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 مقدمة .1

وأثمر ذلك عن تكووين القاهرة  ةجامعفي علم االجتماع في مصر منذ أوائل القرن العشرين ت مسيرة بدأ

فوي مختلوف  اسونوي   وتخريج أعداد كبيرة من الطالب والبواحثين االجتماع،بنية مؤسسية كبيرة لتعليم علم 

علم االجتماع  في شتغال  مُ  359 ةبلغ عدد الحاصلين على الدكتوراواآلن التخصصات الفرعية لهذا العلم. 

واحود   بحثوي ومركوز ،حكوميوةجامعوة  24في والبحث  التدريسيعملون في  1،ختلفةالمُ بدرجاتهم العلمية 

أنشو  منوذ عوام  الذيالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية هو في مجال البحث االجتماعي بارز 

ويفتوورأ أن يسووفر ذلووك العوودد الكبيوور عوون حركووة علميووة نشووطة فووي مجتمووع يموووج بووالتغيرات  .1957

النظووري حفووز علووى البحووث والجوودل تُ والتحوووالت االجتماعيووة والقضووايا والمشووكالت االجتماعيووة التووي 

فاعليوة حركوة علوم كوم علوى مودى الحُ  وال نسوتطيع علم االجتماع في مصور.بين المشتغلين في والمنهجي 

في علم االجتماع خالل العقدين  العربيحددة تتعلق بمحتوى اإلنتاج االجتماع إال بمؤشرات موضوعية مُ 

لعلوم  العربويالمحتووى لى طبيعة ومضمون إوعلى ضوء ذلك تسعى هذه الورقة إلى التعرف الماضيين. 

تووب العربيووة بووالتطبيق علووى عينووة موون الكُ  2016وحتووى  2000االجتموواع فووي مصوور خووالل الفتوورة موون 

  والمترجمة إلى العربية لباحثين في علم االجتماع مصريين.

 

االجتمواع فوي مصور   اءمواذا يكتوب علمو مثول:عودة تساؤالت  عنحاول الورقة اإلجابة تُ هذا الصدد  يوف

الموضووعات التوي شوغلت  خريطوةوموا  غيرهوا التي حظيت باهتمام أكثر من  التخصصات الفرعيةما و

القضوايا وموا  غيرهوا عون  اكبير   ااإلشكاليات البحثية التي نالت اهتمام   أبرزوما  االجتماع اهتمام علماء 

مووا بووين مختلووف الموضوووعات والتخصصووات الفرعيووة وتجوواوزت  التووي تقاطعووت فوويالسووائدة والمحوريووة 

 االجتمواعيوإلى أي مدى ارتبطت القضايا والموضوعات بما يحودث فوي الواقوع  الزمنية حدود الفترات 

السووائد فووي كتووب علووم  النظووريومووا طبيعووة األفووق  العربيووة فووي مصوور والمنطقووة  والسياسوويواالقتصووادي 

علوم حركوة البحوث فوي وموا خريطوة االسوتهداف التوي ميوزت فوي الكتوب  سوتخدمة االجتماع والمفاهيم المُ 

 والمنهجوي النظوريهذا المحتوى  ساهموكيف  ا بروز  وما طبيعة اإلجراءات المنهجية األكثر  االجتماع 

 عاصرة مُ في تشكيل خطابات سوسيولوجية 

 

                                      
1
المتوووفرة عوون أعضوواء هيئووة ال يوجوود حصوور دقيووق للموووارد البشوورية فووي علووم االجتموواع فووي مصوورل ولهووذا تووم حصوور هووذا العوودد موون واقووع البيانووات  

الُمعلنة على مواقع الجامعوات المصورية عبور اإلنترنوت. وفوي الحواالت التوي يتعوذر فيهوا  الجامعات المصريةالتدريس في أقسام علم االجتماع في 

االسووتعانة باالتصوواالت الشخصووية برؤسوواء األقسووام بتلووك الجامعووات  تالحصووول علووى بيانووات موون بعووأ الووروابط اإللكترونيووة التووي ال تعموول، تموو

 العدد اإلجمالي تقريبي.لذلك صفحات الجامعات غير محدثة، بعأ األحيان تكون القوائم المنشورة على  يلمعرفة العدد، وف
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 االمنشووورة وفق وولمحتوووى الكتووب  فصوولمُ  ذلووك تحليوول ينعوورأ لرجووراءات المنهجيووة، يلوو مووا يلووي وفووي

 رت عنها أسئلة هذا البحث:للمؤشرات التي عبّ 

 

 اإلجراءات المنهجية  .2

توب المنشوورة فوي علوم االجتمواع فوي مصور خوالل الفتورة مون تعتمد هذه الورقة على تحليل عينوة مون الكُ 

 :اآلتية في اختيار العينةالشروط  تمت مراعاةوقد  ،2016إلى  2000

  ُسواء كانت  للكلمة،بالمعنى الواسع  رتبطة باهتمامات علم االجتماعموضوعات مُ  غطيتب التي تُ الك

قاصوورة علووى تخصووص علووم  متلووك الموضوووعات محوول اهتمووام مشووترك فووي العلوووم االجتماعيووة أ

 االجتماع. 

  ُشورت قبول عوام توب التوي نُ هوذه الحالوة يوتم اسوتبعاد الكُ  وفوي للبحوث،تب منشورة في الفترة الزمنية ك

عيود وأُ  سوابق ا نٌشورتتوب التوي بقواء علوى الكُ موع اإل تدريسوية،ألغوراأ  حديث اعيد نشرها وأُ  2000

وا البحوث،طبعها خوالل فتورة  عليهوا وذات ارتبواط  البحثويرتبطوة أكثور بالطلوب إذا كانوت مُ  خصوص 

فتورة خوالل  الدراسوات السوسويولوجيةفوي  سوائد ا اوتعكوس تيوار   البحث،وثيق بالسياق الخاص بفترة 

 البحث.

  ُالكتوابتخوذ بحيوث يختلفوة في موضوعات مُ عالجات نظرية و مُ أميدانية ودراسات  ابحوث   تب تضمك 

لموضوع تعددة زوايا مُ  طيغتُ ستقلة مجموعة من األوراق المُ أو شكل مشروع بحثي متكامل الواحد 

  .محوري مرتبط بعنوان الكتاب

  ُلكتاب.حرر لمُ أو  رئيسي،تحت إشراف باحث  ،عدة شخاصأم ألسواء لشخص واحد تب مؤلفة ك 

  نسوب بحيوث يُ  ،ةمنشوور كتبأعمال ندوات ولقاءات بحثية وسيمنارات وورش عمل تم تجميعها في

 . احرر  أن يكون الكتاب مُ أو  ،اجماعي  كل بحث أو ورقة إلى مؤلفه ويكون بذلك التأليف 

  ُتعوديالت عليهوا ثوم إدخوال أو الماجستير وتوم  تكون في األصل أطروحات للدكتوراة تب قدبعأ الك

خاصوة إذا بتوب النوعيوة مون الكُ  تلكيجوز في هذه الحالة استبعاد  . والتب مؤلفةطبعت على هيئة كُ 

 علم االجتماع في مصر.في  ارئيسي   او تيار  أ انها تعكس اتجاه  أأو  ابارز   ا علمي ال إسهام  شّك  كانت تُ 

 

في الفترة  ةمنشور كتب 304تب بلغت من الكُ اعتمدت هذه الورقة الخلفية على عينة  وعلى ضوء ذلك

ترجمة إلى العربية لبواحثين مصوريين شمل الكتب المؤلفة باللغة العربية والمُ ت ،2016إلى  2000من 

االسوتعانة مون خوالل لوى قووائم بالكتوب المنشوورة إوكانت نقطوة البدايوة فوي التعورف في علم االجتماع. 
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منظومة توثيقية مركزية للنشر فوي مصور والتي تضم أول وأهم  القومية،بسجالت دار الكتب والوثائق 

توب المنشوورة واالحتفواظ بنسوخ منهوا فوي لتسوجيل أرقوام إيوداع كول الكُ  تقريب وابداية القرن العشورين منذ 

دون التوزام كثيور مون دور النشور  د اإلجراءات البيروقراطية الحكوميوة حواالترهل وتعق   غير أنّ دار. ال

ا الوصوول مكن ووالمؤلفين والجامعات ومراكز البحث والمؤلفين بقواعد تلك المنظوموة. ولهوذا لوم يكون مُ 

داخول دار  إلى قواعد بيانات دقيقة عن حجم المنشور من الكتب فوي علوم االجتمواع فوي أي فتورة زمنيوة

مثلة للكتب المنشورة الحصول على عينة مُ في  مراحل أساسية اتباع خمس. وعلى ضوء ذلك تم الكتب

 :تياآلفترة البحث على النحو في علم االجتماع خالل 

 

 المرحلة األولى: البحث في قواعد البيانات الرقمية المتاحة

 Arab Sociological للملخصوات السوسويولوجية العربيوة Qabas تم االعتماد على قواعد بيانوات قوبس

Abstracts،2  ُوحتوى  2000توب التوي صودرت فوي الفتورة مون عوام وقد ساعد ذلك في حصور قائموة بالك

إال أن كفاءة البحث غير جيودة  3،تاح على االنترنت. ورغم أن محرك البحث بشأن هذه القواعد مُ 2005

تب الصادرة في المركز للحصول على قوائم من الكُ في باشر بالعاملين وكان من الضروري االتصال المُ 

فوة ولكترونيوة العربيوة المعرأي بيانوات مون قواعود البيانوات اإل ك الفترة. ولم نتمكن مون الحصوول علوىتل

تاحوة بسبب القيود التوي تفرضوها علوى البحوث. وقود وفورت قواعود البيانوات األخورى المُ  e-Marefaباسم 

االجتماع ومن أهم تلك تب الصادرة في علم رصة حقيقية للحصول على قوائم كثيرة بالكُ نترنت فُ على اإل

مكتبووووة فووووي " DARومسووووتودع األصووووول الرقميووووة " 4القواعوووود: اتحوووواد مكتبووووات الجامعووووات المصوووورية،

عتمود البحوث فوي تلوك القواعود ا 7برينسوتون. ومكتبوات جامعوة 6،سوتانفورد ومكتبات جامعة 5اإلسكندرية،

                                      
2
العربيوة للكتوب والمقواالت  باللغوةهي مشروع ممول من مؤسسة فورد لتوثيق اإلنتاج العربي في علم االجتماع علوى هيئوة ملخصوات  قبس،قواعد  

مركوز البحووث واألبحاث وأعمال المؤتمرات والمترجمات والرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه في علوم االجتمواع فوي مصور. القواعود تتبوع 

للملخصوات إصودارات منوذ  المرحلوة األولوى يوتغط القاهرة، منذ تأسيسه على يد الدكتور أحمد زايد.والدراسات االجتماعية بكلية اآلداب جامعة 

 .  2006غطت الكتب الصادرة حتى عام  ، وجار تحديث المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي2003وحتى عام  1924
3
 قاعدة بيانات قبس: الملخصات السوسيولوجية العربية، متاحة على االنترنت في الرابط التالي: 

- http://srscenter.org/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B3/ 
4
 ي: اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، متاحة على االنترنت في الرابط التال 

- http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1&.    
5
 متاح على االنترنت في:   ،Digital Assets Repository (DAR) مستودع األصول الرقمية 

- http://dar.bibalex.org/webpages/searchresults.jsf 
6
 - Stanford University Libraries, Search Works catalog. Available online at:  

- https://searchworks.stanford.edu/?page=3&search_field=search&utf8=%E2%9C%93 
7
- Princeton University Libraries. Available online at: 

http://srscenter.org/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B3/
http://srscenter.org/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B3/
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&
http://dar.bibalex.org/webpages/searchresults.jsf
https://searchworks.stanford.edu/?page=3&search_field=search&utf8=%E2%9C%93
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والبحووث بحسووب المووؤلفين علوى اسووتخدام قائمووة مطولووة مون الكلمووات المفتاحيووة للبحووث بحسوب الموضوووع 

فوي علوم االجتمواع باللغوة العربيوة لبواحثين  اكتاب و 443وأسفر ذلك عن التوصل إلى أول قائمة مكونة من 

 مصريين.

 

 حصر الكتب واألبحاث في علم االجتماع الثانية: إصداراتالمرحلة 

توب االجتمواع مون الكُ قوائم باإلنتاج العربي في علوم  يتب تحواعتمدنا على مصادر منشورة على هيئة كُ 

فوي اعيوة واألبحاث في علم في مصر أهمها ستة مجلدات صادرة عن مركوز البحووث والدراسوات االجتم

وحتى عام  1924، تضم ملخصات لرنتاج العربي في علم االجتماع منذ عام كلية اآلداب جامعة القاهرة

ية بالقاهرة بعنوان " ئاعية والجنان صدرا عن المركز القومي للبحوث االجتماجلدمُ ا ، وهناك أيض  2003

" تقتصر فقط على األبحاث والدراسات وأعمال المؤتمرات التي أصدرها قاعدة بيانات البحث االجتماعي

فووي أنهمووا يوثقووان ا ، وتكموون أهميووة هووذين المجلوودين تحديوود  2015وحتووى عووام  1957المركووز منووذ هووذا 

فوي تمويول وتعزيوز  اكبيور  ا دور   أدّتل أهوم مؤسسوة بحثيوة مثّ وبصورة دقيقة للغاية نشاط المركوز والوذي يُ 

توب اإلنتاج العربي في العلووم االجتماعيوة ككول منوذ الخمسوينيات مون القورن العشورين. كموا أن غالبيوة الكُ 

تعدد التخصصاتل ذلوك أن أغلوب رتبطة بتوجه مُ واألبحاث في علم االجتماع الصادرة عن هذا المركز مُ 

عودادها وتحليلهوا شوارك فوي إقضايا فوي علوم االجتمواع تعتمود علوى بحووث ميدانيوة يُ المجلدات التي تعالج 

تعددة في العلوم االجتماعية. وبموجوب هوذه المصوادر التوثيقيوة توم العثوور علوى باحثين من تخصصات مُ 

. اكتاب وو 65الماضووية بلووغ عووددها  األعوووام الخمسووة عشوورتووب إضووافية منشووورة فووي علووم االجتموواع خووالل كُ 

 . كتب 508ذلك أصبح عدد الكتب التي حصلنا على قوائم بها  وبموجب

 

 كتب من خالل السير الذاتية للمؤلفينلل   الثالثة: الحصر الشاملالمرحلة 

الجامعوات  مختلوفعلوم االجتمواع فوي بل لجأنا إلى حصر عدد المشتغلين فوي بالمصادر السابقة  لم نكتف  

اختلفة الحكومية بدرجاتهم العلمية المُ  . افورد   286وبلوغ عوددهم  همن الحاصلين علوى درجوة الودكتورا بدء 

 76وفاعلية في البحث والنشر توم اختيوار عينوة بلغوت  اوبتدقيق هذه القائمة بناء على معيار األكثر نشاط  

توب ختصورة لحصور اإلنتواج مون الكُ ا من خالل صوحيفة اسوتبيان مُ بهم جميع   باشراتصال مُ  يجر، وأُ افرد  

تب في تلك االستمارات ومضاهاتها وتم حصر ما ورد من كُ  مصريين،العربية لباحثين لى والمترجمات إ

                                                                                                                   
- https://pulsearch.princeton.edu/?search_field=all_fields&utf8=%E2%9C%93 
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لوم يسوبق العثوور  اجديود   اكتاب و 46بما لدينا من قائمة الكتوب. وسواعدت عمليوة الحصور هوذه علوى إضوافة 

بالحصوول و المصادر التوثيقية األخرى ألسباب تتعلق بعودم التوزام دور النشور في قواعد البيانات أ اعليه

تب من قبول أمكون قارنة بما تم حصره من كُ على أرقام إيداع رسمية لتسجيل تلك الكتب عند النشر. وبالمُ 

 .اكتاب   554التوصل إلى قائمة من الكتب المنشورة بلغت 

 

 حرك جوجل عن الكتب المرحلة الرابعة: البحث في م  

منشوورة  تبالبحث في جوجل بكلمات مفتاحية وبأسماء مؤلفين مصريين لكُ  8ساعدالمُ حاول فريق العمل 

مضوواهاتها بالقائمووة ا تقريب ووا تمووت كتاب وو 65، وتوصوول فريووق العموول إلووى وجووود إلكتروني ووايوتم التوورويج لهووا 

منشوور فوي الفتورة مون عوام  اكتاب و 619 إجمواال   صبح عدد الكتب التوي توصولنا إلوى حصورهاالتراكمية ليُ 

 . 2016وحتى  2000

 

 المرحلة الخامسة: تنقية القائمة المبدئية بحسب المعايير المطلوبة  

 تّموت مراعواةتوب المطلووب تحليلهوا فقود للمعايير التي حددها المجلس العربوي للعلووم االجتماعيوة للكُ  وفق ا

السوائدة فوي علوم قاربوات النظريوة والمنهجيوة تب التي تعكس حركة اإلنتاج المعرفي والمُ التركيز على الكُ 

توب فوي القائموة الطويلوة بصوورة دقيقوة راجعوة محتووى الكُ االجتماع في مصر. وعلى ضووء ذلوك تموت مُ 

 طابقة للمواصفات: تب غير المُ الحظات تستوجب استبعاد بعأ الكُ ولوحظ وجود أربع مُ 

 

وهووي فووي  ،اكتاب وو 288تووب المؤلفووة ألغووراأ التوودريس الجووامعي، حيووث بلووغ عووددها كثوورة عوودد الكُ  .أ 

ختلف التخصصات الفرعية فوي علوم االجتمواع، وأغلبهوا أقرب إلى مداخل عامة لمُ  أغلبها مضمون

خوالف خر من مصادر باللغوة اإلنجليزيوة وبموا يُ تب منقولة من مصادر باللغة العربية والبعأ اآلكُ 

عاد كول تلوك وبالتوالي توم اسوتب حوث العلموي وحقووق الملكيوة الفكريوة،القواعد الخاصة بأخالقيوات الب

 تب من العينة.الكُ 

ا كتاب ا 29هناك حيث لوحظ أن  تب،الكُ تعدد طبعات  .ب  خالل فترة البحث سبق نشره قبل عام  منشور 

ألسوباب تتعلوق بحجوم عودة مورات  حديث اتب تلك الكُ  عيد نشرأُ سابقة. وقد في فترات زمنية  2000

                                      
8
مون جامعوة  هالبيانات وإجراء التحليالت اإلحصائية األستاذة سارة يحيى عبود المحسون، المرشوحة للحصوول علوى الودكتورارتيب تساعد في جمع و 

معوات القاهرة والباحثة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء. وعاونها فريق من الباحثين فوي تجميوع قووائم الكتوب مون الجا

 مة الكوردي ، وإيموان شواهين مون جامعوة عوين شومس ، وأسوامة مشوحوت مون جامعوةمون جامعوة بنوي سوويف ، ونسو المصرية وهم: قياتى عاشوور

 منوفية ، وسارة  البتاجى من جامعة اإلسكندرية، ومروة سليمان من جامعة سوهاج. ال
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فووي الجامعووات ذات األعووداد خاصووة بفووي المرحلووة الجامعيووة للطووالب ها الطلووب الهائوول علووى تدريسوو

 تب من العينة.ولهذا تم استبعاد كل تلك الكُ  الكبيرة من الطالب.

للتودريس الجوامعي خوالل ا أحيان وطبوع ولكنهوا تُ  ،ا جيودة فوي علوم االجتمواعل بحوث ومثّ وتوب تُ بعأ الكُ  .ج 

تب الجامعية، ولهوذا طابق لقواعد إعداد الكُ تب غير مُ الفترة الزمنية للبحث رغم أن محتوى تلك الكُ 

 برت ضمن العينة. عتُ ا

قدمة في مؤتمرات تتسم بانخفاأ شديد في جودتهوا وأوراق مُ  بحوثعلى  يحتوي اكتاب   18وجود  .د 

 العلمية، وبالتالي تم استبعادها من العينة.

صوبح ليُ  اكتاب و 619البالغ عوددها  من القائمة األصلية اكتاب   335الحظات أمكن استبعاد وبموجب تلك المُ 

 .اكتاب   284تب التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة للتحليل حجم العينة النهائي من الكُ 

 

 حجم اإلنتاج العلمي  .3

( 1) رقم ح بيانات العينة بحسب الجدولتوض  

تووب المؤلفوووة هوووو العربوووي مووون الكُ اإلنتوواج أن 

ترجموة إلوى العربيوة توب المُ قابول الكُ مُ  الغالب،

حيوث لوم يوتم العثوور علوى  مصريين،لباحثين 

باللغووة سووتة كتووب فقووط ترجمووة سوووى تووب مُ كُ 

فوووي الفتووورة  ن نشووورااإلنجليزيوووة، مووونهم كتابوووا

عن الدين والتصوور   2005-2000األولى 

 يه االجتمواعثر برامج الرفواوأللكون  يالشعب

ن فووي الفتوورة علووى النسوواء الفقيوورات، وكتابووا

عووون جووودل اإلسوووالم  2010-2006الثانيوووة 

فوي الفتورة الثالثوة عون الحجواب ، باإلضافة الى كتابين آخورين نشورا بين ثورتين والمعرفة، والطبقة العليا

  .2016-2011الكبير خالل الفترة األخيرة من  يعاعمل االجتمالو

حووال موع حوال مون األ بأي ال يتناسبتب في علم االجتماع من الكُ  العربيومن الواضح أن حجم اإلنتاج 

الجامعوات فوي علم االجتماع وال حجم البنية المؤسسية الضخمة ألقسام علم االجتماع شتغلين في حجم المُ 

ا تراجع واتوب تشوهد إضافة إلى ذلك فونن اإلصودارات مون الكُ  المصرية. وا واضوح  فمون بوين  آخور،بعود  عام 

وانخفووأ عوودد  %،.46بنسووبة بلغووت  2005 - 2000خووالل الفتوورة موون  اكتاب وو 131شوور نُ  كتووب 304

 ( 1) جدول رقم

علم االجتماع  فيتوزيع الكتب المنشورة 

 بحسب تواريخ نشرها 

 % العدد الفترة الزمنية

2000 - 2005 131 46 

2006 - 2010 92 32 

2011 - 2016 61 22 

 100 284 اإلجمالي
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السووت سوونوات  يوفوو %،32إلووى  تصوول نسووبتهال 2010 - 2006 الثانيووةتووب المنشووورة فووي الفتوورة الكُ 

بنسبة بلغت  اكتاب   62تب عدد الكُ  بحيث لم يتجاوز ،اشديد   اتب المنشورة انخفاض  الماضية واصل حجم الكُ 

على النشور  اعتماد حركة النشر في علم االجتماع سابقا  بأسباب اقتصادية تتعلق بر ذلك فّس  ربما يُ . 22%

اتجوه خوالل العقودين الماضويين الودعم الحكوومي للنشور الجوامعي تراجع وعندما  أساسية،بصفة  الحكومي

واخالل الخمسة عشور  ال سيماعلم االجتماع إلى البحث عن دور نشر في  ونالمشتغل غيور  .الماضوية عام 

بوالتوزيع  أكثورويهوتم  الموؤلفين،يضومن حقووق  جحف في شروطه والمُ الخاص من الناشرين  القطاعأن 

توب علوم االجتمواع فوي الوقوت الوراهن علوى كتابوة كُ فوي المشوتغلين قبوال إلوة وقد ساهم ذلك في ق   باشر.المُ 

بصورة  ةموجه تتب أصبحالنشر للكُ رص من فُ  اوكثير   دوريات.في  همودراسات همواالكتفاء بنشر بحوث

 لضمان تحقيق عائد مادي منها للناشرين والمؤلفين على نحو مباشر. تب الجامعية للتدريسأكبر نحو الكُ 

   

 الفرعية التخصصات  .4

و 20قاربوت فوي علوم االجتمواع  عودةتخصصوات فرعيوة  يغطتب المنشورة لتُ الكُ تنوعت  . ومون اتخصص 

فووي علووم االجتموواع اهتمامووات خمسووة تخصصووات سوويطرت علووى أن  (1) رقووم بحسووب الشووكل – الواضووح

 الثقووافي،علووم االجتموواع علووى التوووالي:  وهووي 2016لووى إ 2000الفتوورة موون تووب المنشووورة خووالل الكُ 

وواوالدراسووات األنثروبولوجيووة  علووم اجتموواع و 9واالجتماعيووة،فووي مجووال األنثروبولوجيووا الثقافيووة  خصوص 

توووب المنشوووورة فوووي هوووذه . وبلوووغ حجوووم الكُ السياسووويوعلوووم االجتمووواع  الجريموووة،وعلوووم اجتمووواع  التنميوووة،

توب الكُ حجوم % مون مجمووع العينوة. ومون الواضوح أن 65بنسبة بلغت  اكتاب   180التخصصات الفرعية 

وو فوي تلووك التخصصوات المنشوورة تووب كانووت النسوبة مون الكُ خووالل الفتورة األولوى ف آخور،بعود ا يتراجوع عام 

 - 2006الثانيوة  الفتورة خواللفوي االنخفواأ تب المنشوورة حجم الكُ  أثم بد %،43بحيث بلغت  ،رتفعةمُ 

من % 24إلى يصل ل 2016 - 2011االنخفاأ في المرحلة الثانية  % واستمر33لى إ ليصل 2010

  حجم العينة.

 

 

                                      
9
و  ا دراسات األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية غير مستقلة في أغلب الجامعات المصرية بل هي تدرس ضمن مقوررات أقسوام علوم االجتمواع عموم 

ا لألنثروبولو جيا مستقال  عن قسم االجتماع. وموع ذلوك فونن لجوان تحكويم وترقيوة األسواتذة وقواعود النشور باستثناء جامعة اإلسكندرية التي تضم قسم 

 في الدوريات العلمية ال تفرق بين تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية من ناحية وتخصص علم االجتماع من ناحية أخرى.
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تب غلب على الكُ تحيث متباين بحسب الفترات الزمنية، الرئيسية ات الخمسة صصأن حضور التخالحظ يُ 

فوووووي الفتووووورة المنشوووووورة 

موضوعات ثقافية  ىاألول

تقوووووع فوووووي صوووووميم علوووووم 

االجتمووووووووووواع الثقوووووووووووافي 

 نثروبولوجيووا الثقافيوووةواأل

تووب فووي وبلغووت نسووبة الكُ 

% 55المجوووووالين هوووووذين 

 التووووووالي.% علوووووى 58و

علووم اجتموواع الجريمووة وعلووم اجتموواع التنميووة موضوووعات الفتوورة الثانيووة بكثافووة كبيوورة فووي تووب كُ وتميووزت 

توب التوي تنودرج تحوت وبلغوت نسوبة الكُ  تنمويوة،من زاوية  الجريمةعالج قضايا والتي كانت تُ  واالنحراف

. أما الفترة الثالثة فقد طغى عليها اهتمامات التوالي% على 48و% 49هذين التخصصين في تلك الفترة 

موع  %،59توب الصوادرة فوي هوذا التخصوص خوالل تلوك الفتورة نسوبة الكُ  السياسوي وبلغوتعلم االجتماع 

قضووايا كانووت تتسووم بالتووداخل الشووديد مووع  السياسوويعالجووات المطروحووة فووي علووم االجتموواع المُ الحظووة أن مُ 

 عالجات ذات طبيعة ثقافية. ومُ 

 

تب علم االجتماع خالل فتورة البحوث وهناك تخصصات أخرى تحتل مرتبة ثانية من حيث األولوية في كُ 

نوف ولهوذه التخصصوات غالبيوة مثل دراسات علم االجتماع االقتصادي، ودراسات المورأة، ودراسوات العُ 

اتب من الكُ  توب قليلوة للغايوة حوول في الفترتين األولى والثانية للبحث. وهنواك إلوى جانوب ذلوك كُ  خصوص 

تخصصووات جديوودة غيوور مسووبوقة مثوول الدراسووات المسووتقبلية والتووي ال يوجوود بشووأنها إال كتووابين فقووط عوون 

 25سوتقبلية بعود المصريين حول نظرتهم للمستقبل، ورصود تطلعوات المورأة المصورية المُ  ياستطالع رأ

علوم االجتمواع الرقموي عون  فويتوب فقوط كُ  ةوهناك ثالثو( 2013 المصريل 2010)حافظ  2011يناير 

ل 2008)مصوري  شكلة المخودرات ورصود أوضواع المودونات ومالمحهوا وخطابهواالوسائط المعرفية ومُ 

تب المنشورة خالل الخمسة . وما يلفت االنتباه في محتوى عينة الكُ (2010د المقصود عبل 2008هالل 

اعشر  الماضية تراجع االهتمام بتخصصات كانت تحظى باهتمام كبير في مصر من قبول مثول: علوم  عام 

الحظوة االجتماع الصناعي وعلم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع العائلي وعلم االجتماع الحضوري. موع مُ 

تووب المنشووورة وأغلووب األبحوواث والكُ  ،كانية والووديموجرافيا االجتماعيووة نووادرأن االهتمووام بالدراسووات الُسوو

19 

45 

27 

58 

55 

22 

48 

49 

28 

21 

59 

6 

24 

14 

23 

 علم االجتماع السياسي

 علم اجتماع الجريمة

 علم اجتماع التنمية

 دراسات أنثروبولوجية

 علم االجتماع الثقافي

 ( 1)شكل رقم 
   )%( التخصصات الفرعية في علم االجتماع ذات األولوية

2000-2005 2006-2010 2011-2016
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رتبطة بتخصصوات اإلحصواء واالقتصواد. وقود يرجوع ذلوك إلوى عوزوف المشوتغلين بعلوم االجتمواع عون مُ 

قرراتهوا الدراسوية االهتمام باإلحصاء والقياس االجتماعي وعدم اهتمام أقسام علم االجتماع فوي تصوميم مُ 

الب الملتحقين بأقسام علم االجتماع من القسم األدبوي فوي الثانويوة بهذا الجانب. على اعتبار أن أغلب الطُ 

تخصصوين فوي علوم االجتمواع مون العامة وغير الدارسوين للرياضويات. وبمورور الوزمن أصوبح أغلوب المُ 

 .في البحوث اء والرياضياتاإلحص الستخدامالب غير المؤهلين هؤالء الطُ نفسها لنوعية ال

 

 (2شكل رقم )

 توزيع الك تب بحسب التخصصات المتعددة 

  

 

 

صوات دقيقوة فوي علوم ز على تخصّ رّك  تُ  تب في علم االجتماعأغلب الكُ ( أن 2)رقم ويالحظ بحسب الشكل 

مقابل  %،54بنسبة  2016 - 2000خالل الفترة من  اكتاب   150وقد بلغ عددها  ،االجتماع بصفة عامة

تعددة في العلوم االجتماعية بنسوبة بلغوت مُ زوايا تخصصية عالج من موضوعات تُ تركز على  اكتاب   129

صوادرة عون المركوز معالجوات متعوددة التخصصوات ذات التب غلب تلك الكُ أ% من مجموع العينة. و46

فوي مجواالت علوم االجتمواع شوتركة رتبطوة بمشوروعات بحثيوة مُ مُ القومي للبحوث االجتماعية والجنائية و

  .واالقتصاد والسياسية والقانونوعلم النفس االجتماعي 

 

 موضوعات البحث .5

( 3) رقم تب علم االجتماع في مصر. وبحسب الشكلهناك كثير من الموضوعات التي حظيت باهتمام كُ 

وعات توب وهوي علوى التووالي: موضويالحظ وجود أربعة موضوعات تحظى باهتمام كبير فوي توأليف الكُ 

التووراث الشووعبي، والتحوووالت االجتماعيووة، والجوورائم واالنحرافووات فووي المجتمووع، والفقوور والفئووات األولووى 

% مون 15كتاب بنسبة بلغت  42تب التي تناولت موضوعات التراث الشعبي بالرعاية. وقد بلغ عدد الكُ 

%54 
تخصص 
علم 
 االجتماع

%46 
تخصصات 
 متعددة 
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% مون العينوة. أموا 13بنسوبة  اكتاب و 36توب المعنيوة بدراسوة التحووالت االجتماعيوة العينة، وبلوغ عودد الكُ 

علووى  اكتاب وو 24و 34تووب المنشووورة بشووأنها موضوووعات االنحووراف والجريمووة والفقوور فقوود سووجل عوودد الكُ 

 % على التوالي. 9% و12التوالي، بنسبة تصل إلى 

 
 

 

 

تعوددة مون رصود جوانوب مُ أغلبها يدور حوول الحظ أن يُ تب التراث الشعبي كُ ما يتعلق بموضوعات  وفي

 ،العوووالمورؤى  ،والمعوووارف الشوووعبية المعتقووودات :ختلفوووة وتشوووملبأقسوووامه المُ  الشوووعبيعناصووور التوووراث 

والفنوون  الشوعبي،دب واأل الشوعبية،واالحتفواالت  ،والتقاليود الشوعبية والعادات ،الشعبيالطب  وممارسات

شوكالية الهويوة فوي إافوات والماديوة. يضواف إلوى ذلوك دراسوات محودودة حوول حووار الثقوالثقافة  ،الشعبية

 الثقافة العربية.

 

رتبطوة بموضووعات توب المُ فوي حجوم الكُ ا كبيور   اتودفق   2005 - 2000وقد شهدت الفترة األولى من عام 

وانخفوأ حجوم النشور مون ختلفة. المُ  الشعبيأركان عناصر التراث غطت تقريب ا مختلف  الشعبيالتراث 

الفترة األولوى محاولوة مولء  ميزما يُ أن  إال .2016عام  وحتى 2006من عام  بدء   الشعبيتب التراث كُ 

في هذا سهامات صور التغير التي شهدتها. أما اإلورصد  الشعبيفجوات معرفية في فهم عناصر التراث 

9.0 

1.4 

2.2 

3 

3.2 

3.2 

3.2 

4.0 

4.3 

5 

6 

7 

9.0 

12.2 

13 

15.1 

 موضوعات أخرى

 مشكالت اسرية

 العدالة االجتماعية

 الخطاب الدينى

 الشباب

 نوعية الحياة

 مجتمع مدنى

 القيم االجتماعية 

 العولمة

 العنف 

 تمكين المراة

 الحركات االجتماعية

 الفقر 

 الجريمة 

 التحوالت االجتماعية 

 التراث الشعبى 

 (3)شكل رقم 
 )%( ترتيب موضوعات االهتمام في كتب علم االجتماع 
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الموسووعات توأليف رشوفة وضورورات التوثيوق واألركوز بصوورة أساسوية علوى كانوت تُ فبعد ذلك المجال 

وكووذلك لقضووايا التنظيوور لتفسووير اسووتمرار وتغيوور بعووأ عناصوور  ،الشووعبيلمفوواهيم وموضوووعات التووراث 

ظلوت  الشوعبيم بالتراث وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن حركة االهتماعبر الزمن.  الشعبيالتراث 

بعوود  صوواحبة لالحتجاجووات الشووعبية الكبيوورةثقافيووة مُ المجتمووع موون تغيوورات فووي  مووا يحوودثصووامتة بشووأن 

موضوووعات وثيقووة الصوولة فهووم إلووى تووب الصووادرة خووالل تلووك الفتوورة الكُ موضوووعات ولووم تلفووت  .2011

 ،والسياسوةالعالقة بوين التوراث و ،قاومةوفولكلور المُ  ،ثقافة االحتجاجبالسياق الجديد في تلك الفترة مثل: 

 . لخ، إالتمييز الثقافيالتعصب الثقافي وصور و

 

حركة علميوة رتبط بوجود االهتمام بموضوعات التراث مُ الزخم الكبير في أن  االعتبار فيويتعين األخذ 

 ،ألمانيووة :مختلفووةموون موودارس علميووة غربيووة لهووا روافوود فووي مصوور  الشووعبينشووطة فووي دراسووة التووراث 

السوتينات مطلوع منوذ فوي مصور نثروبولوجيوة الدراسوات األتأسيس ارتبطت ببداية ، وبريطانية ،ركيةيوأم

جامعووة  :وهوويجامعووات أساسووية  خمووسفووي ن وأسوواتذة بووارزز هووذه الحركووة و. ورمووموون القوورن الماضووي

الفنوون التابعوة لووزارة الثقافوة  باإلضوافة إلوى أكاديميوة ،والمنصورة ،اإلسكندريةو ،وعين شمس ،القاهرة

م االجتماع فقود غلوب علوى كثيور بدراسات عل الشعبيارتباط موضوعات التراث إلى  ونظرا   .القاهرةفي 

الخريطوة بموا سواهم فوي النظور إلوى  تغيورة،ومُ تباينوة سوياقات اجتماعيوة مُ منها رصد عناصر التوراث فوي 

  .يحترم فكرة التنوع الثقافي من منظور نسبي الشعبيلتراث االجتماعية والجغرافية ل

 

التغيووورات الحظ تركيزهوووا علوووى نُ فسوووتوووب وإذا نظرنوووا إلوووى موضووووعات التحووووالت االجتماعيوووة فوووي الكُ 

وتوداعيات المصري بصفة عامة والسياسية التي حدثت في المجتمع  ،واالقتصادية ،والثقافية ،االجتماعية

وقود تميوزت موضووعات التحووالت  خالل العقوود الثالثوة الماضوية. ختلف األصعدةعلى مُ  تلك التحوالت

باالعتمواد علوى الرصود لمظواهر التغيور فوي المجتموع ( 2005  - 2000االجتماعية فوي الفتورة األولوى )

فهوم ( نحوو 2010 - 2006الموضووعات فوي الفتورة الثانيوة )أبورز بصفة عامة، بينما اتجهت  المصري

 النواجم االجتمواعيراك رتبط بوالح  وجوود واقوع جديود ُموتداعيات التحوالت االجتماعية والتي أسفرت عون 

مجوال  مون التهمويش والبطالوة، وظهوور يعوانوبروز طفرة شبابية كبيرة تُ التوسع في مجانية التعليم،  عن

وبموا  االجتمواعينترنت ووسائل التواصول اإلتوفر شبكات عام جديد بفعل   ثقوافيراك سواهم فوي تحقيوق ح 

عوام المون  اوبودء   .ونمو المنواطق العشووائية ،العنفكشكالت جديدة مُ بارز، باإلضافة إلى وجود  وسياسي

بخوورائط االحتجوواج تووب الكُ  اهتمووامفووي  ا وثقافي وواسياسووي   ابوودأت موضوووعات التحووول تكتسووب طابع وو 2011
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بوالتطبيق علوى الحركوات الشوبابية وصوناعة االحتجواج  االجتماعيوة،كوات رتبط بالحرفواعل التغييور الُموو

 عمليوووات التحوووولصووواحبة لالمُ والتحوووديات االجتماعيوووة والثقافيوووة ، 2011ينووواير 25الفاعلوووة فوووي أحوووداث 

   . الديموقراطي

 

الحوظ وجوود اهتموام كبيور بدراسوة ظوواهر واالنحوراف فسووف نُ ا يخوص موضووعات الجريموة م أما في

الريفيووة عيووة والمجتمعووات لوودى مختلووف الفئووات االجتماتجووار بهووا المخوودرات واإل يإجراميووة مثوول تعوواط

وتُ اإلطوار  . وفوي هوذاسوتهلكة للمخودراتنتجوة والمُ المُ والحضرية  هوذه  مودى انتشوارتوب علوى فهوم ز الكُ رّك 

صويب يُ  الوذي ترتبة عليها وأهمهوا اإلدموانرتبطة بها والمشكالت األخرى المُ المُ واألبعاد الثقافية الظاهرة 

وتجوارة  ،وتجوارة البشور ،والقتول ،ضاف إلى ذلك موضوعات تتعلق بالبغاءتُ  .قطاعات كبيرة من الشباب

 والفساد.  ،األعضاء البشرية

 

ففوي الفتورة  ألخورى،حضور تلوك الموضووعات يتسوم بمالموح تختلوف مون فتورة زمنيوة ومن الواضح أن 

ووو( كوووان االهتموووام بتلوووك الموضووووعات يُ 2005 - 2000)األولوووى  تجوووار دراسوووة عمليوووات اإلز علوووى رّك 

خاصووة المنوواطق العشوووائية المحرومووة موون الخوودمات لهووذه التجووارة  المسووتهدفةوالمجتمعووات خوودرات بالمُ 

االجتمواعي. وقود شوهدت الفتورة ت الضوبط ابعيدة عن أعوين األجهوزة األمنيوة ومؤسسوالوالمرافق العامة و

ا( 2010 - 2006الثانية ) ختلفة تستهدف مُ من األبحاث المنشورة في كتب حول موضوعات  تدفق ا كبير 

 ،فوي المنواطق العشووائية تب كاملة عن مالمح تلك الثقافةحيث صدرت كُ  ،تأصيل مفهوم ثقافة المخدرات

ومون  ،والمهمشوين ،الفقوراءو ،النسواء ولودى ،ى الشوبابولد ،وقضاء وقت الفراغ ،مناطق التصييف يوف

علوى موضووعات  الكتوبوركوزت  ذاتهوا. التعواطي، ومون خوالل تجربوة خالل استخدام الوسائط المعرفية

 الشوارعوأطفال  ،واستغالل النساء ،واإلتجار في األعضاء البشرية ،تجار في البشراإلك أخرىللجريمة 

تووب المنشووورة اهتمووام الكُ  حوودث تراجووع كبيوور فووي 2011عووام الموون  ا. وبوودء  وع موون التجووارةنووفووي هووذا ال

تووب فووي عليووه الحووال فووي الفتوورة السووابقة، وانحصوور اهتمووام عوودد قليوول موون الكُ  تبالجريمووة مقارنووة بمووا كانوو

جورائم ، ودراسوة الريوففوي والتعواطي واإلدموان خودرات تصولة بتجوارة المُ بعواد المُ األلى بعأ إ التعرف

 المخدرات بين أطفال الشوارع. 

 

 اكبير   ادور   يؤديللبحوث االجتماعية والجنائية  القوميهذا الصدد إلى أن المركز ومن المهم اإلشارة في 

منوذ  واالنحورافالمصرية في مجاالت الجريمة الدراسات والبحوث وتعزيز االهتمام بفي تمويل  اومؤثر  



 

دراسة لعينة  :اإلنتاج العربي لعلم االجتماع في مصر

 2016إلى  2000الُكتب المنشورة من من 

 سعيد المصري| 

 

13 

 

كووأول مركووز فكوور ينشووأ فووي مصوور يقوووم علووى توودعيم السياسووات االجتماعيووة  الماضووي،سووتينيات القوورن 

تعووددة جريهووا بانتظووام وموون خووالل فوورق عموول مُ ولووة موون واقووع بحوووث ودراسووات يُ والسياسووات العامووة للد

أقودم وأهوم البورامج البحثيوة الدائموة فوي  بوالمركز خودراتالمُ  يعود البرنوامج الودائم لتعواطويُ التخصصوات. 

 دراسات وبحوث المخدرات. 

 

ركووز علووى توصوويف أوضوواع فئووات متنوعووة موون تُ تووب المنشووورة الحووظ أن الكُ يُ حووول موضوووعات الفقوور و

هوم اإلشوارة إلوى أن ومون المُ فوي الريوف والحضور ومنواطق الباديوة. مصور الفقراء في مناطق مختلفة في 

ر وتعزيز اقتصادية تعتمد على االقتصاد الحُ  سياساتالدولة لبداية االهتمام بدراسات الفقر أعقبت تطبيق 

أعفوت فوي هوذا الوقوت ، 1992 عوامالفوي  حرب الخليج الثانيةالخاص. حدث ذلك بعد انتهاء دور القطاع 

لدورها في  اتقدير  نحها مساعدات كبيرة وم ،ديونها الخارجيةزء من المؤسسات الدولية مصر من سداد جُ 

ترتووب علووى تنفيووذ هووذه . وقوود ولتشووجيعها علووى إجووراء تحوووالت اقتصووادية عميقووة ،حوورب تحريوور الكويووت

سويطر أن تُ  الطبيعوي. وكوان مون حجوم الفقوراء فوي مصورالعدالة االجتماعية وتزايد  فجواتتفاقم السياسة 

علووى األجنوودة البحثيووة لعلموواء االقتصوواد منووذ منتصووف التسووعينات موون القوورن الماضووي موضوووعات الفقوور 

 واألنثروبولوجيا. ودراسات علم االجتماع  رافيةغلديمواوالدراسات 

 

لووى والتحووول إ الهيكلوويلموواء االقتصوواد بدراسووة أثوور سياسووة اإلصووالح انشووغل فيووه عُ  الووذي الوقووت يوفوو

لمواء االجتمواع مشوغولين كوان عُ  (2005 - 2000) األولوىالفترة  الفقر خاللعدالت الخصخصة على مُ 

علوى اعتبوار أن  ،عيالت ألسوروالنساء المُ  ،العاملين مثل: األطفالالمح الفقراء وأوضاعهم برصد مأكثر 

وكبوار  ،المتسوولينضاف إلى ذلك دراسات حول تُ لون في الغالب أهم ضحايا الفقر. شّك  األطفال والنساء يُ 

والفقوراء  الفقيرة،سكان المناطق العشوائية كذلك و االجتماعية،يفتقدون الدعم وبرامج الحماية  ممنسن ال

فوي علوم االجتمواع توب المنشوورة ( ركوزت الكُ 2010  - 2006الفترة الثانية ) يوفالمناطق الريفية. في 

فوي  الزراعويطفوال العواملين فوي النشواط األو ،أطفوال الشووارعالمزيد مون رصود أوضواع الفقوراء كعلى 

أولويوات تهوتم ب تنموويذات طوابع المنواطق الحضورية، إلوى جانوب دراسوات في  القمامة الريف، وجامعي

ا في واحتياجات الفقراء في المناطق الهامشية، وتقييم سياسات الدعم في مجال السلع والخدمات  خصوص 

صودرت عوون المركووز باإلضووافة إلووى دراسوة مطولووة موا يتعلووق بمودى نجاحهووا فووي الوصوول إلووى الفقوراء، 

بالرعايوة، ويعتمود  األولوىالستهداف الفئات  القوميحول المشروع تماعية والجنائية القومي للبحوث االج
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القورى الفقيورة األولوى بالتنميوة هذا المشروع على مؤشرات لرسم خريطة توزيع الفقر في مصر وتحديد 

 مصر.للفقراء في مناطق محددة في صعيد  الجغرافينطلق التركز من مُ 

 

مسووح ميدانيوة لتقيويم تعودد التخصصوات ويرتكوز علوى إجوراء عمول مُ  فريوقهوذا المشوروع علوى  ويعتمد

ومُ رى الفقيرة واحتياجات القُ  الريوف دة الفقور فوي تابعة وتقيويم مودى نجواح البورامج التنمويوة فوي تخفيوف ح 

كبيور لكوون المشوروع يوتم  رئاسويهذا المشروع في بدايته باهتمام حكومي كبيور ودعوم  يحظ المصري.

تراجوع  2011عوام المون  اوبودء  مبوارك. حسوني الورئيس األسوبق  ابونجموال مبوارك تنفيذه تحوت إشوراف 

تب حول تقييم برامج تنمية أوضاع شرت في كُ على دراسات قليلة نُ  امقتصر  بشدة  راالهتمام بموضع الفق

التراجوع هوذا حودث  وإجوراء مسوح ألوضواع المسونين فوي مصور ودور رعوايتهم. ،النساء المعيالت ألسر

 ورغوم ،2000مقارنة بأوضاع ما قبل عوام  تفاقم أوضاع الفقراء بشدة في السنوات الست الماضية رغم

وا الفقور،تصولة بمشوكلة بأبعواد مُ رتبطة كانت مُ  2011يناير  25 فيكون مطالب المحتجين  فوي  خصوص 

 . بتوفير الخبز وتحقيق العدالة والكرامة اإلنسانيةطالبة المُ 

 

تووب األكثوور أهميووة هنوواك موضوووعات تحظووى بأهميووة أقوول موون واقووع حجووم الكُ مووا عوودا الموضوووعات  وفووي

 ،دراسوات الحركوات االجتماعيوة :مثول% مون العينوة 7% و4بوين  اتتوراوح نسوبتهعنها والتي  المنشورة

بعود  يأتتوثوم والقويم االجتماعيوة.  ،ودراسوات العولموة ،ودراسات العنف بأنواعه المختلفة ،وتمكين المرأة

% 1توب المنشوورة فيهوا موا بوين نسوبة الكُ  تتوراوح تب موضوعاتللكُ ذلك في مؤخرة االهتمامات العلمية 

 ،والعدالوة االجتماعيوة ،الودينيوالخطواب  ،والشوباب ،ونوعيوة الحيواة ،المودنيكوالمجتمع % من العينة 3و

 :يلي ما في أساسية مالحظاتوهنا ينبغي التوقف عند خمس سرة. واأل

 

 بصوفة عاموة ومودى ارتباطهوا بوالفقر اأ حجم االهتمام بدراسة موضوعات العدالة االجتماعية فانخ

خطئهوا العوين حركة لها باتت واضحة وال تُ رغم أن فجواتها ومظاهرها والعوامل المُ بصفة خاصة، 

 .المصريفي الحياة اليومية في المجتمع 

 تتناسوب موع طبيعوة الحوراك  والغاية موضوعات الدراسة في مجال الحركات االجتماعية محدودة لل

ذلووك أن  .2013ينوواير وحتووى عووام  25حوودث فووي أعقوواب انوودالع االحتجاجووات فووي  الووذي السياسووي

المفروضوة السياسوية القيوود أن إسهامات علماء االجتماع فوي مصور محودودة فوي هوذا المجوال، كموا 

ساهم في تعميق الفجوة المعرفية تُ لحركات االجتماعية حول نشاط اجمع البيانات الميدانية اآلن على 
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ودورهووا فووي  نشوواطهالسووتقبلية والتوقعووات المُ االجتماعيووة وفاعليتهووا  وتكوووين الحركووات نشووأةبشووأن 

 . الديمقراطيالتحول 

 ينووواير ومطوووالبهم بوووالتغيير، يالحوووظ أن  25دور الشوووباب فوووي احتجاجوووات بووورز  يفوووي الوقوووت الوووذ

وقاصورة عون فهوم مشوكالت الشوباب  محودودةالموضوعات البحثية المتصلة بتحليل أوضاع الشباب 

من المنافسوة فوي أسوواق العمول، وتفواقم أوضواع البطالوة وطوول أمود فتورة  مكنهمالتعليمية والتي ال ت

 وتأثيرهوا علوى قويمهم واتجاهواتهم نحوو الحيواة والعمول والمسوتقبل، Waithoodاالنتظار في حياتهم 

الفجوة الجيلية وتوأثير الطفورة شاركة السياسية وباإلضافة إلى نقص المعرفة بشأن ثقافة الشباب والمُ 

هوذا نوف وعودم االسوتقرار فوي المجتموع. علوى أوضواع العُ  رافيغالوديمورتبطوة بوالتحول الشبابية المُ 

 عودةالفرصوة إلجوراء دراسوات تويح مكن أن تُ يُ مسحية كبيرة توفر بيانات قائم رغم  المعرفيالنقص 

 2009عام  األولىمسح النشء والشباب في دورتيه ومن أهم تلك المسوح  حول تلك الموضوعات،

والقواهرةفوي  الودوليمجلوس السوكان  بنشوراف، 2014عوام والثانية  ا أن عينوة هوذين المسوحين ، علم 

 .)ذكور وإناث( الف شابآكبيرة وتفوق عشرة 

  ُعلوى محودودة  الماضوي. وظلوتات مون القورن في منتصوف التسوعين ر بدأتنف في مصدراسات الع

خوالل الفتورة مون  المصوريهذا النحو حتى في ظل اندالع أعمال عنوف غيور مسوبوقة فوي المجتموع 

نف سارت على نهج دراسات الجريمة في المركوز ومن الواضح أن دراسات العُ  .2013 - 2011

أن تتقاطع مع مناهج وأطروحوات نظريوة جديودة فوي دون من للبحوث االجتماعية والجنائية  القومي

راك السياسووي فووي بووالح  رتبط الُموو السياسووينووف كووذلك العُ و تجووددةوالمُ  ختلفووةنووف المُ تفسووير صووور العُ 

أسووباب ومظوواهر انوودالع عوون فهووم ينوواير  25دراسووات العنووف بعوود حجمووت أ لووذا المجتمووع المصووري.

العنوف والحدود الفاصلة بوين  والسياسي،ومظاهر عدم االستقرار االجتماعي  االحتجاجات السياسية

 .صاحبات التحول الديمقراطيكجريمة والعنف كجزء من مُ 

 حيوث تقول للبحوث والفتورة الزمنيوةالعينة  إطارفي حول اإلسالم السياسي محدودة للغاية دراسات ال ،

ووجماعاتووه و السياسووياإلسووالم البحوووث بدرجووة كبيوورة حووول  وأفكوواره  السياسووي،راك ودوره فووي الح 

توجود دراسوات عون عمليوات  . والالعوام فوي مصور والورأيوتأثيره على منظومة القيم واالتجاهوات 

تطرفوة علوى الثقافوة السوائدة توأثير األفكوار المُ عن وال  ،تجنيد الشباب في التنظيمات الجهادية العنيفة

موا منوذ  المصوريفوي المجتموع  يالمية القووهذا القصور يحدث رغم نشاط الحركة اإلسوفي مصر. 

 فوي مصور وموع ذلوك هنواك دراسوات جديودة علوى علوم االجتمواع يزيد على أربعة عقوود حتوى اآلن.

ومصوادر الخطواب  ،عبور الخطواب يدائهوم الودعوأو ،للودعاة الودينيرتبطة بفهم مكونوات الخطواب مُ 
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دراسوات قائموة فوي جامعوة هوذه ال. الخطواب يعلى عمليات تلق هوتأثير ،نتاجهإليات آو ،الديني لديهم

األخرى إال على نحوو الجامعات  باقييوجد صدى لها في  وال( 2016ل زايد 2007)زايد  القاهرة

المنطقوة العربيوة  يرغم أنها تتجاوب مع دراسوات الخطواب والتأويول السوائدة فوي العوالم وفو محدود،

  خالل السنوات الماضية.

 

 الستهداف ا .6

علم االجتماع المنشوورة فوي كتوب بالعديود مون الفئوات االجتماعيوة فوي المجتموع المصوري. اهتمت بحوث 

ركوز علوى فئوات متنوعوة مون خوالل عينوات ( أن الغلبوة كانوت للبحووث التوي تُ 4) رقم الحظ من الشكلويُ 

% من العينة. 43.4بنسبة بلغت  اكتاب   121تب المنشورة في هذا الصدد كبيرة قومية، بحيث بلغ عدد الكُ 

 36أما أكثر الفئات التي حظيت باهتمام البحوث المنشورة في كتب فقد كانت على التووالي المورأة بواقوع 

% لكل منهموا. 7.2للشباب بنسبة بلغت  اكتاب   20لألطفال والنشء و اكتاب   20%، مقابل 13بنسبة  اكتاب  

تووب وهووم: قوول فووي البحوووث المنشووورة فووي كُ أاهتمووام الفئووات التووي حظيووت ب موون وهنوواك مجموعووة أخوورى

يلي ذلك سكان  ،% لكل منهما5أخرى بنسبة بلغت والفقراء من ناحية  ،المشتغلون وقوة العمل من ناحية

وا% لكول منهموا. وهنواك فئوات أخورى نالوت 4ر بنحوو قود  وسوكان الحضور بنسوب تُ  ،الريف  ضوئيال   اهتمام 

الحوظ أن والجماعوات اإلسوالمية وغيرهوا. ويُ  ،وكبوار السون ،المودمنينو ،تب مثول: األقليواتللغاية في الكُ 

خوالل الفتورة  عودةتوب توب فوي علوم االجتمواع كانوت بوارزة فوي كُ باهتماموات الكُ  حظ اأغلب الفئات األوفر 

توب يقول بشوأنها فوي الفتورة الثالثوة ( ثم بودأ عودد الكُ 2010 - 2006( والثانية )2005 - 2000األولى )

السنوات الست األخيرة باستثناء فئة األطفال والنشء التي زادت من دراستين خالل الفتورة األولوى خالل 

ا على االهتموام بفئوة الشوباب والتوي دراسات في كل من الفترتين الثانية والثالثة. وينطبق ذلك أيض   9إلى 

دراسات في الفتورة  7نية ودراسات في الفترة الثا 8دراسات خالل الفترة األولى وارتفعت إلى  5ـبدأت ب

 الثالثة.  
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ومن الواضح أن توزيع فئات االستهداف في بحوث علم االجتماع المنشورة في كتب ال يتسق مع الحجوم 

النسبي للفئات االجتماعية السكانية وال مدى التفاوت في نصويب تلوك الفئوات مون المشوكالت االجتماعيوة. 

ن فوي الريوف كوان ضوعيفا رغوم أن غالبيوة السوكان فوي مصور مون وعلى سبيل المثال فنن االهتمام بالسكا

الريف، كما أن بروز حجم الشباب ككتلة سكانية كبيرة في المجتموع تواجوه تحوديات ومصواعب كبيورة ال 

 يتناسب بأي حال من األحوال مع طبيعة االهتمام السوسيولوجي المحدود بفئة الشباب. 

 

توب التوي تسوتعين ببحووث ميدانيوة علوى فئوات متنوعوة يرجوع إلوى أسوباب الكُ  كثورة عوددومن الواضح أن 

خاصة لدى المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية واعتماد هذا المركز على بتتعلق بتوفر التمويل 

تعددة التخصصات. ومع ذلك فنن شيوع االستخدام واسع النطاق للعينات القومية في تقليد بحوث الفريق مُ 

يرتكووز علووى قناعووة ضوومنية لوودى البوواحثين فووي مصوور بفكوورة التجووانس االجتموواعي والثقووافي فووي البحوووث 

% من مجمووع السوكان ولوديهم 10نهم يشكلون أقباط رغم المجتمع المصري. ولهذا تقل البحوث عن األ

موون جانووب  ال سوويماشووكالت تتعلووق بووبعأ صووور االسووتبعاد االجتموواعي والتعصووب والتمييووز ضوودهم مُ 

بحسوووب المسووووح الميدانيوووة علوووى العينوووات القوميوووة تووووفير أي بيانوووات  راعووويوال تُ إلسوووالمية. التيوووارات ا

والسوكان فوي الووادي الجديود  ،والنوبوة ،كما تقل البحوث عن سوكان الحودود مون البودواالختالفات الدينية. 

البحووث مازيغيوة. وهنواك قيوود تمنوع االهتموام بتلوك الفئوات فوي إجوراء البحووث. وتنودر ذوي األصول األ

ورجوال  ،والمقواولين ،والضوباط ،وأسواتذة الجامعوات ،عن فئات مهنية من الطبقة الوسطى كالقضاة اأيض  
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ر عون عودم وجوود رؤيوة أو عبّ واألعمال وغيرهم. وكل ذلك يُ 

خطووة وراء اختيووار الفئووات المسووتهدف دراسووتها فووي البحووث 

 .في مصر االجتماعي

 

 الخطابات السائدة  .7

أبرز المالموح العاموة للبحووث السائد  العلميقصد بالخطاب يُ 

قضوايا محوريوة عوالج تب والتوي تُ والدراسات المنشورة في كُ 

السائد في طرح إشكاليات البحوث الذهني ل نمط التفكير شّك  تُ 

توب يمكن تصونيف الكُ  وبحسب هذا التعريفحددة. نطلقات نظرية بعينها وإجراءات منهجية مُ مُ  يتبن يوف

المووردود العملووي كووذلك و مسوويطرة علووى األفووق النظووري والمنهجووي الخطابوواتفووي أنموواط موون المنشووورة 

 االجتماع. علماء للبحوث والدراسات التي يجريها 

 

أنماط من الخطابوات السوائدة فوي  ثالثةوجود ( 5) رقم شير إليه الشكللما يُ  وفق االحظ وعلى ضوء ذلك يُ 

وقد بلغ عدد  االجتماعية،خطاب التحوالت : التواليعلى  وهياالجتماع علم تب المنشورة في كُ محتوى ال

ذلوك خطواب الثقافوة  يلوي% مون العينوة، 53ر بنحوو قود  بنسوبة تُ  اكتاب   150تب المنشورة في هذا النمط الكُ 

ا %،33بنسوبة  اكتاب و 95كان عدد الكتب المنشورة و  اكتاب و 37وشومل خطواب البنيوة االجتماعيوة  وأخيور 

 أوضح مالمح كل نمط من هذه األنماط الثالثة: يليما  وفيتب. % من إجمالي عينة الكُ 13بلغت نسبتها 

 

 خطاب التحوالت االجتماعية .7-1

بحثيوة  إشوكاليات يلتبنّ  بشغفها الكبير علم االجتماع تبكثير من البحوث والدراسات المنشورة في كُ  اتسم

على مدى العقود الخمسة  المصريصيب المجتمع االجتماعية التي تُ التغير والتحوالت ركز على قضايا تُ 

بصودد اتسواع نطواق التغيور فوي اع علوم االجتموسيطر علوى المشوتغلين فوي ثمة شعور بالدهشة يُ الماضية. 

 اتفئووعلووى الجتموواعي أو االسووياق ال ، سووواء علووىترتبووة عليووهثووار المُ اخووتالف اآلو المصووريالمجتمووع 

  .االجتماعيالسرعة التي يحدث بها التغير ، وكذلك القلق الضمني من المختلفةجتماعية اال
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عرف بالتقارير االجتماعية تغيرة فيما بات يُ ثيق األوضاع االجتماعية المُ ويقترن ذلك برغبة شديدة في تو

المصوري. للمجتموع  االجتمواعيبالمسوح  والجنائيوة سمى في مطبوعات مركز البحوث االجتماعيةما يُ أو 

فوي المجتموع مون  موا يحودثحلول فكورة المراصود االجتماعيوة التوي توثوق وتُ مطبوعوات تعتمود علوى  وهي

فوي مسووح ميدانيوة  اوأحيان ومتودة. وتعتمود تلوك التقوارير علوى بيانوات ثانويوة ظواهر على فترات زمنيوة مُ 

  العلوم االجتماعية.تعددة التخصصات في والتحليل من جانب فرق عمل مُ  الرصد

 

قود نصف قرن مضوى إال أن هوذا االهتموام الهتمام الكبير برصد التحوالت االجتماعية على مدى ورغم ا

( فقد بلغ عدد الكتب الصادرة حوول 6)رقم منذ مطلع األلفية وحتى اآلن، وبحسب الشكل  تدريجي اتراجع 

، %43بنسووبة بلغووت   2005 - 2000فووي الفتوورة األولووى موون  اكتاب وو 65 االجتموواعيدراسووات التغيوور 

بشودة بعود ذلوك  ثوم انخفضوت% 36لتصل إلى  2010 - 2006 وانخفضت هذه النسبة في الفترة الثانية

، حدث ذلك رغم وجود شواهد كثيرة على %21النصف لتبلغ  أقل منإلى في السنوات الخمس الماضية 

 الماضويةالعشور سونوات الفي المصري التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الكبيرة في المجتمع 

 . والتي تحتاج بطبيعة الحال إلى دراسات تغطيها وتحاول قراءة دالالتها

 

ووتُ حوووث التحوووالت االجتماعيووة بأنهووا ب تتسووم علووى قضووايا للبحووث تتعلووق بالمشووكالت فوورط ز بشووكل مُ رّك 

سيطرة على العديد مون الدراسوات فكرة مُ نطلق مُ ذلك من  يأتيالسائدة في المجتمع المصري. االجتماعية 

صويب البنيوة االجتماعيوة فوي مصور. و تغيور يُ أتحوول  أليّ  طبيعويبأن المشكالت االجتماعيوة هوي إفوراز 

 اسوتقر  فاعالتوه االجتماعيوة مُ المجتمع بمؤسسواته وت بقيتغير  البنية االجتماعية بمنأى عن أيّ  كانتفكلما 

43% 

36% 

21% 

2000 - 2005 2006-2010 2011-2016 

 ( 6)شكل رقم 
 مصر يكتب علم االجتماع ف يتطور خطاب التحوالت ف
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هيمن على  الذي الكالسيكي الوظيفي البنائيفي قلب التنظير الراسخة  ذاتها الفكرة المحورية وهي. هادئ ا

ترابطة فالبنية تتشكل من عناصر مُ  الماضية. نتج السوسيولوجي المصري خالل الخمسين عاما  غالبية المُ 

 الووظيفيللخلول  اوموا التغيور إال مصودر   االجتمواعي،نصور وظيفتوه فوي تحقيوق التووازن فيها كول عُ  ييؤد

هوتم كثيور مون يولهوذا . وامل من خارج النسقصاحبة لعأو مُ حدوث مشكالت اجتماعية ناتجة ل في تمثّ  المُ 

 ،وأطفوال الشووارع ،الفقور :فوي مجواالت الطورحهوذا منطلوق مون  المشوكالت االجتماعيوةدراسة البحوث ب

صوواحبة لخووروج المُ االجتماعيووة  شووكالتوبعووأ المُ  ،والووزواج العرفووي ،العنوسووةو ،والجريمووة ،العنووفو

 . لخ، إالرسميخاصة في القطاع غير  للعمل خارج األسرة بأجر المرأة

 

وتُ مصادر التغير بحسب هذه المعالجات النظرية والمنهجية  ز علوى دراسوة األبعواد االجتماعيوة للتحوول رّك 

بمعنى أن يظل التفكير  االجتماعية،ز على اقتصاديات المشكالت رّك  أن تُ  دونمن  المصريفي االقتصاد 

تغيور التوابع للعالقوة السوببية بوين االقتصواد المشكالت االجتماعية هوي المُ  اعتبر  مُ سيطر على الدراسات المُ 

شوكالت بفعول لتفواقم تلوك المُ ك حّر  المُ  االقتصاديعد شكالت إلى جوهر البُ تلتفت دراسة المُ  والمجتمع. وال

راسة العالقة بين االقتصاد والمجتمع من نقص شديد في التنظير د وتعاني رتبطة بها.شبكات المصالح المُ 

دراسوات أخورى تعتبور وهناك االجتماع االقتصادى.  الحديث والمعالجات المنهجية الجديدة في مجال علم

نترنووت فوي الحيوواة اليوميووة لكثيوور موون بفعوول توأثير العولمووة وتوغوول شووبكات اإل ثقووافيمصودر التغيوورات أن 

مثلوة أبالحتمية الثقافية السوتمرار المشوكالت االجتماعيوة ومون . وهذا النوع من الدراسات مشغول الشباب

وسوكار أكوررة مون أطروحوة مُ  اسوخ  نُ ل مثّ ووالتوي تُ  اإلدموانثقافوة و ،اترالدراسات حول ثقافة المخود :ذلك

فرغوة للفقور الحلقوة المُ ن أيعتبور بمقتضواها  والوذيعون ثقافوة الفقور  نفسها لُمبسطةا  Oscar Lewisلويس

نفسوه هوذا الطورح  فقورهم.ن عون ولوؤنهم المسوأوأنها مصدر بقاء الفقراء على حالهم و ،ثقافيذات طابع 

 االجتمواعيفوي البنواء  تأصولةمُ حيوث تبقوى الجريموة  واالنحوراف،عد الثقافي للجريموة قائم في دراسات البُ 

  توغل العناصر الثقافية المرتبطة بالجريمة واالنحراف. بقدر 

 

وو عالجووة النظريووة بقضووايا التنميووة، بمعنووى أن تكووون المُ  االنشووغالا بهوواجس وتتسووم دراسووة التحوووالت أيض 

شوكالت ومالمحهوا وكيفيوة إيجواد في بحوث أسوباب المُ  شكالت االجتماعية ذات طابع تنمويوالمنهجية للمُ 

الرسمية وغيور الرسومية فوي مكافحوة  يالى تقييم مدى فاعلية برامج الرفاه االجتماع، باإلضافة حلول لها

هذا الصدد تذهب دراسة مترجمة إلوى  يوف الفقر وتمكين الفئات الهشة كالنساء الفقيرات المعيالت ألسر.

 صاية عليهواوغير الرسمية قائمة على التمييز ضد المرأة الفقيرة والوالعربية إلى أن نظم الرفاه الرسمية 
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غيور أن  .(2002بيبورس ) ما يضطر المرأة الفقيرة إلى اللجوء إلى أساليب للتحايل للحصول علوى حقوقهوا

رغووم  تظوول قاصوورةدرة البحوووث علووى تعزيووز منظومووة اتخوواذ القوورار فووي مجووال السياسووات االجتماعيووة قُوو

ا أطوول تسوتهلك وقت وحوول قضوايا ومشوكالت اجتماعيوة ألنها أقورب إلوى بحووث خلفيوة  القصوى،أهميتها 

فوي تطوووير أوراق هوذه البحوووث تسووعف  ، والفوي عمليووات جموع وتحليوول البيانوات وإمكانيوات ماديوة أكبوور

دواتهوووا فوووي التصووودي للمشوووكالت أفوريوووة وعاجلوووة لتمكوووين السياسوووات الحكوميوووة مووون تطووووير سياسوووات 

المخدرات بين شباب  يوتعاط القاهرة،غير الرسمي في من أمثلة ذلك دراسات حول القطاع  االجتماعية.

 لخ.، إوالعدالة االجتماعية في التعليم والمراهقون وتدخين السجائر العشوائيات،

 

  الثقافيالخطاب  .7-2

منوذ والوذي بودأ  بالشوأن الثقوافي عموموا  الواضوح هتموام ذلوك االقصد بالخطاب الثقافي فوي علوم االجتمواع يُ 

 ثقافيوة فوييتوقوف ذلوك علوى مجورد االهتموام بموضووعات  وال الماضوي.ات مون القورن نتصوف التسوعينمُ 

الثقافية  واألنثروبولوجيارتبطة بعلم االجتماع الثقافي عالجات نظرية ومنهجية مُ مُ ا يشمل أيض  بل  البحث،

، مصوورالمجووال العووام فووي  فووي ثووارةمُ تحلوويالت ثقافيووة لقضووايا اجتماعيووة طوورح وكووذلك  الفولكلووور،وعلووم 

 ،موا يتعلوق بقضوايا السوينما فياقتحام دراسات المجال الثقافي شتغلين بعلم االجتماع قليل من المُ حاولة ومُ 

 ،والنقد الثقافي ،األدبو ،اللغة ودارسي ثقفينعلى المُ  اكر  نت ولفترة طويلة ح  التي كاواإلبداع  ،والمسرح

موا علوى غورار  المصوريالمجتموع االهتمام برصود مظواهر التغيور الثقوافي فوي ضاف إلى ذلك يُ  والفنون.

 االجتماعي.يقوم به خطاب التحوالت االجتماعية برصد مظاهر التغير 

 

توب باإلضوافة إلوى الكُ  ،وثقافوة االسوتهالك ،والحداثوة ،العولموة :عوالج قضواياتب التي تُ ينطبق ذلك على الكُ 

فوي الخطواب الثقوافي، ا غالب و ال نمط وشوّك  التراث والتغير االجتماعي والتوي تُ عالج قضايا العالقة بين التي تُ 

الحقة التغيرات التوي حودثت فوي كثيور مون عناصور تب شغف كبير بمُ سيطر على كثير من تلك الكُ يُ حيث 

الحظ انشغال علماء االجتماع واألنثروبولوجيوا فوي هذا الصدد يُ  وفيالتراث الشعبي بفعل تأثير العولمة. 

التغيورات التوي أصوابت  :قضايا ثقافيوة أبرزهوا بدراسة 2016وحتى  2000مصر على مدى الفترة من 

واالنفتوواح علووى  ،الثقووافي لعمليووات االتصووالالثقافيووة واالجتماعيووة  تووداعياتالو ،عناصوور التووراث الشووعبي

الخطوواب تووب جموول كُ مُ حوودث فووي  يالتراجووع الووذ رغوومهووذا . لمجتمووعالووديني فووي ا وقضووايا الخطوواب ،العووالم

 2005 - 2000الفترة من  في اكتاب   48من  -( 7) رقم الشكلبيانات  بحسب -الفترة الثقافي خالل تلك 

وخوالل الفتورة الثانيوة ا عوادل النصوف تقريب وبموا يُ  % 26 إلوى% 51بنسبة  آخور بلغوت نسوبته  اثوم انخفاض 
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ألهووم معووالم الخطوواب الثقووافي فووي علووم أعوورأ  مووا يلووي وفووي% خووالل السوونوات الخمووس الماضووية. 23

 االجتماع في مصر:

 

 

 

 الشعبي والدينالتراث  .أ 

 فووي بدايتووه قوود ارتووبط 2016 - 2000ل الفتوورة موون الشووعبي خووالالحووظ أن االهتمووام بدراسووة التووراث يُ 

البحثي تستهدف في كانت فكرة هذا المشروع  10القاهرة.جامعة في  بمشروع التراث والتغير االجتماعي 

 تقووم بوه تنظيموات الحركوات اإلسوالمية فوي مصور الوذيدراسة عمليات إحياء التوراث اإلسوالمي األصل 

فرطة من تركيز التمويل األجنبي للبحوث أن الحساسية المُ غير . تخيللتحقيق المجتمع اإلسالمي المُ  سعيا  

عد يتجاوز البُ  والذيقضايا التراث الشعبي بمعناه األوسع مية دفع باالتجاه نحو على قضايا الحركة اإلسال

فووي تكفيوورهم فووي التووراث. كمووا أن شووبح المعركووة التووي خاضووها اإلسووالميون فووي جامعووة القوواهرة  الووديني

الماضي كانوت مصودر خالل حقبة التسعينيات من القرن  فكر المرحوم نصر حامد أبو زيدالجتهادات المُ 

مووا دفووع فريووق البحووث فووي وهووو بووين علموواء االجتموواع واألنثروبولوجيووا  ينشووديدَ  يوإرهوواب فكوورخوووف 

التركيز علوى دراسوة موضووعات تقليديوة لرصود وتحليول مشروع دراسة التراث والتغير االجتماعي إلى 

ذلوك  فوي. وقود سواعد وسوسويولوجى فولكلووريمظاهر التغيور فوي عناصور التوراث الشوعبي مون منظوور 

                                      
10
البحوث والدراسوات االجتماعيوة فوي كليوة اآلداب جامعوة القواهرة تحوت إشوراف تم تمويل المشروع من مؤسسة فورد في القاهرة، ونفذ في مركز  -

 دكتور محمد الجوهري أستاذ األنثروبولوجيا ودكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة.

51% 

26% 
23% 

2000-2005 2006-2010 2011-2016 

 ( 7)شكل رقم 
 تطور الخطاب الثقافي في كتب علم االجتماع في مصر
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دراسة التراث وأصيل في بما له من اهتمام كبير على رأس فريق البحث  الجوهريدكتور محمد وجود ال

 . الشعبي

 

إلوى  2010-2000والثانيوة مون  األولوىعلى ذلك اتجهت دراسات التوراث الشوعبي خوالل الفتورتين  بناء  

 ،والقديسينتصلة باالعتقاد في األولياء المُ عتقدات الشعبية المُ  :غطت مجاالتتب إصدار مجموعة من الكُ 

واألزيواء  ،الدينيوة والشوعبية واألعيواد ،وعوادات االحتفواالت ،وعوادات الطعوام ،مارسات الطب الشعبيومُ 

ركووز علووى حوووث تُ غلووب تلووك البأوكانووت . ادينيوحكايووات الصوو الشووعبية،والصووناعات والحوورف  الشووعبية،

واالتوراث الشوعبي. كانوت البحووث مشوغولة حافظة والتجديود فوي عمليات التغير والعالقة بين قوى المُ   أيض 

كموا تتبودى فوي والعناصر الواقعية في أذهان المؤمنين به من ناحية  المثالية للتراثبالفجوة بين العناصر 

 . المعيشة مارسات االجتماعيةاألفعال والمُ 

 

علوى  حين ركوزت الشعبيالتقسيم التقليدي لعناصر التراث حاولت أن تتجاوز للغاية همة مُ وهناك دراسة 

الحيول وأسواليب الخوداع التوي يلجوأ  كل لرصد وتحليل (2004)الجوهري  تأصيل مفهوم "ثقافة التحايل"

، الحضوري مرانااللتوزام بوالقوانين الخاصوة بوالعُ وعودم  المراوغوةالمودن فوي فوي كان العشوائيات إليها سُ 

لنظورة  عوزز النظورة الميكافليوةتُ بررات وجودهوا مون ثقافوة شوعبية أساليب تستمد أصولها الثقافية ومُ  وهي

فوي  ياقتربوت هوذه الدراسوة مون تحليول البعود الودين .تبرير االعتداء على الممتلكوات العاموةالناس للدولة و

 ثقافة التحايل.ليات توظيف الدين في من دون الخوأ في آالتحايل ولكن بحذر وعلى استحياء 

 

لتوسيع دائرة النظر إلوى التوراث الشوعبي مون خوالل حاوالت السنوات الخمس األخيرة كانت هناك مُ  يوف

تفسووير أسووباب تغيوور واالجتهوواد فووي  الفولكلووور،محوواوالت لعموول أرشوويف لعناصوور صوودور موسوووعات و

موا  كانوت الفكورة السوائدة فويدرة بعأ العناصر التراثية على مقاومة التغيور. عناصر التراث الشعبي وقُ 

الثقووافي ليووات الثبووات والتغيوور آعون  Herskovits شووير فووي هووذا الصودد إلووى أطروحووة هيرسووكوفيتزسوبق تُ 

وقود انتقول هوذا الجودل إلوى ير. تغيرة وتلك العصية على التغالمُ  التراثية ببالجوان يمّ ما سُ كأساس لتفسير 

عون إعوادة اإلنتواج لتكوون  Pierre Bourdieu ورديووبييور ب أفكوارمن مستوى أعمق من خالل االستفادة 

صودر هوذا الصودد  يالتغيور، وفوأساليب الحياة على استمرار أهم مالمحهوا عبور درة مدى قُ لتفسير  أساس ا

درة مون خوالل الفقراء بالحياة في ظول النُو بهايضم دراسة عن الكيفية التي يتشبث  (2012)المصري  كتاب

 الفقر. ن أطروحات التكيف مع الفقر أو ثقافة م بعيد االثقافي مع الموروث  خاّلقتفاعل 
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ن انتقووال أ يوهووذا يعنوو .الكتوواب تأصوويل مفهوووم إعووادة اإلنتوواج بووالتطبيق علووى التووراث الشووعبيهووذا حوواول 

ا استنسواخ   يال يعنومون خوالل التواصول اإلنسواني ا عبور األجيوال أو أفقي و االعناصور الثقافيوة الشوعبية رأسوي  

مكون فهوم ومون ثوم يُ  جديودة.بعناصور  الي وهوا واسوتبدالها كُ ءفنا اأيض   ييعن وال ،لكل مالمحها ارفي  حوكامال  

واسوتعادة  اليوميوة،تواتر وتناقل التوراث فوي الحيواة  أساسية:عمليات  في أربع الشعبينتاج التراث إعادة إ

 ،اسوتعارة العناصور الثقافيوة :وعمليوات إضوافة التوراث وتشومل ،المناسوبات يالتراث عبر دورة الحياة وف

إجوراءات النظريوة البيانيوة علوى مبوادو و ااعتمواد  النظوري وتوم اسوتخالص هوذا النمووذج وإبداع التوراث. 

Grounded theory  (اعورف بوالتنظير اسوتناد  ما يُ  أو  )موزيج مون المنواهج  باسوتخدامإلوى بيانوات ميدانيوة

حاولوة فوي تكمون أهميوة هوذه المُ  فقيور فوي قلوب القواهرة. حضوريجتموع مُ  بيانات مون الكمية والكيفية على

نتواج الثقافوة الشوعبية وتطبيقهوا علوى عناصور ثقافيوة إتطوير نموذج نظري لتفسير عمليات إعوادة السعي ل

والثقافووة  ،وفنووون األداء الشووعبي ،واألدب الشووعبي ،المعتقوودات الشووعبيةو ،عووادات الطعووام :ختلفووة شووملتمُ 

 النظوريستخدام هذا النمووذج الفنون ال وأكاديميةفي جامعة عين شمس محدودة  دراسات المادية. وهناك

  نشاد الديني في االحتفاالت بالموالد.تغير المالبس النوبية واإلتطويره بالتطبيق على و

 

بورديوو عون إعوادة اإلنتواج  رؤيوةعلوى خوالف  الووظيفيللتفسوير ومع ذلك يعيوب هوذا النمووذج خضووعه 

وعالقات ؤسس للعالقة بين التعليم والمؤسسات الثقافية كانت ت. ذلك أن فكرة بورديو واالجتماعيالثقافي 

التوي تبوودو قائمووة علووى أسووس  ،التعلوويم والثقافووة نتوواج الالمسواواة عبوور مؤسسوواتالقووة التووي تسوومح بنعووادة إ

تنوافس وتعوارأ صوور ال اى جانب وأن االجتهاد المطروح نّحو يالعمومية والشمول. وهذا يعنكموضوعية 

و الشعبي. كمانتاج التراث إعادة إصاحب عمليات المصالح ومحاوالت الهيمنة التي تُ  ا يعيب الدراسوة أيض 

، باسوتثناء نتاجوهإعمليوات إعوادة  مختلوفعلى  الشعبين فهم تأثير المرجعية الدينية للتراث مأنها ابتعدت 

أتاحووت الفرصووة لتجديوود عناصوور موون التووراث والتووى  تركيزهووا علووى االسووتعارة الثقافيووة موون خووالل التوودين

 .يالشعب الثقافي بموجب المرجعية الدينية للتراث

 

ظهور فوي كتابوات  يموقوف فكورعلوى تعتمود أن أغلب دراسات التوراث الشوعبي فوي مصور  ومن الواضح

ومُ  الشوعبين التوراث أيورى  الماضويبكرة منذ السبعينيات من القرن المُ  الجوهريمحمد  عون  اختلوف تمام 

علوى مرجعيوة دينيوة  الشعبييقره رجال الدين حتى ولو اعتمدت عناصر هذا التراث  الذي الدينيالتراث 

و لتكتسب شرعية في نفوس المؤمنين به. الخووأ فوي  ا مونوبموجب هذا الموقف ابتعدت الدراسوات تمام 

وحتوى باشور. على نحو مُ قضايا تمس من قريب أو بعيد إشكاليات تتعلق بالعالقة بين الدين والمجتمع أي 
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واحوودة موون أهووم  اكتفوتالطووب الشووعبي  مجوال تجديوود المعتقودات الشووعبية فوويظوول الحووديث عون صووور فوي 

فووي صووور العووالج بووالقرآن كأنووه نوووع موون التجديوود  باإلشووارة إلووى (2002)عبوود   البووارزة الدراسووات

روافوود أسووطورية وثنيووة  وفووي األصوول ذ وهووموون تلووك الممارسوات  ارغووم أن كثيوور  ممارسوات طبيووة شووعبية 

أوسوع مون منظوور  فهم العالقة بين الدين والتراث الشوعبيحاولتا  تانومع ذلك هناك دراس وبدائية قديمة.

التحرر من االفتراضات  على مع الجدل السائد في الغرب حول مدى قدرة علم االجتماع الحديث يتجاوب

كانوت عون الودين األولوى الدراسة  العربية:والثقافة االستشراقية المبسطة التي حالت دون فهم المجتمعات 

  .(2016)الجندي  الحجابظاهرة عن  والثانية كانت (2005)االسود  للكون الشعبيوالتصور 

 

 بفهومإثنوجرافيوة تأويليوة تهوتم  دراسوة يللكوون، فهو يالتصوور الشوعب بالدراسوة األولوى عونموا يتعلوق  في

تصورات الناس في المجتمع الريفي لموضوعات تتقاطع مع الُمعتقدات الدينيوة والتوراث الشوعبي المحلوي 

ما يتعلق بالكون أو العالم ومكوانهم فيوه. تُعوالج الدراسوة قضوية ُمهموة وهوي كيوف اسوتطاع  الُمميز لهم في

يهوا معتقودات محليوة ورؤى كونيوة إل االُمعتقودات الدينيوة ُمضويف   ن المصوري الريفوي أن يُونظم داخلي وااإلنسا

وفلسوفية قديمووة وأخورى جديوودة نجموت عوون احتكاكووه بروافود ُمختلفووة. ومون هووذا الُمنطلوق تُحوواول الدراسووة 

لى الدالالت االجتماعية، وكذلك المبادو واألسس الثقافية والدينيوة التوي تسوتند إليهوا التصوورات إالتعرف 

كلها المجتموع الريفوي. وكوذلك الكشوف عون أشوكال التنووع الشعبية عن الكون والمجتمع والشخص كما يُش

 العالم لدى المصريين مع االهتمام باألطر الفلسفية والمعرفية والرمزية. ىالكبير في رؤ

 

لجوانب غيور المنظوورة فوي حيواة النواس لويس بوصوفها مظواهر اهتمامها باوتكمن أهمية هذه الدراسة في 

لتفكيوور سووابق علووى الحداثووة علووى نحووو مووا تُشووير بعووأ اآلراء غيوور ُمتسووقة أو غيوور عقالنيووة لوونمط موون ا

دون هوذا مون االستشراقية، بل باعتبارها جوهر فلسفة المجتموع الريفوي المصوري الوذي يورى بوه العوالم و

ثنوووجرافي علووى تطبيووق فكوورة العووالم البوواطن يفقوود العووالم الظوواهر معنوواه. تعتموود الدراسووة فووي التحليوول اإل

دور القداسة في تبرير وتثبيت المعتقدات، وتطبيق مبادو البنيوية التدرجيوة  عن  Rappaport رابابورت

والتووي تنطلووق موون التقابوول الهرمووي التوودرجي أو غيوور الُمتكوواف  بووين العناصوور  Dumontلوودى لوووى دومووو 

االمؤلفة للبنية،  حوين يتمتوع عنصور رموزي بقيموة أعلوى مون العنصور المقابول، وبالتوالي يحتويوه  خصوص 

بحسب بنيوية ليفي شوتراوس  –أنه يحل محله ويرمز إليه.  وهذا يُخالف الثُنائيات المتساوية  عالوة على

Lévi-Strauss ومن الناحية المنهجية تستعين الدراسة في تحليلها على رؤية كليفورد جيرتز .Clifford 
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Geertz  المكثوف عن الثقافة كنص وكوذلك اسوتخدام أسولوب الوصوف االثنووجرافيThick description 

 في عملية تأويل رؤى العالم.

 

على ذلك توصلت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن التصور الشعبي للكون عند المصريين يعتمد على  وبناء  

دة مبادو وهي: أن المجال الروحي يتقابل مع المجال الفيزيقي ويحتويه، وأن الحيواة الدنيويوة فوي نظور  ع 

لحياة اآلخرة، كما أن الحياة الدنيا المنظورة والحيواة اآلخورة تعبيورات الفالحين المصريين أقل مقاما  من ا

رغووم أن الظوواهر والبوواطن  وهووذا يعنووي أنوآيووات لوونفس النظووام الكوووني المقوودس المخلوووق موون جانووب  . 

يؤلفان عالمين مختلفين ويرتبطان برؤى وأنماط تفكير ُمختلفة، فننهما يؤلفان وحدة واحدة هوي الكوون أو 

وُمتكاملة في وحدة واحدة من ا م. هذه الجوانب الكونية والدينية والدنيوية من تفكير الناس ُمتفاعلة مع  العال

منطلق التأثير العميق لريموان بالغيوب علوى حيواة األفوراد. وهكوذا يشومل الودين الحيواة ويحتويهوا، التفكيور 

. ومن الواضح أن التقابل اعلماني   مأ جريبي اسحري ا أم ت الديني يُقابل التفكير غير الديني ويحتويه سواء كان

فهم الطريقة التي يؤسس بها الناس عالقات أو روابط أخورى بوين  فيبين المنظور وغير المنظور ساعد 

الشخص والمجتمع والكون، وبين الحياة واآلخرة، وبين العلماني والُمقدس، وبوين العوام والخواص، وبوين 

ُمتكاملة وليست ُمتضادة، كل ذلك ينتظم في نسيج األفعال اليومية للقرويين إنها ثنائيات  .الداخل والخارج

 المصريين.

 

بوين التوجوه  Max Weberرفضها لفكرة الثُنائية المقيتة لدى ماكس فيبر ا وتُحاول الدراسة أن تثبت أيض  

الدنيوي )العقالنوي( والتوجوه األخوروي )الخرافوي( الُمرتبطوة باالنشوغال الشوديد بالمعوايير الغربيوة ُمقابول 

المعايير غير الغربية والتي أعاقت الفهم الموضوعي للمجتمعات غير الغربية. وبحسب المنظور الفكري 

دنيوي وما هو ديني أو غيبوي، وال مجوال  لهذه الدراسة ال وجود لدى الفالح المصري للتفرقة بين ما هو

 والللتفرقة بوين الحداثوة والتقليود، ذلوك أن الفالحوين المصوريين ليسووا منسوحبين مون أنشوطة الحيواة الودنيا 

ُمنغمسين بصورة غيور رشويدة فوي الحيواة اآلخورة، كموا أنهوم ال يرفضوون التحوديث أو التحضور بول أنهوم 

واطووروا  ثوة العلمانيوة، ال تنواقأ لوديهم بووين العلوم والتقنيوة الحديثوة وااليمووان موون الحدا نوع وا محلي وا خاص 

الديني غير المقيد بأنماط التفكير العلماني، هم فقط يرفضون العلمانية التي تنكر المعواني الدينيوة أو تنكور 

وجوووود   وتُغوووالي فوووي الجوانوووب الماديوووة، واالسوووتخدام الُمفووورط للُحريوووة، والعالقوووات الجنسوووية غيووور 
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وفووي هووذا الصوودد تُشووير الدراسووة إلووى أن أولويووة عووالم الغيووب لوودى الفالحووين المصووريين ال  11.منضووبطةال

تمنعهم من العمل بجد واجتهاد لتحقيق أكبر قدر من المنفعوة بطريقوة عقالنيوة رشويدة، لكون هوذه األنشوطة 

يُقودم رؤيوة مفتوحوة تظل ُممكنة في نظرهم بفعل توقعاتهم وتطلعواتهم الُمسوتمرة للغيوب أو الفورج، والوذي 

 . حدوثها ال سيما الُمستحيلومرنة في التفكير الغيبي نحو الستر تسمح لألشياء واألحداث، 

 

الدراسة بذلك تتجاوز فكورة التمييوز بوين الودين األصوولي وغيور األصوولي أو الشوعبي وتتجواوز فكورة أن 

وظائف التراث الشعبي على حسواب اإلسالم دين أخروي، وتتجاوز النظرة الوظيفية الُمبسطة التي تهتم ب

تأويله. وتعد هذه الدراسة ُمحاولة للخروج من دائرة دراسات الطابع القومي التي جانبها الصواب في فهم 

رؤى العووالم، غيوور أنهووا وقعووت فووي قوودر موون الحتميووة الرمزيووة أو الثقافيووة بتركيزهووا الُمفوورط علووى أن 

ريين في الماضي وفي الحاضر. وذهبت الدراسة في الكوزمولوجيا الشعبية هي التي صنعت وجود المص

بالرؤى الكونيوة. وموع ذلوك فونن توأثير هوذه الدراسوة  ان الُمستقبل يظل مرهون  إإلى القول  اهذا الشأن أيض  

على األطروحات النظرية والمنهجية في الدراسات الثقافية في مصر يظل محدودا  رغم أهميتها القصوى 

ع واألنثروبولوجيووا فووي مصوور. ويرجووع ذلووك بطبيعووة الحووال إلووى أن مؤلووف فووي إسووهامات علموواء االجتمووا

ن المؤسسات األكاديمية في مصر ومن ثوم لوم تُوتح الفرصوة لهوذه الدراسوة أن تحظوى م االدراسة ظل بعيد  

 باالهتمام الذي تستحقه.

 

نموو الحركوة المثيورة للجودل والتوي صواحبت ظواهرة الحجواب عوالج ت يفه الثانية،بالدراسة ما يتعلق  وفي

و ، في هذا الكتواب،تحاول الدراسة مضت.أربعة عقود  عنيزيد  اإلسالمية منذ ما ب فوي أن تودرس التحج 

سياقات متعددة للملبسل تاريخية وثقافية ونصية إسالمية، على اعتبار أن الحجواب أسولوب فوي التواصول 

(. فالحجاب، من هذا المنطلق لوه ثىنأذكر / يبنى على المعرفة عبر الثقافات وعبر األديان وعبر النوع )

علوى الثقافوة ا جذور تاريخية ودالالت ثقافية واجتماعية في كثير مون المجتمعوات والثقافوات، ولويس حكور  

ن تثبت أن التحجب تأكيد للهويوة أالعربية واإلسالمية كما تصور الدراسات الغربية. كما حاولت الدراسة 

وإيتوقف على المورأة فحسوب و الثقافية وال لحجواب علوى مجورد يقتصور ا الا إلوى الرجوال، ونموا يمتود أيض 

الحشمة وعزل النساء. فالتحجب يفرأ وجود مسافة بين االفوراد وبعضوهم الوبعأ، وهوذه المسوافة تودل 

على انفراد البعأ بالمرتبة، والفوارق الطبقية والمكانة والسلوك بين ذوي القربى. يرمز التحجب أيضوا 

                                      
11
انتخابووات  العلمانيووة خووالل أول علووىا فووي االسووتجابة الشووعبية الكاسووحة لدعايووة السوولفيين واإلخوووان المسوولمين ألولويووة الشووريعة بوودا ذلووك واضووح   

 .2011يناير  25ديمقراطية برلمانية عقب 
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عنصر من عناصر القوة واالستقالل الوذاتي للفورد، ويعمول  إلى -المعروضة في الكتاببحسب النتائج  –

ات أن الحركة اإلسالمية منوذ السوبعينورغم بمثابة أداة للمقاومة وتعبير عن التحرر من إرث االستعمار، 

ا مون جانوب طوع و توم، غيور أن ارتوداء الحجواب عون قصود سعت إلى الدعوة للحجوابمن القرن الماضى 

لتحرر موون الهويووات المسووتوردة المفروضووة علووي النسوواء وتأسوويس هويووة قوورار بووارل اكيوود  أنسوواء وكووان تال

 وأخالقيات ومثل عليا إسالمية.

 

وعلى مصوادر ثانويوة مون الكتابوات ثنوجرافية إتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يعتمد على دراسة ميدانية 

ويعتمد التحليل في الكتاب على ثالثة  لنصوص إسالمية.األنثروبولوجية والتاريخية باإلضافة الى تحليل 

غير مداخل أساسية في التحليلل إثنوجرافية وبصرية ولغوية. ويسعى الكتاب إلى تجاوز التفسير المبسط 

اوالذي شاع في الكتابات الغربية، المنصف  و خصوص  ا، الكتابات النسوية، وبعوأ الكتابوات العربيوة أيض 

نعكواس لتهمويش المورأة ومظهور ملمووس للقهور األبووى للنسواء وعوزل النسواء، اوالذي يورى أن الحجواب 

وو ا عوون مفوواهيم االحتشووام والشوورف والعووار بوودالالت جنسووية مرتبطووة بالمكانووة األدنووى للموورأة. وتعبيوور أيض 

المنحوازة ضود   vielلكلموة حجواب يينعكس في استخدام المقابل اإلنجليز يالكتاب ينتقد هذا التفسير والذ

دراسوووات الشووورق األوسووط ودراسوووات المووورأة  يوالمرتبطوووة بالمخيلووة االستشوووراقية للحجووواب فوو الحجوواب

فهوم ، في هذا الكتواب إلوى سعى الدراسةت من ذلك وبدال   وتقلل من شأنه. هوالدراسات الدينية والتي تهاجم

ولوجيوا إطوار أنثروب يفي ارتباطه بالخصوصية العربية اإلسالمية وفو hijabالحجاب بالمنطوق العربي 

 ، والجسد، والثقافة.بين الملبس اعتبار أن الحجاب يقع عند التقاء مفارق طرق ثالث ىالملبس، عل

 

بهوا  يتلقوىعودم قدرتوه علوى فهوم الطريقوة التوي  غير أن نقطة الضعف األساسية في هذا الكتاب تتمثل فوي

اإلسوالمية نحوو تأسويس فوي إطوار الرغبوة المحموموة لودى الحركوة حوول الحجواب  يالخطاب الودينالنساء 

مسوارات مختلفوة للقيم اإلسالمية فوي الحجواب إلوى  يوكيف يتحول القبول الطوع، ي متخيلمجتمع إسالم

 ا عما تشير إليه النصوص الدينية حول الحجاب.تمام  

 

 تشكُّل الخطاب الديني .ب 

اا ، أحودثا توأثير   حول العالقة بين الدين والمجتمع صدر كتابان عن الخطاب الوديني علوى اهتماموات  كبيور 

 جامعة القاهرة. الكتاب األولال سيما في في علم االجتماع  اهبعأ البحوث ورسائل الماجستير والدكتور

والثاني عن  (2016)زايد  لمؤسسي اإلسالمي والمسيحي في مصرعن الخطاب الديني ا (2007)زايد 
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سوالمية. ومون الواضوح أن االهتموام لخطب المنبرية لدى بعأ الودعاة مون خوارج المؤسسوات الدينيوة اإلا

السوسيولوجي بدراسة الخطاب الديني قبول صودور هوذين الكتوابين محودود ونوادر للغايوة، حيوث كوان هوذا 

كر    الدراسات اإلسالمية واألدب وعلوم اللغة فقط. في على المشتغلين  ااالهتمام من قبل ح 

 

" التوي الحداثوة البرانيوةخطواب الوديني مون فكورة "ينطلق هذا االهتمام الجديد في علوم االجتمواع بدراسوة ال

ا من الفكرة التوي تقوول إن بنواء الدولوة القوميوة فوي الووطن ُطرحت من قبل في نقد العولمة، وينطلق أيض  

العربي لم يتأسس على أفكار الحداثة الخالصة، وإنما مون خوالل مود جسوور العالقوة موع المؤسسوة الدينيوة 

"، فالخطواب التوداخل الخطوابيموا يعورف بوـ " تجوزأ مون خطواب الدولوة فويال ي ابحيث أصبح الودين جوزء  

السياسي ُمشبع بالدين والخطاب الوديني فوي المقابول مشوبع بالسياسوة. علوى اعتبوار أن الدولوة نظورت إلوى 

الدين باعتباره ضرورة للحفاظ على الهوية القومية، وساهمت بذلك في صياغة توافق بين ما هوو حوديث 

. ويؤكد الخطواب السياسوي للدولوة العربيوة باسوتمرار ادعواءات الفصول بوين الودين والدولوة وما هو تقليدي

أدوات  نحودىعلى أنه موؤامرة علوى التواريخ والهويوة الوطنيوة. وبوذلك اسوتخدمت الدولوة العربيوة الودين ك

ينيوة أحد أسوباب ظهوور حركوات دإعادة إنتاجها، وفي هذا الصدد يشير المؤلف إلى أن ذلك ربما يكون " 

 ". مناوئة للدولة من قلب المجتمع الذي تقوده الدولة وتمارس السيادة عليه

 

مون جووهر الخطواب الوديني الُمعاصور وحضووره  اوقد شكلت هذه العالقة الُمعقدة بين الدين والدولة كثيور  

طع القوي في حياة الناس وفي المجال العوام كودين ال يفورق بوين العوام والخواص، وعلوى أثور ذلوك لوم تسوت

االجتهادات الُمعاصرة للدين أن تفصل بين الدين والسياسة، بل صار تركيزها الشوديد علوى كيفيوة تعميوق 

حسوب  –السيطرة الدينية على المجال السياسي من خالل مفاهيم مثل الحاكمية والجهاد. وقود سواعد ذلوك 

م مون خوالل زخوم هائول على منح رجال الدين قوة غيور مسوبوقة فوي تشوكيل المجوال العوا -تعبير المؤلف 

 ومتنوع من الخطاب الديني الموجه لجمهور متنوع من المتلقين.

 

وعلى ضوء ذلك تُشير النتائج البارزة إلى أن الخطواب الوديني الُمعاصور اتسوم بالطوابع العوولمي، وصوار 

في الخطاب الديني ما بين نقد الغرب واالنبهار به عنود  امحوري   اموضوع الغرب والموقف منه موضوع  

الُمقارنة بين حال األمة اإلسالمية وحال الحضارة الغربية في الوقت الحاضر. ومن الواضح أن النقد في 

و ا الخطاب الديني يتسع ويشتد أكثر خارج نطاق خطواب المؤسسوات الدينيوة. وهوو نقود معيواري يتجوه دائم 

موا يتعلوق بتمجيود ماضوي األموة اإلسوالمية ونقود القويم والثقافوة موع ال سويما فوي بالمثال إلى ُمقارنة الواقع 



 

دراسة لعينة  :اإلنتاج العربي لعلم االجتماع في مصر

 2016إلى  2000الُكتب المنشورة من من 

 سعيد المصري| 

 

30 

 

وو ا إلوى أن هنوواك خصووائص غوأ الطوورف عون الفسوواد والتوزيووع غيور العووادل للثووروة. وتُشوير النتووائج أيض 

تعودد للخطاب الديني شبيهة بالخطاب الثقافي العام تتمثل في ميلوه إلوى النخبويوة، واألبويوة، والوصواية، و

 ،الخطوواب الووديني بفعوول تعوودد الفتوواوى وتناقضووها، بمووا يحووول دون القُوودرة علووى تحقيووق اإلجموواع يوتشووظ

 وارتباط الخطاب الديني الدعوى بثقافة االستهالك وآليات السوق. 

 

 موون مسووتوى خطوواب النخبووة الووى دائوورة والتووي تمثوول انتقوواال   المنبريووة،مووا يتعلووق بدراسووة الخطووب  وفووي

 يودور التعليم الدين ،يالدينإلى دراسة السياق المنتج للخطاب  يالبحث في الخطاب الدين اتجه الجماهير،

، حسووب تعبيوور "يفووي "العقوول الوودينوالتووي تووؤثر  اليوميووة،واتسوواع دوائوور المنصووات الخطابيووة فووي الحيوواة 

 ،يالودينن علوى الووعظ واإلرشواد ووالقوائم الدينيوة،النخوب  ثالثوة:يتواجد عبور مسوتويات  الذيالمؤلف، و

مون فرضويات نظريوة  يالمنبور يومستوى الحياة اليومية. وعلى ضوء ذلك تنطلق دراسوة الخطواب الودين

 ييظهور فيوه مون منطلوق كوون الخطواب الودين يينفصل عن السوياق الوذ ال ي: أن الخطاب الدينعدة أهمها

خطاب، كما نص مفتوح على السياق وعلى نصوص الخطابات األخرى وعلى الخبرة الشخصية لمنتج ال

"، يمووا أطلوق عليوه المؤلووف" الهوابتوس الوودين منفووتح علوي عوالم المتلقووين وثقوافتهم فوي يأن الخطواب الودين

.وبموجووب تعوودد صووور   Decoteauوديكوتيووو  Bourdieuا فووي ذلووك بوويراء بييوور بورديووو متووأثر  

بقات وفئات النوع بتعدد الط يالجمهور للخطاب الدين يوصور تلق يالخطاب الدين يالهابتوس تتعدد معان

والعمر لدى المتلقين . وتوضح القراءة المتعمقة لعينوة مون الخطوب المنبريوة شويوع القويم األخرويوة علوى 

نطاق واسع ُمقابل االهتمام المحدود بقيم الدنيا في العمل واإلنجواز والدقوة والعلوم وغيرهوا مون القويم التوي 

 يفترأ أنها تُعزز التنمية والتقدم. 

 

م الجديد بدراسة الخطواب الوديني أسوهم فوي تعميوق فهمنوا لمحتووى الخطواب الوديني المؤسسوي هذا االهتما

جامعووة فوي فوي دوائور البحوث والرسوائل الجامعيوة  ازال هوذا االهتموام محصوور   ، وموع ذلوك موايوالمنبور

جهود فوي علوم االجتمواع. ورغوم الالحديثوة القاهرة رغم أهميته القصوى وتجاوبه مع االتجاهوات التأويليوة 

، إال أن تلوك المحاولوة ثباتها ببيانات ميدانيوةإومحاولة  يللخطاب الدين يالمهم حول عمليات التلق يالنظر

قاصرة وتحتاج إلى بحوث ُمتعمقة توضح كيف يتلقى فئات متنوعة من النواس تفسويرات بعينهوا  تزالما 

الخطاب الديني إلى صور دون أخرى في الخطاب الديني الموجه للناس، وكيف يؤدي نمط واحد من من 

فوي فهوم قصوص حيواة  معرفوي ا، ثموة نقوصها تطرف و وأشودّ ُمتباينة من التلقي بين أكثر التفسيرات اعتوداال  

 الجهاديين وكيف تشكل وعيهم من خالل الخطاب الديني المتداول لكل الناس.  
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   لعولمةالقبول الممتعض ل .ج 

فعمة بالقلق الشديد المُ لموجة من البحوث والدراسات  اطبيعي   اامتداد   بتداعيات العولمة الثقافية االهتمام عدّ يُ 

بعود تها الدولوة أعقوب سياسوات االنفتواح االقتصوادي التوي بود أسواليب الحيواة السوائدة فوي مصورتغيور على 

 اقضوايا العولموة تحديود  تب التي تعالج أغلب الكُ ات من القرن الماضي. حرب أكتوبر في منتصف السبعين

مثلوة ذلوك مون أ العولموة،ن موللتغيرات الثقافية الناتجوة  اصراحة أو ضمن  رافأ  يموقف فكرتنطلق من 

وفقودان الشوباب لقويم العمول وقويم األنانيوة والفرديوة وشيوع القيم المادية،  خلل منظومة القيم،الحديث عن 

والتمكووين قافووة االسووتهالكية، وتراجووع أنموواط االسووتهالك التقليديووة، والوقوووع فووي دائوورة إغووواء الثنووتج المُ 

قووادرين بموجووب  أصووبحوانهم المسووتهلكين بووألوودى درة زائووف بالقُووخلووق إحسوواس  طريووقعوون بالمشوواعر 

واضوح مون التركيوز علوى  وهوذانترنت، واإلوإدمان الشباب للتكنولوجيا الحديثة ، ع كغيرهملامتالكهم للس

إلمكانيوات الجديودة االعتبوار ا فيخذ األدون من و طلق،مُ وكأن العولمة شر وحدها المحلية اآلثار السلبية 

ودون محاولوة  فاعليوة فوي تحسوين نوعيوة الحيواة تيحها العولمة في تطوير أساليب حياة جديدة أكثورالتي تُ 

 .عولميفهم العولمة من منظور 

 

موا يودعو إليوه  (2010)جلبوي وعبودة  تب الصادرة عن العولمةالكُ وأشمل في أهم االنتباه وأكثر ما يلفت 

لمواجهوة أزموة علوم االجتمواع  التعامول الخوالق موع العولموةما أسماه إلى "العولمة والحياة اليومية"  كتاب

االنفتواح الكتواب إلوى ضورورة شوير حيوث يُ  ،مون ناحيوة أخورى العربيوأزمة المجتمع  ،من ناحية العربي

وتجنب ظواهر التهميش الحياة اليومية، ل في االعتداتوسيع دوائر واالرتباط بالدولة الوطنية وعلى العالم 

التهمويش هوو أخطور موا  " أن:شوير الكتواب بوضووح إلوى إطار مواجهة خطر العولموة يُ  يوف واالستبعاد.

)جلبوي  "ن توذوبأيواجه العرب وليس الهيمنة ألن هويتنا أقوى من أن تتيكل، وثقافتنا أكثور صوالبة مون 

المشوتغلين بعلوم االجتمواع داخول  لودىوالقصد من مواجهة التهميش كسر العزلة المحلية ، (2010وعبدة 

وتفتيت الوحدة الوطنيوة.  االجتماعي مظاهر تدعو لالنقساموالتخلص من أي  ناحية،دوائرهم المحلية من 

دون  االجتموواعيلووى التضووامن موون الفكوورة الوظيفيووة التووي توودعو إ جانووبنووا نلمووح دعوووة صووريحة إلووى وهُ 

ا كثيور   الطورح ابتعود هوذي وال كسبيل آمن لمواجهة مخاطر العولمة في حياتنا اليومية. االنعزال عن العالم

عاصورة التوي دعوا إليهوا مثقفوو التنووير فوي مصور منوذ بدايوة نائيوة األصوالة والمُ فوي ثُ  تخيلةالمُ  التسويةمن 

 القرن العشرين.
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 مهوم بعنووان يودعو كتواب مصور،تذهب إليه كثير من البحووث والدراسوات حوول العولموة فوي  لماا وخالف  

 موون مفهوووم بوودال   "عولمووة الحداثووة"اسووتخدام مفهوووم  إلووى ضوورورة (2005)زايوود  "تناقضووات الحداثووة"

لوى أسواس إطرح هذا المفهوم البوديل ويستند الكتاب في  لألولى. جليعلى اعتبار أن األخيرة ت "العولمة"

العولمة  نإوهم القول : وهيالعولمة مفهوم سيطرت على الكتابات السوسيولوجية عن ثالثة أوهام  رفأ

تحوول على أنها العولمة ووهم النظر إلى  الحداثة،باألبعاد التاريخية لعولمة  يدون وعمن ظاهرة جديدة 

 ال تحودي  مثّ والعولموة تُ  اعتبواروهوم و الحداثوة،باألبعواد التفكيكيوة لعولموة  يالعالم إلى قريوة واحودة دون وعو

وو بالتحووديات القديمووة التووي خلقتهووا عولمووة الحداثووة. يدون وعووا موون جديوود   يوورى علووى تلووك األوهووام  اخروج 

تواريخ  بالعولموة وأنسومى لموا يُ متعوددة  االمؤلف أن المجتمعات عرفت على مدى تاريخها الطويل صور  

  العولمة.  صغيرة منإال تتابعات لصور  ما هوالعالم 

 

ليتوين األولوى كونيوة سواعية نحوو التكامول آقتضوى لعولموة الحداثوة تعمول بمُ  ةالجديود الصوورة ثم فوننومن 

لية الثانية الساعية نحو قابل اآلمُ  العالم،توحيد نحو  العالمي الرأسماليمن مراكز النظام  متجهةوالتجانس 

العوالم قودر موا تسوعى عولموة الحداثوة إلوى توحيود بو .العوالميالتي تعمل بقوة في أطوراف النظوام والتفكك 

 الثقافوات،على تفكيك الثقافوات الوطنيوة وعلوى خلوق اسوتقطابات وصوراعات داخول هوذه في المقابل  تعمل

التي تبحث عن هويتها الثقافية واالجتماعية وسوط خضوم العولموة إلوى  الضعيفة بحيث تتحول المجتمعات

عليوه  أطلوقموا خلق  إلى -المؤلفتعبير  حسب-العولمية تسعى الحداثة وبالتالي  بؤر للصراع والتطاحن.

" حداثة برانيةطلق عليها "أحيان أخرى يُ  يالعالمي( وف الرأسماليأطراف النظام  )على "حداثات طرفية"

 الوافودة فويختلفة من الحداثة الغربية تندمج فيها التقاليد المحلية مع الصيغ مُ  وهي صور" ثقافة ثالثة أو "

لوم تتأسوس " فونن هوذا النووع مون الحداثوة وبحسب تعبير المؤلف  . عمليات من التكامل والتفكيك مستمرة

غير متكافئة بين تأسست على أغصان حداثية وافدة من الخارج عبر عالقات  داخلي بل حداثيعلى جذر 

الوافوودة فووي الثقافووات المحليووة دون أن تحوودث قطيعووة  اتمركوز الحداثووة وأطرافهووا.  وانوودمجت هووذه الحووداث

 . "الحداثية العولمةباستمرار آلليات التفكيك في عمليات  معرضة“ثالثة ثقافة "وشكل هذا االندماج  معها،

 

وبذلك لوم تسوتطع الحداثوة  مظهر لها. منها وأن صور مقاومة العولمة هي  ال مفرأن العولمة  وهذا يعني

وتعجيز قدرتها  ،إلى إضعاف الدولة الوطنية الكونيليات النظام آ وأدت واحدة،مة أُ  يتبنالطرفية هذه أن 

حول مون نحون ومون نكوون وموا بفعل تفاقم الصراعات الثقافية التي ينشغل بها الجميع على أداء وظائفها 

" نإالمؤلوف إلوى القوول  وينتهويمنهوا معرفيوة.  وجوديوة أكثورعضلة المُ  تومن ثم صار ،عالقتنا بالغرب
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هوددنا يُ موا  نعتبر أنن الواقع وهذا يدعونا إلى أ هروب من للمستقبل هيتتصدى  المتعددة التي الخطابات

فوال مسوتقبل ألموة لويس لهوا  مجهوول.مسوتقبل  مثالية عن طرح أفكاربكثير من  حاضرة أهممشكالت  من

وبالتووالي هوول لنووا أن نعيوود طوورح المشووكلة بالتأكيوود علووى  للمسووتقبل.ن بنوواء الحاضوور هووو بنوواء أحاضوور. و

فهوم بنيتهوا ونقود بنيتهوا وتنضويد  –يهدد األموة مون مشوكالت، إن مهوام بنواء الدولوة ما  ضرورة النظر في

يجب أن تسبق مهام التصورات حول مستقبلها أو مستقبل  –شمل شتاتها يلم  الذيبنيتها وتقوية " النحن" 

  .(2005)زايد  "ثقافتها

 

يتجاوب موع اجتهوادات مطروحوة فوي تفسوير إشوكاليات من الواضح أن هذا الطرح الجديد لعولمة الحداثة 

ون النقيووب وعابوود دلوودى بوواقر النجووار وخلوو العربيووةالعولمووة والحداثووة والتووراث المطروحووة فووي المنطقووة 

يرتكوز علوى الطورح  االحظ أن هذويُ  وغيرهم.وعلى الوردى وبرهان غليون  يحمود وعبد   الجابري

وتكمووون أهميتوووه فوووي تفسوووير أسوووباب القلوووق أساسوووية، سوووتمدة مووون أفكوووار نظريوووة التبعيوووة بصوووورة مُ رؤيوووة 

للحداثووة التووي نشووأت فووي وبصووورة جيوودة ، كمووا أنووه يؤصوول نظريووا المعاصوور موون العولمووة السوسوويولوجي

إلووى  تنتهوويهووي مصوودر المعضووالت الوجوديووة. ومووع ذلووك فوونن هووذه الرؤيووة المجتمعووات العربيووة والتووي 

ضوياع الهويوة بهواجس  موا يتعلوق فوي –في المنطقة العربية عموموا  السائدة-من العولمة  نفسها المخاوف

فوي الوحيود صومام األموان يظول هوو  األمة-ا أن بقاء مشروع الدولة سميها المؤلف "النحن" معتبر  والتي يُ 

كانوت في المجتمعوات العربيوة فكرة الدولة القومية  مع أن الحداثة،عولمة ليات التفكيك الخاصة بآمواجهة 

الوداعم وكان وأضفى عليها مشروعية  نشأة الحداثة الطرفيةصاحب  الذي السياديبمثابة الكيان في ذاتها 

  األكبر لها بكل تناقضاتها.

 

  االجتماعية خطاب البنية .7-3

العالقات االجتماعية وأنماط يهتم خطاب البنية االجتماعية في علم االجتماع بقضايا تتعلق بتفسير مالمح 

وإحوداث التغيور  ،والقوى الفاعلة في تحقيق التوازن واالستقرار االجتماعي من ناحيوةالتدرج وبناء القوة 

 العووائليعالجووات نظريووة ومنهجيووة مرتبطووة بعلووم االجتموواع مُ يتضوومن ذلووك  االجتموواعي موون ناحيووة أخوورى.

وكوذلك طورح تحلويالت لقضوايا . المودنيودراسة المجتمع  ،السياسيوعلم االجتماع  ،االجتماعيوالضبط 

طبيعوة البنيوة االجتماعيوة ضرورة فهم  يوهذا يستدع .تغيرات االجتماعيةللنتاج هي مطروحة اجتماعية 

  االجتماعية الداخلية والخارجية في المجتمع المصري.التي أفرزتها التحوالت 
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وجوود ( 8) رقوم بحسوب الشوكل –الحظ يُ وعلى خالف االتجاه العام لخطاب التحوالت والخطاب الثقافي 

وتوووفير معلومووات جديوودة  تهووتم بفهووم البنيووة االجتماعيووةالتوي تووب كُ النشوور تزايوود تصوواعد نحووو اتجواه شووبه مُ 

همشووين فووي القوواهرة دراسووة أوضوواع المُ  2005-2000موون لفتوورة األولووى وموون أبوورز قضووايا ا بشووأنها.

الفترة الثانية اتجه البحث نحو االهتمام بنصيب الشرائح الوسطى من رأس الموال  يالريفية. وفوالمناطق 

ليوات التماسوك االجتمواعي آشرت كتب تتأرجح بوين معالجوة السنوات الخمس الماضية نُ  ياالجتماعي. وف

من التردد داخول  اكبير   ا، بما يعكس قدر  ليات االحتجاج وخرائط االحتجاج من ناحية أخرىآو ،من ناحية

  .2011يناير  25الفكر السوسيولوجي نحو فهم وقبول أوضاع ما بعد 

 

 

 

األدوار  سورة فوياألمفهوم الشراكة داخل  :مثلأوضاع األسرة  تتصدى لفهمتب التي ينطبق ذلك على الكُ 

مواجهوة  فويوالضوابط االجتماعيوة  األسرة،يات تفكك وتماسك لآو األجيال،بين الزوجين والشراكة عبر 

نحوو إدراج  وقوتهوا داخول األسورة. ومون الواضوح أن ثموة مويال  وأوضاع المرأة  األسرة،االنحراف داخل 

علم االجتماع. وهناك كتب  اهتماماتإلى حد التداخل الشديد بينهما في  قضايا المرأة في دراسات األسرة

والمجتموع  ،لها فوي العالقوة بوين الدولوة مون ناحيوةخوب االجتماعيوة وتشوكُ مفهووم النُ تودور حوول ودراسات 

ليوات وآ الريفويتب عن المجتمع وهناك كُ  .من ناحية أخرى شبكات المصالح السائدة فيهبعاداته وتقاليده و

وو لوودى الشوورائح المهنيووة.المووال االجتموواعي ورأس  االجتموواعيالضووبط   محوودودة للغايووة تووبا كُ وهنوواك أيض 

تحواول أن تصوف بنيوة عالقوات  ،صدرت عون تشوكيل الحركوات االجتماعيوة وحركوات اإلسوالم السياسوي

 يناير.   25وفواعل التغير على المسرح السياسي بعد  القوة الجديد

 

31% 

33% 

36% 

2000-2005 2006-2010 2011-2016 

 ( 8)شكل رقم 
 تطور خطاب البنية االجتماعية في كتب علم االجتماع في مصر
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الطبقووات  الجتماعيووة تتعلووق بدراسووةبدراسووات البنيووة ا يوورتبطمووا  النقطووة التووي ينبغووي التوقووف عنوودها فووي

بودأ فووي االهتموام بدراسوة الطبقوات االجتماعيوة وهنوا نالحوظ أن  االجتماعيوة.ودراسوة النخوب االجتماعيوة 

ثوم  الماضوى،الرغبة في فهم الخريطوة الطبقيوة بصوفة عاموة خوالل فتورة السوبعينات مون القورن  مصر مع

 العاملوة،الثمانينات فقط على التأرجح بين دراسة بنية الطبقة الوسطى أو بنية الطبقوة  االهتمام فياقتصر 

حدث ذلك مع تراجوع توأثير االتجاهوات  االجتماعية.ت إلى دراسة النخب وانتهى الحال منذ بداية التسعينا

قوة علوى أولويوة الماركسية في دراسة الطبقات االجتماعية منذ نهاية الحرب الباردة، والتي كانت تعتمد ب

وأهميووة دور الطبقووة العاملووة فووي التحووول  ناحيووة،العواموول االقتصووادية فووي فهووم الطبقووات االجتماعيووة موون 

 مصور،في دراسات البنية الطبقية ومن الواضح أن  من ناحية أخرى. يواالقتصادي والسياس ياالجتماع

ووتشووكل العمووود الفقوورى للبحووث السوسوويولوجى يُفتوورأ أنهووا والتووي  تراجعووت بشوودة فووي السوونوات  ،اعموم 

  .مفهوم النخبة وجماعات المصالحالخمسة عشرة الماضية وحلت محلها دراسات حول 

 

ظهر ذلك بوضوح في وجود زخم من المعرفة حول بناء النُخبوة وأنوواع النُخوب وأدوارهوا فوي المجتموع، 

وغيرها من النُخوب االجتماعيوة. الدينية  النسائية، والنخبةمثل: النُخبة السياسية، والنُخبة النقابية، والنُخبة 

نهاية وجود الطبقة إلى يشير  يالرأي المتأثر بنظرية التبعية والذبدراسة النخب مع  يجاء االهتمام البحث

ميول األبنيوة الطرفيوة فوي النظوام : “إحدى الدراسات إلى تفسير لوذلك موؤداه هذا الصدد تشير  يوف لذاتها،

وجوود طبقوات مفككوة مون  الوى يتوؤد يشكال من التعوارأ الطبقوووجود أالى التناقأ الداخلي  يالعالم

 "بلوورة مصوالح طبقيوة مشوتركة لوىوالتنمية ، وعدم القدرة عالداخل غير قادرة على قيادة عملية التطور 

بووين التووداخل الحووادث الوودور الفاعوول للدولووة فووي السوويطرة علووى المجتمووع ووعلووى ضوووء  .(2005)زايوود 

علوى النفووذ والتوأثير  يتتشكل نخبة سياسية مركزية تتكوون مون ذو ياالجتماعوالمجال  يالمجال السياس

 يأو اقليم يوأو قبل يوقد تعتمد على رصيد قراب يتنقطع صالتها عما هو اجتماع ال يالمستوى المركز

فووي مجوواالت وفئويووة ( )إقليميووة ، ومهنيووة ، ومدنيووة ، عوودة وحووول هووذه النخبووة تتشووكل نخووب اجتماعيووة ، 

لقوى الفاعلوة لم تعد اوعلى ضوء ذلك  .(2005)زايد  تلتف حول النخبة المركزية وتتشابك معهامتعددة 

 متمثلة الطبقات االجتماعية وإنما في النخب االجتماعية. في التغيير أو االستقرار 

 

عون الطبقوة العليوا فوي  2009شور عوام هناك وجهة نظر أخورى يطرحهوا كتواب نُ مقابل هذه الطرح  يوف

 يالبحوث السوسويولوج ألهميوةا مجودد   يعيد االعتبار ،(2009)بركة  1952و 1919 يمصر بين ثورت

من زواية حديثة تتجاوز األفق . هذا الكتاب يطرح أهمية دراسة الطبقات االجتماعية للطبقات االجتماعية
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 ي، وفوعلوم االجتمواع فوي العقوود السوابقة الطبقيوة فويا على البحوث كان مسيطر   يالذ يوالمنهج يالنظر

للطبقة بشكل عوام وكوذلك الضيق  يداعن التفسير االقتصهذا الصدد تتخلى الدراسة التي يحتويها الكتاب 

خوالل  يلريوف المصوروتخلوف افي استغالل الفالحوين بصفة خاصة لدور الطبقة العليا  يالتفسير السياس

 النصف األول من القرن العشرين.

 

والثقوافي فوي  يمجموعوة مون المتخصصوين فوي دراسوة التواريخ االجتمواعأفكار لقد استفادت الدراسة من 

  Timothy Mitchell وتيموثي ميتشل   Eud Toledanoتوليدانو رق األوسط وأهمهم: شمنطقة ال

لبوورت وأ Avriel Butovsky     يوافريوول بوتوفسووك  Zachary Lockmanارى لقمووان خوووز

للطبقوة البعود الثقوافي  ةفوي دراسوهوؤالء كتابوات بالدراسة  تأثرت، حيث   Albert Horurani يحوران

كموا الحوديث.  يوالسياسوي فوي التواريخ المصور يفي التغييور االجتمواعاالجتماعية وتأثير العملية الثقافية 

، بالسوولطةلغووة محملووة أن الخطوواب يمثوول  باعتبووار عنوود ميشوويل فوكووو مفهوووم الخطوواباسووتعانت الدراسووة ب

وو راء هابرموواس حووول مفهوووم المجووال العووام والووذي يمثوول المسوواحة التووي يتصوودى فيهووا ا بوويواسووتعانت أيض 

تبوواط روقوود سوواعد ذلووك علووى فهووم اال .للقضووايا السياسووية التووي تمووس تنظوويم الدولووة وسياسوواتهان والمواطنوو

 السياسوية(،ثقافوة ال ي)أيه المؤلفة بالقول الثقافوة فوي السياسوة إلفيما تشير  والثقافة،بين السياسة  يالمفصل

 . الثقافة(تسييس  )أيوالسياسة في الثقافة 

 

خوالل فتورات  وضوعية طبقيوة محوددة فوي الكيفية التي يعيش بهوا النواس فهم ضرورةمن انطلقت الدراسة 

ووا فووي مووا الكبيوورة،التحووول   واالقتصووادية والسياسوويةاالجتماعيووة  التحوووالت إلووى بنظوورتهميتعلووق  خصوص 

نخبوة ن مفهووم الأذا الصدد اعتبورت الدراسوة ه يفو كيف قاوموها أو رحبوا بها أو تكيفوا معها. المهمةل

التقابل بين كل نوع من النخبة وكل نوع من القيم والمعوايير  ىضيق يعتمد علنه أغير مالئم عالوة على 

االجتماعية إلى لطبقة ا في تعريف الدراسة لهذا استندتالخ(، و...واالقتصادية والثقافية،والدينية  )العلمية

طريقوة  يأ الطبقيوة،والثقافة  المشتركة،بالمصالح  يالطبق يوالوع الطبقي،ثالثة معايير أساسية: التفاعل 

 اهتمووت الدراسووة بتعوودد مصووادرموون الناحيووة المنهجيووة و الحيوواة التووي تميووز طبقووة عوون غيرهووا موون النوواس.

والشفهية من خوالل المقوابالت المتعمقوة موع بعوأ بقايوا رمووز والوثائقية حصائية البيانات التاريخية واإل

وخصائصها االجتماعية م بنية الطبقة العليا من الداخل على فه امنصب  . وكان تركيز الدراسة الطبقة العليا

لقضوايا الطبقات االجتماعية األخورى ووأسلوب حياتها ونظرتها لنفسها وللفئات و والمكانية،واالقتصادية 

  واالقتصادي في مصر.  يواالجتماع يالتحول الديمقراط
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تعرضوت لتغيورات كبيورة فوي أن الطبقة العليوا  أبرزهالعلى ضوء ذلك توصلت الدراسة الى نتائج مهمة 

فووي  عوودم األمووانبوتميووزت الطبقووة العليووا بشووعور عميووق  والتصووورات،الحجووم والتكوووين وأسوولوب الحيوواة 

تكووريس موون خووالل  يالطبقووضووعها ولتعزيووز تلووك الطبقووة  وسووعت والفالحووين.السياسووية  عالقتهووا بالسوولطة

ن أكما  طبقية،تربطهم مصالح  افراد  أمن كونهم  وبارزة أكثرائالت متميزة كع هويتهمفهم يرون  العائلية،

 يالعموول السياسووراحتكاومحاولووة لحمايووة الثووروة  يدخووول المعتوورك السياسووهووذه الطبقووة اعتموودت علووى 

ندماج أولئك الذين سمحت بمن سمات الطبقة العليا أنها و مصالحهم،طراف سياسية لخدمة أ يأوتوظيف 

ا الى زيادة دائم  فراد تلك الطبقة أ يوسع مهنية،رون مواهب هنجحو في جمع ثروة مادية كبيرة أو من يظ

 . باستمرار يملكية األراض

 

واتسواع المسوافة بينهوا وتغريبهوا وازدواجيتهوا  تميز الطبقة العلياوقد ساهمت تلك التحوالت في مزيد من 

محواوالت حدث ذلوك فوي ظول  المجتمع.توحيد  علىحد من قدرتها ال فيساهم مر الذي األ المجتمع،وبين 

األقول مونهم فوي المكانوة والخووف  ال سيمااآلخرين  االختالط واحتقارالتباعد والتمايز وعدم  الطبقة العليا

 يالتعووال، ولووذاتها يعتموود علووى التمركووز حووول الووذاتتلووك الطبقووة دراك إوكووان  موونهم وعوودم الثقووة فوويهم.

 يموال رموزرأس إخفواء عالقوات االسوتغالل مون خوالل يحواولون  ا" ، وكانوسياد البلدأ"شعورهم بأنهم و

وبقوودر موا سوواهمت تلووك ، ياالقتصواد المعنوووو يموواعمفواهيم العائليووة واألبويووة والتضوامن االجت قوائم علووى

، فقود خالل النصف األول من القرن العشرين نعاش األوضاع االقتصادية والسياسية والثقافيةإالطبقة في 

للفقوراء مون الفالحوين مون  يوقموع الحوراك االجتمواعديمقراطية والعدالة االجتماعيوة ا للمعادي   اكان موقفه

 لثروة تلك الطبقة. يمنطلق الحفاظ على قوة العمل الزراعية والتي تشكل العمود الفقر

 

بعاد أنقطة تحول في دراسات الطبقات االجتماعية باعتمادها على  تمثلتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها 

واهتمامها في دراسة الطبقات االجتماعية،  ي، وتجاوزها للبعد االقتصاديديولوجيةإكثر من كونها أثقافية 

بالمصالح الطبقية في الخطاب  يالقواسم المشتركة للوعفهم  فيللتحليل متكاملة ساعدت بمفاهيم وأدوات 

التحوول رى وقضوايا الهويوة القوميوة والعام حول الطبقات االجتماعيوة األخوحول الذات الطبقية والخطاب 

اعتمادهوا والضويقة للنظورة التاريخيوة  هوذه الدراسوة تجواوز، إضوافة إلوى والعدالة االجتماعيوة يالديمقراط

  التنوع المنهجى في جمع وتحليل البيانات.على 
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  األطر النظرية والمنهجية .8

شرت ( إلى وجود اختالف واضح في التوجهات النظرية للدراسات والبحوث التي نُ 2) رقم شير الجدوليُ 

إلوى  –فوي هوذا الصودد  –توب المنشوورة . حيث تنقسم الكُ 2016وحتى  2000تب خالل الفترة من في كُ 

 ثالثة أقسام: 

 

   راجعووة باشوور وصووريح تظهوور مالمحووه فووي طوورح إشووكالية البحووث ومُ تووب ذات توجووه نظووري مُ كُ  :أوال

االختيوارات التصوورية للمفواهيم واالفتراضوات النظريوة. وقود بلوغ عودد هوذه  يالدراسات السابقة، وفو

والحركوات  ،الصوفوة :توب نظريواتهوذه الكُ  يغطو% مون العينوة. وتُ 25بنسبة بلغوت  اكتاب   70تب الكُ 

 ،واالتجاهات التأويلية ،ونظريات التفاعلية الرمزية ،ورأس المال االجتماعي ،والوظيفية ،االجتماعية

 ونظرية تحليل الخطاب.

   باشر تب ذات توجه نظري غير مُ كُ  :ثانيا

إطوار  يتبنون علوى فيهوا المؤلفوو ال ينصّ 

حووودد وال تعريفوووات نظريوووة أو نظوووري مُ 

إجرائيوووة لمفووواهيم بعينهوووا وال فرضووويات 

نظريوووة ينطلقوووون منهوووا، كووول موووا هنووواك 

عمليات جموع وتحليول لبيانوات والتوصول 

دون إفصواح مون لنتائج فوي موضووع موا 

باشوور ترتكووز عليووه ألي موقووف نظووري مُ 

أهداف البحث وإجراءاته المنهجيوة. وموع 

 تلووووك ذلووووك قوووود نلمووووس موووون اسووووتعراأ

باشرة. وأغلب هذا النوع من البحوث ينتمي وجود مالمح نظرية أو فكرية غير مُ  البحثية رساتالمما

نظريوة  :إلى دراسات استكشافية أقرب ما تكون إلى الطرح الوظيفي الكالسيكي للقضايا البحثية مثول

لكتوب رافي، والتضامن االجتماعي. وقد بلوغ عودد االتحول الديموجوبعأ مالمح نظرية  ،ثقافة الفقر

 % من العينة. 41بنسبة  اكتاب   112في هذا المجال 

 ر فيها عن أي موقف نظري وتضم في الغالب نتائج بحوث ميدانية ومسوح عبّ  تب ال يوجد ما يُ كُ  :ث اثال

رفوي. والزواج العُ  ،واألداء البرلماني للمرأة ،العنوسة :العينة ودراسات ذات طابع استكشافي عنفي 

 % من العينة.   32بنسبة  اكتاب   88تب ويبلغ عدد هذه الكُ 

 ( 2) رقم جدول
 للتوجه النظري  اتوزيع الكتب وفق  
 

 % العدد التوجه النظري

 25.1 70 طرح نظري مباشر

 40.1 112 طرح نظري غير مباشر

 31.5 88 ال يوجد توجه نظري

 3.2 9 ال ينطبق

 100 279 اإلجمالي

 



 

دراسة لعينة  :اإلنتاج العربي لعلم االجتماع في مصر

 2016إلى  2000الُكتب المنشورة من من 

 سعيد المصري| 

 

39 

 

برى فوي علوم االجتمواع، تعتمد على النظريات الكُ  انظري   اتب التي تتبنى اتجاه  ومن الواضح أن أغلب الكُ 

تب يعتمد على النظريات متوسطة المدى. وهناك اتجاه عام يتجنب الدخول في جدال نظري وقليل من الكُ 

دون االسوتناد إلوى أي أطروحوات من ريقية إلى تقديم نتائج ببيانات إمب كثرويميل أ ،حول القضايا البحثية

سوويطر األفكووار ظوول هووذه الوضووعية تُ  يناقشووة النتووائج. وفووهووداف البحووث وال عنوود مُ عوورأ أعنوود نظريووة 

عواني كثيور مون يالوظيفية الكالسيكية على أفق كثير مون البحووث فوي علوم االجتمواع بصوورة صوارخة. و

عاصر في مصر من نقوص شوديد فوي التفاعول موع الجودل النظوري الحوديث فوي المُ  دراسات علم االجتماع

علووم االجتموواع علووى المسووتوي الوودولي. وحتووى بالنسووبة للدراسووات التووي تتجوواوب مووع التطووورات النظريووة 

قارنة م نماذج واضحة ودقيقة لقراءة التطورات الحديثة في النظرية االجتماعية مُ قدّ  الحديثة كثير منها ال يُ 

ما قوام بوه جيول الورواد مون جهود متميوز فوي شورح النظريوات الكالسويكية وتطبيقهوا فوي بحووث نموذجيوة ب

 ونظرية الصراع االجتماعي.    ،حتذى في علم االجتماع بالتطبيق على الوظيفيةتُ 

 

 بأدواتوه الحوظ سويطرة المونهج الكيفوي( يُ 3) رقم وبحسب الجدول –ما يتعلق بالممارسات المنهجية  وفي

وحلقووووات  ،الحظووووةوالمُ  ،تعمقووووةقابلووووة المُ كالمُ  :المنهجيووووة

توووب % مووون الكُ 49.4 بلغوووتبنسوووبة المناقشوووة الجماعيوووة 

مون العينوة،  اكتاب   138المنشورة في علم االجتماع بواقع 

تضووم دراسووات تسووتخدم أدوات الموونهج  اكتاب وو 127قابوول مُ 

سوووتخدمة فوووي صوووحائف االسوووتبيان المُ  :الكموووي وأشوووهرها

وموون %. 46بنسووبة بلغووت  المسوووح االجتماعيووة بالعينووة

ة النووووادر وجووووود دراسووووات تسووووتخدم المنوووواهج التجريبيوووو

 الكميوووووة والبحووووووثوالمؤشووووورات والمقووووواييس المركبوووووة 

توووب التوووي تضوووم دراسوووات تجموووع بوووين أموووا الكُ المقارنوووة. 

فقط بنسبة  اكتاب   14المنهجين الكمي والكيفي فال تتجاوز 

ستخدم المناهج الكمية والكيفية خالل الحظ انخفاأ عدد الكتب التي تُ % من إجمالي العينة. ومع ذلك يُ 5

 .2016وحتى  2000الفترة من 

 

بووين سوتخدمة فوي جمووع وتحليول البيانوات، حيوث تُ ( طبيعوة األسوواليب المنهجيوة المُ 9) رقوم ويوضوح الشوكل

% من الكتب تعتمود علوى دراسوات ميدانيوة سوواء كانوت كميوة أو كيفيوة، وهوذه عالموة 70المؤشرات أن 

 ( 3) رقم جدول
  تب بحسب المنهج المستخدمتوزيع الك  

 

 % التكرار المنهج

 49.4 138 الكيفيالمنهج 

 46.0 127 الكميالمنهج 

المزج بين المنهج 
 الكيفيوالمنهج  الكمي

14 5.0 

 100 279 اإلجمالي 
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سات المنشورة تستند إيجابية على أن غالبية الدرا

ن توواريخ طويوول موون ريقووي نووابع مووإلووى أسوواس إمب

قابل ذلوك تقاليد البحوث الميدانية في مصر. في مُ 

توب تعتمود علوى أسواليب % فقط من الكُ 19هناك 

تحليوول البيانووات الثانويووة موون دراسووات سووابقة أو 

إحصاءات رسمية أو صوحف أو بيانوات وثائقيوة. 

ويتعوين فووي هووذا الصوودد اإلشووارة إلووى قلووة اعتموواد 

تحليوول بيانووات  البوواحثين فووي علووم االجتموواع علووى

لعدم وجود مهارات في التحليل اإلحصائي لدى كثيور مون المشوتغلين بعلوم  المسوح الميدانية الكبيرة نظرا  

االجتماع، ولعدم اعتياد األفراد والمؤسسات البحثية على إتاحة بيانات المسوح لباحثين آخورين لالسوتفادة 

دون مون بها في تحليالت إضافية. فهناك ميل واضح الحتكار كل باحث وكل جهة للبيانات التوي تمتلكهوا 

ر عوون عبّ ووتهووا لبوواحثين آخوورين، وربمووا ألسووباب تتعلووق بووالخوف موون اكتشوواف أخطوواء البيانووات بمووا يُ إتاح

الجمع ذاتها من الميدان. ويصل االحتكار إلى حد عدم إتاحة نسوخ مون أدوات عمليات احتماالت عدم دقة 

الحظوة بوزعم أن جمع البيانات كاالستبيانات وأدلة جمع بيانات المقوابالت وحلقوات النقواش الجمواعي والم

 . الراعية للبحوث إتاحة تلك األدوات يؤدى إلى خرق حقوق الملكية الفكرية للباحثين وللمؤسسات البحثية

 

 الخالصة والتوصيات .9

ال يتناسوب موع محودود و داخول مصور من الواضح أن حجم اإلنتاج العربي مون الُكتوب فوي علوم االجتمواع

سووية الضووخمة ألقسووام علووم وال حجووم البنيووة المؤس بووهحجووم الُمشووتغلين  والتوواريخ االهتمووام بعلووم االجتموواع 

بعد آخر من  اعام   اواضح   ااإلصدارات من الُكتب تشهد تراجع   كما أنالجامعات المصرية. االجتماع في 

 يالحكووم ألسوباب اقتصوادية تتعلوق بتراجوع الودعم الفرعيوة،أغلوب التخصصوات  يحيث الكم والكيف وف

يفتقور إلوى  يالذ يب المنشورة مخصص للتدريس الجامعجتماع. والنمط الغالب من الكتللنشر في علم اال

 مواصفات ومعايير الجودة في الكتب الجامعية.

 

خمسوة فقوط  يغلوب الكتوب تغطوأذلوك أن  االجتمواع،يوجد تنوع كبير في التخصصوات الفرعيوة لعلوم  وال

الدراسوات فوي علوم االجتمواع الثقوافي، وسيطرت على اهتمامات علم االجتماع وهوي: فرعية  تخصصات

 

70% 

19% 
11% 

تحليل بيانات  دراسة ميدانية  
 ثانوية

 تحليالت نظرية

 (9)شكل رقم 
توزيع الكتب بحسب طبيعة اجراءات  

 جمع وتحليل البيانات  



 

دراسة لعينة  :اإلنتاج العربي لعلم االجتماع في مصر

 2016إلى  2000الُكتب المنشورة من من 

 سعيد المصري| 

 

41 

 

مجال األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية، وعلم اجتماع التنمية، وعلم اجتماع الجريمة، وعلم االجتمواع 

 مع مالحظة تداخل االهتمام بين دراسات علم االجتماع واألنثروبولوجيا إلى حد كبير. ،السياسي

 

هنواك أربوع مجموعوات مون الموضووعات تحظوى جتمواع إال أن ورغم تنوع اهتمامات البحث في علوم اال

موضووووعات التوووراث الشوووعبي، والتحووووالت  التووووالي:علوووى  وهووويباالهتموووام األكبووور فوووي توووأليف الكتوووب 

االهتمام الكبير بموضوعات التراث ويالحظ أن االجتماعية، والجرائم واالنحرافات في المجتمع، والفقر. 

روافووود ألمانيوووة، وأمريكيوووة،  ذات الفولكلوووورُمووورتبط بوجوووود حركوووة علميوووة نشوووطة فوووي دراسوووة  يالشوووعب

وبريطانية، ارتبطت ببداية تأسيس الدراسات األنثروبولوجية في مصور منوذ مطلوع السوتينيات مون القورن 

 الفرصوة سوسيولوجية أتاحبأبعاد  يتيار فكرى يربط دراسة التراث الشعب كما أن وجود وجود الماضي.

 لفهم تنوع التراث الثقافي عبر المكان وعبر الفئات االجتماعية المختلفة.

 

تواكب التطور الحادث  تناثرة وتفتقد إلى التراكم والمورغم وجود اهتمامات بحثية بدراسة الفقر إال أنها 

حجوم االهتموام بدراسوة موضووعات العدالوة االجتماعيوة  في حجم الفقر في مصور، عوالوة علوى انخفواأ

فجوووات العدالووة االجتماعيووة  فووي الوقووت الووذي بوودت فيووهارتباطهووا بووالفقر بصووفة خاصووة، فووي فة عامووة بصوو

كما أن هناك قدرا من الفجوة  .في السنوات الخمس األخيرة اتمام  ومظاهرها والعوامل الُمحركة واضحة 

واعلوم االجتمواع والقضوايا االجتماعيوة واالقتصوادية والسياسوية المطروحوة  بين اهتمامات خوالل  خصوص 

نشوأة وتكووين  قبيول:مهموة وملحوة مون موضووعات محدوديوة فوي دراسوة  الماضية. ثموةالسنوات الخمس 

ودراسوة  الوديمقراطي،الحركات االجتماعية وفاعليتها والتوقعات الُمستقبلية لنشاطها ودورها في التحوول 

خووالل  يوالسياسوو يالجتموواعبسوويناريوهات عوودم االسووتقرار ا ؤوالتنبوو وأسووبابها،واالحتجاجووات الثووورات 

فووي هووذه الموضوووعات قليلووة وبعضووها نووادر وال يتناسووب ذلووك مووع طبيعووة  القادمووة، فالدراسوواتالسوونوات 

وفووي  .2013ينوواير وحتووى عووام  25الحووراك السياسووي الووذي حوودث فووي أعقوواب انوودالع االحتجاجووات فووي 

الوقت الذي برز فيه دور الشباب في تلك االحتجاجات على نحو بارز وغيور مسوبوق للمطالبوه بوالتغيير، 

جاءت اهتمامات المشتغلين بعلم االجتماع حول قضايا الشباب هزيلة للغاية وأقرب إلوى التجاهول المتعمود 

 بن خلدون.احسب تعبير  –أو الذهول عن المقاصد 

 

وراك السياسوي،ا أيض   محدودةالدراسات كما أن  وأفكواره  حول اإلسالم السياسي وجماعاته ودوره فوي الح 

يوجود  ال، ومصور والتطورف فويوقضايا التعصب  العام،وتأثيره على منظومة القيم واالتجاهات والرأي 
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عمليووات تجنيود الشووباب فووي التنظيمووات الجهاديوة العنيفووة، وال عوون تووأثير األفكووار بفهووم  يأي اكتوراث علموو

الثقافة السائدة في مصر. هذا القصور يحدث رغوم نشواط الحركوة اإلسوالمية القووي القيم والُمتطرفة على 

علوى في المجتمع المصري منذ موا يزيود علوى أربعوة عقوود حتوى اآلن. وموع ذلوك هنواك دراسوات جديودة 

ولكنها محدودة ُمرتبطة بفهم مكونات الخطاب الديني للدعاة، وأدائهم الدعوي عبور السوسيولوجى البحث 

 الخطاب، ومصادر الخطاب الديني لديهم، وآليات إنتاجه، وتأثيره على عمليات تلقي الخطاب. 

 

السكان في  قلة االهتمام بدراساتيالحظ  االجتماع،ما يتعلق بالخريطة الديموجرافية للبحث في علم  وفي

وقلة االهتمام بدراسات الشوباب رغوم كبور حجوم هوذه  مصر،غالبية السكان في أنهم يشكلون الريف رغم 

فنن ذلك االتجاه شيوع االستخدام واسع النطاق للعينات القومية في البحوث ، ومع يالهرم السكانالفئة في 

يرتكووز علووى قناعووة ضوومنية لوودى البوواحثين فووي مصوور بفكوورة التجووانس االجتموواعي والثقووافي فووي المجتمووع 

سوكان واألقبواط ، حيث تقول البحووث عون يوالعرق يصور التباين الدينالمصري. ولهذا تقل البحوث عن 

والحدود من البدو، والنوبة، والسكان فوي الووادي الجديود ذوي األصوول األمازيغيوة. وتنودر ال ا بحووث أيض 

عن فئات مهنية من الطبقة الوسطى كالقضاة، وأساتذة الجامعات، والضباط، والمقاولين، ورجال األعمال 

وغيورهم. وكوول ذلووك يُعبّ وور عون عوودم وجووود رؤيووة أو خطووة وراء اختيوار الفئووات المسووتهدف دراسووتها فووي 

 البحث االجتماعي في مصر.

 

ى السووائدة فوي مصوور والتوي تفصوح عنهووا توجهوات البحوووث ذا انتقلنوا إلوى أنموواط الخطواب السوسويولوجإو

أو مناهجهوا أو منطلقاتهوا النظريوة فسووف والدراسات في علوم االجتمواع بغوأ النظور عون موضووعاتها 

: خطوواب يعلووى التوووالألغلووب البحوووث والدراسووات فووي ثالثووة خطابووات أساسووية  اواضووح   انالحووظ تركووز  

الخطاب الثقافي يلى ذلك ، يحظى بنصيب وافر من االهتمام يلذوا ،بالتغير يالتحوالت االجتماعية المعن

واألنثروبولوجيوا شوكاليات ثقافيوة ومون منطلقوات علوم االجتمواع الثقوافي إبالبحث في موضوعات و المهتم

ما يمكن أن أسميه خطاب البنية االجتماعية المنشغل بدراسة المالموح البنائيوة للجماعوات ا وأخير   ،الثقافية

 االجتماعية. واألدوار العالقات وأنماط االجتماعية  والتنظيمات

 

 يمبريقوالرصود اإلاالنشوغال الشوديد بالتحووالت االجتماعيوة  الكتوب التوي تنودرج تحوت خطوابيغلب على 

التجاهوات التغيور وتداعياتوه علوى مجمول دون محاولوة التنظيور أو التفسوير  ي منمالمح التغير االجتماعل

 مأ ،الثقافيووة مأ ،مووا يتعلووق بتووأثير العواموول االقتصووادية سووواء فووي ،يالمصوورمظوواهر الحيوواة فووي المجتمووع 
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غيوورات المبسووط علووى قووراءة الت يظوول هووذا الوضووع يسوويطر األفووق الوووظيف يوفووالمجتمووع. السياسووية علووى 

. وتتسووم دراسووات التحوووالت بهوواجس االنشووغال بالمشووكالت االجتماعيووة وقضووايا والتحوووالت االجتماعيووة

 القدرة على دعم منظومة اتخاز القرار وصنع السياسات.دون من التنمية 

 

موع  يالتوراث الشوعبالمفورط بدراسوة  هم معالم الخطاب الثقافي في دراسات علم االجتماع االهتموامأمن و

 منظمة،بطريقة منهجية  يلعناصر التراث الشعب يالميدانرصد لالتركيز على دراسة موضوعات تقليدية ل

ومون الواضوح أن أغلوب دراسوات . يسوسويولوجالفولكلووري ويوربط بوين التحليول ال يوظيفمنظور ومن 

قضوايا تموس مون حوديث حوول  يجودل نظورالخووأ فوي أي ن ا موعمد  التراث الشعبي في مصر ابتعدت 

باإلضوافة إلوى الميول نحوو  علوى نحوو ُمباشور. والمجتمعقريب أو بعيد إشكاليات تتعلق بالعالقة بين الدين 

دون الخوأ في تأويالت مرتبطوة بالجودل من  يالشعبلعناصر التراث  يالوصف ياإلمبريقأهمية البحث 

  الحديث في الدراسات الثقافية واألنثروبولوجية. يالنظر

 

التوراث الودين والمجتموع بصوفة عاموة والودين والعالقة بين فهم جديدة في ومع ذلك كانت هناك محاوالت 

 يوالتصوور الشوعب العوالميعورف بورؤى  مثول دراسوة الكوزمولوجيوا الشوعبية أو موا بصفة خاصوة يالشعب

باعتبواره أداة تواصول وتعبيور عون الفووارق  الحجوابودراسوة  يرتبط فيه الواقع بعالم الغيب، الذيللكون 

تناولوت التوي  ودراسوة ثقافوة التحايول ،علوى أسوس دينيوة وثقافيوة االجتماعية وتعبير عن الهوية والمقاومة

، ودراسوة إعوادة يدينووالتي يستند فيها إلوى أسواس ي جانب مهم من المرونة التي يتمتع بها التراث الشعب

كعمليوة محوريوة فوي إعوادة  الثقافيوةبعواد الدينيوة فوي االسوتعارة في تركيزها على األ يإنتاج التراث الشعب

والتوراث  يالتفاعول بوين الخطواب الودينن فهوم صوور موفقود ابتعودت  يما دراسات الخطواب الودينأ .نتاجاإل

موون منطلووق تحليوول العالقووة بووين الوودين  ينحووو فهووم الخطوواب الوودينإلووى حوود كبيوور واقتربووت أكثوور  يالشووعب

 والمجتمع بصفة عامة.

 

توداعيات العولموة الثقافيوة علوى بمحاولة فهوم  االثقافي جزئي  الخطاب  يجانب من الكتب التي تغطوانشغل 

أغلوب الُكتوب ومن الواضوح أن . السائدة في مصر بفعل تأثيرات االنفتاح على الغرب تغير أساليب الحياة

للتغيورات الثقافيوة  رافوأ صوراحة أو ضومن ا يمون موقوف فكور تنطلوق االتي تعالج قضايا العولمة تحديود  

 في المجتمعات نشأ يالذحداثة نمط ال فهمحول ورغم وجود اجتهادات نظرية مهمة  .الناتجة عن العولمة

 أوموا يتعلوق بهواجس ضوياع الهويوة  من العولمة فينفسها فنن هذه الرؤية تنتهي إلى المخاوف ، العربية 
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األموة يظول هوو صومام األموان الوحيود فوي مواجهوة آليوات -أن بقواء مشوروع الدولوة  على اعتبار"النحن" 

التفكيك الخاصة بعولمة الحداثة، مع أن فكرة الدولة القومية في المجتمعات العربية كانت في ذاتها بمثابة 

لهوا بكول وأضفى عليها مشروعية وكان الداعم األكبر الملتبسة الكيان السيادي الذي صاحب نشأة الحداثة 

 تناقضاتها. 

 

وجود اتجاه شبه ُمتصاعد نحو تزايد نشر الُكتب التي تهتم وتوضح مالمح خطاب البنية في علم االجتماع 

رأس ودراسوة أوضواع الُمهمشوين مثلوة ذلوك أمون  بشوأنها.عية وتوفير معلومات جديودة بفهم البنية االجتما

. ومون الواضوح والحركوات االجتماعيوة الحتجاج،اآليات التماسك االجتماعي وخرائط و المال االجتماعي

للبحوث السوسويولوجى  يأن دراسات البنيوة الطبقيوة فوي مصور، والتوي يُفتورأ أنهوا تشوكل العموود الفقور

وو نحووو دراسووة النخووب مقابوول ميوول قوووى ا، تراجعووت بشوودة فووي السوونوات الخمووس عشوورة الماضووية عموم 

 .االجتماعية بأنماطها المختلفة

 

تفتقوود الكتوب التوجهووات النظريوة بصوفة عامووة يالحوظ أن أغلوب الدراسوات المنشووورة فوي يخوّص موا  وفوي

االستكشوافية، كموا فوي الدراسوات  ،غير مباشورةقد تكون تلك التوجهات  واضحة،لوجود توجهات نظرية 

من لى المحاكاة النظرية والمنهجية إتميل  من الدراسات اثير  وك بال أي توجهات نظرية على اإلطالق. أو

ا موون وقليوول جوود   دون لياقووة نظريووة ومنهجيووة،موون البحووث وموضوووعات مووع اخووتالف دراسووات مماثلووة 

الدراسات تلك التي تتأسس على أطروحات نظرية واضحة وتتجادل مع إشوكاليات نظريوة مطروحوة فوي 

صور عاني كثير من دراسات علم االجتمواع الُمعايو .كبرىالنظريات خاصة الب، وعلم االجتماع المعاصر

في مصر من نقص شديد في التفاعل مع الجدل النظري الحديث في علم االجتماع على المستوي الدولي. 

م نمواذج واضوحة  وحتى بالنسبة للدراسات التي تتجاوب مع التطورات النظرية الحديثوة كثيور منهوا ال يُقودّ 

به جيل الرواد من جهد متميز في ودقيقة لقراءة التطورات الحديثة في النظرية االجتماعية ُمقارنة بما قام 

شوورح النظريووات الكالسوويكية وتطبيقهووا فووي بحوووث نموذجيووة تُحتووذى فووي علووم االجتموواع بووالتطبيق علووى 

 الوظيفية، ونظرية الصراع االجتماعي. 

 

وهناك اتجاه عام يتجنب الودخول فوي جودال نظوري حوول القضوايا البحثيوة، ويميول أكثور إلوى تقوديم نتوائج 

عنوود عوورأ أهووداف البحووث وال عنوود ال دون االسووتناد إلووى أي أطروحووات نظريووة موون ببيانووات إمبريقيووة 
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ى أفوق كثيور مون علوالمريحوة ُمناقشة النتائج. وفي ظل هذه الوضعية تُسيطر األفكار الوظيفية الكالسيكية 

 البحوث في علم االجتماع بصورة صارخة.

 

تووأثرت كثيوورا باالتجاهووات مجموعووة موون الدراسووات ومووع ذلووك كانووت هنوواك إسووهامات نظريووة بووارزة فووي 

المجوال العوام فوي علوم االجتمواع واألنثروبولوجيوا.  والبنيوية ونظريةوالفينومنولوجية  التأويلية والرمزية

والتأصيل  ،يالشعبومن األمثلة البارزة في ذلك محاولة تكوين اجتهادات نظرية حول إعادة إنتاج التراث 

 ،يالشعبلتراث التحايل وتطبيق البنيوية التدرجية في فهم العالقة بين الظاهر والباطن في التدين  يالنظر

 ،يالوودينوتحليوول عمليووات إنتوواج وإعووادة إنتوواج الخطوواب  والمقاومووة،وتفسووير الحجوواب كتعبيوور عوون الهويووة 

وخطابهوا العوام في تشكيل الطبقة العليا البعد الثقافي ودراسة وتفكيك نمط الحداثة السائد في ظل العولمة. 

ت عن فوتح آفواق جديودة فوي وقد أسفرت هذه المحاوال والخاص ودور المجال العام في صعودها وأفولها.

وقود سواهم  االجتمواع.يتجاوب مع التطورات الحديثة في النظرية والمنهج في علوم  يالبحث السوسيولوج

وو  يا فووي القوودرة علووى فهووم السووياقات االجتماعيووة والثقافيووة المحليووة بمووا يتجوواوز األفووق االستشووراقذلووك أيض 

ومع ذلك فونن تلوك الدراسوات  .يالعربمجتمعات في فهم ال يسيطر على علم االجتماع الغرب الذيالضيق 

 منعزلة.تتجاوب أو تتحاور معها كتب أخرى كأنها جزر  تتضافر مع دراسات أو كتب أخرى وال ال

ما يتعلق بالممارسات المنهجية ياُلحظ سيطرة المنهج الكيفوي بأدواتوه المنهجيوة: كالُمقابلوة الُمتعمقوة،  وفي

أدوات المنهج الكمي وأشوهرها: ا باستخدام مقابل اهتمام أقل نسبي  والُمالحظة، وحلقات المناقشة الجماعية 

الُكتب التوي تضوم دراسوات تجموع بوين صحائف االستبيان الُمستخدمة في المسوح االجتماعية بالعينة. أما 

الكتب تعتمد على دراسات ميدانية سواء ويالحظ أن غالبية  للغاية،محدودة  يفهالمنهجين الكمي والكيفي 

للنتائج التوي يتوصول إليهوا علمواء أساس إمبريقي توضح وجود كيفية، وهذه عالمة إيجابية  مكانت كمية أ

انخفواأ في ُمقابول ذلوك هنواك  .فيةاعات الرائجة في الكتابة الصحن االنطباا مبعيد   بحوثهماالجتماع في 

 االمسووح الميدانيوة الكبيورة نظور   وتحليل بيانواتشديد في البحوث التي تعتمد على تحليل البيانات الثانوية 

لعدم وجود مهارات في التحليل اإلحصائي لدى كثير من المشتغلين بعلم االجتماع، ولعدم اعتيواد األفوراد 

مؤسسات البحثية على إتاحة بيانات المسوح لباحثين آخرين لالستفادة بها فوي تحلويالت إضوافية. ومون وال

 المقارنة.النادر وجود دراسات تستخدم المناهج التجريبية والمؤشرات والمقاييس المركبة والبحوث 

تتسوم بأنهوا أكثور علوى قودر قلتهوا إال أنهوا لدراسوات المترجموة الوى اللغوة العربيوة أن اوتجدر اإلشارة إلى 

التأويلية والبنيوية وأفكار الحركة  االجتماع كالتيارات بالقضايا النظرية والمنهجية الحديثة في علم اتصاال  

ا بمنظوورات أوسوع تتجواوب موع الجودل السوائد فوي الغورب بعد الحداثة، وأكثور ارتباط و النسوية وأفكار ما
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ماع الحديث على التحورر مون االفتراضوات االستشوراقية المبسوطة التوي حالوت حول مدى قدرة علم االجت

 دون فهم المجتمعات والثقافة العربية. 

 

ه النتوائج ذعلم االجتماع ألخذ هوفي فنن األمل معقود على الجيل الجديد من المشتغلين تقدم  وبناء  على ما

، فوي هوذا الشوأن، طورحلوى أن أوإذا جاز . بصورة أفضل  في تطوير علم االجتماعالجد أمال   محملعلى 

 االعتبار أنها رسائل مقترحة موجهة للباحثين في علم االجتماع فييتعين األخذ  ،مجموعة من التوصيات

 راألكبو العوبء ، وبموجب طموحاتهم وتطلعاتهم وضمائرهم العلمية ،الذين يقع على عاتقهم، أولئك  أوال

تودخالت مؤسسوية تقوع علوى عوواتق  تقتضويبطبيعوة الحوال  التوصويات،فوي النهووأ بهوذا العلوم، وبعوأ 

فيموا  أعورأالجامعات ومراكز البحوث والهيئات الراعية للبحث فوي علوم االجتمواع. وعلوى ضووء ذلوك 

 التوصيات:أهم  يلي

 

 سياسات تطوير النشر السوسيولوجى التي تقوم بها المؤسسات العلميوة والوروابط  يمن المهم أن تراع

تطووير ، موع ضورورة المهنية تشوجيع البواحثين علوى النشور فوي كتوب غيور دراسوية مون خوالل جووائز

 حقوق المؤلفين الفكرية والمادية.  يمحالتشريعات المنظمة والتى ت

  هوذا  يوفو الفرعيوة.فوي االهتموام بالتخصصوات العلميوة  سد الفجووة القائموة اآلنهناك حاجة ماسة الى

 االجتماعيوة،العلوم  يالمتداخلة مع باقبينية التخصصات الصدد ينبغي إعطاء مزيد من االهتمام إلى ال

دراسة المجتمع االفتراضى واالنترنت ومواقع التواصل  مجاالت:جديدة في الخصصات التواالهتمام ب

المسوتقبل، وعلم اجتماع  ،يودراسات علم االجتماع االقتصاد لمحمول،اوتطبيقات الهاتف  ياالجتماع

وعلوم االجتمواع  ،ي، وعلوم االجتمواع الوديناالجتماعيةوالسياسات  االجتماعية،والديموجرافيا  والسكان

 .والدراسات البيئية وااليكولوجية والدراسات الجندرية، ،يالمعرف

 والمشوكالت االجتماعوة الملحوة الصولة بالسوياق الوراهنالموضوعات وثيقوة االهتمام بدراسة  ضرورة 

الحركات االجتماعية وفاعليتها والتوقعات الُمستقبلية  االجتماعية، ودراسةفجوات العدالة دراسة  مثل:

 بوالثورات،ودراسة الثوورات وأسوباب االحتجاجوات والتنبوؤ  الديمقراطي،لنشاطها ودورها في التحول 

راك السياسووي، واالحتجاجووات  اإلسووالم تحوووالت و السياسووية،وقضووايا العُنووف السياسووي الُموورتبط بووالح 

باإلضوافة إلوى قضوايا  الثقافي،واإلرهاب، والعنصرية والتمييز  يوالتعصب والتطرف الدين السياسي،

 والت البنية الطبقية .ح، وتوالهجرة والتحضر ،االقتصاد والمجتمع
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 يالريفوو مثوول: المجتمووعقطاعووات سووكانية مهمووة ث فووي علووم االجتموواع بدراسووة ضوورورة أن تهووتم البحووو 

 يتووأثير الطفوورة الشووبابية علووى قضووايا االسووتقرار االجتموواعالشووباب وودراسووة  وتحوالتووه،ومشووكالته 

 وتطلعاتووه،وهمومووه  يالمجتمووع القبطوو دراسووةو االجتماعيووة،وقضووايا التنميووة والسياسووات  يوالسياسوو

وسكان الحدود من البودو، والنوبوة، وفئوات مهنيوة مون الطبقوة الوسوطى كالقضواة، وأسواتذة الجامعوات، 

 .من فئات الطبقة الوسطى والنخب االجتماعية والضباط، والمقاولين، ورجال األعمال وغيرهم

  هيئوات مانحوة بمجموعوة مون القضوايا  يربط خطوط البحوث فوي الجامعوات ومراكوز البحووث وأيتعين

والتووي أطلقتهووا الحكومووة المصوورية فووي  2030المرتبطووة برؤيووة مصوور فووي التنميووة المسووتدامة مصوور 

والتوي تواجوه تحوديات اجتماعيوة واقتصوادية وثقافيوة وسياسوية قود تحوول دون تنفيوذها.  2016فبراير 

ؤيوة يووفر الفرصوة لودى المشوتغلين بعلوم علوم االجتمواع بتلوك الرومن ثم فنن ربط األجندة البحثيوة فوي 

، ويمنح االجتماع اإلسهام البارز في تطوير السياسات العامة وتعزيز منظومة اتخاز القرار في مصر

  الفرصة أيضا لتكوين قاعدة معرفية مهمة تربط البحوث بقضايا التنمية الجارية.

 لموؤتمرات وحلقوات البحوثاوتشوجيع  ،حيواء االهتموام بالكتابوة النظريوة فوي علوم االجتمواعإ من المهم، 

النظريوات  صخوبواأل ،والمجالت العلمية التوي تهوتم بمناقشوة ونشور البحووث فوي النظريوة االجتماعيوة

 .وقضايا المنهج في علم االجتماع والمنهج،الصغرى والتفاعل بين النظرية 

  االهتمووام الكبيوور بتوودريس الدراسووات العليووا  يفووي المرحلووة الجامعيووة وفووأن تتووولى الجامعووات ضوورورة

والمؤشورات والمقواييس المركبوة  والمنواهج التجريبيوةالنظريوة والمونهج واسوتخدام اإلحصواء  مقررات

تواكوب النظريوات والمنواهج  لكويوتطوير تلك المقوررات والبحوث المقارنة، وكذلك المناهج التأويلية 

 العلمية بشأنها.الحديثة وأن تقل الفجوة 

 بين الباحثين المصوريين الوذين يكتبوون باللغوة شجيع الدراسات والبحوث المشتركة ينبغي العمل على ت

وكووذلك  بيووة،وأورالمصووريين والعوورب مموون يعيشووون فوي المهجوور ويكتبووون بلغووات حثين لبووااالعربيوة و

ى والخبورات العلميوة أبحووث وكتوب وموؤتمرات لتبوادل الورالتعاون مع مجموعوات بحثيوة غربيوة فوي 

ومن المهم أن يحظى هوذا النووع  الكفاءة النظرية والمنهجية في بحوث علم االجتماع.المشتركة ورفع 

التي تعاقب لوائحها الراهنة  في مصر، تلك المشترك بتقدير اللجان العلمية للترقيات يمن العمل العلم

  ث المنفردة.البحوبدال ممن ذلك  المشترك وتشجع يبكل أسف العمل العلم

   النظريوات الونقص الشوديد فوي الكتابوات حوول  يلتغطتشجيع حركة الترجمة  ا فيضرورة المضي قدم

طور نظريوة حديثوة للمسواهمة فوي تفاعول أوالدراسوات الميدانيوة التوي تعتمود علوى ، االجتماعيوة الحديثوة

لودى الجيول الجديود مون  بموا يتجواوز عوائق اللغوة ، مع تلك التطوورات الحديثوة بسوهولة ياإلنتاج العرب
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و تشوجيع حركوة الترجموة للمؤلفوات ا شباب الباحثين في علم االجتماع. ومن المهم فوي هوذا الصودد أيض 

يووفر ذلوك الفرصوة  لكويإلى لغوات أخورى العلمية المتميزة للمشتغلين بعلم االجتماع من اللغة العربية 

  لتقريب الفجوة بين بحوث علم االجتماع المحلية والعالمية.

 

** ** ** 
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المجلد األول. القاهرة: مركز البحوث والدراسات  الفولكلور العربي: بحوث ودراسات.. 2000الجوهري، محمد. 

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 – 1999الملخصات السوسيولوجية العربية: من الثامن وحتى الحادي عشر عامي . 2000الجوهري، محمد. 

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.2000

. المجلد الثاني. القاهرة: مركز البحوث والدراسات الفولكلور العربي: بحوث ودراسات. 2001وهري، محمد. الج

 االجتماعية.

. الجزء األول. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، التراث والتغير االجتماعي. 2002الجوهري، محمد. 

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث رشدي صالح والفولكلور: دراسة ألعماله وفصول من تأليفه. 2003الجوهري، محمد. 

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. المجلد الثالث. القاهرة: مركز البحوث والدراسات الفولكلور العربي: بحوث ودراسات. 2006الجوهري، محمد. 

 ة القاهرة.االجتماعية، كلية اآلداب، جامع

. المجلد الثاني عشر. القاهرة: مركز البحوث الملخصات السوسيولوجية العربية. 2003الجوهري، محمد، وأحمد زايد. 

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

انية لنماذج من تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الثامن عشر: ثقافة التحايل. دراسة ميد. 2004الجوهري، هناء. 

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى

 القاهرة.

نمط اإلسكان ونوعية الحيازة المرغوبة لدى العاملين غير المقيمين مدينتي العبور والسادس من . 2008حافظ، سحر. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية. . القاهرة: المركز القوميأكتوبر
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. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية المرأة وجرائم المخدرات المجتمع المصري. 2009حافظ، سحر. 

 والجنائية.

ومركز المعلومات  . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةبماذا يحلم المصريون. 2010حافظ، نجوى. 

 .القرار برئاسة مجلس الوزراءودعم اتخاذ 

. القاهرة: مكتبة موسوعة األساطير الفرعونية وروائع القصص وحكايات التراث الشعبي. 2009حامد، إسماعيل. 

 النافذة.

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.السينما وقضايا المجتمع العربي. 2009حجاب، محمد منير. 

. القاهرة: دار البحوث والدراسات االستهالكي ومستقبل التنمية مصر المجتمع. 2001حجازي، أحمد مجدي . 

 اإلجتماعية.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات المخدرات واألزمة الراهنة للشباب المصري. 2004حجازي، أحمد مجدي. 

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

افية في مصر: دراسة ميدانية التفضيالت واالحتياجات معرض الكتاب: تظاهرة ثق. 2004حجازي، أحمد مجدي. 

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.الثقافية للمترددين على المعرض

. القاهرة: مركز البحوث النساء المعيالت محافظة الفيوم: دراسة اجتماعية ميدانية. 2005حجازي، أحمد مجدي. 

 ية اآلداب، جامعة القاهرة.والدراسات االجتماعية، كل

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. "دور المسنين في مصر: مسح شامل." 2014حجازي، عزت . 

. القاهرة: 1996و 1986األوضاع السكاني شبه جزيرة سيناء من واقع تعداد السكان لسنتي . 2000حجازي، عزت. 

 ئية.المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنا

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية التحول الكبير: األوضاع االجتماعية لريف سيناء. 2000حجازي، عزت. 

 والجنائية.

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.السياسة السكانية لسيناء. 2002حجازي، عزت. 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث بالعينة لنزالء دور المسنينكبار السن مصر: مسح . 2004حجازي، عزت. 

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية رعاية كبار المسنين مصر "الواقع والمستهدف". 2009حجازي، عزت. 

 والجنائية.

. القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر المحليالقنوات الفضائية ونسق القيم في المجتمع . 2014حسن، ايمن علي طه. 

 والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.العمل الحرفي ونوعية الحياة. 2008حسن، دينا مفيد على. 

الظروف البيئية والوضع الغذائي وأثرهما على صحة اإلنسان المجتمعات الصحراوية )جنوب . 2009حسن، مجدي. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. . القاهرة:  المركزسيناء(

. القاهرة: المركز القومي ربية: التقرير النظريعاألوضاع الراهنة لعمل المرأة ال. 2005حسن، منصور مغاوري. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.
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لقومي للبحوث . القاهرة: المركز ااألوضاع الراهنة لعمل المرأة: التقرير الميداني. 2008حسن، منصور مغاوري. 

 االجتماعية والجنائية.

قوى المحافظة والتجديد في بعض عناصر التراث المادي. دراسة حالة لألزياء الشعبية . 2002الحناوي، فاتن. 

الكتاب التاسع. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية،  المصرية، تقارير بحث التراث والتغير االجتماعي

 لقاهرة.كلية اآلداب، جامعة ا

 . القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات.العمل الجماعي التطوعي. 2010الخطيب، عبد   عبد الحميد. 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االستغالل الجنسي والبغاء كإطار لإلتجار بالبشر. 2010خليل، إمام حسانين. 

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي أخالقيات البحث العلمي االجتماعي: األبعاد والقضايا األساسية. 2002ن. خليل، نجوى حسي

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: أولويات البحث العلمي االجتماعي: استطالع لرأي عينة من الجمهور الخاص. 2010خليل، نجوى حسين. 

 جنائية.المركز القومي للبحوث االجتماعية وال

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.عادات دورة الحياة في مجتمع المحس. 2004خميس، سعاد محمد. 

 . القاهرة: مركز شركاء التنمية.قضية التعليم مصر: العائد االقتصادي واالجتماعي. 2008الخواجة، عال. 

 كتبة األكاديمية.. القاهرة: المالنزعة االستهالكية كأسلوب حياة. 2002الدجوى، على. 

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، الدين والدولة العالم العربي. 2003الدسوقي، عصام. 

 جامعة القاهرة.

. القاهرة: المركز الجمعيات األهلية وقضية تعاطي وإدمان المخدرات )دراسة ميدانية(. 2009رومان، هويدا عدلي. 

 الجتماعية والجنائية.القومي للبحوث ا

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة األسرة العربية مجتمع متغير. 2000زايد، أحمد. 

 القاهرة.

. القاهرة: (1995- 1924اإلنتاج الفكري العربي علم االجتماع: قائمة ببليوغرافية مشروحة ). 2001زايد، أحمد. 

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.مركز البحوث 

مجلدات. القاهرة: المركز القومي للبحوث  3. يلمصراالمجتمع  في الحياة اليومية في العنف. 2002زايد، أحمد. 

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: (2000- 1995)اإلنتاج الفكري العربي علم االجتماع: قائمة ببليوغرافية مشروحة . 2003زايد، أحمد. 

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.خطاب الحياة اليومية المجتمع المصري. 2003زايد، أحمد. 

 ألفريقية.. القاهرة: مركز البحوث العربية وا. النخب االجتماعية حالة مصر والجزائر2004زايد، أحمد. 

 دار العين للنشر. الهيئة العامة للكتاب،. القاهرة: في مصر تناقضات الحداثة. 2005زايد، أحمد. 
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. القاهرة: دار العين ، الجزء األول، الخطاب الديني المؤسسيصور من الخطاب الديني المعاصر. 2007زايد، أحمد. 

 للنشر.

 .المصريين واختياراتهم: دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد األطر الثقافية الحاكمة لسلوك. 2013زايد، أحمد. 

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. القاهرة:

 . القاهرة: دار العين للنشر.تحليل للخطب المنبرية، صوت اإلمام. 2016زايد، أحمد. 

. الندوة التاسعة لقسم االجتماع. ألسرة المصرية وتحديات العولمةا. 2002مجموعة من علماء االجتماع. وزايد، أحمد. 

 القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.التغير االجتماعي. 2006زايد، احمد، واعتماد عالم. 

المال االجتماعي لدى الشرائح المهنية من الطبقة  رأس. 2006زايد، أحمد، وأمال الطنطاوي، ومحمد عبد البديع. 

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.الوسطى

 . القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.الحركات االجتماعية الجديدة.2007زهران، فريد. 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية ج نظرية وقضايا عمليةالمرأة والتنمية: مناه .2000زيتون، محيا. 

 والجنائية.

 . القاهرة: مركز الكتاب للنشر.المراهقون وتدخين السجائر في المجتمع المصرين. 2005سالم، زينب. 

ومي للبحوث . القاهرة: المركز القالعدالة االجتماعية التعليم األساسي: المجلد األول. 2002سعد، ناهد رمزي. 

 االجتماعية والجنائية.

بعأ المخرجات العلمية التعليمية  2. مج العدالة االجتماعية التعليم ما قبل الجامعي. 2005سعد، ناهد رمزي. 

 المهارات الحياتية(. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. –)القدرات اإلبداعية 

. القاهرة: 3مج االجتماعية التعليم ما قبل الجامعي: دراسة للمنظومة التعليمية العدالة. 2007سعد، ناهد رمزي. 

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز الجمعيات األهلية العاملة مجال المرأة: دراسة مسحية لمحافظتي الوم والمنيا. 2004سالمة، حسن. 

 والجنائية.القومي للبحوث االجتماعية 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية استطالع رأي الجمهور النظام الحزبي المصري. 2008سالمة، حسن. 

 والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث الدعم الحكومي للسلع والخدمات: استطالع رأي الجمهور العام. 2008سالمة، حسن. 

 االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.2010المرأة واالنتخابات البرلمانية . 2011عادل.  سلطان،

. القاهرة: المركز التعاطي واإلدمان بين العمال: دراسة ميدانية لبعض شركات البترول. 2000سليمان، نادية حليم. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ة. القاهرة: المركز . النساء العائالت ألسر العشوائيات: دراسة على سكان العشش بالقاهر2004حليم. سليمان، نادية 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.
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. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية . ثقافة المخدرات لدى عمال الزراعة األجراء2005سليمان، نادية حليم. 

 والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي 2006 – 1957فاعلية األداء البرلماني للمرأة المصرية . 2006ادية حليم. سليمان، ن

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز البحوث العنف في األسرة المصرية: تأديب مشروع أم انتهاك محظور. 2001السمري، عدلي. 

 القاهرة. والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة

بيآليات الضبط  1تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الرابع عشر: الثابت والمتغير ضصلة. 2003السمري، عدلي. 

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.االجتماعي

. القاهرة: المركز القومي للبحوث قع المصريالتعليم الجامعي والحراك االجتماعي: دراسة الوا. 2009سند، سهير. 

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية عمل األطفال النشاط الزراعي الريف المصري. 2009سند، سهير. 

 والجنائية.

 العربي للنشر والتوزيع.. القاهرة: أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية. 2009السيد، محمد عبد البديع. 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.األوضاع االجتماعية وتنمية القرية المصرية. 2010السيد، محمد. 

. القاهرة: شركاء التنمية للبحوث الهوية في مصر: لمحات من هوية الشباب المصري. 2013السيد، مصطفي كامل. 

 واالستشارات والتدريب.

. القاهرة: المركز المناخ الثقافية مصر: من مرحلة ما قبل الثورة إلى مرحلة التعددية واالنفتاح. 2000السيد، يسين. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.سياسة التخصيصية مصر. 2002السيد، يسين. 

. القاهرة: المركز القومي إلطار النظري والعروض النقدية وبرنامج العملالمرصد االجتماعي: ا. 2003السيد، يسين. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. العائد االجتماعي من التعليم على المرأة مصر،  هل للتعليم جدوى؟ دراسة مسحية لعوائد التعليم 2013سيكا، نادين. 

 . القاهرة: مركز شركاء التنمية.العام والخاص

. المعمل االجتماعي الكبير: موضوعات المعرفة في مصر المستعمرة وما بعد الكولونيالية. 2016أمينة. الشاكري، 

  للترجمة. يترجمة أحمد محمود. القاهرة: المركز القوم

. الطبعة األولى. القاهرة: دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة. 2002الشايب، نجوي محمود عبد المنعم قاسم الشايب .

 البحوث الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. مركز

 . القاهرة: األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.التدخين واإلدمان وإعاقة التنمية. 2006شحاته، حسن أحمد. 

. الطبعة األولى. 2011يناير  25صراع الطبقات مصر المعاصرة: مقدمات ثورة . 2011شعبان، احمد بهاء الدين. 

 العامة للكتاب. المصرية الهيئةالقاهرة: جزيرة الورد. الطبعة الثانية. القاهرة: 

. القاهرة: قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع: دراسة للثبات والتغير االجتماعي والثقافي. 2003شكري، علياء. 

 القاهرة، كلية اآلداب. مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة
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 . التقرير الثاني. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.العنف األسرة المصرية .2000شوقي، طريف. 

. القاهرة: المركز استطالعات ومسوح الرأي العام وترشيد القرار إزاء القضايا المجتمعية. 2003صالح، ناهد حسين. 

 اعية والجنائية.القومي للبحوث االجتم

. القاهرة:  المركز القومي للبحوث التقرير االجتماعي: المجلد األول: التقارير االجتماعية. 2004صالح، ناهد حسين. 

 االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.هموم واهتمامات المواطن المصري. 2008صالح، ناهد حسين. 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية البحث العلمي االجتماعي قضاياه ومناهجه. 2009، ناهد حسين. صالح

 والجنائية.

المركز القومي . "التقرير االجتماعي المصري المجلد الثاني الشباب المصري همومه واهتماماته." 2013صالح، ناهد. 

 .للبحوث االجتماعية والجنائية

. القاهرة: المؤسسة الثقافية السويسرية يناير 25الثقافة أثناء الفترة االنتقالية: مصر بعد . 2014صبحي، مجدي. 

 بالقاهرة ومركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام.

 . القاهرة: مصر العربية للنشر.السحر وأزمة العقل. 2009صيام، شحاتة. 

 رة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.. القاه. ثقافة االحتجاج2012صيام، شحاتة. 

 . القاهرة: دار روافد.الحريم الصوفية وتأنيث الديني: ضالالت حجاج األضرحة. 2013صيام، شحاتة. 

 . القاهرة: دار ميريت.الدين الشعبي مصر: نقد العقل المتحايل. 2014صيام، شحاتة. 

 . القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.المراجعاتالعقل التكفيري من التشدد إلى ما بعد . 2015صيام، شحاتة. 

خصخصة التعليم الجامعي قضايا نظرية ودراسة مقارنة بين جامعية  .2006الضبع، عبد الرؤوف احمد محمد عثمان. 

 . القاهرة: الدار العالمية للنشر.سوهاج وجامعة سابينسا، روما

تمية الثورات الكتاب االول دراسات ميدانية  فساد تراكم الفساد وح. 2012الضبع، عبد الرؤوف احمد محمد عثمان. 

 . القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيع.النسق االجتماعي

. ضمن سلسلة الكتاب األول. القاهرة: المجلس العولمة وقضايا الهوية الثقافية. 2006الضبع، ماهر أحمد عبدالعال. 

 األعلى للثقافة.

. القاهرة:  الهيئة المرأة في مصر، العقل النسوي مواجهة المجتمع الذكوري. 2017الضبع، ماهر أحمد عبدالعال. 

 المصرية العامة للكتاب.

 . القاهرة: المكتبة االكاديمية.ظاهرة التطرف الديني )التشخيص والحل( كراسات علمية. 2005طاهر، حامد. 

 عامة للكتاب.الهيئة المصرية ال. القاهرة: المهمشون صعيد مصر. 2003طنطاوي، امال. 

. القاهرة: المركز (2002- 1998التناول السينمائي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات ). 2004طه، أمال كمال. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث برامج الشباب التليفزيون المصري: دراسة على الجمهور. 2004طه، أمال كمال. 

 االجتماعية والجنائية.
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تعرض الجمهور المصري لمشاهد العنف والقضية الفلسطينية والعراقية: القنوات التليفزيونية . 2009طه، أمال كمال. 

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.القومية األرضية والفضائية

. القاهرة: المركز م المتغيرة وتصوراتهم المستقبليةأجيال مستقبل مصر: أوضاعه. 2002العامري، سلوى حسني. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث استغالل األطفال العمل إطار اإلتجار بالبشر. 2010العامري، سلوى حسني. 

 االجتماعية والجنائية.

. المرحلة الرابعة-عاطي وإدمان المخدرات: المرحلة األولىالمسح الشامل لظاهرة ت. 2000عبد الجواد، إنعام سيد. 

 اربعة اجزاء. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

المركز القومي  . القاهرة:دراسة حول دور الجمعيات األهلية مواجهة التعاطي واإلدمان. 2002عبد الجواد، إنعام سيد. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: مؤسسة فريدريش إيبرت االلماني.عمالة االطفال في الزراعة. 2006عبد الجواد، ثريا سيد. 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.االجرام المنظم دراسة لشبكات البغاء. 2006عبد الجواد، عادل. 

 ي للبحوث االجتماعية والجنائية.. القاهرة: المركز القوماألحوال الشخصية مصر. 2000عبد الجواد، ليلى أحمد. 

القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية  .ثقافة المخدرات لدى الفقراء المهمشين. 2008عبد الجواد، ليلى أحمد. 

 والجنائية.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، مالمح التغير القصص الشعبي الغنائي. 2001عبد الحافظ، إبراهيم. 

 ية اآلداب، جامعة القاهرة.كل

القاهرة: مركز البحوث والدراسات  دراسة ديناميات التغير-الفنون األدبية الشعبية . 2004عبد الحافظ، إبراهيم. 

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

االجتماعية، كلية  . القاهرة: مركز البحوث والدراساتالفكاهة وآليات النقد االجتماعي. 2004عبد الحميد، شاكر. 

 اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية دراسات بيئية المجتمع المصري. 2002عبد الحميد، نجوى. 

 اآلداب، جامعة القاهرة.

الدراسات . القاهرة: مركز البحوث وأطفال الشوارع: دراسة تحليلية اجتماعية. 2009عبد الرحمن، هالة منصور. 

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية ثقافة المخدرات الساحل الشمالي. 2006عبد الرحيم، سعاد السيد. 

 والجنائية.

ي للبحوث . القاهرة: المركز القوممؤسسة معهد ليلة القدر الخيرية: دراسة حالة. 2010عبد الرحيم، سعاد السيد. 

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز التوطين السكاني المدن الجديدة: دراسة تقويمية لمدينة العبور. 2015عبد الرحيم، سعاد السيد. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.
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. القاهرة: رض اللواءاألوضاع االجتماعية واالقتصادية لجامعي القمامة بمنطقة أ. 2010عبد الرحيم، سعد الدين. 

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مطبعة علم االجتماع الري، القضايا النظرية ودراسات تطبيقية. 2009عبد العزيز حبيب، عالية حلمي. 

 اسكرين الين، المنيل.

 ز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.. القاهرة: المركالزواج كإطار لإلتجار بالبشر. 2010عبد الغني، سميحة نصر 

. القاهرة: العنف بين طالب المدارس بين المتغيرات النفسية و االرتباط والمنبئات. 2004عبد الغني، سميحة نصر. 

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

المجلد األول. القاهرة: المركز . العنف بين طالب المدارس: التقرير االجتماعي. 2004عبد الغني، سميحة نصر. 

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

عقاب األبناء بين األسرة والمدرسة: دراسة تحليلية فارقة لألساليب ومعدالت . 2004عبد الغني، سميحة نصر. 

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.االنتشار

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية حوادث المرور المجتمع المصري. 2010عبد الغني، سميحة نصر. 

 والجنائية.

 . القاهرة: مركز الكتاب للنشر.الحب في األمثال العالمية. 2010عبد الفتاح، سيد صديق. 

. القاهرة: جاالحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملين في صناعة الغزل والنسي. 2010عبد القوي، عفاف إبراهيم. 

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، قيم العمل األهلي مصر. 2005عبد ، خالد عبد الفتاح. 

 جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث جتماعيةالزواج العرفي: واقعه وآثاره النفسية واال. 2004عبد ، معتز، وجمعة سيد يوسف. 

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: المركز القومي األسرة المعيشية واإلنفاق االجتماعي: الواقع والتطلعات. 2000عبد المعطي، عبد الباسط. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. ليات المواجهة التشريعية واألمنية لظاهرة التسول المجتمع المصريتقييم فعا. 2002عبد المعطي، عبد الباسط. 

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، العولمة وقضايا المرأة والعمل. 2003عبد المعطي، عبد الباسط. 

 جامعة القاهرة.

. دراسة لخطاب المدونات العربية التعبيرات السياسية واالجتماعية لشبكة اإلنترنت. 2010طية. عبد المقصود، هشام ع

 القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية اإلتجار األعضاء البشرية إطار اإلتجار بالبشر. 2010عبد المنعم، سهير. 

 والجنائية.

المركز . "مشروع معاونة المرأة المعيلة: دراسة تقييمية: التقرير الثاني: المستفيدات." 2013د . عبد الموجود، احم

 .القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
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المركز القومي  . "مشروع معاونة المرأة المعيلة: دراسة تقييمية: التقرير األول: الجمعيات."2013عبد الموجود، احمد. 

 .الجنائيةللبحوث االجتماعية و

تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الثاني عشر: التسامح االجتماعي بين التراث . 2003عبد الوهاب، أشرف. 

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.والتغير

. القاهرة: المجتمع المصري في جتماعيدراسة اتجاهات التغير اال ،الطب الشعبي. 2002عبد ، سعاد عثمان احمد. 

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

)مشترك(، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدراسات  موسوعة التراث الشعبي العربي. 2012عبد ، سعاد عثمان احمد. 

 الشعبية، وزارة الثقافة.

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لقصور النظرية الوظيفة دراسة التراث الشعبي. 2014عبد ، سعاد عثمان احمد. 

 الثقافة.

. القاهرة: مركز البحوث اإلدراك البيئي عند الطفل: دراسة مقارنة بين الريف والحضر. 2001عتيق، أحمد مصطفي. 

 القاهرة. والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة

 . القاهرة: شركة ألفا للنشر.العنوسة. مخاطر وأسرار. 2008العراقي، بثينة. 

القاهرة: مركز البحوث الجماعات الهامشية المنحرفة تاريخ مصر االجتماعي الحديث. . 2003عشماوي، سيد. 

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 . القاهرة: دار النشر الذهبي.الحركات النسائية من منظور اجتماعي تاريخي. 2002العطار، سهير عادل محمد صبحي. 

المدخل االجتماعي لدراسة األزمات بين التغيرات النظرية بالتطبيقات . 2004العطار، سهير عادل محمد صبحي. 

 . الطبعة األولى. القاهرة: دار النشر الذهبي.العلمية

. القاهرة: مركز امشية: دراسة أنثروبولوجية لجماعات المتسولين بمدينة القاهرةالجماعات اله. 2002عالم، ابتسام. 

 البحوث العربية واإلفريقية.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.قيم العمل الجديدة مصر. 2007عالم، اعتماد. 

 ة األنجلو المصرية.القاهرة: مكتب علم اجتماع التنظيم مداخل نظرية ودراسات ميدانية. 2016عالم، اعتماد. 

  . القاهرة: مكتبة الزعيم.المجتمع المدني من جدل المفهوم إلى الواقع. 2005علوان، نيرة محمد. 

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.العمل الخيري. 2011على، المكاوي. 

. "المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية: دراسة أنثروبولوجية محافظة  2014عمر، كامل عبد المالك .

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةمطروح." 

. القاهرة: المركز القومي للبحوث أولويات الحاجات االجتماعية المجتمع النوبي. 2010عمر، كامل عبد الملك. 

 الجتماعية والجنائية.ا

. القاهرة: أوضاع عمل المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي محافظة القاهرة. 2011عمر، محاسن محمد. 

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ى." . "ظاهرة المخدرات في الريف المصري دراسة ميدانية في عدد من القر2011عودة، محمود، ونسرين البغدادي. 

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
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. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية جرائم العنف األسري الريف والحضر. 2004عوأ، السيد. 

 اآلداب، جامعة القاهرة.

القاهرة: المركز القومي . ثقافة المخدرات العشوائيات: دراسة حالة لمنطقة أبو قتادة. 2006العوضي، رباب الحسيني. 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: دار المعرفة الجامعية.التكنولوجيا والتغير االجتماعي. 2008غنيم، السيد رشاد. 

 . القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.العادات والتقاليد. 2000غنيم، محمد. 

 القاهرة: عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية. .الحرف والصناعات الشعبية. 2009غنيم، محمد. 

 . القاهرة: عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية.حكايات الصيادين دراسة أنثروبولوجية. 2011غنيم، محمد. 

األول. األولياء. الجزء  .المعتقدات واالداء التلقائي في موالد األولياء والقديسين. 2007غنيم، محمد، وسوزان السعيد. 

 القاهرة: المركز القومي للمسرح.

. الجزء الثاني. القديسين. المعتقدات واالداء التلقائي في موالد األولياء والقديسين. 2007غنيم، محمد، وسوزان السعيد. 

 القاهرة: المركز القومي للمسرح.

 . القاهرة: روافد للنشر، القاهرة.النصوص المحرمة: بحوث ثقافة الموت والخلود الرمزي. 2006فارس، سيد. 

 . القاهرة: روافد للنشر.الثقافة الكونية والثقافية ما بعد الحداثية: كراسات فكرية. 2015فارس، سيد. 

 . القاهرة: روافد للنشر.أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة: رؤى معاصرة. 2016فارس، سيد. 

 . القاهرة: روافد للنشر.باب السادس من ابريل نموذجاصناعة االحتجاج والثورة: حركة ش. 2016فارس، سيد. 

العنف السياسي المجتمع المصري ضوء المتغيرات المحلية والعالمية الجماعة اإلسالمية . 2011فايد، سوسن. 
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