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 اٌلهاٍخ ٍِقٔ 

يتجو موضوع الدراسة نحو بياف مفيـو رؤى العالـ والييمنة الرمزية عمى العقؿ في واحدة مف 
 قار.أىـ مناطؽ أىوار المنطقة الجنوبية في العراؽ وىي )أىوار الجبايش( ضمف محافظة ذي 

عممت الدراسة وبشكؿ ميداني مف أجؿ الوصوؿ الى تحقيؽ أىدافيا في الكشؼ عف موقؼ 
ونظرة أنساف أىوار الجبايش نحو العالـ بكؿ مايدخؿ في ىذا العالـ مف ظواىر ثقافية واجتماعية 

 االنثروبولوجي بيف رؤى العالـ وثقافة الترابطوميتافيزيقية كما عمدت الدراسة الى بياف أىمية 
سكاف أىوار الجبايش. كذلؾ الوقوؼ عمى القدرات التحميمة لمرمز ومدى سيطرتو وىيمنتو عمى 
منظومة التفكير واإلدراؾ والوعي لدى سكاف أىوار الجبايش وعميو فأف ىذه الدراسة بذلت جيدًا 

وباقي المناىج األخرى كمنيج ( Description Thickالمكثؼ) منيج الوصؼلتوظيؼ ميدانيًا 
 اومحاولة إغنائية لكونيالذاتي والمنيج البنائي الوظيفي والمنيج التاريخي ومنيج النظرة اال الفيـ

 ميدانيًا لتأسيس عمؿ اثنوغرافي محكمًا يغطي حياة أنساف األىوار . 
خمصت الدراسة الى مجموعة مف النتائج أبرزىا اف الرموز المييمنة عمى منظومة عقؿ 

رموز ذوات القطبية المتعددة التقؼ عند قطبية ثنائية مف أنساف أىوار الجبايش انما ىي 
الجانب الحسي والجانب الفكري التصوري, أنما ىذه الرموز تتحد مع العامؿ البيئوي األىواري 
بكؿ معطياتو المرئية والغير مرئية لتحيؿ وفؽ ذلؾ الى المزيد مف الييمنة عمى الفكر واالدراؾ 

بايش, وبالتالي فأف ىذه الخاصية الجديدة لمرموز تشكؿ والوعي عند سكاف األىوار في الج
الثقافية ومؤشرًا عمى عمؽ وتكثيؼ  ةأسيامًا اضافيًا عمى مستوى الدراسات االنثروبولوجي

الوصؼ لممشاىدات الميدانية. النتيجة الثانية التي توصمت الييا الدراسة ىي الوصؼ المعمؽ 
ي عبلئقي ذات بنية يييمف فييا البلشعور غارقًا لمعقؿ األىواري في الجبايش بأنو عقؿ تصور 

 والى النزعة الماورائية(. الى حد ما في الماضوية والقدرية التسممية,)التسمـ الى القدر
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  ادلملِخ :

المفيومات األساسية في االنثروبولوجيا  بوصفو احد  لقد بدأ مفيـو الرمز يفرض نفسو
يؿ , إال اف التأو (*ٔ)االنثروبولوجييف االمريكافات القرف الماضي عمى أيدي يلثقافية منذ ستينا

في فيـ ما ال  تياىذه الرؤية العميقة لمرمز وأىمي إذ كانت ,الرمزي كاف أسبؽ مف ذلؾ بكثير
نتياء بغيرتز ءاً بد تموج في أعماؽ الدراسات,يفيـ ولقد أختمؼ العمماء حوؿ  .مف شتراوس وا 
أف تطبؽ فييا  وتصنيؼ الرموز ذاتيا والمجاالت التي يمكفه وأسموب دراستو بيعة الرمز ومعناط

اختبلؼ العمـو ال ترجع الى  أف المشكمة الجوىرية في تعريفات الرمز .التأويبلت الرمزية
رمز , بؿ الى خمط المعاني المرتبطة بالرمز مف خبلؿ أطبلؽ كممة فقط وفروضيا ونظرياتيا

 , ضمف العاـ فروع التي تندرج تحتيا في الوقت نفسو عمى بعض الت, وتطبيقاعمى قضية عامة
مى العقؿ عند سكاف اىوار ع"الييمنة الرمزية","رؤى العالـ"في مفيـو نقبت ىذه الدراسة 

, مف حيث مفيـو رؤى العالـ بوصفو حالة ذىنية تفكيؾ كؿ تمؾ المتغيراتة , محاولالجبايش
تستولي عمى قطاعات واسعة مف الحياة ة المحتوى األصؿ رمزيثقافية  ومكونتيا مشكبلتيا

 World)ومف خبلؿ تفكيؾ مفيـو رؤى العالـ. ت االدراكية لؤلفراد في المجتمعالعقمية والفعاليا
Views )ظر االفراد مف خبلليا الى العالـرسـ األطر التي تحدد الكيفية التي ين الدراسة تحاول 

مف وجودىـ في ىذا العالـ (*ٕ)"إنتاج المعنى", ومف  خبلؿ ىذه النظرة يعيد االفراد المحيط بيـ
 .في السيطرة عميو, او أنسنتيـ لو أو نزوعيـ ورغباتيـ
 
فعالـ االىوار حصرًا عالـ يمتمؾ خصوصية عف العوالـ االخرى بحكـ جغرافية المكاف  

, حتى تشعبت تمؾ النظرة ألالؼ السنيف ذ حقب تاريخية تمتدوالعمؽ التاريخي الذي أحاط بو من
محددة  او تتمثؿ رؤى العالـ في بنى وروحية وثقافية وزمكانية واحيانًا تاخذ الى اسطورية ودينية

                                                           
ت, ٝالرؾ وِؾلػ,  -*1 ػِت مّع, الٗػد ٝػوبػ, روث بوٝع ومن ابػز االهدػوبٍلٍزّن االمػِٜان ًم:, ٖػاهؽ بٍاس, ٝلٍّٗرد ّٓػثؼ, ماٝر

ٌٍٝن,لؼلُ الٗن واِت, ملٗٞ زان ًّػؿٍٜٖجؽ, بٍؿ رادِن.   روبػت ّٖلع, ٖلٜؽ ماٝؾٍِٞ, ٝالِع ٝل
اهجاج المّوَ : ثّع الػمٍز بؤرة شٍِّة لعراؿة المّوَ داطٞ البواء االزجماُِ شؾب رؤِة لُّٗ قجػاوس ودور ٝاِم ّٖملّة دراؿة  -*2

وِٞ لمَّم الٍَاًػ الػمؼِة او االهدػوبٍلٍزّة , ًغى الػمٍز ًُ مٍزٍدة ُٖ ٝٞ االّٖاؿ االزجماِّة مجراوزِن
 
 المّوَ ِؾٌم ُٖ ِملّة الجا

و ثٍِّوُ ِوُ ذلٛ الّٗٞ  االزجماُِ ُٖ ؿّاؽ يٍٙؿُ وإؿًٍري , ٖٜٞ المٙمع الم
 
ادي المباقػ هصٍ اإلقجماؿ ِلَ مّوَ اؿجبعالُ ا

خػة بما ثفصوي 
 
ع ان ثلٛ الػمٍز مجٍٜهة ثارِظًّا وازجماًِّا ومجصٍلة شؾب االوهاع مجا ّٖٞ ازجماُِ ًٍ ّٖٞ رمؼي بالفٜٞ الغي ِٝؤ

هجاج المّوَ وهٙلي الَ الّٗٞ االزجماُِ ِبػ اداء الؾّاٚات االزجماِّة لٌا . وثجػؿ
 
ض مَّم ثلٛ الػمٍز ُٖ الالوُِ ُٖ الّٙٞ البفػي با

 الباشح(ؿلؾلة من الممارؿات الًٍٙؿّة والفّائػِة ِلَ ؿبّٞ المداؿ .) 
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أحدث وأخطر المفاىيـ التي اعتمدت في  تعدومؤطرة وغير واعية إال انيا في كؿ االحواؿ 
 نثروبولوجي بيف مفيـو رؤى العالـ والييمنةاال رابطاف الت. سات االنثروبولوجية حديثة العيدالدرا

في  كبيرا, فقد أخذت دراسات رؤى العالـ والرموز حيزًا الرمزية يبدو غير قابؿ لبلنفصاـ
مرورًا بالفنوف واآلداب بدأ باألنثروبولوجيا الدراسات االنسانية وفي مختمؼ االختصاصات 

استراتيجية  فيومًا ثابتًاً  بوصفوم (World View)مفيـو رؤى العالـ, حتى أضحى والفمسفة
اسة مف رؤى العالـ وىيمنة ذىنية انكبت عمى تحديد كؿ تمؾ المتغيرات الداخمة في الدر  –عقمية 

والمواقؼ  , عف طريؽ مبلحظة الفعاليات السموكيةالعقؿ في ذلؾ المجتمعمى الرمز ع
عند سكاف أىوار الجبايش حتى غدت تمؾ الرؤية  والتصورات وأنماط التفكير وتحميؿ الحوارات

 .موز عمى الفعاليات العقمية عند مجتمع الجبايشمنطوية عمى القدرة المييمنة لمر 
 بوصفو"رؤى العالـ" و"الييمنة الرمزية" في المجاؿ الرمزي تنطوي ىذه الدراسة في مجالييا
محاولة  الى دراستنا . ذىبت لثقافيةتقمت عف االنثروبولوجيا امف المجاالت حديثة العيد التي إس

, العالـ في حالتو الطبيعية والفيزيقية, والمقصود بالعالـ ىنا (*ٔ)فيـ الوعي ومستوى إدراؾ العالـ
المحيط بمجتمع سكاف أىوار الجبايش وكيفية تأويؿ الحقائؽ الثقافية بما يخدـ جيودنا في 

سكاف ة التي تمتمكيا الرموز عمى عقؿ التوغؿ الى عالـ الرمز, ومحاولة كشؼ مستوى الييمن
ذلؾ العقؿ ضمف أطر معينة ال يمكف كشفيا بدوف االستعانة بمنيج الوصؼ  ة, وقولبىواراأل

كميفورد غيرتز (*ٕ)نظريةدراستنا االستفادة مف  تحاولكما المكثؼ لسموؾ انساف االىوار. 
الوصؼ وتوظيؼ) (,(The Inter pretation of culturesتأويؿ الثقافات وفكرتو عف

باإلضافة الى منيج الفيـ  ية لمرموز عمى عقؿ انساف االىوارالمكثؼ( في تحميؿ القدرة التأثير 
يج البنائي الوظيفي , ومنيج النظرة الكونية لبلحاطة الشاممة نالذاتي و المنيج التاريخي , والم

 بموضوع الدراسة 

                                                           
 ِٙمع الباشح بػ)الّالم( ًوا, الّالم المصّى بمرجمُ ؿٜان اًٍار الرباِـ.  -*1
 ؼ : هَػِة ٝلٍّٗرد ّٓػث -*2

 ثجمدٞ هَػِة ٝلٍّٗرد ّٓػثؼ بالمصاور الجالّة:
 
 
 هٙع مٌٍٗم الدٙاٖة الؾائع -ا

 الٍلٕ المٜػدٕ ٝممارؿة إخوٍٓػاّٖة -ب
هي شٍّان ِال٘ ُٖ قبٜات رمؼِة  -ج

 
 ؿّمّائّةالدٙاٖة والوَػ الَ االهؾان با

ن الثٍٜن ِلمًا ثرػِبًّا ِبصح ِن  -د
 
وِلًّا ِبصح ِن المّوَاالهدػوبٍلرّا ٝبصح ُٖ الدٙاٖة ِرب ا

 
 ٚاهٍن, بٞ ِلمًا ثا
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عمى درجة مف السيولة  تليسمفاىيـ ىي  ;الفكرة عمى مستوىلمدراسة  المشكمة فالمفاىيـ
الدراسة  مفاىيـ ومفاتيحبذلؾ , واقصد الى البحث االنثروبولوجي يااخضاع الدراسة تحاول

, ايكولوجيا االىوار, , عقؿ انساف االىوارمثؿ)رؤى العالـ, الييمنة الرمزيةاألساسية 
ـ منيا الكثير واف اف يتعم كانت محاولة انثروبولوجية يتمنى الباحث. (االنثروبولوجيا الثقافية

 : تضمنت دراستنا الفصوؿ التاليةوعمى وفؽ ذلؾ , يوفؽ بأدارتيا
 ومجاالت الدراسة والظروؼ الدراسة وأىميتيا وأىدافيا  موضوع يحتوي عمى: اٌفًٖ االٚي

 ,الييمنة والعالـ, )مفيـو رؤىلى بناء المفيومات التي شممت إضافة االتي اعترضتيا 
 . (الجبايشو األىوار, و ف األىوار, سكاو التأويؿ, و , العقؿو الرمز, و 
 ٟٔكدراسة الدكتور شاكر مصطفى  أىـ الدراسات االنثروبولوجيةرصدنا فيو : اٌفًٖ اٌضب

التي تضمنت  وسميـ عف جبايش باإلضافة بعض مف النماذج مف الدراسات االثنربولوجي
مناقشة ىذه  إضافة الى,األنثروبولوجياالكاديمية لعمماء تصور رؤية العالـ وبياف التفسيرات ا

 .الدراسات لبياف أوجو الشبو واالختبلؼ بيف تمؾ الدراسات ودراستنا الحالية 
 اىتـ ىذا الفصؿ بالبناء التحميمي واالتجاىات النظرية في ضوء الييمنة : اٌفًٖ اٌضبٌش

الرمزية عمى العقؿ التي حاولت الدراسة نقؿ مفيـو رؤى العالـ والييمنة الرمزية عمى العقؿ 
مف مفيـو مجرد الى مقوالت واقعيو في محاولة لتفكيؾ ىذه الرؤى قدر المستطاع كما تناوؿ 

عبلقتة بالمعنى وموضوع إشكالية تعاطي العقؿ العراقي مع الحياة ىذا الفصؿ مفيـو الرمز و 
 الواقعية . 

 : تضمف المبحث األوؿ يعد ىذا الفصؿ بداية الجانب الميداني الذي  اٌفًٖ اٌواثغ
ة في بيلوجية اىوار المنطقة الجنو و فيما تضمف المبحث الثاني ايكواداوتيا منيجية الدراسة 

 االىوار .انثربولوجيا رؤى العالـ و حيف شكؿ المبحث الثالث 
 األىوار في منطقة الجبايشأىـ الرموز المييمنة عمى عقؿ سكاف دراسة : بٌِاٌفًٖ اخل ,

وما يرتبط بو مف  عقؿ انساف أىوار الجبايشمحاولة فيـ وتحميؿ ىذا الفصؿ عمى  انكب اذ
 المغوي. , الرمز ثقافيالرمز ال, الرمز الديني, الرمز التاريخي ,كالرمز االسطوريرموز 

 ٌميةتاالمبلحظات الميدانية والخ: ىو الفصؿ األخير الذي تضمف َبكًاٌفًٖ ا. 
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  ًٖ١ّٙب : االعبه اٌؼبَ ٌٍلهاٍخ ِٚفب٘ٚي األاٌف 
 .االٚي:اٌؼٕبٕو االٍب١ٍخ ٌٍلهاٍخ ادلجؾش -
 .اٌضبٟٔ:ِفب١ُ٘ ِٖٚغٍؾبد اٌلهاٍخ ادلجؾش -
 كهاٍبد ٍبثمخ : اٌفًٖ اٌضبٟٔ -

 .كهاٍخ كوزٛه ّبوو  ِٖغفٝ ١ٍٍُ ػٓ لو٠خ اجلجب٠ِ ادلجؾش االٚي: -
اُ٘ اٌلهاٍبد االٔضوٚثٌٛٛع١خ اٌزٟ رضّٕذ رٖٛه هؤ٠خ اٌؼبمل :اٌضبٟٔ ادلجؾش -

  ٚث١بْ اٌزفَرياد االوبكدي١خ ٌؼٍّبء االٔضوٚثٌٛٛع١ب 
 ٛع١خ دلفَٙٛ هؤٜ اٌؼبمل ادلجؾش اٌضبٌش: ِٕبلْخ اٌلهاٍبد االٔضوثٌٛ -

  اٌجٕبء اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاالجتب٘بد إٌظو٠خ يف ضٛء اذل١ّٕخ اٌوِي٠خ اٌفًٖ اٌضبٌش :
 ػٍٝ اٌؼمً 

 ٌٛعٟ ٚا١ٌٍَٛٛا ٔضوٚثٌٛٛعٟ ٌٍوِٛى .ٛادلجؾش األٚي : اٌجٕبء اٌزؾ١ٍٍٟ اٌَب٠ى -
 –ادلجؾش اٌضبٟٔ : هؤٜ اٌؼبمل ٚاذل١ّٕخ اٌوِي٠خ ػٍٝ اٌؼمً ِٓ اٌزٖٛهاد  -

 اٌٛلبئغ زلبٌٚخ ٌٍزفى١ه .
 ادلجؾش اٌضبٌش : ئّىب١ٌخ اٌؼمً اٌؼوالٟ يف ضٛء احملووبد اٌؼ١ّمخ ٌٍٛالغ . -

 

 



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

8 
 

 

  ٚياأل اٌفٖـً
 االعبه اٌؼـــبَ ٌٍلهاٍـــــــخ ِٚفب١٘ــــّٙب

 األٚيادلجؾش 
 لهاٍخٌٍ األٍب١ٍخ اٌؼٕبٕو 

 
 اٌلهاٍخ : ِٛضٛعأٚال : 

ىذه المفاىيـ المجردة  التعامؿ مع)كمف فييالدراسة  موضوعاف  عدعمى  دراسةال تحرص
: رؤى مثؿ ابقة ابتعدت عف توظيؼ مقوالتاف جميع الدراسات االنثروبولوجية الس والعقؿ(.

تخوفًا مف النتائج او مف اخضاع ىذا النوع او  العالـ والييمنة الرمزية توظيفًا ميدانيًا أما ىروباً 
يرىا مف المفاىيـ لمبحث والواقع ومراقبتيا وىو ماحاولت الدراسة مواجيتُو ميدانيًا وتحميميا وتفس

 . تأويؿ التقافات كنظرية اعتمادًا عمى تقنية 
في العمميات واالسياـ , ًما في الكشؼ عف الحقائؽ, عامبًل ميالعالـ يشكؿ مفيـو رؤىو 

انساف األىوار العالـ المحيط  الطريقة التي يواجو بياب يتعمؽوالنشاطات العقمية الفاعمة أصبًل 
, ويتبيف مف العالـ الخارجي الذي نعرفوُ  ونحىو الذي يملو . فاإلدراؾ الواقعي او التخيمي بو

, رات الرموزعف أحتواء تأثي ضعيفةمميات العقمية لدى انساف األىوار تبقى خبلؿ ذلؾ اف الع
 ة عمى كؿ فعالياتمما يفسح المجاؿ أماـ االنساؽ الرمزية الف تكوف ذات قوة مؤثرة ومييمن

  .عقؿ انساف االىوار 
 أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ : -صب١ٔب

الحديث عف ماىي , يعني دراسة مف الناحية األنثروبولوجيةأف الحديث عف أىمية ال
بير في  الدراسات اإلضافات التي سوؼ تقدميا ىذه الدراسة الى الرصيد المعرفي الميداني الك

 , خاصة تمؾ الدراسات الميتمة برؤى العالـ والييمنة الرمزية .االنثروبولوجية

الدراسة مبلحظات معمقة وكثيفة لتصوراتنا وفيمنا لشخصية االنساف العراقي  اضافت -ٔ
وأثره وتأثيره في المجتمع العراقي في ىذا المكاف المتمايز والمختمؼ, يمكنيا أف تساىـ 
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لعراقية في ىذا الجانب مف في صياغة أطر نظرية جديدة عف تصوراتنا عف الشخصية ا
تمؾ  فًا ىائبًل وفيو إغناء اكبر لتطور واختبلؼ انماط, وىي بالطبع تختمؼ اختبلالعالـ

 الشخصية لمف في الريؼ والمدينة
ومف وجية نظر الباحث األولية اف ىذه الدراسة يمكف اف تفتح اآلفاؽ في عالـ  -ٕ

, دراسة مجاؿ دراسة الرموز, دراسة العقؿ االنثروبولوجيا الى مواضيع اكثر عمقًا في
كما ىَو( فضبًل )كما نراه( وخارجو )عقوليـفي  عف العالـتصورات الناس , افعاؿ الناس

, تيتـ بدراسة مختمفة  إنجاز أعماؿ ميدانيةمف مما يمكننا عف جماعات األىوار. 
السموؾ االنساني في ضوء ىيمنة الرمز عمى العقؿ البشري والتي يصعب فيميا في 

 .  والرمزي غير سياقيا التاريخي والثقافي
)أىوار وىو آليمت في فضاء مكاني متميز اإق كونيا مفأىمية الدراسة تتأتى  -ٖ

 .ـ ٕٙٔٓعاـ (, وتزداد األىمية بعد ضميا الى التراث العالمي (*ٔ)الجبايش

اف بيئة أىوار الجبايش تمثؿ نمًطا حياتًيا لو خصائصو التي تميزه عف غيره مف اشكاؿ  -ٗ
تجاوز مف خبلؿ محافظتو عمى نمط , الذي في العراؽ )الحيوية االيكولوجية(العيش 

وليذا ذىب الى دراستيا انثروبولوجي ة والثقافة كؿ التحديات الوجودية, خاص مف الحيا
, ومف ات القرف العشريفخمسينلدكتور شاكر مصطفى سميـ في ف اي العراؽ كافالعالـ ف

وجيف العالـ مثؿ النبيؿ خارج العراؽ كانت ىناؾ ثمة متميزة مف انثروبول
-زي )جاكسوف( والعالـ )ولياـ ىود(, والعالـ )جوالعالـ االنكميااليطالي)بيتروديبلفاؿ(

ىنري فيمد(  بيمي فريزر( والعالـ االنثروبولوجي االمريكي )مستر
 ,األلماني )زيكريد فيستفاؿ ىمبوش(, والبرفسور ولفريد ثيسيكر()البريطانيةوالمستشرق

 كسويؿ الـ )كافف يونغ( والعالـ كافف ماوالع
                                                           

رهُ الػيبة )اًٍار الرباِـ :  -*1
 
ٝبػ هَام بّئُ لال

 
لٕ من Wet Landًُ زؼء من ا

 
وؿى وٓػبُ اؿّا, ٌُٖ ثجا

 
( من هٍِي ُٖ الفػؽ اال

دهَ من شٍض دزلة والٗػات.
 
راهُ مؾجوّّٙة مجملة مُ بّوٌا ُٖ الرؼء اال

 
 مرمٍِة من البصّػات والرؼر وا

 - ( مٍالّع ادِؽ بابا , شّح ٝان ابٍى الموعوب الؾامُ البّػياهُ ُٖ الصبفة , زاب ِعة مواي٘ هائّة  2113-1911ولٗػِع خّّٜؾػ )
ٝؾٍٗرد دطٞ الّػاؽ اوؿ مػة ُٖ قٌػ ماِؽ ِام  1933الَ ِام  1929ُٖ اٖػِّٙا من ِام 

 
 1948, درس ُٖ ٝلّة ماٝعا لّن ُٖ زامّة ا
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انيا دراسة حوؿ جوانب متعددة ومتداخمة مف الرموز ودورىا في تشكيؿ الثقافة  -٘
 .والمجتمع ليا 

شكؿ مفيـو رؤى العالـ أىمية استثنائية في الدراسات االنثروبولوجية ذات زخـ حقيقي ي -ٙ
 في دراسات الكثير مف رواد االنثروبولوجيا مما اعطى أىمية خاصة ليذه الدراسة 

, الرمزية عند جماعات سكاف األىوارتكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تيتـ بالظواىر  -ٚ
 ومدى ىيمنة تمؾ الظواىر الرمزية عمى عقؿ سكاف اىوار الجبايش. 

 أ٘لاف اٌلهاٍخ: -صبٌضب :
العالـ الذي يعيشوف عف سكاف أىوار الجبايش طبيعة الرؤى التي يحمميا الكشؼ عف  - ٔ

, ومف كائنات ومخموقات وقوى غيبية, يقيةيز ظواىر طبيعية او فمف بكؿ ما يدخؿ فيو فيو 
 . وأقتصاديةومف نظـ اجتماعية وابداعات ثقافية 

السائدة  بيف مفيـو رؤى العالـ وبيف الثقافة القاء الضوء عمى االرتباط الحاصؿمحاولة  -ٕ
 الجبايش. في منطقة جغرافية دقيقة وغنية مثؿ مجتمع

مية مييمنة عمى عقؿ سكاف القدرة التحميمية لمرمز كأيقونو تحميمية في فالكشؼ ع - ٖ
 .األىوار

الوصؼ جاىدة توظيؼ منيج تحاوؿ  اً اكاديمي اً تشكؿ ىذه الدراسة بحد ذاتيا ىدف -ٗ
(, G. Gertiz(الذي تميزت بو دراسات كيمفورد غيرتز)Thick Description)لمكثؼا

بعض وجود واغنائو ميدانًيا في واقع لـ يدرس وفؽ النظرة التأويمية لكيمفورد عمى الرغـ مف 
ية إضافة الى استعماؿ منيج الفيـ الدراسات الميدانية لباحثيف اجانب في القروف الماض

إضافة لممناىج األخرى  ايلـ وىو منيج سبؽ واف استخدمة ديمتالذاتي لفيـ رؤى العا
صؿ الى معرفو لمتو  و المنيج البنائي الوظيفي , ومنيج النظرة الكونية  ,كالمنيج التاريخي

                                                                                                                                                                                
وؿ ِام لّؼور قماؿ الّػاؽ خم 

 
, لجؾجمػ اٚامجة  1951بٔعاد , بّعًا اهصعر باثراة الروٍب ٍٖلٞ الَ موًٙة االًٍار ُٖ قٌػ ثفػِن اال

 , من ابػز مؤلٗاثة ِػب الٌٍر , رماؿ ِػبّة , لصػاء ًٍر زبٞ ِالم البعائّة .  1958الَ هٌاِة شؼِػان ِام 

 ( ٍِٞمؤلٕ ٝػجاب ٚمبة ُٖ مٌب الػِس 1969-1914ٝآن ماٝؾ )  ) ِّع ماٝؾٍِٞ مؤلٗا ورؿاما ورشالة , هاؿ زائؼة )ًّومان ,
ٙة ولٗػِع  1956لالدب ِن ٝػجابة ٚمبة ُٖ مٌب الػِس والغي ثصعث ّٖي ِن االقٌػ الجُ ٚواًا ُٖ مواي٘ االًٍار زوٍب الّػاؽ ِام  بٖػ

 غي زلبة من اًٍار الروٍب الّػاُٚ الَ بّػًِاهّا . خّؾّٜػ , ولي مؤلٕ اطػ بّوٍان ) شلٙة ُٖ الماء الالمُ ( ِجصعث ّٖي ِن ٝلب الماء ال
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مما يدعوا الى تأسيس نظرة أو عمؿ اثنوجرافي ُمحَكـ ُيِمـ  الفرد او الجماعات اإلنسانية 
 .  ف أىوار الجبايش وحياتيـبعناء جماعات او سكا
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 رلبالد اٌلهاٍخ:هاثؼب 
تصنؼ المجاالت األساسية لمدراسة التي عمؿ الباحث في مضامينيا إلتماـ شروط 

 الدراسة وضماف دقتيا العممية الى ثبلث مجاالت ىي:
 

 : يقصد بو السكاف المحميوف في مجتمع الدراسة في منطقة األىوار.اجملبي اٌجْوٞ-
 : أىوار الجبايش.اجملبي ادلىبٟٔ-
: وىي الفترة التي عايش الباحث فييا مجتمع الدراسة ميدانيًا والتي اجملبي اٌيِبٟٔ-

 .ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٔلغاية  ٕٕٔٓ/ٔ/ٔأمتدت مف 
: مف الظروؼ التي شكمت بعض الصعوبات اثناء فترة الدراسة ظوٚف اٌلهاٍخ-فبَِب

 ىي مايمي:
عكست الحركة اإلحتجاجية التي عمت معظـ مناطؽ محافظة الناصرية التي ان -

 عمى االستقرار األمني في المحافظة.
إنتشار وباء او جائحة كورونا ومارافؽ ذلؾ مف عمميات حضر لمتجواؿ كاف ذلؾ  -

 قد القى بظبللو عمى عممية الحصوؿ عمى المعمومات االثنوغرافية بيسر وسيولة.
األمر الذي انعكس عمى عممية  نزاعات عشائرية بيف الحيف واآلخرحدوث  -

 التواصؿ مع مجتمع البحث في اكثر االحياف. 
 قمو وندرة بعض المصادر الميمة ذات الصمة بدراستنا الحالية .  -
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ

 ِفب١ُ٘ ِٖٚغٍؾبد اٌلهاٍخ
 دت١ٙل-

 تعدَّ عممية تحديد المصطمحات التي توضح موضوع ما الزمة ضرورية مف اجؿ الوصوؿ الى
, لما يستعصي فيمُو عمى تفسير ما ؽ لموضوع الدراسة, والمفاىيـ توضحتوصيؼ عممي دقي

, كما تعمؿ عمى وضع تصورات فكرية وعقمية عميقة تزيؿ الكثير مف الغموض وااللتباسالقراء ل
. فميا معاني مختمفة ومتنوعة يجب ابرازىا فاىيـ المستعممة بالدراسة جميعياوواضحة لمم
 وىي:الباحث مفاىيـ عدة لتوضيح دراستو  اف داللتيا لذلؾ تناوؿوتوضيحيا لبي

 World viewsاٚالً: هؤٜ اٌؼبمل 

 Domination  صب١ًٔب: اذل١ّٕخ

 symbol صبٌضًب: اٌوِي

 The mind  اٌؼمً هاثؼًب:

 Interpretation  اٌزأ٠ًٚفبًَِب: 

 Marshes dwellers  ًب: ٍىبْ األ٘ٛاهٍبكٍ

  The Marshes ًب:األ٘ٛاهٍبثؼ

 Al-Jabayish  ًب:اجلجب٠ِصبِٕ
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  world viewsهؤٜ اٌؼبمل  -اٚاًل:

 ِلفً ِفب١ّٟ٘  –أ 

قيس النوري أف النظرة الى العالـ تمثؿ الصورة العقمية المتخيمة الموجودة في  الدكتور يرى
نظرة  . ويستخدـ في المغة االنكميزية بتعبيرات متعددة مثؿ(ٔ)س عف عالميـ وحياتيـأذىاف النا
ومنظور رؤية (Cognitive Viewمعرفية ) ورؤية, (Image( او صورة )Visionأو رؤية )

( وأفتراضات Implicit premises)( ومبادئ متضمنةWorld View Ptions)العالـ
 cognitive, وخرائط معرفية )(Ethos(, وروح الثقافة )Basic Assumption)أساسية
maps)المعنى نفسو أو تداخمت معو والمصطمح األنكميزي  , إال أنيا جميعًا أستخدمت في

 World. ويتعامؿ مفيـو رؤى العالـ ) (ٕ)(World Viewsاألكثر شيوعًا في االستخداـ ىو )
Viewsولكي تحدد يرتبط بيا فراد في الحياة وكؿ ما( مع مجموعة مف األفكار التي يحمميا األ ,

وتركز ىذه االفكار مف وجية نظر األفراد الذيف يحممونيا مف داخؿ الثقافة وليس مف خارجيا 
ة لؤلفكار والمعتقدات , وترتبط بالجوانب المعرفية واإلدراكيعمى الذات في مواجية الكوف

عف  يشير الى فكرة األنسافأف ىذا المفيـو  ,واإلتجاىات. بأختصار مفيد يحتـر كؿ األراء
حوؿ ماىية المكاف الذي  , بؿ ىي تمؾ األفكار المنظمة التي تجيب عف تساؤالت االنسافالعالـ

 . التي ترتبط بيذه األشياء , وماىية األشياء التي تحيط بو وماىي نوع العبلقاتيعيش فيو
فيي تغوص وراء ظواىر  المكثؼ لوصؼتتركز معظـ بحوث رؤى العالـ عمى الفيـ و ا

وقد تماشت الكشؼ عف أنماط التفكير والمبادئ التي تقؼ وراء ىذه الظواىر  , بقصدمختمفة
وعمى الرغـ مف أف . دراستنا ىذه وفقا ليذا المبدا القائـ عمى الفيـ و الوصؼ المكثؼ

( أوؿ مف صاغ المصطمح إال أف الفضؿ في ترسيخو وتوضيحو ونشر وتقديـ Dilthey)ديمتاي
عمماء أمثاؿ ماكس فيبر, دور كيايـ, وكموكيوف وردفيمد التصورات يرجع الى مجموعة مف ال

الناس لمعالـ تتخذ أشكاؿ  رؤية  الى اف( Rank)رانؾ ذىبفقد  .(ٖ)كميفورد غيرتزءا بنتياا
, الـ يمكف أف تتحدد بواسطة البيئة, الناس, العرؽ او الرس, الطبقةرؤانا لمعواف , متعددة

                                                           
ًٍٝا, بٔعاد,ط -1  .52,ص2116, 2ّٚؽ الوٍري:الدٙاٖة والفظمّة قٜاًل وؿل
ؿٍد: ثمٍر رؤى الّالم ُٖ العراؿات االهدػوبٍلٍزّة, المرلة االزجماِّة والروائّة,المرلع  -2

 
 .27,ص1991, 1,الّعد27شاٌٖ اال

ؿٍد:ثمٍر رؤى الّالم ُٖ العراؿات االهدػوبٍلٍزّة, ممعر ؿاب٘, ص -3
 
 . 11الؾّع شاٌٖ اال
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 ,لمعالـ تكونت ىكذا بشكؿ منفرد فنشأ مف رؤية طبيعية لمعالـالمرحمة التطورية لمثقافة فكؿ رؤية 
 .العالـ ومحددات الوجود األنساني مف مجاؿ التصورات عف

وىو أوؿ مف  لفيـ رؤى العالـ (Ethno Science)اتيالفيـ الذفقد استخدـ منيج ديمتاي  اما
وميمة الفيـ الذاتي ىو , تماعي لـ يكف قد أتضح تمامًا بعدطرحو بطريقة واعية وفي سياؽ أج

عية التوصؿ الى معرفة الفرد في تعقده وبساطتو خبلؿ تمؾ الشبكة المعقدة مف العبلقات األجتما
ى . وقد أتسع ىذا المشروع فيما بعد أي المدخؿ النظري لدراسة رؤى العالـ عم(ٔ)المتداخمة

ر يفرض نفسو نسؽ مف الفك( Wordviewsرؤى العالـ )مستوى أتجاىات أخرى عمى الساحة.
يعيشوف في ظؿ الظروؼ اإلقتصادية ظروؼ معينة عمى جماعات مف البشر,  في ظؿ

في مناطؽ األىوار فأنساف كتمؾ التي تعيش أي في طبقات اجتماعية  نفسيا  األجتماعيةو 
معيف في ظؿ ظرؼ وجودي يعيش تناقضات تاريخية وأقتصادية األىوار يقع تحت ضغط فكر 

 وأجتماعية. 
, ىذه النظرة ىي طريقتيـ في النظر الى الواقع العالـ الخاصة بمجموعة مف الناس. فرؤى 

. تخمؽ أسموبًا لمتفكير في العالـ تنبع مف خبلؿ جممة مف التصورات واألفتراضات األساسية التي
" كؿ شخص يرى العالـ بطريقتو الخاصة" وعمى الرغـ العالـ تقـو عمى مسممة أساسية ىيورؤى 

 . ؿ بداخميا فيمًا ومضمونًا عميقيفه المسممة إال انيا تحممف بساطة ىذ
ري يتأثراف بمجموعة مف المعتقدات, وما تشير اليو ىذه المسممة ىو أف االدراؾ والسموؾ البش

 (Relation( والعبلقات)Values( والقيـ)Beliefs)و يجب التمييز بيف ىذه المعتقدات عمى أن
, لكف القيـ التمثؿ سوى لعالـ والقيـ كبلىما إعتقاداتى ا( أف رؤ M.Rokeach)إذ يرى روكيش
مف االعتقادات التي تقع ضمف مفيـو رؤى العالـ كاإلعتقادات الوصفية أو  عدة نوع مف أنواع

والبد مف تمثيؿ ثابت يعكس  .ٕاالعتقادات العرفية أو التحريمية, و , واألعتقادات التقيميةالوجودية
أنتقؿ مفيـو , بالبيئة االجتماعية والمادية العالـ مف خبلؿ عبلقة ذلؾالعبلقة بيف اإلدراؾ ورؤى 

ريكيف في أواخر القرف ( مف ديمتاي الى عمماء األنثروبولوجيا األمWorld views)رؤى العالـ
 . التاسع عشر

, بينما قويًا باألنثروبولوجيا األمريكيةومنذ ذلؾ الحيف أرتبطت دراسات رؤى العالـ أرتباطًا 
, فمفيـو رؤى العالـ أو النظرة الى ماعي باألنثروبولوجيا البريطانيةمفيـو البناء االجت أرتبط

                                                           
 .212,ص1988دار الدٙاٖة للوفػ والجٍزُِ(, -الٙاًػة ِالء ممًَٗ: الجٗؾّػ ُٖ الّلٍم االزجماِّة, دراؿة ُٖ ٖلؾٗة الّالم,)  -1
 .47, ص1992الٍِٜت ( , –للدٙاٖة و الٗوٍن و االداب ِبع اللًّٕ مصمع طلّٗة , ارثٙاء الّٙم , ) المرلؽ الٍيوُ  2



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

16 
 

العالـ مفيـو أنثروبولوجي أصيؿ وكؿ الدراسات حوؿ رؤى العالـ في أي مجتمع مف المجتمعات 
تتطمب  ىي دراسات أنثروبولوجية تعتمدعمى مناىج البحث األنثروبولوجي وأساليبة وتقاليده التي

, واألتصاؿ الوثيؽ مع األنساف, بقصد الوصوؿ الى أنماط التفكير قامة في مجتمع الدراسةاأل
 اً . ويعد مجتمع سكاف أىوار الجبايش مجتمعًا صالحلسائدة بيف الناس في ذلؾ المجتمعوالقيـ ا

 ةمقومات الدراسة األنثروبولوجية الناجح لمدراسات الميدانية لما تمتمكو ىذه المنطقة الجغرافية
 , مف منطقة أىوار جنوب العراؽبوصفيا جزءًا 

أو التصورات األفتراضية  ةتقادات الرمزياألعو الصور  : بأنياٚديىٓ رؼو٠ف هؤٜ اٌؼبمل أعوائ١بً 
أثرت وتؤثر  التي والرمزية التي تشكمت وترسبت في عقؿ أنساف األىوار في مجتمع الجبايش 

 .والكوفمواجية الحياة وسموكو في تفكيره  عمى طريقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 .اٌزٛظ١ف االٔضوٚثٌٛٛعٟ"هؤٜ اٌؼبمل":  -ة

جذب مفيـو رؤى العالـ إىتماـ كثير مف عمماء االجتماع واالنثروبولوجيا ومف مختمؼ 
أنماط الثقافة في قبائؿ الكواكيوتؿ في جزيرة فقد ظير في دراسات روث بندكت عف االتجاىات 

( وتبلميذه F.Boas)كما جذب ىذا المفيـو فرانز بواز,كوفر وقبائؿ دوبوانس في ميبلنزيافان
, وكذلؾ يفو في اإلنثروبولوجيا األمريكية( وعمبل عمى توظA.Krober) السيما كروبر

ثقافية التي ترتبط بالطير إستكشافات ماري دوغبلس في دراساتيا عف العبلقة بيف المعتقدات ال
 (.Purity and Pollution)سجلنوا

 World outالنظرة الى العالـ )كذلؾ أىتـ إدوارد سابير بيذا المفيـو وعَد الثقافة ىي  
lookوبدا ىذا ,)( المفيـو واضحًا في دراسات كبلكيوفKluckhon عندما و ) صفو بالتوجيات

( اسيامًا كبيرًا في R.Redfield)وقدـ روبرت ريدفيمد فاىو لمعالـلفمسفة ىنود النا الثقافية والقيمية
بريطانية مثؿ االستاذ االنثروبولوجيا الطبلح رؤى العالـ الذي يبدو إنو قد تأثر بعمماء صا

 , مالينوفسكي
طبلعيـ نية لمشعوب في جميع أنحاء العالـعمماء األنثروبولوجيا الميدا دراساتوبينت   , وا 

عمى رؤى العالـ العميقة ولكف مع وجود بعض االختبلفات الجوىرية الكامنة وراء تمؾ 
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لطرؽ التي يرى الناس ؤى عالمية عميقة تشكمت با. وأدرؾ العمماء إف ليذه الثقافات ر (ٔ)الثقافات
, وأساليب معيشتيـ الحياتية. ومف العوامؿ األخرى التي حاولت ترسيخ ىذا المفيـو فييا العالـ

ظيمة التي قاـ بيا كميفورد إنثروبولوجيًا ومحاولة إنقاذه مف حالة التداعي والقمؽ ىي الجيود الع
وجيا الرمزية عندما قاـ بدراسة التغيرات التاريخية التي االنثروبول( رائد Clifford Ge)جيرتز

تطرأ عمى رؤى العالـ في المجتمعات االنسانية وخاصة دراستو في اندنوسيا والمغرب وذىب 
غيرتز الى قناعات يقينية مف إف اإلحتكاؾ الثقافي واإلتصاؿ بالحضارة الغربية كاف مؤثرًا 

, لقد كاف غيرتز واضحًا في مقدار الجيد المجتمعاتد تمؾ وواضحًا عمى رؤى العالـ عن
, حتى رسخت معظـ الدراسات الحديثة )رؤى العالـ(األنثروبولوجي الذي قاـ بو في تدعيـ تصور

عند مقتربات االنثروبولوجيا مؤمنة بأف رؤى العالـ يعد ببل منازع مفيومًا إنثروبولوجيا أصيبًل 
 .  ائدة بيف الناس في تمؾ المجتمعاتلتفكير والقيـ السكوف تمؾ الدراسات كاف محورىا أنماط ا

ائية في األنثروبولوجيا أدت وظيفة أجر رؤى العالـ مف أىـ المفاىيـ التي مفيـو لذا كاف 
روبولوجي التوسؿ , يضطر البحث االنثغياب ىذا المفيـو بدوالو المفظية, بؿ حتى في الثقافية

ظمة لمفعؿ ىذا المفيـو الذي يمتمؾ القدرة النا قافي, مثؿ مفيـو التشكؿ الثبمفاىيـ متقاربة
ىف الدور الكبير في نحت ىذا المفيـو الذي يحمؿ و . حيث كاف لكبليدكاالجتماعي والمؤثر فيو

. تعمؽ ىذه المسممات بطبيعة الحياة, تممات غير المعمنة في عقؿ األنسافمجموعة مف المس
, وىي تأتي في المتخيمة لموجود والمعاشالسمات  بمعنى آخر أف ىذا المفيـو يشمؿ عمى

( World viewصيغة فكرة واسعة تتضمف كؿ الكوف ومايوحي بو مف دالالت يمكف أف تشكؿ )
 .(ٕ)صورة ذىنية

( أنو Ethos)بيف رؤية العالـ وروح المجتمع (غيرتزوىذا يتطمب منا التمييز)كما رأى  
صورة , وتعد تمؾ الوتكوف بالتماـ حقيقية(اء عندىـصورة األشي)الناسعند لعالـ يعرؼ رؤية ا

. فروح (ٖ), ولممجتمع وتتضمف أفكارىـ األكثر شمولية لمنظاـمفيـو الناس لمطبيعة ولمذات
المجتمع ىي الميجة والحرفة ونوعية حياتيـ أنيا تعني النمط األخبلقي والجمالي والمزاج ذلؾ 

                                                           
1  - Fardon Richard, Mary Douglas: An in tellectual biography, Routledge, London ,1999,P.68. 

 ٌٍن ِجومن مرمٍِة من المؾلمات ذات الّالٚة بًبّّة االهؾان وبّن الؾمات المجظّلة  الجفٜٞ الدٙاُٖ : ًٍ مٌٍٗم هصجي ٝالِٝع
بة من لٍر الصّاة االزجماِّة والؾّاؿّة ومٍارِح المرجمُ وِاداثي وثٙالّعى  ثُ ُٖ لّٔة ثالٚس مرمٍِة ٝبّػة ومٝػ

 
للٍاُٚ وًُ ثا

ٞ العالالت الجُ ٍِشُ بٌا الٍٜن .  وٖلٜلٍرى وادابي وٖوٍهي ٝو
ًٍٝا,ممعر ؿاب٘,ص -2  .52ّٚؽ الوٍري: الدٙاٖة والفظمّة قٜاًل وؿل
وِٞ الدٙاٖات,ثػزمة : مصمع بعوي ,)بّػوت ٝلٍّٗرد ّٓػثؼ:  -3

 
ؼ العراؿات الٍشعة الّػبّة( , -ثا  .291,ص2119مٝػ
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, بينما يشار الى ي يعيشوف فيوالعالـ ومحيطيـ الذ ىو موقؼ الناس تجاه أنفسيـ وتجاه
 .(World viewsالجوانب المعرفية الوجودية بتعبير النظرة الى العالـ )

, االىوار ورمزيتيا في , ثعباف, صميبعاني اليمكف تخزينيا إال في رموز)ىبلؿأف الم 
كما نجدىا  ,ز(, أف ىذه الرمو الطيور, الجاموس ,القارب, المشحوؼ وؿ الناس ىناؾ,عق

نوف بيا كؿ ماىو في الطقوس أو مروية في الخرافات تختصر بالنسبة الى الذيف يؤم ممسرحة
(مع روح الجماعة عمى World views)أف الميؿ الى دمج رؤى العالـ.معروؼ عف العالـ

. ويمكف أف (ٔ), فيو عمى األقؿ ضرورة واقعيةضرورة منطقية لوأف لـ يكف و , مستوى معيف
نساف األىوار والواقع المعطيات ىي وساطة الفكر الكمية بيف أنعتبر وظيفة الرمز وفؽ ىذه 

. فالرمز لـ يختمؽ بسبب عجز األنساف عف التعبير بالمغة أبدًا بؿ نشأة الرموز في الذي يعيشو
 ونماذج لمتعامؿ اإلنساني الحياة ىي لتمبية حاجات االنساف 

 Hegemony :اذل١ّٕخ -صب١ًٔب:

الفيمسوؼ الماركسي االيطالي مصطمح  (A.Gramsciلقد صؾ انطونيو غرامشي )
, (ٕ)لتحكـ والسيطرةالييمنة , ويشمؿ التعريؼ التقميدي لممصطمح مفيـو السيادة وا

غرامشي مف اف يطور المفيـو مف النظرية الماركسية القائمة بأف االيديولوجية واستطاع 
يستخدـ مصطمح الييمنة  .عتقدات ومصالح الطبقة الحاكمةالمييمنة في المجتمع تعكس م

شير الى صعود او سيطرة احد , فيسب المجاؿ المعرفي الذي يوظؼ فيوبصور مختمفة ح
 . (ٖ) النسؽ عمى العناصر االخرىعناصر 

, وىو اف ندرؾ انو في حيف اف الييمنة قًا واحدًا إلستيعاب ىذا المفيوـيبقى ثمة طري
, فاف السيطرة المييمنة تنساح في كؿ ارجاء االيديولوجية تخص المجاؿ السياسي

                                                           
 .291ّٝلٍٗردّٓػثؼ: الممعر هٗؾي,ص -1

 - ؾُ إًِالُ ولع ُٖ بلعى الّؽ بؼِػة ؿاردِوّا اإلًِالّة ِام هًٍهٍّ ٓػامفُ : ّٖلؾٍؼ ومواٍٞ ماٝر
 
م ثٙلَ ُٖ دروؿي ُٖ ٝلّة 1891ا

ؿؾّؾة  والبس ِوٍا ُٖ الٗػع اإلًِالُ من  1916االداب بجٍرِوٍ , ِمٞ هاٚعا مؾػشّا ِام 
 
ٍع اإلًِالُ موغ ثا اهَم الَ الصؼب الفّ

ممّة االقجػاٝ
 
مػ من مٍؿٍلّوُ , اموَ ِفػ ؿوٍات ُٖ الؾرن , مات ثصح الجّغِب ُٖ اال

 
 1937هّؾان  27ّة , اودِي ُٖ الؾرن با

 مؤلٗاثي : رؿائٞ الؾرن , ٚواِا المادِة الجارِظّة , قرػة الٙوٗغ والػؿائٞ الرعِعة.
ِؼا بػزػ: الوٙع الدٙاُٖ,ثمٌّع مبعئُ للمٗاًّم الػئّؾّة,ثػزمة:وٖاء ابػ   -2

 
رخػ ا

 
المرلؽ االِلَ  -اًّم ورموان بؾًاوؿُ,)الٙاًػةا

 .118,ص2113للدٙاٖة(, 
ػجٍراى,زامّة الصاج لظوػ -3 ؿّا,ايػوشي ٝد

 
ٚلّمّة ُٖ زوٍب ا

 
باثوة,ٝلّة  -01زماص لبوَ:ابّاد الجواٖؽ المّوُ الٌوعي للٌّموة اال

 .17,ص2117الصٍٙؽ والّلٍم الؾّاؿّة, الرؼائػ,
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عما حوليا مف مناطؽ متشابكة المجاالت الثقافية واالجتماعية وىي حمبات يصعب عزليا 
 .(ٔ)معيا

ويتفؽ الباحثوف عمى اختفاء مصطمح الييمنة مف الكتابات السياسية عقب الفترة 
الكبلسيكية اليونانية ليعاود الظيور بمعنى جديد في منتصؼ القرف التاسع عشر, واخذ 
مفيـو الييمنة في استعماالتو الحديثة يحمؿ شيئًا مف فكرة "االلتحاـ" والتي تعني اىمية 

الغمب( لديمومة قيادة فقط القوة القاىرة) وليس ايديولوجياغـ وجود اندماج اجتماعي وتن
 جماعة معينة .  

ثقافة طوعية وىي : فأف الييمنة تشير الى سيطرة اِب رؼو٠فٕب االعوائٟ دلفَٙٛ اذل١ّٕخ 
لناس وحياتيـ في مكاف وزماف معينيف ىو ) الجبايش ( تعني ىيمنة رمزية عمى تفكير ا

 .ة رؤاىـ ثقافياً وصياغ

  symbole ٌضًب: اٌوِيصب

  اٌوِي :ادلؼىن ٚاٌزؼو٠ف –أ 
بصفتو ركف مف اركاف خر كممة او عبارة لتدؿ عمى شيء آ فالرمز ىو تعمد استخداـ 

 والتي )شارؿ ساندرس بيرس( في تصوراتو لمعبلمةإشارة( التي طرحيا–ايقونة –)رمزالثبلثية
ومف  .(ٕ)او مجاورةتدؿ عمى موضوعيا المجرد الواضح دوف اف تكوف ىناؾ عبلقة شبو 

التعريفات ايًضا ما جاء في معجـ المصطمحات العربية في المغة واالداب عمى انو " كؿ ما 
نما باإليحاء يحؿ محؿ شيء آخر في الداللة عمييا ال بطريؽ بوجود  , اوالمطابقة التامة وا 

, يحؿ محؿ المجرد اً ممموس , وعادة ما يكوف الرمز بيذا المعنىارؼ عميياعبلقة عرضية متع
)ديفيد شنايدر( الرمز عمى انو في حيف يعرؼ. (ٖ)كالرموز الرياضية مثبًل تشير الى أعداد ذىنية"

, بؿ تتسـ العبلقة بيف الرمز يء آخر,ال تربطو بو عبلقة ضروريةشيء يمثؿ او يحؿ محؿ ش

                                                           
ِؼا بػزػ: الوٙع الدٙا -1

 
رخػ ا

 
 .  119ُٖ, ممعر ؿاب٘, صا

 - ,قظاص ُٖ شالة الٔبًة اإللٌّة , وِالٚة الملّب اٍِٙهة للب الؾّع المؾّس
 
اٍِٙهة : ًُ ثّبّػ ِن المػئّات المػوشوي او ِن اال

 ٖاالٍِٙهة ثمبس اهعمازا بّن الػمؼ والػؿم . 
 .71-71,ص2113ابعاع الدٙاٖة الٍيوّة(,رابًة  -هؾّمة بٍلالح: ثرلُ الػمؼ ُٖ الفّػ الرؼائػي المّالػ,)الرؼائػ -2
 .181,ص1984, 2مرعي وًبة,ٝامٞ المٌوعس: ممًلصات الّػبّة ُٖ اللٔة واالدب,بّػوت, ط -3
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انو إشارة  عمى(symbole).اما)ىربت ميد( فيعرؼ الرمز(ٔ)عبلقة تعسفيةالمرموز اليو بانيا و 
 .(ٕ)إال إذا عرفنا انو قد أتفؽ عميومعناىا شيء متفؽ عميو, وىو معنى ال ينبغي اف نعرفُو, 

 ( التيSumballeinكما يعود الجذر اإلشتقاقي لمفردة رمز الى انيا مشتقة مف اليونانية )
. وبالتالي فالرمز (ٖ)( عبلقة التعارؼSuMballonكاف المرموز في ), و تعني التوثيؽ او الربط

الكائف الوحيد الذي  مفيـو عاـ يشمؿ االصوات والكممات واالشارات والحركات, واالنساف ىو
, ألنيا تصور العبلقات والبنية االجتماعية لدى الشعوب وتعكس القدرات و يفيـ الرموز

ُعرِّؼ بأنو حيواف  , واذا كاف االنساف قدىي صناعة بشرية . اذًا الرموزلياالتصورات الفكرية 
وفؽ عمى أو حيواف سياسي  ,تعريؼ فرانكميف وبرودوف وبرغسوف , بحسبصانع لؤلدوات
 . (ٗ), فيي حاضرة قبؿ اختراع الكتابة, فاألولى تعريفو بأنو حيواف صانع لمرموزتعريؼ ارسطو

كوف لو معنى عاـ , يشترؾ فيو افراد ( ىو الذي يSocial Symbol)االجتماعي فالرمز
, وقد احتوت (٘)عف الرمز المجتمع كالرموز التي تظير في الميثولوجيا , والفمكمور ايضا تعبر

, رحمة تاريخية مف الوعي الرافدينيكثير مف اساطير ببلد ما بيف النيريف الرموز التي تمثؿ م
سطورة المشبعة بالمزيد مف اإل , اف يدرؾ ما تقصدهفرد المتمقي لئلسطورةبشكؿ يسمح لم

ا . فنبلحظ اف مناطؽ االىوار جنوب العراؽ تشيع وتنتشر فييا رموزً ( Build _ image)الصور
( وىي تمثؿ Ideas, او عمى شكؿ أفكار )(Beliefs)تأخذ موضوعات عمى شكؿ معتقدات

اؽ رمزية ذات (عمى شكؿ أنسExpressive, ورموًزا تعبيرية )اًقا رمزية ذات صمة باإلدراؾانس
وىذا راجع الى طبيعة البيئة المنعزلة وىيمنة النسؽ الديني  عبلقة وثيقة بالوظائؼ االنفعالية

 ومف المعروؼ اف ىناؾ عبلقة واضحة بيف االدراؾ عمى منظومة العقؿ لدى انساف االىوار 
 Regulatory, ويشكؿ الصنؼ الثالث مف الرموز والمسمى بالرموز التقويمية )واالنفعاؿ

Symbols). القدرة عمى حؿ المشكبلت عمى المستويات المختمفة , 
 
 

                                                           
1 - David m Schneider r: American Kinship :A cultural Account Chicago: The University OF Chicago Press, 
1980,P.11.31.  

 . 247,ص1986دار الفؤون الدٙاّٖة(,  -ٗن, ثػزمة : ؿامُ طفبة,)بٔعاد ًػبػت مّع: مّوَ ال -2
 . 5,ص2111لٍؾ بوٍا :إقارات  رمٍز اؿايّػ, ثػزمة : ٖاِؼ هٙـ,)ٍِِعات للوفػ والًباِة(, -3
ؼ الّػبُ -الجٙعم الَ الماهُ :داِـ والمرجمُ المصلُ ُٖ الّػاؽ, ) ًٚػ –ٖالس ِبع الربار: دولة الظالٖة  -4 لالبصاث ودراؿة  المٝػ

 . 92,ص2117الؾّاؿات(,
 .  418,ص2111داهّاؿ ثفاهعلػ: مّرم الممًلصات االؿاؿّة ُٖ ِلم الّالمات)الؾّمٍيّٙا(, ثػزمة: قاٝػ ِبع الصمّع, الٙاًػة, -5
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٠ٚز١ّي اٌوِي مبغّٛػخ ِٓ اٌَّبد فاما أزفذ ٘نٖ اٌَّبد ٍٛف ٠زؾٛي اٌوِي اىل ئّبهح اٚ 
 ػالِخ ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ ٘نٖ اٌَّبد :  

 

 . اإليحائية: وتعني اف لمرمز دالالت متعددة 
  انفعاؿ ال حامؿ مقولة .اإلنفعالية: وتعني اف الرمز حامؿ 
 إلنتاج الحقيقة. التمثيؿ: اف لمرمز نتاج المجاز , 
 الحسية: الرمز يجسد وال يجرد. 
 اإليجاز: االختصار في الكبلـ. 
  . اإليياـ: الكبلـ الذي لو اكثر مف وجو 
 . اإلتساع: أي الكبلـ الذي تتسع فيو التأويبلت 
 التمغيز: وىو إضمار الكبلـ. 
 ويخمؽ لو فضاء داللي, قد يوجو الرموز السياقية: السياؽ. 
 (1)ف حوؿ الموضوع وال تسميوغير المباشرة في التعبير: يعني الدورا . 

ب
ً
, تدؿ ىذه االشارة العقمية وصياغة اجتماعيةاشارة ذات بعد ثقافي : ىو ٠ٚؼوف اٌوِي اعوائ١

  شيئًا في الحياة اليومية عند انساف االىوار.

 

 

 

 

 
                                                           

وِٞ وطًاب الػمؼ"ٚػاءات ُٖ الظًاب الفّػي المٍُٖ المّالػ",)الرؼائػ -1
 
, 2119لجٍزُِ( ,دار بٌاء للوفػ وا -مصمع ٍّٝان: الجا

 .  39-38ص
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 اٌؼمً .  -هاثؼًب:

 ِلفً ِفب١ّٟ٘  أ.

. (ٔ)إف االنثروبولوجيا ىي عمـ دراسة العقؿ البشري بكامؿ إرتباطاتو (Rauchيشير راوخ)
. ية العالـ االنثروبولوجي ووظيفتوفأي محاولة تخص فيـ وظيفة العقؿ ورصد بناءاتو تشكؿ ماى

بية يالتجر ولكف يجب اف نعرؼ مسبقًا أف العقؿ صفحة بيضاء يتمقى مدركاتو مف إحساساتو 
فالحواس تعد نوافذ الفكر, ولو تتبعنا حسية اإلحساس ووصوليا ذروتيا حيث يتحوؿ الشيء الى 

محطة  شعور واع أو إدراؾ ألف اإلدراؾ بأبسط معانيو ىو نقطة وصوؿ اإلحساس إلى آخر
يعمؿ  ( إف العقؿ, ويعتقد)بيرجسوفبعدىا تبدأ أولى مراحؿ التجريد أو صورية الشيء حسية,

وفؽ ادراكاتو الحاضرة أو وفؽ ىذه الصور الباقية مف اإلدراكات التي ندعوىا ى عم
 .(ٕ)بالذكريات
, ات لمسموؾ اذا توافرت ظروؼ معينةجمبرت رايؿ( اف العقؿ مجموعة مف االستعداد)ويرى

, ليس الذكاء مثبًل سوى صحيًحا أف لدينا تمؾ االستعداداتلكف حيف ال يتوافر السموؾ يظؿ 
 . (ٖ)وتجنب األخطاءأو وحدة الذىف  ئةمعيف لسرعة التكيؼ مع المواقؼ المفاجإستعداد 

, وكثيرا ما يشير)عمي الوردي( (ٗ)فالعقؿ قوة في االنساف تدرؾ طوائؼ مف المعارؼ البلمادية
, لنقص في بنيتو ومحدودية قدراتو اصر عف االمساؾ بالحقيقة المطمقةفي كتاباتو أف العقؿ ق

 النو, العقؿ محؿ ثقة عمى حد تعبيره ال يعد)فالوردي( ئع المجتمع. ليذاة مف صنافيو صنيع
رة محاط دوًما بإطار فكري سميؾ مف القيـ والمعتقدات والمصالح التي تواجو تفكيره بصو 

مى , وىذا اإلطار الفكري مستمد مف المجتمع الذي يفرض عالشعورية مف أجؿ إشباع مصالحو
 ال يمكف مخالفتيا.االنساف قواعد وقيـ اجتماعية 

                                                           
ِٜة ًٍلجٜػاهؽ : ٚامٍي االخوٍلٍزّا والٗلٜلٍر, ثػزمة: مصمع الرٍاًػي ,) الٙاًػة -1

 
 172, ص1972دار المّارؼ(,  -ا

  ٌُٖ الّٙٞ : مٌٍٗم ٖلؾُٗ ثظالًة الجباؿات  مّجاّٖؼِّٙة ارثبًت بي ِلَ معى طمؾة وِفػِن ٚػها من ثارِظٌما المجوامن اما الّٙلّة
ؿّؽ ِلمُ اهربي الٙػن الّفػِن ِلما االزجماع و الوٗؽ االزجماُِ و اؿجٜمٞ ثًٍرى وهبًي الوٙعي ِلَ ِع ِلٍم االخوٍلٍزّا م

 
ٌٍٗم ذو ثا

واالهدػبٍلٍزّا والجارِض المٙارن والؿّما معرؿة الصٍلّات الجُ يٍرت ابجعاء من موجمٕ الٙػن الّفػِن وًٍ ما ٝان ِّػؼ )بجارِض 
ّة , الّٙلّات ( للم ؿؽ الدٙاّٖة لالٖٜار من موٍَر االهدػوبٍلٍزّا المّٖػ

 
 .  2116ؼِع ِوَػ د.ِالء زٍاد ٝاٍم , بوّة الّٙلّة الّػاّٚة , اال

 .134, ص1971الٌّئة الممػِة للوفػ(,  -, ثػزمة: ؿامُ العروبُ,)الٙاًػةًوػي بّػزؾٍن: موبّا االطالؽ والعِن  -2
ة المّارؼ(, -هالع داّٖن,)االؿٜوعرِة بٌاء دروِـ: ٖلؾٗة الّٙٞ ِوع دو -3

 
 .17,ص2112موفا

 .8,ص2112مؤؿؾة ًوعاوي (, -ٍِؿٕ ٝػم: الّٙٞ والٍزٍد, ) ممػ  -4
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ا تمتقي جميًعا اآلراء حوؿ العقؿ فأني أو تضاربت أو تداخمت التعاريؼ و فميما اختمفت 
, األساسي في الفعؿ المعرفي البشري, ىي اعتبار العقؿ ىو العنصر أماـ نقطة مشتركة

قبؿ القاعدة االولى التي ينطمؽ منيا االنساف مدرًكا لحقائؽ االشياء. حيث ذىب الفبلسفة و 
( أو Perception)وى اإلدراكية التي تتضمف اإلدراؾمنظومة مف القالعقؿ عد نيتشو الى 

. (ٔ)ممكة إدراكية( Kant, وقد اعتبره كانط)الوعي, فضبًل عف التفكير, والحكـ, والمغة, والذاكرة
المعرفة, و ومف التعريفات الشائعة لمعقؿ إنو مجموعة مف القوى اإلدراكية التي تتضمف الوعي,

بممكة الشخص الفكرية واإلدراكية, فالعقؿ يممؾ  يعرؼ كثيرا ماالذاكرة, وىو و المغة, و التفكير, و 
, وىو مسؤوؿ  عف معالجة االنفعاالت مؤدًيا الى مواقؼ التقديرو التميز, و القدرة عمى التخيؿ, 

 . (ٕ)وأفعاؿ
ي تختزؿ ميمة العقؿ ف فالعقؿ البشري داللة تنطوي عمى بعد اخبلقي وأثر معياري قيمي,

آف فيو عبارة عف مستودع , أما العالـ المادي الفيزيقي في القر السموؾ الصحيح الىتوجيو عاقمو 
. فالسموات واالرض والشمس والقمر والنجـو ( تتجمى فييا قدرة الخمؽ اإلليية)رموزلئلشارات

, بوصفيا ظواىر طبيعية فيزيائية او  تطرح عمى االدراؾ البشريوالبحار والنمؿ واالبؿ والَنِحؿ ال
, بؿ عمى انيا شيادات مف اجؿ بناء الشعور االيماني بالعالـ كائنات حية بمفاىيـ العقؿ العممي

 .(ٖ)الخارجي
ا إذا لـ يدخؿ مرحمة التأويؿ وىذا يعني اف كؿ ما في الكوف أماـ االنساف ال يعني شيئً  

, مما ويفسح بعيًدا عف التفسيرات الميثولوجيةىا التفسير ليعطي لتمؾ الظواىر مبررات وجودأو 
العقؿ  المجاؿ أماـ الفعاليات االدراكية والتصورات الداللية أو العبلقات الرمزية في بياف دور

القرآني إف ويؿ وفؽ التأعمى و  .(ٗ), فعضو االدراؾ في القرآف ىو القمب وليس العقؿاالنساني 
ووفؽ  ىر االنسانيوانما يقصد بيا الجو  الصنوبرية, يعني بذلؾ العضمةالعقؿ محمو القمب,ال

 {. ٙٗ" الحج }ِبَيا َيْعِقُموفَ  ُقُموبٌ  َلُيـْ  َفَتُكوفَ  اأْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َفَمـْ أ"القرآنية  اآلية
فجوىر االنساف عندما يمتمؾ اإلمكانات اإلدراكية والفكرية لتأويؿ االشياء يكوف قد وصؿ 

و التفكير بعد انتياء درؾ , مف خبلؿ التأمؿ غاب عف الحواسوى عالي مف رصد ما مست

                                                           
هدػوبٍلٍزُ,) الرؼائػ-1

 
طّػ, ٖػدرِٛ هّجفي ٝا

 
هدػوبٍس(, -ِالء زٍاد ٝاٍم: اإلهؾان اال

 
 . 21,ص2119دار ا

ٍن:الٜٗػ االؿالمُ ٚػاءة ِلمّة,ثػزمة : ً -2 ٝر
 
ؼ االهماء الٍٙمُ(,ط  -اقم لالس ,)بّػوتمصمع ا  .194,ص1996,  2مٝػ

 .16,ص2111زامّة موجٍري (, –بن ِلُ بن ِبع الٔوُ: الّٙالهّة الواٚعة ُٖ الٜٗػ الّػبُ االؿالمُ المّالػ,)الرؼائػ  -3
ٍن: الٜٗػ االؿالمُ ٚػاءة ِلمّة,ممعر ؿاب٘, ص -4 ٝر

 
 .194مصمع ا
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, يزيد . وىو نور الغريزة, مع التجارب(ٔ): بداية العقوؿ نياية المحسوساتالحواس, وليذا قيؿ
درجة مف درجات  , ما ىو االالعممية. أذًا العقؿ وفؽ ىذِه الطروحات (ٕ)ويقوى بالعمـ والحمـ

 .مشاعر والحواسالمعرفة واإلدراؾ, تعمو عمى ال
, عندما قاؿ أف العقؿ االنساني يفكر ( كاف عمى درجة مف اليقينيةرليذا فأف)أرنست كاسيير  

الى استعماؿ دائـ ومتواصؿ في الواقع ويفيمُو عف طريؽ سيرورة إدراكية تستند في أساسيا 
ال يمكف  ر( إنور وية أـ أسطورية أـ عممية أـ فنية. وىكذا يرى )كاسي, سواء كانت لغلمرموز
ىذه . (ٖ), بؿ ينبغي تأويمو وفيمو بواسطة أشكاؿ رمزيةاو الروح الفردية أف تخمؽ الواقع ,لآلنا

 االشكاؿ الرمزية التي تمثؿ بالمغة و الشعيرة والفف الرسـ واالسطورة والتصوير .

ب ِ 
ً
ب ٌزٛظ١فٗ حيًّ ِؼبٟٔ ٚكالالد سلزٍغ اٌغوػ اٌَبثك ٠زضؼ أْ اٌؼمً ٚأَغبِ

ً
يف اٌىالَ فخ ٚفم

 : ِٕٙب

 : يحمؿ معنى معيارًيا أخبلقًيا بوصفو وازًعا أخبلقًيا وطاعة بغير سؤاؿ .أٚاًل 

ب
ً
 : يؤكد عمى الفيـ والبياف بمعنى التقيد والحفظ . صب١ٔ

ب
ً
, وقد عرفو ز بيا عف سائر الحيواناتيامتلتي يا غريزة االنساف,يقابؿ لدى العرب : صبٌض

يفارؽ االنساف بو سائر البيائـ, وىو الذي استعد بو لقبوؿ العمـو الغزالي بأنو "الوصؼ الذي 
 . (ٗ)النظرية وتدبيرىا

, فالعقؿ دليؿ أجتناب النار, والقضية لعقؿ فيي محددة مسبًقا لدى العرباما دالالت ا
وىذه ( )منحة مف اهلل ونعمو ومنَو محددةإف العقؿ في التصورات العربية االخرى يعتقد البعض

 .(٘)ديدة التعقيدتعد محض إشكالية أنثروبولوجية شالقضية 
 

ب ٌنٌه ٠ْري) زلّل أهوْٛ( , اىل أْ ِٓ اُ٘ فٖبئٔ اٌؼمً االٍالِٟ ٟ٘:       
ً
 ٚٚفم

                                                           
 .25,ص1981ثصّٙ٘: ِعهان دروِـ ,مصمع الممػي ,ؿٍرِة,ابٍ البٙاءالٜػٗػي: الٜلّات,  -1
ن",لبوان  -2

 
 .147,ص1978الصارث المصاؿبُ :يبٙات الفاّّٖة " مٙعمة ثصّٙ٘ الّٙٞ وٌٖم الٙػا

3 - Ernst Cassirer : Language et Art II,P152-151.  
 .85,ص1991مؤؿؾة الٜػجب الدٙاّٖة(, -الٔؼالُ:الموٙغ من الَالؿ,)لبوان  -4
ة البفػِة" ,)ٖػزّوّا  -5  .197,ص2118المٌّع الّالمُ للٜٗػ االهؾاهُ(, -الّاس بلٜا :الّٔب والّٙٞ "دراؿة ُٖ شعود المّٖػ
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 مرتبة الخادـ.انو عقؿ في المرتبة االخيرة , 
 اليكشؼ الحقيقة, بؿ يبحث عنيا في النص, وىي سابقة لو وباقية بعده. 
  مضموف الوحي الُمَنَزؿ.يعتقد بتطابؽ معارفو مع 
 مطمقةبناء انساؽ معرفية دينية تمارس سمطتيا عمى ىيئة الحقيقة ال(ٔ)  . 

ب
ً
 ػٍٝ مٌه ديىٓ رؼو٠ف اٌؼمً أعوائ١

ً
عمميات العقمية مف خبلؿ النظـ ي جوىر مجردبانو : ٚ ثٕبء

ُيمكف , والترميزتاج والتذكر والحدس واالستنمجموعة مف القدرات المتعمقة بالتمييز واالدراؾ 
عمميات العقمية في أخضاع البيانات لمجموعة مف ال عف طريؽاتخاذ القرارات  االنساف مف

بناءاتو  بواسطةلواقعية تنظيـ عبلقة االنساف بعوالمو ا , ممارًسا سمطتو عمىالدماغ البشري
فيًا مع يقيميا ثقاعبلقة االنساف مف سكاف األىوار مع الحياة التي انو موقؼ او , الرمزية
 .)الجبايش(المكاف

 Interpretationاٌزأ٠ًٚ  -ًب:فبَِ

بمعنى إسموب األشتغاؿ عمى  بوصفو فنا, فالتّأويؿ التّأويؿ, فف لتفسير وترجمة النصوص
حث عف الحقائؽ النصوص لتبياف نيتيا الداخمية والوصفية ووظيفتيا المعيارية والمعرفية والب

وقد فرؽ بعض . إلعتبارات تاريخية وآيديولوجية, وربما المطموسة المضمرة في النصوص
, فالتأويؿ يفيـ المعنى الداخمي لمسطح الظاىري فينتقؿ مف ماء بيف التأويؿ والتفسير والفيـالعم

الظاىر الى الباطف ألستبلؿ المعنى أما التفسير فيبقى في حيز الظاىر أو السطح شارحًا 
, فعندما يعيف يف يقصد بالفيـ المعرفة المباشرةح في.(ٕ)المعنى أو فاىمًا أياه عف قرب ومباشرة

, ميما نجـ " األنساف رفيقًا لو فيو منفعؿما فيو فعاؿ, ولكف عندما" يفيـاألنساف ىوية شيء 
مًا بالدراسات وقد أرتبط التأويؿ قدي .(ٖ), النو يتسمـ في أوؿ األمر أنطباعاً عنو مف فعؿ فيما بعد

المنقذ لمفكاؾ مف قيود النصوص ذات السمطة والنفوذ الفكري  , بؿ أعتبر ىوالدينية البلىوتية
 .االجتماعي والتحرر مف تمؾ السمطةو 

( Intuition)ة يستطيع الباحث أف يستخدـ الحدسفمف خبلؿ الخبرة المشتركة أو المعايش
, وأف يتعرؼ عمى الرموز واألشارات واإليماءات وأف يرصدىا قبؿ أف يقدـ واألدراؾ الحسي

                                                           
 .17-16,ص2111زامّة موجٍري(, -بن ِلُ ِبع الٔوُ: الّٙالهّة الواٚعة ُٖ الٜٗػ الّػبُ االؿالمُ المّالػ,) الرؼائػ  -1
 .48الّػاُٚ,ممعر ؿاب٘, صقاٝػ قاًّن:الّٙٞ ُٖ المرجمُ  -2
ؿًٍرة والجارِض ))مفػوع الٍٜٖة ( , ) الجوٍِػ للًباِة و الوفػ و الجٍزُِ  -3

 
 .49,ص 2111بّػوت (, –قاٝػ قاًّن, بّن اال
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( يشير الى معنى حدسي expression. فالرمز تعبير)(ٔ)النيائي لممعاني المتضمنة فييا التأويؿ
, واف تصورية وأنو ضروري ألدراؾ المعنىعاـ أو عالمي ؛ بمعنى أف الرمز يكوف لو قيمة 

, فالرموز ليا وظيفة ذاتية بمعنى د الذي يمكف أف يتعامؿ مع الرموزاألنساف ىو الكائف الوحي
ت عف الحياة أو الروح األنسانية والدوافع النفسية األساسية, وبالتالي يمكف اف نعتبر أنيا تعبيرا

. ويعد كاسيرر مف الميتميف باألشكاؿ الرمزية وسبؽ (ٕ)اشكاؿ رمزية كمياكؿ االشكاؿ الثقافية 
يظير في مقوالت الزماف والمكاف والعمية  لمشكؿ الرمزي عدة معاني منيا أف أف طرح بأف

ف االشكاؿ الرمزية تشير الى أنماط مختمفة مف االشكاؿ الثقافية مثؿ الفف والمغة والعمـ وكذلؾ فأ
فة الرمز. كما أكدت سوزاف , واليخفي كاسيرر بأف الشكؿ الرمزي يشير الى وظيواالسطورة

( بأف ىناؾ أربعة أنماط مف األشكاؿ الرمزية وىي )المغة ٜ٘ٛٔ-ٜ٘ٛٔ Langer)النجر
 Paul Ricoeurموسيقى والرسـ والتصوير واألسطورة (. وساىـ بوؿ ريكوروالشعيرة والفف كال

, ففي كتابو نظرية خ مفيـو الرمز وتعميؽ أستخداماتواسيامًا عظيمًا في ترسي
. يؤكد أىمية أستخداـ الرموز واالشارات في فيـ النص Interpretation Theoryالتأويؿ
Text(ٖ) ويؤكد ليزلي وايت .Leslie White فكار االنساف وتصوراتو عف العالـ تنبع مف أف ا

تعريفو عمى انو , ويقوؿ وايت أف الرمز يمكف ة التي يتعامؿ بيا مع ذلؾ العالـالطريقة الرمزي
لبشر ومثاؿ عمى ذلؾ , أو موضوع يضاؼ اليو معنى ما بواسطة اشيء ما, أو حادثة, أوفعؿ

والشيء الميـ األخر الذي اليمكف تجاوزه أف . (ٗ), الشعيرة, أو كممة ماالتميمة ,الماء المقدس
ال فإف المعيزيقي والرمز يجب اف يكوف لو شكؿأي رمز يتألؼ مف المعني والبناء الف نى , وا 

لفيزيقي ىي عبلقة , حتى إف العبلقة بيف المعني وأساسو االمرتبط بو سوؼ اليدخؿ الخبرة
تماعية والعرؼ وتنبع مف األنتظامات أو , فالرموز اإلشارات تخضع لمتقاليد االجتعسفية بأمتياز

 التكرارات أو ردود األفعاؿ بيف الشيء ومعناه . 
المكثفة , الرموز بيف نوعيف مف الرمز ىما: أوالً  Edauard Sapirويميز أدوارد سابير 
تسـ بالتركيز أو التكثيؼ واألختصار الشديد ويشمؿ ت. والرموز المكثفة وثانيًا الرموز المرجعية

                                                           
وِلٌا ) ممػ -1

 
ثرااًات الصعِح ُٖ ٌٖم الدٙاٖة وثا

 
ة  -الؾّع شاٌٖ االؿٍد: االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة,دراؿة هٙعِة مٙارهة لال

 
المّارؼ(  موفا

 . 33,ص2112االؿٜوعرِة,
 . 35-34الؾّع شاٌٖ االؿٍد: الممعر هٗؾي, ص ص  -2

3 - Paul Ricoeur: 'The model of Text: Meaningful Action Considered as a Text  ' Social Research ,38: 529-562 ,
1971, P.555 
4 - White :"Symboling: A kind of Bahavior " The Journal of Psychology,1962, 59: 311-17. 
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اؿ المكثفة مف السموؾ األستبدالي لمتعبير المباشر الذي يساعد عمى التنفيس مف التواترات األشك
األنفعالية بشكؿ شعوري أو ال شعوري كما ىو الحاؿ في شعيرة التطير أو االغتساؿ التي 

. أما الرموز المرجعية فيشمؿ األشكاؿ التي تحتوي المغة (ٔ)يؤدييا شخص عصابي مريض
ظومات األخرى مف , واألعبلـ القومية وسائر المنغراؼـ والكتابة وشفرة التمالشفوية أو الكبل
متزجاف في السموؾ الفعمي , ويؤكد سابير أف النوعيف مف الرموز يتداخبلف ويالرموز المشتركة

, فعمى سبيؿ المثاؿ ىز خرة في تطورىا عف الرموز المكثفة. والرموز المرجعية تعتبر متألؤلفراد
, تتحوؿ الى رمز مرجعي تخيؿ ىو بمثابة رمز مكثؼ أنفعاليمواجية خصـ م قبضة اليد في

 متخيبًل .اـ عندما اليقصد بذلؾ الفعؿ أي خصـ أو عدو سواء كاف ىذا العدو حقيقيًا 
: بأنو القدرة عمى فيـ المعنى مف خبلؿ إمكانية التفاعؿ بيف ٚديىٓ رؼو٠ف اٌزأ٠ًٚ ئعوائ١ًب  

دراكاتو الحسية ومياراتو في التعرؼ عمى الثقافة الرمزية  أفؽ النص المراد تأويمو وأفؽ المؤوؿ وا 
شارات.   بما تحتويو ىذه الثقافة مف رموز وا 

 The Marsh Arabsٍىبْ األ٘ٛاه :  -ًٍب:ٍبك

في العراؽ  األىوار ىـ النسؿ المباشر لمسومرييف الذي عاشواأف سكاف يقوؿ ىنري فيمد )
ر كانت مأىولة منذ األلفيف ا, ويعتقد ىنري فرنكفورت أف منطقة األىو قرابة خمسة األؼ عاـ(

. وجاء (ٕ)كاف األىوارالخامس والرابع ؽ.ـ ,واختمفت النظريات وتعارضت اآلراء عف أصؿ س
ىذا التعدد بسبب اآلراء والتصورات التي أبداىا القائميف بدراسة سكاف األىوار جنوب العراؽ 

  الذيف تـ تقسيميـ عمى النحو التالي : 
  Nomadsاٚاًل: هؽً 

ب: مجبػٟ لٖت 
ً
 Reed – gatherersصب١ٔ

ب: ِياهػني 
ً
Cultivatorsصبٌض

(ٖ.) 
 

                                                           
1- Edward Sapir : "Symbolism" Encyclopedia of The Science ,Vol. 14:492-495 ,1933,p.93 

ًٍار  -2
 
 .17,ص2114دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(, -شوارة ؿٍمػ "زوائن الماهُ ببصػ الماهُ",) بٔعاد  -مٌعي الصؾواوي: اال

ٝػجٍراى,بٔعاد ,قاٝػ ممًَٗ ىؾلّم:  -3  . 29,ص1956الرباِـ " دراؿة اهدػوبٍلٍزّة لٙػِة ُٖ اًٍار الّػاؽ ",ايػوشة د
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د في اآلراء في مسألة تقسيـ سكاف, او ىناؾ تعدوالمتابع لموضوع سكاف األىوار يجد أف 
, وكؿ صاحب رأي ينطمؽ مف خمفيتو الميدانية لمنطقة األىوار ليذا نجد تقسيـ عرب األىوار

 آخر لسكاف األىوار وفًقا لمايمي : 
 

 اٚاًل: ٍىبْ األ٘ٛاه 
ب: ػوة األ٘ٛاه 

ً
 صب١ٔ

ب: ادلؼلاْ
ً
 صب١ٔ

 

ًيا ويطمؽ عمييـ المعداف وىـ السكاف االصمييف وىناؾ تسميات كثيرة متعارؼ عمييا عالم
 (*).وقد عرؼ قاموس االنثروبولوجيا سكاف األىوار "بانيـ الذيف يعيشوف بالمستنقعات(ٔ)لؤلىوار
 ."(ٕ)واألىوار

)جواد عمي( اف يكوف بيف لفظة )المعيدي( و) المعداف( التي تطمؽ في وال يستبعد الدكتور
 .(ٖ)في العراؽ ايًضا, فقد كانت مواطف )معد*(عد( صمةبيف )م العراؽ اليـو عمى سكنة األىوار

 ض الجزر اووالمعداف قـو يسكنوف األكواخ التي يبنوىا مف القصب ويقيموف عمى بع 
ويعيشوف عف طريؽ زراعة الرز وتربية الجاموس وصيد االسماؾ  االرض القريبة مف االىوار,

.وقد حار الباحثوف في معرفة أصؿ المعداف وقد ذىب (ٗ)أرجاء اليور ويتنقموف بمشاحيفيـ بيف
, وذىب آخروف عمى انيـ مف بقايا الجنود المرتزقة الذيف الى أنيـ مف نسؿ البابمييف بعضيـ

( أف االسـ الشائع لمسكاف كافف ماكسويؿ,ويشير)ا يأتوف مف اليند في غابر الزمافكانو 
 .(٘)(Madn)المعداف*

                                                           
ًٍار الّػاّٚة الٍاُٚ الصالُ ومٍّٚات الجًٍِػ "دراؿة ؿؾٍّ -1

 
(, 2) 5اهدػوبٍلٍزّة ", مرلة زامّة ذي ٚار.  -مصمع شمٍد ابػاًّم : اال

 .114-112,ص ص 2119
ا لومٍ ًٓاء قرػي ُٖ آلب زٌاثٌا مدٞ الموٜػوؼ والؾػو.*المؾجوّٙات : ًُ ارض ٓعٚة ث ا المّاى بمٗة دائمة واًم ماِمًّؼ  ٔمًػ

*مّع: ًُ ٚبّلة او مرمٍِة ٚبائٞ طاهّة الَ الؾلًة الصاٝمة ُٖ الّمن ) ّشمّػ(, خم اؿجٙلت ِوٌا, وثًل٘ ٝلمة )مّع( الَ الّػب 
اهت شّاثٌم ٚا اهت مٍايوٌم ُٖ الّػاؽ وبادِة الفام وهرع والصراز .الغِن ٝاهٍا اٍٚام ُرشٞ ُٖ البٍادي ٝو  ؿّة لّبة , ٝو

 .614,ص 1981زامّة الٍِٜت(,-قاٝػ ممًَٗ ؿلّم:ٚامٍس االهدػوبٍلٍزّا,)الٍِٜت  -2
. هٙال ِن : زبار ِبعهللا الرٍِبػاي: المّعان ُٖ مّرم 386,ص1993, 1,ج2زٍاد ِلُ: المٗمٞ ُٖ ثارِض الّػب ٚبٞ االؿالم , ط -3
 . 41,ص2118(,4الًٍار المٍهٍُِ,مرلة الجػاث, الّعد)ا
  122,ص1953, 1مًبّة الوراح(,ج -ِبع الػزاؽ الٌاللُ :  مّرم الّػاؽ,) بٔعاد  -4
 . 26مٜػجبة الصّاة(,ب.س,ص -ٝاٖن ماٝؾٍِٞ :ٚمبة ُٖ مٌب الػِس, ثػزمة: لادؽ ِبع الماشب,)بّػوت  -5

 . 149(, ص291ّػاؽ " ِبػ الػواِات االؿالمّة ",مرلة الدٙاٖة الرعِعة الّػاّٚة , الّعد) للمؼِع ِوَػ ُٖ: رقّعبوعر :اًٍار زوٍب ال
طػون " 

 
لٍؿ  ِػبّة, وٚع ِوصعر ا

 
طػى, وِوصعر بّوٌم الَ ا

 
لٕ المّعان من ِعة ِفائػ مظجلٗة ومن بًٍن وِفائػ ا

 
*المّعان : ِجا

ؿاس ٝاهت مٍزٍدة ُٖ الّػاؽ ٚ
 
بٞ الٗجس الّػبُ . إذ ال ثٍزع بّن المّعان وّٓػ المّعان شعود واهصة ٝالفٔاهبة " و "الٗػِرات" الَ ا

ٍع واهس وٓػِب  ا لصازات زامٍؿٌم, ولٜن ًواؾ ثو ًٙ المّالم, وِجظغ المّعان ثػبّة الرامٍس وؿّلة ِّـ لٌم , وِوَمٍن شّاثٌم وٖ
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وظؿ مصطمح ألىوار( النيـ يسموف انفسيـ ىكذا, )عرب اأستعممت كممة معداف لوصؼ 
, بالمعنى الذي يطمؽ عرب األىوار النكميزية وااللمانية واالمريكيةالمعداف يتردد في الكتابات ا
 . (ٔ)جواميسيـ, ويعيشوف في اعماؽ اليور مع ربية الجاموسعمى اخوانيـ الذيف يعتنوف بت

إًٔ ٍىبْ األ٘ٛاه ٚلل اختند ٘نٖ اٌوٚا٠بد اجتب٘ني  ٕٚ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌوٚا٠بد اٌزٟ رزٕبٚي
 ّ٘ب: 

, جاء بيـ الحجاج اياـ حكـ عبد اف سكاف األىوار ىـ قـو مف اليند: يشير الى االجتبٖ االٚي
 رواف مع جاموسيـ واسكنيـ البطائحالممؾ بف 

ـ أي لخامس ؽ.إف سكاف األىوار ىـ إمتداد لسكاف العراؽ القدامى منذ االلؼ ا: االجتبٖ اٌضبٟٔ
ؤالء عمى , واستوطف ىحت مف الجزيرة العربية, وىـ مف الموجات التي نز منذ عيد السومرييف

, ولقد ار ىـ أسبلؼ تمؾ االقواـ بدوف شؾ. وىكذا فأف سكاف األىو ضفاؼ نيري دجمة والفرات
قدـ ت أدلت الحفريات عمى إف منطقة أىوار جنوب العراؽ والحافات اليابسة المحيطة بيا شيد

نة أور الحالية وكاف في ذلؾ , وخاصة دور العبيد شماؿ غرب مديعممية أستيطاف في المنطقة
)ولفريد ثيسيكر( ايًضا الى أف معظـ القبائؿ المستوطنة في ويشير .(ٕ)ؽ.ـ( ٓٓٓٗ)حدود

د صحة . وما يؤي(ٖ)حراء العربيةمناطؽ االىوار ىـ باألساس مف القبائؿ التي انتقمت مف الص
ات , اف ىناؾ مفردات لغوية متداولة عند سكاف األىوار ىي ذاآلراء عمى ارض الواقعىذه 

كو( وغيرىا مف )شكو مااصوؿ سومرية وعربية أصيمة مثؿ)مفردة جا (, ومفردة )يشماغ( ,و
( اف أي عالـ Seton Liyod)ستيف لويد ويذكر العالـ االركيولوجي. المفردات االخرى

                                                                                                                                                                                
ك(  من شم ُٜ بة ِلَ اهالع مٍٙؿة )شواِا( مموٍِة ُٖ ثوٙالثٌم المٍؿمّة, وِفّع المّعان الػشٞ مالزئ مؤٚجة )قاٝك = َق ػان مٝػ

ٍِة ِلَ اٍِاد ) مػادي( مدبجة ُٖ االرض, بصّح ِمٜوٌم ثّٜٗٛ ًغى المالزئ وشملٌا ُٖ مفاشٌّٗم  من شؼم البػدي او من شمػان مٖػ
ع االؿماؾ " بالٗاالت " مُ امجّجٌم . وِٗوٞ المّعان دُٖ مفاشٌّٗم بالمػدي ِلَ يػِٙة الٔػؼ , وِموُ المّعان اٝػدػ اوٚاثٌم ُٖ لّ

 من المالبؽ ولٔار االيٗاؿ ِادة ِػاة, اما 
ً
ب ِلَ ِمَ طّؼران يٍلٌا ِفػ اٚعام ,ٌٖم ِػثعون ٚلّال والٗالة لٌا طمؾة رؤوس معببة ثٝػ

 الٜبار ّٖػثعون العقعاقة و الّفماغ . 
 .247,ص1996( , ًٍلوعا,27و26ِوَػ ُٖ: ولٗػدخّؾّٜػ: المّعان او ؿٜان االًٍار,مرلة المٍؿم, الّعدان) 

ًٍار,) بٔعاد -1
 
 .64,ص2111دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(, -زبار ِبعهللا الرٍِبػواي: ُٖ الًػِ٘ الَ اال

 . 11ص 2116بٔعاد ( ,  –للمؼِع ِػزَ مػازّة : ٝاٖن ٍِهْ , الٍّدة الَ االًٍار , ثػزمة شؾن الروابُ ,) دار المعى للدٙاٖة و الوفػ 

 - ان البًائس ٚػى ِامػة وثٜػدػ ٌّٖا طػى . ٝو
 
البًائس : مٍُٚ البًائس بّن واؿى و البمػة وثصعًا مّؾان من زٌة وهٌػ دزلة من زٌة ا

المؼارع ُٖ زمن االٝاؿػة , خم ثصٍلت ًغى الموًٙة بمػور الٍٚت , وهجّرة اإلًماؿ وِعم ِمارة البدٍؽ وئّان الماء ِلَ ثلٛ المٍاهُ 
 . 32,ص31, ص 2117للمؼِع ِوَػ شؾن ِلُ طلٕ االًٍار , دراؿة ثارِظّة دِمٍٓػاّٖة ,  لارت بًائس .

ًٍار"دراؿة ثارِظّة دِمٍٓػاّٖة يٍبٍٓػاّٖة",) بّػوت -2
 
 .114-113,ص ص2117دار الّٗصاء للًباِة والوفػ(, -شؾن ِلُ طلٕ:اال

 .114,ص2118دار المػثوَ للًباِة والوفػ(, -د ولٗػِع خّؾّٜػ :ِػب الٌٍر, ثػزمة: ؿلمان ِبع الٍاشع ٍّٝش,)بٔعا -3
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, يشؽ حقمو بصبر في (SetonCephalic)راقًيا ذا رأس مدورراقب فبلًحا عانثروبولوجي 
, او يحمؿ عمى كتفيو وىو يعود الى ي تظير رسوميا في آثار اآلشورييفمسحاتو العمودية الت

 .(ٔ)السومرية كوخو فدانو الخشبي البدائي الذي ال يختمؼ عما يظير في المخططات
ب
ً
الجماعات البشرية مجتمع الدراسة الحالية وىـ مف ىـ :ٚديىٓ رؼو٠ف ٍىبْ األ٘ٛاه اعوائ١

مف , ويسكنوف في أكواخ مبنية , يعيشوف في مناطؽ األىوارالتي تمثؿ روح العراؽ القديـ
, جاموس وزراعة الشمب وصيد االسماؾة الي, يمتينوف تربالقصب عمى جزر تسمى )جبشة(

 ـوؼ واسطة التنقؿ الرئيسية لدييويشكؿ المشح
 

 ٘ٛاهًب: األٍبثؼ

و عامة تطمؽ عمى المنخفضات, التي تغمرىا المياه بشكؿ ضحؿ, وينمو تسمي ىي
ورفولوجية في . وتعتبر األىوار العراقية مف أبرز المعالـ الجيومفييا القصب والبردي
, واكبر جموعة معقدة مف الترسبات البحرية, و تشكؿ جيولوجًيا مف مجنوب وادي الرافديف

أ مف طرؽ عبور الشرؽ األوسط وجنوب غربي آسيا وجزء ال يتجز نظاـ بيئي مف نوعو في 
شبو تطابؽ بيف كؿ  فعند العودة الى العديد مف أدبيات األىوار نبلحظ. الطيور المياجرة
, وتتصؿ ىذه جتمع فييا الماء الفائض, مف حيث ىي منخفضات يتمؾ التعريفات

 .((*ٕ))بالكواىيفبقنوات تسمى في الميجة األىواريةالمنخفضات فيما بينيا 
, بأنيا المستنقعات التي تتكوف عادة مف رفت األىوار في معجـ العراؽ ايضاوقد ع 

,ألنو عندما تفيض أودية االنيار وبطونيا اه وتسمطيا عمى االماكف المنخفضةطغياف المي
 .(ٖ)واطئةبمياىيا تطفح عمى ما جاورىا مف االراضي ال

 
 

                                                           
 . 26قاٝػ ممًَٗ ؿلّم: الرباِـ, ممعر ؿاب٘,ص -1
ًٍار وٚػى االرِاؼ المصًّة بٌا,  -*2

 
ًٍار بّن ٚػاًم ,او ًُ مؾالٛ ثػبى بّن ٚػى اال

 
الٍٜاًّن: وًُ ممػات مائّة ِوجٙٞ ٌّٖا ؿٜان اال

ا ِن باُٚ الٌٍر لغلٛ ال ِوبت ٌّٖا خم بالٙمبات والمعن المّٔػة الجُ ثؼودًم بالًّ ًّ ام والملبؽ, مّؼة ًغى الٍٜاًّن اهٌا ِمّٙة هؾب
مٜوة المصّى بٌا .

 
 الٙمب والبػدي وبالجالُ ٖمّالمٌا  واهصة همن اال

 .121ِبع الػزاؽ الٌاللُ: مّرم الّػاؽ, ممعر ؿاب٘, ص  -3
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نيا مقسمة بيف أربع مناطؽ الؼ كـ(, ا  438)مفبمغ مساحة العراؽ الكمية أكثر ت

%مف المساحة, ومنطقة السيوؿ المتموجة 6, وىي المنطقة الجبمية وتشغؿرئيسية
, واخيًرا منطقة السيوؿ المنبسطة %49, ومنطقة اليضبة الغربية وتشغؿ%21وتمثؿ

االخيرة , وأف اقميـ األىوار ىو جزء مف المنطقة % مف مساحة الببلد24وتكوف حوالي 
 . (ٔ)ة لمعراؽ% مف المساحة الكمي7-5ومساحتو تشكؿ حوالي

مساحة  تإف ىذه المساحة ليسوحسب تخميف الباحث الذي تدعمو الدراسات االركيولوجية 
المطار والمياه القادمة مف ثابتة مطمقة عف األىوار, وذلؾ ألرتباط بمتغير مناخي ىو ا

يؤثر عمى مساحة , فأحيانا يشيد العراؽ جفاًفا وقمة كميات االمطار المتساقطة مما تركيا
د مف سكاف األىوار في قرى . اما بالنسبة ليور الجبايش الذي يسكنو العدياألىوار العراقية

المجر ومف الشرؽ نير  –, محدودة الجغرافية تنحصر مف الشماؿ طريؽ العمارة متوزعة
, ويعتبر ش المحاذي لنير الفرات في الجنوبى الغرب وطريؽ الجبايدجمة ونير الغراؼ ال

ىور الجبايش مف اشير األىوار الوسطى وخصوًصا بركة البغدادية ويقع ىذا اليور شماؿ 
 . (ٕ)الوسطى الفرات في منتصؼ االىوار

دمة مف نير ىذه األىوار التي تعد منخفضاف طبيعياف كبيراف لخزف المياه القا
وربما يعود السبب الى اف تكوف األىوار بيذه المساحات الشاسعة الى الفيضاف , (ٖ)الفرات

ـ فعمؿ ىذا الطغياف اليائؿ لممياه عمى  ٜٕٙ -ٕٛٙالعظيـ لنيري دجمة والفرات عاـ
, فأنقمبت المنطقة الجنوبية الى منطقة األىوار ريب السدود ومشارع الري الرئيسيةتخ

. ويدعـ ىذا الرأي النظرية القائمة بأسـ )البطائح( وجة مف الفيضاناتسميت بعد ىذه الم
, واف ىذا الحوض المنخفض الذي وط الباطني لمنطقة السيؿ الرسوبيبأستمرار اليب

                                                           
 .49هراح ِبٍدشؾّن : بّائت االًٍار الّػاّٚة, ممعر ؿاب٘ ,ص -1
 53هراح ِبٍد شؾّن:بّائت االًٍار الّػاّٚة, الممعر هٗؾي,ص -2
 .25,ص1986,الّػاؽ,1يي باٚػ : مٙعمة ُٖ ثارِض الصوارات الٙعِمة,ج -3
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, بسبب ثقؿ الترسبات وبسبب نيار ال زاؿ مستمًرا في االنخفاضيستقبؿ حمولة ىذه اال
 . (ٔ)التكونية طبيعة تكويف الصخور الباطنية ذات الحركة

الطيور المياجرة ما بيف  تبقى أىوار جنوب العراؽ أكبر طريؽ لعبور األعـ الغالبفي 
, حيث تشكؿ مفاقس وحضانة ند الستمرارية مناطؽ صيد االسماؾ, ومستودع ساالقارات

الشمؾ, الكطاف, الشبوط, الكارب,  ,, الخشنيمثالية ألنواع االسماؾ مثؿ البياح والروبياف
, وتشكؿ األىوار اليوـ اية الحيوانات الميددة باالنقراضلحموىي ممجأ الحمري,الجري, 

سنة( لؤلقواـ السومرية  5000تراث انساني المثيؿ لو وكانت سابًقا موطًنا لمسكاف منذ )
 . ولجش( و)أور وأريدكػ ومدنيا

, ومع  ٕٙٔٓعاـ ى ضميا الى الئحة التراث العالميليذا عممت منظمة اليونسكو عم
رائعة لمناطؽ األىوار, فيي تضـ احتياطات بترولية ضخمة األمر الذي كؿ ىذه المزايا ال

 جعميا أماـ تحديات كبرى إلدامة نظاميا البيئي واستغبلؿ مواردىا لمتطور والسياحة. 
ب
ً
سبات , ذات تر جغرافية منخفضة وحداتىي : ثٕبء ػٍٝ مٌه ديىٓ رؼو٠ف األ٘ٛاه اعوائ١

فييا نباتات القصب والبردي وبعض األحراش المائية , وتنبت طينية تغطييا المياه الضحمة
مف الشماؿ  , والتي تنحصر حدوده الجغرافيةى والمحددة بمنطقة أىوار الجبايشاالخر 

, وطريؽ الجبايش المحاذي المجر, ومف الشرؽ نير دجمة, ونير الغراؼ –طريؽ العمارة 
 لنير الفرات في الجنوب. 

 
ً
 ب: اجلجب٠ِ صبِٕ

, وستة وستيف رب عشريف ميبًل غرب مدينة القرنةنير الفرات بعد ما يقا تقع الجبايش عمى
, وعشريف ميبًل شرؽ مدينة سوؽ الشيوخ وخمسة ى الشماؿ الغربي مف مدينة البصرةميبًل ال

عدة مئات  . وىي واقعة عمى الضفة اليسرى لما كاف قبؿناصريةوخمسيف ميبًل شرؽ مدينة ال
, يفقد نير الفرات شكمو يشكؿ حالًيا جزء مف ىور الحمار ي, والذمف السنيف مجرى الفرات

 . (ٕ)لشيوخعندما يختمط بالنياية الغربية ليور الحمار عمى بعد عدة أمياؿ شرؽ سوؽ ا

                                                           
خارِة والممادر الجارِظّة, ممعر ؿاب٘  -1

 
اشمع ؿٍؿة: ثارِض شوارة وادي الػاٖعِن ُٖ هٍء مفارُِ الػي الؼراِّة والمٜػجفٗات اال

 .86,ص
 .42ممًَٗ ؿلّم : الرباِـ, ممعر ؿاب٘ ,صقاٝػ  -2
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ضاء سوؽ الشيوخ مف لواء كانت الجبايش سابًقا قرية ومركز لناحية الجبايش التابعة لق
بموجب المرسـو الجميوري بحت قضاء ُفصمت ناحية الجبايش واصٜٜ٘ٔ, وفي عاـ الناصرية
( , وعرفت بأسـ )قضاء الجزائراياـ حكـ الزعيـ عبد الكريـ قاسـ ٜٜ٘ٔ( لعاـ ٜٓٙ)ذي الرقـ

, في لمركز القضاءتابعة , وشكمت فيو ناحية تعرؼ بناحية الجزائر ومركزه قضاء الجبايش
 لقضاء ليتألؼ مف ناحيتيفسع ىذا ا, ثـ اتاحية الفيود ومركزىا قرية الفيودتشكمت ن ٜٔٙٔعاـ

الؼ نسمة حسب تقديرات (ٓ٘ٔ, يبمغ عدد سكاف القضاء)(ٔ)حية الفيودىما ناحية الجزائر ونا
 . ٕ٘ٔٓعاـ

, يتـ بح عمى صفحة ماء اليور)جبشة( التي ىي جزيرة صناعية تسوالجبايش جمع
تكديسيا فوؽ بعضيا التحضير ليا بعناية ُوتكََّوف مف طبقات الطمي والقصب والبردي التي يتـ 

وقد . نى عمييا ديار القصب او الصرائؼ, يمكف أف تبمثؿ جزيرة عائمةحتى تصبح مثميا ك
سنة, فمفردة صريفة 7000))يش مف خبلؿ مدونات السومرييف قبؿوردت ىذه الطريقة مف الع
, وتحتاج عممية تييئة الجبشة الى جيد (ٕ)التي تعني الكوخ آلرميةا منحدرة مف كممة)صرياتا(

, حيث طبيعة المناطؽ النائية والمنعزلة. وىذه مف يقـو بو مجموعة مف ابناء المنطقةعضمي 
, شباع حاجاتيـيضطر األفراد الى اإلعتماد عمى انفسيـ ومحاولة استثمار ثروات الطبيعة إل

مف دعمنا ممحمة كمكامش . وتعمى المستوى المعيشي قدر اإلمكافوتحقيؽ اكتفاء ذاتي 
 : تعريبو ىوعف بيت القصب وتشييد الزوارؽ  لجمجامش نبشتـ" -"أوتوكبلـ
 

 ياكمكامش سأفتح لؾ عف سر محجوب
 سأطمعؾ عمى سر مف أسرار اآللية :

 " المدينة التي تعرفيا انت(*ٖ)"شروباؾ
 والراكبة عمى شاطيء نير الفرات

 ف اآللية فيياوكاـو العيد عمييا اف تمؾ المدينة قد تقا

                                                           
ٚلّم الٙمب ُٖ زوٍب الّػاؽ دراؿة زٔػاّٖة ",مرلة المٍؿم, الّعدان)   -1

 
ًٍار الّػاّٚة "ا

 
( ًٍلوعا 26و27مصمع شامع الًائُ: اال

 .217,ص1996,
 .91يي باٚػ: ملصمة ٝلٜامـ,اودِؾي الّػاؽ الظالعة ,ب.س, ص -2
ن -*3

 
اء ِلَ هصٍ  قػوباؾ: ثّػؼ اياللٌا اال ؿم )ٖارة( بالٙػب من الٍٝر

 
اهت من المعن الؾٍمػِة  18با مّاًل الَ الرٌة الفمالّة الٔػبّة, ٝو

ا ُٖ اخبات الملٍؾ الؾٍمػِة من المعن الظمؾة الجُ شٜمت ٌّٖا  -الفٌّػة ومٍين بًٞ الًٍٖان البابلُ "اوثٍ ًػ هبفجم" وزاء ٝذ
 ؽ.م. 5111ؿالالت ٚبٞ الًٍٖان, بصعود
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 فرأى اآللية العظاـ اف يحدثو طوفانا وقد زينت ليـ قموبيـ ذلؾ
 لقد اجتمعوا وكاف معيـ "آنو" ابوىـ

 و"انميؿ" البطؿ مشيرىـ
 و"ننورتا" مساعدىـ )وزيرىـ(

 و"انوكي" , جاجبيـ
 كو" أي "ايا" -ايكي –معيـ " نف  وكاف حاضراً 

 وخاطبو:ى كوخ القصب فنقؿ ىذا كبلميـ ال
 ياكوخ القصب, ياجدار,ياجدار!ياكوخ القصب!

 اسمع ياكوخ القصب , وافيـ ياحائط
 توتو" -يارجؿ "شروباؾ" ياابف"أوبارا

 .(ٔ)قوض البيت وابف لؾ فمكا"سفينة"
 

( العربية بسبب كبس طبقات مف كممة)كبسةويذىب البعض الى اف كممة جبشة ىي محرفة 
 صنعيا, ويطمؽ عمى الجبشة اسـ الدبوف, واما أسميا والقصب والبردي الذي يكتشؼالطيف 

 .(ٕ))طييشا( ومعناىا القرية التائية لوجودىا وسط تمؾ االىواراآلرمي فيو

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  91اودِؾة الّػاؽ الظالعة,ممعر ؿاب٘,ص -يي باٚػ : ملصمة ٝلٜامـ -1
2  - Http://www. Mesopot.com/ old/adad5/38.htm  
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 ادلجؾش اٌضبٌش

 :اٌوِي يف اٌلهاٍبد االٔضوٚثٌٛٛع١خ ادلؼبٕوح -4

ترتيب عبلقتو مع كؿ مجتمع لو نسقو ومنظومتو الفكرية والثقافية, التي تتكفؿ دوًما بأعادة 
َـّ .(ٔ)تاريخو, عف طريؽ الفعؿ العقمي المولد لتمؾ األنساؽ والمنظومات فإف ما  ومف ث

يقصده)ليفي شتراوس( بالفعؿ العقمي, الذي ميمتو ترتيب العبلقة بيف المجتمع ومنظومتو 
و يرجع الرمزية, التي تحوؿ االفعاؿ الثقافية الى )تمرد عمى الفوضى وحركة مقاومة البلمعنى(. 

الفتح المعرفي لمخطاب االنثروبولوجي المعاصر الى عمـ المسانيات وفمسفة المغة المعاصرة 
والتحميؿ النفسي, ألف التفكير في المغة تفكير في كينونة االنساف في الوجود, ىذه الكينونة التي 

المغة رآىا)شتراوس( انيا ال يمكف باي حاؿ مف االحواؿ اف تتجمى او تتمظير اال بواسطة 
 بوصفيا نظاـ مف الرموز واإلشارات. 

لقد كانت النتيجة التي استخمصيا)دي سوسير( مف فكرة اعتباطية االشارة ىي اف المغة 
ليست نظاـ مف االمور الجوىرية الثابتة, بؿ مف االشكاؿ غير المستقرة, انيا نظاـ مف العبلقات 

 . (ٕ)بيف الوحدات التي تشكميا
( اف فعؿ الرمز كفعؿ االشياء المادية في التاريخ, الف التعبير ربينما رأى)ارنست كاسير 

الرمزي يركز االفعاؿ ويكثفو, بحيث ال تتحوؿ ىذه االنفعاالت الى سموؾ فقط في االسطورة, 
. ليذا نبلحظ اف (ٖ)الديف, المغة, الفف والعمـ, بؿ الى أعماؿ ال تتعرض الى االضمحبلؿ

جوىرية وىي فيـ  إنطبلقوحديثًا مف االنثروبولوجيا الثقافية االنثروبولوجياالرمزية كحقؿ ولد 
)المجتمع وثقافتو( مف خبلؿ دراسة الرموز او االنساؽ الرمزية, في حيف أىتـ القسـ اآلخر مف 
االنثروبولوجييف بالدراسات االثنوغرافية المكثفة لتحقيؽ التأويؿ الرمزي لممعطيات الرمزية, بينما 

 االنثروبولوجييف بالتحميؿ المغوي او التحميؿ النفسي. اىتـ القسـ اآلخر مف 
 

 

                                                           
دار مصمع ِلُ الصامُ  -مصمع بن شمٍدة :االهدػوبٍلٍزّا البوٍِّة او ش٘ االطجالؼ من طالؿ ابصاث "ٝلٍد لُّٗ قجػاوس" ,) ثٍهؽ  -1

 . 41,ص1987للوفػ(,
المرلؽ الٍيوُ للدٙاٖة والٗوٍن  -ػوؾ: البوٍِّة وما بّعًا من لُّٗ قجػاوس الَ درِعا, ثػزمة: زابػ ِمٍٗر,) الٍِٜت زٍن ؿج -2

 .18,ص1996واالداب(,
رهؾت ٝاؿّػر: العولة واالؿًٍرة, ثػزمة: اشمع شمػي مصمٍد,)الٙاًػة -3

 
 .71,ص1975الٌّئة الممػِة للٜػجاب(, -ا
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  اٌفوق ثني اٌوِي ٚاٌؼالِخ ٚاٌل١ًٌ - 2

)ويقصد   يشير العديد مف االنثروبولوجييف الى اف الرمز يدخؿ في النشاط العقمي لبلنساف,
بالرمز كؿ ما ينوب عف الشيء او يشير اليو او عبر عنو او يحؿ محمو في غيابو(ومف رموز 

. مع ذلؾ يبقى الرمز (ٔ)الصور الذىنية والمعاني وااللفاظ واالشارات وااليماءات و التعبيرات
ذلؾ المفيـو الواسع في كؿ اشكاؿ الحياة االجتماعية, وتصورات االنساف عف الحياة والثقافة 

د فرؽ ومف الصعب تعريؼ الرمز تعريًفا نيائًيا, ألف الرمز يعبر عما ال يمكف التعبير اال بو.ولق
عالـ المغويات )دوسوسير( بيف العبلمة والرمز عمى أساس العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ,فيقوؿ أف 
العبلمة الرمزية ليست عبلمة أعتباطية, وانما تقـو عمى اساس الربط الطبيعي بيف الداؿ 

 .(ٕ)والمدلوؿ
 
, (ٖ)خاص بالمعنىفالعبلمة جزء مف العالـ الفزيائي, والرمز بضعة مف العالـ االنساني ال 

فالرمز لف يستطيع ممارستيا اال االنساف اما العبلمة فبالنسبة لمسموؾ قيمة عممية يدركيا 
الحيواف. فالعبلمة ذات طبيعة ثنائية مادية يمثميا الصوت المسموع, ونفسية يمثميا المعنى الذي 

 .ي في العقؿ والذىف عف سماع الصوتيرتسـ في الذىف, او يستدع
( تصنيؼ العبلمات, حيث ميز بيف ثبلثة انواع مف العبلمات, Pierceكما حاوؿ)بييرس  

الرمز بالمعنى العاـ, االيقونة والدليؿ او القرنية. ويعرؼ بييرس كؿ منيما, وفًقا لؤلثر الذي 
. ويأخذ (ٗ)تحدثو في المسامع, فالرمز عند بييرس ىو المعادؿ الحقيقي لمعبلمة عند سوسير

ا مكاًنا ذات أىمية عند المتمقي مف خبلؿ ما تتركو العبلمة او االيقونة عمى أذف السمع ىن
السامع, أي اف القاسـ المشترؾ بيف الرموز وانواع العبلمات, ىو مقدار األثر عمى الشخص 

( بأف أي شيء يمتمؾ قيمة Mulder and Herveyىارفي و ويشير كؿ مف)مولدر السامع.
(, واف التجريد التاـ لقيمة المعمومة مف الدليؿ تمثؿ الداللة, فالدليؿ   Indexاإلعبلـ ىو )الدليؿ

                                                           
دار الػاثب  -ِة ِلم الوٗؽ الصعِح , مواًذ البصح الّلمُ ُٖ الٜٗػ االؿالمُ والٜٗػ الصعِح,)ممػِبع الػشمن الّّؾٍي: مٍؿٍ -1

 . 62,ص1997, 2الرامّّة(,ط
 .9,ص1994دار شٍاء(,  -ِوَػ الَ : ِبع الٌادي ِبع الػشمن : ؿصػ الػمؼ مظجارات ُٖ الػمؼِة واالؿًٍرة,)الالذّٚة  -2
 . 19,ص1978دار االهعلؽ(, -المٍّٖة,)بّػوتِايٕ زٍدة : الػمؼ الفّػي ِوع  -3
مصمع ٍّٝان :الػمؼ والّالمة واالقارة "المٗاًّم والمراالت "بصح مٙعم الَ الملجَٙ الٍيوُ الػابُ )الؾّمّاء والوك االدبُ(, الرؼائػ  -4
 .25,ص2118,
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يمثؿ المجاؿ بوصفو الصورة التي تمتمؾ داللة, اما الداللة فتمثؿ قيمة المعمومة المأخوذة مف 
 . (ٔ)الدليؿ

بأنو شيء محسوس يتخذ ىيئة معينة يتصؼ بخاصية الوصؼ اِب رؼو٠فٕب االعوائٟ ٌٍل١ًٌ 
القدرة عمى حمؿ المعمومة, فالشمس والرعد والدخاف والراية وآثار األقداـ والصياح  والثبات, لو

 .(ٕ)ليا ىيئة معينة تبمغ المعمومة بخاصيتيا الوضعية والثابتة"
 بف١ي٠م١ب اىل اٌز١ٕٛف االٔضوٚثٌٛٛعٟ : ِٓ ادل١ز. اٌؼمً اٌوافلٞ 4
 
عمماء اكثر او معظـ عف حالة العقؿ الرافدي القديـ لسببيف أوليما اف  مبحثاً  الدراسةقدـ ت

االنثروبولوجيا واالركيولوجيا ذىبوا الى االعتقاد الجاـز اف ابف االىوار ىو بقايا عراؽ سومر 
وأكد وىنالؾ ادلة كثيرة يسوقيا عمماء االنثروبولوجيا واآلثار مف بينيـ الدكتور شاكر مصطفى 

د.نائؿ حنوف, وآخروف كثيروف. ثانييما إف ىذه الحقبة)ظيور العقؿ  وقر,د.طو باو  سميـ,
الرافدي القديـ( كانت معبئة باألنظمة الرمزية والتفكيرية الناضجة والمكتممة والدقيقة. ويعتقد كثير 
مف عمماء االنثروبولوجيا واالجتماع وبخاصة االوائؿ منيـ, أف الرجؿ البدائي عاجز عف التفكير 

ي وعف تكويف المفيومات والتصورات العامة الكمية, وقد شاركيـ في ىذا االعتقاد عدد التجريد
 . (ٖ)( Ernst Cassirerمف المشتغميف بفمسفة المغة مثؿ أرنست كاسير)

وقد رفض االنثروبولوجيف الثقافييف ىذا االعتقاد ويؤكد عالـ االنثروبولوجيا االمريكي بوؿ 
فريؽ بيف)رجؿ العمؿ( او)رجؿ الفعؿ ( مف ناحية, و)رجؿ ( انو يجب التPaul Radinراديف)
آخرى, او الرجؿ العممي والمفكر. وبالنظر لقمة المفكريف في المجتمع البدائي  ةمف ناحي الفكر(

وانشغاليـ بتوفير أمور حياتيـ اليومية, وبالتالي فسح المجاؿ أماـ عدد مف الكتاب النظر بيف 
ع البدائي, أف ينكروا وجود فمسفة بدائية او المقدرة عمى التفكير ممف لـ يتصموا ميدانًيا بالمجتم

عقمية  البدائيالتجريدي . ويقؼ في مقدمة ىؤالء الكتاب) ليفي بريؿ( بجممتو الشييرة " العقؿ 
مف ) ليفي برويؿ( انو لـ يأخذ المواقؼ الذىنية عمى محمؿ  . لكف يبد(ٗ)سابقة عمى المنطؽ"

                                                           
1 -   J w f . Mulder and Hervey:Theory of the linguistic sign, Mouton Nether lands ,1972, P 17 

ػجٍراى, الرامّة المؾجومػِة,الّػاؽ  ,  .2111ِوَػ الَ : ِاس طوػ ِباس الّباس :العلّٞ واالقارة ُٖ خٙاٖة االؿػة الّػاّٚة, ايػوشة ٝد
 .97,ص1985دار الًلّّة للًباِة والوفػ(,  -ِادؿ ٖاطٍري :ِلم العاللة ِوع الّػب,) بّػوت -2

3 - P.Radian: Primitive Man as Philosopher : Dover Publications , London , 1957, p.p230 ff, White ,Leslie ,the 
Evolution of culture , MC Giaw_ Hill, N . Y. 1959, PP. 261-263.  

 . 47, ص1971ػ,الٍِٜت,ابٍ زِع :هَػة البعائّّن الَ الٍٜن " دراؿة ُٖ االهدػوبٍلٍزّا المٙارهة ",مرلة ِالم الٜٗاشمع  -4
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عف الموقؼ الذىني عند  دى االنساف البدائي يختمؼ تماـ االختبلؼالجد,  فالموقؼ الذىني ل
, تبدو لو مف زاوية أخرى, إذ يرى أف االشياء يا, فالطبيعة التي يعيش فيانساف االىوار 

اف ىذه  ,. ُيَفسَّر مف ىذا (ٔ)متوّرطة فييا بشبكة مف التشاركات والتنافيات الغيبيةجميعا الكائنات 
التشاركات التنافيات ىي التي تشكؿ نسيج الطبيعة ونسقيا, بؿ تخمؽ االيكولوجيا الحيوية ليذا 

 الكائف, ومف ثـ تفرض نفسيا عمى انتباىو,
مف الدراسات الحقمية مف مجموعة مف العمماء المحدثيف , وجيوا نقًدا  كثيرجراء وبعد ا

آراء تعوزىا الدقة وعميو تصحيحيا. فالرجؿ  الذًعا لرأي)ليفي بروؿ(, مف اف ما جاء بو مف
البدائي لو منطقو الخاص الذي يختمؼ ظاىًرا عف منطؽ الرجؿ الحديث, لكنو يستند بغير شؾ 
الى أسس ومباديء منطقية, وال أعتقد وفًقا لما متوفر مف معمومات بيذا االتجاه اف ىناؾ 

ر الرجؿ البدائي وتمؾ التي تحكـ تفكير اختبلفات جوىرية بيف المبادئ المنطقية التي تحكـ تفكي
ال يمكف أف يكوف عقبًل بشرًيا  هر ظيو الرجؿ الحديث.عمى الرغـ مف ذلؾ يبقى العقؿ البشري منذ 

 . (ٕ)مف دوف عمميات معينة, تعميؿ وتحميؿ وتركيب وتوحيد, وربط الظواىر مع بعضيا
تفكير والقدرة عمى التكيؼ تعطي لمعقؿ البشري مساحة مف ال كميا كؿ ىذه العمميات الخمس

مع البيئة المحيطة باإلنساف البدائي, بؿ القدرة عمى االستجابة لمعوامؿ الميتافيزيقية واخضاعيا 
ة. و)العقؿ( في العراؽ القديـ او ما يلمعقؿ والمنطؽ, بما ينسجـ مع حاجاتو الضرور 

زمة في كؿ تعقؿ لفيـ ما يسمى)العقؿ الرافدي(, كانت لديو القدرة عمى العمميات العقمية البل
حولنا , مع العمـ اف تعامؿ العقؿ الرافدي ىو تعامؿ مع الفكر المجسد ومع الحي واالتصاؿ 

 . (ٖ)المباشر والشخصي الممغـ بالمشاعر البشرية واالسقاطات العاطفية
اال انو عقؿ حي نوعي قادر  سنةؼ أي اف)العقؿ الرافدي( مع انو بدأ منذ مايقارب عشرة اال

ى التعامؿ مع المحيط البيئوي, يمتمؾ مجسات خاصة لمتعامؿ مع العوامؿ السايكولوجية عم
الغيبية او الميتافيزيقية حسب الظروؼ الحاصمة عمى االرض, وىو تعامؿ مقارنة بالوقت 
الحالي متطور ينـ عف نضوج في البنية العقمية ألنساف الرافديف, ولوال ىذه االمكانيات غير 

تطاع ابناء الرافديف مف بناء أولى الحضارات االنسانية عمى الطبيعية ما اس

                                                           
هاؿّن,ثػزمة:شؾن ٚبّؾُ,)ِمان -1

 
هاؿة المرجمّّة ودِاهة البعائّّن ُٖ هَػِات اال

 
, 1986دار الصعاخة(, -اِٗاهؼ بػِجفارد: اال
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(اف قصص الخمؽ الرافدية تقـو عمى أسس منطؽ محددة, تعكس Kremarاالرض.ويرى)كريمر
ىذه القصص واالساطير رغبة المفكر الرافدي في وضع تنظيـ وخطة ونسؽ لمموجودات 

. أف أعتياد العقؿ الرافدي عمى (ٔ)الكونية, سواء عمى مستوى عالـ االنساف او عالـ االشياء
 مراضالتعامؿ مع الغيبيات والقوى ما وراء الطبيعة ناتج عف تفاقـ الظواىر الطبيعية والموت واال

بؿ  كميا كيفية معالجة كؿ ىذه المتغيرات الىوالمجاعة والقحط, االمر الذي دفع بالعقؿ الرافدي 
 ووضع عقمو اماـ مسؤولية ال يمكف التنصؿ عنيا.

لقد فسر العراقيوف)العرافة المميمة( مف خبلؿ فيميـ العميؽ آلليتيـ القديمة, ىذا النموذج  
األذف( ونتيجة سياقو  –)الفـلكبلـ المنسوخ والمباشر مفلمعرافة السومرية, الذي كاف مثؿ ا
اجية( )بالعرافة اإلستنتوىناؾ نوع ثاني مف العرافة يسمى.(ٕ)الخارؽ كانت تسميتو بالعرافة المميمة

المستندة الى المبلحظة المتكررة لتتابع الحدث, او ما يسمى بالصورة الرمزية اإلليية, الناتجة 
مف التصورات العقمية. ىذه الظواىر الخرافية التي تتعامؿ مع الغيب واف كانت شائعة في ببلد 

لكونيا تشكؿ بابؿ آنذاؾ, اال اف المبلحظ قد إختفت تدريجًيا مع وجود قمة قميمة تتعامؿ بيا, 
طوؽ نجاة لميروب مف واقع مأزـو يجد الفرد تمؾ في العرافة عبلًجا سايكولوجيًا ألحبلؿ فسحة 

 مف األمؿ و الطمأنينة عمى حياتو الخاصة.
  ٚرؼل ظب٘وح )اٌفأي( ٍبئلح يف اجملزّغ اٌوافل٠ٕٟ اٌمل٠ُ ٚوّضبي ػٍٝ مٌه:

  مرضو سيطوؿ, ثـ يشفى. مريض, فافإذا ما ىوت أفعى عمى 
  إذا كانت مرارة الخروؼ المضحى خالية مف القناة الصفراوية: معنى ذلؾ إف جيش الممؾ

 .(ٖ)سيعاني مف العطش خبلؿ حممتو العسكرية
 

مف خبلؿ الطرح السابؽ يظير أف العقؿ السومري او الرافدي القديـ, عمؿ عمى صنع 
ية او مايسمى)باألسطرة العقمية( وقد تحقؽ منظومة تصنيفية لمفوضى في النصوص الميثولوج

لو ما أراد فعبًل قد نجح في ذلؾ. فعممية إحتواء الفزع والخوؼ عند ابناء الرافديف, يتـ مف خبلؿ 
الموائمة بيف أشكاؿ التصنيؼ التي لدييـ وبيف اشكالية تخيمية لدييـ. فعممية االشتغاؿ ىذه عمى 

ببلد الرافديف الى وضع الحدث في  ية دفعت عراقيالة أفتراضمستوى الحدث, يتـ مف خبلؿ ح

                                                           
لٍؿُ: الّٙٞ الػاٖعي من طالؿ ثمٍراثٌم الٍٜهّة, مرلة بّن الوٌػِن, الّعد ) -1

 
 .43,ص1997( ,الّػاؽ,97شؾام العِن اال
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مف الفعاليات واالشتغاؿ الميتافيزيقي تيدؼ الى تحقيؽ كمو سياقات معنى جديد, ىذا الجيد 
مستوى مقبوؿ مف الطمأنينة ومحاولة تحقيؽ الحد األدنى مف التقميؿ باالحساس مف ظواىر 

يعتقد  لمواجية لعالـ ما وراء الطبيعة.الخوؼ والفوضى الناجمة عف التراجع في القدرة عمى ا
عراقيوا الرافديف أف العالـ قد ُنّظـَ وىو يواجو مف جوقو يفوؽ كيانيا الناس العادييف, واف تمؾ 

وفؽ ىذه عمى الجوقة شخصيات خيالية او شخصيات ألييو تتبع لآللية فعممية االشتغاؿ 
بالطريقة عندىـ يعالج  الذي كافالسياقات انما تشبو ما نسميو اليـو بعمـ البلىوت, 

 الميثيولوجية. 
فالعقؿ الذي كاف يحممو سكاف ببلد الرافديف مجرد عضمة لـ تألؼ الحركة خارج نطاؽ 
الغريزة وبعد حدود رد الفعؿ, ومف أداتو المتواضعة ىذه كاف عميو اف يبدأ مغامرة كبرى مع 

خاصة بعد ما يئس االنساف الرافديني ( (*ٔ)الكوف وقفزة اولى نحو المعرفة, فكانت )االسطورة
 السحر كانت االسطورة كؿ شيء لو. مف

يتغذى عمى الماضي ألف معظـ االنساؽ الرمزية متخمة  األىوارانساف عقؿ وبالتالي ف
, المترسبة في الوعي حقبة الماضي المؤرخة بعامؿ الزمفبأحداث تاريخية, فالتاريخ ىو 

لرافديف عمى حد قوؿ الكاتب)ولياـ بولؾ( يعشقوف الماضي المعاصر ألنساف األىوار. فعراقيو ا
ىو أصداء لتمؾ األزمنة االولى مف حضارة ابناء انساف االىوار عقؿ , فالذي ميز او التاريخ

الرافديف في ببلد سومر وأور مف باب االفكار واالتجاىات و المخاوؼ, والبد مف االعتراؼ 
بصحة األفتراضات القائمة بأف " عراقيو الرافديف قديًما بذلؾ لفيـ عقؿ انساف األىوار, والتسميـ 

كانوا يعانوف مف مشكمة احتواء الخوؼ والفزع واالستسبلـ الى عالـ ما وراء الطبيعة", او التي 
 يمكف اف نسمييا )العقدة الميتافيزيقية(.  

 
 

                                                           
داة الجُ ثػؿض من طاللٌا الدٙاٖة, ًغا   -*1

 
ٌا شجَ ٓعت ًُ اال ؿًٍرة ًُ الٙمة المٙعؿة الجُ شَٗت ٝٞ قُء ِن الرماِة من مّاٖر

 
اال

ًٍار المّالػ والّّٜٗة 
 
ا, وًٍ ِٙٞ ِجّامٞ مُ الػمٍز االمػ ِرػها الَ اهؾان اال ًٍاري مُ ٍٍاًػ االقّاء ورمًٍز

 
الجُ ِجّايَ ٌّٖا الّٙٞ اال

وِجماًَ مٌّا شع الجٙعِؽ الَ العرزة الجُ مٜوٌا بالٌّموة ِلَ ٝٞ ّٖالّاثي الٜٗػِة او الّٙلّة . وِلَ ًغا االؿاس ِبعو ان زؼًءا من 
ًٍاري مفبُ بالالوُِ االؿًٍري الغي ِػاٖ٘

 
شع من شمٞ  الّٙٞ اال

 
الٍّٙؿ البفػِة ٝاٖة وُٖ ٝٞ المرجمّات ِلَ شع ؿٍاء, وال ِورٍ ا

ًٍار الرباِـ, 
 
ثلٛ االهماط االؿًٍرِة ُٖ ِٙلي والجُ ؿب٘ وان شملٌا ِٙٞ ِػاٍّٚ الػاٖعِن ُٖ بالد ؿٍمػ الجُ ًُ الٍّم مٍين ؿٜان ا

ًٍار.والبع من ان ثٍٜن ًواؾ زغور ثارِظّة وخٙاّٖة ثػبى ما بّن ِػاٍّٚ ا
 
 لػاٖعِن واهؾان اال
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 ضبٟٔاٌفًٖ اٌ
 كهاٍبد ٍبثمخ
 ادلجؾش األٚي

 (5891-4949)كهاٍخ اٌلوزٛه ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ 

تشكؿ الدراسة التي قاـ بيا الدكتور شاكر مصطفى سميـ عف قرية الجبايش دراسة     
رائدة في مجاؿ االنثروبولوجيا , ىي األطروحة التي قدميا الدكتور سميـ إلى جامعة لندف 

وقد نشر الدكتور شاكر مصطفى سميـ ىذه  ٜ٘٘ٔوناؿ بيا درجة الدكتوراه عاـ 
 ٜٚ٘ٔ,والجزء الثاني عاـ  ٜٙ٘ٔعربية في جزأيف األوؿ نشر عاـ األطروحة بالغة ال

تضمنت ىذه الدراسة أربعة أقساـ وستة عشر فصبل ,وقد كتبت ىذه الدراسة طبقا لطريقة 
استخدـ ( المدرسة االنثروبولوجية المعروفة باسـ )المدرسة الوظيفية لبلنثروبولوجيا 

الدكتور سميـ في دراستو لقرية الجبايش منيج المبلحظة بالمشاركة ,ذلؾ إف المدرسة التي 
مف سياقات ىذه المدرسة ىي إقامة الباحث في و ينتمي إلييا ىي المدرسة البريطانية 

مجتمع البحث ينوي الباحث دراستو لمدة ألتقؿ عف سنة , ابتدأت مدة إقامة الدكتور سميـ 
,وتشير الدراسة إف الباحث  ٖٜ٘ٔولغاية نياية شير أيموؿ مف سنة  ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕمف 

اعتمد عمى المخبريف في جمع المعمومات اىتـ الدكتور سميـ في دراستو بكؿ مايخص 
قرية الجبايش بداء مف )أسباب اختيارىا كموضوع لمدراسة,كما اىتـ الدكتور بسكاف 

جتمع المحمي )العائمة والقرابة االىوار في العراؽ وبيئة الجبايش والقرابة والم
والزواج(,)الفخذ والحمولة والعشيرة(كما بيف الدكتور موضوع الطبقات االجتماعية ,والنظاـ 

تناوؿ الدكتور سميـ النظاـ ثـ السياسي في الجبايش ,والحكومة المركزية في الجبايش .
تور ىجرات االقتصادي مف ناحية األراضي والزراعة والقصب والحصر, كما بيف الدك

العمؿ الموسمية والموارد االقتصادية الثانوية والميزاف االقتصادي وانتيى بالكياف 
االقتصادي واالجتماعي في قرية الجبايش .اعتمد الدكتور شاكر مصطفى سميـ في 
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منيجيتو الدراسية عمى المنيج االنثوغرامي كمنيجنا وصفيا في تحميؿ األنساؽ االجتماعية 
سياسية والدينية ,عمؿ سميـ عمى تصنيؼ سكاف االىوار إلى زراع وجامعوا واالقتصادية وال

اىتـ الدكتور كما القصب وحاكو الحصر ,اعتمادا عمى نوع المينة التي يزاولونيا .
بدراستو النسؽ االقتصادي والنسؽ االيكولوجي والنسؽ االجتماعي والنسؽ السياسي 

تماعي ,فالترابط بيف ىذه األنساؽ التي واستعرض تأثير ىذه األنساؽ عمى البناء االج
درسيا سميـ ىو ترابط بنائي وظيفي قائـ عمى موضوع الترابط والتكامؿ ,ويبلحظ مف 
خبلؿ الدراسة تأثير البيئة الطبقية عمى طبيعة الميف التي يزاوليا سكاف سكاف القرية 

ىي وظيفة سياسية  ,والدور الذي يؤديو الفرد والوظيفية التي يقوـ بيا في نظاـ القرابة
,بسبب ضعؼ السمطة السياسية لمدولة في تمؾ الحقبة التاريخية التي أجريت فييا الدراسة 
,وبالتالي فوظيفة النظاـ العشائري ىي وظيفة اجتماعية.والسمطة في العائمة لقرية الجبايش 

 ىي سمطة أبوية ذكورية ,كوف نظاـ القرابة قائـ عمى النسب األبوي. 

لممضيؼ في قرية الجبايش كذلؾ بيف سميـ ما سميـ إلى نظاـ تعدد الزوجات ,يشيرالدكتور 
أىمية اجتماعية ففي طريقة بنائو يتقرر المركز االجتماعي لصاحب المضيؼ مف 

ولممضيؼ نظرة مقدسة بيف أبناء القرية وتعد المشيخو  نظاما صارما يسير الحياة 
ؿ النسؽ التربوي )التعميمي(فاف سكاف في مجااما جتماعية واالقتصادية في الجبايش اال

القرية اليحبذوف ارساؿ أبنائيـ لممدرسة بناءا عمى نظرة متخمفة يداولونيا سكاف الجبايش 
باف المعمميف يفسدوف أبنائيـ عمى أساس إف المعمميف يمارسوف لعبة القمار مع بعض 

 الموظفيف الحكومييف بعد نياية الدواـ . 

ؾ طبقتيف في قرية الجبايش طبقة الشيوخ ومبلكي  األراضي تشير الدراسة إلى إف ىنا
وىؤالء يتمتعوف بحياة مترفة وطبقة دنيا تشمؿ الفبلحيف والمعداف وحاكو الحصر وىؤالء 
يعانوف مف شظؼ العيش ,ومع دخوؿ اإلدارة األجنبية عممت عمى إحبلؿ نظاـ السوؽ 
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 مف إلغاء نظاـ المشيخة عمؿ  محؿ االقتصاد التقميدي ,اظافة إلى ماقامت بو الحكومة
 تحطيـ الكياف أو النظاـ االجتماعي القديـىذا اإللغاء مف 

 ِٕبلْخ كهاٍخ اٌلوزٛه ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ ػٓ لو٠خ اجلجب٠ِ.

مف خبلؿ مراجعة دقيقة وىامة لدراسة الدكتور سميـ عف قرية الجبايش نبلحظ إف       
لقرية في اىوار العراؽ بدا مف الجانب  ىذه الدراسة قد استيدفت األنساؽ االجتماعية

االيكولوجي والنسؽ القرابي والمجتمع المحمي وانتياءا بالنظاـ العشائري والنظاـ 
االقتصادي وقد تمكنت تمؾ الدراسة مف تحقيؽ أىدافيا مف حيث اإللماـ الكامؿ باألنساؽ 

لـ والييمنة الرمزية االجتماعية لتمؾ القرية ,في حيف تناولت دراستيا الحالية )رؤى العا
عمى العقؿ عند سكاف االىوار(دراسة ميدانية في الجبايش ,دراسة في االنثرويولوجيا 
الثقافية عدة مفاىيـ تاسيسة في عنواف الدراسة كرؤى العالـ والييمنة الرمزية والعقؿ 
,باالظافة إلى إف دراستنا اىتمت أيضا بالنسؽ االيكولوجي لمناطؽ االىوار في جنوب 

افة إلى دراسة ضماعية االخرى في منطقة الجبايش اعراؽ,وباقي األنساؽ االجتال
انثرولوجيا االىوار كما تضمنت دراستيا في جانبيا الميداني التركيز عمى أىـ الرموز 
المييمنة عمى عقؿ سكاف االىوار مف الطبيعي إف تختمؼ أىداؼ الدراسيتيف لكف في 
المحصمة النياية ىي اإللماـ الكامؿ بالجانب االنثرولوجي لمنطقة الجبايش واف كانت 

ريخية بيف الدراستيف أكثر مف خمسة عقود مف الزمف ,تمتقي دراستنا مع دراسة الفجوة التا
الدكتور سميـ مف الناحية المنيجية باف الدراستيف وضفتا المنيج الوصفي )االثنوغرافي( 
وأداتي المبلحظة والمبلحظة بالمشاركة والمخبروف والمقابمة كأدوات ناجحة في العمؿ 

نقطة الفرؽ بيف الدراستيف إي دراستنا ودراسة الدكتور شاكر  الميداني لبلنثرولوجية,ولكف
مصطفى سميـ إف األخير لـ يشير صراحة إلى استخدامو المنيج ألغبائي الوظيفي واكتفى 

فة باسـ )المدرسة الوظيفية و لمعر اباف دراستو كتبت طبقا لطريقة المدرسة االنثروبولوجية 
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س مفتوحا إلى قدرات القارئ .بينما تناولت دراستنا لبلنثروبولوجيا(وترؾ سميـ الواقع المدرو 
وبشكؿ صريح وعممي استخداـ عدة مناىج مثؿ )منيج الوصؼ المكثؼ ,ومنيج الفيـ 

عممية  اريخي ,ومنيج النظرة الكونية (فيالذاتي ,والمنيج البنائي الوظيفي ,والمنيج الت
ب تاريخية مف سيرة حياة جمع المعمومات مف الميداف .في حيف تناولت دراسة سميـ جوان

الشيخ سالـ الخيوف شيخ بني أسد باالستناد إلى الوثائؽ الرسمية كالمخطوطات والمقاببلت 
مع الكثير مف موظفي اإلدارة وأبناء قرية الجبايش عمما إف المدرسة البنائية الوظيفية 

ستعماؿ التتبنى التفسيرات التاريخية ,كما تخممت دراسة الدكتور شاكر مصطفى سميـ ا
التوجييات الكمية بشكؿ يتجاوز اإلحصاء الوصفي .في حيف كانت دراستنا قد تجاوزت 
اإلحصاء  الوصفي ,وأعطت مجاال إلى إلى التضمع التاريخي مف خبلؿ استعماليا 
المنيج التاريخي في عممية جمع المعمومات وىي ضرورة يقتضي العمؿ بو في البحث 

إيضاحات رمزية واصفا تعاقب اإلحداث المفردة. انتيت االنثروبولوجي ,فالتاريخ يتضمف 
دراستنا بتحقيؽ أىدافيا في الكشؼ عف طبيعة الرؤى التي يحمميا سكاف االىوار عف 
العالـ المحيط بيـ ومدى االرتباط الحاصؿ بيف مفيـو الرؤى وبيف ثقافة سكاف منطقة 

ف القدرة التحميمية )الجبايش(وكذلؾ تمكنت الدراسة مف الكشؼ وبشكؿ وصفي دقيؽ ع
 اىوار الجبايش. لمرمز كإيقونة تحميمية مييمنة عمى عقؿ إنساف

كانت دراستنا بحد ذاتيا ىدفا أكاديميا يضاؼ إلى باقي الدراسات االنثروبولوجية ضمف 
 المدرسة األمريكية لبلنثروبولوجيا الثقافية.  
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 ٌضبٟٔادلجؾش ا
كهاٍخ أٔضوٚثٌٛٛع١خ ٌوؤٜ اٌؼبمل يف اٌزفىري:ل ؽبفظ األٍٛك ػٓ أمنبط كهاٍخ ا١ٌَ-4

 اجملزّغ اٌموٚٞ ادلٖوٞ .
 An thropological في المجتمع القروي المصري تعد دراسة السيد األسود)لرؤى العالـ(

Study of Rural Egyption World Views  دراسة اثنوجرافية ألحدى قرى محافظة
 الدراسة , تناولتييتـ بالمضموف و الشكؿمولي الذي وطبؽ فييا المدخؿ الش,(ٔ)البحيرة

مجاالت ومتنوعة مف حياة الفبلحيف المصرييف مف أجؿ فيـ أوجو التشابو واالختبلؼ في 
 .عالـ وأنماط التفكير المميزة ليـرؤى ال
شممت الدراسة شكؿ وتكويف القرية)الفيزيقي(, تأريخ القرية, البناء االجتماعي, األنساؽ  ولقد 

ـ في عبلقتيا , ورؤى العالوالمعتقدات الدينية وغير الدينية, الشعائر لسياسيةاالقتصادية وا
 الكشؼ عف تأثير رؤى العالـ في سموؾ األفراد  الىتيدؼ الدراسة ال و  .بالموضوعات السابقة

دى ينتج عف التفاعؿ بيف أفعاؿ الناس وتمؾ الرؤى والى أي مالمتبادؿ أو  يار التأثيرظإولكف 
. والدراسة تيتـ أيضًا بتفسير وتحميؿ رؤى ماطًا مف التفكير المميز لؤلفرادأننمطًا أو ذلؾ التفاعؿ 

السببية , و والمجتمع والذات والزماف والمكافالعالـ وتصورات القروييف المصرييف عف الكوف 
 . بنوعييا الطبيعي والغيبي

, وىذا يعني معينةبعضيا ببعض وأرتباطيا بقيـ مع التركيز عمى ارتباط تمؾ التصورات 
, وقد أتبع في (ٕ))القيـ( والوجدانية المرتبطة برؤى العالـاـ بالجوانب المعرفية والمعياريةاألىتم

الذي ييتـ بالكشؼ عف أوجو الشبو واإلختبلؼ في معاني  ىذه الدراسة منيج التحميؿ المغوي
 الكممات والعبارات التي يستخدميا األفراد في حياتيـ اليومية . 

في ىذه الدراسة فيما يخص أوجو اإلرتباط بيف التصورات المحورية  تـ التركيز وقد
, كما أعتمدت ىذه لتفكير في المجتمع القروي المصريالمؤسسة لبناء رؤى العالـ وأنماط ا

 ـوز, سواء كانت موضوعات أالدراسة عمى المدخؿ الرمزي الذي يسعى لكشؼ عف الرم
ة تمؾ التي يستخدميا األفراد لمتعبير عف االفكار أفعااًل وخاص ـكممات أ, أو أحداث

                                                           
1- el.Sayed el. Aswad: Patterns of Thoght: An Anthropological Study of Rural Egyption World Views, 
Unpublished.D, Thesis,University of Michigan,1988.  
2 - Ibid.p.25 
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عمى الصور يمكف التعبير عنيا بسيولة دوف االعتماد ساسية المحورية المجردة التي الاأل
 .أو الرموز المشخصة

 Louis)لرؤى العالـ عمى أفكار لوي دومو ولقد اعتمدت ىذه الدراسة في تحميميا
Dumond)األضداد اليرميةفيـو التقابؿ او المتعمقة بم(Hierarchical oppositions) , وىذا

وىذه العبلقة ليا  ,والجزء الداخؿ في بناء ذلؾ الكؿ المفيـو يعني وجود عبلقة بيف الكؿ
والتي تكوف الكؿ في  فمف ناحية تتسـ بانيا عبلقة تقابؿ او عبلقة ضدية .بعداف أساسياف
عمى قة شمولية أستغرافية بمعنى أنو , ومف ناحية آخرى تتصؼ بأنيا عبلمقابؿ الجزء

 Louis)زء إال انو يحتويو ويشممو. ىنا يشير لوي دوموالرغـ مف اف الكؿ يكوف مقابؿ الج
Dumondتضاد الفكرة كوف ليا أىمية كبيرة في ثقافة ما)الضد( التي ي( أف الفكرة أو ,

اليمنى التضاد او , اليد قؿ أىمية وتحتوييا في نفس الوقت, وعمى سبيؿ المثاؿعمى األ
, (Dumond)التفكير االنثروبولوجي قبؿ دومو تقابؿ فقط اليد اليسرى )كما كاف سائدًا في

, فاليد اليمنى مقارنة باليد واالىمية وتحتوييا في نفس الوقت بؿ انيا تفوقيا في القيمة
ينما , بالييما عمى انيما اجزاء مف الجسد, تمثؿ الجسد ككؿ وتحؿ محمواليسرى وبالنظر 

إف رؤى  ,سية التي توصمت الييا الدراسةومف النتائج االسا. ( ٔ)اليد اليسرى ال اىمية ليا
سييف ترتبط بيما عدة العالـ في المجتمع القروي المصري تنتظـ حوؿ تصورييف أسا

, وىذه التصورات ترتبط بتصورات أخرى مؤلفة شبكة مف األفكار تصورات أخرى
التضاد لتصورات األساسية شكؿ التقابؿ أو بينيما وتأخذ اوالمعتقدات المتداخمة فيما 

واالستغراؽ ومف ىذه التصورات المحورية تمؾ التصورات التي تدور حوؿ الباطف والظاىر 
 .بدورىا بتصورات الغيب والشيادة التي ترتبط

وعبلقة ماىو ظاىر بالكوف تتضح في أفكار وتصورات األفراد عف السماء واالرض والنجـو  
طبيعية تؤلؼ في جممتيا  والكواكب والشمس والشيب ونحو ذلؾ مف عناصر ومكونات

عالـ الشيادة الذي يخضع لمحواس والتجربة الحسية ويمعب نمط التفكير )الدنيا( أو مفيـو
عف اإلنساف  لظاىر عمى عناصر الطبيعة منفصبلً التجريبي فيو دورًا اساسيًا واليقتصر تصور ا

أفعاؿ اد عف المكونات األساسية المنظورة لئلنساف كالبدف أو الجسد و بؿ يشمؿ تصورات األفر 
                                                           

 .79,ص1991, 1,الّعد/27االزجماِّة الٍٙمّة,المرلع /االؿٍد: ثمٍر رؤى الّالم ُٖ العراؿات االهدػوبٍلٍزّة, المرلة شاٌٖ  -1
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النية والضمير , أما عف تصور الباطف في عبلقتو باالنساف فيشمؿ االنساف الظاىرة والمستقرة
عف طريؽ المغة أو االفعاؿ تر وغير ظاىر واليمكف معرفتو إال, كؿ ماىو مستوالتفكير والوجداف

كذب تمؾ الجوانب األفعاؿ الظاىرة التكفي في الكشؼ عف صدؽ أو الظاىرة . لكف المغة و 
. وتظير ىنا أىـ العبلقات االجتماعية التي مف خبلليا يستطيع الفرد أف يختبر أفكار المستترة

. أما عف تصور الغيب فيشير الى كؿ ماغاب عف االنساف وكؿ ماىو (ٔ)ونية وضمائر اآلخريف
ا يؤوؿ عالـ الغيب الذي ال يخضع  لمحواس أو التجربة في عمـ اهلل او عمـ الغيب وكؿ م

 .  لحسية بؿ يكوف مؤسس عمى اإلعتقادا
كما اف الغيب يشمؿ األرواح والمبلئكة والجف والعفاريت وسائر الكائنات والقوى غير 

, آلخر والجنة والنار وبعالـ القبر)الغيب( بالعالـ الخيرة والشريرة, كما يرتبط تصورالمنظورة ا
فراد بيف مكونات أو ف الموضوعات الرئيسية في رؤى العالـ تمؾ المقارنة التي يقيميا األوم

الذات فالذات ينظر الييا عمى أنيا تشترؾ في )العالـ( ومكونات الشخص او عناصر الكوف
فكما أف االرض مخموقة أو مركبة  ,ية والمادية التي يتصؼ بيا الكوفالجوانب البلمادية او الغيب

  .ية المادية الظاىرة لمذاتوكذلؾ جسد اإلنساف الذي يمثؿ الخاص مف تراب
نساف عمى االرض , بعد زماني يشير الى فترة الحياة التي يعيشيا االوجسد االنساف لو بعداف

 اؿ المكاني الذي يشغمو ذلؾ الجسدالمج,وبعد مكاني يشير الى الخير أو متحدًا مع الروح
الـ المادي الظاىر بمافيو مف أجراـ سماوية وموضوعات )الشخص( في حياتو عمى االرض والع

, أما إشتراؾ الذات في الجانب اء, وينطبؽ ذلؾ عمى الجسد البشريوارضيات مصيرىا الفن
لى عالـ الغيب واليعرؼ كنييا )الروح( التي تنتمي امادي والغيبي فيكوف عف طريؽ تصورالبل
 .أحد
نفصاليا يفنى ويتبلشى الجسد وكما أف العالـ أو كما إف الروح تضفي عمى الجسد الحياة وبأ 

الكوف ممموء بكائنات غير منظورة كالجف والمبلئكة كذلؾ االنساف حيث ترتبط بو كائنات غير 
)األيمف واأليسر( كي ترصد الحسنات والسيئات التي كالمبلئكة التي تستقر عمى كتفيو منظورة

)األخت( وىي كائنات غير د تصورات)القريف ( وكذلؾ نج. ميا ذلؾ اإلنساف في حياتو الدنيايفع
, نجد في المجتمع ليا مايحدث لو في حياتو اليومية منظورة ترتبط بالشخص ويقع أو يحدث

المصري العديد مف التصورات التي تدور حوؿ البركة مف حيث ىي قوة كامنة خيرة غير 

                                                           
ؿٍد: ثمٍر رؤى الّالم ُٖ العراؿات االهدػوبٍلٍزّا,ممعر ؿاب٘,ص -1
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الَحسد مف حيث ىو قوة كامنة  , وحوؿعض األفراد والكائنات والموضوعاتمنظورة يمنحيا اهلل لب
, كميا تصورات تؤكد ذلؾ الكائنات الحيةيا بعض االفراد و شريرة )غير خيرة( غير منظورة يمتمك

, فاالنساف كوف صغير في منظورة لدى كؿ مف االنساف والكوفالتشابو في الجوانب غير ال
فينالؾ , تؤلؼ وحدة واحدةترابطة ومتشابكة المجتمع القروي المصري رؤى عالـ مختمفة لكنيا م

عالـ قائمة عمى التفكير , ورؤية عالـ دنيوية ورؤية رؤية عالـ غيبية, ورؤية عالـ دينية
 .التجريبي

أحدىما منظور , مصري عالميف مختمفيف كؿ االختبلؼيبدو لنا إف لدى االنساف القروي ال
التقسيـ يفسر كثيرًا  . ىذار غيبي غير منظور واليخضع لمحواس, واآلخويخضع لعالـ الحواس

كما .بأنيا غيبية أـ تجريبية حسية مف أفعاؿ األفراد وأنماط سموكيـ الذي يمكف أف نحكـ عمييا
إف ىذا التقسيـ يفسر اعتماد الفبلحيف عمى نمط التفكير التجريبي في مناشطيـ الزراعية 

رورية لتحقيؽ الض الماء وسائر الشروط الماديةوعبلقتيـ بالطبيعة أوالتربة أو  واالقتصادية
 أىدافيـ. 

الظاىر المادي يفسر لجوء األفراد في  الغيبي البلمادي/المنظور/غير المنظور,–وىذا التقسيـ
عتقاد في المجتمع القروي المصري في مواقؼ معينة الى نمط التفكير الغيبي كما ىو اال

ذلؾ التقسيـ الثنائي بيف في الممارسات السحرية. لكف بالرغـ مف وجود  القديسيف واألولياء أو
العالـ الغيبي والعالـ المنظور إال أف اإلنساف القروي المصري ينظر الى ىذيف العالميف عمى 

اف وحدة واحدة ىي الكوف , أو بعبارة أخرى يؤلفجانبيف مختمفيف لكف غير منفصميف انيما يؤلفاف
 لخالؽ .  سبحانو وتعالى ىو االعالـ أنو مخموؽ وأف اهللومف أىـ صفات ىذا الكوف أو  ,ذاتو ككؿ

ير الغيبي ونمط إف كؿ مف نمط التفك ,اهلل يحتوي الكوف وينظمو, وىو عالـ الغيب والشيادة
تمع القروي المصري موضوع كما ىو معبر عنو في رؤى العالـ في المج –التفكير التجريبي

, وتكوف عمى الخبرة الحسية ي يقـوفالتفكير التجريب .كوف محكومًا بنمط التفكير الديني, يالدراسة
أحكاـ مستندة الى كؿ ما يمكف التحقؽ منو بصورة حسية أو مشخصة ومباشرة وىو متعمؽ 
بالجانب الظاىر مف المعرفة التي تشمؿ كؿ مايتعمؽ بالبيئة وماتحتويو مف موضوعات وكائنات 

محكوما بنمط يضًا . أما نمط التفكير الغيبي يكوف أناصر تؤلؼ الشروط المادية لموجودوع
. البعد الديني الذي يؤكد ظر اليو مف خبلؿ بعديف أو إطاريف, فعمـ الغيب ينالتفكير الديني

في الحدود التي وضعيا الديف قداسة عالـ الغيب ويشترط عدـ التعرض لو بالنقاش او العمؿ إال 
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مثؿ  –ير المنظورةالغيبية وغ . ثانيا البعد غير الديني ويتمثؿ في استخداـ القوى والكائناتذاتو
إلغراض سمبية وشريرة. وذلؾ عف طريؽ األعماؿ السحرية وفي ىذا  –الجف واألرواح ونحو ذلؾ

الغيبي ألنو في نفس المضموف فاف الديف أو التفكير الديني يكوف بالضد لذلؾ النوع مف التفكير 
عف  , بمعنى إف الديف ىو مصدر التقييـ ومصدر الجزاء لكؿ مف يخرجالوقت يحتويو

 .(ٔ)تعاليمو
 ػٓ:فٍَفخ ٕ٘ٛك إٌبفب٘ٛ ٌٍؼبمل ) Kluck honn)كهاٍخ وٍٛوْٙٛ.2

 الكبير في اإلىتماـ بمضموف( األثر (Navahoكموكيوف لفمسفة ىنود النافاىولدراسة كاف 
المصطمحات التي استخدميا , ومف غـ مف انو لـ يستخدـ ذلؾ المصطمحالر عمى  (هؤٜ اٌؼبمل)

( Mentalout look)مصطمح الرؤية العقمية لمداللة عمى رؤية العالـ,( Kluckhonn)كموكيوف
والصور المعرفية عف  (View of life)والمبادئ اإلساسية ورؤية الحياة والفمسفة الضمنية

ذلؾ المجتمع. الصورة العامة التي يشترؾ فييا أفراد لخصائص الجوىرية لرؤية العالـ او ا
 )النافاىو( لمحياة أو العالـ في النقاط التالية: ويمخص كموكيوف رؤية

أسباب محدودة  ةفيو كوف منظـ بحيث اف األحداث تقع نتيجأف الكوف يتسـ بالنظاـ, :اٚالً 
 وتكوف متداخمة . 

 المعرفة قوة . . أ
 .ساس يكوف نحو التجانس واألنسجاـالسعي األ . ة
 . ثمف الفوضى وعدـ النظاـ ىو المرضأف  . د
تعرؼ عميو السببية يمكف ال, وأف مبدأ العممية أو جسيدهنحو تشخيص الكوف وت: اإلتجاه صب١ٔبً 

 .وتعريفو في حدود مشخصة
 : الكوف مميء بالمخاطر.صبٌضبً 
 : الشرور والخير يكمؿ كؿ منيما األخر وأف ليما وجود حقيقيًا.هاثؼبً 

 ت الحسية.:الخبرة تفيـ عمى أنيا سمسمة متصمة يمكف تميزىا فقط بواسطة المعطيافبَِبً 
 : تصور األخبلؽ في حدود موقفية مشخصة وتقميدية بداًل مف فيميا فيمًا مجردا مطمقًا.ٍبكٍبً 
 .ى أسس مف النزعة الفردية األسرية: تحديد العبلقات االجتماعية عمٍبثؼبً 

                                                           
ؿٍد:ممعر ؿاب٘,ص -1

 
 .78شاٌٖ اال
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 .(ٔ)وليس الفاعميف تكوف ليا األولوية, األحداث :صبِٕبً 
 
 األ٠ىٛأٔضوٚثٌٛٛعٟ:هؤٜ اٌؼبمل ٚاٌزٕبلض ( Richardnbest) كهاٍخ ه٠زْبهك ١ٔجَذ.4

 
تولد  تعد الفرضية التي جاء بيا ريتشارد بخصوص الحقائؽ األجتماعية التي يمكف أف

, فكمما كانت القوى ؤى العالـ بالمعنى الحرفي لمكممةأنماطًا شديدة األختبلؼ مف حيث ر 
الخارجية البيئية ىي المييمنة عمى المشيد كمما دفع مف يخضع ليذه القوى ضمف محيطو أف 

. ويؤكد ريتشادر تأسيسًا عمى نظرية األصوؿ األجتماعية بيا تماماً يتقبؿ ىذه القوى وييتـ 
مف جوىر مواد لمفوراؽ المعرفية واألدراكية أف العالـ في نظر الشرؽ آسيوي مكاف معقد مؤلؼ 

, بينما العالـ في نظر الغربي مكاف في ضوء الكؿ وليس في ضوء األجزاءمتصمة يمكف فيمو 
ويخضع بدرجة بسيط مؤلؼ مف موضوعات متمايزة يمكف فيميا دوف أىتماـ كبير بالسياؽ 

 .(ٕ)كبيرة لمتحكـ الفردي
تحميمية تعتمد عمى تحميؿ واالستراتيجيات ىذه عمى عدة أنواع استراتيجية كمية و أستراتيجية 

الموقؼ الى أجزاء بينما تعمؿ االستراتيجية الكمية عمى الصورة الكمية في عممية تأدية المياـ , 
أمريكية -بينما كانت نظرة الغرب. بة ريتشارد عمى المجتمع الصينيوىذا الكبلـ جزء مف تجر 
في أنفسيـ أفراد ذوي  ورأو غماس في المنافسات والجدؿ المفظي,تتميز باألستقبللية واألن

ـ بالطبع سادة أقدارىـ خصائص مميزة ووحدات مستقمة عف اآلخريف داخؿ المجتمع وى
 وباألعتماد الى المبلحظات التي قدميا عالـ االنثروبولوجيا ادوارد تي ىوؿ .(ٖ)ومصائرىـ

(EHdward T.Hall )ية والتي حاوؿ مف خبلليا أف يمسؾ بالفوارؽ بيف المجتمعات الصين
 .يـ الذاتوالمجتمعات الغربية مف خبلؿ ف

فيذه الذات ىي العنصر الفاعؿ الحر ذا الحدود الممزمة والذي اليقبؿ النفاذية لكف االنساف 
, وأف عمؽ الجماعة ط واالوضاع العاـ ىي التي تحكموُ األسيوي يبلحظ اف األرتباطات والشرو 

                                                           
1 - Clyde Kluckhonn:The philosophy of The Nevaho Indians,in f.s.c.Northep(ed),Ideelogical Differrnces and 
word order ,New llavent , yale,Universitypress,1949,pp.360. 

ة الّعد )رِجفارد هّبؾت: زٔػاّٖة الٜٗػ, -2 ة(,  -ثػزمة:قٍُٚ زالؿ,) الٍِٜت (312ؿلؾلة ِالم المّٖػ  .114, ص2115المّٖػ
 .39رِجفارد هّبؾت:زٔػاّٖة الٜٗػ, الممعر هٗؾي, ص -3
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, حتى عامؿ الثقة بالجماعة الجماعة الخارجيةأفرادىا مف تمؾ الداخمية يبدوا أكثر أىتمامًا ب
 الداخمية يكوف أقوى. 

عكس الغربيوف فيـ أناس مقطوعي الصمة نسبيًا بيف جماعاتيـ الداخمية ومعظـ التمايزات 
الحاصمة بينيـ تمايزات لـ تكف طبيعية وأنما تمايزات مصطنعة وكبيرة فاألنساف الغربي يمكنو 

/ الياباني ولكف األسموب الشرؽ آسيويؤثر فييا وفقًا ألغراضو. ئتو ويبحرية أف يتعامؿ مع بي
فترض بداًل مف ذلؾ أف يتكيؼ يرفض فكرة إف األنساف بأمكانو معالجة البيئة والتأثير فييا وي

أجتماعية شديدة  –. األستنتاج الذي خمص اليو ريتشارد مفاده أف ىناؾ فوارؽ نفسية معيا
. بوصفيا (ٔ)ناء الثقافة األوربية في شكؿ عاـعامة وبيف أب العمؽ بيف أبناء شرؽ آسيا بصورة

عمى نحو مختمؼ لمغاية , ينتج عنيا أف المجموعة اآلسوية يدركوف العالـ مجموعة متمايزة ثقافياً 
. فالغربيوف ىـ أبطاؿ رواياتيـ التي تحكي سيرتيـ الذاتية؛ أما أبناء شرؽ آسيا فيـ عف نظرائيـ

. كما أستطاع نيبست أف يكشؼ بالفعؿ عف ممح الى أساليب حياتيـفي أفبلـ تمجرد ممثميف 
حقيقة ميمة جدًا والتي توصؿ الييا مف خبلؿ توظيفو لمبدأ النظرة الى العالـ عف دالالت عميقة 

فأبناء الشرؽ  .والمعرفة والعقؿ لمشعوب المختمفةمف حيث االختبلفات الثقافية وأثرىا في االدراؾ 
المفاىيـ بؿ عمى المستوى  نظراتو الخاصة الى العالـ ليس عمى مستوى والغربييف لكؿ منيما

, فأبناء الشرؽ أي شرؽ آسيا ينظروف بصورة أكبر ويروف الموضوعات مف حيث صمتيا الحرفي
  .بالبيئة
 ٚاٌمبػلح اٌَب٠ىٌٛٛع١خ ٌٍّؼىن. اٌؼبمل هؤٜ( Mark riveraكهاٍخ ِبهن ه٠فريا).1

 
)مارؾ ريفيرا( في مجاؿ رؤى العالـ والكيفية التي مف قدميامف األسيامات الواضحة التي 

رؾ ريفيرا أف)مبدأ رؤية , ويشير ماطور القاعدة السايكولوجية لممعنىخبلليا أستطاع ريفيرا أف ي
, ضات واإلعتقادات التي تصؼ الواقع, مثؿ طبيعة األنسافىو مجموعة مف األفتراالعالـ( 

. ويشير ريفيرا أنو يعمؿ عمى وصؼ النظرة الكمية (ٕ)ـ نفسوُ يعة والحياة وتكوف العالمعنى الطب
, فالنظرة الى العالـ ىي ايضًا طريقة لوصؼ الى الحياة والمؤسسات االجتماعيةالخارجية لمفرد 

, كما تتضمف إفتراضات يمكف أف ىداؼ التي يجب العمؿ عمى تحقيقياالكوف والحياة وتحديد اال

                                                           
 .85-84ممعر ؿاب٘ ,ص رِجفارد هّبؾت: .زٔػاّٖة الٜٗػ, -1

2- Rivera Mark :The psychology of World view of General Psychology , Vol. B, No .1 ,1961,pp3-58. 
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, ولكف ىذه اإلفتراضات ىي أولية بمعنى إنيا تقدـ ف أثباتيار مثبتو أو حتى غير ممكتكوف غي
 .(ٔ) األسس المعرفية والوجودية إلعتقادتنا في إطار منظومة أعتقادية معينة

: أعتقادات وصفية أو ثة أنواع مف األعتقاداتوتبيف أنو في كؿ نظرة لمعالـ ىناؾ ثبل
؛ واعتقادات تقيمية أذ يكوف ئةأف تتحدد بكونيا صحيحة أو خاط وجودية وىي القادرة عمى

؛ واعتقادات عرفية أو تحريمية أذ تكوف بعض قادات محبًل لمحكـ بالصحة والخطأموضوع األعت
وسائؿ أو غايات األفعاؿ محبل لمحكـ بوصفيا مرغوبًا فييا أـ ال, والقيمة ىي أعتقاد مف النوع 

لعالـ فأنو يقدـ بعضًا مف نماذج . ولكي يعرض ريفيرا فكرتو العامة عف مصطمح رؤى ا(ٕ) الثالث
)مثبل ىؤالء ألفعاؿ األنساني بمصطمحات تقيميةاأو تقريرات النظرة الى العالـ التي تصؼ الوجود 

. ويمكف القوؿ النسانية ىي مف حيث المبدأ خيرة(الطبيعة اف يقاتموف ضد بمدي ىـ أشرار, أو الذي
. ىي ذاتيا ترى الكوف بشكؿ معيف, فيي إذف نظرة الى العالـ ةنيبأف أي منظومة فمسفية أو دي

والتصورات الدينية القديمة ىو)كيؼ وجد  الشيء المشترؾ الذي يوجد تقريبًا في كؿ الثقافات
( وتصورات نشأة الكوف " كيؼ خمقت األرض ونشأت فييا الحياة وكميا تعمؿ مف أجؿ اف اإللو

والمخموقات  ,التي توجد فيو بما يتضمف اإلنسافوجودات تقدـ معنى لكيؼ يعمؿ العالـ وما الم
 ".األدنى واألعمى منو

 
مف خبلؿ ماطرحو ريفيرا مف أفكار وأفتراضات يتبيف أف استنتاجاتو تشكؿ تقدمًا رائعًا في 
مجاؿ دراسات النظرة الى العالـ في كشفو اف الناس يتفاعموف بشكؿ ايجابي مع البيئة بأستخداـ 

الى العالـ بوصفيا أدوات حتى يحققوا الغايات النيائية التي حددوىا بأنفسيـ أي  بناءات النظرة
أنو توجد عمى المستوى السايكولوجي لمفرد بناءات شخصية غير واعية مرتبطة مباشرة بنظرة أو 

. اخيرًا يتوصؿ ريفيرا الى أف مقولة رؤى العالـ التي يعتنقيا المجتمع عف العالـ رؤى العالـ
تراضات أولية تقدـ األسس المعرفية والوجودية إلعتقاداتنا في أطر منظومية معينة تتضمف أف

 : اإلعتقادات تشكؿ رؤية لمعالـ ىي ويشخص ثبلثة أنواع مف
 . اعتقادات وجوديةأٚالً 

 . اعتقادات تقيميةصب١ٔبً 
 . اعتقادات القيمة صبٌضبً 

                                                           
1 - Ibid,p.p3-58 
2-Ibid ,p.p3-58. 
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أف رؤى العالـ في ثقافة ما أو عند جماعة بشرية  االستنتاج الذي توصؿ اليو)مارؾ ريفيرا(
 كأف تكوف جماعات سكاف األىوار تأخذ ثبلثة مستويات مف األعتقاد ىي: 

 مستوى االعتقاد النيائي عف العالـ وتمثؿ بأشكاؿ المبادئ الدينية التي / ادلَزٜٛ االٚي
 ترتكز عمييا تمؾ الرؤية.

 ٟٔيمثؿ عمى استدالالت عقمية عف العالـز / مستوى االعتقاد المرتكادلَزٜٛ اٌضب ,
 التصورات الفكرية والفمسفية عف العالـ.

 مستوى القيـ المجتمعية الناتج عف العبلقة بيف التصورات الدينية ادلَزٜٛ اٌضبٌش /
 .(ٔ) والتصورات العقمية والفمسفية عف العالـ مف جية وواقع المجتمع مف جو أخرى

 
 : ( ػٓ رأ٠ًٚ اٌضمبفبد Clifford Geertz)كهاٍخ و١ٍفٛهك غريري .5

)روح الذي أواله كميفورد غيرتز بموضوعتشير أدبيات االنثروبولوجيا الى األىتماـ اإلستثنائي 
 The)و تأويؿ الثقافاتالجماعة( و)النظرة الى العالـ( وتحميؿ الرموز المقدسة والتي تضمنيا كتاب

Inter pretation of cultures شياءعندىـ( وتكوف العالـ؛ كالناس )صورة األ( معرفًا رؤية
مف أفكارىـ , ولمذات والمجتمع, وتتضد تمؾ الصور مفيـو الناس لمطبيعة, وتعبالتماـ حقيقية

يعتبر جيرتز مف عمماء األنثروبولوجيا الرمزية التأويمية الذيف أسيموا .األكثر شمولية لمنظاـ
. عندما ميز بيف تصوردراستيـ في تأىيؿ وتدإسيامًا كبيرًا مف خبلؿ  )رؤية العالـ عيـ المفيـو

World Views )روح الثقافةومفيـو(Ethos)  الدراسات مف خبلؿ إشارتو الى إنو في
, أي العناصر ما , لخصت الجوانب األخبلقية والجمالية في ثقافةاالنثروبولوجية الحديثة

المعرفية الوجودية في وانب ( في حيف تقدمت الجEthos, مفيـو )روح الجماعة التقويمية
( ومف ىنا فإف "روح الجماعة لدى شعب مف الشعوب  World Views)النظرة الى العالـ تعبير

, ىي إسموب ىذا الشعب فيما تي تطبع حياة الناس في ذلؾ الشعبىي الجو العاـ والخاصية ال
نفسيـ وتجاه ؛ بؿ ىي موقفيـ األساسي تجاه أؽ والذوؽ الجمالي والمزاج العاـيتعمؽ باألخبل

لقد جاىد غيرتز مف أجؿ أف يؤكد الحاجة الماسة الى توحيد .(ٕ)ي الحياةالعالـ كما ينعكس ف
العبلقة بيف المفيوميف ألنيما يمكف أف يشكبل مع بعضيما البعض في المدى االنثروبولوجي 

, مايشكؿ األىمية الخاصة ليذه نى واختزالو برموز ومعاني مختمفةالبعيد ميبًل الى توحيد المع
                                                           

1-Ibid,p.58. 
وِٞ الدٙاٖات ,ممعرؿاب٘, ص -2

 
 .  291ّٝلٍٗردّٓػثؼ: ثا
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ف تكمف ىنا حيث يعطي الديف , ويعتقد غيرتز إف وظيفة الدياألنثروبولوجيا الثقافيةالمفاىيـ في 
تاجو لتصبح ( مجموعة القيـ االجتماعية اكثر ماتحلنظرة الى العالـ مع روح الجماعة)ابصيره
عمى  يجري تصوير القيـ ليس : مظيرا مف الموضوعية ففي الطقوس واألساطير المقدسةممزمة

ياة متضمنة في عالـ ذي بنية , بؿ عمى انيا شروط مفروضة لمحأنيا أفضميات إنسانية ذاتية
, صنؼ غيرتز, جوىر ىذه الطريقة في ستو لممجتمع المغربي واألندونيسي. وفي دراخاصة

ره عف النظرة , ليست عبالنظر الى العالـ, ذات الوجية الدينية, أنيا كما حاوؿ توضيح ذلؾا
ف الحضور األليي يبحث , وليست مبدأ ألعالـ المرئي يقـو عالـ غير مرئيالقائمة بأف بعد ىذا ا

والسماء لـ , وليست حتى الرأي األكثر استيحاء والقائؿ بوجود أشياء في األرض ضمف العالـ
 .(ٔ)نحمـ بيا بعد فمسفتنا

لجذور في البناء الواقعي يقة ابؿ اليقيف أف القيـ التي يؤمف بيا الشخص ىي قيـ عم
 ذات حقيقية عمى ذلؾ اذا اف االشياء المتوافرة ىي بناءات , وعمى الفرد أف يعيش بناءالموروث

, وما تفعمو الرموز إنما يكمف في تشكيؿ صورة بناء العالـ أرتباطات داخمية اليمكف تحطيميا
نبلحظ أف ميمة الرموز الدينية . لذلؾ لمسموؾ األنساني يعكس بعضو بعضاً وتشكيؿ برنامج 

الموظفة في ميداف دراسات غيرتز في أندونيسيا أو المغرب ىي أف تربط ىذه األشياء بطريقة 
ديؽ وتجعؿ الحياة تجعميا تثبت بعضيا بعضًا فمثؿ ىذه الرموز تجعؿ رؤية العالـ قابمة لمتص

, حينما الى الحاؿ الماورائية لة الظاىرة, واليكتسب الرمز قوتو اال بتجاوز الحاممكنة التبرير
, فبعض الرموز الصوؿ العميقة في البلوعي الجمعيتكمف الروح أو الصفات الخالدة ذات ا

, مف األنساف" اليظير اال أذا غاب شيء ما "الرمز المقدسالمثاؿ ال الحصر عمى سبيؿ
مقدس ماىو إال واألنساف الذي يغيب ىو االنساف شريؾ الطبيعة في تكويف نفسو. وذلؾ الرمز ال

تجربة روحية تميز اإلنساف عف غيره يسعى مف خبلؿ تمؾ التجربة الخروج مف واقع ُمحطـ 
 وربما واقع تييمف فيو الظواىر الرمزية عمى الوجود والعقؿ األنساني. ةبائس الى واقع أكثر قو 
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 اٌضبٌشادلجؾش 
 ِٕبلْخ اٌلهاٍبد االٔضوثٌٛٛع١خ  دلفَٙٛ هؤٜ اٌؼبمل

ٌٛع١خ ٌوؤٜ ثٛا١ٌَل ؽبفظ االٍٛك ػٓ امنبط اٌزفىري , كهاٍخ أضوٚ كهاٍخ. ٔ
 اٌؼبمل يف اجملزّغ اٌموٚٞ ادلٖوٞ :

استيدفت ىذه الدراسة حياة الفبلحيف المصرييف وانماط التفكير المميزة ليـ اضافة الى اىتماميا 
قتصادية والسياسية بتكويف القرية ) الفيزيقي ( وتاريخ القرية وبناءىا االجتماعي وانساقيا اال

 والمعتقدات الدينية التي تؤمف بيا اىالي تمؾ القرية .
 دراسةال تاء القرية وتمكنورؤاىـ حوؿ العالـ المحيط بيـ و مدى تاثير رؤى العالـ في سموؾ ابن

مف ابراز التاثير المتبادؿ او التفاعؿ الحاصؿ بيف افعاؿ الناس وتمؾ الرؤى او التصورات الى 
الى اف تمؾ  دراسةشير التدرا مف انماط التفكير المميز . و تعمؿ عمى انتاج ق الدرجة التي

التصورات ترتبط بقيـ معينة البناء القرية . اعتمد السيد حافظ االسود في دراستو ليذه القرية 
عمى منيج التحميؿ المغوي الذي مكنو في الكشؼ عمى اوجو الشبو واالختبلؼ في معاني 

ميا ابناء تمؾ القرية في تعامميـ اليومي , كما اعتمدت الدراسة عمى المفردات التي يستخد
المدخؿ الرمزي لمكشؼ عف الرموز عمى اختبلؼ تمؾ الرموز او موضوعات او افعاؿ او 

 Louisكممات كانت . كما اعتمدت الدراسة في تحميميا لمرؤى العالـ اف افكار لويس دومو ) 
Dumond و االضداد اليرمية . النتائج التي توصمت الييا الدراسة ( المتعمقة بمفيـو التقابؿ ا

اف رؤى العالـ في المجتمع القروي المصري تتنظـ حوؿ تصورييف اساسييف ترتبط بيا عدة 
تصورات اخرى بحيث تاخذ تمؾ التصورات االساسية شكؿ التقابؿ او التضاد واالستغراؽ خاصة 

 بتمؾ المتعمقة بتصورات الغيب والشيادة .
خبلؿ مقارنة دراسة السيد االسود مع دراستنا الحالية ىو اف ىناؾ تشابو بيف تمؾ الدراستيف مف 

مف ناحية اىتماميا بموضوع التفكير كنمط تدور حولو الكثير مف قضايا الدراسة باعتبار اف 
انماط التفكير قد خضعت لييمنو الرموز اضافة الى اف االنساف القروي المصري وانساف 

ميزاف بنمط التفكير الغيبي المحكـو بنمط التفكير الديني , االختبلؼ الوارد بيف االىوار يت
الدراستيف ىو اف السيد االسود استعرض استخدامو لمنيج التحميؿ المغوي المدخؿ الرمزي كما 
اعتمد عمى افكار ) لويس دومو ( لموصوؿ الى مرامو او اىدافو , اضافة الى تركيز السيد 

ىيمنة تصورات الغيب والشيادة عف انماط التفكير لدى ابناء القرية المصرية  حافظ االسود عمى
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. في حيف اف دراستنا اعتمدت منيج الوصؼ المكثؼ لكميفورد غيرتز والمرتبط بنظرية التحميؿ 
الثقافي التي كانت احد اىداؼ الدراسة , واالكتفاء بيذا المنيج دوف االلتفات الى المناىج 

باحث بيذا المنيج , االختبلؼ االخر بيف دراستنا ودراسة االسود ىو التعمؽ االخرى لقناعة ال
في دراسة انثروبولوجيا انساف االىوار وايكولوجيا االىوار والتطرؽ الى رموز اخرى مييمنة عمي 
عقؿ سكاف االىوار غير الرمز االسطوري الذي يتضمف بعض العينات التي تناوليا السيد 

اخرى مييمنة عمى انماط التفكير مثؿ الرمز الديني والرمز الثقافي والرمز االسود , فيناؾ رموز 
التاريخي والمغوي , وبالتالي يضعنا ىذا االمر اماـ واقع اكثر وضوحا في معرفو مدى العبلقو 
بيف مفيـو رؤى العالـ و مدى التاثير والتفاعؿ الحاصؿ بيف افعاؿ الناس وتمؾ الرؤى او 

 ذلؾ مف خبلؿ معاينات انثروبولوجية عديدة شيدىا ميداف الدراسة .  التصورات . تـ رصد كؿ
 
 . كهاٍخ وٍٛوْٙٛ ػٓ فٍَفخ ٕ٘ٛك إٌبفب٘ٛ ٌٍؼبمل :2

استطاع كموكيوف مف خبلؿ دراستو ىذه لفمسفة ىنود النافاىو اف يفصح عف عبقرية رائعة في 
االىتماـ بمفيـو رؤى العالـ ولكف بطريقة اخرى اكثر ذكاءًا حينما اعتمد مصطمح الرؤية العقمية 

 (Mentalout look  والفمسفة الضمنية ومبادي رؤى العالـ االساسية او التصورات التي )
بيا افراد المجتمع االنساني . ولخص كموكيوف رؤية قبائؿ النافاىو لمعالـ في عدة نقاط  يشترؾ

استعرضيا وفؽ رؤيتو الخاصة باف الكوف او العالـ المحيط بنا ىو كوف منظـ وال يقع حدث 
بدوف اف تكوف ىناؾ مسببات واف المعرفة قوة مف خبلؿ االنسجاـ وتعزيز النظاـ الذي ىو 

الية كموكيوف ىو  ةلى اخر النقاط التي اشار الييا . مجمؿ كؿ ما يريد االشار نقيض الفوضى ا
اف قبائؿ النافاىو تنظر لمعالـ بفمسفة خاصة تختمؼ عف فمسفات المجتمع االخرى انيا فمسفة 
اكثر اعتداال فمسفة مبنية عمى المعرفة والنظاـ والبعد العميؽ ليذا العالـ او الكوف المحيط بيا , 

عتمدت النظر الى العالـ بشكؿ يعتمد العقؿ في تفسير الحياة نقطة التشابة بيف دراسة فمسفة ا
كموكيوف و دراستنا ىذه ىو اف الدراستيف لـ تيمبل مفيـو العقؿ كوف العقؿ ىو مجموعو مف 
االستعدادات لسموؾ في حاؿ توفرت ظروؼ معينة و قوة لبلنساف وىو صنيعو مف صنائع 

ذلؾ العبلمة الدكتور عمي الوردي . لكف اوجو االختبلؼ بيف دراسة  المجتمع كما اشار الى
كموكيوف ودراستنا عديدة اف دراستنا توسعت في دراسة اىـ الرموز المييمنة عمى العقؿ وخاصة 
في بيئو االىوار وعززت ذلؾ بمفيـو رؤى العالـ او تصورات سكاف االىوار لمعالـ المحيط بيـ 
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ى االخريف ونظرتو لمبيئة المادية والميتافيزيقية المحيطة بو . مما ونظرة الشخص الى ذاتو وال
يدفعنا الى االعتراؼ باف صورة العالـ تؤسس عمى التفكير وتكوف معرفية في جوىرىا كما اف 

ى العالـ نماذج الحياة تؤسس عمى االرادة والنشاط فاكيد اف خبرة الحياة كعنصر مف عناصر رؤ 
الحساس او القيـ . الشيء االخر والميـ في دراستنا تناولنا ا سوؼ تؤسس عمى الشعور او

بشكؿ واضح النثروبولوجيا انساف االىوار وايكولوجية منطقة االىوار حتى تكتمؿ الصورة عف 
 مفيـو رؤى العالـ والييمنة الرمزية عمى سكاف االىوار .

فورد غيرتز معززيف ذلؾ لقد تناولنا في دراستنا االستخداـ المناسب لمنيج الوصؼ المكثؼ لكمي
بنظريتو في التحميؿ الثقافي بالشكؿ الذي فتح االفاؽ لموصوؿ الى فيـ اوسع لمفيـو رؤى العالـ 
و ىيمنة بعض الرموز  عمى عقؿ سكاف االىوار , في حيف لـ يشير كبلكيوف الى منيجيتو 

تي استند الييا حتى الميدانية في توصمو الى افتراضاتو تمؾ عف ىنود النافاىو وال النظرية ال
 يجـز بكؿ ذلؾ في دراستو تمؾ .

 . كهاٍخ ه٠زْبهك ١ٔجَذ هؤٜ اٌؼبمل ٚاٌزٕبلض اال٠ىٛأضوٚثٌٛٛعٟ  4
استيدؼ ريتشارد نيبست في دراستو الحقائؽ االجتماعية يعتقد بانيا تولد انماط شديدة االختبلؼ 

ى انو كمما كانت القوى مف حيث رؤى العالـ موضحا ذلؾ مف خبلؿ فرضية منطوقيا يشير ال
الخارجية البيئية المييمنة عمى المشيد كمما دفع مف يخضع ليذه القوى ضمف محيطو اف يتقبؿ 

نيبست اف كؿ  ةوالذي اود اف اشير اليو في دراسىذه القوى وييتـ بيا تماما . الشيء الميـ 
قيقة في توليد باحث وخاصة الباحث االنثروبولوجي يسعى لمبحث عف الحقيقة ودور ىذه الح

االنماط المختمفة لمفيـو رؤى العالـ وتصورات الناس عف ذلؾ . وانطوت دراستنا ىذه اف تبحث 
عف الحقائؽ في الواقع االىواري وبشكؿ ميداني ويضع نيسبت اىمية القوى الخارجية لمبيئة في 

الىوار وبشكؿ الييمنة عمى الواقع والتي عرجنا الييا في مبحث ايكولوجيا االىوار او بيئة ا
ميداني خاصة بعد اف وضحت الدراسة انثروبولوجيا االىوار ولـ نكف في غفمة عف ذلؾ , لما 
لمعوامؿ البيئة الخارجية مف ىيمنة عمى عقؿ سكاف االىوار لكف التناقض الذي يشير اليو 

عو نيبست في دراستو بيف رؤى العالـ وااليكوانثروبولوجي ىو مجرد افتراض بطرحو قد نتفؽ م
في جانب , اف مفيـو رؤى العالـ قد يأخذ منحى اخر بسبب انعكاس العامؿ االيكولوجي عمى 
االنساف لكف عندما نقـو بتشريح ىذا الطرح او الراي عمى انساف منطقو االىوار يبدو االمر 
اكثر اختبلفا الف النسؽ االيكولوجي في مناطؽ االىوار يتضمف انشطة وفعاليات االنساف 
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خاصة اذا عممنا اف منطقو االىوار ىي منطقو ذات عمؽ حضاري موغؿ في القدـ  االىواري
ومنطقة استيعاب بشري يرجع لعصور ما قبؿ الميبلد مما يولد الفو حميمية بيف االنساف وبيئة  
االىوار تزيح افتراض التناقض الذي طرحو ريتشارد نيبست في دراستو . االمر االخر الذي 

اننا درسنا واقع واحد ىو واقع االىواري وسكاف ىذه االىوار , بيف ما راح  تختمؼ بو دراستنا ىو
نيبست يتكمـ عف استراتيجية تحميؿ المواقؼ لمتجربة في المجتمع الصيني والمجتمع الغربي 

اجتماعية شديدة العمؽ بيف ابناء شرؽ اسيا  -منتييا باستنتاج مفاده اف ىناؾ فوارؽ نفسية 
ء الثقافة االوروبية بشكؿ عاـ . ومدى انعكاس تمؾ الثقافات عمى االدراؾ بصورة عامة وبيف ابنا

والمعرفة والعقؿ لدى تمؾ الشعوب تمؾ الثقافات حسب افتراضاتو تخضع الختبلؼ البيئات . مع 
 عدـ اشارتو لممنيجية التي اعتمدىا كي يخرج بيذا االستنتاج .

 
 ّؼىن :. كهاٍخ ِبهن ه٠فريا ٚاٌمبػلح اٌَب٠ىٌٛٛع١خ 1ٌٍ

في دراستو عف رؤى العالـ الكيفية التي مف خبلليا استطاع اف يطور القاعدة  ايتناوؿ مارؾ ريفر 
السايكولوجية لممعنى اف رؤى العالـ ما ىي اال مجموعة افتراضات واعتقادات تصؼ الواقع 

 االنساني مثؿ الطبيعة االنسانية ومعنى الطبيعة والحياة وتكوف العالـ نفسو . 
يفيرا نظره االنساف الى الحياة والمؤسسات االجتماعية عمى اساس اف النظرة الى العالـ ويصؼ ر 

 ىي طريقة وصؼ الحياة والكوف .
مارؾ ريفيرا يتطرؽ الى المنظومة االعتقادية لبلنساف ىذه المنظومة التي تعتمد عمى االسس 

مع البيئة باستخداـ بناءات المعرفية والوجودية , عمى اعتبار اف الناس يتفاعموف بشكؿ ايجابي 
النظرة الى العالـ . تتماشى دراسة ريفيرا مع دراستنا مف خبلؿ تفيمو لرؤى العالـ لمفيـو قابؿ 
لمتوظيؼ في تطور القاعدة السايكولوجية لممعنى ىذا المعنى الذي يعد محور البناء االجتماعي 

ية التأويؿ لمظواىر الرمزية او فاي عممية تطوير لمقاعدة السايكولوجية لممعنى يسيـ في عمم
االنثربولوجية . كما اف تطرؽ ريفيرا لموضوع التفاعؿ االيجابي مع البيئة يعزز ما ذىبت اليو 
دراستنا كوننا لـ نتجاوز ايكولوجية منطقة االىوار واثرىا عمى السكاف اضافو الى اف دراستنا لـ 

دينية او  ءيأخذ احيانا شكؿ مباديتيمؿ ما ذىب اليو ريفيرا عف مستويات االعتقاد الذي 
تصورات فكرية عف العالـ وحتى مستوى القيـ المجتمعية الناتج عف التبلقح بيف التصورات 
الدينية والتصورات العقمية عف العالـ مف جية والواقع االجتماعي لسكاف مناطؽ االىوار . 
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لعالـ يمكف ايجاد ىذه الشيء الذي لـ يوضحو ريفيرا عف اي ناس يتحدث و في اي مكاف مف ا
الرؤى وما ىي النظرية العممية التي استند عمييا وما ىي المنيجية التي قادتو الى تبني ىذه 

 االفتراضات .
 
 . كهاٍخ و١ٍفٛهك غريري ػٓ رأ٠ًٚ اٌضمبفبد : 5

تعد دراسة كميفورد عف تأويؿ الثقافات مف ارقى الدراسات التي ظيرت في االوساط االكاديمية 
منتو مف جيد انثروبولوجي عالي المستوى وقد تمحورت نظريتو عف تاويؿ الثقافات لما تض

 بالمحاور التالية : 
 نقد مفيـو الثقافة السائد -
 كممارسة اثنوغرافية مكثؼالوصؼ ال -
 سيميائيو الثقافة والنظر الى االنساف كحيواف عالؽ في شبكات رمزية . -
يجب اف ال يكوف عمما تجريبيا يبحث عف القانوف , بؿ عمما االنثروبولوجيا كبحث في الثقافة  -

    تأويميًا يبحث عف المعنى ويعد كميفورد غيرتز مف اكثر عمماء االنثروبولوجيا اىتماما بمفاىيـ
) روح الجماعة ( و ) النظرة الى العالـ ( وتحميؿ الرموز . وتطرؽ الى ذلؾ في كتابة ) تأويؿ 

الـ بانيا صورة الناس لبلشياء , وقد ميز كميفورد بيف تصور) رؤى الثقافات ( معرفا رؤى الع
العالـ( ومفيـو ) روح الثقافة ( مف اف الدراسات االنثروبولوجية اىتمت ولخصت الجوانب 
االخبلقية والجمالية في ثقافة ما . بينما تقدمت الجوانب المعرفية الوجودية في تعبير ) النظرة 

غيرتز مف اف يوحد العبلقة بيف المفيوميف مف اجؿ يشكبل توحيدا الى العالـ ( , لقد حاوؿ 
لممعنى و اختزالو برموز ومعاني مختمفة ؛ ىذه الرموز التي تعمؿ تشكيؿ صورة بناء العالـ 
وتشكيؿ برنامج لمسموؾ االنساني , وركز غيرتز في دراساتو الميدانية في اندونيسيا او المغرب 

ي تعمؿ عمى وسط االشياء بطريقة تجعميا تثبت بعضيا بعضا عمى ميمو الرموز الدينية الت
االمر الذي يدفع ىذه الرموز مف اف تجعؿ رؤى العالـ قابؿ لمتصديؽ و تجعؿ الحياة ممكنة 
التبرير . وال يمكف لمرمز اف يكتسب قوتو اال بتجاوز الحالة الماورائية او الميتافيزيقية , حينما 

في البلوعي الجمعي في بعض مف تمؾ الرموز ) الرمز  تكمف الروح او الصفات الخالدة
المقدس ( تساعد االنساف عمى تجاوز حالة االحباط واليأس نحو واقع اقؿ بؤسا . شكمت ىذه 
الدراسة او كتاب تأويؿ الثقافات مرجعا ميما في البحث والتقصي الذي سارت عميو دراستنا 
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يؿ الثقافي التي ىي مف اىـ ابداعات كونيا وظفت منيجية الوصؼ المكثؼ و نظرية التحم
كميفورد في حياتو االنثروبولوجية , لقد كاف كميفورد موفقا في جيوده حوؿ استخداـ مفيـو رؤى 
العالـ في دراساتو الميدانية , االختبلؼ الحاصؿ بيف الدراستيف ىو اف دراستنا اقتصرت عمى 

ار ولـ يكف باستطاعتنا مف العبور الى دراسة رؤى العالـ وىيمنة الرموز  عمي عقؿ سكاف االىو 
حقوؿ ميدانية اخرى او توسيع حقؿ الدراسة الى حدود اخرى بحكـ الظروؼ المحيطة بالدراسة . 
نقطو االختبلؼ االخرى بيف دراسة كميفورد  ودراستنا والتي البد مف االشارة الييا ىو اف كميفورد 

ى االنساف وكرمز منقذ يمكف المجوء اليو كاف قد ركز عمى الرمز الديني كرمز يفرض نفسو عم
في بعض االزمات التي يمر بيا الفرد , في حيف تناولت دراستنا عدة رموز امتمؾ القدرة عمى 
الييمنة عمى واقع االنساف في منطقة االىوار , كبيئة صالحة لمدراسات الميدانية زاخرة 

المحيط بو وىي بيئة لـ يستطع كميفورد بالمعمومات االنثروبولوجية عف االنساف وعبلقتو بالعالـ 
 مف ولوجيا طيمة عممو كانثروبولوجي ربما بسبب ظروفو التي لـ تسمح لو بذلؾ .
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 اٌفًٖ اٌضبٌش
 اٌوِي٠خ ػٓ اٌؼمً  اذل١ّٕخاٌجٕبء اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاالجتب٘بد إٌظو٠خ يف ضٛء 

 ادلجؾش األٚي
 اٌجٕبء اٌزؾ١ٍٍٟ اٌَب٠ىٌٛٛعٟ ٚا١ٌٍَٛٛأضوٚثٌٛٛعٟ ٌٍوِٛى:  -

 
إف االتجاه السيكولوجي الحديث الذي يدرس الرموز الخاصة في عبلقتيا بالرموز العامة 

أو  يختمؼ عف األنثروبولوجيا السيكولوجية الكبلسيكية التي أىتمت بما يعرؼ بالشخصية القومية
والتي قاـ بيا عمماء أمثاؿ ابراـ  (National character)جتماعي أو القوميالطابع اال

ومرجريت  Wallaceوانتوني واالس Mrcil Maussومارسيؿ موس  Abram Kardinerكاردينر
 Eeicواريؾ فرـو  Geofrey Gorer, جيوفري جوريرRuthBenedictوروث بندكت Meadميد

From  وغيرىـ(ٔ). 
والتي تعد اشكاال رمزية او   private symbolsويقصد بالرموز الخاصة او الشخصية 

دتيا الثقافة كي تجسد الصراعات النفسية الداخمية لدى الفرد , وارتباطيا بجوانب وجدانية او اوج
اف االنفعاالت او العواطؼ مثميا مثؿ الثقافة  غيرتز عاطفية و ذاتية وشخصية . ويقوؿ غير

, أما الرموز العامة فيي التي ٕقؿ رمزيا وحسياىي أدوات ووسائؿ تؤثر في تحوؿ او تغير الع
في كؿ مياديف الحياة  . وتوجد الرموزعات البشرية أي عند مجموعة اشخاصتوجد لدى الجما

, ويتسع مفيـو الرمز ليشمؿ الكتب والجمؿ والعبارات والكممات وسائر االشارات االجتماعية
د في يرًا مايؤكد العالـ )بيرس( أىمية الفر المتفؽ عمييا مف قبؿ المستخدميف ليا وكثعروفة أو الم

 .تأويؿ الرمزعممية تفسير أو 
ووصؼ ,. مكونات النفسية والوجدانية لمفردوأىمؿ الميتموف بالثقافة وجوانبيا المعرفية ال 

, ت تجردىا مف خصائصيا المميزة ليادوركيايـ مشاعر الحزف في شعائر الجنائز في عبارا
مجرد حالة نفسية تجاه خسارة عظيمة , بؿ واجب مفروض عمى ويقوؿ كيايـ إف الحزف ليس 

الشخص وعميو أف يتكيؼ معو انطبلقًا مف احتراـ التقاليد الذي يكوف مستقبًل الى حد كبير عف 

                                                           
ؿٍد: الجػاث الفٗاًُ ودراؿة الفظمّة الٍٙمّة, مرلة ِالم الٜٗػ,مرلع -1
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ويشير جيرتز أف االنفعاالت او العوطؼ مثميا مثؿ الثقافة ىي أدوات . (ٔ)حالة الوجدانية
, إذ أنيا تخبر الفرد الذي بدوره يخبر رمزيًا وحسياً حوؿ أو تغير العقؿ ووسائؿ تؤثر في ت

 . (ٕ)اآلخريف  بما حصؿ عميو أو أستقبمو مف معمومات أو مشاعر
 

نساؽ الرموز عمى فدراسة الشخص والذات والشعور مف اإلمور التي تساعد عمى فيـ تأثير أ
تشكؿ قمة أىتمامات  . فاالنفعاالت السموكية والتفكير وأنساؽ المعنى التزاؿالفعؿ االجتماعي
بقضايا الوجداف  ا. ومف العمماء الذيف اىتمو في قضايا األنثروبولوجيا والرمز اصحاب الشأف

او جوانب معينة مف  اً التي تجـز بأف الشعور يصور جانب Langerوالمشاعر سوزاف النجر
لشييرة )تفسير . وتناوؿ فرويد مفيـو البلشعور الجمعي في نظريتو اذات الداللةؿ الرمزية االشكا

األحبلـ( يعتقد في نظريتو اف الرموز مف أىـ الوسائؿ التي تسمح لمرغبات المكبوتة والمحرمة 
مبادئ االخبلقية عف األنا أف تخرج مف البلشعور خاصة إذا تعارضت مع المعايير وال

 ( . Super ego)االعمى
ومف اآلراء التي يحمميا فرويد بخصوص الرموز إف ىناؾ رموز ثابتة ورموز مرنة 

غير قابؿ لمتأويؿ أو التفسير, والمقصود بالرموز الثابتة ىي تمؾ التي تحمؿ معنى واحد ثابت 
ـ . كونيا رموزًا مشتركة بيف االفراد وىي أي الرموز الثابتة شائعة في االحبلالى معنى ثاني
تميز . بينما تؿ الديني والفف بأشكالو المتعددة, وكذلؾ في المجالحكايات الخرافيةواألساطير وا

مثؿ , رتباط العالي باألصوات والكممات, وىي أجزاء مرنة ذات االالرموز المرنة بخاصية فردية
األغاني و الحكايات وكذلؾ لغة الجسد و الفنوف الشعبية وسائر اشكاؿ المغة و الشعائر و 

. وأستخدـ كارؿ المجاؿ لتعدد التفسير والػتأويؿ ىي تحمؿ عدة معاني مما يفسحو الموسيقى ,
متعددة تتجاوز ( التصورات الرمزية يعني بيا الصورة المتضمنة أشياء Carl Youngيونج )

ة لمتأويؿ  الكامؿ, أو التأويؿ كونيا تحتوي أبعادًا الشعورية غير خاضع المعنى الظاىر ليا,
تجارب السايكولوجية التي مر بيا االنساف يبقى ىو وحده القادر عمى أنتاج , وعمى مر الالمجزأ

الرموز بصورة الشعورية عمى ىيئة أحبلـ  أو أساطير بأشكاؿ مترسبة عؿ أنماط الفكر البشري 
 . 

                                                           
1- Robert Levy :"Emotion Knowing and Culture" in Richard Shweder and Robert Levine (eds), Culture: Essays 
on Mind,Self and Emotion. Cambridge University1984, p.215. 
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لمظواىر  Durkheimأما بالنسبة لمتحميؿ السوسيولوجي لمرموز َفُيشار الى دراسة دوركيايـ
إف اإلسياـ الميـ لدور كيايـ في تاريخ ,الجمعية والشعائر الدينيةدات أو اإلجتماعية والمعتق

موروثة في طرية أو ليست ف (Saeredness)اف فكرة القداسة الرمزي يتمثؿ فيالتحميؿ 
, بؿ التجريبيةالطبيعة اإلمبريقية أو , فعالـ األشياء الدينية ليس جانبًا معينًا مف موضوعات معينة

اما الفطرة في ثقافتنا العراقية ىي فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا وال .(ٔ)إنو مفروض عمييا
 تبديؿ خمؽ اهلل .

ىامة منيا حفظ النظاـ  ويعد النسؽ الرمزي بشكؿ عاـ مف األنساؽ التي يقـو بوظائؼ 
, ركوف في نسؽ مف التصورات الرمزية, كما اف جميع افراد المجتمع االنساني يشتاالجتماعي

نقد عندما يسمـ مف ال لـ. ومع ذلؾ إال اف دوركيايـ تمعمشترؾ بيف كؿ افراد المج اي نيا قاسـ
د دوف أىماؿ , فالمجتمع لو أىدافو الخاصة التي تختمؼ عف أىداؼ الفر إستبعد الثقافة والفرد
يعد جوىر عممية التحميؿ الرمزي والذي البد منو  (meaning), فالمعنى الحقائؽ االجتماعية

 .لتحميؿ الدوركايميإيبلئو القدر الكافي مف الدراسة وا
( عمى طراز الحياة واألعراؼ ٕٜٓٔ -ٗٙٛٔ) Max Weberويؤكد ماكس فيبر

اإلجتماعية لؤلشكاؿ الطقوسية بأعتبارىا السمات التي تحدد جماعات المكاف وىذا يعني اعتبار 
, في حيف يؤكد جورج (ٕ)الضوابط الرمزية مبادئ تأسيسية ميمة لمتدرج اإلجتماعياألشكاؿ و 

( عمى اف الفعؿ االجتماعي سواء كاف عمبًل أو قواًل ىو عبارة عف ٖٜٔٔ-ٖٙٛٔ)رت ميدىرب
رمز لمايتضمنو مف معنى يحتاج الى تأويؿ وىو يشكؿ الحقائؽ التي يحمميا الناس لذواتيـ 

, إذف يصبح عاني ليذه الجوانب عمييا يتصرفوفيحمؿ الناس مف م ولآلخريف والمجتمع وبما
الرمزي وتحديدًا المغة ىي األىـ في عممية التفاىـ والتفاعؿ التي ترتبط بتشكيؿ الذات ونضوج 

 .(ٖ)العقؿ والوعي اإلجتماعي
وتية ليا دالالت في ويشمؿ النظاـ الرمزي المغة واإلشارات واأليماءات والغمزات ونبرات ص

)ميد( بيف اإليماءات والرموز, فاإليماءة فعؿ اجتماعي جاء كاستجابة يميز ,طار الجماعةإ
وز وليذا فيو , واإلنساف وحده قادر عمى اإلستجابة لمرممؤثر, في حيف يعبر الرمز عف معنىل

, فالتفاعؿ الرمزي ىو إليماءة معنى عندئٍذ ستصبح رمزاً , أما إذا حممت اوحدة يستخدـ الرموز
                                                           

ؿٍد:االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة, ممعر ؿاب٘, ص -1
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ؿ )دي سوسور( حوؿ إعتباطية اإلشارة وعبلقة الدا. وقد شكمت نظرية(ٔ)اؿ بالمعانياإلتص
 قي, أو اليوياتي بيف الكممات واألشياء تخمخؿ التمركز العر بالمدلوؿ وعدـ التطابؽ الماىوي

كير في كينونة , ألف التفكير في المغة تفنساف عامة واألنثروبولوجيا خاصةوالعقمي في عمـو اال
)شتراوس( أنيا اليمكف أف تتجمى أو تتمظير إال في الوجود, ىذه الكينونة التي رأىاإلنساف 

 . (ٕ)بواسطة المغة بوصفيا نظاـ مف الرموز واإلشارات
التعبير الرمزي عامبًل ( تصور لمرموز عندما رأى:"ٜ٘ٗٔ-ٗٚٛٔ()ر)كاسير وقد أعطى

. وكصورة (ٖ)ة والفف والديف والعمـمشتركًا في كؿ األفعاؿ الحضارية, أي اإلسطورة والشعور والمغ
)شنايدر( في تعريفو لمرمز الذي يرى أف الرمز شيء التحميؿ االنثروبولوجي فقد أشار مف صور

آخر ليس لوجود عبلقة ضرورية بينيما وانما نتيجة عبلقة تعسفية بيف  ئاً يمثؿ أو يصور شي
يدر في رؤيتو األنثروبولوجية . ويعد النسؽ الرمزي مف أبرز أىتمامات شنا(ٗ)الرمز والمرموز

, تظير ني ودالالت مرتبطة برموز مستخدمةفيما يخص مفيـو الثقافة واألشكاؿ الرمزية كمعا
 معانييا عمى أساس العبلقة القائمة بيف تمؾ الرموز. 

 ٠مٛكٔب اٌجٕبء اٌزؾ١ٍٍٟ اٌَب٠ىٌٛٛعٟ ٚا١ٌٍَٛٛأٔضوٚثٌٛٛعٟ ٌٍوِٛى اىل ِب٠ٍٟ: 
  وعمى كؿ المستويات في المجتمع البشري تعمؿ عمى حفظ النظاـ إف األنساؽ الرمزية

االجتماعي فالرموز تعمؿ بشكؿ منظـ عمى دعـ العبلقات االجتماعية والتفاعمية التي وجدت 
 مف قبؿ ومف ثـ العمؿ عمى ديمومة البناء االجتماعي وتوازنو .

  بالنضوج العقمي ىدفًا يعد تشكيؿ الذات اإلنسانية ورفع درجة الوعي االجتماعي مدعومًا
 ساميًا لعمميات الفعؿ االجتماعي كونو يعد رمزًا فاعبًل لما يحتويو مف معاني تستدعي التأويؿ .

  يشكؿ المعنى خاصية عالية المستوى عند االنساف الى الدرجة التي يصبح فييا ىذا
 اإلنساف كائف رمزي غارؽ في الرمزية والدالالت .

                                                           
 .12ياًػ شؾٍ الؼِباري :الممعر هٗؾي ,ص -1
لمرلؽ الٍيوُ للدٙاٖة والٗوٍن  -ؿجػوؾ :البوٍِّة ومابّعًا: من لُّٗ قجػاوس الَ درِعا,ثػزمة :زابػ ِمٍٗ,)الٍِٜتزٍن  -2

داب(, 
 
 .18,ص1996واال
شمع شمعي مصمٍد,) الٙاًػ -3

 
 .21,ص1975الٌّئة الممػِة للٜػجاب(,  -ارؿوت ٝاؿّػر:العولة واإلؿًٍرة,ثػزمة: ا

4- David M Schneider:.American Kinship: Acultural Account ,Chicago,The University of Chicago Press, 
1980,p135. 
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  ىامًا كونيا نسقًا مف الرموز واإلشارات واإليماءات واليمكف مازالت المغة تشكؿ محورًا
لبلنساف تجاىؿ ذلؾ بؿ يعمؿ جادًا عمى التماىي مع تمؾ الرموز مف خبلؿ عمميات التفاعؿ 

 الرمزي وصواًل الى التفكير في كينونتو عمى مستوى  الوجود .
 ديف بما تحممو مف يعد مفيـو الثقافة واألشكاؿ الرمزية كالمغة والفف واإلسطورة وال

 تعبيرات رمزية ومعاني ودالالت تعتمد بشكؿ أو بآخر بدرجة التفاعبلت القائمة بيف الرموز .
  اف دراسة الشخص والجوانب الشعورية والبلشعورية والذات أمرًا الجداؿ فيو لكي يتـ

 الوصوؿ الى مستوى ودقة التأثير لمنسؽ الرمزي عمى الفعؿ االجتماعي. 
  
 :ٌٕظو٠خ ٌزؾ١ًٍ اٌوِٛى اإلجتب٘بد ا -
 

اإلنساف  بيا متياز يعيشبافعالية إنسانية  بصفتيا  إف العيش بالرموز وتوظيفيا
قات بينو وبيف وجوده ويبني عالمو المادي والمعنوي ويرسي نظاـ األشياء والعبل سسويؤ 

استعماالتيا وما  عف طريؽرؾ إال لة األشياء والعبلقات التد, ودالاآلخريف مف الناس
. فالرموز ىي (ٔ)تتضمنو مف معنى في حياتيـ ومما تتخذه مف داللة في متخيميـ الجمعي

تعبير عف واقع أعمؽ وأكثر ىيمنة وىو المجتمع ذاتو ويؤكد غيرتز عمى اف 
, فالمعنى في كؿ موقؼ نثروبولوجيا ليست عممًا فيزيقيًا, لكنو تأويؿ يبحث عف المعنىاال

الف  ,والشعائر واالحتفاالت والحكايات بادؿ عند االفراد عمى مستوى الطقوسالتفاىـ المت
, وعف لمعالـ ونماذج لمتعامؿ مع العالـغيرتز يعتبر مركبات الرموز ماىي إال نماذج 

. وتمارس ىذه الرؤى والقيـ الى األجياؿ اآلخرىطريؽ الرموز يتمكف األفراد مف نقؿ 
اختياراتو فبليستطيع اإلنفصاؿ عف بيئتو بؿ يقبؿ الرموز ضغوطيا عمى الفرد وتحّدد 

ى بالقبوؿ العاـ ظالتي تح كغيره العوامؿ المادية واالقتصادية واالجتماعية والقيـ والمعايير
. إف قيمة الرموز (ٕ))األفراد( يحرصوف دائمًا عمى إتباع معايير تتماشى ومعتقداتيـفتراىـ

عنى يبرز عبر حقيقة ىذه الرموز الذي تتطابؽ تتجسد في إنيا تحمؿ معنى ماديًا وىذا الم
. ومف أىـ النظريات التي استطاعت أف تفرض وجودىا في (ٖ)مع الواقع الذي تقترف بو

                                                           
 .8ياًػ شؾٍ الؼِباري: الجصلّٞ االزجماُِ واالهدػوبٍلٍزُ للػمٍز , دراؿة ثصلّلة هٙعِة,ممعر ؿاب٘,ص-1
هدػوبٍلٍزّا الجػاث,)ثٍهؽ -2

 
 .291,ص2118المٔػبّة للًباِة والوفػ واإلقٌار(,  -البفّػ الّػبُ:ا

3- Geerts Clifford: Inter pret ation et Culture,edit des arvhives Contemporaines Paris, 2010,p.113. 
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لبلنثربولوجي  ونظرية التحميؿ الثقافيرؤى العالـ نظرية عمميات تحميؿ الرموز ىي 
وجودية ونظرة كؿ رؤى العالـ ضمف مايسمى بالرؤى ال )كميفورد غيرتز ( وتعد األمريكي

ُتشكِّؿ وصفًا  انساف الى العالـ والوجود, وقد تشير الى إطار األفكار والمعتقدات التي
 . (ٔ)الثقافة والتي يمكف بيا تفسير العالـ والتفاعؿ معوة أو المجموععالميًا لمفرد أو 

 

 ( world views theory): هؤٜ اٌؼبملٔظو٠خ  -4
ؿ شخص يرى العالـ مسممة اساسية ىي )ك( عمى World Views)تقوـ رؤى العالـ 

نيا تحمؿ بداخميا فيمًا ا الرغـ مف بساطة ىذه المسممة إال وعمى (بطريقتو الخاصة
دات والفرضيات فاإلدراؾ والسموؾ البشري يتأثراف بمجموعة مف المعتق.(ٕ)عميقيفومضموناً 

باإلنساف بوصفو  . لقد أضحت رؤى العالـ تمثؿ ظاىرة إنسانية مرتبطةعف الحياة والواقع
المعاني عمى األشياء فعزلة اإلنساف لمناس حتى يحضره شعور  اضافةكائنًا ينزع الى 
ىذا الفراغ ىي التي ُتحدِّد نمط  ئولكف طريقة إنساف األىوار في مم .(ٖ)بالفراغ الكوني

لـ يدرؾ ولكؿ انساف  اـبشر رؤية لمعالـ سواء أدرؾ ذلؾ ثقافتو وحضارتو فمكؿ فرد مف ال
وتتكوف رؤى عالـ الفرد  .في طريقة رؤيتو لموجود والحياةإفتراضات وصور وتحيزات تؤثر 

مف مستوييف األوؿ ىو الرؤية الحالية الواقعية والمثالية معًا والتي تيدؼ الى تّعرؼ نظرة 
الواقع.  , والمثاؿ الذي يودوف أف يكوف عميو ذلؾس الى واقعيـ القائـ اآلف بالفعؿالنا

والمستوى الثاني ىو الرؤية المستقبمية التي تيدؼ الى تعرؼ تصورىـ لما سيكوف عميو 
. (ٗ)مستقبؿ ذلؾ الواقع القائـ اآلف مف ناحية والمستقبؿ المثالي الذي يؤممونو ليذا الواقع

وعميو فإف مفيـو رؤى العالـ ىو مجموعة مف المشاعر والمواقؼ وليست مجموعة مف 
صياغتيا لغرض معيف تنتيي بأنتياء الغرض وبالتالي فإف تمؾ المواقؼ االراء تـ 

والمشاعر اإلنسانية تـ إكتسابيا خبلؿ المراحؿ المبكرة مف حياة االنساف ومف الصعوبة 
 تعد ويمكف اف .ر في مراحؿ حياة االنساف البلحقةإعادة تغيير او تحوير تمؾ المشاع

                                                           
1 - mark Ekoitko – Rivera .(2004) . The psychology of world views ,Review of General psychology , vol . 8, no .1 
.p.43 
2- Kolko- rivera Mark E:The Psychology of General Psychology vol,8,no.1, 2004.  

 .26همػ العِن بن ؿػاي : ممعر ؿاب٘ , ص -3
شمع ابٍ زِع: الغات وماِعاًا معطٞ لعراؿة رؤى الّالم, -4

 
 .4,ص1991, الٙاًػة , 1المرلة االزجماِّة الٍٙمّة , الّعد /ا
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وافع والتصورات والمعتقدات التي تعمؿ داخميًا مفيـو رؤى العالـ ىو مركب معقد مف الد
 .(ٔ)وتؤثر بشدة في كيفية تفاعمنا مع اآلخريف واألشياء في الطبيعة مف حولنا

 

ويعيش كؿ إنساف في المجتمع تحت ظؿ جممة مف التفاعبلت اليومية مع بيئتو االجتماعية 
لدى الفرد رؤى العالـ وىي والمادية وبشكؿ الشعوري ونتيجة ليذه التفاعبلت الحياتية تشكؿ 

. وىي رؤية ليست إحادية سطة السموؾ البشريتعمؿ بطريقة الشعورية يمكف االستدالؿ عمييا بوا
فردي  , تمثؿ كؿ النشاط الجمعي ولكف بوعيرؤى متعددة تشمؿ كؿ جوانب الحياةالجانب بؿ 

لرمزي الذي يتبناه , مف خبلؿ التأويؿ امعمؽ ودقيؽ لتفاصيؿ الحياة, بحثًا عف معنى لموجود
, بالشكؿ الذي وجدت اساسًا إلشباع حاجات الفرد إنساف األىوار لتفسير كؿ ىذه الرموز التي

, متجاوزيف الفكر اإلنساني في بيئة األىوار أعطى مساحة كبيرة لتمؾ الرموز مف أف تييمف عمى
وخاصة الرموز  شةحدود البنية الذىنية واحيانًا تعمؿ تمؾ الرموز عمى انتاج صور ذىنية مشو 

افيزيقية و كذلؾ الرموز الدينية ) المقدسة ( كتابات تاو المياورائيات تتصؿ بالمالتي ة و ياألسطور 
 .  يا او اإلساءة الييا مطمقا كف تدنيسال يم

 

 Culture Analysis Theoryٔظو٠خ اٌزؾ١ًٍ اٌضمبيف -2
)كميفورد غيرتز( بوصفو التحميؿ افي االكتشاؼ النظري الذي جاء بوُيشكؿ التحميؿ الثق

إلنثروبولوجيف )غيرتز(انو لـ يمقى التقدير الكافي مف قبؿ اإلنثروبولوجي لمثقافة والذي أدعىا
جي يحاوؿ اظيار بعض و مف التحميؿ اإلنثروبول اً , وقد عرفو بوصفو نوعطيمة القرف الماضي

 فية عنا ننظر الى إطارنا المألوؼالعبلقات العامة بيف نظـ مف التصورات الثقافية التي تبقى مخ
 . (ٕ)الذي تجري مف ضمنو تعريفنا لؤلفراد مف البشر وأشباه البشر وتصنيفنا ليـ فقط 

ىذا النوع مف التحميؿ األنثروبولوجي يشير الى بعض االرتباطات الرمزية بيف الطريقة أو 
رؤية االفراد الى أنفسيـ أو الى اآلخريف, ويقتضي التحميؿ الثقافي العمؽ في تممس األبعاد 
المختمفة لمرموز الثقافية كما يتطمب النظرة الشمولية لتحميؿ مختمؼ جوانب الحياة الراىنة 

وغالبًا مايشار الى التحميؿ الثقافي بأنو دراسة البعد  ,اإلنسانية ذات الصمة بحياة الناسمور واأل
لمتحميؿ الثقافي دراسة  ريةالتعبيري الرمزي لمظواىر الرمزية أو لمثقافة الرمزية ,ومف المياـ الجوى

                                                           
ٜػجػوهُ:  -1  للمؼِع ِوَػ المٍُٚ االل

Htt: //anthro: (Palomar. Edu / Social /soc-2. htm ). 
وِٞ الدٙاٖات:مٙاالت مظجارة,ممعر ؿاب٘,ص -2

 
 .676ّٝلٍٗرد ّٓػثؼ: ثا
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لـ بعضيا عف الحدود الرمزية لكونيا تؤلؼ جوىر النظاـ الثقافي فالحدود الرمزية تفصؿ العوا
بعض وتخمؽ السياقات التي يحدث فييا التفكير الواعي والفعؿ اليادؼ واألكثر مف ذلؾ فأف 

 .(ٔ)الذي يكوف منفصبًل بمعرفة الحدود الرمزية يمكف أيضًا اف يكوف مرتبطًا بيا
 

عي التحميؿ الثقافي يسعى لتحميؿ معاني الرموز المختمفة واألفعاؿ وفقًا لمواقع اإلجتماو 
غيرتز( كانت واألسس النظرية ليذا التحميؿ وفقًا لرأي)كميفورد اقاتو الموضوعية والذاتية.وسي

جرى تطويرىا فيما بعد فقد تقدمت بصيغتيا األولى مف قبؿ تالكوت مختمفة الى حد ما أو 
 وأدوارد شيمز(Thesocial System)عيفي كتابو النظاـ االجتما (T.parsonsبارسونز)

(E.shils) في(كتابيما نحو نظرية عامة لمفعؿToward ageneral theory of action) 
 .ٜٔ٘ٔعاـ

( نظرية البناء االجتماعي مف منظور ثقافي S.F.nadelبينما تناوؿ األنثروبولوجيف: ناداؿ)
(االنظمة السياسية E.R.Leachولينج) ,ٜٚ٘ٔعاـ (Theory of social structure)تحميمي

. ولقد طور غيرتز افكاره (ٕ)(Political system of highland Burmaفي ىايبلندبورما )
( الذي إعتبرىا غيرتز A.Schutzاألساسية عف التحميؿ الثقافي في األصؿ عف اليفريد شوتز)

( وفيبر وىوسرؿ مف جية مع Schelerبمثابة"محاولة بطولية"لصير المؤثرات مف شيمر)
 .(ٖ)لجية األخرىوميد وديوي مف ا(Jamesمؤثرات مف جيميس)

( الموسومة)الييمنة الرمزية: الشكؿ الثقافي والتغير B.Rabinowأما دراسة بوؿ رابينو) 
التاريخي في المغرب( فيي إمتداد لدراسة غيرتز في التحميؿ الثقافي اذ ركز عمى اتجاىيف 
 ميميف أوليما متجو نحو الفاعؿ بيدؼ التعرؼ عمى رؤية الفاعؿ وفيـ عالمو االجتماعي
ويتضمف الرموز التي تضفي المعنى أو مف خبلليا يتحقؽ المعنى وبالتالي يمكف فيـ الفعؿ في 
السياؽ الذي يقع فيو, أما االتجاه الثاني فيو رمزي ذو أبعاد تاريخية فالرموز المحيطة التكسب 

ؼ .وعمى وفؽ ىذه المعطيات فقد وظ(ٗ)قيمتيا أو معناىا بمعزؿ عف البعد الزمني أو التاريخي
الباحث ىذه النظرية لموقوؼ عمى مدى االرتباط بيف رؤى العالـ والييمنة الرمزية عمى عقؿ 
انساف االىوار الجبايش, وتصورات ىؤالء السكاف عف العالـ المحيط بيـ بما يحممو ىذا العالـ 

                                                           
طػون ,)الٙاًػة -1

 
طػون, ثصػِػ:إِعث ٝػِؼوِٞ وا

 
شمع ممًَٗ وا

 
ٍٍٝ واطػون:الجصلّٞ الدٙاُٖ, ثػزمة:ٖاروؽ ا ؼ الٍٙمُ  -مّفّٞ ٖ المٝػ

 .313,ص2118للجػزمة(,
وِٞ الدٙاٖات, ممعر ؿاب٘, ص ص ّٝلٍٗرد ّٓػث -2

 
 .678-677ؼ:ثا

 .682الممعر هٗؾي,ص -3
 .181الؾّع شاٌٖ االؿٍد: االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة ,ممعر ؿاب٘,ص -4
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حالتو الى صور عقمية,مف ظواىر أو فيزيقية ومف أنظمة اجتماعية وابداعا مف  ت ثقافية وا 
عممية التأويؿ االنثروبولوجي لتمؾ الظواىر الثقافية بما تتضمنُو مف رموز او لبعض  خبلؿ

 السائدة في منطقة أىوار الجبايشالظواىر الطبيعة والتاريخية 
 إٌظو٠خ اٌجٕبئ١خ اٌٛظ١ف١خ :-4

مت النظرية )الوظيفية (  مكانا بارزا في الدراسات السوسيولوجية المعاصرة وال يوجد تحألقد 
لوجيا  إال وقد تناولت إعمالو وتفسيراتو ومنيجو خصائص بو باحث في عمـ االجتماع واالنثرو 

النظرية الوظيفية ويقاؿ إف العديد مف عمماء االجتماع يعتقدوف باف مسائؿ عمـ االجتماع تتجو 
اتجاىا بنائيا ووظيفيا بالضرورة ويمكف القوؿ باف أوؿ مف استعمؿ كممة الوظيفة ىو الفيمسوؼ 
)ليتنز ( واستخدمت في الرياضيات لتشير إلى المتغير في عبلقاتو بمتغير أو متغيرات أخرى. 

وف وغالبا ماتشير الوظيفة إلى اإلسياـ الذي يقدمو الجزء مف اجؿ استمرار الكؿ وىذا الكؿ قد يك
ر ومف أىـ المنظريف الوظيفييف )تالكوف بارسونز ( الذي تدو  ٔمتمثبل في المجتمع أو الثقافة

 أفكاره حوؿ مفيـو أساسي ,ىو حفظ أو بقاء النسؽ أو النظاـ في النياية.
فالعمميات تحدث اضطرابا وتوترا في التوازف ولكف الحركة نفسيا تقود لخمؽ توازف مرة أخرى 

إف المفيـو الوظيفي عند )مالينوفسكي (  ٕواألنساؽ االجتماعية منظمة بمعنى أنيا متمايزة بنائيا
كايـ وراد كميؼ براوف ( في انو رد الثقافة والرموز التي تحمميا إلى مجرد أداة تختمؼ عف )دور 

أو وسيمة إلشباع الحاجات الغريزية عند اإلنساف مثؿ الجوع والتناسؿ والماؤى والراحة ...... 
فالنسؽ الرمزي ليس لو معنى أو قيمة في حد ذاتو بؿ تتحدد قيمتو ومعناه فيما يحققو مف  .الخ

إف البنائييف الوظيفييف ينطمقوف مف مبدأ إف الكؿ  ٖاجات االساسية لدى إفراد المجتمعحإشباع لم
أو البناء يمكف إف يمثمو جزء منو يرمز إليو . وعمى سبيؿ المثاؿ الشعائر أو الممارسات 
الشعائرية ىي جزء مف المجتمع وتعبر عف النظاـ أو البناء االجتماعي كما أنيا ذات طبيعة 

ىذا األساس وطالما إف الجزء يمثؿ الكؿ فاف التركيز عمى رموز الخاصة بنظاـ  رمزية وعمى
 معيف يمكف إف يؤدي إلى فيـ الكؿ أو البناء ككؿ .وىذا ينطبؽ عمى سبيؿ المثاؿ عمى دراسة الكوال

او كما ما نبلحظة في دراسات ايفانز بريتشارد عف السحر والعرافة  لمالينوفسكي في جزر التروبرياند
 بيف االزاندي او الديف عند قبائؿ النوير في السوداف .

                                                           
 .15ياًػ شؾن الؼِباري ,ممعر ؿاب٘, ص - 1
2 -  ٍ داب زامّة ِعي براي قبّب ,ًٍر الصمار_ دراؿة ؿٍؿٍّ_اهدػوبٍلٍزّة زوٍبُ الّػاؽ ,رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موف

 
رة ,ٝلّة اال

 25,ص2117بٔعاد ,
 15ياًػ شؾٍ الؼِباري ,ممعر ؿاب٘ ,ص - 3
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 ٟادلجؾش اٌضبٔ
 

 اٌٛلبئغ زلبٌٚخ ٌٍزفى١ه-زٖٛهادِٓ اٌ مل ٚاذل١ّٕخ اٌوِي٠خ ػٍٝ اٌؼمًهؤٜ اٌؼب

 
التي تحاوؿ االنسجاـ مع  بشكؿ عاـ مجموعة مف االفتراضات (رؤى العالـ)تعديمكف اف 

, ىذه االفتراضات التي ات ثقافيةمف معتقدات وسموك واقعظواىر االجتماعية بكؿ مايتضمنو الال
. إف تمؾ لواقع الذي يحيا فيو وفؽ ما يراهتمكف االنساف مف خبلليا, اف يفيـ ويحكـ عمى ا

سوؼ االفتراضات لـ تخضع لمفحص بؿ يتـ دعميا بأعمؽ المشاعر ومف يخالفيا او يتحداىا 
قع ضمف ( ي)ادراكياضات بيف ماىو معرفيفتر , وتتعدد تمؾ االتضعُو أماـ جممة مف العقوبات

تمؾ المجتمعات  طفي عمى مستوى مجموعة مف المواقؼ., وبيف ماىو عاالمجتمعات المحمية
ية ليا تميزىا عف التي بدأ اىـ مايميزىا ىو قدرتيا عمى امتبلؾ الثقافة الرمزية لبناء خصوص

 / التفاىـاء نظاـ مف اإلتصاؿيع االفراد بن, وعمى اساس رموز المجتمع يستطباقي المجتمعات
, او اإليماءات والرموز التي تدؿ عمى بواطف يحترميا االفراد تصؿ الى حد سواء بطريؽ المغة
.فقوة الرمز الديني أو اإلسطوري او الثقافي يعتمد عمى المعاني (ٔ)الحاالت التقديس في بعض

مباشرة , فالمعنى الحقيقي التي تختفي وراء نصوصيا وتوميء الى غايات اليدؿ عمييا النص 
ويمو , بسبب ترميزه ولكي يفيـ المعنى الحقيقي لمرمز يتطمب تأتوارى عف االنظار والعقوؿم

. ويشير ريكور الى اف الرمز تعبير ألسني ذو معنى مزدوج يطمب ونقمو مف الباطف الى الظاىر
. وتمتمؾ الرموز خاصية (ٕ)الرمز, ينشد اف يفكؾ معنى , والتأويؿ عمؿ مف أعماؿ الفيـتأويبلً 

ال سوؼ يفقد معناه عمى شرط اف تجريمة جدًا وىي خاصية التأويؿىا عممية التأويؿ وفؽ  , وا 
حالة الظواىالمنيجي لمقائـ بعممية التأويؿ ., وفقًا لئلتجاه الفكري و معايير دقيقة ر مف .فالتأويؿ وا 

, لذا فالميمة األولى جتمع عقؿمى اف المجتمع العراقي مصراحة عب الطبيعة الى المجتمع ينـ 
, أي انتاج الرموز ذات المعنى وينقميا مف اتؽ العقؿ ىو عممية انتاج المعنىالتي تقع عمى ع

موكية سواء كانت حيز البلوعي الى حيز الوعي ومف العقؿ الى الفعؿ عف طريؽ الممارسة الس
 .طقسية اوغير ذلؾ

                                                           
 .121قاٝػ قاًّن: الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ممعر ؿاب٘, ص -1
 .18,ض2113دار ايلؽ( , -ثػزمة:وزّي اؿّع ,) ؿٍرِابٍؿ رٍِٜر: مصاولة ُٖ ٖػوِع, -2
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, والرموز ني يبدأ ذلؾ العقؿ بأنتاج المعنىفمجرد الشعور بييمنة الرموز عمى العقؿ االنسا 
, لكنيا في بعض االحياف تصبح رموز ز عامة يشترؾ فييا افراد المجتمعالمييمنة ىي رمو 

 . (ٔ)فعاؿ التي يقـو الفرد او االفرادخاصة مف خبلؿ اال
 ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ٚاذللف ّ٘ب :  ( اٌوِٛى اىل ٕٕفنيTurnerٚلل ٕٕف )ررئو 
 
كبيرة وتحوي أىدافًا في حد ال( الحاممة األىمية Dominant)الرموز السائدة او المييمنة - أ

بؿ توجد في التفاعؿ االجتماعي و مجاالت  ةر يوىذا الرموز ال تنحصر في الشعذاتيا 
 أخرى مف الحياة االجتماعية 

مية التي تحمميا الرموز مف سمة األىتخمو ىذه  (instrumental)الوسيميةالرموز  - ة
لتحقيؽ األىداؼ اإلساسية, سواء  , انما ىي توظؼ بوصفيا وسائبلالرموز المييمنة

 بنمط معيف مف التفاعؿ االجتماعي كانت ىذه األىداؼ مرتبطة بأداء شعيرة معينة اـ
وىذا المثاؿ  , نر مثاال يوضح الفرؽ الرموز المييمنة و الرموز الوسيميةويضرب تير 

في مجتمع يتعمؽ بشعيرة تخصيب النساء التي تعد رمزا مييمنا وىدفا في حد ذاتو , ف
اء مف أشجار مثمرة كوسيمة لتحقيؽ ىدؼ تخصيب النساء , ديمبو يستخدـ النساء اجز 

عممية  ر , ليا تأثير إيجابي عمىالى األطفاؿ كما انيا , أي الثما اذا ترمز الثمار
رموزا وسيمة تستخدـ لتحقيؽ اليدؼ األساسي لمشعيرة فيي تعد  التخصيب ومف قمة

 .(ٕ) المتمثؿ في جعؿ النساء اكثر خصوبة 
 

 : (ٖ)ٚلل أول ) ررئو ( ػٍٝ أُ٘ فٖبئٔ اٌوِٛى ادل١ّٕٙخ ٚؽلك٘ب ثبٌْىً اٌزبيل
ومصطمح ( لعؿ التمييز الذي يقيمو تيرنر بيف الرمز Multiple Meaning)دد المعانيتع . أ

)موريس أوبمر( يمقي الضوء عمى خاصية تعدد المعاني التي األساسي الذي صكوالموضوع 
يتسـ بيا الرمز المييمف, وطبقًا لتعريؼ أوبمر فأف الموضوع األساسي أو الثيمة ىو قضية 

, وىو موضوع أساسي مف المعطيات الخاصة بثقافة معينةاو مبدأ ظاىر أو مستتر يستنتج 
 االفراد ويحكـ افعاليـ .  يقبمو المجتمع ويؤثر في سموؾ

                                                           
1-Rabinow Paul: symbolic: Cultural Form and Historical change in morocco.p.27. Chicago :The University of 
Chicago, 1975 . 

 . 125الؾّع شاٌٖ االؿٍد :االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة, ممعر ؿاب٘,ص -2
 .128-126االؿٍد: االهدػبٍلٍزّا الػمؼِة,ممعر ؿاب٘ ,ص ص الؾّع شاٌٖ -3
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الخاصية السابقة أي  الوجو اآلخر مف(Condensation)التكثيؼ: تمثؿ خاصية التكثيؼ . ة
 ورات واالنفعاالتإذ اف الرمز المييمف يتصؼ بتكثيؼ عدد مف االفكار والتص,تعدد المعنى

 او األفعاؿ المصاحبة ليا في صياغة رمزية واحدة .,
او  هالخاصية تعني اف ىناؾ معنى واحد جوىريًا يكمف وراء( ىذه Unification)الوحدة . د

 يحتوي المعاني المتعددة والمختمفة ظاىريًا . 
ىذه الخاصية تشير الى اف كؿ رمز مف الرموز ( Polarization Meaning)قطبية المعنى . س

ديف او قطبيف متباعديف ومتقابميف, أحدىما القطب المادي او المييمنة يحتوي عمى بع
 ( .Idealogical) عرفي او المعياري او االيديولوجيواآلخر القطب الم(,Sensory)الحسي

 
, (ٔ)(المعرفي–ئية الرموز المييمنة والتي ذكرىا)تيرنر( في قطبية المعنى)الحسيوتؤكد ثنا

اف االنثروبولوجيا الرمزية عندما تعمؿ في حقؿ الرمزية فيي اما تنطمؽ مف المجرد أي القطب 
المجرد, السيما اف , او بالعكس مف المجسد الى الى المجسد اي الجانب الحسيلوجي االيديو 

)المجسد( يرتبط بالشكؿ الخارجي لمرمز وكذلؾ الرغبات والمشاعر واألحاسيس الجانب الحسي
 .الرموزفي ىذه 

, والمعايير, والقيـ التي ( فيو يتعمؽ بالتصورات, واالفكار)المجردأما الجانب االيديولوجي
معرفية مضمرة داخؿ  اً . وتشكؿ الرموز المييمنة أنساقفي سموؾ االفراد وتفاعميـ اليوميتؤثر 

, فالرموز الفرد وطريقة اشتغالو الشعورياً  بنية العقؿ وفضائو المعرفي, فيرتيف ليا وعي
المييمنة ترسبت بشكؿ الشعوري في بواكير الوعي عبر التنشئة االجتماعية والتربية والتعميـ او 

خبلؿ العقؿ الجمعي والجو الثقافي السائد. لذا يمكف قياس فاعمية الرموز المييمنة مف مف 
فو , ويطتمؾ الرموز مف االفبلت مف الوعي خبلؿ قوة حضورىا ,واحيانًا تتمكف بعض مف

الوعي دليؿ  ة, وبعد تحرر بعض مف تمؾ الرموز مف سمطبشكؿ الشعوري ليفرض ىيمنتو
 البشري .قوتيا وىيمنتيا عمى العقؿ 

( انقسامية الوعي العقمي وفقًا ألسسو التشريحية عمى وفؽ Ornstienويشرح لنا اورنشتايف) 
لكؿ مف االتي: يكمف خمؼ وعينا المنقسـ الى جانبيف الجانب الوظيفي والجانب التركيبي 

اسعًا , اذ يسيطر كؿ نصؼ مف المخ عمى وظائؼ تختمؼ اختبلفًا و نصفي المخ والقشرة المخية

                                                           
 .128ص شاٌٖ االؿٍد: االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة,ممعر ؿاب٘, -1
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, ومع اف كؿ نصؼ يشارؾ اآلخر في وظائؼ عده وكبل ا يسطر عميو النصؼ اآلخرعم
يميؿ الى التخصص في ميمة اف كؿ منيما  اال ,لنصفيف يسيماف في اغمب الفعالياتا

 . (ٔ)معينة
 

ي منطقة البلوعي مف العقؿ البشري, بأنتاج المعنى ونقمو الى وتترسخ معظـ الرموز ف
. ومف الطقوس والشعائر عمى سبيؿ المثاؿمف الممارسات السموكية ك, عبر اداء مجموعة الفعؿ

, ومنظومة معقدة مف المصالح بشري محاط دومًا بأطار فكري سميؾالمعروؼ اف العقؿ ال
, مف في توجيو التفكير بصورة الشعوريةوالمعتقدات والقيـ االجتماعية ىي األخرى تمعب دورًا 

 . سانيةيؽ وأشباع بعض الحاجات االناجؿ تحق
 

  :اٌوِي ٚػاللزٗ ثبدلؼىن 
تعد الرموز بؤرة اىتماـ حيوية لدراسة المعنى في داخؿ البناء االجتماعي عمى حد وصؼ 

, فدراسة المعنى في الحياة و)المظاىر األولى لمحياة الدينية(ليفي شتراوس ودوركيايـ في أعمال
, وكيؼ يستطيع يؤولوف مظاىر الحياة االجتماعية اإلجتماعية لؤلفراد يفيد في معرفة كيؼ

عالـ او األنساؽ الثقافية االنثروبولوجي توظيؼ ىذا اإلدراؾ لئلتصاؿ والمشاركة مع ىذا ال
. ويعد ماكس فيبر خير مف عبر عف المعنى اجتماعيًا, إذ يحدد الفعؿ عمى انو سموؾ (ٕ)لممعنى

عف المعنى ىو حديث عف , والحديث يمنحو الفرد الفاعؿ معنى ذاتياً  انساني ظاىر ومستتر
. واذا نظرنا الى كؿ األنجازات العقمية لمجنس البشري كما ىي محفوظة في مختمؼ الشيء نفسو

, واذا كاف يمثؿ حاجة اساسية لمنظاـ ىو تقديـ شيء مف النظاـ انحاء العالـ ,فإف المقاـ الشائع
  .(ٖ)العقؿ االنساني في

ليذا نبلحظ اف المعنى يتـ تقديمو واعادة انتاجو ضمف ثقافة معينة مف خبلؿ جممة مف 
, الذي يبدو عمى عمؿ شتراوس في ىذا المجاؿ انو لـ ىر والممارسات واالنشطة المختمفةالظوا

, ائية مكونة لمبناء االجتماعي ككؿيعد ييتـ بالرمز بحد ذاتو بؿ اىتـ بتحميؿ معانيو كعبلقة بن
ؾ فأف شتراوس اعتمد عمى االنساؽ الرمزية إلستخبلص المعاني باالضافة الى استخبلص كذل

                                                           
 .198ِالء زٍاد ٝاٍم: بوّة الّٙلّة الّػاّٚة,ممعر ؿاب٘,ص -1
 .31الؾّع شاٌٖ االؿٍد: االهدػوبٍلٍزّا الػمؼِة,ممعرؿاب٘,ص -2
 .31, ص1986دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(,  -ٝلٍد لُّٗ قجػاوس:االؿًٍرة والمّوَ,ثػزمة: قاٝػ ِبع الصمّع,) بٔعاد -3



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

74 
 

" لو معنى" ي المجتمع, وحيف نقوؿ أف الكائفمايمكف استخبلصو مف المعاني مف لدف االفراد ف
 (ٔ)نونتوفذلؾ أنو قد أصبح قريب المناؿ مف كي

المعنى الكامف خمؼ افعاؿ واقواؿ  فالمحاوالت االنثروبولوجية سواء تمؾ الرامية لمكشؼ عف 
, او تمؾ التي عمى حد تعبير غيرتز ـ االجتماعياالشخاص الذيف نتابعيـ ونرصد خطابي

تحاوؿ بناء نظاـ لتحميؿ نمط الخطابات البشرية التي تخمد المعنى وتبرز في اطارىا البحثي 
البنى التخيمية والرمزية , تؤكد لنا القوة العممية وصبلبة المبلحظات  هالمميزات الكامنة في ىذ

و ترقيعًا مف التي قدميا شتراوس والتي ترى اف خطابات البشر برمتيا تعرؼ بوصفيا ترميمًا ا
ير ىوسرؿ . فاإلدراؾ البشري ىو فمترة الحقائؽ  واإلدراؾ عمى حد تعب(ٕ)أجؿ بناء معنى جديد
, وربما تكوف ىناؾ عبلقة ما بيف (ٖ)شكبًل خاصاً , اعطائيا معنى و ياءىو أعطاء داللة لؤلش

لمجموع )فتغنتشايف( الى اعتبار اف العالـ ليس االبحث عف المعنى وفاعمية اإلدراؾ. فقد ذىب
ـ ليس )الوقائع( وفي الجو الفكري الراىف فأف المرء يشعر أف العالالكمي لؤلشياء بؿ لمحقائؽ

, وأي شيء يكوف انما ؿ شيء ىو معنى والمعنى ىو كؿ شيء, كمعانيسوى المجموع الكمي لم
إذًا المعنى بوصفو)معطى(, ىو وسيمة االفراد في مجتمع  .(ٗ)الذي يعطى لو يكوف عبر المعنى

وجيا عبلقة .وتشكؿ العبلقة بيف المعنى واالنثروبول(٘)وليـ, ليفيموا مف خبللو المعنى مف حما
عموف عمى طبيعة كثيرا ما يرتكز الى المعاني التي يضيفيا الفا, انو محورية قطبية التأويؿ

 , والحدث االجتماعي عمى حد سواء. السموؾ االجتماعي
مازالت حاضرة في  رفيبنسبة الى ماكس  بريةاف الذي يمكف استنتاجو مف ذلؾ اف الفكرة الفي

مف الرموز  بكات, ىذه الفكرة تنظر الى اف االنساف حيواف اجتماعي عالؽ في شىذا السموؾ
, وقد اىتـ كميفورد غيرتز بموضوع التعبيرات االجتماعية وعمؿ عمى نسجيا بنفسو حوؿ نفسو

ى الحقًا لوقوع الفعؿ نفؾ رموزىا واجبلء غوامضيا الظاىرة عمى السطح واعطائيا مع
ة فعاؿ المختمف"مايقصد بو التعبير مف خبلؿ األنا ىو. فالمعنى ىالحدث االجتماعياالجتماعي/

                                                           
 .  566 -565, ص2112دار الٜػجب الرعِعة المجصعة(, -والؼمان,ثػزمة:ٖجصُ المؾّٜوُ,)بّػوت مارثن ًّعزػ: الّٜوٍهة -1
ة االهؾوة ُٖ الٜٗػ الّػبُ زّٞ مؾٍِٜي والجٍشّعي, ثػزمة: ًفام لالس,)بّػوت  -2 ٍن:هِؼ  .616, ص1997دار الؾاُٚ(,  -مصمع اٝر
 .72-66, ص2117موفٍرات االطجالؼ(,  -,ثػزمة: ِمػ مٌّبٞ,)الرؼائػِوَػ ُٖ: زان ٓػاهعان:الموّػج الٌّػمّوٍيُّٙ للّٗوٍلٍزّا -3
 .41,ص1966دار االداب (, -الٍزٍد والّعم,ثػزمة: ِبع الػشمن بعوي,)بّػوتزان بٍؿ ؿارثػ:  -4

اٍم: ؿؤاؿ المّوَ "من الٗلؾٗة الَ االهدػوبٍلٍزّا" ,لصّٗة مّوَ االلٜػجػوهُ,  . 2119للمؼِع ِوَػ: ِالء زٍاٝد
ؾٍن, ؿّٗػت ٖوّن هّلؾٍن: ثارِض الوَػِة االهدػوبٍلٍزّة, ثػزمة: الًاي ِبع الصؾّن,) الرؼائػ -5 موفٍرات  -ثٍماس ًاِالهع اِٝػ

 .153,ص2113االطجالؼ(, 
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ا حركات , وغيرتز اعتبر اختبلجة العيف البلارادية والغمز وتصنع الغمز كميمف قبؿ الفاعميف"
 .(ٔ)عف اآلخر, إال اف ما يحممو كؿ منيما مف معنى يختمؼ بالضرورة قد تبدوا ظاىريًا متشابو

وىو األفضؿ لكشؼ  وىذا يعكس ىرمية المعنى وتجاوزه لما يظير مف تعبيرات اجتماعية
,  فبلشعور لبلشعورية المستترة لتمؾ األفعاؿ/ العميقة لمفعؿ, وفي إدراؾ العبلقة االمعاني الخفية

)عدواني عو الى ىذه الحياة مخزوف رغبويَّ او البلوعي يفسره فرويد باف كؿ مولود جديد يحمؿ م
. اما يونغ فقد قسـ و الجنسيى الفرد خبلؿ فترات النموجنسي( أطمؽ عميو المبيدو ويترؾ أثره عم

, والغرائزي ذي يمثؿ التجربة الفردية لكؿ شخصالبلشعور الى ثبلثة أقساـ: البلشعور الخاص ال
, والبلشعور الجمعي وعمومية الى تشابو البناء عمى الرغبات األولية بفعؿ الحاجةالذي ينطوي 

ت البنائية لبلشعور الجمعي العقمي لدى جميع اجناس البشر نتيجة لمتطور المشترؾ والمكونا
 . (ٕ)السموؾ او المسيطراتالصور األسطورية او انماط يونغ  تسمى باألنماط األولية او  عند

, المسموعات والمرئيات واف لـ تمتفت شعور ىو أشبو باإلرشيؼ يضـ الصور, الذكرياتفالبل
)فريدريؾ ىيكؿ( اعتقد  في البلوعي حتى التفاصيؿ الدقيقة. وقداليو النفس ينطبع بكؿ تفاصيمو 

وىارتماف وكذلؾ , شعورية محركة لمعالـ أطمؽ عمييا)المطمؽ(, كروح محركة لمتاريخبوجود قوة ال
 .شعور روحًا كونية تسري في كؿ شيءبكتابة الفمسفة البلشعورية حيث جعؿ مف البل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
وِٞ الدٙاٖات ,ممعر ؿاب٘,ص -1

 
 84ٝلٍّٗرد ّٓػثؼ : ثا

 .14والمّوَ,ممعر ؿاب٘, صٝلٍد لُّٗ قجػاوس: االؿًٍرة  -2
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 ادلجؾش اٌضبٌش
 يف ضٛء احملووبد اٌؼ١ّمخ ٌٍٛالغ ئّىب١ٌخ اٌؼمً اٌؼوالٟ

 
في البلوعي الجمعي بشكؿ  ورث عراقيو التاريخ السمات والرموز العقمية مف عراقي اإلسطورة

, وقتاليتيا مف جية زت عبر التاريخ بمثاليتيا مف جية, لتصوغ شخصية تمي(*motifs)موتيفات
كثر ماـ عمي)ع( كانت مف ا. وتشير الدالئؿ الى اف مدينة الكوفة ومنذا حروب األ(ٔ)أخرى

تي مر بيا المجتمع العراقي , لذا كاف واضحًا مف حالة اإلنقساـ الالمدف تأسيسًا لمعقؿ العراقي
, بسبب النزعة الجدلية التي تصاعدت حوؿ إمامة عمي)ع( فكاف ىناؾ مؤيديف وآخريف آنذاؾ

االسبلمي الى جانب  كرا معالـ الفتمعارضيف. ففي الكوفة تأسست أحدى المدرستيف المتيف رسم
, فمدينة الكوفة كانت مركز تطور عمـ الكبلـ الذي أنتقؿ فيما بعد الى مدينة مدرسة البصرة

زاحتو عف البصرة وىو عمـ يعتمد عمى  الجدؿ /الكبلـ الغرض منو تثبيت الحؽ في جانب وا 
 جانب آخر. 

 

, بؿ الشرقي إنما يعاني مف فوبيات اف العقؿ العراقي كما ىو العقؿ العربي واالسبلمي
, و يضطره الى اإلنكفاء الى الداخؿتتداعى عميو وتجعمو يعيش أشكاليات واحدة بيف أقسى أزمات

. (ٕ)لمحاصصة( ثـ االتغالب المذىبي/ الطائفيؿ في المذىبية)وتضييؽ معو البدائؿ التي قد تختز 
, ىما مف اقسى (phobia Xeno)خر()اآل(, والزينو فوبياIslam phobiaولعؿ االسبلـ فوبيا)

الفوبيات )الرىابيات( التي تحاصر العقؿ العراقي راىنًا سالبة منو المبادرة . ويشكؿ مسار 
, في حيف ينطمؽ مسار والعربي االسبلمي الى حيث اآلخر االسبلـ فوبيا مف الوسط العراقي

د أحداث الحادي عشر مف الزينو فوبيا مف الغرب الى العرب المسمميف والعراقييف خاصة بع
, التي إستغمت ىذا الحدث مع تفكؾ المنظومة السوفيتية لتكوف القطب في أمريكا ٕٔٓٓايموؿ

 الدولي األكثر ىيمنة في العالـ . 
, ىذه ىي /المسمـ/ الشرقي( التي واجيت العقؿ العراقيShockىذه الييمنة ىي الصدمة )

, برر اف يصاحبيا اي تفسير او (التبريراتاستدعت العديد مف) –لصعبة التصديؽاإلشكالية ا
                                                           

 .9الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ , ممعر الؾاب٘ ,صقاٝػ قاًّن,  -1
ا المجٍٓلة بّم٘ ُٖ الالوُِ االؿًٍري.  * المٍثّٕ ثّوُ ِوع ٍِهْ اشالمًا ورمٍز مٗػدة ثٍٜن همًّة وٓالبة الصعوث ولٌا ِوالًػ

اُٚ, مرلة الٙادؿّة للّلٍم مجّب مواؼ الؾامػائُ : بصح الّٙٞ الّػاُٚ اؿالم ٍٖبّا / زِوٍ ٍٖبّا,ؿٍؿٍّلٍزّا ثمّٜن الّٙٞ الّػ  -2
 .26,ص 2113, 2, الّعد16االهؾاهّة للّلٍم االهؾاهّة,المرلع
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. فالمجتمع العراقي (ٔ)كريتحميؿ او تشخيص الى حد اصابة العقمية العراقية بنوع مف الشمؿ الف
, الذي يفترض اف يتميز بالرغبة في التجديد والميؿ الى جتمع لـ ينفؾ عف مشيمتو الماضويةم

, والى غير ذلؾ مف والمقدرة عمى المثابرة واالنجاز والعقبلنية االدخار والتطمع الى المستقبؿ
, الذي ( سموكيا وعقمياً Cultural lag) او الفجوه الثقافيةالحداثة. فعوامؿ التمكؤ ثقافياً صفات 

ذا فأف عوامؿ التمكؤ الثقافي ي, لى مستوى البنى الذىنية والثقافيةيعوؽ عمميات التحديث عم
 .(ٕ)الثقافية الفاعمة والمتفاعمة مع بقية األنظمة تشكؿ كبًل مف األجزاء

 

, اٌزٟ رإ٠ل اٌزٍىإ اٌضمبيف يف ث١ٕخ اٌؼمً فٕٙبن ثؼض ِٓ األمنبط, اٚ اٌزؼجرياد اٌؼمً صمبف١خ 
 :(ٖ)اْ اٌؼوالٟ ادلؼبٕو اٍزٕبكًا اىل

 الوجداني في المواقؼ العقمية لمفرد العراقي. –التناقض االنفعالي .4
 القفز عمى المواقؼ العقمية او الترحاؿ الثقافي.  .2
 االنطباعية وشخصنة المواقؼ واالشياء والظواىر مف حولنا . .4
 المسايرة لمتقاليد والعادات االجتماعية واالذعاف لمسمطة )القوية( والرضوخ ليا. .1
 تبديد الوقت والكسؿ والتسويؼ والتراخي. .5
 . التصمب في الرأي واعتراض التجديد واالبداع .6
 تراجع التمايز الفردي وانتشار القطيعة . .7
 القدرية والتفكير الخرافي. .8
 اإللتصاؽ بالماضي وعدـ التفكير بالمستقبؿ . .9

 .لمحركات العميقة لمواقع الموضوعيعدـ فيـ اقوانيف التي تحكـ بنى التأريخ او تجاىؿ ال .40
 االتجاه السمبي نحو المرأة . .44
 اء العقمية العراقية السالبة لمفرد.وسائؿ التربية والمعيقات النمطية في بن .42

                                                           
 . 29الممعر هٗؾي,صمجّب مواؼ الؾامػائُ : -1

 (الجلٜؤ الدٙاُٖ او الٗرٍة الدٙاّٖةcultural lag (بػن (الَ ان المٙمٍد بالٗرٍة الدٙاّٖة ًٍ ان الجًٍرات  ogburn( ِفّػ الّالم اٝو
هؾبًّا ُٖ الراهب المادي مٙارهة بالدبات الوؾبُ ُٖ الدٙاٖة الالمادِة ثًػح مفٜلة الجظلٕ الدٙاُٖ بّوما ِفّػ اطػون الَ ان  الؾػِّة

 . الٗرٍة الدٙاّٖة ًُ الٌٍة الٙائمة بّن خٙاٖجّن او اٝػدػ مُ االشجٗاظ باالهماط الدٙاّٖة الٙعِمة الجُ خبت بًالهٌا و الجمؾٛ بالصعِح 
بػن للمؼِع ِوَ ػ : هامػ ولّع ِبع الػشمن اقٜالّة الجّٔػ االزجماُِ المّالػ طالؿ مٙاربة لوَػِة الجظلٕ الدٙاُٖ ِوع ولّم اٝو

(w.ogburn  االٝادِمّة للعراؿات االزجماِّة و اإلهؾاهّة , ٚؾم الّلٍم االزجماِّة , الّعد ,)2114زاهُٗ  11  , 
ّة, )بٔعاد ِالء زٍاد ٝاٍم: بوّة الّٙلّة الّػاّٚة و  -2 دار الفؤون الدٙاّٖة  -االؿؽ الدٙاّٖة لالٖٜار من موٍَر االهدػوبٍلٍزّا المّٖػ

 .281 -279, ص2116الّامة(,
ّة , ِالء زٍاد ٝاٍم:  -3  . 283 -282ممعر ؿاب٘, صبوّة الّٙلّة الّػاّٚة و االؿؽ الدٙاّٖة لالٖٜار من موٍَر االهدػوبٍلٍزّا المّٖػ
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 العقؿ العراقي والميؿ الى إخفاء الحقائؽ بدال عف كشفيا. .44
 التشاؤمية والحزف في أنماط استدخاؿ العقمية العراقية لمعالـ.  .41
مايخص العقؿ الشرقي والعراقي بالذات فقد أستمر التشظي متمكنًا مف خمفيات فعمو  .45

تشضي" لذا فأف االكثر اعتياديًا لو اف يدور عمى ىذا حالت دوف امتبلكو ثقافة "الغاء ال
 .  (ٔ)إلحتوائو التشظي ومعيقاتو محاولة

يقة لمواقع الموضوعي بكؿ التتوفر لديو القدرة عمى فيـ المحركات العماف العقؿ العراقي 
ىذا , طمعات في تفسير المواقؼ والوقائعوىذا ينـ عمى الرجوع الى الذات والمشاعر والت ,حيثياتو

. ىذه غيبيةقوى وارواح بوجود ي تفسر كؿ شيء الحاؿ يقودنا الى النظرية اإلرواحية لتايمور الت
المجتمعات األولى مع االحتراـ لمفارؽ الزمني مع المجتمع العراقي لكف البد مف اف نعرج عمى 

 ر, مف خبلؿ جيد عقمي في تفسيدائية انتجت فكرتيا عف اإلرواحيةاف تمؾ المجتمعات الب
, الميـ في األمر أنو ليس بالضرورة اف يكوف الجيد عقميًا بؿ اف الكيفية التي تعمؿ بيا الطبيعة

.ىذه النظرة اإلرواحية في تفسير األحداث تستمر وتبلـز وف موضوعيًا قدر االمكاف وعممياً يك
قى اإلنساف بغض النظر عف مستوى التطور التاريخي لممجتمع, فاإلرواحية كنظرية تفسيرية تب

 .وجو ثقافي مضاد يسيطر عمييا بقوةمتوطنة في الوسط االجتماعي اف لـ يكف ىناؾ ت
والمجتمع العراقي ىو مجتمع جماعة وليس فرد وبالتالي فمسألة تجاوز الواقع السمبي يحتاج  

مستوى الى شيوع ثقافة التخمي والتجرد مف النوازع الفردية لدى االنساف العراقي ميما كاف 
. وتشير ادبيات تأريخ المجتمع العراقي خروجات لمفرد مف الجماعة ولـ تشيد اإل نضوج العقؿ

تضمف , فالخروج مف الجماعة اليبدو او اليعمى الجماعة واألمر يبدو مختمفاً نادرًا خروجًا لمفرد 
لجماعة بصورة , بؿ انو شكؿ مف الخروج يتضمف اعادة الفرد لنسخ اتمردًا عمى بناءاتيا وأطرىا

او العقمية  مطة, لكف ىذا ال يعني انعداـ وجود خروجات فردية عمى السصؿ لياطبؽ األ
 .(ٕ)قميديةالت

 
 
 

                                                           
, 14و13ُ:ٚػاءة ُٖ ؿٍؿٍّلٍزّا الؾلٍؾ الّػاُٚ : بصح ُٖ اهدػوبٍلٍزّا المرجمُ , مرلة معارؾ ,الّعدان /مجّب مواؼ الؾامػائ -1

 .49, ص2111
 .293ِالء زٍاد ٝاٍم :بوّة الّٙلّة الّػاّٚة,ممعرؿاب٘ , ص -2
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 ٚىلادلؼب٠ٕخ االصٕٛغواف١خ اال : 
حاولت أف أعكس ىنا تفاصيؿ دقيقة عف حقيقة ومعاناة انساف االىوار عمى إمتداد مواقع 

التقرير الوصفي يشكؿ وثيقة  إقامتيـ في قراىـ المتناثرة عمى طوؿ أىوار الجبايش, كاف ىذا
محدودة مف شير أيار وحسب الظروؼ التي سمحت بذلؾ متجاوزيف  مدةإنثروبولوجية ميدانية ل

كؿ الصعاب المادية والمعنوية بما فييا إنتشار وباء كورونا وما تخمؿ ذلؾ مف القمؽ والترقب لما 
رغـ ذلؾ تـ تجاوز كؿ اإلشكاليات والخروج بتحميبلت جوىرية عمى ستؤوؿ اليو األوضاع, ولكف 

ـُ ِبعَّناء سكاف األىوار, وبقية المتغيرات االنثروبولوجية التي تحتـ اإلحاطة بيا بشكؿ ُمحكـّ.   َتم
 ٕٕٔٓالتاريخ /أيار عاـ 

كؿ  المكاف/ جميع القرى الممتدة عمى ىور الجبايش ضمف الرقعة الميدانية لمدراسة والتي شممت
مف القرى)قرية المواجد االولى )آؿ حويجـ( وقرية المواجد الثانية)آؿ بوشريجي وآؿ مجييـ( 
وقرية الصينخة, قرية السريحات, قرية العمايرة, قرية آؿ حاج ساري, قرية السحاقي, قرية 
الكسرة, قرية أبو صوباط, قرية ابو نرسي, قرية أبو جويبلنة وحسجة, قرية الصباغية, قرية آؿ 

كاف  بحر, قرية المضخات, قرية الشطيط قرية أـ عنيبح, قرية الخرافية والكري ايمف الفرات(
في تماـ الساعة السادسة صباحًا إستيقضت عمى صوت أيار صباح اليـو الثامف مف شير 

ىاتفي النقاؿ كاف إتصااًل مف عائمتي أرادوا اإلطمئناف عمى حالي بعد إنقطاع عنيـ بسبب 
لميدانية في أىوار الجبايش, لقد كاف إتصااًل في محمو إال انو أثار في داخمي ظروؼ اإلقامة ا

لوعة األشتياؽ الى األسرة واألطفاؿ فما مف عادتي أف أفارقيـ بكؿ ىذا الوقت الذي أمتد ألكثر 
مف شير, إضطررت أف أغمؽ ىاتفي تحت ضغط الشعوري ألتمـ نومي بسبب اإلرىاؽ الذي 

األىوار, وما أف غفوت حتى نيضت مرة آخرى ظنًا إف ىناؾ مف  عانيتو مف رحمة أمس في
يناديني, ولكف الأحد, ىدئت مف أمري وتجاىمت كؿ األشياء وعاودت نومي. في الصباح وقبؿ 
ستكاف شاي مع  تقمب الشمس عمى األرض تناولت فطوري وىو كالمعتاد رغيؼ مف الخبز وا 

 .س كما كاف ينادونو في القرية التي أقيـ بياقطعة مف جبف العرب الذي جمبو لي جاري ابو عبا
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كانت الساعة السابع والنصؼ صباحًا بدا الجو اكثر لطفًا مف ذي قبؿ كنت بأنتظار  
صديقي ابو زىرة صاحب المشحوؼ الذي رافقني معظـ أياـ الدراسة الميدانية , فأبو زىرة بحؽ 

ئؽ ووصؿ ىذا األخ والصديؽ فركبت رجبًل جنوبيًا تفيض األخبلؽ والشيامة مف محياه, دقا
المشحوؼ وكانت وجيتنا نحو مرافقة بعض مف رعاة قطعاف الجاموس المتوجييف لرعي 
قطعانيـ, كاف الحديث مع ىوالء المعداف ممموء بالمتعة والمرح والبساطة تكاد تكوف كؿ 

لجذور الحواجز ممغاة أنيـ بسطاء بكؿ معنى الكممة مبلبسيـ احاديثيـ انيـ سومريوا ا
واألوصاؼ كانوا عمى درجة عالية مف الحرص عمى سبلمة جواميسيـ ألنيا تعني كؿ شيء 

 عندىـ انيا اقتصادىـ الفعمي.
ونحف نجتاز بعض مف قرى أىوار الجبايش تثيرني الدىشة عف ىذه القرى التي كنا 

ضنت نسمع بيا فقط أياـ الحرب الطاحنة مع ايراف في ثمانينات القرف الماضي التي أحت
أخذت أشباح الصرائؼ واألكواخ تفترؽ وتبتعد حتى بدت ,بعض الجنود الفاريف مف الحرب

تمؾ القرى تتفكؾ وتنفصؿ صرائفيا وأكواخيا كمما جذؼ صاحبي بالمجذاؼ. سألت ىؤالء 
فقالوا وكؿ واحد أدلى برأيو ,الرعاة عف األشباح والطنطؿ في ىذِه الغابات مف القصب

مؽ بأنو رأى بأـ عينو طنطبًل عودتو مساءًا مف الرعي وكاف ىذا منيـ مف يؤمف ايماف مط
المخموؽ الخرافي مرعب بحؽ ويأخذ أشكااًل متعددة حتى وصمت الى الدار وأنا في الرمؽ 

في حيف يقوؿ ابو زىرة الطنطؿ والسعموة مجرد خرافات ,األخير مف الخوؼ واإلجياد
ف اف اليور عالـ واسع توقع كؿ شيء الوجود ليا عمى أرض الواقع, بينما يذكر شيخ حس

وظًا وصاحب بخت لف يواجو ظفيو ولكف الكبلـ لشيخ حسف كؿ واحد وحضو فأف كاف مح
متاعب ومشقة في حياتو ألف اليور وطبيعتو يحتاج الى الصبر والشجاعة وقوة وصحة 
لـ الجسـ وفعبًل كؿ ما قالوه األخوة صحيح فأنت في ىذا اليور تجابو وتواجو مخموقات 

أندفع بنا المشحوؼ وسط تكاثؼ القصب ,تألفيا عمى اليابسة أو أثناء حياتؾ في المدينة
والعنكر وأمتدا أماميما بشكؿ غريب وتبلقت ذوائبو ببعضيما فتشكمت في ممر المشحوؼ 

كاف كبًل منا بدى عميو التوتر واإلنزعاج مع أرتفاع درجة ,سقيفة القت عمينا ضبًل بارداً 
فوا مع طبيعة مناخ األىوار لتشكؿ كيحظ معظـ رجاالت األىوار قد تالحرارة لذا أال

 العوامؿ الفيزيقية بكؿ ماتعنيو ىذه المفردة سوطًا.



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

81 
 

يجمد ىؤالء المساكيف الذي كاف قدرىـ أف يعيشوا ضمف ىذه البقعة مف العالـ تحت رحمة  
ر مف عمري أعطاني الجغرافيا وعذابات التاريخ. يقوؿ أبو زىرة أتذكر وانا في الخامسة عش

والدي بندقية)برنو( وىو سبلح خفيؼ تشيكي الصنع ومعيا مشط)خمسة طمقات فقط(, إلدافع 
عف نفسي وسط ىذا اليور حيث تواجيؾ أحيانًا بعض الحيوانات مثؿ الخنازير وكمب البحر 

ية وغير ذلؾ مف المخموقات اإلسطورية كالطنطؿ أو السعموة كؿ ىذه المخموقات مترسبة في أود
الذاكرة لـ تفارقنا ولو لبرىة واحدة, حتى المصوص ىـ األخريف نتحاشاىـ والنريد أف ندخؿ معيـ 

, كؿ شي في ىذا اليور متوقع, وأخيرًا وبعد ىذا التعب الممزوج باإلرتياح والمتعة اجيةفي مو 
مع بعض مف سكاف األىوار رجعت الى مكاف اقامتي , كانت ىناؾ وليمة عمى مقربة مف نفس 
القرية وكنت أحد المدعوييف ليذه الوليمة كانت بحؽ فرصة رائعة ألف أرى بأـ عيني تصرفات 
ىؤالء المعداف , كانت بعض مف فتيات المعداف وىف في حالة فرح وزىو وكأف طيؼ مف 
الزغب يظمؿ شفاىف العميا المطيفة وأكثر عذوبة حينما تطبؽ بعضيف الشفاه تشذرًا اكثر فتنتة 

غراء, في ى ذا الجو الممتيب بالرقص واالغاني تذكرت بعض مف أبيات مف الشعر لمشاعر وا 
 . عدناف الصائغ

 أعػػػػػػػػماْر  عػػػشرةُ  او ُعمػػػْػرُ                       
 ػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػفي يػػػػاربػػػػػػػػػػػػػػػالتكػػػػػػػػ                      

 كي أشبَع مف صحِف أنوثتيا                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػاػػػّاىػػػػػػػػػػػػػػني إيػػػػػػػػػػػػػػػنحػػػػػػػػامػػػػػػػفػ                                 

 ػػػورؾ واألنيػػػػػػارػػػػبػػػػداًل مػػػػػف حػػ                      
َيػػػ                        ُة أْف أخػػتاْر أَولْيَسػػػػْت لي ُحرِّ

 

مف حسف الحظ أف جمس بجانبي رجاؿ كبار السف كانوا أكثر وقارًا وىيبة حدثني أحدىـ إف 
الجنوب عممنا أف نرحب بالضيؼ حتى تضييؽ بو الدنيا بما رحبت ونقدـ لو بما يجود بو الحاؿ 

كاف الكـر فالجود مف الماجود فأعترضُو اآلخروف بأف الجود مف الجمود, عبارات عظيمة فعبًل 
والجود مف صفات جنوبنا الخالد, وأردؼ ىذا الشيخ الكبير قائبًل بأف الحياة تبدو أحيانًا قاسية 

 .وباغية تحتاج الى مف يروضيا, أيقنت تمامًا أنني أجمس بف اناس ذات ثقافات مختمفة
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ي فالناصرية منذ القدـ تنتج قامات شامخة مف رجاالت العمـ والثقافة واألدب وكذلؾ ى 
( لسكاف ىذه DNAالناصرية صانعة الثورات واإلنتفاضات يبدو أف الشجاعة والعمـ تسري عبر)

تحدث شخص آخر يبعد عني أمتار وكاف متميفًا ألف يضع أمامي  .المدينة وريثة سومر وأور
صورة الواقع مف أف الجنوب رغـ مايعيشو مف تحوالت مفاجئة غير ناضجة مف الديمقراطية إال 

ؼ يـو بعد يـو مف فارؽ زمني بيف ماوصؿ اليو العالـ ومف بيف مانعيشو نحف في ظؿ إننا نكتش
قيود التخمؼ وترسبات الجاىمية العمياء التي الزالت في جسد القبيمة, وافقتو في ىذا الرأي وىو 
محؽ في أف يطرح رأيو , لكف لآلخريف رأييـ الخاص أيضًا مف إف موقعيـ الجغرافي كاف قد 

العزلة واإلنغبلؽ, لـ أكوف معيـ عمى خبلؼ في ىذه الطروحات أبدًا فقد أفرحتني  ساىـ في تمؾ
وأدوات بعظيـ تحمؿ كؿ منيـ رمزية  ازيائيـىذه اآلراء بؿ كنت في سعادة غامرة وأنا أرى 

تسعد وتثمج القمب فعبًل فمف نوعية العقاؿ عمى اليشماغ الى نوع الشختورة والمشحوؼ وانتياءًا 
غ والسكائر التي لـ تفارؽ بعظيـ كاف الجميع منيمؾ في االحاديث في ىذا العشاء بنوعية التب
 أو الوليمة.

راقبت بدقة مظاىرىـ وأدؽ التفاصيؿ حتى الخواتـ التي في أكفيـ والسَّبح التي بأيدييـ مف 
اليسر والكيرب والعطش, شخصياتيـ وأناقتيـ وألواف دشاديشيـ تنـ عف طبيعة حياتيـ بؿ إف 

ض إقتنى شحاطة مف النوع الثميف, كانت تصرفاتيـ رائعة وأحيانًا التخمو مف النكتة فأبناء البع
صوت الناصرية وسكاف أىوارىا جمدتيـ قسوة الحياة ألف يكونوا صناع الحياة والتاريخ, أخذ 

صحوف العشاء يطرؽ أسماعي وأخذت النساء والرجاؿ القائميف عمى الطبخ باألستعجاؿ لتقديـ 
لى الضيوؼ وفعبًل كاف عشاءًا يستحؽ اإلشادة ووصفو بالكـر الحاتمي لمكميات التي االكؿ ا

قدمت لمضيوؼ. بعد أف تناولنا ىذا العشاء مف التمف البسمتي الذي كاف ذات مذاؽ طيب 
وقطع المحـ تغطي ثمثي الصحف وأرغفة الخبز الحار جعؿ مف ذلؾ وليمة يفتخر بيا كؿ أبناء 

شاي المييؿ" كانت عمى مقربة منا أختص بيا بعض الشباب في توزيعيا, القرية, "استكانات ال
كؿ شيء يبدو لؾ مف حسف اإلداء والتنسيؽ لـ تشعر أنؾ بيف قـو معداف أبدًا, انتيينا مف 
إحتساء الشاي لنبدأ بأحاديث شتى التكفي ليمة واحدة لتغطييا فذاكرتي مشبعة باألسئمة والفرصة 

دارت أحاديث شتى في ىذا  يو مف أفواه سكاف أىوار الجبايش.صوؿ المؤاتية لرصد ما أنوي الو 
الديواف الذي ضـ مختمؼ األعمار وكؿ دَّلى بدلوه فحدثنا البعض عف مجاىيؿ االىوار وعقد 

 .الخوؼ المتوارث عف بعض الحكايات االسطورية كأسطورة أو حكاية حفيظ 
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خيمت عمى حديث الديواف أختمفت  تمؾ الجزيرة اإلسطورية او حكاية بنت المعيدي والتي
اآلراء بيف الجالسيف فمنيـ مؤيد ليذه الحكايات واحتمالية صحتيا وآخر رافض بدعوى إنيا 
الوجود ليا عمى أرض الواقع لكف غالبية الجالسيف لـ يستطيعوا المجازفة اطبلقًا بالعبور نحو 

مكاف محاط بااللغاز  , فيوجف والطناطؿتمؾ الجزيرة خوفًا مف بطش بعض حراسيا مف ال
 والتخيبلت.

ثـ أخذت األحاديث تتوجو بوصمتيا نحو التييؤ إلستقباؿ شير عاشوراء الذي تفصمنا عنو 
أياـ الجميع كاف يترقب ىذا الشير لما يحممو مف فاجعة إستشياد ابف بنت رسوؿ اهلل 

ببلء في زيارة الحسيف)عميو السبلـ(, بؿ حتى أتفؽ البعض أمامي عمى أف يمشوا سوية الى كر 
األربعيف فبل مجاؿ لمعذر كؿ شيء يمكف تأجيمو إال شعيرة المشي فيي تفضؿ عمى كؿ 
اإللتزامات األخرى. وقد الحظت كيؼ إف ىذا الطقس الحسيني مييمف عمى تفكيرىـ ووعييـ 
مجرد التحدث بو, حتى إف بعض الوجوه االجتماعية مف بيف الجالسيف أقسـ ببخت صاحب 

 خدمة الحسيف ستكوف في محـر القادـ افضؿ مف األعواـ التي مرت. المضيؼ مف اف
أخذ بعض الضيوؼ بمغادرة المضيؼ ومف الطبيعي عميَّ المغادره إسوة بباقي الضيوؼ إال 
اف المعزب صاحب المضيؼ أقسـ إال أف أبيت ىذِه الميمة عنده كوني ضيؼ عمييـ مف أىالي 

لصباح ُوِلَد نيار جديد أكثر إشراقة مف النيارات الفرات االوسط منذ الساعات األولى مف ا
السابقة إنبثؽ مف جناح المساء الياطؿ بكثافة, مساء يتخافت فيو جمر الشاي الى غٍد يحمؿ 
أخبار جديدة عف اليور,إنتشرت الشمس وفؾ شعاعيا عقد الفجر ذات اليواء المنعش المار 

الـ آخر, أخذ الوقت يتساوؽ مع برد فوؽ روجات اليور تمؾ النسمات الباردة تأخذؾ الى ع
صباحي خفيؼ.اليـو ميمتي العممية ستكوف مع بعض المشاحيؼ التي سمعت بيا أمس مف إف 
ابناء القرية ينووف زيارة بعض مف السادة الصالحيف وتحديدًا لـ أعرؼ مكاف مقاـ أو ضريح 

ىؤالء الشباب, أقؿ مف  ذلؾ السيد الميـ كؿ ماأريده أف اراقب السموؾ التمقائي لمقادميف مف
نصؼ ساعة وصمت الشباب بمشاحيفيـ وأشرت ليـ فحمموني في أحد المشاحيؼ ورحبوا بي 
كؿ الترحيب, لموصوؿ الى سيد األىوار المتخثر في ذاكرة سكاف أىوار الجبايش مجتازيف 
مسافات طويمة ووسط مستعمرات القصب والبردي في رحمة وما أف اقترب المشحوؼ مف لّمة 

قصب متعانؽ ودلؼ الجسد الخشبي كامبًل في احدى الممرات الضيقة تبعتُو بقية المشاحيؼ ال
 .حتى نأت القرى تمامًا وغرقت في صخب سري ساعة مف الوقت حتى وصمنا الى ذلؾ السيد
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وأرتفعت أدعية بعض الشباب وتيافتوا عمى تقبيؿ ذلؾ المكاف وشد البعض منيـ قطع مف  
كاف مشيدًا مييبًا الحضتُو بكؿ , البعض عمى زنودىـ تبركًا بالسيدقماش أخضر عمى رؤسيـ و 

شغؼ ألناس مشبعيف بحب ذلؾ المقدس الذي اليفارقيـ عمى مدار السنة, كانت رحمة طويمة 
لي  ةمرىقة وعناء لـ نألفو مف قبؿ, عاد الجميع الى القرية بضمنيـ أنا, كانت ىذه الرحمة بالنسب

ات التي شاىدتيا بأـ عيني, ولكف مف أجمؿ المشاىدات التي شيء عظيـ يضاؼ الى المشاىد
رأيتيا وأغنتني بأفكار جديد ىي مشاىدة صيادي األسماؾ وىـ ينثروف شباكيـ عمى مدار 

يقوؿ ابو عمي كبير مجموعتو انو اليرغب  االسبوع وتكاد ىي مينتيـ التي اليعرفوف غيرىا.
الزىر, نحف ورثنا ىذه المينة عف آبائنا وفيو بركة الصيد بالصعؽ الكيربائي أو بالمواد السامة ك

وخير وهلل الحمد, ابو عمي يقوؿ كؿ مينة في اليور التخمو مف المتاعب ولكف الحؿ غير ذلؾ 
أماـ تحديات وصعوبات المعيشة ونحف أصحاب عوائؿ, نأخذ السمؾ الذي يتـ صيده الى 

أخذه الى المكاف أو السوؽ الذي يرغب المدينة أو الى شخص يتـ األتفاؽ معو نبيع اليو وىو ي
البيع اليو وبالسعر المعقوؿ أو السائد في األسواؽ, رجعنا انا وصديقي ابو زىرة مف ذلؾ المكاف 

 وتوجو مشحوفنا الى مكاف السكف الذي وضعتو فيو أشيائي بالقرب مف بيوت القرية. 
ألكمؿ مشاىداتي عند  كاف الوقت الظييرة, وشعرت بمذة النـو فأخذت قسطًا مف الراحة

المساء, وما أف حؿ المساء كانت طقوس عصرونية األىوار ليس كعصرونية المدينة, كؿ شيء 
في اليور مختمؼ تمامًا عف حياة المدف, في اليور يكاد يتغير المذاؽ بؿ حتى نكية الشاي 

لشاي مع وطعـ الخبز الحار والصور المرئية لمطبيعة تأخذ منحى خاص في التفسير, تناولت ا
صديقي ابو زىرة وىو صاحب الخبرة والمراس في طرؽ وكواىيف اليور والذي عرفني بو صديؽ 
قديـ مف ابناء قضاء الجبايش, عمى العمـو اكممنا تناوؿ الشاي وخبز الطابَؾ الشائع في أىوار 
الجبايش, أخذ المشحوؼ يغازؿ موجات الماء حتى أستقر بنا الحاؿ الى صديؽ في قرية 

بو وكاف بيتو متواضع صريفتيف وكوناغ وىو مكاف لمضيوؼ صغير مبني مف القصب الكصي
جمسنا في الكوناغ عمى بساط مف الصوؼ ووسائد محشوة بالقطف ىي اآلخرى , والبواري

مصنوعة مف خيوط الصوؼ ممونة الشكؿ مف طراز التراث القديـ, أمعنت كثيرًا في ىندسة ىذا 
 .البناء وروعة العمؿ
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ور معمقة لموتى وراحميف تتوسط ىذه الصور صورة لشاب ذات العشريف ربيعًا شاىدت ص 
كانوف  ٜخط تحت الصور بقمـ ماجؾ الشييد البطؿ باسـ محمد األسدي الذي استشيد بتاريخ 

. ـ تمؾ المنطقة في القاطع الشماليفي منطقة حاج عمراف عمى أحد رواق ٜٚٛٔالثاني عاـ 
رجؿ طاعف في السف عف منطقة أىوار الجبايش وعف شيوخيا دار الحديث مع ابو باسـ وىو 

وشعرائيا وعف معيشتيـ لـ نترؾ موضوعًا إال وتحدثنا بو كاف كؿ ما في حياة األىوارييف يبدو 
ليس مصطنعًا أسيمت طبيعة المكاف وعزلتو مف ناحية وشاعرية الطبيعة مف جانب ثاني أف 

يا عف باقي سكاف منطقة جنوب العراؽ, كاف تخمؽ مجتمعًا أىواريًا ذات خصوصية يختمؼ ب
بودي إف تستمر أقامتي مع سكاف أىوار الجبايش نظرًا لموداعة والطبيعة التي يتحموف بيا طيمة 

 .أنشطتيـ االقتصادية واالجتماعية مجاورتي ليـ ومرافقتيـ في بعض مف
معيـ في ذلؾ كانت ليمة رائعة رغـ بعض الحزف الشفيؼ إلنتياء مدة أقامتي كاف عشائي 

ألحد رسامي أوربا وأنما توثيقًا  (*ٔ)المساء أسميتو العشاء االخير ال تيمينًا بعنواف تمؾ الموحة
تاريخيًا مفصميًا حتى يترسب في ذاكرتي , بعد نياية العشاء ودعت صاحب الدار وانصرفت 

الخضيري الى مكاف سكناي قريبًا عنيـ مر الميؿ عمي ثقيؿ حتى إنببلج الفجر تحت أصوات 
نتظرت ابناء القرية الذيف عمموا بسفري ىذا اليـو فكانت  والبط بمقربة مني تناولت فطوري وا 
المشاحيؼ تحيط بالكوخ الذي سأغادره, بدت مظاىر التحية والتوديع في قمة الحميمية والروعة 

جرة فرافقتني تمؾ المشاحيؼ بناسيا الطيبيبف الى الجرؼ, حيث كانت ىناؾ أحدى سيارات األ
 بأنتظاري لنقمي الى مركز قضاء الجبايش. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
طّػ:   -*1

 
ًِالُ )لٍّهاردو داٖفوُ لٍشة الّفاء اال

 
ِّجٙع البّن اهي ُٖ  1498( رؿمٌا ِام 1519 -1452ثٍّد ًغى اللٍشة الَ الٗوان اال

قارات طالة الَ ِّٙعة ؿػِة مظالٗة للّّٙعة المؾّصّة
 
 ًغى اللٍشة الّعِع من الّوالػ الجُ الثوجمُ الَ المٗاًّم المؾّصّة الجٙلّعِة ٝا

 مًلٙة ُٖ ذلٛ الٙمػ الٜاخٍلّّٜة الجُ ٝاهت ذات ؿلًة 
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 ٌواثغاٌفًٖ ا 
 ِٕٙغ١خ اٌلهاٍخ  –ادلجؾش األٚي 

 ا٠ىٌٛٛع١ب أ٘ٛاه ادلٕغمخ اجلٕٛث١خ . -ضبٟٔادلجؾش اٌ
 األ٘ٛاه أضوٚثٌٛٛع١ب -ادلجؾش اٌضبٌش 

 بٌِاٌفًٖ اخل 

 اُ٘ اٌوِٛى ادل١ّٕٙخ ػٍٝ ػمً ٍىبْ أ٘ٛاه اجلجب٠ِ -

 ٌَبكًاٌفًٖ ا 
  ِالؽظبد فزب١ِخ 
  اٍزٕزبعبد اٌلهاٍخ 
 ادلمرتؽبد 

 
 
 
 
 

 اٌجبة اٌضبٟٔ: اجلبٔت ادل١لأٟ ٌٍلهاٍخ
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 اٌفًٖ اٌواثغ
 ادلجؾش االٚي

 -: ِٕٙغ١خ اٌلهاٍخ

 :ِٕٙظ إٌٛف ادلىضف-4
وىي عبارة مف كتابات االنثروبولوجي (Thick Descriptionلوصؼ المكثَّؼ ترجمة لعبارة)ا

كميفورد غيرتز, وآلية الوصؼ المكثؼ مأخوذة مف عالـ األدب . ويعرؼ الوصؼ المكثؼ 
لسموؾ وأفعاؿ االفراد ضمف نطاؽ محددة قابؿ لممبلحظة  بالمبلحظة الدقيقة )شديدة التكثيؼ(

. يقصد بالوصؼ المكثؼ)وصؼ (ٔ)يمكف مف خبللو الوصوؿ الى تأويبلت الثقافة وعموميتيا
الفعؿ عمى أساس ما يعتقد المبلحظ اف لو معنى معيف مف وجو نظر الفاعؿ(. والخاصية األىـ 

بيف فعالية مقصودة ذات معنى وبيف فعالية غير  التي يتميز بيا ىذا المنيج أنو يستطيع التمييز
مقصودة, إضافة الى كؿ ذلؾ فأف منيج الوصؼ المكثؼ يستند في نتائجو عمى قدرة المبلحظ 

يتجو نحو العمؿ عمى تقديـ تقارير  -في تأويؿ الثقافات والذي يظير عمى مستوييف: األوؿ
الداخؿ أو طبقًا لرؤى االفراد أنفسيـ مكثفة عف العالـ الذي يعيش فيو األفراد التي تكوف مف 

( او مف وجو النظر المحمي)اي صاحب Emicويعرؼ ذلؾ المنيج بأسـ الدراسة مف الداخؿ)
التفكير بإمعاف في األسس المعرفي والمعاني المرتبطة بيا  -. المستوى الثاني(ٕ)الثقافة نفسيا(

ية التي تخضع لممبلحظة ( أو الدراسة اإلجرائEticوُيعرؼ ذلؾ بالدراسة مف الخارج)
,وتشكؿ المعاينات االثنوغرافية التي قاـ بيا الباحث في منطقة اىوار الجبايش  (ٖ)الموضوعية

شكؿ مف اشكاؿ الوصؼ المكثؼ كوف تمؾ المعاينات قد وصفت بشكؿ دقيؽ سموؾ انساف 
تمكنت االىوار وقوة الييمنة الرمزية عمى عقؿ سكاف الجبايش . فمف خبلؿ تمؾ المعاينات 

الدراسة مف خبلؿ استخداـ الرموز كبؤرة حيوية لدراسة المعنى داخؿ البناء االجتماعي لمجتمع 
سكاف الجبايش , فدراسة المعنى يسيـ كثيرا في عممية التأويؿ لمظواىر الرمزية فالرموز وبالذات 

  المييمنة موجودة في كؿ األفعاؿ االجتماعية التي يقـو بيا سكاف اىوار الجبايش .
                                                           

1-Hunter and Whitten: Encyclopedioa of Anthropology,Harper and Row, Publisher, Newyork.Usa, 1977,p.231 
1977,p.231 

ػجٍراى ّٓػ موفٍرة,زامّة بٔعاد,  -2 -114, ص2111ِاس طوػ ِباس الّباؿُ:العلّٞ واإلقارة ُٖ خٙاٖة االؿػة الّػاّٚة ,ايػوشة ٝد
115 . 

 .115: العلّٞ واالقارة ُٖ خٙاٖة االؿػة الّػاّٚة,ممعر ؿاب٘, صالّباؿُ ِباسِاس طوػ  -3
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 ِٚٓ ٘نا ديىٓ امجبي فٖبئٔ إٌٛف االصٕٛغوايف اٌنٞ للِٗ )غريري( ػٍٝ اٌْىً األرٟ: 
 انو التأويمي-أ

ه الى أشياء يمكف اف تكوف يكوف محتوى التأويؿ مف الكبلـ, أي لما قيؿ وتغير  -ب
 .مدروسة

 .(ٔ)أو محدوداالعتقاد بأي شيء يعمؿ عممو عمى مستوى ضيؽ  –الميجرية -ج
نحو منيجية الوصؼ المكثؼ, فالتأويؿ لمثقافات مع نياية عقد الستينات مف خطى غيرتز 

القرف العشريف,وكانت دراسة رايمر)التوصيؼ الكثيؼ( في)رفة العيف(عمى اساس االفتراض 
التالي: لو إفترضنا إف ىناؾ ولديف كؿ منيما يرؼ عينو اليمنى بسرعة, أحد الولديف كانت رفة 

بينما رفة عيف الولد الثاني ىي غمزة ماكرة ذات مغزى, ولو تعمقنا في عينو إختبلجة ال إرادية 
     حركة عينيف الولديف لوجدنا اف الحركتيف متماثمتيف مظيريًا, إال إف الفارؽ بيف االختبلجة

مبلحظتو بشكؿ ظاىري, فالولد صاحب الغمزة  فشاسع اليمك والغمزة الماكرة فارؽ البل ارادية 
 الماكرة يقـو بعمؿ تواصمي موصوؼ وىو يقـو بطريقة محددة وخاصة وعمى الشكؿ التالي: 

 الغمز عمؿ متعمد مقصود 
  موجو الى شخص محدد بعينو 
  يبعث برسالة خاصة 
 ص )رمز,شفرة( اجتماعي متعارؼ عميو يتـ مف وراء ظير االشخاودالغمز يتماشى مع ك

 الموجوديف.
( التباري في عراؾ الديكة بوصفيا المعبة التي تمتمؾ إىتمامًا كبيرًا لدى Geertsوقد وصؼ)

الرجاؿ واالكثر شيرة)شعبية( في قرية بالي بأندونيسيا)الخياؿ والقصة والنموذج والكناية:وسائؿ 
ولو –حتى تزيدىاالتعبير في عراؾ الديكة ووظيفتيا التتمثؿ بأستعماؿ العواطؼ االجتماعية وال

ولكنيا تتمتع بمتوسط عاـ لسمات الثقافة التي  –اف دائرة المعب تثير الحماس لكبل الطرفيف
 .(ٕ)تتمثؿ بالدـ والتجمير والماؿ(

في عراؾ الديكة ونظاميـ اإلجتماعي والرجولة  ((اف الباليوف)أنفسيـGeertsويضيؼ)
المجردة المكروىة والقوة الشيطانية كما يروف أنماطًا مف قيـ المكانة والزىو واالفتخار والشرؼ 
ويمثؿ التباري الصورة والنموذج والمجاز ووسائؿ التعبير عف المتناقضات في الحياة االجتماعية 

                                                           
 .  115الممعر هٗؾي, ص الّباؿُ: ِاس طوػ ِباس -1

2 - Clifford Geets : The Interpretation of Gultures,New york: Basic Books,1973 , p.26 
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حوؿ حمقة العرض واليتافات والماؿ والترقب ينكشؼ إذ مف خبلؿ وسيط الريش والدـ والزحاـ 
 .(ٔ)المعنى والعاطفة في بناء مركب اليفيمو إال مف ينتمي الى ذلؾ المجتمع

( وىو أستاذ متخصص بالتراث الشعبي موضوعات ودراسات A.Dundesوقد عالج) 
غيرتز تناوؿ فييا)عراؾ الديكة( وعمؿ عمى تطبيؽ منيج الوصؼ المكثؼ الذي أعتمده 

 .في دراساتو
موضوع رؤى العالـ في  (Alan.Dundesومف المواضيع االخرى التي اىتـ بيا) 

المجتمع األمريكي مستخدمًا منيجية الوصؼ المكثؼ وعمؿ عمى إخضاع رؤى العالـ الى 
ويقصد ,كوحدات تحميمية في بناء رؤى العالـ( Folk ideasالتأويؿ موظفًا األفكار الشعبية)

يعة اإلنساف والمجتمع والعالـ والمسممات المستترة وغير المعمنة التي تتعمؽ بطب بيا االفكار
 .والفعؿ لدى أفراد المجتمع لتفكيرالكوف والتي تمثؿ األساس الجوىري والعميؽ لكؿ مف اأو 

اإلدراؾ فأف افراد لشعبية التكوف في بؤرة الشعور أو وعمى الرغـ مف حقيقة ىذه االفكار ا
يعبروف عنيا في تراثيـ بأشكالو المتعددة مف أمثاؿ وحكايات وعادات المجتمع الشعبي 

ففي  افيا,ويعتبر مالينوفسكي عادة أوؿ مف وضع منيجًا لمنيجية األثنوجر  .(ٕ)ومعتقدات
ذي يعرض بحثو الذي أجراه حوؿ ال(مغامروا المحيط الباسفيكي الغربيمقدمتو الشييرة لكتابو)

 (ألرخبيؿ مجموع جزر ميبلنيزيا البعيدة.The Trobriand)التروبرياند جزر
التي تشكؿ الجزء األساسي مف اليدؼ الرئيسي  ةيصؼ مالينوفسكي المبادئ المنيجي 

ىذه , (ٖ)لئلثنوجرافيا,وىو فيـ وجية نظر المواطف وعبلقتو بالحياة, وذلؾ لمعرفة رؤيتو لعالموِ 
. إذ (ٗ)المتعمؽ بجوانب الحياة المختمفةالرؤية التي تتجسد أىميتيا في معالجة مشكمة المعنى 

يشكؿ المعنى في حياة االنساف خاصية ُتميزَّه عف نمطو في الكينونة الى درجة يصُّح معيا 
 .(٘)تعريفو بأنو كائف رامز أو منتج لمرموز والدالالت

                                                           
 .  117ؿػة الّػاّٚة,ممعر ؿاب٘,صِاس طوّػ ِباس الّباؿُ: العلّٞ واالقارة ُٖ خٙاٖة اال -1

2- Dundes Alan:The Cockfight:A Casbook , Madison University of Wisconsin Press, 1994. 
 للمؼِع ِوَػ:

Http: // en. Wikipedia .Org / Wiki/ Alan –Dundes. 
شمع  -3

 
ؼ الٍٙمُ للجػزمة(,  -زاِع,)الٙاًػةزّامبّجػ و زٍبٍى: إزػاء البصح اإلخوٍزػاُٖ,ثػزمة: مصمع رقعي,مػازّة: ا المٝػ

 .35,ص2114
 .31,ص2119دار الٜٗػ(,  -ؿّٕ العِن ِبع الٗجاح:الٍّلمة واالؿالم,رؤِجان للّالم,) بّػوت -4
داة إزػائّة لٙػاءة ثارِض الٜٗػ الٗلؾُٗ, مرلة ثبّن للعراؿات الٜٗػِة والدٙاٖ -5

 
ّة,المرلع الّب بٍ ِؼة: مٌٍٗم الػؤِة الَ الّالم بٍلٗي ا

 .23, ص2114, 8, الّعد 2
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( الى إستنتاج مفاده إنو مف خبلؿ تطبيؽ التأويؿ الذي نادى *Dundesوقد توصؿ)
األفكار و بأعتماد منيجية الوصؼ المكثؼ لعناصر التراث الشعبي بعض ( اGeertsبو)

الجوىرية المؤلفة لرؤى العالـ في ذلؾ المجتمع مثؿ فكرة الػ )المحدود(التي تتحقؽ ليس الشعبية 
فقط نتيجة الثروات الطبيعية اليائمة التي يتمتع بيا ذلؾ المجتمع بؿ أيضا مف خبلؿ العمؿ 

  .(ٔ)يبذلو االفراد في استغبلؿ ىذه الثروات والحفاظ عمييا الجاد والمتواصؿ الذي
 ىي الوصؼ المكثؼ, واف عمميا يشبو المحاولة لقراءة مادة مكتوبة (ٕ)إذًا اإلثنوغرافيا *

بخط اليد مف الناس الذي التنتمي الى ثقافاتيـ وبػ )لوف باىت( والى حد بعيد قطعة ناقصة 
وغير مترابطة, غير اف المكتوب ليس بعبارات اصطبلحية دقيقة بؿ بأمثمة عابرة لمسموؾ 

 الظاىر. 
  غرافي ماداـ يمثؿ الخبرة أو التجربة الشخصية فضبًل عف مالذي يشكؿ البحث االثنو

بوصفو المحاولة لصياغة أساسيات النجاح عمى البناءات التصورية التي يحمميا, مع ىذا اف 
 ىدؼ االنثروبولوجيا ىو الصورة الممتقطة لمعالـ والمكبرة مف حديث الناس.

ثٌٛٛع١خ ادلؼزّلح ِٕٙغًب ػٍٝ آ١ٌخ ٌمل فٍٔ غريري اىل رلّٛػخ ا٢هاء ِٓ فالي عٙٛكٖ اإلٔضوٚ
 : (ٖ)إٌٛف ادلىضف ٚػٍٝ اٌْىً اٌزبيل

 

 حاولت الدراسات التي قدميا(Geerts الى تشييد مفيوـ عبلماتي لمثقافة واف )
التحميؿ لمثقافات ليس بالعمـ التجريبي الذي يبحث عف القانوف وانما واحد مف التأويبلت 

 التي تبحث عف المعنى في التفسير.

                                                           
 للمؼِع ِوَػ: -1

Httb:// en. Wikipedia.drg /wiki/alan – Dundes. 
*: Alan Dundes (1934-2115 ٝادِمّة للٗلٜلٍر , ٝػجب

 
ٝػجابًا بّن  12( ِالم مجظمك بالجػاث الفّبُ ومن ابػز الموادِن بالعراؿة اال

 المٙاالت والبصٍث. اٝادِمُ وقّبُ,اهاٖة الَ ثصلّٞ الّفػات من
واًل/ بمّوَ البصح اإلخوٍزػاُٖ .وخاهًّا/ بمّوَ العراؿة Ethnography* االخوٍٓػاّٖا)

 
( : ِؾجظعم ًغا الممًلس بمّوّن مظجلّٗن : ا

ًا من البصح االهدػوبٍلٍزُ بالعراؿة المباقػة للمرجمّات  و اإلخوٍزػاّٖة )المٍهٍزػاّٖة( , وثجمٕ اإلخوٍزػاّٖا الجُ ثمدٞ ِٖػ
 
المّٔػة ا

ؿاؿّة لإلخوٍزػاّٖا 
 
طػى ثصلّلّة , ولٜن الؾمة اال

 
ّة وثرمُ ًغى العراؿات بعرزات مجٗاوثة بّن ِوالػ ولّٗة وا الرماِات الّٚػ

و مٙارهة من وزٌة هَػ المداؿ االخوٍزػاُٖ وٍِّد 
 
و مرجمُ مّّن , وثبصح ِن ثّمّمات هَػِة ا

 
ؼ ِلَ خٙاٖة ا الجٙلّعِة ثجمدٞ ُٖ إهٌا ثٝػ

لٞ 
 
 .  Boasثػاث البصح االخوٍزػاُٖ الَ مالّوٍٖؾُٜ وبٍاس ا
للمؼِع ِوَػ: قارلٍت ؿّمٍر ؿمح: مٍؿٍِة ِلم االهؾان: المٗاًّم والممًلصات االهدػوبٍلٍزّة, ثػزمة: ِلّاء قٜػي -2

ؼ الٍٙمُ للجػزمة(,ط -واطػون,)الٙاًػة  .67,ص2119, 2المٝػ
ؿػةالّػاّٚة ,ممعر ؿاب٘,ص العلّٞ واالقارة ُٖ ِاس طوػ ِباس الّباؿُ: -3

 
 .119خٙاٖة اال
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 فاإلختبلؼ بيف  –اليرمي المتطابؽ لبناءات المعنى : ىو التدرجىدؼ االثنوغرافيا
الوصؼ العاـ أي ماىو مبلحظ والوصؼ المكثؼ أي يمكف اف تنظر الييما عمى انيما 

 متشابيتاف في اإلداء إال انيما في حقيقة الحاؿ مختمفتاف تماما بالمعنى. 
  فإنو ينبغي النظر الى الحرفة التي إذا أردنا اف نعرؼ أو نفيـ براعة شخص ما

يزاوليا وتمؾ ىي االثنوغرافيا التي يمكف التعرؼ عمييا بنوع مف الجيد العقمي الذي يبيف 
)عمؽ المعنى( لتمؾ البراعة في المكثؼ فالمكثؼ ىو مدى, أي انيا الوصؼ البراعة
قاـ بيا الباحث  ؼ الذي ندعوه بالبيانات الحقمية , وتشكؿ المعاينات الميدانية التيالوص

في منطقة الدراسة نماذج مف منيج الوصؼ المكثؼ صدفييا سموكيات سكاف اىوار 
الجبايش ونظرتيـ الى العالـ المحيط بيـ و الى القدرة التي تييمف فييا الرموز عف عقؿ 

 سكاف الجبايش 
 ِٕٙظ اٌفُٙ اٌنارٟ  -2

يعد منيج الفيـ الذاتي مف المناىج الحديثة في الدراسات السوسيولوجية واالنثربولوجية وقد 
انبثؽ مف التفاعمية الرمزية اال انو ال يمكف القوؿ بانو ظير فجاة مف دوف مقدمات , اذ 
كانت بدايات ظيور فكرة الفيـ مف فمسفة الظواىر عند ) ادموند ىوسرؿ( والتي تنظر الى 

 (ٔ)ف حيث شعورنا الخالص  وافعالنا العقمية الظواىر م
في الفكر االنثروبولوجي ييدؼ لمتوصؿ الى  Ethno Scienceاف منيج الفيـ الذاتي 

طريقة التي ينظر بيا االفراد لثقافتيـ وطريقتيـ في استخداـ ىذه الثقافة , يسعى ىذا 
المدخؿ الى فيـ تصورات الفرد عف العالـ و المحيط الذي يحيا فيو وكيفية تشكؿ ىذه 

التقميدية في البحث . ويتميز ىذا المنيج بتعارضة الواضح مع األساليب  (ٕ)التصورات 
فيو يوجة االىتماـ الى االنساف في تفكيره اكثر مف االىتماـ بسموكو , فاف نقطة البدء في 
الدراسة المعرفية في ثقافة ماىي البحث والتصورات و المقوالت والتصنيفات العقمية التي 
و ينظـ افراد ىذه الثقافة الظاىر المختمفة المحيطة بيـ عف أساسيا و التي تبد

                                                           
ؼ الّػبُ للوفػ والجٍزُِ  - 1  . 81اإلؿٜوعرِة ( بال ثارِض , ص  –مصمع شؾن ٓامػي : المواًذ االهدػبٍلٍزّة , )المٝػ
المؾجومػِة ( ,  الرامّة –مفصن زِع مصمع الجمّمُ : الّالٚة بّن الموٌذ البصح ويػِٙة ُٖ المّعان االهدػبٍلٍزُ ,) ٝلّة االداب  - 2

 .  11بال ثارِض , ص 
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فيياالتركيبات المميزة لمغة التي يتحدثوف بيا , وقد اطمؽ عمييا أصحاب ىذا المنيج اسـ 
( لفيـ  Diltheyعمماف انو سبؽ واف استخداـ ىذا المنيج ديمتاي ) (ٔ) االثنوغرافيا الجديدة

رؤى العالـ بؿ ىو اوؿ مف طرحو بطريقة واعية وفي سياؽ اجتماعي لمتواصؿ الى شبكة 
جتماعية المتداخمة بيف االفراد في الجماعات اإلنسانية . ويعمؿ المنيج العبلقات اال

وقد  ( ٕ)المولي لموصوؿ الى نماذج مف دوف اقتحاـ ايو تصورات او مقوالت غريبة عنيا 
قاـ الباحث باستخداـ ىذا المنيج مف خبلؿ ورؤى العالـ و الييمنة الرمزية ويسعى الباحث 

المواقؼ الذاتية الفراد الدراسة ومدى ىيمنة الرمز عمى عقؿ مف خبلؿ ذلؾ التعرؼ عف 
 سكاف اىوار الجبايش

 ادلٕٙظ اٌجٕبئٟ اٌٛظ١فٟ: -4

إف الوظيفة تعني الدور الذي يقدمو الجزء في إطار الكؿ إي إف التساند بيف األجزاء    
يؤدي وظيفة الكؿ ويكوف ممثبل في المجتمع والثقافة .وفي مستيؿ القرف العشريف 

حت الوظيفة تحظى بقبوؿ عاـ كمنيج انثروبولوجي جديد وىاـ .وقد كاف إميؿ أصب
(أوؿ مف استخدـ الوظيفية منيجا لتفسير ظواىر اجتماعية معينة ٜٚٔٔ_ٛ٘ٛٔدوركايـ )

,وكما يقوؿ احمد أبو زيد في كتابو ))البناء االجتماعي ((فانو ليس مف شؾ في إف 
ع يقـو في أساسو عمى المماثمة بيف الحياة استخداـ مفيـو الوظيفة في دراسة المجتم

االجتماعية والحياة العضوية وىي مماثمة قديمة شاعت في القرف التاسع عشر بوجو 
.وقد ظيرت النزعة الوظيفية في الكتابات االنثروبولوجية المعاصرة عند (ٖ)خاص 

ركايـ البنائية مالينوفسكي وراد كميؼ براوف ,المذيف كانا متأثريف إلى حد كبير بأفكار دو 

                                                           
  125, ص 1989الػِاض (  –ٖجصّة مصمع إبػاًّم وممًَٗ الفوٍاُٖ , معطٞ الَ مواًذ البصح ُٖ ِلم االهؾان , ) دار المػِض  - 1
 128ٖجصّة مصمع إبػاًّم وممًَٗ الفوٍاهُ , الممعر هٗؾة , ص  - 2
هٙال ِن د.ِلُ زِعان طلٕ ,ٚػاءة ُٖ ثًٍر مواًذ البصح االهدػوبٍلٍزّة ,دراؿة مٙارهة ,مرلة ٝلّة الجػبّة ,الرامّة  - 3

 1161,ص2119المؾجومػِة,الّعد الداهُ,
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د عمى الفرد فضبل عف يعند مالينوفسكي بالتوجو الوظيفي والتأك نثروبولوجياولقد تميزت اال
 .(ٔ)النظـ الثقافية في إي مجتمع إنما ىي استجابات وظيفية لحاجات الفرد األساسية 

ولقد كاف ىناؾ اتفاؽ بيف مالينوفسكي وراد كميؼ براوف عمى انو لما كانت األدلة التوثيقية 
لئلحداث الماضية غير متوفرة لمعظـ المجتمعات التي كانت تثير اىتماـ عمماء 
االنثروبولوجيا فانو مف العبث محاولة اكتشاؼ ماحدث في ىذه المجتمعات في الماضي 

يمة عمـ االنثروبولوجيا ىي وصؼ وتفسير إعماؿ أو سموؾ ,كما ذىب كبلىما إلى إف م
.إال إف الميمة األساسية (ٕ)المجتمعات المعاصرة ,وىي غالبا مجتمعات غير أوربية 

لبلنثرولوجيا الثقافية عند راد كميؼ براوف كانت أضيؽ مجاال مما اقترح مالينوفسكي .فعمى 
ثقافية في الراحة البيولوجية لئلفراد في حيف ركز مالينوفسكي عمى أىمية إسياـ العناصر ال

فعند الوظيفييف لئلفراد البنائييف كانت وظيفة الحفاظ –الحفاظ عمى النسؽ االجتماعي 
ليذا فاف المنيج البنائي الوظيفي ييتـ بدراسة (ٖ)عمى النسؽ تسبؽ كؿ الوظائؼ األخرى 

المتمثؿ بالميف التي  ساندة الكؿ وكاف لمنشاط االقتصاديماألجزاء ودورىا في تشكيؿ و 
يزاوليا سكاف اىوار الجبايش كصيد األسماؾ وتربية الجاموس واألبقار وجمع القصب 

ي ليما دور كبير في حولوجي والنسؽ الترفييي أو الترويوالزراعة اظافة إلى النسؽ االيك
 .االجتماعي لسكاف اىوار الجبايشالبناء 

 

 

  

                                                           
1 - See ,kuper  Adam ,Anthropologist and an thropology 1922.1927 penguin England(chapter2).   
 .1163,ممعر ؿاب٘ ,صِلُ زِعان طلٕ  - 2
 .1163ِلُ زِعان طلٕ ,ممعر ؿاب٘ ص 3



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

94 
 

 -ادلٕٙظ اٌزبهخيٟ :-1

صمة مف الحمقات تتبلحؽ فييا النتائج بالمقدمات ويرتبط فييا الماضي التاريخ سمسمة مت
.ويرى ابف خمدوف إف المنيج التاريخي ىو الذي يربط بيف الماضي (ٔ)والحاضر والمستقبؿ 

والحاضر والمستقبؿ ومف ثـ يستطيع الباحث اشتقاؽ قوانيف تاريخية عامة توضح سيرة 
 .(ٕ)الظاىرة االجتماعية المدروسة 

دراستنا ىذه نستعرض اآلراء التي تحدثت عف أصؿ سكاف االىوار ووجودىـ في  وفي
 منطقة االىوار جنوب العراؽ .

بعادىا الزمنية مف  فاف تتبع إي ظاىرة اجتماعية أو ثقافية يستمـز الرجوع إلى جذورىا وا 
ائع حيث الماضي وتأثيرىا الواقعي وبعدىا المستقبمي مف خبلؿ التأمؿ لقوانيف تطور الوق

نما ياالجتماعية ويؤكد )دوركا ـ(عمى إف )عمـ االجتماع اليدرس معطيات التاريخ لذاتيا وا 
 .(ٖ)يتناوليا مف حيث ىي أمثمة لما ىو عاـ ( 

وبالتأكيد اليخمو إي بحث انثروبولوجي أو اجتماعي مف لمحة تاريخية عف الموضوع الذي 
.لذا فاف مناطؽ (ٗ)مشكمة اجتماعية تتـ دراستو سواء كاف مجتمعا أو نظاما اجتماعيا أو 

االىوار والسكاف منطقة الجبايش  التخمو مف لمحات تاريخية توضح لنا أصوليـ التاريخية 
. 

 

                                                           
 .45,ص1975ابن طلعون ,المٙعمة دار الٙلم ,بّػوت , - 1
لٍؿ البصح االزجماُِ ,ط - 2

 
 211,ص1997لٍ الممػِة _الٙاًػة ()المٜػجبة االهر12ِبع الباؿى ِبع الممع ,ا

 .29,ص 1975, 2ممػِة ,طمصمع ِارؼ ,الموٌذ ُٖ ِلم االزجماع ,)مٜػجبة االهرلٍ ال - 3
ؿالّب الجًبّّٙة ُٖ ِلم االزجماع ,المؤؿؾة الرامّّة للعراؿات  - 4

 
ؿؽ الوَػِة واال

 
إبػاًّم الّؾٞ ,اال

 .117,ص1996والوفػ_بّػوت(
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 اٌى١ٔٛخ: حِٕٙظ إٌظو-5    

يمكف القوؿ إف ثقافة الجماعة وتركيبيا األخبلقي وطابعيا النفسي ,يضاؼ إلييا حقيقة 
التي تتمثؿ في أسموبيا المعرفي  (world_view )الكونيةوىي نظراتيا  اسية أخرى ,أس

المتصؿ برؤية الكوف وفيـ مكوناتو ومعانيو .ونظرا لبلختبلؼ ىذه النظرة بيف جماعة 
وجماعة ,فاف الجوانب المتعددة لمكوف التبدو بصورة متناقضة لمذىف اإلنساني ,بؿ تتنوع 

رة .إف مفيوـ النظ(ٔ)عوب والجماعات ة لمشيتنوعا واسعا بتنوع النظرات الذىنية والفمسف
ىو الصورة النيائية التي تظير بيا األشياء ألشخاص الكونية كما يعرفو )ريدفميد (

فالنظرة الكونية خبلؿ ىذا العرض ىي كؿ  .(ٕ)الجماعة البشرية عمى مسرح الحياة 
 مايتعمؽ باسموب اإلنساف في إدراؾ عبلقتو باألشياء األخرى مف خبلؿ عضويتو في

 .(ٖ)في ثقافة ذلؾ المجتمع  مجتمع معيف ومساىمتو

وبناءا عمى ذلؾ فاف نظرة سكاف اىوار الجبايش إلى العالـ المحيط بيـ ىي تمثؿ الصور 
خاص وطبيعة الحياة العقمية المتخيمة التي يحمميا ىؤالء الناس في أذىانيـ عف عالميـ ال

 .التي يعيشونيا

 

 

 

 

                                                           
لّبّعي ,المعطٞ إلَ االهدػوبٍلٍزّا الدٙاّٖة ,)العار الموٌرّة للوفػ والجٍزُِ_ِمان ( - 1

 
 .111,ص2118ؿلٍان ٍٖزي ا

 .111الممعر هٗؾي ص - 2
لوٍري ,يبّّة المرجمُ البفػي ُٖ هٍء االهدػوبٍلٍزّا االزجماِّة ,ج - 3

 
داب _الورٕ(, 2ّٚؽ ا

 
 .231,ص1972,)مًبّة اال
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 اكٚاد اٌلهاٍخ.
 في جمع البيانات عمى األدوات التالية:أعتمد الباحث 

( ىي مشاركة الباحث ألىالي Participation Observation)ادلالؽظخ ثبدلْبهوخ -
أىوار الجبايش لجميع أنشطتيـ الدينية واالقتصادية واالجتماعية التي تشمؿ 
مختمؼ قطاعات الحياة مف طقوس وشعائر دينية وأفراح ومناقشات بيف افراد 

 عض مضايؼ المنطقة.العشائر في ب
( استخدـ الباحث المبلحظة المباشرة Direct Observation)ادلالؽظخ ادلجبّوح -

كأداة مساعدة عند تطبيؽ منيج الوصؼ المكثؼ في وصؼ وتحميؿ النشاطات 
 المختمفة البناء اىوار الجبايش, فقد الحظ الباحث بشكؿ مباشر تمؾ األنشطة.

ىذه االداة لمقابمة بعض المسؤولييف في  ( استخدـ الباحثInterview)ادلمبثٍخ -
منطقة البحث مف قائمقاـ القضاء ومدير شعبة زراعة الجبايش, كذلؾ عند مقابمة 

 بعض شيوخ ووجياء العشائر اثناء جمع المعمومات االثنوغرافية.
تـ االستعانة ببعض أفراد اليور كمخبريف ليكوف داعميف  (Informants)ادلقربْٚ -

العمؿ االثنوغرافي الذي اليخمو مف بعض المتاعب عمى مستوى وسانديف لي في 
بعض الظواىر التاريخية والدينية واالسطورية والثقافية وقد وقع اإلختيار عمى 

ؿ تاريخية مرت عمى بعض االشخاص الثقاة ومف كبار السف ممف عايشوا مراح
 .منطقة األىوار
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ

 اجلٕٛث١خ ِٓ اٌؼواق:ا٠ىٌٛٛع١ب أ٘ٛاه ادلٕغمخ 
 

 .األ٘ٛاه  -4
أكتسب المفيوـ الشامؿ لمنسؽ االيكولوجي في اآلونة األخيرة قبواًل واسعًا بوصفو 

يجمع النسؽ نموذج النظاـ العاـ الكفوء بما يتضمنو مف أنشطة االنساف وفعاليتو اذ 
 . (ٔ)والنباتات, وسموؾ االنساف وسائر الحيوانات والتنظيـمفاىيميًا عمـ األحياء,االيكولوجي 

مف الدراسات البالينولوجية والجيولوجية مف تفسير المخطط البالينولي في منطقة  وظير
, بسبب التأثيرات خفضات تكونت في وسط وجنوب العراؽالقرنة عند التقاء دجمة والفرات اف المن

خاصة بعد تغير المصب مف مكانو في مضيؽ , تشعبات مسارات نيري دجمة والفراتالتكونية و 
 .(ٕ)سنة ىرمز جنوبي الخميج العربي الى موقعو الحالي جنوب البصرة قبؿ عشرة اآلؼ

, كاف االعتقاد السائد حوؿ نشأة السيؿ الرسوبي وائؿ الخمسينات مف القرف العشريففحتى أ 
أرض العراؽ قد تعرضت لحركة بيف األوساط العممية والذي أجمع عميو الباحثيف تقريبًا ىو أف 

التوائية في الزمف الجيولوجي الثالث كاف مف جرائيا اف أرتفعت بعض األجزاء مكونة مرتفعات 
ي مناطؽ العراؽ ( فGeosynclineبينما حدث تقعر ),شمالية الشرقيةالعراؽ الشمالية وال
الذي يمتد حتى  , مماأدى توغؿ مياه الخميج العربي لتغطي ذلؾ المنخفضالوسطى والجنوبية

لكف مع ذلؾ تبقى ىذه . (ٖ)كـٓٚٔماؿ بغداد بحدود مدينة تكريت الواقعة عمى نير دجمة ش
غمرت المنطقة الغربية مف  الفرضية محؿ شؾ , لعدـ وجود مايدؿ عمى اف مياه الخميج قد

 . صداؼ او متحجرات لحيوانات مائية, مف بقايا المحار واألالعراؽ
تقع األىوار في منطقة حوضية تنحدر الييا االراضي مف جياتيا المختمفة ويصبح اكثر 
وضوحًا في اجزائيا الجنوبية الشرقية وبصورة عامة ينحدر سطح القسـ الجنوبي مف العراؽ 

 .الشماؿ الغربي الى الجنوب الشرقيانحدارًا تدريجيًا مف 
                                                           

ِاس طوػ الّباؿُ : زٍلّان ؿجٍّارد ومّاِوة االٍِٜلٍزّا,بصح ُٖ االهدػوبٍلٍزّا الدٙاّٖة, ٝلّة االداب,الرامّة المؾجومػِة  -1
 .15,ص2115

ٞ الّامػي  وطػون:  اًٍار زوٍب الّػاؽ ,مصمّة يبّّّة ُٖ ٚائمة الجػاث الّالمُ , المرلة الّػاّٚة للّلٍم, مرلع -2 , 56خامػ طِؼ
 .351, ص2115, 1,ج 4الّعد

اؿات, شؾن الظّاط :زٔػاّٖة اًٍار ومؾجوّٙات زوٍبُ الّػاؽ, الموَمة الّػبّة للجػبّة والدٙاٖة والّلٍم, مٌّع البصٍث والعر  -3
 .41,ص1975
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, فبل يتجاوز ومنخفضة في الوقت نفسو  وتمتاز االرض في المنطقة بانيا مستوية تماماً  
( ـ قرب ناحية ٘,ٔ, ونحو )ـ فوؽ مستوى سطح البحر في القرنة( ٕ,٘)ارتفاع المنطقة سوى

 . (ٔ)بمستوى سطح البحر في ىور الّحمار, ويكوف السيبة
, النو  فنشأة أقميـ أىوار ومستنقعات جنوبي العراؽ ترتبط بنشأة السيؿ الرسوبي عموماً 

لعراؽ %( مف مساحة اٗ,ٖ, او حوالي )% مف مساحتو ٙٔويحتؿ مايقرب مفجزء منو 
. ومفيـو أيكولوجيا األىوار او البيئة في األىوار يقصد بو البيئة الطبيعية (ٕ)الكمية

واالجتماعية ومستوى التأثير المتبادؿ والقدرة عمى التكيؼ التي يمارسيا االنساف مع بيئة 
, فأنساف األىوار بحكـ حتواء الموجودات البيئية لمصمحتواالىوار الطبيعية ومحاولة إ

ضغط الحياة يحاوؿ أف يستثمر كؿ ماموجود في محيطو البيئوي لخدمتو . فالعبلقة بيف 
بيئة األىوار واألنساف عبلقة تفاعمية تمتد الى فترات موغمة في التاريخ , ويمعب العامؿ 

 بلقات االجتماعية واالقتصادية .عة العالجغرافي الطبيعي تأثيرًا قويًا عمى شكؿ وطبي
 

 ادلٛلغ : -2
 )ىور الحويزة, ىور الّحمار, واألىوار الوسطى( تعتبر مفاف أىوار منطقة جنوب العراؽ
وتغطي ىذه المسطحات المائية األراضي المنخفضة الواقعة ,أىـ المسطحات المائية في العالـ

 -ٖٓ,ٖٓي عرض)المحصورة بيف دائرتجنوب العراؽ بيف مدف البصرة والناصرية والعمارة 
ًا, شرؽ خط شرق(ٛٗ,ٓ- ٙٗ,ٖٓ, شماؿ خط االستواء وخطي طوؿ )( درجة شماالً ٕٖ,ٖٓ

تي تعد أىوار الجبايش جزءًا . وفيما يتعمؽ باألىوار الوسطى او ال(ٖ)(ٔ)غرنش, وحسب الشكؿ
اف( وتمتد بيف , ميسبيف المحافظات الجنوبية )البصرة, ذي قار , مسطحات مائية متصمةمنيا

 .( شرقاً ٕٔ,ٚٗ- ٔ٘,ٙٗ)وخطي طوؿ( شمااًل, ٗٔ,ٖٔ -ٚ٘,ٖٓائرتي عرض )د
 ( الذي يقع ضمف)ىور ابي زرؾعديد مف األىوار الثانوية أبرزىاوتضـ األىوار الوسطى ال 

, أما بالنسبة ة والعونية فتقع ضمف قضاء الشطرة, والغموكَ نواحي االصبلح والفيود والّحمار
  .(ٕ)وحسب الشكؿ (ٗ)والمّدينةألىوار الجبايش )أيسر الفرات( فتقع ضمف قضاء الجبايش 

                                                           
 .  18, ص  1975وزارة اري , ثٙػِػ لادر ِام  -1
 . 41شؾن الظّاط: زٔػاّٖة اًٍار ومؾجوّٙات زوٍبُ الّػاؽ,ممعر ؿاب٘ , ص -2
ٞ الّامػي  واطػون:ممعر ؿاب٘ ,ص -3  .73خامػ طِؼ
ا البّئّة, -4 خاًر

 
ًٍار زوٍب الّػاؽ وا

 
ّمّائّة ال ؼ دراؿات البمػة والظلّذ الّػبُ, مرلة  لّٗة قاٝػ مّجٍؽ: الجّٔػات الٌّعرٝو مٝػ

 231-229, ص ص2115, 15دراؿات البمػة , الّعد 
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 ادلَبؽخ : -4

, وذلؾ إلختبلؼ ىا برقـ ثابت يمكف االعتماد عميومساحة األىوار يصعب تحديد
, كما اف مساحات ىذه االىوار غير ثابتة تتغير ار المعتمد مف قبؿ كؿ باحث أوالً المعي

مف موسـ الى آخر ومف سنة الى اخرى نتيجة إختبلؼ كميات المياه التي تصؿ الى 
( يبيف تقديرات ٔ)كالفيضانات واألمطار والجدوؿ رقـالمنطقة مف المصادر المختمفة 
 بعض الباحثيف لمساحة األىوار. 

 
 ٠جني رمل٠واد ثؼض اٌجبؽضني( 4علٚي )

 ادلَبؽخ ادلملهح اٌجبؽش
 2وُ  8780 أمحل ٍٍٛخ
 ؽَٓ اخل١بط

 
 اٌف١ضبْيف ٍُِٛ  2و45000ُيف ٍُِٛ ا١ٌٖٙٛك, 2و1000ُ- 2وُ  4000

 2وُ 8800 ١ٌٚفوك ١ّىو
 2وُ 400000 زلّل ؽبِل اٌغبئٟ
 2وُ  4885 ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ
 2و4000ُ – 2و44000ُ ٚىاهح ادلٛاهك ادلبئ١خ

 
 31.ص2112لّام  25مرلة المظًى والجومّة .الّعد :الممعر

 

 20420200504979ديضً ادلَبؽبد ادلبئ١خ أل٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق ٌٍَٕٛاد ,( 2علٚي هلُ )
 2042 2ادلَبؽخ وُ 2005 2ادلَبؽخ وُ 4979 2ادلَبؽخ وُ اال٘ٛاه

 618 4150 2100 ٘ٛه احل٠ٛيح
 517,5 958 1000 األ٘ٛاه اٌٍٛغٝ

ّبه ه٘ٛ
ّ
 4288,5 492 4750 احل
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 2004َِبؽخ األ٘ٛاه ٌؼبَ  -1

 (:ٖوكما يتضح مف الجدوؿ )  ٕكـ٘٘ٗٔٔبمغت المساحة الكمية  ٖٕٓٓففي عاـ 
 

 2004( َِبؽبد األ٘ٛاه ٌؼبَ 4اجللٚي ) 
 2004ادلَبؽخ ٌؼبَ  اٍُ اذلٛه

 2و4141ُ األ٘ٛاه اٌٍٛغٝ
ّبه

ّ
 2و5657ُ ٘ٛه احل

 2وُ 8 ٘ٛه إٌَبف
 2و1456ُ احل٠ٛيح٘ٛه 

 2و44155ُ اجملّٛع
 

مػُِٜ )
 
. صات مظجلٗة ِن االلعار الغي ٚبلي, ولؾوٍات مظجلٗة وبمؾ Iand sat( 1.3.5.7من طالؿ المػئّات الٗوائّة للٙمػ اال

 .GIs(1), ثم شؾاب المؾاٖة ورؿم الظػائى باالِجماد ِلَ بػهامذ 8والهع ؿات 
 

 :الممعر
1. Ministry of Irrigation . General Establihment for studies and design (G. E.S.D). Shatt Al-Arab project 

Feasibll Report Draft Sudies of Salinity problems. Part A.Text Olservicesco .Basrah Iraq .1979.p.p 151-
155. 

 للمؼِع ِوَػ
ًٍار . بّاهات ّٓػ  -1

 
هّاش اال

 
ؼ ا  .2115موفٍرة. وزارة المٍارد المائّة . مٝػ

ًٍار . ٚؾم العراؿات والجممّم . بّاهات ّٓػ موفٍرة.  -2
 
ؼ اهّاش اال بّاهات ّٓػ موفٍرة ثم .2112وزارة المٍارد المائّة . مٝػ

 الصمٍؿ ِلٌّا مّعاهّا 
 

 (1)وّب ِٛضؼ يف اجللٚي2046ٛاه ٌؼبَ ادلَبؽخ اٌى١ٍخ ٌأل٘-4
 

 2046( َِبؽخ األ٘ٛاه ٌؼبَ  1اجللٚي )
 2046ادلَبؽخ ٌؼبَ  اٍُ اذلٛه

 2و4800ُ األ٘ٛاه اٌٍٛغٝ
ّبه

ّ
 2و2144ُ ٘ٛه احل

 2و4ُ ٘ٛه إٌَبف
 2و20608ُ ٘ٛه احل٠ٛيح

 2و6852ُ اجملّٛع
 

مػُِٜ )
 
لعار الغي ( ولؾوٍات مظجلٗة وبمؾland Set( الهعؿات ) 1.3.5.7من طالؿ المػئّات الٗوائّة للٙمػ اال

 
صات مظجلٗة ِن اال

ِجماد ِلَ ؿبٙي
 
 .  Gis(1), وٚع ثم شؾاب المؾاٖة ورؿم الظػائى باال

                                                           
ؿجظعام ثٙوّات  -1

 
ًٍار ُٖ زوٍب الّػاؽ با

 
 . 2119اإلؿجفّار ِن بّع ,شؾّن ِلٍّي الؼِادي: ّٚاس مؾاشات اال

ًٍار الّػاؽ,خالث دراؿات ُٖ البّئة والصٍّ
 
ؼ الػاٖعِن  -ن والؾّاشة,)بّػوتهٙاًل ِن:ِبع ِلُ الظٗاؼ واطػون: ا مٝػ

 . 31-29,ص2119للصٍار(,
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. تراوحت التقديرات المتداولة حاليًا بيف الجبايش تقع ضمف األىوار الوسطى عممًا إف اىوار
وىناؾ عدة تقديرات تقع ما بيف ىذيف الرقميف لعدد مف  ٕكـٕٓٓٓٓواكثر مف  ٕكـ ٓٓٓٛ

نخفاض الواردات المائية لنيري دجمة والفرات فضبًل عف . وربما يرجع السبب الى ا(ٕ)لباحثيفا
.  تتغذى ىذه األىوار مف الجداوؿ الغربية نير الحدودية التي تنبع مف ايرافانخفاض واردات ال

ير بمعدؿ ( جدوؿ أىميا البتيرة والمجر الكب٘ٔ)في العمارة التي يزيد عددىا عمى لنير دجمة
فضبًل عف تأثير فتحة المصندؾ شرؽ دجمة بمعدؿ , /ثا عمى التواليٖ( ـٙٙ()ٕٔٔ)تصريؼ

 . (ٖ)/ثاٖ( ـٙ٘تصريؼ )
 
 
 

 
 1٘نٖ امسبء اال٘ٛاه يف اجلجب٠ِ ؽَت ادلمبعؼبد 

 
 

 

 ادلٕبؿ : -1
ْ( شماؿ خط االستواء ٕٖ,ٖٓ -ٖٓ,ٖٓاقميـ األىوار والمستنقعات الواقع بيف خطي عرض)

( الى المناخ شبو koppen) ْ( شرقًا, يخضع حسب تصنيؼ كوبفٛٗ -ٙٗوبيف خطي طوؿ )
, بينما يكوف ضمف المناخ ( حسب المصطمح النباتيSteppes)(او اقميـ السيوب Bsh)الجاؼ

ألف معامبلت  (Demartonne) اؼ الصحراوي حسب تصنيؼ دي مارتوفالج
 ( لمدف البصرة والناصرية والحي والديوانية حسب طريقو ىي :Aridity)الجفاؼ

 . (٘)عمى التوالي( ٖ,ٙو ٗ,ٓوٖ ,ٖو  ٗ,ٔ)
 
 

                                                                                                                                                                                
ؿجظعام ثٙوّات  -1

 
ًٍار ُٖ زوٍب الّػاؽ با

 
 .31اإلؿجفّار ِن بّع,ممعر ؿاب٘,صشؾّن ِلٍّي الؼِادي: ّٚاس مؾاشات اال

ًٍار الّػاّٚة, ممعر ؿاب٘, ص -2
 
 .51هراح ِبٍد شؾّن:بّائت اال

ًٍار زوٍب الّػاؽ,ممعر ؿاب٘, صلّٗة قاٝػ مّجٍؽ: الجّٔػات  -3
 
ّمّائّة ال  .231الٌّعرٝو

 ثم الصمٍؿ ِلَ ًغى المّلٍمات من قّبة زراِة الرباِـ معِػِة زراِة ذي ٚار - 4
ًٍار ومؾجوّٙات زوٍبُ الّػاؽ,ممعرؿاب٘, ص -5

 
 .  82-81شؾن الظّاط: زٔػاّٖة ا
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 (٘جدوؿ رقـ )
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 عوق ادلٛإالد ادلبئ١خ -5
اف الماء ىو طريؽ المواصبلت في األىوار وتتـ عممية النقؿ واالتصاؿ بيف قرى 

المدف القريبة مف األىوار بواسطة وسائؿ  وار والقرى عمى اطراؼ االىوار اوأعماؽ األى
الكعدة والزوارؽ  ىوار وىي المشاحيؼ بكؿ انواعيا,الشختوره,ألالنقؿ المعروفة في ا

, قصيرة الى بعض مناطؽ تواجد القصبحيث تقـو ىذه المشاحيؼ برحبلت ,البخارية
الحصراف وىذه المشاحيؼ تدفع بأعمدة الستفادة منو في بناء المساكف او لغرض قصِو وا

 .)غراريؼ(تدفع بمجاذيؼاو ية تسمى)مرادي(قو 
ف األىوار الوسطى في مستوى منطقة الجبايش كوف أىوارىا ىي جزء موالمواصبلت عمى  

, تتـ مع المدينة والقرنة فيذه المواصبلت مستمرة طواؿ العاـ ولجميع وسائؿ النقؿ جنوب العراؽ
المائية لكف المواصبلت مع مدينة سوؽ الشيوخ تكوف احيانًا حسب مستوى المياه ضمف الرقعة 

عند , تسمى في اليور توجد ممرات مائية عميقةو ,لممتدة بيف الجبايش وسوؽ الشيوخا الجغرافية
, تستعمؿ ألغراض المبلحة بيف مجتمعات وأجزاء اليور وتستخدـ )بالكواىيف(أىؿ ىور الجبايش

أنواع المشاحيؼ ( يبيف ٘)وؿوالجد الكعود لمتنقؿ في ىذه الكواىيف,المشاحيؼ الصغيرة أو 
 .وأحجاميا ومياميا

 
 

 ( ٠جني أٔٛاع ادلْبؽ١ف6علٚي) 
 االٍزقلاَ ٚاٌٖفبد احلغُ اٍُ ادلْؾٛف

 رَزؼًّ ٌٕمً االّقبٓ ٚمبؼلي ٍٕخ ّقٔ 4َ اجلالث١خ
 ٠زَغ ٌؼْوح اّقبٓ ٚديزبى ثغٌٛٗ ٚاهرفبع ادلملِخ )اٌؼٕظ( ٚونٌه اهرفبع ِإفورٗ. 2/104َ اٌربوِ
 ٚأصمباًل رجٍغ ٚىٔٙب اوضو ِٓ عٓ ٖٚٔف٠َزقلَ ٌٕمً احلجٛة ٚاحلبع١بد اٌىجريح  6َ اٌىؼل
حيًّ ٘نا اٌجٍُ محٌٛخ حبلٚك صالصخ اعٕبْ ٚ٘ٛ ِغٍٟ ثي٠ذ اٌىٍٛظ ثلي اٌيفذ اٚ  40َ اٌجٍُ

اٌمبه اٌنٞ رغٍٟ ثٗ ثم١خ اٌيٚاهق ٠ٚٛضغ لغٓ ِٓ إٌٛع اجل١ل ثني اخلْت ػٕل 
ت ٚادلَبِري ٕٕؼٗ ٌىٟ ال٠زَوة ادلبء اىل كافٍٗ ٚرضٕغ ٘نٖ اٌيٚاهق زل١ًٍب ِٓ اخلْ

 ٚاٌمري ٚاٌيفذ .

ًٍار الرباِ*
 
 ـ. ثم الصمٍؿ ِلَ ًغى المّلٍمات من طالؿ زٍالت الباشح ُٖ مواي٘ ا
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 اٌزٕٛع األؽ١بئٟ يف أ٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق -6
 Fundamental) نيا البيئة األساسيةتتميز األىوار العراقية بتنوعيا األحيائي والبيئي وأ

habitat) (ٜٓلمعديد مف الكائنات الحية, أذ يعيش فييا اكثر مف)  نوعًا مف الفطريات
وعًا مف ن (ٔ٘و) ,مات النباتية والطفيمية والطحالبنوعًا مف اليائ (ٕٓٙواكثر مف)

مف البلفقريات  ( نوعاً ٕٜ( نوعًا مف اليائمات الحيوانية و)ٜٛ)النباتات المائية وحوالي
اجرة  الشتوية والصيفية مف الطيور المائية المقيمة والمي( نوعًا ٜ٘ٔ)الكبيرة واكثر مف

 . (ٔ)والمترددة عمييا( نوعًا مف المبائف المقيمة ٛٔ)واكثر مف
 ٚػٍٝ ٘نا االٍبً ٚٚفك رٍه ادلؼغ١بد ديىٓ رم١َُ ٘نا اٌزٕٛع األؽ١بئٟ اىل ِب٠ٍٟ:

 اٌغغبء إٌجبرٟ  . أ
 اٌغ١ٛه . ة
 األمسبن . د

 
 اٌغغبء إٌجبرٟ  . أ

ألخرى في االىوار ويشير في األىوار غذاءًا رئيسيًا لمكائنات الحية ا يشكؿ الغطاء النباتي
 . باتات الموجودة في منطقة االىوار( أىـ أنواع النٚ)الجدوؿ

 ( ٠ْري اىل أُ٘ إٌجبربد يف ِٕغمخ اال٘ٛاه7علٚي )
 االٍُ اٌؼٍّٟ االٍُ اٌؼوثٟ ٌٍٕجبد د
 Phragmites australis اٌمٖت 4
 Typha australis اٌربكٞ 2
 Schoeno plectus اجلٛالْ  4

 Najas sp اٌْٛجيخ 1

 Myriophyllum verticillatum م٠ً اٌؼزٛٞ 5
 Salvinia natans اٌغي٠يح 6
 Potamogeton pectunatus ّز١ز١ٕخ 7
 Vallisneria spiralis ف٠ٖٛخ 8
 Potamogeton lusens )ػوِظ(اٚهاق ع٠ٍٛخ 9

 Potamogeton perfoliatus )ػوِظ( اٚهاق لٍج١خ 40

                                                           
ًٍار الّػاؽ,دراؿة بّئّة,)البمػة -1

 
ؼ ِلٍم البصار(, موفٍرا -هراح ِبٍد شؾّن:ا  .38, ص1994ت مٝػ
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 Certophyllum demersum ذيجالْ 44
 Hydrela وو٠ْخ 42
44 )ٍٗ

َ
ٛو

َ
 fish hashish ؽ١ِْ اٌَّهوؼ١جخ)و

 Lemnna gibba ػلً ادلبء 41
 2115ّئة ذي ٚار , الٍاُٚ البّئُ زمٌٍرِة الّػاؽ . وزارة المصة والبّئة. معِػِة ب

 

  : اٌغ١ٛه  . ة
مف اكبر المناطؽ التي تقضي الطيور  ةر بأنيا كانت واحدااألىو  الىتعد ىجرة الطيور 

التي تقضي طيور  الشرؽ االوسط , وواحد مف اكبر مناطؽالشرؽ األوسط فيياالمياجرة الشتاء 
, كما انيا محطة استراحة النيؿ –قزويف –التي تتبع خط اليجرة غرب أوراسياالبط فصؿ الشتاء 

فمف الطيور . ليجرة عبر غرب آسيا وشرؽ افريقياتخذ خط امحورية لمطيور الساحمية التي ت
, مالؾ الحزيف الرمادي, المياجرة المعروفة ىي, الخضيري, الحذاؼ, الكوشيرة, البط الصيني

( ٕٗ)الطائر المغرد, حيث حدد الباحثوف, ير, البجع األبيض, الوز االحمرالغطاس الصغ
( يوضح انواع الطيور في جنوب ٛ)جدوؿة لمطيور في جنوب العراؽ و منطقة ميمة و رئيسي

 . (ٔ)العراؽ
 ( ٠ٛضؼ أُ٘ أٛاع اٌغ١ٛه يف أ٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق8علٚي ) 

 االٍُ اٌؼٍّٟ ٌٍغري اٍُ اٌغري
 Bulbulcus ibis اثٛ لوكاْ

 Glareola pratin اثٛ ا١ٌَو االٍٛك إٌغبػ
 Anas setrepera اجلٛذيخ
 Anas P.platyrhynchos اخلضريٞ
 Anas C.cecca احلناف 

 Himantopus nimantopus اٌىوٍٛع اثٛ ِغبىي
 Podicops nigricollis اٌغغبً اٍٛك اٌولجخ

 Tachybatus ruficolis اٌغغبً اٌٖغري
 Tringa tetanus اٌغ١غٛٞ احلّواء اٌَبق

 Actitis hypoleucos اٌغ١غٛٞ االػز١بك٠خ 
 Cggnuns olor اٌزُ اٌٛى اٌؼوالٟ

 Anser anas االهثلاٌٛى 
 Loxbrychus minutus اٌٛاق اٌٖغري

 Ardeols purpurea )أهف١ٛٞ( ِبٌه احلي٠ٓ
                                                           

ًٍار الّػاؽ, خالث دراؿات ُٖ البّئة والصٍّان والؾّاشة, ممعر ؿاب٘, ص -1
 
 . 113ِبع ِلُ الظٗاؼ واطػون: ا
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 Nycticorax nycticorax غواة ا١ًٌٍ
 Phalacrocorar carbo sinensis غواة اٌجؾو االٍٛك 

 Sterna hirundo فغبف اٌجؾو االػز١بكٞ

 Sterna anaethetas فغبف اٌجؾو ادلٍغُ 
 Sternanilotica إٌٛهً اٌفضٟمس١غٟ 
 Gallinula chloropus كعبط ادلبء

 Egrtta grazetta ث١ٛضٟ اٌٖغري
 Phoenkopterus tupertoseus إٌؾبَ 
 ,2112 ,. هٙاًل ِن: مرمٍِة من الباشدّن1965(,بًةمًبّة الػا -)بٔعاد,/ الرؼء االوؿ والداهُالًٍّر الّػاّٚة:(1)اللٍس بفّػ

 114ص
 

 األمسبن  . د
, حيث المياه وأشعة الشمس وموارد الغذاء البيئات المناسبة لتواجد األسماؾبيئة األىوار مف 

, الى جانب عامؿ ميـ تية وطحالب وقشريات وحشرات مائيةالتي تقتات عمييا مف أحياء نبا
 (.ٜ)ىـ االسماؾ في أىوار جنوب العراؽوىو عدـ وجود تيارات مائية سريعة وفيما يمي جدواًل بأ

 
 

 2.بن يف أ٘ٛاه ادلٕغمخ اجلٕٛث١خ( ٠جني أُ٘ أٛاع األمس9اجللٚي )
 

 االٍُ اٌؼٍّٟ االٍُ احملٍٟ 
 Liza abu فْٕٟ
 Barbus luteus محوٞ

 Albrnusm ossulensis مسٕبْ ع٠ًٛ
 Asbius vorax ٍّه
 Barbus sharpeyi ثٕٟ

 Barbus xanthoperus وغبْ
 Barbus- grypus ّجٛط

 Cyprino carpio وبهة
 Liza spp ث١بػ
 Silurus triostegus عوٞ

 
ًٍار الّػاّٚة شؾّن: الممعر// هراح ِبٍد

 
 .356-355,ص ص,ممعر ؿاب٘بّائت اال

                                                           
وؿ والداهُ , )مًبّة الػابّة  1

 
 ِن مرمٍِة من الباشدّن هٙال1965بٔعاد ( , –بفّػ اللٍس : الًٍّر الّػاّٚة ,زؼء اال

 . 356 – 355ّن : بّائت االًٍار الّػاّٚة , ممعر الؾاب٘ , ص هراح ِبٍد شؾ - 2
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 اٌزٕٛع األؽ١بئٟ ٚاٌلالئً اٌج١ئ١خ ٌألمسبن يف أ٘ٛاه اجلجب٠ِ:-7

يتكوف المجتمع السمكي في ىور الجبايش الذي يعد جزءًا رئيسيًا مف األىوار الوسطى 
, %ٓٚ,ٙيا متوطنة وتشكؿأنواع من(ٓٔنوعا وجميعيا مف أنواع مياه عذبة, )( ٗٔمف)

% ونوع واحد  ٚ٘,ٕ( أنواع مقيمةٛ)% ويمكف تقسيميا الىٖٕ,٘ع وتشكؿانوا(ٗالمدخمة)
(. سادت اسماؾ الخشني عمى التجمع ٔ)% ٖ٘,ٚفأنواع طارئة وتكو (٘% و)ٚ,ٔفصمي

% ٜٔ,ٙوتمييا في المرتبة الثانية الكراسيف%ٔٙ,ٛالسمكي في أىوار الجبايش بوفرة نسبة
% مف النسبة الكمية لؤلفراد  ٗٛ,ٛ, تشكؿ ىذه االنواع الثبلثة%ٖ,ٗوالحمري ثالثًا بنسبة

. مف اسباب سيادة (ٕ)ليوروتؤشر حالة اضطراب شديدة في المجتمع السمكي في ىذه ا
نوع األسماؾ الخشني عمى بقية األنواع ىو توفر غذائيا الرئيس الفتات العضوي 

 واليائمات النباتية والطحالب بكثرة وكذلؾ بالنسبة لسمؾ الكراسيف.
 

 أُ٘ احل١ٛأبد يف ِٕغمخ أ٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق :-8
 

 اجلبًِٛ-أٚال
, إذ اليزاؿ عدد منيـ السكاف المحمييف األصمييفاة اف أىـ مايميز األىوار العراقية ىي حي

بًل عف األعداد الكبيرة , فضي األىوار وعمى المناطؽ المحاذيةيسكف داخؿ مسطحات الماء ف
, وتسمى الجماعات التي تيتـ بتربية ا الحيواف السمة البارزة لؤلىوار. حيث يعد ىذ(*ٖ)لمجاموس

                                                           
 .  311هراح ِبٍد شؾّن :بّائت االًٍار الّػاّٚة,ممعر ؿاب٘, ص -1
 .362: الممعر هٗؾي, ص شؾّن هراح ِبٍد -2
)ٝاو مٍش (, ٝاو ثّوُ الرامٍس : ان اؿم الرامٍس ٝما ِوٙٞ الراشٌ زاء من الٗارؿّة الجُ ًُ لٔة ولّٗة شّح ثؾمُ ًغا الصٍّان *3

ؿمٌا ؿٍمػِم  او اٝعِم او 
 
ن بٙػي, وثفّػ الػواِات من ان الرامٍس دطٞ موًٙة البًائس زوٍب الّػاؽ الجُ ربما ٝان ا

 
البٙػ ومٍش ٍا

طػ ِمجع الَ ابّع من ًاثّن الصوارثّن, ربما ُٖ زمن شوارة الّبّع, داطٞ الرامٍس ُٖ شعود 
 
ؿمًا ا

 
ن قٜلي الصالُ 3511ا

 
 ؽ.م وا

ٚمَ, وٚع ثّٔػ ٚلّاًل ُٖ بّئجي الرعِعة ِبػ طمؾة االؼ ؿوة 
 
ِظجلٕ ِما ٝان ِلّي ُٖ بعاِة زلبي او ُٖ موايٙي االللّة  ُٖ الفػؽ اال

بان ثصػِػ بالد الٌوع والؾوع من الٍخوّة ِلَ ِع الٗاثس االؿالمُ الَّّم 
 
ن الرامٍس دطٞ الّػاؽ ا

 
ي ٍِٙؿ با

 
وهمٕ لٍّموا ًغا, وًواؾ را

الٙاؿم الدُٙٗ , ٝغلٛ زلبت موي اِعاد ٝػدّػة ُٖ زمن والِة الصراج بن ٍِؿٕ الدُٙٗ, ِلَ قٜٞ ٓوائم او ِن يػِ٘ ثػشّٞ  مصمع بن
دٓار من قى الؾوع ومٌّم ٍِائلٌم وزٍامّؾٌم وؿٜوٍا البًائس.

 
 بّن االٍٚام الَ ًغى المواي٘ ٝالؼط والؾّاِرة واال

 للمؼِع ِوَػ ُٖ:
مّػ شٍّاهات الٌٍر, مرلة الجػاث الفّبُ,)بٔعاد . شؾّن ِبّعِّؾَ: الرامٍس1

 
دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(, الّعد االوؿ,  -ا

 ,ص.2118
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مف نبات القصب  ( كغـٕٓ٘-ٓٓٔالحيواف يوميًا )الجاموس بأسـ )المعداف(, اذ يستيمؾ ىذا 
. والجاموس مف الحيوانات القوية الشرسة لذلؾ فأف رعاتيا يفصمونيا فيما والجوالف والبردي

, فيذه الحيوانات مف طبيعتيا دائما مة واليمكف أف تكوف مجاورة لمسكفيسمى بػ)دبوف( مستق
بتمؾ الصرائؼ باالضافة الى خطورة ماتطيح بالصرائؼ واألكواخ في حاالت إحكاؾ جسدىا 

, أي فترات تواجده وسط مياه التي)يغيؿ( فييا الجاموسالجاموس عمى المشاحيؼ المارة في ال
حية الحميب مف نا مسكاف, وتعتبر مورد اقتصادي للماء وخاصة في فترات الصيؼ الحارا

 . ( تمثؿ حيواف الجاموسٓٔ,ٔٔو, الصور)ومشتقات

 االثمبه -صب١ٔب
ر واألبقار او تسمى بالدرجة الثانية مف حيث تربيتيا في مناطؽ األىوا األبقار فتأتيأما 

, تتركز تربيتيا ة ضامرة, محدبة مف النوع المحمياليوش( فيي ضئيمة البنية الجسمانيأحيانًا بػ )
مشتقاتو ألغراض عند حافات األىوار ويستفاد منيا أما لمبيع أو االستفادة مف حميبيا و 

ـ والماعز جنبًا الى , ويقـو بعض مف سكاف األىوار بتربية بعض األغناؾ المحمياالستيبل
 .جنب االبقار

 اخلٕبى٠و -صبٌضب
حـر أكؿ , وىي حيوانات مممحوظًا لقطعاف الخنازير البرية تشيد مناطؽ األىوار تواجداً 
ر البردي وجذور بعض تعيش ىذه القطعاف عمى جذو ,لحوميا بيف سكاف األىوار

 وتناـ وتربى صغارىا في ردي والقصب)جباشة( لتستقر فوقيا, وتتخذ مف البالمزروعات
 . اماكف بعيدة عف أعيف سكاف اليور

 األفوٜ ٚثؼض احلْواد  احل١ٛأبدٚ اخل١ٛي ٚاحلّري-9
أعتاد بعض سكاف األىوار المستقريف في مناطؽ االيشيف والجزرات وعمى حافات األىوار 
بتربية الخيوؿ والحمير لبلستفادة منيا في التنقؿ او في نقؿ المحاصيؿ الزراعية وأيصاليا الى 

. وتنشر بعض الحيوانات داخؿ المياه وىي مف غير الماء ثـ تنقؿ بعد ذلؾ بالمشاحيؼ
جنة وكذلؾ مف غير الطيور واألسماؾ مثؿ السبلحؼ والرفش جميب الماي الحيوانات الدا

                                                                                                                                                                                
ؼ دراؿات ِلم الظػائى, زامّة المٍلٞ, 2 يلؽ الّػاؽ الجّلّمُ,مٝػ

 
 -71, ص1987. مرمٍِة طبػاء:ا

 اِعاد الظٍّؿ و الصمّػ واالبٙار و الرامٍس وبّٙة ال ثجٍٖػ مّلٍمات دّٚٙة لعى قّب الؼراِة الرباِـ ِن االشمائّات الظالة ب
 المٍاقُ هَػا لّعم ثٍٖػ اإلمٜاهّات المادِة و اللٍزؾجّة الشماء الدػوة الصٍّاهّة ُٖ الرباِـ .
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. كما يعيش داخؿ اليور او عمى حافاتيا او في األجمات لقندس والضفادع والسحالي والحياتوا
, اضافة الى قطعاف الذئاب وبنات آوى حمة قطط الغابات والنمس اإليرانيذات المياه الض

وارية تشكؿ أمتداد بيئي الى القرى واألرياؼ المحاذية ليا حيث والثعالب والضباع والبيئة األى
حؿ والدبابير بأنواعيا تتشابو الحيوانات الفقرية منيا والبلفقرية مف حشرات وىواـ مثؿ الن

زرات الوسطية وعند , كذلؾ تنتشر بعض القوارض كالفئراف والجريذي والقنافذ في الجواليعاسيب
طؽ األىوار تواجدًا ممفت لمنظر لمبعوض والذي طالما سبب كما وتشيد منا.الحافات اليور

, والمداخف ى إشعاؿ)المداخف( لطرد البعوضليذا يمجأوف أحيانًا ال .األذى لمسكاف وحيواناتيـ
وض ينتشر البرغش والحرمس , والى جانب البعت الحيوانات كاالبقار او االغناـىي فضبل

ي يؤذي الحيوانات )الزريجي( الذوع القارص يدعىؽ وباب آخر مف الن, والذباب األزر والذباب
 . (ٔ)الباحث(والعقارب) , كما تنتشر ذبابة الكمب وبعض العناكببمسعتو المؤذية

 ه اٍىبْ األ٘ٛ-40
مييف تتوزع مجتمعات األىوار الذيف يتكونوف مف سكاف األىوار وىـ مف سكنة األىوار األص

كنوف في األرياؼ بمحاذات األىوار الذيف يس, وسكاف ضفاؼ الذي يقيموف في أعماؽ اليور
 , ويتوزع المجتمع األىواري عمى أربع مستقرات وىي :األىوار
ماتسمى بالجبايش التي يصنعيا سكاف األىوار رات الجزر اإلصطناعية الثابتة او مستق -أوال

 بأيدييـ .
(ـ فوؽ ٖمستقرات الجزر الطبيعية او ماتسمى )باأليشيف( ويصؿ ارتفاعيا الى ) -ثانيا

 مستوى سطح المياه المحيطة بيا 
 مستقرات تنتشر قرب الممرات المائية وعمى ضفاؼ االنيار  -ثالثا
 مستقرات حافات األىوار ويطمؽ عمييا السمؼ او القرية. -رابعا

مناطؽ التي عاش االىوار الى انيا مف أقدـ الوتشير معظـ الدراسات التي تناولت سكاف 
ؽ.ـ(, واف أقواـ عديدة سكنت مناطؽ األىوار مف بينيا )النبط( الذي  ٓٓٓ٘)فييا االنساف منذ

يرجع نسبيـ الى حاـ بف نوح وبقايا ثمود, وقد أطمؽ العرب كممة النبط عمى سكاف العراؽ 
ويشير بعض الباحثيف والميتميف بشأف مناطؽ األىوار الى اف .(ٕ)مابعدهالسابقيف عمى الفتح و 

                                                           
ًٍار الرباِـ .  -1

 
 الباشح: ثم الصمٍؿ ِلَ ًغى المّلٍمات من طالؿ المّاِفة  والرٍالت المّعاهّة ُٖ موًٙة العراؿة ُٖ ا

 . 75,ب.س, ص1ًبػي:ثارِض الػؿٞ والملٍؾ,جال -2
 .54,ص2111دارالفؤون الدٙاّٖة الّامة(,  -هٙاًل ِن : زبار ِبعهللا الرٍِبػاوي : ُٖ الًػِ٘ الَ االًٍار ,المٍؿٍِة الدٙاّٖة,)بٔعاد
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سكاف األىوار الذيف يعيشوف في عمؽ اليور وسكاف ضفاؼ اليور يتوزعوف عمى األىوار 
 الحالية الموجودة أيمف نير الفرات والمحصورة بيف قضاء سوؽ الشيوخ في محافظة ذي قار

, وفي ية المتناثرة عمى جانبي نير العزئ, واألىوار الجز وقضاء المدينة في محافظة البصرة
محافظة عمي في مونة في محافظة ميساف وحتى كرمة المنطقة المحصورة بيف قضائي المي

)والبعض يضـ مجموعة ضفاؼ األىوار الييا( فيي التي تقع أما اىوار الوسطى.البصرة
ذي قار  بيف أيسر نير الفرات في المنطقة المحصورة بيف ناحية اإلصبلح في محافظة

وناحية اليوير في محافظة البصرة مف جية وبيف الجية اليمنى مف نير العزير وضمف 
المناطؽ تمؾ باالضافة الى اىوار شرؽ دجمة القميمة والموجودة حاليًا ضمف الجانب 

 .(ٔ)القديمة العراقي مف أىوار الحويزة
ا يشكمونو مف واقع ومف أجؿ تحديد حجـ سكاف األىوار ومعرفة القيمة الديمغرافية لم 

, البد مف اإلشارة الى اف السكاف في ىذه محافظات الجنوبية الثبلث والعراؽالسكاف في ال
حيث بمغت (ٜٜٚٔي السكاف في العراؽ في عاـ)% مف أجمالٖ,٘ٔالمحافظات يشكموف نسبة

( نسمة ٕٕٕٗٗٙٗٓ) مة مف اجمالي سكاف العراؽ البالغ( نسٖٖٚٔٗٙٙ)اعداد السكاف فييا
لمركزي لمسكاف اعداد السكاف في اقميـ كردستاف( وىذه النسبة حسب اسقاطات الجياز ا)مع 
ذي قار. عني إف سكاف جنوب العراؽ )ميساف. . اف ىذه النسبة ت%ٓ,ٙٔ(ٕٕٔٓبمغت)

قد بمغت . أما سكاف أىوار قضاء الجبايش ف(ٕ)مف سكاف العراؽٙ/ٔيشكموف حوالي البصرة( 
 حيث يمثؿ اعداد القرى والعوائؿ الساكف فييا.  (ٓٔ)نسبة اعدادىـ وفؽ الجدوؿ

 
 ٠جني اٌموٜ ٚاٌؼٛائً اٌَبوٕخ يف لضبء ا٘ٛاه اجلجب٠ِ (40علٚي )

 ػلك اٌؼٛائً اٍُ اٌمو٠خ د
 ػبئٍخ  206 لو٠خ ادلٛاعل االٚىل )آي ؽٛجيُ( 4
 ػبئٍخ  440 لو٠خ ادلٛاعل اٌضب١ٔخ )آي ثّٛوجيٟ ٚآي رل١ُٙ( 2
 ػبئٍخ  425 لو٠خ ا١ٌٖٕقخ 4
 ػبئٍخ  400 لو٠خ اٌَوحيبد 1

                                                           
ًٍار الّػاّٚة ,الٍاُٚ الصالُ ومٍّٚات الجًٍِػ,دراؿة ؿٍؿٍّ  -1

 
ة,مرلة زامّة ذي ٚار , اهدػبٍلٍزّ–مصمع شمٍد ابػاًّم: اال

 .114,ص2119,  2, الّعد 5المرلع
 .113ِبع ِلُ الظٗاؼ واطػون: ممعر ؿاب٘, ص -2

 . الممعر / ٚائمٙامّة ٚواء الرباِـ 
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 ػبئٍخ  446 لو٠خ اٌؼّب٠وح 5
 ػبئٍخ  489 لو٠خ آي ؽبط ٍبهٞ 6
 ػبئٍخ  476 لو٠خ اٌَؾبلٟ 7
 ػبئٍخ  472 لو٠خ اٌىَوح 8
 ػبئٍخ    95 لو٠خ أثٛ ٕٛثبط 9
 ػبئٍخ  406 لو٠خ اثٛ ٔوٍٟ 40
 ػبئٍخ  420 لو٠خ أثٛ ع٠ٛالٔخ ٚؽَغخ 44
 ػبئٍخ  447 لو٠خ اٌٖجبغ١خ  42
 ػبئٍخ  425 لو٠خ آي حبو 44
 ػبئٍخ   70 لو٠خ ادلضقبد 41
 ػبئٍخ   46 لو٠خ اٌْغ١ظ 45
 ػبئٍخ   25 لو٠خ أَ ػ١ٕجؼ 46

 ػبئٍخ  40 لو٠خ اخلواف١خ ٚاٌىوٞ 47
 ٚائمٙام الٙواء .الممعر/ ٚائمٙامّة ٚواء الرباِـ من طالؿ زِارة الباشح المّعاهّة واللٙاء مُ الؾّع 

 َِبوٓ ٍىبْ أ٘ٛاه ادلٕغمخ اجلٕٛث١خ يف اٌؼواق-44
, الحظت مساكف سكاف أىوار الجبايش اف امتي الميدانية في أىوار الجبايشمف خبلؿ اق

ماء. , والقصب مادة نباتية غير نفاذة لمرطوبة والتشييد البيوت القصب المادة الرئيسية في
 تقضيب لنسج)البارية(, ويقطع القصب عمى طولو في عممية ويطمؽ عمى حـز القصب)شبو(

. تنعدـ االرض الفراش او لغطاء البيوت والصرائؼوالتي تعد وسيمة ميمة جدًا في ,الحصيرةأو 
في معظـ أرجاء األىوار فيضطر الناس الى عمؿ الجزر الصناعية التي يبنوف فوقيا أكواخيـ 

في اقؿ تقدير  (ـسٖٓ)منطقة ضحمة يعموىا الماء بحدودر , فعندما يجد سكاف األىواصرائفيـاو 
عمييا فيقـو األىالي بأحضار القصب والبردي ويبدؤف ىذه المنطقة مييئة لبناء )جبشة( ستكوف

, ثـ يقـو أحدىـ بتكسير أعالي حـز ي لبناء صريفةبغرس حـز القصب بشكؿ متراص يكف
سطح الماء ويطرح الجزء المكسور  القصب بعد أف يترؾ حوالي المتر مف كؿ حزمة أعمى مف

, ثـ تفرش األرض القصبية بنبات (ٙقصب, فتصبح كؿ حزمة عمى شكؿ رقـ)فوؽ باقي حـز ال
. بعد ذلؾ يحفر  البردي الطري ثـ توضع فوقو طبقة خفيفة مف الطيف ويترؾ أياـ حتى يجؼ

فرتيف وتكوف (سـ وتتقابؿ كؿ حٖٓ)عدة حفر يبمغ عمؽ الحفرة اكثر مف, عمى سطح الجزيرة
دى عدد الحفر المتقابمة ازواجًا فردية ثبلثة أزواج او خمسة أزواج او سبعة وىكذا, والفردية ل

الحفر وتسمى حزمة  , ثـ يضعوف حـز القصب بداخؿ تمؾسكاف األىوار تحمؿ أمور غيبية
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ؿ األصمي )َشبَّو( وتربط كؿ حزمة مع المقابمة ليا مف االعمى فتكوف بمثابة الييكالقصب الواحدة
لمصريفة عمى شكؿ أقواس تسمى)الحناّية( ثـ يبدأ وضع البواري والبردي فوؽ تمؾ األقواس 
والجزيرة في كؿ عاـ بسياج مف القصب يسمى )واشي( لكي يحافظ عمييا مف تيارات الماء, 

. ومف مجموع بيف تمؾ الجبايش بواسطة المشاحيؼالمياه تفصؿ بيف جبشة واالخرى يتـ التنقؿ 
مف ىذه الجبايش او الجزر االصطناعية تتألؼ )األسبلؼ( التي يبمغ عدد بيوتيا عشرات عدد 

ويتفنف  (ٕٔ), كما في الصورةىوار الجبايش في محافظة الناصريةاو المئات كما في منطقة أ
)الصرائؼ( مع بعضيا وتخصيص حجرات لمضيوؼ كاف األىوار في تركيب الصريفة اوس

ابنائيـ عند ـ البعض بأقامة جزر اصطناعيو مجاورة لغرض استقبلؿ وأخرى ألفراد العائمة ويقو 
الى جانب ىذه الصرائؼ ىناؾ تقاـ اكواخ تختمؼ عف طريقة بناء .زواجيـ وتكويف أسرىـ

افات الصريفة كوف جدراف الكوخ مف الطيف بدؿ القصب المشبؾ وتوجد اكثر االحياف عند ح
 .األىوار يطمؽ عمييا)جمالي(

أما الشكص وىو نوع آخر مف المسكف ولكف أقؿ قوة ومتنانة كونو يتكوف مف حصراف او  
بواري توضع عمى أقواس مف سعؼ النخيؿ أو أقواس مف القصب يستخدـ ىذا الشكص كممجئ 

فتشيد مف القصب والبردي تتخذ أما الستره)الزريبة(, ي االسماؾمؤقت لمزارعي الرز او لصياد
الى جانب ىذه المساكف  ,يكوف موقعيا مجاور لمسكف األسرة الغالب كممجأ لمحيوانات وفي

)المضيؼ( وىومكاف خاص ألستقباؿ الضيوؼ ومكاف لمقاء ابناء العشيرة في مناقشة يكوف ىناؾ
المشاكؿ التي تواجو العشيرة كالفصؿ العشائري او المناسبات اجتماعية ودينية , والمضيؼ 

( شبات وأكبر مضيؼ يكوف ٜيرة طولو بحدود)ف القصب مساحتو كبعبارة عف كوخ م
(اذرع وعدد شبات في كؿ ٜو ٛاذرع وارتفاعو يتراوح بيف)( ٛ)( ذراعًا وعرضوٕٛطولو)
 .(ٖٔ, كما في الصورة)شبات (ٜ)جانب
وطريقة بنائو اشبو بطريقة بناء الصريفة مف حيث )الِشباب( وكمية القصب والبردي ونوعية  

الصريفة, ويكوف بناء القصب والمدة التي يستغرقيا البناء قد يكوف بيا اختبلؼ نوعا ما عف 
)التشجيخ( وىو يـو االحد . تفرش أرضية المضيؼ بالبواري الطويمة تدعى بػ) المضيؼ يـو

معدة خصيصًا لممضايؼ يفرش عمييا السجاد الفاخر مع الوسائد الممموءة بالقطف  الستور( وىي
األوجاغ( وىي حفرة في االرض )الثمث االوؿ مف المضيؼ تقاـ فياو الريش تسمى )المخاد( و 

( ذراعًا يكوف ٕ×ٖمستطيمة الشكؿ محاطة بالطابوؽ المغطى باإلسمنت ويكوف طوؿ )الوجاغ( )
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و دالؿ القيوة مختمفة االحجاـ مع بعض الفناجيف مع قوري لمشاي احيانًا موقدًا لمنار توضع في
)ِحب( عند الشبو االولى ف الفخارباالضافة الى ذلؾ يقـو بعض أىالي المضيؼ بوضع أناء م

قاعدة او , كما يوجد في كؿ مضيؼ ة مف الباب عمى قاعدة خشبية تسمى)إسكممي(القريب
أحد الِشباب كيس داخمو بعض)الترب( لمصبلة عمؽ في )فانوس( وتمنضدة خشبية يوضع عمييا

, كما تعمؽ عمى الكوسر صورة بعض األئمة تمثؿ جوانب عمييا, وىي قطع مفخورة مف الطيف
ـ مف معركة الطؼ وفي كؿ مضيؼ يعمؽ بيف أحدى الِشبات واليطار نسخة مف القرآف الكري

نصنؼ مساكف مناطؽ األىوار . بأختصار مركز يمكف أف ممفوفة بقطعة مف القماش األخضر
 بأربعة أصناؼ ىي : 

 
 األسبلؼ او السمؼ)القرية( يتكوف مف مئات األكواخ . .4
اإليشاف وىي جزيرة في عمؽ األىوار الدائمة يسكنيا بعض مايسمى بالمعداف رعاة  .2

القصب تتكوف مف عدة اكواخ ذات البناء البسيط جدًا مف القصب  االجاموس او جماعو 
والبردي بحدود ثبلثوف كوخًا في االيشيف الصغيرة وبحدود خمسمائة كوخ في االيشيف 

 الكبيرة . 
وروث الجاموس صنوعة مف القصب والبردي والتراب وىي مصاطب عائمة م,الدبوف .4

الدبوف ونقميا  ويمكف دفع ىذه المصطبة اوتتسع الواحد منيا لكوخ واحد وعدة جواميس, 
 . مف مكاف الى آلخر

مناطؽ ضحمة اليتجاوز عمؽ  الجبايش, وىي عبارة عف جزر اصطناعية بنيت في .1
, وتميزت مدينة الجبايش ردي( سـ شيدت الصرائؼ عمييا مف القصب والبٖٓ)مياىيا

 .لمساكفبيذا النوع مف ا
 

 ادلٍجٌ ػٕل ٍىبْ األ٘ٛاه:-42
طريقة المبس عند سكاف مجتمعات األىوار مف الطرؽ التي تحمؿ في طياتيا معاني تعد 

, فالممبس لكشؼ عف ىوية الشخص الذي يرتدييارمزية وداللية بالشكؿ الذي يمكف مف خبلليا ا
اء الفرد في حياة المجتمعات االنسانية يعتبر مف العناصر الثقافية المادية التي تحدد درجة أنتم

تحمؿ الكثير مف الدالالت الرمزية  قاؿ أولوف اليشماغ , فطريقة لبس العقافية معينةالى جماعة ث
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. ويتميز سكاف أىوار الجبايش معرفة االنحدار المناطقي ألي شخصالتي مف خبلليا يمكف 
)جراوية( او الدشداشة والغترة اليشماغ الذي يعمؿ عمى شكؿاشة و بمبلبسيـ البسيطة مثؿ الدشد

ؿ االسود وكثيرًا ما الحظتو عند زيارتي لقرى االىوار أف شاىدت رجاؿ االىوار البيضاء والعقا
البواري جراوية خاصة عند عمؿ الحصراف او  عمى شكؿ(ٔ)*وأبنائيـ يرتدوف الدشداشة واليشماغ

 (.ٗٔالقصب كما في الصورة )
البيضاء  في حيف يرتدي ابناء عشائر سكاف األىوار اليـو اليشماغ والعقاؿ والبعض الغترة 

, بأستثناء فترات العمؿ او الصيد فتكوف الدينيةوالعقاؿ خاصة في المناسبات االجتماعية و 
الدشداشة والجراوية ىي الزي السائر بحكـ طبيعة اليور والعمؿ الذي يحتاج الى مبلبس خاصة 

ؼ أما نساء اىوار الجبايش فمبلبسيف التختم. ب المشحوؼ وحركة التنقؿ في اليورتبلئـ ركو 
لكؿ ىذه  كثيرًا عف مبلبس نساء األىوار جنوب العراؽ فاألمتداد الطبيعي والجغرافي والديمغرافي

دة , فتمبس فتيات األىوار الحجاب والثوب ذات النقوش الممونة او السااالىوار واحد إال ماندر
وار مع لبس العباءة واحيانًا بعض فتيات األى( ٘ٔ,ٙٔوكما في الصور)ليتوافؽ مع اعمارىف 

عمى َلْؼ ىذه العباية حوؿ الخصر حتى يتمكنف مف الحركة بسيولة في العمؿ وعندما 
يصادفيف الرجاؿ الغرباء يقوّمفَ بسحب تمؾ العباءة الى أعمى الرأس كنوع مف التحجب 

 ؽ األىوار.واالحتراـ لمقيـ والتقاليد في مناط
لجرغد( وىو قطعة قماش ذات )االعجايز( فغالبًا يمبسف ما يسمى )أما النساء كبار السف 

, بو العمامة مع ارتياد ثياب سوداءلوف اسود طوليا بحدود المتر تمتؼ عمى الرأس بشكؿ يش
وفي اغمب األحياف يزاولف اعماليف المنزلية بدوف لبس العباءة بحكـ التقدـ في العمر 

ر لعدـ لبس ء بيذا العموالشيخوخة التي وصمف ليا كما اف رجاؿ األىوار الينتقدوف النسا
 .العباءة
 

                                                           
ي ًٓاء * 

 
ش ماخ ( ا

 
و )ا

 
س الَّّم , ا

 
ش ماخ( وثّوُ ًٓاء الػا

 
س وًُ ٝلمة ؿٍمػِة , مٍٜهة من مًّّٙن ًما )ا

 
الّفماغ:ًٓاء الػا

رواح الفػِػة بٍلٌٗم بّئة 
 
ة ويػد اال الٜاًن الَّّم , إذ إن الٌٜوة الؾٍمػِّن ٝاهٍا ِوٍّن قباؾ المّع ِلَ روؤؿٌم لصمٍؿ البٝػ

ًٍار , ومُ امجعاد الؼمن
 
مٍاج مّاى , ِلَ قٜٞ  ا

 
لعاؼ وا

 
ؿماؾ وا

 
اؿجبعلت الفباؾ بًّٙة من ٚماش موٍٙش ِلٌّا لٍرة قبٜة مٌّا ا

روح ِن البؾٌا 
 
طّػ  -ثٍِّغة لًػد اال

 
ؽ.م( 2122-1246وٌَِػ من الجماخّٞ الّعِعة للصاٝم الؾٍمػي "ٍٝدِا" )  –قٜٞ الّفماغ اال

وؿ شاٝم ارثعى )
 
هي ا

 
هجٙٞ لبؽ الّفماغ ثعرِرًّا من لباس الوظبة الصاٝمة والمصٍٍٗة ُٖ مجصٕ "اللٍٖػ" ا

 
الّفماغ( ومُ الؼمن ا

 والمٙعؿة الَ اللبؽ الفّبُ . 
ؼ دراؿات االمة الّػاّٚة ,  -1 شّاء الٌٍِة الٍيوّة , مٝػ

 
للمؼِع ِوَػ ُٖ: ّٚؽ زٍاد ِلُ الٔػِػي : مّؼوبٍثامّا, دورِة مٍؿٍِّة ثّوُ با

 .119-118, ص2119, 16الّعد
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 : يف اجلجب٠ِاٌيٚاط -44

د, فيقاؿ: ىما زوجاف, وىما الزواج بمعنى التزاوج والمزوجة واالزدواج والزواج خبلؼ الفر 
, وكؿ شيء مقترف بغيره مماثبًل لو واألصؿ في الزواج: الصنؼ والنوع مف كؿ شيء, ,زوج

الرجؿ وحد منيما زوج؛ فالمرأة صنؼ و , وكؿ بيض, والحمو والحامض؛ فيما زوجافكاألسود واأل
ٌج؛ امرأتو, واألزواج؛ القرناء, , وىما زو ويقاؿ لئلثنيف ىما زوجاف. الزوج ىو البعؿ (ٔ)صنؼ

ىو الرابطة الشرعية بيف رجؿ وأمرأة تجعؿ األوالد الذيف يولدوف لممرأة . (ٕ)الطو؛ خوتزوجو النـو
 . (ٖ)والمرأة()الرجؿ رفًا بو لؤلبويفنسبًل شرعيًا معت

بو المجتمع وقد ُعرؼ الزواج ايضًا بأنو "اتحاد جنسي بيف الرجؿ والمرأة اتحادًا يعترؼ 
, ويتضمف الزواج حقوقًا وواجبات ليست لمشريكيف الذيف يقدماف عميو بواسطة أقامة حفؿ خاص

 . (ٗ)ء الذيف ينجبيـ ىذا الزواج ايضاً وحدىما بؿ لؤلبنا
بيف رجؿ وأمرأة حسب القانوف والعرؼ االجتماعي السائد ينتج رباط مقدس يحصؿ  فالزواج

 يرى الباحثوف األنثروبولوجيف اف.رة شرعية ليا حقوؽ وعمييا واجباتعف ىذا الرباط المقدس أس
, بؿ تتـ وفؽ تحضرة التترؾ لمصدفة واإلعتباطيةعممية الزواج في المجتمعات المتأخرة والم

 .  (٘)تمعات وثقافتياجتمع ألخر حسب أنظمة ىذه المجتنظيـ اجتماعي وثقافي يختمؼ مف م
)مارسيؿ موس( قد أتى عمى ىذا المفيـو الذي رأى فيو وسيمة وفي نظرية النسب كاف

والتي تحمؿ طابعًا قرابيًا او اقتصادية سياسية اجتماعية لدواـ العبلقات بيف االفراد والجماعات 
سكاف اىوار الجبايش واطبلعي عمى الكثير مف . بعد أياـ مف أقامتي بيف (ٙ)يًا طائفياً قطب

حياتيـ االجتماعية وأنشطتيـ المختمفة قررت بيني وبيف نفسي أحضر حفمة زواج ألحد رجاؿ 
ي سوؼ تنطمؽ منيا ىذا المجتمع االىواري ركبت المشحوؼ عصرًا لمتوجو الى تمؾ القرية الت

لقصب وأشعة شمس واىنة خجولة , ظيرت السماء حالكة االىاب بيف أجمات االزفة او العرس
                                                           

 .321, ص1984, 1, ج3دار الّلم (, ط -اِّٞ الرًٍػي: المصاح ثاج اللٔة الّػبّة,)بّػوتاؿم -1
بادي: الٙامٍس المصّى, ثصّٙ٘: مٜػجب ثصّٙ٘ الجػاث مؤؿؾة الػؿالة, )بّػوت -2

 
ة(, ط -مرع العِن الّٗػوزا  2115, 1, ج8دارالمّٖػ

 . 192,ص
3-Royal: Anthoropological ,p110.Institute of Great Britan end London , 1951P.99. 
4- F.winch Robert: The modern Family, Newyork,1963, p654 

طػ, لٍرة الؾٍد ُٖ المجظّٞ الّػبُ الٍؿّى,) بّػوت -5
 
, 2114المؤؿؾة الّػبّة للعراؿات والوفػ(,   -ٝاٍم هادر: ثمدّالت اال

 .93ص
ن(,  -االهدػوبٍلٍزُ المّالػ ,)الّمامةِبعهللا ِبع الػشمن ِجّم: ٚػاءة ُٖ الٜٗػ  -6

 
لعارات بّت الٙػا

 
 .128, ص1988ا
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 , واكواخ صياديف متيرئةمف بعيد صرائؼ قرية ىور ابو سعفةتممع مف بعيد وكؿ شيء الح لنا 
, وما أف وصمنا القرية أخذ البعوض يحتشد حولنا والذباب أخذ يبدوا انيا ميجورة منذ أمد بعيد

المشيد لفرح ابناء  ى ىذاحصتو مف المسع ورغـ ذلؾ تحممنا مايكفي مف أجؿ االطبلع عم
)بشار( وقد أنطمؽ نب اآلخر لمقرية مف اقارب العريس, أخذ الغناء يتعالى مف الجااألىوار

اصدقاء بشار لجمب العروس في مشحوؼ ُأعَد ليذا الغرض وأخذ ابناء عـ بشار بأطبلؽ 
ؼ ذت تحيط بمشحو العيارات النارية مف أسمحتيـ الخاصة احتفاءًا بالمناسبة والمشاحيؼ أخ

, واستمر الرقص والغناء ات حتى وصمت العروس الى دار بشار, وماىي اإل سويعالعروس
ورمي العيارات النارية لدقائؽ حتى بدأ اىؿ بشار بتييئة العشاء لمضيوؼ وىي عادة ُمَتبعة عند 

 .س بأطعاـ أبناء القرية يـو الزفةاىؿ العري
فالزواج في . اديث مختمفةوالد العريس ودارت أحجمس الجميع في مضيؼ ابو بشار 

)بنات العـ أو بنات الخاؿ( فكاف سابقًا اف كاف ـ يعد مثؿ السابؽ ينحصر باألقاربالجبايش ل
ة يإلبنو مف أي سمؼ أو قر  عف زوجة بيعي اليقـو ىذا الرجؿ بالبحثطلرجؿ أخ لو بنت فمف ال

بنتو خارج الفخذ أو كوف البيت محصيء لبنت أخيو وفي حاؿ قياـ احد اعضاء الفخذ بتزويج 
العشيرة سوؼ يعترض عميو أقاربو خاصة إذا كاف ىناؾ اوالد عـ لمفتاة. أما موضوع الزواج مف 

وبنت الخالة او بنت العمة فيذا يخضع لبعض المبلحظات خاصة إذا كاف والد الفتاة  إبنة الخاؿ
ؾ الخاؿ أو زوج , عكس اذا كاف ذلالفخذ فيصبح األمر غير مرغوب فيومف خارج العشيرة أو 

 العمة وزوج الخالة مف نفس الفخذ. 
ويخضع سكاف اىوار الجبايش أسوة بأبناء بقية المناطؽ الجنوبية وباقي مناطؽ العراؽ,حيث 

وات األخ ,األخوات ألـ, والشقيقات,)ااالسرة والتي تشمؿيحـر اإلتصاؿ الجنسي بالمحاـر في 
 ,الخاالت العمات, ,, زوجات األوالدجات األبزو , بنات األخ ,مف احد االبويف , بنات األخت

 . ف أرضعف الشخص ولو لرضعة واحدة(األخوات بالرضاعة واألميات المرضعات حتى اف ك
وأصبح الشاب الذي ينوي الزواج اف يرى خطيبتُو قبؿ الزفاؼ عكس ماكاف سائدًا في العقود 

الرضا  , وأصبح قراردخمةرى احدىما اآلخر الى ليمة الالماضية حيث كاف الخطيباف لـ ي
ي ماعدا أختيار الزوجة فيكوف قائمًا في اغمب االحياف عمى ر ابالزواج خاص بالشاب االىو 

شريطة اف  )يعني تفضؿ الفتاة مف أصؿ وفصؿ(ة العائمة واخبلؽ الفتاة وجماليااساس سمع
يفضموف  اخرى حيثالتكوف ليذه الفتاة عبلقات غرامية سابقًا, وأصبح لدى العوائؿ رغبات 
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الشرطة أوالحشد كونو يمتمؾ مقومات المعيشة والسكف. أو المنتسب الى الجيش الشاب الموظؼ أو 
)العرس( مف مير والتكاليؼ وأىؿ الفتاة عمى مستمزمت الزواج وبة يتفؽ أىؿ الشابطوبعد الخ

ا قات االخرى, وكؿ عشيرة او فخذ لياألخرى كأثاث البيت والذىب والمبلبس واألغطية والممح
طر الشاب الى تدخؿ بعض وجوه أو شيوخ سقؼ اعمى لممير وفي حالة ارتفاع مبمغ المير يض

أوتقدير مبمغ المؤجؿ حتى يتـ توثيؽ ذلؾ في العقد عند  ,لعشيرة لمتوسط في خفض مبمغ الميرا
المحكمة حفاظًا عمى حقوؽ الزوجة مف بعض االشكاليات لما بعد الزواج أحيانًا. أما مايتعمؽ 

ألمر عمى انما يعتمد ا حدود مثبتو لذلؾالر الشباب أو الفتيات عند االقداـ عمى الزواج فا بأعما
 .رغبة الطرفاف في الزواج

بيت مستقؿ وقد أختفت ظاىرة  ويكوف سكف الشاب والفتاة أما ضمف أسرة الشاب او في 
شى بسبب , وحتى الزواج َكصة بَكصة بدأ يتبلَكعيدي( ضمف مناطؽ اىوار الجبايش)الزواج

 . الفصؿ العشائري أو زواج النييبة المشاكؿ التي خمفيا وكذلؾ زواج
  

 عمًٛ ادلٛد ػٕل ٍىبْ األ٘ٛاه:-41
: . واُلموُت, بالضـ: الموت. واَلموات بالفتح(ٔ)ويراد بو ذىاب القوة مف الشيءالموت يطمؽ 

ياة, ومات الشيء ىمد . وجاء في المعجـ الوسيط مات الحي موتا: فارقو الح(ٕ)ما ال روح فيو
. الموت ىو ضدُّ الحياة ,َماَت الَحيُّ َمَواتًا : (ٖ),سكنت,والنار بردتوسكف, يقاؿ: ماتت الريح

, فيي كاف, والزرُّعوالسُّ  فارقتو الحياة , وسكنت حركتو . واالرض مواتًا: أي خمت مف العمارة,
, وانتقاؿ مف ومفارقتو, وحيمولة بينيمالبدف, . اما اصطبلحًا فيو انقطاع تعمؽ الروح با(ٗ)َمَواتاً 

أف  الموت عدـ الحياة عما مف شأنو (ٙ)دًا لمحياةوىو صفة وجودية خمقت ض .(٘)دار الى دار
يتضح مف ىذه النصوص جميعًا أف الموت ىو مفارقة الروح لمبدف بحيث تتوقؼ . (ٚ)يكوف حياً 

                                                           
ػِا: مّرم مٙاِؾؽ اللٔة ,مادة مٍت, ثصّٙ٘: ِبع الؾالم ًارون,)ممػ -1 ,  2,ج2مًبّة الصلبُ واوالدى(, ط -اشمع بن ٖارس بن ٝز

 .238, ص1972
 .238الممعر هٗؾي,ص -2
 .891,ص2المّرم الٍؿّى ,ج-3
مّػ(, -: المٍت شٙائػٙي,اؿػارى,وطٗاِاى,) الورٕابػاًّم ؿػور -4

 
 .25,ص2111دار اال

طػة ,)ثصّٙ٘:ِمام العِن المبابًُ,) ممػ -5
 
مٍر اال

 
ػة ُٖ اشٜام المٍثَ وا شمع الٙػيبُ: الجٝغ

 
 –دار الصعِح  -االمام مصمع بن ا

ػ(,   .4,ص2112االًز
مّن ِمػ ِابعِن: رد المصجار ِلَ العر المظجار قػح -6

 
, 2113دار ِالم المٜاثب(,يبّة طالة,  -ثوٍِػ االبمار,)الػِاضمصمع ا

 .77ص
ِرُ: المٍإٚ ُٖ ِلم الٜالم ,) بّػوت-7

 
شمع اال

 
ٜػجب(,ب.س,ص -ِبع الػشمن بن ا  .144ِالم ال
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, او ىو التوقؼ الذاتي توقفًا تاماً ظائفيا المنوطة بيا جميع اعضاء الجسـ األنساني عف اداء و 
 , فتوقؼ جذع المخ فقط اليعد موتًا . اىر الحياة واجيزة الجسـ واعضائولجميع ظ

 
فالموت الذي تبنى عميو األحكاـ الشرعية مف أرث وقصاص ودية وانتياء العقود وغير ذلؾ 

فبلبد مف خروج الروح , وحتى يتحؽ الموت فعبًل ارقة الروح لمجسدمف األحكاـ اليتحقؽ اال مف
يتًا وتثبت لو كؿ حقوؽ مف كؿ الجسد, فمو خرجت مف بعض الجسد فقط اليعد ىذا الشخص م

وتناوؿ االنساف العراقي القديـ مسألة الموت بالبحث والتقصي وأشير ما وصمنا مف . االحياء
كمكامش  أسى, ممحمة كمكامش التي تبيف لنا حزف و الموضوع تمؾ الحقبة التاريخية بشأف ىذا

 , وكاف موت ىذا الصديؽ باعثًا لتفكير كمكامش بالموت والبحث عفعمى موت صديقو أنكيدو
 .(ٔ)الخمود
ولـ نجد في تاريخ الفكر الفمسفي فيمسوفًا اكثر شجاعة مف سقراط الذي أمف بأف الموت ىو  

ؿ ارابي وكالفوقد ُرجح قوؿ  .(ٕ)تحرر النفس مف سجف الجسد وعودتيا الى عالـ الحقائؽ والخمود
 ف الثنائية الموجودة في االنسافأل,بخمود النفس االنسانيةمف يقوؿ بنظريتو الفيض)الصدور(

, عالـ بالنفس الى عالـ مافوؽ فمؾ القمرعمى وفؽ مذىبيـ ينتمي في احدىا )النفس, الجسد( 
 .(ٖ)الثبات والعقوؿ واألنوار والمعرفة, وىو الجزء االشرؼ فيو

شير آذار مف ىذا العاـ وأثناء تجوالي في مناطؽ أعماؽ ىور وفي أحدى صباحات 
ني وبينيـ التتعدى الجبايش سمعت صراخ وعويؿ في أحدى قرى اليور وكانت المسافة بي

بير في , وبعد أف وصمت المكاف بالمشحوؼ أتضح لي أف ىناؾ وفاة لرجؿ كخمسة مائة متر
) انا تمع العراقي )البقية في حياتؾ( ولمج, سممت عمى ذوي الميت بالعبارة المألوفة في االسف

. وبعد قميؿ جاءت مجموعة مف عمي اىؿ الميت بػ)حياتؾ الباقية(هلل وانا اليو راجعوف( رد 
مدينة مشاحيؼ اىؿ القرية لحمؿ تابوت الميت الى جرؼ اليور ثـ ينقؿ بأحدى السيارات الى 

ولكونيـ مف أتباع المذىب الشيعي  , وفي اطار االعتقادات الدينية عند سكاف األىوارالنجؼ
بجوار األماـ عمي  فيكوف مف اإللزاـ بحتمية الدفف في مقبرة وادي السبلـ في مدينة النجؼ

                                                                                                                                                                                
 .235,ص1983دار الٜػجب الّلمّة(,  -للمؼِع ِوَػ:ِلُ بن مصمع الرػزاهُ:الجّػِٗات,)بّػوت

ٝاٍم ِلُ: المٍت والظٍؼ موي ِوع ٖالؿٗة الٍّهان واالؿالم, مرلة زامّة االهبار للّلٍم االؿالمّة  ابػاًّم رزب ِبعهللا, وٖاء -1
 .515, ص2119, 1,المرلع/

 .525,ص, الممعر هٗؾيابػاًّم رزب ِبعهللا, وٖاء ٝاٍم ِلُ:المٍت والظٍؼ موي ِوع ٖالؿٗة الٍّهان واالؿالم -2
 .536الممعر هٗؾي ,ص -3
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)ع( يضمف حماية طقوس الدفف بجوار ابا الحسف عمي , فيعتقد سكاف األىوار اف)عميو السبلـ(
اب البرزخ وحساب منكر يت عذ, ويرفع عف المالحياة اآلخرة مف العقاب اآلليي الميت في

 .ونكير
لصبلحيات واالمتيازات والمدار االعتقادي الثقافي لدى سكاف اىوار الجبايش يتمركز حوؿ ا 

)المؤثر ىؿ األىوار ربما يعتقدوف بفاعمية, فأالتي ميزت األماـ عف باقي البشر )ع(لؤلماـ عمي
عمية األثر الفيزيائي بالعدوى , حيث تنتقؿ فاقدس( بضريح األماـ بمجاورة الميتالفيزيائي الم

)االماـ( مف قوى غير منظورة وشفاعة وقدسية عند اـ وجسد الميت بما يمتمكو المقدسبيف األم
رب العالميف . وعند مايمر أبناء األىوار بظروؼ وأزمات اقتصادية او امنية تحوؿ بينيـ وبيف 

اإلعتقادي( وىو الدفف المؤقت )االخذ بالممـز فإف البحث عف البديؿ المؤقت دوف مدينة النجؼ
جثة في مقبرة مؤقتة كوديعة في ىذه األرض لحيف تحسف الظروؼ يتـ بعد ذلؾ إستخراج ال

, وبالتأكيد لـ تأتي ىذه ودفنيا في مقبرة وادي السبلـ , فاالرض تكوف بمثابة حضف األـ الرؤـو
ي وجد في ىذه االرض الفكرة مف فراغ بؿ ليا جذور وتأريخ اسطوري يمتد لمعصر البابمي الذ

 . تحمؿ معطيات اآللية واألـ البديؿقوة كونية تتعدى وظيفة فصؿ الخصوبة والعطاء فيي 
فاالرض أمًا رؤمًا حنونًا, لذا فالعقؿ العراقي ميما كاف مستوى االدراؾ لديو يحتفظ ليا بميزة 

كاف ومنيـ س , ويسمي العراقيوف ذلؾريثما تنقؿ رفاتو الى مقبرة أخرىالعطؼ عمى الميت 
يخاطب اىؿ )التأميف(, فعندما يواري جسد الميت في االرض األىوار بالعرؼ االجتماعي بػ

 : ياارض ىذه أّمانتؾ.واقارب الميت لو االرض
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 ادلجؾش اٌضبٌش
 ئٔضوٚثٌٛٛع١ب األ٘ٛاه

 
 اجلجب٠ِ )اٌؼْريح ٚاجملزّغ(-4

. "وعشيرة الرجؿ: َبنو أبيو األَدنْوف . وقيؿ: (ٔ)عشيرة الرجؿ"َبنو أبيو األدَنوف الذَّي يعاشرونو"
. " اذًا ىي مجموعة مف األفراد تنحدر مف نسب واحد, وليا جد (ٕ)ىـ الَقِبيَمة, َوالْجمع عشائر"

مشترؾ واإلنتماء الييا يكوف أما عف طريؽ النسب األبوي او النسب األمي واليكوف عف طريؽ 
عمماء األنثروبولوجيا الذيف كانوا يعنوف بو االنحدار مف النسبيف, وأستعمؿ ىذا االصطبلح بكثرة 

( بانيا جماعة تتميز بقياميا عمى أساس تسمسؿ Murdock. وعرفيا)مردوؾ (ٖ)جد مشترؾ
, مف جانب األب)أبوي(( وتتميز ايضًا بتوافر وحدة مكانية ألفراد Unilineal قرابي واحد

مجموعة مف االشخاص مف وبالتالي فالعشيرة . (ٗ)العشيرة, أي يعيش أفرادىا في مكاف واحد
(  Unilineal Descentالجنسيف, تتعيف عضوية الفرد فييا عمى أساس النسب وحيد الخط)

بصورة واقعية أو متخيمة, مع ما يترتب عمى تمؾ العضوية بصورة تبعية مف التزامات تفرض 
ي ضيرة مف خبلؿ الترامعش. وتنتظـ الحياة السياسية ل(٘)عمى أعضاء العشيرة دوف غيرىـ

واالتفاؽ, فبل تقبؿ إاّل بالقرارات التي تتخذ باالجماع, مما يستبعد اعتماد ذلؾ المّحرؾ لمحياة 
االجتماعية الذي يستخدـ فروقات بيف السمطة والمعارضة, بيف األكثرية واألقمية, بيف الُمستغّمِيف 

 لمعشيرة في منطقة اىوار الجبايش . وبعد النمط االبوي ىو النمط السائر . (ٙ)والُمسَتَغمَيف
والعشيرة بوصفيا نظامًا سياسيًا لو آلياتو وأساليبو األيديولوجية في تدعيـ مركزيتو السمطوية 

. فيي نظاـ سياسي اجتماعي محمي (ٚ)مف جية وتقوية عبلقتو بالجماعة واالفراد مف جية آخرى
ري ,يأخذ ترتيبًا ىرميًا محمي قديـ تحكمو قوانيف العرؼ والعادات, يتكوف مف مكوف بش

                                                           
دار الّلم للمالِّن(,  -ّػوتبًػ(,ثصّٙ٘: رمؼي موّػ بّلبُٜ ,) 321بن الصؾن بن درِع: مّرم زمػة اللٔة )ت ابٍ بٜػ مصمع  -1

1987. 
دار الٜػجب الّلمّة(,  -ابٍ الصؾن ِلُ بن اؿماِّٞ بن ؿّعة: المصٜم والمصّى االَِم, ثصّٙ٘ : ِبع الصمّع ًوعاري ,) بّػوت -2

 .361,ص1996
 .46,ص1986, 2دار الًلّّة للًباِة والوفػ(,ط -دِوٜن مّفّٞ:مّرم ِلم االزجماع,ثػزمة:إشؾان مصمع الصؾن,) بّػوت -3
 . 117,ص1981, 3ولُٗ:االهدػبٍلٍزّا االزجماِّة, بّػوت,ط ِايٕ -4
 .54,ص1975مًبّة الّاهُ(, -قاٝػ ممًَٗ ؿلّم: المعطٞ الَ االهدػبٍلٍزّا,)بٔعاد -5
 .98,ص2118دار الجوٍِػ(, -قجػاوس: مٙاالت ُٖ االهاؿة,ثػزمة: شؾن ٚبّؾُ,)بّػوت ٝلٍد لُّٗ  -6
هؾاؽ,ثػزمة: ٌٖمُ شرازي,) الماهّا -7

 
الس لٍمان: معطٞ هَػِة اال َٜ  .8,ص2111موفٍرات الرمٞ (, -هّ
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وىـ مجموعة عوائؿ ينتموف لجد واحد يميو البيت)الفخذ( وىـ مجموعة مف البيوت,  يبدأ:)بالبيت(
ثـ لتصب الحمولة التي ىي مجموعة أفخاذ, لتصب في مكوف العشيرة التي يجمعيا الجد 

تكوف مف عدد األعمى, فالعشيرة التي تربط الجماعة بالفرد وبالعكس ضمف تماسؾ بيولوجي ي
 .(ٔ)مف الحمايؿ تقطف عادة أقميمًا واحداً 

ومف السمات التي رصدتيا الدراسات االنثروبولوجية لمثؿ ىذه االنظمة السياسية, انيا  
في كؿ  ااجتماعي بوصفيا, والتظير العشيرة (ٕ)التعرؼ التخصص المؤسساتي أو الوظيفي

(. حيث تشير قواعد Segmeutry Societiesاألنقسامية) تمعاتانيا صفة المج المجتمعات اذ
وعاداتيا ووسائميا الضبطية في تسيير أمور  ياالمجتمعات عمى كؿ عشيرة ليا قيم ىذه

وحدة سياسية واجتماعية, وكانت نواتيا  ٕٜٗٔ.كانت العشيرة في الجبايش قبؿ عاـ(ٖ)افرادىا
مؤسس  ىـ مف نسؿ)أسد( الحمايؿ األربعة التي تنتسب الى مؤسسييا األخوة األربعة الذيف

 .(ٗ)العشيرة وجدىا االكبر
وعشيرة بني أسد قبيمة بدوية ىاجرت مف الجزيرة العربية, وىناؾ حمولة كاممة وعدد مف 

. وسميت عشيرة (٘)األفخاذ وفصايؿ مف حمايؿ مف عشيرة )بني أسد(, تعيش خارج الجبايش
العشيرة سابقًا الشيخ المعروؼ)سالـ  بني أسد بيذا االسـ نسبة الى جدىـ)أسد بف خزيمة(, يترأس

الخيوف( مف أسرة )الخيوف( وتنضوي تحت لواء ىذه العشيرة خمسة عشر عشيرة, وتعد قبيمة 
كما انضوت تحت راية قبيمة بني اسد  .(ٙ)بني أسد مف اكبر القبائؿ والعشائر في مدينة الناصرية

 اسد بعض االفخاذ مف عشيرة الحزاعؿ
 
 
 
 
 

                                                           
 . 34-33قاٝػ ممًَٗ ؿلّم: الرباِـ,ممعرؿاب٘ , ص -1
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أي  تحكميا البطرياركيةتميزت العشيرة في جنوب العراؽ أو في وسطو بأنيا عشيرة 
االنحدار مف جد مشترؾ تقيـ ضمف رقعة جغرافية محدودة المعالـ ومعترؼ بيا بيف بقية 

ماتدافع  كثيراً العشائر منعًا لحصوؿ بعض النزاعات حوؿ عائدية تمؾ الرقعة الجغرافية والتي 
سمطات الحاكمة طيمة القروف االربعة التي حكـ فييا العثمانييف العراؽ بدأ مف العشائر مف قبؿ ال

القرف السادس عشر ولغاية مطمع القرف العشريف والغاية مف ذلؾ اضعاؼ قوة العشائر واتياميا 
 بالتمرد والعصياف. 

ة ولكف مع ذلؾ ىناؾ اتفاقات ضمنية بيف افراد كؿ عشيرة تعمؿ عمى تنظيـ حياتيـ السياسي
ومقدار تواصميـ مع السمطات الحاكمة وكأف يكوف شيخ العشيرة ىو مف يتكفؿ ذلؾ وبالتالي 
تجاوز اليوة بيف السمطة الحاكمة وبيف ابناء العشائر الذيف غالبا ماتعتبرىـ الحكومات السابقة 
معارضيف لسمطتيـ, لذا يعمؿ ابناء العشائر عمى ترصيف منظومة العرؼ والعادات العشائرية 

يادة التماسؾ العشائري وتقوية لحمة المجتمع القبمي وتدعيـ وتشجيع الزواج باألقارب حتى لز 
التنحدر العشيرة نحو التفكؾ والضياع, وتقوى شوكة العشيرة احيانًا مع تراجع قوة القانوف 
وضعؼ الدولة بالشكؿ الذي يخدـ موقع شيخ العشيرة ألدامة نفوذه وىيمنتو وسطوتو عمى 

رغـ مايدعي البعض انيا أي العشيرة عبلمة مف عبلمات عمى الاالفراد والتابعيف اآلخريف مف 
اف النظرة الى المجتمع الذي يحكمو وتسود فيو  بعدالمجتمع االنقسامي والتكتؿ القبمي عمى 

العشائر مجتمع منقسـ عمى ذاتو غير متوحد في ظؿ دولة وقانوف يفرض سطوتو عمى الكؿ 
 ويخضع لو الكؿ.

 ٌٕضب١ٔخخ االصٕٛغواف١خ اادلؼب٠: 
.. قبؿ الرابعة مف عصر ذلؾ اليـو الشتائي قررت أف أغادر كوخي القصبي الذي أخذت 
فيو قسطًا مف الراحة, متوجيًا بصحبة صديقي صاحب المشحوؼ الى قرية ىور ابو سعفة, 

تمؾ لتناوؿ العشاء مع اىالي القرية التي ربطتني معيـ صداقة رائعة مف خبلؿ تجوالي في 
ف مف يو رجؿ تعدى عتبة الخمساألىوار. وصمنا الى تمؾ القرية وأستقبمنا)حجي موسى(, وى

بشرة سمراء وقد لؼ رأسو بجراوية, مسؾ بيدي بكؿ لطؼ حتى  العمر رجؿ متوسط القامة ذا
اوصمنا الى ذلؾ المضيؼ المبني مف قصب اليور بطريقة رائعة تعكس عبقرية سومرية أوجدىا 

                                                           

 : ّة ػ الػئّؽ )االب( وثبّّة الوؾاء و   patriarchyالبًػِاٝر ٍرِة ( وًُ ثوَّم ازجماُِ ِجمّؼ بؾّادة الٝغ ) وثؾمَ هَام ابٍي وٝذ
ُ( الَ الّائالت  والٗائت االزجماِ ّة الغرِة لي . بما  ٌّٖا الجبّّة الٙاهٍهّة , وُٖ االهدػوبٍلٍزّا الٜالؿّّٜة ِفّػ ممًلس )البًػِٝػ

 جُ ِجٍلَ ٌٖا الػزاؿ مٍاُٚ الؾلًة . والٌّٜلّات المٌوّة و الؾّاؿّة ال
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ريوف. تناولنا العشاء مع ضيوؼ آخريف مف نفس القرية, تبادلنا بعض األحاديث ىوالء األىوا
لبعض مف الوقت, ثـ غادر الجميع المضيؼ ولـ يبقى سوى انا وصديقي أبو المشحوؼ. كانت 
عقارب الساعة تشير الى الثانية عشر ليبًل, نباح الكبلب يمزؽ حجاب الصمت طواؿ الميؿ, 

 ء الميؿ القاتـ, يرتفع صوت شخير صاحبي عاليًا مف حولي . الظبلـ مطبؽ حالؾ وتحت ردا
باب, بينما شيئًا وسط الظبلـ المطبؽ فيما عدا ما يتراءى لي مف السماء عبر شؽ ال ـ أرَ ل

ي وتتبلعب بقصب المضيؼ, كانت ليمة موحشة بحؽ تراودني بيف دو العاصفة في الخارج ت
كانت تمر مف ىنا جيوش الزنج وكيؼ يتوارى  الحيف واآلخر أحبلـ وأفكار غريبة, أتخيؿ كيؼ

تناىت الى سمعي أصوات الطيور تحت  صباحابات القصب ثمؿ المصوص. حتى الخمؼ غ
زخات المطر وىي تسقط بيدوء عمى سقؼ المضيؼ, بعد أف تناولنا الفطور وىو عبارة عف 

ي لـ صحف صغير مف القيمر وكوب شاي وأرغفة خبز حار غادرنا مضيؼ)حجي موسى( الذ
 .يتركنا حتى وصمنا الى المشحوؼ, وقد ساعدنا في حمؿ بعض حاجياتنا

أنساب المشحوؼ في كواىيف القصب ألكثر مف خمسة عشر دقيقة, تعرى األفؽ أمامنا 
التحجبُو سوى سيقاف البردي اليزيمة وأجمات القصب وىي تتموى أماـ ضغط الرياح, كانت 

حت لنا مف بعيد مجموعة مف شباب القرية ارتعاشات الموج تضرب المشحوؼ كؿ حيف. ال
الكصيبة السميدة وىـ يشرعوف ببناء مضيؼ مف القصب, قررت أف أجمس مع ىوالء الرجاؿ 
لنصؼ ساعة ألسئمتيـ عف العشائر الساكنة في ىور الجبايش وفعبًل ما اف أديت التحية, أخذنا 

في حديث يعد األقرب الى نتحدث عف عشائر ىور الجبايش كاف الجميع يود أف يدلو بدلوه 
 قموبيـ حيف يأخذ الحديث منحا يتعمؽ بأصوليـ القبمية.

كاف)مجيد األسمر(ىكذا يمقبونو بارعًا في شرح مستفيض عف العشيرة المييمنة في ىور 
الجبايش وبطوف ىذه العشيرة , يقوؿ مجيد األسمر إف مف اكبر العشائر ذات النفوذ الكبير في 

ىي عشيرة بني أسد,ويمكف أف أوضح أكثر بأف الجبايش تضـ تسعة منطقة اىوار الجبايش:
وىي حسب رأي الشيخ فائؽ الخيوف وىو أحد ابناء أسرة اؿ خيوف شيوخ قبيمة بني أسد  حموالت

 في لقاء جمعني معو في مضيؼ القبيمة في قضاء الجبايش:
, ويمكف أف أُعِدِدىـ كالتالي)آؿ سّواد, اؿ الشيخ وتتكوف مف سبع عشر فخذاً  (*ٔ)حمولة .4

البوزديو, آؿ ضمد, البو عايش, البو مخيور, البو ىميؿ, البو عبيداهلل, البومخيمر, آؿ 
                                                           

ؿاس ادِاء  -*1
 
ٖظاذ لجٍٜن شمٍلة واشعة وًُ مرمٍِة من االقظاص ٍِٙم الجماؿٛ بّن اٖػادًا ِلَ ا

 
الصمٍلة :ًُ شمّلة اثصاد ِعة ا

 هؾب ِام مٍشع , وِمٜن ان هّجبػ الصمٍلة  ٝػٗظغ ٝبّػ .
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عويتي, الدليفيف, البخاترة, البو زىروف, آؿ خزاـ, آؿ راىي, آؿ روفو, آؿ حجي ساري, 
 آؿ شياع( .

 ,آؿ الصعيبة, آؿ عتاب(.حمولة آؿ عنيسي وتضـ األفخاذ التالية )آؿ عنيسي  .2
 حمولة آؿ ونيس وتتكوف مف األفخاذ )آؿ حجي عبداهلل, آؿ شيؼ, الطرشاف ( .4
 حمولة آؿ ويس وتتكوف مف األفخاذ ىي )آؿ ويس, بيت محمد اؿ راشد(. .1
 حمولة بني عسجري وتتكوف مف أفخاذ )آؿ عبد المير, آؿ عبيد(. .5
 حمولة آؿ لمعبر وتتكوف مف فخذ آؿ لمعبر . .6
 ؿ خاطر تتكوف مف فخذ آؿ خاطر.حمولة آ .7
حمولة الحدادييف وتتكوف مف األفخاذ التالية)بيت رشيدة, البوعيدي, آؿ شيخ عمي, آؿ  .8

 ىجوؿ وآؿ حجي, بيت شنيف(. 
 حمولة آؿ غريج وافخاذىا ىي)آؿ حجي يعكوب, آؿ ىبلؿ, آؿ حمودي, آؿ الشارع(.  .9
 

معرفة عشائر الجبايش ويكنى)بأبو  مف اجؿمعيـ  شارؾ أحد الرجاؿ مف الذيف جمست فيما
عيداف غانـ اؿ داوي(, يذكر ابو عيداف أف ىناؾ أربع حمايؿ في الجبايش يشكموف الحمايؿ 

 األصمية لعشيرة بني أسد, وىي: 
 حمولة آؿ شيخ  .4
 حمولة آؿ عنيسي .2
 حمولة آؿ ونيس .4
 حمولة آؿ ويس .1

كانوا اجداد الحمايؿ وسميت ىذه الحموالت بأسماء مؤسسييا وىو أربعة مف أخوة خمسة 
 االربعة .

أما الحمولة الخامسة التي تحمؿ أسـ مؤسسيا)آؿ عباس( تسكف منطقة تدعى )الخرافية( 
وتقع شرؽ الجبايش, الحمايؿ األربعة)آؿ شيخ, آؿ عنيسي, آؿ ونيس, آؿ ويس( أصميا معمـو 

ريج, اليقبؿ الشؾ مطمقًا. ولكف االختبلؼ حوؿ أصؿ بعض الحمايؿ مثؿ)حمولة آؿ غ
                                                                                                                                                                                

 . 127ِوَػ الَ: قاٝػ ممًَٗ ؿلّم : ممعر ؿاب٘ ,ص

 زّاؿ . للمؼِع ِوَػ اٖظ
 
مػازّة غ : ِجٍٜن الٗظغ من ٝٞ االٖػاد الموصغرِن ِن طى هؾب واشع من قظك مّّن , والَ ِعد من اال

 . 75, ص  1975بٔعاد ( ,  –د.قاٝػ ممًَٗ ؿلّم , المعطٞ الَ االهدػوبٍلٍزّا , )مًبّة الّاهُ 
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الحداديف, آؿ خاطر, بني عسجري, آؿ لمعبر( وتنتقؿ الروايات الى إف عبد اليادي الخيوف 
 وىو مف الرواة الثقاة يقوؿ إف : 

)آؿ خاطر(غرباء وىـ مف عشيرة )بني معّرؼ(, وكانوا قد تسجموا مع )بني أسد(, ثـ  .4
 أصبحوا بعد ذلؾ حمولة مستقمة مف حمايميا . 

ػ) بني خيكاف(, ومسكنيـ األصمي سوؽ الشيوخ, وكانوا أصبًل )بني عسجري( ينتسبوف ل .2
 يعرفوف بأسـ )عساجرة( .

 )الحداديف( ليسوا مف بني أسد . .4
)آؿ غريج(غرباء عاشوا تحت رعاية )بني أسد( وحمايتيـ, وأصميـ غير معروؼ, لكف  .1

 المعتقد اف فخذا واحد منيـ فقط ىو )آؿ الشارع( ينتسبوف لعشيرة)بني أسد( .
المعتقد أف)آؿ معبر( كانوا مف)بني أسد (أصبًل ولكنيـ اآلف رغـ أنيـ يعيشوف معيـ مف  .5

 في القرية فأنيـ اليشتركوف معيـ في الفصوؿ.
ويذكر لي أحد األخوة مف سكاف األىوار اف الحمايؿ األربعة)آؿ الشيخ (و)آؿ عنيسي(و)آؿ 

ىذِه الحمايؿ يتمتع )آؿ شيخ( ونيس( و)آؿ ويس( أصبًل ىؤالء ينتسبوف لػ)بني أسد(, مف بيف 
بدرجة عالية مف االحتراـ والتقدير لكبر حجـ العشيرة وقوتيا وإلتصاليا الوثيؽ بآؿ خيوف بيت 
الرئاسة الذي يحكـ العشيرة, فقد كاف آؿ خيوف يعتبروف آؿ شيخ بطانة ليـ ويعينوف مف بينيـ 

متُو مف ابناء األىوار بأف لكف المبلحظ والذي أفتيكبلء والسراكيؿ وحرس بيت الشيخ .الو 
حمولة آؿ غريج وحمولة آؿ خاطر, اف آؿ غريج أحط مركزًا لغموض أصميـ ولمزاولتيـ ميف 

عداف( نسب غير محبذ بيف محتقرة, أما آؿ خاطر فمركزىـ االجتماعي واطيء ألف أصميـ)م
  العشائر.

 صمبفخ ٚأكة ٍىبْ األ٘ٛاه:-2
(ىو أوؿ مف كتب وعرؼ Tylorيعد تايمور) عبر تاريخ طويؿ مف التعاطي مع الثقافة

الثقافة " بانيا ذلؾ الكـ المعقد الذي يحتوي عمى المعمومات والمعتقدات والفنوف والقيـ والقوانيف 
. ويقوؿ (ٔ)والعادات واإلمكانات, أو عادات يكتسبيا االنساف بوصفو عضوًا في المجتمع

بيا الطبيعة صياغة ذاتيا عمى نحو متواصؿ )ايغمتوف( اف الثقافة بوصفيا الواسطة التي تعيد 
. وعرؼ البعض الحضارة بانيا مجموعة مف الطرائؽ وتقميد, ومواىب أخبلقية (ٕ)دوف انقطاع

                                                           
هدػوبٍلٍزّا االزجماِّة,ثػزمة : قا -1
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. وقد (ٔ)ودينية, وقواعد اجتماعية, وفمسفات وآثار فنية ومناىج ومواد عممية, وانواع المعرفة
ف وجية نظر البشر, عمى جزء محدود مف عرؼ )فيبر( الثقافة بانيا" إسباغ المعنى واألىمية م
كاف ىناؾ إدراكًا عامًا في ٜٔ٘ٔ. فمنذ عاـ(ٕ)األحداث البلمتناىية, وغير ذات المعنى في العالـ

أوساط االنثروبولوجيا وعمماء النفس وعمماء االجتماع, بأف الثقافة ترتكز أساسًا عمى تطوير 
 .(ٖ)ياالنساف األوؿ لمقدرات الرمزية, واالبداؿ الخيال

ف الثقافة وقد حدد) كروبر وكموكيوف( تعريفًا أقتنع بو معظـ عمماء االجتماع آال وىو" ا 
المكتسب والمنقوؿ مف خبلؿ  –وألجمو –أو ضمنية مف السموؾتتألؼ مف أنماط صريحة,

  .(ٗ)ويتألؼ الجوىر األساس لمثقافة مف األفكار.. التقميدية السيما القيـ المرتبطة بيا,الرموز
تقد )بارسونز( بأف المجتمع البشري يشكؿ عالمو الخاص, والرمزي يستخمصونو مف ويع

األفكار التي يتمقونيا مف واقع الحياة, بحيث تفرض تمؾ األفكار عمى جممة خياراتيـ في الواقع. 
عممًا اف تمؾ االفكار مف النادر والمعروؼ التحتـ األفعاؿ, لكف المبلحظ لو بشكؿ يقيني اف 

معية قادرة عمى أختراؽ الوعي الفردي بدوف االستحواذ عميو بشكؿ كمي, ومف اآلراء الرموز الج
التي سادت االوساط العممية إف األفراد ال يبنوف عالمًا مف الرموز إنما يعيشوف فيو بالفعؿ.ىناؾ 

ىو ثقافي وماىو ما , حتى انو ليصعب الفصؿ بيف الثقافة والمواقؼ االجتماعيةترابط وثيؽ 
, بسبب اف الحاجات األنسانية التي تفسر تفسيرًا اجتماعيًا أنما اتباعيا يرشد الى أجتماعي

 . (٘)عناصر الثقافة
(الى تأييد ىذا الترابط بأنو)إذا كانت محاولة فيـ Oscar Wildeويذىب اوسكار وايمد)

البناء الرموز وتفسيرىا يتطمب مف وجية النظر االجتماعية األنثروبولوجية دراسة تحميؿ مقومات 
االجتماعي وعناصر الثقافة وتفاعميا مع نسؽ الرموز السائدة, وماداـ المجتمع ىو الذي يعطي 
الرموز معناىا, فأف التفسير المنيجي لنسؽ الرموز يتوقؼ الى حد كبير عمى البحوث 

. والسموؾ الذي ينتقؿ عف طريؽ التعمـ مف (ٙ)األمبريقية, وعمى مدى اإلحاطة بمكونات الثقافة
ؿ الى جيؿ يسمى"الثقافة" واألنساف وحده ىو الذي لو ثقافة وأف لـ تكف بيذا التعقيد الذي جي

                                                           
ة,الّعد  -1 زمة شوارة, مرلة المّٖػ

 
 .33, دمف٘, ب.س,ص3زٍرج دوًامّٞ: ا

ة, المرلؽ  -2 هدػوبٍلٍزُ ,مرلة ِالم المّٖػ
 
الٍيوُ للدٙاٖة والٗوٍن ادم ٍٝبػ: الدٙاٖة , الجٗؾّػ االهدػوبٍلٍزّالجٗؾّػ اال

 .49,ص349,الّعد 2118واالداب,ثػازُ ٖجصُ 
 71ادم ٍٝبػ: الممعر هٗؾي,ص -3
 .72ادم ٍٝبػ: الممعر هٗؾي,ص -4
 .63,ص1985دار الوٌوة الّػبّة (,  -مصمع ِايٕ ّٓح: دراؿات ُٖ ِلم االزجماع,هَػِات وثًبّٙات,)بّػوت -5
 .6,ص1985, الٍِٜت , 3ء االزجماُِ, مرلة ِالم الٜٗػ.الّعد/اوؿٜار واِلع:الػمؼ واالؿًٍرة والبوا -6
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( Material Cultureعميو اآلف, مف تعقيد وفؽ مايسميو أجبرف ونيمكوؼ الثقافة المادية )
(, وكبلىما ينتظماف حوؿ اشباع الحاجات الرئيسية األمر الذي immaterialوالثقافة البلمادية )

( يميز كؿ مجتمع عمى Patternنظمو االجتماعية التي ىي جوىر الثقافة لتكوف نمطًا) يعطي
 . (ٔ)حده

أف االرموز في األدب الشفاىي تمثؿ  ويرى )غوستاؼ يونج( مؤسس عمـ النفس التحميمي
, ويعد البلشعور الجمعي (ٕ)تعبيرات عف صور الطرز المنشئة المستمدة مف البلشعور الجمعي

امؿ المؤثرة عمى تفكير الفرد وسموكو االجماعي. وثمة مف يرى اف الثقافة جينات مف أقوى العو 
وراثية مف البلوعي الجمعي تنساب وتترسب عمى شكؿ راسب ثقافي مطبوع أثره عمى السموؾ 
والتفكير, ليذا تعد الثقافة مف العوامؿ المؤثرة في إعاقة مسيرة التطور الفكري وبقاء المجتمعات 

 .(ٖ)خمؼ, إلرتباطيا بالماضي والتراثفي دائرة الت
ومف ىذا المنطمؽ يعرفيا )شتراوس( و)جيمس برادلي( بانيا كؿ مايتعارؼ الفرد او  

المجتمع مف معتقد وتفكير موروث, يعمؿ عمى تنظيـ أشيائيـ وسموكيـ وأنظمتيـ وعبلقتيـ مع 
لذاكرة الجمعية بعضيـ البعض ومع اآلخر المختمؼ ثقافيًا, وىي بيذا نظاـ مغروس في ا

 . (ٗ)البلشعورية
أىمية اقترانيا بالثقافة   World viewsلذا يرى بعض المنشغميف بدراسات رؤى العالـ 

cultural   ويظير ذلؾ مف قوؿ مالينوفسكي مف اف كؿ ثقافة  (٘)او اعتبارىا مف دؼ ليا
و أدوارد سابير الذي يعرؼ الثقافة عمى انيا نظرة او  , إنسانية تمنح أعضائيا رؤية محدودة

تذىب االنثروبولوجية بنديكت الى اف لكؿ ثقافة نظرة خاصة الى العالـ او رؤية  (ٙ)رؤية لمعالـ 
 خاصة . 

ثقافة ىي عبارة عف نموذج مثالي قابؿ الف يتحوؿ العمى ىذا األساس يمكف اف ندرؾ اف 
كري صالح لتطوير النظريات و البحوث الميدانية ينتج او ىذا النموذج المثالي الى اطار ف

يشكؿ رؤية لمعالـ كتصورات أيديولوجية تخضع ليا المجتمعات البشرية في تطوير ثقافتيا لتنمية 
                                                           

 .66-65مصمع ِايٕ ّٓح: ممعر ؿاب٘ , ص -1
ؼ الٍٙمُ للجػزمة (,  -قارلٍت قمح ؿّمٍر: مٍؿٍِة ِلم االهؾان,ثػزمة: مرمٍِة من االؿاثغة,)الٙاًػة -2  .87,ص2119المٝػ
 .111,ص2117الٜٗػ(, دار  -ؿمّػ ابػاًّم شؾن: الدٙاٖة والمرجمُ,)دمف٘ -3
 .34, ممعر ؿاب٘,صؿمّػ ابػاًّم شؾن: الدٙاٖة والمرجمُ -4
بٍ زِع , الغات وما ِعاًا معطٞ العراؿة رؤى الّالم , ممعر ؿاب٘ , ص - 5

 
 .  3اشمع ا

ٝؼ الٍٙمُ للبصٍث , الجػزمة مصمع اشمع ٓوّم , ) المػ  1مّٜائّٞ ٝبػهُ , رؤى الّالم , المرلة , االزجماِّة الٍٙمّة , الّعد  - 6
 .  163, ص  157, ص 1991الٙاًػة(  –االزجماِّة و الروائّة 
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تنمية االجتماعية و المعرفية عند المنظومة المشاعر و العواطؼ و االدب بؿ يشمؿ حتى 
رؤى العالـ يمكف مبلحظتة واالحساس بو في ثقافة االفراد . فبل غرابة اف تبلحظ اف مفيـو 

سكاف االىوار مف خبلؿ الصور الذىنية ليوالء السكاف في صبغ أفكار تتضمف كؿ الكوف 
 ومايوحي بو ىذا الكوف مف دالالت عمى كافة مستويات حياتيـ الثقافية و االجتماعية .

واألدب السومري, ويقاؿ اف مدينة الجبايش االمتداد الحقيقي لمثقافة  كؿ إنساف أىوارويش
الجبايش كانت قديمًا مدينة عمـ ومعرفة وأدب, ويمتاز األنساف في االىوار بالذكاء والذىف 

. وقد أنجبت األىوار شعراء ُكثر مف أبرزىـ أبو معيشي, وثامر (ٔ)الصافي البعيد عف الضوضاء
لد الطفؿ األىواري فأف ىناؾ الحمودة والحاج جاسـ, وحسف سعدوف الَكطاف وغيرىـ,وعندما يو 

 أـ تسمعو الشعر وىو في الميد .. 
 

 دلموؿ دلموؿ ........ يمولد يبني دلموؿ
 عػػػدوؾ عميؿ ........ وسػػػػػػػاكف الجوؿ                        

 
وغيرىا مف األبيات الشعرية, فيي لغة مميئة بالخياؿ والجماؿ وقد تناوؿ بعض األدباء 

ئة األىوار بأسموب قصصي وروائي فمثبًل أصدر الروائي فيد مدفوف األسدي والروائييف بي
مجموعتو القصصية)عدف ضاع(, وأصدر الروائي نعيـ عبد ميميؿ)مدينة الجبايش, القصب 
يرتدي ثوب ابو ذر الغفاري(, )األىوار مف طوفاف نوح)ع( حتى قيوة المضايؼ(, )الناصرية 

مف الروايات األخرى, مثؿ رواية )ضياع بنت البراؽ(, )مولد  وجوه األنبياء والفقراء(, والعديد
غراب(, )شبيو الخنزير(, )مستعمرة المياه(, ورواية)عراقيوف أجناب( ... الخ مف األدب 

 . (*ٕ)الروائي
 
 
 
 

                                                           
ًٍار,شوارة ؿٍمػ زوائن الماهُ وؿصػ الصاهػ,ممعر ؿاب٘,صمٌعي الصؾواوي : -1

 
 .116اال

غلٛ من طالؿ ثػددى ِلَ بّن المٜػ -*2 جبات ُٖ شمٞ الباشح ِلَ ًغى المّلٍمات من طالؿ مّاِفجي للٍاُٚ ُٖ موًٙة االًٍار ٝو
 المصاَٖة .
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 ٌضخادلؼب٠ٕخ االصٕٛغواف١خ اٌضب : 
 

أعالي القصب حتى فما اف غرقت الشمس البيضاء وراء األفؽ وتناثرت اشعتيا الواىنة ترسـ 
, يختمط بتنيدات قطرات الماء التي تيادى الى سمعي اصوات الطيور وخاصة صوت)العقعؽ(

يرمييا المجذاؼ لتمتزج مع ىذا المشيد أصوات الكبلب والبط وصوت طائر اظؿ سربو يعموه 
آؿ  اعة مف قريةالخوؼ والفزع, وقد طبؽ الميؿ بردائو, لتمسي القرية في سواد بييـ. كانت جم

ارنا, فما أف أقتربنا منيـ حتى تبادلنا التحية, أخذنا نجر بخطانا نحو أحد بيوت ظبونرسي بأنت
القرية)بيت حجي خضير(, كاف المدخؿ شقًا مف القصب اليمكف دخولو إال وتنحني خوفًا مف 

 تضرب حـز القصب ىامتؾ. 
ضيؼ دخمنا المضيؼ أنا وصاحبي)ىبلؿ( صاحب المشحوؼ فأحضر لنا صاحب الم

وسائد مصنوعة مف الصوؼ وبساط منسوج مف الصوؼ, فجمسنا متربعيف كما ىو الحاؿ داخؿ 
المشحوؼ, شربنا بعض اكواب الشاي المغمي بنار حطب في الموقد او الجانوف القريب عنا, 
أخذت الساعات تمر حتى امتمئ المضيؼ الكثر مف ثبلثوف شخصًا كميـ مف الرجاؿ والشباب 

ًا, كؿ واحد مف ىوالء يتجنب أف يولي ظيره الى اآلخر ألنو معيب عند حشروا أنفسيـ حشر 
 سكاف االىوار كما لو أنؾ تعرض باطف قدمؾ في وجيو.

قاـ حجي خضير صاحب المضيؼ بأشعاؿ الفانوس  فأرتفعت عبارة مساكـ اهلل بالخير, 
مة تمو وسط المضيؼ لينبعث مف ذلؾ الفانوس ضوء واىف, موقد نار بات يمتيـ القصب حز 

اآلخرى حتى أضاء ليب الموقد فناء الدار, البعض مف الرجاؿ أخذ يمقي بأعقاب السكائر ىنا 
حاضريف عف ثقافة وأدب اليور في الجبايش الجميع ادلنا في أحاديث مختمفة وسألت الوىناؾ, تب

ببل أستثناء كاف مممًا بشيء مف ىنا وىناؾ  عف الشعر واالمثاؿ والغناء واألساطير كأنما قد 
توارثوىا مف ببلد سومر. ذكروا لي إف ابو معيشي أبدع في األبوذية, ومحمد جاسـ اؿ خيوف 

ف سويد الجابري وطاىر جابر ومنيـ مف كتب القصيدة مثمو, كذلؾ عرياف السيد خمؼ وحسي
أبدع مف الدارمي والمواؿ كالشاعر أحمد اؿ جاسـ  فكتب ابو معيشي حسب ماذكر لي الشاب 

 سالـ ىذه األبيات: 
                                                           

  ًٍيائػ الّّٙ٘ : اؿم ًِل٘ ِلَ ِعد من الًٍّرر من ٖمّلة الٔػابّات , ذات رِـ اؿٍد وابّن واشّاها ذات لٍن اؿٍد ٖٙى و
شّاها البٍّض 

 
شّاها ِلَ اللصٍم والوباثات و الظواٖؽ و المٜؾػات والٍٙارض و قػؽ ا

 
الفائُ ُٖ مواي٘ اًٍار زوٍب الّػاؽ , وثجٔغى ا

 ٖػاخ من االِفاش لغا ًِل٘ ِلّي مٗجػس االِفاش واال
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 ابخدروا صعد عمييا ساؼ مساؼ

 وشفت اجعود فوؾ المتف منساؼ     
 ليا يا أمة محمد عيف منساؼ           

 اليوسدني المنية ... وليا الحظ                
 

وأسمعني الشاب سالـ الكثير مف ادب وثقافة االىوار, ألنو كما يبدو عميو يحمؿ ثقافة شعرية 
 وذاكرة متقدة, فيقوؿ إف الشاعر مزعؿ ناصر باشا السعدوف كتب ابيات شعر كثيرة أتذكر منيا: 

 

 إشمحدنو يرد ما يوس صبراي 
 اصفكت جفيف ثـ اليمت صبراي     
 يَكمي اصبر اكمو اشموف صبراي            

 عمى ىذا الصبر ميجوز اليو....                
 

وأبدع الشاعر مظفر النواب يـو كاف مبعدًا في أىوار الجنوب بقصائد كثيرة مف أحدى ىذه 
 القصائد التي تغنى بيا الكثيريف مف أىؿ االىوار:

  

 كؿ لحظة مف ىذا العمر وعت حسافة بًكمبي
 يمعػػطيت نوبو بدروبي الريحػافيأوؿ 

 بيػػػػيني وحػػػػػػواجي حنػيآخر س
 ػتمػػػػػػػػػي مانػػػجر نومػػػػػػفؾ ىػػػػػػػػػػر طيمػػػػػػػف يػػم

 ػػػتػػػػػػػػنؾ ماشفػػػػػػػػػػػػػمػ ػذابػػػػػية يػػاجػػػػػحنػػ
 عنبر فحػػت ػػني كظؾ بالحمـظمف 

 ؾ جست روحي وفرفحتػػػػمف ردت أجيس
 مػػف أجػػفاؼ المػير ػػػرؼأت

 قنػػػػػدوف ماضػػػػػػػايؾ شػػػػػكر
 سػػػػػػػير ياحػػػػػػػػػػموة يابوسػػػػػػػػػة
 قػػػػػػػير يز ياترؼ يايػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػ
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ومف أحمى ماكتبو ( فكانت لو حصتو في ىذه األحاديث , أما الشاعر )زامؿ سعيد فتاح
 الفناف ياس خضر مطمع ىذه القصيدة: , و التي غناىاقصيدة )المَكير(

 

 .......مشػػػػػػػػػيت أوياه لممػػػػػػػػػػػَكير أودعػػػػػػػنو
 مني ىدـ بالحسرة والونة مشيت وكؿ كتر

 ػػػمةمعػػػػػػػػػػػمى الرمػػػػمة الر 
 ػػمرهكضػػػػػوه الكػػػػمره ال

 ينػػػػػػػاشػػػػػدني وأنشػػػػػػػػػػػدنو
 ػػنةالكػ بجػػػة ودمػػػوعي

 بعػػػػد وعػػػضاي زتػػػػػػػنو
 .....كمو اتروح وكمبي بعد يمف أىػيدنوا

 وصاح الريؿ وآنو أوياه يعت بي وأعتنو
 

وأستمر)حجي كاظـ( بأسماعنا الكثير مف ثقافة اليور وأنا معو أوثؽ كؿ ماأسمعو منو ومف 
ي كاظـ( الممعف في التوغؿ , فيذا االىواري )حجغيره في أوراقي التي لـ تفارقني كؿ ىذه الفترة

في فيافي)األنا( مف سامر الجمر وطيور الخضيري وقصب اليور, يشعؿ في داخمي الميفة 
 والشوؽ لسماع الكثير مف ادب اليور المغموس بممح الجنوب. 

 مف جممة ما وثقتو مف ذلؾ الشعر قصيدة لمشاعر)ستار الدلي( يقوؿ مطمعيا: 
 

 ابفايض دمع ناظري وما مش صحيب تر 
 اشما جابست بالفرح ترد لمحزف وتراب            
 ولو تجمي بييف جمي وجوه النحس تراب                 

 

 وىناؾ ايضًا مواؿ لمشاعر كاظـ الغرابي يقوؿ فيو: 
 

 ياصاح ضيـ الوكت مف الحكـ الحنو 
 بس ظؿ ظيرنو عدؿ القوس او الحنة         

 لو نبتو وحده تظؿ مزىر يظؿ الحنو                  
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ومف جميؿ األىازيج عف األىوار كثيرة لكف رأيت األىزوجة التي امتزج فييا شيء مف 
 األسطورة ىي أىزوجة إحفيظ : 

 

 إحفيظ الشافؾ ماتت جنحانو  
نػػػت احػػفيظ الماتندار        ......... وا 

 

مقطع مف اغاني داخؿ  وىي كثير ماتقاؿ لمدح بعض الشيوخ, عمى درب اليمروف
حسف, ذلؾ الدرب الذي ُقّدر اف يجمس عميو كؿ مف أتمؼ اإلنتظار روحو... الدرب الذي 

, الدرب الذي والى طواحيف الحروب والمنافي البعيدةأىمنا الى مدف الطابوؽ الحديثة, سمكوُ 
ال زاؿ صوت الفناف داخؿ حسف .والسمؾ المشوي رائحة خبز التنور عفابعد الكثير 

الفناف ناصر حكيـ والفناف حضيري بو عزيز خالدًا في آذىاف أبناء األىوار جيؿ بعد و 
 جيؿ بكؿ حنيف وحزف.

فيا أييا الحنيف الذي ما فارؽ حضيري بو عزيز ذلؾ الميب األسمر العالؽ بريش 
المواويؿ, تمؾ الحشرجة المرة التي ترتعش في الحناجر والقصائد وىي تبتؿ بالدمع في 

ت عمى ثنايا الروح في موسـ الربيع لتعانؽ األرض, فالشاعر كريـ عبد يصور أغنية ُسكب
 األىوار في قصيدة )ىدىد الشتاء والصيؼ( :

 

 ب ػػػػػػػػػواخ القػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػفي أكػػػػ
 في غرؼ الطيف والسواقي 

 اب والبساتيف كمياػػػػػػاألعش
 تنصػػػت لوقع خطى عمى الماء           
 يؿ ػػػػػمػػر الػػػدث ىذا في أواخػػػػػػػيح           
 ػػػػابسةػػػػػػػػرج الى اليػػػػوالرجػػػؿ يخػػػ           
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 والى قصيدة آخرى لمشاعر ميدي الحسناوي التي مطمعيا:
 

 اع    ػػرح الوطػف واىتزت الكػػػػػػػػبر جػػػػػػػػػكُ 
 اتيف ػػػػػػػع البسػػػػػػػط لوف الدما ابدمػػػػػػاختم

 باع   ػضحؾ سعؼ النخيؿ ابشيمة اس
 راتييف ػػػػػنايا ابف الفػمو المػػػػػػػػػبو اعػػػتتػشم       
ىمومو إشػػؾ بحر الحػػػػػيش         راع     ػػػػػػػزف وا 
 وسر يواخػػػيفػػػػػرضع عرؾ النػػخؿ بك       

  

الحزف, مف خبلؿ القصائد واألغاني  رمزيةوالمبلحظ ليذه الثقافة األىوارية انيا ثقافة تتسـ ب
والمواويؿ وغير ذلؾ مف انواع األدب, وىذا راجع بطبيعة الحاؿ الى مجموعة مف العوامؿ يمكف 

 اجماليا بالشكؿ التالي: 
العوامؿ الطبيعية القاسية التي يتصدرىا المناخ الشديد الجاؼ وتطرؼ درجات الحرارة  .4

 . (ٔ)وشحة الموارد الضرورية لمبقاء بيف الصيؼ البلىب والشتاء القارص
تقمب األحواؿ السياسية واالقتصادية ومايرافقيا مف انعكاسات اجتماعية وتتابع   .2

االحتبلالت الفاشية عبر التاريخ وتوالي انظمة الحكـ المتناقضة في المقاصد والسموؾ 
 . (ٕ)السياسي

 طبيعة التنشئة االجتماعية وظمـ وتسمط النظاـ االبوي . .4
عة النظاـ الديني في المجتمع العراقي القائـ عمى مبدأ الوعد)المذة والفرح(, والوعيد) طبي .1

 األلـ والحزف والعقاب( .
شعائر عاشوراء ومظمومية اإلماـ الحسيف)ع( وانعكاسو عمى الشخصية العراقية, أسس  .5

عامَا قمقًا موروثًا في طبيعة الشخصية العراقية والشخصية االىوارية بشكؿ خاص, قمقًا 
 . (ٖ)وليس قمقًا فرديًا يمكف إرجاعو الى التكويف النفسي لمفرد العراقي

                                                           
 .47,ص2111البمائػ للًباِة والوفػ(, -:الفظمّة الّػبّة ومٙاربجٌا الدٙاّٖة,)بّػوت ّٚؽ الوٍري  -1
 .1,ص2118, 29خابت زبػ الصؾواوي: ؿػ الفظمّة الّػاّٚة ُٖ ثرغر وٌِّا الجارِظُ, زػِعة المباح ,الّعد  -2
ػجٍراى ّٓػ موفٍرة,)ٝلّة االدابؿلٍان ٍٖزي الّبّ -3  ,ص2114زامّة بٔعاد( , -عي: خٙاٖة الصؼن ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ايػوشي ٝد
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, تقع مدينة (ٔ)ماذا تعني األىوار, بؿ ماذا تعني الناصرية, يقوؿ القاص نعيـ عبد ميميؿ
الناصرية قريبًا مف أمكنة الضوء األزلية وتمؾ الياالت المؤلية باالساطير ودمى الطيف حيث 

الحمـ السومري لمف تخيموا الخبز قبؿ الجنة. بؿ لمف تخيؿ اف تأتي لو شبعاد مدينة أور واحة 
بقيثارتيا لتعزؼ لو لحف اليور, ىذه المدينة تشرفت لتكوف حاضنة اليسار األوؿ في ميزوبوتاميا 
عندما جاءىا يوسؼ سمماف يوسؼ)فيد( ومظفر النواب, لتحتفي الناصرية بكؿ أىوارىا واىميا 

ت الجميمة لماركس وسارتر وسرياليو اندريو برتوف وجيفارا وأراغوف وعبد الوىاب بقراءات الثقافا
البياتي وحسيف مرداف وفيروز وكاسترو والحبلج وحضيري ابو عزيز وداخؿ حسف,جميع ىوالء 
كانوا محاربوف في حروب األحبلـ الميتافيزيقية بخياؿ االبحار الى قارات خبز التنور والقيثارات 

الواح الطيف الحري, عمى دكات المعابد والعشؽ المبمؿ بندى صباحات فيروز,  الحزينة, نحو
كتب شعراء الجنوب األىواري قصائدىـ كممات مموسقة تشعؿ المواقد الخافتة في اكواخ 
القصب, كؿ شاعر واديب انطمؽ مف عالمو الخاص ومف رؤاه نحو العالـ الفسيح فحيف كتب 

ية ىذا الشاعر لما يكتنفو مف عالـ الغزؿ والوجع ليعبر عف ابو معيشي قصائده التي تنـ عف رؤ 
ىذا العالـ المحيط بو بكممات مموسقة ىادفة ذات رمزية عالية مشحونة بالخياؿ تعطي انطباعًا 
لممتمقي بعذوبة الفكرة التي يقصدىا الشاعر, وكذلؾ اليختمؼ الشاعر مظفر النواب في قصائده 

تعبير مف مكنونات ىذا الشاعر عف رؤيتو لماء اليور وناسو  المميئة بالمفردة االىوارية وىي
الفقراء وعف الكوف الذي يحيط بكواىيف اليور وبردية وسواجي الحنيف كما يصفو النواب بأروع 
صوره الشعرية ورمزية الكممات يخاطب فييا حبيبتو وعالمو الخاص لينتقؿ ىذا الشاعر الى 

فردات تحمؿ الوجع والحزف الجنوبي وكذلؾ ماكتبو بقية قصيدة اخرى)المَكير( ليبير العالـ بم
شار الدلي او كريـ عبد في قصيدتو)ىدىد الشتاء والصيؼ( تمؾ القصائد المعبرة عف بالشعراء ك

مايختمج الشاعر مف مشاعر نحو ىذا العالـ المترامي االطراؼ ليرسؿ رسائمو تمؾ المسكونة 
كؿ شاعر كؿ تمؾ .متحديًا كؿ حاالت االستسبلـ واليأسبحب الحياة رغـ المتاعب والمعاناة 

القصائد التي كتبيا الشعراء كانت تحمؿ رؤية نحو عالـ ىو يؤمف بو ذلؾ الشاعر وال يجد أروع 
مف الكممات الشعرية مف اف تنطؽ بو تعادؿ ربما ديواف شعري بأكممو حتى اصبحت االىوار 

يزاؿ يتنفس الحزف في كؿ الفصوؿ فيو تعبير ثيمة جمالية مميمة الشعراء, كاف الجنوب وال
 .صادؽ وصفة الزمت الشخصية العراقية وطابع بنيوي في تركيبة الشخصية الجنوبية خصوصا

                                                           
هبّاء والٗٙػاء )دارمّؼ وبٍثامّا للوفػ والجٍزُِ الّػاؽ(  - 1

 
 . 16 – 15, ص  2114هّّم ِبع مٌلٌٞ : الوالػِة وزٍة اال
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نتاج التراكمات عانى منيا عراقيوا الرافديف عبر التاريخ فيـ مسكونوف باالحزاف المتبلحقة  
قؿ العراقي, فبل غرابة اف يتنفس حتى غدا الحزف ميراث تاريخي ليكوف بكائية رسخت في الع

الجنوبيوف وشعرائيـ الحزف في قصائدىـ إذ كانت أور مسرحًا لطقوس النواح في مواسـ معينة, 
وكاىف ينُّدب يسمى)كالو(ويقصد بو ذلؾ الكاىف الذي اكؿ البكاء بصره, اضافة الى أف اوؿ 

لسومرية ىي تراجيديا كمكامش تراجيديا شيدتيا أرض الرافديف وفؽ لما تناقمتُو الميثولوجيا ا
وصديقو انكيدو الذي مات بيف احضاف كمكامش وبكاه سبع أياـ وسبع لياؿ حتى أنشد كمكامش 
بحؽ صديقو انكيدو )المسالؾ التي سمكتيا في غابات األرز وعسى أف اليبطؿ النواح عميؾ ليؿ 

رات الطاىر الذي كنا نيار,ليندبف عميؾ نير)أوال( الذي مشينا عمى ضفافو, وليبكيؾ نير الف
نسقي منو, لينوح عميؾ محاربوا)أوروؾ( ذات االسوار, مف أجؿ انكيدو, خمي وصاحبي, ابكي 
وانوح نواح الثكالى(,ىكذا انتقؿ الجيف الوراثي لمحزف السومري الى االجياؿ الجنوبية ليبير العالـ 

االنساف االىواري في بتجميات القصيدة والعقؿ المشحوف بحب الحياة وصناعة األمؿ ليستمر 
 ف.تعمقو بما يحيطو مف مفردات الكو 

 
 ذلغخ ٍىبْ األ٘ٛاه-4

ىي تنويمة أو صيغة مف لغة معينة ,خاصة بجماعات اجتماعية أو محمية معينة, أو 
(بانيا حديث شفوي Simeon Potter.عرفيا المغوي)سيموف بوتر(ٔ)بشريحة معينة مف األفراد

 .(ٕ)سيؿ غير رسمي
فالميجة ىي مجموعة مف الصفات المغوية تنتمي الى بيئة خاصة, ويشترؾ في ىذه  

. والميجة تأدية مف التأديات المغوية او عادة او طريقة كبلمية (ٖ)الصفات جميع أفراد ىذه البيئة
غالبًا ماتكوف صوتية, ومف أمثمو ذلؾ ليجات العرب القديمة كعنعنة قيس وتميـ وىي قمب 

ء بيا عينا,فيقولوف في:أنؾ عنؾ, ومف ذلؾ في ليجات العرب القديمة: العنعنة اليمزة المبدو 
وىي قمب اليمزة المبدوء بيا عينا, وىذه الصفة معروفة عند قيس وتميـ يقولوف في أنؾ .. 

عمى حيف أف بقية العرب ينطقوف اليمزة دوف تغيير في أوائؿ  عنؾ, وفي أذف..عذف,

                                                           
ؼ الٍٙمُ للجػزمة(,ط -ِة من الباشدّن,)الٙاًػةقارلت ؿّمٍر: مٍؿٍِة ِلم االهؾان, ثػزمة: مرمٍ -1  .452,ص2119, 2المٝػ

2- Simeon potte:our language,penguin books /England , 1967, p130. 
هّؽ :ُٖ اللٌرات الّػبّة ,) الٙاًػة ابػاًّم -3

 
 .16,ص1996مٜػجبة االهرلٍ الممػِة(, -ا
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, وىي يةلجبايش ىي ليجة جنوبية شروَكية*أي ليجة شرقأىوار ا .فميجة سكاف(ٔ)الكممات
السائدة في المحافضات الجنوبية وتتميز ىذه الميجة بالتصغير و اإلكثار مف تحويؿ حرؼ 

بالى) اٌمبف()الجيـ المعطشة(, واإلكثار مف تحويؿ حرؼ عبالى ) اٌىبف
َ
مثؿ تحويؿ كممة)  (و

( وتستعمؿ الجيـ بيـه٠الى  هعبيمثؿ )( ٠بء(الى )ط( أو تحويؿ حرؼ )عو٠تالى  لو٠ت
 . (ٕ)(عب ٍّْٛفي أوؿ الجممة مثؿ ) طالمتعطشة 

 ٌواثؼخادلؼب٠ٕخ االصٕٛغواف١خ ا: 
 

مف خبلؿ زياراتي الميدانية لمختمؼ مناطؽ أىوار الجبايش في قرية أبو جويبلنة وقرية 
الحظت إف تمؾ  ابونرسي وآبوسعفة وأبوصوباط والسميدة وىي قرى تؤلؼ معظـ ىور الجبايش,

المفردات فعبًل ىي موجودة, فقد عشُت ليمة شتائية قاسية بعد أف أمّسيُت ضيفًا عمى أحدى 
العوائؿ في قرية ابو صوباط, لـ تيدأ الرياح تمؾ الميمة وحفيؼ القصب ما أستكاف برىة واحدة 

, بعد أف الكؿ يمعف النظر , لقرية وكأنني جئتيـ مف كوكب آخرالجميع يحيط بي مف أبناء ا فيَّ
الجاي)الشاي( مف  وىي أكمتيـ المفضمة دارت بيننا" إستكانات تناولنا طبؽ مف المصموطة

موقد المضيؼ" ىّمَس ابو المضيؼ في أذني, "أشرب جايؾ ليؿ الشتا طويؿ", البعض ىنا أخذ 
يشعؿ جكارتو مف جمر الموقد والبعض اآلخر ترافقو عمبة كبريت كتمؾ التي كانت عند أمي 
تشعؿ بيا الحطب في المنقمة يـو كنا في ريؼ قرية الفراحنة عمى نير الجوعاف, كؿ شيء بدا 

                                                           
ة -1

 
 .27,ص1998الٜٗػ الّػبُ(,  -ثًٍرى,)الٙاًػة ًالؿ ِبع الٔٗار شامع :اللٌرات الّػبّة ,هفا

مة الّػاّٚة(, -ؿلّم مًػ : مٍؿٍِة اللٔات الّػاّٚة,) بٔعاد -2
 
ؼ دراؿات اال  .378,ص2119مٝػ

وؿى ِلَ ٚبائٞ 
 
ُ(,والَ ذلٛ ِغًب ِلُ الٍردي بٍٙلي )ثًل٘ ٚبائٞ الٗػات اال ّة : ثّوُ ًغى اللَٗة باللٌرة الّػاّٚة )الفٚػ َٝ * الفػو

ّّن( هؾبة الَ الفػؽ)دزلة ا َٝ لة 3لٙايوة الَ الفػؽ موٌا , اؿم الفػو
 
و الٍلٕ مؾا

 
(. وِػى الٜػدّػِن من الّػاّّٚن إن ًغى المٗػدة ا

ّة او الروٍبّة ِجصٍَٗن ِلَ ًغا الٍلٕ او الجّبّػ بمّوَ إهي ِصمٞ ُٖ يّاثي إقارات  يبّّّة لٜن البّن من ؿٜوة المواي٘ الفٚػ
ّة( إؿجوادًا الَ ٓاموة ربما ِٙمع ٌّٖا ال َٝ خاري )يي باٚػ( ِٗؾػ ًغى المٗػدة )الفػو

 
ؾلٍؾ ّٓػ المجمعن او المجظلٕ . لٜن الباشح اال

ّّن( البابلُ ) ٝعي( Sharrkinممًلس )قػٝو
 
ي الملٛ المادؽ وًٍ اإلؿم الصُّٙٙ للملٛ )ؿػزٍن اال

 
ّّن ثّوُ  2351( ا َٝ ؽ.م ,وقػو

ب الّػاّّٚن)
 
بعًا. (,وبالجالُ ثػزُ ًغِى الل4َٗا

 
طالّٚة ا

 
ؿاءة ا

 
و ا
 
ٍّٝة ا ي الجباؿات ؿل

 
لٍؿ بابلّة ٖالثجصمٞ وٖ٘ ذلٛ ا

 
 ة الَ ا

 
 

  ّٞالمممٍية : وًُ اشعى االمالت الفائّة ُٖ موًٙة الرباِـ ثجٍٜن من الؾمٛ المرٕٗ الغي ٍِهُ ُٖ ماء مٔلُ مُ البامّا وٚل
 من البٌارات وهٍمُ بمػة .

  االؿجٜان : ان الٞ ٝلمة اؿجٜان ًٍ إهٜلّؼِة ايلٌٙا ًوٍد االشجالؿ البػًِاهُ ِلَ ٚعح او ٍٝب الفاي الّػاُٚ ثجٍٜن من خالخة
ثّوُ الٙعح او الٍٜب وثٜػجب ُٖ الّػبُ )اِؾت ثُ ٝان (  can ثّوُ الفاي , teaثّوُ الفػؽ ِلَ ٚعح او ٍٝن الفاي ة   eastمٙايُ 

 و ٚعح الفاي الّػاؽ . والمّوَ الرمالُ لٌا 



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

137 
 

يقرع جرس الذكريات.عقارب ساعتي كادت تقترب مف الواحدة ليبًل, الجميع غادر المضيؼ لـ 
يبقى معي سوى صاحب المضيؼ وابنو ذات العشروف ربيعًا, الميؿ أسدؿ عبائتو السوداء 

الممطرة, ضوء الفانوس أخذ يضعؼ لنفاذ النفط واحتراؽ فتيمو عمى األرجح, وبعض مف الغيـو 
ىذا السكوف الميمي يحيمؾ الى عالـ آخر. نمت نومًا عميقًا الى اف أيقضني صباحًا المَعزب, 
أستيقضت وغسمت وجيي بماء دافيء وضع لي في األبريؽ الببلستيكي, ثـ تناولت الفطور 

ستكا ف جاي وخبز حار مف التنور" بعدىا شكرتيـ جميعًا لحسف وكاف عبارة عف"َكيمر وا 
الضيافة, وأكتفى مضيفنا وأبنو بمراقبتنا ونحف نركب في المشحوؼ وودعنا بعضنا البعض. أخذ 
المشحوؼ يشؽ طريقو وسط القصب الشاىؽ, كانت المياه ىادئة ىدوء الموت ولـ يكف حتى 

رجح مع امواج المشحوؼ, انو نبات أختبلج لمريح سوى كتؿ مف اعشاب كانيا مطاط تتأ
الحورية شائؾ األوراؽ الذي يسميو عرب األىوار"السويكة" وىي مف أغنى مناطؽ تكاثر 
األسماؾ . كانت رحمتنا طويمة ومتعبة بيف قرى أىوار الجبايش حتى منتصؼ النيار صار لزامًا 

أنا وصاحبي ابو عمينا أف نستريح عند احدى القرى وىي قرية أبو سعفة, بعد أف نزلنا 
المشحوؼ أستقبمنا رجؿ متوسط القامة أسمر ذو شارب طويؿ يحيمني الى معطيات بعظيا 
ظريؼ واآلخر يقع في حكاية مجتمعات أتخذت مف بعض سماتيا طواطـ اجتماعية تشير فييا 
 الى البأس والشكيمة والنخوة, كحاؿ الشوارب الشرقية التي مثميا ببراعة محمود المميجي مفصحاً 
في وقتيا اف الشوارب الشرقية ليس كشوارب الغرب التي يمتمكيا سمفادور دالي ذو الشوارب 
السريالية المجنحة. كؿ شيء بدا عمى مايراـ, فتح الطريؽ امامنا صاحب المضيؼ او صاحب 
الشوارب الذي عرفت أسمو فيما بعد"أبو جبار" جمسنا في المضيؼ وبعد ربع ساعة جاء رجاؿ 

االقارب ليشاركونا الغداء, بعد تبادؿ السبلـ بيننا وبيف جيراف"ابو جبار" جمس مف الجيراف و 
الجميع, حتى جاء وقت الغداء, الذي ىو عبارة عف عدة أطباؽ مف السمؾ البني المشوي 

حقيقة كاف غداءًا بالتنور مع كمية مف أرغفة الخبز الحار موضوعة في"خصؼ اوسعؼ النخيؿ" 
ف طعاـ الغداء بدقائؽ تناولنا شرب الجاي وىو جاي مميز بنكية وطعمو بعد اإلنتياء م مميزًا .

السيبلني, وقمت ليـ ىؿ جايكـ ىذا أحمى اـ جاي عفج ؟ قاؿ صاحب المضيؼ جاينا احمى 
بس جاي عفج أطعـ. العبارة فييا نوع مف الحسجة الميـ ضحؾ الجميع, مف الطبيعي بؿ 

, حتى يأمف الكؿ وتبنى نوع مف الثقة بيننا حتى والضروري أف يكوف ىناؾ نوع مف تمطيؼ لمجو
مف خبلؿ ذلؾ يمكف أف نفتح الحديث عف ليجة ابناء اىوار الجبايش, سئمت ابو جبار عف 
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ماىي ليجة أىؿ اليور؟ وىؿ تختمؼ أختبلؼ كبير عف المدف المجاورة لكـ, اجاب: التوجد تمؾ 
ما ليجتنا محمية بحكـ طبيعية المنطقة االختبلفات الكبيرة بيف ليجة أىؿ اليور والمدينة, ان

الجغرافية شبو المنعزلة عف المحيط البشري في مناطؽ الجنوب, فالظروؼ االقتصادية 
واالجتماعية تحتـ عمينا تحجيـ األندماج واإلختبلط مع الغير, الكؿ منشغؿ بمعيشتو في ىذا 

( و)الَكا(, جا شموف, َكمر, أنتبيت وانا اتحدث مع الحاضريف الى كممات شعبية مثؿ)الجا.اليور
واَكؼ...الخ مف المفردات اآلخرى, بؿ مف حسف الحظ أف أحد الحاضريف سمع بي بحاجة الى 
مايخص ليجة أىؿ اليور فقد أسعفني ببعض صفحات لقاموس األىوار وأعتقد لشخص 
 أسمو)قاسـ موسى الفرطوسي( كوف معظـ األوراؽ تالفة وقسـ منيا ممزؽ, اال انني أستطعت
تدويف مايمكف تدوينو في السجؿ الذي يرافقني في عدتي, بعدىا شكرت الجميع عمى ما تفضموا 
بو مف معمومات قيمة ومفيدة لدراستي انثروبولوجيا انساف االىوار نيضت مف مكاني وودعت 
الحاضريف لمعودة الى مكاف أقامتي الذي يبعد بحدود أقؿ مف ساعة عنيـ.ومكاف أقامتي ىو 

وخ مف القصب, شيده لي شباب المنطقة عندما عرفوا ميمتي األكاديمية في ىذا عبارة عف ك
اليور, قمب ابو جبار كاف معنا فيو لـ يطمئف عمينا فقد رافقنا بمشحوفو الجميؿ الذي)سََّكمو( 
في منطقة اليوير حسب قولو, رافقنا مسافة بحدود نصؼ كيمومتر وطمبنا منو العودة, كوننا 

والكواىيف, وصمنا مكاف األقامة وأخذت قسطًا مف الراحة وتناولت أنا  نعرؼ مسالؾ الطرؽ
وصديقي صاحب المشحوؼ الذي لـ يفارقني طيمة اليـو قدحًا مف الجاي)الشاي( حتى بدأت 

المبلحظات التي دونتيا كانت عمى غاية مف األىمية وشكمت ,بترتيب أوراقي ومبلحظاتي
الجبايش, ألف المغة مفتاح كؿ شيء والميجة ىي جزء مف منعطفًا جديدًا لفيـ حياة سكاف أىوار 

المغة وىو مؤكد عند كؿ رجاؿ األنثروبولوجية, ىناؾ بعض الحروؼ عند أىؿ أىوار الجبايش 
 يكوف لفظيا كالتالي: 

 

 رٍفظ احلوٚف اٌزب١ٌخ وبالرٟ:
 قاع االرض  –ؽ.... َكا/ َكاع 

 كيؼ الحاؿ  -ؾ.... ج/ اشمونج
 كذب –ؾ.... ج/ جذب 
 دجاجة –جبار / دياية  –ج.... ي/ يبار 
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 ٚرٍفظ اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ ؽَت اٌٍٙغخ األ٘ٛاه٠خ يف أ٘ٛاه اجلجب٠ِ وبالرٟ:  
 أنا    –انو 
 إجو – إشو
 مع  – ويا

 نحف  – إحنة
 أبي –ابوي 
 قمب  –َكمب 
 لوال  –لوما 
 أيف  –ويف 
 ىذهِ  –ىاي 
 اآلف  –ىسة 
 لماذا  –ليش 
 ماذا –شنو 
 جديد  –يديد 
 جيب  –ييب 
 كثير –أىواية
 أزرؽ –زرَكة
 انظر  –شوؼ
 فطور –ريوؾَ 
 ال أحد –محد

 أبيض –بيضة
 أسود –سودة 
 قميؿ  –اشوية 
 كيؼ –اشموف

 فرد واحد –فد
 ىؤالئؾ–ذوالؾ
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 دعني–خميني
 صحف   –    ماعوف
 نواة التمر  –   فصمة
 تعني أخي      –دية 
 جمس   – قعد    –َكعد

 احد عشر   – اىدعش 
 مف أجؿ  –  عمى مود
 يالماشي  –  يؿ الرايح

 بعد ذلؾ   –   بعديف 
 الشاب المخبوؿ –ىتر 

 نياية اليور    – بزايز
 كيؼ إذف  –جا شموف 

 مؤخرة الطير    –جعبة 
 جيد جداً   –كمش زيف 

 مير العروس  –  برطيؿ
 ماذا تفعؿ؟ -شنو تسوي 
 ماذا تفعؿ ؟  –شتسوي  

 السرقة –نةبوًكة / الحرم
 واقؼ – واكؼ   –واجؼ

 اربع عشر  –اربعطعش 
 ايف تذىب  - ويف تروح

 ابتعد عني     – وخر عني 
 رأيت أبيؾ    – شفت ابوؾ 
 ال أعرؼ شيئاً    –شمعرفني 
 ماأسمؾ لممذكر   – شسمؾ 
 ماأسمؾ لممونث  – شسمج 
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 ماذا بِؾ؟ لممونث   –إشبيج 
 لممذكر   ماذا بؾ؟  –إشبيؾ 
 قاؿ الرجاؿ    –  اؿػالريَكاؿ 
 طير داجف كالخضيري  –َبش

 صوت طرد الدجاج   –إش  
 يحرؾ بييا   –  إيسوس بييا

 الضرب عمى الخد   –طرة ص
 الكبلـ الغير األنيؽ  – طربَكو

 ماذا حدث  –   إشصار/ شنو صار 
 ال أدري    –  إشمدريني /  ماادري  

 أنت لست أباً     –انتو مو ابوه       
 اثاث البيت المبعثرة     –برذعة     

 تصريؼ االمور     –تمشي االمور   
 قؿ لي ماأسمؾ       –َكمي شسمؾ   

 مساء الخير     –مساكـ اهلل بالخير   
 الخير صباح    –صبحكـ اهلل بالخير 

 حصير مصنوع مف القصب   – بارية 
 طافي عمى سطح الماء     –مسيس  

 مربي الجاموس       –جناي         
 صوت يطمؽ لطرد الكبلب     –جخ  

 رالطفؿ المدلؿ في األىوا   –حنتاو    
 األصبع الصغير في الفالة        –بنتي 

 وضع الشمب بالجاوف       –َرِكش    
 ىريس مف التمف والماش      –شيبلف  

 السرعة في الطيي     -طييوش      
 حرارة الشمس وقت الظييرة   –حنة    



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

142 
 

 عدد المسمحيف في العشيرة  -  سوجر 
 صناعة المشحوؼ الخصوصي –تسكاـ
 كوز مف الفخار  ظير السمحفاة أو –جحؼ 
 الجموس عمى ىيئة القرفصاء     –جعبز   
 مايمتصؽ باليديف مف التمر     –دبَؾ     
 ىروب وتشتت قطيع األبقار    –جعيويرة  

 يوجد اليوجد   –شكو ماكو  /  أكو ماكو 
 صاحب الرائحة الكريية      –مخـ     خ

 مبمغ مالي يقدـ لممخطوبة      –بياض    
 االنكار بعد الكذب    –  ممطيا او بمطيا 

 سمة تصنع مف خوص النخيؿ –خصافة   
 صوت عندما يراد حمب الجاموس  –إياَىة 

 صاحب الشعر الطويؿ –ابو شعر الطويؿ 
 ىوار شيمة تمبسيا نساء اال        –جرغد   
 أكواـ السنابؿ قبؿ الدياسة         –جديس 

 الركض السريع  , زنكح الثور     –زنكوح  
 العمود الفقري لمسمكة       –سنسوؿ     

 يشار الى الوسخ والقذر    –مجرجؼ      
 كمية مف الطيف الحري    –زىموؿ        
 الفتاة الصغيرة الجميمة      –كصمولة      

 المريض الذي شفي مف مرضو  –كواؾ     
 تعني طي المحاؼ او المبلبس   –طركة    

 ىو األطرش الذي اليسمع ابداً    –طمامة  
 الشاب ذات الشعر الكثيؼ والخشف –عكش
 تعويذة سحر تفرؽ الرجؿ عف زوجتو   –  كفخة

 قمي الدىف الحر وسكبو عمى الطبيخ   –فركاعة 
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 بندقية صيد صنع محمي ذات فوىتيف  –مطبَكة 
 الجاموس ذات الشعر األسود الفاتح     – شيبة

 برميؿ مف الطيف يستعمؿ لخزف الممح   –سدانة 
 التفضيؿ او الميانة مف قبؿ االخريف   – شرىة 
 بقايا الشاي في االستكاف او القدح     – جعوب 
 حيواف مائي شرس يشبو سمؾ الَكطاف   –رفش 
 كيس كبير خاص بالصوؼ او القطف    –شميؼ 

 اناء مف الفافوف يوضع فيو المبف        –بادية    
 ثمرة تستعمؿ في الطب الشعبي      – جوزة بوه  

 مابقى مف الطبيخ في القدر بعد الطبخ   – حكاكة
 دودة صغيرة تمتصؽ ببعض الدجاج  –  حمناف 

 موقد النار توضع فيو دالؿ القيوة    –   اوجاغ  
 صاحب االنؼ المسطح والعريض  –  ابو شنوفة

 يطمؽ عمى مف يدعي الشجاعة وىو جباف   –   بوخو
 الشفة وبرطـ الطفؿ يعني تييأ لمبكاء       –برطـ    
 قنينة تمميء نفط وفتيمة ثـ تشعؿ لئلنار    –ُبطؿ     
 مشحوؼ حمولتو اكثر مف نصؼ طف     –يركش    

 عمى االخريف وىو جباف المتعالي   –جحبف او جعبف  
  الفتاة الصغيرة الجميمة      –   جكنامة  او مجكنمة   

 خنجر مميز مصنوع في مدينة الشطرة    –شطراوي   
 زواج َكصة بَكصة أي تبادؿ األخوات    –  صدؽ / صدغ 

 ممؾ في السماء يسرؽ الغيـو ويحدث الصواعؽ    – صعصع
 أسـ رجؿ مأخوذ مف كطوة وىي المسحاة القديمة   – َكطيو 

 البقرة الحموب التي ييدييا صاحبيا الى اخيو     –  منيحة  
 عدـ أعطاء الحؽ لصاحبو بشكؿ منظـ وسمس    –ىيونطة     

 حفرة الحايؾ يضع فييا ادوات الحياكة     –شومة / جومة       
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 حركة االصوات عندما يدوس الخنزير سنابؿ الشمب     –جخيور 
 آلة حديدية إبتكرىا السومريوف ذات ثبلث أصابع     –  فالة     
 حشرة صغيرة جدًا لسعتيا مؤذية تتواجد في اليور     –   حرمس 

 الرجؿ الذي يحمب الجاموس عند الغروب        –حالوب        
 ؽ الصحية في االىوارغائط صمب مف المراف    –جعموص      

طبلقات نارية ايرانية     –   جبخانة    مايممكو الفرد مف بنادؽ وا 
 او    المايفتح زبيمة محد يعبيمة   المايحط زبيمة محد يعبيمة       
 تركب بالسيارة أـ بالقطار        –  تروح بالسيارة لو بالقطار     

 أستطعت أف ادرس  لوال أنت ما        –  لوما أنت مجاف درست  
 قطعة مف القماش توضع فييا المبلبس اثناء السفر    –بقجة     
 صاحبة األرداؼ النحيفة مف األمراض او سوء التغذية  –أـ تَكح 

 الجاموسة ذات العيوف الكبيرة الجميمة        –حوكة            
 الجائع الذي يأكؿ مف القدر قبؿ االكؿ واليغسؿ يديو    – ممعيطة

 الرجؿ الذي ال يتفاىـ او صانع الحصراف             –طنش    
 جذور البردي القديمة لسنييف والذابمة المتماسكة   –عكعؾ       

 العاصفة القوية التي تغرؽ المشاحيؼ بأمواجيا المتبلطمة  –عجة    
 قطرات الندى التي تسقط عمى اوراؽ القصب والبردي    –  صَكاط   

 أسفنجة أو النباتات القصيرة والكثيفة في منطقة االىوار        –جبنة  
 اسـ شائع في االىوار وتعني الصغير مف الطيور في االىوار   –زعيو 

 انات العصا الغميظة تستخدـ في المعارؾ العشائرية او لطرد الحيو           –        شومية    
 دىا في االياـ الباردة عند الذىاب لمصيد لؼ اطراؼ اليشماغ عمى الرقبة وش          –إبمخنؾ 
 التعثر في المسير او الذي يتعطؿ مف السفر لسبب ما ويقاؿ " اهلل حرولو"      –       حروؿ  

 اسـ شائع في األىوار مصدره مف خمبص الغزؿ قبؿ الحياكة               –        خميبص   
 وـر تحت الحنؾ او تحت األذنيف ويعالج بوشـ دائرة حولو وىو عبلج شعبي فاشؿ        – باد 

 ىو قبوط او معطؼ كبير يرتدي في الشتاء عند صيد االسماؾ او الزراعة             –يردسوف 
 لوحة خشب توضع عمييا أقداح الشاي أثناء التوزيع عمى الضيوؼ                –تختة       
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 األىوار الخالية مف أصوات البشر والطيور / المكاف الخالي مف االصوات         - تصوصي 
 قطعة خشب محفورة مف الداخؿ تستعمؿ لركش الحنطة والشمب                –الجاوف       
 (Tتستخدـ لدؾ الشمب في الجاوف وىي قطعة خشب سميكة كحرؼ )           –الميجنة     
 تطمؽ عمى شخص الذي المصداقية عنده فيقاؿ مسموت خطية                  –سميت       

ناـ والصيف نصؼ مردي تستخدـ لطرد الجاموس وقصب الجنا مستورد مف كوريا وفيت –جناية 
 مف قبؿ تجار البصرة .

كيس صغير مف القماش يضع فيو الصياد البارود والرصاص وأدوات بندقية صيد  –شمتو 
 الطيور
 سمؾ دائري مف الحديد فيو شبكة مثبتو عمى عمود مف الخشب لجمع األسماؾ الطافية  –شكافة 
الفبلح الذي يقص نيتة الشمب الخضراء مف الجذور ونقميا الى مزرعة اخرى لغرض  –شالوع 

 شتميا في موسـ الشبلع في شير تموز  
ر وازالة القشرة عمة الشرض نعو صبغ لغمطيف أخضر الموف يستخدـ عند النساء ل –طيف خاوة 

 و.عن
تميز سكاف األىوار بميجة خاصة بيـ ميزتيـ عف باقي سكاف المناطؽ االخرى في 
المجتمع العراقي وربما كانت ىذه الميجة ىي حصيمة اندماج عدة صفات لغوية جاءت مع 
بعض االقواـ الضاعنة أو المرتحمة مف الجزيرة العربية في عصور مضت حتى أصبحت ىذه 

يجة األىوارية عما عميو اآلف. فيي ليجة تميزت بتصغير األشياء مف باب االرتباط الروحي الم
والحب واأللفة الحميمية بيف انساف اليور وتمؾ المفردات الدارجة في التعامؿ اليومي, مثؿ كثرة 
المفظ بحرؼ)ج المتعطشة(جاشموف وىي مفردة تكاد تكوف مستعممة عف معظـ ابناء الجنوب 

وىكذا لبقية المفردات التي يتداوليا سكاف  مف القاؼ أو حرؼ)ج(يمفظ )يا( رؼ)َكا(وكذلؾ ح
 .اىوار الجبايش

ويبدو لمباحث عف ىذا االستعماؿ لممفردات العامية يعبر عف القدرات الذىنية واإلدراكية  
النساف اليور خاصة عندما يكثروف مف عبارة)جاشموف( يعني كيؼ ماىو الحؿ او ماىو رأيؾ 

ف المناداة بيذه المفردة وبالميجة االىوارية الدراجة فييا  في أمور تخص حياتيـ األىوارية وا 
معاني كثيرة ىو الخروج مف االستكانة والصمت نحو البحث عف إجابات مختمفة وعف رؤى 
وتصورات عديدة دفعت ىذا االنساف ألف يندفع نحو البحث عف عوالـ أخرى قد تبدو كانت خفية 
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ف مترامي األطراؼ بالشكؿ الذي مكنو مف إدامة حياتو وعبور الصعاب والتحديات في ىذا الكو 
الشاقة مثؿ التكيؼ مع قسوة حياة اليور بدأ مف كيفية التعامؿ مع موجات المياه القادمة الى 
االىوار خاصة في فترات الفيضاف وكذلؾ كيفية التعامؿ في فترات الجفاؼ, كانت تصورات 

ماؽ االىوار واطرافيا تنـ عف امكانية فذة في التعامؿ رؤى الحياة والعالـ ىؤالء االىالي في أع
 محاوليف كسر العامؿ الجغرافي بعزلتو المائية القاسية وعندما تخطر عمى مسامعنا مفردة
)كواىيف اليور( يعني الممرات العميقة التي تربط بيف قرى االىوار يأخذؾ التصور بأف)كواىيف( 

قريب أو بعيد بالكاىف أو كينة مدينة أور اآلثرية يـو ماكاف لمكينة سطوة  ربما ليا ارتباط مف
ىذا التصور نحو رؤى تاريخية ىي تعبير عف  عمى الحياة االقتصادية لمسكاف ولممعبد آنذاؾ

ارة سومر التي تمتد آلالؼ صميـ أصؿ سكاف االىوار. كذلؾ فأف ابناء االىوار ىـ وريثوا حض
ميا األساطير والمعتقدات الدينية صنعت االنساف االىواري بالشكؿ وىي حضارة تخم, السنيف

 .الذي يجمع بيف الحب والحرب 
 

فيو مرة عاشؽ يغازؿ حبيبتو ومرة محارب ينشد الدفاع أو الموت ىذه المعادلة تعبر بشكؿ 
نحو مايحيط بيـ مف تقمبات الحياة مف الدنيوي الى المقدس  واضح عف تعدد رؤى ابناء االىوار

عنو بميجتيـ وامثاليـ واشعارىـ وأغانييـ, تمؾ المواويؿ والمفردات  في ىذا العالـ عبرو
المشحونة بأحساس عاطفي ومشاعر تتقيح األلـ ونقمة الواقع في مناطؽ جغرافية قسى عمييا 

 َدـ . التاريخ عبر حقب تاريخية موغمة في القِ 
 االِضبي اٌْؼج١خ ػٕل ٍىبْ األ٘ٛاه-1

كممة "مثؿ" عناية فائقة وأعطوىا عدة تعاريؼ تتفؽ كميا عمى عدة معاف أولى العمماء 
أىميا:الشبو, النظير, العبرة, الحجة, الصفة, وقد يكوف المثؿ بمعنى العبرة: ومنو قوؿ عز وجؿ 

. والمثؿ الشيء الذي يضرب (ٔ))َفجَعْمناُىـ َسمًفا َوَمثبًل لآْلِخريَف( أي عبرة يعتبر بيا اآلخروف
. أي مثميا (ٕ)عؿ مثمو والمثُؿ: الحديث نفسو قاؿ تعالى:)َمَثُؿ الَجّنِة الَِّتي ُوِعَد الُمتقَُّوف(مثبل فيج

.فقد اختمفت تعاريؼ (ٖ)ىو الخبر عنيا, قاؿ ابو عبيدة عف الفراء مثُؿ ومثؿ وشبو وشبو واحد
الجناس األدبية جنسًا أدبيًا قائمًا بذاتو كا -المثؿ –المثؿ وتنوعت حسب رأي كؿ كاتب بأعتباره

                                                           
 56ؿٍرة الؼطػؼ. االِة  -1
 15ؿٍرة مصمع . االِة  -2
ػي :ثٌغِب اللٔة,ثصّٙ٘ : ابػاًّم اإللّادي ,)الٙاًػة -3 ًز

 
شمع اال

 
بُ مومٍر مصمع بن ا

 
 . 95,ص1967, 15دار الٜػجاب الّػبُ(,ج -ا
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األخرى)مف قصة, ورواية, ورسالة ومقالة, وشعر( ُعني بو عمماء الببلغة والمغة وأعطوه 
 تعاريؼ عدة منيا: 

 بَِخادلؼب٠ٕخ االصٕٛغواف١خ اخل: 
 

ليذا كانت اإلحاطة ببعض األمثاؿ الشعبية في األىوار فرصة رائعة لمعرفة بعض مف 
ثقافات سكاف األىوار, فمنذ إقامتي في أىوار الجبايش ىذه األىوار التي تعد بطائح لسبلالت 
سومرية, تحيط  مدينة الجبايش كحزاـ يمؼ خاصرة الجسد, أكاد ال أصدؽ وأنا في ىذا 

اب بيدوء في كواىيف اليور, عمى مدى النظر كانت ىناؾ عوالـ أخرى المشحوؼ الذي أخذ ينس
 لـ أكتشفيا بعد. 

وقؼ مشحوفنا أماـ مجموعة مف الصرائؼ القصبية لبعض دقائؽ, كانت أماـ تمؾ الصرائؼ 
مجموعة مف العجايز جمسف عمى شكؿ قرفصاء أمّعنَف النظر بنا, كانت وجوىف أشبو بموحة 

سومري ونظرات مسمارية غامضة تتنبئ عف أبد سحيؽ يعود الى زمف سريالية يشع منيا جماؿ 
األلواح الطينية األولى, كأف ىوالء الناس قد ُخمِقوا مف غريف أور قبؿ أف تخمؽ المغات, كانت 
الساعة بحدود الثانية عصرًا واصمنا الرحمة بمشحوفنا بأتجاه قرية الكصيبة السميدة, وىي أحدى 

أصبحت تحت مرمى النظر, ساعة وبضع دقائؽ وصمنا تمؾ القرية  قرى اىوار الجبايش التي
كانت لحظة أشتياؽ ألف نمتقي بسكاف ىذِه القرية الغافية عمى نقيؽ الضفادع وأصوات 
العصافير المتأرجحة عمى اعواد القصب, أستقبمنا عدة رجاؿ بدت مبلمحيـ كأنيـ كينة مف 

يمر عمييا المقص أو منذ شيور لَفت رؤوسيـ  معابد أور لحاىـ أو ذوقونيـ طويمة وشعورىـ لـ
عرفت فيما بعد لدييـ شييد سقط عمى سواتر جباؿ حمريف في مواجيات مع ,بيشماغ أسود

 .ىذه ىي عادة أبناء االىوار في الحزف عمى فقداف عزيز عمييـ داعش,
)رشؾ( صاحب المشحوؼ وتجمع اكثر مف عشروف شابًا حولنا توسط  جمسنا أنا وصديقي 

تمعف بنا الحاضروف  ,جميع موقد مف الجمر وأبريؽ شاي كاف لونو أسود قاتـ مف ليب الجمرال
وتبادؿ الحديث كاف الينقطع بيني وبينيـ , مجرد أف تناولنا الشاي ودخف قسـ مف الحاضريف 
سكائرىـ, حتى أختمط دخاف الموقد بدخاف السكائر, سألت بعض الحاضريف عف ماىي األمثاؿ 

كاف الجميع يتسابؽ عمى اإلجابة, األمثاؿ كثيرة  داولة بيف سكاف أىوار الجبايش؟الشعبية المت
 .اإل انني حاولت أف اختصر قسمًا مف تمؾ



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

148 
 

أوؿ ,فاالمثاؿ دونتيا في حزمة مف االوراؽ التي لـ تفارقني طيمة رحمتي في تمؾ األىوار 
كاف مممًا المامًا كامبًل مثؿ حكاه لنا)حجي ناصر( وىو رجؿ ناىز عمره سبعوف عامًا تقريبًا 

مف أوؿ  .بتمؾ األمثاؿ الشعبية ثـ تبعو اآلخروف في الحديث عف )األمثاؿ الشعبية اآلخرى(
األمثاؿ ىو مثؿ "أبو ثور يخض بمرجاحة":والمرجاحة ىي أداة لعمؿ المَبف بواسطة سكة, 

قضات وعدـ الغريب في ىذا المثؿ إف الثور ال يعطي المبف, يضرب ىذا المثؿ لحدوث متنا
 وضوح رؤية الكبلـ. ومف االمثاؿ األخرى التي سمعتيا مف سكاف األىوار ىي:

ٖت ذيب ٠غٛي ِوعٛػخ ألٌٕٛٗ" -
َ
يقصد بيذا اف القصب ميما طاؿ ىو قصب,  "اٌى

ىذا يضرب عمى بعض الناس الذيف يحاولوف التعالي واألنسبلخ عف ناسيـ وعشيرتيـ 
 عندما يتوفقوف في حياتيـ ماديًا.خاصة 

خ ػٍٝ اٌْظ -
َ
" والرَكة ىي السمحفاة التي تعيش في الماء وتضرب عمى  "ىػٍخ اٌوو

 االنساف الذي يخاصـ الناس الذيف يحتاجيـ .
ومعناىا يامف تعد روجات الماء فمف تصؿ الى نتيجة ألف األمواج  "٠بػلاك اٌوٚط ػل" -

 مستمرة في األرتطاـ بالشاطئ مادامت الرياح تدفعيا موجة تتبع موجة .
غبْ" -

َ
, الفالة ىي رمح ذو خمس نباؿ, اما الَكطاف فيو نوع " ّغـ اٌفبٌخ ػل هاً اٌى

مف األسماؾ التي تكثر في األىوار. معنى ىذا المثؿ يضرب عمى الشخص الذي 
أستطاع أف يوصؿ تيديده الى اآلخر بكؿ ذكاء كالصياد ألف الصياد ال يشجخ الفالة 

 رأس .برأس الَكطاف بؿ المعروؼ عنو يصيب ال
, معناه اف الشخص عديـ الفائدة اليرجى منو خيرًا لكف  ""ِبث١خ فري كفبٔٗ ٠ؼّٟ -

 دخانو يعمي كثير الضرر. 
جً ِبرلفؼٙب مبوكٞ -

َ
ٖجخ و

َ
معناه عمى االنساف الذي تواجيو مشاكؿ  ""أكفؼٙب ثى

كثيرة أف يعالجيا بسرعة قدر اإلمكاف نقبؿ أف تتفاقـ فالقصب خفيؼ عكس المردي فيو 
 قوي يصعب كسره .  خشب

معناه أف السمؾ مف األغذية التي تؤكؿ بشيية ولذة لكف  "مسظ ِبوٛي ِنَِٛ " -
سرعاف مايذـ بعد األكؿ كونو زفر ويجعؿ االنساف يعطش, يضرب ىذا المثؿ عمى 
الشخص الذي يقدـ لمناس كؿ شيء يطمبونو لكنو اليوجد لديو حظ معيـ فيـ رغـ كؿ 

 ذلؾ يذموه واليرضوف عنو.
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و٠ٛح ٠جني ثبٌؼرب"" -
َ
ومعنى الَكريوة ىي انتفاخ غير طبيعي في احدى الخصيتيف  اثٛ و

يجعؿ االنساف يعاني مف نقص في تركيبة جسمو فأىؿ األىوار في التاريخ القديـ كانوا 
اليعرفوف المبلبس الداخمية, فعندما ينزؿ في الماء يكوف مضطرًا لرفع ثوبو فتظير 

رب ىذا عمى الشخص الذي يحاوؿ إخفاء عيوبو لكف الَكريوة واضحة لآلخريف, يض
 عندما تضعو عمى المحؾ فأف عيوبو تظير واضحة.

,أي اليد التي ال تستطيع قيرىا ولييا عميؾ باإلستسبلـ لمقوي " "األ٠ل ادلب رال٠ٚٙب ثٍٛٙب -
 حتى لو كاف ظالمًا وكممة بوسيا او حبيا تعني تقبيميا

-  " 
َ
ٍت اٌغبثه عجه

َ
قرص مف الطيف الجاؼ يستعمؿ لعمؿ خبز طحيف ,الطابَؾ ىو  "أو

الرز أما الطبَؾ أو)الطبؽ( الذي يصنع مف خوص النخيؿ والحمفاء, أما مفردة 
)أَكمب(تعني تقمب, ىذاالمثؿ يضرب لؤلنساف عندما يغضب فاف مف قوة تيديده في 

 التأثير عمى تغيير األمور ومجرياتيا فيقمبيا مف حؽ الى باطؿ ومف باطؿ الى حؽ.
والباب ىنا بيت القصب والكوسر ىو جزء مف سياج  "ِٓ اٌجبة ٌٍىٍٛو فوط "  -

الحوش القريب مف الباب, يضرب المثؿ عمى الشخص صاحب التفاؤؿ واألمؿ الذي 
 يدعو الى االيماف بالخالؽ ونبذ اليأس, اف فرج اهلل قريب كقرب الباب مف الكوسر.

امفتش يعني فاتح عيونو يرى ما في المبف فالمبف غير شفاؼ  " اِفزِ ثبٌٍنب" -
اليستطيع اي انساف النظر فيو, يضرب عمى الشخص الذي ال يخدع ويعرؼ تدابير 

 االمور)يعني شخص اليتقشمر أبد( في ليجة الجنوب المحمية.
 ثٓ ػُ اجلوف -

َ
الدانَؾ ىو أسـ لمزورؽ يضرب ىذا المثؿ عمى العبلقة الواىية  " "كأه

بيف شخص وآخر كعبلقة الزورؽ بشاطئ النير, التي التربطيـ أي عبلقة مف ناحية 
 األصؿ والجنس.

ظ" -
َ
يضرب ىذا المثؿ عمى الشخص الذي يرتكب فعبًل شنيعًا ويختفي عف  "غغخ األٔى

الجاموس جيء بو لتمقيح أنثى فعندما  مسرح األحداث تمامًا, واألنَكط ىو ذكر مف
صعدىا شـ رائحة أمو فما كاف مف ذلؾ الثور اإل اف ينزؿ منيا ويغوص في أعماؽ 
الماء منتحرًا ولـ يظير عمى سطح ماء اليور وعاقب نفسو, وىذا المثؿ بو جانب 
 ميثولوجي)إسطوري تقريبًا( ولكنو يعبر عف القيـ النبيمة وكيؼ أف الحيواف يترفع عف

 الرذيمة فكيؼ باإلنساف.
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غغ ف١غٗ" -
َ
غغ ف١غٗ" اٚ "ػٖفٛه ٚأى

َ
البرىاف طائر يعيش في األىوار , "ثو٘بْ ٚأى

عمى مدار السنة, وعندما يتـ صيد ىذا الطائر حيًا يربط بخيط في أحدى رجميو داخؿ 
د بيت القصب وبمرور األياـ يعطي البرىاف انطباعًا إنو قد ِإُلؼ البيت والعائمة لكف مجر 

أف ينقطع ىذا الخيط المربوط بو لسبب معيف فأف البرىاف لف تراه ابدًا, يضرب ىذا 
المثؿ لمشخص الذي يوىمؾ بأنو قريب اليؾ إال إف مجرد أف يحصؿ عمى فرصة 

 لئلختفاء فانؾ لف تراه بعد عمى اإلطبلؽ.
, , السدانة ىي وعاء مف الطيف المجفؼ تستخدـ لخزف الممح "ؽبي اٌَلأخ ثبدلبٞ" -

والماي ىو الماء, فكيؼ حاؿ ىذه السدانة لو غمرىا الماء, يضرب لمشخص الغارؽ 
 بالمشاكؿ واليوجد حؿ ليا.

الجنة تعني الشبيو ودجاجة الماي تعني دجاج الماء وىي مف "  عٕٗ كعبعخ ِبٞ" -
طيور التي تكثر في األىوار عمى طوؿ السنة وتوصؼ بالجبف ويضرب ىذا المثؿ عمى 

 ز الجباف الذي اليستطيع مواجية المحف والمصائب او األزماتاالنساف العاج
الجمؿ ىو البعير الذي يعيش في الصحراء والمعداف ىـ قسـ مف  "مجً ثني ِؼلاْ" -

سكاف األىوار ييتموف بتربية الجاموس فوجود البعير أو الجمؿ عندىـ يعد شيء غريب 
المثؿ عمى وجود وغير مألوؼ ومف غير المنطقي جمؿ يعيش في األىور, يضرب 

 الشيء في غير موضعو الصحيح.
"اليوش ىي االبقار اما الدواب ىو الجاموس, "ؽواِٟ اذلُٛ ٠ؼوف ؽواِٟ اٌلٚاة -

ويضرب المثؿ عمى اصحاب المينة الواحدة فكبلىما لصوص واليمكف ألحد أف يخدع 
ـ فيـ الثاني فيـ يستخدموف نفس األساليب في المصوصية واليمكف ابدًا اف تنطمي عميي

 لصوص مف صنؼ واحد .
الجيره ىي القير السائؿ الذي كاف مستخدمًا في ببلد سومر  "عريٖ ثضٛة اث١ض" -

ويستخدـ لمسقوؼ ولمقوارب والثوب ىو الرداء, يضرب المثؿ عمى األنساف الذي يتمطخ 
 شرفو واليمكف معالجتو.

 
 احلىب٠خ اٌْؼج١خ ِٓ االٍغٛهح اىل اٌٛالغ: -5
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تمؾ الحكاية التي تتناقميا الناس عف طريؽ الرواية الشفّوية منذ القدـ, فالحكاية الشعبية ىي 
ويمعب الخياؿ الشعبي دور كبير في صياغتيا, وفي تأطير األحداث التاريخية والشخصيات 

 .(ٔ)بالمبالغة والغرائبية
  

كما ىي الخبر الذي يتصؿ بحدث قديـ عف طريؽ الرواية الشفوية مف جيؿ الى جيؿ, او 
.وىناؾ مف (ٕ)حر لمخياؿ الشعبي ينتجو حوؿ حوادث ميمة وشخوص ومواقع تاريخية ىي خمؽ

يراىا مرادفة لؤلدب الشعبي فيي تتنوع وفقًا ألىداؼ ثبلثة بوجو عاـ, تمجيد أفعاؿ األجداد, 
 .(ٖ)والتداوؿ الفني لؤلساطير القديمة, والتسجيؿ الواقعي ألحداث الحياة اليومية وما الى ذلؾ

لشعبية بالنتيجة ىي مف نتاج الخياؿ الشعبي ألحداث ميمة, رأت فييا األجياؿ قدرًا فالحكاية ا
مف اإلستمتاع وأستحبيا, فتناقميا بشكؿ شفوي تعبيرًا عف إحساس وعواطؼ شعبية في كافة 

عمماء األنثروبولوجيا الى األبعاد األثنولوجية  وقد تنبوالسياسية واالجتماعية والفكرية.المجاالت 
روبولوجية لمحكاية الشعبية أمثاؿ جيمس فريزر وتايمور ومالينو فسكي, فدراسة الحكاية واالنث
كونيا ذات صمة بعمـ الثقافة في جانب منيا, وتختمؼ , ب رأييـ ىي أستقصاء لعمـ األنسافحس

 .الحكاية الخرافية عف الحكاية الشعبية
فالحكاية الخرافية ىي وريثة اإلسطورة, التي تعد الضرب األقدـ لمسرد األنساني كونيا تؤكد  

( الذي يتمحور حوؿ قضية الصراع, أو قضية أضطياد في The Actionعمى موضوع الفعؿ)
ليذا فيي تناظر الواقع بنزعاتو العدوانية الشرسة, محاولة  مرحمة تاريخية مرت بيا مجتمعات ما.

لى التسطيح عمى شكؿ نماذج ورموز وأشكاؿ بدوف أجساد, وقد تحاوؿ الحكاية الخرافية لميؿ ا
توظؼ عناصر سحرية بيدؼ أبراز طبيعة البطؿ الخارقة. تشكؿ البيئة األىوارية المكاف المبلئـ 
ألنتعاش مثؿ ىذِه الحكايات, بسبب طبيعة العوامؿ الثقافية واإلجتماعية, المحيطة بأنساف أىوار 

 ايش.الجب
 

التاريخ مدعومًا بقوة  عبر األجيالتناقلتهُ ي ذدراستنا ىي ذلؾ السرد الشفوي ال والحكاية في 
والحكايات سواء كانت خرافية أـ شعبية ىي تعبير عف قدرة العقؿ في انتاج , الخياؿ الشعبي

                                                           
ؼ العراؿات -شؾّن ؿالم بالعِ٘:ُٖ الجػاث الفّبُ الّموُ ,)لوّاء -1  .21-19, ص1993والبصٍث الّلمّة(, مٝػ
دب الفّبُ ,)الٙاًػة -2

 
قٜاؿ الجّبّػ ُٖ اال

 
ّم: ا بًػ

 
 .19,ص1991دار مٜػجبة ٓػِب للًباِة(, -هبّلة ا

لٞ الّػبُ ,)الرؼائػ  -3
 
 .91,ص1981دٍِان المًبٍِات الرامّّة(,  -روزلّن لّلُ ٚػِـ:الٙمة الفّبّة الرؼائػِة ذات اال



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

152 
 

الحكايات مف دراسة  الحكاية والتفنف في صناعتيا بشكؿ يثير المتمقي, ويبقى اليدؼ األخير
ىو إعادة التعرؼ عمى طفولة وتطور وتحوالت المخيمة البشرية, فكؿ ىذه  وأشبلء األساطير

التركة الفمكمورية أو الماضي الحي ماىي سوى )الحياة الواقعية( بفجاجتيا وبييمنتيا ومأساويتيا 
ت في ذات الوقت. تميز الوسط األىواري في قضاء الجبايش بتراث شعبي رائع مف الحكايا

الشعبية وىي عديدة وابرز تمؾ الحكايات التي تناقمتيا االجياؿ جيؿ بعد جيؿ ىي)حكاية إيشيف 
 و)حكاية بنت المعيدي(.  حفيظ(, )حكاية إيشيف ابو الذىب(, )حكاية إيشيف أـ الحنا(

 ٌَبكٍخادلؼب٠ٕخ االصٕٛغواف١خ ا: 
 

 ٕٛثبط ٚلو٠خ اثٛالسميدة  لوٜ اٌى١ٖجخمف خبلؿ رحمتي الميدانية في أىوار الجبايش بيف 
والقرى االخرى, راودتني الكثير مف األفكار المتعمقة بدراستي ولكف أريد أف أستقر عمى رأي 
نيائي , فكؿ شيء في اليور يحتاج الى سيؿ مف األسئمة, مف بيف كؿ تمؾ األفكار واألسئمة 

واليادفة بما يخدـ اليدؼ قررت أف تكوف الحكاية مدخبًل لمكثير مف الحوارات والنقاشات الواعية 
 مف الدراسة . 

حقيقة إف موضوع الحكايات سوؼ يفتح األفؽ أمامي بما أتمقفُو مف إجابات واحاديث أىالي 
اليور, لتحيؿ كؿ األسئمة المؤجمة والعالقة في ذاكرتي الى حيث الواقع, وأترؾ ما تبقى مف 

مع الكواىيف والقصب وطيور"الزركي"  افكاري الى اليـو التالي, فرحمتي مع اليور لـ تنتيي بعد
كاف برفقتي في ىذه , و"المنيجمي" و"الرضيوي" أصبحت في حكـ العبلقة الروحية والصداقة

الرحمة أحد أصدقائي حيث ركبنا في أحد المشاحيؼ وكاف صاحب ىذا المشحوؼ رجؿ كبير 
جمدي مشدود مسف يدعى)أبو جاسـ( يرتدي ىذا الرجؿ دشداشة سوداء وقد لؼ خصره بحزاـ 

بأخر ثقب ليذا الحزاـ, فأبو جاسـ رجؿ نحيؿ متوسط القامة قد وضع فوؽ رأسو شماغ عمى 
بدا لي ىذا الرجؿ وكأنو رجؿ سومري حيث سحنتو السمراء وحجـ رأسو والرقبة  .شكؿ جراوية

القصيرة,وأنؼ طويؿ محدب الشيء يختمؼ عف أولئؾ عراقيوا الرافديف, أسرني وأفرحتني ىذه 
 مح القادمة مف زمف شولكي وأورنمو.المبل
جمس أبو جاسـ عمى مؤخرة المشحوؼ وجمست أنا وصديقي )ميدي( في قاع المشحوؼ  

وكانت عدتي التي رافقتني بالقرب مف قدماي, عدة أحتوت عمى كاميرا وسجؿ وأقبلـ وبعض 
 . ب بعض المناظر مف بيئة األىوارعمى تقرييعيننيالخرائط وناظور 
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حوؼ كنت أرى المياه صافية كصفاء سريرة ابناء األىوار والقصب الذي المش مف قعر
يتمايؿ بحزف شفيؼ وكأنو شاعر أىواري بأنتظار حبيبتو ىكذا بدت لي ىذه الصورة في 
مخيمتي, كثيرًا ماأسئؿ)ابو جاسـ( عف ما يصادفني مف صور اليور, لـ يبخؿ ىذا الرجؿ في 

ف لحنجرتو بالغناء فكؿ ما يحيط بنا يدفع الى الغناء األجابة بؿ كثيرًا مايضحؾ ويطمؽ العنا
واإلنشراح أجتاز مشحوفنا مجموعة مف الصرائؼ المشيدة عمى جبشات مف القصب ومضايؼ 
كأنيا كنائس روما, ىكذا أطمقت الوصؼ ببل خوؼ أو أرتياب, المنظر يَشدؾ ألف تكوف شاعرًا 

النساء األىواريات وىف يقومف بأعماليف  وروائيًا وقاصًا وأنثروبولوجيا في آف واحد. الحظت
المنزلية في الوقوؼ عمى التنور لمخبز الى غسؿ األواني وتفقد حيواناتيف, تجاوزنا ىذِه 
الصرائؼ القصبية الى أخرى مف الصرائؼ الذي شجعنا مف التقرب الييا ىو وجود عدد مف 

الى المكاف المخصص رجاالت اليور في وقت استراحتيـ ترجمنا انا وصديقي وابو جاسـ 
لمضيوؼ بادرنا بالسبلـ عمييـ وجمسنا عمى بساط ريفي فيما جمس البعض مف المعازيب عمى 

 شكؿ القرفصاء وخبلؿ دقائؽ أحضروا لنا الشاي, وبدأ حديثا عف مختمؼ األمور.
يشيف أـ الذىب وغيره مف الحكايات  سألت األخوة الجالسيف عف حكاية إيشيف حفيظ وا 

لذاكرة االىوارية حدثني أحدىـ يبمغ مف العمر ستوف عامًا بعد أف أشعؿ سيكارتو الخالدة في ا
بعود ثقاب مف الكبريت ذات الثبلثة نجـو . وأخذ يتكمـ عف حكاية إيشيف حفيظ, قاؿ لي مف 
أيف تعرؼ"إيشيف حفيظ" قمت لو أعرفيا مف خبلؿ مطالعتي لمتراث وحكايات األىوار المتداولة 

نعـ طيب سأحدثؾ بما سمعتو مف أجدادي أف إيشيف حفيظ ىي جزيرة سحرية  بيف الناس , فقاؿ
معروفة يدعوف إنيا موجودة في قمب األىوار الوسطية وواقعة الى الشماؿ الشرقي مف"الجبايش" 
أف الجف يحرسيا, وقادر عمى إخفائيا, فييا كنوز مطمورة , ونخيؿ وبساتيف مثمرة بالرماف 

لرجؿ الستيني حديثُو مف ىذه الجزيرة " حفيظ" حقيقة رآىا واحد مف والفواكو , ُويكّمؿ ىذا ا
عشيرة )اؿ فرطوس( قديمًا عندما كاف ىذا الفرطوسي يبحث عف جاموسو ضائعة, وعند عودتو 

 كاف كبلمو مشوشًا فأدركنا إنو رأى "الحفيظ" وقد جف مف ورراء ذلؾ. 
, ماذا تعرؼ عف ىذه ثـ سألت شخصًا آخر مف سكنة الجبايش منذ سنوات طويمة 

الحكاية"ايشيف حفيظ" فحكى لي بأف إيشيف حفيظ" ىي مف أطبلؿ المدف السومرية تعرضت الى 
فيضاف عاـر في تمؾ الحقبة التاريخية الموغمة في القدـ وغمرتيا المياه لفترة طويمة مف الزمف, 

نيارت تمؾ المدف وآلت يسموىا اجدادنا"بالَكبلب" يعني زالزؿ وأمطار غزيرة أستمرت ألياـ حتى ا
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لما عميو اآلف, وتنتشر في ىذه المنطقة آثار وبقايا الطابوؽ والفرشي واواني وجدراف وأنابيب مف 
 خزؼ تنقؿ المياه محاطة بسبلسؿ طويمة مف األسيجة تعتبر حدودًا لتمؾ المدف.

اليمكف ويذكر بعض ىؤالء األىالي بأف المنطقة مسكونة يعني يعيش فييا الجف والطنطؿ, و  
ألحد مف التقرب الييا, ويشير البعض الى أف ىناؾ إضاءة كبيرة تظير خصوصًا أياـ الجمع 
وأشباحًا تختمؼ عف البشر مف حيث الطوؿ والشكؿ تتراءى ىناؾ ومف يقترب منيـ ليبًل سوؼ 
يكوف مصيره الموت, وذكر لي أحد ىؤالء األىالي وىو رجؿ كبير السف بأف في أياـ زماف قبؿ 

او حفيظ" بواسطة (*ٔ)ت طويمة حاوؿ "صييود" شيخ "البو محمد" البحث عف ىذا "اإليشيفسنوا
أسطوؿ مف المشاحيؼ في أياـ العيد العثماني او يسميو البعض العيد العصممي لكنو لـ يجد 

خص يقترب منيا. شيئًا, يقاؿ أف ىناؾ أمة مف الجف تستطيع اف تخفي الجزيرة عف أي ش
)ميدي( وصاحب المشحوؼ أف نغادر المكاف الى القرية المجاورة لكف حاولت أنا وصديقي

األصرار مف قبؿ صاحب المضيؼ والحاحُو دفعنا الى المبيت عندىـ حتى صباح اليـو التالي 
لنواصؿ رحمتنا الى مسافات أخرى في اليور,جاء المساء وتناولنا العشاء وىو عبارة عف سمؾ 

 موطة( وىي أكمة شائعة عمى مايبدو ىناؾ صاري)أكمة الممجفؼ وباميا تسمى في الوسط األىو 
وبعد أف اكممنا العشاء وتبادلت بيننا أقداح الشاي عمى موقد النار المسمى"كانوف" او بالميجة 
العامية"جانوف", تجاذبنا أطراؼ الحديث وكأنيا ليمة سومرية بحؽ, فكؿ مايحيط بؾ يحمؿ معالـ 

أىواري مقابيمي يشعؿ سيكارة بيف الحيف واآلخر, وقعت  حضارة سومر المائية, لقد جمس رجؿ
عيناي بفضوؿ غريب عمى اصابعِو الطويمة كأنيا ناي سومري ينفث الحزف والموعة, قررت 
بداخمي أف استفاد مف ىذه الجمسة الدافئة تحت مضيؼ القصب ورائحة دخاف الجانوف او الموقد 

فانوس أنيس البيوت وأمنية الكثيريف الذيف وضوء الفانوس. الذي ذكرني بأياـ ماضية كاف ال
 ."(*ٕ)اليستطيعوف شرائو, الف كؿ ماعندىـ مف بديؿ ىو"المبو

طمبت منيـ أف يحكو لي حكايات أخرى مف حكايات اليور غير حكاية إيشيف حفيظ,  
فأجاب أحدىـ)حجي جاسب( بكؿ أمتناف بأف يقص عمينا حكاية "إيشيف ابو الذىب وايشيف اـ 

فتشكرت منو كثيرًا, يقوؿ حجي جاسب عف حكاية أيشيف ابو الذىب, إف زورقًا مف الحناء" 

                                                           
من الرؼر المّٔػة المجػالة ثعَِ باالِفان او ٚع ثٍٜن ًغى الرؼ مٍُٚ ٚػى ومعن ٚعِمة ثّػهت الَ يٍٖان او *إِفّن : ًٍ مرمٍِة  -1

قٜاؿ الصّاة ٌّٖا ٖبّٙت ًغى المعن مرػد ايالؿ. 
 
هٌت ٝٞ ا

 
ا ا خًػ

 
ؿابُّ ِلَ ا

 
ِالّػ اؿجمػت ال

 
مًار وا

 
رهّة ممصٍبة با

 
 ًؼات ا

بّن ث -*2
 
و ثمػ ِلَ ًٍٖة البًٞ .اللبي: ًُ بًٞ ززاج ِملُء بالوٗى اال

 
 جٍؿًي ٖجّلة من الًٙن مدبجة بّرّوة ا



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

155 
 

الذىب يخرج كؿ ليمة الجمعة في ىذا المكاف, او االيشيف وال أحد يعرؼ ىؿ ىذا الزورؽ 
 مصنوع مف الذىب أـ ال, لكنو لونو أصفر المع كالذىب. 

ستمر ذلؾ الزورؽ بالظيور ولـ يستطيع سكاف األىوار مف األقتراب مف ذلؾ االيشيف, وي
طواؿ الميؿ حتى الصباح الباكر, ولـ يتمكف أي أحد مف أعطاء تفسيرات مقنعة عف حقيقة ذلؾ, 
قسـ مف األىالي  يقولوف ىذا جف ألف الجف عالـ آخر غير مرئي, البعض يؤكد بأف ذلؾ 

مف قبؿ الجف  الزورؽ وبقية الكنوز مف خزائف اإلماـ الميدي التي كما يبدو محفوظة ومحروسة
لحيف ظيوره. وفي اثناء تبادلنا لؤلحاديث حوؿ ىذه القصص الشعبية دخؿ ضيؼ عمينا مف 
الصرائؼ المجاورة, رجبًل في السادسة والستيف مف العمر, بساعد ممتمئ وذقف خشف خدش 
خدي عندما عانقني وضغط عمى يدي بقوة عند مصافحتي, يداه كثيرة المسامات كأنيما عمود 

مشحوؼ قديـ, وجمس بيننا وشاركنا في الحديث بكؿ لطؼ وأدب أىواري وسمعت مف مجذاؼ ل
 .الجالسيف أنو"ابو ناظـ" مف خبلؿ المناداة

طمبت مف ابو ناظـ ىؿ لديو فكرة عف قصة او حكاية)ايشيف اـ الحناء( فأجاب بعد أف  
ف أـ الحناء حكاية أحتسى أخر قطرة مف قدح الشاي الذي َوضعُو المّعزب أمامو ,أف حكاية ايشي

بيا مف الغرابة والخوؼ أكثر مف بقية الحكايات كوف مف يسمعيا أوؿ مرة يشعر بالخوؼ 
حيث شاىدت بأـ عيني والحديث البو ناظـ أقواـ تدؿ مظاىرىـ وأزيائيـ بأنيـ مف  والرعب.

 الحضارات القديمة ويمكف رؤية ىذا المشيد بوضوح عند ساعات الصباح األولى وكأف ىؤالء
الناس في عرض مسرحي, ناس يقوموف بأعماليـ المعتادة كأنيـ أحياء فعبًل, وما أف ترتفع 
الشمس حتى يغيب ذلؾ المشيد, الغريب في ذلؾ اف ىذا المكاف كاف أرضًا مرتفعة تحيطيا 
المياه مف كؿ جانب ويوجد في ىذا المكاف تحديدًا مقبرة قديمة ومف يمر عمييا مف صيادي 

نيف وأصوات الموتى وىـ يصرخوف مف العذاب, ابو ناظـ يتذكر انو بعض مف األىوار يسمع أ
أخوتنا مف سكنة اليور قاموا بدفف موتاىـ في بعض الظروؼ بسبب الحروب وقسوة الطبيعة في 
نفس ىذه المقبرة وأثناء حفر)المحد( او القبر ُعثر اىؿ المتوفي عمى أدوات تعذيب مقاربة لما 

 .جحيـ, كذلؾ افاعي عمبلقة وأدوات وبقايا آثار نار التعذيبيتحدث عنو الناس في ال
وعند مجيء الميؿ نسمع مف ىذا االيشيف أصوات وضجيج يصؿ الى اسماع الصرائؼ  

المجاورة مف طرؽ حديد واصوات بميجة عالية كأنما ىناؾ نوع مف النزاع واألختبلؼ بيف 
ليبًل ونحف لـ نشعر بمرور الوقت حقيقة اقترب عقرب الساعة مف الثانية عشر , أطراؼ عدة
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بيذه السرعة بسبب تناولنا لمثؿ ىكذا حكايات إال اف الجميع تذكروا حكاية ىي اساسًا كانت في 
بالي اإل انيـ يبدو كانوا ممميف بالقصص الشعبية فميؿ األىوار الشتائي يحتاج لمثؿ ىذِه 

باليواجس والخوؼ مف الحكايات وقصص تخاطب الخياؿ وترفع مف درجة الصمت المسكوف 
المجيوؿ في ليؿ قمؽ وسط ظبلـ يخيـ عمى المكاف كانت خاتمة الحكايات ىي حكاية بنت 
المعيدي ىذه الحكاية التي تبعث عمى األلـ والمرارة, ولـ يتفوه ابو ناظـ بإي كممة عف ىذه 

ليذا القصة او الحكاية اال بعد اشعاؿ سيكارة ولؼ مف التتف الذي وضعو في عمبة مخصصة 
الغرض أحتفظ بيا مف جده ووالد أبيو معتزًا بيا, يقوؿ)ابو ناظـ( واهلل لو كنت انا حي في ذلؾ 

 .التاريخ لعممت ثورة او عنجمية 
كما يحمو اف يسمييا بذلؾ الضابط المجنوف بداية القصة وفؽ تناوليا وسردىا مف قبؿ 

مف لواء ٜٗٓٔعمى مسمى مواليدأجدادنا وأىمنا إف ىناؾ فتاة جميمة وىي ايضًا جميمة أسـ 
العمارة )ميساف حاليًا( أبنة ألحد مربي الجاموس الذي يطمؽ عمييـ بالمعداف, شاءت األقدار اف 

 ضابطًا أنكميزيًا كاف ضمف الحممة البريطانية عمى العراؽ فترة الثبلثينات.
يسأؿ عف اف شاىد بمحض الصدفة ىذه الفتاة فأنعجب بيا, مما دفع ىذا الضابط الى أف  

عائمة ىذه الفتاة ويوسط المقربيف مف عائمتيا لمزواج منيا, وأماـ الرفض الشديد مف قبؿ عائمة 
جميمة,أضطر ىذا الضابط اف يرسؿ وفدًا مف شيوخ ووجياء مدينة العمارة لطمب يد الفتاة, إال 

شد جميع أف والدىا وعشيرتو رفضوا تزويجيا ليذا االنكميزي, ويواصؿ ابو ناظـ حديثو الذي 
( ما أنطو مفكة مف الشغمة يعني Naxenالحاضريف نحوه, بأف ىذا الضابط وأسمو )نكسف 

يقصد ابو ناظـ اف)نكسف( كاف مصرًا ولحوحًا وعنيدًا جدًا مف أجؿ أف يقنع بيت المعيدي عمى 
الموافقة , ولما وصؿ الى درجة اليأس مف ذلؾ وضع خطة لخطؼ الفتاة بأي طريقة كانت 

كف مف خطؼ جميمة بطائرة عسكرية متجية الى بريطانيا ليتزوجيا ىناؾ وينجب منيا وفعبًل تم
ولدًا. )ابو ناظـ( يؤكد اف القصة لـ تنتيي, بؿ أخذت بالتشضي الى حكاية أخرى, سألت 
المتحدث عف كيفية ذلؾ, أجابني بأف الضابط نكسف سبؽ واف كاف متزوجًا مف بريطانية,ىذه 

 .يا الغيرة مف بنت المعيديالزوجة البريطانية أخذت
فعمدت الى قتؿ أبف جميمة بنت المعيدي وىو الطفؿ الوحيد ليا, فجف جنوف جميمة فقامت  

بقتؿ نكسف وزوجتو ثأرًا ألبنيا, وىربت متنقمة بيف البمداف الى اف حطت رحاليا في قريتيا 
ئرة البريطانية األولى, بينما يشير آخروف الى اف بنت المعيدي بعد خطفيا وصعودىا الطا
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تمكنت مف القفز مف باب الطائرة وىي محمقة عمى مياه األىوار, لتعيش بيف قصب واألحراش 
بحياة بدائية.  وما كاف مف الضابط إال اف يرسـ لوحة رائعة ليا تعبر عف غرامو وىيامو لجميمة 

 بنت المعيدي.
 

 عؼبَ ٍىبْ األ٘ٛاه: ِٓ اٌغج١ؼخ اىل ِٛلل إٌبه -6
 

شتراوس اف ما مف مجتمع بشري إال ويعالج بالطبخ بعضًا مف مؤنتو الطعامية,  كثيرًا ماأكد
تمامًا كما اف ما مف مجتمع بشري اال ولو لغتو التي يتكمـ بيا, لذا يعد الطعاـ محور أولي 
لمكثير مف األنشطة االقتصادية فيو نتاج تنظيـ المجتمع ومرآتو عمى أعمى المستويات وأكثرىا 

بط بكثير مف أنواع السموؾ ولو معاني النياية ليا ,وتؤثر طرؽ التعامؿ مع حميمية وىو مرت
.وطرؽ التعامؿ مع عمميات أعداد (ٔ)الطعاـ عمى تشكيؿ المجتمع المحمي والشخصية والعائمة

الطعاـ, تعبر عف المقدرة عمى فيـ االفراد ألنفسيـ في أعطاء صورة معبرة عف مستوى الثقافة 
بعمميات طيي الطعاـ, كونو فف يحتاج الى الميارة ونقاء النفس. وقد  التي يحمميا القائميف

عرؼ الطعاـ بأنو أي مادة يمكف أف يحوليا الكائف العضوي إلعطاء الطاقة وبناء الخبليا , تمؾ 
. وترتبط (ٕ)التركيبة التي تضـ السعرات الحرارية والبروتينات والدىوف والمعادف والكاربوىيدرات

مف طرؽ التعامؿ مع الطعاـ, والميارات, وأستيبلؾ الطعاـ وطرحو خارج كؿ ىذه األليات 
الجسـ مرتبط مع العوامؿ البيئية فالبيئة ليا حضور متميز اليمكف تجاىمو أطبلقًا. ويقترح)روالند 

( أف مايسمى طعامًا يمتد الى أوسع مف مجرد العناصر الغذائية, بؿ Roland Barthesبارث 
( لؤلستعماؿ وظروؼ Protocolsميًا وىيكؿ مف المعاني ومواثيؽ )أنو يشمؿ نظامًا تواص

 .(ٖ)وسموكيات
(, وبشكؿ Kwakiutl( مظاىر الطعاـ عند الكواكيتؿ )F.Boasوقد وصؼ)فرانز بواز  

خاص طرؽ اعداد سمؾ السمموف وبعض األطعمة البحرية والنباتات والجذور والبيوض وذلؾ 
. (ٗ)الشواء وحتى طرؽ تناوؿ الطعاـ والنيئة منيا كذلؾبطرؽ متعددة منيا, التبخير والغمي و 

                                                           
ٍع, والمّوَ,والٍٙة,ثػزمة: ؿٌام ِبع الؾالم,) الٙاًػة -1 هدػوبٍلٍزّا الًّام والرؾع,والو

 
ؼ الٍٙمُ  -ٝاروؿ ٍٝهٌّان: ا المٝػ

 .21-19ص ,2113(,للجػزمة
2 -  James Brixh: encylopedia of anthropology ,Volume3 ,sage publications  ,London. 2006, p978. 
3- warren Belasco: Food: The Key Concepts, Berg  , Oxfrd  1 Stedition, p.15 
4- Frans Boas:Ethnolgy of Kwakiutl ,35th Annual Report of the Bureau American Ethnology, Washington. 
1921, P305 
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 ويبلحظ مف خبلؿ مصادر الغذاء, وطرؽ طييو وتناولو أف لمبيئة الطبيعية وظروؼ الحياة
( عمى أف B.Malinowski) سطوتيا في التحكـ بكؿ آليات الطعاـ. ويشدد مالينوفسكي ىناؾ

والموز والمانكا وقصب السكر, أخذوا بنظر سكاف جزر التروبرياند عند قياميـ بزراعة اليقطيف 
ويبدو مف  .(ٔ)األعتبار العبلقة بيف ىذه األنشطة االقتصادية واألنساؽ االجتماعية واالقتصادية

ىذه الدراسات أف البيئة وأنظمتيا االقتصادية واالجتماعية تعد محورًا أساسيًا في قضية الطعاـ 
( في وصؼ E.Pritchardويشير)ايفانز بريتشارد  وقيمتو الرمزية عند المجتمعات األنسانية,

خاص لمنظاـ الغذائي عند قبائؿ النوير في جنوب السوداف, مف أعتماد ىذه القبائؿ عمى 
. إذًا ال مجاؿ لتخمي االفراد عف البيئة أطبلقًا (ٕ)االقتصاد المختمط بالنظر لمعبلقة مع البيئة

قيمة لمغذاء بدوف األعتماد عمى العامؿ البيئي, كونيا عامؿ مساعد في المنظومة الغذائية, فبل 
 فيو الذي يمنحُو تمؾ الخصوصية والمقبولية لدى المستيمكيف والمنتجيف في آف واحد. 

األطعمة واالكبلت الشائعة في منطقة اىوار الجبايش ىي اكمة السمؾ المسكوؼ ومطبؾ  ومف
التمف و السمؾ والبحت المتكوف مف الحميب الممزوج مف التمف والسكر , وكذلؾ مرؽ طيور 

 او مرؽ طيور الخضيري , والتمف مع المرؽ .البط 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌَبثؼخ٠ٕخ االصٕٛغواف١خ بادلؼ : 
 

أىوار الجبايش لـ تنتيي بعد وكـ تمنيت أف التنتيي, فبعد أربعة ساعات مف رحمتي في 
ستريح بعد رحمة شاقة في نابو ناصر" كاف لزامًا عمينا أف  مغادرة مكاف إستضافتنا عند "حجي

                                                           
1- Aguieszka Siewicz: Anthropology as aninspiration  of food Studies, building theory and practice op, cit. p.144.  
2- Evans Pritchard : The Nuer,clarendon press, Oxford,1940, p.81 

  يّمة من طالؿ المّاِفة المّعاهّة مُ ؿٜان اًٍار الرباِـ
 
 ثم الجّػؼ ِلَ ًغى اال
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البحث عف ماىو غريب في ىذه األىوار مترامية األطراؼ كأنيا رحمة كمكامش عف عشبة 
نمنا بجانب صريفة ميجورة فوؽ كومة مف القصب, كاف كؿ الخمود. نزلنا عف المشحوؼ و 

شيء يوحي بأننا مازلنا لـ نصؿ الى اليدؼ او ما نرمي اليو وىو كيؼ اف نرى ماذا يأكؿ أىؿ 
واصمنا رحمتنا الى بعض الجزر في األىوار الحت فييا . األىوار وماىو الطعاـ المحبب الييـ

زادىا جمااًل الوىـ البصري مف خبلؿ السقوؼ  بعض المضايؼ وكأنيا كاتدرائيات رومانية,
والشبابيؾ المزخرفة, وقررنا أف نقترب منيا وفعبًل أقتربنا مف تمؾ المضايؼ التي كانت بحؽ 
رمزًا لمضيافة العربية رحب بنا أصحاب تمؾ الصرائؼ القصبية وبعد إداء التحية ليـ اكثروا مف 

 .الترحيب لنا
القصب تتوسطو الدالؿ في موقد ال تفارقو النار  مفروش بحصر مف جمسنا في مضيؼ 

رائحة الدخاف كأنيا عطر باريسي عند ىؤالء الرجاؿ الُسمر, قدموا لنا اقداح مف الماء بعد أف 
قالوا لنا "صبحكـ اهلل بالخير" وىي عبارة بيا مف الحسجة الكثير, فقمنا ليـ صبحكـ اهلل 

شبو بالخائرة فما ىي إال ساعة تقريبًا جاء بعض بالخير.وقت الغداء أصبح عمى المحؾ, قوانا ا
الفتية حامميف أطباؽ كبيرة مف الرز وعمييا السمؾ, وأخرى خبز مع المرؽ الباميا وفوقيا سمؾ 
, ليس مف المعقوؿ أف أسأليـ  تبدو الرائحة المنبعثة منو كأنو سمؾ قديـ لـ يكف مف صيد اليـو

ف كذلؾ ونحف لـ نشرب الشاي, عشرة دقائؽ بعد عف ما أسـ ىذا األكؿ بؿ معيب جدًا أف أكو 
الغداء دارت بيننا اكواب الشاي مف قبؿ شاب يبمغ مف العمر عشروف ربيعًا, حقًا كاف شايًا رائعًا 
قد يكوف بفعؿ جمر الجانوف او الموقد, شربت الشاي وانا أنظر بعمؽ ليذه الوجوه التي تقابمني 

وجوىنا نحف أىؿ الفرات األوسط ربما بحكـ  في المضيؼ وىي تختمؼ مف حيث سحنتيا عف
بعض الجالسيف ينظر لمشاب محمد الذي اخذ . الطبيعية الجغرافية او العوامؿ الوراثية اهلل اعمـ

 يغسؿ اكواب الشاي والمبلعؽ في طاسة مف الفافوف. 
 

ىمس أحد الضيوؼ وىو يجمس بجانبي كاف وجيو يعموه سمار سومري وقد بدأت التجاعيد 
ينيو واضحة, قاؿ لي لـ ال تشرفنا اليـو الى قريتنا, فتعذرت منو لضيؽ الوقت, وعندما تحت ع

غادرنا ىذا الرجؿ كاف ينيض عمى صولجاف بسبب بتر أحدى ساقيو التي اصيب بيا اثناء 
                                                           

  قبات وًُ شؼم من الٙمب مٍٙؿة ثؾمَ شواِة ُٖ اللٔة الفّبّة  9الموّٕ : ِبارة ِن ٍٝخ من الٙمب مؾاشجة ٝبّػة يٍلي بصعود
( قبة او 9( اذرع وِعد الفبات ُٖ ٝٞ زاهب )8,9( اذرع و ارثٗاِة ِجػاوح بّن )8( ذراِا وِػهة )28العارزة , واٝبػ موّٕ يٍلي )

 شوّة .
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االيرانية آباف الثمانينات مف القرف الماضي.ضغطت االسئمة عمى ذاكرتي مف  –الحرب العراقية
عرؼ نوع الغذاء الذي قدـ لنا وماذا يسميو اىؿ االىوار, سألت ابو كاظـ وىو انو البد واف ا

( وىي اكمة ٕموطة( صورة رقـ)صرجؿ ستيني ذو وقار مييب, قاؿ اف غدانا ليذا اليـو يسمى)م
اساسية عند سكاف االىوار تتكوف مف السمؾ المجفؼ والبامية وبعض البيارات ونومي بصرة, 

المصنوع مف الطيف الذي يوجد في معظـ بيوت األىواريوف كما في والخبز يفضؿ مف التنور 
(, ثـ ماىي بقية االكبلت المشيورة في مناطؽ االىوار فيقوؿ ابو كاظـ خبز الصاج ٖالصورة)

 ( حيث يغمس بالدىف الحر.ٗكما في الصورة رقـ)
عند سكاف ( وىي مف االكبلت المعتادة ٘وكذلؾ مرؾ السمج)السمؾ( والبصؿ كما في الصورة) 

( ٙاألىوار, ومف االكبلت ايضًا الكيمر الذي يستخرج مف حميب الجاموس كما في الصورة)
( الذي يستخرج مف حميب االبقار بعد اف يتـ رجو في قربة فافوف ٚوالزبد والمبف كما في الصورة)

 وينتشر بيف سكاف أىوار الجبايش خبز التمف, حيث تقـو نساءمصنعو محميًا ليذا الغرض.  
( وييرس ىذا الخبز مع الحميب او الدىف ٛاألىوار بطحف التمف في)الرّحة( كما في الصورة)

  ِٚٓ األوالد األفوٜ اٌْبئؼخ يف األ٘ٛاه ٟ٘:الحر. 
 )المعموجة) تتكوف مف ثرب السمؾ والحناية وىي عجيف يوضع عمى حجر الجانوف 
 .)البحت) يتكوف مف التمف والحميب 
  الرز( والدىف الحر(.الشعفة) خميط مف التمف( 
 .)البثيث) وىي حبات المبف المجفؼ المخموط بالتمر 
  المبابة) تتكوف مف الحميب الذي يؤخذ مف الجاموسة بعد أوؿ والدتيا ( وىي حميب يحتوي

 عمى مادة صمغية وسكريات يشبو البيض .
 .المبف الخاثر 
 مؾ الذي تـ قميو في مطبؾ التمف والسمؾ)بعد أف يطبخ التمف عمى النار يوضع معو الس

 الدىف ويترؾ فترة عمى النار(.
  الخريط وىي تشبو الحمويات يتـ صنعيا مف مادة تجمع مف عرانيص البردي المنتشر في

المياه الضحمة اثناء فصؿ الربيع وىي عرانيص خضراء الموف حموة المذاؽ ثـ يأخذ لونيا 
شمس لغرض جفافيا ثـ تغربؿ باالصفرار تنزع مف ساؽ البردي ويوضع في أواني معرضة لم

ليؤخذ منيا الدقيؽ الذي يوضع في قطعة قماش تثبت عمى قدر منو كمية مف الماء في 
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الطيف ثـ يوضع غطاء عمى القدر ويحكـ غمقو حتى ال يتسرب منو البخار ثـ يوضع بعد 
ذلؾ القدر عمى الموقد ويترؾ لمدة ساعة ونصؼ وحينما يغمي الماء تتصاعد األبخرة خبلؿ 
القماش الرقيؽ ويعمؿ عمى تماسكو بشكؿ كتؿ صمبة ثـ تكسر ىذه الكتمة الى قطع كثيرة 
شكميا مختمؼ لونيا أصفر لتباع في االسواؽ او تستيمؾ محميًا لدى عوائؿ االىوار كما في  

 ( .ٜالصورة)
ويشاركنا في الحديث رجؿ آخر يدعى)حجي عمي( وىو مف الصياديف القدماء في اىوار 
الجبايش حيث شؽ مشحوفو االىوار شرقًا وغربًا وعمى مدار السنة كونيا مينتو التي يعتاش 
عمييا, اف مف االكبلت التي يحبيا اىؿ االىوار عدا السمؾ واالنواع التي ذكرناىا اكبلت مف 

يتـ صيدىا في االىوار حيث يتـ صيد الطيور التالية كغذاء لؤلستيبلؾ اليومي  لحـ الطيور التي
 مثؿ : 
 طيور البط -
 طيور الخضيري-
 طيور الرخيوي-
 طيور الزركي-
 طيور الحذاؼ-

 ويستخدـ سكاف االىوار بعض الطيور الموجودة في االىوار مثؿ: 
 اليميجي-
 الورده-
 نعيج الماي-
 ش عميدروي-

إقتربت الساعة الرابعة عصرًا ودعنا الجميع عمى أمؿ أف نمتقي مستقببًل وأنساب مشحوفنا 
عمى طوؿ ممرات يحيطيا القصب الشاحب وصوت نقيؽ الضفادع يممئ آذاننا ليذكرني بأقتراب 
, كاف صاحب المشحوؼ كما يبدو لي مطربًا وشاعرًا بالفطرة, اخذ  شير الصيؼ, عمى العمـو

أطرب حتى بعض رعاة الجاموس وىـ عمى مقربة منا, كانت مشاحيفيـ يغني بصوت شجي 
تحمؿ البردي الى قطعاف جواميسيـ في ايشيف بعيدة عنا, بعد دقائؽ وصمنا جزيرة جرداء 

تجاوزنا تمؾ الجزيرة او .تحيطيا أجمات القصب وقد تجمعت فييا بعض قطعاف الجاموس
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لبيوت فأستقبمنا رجؿ كيؿ متوسط القامة بدأت االيشيف باتجاه بعض الصرائؼ رّسونا عند أحد ا
عميو مبلمح عراقيوا الرافديف أياـ سومر تمؾ الببلد العظيمة التي كانت حضارتيا تحت أديـ ىذه 
االرض, كؿ شيء فيو يذكرني بما قرأتو عف أشكاؿ السومريوف ومبلمحيـ, حيث البشرة السوداء 

عكوؼ وآذاف كبيرة لمحتيا مف تحت اليشماغ او متفاوتة السمار والرأس الكبير ذات االنؼ م
الذي لفو عمى شكؿ جراوية, كأف ذلؾ الرجؿ بدأت مبلمحو تشبو كثيرًا غاندي الزعيـ اليندي 
الذي يعده البعض النسخة السومرية المعدلة. ساعدنا ىذا الرجؿ بأنزاؿ المردي والمجذاؼ مف 

وؿ عميو في اىوار القصب, المشحوؼ, والمردي ىو جذع مف القصب ليس مف السيؿ الحص
اما المجذاؼ فيو يكاد يشبو المجرفة كتمؾ التي رافقتنا اياـ الحروب العبثية التي عشناىا اياـ 
عقد الثمانينات في الحرب مع ايراف ىو لوح خشبي ُسِمرت الى قطع مف الخيزراف. كالمعتاد في 

يور حيث يزدحـ ذلؾ مناطؽ االىوار عندما يأتي الييـ ضيؼ ما, يتجمع حولو أىالي ال
المضيؼ بيـ فعيونيـ داكنة أكتفوا بمراقبتنا, تولد لدي شعور بأف ىؤالء اخذتيـ الريبة والشؾ مف 
وجودنا عندىـ, اذًا فبلبد مف طمأنينتيـ وبناء جسور الثقة بكؿ تأكيد البد مف ذلؾ, في ىذه 

فضة وقد ىدأت الريح االثناء وانا اراقب الجو مف النافذة في ىذا المضيؼ كانت الشمس منخ
ء لقطعاف اسوى دخاف يتصاعد مف اشتعاؿ قصب طمعًا في نماء جديد لنبات) العنَكر( كغذ

الجاموس. ماىي اال لحظات وصاح)المْعِزب( إلبنو أسرع بالشاي والخبز الحار, كاف رغيؼ 
مغمس الخبز ىذا أروع مايمكف تناولو مع الشاي في طقس بارد , وفعبًل تناولت أكثر مف رغيؼ 

 مع الشاي السيبلني لكف جمر االىوار أضاؼ اليو نكية عجيبة 
ضغطت االسئمة في ذاكرتي بشكؿ اليطاؽ وىو كيؼ ابتدأ بالسؤاؿ عف انواع السمؾ وىؿ 
يعد أكمة رئيسية عند سكاف أىوار الجبايش, فتحقؽ لي مااريد, مف حسف الحظ اف ىذا الرجؿ 

وار الجبايش ال بؿ ال يصيد غير االسماؾ, صاحب المضيؼ ىو مف أقدـ الصياديف في اى
يقوؿ عف مينة الصيد ىذِه توارثيا مف أجداده كونيا ىي االقرب الى طبيعة حياتيـ األىوارية, 
األسماؾ ىنا انواع مختمفة وعديدة عمى حد تعبيره, فيناؾ )البني, الَكطاف, الشبوط, الخشني او 

تي( قمت لو حجي كيؼ نتمكف مف صيد ىذا الزوري, الشمَؾ, الكارب االحمر, الحمري, السم
السمؾ, اجابني بعد اف أشعؿ سيكاره بالزناد الذي مازاؿ يحتفظ بو لحد اآلف رغـ ماموجود مف 
قداحات وكبريت)شخاط(, اف طريقة الصيد عندنا في األىوار تتـ بطريقتيف ىما عمى االغمب 

رصد مف خبلؿ الوقوؼ عمى االيشاف الشائعة في أىوار الجبايش االولى: بطريقة المراقبة او ال
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وااليشاف مناطؽ يابسة عمى سطح الماء او بالطريقة الثانية: وىي مف خبلؿ المشحوؼ او البمـ 
او باالنواع االخرى مثؿ الشختورة او الطرادة او البدغش والجمبية, اذًا ىؿ نعتبر ىذه االسماؾ 

ي المضيؼ فأجابوا نعـ الف السمؾ ىي غذائكـ الطبيعي سؤالي كاف الى بعض الجالسيف معنا ف
ىو المتيسر عند أىؿ األىوار, فقمت ليـ ولـ التأكموف مف لحـ جاموسكـ فقالوا اف لمجاموسة 
قيمتيا عندنا وتعد كأفراد العائمة اليمكف ذبحيا لندرتيا وأىميتيا كونيا خاصة لمحمب, او لمبيع 

 في حاالت العوز او الحاجة المادية احيانًا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  اخلبٌِاٌفًٖ 
 اُ٘ اٌوِٛى ادل١ّٕٙخ ػٍٝ ػمً ٍىبْ أ٘ٛاه اجلجب٠ِ
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 اٌوِي األٍغٛهٞ -4
, تتجاوز تصورات العقؿ الموضوعي أحيانًا بأنيا حكاية عف الكائناتتعرؼ األسطورة 

. ليذا يقرر كمود ألسطورة مثمما يقاؿ موضوع اعتقاد, فازىا عف الخرافة ىو االعتقاد فيياومايمي
و , بؿ ى(Prelogiqueشتراوس أف التفكير األسطوري ليس تفكيرًا سابقًا عمى المنطؽ ) ليفي

بمجموعة مف , بمعنى انو تفكير تصنيفي يستعيف تفكير منطقي عمى مستوى المحسوس
 . (ٔ), مبمؿ, ومحروؽ... الخ()ني, مطبوخ, فاسدالمقوالت التجريبية

حكاية او مجموعة مف الحكايات او ( االسطورة بأنيا ابرنسبلو مالينوفسكي)عرؼوقد
الروايات المنسوخة مف الآللية او القوى الغيبية والمتداولة بيف الناس في العشيرة او القبيمة 

, وقد تفسر ىذه ربيا واعماليا فرديًا او جماعياً او الجماعة العرقية, لغرض تفسير تجا
. لذا يمكف اف (ٕ)ت االبطاؿاألساطير خمؽ الكوف واالنساف ونشأة الموت والقرابيف وبطوال

نعتبر الرمز اإلسطوري ىو الجزء الناطؽ او المتقدـ عمى الممارسات السموكية عند االفراد 
ورة او الحكاية تبلـز رغبة واف وظيفة اإلسط ,الرمز األسطوري وفقًا لدرجة اعتقادىـ بيذا

شتغؿ عمى تبرير انيا تمبي حاجات نفسية واجتماعية وت (جمعية, إذ يعتقد)برونسبل فسكي
, وعادة ماتخص ىذه الحاجة تيا الثقافية وتقاليدىا الموروثةوجودىا والحفاظ عمى مؤسسا

و)كمود ليفي شتراوس( يرى في األساطير والموروثات  .(ٖ)ائيةاو التبني المجتمعات البد
 بة لمتطمبات البيئة التيالشعبية, بانيا عممية ترقيع ونسج ذىني يقوـ بو االنساف استجا

 . (ٗ)الواقع في حياتو, مف أجؿ سد ثغرة متناقضات مف حولو
لبشري أف كاف عمى العقؿ ا,تصوير لفترة مف الجنوفإلسطورة,الى اف ا)ماكس مولر(ويذىب

خرافات تعتمد . لذا يمكف اف نعد بأف األسطورة ىي حكاية لتاريخ مميء بالبطوالت وال(٘)يجتازىا
, وىي تاريخ يرتدي عباءة تنكرية لتبسيط التاريخ والفمسفة ,بؿ ىي فكرة الوىـ بأسموب مجازي

مف حجميا بدوية تاريخية فييا مف المغاالت الشيء الكثير ألعطاء الحوادث أىمية اكثر 

                                                           
ػِا ابػاًّ -1  .88ص, 1976دار ممػ للًباِة (,  -م: مفٜلة البوّة,)الٙاًػةٝز
زواس, المٍلٞ,  -2

 
 .8, ص1981ّٚؽ هٍري:االؿايّػ وِلم اال

 .26ممعر ؿاب٘, ص وداد الرٍراهُ: الػشلة الَ الٗػدوس والرصّم ُٖ اؿايّػ وادي الػاٖعِن , -3
طػ,لٍرة الؾٍد ُٖ المجظّٞ الّػبُ  -4

 
 .67,ص2114المؤؿؾة الّػبّة للعراؿات والوفػ(,  -الٍؿّى,)بّػوتٝاٍم هادر: ثمدّالت اال

ؿايّػ,دراؿة شوارِة مٙارهة,) بّػوت -5
 
ُ:اال  .117,ص1979دارالٍّدة(,  -اشمع ٝماؿ ٝز
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, نوع مف التعبير ألحبلـ الشعوب وعقميـ لي فاالسطورة ىي كالشعر السريالي. وبالتاالواقعي
 .  جة تفر فيو األنا مف قيود الواقعي عالـ االسطورة لدر الباطف ,تغدو فيو األشباح ى

ومف المعروؼ اف الممارسات السموكية التي يقـو بيا االنساف سواء كانت عضوية او 
السموكية عمى , ولكف احيانًا تكوف تمؾ الممارسات / طبيعية بشكؿ ظاىري ومعمفعضوية

لتصورات باطنية خفية .  اً , تكوف عمى شكؿ إيماءات رمزية وفقالمستوى غير المعمف
الفكر الكمية بيننا وبيف  )كاسيرر(, بانيا وساطةكور( وظيفة الرمزي وفقًا لتصوراتريويفيـ)
, ويقصد بالرمز اف يعبر قبؿ كؿ شيء عف نفي صفة المباشرة عف ادراكنا الفكري الواقع
مستوى الجماعة وافؽ عمى حضارية خبلصة ت –الترميز لؤلسطورة ىو عممية عقمية. ف(ٔ)لمواقع

, بأدوات فنية ي عمى انتاجو وتقديمو الى الواقع, ساىمت المخيمة او الخياؿ الجماعوالمجتمع
 تمتمؾ القدرة عمى تأمؿ الكوف . 

نفعاؿ , إذ ينتقؿ الوعي مف االؿ بتكويف المفاىيـ مف خبلؿ الوعيوالترميز سيكولوجيًا يص
, ىنا تتوسط لسموؾ موجيًا أكثر بيذه األفكارا, ويبدو المباشر الى تشكيؿ األفكار/ المفاىيـ

. بعد نضوج (ٕ)بة اليوالفكرة بيف االنفعاؿ المباشر والسموؾ وتأخذ بترميز العالـ قبؿ االستجا
, وبالتالي نصؿ الى الكممات كمعبر نيائي عف المفاىيـالفكرة وتكوف المفيـو كمعبر يأتي دور 

, معطيات الحسية المنعزلة عف بعضيازيف كؿ الالمعادؿ الموضوعي لمفكرة والمفيـو , متجاو 
وبذلؾ يتـ االنتقاؿ مف الترميز الذاتي وىو صياغة االفكار الى الترميز الموضوعي وىو تثبيت 

اي  ,وقوة االسطورة في رمزيتيا.(ٖ)عتيا ىناؾىذه االفكار في الخارج مف خبلؿ الكممات وموض
, بسبب ترميز ذلؾ المعاني بشكميا الصريحتبلحظ تمؾ في المعاني التي تسكف النص بدوف اف 
 .واقع المباشر اال مف خبلؿ تأويموالمعنى الذي اليمكف تفكيكو ونقمو الى ال

سخت لكنيا رُ  ,التي تدور في فمؾ الماضي القديـ ألف االسطورة بييئتيا الطقوسية البائدة 
. منظومة عقميةوعة رموز مشفرة ضمف وتحولت الى مجم ,في البلوعي بطريقة االنسياب

و)تموز( رمز األب الحامي )مردوخ( ليو لجماعي في بابؿ القديمة عمى االفطقوس النواح ا
, والى وقت قريب كاف عمى اىالي ساطير العراقية القديمةصورة مف صور األ, ىي والمشرع

القرى المحاذية لؤلىوار في جنوب العراؽ اف ينجزوا حصاد محصوؿ الحنطة والشعير وجز 
                                                           

 .19بٍؿ رٍِٜر: ُٖ الجٗؾّػ,مصاولة ٖػوِع, ممعر ؿاب٘, ص -1
 .118قاٝػ قاًّن: الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ممعر ؿاب٘, ص -2
 .21 -19,ص ص1997دار ِالء العِن(,  -ٖػاس الؾٍاح: االؿًٍرة والمّوَ, )دمف٘  -3
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وكاف اىؿ .)الثريا(لييف مف شير نيساف قبؿ حموؿ موسـالغناـ في االسبوعيف األو صوؼ ا
ـؤ بقرب حدوث )كوكب الزىرة( فيي بالنسبة ليـ نذير شىوار يخشوف ظيور النجمة الحمراءاأل

, رسف طقسًا معينًا لحماية االطفاؿ, حتى اف بعض األميات والجدَّات يماالعواصؼ والفيضانات
الحمراء كانت فالنجمة . ء كي ترضى عنيـ النجمة الحمراءيـ بصبغة حمرامف خبلؿ وسـ جباى

. ومف الرموز (ٔ)ت السومرية, الية الخصب والنماء في المعتقدارمز مف رموز األلية)أيناّنا(
 االسطورية االخرى التي اليمكف تجاوزىا ىي : 

 احلىب٠خ  –أ 
الحكائي الشفاىي المتداوؿ, والُمّحمؿ عمى حاضنة مثالية لمموروث ينطوي مكاف)االىوار( 

, فاليور مستوطنة أزلية لؤلساطير ادات الثقافية والبيئية والمتخيؿبحموالت ثقافية مف منشأ االعتق
, الكثير مف معتقداتيا االجتماعية وامتداد ىذا الياجس شكؿ نمطًا لمعتقد الذاكرة الشعبية في

 .(ٕ)تسيطر عمى ذاكرة المكاف بقصص وخياالت حيث الزالت قصص األمكنة والكائنات الخرافية
, تاريخ اإلنسانية نفسووالحكاية ميراث ثقافي يسرد ىوية المجتمع ,فقد بدأت الحكاية مع  

اليوجد ولـ يوجد قط شعب بدوف حكاية, فكؿ الطبقات االجتماعية وكؿ الجماعات البشرية 
ج الزمف الحكاية االسطورية يمكف دموكماىو معمـو فأنو مف خبلؿ  .(ٖ)خاصة بياحكاياتيا ال

, فاالنساف القديـ وحسب يتـ إال مف خبلؿ البناء الثقافي, وىذا الاالسطوري بالزمف الواقعي
 تمؾ األساطير مف حكايات مختمفة. إعتقاده انو الوريث الشرعي ألساطير أسبلفو بما تتضمنو

اسطورية عند مجتمع (, وىي حكاية خرافية حفيظ)متخيؿ الحكائي حكاية جزيرةوأحد نتاج ال 
 ويصفيا وليفريد ثيسيغر بػ"الجزيرة االسطورية التي لف ينظر الييا أحد دوف اف,أىوار الجبايش
ولممعتقد الشعبي  ,(اليور)ورة الحكاية ليذا المكافإسط(حفيظ)عد ويمكف .(ٗ)يفقد حواسو"

( المرئي والبلمرئي تحت تأثير نسؽ حفيظ) الحكاية االسطورية عبر المكاف , فتتحرؾاألىواري
 .اعتقادي ديني

لسياقات الثقافية او مف خبلؿ لذا يمكف قراءة مثؿ ىكذا حكايات اسطورية مف خبلؿ ا 
, ويشكؿ التابو مقولة ثقافية ُمحمّمة بحموالت ثقافية تخص البناء الثقافي الجمعي "Taboالتابو "

                                                           
مّػ الصمعاهُ: زغور ازجماِّة راٖعِوّة من الؾٌٞ الػؿٍبُ ,مٙاربة اخوٍ -1

 
خارِة لبّن الٍَاًػ االزجماِّة ُٖ المرجمُ الّػاُٚ  -ِبع اال

 
ا

 .115,ص2113, 4, مرلة الٍٜٖة ,الؾوة الداهّة,الّعد
وؿ ولٍح االِمان,) دمف٘هّّم  -2

 
ًٍار مٜان الصػؼ اال

 
 .122 -121, ص2117دار هّوٍى(,  -ِبع مٌلٌٞ:اال

 .13,ص2111دار هّوٍى(,  -روالن بارت و زّػار زّوّت: من البوٍِة الَ الفّػِة, ثػزمة:ٓؾان الؾّع,)دمف٘ -3
ًٍار, ثػزمة:شؾن هالػ,) الماهّا -4

 
 .19,ص2115 موفٍرات الرمٞ(, -ولّٗػِع خّؾّٔػ:ِػب اال
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نماذج مقدمة في البلشعور الجمعي.  ؾ البناء مفاإلعتقادي لسكاف اليور, بكؿ ما يحممو ذل
كاف لغزي ال مرئي , فيو مرواحإيشف حفيظ" يتطمب تضحيو باالوعميو فأف محاولة فؾ شفرة "

يعزز منظومتيا ميراث حكائي تتداولو أجياؿ منطقة األىوار (ئ٠ْني ؽف١ظ),ويعدمحاط بالتخيبلت
اج اوتصنيع كيميائي مف مواد ثقافية مرجعية . فأي نظاـ ثقافي ىو حاصؿ اندمالثقافية التراثية

قنا باألصؿ ,تشتمؿ عمى الديف مضافًا ليا الفكرة, لَترويجيا بصيغة حكائية رمزية مييمنة.ولو دق
 أيشيف حفيظ" ستجده مرجع واقعي مرئي نتيجة لموىج  المنبعث مف ذلؾالحكائي االسطوري لػ"

قبؿ سكاف األىوار بأف ىذا الوىج المشع ىو لمكنوز  , لذا ُفِسر مفاأليشيف والذي يشبو النار ليبلً 
 , ىذا الممعاف أضاؼ لمناظر واقعًا مرئيًا ناطقًا حكائياً موجود في تمؾ الجزيرة او االيشيفال

, ربما يعد ىذا الممعاف والوىج الذي يبير النظر ناجمًا عف صريحًا رافضًا ألي رأي غير مرئي
  األشياء.بعامؿ فيزيائي نتيجة إلحتكاؾ الضوء 
األىوار ( ىي واحدة مف عدة حكايات تشتير بيا مجتمعات فالحكاية االسطورية)ايشيف حفيظ

ائف وكنوز ىي تعود لؤلماـ , كوف ذلؾ اإليشاف بما يحويو مف خز تعبر عف حاؿ انتظار ثوري
, بؿ ىي حالة إستعداد وي عمى حالة مف االنتظار والتوقؼ)ع( فأيجابية ىذا التنطالميدي

. وىنا يشكؿ ذلؾ "االيشيف" رمزًا ذات وظيفة لذلؾ اليـو وظيور األماـ الحجة)ع( بوترق
التي ىي تمثيؿ , وبنائيا الثقافي بقيميا ومعتقداتيا اعية تعمؿ عمى شد الفرد بالجماعةاجتم

 . (ٔ)تماعية, وبيا تحافظ عمى تماسؾ بنائيا ومؤسساتيا االجليوايتيا وذاكرتيا
 

, فالقداسة التي أحيطت بيذا األيشيف لو وًا ومعاداًل موضوعياً حفيظ" تاب ويصبح "ايشيف
يجعؿ مف أي حالة إرتباطات دينية اعتقادية شيعية حصرًا والبد مف تعظيـ وتقديس ىذه الحكاية 

, مما يجعؿ مف حكاية حفيظ "رمزًا مييمنًا فيظ" يعد محرمًا بكؿ معنى الكممةحانتياؾ لممكاف"
. إذًا ىذا الكسر النسقي يمكف تحديو بأي حالة مف االحواؿاألىوار" ال انساف عقؿعمى 

, اذ يرى في زع األسطورة مف الماضي والمورثات)بولتماف( ينعميو لئلسطورة وىو مايطمؽ
ذي يعيش وسط األساطير ليست مجرد حكايات خرافية بقدر ماىي تعبير عف كينونة األنساف ال

النزع أنيا تفسير لمواقع واألحداث عمى وفؽ  , ليذا فيو يرى في عمميةمجتمع وثقافة متغيرة
, في عممية ىدـ األسطورة لذا ترى األنثربولوجيا.(ٕ)لمثالي المطمؽالحاضر النسبي ال الماضي ا

                                                           
زموة للوفػ(,   -وداد الرٍراهُ: الػشلة الَ الٗػدوس والرصّم ُٖ اؿايّػ وادي الػاٖعِن,) ِمان -1

 
 .26-24, ص2115ا

 .143,ص2117موفٍرات اإلطجالؼ(,  -داّّٖع زاؿّػ: مٙعمة ُٖ الٌّػومّوٍيّّٙا, ثػزمة: وزّي ٚاهمٍ,)الرؼائػ -2
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إسطورة ونزع  , واإلعتراؼ برفض كونو مجردرة بمثابة اإلعتراؼ بأرادة الفردونزع األسط
جود ية عبر دوره في عممية انتاج الو , بوصفو ىو مف يمنح الوجود أىماالستبلب عف إرادتو

 .(ٔ)اإلنساني
 اٌَؾو ٚاجلٓ: -ة

, عمى البيئة والعبلقات االجتماعيةالسحر ىو طريقة يبذؿ فييا مجيود متواصؿ لمسيطرة 
المنجزات النجاحات و  وادامة, بلليا محاربة السحرة والمشعوذييفوىو ايضًا واسطة يمكف مف خ

. ولقد كاف السحر أحد الموضوعات التي عالجيا)ايفانز (ٕ)مينة السحر التي احرزوىا مف خبلؿ
, ولقد طرح السؤاؿ و )السحر والعرافة بيف األزاندي(( في مؤلفEvans Pritchardبرتيشارد 

بالشكؿ التالي لماذا يعتقد االزاندي بالسحر الضار ويمارسونو ايضًا, ويجيب عف السؤاؿ بقولو:" 
رة ىذه مف زاوية كوننا غرباء عمى المجتمع فأننا نعتقد بأف ذلؾ اليسبب اننا حينما نحمؿ الظاى

واذا . (ٖ)دوث النتائج الضارة "حدوث أي نتيجة في حيف يعتقد سكاف األزاندي بأنو يتسبب في ح
يأتي بمثمو , نجدىا تنحصر في اثنيف: االوؿ ىو الشيء المبادئ التي يرتكز عمييا السحر حممنا

فصاليا , والثاني األشياء التي كانت يومًا متحدة تضؿ عمى صمة بعد انالمؤثرأو األثر يشبو 
 . (ٗ)الفيزيائي

, لتخميص ردوخ كثيرًا في التعاويذ السحرية, يستنجد بملقد كاف الساحر في العراؽ القديـو 
, فالمرجع الثقافي لمجف شكؿ )الجف( محور األعماؿ السحرية. وي(٘)زبونو مف قبضة العفاريت

, ووسيمة يسخره بعض الشر باالنسافدراتو التي توازي قدرات الشيطاف في الحاؽ الضرر و في ق
 . (ٙ)ليـ الشريرةالسحرة في اعما

وكثير مانبلحظ العديد مف االشارات التي تشير الى دخوؿ الجف في الجسد اإلنساني مف 
ساف المريض الن, فيتـ تأويميا مف قبؿ الناس بأف ذلؾ اخبلؿ جممة مف اإلعتبلالت المرضية

, ىذا يعطي لنا فكرة اف تمؾ التأويبلت والتفسيرات المجتمعية إنماىي يعاني مف تمبسو بالجف
 عة مف البنية الفكرية الثقافية .ناب

                                                           
وِالت,دراؿة ًّػو  -1

 
 .391,ص2115دار الٜػجاب الرعِع(,  -مّوٍيّّٙة,ثػزمة: موغر ِّاقُ, )يػابلؽبٍؿ رٍِٜر:لػاع الجا

 .191,ص1981دار الػقّع(,  -مّفّٞ دِوٜن: مّرم ِلم االزجماع, ثػزمة: اشؾان مصمع الصؾن,)بٔعاد -2
3 - Knorr K. edit :Celina and A courel  Advancesin social theory and methodology,Rout ledge and Kegan poul , 
Boston ,1981, p.166. 

ع للًباِة والوفػ والجٍزُِ(,   -زّمؽ زٍرج ٖػِؼر:الٔمن الغًبُ,ثػزمة:هإِ الظٍاص,) ؿٍرِا  -4  .29,ص2114دار الٗٚػ
 .31,ص1988دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(,  -ؿامُ ؿّّع االشمع:المّجٙعات العِوّة ُٖ الّػاؽ الٙعِم,)بٔعاد -5
ة المّارؼ(,   -مصمع اشمع ٓوّم و ٖاثن مصمع قػِٕ:الصؾع ُٖ المرجمّات الػِّٗة,) االؿٜوعرِة-6

 
 ,ص.2111موفا
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, ىذه المخموقات كالجف تي تربط بيف الجف بالسحر والسحرةولممرجعية الثقافية الدينية ال
 –دينية تاريخية, بؿ مف مرجعية ثقافية مف متخيؿ خرافي مفرغ مف واقعيتو واألشباح ليست نابعة

بشكؿ ذكي مف األيدي , انيا ُتوظؼ او باألحرى ُتستغؿ اعتقادية ليا مصداقيتيا المادية
.وعمى ىذا األساس (ٔ)ىو نتاج ثقافي , فنمط الجف في ذاكرة البنية العميقة الجمعيةاأليديولوجية

التخويؼ الخوؼ الثقافية ليشتغؿ تمقائيًا)تابو(زيًا يعمؿ عمى بث إشارات يشكؿ الجف عنصرًا رم
, لوجوده في البنية الثقافية البلشعورية التي نفسياً جانبا اتي الذي يمارسو المجتمع بالمنع الذ

عرافيـ كقوانيف يمتـز تصبح بمرور الزمف قوة مادية مييمنة عمى تفكيرىـ وسموكيـ وعاداتيـ وا
فعؿ فاالعتقاد بقدرة الجف عمى .(ٕ)أنينةإلتقاء الحاؽ الضرر بيـ وخمؽ ضمانة الطم, بيا ذاتياً 

ة , ناتجة مف العبلقة الذىنية المتصورة في البنية الثقافية الجمعيبعض األمور الغيبية والخارقة
المنطقي في تعبئة افكاره , يدعمو ضآلة نسبة الوعي العممي التي تشكمت مف الموروث الثقافي

)خرافي متخيؿ( اعتاد الفرد عميو بمرور الزمف ومع التنشئة االجتماعية فغدا قوة مادية قالبفي 
 .(ٖ)تتحكـ أوتييمف بسموكو وفكره ثقافية
)الجف ( كرمز اسطوري مييمف عمى الفكر واالدراؾ إلنساف األىوار, يمكف مف خبلؿ تتبع 

جت ىذِه االنماط لتي عجمت وانتقراءة الذات االنسانية المدعومة بحاالت اإلحباط واليأس ا
فأنساف  .انساف االىوار عقؿفي الييمنة عمى , واستدعت كؿ األليات لتشغيميا الرمزية األولية

 , واالعراؼ والتقاليدالتحكـ البايموجي الوراثي مف جيةآلليات األىوار ىو انساف خاضع 
, لذا يشير جيمس فريزر الى اف السحر بكؿ تجمياتو ىو نظاـ والمفاىيـ الثقافية مف جية آخرى

 زائؼ لقوانييف الطبيعة باإلضافة الى انو مرشد خداع لمسموؾ او انو عمـ زائؼ باالضافة الى انو
ويمارس السحر في مناطؽ االىوار وعمى نطاؽ محدود جدا حيث تتوافد النساء .  (ٗ)فف جييض

يف يجدف حؿ لممشكمة التي يعانيف منيا لقاء مبمغ مف النساء عمى ) العراؼ ( اعتقادا منيف بان
الماؿ او بعض اليدايا التي تقدـ الى ) العراؼ( وكؿ ما كاف يقـو ىو كتابة األوراؽ المميئة 

                                                           
ؾّة والعِن من الًٍت الجصػِػ المؾّصُ الَ الًٍت الجصػِػ االؿالمُ ,)بّػوت -1 دار الجوٍِػ للًباِة والوفػ  -شؾن المّّب:الماٝر

 .83,ص2117والجٍزُِ (, 
ًٍار ُٖ الػواِة الّػاّٚة,رؿالة مازؾجّػ ,ٝلّة الجػبّة للّلٍم االهؾاهّة, زامّة البمػة, ِػوبة زبا -2

 
لٍاب هللا:اال

 
 .56,ص2113ر ا

 .13مصمع اشمع ٓوّم و ٖاثن مصمع قػِٕ: الصؾع ُٖ المرجمّات الػِّٗة, ممعر ؿاب٘, ص -3
 .29زّمؽ زٍرج ٖػِؼر: الٔمن الغًبُ, ممعر ؿاب٘, ص -4
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بالرموز و الطبلسـ التي قد يضفي عمييا مسحة دينية لتكوف اكثر صدقا , او باألحرى ابياـ 
 ٔطالبة السحر بصدقيا 

 اٌوِي اٌل٠ٕٟ  -2
عمى تكريس ديمومة الحدث التاريخي, يعد الرمز الديني أحد الرموز المييمنة الذي يعمؿ 

ذ المراحؿ االولى في عمر , بحكـ سطوتو وتغمغمو في العقؿ البشري مناالجتماعي او االسطوري
. اف تأثير الرمز الديني عمى الفرد مف اسبقية حضوره ورسوخو وخصوصيتو, انطبلقا االنساف

ماىي مع الرمز الديني تكوف ًا بخمؿ في السموؾ والتفكير ألف طبيعة تفكير المتيجعمو مصاب
قؿ الشعبي المتأثر بالرمز , والحقيقة السايكولوجية الخفية ىي اف البلشعور الجمعي في العقدرية
. ويتشكؿ الرمز الديني مف مجموعة مف (ٕ)ًا يكره التغير, يميؿ الى اف يكوف استاتيكيالديني

, السيد, المسجد واالماكف المقدسة ,نية العاشورائية, النذريمى )الطقوس الحسشتمؿ عاألنماط ت
 المضيؼ, الخطيئة(. 

 اٌغمًٛ احل١ٕ١َخ اٌؼبّٛهائ١خ  - أ
جزء مف إف طقوس عاشوراء التي تجري في الشوارع مف كؿ سنة في محـر الحراـ ىي 

 ىـ التأريخي, وجزء مف وجودىـ ومصير تكويف الجماعة الشيعية
االماـ إذ ظيرت المؤشرات التأريخية لمشعائر الرمزية التي قاـ بيا التوابوف لؤلخذ بثأر 

, إذ كانوا المرير لمقتؿ حفيد رسوؿ اهلل )ص(الحسيف )ع( بعد أف شعر اىؿ الكوفة بالنّدـ 
لتقاعسيـ عف نصرتو يذىبوف الى كرببلء وينحبوف حوؿ قبر االماـ يـو عاشوراء, لطمب المغفرة 

, لمثقافة الشعبية لممجتمع العراقيفيذه الطقوس تمثؿ البلوعي الجمعي . (ٖ)قعة الطؼفي وا
وفسرت تمؾ المأساة الى اعتاد العراقيوف القدامى البكاء عمييا بشكؿ طقوس جماعية ىي تأويؿ 

ا , وىي أسطورة بدأت رومانسية لتنتيي بتراجيديطوري لصراعيـ التكيفي مع الطبيعةإس
, تشكؿ جزءًا اتصاليًا دية الشيعية بكؿ تفاصيميا وصيغياالشعائر الدينية االعتقا. ىذه (ٗ)مؤلمة

                                                           
 . 148ان المالُٜ , ممعر ؿاب٘ , ص ِبع ِلُ ؿلم - 1
 .2121, 5521ٚاؿم شؾّن لالس: الّػاٍّٚن وؿلًة الػمؼ العِوُ, مٙاؿ موفٍر ُٖ لصّٗة المدٕٙ اللٜػجػوهّة,الّعد -2
ا, مرلة الوٍر,الّعد  -3 ا واؿجمػاًر ثٌا وٍِامٞ ثًًٍر

 
, 73ابػاًّم الصّعري: مػاؿّم الّؼاء الصؾّوُ, ٚػاءة ثارِظّة ازجماِّة ُٖ هفا

 .36,ص1997
ػجٍراى, زامّة بٔعاد,  -4 قاٝػ ؿّّع البّواهُ: الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ بّن االؿًٍرة والجارِض "مفػوع الٍٜٖة",ايػوشة ٝد

 .388,ص2119
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. ىذا الظيور (ٔ)اسية ودالالت رمزيةثقافيًا دينيًا ليذا المذاىب, ليا وظائؼ اجتماعية وثقافية وسي
, يشكؿ جزء متقدـ مف منطوؽ اليوية التي ف والمنطوؽ ليذه الطقوس الحسينيةالمرئي لمعيا

اىدة لتثبيت الكياف االجتماعي الشيعي مف التفكؾ والتشرذـ أماـ باقي الكيانات تعمؿ ج
, عقؿ األنساني لمفرد ىذا مف ناحيةاألخرى حتى أضحى ذلؾ الطقس مييمنًا عمى ال ةاالجتماعي

ثانية فيذه المناجات والشعائر تعبر عف البلشعور الجمعي بالندـ إذ اف دـ الشييد اما مف ناحية 
ف الفادي والمعادؿ الموضوعي عف الخطيئة التي ارتكبيا ىذا الجمع ولمحو أثار المقدس كا

فتجدد مشاعر الذنب والحزف والدموية لمحاولة . (ٕ)إلزالة أثرىا الخطيئة تحتاج الى دـ مقدس
ع , بمغايرة المواقؼ واألحداث ادة إنتاج التاريخ بطريقة تخيميةتصحيح التأريخ بيذا التمثيؿ وا 

, ىذا  الشعور يي واالقتصاص مف المتسمط الدنيويالحاضر لنصرة الحؽ اإللبأستعدادىـ 
, بمحو الذات ذا مايدعوه عمـ النفس بالمازوشيةعبلمة مف عبلمات التكفير عف الذنب والندـ وى

فمحاكات الماضي . (ٖ)ظر فعؿ الموتالصفر مف الشعور الذي ينا ةوتذويبيا بدمجيا بدرج
. ومف (ٗ)اضي البلشعوري الجمعي الى الحاضرمف موروثات الم, التاريخي, ىو تسرب جيني

, ذ المناجات الحسينية مساحة كبيرةمشاىداتنا الميدانية لمجتمع األىوار في شير عاشوراء, تأخ
  .والمييمف عمى عقؿ انساف االىوار بفعؿ البيئة المائية ذات األثر السايكولوجي الفاعؿ

 
 
 
 
 
 
 

 
ه -ة

ِّ
 إٌن
أحد الرموز الدينية أو أحد أنماط الرمز الديني وىو نمطًا ثقافيًا أوليًا ينبثؽ مف يشكؿ النذِّر 
عميو  , ألف اليمكف الحصوؿيرتبط بأمر إليي اعجازي التنفيذ , حيثوري والدينيالتأريخ األسط

والى زمف , النذور ترجع الى التشريع السومري. وتاريخية القرابيف و بالقدرات البشرية المتيسرة
                                                           

مّن: االمام الصؾّن من المّالد الَ االؿجفٌاد,) ٚم -1
 
مّن(,  -ًّة مصمع اال

 
 .135ه,ص1423مٜػجبة اال

 .49, ص1995دار المعى للدٙاٖة والوفػ(,  -لظًػ, ثػزمة : ِعهان شؾن ,) دمف٘ماري دوٓالس:  الٌَػ وا -2
شمع شّعر: ُٖ البصح ِن زغور الفػ,)ؿٍرِا-3
 
 .95-94, ص1997موٍرات وزارة الدٙاٖة(,   -ا
 .511قاٝػ قاًّن:الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ممعر ؿاب٘, ص -4



 رؤى العالم والهيمنة الرمزية  على العقل عند سكان أوار الجبايش

                                                        الرمزية علي العقل عند سكان االهواررؤى العامل  واهليمنة 

 

172 
 

ؿ وقابيؿ حيث يشير الكتاب المقدس : )وكاف ىابيؿ راعيا لمغنـ , وكااف قابيؿ عامبلت في ىابي
األرض وحدث مف بعد أياـ اف قابيؿ قدـ مف اثمار األرض قربانا لمرب , وقدـ ىابيؿ أيضا مف 

ووجد في ٔابكار غتمو ومف سمانيا ,  فنظر الرب الى ىابيؿ وقربانو ف ولكف قابيؿ لـ ينظر ((
)عبد المطمب اوية مف ييودية ومسيحية واسبلمية, ومف النذور في التأريخ نذرالديانات السمكافة 

بف ىاشـ ,وقصة النبي ابراىيـ عندما رأى في المناـ انو يذبح ابنو اسماعيؿ كصورة أولية مف 
 صور النذور والقرابيف(.

لدفع شر متوقع, يقابؿ في ة لطمب رجاء ما او وقد تمثمت القرابييف والنذور الى اهلل او اآللي 
 .(ٕ)دًا مالية,انساف( او نباتيًا  او نقو ي تعبير رمزي اما اف يكوف دمويًا)حيوافى او ,مقابؿ ىدية

, فقد (ٖ)الممارسات السحريةوىناؾ مف الثقافات البدائية التي ترتبط مابيف الممارسات الدينية و 
, طمبًا إلرضائيا كواجب لآللية صر السومري يقدموف نذورىـكانت المموؾ والحكاـ في الع

وكاف مف طبيعة سكاف اىوار الجبايش اف يقدموا .(ٗ)ا المموؾ تجاه اآلليةوشعيرة دينية يمتـز بي
النذور الى وجية اهلل كقرباف يسمى ) فدوه لوجو اهلل ( عمى شكؿ حيواف كالخروؼ او بعض 

وفرجت عف مشكمة عانى منيا الطيور كالدجاج والبط  يذبح لوجو اهلل عند قضاء حاجة ستيمت 
منيا ذلؾ االنساف االىواري , واحيانا تأخذ النذور كالحروؼ وىو حي الى المكاف المقدس الذس 
حقؽ مراد انساف االىوار كاف يكوف يكوف ذلؾ المكاف المقدس ضريح السيد او ضريح مف اىؿ 

د ) الكيـ ( القائـ البيت واحيانا تكوف النذور عمى شكؿ أمواؿ توضعفي شباؾ الضريح او بي
بخدمة ذلؾ الضريح . ومف الحاالت التي يتـ النذر الييا , انجاب األطفاؿ , الزواج , الدخوؿ 
الى دار جديدة , نجاح موسـ زراعي , الشفاء مف االمراض , التعييف في وظيفة , الناجح في 

 الدراسة .
طالب النذر  مقدس مابيفوتحقيؽ االستجابة لذلؾ النذٍّر, يتطمب وجود وسيط رمزي مرئي  

ىي حفظ حياة طالب النذر  , لذلؾ يمكف اف نعتبر اىـ وظيفة رمزية لمنذرواهلل سبحانو وتعالى
)العواقب الدينية( يعمؿ عمى تحريؾ البلوعي بما يحويو مف صور فالمتخيؿ التخويفي.وحمايتو
, والخوؼ جزء مف تاريخ ثقافيةظة في الذاكرة كقوة مادية )النذر( المتشكمة والمحفو وأفكاروأحكاـ 

                                                           
ؿًٍرة والجػاث , الٙاًػة - 1

 
ؼ الممػي للبصٍث الصوارة ( ط–الؾّع الٔموُ , اال . هٙال ِن ٝػجاب المٙعس ,  122, ص 1999, 2) المٝػ

 .  4ؿٗػ الجٍِٜن , االلصاح 
ؼ الممػي لبصٍث الصوارة(,ط -الؾّع الٙموُ:االؿًٍرة والجػاث,)الٙاًػة -2  ,1999, 2المٝػ
ة المّارؼ(,  -ة الظػاٖة والجّٜٗػ الّلمُ,)االؿٜوعرِةِبع الػشمن ِؾٍي: ؿاٍِٜلٍزّ -3

 
 .25,ص1983موفا

مّن: الٙػابّن والوغور ُٖ الّػاؽ الٙعِم,)بٔعاد -4
 
 .117,ص2111دار الفؤون الدٙاّٖة(,  -ؿّع ِمػ مصمع ا
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, المتسرب ليا عبر موروثات البلوعي األزلي الى األىوار وبيئتو الثقافية المائيةوعقمية انساف 
. واحيانًا يمكف تأويؿ حالة الخوؼ عند المييمف وعي الحاضر مف تيويؿ كؿ شيء مقدسال
حض مثؿ ىذه و بالعمـ ود, مف خبلؿ متخيؿ الخوؼ والذي سيواجيو)إنساف اليور(عم

الذات عمى ىذا النحو عبر .وتخمؼ وف العمـ ىنا نواة الذنب البلوعي, حيث سيكالممارسات
. وتعود اإلنساف العراقي عبر ماضيو الطويؿ اف يربط (ٔ)ورد فعؿ , لفعؿاإلسقاط, صورة ذىنية

 ض وكوراث بفعؿ تمؾ القوى, عازيًا كؿ مايصاب بو مف أمراتو الى قوى خفيةكؿ شيء في حيا
, لذا نراه يكوف مبادرًا في تقديـ النذور والقرابيف الى ذلؾ السر الغريب ليذه القوى التي الغيبية

و ربما يتصورىا ترتبط بشكؿ مف االشكاؿ بالمقدس سواء كاف اهلل سبحانو وتعالى أـ وسيط ل
يص ليذا فإف ىذه النذور تعمؿ عمؿ العبلجات النفسية في تخم مكانة مقدسة عند طالب النذر.

لية , والكفارة عنيا طمبًا لممغفرة ورضا اإلشعوري مف الشعور بالذنب والخطيئةالعقؿ البل
, ىذه الييمنة الرمزية لمنذر تعمؿ عمى استسبلـ إنساف االىوار لما تحصؿ مف نتائج (ٕ)عنيـ

 .والسموؾىذه الممارسات 
 ا١ٌَل-ط

قدرًا كبيرًا ومكانة عظيمة بيف )ص( الذي ينتمي الى سبللة النبي محمدمازاؿ يحتؿ االنساف 
, ويزداد أحتراـ وتقدير ىذا الشخص والذي يطمؽ عميو عبارة )الّسيد( افراد المجتمع العراقي

, خوفًا لقدح بو واإلساءة اليوخاصة إذا كاف ُمَعَممًا مجتيدًا او فقيو يخشى الكثير مف الناس ا
. فيذا المتخيؿ الثقافي ليس محظًا نةفردة تتضمف المكنوف الرمزي لمعبيـ وىي م مف اف يشّور

ة مف الموروثات المعنة" مقولة ثقافيقع, بؿ ىو نتاج ثقافي لذا تعد "إفترائيًا تخيميًا مفرغًا مف الوا
 . (ٖ)مقدس , تحمؿ داللة الغضب اإلليي وتنزؿ عمى كؿ مف ينتيؾالدينية الثقافية

, لفيمنا مف ذلؾ اف الخطاب السيدولو فككنا ىذا التخويؼ او التحريـ مف االساءة بشخص 
السايكولوجي الشائع في الوسط االجتماعي األىواري ىو سياؽ ثقافي عرفي مغمور في الوعي 

 , مشكبًل طوقًا مييمنًا عمى تفكير وسموؾ إنساف االىوار تجاهشعوري والبلشعوري لمبنية الفكريةال
عض الدالالت بالمخمص/ ىنا يتصؼ بب . الّسيدكؿ مف ينحدر مف سبللة رسوؿ اهلل)ص(

                                                           
ؿّؽ المرجمُ ثظّلًّا, ثػزمة ٍٝرهّلٍّس ٝاؿجٍر: -1

 
 .429-428, ص2113المعى(,  -ماًػ الفػِٕ,)دمف٘ -ثا

لٌة,دراؿة ُٖ اؿايّػ وادي الػاٖعِن,) ممػ اؿامة ِعهان ِصّػػَ: -2
 
 .114,ص2115مٜػجبة ممػ,دار لمػثوَ(,   -ِمػ اال

  ِٙمع بٜلمة )ِفٍر( ِّوُ ِؤذِح لمن ِؾُء الّي او الٙعح بي او بوؾبة وثٙجػن ًغا الٜلمة بالفظك الٌاقمُ الوؾب وًغا  –ِفٍر
 ٙاُٖ من المػوث العِوُ .المٗػدة ثصمٞ رمؼِة اللّن وًُ هجاج خ

 .182ماري دوٓالس: الًٌػ والظًػ, ممعر ؿاب٘,ص  -3
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, وانما ىي جممة ثقافية منبثقة مف االعتقاد بالنموذج االخبلقي المنقذ, وىي ليست لفظة عادية
)المنقذ( بأنيا مفردة منغرسة في البلشعور االنثروبولوجيا الثقافية العبارةوعادة ماتقرأ .(ٔ)يوتوبيال

 .ماعي, والسياسي السائدتقميدية, وفقًا لمنظاـ االجتالجمعي ألغمب المجتمعات ال
 

 ادلَغل-ك
, األيديولوجية ممتزجًا باليوتوبيايعد ىذا المكاف الديني بكؿ حموالتو ومقوالتو الثقافية و 

. الداللة (ٕ)قدس, فيو مكاف مجعية التأريخية والثقافيةودالالتو الرمزية الغنية مف الناحية المر 
, لذا )بيت اهلل (دة بما فييا الكعبة يكنى لمعباالثقافية لمثؿ ىذه األمكنة اف كؿ مكاف وموضع 

ي البنية الذىنية لكافة / المسجد فالسيرة الثقافية والرمزية لممكافنبلحظ كيؼ ترسخت ىذه 
, وقد مثمت األمكنة الدينية المنطمؽ والتأسيس األوؿ لممحطات الثورية عمى السمطات المسمميف

ة الثقافية فيو المكاف مكانًا لمحوار وانتاج الصيغ والمظالـ لما ينطوي عميو ىذا المكاف بصفتو
, ومحؿ انتاج المثاؿ االخبلقي في صيغة ثقافية, االجتماعي. المكاف المقدس ىو رمز لمعبادة
 .(ٖ)تمعأي محؿ التأليؼ بيف مبدأ العدالة وبنية المج

, العراقيماط الثقافية في المجتمع لذا يمكف اف يعد المسجد واألماكف المقدسة مف األن 
المكاف بالتأويبلت والصور لدرجة إنزياح  –في تشغيؿ مانطمؽ عميو اليوتوبيا ألثرىا المييمف
, فمف خبلؿ قراءة المعتقدات الدينية عف مكاف عمى البلوعي الجمعي الثقافيالثقؿ المادي لم

. ية الجمعيةبنية العميقة البلشعور انساف األىوار الحضنا تزامف ىيمنة اإلعتقادات الدينية في ال
, لذا وجب تقديسيا واحتراميا ة تحط في ىذه االمكنةسمقدرواح الويعتقد انساف االىوار اف األ

الى الدرجة التي يتسرب البلوعي الماضوي الى الوعي الحاضر لمتكرار الثقافي الذي يحكى عف 
ـ بيذا المكاف ىيمنة النسؽ الديني او الرمز الديني عبر عممية التأييد الجمعي لبناء واإلىتما

( وقدسية Taboo)كبوتة في البلوعي الجمعي. فتابوالمقدس وماىو اإل دليؿ لتمثيؿ الرغبة الم
, إنما يعتقدوف ىؤالء والتحريـالمسجد عند سكاف األىوار في الجبايش التتخذ طابع التخويؼ 

الحماية كوف , لتحقيؽ الحاجات و الكناية عف الرمز والوسيط اآللييالسكاف المسجد ىو البديؿ و 
. لينتج لنا ىيمنة دينية ثقيمة ي لميوية لجماعة األمكنة الدينيةىذا المكاف المقدس الشكؿ االيقون

                                                           
ِع للدٙاٖة والّلٍم (,ج -ِلُ قػُِّ:ثارِض الصوارة,).بّػوت -1

 
 .196-193, ص2116, 2,ج1دار اال

ًٍار ُٖ الػواِة الّػاّٚة,ممعر ؿاب٘,ص. -2
 
 ِػوبة زبار الٍاب هللا:اال

شمع شّعر: ُٖ البصح ِن زغور ا -3
 
 .131-131لفػ,ممعر ؿاب٘, صا
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لممسجد في البلوعي, مما حمؿ البنية العقمية او الفكرية بأنزياحات ببل قيود يعمؿ عمى ارتفاع 
ميا عمى شكؿ التابو عمى الوعي ووفؽ مشغبلت تصادر كؿ ماىو منطقي وعقبلني ليحؿ مح

, ليصبح السموؾ الفكري النساف وزجو بيذا الرمز الديني)المسجد(تبني المتخيبلت الغيبية 
, تقولب سموكو ليحيؿ ىذا السموؾ الى شفرة ومعيارًا قوة مادية ثقافية تتحكـ في ذاتو األىوار

 يستوعب تجربة إنساف اليور.  
١ف-٘ـ

ّ
ض

ُ
 ادل

مف القرف  في االربعينات والخمسينات والستينات وحتى السبعينات ؼالمضايإنتشرت 
( ٓٓٙ)كاف حوالي ٖٜ٘ٔألىوار في قضاء الجبايش عاـ , وفي قمب االماضي بشكؿ كبير جداً 
عف مبنى او بيت  . والمضيؼ عبارة(ٔ)ومنتشر في قرى ىذا القضاء ,مضيؼ مشيد مف القصب

وحصر قصبية  صب قوي)شباب(يشيد مف اعمدة ضخمة مف ققصبي بالغ السعة,
وبناء المضيؼ كاف .(ٕ), ومف جداريف جانبييف يقاماف مف القصب وحصر ايضاً كبيرة)بواري(

طريقة خاص في بناء  , ولكؿ رئيس عشيرة وسيدتصرًا عمى رؤساء العشائر والسادةمخ
 .(ٖ)()حنياتو( شباتٜالمضيؼ, واكبر مضيؼ يكوف طولو)

ركز ىاـ , والمضيؼ مفي الجبايش وىـ شيوخ بني أسديوف وأشير المضايؼ مضيؼ الخ 
, والدور الذي يمعبو و يتقرر المركز االجتماعي لصاحبو, ففي ممكو وبنائمف مراكز الحياة القبمية

, وينظر اىؿ الجبايش لتقاليد بالغ األىمية المضيؼ في الحياة االجتماعية والسياسية لمعشيرة
ولقد كاف اكبر , تتوسميا ورمزية مة ثقافية لذي يعد عبلا احتراـالمضيؼ وآداية نظرة تقديس و 

 )الِشباب(اؿ خيوف الذي كاف مشادًا عمى عددمضيؼ في الجبايش مضيؼ الشيخ  سالـ 
الشيخ سالـ )الِشباب( تحت تأثير إغراء  , وعندما غيرّ التقميدي ألؿ خيوف وىو ثبلثة عشر)شبة(

انتقادًا الذعًا بسبب ذلؾ المسمؾ, وحيف ذلؾ سيد مف السادة الى خمس عشرة أنتقد الشيخ 
, وأحرقت الطائرات في الحركات التأديبية التي قامت بيا الحكومة أقصي الشيخ عف)المشيخة(

 .(ٗ)اه فيياضدة مضيفو الجديد في نفس السنة التي بن
                                                           

ًٍار شوارة ؿٍمػ, ممعر ؿاب٘, ص -1
 
 . 74مٌعي الصؾواوي: اال

 -  شّاها او ؿّٙان الٙمب ثؾُ شوابا مجٙابلة
 
قبة : زمٌّا قباب )شواِا ( وًُ شؼمة ٝبّػة من الٙمب ثفع ِباؿ من لّٕ الوظّٞ ا

ي ثؾُ قباب 
 
 ثفٜٞ ٍٚؿا للعاطٞ وًُ ِلَ يٍؿ الموّٕ ا

ًٍار شوارة ؿٍمػ,  -2
 
 .75, صالممعر هٗؾيمٌعي الصؾواوي: اال

ًٍار, ممعر ؿاب٘ ,ص -3
 
 . 89زبار ِبعهللا الرٍِبػاوي: الًػِ٘ الَ اال

 .181قاٝػ ممًَٗ ؿلّم: الرباِـ,ممعر ؿاب٘, ص -4
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البيوت  , حيث كاف بناءى البلوعي الجمعي)العراقي(لعؿ مرجعية ىذا اإلعتقاد تعود ال 
القداسة  . وفيـ(ٔ)مقدسة, إنتقمت ىذه الطقوس الى بناء األمكنة القديمًا يخضع لطقوس سحرية
مفاتيح شفرة البناء   وصفيا, وذلؾ ألف لكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة بالينطوي عمى معنى أحادي

 . اف الدور(ٕ)خاص يحتمي بو ويخافو)المضيؼ( طوطـ ىذا المجتمع الاالجتماعية, إذ يشكؿ
ثقافي جع التأريخي ال/ المر المقدسة رمزية, مابيف اليوتوبياالمييمف الذي تمعبو ىذه االمكنة 

, لتمزجا في ايقونة تحرؾ الوعي وتؤثر عمى البلوعي بأستدعاء مخزونو. الوظيفةواأليدلوجية/
سمطة )بوؿ ريكور( اف ىذه االعتقادات المرتبطة بالمكاف وبالمرجع الثقافي , تييء الزماـ لمويرى

( إلستراتيجية ىذا اليوتوب )المرجعية الثقافية عبر,في ُسوؽ المجتمعالدينية/السياسية/االجتماعية/
بح ىذه العبلمة األيديولوجية, في عممية تغميؼ الوعي وتشميعو بالمتخيؿ اليوتوبي المزيؼ فتص

. المكاف الثقافي, (ٖ)واأليديولوجي مزدوجة الوظيفة وفعالة األثر بدمجيا باليوتوبيا الثقافية)المكاف(
-, مف خبلؿ ىذا الماضي الذي يتموقع بو خطاب السمطةالتأريخية والرمزية مضامينويحمؿ 

 . (ٗ))المؤسسة(, ليحيؾ عبر اليوتوبيا أيديولوجيتو ,الزعيـ الديني)السيد(
 

غ١ئخ-ٚ
ّ
 اخل

جمعي أزلي  دينيعند سكاف األىوار فالخطيئة إعتقاد  دينيا  تشكؿ الخطيئة بوصفيا نسقاً 
. ومف المجتمعات المتدينة, وىي ترتبط بالعقاب اإللييحاضر في البلوعي الجمعي لكافة 

اجباتو , نتيجة أىمالو لو مآسي واألمراض التي تحدث لئلنسافاإلعتقادات العراقية الثقافية إف ال
, . وتشير الخطيئة لذنب أخبلقي(٘)يو أو عشيرتوه والد, او لذنوبو تجاوانتياكو األوامر اإلليية

: خطايا التي تؤدي الى جحيـ النفوس, بالخطايا السبع المتمثمةففي العصور الوسطى تمثمت ال
, ىذه الخطايا التسيء فقط لجانييا الحسد, الطمع و , والغرور, الغضب, الكسؿ, البخؿبالشيوة

 .(ٙ)دي عمى الجميععالمذنب بؿ ايضًا لآلخريف عبر أثرىا المت

                                                           
شمع: المّجٙعات العِوُ ُٖ الّػاؽ الٙعِم,ممعر ؿاب٘, ص -1

 
 .  68ؿامُ ؿّّع اال

 .134,ص1983دار الصٍار(,  -لًٍيم والجابٍ,ثػزمة:بٍِلُ ِاؿّن ,) ؿٍرِاؿّٔمٍهع ٖػوِع:ا -2
ّة,) دمف٘ -3  .229,ص2111دار المعى(,  -بٍؿ رٍِٜر: من الوك الَ الّٗٞ, ثػزمة:بػادة وشؾان بٍ ٚر
 ,ص.2118دار المعى(,  -مصمع الصمػاهُ: شراب الّػوس,)دمف٘ -4
شمع:  المّجٙعات العِوّة ُٖ  -5

 
 . 68,ص1988دار الفؤون الدٙاّٖة الّامة(,  -الّػاؽ الٙعِم,).بٔعادؿامُ ؿّّع اال

دبّة الصعِدة والوٙع اإلؿًٍري,)دمف٘ -6
 
 .111,ص1999موفٍرات اثصاد االدباء الّػب(,  -شوا ِبٍد:الوَػِة اال
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)ريكور( في تأويمو ليذا الشعور, أف اإلثـ والشعور بالذنب البلشعوري يتولد ويظير ويرى 
يسيء , وينسى ىويتو وينزلؽ عف أصالتو اإلنسانية و اإلنساف حيث ينسى مف ىو ولـ وجد لدى

. (ٔ)ضوي, حيف يكوف مذنبًا لشيء أرتكبو ىو وليس مجرد احساس الشعوري مالنفسو ولآلخريف
عبر  الحاضر فمقولة الخطيئة مييمنة في البلوعي الجمعي الماضوي تسربت الى البلوعي

, ومف خبلؿ ذلؾ يبدأ اإلحساس بالذنب يتصاعد ليعمؿ عمى اعادة منبيات خارجية ضاغطة
فاألنا البشرية تحوي قمقًا بشعور  ,تي لـ يكفر عنيا البلشعور الجمعيانتاج الشعوري لمخطيئة ال

. سبؽ واف كاف ىناؾ اعتقاد ؼ والمعايير االجتماعية واإللييةئة والذنب المقترؼ تجاه العر الخطي
يخص خطيئة العامة مف الناس حسب االساطير البابمية حيث يتـ التخمص منيا باإلعتراؼ أماـ 

)المعبد(, ويتمو بعض الخطايا باإلضافية التي يمكف اف يفكر فييا في االماكف المقدسة الكاىف
. ويشيد الواقع (ٕ)دوف وعية اف يكوف بعضيا مف خطاياه الخاصة التي أرتكبيا عرضًا خشي

, وفقًا لبلعتقاد الشيعي ألماكف المقدسة في النجؼ وكرببلءالعراقي زيارات ابناء األىوار الى ا
ارات عمى تطيير الذات , تعمؿ تمؾ الزيفي الشفاء لحاالت ميؤس مف شفائياتحقيؽ المعجزات 

, تحقيؽ وار الجبايش الى االماكف المقدسة. مثؿ ىكذا زيارات يقـو بيا سكاف اىيامف الخطا
, وركود الدـ لجمالية المشيد )ايكو( بػ " التعزيز اإلنفعالي" الرضا النفسي التطيري وىو مايسميو

ذلؾ ىناؾ شعورًا تاريخيًا جمعيًا)العراقي . اإل إنو رغـ (ٖ)نفعاؿ الجماليوالتطير عف طريؽ األ
, بسبب دعاء عند االنساف االىواريي البلوعي الجمعي لمعقؿ , وىاجسًا يحمؿ المعنة فالشيعي(

مفوا عف نصرتو في يـو معركة )عميو السبلـ( عمى شيعتو واتباعو الذيف تخلؤلماـ الحسيف
, عمؿ عمى )ع(, وعدـ األخذ بثأر الحسيفالترسب التأريخي الماضوي لمخيانة. ىذا الطؼ

 .ة في البلشعور عند إنساف األىوارالخطيئتموضع لمفيـو 
 
 

 اٌوِي اٌضمبيف     -4
 

 ادلبء-أ
                                                           

شمع شّعر: الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ممعر ؿاب٘, ص -1
 
 .124-122ا
 . 535قاٝػ قاًّن: الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ, ممعر ؿاب٘ ,ص -2
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موغبًل في التاريخ الميثولوجي لمحضارات القديمة ففي  )الماء(يأخذنا الرمز الثقافي
, القادر عمى اف ييب الحياة آللية )إيا( آلية المياه العميقة, وااء.ـ( قدس السومري المؽٖٓٓٓ)

الَينبْوع( بشكؿ إمرأة ترتدي ثوبًا طويبًل تزينو لميتة. وجسد السومريوف األلية)والخضرة لمبذور ا
, قدس مسؾ بيدىا إناء تتفجر منو المياه, يرمز لمحياة والخصبثنيات متموجة كموج الماء وت

)غاستوف باشبلر( اسرار . وقد حدد(ٔ)مى اختاميـالسومريوف اآللية الينبوع وطبعوا صورىا ع
الجارية والمياه العميقة , والمياه المياه الصافية والمياه الربيعيةمبينًا الفرؽ بيف  الماء وتحوالتو

 . (ٕ)بالخياؿ الشاعريوالمياه القمقة فربط صورىا دة , والمياه الراكالنائمة
يبلد وخاصة عند القبائؿ وسيمة تطيرية طقوس المومف الطقوس التي تستخدـ الماء 

, وطقوس الميبلد الجديد يقصد بيا االقاليـ الوسطى في اليندكنة في )كوكرو( الساالبدائية
الى شخص  , وذلؾ عف طريؽ تحويمو كمياً مف تحمؿ مسؤولية اعمالو السابقة تخميص الشخص

, فشعوب اضي الّسحيؽ طقوس التطيير بالماء. فالشعوب البدائية تستعمؿ منذ الم(ٖ)جديد
خبلؿ ( أو Initiation)ييكؿ, في طقوس التأىيؿكانوا يتطّيروف عند مدخؿ ال اليوناف والروماف

والمصرية  . وعرفت كذلؾ الطقوس اآلشورية(ٗ)القتؿالمآتـ أو عند استشارة الكياف بعد جريمة 
مة إلختبار براءة شخص وسي البابميوف الذيف كانوا يتخذونيا وحتى,طقوس العمادالقديمة, 

الخميقة, حيث المندائية( بعيد البرونايا او  ئة)الصاب وفي جنوب العراؽ تحتفؿ الطائفة .لتجريموأو 
. لذا يشكؿ بوصفو ركنًا اساسيًا في ديانتيـ ,سيـ عمى ضفاؼ االنيار وقرب الماءتجري طقو 

كما إف نسج ,حاجة مف الحاجات األولية لئلنسافتقديس الماء لدى بعض المجتمعات األنسانية 
ألنساف أىوار الجبايش خزانًا ثقافيًا مفاىيـ القداسة المرتبطة بالماء في المتخيؿ الشعبي 

لمجموعة مف المعتقدات التي مزجت بيف العالـ المرئي والبلمرئي وبيف التاريخي واإلسطوري 
فالماء ىو . زيًا وطقسًا عف المجتمع األىواريوبيف المعقوؿ والخرافي مما أعطى الماء طابعًا رم

مما ع وتتواجد األمـ وتتبايف األلسف, و الذي يستقطب الناس حيث تتعدد الشعوب وتتكاثر الجم
يعزز الصمة بيف الماء والتاريخ وىي الثنائية التي حكمت فعؿ االنساف العراقي حضارات 

                                                           
رقاد الٍٙمُ(, موفٍرات وزارة الدٙاٖة واال -ًاِجؼ ٝػاِؾّٛ: شٜاِات واؿايّػ من ِالم الفػؽ الٙعِم,ثػزمة: ٚاؿم يٍِػ,) دمف٘ -1

 .27,ص1983
ؼ دراؿات الٍشعة الّػبّة(,  -ٓاؿجٍن باقالر: الماء واالشالم,) بّػوت -2  .221,ص2117مٝػ
 .319,ص1972, 1الٌّئة الممػِة للٜػجاب(,ج -زّمؽ ٖػِؼر:الٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم,ثػزمة: هبّلة ابػاًّم,)الٙاًػة -3
 .65-64ممعر ؿاب٘, صمٌجعي االبّن: ازجماِّة الجعِن الفّبُ,  -4
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االرض مما يشكؿ مثمث الفاعمية  يديولوجيات مع إضافة بعد ثالث ىووديانات ومعتقدات وآ
 .(ٔ)ماء والتاريخالحياتية الذي يضـ األرض وال

البلوعي الجمعي ىو الذي خمؽ ىذا العالـ البلمرئي الذي يتماىى فيو  ومما الشؾ فيو إف
, مف خبلؿ مجموعة ممارسات رمزية تعمؿ عمى ىيمنة ني باالجتماعي والمعقوؿ بالخرافيالدي

قبؿ مف قاعدة صير في ظؿ غياب قوة المعرفة وفؾ شفراتيا واإلفتقار الى النظرة نحو المست
يفسح المجاؿ لييمنة مختمؼ  كمو ذلؾ واعد النساف األىوار شكيؿ مستقبؿ, لتالماضي والحاضر

. وطبيعي أي حالة تجذر لرمز متمثبًل بالماء وتسيده عمى العقؿالرموز بمافييا الرمز الثقافي 
معيف في البنية الفكرية البلشعورية سيصبح ذلؾ الرمز جزءًا مف الذاكرة وخزينيا التاريخي, مما 

, مما يؤدي ذلؾ الى اإلندماج في ت الماضية الى الوعي الحاضروروثايؤدي الى تسرب تمؾ الم
السموؾ االنساني لدى مجتمع سكاف اليور مف جيؿ األجداد الى جيؿ األبناء وثقافتيـ بشكؿ 

 . رمزية الشعورية عمى منظومة العقؿينتج لنا ىيمنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌوِي اٌزبهخيٟ-1
المييمنة والذي يعمؿ عمى دعـ األحداث التاريخية يشكؿ الرمز التاريخي أحد أىـ الرموز 

, وبحكـ حضوره في الواقع السيطرة عمى توجيات العقؿ أوالً  نظرًا لمقدرة التي يمتمكيا في
                                                           

, 24و23مجّب مواؼ الؾامػائُ:ٚػاءة ؿٍؿٍّلٍزّة للؾلٍؾ الّػاُٚ,بصح ُٖ اهدػوبٍلٍزّا المرجمُ, مرلة معارؾ, الّعدان  -1
 .36ص
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, خاصة إذا ارات رمزية اليمكنو اإلفبلت منيااألىواري مما يضع إنساف األىوار أماـ عدة خي
نساف االعقؿ ييمنة عمى مجريات جة اإلنقياد والكاف البلشعور الجمعي مستوعبًا ومتأثرأ الى در 

, وقريب مف خياؿ االجتماعي, واألرث الحضاري. فالرمز التاريخي ىو جزء مف الماالىواري
رة . لذا فاألحداث والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواىر كونية عابواروجداف أنساف األى

, والقابمة لمتجدد عمى جانب دالالتيا الشمولية الباقية , فإف ليا الىتنتيي بأنتياء وجودىا الواقعي
. وقد حضيت بعض الشخصيات التاريخية في العقؿ (ٔ)واشكاؿ أخرىأمتداد التاريخ في صيغ 

, التي واإلستحضار في الذاكرةاألىواري بمكانة عظيمة ونصيب وافر مف عمميات االستدعاء 
ا ية تمؾ الشخصيات التي أشتيرت بمواقفيإتكأت عمى شخصيات تاريخية قديمة وأحداث تاريخ

ومف  ,لرموز التاريخية بالرموز الدينية, وفي أكثر االحياف تتداخؿ اودالالتيا الرمزية عبر التاريخ
 داف لدى انساف أىوار الجبايش ىي:أبرز الرموز التاريخية التي ترسخت في الذاكرة او الوج

 
 ا١ٌْـ ٍبمل اي ف١ْٛ ١ّـ ػْريح ثٕٟ أٍل .-أ

, ي لؤلىوار يطمؽ عمى قضاء الجبايشوالجزائر ىو اإلسـ التاريخ )الجزائر(وىو شيخ وأمير
 ساىموا في معركةمنح لقب الباشوية مف قبؿ الحكومة العثمانية آنذاؾ وكاف مف الرجاؿ  الذيف 

, ومازاؿ ىذا األمير يحتؿ مكانة بارزة في ذاكرة سكاف اىوار ـٜ٘ٔٔشعبية عاـ  الشعبية
. يحمؿ سالـ اؿ خيوف رمزية كبيرة بيف ابناء جنوب تيجة مواقفو الوطنية واالجتماعيةالجبايش ن

العراؽ وقد تكرست ىذه الرمزية في المخياؿ الثقافي واالجتماعي الى الدرجة التي ترسبت في 
 , مما دفع ذلؾ الى أف تشكؿ ىذهعقؿ انساف االىوارري والبلشعوري في الوعي الشعو 

, رمزًا مييمنًا عمى الفكر في كؿ ىذه العقود مف الزمف كؿ عنفوانياالشخصية التاريخية ب
ويتحاشى سكاف اىوار الجبايش المساس ليذه الشخصية التاريخية لرمزيتيا بيف السكاف الى 

 درجة التي يتمنى معظـ أبناء االىوار اف يكونوا مثؿ الشيخ سالـ اؿ خيوف 
 

 ثله اٌو١ِض-ة
وىو شيخ عشيرة )البوصالح( ويشار اليو كثيرًا عندما تذكر معارؾ التصدي لمقوات 

ذاكرة األىوارية , كما تعرفو الالبصرة وخاصة معركة ميناء البصرةفي  ٜ٘ٔٔالبريطانية عاـ 
                                                           

ُ(, دار ٓػِب للًباِة والوفػ والجٍزِ  -ِلُ ِفػي زاِع: اؿجعِاء الفظمّات الجارِظّة الجػاخّة ُٖ الفّػ الّػبُ المّالػ,)الٙاًػة  -1
 .121,ص2116
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عندما توصؼ لشخص ما ليس  . والحكمةلمحكمة التي تميز بيا ىذا الشيخ ,بأنو سقراط عصره
, ومف روث الثقافي لسكاف اىوار الجبايشجممة فمسفية منبثقة مف المو , وانما ىي مف فراغ

. منحدرات الوعي البلشعوري الجمعي معتقدات ثقافية مغروسة عند انساف األىوار تنساب في
, بؿ رمزية أنتجيا تراء مفرغة مف الحقيقة والواقعيةورمزية الشيخ بدر الرميض ليست محض إف

مضيؼ والدواويف آنذاؾ الى الدرجة التي نقمت المواقؼ واالحداث الواقع االجتماعي والثقافي لم
, الى اف تكوف تمؾ المذكرات الشخصية والروايات التاريخية لتي وقفيا الشيخ مع ابناء عمومتوا

 . ىذا الموروث االجتماعي والثقافي عف الشيخ مييمنة عمى عقؿ ابف اليور ومسيطرة عبر
 
 اٌوِي اٌٍغٛٞ-5

 
رموز صوتية ومعنى ىذا إف طبيعة المغة تتخذ  Linguistic Symbolsالرموز المغوية 

.فالكتابة في أحسف أصوليا محاولة األوؿ صورة صوتية منطوقة مسموعة في المقاـ
 وزية المكتوبة ماىي إال تجسيد لمرمفالرموز المغو .(ٔ)واقعيا الصوتي لمتعبير عف المغة في

. ويرتبط الرمز المغوي ببيئة محددة يطمؽ ابةالمغوية المنطوقة أي إحالة الصوت الى كت
فعندما يسمع إنساف لغة أجنبية اليعرفيا  Linguistic Communityعمييا الجماعة المغوية 

, انو رمزية دالالتواضح عنو وليس ليا  يسمعيا أصواتًا غير متميزة وليس ليا تصنيؼ
يا اإليحائية . وتكتسب الرموز المغوية قدرت(ٕ)ليس ليا وحدات متميزةة صوتية يسمع سمسم

والعبلقة الوحيدة القائمة بيف الرمز الصوتي والمغوي ومايدؿ عميو عف طريؽ االستخداـ,
 مة ترمز الى شيء مادي أو معنوي. ىي عبلقة الرمز فالكم

 ,المجتمع البشريلرموز الشائعة في , وىي مف أىـ افالمغة نسؽ رموز ذات معنى
, فكمماتيا ىي بحد ذاتيا عمميات التفاعؿ االجتماعي اليوميوالتي يتـ إستخداميا في 

, وتكتسب ىذه الكممات معانييا مف التعبير عف كوامف النفس البشرية رموز يتـ مف خبلليا
, غير ز. فالمغة تقودنا الى معرفة عالمنا وكذلؾ الرمو التجربة والخبرة الذاتية لؤلفرادخبلؿ 

, لذلؾ نستخدـ مانعرفو أعمؽ مف معرفتنا بوظائؼ الرموز, ىي اف معرفتنا بوظائؼ المغة
                                                           

ؿؽ ِلم اللٔة الّػبّة,) الٙاًػة -1
 
 .9,ص2113دار الدٙاٖة للًباِة والوفػ(,  -مصمٍد ٌٖمُ مرازي : ا

 .15مصمٍد ٌٖمُ مرازي :الممعر هٗؾي, ص -2
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فالرموز في , بأشكاليا المختمفة. ج مف خبلؿ حقيقة الرموز وطبيعتياعف المغة لكي نستنت
ا ىي ايضًا شكؿ مف ي, في حيف اف المغة نفسقة ىي األخرى شكؿ مف أشكاؿ المغةالحقي

والشكؿ الذي حظي بالدراسات األنثروبولوجية قبؿ ,كنو الشكؿ األوضحلاشكاؿ الرموز,
 .(ٔ)الرموز
 

األنساؽ  مع عمماء المغة مف الذيف يعتقدوف بأف (Bourdieuبورديو)وكثيرًا مايتفؽ
ف كوىي التي تشكؿ جزءًا فاعبًل في بناء الواقع االجتماعي واليم,الرمزية ىي أشكاؿ رمزية

يرر( )كاسو( إف ىذه األفكار التي ترجع الى)بورديويؤكدذلؾ, بأي حاؿ مف األحواؿ نكراف
 خاص بوظيفتيا االجتماعية. , دوف السؤاؿ الؤكد عمى الوظيفة المعرفية لمرموزت

الى المغة كأحد المكونات Martin Heidegger ( ٜٙٚٔ -ٜٛٛٔ)مارتف ىيدجر ويشير
ر يحدد المفاىيـ الثقافية األساسية التي التشكؿ وسيمة لمتواصؿ بيف الناس فحسب بؿ إطا

مف ضمف ىذه المفاىيـ .شكؿ المنظومة الفمسفية لمجتمع ماوالسياسية واالجتماعية التي ت
اس مف دوف أدراؾ أو بشكؿ وىي مسألة يغوص فييا الن,بط الى حد ما بمسألة رمزية المغةمايرت

"جوىرية" كمفاىيـغوية تكريس بعض المفاىيـ ومف أبرز تجميات ىذه الرمزية الم ,ال واعي
, مف خبلؿ ىذه الرمزية تـ تجاوزىا في الغرب, يا تحت مجير التدقيؽ أو المراجعةاليمكف وضع

الفمسفي بدأ مف النقد ,, ومف خبلؿ المفاىيـ الفمسفيةيات النقدية التي خضعت ليا المغةالعمم
جاؾ )لػ وصواًل الى عمميات التفكؾ  Friedrich Nietche(ٜٓٓٔ-ٗٗٛٔفريدريؾ نيتشو لػ)

 .Jacqyes Derrida( ٕٗٓٓ-ٖٜٓٔدريدا
ليبًل عمى أف اإلنساف حيواف عاقؿ؛ ذلؾ أف المغة في إف التصورات الميتافيزيقية تعد المغة د

, فأصوات المغة تمثؿ جانبًا مف حداث ربط بيف ماىو جسـ وماىو عقؿ, تقوـُ بإبعدىا الصوتي
, أما المضاميف والدالالت والمعاني فتعود الى أبعاد اإلنساف نب اإلنساف الحيوانية الفيزيائيةجوا

ذا كاف الميتافيزيقيوف (ٕ)لكائنات االخرىالعقمية التي تميزه عف ا يروف اإلنساف حيوانًا عاقبًل . وا 
)ىيدجر( عمى ذلؾ يرى إف االنساف كائف لغوي بأمتياز فيو الذي يدرؾ كينونتو ويعرؼ فأف

, وخبلصة ف )ىيدجر( بتأمبلت أرسطو المغوية. واستعاي والصوتية الحسمسبقًا بجانبي المغ
                                                           

 . 13ياًػ شؾٍ الؼِباري: الجصلّٞ االزجماُِ واالهدػوبٍلٍزُ للػمٍز,ممعر ؿاب٘, ص -1
شمع : اهًٍلٍزّا ال -2

 
 .31,ص2118العار الّػبّة للّلٍم هاقػون(,  -لٔة ِوع مارثن ًّعزػ ,)الرؼائػابػاًّم ا
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؛ فالكبلـ يعتمد عمى دى وسائؿ التعبير األكثر تعقيداً ىذه التأمبلت األسطورية ىو اف المغة اح
ت بدورىا عف األشياء األصوات التي تقـو ببياف الحاالت المختمجة في النفس وتكشؼ الحاال

, إضافة الى قدرتيا لقدرة عمى اإلبادة والكشؼ والحجب؛ في االمغةيكمف فعؿ وىنا , التي تثيرىا
, وتحّوُؿ المدركات الى عمى ابتكار الرموز وتحويميا؛ فيي تحّوُؿ المحسوسات الى مدركات

 محسوسات.
( النظريات التي تدعي اف الرمزية المغوية أو الرموز ٜ٘ٛٔ-ٜ٘ٛٔ)سوزاف النجر وانتقدت 

. وىي مى التعبير عف االفكار والتصوراتشكؿ الوحيد القادر عالتي تصاغ في كممات ىي ال
سيقى والرسـ )المو : وىي المغة, والشعيرة, والففتؤكد أف ىناؾ أربعة أنماط مف األشكاؿ الرمزية

, ىذه االنماط يمكف تصنيفيا في نوعيف كبيريف ىما الرمزية المغوية أو والتصوير( واالسطورة
ويشاع بيف سكاف أىوار الجبايش .ة وتشمؿ الشعيرة والفف واألسطورةيالمفظية, والرمزية غير المغو 

 ()األىوار والجزائر ف األىوار مثؿالعديد مف المفردات المغوية ذات اإلرتباط البيئوي لواقع سكا
وىذه الرموز المغوية تتقارب دالليًا والداللة المعجمية ,)الشيخ واألمير(صرية والمنتفج(,)النا

, ويحصؿ تناقؿ احيانًا بيف  سكاف األىوار حيث تجمعيا صفة العمـو الداللي؛لجذورىا المغوي
في ترحيؿ بعض ىذه الرموز مف المغة العامة الى لغتو الخاصة بالحقؿ العممي وبالتالي 

, لتصبح تمؾ الرموز المغوية فية وما يعترييا مف غموض اصطبلحييتجاوزف محدداتيا المعر 
 األىواري.  اكثر ىيمنة عمى عقمية اإلنساف

 
 
 
 
 
 

 َبكًاٌفًٖ اٌ
 

 ِالؽظبد ١ِلا١ٔخ فزب١ِخ  -
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 ىج امنعدة لقد تـ التعامؿ مع المشاىدات والمبلحظات الخاصة بالدراسة مف خبلؿ إستخداـ 
ومنيج الفيـ الذاتي و المنيج البنائي الوظيفي والمنيج التاريخي إضافة  الوصؼ المكثؼكمنيج 

إمكانية بباحث الميداني ال مساعدة  ىج فياتأتي أىمية ىذا المنحيث الى منيج النظرة الكونية  
الفيـ المعمؽ لمفيـو رؤى العالـ وكذلؾ لمعاني الرموز ومقدار سيادتيا وىيمنتيا عمى منظومة 
اإلدراؾ والوعي إلنساف أىوار الجبايش, كما شكمت المبلحظة بالمشاركة كأداة فاعمة في 

يداني لمدراسة.إضاؼ الى أداة المقابمة المفتوحة التي عززت المراقبة والسموؾ ضمف الموقع الم
الحقائؽ البحثية بشكؿ معمؽ مف حيث المشاىدة والوصؼ, مع بياف أىمية مفيـو رؤى العالـ 
عند المبحوثيف لتحديد رؤاىـ عف مايحيط بيـ في ىذا الواقع وتحديد الدالالت والعمؿ عمى 

ى مف معارؼ ومعتقدات عف األنشطة الجمعية ترسيخ تمؾ الرؤى بكؿ ماتتضمنو تمؾ الرؤ 
لسكاف أىوار الجبايش بوعي فردي معمؽ ودقيؽ لتفاصيؿ الحياة ومدى ترابط العبلقة مع 

 الييمنة الرمزية عمى عقؿ إنساف األىوار. 
فقد أظير التحميؿ الميداني لمدراسة الى أف االنساف وعمى امتداد تاريخُو الطويؿ قادر عمى 

دراؾ الظواىر, ولذا يؤكد غيرتز إف سؤاؿ أنتاج األبنية  الرمزية التي مف خبلليا إيجاد المعنى وا 
المعنى ىو بالضبط السؤاؿ األنثروبولوجي العميؽ الذي يمكف أف يفتح آفاقًا جديدة مف المعرفة 
اإلنثروبولوجية لفيـ االنساف وثقافتو القائمة عمى أنساؽ مف الرموز وبالتالي تعمؿ االنثروبولوجيا 
عمى اف تمد ذلؾ اإلنساف بالقدرة عمى فيـ )المعاني( والرموز أو الطرؽ التي تييمف عمى الفعؿ 
االجتماعي, أف العامؿ الميـ واألساس لبناء رؤية عالمية لدى األنساف ىو أف يتمكف مف فيـ 
المعنى وكيؼ يتمكف مف توظيؼ تمؾ المعاني في صياغة أو اعادة توجيو رؤيتو لمعالـ. لذا فأف 
الميمة تتطمب القدرة عمى قراءة المعاني المخفية أو المستترة وكشفيا. فأنساف األىوار يتمتع 
بعقؿ "ُمتّحْسب" بسبب الخوؼ المزمف مف طغياف الطبيعة أو يمكف تسميتو"بقيـ األمتداد" في 

 الطبيعة وىي نقيض "قيـ المواجية" مع الطبيعة التي ألفتيا مناطؽ المدف.
ألىوار مناطؽ عصية عمى سطوة الدولة, متخذة مف سطوة الديف لذا كانت مناطؽ ا 

والعشيرة عقيد ووالء حماية ليا, فكمما كانت القوى الخارجية البيئية ىي المييمنة عمى الواقع 
وبالتالي عمى األنساف الخاضع ليذه القوى أف يتقبؿ ىذه الييمنة خاصة أذا كانت ضمف محيطو 

زيتيا, فالمجتمع الشرقي وخاصة سكاف األىوار ينظروف الى وميما كاف نوع ىذه القوى أو رم
العالـ الذي حوليـ نظرة كمية التقبؿ التجزئة ضمف أستراتيجية كمية ليا عبلقة ببنية العقؿ عند 
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إنساف األىوار وخصوصية الذات وقدرتيا عمى صنع الفعؿ في وسط مجاؿ اقوى مدعومًا 
بيف أبناء أو جماعات سكاف االىوار وتوحدىـ أزاء بمنظومة األدراؾ والوعي وقوة درجة الثقة 

ىيمنة الرموز وقوة الطبيعة مما يستوجب القدر الكافي مف التكيؼ مع ىذه المتغيرات البيئوية, 
 الى الحد الذي يتعذر فصؿ الموضوعات بصريًا عف بيئاتيا. 

د غيره تقديـ يشير ىيدجر أف اإلنساف ىو المرشحَّ لتقديـ تصور عف العالـ , واليمكف ألح
مفيـو عف)رؤية العالـ( يخص الوجود الذي يعيش فيو؛ ألنو قمب الوجود حقًا. فرؤية العالـ ىي 
خطة لتغيير العالـ؛ أي مجموعة أىداؼ يسعى االنساف بتحقيقيا الى جعؿ العالـ أكثر انسجامًا 

تو وتسخيرىا لبناء وتوازنًا, فيصبح اكثر تمكنًا وقدرة عمى توظيؼ أشياء العالـ وأحداثو وعبلقا
حياة أفضؿ. ويذكر الدكتور أحمد ابو زيد إنو عمى االنساف اف يحاوؿ بأضفاء دالالت ومعاني 
إلستيعاب ىذا العالـ في أنساؽ رمزية تعطي فيمًا اكثر لثقافتو. فعبلقة اإلنساف بالعالـ تقـو 

يفي الكمي؛ فحقائؽ عمى نوع مف التماثؿ مثمما تقـو عمى نوع مف اإلختبلؼ, وىذا اإلختبلؼ ك
 العالـ كميا توجد في االنساف.

لذلؾ َلعّبت الرموز دورًا أساسيًا لبموغ الحقيقة االنسانية النيا تحمؿ معاني مادية, ىذا  
المعنى المادي الذي يبرز عبر حقيقة ىذه الرموز التي يجب أف تكوف متطابقة مع الواقع. لذا 

ة لقراءة الرموز والمعاني الكامنة داخؿ السموؾ تعمؿ االنثروبولوجيا وخاصة الثقافة جاىد
االنساني وبالتالي باإلمكاف تفسير الظواىر الثقافية داخؿ المجتمع البشري. وتشير أدبيات)ردفيمد 

Redfield الى إف رؤى العالـ الشعبية أو البدائية عمى حد وصفو ىي الرؤية المناسبة التي )
ف أىوار الجبايش لموصوؿ الى تفسيرات منطقية يمكف توظيفيا في مجتمع األىوار أو سكا

وتؤكد مشاىداتنا , لمظواىر االجتماعية والثقافية السائدة في الحياة االجتماعية ألنساف األىوار
الميدانية الى إف ىناؾ نوع مف التعالؽ األنثروبولوجي بيف رؤى العالـ والثقافة األىوارية, 

 لتقميدية.تمؾ الثقافة التي تميزت بيا المجتمعات ا
تأخذ رؤى العالـ ىذه الرؤى الشعبية عند إنساف األىوار صورة األشياء عنده, مفيومو 

ف اإللتحاـ بيف مفيـو الثقافة األىوارية مع مفيوـ رؤى العالـ ,لمطبيعة ولممجتمع والذات وا 
يفتح المجاؿ أماـ توحيد المعنى واختزالو برموز ومعاني مختمفة, مع االعتراؼ الضمني 

قادرة عمى التأثير في ,ؤى العالـ ىي اكثر مف تصورات ذىنية إفتراضية عف العالـأف ر 
 . , وفي النظرة الى الواقعطبيعة السموؾ البشري
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فالتحوالت المتسارعة والعميقة التي يشيدىا عمـ االنثروبولوجيا في ىذه المرحمة مف التاريخ 
ستيعابيا بات  البشري وتداعياتيا عمى األنظمة االجتماعية, لزامًا مف مجارات ىذه التحوالت وا 

وغايات االنثروبولوجيا وخاصة عمى مستوى الميداف. فالتنوع  بما يحقؽ الوصوؿ الى األىداؼ
الثقافية في المجتمع العراقي يضعنا أماـ األدبيات الكبلسيكة والتراث  الفسيفسائي لمظواىر

ات السكانية التي إستوطنت مناطؽ األىوار وقد تميز أنساف األىوار أو الجماع اإلنثروبولوجي.
عبر التاريخ الموغؿ في القدـ في أف يتفاعموف بشكؿ ايجابي مع مايحيط بيـ, فالعقؿ الباطف 
كأحد أبنيتو الشخصية غير الواعية يرتبط بطريؽ أو بأخرى مع مفيـو رؤى العالـ. والتصورات 

حداث التي سبؽ واف أدركيا ىؤالء الناس, العقمية عند سكاف األىوار ىي انعكاس لؤلشياء أو اال
بؿ تعمؿ تمؾ التصورات عمى إستدعاء أو أسترجاع الذاكرة لؤلشياء المختزنة مف واقع الخبرات 
الماضية, كؿ األشياء والوقائع او األحداث واألمكنة واألزمنة رغـ انغمارىا في التيار المادي 

 مى منيا.لمواقع الحسي, اإلنيا تفرض نفسيا كصور ورموز أع
أف تمؾ التصورات العقمية أو الفكرية والعممية تشير بصورة صريحة أو ضمنية بأف العالـ مف 
حولنا يشع بالرموز والدالالت واألفكار, وأف المجاؿ الكوني واسع اإلثارة واألخيمة والمشاعر. 

اخبلؽ حتى الجانب اإلعتقادي او التصور الديني ومايضـ مف عالـ القيـ وماينبثؽ منو مف 
وسموكيات تمثؿ خيرًا كبيرًا في حياة األنساف وعنونة ألنماط سموكو,وىي إعتقادات راسخة في 
سايكولوجية االنساف وضميره شكمت مجمؿ اإلعتقادات والتصورات الدينية في صناعة منظومة 
تأويمية عند أنساف األىوار عممت عمى تقدـ تفسيرات بسيط لما يحيط بو مف ظواىر طبيعية 

الماء, األىوار, القصب, الميؿ ,الرعد ,المطر ,المرض ,الموت ,مع مرور الزمف تطورت  مثؿ
 تمؾ التصورات..

 
أصبح لدى أنساف األىوار القدرة عمى تشييد حضارتو بعد أف أستطاع مف أحتواء إشكالية 

الشيء المكانية وسط تمؾ االىوار, واصبح اكثر وعيًا بالرموز المحيطو بو.  –اإلقامة الجغرافية
المبلحظ في البيئة الثقافية األىوارية إف إنساف األىوار اليمتمؾ الخبرة الكافية لحدود البنية 
الذىنية التي تميزه عف باقي الجماعات اإلنسانية وىؿ ليذه البنية حدود ثابتة أـ باإلمكاف الغاء 

بلت مف القيود ىذه الحدود, ىذا التسطيح الذىني يضع سكاف أىوار الجبايش أماـ صعوبة اإلف
التي ورثوىا مف أسبلفيـ مما يجعؿ الباب مفتوحًا لتشكيؿ الصور الذىنية المشوشة ويجعؿ مف 
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الصعوبة بمكاف استثمار عمميات التأويؿ لمظواىر المحيطة بواقع بيئة األىوار األمر الذي يعد 
قافي ذات مقدمات لييمنة ذات رمزية واضحة ربما التتوائـ مع بعض مف عمميات التشكؿ الث

القدرة الناظمة لمفعؿ االجتماعي, وتجريده مف إمكانيات التخيؿ االجتماعي لموجود والواقع. 
فالبيئة المائية المنعزلة المنغمقة عمى ذاتيا وفكرىا وأنساقيا ليس مف السيولة أف تستقبؿ أي وارد 

 جتماعية. ثقافي خارجي بالشكؿ الذي يتناسب وبنيتيا الفكرية وحاجاتيا النفسية و اال
ومف الطبيعي أف تعمؿ العزلة الجغرافية عمى حجب الوعي المعرفي لذا مف الطبيعي أف 
تعمؿ الذات األىوارية عمى أف ُتشِغؿ بنائيا أو رؤيتيا ومنظورىا بالموروثات والخياؿ والحكايات 

جتمعات والتمحور بالماورائيات ويشير عدد مف الباحثيف ومف بينيـ)بروىؿ( الى إف مثؿ ىذه الم
المنعزلة تكوف أنماط تفكيرىا التخضع لممقاييس المتداولة في المجتمعات المتحضرة, إنما تعتمد 
عمى قوة المرئية في أمورىا اإلجتماعية والواقعية, ليذا فيي تتسـ باالمباالت وعدـ الخوؼ او 

"الطوطمية" وىذِه  التحرج مف إطبلؽ العناف لعفويتيا ورغباتيا الحيوانية, إلتكاليا عمى ىذه القوى
مسألة سايكولوجية فردية تتعمؽ بأثر سايكولوجية البيئة عمييـ عمى حد تعبير ماري دوغبلس. 
ىذه السايكولوجية تعمؿ عى تعطيؿ الواقع والعقؿ, فتغرؽ الذات في حدود البلواقعي وتضمف 

س المتداولة في سيطرتيا عميو مادامت ىذه المجتمعات تعيش في حالة مف العزلة وأنعداـ المقايي
الجماعات البشرية االخرى, وبكؿ تأكيد إف ىذه البيئة الثقافية المائية قد ترسبت الييا كؿ تمؾ 

ويبدو إف , اإلفرازات مف الخوؼ أوعدميتو عبر موروثات البلوعي األزلي الى الوعي الحاضر
نوع مف الخصوصية, عامؿ تعمؽ إنساف األىوار ببيئتو االىوارية واعتزازه بيا منح ىذه األمكنة 

زودتو ىذه البيئة باألسطرة واليوتوبيا المقترنة بالتوجس والخدر والتأمؿ الغاطس في البلشعور 
 الجمعي.

أف طريقة الحياة عند أنساف األىوار بحكـ تركيبة واقعو المفترضة التي التسمح أحيانًا 
فة, لذا خضعت ىذه البيئة بأنفتاح العقؿ واتساع مديات الرؤيا الى ما يحيط بو مف وقائع مختم

األىوارية بحكـ جغرافية االرض وسايكولوجية أنساف األىوار الى العديد مف الرموز شكؿ بعضيا 
طابعًا مييمنًا عمى الفكر واالدراؾ والوعي االنساني, والبد مسبقًا إف نفيـ تجربة الرمز ألننا مع 

اإلدراؾ الحسي المباشر عف طريؽ أمكانية أف نفيـ نحتاج الى إمكانية التأويؿ والمعايشة و 
الوعي. فالقوة االيحائية لمرمز تعتمد عمى قوة العبلقات االجتماعية والبنية االجتماعية السائدة 
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في المجتمع األىواري, فأنساف أىوار الجبايش ىو وحده الذي يفيـ الرموز كوف تمؾ الرموز ىي 
 إنعكاس لقدرات ذلؾ االنساف ولتصوراتو الفكرية. 

كما تتضح قدرة الرموز عمى توجيو وتنظيـ التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ ماتجسده مف  
معايير اجتماعية مختمفة كعادات االحتراـ والتقدير في المضيؼ العشائري في مناطؽ األىوار, 
ويعد الرمز الديني أحد الرموز المييمنة عمى وعي وفكر سكاف أىوار الجبايش, ىؤالء السكاف 

التصاقًا بعالـ الطبيعة عبر أالؼ السنيف وحيف بدأ األنفصاؿ البطيء الطويؿ كانوا أكثر 
المحدود عنيا عبر العمؿ كانت تبعية ذلؾ اإلنساف لمطبيعة أيضًا, تبعية غائرة في بنائو 
االجتماعي والفكري سواء عبر جسد القبيمة أـ عبر سيطرة ارواح الناس العظاـ أو عبرة عبادات 

الخارج الميتافيزيقي القدرة عمى احكاـ السيطرة عمى الداخؿ االنساني سواء مختمفة, ىنا يمعب 
كاف ىذا الداخؿ تنظيمًا سوسيولوجيًا أـ عمى مستوى المنظومة الفكرية أوالسايكولوجية)العواطؼ 
والمشاعر واألحاسيس( لدى األنساف األىواري. يتشكؿ الرمز الديني مف أنماط متعددة كالطقوس 

ينية العاشورائية, والمسجد واألماكف المقدسة والمضيؼ والسيد وبقية المتعمقات الدينية والحس
الحاممة لمصفة الدينية, مف طبيعة الرمز الديني إنو يعمؿ عمى تكريس ديمومة األحداث وخاصة 

لذا يمكف ومف خبلؿ مشاىداتنا الميدانية  .التاريخية واالجتماعية بحكـ إمتبلكو السمطة المقدسة
إف سكاف اىوار الجبايش ذو حساسية شديدة تجاه المسائؿ الدينية تجعؿ منيـ شخصية تسممية 

مع األعتراؼ بأف مف طبيعة ,لؤلمور الغيبية مف غير تقديـ العقؿ في تمؾ القضايا الدينية
  .ند إنساف األىوارالتكويف السايكولوجي ىو الذي أنتج ذلؾ الشعور التسممي ع

إضافة الى إف منطقة البلوعي في المنظومة العقمية لؤلنساف في األىوار تكمف بداخميا 
البنى العميقة ليذه المجتمعات ومعاييرىا وقوانينيا الثقافية, والتي غالبًا ماتظير ىذه البنى 

عممية التأويؿ العميقة عمى سطح البنى الظاىرة ضمف السياقات الوصفية لؤلفعاؿ بشكؿ يعقد 
فالمتخيؿ التخويفي لتمؾ األفعاؿ والممارسات الحاصمة في الميداف االجتماعي ليؤالء السكاف. 

)العواقب الدينية( تعمؿ عمى تشغيؿ البلوعي بما مترسب في ىذا الجانب مف صور أو ما نسميو
ستنطاؽ لمتأريخ وخياالت مخزونة في الذاكرة كقوة مادية, إضافة الى المتخيؿ األيديولوجي فأي إ

والبحث في عناصر تكويف إنساف األىوار الماضوية يدعـ ىذا الرأي فالمتخيؿ األيديولوجي 
يشتغؿ أحيانًا بكؿ حموالتو الثقافية والمادية مف أفكار وصور ودالالت إتجاه اآلخر, فاألفكار 

ير( أف شأف ىذه والصور والدالالت الرمزية قادرة عمى أف تصنع واقعًا وىميًا حسب تعبير)التوس
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االفكار اف تتحوؿ الى قوة مادية ثقافية واقعية تترسخ في الوعي والبلوعي التاريخي مما يميد 
 لييمنة رمزية عمى المنظومة العقمية األىوارية . 

تمؾ المنظومة التي تمتد الييا بعض الرموز األخرى في األنساؽ الرمزية لتفرض ىيمنتيا 
عد الجزء الناطؽ لممارسات السموكية عند انساف االىوار وفؽ وخاصة الرمز االسطوري الذي ي

ويؤكد كمود ليفي شتراوس أف األساطير والطقوس ليس نتاجًا لممكة ,درجة اعتقاده األسطورية
خرافية بؿ إف قيمتيا الرئيسية ىي في حفاظيا حتى عصرنا ىذا وعبر أشكاؿ مترسبة عمى 

التي سمعت بيا ,صالحة لنوع معيف مف اإلكتشافات أنماط مف التفكّر والمعاينة كانت ولـ تزؿ
فمكؿ مكانة ىويتو ىذه اليوية تشكؿ مع تنامي األنا المحمية بيف السكاف األىوارييف .الطبيعة

اىيًا المقيميف, حيث يشكؿ ىذا المكاف حاضنة مثالية لمتراث الحكائي اإلسطوري الذي يتداوؿ شف
  .ويختزف في الذاكرة الشعبية

كايات األمكنة وأبطاؿ األساطير الخرافييف يييمنوف عمى ذاكرة المكاف ىنا فبل زالت ح
يتعرض الزمف اإلسطوري الى عممية دمج مع الزمف الواقعي مف خبلؿ توظيؼ البنية الثقافية, 
ومف أبرز ماصنعو المتخيؿ الحكائي في الذاكرة المكانية األىوارية ىو)حكاية حفيظ( والتي 

ماـ األجياؿ األىوارية, حيث يتحرؾ النسؽ االعتقادي بتمؾ الحكاية شكمت عقدة سيكولوجية أ
االسطورية مف المرئي والبلمرئي ليضيؼ بعدًا ميتافيزيقيًا آخر لحفيظ, واليمكف إختراؽ حواجز 
التشفير وتفكيكيا بدوف تقديـ المزيد مف التضحيات كوف حفيظ مكاف غارؽ في غابة مف األلغاز 

 .ياالتالبلمرئية المشبعة بالخ
ليذا يأخذ ىذا المكاف اإلسطوري بعدًا ثقافيًا مرجعيًا مضافًا اليو مضموف الفكرة مع ترويج  

إعتقادي  ذات تركيز عالي األمر الذي يخمؽ واقعًا رمزيًا مييمنًا عمى إدراكات وتفكير أنساف 
خيالي  أىوار الجبايش, ويرى كمود ليفي شتراوس إف ىناؾ نقطة مشتركة تجمع بيف ماىو ذىني

 اسطوري في النص المحكي وماىو فكري عممي, في بناء الموضوع الحكائي.
لذا بقي)إيشيف حفيظ( معاداًل موضوعيًا وواحدًا مف أقدـ التابوات المقدسة في منطقة  

العديد مف الغيبيات  –األىوار, والتنتيي الظواىراإلسطورية عند حفيظ بؿ تشيد مناطؽ األىوار
ة كالطنطؿ أو مايسمى بشبح األىوار مخموؽ مرعب أقوى مف األنس والمخموقات االسطوري

واكثر شيرًا مف اإلنساف ويتحوؿ مف حمار الى قط أو الى مخموؽ آخر حسب ماتشير اليو 
الحكايات اإلسطورية المتناقمة شفاىيًا بيف ابناء األىوار مف الذيف تعرضوا لو في كواىيف اليور 
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يشيف, والطنطؿ إسـ مرعب مخيؼ يياب سكاف االىوار أو في الخرائب او االطبلؿ في اإل
وطالما وظؼ ىذا المخموؽ االسطوري لتخويؼ األطفاؿ مف الذيف اليناموا ليبًل فما عمى األـ إال 

, طنطؿ األىوار يبدو اكثر ( ٔبَ ئعبن اٌغٕغً)تيديد طفميا فيدب الخوؼ فيو ويمجأ الى النـو
المسافريف بيف القرى القائمة التي تتكاثر فييا شراسة ومؤذي يقطع الطرؽ عمى الصياديف و 

مستعمرات القصب والبردي, وليذه الطناطؿ أسماء عدة مثؿ طنطؿ أـ العبيد وطنطؿ داور, 
 .طنطؿ ابو غريب وعوج ابف عناؾ

إف تمؾ الطناطؿ طالما تسببت في الجنوف والعوؽ أو العمى أو بعض العاىات الجسدية  
ر, ىذه المخموقات التي أشرنا الييا لـ تأتي مف متخيبلت خرافية لمف يعترضيا مف سكاف األىوا

بؿ مف المرجعيات الثقافية والتاريخية ثـ تمرر مف خبلؿ قنوات إيديولوجية بطريقة أو بأخرى 
ليصار الى تمؾ المشاىد المرعبة التخويفية الثقافية, تخترؽ ىذه المشاىدات البنى الثقافية 

ليصبح ىذا االنساف مستسمـ لييمنة تمؾ المشاىد ذات الرعب, البلشعورية إلنساف األىوار 
ويشير القاص نعيـ عبد ميميؿ الى إف مف العوامؿ الداعمة الى ىذه الحالة مف االستسبلـ ىو 
فاعمية العامؿ السايكولوجي البيئوي الذي يعمؿ عمى تفعيؿ المتخيؿ بحموالت األجواء المائية 

مي ترافقيا أصوات شتى مف الحيوانات والطيور تتداخؿ مع الغامضة والغائرة في السديـ المي
/ بعضيا لتنتج الصور والدالالت في البنية الذىنية الجمعية بحضور تمؾ الكائنات الفوقية )جف

حيث تسكف ىذا المستنقع المائي.فتغذت البنية بالمخيمة وغدت قوة الشعورية موروثة,أشباح(
فراز عف ايماف االقواـ البسيطة بالقوى الجنية. يشير  )فونت( إف التابو ىو تعبير وا 

فتقار تمؾ الذات الى فيـ  اف الذات األىوارية لطالما عانت مف أىواؿ الطبيعة وقسوتيا وا 
مايحيط بيا وكيفية تأويمو, لذا لجأت الى ىذه الغيبات إلشباع بعض الفراغات الخفية عند 

ف األيماف بالسحر وبوجود األشباح واألرواح يممي فراغًا في الذات عندما اإلنساف األىواري.أ
تعجز عف تفسير ظواىر وأحداث ومبلبسات فتعوض ذلؾ الفراغ باالعتقاد بالقوى الغيبية 
األخرى.ىذه االعتقادات طرحيا تايمور وسبنسر, المذاف فسرا بأف األنساف عرؼ األرواح ثـ 

لطبيعة. لكف الذي يعمؽ ىذه المشاىد الغيبية بؿ يزيد مف الجف,فأسقط ىذه المعرفة عمى ا
ىو إنتعاش ىذِه الغيبيات وكؿ أشكاؿ األسطرة مع  ضعؼ المواجية ليا مف قبؿ انساف األىوار

التنشئة االجتماعية المفعمة بأنواع اإلنكسارات النفسية والذات المحطمة الناجمة مف البؤس 
أ بأشكاؿ الخرافات والحكايات, ودائمًا ما يعزوا سكاف والحرماف والمدعومة بموروث ثقافي معب
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المجتمعات التقميدية كالمجتمعات األىوارية الى الحظ والبخت والحظ ىو نصيب االنساف مف 
الدنيا مف الناحيتيف المادية والمعنوية, فاعتقد عمي الوردي بأف الحظ ماىو إال قدرات خارقة 

اف سكاف األىوار لـ يفيمو ىذه المعادلة بؿ لـ يستطيعوا  يممكيا اإلنساف وليست قوة خفية. عمماً 
فيـ طبيعة ىذه القدرات عمى حقيقتيا فالحظ يشبو)الَقدَره( وليس مقدسًا والحتمي واليصدر عف 
الخالؽ سبحانو وتعالى, لذا يمجأ بعض األىوارييف الى التأثير عميو مف خبلؿ أعماؿ السحر 

جعؿ التأثير اكثر ايجابية فالحظ قوة مستقمة تبلـز الفرد وبعض الطبلسـ أو الخرز والتعاويذ ل
 منذ والدتو مؤثره في حياتو وليست جبرية .

لذا دائمًا مانسمع في االوساط المحمية وفي المضايؼ بالِحمِؼ والقسـ بالحظ والبخت  
الخاص بصاحب المضيؼ, أما بالنسبة لمبخت فيو اإلعتقاد بوجود قوى روحية غيبية ذات 

خارقة تقع خارج سيطرة الفرد تعمؿ عمى حمايتو مف األخطار الخارجية. والبخت دائمًا قدرات 
يشير اليو عند شيوخ العشائر أو عند رجاؿ الديف أو أجاويد القبيمة وبعض مف الوجياء, ويشير 
الدكتور عمي ريساف إف ىذا البخت أو ىذه القوى الغيبية تعمؿ عمى تحريؾ موجيات التوازف 

احساف  ويؤكد الدكتور.جتماعي داخؿ كينونة الفرد والمجتمع لمواجية متطمبات الحياةالنفسي واال
الديؾ إنو عند التوغؿ في حياة إنساف األىوار والرموز المحيطة بو, وعمى مستوى الرمز الثقافي 
يشكؿ عنصر الماء كأحد األنماط الرمزية المييمنة المحاطة بمفاىيـ التقديس والطقوسية, وىو 

 ميثي قديـ, ىو األوؿ واآلخر ألنو رمز لبداية الكوف ونيايتو وىو وسيمة التجدد والخمود.  موتيؼ
فقد قدس السومريوف الماء ووضعوا لو آلية الينبوع, عمى شكؿ أمرأة ترتدي زيًا ذات ثنايا 
متموجة كموجات المياه, فأقاـ السومريوف زقورة أور قرب مجرى المياه وُقدمت القرابيف والنذور 
تقديسًا وتقربًا الى آلية الماء, فكاف الماء حاضرًا في المخياؿ الجاىمي إلرتباطو بحياة أنساف 
اليور وموتِو وعبلقة قدسية الماء وتراسميا مع الروح في قبره, بأعتبارىا بوابة العالـ السفمي 

اف مدرسة  وسبيبًل لمعودة األبدية, إلى زمف اإلصوؿ والبدايات. ويبيف السيد فراس السواح الى
التحميؿ النفسي حاولت تفسير نظرية الميبلد المائي عمى انيا إنعكاس لذكرى كامنة في 
البلشعور اإلنساني عف حالة الجنيف في رحـ أمو, حيف كاف محاطًا بالماء والظممة مف جميع 

 الجيات وخروجو مف ذلؾ الوسط المائي الى العالـ الخارجي الجاؼ.
ف الرمزية والقدسية لمماء إنما نابع مف البلوعي الجمعي مف أف لذا تعد كؿ تمؾ اليالة م 

يخمؽ عالمًا المرئيًا وجزءًا مف الذاكرة الجمعية بؿ جزءًا مف الموروث الماضي بكؿ حموالتو 
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الثقافية.مما يدعـ ىذه الرؤى لئلندماج في السموؾ البشري لسكاف أىوار الجبايش عبر مراحؿ 
يعطي كؿ ذلؾ مجااًل لمييمنة عمى المنظومة اإلدراكية إلنساف  التنشئة االجتماعية وبالتالي

األىوار.إذا كاف المخياؿ االجتماعي األىواري حاضرًا في ىذه البيئة المائية األىوارية وفي ىذه 
المجتمعات كما يسمييا شتراوس المجتمعات المنعزلة الباردة عؿ مستوى التوصيؼ فأف الرمز 

حاظرًا يعمؿ عمى دعـ الحدث التاريخي بحكـ سطوتو عمى عقؿ  التاريخي ال يبدو غائبًا بؿ
 انساف األىوار في ظؿ الشعور جمعي منقاد ومييمف.

وقد شكمت بعض الشخصيات عبر تاريخ سكاف األىوار رموزًا يفتخر بيا األىواريوف ليا  
شيا إنساف نصيب وافر في الذاكرة الجمعية األىوارية وليا دالالت رمزية عبر مراحؿ تاريخية عا

 األىوار 
والمخياؿ الثقافي األىواري معبأ بأعظـ شخصات التاريخ التي فرضت نفسيا عمى الواقع 
بالشكؿ الذي جعؿ مف الخطاب السايكولوجي عالقًا في الذاكرة األىوارية ومترسبًا في الوعي 

 .الشعوري والبلشعوري لمبنية الفكرية في العقؿ األىواري في منطقة الجبايش 
ت تمؾ الرموز التاريخية ذات دالالت رمزية مخمصة/ منقذة يضاؼ الى ىذا اإلىتماـ فكان

بالرمز الياشمي رموز عشائرية مجدتيا العقمية األىوارية وعدتيا في مصفى عظماء القبيمة 
كالشيخ سالـ الخيوف شيخ عشائر بني أسد.ىذه القبيمة ذات كارزمة طاغية بالنظر لممواقؼ 

بيا بالشكؿ الذي تكرس وترسب في المخياؿ الثقافي واالجتماعي إلنساف  الوطنية التي تميزت
أىوار الجبايش وبالتالي فأف المتخيؿ في بيئة االىوار متخيؿ غني بأروع الرموز التاريخية الى 

 درجة التي غدت محركات الشعور والبلشعور في العقمية االىوارية. 
ة أىوار الجبايش خبلؿ مدة اإلقامة تجعمؾ ومف خبلؿ كثافة المشاىدات التي ُرصدت في بيئ

أماـ واقع جدير بالدراسة اإلنثروبولوجية الميدانية المكثفة ولكف مايطرح ويناقش ويحمؿ يعد 
نماذج وعينات ممثمة لمواقع األىواري بكؿ مدياتو االجتماعية والتاريخية ومف ضروريات نجاح 

مالينوفسكي ىو أىمية المغة بالنسبة البحث الميداني في المجتمعات المحمية وحسب رؤية 
لمباحث والتي تعد حمقة تؤثر في نجاح ميدانية الدراسة, وتشكؿ الرموز المغوية في بيئة الدراسة 
أىمية إستثنائية إيحائية ذات معنى في التفاعبلت االجتماعية األىوارية تشير الى كوامف النفس 

 اد.البشرية واليحصؿ ىذا بدوف الخبرة الذاتية لؤلفر 
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فالرموز المغوية تحيمنا الى مجّسات المكاف, والوعي بالبيئة الفيزيقية, مف الخصائص البيئية  
نعكاسات ذلؾ عمى  وجغرافية المكاف ومستوى درجات الحرارة والظروؼ المناخية لؤلىوار وا 

ؾ السموؾ االنساني الذي نحاوؿ الوصوؿ اليو مف خبلؿ تأويؿ الرموز وأنتاج المعاني وىيمنة ذل
عمى مستوى التفكير واإلدراؾ والوعي االجتماعي, المغة األىوارية لغة تضـ العديد مف الرموز 
تعد مفاتيح لفيـ الواقع االجتماعي ألنساف االىوار بما في ذلؾ الكشؼ عف البنى الكامنة وراء 

 .المغة
ىي الخاصية الوحيدة التي ميزت األنساف عف باقي المخموقات في الكوف  فالمغة 

َعدتوُ إنسانًا عاقبًل فاألبعاد الصوتية لمغة تعمؿ عمى تجسيد العبلقة بيف الجسـ والعقؿ وفيزيائية وَ 
الصوت المغوي تعمؿ عمى إعطاء بعدًا خاصًا ألنساف األىوار في تميزه عمى مستوى الجماعات 

مؿ ىذه الفيزيائية الصوتية لـ تأتي مف فراغ بؿ عممت جممة مف العوا,البشرية في المجتمع
فأنساف اليور كائف لغوي يعرؼ كينونتُو والجوانب .السايكولوجية البيئوية عمى دمجياالشخصية و 

الحسية والصوتية لمغة التي نعتبرىا مف الوسائؿ المعقدة في الواقع, والتي تعد رمزًا ثقافيًا اكثر 
 ىيمنة عمى المنظومة العقمية النساف األىوار.

ز مف ومع كؿ ىذا العدد مف الرموز المييمنة عمى عقؿ إنساف األىوار بما تمتمكُو تمؾ الرمو  
التناغـ االيديولوجي مع منظومة التفكير واإلدراؾ لمعقؿ األىواري,فأف قدرات الييمنة واالندماج أو 

بتكرتو نتاج مخاض ثقافي إنساني انتجتو و  الفكرة التي اليختمؼ عمييا إثناف ىو إف الرموز ىي ا 
المجتمعات والجماعات لحاجتيا االجتماعية واأليديولوجية والسايكولوجية والبيئية في وقت ما. 
وىذا ماأكده أرثر أيزا برجر فأنبتت وتجذرت في بنيتيا الفكرية البلشعورية وأصبحت جزء مف 

ت في ذاكرتيا وخزينيا التأريخي وتسربت ىذه الموروثات الماضية الى الوعي الحاضر وأندمج
 سموكيـ )مف جيؿ االجداد الى جيؿ االبناء( وثقافتيـ بشكؿ ىيمنة الشعورية. 

فكؿ مايمتمكو العقؿ مف قوى إدراكية مثؿ الوعي, المعرفة, التفكير,المغة,الذاكرة, كممكة فكرية 
لئلنساف كذلؾ قدرة العقؿ عمى التخيؿ والتميز, تسيـ في بعض المعالجات والمواقؼ إلنفعاالت, 

( إف األفكار اإلنسانية تأتي مف االنطباعات المتضمنة اإلحساسات واالنفعاالت ويذكر )ىيـو
والعواطؼ, واألفكار ىي مجرد إنعكاسات باىتة لئلحساسات عمى مرأة أفكارنا. ىذه االفكار 
سطورية وتاريخية وثقافية وبالتالي  يعبر عنيا الرمز كوف تمؾ األفكار تنتظـ في قوالب دينية وا 

قالب يرمز لمضمونو, فالرمز الديني يعبر عف مضموف األفكار الدينية وىكذا البقية يكوف كؿ 
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الرموز المييمنة, مف طبيعة الرموز المييمنة انيا ذات تعددية المعنى وقوة التكثيؼ مف ناحية 
األفكار والتصورات إضافة الى قطبية المعنى أي كؿ رمز مييمف ذات بعديف أوقطبيف متقابميف 

منحت ىذه الخواص الرمز المييمف القوة والسيادة عمى االفكار واالدراؾ الى الدرجة متباعديف 
لكف ىؿ إف ىذا العقؿ مختمؼ مف التي تييمف وتحد مف امكانية العقؿ عى إستيعاب التغيرات.

يؤكد شتراوس عمى فكره إف)العقؿ( موجود كموضوع طبيعي لو اساس عاـ  ,جنس الى آخر؟
 س البشرية. في حيف ميز الفارابي بيف نوعيف مف العقؿ ىما: مشترؾ بيف كافة االجنا

العقؿ اإلنساني أو )القوة الناطقة(: وفيو ميَز اعتباريا بيف ثبلثة أنواع مف العقوؿ تتدرج  -
 مف األدنى الى األعمى وىي: العقؿ بالقوة, والعقؿ بالفعؿ, والعقؿ المستفاد. 

العقوؿ المفارقة في نظرية الفيض, وعمى  العقؿ الفّعاؿ بوصفو عقبًل كونيًا يمثؿ آخر -
الرغـ مف كوف العقؿ الفّعاؿ جوىرًا كميًا وعقبًل مفارقًا تفيض عنو الحقائؽ الكمية والخمقية 

 والميتافيزيقية عمى العقؿ.
لكف أيف موقع العقؿ العراقي وسط ىذا التوصيؼ الفمسفي لمعقؿ؛ ويؤكد الدكتور متعب 

 –الفضاء –مناؼ السامرائي الى إف العقؿ العراقي إنما يتحرؾ في فضاء ضيؽ أحتمت أغمبو
 –فوبياف )رىاباف( األوؿ الزينوفوبيا الخوؼ المرضي الرىابي مف اآلخر القريب البعيد)أوربي

ب األجانب في منطقة الشرؽ االوسط. واليزاؿ العقؿ العراقي عقبًل تقميديًا أمريكي( مع رىا
وبالتالي فإف كؿ اشكاؿ الوعي ستكوف تقميدية مَتجذَّرة وىي متشكمة بفعؿ عدة عوامؿ/ 

, ىذا يقودنا وفؽ ىذه المعطيات الى إف الخياؿ االجتماعي والثقافي (*ٔ)ميكانيزمات/ ىابيتوس
 اليزاالف محاصراف في أطر تقميدية. 

ويؤكد المفكر محمد أركوف إننا اعمـ بأف المتخيؿ الديني يشكؿ قاعدة صمبة لقناعات 
مع  المؤمف, بالشكؿ الذي نبلحظ أستحالة أف تبقى مساحة لمعقؿ النقدي إزاء ىذا المتخيؿ, لكف

كؿ ىذِه اإلشكالية بيف المتخيؿ الديني والعقؿ الناقد تبدو إف ىناؾ نوع مف اإللتحاـ الفكري أو 
االرتباط مابيف المتخيؿ االجتماعي والظاىرة االسبلمية/ الدينية/ القرآنية/ والتخيؿ الفردي 

باط االنساف متضمَّف في المتخيؿ اإلجتماعي حيث يعيد الفرد إستيبلؾ ما أنتجُو المجتمع. فأرت

                                                           
بفٜٞ ِام ِبارة ِن بوّة ثٍٙم بجوَّم اقٜاؿ من الممارؿات والجمدّالت وثّمّمٌا, وًٍ هجاج الَػوؼ الصّاثّة الوابّة  ًابّجٍس: -*1

لبس مٍهًٍِّا داطٞ  من مٍاُٚ الّٔػ وٍػوٖي الظالة,شّح ِػى ّٖي بٍردٍِ شؾًا ِملًّا ٍِٙم
 
ِادة ثوفّى المّوَ الغي ا

 
با

ّة ُٖ الّٙم  ي هجاج ِملّة الجلّٙن والجملٛ. للمؼِع ِوَػ:ٓؾان الظالع:الٌابّجٍس الّػبُ ٚػاءة ؿٍؿٍّمّٖػ
 
المؤؿؾات,ا

 .11,ص2115موجعى المّارؼ(,  -والمٗاًّم,)بّػوت
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بالمقدس/ الديف/العقيدة, محاولة منو في إدراؾ معنى الوجود وبحثًا عف أسئمة حوؿ اهلل, الكوف, 
وحوؿ الذات االنسانية نفسيا, فالرمز مرتبط بيذا التفكير الديني , بمعنى أف الرمز طابعًا 

عمى حد زعـ عمميًا, وقد ينتقؿ الرمز مف المجاؿ العممي الى المجاؿ اإلستطيقي)الجمالي(
 الدكتور متقدـ الجابري.

 
كؿ تمؾ االنتقادات التحصؿ بدوف أف تكوف ىناؾ منظومة مف الخياالت الخصبة حتى 
تصؿ مرحمة الجماؿ ولكف ىؿ إف العقؿ األىواري أو عقؿ إنساف أىوار الجبايش خاضع ليا 

ؿ البلوعي بكؿ التوصيؼ؟ نعـ, بكؿ تأكيد فالمتخيبلت االجتماعية والثقافية تعمؿ عمى تشغي
 .ترسباتو في الصور والذكريات والخبرات والمواقؼ المخزونة في أرشيؼ الذاكرة الى قوة مادية

وقد ربط )يونغ(الرمز بالبلوعي النفسي فيو يقوؿ)إف كممة أو صورة تكوف رمزية حيف 
او  تتضمف شيئًا أكثر مف معناىا الواضح المباشر, انيا ذات مظير الوعي أعـ لـ يحّدد بدقة

يوضح بالكامؿ. فالرمز ىو لغة البلوعي أو العقؿ الباطف فسكاف أىوار الجبايش يممكوف ضمف 
أو الرمزي آلية أستثمار كؿ مافي واقعيـ البيئوي كوف ىذا المخياؿ غير  خياليـ اإلجتماعي

خ معزوؿ عف الواقع األىوار مع تفاقـ الغربة الثقافية بسبب العزلة الجغرافية المكانية, وترس
الماضوية العراقية بكؿ عمميا في العقؿ األىواري مما أتاح ىذا الترسيب الثقافي لتراجع البنية 
الذىنية ألنساف األىوار أماـ التغيرات الحاصمة  في ىذا العصر, وزحؼ كؿ آليات اإلعاقة 
النيضوية األمر الذي فسح المجاؿ لمزيد مف الييمنة الرمزية عمى منظومة الفكر واالدراؾ 

الوعي عند انساف أىوار الجبايش, ىذا االنساف المستغمؽ عمى العقؿ ذات الطبيعة الجغرافية و 
 المتغيرة والمتخارجة أحيانًا عمى المنطؽ العاـ لؤلشياء.

 
 الٍزٕزبعبد ا

                                                           

 ( مػُِٜ راِت مبلؼ
 
ٝػجابة ) الظّاؿ 1962-1916الظّاؿ االزجماُِ : ِّع الّالم اال ؿؽ ًغا المٌٍٗم ُٖ 

 
( اوؿ ِالم وهُ ا

الؾٍؿٍّلٍزُ ( شّح ِػى مّلؼ اهي اؿجًاِة الٗػد ا ٌِٗم ثرارة الفظمّة ِبػ مٍهّة هٗؾة همن شٙبة زموّة وؿّاؽ ازجماُِ مّّن , 
خّػ المّاِّػ

 
ٝػدػ وِّا بغاثي بعال من ثا

 
ثظاذ الٙػارات اال

 
 االزجماِّة  وِؾمُ الظّاؿ الؾٍؿٍٍِلٍزُ للٗػد با

 252, ص  1984دار المّارؼ( ,  –للمؼِع ِوَػ اشمع زاِع : ِلم االزجماع , الوَػِات الٜالؿّّٜة و الوٙعِة , ) الٙاًػة 
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توصمت الدراسة الى مجموعة مف االستنتاجات عمى المستوييف النظري والميداني والتي 
 يمكف اجماليا بما يأتي : 

 
 ػٍٝ ادلَزٜٛ إٌظوٞ:  -أٚال

رؤى أىـ الوجيات النظرية التي تناولت )سبؽ وأف إستعرضت الدراسة في الباب األوؿ  . أ
. ىذا ودة في أذىاف سكاف أىوار الجبايشكمفيـو يمثؿ الصورة العقمية المتخيمة الموج (العالـ

لتي تجيب عف تساؤالت , تمؾ األفكار المنظمة ايشير الى فكرة اإلنساف عف العالـالمفيـو الذي 
, وماىية األشياء المحيطة بو, وما نوعية العبلقات حوؿ ماىية المكاف الذي يعيش فيو االنساف

)رؤى العالـ( نسؽ مف الفكر يفرض . تشكؿىذه األشياء في الواقع األىواري التي ترتبط بيف
اجتماعية نفسو في ظؿ ظروؼ معينة عمى جماعة إنسانية تعيش تحت ظروؼ اقتصادية و 

. وبالتالي صعوبة تشكيؿ صور ذىنية واقعية بعيدة عف التشويش مشابية لجماعات األىوار
لمعرفة ظواىر األشياء وتأويميا مما يجعؿ األمر عسيرًا في مقاومة الييمنة لبعض الرموز في 

 ظؿ ظروؼ ومعاناة أنساف األىوار. 
وساطة الفكر الكمية بيف إنساف خاصة إذا إعتبرنا إف الوظيفة األساسية لمرموز ىي  

قافية واجتماعية األىوار والواقع الذي يقع تحت وطأتو بكؿ ما يحمؿ ىذا الواقع مف ترسبات ث
. وعمى المستوى األنثروبولوجي نعرؼ يقينًا إف نشأة الرمز جاء إلشباع ودينية وتاريخية
اإلشباع العاطفي والفكري.  بعدىا , ثـ تأتيذه المتطمبات النزوع نحو التجسيدمتطمبات أوليا ى

( مع مجموعة مف االفكار واآلراء World Viewsومف الطبيعي أف يتعامؿ مفيـو رؤى العالـ)
فمجمؿ ذا المجتمع تقميدي أو مجتمع حضري, التي يحمميا األفراد في أي مجتمع سواء كاف ى

لمنظومة الثقافية االفكار والمشاعر واإلدراكات تحدد مف وجية نظر ىؤالء األفراد مف داخؿ ا
لـ وليس مف خارج نطاؽ ىذه المنظومة ويكوف تركيزىا في معظـ االحياف حوؿ الكوف أو العا

 بمايحيط باالنساف مف موجودات.
 
 

فمفيـو رؤى العالـ ىو بالتالي نسؽ مف األفكار يفرض نفسو شئت أـ أبيت في ظؿ حزمة 
أـ في بيئة تقميدية  بيئة متطورة ثقافياً مف الظروؼ االقتصادية أو االجتماعية المحيطة بؾ في 
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ر سواء عمى مستوى اىوار الجبايش أـ باقي واكتمؾ البيئة التي يسكنيا أىالي األى
, خاصة إذا مف الطبيعي أف يقع ذلؾ االنساف األىواري تحت رحمة الجنوب.أىوار  ىذا المفيـو

قضات التاريخية واالجتماعية التنا فكانت لدى االنساف قناعات متولدة مف إنو ُوِلد مف جممة م
واقتصادية قاىرة. فما يحممو العقؿ عند إنساف االىوار مف تصورات ذىنية وافتراضية عف العالـ 

 مف إف رؤى العالـ ىيستؤثر قطعًا عمى المخرجات السموكية لذلؾ االنساف رغـ الدراية المسبقة 
أف تمؾ المخرجات السموكية ستتأثر )انساف يرى العالـ بطريقتو الخاصة(, وبالتالي فتعني اف كؿ

غوية والثقافية بؿ حتى بالمعتقدات الدينية السائدة اواًل وبالقيـ االجتماعية والتاريخية وحتى الم
بالموروث االجتماعي والفمكمور والتراث الذي يشكؿ الذخيرة الثقافية النساف االىوار مما عدت 

بما يحممو انسانيا مف تصورات ومفاىيـ وأراء  البيئة االىوارية بيئة تفاعؿ مع اإلطار الكوني
وبالتالي تجاه العالـ بكؿ تجمياتو فيو لـ يعد جامدًأ بؿ قادرًا عمى االستجابة لمواقع والتفاعؿ معو.

يسعى إنساف أىوار الجبايش الى التأويؿ بالطريقة التي يتمكف بيا الوصوؿ الى تفسير 
ات تاريخية أو ت تمؾ النصوص إلعتبار النصوص والكشؼ عف الحقائؽ المختبئة في طيا

, ىذه المعاني سوؼ تنقؿ الى الفعؿ مف خبلؿ أيديولوجية, ألجؿ الوصوؿ الى معاني األشياء
جممة مف الممارسات السموكية والطقوسية فعممية إنتاج المعنى ىي محاولة مشروعة إلنساف 

 أقؿ تقدير. في منطقة البلوعي عمىاالىوار إلحتواء معظـ الرموز التي ترسخت 
)العقؿ( بشكؿ متواضع ىذا ة بالمتغير الياـ في الدراسة وىوتمكنت الدراسة مف اإلحاط . ة

يبحث عف  , وبوصفو وازعًا أخبلقياً نساف الكابحة لمغرائز اإلنسانيةالعقؿ الذي يعد ممكة اإل
موعة , والعقؿ بطبيعتو اليمكف أف يكوف عقبًل بشريًا إذا تجاوزنا مجحقائؽ األشياء في النص

, (مف العمميات التي تشمؿ )تعميؿ وتحميؿ وتركيب وتوحيد وربط بيف الظواىر بعظيا البعض
مف  لكي يتمكف ىذا العقؿ مف التفكير والقدرة عمى التكيؼ مع المحيط البيئوي إلنساف األىوار

, ببل شؾ إف العقؿ الرافدي يمتمؾ تاريخًا معينًا في خبلؿ مجسات خاصة وحسب الظروؼ
كالموت التعامؿ مع الماورائيات الغيبيات نتيجة لتفاقـ األزمات والظواىر الطبيعية وتعقدىا 

 .واألوبئة والمجاعة وغيرىا
وقد عالج ذلؾ العقؿ الرافدي كؿ المتغيرات الميتافيزيقية المحيطة بو مف خبلؿ إدامة زخـ  

لتصنيفية لمفوضى الميثولوجية أو األسطرة العقمية وفعبًل تمكف ذلؾ العقؿ مف المنظومة ا
. ومف خوؼ والفزع في البيئة الرافدينيةأستثمار تمؾ االمكانيات التصنيفية وأمتصاص ظواىر ال
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أىـ التوصيفات اإلنثروتأولية لمعقؿ انو تمكف مف الدخوؿ الى مرحمة التأويؿ أو التفسير ليعطي 
خذ الفعاليات ىر مبررات وجودىا بعيدًا عف التأويؿ الميثولوجي ليفسح المجاؿ ألف تألتمؾ الظوا

)كاسير( مف إف العقؿ يفكر في الواقع ويفيمو عف طريؽ اإلدراكية دورىا, ويشير في ىذا الرأي
سيرورة إدراكية تستند في أساسيا الى اإلستعماؿ الدائـ لمرموز بكؿ انواعيا سواء كانت رموز 

واقعًا مف دوف تأويؿ أو دينية أو تاريخية أـ لغوية واليمكف لؤلنا الفردية مف أف تخمؽ  إسطورية
 . ذلؾ الواقع

حيث تشير الدالئؿ مف إف العراقيوف قد ورثوا صفات القير والتسمط والفزع والخوؼ عبر 
لى فة االتاريخ بشكؿ موتيفات أو أحبلمًا ورموزًا نمطية تقبع في البلوعي اإلسطوري باإلضا

)بالفوبيات( تدفعو الى اشكاليات يضطر مف خبلليا الى اإلنكفاء الى محاصرة العقؿ العراقي
لعراقي أال وىي الداخؿ العراقي نحو ظاىرة مف أقسى الظواىر التي نخرت اليوية واإلنساف ا

( والمحاصص فيذا االنحدار المشيمي الماضوي الى الوراء التاريخي )التغالب المذىبي/الطائفي
, وبالتالي فقداف القدرة عمى فيـ ؿ العراقي بما يتبلئـ مع الحداثةؿ عمى إعاقة صناعة العقعم

نساف االىوار ىو  المحركات العميقة لمواقع الموضوعي بؿ يعبر عف عدـ قدرة االنساف العراقي وا 
 . لتخمي لكؿ مظاىر النوازع الفرديةجزء مف ذلؾ عف ا

حميؿ مفيـو رؤى العالـ والييمنة الرمزية عمى تمكنت الدراسة في جانبيا النظري مف ت . د
العقؿ األىواري إنطبلقًا مف مجموعة مف اإلفتراضات لمظواىر االجتماعية التي يتضمنيا رؤى 
 العالـ لممعتقدات والسموكيات الثقافية ىذه االفتراضات يمكف مف خبلليا إنساف األىوار أف يفيـ

ال بدوف ىذه , ومف  خواويحكـ عمى الواقع الذي يعيش فيو ص الرموز ىي قدراتيا التأويمية وا 
, تمؾ المعاني التي تختفي وراء النصوص وتبعث بأشارات الخاصية ستفقد الرموز كؿ معانييا

الى غايات اليمكف كشفيا مف النص مباشرة فالمعاني بحكـ ترميزىا متوارية عف الرصد 
 واألنظار. 

 
, وتعد المعرفي( –المييمنة في قطبية المعنى )الحسيكما تطرقت الدراسة الى ثنائية الرموز 

الرموز المييمنة أنساؽ معرفية مضمرة داخؿ بنية العقؿ فيرتيف ليا وعي األنساف وطريقة 
إشتغالو الشعوريًا كوف تمؾ الرموز المييمف قد ترسبت بشكؿ الشعوري في بواكير الوعي عبر 

, ة ليا كالمدرسة والجامع والجامعةلوكاالت الساندمنظومة التنشئة االجتماعية متمثبًل باإلسرة وا
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أو مف خبلؿ العقؿ الجمعي والثقافة السائدة عمى أف نشير الى مبلحظة ميمة وىي إف بعض 
ىذه الرموز المييمنة ليا قوة الحضور المجتمعي في حيف البعض اآلخر تتمكف مف اإلفبلت مف 

 الوعي لتطفو بشكؿ الشعوري حتى تفرض ىيمنتيا.
تعد عممية تحرر بعض الرموز مف سمطة الوعي مؤشر عمى القوة والسيطرة والييمنة  لذا

ورغـ ىذه الخواص التي تمتمكيا الرموز مف حيث  ,الفاعمة عمى منظومة الفكر والوعي واالدراؾ
قدرتيا عمى الييمنة والتحرر مف سمطة الوعي إال أف تمؾ الرموز بؤرة حيوية لدراسة المعنى 

جتماعية والقدرة إلجتماعي مما يعطي صورة واضحة لدراسة المعنى في الحياة اإلداخؿ البناء ا
عادة إنتاجو مف خبلؿ بعض الثقافات وخاص تمؾ السائدة البشرية لمتأويؿ , فالمعنى يتـ تقديمو وا 

جتماعية أعتاد الناس عمى ممارستي ا أو عمى مستوى في المجتمع مف ظواىر ثقافية ودينية وا 
. أذا المعنى ىو التعبير مف خبلؿ األفعاؿ المختمفة لمفاعميف وىذا يعكس عيالخطاب االجتما

مكانيتو في تجاوز لما يظير مف تعبيرات أجتماعية وىو بكؿ  اليرمية التي تميز بيا المعنى وا 
لبلشعورية المختبئة تأكيد لكشؼ المعاني العميقة والخفية لمفعؿ االجتماعي وبياف العبلقات ا

لبلشعور يمكف إعتباره وفؽ الرؤية الفرويدية مخزوف رغبوّي )عد. و لتمؾ األفعاؿ واني جنسي( ا 
د الفرد ُتحرؾ العالـ )ىيَكؿ( لـ يغفؿ وجود ىذه القوة البلشعورية عنيطمؽ عميو) الميبيدو(, حتى

 )المطمؽ( كروح محركة لمتاريخ .أطمؽ عمييا
وار وخاصة في منطقة إستطاعت ىذه الدراسة مف إعطاء صورة متكاممة عف سكاف األى-س

)سكاف األىوار الرحؿ وجماعي القصب والقسـ سـ سكاف األىوار الى ثبلثة اقساـالبحث حيث ينق
, المعداف( ويشير عرب األىوار ,)سكاف االىوارصنفيـ اآلخريف الىالثالث المزارعيف( بينما 
يسكنوف األكواخ , والمعداف ىـ قـو السكاف األصمييف لمناطؽ األىوار الكثير إف المعداف ىـ

المشيدة مف القصب والمقاـ عمى بعض الجزر الطبيعية او اإلصطناعية يتميز سموكيـ بالغمظة 
وعدـ اإلنتظاـ احيانًا بحكـ الطبيعة الجغرافية والعزلة الطبيعية المكانية وضعؼ األختبلط  مع 

 باقي المجتمعات . 
يعتدبيا أحيانًا مقابؿ ضعؼ السند  تنحدر أقواـ المعداف مف مناطؽ الجزيرة العربية كفرضية

سكنت .مة مف اليند أو مف دولة شرؽ آسياالتاريخي لبعض الفرضيات التي أعتبرتيـ أقواـ قاد
مف خبلؿ ممرات  راىا في وسط األىوار وعمى الضفاؼىذه األقواـ مناطؽ األىوار متنقمة بيف ق

ف أىوار الجبايش الواقعة الكواىيف( ضمت أو مستعمرات القصب يطمؽ عمييا)ضيقة وسط أجما
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الفجر شمااًل وبيف نير دجمة شرقًا ونير الغراؼ غربًا وطريؽ  –أو المحصورة بيف طريؽ العمارة 
وبيذا تعتبر أىوار الجبايش مف أشير األىوار الوسطى بايش المحاذي لنير الفرات جنوبًا, الج

 في منطقة االىوار جنوب العراؽ. 
 

 .ػٍٝ ادلَزٜٛ ادل١لأٟ -صب١ٔب
الجانب االيكولوجي أستعرضت الدراسة في الباب الثاني الجيد الميداني والذي تناوؿ  . أ

, طرؽ الموصبلت المائيةلمناطؽ اىوار المنطؽ الجنوبية مف حيث الموقع والمساحة والمناخ و 
إضافة الى أىـ  لغطاء النباتي والطيور واألسماؾ.كذلؾ أىتمت ىذه الدراسة بالتنوع األحيائي كا

الحيوانات التي تعيش في األىوار والتي تعد العمود الفقري إلقتصاد االىوار كالجاموس واالبقار 
. إىتمت دراستا مف الناحية يشوالتي يمكف اعتبارىا مف الحيوانات المدجنة في اىوار الجبا

ر الذي يعيشوف واااليكولوجية بتوزيع مجتمعات األىوار في أعماؽ األىوار وسكاف ضفاؼ األى
عة مستقرات طبيعية حيث يسكف ويتوزع المجتمع االىواري عمى أرب ,بمحاذات األىوار

, ومستقرات قريبة مف الممرات المائية جزر اصطناعية يطمؽ عمييا الجبايش( و مثؿ)اإليشيف
وأخرى عند حافات األىور يطمؽ عمييا السمؼ أو القرية ويشكؿ القصب المادة الرئيسية لتشييد 

الممبس عند انساف  لبيوت أو الصرائؼ. ومف القضايا األخرى التي تـ دراستيا ميدانيًا ظاىرةا
فية في بيئة أىوار , وىي ظاىرة ذات معاني رمزية وداللية ومف العناصر الثقااىوار الجبايش

 . الجبايش
ظاىرة الزواج عمى مستوى بيئة األىوار ظاىرة ليا طابعيا الخاص وفقًا لمتنظيـ  . ة

االجتماعي والثقافي السائد في أىوار الجبايش وتعمؿ ىذه الظاىرة عمى تأسيس نظاـ مف 
سطوة عمى  , ومازالت سمطة الجد ذاتالقرابية بيف الجماعات األىواريةالعبلقة االجتماعية و 

)البطرياركية( شائعة والزواج المبكر لبلبناء والبنات ي مازالت مايسمية عمماء االجتماع, أاألسرة
 ـ وفؽ السياقات بيف األسر مف حيث المير واثاث العرس ومستمزمات المعيشة الحقًا. يت

تشكؿ طقوس الموت مف الطقوس التي تستوجب االحتراـ احترامًا لروح الميت وما -ط
أوجبتو الشريعة االسبلمية في أعطاء ىذا الجانب ميزة خاصة مف طقوس الغسؿ والتكفيف 

السبلـ( انطبلقًا مف المدار االعتقادي الثقافي لدى سكاف  والدفف بجوار األماـ عمي)عميو
مقدس( لمجاورة الضريح المؤثر الفيزيائي اليش وىذا صادر مف األيماف بفعالية)أىوار الجبا
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)ع( حيث تنتقؿ فعالية األثر الفيزيائي بالعدوى بيف األماـ وجسد الميت نتيجة األماـ عمي
 عز وجؿ األماـ المقدس وشفاعتو يـو القيامة لمقوى الغير المنظورة التي خص بيا اهلل

  لمحبيو.
أنثروبولوجيا األىوار مف حيث أىـ العشائر الساكنة في مناطؽ كما تطرقت الدراسة الى -ك

األىوار وخاص أىوار الجبايش مثؿ عشيرة بني أسد التي ترجع اصوليا الى جدىـ)أسد بف 
اجرت مف الجزيرة العربية, ويترأس العشيرة خزيمة( وىي مف العشائر العربية األصمية التي ى

تنظوي تحت لواء ىذه العشيرة او القبيمة خمسة عشر عشيرة.  خيوفسابقًا الشيخ سالـ ال
ويشكؿ أنساف أىوار الجبايش اإلمتداد الحقيقي لمثقافة واألدب السومري, أنجبت األىوار 

 . لَكيطافدوف احمودة وحسف سع شعراء وأدباء كثيريف مثؿ أبو معيشي وثامر اؿ
وتناوؿ بعض الروائييف مف ابناء االىوار مناطؽ األىوار في رواياتيـ وقصصيـ مثؿ 

مدينة د مف الكتابات عمى سبيؿ المثاؿ,)القاص نعيـ عبد ميميؿ الذي صدرت لو العدي
الجبايش:القصب يرتدي ثوب ابو ذر الغفاري(, و) الناصرية وجوه األنبياء والفقراء(, والعديد مف 

لروايات األخرى ألدباء ذي قار مثؿ رواية)مولدغراب( ورواية )شبيو الخنزير( وغير ذلؾ مف ا
 أدب األىوار. 

تطرقت الدراسة الى موضوع ليجة سكاف أىوار الجبايش وىي ليجة محمية )شروَكية( -٘ـ
تتميز ىذه الميجة بالتصغير واإلكثار مف تحويؿ حرؼ)الكاؼ( الى)جا( الجيـ المعطشة 
ضافة الى ذلؾ يحوؿ حرؼ )ج( الى )ياء( .   إضافة الى تحويؿ حرؼ)القاؼ( الى)الَكا( وا 

 
ىرة األمثاؿ الشعبية السائدة في مناطؽ األىوار والمثؿ ىو كما تطرقت الدراسة الى ظا-ٚ

يفيد المتكمـ كحجة في الحديث ليدعـ وجية نظره كعرؼ متفؽ عميو, لقد شغؿ ىذا المثؿ 
الشعبي حيزًا كبيرًا في ذاكرة سكاف االىوار الجبايش ومترسخ في الوعي الشعبي األىواري 

األىوار.ومف اإلمور التي لـ تغفؿ عنيا الدراسة  لذا يعد قمب الثقافة الشعبية وفمسفة جماىير
موضوع الحكاية الشعبية التي ىي مف نتاج الخياؿ الشعبي ألحداث عاشتيا األجياؿ, 
فأحبتيا وأستمتعت بيا تمؾ األجياؿ وتناقمتيا شفاىيًا لتعبر عف اإلحساسات والعواطؼ 

سانية, وشممت ىذه الحكايات الشعبية االىوارية, ىذه الحكايات ترتبط ببعض الثقافات األن
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األىوارية حكايات عدة متداولة في التراث األىواري مثؿ)حكاية إيشيف حفيظ( و حكاية 
 )ايشيف ابو الذىب( وحكاية )بنت المعيدي(, وحكاية )ايشيف أـ الحنا( .

كما توصمت الدراسة الميدانية الى ماىية الطعاـ أو الغذاء الذي يتناولو سكاف أىوار  
ش كوف ىذا الطعاـ أو الغذاء الذي يتناولو سكاف أىوار الجبايش يمثؿ أىـ األنشطة الجباي

االقتصادية وعبلمة مف عبلمات التنظيـ االجتماعي ولو صمة بالسموؾ االنساني والثقافي 
ويتمثؿ طعاـ أنساف أىوار الجبايش بمجموعة مف األطباؽ الغذائية تسمى عمى المستوى 

  بحت, المعموجة, ومطبؾ التمف والسمؾ, والتشريب, والشعفة( . الشعبي مثؿ)المصموطة, ال
ومف المباحث التي اىتمت بيا الدراسة وشكمت أىمية أنثروبولوجية ىو التطرؽ والوقوؼ -ى

عمى أىـ الرموز المييمنة عمى العقؿ األىواري في الجبايش, كاف الرمز اإلسطوري يتصدر 
الجزء ب اليو عمماء األنثروبولوجيا ىي)اذىىذه الرموز المييمنة كوف اإلسطورة وفؽ م

د لغة حميمية ليا القولي المصاحب لمطقوس البدائية( وىي مف منجزات الروح األنسانية وتع
ز اإلسطوري , تنطوي تحت الرملخياؿ وىـ نزؽ , وليس نتاج صبيانيمبدئيا البنيوي

حكائي الشفاىي , فمكاف األىوار يعد حاضف مثالي لمموروث الالحكاية والسحر والجف
المتداوؿ المحمؿ بحموالت ثقافية نابعة مف اإلعتقاد الثقافي األىواري والمتخيؿ, بأعتبار 

ومنبع لمخرافات عمى امتداد ت مستوطنات ومفقس تفريخ األساطير مناطؽ األىوار مازال
. ج الزمف اإلسطوري بالزمف الواقعيالزمف حيث يتـ مف خبلؿ الحكايات األسطورية دم

تشكؿ المحاوالت الجادة لفؾ شفرة لكثير مف اإلساطير مثؿ جزيرة حفيظ وحكايات الطناطؿ 
والجف محؿ جدؿ تعجيزي اليمكف حسمو عند سكاف األىوار. فمعظـ األصوؿ الحكائية 

والعبلمات الصادرة مف جزيرة لئلساطير مرجع واقعي مرئي نتيجة لرصد بعض الوىج 
ـ تمؾ اإلساطير تابوات ومعاداًل موضوعيًا لمقداسة يسمح , األمر الذي يجعؿ مف معظحفيظ

 ليذه األسطرة مف أف تييمف عمى فكر ووعي انساف األىوار.
 
  
يمومة الحدث الرمز الديني ىو اآلخر مف الرموز المييمنة والذي يعمؿ عمى تكريس د-ػ

بحكـ ترسبو في العقؿ األىواري بالشكؿ الذي يجعؿ انساف األىوار ,التاريخي واالجتماعي
متماىيًا مع ىذا الرمز كوف البلشعور الجمعي عند سكاف األىوار يبدوا متأثرًا بالرمز الديني, 
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ومعظـ الطقوس والشعائر التي يمارسيا سكاف أىوار الجبايش تنـ عف البلوعي الجمعي لمثقافة 
, ىذه الممارسات المرئية لمعياف تشكؿ جزء مف منطوؽ اليوية التي الشعبية في مناطؽ األىوار

, التفكؾ ومف األنحدار الى المجيوؿتعمؿ بكؿ ثقميا لتثبيت المكوف الشيعي والحفاظ عميو مف 
حتى شكمت تمؾ الطقوس نوعًا مف الييمنة والسيطرة عمى مجمؿ فعاليات العقؿ األىواري. ألنيا 

الماضي بؿ ىو تسرب جيني مف الموروث البلشعوري الجمعي مف جزء مف التعبير عف محاكاة 
الذاكرة الجماعية لمجتمع األىوار وخاصة في الشير المحـر شير عاشوراء إضافة الى اف البيئة 

ف القدرة عمى المائية ذات أثر سايكولوجي فاعؿ ومسيطر ومييمف بكؿ مايحممو ىذا الرمز م
ذابتيا  معيقات صعب ازاحتيا كونيا متجذرة في أوعية الذاكرة . , يضع العقؿ أماـ محو الذات وا 

أىتمت الدراسة وبشكؿ عميؽ برمزية الماء في بيئة األىوار وتمتد قدسية أنساف األىوار -ط
لماء مف خبلؿ لمماء الى عصور موغمة في القدـ الى الحقب السومرية التي جسدوا قدسية ا

, ومازالت تفكير تدي ثوبًا متموجًا لمياه األىواررأة تر "الَينْبَوع" عمى ىيئة اماآللية التي أسموىا
األىواري في أحتراـ وتقديس الماء كونو مصدر الحياة لساكني األىوار تتداخؿ مع البناء 
األجتماعي فشكؿ الماء في المتخيؿ الشعبي األىواري خزاف احتياطي ومعيف الينضب لمجموعة 

رئي وبيف المعقوؿ والخرافي, وتعويؿ اإلنساف عمى مف المعتقدات التي مزجت بيف المرئي والبلم
, بفكرة تمتد الى عالـ الماورائياتغيبيات ماوراء الحياة ونزوعو ألستبداؿ الفكر الواقعي المنطقي 

 مما يعمؿ عمى تسرب الموروثات الماضوية الى الوعي الحاضر. 
شكؿ الحدث التاريخي بما يحتويو مف رمزية عامبًل مييمنًا بسبب قدراتو التأثيرية عمى  -ٞ

العقؿ وحضوره المنافس لبقية الرموز األخرى المييمنة عند أنساف األىوار فالرمز التاريخي ىو 
شمولية متجددة بصيغ  جزء فاعؿ في المخياؿ االجتماعي واألرث الحضاري ذات دالالت

األىوارية مثؿ  لذا يزخر تاريخ األىوار بشخصيات المعة التغيب عف الذاكرة, وأشكاؿ آخرى
يوخ العشائر كشيوخ قبيمة بني أسد, )ع( واألماـ الحسيف)ع( وبعض ششخصية األماـ عمي
 , إضافة الى أبرز السادة األجبلء في مناطؽ األىوار كسيد صروط .والشيخ بدر الرميض

الرمز المغوي مف الناحية األيحائية مف خبلؿ أستخداـ ىذه تناولت دراستنا ميدانيًا أىمية -ن
الرموز المغوية في الحياة العامة فالرمز المغوي ىو تجسيد حي لرموز المغوية المنطوقة أي مف 
أحالة الصوت الى كتابة. فالمغة ىي نسؽ مف الرموز ذوات معنى تستخدـ في عممية التفاعؿ 

, ليذا يذىب البعض مف إف كوامف النفس البشريةعف  األجتماعي والكممات توظؼ في التعبير
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التصورات الميتافيزيقية تعد المغة دليبًل عمى اف االنساف حيواف عاقؿ بأعتبار المغة ببعدىا 
الصوتي تعمؿ عمى الربط بيف ماىو جسـ وبيف ماىو عقؿ لذا يمكف اف نعتبر أف المغة برمزيتيا 

 .األكثر ىيمنة عمى العقؿ األىواريبؿ أحد الوسائؿ التعبيرية األكثر تعقيدًا 
بعد كؿ ذلؾ العناء الميداني تتوصؿ الدراسسة الى خاصية جديدة لمرموز المييمنة التي 
الزمتيا صفة القطبية الحسية والفكرية التصورية الى صفة جديدة ىي تعددية األقطاب لمرموز 

فعالية الرمز. كما أف العقؿ  المييمنة بفعؿ سمطة بيئة األىوار بكؿ معطياتيا وتأثيرىا عمى
األىواري ىو عقؿ صوري عبلئقي الشعوري يتحرؾ ضمف مدارات ضيقة تقميدية راكدة تييمف 
عميو قوى تخيمية أجتماعية ودينية وأسطورية يضع ذلؾ العقؿ أماـ أستحالة فؾ القيود المستغمقة 

  عمى المنظومة الفكرية واإلدراؾ والوعي االجتماعي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suggestionsادلمرتؽبد 

 -بناءا عمى ما توصمت الية الدراسة مف استنتاجات يمكف صياغة المقترحات التالية :
االكاديمية لما ليذه الثقافة مف دور  األوساطإشاعة ثقافة التأويؿ و تأويؿ الثقافات في  .ٔ

 كبير في غيـ ثقافاف الشعوب االى . 
. االىتماـ بدراسة الثقافة كنسؽ مف الرموز و بياف عبلقتيا بمتغيرات اخرى غير العقؿ ٕ

 لمتأسيس لمنظومة انثروبولوجية تغطي عدة جوانب معرفية  في حياة المجتمعات . 
. تشجيع الباحثيف االنثروبولوجيف الى محاولة التغمغؿ في مجتمعات سكاف االىوار لبلستفادة ٖ

 في عمميات االعداد االكاديمي لمباحث االنثروبولوجي .  مف ىذه المجتمعات
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. محاولة تفكيؾ شخصية انساف االىوار ومعرفة اسباب ىيمنة بعض الرموز الثقافية عمى ٗ
 العقؿ االىواري بما يسيـ في خمؽ شخصية واعية تتكيؼ مع متغيرات الحداثة .

انضماـ مناطؽ االىوار الى الئحة . محاولة رفع المستوى الثقافي لسكاف االىوار خاصة بعد ٘
 التراث العالمي مف خبلؿ الدورات الثقافية واالنفتاح عمى ثقافة الشعوب االخرى .
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 املصادر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لبئّخ ثبدلٖبكه االٍب١ٍخ ٌٍلهاٍخ  -
 

 اٌمواْ اٌىو٠ُ أٚال: 

 اٌؼ١ٍّخ  ٍٛػبداٌمٛا١ٌِ ٚ ادلؼبعُ ٚادلٛ:صب١ٔب

 .4991ِغجؼخ ٚىاهح اٌرتث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ(,-ادلؼغُ اٌٛع١ي,)ِٖو اثوا١ُ٘ ِلوٛه,ّٛلٟ ض١ف: -4
 ة.ً. , ِبكح)أ,ٚ,ي( كاه ثريٚد ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(, -اثٓ ِٕظٛه: ٌَبْ اٌؼوة,) ٌجٕبْ -2
 .4968, 44كاه ٕبكه(,ط -اثٓ ِٕظٛه: ٌَبْ اٌؼوة,) ٌجٕبْ -4
 ,ة.ً.2كاه ٌَبْ اٌؼوة(,ِظ -ثريٚد ٠ٍٛف ف١بط, ٔل٠ُ ِوػٍْٟ,)اثٓ ِٕظٛه:ٌَبْ اٌؼوة,اػلاك ٚر١ٕٖف:  -1
 .44اثٓ ِٕظٛه:ِؼغُ ٌَبْ اٌؼوة ,ة.ً,ط -5
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 .4984, اٌجمبءاٌىفوٞ: اٌى١ٍبد,حتم١ك: ػلٔبْ كه٠ِٚ,زلّل ادلٖوٞ ,ٍٛه٠خ اثٛ -6
كاه اٌىزت  -اثٛ احلَٓ ػٍٟ ثٓ امسبػ١ً ثٓ ١ٍلح: احملىُ ٚاحمل١ظ االػظُ, حتم١ك : ػجل احل١ّل ٕ٘لاهٞ ,) ثريٚد -7

 .4996اٌؼ١ٍّخ(, 
كاه  -٘ـ(,حتم١ك: هِيٞ ِٕري ثؼٍجىٟ ,) ثريٚد424اثٛ ثىو زلّل ثٓ احلَٓ ثٓ كه٠ل: ِؼغُ مجوح اٌٍغخ )د  -8

 .4987اٌؼٍُ ٌٍّال٠ني(, 
 .)ة.ً(,2طاثٟ ِٕٖٛه االى٘وٞ:ِؼغُ رٙن٠ت اٌٍغخ,  -9

, 45كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ(,ط -)اٌمب٘وح ٞ,أثٟ ِٕٖٛه زلّل ثٓ أمحل األى٘وٞ:رٙن٠ت اٌٍغخ,حتم١ك: اثوا١ُ٘ اإل١ٌبك -40
4967 . 

 .4954ِغجؼخ جلٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌرتمجخ ٚإٌْو(,  -أمحل أِني: لبًِٛ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ٚاٌزؼبثري ادلٖو٠خ,)اٌمب٘وح -44
ِغجؼخ احلٍجٟ  -امحل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب: ِؼغُ ِمب٠ٌَ اٌٍغخ ,ِبكح ِٛد, حتم١ك: ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ,)ِٖو -42

 .4972,  2,ط2ٚاٚالكٖ(, ط
 .4986ِىزجخ ٌجٕبْ(, -أمحل ىوٟ ثلٚٞ: ِؼغُ اٌؼٍَٛ األعزّبػ١خ,) ثريٚد -44
 .4امحل سلزبه ػّو: ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ادلؼبٕوح,ة.ً,ط -41
 .4981, 4, ط4كاه اٌؼٍُ (, ط -امسبػ١ً اجلٛ٘وٞ: اٌٖؾبػ ربط اٌٍغخ اٌؼوث١خ,)ثريٚد -45
 .4972كاه ادلؼبهف(,  -خ: زلّل اجلٛا٘وٞ ,)اٌمب٘وحاالصٌٕٛٛع١ب ٚاٌفٍىٍٛه, رومجً أ٠ىخ ٌ٘ٛزىوأٌ: لبِٛ -46
 .4998, ( ِىزجخ ٌجٕبْ -ثغوً اٌجَزبٟٔ: زل١ظ احمل١ظ )لبًِٛ ػوثٟ ِغٛي(,)ثريٚد -47
كا١ٔبي رْبٔلٌو: ِؼغُ ادلٖغٍؾبد االٍب١ٍخ يف ػٍُ اٌؼالِبد)ا١ٌَّٛع١مب(, رومجخ: ّبوو ػجل احل١ّل,  -48

 .2004اٌمب٘وح,
, 2كاه اٌغ١ٍؼخ ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(,ط -االعزّبع,رومجخ:ئؽَبْ زلّل احلَٓ,) ثريٚدك٠ٕىٓ ١ْ١ًِ:ِؼغُ ػٍُ  -49

4986. 
 .2009ِووي كهاٍبد األِخ اٌؼوال١خ(, -١ٍٍُ ِغو:ٍِٛٛػخ اٌٍغبد اٌؼوال١خ,)ثغلاك -20
رومجخ: ػ١ٍبء ّىوٞ  ,"ادلفب١ُ٘ ٚادلٖغٍؾبد االٔضوٚثٌٛٛع١خ" ػٍُ االَٔبْ ّبهٌٛد ١ٍّٛه مسش:ٍِٛٛػخ -24

 .2009, 2ادلووي اٌمِٟٛ ٌٍرتمجخ(,ط -ب٘وحٚافوْٚ,)اٌم
 عبِؼخ اٌى٠ٛذ(,ة.ً.-ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ:لبًِٛ االٔضوٚثٌٛٛع١ب,)اٌى٠ٛذ  -22
 ,ة.ً. 4اٌغربٞ:ربه٠ـ اٌوًٍ ٚادلٍٛن,ط -24
ػجل اٌومحٓ اٌؼ١َٛٞ: ٍِٛٛػخ ػٍُ إٌفٌ احلل٠ش , ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ يف اٌفىو االٍالِٟ ٚاٌفىو  -21

 .4997, 2بِؼ١خ(,طكاه اٌوارت اجل -احلل٠ش,)ِٖو
  .4954, 4ِغجؼخ إٌغبػ(,ط -ػجل اٌوىاق اذلاليل :  ِؼغُ اٌؼواق,) ثغلاك  -25
 .4984كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ(,  -ػٍٟ ثٓ زلّل اجلوعبٟٔ:اٌزؼو٠فبد,)ثريٚد -26
 .4994ِإٍَخ اٌىزت اٌضمبف١خ(, -اٌغيايل:ادلٕمن ِٓ اٌظالي,)ٌجٕبْ  -27
ٍِٛٛػ١خ رؼٕٟ ثأؽ١بء اذل٠ٛخ اٌٛع١ٕخ, ِووي كهاٍبد االِخ ل١ٌ عٛاك ػٍٟ اٌغو٠وٞ: ١ِيٚثٛرب١ِب, كٚه٠خ  -28

 .2009, 46اٌؼوال١خ, اٌؼلك
كاهادلؼوفخ(,  -رلل اٌل٠ٓ اٌفريٚىآثبكٞ: اٌمبًِٛ احمل١ظ, حتم١ك: ِىزت حتم١ك اٌرتاس ِإٍَخ اٌوٍبٌخ, )ثريٚد -29

 . 2005, 4, ط8ط
 .4981, 2د, طوبًِ ادلٕٙلً: ِٖغٍؾبد اٌؼوث١خ يف اٌٍغخ ٚاالكة,ثريٚ رللٞ ٚ٘جخ, -40
 .4987رلّٛػخ فرباء:أعٌٍ اٌؼواق اٌزؼ١ٍّٟ,ِووي كهاٍبد ػٍُ اخلوائظ, عبِؼخ ادلًٕٛ,  -44
 .4989ِىزجخ ٌجٕبْ(,  -زلّل اثٟ ثىو ثٓ ػجل اٌمبكه اٌواىٞ: سلزبه اٌٖؾبػ ,) ثريٚد -42
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 .2008كاه ادللٜ(,  -زلّل احلّوأٟ: ؽغبة اٌؼوًٚ,)كِْك -44
 .   4998, 4غخ اٌؼوث١خ ,اٌمب٘وح, طادلؼغُ ا١ٌٍٛظ, ِؼغُ ػوثٟ, ِؼغُ اٌٍ -41
 .ة.ً,5كاه ادلْوق(, ط -ادلٕغل األجبلٞ, )ثريٚد -45
 ,ة.ً. ٠4بلٛد احلّٛٞ : ِؼغُ اٌجٍلاْ ,ط -46

 

 صبٌضب : اٌىزت اٌؼوث١خ 
 .2008اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّوْٚ(,  -اثوا١ُ٘ أمحل: أغٌٛٛع١ب اٌٍغخ ػٕل ِبهرٓ ١٘لعو ,)اجليائو -4
ِوا١ٍُ اٌؼياء احل١َٕٟ, لواءح ربهخي١خ اعزّبػ١خ يف ْٔأرٙب ٚػٛاًِ رغٛه٘ب ٚاٍزّواه٘ب, اثوا١ُ٘ احل١لهٞ:  -2

 .4997, 74رلٍخ إٌٛه,اٌؼلك 
 .4996, ِىزجخ االجنٍٛ ادلٖو٠خ( -يف اٌٍٙغبد اٌؼوث١خ ,) اٌمب٘وح أ١ٌٔ: اثوا١ُ٘ -4
 .2044كاه األِري(, -اثوا١ُ٘ ٍوٚه: ادلٛد ؽمبئمٗ,اٍواهٖ,ٚففب٠بٖ,) إٌغف -1
 
, 40كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ(,ط -ل أِني:حبش ػٓ احل١بح اٌؼم١ٍخ يف ٕله االٍالَ اىل آفو اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ,)ثريٚد أمح -5

4969. 
 .4997ِٕٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ(,   -أمحل ؽ١له: يف اٌجؾش ػٓ عنٚه اٌْو,)ٍٛه٠ب -6
صبه٠خ ٚادلٖبكه اٌزبهخي١خ, امحل ٍٍٛخ:ربه٠ـ ؽضبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ يف ضٛء ِْبه٠غ اٌوِٟ اٌيهاػ١خ ٚادلىزْفبد ا٢ -7

 . 4984اٌؼواق , 
 .4979كاهاٌؼٛكح(,  -امحل وّبي ىوٟ:األٍبعري,كهاٍخ ؽضبه٠خ ِمبهٔخ,) ثريٚد -8
 .419,اٌؼلك 2008اكَ وٛثو: اٌزفَري األٔضوٚثٌٛٛعٟ ,رلٍخ ػبمل ادلؼوفخ, اجملٌٍ اٌٛعٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالكاة, -9

ِجلئٟ ٌٍّفب١ُ٘ اٌوئ١َ١خ,رومجخ:ٚفبء اثوا١ُ٘ ٚهِضبْ أهصو أ٠يا ثوعو: إٌمل اٌضمبيف, دت١ٙل  -40
 .2004اجملٌٍ االػٍٝ ٌٍضمبفخ(,  -ثَغبٍٟٚ,)اٌمب٘وح

 .4975اذل١ئخ ادلٖو٠خ ٌٍىزبة(, -اهٍٕذ وبٍري:اٌلٌٚخ ٚاإلٍغٛهح,رومجخ: أمحل محلٞ زلّٛك,) اٌمب٘و -44
 .2005ِىزجخ ِٖو,كاه دلورضٝ(,   -اٍبِخ ػلٔبْ حي١ٝ: ػٖو األذلخ,كهاٍخ يف اٍبعري ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ,) ِٖو -42
 كاه-حتم١ك:ػٖبَ اٌل٠ٓ اٌٖجبثغٟ,) ِٖو, اٌزنووح يف اؽىبَ ادلٛرٝ ٚأِٛه ا٢فوح االِبَ زلّل ثٓ أمحل اٌموعجٟ: -44

 .2002(, االى٘و – احلل٠ش
 .2008ادلغوث١خ ٌٍغجبػخ ٚإٌْو ٚاإلّٙبه(,  -اٌجْري اٌؼوثٟ:أٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌرتاس,)رٌٛٔ -41
 .4978 ,:عجمبد اٌْبفؼ١خ " ِملِخ حتم١ك اٌؼمً ٚفُٙ اٌموآْ",ٌجٕبْاحلبهس احملبٍجٟ  -45
 .87ٓ كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ(,ة.ً,-ا١ٌَل اٌْو٠ف اجلوعبٟٔ:اٌزؼو٠فبد,)ثغلاك -46
 .4999, 2ادلووي ادلٖوٞ ٌجؾٛس احلضبهح(,ط -ا١ٌَل اٌمّٕٟ:االٍغٛهح ٚاٌرتاس,)اٌمب٘وح -47
اٍخ ٔمل٠خ ِمبهٔخ ٌألجتب٘بد احلل٠ش يف فُٙ اٌضمبفخ ٚرأ٠ٍٚٙب ) ا١ٌَل ؽبفظ االٍٛك: االٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌوِي٠خ, كه -48

 . 2002ِْٕأح ادلؼبهف( االٍىٕله٠خ, -ِٖو
ا١ٌت ثٛ ػيح: ِفَٙٛ اٌوؤ٠خ اىل اٌؼبمل ثٕٛفٗ أكاح ئعوائ١خ ٌمواءح ربه٠ـ اٌفىو اٌفٍَفٟ, رلٍخ رجني ٌٍلهاٍبد  -49

 .2041, 8,اٌؼلك 2اٌفىو٠خ ٚاٌضمبف١خ ,اجملٍل 
 .2008ادلؼٙل اٌؼبدلٟ ٌٍفىو االَٔبٟٔ(, -اٌغ١ت ٚاٌؼمً "كهاٍخ يف ؽلٚك ادلؼوفخ اٌجْو٠خ" ,)فوع١ٕ١ب ا١ٌبً ثٍىب : -20
 .  2004, 2ط كاه احلٛاه(, -رومجخ: ػجل اٌومحٓ ثٛػٍٟ,)ٍٛه٠ب أِربرٛ أ٠ىٛ: األصو ادلفزٛػ, -24
كاه -ؽَٓ لج١َٟ,)ػّبْ رومجخ: ٚك٠بٔخ اٌجلائ١ني يف ٔظو٠بد األٔبٍني, ا٠فبٔي ثو٠زْبهك:األٔبٍخ اجملزّؼ١خ -22

 . 4986احللاصخ(, 
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كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ(,   -ا٠ٕٛكٚىٞ:عل١ٌخ ػٍُ االعزّبع ثني اٌوِي ٚاإلّبهح,رومجخ:ل١ٌ إٌٛهٞ,)ثغلاك -24
4988. 

 .2040(, ِٕزٛهٞ عبِؼخ –)اجليائو ػٍٟ ثٓ ػجل اٌغٕٟ:اٌؼمال١ٔخ إٌبللح يف اٌفىو اٌؼوثٟ االٍالِٟ ادلؼبٕو, ثٓ -21
 .2002 ِْٕأح ادلؼبهف(, -٠ِٚ: فٍَفخ اٌؼمً ػٕل كٚٔبٌل كافني,)االٍىٕله٠خثٙبء كه -25
 .2004كاه اعٌٍ( , -ثٛي ه٠ىٛه: زلبٌٚخ يف فو٠ٚل,رومجخ:ٚع١ٗ اٍؼل ,) ٍٛه٠ب -26
 .2004,  كاه ادللٜ( -ثٛي ه٠ىٛه: ِٓ إٌٔ اىل اٌفؼً, رومجخ:ثواكح ٚؽَبْ ثٛ هل١خ,)كِْك -27
 .2005كاه اٌىزبة اجلل٠ل(,  -عواثٌٍ رومجخ: ِٕنه ػ١بّٟ,) ٘ري١ِٕٚٛع١م١خ,ثٛي ه٠ىٛه:ٕواع اٌزأ٠ٚالد,كهاٍخ  -28
رِٛبً ٘ب٠الٔل ا٠ووَْٛ , ١ٍفود فٕني ١ٍَْٔٛ: ربه٠ـ إٌظو٠خ االٔضوٚثٌٛٛع١خ , رومجخ: ال٘بٞ ػجل احلَني,)  -29

 .2044ِْٕٛهاد االفزالف(,  -اجليائو
 .4966, كاه االكاة( -ثريٚدعبْ ثٛي ٍبهرو: اٌٛعٛك ٚاٌؼلَ,رومجخ: ػجل اٌومحٓ ثلٚٞ,) -40
 .2007ِْٕٛهد االفزالف(,  -ادلٕؼوط اذلري١ِٕٛع١مٟ ٌٍف١ٌٕٛٛع١ب,رومجخ: ػّو ١ِٙجً,)اجليائو عبْ غوألاْ: -44
 .2044كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ(, -عجبه ػجلاهلل اجل٠ٛربٚاٞ: يف اٌغو٠ك اىل األ٘ٛاه,) ثغلاك -42
جملٌٍ اٌٛعٕٟ  -ًٚ اىل كه٠لا,رومجخ :عبثو ػٖفٛ,)اٌى٠ٛذعْٛ ٍرتٚن :اٌج٠ٛ١ٕخ ِٚبثؼل٘ب: ِٓ ١ٌفٟ ّرتا -44

 .4996ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاألكاة(, 
ادلووي اٌمِٟٛ  -ع١بِج١رت ٚ عٛثٖٛ: ئعواء اٌجؾش اإلصٕٛعوايف,رومجخ: زلّل هّلٞ,ِواعؼخ: أمحل ىا٠ل,)اٌمب٘وح -41

 .2041ٌٍرتمجخ(, 
 .2041كاه اٌفولل ٌٍغجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ(,   -ع١ٌّ عٛهط فو٠يه:اٌغٖٓ اٌن٘جٟ,رومجخ:ٔب٠ف اخلٛآ,) ٍٛه٠ب  -45
 .4972, 4اذل١ئخ ادلٖو٠خ ٌٍىزبة(,ط -ع١ٌّ فو٠يه:اٌفٍىٍٛه يف اٌؼٙل اٌمل٠ُ,رومجخ: ٔج١ٍخ اثوا١ُ٘,)اٌمب٘وح -46
ؽَٓ اخل١بط :عغواف١خ ا٘ٛاه َِٚزٕمؼبد عٕٛثٟ اٌؼواق, ادلٕظّخ اٌؼوث١خ ٌٍرتث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ, ِؼٙل  -47

 .4975ٚاٌلهاٍبد, اٌجؾٛس 
 . 4975ؽَٓ اخل١بط: عغواف١خ ٚأ٘ٛاه َِٚزٕمؼبد عٕٛة اٌؼواق, -48
كاه اٌز٠ٕٛو  -ؽَٓ اٌٖؼ١ت:ادلبهو١َخ ٚاٌل٠ٓ ِٓ ال٘ٛد اٌزؾو٠و ادل١َؾٟ اىل ال٘ٛد اٌزؾو٠و االٍالِٟ ,)ثريٚد -49

 .2007ٌٍغجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ (, 
 .2047كاه اٌف١ؾبء ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(, -غواف١خ",) ثريٚدؽَٓ ػٍٟ فٍف:األ٘ٛاه"كهاٍخ ربهخي١خ كديٛغواف١خ عٛثٛ -10
 .4994ِووي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ(, -يف اٌرتاس اٌْؼجٟ ا١ٌّٕٟ,)ٕٕؼبء ٍبمل ثبٕل٠ك: ؽَني -14
 . 2049ؽَني ػ١ٍٛٞ اٌي٠بكٞ: ل١بً َِبؽبد األ٘ٛاه يف عٕٛة اٌؼواق ثأٍزقلاَ رم١ٕبد اإلٍزْؼبه ػٓ ثؼل , -12
 .2007كاه أِبٔخ (, -)االهكْ ٌٕمل ِٚلاهاد ِبثؼل احللاصخ, )إٌٔ ٚرم٠ٛض اخلغبة(,ؽفٕبٚٞ ثؼٍٟ:  َِبهاد ا -14
 .4999ِْٕٛهاد احتبك االكثبء اٌؼوة(,  -ؽٕب ػجٛك:إٌظو٠خ األكث١خ احلل٠ضخ ٚإٌمل اإلٍغٛهٞ,)كِْك -11
 .2007ِْٕٛهاد اإلفزالف(,  -كاف١١ل عبٍري: ِملِخ يف اذلري١ِٕٚٛع١م١ب, رومجخ: ٚع١ٗ لبٖٔٛ,)اجليائو -15
16-    
 .4980ك٠ٛاْ ادلغجٛػبد اجلبِؼ١خ(,  -هٚىٌني ١ٌٍٟ لو٠ِ:اٌمٖخ اٌْؼج١خ اجليائو٠خ ماد األًٕ اٌؼوثٟ ,)اجليائو -17
 .2004كاه ١ٕٜٔٛ(,  -)كِْك هٚالْ ثبهد ٚ عرياه ع١ٕ١ذ: ِٓ اٌج٠ٕٛخ اىل اٌْؼو٠خ, رومجخ:غَبْ ا١ٌَل, -18
 .2005ادلؼوفخ(,  -ذه٠زْبهك ١ٔجَذ: عغواف١خ اٌفىو,رومجخ:ّٛلٟ عالي,) اٌى٠ٛ -19
 .4988, ه١ٕ٠ٗ الثبد:ادلؼزملاد اٌل١ٕ٠خ يف ثالك ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ, رومجخ: االة اٌجريا ثٛٔب, اٌؼواق -50
 .4976كاه ِٖو ٌٍغجبػخ (,  -ىوو٠ب اثوا١ُ٘: ِْىٍخ اٌج١ٕخ,)اٌمب٘وح -54
 .4988اٌؼبِخ(,  كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ -ٍبِٟ ٍؼ١ل األمحل:  ادلؼزملاد اٌل١ٕ٠خ يف اٌؼواق اٌمل٠ُ,).ثغلاك -52
 .2044كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ(,  -ٍؼل ػّو زلّل أِني: اٌمواثني ٚإٌنٚه يف اٌؼواق اٌمل٠ُ,)ثغلاك -54
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 .2007كاه اٌفىو(,  -مسري اثوا١ُ٘ ؽَٓ: اٌضمبفخ ٚاجملزّغ,)كِْك -51
 .2009,  42ٍٙبَ ِبكْ :ا٢صبه إٌؾ٠ٛخ ٌألفزالف اٌٍٙغٟ ػٍٝ ػمل اٌموآْ اٌىو٠ُ, رلٍخ ّإْ اٌؼٖو ,اٌؼلك -55
 .4984كاه احلٛاه(,  -رومجخ:ثٛػٍٟ ٠بٍني ,)ٍٛه٠ب ١ٍغّٛٔل فو٠ٚل:اٌغٛعُ ٚاٌزبثٛ, -56
 .2009كاه اٌفىو(,  -١ٍف اٌل٠ٓ ػجل اٌفزبػ:اٌؼٛدلخ ٚاالٍالَ,هؤ٠زبْ ٌٍؼبمل,) ثريٚد -57
 .4975ِغجؼخ اٌؼبٟٔ(, -ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ: ادللفً اىل االٔضوثٌٛٛع١ب,)ثغلاك -58
عبِؼخ ٕالػ اٌل٠ٓ,  خ ٔمل٠خ,١االعزّبػٟ ٚاالٔضوٚثٌٛٛعٟ ٌٍوِٛى, كهاٍخ حت١ٍٍ عب٘و ؽَٛ اٌي٠جبهٞ:اٌزؾ١ًٍ -59

2046. 
 .4986,اٌؼواق,4عٗ ثبلو: ِملِخ يف ربه٠ـ احلضبهاد اٌملديخ,ط -60
 .4955, 2ث١ذ اٌٛهاق ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(,ط -عٗ ثبلو: ِملِخ يف ربه٠ـ احلضبهاد اٌملديخ,)ثغلاك -64
 اق اخلبٌلح ,ة.ً.عٗ ثبلو: ٍِؾّخ وٍىبِِ,اٚك٠َٗ اٌؼو  -62
 .4985كاه اٌغ١ٍؼخ ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(,  -ػبكي فبفٛهٞ :ػٍُ اٌلالٌخ ػٕل اٌؼوة,) ثريٚد -64
 .4978كاه االٔلٌٌ(, -ػبعف عٛكح : اٌوِي اٌْؼوٞ ػٕل اٌٖٛف١خ,)ثريٚد -61
 . 4984, 4ػبعف ٕٚفٟ:االٔضوثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ, ثريٚد,ط -65
آصبه٠خ ٌجؼض اٌظٛا٘و  -ِٓ اًٌَٙ اٌوٍٛثٟ ,ِمبهثخ اصٕٛ ػجل األِري احلّلأٟ: عنٚه اعزّبػ١خ هافل١ٕ٠خ -66

 .2044, 1االعزّبػ١خ يف اجملزّغ اٌؼوالٟ , رلٍخ اٌىٛفخ ,إٌَخ اٌضب١ٔخ,اٌؼلك
 ػبمل اٌىزت(,ة.ً. -ػجل اٌومحٓ ثٓ أمحل األجيٟ: ادلٛالف يف ػٍُ اٌىالَ ,) ثريٚد -67
 .4984ِْٕأح ادلؼبهف(, -ٍىٕله٠خػجل اٌومحٓ ػَٛٞ: ٍب٠ىٌٛٛع١خ اخلوافخ ٚاٌزفىري اٌؼٍّٟ,)اال -68
: ِٛد اال -69

ْ
ٚاٞ

َّ
كاه  -١٘لعو,١ٌفٟ ّرتاًٚ,١ْ١ًِ فٛوٛ, )ثريٚد -ادلؼبٕو َٟٔبْ يف اخلغبة اٌفٍَفػجل اٌوىاق اٌل

 .2000اٌغ١ٍؼخ(, 
 كاه اٌفىو(,ة.ً. -ػجل اجمل١ل لغبِِ:االِضبي اٌؼوث١خ,كهاٍخ ربهخي١خ حت١ٍ١ٍخ,)كِْك -70
 .4991كاه ؽٛاء(,  -اٌوِي سلزبهاد يف اٌوِي٠خ ٚاالٍغٛهح,)اٌالمل١خ ػجل اذلبكٞ ػجل اٌومحٓ : ٍؾو  -74
ِووي اٌوافل٠ٓ  -)ثريٚد ػجل ػٍٟ اخلفبف ٚافوْٚ:أ٘ٛاه اٌؼواق, صالس كهاٍبد يف اٌج١ئخ ٚاحل١ْٛ ٚا١ٌَبؽخ, -72

 .2049ٌٍؾٛاه(,
 .4988ث١ذ اٌموآْ(,  إٔلاهاد -ػجلاهلل ػجل اٌومحٓ ٠ز١ُ: لواءح يف اٌفىو االٔضوٚثٌٛٛعٟ ادلؼبٕو ,)ا١ٌّبِخ -74
 . 2049كاه أٔضوٚثًٛ(, -ػالء عٛاك وبظُ: اإلَٔبْ األفري, فوكه٠ه ١ٔزْٗ وأٔضوٚثٌٛٛع١ب,) اجليائو -71
كاه  -ػالء عٛاك وبظُ:ث١ٕخ اٌؼم١ٍخ اٌؼوال١خ ٚاالٌٍ اٌضمبف١خ ٌالفىبه ِٓ ِٕظٛه االٔضوٚثٌٛٛع١ب ادلؼوف١خ, )ثغلاك -75

 .2046اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ(,
كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو  -فٝ: اٌزفَري يف اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ, كهاٍخ يف فٍَفخ اٌؼبمل,) اٌمب٘وح ػالء ِٖغ -76

 .4988ٚاٌزٛى٠غ(,
 .2005, ادلىزجخ احل١له٠خ( -ػٍٟ اٌٛهكٞ: كهاٍخ يف عج١ؼخ اجملزّغ اٌؼوالٟ,)إٌغف -77
 .2006, 2,ط4كاه األ٠ل ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ (,ط -ػٍٟ ّو٠ؼٟ:ربه٠ـ احلضبهح,).ثريٚد -78
كاه غو٠ت ٌٍغجبػخ   -)اٌمب٘وح  ػْوٞ ىا٠ل:اٍزلػبء اٌْق١ٖبد اٌزبهخي١خ اٌرتاص١خ يف اٌْؼو اٌؼوثٟ ادلؼبٕو,ػٍٟ  -79

 .2006ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ(, 
 .2007ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ(,  -غبٍزْٛ ثبّاله: ادلبء ٚاالؽالَ,) ثريٚد -80
 .2045ِٕزلٜ ادلؼبهف(,  -ادلفب١ُ٘,)ثريٚدغَبْ اخلبٌل: اذلبث١زًٛ اٌؼوثٟ لواءح ١ٍٍِٛٛؼوف١خ يف اٌم١ُ ٚ -84
ادلووي اٌؼوثٟ ٌالحببس  -ػِ ٚاجملزّغ احملٍٟ يف اٌؼواق, )لغوكا: ادلبضٟ اىل اٌزملَ –فبحل ػجل اجلجبه: كٌٚخ اخلالفخ -82

 .2047ٚكهاٍخ ا١ٌَبٍبد(,
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 .4997كاه ػالء اٌل٠ٓ(,  -فواً اٌَٛاػ: االٍغٛهح ٚادلؼىن, )كِْك  -84
 .2004كاه ادللٜ(, -هاد اٌْوق اٌمل٠ُ ,رومجخ: فبهٚق امسبػ١ً,) ثريٚد فْٛ ىٚكْ: ِلفً اىل ؽضب -81
 .2044, اٌجٖبئو ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(-ل١ٌ إٌٛهٞ:اٌْق١ٖخ اٌؼوث١خ ِٚمبهثزٙب اٌضمبف١خ,)ثريٚد -85
 .4984ل١ٌ ٔٛهٞ:االٍبعري ٚػٍُ األعٕبً, ادلًٕٛ,  -86
ادلووي  -اٌمٛح,رومجخ: ٍٙبَ ػجل اٌَالَ,) اٌمب٘وحوبهٚي و١ٔٛٙبْ: أٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌغؼبَ ٚاجلَل,ٚإٌٛع, ٚادلؼىن, ٚ -87

 .2044اٌمِٟٛ ٌٍرتمجخ(,
ادلإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو(,  -وبظُ ٔبكه:دتض١الد ا٢فو, ٕٛهح اٌَٛك يف ادلزق١ً اٌؼوثٟ ا١ٌٍٛظ,) ثريٚد -88

2001. 
 ح(,ة.ً.ِىزجخ احل١ب -وبفٓ ِبو٠ًَٛ :لٖجخ يف ِٙت اٌو٠ؼ, رومجخ: ٕبكق ػجل اٌٖبؽت ,)ثريٚد  -89
 .2006كاه ادللٜ ٌٍضمبفخ ٚإٌْو(, -وبفٓ ٠ٛٔغ :اٌؼٛكح اىل األ٘ٛاه,رومجخ: ؽَٓ اجلٕبثٟ ,) ثغلاك  -90
 .2008كاه ِٖو احملوٍٚخ(, -وبًِ ػجل ادلٍه: هؤٜ اٌؼبمل ادلزغريح,) اٌمب٘وح -94
 .2008كاه اٌز٠ٕٛو(, -وٍٛك ١ٌفٟ ّرتاًٚ: ِمبالد يف االٔبٍخ,رومجخ: ؽَٓ لج١َٟ,)ثريٚد -92
 .4986كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ(,  -١ٌفٟ ّرتاًٚ:االٍغٛهح ٚادلؼىن ,رومجخ: ّبوو ػجل احل١ّل,) ثغلاكوٍٛك  -94
 .2009ِووي اٌلهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ( , -و١ٍفٛهك غريري: رأ٠ًٚ اٌضمبفبد,رومجخ : زلّل ثلٚٞ ,)ثريٚد  -91
 .2004ادللٜ(, -كِْك,)ِب٘و اٌْو٠ف :وٛه١ٍ١ًٔٛ وبٍزٛه:رأ١ٌٍ اجملزّغ خت١ٍ١ًب,رومجخ -95
 . 2004, ػ٠ٛلاد ٌٍْٕو ٚاٌغجبػخ(-ثريٚدٌٛن ثٕٛا :ئّبهاد  هِٛى اٍبعري, رومجخ: فب٠ي ٔمِ,) -96
كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ  -٠ٌٌٛ ِري: ِملِخ يف األٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ,رومجخ : ّبوو ِٖغفٝ ١ٍٍُ,)ثغلاك -97

 .4984اٌؼبِخ(, 
 ٚىاهح اٌضمبفخ(,ة.ً.-ف١ضٟ,) ثغلاك  ١ٌٛ أٚثٕٙب٠ُ: ثالك ِبثني إٌٙو٠ٓ, رومجخ: ٍؼلٞ -98
 .2042كاه اٌىزت اجلل٠لح ادلزؾلح(, -ِبهرٓ ١٘لعو: اٌى١ٕٛٔخ ٚاٌيِبْ,رومجخ:فزؾٟ ادلَى١ٕٟ,)ثريٚد -99

ٙو ٚاخلغو,رومجخ: ػلٔبْ ؽَٓ)كِْك -400
ّ
 .4995,  كاه ادللٜ ٌٍضمبفخ ٚإٌْو(-ِبهٞ كٚغالً: اٌغ

404-   
ِْٕأح ادلؼبهف(,   -اجملزّؼبد اٌو٠ف١خ,) االٍىٕله٠خزلّل امحل غ١ُٕ ٚ فبرٓ زلّل ّو٠ف:احلَل يف  -402

2004. 
,  2ِووي االمنبء اٌمِٟٛ(,ط  -زلّل أهوْٛ:اٌفىو االٍالِٟ لواءح ػ١ٍّخ,رومجخ: ٘بُّ ٕبحل ,)ثريٚد -404

4996. 
 -زلّل اهوْٛ:ٔيػخ االَٕٔخ يف اٌفىو اٌؼوثٟ ع١ً َِى٠ٛٗ ٚاٌزٛؽ١لٞ, رومجخ: ْ٘بَ ٕبحل,)ثريٚد  -401

 .4997كاه اٌَبلٟ(, 
زلّل ثٓ محٛكح :االٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌج٠ٛ١ٕخ اٚ ؽك االفزالف ِٓ فالي احببس "وٍٛك ١ٌفٟ ّرتاًٚ" ,)  -405

 .4987كاه زلّل ػٍٟ احلبِٟ ٌٍْٕو(, -رٌٛٔ 
406-   
ثٓ  -)اجليائو زلّل ٍؼ١لٞ: األكة اٌْؼجٟ ثني إٌظو٠خ ٚاٌزغج١ك, ك٠ٛاْ ادلغجٛػبد اجلبِؼ١خ, -407

 .4998ػىْٕٛ(,
 .4985كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ (,  -يف ػٍُ االعزّبع,ٔظو٠بد ٚرغج١مبد,)ثريٚدزلّل ػبعف غ١ش: كهاٍبد  -408
كاه ثٙبء  -)اجليائو زلّل وؼٛاْ: اٌزأ٠ًٚ ٚفغبة اٌوِي"لواءاد يف اخلغبة اٌْؼوٞ اٌٖٛيف ادلؼبٕو", -409

 . 2009ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ( ,
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ٍزمٝ اٌٛعٕٟ اٌواثغ زلّل وؼٛاْ:اٌوِي ٚاٌؼالِخ ٚاالّبهح "ادلفب١ُ٘ ٚاجملبالد "حبش ِملَ اىل ادل -440
  .2008)ا١ّ١ٌَبء ٚإٌٔ االكثٟ(, اجليائو ,

 .2004كاه غو٠ت(,-زلّل زلّل كاٚٚك: اٌؼوث١خ ٚػٍُ اٌٍغخ احلل٠ش,)اٌمب٘وح -444
 .2004كاه اٌضمبفخ ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(,  -زلّٛك فّٟٙ رلبىٞ : أٌٍ ػٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ,) اٌمب٘وح -442
كاه  -)اٌؼواق رأ١ٍ٠ٚخ ٌٍغمًٛ اٌؼبّٛهائ١خ, ِٙزلٞ األث١ض:اعزّبػ١خ اٌزل٠ٓ اٌْؼجٟ,كهاٍخ -444

 .2046اٌوافل٠ٓ(, 
كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ  -)ثغلاك ؽضبهح ٍِٛو عٕبئٓ ادلبضٟ ٍٚؾو احلبضو,-ِٙلٞ احلَٕبٚٞ :األ٘ٛاه -441

 .2001اٌؼبِخ(,
ِْٕٛهاد كاه ِىزجخ احل١بح(, اجملٍل  -اثٛ اٌفضً امحل ثٓ زلّل ا١ٌَٕبثٛهٞ: رلّغ االِضبي,)ثريٚد -445

 ة.ً. ,2,ط4
ئ٠لس وو٠ي٠ًٚ  اٌزؾ١ًٍ اٌضمبيف,رومجخ:فبهٚق أمحل ِٖغفٝ ٚآفوْٚ, حتو٠و: ١ْ١ًِ فٛوٛ ٚافوْٚ: -446

 .2008ادلووي اٌمِٟٛ ٌٍرتمجخ(, -ٚآفوْٚ ,)اٌمب٘وح
 .2045 كاه اٌز٠ٕٛو ٌٍغجبػخ ٚإٌْو(, -ٔبئً ؽْٕٛ:ٖٔٛٓ َِّبه٠خ ربهخي١خ ٚأكث١خ,)ثريٚد -447
 .4994, كاه ِىزجخ غو٠ت ٌٍغجبػخ( -اٌْؼجٟ,)اٌمب٘وح ٔج١ٍخ أثو١ُ٘: أّىبي اٌزؼجري يف األكة -448
 .4991ِْٕٛهاد ِووي ػٍَٛ اٌجؾبه(,  -جنبػ ػجٛك ؽَني:أ٘ٛاه اٌؼواق,كهاٍخ ث١ئ١خ,)اٌجٖوح -449
 .2004هاثغخ اثلاع اٌضمبفخ اٌٛع١ٕخ(, -١َّٔخ ثٕٛالػ: جتٍٟ اٌوِي يف اٌْؼو اجليائوٞ ادلؼبٕو,)اجليائو -420
 .2007كاه ١ٕٜٔٛ(,  -احلوف األٚي ٌٚٛػ االديبْ,) كِْكٔؼ١ُ ػجل ًٍِٙٙ:األ٘ٛاه ِىبْ  -424
الً ٌِٛبْ: ِلفً ٔظو٠خ األَٔبق,رومجخ: فٟٙ ؽغبىٞ,) ادلب١ٔب -422

َ
 .2040, ِْٕٛهاد اجلًّ( -١ٔى

ِْٕٛهاد  -٘ب٠زي ووا١َ٠ه: ؽىب٠بد ٚاٍبعري ِٓ ػبمل اٌْوق اٌمل٠ُ,رومجخ: لبٍُ ع٠ٛو,) كِْك -424
 .4984ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاالهّبك اٌمِٟٛ(, 

 . 4986كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ(,  -٘وثود ١ِل: ِؼىن اٌفٓ, رومجخ : ٍبِٟ فْجخ,)ثغلاك  -421
 .4998اٌفىو اٌؼوثٟ(,  -٘الي ػجل اٌغفبه ؽبِل :اٌٍٙغبد اٌؼوث١خ ,ْٔأح رغٛهٖ,)اٌمب٘وح -425
اذل١ئخ ادلٖو٠خ ٌٍْٕو(,  -ٕ٘وٞ ثريعَْٛ: ِٕجؼب االفالق ٚاٌل٠ٓ, رومجخ: ٍبِٟ اٌلهٚثٟ,)اٌمب٘وح  -426

4974. 
 ه.4124ِىزجخ األِني(,  -١٘خ زلّل األِني: االِبَ احلَني ِٓ ادل١الك اىل االٍزْٙبك,) لُ -427
 .2005أىِٕخ ٌٍْٕو(,   -ٚكاك اجلٛهأٟ: اٌوؽٍخ اىل اٌفوكًٚ ٚاجلؾ١ُ يف اٍبعري ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ,) ػّبْ -428
 .4996 , (,ٌٕ٘ٛلا26ٚ27اٌؼلكاْ)  رلٍخ ادلٍُٛ, ٌٚفوكص١َ١ىو:ادلؼلاْ اٍٚىبْ اال٘ٛاه, -429
كاه ادلورضٝ ٌٍغجبػخ  -ٌٚفو٠ل ص١َ١ىو:ػوة اذلٛه, رومجخ: ٍٍّبْ ػجل اٌٛاؽل و١ُٛ,)ثغلاك  -440

 .2008ٚإٌْو(,
 .2005ِْٕٛهاد اجلًّ(,  -١ٌٚفو٠ل ص١َ١غو:ػوة األ٘ٛاه, رومجخ:ؽَٓ ٔبٕو,) ادلب١ٔب -444
, و١ٍخ  ضمبف١خحبش يف االٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌ ٠بً فضو اٌؼجبٍٟ: ع١ٌٛبْ ٍز١ٛاهك ِٚؼب٠ٕخ اال٠ىٌٛٛع١ب, -442

 .2045,ة,اجلبِؼخ ادلَزٕٖو٠خ ااالك
 .2042ِإٍَخ ٕ٘لاٚٞ (, -٠ٍٛف ووَ: اٌؼمً ٚاٌٛعٛك, ) ِٖو  -444

 

 هاثؼب : اجملالد ٚاٌلٚه٠بد 
اثوا١ُ٘ هعت ػجلاهلل, ٚفبء وبظُ ػٍٟ: ادلٛد ٚاخلٛف ِٕٗ ػٕل فالٍفخ ا١ٌٛٔبْ ٚاالٍالَ, رلٍخ عبِؼخ االٔجبه ٌٍؼٍَٛ  -4

 .2009, 4االٍال١ِخ ,اجملٍل/
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 . 4970رلٍخ ػبمل اٌفىو,اٌى٠ٛذ, ,امحل اثٛ ى٠ل :ٔظوح اٌجلائ١ني اىل اٌىْٛ "كهاٍخ يف االٔضوٚثٌٛٛع١ب ادلمبهٔخ " -2
 .4990, اٌمب٘وح , 4أمحل اثٛ ى٠ل: اٌناد ِٚبػلا٘ب ِلفً ٌلهاٍخ هؤٜ اٌؼبمل,اجملٍخ االعزّبػ١خ اٌم١ِٛخ , اٌؼلك / -4
حتٛالد ادلفَٙٛ, رلٍخ و١ٍخ االلزٖبك ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ,  اٍؼل ٕبحل اٌّْالْ: اذل١ّٕخ, كهاٍخ يف -1

 .2048,ِٖو, 1,اٌؼلك49اجملٍل
 .4985, 4,اٌؼلك /246ا١ٌَل ؽبفظ األٍٛك: اٌرتاس اٌْفبٟ٘ ٚكهاٍخ اٌْق١ٖخ اٌم١ِٛخ, رلٍخ ػبمل اٌفىو,رلٍل -5
 4,اٌؼلك/27,اجملٍل /ٚاجلٕبئ١خ ػ١خ ؽبفظ االٍٛك: رٖٛه هؤٜ اٌؼبمل يف اٌلهاٍبد االٔضوٚثٌٛٛع١خ, اجملٍخ االعزّبا١ٌَل  -6

,4990. 
 .4985, اٌى٠ٛذ , 4اٌوِي ٚاالٍغٛهح ٚاٌجٕبء االعزّبػٟ, رلٍخ ػبمل اٌفىو.اٌؼلك/ اٍٚىبه ٚا٠ٍل: -7
 .2008, 29صبثذ عرب احلَٕبٚٞ: ٍو اٌْق١ٖخ اٌؼوال١خ يف جتنه ٚػ١ٙب اٌزبهخيٟ, عو٠لح اٌٖجبػ ,اٌؼلك  -8
عٕٛة اٌؼواق ,زل١ّخ عج١ؼ١خ يف لبئّخ اٌرتاس اٌؼبدلٟ, اجملٍخ اٌؼوال١خ ٌٍؼٍَٛ, فوْٚ: ا٘ٛاه اصبِو فيػً اٌؼبِوٞ ٚ -9

 .2045, 4,ط 1, اٌؼلك56رلٍل
. ٔمال ػٓ: عجبه ػجلاهلل اجل٠ٛرباٞ: ادلؼلاْ يف 4994ٓ,486, 4,ط2عٛاك ػٍٟ: ادلفًٖ يف ربه٠ـ اٌؼوة لجً االٍالَ , ط -40

 ,.2008(,1ِؼغُ اال٘ٛاه ادلٛضٛػٟ,رلٍخ اٌرتاس, اٌؼلك)
 , كِْك, ة.ً.4عٛهط كٚ٘ب١ًِ: أىِخ ؽضبهح, رلٍخ ادلؼوفخ,اٌؼلك -44
 .4997( ,اٌؼواق,97ؽَبَ اٌل٠ٓ ا٢ٌٍٟٛ: اٌؼمً اٌوافلٞ ِٓ فالي رٖٛهارُٙ اٌى١ٔٛخ, رلٍخ ثني إٌٙو٠ٓ, اٌؼلك ) -42
اٌؼبِخ(, اٌؼلك كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ  -ؽَني ػج١لػ١َٝ : اجلبًِٛ أِري ؽ١ٛأبد اذلٛه, رلٍخ اٌرتاس اٌْؼجٟ,)ثغلاك -44

 .2008االٚي, 
 (.290ا٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق "ػرب اٌوٚا٠بد االٍال١ِخ ",رلٍخ اٌضمبفخ اجلل٠لح اٌؼوال١خ, اٌؼلك) ثٕله: ه١ّل -41
ٕف١خ ّبوو ِؼزٛق: اٌزغرياد اذل١لهٚو١ّ١بئ١خ أل٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق ٚآصبه٘ب اٌج١ئ١خ, ِووي كهاٍبد اٌجٖوح ٚاخل١ٍظ  -45

 .2045, 45ح , اٌؼلك اٌؼوثٟ, رلٍخ كهاٍبد اٌجٖو
ِزؼت ِٕبف اٌَبِوائٟ : حبش اٌؼمً اٌؼوالٟ اٍالَ فٛث١ب/ى٠ٕٛ فٛث١ب,١ٌٍٍٛٛٛع١ب دتىني اٌؼمً اٌؼوالٟ, رلٍخ  -46

 .2044, 2, اٌؼلك46اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ,اجملٍل
١ب اجملزّغ, رلٍخ ِلاهن, اٌؼلكاْ ِزؼت ِٕبف اٌَبِوائٟ:لواءح ١ٌٍٍٛٛٛع١خ ٌٍٍَٛن اٌؼوالٟ,حبش يف أضوٚثٌٛٛع -47

24ٚ21. 
( 27ٚ26زلّل ؽبِل اٌغبئٟ: األ٘ٛاه اٌؼوال١خ "أل١ٍُ اٌمٖت يف عٕٛة اٌؼواق كهاٍخ عغواف١خ ",رلٍخ ادلٍُٛ, اٌؼلكاْ)  -48

 .4996ٌٕ٘ٛلا ,
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EBSTRACTS 

The subject of the study is directed towards clarifying the 

concept of world visions and the symbolic domination of the 

mind in one of the most important marshes of the southern 

region in Iraq, which is (Al-Chabaish Marshes) within the 

province of Dhi Qar. 
The study worked on a field level in order to achieve its 

objectives in revealing the position and view of the man of the 

Chabayish Marsh towards the world with all that enters into 

this world of cultural, social and metaphysical phenomena. As 
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well as to identify the analytical capabilities of the symbol and 

the extent of its control and dominance over the system of 

thinking, perception and awareness among the inhabitants of 

the Chabayish marshes. Therefore, this study made a field 

effort to restore the intensive descriptive approach 

(Description Thick) and try to enrich it on the field to establish 

an ethnographic work that covers the life of the people of the 

marshes The study concluded with a set of results, the most 

prominent of which is that the dominant symbols on the 

human mind system of the Chabayish marshes are symbols of 

multipolarity that do not stop at a bipolarity from the sensory 

side and the conceptual intellectual side. More dominance over 

thought, perception and awareness among the marsh dwellers 

in Chabayish, and therefore this new characteristic of the 

symbols constitutes an additional contribution to the level of 

cultural anthropology studies and an indication of the depth 

and intensification of the description of the field observations. 

The second conclusion reached by the study is the in-depth 

description of the Ahwari mind in the Chabayish as a 

conceptual, relational mind with a structure in which the 

unconscious dominates, immersed to some extent in 

pastoralism and fatalistic predestination, (submission to 

destiny and metaphysical tendency). 
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 (2ملحق )

 الصور
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 (4ٕٛهح هلُ )
 اٌجبؽش يف ِلفً لضبء اجلجب٠ِ
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 (2ٕٛهح هلُ )
اٍب١ٍخ ٟٚ٘ ِٓ االوالد اٌْٙريح اٌزٟ رؼل عجمًب غنائ١ًب ًِّٙب ٚٚعجخ  دتضً اوٍخ ادلَّٛعخ 

ٌلٜ ٍىبْ ا٘ٛاه اجلجب٠ِ, ٠زىْٛ ٘نا اٌغجك اٌغنائٟ ِٓ اٌَّه اجملفف ٚاٌجب١ِخ ٚثؼض 
 اٌجٙبهاد ِٟٚٔٛ ثٖوح.
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 (4ٕٛهح هلُ )
ػبكح ِب٠ىْٛ اخلجي ِٖٕٛع ِٓ عؾني اٌمّؼ ػٍٝ ّىً ألوآ ِٓ دتضً فجي اٌزٕٛه اٌغني  

ؽغت ِٓ اخلْت أٚ سلٍفبد اٌؼغني رْٜٛ يف رٕٛه ِٖٕٛع ِٓ اٌغني احلوٞ اجملفف ثلافٍٗ 
 احل١ٛأبد وبالثمبه ٚاجلبًِٛ.
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 ( 1ٕٛهح )
 
َ
 ِٓ عؾني اٌمّؼ أٚ ؽجٛة اٌلفٓ ادلغؾٛٔخ ٠ٚىْٛ ٌٛٔٗ / دتضً فجي اٌغبثه

َ
٠ٖٕغ فجي اٌغبثه

 فٙٛ لوٓ ٠ٖٕغ ِٓ اٌغني احلوٞ ادلفقٛه يف إٌبه , ٠ٛضغ ٘نا 
َ
ِبئً اىل اإلٕفوا , أِب اٌغبثه

 ػٍٝ صالس 
َ
هوبئي ِٓ اٌغني رَّٝ )ِٕبٕت( ٘نٖ ادلٕبٕت حتزضٓ اجلّو اٌغبثه

 ػغني اٌمّؼ أٚ اٌلفٓ ٠رتن فرتح ِٓ 
ُ
 ؽبه ٠َىت فٛلٗ

َ
أٚاحلغت,ٚػٕلِب ٠ٖجؼ ٘نا اٌغبثه

 اٌٛلذ ؽىت ٠ٕضظ اخلجي صُ ٠ملَ ٌألوً.
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 ( 5ٕٛهح هلُ )
خ اٌَّه

َ
اٌغّبعُ ٚ٘ٛ عجك ٠زىْٛ ِٓ ِٟٔٛ ثٖوح ٚاٌجٙبهاد ِٚؼغْٛ  دتضً عجمًب ِٓ ِوو

ِغ ل١ًٍ ِٓ اٌىوفٌ ٚالوآ ِٓ اٌجًٖ ِٚملاه ِؼني ِٓ ادلبء , ٠ٚؼل ِٓ االعجبق االٍب١ٍخ 
 .ػٕل ٍىبْ األ٘ٛاه
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 ( 6ٕٛهح هلُ )
١ّو ادلٖٕٛع ِٓ ؽ١ٍت اجلبًِٛ ماد اٌلٍِٛخ اٌؼب١ٌخ ِمبهٔخ 

َ
دتضً ٘نٖ اٌٖٛهح اٌم١ّو اٚ اٌى

١ّو ِٓ االوالد 
َ
اٌوال١خ ػٕل ٍىبْ اال٘ٛاه ٚثبلٟ ِٕبعك اٌؼواق دلنالٗ اٌغ١ت حب١ٍت االثمبه ٠ٚؼل اٌى

 . ِغ اٌْبٞ ٚاخلجي احلبه ٠ٚزٕبٌٚٗ ا٘بيل اال٘ٛاه يف اٌغبٌت ػٓ اٌفغٛه
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 ( 7ٕٛهح هلُ)
ّواة اٌٍنب ادلٖٕٛع ِٓ ؽ١ٍت اجلبًِٛ أٚ االثمبه أِب اٌيثل فٙٛ ٔبرظ ِٓ حتٛي دتضً اٌٍنب ٚاٌيثل/

 .ٚرؼل غناءًا اٍب١ًٍب ػٕل أ٘بيل األ٘ٛاه فبٕخ يف اٌفغٛه اٌٖجبؽٟ )احل١ٍت ادلقضو اىل ٌنب (,
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 (8)ٕٛهح هلُ
دتضً آٌخ اٌوؽٗ ؽ١ش رزىْٛ ِٓ لو١ٕني ِٓ احلغو ِضمٛثبد ِٓ اٌلافً ٠لٚهاْ ػٍٝ لض١ت 

ٍُ ٚرضجذ ػٍٝ اٌموٓ اٌؼٍٛٞ ِمجض ِٓ اخلْت أٚ احلل٠ل 45ؽل٠لٞ اهرفبػٗ ال٠زؼلٜ 
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ٌغؾٓ ؽجٛة اٌمّؼ أٚ اٌلفٓ ؽ١ش رؼجئ ٘نٖ اٌوؽٗ ِٓ اٌضمت االػٍٝ ٌزل٠ٚو اٌموٓ االػٍٝ 
 ٠ٕٚيي اٌغؾني ِٓ عٛأت االلوآ .

 
 

 (9ٕٛه هلُ)
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, رٖٕغ ٘نٖ احل٠ٍٛبد ِٓ ِبكح ػوا١ٔٔ اٌربكٞ فضواء اٌٍْٛ ؽٍٛح دتضً ؽ٠ٍٛبد اخلو٠ظ
ِؼ١ٕخ ؽىت ادلناق رٕيع ِٓ ١ٍمبْ اٌربكٞ ٚجتفف يف اٌٌّْ, ٠ؼٍّٙب ٍىبْ اذلٛه مبواؽً 

 رٖجؼ عب٘يح ٌإلٍزٙالن.

 
 

 ( 40ٕٛهح هلُ)
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ِٛهك الزٖبكٞ ٌٍَىبْ  ِٓ ٔبؽ١خ ٠ٚؼل اٌَّخ اٌجبهىح ٌأل٘ٛاه  اٌنٞ دتضً ؽ١ٛاْ اجلبًِٛ
 احل١ٍت ِْٚزمبرٗ

 
 

 
 

  (44ٕٛهح هلُ)
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 رٛاعلٖ ٍٚظ ادلبء يف فرتاد ا١ٌٖف احلبه اصٕبء  دتضً ؽ١ٛاْ اجلبًِٛ يف ٍٚظ األ٘ٛاه 
 
 

 

 
 

   (42هلُ )ٕٛه 
 دتضً َِبوٓ ا٘ٛاه اجلجب٠ِ ٚادلَّبح )عجْبد(,ِأفٛمحِٓ االٔرت١ٔذ 
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 (44ٕٛهح هلُ)
ػجبهح ػٓ وٛؿ ِٓ اٌمٖت َِبؽزٗ وجريح عٌٛٗ ٚ٘ٛ  دتضً اؽل ادلضب٠ف يف ِٕغمخ اال٘ٛاه 

 ٍمبء اثٕبء اٌؼْريح ٌٚ( ّجبد ِٚ٘ٛىبْ فبٓ ألٍزمجبي اٌض١ٛف 9حبلٚك )
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 (41ٕٛهح هلُ)
حيزبط اىل ف١ٗ اٌؼًّ وّب اْ ٟ٘ اٌيٞ اٌَبئو حبىُ عج١ؼخ اذلٛه  ٚ اٌلّلاّخ ٚاجلوا٠ٚخدتضً 

 ِالثٌ فبٕخ رالئُ هوٛة ادلْؾٛف ٚؽووخ اٌزٕمً 
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  (45ٕٛهح هلُ)
 ضٛة ماد إٌمُٛ ادلٍٛٔخ ادلٕبٍت ٌؼّو٘ب احلغبة ٚاٌ, فز١بد األ٘ٛاه ِالثٌ اؽلٜ دتضً 
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 ( 46ٕٛهح هلُ)
)اجلوغل( ٚ٘ٛ لغؼخ لّبُ ماد ٌْٛ اٍٛك عٛذلب حبلٚك ادلرت  اال٘ٛاه َٔبءاؽلٜ ِالثٌ دتضً 

 اٍٛك ٌزملِٙب ثبٌَٓة وأً ثْىً ٠ْجٗ اٌؼّبِخ ِغ اهر١بك٘ب صٛرٍزف ػٍٝ اٌ
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 (47)ٕٛهح هلُ
 اٌجبؽش ِغ أؽل ٍىٕخ اال٘ٛاه يف اػّبق األ٘ٛاه لوة ٖٔت ّٙلاء األ٘ٛاه
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 (48ٕٛهح هلُ )
ِغ أؽل ١ّٛؿ لج١ٍخ ثٕٟ أٍل ا١ٌْـ ٍبمل فبئك اخل١ْٛ يف ِض١ف اٌمج١ٍخ يف  دتضً اٌجبؽش

 .لضبءاجلجب٠ِ دلٕبلْخ ثؼض ادلؼٍِٛبد ؽٛي اٌلهاٍخ
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 (49)ٕٛهح هلُ
 اٌجبؽش ِغ ا١ٌَل أ٠بك ٕربٞ ٠ٍٛف ِل٠و ّؼجخ اٌيهاػخ يف أؽلٜ اجلٛالد ادل١لا١ٔخ.
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 (20ٕٛهح هلُ)
لبئّمبَ لضبء اجلجب٠ِ يف أؽلٜ اٌٍمبءاد ادل١لا١ٔخ جلّغ اٌجبؽش ِغ ا١ٌَل وفبػ ّٕبٚح 

 ادلؼٍِٛبد
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 (24)ٕٛهح هلُ
اٌجبؽش ِٓ ِلفً اٌمضبء ؽلٚك اٌجٍل٠خ يف أؽلٜ اجلٛالد ادل١لا١ٔخ جلّغ ادلؼٍِٛبد 

 االصٕٛغواف١خ اخلبٕخ ثبٌلهاٍخ.
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 (22)ٕٛه هلُ
ادلْؾٛف يف أؽلٜ ا٘ٛاه دتضً ثؼض َٔبء اال٘ٛاه ٠مِٛٓ جبّغ لٖت اٌربكٞ ٚٚضؼٗ يف 

 اجلجب٠ِ
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 (24ٕٛهح هلُ)
دتضً ل١بَ أؽلٜ فز١بد اال٘ٛاه ٟٚ٘ حتًّ يف ادلْؾٛف ثؼض ِٓ أٚأٟ احل١ٍت ٚللٚه االوً يف 

 أؽلٜ اال٘ٛاه
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 ( 21ٕٛهح هلُ)
أؽلٜ َٔبء األ٘ٛاه رمَٛ ثج١غ اٌَّه  اٌنٞ مت ١ٕلٖ ِٓ ٍٚظ اذلٛه, رؼٍٛا ٚعٙٙب فوؽخ هضب 

  رؼٍٍّٗٚى١ٕخ مبب 
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 (25ٕٛهح هلُ )
 ١ٌْـ ٍبمل فبئك اخل١ْٛ يف اٍزمجبي اٌجبؽش ػٕل ِلفً ِض١ف لج١ٍخ ثٕٟ أٍلا
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 (26ٕٛهح هلُ )
دتضً اٌجبؽش ِٓ اِبَ ِض١ف اي ف١ْٛ ١ّٛؿ لج١ٍخ ثٕٟ اٍل ِغ أؽل ١ّٛؿ اٌمج١ٍخ ا١ٌَل 

هافمزٕٟ يف رٍه اٌوؽٍخ ٍبمل فبئك ػجل اٌوىاق اخل١ْٛ يف ِووي لضبء اجلجب٠ِ ِغ ىٚعزٟ اٌزٟ 
ادل١لا١ٔخ يف اجلجب٠ِ جلّغ ثؼض ادلؼٍِٛبد اخلبٕخ ثمج١ٍخ ثٕٟ أٍل ِٚب٠زؼٍك ا٠ضًب ثبجلٛأت 

 االصٕٛغواف١خ االفوٜ
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 ( 27ٕٛهح هلُ)
 اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب ٍىبْ األ٘ٛاه يف غنائُٙ  (االغٕبَاؽل أٛع ادلٛاّٟ)دتضً 
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 ( 28ٕٛهح هلُ)
 اٌغ١ٛه ادلٕزْوح يف ِٕغمخ األ٘ٛاهدتضً اؽل أٛاع 
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 (29ٕٛهح هلُ)
 اؽل االوٛاؿ ادل١ْلح ِٓ اٌمٖت ٚاٌربكٞ يف اؽل األ٘ٛاه
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 (40ٕٛهح هلُ)
 اؽل االوٛاؿ ادل١ْلح ػٍٝ ضفبف اذلٛه 
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 (3ملحق)

 اخلرائط
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 (4فبهعخ هلُ )
 دتضً لضبء اجلجب٠ِ ضّٓ ؽلٚك زلبفظخ إٌبٕو٠خ )مٞ لبه( 
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 ( 2هلُ ) خفبهع
 ٠ظٙو ػ١ٍٙب ِٛلغ لضبء اجلجب٠ِ
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 (4عخ هلُ )فبه
 ( ق.41000َ-4000اخل١ٍظ اٌؼوثٟ ٚثالك اٌوافل٠ٓ فالي ادللح )
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 (1عخ هلُ )فبه
 رمٍٔ َِبؽبد اال٘ٛاه ٌَٕٛاد سلزٍفخ 
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 (5عخ هلُ )فبه
  2004ا٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق ٌؼبَ  
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 (6عخ هلُ )فبه
 2045ا٘ٛاه عٕٛة اٌؼواق  
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 ( 7عخ هلُ  )فبه
 ادلٛلغ اجلغوايف أل٘ٛاه عٕٛثٟ اٌؼواق
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 ( 8عخ هلُ )فبه
 ادلٕبعك اٌوئ١َ١خ ٌأل٘ٛاه يف اٌؼواق
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 (9عخ هلُ )فبه
 دتضً ِٛلغ لضبء اجلجب٠ِ ػٍٝ اخلبهعخ ٟٚ٘ مبؾبماح ٘ٛه احلّبه 
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 (40هلُ ) فبهعخ

 ٚأهلبَ ادلمبعؼبد ِٖله٘ب ّؼجخ ىهاػخ لضبء اجلجب٠ِفبهعخ ِإّو ػ١ٍٙب اٌموٜ 
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 (44هلُ) فبهعخ
 فبهعخ ِإّو ػ١ٍٙب اٌموٜ ٚأهلبَ ادلمبعؼبد ِٖله٘ب ّؼجخ ىهاػخ لضبء اجلجب٠ِ
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