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المحلً بحث فً  المجتمع فً التفكٌر وظائف واسالٌب
 األنثروبولوجٌا الثقافٌة

  (القاسم أنموذجا مدٌنة) 

 محمد محمود اياد المرزوكأ.م.د عالء جواد كاظم &                                    
 جامعة القادسية كلية اآلداب/                                             

 55/15/5112-تاريخ قبول النشر:            9/11/5112 -أستالم البحث : تاريخ

 الخالصة:

المحمي(, بوصفو محاولة  المجتمع في التفكير واساليب وخصائص تقدـ ىذا البحث حوؿ )وظائؼ
لتحميؿ وتفسير طرائؽ وانماط التفكير االنساني السائدة في مجتمع الدراسة, )مدينة القاسـ, قرية جناجة, 

 رية العردة(.ق
وكاف اليدؼ الرئيسي مف ىذا البحث ىو استخالص كيؼ يمكف تأثير التقاليد في انماط التفكير 
البشري, وماذا يترتب عف ىذه االنواع مف التأثير, وكيؼ تتحكـ التقاليد الراسخة في مجتمع تقميدي في 

 توجيو انماط تفكير الناس في ذلؾ المجتمع.
اف تمؾ الديناميكيات التي تحكـ العالقة بيف طرفي ىذه الدراسة وقد اعتمد ىذا البحث في بي

من منظور انثروبولوجي تضع في سمم أولوياتيا )التقاليد و انماط التفكير(, اذ يبحث ىذا البحث 
 مناقشة واالجابة عمى التساؤالت االتية:

 واالجتماعية اثر الثقافية والتلمتح كيؼ يفكر الفرد ؟ وىؿ تبنى طريقة تفكيره اجتماعيًا او ثقافيًا ؟ و ىؿ -
 التقاليد ؟, وىؿ ىذا االثر ىو اثرًا شكميًا اـ جوىريًا في تحديد انماط تفكيرنا ؟ ىذه عمى

 حاضر تحوالت مف تنشأ اف يمكنيا اـ حتمي بشكؿ بالتاريخ االجتماعي)الماضي( التقاليد ارتبطت ىؿ -
  ؟.تقميداً  وتصبح عارض ظرؼ نتيجة

شكؿ التقميدي لألسرة العراقية في مجتمع محمي مثؿ )مجتمع القاسـ(في مصفوفة ىؿ يؤثر او يتأثر ال -
التقاليد وانماط التفكير, خاصة واننا اماـ تحدي كبير يكمف في فيمنا الكيفية التي تعمؿ بيا التقاليد 

 وتعطييا ىذا العمر الطويؿ والقوة في مواجية اتجاىات التغير االجتماعي.

 روث) العالمة بين ما وزعت, األنثروبولوجيا ورواد ألفكار طبقا   لبحث ا عنوان الباحث واعتمد
 اعتبر الذي( Patterns of Culture(, )الثقافة انماط) كتابيا في( R. Penedict(,)بينيدكت

حيث ناقشت بينيدكت الكيفية التي , العالم في العشرين القرن من الثاني الربع في الكتب اعظم من
في توجيو انماط الثقافة من خالل فيم االليات الثقافية التي تفسر بيا انماط التفكير  تتحكم بيا التقاليد
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 ( الذي قدمو )فرانز بواز(, )The Mind of Primitive Man فضاًل عف )عقؿ االنساف البدائي(, ). 
F. Boas الذي ناقش فيو دراسة النواحي المتصمة بالمغة واالساطير والفف والديفٜٔٔٔ( في عاـ, ,

والتي تعتبر مف المظاىر الرمزية لمثقافات او التعبير الثقافي الموضوعي في عالـ التفكير الباطف, وجاء 
في فصؿ الرابع مف كتابو توضيح ما يميز االنساف عف الحيواف لعؿ استخداـ االدوات والمغة, والقدرة عمى 

( الذي قدمو ليفي Mental primitive التفكير العقمي اىـ تمؾ السمات, وكذلؾ )العقمية البدائية( , )
, والذي ناقش فيو بوجود نوعيف مف اساليب التفكير تفكير يتحدد لدى افراد ٕٕٜٔ( عاـ L. Brillبريؿ )

المجتمعات البدائية, ويكوف خارج عف المعرفة والمنطؽ, واخر يتحدد لدى افراد المجتمعات المتحضرة 
 ت الطبيعية والمنطقية.حيث يبحث عف اسباب الظاىر مف خالؿ العمميا

 المقدمة: 
,ضمف حقؿ األنثروبولوجيا المحمي( المجتمع في التفكير واساليب وخصائص وظائؼتندرج )  

الثقافية وبالتحديد القطاع المعرفي منيا, وتعد المقابمة التي يضعيا الباحث في بحثة ىذا بيف التقاليد 
 .E ولوجيا, الذي تأكد في دراسات)إدوارد سابير( )وانماط التفكير اساسًا كالسيكيًا مف اسس األنثروب

Sapir روث بينيدكت( ,)مارغريت ميد(, وىي بالطبع امثمة مثيرة لالىتماـ في ىذا المجاؿ, كما وليا(,)
قيمة معرفية وعممية ىامة فالعالقة الجدلية بيف طرفي المعادلة األنثروبولوجية الواردة في بحثنا ىذا في 

مف التقاليد ومف عراقتيا التاريخية لتغير اطر التفكير و انماطو. وتؤثر الثقافة مف  مجتمع يعاني كثيراً 
خالؿ مكوناتيا مف تقاليد وقيـ واعراؼ ورؤى لمعالـ ولغة رموز وفعاليات وانظمة في توجيو انماط التفكير 

ظر الى فعالية تن *البشري عامة والتفكير الواقعي خاصة. وبيذا االساس فأف األنثروبولوجيا الثقافية
)التفكير( بوصفيا استجابة داخمية لرموز موجية توجييًا ذاتيًا. وبذلؾ يرى ميد اف الفرد يستجيب بيذه 
الرموز الموجة بنفس الطريقة التي يستجيب بيا لمرموز التي وجييا االخروف لو وعمى ذلؾ يرتبط عقؿ 

ية حتى تكاد تكوف العمميات االدراكية لمفرد ولغة الفرد ارتباطًا وثيقًا بقدرتو المغوية واالجتماعية والثقاف
مجتمعو وثقافتو عممية واحدة مف وجوه كثيرة متعددة فيي كميا ذات طابع عقمي او اجتماعي سواء نظرنا 
الييا عمى انيا )ذات فردية( او عمى انيا عممية جمعية نظامية وبالتالي موقفو مف انظمو التقاليد السائدة 

 في مجتمعو. 
ىب العمماء الى حد االعتقاد بأف العقؿ والذات ينبثقاف اصاًل عف تجربة الفرد او خبرتو في وقد ذ

 النظاـ االجتماعي, كما ينبثقاف عف المواجية الدائمة لذات الفرد مع العناصر الثقافية 
  ػػػػػػػػػػػ
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 ذلؾ في بما نسافاال لحياة الثقافية النواحي تدرس التي التخصصات مجموع الثقافية األنثروبولوجيا*
 لغات دراسة كذلؾ وتتناوؿ, التاريخ قبؿ ما حضارات او القديـ االنساف بتجاه تتعمؽ التي الدراسات
 بتأثير تيتـ عامة وايضاً  بصورة والثقافة المغة بيف المتبادلة التأثيرات و المحمية والميجات البدائية الشعوب
 عند خاصة االفؽ واسع بشكؿ العالـ الى ونظرتو فكيرهت وتحديد المجتمع في االنساف شخصية عمى الثقافة
 .جديدة لثقافات االنساف تقبؿ و االنساف عمى الثقافة تأثير عمى والوقوؼ المحمية لممجتمعات دراستيا

( لمثقافة الوطني المجمس – الكويت,) األنثروبولوجيا قصة, المعرفة عمـ: حسيف. د. ينظر : فيمي
 الرموز منظور مف حتمية مواجية تجاه الفرد لمسيرة معمقة دراسة ىي ايضاً  ٗٔ ص, ٜٙٛٔ(, ٜٛ)عدد,

 "االجتماعية الحياة تمارسيا التي الثقافية والضغوط, المفرطة بالواقعية ينماز عالـ الى واحاليا انتجيا التي
 كيانو ؤسسي خالليا مف التي وافكاره االنساف تكوف في فعاؿ اثر تمارس ثقافية األنثروػ منظور في فالثقافة
المعرفة.  الى الوصوؿ بغاية الخ االشارات او الرموز طريؽ عف اما يراه ما حوؿ وتصور رؤيو لو وتصبح
( , لمنشر التنوير ػ بيروت(,)الثقافية االنثروبولوجيا في بحث)والمصير  الفرد: جواد عالء. كاظـ ينظر :
 ٗٗص, ٕٔٔٓ

اجتماعية مع الزمف وتحولو الدائـ لألماكف مثؿ التقاليد واالعراؼ التي تفؾ عالقتيا ألسباب 
. ومف ىنا ينطمؽ ىذا البحث لدراسة انماط التفكير لدى االفراد في المجتمع المحمي, *المفتوحة او المغمقة

 وما مقدار تأثير االفراد بتغير الواقع االجتماعي.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ما تدخؿ ىذه العممية في تجربة او خبرة ففي نظرية )ج.ىػ.ميد( يظير خضـ العممية االجتماعية عند*

االفراد المتضمنة في ىذه العممية وعندما يحدث ذلؾ يصبح الفرد واعيُا بذاتو اف يصير لو عقاًل واعيُا , 
باإلضافة الى ذلؾ بعالقتو بيذه العممية ككؿ وعالقاتو بغيره مف االفراد المشتركيف معو فييا .ومف خالؿ 

يد يصبح الفرد شخصًا اجتماعيًا اي يكتسب الطابع االجتماعي عندما يكتسب ىذه العممية التي شرحيا م
القدرة عمى االستجابة لتمؾ القدرة التي يطمؽ عمييا ميد اسـ العقؿ وعمى انو مما يجدر ذكره اف عمميات 

ألغراض التحميؿ حاولنا اكتساب العقؿ واكتساب الذات يحدثاف في وقت واحد وىذا يعني انو لو اننا 
اف نفعؿ بينيما اال انو يجب اف ننظر الى كؿ مف العقؿ والذات عمى انيا اجزاء متداخمو  لمناقشةوا

ومتساندة في نسؽ كمي واحد .يرى ميد اف الذات شأنيا شأف العقؿ ترجع في نشأتيا االولى الى االتصاؿ 
تطيع الفرد اف يحدد الذي يمثؿ قاعدة التفاعؿ واساسو بيف االفراد . فمف خالؿ التفاعؿ االجتماعي يس

ذاتو, وبالتالي اف يضع المبنات االساسية لطرؽ وانماط التفكير  وتقترب ىذه الفكرة مف فكرة كولي عف 
مراه الذات ألننا عندما نتمثؿ ادوار االخريف كما يقوؿ ميد ننظر الى انفسنا مف خالؿ اعينيـ . او بعبارة 



 
 فً التفكٌر وظائف واسالٌب                                  أ.م.د عالء جواد كاظم & محمد محمود اٌاد 

 المحلً الثقافٌة المجتمع

 

387 
 

المجلد                                                                نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1/0214التاسع عشر: العدد 

حو االخرييف)التفكير بيـ( مف خالؿ نظرتنا الى ذواتنا اخرى نستطيع اف نكتسب اتجاىاتنا نحو انفسنا ون
ينظر محمد عاطؼ غيث واخروف: االنثروبولوجيا الثقافية,  خالؿ اعينيـ او مف خالؿ اتجاىاتيـ منا.

 .   ٖٕٖ, ص ٜٚٛٔدار المعرفة الجامعية(,  –)االسكندرية 
 

 اوال : مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
في تقديـ اجابات مف المجتمع المدروس نفسو لعدد مف التساؤالت الميمة حاوؿ ىذا البحث دراسة التفكير 

 والمتمثمة فيما يمي:
 الثقافية لطبيعتيا ؟وىؿ ىذه الوظيفة مغايرة محددة اجتماعية وظيفة لمتقاليد في المجتمع المحمي ىؿ  -ٔ

 ؟
 الوصوؿ نستطيع ىؿ ,و االجتماعية المترتبة عمى التقاليد الثقافية الوظائؼ مف كاف ليذا النوع اذا -ٕ

 ؟ كيؼ يمكف رصدىا عمميًا ؟.عنيا والكشؼ وفيميا تحديدىا الى
 حاضر مف تحوالت تنشأ ىؿ ترتبط التقاليد التاريخ االجتماعي)الماضي(, بشكؿ حتمي اـ يمكنيا اف  -ٖ

 ؟.تقميداً  وتصبح عارض ظرؼ نتيجة
 االثر ىو اثرًا شكميًا اـ جوىريًا ؟التقاليد ؟, وىؿ ىذا  ىذه عمى واالجتماعي اثر الثقافي التغير ىؿ  -ٗ

 كيؼ يفكر االفراد ؟ وىؿ تبنى طريقة تفكيره اجتماعيًا او ثقافيًا ؟ -٘

الى أي حد تمثؿ عمميات الفكر بعض معتقداتنا عف طبيعة العالـ باعتبار ىذه العمميات ادواتنا  -ٙ
ياغة نيجنا في التفكير المعرفية التي نفيميا في ضوء معتقداتنا ؟, و الى أي حد تسيـ ثقافتنا في ص

ورؤيتنا وتفسيرنا لمواقع ؟ ما ىي المحددات التي تحكـ رؤيتنا وفيمنا لمعالـ في ضوء عالقتنا بالحياة 
 والعالـ ؟ .

ىؿ يؤثر او يتأثر الشكؿ التقميدي لألسرة العراقية في مجتمع محمي مثؿ )مجتمع مدينة القاسـ   -ٚ
ر, خاصة واننا اماـ تحدي كبير يكمف في فيمنا محاولة وقراىا( في مصفوفة التقاليد وانماط التفكي

بكيفية التي تعمؿ بيا التقاليد وتعطييا ىذا العمر الطويؿ والقوة في مواجية اتجاىات التغير 
 االجتماعي. 

 ثانيا  : اىمية الدراسة 
التي تتأثر اىمية البحث الحالي كونيا مف الدراسات السوسيولوجية ذات االبعاد االنثروبولوجية 

تصؼ التقاليد و انماط التفكير وخصائص واساليب االفراد في مجتمع المحمي, وايضًا الى تحميؿ ثقافي 
ألثر التقاليد في ىذه االنماط وذلؾ عف طريؽ طبيعة سموؾ االفراد واستجابتيـ الى تغير الواقع ,وىذا 
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كاليات التي تحكـ العالقة بيف انماط اليدؼ يتفؽ مع ما تذىب اليو االنثروبولوجيا لفيـ ىذا النوع مف  االش
التفكير التقميدية)الثقافة التقميدية( وطبيعة التفكير بأنواعو العادي االبداعي والعممي )الثقافة الحديثة(, 
القائمة عمى اساليب وقوانيف عممية. وايضًا مف عناصر القوة التي يمكف اف يتميز بيا ىذا البحث مف 

 وانماطو مف المجاؿ السيكولوجي الى المجاؿ االنثروبولوجي.  اىمية ىي انيا سحبت التفكير
 

 الدراسة  ثالثا  :اىداف
 .وضع ىذ البحث ليبيف االىداؼ الرئيسية لموصوؿ الى تحديد او فيـ بعض النقاط االساسية 

تعد محاولة فيـ انماط التفكير الناجمة عف التفاعؿ االنساني والتعاطي مع الواقع ىي مف االىداؼ  -ٔ
 يمة ليذه الدراسة.الم

الحي والدائـ  بالتفاعؿ يمكف اف تتحكـ االنثروبولوجية التي االسس السوسيولوجية ذات االبعاد فيـ  -ٕ
 (أنموذجاً  القاسـ المدروس)مدينة المجتمع في التفكير وانماط لمتقاليد

 اثر وتحميؿ وصواًل لفيـ تؤطره السائدة فيو التي الثقافية واالنظمة وطبيعتو المحمي فيـ المجتمع  -ٖ
 .في المجتمع المحمي االفراد لدى التفكير أنماط التقاليد)المفترض(عمى

 ىذه عف نجـ ,وما التقميدية التفكير انماط أصابت التي التغيرات مجموعة الوصوؿ الى تحديد  -ٗ
 المجتمع افراد عمى العممية)عممية التغير( ىذه أثرت ؟ وكيؼ جديدة تفكير انماط مف التغيرات
 .ثقافية أنثروبولوجية دراسة المجتمع دراسة خالؿ مف المحمي

 تفكيؾ العالقة الديالكتيكية بيف تحوؿ انماط الثقافة وتشكيؿ انماط التفكير البشري تبعًا ليا.  -٘
 رابعا : مجاالت الدراسة 

المجاالت االساسية لمبحث والتي عمؿ الباحث في مضامينيا, تصنؼ الى ثالث مجاالت محددة وذلؾ 
 شروط الدراسة وضماف دقتيا العممية ىي عمى النحو االتي :إلتماـ 

: ونقصد بو السكاف المحميوف في مجتمع الدراسة )ناحية القاسـ( وبعض القرى التي  ـ المجال البشري1
 ترتبط بيا. 

ذي ىو الحدود االدارية واالجتماعية والثقافية لمدينة القاسـ بوصفيا المجتمع المحمي ال ـ المجال المكاني:2
 يمثؿ مجتمع البحث إلجراء الدراسة الميدانية .

يتحدد المجاؿ الزماني لمدراسة, منذ فترة معايشة الباحث لمجتمع الدراسة خالؿ فترة  ـ المجال الزماني:3
 .ٕ٘ٔٓ/  ٓٔ/ ٚػ لغايةٕ٘ٔٓ/ٕ/ٚزمنية تقدر بتسع اشير, استمرت مف 

 المفاىيـ والمصطمحات العممية :
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 (Traditions)اواًل: التقاليد 
 عمومًا دوف يقبمو المجتمع سموكياً  يعرؼ عمماء االنثروبولوجيا واالجتماع التقاليد بوصفيا "نمطاً 

 شكمية عادات الى تحولت .سالفة ايديولوجية معايير الى ويستند .االسالؼ بسنف التمسؾ عدا اخرى دوافع
 عمييا استقر التي االصمية واجتماعيةالنظـ التي تمتزج بيا عناصر ثقافية  .وايضًا انيا مجموعة(ٔ)"بحتو
 السموؾ مف أشكاؿ انيا ,المتعاقبة االجياؿ تجارب مف الغالب مورثة في وىي ,جماعة كؿ عرؼ

 ألنيا ,المجتمع افراد لدى القداسة مكانة ليا لذلؾ ,ألخر الى جيؿ مف تنتقؿ التي الجماعة والتصرفات
فيو وىو  يعيشوف الذي المجتمع في واالعتبار ,العزة نحيـوتم ,ىيبتيـ تحفظ التي االفعاؿ نظرىـ في تعتبر

 االبناء يتوارثيا التي العناصر مف .في حيف عرفت التقاليد بانيا مجموعة(ٕ)ما يظير جميًا في ىذا البحث 
 فأف وبالتالي الحياة في االمثؿ االسموب لدييـ تكوف التي القواعد أىـ بذلؾ وتعتبر واالجداد االباء مف

كذلؾ عرفت التقاليد (ٖ)االجتماعي الجزاء طائمة تحت الفرد وقوع الى مف شأنو اف يؤدي نياع الخروج
 ولقدسيتيا السحيؽ الماضي اىمية عمى لتأكيدىا نظراً  االفراد بيا يتمسؾ وطقوسية سموكية بوصفيا "انماط

 الخير ليـ فجمبت داتياومفر  بنصوصيا والتزموا بيا تحمو قد االسالؼ اف ذلؾ االفراد عند الرفيعة ومنزلتيا
  (ٗ)التالؼ" تحقيؽ مف المجتمع ومكنت والرفاىية

معتبرا  ان تعاريؼ التي ادرجت قبؿ قميؿ, الوسيذىب الباحث الى اعتماد موائمة مف نوع ما لكؿ 
التقاليد عنصرا  من عناصر الثقافة يمارس تأثيرا  في توجيو انظمة السموك الذي يصدر عن االفراد 

في مجتمع, كما وتنتقل من جيل الى جيل اخر من االباء الى االبناء وعمى مر  بوصفيم اعضاء
السنوات, وتتمظير بأشكال كثيرة من بينيا تقاليد اجتماعية تقاليد الزواج والوالدات وختان االوالد.. 

الى الخ, وتقاليد دينية مثل التعامل مع قضية الموت وتشيع الموتى والنظرة الى الحياة ..الخ, اضافة 
اساليب العمل التقميدية الخ, كل ىذه االشكال من التقاليد تعمل عمى التماسك المحمة االجتماعية وتمد 

 الثقافة زمانيا  ومكانيا  بتنوع من الحياة والقدرة عمى االقتناع والتكيف .

 ( Pattern of thinking)ثانيًا: نمط التفكير 
 مع االنساف )الفرد( بيا التي يتعامؿ لطريقةا بأنو «ادوارد سابير»التفكير عند  يعرؼ نمط

 يحقؽ فيما حولو او موقؼ محدد او مشكمة ما او ظرؼ معيف او ازمة او حياة بأكمميا مف المعمومات
 مف بسيولة استطاع قوية  واراده سميـ عقؿ ذو الفرد كاف فكمما الشخصية الفرد بسمات يتأثر وىو اىدافو

 (٘)االجتماعية حياتو في نجاحة بالتاليو  والغايات االىداؼ تمؾ يحقؽ اف
مخزونو معرفيًا  في سجمو ما نتيجة واالجتماعية الفردية حياتو مسيرة في نجاحو الفرد يحقؽ المفيوـ وبيذا

 مواقؼ مف يواجو يستخدميا االنساف فيما الواقع. انيا طريقة مع تتالءـ التي واسترجاع المعالجات بالصورة
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 تمؾ تكرار الى يميؿ أصبح وبالتالي ,الحؿ الى وأدت متشابو مواقؼ في استخدميا قد ومثيرات كاف
 قد الذي التفكير نمط تحدد التي ىي الفرد يمر بيا التي المرحمة فاف المعرفية لمنظرية وبالنسبة ,الطريقة
الفرد  بو يسيطر التفكير في مجرب اسموب بوصفو التفكير نمط مجردًا ,ويتشكؿ ,حسيًا, حدسياً  يكوف
 .(ٙ)واالجتماعية الثقافية بيئتو في لمتحكـ خاللو مف القدرة ريات حياتو ويمتمؾمج

 بيا يمر التي المعرفية المرحمة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة التفكير "مرتبطة فيما ذىب اخريف الى انماط
 شبو رالتفكي الحسي التفكير يشمؿ حيث االعمى الى االدنى مف متدرجة وتكوف انواع عدة عمى وىو الفرد

 .(ٚ)االبداعي " التفكير ,الحسي المجرد التفكير ,المادي التفكير ,االستكشافي التفكير مرحمة ,الحسي
 السموك مكونات اىم من تعد معقدة عقمية ميارات ىي عبارة عن التفكير لنستنتج اخيرا  ان انماط

 والخبرة والعمر العمم في التقدم مع وتنمو,مشكالت حياتية واجتماعية وثقافية  معالجة االنساني في
 القدرات واستخدام,  المشكمة لحل الموجية العاممة التفكير نشاطات جميع عمى السيطرة بميمة وتقوم

 الفرد بيا يستقبل التي التفكير الكيفية ميمة متطمبات مواجية في بفاعمية لإلنسان المعرفية والموارد
 التعبير. في طريقتو تمثل التي بالصورة يسترجعيا ثم المعرفي مخزونيا في ويسجميا وينظميا الخبرات

 التفكير   وظائف أوال  ـ
 )مقدمة نظرية(
 أ: تفسير الواقع

مرت أنماط التفكير بتحوالت مختمفة , وانماط متغيرة في طرائؽ التفكير تميزت أنيا غير واقعية, 
سف االحواؿ كانت تقميدية . او ميتافيزيقية او وفي اح )خرافية( وفي احاييف اخرى تميزت بانيا سحرية

لذلؾ اكد )فرانز بواز( اف معيار التحوؿ مف اسموب التفكير البدائي الى اسموب التفكير المتحضر مع 
االيماف بوحدة العمميات الفكرية بينيما "يكمف في امكانية االستبعاد التدريجي لما يمكف تسميتو العناصر 

نشطة المختمفة, وافساح المجاؿ اماـ العناصر العقمية لتحؿ االجتماعية المصاحبة لإلدراكات الحسية واال
. وىذه االنماط مف التفكير بدوره يكوف بوابة استشراؼ لمستقبؿ مبني عمى اساس عممية ومناىج (ٛ)محميا"

 ونظريات األبستمولوجيا لواقع مشرؽ ينسجـ مع العقمية المصاحبة لمواقع.
 ة )الخرافية(:تفسير االنسان لمواقع في المرحمة السحري -1

اخذ السحر والخرافة واالسطورة والكثير مف اشكاؿ الفكر الالواقعي, الية التفكير الوحيدة لدى الجنس 
البشري خالؿ العصور القديمة, في بحثو لغوامض بداية الخمؽ وسحر الطبيعة ونشأة الديف. كوسيمة 

نظرًا لغياب المعمومات والقدرة التصاؿ بقوى غيبية طمبًا لحؿ مشكمة ما او تحقيؽ امؿ او طموح, و 
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عمى ايجاد تفسير ما يحدث, ابتكرت مجتمعات الزمف القديـ, االيماف باألساطير والخرافة والسحر 
 ..الخ. حيث لكؿ منيما قوى معينة وتفسيرات حوؿ افعاليا

رة ذىب كومت, بعد اف قاـ بتصنيؼ تاريخ المجتمعات البشرية الى ثالث مراحؿ في نظريتو الشيي    
, وضع المرحمة الالىوتية كمرحمة اولى  يحاوؿ فييا العقؿ االنساني التعرؼ عما (ٜ)في السوسيولوجيا

كحضارات  (ٓٔ)حولو مف االشياء وحقيقة الظواىر حيث يحاوؿ ارجاع كؿ ظاىرة الى عمة او مبدأ مشترؾ
المرعب مف الطبيعة ومف  الشرؽ القديمة, وحضارة وادي الرافديف والنيؿ الخ. التي كانت تقوـ عمى الخوؼ

المجيوؿ, وتتحكـ فييا االساطير بحياة الناس. فتغمب عمييا صفة القداسة, بحيث يقـو لمخضوع لمشمس 
    (ٔٔ)والبرؽ والرعد.. الخ. عمى انيـ يمثموف االلو

الييا مف  انتقااًل الى المرحمة الميتافيزيقيا التي ال تقوـ عمى طبيعة الواقع, انما تتضمف مبادئ تـ التوصيؿ
خالؿ التأمؿ والحدس. بصورة اخرى معرفة تجريدية قد تكوف صحيحة مطابقة لمواقع او تخالفو, اذ يعتمد 

 (ٕٔ)فييا الباحث عمى البرىاف العقمي ويقؼ عنده, يذكر كونت باف الفكر اليوناني ما يميز ىذه المرحمة
اىرة االجتماعية بردىا لقوانيف تمثؿ وصواًل الى المرحمة االخيرة وىي الحالة الوضعية التي تفسر الظ

فانتقاؿ المجتمع عبر ىذه المراحؿ يعبر عف تنامي الوعي المعرفي  (ٖٔ)االسباب المباشرة التي تؤثر فييا
وبعد الرؤية التي تجعؿ مف العقؿ الركيزة االساسية لتطور المجتمع, وتحوؿ المجتمع المحمي )مدينة 

بأدراكيـ لمحياة واىميتيا مف خالؿ التوظيؼ المعرفي لمعقؿ, القاسـ( عبر تغيرات الزمف يعطي رؤية 
 والعكس صحيح ىذا ما سيتـ فيمو في مجتمع الدراسة قرية )جناجة, العردة(.

( ليوضح القطاع الالمعقولية مف الخرافة واالسطورة تنشأ S. Freudفيما جاء سيمغوند فرويد )
عمى حد سواء انعكاساف لممخاوؼ وحاالت القمؽ  مف السبب نفسو الكامف وراء عدـ ترابط الحمـ, فيما

وىذا نتاج قمة الوعي المعرفي  (ٗٔ)الالواعية والمكبوتة, وىذا بدوره تشكؿ وجيًا عامًا لمظرؼ االنساني,.
الذي يذىب باإلنساف االيماف باألحالـ المكبوتة وما تتركو مف تأثيرات عمى العقؿ, اما عالـ االنثروبولوجيا 

فسكي( يوضح باف جميع االساطير والخرافة اثباتات لمممارسات الرسمية واالعراؼ وكذلؾ البشرية )مالينو 
 (٘ٔ))راد كمؼ براوف( الذي ادلى عمى انيا سموكيات ممارسات الناس في مجتمعيـ

فالخرافة والسحر واالسطورة.. الخ. ىي معتقدات او ممارسات غير عقالنية. اضافة الى اف 
الدينية مثؿ االعتقاد وااليماف بممس ووضع القبالت عمى شبابيؾ االئمة  الخرافات قد تصطبغ بالصبغة

واالولياء الصالحيف ضرورة اساسية بحجة التقرب بيا الى اهلل, او ثقافية اجتماعية مثؿ االيماف بػ)الحرمؿ( 
 يدفع الشر والجف كما ىو حاؿ مجتمع المحمي في )مدينة القاسـ (, او تكوف فردية)شخصية(,مثؿ يصاب

 الفرد بأحد اياـ االسبوع بحادث معيف يترؾ انطباع في ذىنو بأف ىذا اليوـ يـو شـؤ اليو.
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 تفسير االنسان لمواقع في المرحمة الميتافيزيقية  -2

, في التاريخ البشري التي حولت القوى الخارقة الى قوى مبيمة *«الميتافيزيقية»جاءت المرحمة 
 لمجوء الى تفسيرات جديدة لتفسر الواقع. تجريدية, حيث اخذ العقؿ فييا بالظيور وا

وجذورىا عف عمؿ  الحقائؽ كشؼ يحاوؿ اي دراسة طبيعة والخصائص العامة و الكمية, لموجود حيث
واىداؼ في ذات االشياء وبواطف الظواىر. كتحوؿ التفكير الخرافي في مجتمع الدراسة قرية )جناجة, 

نى وجودىـ, اذ يذىب عدد مف االشخاص ذو االنفتاح العردة(, الى تفكير ميتافيزيقي كالبحث عف مع
المعرفي عف سبب وجودىـ في الحياة ؟, و ما الغاية مف االخرة ويوـ القيامة ؟, والكؼ عف التفكير 
بغضب الرب عمييـ عند سقوط االمطار او رحمة االلو عمييـ, بعدما كانوا يؤمنوف بأساليب خرافية دينية 

تالؼ عف المرحمة الالىوتية التي كانت تبحث عف عمؿ مفارقة لمجميع في وقت مضى, لذلؾ نالحظ  اخ
الظواىر. وىذا ناتج مف خالؿ التفكير العقؿ االنساني خالؿ مسيرة حياتو التي تغيرت بفعؿ النظرة الى 
الحياة التي ساىمت مف ادخاؿ نمط تفكير جديد اقصى لدرجة كبيرة مف انماط التفكير الخرافية التي 

. نستنتج مف ىذا اف مسيرة العقؿ االنساني تتغير بنظرتيا الى الواقع, حيث كمما ازدادت سادت سابقاً 
المعرفة واالنفتاح عمى العالـ ترؾ انطباعو في الواقع. لذلؾ فالميتافيزيقيا ىي فكر تأممي عقمي, فضولي 

 "لممعرفة الحقيقية" عف ماىية وجود االشياء.
  التقميدية تفسير االنسان لمواقع في المرحمة -3

تميز مجتمع الدراسة بنظرة الناس فيو الى الواقع بأسموب يعتمد الى انماط تفكير تقميدية ىي   
 استمرارًا طبيعيًا واقعيًا لمف سبقيـ مف االسالؼ واالجداد, فبنيت في اذىانيـ وتركت 

 انطباعاتيا لتصبح مسايرة في واقعيـ عمى شكؿ تقاليد ال يمكف االنفكاؾ بيا.
 يؤمف مجموع مجتمع الدراسة قرية)جناجة, العردة(, بمبد )العرافة( يطمؽ عمييـحيث 

عمييـ بػ  يطمؽ بما ايمانيـ كذلؾ, الحياتية لمشكالتيـ االطمئناف بوابة يمثموف الذيف( العرافيف)بػ
ف طريؽ , باعتقادىـ اف ىؤالء )السادة (ىـ الوساطة بينيـ وبيف االئمة وع**)السادة(,)االولياء الصالحيف(

 المجوء الييـ سوؼ تحؿ مشاكميـ وىو ما يفعموه مجمؿ . كما يفعؿ الناس في قرى  
 ػػػػػػػػػػػػ
 المبادئ جميع تشمؿ التي البعيدة والعمؿ االولى المبادئ بوصفيا عمـ الميتافيزيقيا ارسطو عرؼ *فقد 

موجود(.  ىو بما الوجود عف البحث ىي) اخر بمعنى. وتجرياً  يقيناً  واكثرىا العموـ اشمؿ فيي, االخرى
 نيضة – القاىرة) ألرسطو الخمسة الكتب وترجمة الميتافيزيقيا الى مدخؿ: أماـ. الفتاح  ينظر : عبد

 .ٛٔ ص, ٕ٘ٓٓ(, لمنشر مصر
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 .وىـ ينتسبوف في نسبيـ الى االئمة االثني عشر)الطائفة الشيعية( **
لحياة اليومية الى االولياء الصالحيف او )العردة, جناجة(,حيث يمجؤوف عندما تحؿ عمييـ مصائب ا 

االئمة. وربما يميؿ بعضيـ الى اعتماد اساليب تفكير تعتمد عمى العقؿ, ولو بنسبة ضئيمة تيدؼ الى 
التحري عف بعض التقاليد السائدة عمى المستوييف)الفردي والجماعي(, لكف ويظير لنا عمى الدواـ وقت 

ر لـ يضع التقاليد  موضع سؤاؿ او حتى يشكؾ بجدوى ىذا النمط الدراسة اف احدًا لـ يسئؿ ,بمعنى اخ
عندما حمت الفوضى االجتماعية آنذاؾ  ٜٜٔٔحتى منذ زمف ٖٕٓٓالتقميدي مف التفكير, لكف بعد العاـ 

في اثارة الكثير مف اسئمة الناس حوؿ االفكار التي كانت سائدة, بعدىا وبسب مف استمرار معناة الناس 
 غبتيـ مف االنفكاؾ مف نظـ التقاليد المستبدة.بدأت متزايدة  ر 
 مثؿ السابقة التقاليد بعض عف لمعزوؼ تيدؼ اساليب(,العشيرة, القبيمة) الجماعة تميزت بينما

 العصور شيدت وكذلؾ (,العردة قرية) حاؿ ىو كما. االعراس اثناء النارية العيارات اطالؽ عف العزوؼ
 واالبتعاد االجتماعية االواصر وقوة واالنسجاـ التماسؾ بوحدة(, دةالعر , جناجة)الدراسة لمجتمع السابقة

 ,عامة بصورة االجتماعية سموكياتيـ في الفردية عف
 بصورة ولمقرية خاصة بصورة لمعشيرة واالقتصادية والثقافية االجتماعية عف األوضاع النقاش حيث

ة بأنيا عائمة كبيرة نسبيًا مبنية عمى عامة عف طريؽ المجوء الى مضيؼ شيخ القرية. لذلؾ اعتبرت القري
 التكاتؼ والوحدة والعالقات االجتماعية المتشعبة بيف سكانيا. 

وما يميز )قرية جناجة( نوع مف العزلة او ما يطمؽ عميو بػ )الفردانية( أذ تشيد عالقة الجماعة 
مناسبات كحفالت الزواج بروح االنعزاؿ وعدـ التواصؿ االجتماعي في الحياة اليومية, اال في اوقات ال

ومراسيـ الميت او مناسبات اجتماعية اخرى. بالمقابؿ شيدت )قرية العردة(, قوة تماسؾ عمى الصعيد 
العالقات االجتماعية والبنى الثقافية بصورة عامة والحفاظ عمى التقاليد االجتماعية بصورة خاصة, اذ 

الذاتية, كذلؾ الروح الشعبية والرؤيا نحو تكويف  الزاؿ السكاف يجعموف مف الجماعة وحدة انطالؽ آلرائيـ
عالقات معرفية واسعة عف طريؽ سموكيات الجماعة ال سموكيات الفردية مثؿ المجوء كجماعة نحو قضاء 

 واجب اجتماعي معيف الخ.
مما سبؽ يظير بأف)قرية جناجة(,امتازت في اآلونة االخيرة باالبتعاد عف الجماعة والتحوؿ عمى 

ي اغمب سموكياتيـ االجتماعية لذلؾ ىذا النمط الجديد ىو تصور فردي لإلنساف او الذات, اخذ الفردية ف
يعصؼ باإلنساف في القرية مما سبب في ضعؼ بعض االعراؼ االجتماعية في القرية بشكؿ نسبي 
ف واعطى رؤية لمشخص لمتحرر مف اليويات الموروثة مما شكؿ افراد يرغبوف في اتخاذ القرارات ويكونو 

 عالقات اجتماعية حسب مبتغاىـ الذاتي.
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بينما نجد )قرية العردة( تحافظ عمى ىذا النسؽ الثقافي بالتمسؾ بأعراؼ وتقاليد سابقة تجعميا 
 تسيطر عمى العقؿ بالشكؿ االساس مما يترؾ انطباعو عمى سموؾ االنساف في حياتو اليومية.  

 مف وذلؾ المعرفي لمواقع باتساعيـ الناس برغبة ثقافيًا تميز مجتمع الدراسة قرية)جناجة,العردة(,
التعميـ, و السماح لممرأة مف الخروج ومزاولة العمؿ الى جانب الرجؿ في الدوائر  عمى االعتماد خالؿ

الحكومية واالىمية, باإلضافة الى ادخاؿ الوسائؿ االتصاؿ الحديثة )التمفزيوف , اإلنترنيت ,الموبايؿ(, التي 
العالـ وما يدور بو مف تحوالت عمى المستويات الثقافية و الفكرية واالجتماعية ..الخ. ساىمت بنقؿ صورة 

الى ذىنيات ابناء مجتمع الدراسة لتترؾ انطباعاتيا, وتساىـ لمحد مف اساليب تفكير تقميدية, كما ىو 
 ,*الحاؿ لػ)قرية جناجة(

 لمبيت الواحد حيث  كذلؾ شيدت االسرة لػ)قرية جناجة(,مسبقًا تعدد االبناء والبنات
تحت  وزوجاتيـ والبنات االبناء مف كبير عدد مع واالـ االب كسكف, واضح بشكؿ الممتدة االسرة سيادة

سقؼ واحد, فضاًل عف االثر الذي تتركو نمط االسرة الممتدة في االشخاص وحياتيـ اليومية , اما في 
نمط االسرة االحادية, فنجد في اغمب الوقت الحاضر فيالحظ حصر وتحويؿ نمط االسرة الممتدة الى 

 العوائؿ تقميؿ النسؿ ,اذ يصؿ الى ثالث او اربع بعد ما كاف يصؿ الى تسع اطفاؿ او اكثر. 
وتشيد )قرية العردة( نمط ثقافي تقميدي, اال وىو االستمرار عمى نسؽ االسرة الممتدة والعيش 

 مرنة التفكير انماط بأف لذا نجد ,القريتيف بيف الدائر االختالؼ ىذا مف الرغـ عمى تحت سقؼ واحد ,
 السكاف لتمسؾ نتيجة(. العردة قرية) في ومتعصبة وتقميدية(, جناجة قرية) في لمتغير مؤىمة ونسبية

بالتقاليد واعراؼ معشقة في تكوينيـ الذىني تترؾ انطباعيا عمى سموكياتيـ االجتماعية ال يريدوف االبتعاد 
الى اجيزة التكنولوجية الحديثة, التي تساعد ولو بنسبة ضئيمة لمحد مف ىذه عنيا. أضافة الى االفتقار 

التقاليد. اف ىذا االختالؼ ناتج مف العمميات العقمية وما تسببو مف اثار عمى مستويات التفكير التي تترؾ 
 انطباعيا عمى ارض الواقع

 ػػػػػػػػػػػػ
تويات متعددة السيما نمط االسرة )مف الممتدة *ربما نستطيع اف نمتمس ىذا التحوؿ في االنماط عمى مس

 الى النواة(
 (ٙٔ)ب: استشراف المستقبل

مرتبط بقدرة االنساف عمى التفكير لنقد الحاضر وبشكؿ مركز «. تساءؿ االنساف عف المستقبؿ» 
يب . ودقيؽ, لذا فاف ىناؾ عالقة بيف االعتقاد عما يدور في الواقع الراىف وما سيؤوؿ اليو المستقبؿ القر 

وال شؾ اف المجتمعات القوية تتمثؿ بنمط تفكير عالي تترؾ انطباعاتو الى ارض الواقع وذلؾ مف خالؿ 
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ادراكيا الى ما يحيط بيا مف تغيرات شاممة ,وتعي ما يزخر بو العالـ مف انفتاح يجعميا تتناسب مع قوتيا. 
ب عمى رؤى تقميدية تجعميا مالزمة بالمقابؿ تشيد المجتمعات الضعيفة )انماط تفكير(, تعتمد في الغال

لمواقع وعدـ مواكبة الحداثة. ليفسر بأف العقؿ يكوف في حالة ركود تاـ نتيجة لتمسؾ المجتمع ألساليب 
تجعميا تؤثر في التفكير نحو االستشراؼ انيا مجتمعات ال تفكر اطالقًا لممستقبؿ. لذلؾ تعد االفكار 

ة انماط التفكير بشكؿ اكثر مرونة وحركة مف خالؿ رؤى العالـ المستقبمية اداة لممعرفة تساعد في اعاد
 والمنيجيات المعرفية العممية.

مف ىنا تظير اىمية التعرؼ عمى منطمقات استشراؼ المستقبؿ وتوسيع دائرة المعرفة لمجتمع   
النظرة الى  الدراسة وما تؤوؿ اليو. لتترؾ اثرىا في نفسيات ابناءىا وتحقؽ ما يطمح اليو الباحث مف خالؿ

العالـ بأفاؽ واسعة وجيات متعددة لتوثر ايجابًا في عقميات مجتمع الدراسة )قرية جناجة( و)قرية العردة( 
 بشكؿ خاص, والمجتمع بصورة عامة.          

استشراؼ المستقبؿ يقتضي معالجة تصوراتنا ونظرتنا الى الواقع في الحاضر, فإننا ال نبتعد عف الحاضر 
 التخميف في المستقبؿ, بؿ مف تمؾ الرؤى التي نتخيميا لممستقبؿ, وتجنب فرارًا الى 

 .(ٚٔ)المعوقات, ونيج سبؿ االصالح السميـ لمواقع الحالي نحو واقع مقبؿ ارقى حالة واسمـ وضعاً 
فاستشرافنا لممستقبؿ تتضمف عمميات ادراكية ذاتية تعتمد عمى العقؿ بالدرجة االساس, و توظيؼ 

خالؿ توظيفو لممعرفة و النظرة الى العالـ وما يحدث مف عمميات تغير عمى اصعدة العقؿ يكمف مف 
 انماط التفكير التي تؤثر ايجابًا عمى االنساف نفسة والمجتمع بصورة عامة. 

ووفؽ المالحظات المتتابعة لممجتمع المحمي المدروس التي حولت )النظرة المستقبمية لمحياة(, اذ 
ير محدودة وترتكز عمى واقع الحياة اليومية حيث كانت االمثاؿ الشعبية الشائع تميز الناس, بأنماط تفك

 عمى عشرة من خيرا   اليد في عصفورا  » او «باجر فرخ وال اليوم بيضة»«. عيشني اليوم وموتني باجر»
ساني اليومية و صورة حية لمواقع التفكير االن الحياة لواقع تفكير تشيد التي االمثاؿ مف. الخ, «الشجرة

لمجتمع الدراسة قرية )جناجة, العردة(, عما يعبر عف ذلؾ االسموب المحدود في التفكير اذ يقتصر عمى 
الواقع اليومي دوف النظر الى غد, حيث يترؾ ىـ الغد لمغد, اف ىذا نمط التفكير ناتج مف خالؿ عدد مف 

د عمى حصر ىذه الرؤية الضيقة االساليب لعؿ انعداـ االتصاؿ الثقافي بالعالـ احد االمور التي تساع
والتفكير بالواقع اليومي دوف النظر الى المستقبؿ مما يترؾ لو اثر بالغ عمى تفكير االشخاص, اضافة الى 
قمة االىتماـ الحكومي بالمجتمع, حيث انعداـ المؤسسات الدولة ال سيما التربوية منيا تساىـ مف نضوج 

ضح ذلؾ مف خالؿ سموكياتيـ العامة, باعتمادىـ فقط عمى ما ىذا الفكر لدى االشخاص في القرية اذ يت
تنتجو الزراعة ورعي الحيوانات, وفقر في الوعاء المعرفي واإليديولوجي في ذىنياتيـ بوصفيـ لمحياة عمى 
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انيا يومية مما يوضح عدـ الرؤية االستشرافية, لذا فالعقمية السائدة تفتقر الى نظرة واضحة ودقيقة ومشرفة 
 بؿ. لممستق

كذلؾ عرفت المقبالت التي اجراىا الباحث حوؿ النظرة االستشرافية لممستقبؿ, بنظرة كبار السف  
الى صعوبة ما يؤوؿ اليو الغد, بينما نجد العكس عند فئة الشباب, مف خالؿ شراء بعض االراضي واف لـ 

ثـ يستثمرىا اقتصاديًا, او  يحتاجيا بمبالغ زىيدة فكرة منو بأف المستقبؿ سوؼ يشيد ارتفاع لألسعار ومف
يقوـ بعض الشباب خاصة في )قرية جناجة(, باالىتماـ بالعمـ كونو بوابو النجاح لممستقبؿ, كذلؾ تقاليد 
االزياء, اذ تشيد ثياب الشباب اقباؿ واسع االفؽ حسب الموضات الموجودة في االسواؽ, بينما العكس 

االشخاص المسنيف, بيذا فئة الشباب اكثر مما ىي عمية عند عند كبار السف نجد الثياب التقميدية يرتدييا 
الكبار استشرافًا لممستقبؿ, اذ تتجمال ىذه الصورة مف خالؿ ما تتركو التقاليد, وما يتركو االنفتاح عمى 
العالـ مف اثار عمى ذىنية االنساف نراه مالمسة لمواقع, اضافة الى االتصاؿ الثقافي ورؤية العالـ التي 

جسد في ذىنيات االشخاص ادى الى ضعؼ العديد مف التقاليد السابقة. بينما امتازوا سكاف )قرية اخذت تت
العردة( عبر السنيف السابقة برؤية ضيقة نحو استشراؼ المستقبؿ, فمف الناحية االجتماعية ال تزاؿ  

اصرار االب عمى االساليب التقميدية معاصرة حتى يومنا الحاضر مثؿ زواج االقارب فيما بينيـ وكذلؾ 
خروج ابنو لمزاولة العمؿ ورعي الحيوانات معو باعتبار ىذا العمؿ يمثؿ مكسب مادي لألسرة, والمدرسة ال 

 يكسب منيا شيء سوى انفاؽ الماؿ عمى ابنو وذلؾ بشراء المالبس والقرطاسية الخ.
ؿ تحت حرارة اف نظرة سكاف )قرية العردة(,تركت اثارىا عمى االشخاص مف خالؿ اليروب لمعم 

الجو الحار في اماكف تبعد عف مناطؽ سكناىـ االصمية لمئات االمياؿ, وكذلؾ استمرار نمط االسرة 
الممتدة الذي ييدؼ الى زيادة النسؿ تأثر االبناء باآلباء نتيجة ما يتـ مالحظتو مف سموكيات تترؾ 

قبؿ مبني عمى اسس التكنولوجية انطباعاتيا في ذىنيات االطفاؿ, وىذا يولد نوع مف البعد الضيؽ لمست
 الحديثة ووسائؿ االتصاؿ في الوقت الحالي. واعتاد سكاف ىذه القرية بتسمية المولود الجديد بأسماء قديمة

اذ ترجع اصوليا الى اجدادىـ والغرض مف ذلؾ «, جالب, عمود, بديوي, مميوي, عنيزاف»مثؿ  القرية
حفاظ عمى نسؽ التقاليد التي كانت متبعة سابقًا, نتيجة تذكيرىـ بأجدادىـ مف جانب ,ومف جانب اخر ال

مالحظة السموؾ ىؤالء االشخاص غالبًا ما تؤثر ىذه االسماء عمى نفسياتيـ, كونيا اسماء غربية عف 
الواقع الحالي, فيمتعض االشخاص منيا, حيث يروي سكاف القرية عند وفاة شخص ما ويأتي مولود جديد 

بة الى اسـ جده او عمو او والده حفاظًا وتذكيرًا بو. اضافة الى بعض يجب تسمية ىذا المولود نس
الممارسات السموكية االجتماعية , كتقاليد الزواج  والموتى وختاف االطفاؿ, والفردية كاالمتناع بالزواج 

 لممرة الثانية, الخ.  
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الحيوانات  اما مف الجانب االقتصادي فيتركز االستشراؼ بنظرة ضيقة, مثاًل نجد صورة رعي
/كـ, وبعد رعييا ٖترتكز لجوء الرعاة لرعي حيواناتيـ لمسافات بعيدة عف مركز سكنيـ قد تصؿ الى 

يعودوف الى البيت, في ىذه المسافة نجد اف الحيوانات تحرؽ دىونيا ومما يسبب ضعؼ انتاجيا 
, حميب(,عكس ما نشاىده في البمداف الغربية التي تتجو الى وضع حضائر ومزارع  االقتصادي)لحـو

 خاصة لحيواناتيـ 
كذلؾ اساليب الزراعة, اذ يعتمد مجتمع الدراسة قرية )جناجة, العردة(, عمى اساليب زراعية 
تقميدية, عمى الرغـ مف تميز )قرية جناجة( لحصوليا عمى زراعات متنوعة )حبوب, فواكيو, تمور, 

ذه المزروعات تقميدية وذلؾ بشؽ نير خضروات(, لكف الطريقة التقميدية في جني محصوالتيا وسقي ى
نابع مف المنبع لسقي المحصوؿ مما يسبب اثر عمى االرض بتكويف امالح تأثر عمى المزروعات او 
زيادة المياه مف دوف داعي, عكس ما يالحظ في بمداف متقدمة كبمداف شرؽ اسيا والدوؿ الغربية اذ تعتمد 

في رفع مف القدرة االنتاجية لممزروعات وعمى  عمى طريقة الرش وفؽ االت ومكائف خاصة تساىـ
استصالح االراضي وتقميؿ مف االدخاؿ التي تؤثر سمبًا عمى المحاصيؿ االنتاجية, وذلؾ بمشاركتيا في 
الحصوؿ االغذية مف التربة مف امالح ومواد غذائية اخرى. وكذلؾ الحاؿ في)قرية العردة(,حيث غياب 

ت سائدة سابقة, مع وجود حاضر يساىـ في حؿ ىذه المشاكؿ وعدـ التفكير وحصر الرؤيا بتقاليد كان
التفكير فيو, يسبب في عرقمة التقدـ عمى المستوى االقتصادي مما لو االثر السمبي عمى الواقع المجتمع 

 بصورة عامة. 
 في المجتمع المحمي المدروس ثانيا  : خصائص التفكير االجتماعي

 أ ـ التفكير نشاط عقمي انساني
 الناحيتيف مف ما يميزه وىذا االنساف بو ما يقـو عف عقمي نشاط لكؿ رئيسياً  التفكير محوراً  يعد

وكذلؾ بأنو نشاط عقمي غير مباشر, باعتماده عمى خبرات سابقة خاصة عندما نواجو  .والذىنية( )الكيفية
 نتاج ألحداث او عمؿ تتطمب تحديد لألسباب. ال عمى اساس االحساس واالدراؾ وارىاصات مباشرة.

اثناء الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسة)قرية جناجة( و )قرية العردة(, وجد الباحث اف التفكير   
مؼ فيما بيف القريتيف, ولعؿ ىذا االختالؼ ناتج مف تأثيرات االيكولوجية و السيكولوجية عمى العقؿ يخت

 االنساني .  
اذ يتضح ذلؾ بوقوع )قرية جناجة( بالقرب مف مركز المدينة, حيث يمعب العامؿ البيئي دورًا  

اف ىنا بسموكيات االنساف المتحضر بارزًا بأنماط التفكير نتيجة قرب القرية بمركز المدينة, فيتأثر االنس
لعدد مف االساليب التي تترؾ انطباعاتيا في اذىانيـ, ونتيجة معايشة الباحث ولفترات طويمة ومالحظتو 
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لسموكيات ابناء القرية نجد تفوؽ ابناء المركز المدينة عمى االنساف في القرية مف ناحية التفكير والسموؾ 
ال يصؿ الى درجة ممحوظة وخاصة مع التفرقة بيف انماط التفكير في  المعرفي, بالمقابؿ اف ىذا التفوؽ

ىذه القرية, وىذا ناتج مف خالؿ سموكيات االنساف في )قرية جناجة( وتأثيره بالمركز المدينة, اذ يشيد 
مركز المدينة حركة معرفية ونظرة تفوؽ القرية وىذا ناتج مف بعض الممارسات اليومية واالنفتاح عمى 

, اذ اخذ ابناء )قرية جناجة( يتأثر بيذه افكاره الحديثة او الدخيمة والتي ما *بمختمؼ التصنيفاتالعالـ 
تتنافى وتختمؼ عف تقاليد ماضية كالنظرة المستقبمية لمحياة وكذلؾ تفسير الواقع والرغبة في مسايرة 

 المعرفة ..الخ. مف سموكيات جديدة. 
لما يدور في العالـ ورغبتو لالنفراد وتجاىؿ تقاليد سابقة لذلؾ نجد العقؿ ىنا يقوـ بوظيفة  ادراؾ 

تعتمد عمييا العقمية التقميدية, بالنظر الى أفاؽ خيالية بعيدة تترؾ اثارىا في المستقبؿ عميو وعمى المجتمع 
. 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
أة في قطاعات *كالميف المتنوعة واالزياء, كذلؾ تقميؿ النسؿ والمجوء لألسرة النووية, فضاًل عمؿ المر 

  مختمفة والسماح ليا بسياقة السيارات ومصاحبة الرجؿ في اداء وظائفو, الخ.
ونتيجة ابتعاد )قرية العردة( عف مركز المدينة في منطقة نائية, وارتفاع درجات الحرارة في   

ئتو التي الصيؼ وانخفاضيا شتاًء ساىمت البيئة بترؾ اثارىا عمى االنساف وجعؿ االنساف يتموف بموف بي
يسكف فييا, ومف خالؿ مالحظة سموؾ الناس لػ )قرية العردة(, والمقابالت التي اجريت لعدد مف 
االشخاص تتقارب المغة الثقافية وانماط تفكيرىـ كحصوؿ الباحث عمى نفس االجابات عمى عدد مف 

ابالت الفردية, فيما يخص االسئمة التي توجد في نياية الفصؿ السابؽ, اثناء المقابالت البؤرية وكذلؾ المق
العزوؼ عف التقاليد االجتماعية السابقة, اذ وصفت التقاليد بحسب المقابالت عمى انيا تراث ثقافي ال 
يجوز االبتعاد عنو وتأثير بثقافات دخيمة عمى الواقع الحالي, كذلؾ الرغبة في عدـ التأثر ببعض الثقافات 

رثوىا عف اباءىـ, اذ يرجع السبب في ذلؾ الى قمة االحتكاؾ الجديدة كونيا سياؽ ينافي التقاليد التي و 
, نتيجة عدـ خروج الناس بسبب الطقس وبعد المسافة *الثقافي مع الثقافات االخرى في فصؿ الشتاء

البينية عف مركز المدينة حيث نجدىـ متقاربيف مع بعضيـ البعض  والعمؿ معًا في فصؿ الصيؼ, اف 
عميـ يتمسكوف بثقافة متشابو وانماط تفكير متقاربة لعدد مف السموكيات واالفعاؿ ىذا التقارب فيما بينيـ يج

 العامة.  
وتترؾ الناحية السيكولوجية أثر عمى سكاف القريتيف )جناجة والعردة(, في طبيعة النشاط العقمي, 

كاف )قرية وىذا واضح خالؿ مالحظة سموكيات )قرية العردة (, بالتمسؾ لتقاليد الماضي, وكذلؾ رغبة س
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جناجة(, مف مزاولة التقدـ وتغيير عف طريؽ المعرفة, والتأثر بالمجاؿ الحضري , لذلؾ فالمجاؿ نفسي 
يترؾ اثره عمى النشاط العقمي لإلنساف وفؽ وما ادلت بو مقابالت الباحث لسكاف القريتيف. اذ يشعر 

وثقافات جديدة لمجتمعات متطورة االشخاص في )قرية جناجة( اف المجوء نحو التغيير والتأثر بسموكيات 
يعطي لمطابع السيكولوجي رؤية تمذذ لألشخاص, مما يسبب رغبة عمى تحوؿ انماط التفكير التقميدية الى 
انماط تفكير مواكبة لمحداثة ليا اثارىا في الواقع كما تفعؿ دوؿ الغرب وروسيا وايراف والصيف والكوريتيف 

وسيمة ألرباؾ خصوميا , بينما التحوؿ و نسؼ تقاليد الماضي في  الخ, نتيجة اعتمادىا العمـ والمعرفة
 )قرية العردة (يشكؿ عامؿ سيئ مف المنظور النفسي لألشخاص .

 ػػػػػػػػػػػػػ
 *بسبب االمطار واالرض الغير معبدة يصبح التواصؿ مع العالـ الخارجي شبو مستحيؿ.

 ب ـ أنظمة التفكير في المجتمع المحمي 
حالة ىذا النمط مف التفكير في المجتمع المحمي وفؽ الرؤيا  لمقوانين العامة لموجودالتفكير ادراك 

التفسيرية لمباحث لػ)قرية جناجة(, ينحصر ادراؾ القوانيف لموجود حوؿ االمور الدينية في الغالب, اذ 
ينية مف تمارس النظرة الدينية واجبات تأثر عمى نطاؽ التفكير بشكؿ عاـ. وذلؾ مف خالؿ الفتاوى الد

مراجع دينية متنوعة التي تحمؿ وتحـر وتنفي وتكفر ما موجود في الواقع, حيث حصر ىذه االمور 
بأشخاص تجعؿ مف نطاؽ التفكير ضيؽ ومحدود وتعطي رؤية عامة عف سبب الوجود, لذلؾ يجد الباحث 

ى اهلل, فضاًل عف ما اغمب ابناء القرية يتميزوف بعدد مف الطقوس والممارسات الدينية مف اجؿ التقرب ال
يجعؿ مف االولياء الصالحيف واالئمة مالذًا امنًا يمجأ اليو الناس  عند اصابتيـ بالشدائد او االمراض 
المزمنة الذي ال يستطيع الطبيب في ىكذا مجتمع معالجتيا, او مف خالؿ التفكير بيوـ االخر مف خالؿ 

بو لحيف وقت الساعة, ايضًا مف ال يمارس  االعتقاد بأف قانوف الوجود ىو الميي ويجب االلتزاـ
الممارسات الدينية تترؾ عميو انظار تجابو بالنقد مما يؤدي الى الشعور باإلحباط النفسي, كذلؾ التمسؾ 
بفتاوى المراجع الدينية التي تترؾ رؤية لموجود قبؿ التفكير فيو مما يسبب تأثير النظرة الدينية تأثيرًا واسعًا 

الية التفكير بوصفيا محاولة ألدراؾ القوانيف العامة لموجود, لذلؾ يعتبر ىذا النمط في الضغط عمى فع
التفكيِر وسيمة لوجود واقع منحصر بمعنى اخر:)اف العقائد الدينية في المجتمع الدراسة المترسخة في 

ؾ تمتاز بنمط اذىاف الناس ال مجاؿ لتفنيدىا(, وىذا ناتج خالؿ الرؤية الذاتية لإلنساف في القرية, وكذل
تفكير يتحدد بواقع الحياة اليومية او بالنظرة البسيطة لمعالـ, ليفسر بأف الروح وما ينتج عنيا مف احاسيس 
ىي بمثابة نظرة االنساف الى الوجود مف الجانب النفسي, كذلؾ نجد بأف العقؿ يتحدد بموقؼ نتيجة تأثير 

 مط تفكيره .المجتمع عميو والثقافة السائدة لتترؾ اثارىا عمى ن
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 اف وايضاً , بينما تسود في )قرية العردة( انماط تفكيرية واقعية مف أيمانيـ ببعض التقاليد الخرافية
منيا  مما يولد  العامة المبادئ و العالقات تعكس صورة لقوانيف تقاليد سابقة مف لديو توافر ما استخداـ
د في القرية تعتمد عمى رؤى وسموكيات حيث نالحظ اغمب سموكيات االفرا. التفكير خصائص مف خاصية

سابقة. اف مثؿ ىذه االعماؿ والثقافات تترؾ انطباعاتيا عمى ذىنية االنساف وتفكيره. ليجعميا قوانيف 
يتماشى معيا الواقع, وغالبًا ما تكوف ىذه القوانيف بعيدة عما يألفو العقؿ, مما يسبب مجازر عمى المستوى 

 المجتمع العراقي بصورة خاصة .المعرفي والطبقي بصورة عامة و 
 ج ـ التفكير والمغة في المجتمع المحمي:

اف العالقة الثقافية تتمثؿ بالمظير المغوي والرمز, ىذه العالقة التي اىتـ بييا كبار األنثروبولوجيا  
ية نجد الثقافية خاصة كػ )فرانز بواز ,سابير, ليؼ شتراوس, ماغريت ميد, بندكت( , اثناء دراساتيـ الميدان

باف ثقافات الشعوب تعتمد في طياتيا الفكرية واالجتماعية والتكنولوجية عمى عممية الرمز خاصة مف 
 خالؿ التعبير المغوي وىذا ما تـ مشاىدتو كذلؾ في مجتمع الدراسة.

فيما اكدت كتابات )فرانز بواز( عمى االىمية النظرية لمدراسة المغوية بانيا جزء ال يتجزأ مف  
المتعمقة لسيكولوجية الشعوب في ىذا العالـ, ألننا ال نستطيع فيـ االثنولوجيا كعمـ يدرس ظواىرىا  الدراسة

, كذلؾ حدد )ليفي ستروس(, باف ( ٛٔ)العقمية مالـ نعترؼ باف المغة مظير ىاـ مف مظاىر الحياة العقمية 
 المالمح المميزة لموجود البشري يكمف في محوريف.

 جييا البشر عند دخوليـ الحياة.اواًل: المغة, التي يوا
 ثانيًا: حقيقة اف البنية التحتية لكؿ المغات واحدة.

فالمغة عند)ليفي ستراوس( تنشأ في العقؿ البشري الالواعي, وكذلؾ السمات البنائية لمتنظيـ 
يييكؿ .لذلؾ ووفقًا لػ)ليفي ستراوس( فاف التفكير االنساني (ٜٔ)االجتماعي تعكس حتمًا تمؾ الخاصة بالمغة

 عالـ المغة والسموؾ بنفس الفكرة.
بيذا نستنتج باف المغة: نسؽ مف الرموز قد تكوف منطوقة او عمى شكؿ اشارات, يتيح ليا 

 االتصاؿ بيف االشخاص, وقابمة لمتنوع المكاني والتغير الزماني.  
 تقسم المغة في مجتمع الدراسة عمى محاور لعميا:

: فيتميز مجتمع الدراسة )قرية جناجة( طاقة ذىنية تختمف ما بين االشخاصاوال : المغة باعتبارىا المولد ل
و)قرية العردة(, بطاقة ذىنية تختمؼ فيما بيف االشخاص فيناؾ اشخاص صـ ال يتكمموف واخريف 
سالميف, ويتضح ذلؾ مف خالؿ رصد سموكياتيـ, حيث يوجد اختالؼ كبير في الحالة النفسية, وكذلؾ 

عمى المستوى االولى يتميز بإحباط نفسي, ويظير ذلؾ مف خالؿ انعزاليـ التاـ عف االدراؾ المعرفي, ف
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االشخاص في المجتمع, حيث يكوف عمى عالقة مع البيئة)تربية الحيواف والزراعة(, اف ىذه العالقة 
الناتجة بيف الشخص االصـ والحيواف عالمة ظاىرة تؤدي بو الى الشعور باإلحباط نفسي. اما االشخاص 

سميميف, فيمتازوف بادراؾ معرفي عمى مستوى الحياة نتيجة التفاىـ المغوي فيما بينيـ, وكذلؾ بحالة ال
سيكولوجية جيدة منسجمة مع واقعو الثقافي السائد لمقرية. لذلؾ تعتبر المغة اساس التواصؿ والفيـ والتفكير 

 االنساني.   
 تيم:ثانيا : المغة اداة تواصل بين البشر عمى اختالف ثقافا

اف اغمب االشخاص في مجتمع الدراسة عادة ما يذىبوف الى قرى ومناطؽ اخرى ونتيجة المغة  
المتواصمة فيما بينيـ يسيؿ عممية التحاور والخطاب. واثناء لقاءت الباحث مع االشخاص اعتادت المغة 

خر )اف شاء اهلل(, او)اهلل المحمية السائدة عمى االتفاؽ بيف طرفيف, مثاًل,) باجر اروح نزور( فيرد عميو اال
 قوة ىي تفكيره في تتمحور غيبية قوة ىناؾ بأف نفسية, ذاتية بصورة لمتفكير اداة المغة باف تشيد كريـ(, اذ

 في المغة ألثر وصفي حسب لذلؾ,  اهلل بيد الزراعة او الزيارة او لمسفر خروجو مف تجعؿ تعالى اهلل
 سيطرة مف اكبر خارقة قوى ىناؾ وكاف يشعر المقابؿ تجعؿ بصورة تتمحور اذ الدراسة لمجتمع التفكير
 واقعو. عمى

كذلؾ تعتبر المغة سموؾ لمشباب خاصة بإقناع البنت لالرتباط بيا او سموؾ الزوج إلقناع زوجتو 
لعمؿ معيف, حيث التعبير والكالـ المطيؼ يجعؿ البنت او الزوجة تصنت لمرجؿ حسب قوؿ بعض 

ة المغة اداة تفكير يعتمدىا االنساف بصورة شعورية وال شعورية, اضافة الى االشخاص, كذلؾ تبرز اىمي
 دور العقؿ المعرفي الذي يعتبر اداة تفكير تساىـ في تكويف واالتصاؿ بيف االشخاص, كذلؾ عممية

 وحدات إلى ونقمو ومعطياتو تجمياتو بمختمؼ بتنظيـ الواقع ممكف التفكير في المغة تجعؿ اسموب التواصؿ
 مجردة. يةرمز 

 في المجتمع المحمي د:التفكير والشخصية
يشكؿ التفكير جزءًا اساسي في بنية االنساف التكوينية, لذا فيعد دليؿ أساسي لمشخصية ,فحاجات 
االنساف المادية وغير المادية تؤثر في تفكيره, بمعنى اخر اف أسموب تفكير االنساف مرتبط بشخصيتو 

 والعكس صحيح.
الدراسة)قرية جناجة, قرية العردة(, اختالؼ في تكويف الشخصية, وذلؾ لذلؾ يشيد مجتمع 

باعتماد )قرية جناجة( عمى مستويات تفكير مغايرة عف )قرية العردة( بالنظر في اسموبو لمحياة, فنجد 
افرادىا متنوعيف في اداء وظائفيـ االجتماعية والثقافية, لذا نجد الميندس والطبيب والمعمـ الخ. تعكس 

ة ثقافية تترؾ انطباعو في ذىنية االنساف حوؿ القرية, عكس ما ىو ظاىر في )قرية العردة( التي صور 
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تشيد منعطؼ واحد في اسموب التفكير باعتمادىـ عمى قوة عضمية تكمف في االعماؿ الشاقة وتحت اشعة 
 الشمس المحرقة بالمجوء والعمؿ خارج القرية. 
بقوة االنفعاؿ والعصبية القبمية واالسموب الرادع في تربية بالمقابؿ يتميز سكاف القرية االخيرة 

اطفاليـ, وىذا ما يولد تفكير يترؾ اثاره في عقمية الطفؿ تنتج في االخير عقمية تتميز باالنفعاؿ والعصبية, 
وايضًا يتميزوف سكاف في ىذه القرية, بالرغبة الكبيرة في شراء السيارات الحديثة , فنجد اغمب البيوتات 

تمؾ افضؿ انواع السيارات, بعد التحري في االمر وجد اف امتالؾ السيارة تعبر عف شخصيتو اماـ ابناء تم
القرية والتباىي بيا عمى الرغـ مف سكنيـ في بيوت صغيرة بسيطة. وىذا ناتج مف خالؿ دوافعو النفسية 

 يجي,التي تؤثر عمى مجريات تفكيره ورغبتو في بناء شخصيتو وفؽ ىذا االسموب المن
بينما تسود )قرية جناجة( مستويات تفكير تجعؿ مف المعرفة بوابة في بناء الشخصية لذلؾ نجد  

االشخاص في ىذه القرية عادة ما يتمتعوف بعقمية معرفية, وكذلؾ ببعد واسع لمحياة, بينما تتميز اساليب 
بيوتات القرية, ىذا ما يولد نوع  التربية بنوع مف االنفتاح القائمة عمى الصداقة بيف االب واالبف في  اغمب

مف الثقة لألطفاؿ في بناء الشخصية ,حيث تشيد اعداد كبيرة مف الطمبة وعمى مراحؿ متنوعة بالذىاب 
 الى المدارس ومواصمة دراستيـ, عكس ما نجده في سكاف )قرية العردة(. وحث االىؿ ألوالدىـ. 

حدد بعوامؿ ذاتية غير اساسية في بناء لذلؾ نجد بأف التفكير والشخصية في)قرية العردة( يت
الشخصية, في حيف نجد سكاف)قرية جناجة(,يتميزوف بالحصوؿ عمى المعرفة في تكويف شخصياتيـ 
االجتماعية, اذ امتازوا بمكوف اجتماعي مرموؽ, وكمما تفوؽ بالحصوؿ عمى شيادات عميا واقساـ عممية 

مف قبؿ ابناء المجتمع, بينما نجد اف مستويات التفكير في مميزة كالطب واليندسة يزداد احترامًا وتقديرًا 
بناء الشخصية لكال القريتيف يتحدد في انماط ثقافية مختمفة يحددىا المجتمع بصورة عامة و يتأثر بيا 
االنساف نتيجة معايشتو معيا. فإذا كانت الرؤية معرفية معتمدة عمى تفكير عممي ساىمت في بناء 

ا في المجتمع مما يولد جيؿ ناشئ يساىـ في تكويف عقمية تؤدي الى ثبات الشخصية وحددت طبيعتي
 دورىا في مجاالت الحياة اليومية, وتساىـ في حؿ المشكالت العامة.

 : تطبيقات ميدانية في المجتمع المحميثالثا : أساليب التفكير
يعبر بيا االنساف اساليب التفكير ىي مجموعة طرؽ مختمفة في فيـ الذات واالخريف والعاـ التي 

عف تفكيره في الحياة, وقد اختمفت االساليب عند االنساف منيا ما تكوف بدائية او عممية متطورة, وتختمؼ 
مف زمانًا لزماف اخر, الف االشخاص في جميع المجتمعات ال يفكروف بطريقة واحدة مستقيمة, وكذلؾ 

 قسمت الى انواع منيا : تختمؼ بيف الصغير والكبير لذلؾ تنوعت عمى مر العصور حتى
 أ ـ التفكير الخرافي :
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يقوـ ىذا النوع مف التفكير عند االنساف حوؿ أشياء ليست موجودة في الواقع, كاإليماف بوجود 
مخموقات خرافية وقصص واحداث وىمية كالسحر و الحسد )العيف الشريرة( والقدر المحتوـ الخ.  اذ ترجع 

عف نظرة الشعوب التي اعتنقتيا الى الحياة والطبيعة, لتقدـ تفسيرًا  اسباب انتشار الفكر الخرافي لتعبر
ينسجـ مع العقؿ االنساني في ىذه الشعوب ليرضييا ارضًا تامًا, لذلؾ يعتبر التفكير الخرافي سمة رئيسة 

 مف سمات الفكر الغير ناضج في عصر بشري يسوده الرعب. 
حيوية »الخرافي ىو المبدأ الذي يعرؼ بػ كذلؾ مف اىـ المبادئ التي يرتكز عمييا التفكير

والمقصود بيذا المبدأ ىو اف التفكير الخرافي يقدـ اساسًا عمى صبغ الظواىر «, Animism«»الطبيعة
الطبيعية, غير الحية, بصبغة الحياة, بحيث تسمؾ ىذه الظواىر كما لو كانت كائنات حية تحس وتنفعؿ 

خرافة او اسطورة تعتمد ىذا المبدأ اعتمادًا اساسيًا, كاإللية وتتعاطؼ او تتنافر مع االنساف. فاف اي 
 .(ٕٓ)العراقية واالساطير العراقية القديمة

يشيد مجتمع الدراسة)قرية جناجة, قرية العردة(, أساليب تفكير اقرب الى الخياؿ وذلؾ بأيمانيـ  
الساليب االجتماعية التي بعدد مف الخرافات التي تعبر عف ثقافتيـ, يذكر اف السحر والمشعوذات مف ا

يؤمف بيا السكاف, اذ يمجئ الناس لمسحرة والمشعوذيف او المنجميف لمتخمص مف بعض الألـ الحياة أذ 
تذىب بعض النساء الغير متزوجات لمكشؼ عف متى يا تي نصيبيف, او عندما تصاب امرة بأمراض 

ف ادمغتيـ تفكيرًا منيـ اف سبب ىذا نفسية ما عادة ما يمجؤوف ليؤالء السحرة لفؾ واخراج )الجف(, م
االرىاؽ ىو وجود الجف في داخؿ اجسادىـ, اضافة عند حدوث مشاكؿ ما )كراىية, عقد, مشاجرة(, 
اعتادت بعض النساء بالمجوء ليؤالء السحرة والمشعوذوف ليعمموا ليـ بعض االعماؿ الخرافية الغيبية 

ة لمتطبيب والعالج والتداوي. والغريب في االمر اف لالنتقاـ مف الشخص المعني, او يمجئ الناس لمسحر 
مف يؤمف بيذه السموكيات النساء بشكؿ واسع, ويرجع السبب في ذلؾ الى حكر الرجاؿ عمى النساء 
لبعض العوائؿ, كذلؾ عدـ اعطاء فرصة لمنساء لمتحكـ بالواقع حسب ما تبغو, لذا سعت المرأة في مجتمع 

ر الخرافي ليكوف بوابة الطمئنانيا نفسيًا بشكمو االساسي, حتى واف كاف الدراسة الى المجوء الى التفكي
 مؤقتًا.

ومف خالؿ المعاينات لػ)قرية جناجة( لعدد مف سموكيات االنساف التقميدية, نجد اذا تعرض احد  
 ,*لمسرقة ولـ يعرؼ السارؽ يمجأ الناس الى ما يطمؽ عمييـ بػ)العرافييف(

 صاحب لمناس تعبيرات رمزية لمسارؽ مثؿ, يمتمؾ السارؽ عينيف كبيرتيف, اوفعف طريقيـ العرافييف يعطي 
 في مسبقة لديو معمومات يكوف او ,الناس بو يقنع الذي الوىمي الوصؼ مف الخ, وطويؿ سمراء بشرة

 في بعدىا الناس ليمجأ, السارؽ أسـ ذكر دوف, الناس بو يقتنع وصؼ ليعطييـ, السارؽ اىؿ استجواب
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حث عف السارؽ. او يقوـ بعض الناس بالمجوء الى عدد مف االولياء المتوفييف, اف صادفتو الذىاب والب
 العيف) الحسد مثؿ خرافية اساليب ىناؾ . كذلؾ**مشكمة ما كما يفعؿ سكاف )قرية العردة( لطمب النجدة

 في لمحاؿا او البيوت اماـ تعمؽ اذ(, الحروز)لجمب لمسحرة و العرافييف االشخاص يذىب اذ(,الحاسدة
 ,الخ والحيوانات االشخاص اعناؽ

 الحاسديف شر ألبعاد الرضيع صدر عمى ذىبية قطعة بوضع النساء تقوـ جديد مولود والدة عند او
 ,الحاسديف اعيف شر بأبعاد يتمحور ىذا مف واليدؼ, بمولود ترزؽ لـ التي النساء وخاصة

, اذ يتضح مف خالؿ عدد مف المقابالت ايضًا تميزت قرى الدراسة )جناجة, العردة( بالقدر المح تـو
لألشخاص وعند وفاة احد ابناءه بسبب االمراض, او ىالؾ مصادر رزقة )االغناـ, الماعز(, او اصابة 

 ثروتو الزراعية بمرض ما يرجع امره الى اهلل ويصمت.
( احد اساليب التفكير الخرافي) الغيبي(, اذ يتفاءؿ مجتمع   الدراسة عادة ويشكؿ )التفاؤؿ والتشاـؤ

في االشير التي تزداد فييا المواليد االئمة واالنبياء, وكذلؾ عند اوؿ ظيور لمقمر حتى نصؼ الشير, بعد 
اف يأخذ بالمغيب تدريجيًا, كذلؾ يتفاءؿ الناس عند موسـ الربيع حيث االشجار واالجواء الخضراء 

 لى الطبيعية التي تييئ المجاؿ لرعي الحيوانات مف جانب, اضافة ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

وىي ممارسات يتنبأ فييا اصحابيا وتتقنيا النساء في الغالب بشكؿ كبير, وعادة ما تستخدـ العرافة *
وسائؿ خفية لتقنع بيا االنساف , في حيف اغمب ىذه الممارسات تكوف كسب مادي وتجاري وال تصؿ الى 

 نتائج مرجوة .
ابنيف وفي وقت نظاـ صداـ حسيف ذىب احد ابناءه  يروئ احد سكاف القرية )أف ىناؾ اب لديو**

لاللتحاؽ بالجيش العراقي اثناء الحرب العراقية ػ االيرانية ولـ يرجع لفتراه طويمة مف الزمف, ضف االب بأف 
ابنو وفاة االجؿ, حيث ذىب الى احد االولياء الصالحيف المتواجديف في القرية)سيد حنيف(, وطمب منو 

ترة مف الزمف عادة االبف الى اىمو مما دفع االب الى بناء مرقد صغير لسيد حنيف, في ارجاع ابنو, وبعد ف
 حيف تبيف بأف االبف كاف ممتـز بالواجب في المعركة الدائرة, وعند اكتماؿ واجبو رجع االبف الى اىؿ

الناس مف دخوؿ عالـ الراحة النفسية عند النظر الى محاصيميـ الزراعية بالظيور, اضافة يتفاءؿ معظـ 
خالؿ مالحظة سموكياتيـ عندما تبدأ الطيور صاحبة الموف االبيض بالزقزقة وسماع اصواتيا, اذ تتركز 
ىذه الظاىرة خاصة في قرية )جناجة(, وتقؿ نسبيًا في قرية )العردة(, كذلؾ يتفاءؿ الناس بممارسات 

عمى سماتيـ الشخصية. بينما اجتماعية معينة كحفالت الزواج حيث روح االلفة والحب والبسمة ظاىره 
, رجب(, اذ وصفيف  ) ذو القعدة, ذو الحجة, محـر يتشاءـ سكاف قرية)جناجة, العردة( مف االشير الحـر
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م ؽ   ي ْوـ   الّموِ  ِكت ابِ  ِفي ش ْيًرا ع ش ر   اْثن ا الّموِ  ِعند   الشُُّيورِ  ِعد ة   ِإف  ) اهلل تعالى في كتابو الكريـ,  الس م او ات خ 
 .(ٖٙ اآلية مف التوبة )سورة( ُحُرـٌ  أ ْرب ع ةٌ  ِمْني ا ْرض  و األ  
اذ روح الحزف ظاىرة عمى مالميـ الشخصية, وغالبًا عند النساء اضافة الى التزاميف بِارتداء الزي االسود  

في ىذه االشير, كذلؾ يتشاءـ مجتمع الدراسة في كال القريتيف عند سماع عواء الكمب بصوت غير 
لفة غراب » عمى الشجرة, او مشاىدة طائر الغراب ,حيث المثؿ الشعبي« البوما»رؤية طير طبيعي, او 

اشارة الى التشاؤـ, او مشاىد حيواف بموف اسود, مما يستدعى طرد الكمب مف الباب, او ابعاد «, البين
ع عواء طير البوما. وعدـ النظر الى الغراب, ويفسر تشائميـ الى حدوث مشكمة ما في البيت عند سما

الكمب او عند مشاىدة طير البوما او الغراب او الططوة فانو سوؼ يصاب بفقداف الرزؽ وعدـ الحصوؿ 
اضافة الى التشاـؤ «, حيوانات الفك ر»عمى االمواؿ عند رؤيتيا, لذا يطمقوف عمى ىذه الحيوانات تسمية 

 مف التقاليد االجتماعية المعروفة كمراسيـ الميت والبكاء.. الخ.
ىذه االساليب تترؾ اثارىا عمى طبيعة التفكير االنساني, وىذا ما يفسر اف سكاف القريتيف اف 

تعتمد ىذا االسموب والغاية منو االطمئناف النفسي مف جية وجية اخرى قمة االدراؾ المعرفي ليذه الظواىر 
ي غير منطقي مف خالؿ الفيـ الخاطئ وحصرىـ عمى تقاليد كانت متبعة مسبقًا, لذلؾ ىو اسموب بدائ

يعتمد عمى اسباب وىمية غير حقيقية في تفسيرىـ لألشياء. لذا فالتفكير مجرى معيف لمرموز العقمية 
لموصوؿ الى نتائج يحقؽ منيا رغباتو الذاتية والنفسية, ىذا بدوره دعى الباحث محاولة الكشؼ عف انماط 

جيؿ آلخر داخؿ الثقافة او تفكير حديث اي التفكير سواء كانت انماط تفكير غيبية او تقميدية متوارثة مف 
ذلؾ التفكير القائـ عمى التجريب والمنطؽ العممي الحديث, والقواعد والمبادئ الذىنية التي يصدر 
عنيا)الشخص( في نظرتو الثقافية والتي تكمف وراء الثقافة وتعطييا معناىا, كذلؾ تيتـ ايضًا باإلحاطة 

 . (ٕٔ)ؾ وانساؽ القيـ التي تواجو الشخص في عالقتو واختياراتوبالمبادئ المجردة التي تحكـ السمو 
 في المجتمع المحمي ب ـ التفكير الديني

تمؾ القدرة التي « سبحانو وتعالى»يتميز االسموب الديني بتفسير االشياء والعمؿ وارجاعيا الى اهلل 
ـ الديني الى اهلل تعالى بتمؾ تفوؽ قدرة االنساف, وبما اف سكاف مجتمع الدراسة مسمميف فيرجعوف بأيماني

القدرة التي تفوؽ قدرات جميع البشر, اضافة الى تقاليد اداء الصالة والخمس والزكاة وصوـ رمضاف, 
وكذلؾ بعض الممارسات الدينية التي تعبر عف الراحة النفسية ويعتبر شير رمضاف مف االشير المميزة 

في القرية اف شير رمضاف يتميز عف باقي لما في مف اسموب ايماني وديني, وحسب وصؼ الناس 
الشيور لما فيو مف طاعة ايمانية وغفراف لمذنوب حتى قيؿ اف دورة ايمانية خالؿ السنة, فنجد بعض 
الناس مف يقرأ القراف في البيوت والمساجد واخروف يختموف القراف, بالمقابؿ يشكؿ شير رمضاف وحسب 
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كثير مف اعماليـ مما يسبب تدىور الحالة المعيشية وصؼ الناس في مجتمع الدراسة نقطة توقؼ ل
وخاصة عند العوائؿ التي تعتمد عمى الجيد العضمي في جمع قوتيا كما ىو حاؿ في )قرية العردة(, اذ 
يطرؽ احد االشخاص اف شير رمضاف ىو شير الخير والواجب صيامو نتيجة عامة, لكف مما دفعني 

ميف او حرارة الجو الخ مف االعذار التي تحتـ اف شكؿ الشير لعدـ الصياـ ىو جمعي لقوت اىمي الصائ
 ىو رمزي وليس فعمي لدى العديد مف االشخاص وخاصة فئة الشباب.

بالمقابؿ يعتبر شير عاشور في مجتمع الدراسة مف ابرز الشيور لما فيو مف اساليب وممارسات 
لتزاـ بيا مف جوانب عديدة, لعميا تتمثؿ دينية تيدؼ الى التذكير بمصائب االماـ الحسيف, وعمى الناس اال

بعدـ االستماع لمموسيقى والطرب ألنيا تمثؿ الفرح والسرور وبما انو شير حزف عمى الطائفة الشيعية 
خاصة فاالبتعاد عف ىذه الممارسات امر في غاية االىمية, وكذلؾ لبعض ممارسات الطبخ اذ اعتاد 

ائريف بشكؿ عفوي فطري نابع مف حب االماـ وتخميدًا السمو, السكاف لممارسة اعماؿ الطبخ وتقديمو لمز 
اما االف فقد عرفت ىذه الممارسات لدى الناس في قرية)جناجة, العردة( ىي ظاىرية شكميو نابعة مف 
الرياء لبعض ممارسييا, اذ يحاوؿ مرتكبييا اف يجذبوا الناس الييـ بصورة تجعؿ مف ممارسييا متدينيف 

لمجتمع الدراسة. بالمقابؿ يعتبر شير شعباف مف الشيور التي تتميز بمفارقة حسب وصؼ بعض الناس 
واضحة عف شير عاشور, حيث االنغاـ الموسيقية الدينية وكذلؾ تعقد بعض الندوات التي تعبر عف فرح 

 .*وسرور الناس بميالد االئمة
ؼ, وااللتزاـ بيذه المبادئ, لكف ما اف ليذه التفاسير تجعؿ االنساف يتأثر نفسيًا مما يولد لديو نوع مف الخو 

تـ مشاىدتو في كمى القريتيف اف اغمب ىذه االساليب نالحظيا عند االشخاص الكبار بالسف, او بعد اف 
يتزوج الشاب بعض الشباب, بينما يفتقد الييا الشاب العازب بشكؿ كبير, وكذلؾ االشخاص الذيف 

نمط التفكير الديني يبدأ بشكؿ فعاؿ عند االشخاص الكبار يتميزوف باإلىماؿ ليذه االمور, وىذا يفسر بأف 
و اغمب المتزوجيف, لكف بوجود بشكؿ رمزي عند معظـ الشباف في القريتيف, واف الغاية مف اداء ىذه 
االعماؿ يكمف بوجود قوة كبرى اال وىي قوة اهلل تعالى تعمؿ عمى عقاب مف ييمؿ ىذه المناسؾ, لذا يتسـ 

 في لإلنساف الفكري التصور حسب تعالى اهلل بقدرة المجتمع في االحداث و ايماني ويربطالتفكير الديني بأن
 .الدراسة مجتمع
 عبارة وىو(, العمؾ) بػ عميو يطمؽ بما االيماف مثؿ دينية تفكير اساليب القريتيف تشيد وكذلؾ
 عمييما)العباس واالماـ الحسيف االماـ الى وكذلؾ, النبوة بيت اؿ الى ترمز خضراء قماش قطعة عف

 مف االنساف وحفظ بو تبريكاً (, العمؾ) وبيدىـ والرجوع االئمة الى بالذىاب القريتيف سكاف فعتاد(. السالـ
 .البمية شر
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 في المجتمع المحمي ج ـ التفكير العممي
يختمؼ التفكير العممي عف االساليب التفكيرية السابقة بنظرتو لألشياء ليفسر الظواىر الحياتية 

االساليب والعمؿ التي تكمف وراء ىذه الظواىر واالشياء وفؽ نظريات ثابتة وقوانيف ورؤى تعتمد  ويعرؼ
بشكؿ كمي عمى المعرفة العممية, اي وفؽ رؤى امبيريقية خالصة. كذلؾ مف االساسي اف يكوف منظـ واف 

كيًا, كاستحالة يبنى عمى مجموعة مف المبادئ التي نطبقيا في كؿ وقت دوف اف نشعر بيا شعورًا ادرا
اثبات شيء ونقيضة في لحظة واحدة, والمبدأ القائؿ لكؿ حادثًا حديث, واـ مف المحاؿ اف يحدث شيء 
مف ال شيء. ىناؾ اساليب تركيا العمـ في االذىاف, حتى لو لـ تكف قد عممت بو او ساىمت بصورة 

 تطرؽ اليو. مباشرة في تقديمو, ىي ذلؾ النوع مف التفكير العممي الذي سوؼ يتـ ال
 ػػػػػػػػػػػ
يعتبر الخامس عشر مف شعباف يمثؿ رؤية واضحة بفرح الناس حيث يذىب معظـ سكاف القرية لزيارة   *

االماـ الحسيف في كربالء تخميدًا و فراحًا بميالد االماـ الغائب )الميدي بف الحسف( الحجة المنتظر)ع(. 
عسكري)ع(, غاب الغيبة الكبرى باعتقاد الناس يظير وىو اخر االئمة االثني عشر أبف االماـ الحسف ال

لنصرة المظموـ بعد اف تمتمئ االرض جورًا وظممًا. بالمقابؿ تشيد القريتيف انماط تفكير دينية تتمثؿ بأف 
االنساف تركو لمصالة واداء الزكاة وصوـ رمضاف وحج البيت سوؼ يؤدي بو الحاؿ الى المجوء الى النار 

 في يـو الحساب.
د اف يقدـ العمماء انجازاتيـ, قد ال يفيـ ىذه االنجازات حؽ الفيـ, ويشارؾ في استيعابيا فبع

ونقدىا, اال قمة ضئيمة مف المتخصصيف, لكف )شيئا ما( يظؿ باقيا مف ىذه االنجازات لدى االشخاص 
ىذا االثر االخريف, اعنى طريقة معينة في النظر الى االمور, واسموبًا خاصًا في معالجة المشكالت. و 

الباقي ىو تمؾ)العقمية العممية( التي يمكف اف يتصؼ بيا االنساف, حتى لو لـ يكف يعرؼ نظرية عممية 
واحدة معرفة كاممة, ولو لـ يكف قد درس مقررًا عمميًا واحدًا طواؿ فترة حياتو. فيي تمؾ العقمية المنظمة 

ة , والتي اصبحت سمة مميزة لممجتمعات التي تسعى الى االنفكاؾ مف مخمفات عصر الخرافة و االسطور 
 التي صار لمعمـ فييا )تراث( يترؾ بصماتو عمى عقوؿ الناس.

وقد وجد الباحث الى اف مجتمع قرية )جناجة,العردة(, يفتقر الدراسة الى االسموب العممي في    
 التفكير وتوظيفو في الواقع, لذلؾ نالحظ اغمب اعماؿ الحياتية تعتمد بشكؿ فطري او 

 تقميدي لألشياء عمى الرغـ مف التطورات الحاصمة في المجتمع والرؤيا الثقافية العالمية نحو المعرفة
,نجد مثاًل في )قرية جناجة(, عمى الرغـ مف حصوؿ معظـ االشخاص عمى شيادات عممية وجامعية 

 اساساً  تتميز التي( ردةتتمسؾ بتقاليد بدائية تترؾ اثارىا في اداء سموكو, كذلؾ الحاؿ بنسبة لػ )قرية الع
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عيشني »ويومية تنصب ؟. وفؽ مقولة  خيالية وىمية تفاسير عمى واعتمادىا العممي لمتفكير بافتقادىا
. لذلؾ نجد اغمب تفاصيؿ حياتيـ تعتمد بشكؿ فطري وربما غريزي في المجتمع, نتيجة «حياتي اليومية

مى واقع الحياة اليومية, لذلؾ ال يظير في قرى الرؤيا الضيقة لمعالـ والتي تتحدد بنمط تفكيري يعتمد ع
الدراسة نمط تفكير عممي مبني عمى نظريات عممية ثابتة وتفاسير دقيقة وقوانيف معرفية تتجو لتفسير 
الحياة, اذ تتجمى سموكيات االشخاص في ىذه القرية عمى ممارساتيـ اليومية, اضافة الى االدوار التقميدية 

ممارساتيـ لألساليب رعي الحيوانات الكالسيكية او ييتـ رب االسرة بشراء التي ينتيجيا االشخاص ك
السيارات الحديثة , في حيف نجد بيتو صغير ومبني مف الطيف او الطابوؽ الرديء؟ . مما يشكؿ لدى 
الباحث ومف خالؿ مالحظتو ليذه السموكيات عمى مدار فترة معايشتو ببعد لمتفكير العممي لألفراد الذيف 

وف ىذه القرية عكس)قرية جناجة( حيث يتميز االفراد بتفكير عممي مقارنة بػ)قرية العردة ( مف خالؿ يسكن
اىتماـ االب بأبنائو مف مزاولة التعميـ, اضافة نجد بعض االفراد يمجؤوف الى ىجر القرية والسكف في 

المدرسيف, تنصب في مركز المحافظة الحمة, حيث وفرة المدارس النموذجية مع وجود كوادر عممية مف 
مف القرية « شط الحمة»مستقبؿ اطفاليـ, كذلؾ تمعب البيئة دور بارز في نشوء التفكير العممي حيث قرب 

نتاج انواع  ووفرة المياه, والتربة الخصبة, اخذت تساىـ في نشوء تفكير لدى المزارعيف باستغالؿ االرض وا 
 ات العراقية االخرى ال سيما المحافظات الجنوبية.مف الفواكو والخضار والتمور وتصديرىا الى المحافظ

 في المجتمع المحمي د ـ التفكير االبتكاري  
االبتكار في مجتمع الدراسة يتضمف ما يقوـ بو االنساف مف عمميات عقمية تتحد بنظرتو الى 

مجتمع الدراسة الواقع الممموس دوف النظر الى الواقع البعيد, لذلؾ نشيد تأخر المجتمع العراقي برمتو وال
 خصوصُا بعدـ النظرة االبتكارية في تفسير الواقع بأسموب معرفي.

أف اغمب انماط التفكير االبتكارية في مجتمع الدراسة تكوف محدودة وصغيرة, لذلؾ يتجمى  
وينحصر التفكير االبتكاري في) قرية العردة( نحو الزراعة وتربية الحيواف, اذ ينحصر محور االبتكار ىنا 

اجؿ الحصوؿ عمى نتائج تخدـ االنساف والعائمة. ويالحظ ذلؾ مف خالؿ اىتماـ االنساف في )قرية مف 
 العردة( في كيفية تحضير بعض العالجات واالعشاب لمعالج وامكانية حمايتيا ضد االمراض.

الت اما في المجاؿ الزراعي فال تزاؿ الزراعة التقميدية التي تعتمدىا عمى الفالح عمى المكائف واآل
البسيطة او مف دوف تمؾ اآلالت سابقًا, بينما يالحظ االف نتيجة النقطاع المياه في القرية إلرواء زراعتيـ 
سعى بعض ابناء القرية الى نشوء ابار تساعدىـ عمى سقي مزروعاتيـ البسيطة , والجدير بالذكر اف 

ب المياه يؤثر عمى الزراعات سكاف )قرية العردة(, تعتمد عمى زراعة الحبوب فقط كوف انخفاض منسو 
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االخرى, ونتيجة ليذا االبتكار الفردي التي اتخذه معظـ السكاف بحفر االبار ظؿ انتاج الزراعي متذبذب 
 يـو بعد يوـ وىذا واضح مف خالؿ المعاينات الصورية التي جمعيا الباحث مف قرية الدراسة. 

عيد المعرفي والزراعي وتربية الحيوانات, بينما تشيد )قرية جناجة( رؤيا مبتكرة نسبيًا عمى الص
ويالحظ ذلؾ مف خالؿ رصد الباحث لمستويات التعميـ وحث االباء ألبنائيـ مف اجؿ مواصمة الحركة 
التعممية ألنيا سبيؿ نجاحة وتفوقو, بالمقابؿ ارتفاع المستوى المعرفي ادى لمظيور بكفاءات تصؿ الى 

 التنوع باالختصاصات مختمفة ومتنوعة. 
في حيف شيد المجاؿ الزراعي بعد واسع وتعددت وسائؿ مختمفة مف االبتكارات وذلؾ عف طريؽ 
التيجيف, فعمد السكاف القرية الى تعمـ تيجيف الخضروات مف اجؿ الظيور بزراعة فريدة, والحصوؿ عمى 

ير الفواكو مورد اقتصادي اكثر مف خالؿ زيادة الطاقة االنتاجية لممزروعات فنالحظ تقوـ القرية بتصد
 والتمور والخضروات الى محافظات جنوبية 

وكذا الحاؿ بالنسبة لتربية الحيوانات فيظير لتربية الحيوانات اماكف مناسبة خوفًا مف االمراض 
التي تصيبيا, اضافة الى العناية التامة بنظافة المكاف. التي تترؾ اثارىا لمستقبؿ يحصؿ المربي عمى 

 ة.نتائج تربية بصورة ايجابي
 المصادر:

                                                 

( , المعارف دار – القاهرة,) الجوهري محمد. د ترجمة , والفلكلور االتنولوجٌا مصطلح قاموس ,إٌكة: هولنكرانس - ٔ

 .103 ص. 1910
 ص, 0229   ,( للنشر العلمٌة الٌازوري دار – عمان) , التربوي االجتماع علم فً مقدمة:  عبد نبٌل , د. الهادي - ٕ

092. 
 .111 ص, 0212,  ط .ب دار المعرفة ( , –)القاهرة , الشعوب وثقافة األنثروبولوجٌا:  عمر مصطفى , د. حمادة - ٖ
 .182 ص, 1999( , ,  للموسوعات العربٌة دار –بٌروت,  ) االجتماع علم موسوعة:  محمد , د. احسان الحسن - ٗ

 .ٕٗٚ-ٖٕٚ,ص ٕ٘ٓٓ, ٕديبونر(, ط -,)عماف  الدماغ وتعمـ التفكيرعبيدات, د. ذوقاف واخروف :  - ٘
 .ٖٓ,ص0229( ,   الثقافة دار - عمان,)التفكٌر تدرٌس فً مقدمة:  محمد محمود.  غانم - ٙ
, ) عماف ػ دار وائؿ لمنشر (,  : استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير بيف النظرية والتطبيؽاليادي, د. نبيؿ عبد واخر - ٚ

 .ٕٗ,صٜٕٓٓ

 .ٖ٘,ص 1990(,المرٌخ دار -الرٌاض),المعرفٌة األنثروبولوجٌا لدراسة مدخل:  واخرون محمد فتحٌة.  ابراهٌمػ  ٛ
 .ٖٕٔ, صٖٕٓٓمكتبة جامعة بغداد لمنشر(, -,)بغداد تاريخ الفكر االجتماعيمرائي. متعب مناؼ: السا - ٜ

ص .1981, 8ط(,المعارف دار -القاهرة,)وأخرون عودة محمود. , ترجمةاالجتماع علم نظرٌة :نٌقوال تماشٌف - ٓٔ
ٕٙ. 

 .ٖٛ, صٖٜٛٔالطميعة( دار –,)بيروت االسس النظرية لعمـ االجتماعالفايز. محمد عبد السعيد: - ٔٔ

 .ٕٓ, صٕٛٓٓ,  ٕدار الشروؽ لمنشر(,ط –, )راـ اهلل مقدمة في عمـ االجتماععثماف د. ابراىيـ عيسى:  - ٕٔ
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 .ٜٗٔ, ص ٖٜٜٔمؤسسة شباب الجامعة لمنشر(,  -: ,)االسكندريةمبادئ عمـ االجتماعالجوراني. فادية عمراف:  - ٖٔ
 .ٖٔ, ص ٛٔٓٛدار المأموف لمنشر(,ص.ب  –)بغداد يثولوجية في الغرباالسطورة والنظرية المالعامؿ .عادؿ:  - ٗٔ
 .ٔٗ-ٓٗ,صٕٓٔٓدار الراية لمنشر(, -,)عماف ميثولوجيا الخرافة واالسطورةالكايد .ىاني: - ٘ٔ
استشراؼ المستقبؿ : يقصد بو اجتياد عممي منظـ يرمي الى صوغ مجموعة مف التنبؤات المشروطة, والتي تشمؿ  - ٙٔ

رئيسية لألوضاع مجتمع ما, او مجموعة مجتمعات, وعبر فترة مقبمة تمتد قمياًل ال بعد مف عشريف عامًا, المعالـ ال
وتنطمؽ مف بعض االفتراضات الخاصة حوؿ الماضي والحاضر, والستكشاؼ اثر دخوؿ عناصر مستقبمية عمى 

, السالمي فصيمة مستقبميةالدراسات المستقبمية وخصائص المنيج االمجتمع. انظر : الدجاني. احمد صدقي: 
 ببصر القادم الزمن الى النظر" هو او .ٕٕ, ص ٕٔٓٓالمركز االسالمي لمدراسات المستقبمية لمنشر(,  -)بيروت

". الراحل الواقع لعبر واستٌعابا  , الحاضر الواقع شرفة من انطالقا  , المقبل الواقع تصور بغاٌة, ثاقب ونظر جدٌد
 .8 ص, 1992(, النور دار -الرباط) المستقبل استشراف فً المنهج: محمد برٌش: ٌنظر

 . ٚ, ص ٜٜٓٔدار النور لمنشر(,  –, )الرباط المنيج في استشراؼ المستقبؿبريش. محمد : - ٚٔ
 .ٙٙٔ,مصدر سابق, ص المعرفٌة األنثروبولوجٌا لدراسة مدخل:  واخرون محمد فتحٌة.  ابراهٌم - ٛٔ
مصر العربية  -, ترجمة, د. محمد ياسر الخواجة ,)القاىرةوالممارسات البحثية النظريات االجتماعيةفيميب جونز:  - ٜٔ

 .ٖٛٔ, صٕٓٔٓلمنشر والتوزيع(, 
 .ٜٗ,ص ٜٛٛٔ, ٖالكويت(,ط -, )عالـ المعرفةالتفكير العمميزكريا د. فؤاد:  - ٕٓ
دار مصر  –,)القاىرةية(رؤى العالـ المتغيرة)دراسة في االتصاؿ الثقافي لممجتمعات الحدودالممؾ. كامؿ عبد:  - ٕٔ

 .ٖٕٕ, ص ٕٛٓٓالمحروسة(, 


