف -  

  خالل العام الماضى، هل قدمت أى خدمة ألحد من أقاربك؟ -٢٢

  (    )ال  -    (    )نعم  -  

  خالل العام الماضى، هل قدم لك أحد األقارب أى خدمة؟ -٢٣

  (    )ال  -    (    )نعم  -

هل يمكنك أن تقدر نسبة المناسبات االجتماعية التى حضرتها عند أقاربك  -٢٤
  لعام الماضى ؟خالل ا

  (    )  لم أحضر أى مناسبة عند األقارب -  
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  (    )    حضرت بعض المناسبات -  

  (    )    حضرت كل المناسبات تقريباً -  

هل يمكنك أن تقدر نسبة األقارب الذين تتوقع أن يساندوك أو يساندوا أسرتك  -٢٥
  ؟)سواء كانت أزمة اقتصادية أو اجتماعية ( فى أى أزمة تمر بها 

  (    )          ال أحد -  

  (    )        بعض األقارب -  

  (    )      كل األقارب تقريباً -  

  هل تتبادل أسرتك المأكوالت مع أقاربك ؟ -٢٦

  (    )      أحيانا -  

  (    )      دائما -  

  (    )    ال يحدث مطلقا -  

  هل تتبادل أسرتك الهدايا مع أقاربك ؟ -٢٧

  (    )          أحيانا -  

  )   (           دائما -  

  (    )        ال يحدث مطلقا -  

  ما معدل زيارتك ألقاربك؟ -٢٨

  (    )أكثر من مرة فى األسبوع  -    (    )    يوميا   -  

  (    )     مرة كل شهر تقريبا -    (    )  مرة أسبوعيا -  

  (    )  فى المناسبات فقط  -  

لعام تشير األسئلة التالية إلى التفاعل مع أقرب خمسة من الجيران خالل ا •
  :الماضى
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  كم من هؤالء الجيران تحدثت معهم شخصيا خالل العام الماضى؟ -٢٩

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران تحدثت معهم تليفونيا؟ -٣٠

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران تعرف اسمهم بالكامل؟ -٣١

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران دخلت بيتهم ولو لمرة واحدة؟ -٣٢

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران دخلوا بيتك ولو لمرة واحدة؟ -٣٣

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  
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  كم من هؤالء الجيران قدمت لهم خدمة؟ -٣٤

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران قدموا لك خدمة؟ -٣٥

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران يمكن ان تتبادل المأكوالت معهم؟ -٣٦

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران يمكن أن تتبادل الهدايا معهم؟ -٣٧

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  

  كم من هؤالء الجيران توجد خالفات بينك وبينهم ؟ -٣٨

  - ٤ -      (    )    ١    (    )  

  - ٥ -      (    )    ٢    (    )  

  (    )  ال أحد -      (    )    ٣ -  
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  ما معدل زيارتك لجيرانك؟ -٣٩

  (    )  أكثر من مرة فى األسبوع  -  (    )    يوميا   -    

  (    )       مرة كل شهر تقريبا -  (    )    مرة أسبوعيا -  

  (    )  فى المناسبات فقط  -  

  :ية للمتطوعينالمشاركة السياس: رابعاً

  (    )ال   (    )نعم       هل تحمل بطاقة انتخابية؟ -٤٠

  (    )ال   (    )نعم       هل تنتمى لحزب سياسى؟ -٤١

  (    )ال   (    )نعم     هل تشارك فى االنتخابات؟ -٤٢

  (    )ال   (    ) نعم   ؟)عمالية أو مهنية ( هل تنتمى ألى نقابة  -٤٣

  (    )ال   (    )نعم   غير حكومية؟هل أنت عضو فى أى منظمة  -٤٤

  (   )ال(    ) إلى حد ما (    )   هل تقرأاألخبار السياسية فى الصحف؟ نعم  -٤٥

  ( )ال(  )    إلى حد ما (   )   هل تستمع لألخبار السياسية فى الراديو؟ نعم  -٤٦

    هل تشاهد األخبار السياسية بالتليفزيون؟  -٤٧

  (    )ال   (    )      إلى حد ما   (    )   نعم 

  هل تناقش األمور السياسية مع الزمالء؟  -٤٨

  (    )ال   (    )     إلى حد ما    (    )   نعم   

  ( )ال(   )     إلى حد ما (  )    هل تناقش األمور السياسية مع األهل؟ نعم  -٤٩

  ( )ال (   )     إلى حد ما (    )  هل تناقش هذه األمور مع األصدقاء؟  نعم  -٥٠

  هل تعتبر نفسك على دراية بما يحدث فى المجتمع؟ -٥١

  (    )ال (    )     إلى حد ما (    )    نعم   



٢١٨  

  

  
  

  هل تشجع اآلخرين على التصويت فى االنتخابات؟ -٥٢

  (    ) ال(    )     إلى حد ما (    )    نعم   

  (   )ال (   )  إلى حد ما (   )   هل تحاول تغيير سلبيات فى الحكومة؟ نعم  -٥٣

  هل حاولت تعريف ممثلك فى مجلس الشعب برأيك فى قضية ما؟ -٥٤

  (    )ال     (    )نعم   

  هل ساعدت أو من الممكن أن تساعد مرشح فى حملته االنتخابية؟ -٥٥

  (    )ال     (    )نعم   

  من الممكن أن ترشح نفسك لمنصب سياسى فى المستقبل؟هل  -٥٦

  (    )ال     (    )نعم   

  هل تجرى اتصاالت شخصية مع شخص ذو نفوذ لحل مشكلة عامة؟ -٥٧

  (    )ال     (    )نعم 

  هل يمكن أن تتصل بوسائل اإلعالم لعرض مشكلة غير شخصية ؟ -٥٨

  (    )ال     (    )نعم   

  المشاركة السياسية لديك؟ بشكل عام، كيف تصف روح -٥٩

  (    )    مرتفعة -  (    )    عالية جداً -  

  (    )    منخفضة -  (    )    متوسطة -  

  (    )    منخفضة جدا -  

  إلى أى مدى تتصور أن مشاركتك لها تأثير ونفوذ إيجابى فى المجتمع؟ -٦٠
  (    )  مؤثرة إلى حد ما -  (    )    لها تأثير كبير -  
  (    )  ليس لها أى تأثير -  (    )  دلها تأثير محدو -  
  (    )    ال أعرف -  
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  : منظومة قيم العمل التطوعى: خامساً

فيما يلى بعض العبارات التى تقيس قيمة الغيرية لديك، نرجو تحديد مدى  -٦١
  .موافقتك على كل منها

  دائما  العبارة
 )١ (  

  أحيانا
 )٢ (  

  ال حيدث مطلقا
 )٣ (  

      لفض نزاع أو شجار بني زمالئىدائما ما أتدخل - ١
      إذا نسى شخص ما شيئا خيصه فإىن اجتاهل األمر - ٢
      أشعر باحلزن عندما ميرض أحد أعضاء األسرة - ٣
      إذا رأيت متسوال فإىن أساعده جبزء من ماىل - ٤
      أفضل أن أقضى وقت فراغى مبفردى - ٥
      دىدائما ما أقوم باألشياء الىت تسعد وال - ٦
      ال أساعد هؤالء الذين يساعدونىن أبدا - ٧
      ال أحب القيام بأى خدمة ألصدقائى - ٨
      عندما أكون جالسا، ال أعطى مقعدى لعجوز أو عاجز ىف املواصالت العامة - ٩
      .أخفف عن صديقى أو زميلى عندما أراه يبكى، أو أراه حزينا - ١٠
      .وال أهتم مطلقابقضايا ومشكالت اتمعأعطى كل اهتمامى ألسرتى ، - ١١
      أشارك ىف أى مشروع يفيد اتمع، وال يفيدىن بشكل شخصى جبزء من وقىت - ١٢
أتربع جبزء من ماىل ألى مشروع يفيد اتمع، حىت وإن كنت ال أستفيد منه - ١٣

       .استفادة شخصية

  :إلى أى مدى تثق فى المؤسسات التالية -٦٢
 أثق ثقة مطلقة  املؤسسة

)١( 
 أثق ثقة كبرية

)٢( 
  أثق بدرجة قليلة 

)٣(  
  ال أثق مطلقا 

)٤(  
      املؤسسة الدينية - ١
      القوات املسلحة - ٢
      النظام التعليمى - ٣
      النظام القضائى - ٤
       الصحافة - ٥
      احتاد العمال - ٦
       الشرطة - ٧
      جملس الشعب - ٨
       احلكومة - ٩
      القطاع العام - ١٠
      القطاع اخلاص - ١١
      التأمينات االجتماعية - ١٢
      التليفزيون - ١٣
      احلزب احلاكم - ١٤
      أحزاب املعارضة - ١٥
       البنوك - ١٦
      مؤسسات التمويل األجنبية - ١٧
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  :إلى أى درجة تثق فى الجماعات التالية -٦٣

 أثق ثقة مطلقة   املؤسسة
)١(  

 أثق ثقة
  كبرية 

)٢( 

أثق بدرجة 
  قليلة 

)٣(  

  ال أثق مطلقاً 
)٤(  

       أفراد عائلتك - ١
        اجلريان - ٢
       املصريون بشكل عام - ٣
       )املسلمون إذا كان املبحوث قبطيا( األقباط  - ٤
        الفالحون - ٥
        أهل املدن - ٦
       رجال األعمال - ٧
       القيادات السياسية - ٨

  :إذا واجهك الموقفان التاليان فأيهما تفضل -٦٤

  : للريفيين  

  .قراريط من األرض الزراعية بمفردك ٥أن تمتلك  -    

  . قيراطاً مع أشخاص آخرين ٢٥أن تمتلك  -    

  :للحضريين  

  . أن تمتلك تاكسى أجرة بمفردك -    

  . أن تمتلك أكثر من ثالثة تاكسيات مع آخرين -    

  ؟)السلف والتسليف ( جيرانك فى حاالت الدين واالستدانة هل تثق فى  -٦٥

  (    )    أثق  -    

  (    )  ال أثق  -    

  (    )  ال أعرف -    

بشكل عام، هل ترى أن الواحد ممكن يثق فى كل الناس، وال الزم يبقى  -٦٦
  حريص ويشك فى نواياهم؟

  (    )  يمكن الثقة فى معظم الناس -    
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    (    )  الناس ال يمكن الثقة بمعظم -    

  (    )      ال أعرف -    

  :هاقولك على شوية جمل عاوز أعرف رأيك فيها -٦٧
 
  اجلملة

موافق
 بشدة  

)١( 

 موافق 
  

)٢(  

  ال رأى 
  

)٣(  

معارض   
  

)٤(  

معارض 
بشدة   

)٥(  
الزم يوزع الدخل بشكل عادل، حبيث ما يكونش فيه فروق كبرية بني - ١

  الناس
        

         كومة دور أكرب ىف االقتصادالزم يكون للح - ٢
مبعىن(الزم احلكومة تتحمل املسئولية ملنع اتساع الفروق بني املواطنني - ٣

 )تدى كل واحد على فد حاجته
        

         .املنافسة ضارة ألا بتخلى الناس يطلعوا أسوأ صفام - ٤
         .احلظ والواسطة مها أساس النجاح ىف احلياة - ٥
اجة ىف احلياة ، إن الواحد يكون ثروة، حىت لو كان على حسابأهم ح - ٦

 .ناس تانية
        

بصفة عامة، تفتكر إن اللى بيحكم البلد ناس بتدور على مصالحها الشخصية،  -٦٨
  وال بيدوروا على مصالح الكل؟

  (    )    على مصالحهم فقط -    

  (    )    على مصالح األغلبية -  

  (    )      ال أعرف -  

  ايه من الجمل التالية بتعبر عن رأيك فى قضية تغير المجتمع؟ -٦٩

  (    )  المجتمع محتاج لثورة شاملة، ألنه الزم يتغير من جزوره -  

  (    )    )وبالتدريج ( مجتمعنا الزم يتطور واحدة واحدة  -  

  (    )  المجتمع مش محتاج تغيير، والزم نحافظ عليه زى ما هو -  
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  :ة الحاجات اللى هاقولك عليها فى حياتكيا ترى ايه أهمي -٧٠
 
 اجلملة

مهم جداً   
)١( 

 مهم
)٢( 

 مش مهم
)٣( 

  مش مهم جدا
 )٤ (  

    ال أعرف
 )٥ (  

         العمل - ١
         األسرة - ٢
        األصدقاء واملعارف - ٣
        وقت الفراغ - ٤
         السياسة - ٥
         الدين - ٦

  :عاوز أعرف إذا كنت توافق عليها وال ألهاقولك على شوية جمل  -٧١
 
 اجلملة

 موافق بشدة 
)١( 

 موافق 
)٢(  

  ال رأى 
)٣(  

معارض   
)٤(  

معارض بشدة  
)٥(  

         أفضل أن أقيم عالقات مع اجلريان من نفس الديانة- ١
         أفضل أن أقيم عالقات مع اجلريان ىف نفس املستوى االجتماعى- ٢
         ات مع األقارب األغنياء فقطأفضل أن أقيم عالق- ٣
         ال أفضل أن أشترك ىف عمل به نساء- ٤
         أفضل أن أساعد األغنياء فقط- ٥
         ال أفضل أن أشترك ىف عمل تطوعى يضم أصغر مىن ىف السن- ٦
         ال أحب أن تعارضىن زوجىت ىف رأىي- ٧
         أفضل عقاب األبناء لتقومي سلوكهم- ٨
         يوم، يتبىن عادات سلوكية سيئةشباب ال- ٩
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  الفصل الخامس
  خطة مقترحة

  الطب الشعبى بين التجديد والمحافظة
  "دراسة فى اتجاهات التغير االجتماعى فى المجتمع المصرى" 

  )*(سعاد عثمان  
  ٢٠٠٢ديسمبر 

  أهمية البحث : أوالً 
تتضح أهمية موضوع الطب الشعبى فى كونه يكشـف عـن خبـرات    

لم الثالث نظراً لإلقبـال علـى   كما تبرز أهميته فى دول العا. الشعب وتجاربه 
ممارسته وذلك لمواجهة تحديات توفير الرعاية المالئمة عامة ، وفـى األمـاكن   

  .البعيدة عن المدينة أو المنعزلة خاصة 

ويدرس الطب الشعبى عادة من زاويتين تهتم األولى بـاألمراض كمـدخل     
سـبابها ،  للدراسة يلقى الضوء على األمراض المنتشرة ، وتفسيرات النـاس أل 

بينما تهـتم الزاويـة الثانيـة    .إلخ  ……ونظرة الناس إليها ، وطرق الوقاية منها
. نباتية أو حيوانية أو معدنية أو غيرهـا –بالعقاقير والمواد المستخدمة فى العالج 

كما يقع ضمن مجال الطب الشعبى االهتمام بالوصفات الدينية والسـحرية مـن   
هتمام بالمعالجين الشعبيين المتخصصين فى إلخ ، واال ……رقى وأدعية وأحجبة 

  .إلخ  ……عالج العديد من األمراض كأمراض العيون والكسور 

إن المتأمل لموضوع الطب الشعبى يجده من أكثر موضوعات المعتقـدات    
والمعارف الشعبية ارتباطاً بمعتقدات أخرى ، وبميـادين أخـرى مـن الثقافـة     

بمعتقـدات عـن النبـات ، والحيـوان ،     فالطب الشعبى وثيق الصلة . الشعبية
والمعادن ، والسحر ، واألولياء ، والكائنات فوق الطبيعية من جـن وعفاريـت   

كما أنه وثيق الصلة بالعديد من موضـوعات العـادات   . إلخ …وأرواح شريرة 

                                                            
  . ة البنات، جامعة عين شمسأستاذ علم االجتماع، بكلي) *(
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ومنها عادات دورة الحياة خاصة ما يتعلق منها بالميالد مثـل عـالج العقـم ،    
والطب الشعبى . ر الوضع ، وعالج المشاهرة وغيرهاوأعراض الحمل ، وتيسي

عالقة واضحة ببعض عناصر األدب الشعبى من خالل العبارات التى تقال أثناء 
ممارسة بعض الوصفات العالجية ، ونصوص األدعيـة والرقـى والقصـص    
والحكايات والنكات واألمثال الشعبية التى تروى وتتخذ من الصحة أو المـرض  

وأخيراً فللطب الشعبى عالقة وثيقة بميدان الثقافة المادية حيث . موضوعات لها 
  .استخدام مواد وأدوات خاصة بالعالج 

ولعل دراسة الموضوعات السابقة تكشف عن العديد مـن مالمـح الثقافـة    
أو عن التفاعل مـع البيئـة ، والتغيـر     –فى كافة ميادينها – الشعبية المصرية 

ه ، وعن العناصر التى استحدثت، والتى حافظت واتجاه –والثقافى  –االجتماعى 
المـد  : وبالتالى الوقوف على قوى التجديد والمحافظة وفى مقدمتها. على بقائها

الدينى ، والنمو المعرفى ، وقصـور مؤسسـات الطـب الرسـمى ، وتطـور      
التكنولوجيا الطبية والدوائية، بل وتأثير الجهود المبذولة على المستويين المحلـى  

ى بشأن تدريب المعالجين الشعبيين وتأهيلهم ألداء أدوارهم بصورة أكثـر  والدول
 –اإلسالمى والمسـيحى  . للمد الدينىفقد يكون من النتائج غير المباشرة . كفاءة 

تنشيط الممارسات الخاصة بالسحر ، واألرواح ، وطرق التخلص مـن بعـض   
سـى  األعـراض المرضيـة، وبصفة خاصة تلـك المرتبطـة بـالمرض النف   

والعصبى والتى قد يرجعها الوجدان الشعبى إلى تأثير الجن وبعـض الكائنـات   
باالعتماد على العالج بالقرآن ، أو أداء ممارسات العالج علـى   –فوق الطبيعية 

أيدى رجال الدين ، وتزايد تبادل االعتقاد فى جـدوى هـذه الممارسـات بـين     
فترات أخرى بتأثير حركـات   المسلمين واألقباط فى فترات بعينها ، وندرتها فى

الناجم عن القيام بأبحاث علمية تتخـذ مـن    النمو المعرفىوقد يتجه . المد ذاتها 
 –الخامات الطبيعية كاألعشاب موضوعات لها ، يتجه هذا النمو المعرفى بالطب 

نباتيـة أو   –إلى األعشاب واالعتماد على العناصر الطبيعية  –الرسمى والشعبى 
بالتالى قد يكرس العديد من الوصفات الشعبية المنزلية ، أو التى  وهذا –حيوانية 

. تتم االستعانة فيها ببعض المتخصصين الشعبيين كالعطار على سـبيل المثـال   
لتطور التكنولوجيـا  ، قد يكون  القصور فى مؤسسات الطب الرسمىولمواجهة 

طـور المعـالج   دور فى تطوير الممارسة الطبية الشعبية كأن ي الطبية والدوائية
الشعبى من أدائه باستخدام بعض األدوية ، والعقاقير الطبية ، بـل واالسـتعانة   
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كمـا قـد تسـفر    . بآراء بعض األطباء ، وإجراء بعض التحاليل المعملية لديهم 
على المستويين المحلى والدولى عن إقامة  –أو شبه الرسمية  –الرسمية  الجهود

الشعبى يكون من نتائجها تدريب هـؤالء  دورات تدريبية لبعض ممارسى الطب 
على استخدام بعض مفردات الطب الرسمى مـن أدوات معقمـة، ومطهـرات،    

  .إلخ مما يدعم من أدائهم على المستوى الشعبى  ……وعقاقير 

  مشكلة البحث: ثانياً 
تسعى الدراسة إلى رصد قوى المحافظة والتجديد فى مجال الطب الشـعبى    

لى المرض وتفسيراته وطرق الوقاية منه ، والعقاقير النظر إ: كموضوع يشمل 
والمواد المستخدمة فى عالجه ، والوصفات الدينية والسـحرية ، والمعـالجين   
الشعبيين ، إلى جانب الموضوعات وثيقة الصلة بالموضوع فى مختلف ميادين 
الثقافة الشعبية كاالعتقاد فى السحر واألولياء ، والكائنـات فـوق الطبيعيـة ،    

بعض عادات دورة الحياة ، وبعض عناصر األدب الشعبى ، والثقافة الماديـة  و
مـن   –حضرية ، وريفية ، وسـاحلية ، وبدويـة    –وذلك فى قطاعات مختلفة 

مع أخذ بعض المتغيرات فى االعتبار لما لها مـن أهميـة   . المجتمع المصرى 
لمعرفى ، وتطور المد الدينى ، والنمو ا: كقوى للمحافظة أو التجديد نذكر منها 

التكنولوجيا الطبية والدوائية ، ووسائل االتصـال الجمـاهيرى ، والمسـتويات    
 –الداخلية ، والخارجية  –االقتصادية االجتماعية ، ومستويات التعليم ، والهجرة 

  .إلخ  … –ممتدة أو نووية  –ونمط األسرة 

  اإلجراءات المنهجية: ثالثاً 
النظرى للموضوع ، والوقوف علـى مـا    تعتمد الدراسة على مسح التراث  

ثـم  . طرأ على ممارسات الطب الشعبى من تغيرات كما يعكسها هذا التـراث  
استكمال مالمح التغير، وتحديد أهم عوامله ، واتجاهه من خالل دراسات ميدانية 
لمختلف القطاعات فى المجتمع المصرى ، وذلك باالعتماد على بعض المـداخل  

 –أو شبه ريفيـة   –فى التقسيم إلى مناطق ريفية  –ل الثقافى فى مقدمتها المدخ –
  .وساحلية  –أو شبه بدوية  –أو شبه حضرية ، وبدوية  –وحضرية 

  : هذا ، ويعتمد البحث فيما يتعلق بالدراسة الميدانية على المناهج التالية 

حيث دراسة الظـاهرة وفقـاً لألبعـاد التاريخيـة ،     : المنهج الفولكلورى  -١
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  .افية ، واالجتماعية ، والنفسية والجغر

  R.A.P (Rapid assessment procedures ( طرق التقيـيم السـريع    -٢
باعتباره منهجاً يستخدم أدوات البحث األنثروبولوجى لدراسة موضوع محدد 
فى مجتمع واحد أو مجتمعات محلية محدودة العدد ، وإنجاز البحث فى وقت 

ات التنظيمية ، وتـوافر الخبـرات   قصير وذلك اعتماداً على بعض المهار
الميدانية ، وخلفية عملية للباحثين تكفل لهم إنجاز العمل بدقة وسرعة فى آن 

ومن هنا يعتمد البحث على األدوات األنثروبولوجية كالمالحظـة ،  . واحد 
والمالحظة بالمشاركة ، واإلخباريين ، ودليل الدراسة العلميـة للمعتقـدات   

  .الشعبية 

  فاهيم البحثم: رابعاً 
كأحد الشروط الضرورية الستخدام  –يقدم البحث تحديداً لمفاهيمه األساسية   

كمفهوم الطب الشعبى بمسمياته المختلفة كالطـب المحلـى ،   ) R.A.Pالراب ( 
إلى جانب تعريف ماهية الوصفات الدينية والسـحرية ،   …والتقليدى ، والبديل 

  . والطب الشعبى وغيرها 

  الزمنية للبحث  الخطة: خامساً 
  :يتوقع أن ينجز العمل عبر خطة زمنية كالتالى 

  أربعة أشهر      مسح التراث النظرى عن الموضوع   -١

  شهران       اختبار ، وتعديل ، وإعداد أدوات العمل  -٢

  أربعة أشهر             الجمع الميدانى للبيانات  -٣

  ة أشهر أربع    تحليل البيانات وكتابة التقرير النهائى للبحث  -٤

  شهراً  ١٤                  المجموع     

  فريق البحث: سادساً 
  : تتكون هيئة البحث من   
  ) أستاذ (   الباحث الرئيسى  -١
  ) بدرجة مدرس ، أو مدرس مساعد (   باحثان مساعدان  -٢
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  أربعة باحثين ميدانيين  -٣
  .يلى ذلك عرض للميزانية المقترحة للبحث
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  تابع الفصل الخامس
  تقرير مرحلى 

  الطب الشعبى بين التجديد والمحافظة
  "دراسة فى اتجاهات التغير االجتماعى فى المجتمع المصرى"

  سعاد عثمان
  ٢٠٠١يونيو 

  مقدمة
الطب الشعبى هو موضوع بحثنا الراهن، والذى نهـتم فيـه بدراسـة    

والمؤثرة فى تغير ) لةالفاع(اتجاهات التغير فى المجتمع المصرى، وأهم عوامله 
  ).كمفعول به(الطب الشعبى 

ويحتوى التقرير الذى بين أيدينا على ثالث نقاط تمثل مـا تـم إنجـازه    
وهى على التوالى مسـح التـراث    - من يناير إلى يونيو  - خالل أشهر العمل 

النظرى، ثم القيام بدراسة استطالعية، وأخيراً تصور مبدئى الختيار مجتمعـات  
  .ميدانية، وتصميم دليل للعمل الميدانىالدراسة ال

  :مسح التراث النظرى: أوالً

من خالل مسح بعض المكتبات، واالستعانة بالقائمة الببليوجرافية لإلنتاج 
الفكرى العربى فى علم الفولكلور تم حصر كل من المصادر والمراجع الخاصة 

عـن الطـب    الدراسات المعاصرةللمجتمع المصرى، وكذا  بالتاريخ االجتماعى
وفى كل منها تم قراءة المادة، ومراجعتها للتأكد من مـدى مالءمتهـا   . الشعبى

لموضوع وأهداف البحث، وتفريغها على بطاقات تمهيداً الستخدامها فى كتابـة  
التاريخية ،  –وقد كان االهتمام منصباً فى المجموعتين كلتيهما . التقرير النهائى

  :بشكل مباشر أو غير مباشر بمجالى على جمع كل ما يتعلق –والمعاصرة 

أسـباب المـرض، واألمـراض المنتشـرة،     : الصحة والمـرض  - ١
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  .. والمنحسرة

بقدر مـا تلقـى    - طرق العالج الرسمى : الطب الرسمى والشعبى - ٢
الطـب الطبيعـى، والـدينى    : فالشعبى بأنواعـه  - الضوء على الطب الشعبى 

حيث يتم التركيـز فـى كـال    . السحرى، المعالجون الشعبيون، والطب الوقائى
المجالين على اتجاه التغير، والذى سوف تتضح صورته بعد االنتهاء من كتابـة  
البحث، وأكثر العوامل فاعلية وتأثيراً سواء كعوامل للتغير أو لالستمرار، وهى 

  - :عوامل يمكن تصنيفها بشكل أولى إلى 

لبناء االجتمـاعى،  وهى عوامل فاعلة على مستوى ا: عوامل خارجية للتغير) أ
كالعوامـل االقتصـادية،    - كمفعـول بـه  - ومغيرة للظاهرة موضوع البحـث  

  . والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، والديموجرافية، والبيئية وغيرها

  : وهى عوامل فاعلة على مستويين: عوامل داخلية للتغير) ب

ا قد فتطور أو تدهور أحدهم: مستوى النسق الطبى الرسمى والشعبى - ١
  .يؤثر على فعالية اآلخر، ومدى اإلقبال عليه، وازدهاره

التى كانت مجاال للدراسـات السـابقة   : مستوى المجتمعات المحلية - ٢
المعاصرة عن الطب الشعبى والتى ستختار إلجراء الدراسة الميدانيـة للبحـث   
الحالى، وفيما يلى محاولة للتعرف على ماهية، وجدوى كـل مـن مجمـوعتى    

  .ت التاريخية والمعاصرةالدراسا

  :المصادر والمراجع التاريخية] ١[

كمحور أساسى لإلطار العام لهذا البحـث،  التراث الشعبى نظراً ألهمية 
ونظراً لكون موضوع الطب الشعبى من الموضوعات التى تضرب بجذورها فى 
أعماق التاريخ، كان البد من وضع مقدمة تاريخية للموضـوع اليهمنـا فيهـا    

حيـث   - كما سـبقت اإلشـارة    - ل بقدر اكتشاف اتجاه التغير وعوامله التفاصي
الرسمى  - أسفرت قراءة التاريخ فيما يتعلق بموضوعنا عن مواكبة طرق العالج 

ومستوى الصحة العامة مواكبتهما لدورة التقدم والتخلف الحضـارى   - والشعبى 
عصـر،   للمجتمع ككل، باعتبار الطب هو أحد معطيات العلم وإنجـازات كـل  
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من . الخ..وباعتبار الصحة العامة هى نتاج لعوامل بيئية واقتصادية واجتماعية 
هنا انصب اهتمام البحث على تقديم قراءة سوسـيولوجية للتـاريخ االجتمـاعى    
للمجتمع المصرى بدءاً من العصر الفرعونى، فاليونانى الرومانى، فـالبيزنطى،  

هو الحال فى المراحل التاريخيـة  والمرور على هذه المراحل بدرجة أسرع مما 
حيث يتركز االهتمام هنا علـى اسـتخالص   . التالية، وذلك نظراً لعمقها الزمنى

عوامل التغير التى أفرزت ازدهارا، أو انحطاطاً فى مستويات الحياة العامة، ثم 
ومـن أمثلـة   . تأثير ذلك على مستوى الصحة العامة، وعلى الممارسات الطبية

وانعكاساته فـى   - عامة- زه فى عصر الدولة الفرعونية الحديثة ما تم إنجا: ذلك
مجاالت التشخيص، والفحوصات الطبية، والتخصصـات، والوصـفات التـى    
حرصوا على تدوينها على جدران المعابد، وعلى برديـات أشـهرها قرطـاس    

ما آلت إليـه  : وكمثال آخر. ، وهيرست، وإدوين سميث وغيرهاEbersإيبرس 
ية كمنارة فى مجال الخدمات الطبيـة فـى الحقبـة الرومانيـة     مدينة اإلسكندر

  .اليونانية، والبيزنطية كانعكاس أيضاً للوضع الحضارى العام فى تلك المرحلة

الرسـمى   - ثم على مستوى آخر من التحليل فى إطار النسق الطبـى  
فعلى سبيل المثال ربـط  . للتغير - داخلية - سوف نجد عوامل أخرى  - والشعبى
أى أن الطب  - ن القدماء بين ممارسة الطب والكهانة والطبقة الحاكمة المصريو
وبالتالى كان البد من وجود طرق أخرى للعالج الشعبى اعتمـدت   - كان طبقياً

على عناصر نباتية وحيوانية ومعدنية مختلفة، كما اعتمدت على وسـائل دينيـة   
ة أخـرى  سحرية شملت الرقى والتعاويذ والسحر إلى جانب ممارسـات شـعبي  

وهى ممارسات للعالج مازال بعضها مستمرا إلـى  . كالحجامة، والكى وغيرها
  .يومنا هذا

بالعصـر  وإذا انتقلنا إلى عصور تاريخية تالية، فقد أولى البحث اهتماما 
وأهم مالمح الحياة االجتماعية والدينية التى كانت لها آثارها فى بـروز   الجاهلى

مان الحكيم والحارث بن كلـدة وغيرهمـا،   أسماء لمعت فى مجال الطب مثل لق
والذين كانت خبراتهم حكراً على فئات محددة كالحكام، وذوى المكانة، فى الوقت 
الذى شاعت فيه ممارسات عالجية شـعبية كالعرافـة، والتنجـيم، والسـحر،     
واالحجبة والتمائم وغيرها، وذلك لسد حاجة القطاعات العريضة مـن السـكان   
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  .للخدمات الطبية

مع ظهور الطب النبوى فى صدر اإلسـالم، طرحـت طـرق بديلـة     و
ضرورية للعالج بعد تحريم الدين اإلسالمى للممارسات التى كانت تعتمد علـى  

وهنا يتأكد دور العامل الدينى فى إحداث التغير فى هذه . معتقدات وثنية وغيبيات
  .الفترة

سالمية والتى وتستمر قراءة التاريخ عبر دورة حياة الحضارة العربية اإل
مرحلة النقل والترجمة مع بدايـة عصـر   : تقسيمها إلى ثالث مراحل هى"يمكن 

الخالفة العباسية، ثم مرحلة النضج والذروة والذيوع العالمى للطب العربى، التى 
تمتد من القرن الثالث حتى الخامس الهجرى وتعرف باسم العصر الذهبى للعلوم 

". األفول التى تبدأ من القرن السـادس الهجـرى  الطبية العربية، وأخيراً مرحلة 
وما من شك أن هـذا الوضـع علـى مسـتوى     ). ٣٢، ١٩٩٥: رجب النجار(

الحضارة العربية اإلسالمية كانت له آثاره وانعكاساته الواضحة علـى مسـتوى   
لذا سعت الدراسة إلى تقديم قراءة للتاريخ االجتماعى بـدءا  . مجتمعنا المصرى
، ثم الفاطميـة  )م٩٦٩ -  ٩٠٥(فاإلخشيدية ) م٩٠٥- ٨٦٨(ية من الدولة الطولون

 -  ١٢٥٠(، ودولتى المماليـك  )م١٢٥٠ -  ١١٧١(، واأليوبية )م١١٧١- ٩٦٩(
مع االهتمـام بقـدوم الحملـة    ) ١٩٢٢ -  ١٥١٦(، والدولة العثمانية ) م١٥١٧

، وإنجازات محمد على وبعض أفراد أسرته حتى قيام ثـورة  )١٧٩٨(الفرنسية 
  .١٩٥٢يوليو 

وعلى الرغم من العمق الزمنى، وكثرة المراحل التاريخية سالفة الذكر، 
على استخالص ما يتعلق  - كما سبقت اإلشارة  - فإن اهتمام البحث ينصب فقط 

وعلى سبيل المثال فمن العوامل الخارجية للتغير ازدهار الحركة . بقضايا التغير
ه آثاره فـى تطـور العلـوم    الفكرية والثقافية إبان العصر العباسى، مما كان ل

، ثم انسحاب تأثيرات تلك الحركة على )بغداد(وازدهار الترجمة فى مقر الخالفة 
واقع مجتمعنا المصرى، وعلى النسق الطبى حيث االهتمام بالعلمـاء، وبإنشـاء   

. إلـخ ... مدرسة للطب، وبعض المنشآت الهامة، وصدور الموسوعات الطبيـة 
فاعلة فى التـأثير علـى    - كالبيئة  - ل أخرى وفى مقابل ذلك كيف كانت عوام

.. الصحة العامة للسكان مثل ندرة المياه والغذاء، وانتشار األوبئـة والمجاعـات  
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كيف كانت وسائل الطب الرسمى  - وكعوامل داخلية للتغير - لمواجهة ذلك . إلخ
متاحة فقط لفئات محددة، وفى أماكن بعينها، بينما تتطلب الحالة الصحية العامـة  
للقطاع العريض من الشعب فى سائر أنحاء البالد وجود ممارسات أخرى شعبية 
تعتمد على إمكانات البيئة، كما تستند إلى معتقدات تجـذرت، وترسـخت عبـر    

  . عصور تاريخية طويلة

وهكذا تصبح لقراءة التاريخ االجتماعى للمجتمـع المصـرى أهميتهـا    
 - ضا قوى االستمرار والمحافظة وأي - للوقوف على اتجاه التغير، وأهم عوامله 

كما أن لهذه القراءة الفضل فى وضع أيدينا على البعد التاريخى للظاهرة، وبعض 
  .مالمح البعد االجتماعى كبعدين أساسيين فى المنهج الفولكلورى

  :الدراسات المعاصرة] ٢[

وهى دراسات اتخذت من الطب الشعبى موضوعاً لها، وبالتـالى فهـى   
المصرية، المحور الثانى األساسى لإلطار العـام   لثقافة الشعبيةاتعبر عن واقع 

وقد تم تصنيف تلك الدراسات إلى دراسات وبحوث أكاديمية، وأخـرى  . للبحث
  .غير أكاديمية

  :دراسات وبحوث أكاديمية) أ

تميزت هذه المجموعة من الدراسات بإسهامها فى تغطيـة عـدد مـن    
تالفها فيما بينها وبـين دراسـات   موضوعات الطب الشعبى على الرغم من اخ

انصب كل اهتمامها على دراسة كافة الممارسات الطبية الشعبية فـى مجتمـع   
محلى بعينه، مثل دراسات حسن الخولى، وفوزى عبد الرحمن، وبين دراسـات  
اقتصر االهتمام فيها على ممارسة عالجية شعبية محددة، مثـل دراسـة منـى    

وإجماالً فقد تطرقت هـذه الدراسـات   . ألولياءالفرنوانى للسحر، وسعاد عثمان ل
العشبى، والذى تستخدم فيه نباتات،  - :الطبيعى: لكافة موضوعات الطب الشعبى

وصفات لرقى، وتعاويذ، : الخ، والدينى السحرى..وحيوانات، ومعادن وعقاقير 
كـالمجبراتى، والدايـة، والحـالق،    : إلخ، ثم المعالجون الشـعبيون ... وأحجبة
  .والعطار

وباإلضافة إلى ما سبق فقد أجريت الدراسات المعاصرة السـابقة علـى   
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مجتمعات محلية مختلفة تقع فى عدد مـن المحافظـات المصـرية كالقـاهرة،     
واإلسكندرية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والشـرقية، والبحيـرة،   

هذا كشفت هذه وتأسيساً على . والدقهلية، والوادى الجديد، وجنوب سيناء وغيرها
الدراسات عن بعض أوجه الشبه واالختالف فى الممارسات العالجيـة الشـعبية   
عبر هذه المجتمعات المحلية المصرية، والتى تمثل أنماط المجتمعات الحضرية، 

وعلى سبيل المثـال انتشـار ممارسـات الكـى     . والريفية، والساحلية، والبدوية
ام أسـماك وأعشـاب البحـر فـى     والحجامة فى المجتمعات البدوية، واسـتخد 

  .إلخ...المجتمعات الساحلية

على الرغم من أن معظمها ال يهتم  - هذا، ويتضح إسهام هذه الدراسات 
فى أنها ساعدت فى اسـتخالص بعـض مالمـح     - بشكل مباشر بقضايا التغير 

التغير، واتجاهه، وعوامله الخارجية الفاعلة والمؤثرة على كـل مـن الصـحة    
فعلى سبيل المثال فـإن العوامـل   . ق الطبى الرسمى والشعبىوالمرض، والنس

الناتج  - االقتصادية السائدة، أو الخاصة بظروف مجتمعات محلية بعينها، كالفقر 
وما يتبعه من سوء تغذيـة، ونقـص فـى المرافـق      - عن هدر إمكانات البيئة 

والخدمات، وتدنى المهن واألوضـاع السوسيواقتصـادية، والعزلـة المكانيـة     
واالجتماعية، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة، كما تؤثر على 

وبذلك . حتمية اللجوء إلى الطب الشعبى األرخص تكلفة، واألقرب مكانيا ونفسيا
هو أحد عوامل التغير، كما قـد   - كعامل اقتصادى - يكون الفقر فى هذا المثال 

  .تمرار حالة الفقريكون إحدى قوى المحافظة واالستمرار فى حال إس

وإذا تناولنا الدين كقوة للمحافظة وتدعيم استمرار بعض المعتقدات مثـل  
فقد يكون لذلك أثره الفاعـل فـى   .. االعتقاد فى وجود الجن، والسحر، والحسد

إرجاع مسببات بعض األمراض إلى هذه القوى، خاصة األمـراض النفسـية أو   
العالج المتوقعة فى مثل هذه الحالة وبالتالى فإن طرق . المستعصية على العالج

  .هى الممارسات الدينية السحرية كالرقى واألحجبة وغيرها

وباإلضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن أن نضع أيدينا على بعض عوامـل  
التغير الداخلية، والتى يمكن استخالصها من بعض هذه الدراسات، وهى عوامل 

الطبى من جانب،  النسقمستوى  على - أو االستمرار - لعبت دورها فى التغير 
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وعلى سبيل المثال فإن خلو الوحدة الصحية . المحلية من جانب آخرالمجتمعات و
فى قرية ما من  طبيب أخصائى فى العظام قد يدفع مرضى العظام إلى اللجـوء  

كما يحرص هو من جانب آخـر  . إلى المجبراتى، وتدعيم وضعه كمعالج شعبى
ه فيستخدم عقاقير وأدوات طبية ليسد حاجة أفـراد  على تطوير أدواته، ومفردات

وهناك مثال آخر فالمناخ الثقـافى  . هذا المجتمع من الخدمات الطبية الضرورية
قد يكون عامالً فاعالً لالسـتمرار والمحافظـة    - على المستوى المحلى  - العام 

إلخ، ... كسوء استخدام الترع كأماكن االستحمام، وإلقاء المخلفات وغسل األوانى
أو انتشار بعض العادات الغذائية الضارة، أو عدم اتباع قواعد النظافة، قد يكون 
لذلك كله تأثيره على الصحة العامة من جانب، وعلى طرق العالج التى البد وأن 

  .تتناسب مع هذا اإلطار الثقافى التقليدى العام من جانب آخر

رة عـن الطـب   وتأسيسا على ما سبق قدمت الدراسات السابقة المعاص
الشعبى تغطية جزئية للبعد الجغرافى كبعد أساسى فى المنهج الفولكلورى، سوف 

هـذا  . كما قدمت بعض مالمح البعد االجتماعى. يتم استكماله بالدراسة الميدانية
إلى جانب إسهامها فى بلورة وصياغة مفاهيم البحث، واختيار مجتمعات الدراسة 

  . الميدانية

  :ر أكاديميةدراسات وبحوث غي) ب

بالنسبة للدراسات غير األكاديمية، والتى أجراهـا هـواة، أو مهتمـون    
بموضوع الطب الشعبى، فسوف يكون االهتمام بها دون الخوض فى تفاصـيلها  
أو مداخلها، التى تتلخص غالباً إما فى تحديد األمراض التى يتم عالجها بالطـب  

من األعشاب أو النباتات ثـم   الشعبى، مع ذكر وصفات عالجها، أو البدء بأنواع
وسوف يكون االهتمام بها بهدف التعرف قدر اإلمكان على . ذكر فوائدها الطبية

عناوين تلك الدراسات، ومؤلفيها، ودور النشر الصادرة عنهـا سـواء كانـت    
ومن ثم فهى تقدم .. مصرية أو عربية، وعدد طبعاتها، وأسعارها، وكم مبيعاتها

  :لنا مؤشرات تكشف عن 

مدى انتشار هذه المؤلفات، وتأثيرها، وتشـكيلها لـوعى القـارئ، ثـم      - ١
  .الممارس، على مستوى البناء االجتماعى للمجتمع المصرى
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استمرارية طرق عالجية شعبية شاع استخدامها فى عصـور تاريخيـة    - ٢
محددة، منها على سبيل المثال العالج بالسحر والشعوذة، الذى شاع فـى  

واستخدام وصفات الطب النبـوى التـى وضـعها    العصور الفرعونية، 
  ).صلعم(الرسول 

ظهور طرق حديثة للعالج الشعبى، قد يختلط فيها الطب الشعبى بأسـس   - ٣
  ..وقواعد ونظريات علمية مثل العالج بالبندول، وبالوخز باإلبر، وباليوجا

بينما  - طبيعة التغير على مستوى المجتمع المصرى المعاصر، واتجاهه  - ٤
المد الـدينى،  : استخالص أهم عوامله وهى فى األمثلة المذكورة آنفايتم 

وتطور تكنولوجيا الطباعة، وتعدد دور النشر، واالتصال الثقافى وتبـادل  
  .الخبرات مع شعوب أخرى

  :الدراسة االستطالعية: ثانياً

قام فريق البحث خالل النصف الثانى من شهر مـايو وأوائـل يونيـو    
وقد أسفرت . مدينة القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهليةبزيارات لبعض أحياء 

  :هذه الزيارات عن بعض المؤشرات األولية التالية

انتشار بعض ممارسات الطب الشعبى المنزلى، واالحترافى فى بعـض   - ١
أحياء مدينة القاهرة، خاصة األحياء الشعبية، ومنها على سـبيل المثـال   

  .أحياء عين شمس، وشبرا

ادة كثافة ممارسات الطب الشعبى فى بعض مدن وقرى المحافظـات  زي - ٢
األخرى مثل حى إمبابة، وقرية برطس بمحافظة الجيزة، ومدينة طـوخ  

  .وقرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية،  ومركز المطرية بالدقهلية

أن طرق العالج الشعبى األكثر انتشاراً هى العالج المنزلى مثل استخدام  - ٣
وهى ممارسات  - لمغلية كالنعناع والينسون، والكمون وغيرها األعشاب ا
كـإطالق البخـور،   : وأيضا العالج الدينى السحرى المنزلى - ال طبقية 

  .والرقى، واالحترافى الذى يمارسه أشخاص محترفون

فى مقدمة الوسائل العالجية االحترافية من حيث االنتشار يـأتى العـالج    - ٤
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  .بالقرآن، واألحجبة، والرقى

، والداية، )السحرة(الشيوخ : أن أكثر ممارسى العالج الشعبى انتشاراً هم  - ٥
  .والمجبراتى، وممارس الحجامة

  :اختيار مجتمعات الدراسة الميدانية، وتصميم دليل العمل الميدانى: ثالثا

ساهمت الدراسات السابقة المعاصرة عن الطب الشعبى فـى المجتمـع   
ستطالعية فى تحديد أولى لمجتمعات الدراسـة  المصرى، إلى جانب الدراسة اال

  :الميدانية، وفى وضع البنود الرئيسية لدليل العمل الميدانى كما يلى 

  :اختيار أولى لمجتمعات الدراسة) أ

فى محاولة لالختيار المبدئى لمجتمعات الدراسة الميدانيـة يؤخـذ فـى    
ت المحلية المصرية االعتبار ان تكون تلك المجتمعات معبرة عن أنماط المجتمعا

كمـا  . والساحلية، والبدوية - من الوجهين القبلى والبحرى - الحضرية والريفية 
يمكن أن يؤخذ فى االعتبار كمعيار لالختيار أن تكون بعض المناطق المختـارة  
قد سبق إجراء دراسة ميدانية عن الطب الشعبى فيها، بحيث تكون هذه الدراسة 

ت الطبية الشعبية بمثابة نقطة انطالق لدراسة بما جاءت به من وصف للممارسا
أخرى تتبعية نجريها بأنفسنا، وذلك للوقوف على أهم التغيرات، والعوامل الفاعلة 

بالنسـبة   - كما سوف تختار مناطق لم تـدرس مـن قبـل    . إلحداث هذا التغير
مثل بعض أحياء مدينة القاهرة، أو درس فيها الموضـوع بشـكل    - للموضوع 

سوف يتم االعتماد على ما تسفر عنه الدراسة االسـتطالعية مـن   جزئى وهنا 
ومبدئيا فسـوف تجـرى الدراسـة الميدانيـة فـى      . بيانات تفيد فى هذا الشأن

  :المحافظات التالية

، ومصـر الجديـدة   )أو شبرا(أحياء عين شمس : محافظة القاهرة - ١
  ).حضر(

) هيـا أو نا(، وقرية بـرطس  )حضر(حى إمبابة : محافظة الجيزة - ٢
  ).ريف(
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   )١()بدو(قرية عيون موسى : محافظة جنوب سيناء - ٣

سواحل بحيرة (وجارى اختيار مناطق من محافظات  القليوبية، والدقهلية 
  ).الفيوم أو سوهاج(، والوادى الجديد، واحدى محافظات الوجه القبلى )المنزلة

  :تصميم دليل العمل الميدانى) ب

لعمل الميدانى مـن خـالل االسـتعانة    تم وضع البنود األساسية لدليل ا
 - كما سبقت اإلشـارة   - بالدراسات السابقة المعاصرة، والدراسة االستطالعية 

، )١٩٩٢محمد الجـوهرى،  (إلى جانب دليل الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية 
مع أخذ قضايا التغير االجتماعى فى االعتبار بوصفها محوراً أساسـياً لإلطـار   

ومن هنا تمت صياغة البنود األساسية للـدليل، والتـى قـد تعـاد     . العام للبحث
وهـذه البنـود   . صياغتها، أو تضاف إليها بعض التعديالت أثناء العمل الميدانى

  :هى

ما هى األمراض المنتشرة، وتلك التى اختفـت أو  :  حالة الصحة والمرض - ١
  .انحسر وجودها أو ظهرت حديثاً؟ وأسباب وطرق الوقاية منها

   :طرق العالج - ٢

  .الطب الشعبى - بقدر ما تخدم فهم وتحليل وتفسير موضوعنا : الرسمى) أ     

العشبى والمستخدم لمواد نباتية، وحيوانية، ومعادن،  - الطبيعى : الشعبى) ب   
الرقى، واألحجبة، والعالج بـالقرآن،  : الدينى السحرىومستخلصات، ثم العالج 
  .الخ...وطاسة الخضة، واألولياء 

يؤخذ فى االعتبار ما إذا كان العالج منزليا يمارسه األفـراد ألنفسـهم أو   (     
  ).لذويهم، أم احترافيا يمارسه متخصصون

  .الخ..الحالق، والمجبراتى، والداية، والعطار : المعالجون الشعبيون - ٣

مـع  (الخ ..الكى، الحجامة، الخزام، الرجة، الحمصة : الممارسات العالجية - ٤

                                           
المناطق المختارة هناك مبررات الختيارها، سوف تذكر بعد إقرارها نهائيا مـن جانـب    )١(

  .فريق البحث، وإنجاز العمل الميدانى
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األبعـاد الزمانيـة، والمكانيـة،     - بالنسبة لكافـة البنـود   - ى االعتبار األخذ ف
  ).واالجتماعية، والنفسية كأبعاد منهجية أساسية لدراسة الظواهر الفولكلورية

  قائمة المراجع
تسهيل المنـافع فـى الطـب    : إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر األزرق - 

رحمـة، مكتبـة الجمهوريـة    والحكمة المشتمل على شفاء األجسام وكتاب ال
  .العربية، األزهر، بدون سنة نشر

الطب النبوى لإلمام جالل الدين عبد : إبراهيم محمد الجمل ونشأت المصرى - 
  .مكتبة القرآن، بدون سنة نشر) هـ٩١١ -  ٨٤٩(الرحمن السيوطى 

، مكتبة األنجلو ٦، ط٤حـ. تاريخ مصر فى عصر البطالمة: إبراهيم نصحى - 
  .١٩٨٨قاهرة، المصرية، ال

: مصر فى العصور القديمـة، القـاهرة  : إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون - 
  .١٩٤٠المطبعة األميرية، 

العالج باألعشـاب والنباتـات،   : ابن البيطار، ضياء الدين ابن محمد عبد اهللا - 
  .تحقيق وتعليق أبو مصعب البدرى، القاهرة، دار الفضيلة، بدون سنة نشر

معجزات الشفاء فى الحبـة السـوداء   : د عزت محمد عارفأبو الفداء محم - 
هـ  ١٤٠٩، ٨والثوم والعسل والبصل، بدران للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  ).المملكة العربية السعودية(

دار االعتصـام  : أعشاب الشفاء من أمراض الشتاء، القـاهرة : ــــــ - 
  .١٩٩٣للطبع والنشر والتوزيع، 

بن أحمد بن على األنصارى الشـافعى المصـرى    أبى المواهب عبد الوهاب - 
تذكرة اإلمام السويدى فى الطـب، مكتبـة القـاهرة    : المعروف بالشعرانى

  .باألزهر، بدون سنة  نشر

  .١٩٧٣: نظرية العالج بالبندول ، القاهرة: أحمد الصباحى عوض اهللا - 

يـدان  تذكرة القليوبى فى الطب والحكمة، مكتبة القـاهرة، م : أحمد القليوبى - 
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  .األزهر، بدون سنة نشر

  .١٩٨٧، ٢١الطب الشعبى، الفنون الشعبية، ع: أحمد رشدى صالح - 

أحمد شوقى الفنجرى، الطب الوقائى فى اإلسالم، الهيئة المصـرية العامـة    - 
  .للكتاب، وزارة الثقافة

المصرين المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القـرن التاسـع   : إدوارد وليم لين - 
  .١٩٥٠عدلى طاهر نور، القاهرة، عشر، ترجمة 

ديانة مصر القديمة، نشأتها وتطورها ونهايتها فى أربعة آالف . أدولف إرمان - 
محمد أنـور شـكرى، مكتبـة مـدبولى،     : سنة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر

  .القاهرة، بدون سنة نشر

سنة التداوى باألعشاب، دار البشير للنشر والتوزيع، بدون : أسامة السيد عبيد - 
  . نشر

الطب النبوى، مكتبة مصـطفى  : الحافظ أبى عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبى - 
  .١٩٦١، ١البابى الحلبى وأوالده ط

مختص الطب : الحافظ اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى - 
  .النبوى، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، بدون سنة نشر

الطب النبوى، حقق أحاديثه مجدى السـيد  : د بن عثمانالذهبى محمد بن أحم - 
مكتبة القرآن، بدون : إبراهيم، علق عليه وراجعه كمال عبد العزيز، القاهرة

  .سنة نشر

الطب اإلسالمى عبد القـرون، دار الشـواف للطباعـة    : الفاضل عبيد عمر - 
  .، بدون سنة نشر١والنشر، الرياض، ط

الرحمة فى الطب والحكمة، مكتبة القـاهرة،  : المهدى محمد إبراهيم العبيدى - 
  .األزهر، بدون سنة نشر

 -  ١٨٦٣من سـنة  (تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل : الياس األيوبى - 
  .١٩٩٠مكتبة مدبولى، القاهرة ) ١٨٧٩
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  .طرق عالج اإلجهاد باألعشاب والنباتات والزيوت الطبية: أمين الخضرى - 

. ب بطريقة علمية تشمل الطب الحديث والقديمالتداوى باألعشا: أمين رويحه - 
  .١٩٦١دار األندلس، : بيروت

أثر تلوث البيئة على التطور المرضى للسكان بـإقليم محافظـة   : أنور عطية - 
بحث ألقى فـى نـدوة عـاطف غيـث الرابعـة،      ) ١٩٩٢ -  ٨٣(الدقهلية 

  .١٩٩٣اإلسكندرية، دار المعارف الجامعية، 

لطب الشعبى، األطعمة الشافية والنباتات المداوية، من كنوز ا: أيمن الحسينى - 
  .١٩٩٣مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، : القاهرة

األعشاب والنساء، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصـدير،  :ـــــــ - 
  .بدون سنة نشر

خمسون عشباً شافيا لخمسين مرضا شائعا، دار الطالئع للنشر :ـــــــ - 
  .١٩٩٤، ١والتوزيع ط

  .١٩٩٤أطباء فى خدمتك، األعشاب والغذاء، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  - 

  .الزيوت العطرية، مكتبة ابن سينا، القاهرة، بدون سنة نشر: أيمن الشربينى - 

معجم الحضارة المصرية القديمة، ترجمـة أمـين   : بوزنر، جورج وآخرون - 
  .١٩٩٦، ٢سالمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

الصيدلية والعقاقير فى العهد القديم والوسـيط، بـدون   : جورج شحاته قنوانى - 
  .بيانات نشر

، القاهرة، دار المعـارف،  ٢تاريخ مصر االسالمية، جـ: جمال الدين الشيال - 
١٩٦٧ .  

الريف والمدينة فى مجتمعات العـالم الثالـث، القـاهرة، دار    : حسن الخولى - 
  .١٩٨٢المعارف، 

  .١٩٨٨دوية الخضراء، وزارة الزراعة، األ: حسن خطاب - 
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التـراث الشـعبى،   . الجراحة فى الطب اإلسالمى: حكيم نعيم الدين الزبيرى - 
  .١٩٨٢، ٥/٦ع

، ١الحياة الفكرية فى مصر فى العصـر الفـاطمى، ط  : خضر أحمد عطا اهللا - 
  .دار الفكر العربى بالقاهرة، بدون سنة نشر

  .١٩٥٢ب، مطبعة البابلى، تذكرة أولى األلبا: داود االنطاكى - 

التعليم والتغير االجتماعى فى مصر فى القـرن  : سامى سليمان محمد السهم - 
  .٢٠٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩

، ١مكتبة األنجلو المصـرية، ط : السحر والمجتمع، القاهرة: سامية الساعاتى - 
١٩٨٢.  

لشعبى، دراسـة ميدانيـة   النظرية الوظيفية فى دراسة التراث ا: سعاد عثمان - 
القـاهرة   - .إشراف علياء شـكرى / لتكريم األولياء فى المجتمع المصرى 

، جامعة عين شـمس، كليـة البنـات، قسـم     )ماجستير(، أطروحة ١٩٨١
  .االجتماع

المعتقد الشعبى بين الثبات والتغير، دراسة ميدانية اسـتطالعية  : ـــــــ
دراسات . حمد الجوهرى وسعاد عثمانم: لتكريم األولياء فى مدينة المنيا، فى

  .١٩٩١فى األنثروبولوجيا الحضرية، دار المعرفة الجامعية، 

اإلسهال عند الرضـع واألطفـال بمدينـة القـاهرة، دراسـة      : ـــــــ
محمـد الجـوهرى   : أنثروبولوجية لإلطار االجتماعى لإلصابة والعالج، فى

نثروبولوجيا، دار الصحة والمرض وجهة نظر علم االجتماع واأل. وآخرون
  .١٩٩٢المعرفة الجامعية، 

  

التنمية الصحية بين الطب الرسمى وثقافة البيئة، منشـور فـى   : ـــــــ
  .١٩٩٣ندوة عاطف غيث الرابعة، فبراير 

دراسة استطالعية . بعض مظاهر الهدر البيئى فى مجال الصحة: ـــــــ



٢٤٣  

  

  

يئة والمجتمـع  محمد الجوهرى وآخرون، الب: بإحدى قرى بحيرة قارون، فى
دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية ميدانية لقضـايا البيئـة والمجتمـع، دار    

  .١٩٩٥المعرفة الجامعية، 

اإلطار االجتماعى والثقافى للصحة والمرض، دراسة لعينة من : ـــــــ
عليـاء شـكرى وآخـرون،    : األطفال المرضى بالجفاف بمدينة القاهرة، فى

نة، دراسـات اجتماعيـة واقعيـة، دار المعرفـة     الحياة اليومية لفقراء المدي
  .١٩٩٥الجامعية، 

، ٦الخرز الشعبى والعقائد المرتبطة بـه، الفنـون الشـعبية، ع   : سعد الخادم - 
١٩٦٨.  

  . الفن الشعبى والمعتقدات السحرية، بدون  بيانات نشر: ـــــــ

، ١ط التداوى بالقرآن الكريم، دار الفكـر اللبنـانى، بيـروت،   : سعيد اللحام - 
١٩٩١  

المجتمع المصرى فى عصر سـالطين المماليـك،   : سعيد عبد الفتاح عاشور - 
  .١٩٦٢، دار النهضة العربية، ١ط

: قيمة اإلنجاب كما تعكسها الممارسات الشعبية الخاصة بالعقم: سميح شعالن - 
الملتقـى   - منوفية- دراسة ميدانية لبعض مالمح التغير فى قرية كفر األكرم 

: القاهرة -  ١٩٩٤الفنون الشعبية وثقافة المستقبل،  - الشعبية  القومى للفنون
  .١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، 

الطب الشعبى التقليدى، حقائق وغرائب، مكتبة مدبولى، : سهير يحيى الجمال - 
  .القاهرة، بدون سنة نشر

العالج الشعبى بجنوب سيناء، مؤتمر بنـى  : سهير حسين إبراهيم الدمنهورى - 
  .٢٠٠١دبى الثانى، ما رس سويف األ

عسل النحل والتراث الشعبى، المؤتمر األنثروبولوجى : سوزان السعيد يوسف - 
  .١٩٩٥، كلية آداب بنى سويف، جامعة القاهرة، "أنثروبولوجيا مصر"األول 
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المعتقدات والعالج الشعبى فى واحة سيوه وقـارة أم الصـغير،   : _______ 
  .٢٠٠١دبى الثانى، مارس بحث مقدم فى مؤتمر بنى سويف األ

  ١٩٩١، ١الطب النبوى البن قيم الجوزيه، دار الحديث، ط: سيد إبراهيم - 

من مالمح المجتمع المصرى المعاصر، ظاهرة إرسال الرسائل : سيد عويس - 
إلى ضريح اإلمام الشافعى، المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائيـة،  

١٩٦٥.  

مصر فى عصـر الطولـونيين   : د محمودسيدة إسماعيل كاشف، حسن أحم - 
  .واإلخشيديين، مكتبة األنجلو المصرية، بدون سنة نشر

  .١٩٩٣السريان وتاريخ الطب، نهضة مصر، القاهرة، : شادية توفيق حافظ - 

موسوعة علم اإلنسان، المفـاهيم والمصـطلحات   : سميث –شارلوت سيمور  - 
مجلس األعلى للثقافة، األنثروبولوجية، ترجمة محمد الجوهرى، وآخرون، ال

  .٢٠٠٠المشروع القومى للترجمة، 

  .القاهرة، دار الهالل بدون بيانات: شحاته عيسى إبراهيم - 

تاريخ مصر فى العصر البيزنطى، عين للدراسـات  : صبرى أبو الخير سليم - 
  .١٩٩٧والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

، األهليـة للنشـر   الطب والصيدلة عبر العصـور : صالح الدين أبو العرب - 
  .١٩٩١والتوزيع، 

تحفة ابـن البيطـار فـى العـالج     : ضياء الدين أبى محمد عبد اهللا البيطار - 
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  الفصل السادس
  خطة مقترحة لموضوع

  االحتفاالت الشعبية المصرية
  "دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة واالستمرار"

  )*(منى الفرنوانى

  ٢٠٠٠ديسمبر 
  موضوع البحث: أوالً

يعد االهتمام بقضايا التغير وأثرها على التراث الشعبى أحد المتطلبـات    
ومن هذا المنطلق يتجه بحثنا . المعاصر  الجوهرية لمجتمعنا المصرى فى وقتنا

الراهن إلى إجراء دراسة تكشف عن ديناميات التغير وقـوى المحافظـة ألحـد    
  .جوانب هذا التراث 

على االحتفاالت الشعبية كمحور للدراسة ، ويرجع هذا  االختياروقد وقع   
  :االختيار إلى األسباب التالية 

تفاالت الشعبية، وذلك تبعاً لتعدد وثراء يحفل تراثنا الشعبى بتعدد وثراء االح -
مناسبات االحتفاالت والتى ترتبط إما بالعادات أو المعتقدات الشعبية وهما جانبان 
من أكثر جوانب التراث التصاقاً باإلنسان وأكثرها تحديداً له فى تنظيم حياتـه،  

ـ  ن ثـم  مما يشير إلى أهمية الدور الوظيفى الذى تلعبه العادات والمعتقدات، وم
  .االحتفاالت المرتبطة بهما فى حياة الفئات الشعبية

يعد االحتفال الشعبى بمناسبة ما رمزاً لمدى أهمية وعمق هذه المناسبة لدى  -
ممارسيها ، ويعكس هذا العمق مدى تمسك األفراد باسـتمرار هـذا االحتفـال    

                                                            
  . بكلية البنات، جامعة عين شمسأستاذ علم االجتماع المساعد، ) *(
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ى قـوة  وبالتالى فإن التغير فى هذا االحتفال يعكس أيضاً مد). قـوى المحافظة(
  .العوامل التى تدفع إلى هذا التغير 

ترتبط إقامة االحتفاالت الشعبية بمحددات اقتصـادية واجتماعيـة ودينيـة     -
ومن ثم فإن دراسة االحتفاالت وتغيرها يعد بمثابة مـرآة يمكـن مـن    . وثقافية

  .خاللها الكشف عن ديناميات التغير فى البناء االجتماعى للمجتمع المصرى 

الت الشعبية المصرية طابع المحلية الذى يكشف عـن طبيعـة   تحمل االحتفا -
الشخصية المصرية ، ولعل دراسة هذه االحتفاالت وتغيرها يكشف عـن مـدى   
تغير هذه الشخصية واألبعاد التى تلعب دوراً فى هذا الشأن وهو مطلب حيـوى  

  .وضرورى 

  أهداف البحث: ثانياً

  :ولة الوصول إلى من خالل ما تقدم تتبلور أهداف البحث فى محا  

مناسبات االحتفاالت الشعبية وهى تنقسم إلى مناسـبات تـرتبط بالعـادات     -
  .وأخرى ترتبط بالمعتقدات 

وفيما يخص االحتفاالت المرتبطة بالعادات نجدها تنقسم إلى احتفـاالت دينيـة   
وهى جميعاً مناسبات تتفاوت االحتفاالت بها ما بين التقليدية . واجتماعية وقومية 

  .حداثة وال

وترتبط االحتفاالت الدينية باألعياد والمواسم الدينية ومـن ذلـك عيـد    
ومن المواسم الدينية نجد المولد النبوى ،  …الفطر، عيد األضحى ، عيد الميالد 

يحظى باحتفاالت ( عاشوراء ، رأس السنة الهجرية ، رجب ، شعبان ، رمضان 
ما هو جدير بالذكر أنه على الـرغم  وم). متعددة منذ ليلة الرؤية حتى ليلة العيد 

من تقليدية االحتفال بشهر رمضان ، إال أن هناك بعض المظاهر والممارسـات  
التى استحدثت ومن ذلك ظهور موائد الرحمن فى المـدن والقـرى وانتشـارها    
نتيجة لالهتمام بتنظيمها من قبل بعض الجماعات الدينية أو الجمعيات األهلية أو 

بت وسائل االتصال دوراً فى تغير نمط سهرات ليالى رمضـان  كما لع. األهالى 
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من مجرد تالوة القرآن وتبادل الزيـارات المنزليـة إلـى ارتيـاد المخيمـات      
والمقاهـى لالستماع إلى األغانى والموسيقى وتدخين الشيشة، وذلـك للرجـال   

  .والنساء على حد سواء، وهو ما لم يكن معروفاً فى المجتمع المصرى 

ميالد ( حتفاالت المرتبطة بالمناسبات االجتماعية مثل دورة الحياة أما اال
فقد أصبحت تتأرجح ما بـين احتفـاالت تقليديـة وأخـرى     ) موت  –زواج  –

التى يقيمها البعض من خـالل  ) السبوع ( مستحدثة ومن ذلك احتفاالت الميالد 
احتفـاالت   ممارسات رش الملح ودق الهون، بينما يتجه البعض اآلخر إلى إقامة

تقتصر على إقامة العقيقة وقراءة القرآن كنوع من االلتزام بتعـاليم الحركـات   
وال يختلف األمر فى مناسبة العـزاء  . الدينية التى تحرم الممارسات التقليدية له 

حيث يتجه البعض إلى إقامة االحتفاالت التقليدية للعزاء من إقامة كل سـرادقات  
، أو سماع التسجيالت القرآنية الصـوتية ، أو حتـى   أو إحيائها بمشاهير القراء 

بينما يتجه البعض اآلخر بتـأثير  . تقبل العزاء على البسط المحدودة فى الشارع 
  .من تيارات دينية إلى مجرد االقتصار على تقبل العزاء على المقابر 

وإلى جانب احتفاالت دورة الحياة نجد احتفاالت دورة العام التى لعبـت  
ئل اإلعالم والمؤسسات الرسمية دوراً فـى بلـورة اسـتحداث بعـض     فيها وسا

أما المواسـم الزراعيـة   . االحتفاالت، ومنها عيد األم وعيد الحب ورأس السنة 
فبعد أن كان االحتفال بها مقصوراً على أبناء الريف فى صورة تقليدية تتمثل فى 

قد أدت التغيـرات  ف. تقديم الهدايا من نتاج المحاصيل أو طهى بعض المأكوالت 
المختلفة إلى استحداث أنماط جديدة مـن االحتفـاالت بمناسـبة جنـى بعـض      

  .المحاصيل فى بعض الفنادق الكبرى مثل عيد الفراولة أو عيد البرتقال 

وعلى الـرغم  . شم النسيم وعيد وفاء النيل : وتضم االحتفاالت القومية 
من أن االحتفال بشم النسيم يعد من االحتفاالت ذات البعد التاريخى فى التـراث  
الشعبى المصرى وتميزه بخصوصية تشير إلى التضامن واالنتماء فـى بعـض   

بل الجماعات الدينية المجتمعات المحلية، إال أن االحتفال به يواجه معارضة من ق
  .اإلسالمية باعتبار أنه عيد غير إسالمى 
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وفيما يخص االحتفاالت المرتبطة بالمعتقـدات نجـد موالـد األوليـاء     
  :والقديسين التى نسجل حولها بعض المالحظات ومنها

طبيعة وشكل االحتفاالت واختالفها ما بين احتفاالت عامـة مثـل الموالـد     -
، واحتفاالت خاصة تتم داخـل  )ذلك شم النسيم  من األمثلة على( واألعياد 

  ).مثل عاشوراء(المنزل وقد تقتصر على مجرد طهى أنواع من المأكوالت 

القوى التى تعمل على المحافظة على التراث واستمراره ومن ذلك الجماعات  -
وسـائل اإلعـالم   . الصوفية ودورها فى استمرار االحتفال بموالد األولياء 

  .ة ودورها فى تأكيد احتفالية شم النسيم والمؤسسات الرسمي

األبعاد والديناميات التى تلعب دوراً فى إحداث التغير ومـن ذلـك األبعـاد     -
  .االقتصادية ، الدينية ، وسائل اإلعالم واألجهزة الرسمية 

  :تغير االحتفاالت وأسبابه من حيث  -

استحداث بعض االحتفاالت وآليات هذا االسـتحداث ودور الفئـات    •
  .تلفة فى التعامل معه ومدى استمراره المخ

  .التفاوت فى التغير فى االحتفاالت تبعاً لمناسباتها  •

التفاوت فى التغير فى أجزاء االحتفالية الواحدة بمعنى هـل التغيـر    •
  .يشمل االحتفالية بكل جوانبها أم يقتصر على جانب منها دون اآلخر 

لمبالغة ، وما إذا كان التغير فى المظاهر االحتفالية ما بين الرشد وا •
يتم فى جميع االحتفاالت بصورة واحدة أم فى بعض االحتفـاالت دون  
األخرى أم فى جانب من االحتفالية دون األخرى ، وهل يتم ذلك فـى  

  .شكل خطى أم شكل دائرى 

أهمية اندثار بعـض جوانـب   ) المحمل ( اندثار بعض االحتفاالت  •
  .االحتفاالت واستمرار البعض اآلخر 
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  اإلجراءات المنهجية للبحث: ثالثاً
  :يتطلب موضوع البحث االعتماد على أكثر من منهج ومن ذلك   

  .بأبعاده التاريخية واالجتماعية والنفسية : المنهج الفولكلورى  •

ومنه ستتجه الدراسة إلى إجراء مسـح للتـراث النظـرى     :البعد التاريخى 
  الً إلـى جوانـب   الخاص باالحتفاالت فى فترات زمنيـة مختلفـة وصـو   

  .االستمرار والتغير فى االحتفاالت الراهنة 

وسيقود إلى مدى اخـتالف االحتفـاالت تبعـاً الخـتالف      :البعد الجغرافى 
  المناطق الجغرافية التى ينقسم إليها المجتمع المصرى من ريـف وحضـر   

  .ومناطق ساحلية 

فـى   ومن خالله سيتم التعرف علـى مـدى االخـتالف    :البعد االجتماعى 
  االحتفاالت وممارستها بين مختلف الطبقات والفئات والطوائف والحرف إلى 

  باإلضــافة . جانـب دور النســاء والرجـال واألطفــال فـى االحتفــاالت   
  إلى التعرف على أى هذه الفئات يحمـل قـوى االسـتمرار وأيهـا يبـدأ      

  .بتبنى التغير

ودور . االحتفـاالت   وسيقود إلى تحديد البعد النفسى لممارسـى : البعد النفسى 
  .االحتفاالت فى حياة المشاركين فيها أو منظميها

حيث يقود هذا المنهج إلى اختيار المناطق التى  :المنهج األنثروبولوجى  •
سيتم جمع المادة الميدانية منها ، كما تساهم أدواته وطرقه فى إثراء البحـث  

روسة للوصول بمادة متعمقة ومن ذلك معايشة فريق البحث للمجتمعات المد
. إلى أبعاد الظاهرة وممارستها والديناميات التى تلعب دوراً فـى تغيرهـا   

وهناك استخدام المالحظة والمقابلة والتصوير سواء الفوتوغرافى أو بالفيديو 
  .لجميع االحتفاالت، وذلك إلى جانب إعداد دليل للعمل الميدانى 

ت كحالة للدراسة يمكن وسيقود إلى اتخاذ االحتفاال :منهج دراسة الحالة  •
من خاللها الكشف عن األبعاد التى تقـف وراء اسـتمرار االحتفـاالت أو    
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تغيرها كدور الجماعات الدينية والطرق الصوفية ووسائل اإلعالم واألجهزة 
  .الرسمية واألسرة فى مدى التمسك بهذه االحتفاالت أو تغيرها 

  :الخطة الزمنية للبحث 

  :البحث على عدة مراحل تنقسم إلى  يتوقع أن يتم إنجاز هذا  

  وتتطلب شهران      وتتضمن مسح التراث النظرى   المرحلة األولى 

مرحلة الجمع الميدانى واإلعداد له   وتتطلـب سـتة أشـهر                     المرحلة الثانية 
كتابة التقرير النهائى   ويخصص لها شهران المرحلة الرابعة     المرحلة الثالثة

  وتتطلب شهران         راجعة التقرير النهائىطبع وم

  إثنا عشر شهراً               اإلجمالى

  :تشكيل فريق البحث 

  :يتكون فريق البحث من   

  .الباحث الرئيسى 

  ) .بدرجة مدرس ( باحثان مساعدان  ٢

  .باحثين ميدانيين  ٥

  .يلى ذلك عرض للميزانية المقترحة للبحث
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  تابع الفصل السادس 
  بعض التعديالت المقترحة 

  االحتفاالت الشعبية المصريةلخطة 
  "دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة واالستمرار"

  منى الفرنوانى 
  ٢٠٠٠ديسمبر 

  
قدمت فيما سبق خطة مختصرة تحت عنوان االحتفاالت الشعبية المصـرية    

  .ستمراردراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة واال

وتود الباحثة أن تتناول فيما يلى بعض التحديات الالزمة ومن ذلك تحديـد    
التعريف اإلجرائى لالحتفاالت المختارة وكذا تحديد الخطة الزمنية وفريق البحث 

  .وميزانية البحث بصورة أكثر تفصيالً

  :التعريف اإلجرائى لالحتفاالت المختارة
  :االحتفاالت الشعبية-أ

نبعت من الشعب وترتبط بمناسبة لها أهمية وداللة وعمق ورمـز  احتفاالت   
فى حياته، ويعبر عنها بمجموعة من الممارسات التى تختلف حسـب مناسـبات   

  .االحتفال

  :االحتفاالت الدينية-ب

احتفاالت ترتبط بمناسبات دينية وتعبر عـن مـدى عمـق ومكانـة هـذه        
مستويين أحدهما رسمى واآلخر وتقام الممارسات المرتبطة بها على . المناسبات

  .تمثله االحتفاالت التى يمارسها أبناء الشعب
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هذا وقد تم بلورة هذا التعريف فى ضوء التعديالت التى تمت على الخطـة    
والتى أجريت بناءاً على المناقشات التى دارت من دراسـة جميـع االحتفـاالت    

  .ماعيةالشعبية المصرية بما فى ذلك االحتفاالت القومية واالجت

ومما تجدر اإلشارة إليه أن الباحثة تود أن تضيف إلى أن االطـالع علـى     
التراث النظرى والدراسات الميدانية السابقة قد أظهر أن الثقافة المصرية تـدخل  

وعلى . االحتفاالت المرتبطة باألولياء والقديسين ضمن االحتفاالت الشعبية الدينية
تضمين الدراسـة لالحتفـاالت الخاصـة     الرغم من ذلك فإن الباحثة ترى عدم

  :بالموالد والقديسين وذلك لألسباب التالية

إن االحتفاالت المرتبطة باألولياء والقديسين تدخل فى منظومة المعتقـدات،   -
ومن ثم فإن دراستها قد يؤدى إلى خروج الدراسة من سياق ثقافى إلى سياق 

  .ثقافى آخر

دانية بكم هائل من الدراسـات التـى   يزخر التراث النظرى والدراسات المي -
  .تتناول احتفاالت الموالد والقديسين وهو ما يتطلب دراسة منفصلة

ال يقتصر األمر على ثراء كم الدراسات فحسب بل يتطرق إلى تعدد جوانب  -
احتفاليات الموالد، حيث تتضمن جوانب دينية واقتصادية وسياسية واجتماعية 

  .نفردة للموضوعوترفيهية وهو ما يتطلب إحاطة م

إن االحتفاالت المرتبطة باألعياد والمناسبات الدينية ترتبط جميعاً بالعـادات   -
  .ومن ثم تمثل منظومة لها صبغة التكامل

  :الخطة الزمنية للبحث وتتضمن -

  .وتستغرق ستة أشهر  مسح التراث النظرى: أوالً

بداية مسـح   ويستغرق ستة أشهر تبدأ بعد شهرين من  التوثيق الميدانى: ثانياً
  .التراث النظرى

  .وتستغرق ثالثة أشهر  كتابة التقرير النهائى: ثالثاً

  .وتستغرق شهر  طبع ومراجعة طباعة: رابعاً
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  .اثنا عشر شهراً المدة اإلجمالية

    

   :فريق البحث

    :الباحث الرئيسى      

  اثنان للجمع من مصادر التراث   باحثين مكتبيين  ٤

  سات الميدانية السابقةاثنان لجمع الدرا

  اثنان للجمع الميدانى من بعض مناطق الوجه البحرى  باحثين ميدانيين  ٤

اثنان للجمع من بعض مناطق الوجه القبلى وذلك فى 
المرحلة األولى ثم يتم انتقالها إلى مناطق أخرى فيما 

  .بعد

  .ويلى ذلك عرض لميزانية البحث  
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  تابع الفصل السادس
  تقرير مرحلى عن دراسة

  االحتفاالت الشعبية الدينية المصرية
  "دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة واالستمرار"

  منى الفرنوانى 
  ٢٠٠٠ديسمبر 

  

تتناول الفقرات التالية تقريراً مرحلياً لما تم إنجازه فى دراسـة موضـوع   
راسة لديناميات التغير وقـوى المحافظـة   االحتفاالت الشعبية الدينية المصرية د

  .واالستمرار

وقبل البدء فى تناول محتوى التقرير تود الباحثة أن تشير إلى بعض النقاط   
  :المنهجية وهى

ن البحث وإن كان يدور حول االحتفاالت الشعبية الدينية وهو ما يتضمن إ: أوالً
دراسة ستقصر تناولها دراسة لكافة فئات الشعب من مسلمين ومسيحيين إال أن ال

  . على األعياد الدينية اإلسالمية

  : أن تحقيق أهداف البحث قد يتطلب : ثانياً

االطالع على المراجع والكتب التاريخيـة التـى تتنـاول تـاريخ مصـر       -١
  .االجتماعى

االطالع على الدراسات إلى تتناول تاريخ الفرق الدينية فى مصر وبصـفة   -٢
من دور فى تحديد طبيعة وشكل االحتفـاالت  خاصة الشيعة والسنة لما لهما 

  .الدينية
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وفيما يخص االطالع على المراجع والكتب التاريخية، فقد رأت الباحثة 
  .أن تبدأ بتناول المراجع التاريخية باعتبارها مدخالً أولياً لدراسة الموضوع

ومع األخذ فى االعتبار ضرورة الرجوع إلى المصادر التاريخيـة فـى   
  . ية المراجع أو فى حالة االحتياج إلى المزيد من التفاصيلحالة عدم كفا

كانت الخطة األولية للدراسة قد اقترحـت ضـرورة تنـاول االحتفـاالت      :ثالثاً
الشعبية الدينية فى مختلف الفترات التاريخية للمجتمع المصرى منذ بداية الدولـة  

مراجع التاريخية اإلسالمية وحتى نهاية أسرة محمد على، إال أن االطالع على ال
قد أدى إلى اتجاه الباحثة إلى قصر الدراسة على تناول االحتفاالت منذ العصـر  

  -:ويرجع ذلك إلى األسباب اآلتية. الفاطمى حتى وقتنا المعاصر

إن الدولة الفاطمية تميزت بالرخاء الذى انعكـس علـى االهتمـام البـالغ      -
  .باالحتفال باألعياد والمناسبات الدينية

لة الفاطمية قد اتخذت من االهتمام باالحتفـاالت وسـيلة لكسـب ود    إن الدو -
  .رعاياها

إن الدولة قد عملت على نشر المذهب الشيعى فى مصر مما أدى إلى إدخال  -
  .بعض االحتفاالت التى لم تكن معروفة فى المجتمع المصرى

كثرة المراجع التى تتناول التاريخ االجتماعى للدولة الفاطمية وقلتهـا فـى    -
  .لعصور السابقة عليهاا

يتناول التقرير الذى سيتم تناوله فـى الفقـرات التاليـة عرضـاً أوليـاً      : رابعاً
لالحتفاالت الشعبية فى عصر الدولة الفاطمية وعصر المماليك وإرجاء تنـاول  

وقد اعتمدنا على مراجـع  . الدولة األيوبية وعصر محمد على إلى تقرير الحق
ولكننا قبل الـدخول فـى   . الدينية فى هذين العصرينتاريخية تتناول االحتفاالت 

موضوعنا سيعرض التقرير ألمثلة من هذه المراجع مرتبة وفقاً لتتابع العصـور  
  .التاريخية

  على إبراهيم حسن 

  

  مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى 

  الفتح العثمانى 
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  حسن إبراهيم حسن

  حسن إبراهيم حسن 

  إبراهيم رزق اهللا أيوب

  على إبراهيم حسن

  سعيد عبد الفتاح عاشور

   شحاته عيسى إبراهيم

  سعيد عبد الفتاح عاشور 

  عبد المنعم ماجد

  قاسم عبده قاسم

  تاريخ الدولة الفاطمية 

  الفاطميون فى مصر 

  التاريخ الفاطمى االجتماعى 

  تاريخ المماليك البحرية 

  الظاهر بيبرس 

  تاريخها ونشأتها وتطورها . القاهرة

  مجتمع المصرى فى عصر سالطين المماليكال

  نظم دولة سالطين المماليك ورسومهم فى مصر

  عصر سالطين المماليك

تتناول الفقرات التالية عرضاً لمناسـبات االحتفـال ثـم طبيعـة وشـكل      
االحتفاالت فى كل من العصر الفاطمى والعصر المملوكى وذلك علـى النحـو   

  -:التالى

  مناسبات االحتفال: أوالً
تنحصر مناسبات االحتفال الشعبى فى هذين العصرين فى األعياد والمواسم   

الدينية اإلسالمية، وسنتناول أوالً األعياد الدينية ثم المناسـبات الدينيـة، وفيمـا    
  :يخص األعياد نجد أنها تمثلت فى

  عيد الفطر •
  عيد األضحى •
  )عيد ضم(عيد غدير  •

  :المناسبات الدينية  

ات التالية مرتبة وفقاً لحدوثها الزمنى مـع بدايـة   وهى تنحصر فى المناسب  
  :العام الهجرى وتبعاً الرتباطها بالتقويم الهجرى

  رأس السنة الهجرية  •
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  عاشوراء •

  المولد النبوى •

ليالى الوقود، وتشمل احتفاالت شهر رجب وتتضمن أول ونصف رجـب   •
  وليلة اإلسراء والمعراج 

  احتفال نصف شعبان •

  شهر رمضان •

  عودته ذهاب المحمل و •

وغنى عن البيان أن االحتفال بهذه المناسـبات قـد شـمل العصـرين     
موضوع التناول، وإن اختلفت طبيعة وشكل االحتفاالت فى كل منهما، وهو مـا  

  .نالحظه عند االطالع على الفقرات التالية

  طبيعة وشكل االحتفاالت : ثانياً
تـرتين أن  أظهر االطالع النظرى على التـاريخ االجتمـاعى لهـاتين الف     

االحتفاالت الخاصة باألعياد، سواء عيد الفطر أو عيد األضـحى والمناسـبات   
ويتجلـى ذلـك   . الدينية كانت تتسم بطابع المبالغة فى صور وشكل االحتفـاالت 

بصفة خاصة فى العصر الفاطمى حيث تميزت احتفاالتهم بالمواكـب الضـخمة   
م والزهور والرايات، وذلك التى تجتاز الشوارع مع تزيين هذه الشوارع باألعال

وعلى الرغم من أن هذه المظاهر االحتفالية قد استمرت . إلى جانب دق الطبول
فى عصر المماليك بل إنهم استحدثوها فيها وأضافوا إليها وقد شجعهم على ذلك 
بوفرة المال والثروة، إال أنها ال تضاهى االحتفاالت التى كان يقيمها الفاطميون، 

إلى رغبتهم فى الدعاية لمذهبهم الشيعى الذى أتوا به إلى مصر  ولعل ذلك يرجع
التى كان أهلها يعتنقون المذهب السنى، ومن ثم كانت المبالغة فـى االحتفـاالت   

ويمكن أن نتبين طبيعة . وسيلة لترغيب المصريين فى هذا المذهب وضمهم إليه
ـ   ى النحـو  وشكل االحتفاالت فى كال العصرين فى مختلف هذه المناسـبات عل

  -:التالى
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  : األعياد الدينية -١

  :عيد الفطر) أ(

تبدأ االحتفاالت بعيد الفطر منذ االستعداد الستقبال العيد، ثم الصالة فـى  
، وتوزيع الصدقات، وأخيرا التنـزه  )الموائد(صباح يوم العيد، وإقامة األسمطة 

  :ويمكن أن نتبين ذلك تفصيالً على النحو التالى. احتفاالً بالعيد

  : االستعداد للعيد  -١

تشير المراجع إلى أن االستعداد للعيد فى العصر الفاطمى يبـدأ علـى   
وفيما يخص الجانب الرسمى فقـد كـان   . مستويين األول رسمى، والثانى شعبى

حيـث كـان   . )١(يتمثل فى االستعدادات التى تتم قبيل العيد وفى رؤية الهـالل 
العيد بثالثة أيام إلصـالح مـا يمكـن     الخليفة الفاطمى يقوم يتفقد المساجد قبل

إصالحه بها مع تزويدها بما ينقصها من فرش وحصر أو سجاد وذلك اسـتعداداً  
  . كما كان يتم إعداد موكب الستطالع رؤية هالل العيد. لصالة العيد

وعلى المستوى الشعبى كان االستعداد للعيد يتم قبل بدئه، وذلك بصـنع  
  .)٢(كعك العيد

مماليك فقد كان المحتسب يكلف برؤية هالل شهر شـوال، وإذا  أما فى عصر ال
صحت الرؤية يسير فى موكب حافل أمامه الفوانيس والمشاعل موقـدة إيـذانا   

  .بانتهاء شهر رمضان

  :  صالة العيد  -٢

تميزت صالة العيد فى كل من العصرين الفاطمى والمملوكى بركـوب  
وكان يحضر الصالة عدد كبير . الخليفة أو السلطان إلى الصالة فى موكب حافل

من األفراد وأرباب المناصب وكانت الصالة تتم فى إحدى الساحات التى يطلـق  
وقـد لعبـت   . ، حيث تقام فيه خيمة واسعة إلقامة الصـالة "الميدان"عليها اسم 

                                                            
جوع إلى المصادر التاريخية للوصـول  تحتاج رؤية الهالل فى العصر الفاطمى إلى الر )١(

  . إلى المزيد من المعلومات
  . يحتاج األمر إلى الرجوع إلى المصادر لمعرفة كافة جوانب هذا الموضوع )٢(
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الظروف السياسية دوراً فى اتجاه بعض السالطين إلى أداء الصالة فـى داخـل   
وكان السـلطان  . فى القلعة بدالً من إقامتها فى الميدانالجامع األعظم أو األكبر 

وكذا من عامة الناس . يتقبل التهنئة بالعيد من القضاة واألمراء وأرباب المناصب
  . بعد أداء الصالة وقبل إقامة األسمطة

وفى عصر الظاهر بيبرس كان أهالى كل حى يجتمعون قبل صالة العيد 
لصالة ويزفونه حتى المسجد وبأيديهم القناديل أمام منزل اإلمام الذى يؤمهم فى ا

  .وهم يكبرون طوال الطريق

وقد تميز العصر المملوكى بأن اجتماع السلطان بكبار رجـال الدولـة   
وموظفيها كان يتم فقط بعد صالة العصر احتفاالً بقدوم العيد ولتقبل التهنئة بـه،  

قاً غير متـاح ألبنـاء   وبالطبع فإن تهنئة السلطان بالعيد فى ذلك العصر كانت ح
  .الشعب

  ) :الموائد(إقامة األسمطة  -٣

أحدهما بعد صالة ) مائدتين(كان الفاطميون يقيمون فى عيد الفطر سماطين    
  .الفجر والثانى بعد صالة العيد

ويتميز األول بكثرة الفطائر والحلوى، ويدعى إليه الناس من جميع الطبقات   
أما الثانى فيحضره الخليفـة،  . مة منه ما تبقىيأكلون منه ما يأكلون، ثم يأخذ العا

ويتميز بكثرة األطعمة مثله مثل األول بل ويزيد عليه أيضاً، حيث ُعد اتسـاعه  
  .وفخامته مظهراً من مظاهر جودة الخليفة وكرمه

ولعل استعراض وصف أحد هذه األسمطة يشير إلى مدى البذخ الذى تميز   
ألطعمة للشعب من اجل اجتذاب محبـتهم،  به عصر الفاطميين فى محاولة تقديم ا

حيث ال يرد عن السماط أحد حتى يفرغ السماط عن آخـره، وذلـك يحضـره    
الخليفة تعبيراً عن تالحمه مع الشعب ومحبته لهم وال يقوم حتى ينتهى الطعـام  

  .عن آخره

يجبى السماط فى الليل وطوله ثالثمائة ذراع فى عرض سبعة أزرع وعليه "  
كل أشياء كثيرة، فيحضر إليه الوزير أول صالة الفجر والخليفـة  من أنواع المأ

جالس فى الشباك ، ومكنت الناس منه فاحتملوا ونهبوا مـا يأكلونـه ويبيعونـه    
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فإذا فرغ من صالة العيد يمد سماط من فضة يقال لـه المـدورة   . )١("ويدخرونه
خشب  والسماط بطول القاعة وهو ………عليها أوانى الفضة والذهب والصينى 

مدهون شبه بالدكك الالطية، عرضه عشرة أذرع، ويحيط فى وسـط السـماط   
واحد وعشرون طبقاً، فى كل طبق واحد وعشرون خروفاً، ومن الدجاج ثالثمائة 

. مثلها، ومن فراخ الحمـام مثلهـا   –الدجاج  –وخمسون طائراً، ومن الفراريخ 
أصـحن   –فيما بينهـا   أى –ثم يحد بخلل تلك األطباق  –وتتنوع الحلوى أنواعا 

خزفيات فى جنبات السماط، فى كل صحن تسع دجاجات فى ألوان فائقـة مـن   
المفتقة بالمسك الكثير  –وهو ضرب من قلى اللحم المشرح  –الحلوى والطباهجة 

قد عمال بدار  –أشبه شىء بالتورته اليوم  –وعدة الصحون  –أى المحشوة به  –
  . )٢(" طاراًالفطرة، زنه كل واحدة سبعة عشر قن

وال يقتصر االحتفال على تلك األسمطة فحسب بل كان يقام سـماط آخـر     
  .مشابه وإن كان على درجة أقل فى دار الوزير

وعلى الرغم من استمرار إقامة األسمطة فى عصر المماليك، إال أننا نجـد    
ى تقلصاً فيها سواء من ناحية العدد أو نوعية األطعمة أو كميتها، حيث تقلصت إل

بل وتشـير بعـض   . سماط واحد كان متاحاً لعامة الشعب فى عصر الفاطميين
. المراجع إلى إلغاء إقامة هذه األسمطة فى بعض عصور المماليك لكثرة نفقاتـه 

أو قد يكون هذا التقلص فى عدم مشاركة الشعب لألسمطة أو إلغائها ألن دولـة  
ج لنشر فكر أو عقيدة أو حتى المماليك خالفاً للدولة الفاطمية كانت فى عدم احتيا

لتدعيم مكانتها، عالوة على نظرة المماليك إلى عامة الشـعب باعتبـارهم أقـل    
وقد يكون ذلك رد فعل إلحساسهم بوضاعة أصلهم باعتبارهم عبيداً . شأنـاً منهم

  .وأرقاء

  : توزيع الصدقات  -٤

 لم تقتصر رغبة الفاطميين فى اجتذاب أفراد الشعب على إقامة األسمطة

                                                            
لعل ذلك يشير إلى أن الناس كانت تعيش حياة فقر على الرغم من مظاهر الترف العـام   )١(

  .  والرسمى للدولة
  . ٩٤اهرة، تاريخها ونشأتها وتطورها، ص الق: شحاته عيسى إبراهيم ) ٢(
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فحسب، بل امتدت أيضا إلى توزيع الهبات من الدنانير والمالبس، حتى أن عيد 
، ألن الحلل التى كان الخليفـة  "عيد الحلل"الفطر فى الدولة الفاطمية كان يسمى 

يخلعها على الناس تعم جميع الطبقات، حيث كان يتم إرسال الكسوات إلى الناس 
  .جميعاً كل حسب مرتبته

ى توزيع المالبس فقط بل كانت الحلى توزع علـى  ولم يقتصر األمر عل
وقد اقتصر توزيع هذه الهدايا فى العصر المملوكى على األمـراء  . الناس كذلك

  .وكبار رجال الدولة وأرباب الوظائف وحرم منها عامة الناس

وقد لعب تغير األحوال االقتصادية فى أواخر القرن الثامن عشـر دوراً  
د المنح السلطانية من الحلى والمالبـس، بـل لقـد    مهماً ليس فقط فى عدم وجو

وصل الحال بالناس إلى أنهم لم يستطيعوا أن يرتدوا مالبس جديدة علـى العيـد   
وبـالطبع فـإن المماليـك    . ألن الكثير منهم لم يستطع أن يسدد أجور حياكتهـا 

  .واألمراء كانوا ينعمون بكل ما هو جديد وكل مظاهر الثراء فى نفس الوقت

  :  التنزه -٥

لم تتناول المراجع التاريخية التى تم الرجوع إليها فيما يخص العصـر  
الفاطمى كيفية قضاء وقت العيد، اللهم إال بعض اإلشارات إلى الخـروج إلـى   
المواكب السلطانية وانتشار اإلعالم والرايات والزهور فى الشوارع وحضـور  

. فلم يتم اإلشارة إليهـا أما باقى األوقات وخاصة بالنسبة ألبناء الشعب . المآدب
  .ولذا يحتاج األمر إلى االطالع على المصادر التاريخية الستيفاء هذا النقص

أما ما يخص عصر المماليك فقد أشارت تلك المراجع إلى أن تنزه أفراد 
الشعب فرحاً بالعيد كان يتم بالخروج إلى القرافة أو إلى النيل حيـث اعتبـرت   

الناس يخرجـون إليهـا   . للهو والتفريج عن النفس القرافة فى ذلك الوقت مكاناً
ومعهم الزهور والرياحين وهم يصحبون أوالدهم ونساءهم معهم بل أنها كانـت  

كما كان بعض الناس يخرجون إلى شاطئ النيل . مكاناً يكثر فيه الغناء والرقص
وتشير هذه المراجع إلـى عـدم رضـاء    . حيث استئجار مراكب للنزهة النيلية

كرة التنزه هذه، وكذا اختالط الرجال مع النساء وبالطبع فكرة الرقص البعض كف
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  .)١(والغناء أو ركوب المراكب فى النيل حتى أن البعض قد أصدر أمراً بمنع ذلك

  :عيد األضحى ) ب(

تشير المراجع إلى عدم اختالف الممارسات والطقوس التى كانت متبعة 
سواء فـى مواكـب الصـالة     فى عيد الفطر عن عيد األضحى أو عيد النحر،

واحتفاالتها أو فى إقامة األسمطة وتوزيع الصدقات والهبات واالعتناء بكل ذلك 
وكذا فـى  . فى العصر الفاطمى، وإن زاد عن ذلك نحر الذبائح بعد صالة العيد

امتداد االحتفال بالعيد لمدة سبعة أيام بدالً من أربعة كما تشير أيـام العيـد فـى    
وقـد يرجـع ذلـك لرغبـة     . فل به عامة الناس فى كل زمانالشريعة وكما يحت

الفاطميين فى إدخال السرور على الناس جذباً لهم للدخول فى مذهبهم الشـيعى  
  .وإغراء لهم فى تأييد نظام حكمهم كما سبقت اإلشارة

وعالوة على زيادة االحتفال بالعيد لمدة سبعة أيام فإن االحتفـال بعيـد   
الخليفة نفسه فى إجراءات النحر، حيث كان يركب فى  النحر كان يتميز باشتراك

موكب إلى المذبح بمصاحبة الوزير وقاضى القضاة واألمراء وكبار المـوظفين  
. ومن الممارسات المتبعة أيضا اتجاه الخليفة إلى الـذبح بيديـه  . وذلك ثالثة أيام

مدينـة  ومن التقاليد المتبعة فى ذلك العصر إرسال شرائح من أول ذبيحة إلـى ال 
وربما يرجع ذلك إلى رغبتهم فى . المنورة لتوزيعها على أنصار الفاطميين هناك

تدعيم مواطنيهم لالستمرار على مذهبهم الشيعى وعدم التحـول إلـى المـذهب    
وامتداداً لمظاهر البذخ الـذى كـان يتميـز بـه     .. السنى الذى كان سائداً هناك

  .ولعل الفقرة التالية توضح ذلك  الفاطميون فقد كانوا يغالون فى عدد الذبائح،

بعد أن يفرغ الخليفة من صالة العيد يرتدى ثوباً أحمر، ثم يركـب إلـى   " 
المذبح حيث يكون الوزير وقاضى القضاة واألمـراء وكبـار المـوظفين فـى     
. انتظاره، فإذا وصل هذا المكان ذبح بيديه إحدى وثالثين رأساً من البقر والنوق

أيام العيد ينظم نفس الموكب إلى المذبح فينحر الخليفة بيده وفى اليوم التالى من 

                                                            
يتشابه ذلك مع ما يوجد فى عصرنا الحالى من اتجاه بعض أفراد الجماعات الدينية مـن   )١(

منع اختالط النساء بالرجال أو خروج النساء للتنزه واالستمتاع بالحياة واقتصار التنـزه فـى   
  .   األعياد على الزيارات العائلية فحسب
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  ".سبعة وعشرين رأساً وينحر فى الثالث ثالثة وعشرين 

هذا ويقوم توزيع هذه الذبائح على الفقراء وعلـى الطلبـة وغيـرهم فـى       
  .المساجد 

وإبان دولة المماليك تحولت عادة تفريق الذبائح على الفقراء إلى توزيعهـا    
مراء من خاصة السلطان، بل لقد وصلت درجة اإللزام والجبـر وقـوة   على األ

األمراء إلى حد أنه إذا لم يوزع السلطان اللحم عليهم واكتفى بتوزيـع المـال،   
هذا وقد قلد أمراء المماليك سالطينهم . فـإن غضبهم قد يؤدى إلى رجم السلطان
  .فى تفريق لحم أضاحى العيد على مماليكهم

ختالفات السابقة عن احتفاالت عيد الفطر، أشار ابن الحـاج  وإلى جانب اال  
فيما يخص التنزه فى هذا العيد إلى الخروج إلى القرافة والنيل ويزيد فى خروج 
جماعة من الفتيات يطلق عليها بنات العيد إلى الطرقات بعد أن يتزين ويكشـفن  

الحوانيـت  وجوههن ثم يأخذن فى الغناء والضرب بالدفوف ويطفن باألسـواق و 
ولعل ذلك يشير إلى بداية سفور المرأة وكذا إلى . لجمع ما يجود به الناس عليهن

وإن جاز لنا القول تسـتطيع  . بداية تكوين الفرق الغنائية التى يشترك فيها النساء
  .إلى أنها قد تكون بداية االبتعاد عن تحجب المرأة

  ):غدير ضم(عيد الغدير -٤

ل بها الفاطميون فقط واعتبروهـا مـن األعيـاد    عيد من األعياد التى احتف  
الدينية، وذلك من منطلق مذهبهم الشيعى الذى يرى أحقية على بن أبـى طالـب   

وذلك بناء على قصة أشـاروا بهـا   . بالخالفة بدالً من أبى بكر وعمر وعثمان
عند عودته من حجة الوداع وصل إلى مكان كثير " صلعم"وتتلخص فى أن النبى 

وبعد الصالة أخذ النبى بيد على ثـم  . غدير ماء يعرف بوادى ضمالفيضة وبه 
بال يا رسـول  : قال لمن معه ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا

اهللا فقال من كنت مواله فعلى مواله اللهم وال مـن وااله، وعـاد مـن عـاداه،     
  .وانصر من نصره، واخذل من خذله

وكان االحتفال . وكان أول من احتفل بهذا العيد هو المعز لدين اهللا الفاطمى  
به بإقامة الصالة والدعاء لإلمام على وأهل بيته وإلقاء الخطب، ثم اسـتعراض  
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طوائف العسكر وطائفة طائفة والوزيرية واألمراء المطـوقين ووالـى مصـر    
  .والقاهرة

لغدير أكثر مما ينحرون فى عيد كما كان الفاطميون ينحرون بمناسبة عيد ا  
وتزيد فرحتهم عند توزيع الكسوة وتفرقة الهبات لكبراء رجال الدولة . األضحى

. ورؤسائها وشيوخها وأمرائها وضيوفها، كما توزع النحائر على أرباب الرسوم
  .وتعتق بعض الرقاب، ويتم زواج اإلماء فى هذه المناسبة

  :المناسبات الدينية -٢

س السنة الهجرية وعاشوراء والمولد النبوى واحتفاالت ليـالى  تتمثل فى رأ  
واحتفـاالت نصـف   ) أوله ونصفه وليلة اإلسراء والمعراج(الوقود شهر رجب 

  .شعبان ورمضان ثم ذهاب المحمل وعودته

  :رأس السنة الهجرية-١

اهتم الفاطميون باالحتفال برأس السنة الهجرية باعتباره أول يوم فى ليـالى    
ويبدأ االحتفال فيها بموكب الخليفة الذى يجرى بالطرق الرئيسـية حتـى   . السنة

الجامع العتيق مصاحباً بالوزير والحرس الخاص وكان يطلق عليهم اسم صبيان 
ويوزع الخليفة المال على خطيب المسجد والمشـرف علـى الجـامع    . الركاب

ما تقدم فقـد  وباإلضافة إلى . والمؤذن، كما يوزع ديناراً على كل مسجد يمر به
حرص الفاطميون على توزيع األطعمة على أرباب الرتب العاليـة وأصـحاب   

الخراف المشوية، جفاف اللـبن،  "ومن ذلك . الدواوين وأرباب السيوف واألقالم
وزبادى الطعام، وجامات الحلوى، والخبز وقطع منقوعة من سكر، وأرز بلينى 

  .)١(" مسكر

حيث كان االحتفال بالعـام الهجـرى    ولم يختلف األمر فى عصر المماليك  
بنفس الصورة العامة السابقة وإن اختلفت فى تفاصيلها، حيـث كـان الخليفـة    

ويخصـص  . والقضاة األربعة يتجهون إلى القلعة ليهنئوا السلطان بالعام الجديـد 
  .السلطان بهذه المناسبة أرزاقاً ومنحاً إضافية ألصحاب الرواتب

                                                            
  .٢٣٠التاريخ الفاطمى االجتماعى، ص : زق اهللا أيوبإبراهيم ر )١(
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عب نجد حرص العلماء والتجار عامة على تبـادل  وإذا انتقلنا إلى عامة الش  
التهنئة، واتجاه أصحاب السعه بمنح العطايا لكل وارد عليهم للتهنئة بالشهر مـن  
الفقراء وغيرهم وليس ألصحاب الرواتب العليـا مثلمـا يفعـل الفـاطميون أو     

  .سالطين المماليك

  :عاشوراء-٢

طميين بـأعظم مظـاهر   إذا كانت االحتفاالت السابقة تتميز فى عصر الفـا   
االبتهاج والفرح فتقام المآدب وتنظم المالهـى وتضـاء الشـوارع والمسـاجد     

فإن األمر فى االحتفال بعاشوراء حيث كـان  . والحوانيت ويعم الفرح والسرور
ومـن ثـم   . يمثل يوم حزن عام عند الفاطميين حزناً على مقتل الحسين بن على

الجامع األزهـر فيلقـون باألناشـيد     تعطل فيه األسواق ويخرج المنشدون إلى
كما يقام فى هذه المناسبة سماط يسمى سماط الحـزن  . الحزينة فى رثاء الحسين

ويحضـره الخليفـة   . ينظم فى صورة بسيطة ويقدم فيه الشعير والعدس والجبن
  .ملثماً وهو يرتدى ثوب الحداد، كما يشهده األمراء ورجال الدين ملثمين

هناك اتجاهان أحـدهما مـازال علـى عـادات      وفى عصر المماليك كان  
الفاطميين وخاصة ممن يعتنقون المذهب الشيعى، بينما ذهب فريق آخر وخاصة 
من اتباع المذهب السنى إلى طهى أنواع من الحبوب وصناعة الحلوى وشـراء  

  .البخور وتخرج النساء إلى الطرق وقد كحلن أعينهن وخضبن أيديهن بالحناء

عصر المماليك هذه المناسـبة مـن المواسـم الشـرعية     وقد اعتبر فقهاء   
الرئيسية واعتاد الناس فيه التصدق على اليتامى والمساكين حتى األمراء كـانوا  
يتصدقون فى يوم عاشوراء، بل وأكثر من ذلك فقد وصل من تعظيم هذا اليـوم  
واعتباره من المواسم الشرعية الرئيسية إلى أن من وجبت عليه الزكاة يؤجلهـا  

  .إلى يوم العاشر من محرم فيخرجها فى هذا اليوم

  :المولد النبوى -٣

تميز االحتفال بالمولد النبوى فى العصر الفاطمى بقراءة األذكار فى جوامع 
األزهر، وكذا قراءة القرآن وإلقاء الخطب وتوزيع الحلوى الجافـة والمصـنعة   

المساء يتجـه   وعند حلول. بدار الفطرة على أصحاب الرسوم من أرباب الرتب
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  .الناس إلى إضاءة األنوار ويستمر اللهو إلى وقت متأخر من الليل

وتميز االحتفال فى عصر المماليك بالعظمة والفخامة حيث كان السـلطان  
أول من صـنعها  (يضرب خيمة ذات مواصفات خاصة أطلق عليها خيمة المولد 

لدى قـد ملـئ   عند أبواب هذه الخيمة حوض ج"يوضع ). كان السلطان قايتباى
بعصير الليمون والسكر، وقد وقفت طائفة من صغار الخـدم ينـاولون النـاس    

وفى صباح يوم المولد يوزع السلطان كميات من القمح ". أكواب الليمون بالسكر
ويبدأ االحتفال الرسمى ظهراً ويستمر حتى ساعة متـأخرة  . على الزوايا والربط

وبعد المغرب تمد موائد الحلـوى ثـم   . ويستهل االحتفال بقراءة القرآن والوعظ
بعدها تقام ". صلى اهللا عليه وسلم"اإلنشاد مصاحباً باآلالت الموسيقية ومدح النبى 

حلقات الذكر التى يقيمها الدراويش وتصاحب هذه االحتفـاالت مـنح يمنحهـا    
وفى فترات متأخرة من العصر المملـوكى  . السلطان حيث يوزع الذهب والمنح

لغوازى ثم منع بأمر سلطانى فى فترة أخـرى مـن عصـر    كان هناك رقص ل
  . المماليك

أما بخصوص احتفاالت عامة الناس فكانت من خـالل شـراء األطعمـة    
وذلك . والحلوى من خبز وكعك وقهوة وبطيخ وغير ذلك من الفواكه والمأكوالت

وهنـاك المـراجيح واللعـب    . إلى جانب سماع الموسيقى والشعراء فى المقاهى
كما تزين الطرقات بالرايات واألعالم وتمر الجماعات من الجنـد فـى    بالعصا،

مواكب، وذلك إلى جانب مواكب من الدراويش تتقـدمهم الموسـيقى واألعـالم    
  .زاهية األلوان

هذا ولم تقتصر هذه االحتفاالت على طبقة دون األخرى حيث اختلط فـى    
أصـحاب الـدور بإقامـة     كما قامت العادة أن يقوم. هذا االحتفال الغنى بالفقير

احتفاالت خاصة فى بيوتهم يحضـر الـبعض فيهـا المغنـين وآالت الطـرب      
. ويحضر البعض اآلخر مقرئـو القـرآن واألذكـار   . ويتسابقون باللعب بالدف

وجرت العادة أن يقوم المدعون بتنقيط صاحب الدار من باب المجاملة وترد لهم 
دير بالذكر أن هناك احتفاالت كانت ومن الج. فى مناسبات مماثلة أو فى أفراحهم

  .تقام للنساء خاصة

  :ليالى الوقود-٤
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ويطلق عليها ليـالى  . وتشمل أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه أيضاً  
الوقود لكثرة اإلضاءة للمساجد بالقناديل والشموع كتعبير عـن الفرحـة بهـذه    

. ج الليالى وأحسـنها وكانت تعد فى أيام الفاطميين من أبه. األيـام واالحتفال بها
وعالوة على زيادة اإلنارة للمساجد فكانت تتميز بكثرة البر على الفقراء وكـذا  
إكرام أهل بيوت اهللا حيث تحمل إليهم األطعمة، وتوزع فيهـا الشـموع علـيهم    

وعالوة على ما تقدم فكان يتم إحياء هذه الليالى من خالل . وعلى أرباب الرسوم
كما كان الشيعيون يصومون هذه الليالى . نتصف الليلما ينشده المنشدون حتى م

وكان االحتفال بها قد أبطل فى أيام الحاكم بأمر اهللا ثم أعاد . تعبيراً عن االحتفال
  .الظاهر إلعزاز دين اهللا االحتفال بها مرة أخرى

وقد استمر االحتفال بهذه الليالى فى عصر المماليك وإن اقتصر علـى أول    
كمـا اسـتمر   . ونصف شعبان فقط) لة اإلسراء والمعراجلي(رجب  ٢٧رجب و

االحتفال فى أيام المماليك بزيادة وقود قناديل وصيام هذه األيام وشموع المساجد 
وذلك إلى جانب . وفى تالوة الذكر وقراءة القرآن وفى خروج الناس إلى المقابر

عة االتجاه إلى شراء الحلوى حيث تكثر فى أسواق الحلوانيـة حلـوى مصـنو   
خصيصاً للمناسبة من السكر على شكل حيوانات مثل الخيول أو القطط وتشترى 

  .لتهدى لألطفال أو األقارب أو األصهار والسيما الجدد

  :شهر رمضان -٥

وتتضمن احتفاالته احتفاالت ليلة رؤية الهالل وأول يوم من رمضان ثم أيام 
منـذ ليلـة   ضـان  تبدأ االحتفاالت بشـهر رم . الشهر والسحور ونهاية رمضان

، هذا وقد لعب المذهب الشيعى فى الدولة الفاطمية دوراً فى بلورة صراع الرؤية
بين الشيعيين، السنيين حول بداية أول رمضان ونهايته، حيث أخذ الفاطميون فيه 
بالتفسير الظاهر والباطن وذهبوا إلى أن الهالل كالظاهر ألنه مشاهد والحسـاب  

فى بدء صيام رمضان طلوع الهالل بنـاءاً علـى    كالباطن ألنه معقول فراعوا
الحساب منذ أول السنة الهجرية فإذا وافق الهالل الرؤية لم تكن  هناك مشـكلة،  
ولكن فى حالة االختالف بدأوا رمضان بناءاً على الحساب، وهـو مـا يخـالف    
أهـل السنة حيث رأوا أن الصيام يرتبط بظهور الهالل عمالً بالحديث الشريف 
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ومن العادات المتبعـة لـدى الفـاطميين    . )*(" ا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصومو"
وكان ذلك يقوم مقام االحتفال برؤيـة الهـالل   . ركوب الخليفة فى غرة رمضان

  .عند أهل السنة

وكان االحتفال بشهر رمضان فى عصر المماليك يتخذ شكالً من الفخامـة  
. ى هـذه االحتفـاالت  والعظمة، حيث حرص السالطين على مشاركة رعاياهم ف

وفيما يخص رؤية الهالل فى عصر المماليك كان موكب الرؤية ينطلق من بيت 
القاضى يرافقه نقيب المتعممين ومعهم الفقهاء واألعيان يتبعهم الرجال والصبيان 

ينزل القاضى ومـن   –مرتقب الهالل عندهم  –حتى إذا وصلوا إلى مكان مرتفع 
ن بعد صالة المغـرب وبـين أيـديهم الشـموع     معه يرتقبون الهالل، ثم يعودو

وفى حالة كثرة الغـيم  . والمشاعل والفوانيس فيكون ذلك دليالً على ثبوت الرؤية
هذا . أو ظهور الهالل فى مكان دون اآلخر، فإنه يكتفى بشهادة اثنين من الرجال
 أما. ومن العادات المتبعة أن تظل القناديل والفوانيس مشتعلة طوال أيام رمضان

فكان من عادة الفاطميين أن يرسـلوا إلـى   بأول يوم من رمضان عن االحتفال 
جميع األمراء وغيرهم من أرباب الرتب والخدم بما فى ذلك األوالد والنساء مـا  
يطلق عليه عزة رمضان وهى عبارة عن طبق فيه حلوى وفى وسطه صرة من 

ء والوجهـاء  ذهب كما يقومون بتوزيع الكسوات من دار الكسوة علـى األمـرا  
واقتصر األمر فى عصر المماليـك  . وكبار الموظفين والفقراء كالً حسب مرتبته

على توزيع الصدقات واإلحسان على الفقراء كما يصرف من دار التوابل مقادير 
  .هائلة من الند والبخور

فى عصر الفاطميين بإقامة األسمطة اعتباراً أيام شهر رمضان كما تميزت   
والعشرين من رمضان وحتى اليوم السادس والعشرون، حيـث   من اليوم الرابع

كانت تمد األسمطة فى قاعة الذهب وذلك بواقع سماط كل يوم يطلق عليه اسـم  
وكان يدعى إلى هـذه  . سماط رمضان يقدم فيه مختلف أنواع األطعمة والحلوى

وكـان  . الوالئم قاضى القضاة واألمراء وغيرهم من رجال الدولة كـالً بـدوره  
ولعل استعراض المبالغ التى أنفقت علـى هـذه   . وزير أو ابنه يمثلون الخليفةال

                                                            
الزال هذا الخالف موجود إلى وقتنا الحاضر وترتب عليه فى بعض األحيان اختالف بدء ) *(

  .الصوم ما بين البالد العربية، وبالتالى اختالف أيام عيد الفطر
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الوالئم فى ثالثة وعشرين يوماً يظهر مدى البذخ واإلنفاق عليها حيـث بلغـت   
وعالوة على هذا البذخ نجد الفاطميين وقد اتجهوا فـى منتصـف   . دينار ٣٠٠٠

والعسـل   شهر رمضان إلى توزيع بعض مواد صناعة الحلـوى مثـل السـكر   
وال عجب من أن صناعة ". (الفطرة"والزعفران والطيب والدقيق وذلك من دار 

الكعك فى وقتنا الحاضر تبدأ منذ العشرة األخيرة من شهر رمضان وهـو مـا   
وتفرق هذه األشياء ). يوازى نفس التوقيت لتوزيع الدقيق والسكر أيام الفاطميين

دار الفطرة ومع كـل واحـد   على الطوائف حيث يتوجه كل صاحب ديوان إلى 
ويبدأون بعد ذلك . قائمة بأسماء طوائفه من أرباب الرسوم، وأمام كل اسم مرتبته

فى التفريق ويحمل الفراشون نصيب كل واحد إلى بيته فى صـوانى كبيـرة أو   
  .صغيرة حسب مقام الشخص

ولم يختلف األمر فى عصر المماليك من حيث إضاءة الشوارع والطرقات   
كما عمل المماليك علـى التوسـع فـى    . وإيقاد الشموع فى الحوانيت والمساجد

أعمال البر واإلحسان على الفقراء فأعدوا مطابخ إلطعام المساكين والمعـدمين  
وزاد األمر عند المماليك بالتوسعة علـى العلمـاء   . كما وزعوا الصدقات عليهم

وأصحاب حيث صرفت لهم رواتب إضافية فى شهر رمضـان وخاصـة مـن    
وذلك إلى جانب عتـق ثالثـين   . لسكر الذى يتضاعف استهالكه فى هذا الشهرا

وحاكى أمراء المماليك سالطينهم فى اإلكثـار  . نسمة أى بعدد أيام الشهر الكريم
  .من الصدقة واإلحسان فى هذا الشهر

أما عامة الناس، فقد كثرت اجتماعاتهم وزياراتهم وعمدوا إلى إحياء ليـالى  
والمساجد بقراءة صحيح البخارى أو صحيح مسلم، وكـذا   رمضان فى الجوامع

  .بالذكر والصالة والسيما صالة التراويح

فإن المراجع لم تتناول طريقة الفاطميين فيه، ولذلك السحور أما بخصوص   
  . لزم الرجوع إلى المصادر فى هذا الشأن

وبخصوص عصر المماليك فقد جرت العادة أن يطوف أصحاب األربـاع    
أمـا أهـل اإلسـكندرية    . بالطبلة على البيوت وهم يضـربون عليهـا   وغيرهم

  .فاعتـادوا أن يكون التسحر بدق األبواب على أصحاب البيوت والمناداة عليهم
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فقد كانت االستعدادات تـتم فـى   بنهاية رمضان وعن االحتفاالت الخاصة   
لمسـاجد  عصر الفاطميين قبل نهايته بثالثة ليال، وذلك من خالل تفقد القضـاة ل 

إلصالحها أو تزويدها بما تحتاجه استعداداً للسماط الذى كان يقـام فـى الليلـة    
كما يتميز بإعداد العدة لخروج الخليفة فى موكب العيد كمـا  . الختامية لرمضان

وتقـوم دار  . تبدأ مطابخ قصر الخليفة فى إعداد الفطرة وطعام أسـمطة العيـد  
ها الخليفة على وجهاء الدولة وطوائف الكسوة بإتمام صناعة الكسوات التى يخلع

  . العامة

وفى عصر المماليك كان االحتفال بنهاية رمضان يتمثل فى ختم القرآن من 
أحد المساجد وتقرأ القصائد ويكبر المؤذنون جماعة، ثم يتم إحضـار فـرس أو   
بغلة ليكبها قارئ ختام القرآن، بعدها يزف إلى بيته فى موكب هائـل وأمامـه   

لمؤذنون يكبرون والفقراء وراءهم يذكرون وربما أضافوا ضرب الطبل القراء وا
  . والدف

  :المحمل -٦

اتجه الفاطميون من أجل تعزيز مركزهم إلى إظهار اعتزازهم بالدين، ومن   
ثم عملوا على تسيير بعثة للحج وإرسال الكسوة إلى الكعبة مرتين فى السنة من 

ويحدد الخليفة وقـت  . موية والعباسيةمصر بعدما كانت ترسل من قبل الدولة األ
. سير بعثة الحج يتم قراءة الموعد على الناس فى المساجد فى منتصف رجـب 

تأكيداً لقيـامهم بهـذا    )*(هذا وقد أسرف الفاطميون فى اإلنفاق على بعثة الحج 
  .الدور الذى يعد شرفاً

ولم يختلف المماليك عن الفاطميين، بل وجهوا عنايـة أكبـر بإرسـال    
وكان الظاهر بيبرس أول من أسمى إرسال الكسوة . لكسوة من مصر إلى الكعبةا
واستمر إرسال الكسـوة  . وهو كان أول من أرسلها فى عهد المماليك" بالمحمل"

فى عصر المماليك أيضاً مرتين فى السنة األولى فى شهر رجب والثانيـة فـى   
  .شهر شوال

ام، وذلك مـن خـالل تـزيين    ويتم االحتفال بالمحمل قبل خروجه بثالثة أي  
                                                            

  .يحتاج هذا الجانب إلى المزيد من التفاصيل إلى المصادر التاريخية)  *(
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وكان الحمالون يضعون الكسوة على هيكـل هرمـى   . الناس لحوانيتهم ودورهم
موضوع على ظهر جمل، وذلك بقصد عرض الكسوة على أنظار الناس لحـثهم  

وكان الجمل يسير بين صفوف من فرسان السلطان يلبسون الـدروع  . على الحج
رائهـم الطبـول والصـنوج    ويتسلحون بالرماح وهم يركبون خيولهم ومـن و 

السلطانية تدق ومن أمامه الوزير والقضاة األربعة وأمير الحج وناظر الكسـوة،  
ثم موكب من رجال الصوفية يتبعهم جمع كبير من الحجاج على ظهور الجمـال  

  .ومعهم أمتعتهم وذلك فى الدورة الرجبية

حب الذين يضحكون الناس كما يصا" عفاؤيت المحمل"وقد يصحب المحمل   
وربمـا  . ويخرج الناس للفرجة بما فى ذلك النسـاء . كل ذلك إطالق الصواريخ

ويتجـه  . يقضى الجميع ليلتهم فى الطريق الذى يزين من أصـحاب الحوانيـت  
  .المحمل إلى القلعة ثم يتجه إلى خارج البالد متخذاً طريقه إلى األراضى المقدسة
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  تابع الفصل السادس
  تقرير مرحلى لدراسة

  االحتفاالت الشعبية الدينية
  "دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة والتجديد"

  منى الفرنوانى

  ٢٠٠١يونيو 
  

تتناول الفقرات التالية تقريراً لما تم إنجازه فى دراسة االحتفاالت الشعبية 
  .والتجديدالدينية دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة 

تناولت فـى  . وغنى عن البيان ان الباحثة قد تقدمت فيما سبق بورقتين
الورقة األولى بعض التعديالت للخطة المقترحة لدراسة الموضوع وذلك علـى  

  - :النحو التالى

تحديد موضوع الدراسة فى االحتفاالت الشعبية الدينيـة بـدالً مـن     - 
االحتفاالت االجتماعية والقوميـة   االحتفاالت الشعبية بصفة عامة والتى تتضمن

  .وذلك بناءا على المناقشة التى تمت للخطة من قبل اللجنة االستشارية

قصر الدراسة على االحتفاالت الدينية الخاصة باألعياد والمناسـبات   - 
وعلـى ذلـك تـم    . الدينية والتى تدخل ضمن منظومة العادات والتقاليد الشعبية

على الرغم مـن أن الثقافـة المصـرية     - بالموالد استبعاد االحتفاالت الخاصة 
وذلك من منطلق أن احتفاالت األولياء  - تدخلها ضمن االحتفاالت الشعبية الدينية 

وهو ما قد يؤدى إلى خروج الدراسة مـن  . تدخل فى منظومة المعتقدات الشعبية
 سياق ثقافى إلى سياق ثقافى آخر، عالوة على أن اإلطالع األولى على التـراث 
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النظرى قد أظهر ثراء كم الدراسات الخاصة باألولياء إلى جانب تعدد جوانـب  
  .احتفالياتها مما قد يتطلب دراسة منفصلة 

أما بالنسبة للورقة الثانية، فقد تضمنت تقريراً مرحلياُ يتضـمن بعـض   
النقاط المنهجية عالوة على عرض لنموذج لـبعض االحتفـاالت فـى فتـرتين     

وفيما يخص التحديدات المنهجية فقد . الفاطمى والمملوكىتاريخيتين هى العصر 
  .تم اإلشارة إلى قصر الدراسة على األعياد والمناسبات الدينية اإلسالمية

كما قدمت الورقة أسباب اختيار العصر الفاطمى كنقطة بداية تاريخيـة  
  .لدراسة الموضوع

ة التـى تلـت   هذا وتتناول الفقرات التالية عرضاً لما تم إنجازه فى الفتر
  :وينحصر ما تم إنجازه فى النقاط التالية. تقديم الورقتين السابق اإلشارة إليهما

االطالع على التراث النظرى الخاص بموضوع الدراسة فى الفتـرات   - ١
  .التاريخية المختلفة

  . االطالع على بعض الكتب الدينية والسياسية واالقتصادية - ٢
  .نية السابقة فى الموضوعاالطالع على الدراسات الميدا - ٣
  .إجراء دراسة استطالعية أولية - ٤

وقبل تناول تفاصيل هذه الخطوات تود الباحثة اإلشارة إلى أن اإلطـالع  
على التراث النظرى التاريخى، وكذا على الدراسات الميدانية قد تم من خـالل  

  :للمكتبات التالية) قدر المستطاع(عمل مسح 

  - جامعة القـاهرة   –مثل جامعة عين شمس  بعض المكتبات الجامعية - ١
  .كلية التربية الفنية –جامعة حلوان، كلية البنات 

مكتبات المراكز العلمية مثل مركز الفنون الشعبية والمركـز القـومى    - ٢
  . للبحوث االجتماعية والجنائية

  .بعض المكتبات العامة مثل مكتبة القاهرة الكبرى ومكتبة مصر الجديدة - ٣

ا يخص اإلطالع على الكتب والمراجع الخاصة بـالفترات التاريخيـة   وفيم -١
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  :المختلفة

تم جمع المادة الخاصة باالحتفاالت الشعبية فى العصور المختلفة بـدءاً  
من العصر الفاطمى ثم األيوبى والمملوكى ثم العثمانى وأسرة محمد على ثم فترة 

ضح ذلك أن دراسة العادات وقد أو. الثورة وما بعدها وصوال إلى وقتنا المعاصر
المتمثلة فى االحتفاالت الدينية تقود إلى رؤية البناء االجتمـاعى فـى الفتـرات    

وقد قاد ذلك إلى الوصول إلـى أن هنـاك   . التاريخية المختلفة موضوع الدراسة
أبعاد لعبت دوراً مزدوجاً سواء كديناميات للتغير أو كقوى للثبات واالسـتمرار  

ياسى واالقتصادى والدينى، وأن هذه األبعاد قد أدت إما إلـى  ومن ذلك البعد الس
أو إلى تقلصها ) مثلما األمر فى العصر الفاطمى والمملوكى(ازدهار االحتفاالت 

بل إن االزدهار أو التقلص قد يظهر فى نفس ). مثلما األمر فى العصر األيوبى(
كما لعبـت هـذه   . العصر نتيجة لتداخل هذه األبعاد ومن ذلك العصر العثمانى

األبعاد دوراً واضحاً فى بلورة مناسبات دينية فى بعض الفترات لم تكن معروفة 
انـدثار االحتفـال بـبعض    "من قبل فى المجتمع المصرى مثل عيـد ضـم أو   

المناسبات، وذلك إلى جانب اختالف طرق وكيفية االحتفال من فترة تاريخية إلى 
  .أخرى

  :ينية والسياسية واالقتصاديةاإلطالع على بعض الكتابات الد -٢

 أظهر مسح التراث النظرى للكتب التاريخية مدى وقوة األبعاد السياسية
واالقتصادية والدينية فى بلورة وتغير االحتفاالت الدينية كما أشرنا فـى الفقـرة   
السابقة، مما ترتب عليه ضرورة االطالع على بعض الكتب التى تتناول تحليالً 

التى سادت المجتمع المصرى سواء فى الفترات التاريخيـة  لألوضاع السياسية 
وذلك إلى جانب الكتب التـى تتنـاول الجوانـب    . السابقة أو فى الوقت الحاضر

االقتصادية وتأثرها باألبعاد السياسية وتأثير ذلك على الحياة االجتماعية للمجتمع 
يـارات  كما تم االطالع على بعض الكتب التى تناولـت الفـرق والت  . المصرى

الدينية التى سادت المجتمع المصرى فى الفترات المختلفة وذلك بهدف الوصول 
  .إلى دورها فى تشكيل طبيعة وكيفية االحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة
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  :االطالع على الدراسات الميدانية الحديثة فى موضوع البحث -٣

ديثة التى تناولت أظهر المسح الذى تم إجرائه قلة الدراسات الميدانية الح
موضوع االحتفاالت الشعبية الدينية، وذلك سـواء الدراسـات التـى تناولـت     
الموضوع بصورة أساسية أو تلك التى تناولت بعضاً من جوانبه ضمن دراسـة  
موضوعات أخرى، األمر الذى قد يستلزم إجراء دراسة ميدانية أكثر اتساعاً تتيح 

  .رؤية الموضوع بصورة أكبر

  :دراسة استطالعية أوليةإجـراء  -٤

  : تم إجراء دراسة استطالعية أولية استهدفت

الكشف عن شكل وطبيعة االحتفاالت الدينية ومناسباتها فـى الوقـت    - 
  .الراهن 

استخالص نتائجها فى وضع دليل للجمع الميدانى المكثف يكشف عـن   - 
  .ديناميات التغير وقوى المحافظة واالستمرار

اختيار منطقتين إلجراء الدراسة االسـتطالعية   ومن أجل تحقيق ذلك تم
وتتمثل المنطقة الحضـرية فـى   . إحداهما منطقة حضرية واألخرى قرية ريفية

مدينة المهندسين، أما المنطقة الريفية فكانت فى قرية العدليـة مركـز بلبـيس    
  .محافظة الشرقية

ع هذه ومما يجدر اإلشارة إليه أن الدراسة االستطالعية قد انتهت قبل طب
الورقة مباشرة ومن ثم سيتم فى الفترة القادمة تفريغ مادتها وبلورة أسئلة الـدليل  

  .حتى يتسنى الجمع الميدانى المكثف الذى سيبدأ أول يوليو إن شاء اهللا

أما عن خطة الجمع التى ستتم فى المرحلة المقبلـة فتضـع الدراسـة    
  : تصوراً لها على النحو التالى

كافة جوانب شكل وطبيعة االحتفـاالت واألبعـاد   تتطلب اإلحاطة ب - ١
المؤثرة فيها، وضرورة تنوع األنماط الثقافية التى سيتم الجمـع منهـا والتـى    
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  .الريفى، والحضرى، والساحلى، والبدوى: تنحصر فى األنماط اآلتية

ستراعى الدراسة فى اختيار هذه األنماط ضرورة تنوع المحافظات  - ٢
..  الغربيـة .. القليوبيـة .. الجيـزة .. ر ومن ذلك القـاهرة التى سيتم فيها االختيا

  .البحر األحمر.. المنيا.. المنوفية

كما ستعمل الدراسة على ضرورة أن تشمل التنوعات المختلفـة لهـذه   
  .وفيما يلى نموذج مقترح لألنماط واألماكن المقترحة للدراسة.األنماط 

ية وأخرى شـعبية إلـى   ويختلف ما بين حضر فى أماكن راق :النمط الحضرى 
ويمكن تحديـد  .جانب المناطق الحضرية التى يغلب عليها سكنى الطبقة الوسطى

  مناطق دراستها فى داخل محافظة القاهرة والجيزة على النحو التالى

  وتمثلها مصر الجديدة ومدينة المهندسين:  المناطق الحضرية الراقية* 

وتمثلها منطقة باب الشـعرية والترعـة    :المناطق الحضرية الشعبية* 
  البوالقية

وتتمثـل  : المناطق الحضرية التى يغلب عليها سكنى الطبقة الوسطى* 
  .فى منطقة العباسية

وتنقسم تنويعاتـه إلـى ريـف خـالص وريـف لـه سـمات        : النمط الريفى
ويمكن تحديد مناطق دراسته فى داخل محافظة القليوبية والغربية وكفر .حضرية
  .والمنيا الشيخ

يمكن اختيـار قريـة الجعـافرة بمحافظـة      للريف الخالصوبالنسبة * 
  القليوبية وقرية البتاتين بمحافظ كفر الشيخ

ويتمثل فى المدن اإلقليميـة فـى محافظـة    : ريف له سمات حضرية* 
  .الغربية والمنيا

فيمكن اختيار بعض مناطق مرسى مطروح أو البحر األحمـر   أما النمط البدوى
ه، وغنى عن البيان أنه قد يتم تغيير المناطق سـالفة الـذكر إذا اقتضـت    لتمثل
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  .الضرورة ذلك

وسنتناول فيما يلى عرضاً لبعض الكتب والمراجع التى تـم االطـالع   
  : عليها

- ٣٥إبراهيم حلمى، ليلة رؤية هالل رمضان، مجلة الفنون الشعبية، العـدد  ) ١
  .١٩٩٢، يونيه ٣٦

التاريخ الفاطمى االجتماعى، الطبعة األولى، الشركة  :إبراهيم رزق اهللا أيوب) ٢
  .١٩٩٧العالمية للكتاب، لبنان، 

، ترجمة محمد مسـعود، الطبعـة   ٣كلوت بك، لمحة عامه إلى مصر. ب. أ) ٣
  .١٩٨٢الثانية، دار الموقف العربى، 

نزهـة  . ابن الطوير أبو محمد، المرتضى عبد السالم بن الحسن القيسرانى) ٤
  .١٩٩٢ققه ايمن فؤاد سيد، فارنتس شتايز شتوتجارت، المقلتين، ح

أحمد سيد محمد، الشخصية المصرية فى األدبين الفاطمى واأليوبى، الطبعة ) ٥
  .١٩٩٢الثانية، دار المعارف، 

إدوارد وليم لين، المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم، نقله إلى العربية، ) ٦
  .١٩٧٥عدلى طاهر نور، الطبعة الثانية، 

إدوارد وليم لين، عادات المصريين المحدثين وتقاليـدهم مصـر مـا بـين     ) ٧
، ترجمة سهير دسوم، الطبعة االولـى، مكتبـة مـدبولى،    ١٨٣٥- ١٨٣٣

  .١٩٩١القاهرة، 

- ١٨٦٣إلياس األيوبى، تاريخ مصر فى عهد الخديوى اسماعيل باشا مـن  ) ٨
  .١٩٢٣، المجلد الثانى، دار الكتب المصرية، ١٨٧٩

رجب حراز، مدخل لتاريخ مصر الحديث من الفـتح العثمـانى إلـى     السيد) ٩
، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة،    ١٨٨٢- ١٥١٧االحتالل البريطانى 

١٩٧٠.  
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، ترجمة احمـد  ١٩٦٩- ٩٦٩أولبح فولكف، القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ) ١٠
  .١٩٨٦صليحه، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

المـواعظ واالعتبـار   : أحمد بن على المقريـزى  تقى الدين أبى العباس،) ١١
بذكـر الخطط  واآلثار المعـروف بـالخطط المقريزيـة، الجـزء األول     

  . ،مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع

، دراسة فى عـادات  )١(دى شابرول، وصف مصر الدولة الحديثة، ج. ج) ١٢
ولـى،  وتقاليد سكان مصر المحدثين، ترجمة زهير الشـايب، الطبعـة األ  

١٩٧٦  

مكفرسون، الموالد فى مصر، ترجمة عبد الوهاب بكـر، الهيئـة   . و. ج) ١٣
  .١٩٩٨المصرية العامة للكتاب، 

جمال بدران، الخلفية االجتماعية لألعياد القاهرية، مجلة الفنون الشـعبية،  ) ١٤
  .١٩٦٩العدد التاسع، السنة الثالثة، يونيو 

اطمية فى المغرب ومصر وسـورية  حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الف) ١٥
  .١٩٥٨وبالد العرب، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية، 

  .١٩٧١حسين الشافعى، فى مولد النبى، دار المعارف، القاهرة، ) ١٦

  .سعيد الملط، أعياد مصر عبر العصور، المركز المصرى للكتاب، القاهرة) ١٧

فـى عصـر سـالطين     سعيد عبد الفتاح عاشور، المجتمـع المصـرى  ) ١٨
  .١٩٩٢المماليـك، دار النهضة العربية، 

سعيد عبد الفتاح عاشور، الظاهر بيبرس، وزارة الثقافة واإلرشاد القومى، ) ١٩
  .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر

سليم حسن، عمر السكندرى، تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلـى قبيـل   ) ٢٠
  .١٩٣١المعارف،  الوقت الحاضر، مطبعة

سماح أحمد فريد مصطفى، موائد الرحمن دراسة أنثروبولوجيـة بمدينـة   ) ٢١
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القاهرة الكبرى، رسالة للحصول على درجة الماجسـتير، جامعـة عـين    
  .٢٠٠٠شمس،كلية التربية، قسم الفلسفة واالجتماع، 

- ٣٥سميح شعالن، المسحراتى دراسة ميدانية، مجلة الفنون الشعبية، العدد ) ٢٢
  .١٩٩٢، يونيه ٣٦

سمير عمر إبراهيم، الحياة االجتماعية فى مدينة القاهرة خـالل النصـف   ) ٢٣
  .األول من القرن التاسع عشر، الهيئة المصرية العامة للكتاب

سـعيد عبـد الفتـاح    : سيدة إسماعيل كاشـف، جمـال الـدين سـرور    ) ٢٤
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور، تاريخ مصـر اإلسـالمية،   :عاشور

  .١٩٩٣لهيئة المصرية العامة للكتاب، ا

شوقى عبد القوى عثمان، الطفل واحتفاالت مصر، أعيادها قبـل الحكـم   ) ٢٥
مارس،  - فبراير - العثمانى، مجلة الفنون الشعبية، العدد الثامن عشر، يناير

١٩٨٧ .  

شوقى عبد القوى حبيب، االحتفاالت الدينية فى الواحات باريس والقصر، ) ٢٦
  .٢٠٠٠اسات الشعبية، مكتبة الدر

شحاته عيسى إبراهيم، القاهرة تاريخها ونشأتها منذ تاريخها البعيد حتـى  ) ٢٧
  .الوقت الحاضر

دور الصـعيد فـى مصـر    : صالح أحمد هريدى، عمر عبد العزيز عمر) ٢٨
  .١٩٨٤العثمانية، دار المعارف، 

خ حتـى  عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ مصر االجتماعى منذ فجر التاري) ٢٩
  .العصر الحديث، دار الفكر العربى، القاهرة

عروسة المولد، دار الكتـاب العربـى للطباعـة    : عبد الغنى النبوى الشال) ٣٠
  .١٩٦٧والنشر، القاهرة، 

مصر فى العصور الوسطى من الفتح : عبد الرحمن الرافعى، سعيد عاشور) ٣١
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العربية، القاهرة،  العربى حتى الغزو العثمانى، الطبعة األولى، دار النهضة
١٩٧٠.  

عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية فى مصر فـى العصـور المملـوكى    ) ٣٢
  .االول، الطبعة األولى، دار الفكر العربى

عبد المنعم ماجد، نظم دولة سالطين المماليك ورسومهم فى مصر دراسة ) ٣٣
ة، شاملة لنظم البالط ورسومه، الطبعة الثانية، مكتبـة األنجلـو المصـري   

١٩٨٢.  

عبد الوهاب حنفى، من فولكلور الواحات بالقادس وليس باالرز بلبن تكون ) ٣٤
  .١٩٩٤مارس،  - ، يناير ٤٢عاشوراء، مجلة الفنون الشعبية، العدد 

، السنة ١١عثمان خيرت، فانونس رمضان، مجلة الفنون الشعبية فى العدد) ٣٥
  .١٩٦٩الثالثة، ديسمبر 

د العثمانى فى مصر فى القـرنين السـادس   عراقى يوسف محمد، الوجو)  ٣٦
  .١٩٩٦، الطبعة األولى، ١عشر والسابع عشر، جـ

عرفه عبده على، القاهرة فى عصر اسماعيل، الطبعـة األولـى، الـدار    ) ٣٧
  .١٩٩٨المصرية اللبنانية، 

على إبراهيم حسن، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح   )٣٨
  .١٩٥٤ابع، مكتبة النهضة المصرية، العثمانى، الطبعة الر

  .على إبراهيم حسن، تاريخ المماليك البحرية، مكتبة النهضة المصرية) ٣٩

لمحات فى حياة القاهرة الشعبية بـين المقريـزى وادوارد   : فوزى العنتيل) ٤٠
  .١٩٦٩، ٨٩، العدد ١٢- ٩لين، مجلة الفنون الشعبية، حـ

يك، الطبعة األولى، دار الشـروق،  قاسم عبده قاسم، عصر سالطين الممال) ٤١
١٩٩٤.  

  .محمد جمال الدين سرور، تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العربى) ٤٢
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ـ ) ٤٣ عبـد الـرحمن    ١محمود الشرقاوى، مصر فى القرن الثامن عشر، جـ
  .١٩٥٤الجبرتى الحياة الفكرية واالجتماعية، مكتبة األنجلو، 

يب، ديناميات تغير التراث الشعبى فـى  نجوى محمود عبد المنعم قاسم الشا) ٤٤
المجتمع المصرى دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة فى إحـدى القـرى   
المتاخمة لمدينة القاهرة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه جامعة عـين  

  .١٩٩٨شمس، كلية البنات، قسم االجتماع، 

ليد، ترجمة أحمـد  وينيفرد بالكمان، الناس فى صعيد مصر العادات والتقا) ٤٥
محمود، الطبعة األولى، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعيـة،  

١٩٩٥ .  
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  الفصل السابع
  :خطة مقترحة لبحث 

  قوى المحافظة والتجديد فى بعض 
  عناصر التراث المادى

  "دراسة حالة لألزياء المصرية " 
  )*(فاتن أحمد على الحناوى

  ٢٠٠١ديسمبر 
  موضوع البحث وأهميته : أوالً 

تأتى أهمية دراسة موضوع األزياء باعتبارها تشكل أحد عناصر التراث 
ثل فيه مختلـف عناصـر التـراث الشـعبى بشـقيه المـادى       المادى الذى تتم

فهى بوتقة تنصهر فيهـا عـادات المجتمـع ومعتقداتـه، قيمـه      . والالمـادى
ومن ثم فإن تغيرها يمكن أن يعكس جانبا مـن  . إلخ …وأخالقياته، فنونه وحرفه

تغير هذه العادات والمعتقدات واألفكار الشائعة، خاصة وأنها تختلف عـن بقيـة   
التراث المادى فهى ال تستمد أهميتها من اعتبارات عملية ونفعية فحسب عناصر 

لكنها ترتبط بمرجعية ثقافية اعتقادية، حيث يلعب الدين دوراً فى صياغة بعـض  
وبالتالى فهى تتأثر تغيراً أو استمراراً بمـدى  . مفرداتها وتحديد بعض مالمحها

ات السائدة ومـدى تـدعيمها   قوة أو ضعف التيارات الدينية والفكرية أو االتجاه
  .لالتجاه المحافظ أو توجهها نحو تبنى أنماط مستحدثة 

تأسيساً على ما تقدم فإن ظهور نماذج جديدة من األزياء تتصف بقـدر  
أكبر من العملية وتالئم اإلمكانات المتاحة ال تشكل وحدها مبررات كافية لتبنيها 

لمادى بل البد أن تتواكب مـع  وانتشارها ، كما يحدث فى باقى عناصر التراث ا
الثقافة واألفكار السائدة ، فإن تحقق ذلك بالقدر المناسب تم تبنيها بشـكل واسـع   

                                                            
  . أستاذ علم االجتماع المساعد، بكلية البنات، جامعة عين شمس) *(
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وحلت النماذج الجديدة محل التقليدية ، حتى وإن القت فى بـدايتها قـدراً مـن    
وإن لم يتحقق ذلك بالقدر الكافى ساهم ذلـك فـى   . المقاومة وربما االستهجان 

لنماذج التراثية وربما تبنى التغير شرائح دون أخرى مما يخلـق  تعزيز وتدعيم ا
حالة من التعايش المتزامن لألنماط الحديثة جنبا إلى جنب مع األنماط التقليديـة،  
وأحياناً تصبح النماذج الحديثة مصدراً الستلهام نمـاذج مركبـة تمتـزج فيهـا     

لمجتمع المصرى وهذا ما يمنح التغير فى ا. خصائص التراث بسمات المعاصرة
سمة خاصة، حيث ال يتخذ شكالً خطياً يتجه فيه نحو مزيد من التطور والتقـدم  
وتبنى النماذج األكثر حداثة، بل قد يتراجع أحياناً إلى التقليدى أخذاً منه أو دمجاً 

فمن تيار الحشمة والتقليدية إلى تبنى . لبعض عناصره مع عناصر أخرى حديثة
حدثة خالل الخمسينات والستينات، ثم عودة أخرى إلى الموضات والنماذج المست

تيار الحشمة الذى تعاظم فى الثمانينات ربما بصورة أكثر انغالقاً، الحجاب ثـم  
. إلـخ  …للمرأة والجلباب والطاقية للرجال) العباءة(النقاب واألثواب الفضفاضة 

اصة بين واليوم نالحظ إرهاصات عودة جديدة لتيار الحداثة ومواكبة الموضة خ
بعض شرائح الشباب وهى نفس القاعدة العريضة األكثر استجابة للفكر المحافظ 

وفى نفس الوقت استمر بعض أفـراد هـذه الشـريحة    . خالل فترة قريبة سابقة
  .متمسكاً باألزياء التقليدية مما يمنح التغير قدرا من التناقض 

دية والعناصر المادية بناء على ذلك قد نالحظ اختفاء أجيال من األزياء التقلي
من مسرح الحياة الشعبية لتحل ) إلخ… كالمواد واألدوات والحرف(المرتبطة بها 

وقد تعاود نفس األنماط التقليدية الظهور من جديد فى . محلها أنماط أخرى بديلة
مراحل الحقة وهو األمر الذى يدفعنا إلى ضرورة توجيه االهتمام نحو رصـيد  

ا والكشف عن عواملها باعتبارها كاشـفة عـن بعـض    هذه التحوالت ومتابعته
  . جوانب قوة التراث أو ضعفه فى مواجهة عمليات التغير الثقافى بشكل عام

  مشكلة البحث : ثانياً 
  :فى ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة البحث فى شقين 

يهتم بتتبع مالمح التغير فى األزياء المصـرية وتحديـد أكثـر    : األول 
راراً وأكثرها قابلية للتغير، مع األخذ فى االعتبار عدة أبعاد عناصرها قوة واستم

والبعد الطبقـى،  ) ساحلى  -بدوى  -حضرى  -ريفى ( البعد الثقافى : أهمها 
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  .والبعد النوعى، والبعد الجيلى، وبعد العزلة أو االتصال بالعالم الخارجى 

يهتم برصد العوامل المؤثرة فـى حـدوث التغيـر وتشـكيل     : الثانى 
اتجاهاته، وذلك فى ضوء رؤية بنائية تضع فـى اعتبارهـا خصـائص البنـاء     

  :االجتماعى الثقافى والتغيرات على سبيل المثال وليس الحصر

قوة أو ضـعف التيـارات الدينيـة والفكريـة السـائدة ومـدى سـيطرة         •
  .األيديولوجيات المحافظة وأثر ذلك على تعزيز أو إضعاف العناصر التقليدية 

السياسى فى خلق مرجعية دينية تـدعم مـن تـأثير وتقويـة      دور النظام •
  .العناصـر التراثية 

وتأثير ذلك على تبنى ) شرقاً أو غرباً ( حركة الهجرة الخارجية واتجاهاتها  •
  .أنماط مستحدثة أو التمسك بالتراث 

دور وسائل االتصال فى حدوث التغير أو فى تدعيم العناصر التقليدية مـن   •
للموضوعات الشعبية وإعادة بثها من جديد على جمهور عريض خالل استيعابها 

  .فى عملية تغذية استرجاعية ثقافية مستمرة 

  اإلجراءات المنهجية: ثالثاً 
يقترح أن يبدأ البحث الميدانى بدراسات استطالعية مكثفة واسـعة النطـاق     

 -بـدو   -حضـر   -ريف ( تغطى األنماط الثقافية المتباينة بالمجتمع المصرى 
مع مراعاة ما تحويه هذه األنماط من تنويعات داخلية كالمدن اإلقليمية، ) سواحل 

ريف الوجه القبلى والوجه البحرى، المجتمعات السـاحلية المتاخمـة لمنـاطق    
مع  …حضرية، المجتمعات الساحلية المتاخمة لمناطق ريفية، البدو وأشباه البدو 

  .ارجى مراعاة بعد العزلة أو االتصال بالعالم الخ

  :وتجرى الدراسات االستطالعية لتحقيق هدفين 

استطالع الظاهرة على نطاق واسع بما يوفر قاعدة عريضة من : األول 
  .الشواهد الميدانية 

اختيار حاالت ممثلة تمثيالً دقيقاً لألنماط الثقافية المتباينة بهدف : الثانى 
ـ  ن األنمـاط المشـار   إجراء دراسة حالة متعمقة لنموذج واحد ممثل لكل نمط م

  .إليها
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على مستويين بحيث يشكل المجتمع وحدة كلية لدراسة دراسة الحالة وستتم   
بينما تشكل األسر أو الوحدات المعيشية وحدة دراسة . الحالة فى المستوى األول
وسيراعى فى الحـاالت المختـارة تنـوع االنتمـاء     . الحالة فى المستوى الثانى
  .إلخ األبعاد المقترحة سابقاً  …نوعى الطبقى، البعد الجيلى، ال

بما يحقـق للظـاهرة دراسـة    بمنهج دراسة الفولكلور كما ستتم االستعانة   
  .شمولية تغطى مختلف أبعادها الزمانية والمكانية واالجتماعية والنفسية 

فسـوف تـتم االسـتعانة بـبعض أدوات المـنهج      أدوات البحث  أما عن   
ة، المقابالت بأنواعها، التصوير الفوتوغرافى، المالحظ: األنثروبولوجى خاصة 

  .دليل جمع البيانات، باإلضافة إلى اإلخباريين كمصدر من مصادر جمع البيانات

  فريق البحث: رابعاً 
  :يقترح تشكيل فريق البحث على النحو التالى     

  .الباحث الرئيسى  -

  ) .ن مدرسين أو مدرسين مساعدي( عدد اثنين من الباحثين المساعدين  -

  .باحثين  ٦:  ٤عدد من  -

  الخطة الزمنية للبحث: خامساً 
شهراً توزع مرحليـاً علـى    ١٥خالل  -بصفة مبدئية  -يمكن إنجاز البحث    

  :النحو التالى

  .أشهر  ٤      مراجعة التراث الخاص بموضوع البحث  -

  إعداد دليل جمع البيانات وإجراء الدراسات االستطالعية   -

  .شهران           لدراسية المتعمقة واختيار حاالت ا    

  .أشهر  ٤      جمع المادة الميدانية باستخدام دراسة الحالة  -

  .شهران    مراجعة البيانات وتصنيفها وتحليليها وكتابة التقرير النهائى  -

  .يلى ذلك الميزانية التفصيلية للبحث
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  تابع الفصل السابع
  تقرير مرحلى عن بحث

  قوى المحافظة والتجديد فى بعض 

  عناصر التراث المادى
  "دراسة حالة لألزياء المصرية"

  فاتن أحمد على الحناوى

  ٢٠٠١يونيو 
  

تستعرض هذه الورقة ما تم إنجازه فى البحث خالل المرحلة األولى فى   
  :تم فى هذه الفترة إنجاز ما يلى  وقد. ٢٠٠١نهاية مايو سنة  - الفترة من يناير 

االنتهاء من مراجعة التراث النظرى واإلمبيريقى المتعلـق بالموضـوع     - ١
  .واستخراج مادته على بطاقات تمهيدا لكتابة الجزء النظرى من التقرير

  : استكمال بعض النقاط المنهجية الخاصة بالدراسة الميدانية وتشمل  - ٢

  .تصميم دليل جمع البيانات - أ 

إجراء بعض الدراسات االستطالعية لبعض المجتمعـات المحليـة    - ب
  .تمهيداً الختيار مجتمعات الدارسة، واالستقرار بالفعل على بعضها

  ٢٠٠١أبريل سنة  -المرحلة األولى يناير  •
طبقاً لما جاء فى الخطة األولية استغرقت هذه المرحلة المراجعة المكتبية 

لمراجعة عن حصر وتوثيق عدد كبير مـن  وقد أسفرت هذه ا. لموضوع البحث
المصادر والدراسات التى تعرضت للموضوع إما بشكل مباشر ومحـورى، أو  
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. بشكل جزئى ضمن موضوعات أكثر شموالً، داخـل التخصـص أو خارجـه   
يضم . وانتهينا من هذه المرحلة إلى تصنيف هذه المصادر والدراسات فى قسمين

ويشمل الثانى . ادر تاريخية ومصادر دينيةاألول التراث النظرى مقسما إلى مص
دراسـات الرحالـة   : التراث اإلمبيريقى مقسما بدوره فى ثالثة محـاور هـى   

والمستشرقين، الدراسات المتخصصة فى ميدان العلوم االجتماعيـة، دراسـات   
  . خارج التخصص وتقع فى تخصص المالبس والنسيج

ية االستفادة منها فـى البحـث   وفيما يلى نلقى الضوء على هذه المصادر وإمكان
  . الراهن

  التراث النظرى: أوالً
  :يرتكز التراث النظرى المتعلق بالموضوع على مصدرين هما

  المصادر التاريخية) ١(

  .المصادر الدينية) ٢(

  :المصادر التاريخية) ١(

كشفت مراجعة المصادر التاريخية عن إمكانية االسـتفادة منهـا مـن    
المصادر التى تعرضت لتاريخ مصر االجتماعى عبـر  وهى : األولى: زاويتين

وقد تعرضت هذه المصادر للموضوع بشكل مباشر فى كثيـر  . فترات تاريخية
وقد اهتم بعضـها  . من األحيان، فعرضت لمكونات األزياء خالل مراحل معينة

باإلشارة إلى التمايزات االجتماعية والثقافية بين الثقافـات الفرعيـة والطبقـات    
للمجتمع المصرى خالل تلك المراحل، ومنها أيضا ما أشار إلى بعـض   المكونة

  .التغيرات التى طرأت على األزياء خالل مرحلة بعينها

من هذه المصادر على سبيل المثال كتاب المقريزى المواعظ واالعتبار 
فى ذكر الخطط واآلثار، وكتاب جالل الدين السيوطى حسن المحاضرة، ومنهـا  

لعزيز سليمان نوار عن تاريخ مصر االجتمـاعى، وسـتانلى   أيضا كتاب عبد ا
  .ليبنول سيرة القاهرة، وكتاب محمود محمد سليمان األجانب فى مصر وغيرها

لالستفادة من هذه المصادر فتتمثل فيما تـوفره مـن   أما الزاوية الثانية 
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 …مادة علمية حول تاريخ المجتمع المصرى بشكل عام السياسى واالقتصـادى 
غم أن هذه المصادر ال تتعرض للموضوع من قريب أو بعيد إال أنهـا  ور. إلخ

تلقى الضوء على مختلف الظروف والمتغيرات المـؤثرة فـى المجتمـع عبـر     
تاريخه، بما يفيد فى تفسير التغير وتحديد القوى  الدافعـة للتغيـر سياسـيا أو    

  . الخ أو تلك التى تعوق المتغير..اقتصاديا

لرجوع إليها فى هذا الشأن على سـبيل المثـال   ومن المصادر التى تم ا
أحوال مصر مـن  : كتاب المجمل فى تاريخ مصر الحديثة، وكتاب أحمد عوف

عصر لعصر، وكتاب السياسى األيوبى صفحات من تاريخ مصـر فـى عهـد    
الخديوى إسماعيل وسلسلة كتابات حسن إبراهيم حسن عـن تـاريخ اإلسـالم    

  .إلخ …ماعىالسياسى والدينى والثقافى واالجت

  :وقد أفاد البحث الراهن من المصادر التاريخية من حيث 

تكوين خلفية واضحة ومتكاملة حول تطور الظاهرة تاريخيا بما يمكن مـن   •
تقديم مدخل تاريخى للدراسة نتابع فيه مالمح التغير واالستمرار فى األزياء 

  المصرية عبر المراحل التاريخية

كل مرحلـة وهـو الهـدف المحـورى      استخالص أهم محددات التغير فى •
للدراسة، وقد أمكن بالفعل الوقوف على مجموعة من المحـددات السياسـية   
واالقتصادية واالجتماعية والدينية، التى لعبت دوراً هاماً فى تغير الظاهرة أو 

كما اتضح أن قوة وفاعلية هذه المحددات قد تتباين من مرحلـة  . استمرارها
دات السياسية على سبيل المثال فى مرحلة معينة، ثم ألخرى، فتبدو قوة المحد

تتراجع فى مرحلة أخرى لتظهر فاعلية المحددات الدينيـة أو االقتصـادية   
  ..وهكذا 

أما االستفادة المنهجية الهامة من االطالع على هذه المصادر فتتمثـل فـى    •
فر تحديد المرحلة التى يمكن من عندها بدء تتبع التغير، أو تحديد نقطة الص

لدراسة التغير، ووضع مخطط زمنى مقترح يمكن من خالله تتبع الظـاهرة  
تاريخيا بشكل منهجى منضبط وقد حددت بالفعل بداية القرن التاسـع عشـر   
كنقطة لبداية متابعة التغير، حيث ظهرت خالل هذه الفترة مجموعـة مـن   
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ة العوامل المؤثرة التى أدت إلى تحوالت خطيرة فى المجتمع المصرى خاص
وكان لها انعكاساتها الواضحة على موضوع األزياء . على المستوى السياسى

سواء من حيث تغير بعض األنماط وظهور أنماط جديـدة، أو مـن حيـث    
  . التمسك باألنماط التقليدية  لمقاومة ونبذ كل ما هو جديد وغريب

كما انتهينا من وضع مخطط زمنى لمتابعة التغير فـى أربـع مراحـل    
ل منها مجموعة من المحددات التى لعبت دوراً فى التغيـر وذلـك   برزت فى ك

  :على النحو التالى

  .النصف األول من القرن التاسع عشر: المرحلة األولى

  .النصف الثانى من القرن التاسع عشر: المرحلة الثانية

  .النصف األول من القرن العشرين: المرحلة الثالثة

  . لقرن العشرينالنصف الثانى من ا: المرحلة الرابعة

  :المصادر الدينية) ٢(

تعرض هذه المصادر ألصول المشكلة فى التراث الدينى القـديم كمـا   
. جاءت فى القرآن الكريم واألحاديث النبويـة وكتـب التفسـير وفقـه السـنة     

وتدور “ اللباس”وتستعرض هذه المصادر الموضوع فى باب مستقل تحت عنوان 
ثابتة متشابهة ال يوجد بينها اختالفات جوهرية مادة هذا الباب عادة حول قضايا 

  :وهى تناقش عدة قضايا أهمها. بحكم استنادها إلى مصادر ثابتة صحيحة

  .أحكام اإلسالم فى اللباس •

  .اللباس الواجب، اللباس المندوب، اللباس الحرام •

  .المستحب من الثياب لونا وصفة •

  .المكروه من الثياب للرجال والنساء •

  .باسالتواضع فى الل •

  .إلخ... المسموح  منها والمحظور: أحكام التزين للرجال والنساء •
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ويرجع االهتمام بهذه المصادر إلى أن األزياء أو الثياب موضوع البحث 
ومن ثم يمكن استخالص صورة الـزى كمـا   . تشكل قضية ذات مرجعية دينية

يـة مـن   يحددها التراث الدينى واالستناد إليها فى تفسير بعض األنمـاط التراث 
األزياء التى تظهر وتخبو من مرحلة ألخرى كاشفة بذلك عن بعـض القـوى   

  .الفاعلة فى التغير االجتماعى وتحديد اتجاهاته

ومن المصادر التى تم الرجوع إليها فى هذا الموضوع تفاسـير القـرآن   
وقد تم الرجوع خاصة  للمواضـع  . للقرطبى وابن كثير ودراسات فى التفسير

سـورة األعـراف،   : (ر واآليات التى وردت فيها أحكام اللباس المتعلقة بالسو
، ٣٠، سورة النور اآلية١٥٩، سورة األحزاب، اآلية ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦اآليات 

كما رجعنا إلى فقه السنة للسيد سابق، والموطأ لمالك بـن أنـس، ومجموعـة    
رسائل ابن تيميه فى الحجاب والسفور، والفتاوى لمحمـد متـولى الشـعراوى    

  .. يرهاوغ

  التراث اإلمبيريقى: ثانياً
فى ضوء مراجعة التراث اإلمبيريقى المتعلق بالموضوع أمكن تصنيف 

  :هذا التراث فى ثالث محاور على النحو التالى

  .دراسات الرحالة والمستشرقين -١

  .فى الفولكلور واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع:  الدراسات المتخصصة -٢

  .دراسات خارج التخصص -٣

وتختص كل فئة من هذه الدراسات بسمات منهجية خاصة، وكذلك من حيث 
الموضوع وشموليته أو تناوله بشكل جزئى، من حيث الفترات الزمنية التـى  

  .تركزت فيها هذه الدراسات

  :دراسات الرحالة والمستشرقين -١

تميزت هذه الدراسات باهتمامهم مبكر بالموضوع، عالوة على امتدادها 
زمنية طويلة، وإن تركز أغلبها خالل القرن التاسع عشر والنصف  على فترة

وقد اعتمد أغلبها منهجياً على رصد المشـاهدات  . األول من القرن العشرين
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كما اعتمد بعضـها علـى   . الواقعية، مدعمة بالرسوم والصور الفوتوغرافية
ـ    ادة المادة اإلمبيريقية المدونة فى كتابات الرحالة العرب، علـى تحليـل الم

المتحفية الخاصة باألزياء، ومثال ذلك كتاب ماير عن األزياء فـى العصـر   
وقد اهتمت كتابات المستشرقين فى مجملها بتتبع الفروق الثقافيـة  . المملوكى

  .والطبقية والنوعية فى األزياء خالل الفترات التى أنجزت فيها هذه الدراسات

اوله بشـكل جزئـى،   ومن حيث تناول موضوع األزياء بشكل شمولى أو تن
جاءت بعض دراسات األزياء فى إطار موضوعات أشمل من ذلك على سبيل 
المثال دراسة وليم لين عن األزياء فى المجتمع المصرى فى كتابـه عـادات   

وعلى نفس النحو جاء تنـاول كلـوت بـك    . المصريين المحدثين وشمائلهم
مان عن الزى للموضوع فى كتابه لمحة عامة إلى مصر، وكذلك دراسة بالك

والزينة ضمن دراستها عن الناس فى صعيد مصر، وعلى نفس المنهج فـى  
التناول الجزئى جاءت دراسة األزياء ضمن دراسات وصف مصـر لعلمـاء   

  . الحملة الفرنسية

وفضالً عن التناول الجزئى للموضـوع بعـض المستشـرقين بتنـاول     
سـبيل المثـال    الموضوع بشكل محورى فى دراسات مستقلة، عنى منها علـى 

دراسة ماير المشار إليها عن األزياء فى العصر المملوكى، ودراسة دوزى فـى  
معجمه المفصل عن المالبس عند  العرب، ودراسة بينول عن اللباس والزينة فى 
العالم العربى، ودراسات أخرى أكثر حداثـة تؤكـد علـى اسـتمرار اهتمـام      

مريكية اندريا راف حول األزياء المستشرقين بالموضوع وهى دارسة الباحثة األ
  ..فى مصر المعاصرة التى أجريت فى الثمانينيات

وفضالً عن كتابات المستشرقين احتوت كتابات الرحالة العـرب علـى   
مواضع تعكس االهتمام بموضوع األزياء منها على سبيل المثال كتاب القلقشندى 

  ..صبح األعشى، وغيرها

  

علم الفولكلور واألنثروبولوجيـا وعلـم    فى ميدان(الدراسات المتخصصة  -٢
  ).االجتماع
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وتظهـر الدراسـات   . تتركز أغلب هذه الدراسات فى ميدان علم الفولكلور
المبكرة للمهتمين بهذا الموضوع فى مقاالت منشـورة فـى دوريـات علميـة     

وتتركز أغلـب  . متخصصة مثل مجلة الفنون الشعبية ومجلة المأثورات الشعبية
قاالت حول تأثير البيئة على األزياء وزخارفها كعنصر مـن  موضوعات هذه الم

لذلك تتركـز  . عناصر اإلبداع الشعبى التلقائى يعكس العالقة بين الثقافة والبيئة
أغلب هذه الدراسات من حيث المجال المكانى على المجتمعات البدوية والريفيـة  

ات على سـبيل  ومن نماذج هذه الدراس. حيث يظهر التأثر بالبيئة أكثر وضوحاً
الزى والزينة فى واحة سيوه، الزى والزينة : المثال دراسات عثمان خيرت حول

فى سيناء، وعلى غرارها دراسة جودت عبد الحميد عن الرداء التقليدى للمـرأة  
فى واحة سيوه، ودراسات سعد الخادم عن األزياء الشعبية، وأحمد رشدى صالح 

ومن هذه الدراسات ما تناول األزياء مـن   . إلخ... عن التزين واألزياء الشعبية
مدخل تاريخى مثال ذلك دراسة عبد الغنى أبو العينين عن األزياء الشعبية بـين  

  .القديم والحديث

أما الدراسات الحديثة فى هذا الميدان فقد أضافت إلى هذه المقاالت مجموعة 
نون الشعبية من الرسائل العلمية المتخصصة أجيز معظمها من المعهد العالى للف

وتمتاز هذه الدراسات منهجيا عن سابقتها بمنح اهتمـام  . خالل حقبة التسعينيات
كما . أكبر لألبعاد التاريخية والجغرافية واالجتماعية والنفسية عند دراسة األزياء

تتميز هذه الدراسات منهجيا باعتمادها على المزاوجة بين المسـاواة الميدانيـة  
الحظة واإلخباريين  وبين البيانات المستمدة من النماذج التى تجمع من خالل الم

وجـدير بالـذكر أن الدراسـات    . والمقتنيات الخاصة بمركز الفنـون الشـعبية  
الفولكلورية للموضوع مازالت منصبة على األزياء البدوية والريفية مع إغفـال  

ـ : األزياء الساحلية والحضرية، ومن نماذج هذه الدراسات ين دراسة إبراهيم حس
عن األزياء الشعبية فى الوادى الجديد، ودراسة مجدى أبو زيـد عـن األزيـاء    

  . بمحافظة الشرقية

كذلك ظهرت بعض الدراسات اإلمبيريقية التى اهتمت بالموضوع فى أقسام 
االجتماع منها على سبيل المثال دراسة عزه سلمان حول عودة ظاهرة الحجـاب  

يد عبد العاطى للموضوع بشكل جزئى فى ودراسة الس. بين طالبات جامعة المنيا
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حيـث  . صراع األجيال دراسة سوسيولوجية فى ثقافـة الشـباب  : دراسته عن 
تعرض فيها لموضوع األزياء كعنصر من عناصر تمرد الشباب على األوضاع 

  .والعادات والتقاليد المستقرة والمألوفة

  :دراسات خارج التخصص -٣

أكاديمية تقع فى تخصص المالبس  تمثل هذه الفئة فى مجموعها دراسات
وتتسم هذه الدراسات بتركزها فى فترات حديثة نسبيا إذ أجرى معظمها . والنسيج

  .٢٠٠٠خالل السبعينيات وحتى عام 

ورغم أن هذه الدراسات توفر قاعدة عريضة من البيانات حول األزياء، 
الثقافـات  فى مناطق مختلفة من المجتمع المصرى، وتكاد تغطى معظم البيئات و

الفرعية، إال أنه ال يمكن االعتماد عليها كلية فى متابعة التغير واالستمرار فـى  
إذ تنهض بعض هذه الدراسات تماما علـى تحليـل نمـاذج مـن     . هذه األزياء

فالهدف المنهجى األساسى والمشترك بـين  . األزيـاء التقليدية فى طور االندثار
طبيقية مستوحاة من الـزى التقليـدى   هذه الدراسات هو محاولة تصميم نماذج ت
واتساقاً مع التخصص تكرس هـذه  . بغض النظر عن مدى اسمراره أو انحساره

الدراسات الجانب األكبر من اهتمامها فى دراسة وتحليل أبعاد الـزى وقياسـاته   
. ، التى يعتمد عليها فى تنفيذ النماذج التطبيقيـة - الباترونات - وتصميم النماذج 
بتحليل الوحـدات واألشـكال    - خاصة الفنية  - هذه الدراسات كما تهتم بعض 

الزخرفية والتكوينات الفنية، وهى بدورها ال تقدم معالجة للموضوع من وجهـة  
  .النظر االجتماعية

ورغم ما تقدم ال يمكن إغفال هذه الدراسات، كما ال يمكن إغفال نتائجها 
ـ  ة الفولكلـور فمنحـت   خاصة وان بعضها قد توافر فيه األسس المنهجية لدراس

كما ال . اهتماما لألبعاد التاريخية والجغرافية واالجتماعية عند دراسة الموضوع
يمكن إغفال فائدتها فى متابعة مدى االستمرار أو االنحسار فى األنماط التقليدية 

  .التى تهتم برصدها

ومن نماذج الدراسات التى رجعنا إليها فى هذا التخصص علـى سـبيل   
سات ماجدة ماضى عن األزياء الشعبية فى واحات مصـر الغربيـة   المثال درا
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واالبتكار منها لزى وطنى معاصر، ودراسات منى صدقى عن األزياء الشـعبية  
... فى أسيوط والشرقية وشمال سيناء، ودراسة حنان األشقر عن األزياء النوبية 

  .وغيرها

لتى تعالج كما يحوى التراث النظرى لهذا التخصص عددا من المؤلفات ا
  .. الموضوع من وجهة النظر التاريخية

وحتى تاريخ إعداد هـذا   ٢٠٠١من أول ما يو سنة : بداية المرحلة الثانية •
  :التقرير

  :اختيار مجتمعات البحث -١

أجريت خالل هذه الفتـرة بعـض الدراسـات االسـتطالعية لـبعض      
ـ . المجتمعات المحلية فى محافظة القـاهرة والجيـزة واإلسـكندرية    د وقـع  وق

االختيـار على بعض المجتمعات المحلية، التى تغطى النمط الحضرى والـنمط  
الساحلى، مع مراعاة المحكات التى تم االسـتقرار عليهـا فـى اختيـار هـذه      

  .ومازلنا فى مرحلة اختيار المجتمعات البدوية والريفية. المجتمعات

  :وتتمثل المجتمعات المختارة للدراسة الميدانية  فيما يلى 

وتمثله محافظة القاهرة، وقد وقع االختيار فيها على ثـالث  : النمط الحضرى -
مجتمعات محلية تعكس التنويعات الثقافية واالجتماعية لمحافظة القـاهرة قـدر   

  :اإلمكان وهى 

  .نموذج للحى الشعبى التقليدى: منطقة الحسين - 

  .نموذج لمناطق تركز الطبقة الوسطى: منطقة العباسية - 

  .نموذج لمناطق تركز الطبقة العليا: الجولف بمصر الجديدةأرض  - 

وتمثله محافظة اإلسكندرية، وقد وقع االختيـار فيهـا وفقـا    : النمط الساحلى -
  :للمحكات السابقة على 

  . كنموذج للحى الشعبى التقليدى) األنفوشى والسيالة(منطقة بحرى  - 

  .نموذج لمناطق  تركز الطبقة الوسطى: سيدى بشر  - 
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  .نموذج لمناطق تركز الطبقة العليا: رشدى  - 

وجارى اختيار النمط الريفى، ومن المتوقع اختيار محافظـة المنوفيـة   
ومحافظة سوهاج لتمثيل ريف الوجه القبلى على أن . لتمثل ريف الوجه البحرى

  .يختار من كل محافظة قرية ومدينة

أحدهما يتميز  وكذلك سيراعى فى اختيار النمط البدوى تمثيله بمجتمعين
  ..باالنفتاح على العالم الخارجى، واآلخر يتميز بالعزلة

  .تصميم دليل جمع البيانات -٢

تم خالل هذه المرحلة وضع دليل مبدئى لجمع البيانات، تضمن مجموعة 
  :من البنود األساسية أهمها فيما يلى

 مفردات األزياء المستخدمة حاليا فى مجتمعات البحث مقسمة حسب فئات - 
  .السن والنوع وحسب الطبقة

مفردات األزياء التى شاع استخدامها قديماً ومازالت تسـتخدم حتـى اآلن    - 
  .مقسمة حسب فئات السن والنوع وحسب الطبقة

مفردات األزياء التى شاع استخدامها قديماً ولم تعد تسـتخدم أو انحسـر    - 
  .استخدامها بشكل ملحوظ مقسمة حسب األبعاد السابقة

مفردات األزياء التى لم تكن معروفة من قبـل ثـم ذاع اسـتخدامها فـى      - 
  .الفترات األخيرة مقسمة حسب الفئات السابقة

وجهة نظر أفراد المجتمع حول العوامل التى أدت إلـى اختفـاء بعـض     - 
مفردات األزياء التقليدية أو كلها، وكذلك وجهة نظرهم حول العوامل التى 

  .األزياء الحديثةأدت إلى  ظهور وانتشار 

خصائصـه  : جمع بيانات تفصيلية حول المجتمع المحلـى مـن حيـث     - 
اإليكولوجية، مدى انفتاحه أو انعزاله عن المجتمع الخـارجى، وسـائل   
المواصالت، المؤسسات التى يتضمنها، التعليم، االقتصاد، مدى انتشـار  

، وسائل اإلعالم خاصة التليفزيون، دخول بعض المشـروعات الحديثـة  
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إلى غير ذلك ذلك من العوامل التى قد تؤثر ... الهجرة من وإلى المجتمع 
على تراجع أو استمرار األنماط التقليدية، وسوف تراعى هـذه األبعـاد   

  .. بصفة أساسية فى األنماط غير الحضرية خاصة الريفى والبدوى 

*  *  *  
  قائمة بأهم المراجع

مصر، مجلة الفنون الشعبية، العدد فى  ١٩رؤية ألزياء القرن : إبراهيم حلمى - 
  ١٤٦- ١٤٠، ص ص ١٩٩١، الجزء الثامن، ديسمبر ٣٤

التاريخ الفاطمى االجتماعى، الشركة العالميـة للكتـاب،   : إبراهيم رزق أيوب - 
  .١٩٩٧القاهرة، 

األزياء الشعبية فى الوادى الجديد، رسـالة ماجسـتير،   : إبراهيم محمد حسين - 
  .١٩٩٢لعالى للفنون الشعبية، القاهرة أكاديمية الفنون، المعهد ا

األثواب النسائية المطرزة فى واحات مصر الغربيـة،  : إبراهيم محمد حسين  - 
الجزء األول، الملتقى القومى للفنون الشعبية، الفنون الشعبية وثقافة المستقبل 

  .١٩٩٤، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ١٩٩٤ديسمبر،  ٢٢- ١٧

عامة إلى مصر، تعريب محمد سـعود، مطبعـة أبـو     لمحة: ب كلوت بك.أ - 
  .الهول، الجزء األول، ب ت

اللباس والزينة فى العالم العربى، شـركة المطبوعـات للتوزيـع    : بينول. أ - 
  .١٩٩٢والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، تقديم ومراجعة محمد : أحمد أمين - 
  .٢٠٠٠وهرى، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، الج

التجميل والتزين واألزياء الشعبية، مجلة الفنون الشعبية، : أحمد رشدى صالح - 
  .٧٨ -  ٦٧، ص ص ١٩٨٨العدد الثانى والعشرون، يناير 

موسوعة التاريخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمية، مكتبة  النهضة : أحمد شلبى - 
  .١٩٨٣نية، القاهرة، المصرية، الطبعة الثا
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موسوعة الحضارة اإلسالمية، الحياة االجتماعيـة فـى الفكـر    : أحمد شلبى - 
اإلسالمى، مباحث اجتماعية فى نطاق األسرة وفى نطاق المجتمـع، مكتبـة   

  .١٩٨٦النهضة المصرية، الطبعة الخامسة، القاهرة 

اهرة، أحوال مصر من عصر لعصر، العربى للنشر والتوزيع الق: أحمد عوف - 
  .ت. د

النواهى فى الصحيحين، دار ابن حزم للطباعة والنشـر،  : أسعد محمد الطيب - 
  .١٩٦٤بيروت، الطبعة األولى، 

رياض الصـالحين مـن   : األمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى - 
كالم سيد المرسلين، دار إحياء الكتب العربية، الجمالية، األزهـر القـاهرة   

١٩٥٥.  

فتح البارى بشرح صـحيح  : الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقالنىاإلمام  - 
البخارى، الجزء العاشر، دار الريان للتراث، الطبعـة األولـى، القـاهرة،    

  .م١٩٨٧

كتـاب إسـعاف المبطـأ    : كتاب الموطأ: اإلمام مالك بن أنس رضى اهللا عنه - 
اق الجديدة برجال الموطأ اإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطى، دار اآلف

  .الدار البيضاء، ب ت - بيروت، دار الرشاد الحديثة  - 

فقه السنة، المجلد الثانى، الفتح لإلعالم العربى، الطبعة الخامسة، : السيد سابق - 
  .١٩٩٢القاهرة، 

دراسة سوسيولوجية لثقافة الشـباب دار  : صراع األجيال: السيد عبد العاطى - 
  .١٩٩٠المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

محاضرات فى تاريخ الحضارة اإلسالمية، مؤسسـة  : السيد عبد العزيز سالم - 
  .١٩٩٩شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

صبح األعشى فى صناعة اإلنشا الجـزء  : الشيخ أبى العباس أحمد القلقشندى - 
  .١٩١٨الثالث عشر، دار الكتب السلطانية، المطبعة األميرية، 
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ياة االجتماعيـة فـى العصـر الفـاطمى، دار     الح: الشيخ األمين عوض اهللا  - 
  .١٩٧٩المجتمع العلمى بجدة، المملكة العربية السعودية، جدة 

كتاب المنتقـى شـرح   : القاضى أبى الوليد سليمان بن خلف الياجى األندلسى - 
موطأ أمام دار الهجرة سيدنا مالك بن انس رضى اهللا عنه، مطبعة السعادة، 

  .هـ١٣٩٢ألولى، بجوار محافظة مصر، الطبعة ا

 ١٨٦٣تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل باشا من سنة : إلياس األيوبى - 
  .م١٩٩٠، المجلد األول، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٨٧٩إلى سنة 

القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمـة لطيـف فـرج، دار الفكـر     : أندريه ريمون - 
لألبحاث والتعـاون،  للدراسات والنشر والتوزيع بالتعاون مع البعثة الفرنسية 

  .قسم الترجمة، القاهرة، ب ت

دراسات فى النسيج، دار الفكر العربى، مدينـة  : إنصاف نصر، كوثر الزغبى - 
  .م١٩٩٧نصر، القاهرة، 

دور التصميم فى االرتقاء الملبس فى مجال األزيـاء،  : إيناس السيد الدريدى - 
، قسـم المالبـس   رسالة دكتوراه جامعة المنوفية، كلية االقتصـاد المنزلـى  

  . ١٩٩٩والنسيج، 

موسوعة الحياة االقتصادية فى مصر فـى القـرن الثـامن    : س جيرار - ب  - 
التجـارة، الجـزء األول، مكتبـة     - الصناعات والحرف  - الزراعة : عشر

  .الخانجى بمصر، القاهرة، ب ت

تاريخ األزياء وتطورها، دار نهضـة مصـر للطباعـة    : تحية كامل حسين - 
  .١٩٩٦هرة، والنشر، القا

حجـاب المـرأة   : تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الجرانى الدمشـقى  - 
  .هـ١٣٩٣ولباسها، الطبعة الثانية، دمشق، 

المواعظ واالعتبار فى ذكر : تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزى - 
  .م١٩٩٥الخطط واآلثار، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمى، لندن، 
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  .١٩٨٨تاريخ أزياء الشعوب، عالم الكتب، : ا نصرثري - 

  .١٩٩٦تاريخ األزياء، عالم الكتب، القاهرة، : وزينات طاحون: ثريا نصر - 

أزياء النساء فى العصر العثمانى، عالم الكتب، القاهرة، الطبعـة  : ثريا نصر - 
  .٢٠٠٠األولى، 

هضة العربيـة،  المالبس فى العصرين القبطى واإلسالمى، دار الن: ثناء بالل - 
١٩٨٣.  

تاريخ التمدن اإلسالمى، الجزء الخامس، دار الهالل، القاهرة، : جرجى زيدان - 
  .ب ت

الرداء التقليدى للمرأة فى واحة سيوه، مجلة المـأثورات  : جودت عبد الحميد - 
  . ١٩٩٣، أكتوبر ٣٦الشعبية، العدد 

النوبة القديمـة  الفولكلور التطبيقى بين تجارب من : جودت عبد الحميد يوسف - 
ومستقبل واحة سيوه، الملتقى القومى للفنون الشعبية، الجزء األول، المجلس 

  .١٩٩٤األعلى للثقافة، القاهرة 

المختار بن كتاب حسن المحاضرة فى أخبـار مصـر   : جالل الدين السيوطى - 
والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومى، اإلقليم الجنـوبى، اإلدارة العامـة   

  .افة، ب تللثق

المجمل فى تاريخ مصر الحديثة، المكتب الجـامعى الحـديث،   : جالل يحيى - 
  .١٩٨٢اإلسكندرية، 

تاريخ اإلسالم السياسى والدينى والثقافى واالجتمـاعى،  : حسن إبراهيم حسن - 
- ١(الجزء األول، الدولة العربية فى الشرق ومصر والمغـرب واألنـدلس   

بيروت، مكتبة النهضة المصـرية،   دار الجيل ،). م٧٤٩ -  ٦٢٢هـ، ١٣٢
  .القاهرة، ب ت

تاريخ اإلسالم السياسى والدينى والثقافى واالجتمـاعى،  : حسن إبراهيم حسن - 
العصر العباسى األول فى الشرق ومصر والمغرب واألندلس، : الجزء الثانى
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دار الجيل بيروت، مكتبـة  النهضـة   ) م٨٤٧ -  ٧٤٩/ هـ ٢٣٢ -  ١٣٢(
  .ب تالمصرية، القاهرة، 

تاريخ اإلسالم السياسى والدينى والثقافى واالجتمـاعى،  : حسن إبراهيم حسن - 
العصر العباسى الثانى فى الشرق ومصر والمغرب واألندلس، : الجزء الثالث

دار الجيـل، بيـروت، مكتبـة    ). م١٠٥٥ – ٨٤٧/هـ ٤٤٧ - هـ ٢٣٢(
  .النهضة المصرية القاهرة، ب ت

م السياسى والدينى والثقافى واالجتمـاعى،  تاريخ اإلسال: حسن إبراهيم حسن - 
العصر العباسى الثانى فى الشرق ومصر والمغرب واألندلس، : الجزء الرابع

دار الجيل بيـروت، مكتبـة النهضـة    ). م١٢٥٨- ١٠٥٥/هـ٦٥٦- ٤٤٧(
  .المصرية القاهرة، ب ت

  .١٩٨٩عالم اإلسالم، الزهراء لإلعالم العربى، القاهرة، : حسين مؤنس - 
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  الفصل الثامن
  :خطة بحث

  التيار اإلسالمى بين التأييد والمعارضة
  "قراءة فى الصحافة المصرية"

  )*(على ليلة

  ٢٠٠٠ديسمبر 

  موضوع البحث: أوال 
للمجتمع باعتباره  التراث الثقافى برز التيار اإلسالمى بصفته المعبر عن  

ن اآلخرين علـى  التراث الذى يشكل الدين محوره، ومن ثم فقد تفاعل مع الفاعلي
الساحة االجتماعية والسياسية، وأدى دوره استناداً إلى قناعته بأن هـذا التـراث   
يحافظ على هوية المجتمع، أو أنه قادر على تأكيد تكيف المجتمع مع المتغيرات 
المتجددة والطارئة عليه، واستناداً إلى ذلك فقد لعب هذا التيار فى بعض الفترات 

ظاً، بينما نجده فى بعض الفترات األخرى يـدفع المجتمـع   التاريخية دوراً محاف
باتجاه التغيير، على حين أنه فى فترات ثالثة كان يلعب دوره الذى يهدد استقرار 
المجتمع ويثير القالقل فى إطاره، حتى ال يستقر المجتمع ومنه أسـس تخـالف   

  .قناعاته أو تتناقض مع تراثه

ع المصرى، أن التيار اإلسـالمى  ويكشف تأمل التطور التاريخى للمجتم  
كان حاضراً دائماً على التفاعل الحادث على خريطة المجتمـع، فـإذا حاولنـا    
التعرف على مالمح هذا الدور انطالقاً من التاريخ المصرى الحديث فسوف نجد 
أن التيار اإلسالمى، كما عبرت عنه الصفوة الدينية حينئذ، هو الذى تحالف مـع  

بهدف تخليص المجتمع من فوضـى   –ؤسس الدولة الحديثة م –محمد على باشا 
                                                            

  . أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة عين شمس) *(
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  .ظلم المماليك، دعماً للتغيير المؤسس لالستقرار االجتماعى

وفى عشرينيات القرن العشرين، فى مواجهة دعوات التغريب المتنوعة،   
قام التيار اإلسالمى كما عبرت عنه جماعة اإلخوان المسلمين، لمواجهـة هـذه   

هوية المجتمع وتراثه، وابتداء من األربعينيات وحتى قيام الدعوات والحفاظ على 
، فقد قام التيار بدوره فى هز االستقرار االجتماعى حتـى ال  ١٩٥٢ثورة يوليو 

يستقر المجتمع فى ظل حالة غير مواتية لدينه وتراثه، حتى تحالف مع الصـفوة  
  .الثورية، لتحقيق التغيير الشامل الذى حدث

لخالف بين التيار اإلسالمى بأجياله المتتابعـة  دب ا ١٩٥٢وفى أعقاب   
مع النظام السياسى بأشكاله المتعاقبة، ألن كل طرف حاول اسـتخدام الطـرف   
اآلخر فى تحقيق التنمية وفق أيديولوجيته، وهو الخالف الذى تجلى فى الصراع 
القائم بين الطرفين فى المرحلة القومية واالشتراكية، والصـراع الـدموى فـى    

لة الليبرالية التى بدأت مع عقد السبعينيات وحتـى الربـع األخيـر مـن     المرح
  .تسعينيات القرن العشرين

ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات برزت على الساحة االجتماعية   
ارتفاع وتيرة التغيرات الهيكلية فى المجتمع المصـرى  : األولى خمسة ظواهر، 

لتخلى عن بعض السياسات والمبادئ التـى  باالتجاه الصريح إلى الخصخصة، وا
سيطرت فى المرحلة االشتراكية، واألخذ ببعض نصائح السياسات االقتصـادية  

األمر الذى كان له تأثيره المباشر على حياة بعـض  . لمؤسسات التمويل الدولى
انهيار االتحاد السوفيتى ثم ظهـور إرهاصـات   : الثانية و. الشرائح االجتماعية

ديد، أبرز ما فيه أنه نظام واحدى القوة، بعد أن كان النظام القديم نظام عالمى ج
تتمثل فى حرب الخليج التى شـكلت ضـربة    :الثالثة و. ثنائى أو متعدد القوى

بروز التيار اإلسالمى  :والرابعة . للتوجه العروبى، وزيادة وطأة الوجود الغربى
سك الحالة اإليرانيـة،  على الصعيد اإلقليمى، ومن مؤشرات ذلك، استقرار وتما

 :والخامسـة  وبروز التيار اإلسالمى فى تركيا، والصراع الدائر فى أفغانستان، 
ارتفاع مستوى ومعدالت المواجهة بين التيار اإلسالمى فـى مصـر والنظـام    

شـهدت أعلـى    ١٩٩٤وحتى  ١٩٩١السياسى بحيث يمكن القول بأن الفترة من 
  .معدالت مواجهة وأوسعها بين الطرفين
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وقد أدت هذه المواجهة إلى سعى كل من الطرفين لكسب الرأى العـام     
لصالحه، سواء من خالل السلوك الواقعى بين الجماهير، أو محاولـة السـيطرة   
على بعض وسائل األعالم التى تتولى صياغة الرأى العـام لهـذه الجمـاهير،    

سالمى فى ومن ثم وجدنا بعض الصحف التى تدعم التيار اإل. وأبرزها الصحافة
سلوكياته أو تلك التى تهاجمه وتنتقد رؤيته، أو تلك الصحف التى تسـعى إلـى   
تطوير موقف موضوعى من هذا التيار، وفى هذا اإلطار تتحدد مشكلة البحـث  
فى محاولة التعرف على التيار اإلسالمى كما تنظر إليه الصحافة المصـرية أو  

  . كما تراه

  مشكلة البحث : ثانياً 

فى معرفة التصور الذى طورتـه الصـحافة   دد مشكلة البحث بذلك تتح  
المصرية للتيار اإلسالمى بصفته قوة محافظة تسعى إلى جذب المجتمـع إلـى   
تراثه وماضيه رافضة متغيرات التحديث، أم تصور التيار اإلسالمى بصفته قوة 
تسعى إلى التغيير والتجديد ولكن من داخل التراث والحفـاظ علـى الهويـة، أم    

المى بصفته تعبيراً عن ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافيـة  تصور التيار اإلس
وسياسية، ومن ثم فإن تعديل هذه الظروف سوف يؤثر من دون شك على وجود 

  .هذا التيار

وإذا كانت أحداث العنف والمواجهة هى التى دفعت الصحافة المصـرية    
يساعد تحليلهـا  لالهتمام بالتيار اإلسالمى، فإن هذا االهتمام قد قدم مادة متنوعة 

على معرفة التصورات التى طورتها الصحافة المصرية للتيار اإلسـالمى، ثـم   
المتغيرات التى نظرت إليها باعتبارها المسئولة عن ظهـور التيـار اإلسـالمى    
بالصورة التى ظهر بها، ثم تصور هذه الصحافة ألسلوب أو أساليب التعامل مع 

ذه األسـاليب بـاختالف الصـور أو    التيار اإلسالمى، وبالطبع سوف تختلف ه
  .التصورات التى طورتها المادة الصحفية للتيار اإلسالمى

  أهداف البحث      : ثالثاً 
يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف التى أبرزها على النحـو    
  :التالى
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تحديد الصورة التى قدمتها الصحافة المصرية علـى اخـتالف توجهاتهـا     -١
يار اإلسالمى، حيث تتضمن هذه الصورة إيحاءا بأنـه قـوة   األيديولوجية للت

محافظة تدعو إلى التخلف، أم هو قوة مجددة تدفع باتجاه التغيير، أم أن هذا 
  .التيار يمثل حالة نتجت عن الظروف واألوضاع التى يمر بها المجتمع

تحديد المتغيرات المسئولة عن ظهور التيار اإلسـالمى أو المسـئولة عـن     -٢
ما ترى ذلك الصحافة المصرية موجهة بتوجهاتهـا األيديولوجيـة   عنفه، ك
  .المتباينة

تحديد االستراتيجيات التى طرحتها المادة الصـحفية للتعامـل مـع التيـار      -٣
اإلسالمى، هل ينبغى القضاء عليه، أم ترشيد أدائه بحيث يكون طاقة دافعـة  

  .للتغيير، أم مواجهة الظروف التى أدت إلى ظهوره

االتساق فى موقف المادة الصحفية، وهو االتساق الـذى يمكـن   تحديد مدى  -٤
إدراكه بين التوجه األيديولوجى للمادة الصحفية، والصورة التى طورتهـا،  
والمتغيرات المسئولة عن وجود التيار، ثم االستراتيجية األمثل للتعامل مـع  

  .التيار اإلسالمى

ايا اإلدراك المشار إليهـا  المقارنة بين أنماط المادة الصحفية فيما يتعلق بزو -٥
وذلك بهدف الوصول إلـى تحديـد   ) التصور، المتغيرات، االستراتيجيات(

  .موضوعى للتيار اإلسالمى كما ظهر من خالل المادة الصحفية

  اإلجراءات المنهجية للبحث : رابعاً 
  :من المتوقع أن يتم إنجاز البحث من خالل اإلجراءات المنهجية التالية  

  موضع التحليل  اختيار الصحف -١

حيث يتوقع الباحث اختيـار عـدد مـن الصـحف تمثـل التوجهـات       
األيديولوجية المختلفة للصحافة المصرية، وفى هذا اإلطار تم اختيار الصـحف  

  :التالية

صحيفة األهرام، باعتبارها الصحيفة األوسع انتشاراً، والتى تعبر عن وجهـة  -أ
  .لىنظر النظام  السياسى، ولها توجهها الليبرا
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صحيفة الشعب، باعتبارها تمثل األيديولوجيا اإلسالمية ذات الطابع اليمينى، -ب
  .وهى األكثر تعاطفاً مع التيار اإلسالمى

صحيفة األهالى، وهى ذات توجه أيديولوجى يسارى ويدين التيار اإلسـالمى  -ج
  .بصفته قوة محافظة ورافضة للتحديث

  اختيار المادة الصحفية -٢

م تحديد المادة التى سوف تخضع لتحليل المضـمون  وفى هذا اإلطار يت
  :الكيفى، ويمكن تحديد هذه المادة مبدئياً على النحو التالى 

  .مقاالت الرأى سواء تلك التى يكتبها مفكرون ينتمون للصحيفة أو من خارجها-أ

التحقيق الصحفى ويتضمن إجراء المالحقة لألحداث، والقيـام بالمقـابالت   -ب
  .لقة بالتيار اإلسالمى أو أى من جوانبهواألحاديث المتع

  .العمود الصحفى الذى يفرد لكبار الكتاب للتعليق على األحداث-ج

األحاديث الصحفية مع المسئولين أو رجال الفكر، تلك التى تنشر بالصـحيفة  -د
  .وتتعلق بالتيار اإلسالمى

  تحديد نطاق المادة موضع التحليل -٣

لقة بالفترة موضع اهتمام التحليل، سوف يتم حصر المادة الصحفية المتع
وسوف يتم اتباع أسلوب الحصر الشامل أو العينة، استناداً إلـى حجـم المـادة    

  .المنشورة فيما يتعلق بالتيار اإلسالمى فى الصحف الثالث المختارة

  الخطة الزمنية للبحث : خامساً 
  :إذ يتوقع إنجاز البحث فى الفترة الزمنية التالية  

لصحفية بأسلوب الحصر الشامل، أو العينة، ويستغرق حـوالى  جمع المادة ا -١
  .ستة أشهر

  .كتابة تقرير البحث، ويستغرق أربعة شهور -٢

  .شهور ١٠ – ٨الفترة اإلجمالية إلنجاز البحث من  -٣
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  فريق البحث: سادساً 
من المتصور أن يتكون فريق البحث من ثالثة باحثين باإلضـافة إلـى   

  .الباحث الرئيسى

  .ميزانية البحثيلى ذلك عرض 
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  الفصل التاسع
  األمثال العامية والعقائد الشعبية

  "دراسة ميدانية لشرائح اجتماعية بالمناطق الثقافية بمصر"

  )*(على محمد المكاوى

  ٢٠٠١يناير 
  فى أهمية الدراسة: أوالً
األمثال الشعبية أحد أشكال التعبير األدبى الشعبى، وهى ركن أساسى مـن    

 غنى عنه فى نقل المعرفة والخبرة بـين  أركان األدب الشعبى، تمثل مصدراً ال
وترجع أهمية المثل الشعبى إلى حاجة اإلنسان له، وإلـى  . األجيال عبر العصور

ترديده فى موقف أو تجربة يمر بها، عالوة على أنه يحفزه إلى البحـث عمـا   
  .يالبس الموقف أو التجربة من أسلوب يلخصها به أو يبررها من خالله

ال الشعبية قد حظيت باهتمام واضح من الناحية األدبية، والمالحظ أن األمث  
أضف إلـى ذلـك أن   . ولكنها لم تنل هذا القدر من الناحية االجتماعية والثقافية

دراسة العالقة بين هذه األمثال، وبين العقائد الشعبية لم تنل أى اهتمام فى حدود 
مـل المثـل ويتنـاول    علمنا، على الرغم من أن هذه العالقة بادية للعيان لمن يتأ

  .سياقه وخلفياته وفلسفته

عبارة متداولة بين الناس تتصف بالتكامل، ويغلـب عليهـا   "والمثل الشعبى   
". الطابع التعليمى، وتبدو فى شكل فنى أكثر اتقاناً من أسلوب الحـديث العـادى  

جملة مصقولة محكمة البناء، تشـيع فـى مـأثورات النـاس     "كذلك فإن المثل 
ويشير المثل عادة إلى وجهة الحديث، أو يلقى حكماً على ". الً حكيماًباعتبارها قو

  .موقف ما، وهو أسلوب تعليمى ذائع بالطريقة التقليدية

                                                            
  . أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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أما العقائد الشعبية فهى مجموعة األفكار التى يؤمن بها الشعب فيما يتعلـق    
 بالعالم الطبيعى الذى يعيشون فيه ويدركونه، والعالم فـوق الطبيعـى الـذى ال   
يستطيعون له إدراكاً، وهى تمثل منظور الجماعة فى حياتها االجتماعية وتعاملها 

يضم االعتقاد والشعائر والطقوس  –كذلك فالعقائد الشعبية هى نسق فكرى . معها
  .يزود الشعب بأساليب السلوك وأنماط الفعل –وغيرها 

 إلى جانب مصـطلح نسـق االعتقـاد    Beliefوقد استخدم مصطلح المعتقد   
Belief System   على نطاق واسع فى األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية بشـكل

وقد كان األنثروبولوجيون البريطانيون من أنصار االتجاه البنائى الوظيفى . عام
يميلون إلى افتراض تماثل المعتقد لدى سائر أفراد المجتمع، ويحاولون صـياغة  

  .عى وأنساق االعتقاد وفقاً لذلكنظرياتهم عن التطابق بين البناء االجتما

اتجاهـاً   –فـى اآلونـة األخيـرة     –وقد بلورت األنثروبولوجيا المعرفية   
ومن المحاوالت المهمة فى . أنثروبولوجيا فى التنظيم الثقافى للمعرفة والمعتقدات

البحث، تباين توزيع المعتقدات فيما بين مختلف أعضاء المجتمـع أو مختلـف   
  .الجماعات والطبقات

والواقع أن العقائد الشعبية تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، وتجمع فى   
وسعت . ثناياها بين المعتقدات الفرعونية والوثنية واليهودية والقبطية واإلسالمية

هذه المعتقدات لالنتشار بين المسلمين على سبيل المثال، يغذيها تباين األجنـاس،  
والسياسة فى خدمة المعركة، واإلثـارة   وتفرق األهواء والقوميات والعصبيات،

وخاصة عصر على  –وعلى امتداد عصر الخلفاء الراشدين . فى خدمة السياسة
وعلى امتداد حكم األمويين، وخاصة أيام معاوية بن أبى سفيان  –بن أبى طالب 

إلى عبدالملك بن مروان، وفى مطلع أيام العباسيين، وخاصة أيام أبـى عبـداهللا   
فى هذه األثناء سعى الخصوم وراء الخصـوم   …مسلم الخراسانىالسفاح وأبى 

فكان العرب فى األغلب يعتمدون على الشـعر والنثـر   . كل يعزز رأيه وحزبه
وكان . والمأثور والخطابة، واعتمد العجم على الكيد والوقيعة والسعاية والدعاية
يام على اليهود على رأس هؤالء فى عصر عثمان، كما كان الفرس فى المقدمة أ

  .ومعاوية
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وبذلك كثر الدس باألحاديـث الموضـوعة والعقائـد القديمـة والوثنيـة،        
وكانت النتيجة هى المزيد من انتشار . واألمثـال الشعبية، والقصص والحكايات

اإلسرائيليات للوصول إلى تحريف العقيدة اإلسالمية الصـحيحة، وهنـا حلـت    
مات، والشرك فى موضع التوحيد، القشور محل اللباب، والتفاهات فى ثوب المه

  .والخرافات بدالً من الحقائق والبديهيات
  

  مشكلة الدراسة وقضاياها: ثانياً
اتساقاً مع مشروع دراسة التراث والثقافة الشـعبية والتغيـر االجتمـاعى،      

تحاول الدراسة الراهنة التعرف على أشكال التدين الشعبى والعقائـد الشـعبية   
متباينة، ومصادر تشكيل هذا التدين، وخاصـة األمثـال   عند شرائح اجتماعية 

  .الشعبية والعادات والمعارف الشعبية، وعالقة ذلك بالتغير االجتماعى

تتصف األمثال الشعبية بالبساطة فى الصياغة، والدقة فى التعبير، والفكاهة،   
. وتجسيد خبرات مواقف من الحياة اليومية، عالوة على الواقعية وسرعة القبول

وبهذه الخصائص، صارت األمثال مدخالً لنشر العقائد الشـعبية بـين العامـة    
  .الخاصة على حد سواء

وفى ضوء هذه األهمية والخصائص، تسعى الدراسة نحو إبـراز طبيعـة     
العالقة بين األمثال والعقائد الشعبية، وذلك من خالل إجراء تصنيف موضوعى 

فيما يتعلق بالتدين الشعبى والعقائد الشعبية،  –نظرياً وواقعياً  –لمضمون األمثال 
  :على النحو التالى

  .األمثال الشعبية التى تحدد أشكال التدين  -١

  .األمثال الشعبية التى تدور حول المالئكة واألنبياء والرسل  -٢

  .األمثال الشعبية والكائنات فوق الطبيعة  -٣

  .األمثال الشعبية المرتبطة بالجنة والنار  -٤

  .بية المتعلقة بالدنيا واآلخرةاألمثال الشع  -٥
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  .األمثال الشعبية والقضاء والقدر  -٦

  .األمثال الشعبية المضادة للتدين  -٧

  .األمثال الشعبية المدعمة للعقائد الشعبية  -٨

  .األمثال الشعبية الداعية إلى الرشد  -٩

حركة المد والجزر بين العقائد الشعبية والعقيدة الصحيحة فى ضـوء   -١٠
  .األمثال الشعبية

  :وهناك بعض القضايا التى يثيرها موضوع الدراسة، ومنها  

  .الوعى بالمثل الشعبى وداللته وما وراءه من عقائد شعبية  -١

  .مدى اتفاق أو اختالف مضمون المثل الشعبى عن العقيدة الصحيحة  -٢

  .التغير االجتماعى ومضمون المثل  -٣

  .التغير االجتماعى والعقائد الشعبية والتدين الشعبى  -٤

د العقائد الشعبية واإلسرائيليات على مدى مراحل تاريخية مختلفة رواف  -٥
  .ومدى تغيرها

  
  اإلجراءات المنهجية: ثالثاً
األمثال الشعبية هى فلسفة الشعب التى تعكـس خبراتـه وتجاربـه عبـر       

التاريخ، وتجسد مواقفه من مختلف القضايا المرتبطة بالدين والسياسة واالقتصاد 
على هذا تتسم منهجية دراستها بالتنوع والشمول حتى يمكن و. واألسرة والتربية

الوقوف على السياق الذى ظهر فيه المثل، والموقف الذى يقال فيه، وارتباط ذلك 
  .بأشكال التدين الشعبى والعقائد الشعبية

  :وعلى هذا تعمد منهجية الدراسة على ما يلى  

اً، حسب التصـور  تصنيف األمثال الشعبية المكتوبة تصنيفاً موضوعي -١  
  .الوارد فى القضايا العشر للدراسة
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المالحظة المشاركة لقطاعات مختلفة فى مجتمعنـا المصـرى، فـى     -٢  
واألفراح واألحزان، ومواقـف الحيـاة    –كاألعياد والموالد  –المناسبات الدينية 

اليومية المختلفة، حتى يمكن الوقوف واقعياً على العقائـد الشـعبية، واألمثـال    
  .تبطة بها، واستخدام هذه األمثال فى ضروب السلوك اليومىالمر

االعتماد على المالحظة واستخدام دليل يحوى مجموعة مـن العقائـد    -٣  
الشعبية، ومواقف الحياة اليومية عند البيع والشراء وطلب العون مثالً، ومعرفـة  

ـ  . مدى إلمام المبحوث بالمثل الذى يقال فيها، ومدى وعيه به راء وبـنفس اإلج
نذكر بعض األمثال الشعبية لنرى ما وراءهـا لـدى المبحـوث مـن عقائـد      

  .وتعامـالت ورؤى العالم

دراسة الحالة، وتكون وحدة الدراسة فيها هى األسـرة فـى قطاعـات     -٤  
وبالتالى ندرس عشر اسر مـن كـل   . اجتماعية مختلفة بالمناطق الثقافية بمصر

قة الحقيقية بـين األمثـال والعقائـد    منطقة ثقافية، حتى يمكن الوقوف على العال
  .الشعبية، وتمييز مالمح أشكال التدين الشعبى

تمثيل المناطق الثقافية الخمس بمصر، وهى منطقة السواحل بالشـمال،   -٥  
ومنطقتا الوجه البحرى، والوجه القبلى، ومنطقة الصحراوات الشرقية والغربيـة  

  .، ومنطقة النوبة وأقصى جنوب مصر)البدوية(

تطبيق االستبيان فى بعض الحاالت والمناطق كأداة مسـاعدة إلجـراء    -٦  
  .الدراسة

  
  الخطة الزمنية للدراسة: رابعاً

شهراً عبر مراحل محـددة علـى    ١٦نتوقع إنجاز الدراسة بإذن اهللا خالل   
  :النحو التالى

ومدتها شهران، لمراجعة التراث النظرى، واستعراض وتحليل : المرحلة األولى
  .سات السابقةالدرا

  .ومدتها شهران وفيها يتم التصنيف الموضوعى لألمثال الشعبية: المرحلة الثانية
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ومدتها شهران، وفيها يتم إعداد االستبيان، ودليـل المالحظـة،   : المرحلة الثالثة
ومواقف الحياة اليومية المختارة، ونماذج من األمثـال الشـعبية   

  .القبلى لهاالمرتبطة بالعقائد الشعبية، واالختبار 

أشهر لجمع المادة الميدانية مـن المنـاطق الثقافيـة     ٥ومدتها : المرحلة الرابعة
  .الخمس بمصر

أشهر لتحليل المادة الكيفية والكمية، وكتابة التقرير  ٥ومدتها : المرحلة الخامسة
  .النهائى للدراسة

  فريق البحث: خامساً
  :ويمكن تشكيل هذا الفريق على النحو التالى  

  .باحث رئيسى  لى محمد المكاوىع -١

  .مدرس علم االجتماع بآداب القاهرة  محمد صالح الدين حنفى. د -٢

  . أخصائية ثقافية بوزارة الثقافة  جيهان حسن مصطفى. أ -٣

  .معيدة علم االجتماع بآداب القاهرة  أمل حسن أحمد. أ -٤

  .معيد علم االجتماع بآداب القاهرة  شريف محمد عوض. أ -٥

 .ى ذلك عرض الميزانيةيل  
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  الفصل العاشر
  نحو مدخل تفسيرى لجوانب من التراث …البداوة 

  )*(على مبروك
  

إذا كان عدد من الدراسات المقدمة لإلنجاز ضمن هـذا المشـروع قـد    
انطلقت من السعى إلى مقاربة بعـض المفـاهيم التـى اسـتقرت فـى الفكـر       

نى كالتسامح والمواطنة والعمل األهلى والمجتمـع المـد  (السوسيولوجى الحديث 
 –من خالل التراث، وبحيـث تنشـغل   ) والتعصب والتجديد والمحافظة وغيرها

بكيفية حضور هذه المفاهيم أو غيابها من التراث، فإن هـذه   –على نحو أساسى 
أو بعض مناطقه التى تتسع لها  –الدراسة تسعى، فى المقابل، إلى مقاربة التراث 

ن أكثر المفاهيم حضـوراً  من خالل مفهوم سوسيولوجى يعد م –حدود الدراسة 
وفاعلية ضمن التراث االجتماعى والتاريخى العربى اإلسالمى، وأعنى مفهـوم  

والحق أن التباين هنا ليس بين مجرد منهجين أو طريقتين فـى العمـل   . البداوة
إحداهما تجعل المفاهيم هى : ومنطلقين للتحليل، بقدر ما هو التباين بين رؤيتين 

راث لخدمتها، وأخرى تبنى على توظيـف المفـاهيم لفهـم    الغاية التى يسعى الت
أو أنه التباين بين التراث كساحة . التراث والوعى بطرائق وآليات انبنائه وتحوله

تحضر عليها المفاهيم أو تغيب، وبحيث تتقطع أوصـاله بـين هـذا الحضـور     
والغياب، وبين التراث يحضر هو ذاته كموضوع له وجوده الذى قد ال تصـلح  

  .المفاهيم لمقاربته هذه

ولعله يلزم التنويه، فى البدء، بأن الموقف من البداوة يبدو، داخل الثقافة، 
ألنه إذا كانت نصوص ومرويات قـد تـواترت بـالرفض    . متردداً وغير حاسم

على مثالبها وقبحها، فإن مرويـات   –بالطبع  –قاطعاً والنهى جازماً، بعد التأكيد 
وحتى فيما يتعلـق   …إبراز محاسنها وفضلها أخرى قد ذاعت وراحت تفيض ب

بنصوص الرفض والنهى، فإن ثمة من راح يقرأها مخصصاً داللتها، وبحيث لم 
                                                            

  . مدرس بقسم الفلسفة، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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ولعله يمكن أن يشار هنا إلى (يتصور لها حكماً مطلقاً يطال البداوة على العموم 
  ).أبن خلدون تحديداً

للبداوة ويبدو أن هذا الموقف األخير كان يتجاوب مع الحضور الطاغى 
وفاعليتها الهائلة فى بناء الثقافة والسياسة فى عالم اإلسالم آنذاك، وإلى حد لـم  
تفلح معه نصوص الرفض ومرويات النهى عن الوقوف فى مواجهـة البـداوة   
وزحزحة حضورها الطاغى، وأعنى حيث تم االلتفاف حولها واستيعابها ضـمن  

  .صيرورة ما كان آنذاك

الم قد جاء يبلور عالماً مغايراً لعالم البداوة الذى وهكذا فإنه إذا كان اإلس
أنبثق فيه وتنزل فى رحابه، فإنه يبدو أن العالم الذى شيده اإلسالم بالفعـل لـم   
يتخلص أبداً من حضور البداوة طاغياً وفاعالً فى بنائه، وذلك ال علـى صـعيد   

م فيهـا  تجربة السلف التى يمكن القول أن البداوة قد استوعبت تـراث اإلسـال  
على صعيد تجربة  –األهم  –واحتوته، وراحت تعيد إنتاج نظامها من خالل، بل 

. الخلف الذين يتعاطون البداوة من تحت أقنعـه الحداثـة أو حتـى مـا بعـدها     
وبالطبـع فإن حضور البداوة فى عالم السلف والخلف أيضاً، قد راح يتجـاوز  

فاعليتها المراوغة فى خطـاب  مجرد فاعليتها الظاهرة فى حقل السياسة فقط إلى 
  .الثقافة أيضاً

والمالحظ أن كثيرين قد تعرضوا، بالفعل، لفاعلية البـداوة فـى بنـاء    
السياسة فى تجربة اإلسالم، حيث حفلت المدونات التاريخية الكبرى للمـؤرخين  
المسلمين، ال بمجرد الرصد الدقيق للعديد من مظاهر الحضور الفاعل للبداوة فى 

، بل وفاضت بالسعى إلى قـراءة وتفسـير تجربـة اإلسـالم     )١(اسةأحداث السي
وهو ما تبدى الفتاً عند أبن خلدون الـذى  . التاريخية بأسرها من منظور البداوة

، بل ومن االنشغال بالتـاريخ  )كمؤرخ(تبلور إسهامه ال مجرد ممارسته للتاريخ 
داوة فاعالً كخطاب أصبح هو نفسه موضوعاً للتفكير، وهو خطاب تجلت فيه الب

والحق أن جدارة ابن خلدون، فى هذا السياق، إنما تأتى مـن  . صريحاً وأصيالً
هذا الجانب بالذات، وأعنى من كونه صاحب خطاب عن التاريخ، وليس مجـرد  

  . مؤرخ

وإذا تحضر البداوة، هكذا فى صميم بنية التأريخ للتجربة علـى صـعيد   
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على أن األمر ال يقف عند حدود هذه الممارسة والخطاب معا، فإنه يلزم التأكيد 
الكتابات أو حتى القراءات القديمة، بل يتجاوزها إلى قراءات أحدث لـن تكـون   

التى قدمها المفكـر  " العقل السياسى اإلسالمى"آخرها بالطبع، تلك القراءة الهامة 
 والتى أفسحت مكاناً بارزاً لفاعلية البـداوة " محمد عابد الجابرى" "المغربى الكبير

  .)٢(فى تشكيل هذا العقل وبنائه

وإذ األمر هكذا فيما يتعلق بحضور البداوة فى بناء السياسة فى اإلسالم، 
وأعنى من حيث حظى هذا الجانب بالدرس الوافر، فإنه لم يمض علـى النحـو   
نفسه فيما يتعلق بفاعلية البداوة فى خطاب الثقافة فى اإلسالم أيضاً، وأعنـى أن  

الدور الجوهرى التى لعبته البداوة فى بناء الثقافة لم يتبلـور   تحليالً يتوازى مع
وإذا ). ممارسة وعقالً(بالقدر الذى تحقق به فيما يتعلق بدورها فى بناء السياسة 

كان ذلك يرتبط، فى العمق بكيفية حضورها وفاعليتها فى بناء الثقافة على نحـو  
ة فى النصوص القديمة قـد  مراوغ وملتبس، فإنه قد يرتبط أيضاً بأن درس البداو

ولعل ذلك هـو  ( انصرف إلى مجرد االنشغال بتحليل سماتها األخالقية والقيمية 
 –، ولهذا فإن أبن خلدون ) األصل فى التركيز على حضورها السياسى المباشر

لم يمس العالقة بـين   –وهو األكثر وعياً بجوهرية البداوة فى التجربة اإلسالمية 
ال مساً خفيفاً، وعلى نحو خارجى ومباشر، وبمعنـى أنـه لـم    البداوة والثقافة إ

  . يتطرق لتحليل النظام العميق للعالقة بينهما

ولعل نقطة البدء فى الوعى بالكيفية التى راحت تشتغل بها البداوة فـى  
خطاب الثقافة إنما تنطلق أوالً من الوعى بنظام البداوة وطرائق إنتاجها للمعرفة 

سبيل إلى اإلمساك بهذا النظام وتلك الطرائـق إال مـن خـالل    ولعله ال . بالعالم
الوعى بأن البداوة ليست فقط طريقة فى الحياة، بقدر ما هى أيضاً طريقـة فـى   

والحق أن الترابط بين الطريقتين . التفكير لها نظامها وأدواتها فى إنتاج المعرفة
  .و الفتاً حقاًمعاً أعنى طريقة البدوى فى الحياة وطريقته فى التفكير يبد

ال تعـرف إال اإلغـارة والقـنص     –كطريقة فى الحيـاة   –فإذا البداوة 
والحال كذلك  –بما يعنى أنها ال تعرف  ،)٣(واالستيالء على ما فى أيدى اآلخرين

لمـا  " االستهالك"أى مفهوم لإلنتاج يقوم عليه وجودها بقدر ما هى مجرد نمط  –
اك والسلب، وبما يعنى أن مقومات الحيـاة  ينتجه اآلخرون قائم على مجرد االنته
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لهذا نجد أوطان العـرب ومـا   ". ال تنتج، بل تنقل جاهزة من اآلخرين لتستهلك
وإذ . )٤(ملكوه فى اإلسالم قليل الصنائع بالجملة حتى تجلـب مـن قطـر آخـر    

للجاهز والمعطى هو آلية البدوى فى بناء حياته، فإنه كان أيضـا آليتـه   " النقـل
ومن هنا إلمكان االنتقال بداللة عبارة أبن خلدون اآلنفـة مـن   . قافتهفـى بناء ث

حقل الصنائع إلى فضاء العلم واليها معارف، وبمعنـى أن ممارسـة البـدوى    
لالختالف والنقل عن الغير ال تقف عند حدود الصنائع بل تتجاوز إلى األفكـار  

  .والمعارف أيضاً

يس أبدا مـن نتـاج اإلسـالم    ولعل ذلك يعنى أن الطابع النقلى للثقافة ل
وفعله، بل أنه يجد ما يؤسسه فى نظام الحياة السابق على اإلسالم، وهو النظـام  

وإذن فإن هذا الطابع النقلى ليس أبـداً  . الذى سعى اإلسالم إلى تجاوزه وتخطيه
ما على الثقافة، بقدر ما أن هذا الطابع نفسه يؤسس للطريقة التى " نص"من نتاج 

قافة تتعامل مع النصوص كافة تعامالً نقلياً قائماً على مجرد الرواية راحت بها الث
  . وليس الدراية

والمالحظ أن هذا الطابع النقلى للثقافة البدوية كـان يجـد مـا يدعمـه     
وهنا فإن الشفاهية لم تكن مجرد طريقـة  . ويرشحه، فى أنها كانت ثقافة شفاهية

فإذا يتكشف تحليل الشفاهية . اجها أيضاًفى تداول الثقافة بقدر ما كانت نظاماً إلنت
نظام للسلطة فى مجتمعات مـا قبـل   "عن نظام للمعرفة هو أدنى ما يكون إلى 

على من عداه " الحافظ"يكرس همنية القابض على السلطة المعرفة، وهو " الكتابة
من الذين يستحيل إستمرار إخضاعهم أبداً إال عبـر تثبيـت سـلطته كحـافظ،     

ناقلين فى حاجة إليه أبداً، فإن ذلك كان يعنى ضرورة تحريم وتكريس عجزهم ك
" النقل"وهكذا كانت الشفاهية تدعم طابع . فقط" النقل"أى سبيل للمعرفة إال مجرد 
  . بمثل ما كان هو أيضاً يدعمها

من معارف  –أو باألخرى تداولته  –ولعله يلزم التنويه هنا بأن ما أنتجه 
النقـل  "ريقة فى إنتاج المعرفة، وأعنى على مجرد قد انبنى بأسره على هذه الط

التى استبوعت ثقافة البـداوة  " الشعر واألمثال والقصص"الذى يالئم " واإلجترار
  .ومعارفها

ومن جهة أخرى فإن عالم البدوى مفكـك كصـحرائه، فـإذا التبعثـر     
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المزروعات ال تنمو إال كـالً مبعثـراً هنـا    "واالنتشار هو أهم يميز الصحراء 
، فإنه كان أيضا من أهم ما يميز عالم البدوى ويطبعه ويطبـع بالتـالى   )٥(ناكوه

فالبدوى منفصل عن المكان ال يستقر فيه، ومنفصل عن . عالمه المعرفى ونظامه
إلهه يتوسل إليه بالوسائط، بل أنه حتى منفصل عن نفسه وأناه التى يفتنيها فـى  

زمان التاريخى قائم فى الزمـان  الكيان األوسع الذى ينتمى إليه، ومنفصل عن ال
  .الطبيعى حيث ال تغير وال تحول فى عالمه

ولعل اآللية النقلية التى سبق اإللماح إليها إنما تجد ما يؤسسها فى تلـك  
، وذلك من حيث يستحيل نقـل األفكـار   "اإلنفصال والتبعثر"اآللية القائمة على 

  .ق الذى أنتجهاوالمعارف خاصة، إال من خالل فصلها وعزلها عن السيا

" اإلنفصـال والتبعثـر  "و" النقل"وإذا تقوم ثقافة البداوة هكذا على آليتى 
فـإن الجهد فى هذه الدراسة سوف ينصرف إلى الوعى بكيفية حضـورها فـى   

وإذا التحليل فى هذه الدراسة سوف يقف عند حـدود  . خطاب الثقافة فى اإلسالم
، فإن الباحث يأمـل أن تنصـرف   )فى الفقه والكالم خاصة(بعض حقول الثقافة 

الجهود إلى متابعة التحليل فى مناطق أخرى سواء من جانبـه أو مـن جانـب    
  .باحثين غيره

) أوالً(وهكذا تتبلور خطة الدراسة فى رصد النظام العميق لثقافة البداوة 
إلى رصد كيفية إشتغالها فى حقل الثقافة اإلسالمية المكتوبـة،  ) ثانياً(تم اإلنتقال 

وهـو   …خالل تحليل بعض جوانبها الفقهية والكالمية كإختبـار تجريبـى    ومن
تحليل لن يقف عند حدود المضمون المباشر لهذه الجوانب، بل سيتجاوز ذلك إلى 

ولعل ذلـك يقتضـى   . الوعى بأنظمتها العميقة وطرائق وأدوات إنتاجها للمعرفة
عند الخوارج (المى ، وكذا قراءة النص الك)المالكى خاصة(قرءاة للنص الفقهى 
، وهى قراءة سوف تفيد بالطبع من كافة اإلنجازات المتاحـة  )واإلشاعرة خاصة

  .ضمن المشهد المعرفى المعاصر
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  المراجع
تفسـير  "يشار هنا إلى أنه إذا كان مؤرخ كبير كالمقريزى قد أوقف كتاباً بأسـره علـى   ) ١(

ع الذى يكاد أن يطبع مسار جزء ، وهو النزا"النزاع والتخاصم بين بنى هاشم وبنى أمية 
، فإنه لم يجد ما يفسر به )صلى اهللا عليه وسلم(كبير من الممارسة السياسية بعد وفاة البنى 

الكتاب بتحقيق حسين مؤنس، دار المعارف : انظر. هذا النزاع إال فى عالم البداوة السابق
  .١٩٨٨بمصر، القاهرة 

 بيروت) . مركز دراسات الوحدة العربية(لعربى العقل الساسى ا: محمد عابد الجابرى  ) ٢(
التـأزم السياسـى عنـد العـرب     : محمد جابر األنصارى: ، وكذا يشار إلى ١ط ١٩٩٠

  .  ١٩٩٩ ٢، بيروت ط)المؤسسة العربية للدراسات والنشر(سوسيولوجيا اإلسالم 

، ٢خ، جـ، القاهرة، بدون تاري)دار نهضة مصر: (نشره على عبدالواحد فى: ابن خلدون) ٣(
  . ٥٦٦ص

  . ٥٦٧المصدر السابق، ص) ٤(

 .٧٣، ص١٩٦٦القاهرة ). الهيئة المصرية العامة للكتاب(فجر اإلسالم، : أحمد أمين) ٥(
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  الفصل الحادى عشر
  :خطة بحث

  قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع
  "دراسة للثبات والتغير االجتماعى والثقافى"

  )*(علياء شكرى
  مشكلة البحث

السؤال الذى يطرح نفسه عند محاولة االقتراب من مشـكلة البحـث هـو      
قوقهـا  اذا المرأة؟ ولماذا حظيت دراسات المرأة وأدوارهـا وأنشـطتها وح  ـلم

على هذا السؤال تـرتبط بطبيعـة    واإلجابة. األخيرةباهتمام خاص فى السنوات 
التغير االجتماعى على النطاق العالمى ومجاالت االهتمام بدراسة هـذا التغيـر   
وعالقته بالعولمة والتقدم التكنولوجى وقدرة وسائل االتصـال الحـديث علـى    

  . لخإ …اختراق الحدود بين المجتمعات

من ذلك لم يستطع هذا التقدم الهائل أن يخترق الحدود الثقافية التى  وبالرغم  
ترتبط بكثير من مظاهر عدم المسـاواة  وتضرب بجذورها فى أعماق المجتمع، 

عالمى جديد تتحقـق  نظام و البعض إلى المناداة بقيام ـوهذا ما يدع. بين البشر
ومـع أن تلـك    .لنامىفيه درجة من المساواة بين الدول المتقدمة ودول العالم ا
تواجه العديد مـن   ها الدعوة تعد من اآلمال التى تصبوا إليها المجتمعات، إال أن

  . العقبات

حيـث أن هـذه   . وتبدو مشكلة عدم المساواة أكثر حدة داخل المجتمعات
فالثقافة التقليدية فى العالم الثالـث  . الالمساواة تضرب بجذورها فى البنية الثقافية

هات القيمية التى تبارك سيطرة الرجل على المرأة، وتبعيـة المـرأة   مثقلة بالتوج

                                                 
  .  أستاذ علم االجتماع، بكلية البنات، جامعة عين شمس) *(
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. األساسيةالمرأة على أنها ثانوية مقابل أدوار الرجل  ألدواروهى تنظر  .للرجل
وتنتشـر هـذه التوجهـات    . االقتصادى محدود اإلنتاجفى  إسهامهاكما ترى أن 

عرف والمرجعيـة الدينيـة   الثقافية وتزداد حدة كلما ساندتها العادات والتقاليد وال
  ).بدو –حضر  –ريف (ويختلف ذلك حدة باختالف ثقافة المجتمعات . والقانونية

وتنتشر هذه التوجهات وتزداد رسوخاً ال ألنها تعكس واقع المرأة فى هـذه    
بحيث قد يتحـول  . بل ألنها تعمل كميكانيزم من ميكانيزمات الثقافة ،المجتمعات

وفى ضوء . رجال استغاللهم للمرأة وسيطرتهم عليهاذلك إلى قناع يحجب فيه ال
هذا الواقع يسعى البحث إلى الكشف عن هذا القناع من خالل تقييم أدوار المرأة 

، ومظاهر عدم المساواة بينها األسريةالفعالة فى عملية التنمية، وفى داخل حياتها 
  . األساسية واألدوار األنشطةوبين الرجال، بالرغم من أدائها لهذه 

من هنا بات من الضرورى معرفة وفهم ديناميات الثبـات أو االسـتمرار     
والتغير االجتماعى والثقافى، خاصة بعد أن حظيت دراسات المرأة باهتمام بـالغ  

وقد تعاظم االهتمام بقضايا المرأة فى مختلـف  . على المستويين المحلى والعالمى
 األمموالذى شهد إقرار ) ١٩٨٥ -١٩٧٥( األولأنحاء العالم بانتهاء عقد المرأة 

المتحدة االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى ديسمبر 
  . ١٩٩٢دولة حتى نهاية  ١١٦إليه  انضمتوقد . ١٩٧٩

وفى إطار هذا االهتمام الدولى صدرت العديد من التشريعات لتحسـين  
ومـن أمثلـة   المتحدة  األممت أوضاع المرأة فى كثير من الدول استجابة لنداءا

  -:ذلك

المؤتمر المصرى فى مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، والذى 
، ومـؤتمر السـكان   ١٩٩٦وتم استكماله فى مـارس   ١٩٩٤قد عقد فى يونيو 

وتسـعى هـذه   . ١٩٩٥وفى بكين  ١٩٩٤والتنمية الذى عقد فى القاهرة سبتمبر 
ى الحياة العامة، ومجاالت التنمية المختلفة المؤتمرات إلى تأكيد مشاركة المرأة ف

  . القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسانوواإلنتاج القومى، 

وسوف ينطلق هذا البحث من خالل دراسة بعـض القضـايا المحـددة،    
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  :والتى سيتم اختيارها وفقاً للمحكات التالية

أن ترتبط بالقضايا المعاصرة المثارة على المسـتوى العـالمى فـى    -١
  . ندة الدوليةاالج

  . األخيرةأن ترتبط بالتغيرات التشريعية المثارة فى اآلونة -٢

أن تكون ضمن القضايا المصرية المثارة على المسـتويين الرسـمى   -٣
والشعبى، كحق المرأة فى اختيار شريك حياتهـا، واختيـار عملهـا، واختيـار     

  . الخ... تحررها من الحياة الزوجية 

ومـن  (لمحكمين المهتمين بقضايا المـرأة  رض على لجنة من اعأن ت-٤
  . يقبلونها أو يضيفون إليها) بينهم لجنة البحث الموقرة

ما يطرحه الواقع من قضايا فى ضوء الدراسات السـابقة والواقـع   -٥
  . المعاش

  :وفى ضوء هذه المعايير تم اختيار القضايا التالية  

  االختيار الزواجى وارتفاع السن -:أوالً

ن هذه القضية تعد من القضايا النمطية المعروفة، إال أن قضية بالرغم من أ  
حرية المرأة فى اختيار شريك الحياة ما زالت تعد مشكلة تواجه الفتيـات فـى   

 األسرفمع أن الدين منحها هذا الحق، إال أنه ما زالت بعض .  بعض المجتمعات
دون أخـذ  تمارس القهر على البنت، وتجبرها على الزواج ممن يختاروه لهـا  

وربما يرجع ذلك إلى الثقافة السـائدة فـى المجتمـع أو إلـى ظروفـه      . رأيها
  . االقتصادية

كما أن ارتفاع سن الزواج يمثل ظاهرة ملموسة فـى كـل المجتمعـات    
وقد أوضحت الدراسة الميدانية مدى التغير الذى لحق بهذه القضـية   .المدروسة

لب مثل انتشار التعلـيم، خـروج   فى الغا األسبابويرجع التغير إلى طائفة من 
  .لخإ... المرأة للعمل، الظروف االقتصادية، ارتفاع تكاليف الزواج
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  حقوق المرأة المطلقة ورعايتها ورعاية األبناء -:ثانيا
جيـة  ات قضية حق المرأة فى طلب الطالق وإنهـاء العالقـة الزو  يحظ

نعكس على التغيـرات  باهتمام كبير على االجندة الدولية ولدى الرأي العام، مما ا
أن قضية الطـالق،   ىونجد على المستوى الواقع. األخيرة اآلونةالتشريعية فى 

. ، تمثل إحدى القضايا الهامةواألبناءوما يترتب عليها من مشكالت تواجه المرأة 
إلـى   باإلضـافة فالمطلقات تعانى من سوء إجراءات التنفيذ الخاصة بالمحاكم، 

مع العلم بأن الشقة ليست من حقهـا إال  ) ن حق الزوجةأن الشقة م( ئلالوهم القا
. بالنسبة للمرأة المطلقة مشكلة أخـرى  اإلقامةكما تمثل . فى فترة الحضانة فقط

التى ترفض إقامة ابنتهم المطلقـة معهـم    األسرومالمح التغير أن هناك بعض 
وربما يرجع ذلك إلى سوء الحالة االقتصـادية  . وخاصة فى المجتمع الحضرى

أمـا إذا  . والمجتمع لهذه المطلقة األهلإلى نظرة  باإلضافةوالظروف المعيشية، 
، فتقوم هـى  األبناءعن هؤالء  األبكان لديها أبناء فهى مشكلة أخرى إذا تخلى 

الدراسة الميدانية ارتفاع نسبة الطالق فـى بعـض    أثبتتكما . واألبم ألبدور ا
  . المجتمعات بالمقارنة بالماضى

  الشخصية وإجراءات التنفيذ األحوالون قان-:ثالثا

تعانى كثيرات من نساء المجتمع من قصور وعقبات فى إنجاز بعـض  
... ة المتعة قالخاصة بقضاياهن، مثل الحق فى مؤخر الصداق أو نف اإلجراءات

. فهى قد تحصل على الحكم بالفعل، ولكن تتعثر إجراءات التنفيذ أو تتعـذر . الخ
شكل تغيرات واضحة فى بعـض المجتمعـات،   لمقف اوقد طرأت على هذا المو

حيث أدى انهيار القيم أحياناً إلى مقاضاة المرأة لزوجها أو والدها أمام المحـاكم  
  . إذا فشلت فى الحلول الودية

  حق المرأة فى الميراث وأشكال التحايل-:رابعا

قضية الميراث من القضايا المحيرة، والجميع يعلم أنه حق للمرأة شرعاً، 
ويرجـع   .ولكن هناك بعض المجتمعات التى تبرر لنفسها حرمانها من هذا الحق

الموروث الثقافى، كما أن هناك مجتمعات أخرى تتحايـل علـى هـذا    الى ذلك 
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بقصـد  ( فيـه  القانون السماوى وتجد لنفسها المبرر لهضم هذا الحق أو التالعب
ى أموال وبالـذات إذا  ذا الحق إلهإجبار المرأة على التنازل عن حقها أو ترجمة 

أو التمييـز بـين    األشـياء كان الميراث أراض أو عقارات، مع بخس ثمن هذه 
قطعة أرض لالبن الذكر،  األبيكتب : وعلى سبيل المثال. )فى هذا الحق األبناء

وهكـذا،  ...  األرضأو مساعدته فى  لألبويبرر لنفسه أنها نظير خدمة االبن 
أهلها فى ساحات المحاكم للمطالبة بحقهـا فـى   مما أدى إلى وقوف المرأة أمام 

  . الميراث

  حق المرأة فى التعليم -:خامساً

عليـه،   واإلقبالبالرغم من تغير نظرة الناس حول أهمية التعليم للمرأة 
إال أن الدراسة الميدانية أوضحت أن هناك بعض المجتمعات التى تعـانى فيهـا   

لخوف عليها من االنحـراف فـى   المرأة من حرمانها من التعليم خاصة بحجة ا
مراحل التعليم العليا واغترابها عن المجتمع التى تعيش فيه، مما يؤدى إلى قصر 

أو المتوسط، حيث تكون المدرسـة   األساسىللتعليم  األولىتعليمها على المرحلة 
للمدرسـة بمعنـى أن    واإليـاب بجوار المسكن، ويمكن متابعة الفتاة فى الذهاب 

  ). م فى الراحة والجايةالبنت تحت نظره(

  حق المرأة فى العمل -:سادساً

كما تعد قضية خروج المرأة للعمل من القضايا الحيوية، حيـث تعـانى   
المرأة من حرمانها من بعض الوظائف، باإلضافة إلى تخلـف نظـرة بعـض    
األزواج الذين يرون أن راتب الزوجة هو من حق الزوج، ألنه هو الذى أعطاها 

على حد قول هؤالء تمثـل الدجاجـة التـى    (مل، وأن الزوجة حق خروجها للع
وإال فإنـه  ). تبيض كل يوم وهو صاحب الدجاجة فمن حقه البيض، أي الـدخل 

   .يستطيع أن يحرمها من هذا الحق

يضاف إلى ذلك قيام المرأة بالعديد من األعمال غير المأجورة فى بعض 
لـم   أنهـا إن ويتجاهل . الالمجتمعات دون اعتراف من جانب الزوج بهذه األعم

أما إذا . تكن تعمل، فهى التى هيأت الظروف والجو المناسب لزوجها للقيام بعمله
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كانت تعمل فإن زوجها يطالبها بعد عودتها من العمل بالوفاء بجميـع أعمالهـا   
  . المرأة العاملة وست البيتدورين تجمع بين أن المنزلية فهى مضطرة 

  الذمة الماليةاستقالل المرأة ب -:سابعاً
تختلف هذه القضية من مجتمع إلى أخر، رغم أن الـدين منحهـا هـذا    

لقولـه  (دون النظر إلى مـا تملكـه    باإلنفاقإلزام الزوج باإلضافة إلى الحق، 
ولكن هذه القضية لـم  . صدق اهللا العظيم") الرجال قوامون على النساء"ى ـتعال

 اآلونـة م وبدأت تظهر فـى  تكن معروفة من قبل فى مجتمعنا العربى بشكل عا
نتيجة تعليم المرأة وخروجها للعمـل أو   –وخاصة فى المجتمع الريفى – األخيرة

تستقل بذمتها المالية بعكس الزمن الماضى، و باتت أصبحت فقد  .سفرها للخارج
  . فى حاالت كثيرة األسرةهذه القضية تهدد كيان 

للعمل ومن حقـه   فعلى سبيل المثال يرى الزوج أنه السبب فى خروجها
وقـد تـرى   . جيةاأشرنا، ومن هنا تأتى الخالفات الزوما هذا الدخل على نحو 

منـه  آما لرجال ييا مآمنه ل"الزوجة المبرر الستقاللها بذمتها المالية للمثل القائل 
، وأنها غريبة وإن طالت عشرتها، ويمكـن طالقهـا فـى أى    "للميه فى الغربال

من ناحية أخرى . ن مستقبلها ضد غدر الزمنولذلك هى تحرص على تأمي .وقت
ـ   قص تينظر المجتمع للرجل الذى تستقل زوجته بذمتها المالية على أن ذلـك ين

ن رجولته، ولذا يحرم شراء أى شىء حتى من دخل الزوجة باسمها نظـراً  ـم
إلقـاء الضـوء علـى     البحث وسوف يحاول. للقيم المجتمعية السائدة فى الريف

  . ذا المجال وفقاً للبعدين الزمانى والمكانىمالمح التغير فى ه

  والزوجات للخارج األزواجسفر  -:ثامنا

قد يؤدى ذلك ف. وبالذات فى حالة سفر الزوج األمهاتهى قضية تهم كل 
وبالعكس بالنسبة للـزوج فـى حالـة سـفر      واألبم ألم بدور األإلى أن تقوم ا

أو  األوالدانحـراف  وفى كل الحاالت قد يترتب على هـذه القضـية   . الزوجة
العاطفى غير المشروع فى  اإلشباعأو الزوجات بغرض  األزواجانحراف بعض 

، أو وجود الزوجة األسرةتكون النهاية هدم و. اآلخرحالة بعد أحد الزوجين عن 
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وغنى عن البيان أن هذه الظاهرة انتشرت . الثانية وخلق مشكلة التعدد الزواجى
وأخذت تنعكس على العديـد مـن الظـواهر     األخيرةبشكل ملموس فى اآلونة 

  . االجتماعية المرتبطة بقضية التغير االجتماعى الثقافى

  قضية التعدد الزواجى -:تاسعاً

هذه القضية بال كل النساء، ولكن تختلف النظرة إليها من مجتمع تشغل 
من حق الزوج وفقـاً  هذا التعدد  فهناك بعض المجتمعات التى ترى أن .إلى آخر
إلى وجود بعض المبررات لهذا التعدد مثل المكانـة   باإلضافةعية الدينية، للمرج

وقد ). العزوة(الجنسية عند الرجل والرغبة فى الكثرة العددية  ةاالقتصادية والقو
نجد لدى نساء هذا المجتمع قبوالً لهذه القضية، ولكن هناك مجتمعـات أخـرى   

تعدد الزواجى أيام االنفتاح تغيرت فيها مالمح الصورة، حيث انتشرت ظاهرة ال
وانتعاش الظروف االقتصادية، وبالذات بين الفئات الحرفية والمتوسطة التعلـيم  

وهناك مجتمعات أخرى تغيرت فيها هـذه الظـاهرة،   . نتيجة السفر إلى الخارج
أما بالنسـبة للطبقـات العليـا     .حيث بدأت تنتشر بين الطبقات العليا والدنيا معا

المادى، وسهولة الحصول على سكن آخر أو الصرف علـى  فيرجع ذلك لليسر 
أمـا فـى   . ، خاصة بعد انتشار ظاهرة السفر إلى الدول النفطيةاألخرىالزوجة 

االقتصادية إلى هـروب الـزوج مـن     األحوالالطبقات الدنيا، فقد يؤدى سوء  
المسئوليات والزواج بأخرى، بغرض حل مشكلة الفقر وربما تحسـين أحوالـه   

  . يةاالقتصاد

  حق المرأة فى الترفيه والعناية بالنفس -:عاشراً
حق المرأة فى الترفيه والعناية بنفسها من القضـايا الجديـدة التـى    قضية    

أفرزتها الدراسة الميدانية، حيث أن المرأة كإنسان لها الحق فى ذلك كالرجـل،  
المـرأة   ولكن هناك المجتمعات التى تعانى فيها. ومن حقها االستمتاع بما حولها

ويرجـع ذلـك   . إذا حاولت مجرد العناية بنفسها أو الخروج للترفيه أو غير ذلك
ـ   على –فالمجتمع البدوى . للموروث الثقافى لهذه المجتمعات  –ال ـسـبيل المث

المرأة من حقها فى الترفيه واالستمتاع بماء البحر الذى تعيش بجواره وال  يحرم
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ه النظرة المرجعية الدينية التى تـرى أن  وتساند هذ. تستطيع مجرد االقتراب منه
  . التزين خارج المنزل هو من المحرمات

  صور العنف ضد المرأة -:الحادى عشر

حياتها  الزمها طوال مراحلتتعد قضية العنف ضد المرأة من القضايا التى   
ولكن تختلف صور العنف بـاختالف المراحـل    –الطفولة حتى الكهولة  من -

نجد مثالً أن الختان يمثل أول شكل من أشـكال العنـف فـى    ف .العمرية للمرأة
فى معظم المجتمعـات   اإلناثكما يعد تمييز الذكور عن  ،المراحل المبكرة للبنت
التى تتعرض لها المرأة بعـد الـزواج    اإلهاناتوكذلك  .شكالً من أشكال العنف

طـوال  فالمرأة معرضة للعنف . أيضا من أشكال العنف" ما بالسب أو بالضربإ"
  . تختلف النظرة إلى أشكال العنف من مجتمع آلخر ، ولكنحياتها

كان البعض يستند من قبل " ضرب الزوجات" قضية ففى المجتمع الريفى
آخرون عملية الضرب بأنهـا  ، ويبرر إلى المرجعية الدينية وأن الدين أباح ذلك

صـورة  ولكن تغيرت هـذه ال . لها تعبير عن قيمة الزوجة عند الرجل وإعزازه
وربما يرجع ذلك إلى . حاليا وأصبحت بعض الزوجات ترفض أسلوب الضرب

تعليم المرأة وخروجها إلى العمل وقدرتها على تحقيـق قـدر مـن االسـتقالل     
ومن شأن ذلك أن يؤدى فى بعض الحاالت إلـى المشـاكل   . لخإ.. االقتصادى 

ـ  ـاألس الم المـرأة  رية، وربما الطالق، أو المزيد من العنف نظراً لعـدم استس
  . للرجل

ـ ال المجتمععلى العكس من ذلك نجد  دوى يـرفض عمليـة ضـرب    ب
إذا ضرب الزوج زوجته بالقلم على وجهها، يدفع  :الزوجات، وعلى سبيل المثال

  . من أصابع اليد إصبععن كل " جمل أو قيمة الجمل"غرامة قدرها 

فعمليـة الضـرب وإهانـة الزوجـات     : أما فى قاع المجتمع الحضرى
ربمـا   .العادية اليومية األمورردهن فى أوقات متأخرة من الليل تكاد تعد من وط

يرجع ذلك إلى انهيار بعض القيم بالمجتمع، ورغبة الزوج فى الحصـول علـى   
دخلها المتواضع الذى حصلت عليه بعد مشقة وعناء طوال اليوم، وغير ذلك من 
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  . للبحث التى سيرد ذكرها تفصيالً فى التقرير النهائى األسباب

  أساليب التحليل والتفسير
فى ضوء متصل يحاول تفسير لماذا يحتكم  المنظومةسوف يتم دراسة هذه   

، ولمـاذا تسـعفهم   األخـرى الناس إلى المرجعية الدينية فى تكريس قضايا دون 
ما أرادوا أن يحتكموا لها فى مواقف دون األخـرى، ولمـاذا   لالعادات والتقاليد ك

). هذا فى حالة وجود سند قانونى( قفأمام هذه الموا األيدىيقف القانون مكتوف 
ولماذا تقف العادات والتقاليد متحجرة فى وجه صانع القرار فى حالة ما إذا كان 

لسن القوانين التى يـرى الـبعض أنهـا     – اإلنسانهناك من ينادى باسم حقوق 
  . الهدامة العالم الذى ينجرف وراء التيارات العالميةهذا  سوف تؤذن بنهاية

  المنهج المتبع 

ة عاكسـة  آينظر إلى أوضاع المرأة كمـر  الذى – فى ضوء أهداف البحث  
. يسعى البحث إلى رصد الواقع من خالل المعايشـة  سوف –للواقع االجتماعى 

العمـل   إلنجازمعايشة الظاهرة للتغلب على قصر الفترة الزمنية نسبياً المقررة 
نثروبولوجى بمداخله المتعددة، ومـن  ألالمنهج اولذا سوف يعتمد على  .الميدانى

عن خبرتهم السابقة فـى   ، فضالًمها االعتماد على باحثين مدربين تدريباً عالياًهأ
  .مثل هذه البحوث

وسوف يتم التغلب على مشكلة عدم البقاء فى الميـدان حـوالً كـامالً    
هذا . نها بالفعلباالستعانة بباحثين ينتمون إلى مناطق البحث المختارة أو يعايشو

  . فى حالة توافق محكات االختيار مع شروط االنتماء إلى منطقة البحث

وغنى عن البيان أنه فى حالة دراسة أكثر من محافظة، سـوف يعتمـد   
، "نثروبولـوجى أللفريـق البحـث ا  "بالمفهوم المتطور " فريق عمل"البحث على 

لمـرأة  فـى الريـف    ا: اعتماداً على ما تم تطويره فى بحوث سابقة مثل بحث
  . والحضر
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  أدوات البحث

أهـم   األمر بادئسوف يعتمد الجمع الميدانى على دليل أولى يغطى فى 
، األوليةالنتائج  لمقتضياتالقضايا المختارة، وسوف يتم مراجعة بنود الدليل وفقاً 

إبداع كل باحث وما يطرحه الميدان من إبداعات يمكـن   ةبما يكفل عدم مصادر
وغنى عن البيان أن بنود الدليل . ضوء القضايا المطروحة للدراسة صياغتها فى

قوياً  أساساتقنين الدليل بحيث يعد  ساعد علىوبلورة موضوعات البحث سوف ت
فى توحيد الموضوعات المدروسة وفقاً لمنظومة يمكن مراجعتها فى ضوء أبعاد 

لثبـات والتغيـر   الدراسة التى تحاول أن تجعل من الواقع سيناريو يفسر مالمح ا
  . هذا فيما يخص الدراسة الميدانية. االجتماعى والثقافى

أما فيما يخص الجانب التراثى فسوف تعتمد الدراسة على العديـد مـن   
المراجع المعتمدة، منها الدينية والتاريخية والقانونية فى هذا المجال، مثل مؤلفات 

لى الشـعرواى،  محمد الغزالى، والبهى الخولى، ويوسف القرضـاوى، ومتـو  
المتصـلة   اإلسـالمية للشـئون   األعلىعن إصدارات المجلس  فضالً .وغيرهم

  . بالموضوعات المدروسة

أما فيما يخص الجانب التاريخى فيمكن الرجوع إلى أهم الكتابات التـى  
حيث ارتبط هذا التـاريخ   ،١٩١٩ت بتحرير المرأة المصرية بدءاً من ثورة يعن

وقد دفع ذلـك   .فى الحركة الوطنية األدوارببعض بتحرير المرأة واضطالعها 
. بعض المسئولين والمفكرين إلى المطالبة بحقوقها، وعلى رأسهم قاسـم أمـين  

مرأة تنمـو  لبعد ذلك أخذت الحركات النسائية واالتحادات المهنية الخاصة بـا و
وبعـد  . على المطالبة بالتوسع فى تعليم المرأة باألساسمركزة  وتتطور تدريجياً

صدر الدستور المصرى الجديد الذى ينص على منح المـرأة   ١٩٥٢يام ثورة ق
حقوقاً مساوية للرجل فى العمل، والتعليم، واالنتخاب والترشيح، ومن ثـم أخـذ   

وال شك أنه مما ساعد على  .دورها فى المجاالت المختلفة يزداد اتضاحاً وتأكيداً
  . ذلك مجانية التعليم فى المدارس والجامعات

تأمل فى هذه المراحل يجد أن المرأة المصرية قد حظيت فى بعض والم
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كان من الممكن أن تجعلها اليوم فـى مصـاف    األمامبدفعات قوية إلى  األحيان
المرأة فى الدول المتقدمة، ولكن إلى أى مدى وقف التراث كحجر عثرة فى وجه 

اعيـة  هذا التقدم، سواء كان ذلك من ناحيتها أو مـن جانـب الظـروف االجتم   
 هذا التعثر كان ثمرة للمرجعية الدينيـة أن أو . واالقتصادية التى مر بها المجتمع

دوراً أساسياً أخذت تتعلل به التيارات الفكرية فـى داخـل مجتمعنـا     التى لعبت
  . المصرى

من الطبيعى أن الدراسة لن تتوقف عند معرفة الموقف الصحيح للـدين،  
برصد المرجعية الدينية  نها سوف تكتفى، ولكنوأصحابه المتخصص فهذا أمر له

ومحاولة التعرف على دورها فى تشكيل الواقع، أى معرفة إلى أى حـد يعتمـد   
فى تبرير مواقفهم على المرجعية الدينية من ناحية، والمرجعية التراثيـة   األفراد

  . كالعادات والعرف والتقاليد من ناحية أخرى

كرية والثقافية فى حياتنا مـن  هذا فضال عن خطورة سمة االزدواجية الف
  . خالل إبراز الفروق البينية بين القول والممارسة الفعلية

  اختيار مجتمعات الدراسة والحاالت المدروسة
ستحاول الدراسة أن تشمل حاالت ممثلة للمجتمع المصرى كلما أمكن ذلك،   

ختيـار  وسوف تعتمد الدراسة علـى ا . تراعى فيها األبعاد االجتماعية والثقافية
ب ـالذى اعتمد بدوره إلى جان (*)مناطق البحث فى ضوء تقسيم أطلس الفولكلور

التقسيم الثقافى على بحث تنميط القرى الذى قام به المركـز القـومى للبحـوث    
إلى التقسيم الـذى قدمـه عـادل سـلطان      باإلضافةهذا . االجتماعية والجنائية

. ١٩٩٩لبحوث االجتماعيـة  لمحافظات مصر، والذى قدم فى المؤتمر السنوى ل
إلى خمسة تجمعـات   األساسىفقد قسم محافظات الجمهورية وفقاً لمتغير التعليم 

                                                 
  ٠:لمزيد من التفاصيل انظر (*)

ية والمنهجية، القـاهرة، دار المعـارف،   محمد الجوهرى، علم الفولكلور، األسس النظر -
  .٤٣١: ، ص١٩٨١، ٤ط

علياء شكرى، التراث الشعبى فى المكتبة األوروبية، سلسلة علم االجتمـاع المعاصـر،    -
  . ١٣٧، ص ١٩٨٨، ٢الكتاب الرابع والعشرون، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ط
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، حيث تتشابه خصـائص   Cluster Analysisمختلفة مستخدماً تحليل التجمعات 
األخـرى، هـذا إلـى جانـب     وتختلف عن التجمعـات  فيما بينها كل مجموعة 

الذى يعتمد على الجانب الثقافى بالدرجة  االعتمـاد على تقسيم أطلس الفولكلور
  .األولى

  . اإلسكندرية –الجيزة  –القاهرة : التجمع األول-١

 –أسـوان   – اإلسـماعيلية  –دمياط  –السويس  –بورسعيد : التجمع الثانى-٢
  . مطروح

 –الغربيـة   –كفر الشـيخ   –القليوبية  –الشرقية  –الدقهلية  :التجمع الثالث-٣
  . الفيوم –يرة بنى سويف البح –المنوفية 

  . قنا –سوهاج  –أسيوط  –المنيا : التجمع الرابع-٤

جنـوب   –شمال سـيناء   –الوادى الجديد  –حمر ألالبحر ا: التجمع الخامس-٥
  . سيناء

 –وسوف تعتمد الدراسة على إجراء دراسات اسـتطالعية تجتهـد فيهـا      
هـذا  . لمناطق المدروسةا فى اختيار –السابقة  األساسيةإلى الدراسات  باإلضافة
إلى محاولة االعتماد على انتماء الباحثين إلى المناطق المختـارة فـى    باإلضافة

أى أن حسم اختيار المنطقة سوف يـتم  . حالة توفر محكات االختيار سابقة الذكر
وتبعاً لهذا التقسيم المفترض صـحته وقـع   . فى النهاية وفقاً لهذا الشرط العملى

 لألنمـاط على محافظة من كل تجمع، وفقـاً   األولىفى المرحلة  االختيار مبدئياً
المختلفة لهذه التجمعات، بحيث يتحقق قدر من التمثيل الشامل لكـل محافظـات   

  . الجمهورية

والمفترض أنه إذا كانت هناك فروق واضحة بين هذه التجمعات من حيـث    
للبحـوث  فى مصر كما صوره بحث المركـز القـومى    األساسىمعيار التعليم 

االجتماعية، فسوف تترتب عليه فروق واضحة فى أدوار المرأة ومكانتها ونظرة 
بها، وموقف التراث من كل هذه القضـايا   اإللمامالمجتمع إليها، وحقوقها ومدى 
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  . وغيرها من القضايا التى سوف يتم رؤيتها فى ضوء الواقع المتغير

الحضـرية  (فة أنماطـه  بما أن هذه األنماط تمثل المجتمع المصرى فى كا  
فمن المتوقع ) والساحلية والصحراوية والريفية سواء فى الوجه القبلى أو البحرى

أن يختلف كل تجمع عن اآلخر فى موقفه من قضايا المـرأة والتـراث نظـراً    
الختالف الموروث الثقافى داخل كل تجمع وفقاً للبعد الحضرى والريفى، وكـذا  

األبعاد المؤثرة فـى الواقـع الثقـافى لمجتمعنـا      األبعاد الطبقية، وغير ذلك من
  . المصرى

وهكذا تم اختيار مدينة أشمون، وقرية الخور بمحافظة المنوفية فى المرحلة   
  : األولى لألسباب التالية

أن المحافظة تقع فى التجمع الثالث الذى يضم من بين ما يضـم محافظـة   (*) 
وار المرأة تناول مختلف جوانـب  الفيوم التى تم فيها إجراء بحث متعمق عن أد

القضايا المطروحة للدراسة بحيث تتوفر قاعدة بيانات موثوق فيها تعتمـد علـى   
معايشة الميدان حوالى عام ونصف، كما أن هذا التجمع يشمل أيضـاً الدقهليـة،   
والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، الغربية، البحيرة ، بنى سـويف أى منطقـة   

  . طىالدلتا ومصر الوس

هذا باإلضافة إلى انتماء عدد من الباحثين المدربين الذين لهم خبرات عديدة (*) 
فى مجال البحث األنثروبولوجى إلى هذه المحافظة، ومن أهمها أبحاث المركـز  

  . د أحمد أبو زيد.القومى للبحوث االجتماعية والجنائية التى تمت بإشراف أ

ئل الماجستير والـدكتوراه إلحـدى   كما أشرفت كاتبة هذه السطور على وسا(*)
بلمـس   -باإلضافة إلى الحبكة المنهجية  -عضوى فريق البحث، وبعضها تميز 

العديد من القضايا المرتبطة بنظرة المجتمع لمفهومى الذكورة واألنوثة، وغيـر  
  . ذلك من الموضوعات المرتبطة بقضايا البحث الرئيسية

نوفية مجاالً للدراسة فى المرحلة األولى ولكل ما تقدم تم اختيار محافظة الم(*) 
  . التى سوف تبلور أهم القضايا المدروسة وكذا المنهج وأدوات البحث وخالفه
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نالحظ إلى جانب ذلك أن مدينة أشمون هى مقـر إقامـة أحـد البـاحثين     (*) 
وزوجته، كما ستكون قرية الخور معمالً جيدا للدراسة الميدانية بشقيها التراثـى  

حيث تتيسر المعايشة الطبيعية التى تستطيع أن تفجـر العديـد مـن     والواقعى،
القضايا فى ضوء مواقف طبيعية ومن خالل مشاهد الحياة اليومية التـى تفسـح   

وبذلك تتكشف الفروق الواضحة بين . المجال لرؤية الواقع المعاش دونما تحريف
رجعية التى يستعان النمط المثالى والنمط الواقعى، هذا بخالف التحديد الدقيق للم

بها فى المواقف المختلفة لتبرير العديد من مواقف التفرقة بين الـذكر واألنثـى،   
. وإتاحة الفرص لالستغالل المغلف بأغلفة التراث السميكة والعنيدة فى آن واحد

  . وسوف تستغرق هذه المرحلة ثالثة شهور

فظـة مرسـى   بمحا" علم الـروم "فسوف تشمل منطقة : أما المرحلة الثانية  
مطروح، حيث يعيش بدو المنطقة، باإلضافة إلى مدينة مرسى مطروح، ممثلـة  

وأما محافظة اإلسكندرية فهى ممثلة للتجمع األول وموزعة على مناطق . للتجمع
. مختلفة تمثل كل منطقة نمط ثقافياً معيناً ومستوى اجتماعيا اقتصـادياً مختلفـاً  

عد مناطق جـذب للمصـطافين بمختلـف    باإلضافة إلى المناطق التى يمكن أن ت
 -كليو بـاترا   -اإلبراهيمية  -محرم بك  -القبارى  -باكوس (مستوياتهم مثل 

  ). العجمى

ويجرى اختيار منطقتى التجمع الرابع والخامس وفقـاً للمحكـات السـابق      
ذكرها، ومن أهمها إيجاد مدخل مناسب للمناطق المدروسة يساعد الباحثين على 

ونظـراً لخبـرة البـاحثين    . ؤكد صدق المادة الميدانية المجموعةالعمل بشكل ي
من خـالل   ١٩٩٥حتى ١٩٨٧السابقة بالمجتمع السيناوى خالل الفترة من عام 

العمل فى بحث المجتمعات الصحراوية بالمركز القومى للبحـوث االجتماعيـة   
د أحمد أبو زيد، فسوف يتم اختيار منطقـة شـمال سـيناء    .والجنائية إشراف أ

وذلك بفضل خبرة البـاحثين بمنطقـة البحـث    . كنموذج مممثل للتجمع الخامس
. طوال الفترة سالفة الذكر، وسبق األشراف العلمى على رسالة إحدى الباحثـات 

بعد تطويره لجمع المادة الميدانيـة  ) R.A.Pالراب (وسوف يمكن استخدام منهج 
 Rapid Assessment) اختصار لعبارة طرق التقييم السـريع " والراب. "المطلوبة
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Procedures) وقد استخدمه أصحابه أو المتحمسون لتطبيقه فى مجاالت التغذية ،
والرعاية الصحية األولية حيث استخدمت بعض أدوات البحث األنثروبولـوجى  
فى تقييم برامج الرعاية الصحية علـى أن يـتم اختيـار البـاحثين مـن بـين       

فى األنثروبولوجيا أو أحـد   –ألقل على ا –الحاصليـن على درجة الماجستير 
العلوم االجتماعية، ولديهم خبرة فى البحث الميدانى فى مجتمعات محلية، ولديهم 

كما يتطلب المنهج ضرورة وجود . الرغبة فى العيش فى الميدان أو بالقرب منه
ولـديهم القـدرة    –مع مراعاة ظروف المجتمع المحلـى   –باحثين من النوعين 
قات ألفة مع مجتمع البحث ويتمتعـون بالقـدرة علـى جمـع     علـى تكوين عال

  . البيانات بكفـاءة وتسجيلها بعناية

ومما يعزز استخدام هذا المنهج خبرة الباحثين بالقضايا المطروحة للدراسة،   
مما قد يؤدى إلى تقليص فترة اإلقامة بمجتمع الدراسـة إلـى مـدة ال تتجـاوز     

مراجعـة المـادة الميدانيـة السـابق     األسبوعين، يسـبقها اإلعـداد الجيـد و   
وسوف يتم االنتهـاء  . جمعها،واالطالع عليها وتصنيفها قبل النزول إلى الميدان

  .٢٠٠١من هذه المراحل خالل شهر سبتمبر

أما فيما يخص التجمع الرابع فقد وقع اختيار هيئة البحـث مبـدئياً علـى      
افظة وإقامته بها إقامة محافظة أسيوط نظـرا لعمل شقيق أحد الباحثين بهذه المح

دائمة، مما قد يسهل مهمة الباحث، مع مراعاة كل التحفظات المرتبطة بالوضـع  
  .الوظيفى لشقيق ذلك الباحث

هذا فضالً عن أنه سبق للباحثين المشاركة فى أحد البحوث الميدانيـة فـى     
وحرصاً على سالمة البيانات سوف يراعى اختيار منطقة أخـرى  . صعيد مصر

من نفس التجمع تتوافر فيها نفس المحكات، مع إمكانيـة وجـود مـدخل    بديلة 
ويتوفر ذلك فى منطقة نجع حمادى فى محافظـة قنـا   . مناسب للمجتمع المحلى

والمقرر أن يتم إجراء دراسة . حيث تشغل صديقة منصباً رئاسياً بوزارة الصحة
ثـل هـذه   استطالعية بالمنطقتين الختيار إحداهما، نظراً لحساسـية دراسـة م  

وسوف يستغرق . الموضوعات فى صعيد مصر، خاصة فى المناطق النائية منها
الجمع الميدانى من شهر إلى شهرين، بحيث يمكن أن يسـتمر الشـهر األخيـر    



٣٤٦  

  

  
  

  . بالتزامن مع كتابة التقارير الفرعية التى سوف تستغرق شهرين

لتـى تتطلبهـا   ا -ويتوقع االنتهاء من الكتابة والمراجعات النهائية الميدانية  
وسوف يغطى أهم . ٢٠٠٢ويناير  ٢٠٠١خالل شهرى ديسمبر  -كتابة التقرير 

القضايا الخاصة بالمرأة التى سوف تراعى فى التحليل والتفسير األبعاد الطبقيـة  
كذلك سيتم االهتمام بمالمح التغير والثبـات فـى ضـوء    . واالجتماعية والثقافية

لك من الديناميات وفقا لطبيعة كـل منطقـة   المرجعية الدينية والتراثية، وغير ذ
مـن المناطق المدروسة على المستوى الميكرو، مـع االسـتعانة بـالتحليالت    

  . والنظرة العامة على المستوى المايكرو

أما المرحلة األخيرة فسوف تتزامن مع المراحل السابقة من حيث تصـنيف    
ذا إعداد التقـارير الفرعيـة   المادة، والمراجعة الميدانية، كلما اقتضى األمر، وك

حيث يبـرز التقريـر النهـائى قـوى     .التى سوف تمهد إلعداد التقرير النهائى
". دراسة حالـة المـرأة  "االستمرار وقوى التغير فى المجتمع المصرى من واقع 

وسوف يستغرق هذا العمل حوالى أربعة شهور، بحيث تنتهـى بنهايـة مـايو    
طة هذا البحث وإقرارها بمعرفـة هيئتـه   ، أى بعد عام واحد من تقديم خ٢٠٠٢
هذا فضالً عن الوقت والجهد اللذين انفقا فى إعداد خطة البحث وإجراء . الموقرة

 .الدراسة االستطالعية
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  الفصل الثانى عشر
  )القلدنه(الحداثة واالتجاه إلى التقليدية 

  )*(أحمد زايد
  ٢٠٠١سبتمبر 

  المشكلة
تشير الحداثة إلى تحول دائم وخالق نحو العقالنية والرشد، ونحو بناء  -١  

عالقات اجتماعية حديثة ال تلعب التقاليد فيها دوراً يذكر، وتتأسس فى مجملهـا  
اطنة، والثقة، والقدرة الفائقة على االنطالق والتخلص على احترام اآلخر، والمو

ويصاحب هذا كله ميل دائم نحو االنعكاسية، أى . الدائم من حالة التوقف التقليدى
القدرة على تأمل الذات وتجاوزها لالنتقال بها إلى عوالم أفضل وأرقى، بحيـث  

مـن مثالبهـا   ترقى الحياة االجتماعية إلى مزيد من التقدم وتتخلص بشكل دائم 
وعلى المستوى السياسى تحتضن الدولة الوطنيـة المجتمـع، تـنظم    . وعثراتها

عالقاته السياسية واالجتماعية، وتحمى الحقوق الفردية، وتحفظ التـوازن بـين   
وتحقـق  . الفئات االجتماعية، وتتدخل لحماية الفئات األضعف ببرامج الرفاهيـة 

رية والديموقراطية والرقابة القضائية الدولة أهدافها عبر ممارسات تقوم على الح
ولقد ظهر مشروع الحداثة الغربى عبر مراحل طويلة مـن التطـور   . الصارمة

  .الفكرى والفلسفى، والعلمى والتقنى، والسياسى النضالى

وإذا كان المشروع الحداثى قد نبت فى أراض غربية، إال أن تأثيره قد  -٢   
لقد تخطـت  . الحداثة مشروعاً عالمياًتجاوز هذه األرض وامتد ليصبح مشروع 

الحداثة حدودها، وكسرت حواجز المكان، بل أنها فـى صـورتها المعاصـرة    
وأصبحت مقوالت الزمان والمكان غيـر متطابقـة فـى    . كسرت حدود الزمان

ولقد حدث ذلك عبر سلسلة طويلة من مراحل التطور التى غزت . عولمة الحداثة
لحياة الحديثة العالم، بدءاً من الكشـوف الجغرافيـة،   فيها األفكار الحداثية ونظم ا

                                                            
  . أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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ومروراً باالستعمار العسكرى والسياسى، وانتهاء بالصور المعاصـرة للهيمنـة   
الرأسمالية كعولمة رأس المال، وعولمة التجارة والصناعة عبر الشركات متعددة 
الجنسية، وعولمة نظم االتصال والمعلومـات، وعولمـة األسـواق وأسـاليب     

  .ستهالك، ونظم الرموز والعالقات والصوراال

ولقد دأبت نظرية التحديث، والتى ظهرت فى أعقاب الحرب العالميـة   -٣  
الثانية وحصول معظم الدول المستعمرة على استقاللها، دأبت على المراهنة على 
زوال األطر التقليدية من العالم النامى تحت وطأة موجات التحديث القادمة مـن  

اثة العالمى، وكأن هذه المجتمعات التقليدية تعيش ماضى المجتمعـات  مركز الحد
وراهنت نظريات أخرى كنظرية النمو الالمتكـافئ ونظريـة التبعيـة    . الحديثة

ونظرية النظام الرأسمالى العالمى على إمكانيات لقيام ثورة فى العالم المتخلـف  
من قبل المجتمعـات   تقضى على المعايير الالمتكافئة لتوزيع الثروة واغتصابها

  .الواقعة فى مركز العالم الرأسمالى

وبعد أكثر من نصف قرن على ظهور هذه األطروحات النظرية، لـم   -٤  
نجد مؤشرات على ظهور المجتمع الحديث فى المجتمعات غير الغربية أو على 
استبدال الحداثة بالتقاليد، كما لم نشهد مؤشرات على قيام ثورات إال فى النـذر  

على العكس من ذلك فقد شهدت أطراف العالم الرأسمالى تحوالت نحـو  . سيرالي
التقليدية لم تتجل فقط فى األفكار األصولية والسلفية، وما صاحبها من حركـات  
. اجتماعية وأصولية، بل ظهرت جلية فى أساليب حياة الناس وأنمـاط تفكيـرهم  

جديد بل تشهد عمليات وبدت بعض المجتمعات وكأنها ال تتحول من القديم إلى ال
  .معاكسة للحداثة

وبرصد هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى، تطورت بعض األفكـار   -٥  
النظرية حول طبيعة الظاهرة الحداثية فى المجتمعـات غيـر الغربيـة ومنهـا     

وتتلخص هذه األفكار فى التأكيد على أنه بالرغم من عالمية . المجتمع المصرى
تخطيه األماكن التى ظهر فيها، إال أن الطريقة التـى  المشروع الحداثى الغربى و

مـن خصـائص هـذه    (استقبلت بها الحداثة فى مصر وغيرها من المجتمعات 
الطريقة التحديث القسرى، واالنتقائية العشوائية، والميل نحـو تبنـى الصـور    

  .قد شكلت صوراً حداثية خاصة) المشكلة للحداثة دون روحها الحقيقة
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وبدون الخوض فى تفاصيل معالم هذه الصور الحداثية الخاصة، وفـى   -٦  
ضوء أهداف هذه الورقة، فإن بمقدورنا أن نطور فرضيات مختلفة عن عالقـة  

لسنا هنا بصدد مجتمع تنحسر . التقاليد بالحداثة فى هذا الظرف الحداثى الخاص
تتشابك فيه الحداثـة  فيه التقاليد أمام زحف الصيغ الحداثية ولكننا بصدد مجتمع 

فاالثنان يدخالن فى تفاعل تتحول من خالله التقاليـد  . والتقاليد على نحو مختلف
، )تأمل الصـيغ الحديثـة للـزى التقليـدى    (لتعيد إنتاج نفسها فى صور حداثية 

تأمـل الصـيغ   (وتتحول فيه الصيغ الحداثية لتعيد إنتاج نفسها فى صور تقليدية 
وهنا ). استخداماتها فى المناسبات ذات الطابع التقليدىالتقليدية لكروت الدعوة و

تتشكل الممارسات اليومية لألفراد من خليط من الصيغ الحداثية المقلدنة والصيغ 
  .ال هى تقليدية خالصة وال هى حداثية" نوع ثالث"التقليدية المحدثنة فى ثقافة من 

اشـتدت   وتتطور هذه البنية فى خط معاكس للحداثة خاصـة إذا مـا   -٧  
وهنـا  . أزماتها الداخلية، وخضعت لضغوط تجعلها تعيد اكتشاف ذاتها وهويتها

حقيقـة أنـه   . يصبح االتجاه نحو التقاليد وإعادة إنتاجها أحد مجليات هذه األزمة
مكون أساسى فى حركة البنية؛ ولكنه يظهر جلياً وواضحاً فـى األزمنـة التـى    

وتصبح منتجة لتسـاؤالت حـول   ) بتأثر عوامل خارجية وداخلية(تنضغط فيها 
  .وحول هذه القضية يتركز موضوع بحثنا. مصيرها وهويتها

  الهدف

يحاول هذا البحث أن يكتشف هذا الميل نحو التقليدية فى حياة المصـريين    
  :المعاصرة من خالل

المدنيـة  (التعرف على مدى تغلغل الثقافة التقليدية فى المؤسسات الحديثـة   -
  ).خاصة

ور التى تتشابك فيها الحداثة والتقاليد فى االحتفاالت الجمعية الكشف عن الص -
  .كاألفراح وأعياد الميالد

التعرف على الصور التى يعاد بها إنتاج التقاليد فى الميدان العام كالفنـادق   -
  .والمقاهى

دراسة أنماط السلوك ذات الطابع التقليدى لدى فئات من الذكور واإلناث فى  -
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  .بناء المجتمع الحديث

  المنهج
ال يحاول البحث اكتشاف التحول إلى التقليدية فى كل أرجاء المجتمع،  -١  

فثمة أبنية وممارسات ما تزال التقاليد تلعب الدور األساسى فى تكوينها؛ ولكنـه  
ومـن ثـم   . يسعى إلى اكتشاف التحول إلى التقليدية حيثما توجد األبنية الحديثة

احتفاالت ذات  –مؤسسة مدنية (ات حديثة فـإن وحدات التحليل تكون دائماً وحد
أفراد متعلمون ويعملون فـى مهـن    –الفنادق والنوادى والمقاهى  –طابع حديث 

  ).حديثة

  :وتتنوع أدوات جمع البيانات وفقاً لتنوع وحدات الدراسة -٢  

  .مع أعضاء المؤسسات المدنية: المقابالت المفتوحة •

  .فى االحتفاالت والمقاهى: المالحظــــة •

  .ألفراد من مختلف القطاعات: المقابالت المتعمقة •

  .لعينات محدودة من األفراد: الخبرات الذاتية وتاريخ الحياة •

  :يتم تحليل البيانات وتفسيرها على النحو التالى -٣

تصنيف المادة الميدانية وفقاً للمستويات المختلفة للحياة االجتماعية بدءاً مـن   -
هاء بالممارسات الفرديـة ومـروراً بالصـيغ    العالقات الرسمية الشكلية وانت

  .الجمعية

يتم تفسير البيانات فى كل مستوى وفقاً لإلطار النظرى من ناحية والتغيرات  -
البنائية والعوامل الفاعلة فى هذه التغيرات بما فى ذلـك العوامـل العالميـة    

  .والمحلية

  فريق البحث

ثالثة مـن  (اعدين يتكون فريق البحث من باحث رئيسى وخمسة باحثين مس  
الحاصلين على درجـة الماجسـتير واثنـين مـن الحاصـلين علـى درجـة        

  ).البكالوريوس
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  التحول إلى التقليديةأزمة الحداثة و: بحث

  الموقف/ صحيفة دراسة الحدث 
  

  

  

  

  أحمـد زايـد
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 اسم الحـدث
  

:  ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………  

 المكــــان
  

:  ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………  

 الزمــــان
  

:  ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………  

……………………………………………………………  : وصف الحـدث
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………  

……………………………………………………………  : الحاضــرون
……………………………………………………………
……………………………………………………………  

  

  :العبارات التى تقـال -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  

  كيف بدأت فكرة االحتفال بالمناسبة؟ -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  
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  من الذى شجعه عليها؟ -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  

  لماذا حرص على تنفيذها؟ -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  

  ماذا كان يتوقع لو لم ينفذها؟ -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  

  ماذا يتوقع بعد تنفيذها؟ -
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  
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  التحول إلى التقليديةأزمة الحداثة و: بحث

  صحيفة تسجيل موقف فى الحياة اليومية
  

  

  

  

  

  أحمد زايد
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  :المكـــان -١

  :الزمـــان -٢

  :المشاركون فى الموقف -٣
  مالحظات  المستوى االجتماعى المهنة  التعليم م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
  

  :موضـوع الحديـث -٤
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

  :تعليــق الباحـث  -٥
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  
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  التحول إلى التقليديةأزمة الحداثة و: بحث
  دليل دراسة تاريخ الحياة

  

  
  

  

  

  

  أحمـد زايـد
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  األهداف
البحث عن الممارسات السلوكية المؤشرة على الميل إلى التقليدية؛ وكـذلك   -١

  .الممارسات السلوكية المؤشرة على الميل إلى الحداثة

  .اكتشاف نقاط التحول فى مسيرة الحياة -٢

  .المتغيرات الفاعلة فى التحول إن وجدالتعرف على  -٣

  . الحداثة –سبر رؤية العالم فيما يتصل بمتصل التقليدية  -٤

التعرف على مدى ثقل الممارسات التقليدية فى حياة الفرد وإلـى أى مـدى    -٥
  .يرتبط بها أو يستعد للتنازل عنها

  

  بناء الدليل
  .حتى التقاعد ينقسم الدليل إلى عناصر تغطى مسيرة حياة الفرد من الميالد -

  .يدخل تحت كل عنصر عدد من األسئلة التفصيلية -

  .يسمح للباحثين بإضافة أسئلة وفقاً لما تكشف عنه التجربة الميدانية -

  .يتم التطبيق والتدوين وفقاً لعدد من التعليمات المفصله -

  

  )تدون فى الصفحة األولى من ملف الحالة(         البيانات األولية

   :  االســــم

   :  ـوعالنـــ

   :  الســــن

   :  العمــــل

   :  التعليــــم
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   :  الحالـة االجتماعيـة

   :  عدد أفـراد األسـرة

   :  محـل اإلقامـة اآلن

   :  الموطن الذى ولد فيه

   :  الدخـل الشهــرى

   :  مصـادر الدخــل

  )حدد الدول والمدة(                     :  السفر إلى الخـارج

  الوالدة -أ

  .أين ولد؟ قدم وصفاً للمنطقة وللمنزل الذى ولد فيه .١-أ

قدم بيانات عن عدد أفراد األسرة؛ وتعليمهم؛ . صف األسرة التى ولد فيها .٢-أ
  . والوضع االقتصادى لألسرة

هل أخبره والداه عن طريقة االحتفال بمولده؟ هل يمكن له وصـف هـذا    .٣-أ
فظت له األسرة بشىء من هـذا  االحتفال، خاصة االحتفال بالسبوع؟ هل احت

  االحتفال؟

هل ذكر له والداه أنهم أقاموا له حفل عقيقه؟ هل يمكن وصفه؟ ومن دعى  .٤-أ
  إليه؟ 

هل كانت األسرة تحتفل بميالد األطفال؟ هل كانت تحتفل بيوم ميالده؟ هل  .٥-أ
ه كان هذا االحتفال منتظماً؟ ما طبيعة الهدايا التى تقدم؟ وماذا يتذكر من هذ

  االحتفاالت؟

هل يتذكر شيئاً من خبرات الطفولة المبكرة؟ هل يتذكر مثالً صوراً مـن   .٦-أ
  العقاب أو الثواب؟ كيف كان يحدث هذا؟

هل يتذكر بعض العبارات التى كانت تذكر له فى هذه المرحلة؟ ما هـى  . ٧-أ
  أهم النصائـح التى تعود الوالدان تقديمها له؟ وبأى أسلوب؟ 
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  التعليم -ب

فى أى سن التحق بالمدرسة؟ وهل ذهب إلى الحضانة أو الكتـاب قبـل    .١-ب
  الذهاب إلى المدرسة؟

المدرسة؟ ماذا قال / الحضانة / هل يتذكر أول يوم ذهب فيه إلى الكتاب  .٢-ب
  له والده؟ وماذا قالت له والدته؟ وماذا قال له أخوته؟ أو كبار قومه؟

المدرسة؟ مـا هـى أول عبـارة    /  الكتاب/ كيف اُستقبل فى الحضانة  .٣-ب
  سمعها؟ وهل يتذكر عبارات أو أقوال من تلك المرحلة؟

هل كانت والدته تحرص على أن يعلق تميمه؟ وكيف كان شعوره نحـو   .٤-ب
  هذا السلوك؟

ما هى أهم العقبات التى كان يواجهها فى التعليم؟ وكيف كـان يتغلـب    .٥-ب
  عليها؟

دروسه؟ هل ثمة طقوس معينة لالسـتذكار؟   ماذا كان يفعل عندما يتذكر .٦-ب
  هل كانت أمه تحرص على رقيته عند االستذكار أو أثناء االمتحان؟

ما هى األشياء التى كان يحتفظ بها فى حجرته؟ أو فى درج مكتبـه؟ أو   .٧-ب
بين صفحات كتبه؟ أو على حائط الحجرة؟ هل كانـت حجـرة مسـتقلة أم    

  يشاركه فيها أحد؟

فعل ليلة االمتحان؟ وصبيحة االمتحان؟ وعند بدء اإلجابة؟ هل ماذا كان ي .٨-ب
هناك أقوال أو تراتيل كان يحرص عليها؟ منذ أى مرحلة تعلم ذلك؟ ومـن  

  علمه له؟

ماذا كان يفعل عند ظهور النتيجة؟ وماذا كانت تفعل األسرة؟ هل كانـت   .٩-ب
  األسرة تخاف عليه من الحسد؟ ماذا كانت تفعل اتقاء هذا؟

ما هى أهم النصائح التى كان يقدمها لـه الكبـار بشـأن االسـتذكار      .١٠-ب
واالمتحان؟ من هؤالء؟ وهل يتذكر شيئاً من هذه النصائح؟ وهل يحـرص  

  على أن يقدمها ألوالده؟
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ما هى أهم النصائح التى كان المدرسون يقدمونها له؟ وهل يتذكر شيئاً  .١١-ب
  منها؟

  مسار تعليمه؟ ما هى أهم الخبرات السيئة فى .١٢-ب

  ما هى أهم الخبرات المضيئة فى مسار تعليمه؟ .١٣-ب

  
  العمل -ج

  فى أى عمر تم التحاقه بالعمل؟ وما هى األعمال التى تنقل فيها؟ .١-جـ

  هل اختار عمله أم كان يفرض عليه؟ .٢-جـ

هل استخار من أجل أن يلتحق بعمل؟ أو فى تغيير العمل؟ وكيف يـتم   .٣-جـ
  ذلك؟

ا يفعل عادة عندما يختلف مع رئيس العمل؟ هل يمكن أن يشـتكيه؟  ماذ .٤-جـ
  لمن؟

ماذا يفعل عادة عندما يختلف مع زميل فـى العمـل؟ هـل يمكـن أن      .٥-جـ
  يشتكيه؟ ولمن؟

  .هل حدث أن واجهته مشكلة كبيرة فى العمل؟ كيف كان يحلها .٦-جـ

يمكـن أن   ما هى طبيعة األحاديث التى تدور بينه وبين زمالئه؟ هـل  .٧-جـ
  .يذكر جانباً من هذه األحاديث

كيف ينادى عليه فى العمل؟ هل يحب هذا النداء؟ ومنذ متى لقب بهـذا   .٨-جـ
  اللقب؟ هل هذا أمر شائع فى مجال العمل؟

ما هى األشياء التى يحرص على االحتفاظ بها فى مكتبـه؟ هـل مـن     .٩-جـ
  ضمن هذه األشياء أحجبه أو تمائم؟

ى مكتبه بمصحف وسجاده ومسبحه؟ وهل يواظب علـى   هل يحتفظ ف .١٠-جـ
  أداء الصالة؟
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  هل يمكن أن تقدم وصفاً لمسار يوم عمل فى حياتك؟ .١١-جـ

  ما هى أهم النصائح التى يحرص على أن يقدمها لزمالئه فى العمل؟ .١٢-جـ

  
  .تكوين األسرة ومسارها -د

تخار لـه أحـد   كيف خطب زوجته؟ هل استخار فى إتمام الخطوبة؟ أم اس .١-د
  غيره؟ من بالتحديد إن وجد؟

هل حدث أن خطب أكثر من واحدة؟ وما سبب فسخ الخطوبة فـى كـل    .٢-د
  حالة؟

ما هى الشروط التى كان يحرص على أن تتوفر فى زوجته؟ كيف كـون   .٣-د
  هذه الرؤية؟

  كيف اختار زوجته الحالية؟ وهل استخار اهللا فى خطبتها؟ .٤-د

لتى قدمها لزوجته بعد الزواج؟ أو حتى أثناء الخطوبـة؟  ما هى النصائح ا .٥-د
  هل كان من بين النصائح أمور تتعلق بالزى؟ أو بالعبادة؟

ما هى النصائح التى قدمتها له زوجته؟ هل كان من بين النصائح أمـور   .٦-د
  تتعلق بسلوكه؟ ما هى إن وجدت؟

نفسـه ضـد   حريصاً على أن يحصـن  ) والدته أو والده(هل كان هو أو  .٧-د
الحسد أو خالفه أثناء فترة الخطوبة؟ أو قبلها؟ أو بعد الزواج؟ كيف كـان  

  يتم ذلك؟

كيف استعد للزواج؟ صف باختصار طريقة إعداد المسكن الجديد؟ وكيف . ٨-د
  هل ذبحت له ذبيحة؟ كيف تم ذلك؟) بالمسكن(احتفل به 

واحدة منها إن أين عقد قرانه؟ وكيف وجه دعوة عقد القران؟ هل يحتفظ ب .٩-د
  كانت هناك دعوة مكتوبة؟

أين أتم حفل الزواج؟ وكيف وجه الدعوة؟ كيف كان شكل الدعوة؟ هـل   .١٠-د
  يحتفظ بواحدة منها؟
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أو (أو الحلـة  ) كالـدعوة (إذا كان يحتفظ بأشياء من ذكريات الزفـاف   .١١-د
  التى ارتداها؟ أين يحتفظ بها؟ وهل ثمة طقوس خاصة بذلك؟) الفستان

هل حرصت أسرته على استقبال زوجته بطريقة معينة؟ ما هى طقوس  .١٢-د
  االستقبال؟ هل كان فيها ما يتقى به شر الحسد؟

هل يتم التخطيط للحمل والوالدة؟ وهل ناقش مع زوجتـه عـدد األوالد    .١٣-د
  والبنات الذى يجب إنجابه؟ وكم أنجب من األوالد والبنات؟

نوع الجنين أثناء الحمـل؟ وإذا مـا   هل يحرص الزوجان على معرفة  .١٤-د
  عرف هل يعلن عنه؟

هل كان حريصاً على أن تنجب زوجته ذكر؟ لماذا؟ وهل لألقارب تدخل  .١٥-د
  فى هذا الظرف؟

  

  زواج األبناء -هـ

هل زوج أحد أبنائه أو بناته؟ كيف اختار زوج ابنته وزوجة ابنه؟ مـا   .١-هـ
  خار فى االختيار؟هى الشروط التى حددها فى كل حالة؟ هل است

  قدم على هذه الصفحة وصفاً مختصراً لطريقة زواج كل ابن وابنه؟ .٢-هـ

ما هى النصائح التى يقدمها األب البنه أو ابنتـه عنـد اإلقـدام علـى      .٣-هـ
  الزواج؟

  ما هى النصائح التى تقدمها األم لالبن واالبنه عند اإلقدام على الزواج؟ .٤-هـ
الزوجية لالبن أو البنت؟ صف الموقف فى كـل  من الذى رتب مسكن  .٥-هـ

حالة زواج؟ ما هى الممارسات التى قامت بها األسرة عند إعـداد مسـكن   
  .إلخ... الزوجية لالبن أو البنت؟ قراءة القرآن، ذبح ذبيحة

كيف استقبلت زوجة االبن داخل األسرة؟ هل هناك ممارسـات معينـة    .٦-هـ
  االستقبال؟ حرصت األسرة على القيام بها فى هذا

كيف استقبلت األسرة األحفاد؟ هل حرص الجد على عمل عقيقه لكـل   .٧-هـ
  حفيد؟
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وكيف يتم االحتفال بسبوع الحفيد؟ هل يشعر الجد باختالف فـى هـذا    .٨-هـ
  االحتفال؟

  ما هى النصائح التى يحرص األب واألم على إعطائها لألحفاد؟ .٩-هـ

  
  التقاعد -و

  وهل حاول البحث عن عمل؟ كيف استقبل التقاعد؟ .١-و

  صف يوماً من أيام التقاعد منذ الصباح حتى المساء؟ .٢-و

  ما هى أفضل األشياء التى يحب أن يقوم بها؟ .٣-و

هل أدى فريضة الحج وسنة العمرة؟ كم مرة؟ وهل يحرص على أن يقوم  .٤-و
  بها كل عام؟

  ل يحرص على زيارة األولياء؟ منذ متى تحديداً؟ه .٥-و

تحديداً؟ وهـل يحـرص علـى    ل ينتمى إلى طريقة صوفية؟ منذ متى ه .٦-و
  حضور طقوسها؟

  
  أحداث الحياة -ز

  :اكتب عن خبرات المبحوث وممارساته فى األحداث التالية

  ).مرضه أو مرض أحد أقاربه(المرض  .١-ز

  ).وفاة أحد األقارب أو األصدقاء(الوفاة  .٢-ز

  ).حجه أو حج أحد األقرباء(الحج . ٣-ز

  ).عمرته أو عمرة أحد األقارب(العمرة  .٤-ز

  .افتتاح منزل جديد .٥-ز

  .الزكاة. ٦-ز
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  الفصل الثالث عشر
  :خطة بحث

  مجتمع الصعيد 
  من التكوين القبلى والجماعاتى إلى التكوين الحديث 

  "دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى"
  )*(محمود جاد

  ٢٠٠١سبتمبر 
  مقدمة

إذا كانت النظرة العامة للمجتمع المصرى تدعو إلى القـول بـأن هـذا    
إرساء أسس مجتمع حـديث، فـإن   المجتمع قد قطع شوطا ال بأس به فى سبيل 

خاصة ريف محافظـات   -النظرة اإلقليمية تدعو إلى القول بأن مجتمع الصعيد 
لم يقطع بعد مثل هذا الشوط، وأن هذا المجتمع  -أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان 

األخير ما يزال يحتفظ بأسس وقواعد المجتمع القبلى الذى من أبرز سماته انقسام 
التى لكـل منهـا سـماتها االقتصـادية      Collectivitiesات الناس فيه إلى جماع

جماعــات    واالجتماعية والثقافية والسياسية الخاصـة نسـبياً، وذلـك مثـل    
  . األشـراف، والهواره، والعرب، والفالحين، والجمسة، والحلب، والعبيد

  
  دوافع الدراسة: أوالً
الـذى يكتنـف   من أهم دوافع القيام بهذه الدراسة هو الكشف عن الغموض   

التكوين االقتصادى واالجتماعى والثقافى والسياسى لمجتمـع وسـط وجنـوب    

                                                            
  . االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة جنوب الوادىمدرس علم ) *(
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حيث ال .  Straussالصعيد، أو الكشف عن بنيته الخفية بلغة كلود ليفى شتراوس 
يزال الناس فى ريف الصعيد يحتفظون حتى اآلن بسماتهم القبلية، أو الجماعاتية، 

علـى أسـاس    -واجتماعيا وسياسياً  اقتصادياً -ويتعاملون مع بعضهم البعض 
وما من . انتماءاتهم القبلية والجماعاتية، وليس على أساس انتماءاتهم االجتماعية

شك فى أن هذا التكوين يمثل مشكلة فى حد ذاته، خاصة وأن محاولة تطوير هذا 
  . المجتمع تحتاج إلى تكوين مخالف فى الخصائص لخصائص التكوين الحالى

  الدراسة مشكلة: ثانياً

  :لعله يمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة من خالل طرح التساؤالت التالية

ما هو السياق التاريخى الذى ظهر فيه التكوين القبلى والجماعـاتى لمجتمـع   -١
  .جنوب الصعيد

ماذا كانت أبرز خصائص هذا التكوين من منظور مقارن بخصائص التكوين -٢
  القديم؟

ومـن ثـم أبـرز محكـات التراتـب       –فاضـل  ماذا كانت أبرز محكات الت-٣
  التى بين الجماعات التى أصبح يتألف منها مجتمع الصعيد؟ -االجتماعى

ماذا كانت أبرز التحوالت الهيكلية التى شهدها المجتمع المصرى فى القرنين -٤
  التاسع عشر والعشرين؟ 

ع وسـط  ماذا كان تأثير هذه التحوالت على التكوين القبلى والجماعاتى لمجتم-٥
وجنوب الصعيد؟ ولماذا لم تؤد هذه التحوالت إلى إحداث تغيير جـذرى فـى   

  هذا التكوين؟

االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ما هى أبرز الخصائص القبلية أو التقليدية -٦
التى ال زالت تميز كل جماعة من الجماعات المذكورة، وما هـى  ) والسياسية

  ذه الخصائص فى ربع القرن الماضى؟أبرز التغيرات التى طرأت على ه
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كيف أدى التكوين القبلى إلى تطور إلحاق التخلف بمجتمع وسـط وجنـوب   -٧
  الصعيد؟

أى إلى رؤى أفرادهـا  (أى الجماعات يمكن الركون أكثر إلى نسقها الثقافى -٨
  . فى إحداث طفرة تنموية بمجتمع وسط وجنوب الصعيد؟) ومنظومتهم القيمية

  دراسةأهداف ال: ثالثاً
  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها  

الوقوف على السياق التاريخى الذى تبلور فى ظله التكوين القبلى والجماعاتى -١
  . لمجتمع وسط وجنوب الصعيد

إبراز أهم سمات وخصائص التكوين الجماعاتى والقبلى الناشئ من منظـور  -٢
  . الجتماعى القديممقارن بأبرز سمات بخصائص التكوين ا

االجتمـاعى الـذى    -ومن ثم محكات التراتـب  -استجالء محكات التفاضل -٣
  . أصبح سائداً بين الجماعات التى يتألف منها مجتمع وسط وجنوب الصعيد

التعرف على أهم التحوالت الهيكلية التى شهدها المجتمـع المصـرى فـى    -٤
ت علـى التكـوين القبلـى    القرنين التاسع عشر والعشرين، وأثر هذه التحوال

  . لمجتمع الصعيد

االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  (إبراز أهم الخصائص القبلية أو التقليدية -٥
التى ال تزال تميز كل جماعة من هذه الجماعات، وإبـراز أهـم   ) والسياسية

  .التغيرات التى طرأت على تلك الخصائص خالل ربع القرن الماضى

التى شهدها المجتمع المصرى خالل ربع القرن الماضى  إبراز دور التغيرات-٦
فى تهيئة الظروف الموضوعية المالئمة لتنـامى أسـس ومظـاهر التكـوين     

  .الحديث فى مجتمع وسط وجنوب الصعيد

إبراز الكيفية التى أدى بها هذا التكوين القبلى إلى إلحاق التخلـف بمجتمـع   -٧
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  . وسط وجنوب الصعيد

توضيح أى الجماعات يمكن الركون أكثر إلى نسقها الثقافى فى إحداث طفرة -٨
  . تنموية فى الصعيد

  منهجية الدراسة: رابعاً
فى هذه الدراسة، سوف يتم االعتماد على عـدد مـن األسـاليب واألدوات      

حيث ستتم االسـتعانة بهـذا   . أما األساليب فأهمها األسلوب التاريخى. المنهجية
الكشف عن طبيعة الظروف التاريخية التـى تبلـور فـى ظلهـا      األسلوب فى

التكويـن القبلى والجماعاتى لمجتمع وسط وجنوب الصعيد،وكذلك فى الكشـف  
ومجتمـع  -عن طبيعة التحوالت الهيكلية التى شهدها المجتمع المصـرى عامـة  

فى القرنين التاسع عشر والعشرين، ودور هـذه   -وسط وجنوب الصعيد خاصة 
فى إضعاف أسس ومظاهر التكوين القبلـى القـديم وتعزيـز أسـس      التحوالت

، حيث أما ثانى هذه األساليب فهو األسلوب الوصفى. ومقومات التكوين الحديث
ستتم االستعانة بهذا األسلوب فى وصف خصائص التكوين الجماعاتى الذى ظهر 
ألول مرة فى مجتمع وسط وجنوب الصعيد، ووصف ما تبقى من خصائص لهذا 

لتكوين فى الوقت الحالى، وذلك كما تبديه الجماعات المختلفة الموجودة فى هذا ا
كما ستتم االستعانة بهذا األسلوب فى وصف خصائص وسمات التكوين . المجتمع

أما ثالث هذه األساليب فهو . الحديث الذى أخذ يتبلور داخل التكوين القبلى القديم
ذا األسلوب فى المقارنة بين خصائص حيث ستتم االستعانة به. األسلوب المقارن

التكوين الجديد وخصائص التكوين القديم، وكذلك فى المقارنة بين الخصـائص  
أمـا رابـع هـذه    .االجتماعية والثقافية والسياسية التى تميز الجماعات المختلفة

، حيث ستتم االستعانة بهذا األسلوب فى إبراز األساليب فهو األسلوب اإلحصائى
  . مية أو الكيفية لبعض القضايا  الواردة فى الدراسة بوجه عامالداللة الك

دليـل جمـع   "من خالل  دراسة الحالة المعمقةأما بالنسبة لألدوات فأهمها   
التى سيدلى بهـا بعـض   وتحليل مضمون بعض النصوص ، "البيانات التفصيلى
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ألدوات ومن هـذه ا . المبحوثين فى األسئلة المفتوحة والواردة فى الدليل المذكور
لمختلف الظواهر االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   المالحظة المباشرة أيضاً 

  . والسياسية واالجتماعية السائدة فى مجتمع الدراسة

 ٣٠فقد تم االستقرار على اختيـار  ) أى للعينة(أما بالنسبة للمجال البشرى   
جرى دراسة حالة لتكون ممثلة لكل جماعة من الجماعـات السـبع التـى سـي    

األشراف، والهوراه، والعرب، والفالحين، والجمسـة، والعبيـد   : دراستها، وهى
وعنـد االختيـار سـيراعى عـدة     . دراسة حالة ٢١٠والحلب، بإجمالى قدره 

اعتبارات من أهمها أن الثالثين حالة التى سيتم اختيارها من كل جماعة من هذه 
منها مـن إحـدى    ١٠الجماعات ستكون موزعة على ريف المحافظات الثالث، 

القرى الواقعة فى محافظة أسيوط، والعشرة األخرى من إحدى القرى الواقعة فى 
محافظة سوهاج، والعشرة الثالثة ستكون من إحدى القرى الواقعة فى محافظـة  

كما ستتم مراعاة أن تكون خصائص العشر حاالت التى سيتم اختيارها مـن  . قنا
التى سيتم اختيار هذه العشرة منها، وممثلة  أى قرية ممثلة قدر اإلمكان للجماعة

أما بالنسـبة للمجـال   ). أى سيكون فيها مسلمين ومسيحيين(أيضاً للبعد الدينى 
، فمن المتوقع أنه بعد شهرين من اآلن سوف يتم االنتهـاء مـن أجـراء    الزمنى

نية أما بالنسبة لقراءة وتصنيف المادة الميدا. الدراسة الميدانية بواقع خمسة شهور
أمـا بالنسـبة    -من شهر أبريل حتى ويونيـه   -فسوف يستغرق قرابة شهرين 

للجانب النظرى، فأن استكمال وتجهيز مادته النظرية، وكتابة التقريـر النهـائى   
أشهر ، أى سيتم االنتهاء من هذا البحث ككـل   ٦للبحث، فسوف يستغرق قرابة 

  .فى شهر أكتوبر الحالى إنشاء اهللا
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  تابع الفصل الثالث عشر
  مجتمع الصعيد 

  .. من التكوين القبلى والجماعاتى إلى التكوين الحديث
  "دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى"

  )عرض مرحلى(

  محمود جاد 

  ٢٠٠٢فبراير 
  مقدمة

تهدف الدراسة الحالية، إلى إلقاء الضوء على طبيعة الظـروف التاريخيـة   
إلـى  ) محافظات أسـيوط وسـوهاج وقنـا   (عيد التى أنقسم فى ظلها ريف الص

عن بعضها البعض نسبياً، ومنغلقـة علـى   ) متمايزة(جماعات قبلية وغير قبلية 
نفسها بالمثل، وتناول األصول التاريخيـة واالثنيـة لكـل جماعـة مـن هـذه       
الجماعـات، وأهم الخصائص الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التى 

تميزها، ثم محاولة الوقوف على الكيفية التى تطورت بهـا   -والزالت  -كانت 
كل جماعة من هذه الجماعات فى فترة النصف الثانى مـن القـرن العشـرين،    
والتعرف على اآلثـار التـى تركتهـا التطـورات االقتصـادية واالجتماعيـة       
والديموجرافية والثقافية التى شهدها المجتمع المصرى فى تلـك الفتـرة علـى    

وخصائصها، والتعرف على الكيفية التى مهدت بهـا هـذه التطـورات     تكوينها
األرضة لبلورة مجتمع حديث فى ريف الصعيد يختلف فى األسس عن األسـس  

  . القديمة

ولعل من أهم ما يمكن اإلشارة إليه هنا فيما يتعلق بالدراسة الميدانيـة هـو   
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ن خالل دليل جمـع  وهذه األخيرة تتمثل فى دراسات الحالة المتعمقة م. أدواتها
البيانات التفصيلى، وتحليل مضمون السيرة الذاتية لبعض المبحوثين، ومضمون 
بعض النصوص التى سيدلى بها المبحوثين عن مختلـف األحـداث السياسـية    
واالقتصادية واالجتماعية التى وقعت فى مجتمعهم المحلى، فضالً عن المالحظة 

  . بالمشاهدة

  :األشراف-١

ويستشرف الشىء يعنـى أنـه يرفـع    . اه يظهر أو يرتفعالفعل يشرف معن
  . هم األعلون منزلة بين الناس -جمع شريف -واألشراف . البصر إليه

وإذا كان الشرف يقترن فى الغالب بأداء الفرد لخدمات جليلـة لوطنـه، أو   
بتمسك بمجموعة القيم والمثل النبيلة السائدة فى هذا الوطن، فإن معنى ذلـك أن  

ما هو شخص شريف طالما أنه يؤدى خدمة جليلة لوطنه، أو أنـه  أى شخص إن
  .يتمسك بمجموعة القيم والمثل النبيلة السائدة فى هذا الوطن

ومع أن ذلك هو السياق التاريخى، واألساس المنطقـى، لظهـور مفهـوم    
الشرف واألشراف فى كافة المجتمعات البشرية، فإن أفراد جماعة األشراف فى 

وبين انتهـاء   -أى بين صفة كونهم أشرافاً  -ين هذه الصفة الصعيد يربطون ب
، أو إلى أحد عمامه أو أحد )صلى اهللا عليه وسلم(نسبهم إلى آل بيت رسول اهللا 

  . أخواله أو أحد جدوده

وكان للعوامل السياسية الدور األكبر فى مغادرة األشراف لمكة والحجـاز  
فبدافع الخوف من حب النـاس   .وانتقالهم إلى مصر عامة، وإلى الصعيد خاصة

لألشراف، وتعاطفهم معهم، ومن إمكانية أن يثمر هذا الحـب والتعـاطف عـن    
ومـن بعـدهم    -التفاف هؤالء الناس حول أولئك األشراف، عكـف األمويـون  

على اضطهاد األشراف ومحاولة التخلص منهم، مما دفـع هـؤالء    -العباسيين 
. الـخ  …مصر والعراق والمغـرب   األشراف إلى مغادرة بالدهم والهجرة إلى

ومع ظهور الدولة الفاطمية توافد الكثير من األشراف على مصر، وشهدوا فيهـا  
لكن مع انهيار هذه الدولة، وظهور الدولة األيوبية بقيادة صالح . أزهى العصور
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اضطر الكثير من األشراف  –الذى كان سنياً ومناهضاً للمذهب الشيعى  -الدين 
العاصمة، ومن غيرها من مدن الوجه البحرى، واللجـوء إلـى   إلى الهروب من 

وقد ساعد أهل الصعيد فى إخفاء األشراف، . الصعيد واالندساس بين أهله وناسه
ولعـل هـذا   . بل وفى إكرام وفادتهم وتهيئة الظروف المالئمة الستقرارهم فيه

الصـعيد  بالمناسبة أحد العوامل التى تفسر تلك المسحة الصوفية التى ال يـزال  
  . يتميز بها حتى اآلن

ورغم أن األشراف يوجدون فى محافظات الصعيد بشكل متفـرق، فـإنهم   
والمالحظ أن الحجم الحالى لجماعـة أشـراف يعـد    . يتركزون فى محافظة قنا

حيث يبلغ عدد المسجلين منهم فى نقابة . كبيـراً جداً بالنظر إلى أصولهم االثنية
والمؤكد . خمسة ماليين  -١٩٩١د افتتاحها عام والتى أعي -األشراف بالقاهرة 

أن ضخامة حجم هذه الجماعة ال يعكس أية حقائق إثنية أو تاريخيـة قـدر مـا    
يعكس رغبة الناس العاديين فى االنتساب واالنضمام إلى هذه الجماعـة ، وهـو   
االنضمام الذى تم، وال يزال، من خالل عدة طرق أهمها استخراج تريع أو جرد 

يثبت أن نسب أصحابه ينتهى إلى األشراف ، وطـول فتـرة السـكنى    ) مزيف(
واإلقامة بجوار األشراف ثم انتحال صفتهم، وطول فترة خدمة األشـراف ثـم   

  . االنصهار فيهم، أو االدعاء باالنتساب إلى هذه الجماعة من خالل الزواج

وخالفاً لما هو سائد فى دراسات علم االجتماع عمومـاً مـن أن الوضـع    
قتصادى للفرد، أو للجماعة، هو الذى يضمن له، أولهـا، وضـعاً اجتماعيـا    اال

وثقافياً وسياسياً معيناً، فإن الوضع الثقافى لجماعة األشراف هو الذى ضمن لهـا  
  . وضعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً متميزاً فى ريف الصعيد -وال يزال  -

ذا  -رأس مـال ثقـافى   أو إلـى   -فاألشراف يستندون إلى ركيزة ثقافية 
غيـرهم مـن    -ويتميزون به علـى   -مضمون دينى أساساً يتمايزون به عن 

مـا   -على سبيل المثـال   -ومن بين مفردات هذه الركيزة . الجماعات األخرى
إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهـل  : "ورد فى القرآن الكريم بشأن آل البيت

، وكذلك ما جاء على لسـان الرسـول   )٣٣األحزاب " (البيت ويطهركم  تطهيراً
مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف ) "صلى اهللا عليه وسلم(
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 -ومن هذه المفردات أيضـاً  ". اخلفونى فى أهل بيتى"، وكذلك قوله "عنها غرق
أن اهللا جعل من الصالة والسالم على نبيه وآل نبيه من كمال  -وربما من أهمها 

  . عبده، وأنطق بها المالئكة وهم شهود التجلى على

وكان من الطبيعى أن يثمر هذا الرأسمال الثقافى، أو هذه الركيزة الثقافيـة،    
عن تبوأ األشراف لمكانة متميزة فى ريف الصـعيد علـى كافـة المسـتويات     

  . االقتصادية واالجتماعية والسياسية

قافى قد أثمر عن تبوأ فعلى المستوى االقتصادى يالحظ أن هذا الرأسمال الث  
األشراف لوضع متميز، وذلك من خالل الهبات واإلقطاعيات التى كان الحكـام  
يمنحونها لهم، واألوقاف التى كانت ترصد على ذراريهـم، واألراضـى التـى    

ومما يدلل على استمرار الوضع االقتصادى المتميز . استطاعوا هم أن يشتروها
سكانى بشكل معقول فـى أى قريـة، فـإنهم    لألشراف، أنه أينما كان لهم وجود 

  . من أراضيها الزراعية -إن لم يكن الجزء األكبر  -يسيطرون على جزء كبير 

وعلى المستوى االجتماعى يالحظ أنه أينما وجد األشراف بشكل ملحوظ فى   
أية قرية، فإنهم  يعيشون فيها وهم شبه منغلقين على أنفسهم، ويغلـب الطـابع   

حيث انتشار عادت األخذ بالثأر، وهرميـة  (صهم االجتماعية القبلى على خصائ
المكانة وفقاً للسن، وعلو مكانة الذكر على األنثى، واالسـتقطاب اإليكولـوجى،   

مما سيكتب عنه بالتفصيل فـى  . الخ.. والزواج الداخلى، واحتقار المهن اليدوية 
  ). البحث األصلى

ل الثقافى قد أثمر عن سلطة وعلى المستوى السياسى يالحظ أن هذا الرأسما  
األولى روحية وهى نابعة من اعتقاد النـاس فـى   : من نوعين لجماعة األشراف

األفراد الذين ينتمون إلى جماعة األشراف، ومن ثم مـن  ) بركة(طهر وقدسيه و
وممـا  . اعتقادهم فى وجوب طاعة هؤالء األفراد حباً فيهم والتماساً للبركة منهم

ه السلطة رأى أحد المبحوثين من الفالحين فى األشـراف  قد يعبر مؤقتاً عن هذ
الفالحين بينظروا لألشراف على أنهم أصحاب : "وعالقة أفراد جماعته بها، بقوله

األيدى، والشريف يفتخر بالعادة دى، ويمد يـده  ) تقبيل(كرامات فبيقوموا ببوس 
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  ..".مفتخراً ومتعالياً

عة األشراف  على غيرهم مـن  ومما يعزز من السلطة الروحية ألفراد جما  
فـى   -أفراد الجماعات األخرى أن هناك عدداً من األوليـاء والعـارفين بـاهللا    

ينتمون إلى هذه الجماعة ذاتهـا، ويقـوم أفرادهـا     -المحافظات محل االهتمام 
  . بإحياء الموالد السنوية الخاصة بهؤالء األولياء والعارفين باهللا

ففى القرى التى يوجد فيها . ة بالمعنى المباشرأما السلطة الثانية فهى سياسي  
األشراف بشكل معقول، فإنهم يسيطرون على منصب العمودية ومشيخة الخفر، 
وعلى نسبة ملحوظة من مقاعد المجلس القروى، كما أن البعض منهم يصـلون  

  . إلى عضوية مجلس الشعب، بل و إلى كرسى الوزارة

، فإنه من المنطقى أن يقوم األشـراف  االجتماعى/ وبالنسبة للتوجه الثقافى  
. بتعليم أوالدهم تاريخ جماعتهم، واالحتفاظ بالكتب التى تدور حول هذا التـاريخ 

كما أنه من المنطقى أن يقوم أولياء األمور فى هذه الجماعة بتوجيه أبنائهم إلـى  
دراسة العلوم التى تعمل على إعادة إنتاج الوضع المتميز لجماعـاتهم، أى إلـى   

وربما يدلل على ذلك قول أحـد  -اسة علوم القرآن السنة والحديث والشريعة در
إحنا أغلبنا بيدرسوا السنة النبوية والقرآن "الشباب الذين ينتمون إلى هذه الجماعة 

فى كليات الدراسات اإلسالمية فنفخر بانتسابنا إلى رسول اهللا، ونقول ده للنـاس  
  ". فيحترمونا ويعملوا على إرضائنا

  لهوارةا-٢

رغم تعدد الروايات التاريخية التى تدور حول األصول اإلثنية للهوارة فـى    
وذلك باالسـتناد إلـى عـدة شـواهد تاريخيـة       -الصعيد، فإنه يمكن تصنيفهم 

إلـى ثـالث    -وأنثروبولوجية سيشار إليها تفصيالً فـى الدراسـة األصـلية    
ها، وهم ينتمـون  األولى هم هوارة جرجا ودشنا وأبو طشت ونواحي: مجموعات

أساساً إلى قبيلة الهوارة البربرية التى كانت قد قـدمت مـن جنـوب الجزائـر     
أو ترحيل جـزء   -واستقرت فى غرب الدلتا، ثم أمر السلطان برقوق بترحيلها 

والثانية هم . إلى جرجا بالصعيد إلحداث بعض التوازن القبلى هناك -كبير منها 
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محافظتى قنا وسوهاج، وهم عبـارة عـن   هوارة البالبيش الموجودين فى شرق 
أحد أفرع قبيلة سليم التى كانت قد قدمت من شبه الجزيرة العربية ثم اسـتقرت  
فى بلبيس، ثم هاجر هذا الفرع منها إلى الصعيد ، وسماهم الناس فى حينه باسم 

" شـين "فى كلمة بلبيس إلـى  " السين"المكان الذى قدموا منه بعد تحريف حرف 
أما المجموعة الثالثـة واألخيـرة فهـى هـوارة الهماميـة      . صعيدكعادة أهل ال

مـن   -وكما سنحاول التـدليل   -والمتركزين فى نجع حمادى وفرشوط ، وهم 
  . أصول مصرية

وإذا كان األشراف، فى تميزهم على الجماعات األخرى، يسـتندون إلـى     
يستندون  -ز فى هذا التمي -ركيزة ثقافية، أو إلى رأس مال ثقافى، فإن الهواره 

حيث كانت الحرفة األساسية للهـواره هـى   . إلى رأس مال حربى أو عسكرى
ألم يستعن بهم السلطان برقوق من البداية لحفظ األمن والنظام . الفروسية والقتال

  . فى الصعيد؟

ففى مقابل العمل على حفظ األمن والنظام فى الصـعيد، وتـأمين طريـق      
الكثير  -ن بعده السالطين والحكام اآلخرين وم -الحجاج، أقطع السلطان برقوق

وفى عهد شيخ العرب همـام بـن   . من أراضى الزراعية للهواره بكل طوائفهم
امتـدت أمـالك    -والذى حكم الصعيد فى أواخر القرن الثامن عشر  -يوسف 

وال يزال الهواره فى القرى التى يتركزون فيهـا  . الهواره من أسوان حتى المنيا
لنسبة الكبرى من األراضى الزراعية الواقعة فى زمـام هـذه   يسيطرون على ا

القرى، فضال عن امتالكهم لمعظم آالت العمل الزراعى، وإجادة البعض مـنهم  
  . تربية الخيول العربية

ورغم التطورات التى طرأت على األوضاع االجتماعية لجماعة الهـواره    
لجماعـة بأنهـا   فى العقود األخيرة، فإنه يمكن وصف مجمل خصائص هـذه ا 

خصائص قبلية، حيث االنغالق على الذات والتمسك بعـادة الثـأر ، وبهرميـة    
المكانة وفقاً للسن، وعلو مكانة الذكر على األنثى، واالسـتقطاب اإليكولـوجى،   

  . باستثناء الزراعة فى العقود األخيرة -والزواج الداخلى، واحتقار المهن اليدوية 
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ة بحكم طبيعـة الثقافـة الدينيـة السـائدة،     وإذا كان لألشراف سلطة روحي  
وأخرى سياسية بحكم الوضع االقتصادى، فإن للهواره سلطة سياسية بحكم الدور 

فبالنسبة للدور التاريخى يالحظ أنه نظراً إلى ما . التاريخى والوضع االقتصادى
 كان الهواره يتميزون به من مهارة فى القتال فقد استعان بهم الحكام المتعـاقبون 
فى حفظ األمن والنظام فى المناطق التى يتركزون فيها مقابل اسـتفادتهم مـن   
األراضى الزراعية الواقعة فى تلك المناطق، فضالً عن إدارتهم للحكم المحلـى  

وكانت الهواره من أبرز القبائل التى بلورت أو أرست نظـام  . فى هذه األخيرة
وم رجال هذه القبيلـة بحمايـة   وهو النظام الذى بمقتضاه يق. الموالى فى الصعيد

المستضعفين من جماعة الفالحين، ومن غيرها مـن الجماعـات المستضـعفة    
األخرى نظير اعتراف هؤالء الفالحين بسيادة الهواره عليهم، وإعالنهم الـوالء  

لذا يالحظ أن الهواره قد شغلوا قمة البناء السياسى فى القرى التى يتركزون . لها
والذين علـى روايـة نسـبية     -ن بين أفراد هذه الجماعة ويقول واحد م. فيها 

  …فى نزولهم للصعيد كانوا جميعا أمراء وغالبيتهم فرسـان  " -بتاريخ جماعته 
 -أى وقت نزولهم -وكانوا شيوخ على جميع القبائل الموجودة فى الصعيد وقتها 

طـرأت   ورغم التغيرات التى". فهم جماعات قيادية يميلوا إلى أن يكونوا رؤساء
على نظام الموالى، فإنه ما يزال قائماً حتى اآلن، وقد يعبر عن ذلك قول أحـد  

  "إحنا بصراحة بنحبوهم وعايشين فى حماهم: "المبحوثين من الفالحين

وبحكم مساحة األراضى الزراعية الواسعة التى ال يزال الهواره يسيطرون   
لى البناء السياسـى فـى   عليها فى القرى التى يتركزون فيها، فإنهم يسيطرون ع

حيث يسيطرون على منصب العمودية، ومشيخة الخفر، وعلى نسبة . تلك القرى
كبيرة من عضوية المجلس القروى، فضالً عن وصـول الـبعض مـنهم إلـى     

  . عضوية مجلس الشعب

وتحتفظ جماعة الهواره بنسق ثقافى فرعى يعمل علـى صـيانة وضـعها      
وألنهم يعتقدون . لى إعادة إنتاج هذا الوضعاالقتصادى واالجتماعى المتميز، وع

أنهم األفضل بين الجماعات األخـرى، فـإنهم ال يقـرون بمبـدأ      -واألشراف 
رداً على سؤال  -المساواة بينهم وبين أى جماعة أخرى، حيث يقول واحد منهم 
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متساوين من ناحية إيه يعنى؟ يعنى مـثالً  " -يدور حول اعتقاده فى هذه المسألة 
 -أيش جـاب لجـاب    -اره واألشراف زى الحلب والمساليب؟ ألطبعاً هل الهو

الهواره واألشراف دول لهم أصل كبير، وعريض، ولهـم عـاداتهم وتقاليـدهم    
ألمش زى " -ردا على السؤال نفسه  -ويقول واحد آخر منهم " …الخاصة بيهم 

يهـا  بعض، ألن الناس دلوقت عاملة زى القطر ، فيه المكيف، وفيه الركاب، وف
  ". !!السبنسة

مستندين فـى   -وألن هناك قسماً من الهواره يعتقدون فى تميزهم الساللى   
فإنهم يعتقدون أنهم هم االسمى ، ويعملون -ذلك إلى مالمحهم الفيزيقية المختلفة 

وهم يسـمون  . بشتى السبل على توصيل هذا المعنى إلى من حولهم من األغيار
، ويشبهونهم بالحشـرات والديـدان والكـالب    هؤالء االغيار عموماً بالفالحين

ويدلل على ذلك الكشف عن نوعية المأثور الشعبى السائد فى . والطيور الوضيعة
: ومن بين هذا المأثور األمثال الشعبية التالية. القرى والبالد التى يتركزون فيها

 أبيض ما فى الكالب نجس، دودة جت تقلد التعبان اتمطعت قامت انقطعت، قالوا
  . الخ …قالوا كان بان على رجليه  -أبو قردان بيآكل قشطة 

وألن لجماعات الهوراه جذور تاريخية عميقة، وتاريخ طويل فى المعـارك    
وفى البطوالت وفى السيادة والسيطرة السياسية، فـإنهم يحتفظـون بمـوروث    

وفى . ثقافـى يدور حول تلك األصول، وحول تلك البطوالت والسيادة والسيطرة
ل اإلصرار على إدامة سيطرتهم السياسية يقوم الهواره بنقل هذا الموروث إلى ظ

أن الهواره يعلمون أوالدهم منـذ الصـغر   : "أطفالهم، وفى ذلك يقول واحد منهم
باألصول ويعرفون أجدادهم ويعلموهم القيادية فى األمـور، وأن لهـم جـذور    

ا الموروث الثقـافى  ولعل هذ". أى يعرفوهم بتاريخ أجدادهم …وأصول كريمة 
هو الذى يدفع الكثير من أرباب األسر والعالئات الهواريه إلى إلحـاق أبنائهـا   
بالكليات التى تضفى على أصحابها سلطة رسمية مثل كليات الشرطة والحقـوق  

  . والحربية والشريعة

غير أنه مع تضاؤل الحاجة إلى االستعانة بـالهواره فـى تحقيـق األمـن       
حتى لـو كانـت هـذه     -هؤالء الهواره فى تخليد سيطرتهم والحماية، ورغبة 
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بدأ البعض منهم فى إرساء األساس الثقـافى   -السيطرة على المستوى الروحى 
حيـث بـدأ   .لتخليق هذه السلطة األخيرة من خالل التعامل مع الموروث الدينى

هؤالء البعض يقولون أنهم هم أيضا من األشراف ألنهم يشتركون مع الرسـول  
وعلى ذلك فقد اصـبحوا  ).أال وهو هور(فى أحد الجدود ) اهللا عليه وسلم صلى(

منذ فترة يطالبون بأنه يجب أن يكون لهم نصيب فى رعاية مول سـيدى عبـد   
  . الرحيم القنائى وأبو الحجاج االقصرى

  جماعة العرب-٣

أو التى يقول  -المقصود بهذه الجماعة هنا هو العالئات التى تعود أصولها   
والتى كانت قـد  ) من غير األشراف والهواره(إلى القبائل العربية -ها ذلك أفراد

ورغـم أن هـذه الجماعـة    . قدمت إلى الصعيد من بالد الحجاز واليمن والشام
تتوزع فى قرى المحافظات المعنية، فإنها تتركز فى قرى بعينهـا مثـل قـرى    

نا، وفى العدسـات  دندرة، والتراحة، والمحروسة، والدواير، ونقاده فى محافظة ق
  .باألقصر، وفى مركز جهينه بمحافظة سوهاج

وتحتفظ جماعة العرب بثقافة فرعية تبرر بها تميز أعضائها على أعضـاء    
غيرها من الجماعات األخرى ، وبخاصة على أعضـاء جمـاعتى األشـراف    

وهم فى ذلك يذهبون إلى أنهم هم األفضل من هـؤالء وأولئـك، ألن   . والهواره
وبالمثل . سالمى لم يقل أن النبى شريف أو هوارى، وإنما قال أنه عربىالدين اإل

تحاول كل جماعة فرعية منتمية إلى هذه الجماعة الكبيرة أن تبرر تميزها علـى  
غيرها من الجماعات األخرى بالقول أن أسم قبيلتها قد ورد ذكره فى القرآن أو 

لة العوازم تقـول أن أسـمها   مثال ذلك أن قبي. فى أحد األحاديث النبوية الشريفة
وأن قبيلة جهينـة بمركـز   . مستمد من أولو العزم، الذين جاء ذكرهم فى القرآن

قد ذكرها بالخير عندما ) صلى اهللا عليه وسلم(جهينة بسوهاج تقول أن الرسول 
  . إلخ …" عند جهينة الخبر اليقين"قال 

عة التى احترفهـا  وبالنسبة للنشاط االقتصادى، يالحظ أنه إضافة إلى الزرا  
. العرب منذ البداية، فإنهم يميلون أكثر إلى مزاولة حرفتـى التجـارة والرعـى   
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فخالفاً لألشراف الذين يفضلون االلتحاق بالوظائف والمهن التى تضـفى علـى   
أصحابها سلطة روحية أو فكرية أو وجدانية، وللهواره الذين يفضلون االلتحـاق  

، يميـل  )رسـمية (صحابها سلطة سياسـية بالوظائف والمهن التى تضفى على أ
وقـد أبـدى   . العرب إلى مزاولة التجارة التى تضفى على أصحابها سلطة مالية

يدلل على ذلك مثالً أن التجار الـذين  . العرب مهارة واضحة فى مزاولة التجارة
من سوهاج وأسيوط يكادوا يسيطرون على أسواق الخضار والطيور والفواكـه  

لموجودة فى القاهرة واإلسكندرية ، وفى غيرها من مـدن  واألقمشة والمالبس ا
قـد   -وبخاصة الطهطاويون منهم  -بل إن نشاط البعض منهم . الوجه البحرى

. امتد إلى بعض البالد العربية وأصبح لهم فيها ما يشبه الروابط أو التنظيمـات 
وليس ثمة شك فى أن المكون الثقافى لجماعة العرب هو المسـئول عـن هـذا    

وفى إطار االستفسار عن أسباب هذا التوجه بين أنهم يقتدون . وجه االقتصادىالت
، )صلى اهللا عليه وسلم(بالنبى . هكذا ذكر لى ذلك أكثر من عشرة تجار منهم -

ألم تكن التجارة هى الحرفة الرئيسية للرسول؟ وألم يكن الرعى أحد  -وتسائلوا 
  . الحرف التى يزاولها األنبياء؟

لخصائص االجتماعية فيالحظ أن جماعة العرب ال تختلف كثيراً وبالنسبة ل  
فى هذه الخصائص عن خصائص جماعة األشراف أو الهواره، وإن كانوا فـى  
العقود األخيرة قد أصبحوا أكثر شبهاً فيها بجماعة الفالحين من حيـث مرونـة   

نسبة وبال. الطباع، وبساطة السلوك، واالنفتاح على الغير من الجماعات األخرى
للخصائص السياسية فيالحظ أنه أينما يكثر عدد العرب فـى أى قريـة، فـإنهم    

  . يسيطرون على بنائها السياسى فى الداخل والخارج

  الفالحون-٤

وهم يتألفون . يمثل الفالحون الغالبية العظمى من سكان الريف فى الصعيد  
إلـيهم مـن   من األقباط الذين كانوا قد تحولوا إلى اإلسـالم، وممـن انضـموا    

الجماعات القبلية التى كانت قد تحللت وتمصرت وذابت أصولها فى نهر الحيـاة  
  .المصرية
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ويمثل المسيحيون جزء من النسيج االقتصادى واالجتماعى والثقـافى فـى     
يدلل على ذلك قول أحد المبحوثين من فالحى قرية المحروسـة  . ريف الصعيد

وهم بيشغلوا فـى الزراعـة وفـى    .. ا المسيحيين فى القرية كويسين معان: "بقنا
وهم يقوموا بالتجارة فـى محـالت الـذهب، فهـم     .التجارة، وبالذات فى الغالل

يملكون محالت الذهب والخياطة والتموين وتوزيع الشاى والسكر والصـيدليات،  
وهم بيسكنوا بجوار بعضهم فى الغالـب ومتجـاورين،   . وهم فيهم الغنى والفقير
حيث أن هذه العادات والتقاليد ال تكون صـعبة،  . ت والتقاليدوبالبساطة فى العادا

وطبعهم غير حامى، والبنت من الممكن أن تتزوج من القريب ومـن الغريـب،   
والتعليم عندهم شىء عادى، . أجنبيةواحدة والولد ممكن أن يتزوج ولو حتى من 

ف فالبنت مثلها مثل الولد، وهم متحضرون نسـبياً، ويعملـون بجميـع الوظـائ    
ال يحرصون علـى   األقاربتقصد أن  –والحرف، وال يعيشون فى مكان واحد 

والمالبس عندهم شىء عادى، ممكن أن يلبسـوا   -بجوار بعضهم البعض اإلقامة
والفالحـين  . والهواره األشرافمثل لبس أهل المدن، وليس لهم زى معين مثل 

كل شخص له رأيـه   أو الهواره، أنما األشرافليس لديهم كبير يلجأون إليه مثل 
 واحترامومن أهم صفاتهم حب اآلخرين والكرم والشجاعة . ويحل مشكلته لوحده

 واإلخـالص والتعـاون   واإلنسـانية الرأى اآلخر والمساندة وقت الشدة والكرم 
  "والتزاور، وحب بعضهم البعض بشدة

ألن الفالحين فى الصعيد تعرضوا من الناحية التاريخية للقتـل والتنكيـل   و  
، فقـد  !)الفاتحين(و ةوالسخرية على يد الغزا واإلهانةنهب والسرقة والبطش وال

وهـى    ،Resistence Cultureلجأوا إلى بلورة وتطوير ما يسمى بثقافة المقارنة 
ـ اعلى ثبات الذات وتو –ضمن ما تعمل  –ثقافة تعمل  لم، ازنها فى مواجهة الظ

فيمـا هـو   تتجلـى  لثقافة وهذه ا .الظالم من الداخلوهزيمة هذا ويض قوعلى ت
 ،والحكايـات  ،وفـى السـير   ،والنكات ،لسخريةل إيماءاتمتوارث ومبتكر من 

التى صاغها الفالحـون   الشعبية  األمثالومن بين . والمقوالت الشعبية واألمثال،
أخوك من أبوك : التالية األمثالالذين نهبوهم وأهانوهم،  ليسخروا بها من العرب

لعرب جرب منين ما يرحوا مطرحهم نقمة، هو فيـه  زى العرب اللى نهبوك، ا
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شىء يجى من العرب يسر القلب، حداية من الجبل تطرد أصحاب الوطن، جـه  
أمبارح وملك المطارح، خنفسة شافت عيالها على الحيط قالت لـولى ومربـوط   

ممـا  .. بخيط، تأكله ويقول لك بوس أيدى وتغطيه ويقول لك أحرس لى بيتـى  
  . األصلية بالتفصيل فى الدراسة سيورد 

  ةسالجم-٥

حيـث  . أو ساللية مشـتركة  اثنيهإلى أصول قبلية أو الجمسة تفتقر جماعة   
التـى  اسـتقر    –يتآلف أفرادها من خليط بشرى مكون من بقايا قبيلة بنى هالل 

 األخرىومن بقايا بعض القبائل  –متباينة  جزء منها فى الصعيد فترات تاريخية
فى نظر القبائل التى تقول أنها أصيلة أو شريفة، فضالً عـن  ة قرحتالتى كانت م

  . بعض الفقراء والمستضعفين من المصريين

أسم الجمسة على هذه  إطالقإلى الواقعة الدينية التى أدت إلى  اإلشارةوقبل   
هـذا  وحول . عن هذه الجماعات أوالً إلى انطباع الناس اإلشارةالجماعة ينبغى 

خسـيس، وردى   إنسانمعنى كلمة جمسة إنه "ن الهواره يقول واحد ماالنطباع 
مختلطة مع غيرهم من الناس، وصـفاتهم البخـل والجـبن     وأنسابهم، األخالق

يقـول واحـد مـن الحلـب     نفسـه  وحول االنطباع . "والرط، وال ينتسبون لحد
، وملهمش أصـول أو  يلةمعنى كلمة جمس أنهم ملهمش مبدأ وال ع" :المستقرين

الجمس ملهمش أصـل وبيشـغلوا فـى    " :أخرحلبى ويقول " ليهاقبائل ينتمون إ
الزرابى ورا البهائم، ولم الزبالة من ورا البهائم، وطباعهم ناس مـش كويسـين   
ومش محترمين، ومعنى كلمة جمس يعنى أنهم ناس أصلهم مش معـروف، وال  
نسب لهم، وهم ملهمش أى أصول وال عادات يمشوا عليها زى العائالت الكبيرة 

  ". مجر، وصوتهم عالى، وهدومهم موسخة ومش فيهغمحترمة، ولغتهم زى الوال

أسم الجمسة على هـذه الجماعـة    إطالقأما الواقعة الدينية التى أدت إلى   
المعارك لمسـاندة   إحدىن رجاالً من قبيلة بنى هالل كانوا قد دخلوا أفتتمثل فى 

. األدبـار العدو وولـوا  أمام يصمدوا ، ولكنهم لم )صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
إلى مكان القبيلة إال فى المسـاء  المجيئ لم يجرؤا هذه فعلتهم النكراء إزاء وأنهم 
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وكانـت هـذه   . ، ومن هنا أطلق هذا االسم عليهم)جومسى –أى جاءوا مساء (
عليهم بالتشتت والتفـرق،  ) صلى اهللا عليه وسلم(الواقعة سبباً فى دعاء الرسول 

يا أيهـا الـذين   " :آن تتوعدهم بغضب اهللا وبئس المصيروفى نزول آية فى القر
، ومن يولهم يومئذ دبـره إال  األدبارتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم يآمنوا إذا لق

متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا و مأواه جهـنم وبـئس    أومتحرفاً لقتال 
يلـة ملطشـة   ومنذ ذلك الوقت أصبحت هـذه القب . صدق اهللا العظيم –" المصير

ـ  الرجال فيها ، حيث لم يعد األخرىلجميع القبائل  ، ة نسـاء قادريين علـى حماي
، واختلطـت أنسـاب   األخرىفى متناول يد رجال القبائل هؤالء النسوة وأصبح 

يفسر اقتـران  الذى  األمر ووه األخرى،بأنساب غيرها من القبائل هـذه القبيلة 
  . األصلالنسب وضياع  باختالطكلمة جمسة 

الجماعات الرئيسية الممثلة  إحدى(وفى الصعيد يتركز بقايا قبيلة بنى هالل   
وبنـو  طة وبنو واصل مفاالحايوه والقرا. فى قرى وبالد معينة) الجمسةلجماعة 
وبنى عمرو يتركزون فى سـاقلته وبنـى   . ميم ونواحيهاخيتركزون فى أعامر 

ميم وساقلته خوجدون فى أأما بنى قره في ،ويوجد بنو جميلة فى أسنا. مزار وقنا
ويوجـد بنـو   . ميمخبوتيج وأ وأبوويتركز بنو عامر فى سمالوط . وقنا وأسوان

كمـا  . ميم والبلينا ونجع حمادى وديروط وملـوى خات فى أصعمران من الحوي
  . ميمخيتركز بنو عزيز فى أ

وبالنسبة للخصائص االقتصادية فيالحظ أن الجمسة كانوا قـد تخصصـوا     
عى وتجارة الجاموس والغنم، وفى مزاولة العمل الزراعى، رربية وتاريخيا فى ت

وفى احتراف اللعب بالمزمـار  ) ساقوقه(وفى توصيل المياه بالقرب إلى المنازل 
  ). الدايات(لنساء اوالطبل البلدى والغناء بالربابة، والحالقة، والمساعدة فى توليد 

تختلـف كثيـراً عـن    ويبدو أن الخصائص االجتماعية لجماعة الجمسة ال   
لهـذه  االجتمـاعى  النسيج حيث يتسم  .جماعة الفالحينلالخصائص االجتماعية 

بالبساطة فالمرأة تخرج إلى الحقل لمساعدة زوجها فـى العمـل، كمـا    الجماعة 
 ،المنزلى من بيض ولبن وجـبن وزبـد ودجـاج    إنتاجهالبيع السوق تخرج إلى 

لعمـل  إلـى ا الجمسية الفقيرة تخرج بل أن المرأة  .وشراء ما يلزمها فى المنزل
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شروطاً صعبة  ال يضعونهذه الجماعة  إطارالناس فى وألن . بأجر فى الحقول
  . أمام الراغبين فى الزواج نجد أن الشباب يقبل على الزواج فى سن مبكرة

إلى الخصائص الثقافية لجماعة الجمسة، نقول ماذا ينتظر من  اإلشارةوقبل   
مختلطة بأنسـاب   أنسابهاالسائدة بأنها بال أصول، وبأن  جماعة تصورها الثقافة

وبأن اهللا قد توعدها بسـوء   ،الرسول قد دعا عليها وبأنقبائل وجماعات أخرى، 
نتظر من جماعة مثل هذه سوى االنصراف عـن هـذه الثقافـة    المصير؟ ماذا ي

عـن   الباحثين الميـدانين اثنين من مما يعبر عن ذلك مؤقتا قول لعل و(السائدة؟ 
الناس دول متعرفلهمش ملـة، أو أن الـوزاع الـدينى عنـدهم      -هؤالء الناس

بـالجبن  وصفها وماذا ينتظر من جماعة تصر الجماعات السائدة على ). ضعيف
يتحلـى  صفوفهم وخرج من تالذى وسيرة أبو زيد الهاللى ابتكار والخوف سوى 

  . الخ... بالشجاعة والبطولة والفروسية 

قتصادية واالجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى فـى  ومع التحوالت اال  
بمسألة السفر للخـارج،  من هذه التحوالت ربع القرن الماضى، خاصة ما يتعلق 

قبل أفراد جماعة الجمسة على السفر للخارج، وكونوا من وراء ذلك الثـروات  أ
أبناء  بتذويب الفوارق التى كانت قائمة بينهم وبين غيرهم منتكفلت الهائلة التى 
، كأبناء جماعات العرب والفالحين وذلك إلـى الحـد الـذى    األخرىالجماعات 

  . حدثت فيه عالقات مصاهرة بين هؤالء وأولئك

  العبيد-٦

  :إلى مالحظتين اإلشارةقبل البدء فى تناول هذه الجماعة ينبغى   

وهذه التسـمية   .شكلية وتتعلق بمسمى هذه الجماعة، أال وهو العبيد األولى
فالتسـمية العلميـة   . دقيقة من الناحية العلمية، وأنها بمثابة تسمية اتفاقيـة  ليست

وهم الـذكور،  " عبيد"الدقيقة لهذه الجماعة هى الرقيق، وهم ينقسمون بالتالى إلى 
لما لها مـن داللـة   األولى ومع ذلك فقد فضل التسمية . وهن اإلناثوإلى إماء 

  . عيد عموماًمعرفية وتاريخية واجتماعية فى مجتمعه الص

النسبية لحجـم جماعـة   الضآلة والمالحظة الثانية داللية ومفادها أنه برغم 
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إدراج هذه العبيد فى مجتمع الصعيد وسط وجنوب الصعيد، فإننا رأينا ضرورة 
ألنها تعد جماعـة دالـة علـى طبيعـة     الجماعة من الجماعات التى سندرسها 

  . مجتمعن والتطور التاريخى والمعاصر لهذا الـالتكوي

التاريخية لنظام العبيد هو أن هذا النظام قد ظهـر   األصولومما يقال عن   
 –والتى ومـن بينهـا المجتمـع المصـرى      –فى ظل من المجتمعات الشرقية 

هـذا النظـام فـى    أبـداها  ومع ذلك فإن الخصائص التى . والمجتمعات العربية
ففـى  . عات الغربيـة ها فى المجتماأبدالتى  المجتمعات الشرقية يختلف عن تلك

، وجاء متسـماً  التعميمأفتقر هذا النظام إلى  –أى الشرقية  – األولىالمجتمعات 
بالطابع الشخصى وليس الفردى، واقتصر العمل فيه علـى الخدمـة المنزليـة    

 …الصغيرة بغـرض التجـارة  والصناعات والشخصية ولم يمتد ليشمل الحرف 
  . لخإ

الموجودين حالياً فى وسـط   –كانوا عبيداً أو الناس الذين  –العبيد وينحدر   
حيث كـان يـتم   . الصعيد من عدة مناطق أهمها منطقتى النوبة وشمال السودان

تباع فيهـا الجمـال والعبيـد    دارو شراء هؤالء العبيد من بلدة فى أسوان تسمى 
 –وكان ثمن العبد يتحـدد  . شمال السودانعن المخطوفين من منطقة النوبة أو 

علـى ضـوء النـوع     –المعنيين من كبار السن  اإلخباريينض حسب كالم بع
 األصـغر ، كما كان سـعر  األنثىحيث كان سعر الذكر أعلى من سعر . والسن

جنيهات من  ٣-٢وعموماً كان سعر العبد يتراوح ما بين . األكبرأعلى من سعر 
 ٩٩سعر الجنيه الذهب فى الثالثينيات  من القرن العشرين كان يسـاوى  (الذهب 

من  –وحدهم  األغنياءوكان . كما كان سعر العبد ال يتجاوز سعر الجمل). رشاًق
 هم الـذين يقـدرون علـى شـراء العبيـد      –أشراف وهواره وعرب وفالحين 

  . واقتنائهم

يقول واحد  ،وحول كيفية شراء العبد، والدور الذى كان يقوم به عندما يكبر
كنـا  " :فى بيع وشراء العبيدواسعة ممن كان له خبرة ) سنة ٨٠(من كبار السن 

زمان نشترى العبد صغير السن، ونربيه عندنا، وكان الواحد منهم لما يكبر يبقى 
أما من . زى العامود طويل وعريض وكتفه يدور ساقية، ودى صحة من عند اهللا
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فده حسب المكان اللى فيه العبد، يعنى لو اشتغل فى الغـيط  ) الزى(ناحية اللبس 
وعصاية فرع شجرة ) قماش مصرى خشن" (العبك"أو " دمورال"يلبس قميص من 

ويلـف عمـه زى    ،يلبس جلبيه حسيده رايح فر ولو. عشان يسوق بيها البهايم
خطوة، ال يتقدم وال يتكلم بويمشى ورا سيده  ،ويمسك نبوت أو خرزانة ،الفوطة

  ". إال إذ طلب منه سيده

واشى والعمل بالزراعة وكان الدور االقتصادى للعبيد ينحصر فى رعاية الم  
، االجتماعية لألسيادأما دورهم االجتماعى فكان ينحصر فى الوجاهة . والحصاد

أما الدور السياسى  ..."فوالن جاى ومعاه العبد بتاعة آهه" :ل قديماًاحيث كان يق
 األخـرى للعبيد فكان يتحدد فى دخول المعارك بجانب سادتهم، وردع العائالت 

فكان دورهن يتحدد فى القيام بكـل مـا    لإلماءأما بالنسبة . باإلكثار من عددهم
  . من أعمال أو خدماتسادتهم تحتاجه منازل 

وقد يتضح هذا الظلم . أما الملكية لزواج البنت فقد كان ظالماً بكل المقاييس  
وذلـك  . التى كان العبيد يقيمون فيهـا  اإلقامةجزئياً عندما نعرف طبيعة أماكن 

 –إلى التقاعد منذ فترة أحيل  هو كان يعمل مهندساً للرى ثمو –يقول واحد منهم 
بالبوص والجريـد،  مسقوفة نعيش فى غرفة  ،ووالدى وأعمامى،كنا زمان إحنا "

اللى على الفرن، واللـى علـى   ننام وكانت من الطوف وليس من الطوب، وكنا 
وكنا فـى الشـتاء ال   . وضة، يعنى كنا فوق بعضألواللى على عتبة ا األرض،

عبارة عن كليم من صوف الغنم وحصيرة مـن الحلـف،    ،نملك إال غطاء واحد
مـن   واحدة من اإلماءوتضيف ". بالسماء فويلتح...  األرضوالباقى ينام على 

بنوا لنا قاعة يكانت بيوتنا جنب بيوت أسيادنا خصوصاً الحريم، "... كبار السن 
ـ .. بهايمال دالرجالة فى أى مكان يناموا فى الغيط عن أما...  بـاب الـدار    دعن

  ". ما كانتش بيوتنا تقفل علينا... الكبيرة 

ومع هذا الوضع االقتصادى واالجتماعى الخاضع كان مـن الطبيعـى أن     
وقد استمد العبيد مفردات هذه . غ العبيد ثقافة تتسق مع هذا الوضع وتبررهويص

ى استمدها العبيد ومن بين المفردات الت. الثقافة من الموروث الدينى وغير الدينى
أنا عشت مع " :أحد العبيد هما ذكر ،من الموروث الدينى وأدخلوها فى هذه الثقافة
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وأقول لكم زى ما قال زيـد ابـن الحارثـة    . سيدى قبل ما يموت الحرية بعينها
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينما خيره بين الحرية وبين أن يكـون عبـداً   

رسول اهللا أحب إلى من عز الحرية مع صحابة مع  ذل الرق: لرسول اهللا، فقال
ومن بين المفردات غير الدينية التى أدخلها هؤالء العبيد فى تلك الثقافة  .مفارقته
العين ما تعالش على الحاجب، اللى مالهوش كبير يشترى "الشعبية التالية  األمثال
  . لخإ"... له كبير

مبـادئ اإلخـاء والحريـة     وتأكيدها على ١٩٥٢لكن مع قيام ثورة يوليو   
مجانيـة  ل وإقرارهاالزراعى،  اإلصالحهذه الثورة لقوانين  وإصدار، والمساواة

، وحصل بعضهم على أراضى زراعية من األحسنالتعليم، تغير حال العبيد إلى 
فرصـة التعلـيم والتوظـف فـى      اآلخرالزراعى، وأتيحت للبعض  اإلصالح

 ،والمهنـدس  ،والمحامى ،الحكومى والموظف ،الحكومة، وأصبح منهم المدرس
، وسفر الكثير مـن المصـريين   ١٩٧٤ومع االنفتاح االقتصادى عام . والطبيب

للعمل بالخارج، سافر الكثير من أبناء العبيد إلى الخـارج ووظفـوا مـدخراتهم    
المنازل الجديدة لهم، وفى شراء بعض العقارات الزراعيـة أو   إقامةالمالية فى 

  .ى شراء بعض وسائل النقل، وانعزلوا عن خدمة سادتهمغير الزراعية، أو ف

ومن جوانب كثيرة أصبح الوضع االقتصادى واالجتماعى لجماعة العبيـد  
وحول هـذا الوضـع   . يشبه الوضع االقتصادى واالجتماعى لجماعة السادةاآلن 

وفى . باألجرةمنهم اللى بيشتغل ": األخيرةيقول واحد من بين أفراد هذه الجماعة 
زيينا بالضبط، ومفيش حاجة زايده، يعنى لوال لون البشـرة مـا    اهاية أصبحوالن

  ". تقدرش تفرق بين العبد وسيدة

إلى أنه برغم التطورات االقتصادية واالجتماعيـة   اإلشارةومع ذلك يجب 
، فإن النـاس فـى   األخيرينااليجابية التى طرأت على أحوال العبيد فى العقدين 

ما يزالوا ينظرون للعبيد على أنهم عبيد، ويعاملونهم  المجتمع القروى الصعيدى
ما يزالـوا   –وخاصة منهم كبار السن  –كما أن هؤالء العبيد . هذا األساس على

ويعاملونهم على هذا  ،سادةوعلى أن السادة على أنهم عبيد،  أنفسهمينظرون إلى 
بـين   النساء من كبيرات السـن نسـبياً   إحدىوقد يدلل على ذلك قول . األساس
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.. عبيد عمرنا ما هنتغير امهما حصل برضوا إحن" ... قولتجماعة العبيد، حيث 
ألنه مش من حقنا، وعمرنـا   ،ش لفوقصيعنى مهما حصل، ومهما وصلنا ما نب

أوالدنا إتعلموا كلهم .. دى  األيامآدينا  – ألسيادهمأى يوصلوا  –هنوصل لهم  ما
كمـا  ". الناس تشوفنا عرفانا عبيد. ..وأجوازنا موظفين، لكن ... فى المدارس 

 :بقولهالعبيد جماعة أفراد لمعنى مبحوث آخر من بين أفراد هذه ايؤكد على هذا 
الحر حر وإن مسه الضـر،  ": مهما حصل، أحنا بينطبق علينا المثل اللى بيقول"

  ". ولو لبسته الدر بدوالعبد ع

  الحلب -٧

ما يبدو، من يف ،هم يتألفونحيث أن. يفتقر الحلب إلى أصول تاريخية محددة
التى لم تستقر بعد فـى مكـان    ،خليط من الجماعات القبلية والفالحية المترحلة

قلون تنجع حمادى لمدة خمس سنوات، ثم ينمركز فهم مثالً قد يقيمون فى . محدد
منه إلى مركز نقاده بالمحافظة نفسها ليقضوا فيه مدة مماثلة، ثم بعد ذلك ينتقلون 

  . ز البدارى بمحافظة أسيوط ليقضوا فيه مدة خمس سنوات وهكذامنه إلى مرك

فى تحديد طبيعة الحيـاة   أساسياويلعب النسق الثقافى لجماعة الحلب دوراً 
وينهض هذا النشق على مبدأ عام وهـام  . االقتصادية واالجتماعية لهذه الجماعة

لحـر عبـد إذا   ا. " بين أفراد هذه الجماعة بقوله) سنة ٨٠(كبار السن حدده أحد 
أن الحر يبقـى  معناه هذا المبدأ أن " :، وأضاف موضحاً"قنع، والعبد حر إذا قنع

دى  واألراضىعبد إذا طمع، أى إذا ملك بيوت وأراضى ألنه بيبقى عبد للبيوت 
يعيش حر طول حياته بالعبد إذا قنع بما هو فيه ف أما... يعنى بيقيدوا حريته .... 

ـ يعنى يقدر ينتقل من مك..  أرض أو  ةان للتانى وميبقاش مقيد الحرية عشان حت
  . بيت

ويتضح تأثير النسق الثقافى لجماعة الحلب فى تحديد النشـاط االقتصـادى   
إذا ما عرفنا أن أهم الحـرف التـى يزاولهـا    الذى يزاوله أفراد هذه الجماعة، 

ـ  تراد هذه الجماعة تتمثل فى الحرف التى ال ـأف  قـوة ل اًتطلب اسـتقرار أو بيع
. العمل للغير، وذلك مثل حرف التجارة والرعى والحـرف الفرديـة والتسـول   
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 واألقلوالعجول،  واألبقارمن رجال الحلب يزالون التجارة فى الجمال  فاألغنياء
ولـون  اأما الفقراء منهم فيز. والماعز والحمير األغنامغنى يزاولون التجارة فى 

. والعطـارة  …لح والردة والحديد والمالبس المستعملة والم األقمشةالتجارة فى 
مواد التجميل الخاصة والنساء فيزاولن التجارة فى األقمشة وبيع قطع الحلى  أما

بالنساء، وذلك مثل الغوايش واألساور والكريمات والكحل والـرواد والـروائح   
 األقفـال  إصـالح أما بالنسبة للحرف فالرجال يمارسون حرف مثـل  . العطرية
المجاورة، ومنهم مـن   قسواألوبوابير الجاز فى القرى وا والصناديق واألبواب

مـن جريـد    واألسرةالمقاطف من زعف النخل،  صنعيزاول حرفة الحدادة، و
ومن هؤالء الرجال ما يزاول حرفة عالج الحيوانـات  . النخل والبرادع للحمير

وتقليم أظافر الحيوانات، ومنهم مـا يـزاول مهنـة    ) مثل كى الحمير والجمال(
أمـا  . بالمدن القريبة، أو ممارسة النصب واالحتيـال  األحذيةوى، أو مسح الحا

) دوادة(من أذن وأنف الصغار  دالنساء فيمارسن قراءة الفنجان أو استخراج الدو
   .أو التسول

وقد جاءت الخصائص االجتماعية لجماعة الحلب متسقة مـع خصائصـها   
وقد نتج . ل النووى لألسرةومن أبرز هذه الخصائص الشك. الثقافية واالقتصادية

هذا الشكل عن صعوبة الحياة االقتصادية، وفى ذلك يقول أحد المبحوثين من بين 
ليس فى مقدرتى أن أكفل أسرة كاملة أو كبيرة، ألننا على كد "أفراد هذه الجماعة 

ومن هذه الخصائص أيضا تركز السلطة فى يد . )*("حالنا، وغدانا مرهون بعشانا
سرة، حيث تكون لهذا األب الكلمة األولى واألخيرة فيمـا يتعلـق   األب داخل األ

  . الخ …بمسائل الدخول والخروج والسفر والترحال والزواج والطالق 

حيث أن ذلك يعد اسـتعبادا فـى    -وألن الحلبى يكره بيع قوة عمله للغير 
 فإن ذلك يعد أحد المصادر فى تعدد الزوجات النسبى السائد بين الحلب، -نظره 

إحنا عمرنا ما اشتغلنا عند حد بأجر، ولكن الواحد فينـا  "حيث يقول واحد منهم 

                                                            
بمعنى أن الحلبى ال يستطيع أن يتناول غذائه إال بعد أن يضمن الحصول على عشـائه،  ) *(

ألنه إن لم يضمن الحصول على هذا العشاء فما عليه إال أن يؤخر وقت تناول الغذاء لكى 
  .يكون هذا الغذاء غذاء وعشاء معاً
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  ".بيتجوز واحدة واثنين وتالتة ويسرحهم للشغل أحسن من العمل عند الناس

وألن أفراد جماعة الحلب يعتقدون أنهم هم وحدهم األحرار، وأن غيـرهم  
وخـداعهم والنصـب   عبيد، فإنهم يرون أنه من المشروع سرقة هؤالء األغيار، 

والمحقق أن هذا االعتقاد هو الذى قاد الحلب إلى اتخـاذ هـذا الموقـف    . عليهم
فحيثمـا  . العدائى أو الكاره، لألغيار، مما أدى إلى تجنب هؤالء األخيرين لهـم 

يحل الحلب يلقون من أهل القرى النفور والتجنب واالعتزال، ويقول عنهم واحد 
هم ونعطفوا عليهم، وعلى عيالهم، بالمالبس القديمة أحنا نشفقوا علي"من الفالحين 

واألكل والفلوس، مع أنهم قالالة األصل، وينكروا الجميل، وزى القطـط تأكـل   
  ". الخ.. وتنكر، يأخذوا باليمين ويخونوا بالشمال 

هذا بالنسبة للجماعات الحلبية المترحلة، أما بالنسـبة للجماعـات الحلبيـة    
لعقود األخيرة عدة عوامل ساعدت على استقرار هـذه  المستقرة،فقد توفرت فى ا

ومن هذه العوامل استعداد هذه الجماعات ذاتها للتخلى عـن بعـض   . الجماعات
المبادئ والمعتقدات التى كانت تمنع أفرادها من االستقرار مثل مبدأ عدم العمـل  
عند الغير بأجر تبرير إحدى المبحوثات فى الهواره لعـدم مقـاومتهم اسـتقرار    

؟ إذا كان واحد جاى يقول لى أنه هيخدمنى "كيف نقاومهم"بعض الحلب بجوارهم 
أنت وجوزك –يعنى بالبلدى كده . ويرفع من على كاهلى األعمال ، يبقى أطرده؟

وعيالك جيتى لى، وقولتى لى أنا ممكن أخدمك فى البيت والغـيط فـى البيـت    
بل أنك تعطينـى أجـر   والغيط زى ما بيقولوا ، أو أساعدك فى كل أعمالك، مقا

ويضيف مبحوث آخر من الهواره لم نقاومهم ألننا . ويبقى هأقاومك ليه؟. ومأوى
فمثال كانوا يساعدونا فى أعمال الزراعة، وكمان كانوا يحضـروا  . كنا بنحتاجهم

ومن هذه العوامـل طـول يـد    ". لينا البضاعة والمشتريات اللى أحنا عايزينها 
األخيرة وعملها على توفير األمن لألهـالى فـى    الحكومة المركزية فى العقود

الصعيد من خالل مطاردة الخارجين على القانون الذين يتخفـون فـى الجبـال    
الواقعة على أجناب الوادى والدفع بمن يودون العيش منهم فى سالم إلـى قلـب   

وفى ذلك يقول واحد من الهواره الذين استقر بجـوارهم جماعـة مـن    . الوادى
وبعـدين   -أى المجـرمين   -حلب كانوا بيخبوا عندهم الناس دى ال"الحلب أن 
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  ". جات الحكومة ومسكتهم عشان كده نزلوا وعاشوا وسط الناس

ومن الطبيعى أن يواكب عملية استقرار أى جماعة من الحلب حدوث تغير 
حيث يمارس الرجال منهم التجـارة  . نسبى فى الخصائص االقتصادية ألفرادها

ارات والبقالة والفواكه والقماش والخضار واألعشاب الطيبـة  فى المواشى والعق
وبيع التعابين فى األقصر والفنادق الكبـرى والمصـوغات الفخاريـة وأدوات    
المطبخ، فضالً عن ممارسة بعض الحرف التى تتطلب استقراراً مثل التفصـيل  

أما النساء فيـزاولن الحياكـة والتجـارة فـى الطيـور       …والحداده) الحياكة(
  . لدواجـن واأللبان والجبن والسمنوا

ومع إتاحة مجانية التعليم واالنفتاح االقتصادى، والسفر للعمـل بالخـارج،   
فقد حصل . تحسنت األوضاع االقتصادية واالجتماعية لجماعات الحلب المستقرة

البعض منهم على شهادات تعليمية مختلفة والتحقوا بوظائف حكومية، كما سافر 
وحول التغيرات االيجابية التى طـرأت علـى   . لعمل بالخارجالبعض منهم إلى ا

الحلب دلوقت مبقوش : "أحوال الحلب فى العقود األخيرة يقول واحد من الهواره
زى زمان، دلوقت تالقى الواحد منهم راكب المرسيدس ويقول لك أنـت إللـى   

ويضيف مبحوث آخر من الهواره بالنسـبة لعالقـتهم بالسـكان    ". حلبى مش أنا
دلوقت محدش يقدر يقول له أنت حلبى، ألنهم دلوقت معـاهم فلـوس   " صلييناأل

  ". وعصبة وممكن يتجمعوا على واحد ويضربوه

ولجماعة الحلب سمات ثقافية تميز أفرادها عن سواهم من أفراد الجماعات 
ومن هذه السمات احتفاظ هؤالء األفراد بمفردات لغوية ولهجة خاصـة  .األخرى

أحنا بنتكلم عادى زى كل النـاس،  "وفى ذلك يقول واحد منهم . ال يعرفها سواهم
ومن هذه المفـردات  ". لكن لينا كالم بيننا وبين بعضينا إحنا بس اللى نقدر نفهمه

، )تــونى/تــانى(، )الوى/ال(، )يعــيط/ينــادى(، )غــاوى/ هنــاك : (اآلتــى 
، )صـافى /األزرق(، )خوامـة /جالبيـة (، )صـبوح /صـباح (، )مـانورة /نار(
ــا(، )يعبانشــ/شــعبان( ، )فرخــة/حمامــة(، )قمريــة/يمامــة(، )آهنــى/هن
  ). مكن/منزل(، )كده أو كديانة/ إمرأة(، )قناوى/مسيحى(، )نفاخة/جاموسة(
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ومن بين السمات الثقافية التى تميز جماعة الحلب أنهـم ال يحرمـون، أو   
يستعيبون الغناء والطرب، بل يحبونه ويشجعونه، وظهر من بينهم الكثيـر مـن   

ين المعرفين على المستويين المحلى والقومى، وذلك من أمثـال الـريس   المطرب
متقال، وجابر أبو حسين، وزكى رجب السـوهاجى، وجمـال زكـى، والسـيد     

إحنا بنفرح لما : "الضوى، وجمال المراغى، وشوقى القناوى، ويقول واحد منهم
  ".نلقى واحد فينا فنان شعبى، وبيقول مواويل ويطلع فى التليفزيون

ع أن جماعة الحلب تشارك الجماعات المهمشة والمستضعفة األخرى فى وم
والمتمثل فى حب االسـتماع إلـى مطـربين     -الصعيد جزئيا فى ذوقها الفنى 

فـإنهم   -وفنانين معينين، وكذلك االستماع إلى حكايات وسير شـعبية معينـة   
املـة  وقد نتج هذا الذوق، أو هذا المزاج، مـن المع . ينفردون بذوق فنى خاص

القاسية التى عاملهم بها المجتمع المحيط، ومن صعوبة حيـاة الترحـال الـدائم    
ولعل النص التالى يكشف،ضمن ما يكشف، عـن  . والرغبة الدفنية فى االستقرار

أن هناك قسما من الحلب تعود أصوله التاريخية إلى الفالحين المصريين الـذين  
والموال التالى يحبه الحلب ألنه . حكم عليهم بالطرد من قراهم فى يوم من األيام

". بيحكى عن أيامنا وعن الواقع اللى إحنا عايشـينه " -وكما ذكر واحد منهم  -
  . ، وتقول أبياته" موال اليتم"والموال اسمه 

  ). لى مدة(عيان يا طبيب والزمت الفرش ليمدى       
  والبين مال الكأس حنضل ليمدى       
  مدى قوم أقوم بالليل أقول يارب لي      
  ما دام الدهر ساعد والد الدون وخدمهم      
  جابوه وخدمهم.. ابن األكابر بعد العز آه      
  )المش(ومن بعد أكل الحمام صبحوا اليوم يخصموا الماشى       
  ومن بعد ركوب الخيل صبحوا على القدم ماشى      
  )العلة(منين أجيب طب يداوى السقام والعال       
  يام دى عالواللى كانوا دون صبحوا األ      
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  :لدراسةوصف النجع أو مجتمع ا -ثانيا
قدم وصفاً شامالً للنجع أو للقرية أو للمدينة التى ستكتب عـن جماعـة     

شرق النيل أم غربه، بعـدها  (موقعها الجغرافى : األشراف فيها، وذلك من ناحية
أو قربها من الخط الرئيسى للسكة الحديد، مدى قربهـا أو بعـدها عـن خـط     

قربها أو بعـدها عـن   المواصالت البرية وعاصمتى المركز والمحافظة، ومدى 
وتـاريخ  ) مظاهر المجتمع المدنى(الجبل، وأهم الخدمات الحكومية المتوفرة فيها 

نقطة الشرطة، المدارس، الجمعيات الحكومية (إنشاء كل خدمة من هذه الخدمات 
بالنسـب  (، وتقسـيمها الجماعـاتى   )المختلفة وارجع إلى بنك المعلومات بالقرية

هوارة، والعرب، والفالحـين، والجمسـة، والعبيـد،    بين األشراف، وال) المئوية
والحلب، والمساليب، وأهم األنشطة االقتصادية والحرفية التى تزاولها كل جماعة 

  .من هذه الجماعات

  :األصول -ثالثا

من المعروف أن األشراف عبارة عن جماعات، تقدر تعدد لى الجماعـات   - ١
  مركز والمحافظة؟إللّى موجودة منها فى القرية أو المدينة وال

  طيب وأنتم بتنتسبوا  إلى أى جماعة من دول؟ - ٢

  هل األشراف إللى موجودين فى مصر يقربوا كلهم لبعض؟ - ٣

  هل األشراف إللى موجودين فى البلد دى أقارب؟ وإزاى؟ - ٤

هل كل عائلة من عائالت األشراف هنا بتحتفظ بالسك أو الجرد أو الحجة؟  - ٥
  ا؟ولماذا؟ ومن أين أتو به

هل تحتفظون بكتب تدور حول أصل األشراف وتاريخهم؟ وما هى عناوين  - ٦
  هذه الكتب؟

  ما هى الجهة الرسمية التى تحتفظ باألنساب وشجرة العائالت؟ - ٧

هل تعتقد أن جميع األشراف إللى فى البلد دى، واللى فى البالد الثانية، كلهم  - ٨
ابة بأنه فيهم البعض مـزيفين،  مأصلين أم فيهم البعض مزيفين؟ إذا كانت اإلج
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  طيب والتزييف ده حصل إمتى، وإزاى؟ وإزاى ممكن كشفه؟- يسأل 

تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة أصل؟ وإيه يعنى كلمة إنسان أصيل؟  اجعلـه   - ٩
  يضرب أمثلة ويسوق شواهد تدلل على رأيه؟

ب منـه  الناس هنا لسه بتدى اهتمام كبير لمسـألة األصل، تفتكر ليه؟ اطل - ١٠
أمثال وحكم ومقوالت شعبية، وأحاديث نبوية شريفة وآيات قرآنية يدلل بهـا  

  .على رأيه

  :الخصائص اإليكولوجية والفيزيقية -رابعاً
قدم وصفاً تفصيلياً مناسباً لتكوين عناصر البيت لـدى جماعـة األشـراف     - ١

لبـاب  المواد المستخدمة فى بنائه، عدد الغرف، فسحة البيت، عدد الطوابق، ا(
الرئيسى، عدد الشبابيك، ومدى اتساعها وارتفاعها من بداية الجدار، واسـأل  
اإلخباريين عن سبب طبيعة تفصيلها على هـذا النحـو، واوصـف األثـاث     

واذكر هل هذه البيوت تتركز فى منطقة واحدة فى النجـع  . واألدوات المنزلية
ى اتجاه تفتح األبواب أو فى القرية أو فى المدينة أم أنها  مشتتة؟ واسأل فى أ

الرئيسية لهذه البيوت؟ ولماذا؟ وحدد طبيعة المنطقة التى تقيم فيهـا جماعـة   
األشراف، هل هى منطقة ممتازة أم جيدة أم رديئة بالمقارنة ببقيـة المنـاطق   
األخرى، وكذلك حدد مستوى هذه البيوت بالمقارنة ببيوت الجماعات األخرى، 

وهل هناك تمايز فىى المستوى بين بيوت . خإل...هل هى األفضل أم األردأ 
  جماعة األشراف وفقاً للتمايز فى الغنى والفقر؟ أم ماذا؟

حدد لون البشرة السائد بين أفراد هذه الجماعة، وقدم وصفاً  شامالً للمتوسط  - ٢
لطول القامة ولون الشـعر وشـكل األنـف ولـون     - أو للتباين إن وجد- العام

  .ولماذا؟ - ولماذا؟ وشكله  - عدمه العيون، وإطالق الشارب من 

قدم وصفاً شامالً للمتوسط العام ألزياء الرجال من حيث نوعيـة القمـاش،    - ٣
، واسـأل  )ارسـم طريقـة اللـف   (ونوعية قماش العمة ولونه، وطريقة لفها 

المبحوث عن أسباب تفضيلهم لهذا الزى، وعن داللة لف العمـة علـى هـذا    
م عن غيرهم من الجماعات األخرى؟ واسأل النحو، وهل هذه الطريقة لتمييزه

أيضاً هل كل جماعة غير جماعة األشراف لها قماش خاص تصنع منه العمة، 
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وطريقة خاصة تلفها بها لتميزها عن غيرها من الجماعات األخـرى، وذلـك   
مثل جماعات الهوارة، العرب، الفالحين، الجمسة، الحلب، العبيد، المسـاليب؟  

خشب الذى تصنع منه العصى التى يمسـكونها، وأيـن   اسأل أيضاً عن نوع ال
واسأله عن أى حكـم أو   - يضعونها، وسمك هذه العصى، وأسباب حملهم لها 

  .أمثال أو نصائح شعبية تدور حول أهمية حمل العصا

بالنسبة ألزياء النساء والبنات، صف كل ما تقع عليه عينيك من حيث شكل  - ٤
أزياء النساء عن أزياء البنـات وأسـباب    األزياء وألوانها ومظاهر واختالف

، واسأل عن )المواد المصنوعة منها(ذلك؟ وصف كذلك أنواع الحلى وأشكالها 
أسباب ارتدائهن لهذه الحلى، وكذلك عن العالمات أو الرمـوز التـى علـى    
أساسها يمكن التمييز بين المرأة والفتاة، وأسباب ذلـك مـع ذكـر األمثـال     

  .ى تدعم هذه األسبابوالمقوالت الشعبية الت

  :الخصائص االقتصادية-خامساً

اذكر النسبة المئوية لملكية جماعة األشـراف مـن األراضـى الزراعيـة      - ١
والعقارات من اإلجمالى العام لألراضى الزراعية والعقارات والمشـروعات  

  .عاماً مضت٧٠- ٣٠التى كانت موجودة فى مجتمع الدراسة منذ ما بين 

حرف التى كان األشراف يميلون إلى مزاولتها منذ ما بـين  ما هى المهن وال - ٢
  .عاما مضت؟ ولماذا كانوا يزاولون هذه المهن والحرف بالذات ٧٠- ٥٠

ما هى المهن والحرف التى أصبح األشراف، فى مجتمع الدراسة، يميلـون   - ٣
اآلن إلى مزاولتها؟ ولماذا هذه المهن والحرف بالذات؟ وهل حدث تحول فـى  

  مهنى لهذه الجماعة فى هذه األيام عن أيام زمان؟ ولماذا؟البناء ال

هل يمكن القول أنه كان هناك  تقسيم للعمل بين جماعة األشـراف وبـين    - ٤
غيرها من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة؟ وهل اليزال هذا التقسـيم  

بمعنى هل كان األشراف يزاولون مهناً معينة وغيرهم يزاولون مهنـاً  (قائما؟ 
  معينة أخرى؟

أال يوجد فى  القرية عائالت مسيحية غنية؟ ومـا هـى طبيعـة عالقتهـا      - ٥
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وما هو الوضع االقتصادى لفقراء ) الخ...تحالف، مناقشة، مهادنة(باألشراف؟ 
  المسيحيين؟ وماهى نسبة المسيحيين عموماً من سكان القرية؟ 

قتصـادية لجماعـة   ما هو دور الرجل والمرأة والفتى والفتاة فى الحيـاة اال  - ٦
بمعنى ما هى طبيعة تقسيم العمل السائد بين أفراد هذه الجماعـة  (األشراف؟ 

  ). على أساس السن والنوع؟

ما هى عالقات التبادل االقتصادى القائمة بين جماعة األشراف وبين غيرهم  - ٧
منتجات حرفية، بيع حبوب وغالل وبقول، (من الجماعات األخرى المجاورة؟ 

  ).الخ...مواشى 

هل كان المالك بين جماعة األشراف يشـاركون المعـدمين مـنهم  علـى      - ٨
األرض الزراعية والمحاصيل والمواشى أو التجارة؟ وهـل ال تـزال هـذه    

  المشاركة قائمة حتى اآلن؟ وما هى أسبابها؟

من غير (هل كان أفراد جماعة األشراف يشاركون أفراد الجماعات األخرى  - ٩
ض الزراعية أو المحاصيل أو المواشـى أو التجــارة؟   على األر) األشراف

  ولماذا؟ وهل الزالت هذه المشاركة قائمة حتى اآلن؟

ألم تتسبب التحوالت االقتصادية واالجتماعيـة التـى شـهدها المجتمـع      - ١٠
المصرى فى العقود الثالثة المنصرمة فى إضطرار الـبعض مـن جماعـة    

  .ة أعباء الحياة؟األشراف إلى بيع جزء من أراضيهم لمواجه

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم، يسأل إلى مـن بـاع هـؤالء     - ١١
هل إلى أشراف مثلهم؟ أم إلـى هـوارة؟ أم إلـى     - األشراف تلك األراضى 

  .فالحين؟ أم إلى من؟ ولماذا؟ صف

أى جماعة استفادت من صدور وتطبيـق قـانون العالقـة بـين المالـك       - ١٢
؟ أوصف تداعيات تطبيق هذا القـانون علـى وضـع    ١٩٩٧والمستأجر عام 

  . جماعة األشراف ووضع غيرها من  الجماعات األخرى

ألم يسافر البعض من األشراف للعمل بالبالد العربية؟ وهل هـم األكثـر    - ١٣
سفراً أم غيرهم من الجماعات األخرى؟ وفى أية مشروعات استثمر األفـراد  
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  اذا هذه المشروعات بالذات؟الذين عادوا من السفر أموالهم؟ ولم

مشـتركة بـين   ) حرفية، تجارية، خدمية(ألم تظهر مشروعات اقتصادية  - ١٤
البعض من أفراد جماعة األشراف وبين البعض من أفراد الجماعات األخرى؟ 
وإذا كانت اإلجابة بنعم، يسأل عن نوعية هـذه المشـروعات وعـن هويـة     

  .الجماعات األخرى التى تشارك هذه الجماعة

أال يعمل الفقراء من األشـراف بـاألجر لـدى األغنيـاء أو أصـحاب       - ١٥
المشروعات من الجماعات األخرى المجاورة؟ ومنذ متى بدأت هذه الظاهرة؟ 
وما هو تبريرها فى ضوء تعالى األشراف على  الجماعات األخرى؟ وما هى 

بلـغ  نسبة هؤالء العاملين بين إجمالى العاملين من جماعة األشراف؟ وكـم ي 
  األجر اليومى للعامل منهم؟

  :الخصائص االجتماعية-سادسا

ما هو الشكل السائد لوحدة الحياة االجتماعية بين جماعـة األشـراف فـى     - ١
األب الكبيـر وأبنـاؤه الـذكور    (فهل هى األسرة الممتدة  - مجتمع الدراسة 

ة ، إذا كانت هذه هى الوحد)المتزوجون ونسائهم وأطفالهم فى بيت واحد كبير
فاسأل عن أسباب بقائها حتى اآلن؟ واطلب من المبحوث التدليل على هـذه   - 

  . األسباب من خالل األمثال والحكم والمأثورات الشعبية عموماً

الزوج والزوجة وأوالدهما (أما إذا كانت هذه الوحدة هى األسرة النووية     
هـى  ، فاسأل عن منذ متى ظهرت هذه الوحدة؟ ومـا  )القصر فى بيت مستقل

أسباب ظهورها؟ وما هى نسبة انتشارها فى مجتمع الدراسة؟ دع المبحـوث  
  . يدلل على رأيه باألمثال والحكم والمأثورات الشعبية

كبـر  (ما هى محكات المكانة االجتماعية السائدة بين أفراد هـذه الجماعـة    - ٢
  ).إلخ...السن، التدين، نقاء األصل، الثراء، درجة التعليم، المنصب، االستنارة 

  هل اليزال زواج األقارب سائداً بين جماعة األشراف؟ ولماذا؟ - ٣

كنا نسمع عن أن شباب جماعة األشراف يتزوجون من بنـات أى جماعـة    - ٤
أخرى، فهل كان األشراف يعاملون أبناء الواحدة الغريبة دى زى ما بيعاملوا 
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  .الخ... أبناء الواحدة الشريفة؟ ولماذا؟ اطلب منه أمثلة وحكم ومقوالت

ألم يحدث فى العقدين الماضيين أن تزوج الـبعض مـن شـباب جماعـة      - ٥
األشراف فى مجتمع الدراسة من بنات خارج جماعتهم؟ متى حدث ذلك؟ وما 
هى مواصفات وخصائص الشباب الذى أقدم على هذه الخطوة؟ ومـاذا كـان   
موقف جماعة األشراف من ذلك؟ وهل نجح هذا الزواج؟ وهل تنـامى هـذا   

  التجاه فى السنوات األخيرة؟ وما هى أسبابه ا

إلى أية جماعة أخرى غير األشراف تزوجون بناتكم؟ اذكر هذه الجماعات،  - ٦
  ولماذا توافقون على تزويج بناتكم ليها؟

ألم يطلب أحد من الفالحين أو الجمسة أو العبيد أو الحلب الزواج من بنـات   - ٧
يسأل متى حدث ذلك؟ وماذا كان موقـف   - األشراف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 

جماعة األشراف من هذا الزواج؟ وهل نجح هذا الزواج أم ال؟ أطلب منه أن 
  .إلخ...يدلل على إجابته باألمثال والمقوالت 

أل ليه؟ دعه يستعن فى إجابته بالحكم واألمثال  - يسأل  - ت اإلجابة بال وإذا كان
  . إلخ…واألقوال الشعبية واآلراء الدينية 

  هل فيه نسبة عنوسة بين بنات األشراف زى ما بنسمع؟ وإيه أسبابها؟ - ٨

هل توجد ظاهرة تعدد الزوجات بين جماعة األشراف، ومـا هـى نسـبتها     - ٩
  .الخ...ها؟ اطلب منه أمثال وحجج دينية تقريباً؟ وما هى أسباب

هل توجد ظاهرة الطالق بين المتزوجين من أفراد هذه الجماعة؟ وما هى  - ١٠
  - نسبتها؟ وما هى أسبابها؟ وما هو موقف هذه الجماعة من المـرأة المطلقـة  

  .إلخ…ولماذا؟ اطلب منه أمثاالً تدور حول خطورة المرأة المطلقة 

صة بالخطوبة والزفاف؟ ودون أكبر عدد ممكن من صف اإلجراءات الخا - ١١
األغانى الخاصة باألفراح لدى جماعة األشراف، خاصة تلك األغـانى التـى   

  .إلخ...تتغنى بأمجاد األشراف وسجاياهم وخصالهم 

لماذا يفضل األشراف إنجاب الذكور على اإلناث؟ دعه يسـتعن باألمثـال    - ١٢
  والحكم والمقوالت واآلراء الدينية؟
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فـى   - صف الكيفية التى يتم بها تفضيل الولد على البنت أو تسييده عليها  - ١٣
  مرحلة الطفولة؟

هل يقوم جماعة األشراف بتنشئة أطفالهم بالطريقة التى يصـبحون فيهـا    - ١٤
قد يتضح ذلك (على أطفال الجماعات األخرى؟ ) أعلى شأنا ومكانة(متمايزين 

  ).ابهم الجماعية أيضاًفى األغانى الجماعية لألطفال وفى ألع

ما هى األسماء المفضلة للبنين، وتلـك المفضـلة للبنـات بـين جماعـة       - ١٥
األشراف؟ ولماذا تسمى الجماعات األخرى أبنائها  وبناتها بأسماء مطابقـة أو  

  .مشابهة لتلك األسماء؟

- هل يبدى أفراد الجماعات األخرى، هم وأبنـاؤهم، احترامـاً ملحوظـاً     - ١٦
ألفراد جماعة األشراف على اعتبار أنهم نـاس   - ع من التقديسممزوجاً بنو

  .؟ صف مظاهر هذا االحترام إذا  كان موجوداً)بركة

هل تعد جماعة األشراف أعلى الجماعات فى نسـبة التعلـيم بالقريـة أو     - ١٧
  النجع؟ ولماذا؟

ما هى نسبة الحاصلين على شهادات عليا، ونسبة الملتحقـين بالجامعـات    - ١٨
بالمقارنـة بالجماعـات    - هد العليا بين أبناء وبنات جماعة األشـراف  والمعا

؟ وما هى نوعية التعليم العالى الذى يقبل عليه أبنـاء وبنـات   - األخرى طبعاً
  األشراف؟ ولماذا؟

ما هو موقف أفراد جماعة األشراف من تعليم الفتاة قديماً، وما هو موقفهم  - ١٩
  واسأل المبحوث عن أسبابه؟ حالياً؟ وإذا كان هناك تغير فارصده،

حتى لو كانت متعلمة؟ ومـن   - هل للبنت الحق فى اختيار شريك حياتها  - ٢٠
  يختار لها هذا الشريك؟

هل يسمح للبنت بالزواج من شخص آخر ال ينتمى إلى جماعة األشراف؟  - ٢١
  .الخ.. ولماذا؟ تكلم بشئ من التفصيل مع جمع األمثال والحكم 

  .لى حقها فى الميراث كامالً؟ ولماذا؟ اجمع األمثالهل البنت تحصل ع - ٢٢
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هل وضع البنت لدى المسيحيين فى القرية يشبه وضعها لدى غيرهم مـن   - ٢٣
  الجماعات األخرى من حيث الميراث وتفضيل الولد عليها؟

هل المرأة فى جماعة األشراف تخرج لمساعدة زوجها فى العمل بالحقـل   - ٢٤
جمع األمثال التى تدور حول معابة خروج المـرأة  الخ؟ ولماذا؟ ا...أو المحل
  .للعمل

هل من الممكن القول بأن جماعة األشراف ما زالت تشكل مجتمعاً مميـزاً   - ٢٥
أى مجتمعاً له عاداته وتقاليده وقيمه التى تختلف نسبياً عن مجتمع الجماعات (

  .؟)األخرى فى مجتمع الدراسة

صـل بـين المسـيحيين واألشـراف     هل من الممكن القول بأنه هناك فوا - ٢٦
  وغيرهم من الناس اللى فى القرية ؟ وازاى؟

اكتب عن عوامل ومظاهر انهيار بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٧
موجودة بين جماعة األشراف وبين غيرها من الجماعات األخـرى، وذلـك   
بحكم التغيرات المختلفة التى شهدها المجتمع المصـرى فـى ربـع القـرن     

  .ماضىال

 - اكتب عن عوامل ومظاهر بقاء بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٨
تفصل بين جماعة األشراف وبين غيرها من الجماعات األخرى؟  - والزالت 

للحصول على معلومات مفيدة حـول هـذه   (وعن كيفية تفكيك هذه الفواصل 
  ).اسأل مجموعة من كبار السن المستنيرين. النقطة األخيرة

  :الخصائص السياسة-سابعاً
أى علـى  (التاريخى لجماعة األشراف  - على ضوء الوضع االقتصادى     

فى مجتمع الدراسة، حاول أن تحـدد طبيعـة العالقـة    ) ضوء حجم أمالكها
السياسية التاريخية لهذه الجماعة بالجماعات األخرى فى هذا المجتمع، وذلـك  

  :من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية

هى أهم المشكالت التى كانت تنشأ قديماً بين أفراد جماعة األشراف؟ وما ما  - ١
قعـدات الكبـار، المجـالس العرفيـة،     (هى أسبابها؟ وكيف كان يتم حلهـا؟  
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  ، وما هى نوعية الجزاءات التى كانت توقع على المخطئ؟)البوليس

 صف نفس الشئ فيما يتعلق بالمسيحيين؟ وكيف كانت تحل المشاكل التى قد - ٢
  تنشأ بين بعض المسلمين والمسيحيين؟ 

أية جماعة كانت تحتكر منصب العمودية ومشيخة الخفر وعضوية المجلس  - ٣
القروى فى مجتمع الدراسة؟ وهل ما زالت هذه الجماعة تسيطر على هـذين  
المنصبين حتى اآلن؟ وهل ألغيت العمودية فى القرية؟ ومتى ألغيت؟ وهل أثر 

  .السياسى لهذه الجماعة؟ كيف؟هذا اإللغاء على الوضع 

هل كانت توجد جماعة منافسة لجماعة األشراف فى مجتمع الدراسة؟ ومـا   - ٤
  .هى هذه الجماعة؟ وفى أى المجاالت كان يظهر هذا التنافس أو الصراع؟

ألم تنقسم جماعة األشراف فى القرية على نفسها إلى قسـمين متعارضـين؟    - ٥
ل اليزال هذا االنقسام قائما حتـى اآلن؟  متى حدث ذلك؟ وما هى أسبابه؟ وه

ولماذا؟ وما هو موقف المسيحين من هذا االنقسام؟ دع المبحوث يصف وأنت 
  .تكتب وراءه

هل كان نظام الموالى قائماً بين جماعة األشراف وبين غيرها من الجماعات  - ٦
األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة؟ وإذا كان هذا النظام قد وجد، فما هى 
أبرز سماته؟ وهل ال يزال هذا النظام قائماً حتى اآلن؟ وما هى أبرز التغيرات 

  التى طرأت عليه فى الوقت الحالى؟

صف طبيعة العالقة التاريخية التى نشأت بين جماعة األشراف وبين غيرها  - ٧
وهل كانت هذه العالقـة أبويـة   . من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة

كذلك فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ أم كانت عالقـة قهـر    إنسانية؟ وإذا كانت
وإذا كانت كذلك، فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ وماذا كانت علقتهم  - واستبداد 

  . بالمسيحيين فى القرية؟ دع المبحوث يتكلم بصراحة

ماذا كانت مظاهر عقاب الفالح أو أحد الموالى الذين يخرجون عن طـوع   - ٨
  .وقائع معينةأسيادهم من األشراف؟ صف 

هل كانت تنشأ قديماً معارك بين بلدكم وبين البالد المجاورة؟ وماذا كانـت   - ٩
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  أسبابها؟

كيف كان يتم أخذ األصوات االنتخابية قديماً؟ صف آلية وأيديولوجية كـل   - ١٠
  جماعة من الجماعات المتنافسة أثناء االنتخابات؟

ن األشـراف والهـوارة   ما هى أسباب التنافس والصراع إللّى موجود بـي  - ١١
  والعرب؟ دع المبحوث يتحدث واكتب وراءه

ما هى التواريخ التى اشتد فيها هذا الصراع بين تلك الجماعـات؟ ومـاذا    - ١٢
  كانت أسبابه؟ وكيف تمت تسويته؟ وماذا كان دور الحكومة فى هذا الشأن؟

لى هل كانت جماعة األشراف توظف البعد الدينى فى سيطرتها السياسية ع - ١٣
يعنى من خالل استشـهادها بـبعض اآليـات الدينيـة أو     (مجتمع الدراسة؟ 

األحاديث النبوية الشريفة التى تذكر آل البيت بالخير؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم 
اسأل ما هى هذه اآليات واألحاديث؟ وهل الزالت هذه الجماعة توظف هذه  - 

  اآليات واألحاديث حتى اآلن؟

بأنـك شـريف، أم صـعيدى، أم     - ف بيها أوالً أية صفة تحب أن توص - ١٤
  واسأله لماذا؟- واطلب منه أن يرتبها حسب األهمية. مصرى؟

  :الخصائص الثقافية -ثامناً

ارسم أو صور الرسومات أو الهياكل التى قد تكون موجودة فـوق أسـطح    - ١
المنازل، أو فوق مداخلها، أو على جدرانها من الخـارج والـداخل، واسـأل    

  ن داللة كل رسم أو هيكل من هذه الرسومات والهايكل؟المبحوث ع

الموجود على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
، )الـخ ...على األيدى، األذرع، الوجـوه، الصـدور   (الرجل والمرأة والفتاة 

واسأل المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل الشباب يأخـذ  
  .ولماذا؟ بهذه العادة؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
  .وداللة كل رسم من هذه الرسومات، والمعانى التى يشير إليها؟
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صور أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تـزين بهـا النسـاء     - ٤
: ، واسألهم)الخ...مثل سنبلة القمح أو الشعير، أو النخلة، أو الهالل، (والبنات 

على تلك الحلى؟ وما هى داللة كـل   - أو غيرها- لماذا يرسمون هذه األشكال 
  رسم من  هذه الرسومات؟

تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة شريف؟ وبالتالى يعنى إيه كلمة إنسان شريف؟  - ٥
  .دعه يشرح واكتب وراءه

شـخص  األشراف بيسموا غير الشريف إيه؟ وليه؟ وما هى خصائص هذا ال - ٦
  غير الشريف فى نظر األشراف؟

اللّى هـم زى األشـراف والهـوارة والعـرب     (تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٧
متساوين؟ مهما تكـن إجابتـه،   ) الخ...والفالحين والجمسة والحلب  والعبيد 

اطلب منه أن يدلل على صحة هذه اإلجابة باألمثال واألقوال الشعبية والحجج 
  .الخ...الدينية وأبيات الشعر 

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم ربنا خلقهم متساوين، فوجه إليـه   - ٨
أمال تفسر بإيه الفروق اللى موجودة بـين النـاس دول فـى    : "السؤال التالى

األوضاع االجتماعية؟ اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم واألقوال 
  .الخ...الشعبية والحجج والبراهين الدينية 

تفتكر أن جميع األشراف مأصـلين بالفعـل، أم أن فـيهم نـاس مـزيفين       - ٩
  ؟ ليه وإزاى؟)مدسوسين(

  .إيه هى أسباب إحياء نقابة األشراف من جديد - ١٠

  .ما هى الخدمات التى تؤديها هذه النقابة ألعضائها؟ اضرب أمثلة - ١١

  ولماذا؟ هل يحمل كارنيه عضوية هذه النقابة كالً من الرجال والنساء؟ - ١٢

تقدر تقول لى أمثال شعبية وحكم تبين أن األشراف هم أحسن الناس، زى  - ١٣
الشريف يدخل الجنة ومعاه عشر رجالة، ولو عايز ستات "الحكمة اللى بتقول 

  وبالمناسبة إيه معنى الحكمة دى؟ - "ياخد عشرين
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إيه هو  انطباع األشراف عن الهـوارة؟ ولمـاذا؟ دع المبحـوث يـتكلم      - ١٤
تفصيل ويدلل على رأيه باألمثال والحكم والمقوالت الشعبية عن انطباعـه  بال

  .عن هذه الجماعة والجماعات التالية

  إيه انطباعك عن العرب؟ ولماذا؟ - ١٥

  إيه انطباعك عن الفالحين؟ ولماذا؟ - ١٦

  إيه انطباعك عن الجمسة؟ ولماذا؟ - ١٧

  إيه انطباعك عن الحلب؟ ولماذا؟ - ١٨

  عن العبيد؟ ولماذا؟إيه انطباعك  - ١٩

! إحنا سمعنا أن الناس بتعمل على إرضاء األشراف، والتماس البركة منهم - ٢٠
هل الكالم ده صحيح؟ وفى أى مظهر يكون هذا اإلرضاء والتماس البركـة؟  

  وهل اليزال هذا السلوك قائماً حتى اآلن؟ 

ية فى إحنا سمعنا أن بعض األشراف بتيجى لهم مساعدات مالية من السعود - ٢١
  بعض قرى الصعيد؟ هل الكالم ده صحيح؟ وهل ال يزال قائماً؟

  هل هناك أولياء هللا فى المنطقة ينتمون لألشراف؟ مثل من؟ - ٢٢

  هل لألشراف قيادات صوفية فى المنطقة؟ ولماذا؟ - ٢٣

اسأل المبحوثين عن أحب المداحين إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ ومـا هـى أهـم     - ٢٤
  التى يحبونها؟ ولماذا؟" قصائد المديح"المدائح 

اسأل المبحوثين عن أحب المطربين وأحب األغانى إلى قلـوبهم؟ ولمـاذا    - ٢٥
  هؤالء المطربين وتلك األغانى بالذات؟

اسأل المبحوثين عن أحب الحكايات الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ وحـاول   - ٢٦
علـى  تدوين حكاية أو اثنين من هذه الحكايات غير تلك الحكايات المسـجلة  

  .شرائط وتباع فى السوق

  اسأل المبحوثين عن أحب السير الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ - ٢٧
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اسأل المبحوثين عن أحب المواويل الشعبية إلى نفوسهم؟ ولماذا؟ وحـاول   - ٢٨
  .تدوين بعضاً من هذه المواويل

اسأل المبحوثين عن البرامج التى يحبون مشاهدتها فى التليفزيون؟ وعـن   - ٢٩
  برامج التى يحبون سماعها من الراديو؟ ولماذا؟ال

إيه هى أهم األمثال والحكم الشعبية إللى إنته بتحبها واسترشدت بهـا فـى    - ٣٠
  حياتك؟

إزاى نخلى الناس تندمج بعضيها فى جماعة واحدة كبيرة، ويبعـدوا عـن    - ٣١
  . مسألة التنابذ والتفاخر باألصول، تفتكر إزاى ده يحصل
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  مجتمع الصعيد

  من التكوين الجماعاتى إلى التكوين المدنى

  دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى
  )دليل المقابلة التفصيلى(

  جماعة الهوارة -٢
  محمود جاد

  م٢٠٠١سبتمبر 
  

  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 
ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ

  .......................................................................................................).المبحوث
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  :جتمع الدراسةوصف النجع أو م -ثانيا
قدم وصفاً شامالً للنجع أو للقرية أو للمدينة التى ستكتب عـن جماعـة     

شرق النيل أم غربه، بعدها أو (موقعها الجغرافى : الهوارة فيها، وذلك من ناحية
قربها من الخط الرئيسى للسكة الحديد، مدى قربها أو بعده عن خط المواصالت 

ومدى قربها أو بعدها عن الجبـل، أهـم   البرية وعاصمتى المركز والمحافظة، 
وتاريخ إنشـاء كـل   ) مظاهر المجتمع المدنى(الخدمات الحكومية المتوفرة فيها 

نقطة الشرطة، المدارس، الجمعيات الحكومية المختلفـة  (خدمة من هذه الخدمات 
بـين  ) بالنسب المئوية(، تقسيمها الجماعاتى )وارجع إلى بنك المعلومات بالقرية

والهوارة، والعـرب، والفالحـين، والجمسـة، والعبيـد، والحلـب،      األشراف، 
والمساليب، وأهم األنشطة االقتصادية والحرفية التى تزاولها كل جماعة من هذه 

  .الجماعات

  :األصول -ثالثا
من المعروف أن الهوارة عبارة عن جماعات، تقدر تعدد لى الجماعات اللّى  - ١

  والمركز والمحافظة؟موجودة منها فى القرية أو المدينة 

  طيب وأنتم بتنتسبوا  إلى أى جماعة من دول؟ - ٢

  هل الهوارة اللى موجودين فى مصر يقربوا كلهم لبعض؟ - ٣

  هل الهوارة اللى موجودين فى البلد دى أقارب؟ وإزاى؟ - ٤

هل كل عائلة من عائالت الهوارة هنا بتحتفظ بالسك أو الجرد أو الحجـة؟   - ٥
  بها؟ ولماذا؟ ومن أين أتو

هل تحتفظون بكتب تدور حول أصل الهوارة وتاريخهم؟ وما هى عنـاوين   - ٦
  هذه الكتب؟

  ما هى الجهة الرسمية التى تحتفظ باألنساب وشجرة العائالت؟ - ٧
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اللى فى البلد دى، واللى فى البالد الثانية، كلهم . هل تعتقد أن جميع الهوارة - ٨
اإلجابة بأنه فيهم البعض مـزيفين،   مأصلين أم فيهم البعض مزيفين؟ إذا كانت

  طيب والتزييف ده حصل إمتى، وإزاى؟ وإزاى ممكن كشفه؟- يسأل 

تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة أصل؟ وإيه يعنى كلمة إنسان أصيل؟  اجعلـه   - ٩
  يضرب أمثلة ويسوق شواهد تدلل على رأيه؟

؟ اطلب منـه  الناس هنا لسه بتدى اهتمام كبير لمسـألة األصل، تفتكر ليه - ١٠
أمثال وحكم ومقوالت شعبية، وأحاديث نبوية شريفة وآيات قرآنية يدلل بهـا  

  .على رأيه

  :الخصائص اإليكولوجية والفيزيقية -رابعاً
المواد (قدم وصفاً تفصيلياً مناسباً لتكوين عناصر البيت لدى جماعة الهوارة  - ١

بـق، البـاب   المستخدمة فى بنائه، عدد الغرف، فسحة البيـت، عـدد الطوا  
الرئيسى، عدد الشبابيك، ومدى اتساعها وارتفاعها من بداية الجدار، واسـأل  
اإلخباريين عن سبب طبيعة تفصيلها على هذا النحو، وصف األثاث واألدوات 

واذكر هل هذه البيوت تتركز فى منطقة واحدة فى النجـع أو فـى   . المنزلية
ـ  ى أى اتجـاه تفـتح األبـواب    القرية أو فى المدينة أم أنها  مشتتة؟ واسأل ف

الرئيسية لهذه البيوت؟ ولماذا؟ وحدد طبيعة المنطقة التى تقيم فيهـا جماعـة   
الهوارة، هل هى منطقة ممتازة أم جيدة أم رديئة بالمقارنـة ببقيـة المنـاطق    
األخرى، وكذلك حدد مستوى هذه البيوت بالمقارنة ببيوت الجماعات األخرى، 

وهل هناك تمايز فى المستوى بـين بيـوت   . إلخ...هل هى األفضل أم األردأ
  جماعة الهوارة وفقاً للتمايز فى الغنى والفقر؟ أم ماذا؟

حدد لون البشرة السائد بين أفراد هذه الجماعة، وقدم وصفاً  شامالً للمتوسط  - ٢
لطول القامة ولون الشـعر وشـكل األنـف ولـون     - أو للتباين إن وجد- العام

  .ولماذا؟ - ولماذا؟ وشكله  - عدمه  العيون، وإطالق الشارب من

قدم وصفاً شامالً للمتوسط العام ألزياء الرجال من حيث نوعيـة القمـاش،    - ٣
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واسـأل   - ) ارسم طريقـة اللـف  (ونوعية قماش العمة ولونه، وطريقة لفها 
المبحوث عن أسباب تفضيلهم لهذا الزى، وعن داللة لف العمة على هذا النحو 

يزهم عن غيرهم من الجماعات األخـرى؟ واسـأل   وهل هذه الطريقة لتمي - 
أيضاً هل كل جماعة غير جماعة الهوارة لها قماش خاص تصنع منه العمـة،  
وطريقة خاصة تلفها بها لتميزها عن غيرها من الجماعات األخـرى، وذلـك   
مثل جماعات الهوارة، العرب، الفالحين، الجمسة، الحلب، العبيد، المسـاليب؟  

الخشب الذى تصنع منه العصى التى يمسـكونها، وأيـن    اسأل أيضاً عن نوع
واسأله عن أى حكـم أو   - يضعونها، وسمك هذه العصى، وأسباب حملهم لها 

  .أمثال أو نصائح شعبية تدور حول أهمية حمل العصا

بالنسبة ألزياء النساء والبنات، صف كل ما تقع عليه عينيك من حيث شكل  - ٤
الف أزياء النساء عن أزياء البنـات وأسـباب   األزياء وألوانها ومظاهر واخت

، واسأل عن )المواد المصنوعة منها(ذلك؟ وصف كذلك أنواع الحلى وأشكالها 
أسباب ارتدائهن لهذه الحلى، وكذلك عن العالمات أو الرمـوز التـى علـى    
أساسها يمكن التمييز بين المرأة والفتاة، وأسباب ذلـك مـع ذكـر األمثـال     

  .التى تدعم هذه األسبابوالمقوالت الشعبية 

  :الخصائص االقتصادية-خامساً

اذكر النسبة المئوية لملكية جماعة الهوارة من األراضى الزراعية والعقارات  - ١
من اإلجمالى العام لألراضى الزراعية والعقارات والمشروعات التى كانـت  

  .عاماً مضت ٣٠ -  ٧٠موجودة فى مجتمع الدراسة منذ ما بين 

  هن والحرف التى كان الهوارة يميلون إلى مزاولتها منذ ما بـين ما هى الم - ٢
  .عاما مضت؟ ولماذا كانوا يزاولون هذه المهن والحرف بالذات  ٣٠ -  ٧٠

ما هى المهن والحرف التى أصبح الهوارة، فى مجتمع الدراسـة، يميلـون    - ٣
اآلن إلى مزاولتها؟ ولماذا هذه المهن والحرف بالذات؟ وهل حدث تحول فـى  

  البناء المهنى لهذه الجماعة فى هذه األيام عن أيام زمان؟ ولماذا؟
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هل يمكن القول أنه كان هناك  تقسيم للعمل بين جماعة الهوارة وبين غيرها  - ٤
من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة؟ وهل اليزال هذا التقسـيم قائمـا؟   

ون مهنـاً معينـة   بمعنى هل كان الهوارة يزاولون مهناً معينة وغيرهم يزاول(
  أخرى؟

أال يوجد فى  القرية عائالت مسيحية تنتمى للهـوارة؟ أو حتـى ال تنتمـى     - ٥
تحـالف، منافسـة،   (للهوارة؟ وما هى طبيعة عالقتها بالعائالت الهواريـة؟  

وما هو الوضع االقتصادى لفقراء المسيحيين؟ ومـاهى نسـبة   ) الخ...مهادنة
  المسيحيين عموماً من سكان القرية؟ 

ما هو دور الرجل والمرأة والفتى والفتاة فى الحيـاة االقتصـادية لجماعـة     - ٦
بمعنى ما هى طبيعة تقسيم العمل السائد بين أفراد هذه الجماعة على (الهوارة؟ 

  ). أساس السن والنوع؟

ما هى عالقات التبادل االقتصادى القائمة بين جماعة الهوارة وبين غيـرهم   - ٧
منتجات حرفية، بيع حبوب وغالل وبقول، (جاورة؟ من الجماعات األخرى الم

  ).الخ...مواشى 

هل كان المالك بين جماعة الهوارة يشاركون المعدمين منهم  على األرض  - ٨
الزراعية والمحاصيل والمواشى أو التجارة؟ وهل ال تزال هذه المشاركة قائمة 

  حتى اآلن؟ وما هى أسبابها؟

من غير (اركون أفراد الجماعات األخرى هل كان أفراد جماعة الهوارة يش - ٩
على األرض الزراعية أو المحاصيل أو المواشى أو التجارة؟ ولماذا؟ ) الهوارة

  وهل ال تزال هذه المشاركة قائمة حتى اآلن؟

ألم تتسبب التحوالت االقتصادية واالجتماعيـة التـى شـهدها المجتمـع      - ١٠
الـبعض مـن جماعـة     المصرى فى العقود الثالثة المنصرمة فى إضطرار

  .الهوارة إلى بيع جزء من أراضيهم لمواجهة أعباء الحياة؟

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم، يسأل إلى مـن بـاع هـؤالء     - ١١
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.... عرب ... هل إلى هوارة مثلهم؟ أم إلى أشراف  - الهوارة تلك األراضى 
  .فالحين؟ أم إلى جمسة؟ أم إلى من؟ ولماذا؟ أوصف

ى جماعة استفادت من صدور وتطبيـق قـانون العالقـة بـين المالـك      أ - ١٢
؟ صف تداعيات تطبيق هذا القانون على وضع جماعة ١٩٩٧والمستأجر عام 

  . الهوارة ووضع غيرها من  الجماعات األخرى

ألم يسافر البعض من الهوارة للعمل بالبالد العربية؟ وهل هم األكثر سفراً  - ١٣
ألخرى؟ وفى أية مشروعات استثمر األفراد الـذين  أم غيرهم من الجماعات ا

  عادوا من السفر أموالهم؟ ولماذا هذه المشروعات بالذات؟

مشـتركة بـين   ) حرفية، تجارية، خدمية(ألم تظهر مشروعات اقتصادية  - ١٤
البعض من أفراد جماعة الهوارة وبين البعض من أفراد الجماعات األخـرى؟  

عن نوعية هـذه المشـروعات وعـن هويـة     وإذا كانت اإلجابة بنعم، يسأل 
  .الجماعات األخرى التى تشارك هذه الجماعة

أال يعمل الفقراء من الهوارة باألجر لدى األغنياء أو أصحاب المشروعات  - ١٥
من الجماعات األخرى المجاورة؟ ومنذ متى بدأت هذه الظـاهرة؟ ومـا هـو    

وما هـى نسـبة    تبريرها فى ضوء تعالى الهوارة على  الجماعات األخرى؟
هؤالء العاملين بين اإلجمالى للعاملين بين جماعة الهوارة؟ وكم يبلغ األجـر  

  اليومى للعامل منهم؟

  :الخصائص االجتماعية-سادسا

ما هو الشكل السائد لوحدة الحياة االجتماعية بين جماعة الهوارة فى مجتمع  - ١
الذكور المتزوجـون  األب الكبير وأبناؤه (فهل هى األسرة الممتدة  - الدراسة 

فاسـأل   - ، إذا كانت هذه هى الوحـدة  )ونساؤهم وأطفالهم فى بين واحد كبير
عن أسباب بقائها حتى اآلن؟ واطلب من المبحوث التدليل على هذه األسـباب  

  . من خالل األمثال والحكم والمأثورات الشعبية عموماً

زوجة وأوالدهما الزوج وال(أما إذا كانت هذه الوحدة هى األسرة النووية     
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، فاسأل عن منذ متى ظهرت هذه الوحدة؟ ومـا هـى   )القصر فى بيت مستقل
أسباب ظهورها؟ وما هى نسبة انتشارها فى مجتمع الدراسة؟ دع المبحـوث  

  . يدلل على رأيه باألمثال والحكم والمأثورات الشعبية

كبـر  (ما هى محكات المكانة االجتماعية السائدة بين أفراد هـذه الجماعـة    - ٢
  ).الخ...السن، التدين، نقاء األصل، الثراء، درجة التعليم، المنصب، االستنارة 

  هل اليزال زواج األقارب سائداً بين جماعة الهوارة؟ ولماذا؟ - ٣

كنا نسمع عن أن شباب جماعة الهوارة يتزوجون مـن بنـات أى جماعـة     - ٤
زى ما بيعـاملوا   أخرى، فهل كان الهوارة يعاملون أبناء الواحدة الغريبة دى

  .الخ...أبناء الواحدة الهوارية؟ ولماذا؟ اطلب منه أمثلة وحكم ومقوالت 

ألم يحدث فى العقدين الماضيين أن تزوج البعض من شباب جماعة الهوارة  - ٥
فى مجتمع الدراسة من بنات خارج جماعتهم؟ متى حدث ذلـك؟ ومـا هـى    

ة؟ وماذا كان موقف مواصفات وخصائص الشباب الذى أقدم على هذه الخطو
جماعة الهوارة من ذلك؟ وهل نجح هذا الزواج؟ وهل تنامى هذا االتجاه فـى  

  السنوات األخيرة؟ وما هى أسبابه 

إلى أية جماعة أخرى غير الهوارة تزوجون بناتكم؟ أذكر هذه الجماعـات،   - ٦
  ولماذا توافقون على تزويج بناتكم ليها؟

جمسة أو العبيد أو الحلب الزواج من بنـات  ألم يطلب أحد من الفالحين أو ال - ٧
يسأل متى حدث ذلك؟ وماذا كـان موقـف    - الهوارة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 

جماعة الهوارة من هذا الزواج؟ وهل نجح هذا الزواج أم ال؟ أطلب منـه أن  
  .الخ...يدلل على إجابته باألمثال والمقوالت 

دعه يستعن فى إجابته بـالحكم  أل ليه؟  - يسأل  - وإذا كانت اإلجابة بال     
  . الخ...واألمثال واألقوال الشعبية واآلراء الدينية 

  هل فيه نسبة عنوسة بين بنات الهوارة زى ما بنسمع؟ وإيه أسبابها؟ - ٨
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هل توجد ظاهرة تعدد الزوجات بين جماعة الهوارة، وما هى نسبتها تقريباً؟  - ٩
  .الخ… وما هى أسبابها؟ اطلب منه أمثال وحجج دينية

  

هل توجد ظاهرة الطالق بين المتزوجين من أفراد هذه الجماعة؟ وما هى  - ١٠
  - نسبتها؟ وما هى أسبابها؟ وما هو موقف هذه الجماعة من المـرأة المطلقـة  

  .الخ...ولماذا؟ اطلب منه أمثال تدور حول خطورة المرأة المطلقة 

كبر عدد ممكـن  أوصف اإلجراءات الخاصة بالخطوبة والزفاف؟ ودون أ - ١١
من األغانى الخاصة باألفراح لدى جماعة الهوارة، خاصة تلك األغانى التـى  

  .الخ...تتغنى بأمجاد الهوارة وسجاياهم وخصالهم 

لماذا يفضل الهوارة إنجاب الذكور على اإلناث؟ دعه يسـتعين باألمثـال    - ١٢
  والحكم والمقوالت واآلراء الدينية؟

فـى   - تفضيل الولد على البنت أو تسييده عليها  صف الكيفية التى يتم بها - ١٣
  مرحلة الطفولة؟

هل يقوم جماعة الهوارة بتنشئة أطفالهم بالطريقة التـى يصـبحون فيهـا     - ١٤
قد يتضح ذلك (على أطفال الجماعات األخرى؟ ) أعلى شأنا ومكانة(متمايزين 

  ).فى األغانى الجماعية لألطفال وفى ألعابهم الجماعية أيضاً

  .ا هى األسماء المفضلة للبنين والبنات بين جماعة الهوارة؟ ولماذا؟م - ١٥

هل تعد جماعة الهوارة أعلى الجماعات فى نسبة التعليم بالقرية أو النجع؟  - ١٦
  ولماذا؟

ما هى نسبة الحاصلين على شهادات عليا، ونسـبة الملتحقـين بالجامعـات     - ١٧
بالمقارنـة بالجماعـات    - ة العليا بين أبناء وبنات جماعـة الهـوار   والمعاهد

األخرى طبعاً؟ وما هى نوعية التعليم العالى الذى يقبل عليـه أبنـاء وبنـات    
  الهوارة؟ ولماذا؟
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ما هو موقف أفراد جماعة الهوارة من تعليم الفتاة قديماً، وما هو مـوقفهم   - ١٨
  حالياً؟ وإذا كان هناك تغير فارصده، واسأل المبحوث عن أسبابه؟

حتى لو كانت متعلمة؟ ومـن   - الحق فى اختيار شريك حياتها هل للبنت  - ١٩
  يختار لها هذا الشريك؟

هل يسمح للبنت بالزواج من شخص آخر ال ينتمى إلى جماعة الهـوارة؟   - ٢٠
  .الخ.. ولماذا؟ تكلم بشئ من التفصيل مع جمع األمثال والحكم 

  .األمثال هل البنت تحصل على حقها فى الميراث كامالً؟ ولماذا؟ اجمع - ٢١

هل وضع البنت لدى المسيحيين فى القرية يشبه وضعها لدى غيرهم مـن   - ٢٢
  الجماعات األخرى من حيث الميراث وتفضيل الولد عليها؟

هل المرأة فى جماعة الهوارة تخرج لمساعدة زوجها فى العمل بالحقل أو  - ٢٣
مـرأة  الخ؟ ولماذا؟ اجمع االمثال التى تدور حول معابـة خـروج ال  ...المحل

  .الهوارية للعمل

هل من الممكن القول بأن جماعة الهوارة ما زالت تشكل مجتمعاً مميـزاً   - ٢٤
أى مجتمعاً له عاداته وتقاليده وقيمه التى تختلف نسبياً عن مجتمع الجماعات (

  .؟)األخرى فى مجتمع الدراسة

اكتب عن عوامل ومظاهر انهيار بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٥
وجودة بين جماعة الهوارة وبين غيرها من الجماعات األخرى، وذلك بحكم م

  .التغيرات المختلفة التى شهدها المجتمع المصرى فى ربع القرن الماضى

هل من الممكن القول بأن هناك فواصل بين المسيحيين والهوارة أوغيرهم  - ٢٦
  فى القرية ؟

 - جتماعية التى كانـت  اكتب عن عوامل ومظاهر بقاء بعض الفواصل اال - ٢٧
تفصل بين جماعة الهوارة وبين غيرها من الجماعات األخـرى؟   - وال تزال

للحصول على معلومات مفيدة حـول هـذه   (وعن كيفية تفكيك هذه الفواصل 
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  ).اسأل مجموعة من كبار السن المستنيرين. النقطة األخيرة

  :الخصائص السياسية-سابعاً
أى علـى  (اريخى لجماعة الهوارة الت - على ضوء الوضع االقتصادى     

فى مجتمع الدراسة، حاول أن تحـدد طبيعـة العالقـة    ) ضوء حجم أمالكها
السياسية التاريخية لهذه الجماعة بالجماعات األخرى فى هذا المجتمع، وذلـك  

  :من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية

اعة الهوارة؟ ومـا  ما هى أهم المشكالت التى كانت تنشأ قديماً بين أفراد جم - ١
قعـدات الكبـار، المجـالس العرفيـة،     (هى أسبابها؟ وكيف كان يتم حلهـا؟  

  ، وما هى نوعية الجزاءات التى كانت توقع على المخطئ؟)البوليس

أية جماعة كانت تحتكر منصب العمودية ومشيخة الخفر وعضوية المجلس  - ٢
طر علـى هـذين   القروى فى مجتمع الدراسة؟ وهل ال تزال هذه الجماعة تسي

المنصبين حتى اآلن؟ وهل ألغيت العمودية فى القرية؟ ومتى ألغيت؟ وهل أثر 
  .هذا اإللغاء على الوضع السياسى لهذه الجماعة؟ كيف؟

هل كانت توجد جماعة منافسة لجماعة الهوارة فى مجتمع الدراسة؟ وما هى  - ٣
  .راع؟هذه الجماعة؟ وفى أى المجاالت كان يظهر هذا التنافس أو الص

ألم تنقسم جماعة الهوارة فى القرية على نفسها إلى قسمين متعارضين؟ متى  - ٤
حدث ذلك؟ وما هى أسبابه؟ وهل اليزال هذا االنقسام قائما حتى اآلن؟ ولماذا؟ 
وماذا كان موقف المسيحين من هذا االنقسام؟ دع المبحوث يصف وأنت تكتب 

  .وراءه

جماعة الهوارة وبين غيرها من الجماعـات  هل كان نظام الموالى قائماً بين  - ٥
األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة؟ وإذا كان هذا النظام قد وجد، فما هى 
أبرز سماته؟ وهل ال يزال هذا النظام قائماً حتى اآلن؟ وما هى أبرز التغيرات 

  التى طرأت عليه فى الوقت الحالى؟

ماعة الهوارة وبين غيرهـا  صف طبيعة العالقة التاريخية التى نشأت بين ج - ٦
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وهل كانت هذه العالقـة أبويـة   . من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة
إنسانية؟ وإذا كانت كذلك فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ أم كانت عالقـة قهـر   

وإذا كانت كذلك، فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ وماذا كانت عالقتهم  - واستبداد 
  . وث يتكلم بصراحةبالمسيحيين فى القرية؟ دع المبح

هل كانت تنشأ قديماً معارك بين بلدكم وبين البالد المجاورة؟ وماذا كانـت   - ٧
  أسبابها؟

ماذا كانت مظاهر عقاب الفالح أو أحد الموالى الذين يخرجون عن طـوع   - ٨
  .أسيادهم من الهوارة؟ صف وقائع معينة

يديولوجيـة كـل   كيف كان يتم أخذ األصوات االنتخابية قديما؟ صف آلية وأ - ٩
  جماعة من الجماعات المتناقسة أثناء االنتخابات؟

ما هى أسباب التنافس والصراع اللّى موجود بـين الهـوارة واألشـراف     - ١٠
  والعرب؟ وماذا كان موقف المسيحيين؟دع المبحوث يتحدث واكتب  وراءه

ما هى التواريخ التى اشتد فيها هذا الصراع بين تلك الجماعـات؟ ومـاذا    - ١١
  كانت أسبابه؟ وكيف تمت تسويته؟ وماذا كان دور الحكومة فى هذا الشأن؟

هل كانت جماعة الهوارة توظف البعد الدينى فى سيطرتها السياسية علـى   - ١٢
يعنى من خالل استشـهادها بـبعض اآليـات الدينيـة أو     (مجتمع الدراسة؟ 

كانت اإلجابة  األحاديث النبوية الشريفة التى تذكر جدود الهوارة بالخير؟ وإذا
اسأل ما هى هذه اآليات واألحاديث؟ وهل ال تـزال هـذه الجماعـة     - بنعم 

  توظف هذه اآليات واألحاديث حتى اآلن؟

بأنـك هـوارى، أم صـعيدى، أم     - أية هوية تحب أن توصف بيها أوالً  - ١٤
  واسأله لماذا؟- واطلب منه أن يرتبها حسب األهمية. مصرى؟
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  :الخصائص الثقافية -ثامناً

ارسم أو صور الرسومات أو الهياكل التى قد تكون موجودة فـوق أسـطح    - ١
المنازل، أو فوق مداخلها، أو على جدرانها من الخـارج والـداخل، واسـأل    

  المبحوث عن داللة كل رسم أو هيكل من هذه الرسومات والهايكل؟

الموجود على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
، )الـخ ...على األيدى، األذرع، الوجـوه، الصـدور   (رجل والمرأة والفتاة ال

واسأل المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل الشباب يأخـذ  
  .بهذه العادة؟ ولماذا؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
عانى التى يشير إليها كـل  واسأل عن داللة كل رسم من هذه الرسومات، والم

  .منها؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تـزين بهـا النسـاء     - ٤
، )الخ...مثل سنبلة القمح أو الشعير، أو النخلة، أو الهالل، (والبنات الهوارية  

على تلك الحلى؟ وما هـى   - أو غيرها- لماذا يرسمون هذه األشكال : واسألهم
  ذه الرسومات؟داللة كل رسم من ه

  تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة هوارى؟ - ٥

الهوارة بيسموا غير الهوارى إيه؟ وليه؟ وما هى خصائص هـذا الشـخص    - ٦
  غير الهوارى فى نظر الهوارة؟

اللّى هـم زى األشـراف والهـوارة والعـرب     (تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٧
متساوين؟ مهما تكن ) خال...والفالحين والمسيحيين والجمسة والحلب  والعبيد 

إجابته، اطلب منه أن يدلل على صحة هذه اإلجابة باألمثال واألقوال الشـعبية  
  .الخ...والحجج الدينية وأبيات الشعر 

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم ربنا خلقهم متساوين، فوجه إليـه   - ٨
لنـاس دول فـى   أمال تفسر بإيه الفروق اللى موجودة بـين ا : "السؤال التالى
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األوضاع االجتماعية؟ اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم واألقوال 
  .الخ...الشعبية والحجج والبراهين الدينية 

تفتكر أن جميع الهـوارة مأصـلين بالفعـل، أم أن فـيهم نـاس مـزيفين        - ٩
  ؟ ليه وإزاى؟)مدسوسين(

  .لماذاو.ألم تفكروا فى إنشاء نقابة لكم مثل األشراف؟ - ١٠

ما هى الخدمات التى تؤديها هذه النقابة ألعضائها من األشراف اضـرب   - ١١
  .أمثلة

تقدر تقول لى أمثال شعبية وحكم تبين أن الهوارة هم أحسن النـاس، دون   - ١٢
  .ورائه

إيه هو  انطباع الهوارة عن األشـراف؟ ولمـاذا؟ دع المبحـوث يـتكلم      - ١٣
لحكم والمقوالت الشعبية عن انطباعـه  بالتفصيل ويدلل على رأيه باألمثال وا
  .عن هذه الجماعة والجماعات التالية

  إيه انطباعك عن العرب؟ ولماذا؟ - ١٤

  إيه انطباعك عن الفالحين؟ ولماذا؟ - ١٥

  إيه انطباعك عن الجمسة؟ ولماذا؟ - ١٦

  إيه انطباعك عن الحلب؟ ولماذا؟ - ١٧

  إيه انطباعك عن العبيد؟ ولماذا؟ - ١٨

حوثين عن أحب المداحين إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ ومـا هـى أهـم    اسأل المب - ١٩
  التى يحبونها؟ ولماذا؟" قصائد المديح"المدائح 

اسأل المبحوثين عن أحب المطربين وأحب األغانى إلى قلـوبهم؟ ولمـاذا    - ٢٠
  هؤالء المطربين وتلك األغانى بالذات؟

ولماذا؟ وحـاول  اسأل المبحوثين عن أحب الحكايات الشعبية إلى قلوبهم؟  - ٢١
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تدوين حكاية أو اثنتين من هذه الحكايات غير تلك الحكايات المسـجلة علـى   
  .شرائط وتباع فى السوق

  اسأل المبحوثين عن أحب السير الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ - ٢٢

اسأل المبحوثين عن أحب المواويل الشعبية إلى نفوسهم؟ ولماذا؟ وحـاول   - ٢٣
  .يلتدوين بعض من هذه المواو

اسأل المبحوثين عن البرامج التى يحبون مشاهدتها فى التليفزيون؟ وعـن   - ٢٤
  البرامج التى يحبون سماعها من الراديو؟ ولماذا؟

إيه هى أهم األمثال والحكم الشعبية اللى أنت بتحبها واسترشدت بها فـى   - ٢٥
  حياتك؟

وا عـن  إزاى نخلى الناس تندمج بعضيها فى جماعة واحدة كبيرة، ويبعـد  - ٢٦
 . مسألة التنابذ والتفاخر باألصول، تفتكر إزاى ده يحصل
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  مجتمع الصعيد

  من التكوين الجماعاتى إلى التكوين المدنى

  دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى

  )دليل دراسة الحالة(
  دليل المقابلة التفصيلى

  جماعة األشراف -١
  محمود جاد

  م٢٠٠١سبتمبر 
  

  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 
ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ

  .....................................................................................................).المبحوث(
مهنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢

...........................................................................................................................................  
ديانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣

...........................................................................................................................................  
أمالكـــــــــــــــه ومشـــــــــــــــروعاته  - ٤

.................................................................................................................  
  .اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن جماعة العرب فيها - ٥
..............................................................................................................................................................

..  
  : كان هذا النجع أو القرية أو المدينةالعدد اإلجمالى لس - ٦
..............................................................................................................................................................

...  
العام لسـكان   عدد جماعة العرب بالتقريب،ـ ونسبتهم المئوية من اإلجمالى - ٧
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ــة أو  ــذا أو القريــــــــــــــ هــــــــــــــ
  ...............................................................................................................المدينة

  : المركز الذى يابع له هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٨
..............................................................................................................................................................  
: اســـــــــــــــم المحافظـــــــــــــــة   - ٩

........................................................................................................................  
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  :صف النجع أو مجتمع الدراسةو -ثانيا
قدم وصفاً شامالً للنجع أو للقرية أو للمدينة التى ستكتب عـن جماعـة     

شرق النيل أم غربه، بعدها أو (موقعها الجغرافى : العرب فيها، وذلك من ناحية
قربها من الخط الرئيسى للسكة الحديد، مدى قربها أو بعده عن خط المواصالت 

والمحافظة، ومدى قربها أو بعدها عن الجبـل، أهـم   البرية وعاصمتى المركز 
، تاريخ إنشـاء كـل   )مظاهر المجتمع المدنى(الخدمات الحكومية المتوفرة فيها 

نقطة الشرطة، المدارس، الجمعيات الحكومية المختلفـة  (خدمة من هذه الخدمات 
ن بـي ) بالنسب المئوية(، تقسيمها الجماعاتى )وارجع إلى بنك المعلومات بالقرية

األشراف، والهوارة، والعـرب، والفالحـين، والجمسـة، والعبيـد، والحلـب،      
والمساليب، وأهم األنشطة االقتصادية والحرفية التى تزاولها كل جماعة من هذه 

  .الجماعات

  :األصول -ثالثا

من المعروف أن العرب عبارة عن جماعات، تقدر تعدد لى الجماعات اللّى  - ١
  المدينة والمركز والمحافظة؟ موجودة منها فى القرية أو

  طيب وأنتم بتنتسبوا  إلى أى جماعة من دول؟ - ٢

  هل العرب اللى موجودين فى البلد دى أقارب؟ وإزاى؟ - ٣

هل كل عائلة من عائالت العرب هنا بتحتفظ بالسك أو الجـرد أو الحجـة؟    - ٤
  ولماذا؟ ومن أين أتو بها؟

ريخهم؟ وما هـى عنـاوين   هل تحتفظون بكتب تدور حول أصل العرب وتا - ٥
  هذه الكتب؟

  ما هى الجهة الرسمية التى تحتفظ باألنساب وشجرة العائالت؟ - ٦

اللى فى البلد دى، واللى فى البالد الثانية، كلهـم  . هل تعتقد أن جميع العرب - ٧
مأصلين أم فيهم البعض مزيقين؟ إذا كانت اإلجابة بأنه فيهم البعض مـزيفين،  

  ده حصل إمتى، وإزاى؟ وإزاى ممكن كشفه؟طيب والتزييف - يسأل 

هل فيه مسيحيين بين جماعة العرب؟ وهل هم يحنفظون بجرد أو سك؟ ومن  - ٨
  أين جاءوا به؟ وإلى أى قبيلة ينتمون؟
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ما هو عدد ونسبة المسيحيين من االجمالى العام لسكان القرية؟ ومـا هـو    - ٩
  وضعهم فيها بالضبط؟

ة أصل؟ وإيه يعنى كلمة إنسان أصيل؟  اجعله تقدر تقول لى يعنى إيه كلم - ١٠
  يضرب أمثلة ويسوق شواهد تدلل على رأيه؟

الناس هنا لسه بتدى اهتمام كبير لمسـألة األصل، تفتكر ليه؟ اطلب منـه   - ١١
أمثال وحكم ومقوالت شعبية، وأحاديث نبوية شريفة وآيات قرآنية يدلل بهـا  

  .على رأيه

  :الفيزيقيةالخصائص اإليكولوجية و -رابعاً
المواد (قدم وصفاً تفصيلياً مناسباً لتكوين عناصر البيت لدى جماعة العرب  - ١

المستخدمة فى بنائه، عدد الغرفن فسحة البيت، عدد الطوابق، الباب الرئيسى، 
عدد الشبابيك، ومدى اتساعها وارتفاعها من بداية الجدار، واسأل اإلخبـاريين  

. لنحو، وأوصف األثاث واألدوات المنزليةعن سبب طبيعة تفصيلها على هذا ا
واذكر هل هذه البيوت تتركز فى منطقة واحدة فى النجع أو فى القرية أو فى 
المدينة أم أنها  مشتتة؟ واسأل فى أى اتجاه تفتح األبـواب الرئيسـية لهـذه    
البيوت؟ ولماذا؟ وحدد طبيعة المنطقة التى تقيم فيها جماعة العرب، هل هـى  

ة أم جيدة أم رديئة بالمقارنة ببقية المناطق األخرى، وكذلك حدد منطقة ممتاز
مستوى هذه البيوت بالمقارنة ببيوت الجماعات األخرى، هل هى األفضـل أم  

وهل هناك تمايز فىى المستوى بين بيوت جماعة العرب وفقاً . إلخ...األردأ 
  للتمايز فى الغنى والفقر؟ أم ماذا؟

ين أفراد هذه الجماعة، وقدم وصفاً  شامالً للمتوسط حدد لون البشرة السائد ب - ٢
لطول القامة ولون الشـعر وشـكل األنـف ولـون     - أو للتباين إن وجد- العام

  .ولماذا؟ - ولماذا؟ وشكله  - العيون، وإطالق الشارب من عدمه 

قدم وصفاً شامالً للمتوسط العام ألزياء الرجال من حيث نوعيـة القمـاش،    - ٣
واسـأل   - ) ارسم طريقة اللـف (ولونه، وطريقة لفهخا ونوعية قماش العمة 

المبحوث عن أسباب تفضيلهم لهذا الزى، وعن داللة لف العمة على هذا النحو 
وهل هذه الطريقة لتمييزهم عن غيرهم من الجماعات األخـرى؟ واسـأل    - 

أيضاً هل كل جماعة غير جماعة العرب لها قماش خاص تصنع منه العمـة،  
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ا بها لتميزها عن غيرها من الجماعات األخـرى، وذلـك   وطريقة خاصة تلفه
مثل جماعات الهوارة، األشـراف، الفالحـين، الجمسـة، الحلـب، العبيـد،      
المساليب؟ اسأل أيضاً عن نوع الخشب الذى تصـنع منـه العصـى التـى     

واسأله  - يمسكونها، وأين يضعونها، وسمك هذه العصى، وأسباب حملهم لها 
  .و نصائح شعبية تدور حول أهمية حمل العصاعن أى حكم أو أمثال أ

بالنسبة ألزياء النساء والبنات، صف كل ما تقع عليه عينيك من حيث شكل  - ٤
األزياء وألوانها ومظاهر واختالف أزياء النساء عن أزياء البنـات وأسـباب   

، واسأل عن )المواد المصنوعة منها(ذلك؟ وصف كذلك أنواع الحلى وأشكالها 
ئهن لهذه الحلى، وكذلك عن العالمات أو الرمـوز التـى علـى    أسباب ارتدا

أساسها يمكن التمييز بين المرأة والفتاة، وأسباب ذلـك مـع ذكـر األمثـال     
  .والمقوالت الشعبية التى تدعم هذه األسباب

  :الخصائص االقتصادية-خامساً

ات اذكر النسبة المئوية لملكية جماعة العرب من األراضى الزراعية والعقار - ١
من اإلجمالى العام لألراضى الزراعية والعقارات والمشروعات التى كانـت  

  .عاماً مضت٧٠- ٣٠موجودة فى مجتمع الدراسة منذ ما بين 

ما هى المهن والحرف التى كان العرب يميلون إلى مزاولتها منذ مـا بـين    - ٢
  .عاما مضت؟ ولماذا كانوا يزاولون هذه المهن والحرف بالذات ٧٠- ٥٠

هى المهن والحرف التى أصبح العرب، فى مجتمع الدراسة، يميلون اآلن ما  - ٣
إلى مزاولتها؟ ولماذا هذه المهن والحرف بالذات؟ وهل حدث تحول فى البناء 

  المهنى لهذه الجماعة فى هذه األيام عن أيام زمان؟ ولماذا؟

رها هل يمكن القول أنه كان هناك  تقسيماً للعمل بين جماعة العرب وبين غي - ٤
من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة؟ وهل اليزال هذا التقسـيم قائمـا؟   

بمعنى هل كان العرب يزاولون مهناً معينة وغيرهم يزاولون مهنـاً معينـة   (
  أخرى؟

  ما هو التوزيع المهنى للمسيحيين فى القرية؟ - ٥

عـة  ما هو دور الرجل والمرأة والفتى والفتاة فى الحيـاة االقتصـادية لجما   - ٦
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بمعنى ما هى طبيعة تقسيم العمل السائد بين أفراد هذه الجماعـة  (األشراف؟ 
  ). على أساس السن والنوع؟

ما هى عالقات التبادل االقتصادى القائمة بين جماعة العرب وبين غيـرهم   - ٧
منتجات حرفية، بيع حبوب وغالل وبقول، (من الجماعات األخرى المجاورة؟ 

  ).الخ...مواشى 

المالك بين جماعة العرب يشاركون المعدمين منهم  علـى األرض   هل كان - ٨
الزراعية والمحاصيل والمواشى أو التجارة؟ وهل التزال هذه المشاركة قائمة 

  حتى اآلن؟ وما هى أسبابها؟

من غيـر  (هل كان أفراد جماعة العرب يشاركون أفراد الجماعات األخرى  - ٩
ـ ) األشراف يل أو المواشـى أو التجـارة؟   على األرض الزراعية أو المحاص

  ولماذا؟ وهل التزال هذه المشاركة قائمة حتى اآلن؟

ألم تتسبب التحوالت االقتصادية واالجتماعيـة التـى شـهدها المجتمـع      - ١٠
المصرى فى العقود الثالثة المنصرمة فى إضطرار البعض من جماعة العرب 

  .إلى بيع جزء من أراضيهم لمواجهة أعباء الحياة؟

ا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم، يسأل إلى مـن بـاع هـؤالء    إذ - ١١
هل إلى أشراف مـثلهم؟ أم إلـى هـوارة؟ أم إلـى      - العرب تلك األراضى 

  .فالحين؟ أم إلى من؟ ولماذا؟ صف

أى جماعة استفادت من صدور وتطبيـق قـانون العالقـة بـين المالـك       - ١٢
لقانون على وضع جماعة ؟ صف تداعيات تطبيق هذا ا١٩٩٧والمستأجر عام 

  . العرب ووضع غيرها من  الجماعات األخرى

ألم يسافر البعض من العرب للعمل بالبالد العربية؟ وهل هم األكثر سـفراً   - ١٣
أم غيرهم من الجماعات األخرى؟ وفى أية مشروعات استثمر األفراد الـذين  

  عادوا من السفر أموالهم؟ ولماذا هذه المشروعات بالذات؟

مشـتركة بـين   ) حرفية، تجارية، خدمية(لم تظهر مشروعات اقتصادية أ - ١٤
البعض من أفراد جماعة العرب وبين البعض من أفراد الجماعات األخـرى؟  
وإذا كانت اإلجابة بنعم، يسأل عن نوعية هـذه المشـروعات وعـن هويـة     
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  .الجماعات األخرى التى تشارك هذه الجماعة

ألجر لدى األغنياء أو أصحاب المشروعات أال يعمل الفقراء من العرب با - ١٥
من الجماعات األخرى المجاورة؟ ومنذ متى بدأت هذه الظـاهرة؟ ومـا هـو    
تبريرها فى ضوء تعالى العرب على  الجماعات األخرى؟ وما هـى نسـبة   
هؤالء العاملين بين اإلجمالى للعاملين بين جماعة األشراف؟ وكم يبلغ األجـر  

  اليومى للعامل منهم؟

  :الخصائص االجتماعية-اسادس
ما هو الشكل السائد لوحدة الحياة االجتماعية بين جماعة العرب فى مجتمـع   - ١

األب الكبير وأبناؤه الذكور المتزوجـون  (فهل هى األسرة الممتدة  - الدراسة 
فاسـأل   - ، إذا كانت هذه هى الوحـدة  )ونساؤهم وأطفالهم فى بين واحد كبير

واطلب من المبحوث التدليل على هذه األسـباب  عن أسباب بقائها حتى اآلن؟ 
  . من خالل األمثال والحكم والمأثورات الشعبية عموماً

الزوج والزوجة وأوالدهما (أما إذا كانت هذه الوحدة هى األسرة النووية     
، فاسأل عن منذ متى ظهرت هذه الوحدة؟ ومـا هـى   )القصر فى بيت مستقل

ا فى مجتمع الدراسة؟ دع المبحـوث  أسباب ظهورها؟ وما هى نسبة انتشاره
  . يدلل على رأيه باألمثال والحكم والمأثورات الشعبية

كبـر  (ما هى محكات المكانة االجتماعية السائدة بين أفراد هـذه الجماعـة    - ٢
  ).الخ...السن، التدين، نقاء األصل، الثراء، درجة التعليم، المنصب، االستنارة 

المسيحيين ممن ينتمون إلى العرب؟ أو ممن ال  هل زواج األقارب سائد بين - ٣
  ينتمون إليهم؟

  هل اليزال زواج األقارب سائداً بين جماعة العرب؟ ولماذا؟ - ٤

ألم يحدث فى العقدين الماضيين أن تزوج البعض من شباب جماعة العـرب   - ٥
فى مجتمع الدراسة من بنات خارج جماعتهم؟ متى حدث ذلـك؟ ومـا هـى    

لشباب الذى أقدم على هذه الخطوة؟ وماذا كان موقف مواصفات وخصائص ا
جماعة العرب من ذلك؟ وهل نجح هذا الزواج؟ وهل تنامى هذا االتجاه فـى  

  السنوات األخيرة؟ وما هى أسبابه 
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إلى أية جماعة أخرى غير العرب تزوجون بناتكم؟ أذكر هذه الجماعـات،   - ٦
  ولماذا توافقون على تزويج بناتكم ليها؟

طلب أحد من الفالحين أو الجمسة أو العبيد أو الحلب الزواج من بنـات  ألم ي - ٧
يسأل متى حدث ذلك؟ وماذا كان موقـف   - األشراف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 

جماعة العرب من هذا الزواج؟ وهل نجح هذا الزواج أم ال؟ أطلـب منـه أن   
  .الخ...يدلل على إجابته باألمثال والمقوالت 

أل ليه؟ دعه يستعين فى إجابته بالحكم واألمثال  - يسأل  - بال وإذا كانت اإلجابة 
  . الخ...واألقوال الشعبية واآلراء الدينية 

هل توجد ظاهرة تعدد الزوجات بين جماعة األشراف، ومـا هـى نسـبتها     - ٨
  .الخ...تقريباً؟ وما هى أسبابها؟ اطلب منه أمثال وحجج دينية 

جين من أفراد هذه الجماعة؟ وما هـى  هل توجد ظاهرة الطالق بين المتزو - ٩
  - نسبتها؟ وما هى أسبابها؟ وما هو موقف هذه الجماعة من المـرأة المطلقـة  

  .الخ...ولماذا؟ اطلب منه أمثال تدور حول خطورة المرأة المطلقة 

صف اإلجراءات الخاصة بالخطوبة والزفاف؟ ودون أكبر عدد ممكن من  - ١٠
ماعة األشراف، خاصة تلك األغـانى التـى   األغانى الخاصة باألفراح لدى ج

  .الخ...تتغنى بأمجاد العرب وسجاياهم وخصالهم 

لماذا يفضل العرب إنجاب الذكور على اإلناث؟ دعـه يسـتعين باألمثـال     - ١١
  والحكم والمقوالت واآلراء الدينية؟

فـى   - صف الكيفية التى يتم بها تفضيل الولد على البنت أو تسييده عليها  - ١٢
  الطفولة؟ مرحلة

هل يقوم جماعة العرب بتنشئة أطفالهم بالطريقة التـى يصـبحون فيهـا     - ١٣
قد يتضح ذلك (على أطفال الجماعات األخرى؟ ) أعلى شأنا ومكانة(متمايزين 

  ).فى األغانى الجماعية لألطفال وفى ألعابهم الجماعية أيضاً

قرية أو النجع؟ هل تعد جماعة العرب أعلى الجماعات فى نسبة التعليم بال - ١٤
  ولماذا؟

ما هى نسبة الحاصلين على شهادات عليا، ونسبة الملتحقـين بالجامعـات    - ١٥
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بالمقارنة بالجماعات األخرى  - والمعاهد العليا بين أبناء وبنات جماعة العرب 
؟ وما هى نوعية التعليم العالى الذى يقبل عليه أبناء وبنـات العـرب؟   - طبعاً

  ولماذا؟

أفراد جماعة العرب من تعليم الفتاة قديماً، وما هو مـوقفهم  ما هو موقف  - ١٦
  حالياً؟ وإذا كان هناك تغير فارصده، واسأل المبحوث عن أسبابه؟

حتى لو كانت متعلمة؟ ومـن   - هل للبنت الحق فى اختيار شريك حياتها  - ١٧
  يختار لها هذا الشريك؟

اعة األشراف؟ هل يسمح للبنت بالزواج من شخص آخر ال ينتمى إلى جم - ١٨
  .الخ.. ولماذا؟ تكلم بشئ من التفصيل مع جمع األمثال والحكم 

  .هل البنت تحصل على حقها فى الميراث كامالً؟ ولماذا؟ اجمع األمثال - ١٩

هل وضع البنت لدى المسيحيين فى القرية يشبه وضعها لـدى جماعـات    - ٢٠
  د عليها؟العرب، أو غير جماعات العرب، من حيث الميراث وتفضيل الول

هل المرأة فى جماعة العرب تخرج لمساعدة زوجها فى العمل بالحقـل أو   - ٢١
الخ؟ ولماذا؟ اجمع االمثال التى تدور حول معابـة خـروج المـرأة    ...المحل
  .للعمل

هل من الممكن القول بأن جماعة العرب ما زالت تشكل مجتمعـاً مميـزاً    - ٢٢
ى تختلف نسبياً عن مجتمع الجماعات أى مجتمعاً له عاداته وتقاليده وقيمه الت(

ـم أنها أصبحت متشـابهة مـع الجماعـات    .؟)األخرى فى مجتمع الدراسة
  األخرى؟

اكتب عن عوامل ومظاهر انهيار بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٣
موجودة بين جماعة العرب وبين غيرها من الجماعات األخرى، وذلك بحكـم  

  .ها المجتمع المصرى فى ربع القرن الماضىالتغيرات المختلفة التى شهد

 - اكتب عن عوامل ومظاهر بقاء بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٤
تفصل بين جماعة العرب وبين غيرها من الجماعات األخـرى؟   - ومازالت 

للحصول على معلومات مفيدة حـول هـذه   (وعن كيفية تفكيك هذه الفواصل 
  ).من كبار السن المستنيريناسأل مجموعة . النقطة األخيرة
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  :الخصائص السياسية-سابعاً
أى علـى  (التاريخى لجماعة العـرب   - على ضوء الوضع االقتصادى     

فى مجتمع الدراسة، حاول أن تحـدد طبيعـة العالقـة    ) ضوء حجم أمالكها
السياسية التاريخية لهذه الجماعة بالجماعات األخرى فى هذا المجتمع، وذلـك  

  :على التساؤالت التالية من خالل اإلجابة

ما هى أهم المشكالت التى كانت تنشأ قديماً بين أفراد جماعة األشراف؟ وما  - ١
قعـدات الكبـار، المجـالس العرفيـة،     (هى أسبابها؟ وكيف كان يتم حلهـا؟  

  ، وما هى نوعية الجزاءات التى كانت توقع على المخطئ؟)البوليس

ومشيخة الخفر وعضوية المجلس  أية جماعة كانت تحتكر منصب العمودية - ٢
القروى فى مجتمع الدراسة؟ وهل التزال هذه الجماعة تسيطر علـى هـذين   
المنصبين حتى اآلن؟ وهل ألغيت العمودية فى القرية؟ ومتى ألغيت؟ وهل أثر 

  .هذا اإللغاء على الوضع السياسى لهذه الجماعة؟ كيف؟

جتمع الدراسة؟ وما هى هل كانت توجد جماعة منافسة لجماعة العرب فى م - ٣
  .هذه الجماعة؟ وفى أى المجاالت كان يظهر هذا التنافس أو الصراع؟

ألم تنقسم جماعة العرب فى القرية على نفسها إلى قسمين متعارضين؟ متى  - ٤
حدث ذلك؟ وما هى أسبابه؟ وهل اليزال هذا االنقسام قائما حتى اآلن؟ ولماذا؟ 

قسام؟ دع المبحوث يصف وأنت تكتـب  وما هو موقف المسيحين من هذا االن
  .وراءه

هل كان نظام الموالى قائماً بين جماعة العرب وبين غيرها من الجماعـات   - ٥
األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة؟ وإذا كان هذا النظام قد وجد، فما هى 
أبرز سماته؟ وهل ال يزال هذا النظام قائماً حتى اآلن؟ وما هى أبرز التغيرات 

  أت عليه فى الوقت الحالى؟ وما هو وضع المسيحيين فى إطاره؟التى طر

أوصف طبيعة العالقة التاريخية التى نشأت بين جماعة العرب وبين غيرها  - ٦
وهل كانت هذه العالقـة أبويـة   . من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة

إنسانية؟ وإذا كانت كذلك فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ أم كانت عالقـة قهـر   
وإذا كانت كذلك، فماذا كانت أبرز مظاهرها؟ وماذا كانت علقتهم  - واستبداد 

  . بالمسيحيين فى القرية؟ دع المبحوث يتكلم بصراحة
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ماذا كانت مظاهر عقاب الفالح أو أحد الموالى الذين يخرجون عن طـوع   - ٧
  .أسيادهم من األشراف؟ صف وقائع معينة

كم وبين البالد المجاورة؟ وماذا كانـت  هل كانت تنشأ قديماً معارك بين بلد - ٨
  أسبابها؟

كيف كان يتم أخذ األصوات االنتخابية قديما؟ صف آلية وأيديولوجيـة كـل    - ٩
  جماعة من الجماعات المتناقسة أثناء االنتخابات؟

ما هى أسباب التنافس والصراع اللّى موجـود بـين العـرب والهـوارة      - ١٠
  ث يتحدث واكتب  وراءه؟واالشراف وبالذات فى قنا؟ دع المبحو

ما هى التواريخ التى اشتد فيها هذا الصراع بين تلك الجماعـات؟ ومـاذا    - ١١
  كانت أسبابه؟ وكيف تمت تسويته؟ وماذا كان دور الحكومة فى هذا الشأن؟

هل كانت جماعة العرب توظف مسألة األصل والنسـب فـى سـيطرتها     - ١٢
يحيون من أصل عربى يوظفون السياسية على مجتمع الدراسة؟ وهل كان المس

  نفس المسألة؟

بأنـك شـريف، أم صـعيدى، أم     - إية هوية تحب أن توصف بيها أوالً  - ١٣
  واسأله لماذا؟- واطلب منه أن يرتبها حسب األهمية. مصرى؟

  :الخصائص الثقافية -ثامناً
ارسم أو صور الرسومات أو الهياكل التى قد تكون موجودة فـوق أسـطح    - ١

وق مداخلها، أو على جدرانها من الخـارج والـداخل، واسـأل    المنازل، أو ف
  المبحوث عن داللة كل رسم أو هيكل من هذه الرسومات والهايكل؟

الموجود على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
، )الـخ ...على األيدى، األذرع، الوجـوه، الصـدور   (الرجل والمرأة والفتاة 

عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل يأخذ الشـباب  واسأل المبحوث 
  .بهذه العادة؟ ولماذا؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
  .وداللة كل رسم من هذه الرسومات، والمعانى التى يشير إليها؟
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صور أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تـزين بهـا النسـاء     - ٤
: ، واسألهم)الخ...مثل سنيلة القمح أو الشعير، أو النخلة، أو الهالل، (والبنات 

على تلك الحلى؟ وما هى داللة كـل   - أو غيرها- لماذا يرسمون هذه األشكال 
  رسم من  هذه الرسومات؟

  تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة عربى؟ - ٥

والعرب والفالحين اللّى هم زى العرب والهوارة (تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٦
متساوين؟ مهما تكن إجابته، اطلب منـه أن  ) الخ...والجمسة والحلب  والعبيد 

يدلل على صحة هذه اإلجابة باألمثال واألقوال الشعبية والحجج الدينية وأبيات 
  .الخ...الشعر 

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم ربنا خلقهم متساوين، فوجه إليـه   - ٧
أمال تفسر بإيه الفروق إللى موجودة بـين النـاس دول فـى    : "تالىالسؤال ال

األوضاع االجتماعية؟ اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم واألقوال 
  .الخ...الشعبية والحجج والبراهين الدينية 

تفتكر إن جميع العـرب مأصـلين بالفعـل، أم أن فـيهم نـاس مـزيفين        - ٨
  ؟ ليه وإزاى؟)مدسوسين(

  قدر تقول لى أمثال شعبية وحكم تبين أن العرب هم أحسن الناس؟ت - ٩

إيه هو  انطباع العرب عن األشراف؟ ولماذا؟ دع المبحوث يتكلم بالتفصيل  - ١٠
ويدلل على رأيه باألمثال والحكم والمقوالت الشعبية عن انطباعه عـن هـذه   

  .الجماعة والجماعات التالية

  ا؟إيه انطباعك عن الهوارة؟ ولماذ - ١١

  إيه انطباعك عن الفالحين؟ ولماذا؟ - ١٢

  إيه انطباعك عن الجمسة؟ ولماذا؟ - ١٣

  إيه انطباعك عن الحلب؟ ولماذا؟ - ١٤

  إيه انطباعك عن العبيد؟ ولماذا؟ - ١٥

  إيه انطباعك عن المساليب؟ ولماذا؟ - ١٦
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اسأل المبحوث عن أحب المواويل الشعبية إلى قلبه؟ ولماذا؟ وحاول تدوين  - ١٧
  .منها بعضاً

اسأل المبحوثين عن أحب المداحين إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ ومـا هـى أهـم     - ١٨
  التى يحبونها؟ ولماذا؟" قصائد المديح"المدائح 

اسأل المبحوثين عن أحب المطربين وأحب األغانى إلى قلـوبهم؟ ولمـاذا    - ١٩
  هؤالء المطربين وتلك األغانى بالذات؟

الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ وحـاول   اسأل المبحوثين عن أحب الحكايات - ٢٠
تدوين حكاية أو اثنين من هذه الحكايات غير تلك الحكايات المسـجلة علـى   

  .شرائط وتباع فى السوق

  اسأل المبحوثين عن أحب السير الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ - ٢١

اسأل المبحوثين عن البرامج التى يحبون مشاهدتها فى التليفزيون؟ وعـن   - ٢٢
  رامج التى يحبون سماعها من الراديو؟ ولماذا؟الب

إيه هى أهم األمثال والحكم الشعبية إللى انته بتحبها واسترشدت بهـا فـى    - ٢٢
  حياتك؟

إزاى نخلى الناس تندمج بعضيها فى جماعة واحدة كبيرة، ويبعـدوا عـن    - ٢٣
  . مسألة التنابذ والتفاخر باألصول، تفتكر إزاى ده يحصل
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  مجتمع الصعيد

  من التكوين الجماعاتى إلى التكوين المدنى

  دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى
  )دليل دراسة الحالة(

  دليل المقابلة التفصيلى
  الفــــــالحون -٤

  محمود جاد
  م٢٠٠١سبتمبر 

قبل لقائك مع المبحوثين الذين سيقع عليهم االختيـار مـن جماعـة    ":  ملحوظة
هم جداً أن تمهد لكالمك مع أى منهم بإلقاء الضوء علـى أن  الفالحين، من الم

الفالحين هم أهل البالد األصليين، وهم أصل مصر، وهم أحفاد الفراعنة الذين 
ابتكروا حضارة بهرت العالم وال زالت حتى اآلن، كما أنه من المهم جـداً أن  

ـ  ك تكشف له عن هويتك، وعن طبيعة البحث وأهدافه، وذلك حتى يطمئن إلي
  ".ويصارحك فى األجابة على كل األسئلة

  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 
ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ

  .......................................................................................................).المبحوث
مهنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢

...........................................................................................................................................  
ديانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣

...........................................................................................................................................  
وضـــــــــعه االقتصـــــــــادى وأمالكـــــــــه  - ٤

..................................................................................................  
  .اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن الفالحين فيها - ٥
..............................................................................................................................................................

..  
  : العدد اإلجمالى لسكان هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٦
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..............................................................................................................................................................

...  
عدد الفالحين بالتقريب،ـ ونسبتهم المئوية من اإلجمالى العام لسـكان هـذا    - ٧

ــع أو القريـــــــــــــــة أو   النجـــــــــــــ
  ..........................................................................................................المدينة

ــة أو    - ٨ ــع أو القريـ ــذا النجـ ــه هـ ــع لـ ــذى يتبـ ــز الـ المركـ
  .................................................:المدينة

: اســـــــــــــــم المحافظـــــــــــــــة   - ٩
........................................................................................................................  
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  :ول التاريخيةاألص-ثانيا
من المعروف أن الناس فى الصعيد بتدى اهتمام كبير لمسألة األصـل، فيـا    - ١

؟ "إنسـان أصـيل  "ويعنى إيه كلمة " أصل"ترى تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة 
اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والمقوالت الشعبية، وأبيـات الشـعر،   

ـ  ة الشـريفة، أو بعـض اآليـات    والحجج والشواهد الدينية كاألحاديث النبوي
  .القرآنية، أو بعض أبيات الشعر

طيب تفتكر إن الناس محقة أم مخطئة فى مسألة اهتمامهم بمسـألة األصـل    - ٢
  ).إلخ... اطلب منه أمثال وحكم و (للدرجة دى؟ وليه؟ 

من المعروف أن األشراف والهوارة والعرب هم أكثر الناس اهتماماً بمسألة  - ٣
هم اهتماماً بالتفاخر باألصول، طيب الفالحـين بيـردوا علـى    األصل، وأكثر

  مسألة التفاخر دى بإيه؟ 

  هل فيه مسيحيين بين الفالحين فى البلد دى؟ ونسبة كام؟ - ٤

  :ودالالته) المظهر(الزى -ثالثا
  :قدم وصفا شامال للعناصر التالية  

واألطفـال   شكل ولون قماش األزياء التى يرتديها الرجال والنساء والشباب - ١
بين جماعة الفالحين، واسأل كل فئة عن سبب ارتداء أفرادهـا لهـذا الـزى    

  بالذات؟

ارسم أو صور نوع الحلى التى تتزين بها كال من الفتاة والمـرأة، ونـوع    - ٢
  .المواد المصنوعة منها هذه الحلى

  :الخصائص االقتصادية -رابعاً 

أراض زراعيـة فـى زمـام     هل كان أفراد جماعة الفالحين قديماً يملكون - ١
القرية، وكم كانت تبلغ نسبة هذه األراضى من اإلجمالى العام لألراضى فـى  
  القرية، وذلك بالنظر إلى الحجم النسبى لجماعة الفالحين على مستوى القرية؟
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هل اشترى الفالحون أراضى زراعية جديدة فى ربع القرن الماضى؟ ومـن   - ٢
  وكيف كونوا أثمانها؟ أى الجماعات اشتروا هذه األراضى؟

مستعيناً باإلخباريين من كبار السن فى القرية، تكلم بدقة وتفصيل واسـتعن   - ٣
بالنسب المئوية، عن الطرق أو األساليب التى كان األغنياء قديماً يستخدمونها 
الستغالل قوة عمل الفالحين، وذلك مثل استخدام هؤالء الفالحين بأجر نقـدى  

أى مقابل (، واستخدامهم بأجر عينى )مل بين الفالحينإلجمالى قوة الع(...% 
، تأجير األراضى الزراعية لهـم  (...%)جزء من المحصول فى آخر النهار 

، وكيف تغيرت هذه األساليب (...%)، مشاركتهم على تلك األراضى (...%)
على مدار ربع القرن الماضى؟ وما هو أكثر هذه األساليب انتشاراً فى الوقت 

  ولماذا؟ الحالى؟ 

قدم وصفاً تحليلياً مفصالً للدور االقتصادى الذى كان الفالحون يقومون بـه   - ٤
أسيادهم من األشراف أو الهوارة أو العرب أو حتى ألغنيـاء  (ألغنياء القرية 

فى كل مجال من المجاالت التالية، مع المقارنة فى السياق بين هذا ) الفالحين
أى  - عبونه اآلن فـى المجـاالت نفسـها    الدور وبين الدور  الذى أصبحوا يل

  :ارصد أسباب ومظاهره التغير فى كل مجال من تلك المجاالت

  .مجال النشاط الزراعى - أ 

  .مجال النشاط الحرفى - ب

  . مجال النشاط التجارى - جـ

  ). فى البيوت وفى إحياء المناسبات المختلفة(مجال النشاط الخدمى  - د

تى كان الفالحون يزاولونها قديماً فى القرية؟ ما هى أبرز الحرف والمهن ال - ٥
وهل كانت هذه الحرف أو المهن تعد حقيرة؟ وكيف كان األغنياء يسـتغلون  

  الفالحين من خالل هذه الحرف؟

ما هى أبرز الحرف والمهن التى كان المسيحيون يزاولونها قديماً فى اطار  - ٦
الحين مـن المسـلمين   القرية؟ وهل كان بينهم أغنياء؟ وهل كانوا يؤجرون ف
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  لزراعة أراضيهم؟

ما هى أبرز الحرف والمهن التى أصبح الفالحون يزاولونها حالياً؟ ولمـاذا   - ٧
  هذه الحرف والمهن بالذات؟

ألم يستفد بعض الفالحين فى القرية من قوانين اإلصالح الزراعى؟ وما هى  - ٨
اعة داخل القرية نسبة هؤالء الفالحين من اإلجمالى العام لعددهم؟ وإلى أى جم

أو خارجها كانت تنتمى ملكية األراضى  التى تمت مصادرتها وتسليمها إلـى  
  هؤالء الفالحون؟

أى الجماعات فى القرية استفادت من قانون العالقة بين المالك والمسـتأجر،   - ٩
  ؟١٩٩٧وهو القانون الذى تم تطبيقه فى الريف المصرى عام 

حين، وذلـك حتـى قبـل بـدء االنفتـاح      ألم يحاول أحد من جماعة الفال - ١٠
، إنشاء أى مشروع حرفـى أو صـناعى صـغير أو    ١٩٧٤االقتصادى عام 

ما هى نوعية هذا المشـروع  : خدمى فى القرية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم يسأل
أو هذه المشروعات؟ وهل قوبل هؤالء الفالحين بمقاومة عند إنشاءهم هذه  - 

  .ذا؟المشروعات من قبل األغنياء؟ ولما

  أما إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بال، فيسأل لماذا؟ - ١١

ألم يقم أحد من جماعة الفالحين بإنشاء أية مشروعات حرفية أو صـناعية   - ١٢
أو خدمية فى القرية فى ربع القرن الماضى؟ وإذا كانت اإلجابة بال، فيسـأل  

  لماذا؟لماذا؟ وأين يفضل الفالحون استثمار فوائضهم المالية؟ و

ما هى نوعية هـذه  : أما إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم فيسأل - ١٣
المشروعات؟ وهل هؤالء الفالحين لم يواجهوا مقاومة من جانب األغنياء عند 
إنشاء هذه المشروعات فى القرية؟ ولماذا؟ ومـا هـى الحجـج التـى كـان      

  يرددونها؟

حرفية، صناعية، (روعات اقتصادية ألم تظهر فى السنوات األخيرة أية مش - ١٤
مشتركة بين أفراد من جماعة الفالحين وبين أفراد أى من الجماعات ) خدمية
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األخرى الموجودة فى القرية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فيسأل أى الجماعـات؟  
  ولماذا؟ : وإذا كانت بال فيسأل

نوعيـة هـذه   وإذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم، فاسأل ما هى  - ١٥
المشروعات؟ وهل لم يواجه الشركاء أية معارضة من جانب ذويهم أو مـن  
جانب الجماعات األخرى الموجودة فى القرية؟ وماذا كانـت مظـاهر هـذه    

  المعارضة؟

  :الخصائص االجتماعية -خامساً 
أين كان يقيم الفالحون فى القرية قديما؟ هـل كـانوا يقيمـون مشـتتين أم      - ١

  فى القلب أم فى األطراف؟ ولماذا؟  - مكان كانوا يقيمون  مجمعين؟ وفى أى

هل كان الفالحون من المسيحيين يقيمون منعزلين فى القرية؟ أم مختلطـين   - ٢
  مع اخوانهم المسلمين؟

بين أفراد جماعة الفالحين؟ إذا كانت  - وما يزال  - هل كان الثأر منتشراً   - ٣
  القرية؟ وما هى أسبابه؟ وكان مع أى جماعة فى: اإلجابة بنعم فيسأل

  هل كان الثأر منتشراً بين المسيحيين أيضاً؟ ولماذا؟  - ٤

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بال، فيسأل لماذا؟ واكتـب بالتفصـيل    - ٥
حول ذلك مع جمع األمثال والحكم والوصايا التى تحض الفرد من الفالحـين  

  .على االبتعاد عن موضوع الثأر

لمرأة الفالحة تذهب إلى الحقل لمساعدة زوجها فى العمل؟ مهما هل كانت ا - ٦
كان الرأى، حاول أن تجمع منه األمثال والحكم والمقوالت التى تبـرر هـذا   

هل اتسع نطاق دور هذه المرأة فى ذلـك المجـال فـى     - االتجاه، ثم اسأله 
  السنوات األخيرة؟ ولماذا؟

ه بزوجها؟ هل كانت عالقة ندية أم ماذا كانت طبيعة عالقة المرأة من الفالح - ٧
خضوع وتبعية؟ أياً كانت طبيعة هذه العالقة  اسأله لماذا؟ وحاول أن تجعلـه  
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  يدلل على اإلجابة باألمثال والحكم واألقوال الشعبية واآلراء الدينية؟

هل تغيرت عالقة المرأة الريفية بزوجها فى الوقت الحالى عن زمـان؟ وإذا   - ٨
  ا هى أسباب هذا التغير ومظاهره؟كانت قد تغيرت، فم

  هل البنت تأخذ حقها فى الميراث كامالً؟ ولماذا؟ - ٩

هل وضع البنت فى الميراث والتربية لدى المسيحيين يشبه وضعها لـدى   - ١٠
  المسلمين؟

ماذا كانت نسبة  التعليم بين أبناء جماعة الفالحين منذ ثالثين عاما مضت  - ١١
جماعة من تعليم البنت؟ وهل كانت البنت تعلـم  مثال؟ وماذا كان موقف هذه ال

مثلها مثل الولد؟ ولماذا؟ وكيف أصبح موقف أفراد هذه الجماعة مـن تعلـيم   
  .الخ...دعه يدلل على رأيه باألمثال والحكم والمقوالت - البنت اآلن 

ما هى نسبة الملتحقين بالتعليم العالى بين أفراد جماعة الفالحين؟ وما هى  - ١٢
ليات والمعاهد العليا التى يميل أبناء وبنات الفالحين إلى االلتحـاق  نوعية الك

  بها؟ ولماذا؟

هل كانت هناك حرية بين أفراد جماعة الفالحين فى اختيار الشريك اآلخر  - ١٣
ولماذا؟ وهل اتسع نطاق هذه الحرية فـى الوقـت    - بالنسبة للولد والبنت  - 

بحوث يدلل على رأيه باألمثال والحكـم  الحالى؟ وما هى أسباب ذلك؟ دع الم
  والمقوالت الشعبية

هل كان الفالحون من المسلمين يفضلون الزواج من األقارب وهـل هـذا    - ١٤
التفضيل موجود لدى المسيحيين؟ مهما كانت إجابته، اطلب من المبحـوث أن  

؟ الخ، وهل اليزال التفضيل قائماً؟ أم تغير...يدلل على رأيه باألمثال والحكم 
  ولماذا؟

 - هل كنتم بتوافقوا على جواز بناتكم لألشراف والهوارة والعرب؟ اسـأله   - ١٥
ماذا كان يحدث لكم لو رفضتم هذا الزواج؟ وهل هذا االتجـاه  : ليه؟ ثم اسأله

  ازداد فى السنوات األخيرة أم ماذا؟
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هل كنتم بتوافقوا على جواز بناتكم للجمسة والحلب والعبيـد والمسـاليب؟    - ١٦
الخ، وما هو الموقـف حاليـاً؟   ...يه؟ دعه يدلل على رأيه باألمثال والحكم ول

  .الخ...دعه يدلل على رأيه باألمثال والحكم . ولماذا؟

هل كان رجالكم بيتجوزوا من بنات األشراف والهوارة والعرب؟ ولمـاذا؟   - ١٧
على دعه يدلل  - أم تغير؟ ولماذا؟  - وهل اليزال هذا االتجاه قائماً حتى اآلن 

  .الخ...رأيه باألمثال والحكم 

هل كان رجالكم بيتجوزوا من بنـات الجمسـة أو الحلـب أو العبيـد أو      - ١٨
  المساليب؟ ولماذا؟ وما هو الموقف اآلن؟ ولماذا؟

ما هى نسبة الطالق بين جماعة الفالحين؟ وما هو موقف هذه الجماعة من  - ١٩
  المرأة المطلقة؟

راح الخاصة بـالفالحين تتصـف بالبسـاطة    من المعروف أن أغانى األف - ٢٠
والطبيعة السلمية والدعوة إلى المساواة خالفاً لألغانى العربية التـى تتفـاخر   
بالكر والفر والضرب والقتل والخطف واالنتصـار علـى أهـل العروسـة     

فعلى ضوء ذلك، حاول أن تجمع أكبر قـدر  . وإحضارها إلى العريس بالقوة
  .الحيةممكن من أغانى األفراح الف

ما هو موقف جماعة الفالحين من تعليم الفتاة قديماً وحالياً؟ وما هى نسـبة   - ٢١
التعليم العالى بين أفراد هذه الجماعة؟ وأية كليـات أو معاهـد عليـا يميـل     

  الفالحون إلى دخولها ولماذا؟

  هل البنت تحصل على ميراثها كامالً بين جماعة الفالحين، ولماذا؟ - ٢٢

أى (اعة الفالحين تشكل جماعة متميزة فى مجتمع الدراسـة  هل كانت جم - ٢٣
مجتمعاً له عاداته وتقاليده ومعاييره التى يختلف فيهـا نسـبياً عـن مجتمـع     

؟ وهل ال يزال هذا التميز قائمـاً؟ أم  )الجماعات األخرى الموجودة فى القرية
  ة؟أنه بدأ يتالشى؟ وماذا كان توزيع ووضع المسيحيين فى اطار هذه العملي

مما الشك فيه أن التغيرات الهيكلية التى شهدها المجتمع المصـرى فـى    - ٢٤
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، ١٩٥٢نصف القرن الماضى، والتى يأتى فى مقدمتها قيـام ثـورة يوليـو    
واإلصالح الزراعى، ومجانية التعليم، والسفر للعمل بالخارج، كان لها آثـاراً  

ن الجماعات المختلفـة  ال تنكر على الكثير من العالقات االجتماعية القائمة بي
اكتب عن عوامل ومظاهر تفكـك أو انهيـار بعـض الفواصـل     . فى القرية

االجتماعية التى كانت قائمة بين جماعة الفالحين وبين غيرها من الجماعـات  
  األخرى فى القرية موضع الدراسة، وعن تلك التى ال تزال قائمة ولماذا؟

  :الخصائص السياسية -سادسا 
شكالت التى كانت تنشأ بين جماعة الفالحين قـديماً؟ ومـاذا   ما هى أهم الم - ١

كانت سبل حلها؟ وما هى أهم المشكالت الحالية؟ وما هى سبل حلها؟ وهـل  
  كان  المسيحيون يأخذون بتلك السبل؟

  إلى أى جماعة كانت تنتمى العائالت المسيطرة فى القرية؟ - ٢

  لمسيطرة فى القرية؟ ألم توجد عائلة مسيحية أو أكثر فمن العائالت ا - ٣

وهو نظام يوالى بمقتضاه  - هل كان نظام الموالى موجودا فى القرية قديما  - ٤
الفالحون سادتهم نظير انتفاعهم بأراضى هؤالء السادة وحصولهم على حماية 
هؤالء السادة؟ اكتب عن النظام إذا كان موجوداً فى القرية، وعمـا إذا كـان   

ه، وهل هذا النظام اتغير عن زمان أم أنه قـد  موجوداً فيها حتى اآلن من عدم
  انهار، أم ماذا بالضبط؟

عن طبيعة  - حسب ما تفتكر من حكايات اآلباء واألجداد  - تقدر تحكى لى  - ٥
العالقة التى كانت موجودة قديماً بين الفالحين وبين األشراف أو الهـوارة أو  

ة أبويـة إنسـانية، أم   العرب أو أغنياء الفالحين؟ فهل كانت هذه العالقة عالق
دع المبحـوث   - كانت عالقة استبداد وقهر، أم عالقة تفاخر وتنابذ وإضطهاد 

يتكلم ويشرح وأنت تكتب ورائه بلغته هو، واسـأله دائمـاً لمـاذا؟ وكيـف؟     
  )الخ..واطلب منه أن يدلل على رأيه بالوقائع باألمثال والحكم الشعبية(

  ن طوع أسياده فى القرية؟ماذا كانت عقاب الفالح الذى يخرج ع - ٦
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صف طبيعة العالقة التاريخية التى نشأت بين جماعة الفالحين وبين غيرها  - ٧
هل كانت عالقة أبوية إنسانية، أم . من الجماعات األخرى فى مجتمع الدراسة

المسيحيين  عالقة قهر واستغالل؟ دع المبحوث يتكلم بصراحة، وماذا كان وضع
  فى هذه العالقة؟

نت تنشأ قديما معارك بين بلدكم كجماعة واحدة وبين البالد المجاورة؟ هل كا - ٨
  وماذا كانت أسبابها؟

إلى من كانت تذهب األصوات االنتخابية للفالحين قديماً؟ وإلى من أصبحت  - ٩
  .تذهب اليوم؟ صف

ألم يقم الفالحون مجتمعين بما يشبه الثورة أو اإلضراب ضد السادة فـى   - ١٠
اإلجابة بنعم، فمتى حدث ذلك؟ وماذا كانت أسـبابه؟ ومـاذا    القرية؟ إذا كانت
  كانت نتائجه؟

هل العائالت التى كانت تحتكر منصب العمدية ومشيخة الخفر وعضـوية   - ١١
المجلس القروى على مستوى القرية ومنصب عضوية البرلمان وغيرها مـن  

تحتكـر   المناصب السياسية األخرى قديماً، هى نفسها العائالت التى ال تـزال 
  هذه المناصب حتى اآلن؟ أم ماذا حدث بالضبط؟

 - أية هوية أو صفة من الهويات أو الصفات التالية تحب أن تتفاخر بهـا   - ١٢
بأنك فالح، أم صعيدى، أم مصرى، واطلب منه أن يرتبها تنازليـاً؟ واسـأله   

  لماذا؟

  :الخصائص الثقافية -سابعاً 
تى قد تكون موجودة فـوق أسـطح   ارسم أو صور الرسومات أو الهياكل ال - ١

المنازل، أو فوق مداخلها، أو على جدرانها من الخارج أو الـداخل، واسـأل   
  . المبحوث عن داللة كل رسم أو هيكل من هذه الرسومات والهياكل

الموجود على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
) الـخ ...ذرع، الوجـوه، الصـدور،   على األيدى، األ(الرجل والمرأة والفتاة 
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واسأل المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل الشباب يأخـذ  
  بهذه العادة؟ ولماذا؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
واسأل عن داللة كل رسم من هذه الرسومات، والمعانى التى يشير إليها كـل  

  منها؟

أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تتـزين بهـا النسـاء    صور  - ٤
: ، واسألهم)الخ...مثل سنبلة القمح، الشعير، النخلة، الهالل(والبنات الفالحات 

عن تلك الحلى وما هى داللة كـل   - أو غيرها  - لماذا يرسمون هذه األشكال 
  رسم من هذه الرسومات؟

زى األشـراف والهـوارة والعـرب     إللى هـم (تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٥
متسـاويين؟  ) الخ...والفالحين والمسيحيين والجمسة والحلب والعبيد وغيرهم 

مهما كان رأيه، اطلب منه أن يدلل على صحة هذا الرأى باألمثال واألقـوال  
  .الخ...الشعبية، والحجج الدينية وأبيات الشعر 

، فوجـه  "نا خلقهم متساوييننعم رب"إذا كانت إجابته على السؤال السابق بـ - ٦
أمال تفسر بإيه الفروق اللى موجودة بين الناس دول فـى  : "إليه السؤال التالى

اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم الشعبية " األوضاع االجتماعية؟
  . الخ...والحجج والبراهين الدينية 

لين بالفعل، أم تفتكر أن جميع األشراف وجميع الهوارة وجميع العرب مأص - ٧
  ؟ ليه؟ وإزاى؟)مدسوسين(أن فيهم ناس مزيفين 

إذا كان األشراف والهوارة والعرب قد اعتادوا على إهانـة الفالحـين فـى     - ٨
الصعيد، واحتقارهم من خالل األمثال والحكم اللى كانوا بيطلعوها عليهم، فما 

وا بها علـى  هى األمثال والحكم اللى الفالحين طلعوها على هؤالء الناس ليرد
، "هو فيه شئ يجئ من الغرب يسر القلب: "أمثالهم؟ مثل ذلك المثل اللى بيقول

  ".أخوك من أبوك زى العرب اللى نهبوك: "أو المثل اللى بيقول 
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طيب إيه هى األمثال الشعبية اللى تبين إن الفالحين عندهم قيم يمكن تكـون   - ٩
صنعه : "المثل اللى بيقول أحسن من القيم اللى عند العرب بكل طوائفهم، زى

، أو المثل اللى "ضربة فاس ال يوم تنداس"، أو "فى إيده وال لخفة أبوه أو جده
  الخ" ...فالح مكفى وال سلطان مخفى: "بيقول 

  .اسأل المبحوث عن أحب المواويل إلى قلبه؟ وقم بتدوين بعضاً منها - ١٠

  مديح؟ ولماذا؟اسأل المبحوث عن أحب المداحين؟ وعن أحب قصائد ال - ١١

  اسأل المبحوثين عن أحب المطربين وأحب األغانى إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ - ١٢

  اسأل المبحوث عن أحب السير الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ - ١٣

اسأل المبحوث عن أحب الحكايات الشعبية إلى نفوسهم؟ ولماذا؟ وحـاول   - ١٤
لحكايات المسـجلة علـى   تدوين حكاية أو اثنتين من هذه الحكايات بعيداً عن ا

  .شرائط ومطروحة فى السوق

لكـونهم   - مـن عدمـه   - اسأل المبحوثين عن طبيعة شعورهم بالرضـا   - ١٥
فالحين، واطلب منهم األمثال والحكم الشعبية، واآليات القرآنيـة واألحاديـث   
النبوية الشريفة التى تدلل على ذلك، واسألهم عن الفرق بين وضـعهم قـديماً   

  .ووضعهم حالياً

؟ )األشراف، الهوارة، العـرب : (إيه انطباعك الحالى عن الجماعات التالية - ١٦
يعنى هل هم ناس أقوياء وجبارين وعدوانيين، أم أنهم ناس ضعفاء وجبناء، أم 

، أم أنهم ناس دماغهم ناشفة؟ أم مـاذا  )وإيه هو وجه الكواسة؟(ناس كويسين 
  بالضبط؟

الجمسـة،  (ة من الجماعات التاليـة  إيه هو انطباعك الحالى عن كل جماع - ١٧
؟ يعنى هل هم ناس مخادعين ووحشين، أم ناس عاديين أم ناس )الحلب، العبيد

  وضعها إيه بالضبط؟

يعنـى مـين يجـى األول    (رتب لى الناس دول حسب المكانة االجتماعية  - ١٨
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األشراف، الهوارة، العرب، الفالحين، الجمسة، العبيد، ): وهكذا...وبعده مين 
  .لب، المساليب، الغجرالح

إيه هى أهم األمثال والحكم الشعبية اللى انت بتحبها واسترشدت بها فـى   - ١٩
  حياتك؟

إزاى نخلى الناس هنا ينسوا حكاية الجماعات والعائالت وحكاية األصـل   - ٢٠
والفصل، ويندمجوا مع بعض فى جماعة واحدة كبيـرة، ويتصـنفوا حسـب    

 شطارة كل واحد فيهم؟
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  مجتمع الصعيد

  من التكوين الجماعاتى إلى التكوين المدنى

  دراسة فى التطور االجتماعى والثقافى
  دليل المقابلة التفصيلى

  
  ")الجمسة"جماعة بنى هالل ( -٥

  محمود جاد
  م٢٠٠١سبتمبر 

  
  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 

  )ولىهذه البيانات تكتب مرة واحدة فى دراسة الحالة األ(

ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ
  .......................................................................................................).المبحوث

مهنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢
...........................................................................................................................................  

ديانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣
...........................................................................................................................................  
أمالكـــــــــــــــه ومشـــــــــــــــروعاته  - ٤

..................................................................................................................  

اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن جماعة بنى هالل فيهـا، أو   - ٥
........................................................................................................................................:بجوارها

.  

  : العدد اإلجمالى لسكان هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٦

..............................................................................................................................................................
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...  

لتقريب،ـ ونسبتهم المئوية من اإلجمالى العام لسـكان هـذا   عدد الهاللية با - ٧
  ........................................................................................................النجع أو القرية أو المدينة

ــة أو    - ٨ ــع أو القريـ ــذا النجـ ــه هـ ــع لـ ــذى يتبـ ــز الـ المركـ
  .................................................:المدينة

: اســـــــــــــــم المحافظـــــــــــــــة   - ٩
........................................................................................................................  
  :أسئلة موجهة لإلخباريين واإلخباريات-ثانيا

  )ألولىهذا الوصف يكتب مرة واحدة فى دراسة الحالة ا(

قدم وصفاً شامالً للنجع أو للقرية أو للمدينة التى ستكتب عـن جماعـة       
شرق النيل أم غربه، مدى (موقعها الجغرافى : الهاللية فيها، وذلك من ناحية

بعدها أو قربها من الخط الرئيسى للسكة الحديد، مدى قربها أو بعـدها عـن   
ومدى قربها أو بعـدها  خط المواصالت البرية وعاصمة المركز والمحافظة، 

عن الجبل، أهم الخدمات الحكومية المتوفرة فيها، مظاهر المجتمع المـدنى،  
وتاريخ إنشاء كل خدمة من هذه الخدمات مثل المستشفيات، المدارس، نقطـة  

الخ، ارجع إلى بنك ...الشرطة، مكتب البريد، والجمعيات الحكومية المختلفة 
، بـين الجمسـة،   )بالنسبة المئويـة (اعاتى المعلومات بالقرية، وتقسيمها الجم

الخ، وأهم األنشطة االقتصادية ...الفالحين، الحلب، العبيد، الهوارة، األشراف 
  .السائدة فيها، وطبيعة النشاط الذى تزاوله كل جماعة من هذه الجماعات

  :األصول والوعى بها -ثالثا 
ر لمسألة األصـل،  من المعروف أن الناس فى الصعيد لسه بتدى اهتمام كبي - ١

فيا ترى تقدر تقول لى يعنى إيه كلمة أصل؟ ويعنى إيه كلمة إنسان أصـيل؟  
اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والمقوالت الشعبية، وأبيـات الشـعر   

  الخ...

تقدر تحدد لى معنى كلمة هاللية؟ اطلب منه أن يشرح بالتفصيل ويسـتعن   - ٢
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  . الخ...ة واآلراء الدينية باألمثال والحكم والمقوالت الشعبي

فى أى قرى أو بالد فى الصعيد يتركز الهاللية؟ اجعله يذكرها بالتفصـيل،   - ٣
  .ووضح تبعيتها اإلدارية

أم  - يعنى هل هم من قبيلة قديمة واحدة  - هل الهاللية كلهم من أصل واحد  - ٤
أنهم من أصول وقبائل متعددة؟ وهل دخلت عليهم جماعات غريبة وادعـت  

  .م من هاللية؟ اجعله يحكى بالتفصيلأنه

  بمن من أجدادهم التاريخيين يفتخر الهاللية؟ ولماذا؟ - ٥

  .لماذا تقيمون هكذا منعزلين عن بقية الجماعات األخرى - ٦

  هل يوجد مسيحيون بين الهاللية؟ وهل يوجد فيهم الغنى والفقير؟ - ٧

  :الخصائص اإليكولوجية والفيزيقية -رابعا 
المـواد  (لتكوين عناصر البيـت   - قدر اإلمكان - تفصيلياً شامالً قدم وصفاً  - ١

، عدد الغرف واستخداماتها، )ولماذا هذه المواد بالذات؟ - المستخدمة فى بنائه 
ولماذا؟  - ، الباب الرئيسى وهل هو ضيق أم واسع )وسط الدار(فسحة البيت 

ذلك؟ صف ولماذا هى ك - عدد الشبابيك ومدى اتساعها أو ضيقها وارتفاعها 
واذكر هل هذه البيوت مطلة على شارع واحد فى . األثاث واألدوات المنزلية

مجتمع الدراسة؟ واسأل فى أى  اتجاه تفتح األبواب الرئيسية للبيوت، ولماذا؟ 
التى يقيم فيها الهاللية تعد منطقة متدنية،  - أو المناطق  - واسأل هل المنطقة 

مناطق األخرى التى تقيم فيها الجماعـات  أم متوسطة، أم ممتازة بالمقارنة بال
  .وهل يوجد تمايز بين بيوت الهاللية وفقاً للتمايز فى الغنى والفقر. األخرى

حدد لون البشرة السائد بين أفراد جماعة الهالليـة، وقـدم وصـفاً شـامالً      - ٢
لطول القامة والقـوام ولـون الشـعر     - أو للتباين إن وجد  - للمتوسط العام 
ولون العيون، واطالق الشارب من عدمه، وهـل يطلقونـه أم   وشكل األنف 

  يحلقونه؟ ولماذا؟

قدم وصفاً شامالً للشكل العام ألزياء الرجال من حيـث نوعيـة القمـاش،     - ٣
 - ) ارسمها أو صور طريقة اللـف (ونوعية قماش العمة ولونه، وطريقة لفها 
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لف العمـة  واسأل المبحوث عن أسباب تفضيل هذا الزى؟ وأسباب أو داللة 
بطريقة معينة، وهل هذه الطريقة تميزهم  هم عن غيرهم مـن الجماعـات   

الـخ  ...واسأله هل لكل جماعة من األشراف العرب الفالحـين   - األخرى؟ 
طريقة معينة فى لف العمة تميزها عن الجماعة األخرى؟ واسأل عـن نـوع   
وسمك العصى التى يحملها الشخص الهاللى، ومن أى نـوع مـن الخشـب    

صنع؟ وأسباب حملها؟ واسأل عن أمثال شعبية تحض على حمل العصا، أو ت
  .تبرر حملها

بالنسبة ألزياء النساء والبنات، صف كل ما تقع عليه عينيك من حيث شكل  - ٤
 - واختالف أزياء النساء عن أزياء البنات وأسباب ذلـك   - األزياء وألوانها 

والمواد المصنوعة ) مكنأو صورها إن أ(وصف كذلك أنواع الحلى وأشكالها 
  .منها؟ واسأل النساء والبنات عن سبب ارتدائهن لهذه الحلى

  :الخصائص االقتصادية -خامساً 
- ٥٠ما هى الحرف  والمهن التى كان الهاللية يزاولونها قديماً منذ ما بين  - ١

ولماذا هذه الحرف بالذات؟ تناول هذه . عاماً مضت فى مجتمع الدراسة؟ ٧٠
نظور مقارن بالحرف التى كانت تزاولها الجماعات األخـرى  الحروف من م

  . فى مجتمع الدراسة

إذا كان من بين الحرف التى يزاولها الهاللية قديماً العمل بأجر لدى الغيـر،   - ٢
، وكيـف كـان العامـل الهاللـى     )يعنى أى جماعة؟(فمن كان هؤالء الغير 

أم أجراً عينيا عبارة عن يتقاضى أجره؟ هل كان يتقاضاه نقداً عن يوم العمل؟ 
صفيحة قمح أو ذرة أو عدس فى آخر النهار؟ أم أنه كـان يشـارك علـى    

  ).وضح وبالنسب المئوية(المحصول؟ أم ماذا كان بالضبط؟ 

هل كان الهاللية قديماً يمتلكون أراضى زراعية فى زمام مجتمع الدراسـة؟   - ٣
ذه الملكية من اإلجمـالى  وإذا كانت اإلجابة بنعم، فكم كانت النسبة المئوية له

  .العام لهذا الزمام؟ وماذا كان وضعها بالمقارنة بملكية الجماعات األخرى

إذا لم  يكن الهاللية يمتلكون أراضى زراعية قديماً، فمتى بـدأوا يشـترون    - ٤
أراضى زراعية، وما هى مصادر األموال التى اشتروا بها تلك األراضـى؟  
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من أراضى بالنظر إلـى اإلجمـالى العـام     وما هى نسبة ما يمتلكون حالياً
  لمساحة الزمام؟

ألم يستفد الهاللية من قوانين اإلصالح  الزراعى؟ متى؟ ومـاهى آثـار أو    - ٥
  مظاهر هذه االستفادة؟

  

ما هى الجماعة التى استفادت فى القرية أو فى النجع مـن تطبيـق قـانون     - ٦
  ؟١٩٩٧العالقة بين المالك والمستأجر والذى طبق عام 

ما هى الحرف والمهن التى أصبح الهاللية يزاولونها حالياً فى محيط مجتمع  - ٧
  .الدراسة؟ ارصد أسباب التغير المهنى ومظاهره فى ربع القرن الماضى

  ما هى طبيعة المهن التى يزاولها المسيحيون بين أفراد جماعة الهاللية؟ - ٨

ـ  - ٩ اة االقتصـادية لجماعـة   ما هو دور الرجل والمرأة والفتى والفتاة فى الحي
بمعنى ما هى طبيعة تقسيم العمل السائد بينها على أسـاس النـوع   (الهاللية؟ 
  ).والسن؟

ما هى عالقات التبادل القائمة بين جماعة الهالليـة وبـين غيرهـا مـن      - ١٠
الجماعات األخرى التى تعيش معها فى نفس القرية أو النجع؟ أو حتـى مـع   

تبادل سلع ومنتجـات زراعيـة،   (جوع أخرى؟ تلك المجاورة لها فى قرى ون
  ).الخ...منتجات حرفية 

هل ال يزال األغنياء من أفراد جماعة الهاللية يشاركون فقـراءهم علـى    - ١١
  .األرض الزراعية والمحاصيل والمواشى والتجارة؟ صف بالتفصيل

ألم يقم أفراد من جماعة الهاللية، وذلك فى العقدين الماضيين، بمشـاركة   - ١٢
أو حتى الموجـودة فـى    - لجماعات األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة ا

على األرض الزراعيـة أو المواشـى أو    - مجتمعات مجاورة لهذا المجتمع 
  الخ؟...

  ما هى طبيعة الوضع االقتصادى والمهنى للمسيحيين بين الهالليين؟ - ١٣
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ى آثـار هـذا   ألم يسافر أفراد من جماعة الهاللية للعمل بالخارج؟ وما ه - ١٤
  السفر على أوضاعهم االقتصادية؟

ألم يقم أفراد من جماعة الهاللية، فـى العقـدين الماضـيين، بمشـاركة      - ١٥
الجماعات األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة على مشروعات تجارية أو 

الخ؟ ولماذا؟ وألم يواجهوا بمقاومة ...صناعية أو حرفيه أو خدمية أو سياحية
  رى؟ وكيف؟ وماذا كانت النتيجة؟ من أى جماعة أخ

  :الخصائص االجتماعية -سادسا 
ماذا كان الشكل السائد لوحدة الحياة االجتماعية بين أفراد جماعة الهاللية؟  -  ١

األب الكبيـر وأبنائـه الـذكور    (هل كان هذا الشكل هو األسـرة الممتـدة   
ـ ). المتزوجون ونسائهم وأطفالهم فى بيت واحد كبير؟ ذه هـى  وإذا كانت ه

الوحدة، فماذا كانت األسباب التى دعت إلى ذلك؟ وهل تغيرت هذه الوحـدة  
  اآلن، وبنسبة كام فى المائة؟ وماهى دواعى تغيرها؟

الـزوج والزوجـة   (أما  إذا كانت هذه الوحدة هـى األسـرة النوويـة        
، فماذا كانت األسباب التى دعـت إليهـا؟   )وأوالدهما القصر فى بيت مستقل

هذه الوحدة اآلن؟ وبنسبة كام فى المائـة؟ ومـا هـى دواعـى     وهل تغيرت 
  تغيرها؟

بين جماعة الهاللية؟ إذا كانت اإلجابـة   - وما يزال - هل كان الثأر منتشراً  - ٢
وهل كان منتشراً بين أفراد جماعـة الهالليـة وبـين بعضـهم     : بنعم فيسأل

وماذا  البعض، أم بينهم كجماعة وبين جماعة أخرى؟ وما هى هذه الجماعة؟
  كانت أسباب الثأر؟ وما هى أسبابه الحالية إذا كان اليزال موجوداً؟

  هل الثأر موجود بين المسيحيين المنتمين للهاللية؟ ولماذا؟ - ٣

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بأن ظاهرة الثأر لم تكن موجودة ال فى  - ٤
والحكم والوصـايا  الماضى وال فى الحاضر، يسأل لماذا؟ واجمع منه األمثال 

  .التى تحض الفرد من الهاللية على االبتعاد عن الثأر

كبـار  (ما هى محكات المكانة االجتماعية السائدة بين أفراد جماعة الهاللية  - ٥
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  ). الخ...السن، الحكمة، الثراء، الخبرة، االستنارة 

أن هل كان إنجاب الولد يفضل، واليزال، على إنجاب البنت؟ ولماذا؟ حاول  - ٦
  .تجمع منه األمثال والحكم والمقوالت الشعبية التى تدلل على هذا التفضيل

هل كانت المرأة الهاللية تذهب إلى الحقل لمساعدة زوجها فى العمل؟ اطلب  - ٧
من المبحوث األمثال والحكم والمقوالت الشعبية التى تشجع على هذا االتجاه 

ر نفسه فى الوقـت الحـالى؟   أو تبرره؟ وهل ال تزال هذه المرأة تقوم بالدو
  ولماذا؟

ماذا كانت طبيعة عالقة المرأة الهاللية بزوجها؟  هل كانت عالقة نديـة أم   - ٨
عالقة خضوع وتبعية؟ وإذا كانت هذه أو تلك فاسأل لماذا؟ واجمع األمثـال  
والحكم والمقوالت التى تبرر طبيعة هذه العالقة؟ وهل ال تزال هذه العالقـة  

ى اآلن أم تغيرت؟ ولماذا؟ اجمع األمثال والحكم التى تـوح  قائمة كما هى حت
  .هذا أو ذاك

هل ال تزال المرأة الهاللية تذهب حالياً إلى الحقل لمسـاعدة زوجهـا فـى     - ٩
العمل؟ وهل أصبحت تساعد زوجها فى نشاطه االقتصادى كـالوقوف فـى   

  .الخ...المحل أو فى الدكان 

راث كامالً بين أفراد جماعة الهالليـة؟  هل كانت البنت تأخذ حقها فى المي - ١٠
ولماذا؟ وهل اليزال هذا االتجاه قائما حتى اآلن؟ وما هى أسباب التغيـر إذا  

  كان هناك تغير؟

ماذا كانت نسبة التعليم ومستواه بين أبناء جماعة الهاللية منذ خمسين عاماً  - ١١
ن مسـألة  مضت مثالً؟ وماذا أصبحت اآلن؟ وماذا كان موقف هذه الجماعة م

تعليم البنت؟ وما هو موقفها اآلن من تلك المسألة؟ دعه يـدلل علـى رأيـه    
  .الخ...باألمثال والحكم والمقوالت 

ما هى نسبة الخريجين والملتحقين بالتعليم العالى اآلن بين أفراد جماعـة   - ١٢
الهاللية؟ وما هى نوعية الكليات والمعاهد العليا التى يميـل أبنـاء وبنـات    

  ة إلى االلتحاق بها؟ ولماذا؟الهاللي
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هل كان الهاللية يفضلون الزواج من األقارب؟ مهما كانت اإلجابة، اطلب  - ١٣
من البحوث أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم والمقوالت الشعبية التى تبرر 

  هذا التفضيل؟ وهل هذا التفضيل قائماً؟ ولماذا؟ 

  هل هذا التفضيل موجود بين المسيحيين؟ - ١٤

هل كانت هناك حرية بين أفراد جماعة الهاللية فى اختيار الشريك اآلخر  - ١٥
ولماذا؟ وهل اتسع نطاق هذه الحرية فـى الوقـت    - بالنسبة للولد والبنت  - 

الحالى؟ وما هى أسباب ذلك؟ دع المبحوث يدلل على رأيه باألمثال والحكـم  
  .والمقوالت الشعبية

األشراف، (ن عرايس ألوالدهم ولماذا؟ من أى جماعة كان الهاللية يأخذو - ١٦
، وعلى أى جماعة انفتح )الهوارة، العرب، الفالحين، الجمسة، العبيد، الحلب

  الهاللية فى الزواج فى العشر سنوات الماضية؟ ولماذا؟

األشـراف،  (إلى أى من الجماعات التالية كنتم بتـدوا بنـاتكم؟ ولمـاذا؟     - ١٧
، وعلى )الخ...، الحلب، المساليب ‘ية، العبيدالهوارة، العرب، الفالحين، الهالل

   أى جماعة أصبحتم بتدوا بناتكم فى العشر سنوات الماضية؟ ولماذا؟

صف اإلجراءات الخاصة بالخطوبة والزفاف والطقوس التى تتبـع أثنـاء    - ١٨
أى بتلـك  (ذلك؟ ودون أكبر عدد ممكن من األغانى الخاصة بأفراح الهاللية 

  ).تكشف عن اعتزاز الجمسة بأنفسهم وتاريخهم وأصولهماألغانى التى تبين و

ما هى بالتقريب نسبة الطالق بين أفراد جماعة الهاللية؟ وما هى دوافعـه   - ١٩
وأسبابه فى الغالب؟ وما هو موقف جماعة الهاللية من المرأة المطلقة؟ اجمع 

  .األمثال والحكم والمقوالت الشعبية التى تبين هذا الموقف

أى مجتمعـاً لـه عاداتـه    (جماعة الهاللية تشكل مجتمعاً مميزاً  هل كانت - ٢٠
عن مجتمع الجماعـات األخـرى   ) وتقاليده ومعاييره التى يختلف فيها نسبياً

الموجودة فى القرية أو فى النجع؟ وهل اليزال هذا التميز قائماً؟ أم أنه قد بدأ 
  فى التالشى؟ وما هى مظاهر هذا التالشى؟

أن التغيرات الهيكلية التى شهدها المجتمع المصـرى فـى    مما ال شك فيه - ٢١
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، ١٩٥٢نصف القرن الماضى، والتى يأتى فى مقدمتها قيـام ثـورة يوليـو    
واإلصالح الزراعى، ومجانية التعليم، والسفر للعمل بالخارج، كان لها كلهـا  
آثار ال تنكر على الكثير من العالقات االجتماعية التى كانـت قائمـة بـين    

اكتب عن عوامل ومظاهر تفكـك أو  . ات المختلفة فى مجتمع الدراسةالجماع
انهيار بعض الفواصل االجتماعية التى كانت قائمة بين جماعة الهاللية وبين 
غيرها من الجماعات األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسـة، وعـن تلـك    

  . الفواصل التى ال تزال باقية، وعن أسباب بقائها

  :سيةالخصائص السيا: سابعا
أى على (على ضوء الوضع االقتصادى لجماعة الهاللية فى مجتمع البحث  - ١

، اذكر هل هذه الجماعة كانـت تملـك   )ضوء حجم ملكيتها أو انعدام ملكيتها
السيادة أم كانت مسودة؟ وإذا كانت سائدة فمن كانت الجماعات المسودة، وإذا 

  كانت هى المسودة فأى الجماعات كانت تسودها؟

كان نظام الموالى قائماً فى مجتمع البحث؟ وهو النظام  الذى بمقتضـاه  هل  - ٢
تسيطر جماعة ما سياسياً على الجماعات األخرى مقابل أن تنتفع هذه األخيرة 
بأراضى الجماعة األولى من خالل المشـاركة، وكـذلك بحمايـة الجماعـة     

سة فى السائدة؟ صف هذا النظام إذا كان موجوداً، ووضح موقع جماعة الجم
  .إطاره

عن طبيعة  - حسب ما تفتكر من حكايات اآلباء واألجداد  - تقدر تحكى لى  - ٣
العالقة التى كانت موجودة قديماً بين جماعة الهالليـة وبـين غيرهـا مـن     
الجماعات األخرى الموجودة فى مجتمع الدراسة، أو حتى تلك الموجودة بينها 

هل كانت هذه العالقة عالقـة  . وبين غيرها فى القرى أو النجوع المجاورة؟
أبوية إنسانية، أم كانت عالقة استبداد وقهر، أم عالقة تفاخر وتنابذ واضطهاد 

دع المبحوث يتكلم ويشرح بالتفصيل وبالوقائع، واكتب أنت وراءه بلغتـه   - 
لماذا؟ وكيف؟ وادينى مثل أو حكمة أو مقولـة شـعبية    - واسأله دائماً  - هو 

وهل ال تزال هذه العالقة قائمة أم تغيرت؟ وما هـى  . الخ...على الكالم ده 
  مظاهر هذا التغير؟
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ماذا كانت مظاهر عقاب الفرد الهاللى الذى يخرج عن طوع أسـياده فـى    - ٤
  .القرية أو فى النجع؟ صف

ماذا كانت أهم المشاكل التى تنشأ بين أفراد جماعة الهاللية قديماً؟ وكيـف   - ٥
، وماذا كانت )رفى، قعدة كبار، البوليس؟عن طريق مجلس ع(كان يتم حلها؟ 

نحر خراف، مواشـى،  (نوعية الجزاءات التى توقع على الشخص المخطئ؟ 
  ).الخ...دفع مبالغ مالية، الطرد من القرية 

ما هى أهم المشكالت التى أصبحت تنشأ حالياً بين أفراد جماعة الهالليـة؟   - ٦
  وما هى سبل حلها؟

تكر منصب العمودية ومشيخة الخفر وعضـوية  هل العائالت التى كانت تح - ٧
المجلس القروى فى القرية أو النجع هى نفسها العائالت التى ال تزال تحتكر 
هذه المناصب حتى اآلن، ولماذا؟ وهل ألغيت العمودية فى القريـة؟ ومتـى   
حدث ذلك؟ وهل أثر ذلك على الوضع السياسى لهذه العائالت؟ ومـاذا كـان   

  فى هذا اإلطار؟ موقف جماعة الهاللية

إلى من كان الجمسة يعطون أصواتهم االنتخابية قديماً؟ ولماذا؟ وإلـى مـن    - ٨
أصبحوا يعطون تلك األصوات؟ ولماذا؟ وإلى من كان المسـيحيون يعطـون   

  أصواتهم؟

ما هى بوجه عام طبيعة العالقة السياسية الحالية لهذه الجماعة بالجماعـات   - ٩
مواالة وتأييد، رعايـة،  (و المدينة التى تدرسها األخرى فى النجع أو القرية أ

مواالة وتأييد، رعاية، مناهضة، (فى النجع أو القرية أو المدينة التى تدرسها 
، اسأل اإلخباريين عن أمثال ومأثورات شـعبية تـدلل علـى    )منافسة، عداء

  .أسباب نشأة هذه العالقة مهما كان نوعها

ك هاللى، أو صـعيدى، أو مصـرى؟   أية هوية أو صفة تحبها أكثر، كون - ١٠
  . واسأله لماذا؟ - اطلب منه أن يرتب هذه الهويات حسب األهمية 

  :الخصائص الثقافية -ثامناً 
ارسم صور الرسومات والهياكل التى قد تكون موجودة فوق أسطح المنازل،  - ١
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أو فوق مداخل هذه المنازل، أو على الجدران من الخارج أو الداخل، واسأل 
  .ث عن داللة كل رسم أو هيكل من هذه الرسومات أو الهياكلالمبحو

الموجودة على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
، )الـخ ...على األيدى، األذرع، الوجـوه، الصـدور   (الرجل والمرأة والفتاة 

واسأل المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات، وهل الشباب يأخـذ  
  لعادة؟ ولماذا؟بهذه ا

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
واسأل عن داللة كل رسم من هذه الرسومات، وعن المعانى التى تشير إليها 

  كل منها؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تتـزين بهـا النسـوة     - ٤
، واسألهم لماذا )الخ...خلة، الهالل، الـمثل سنبلة القمح، الشعير، الن(والبنات 

  يحبون هذه الرسومات؟ ولماذا يرسمونها؟ وما هى داللة كل رسم منها؟

التـى  ) لون البشرة والهيئة، اللغـة، الـزى  (اسأل المبحوث عن العالمات  - ٥
يستطيع على أساسها التمييز بين الهاللية والفالحين واألشـراف والهـوارة   

  الخ...والعرب 

هناك قرابة تجمع بين الهاللية الموجودين فى مصـر كلهـا؟ أم أنهـم    هل  - ٦
  جماعات مختلفة وغريبة عن بعضها البعض؟ 

تفتكر إن كل جماعة من جماعات األشراف والهوارة والعـرب والهالليـة    - ٧
  مأصلين بالفعل؟ أم أن فيهم ناس مزيفين؟ ولماذا؟

ـ (تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٨ ، والهـوارة، والعـرب   إللى هم زى األشرافـ
؟ مهما كانـت  )متساوين... والهاللية، والفالحين، والحلب، والعبيد، وغيرهم 

إجابته، اطلب منه أن يدلل على صحة إجابته باألمثال واألقوال والمـأثورات  
  .الشعبية، وأبيات الشعر، والحجج والبراهين الدينية

قهم متساوين، فوجه إليـه  إذا كانت إجابته على السؤال السابق بنعم ربنا خل - ٩
أمال بإيه الفروق اللى موجودة بين الناس دول فى األوضـاع  : السؤال التالى
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االجتماعية؟ اطلب منه أن يدلل علـى رأيـه باألمثـال والحكـم الشـعبية      
  .الخ...والمأثورات والبراهين الدينية 

 هل لدى أفراد جماعة الهاللية وعى ذاتى بأنفسهم كجماعة مختلفـة عـن   - ١٠
وإذا كان األمر كـذلك  . الجماعات األخرى الموجودة فى النجع أو فى القرية

أم أن أفراد  - فاسأل عن الموروث الشعبى الذى يدلل على صحة هذا الرأى 
هذه الجماعة ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقل مكانـة مـن غيـرهم مـن     

م مـن  الجماعات األخرى؟ أم أنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مثل غيره
الجماعات األخرى؟ اجعل المبحوث يدلل على  رأيه بالمـأثورات واألمثـال   

  .الخ...الشعبية 

زى الحلب والمساليب والغجر  - هناك جماعات إحنا منعرفش عنها كتير  - ١١
  والنّور؟ إيه هى خصائص كل جماعة من دول؟ وازاى نميز بينهم؟ 

يـة عـن غيرهـا مـن     ما هى طبيعة التصور الذى كونته جماعة الهالل - ١٢
جماعة األشراف، الهوارة، العرب، الفالحين، الحلـب،  (الجماعات األخرى؟ 

، وذلك من خالل جمع األمثال والحكم التى تدور حول كل جماعة )المساليب
  .من هذه الجماعات

هل جماعة الهاللية تملك لهجة مغايرة للهجات التـى تملكهـا الجماعـات     - ١٣
  .امأل الملحق المرفق -  األخرى فى القرية أو النجع

  ما هى أهم األمثال واألقوال التى تبين أن الهاللية ناس كويسين؟  - ١٤

  .ما هى أحب المواويل الشعبية إلى قلبك؟ ولماذا؟ دون ثالثة مواويل - ١٥

من هم أحب المداحين الشعبيين إلى قلبك؟ وما هى أحب قصائد المديح أو   - ١٦
  ولماذا؟ قصائد الشعر الصوفى التى تحبها؟

الشعبية المحلية التى تحبها؟ ولماذا؟  - وليس السير  - ما هى أهم الحكايات  - ١٧
  .دون حكايتين على األقل من غير تلك المسجلة على شرائط وتباع فى السوق

  ما هى أحب السير الشعبية إلى  قلبك؟ ولماذا؟ - ١٨
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نيـات التـى   من هم أحب المطربين إلى قلبك؟ ولماذا؟ وما هى أكثر األغ - ١٩
  تحبها؟ ولماذا؟

ما هى أهم البرامج التى تحب أن تسمعها فى الراديـو؟ ولمـاذا؟ وأهـم     - ٢٠
  البرامج التى تحب أن تشاهدها فى التليفزيون؟ ولماذا؟

  هل فن الغناء والتمثيل والرقص عيب، وال كويس؟ والإيه؟ وليه؟  - ٢١

  أال يوجد فنانين ينتمون إلى الهاللية؟ ومن هم؟  - ٢٢

  أال يوجد فنانون كوميديون ينتمون إلى الهاللية؟ ومن هم؟ - ٢٣

ما هى أهم األمثال والحكم الشعبية اللى انته بتحبها، واسترشد بيهـا فـى    - ٢٤
  حياتك؟

إزاى نخلى الناس فى الصعيد ينسوا حكاية الجماعات والعائالت وحكايـة   - ٢٥
يتم تصنيفهم األصل والفصل، ويندمجوا مع بعض فى جماعة واحدة كبيرة، و
  حسب شطارة كل واحد فيهم، وليس حسب عيلته وأصله وفصله؟
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  ملحق دليل االختالف فى اللهجة
  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
     أسماء األماكن
      الصحراء

      الجبل
      المرعى

      األرض الزراعية
      نهر النيل
      ماء النيل

  
  الطيور والزاحفأسماء المواشى والحيوانات و

  

      ماعز
      جدى
      تيس

      خروف
      نعجة
      جمل
      ناقة
      بقرة

      عجل بقر
      جاموسة

      عجل جاموس
      حمار
      حمارة
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      كلب
      قطة
      حدأة
      صقر
      غراب

      عصفورة
      يمامة
      حمامة
      ثعبان
      عقرب
      حية
      ضب
      ثعلب
      ذئب
      ضبغ
      أسد
      فهد

  
 أسماء األدوات المنزلية

    

      المنزل أو البيت
      العشة
      الطوف
      الزريبة
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      الحجرة
      الشباك

      الباب الكبير
      طبلية
      سكينة
      ملعقة 
      حلة

      طاسة
      مصفاة
      منخل
      غربال
      مخرطة
      صحن
      دست
      كانون
      خشب
      نار

      حطب
      مالبس
      جلباب
      فستان
      راديو

      )مسجل(
  



٤٦٢  

  

  

  
  

  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      تليفزيون
      غسالة
      صابون

      )مداس(نعل 
      موتوسيكل

      دراجة
      عمة

      
    :رعوى والحرفى والزراعىأدوات اإلنتاج ال

      وتد
      قادوم
      مسمار
      منشار

      سعف النخيل
      صوف
      فأس

      مقطف
      قفل

      منجل
      نورج
      ساقية
      )ناف(نير 
      مذراة

      محراث
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      حبل

      بردعة
      غبيط

      ماكينة رى
      سماكينة درا

      
   أسماء المحاصيل الزراعية

      القصب
      الطماطم
      األذرة
      القمح
      الشعير
      الفول
      العدس
      البصل
      الثوم
      األرز
      البرسيم

      
    الطيور المنزلية والسلع الغذائية

      دجاجة
      ديك
      بطة

  



٤٦٤  

  

  

  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      أوزة
      بأرن
      لحم
      سمك
      بيضة

      لبن حليب
      لبن رايب

      قشدة
      زبدة

      جبن قريش
      جبن قديم

      )فتة(ثريد 
      كوسة
      خيار
      لوبيا

      فاصوليا
      ملوخية
      بامية
      ملح
      شطة
      كمون

      فلفل أسود
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
     م واألشياءأسماء األعال

      كف
      إصبع
      ذراع
      كتف
      رأس
      شعر
      أنف
      عين
      أذن
      لسان
      )سيقان(ساق 
      نار
      مسلم

      مسيحى
      صباح
      مساء

      سيجارة
      جوزة
      خلخال
      أزرق
      محمد
      شعبان
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  س

  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      جمعة
      شمس

      ناه
      موقد
      اآلن
      ولد
      ابن
      ابنى
      بنت
      ابنتى
      أخ
      أخى
      أخت
      أختى
      شاب
      فتاة

      عريس
      عروسة
      رجل
      امرأة
      أب
      أبى
      أم
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      امى
      والد

      والدى
      والدة
      والدتى
      عم

      عمى
      عمة
      عمتى
      خالة
      خالتى
      ابن عم
      ابنة عم
      ابن خال
      ابنة خال
      )الحبل(الحمل 
      الوحم

      )الوالدة(الوضع 
      الداية

      السبوع
      الطهور
      الحب

      الخطوبة
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      عقد القران

      الدخلة
      الصباحية

      اةالحم
      زوجة االبن

      السلفة
      الطالق
      المرض
      الوفاة
      الضرة

      
      أسماء الصفات

      هادئ
      عنيف
      جميل
      قبيح
      ردئ
      )كويس(جيد 
      صادق
      كاذب
      أمين
      خائن
      لص
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      حارس
      شريف

      غير شريف
      عال

      منخفض
      خفبف الظل
      ثقيل الظل

      كريم
      بخيل
      شهم
      جبان
      طويل
      قصير
      متكبر
      عاقل
      طائش
      رزين
      خفيف
      أهبل

      عطشان
      شبعان
      جوعان
      غنى
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      فقير
      صاحب أمالك

      بال أمالك
      حليم

      عصبى
      صبور

      )قلوق(قلق أو مقالق   
      
      األلوان

      أبيض
      اسود
      رمادى
      أخضر
      أحمر
      أصفر
      بنفسج
      سماوى
      أزرق

      
      أسماء األفعال
      يذهب
      يأتى
      يبحث
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      ينادى
      )يهمس(يوشوش 

      ينظر
      )األغنام(رعى ي

      )الغنم(يسوق 
      )حرفة(يصنع 

      يسوى األرض
      يحرث
      يزرع
      يروى
      يحصد
      يذرى
      يشون

      ينقل المحصول
      يفرح
      يحزن
      يبكى

      يزغرد
      يصفق
      يقهقه
      يلطم

      يصمت
      يجوع
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى

      يأكل
      ربيش
      ينام

      يستيقظ
      يغسل وجهه
      يغير مالبسه

      يستحم
      حذاء

      يضرب
      يتصالح
      تشتعل
      يطفئ
      يغرق
      ينجو

      يمرض
      يشفى
      يعالج

      يسب أو يشتم
      يذبح
      يسبخ

      يسوى الطعام
      يمضغ

      يشكو ألحد
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  لدى الهاللية لدى العامة فى المنطقة الفصحى
      يفضفض

      يقتل
      يتفاوض

      يحلم
      يخاف
      يرمى
      يموت
      يصرخ
      ينوح
      يدفن
      يحفر
      )فى المأتم(تُعدد 
      يجرى
      تحمل
      تلد
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  مجتمع الصعيد

  من التكوين الجماعاتى 

  إلى التكوين المدنى
  دليل المقابلة التفصيلى

  
  جماعة العبيد -٦

  محمود جاد
  م٢٠٠١سبتمبر 

يتم تدوين اإلجابة بلغة المبحوثين فى كل األسئلة، مع وضع توضـيح  : ملحوظة
  .للكلمات الصعبة بين قوسين أثناء الكتابة

  :تمع الدراسةبيانات حول المبحوث ومج -أوالً 
ــارى   - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ

  .......................................................................................................).المبحوث
مهنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢

............................................................................................................................................  
ديانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣

............................................................................................................................................  
  .....................................................................................................وضعه االقتصادى أمالكه - ٤
  اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن الفالحين فيها - ٥

..............................................................................................................................................  
  : العدد اإلجمالى لسكان هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٦
...............................................................................................................................................................

..  
هم المئوية من اإلجمالى العام لسكان هذا النجع عدد العبيد بالتقريب،ـ ونسبت - ٧

أو القريــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو 
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  ..........................................................................................................................لمدينة
ــة أو    - ٨ ــع أو القريـ ــذا النجـ ــه هـ ــع لـ ــذى يتبـ ــز الـ المركـ

  ...................................................:المدينة
: اســــــــــــــــم المحافظــــــــــــــــة  - ٩

..........................................................................................................................  
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  :أصول النظام -ثانيا
  جد مراكز بيعهم؟من أين كان يتم جلب العبيد قديماً؟ وفى أى بالد كانت تو - ١

  هل كان من بين العبيد مسيحيون؟ وهل اليزال فيه عبيد مسيحيون؟ - ٢

أى منذ  - ) أسعار كال من الذكور واإلناث(كم كانت تبلغ أسعار العبيد قديما  - ٣
عاماً مثالُ؟ اذكر التواريخ واألسعار بالتقريب، وأين كان يتم بيعهم؟  ١٠٠- ٨٠

  يثاً؟وماذا كان شعور العبد المشترى حد

هل كان يتم فحص العبد قبل شرائه؟ ومن كان يقوم بهذه العملية؟ وهل مـن   - ٤
كانوا يقومون بهذه العملية معينين من قبل الحكومة؟ أم أنهم كـانوا يتبعـون   
تنظيم أهلى أو محلى معين؟ وماذا كان اسم هذا التنظيم؟ أم ماذا كـان األمـر   

  .بالضبط؟ صف بالتفصيل

ك شهادة توضح سنه، وموطنه، واسم ذويه، وتاريخ حياته، هل كان العبد يمل - ٥
  وكافة خصائصه األخرى؟ صف

هل كان الشخص الذى يشترى عبداً يقوم باستخراج شهادة له تبين أنـه قـد    - ٦
اشترى العبد الفوالنى؟ ومن أين كان يستخرج هذه الشهادة؟ وفى أى جهة كان 

  يقوم بتسجيلها؟

ن بتغيير أسماء العبيد الذين اشتروهم حديثا إلى هل كان مشتروا العبيد يقومو - ٧
أسماء جديدة؟ اسأل قدر االستطاعة عن األسماء  الجديدة التى كـان السـادة   

؟ واسـأل  )أسماء كال من الذكور واإلناث(يفضلون إطالقها على العبيد الجدد 
  . لماذا؟ اطلب منه أمثلة شعبية وحكم ومقوالت توضح رأيه فى هذا الموضوع

هو بالتقريب تاريخ توقف سوق بيع وشراء العبيد؟ ومـا هـى أسـباب     ما - ٨
  .وظروف ذلك التوقف؟ دعه يشرح بالتفصيل

أى العائالت كانت تفضل اقتناء العبيد فى القرية؟ وكـم كـان عـدد هـذه      - ٩
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هوارة، أشراف، عرب أغنياء، فالحون (العائالت؟ وما هى انتماءاتها الثقافية 
العائالت فى القرية تنازلياً وفقاً لحجم ما كانـت   ؟ رتب هذه)الخ...مسيحيون

تملكه من عبيد، وهل ال يزال اقتناء العبيد يضفى مكانه اجتماعية على العائلة 
  .فى الوقت الحالى

هل توجد عائالت مسيحية غنية تقتنى العبيد؟ ومـا هـى انتمـاءات هـذه      - ١٠
  العائالت؟

أسـباب اقتصـادية   (العبيـد؟   لماذا كانت هذه العائالت تميل إلـى اقتنـاء   - ١١
للضغط بهـم  "، سياسية "وجاهة اجتماعية"، اجتماعية "االستعانة بهم فى العمل"

دع المبحـوث  ). الـخ "... على العائالت األخرى، واالستعانة بهم فى الدفاع
  .يشرح بالتفصيل ويدلل على رأيه بالحكم واألمثال والمقوالت الشعبية

مـثال، وأيـام الملـك     ١٩١٩فى القرية أيام ثوة كم كانت تبلغ نسبة العبيد  - ١٢
  فاروق، وأيام عبد الناصر، وأيامنا الحالية؟

هل أصبح العبيد فى العقود األخيرة يفضلون الهجرة إلى القاهرة والوجـه   - ١٣
البحرى؟ واسأل لماذا وكيف؟ وهل هم يحصلون على إذن مكتوب من سادتهم 

خارج القريـة دون أن يأخـذ إذن   ألجل الهجرة؟ وماذا يحدث لو سافر العبد 
  سيده؟  

  :الوضع القانونى: ثالثاً
اطلب من المبحوث أن يدلل (ما الفرق بين العبيد والموالى؟ اكتب بالتفصيل  - ١

  ).على رأيه باألمثال والحكم الشعبية

كيف كان يتم إحصاء العبيد فى القرية؟ هل كان يتم إدراجهم ضمن سـكان   - ٢
  غراب فى البلد؟ أم ضمن أبناء سيدهم؟البيت؟ أم ضمن الناس األ

هل كان القانون أو العرف يعطى للسيد الحق فى تأجير عبده للغير، أو فـى   - ٣
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  رهنه، أو فى بيعه؟

  هل كان القانون أو العرف يعطى للعبد الحق فى التقاضى كمدع ومدع عليه؟ - ٤

ماذا كان يحدث فى حالة هروب العبد؟ وكيف كان صـاحبه يقـبض عليـه     - ٥
  ؟)احكى بالتفصيل(

  هل كانت جرائم العبد من مسئولية سيده؟ أم ماذا كان األمر بالضبط؟ - ٦

هل كان العبد الذى يرتكب جريمة ضد أحد يتم رفع قضية عليـه أم علـى    - ٧
سيده؟ وكيف كان السيد يتصرف فى هذه الحالة؟ فهل كان يقوم بدفع الغرامة 

بد ينال عقابه؟ وماذا كـان يحـدث   التى تقدرها المحكمة، أم أنه كان يترك الع
للعبد عقب خروجه من السجن؟ هل كان يرجع لسيده، أم كان ينال حريته؟ أم 

  يهاجر؟ أم ماذا بالضبط؟ 

  :الخصائص الفيزيقية -رابعاً 
حدد المالمح ولون البشرة السائد بين أفراد جماعة العبيد من منظور مقـارن   - ١

 - أو القرى- اد جماعة السادة فى القرية بالمالمح ولون البشرة السائد بين أفر
  .التى تكتب عنها

قدم وصفا شامالً لشكل ولون أزياء الرجال والنساء بين أفراد جماعة العبيد،  - ٢
وكذلك ارسم أو صور نوع الحلى التى تتزين بها النسوة ونـوع الرسـومات   

أو ) ١١(أو شكل القمر، أو رقم . مثل سنبلة القمح(الموجودة على تلك الحلى 
  .، دون تعبيرات اإلخباريين واإلخباريات بلهجتهم الخاصة)٠١٠(الشكل 

  :الدور االقتصادى واالجتماعى -خامسا 
قدم وصفا تفصيلياً للدور االقتصادى واالجتماعى الذى كان العبيد يقومون به   

ألسيادهم قديما فى المجاالت التالية، وحاول أن تقارن، فى السياق، بين هـذا  
  :بين الدور الذى أصبحوا يلعبونه اآلن فى المجاالت نفسهاالدور و
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  .األعمال الزراعية - ١

  .األعمال الحرفية - ٢

  .األعمال التجارية - ٣

  .األعمال المنزلية - ٤

  . الدفاع عن السادة أثناء المعارك - ٥

  ).األفراح والمآتم (إحياء الحفالت الخاصة والمناسبات االجتماعية المختلفة  - ٦

  ).إن وجد(السادة بتأجير عبيدهم للغير قيام  - ٧

  .قيام السادة برهن عبيدهم نظير ديون - ٨

  هل كانت الحكومة قديماً تأخذ ضرائب من السادة نظير اقتناء العبيد؟ - ٩

هل العبيد حالياً يتقاضون أجوراً من أسيادهم نظير قيامهم بالعمل الزراعى  - ١٠
  أو غير الزراعى عند أسيادهم؟ كيف؟ ولماذا؟

  :الوضع االجتماعى للعبيد -سادسا 
هل كان السادة يسمحون للعبيد بحيازة ملكية شخصية؟ وإذا كانـت اإلجابـة    - ١

  ففيما كانت تتمثل هذه الحيازة؟" نعم"بـ

هل كان السادة يسمحون للعبيد بمزاولة حرف معينـة؟ إذا كانـت اإلجابـة     - ٢
يد يحصلون ألنفسـهم  ، فماذا كانت نوعية هذه الحرف؟ وهل كان العب"نعم"بـ

على كل ناتج عملهم؟ أم كان السادة يقاسمون العبيد هذا الناتج؟ أم ماذا كـان  
  يحدث بالضبط؟

متى كان العبد يتزوج قديماً؟ ومن كان يختار له العروس؟ ومن كان يتحمـل   - ٣
  مصاريف زواجه، صف عملية الزواج، وما الذى أصبح اآلن صف؟
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  واليومصف جهاز العروسة أيام زمان  - ٤

كم يوم كانت العروس تقضيها فى بيت زوجها قبل أن تنضـم إلـى منـزل    - ٥
  سيدها؟ ولماذا؟ 

ألم يتزوج سيد من عبدته؟ متى حدث ذلك؟ وماذا كان موقف السادة والعبيـد  - ٦
من هذا الزواج؟ وهل اليزال السادة ال يتزوجون من عبـداتهم حتـى اآلن؟   

  ولماذا؟

القرية؟ متى حدث ذلك؟ ومـاذا كـان موقـف    ألم يتزوج عبد من سيدته فى  - ٧
  السادة والعبيد من هذا الزواج؟

ألم يتزوج العبيد من الجمسة قديماً؟ وهل ال يزالوا يتزوجون مـن بعضـهم    - ٨
  حتى اآلن؟ ولماذا؟

  .ألم يحدث تزاوج بين العبيد والحلب قديماً أو حديثاً ؟ ولماذا؟ - ٩

  دون األغانى الخاصة بأفراح العبيد قدر ما تستطيع؟ - ١٠

من كان يطلق األسماء على العبيد حديثى الوالدة؟ ومـاذا كانـت أشـهر     - ١١
األسماء التى تطلق على كل من الذكور واإلناث، واسأل عن األسـباب التـى   
كانت تدعو إلى إطالق هذه األسماء؟ وإلى أى عائلة كان العبيد يدونون فـى  

  إلى عائلة أبيه وأمه، أم إلى عائلة سيده؟ ولماذا؟: جالت الرسميةالس

هل كان من حق العبد أن يزور أهله األصليين، أو أن يستضـيفهم عنـده    - ١٢
  لبعض الوقت؟

هل كان العبد يحصل على إجازة سنوية؟ وكم كان عدد أيام هذه اإلجـازة،   - ١٣
  جه فى حالة المرض؟ وأين كان يقضيها غالباً؟ وهل كان السيد يقوم بعال

هل كان السادة يقومون أحياناً ببيع عبيدهم؟ وما هى أبرز العوامـل التـى    - ١٤
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  كانت تدفعهم إلى القيام بذلك؟ وماذا كان شعور العبد عندما يبيعه سيده؟

هل كان يحدث أحياناً إهداء عبد مع العروسة؟ أو إهدائه إلى أى شـخص   - ١٥
  آخر كنوع من المجاملة أو التحية؟

هل كان يتم توريث  العبيد مع التركة؟ وكيف كان يتم التوارث فيـه بعـد    - ١٦
موت سيده؟ ومتى كان العبد يحصل على حريته إذا أراد؟ وماذا كان المطلوب 

  منه حتى ينال تلك الحرية؟

قديماً، وأين أصبحوا يقيمون اآلن؟ ولماذا؟ ) ينامون(أين كان العبيد يقيمون  - ١٧
  .دع المبحوث يصف

ألم يستفد العبيد من قوانين اإلصالح الزراعى؟ متى؟ وما هى مظاهر هذه  - ١٨
  االستفادة وآثارها؟

هل أصبح العبيد يملكون اآلن أراض زراعية فى زمام القرية؟ إذا كانـت   - ١٩
اإلجابة بنعم، فكيف كونوها من الناحية التاريخية؟ وممن اشتروها ومـا هـى   

إسأل كبار (ام لمساحة الزمام فى القرية؟ نسبة هذه األراضى من اإلجمالى الع
  )السن فى هذا الشأن

ما هى أهم الحرف والمهن والوظائف التى أصبح العبيد يزاولونها اآلن فى  - ٢٠
  القرية وخارجها؟ واسأل لماذا؟

  ما هى نسبة التعليم بين العبيد فى القرية؟ - ٢١

للعمـل بالخـارج؟،    ماذا كان موقف السادة من تعليم العبيد، أو من سفرهم - ٢٢
  وهل كان العبيد يأخذون إذناً مكتوباً أو مختوماً من أسيادهم بذلك؟

هل كان العبيد يشعرون بالظلم أيام زمان؟ طيب فى أية نـواحى؟ صـف    - ٢٣
  .بالتفصيل
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  هل اختلف الوضع االجتماعى للعبيد اليوم عن وضعهم زمان؟ - ٢٤

  هذا المعنى؟هل الحرية لها معنى عند العبيد اآلن؟ حدد  - ٢٥

  هل العبيد يأخذون حقهم فى البلد دلوقت؟ - ٢٦

هل ال يزال العبيد الذين تجردوا أو استقلوا عن أسيادهم يحتاجون األسـياد   - ٢٧
  .حتى اآلن؟ وفى أى مسائل يحتاجونهم؟ صف بالتفصيل

أى تشكل مجتمعاً له (هل جماعة العبيد تشكل اآلن مجتمعاً مميزاً فى القرية  - ٢٨
وتقاليده وقيمه التى تختلف نسبياً عن عادات وتقاليـد وقـيم مجتمـع    عاداته 
  ؟)السادة

اكتب عن عوامل ومظاهر انهيار بعض الفواصل االجتماعية التى كانـت   - ٢٩
قائمة بين السادة والعبيد بحكم التغيرات التى شهدها المجتمع المصرى فى ربع 

  ).الخ...للعمل بالخارج مثل اإلصالح الزراعى، التعليم، السفر(القرن الماضى 

اكتب عن مظاهر الفواصل االجتماعية التى ال تزال قائمة حتى اآلن بـين   - ٣٠
  . العبيد وأسيادهم؟ صف

  :الخصائص السياسية –سابعاً 
  ماذا كانت مظاهر عقاب العبد الذى يخرج عن طوع سيده؟ - ١

هـل  : تاريخيةحاول أن تحدد طبيعة العالقة بين السادة والعبيد من الناحية ال - ٢
وإذا كانت كذلك فما هى أبـرز مظـاهر هـذه    ... كانت عالقة أبوية إنسانية

وإذا كانت كذلك ، فما هى أبـرز  ... العالقة، أم كانت عالقة قهر واستغالل 
  مظاهر هذا القهر واالستغالل؟ 

  ماذا كانت طبيعة وضع المسيحيين وعالقتهم بالجماعة السائدة؟ - ٣

تمعين، بثورة أو إضراب أو تمرد ضد السادة فى القريـة؟  ألم يقم العبيد، مج - ٤
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فمتى حدث ذلك؟ وماذا كانت أسبابه؟ وماذا كانـت  " نعم"وإذا كانت اإلجابة بـ
  نتائجه؟

عند االنتخابات، هل كان العبد يعطى صوته للشخص الذى يختـاره هـو أم    - ٥
ـ  ابعين للشخص الذى يحدده له سيده؟ وماذا أصبح يحدث اآلن؟ وهل الزالوا ت

  ألسيادهم فى االنتخابات؟

  إلى من كانت تذهب أصوات المسيحيين؟ ولماذا؟ - ٦

هل كان السادة يسمحون للعبيد بأداء الخدمة العسكرية؟ وإذا كانت اإلجابـة   - ٧
  فاسأل لماذا؟ وماذا كان يحدث ذلك؟- بنعم أو ال 

السـادة،  ألم يقتصر أحد من العبيد، أو جماعة منهم، وأعلنوا استقاللهم عـن   - ٨
  وعاشوا لوحديهم؟ ماذا كان موقف السادة منهم، وموقف مجتمع القرية ككل؟

  ما هو الفرق بين العبيد والسادة دلوقت؟ - ٩

  هل العبيد يتشرفون فى القرية حتى اآلن بأنهم من عبيد بنى فوالن؟ ولماذا؟  - ١٠

  هل العبيد يتمنون أن يصبحوا أحراراً دلوقت؟ وليه؟ - ١١

يشعرون اآلن أنهم أحرار؟ طيب إزاى وهم عارفين أنهم عبيـد   هل العبيد - ١٢
  والمجتمع عارف أنهم عبيد ؟

  :الخصائص الثقافية -ثامنا 

ارسم أو صور الرسومات والهياكل التى قد تكون موجـودة فـوق أسـطح     - ١
المنازل، أو فوق مداخل هذه المنازل، أو على جدرانها من الخارج أو الداخل، 

  .داللة كل رسم هيكل من هذه الرسومات والهياكل واسأل المبحوث عن

الموجود على األجزاء المختلفة لجسم الرجل ) الدق(ارسم أو صور الرسمات  - ٢
، واسـأل  )الـخ ...على األيدى، األذرع، الوجوه، الصـدور  (والمرأة والفتاة 
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المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل الشباب يأخـذ بهـذه   
  ذا؟العادة، ولما

صور وارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملها الرجال، واسأل  - ٣
  عن داللة كل رسم من هذه الرسومات، وعن المعانى التى تشير إليها؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على الحلى التى تتـزين بهـا النسـوة     - ٤
، واسألهم لمـاذا  )الخ... مثل سنبلة القمح، الشعير، النخلة، الهالل، (والبنات 

  يحبون هذه الرسومات؟ ولماذا يرسمونها؟ وما هى داللة كل رسم منها؟ 

  تعرف تقول لى يعنى إيه كلمة عبد؟ يعنى بتشير إلى إيه؟ - ٥

اللى هم زى األشراف أو الهوارة أو العرب أو  - تفتكر أن ربنا خلق الناس  - ٦
متساوين؟  - و المساليب الفالحين والمسيحيين أو الجمسة أو العبيد أو الحلب أ

مهما كان رأيه، اطلب منه أن يوضح هذا الرأى باألمثلة والمقوالت والحكـم  
الخ، واكتب ...الشعبية، واألحاديث النبوية الشريفة، واآليات القرآنية الكريمة 

  .وراءه مباشرة

فوجه إليه " نعم ربنا خلقهم متساوين"إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بـ  - ٧
أمال تفسر بأية  الفروق اللى موجودة بين النـاس دول فـى   : "لسؤال التالىا

  .األوضاع االجتماعية؟ اجعله يسرد ويصف

هل أفراد جماعة العبيد يتكلمون لهجة مغايرة نسبياً عن اللهجة التى يتكلم بها  - ٨
أفراد جماعة السادة؟ ارصد قدر االستطاعة هذا االختالف، خاصة ما يتعلـق  

  .اء األشياء واألفعال والصفات، فضالً عن النطقمنه بأسم

  اسألهم عن أحب المواويل؟  وحاول تدوين ثالثة مواويل منها؟ - ٩

  اسألهم عن أحب المداحين إلى قلوبهم؟ وعن أحب قصائد المديح؟ ولماذا؟ - ١٠

اسأل العبيد عن أبرز الحكايات الشعبية التى يحبون سماعها، واسألهم عـن   - ١١
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  ؟السبب فى ذلك

  اسألهم عن أحب السير الشعبية إلى نفوسهم؟ واسألهم لماذا؟  - ١٢

  اسألهم عن أحب المطربين، وعن أحب األغانى؟ ولماذا؟ - ١٣

هل يحفظ العبيد الشعر؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، فاطلب منهم أن يقولوا لك  - ١٤
ما يحفظونه ودونه وراءهم، وذلك فى موضوعات الحب، الشجاعة،وصـف  

  .الخ... الجمال،

اجمع األمثال والحكم والمقوالت واألحكام الشعبية التى تدور حول العبيـد،   - ١٥
أو تتطرق إلى أسمائهم، وذلك من خالل مقابالت معهم ومع سادتهم، وذلـك  

العـين مـتعالش علـى    "، "االلى ملهوش كبير يشترى له كبيـر : "مثل اآلتى
الحر حر وإن مسه "، "يدالصاله على الهوارى والوضوء على العب"، "الحاجب

، ما لقيش رغيب ينشـه جـاب لـه عبـد     "الضر، والعبد عبد ولو لبسته الدر
  .الخ"...يلطشه

اجمع األمثال والمقوالت الشعبية أو الدينية التى قد تكشف عن وجود بعـد   - ١٦
ذل الرق "دينى لمسألة العبودية، مثل تمسك بعض العبيد بمقولة زيد بن حارثه 

  "هللا أحب إلى من عز الحرية مع مفارقتهمع صحابة رسول ا

هل كان للعبيد مقابر خاصة بهم، أم أنهم كانوا يدفنون موتاهم فـى مقـابر    - ١٧
  أسيادهم؟ وماذا أصبح الوضع اآلن؟ ولماذا؟

 - أوعدم رضاهم  - اسأل البعض من أفراد جماعة العبيد عن مدى رضاهم  - ١٨
ن الحكم واألمثال التى تدلل عن كونهم عبيد، وعن مبررات هذا أو ذاك، ودو

  على هذا أو ذاك، واسألهم عن الفرق بين وضعهم قديماً ووضعهم حالياً؟

. إيه هى األمثال واألقوال التى تبين أن العبيد أصبحوا مثلهم مثل غيـرهم  - ١٩
، كلنا والد تسعة ومفيش حد أحسن مـن  " واحدة بواحدة"اطلب منه أمثال مثل 
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  .ا الخاالت، متلعبش بالنارحد، خالتى وخالتك واتفرقو
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  جماعة الحلب

  من الترحال إلى االستقرار

  "دراسة فى التنمية البشرية"

  دليل المقابلة التفصيلى

  محمود جاد
  م٢٠٠١سبتمبر 

  
  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 
ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ

  .......................................................................................................).المبحوث

مهنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢
...........................................................................................................................................  

ديانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣
...........................................................................................................................................  
وضـــــــــعه االقتصـــــــــادى وأمالكـــــــــه  - ٤

..................................................................................................  

أو عـنهم  اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن الحلـب فيهـا،    - ٥
........................................................................................................................................:بجوارها

....  

  : العدد اإلجمالى لسكان هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٦

..............................................................................................................................................................

...  
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عدد الحلب بالتقريب،ـ ونسبتهم المئوية من اإلجمالى العام لسكان هذا النجع  - ٧
  ...........................................................................................................أو القرية أو لمدينة

ــة أو    - ٨ ــع أو القريـ ــذا النجـ ــه هـ ــع لـ ــذى يتبـ ــز الـ المركـ
  .................................................:المدينة

: اســـــــــــــــم المحافظـــــــــــــــة   - ٩
........................................................................................................................  
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  :وصف النجع أو القرية أو المدينة -ثانيا 
قدم وصفاً شامالً للنجع أو للقرية أو للمدينة التى ستكتب عن الحلب فيها،     

شرق النيل أم غربة، بعدها أو قربها من (موقعها الجغرافى : وذلك من ناحية
حديد، مدى قربها أو بعدها عن خط المواصالت البرية الخط الرئيسى للسكة ال

وعاصمة المحافظة، ومدى قربها أو بعدها عن الجبل، أهم الخدمات الحكومية 
المتوفرة فيها، تقسيمها الجماعاتى بالنسب المئوية بين األشـراف، العـرب،   

الخ، وأهم األنشـطة  ...الهوارة، الفالحين، الجمسة، المساليب، الحلب، العبيد 
االقتصادية السائدة فيها، وطبيعة النشاط االقتصادى الذى تزاوله كل جماعـة  

  .من هذه الجماعات

  
  :األصول ودرجة االستقرار -ثالثا 

، )الـخ ...إلى حلب سوريا أم إلى البربـر  (إلى أى بالد أو جماعة الحلب؟  - ١
  ومن أى قبيلة ينحدرون؟ وبمن من أجدادهم التاريخيين يفتخرون؟

  د بين الحلب مسيحيون؟ وبنسبة كام فى المائة؟هل يوج - ٢

وذلك فى األصول والمهـن  (ما الفرق فى وجهة نظرك بين الحلب والغجر،  - ٣
وأيـن  . الخ؟ دلل على ذلك بأمثلة وأقوال ومأثورات شعبية...والطباع العامة 

  ).حدد القرى والمراكز والمحافظة(يقيم الغجر فى الصعيد؟ 

وذلك فى األصول والمهن (ك بين الحلب والجمسة؟ ما الفرق فى وجهة نظر - ٤
وما معنى كلمة جمسة؟ وإلى أى قبيلة أو أصول ينتمـون؟  ) والطباع العامة؟

وما هى أهم الخصائص التى تميزهم؟ وكيف يمكن تمييزهم عن غيرهم مـن  
الناس اآلخرين من خالل المالمح والمالبس واللغة؟ دلل على هذه األخيـرة  

  بسرد كلمات معينة

ما الفرق بينكم وبين المساليب؟ وذلك فى األصول والمهن والطباع العامـة؟   - ٥
دعه يدلل على رأيه بأمثال وأحكـام ومقـوالت    - وما معنى كلمة مساليب؟ 



٤٩٢  

  

  

شعبية أو مبررات دينية، وإلى أى قبيلة أو ساللة ينتمى المساليب؟ وبأى من 
يميلون إلى االسـتقرار  إجدادهم التاريخيين يفتخرون؟ وما الدافع الذى جعلهم 

فى القرى أكثر من الحلب؟ اطلب منه أن يحدد بعض القرى التى يستقر فيها 
المساليب بأعداد كبيرة، واطلب منه أسماء هذه القرى، والمراكز التى تتبـع  

  لها، وكذلك أسماء المحافظات؟

هل النور هم الحلب؟ أم هم الغجر؟ وما الفرق بينكم وبيـنهم، وذلـك فـى     - ٦
  .ول والطباع والمهن؟ اضرب أمثله واجعله يحكى بالتفصيلاألص

ما الذى يجعل الكثيرين من الحلب، فى العقود األخيرة، يفضلون االسـتقرار   - ٧
فى الكثير من قرى الصعيد، بحيث يالحظ أنه لم تعد هناك قرية مـن هـذه   

حلبى؟ وكيف يستقرون فى هذه القرى؟ فهـل هـم    ١٥- ١٠القرى إال وفيها 
بتأجير المنازل التى يقيمون فيها من أصـحابها؟ أم أنهـم يقومـون    يقومون 

ببنائها؟ أم ماذا؟ وما هى طبيعة نشاطهم االقتصادى فى هذه القرى؟ وهل هم 
يقومون بشراء أراضى زراعية؟ أم أنهم يزاولون ألوانا معينة مـن التجـارة   

  والحرف والعمل عند الغير بأجر؟

اج فوالن، أو يا حاجة فوالنـة؟ ومـا هـى    من كام سنة استقريتم هنا يا ح - ٨
األسباب اللى جعلتكم تستقرون؟ اطلب منه أمثال ومأثورات شعبية ومبررات 

  .   تدلل على ذلك

إلى الحكومة، األوقاف، المجلـس  (إلى من تتبع األرض التى تقيمون عليها؟  - ٩
  .لالمحلى، أم اشتريتموها من أحد األشخاص بالمنطقة؟ دون الحكاية بالتفصي

لماذا تقيمون منعزلين هكذا عن بقية الجماعات األخرى؟ اطلب منه أمثال  - ١٠
ومبررات لذلك، لماذا ال تختلطون فى السكن بغيركم من الجماعات األخرى؟ 

  .اطلب منه أمثال ومبررات لذلك
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  :الخصائص اإليكولوجية والفيزيقية وتشمل -رابعا
المـواد  (لتكوين عناصر البيـت   - قدر اإلمكان - قدم وصفا تفصيليا شامالً  - ١

المستخدمة فى بنائه، عدد الغرف، فسحة البيت، الباب الرئيسى، عدد الشبابك 
ومدى اتساعها وارتفاعها، واسأل اإلخباريين عن األسباب التى تقـف وراء  

واذكر هل . كل  عنصر من هذه العناصر، وصف األثاث واألدوات المنزلية
احد فى النجع أو فى القرية أو فى المدينة؟ أم هذه البيوت مطلة على شارع و

أنها مشتتة؟ واسأل فى أى اتجاه تفتح األبواب الرئيسية لبيوتهم، ولماذا؟ وحدد 
هل المنطقة التى يقيم فيها الحلب تعتبر منطقة متدنية او متوسطة أم ممتـازة  

وهـل يوجـد   . بالمقارنة بالمناطق األخرى التى تقيم فيها الجماعات األخرى
  .تمايز بين بيوت الحلب وبين بعضها البعض، وفقاً للتمايز فى الغنى والفقر؟

حدد لون البشرة السائد بين أفراد هذه الجماعة، وقدم وصفاً شامالً للمتوسط  - ٢
لطول القامة والقوام ولون الشعر وشكل األنـف   - أو للتباين إن وجد - العام

يقال أنهـم ال يسـاوون   (ولون العيون، وإطالق الشارب من عدمه؟ وشكله 
  .فلماذا؟) الشارب ويطلقونه حراً

قدم وصفاً شامالً للمتوسط العام ألزياء الرجال من حيث نوعيـة القمـاش،    - ٣
واسـأل   - ) ارسم طريقـة اللـف  (ونوعية قماش العمة ولونه، وطريقة لفها 

اإلخبارى عن أسباب تفضيلهم لهذا الزى، وأسباب أو داللة لف العمة علـى  
مثل العرب واألشراف والجمسـة  (واسأل أيضا هل كل جماعة  - حو هذا الن

واسأل عن نـوع وسـمك   . لها طريقة معينة فى لف العمة وأسبابه؟) الخ…
واسأله عن أمثال شعبية تـدور   - العصى التى يحملونها وأسباب حملهم لها 

  .حول ضرورة حمل العصا

ه عينيك من حيث شكل بالنسبة ألزياء النساء والبنات، صف كل ما تقع علي - ٤
 - واختالف أزياء النساء عن أزياء البنات، وأسباب ذلـك   - األزياء وألوانها 

، واسألهن عـن  )المواد المصنوعة منها(وصف كذلك أنواع الحلى وأشكالها 
  .أسباب ارتدائهن لهذه الحلى
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  :الخصائص االقتصادية -خامسا 
ا هذه الحـرف والمهـن   ما هى الحرف والمهن التى يزاولها الحلب؟ ولماذ - ١

  .بالذات

إذا كان من الحلب مسيحيون، فهل هم متخصصين فـى حـرف بعينهـا؟     - ٢
  وماهى؟ ولماذا؟

ما هو دور الرجل والمرأة والفتى والفتاة فى الحيـاة االقتصـادية لجماعـة     - ٣
بمعنى ما هى طبيعة تقسيم العمل السائد بين الحلب علـى أسـاس   (الحلب؟ 

  ). النوع والسن؟

هى عالقات التبادل القائمة بين الحلب وبـين غيـرهم مـن الجماعـات      ما - ٤
وما هى بالتفصيل السلع الحرفية التى ينتجونها ويبيعونها (األخرى المجاورة؟ 

  للغير، وما هى السلع التى يشترونها من الغير؟

هل أفراد هذه الجماعة يمتلكون أراض زراعية فى زمام النجع أو القرية أو  - ٥
 - ة التى تكتب عنها؟ وإذا كانوا يمتلكون أراضى فى زمامها بالفعل فى المدين

فمن أى فرد أو جماعة أو جهة اشتروا هذه األراضى؟ وما هى النسبة المئوية 
  لهذه األراضى من اإلجمالى العام لزمام ذلك النجع أو القرية أو المدينة؟

أو المواشى  أال يشارك  أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض على المحاصيل - ٦
  .أو التجارة؟ صف ذلك بالتفصيل مع ذكر األسباب

أال يقوم أفراد هذه الجماعة بمشاركة أفراد الجماعات األخرى المجاورة على  - ٧
  المحاصيل الزراعية أو الماشية أو التجارة؟ ولماذا؟

أال يعمل أفراد هذه الجماعة باألجر لدى أفراد الجماعات األخرى المجاورة؟  - ٨
ا؟ وكم يبلغ األجر اليومى للعامل منهم؟ وما هى نسبة هؤالء العـاملين   ولماذ

  بين جماعة الحلب؟
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  :الخصائص االجتماعية -سادسا
هـل   - ما هو الشكل السائد لوحدة الحياة االجتماعية بين أفراد هذه الجماعة - ١

إذا ). الزوج والزوجة واألوالد القصر فى بيـت مسـتقل  (هو األسرة النووية 
ذه هى الوحدة السائدة، فاسألهم عن األسباب التى دعت إلـى  ذلـك؟   كانت ه

واطلب من اإلخبارى أو اإلخبارية أن يسوق أمثلة شعبية وحكماً وأقواالً تدلل 
  واسألهم أين وكيف يعيش الجد والجدة؟ - على أسباب انتشار هذه الوحدة 

ـ (أما إذا كانت الوحدة السائدة هى األسرة الممتدة      ر وابنـاؤه  األب الكبي
فاسألهم عن السبب وراء ذلك، واطلـب مـن   ) الذكور المتزوجون وأطفالهم

اإلخبارى التدليل على أسباب انتشار هذه الوحدة مـدعماً باألمثـال والحكـم    
  .والمأثورات الشعبية عموماً

كبـر  (ما هى محكمات المكانة االجتماعية السائدة بين أفراد هذه الجماعـة   - ٢
  ).الخ...اء، االستنتارة السن، الحكمة، الثر

صف الشكل السائد للزواج بين أفراد هذه الجماعة، من حيث الـزواج مـن    - ٣
دعه يضرب أمثلة  وأقوال ومأثورات وحكم تدلل علـى  (األقارب من عدمه 

، وتعدد الزوجات من عدمه، وأسباب هذا التعدد فى الزوجـات،  )هذا أو ذاك
  .ومدى انتشاره بينهم ولماذا؟

م أفراد هذه الجماعة بكتابة عقد شرعى للـزواج، أم أنهـم يكتفـون    هل يقو - ٤
  بشهادة الشهود فقط؟ ولماذا؟

صف اإلجراءات الخاصة بالخطوبة والزفاف والطقوس التى تُتبع أثناء ذلك؟  - ٥
  .ودون أكبر عدد ممكن من األغانى الخاصة باألفراح

افعه وأسبابه فـى  ما هى نسبة الطالق بين أفراد جماعة الحلب؟ وما هى دو - ٦
  الغالب؟ وما هو موقف المجتمع الحلبى من المرأة المطلقة؟

فهل هـم يزرعـون   (كيف يقوم أفراد هذه الجماعة بتنشئة أطفالهم اجتماعياً  - ٧
اضرب أمثلـة   - على أطفال الجماعات األخرى ) األفضلية(فيهم قيم التمايز 
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اضرب أمثلـة   - البنت أم أنهم يزرعون فى الولد قيم التمايز على . على ذلك
  .على ذلك

ما هى الصورة التى يتمنى اآلباء أن يروا أبنـاءهم وبنـاتهم عليهـا فـى      - ٨
  المستقبل؟

  هل المرأة لدى  الحلب تعمل؟ صف دورها االقتصادى؟ - ٩

هل البنت تأخذ حقها فى الميراث بين أفراد هذه الجماعة؟ ولمـاذا؟ تكلـم    - ١٠
  .والمأثورات الشعبيةبشئ من التفصيل المدعم باألمثال 

ما هى نسبة التعليم بين أفراد هذه المجموعة؟ وما هو موقف هؤالء األفراد  - ١١
  .من تعليم الفتاة؟ استعن بالمأثورات الشعبية التى توضح ذلك

  
  :الخصائص السياسية -سابعا 

ما هى طبيعة عالقة أفراد هذه الجماعة بأفراد الجماعات األخرى فى النجع  - ١
هل هى عالقة احترام متبادل، أم عالقة صداقة، (قرية أو فى المدينة أو فى ال

، وما هى أسباب )الخ... أم تحالف، أم تزاور، أم نفور، أم تجنب، أم اعتزال 
ذلك؟ أطلب من األخبارى أمثلة ومأثورات شعبية تدلل على أسباب نشأة هذه 

  .العالقة

ة الحلب؟ وما هى أسـباب  ما هى أهم المشكالت التى تنشأ بين أفراد جماع - ٢
هذه المشكالت فى الغالب؟ وما هى أهم الطرق المتبعة فى حل هذه المشكالت 

  ).أم ماذا؟...مجالس عرفية، قعدات للكبار، الشرطة (

نحر خراف أو جمال، أو (ما هى طبيعة الجزاءات التى توقع على المخطئ  - ٣
  ).الخ...دفع مبالغ مالية معينة 

ماعة يحملون بطاقات انتخابية؟ وهل هم يقومون بـاإلدالء  هل أفراد هذه الج - ٤
  بأصواتهم فى االنتخابات التى تجرى بشكل دورى؟
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  ما هى طبيعة الموقع السياسى للمسيحيين فى اطار جماعة الحلب؟ - ٥

ما هى طبيعة موقع هذه الجماعة فى إطار النجع أو القرية أو المدينة التـى   - ٦
أم جماعـة موقعهـا   ) قويـة (رة وسائدة تكتب عنها؟ هل هى جماعة مسيط

أم أن المجتمع يعزلهـا؟  ) ضعيفة(متوسط، أم جماعة مسيطر عليها ومسودة 
وما هى مظاهر هذا أو ذاك؟ أم أنها مستقلة بذاتها ألنه اليوجد معها جماعات 

  أخرى؟

ما هى طبيعة العالقة السياسية لهذه الجماعة بالجماعات األخرى فى النجـع   - ٧
، اسـأل  )مواالة وتأييد، رعاية، مناهضة، منافسة، عداء(أو المدينة أو القرية 

اإلخباريين عن أمثال ومأثورات شعبية تدلل على طبيعة هذه العالقـة مهمـا   
  .كان نوعها

  
  :الخصائص الثقافية -ثامنا 

ارسم أو صور الرسومات واألشكال والهياكل التى قد تكون موجودة فـوق   - ١
ى الجدران الخارجية أو الداخلية، أو فوق األبواب مداخل بيوت الحلب، أو عل

الرئيسية، واسأل المبحوثين عن داللة كل رسم أو شكل أو هيكل مـن هـذه   
  .الرسومات أو األشكال أو الهياكل

الموجود على األجزاء المختلفـة لجسـم   ) الدق(ارسم أو صور الرسومات  - ٢
، )الـخ ...ه، الصـدور  على األيدى، األذرع، الوجـو (الرجل والمرأة والفتاة 

واسأل المبحوث عن داللة كل رسم من هذه الرسومات؟ وهل يأخذ الشـباب  
  بهذه العادة؟ ولماذا؟

صور أو ارسم الرسومات الموجودة على العصى التى يحملهـا الرجـال،    - ٣
  وداللة كل رسم من هذه الرسومات، والمعانى التى يشير إليها؟

على الحلى التى تتـزين بهـا النسـوة    صور أو  ارسم الرسمات الموجودة  - ٤
، واسألهن لمـاذا  )الخ...مثل سنبلة القمح أو الشعير، النخلة، الهالل (والبنات 
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وما هى داللـة كـل رسـم مـن هـذه       - أو غيرها- يرسمن هذه األشكال 
  الرسومات؟

  أنتم بتسموا غير الحلبى إيه؟ وليه؟ - ٥

والهـوارة والعـرب   اللى هـم زى األشـراف   - تفتكر إن ربنا خلق الناس  - ٦
متسـاويين؟ مهمـا   ) الخ....والفالحين والمسيحيين والجمسة والحلب والعبيد 

تكن إجابته، اطلب منه أن يدلل على صحة هذه األجابة باألمثـال واألقـوال   
  .الخ...الشعبية والدينية وأبيات الشعر 

إليـه   إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم ربنا خلقهم متساوين، توجه - ٧
أمال تفسر بإيه الفروق إللى موجودة بـين النـاس دول فـى    : السؤال التالى

األوضاع االجتماعية؟ اطلب منه أن يدلل على رأيه باألمثال والحكم واألقوال 
  الخ...الشعبية والحجج والبراهين الدينية 

اسأل اإلخباريين عن العالمات التى يستطيعون على أساسها التمييـز بـين    - ٨
الخ، واسألهم عن رأيهم فى ...والمساليب والجمسة والفالحين والهوارة  الغجر

  .صفات كل جماعة من هذه الجماعات

هل هناك عالقة قرابة تجمع بين الحلب الموجودين فى مصر كلها؟ أم أنهم  - ٩
  جماعات مختلفة وغريبة عن بعضها البعض؟

مختلفـة عـن   هل لدى أفراد هذه الجماعة وعى ذاتى بأنفسهم كجماعـة   - ١٠
وإذا كان األمـر  . الجماعات األخرى الموجودة فى النجع أو القرية أو المدينة

أم أن أفراد . كذلك فاسألهم عن المورث الشعبى الذى يدلل على صحة رأيهم
هذه الجماعة ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقل مكانـة مـن غيـرهم مـن     

أنهم مثل غيرهم مـن  الجماعات األخرى؟ أم أنهم ينظرون إلى أنفسهم على 
الجماعات األخرى؟ اجعل اإلخبارى يدلل على رأيه بالمأثورات الشعبية التى 

  .قد تدلل على رأيه مهما كان هذا الرأى

ما هى طبيعة التصور الذى كونته هذه الجماعة عن غيرها من الجماعات  - ١١
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مـن   األخرى فى النجع، أو فى القرية، أو فى المدينة التى تكتب عنها، وذلك
خالل احتكاك أفراد هذه الجماعة بأفراد الجماعة األخرى، وكما تمت صياغته 

مثال ذلك أن من ينادى على أحد . فى أمثال وحكم ومقوالت ومأثورات شعبية
  . فإن معنى ذلك أنه يسبه" يا حلبى"بكلمة 

هل أفراد هذه الجماعة يتحدثون فيما بينهم بلهجة مختلفة عن اللهجة التـى   - ١٢
ارصد قدر اإلمكان هذا االخـتالف  . ث بها الجماعات األخرى المجاورةتتحد

  .على ضوء ما هو مبين فى الملحق المرفق

أال يوجد بين الحلب فنانين شعبيين؟ وراقصات مثالً؟ حـاول أن تستفسـر    - ١٣
عنهم؟ وتحرى عن موقف الحلب من ممارسة الفن بكل أنواعه واطلب مـنهم  

  .الفنأمثال وحكم تبرر اشتغالهم ب

اسألهم عن أحب المواويل الشعبية إلى قلوبهم؟ ولماذا؟ وحاول تدوين ثالثة  - ١٤
  .مواويل منها

اسألهم عن أحب المداحين الشعبيين؟ ولماذا؟ وما هى أهم قصائد المـديح   - ١٥
  .التى يحبونها؟ ولماذا؟ دون منها ما يذكره لك من أبياتها

بية التى يحبون سماعها، واسـألهم  اسال االخباريين عن أهم الحكايات الشع - ١٦
بالذات؟ وحاول تدوين حكايتين من غيـر   - ال السير  - لماذا هذه الحكايات 

  تلك المسجلة على شرائط وتباع فى األسواق؟

اسألهم عن أحب السير الشعبية إلى نفوسهم؟ ولماذا؟ وما هى أهم القيم التى  - ١٧
  يحبونها فى هذه السير؟

  ربين إلى قلوبهم، وكذلك عن أحب األغانى؟ ولماذا؟اسألهم عن أحب المط - ١٨

هل تملكون أجهزة للراديو؟ وما هى بالتقريب النسبة المئوية للناس التـى    - ١٩
يمتلكونها؟ وهل تملكون أجهزة للتليفزيون؟ وما هى بالتقريب النسبة المئويـة  

؟ للناس التى يمتلكونها؟ ولماذا؟ وما هو أحب ما تودون سماعه من الراديـو 
وما هى األغنيات والمسلسالت أو البرامج التـى تحبـون مشـاهدتها فـى     
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  التليفزيون؟

اسأل اإلخباريين عن أى مكان يدفنون فيه موتاهم؟ ولماذا؟ وعن شكل بناء  - ٢٠
المقابر؟ ولماذا تأخذ المقابر هذا الشكل؟ ومن أى مواد يتم بناءها؟ واسـألهم  

أحد األشخاص حتى دفنه، واسألهم عن الطقوس المتبعة منذ اإلعالن عن وفاة 
وفـى أى مكـان فـى الجسـد      - عن األشياء التى قد يضعونها مع الميت 

، وعـن  )الرجل والمـرأة (يضعونها؟ ولماذا؟ وعن فترة إقامة العزاء للميت 
الذى يتلونـه  ) العديد(تواريخ قيامهم بزيارة الموتى؟ ودون الكثير من الرثاء 

فى أرواح الموتى؟ وعن اعتقـادهم فـى    على المتوفى؟ وعن مدى اعتقادهم
األولياء والقديسين؟ وهل هم يـزورونهم؟ وعـن أشـهر هـؤالء األوليـاء      

  والقديسين؟

  
  :االستقرار ومحاولة التطوير-تاسعا

عندما تغادرون هذا المكان بحثاً عن المراعى، كم تقضون من الوقت بعيـداً   - ١
اكن أخـرى يمكـن أن   أم أن هناك أم - عنه؟ وهل تعودون إليه بالضرورة 

  تستقروا فيها وال تأتون إلى هذا المكان؟

ألم تجعلكم حياتكم غير المستقرة تحفظون أمثاالً وحكمـاً، وتؤمنـون بهـا،     - ٢
  وتسيرون على هديها فى الحياة؟ ما هى هذه األمثال والحكم؟

اسألهم لماذا ال يلجأون إلى االستقرار وممارسـة الزراعـة أو أى حرفـة     - ٣
طلب منهم أمثاالً وحكماً ومأثورات شعبية تدلل على رأيهم سـواء  أخرى، وا

  .أكان هذا الرأى بالسلب أم باإليجاب

  اسألهم عن أى من الجماعات تعارض استقرارهم؟ ولماذا؟ - ٤

أم أنها تساعد فى ذلك؟ اشرح بالتفصيل  - هل الحكومة تعارض استقرارهم  - ٥
  .وقائع معينة تتعلق بذلك
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لبوا من الحكومة أى مساعدة ورفضت؟ وفـى أى مكـان   اسألهم هل هم ط - ٦
  .وزمان حدث ذلك

ألم تشعروا بالزهق بعد من حياة الترحـال،  : وجه السؤال التالى لإلخباريين - ٧
فاسألهم لماذا؟ وإذا  - وتودن أن تستقروا فى منطقة ما؟ وإذا كانت اإلجابة بال 

تهـا فـى حالـة    فاسألهم عن أى حرفة أو مهنة يحبـون مزاول  - كانت بنعم 
  استقرارهم فى منطقة ما؟ 

لو فكرت الحكومة فى توطين الحلب، وحبت تعمل لكم مشروعات حرفية أو  - ٨
صناعية صغيرة، تفتكر إيه هى المشروعات اللى ممكن ينجح فيها الحلـب؟  

  .اطلب منه أن يحددها بالتفصيل

يلى ذلك ملحق بجدول للتعرف على بعض المفردات فى اللهجة المحلية 
وسوف يتم السؤال عـن نفـس   . لدى العامة فى المنطقة، ولدى جماعة الحلب

  .األلفاظ الواردة فى الجدول الملحق بدليل دراسة جماعة الهاللية
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  دليل المقابلة التفصيلى

  مع جيران الحلب

  من األشراف، الهوارة، العرب، الفالحين، {

  }إلخ...الجمسة، المساليب 

  اإلخباريون من الرجال والنساء
  محمود جاد

  م٢٠٠١سبتمبر 
  

  :بيانات حول المبحوث ومجتمع الدراسة -أوالً 

ــارى  - ١ ــن اإلخبــــــــــــــ ســــــــــــــ
.............................................................................................................................  

مهنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٢
...........................................................................................................................................  

ديانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   - ٣
...........................................................................................................................................  

  : اسم النجع أو القرية أو المدينة التى ستكتب عن الحلب فيها أو بجوارها - ٤

..............................................................................................................................................................

.  

  : العدد اإلجمالى لسكان هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٥

..............................................................................................................................................................

...  

عدد الحلب بالتقريب، ونسبتهم المئوية من اإلجمالى العام لسكان هذا النجـع   - ٦
  ...............................................................................................................: .أو القرية أو المدينة
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  : المركز الذى يابع له هذا النجع أو القرية أو المدينة - ٧

..............................................................................................................................................................  

: اســـــــــــــــم المحافظـــــــــــــــة   - ٨
........................................................................................................................  
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  :أسئلة موجهة لإلخباريين واإلخباريات -ثانيا 
حدد فى البداية هوية الجماعة التى ستجرى اللقاء مع بعض أفرادهـا      
  "مع أفراد من جماعة الفالحين مثالًكأن تكتب فى وسط السطر اللقاء "

إلـخ  .تفتكر إن ربنا خلق الناس إللى زى العـرب واألشـراف والحلـب     - ١
متساويين؟ مهما كانت إجابته اطلب منه أن يوضح كالمه أكثر، وأكتـب مـا   

إلخ تدلل علـى  ...يقوله لك بلغته هو، واطلب منه أمثله شعبية وحكَم ومقوالت
  .صحة هذا الكالم

أى اللى (ازاى تفسر الفروق االجتماعية إللى موجودة بين الناس دول أمال  - ٢
  )موجودة بين األشراف والعرب والمساليب والعبيد والحلب؟

  تفتكر إن الحلب دول من أى بالد؟ وبينتسبوا إلى أى قبيلة؟ - ٣

وذلك فى األصل والمهن والطباع العامـة  (ما الفرق بين العرب والجمسة؟  - ٤
عنى كلمة جمسة؟ وإلى من ينتسبون؟ وما هـى خصائصـهم؟   وما م). إلخ...

وكيف يمكن تمييزهم عن غيرهم من الناس اآلخرين من خـالل الخصـائص   
  إلخ؟.... الجيمسة والمالبس واللغة 

هل هناك فرق بين الحلب والمساليب، وذلك فى األصول والطبـاع العامـة    - ٥
إلخ؟ وإلى أى ساللة أو قبيلة ينتمى المساليب؟ وبالمناسبة ما هـو  ... والمهن 

معنى كلمة المساليب؟ أطلب منه أن يوضح رأيه باألمثلة والحكـم واألقـوال   
ن، وما الـدافع  واكتب وراءه مع توضيح الكلمات الصعبة ووضعها بين قوسي

الذى جعل المساليب أميل إلى االستقرار من الحلب؟ اكتب وراءه، واطلب منه 
وأطلب منه ذكر  - تحديد بعض القرى التى استقر فيها المساليب بأعداد كبيرة 

  .اسم القرية، والمركز التابعة له، واسم المحافظة

وات لماذا أخذ بعض الحلب يستقرون فى بعض قرى الصـعيد فـى السـن    - ٦
هل هم يؤجرون المنازل الذى يقيمون فيهـا، أم   - األخيرة؟ وكيف يستقرون 

يقومون ببنائها؟ أم ماذا؟ وهل هم يقومون بشراء األراضى الزراعية فى هـذه  
القرى، أم أنهم يقومون بافتتاح أو مزاولة مشروعات تجاريـة أو حرفيـة أو   
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 - بصفة عامة- هى  صناعية فى هذه القرى، أم يعملون بأجر لدى الغير؟ وما
  طبيعة عالقتهم بالسكان األصليين؟

وذلك فـى األصـول، والمهـن،    ( ما الفرق فى رأيك بين الحلب والغجر  - ٧
  )إلخ.... والطباع العامة 

  من هم النَور؟  وما الفرق بينهم وبين الحلب؟ - ٨

من كام سنة استقر الحلب بجواركم؟ وإلى من تتبع األرض التـى يقيمـون    - ٩
تتبع الحكومة، أم األوقاف، أم المجلس المحلى، أم اشتروها من شخص (عليها 

  ).ما، دون الحكاية بالتفصيل

  ألم يقاومهم أحد من سكان المنطقة؟ مهما كانت إجابته اسأله لماذا؟ - ١٠

لماذا يقيم الحلب منعزلين هكذا عنكم؟ اطلب منه أمثال ومبررات إلجابتـه   - ١١
  .مهما كان نوعها

ال تجعلون الحلب يختلطون بكم فى السكنى؟ ولماذا؟ دعـه يوضـح    لماذا - ١٢
  .اإلجابة بالحكَم واألمثال

كلمنى بصراحة عن رأيك فى الحلب، ومن حيث مدى جودة أصلهم مـن   - ١٣
ليه، : عدمه، وانطباعك أنت عنهم كبشر؟ واتبع السؤال بكلمات استفهامية مثل

نية أو حديث نبـوى شـريف،   وازاى؟ وادينى مثل شعبى أو حكمة أو آية قرآ
  .يدلل على صحة كالمك

ما هى أهم طباع الحلب؟ ال تذكر له الطباع التالية إال إذا تعثر فى اإلجابة  - ١٤
الكرم، الشجاعة، قلة الحياء، استخدام األلفاظ الخارجـة، السـرقة، الغـش،    (

وما هى األمثال الشـعبية أو األقـوال التـى تقـال     ). إلخ... التحايل، الكذب 
  بشأنهم، وتدلل على صحة هذه الطباغ؟

هل تشعرون باألمان والحلب يقيمون بجواركم؟ وليه؟ اعطنى أمثلة وقـل   - ١٥
األمثال أو الحكم الشعبية التى تدلل على صحة هذا الكالم؟ وألم ينشـأ بيـنكم   

  وبين الحلب مشاجرة؟ متى حدثت؟ ولماذا؟ وكيف تمت تسويتها؟
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  ولها الحلب؟ واشمعنى المهن دى بالذات؟إيه هى أهم المهن التى يزا - ١٦

هل فيه معامالت بينكم وبين الحلب؟ بمعنى هل أنتم تقومون بشراء سـلع   - ١٧
وهل هم : .... معينة منهم؟ وهل هم بقومون بشراء سلع معينة منكم؟ اذكرها

  إلخ؟... يعملون لديكم باالجر فى األرض الزراعية 

لزراعية أو المواشى، أو تـؤجرون  أال تشاركون الحلب على المحاصيل ا - ١٨
  .لهم أراضى زراعية، اكتب بالتفصيل، ودائماَ اسأل لماذا؟ وازاى؟

لماذا ال تتزوجون من الحلب؟ اطلب منه أمثلة وحكَم ومبـررات لـذلك؟    - ١٩
ولماذا ال تسمحمن لهم بالزواج منكم؟ اطلب منه أمثلة وحكَمومقـوالت تؤيـد   

  .رأيه
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  الفصل الرابع عشر
  :الخطة وتقرير عما تم إنجازه فى بحث

  الثابت والمتغير فى آليات الضبط االجتماعى
  )*(عدلى السمرى

  ٢٠٠٢يناير 
  فى أهمية الدراسة: أوالً

تنبع أهمية موضوع الدراسة من أن تحديد عوامل وعناصر الثبات والتغير   
الصلة بين  –حد كبير  إلى –فى الضبط االجتماعى فى المجتمع المصرى تعكس 

التراث والثقافة الشعبية باعتبارهما يمثالن فى فتـرات تاريخيـة معينـة وفـى     
مجتمعات بعينها أبرز مصـادر الضـبط االجتمـاعى، وتعكـس دور التغيـر      
االجتماعى وما صحبه من تأثير على مكانة التراث الشعبى والثقافـة الشـعبية   

  .كمصادر للضبط االجتماعى

ه أن أهمية دراسة الضبط االجتماعى بصفة عامة تكمن فـى  فمما الشك في  
قدرتها على كشف الدور الذى تلعبه النظم والمؤسسات، واألنساق فـى عمليـة   
الضبط، وفى فهم دور كل من الضبط الرسمى وغير الرسمى فى تحقيق التوازن 

إن الوقـوف علـى ديناميـات الضـبط     . أو إحداث الصراعات داخل المجتمع
الفاعلة والمؤثرة داخل المجتمع أمر ذو أهمية بالغة فى التعرف على االجتماعى 

اآلليات التى تدعم االمتثال وتحد من االنحراف بما يحقق التوازن المنشود فـى  
  .المجتمع

                                                            
  .أستاذ علم االجتماع المساعد، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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وتهتم دراسات الضبط االجتماعى بدراسة الضبط من خـالل الممارسـات     
من خالل دراسة  –ى أحياناً والقيم والنماذج الثقافية، والنظر إلى الضبط االجتماع

الرأى العام ووسائل االتصال، والتنشـئة االجتماعيـة، والتنظـيم االجتمـاعى،     
باعتبـاره   –والنظام االجتماعى، والقوة والسلطة، والقانون، والمعايير، والثقافة 

وفـى ضـوء ذلـك يسـعى الضـبط      . تخطيطاً رشيداً، وآلية من آليات التغير
ه األساسى أال وهو االمتثـال، وضـبط االنحـراف،    االجتماعى إلى تحقيق هدف

  .وينعكس ذلك فى درجة التوازن التى تتحقق بين أنساق المجتمع المختلفة

إن أية دراسة تحليلية للضبط االجتماعى تتناول ما يعتور مصادره وعوامله   
من تغير، البد أن تضع فى اعتبارها الدور الذى تلعبه النظم االجتماعيـة فـى   

ضبط االجتماعى، ومن أبرز هذه النظم، النظام الـدينى، واالقتصـادى،   عملية ال
  .والتعليمى، والسياسى، والقانونى

بهدف الدراسة  –ومن األهمية بمكان عند دراسة الضبط االجتماعى التمييز   
وتضم الوسائل الضـرورية   األولى. بين وسيلتين للضبط االجتماعى –والتحليل 

وهى عبارة عن العمليات االجتماعية التى تستخدم فى إليجاد النظام االجتماعى، 
تتضمن وسـائل تـدعيم    والثانية. بناء الشخصية، والقيم، والعادات االجتماعية
األبنية االجتماعية المختلفـة  : األولى: النظام والتى تنقسم بدورها إلى مجموعتين

الجتماعيـة  الـنظم ا : والثانيـة . كالجنس، والطبقة، والجماعة األولية والثانويـة 
  .كاألسرة، والدين، والمدرسة، واالقتصاد، والقانون، والعلم

  مشكلة الدراسة وقضاياها: ثانياً

يجب النظر إلى الضبط االجتماعى على أنه عملية اجتماعية تتعرض للعديد   
من المؤثرات أياً كان مصدرها وقوتها، يصاحبها تغير أو تطـور فـى بعـض    

خر هل يصبح لنظام بعينه اليد الطـولى فـى   صور الضبط االجتماعى، بمعنى آ
عملية الضبط االجتماعى فى مجتمع بعينه فى فترة بعينها؟ هل يتحول الضـبط  
االجتماعى من الضبط التلقائى إلى الضبط المقصود؟ متى يصل المجتمع  إلـى  
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؟ ما مدى فاعلية وتأثير الضبط االجتماعى فـى حـاالت   "الضبط المعاش"حالة 
ف والصراع؟ مدى اقتراب الضبط الممارس من الـنمط المثـالى   التوافق والتكي

  للضبط؟

ضرورة دراسة أثر الحياة والثقافة فى ضبط سلوك األشخاص فى مواقـف   :أوالً
  .اجتماعية معينة

إجراء دراسة الضبط فى جماعات أو مجتمعات بعينهـا لمعرفـة مـدى     :ثانياً
  .االختالف فى آليات الضبط من نموذج إلى آخر

  :ضوء ما سبق هناك العديد من القضايا تتمثل فيما يلىفى   

  ما هى آليات ضبط السلوك؟ -١

  ما هى مراحل ضبط السلوك؟ -٢

لماذا ينضبط سلوك األفراد؟ وبمعنى آخر ما هى الـدوافع التـى    -٣
  ؟)أى دفعهم نحو االمتثال(تدفع األفراد إلى ضبط سلوكهم 

ات مدى اختالف آليات الضبط من مجتمع إلى آخر، وعبر فتـر  -٤
  زمنية داخل المجتمع الواحد؟ وما هى أسباب هذه االختالفات؟

  هل تؤدى شدة الضغوط الدافعة لالمتثال إلى االنحراف؟ -٥

إلى أى مدى تمارس التباينات فى الحالة االجتماعيـة والنوعيـة    -٦
والعمرية والتعليميـة دوراً مـؤثراً علـى أداء آليـات الضـبط      

  االجتماعى لوظائفها؟

الصراع بـين الضـبط الرسـمى    / قة التعاون ما مدى تأثير عال -٧
  والضبط غير الرسمى على تحقيق التوازن داخل المجتمع؟

  ما مدى احتواء أى من  نمطى الضبط لآلخر؟ -٨
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  اإلجراءات المنهجية: ثالثاً

بصفة عامة سوف تهتم الدراسة برصد الثابت والمتغير فى آليات الضـبط    
وقوف علـى آليـة الضـبط فـى     االجتماعى داخل المجتمع، وذلك من خالل ال
ولتحقيق ذلك ستعتمد الدراسة علـى  . الماضى، والحاضر لرصد الثابت والمتغير

  :ما يلى لجمع البيانات

  .استمارة استبيان -١

  .دليل مقابلة مواقف النزاع -٢

تحليل مجموعة من الوقائع أو األحداث التى تبـرز آليـات ومالمـح      -٣
تتحدد منـاطق الدراسـة    :بالنسبة لمناطق الدراسةالضبط االجتماعى 

  :فيما يلى

  .منطقة حضرية -أ

  .منطقة ريفية -ب

  . منطقة حضرية ريفية -ج

  الخطة الزمنية للدراسة: رابعاً

  :شهراً موزعة على النحو التالى ١٤من المتوقع أن تستغرق الدراسة 

  شهور ٣  مراجعة التراث النظرى، والدراسات  السابقة :المرحلة األولى -١

  شهران  إعداد أدوات جمع البيانات واختبارها  :الثانيةالمرحلة -٢

  شهور ٤  الدراسة  الميدانية :المرحلة الثالثة -٣

  شهور ٥  التحليل وكتابة التقرير النهائى :المرحلة الرابعة -٤

  فريق البحث: خامساً
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  :يتشكل فريق البحث الرئيسى على النحو التالى

  باحث رئيسى  عدلى السمرى -١

  مدرس مساعد بقسم االجتماع بآداب القاهرة  مها محمد حسين -٢

  مدرس مساعد بقسم االجتماع بآداب القاهرة  محمد عبدالسالم أبوزيد -٣

  معيدة بقسم االجتماع  أمل أحمد حسن -٤

  معيد بقسم االجتماع  شريف محمد عوض -٥

  معيدة بقسم االجتماع  حنان محمد حافظ -٦

  .لباحثين الميدانيينهذا فضالً عن مجموعة ا

  ما تم إنجازه من أعمال: سادساً

  :مراجعة التراث النظرى والدراسات السابقة: المرحلة األولى -أ

تم إنجاز قدر كبير من عملية مسح التراث النظرى والدراسات السابقة حول   
موضوع الدراسة، مع الوضع فى االعتبار استمرارية هذه  العملية حتى لحظـة  

  .ير النهائى للدراسةكتابة التقر

  :إعداد أدوات جمع البيانات واختبارها: المرحلة الثانية -ب

فى ضوء أهداف الدراسة وقضاياها تم تصميم أدوات لجمع البيانات تتوافق   
وبناء علـى المناقشـات   . منهجياً، وتتيح عملياً الحصول على البيانات المطلوبة

عراضه من التـراث النظـرى   التى تمت مع هيئة البحث، وفى ضوء ما تم است
فى دراسة مظاهر الثبات والتغير  –والدراسات السابقة تحددت مستويات البحث  

بهدف الدراسة والتحليل فـى ثالثـة مسـتويات     –فى آليات الضبط االجتماعى 
  :أساسية هى

  .مستوى العالقات األسرية -
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  .مستوى عالقات الجيرة -

  .مستوى العالقات بمؤسسات المجتمع المحلى -

  :تبعاً لذلك تم تصميم أداتين رئيسيتين للبحث هماو

  .استمارة استبيان -١

  .دليل مقابلة مواقف النزاع -٢

  :استمارة استبيان -١

  :وهى تضم البنود التالية

مجموعة البيانات األولية عن الحالة مثـل السـن، والنـوع، والحالـة      -١
ها عن أفـراد  ومجموعة البيانات نفس. االجتماعية، والمستوى التعليمى، والدخل

  .األسرة

بيانات تتعلق بطبيعة العالقات االجتماعية داخل األسرة، يـتم خاللهـا    -٢
التعرف على مواقف الخالفات والنزاع بين أعضائها، ومراحل تصـاعد هـذه   

وسوف يتم تناول هـذه الخالفـات   . العالقات، وآليات ضبط وحل هذه الخالفات
ى على نطـاق األسـرة النوويـة،    وآليات ضبطها على مستويين المستوى األول

  .والثانى على نطاق األسرة الممتدة

بيانات تتعلق بطبيعة العالقات االجتماعية على مستوى نطاق الجيـرة   -٣
والحى، يتم من خاللها الوقوف على مواقف الخالفات والنزاع، ومراحل تصاعد 

  .هذه الخالفات، وآليات ضبطها

جتماعية مـع مؤسسـات المجتمـع    بيانات تتعلق بطبيعة العالقات اال -٤
المحلى، بهدف الوقوف على مواقف الخالفات والنزاع، ومراحـل تصـاعدها،   

  .وآليات ضبطها

ويتم حالياً إجراء االختبار القبلى الستمارة البحـث علـى ثـالث منـاطق     
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للوقوف على مدى صالحية االستمارة، وكفاءتها فى اإلحاطة بموضوع الدراسة، 
  . جيةومدى لياقتها المنه

  :دليل مقابلة مواقف النزاع -٢

يهدف استخدام الدليل عرض صور تفصيلية لمواقف متنوعة لحاالت مـن    
النزاع على  مستوى المستويات الثالث السابق تحديـدها وفـى كـل منـاطق     

  :ولتحقيق ذلك تم صياغة وبناء هذا الدليل على مستويين. الدراسة

  .المستوى األول وهو دليل إرشادى  

  .توى الثانى وهو دليل تفصيلىالمس  

ويضم كل من المستويين للدليل البنود األساسية، ومظهر االختالف بينهمـا    
أن الدليل على المستوى التفصيلى تضمن شرحاً وافياً للباحث بما يجب االهتمام 

  .به عن إجراء المقابلة

وبصفة عامة سوف يطبق دليل مقابلة مواقف النزاع على مجموعة عمديـة    
. المبحوثين على مستويات الدراسة الثالثة، وفى كـل مجتمعـات الدراسـة    من

  :ومبرر العينة العمدية هنا هو ضمان توافر نماذج لكل من

  .أنماط مواقف النزاع والخالفات على مستويات التحليل الثالثة -١

  .أطراف النزاع والخالفات على مستويات التحليل الثالثة -٢

  .مستويات التحليل الثالثة آليات حل النزاع والخالفات على -٣

  .موضوعات الضبط الرسمى وغير الرسمى -٤

  .المراوحة بين الضبط الرسمى وغير الرسمى -٥

  .درجات االنتقال أو االنحراف عن آليات الضبط الممارسة -٦

وفى ضوء ما سبق فإنه عند تطبيق دليل مقابلة مواقـف النـزاع سـوف    



٥١٢  

  

  

  
  

  :يراعى أن يتم مقابلة مبحوثين يمثلون

تمثيل كل المستويات، وكل أنماط النزاع داخـل كـل   (اع أطراف النز -١
  ).مستوى

  .أطراف حل النزاع على المستوى الرسمى وغير الرسمى -٢

ويتم من خاللها االختبار القبلى لدليل مواقف النزاع فى كل مسـتوى مـن   
مستويات الدراسة والتحليل، فى مناطق الدراسة الثالث، للوقـوف علـى مـدى    

  .انية والمنهجيةكفاءته ولياقته الميد

  .تحليل مضمون التفاق فض النزاع إذا كان مكتوباً -٣

  :كتابة تقرير عن مناطق الدراسة -ج

الموقـع،  : إعداد تقرير مفصل عن كل منطقة من مناطق الدراسة يشـمل   
مرافق، خدمات صـحية، خـدمات   (التركيبة السكانية، توافر الخدمات المختلفة 

، إيكولوجية المنطقة، إيكولوجية )الخ …واصالتتعليمية، خدمات أمنية، وسائل م
  .المساكن بصفة عامة، ومساكن الحاالت بصورة تفصيلية

  المرحلة المقبلة: سابعاً

  .التحديد النهائى لمناطق الدراسة-أ  

إقرار الصيغة النهائية الستمارة البحث ودليل مقابلة مواقف النزاع فـى  -ب  
  .تبار القبلىضوء ما أسفرت عنه نتائج ومالحظات االخ

تدريب مجموعة الباحثين على كيفية تطبيق استمارة االسـتبيان، وكـذا   -ج  
  .دليل مقابلة مواقف النزاع
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  )وهم إمجاىل املقيمني ىف الوحدة السكنية من األقارب(البيانات األولية للمبحوث وأسرته املعيشية : أوالً
  احلالة احلالة االجتماعية السن النوع  الصلة باملبحوث االسم م

  التعليمية
  احلالة 
  املهنية

درجة االنتظام ىف 
  العمل

  الدخل 
  الشهرى

            املبحوث نفسه  ١
٢              
٣              
٤              
٥              
٦              
٧              
٨              
٩              
١٠              
١١              
١٢              
١٣              
١٤              
١٥              

 .أعزب سنوات يكتب ىف احلالة التعليمية دون سن التعليم، وىف احلالة االجتماعية ٦الطفل أقل من  :ملحوظة
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  .اختيار متغري واحد فقط    .جدول املخالفات السلوكية وما يقابلها من أمناط العقاب الىت يتعرض هلا األبناء اآلن -٣٧
 أمناط العقاب

  
  أشكال 

  املخالفات 
 السلوكية

)١( 
  
  النصيحة

)٢( 
  اللوم 

أو التأنيب أو 
الشتيمة 
  والسب

)٣( 
  

الطرد من 
  املرتل 

)٤( 
  

احلبس ىف 
  املرتل

)٥( 
  

رمان من احل
  املصروف

)٦( 
  
  الضرب

)٧(  
  

التهديد 
  باستخدام 
  آلة حادة 

)٨(  
  

استخدام 
  آلة حادة 
  أو مميتة

)٩(  
  
  ال شئ

)١٠(  
  

حرمان من 
  املرياث

)١١(  
  

أخرى 
  تذكر

رفع الصوت عالياً والتعامل)١(
 .مع الكبار بشكل غري الئق

                

                 .الشتيمة وسب اآلخرين)٢(
                 .ضرب أحد األخوة)٣(
                 .الكذب واالفتراء)٤(
الغياب أو اخلروج من املرتل)٥(

 .بدون إذن
                

                 .التدخني)٦(
إقامة عالقـة مـع اجلـنس)٧(

 .اآلخر
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  .اختيار متغري واحد فقط    )له أو لغريه). (زمان(بلها من أمناط العقاب ىف الزمن املاضى أشكال املخالفات السلوكية وما يقا -٣٨
 أمناط العقاب

  
  

  أشكال 
  املخالفات 
 السلوكية

)١( 
  النصيحة

)٢( 
  اللوم 
  أو 

  التأنيب 
أو الشتيمة 
 والسب

)٣ (  
الطرد من 

  املرتل 

)٤( 
احلبس ىف 
  املرتل

)٥( 
احلرمان من 
  املصروف

)٦( 
  الضرب

)٧( 
التهديد 

  باستخدام 
  آلة حادة 

)٨(  
استخدام آلة 
 حادة أو مميتة

)٩(  
  ال شئ

)١٠(  
حرمان من 
  املرياث

)١١(  
  أخرى تذكر

رفع الصـوت عاليـاً)١(
والتعامل مع الكبار بشكل 

 .غري الئق

                

ــب)٢( ــتيمة وس الش
 .اآلخرين

                

                 .ضرب أحد األخوة)٣(
                 .الكذب واالفتراء)٤(
الغياب أو اخلروج من)٥(

 .املرتل بدون إذن
                

                 .التدخني)٦(
إقامة عالقة مع اجلنس)٧(

 .اآلخر
                



  
  

  
٥١
٧

  

 



٥١٨  

  

  
  

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية
 جامعة القاهرة–كلية اآلداب      

   

  
  المنطقـة
  

  رقم الحالــة
  

  رقم المسلسل
  

  :استمارة بحث

  الثابت والمتغير فى آليات الضبط االجتماعى
  

   : نمـط المنطقـة
   : المكـــــان
   : التاريــــخ
   : نمط المبحـوث
  )٢(أنثى                       )  ١(ذكر   : النـــــوع
  )٢(مسيحى  )                    ١(مسلم  : الديانـــــة
   : الباحــــث
   : المراجــــع
   : تاريخ المراجعة

٢٠٠٢  
  

  بيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال إلغراض البحث العلمى فقط
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  :بيانات المسكن: ثانياً
  اختيار متغير واحد فقط:   عايش فيه هل المسكن اللى إنت -٢
    )٢(شقة تمليك   -   )١)  (يملك المبنى(ملك خاص  - 
    )٤(إيجار        -   )٣(ملك للحكومة أو الشركة    - 
  
  :هل شقتك -٣
      )٢(مشتركة    -   )١(مستقلة    - 
  
ر     )على أن تُحسب الصالة حجرة(ما عدد حجرات شقتك؟  -٤ ار متغي اختي

  واحد فقط
    )٢(حجرتان                  -   )١(رة واحدة   حج - 
    )٤(أربع حجرات             -   )٣(ثالث حجرات   - 
    )٦(ست حجرات             -   )٥(خمس حجرات  - 
    )٨(أكثر من سبع حجرات    -   )٧(سبع حجرات    - 
  
  :هل فى مسكنك حمام -٥

      ٩، ٨انتقل إلى س) ٢. (ال -  ٦يسأل س) ١. (نعم - 
  
  :هل الحمام -٦
    ٧يسأل س)    ٢. (مشترك -      ١٠انتقل إلى س)   ١. (مستقل - 
        )٩(ال ينطبق                   - 
  
  ما هى المشكالت الناتجة عن كونه حمام مشترك؟ -٧
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
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- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت     -
    ) ٩(ال ينطبق              -
  :بتتصرف ازاى. فى حالة عدم وجود حمام -٨
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق      -
  
  إيه المشكالت المترتبة على عدم وجود حمام؟ -٩
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت      -
    )  ٩(ال ينطبق               -
  
  هل فى مسكنك مطبخ؟ -١٠

      ١٣انتقل إلى س) ٢. (ال -  ١١يسأل س) ١. (نعم - 
  
  :هل المطبخ -١١
    )٢(   ١٥ثم  ١٢يسأل س. مشترك -   )١(   ١٥انتقل إلى س. مستقل - 
        )٩(طبق                  ال ين - 
  
  إيه المشكالت المترتبة على وجود المطبخ مشترك؟ -١٢
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-    
-    
-    
-    
    )٨(ال توجد مشكالت        -
    )٩(ال ينطبق                 -
  
  بتتصرف ازاى؟. فى حالة عدم وجود مطبخ -١٣
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق       -
  
  إيه المشاكل المترتبة على عدم وجود مطبخ؟ -١٤
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت          -
    )٩(ال ينطبق                   -
  
  هل فى بيتك كهرباء أو نور؟ -١٥

    ١٧، ١٦يسأل س)    ٢. (ال -  ١٨انتقل إلى س)    ١. (نعم - 
  
  اختيار متغير واحد فقط  بتتصرف ازاى؟ . ورفى حالة عدم وجود ن -١٦
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      )١(.                                       أعيش فى الظلمة - 
      )٢(.                                         أنور بلمبة جاز - 
      )٣(.                أسرق نور من الحكومة من الشارع مثالً - 
      )٤(.              جيران بدون علمهمواخد وصلة من بيت ال - 

      )٥(.       واخد وصلة من بيت الجيران بعلمهم وبادفع تمنها - 
      )٦(  ………………………………………………أخرى تذكر   - 
      )٩(.                                               ال ينطبق - 
  
  ور فى البيت؟إيه المشكالت إللى بتقابلك من عدم وجود ن -١٧
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت       -
    )٩(ال ينطبق                -
  
  مياه للشرب؟هل فى بيتك  -١٨
    ٢٠، ١٩يسأل ص)     ٢. (ال -  ٢١انتقل إلى س)   ١. (نعم -
  
  اختيار متغير واحد فقطياترى بتتصرف ازاى؟. فى حالة عدم وجود مياه -١٩
    )٢.        (من الجيران -  )١.  (من حنفية عمومية فى الشارع -
    )٤.   (اشترى من السقا -  )٣.     (اشترى من عربية الحكومة -
    )٥(………………………………………………………………أخرى تذكر -
    )٩.                      (ال ينطبق - 
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  إيه المشكالت اللى بتقابلك من عدم وجود مياه فى بيتك؟ -٢٠
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت      -
    )٩(ال ينطبق               -
  
  ؟"صرف صحى"هل فى بيتك مجارى  -٢١
      ٢٣، ٢٢يسأل س)    ٢. (ال -   ٢٤انتقل إلى س)   ١. (نعم -
  
  فى حالة عدم وجود مجارى ياترى بتتصرف ازاى؟ -٢٢
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
- …………………………………………………………………………………………………    
-  ………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق          -
  
  ك من عدم وجود مجارى؟إيه المشكالت اللى بتقابل -٢٣
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
- ………………………………………………………………………………………………    
    )٨(ال توجد مشكالت        -
    )٩(ال ينطبق                 -



٥٢٥  

  

  
  

  يمكن اختيار أآثر من متغير     : لى عندك من األجهزة دىإيه إل -٢٤
  )٢(  . ثالجة -     )١(  .  بوتاجاز - 
  )٨(  . سخان -     )٤(  .غسالة - 
  )٣٢(  . فيديو -     )١٦(  .تليفزيون - 
  )١٢٨(  .مروحة -     )٦٤(  .كاسيت. تسجيل - 
  )٥١٢(  . تكييف -     )٢٥٦(  .  دفاية - 
      )١٠٢٤(  .دش -
          )٢٠٤٨( .………………………………أخرى تذكر - 

  :العالقات االجتماعية داخل األسرة: ثالثاً
  .بين الزوجين) أ(

  ".إن طبيعة الحياة االجتماعية ال تخلو من الخالفات الزوجية" -٢٥
  يمكن اختيار أآثر من متغيرففى أسرتك ياترى أكتر الخالفات بتكون على إيه؟

  )٢(  .الجيران  )١(  .مصروف البيت ومتطلباته
  )٨(  .أصدقاء الزوج  )٤(  .لعملالنزول ل

  )٣٢(  .أصدقاء الزوجة  )١٦(  .التأخير عن المنزل
  )١٢٨(  .أهل الزوج  )٦٤(  .المعاملة السيئة من أحد الزوجين لآلخر

  )٥١٢(  .أهل الزوجة  )٢٥٦(  .سوء العالقة بين األباء واألبناء
  )٤٠٩٦(  …………………أخرى تذكر  )١٠٢٤(  .زواج األبناء

            )٢٠٤٨(  .تعليم األبناء
  
  يمكن اختيار أآثر من متغيرما هى مظاهر تطور هذه الخالفات بينكما؟ -٢٦

    )٦٤(  .الطرد من البيت  )١(  .ال يتعدى حدود الخناق الوقتى
    )١٢٨(  .الحبس فى البيت  )٢(  .االنفعال والصوت العالى

    )٢٥٦(  .التهديد بالطالق  )٤(  .الخصام
    )٥١٢(  .مصروفاتالحرمان من ال  )٨(  .الشتيمة والسب

    )١٠٢٤(  .ترك المنزل  )١٦(  .الضرب واإلهانة
          )٢٠٤٨(  ………………أخرى تذكر  )٣٢(  .الهجر فى الفراش



٥٢٦  

  

  
  

  بيتدخل لتهدئة الخالف وحله؟ –طرف ثالث  –ياترى فيه حد  -٢٧
    ٢٩انتقل إلى س)     ٢. (ال -    ٢٨يسأل س)     ١. (نعم -
  ار متغير واحد فقطاختي      ). الطرف الثالث(من هو؟  -٢٨
  ……………………………………يذكر  )١(     .  أحد أقارب الزوج -

  ……………………………………يذكر  )٢(     .أحد أقارب الزوجة -
  ……………………………………يذكر  )٣(     .أحد كبار السن أو المكانة -
  ……………………………………يذكر  )٤(     .أحد المعارف أو األصدقاء -
  ……………………………………يذكر  )٥(     .أحد الجيران -
    )٩(  ال ينطبق -  )٦(  ……………………………أخرى تذكر -
  اختيار متغير واحد فقط        ازاى عادة بيتحل الخالف؟ -٢٩
    )١(  .بالتوفيق بين وجهات النظر والمناقشة -
    )٢(  .يتنازل كل واحد فينا -
    )٣(  .بالخضوع لرأى الزوج -
    )٤(  .بالخضوع لرأى الزوجة -
    )٥(  .الثالث بالخضوع لرأى الطرف -
    )٦(  )……………………مثال(بمرور الوقت المشاكل بتحل نفسها   -
      )٧(  ……………………………………………………أخرى تذكر -
  .التنشئة االجتماعية لألبناء والعالقات بينهم) ب(

  اختيار متغير واحد فقطياترى مين المسئول فى أسرتك عن تربية األبناء؟-٣٠
    )٢(  .الزوجة -  )١(  .الزوج -
    )٤(  .أهل الزوج -  )٣(  .االثنين معاً -
      )٦(  ……………………أخرى تذكر -  )٥(  .أهل الزوجة -
  
  ياترى فيه اختالف فى تربيتكم للولد عن البنت؟ -٣١
    ٣٣انتقل إلى س)        ٢. (ال -  ٣٢يسأل س)     ١. (نعم -
  



٥٢٧  

  

  
  

  يمكن اختيار أآثر من متغير   فى إيه بالضبط بيكون االختالف؟ -٣٢
  )٢(  .فى االختيار للزواج -  )١(  .التعليم فى -
  )٨(  .فى الخروج من المنزل -  )٤(  .فى الخروج للعمل -
  )٣٢(  .فى السماح بالنقاش مع الوالدين -  )١٦(  . فى التأخير خارج المنزل -
  )١٢٨(  .فى المصروف -  )٦٤(  .فى األكل -
  )٥١٢(  .ماعيةفى حضور المناسبات االجت -  )٢٥٦(  .فى الرد على التليفون -
  )٢٠٤٨(  .فى مقابلة الضيوف -  )١٠٢٤(  .فى الزيارات العائلية -
  )٨١٩٢(  ……………………………أخرى تذكر -  )٤٠٩٦(  .فى شراء متطلبات البيت -

              )٩٩٩٩(  .ال ينطبق -
  
  إيه هى أكتر األمور اللى الزم يتدخل فيها األب فى تربية األبناء؟-٣٣

  اختيار متغير واحد فقط 
    )٢(  .أمور أخالقية -  )١(  .ور تربويةأم -
    )٤(  .أمور دراسية -  )٣(  .أمور دينية -
    )٦(  .أمور تتعلق بزواج األبناء -  )٥(  .أمور تتعلق بسفر األبناء للخارج -
    )٨(  ………………أخرى تذكر -  )٧(  .أمور تتعلق بعمل األبناء -
  
    د فى األسرة؟ ياترى إيه أكتر الحاجات اللى بيتخانق عليها األوال -٣٤

   اختيار متغير واحد فقط 
    )٢(  .الدراسة -  )١(  .المصروف -
    )٤(  .األشياء الخاصة بكل واحد -  )٣(  .اللعب -
    )٦(  .الخروج من المنزل -  )٥(  .تفضيل أحد األبناء على اآلخر -
    )٨(  .األصدقاء -  )٧(  .التأخير خارج المنزل -
      )١١(  …………………رأخرى تذك -  )١٠(  .على التليفزيون -
  
    اختيار متغير واحد فقط    ياترى مين أكتر واحد بيحل مشاكلهم؟ -٣٥
    )٢(  .األم -  )١(  .األب -



٥٢٨  

  

  
  

    )٤(  .األخت الكبرى -  )٣(  . األخ األكبر -
    )٦(  .الجدة -  )٥(  .الجد -
    )٨(  ……………………أخرى تذكر -  )٧(  .أحد األقارب المباشرين -
  
  اختيار متغير واحد فقط      ى؟وفى الغالب بيحلها ازا -٣٦

    )٤(  .باللوم والتوبيخ  )١(  .بالنصح
    )٥(  .بالضرب  )٢(  .بالشتيمة والسب

    )٦(  .بالحرمان من الخروج  )٣(  .بالحرمان من المصروف
      )٧(     ..……………………………………………………………أخرى تذكر

  



٥٢٩  

  

  
  



٥٣٠  

  

  
  



٥٣١  

  

  
  

     خل لحلها؟ياترى لما المشكلة بينك وبين حد من والدك بتكبر مين بيتد -٣٩
  اختيار متغير واحد فقط

    )٢(  .الزوجة -    )١(  .الزوج -
    )٤(  .أهل الزوج -    )٣(  .الجيران -
    )٦(  .أحد الجيران -    )٥(  .أهل الزوجة -
    )٨(  .العمده أو شيخ البلد أو  إمام المسجد -    )٧(  .المدرس -
    )١١(  .وال حد -    )١٠(  .أحد من األصدقاء -
        )١٣(  ……………………………أخرى تذكر -    )١٢(  .هاأنا اللى باحل -
  
     فى تربية األوالد؟  ) زوجك(تقدر تقوللى إيه الفرق بينك وبين زوجتك  -٤٠

  اختيار متغير واحد فقط
  )٢(  .الزوجة بتدلع األوالد أكثر من الالزم -  )١(  .الزوج بيدلع األوالد أكثر من الالزم -
  )٤(  .الزوجة قاسية وعنيفة مع األوالد -  )٣(  .الزوج قاس وعنيف مع األوالد -
  )٦(  .الزوجة بتعطيهم فلوس بدون حساب -  )٥(  .الزوج بيعطيهم فلوس بدون حساب -
  )٨(  .الزوجة بتعرف تتعامل معاهم أحسن -  )٧(  .الزوج بيعرف يتعامل معاهم أحسن -
  )١١(  .الزوجة صاحبتهم وصديقتهم أكثر -  )١٠(  .الزوج صاحبهم وصديقهم أكثر -
      )١٢(   ………………………………أخرى تذكر -
  
  هل تتدخل فى اختيار أصحاب أبناءك؟ -٤١
    ٤٣انتقل إلى س)   ٢. (ال -  ٤٤ثم س ٤٢يسأل س)   ١. (نعم -
  
  ؟…ما هى مظاهر هذا التدخل؟ يعنى ازاى -٤٢
-……………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………    
-……………………………………………………………………………………………………    
    ) ٩(ال ينطبق           -



٥٣٢  

  

  
  

  ليه؟ -٤٣
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق           -
  :ماعية بين المبحوث وأخوتهالعالقات االجت -ج
  ياترى فيه مشاكل بينك وبين إخواتك؟ -٤٤
    ٤٧انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٤٦، س٤٥يسأل س)    ١. (نعم -
  
  اختيار متغير واحد فقط      المشاكل دى بسبب إيه؟ -٤٥
    )٢(  .الساليف -    )١(  .الميراث -
    )٤(  .اإلنفاق على األسرة -    )٣(  .الزواج -
    )٦(  .السكن المشترك -    )٥(  .أخالقيةمشاكل  -
    )٧(  .………………………………………………………………أخرى تذكر -

    )٩(  ال ينطبق -
  
  اختيار متغير واحد فقط  ياترى مين بيتدخل بينكم لحل هذه الخالفات؟ -٤٦
    )٢(  .أحد األقارب -  )١(  .كبير العيلة -
    )٤(  .شيخ الحارة –عمدة البلد  -  )٣(  .إمام المسجد -
    )٦(  .الشرطة -  )٥(  .عضو مجلس الشعب -
    )٨(  …………………أخرى تذكر -  )٧(  .المحكمة -
      )٩(ال ينطبق                    -
  
  تفتكر إن المشكالت اليومين دول كترت بين االخوات عن زمان؟ -٤٧
    ٤٩انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٤٨يسأل س)    ١. (نعم -
  



٥٣٣  

  

  
  

  
  
  ياترى إيه السبب؟ -٤٨
-…………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق           -
  
تفتكر بتختلـف  . إيه رأيك فى طرق حل المشكالت ببين االخوات النهاردة -٤٩

  عن زمان؟
    ٥١انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٥٠يسأل س)    ١. (نعم -
  
  كانت بتتحل زمان ازاى؟ -٥٠
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
    )٩(ال ينطبق            -
  
  بتتحل النهاردة ازاى؟ -٥١
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    
-…………………………………………………………………………………………………………    

  :الجتماعية مع الجيرانالعالقات ا: رابعاً
  ياترى أكتر الخالفات اللى بينك وبين الجيران بسبب إيه؟ -٥٢



٥٣٤  

  

  
  

  اختيار متغير واحد فقط  
    )٢(  .األوالد -  )١(  ).الحريم(الستات  -
    )٤(  .المواشى -  )٣(  .حدود األرض الزراعية -
    )٦(  .الرى -  )٥(  .الزرع -
    )٨(  .الصرف الصحى -  )٧(  .المياه -
    )١١(  .الغسيل -  )١٠(  .األرض بالمياهإغراق  -
    )١٣(  .معاكسة البنات -  )١٢(  .عدم المشاركة فى المناسبات االجتماعية -
    )١٥(  .االنتخابات -  )١٤(  .المبانى -
    )١٧(  .رمى الزبالة -  )١٦(  .ال توجد خالفات -
      )١٨(  .نظافة األماكن المشتركة -
        )١٩(  …….…………………………………أخرى تذكر -
  
  تفتكر طرق حل المشكالت مع  الجيران النهاردة اتغيرت عن زمان؟ -٥٣
    ٥٥انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٥٤يسأل س)    ١. (نعم -
  
  اختيار متغير واحد فقط    كان ازاى؟زمان طيب حل المشكالت  -٥٤
  )١(  ………………يذكر  . باللجوء لكبير المنطقة -

  )٢(  .باللجوء للشرطة -
  )٣(  .مشاكل بتكبر أبداًماكنش فيه  -
  )٤(  .بتدخل بعض الجيران -
  )٥(  .بنفس أطراف الخالف أو أهلهم -
  )٦(  ……………………………………أخرى تذكر -

    )٩(  .ال ينطبق -
  
  اختيار متغير واحد فقط  مين دلوقت بيتدخل لحل مشاكلك مع جيرانك؟ -٥٥
  )٢(  ).لدينرجل ا(شيخ المسجد  -  )١(  .شيخ البلد، العمدة، شيخ الحارة -
  )٤(  .الشرطة -  )٣(  .رجل مشهود له بالحكمة والصالح -



٥٣٥  

  

  
  

  )٦(  .ال يتدخل أحد -  )٥(  .الجيران -
      )٧(  ………………………………أخرى تذكر -
  
ياترى فيه ظروف أو مناسبات معينة ممكن النـاس تتصـالح فيهـا مـع      -٥٦

  بعضها؟
    ٥٨انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٥٧يسأل س)    ١. (نعم -
  
  يمكن اختيار أآثر من متغير         مناسبات زى إيه؟ -٥٧
    )٢(  .أحد األعياد -  )١(  .رمضان -
    )٨(  .الرجوع من الحج -  )٤(  .موسم دينى -
    )٣٢(  .المرض -  )١٦(  .عند الوفاء بالنذور -
    )١٢٨(  .األفراح -  )٦٤(  .الوفاة -
    )٥١٢(  .المصائب أو الكوارث -  )٢٥٦(  .نجاح األوالد -
        )١٠٢٤(  .والدةال -
            )٢٠٤٨(  ………………أخرى تذكر -
    )٩٩٩٩(   .ال ينطبق -

  :عالقة المبحوث بالمجتمع المحلى: خامساً
  أحياناً الواحد بيقع فى مشاكل مع الحكومة، هل ده حصل معاك؟ -٥٨
    ٦١انتقل إلى س)    ٢. (ال -  ٦٠، ٥٩يسأل س)    ١. (نعم -
  
  ى أدت لهذه المشكالت؟إيه نوعية المخالفات الت -٥٩

  يمكن اختيار أآثر من متغير
  )٢(  .العمل الزراعى -  )١(  .إشغال طريق -
  )٨(  .بسبب بعض التراخيص -  )٤(  .خاصة باألرض الزراعية -
  )٣٢(  .مخالفات مالية -  )١٦(  .خطوط تنظيم خاصة بالمبانى -
  )١٢٨(  .نزاع مع أجهزة الشرطة -  )٦٤(  .تبديد -



٥٣٦  

  

  
  

  )٥١٢(  .انتخابات -  )٢٥٦(  .اتتسديد مديوني -
  )٢٠٤٨(  .محاضر إزعاج -  )١٠٢٤(  .مشاكل مع رؤساء العمل -
      )٤٠٩٦(  …………………………أخرى تذكر -
            )٩٩٩٩(  .ال ينطبق -
  
  اختيار متغير واحد فقط       وكيف يتم حل هذه المشكالت؟ -٦٠
  )٢(  .دفع غرامة -  )١(  .عن طريق الشرطة -
  )٤(  .تدخل بعض المعارف وحلها ودى -  )٣(  . لعقاب إدارى فى العم -
  )٦(  .الرشوة -  )٥(  .الوساطة -
  )٨(  .عن طريق المحكمة -  )٧(  .بطرق غير مشروعة -
  )٩(  .ال ينطبق -  )١٠(  .إلى اآلن لم تحل هذه المشكلة -
          )١١(  ………………………………أخرى تذكر -

  
يمكـن أن  (لصـها  لو ليك مصلحة فى مكان حكومى بتعمل إيه عشان تخ -٦١

  اختيار متغير واحد فقط          ؟)يكون موقف افتراضى
  )٢(  .أدور على  واسطة تخلصها -  )١(  .أدفع وافتح مخى -
  )٤(  .أمشى بالطرق الرسمية -  )٣(  .أروح اشتكى لرئيس العمل مباشرة -
  )٦(  .وال حاجة -  )٥(  .انتظر وربنا بيفرجها -
      )٧(  ………………………………أخرى تذكر -
  



٥٣٧  

  

  
  

  



٥٣٨  

  

  

  
  

  كود المنطقة                                  

  

  رقم اإلحالة                               

  

  "دليل مقابلة دراسة مواقف النزاع"
  :اسم الباحــث

  :عنوان المبحوث

  )  (أنثى     )  (ذكر         : النوع -

  )  (طرف              : الموقف من النزاع -

  )  (وسيط لحل النزاع             

    )  ( مشاهد للنزاع                 

    )    (شعبى   )    (رسمى         : الحالة -

  )    (األسرة        :المستوى -

    )    (الجيرة             

  )    (المجتمع المحلى 

  ………………………………………………………………… :موضوع النزاع -
……………………………………………………………………………………………  



٥٣٩  

  

  

  
  

  :مستوى األسرة: أوالً
بين أحدهما  –ن كأن يكون النزاع بين الزوجي: مستوى الحدث داخل األسرة -١

الحماة  –األب  –األم  –األخ (بين  الزوجين أو أحدهما وأحد األقارب  –واألبناء 
  ).الخ …الساليف –

  :من  خالل الحديث عن مستوى الحدث، يمكن أن نوضح

األطراف األساسيين الواقع بينهمـا الخـالف، واألطـراف     :أطراف النزاع •
اء تصاعده، ودور كل مـنهم  المشاركة فى موقف النزاع وقت  حدوثه وأثن

  .وفق المرحلة المشارك فيها

ويقصد به وقت بداية  الخـالف أو النـزاع ومـدى     :زمن ومكان النـزاع  -٢
أثنـاء تجهيـزات   : على سبيل المثال. ارتباطه بحادثة أو موقف اجتماعى محدد

أو  –عند اتخاذ قرار اإلنجـاب أو  بعـده    –بعد الزواج بفترة محددة  –الزواج 
عند زواج أحـد   –بعد دخول األبناء المدارس  –ب نوعية معينة من األبناء إنجا

أو عند حدوث موقف اجتماعى خارج نطـاق   –األبناء أو خالل مراحل الزواج 
  .األسرة لكنه مؤثر فى الحدث

ومـرتبط باألسـرة النوويـة أو     داخل المنزلويقصد بمكان الحدث إذا ما كان 
بط بعالقـات األسـرة النوويـة، أو مـرتبط     ومـرت  خارج المنزلالمعيشية، أو 

  .بالعالقات الخارجية لألسرة مع األقارب أو األصدقاء

  .مع تحديد المراحل الزمنية لتجدد النزاع واستمراريته أو انتهائه •

: ويقصد به اإلجابة على السؤال اآلتـى  :وصف موقف النزاع وموضوعه -٣
الخالفى وفى أثناء وجـود  متى، وأين، وكيف، وبمن، ولماذا حدث هذا الموقف 

  من من األطراف األخرى؟

كيف بدأ النزاع، ما هو الموقف االجتماعى المؤدى لنشأته، من  :نشأة النزاع •
وما مـوقفهم مـن   . المتواجدين فى الموقف النزاعى وكيفية تصرفهم حياله

منحـازين   –محايـدين   –عاملين على تهدئة الموقف  –محفزين له (الخالف 
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  ).ليس لهم موقف –آلخر لطرف ضد ا

إذا كانت بداية الخالف خارج المنزل فما هى مظـاهر اسـتمراريته بعـد     •
  الرجوع للمنزل وما موقف أفراد األسرة المعيشية؟

 خـارجى ويحدد إذا ما كان سبب النزاع القائم بين أفراد األسرة  :أسباب النزاع
أن سـبب النـزاع    أم. أى بسبب أحد زمالء العمل، أحد األصدقاء، أحد الجيران

علـى سـبيل   . مرتبط بتعامالت اجتماعية داخل نطاق األسرة المعيشـية  داخلى
 –) توقيته –عدمه  –كثرته (اإلنجاب  –بسبب مصروف البيت ومتطلباته : المثال

المعاملة السيئة أو العنف، الزواج بـأخرى بشـكل   (طبيعة العالقة بين الزوجين 
 –خـروج الزوجـة للعمـل     –) لشديدة، الشكفعلى، أو التفكير فى ذلك، الغيرة ا

كثـرة الخـروج    –طبيعة عالقة كل من الزوجين باألقـارب وأسـرة اآلخـر    
االختالف فـى أسـلوب   (تربية األبناء مثل  –والتأخيـر فى العودة إلى المنزل 

مشـكالت  ) التربية بين الزوجين، تفضيل أحد األبناء على اآلخر، تسمية األبناء
أصدقائهم، خالفاتهم، مشكالتهم المرتبطة بمراحـل النمـو   ( خاصة باألبناء مثل

  ).إلخ …المختلفة

ينتهـى بفـض    وقتىتوقيت هذا النزاع ومدته بمعنى أنه : مدى استمراريته •
، يستمر لفترات طويلة، فـى  مسـتمر أم  –ونهايتها ) قاعدة الخالف(الجلسة 

وأسـباب   هذه الحالة نحدد هذه الفترات، ويوضح كيفية انتهاء هـذه المـدة  
انتهائها، وما هى محددات طول المدة واألطراف المتـدخلين خـالل هـذه    

  .المراحل وكيفية انتهاء الخالف ومن األطراف المتدخلين لحل الخالف

وفقاً لسبب الخالف وأطرافه وطبيعته تتحدد مراحـل   :تصاعد موقف النزاع •
  .الموقف وتصاعده

تهى داخل حـدود األسـرة مثـل    ، بحيث يبدأ وينفيمكن أال يتعدى نطاق األسرة
أو يمتـد إلـى   . الخناق الوقتى أو  الحدة فى النقاش واالنفعال والصوت العالى

الشتيمة والسب والضرب واإلهانة أو يتصاعد إلى الخصام أو الهجـر أو تـرك   
المنزل أو الطرد منه أو ألى نوع من أنواع الحرمان أو الحبس فى المنـزل، أو   
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  . إلخ …طالق الفعلىالتهديد بالطالق أو ال

أو األصـدقاء أو  ) األهل(إلى األسرة المرجعية  أو يتعدى نطاق األسرة النووية
الجيران، أو رجال الدين، أو كبير المنطقة، أو أحد مكاتب االستشارات الزواجية 

  .أو عمل محضر بقسم الشرطة، أو أن يصل الخالف إلى المحاكم

لى ما انتهى هذا الخالف أو النـزاع،  ويقصد هنا إ :طرق وآليات حل النزاع -٤
  .وهل انتهى بالفعل أم أنه مازال قائماً

عن طريق تنازل أحد الطرفين، التوفيـق بـين وجهـات     :كيفية حل النزاع •
النظر، تباعد األطراف لفترة من الزمن، اإلذعان لـرأى أحـد األطـراف،    

  ).الخ …اإلذعان لمن يشارك فى حل النزاع، الطالق، العقاب

ويقصد بها األشخاص المساهمين فى الحـل   :اف المتدخلة لحل النزاعاألطر •
كبار السن أو ذوو المكانة، أحد أقارب الزوجة، أحـد  (أو الفاعلين فيه مثل 

أقارب الزوج، أحد األصدقاء، الجيران، الزوج، الزوجة، محـامى، رجـل   
  ).دين

. محـامى مثل اللجوء لقسم الشرطة، المحاكم،  :الطرق الرسمية لحل النزاع •
وهنا يجب توضيح كيفية الوصول إلى هذا الحل، وهل سبقه محاوالت غير 

وكيف تم الحل من خالل الطريقة . لحل النزاع) ما هى وماذا فعلت؟(رسمية 
  .غير الرسمية؟ ومعرفة أسباب تفضيل هذه الطريقة الرسمية لحل النزاع

ل ودى وهى تدخل أطراف بشـك  :الطرق الودية غير الرسمية لحل النزاع •
نوضح هنا . مثل تدخل أحد األفراد من المعارف أو األسرة. لحل هذا النزاع

كيفية التدخل ومن الذى لجأ إليه فى البداية، أم أنه متطوع للحـل، ومـدى   
رضا الطرف اآلخر على تدخله، وكيف حل هـذا النـزاع، ومـا الحلـول     

طريقة الوديـة  ثم نعرض ألسباب تفضيل هذه ال. المختلفة البديلة لهذا النزاع
  .لحل النزاع دون غيرها

ويقصد هنا درجة تقبل كال الطرفين للحل ومدى  :درجة االمتثال لحل النزاع -٥
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امتثالهما له، ومدى استمرارية هذا، بمعنى هل يمكن العودة للنزاع مرة أخـرى  
ثم نوضح تقبل األطـراف للحلـول   . بسبب عدم امتثال أحد األطراف لهذا الحل

فية وأسباب ذلك، ومدى الـرفض أو االلتـزام بتنفيـذ الحلـول     المطروحة وكي
المطروحة من الطرق الرسمية أو غير الرسمية وأسباب ذلك، أو مـدى الجمـع   

وقدرتها على حل الخـالف وخطـوات   ) الرسمية وغير الرسمية(بين الطريقتين 
  .ذلك ومراحله

  :مستوى عالقات الجيرة: ثانياً

ف بين الجيران بعضهم البعض، سواء كان كأن يكون الخال :مستوى الحدث -١
أو ) لمبنى السكنى الواحد، أو مبانى سـكنية متعـددة  ا(نتيجة التجاور فى السكن 

تواجدهم فى شارع واحد أو حارة أو منطقة واحدة، كأن يكـون بـين السـكان    
وشاغلى المحال التجارية أو بعض البائعين المستقرين فى افتراش أماكن محددة 
من الشارع أو الحارة أو رصيف المبنى السكنى، أو بين أى من هؤالء السـابق  

  :ومن خالل الحديث عن مستوى الحدث يمكن أن نوضح. مذكره

. من هم األطراف األساسيين القائم بينهم النزاع أو الخـالف  :أطراف النزاع •
ومن هم األطراف المشاركين فى الموقف ودورهـم فـى احتـدام النـزاع     

  .واستمراريته أو انتهائه

جيـران،  ويقصد به وقت وقوع الخالف أو النـزاع بـين ال   :زمن الخالف -٢
فصل معين (مثل . وارتباط نوع الخالف أو النزاع بتوقيت زمنى اجتماعى محدد

من فصول السنة وارتباطه بمواقف اجتماعية، مناسبات اجتماعية محددة كالوفاة، 
مثل الرى، جنى . إلخ، مناسبات مرتبطة بطبيعة منطقة الدراسة… األفراح، الحج

  ).إلخ… المحاصيل

بمعنى ما هى طبيعـة المشـكلة، كيـف     :وضوعهوصف موقف النزاع وم -٣
  .بدأت، متى وأين ولماذا كانت؟

كأن يكون بين جيران مبنى سكنى واحد، أو جيـران مبـانى    :نوع الخالف •
سكانية متعددة أو بين السكان والبائعين، أو بين السكان وأصـحاب المحـال   
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  .التجارية أو بين أصحاب المحال التجارية بعضهم البعض

وفقاً لنوع الخالف تتحدد أطرافه األساسية ثم المتدخلين فيـه   :زاعأطراف الن •
  .أثناء وقوعه ودورهم فى استمرارية أو تصاعد النزاع

نوضح طبيعة العالقة بين الجيران فى منطقة الدراسـة، وإذا   :أسباب النزاع •
  .ما كانت هناك أسباب عامة قائمة للنزاع مرتبطة بطبيعة المنطقة أم ال؟

ون هناك أسباب ظاهرة للنزاع وأخرى كامنة حقيقية للنزاع وهو ما يمكن أن تك
كما يمكن أن يكون سبب النزاع، الستات، األوالد، معاكسـة  . يجب أن نوضحه

البنات، رمى الزبالة، عدم المشاركة فى المناسبات االجتماعية، تجاور المبـانى،  
لزراعة والـزرع،  المسكن، الغسيل، المياه، الزرع، حدود األراضى الزراعية، ا

إلخ من األسباب المختلفة، واألخرى المرتبطة فى الغالب … المواشى، االنتخابات
  .بطبيعة منطقة الدراسة

ويقصد الحيز المكانى للنزاع، فى المبنى السكنى نفسه، داخل  :مكان النـزاع  •
شقة أحد المتنازعين، خارجه، فى الشارع، أو الحـارة، فـى منـزل أحـد     

  .إلخ… الجيران

وهنا نكشف عن كيفية بدء النزاع وكيف استمر وإلى  :اعد موقف النزاعتص •
ويكون باالنفعال والصـوت  . بحيث يمكن أال يتعدى نطاق الجيرة. ما انتهى

العالى أو الشتيمة والسب، أو يتطور للضـرب والمشـاجرة، أو الخصـام    
إلخ، أو يتعدى نطاق الجيرة، ويصل لقسم الشرطة أو أن يصل إلى … والبعد

  .إلخ… القضاء والمحاكم

ويقصد هنا إلى ما انتهى هذا الخالف أو النـزاع،   :طرق وآليات حل النزاع -٤
  .هل انتهى بالفعل أم مازال قائماً لم يحل حتى اآلن؟ من خالل معرفة اآلتى

عن طريق تنازل أحد الطرفين، إرضاء أحـد الطـرفين،    :كيفية حل النزاع •
مـن الجيـران،    بطريقة غير رسميةتدخل طرف ثالث . حل مشكلة النزاع

مثل أقسـام الشـرطة، أو    طرق رسميةإلخ، أم تم اللجوء إلى … األصدقاء



٥٤٤  

  

  

  
  

المحكمة، أحد أعضاء المجلس المحلى، أحد أعضاء جمعية تنمية المجتمـع  
  .إلخ… المحلى بالمنطقة، أو العمدة أو شيخ الحارة

ة كيـف تـم الحـل    من المهم معرف) الرسمية وغير الرسمية(وفى كال الحالتين 
وكيف تم اللجوء إلى أى الطريقتين، ومدى تفضيلهم لطريقة دون األخرى ومدى 

وهل كان هناك طريقة أخرى لحل النزاع أفضـل  . رضا الطرفين عن هذا الحل
  .من الطريقة التى تم بها

أمثلة ذلك فى حاالت الوفاة يتم  :دور المناسبات االجتماعية فى حل الخالف •
ض النظر عما بينهم من خالفات، ويكون هذا الحـدث هـو   تجمع األفراد بغ

األعياد، شهر رمضان، : ، ذلك مثل..الفاعل فى حل الخالف أو نسيانه نهائياً
، )لولى بالمنطقة(الوفاة، المرض، الرجوع من الحج، الوفاء بالنذور، الموالد 

  .إلخ… الحرائق، الزلزال: الكوارث والمصائب مثل

ويقصد بهم األشخاص المساهمون فـى  : ل النزاعاألطراف المشاركة فى ح •
كبار السن والمكانة بالمنطقـة، كبيـر   (مثل . الحل واآلخرون الفاعلون فيه

  ).إلخ… المنطقة، رجال الدين

ويقصد بها مدى تقبل أطراف النزاع للحل وامتثـالهم لـه    :درجة االمتثال -٥
مدى الرفض أو . قتومدى استمراريته، أو الرجوع إلى النزاع بعد فترة من الو

مدى إمكانيـة  . االلتزام بتنفيذ الحلول المطروحة سواء الرسمية أو غير الرسمية
الجمع بين الطرق الرسمية وغير الرسمية فى حل الخالف، وقدرتهما على حـل  

  .الخالف، وخطوات ذلك ومراحله

  :مستوى المجتمع المحلى: ثالثاً

) المجتمع المحلى(ان المنطقة ويقصد به الخالفات بين سك :مستوى الخالف -١
والسلطات المحلية، أو خالف بين السكان القائمين بالمنطقة بعضهم البعض على 

  ).السلطة المحلية(إجراءات حكومية تنتهى بخالف بين األفراد والحكومة 

وقت وقوع الخالف، خاصة فى بعض األوقات المحددة مثل  :زمن الخالف -٢
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اكن ألكثر من دور، استخراج تراخيص بناء، موسـم  أيام االنتخابات، تعلية المس
  .إلخ… األوكازيون، دخول المدارس

   :وصف موقف النزاع وموضوعه -٣
يمكن أن يكون النزاع بسبب إشغال طريـق، بنـاء بـدون     :أسباب النزاع •

ترخيص، بيع سلع بدون ترخيص، مخالفات مالية، تبديد مال عـام، سـرقة   
بـانى، تـراخيص، عمـل زراعـى،     مال عام، كهرباء، خطوط تنظـيم م 

  .إلخ… االنتخابات، رشوة
يقصد به المكان الذى تم فيه النزاع مثل الشـارع، الحـارة،    :مكان النزاع •

  ).إلخ… الطريق العام، العمل، القهوة
يمكن أن يكون أطرافه من السكان جمـيعهم بالمنطقـة، أو    :أطراف النزاع •

  .الخ… حةبعض السكان والسلطات المحلية، كالبلدية، الص
فربما تكون هناك نوعية محددة من النزاع منتشرة  :مدى استمرارية النزاع •

أو . فى المنطقة ومستمرة أو متكررة دائماً بغض النظر عن اختالف أفرادها
  .أن تكون نوعية النزاع وقتية مرتبطة بحدث اجتماعى محدد

مى يمكن أن يتخذ النزاع أشكاالً عـدة بعضـها سـل    :تصاعد موقف النزاع •
وأخرى غير سلمية فما مظاهر النزاع ومـا مظـاهر تطـوره وتصـاعده     

ومن األطراف المشاركين فى تصعيده أو . واألشكال التى اتخذها فى تطوره
  .تهدئته

خطوات حل النزاع، سواء بطـرق وديـة، مـن     :طرق وآليات حل النزاع -٤
عمـدة،  المعارف والجيران واألصدقاء أو الوساطة، أو بطرق رسمية بتـدخل ال 

  .إلخ… رجال الشرطة أو التصادم مع السلطة وانتهاًء بالمحكمة أو السجن
ومعرفة أسباب اللجوء إلى أطراف أخرى لحل النزاع بوجـه عـام، وبعـض    

  .األطراف بشكل خاص، ومدى قدرتهم على حل النزاع
والغرض هنا معرفة درجة االمتثال للحلول المطروحة مـن   :درجة االمتثال -٥

مية، أو من الطرق غير الرسمية، ومبررات قبولها، أو مدى الجمع الطرق الرس
بين األسلوبين لحل النزاع، ومدى قدرة كال مـن األسـلوبين الرسـمى وغيـر     

 .الرسمى فى حل النزاع
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  الفصل الخامس عشر
  مقترح دراسة حول 

  تحوالت القيم التقليدية

  والحداثة وما بعد الحداثة فى المجتمع المصرى
  )*(محمد محيى الدين

  ٢٠٠١مايو 
  مقدمة
 –ومـا يـزال يشـهد     –شهد المجتمع المصرى فى العقود الثالثة األخيرة   

ع الصـورة  تغيرات هائلة فى سلوك األفراد، تتعارض، بل وتتناقض بعضها، م
النمطية المستقرة للمصريين عن أنفسهم ولدى اآلخرين، أو هى مثلت ما يشـبه  

وقد تراوحت هذه السـلوكيات مـا بـين    . القطعية مع التقاليد المصرية الراسخة
هجرات واسعة النطاق ألعداد كبيرة من المصريين إلى خارج البالد سعياً وراء 

، ١٩٩٢، ١٩٨٧يـى الـدين،   ؛ مح١٩٨٨؛ قرجـانى،  Ibrahim, 1981(الرزق 
، وشيوع وقتى ألنماط غير مألوفة من الجريمة، كجرائم )، من بين آخرين١٩٩٨

قتل األزواج؛ إلى انتشار للغة العنف سواء على مسـتوى السـلوك الفـردى أو    
فضـالً  . المنظم، كما هى الحال فى حركات اإلحياء اإلسالمى، على سبيل المثال

ياة اليومية وأنماط االستهالك الخاصة بنوعيـات  عن ذلك، فقد عرفت أساليب الح
الطعام، وأساليب قضاء وقت الفراغ واألجازات، والتفضالت التعليمية لألبنـاء  

  .تغيرات ملموسة عند بعض الشرائح االجتماعية

وقد لقيت هذه األنماط السلوكية العديد من التفسيرات فهناك من أكد علـى    

                                                            
  .  أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة المنوفية) *(
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ه المجتمع المصرى فى السنوات التى أعقبت أهمية الحراك االجتماعى الذى شهد
، أو التأكيد على أزمة الطبقة الوسطى وتراجعهـا  )١٩٩٣أمين، (حرب أكتوبر 

بينما أكد باحـث  ). ١٩٩٨أمين، (، أو اتساع نطاقها وازدهارها )١٩٩٧زكى، (
آخر على دور الهجرة وتطور وسائل اإلعالم والمواصالت فى خلق شرائح من 

رين للثقافات والقوميات يتقمصون هويات مختلفة فى اآلن معـاً  المهاجرين العاب
وعلى جانب آخر، يؤكد فريق ثالث أو رابع على أزمـة  ). ١٩٩٨محيى الدين، (

  ).١٩٩٨أبوالعينين، (التطور الرأسمالى فى المجتمع المصرى 

وعلى الرغم من أن التغير فى هذه السلوكيات يقاس بحد ذاته تغيـراً فـى     
ماعية السائدة، إال أن هذه األخيرة نادراً ما أخذت بعين االعتبار مـن  القيم االجت

  . قبل الدراسات االجتماعية فى مصر

  هدف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى رسم خريطة النساق القيم فى المجتمـع المصـرى   
خالل الفترة الراهنة سواء ما يتعلق فى ذلك بالقيم السياسـية أو االقتصـادية أو   

ة أو الدينية أو األسرة أو البيئة وغيرها، والعوامل المؤثرة فـى هـذه   االجتماعي
  .األنساق القيمية وتحوالتها

  مفهوم القيم وأنماطه المجتمعية
ودون الدخول فى لغط نظرى سابق ألوانه حول تعريف القيم يمكننا القـول    

ا ينبغى بأنها تمثل مجموعة المعتقدات والمثل األخالقية التى تشكل فى مجملها م
أن يكون عليه سلوك األفراد وما يتوجب على المجتمع أن يسعى إلى تحقيقه من 

 Jary and Jary, 1991, Abercrombie et. alانظر على سبيل المثـال،  (أهداف 
2000, Cuthaait and Bottomore, 1996, 2000,             .( 

ه بـين ثالثـة   وتميز األدبيات المعاصرة فى ضوء التعريف المذكور أعال  
التقليديـة،  : أنماط من المجتمعات المعاصرة يتسم كل منها ببناء قيمى متميز هى

ويتميز كل نمط من أنماط هذه المجتمعـات بسـيادة   . والحديثة وما بعد الحديثة

  مارشال



٥٤٨  
  

  

. مشروع مجتمعى رئيسى وشيوع مجموعة من القيم الفردية ونسق متفرد للسلطة
ذه المتغيرات وأنماط المجتمعات المعاصرة ويوضح الجدول التالى العالقة بين ه

ولعله من األوفق النظر إلى كل من هـذه  ). Inglehart, 1997: 76انظر فى ذلك (
  .األنماط باعتباره نموذجاً مثالياً يمكن باستخدامه رسم صورة مقاربة للواقع

  المجتمعات التقليدية والحديثة وما بعد الحديثة

  ديةاألهداف المجتمعية والقيم الفر

 نمط المجتمع
  األهداف 

  المجتمع بعد الحديث المجتمع الحديث المجتمع التقليدى

المشــــــروع
  المجتمعى الرئيسى

الحفاظ على 
االستقرار 
  االقتصادى

تعظيم النمو 
  االقتصادى

  تعظيم الرفاهية الذاتية

تقليدية دينية  القيم الفردية
  ومعايير مجتمعية

  عد حداثيةقيم بعد مادية ب  الدافعية لإلنجاز

تراجع التأكيد على كل من   سلطة قانونية رشيدة  سلطة تقليدية نسق السلطة
  السلطة التقليدية والرشيدة

  

  :فروض الدراسة
مع ضبط كافة المتغيرات األخرى، هناك عالقة بين حجم المدينة من ناحية  ١ف

بعبارة أخرى، كلما زاد حجم المدينة كلما كان نمط . وبين نمط القيم السائدة فيها
  .القيم السائدة فيها أكثر تنوعاً وميالً إلى الفردية وبعيداً عن التقليدية

وعية القيم التى يتبناها األفراد مع ضبط كافة المتغيرات األخرى، تتفاوت ن ٢ف
فيما يخص رؤية النموذج المجتمعى الرئيسى الذى يتعين لتحقيقه وفقاً للمسـتوى  
االجتماعى االقتصادى لألفراد كما يتم قياسه للتفاوت فـى مسـتويات التعلـيم    

  .والدخل والمهنة التى يمارسونها

باالنقسام إلـى   مع ضبط كافة المتغيرات األخرى، يتسم المجتمع المصرى ٣ف
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  .مناطق ثقافية متمايزة

مع ضبط كافة المتغيرات األخرى، توجد تمايزات فى بنى القيم بين الفئات  ٤ف
العمرية المختلفة حيث يميل جيل الشباب ممن هم دون سن الخامسة والثالثـين  

 ٣٥من العمر إلى تبنى قيم حداثية وبعد حدايثة، فى حين يميل متوسطو األعمار 
نة إلى تبنى قيم حداثية، وتميل األجيال األكثر طعناً فى العمـر إلـى   س ٥٠إلى 

  .التقليدية

  .أداة جمع المادة العلمية

ولتحقيق الهدف المنوه أعاله سوف تلجأ هذه الدراسة إلى االعتمـاد علـى     
استبيان المسح العالمى للقيم الذى يتم تطبيقه فى دورته الثالثة فى الوقت الراهن 

وسوف نلجأ فى ذلك إلى استخدام الصيغة المعدلـة لهـذا   . ولةد ٨٩فى حوالى 
وتشتمل هذه الصـيغة  . االستبيان التى قننت بغرض التطبيق فى الدول اإلسالمية

متغيراً، تغطى كل من المتغيرات التفسيرية مثل النوع والعمر والحالة  ٢١١على 
لمدينة أو القرية التـى  التعليمية والحالة المهنية والعملية، واإلقليم السكنى وحجم ا

. يقطن بها المبحوث والدخل الفردى واألسـرى واالنتمـاء الطبقـى وغيرهـا    
ويتضمن االستبيان باإلضافة إلى ذلك، أسئلة تتعلق بالقيم السياسية واالقتصـادية  
والدينية واالجتماعية، وأشكال التنظيم االجتماعى والتوجهات نحـو المؤسسـات   

ف إزاء سلوكيات بعينها مثل شرب الخمور والـدعارة  المجتمعية المختلفة والموق
  .والرشوة واالنتحار واإلجهاض وغيرها

  .عينة المسح

ثالثـة آالف  (حالـة   ٣٠٠٠تم اختيار عينة عشوائية منتظمة قومية قوامها   
من واقع الحصر التعدادى الذى قام به الجهاز المركـز للتعبئـة العامـة    ) حالة

لإلسكان والمنشآت والسكان وتتـوزع   ١٩٩٦عداد واإلحصاء استعداداً إلجراء ت
القاهرة واإلسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية : هذه العينة على تسع محافظات هى

  .واإلسماعيلية وبنى سويف وسوهاج وأسوان وجنوب سيناء
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  :أساليب تحليل النتائج

سوف يعتمد تحليل النتائج على الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة       
وسيتبنى الباحث عدداً من األساليب . SPSS Data Entryج إدخال البيانات وبرنام

الجداول الوصفية والمركبة، وما يصـاحب األخيـرة مـن    (اإلحصائية البسيطة 
، )تحليل االنحدار والتحليـل العـاملى  (، والمتقدمة )مقاييس لالقتران واالرتباط

ارها فى ضوء البيانات وذلك بغرض بناء بعض النماذج النظرية التفسيرية واختب
  .اإلمبيريقية التى سوف يوفرها المسح

  .أشكال النشر وتداول البيانات

من المؤكد أن مثل هذا المسح سوف يوفر كماً هائالً من البيانات التى ينوء   
وسوف تكون هذه البيانات متاحة ألعضاء الفريق البحثى . بها كاهل باحث الفرد

ليه فى بحوثهم أو لكتابة أوراق بحثيـة اسـتناداً   لالعتماد عليها فيما يتوصلون إ
كما سيقوم الباحث بكتابة تقرير بحثى ونشر عـدد مـن المقـاالت فـى     . إليها

  .الدوريات العلمية األكاديمية وغيرها

  :المدى الزمنى للبحث

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه قد تم حتى اآلن االنتهاء من جمع المادة العلميـة    
نة المشار إليها آنفاً، وجارى اآلن إدخال البيانـات ومعالجتهـا،   الميدانية من العي

ومن المتوقع أن تكون هـذه  . تمهيداً إلجراء التحليالت اإلحصائية المختلفة عليها
  .المادة متاحة فى غضون شهرين إلى ثالثة أشهر من اآلن



٥٥١  
  

  

 



٥٥٢  

  
  

  الفصل السادس عشر
  عمال مصر بين الثقافة التقليدية وثقافة التصنيع

   )*(دراسة ميدانية بمجمع األلومنيوم
  

  :مقدمة

تمثل الصناعة إحدى أهم مراحل التحويل الناجم عن تطور الثقافة اإلنسانية   
وقد اجتازت عملية التصنيع مرحلة طويلة فى المجتمعات الغربية منـذ  . عموماً

ة الصناعية، ودخلت اآلن فى تطورات كمية ونوعية يوشك البعض ظهور الثور
-Postأن يعتبرها مرحلة جديدة مختلفة يطلق عليها مرحلة مـا بعـد التصـنيع    

industrailzation . ومع ذلك فإن أغلب المجتمعات غير الغربيةNon Western 
societies التصنيع  ال تزال تكافح من أجل الوصول إلى المالمح اإلنسانية لعصر

ذلك أنه من الواضح أنه من غيـر  . من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أو (الممكن لهذه المجتمعات أن تنتقل إلى ما يطلق عليه مرحلة ما بعد التصـنيع  

أو عصر التكنولوجيـا المتقدمـة    Post modernizationمرحلة ما بعد التحديث 
High Technology دون توافر مجموعة األسس التنظيمية ) يةأو عصر المعلومات
  . المالزمة للصناعة

إن الصناعة ليست مجرد نشاط إنتاجى اقتصـادى، وإنمـا هـى ظـاهرة       
اجتماعية ال تقوم بنفسها، بل وتتصل بغيرها من الظواهر والنظم االجتماعيـة،  
وذلك لما يصاحبها من تغيرات فى البناء االجتماعى وما ينشأ عنها مـن أنمـاط   

  .)١(جتماعية مستحدثة وقيم جديدةا

ومن ناحية ثانية فإن الصناعة فى مصر لها تاريخ طويـل، تكمـن أكثـر      
مظاهره وآثاره فى تنوع الظروف المؤسسية واالقتصادية التى وقعت فى ظلهـا  

                                                            
  . من إعداد محمود عبدالرشيد بدران وأحمد محمد السيد عسكر) *(
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ولعل تلك الفترات مـن  . )٢(خطوات أو وثبات التصنيع المتعاقبة والمتقطعة أيضاً
صناعى فى مصر هى التى جعلت مصر ال تزال حتى التقطع فى خط التطور ال

اآلن فى عداد الدول النامية صناعياً، والتى لم تصل حتى اآلن إلى مرحلة التقدم 
الصناعى الذى تشهده اآلن دول غرب أوروبـا واليابـان والواليـات المتحـدة     

فالبداية األولى لنظام الصناعة فى مصر جاءت مع مطلع القرن التاسع . وغيرها
) ١٨٤٩-١٨٠٥الذى حكم مصر فى الفترة مـن  (ر، حيث حاول محمد على عش

ولكـن هـذه   . إقامة صناعة حديثة ومنوعة، تكون ملكاً للدولة وتحت رعايتهـا 
المرحلة من التصنيع لم يكتب لها الكثير من النجاح، إذ لم يهتم خلفاء محمد على 

هذا الوضع مـا   وقد ساهم فى. فى حكم بالنظام الصناعى، مما أدى إلى تداعيه
  .وجهته مصر من ظروف اقتصادية داخلية

فترة مهمة من فترات االهتمام  ١٩٥٢وتمثل مرحلة ما بعد قيام ثورة يولية   
بالصناعة فى مصر، حيث صدرت عدة تشريعات لتدعيم الصـناعة وتشـجيعها   

وتوالى االهتمام بعلمية التصنيع فى المجتمع المصـرى خـالل   . والنهوض بها
غير أن تحوالً أصاب الصناعة فى السـبعينيات حيـث   . عبدالناصر مرحلة حكم

أبطأت الدولة حركة التصنيع نتيجة تحول سياسة الدولة إلى ما يعرف بسياسـة  
االنفتاح االقتصادى، والتى تخلت فيها الدولة جزئياً عن سياسة التركيـز علـى   

اهتمام جديـد  وتعتبر المرحلة الحاضرة مرحلة . التصنيع من خالل القطاع العام
بعملية التصنيع ولكن وفقاً ألسس جديدة تشجع الحكومة من خاللها على تـدخل  
القطاع الخاص فى االستثمار الصناعى، مع دعمها لهذا االهتمـام مـن خـالل    
إصدار التشريعات وتوفير الفرص وإنشاء المدن الصناعية والتجمعات الصناعية 

  . المختلفة

ل نسبياً لجهود التصنيع فـى مجتمعنـا لـم    وال شك أن هذا التاريخ الطوي  
مرجـوة مـن    –وال تزال  –يتمخض عن الكثير من النتائج اإليجابية التى كانت 

وقـد  . وهناك العديد من األسباب التى تبرر ذلـك . قطاع الصناعة فى المجتمع
ولكن األسـباب االقتصـادية   . )٣(رصد علماء االقتصاد الكثير من هذه األسباب

. قى دور العوامل الثقافية فى عرقلة حركة الصناعة فى مجتمعنـا الخالصة ال تن



٥٥٤  

  
  

فال يزال المجتمع المصرى بحاجة ماسة إلى دعـم التوجـه الصـناعى لـيس     
مـن   –وهذا هو األهم  –بالضرورة من خالل إزالة المعوقات االقتصادية، ولكن 

ـ  . خالل انتشار ثقافة التصنيع فى حد ذاتها ة فمن المعروف أن الصـناعة عملي
محورية تنشأ من خاللها، وانبثاقاً عنها مجموعة من القـيم الثقافيـة واألنمـاط    

وبقدر ما يتوفر فى المجتمع من توجيهات ثقافيـة  . الثقافية التى تدعهما وتدفعها
  .تربط بالصناعة، بقدر ما تنجح عملية التصنيع

تتفق  وتكمن الخطورة هنا فى أن ثقافة التصنيع لها مالمح ال تتوافر، أو ال  
مع الثقافة التقليدية للمجتمع المصرى عموماً، وينطبق هذا األمر بصورة أوضح 

وقد أكدت الدراسات أن ثقافة جنوب الوادى . على الثقافة الفرعية لجنوب الوادى
لها مالمح ترتبط بالنسق القبلى وتدور فى فلكه، وتنتج ممارسات تكاد ) الصعيد(

وقـد  . لثقافة العامة للمجتمـع المصـرى  أحياناً أن تتعارض مع بعض مالمح ا
أن ثقافة جنـوب الـوادى ذات    –على سبيل المثال  –أوضحت إحدى الدراسات 

تأثير ال يقاوم فى دفع األفراد إلى ارتكاب جرائم الثأر على الرغم من إدراكهـم  
. )٤(لتعارض ذلك مع ثقافة المجتمع المصرى التى تحث على ترك األمر للقضاء

نفس األمر على سلوكيات أخرى عديدة ومنها سـلوك األفـراد   وبالطبع ينسحب 
  .العاملين فى قطاع الصناعة تجاه المتطلبات الثقافية لعملية التصنيع ذاتها

إن االهتمام بزيادة حركة التصنيع فى المجتمع المصرى يجب أن يـنعكس    
فى إحدى صوره فى محاولة فهم مدى توافر ثقافة الصناعة فى هـذا المجتمـع   

تشارها بين العمال فى قطاع الصناعة، ألن ذلك مقدمة ضرورية النتشار قيم وان
  .الصناعة فى المجتمع المصرى ككل

  )المنطلق النظرى للدراسة(العالقة بين التصنيع والثقافة 
الثقافة فى أبسط تعريف لها هى حصيلة أسلوب الحياة فـى مجتمـع مـن      

ن العادات والتقاليـد والفنـون   المجتمعات، وهى بذلك تشمل ذلك الكل المركب م
واآلداب والقيم والمعتقدات والمنتجات التى ينتجها اإلنسان من خالل تفاعله مـع  

  . موارد البيئة المحيطة
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وتتشكل الثقافة وتتطور خالل رحلة األجيال المتعاقبة فى تفاعلها معاً، ومع   
تتأثر بـالطبع   ورغم ثباتها النسبى، فإن الثقافة. عناصر وظروف البيئة المتاحة

بتفاعل تلك العناصر الداخلة فى تكوينها من ناحية وتؤثر فى توجهـات أبنائهـا   
  . نحو أنفسهم ونحو اآلخرين ونحو البيئة المحيطة من ناحية أخرى

ومن هنا فإن الثقافة تصبغ رؤية األفراد وشخصياتهم وتوجهاتهم نحو كـل    
ـ  فالثقافـة تحـدد   . ى حيـاتهم جوانب الحياة، وبالتالى نحو الجانب االقتصادى ف

ألعضاء المجتمع ماذا ينتجـون وكيـف ينتجـون، وأى العناصـر اإلنتاجيـة      
كما تحدد الثقافة أيضـاً  . يستخدمون، وأى أدوات وأساليب اإلنتاج أكثر تفضيالً

أساس التوزيع وأساليبه ومؤسساته سواء بالنسبة لتوزيع الموارد أو الخدمات أو 
ثقافة اإلطار القيمى والمعيارى للتوزيـع، ومعـايير   وتصبغ ال. السلع والخدمات

وبنفس المنطق تصيغ الثقافة طرق وأساليب وأنـواع  .  الحق والعدل فى التوزيع
وباختصار فإن الثقافة تلعب دوراً حيوياً فى كـل عناصـر   . وأنماط االستهالك

النسق االقتصادى، كما تمارس نفس الدور فى كـل عناصـر بقيـة األنسـاق     
  . يةاالجتماع

وقد تكون الثقافة بذلك عامالً أساسياً فى التمهيد لنقل المجتمـع مـن نمـط      
إنتاجى إلى آخر، ومن أساس توزيعى إلى آخر، ومن نمط استهالكى إلى نمـط  
آخر، كما قد تكون أيضاً عامالً هاماً فى إعاقة انتشار أنماط إنتاجية أو توزيعيـة  

  .أو استهالكية

األساسية للنظام االقتصادى يمكن أن تـؤثر   والصناعة كجزء من المكونات
. فى بقية عناصر النظام االقتصادى خصوصاً، وفى النظام االجتماعى عمومـاً 

ومن ناحية ثانية فإن مجمل عناصر النظام االجتماعى األخرى يمكن أن تـؤثر  
  .فى الصناعة خصوصاً وفى النظام االقتصادى عموماً

ظيفى فإن ثقافة المجتمع تميل إلى مقاومة أى وانطالقاً من االتجاه البنائى الو  
عنصر جديد يؤدى إلى إحداث خلل فى الطريقة التى انتظمت بها مكونات الحياة 
االجتماعية والثقافية، وبالتالى فإن دخول الصناعة كعنصر جديد فـى مجتمـع   
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معين لن يكون أمراً سهالً ما لم تكن هناك ظروف مواتية تصبح مـن خاللهـا   
يالً إيجابياً يتدخل إلعادة التوازن داخل عناصـر البنـاء االجتمـاعى    عنصراً بد
  .والثقافى

وقد تمثل عناصر الثقافة أساساً مناسباً لتطور الصناعة كلما اشتملت علـى    
قد تواجه عقبات ناجمة عن  –أى الصناعة  –تلك األدوار الوظيفية، فى حين أنها 
  .صدمها مع مكونات ثقافية اجتماعية

ه الرؤية فإن مكونات ثقافة معينة يمكن أن تتحول إلى عناصـر  وحسب هذ  
ثقافية مضادة لنمو الصناعة فى المجتمع، استناداً إلى أن هناك ترابط عضـوى  
بين عناصر ثقافة المجتمع، وإلى عدم مالءمة الصـناعة لتقـديم دور وظيفـى    

بـأن   غير أن المقصود هنا لـيس القـول  . إيجابى داخل إطار الحياة االجتماعية
الصناعة ذات دور سلبى فى ذاتها، وإنما يكمن دورها السـلبى حينمـا يـؤدى    
انتشارها إلى إحداث تفكك فى بنية المجتمع الثقافية التقليدية حتى لو كانت هـذه  

  .على تلبية االحتياجات بصورة أفضل) على نحو إيجابى(البنية غير قادرة 

سعياً واعياً نحو غرس القيم وفى مثل هذه الحالة فإن نمو الصناعة يستلزم   
  .الخاصة بها دون إحداث خلل مدمر فى البنية العامة لثقافة المجتمع

وبالنسبة لهذه الدراسة فإن المنطلقات األساسية لها ترى أن ثقافة المجتمـع    
ثقافة تقليدية راسخة تشبع احتياجات اجتماعية على نحو ما، يكتسب مكانة بـين  

  .هذه الثقافة

ألن المستنيرين من أعضاء المجتمع يدركون األهمية الخاصـة   ولكن نظراً  
على المستوى البعيد لنمو الصناعة، فإنهم يستشعرون ضرورة نمو الصناعة من 
خالل تبنى عدد أكبر من أعضاء المجتمع لنمط الثقافة الذى ينبثق عن الصـناعة  

  .ويدعمها

ه الثقافـة  وهكذا فإن المشكلة تأتى من غياب الوعى بضرورة تبنـى هـذ    
الصناعية الجديدة، أو من الحرص على استمرار االستجابة لمتطلبـات الثقافـة   
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  .التقليدية

وتحاول هذه الدراسة انطالقاً من هذا التوجه اختبار مدى انتشار عناصـر    
. ثقافة التصنيع بين أعضاء المجتمع عاملين فى هذا القطاع الصناعى المصـرى 

االجتماعية الثقافية التقليدية فى عرقلة نمو ثقافة كما تحاول اختبار أثر المحددات 
وبمعنى آخر فإن الدراسة انطالقاً من هذا التوجه النظـرى تعتبـر أن   . التصنيع

  .آليات غرس ثقافة التصنيع يبقى على معوقات نمو تلك الثقافة فى مجتمعنا

  أهداف الدراسة
ة التصنيع لدى تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر عناصر ثقاف  

ويمكن تقسيم هذا الهدف إلى عـدة أهـداف   . عمال الصناعة فى مجتمع الدراسة
  : فرعية بعضها نظرى واآلخر ميدانى، وهى

  . استخالص أهم عناصر ثقافة التصنيع من واقع التراث السوسيولوجى -١  

التعرف على مدى توافر العناصر الثقافيـة الصـناعية لـدى عمـال      -٢  
  . جتمع الدراسةالصناعة فى م

التعرف على حدود وقوة ونوعية العناصر الثقافيـة المضـادة لثقافـة     -٣  
  . التصنيع لدى عمال الصناعة فى مجتمع الدراسة

مناقشة درجة تأثير هذه العناصر الثقافية المضادة علـى بنـاء ثقافـة     -٤  
  . التصنيع فى المجتمع

التصـنيع بـين عمـال     التعرف على العوامل المؤثرة فى انتشار ثقافة -٥  
  . الصناعة فى مجتمع الدراسة

  أهمية الدراسة
  :الدراسة أهمية ذات بعدينلهذه   

وتكتسـب دراسـة   . حيث أنها تتعرض للبنية الثقافية :األهمية النظرية -أ
الثقافة أهمية خاصة نظراً لدينامية البعد الثقافى فى المجتمع اإلنسـانى عمومـاً   
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وال تزال دراسات الثقافة غير كافية لصـياغة  . والمجتمع المصرى بشكل خاص
وتركـز هـذه   . نظرية قادرة على وصف وتفسير ما يحدث من ظواهر ثقافيـة 

. الدراسة على محاولة التأصيل لمفهوم الثقافة وثقافة التصـنيع بصـفة خاصـة   
من خالل اختبار كفاءة مؤشرات قياس ثقافة  –ويتوقع الباحثان أن تسهم الدراسة 

يختارها الباحثان فى إضفاء قيمة خاصة على عملية تحديد ثقافـة   التصنيع التى
  . التصنيع فى التراث النظرى لعلم االجتماع الثقافى وعلم االجتماع الصناعى

ترتبط هذه الدراسة بمجاالت ومناطق محورية فـى   :األهمية العمليـة  -ب
كز على دراسة فهى تر. اتخاذ القرار بالنسبة للسياسة العامة والسياسة االجتماعية

كما أن . وفهم ثقافة عمال الصناعة، وهو قطاع حيوى بالنسبة للمجتمع المصرى
تركيز على تجمع الصعيد يعد مساهمة فى دعم اتخاذ القرار المناسـب بالنسـبة   
لهذا اإلقليم الذى ينال حالياً اهتماماً واضحاً من صانعى السياسة فـى مجتمعنـا   

ن لنتائج دراستهما أهمية فى توجيـه سياسـة   ويتوقع الباحثان أن يكو. المصرى
  . التصنيع والبرامج الثقافية الموجهة لعمال الصناعة فى هذه الناحية

  تساؤالت الدراسة وفروضها
تحاول هذه الدراسة تقديم اإلجابة على تساؤل أساسى يتعلق بمدى انتشـار    

 –الدراسـة   وبالتالى فإن. ثقافة التصنيع بين عمال الصناعة فى مجتمع الدراسة
تقديم وصف كمى لظاهرة حيوية فى المجتمع، وهـى ثقافـة    –فى المقام األول 

غير أن الباحثين سيحاوالن كذلك اختبار مدى ارتبـاط انتشـار هـذه    . التصنيع
  : العناصر الثقافة أو غيابها ببعض المحددات االجتماعية ومنها

  . سن العامل -  

  . مستوى تعليمه -  

  .نوع التعليم -

  . وقع العامل فى التدرج الوظيفى داخل المصنعم -

  . مدى خبرته داخل قطاع العمل الصناعى -



٥٥٩  

  
  

  ). محل ميالده، محل إقامته حالياً، مكانته االجتماعية(أصوله االجتماعية  -

ومن ناحية ثانية فإن الدراسة تحاول اختبار مدى توافر العناصـر الثقافيـة   
  . الصناعة التالية

  :تبط بالحياة األسرية، وهىعناصر ثقافية تر-١

  . تفضيل نمط األسرة النووية -

  .تفضيل االستقاللية األسرية فى المعيشة والنفقات -

  . للعمل) الزوجة(تفضيل خروج المرأة  -

  :عناصر ثقافية تتعلق بالعمل الصناعى، وهى -٢

  .تفضيل االرتباط بزمالء العمل -

مثل (االجتماعية الوجدانية  تفضيل تحقيق متطلبات العمل على المتطلبات -
  ). االرتباط بالعائلة ، العالقات االجتماعية الواسعة بغير زمالء العمل

تقييم مكانة اآلخرين حسب مكانتهم فى التدرج الوظيفى، وليس مكـانتهم   -
  .العائلية الموروثة

تقبل سلطة المكانة الرسمية للعمل، وليس سلطة كبار السـن أو المكانـة    -
  ). إلخ... ، أو صلة القرابةخارج العمل

ويمكن بالتالى أن نصيغ العالقة بين المتغيرين األساسـيين للدراسـة فـى    
هناك عالقة ارتباطيه بين مجموعة محددات اجتماعيـة  "فرض رئيسى كالتالى، 

  ".للعامل فى الصناعة، وبين توافر عناصر ثقافة التصنيع لديه

  :مجتمع الدراسة
تعلق أساساً بالعالقة بين الصناعة والثقافة، فقد كان بما أن الدراسة الحالية ت  

ومن المقترح إجـراء  . من الضرورى أن يرتبط مجالها البشرى بعمال الصناعة
ومـن المقتـرح أن   . الدراسة بإحدى محافظات جنوب الوادى وهى محافظة قنا
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يكون مجمع األلومنيوم بمدينة نجع حمادى هو الموقع الذى يـتم فيـه تطبيـق    
  .  ة الميدانيةالدراس

  :وقد توافرت فى هذا المجتمع ثالث خصائص أو شروط أساسية هى  

أنه يضم عدداً كبيراً من القوى البشرية العاملة وبـذلك تكـون هنـاك     -١  
  .فرصة الختيار عينة مناسبة

فقد مر ثالثون عاماً علـى إنشـائه، وخمـس    . أن تاريخه طويل نسبياً -٢  
القوة العاملـة فـى سـلك العمـل واإلنتـاج       وعشرون عاماً من تاريخ انخراط

  .الصناعى به

أنه يتميز بالصناعة اآللية الحديثة، إذا مـا قـورن ببقيـة المصـانع      -٣  
  .الموجودة بالمنطقة

  :العينة وكيفية اختيارها
لما كان اختيار العينة متروكاً إلدراك كل باحث إلمكاناته وظروف دراسته،   

توجد قواعد جامدة تستطيع أن تحـل محـل    ال"  Bowlyأو على حد قول بولى 
، فقد اقترح الباحثان أن يـتم سـحب   "تقدير الباحث وخبرته فى اختيار العينات

  . العينة حسب حجم اإلطار الكلى لمجتمع الدراسة

وقد تم بالفعل الحصول على البيانات األساسية عن العمالة الفنية والحرفيـة  
  : والخدمية بالمصنع وتوزيعها كالتالى

  العدد الوظيفة

  ١  رئيس مجلس اإلدارة -

  ٣  رئيس قطاعات -

  ١٤  رئيس قطاع -

  ٣٧  مدير عام -
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  ٤٤٢  )مهندسين وكيمائيين(وظائف إنتاج  -

  ١٩٢  وظائف إدارية  -

  ٥٠٧  وظائف كتابية -

  ٢٧١٣  )ماهرة(وظائف عمالة فنية  -

  ٥٥٤٠  )حرفية(وظائف عمالة عادية  -

  ٦٨٨  وظائف عمال الخدمات  -

  ٢٩٤  وظائف الخدمات االجتماعية -

  ١٠٤٣١ إجمالى-

  

وكما هو واضح من الجدول السابق فإن وظائف العمالة الفنيـة والحرفيـة      
  . عامالً) ٨٩٤١(والخدمات يبلغ عددها مجتمعه 

عمالة فنية وعمالة حرفية (ومن المقترح سحب العينة من بين تلك الشريحة   
  ).وعمالة خدمات

  :سباب اآلتيةوذلك لأل  

أن الدراسة ترتكز تحديداً كما يتضح من عنوانها على عمال الصناعة،  -١  
وبالتالى يتم استبعاد أصحاب الوظائف الفنية واإلدارية العليـا مـن المهندسـين    
واإلداريين، وهى الشريحة التى جاء معظمها من أصول حضرية مـن خـارج   

  .مجتمع قنا والصعيد عموماً

، )االستبيان بالمقابلة هى األداة المقترحـة (أدوات البحث سهولة تطبيق  -٢  
  .على هذه الشريحة نظراً لوجودهم فى صورة تجمعات داخل عنابر المجتمع

العاملون من هذه الشريحة يمثلون الشريحة األكثر تعبيراً عـن ثقافـة    -٣  
  .العاملين فى المصنع
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مـاعيون بـإدارة   وهم األخصـائيون االجت (المعانون فى جمع البيانات  -٤  
بالمصنع يتوقعون سهولة إجراء المقابالت مـع شـريحة   ) الخدمات االجتماعية

  .العمالة المذكورة أكثر من تنفيذ مقابالت مع المديرين والمهندسين

اإلطار الكلـى  (ونظراً لضخامة عدد الشريحة التى سيتم سحب العينة منها   
فمـن  ) ثمانية آالف عامـل  للمجتمع حسب هذه الدراسة الذى يبلغ ما يزيد على

ويتوقـف  . من هذه الشريحة% ١٠ – ٧المقترح أن تتراوح نسبة العينة ما بين 
  .ذلك على حجم التسهيالت التى قد تتوفر للباحثين فى موقع الدراسة

ونظراً إلمكانية توفير قوائم بأسماء هذا العدد من شريحة العمال لدى وحدة   
مقترح سحب العينـة بالطريقـة العشـوائية    الحاسب اآللى بالمصنع، فإنه من ال

 ١٠٠٠ – ٦٠٠ومن المتوقع أن يتراوح عدد مفردات العينة ما بـين  . المنتظمة
  .مفردة

  
  المنهج واألدوات

كما يقترح أن يـتم  . من المتوقع أن يعتمد الباحثان على منهج المسح بالعينة  
لك استكمال الزيارات والمقترح كذلك أن يسبق ذ. استخدام أداة االستبيان بالمقابلة

االستطالعية لمجتمع الدراسة حتى يمكن تصميم االستمارة فى شـكلها األولـى،   
  .لها حتى يتم صياغتها فى صورتها النهائية Pretestوإجراء اختبار قبلى 

  
  :الفترة الزمنية المقترحة إلجراء الدراسة

ل إتمام هـذه  قام الباحثان بالفعل باتخاذ عدد من اإلجراءات األولية فى سبي  
وقد تم االطالع على جزء يسير من التراث النظرى حول الموضـوع،  . الدراسة

  .كما أمكن إجراء زيارات استطالعية إلى مجتمع الدراسة

، ٢٠٠١ومن المقترح أن تستغرق فترة جمع البيانـات شـهرى ديسـمبر      
  . ميالدية ٢٠٠٢يناير



٥٦٣  

  
  

  قائمة المراجع
  
تماع الصناعى، مكتبة غريـب، القـاهرة،   علم االج: عبدالباسط محمد حسن) ١(

  . ٩٠، ص١٩٧٨الطبعة الثانية، 

): ١٩٧٣-١٩٣٩(التصـنيع فـى مصـر    : روبرت ماير وسمير رضوان) ٢(
السياسة واألداء، ترجمة صليب بطرس، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،    

  .٢٦، ص١٩٨١القاهرة، 

فى الدراسة الجادة انظر على سبيل المثال الجزء الخاص بالقطاع الصناعى ) ٣(
االقتصاد المصرى من االسـتقالل إلـى التبعيـة،    : عادل حسين: التى قدمها

  . ١٩٨٢الجزء األول والثانى، دار المستقبل العربى، القاهرة، 

طبيعتها، عواملهـا وآثارهـا،   : أحمد محمد السيد إمام عسكر، جريمة القتل) ٤(
اآلداب، قسـم االجتمـاع،   رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة المنيا، كلية 

١٩٩١ .  


