
0 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 جامعة القادسية

 كلية اآلداب

 االجتماعقسم علم 

 
 الهيمنة الرمزية عمى العقل

 محاولة لمتفكيك -من المفهوم الى الواقع 
 

 زارگنعيم حسين 
htwtta9@gmail.com 

 اشراف
 أ.م.د عالء جواد كاظم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0202 



2 
 

 
 المقدمة

إن تطور الحٌاة وتنوعها وثرائها ٌعنً ازدٌاد طرق الوصول الى الحقائق, وعلى سبٌل      

المثال ال الحصر, كان لدى االغرٌق اكثر من فٌلسوف وفلسفة فً حقبة زمنٌة واحدة, وبذلك 

برز اكثر من منهج فلسفً فً التفكٌر, وكانت الغاٌة األساس تقصً الحقائق التً عدوها تعبًٌرا 

ا عن افكارهم, وفً الوقت نفسه, عبرت عن رؤٌة الفٌلسوف وتصوراته العقلٌة, وٌتضح أمٌنً 

على وفق ما تقدم ان تعددٌة المناهج واختالف طرائقها ال ٌلغً باي حال من االحوال طبٌعة 

  الحقائق, وإنما ٌزٌدها وضوًحا وتنوًعا وٌكشف عن زواٌا مختلفة لرؤٌة الحقٌقة.

ٌسعى النهج األنثروبولوجً إلى اإلجابة على التساؤالت اآلخذة فً االتساع "لماذا ٌفعل      

الناس ما ٌفعلون؟" وهذه هً الطرٌقة التً ٌسٌر بها علماء األنثروبولوجٌا لإلجابة على هذا 

 التساؤل من أجل الكشف على اوجه التشابه واإلختالف الثقافً.

ا فً  ٌتعامل هذا البحث مع أهم      ًٌ اآلراء واألفكار والتصورات التً كانت سبًبا أو عاماًل أساس

تبلور توجه المادٌة الثقافٌة كإتجاه فكري ٌركز على قضٌة اإلنتاج األساسً وتوسع من تحلٌلها 

للقوة الدٌنامٌكٌة, وعالقاتها المتشابكة, كما تشرح أوجه التشابه واإلختالف الثقافً وكذلك 

قافً فً إطار مجتمعً, التً ُتعد إستراتٌجٌة البحث العلمً إذ تعطً األولوٌة النماذج للتغٌٌر الث

  للعملٌات المادٌة والسلوكٌة فً شرح تطور النظم االجتماعٌة الثقافٌة البشرٌة.

Abstract 

       The anthropological approach seeks to answer the ever-expanding 

questions of "why do people do what they do?" This is how 

anthropologists go about answering this question in order to uncover 

cultural similarities and differences.                                               

        This research deals with the most important opinions, ideas, and 

perceptions that were a main cause or factor in the crystallization of the 

orientation of cultural materialism as an intellectual direction that focuses 

on the issue of basic production and expands its analysis of dynamic 

power and its interlocking relationships, as well as explains the 

similarities and cultural differences as well as the models for cultural 

change in a societal context, which It is considered a scientific research 

strategy as it prioritises physical and behavioral processes in explaining 

the evolution of human sociocultural systems.                                             
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يمكن ان نعتبر رؤى العالم بشكل عام مجموعة من االفتراضات لمظواىر 
االجتماعية بكل مايتضمنو الواقع من معتقدات وسموكيات ثقافية , ىذه االفتراضات 
التي تمكن االنسان من خالليا, ان يفيم ويحكم عمى الواقع الذي يحيا فيو وفق ما 
يراه . إن تمك االفتراضات لم تخضع لمفحص بل يتم دعميا بأعمق المشاعر ومن 
يخالفيا او يتحداىا سوف تضعُو أمام جممة من العقوبات , وتتعدد تمك االفتراضات 

جتمعات المحمية , وبين ماىو عاطفي بين ماىو معرفي )ادراكي ( يقع ضمن الم
عمى مستوى مجموعة من المواقف . تمك المجتمعات التي بدأ اىم مايميزىا ىو 
قدرتيا عمى امتالك الثقافة الرمزية لبناء خصوصية ليا تميزىا عن باقي المجتمعات 
, وعمى اساس رموز المجتمع يستطيع االفراد بناء نظام من اإلتصال / التفاىم سواء 

ريق المغة , او اإليماءات والرموز التي تدل عمى بواطن يحترميا االفراد تصل الى بط
 .(2)حد التقديس في بعض الحاالت

 
فقوة الرمز الديني أو اإلسطوري او الثقافي يعتمد عمى المعاني التي تختفي وراء  

نصوصيا وتوميء الى غايات اليدل عمييا النص مباشرة , فالمعنى الحقيقي متوارى 
عن االنظار والعقول , بسبب ترميزه ولكي يفيم المعنى الحقيقي لمرمز يتطمب تأويمو 
ونقمو من الباطن الى الظاىر . ويشير ريكور الى ان الرمز تعبير ألسني ذو معنى 
مزدوج يطمب تأوياًل, والتأويل عمل من أعمال الفيم , ينشد ان يفكك معنى 

ال سوف يفقد . وتمتمك الرموز خاصية ىامة جد(0)الرمز ًا وىي خاصية التأويل , وا 
معناه عمى شرط ان تجري عممية التأويل وفق معايير دقيقة , وفقًا لإلتجاه الفكري 

 والمنيجي لمقائم بعممية التأويل .
وعممية التأويل  ىذه تنطوي عمى ممارسة عقمية بكل تأكيد , و ىي سبق  

, نشأ عنيا جوانب قيمة  مجتمعي عراقي أنفرد بيا عن كل المجتمعات األخرى
حالة الظواىر من الطبيعة الى المجتمع ينم بكل صراحة  ومؤسساتية .فالتأويل وا 
عمى ان المجتمع العراقي مجتمع عقل , لذا فالميمة األولى التي تقع عمى عاتق 

                                                           
 .مصدر سابق202شاىين, شاكر. العقل في المجتمع العراقي.ص -2
 .ترجمة:وجيو اسعد.سوريا:دار اطمس . 21.محاولة في فرويد.ص0222ريكور,بول.  -0
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العقل ىو عممية انتاج المعنى , أي انتاج الرموز ذات المعنى وينقميا من حيز 
لوعي ومن العقل الى الفعل عن طريق الممارسة السموكية سواء الالوعي الى حيز ا

كانت طقسية اوغير ذلك . فمجرد الشعور بييمنة الرموز عمى العقل االنساني يبدأ 
ذلك العقل بأنتاج المعنى , والرموز المييمنة ىي رموز عامة يشترك فييا افراد 

االفعال التي  المجتمع , لكنيا في بعض االحيان تصبح رموز خاصة من خالل
 . Paul) ,1975, (p.27(2)يقوم الفرد او االفراد 

 
 ( الرموز الى صنفين من حيث األهمية والهدف هما : Turnerوقد صنف )تيرنر 

( الحاممة األىمية كبيرة وتحوي Dominant الرموز السائدة او المييمنة )  -أ
 أىدافًا في حد ذاتيا .

ىذه الرموز من سمة األىمية التي  ( تخموinstrumental الرموز الوسيمية ) -ب
تحمميا الرموز المييمنة , انما ىي توظف بوصفيا وسائل لتحقيق األىداف 
اإلساسية, سواء كانت ىذه األىداف مرتبطة بأداء شعيرة معينة ام بنمط معين 

 .(0)من التفاعل االجتماعي
 

التالي وقد أكد ) تيرنر ( عمى أىم خصائص الرموز المييمنة وحددىا بالشكل 
(2) : 

( لعل التمييز الذي يقيمو تيرنر بين Multiple Meaningتعدد المعاني ) -أ
الرمز ومصطمح الموضوع األساسي الذي صكو موريس أوبمر يمقي الضوء 
عمى خاصية تعدد المعاني التي يتسم بيا الرمز المييمن, وطبقًا لتعريف 

ظاىر أو مستتر  أوبمر فأن الموضوع األساسي أو الثيمة ىو قضية او مبدأ

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

 . مصدر سابق.  201صاالسود, حافظ. االنثروبولوجيا الرمزية . -0
 .. مصدر سابق.201-201االسود,حافظ. االنثربولوجيا الرمزية الرمزية. ص -2
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يستنتج من المعطيات الخاصة بثقافة معينة , وىو موضوع أساسي يقبمو 
 المجتمع ويؤثر في سموك االفراد ويحكم افعاليم . 

( الوجو اآلخر من  Condensationالتكثف: تمثل خاصية التكثيف ) -ب
الخاصية السابقة أي تعدد المعنى , إذ ان الرمز المييمن يتصف بتكثيف 

الفكار والتصورات واالنفعاالت , او األفعال المصاحبة ليا في عدد من ا
 صياغة رمزية واحدة .

( ىذه الخاصية تعني ان ىناك معنى واحد جوىريًا Unification الوحدة ) -ت
 يكمن وراء او يحتوي المعاني المتعددة والمختمفة ظاىريًا . 

ان كل  ( ىذه الخاصية تشير الىPolarization Meaningقطبية المعنى ) -ث
رمز من الرموز المييمنة يحتوي عمى بعدين او قطبين متباعدين ومتقابمين , 

(, واآلخر القطب المعرفي او Sensoryأحدىما القطب المادي او الحسي )
 ( .Idealogicalالمعياري او االيديولوجي )

–وتؤكد ثنائية الرموز المييمنة والتي ذكرىا )تيرنر( في قطبية المعنى )الحسي 
, ان االنثروبولوجيا الرمزية عندما تعمل في حقل الرمزية فيي اما تنطمق (2)عرفي(الم

من المجرد أي القطب االيديولوجي الى المجسد اي الجانب الحسي , او بالعكس من 
المجسد الى المجرد , السيما ان الجانب الحسي )المجسد( يرتبط بالشكل الخارجي 

 واألحاسيس في ىذه الرموز .لمرمز وكذلك الرغبات والمشاعر 
أما الجانب االيديولوجي )المجرد( فيو يتعمق بالتصورات, واالفكار , والمعايير, 
والقيم التي تؤثر في سموك االفراد وتفاعميم اليومي . وتشكل الرموز المييمنة أنساق 
معرفية مضمرة داخل بنية العقل وفضائو المعرفي, فيرتين ليا وعي الفرد وطريقة 

غالو الشعوريًا , فالرموز المييمنة ترسبت بشكل الشعوري في بواكير الوعي عبر اشت
التنشئة االجتماعية والتربية والتعميم او من خالل العقل الجمعي والجو الثقافي السائد. 
لذا يمكن قياس فاعمية الرموز المييمنة من خالل قوة حضورىا ,واحيانًا تتمكن بعض 

من الوعي , ويطفو بشكل الشعوري ليفرض ىيمنتو ,  من تمك الرموز من االفالت

                                                           
 .مصدر سابق .201االسود,حافظ . االنثروبولوجيا الرمزية.ص -2
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وبعد تحرر بعض من تمك الرموز من سمط الوعي دليل قوتيا وىيمنتيا عمى العقل 
( انقسامية الوعي العقمي وفقًا ألسسو Ornstienالبشري . ويشرح لنا اورنشتاين) 

الوظيفي  التشريحية عمى وفق االتي: يكمن خمف وعينا المنقسم الى جانبين الجانب
والجانب التركيبي لكل من نصفي المخ والقشرة المخية , اذ يسيطر كل نصف من 
المخ عمى وظائف تختمف اختالفًا واسعًا عما يسطر عميو النصف اآلخر , ومع ان 
كل نصف يشارك اآلخر في وظائف عده وكال النصفين يسيمان في اغمب الفعاليات 

ي ميمة معينة . فالنصف األيسر المسيطر , اال ان كل منيما يميل الى التخصص ف
يتوجو بشكل رئيسي لمتحميل والتفكير  –عمى الجانب األيمن من الجسم البشري 

المنطقي وأسموبو في العمل بشكل رئيسي ىو اسموب خطي , أما النصف االيمن 
المسيطر عمى الجانب األيسر من الجسم فيبدو انو متخصص بالتفكير الكمي وقدرتو 

محدودة جدًا , ان ىذا النصف مسؤول بصورة رئيسية عن توجينا في المكان المغوية 
. ولقد توصل (2)وعن جيودنا الفنية والمين وعن تصور الجسم والتعرف عمى الوجوه

عمماء الفسمجة والبايموجيا الى ان االساس الفسمجي لمدماغ ممتحم بالمحتوى العقمي لو 
بالوعي , تستند الى نشاط الدماغ , ويشكل وان عمميات العقل بما فييا تمك الخاصة 

 الدماغ جزء من كائن حي كامل يتفاعل معو بأستمرار .
واننا بوصفنا بشرًا وعمى الرغم من كل السمات الفردية المدىشة التي تجعل كل  

منا فريدًا , نشترك في خصائص بايموجية حية فيما يتعمق بالتركيب والتنظيم ووظيفة 
. والشك في ان  نشاط االنسان العقمي شأنو شأن مظاىر سموكو  (0)بنيتنا العضوية

األخرى تحتمو ظروف اجتماعية خاصة , مايعني بعبارة أخرى ان العقل البشري ىو 
ظاىرة اجتماعية أواًل وقبل كل شيء من حيث المحتوى , غير ان الجانب 

. اما  (2)االجتماعي واالساس الفسمجي لبنية العقل البشري ظاىرتان متالحمتان
( فقد تقدم االنثروبولوجيين االمريكيين الذين يرون حقيقة M. Oplerكوريس أوبمر ) 

                                                           
 .مصدر سابق. 291كاظم, عالء جواد. بنية العقمية العراقية,ص -2
.ترجمة: رفيف 92.الشعور بما يحدث دور الجسد والعاطفة .ص0222دماسيو,انطونيو.  -0

 كامل غدار. بيروت: دا العربية لمعموم.
 .مصدر سابق. 291ية العراقية.صكاظم, عالء جواد. بنية العقم -2
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بفضل  -ان االنسان حقق ماوصل اليو من تقدم تكنموجي و حضاري نتيجة النو 
أصبح قادر عمى اختراع الرموز المجرد لمتعبير ونقل  –نمو قدرات معينة في المخ 

 .(2)التجارب
ز في منطقة الالوعي من العقل البشري , بأنتاج المعنى وتترسخ معظم الرمو 

ونقمو الى الفعل , عبر اداء مجموعة من الممارسات السموكية كالطقوس والشعائر 
عمى سبيل المثال . ومن المعروف ان العقل البشري محاط دومًا بأطار فكري سميك 

األخرى تمعب , ومنظومة معقدة من المصالح والمعتقدات والقيم االجتماعية ىي 
دورًا في توجيو التفكير بصورة الشعورية , من اجل تحقيق وأشباع بعض الحاجات 

 االنسانية . 
 

  الرمز وعالقتو بالمعنى
تعد الرموز بؤرة اىتمام حيوية لدراسة المعنى في داخل البناء االجتماعي عمى 

الدينية ( , حد وصف ليفي شتراوس ودوركيايم في أعمالو)المظاىر األولى لمحياة 
فدراسة المعنى في الحياة اإلجتماعية لألفراد يفيد في معرفة كيف يؤولون مظاىر 
الحياة االجتماعية , وكيف يستطيع االنثروبولوجي توظيف ىذا اإلدراك لإلتصال 

. ويعد ماكس فيبر خير من (0) والمشاركة مع ىذا العالم او األنساق الثقافية لممعنى
يًا, إذ يحدد الفعل عمى انو سموك انساني ظاىر ومستتر عبر عن المعنى اجتماع

يمنحو الفرد الفاعل معنى ذاتيًا , والحديث عن المعنى ىو حديث عن الشيء نفسو 
. واذا نظرنا الى كل األنجازات العقمية لمجنس البشري كما ىي محفوظة في مختمف 

اذا كان يمثل حاجة انحاء العالم ,فإن المقام الشائع ىو تقديم شيء من النظام , و 
. ليذا نالحظ ان المعنى يتم تقديمو واعادة (2)اساسية لمنظام في العقل االنساني

                                                           
.بيروت:دار 012. ص0. االنسان دراسة في النوع والحضارة .ط2991رياض,محمد. -2

 النيضة العربية.
 .مصدر سابق. 22االسود,حافظ. االنثروبولوجيا الرمزية .ص -0
. ترجمة: شاكر عبد الحميد . بغداد: 22.االسطورة والمعنى.ص2911شتراوس, كمود ليفي.  -2

 الشؤون الثقافية العامة . دار
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انتاجو ضمن ثقافة معينة من خالل جممة من الظواىر والممارسات واالنشطة 
المختمفة , الذي يبدو عمى عمل شتراوس في ىذا المجال انو لم يعد ييتم بالرمز 

معاينة كعالقة بنائية مكونة لمبناء االجتماعي ككل , كذلك  بحد ذاتو بل اىتم بتحميل
فأن شتراوس اعتمد عمى االنساق الرمزية إلستخالص المعاني باالضافة الى 
استخالص مايمكن استخالصو من المعاني من لدن االفراد في المجتمع . اذًا البد 

معنى والفعل من فيم المعنى , وبالتالي فينالك عالقة تبدو وثيقة جدًا بين ال
االنساني في عالم وجودنا , ولذا يتعاطى ىوالء البشر مع وضعيم الخاص عمى انو 
سؤال او ورطة او مصدر لمقمق او منبع لألمل او عبء او ىبة او خوف او سخف 
وليس ىذا في اقمة ألنيم كائنات مدركة , بل ألنيم الكائنات الوحيدة التي تحيا ابدًا 

 . (2)في ظل الموت
اوالت االنثروبولوجية سواء تمك الرامية لمكشف عن المعنى الكامن خمف فالمح

افعال واقوال االشخاص الذين نتابعيم ونرصد خطابيم االجتماعية عمى حد تعبير 
غيرتز , او تمك التي تحاول بناء نظام لتحميل نمط الخطابات البشرية التي تخمد 

ة في ىذا البنى التخيمية والرمزية , المعنى وتبرز في اطارىا البحثي المميزات الكامن
تؤكد لنا القوة العممية وصالبة المالحظات التي قدميا شتراوس والتي ترى ان 

 . (0)خطابات البشر برمتيا تعرف بوصفيا ترميمًا او ترقيعًا من أجل بناء معنى جديد
فاإلدراك البشري ىو فمترة الحقائق  واإلدراك عمى حد تعبير ىوسرل ىو أعطاء 

, وربما تكون ىناك عالقة ما بين (2)داللة لألشياء , اعطائيا معنى و شكاًل خاصاً 
البحث عن المعنى وفاعمية اإلدراك . فقد ذىب )فتغنتشاين( الى اعتبار ان العالم 
ليس المجموع الكمي لألشياء بل لمحقائق )الوقائع( وفي الجو الفكري الراىن فأن 

                                                           
. الكينونة والزمان .ص.ترجمة:فتحي المسكيني .بيروت:دار الكتب 0220ىيدجر,مارتن. -2

 الجديدة المتحدة .
. 121. نزعة االنسنة في الفكر العربي جيل مسكويو والتوحيدي . ص2999اركون, محمد.  -0

 ترجمة: ىشام صالح . بيروت:دار الساقي .
. لممزيد ينظر غراندان, جان. المنعرج الييرمينوطيقي 0229 ىوسرل,ادموند. -2

 .ترجمة: عمر مييبل.الجزائر: منشورت االختالف.90-11لمفينولوجيا.ص
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مجموع الكمي لممعاني , كل شيء ىو معنى المرء يشعر أن العالم ليس سوى ال
. (2)والمعنى ىو كل شيء , وأي شيء يكون انما يكون عبر المعنى الذي يعطى لو

إذًا المعنى بوصفو )معطى( , ىو وسيمة االفراد في مجتمع ما , ليفيموا من خاللو 
 . وتشكل العالقة بين المعنى واالنثروبولوجيا عالقة محورية(0)المعنى من حوليم

قطبية التأويل , انو كثيرا ما يرتكز الى المعاني التي يضيفيا الفاعمون عمى طبيعة 
 السموك االجتماعي , والحدث االجتماعي عمى حد سواء . 

ان الذي يمكن استنتاجو من ذلك ان الفكرة الفيبرية مازالت حاضرة في ىذا 
في شبكات من  السموك , ىذه الفكرة تنظر الى ان االنسان حيوان اجتماعي عالق

الرموز نسجيا بنفسو حول نفسو , وقد اىتم كميفورد غيرتز بموضوع التعبيرات 
االجتماعية وعمل عمى فك رموزىا واجالء غوامضيا الظاىرة عمى السطح واعطائيا 
معنى الحقًا لوقوع الفعل االجتماعي / الحدث االجتماعي . فالمعنى ىنا ىو 

ال المختمفة من قبل الفاعمين" , وغيرتز اعتبر "مايقصد بو التعبير من خالل األفع
اختالجة العين الالارادية والغمز وتصنع الغمز كميا حركات قد تبدوا ظاىريًا متشابو 

. وىذا (2) , إال ان ما يحممو كل منيما من معنى يختمف بالضرورة عن اآلخر
ل لكشف يعكس ىرمية المعنى وتجاوزه لما يظير من تعبيرات اجتماعية وىو األفض

المعاني الخفية / العميقة لمفعل, وفي إدراك العالقة الالشعورية المستترة لتمك 
األفعال ,  فالشعور او الالوعي يفسره فرويد بان كل مولود جديد يحمل معو الى 
ىذه الحياة مخزون رغبويَّ )عدواني وجنسي( أطمق عميو المبيدو ويترك أثره عمى 

ي . اما يونغ فقد قسم الالشعور الى ثالثة أقسام: الفرد خالل فترات النمو الجنس

                                                           
. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. بيروت:دار  12. الوجود والعدم.ص2911سارتر, جان بول.  -2

 االداب .
الفمسفة الى االنثروبولوجيا" ,صحيفة . سؤال المعنى "من 0229لممزيد ينظر: كاظم,عالء جواد. 

 معنى االلكتروني. 
.تاريخ النظرية االنثروبولوجية 0222ايركسون ,توماس ىايالند. نيمسون,سيفرت فنين.  -0

 .ترجمة: الىاي عبد الحسين. الجزائر: منشورات االختالف.212.ص
 .مصدر سابق. 11غيرتز,كميفورد.تأويل الثقافات.ص -2
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الالشعور الخاص الذي يمثل التجربة الفردية لكل شخص , والغرائزي الذي ينطوي 
عمى الرغبات األولية بفعل الحاجة , والالشعور الجمعي وعمومية الى تشابو البناء 

بنائية لالشعور العقمي لدى جميع اجناس البشر نتيجة لمتطور المشترك والمكونات ال
الجمعي عند يونغ  تسمى باألنماط األولية او الصور األسطورية او انماط السموك 

. فالالشعور ىو أشبو باإلرشيف يضم الصور , الذكريات , (2)او المسيطرات
المسموعات والمرئيات وان لم تمتفت اليو النفس ينطبع بكل تفاصيمو في الالوعي 

اعتقد )فريدريك ىيكل( بوجود قوة الشعورية محركة حتى التفاصيل الدقيقة . وقد 
لمعالم أطمق عمييا )المطمق( , كروح محركة لمتاريخ , وىارتمان بكتابة الفمسفة 
الالشعورية حيث جعل من الالشعور روحًا كونية تسري في كل شيء .  ففكرة ان 

يا ىناك مضمرات وقوى خفية نفسية غائرة وغائبة متحكمة في وعي االنسان , ب
سيادة عمى السموكيات االنسانية , فقد قدم عمماء النفس العقل البشري الى ثالثة 

 مستويات من الوعي او الشعور ىي : 
  الوعي 
  العقل الباطن 
 )الالوعي)الالشعور 

 ىذه المستويات الثالثة بأتحادىا يتكون العالم الواقعي لالنسان. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مصدر سابق.21والمعنى. صشتراوس,كمود ليفي.االسطورة  -2



11 
 

 الخاتمة
اتجه هذا البحث مع أهم اآلراء واألفكار والتصورات التً كانت سبًبا أو عاماًل     

ا فً تبلور توجه المادٌة الثقافٌة كإتجاه فكري ٌركز على قضٌة اإلنتاج  ًٌ أساس

األساسً وتوسع من تحلٌلها للقوة الدٌنامٌكٌة, وعالقاتها المتشابكة, كما تشرح أوجه 

وكذلك النماذج للتغٌٌر الثقافً فً إطار مجتمعً, التً التشابه واإلختالف الثقافً 

ُتعد إستراتٌجٌة البحث العلمً إذ تعطً األولوٌة للعملٌات المادٌة والسلوكٌة فً 

  شرح تطور النظم االجتماعٌة الثقافٌة البشرٌة.
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