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 "1تقرير اللقاء الثاني لملتقى الحضارة: "مداخل فهم المجتمع المصري 

     
على دددلأهددالأردداعحللاركددنلعكوددهذالأمللتقددامللردد علعه ي دددلع    دد لع  دد ر ل  طدده ملاسي دد لتلت ي ددرللعأتكيددا 

عهركددنألأ.مل.ليملتدد لل تنهأيدديه   ددهمللذ ددرليدد رلعتعذتبهطددعلى دددلأ دداهةلاملعذالعهركددنصل  ددالهع دد لاددهلت  ددال ددعلادد لع ي دده ل
 قددرل ملهذتدد لع   ددهملللك  ي دددلهل لتيه  ددهملل  ددهطعلهت ددرعمللى دددلمل اادد لتا ددى دلهأ.مل.ليدديدلع ددات لىبددالع  يدده صلع  دد 

لل.هأجيهللعهن اذلعكوهذ لعإليالا 
ي دلاملعذالعهركنلهعه ل"مداخل فهم اجملتمع املصري"،أل علىناعمللع   ليبقلههضملجهءتلك   هيفل  هئنهلع ثهينل

)ا ددلا يهتللعدهلي  دد  ل  هءعتددعألنل ددهلع رؤتدد لهعدردداعحللع ددعلأتيددهلى ي ددهلردد علعه ي دددلع    دد لل ياضددالع  دد  ل ددن
ادد لل دداء ع ؛ل2لأ صلهع الهددقل)اداعف ل  ددرلعاي ددملعه در 1لأعكده ل)ادداعف ل  ددرلعاي دملعه ددر هلصلع بههد لعإل  ددهمل 

اهث دهل"هع ي  يد له دلا يهتلكد لاندهلاىيبدهذلللتي  دقل ودرهذالع ييكيداصلهلأىودهءلعه ي دد  ى لتالقتلهاهلهلأ قدهذلهى دالل
لعهرددد لأهددداعللهطندددعله ي  دددأتلصلاىللعت ىدددالىللاىللأقدددررلملهعئدددرلعري ددده لها دددلا يهتل  ددد لع بههددد لعإل  دددهملل"ا  دددهي ل
ل.عدقرر

تلهعتقدددتعاتلادد لت ددامللعهدداعف لهعت هرددهل-ادداعف ل  دددرلعاي ددملعه ددر -لهع ى  ددتلذؤتدد لردد علع   ددهءلع ثددهين
عاي ددمللهددهلل دديهل  دددلذ ددالهه دددلهت ددا لهت  ددر-هعه ددهريرلهع ن دده نلع ن رتدد لهع    يدد لع ددعل قدد ل نددهلادد لفالهلددهل

قدداالعإل ددال لعهاي  دد لادد لااقددهيتلله ددقلاددهلهي قددعلصع يغيددرلهع يىدداترل يددعت  يدد لدملهعتلهاجددرعءعتل دد لهلل-عه ددر 
للهط اههت.

اددداعفالتلعكوددداذلاددد لهلع ق  دددهتلعديهيدددي صلهلألك  ددد لاملعذالعهركدددنصللقللل  مشلللل للللدال هذمللل ل  للل ا ا هقدددال 
لعدىوهءصلمثلفيه لع   هء.

لكلمة إدارة املركز:  -هالا 
رداحللع ياع د لهع ياع د لل)هأمه دههع   ل نلعدرداعحللع يييي دي ل    ي ددللع ق   لعت ييههي لجهءتك هلأ ري

حتد لكد ل  اىد ل يدعلى ددلع يقيد لهعت دى هحلليفللع دعل ههيد ع هقهتل ديع هللع داهعى هلل  نل  اى لعدىوهءليفلعه ي دد
ل.لهممهلجهءليفلر للع ق   أيبي لت  ي لذؤعرهلهقي  هلكيهنرل نيهمللار اة.

  لك لىواليفلعه ي ددلا ل  هءعتلعه ي دلجهءلت  يال لك      لل"ااعف ل  رلعاي ملعه ر "أمللعفييهذلااضاعلل-
ل اهذلاجيهيبل يع.لهعتضىالعهتعلكبهه لى يعل  رل ي  علجه ب هلا   هلا لا لا ي

أمللااعف ل  رلعاي دملعه در لهامللقم د تلي دهترل ه يد ل)عقي دهمل صلييهيد صلملتد.صلأمليبص... لاتلأملل د لاداعف لل-
لاا. اذالعكه  لعه رت لع علاتتلرالاي لعهال لت  رليفل  يملأجنعءلأهلجها لأفرالقالتقامللجنئي لأهل يني 
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  دددلى دددلع ىبهىدددهتللهامللكددهمللان ددهلع    دد لعريقددرله ددرلع    دد لعهبدد.يل-أمللى ينددهلأهت لذ ددالادداعف ل  ددرل ي  نددهلل-
هىتل رالأهت لكيدلتاذكلك لانهلظاعررل ي  عصلمثل ننى قلاىللتر يالهت ا لت  لعهداعف لهت دني  هلهعيديب همللل-هقيي 
لعدمش لانع...ان هلهاملاهنلعجلنئ لان هليفللعهنهيب رل
لىدده ليفلت دداي لهحت يدد لهتركيددبلل- ت  ددرللي دددلع  دداعررلادد لهلأمللردد للعوىدداعتلتن  نددهلكبددههثنلها ي ددنل  ددق ص

لها نه.
لفيرل علأمللجي مل نلأارت لا  نألأملل  هءلع يا لأملل-

لفربعتلى  ي ...هلحمهضرعتصلللللهلع ييكيالى دلتناعل هى يهتلعه ي دل نلىرهضلكيبصل -* هاهلم 
أمللمنددده نلعهددداعف لع دددعلت دددرضلكق  دددهتلأيهيدددي لفدددالللعه ي ددددلت دددالهأمللتي يدددنلا ثدددرعءلل-اثنيهمللل *لل
لهع   اللهع   ق.

لها لر ت لعدارت صلكهمللعفييهذل هى يهتلر علع يا ل نأل-
 يدد ل)عه يددال   ددرلعإلملعذال قل* ذللرك كتلل ا: ملل  ا مللدني  لمصللرجال   للل دي للل ل همللالهللا اجفرنلل  هي ذ للد   ذرفلل  

صلاتلأ دعلجي دملعجلده ينلعتجي دهى لهع ث دهيفلك دهل ر رلع يا  لعتقي همل ل  ههبلع قيدهري عدزرر لجها  ليجهذاع 
لى قلع يح ي صل  لهت يربلارج  هل ق لا لترتالع بح ليفلعاي ملعه ر لهأ  هملل   ع.هلتي ينل   ا  لعدي ارصل

)اداترلاملعذالع يداذتبل داعذلعإل يدهءل ا لررداي ا، اجفرنله  دي ذملر ذرك خربة ذملية: ا فمل يف دار اإلفت   املصرجة*ل
اىيبدهذلأملل  د لع  وده لل؛   هل نلعهاف نألع دات.لع  درى لهعاي  د فربالتي ينلا ثرعءصلك هلتي ينلجبلهر عه رت  ل

 ر .منا جي ل   رلتىاذعتلهأ  همللعاي ملعه ل دلملعذلعإل يهءلعه رت لهث لىين ع علت رضلى
 ذرك كت ا: م  ا مدني  لمصرجال: -اثنيا 

لهمش لع  رضلاهلت  أ
 دداألصلع ن دداهللع  ددرعءالهع ي اددي  دداذلكبددرلادد لعجل دداليفل  يددعللقدده  دداألعديدديه لىبددالنلىر ددهمللىرضددعل  قيددهرصلع دد  لل-

اي دملعه در لاد لهيد ألمشداللحت ي دعلدردرلأ  دهمللهظداعررلعلتفرجلف ذل اب اب اتل اهطبي د لكيهاتدعلمثللاب تفرجف مبؤ لف
أليف ددرلعدكهمل يدد ل  قيددهرصل ددرهزلعإلطددهذلعه ددريفلعكددهكرل   س دددلملعفدد لع قيددهرلل قرتدد فدداللل  دددلقددرملصلع ىبي دد لع 

لا يا تلهأملهعتلحت ي عصلأطرلت  رلصلا هري ع...
ع ي درتللهع علمح تلىندههت لظداعررلذشر ةفصرل ا ات ا ا ثم نيي رلدررلعد قهذلع ىتلمح ي هلعيي رعضللجرالل-

احللرا  ردالل-عه ديهلههيدا ل–لصلهع علأذج  دهلاىللايغدرلأيده 21 اع تلع  رمللهىتلهلل-1945يفلعاي ملعه ر لا ل
لع   لهاثلى دلف  ي لعت   ه لع ىب  .لاللتم ذي

ل)ملهذلع ي  ديرصلييهيدهتلع ثداذا لهاره د ل1952عيي رعضلىاعا لعكرعكلعتجي هى لىدربلادره علادهلقبد ل داذالهجرالل-
لعت  يه لعتقي همل ل)عحن هذلملهذلع اه  صلعهلجرال اهللع ن دصلع يوار .

عيي رعضلعآلاثذلهعهآتتلعتجي هىي لهع  يهيي لهعتقي هملت لهع ث ه ي لعكرعكلعتجي هى لىدربلعهدره ينل)ادهلقبد للمثلمتل-
صلليدديهذعتل ا دد دصلعقينددهء لألع ي دديا ددهررلع ت يددع يددهج صل ددياعل أل ددياعلعتيدديث هذل ددرلعإل1970 ددالصلاددهل 1950
عكرةلى دلت  يالعدجنيبلهأمنهطلعيدي الكعلهع   د لىندالصل  ه د للعهلجرال   املصلع يغرتبلاث صلز ملالا اتتلهااات 

عديدددراصلات دددهمللع   ددد صللأصلا ه ددد لترعجدددملقددديراع الابدددهتلصعتيددي الكلهقددديرلع  ددداىلألع    دددااصلعري دددا ي صلع ر دددااصلع   دددهمل
ل ي ...ر لعك ل
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ردالع ي  درلعديهيد لع د  لل-ادنجدالللأمل.ليفلهج د ل  درل–عصلها علكهمللعكدرعكلعتجي دهى لهعت   ده لع ىب د لر ل-
ل علهجي لكبراصلهامللكه تلتلخت الا لع ي هملعت.لع قيهرصل إمللمشا ي لطرهعلقالأىىتلق ل عترت
ت  ددددرلعاي ددددملالههه ددددتل لادددداعف لهأطددددرلا ر يدددد لأفددددرلعت ي ددددهملعتلع ددددعلتمثددددهذلهدددداللع قيددددهرلت ددددياى لقددددرعءعتلاددددل-

ل.ه رمههلمجهللمحاعملهلهع  ا ي لعه رت صلاث لكيهاتألعه ر صل
عفيالحللقدهذ لع قيدهرلادملأملهعتلها ديا تلحت يد لمل.لجدالللأادنل   جي دملعه در لتداىال  د لع  دهذ لهتداىايلل-

 نيجلا لت  رعتل   رلعاي ملعه ر .نهل عصلهاهلتمل  ىر لأملهعتنهلهااعف نهلأهلا يا تلحت ي
 ذرك خربة ذملية: دار اإلفت   املصرجة ذدسة رؤجة امدخل تفسري  لمجتمع املصري: -اث ثا 

لمل.لى دددرلع ددداذملعينلأمللتقدددامللملعذلعإلمللتقيددد   دددرلعاي دددملعه دددر ل دددرمللأملعالأهل يدددهءلعه دددرت ليفلتنهه ندددهلهددداعف لد 
ذمليلة اإلفتل    ه  يدهءليفلرد علع  ديهىل.لهعىيدربل داهذلههضدملعإلل ثد لعفيدنعت لرد علا يدرب علأملللصىاي لذ اليفلرد للعكه د 
لر علعإلطهذلطر لىامل علا لع ن هطأل.لهيفتصلح كمدخل تفسري

ل"لع   رالا يهذل  حقرلى دلااال الهي لااف لحماملل  ي  ر.Thomas cohenل-عىيربلأملل"مخهيي لكاملل-
له يهذللأمللى  ي لعإل يهءليرعه  هلعدذ مأل- ع ي اترلهع يقييدلهعكقرلمثلاره  لا اعذلع  ياالهث لع ىبهق هلى  ي هله  ر  

ل.)مخهيي لكامل لعكقرلعو هي 
عل   جي  هتلع علظ رتل ي هصلها لمثل إمللكيبلع   علهكيبلع  يهه لهث لاق ال لا لأررللكيبلع  يههالل- هث لار ا 

لا لتر الاتذتخلع ىب هتلع ا يهليفلعاي م.ل؛هتلعه    لىربلع   اذاق التلع ر الع يهذخي لهعتجي هى ل   جي  
 رصد اتفسري   فض ظرا ر اجملتمع املصري من خ ل م لت اهمن ط ا فترى: -
يدل ي رليفلكد لهتدلعإليالا صلر ملع نه لهكثرالأأل)عهلا فت اىلالسته كية ااسته  *لع  يههاللل

لص... ذعداال
ألأمللتى دبلعه دي علاد لع  ديخلأمللت دامللى يدعصلأهلأمللتياد لاى ا تهليل افتل  اإل ل  *ل يههاللل

دهل دعصلهرندهلتق د لفىداذال  د لى ددلعاي دم؛لا لتدسمل لع ي دامللع دات.لاىللانتدالاد لى  ند لعاي دمل ع  يخلع ي دامللان ج 
ل  ن على لع ات .

إل يهءله بلاهل  هذلع  يخلع   لت علا امل علااهلالاإذ اب ا فت اى: ا فت اى اإلذ مية*للل
عليفلعاي ملأهلا يويهتلكا علجن  هلاىالاي هلاثال ... ك هلأ بالعإلىال لحي لع نه لى دلللصتياع قلاملاهل هذليهئا 

 ع  يااليفلك لعدااذ.
ه دددال–عتيي دددال لل دددعاأكدددالى ددددلأملله ددد نهلهلددد للعكه ددد لتلجيدددبلعهيحددداثل)مل.لع ددداذملعين للأملادددملااله ددد لل
ددهلاىللحتدداللعإلىددالل-ضدد ني ه  لادد لأملعالعجي هىيدد لاىللأملعالحتقددرليفلعاي ددمصلها يدده لتلت ددرلابحدد لاىددال لع  يدداالى   

 ا ي ال ل  لت  لابحث هليفلى رلعجي هعلع  ياا.
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لمداخ ت احلضرر: الجت   ت اا قض اي:  -رابفا 
لهمش تلعآليتأ

ه دهلكيدهرلمل.لجدالللأادننلهاد لمثصلك دهلطرل   جي دملعه در للاىللأ لااالت  ال"ع ىب  "لكديملعالها دياالحت يد لل-
لر لع ينههللا لااف لحمامللت الأههملت ليفلع يح ي لهع ي  رن

ل ق  ددهتل ين ددهلتدداعف ل قن ددهلاق  دد ل ب ودد هلل- أملل   دد ل"ادداعف "لعهىرههدد ليفلىندداعمللع   ددهءلك  دد ل  ددملىدداالا ددهملص
ذ علأهيدددمل يح يددد لهت  دددرله  دددرلع  ددداعررلهتلىدددا لعجل دددمل ين دددهلامللأذمليلان دددع دددب اللهتل قددد لعتكي دددهءل اعهددداالان دددهلهل

عهاي   ليفلعاي ملعه ر لأهل رلأل  ال  ترلا لعهاضاعلا لزعهت لذؤت لأهل هللخت  لأهلا ترلحمدامللأهلا  دا ل
ل)ك هلطر لمل.لى رهلع اذملعين .لParadigmي ي لأهلمنا نل   لملت  لت  رت لهحت

  ينددهتلممث دد ل   جي ددملعه ددر لأ لرددالعيددي رعءل   جي ددمليفلع  ددتاللنددههت لاددهلقااددعلمل.لجددالللأاددنليفلكيه ددعلت ددالترد لل-
لنعرياملاصلأ لرالعيي رعءلجنئ 

 قد لى ددلكد لل. ق لااف ل الهي لاملاهلتنهيبعلا لظاعررصلهت يحي لى دلااف لهعهالأمللت  درلكد لع  داعررل-
لعررلحم لعري هاعلأهلخت  ع. ههبلااف لأهل هللأمللتم رل غررهلهىتلتمثر لحت يالتعلهت  رعتعل   ال

لأمهي لعتىيبهذل ب اللعهاعف لأهلزهع لع ن رلعجلنئي ليفلت  رلههللعاي ملعه ر صلاث ألل-
 هطل لمل هترلعهاعطن لعه رت  لا لع ي)ع   لعىي اللمل.لييدلع ات لىبالع  يه ليفلكيه علىلمدخل ا لقط ت*لل

ل ر . لهت  رلههللعاي ملعهاملالتق دلهت الظاعررلحم
ل.*لااف لعدملرلع   يبألع نقي لاثال لل
ادد لراثذرددهلترعجددملع ىب دد لع ايدددىدلهللص قدد لعاي  ددهتل*لع  اهدد لك   ددا لملعلألهيدد لع  دديهىللع  ددهه لهاددهلأمليلل

لىههي ه.
ل هىي ل    بلعه ر .ي*لع  عكرالع يهذخيي لهعتجل
للخبرعرلع   رعمل .اس  ْنلرلاىيبهذمههلع ا ملا غه بصلع تحللهع   )لك اف لت  رلل*لعه اتتلعو اه ي ل
لمجهللمحاعمللهع ىبي  لع ن رت ل   بلا ر.لعجليا اج أ-*لعهاف لعجلغرعيفل
*لع  رمللعدا أله قلع ىر لع  ررينلك اف ل  النلهه لأهاعللع اط لهعداد ؛لا لردالع  درمللع د  لت يددلها دعلل

لع نه لهتقامللمنا ج هلهقاهالهلر...
ع ي دددا لمثلرعه ندددهليفل  دددرلعاي دددملعه دددر لاددد لاره ددد لع ر دددالهع ا ددددلمثلع ي دددنيدلاىللاره ددد لني ددد ليفلاأملل لأمهيددد ل-

لع ي  ر...
أ عل ه ب هلاهلتمن دلاره  لع ي ا لهع ي نيدلذ رلاهلهبهلا لأمهي ل يهمللعإلجيهيبلهع   يبلذ رلأمللر علع بيهمللت ي دالى يدعلل-

صلعتيي دد هللا هحل لاثدد أل ددياعلقدديرلعودداحللهعتيددييدد بي نددهءلفىدددلهأيددهلعك دداللهعإلجددرعءعتصل ي ددنيدلا ددهررل
ذ ددالهت ددا لا ددهررلاجيه يدد ليفلصلا ه دد لع ن ددرالع  اذتدد ل  ادداذله  دداعمللقي دد لع   دد لعجل ددهى هله  دداعمللعه ددهذالهع ق دد ل

لعاي ملاث ألتات لعه رتنصلهبلعه رتنلهحبث رلى لأ ل غرالأا ليفلعإل ال .
ريلهت  دريل  اداذأل حداثلاثد ل دازلا درلع  دهمل ل قدي لعدادرلعإل رت يد ل دعلجاع دبلت الا لذؤت ل  دملزهع ل  دل-

ىددربللمثلهظي ددع؛لأاددهلعجله ددبلعه رجددهينلع دد  لتنددا رزلقدديرليددهاي ليفلعاي ددملكددهملتلا ددرعاجيه يدد لىدداالى  ددتلى دددلاىددهملال
لتمغ اللأىيننهلى لأ  همللمجهللعه  ا.عه رتنلهع   بل   اهلرصل  التلت اهلجه ب هلا    هلتلجيبلأملللإلهلهءعإلىال ل
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يفلعاي ددملل ث بللو ااملت للريبللرذي ابهدداللادداعف ل  ددرلعاي ددملعه ددر للسلسلللة  قلل  ات امللتقلل ت ددالهأمللجددرنلىددربلل-
لعه ر ؛لهىتل قننهلت  ي لملهذيليفلا الهع.

  ودده لهأهدداعللعدادد لعإليددالاي ل نددهللأمللأمهيدد لعكه دد لعه ددرت ليفلع ر ددالهع يح يدد لهع ي  ددرليفلاطددهذلعتري دده لع ق دد لل-
دهل" "لت دربلىد لهدهللعداد صلهامللكدهمللرد علتلجيدبلأمللmodelكج هى لحبثي صلتنبملا لكامللعكه د لعه درت لهثد لمنا ج 

لجي  نهل نن قلاىلل"ع ن رالع  ا يني "ل  ااذ.
ل

 


