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 الممخص

البحث الميداني لو تاريخ طويل لطالما استخدم عمماء األنثروبولوجيا الثقافية البحث الميداني      
لدراسة الثقافات األخرى عمى الرغم من أن الثقافات ال يجب أن تكون مختمفة، فقد كان ىذا ىو 
ت الحال في الماضي مع دراسة ما يسمى بالثقافات البدائية، وحتى في عمم االجتماع كان

االختالفات الثقافية ىي االختالفات الطبقية، يتم العمل ... في "المجاالت" أي مجاالت الدراسة 
المحددة، إذ يمكن أن تكون حقول التعميم، أو المواقع الصناعية، يمكن إجراء البحوث الميدانية 

الثقافية  [ من أوائل عمماء األنثروبولوجيإٕٜٔ[ ومالينوفسكي ]ٜٓٔٔكما كان رادكميف براون ]
الذين وضعوا نماذج لمعمل في المستقبل، في االنثروبولوجيا المعاصرة لم تعد ىذه المنطقة 
االثنوجرافية مقصورة بالضرورة عمى المجتمع المحمي التقميدي القبمي القروي، بل يمكن ان تغطي 

ركزة كما سة مرادراسات لممجتمعات الحضرية او الصناعية او غيرىا التي يختارىا الباحث  لد
استخدم نفس االتجاه في دراسة الثقافات الفرعية وفي اجراء البحوث عمى مؤسسات داخل 

 المجتمع الصناعي الحديث.

 Abstract  

      Field research has a long history. Cultural anthropologists have 
always used field research to study other cultures although cultures do 
not have to be different, this was the case in the past with the study of 
so-called primitive cultures, and even in sociology, cultural differences 
were class differences. Work takes place ... in "domains", ie specific 
fields of study, as they can be fields of education, or industrial sites, field 
research can be conducted, as were Radcliffe Brown [1910] and 
Malinowski (1922) among the first cultural anthropologists to model work 
In the future, in contemporary anthropology, this ethnographic area is no 
longer necessarily limited to the traditional, tribal, rural community. 
Rather, it may cover studies of urban, industrial or other societies that 
the researcher chooses for a focused study. He also used the same 
approach in the study of subcultures and in conducting research on 
institutions within Modern industrial society. 
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 تحديد مفاىيم ومصطمحات الدراسة 

لغة: رمز إليو ويرمز ، أشار ، فيو اإلماء بالشفتين أو العينين أو الرمز  -اواًل:
وىو الحاجبين أو الفم ، أو اليد ، أو المسان ، وفي فقو الثعالبي ىو مختص بالشفة 

االشارة واإليماء ، وفي سورة ال عمران " وآتيك أال تكمم الناس ثالثة ايام اال رمًزا" أي 
االشارة بنحو يد او رأس ، وأصمو التحرك وربما أطمق الرمز عمى ما يشيد الى شيء 

. فالرمز بأتفاق جل المعاجم (ٔ)آخر ، ويقال لذلك اآلخر مرموز اليو ، جمعو رموز،
الت اشتقاقاتو يحمل معنى ايجابًيا كالعظمة والنموذج ، واألصل وحتى في معظم دال
 ، والمجل والعاقل . 

اما اصطالًحا يعتبر الرمز من بين المفاىيم التي يشترك فييا أكثر من مجال 
وأكثر من عمم ، وليذا جاءت تعريفات مختمفة لو حسب توجييات أصحابيا ، سواء 

النساني ، فالرمز تعمد استخدام او كممة او كانت في المجال العممي او في المجال ا
إشارة(  –ايقونة  –عبارة لتدل عمى شيء آخر وبصفتو ركن من اركان الثالثية )رمز 

التي طرحيا )شارل ساندرس بيرس( في تصوراتو لمعالقة تدل عمى موضوعيا المجرد 
ا ما . ومن التعريفات ايضً  (ٕ) الواضح دون ان تكون ىناك عالقة شبو او مجاورة 

جاء في معجم المصطمحات العربية في المغة واالداب عمى انو " كل ما يحل محل 
نما باإليماء ، او بوجود  شيء آخر في الداللة عمييا ال بطريق المطابقة التامة وا 
عالقة عرضية متعارف عمييا ، وعادة ما يكون الرمز بيذا المعنى ممموًسا ، يحل 

                                                           
. بيروت : ٕٓ٘(. محيط المحيط )قاموس عربي مطول (.صٜٜٛٔالبستاني بطرس . ) -ٔ

 مكتبة لبنان .
-ٓٚ( . تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر . صٖٕٓٓبوصالح نسيمة .) -ٕ

 .الجزائر: رابطة ابداع الثقافة الوطنية . ٔٚ



4 
 

. في حين يعرف (ٔ) اًل تشير الى أعداد ذىنية"محل المجرد كالرموز الرياضية مث
)ديفيد شنايدر( الرمز عمى انو شيء يمثل او يحل محل شيء آخر،ال تربطو بو 

. (ٕ)عالقة ضرورية ، بل تتسم العالقة بين الرمز والمرموز اليو بانيا عالقة تعسفية
عميو ، ( عمى انو إشارة معناىا شيء متفق Symbilاما )ىربت ميد( فيعرف الرمز )

 .(ٖ)وىو معنى ال ينبغي ان نعرفُو ، إال إذا عرفنا انو قد أتفق عميو 

كما يعود الجذر اإلشتقاقي لمفردة رمز الى انيا مشتقة من اليونانية  
(Sumballein(التي تعني التوثيق او الربط ، وكان المرموز في )SuMballon) 

االصوات والكممات واالشارات . وبالتالي فالرمز مفيوم عام يشمل (ٗ)عالقة التعارف
والحركات، واالنسان ىو الكائن الوحيد الذي يفيم الرموز ، ألنيا تصور العالقات 
والبنية االجتماعية لدى الشعوب وتعكس القدرات و التصورات الفكرية لتمك الشعوب. 

( ىو الذي يكون لو معنى عام ، يشترك فيو Social Symbolفالرمز االجتماعي )
مجتمع كالرموز التي تظير في الميثولوجيا ، والفمكمور ايضا تعبر عن افراد ال
، وقد احتوت كثير من اساطير بالد ما بين النيرين الرموز التي تمثل  (٘)الرمز

                                                           
. ٕ. مصطمحات العربية في المغة واالدب. طٜٗٛٔوىبة ، مجدي و الميندس ، كامل .  -ٔ

 . بيروت.ٔٛٔص
2 - Schneider r, David m.1980(1968). American Kinship :A cultural 
Account Chicago: The University OF Chicago Press.P.11.31.  

. بغداد : دار ٕٚٗ. معنى الفن . ترجمة : سامي خشبة . ص ٜٙٛٔميد ، ىربرت.  -ٖ
 الشؤون الثقافية . 

: عويدات لمنشر ٘.إشارات  رموز اساطير. ترجمة : فايز نقش .صٕٔٓٓبنوا ، لوك .  -ٗ
 والطباعة. 

دلر ، دانيال .ب.ت. معجم المصطمحات االساسية في عمم العالمات )السيموطيقا ( . تشان -٘
 . القاىرة  .   ٛٔٗترجمة: شاكر عبد الحميد.ص
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مرحمة تاريخية من الوعي الرافديني ، بشكل يسمح لمفرد المتمقي لإلسطورة ، ان يدرك 
 ( .  Build _ imageر )ما تقصده اإلسطورة المشبعة بالمزيد من الصو 

فنالحظ ان المجتمع العراقي وبالذات مناطق االىوار جنوب العراق تشيع وتنتشر 
( ، او عمى شكل أفكار Beliefsفييا رموًزا تأخذ موضوعات عمى شكل معتقدات )

(Ideas وىي تمثل انساًقا رمزية ذات صمة باإلدراك ، ورموًزا تعبيرية )
(Expressive عمى شكل أنساق) . رمزية ذات عالقة وثيقة بالوظائف االنفعالية

ومن المعروف ان ىناك عالقة واضحة بين االدراك واالنفعال ، ويشكل الصنف 
( ، القدرة Regulatory Symbolsالثالث من الرموز والمسمى بالرموز التقويمية )
 عمى حل المشكالت عمى المستويات المختمفة .

فإذا انتفت هذه السمات سوف يتحول  ويتميز الرمز بمجموعة من السمات
 الرمز الى إشارة او عالقة وفيما يمي أهم هذه السمات :  

 . اإليحائية: وتعني ان لمرمز دالالت متعددة 
 . اإلنفعالية: وتعني ان الرمز حامل انفعال ال حامل مقولة 
  .التمثيل: ان لمرمز نتاج المجاز ، إلنتاج الحقيقة 
  يجرد .الحسية: الرمز يجسد وال 
 . اإليجاز: االختصار في الكالم 
  . اإلييام: الكالم الذي لو اكثر من وجو 
 . اإلتساع: أي الكالم الذي تتسع فيو التأويالت 
 . التمغيز:  وىو إضمار الكالم 
 . السياقية: السياق قد يوجو الرموز ، ويخمق لو فضاء داللي 
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  غير المباشرة في التعبير: يعني الدوران حول الموضوع وال تسميو(ٔ) . 
ويعرف الرمز اجرائًيا: ىو وسيمة من وسائل التفاىم االنساني عند انسان 
اإلىوار ، ينطوي عمى مجموعة من االشارات والحركات وااليماءات ، يتسم 

قمر، البيرغ ، المعمم بالقدرة التاؤيمية والدالالت المتعددة مثل رمزية الماء ، ال
 والمضيف. 

 العقل .  -ثانًيا:

العقل لغة : يكون بمعنى اَلحجر والنُّيى او يطمق بمعنى المنع والحبس ويقال : 
. او قوليم مرض فالن فاتعقل لسانو ، أي لْم يقدر َعمَى  (ٕ)اعتقل الرجل إذا ُحبس

لناقة بالعقال ، والجمع الكالم او امتنع عنو ، ويشار الى ذلك الحبل الذي تعقل بو ا
ُعقْل . ومنو قوليم ُيْعُقل البعير لمنعو من اليرب ، والْعقول بالْفّتح الدواء الذي يمسك 
الْبطن والمعْقل الممجأ ، والمعُقَمة بضم القاف الدية وجمعيا معاقُل والعَقيمة كريمة 

االب الذيّن . وعاقمة الرجل عصبتُو وىم القرابة مْن قبل  (ٖ)الْحي وكريمة االبلِ 
يعطون دية مْن قتمو خطأ ، وعاقمُو أي غمبو بالعقل ، واْعَتَقل رمحو إذ وضعو بين 

. اما اصطالًحا: فقد عرفو الجرجاني بانو " جوىر مجرد يدرك  (ٗ) ساقو وركابو
حقائق االشياء و الغائيات بالوسائط ، ويدرك المحسوسات بالمشاىدة ، وىو محمو 

. والعقل جوىر روحاني خمقُو اهلل متعمًقا ببدن (٘)ف في ذلكالرأس او القمب عمى خال

                                                           
. التأويل وخطاب الرمز "قراءات في الخطاب الشعري الصوفي  ٜٕٓٓكعوان ، محمد .  -ٔ

 . الجزائر: دار بياء لمنشر والتوزيع. ٜٖ-ٖٛالمعاصر".ص
. ٜٖٗ-ٖٜٖ.  مختار الصحاح .صٜٜٛٔ، محمد ابي بكر بن عبد القادر .  الرازي -ٕ

 بيروت : مكتبة لبنان .
 .ٜٖٗ-ٖٜٖالمصدر نفسو ،ص -ٖ
 . ٜٖٗالمصدر نفسو ، ص -ٗ
 . بغداد . دار الشؤون الثقافية.ٚٛالجرجاني ، السيد الشريف .ب.ت. التعريفات . ص -٘
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االنسان ، وقيل : العقل نور في القمب يعرف الحق والباطل وقيل : ىو جوىر مجرد 
من المادة يتعمق بالبدن يقمق التدبير والتصرف ، والعقل ما يعقل بو حقائق  االشياء 

 . (ٔ)ومحمو الرأس وقيل محمو القمب

، (ٕ)التي بيا يحصل تصور المعاني وتأليف األقيسة والقضاياوىو قوة النفس 
ويرى ) جمبرت رايل( ان العقل مجموعة من االستعدادات لمسموك اذا توافرت ظروف 
معينة ، لكن حين ال يتوافر السموك يظل صحيًحا أن لدينا تمك االستعدادات ، ليس 

المفاجأة أو وحدة الذىن  الذكاء مثاًل سوى إستعداد معين لسرعة التكيف مع المواقف
 .  (ٖ)وتجنب األخطاء

، وكثيرا ما  (ٗ)فالعقل قوة في االنسان تدرك طوائف من المعارف الالمادية
يشير)عمي الوردي( في كتاباتو أن العقل قاصر عن االمساك بالحقيقة المطمقة ، 
( لنقص في بنيتو ومحدودية قدراتو فيو صنيعة من صنائع المجتمع. ليذا )فالوردي

يعتبر العقل ليس محل ثقة عمى حد تعبيره ، فالعقل محاط دوًما بإطار فكري سميك 
من القيم والمعتقدات والمصالح التي تواجو تفكيره بصورة الشعورية من أجل إشباع 
مصالحو ، وىذا اإلطار الفكري مستمد من المجتمع الذي يفرض عمى االنسان قواعد 

فميما اختمفت أو تضاربت أو تداخمت التعاريف  وقيم اجتماعية  ال يمكن مخالفتيا.
و اآلراء حول العقل فأنيا تمتقي جميًعا أمام نقطة مشتركة ، ىي اعتبار العقل ىو 
العنصر األساسي في الفعل المعرفي البشري ، وىو القاعدة االولى التي ينطمق منيا 

                                                           
. العقل عند ٖٕٔٓفوان تاج الدين عمي .ينظر الى : عبداهلل ، ياسر احمد .عمي ، ص -ٔ

 ( .ص. ٗٔ،ٕ)ٚالمتكممين . مجمة كمية العموم االسالمية .
 . ٘ٛ.صٕ.        . جٕٜٛٔصميبيا، جورج . -ٕ
. االسكندرية : منشأة ٚٔ. فمسفة العقل عند دونالد دافين .صٕٕٓٓدرويش ، بياء.  -ٖ

 المعارف. 
 مصر : مؤسسة ىنداوي .. ٛ. العقل والوجود صٕٕٔٓكرم ، يوسف . -ٗ
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أن العقل في  االنسان مدرًكا لحقائق االشياء. وانسجاًما مع الطرح السابق يتضح
التمثل الجمعي والعممي العربي يحمل معاني ودالالت مختمفة وفًقا لتوظيفو في 

 الكالم منيا : 

 أواًل: يحمل معنى معيارًيا أخالقًيا بوصفو وازًعا أخالقًيا وطاعة بغير سؤال .

 ثانًيا: يؤكد عمى الفيم والبيان بمعنى التقيد والحفظ . 

ثالثًا: يقابل لدى العرب الغريزة التي في االنسان التي يمتاز بيا عن سائر 
الحيوانات ، وقد عرفو الغزالي بأنو "الوصف الذي يفارق االنسان بو سائر 

 . (ٔ)البيائم، وىو الذي استعد بو لقبول العموم النظرية وتدبيرىا 

ليل أجتناب النار، اما دالالت العقل فيي محددة مسبًقا لدى العرب ، فالعقل د
والقضية االخرى يعتقد البعض إن العقل في التصورات العربية ) منحة من اهلل 
ونعمو ومنَو محددة ( وىذه القضية تعد محض إشكالية أنثروبولوجية شديدة التعقيد 

. ووفًقا لذلك يشير) محمد أركون( ، الى أن من اىم خصائص العقل االسالمي (ٕ)
 تبة االخيرة ، مرتبة الخادم.عقل في المر  -ىي: انو

 . اليكشف الحقيقة ، بل يبحث عنيا في النص ، وىي سابقة لو وباقية بعده 
 .يعتقد بتطابق معارفو مع مضمون الوحي الُمَنَزل 
  بناء انساق معرفية دينية تمارس سمطتيا عمى ىيئة الحقيقة المطمقة(ٖ)  . 

                                                           
 . بيروت .لبنان : مؤسسة الكتب الثقافية . ٘ٛ. المنقذ من الظالل. صٜٜٔٔالغزالي . -ٔ
. فرجينيا ٜٚٔ. الغيب والعقل "دراسة في حدود المعرفة البشرية" . صٕٛٓٓبكا ،الياس . -ٕ

 :المعيد العالمي لمفكر االنساني .
لناقدة في الفكر العربي االسالمي المعاصر . العقالنية إٓٔٓعبد الغني . بن عمي . -ٖ

 . الجزائر : جامعة منتوري.ٚٔ-ٙٔ.ص
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نو كيان مجرد منظم لمعمميات و بناًءا عمى ذلك يمكن تعريف العقل أجرائًيا: با
العقمية من خالل مجموعة من القدرات المتعمقة بالتمييز واالدراك ، قادر عمى اتخاذ 
القرارات من خالل أخضاع البيانات لمجموعة من العمميات العقمية في الدماغ 

 البشري ، ممارًسا سمطتو عمى الحقائق المطمقة .

 The Marsh Arabsسكان األىوار :  -ثالثًا:

يقول ىنري فيمد ) أن سكان األىوار ىم النسل المباشر لمسومريين الذي عاشوا 
في العراق قرابة خمسة األف عام( ، ويعتقد ىنري فرنكفورت أن منطقة األىور 
كانت مأىولة منذ األلفين الخامس والرابع ق.م ،واختمفت النظريات وتعارضت اآلراء 

التعدد بسبب اآلراء والتصورات التي أبداىا . وجاء ىذا  (ٔ) عن أصل سكان األىوار
 القائمين بدراسة سكان األىوار جنوب العراق وىي : 

  Nomadsاواًل: رحل 

 Reed – gatherersثانًيا: جماعي قصب 

 (.ٕ) Cultivatorsثالثًا: مزارعين 

ومن المتابع لموضوع سكان األىوار يجد أن ىناك تعدد في اآلراء في مسألة 
تقسيم سكان ، او عرب األىوار ، وكل صاحب رأي ينطمق من خمفيتو الميدانية 

 لمنطقة األىوار ليذا نجد تقسيم آخر لسكان األىوار وفًقا لمايمي : 

 اواًل: سكان األىوار 
                                                           

حضارة سومر "جنائن الماضي ببحر  -. األىوار ٕٗٓٓالحسناوي ، ميدي.  -ٔ
 . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة.ٚٔالماضي".ص

ار العراق . الجبايش " دراسة انثروبولوجية لقرية في اىو ٜٙ٘ٔسميم ، شاكر مصطفى. -ٕ
 .اطروحة دكتوراه . بغداد: مطبعة الرابطة .ٜٕ"ص



10 
 

 ثانًيا: عرب األىوار 

 انثانًيا: المعد

وىناك تسميات كثيرة متعارف عمييا عالمًيا ويطمق عمييم المعدان وىم السكان 
وقد عرف قاموس االنثروبولوجيا سكان األىوار "بانيم الذين  .(ٔ) االصميين لألىوار

 ".  (ٖ) واألىوار (*ٕ)يعيشون بالمستنقعات

تطمق في )جواد عمي( ان يكون بين لفظة )المعيدي( و) المعدان( التي عدوال يستب
العراق اليوم عمى سكنة األىوار بين )معد( صمة ، فقد كانت مواطن )معد*( في 

. والمعدان قوم يسكنون األكواخ التي يبنوىا من القصب ويقيمون عمى (ٗ)العراق ايًضا
بعض الجزر او االرض القريبة من االىوار ، ويعيشون عن طريق زراعة الرز 

 . (٘)قمون بمشاحيفيم بين أرجاء اليوروتربية الجاموس وصيد االسماك ويتن

                                                           
. األىوار العراقية الواقع الحالي ومعوقات التطوير "دراسة ٜٕٓٓابراىيم ، محمد حمود . -ٔ

 . مجمة جامعة ذي قار. ٗٔٔ-ٕٔٔانثروبولوجية ". ص  -سسيو
 
مايميزىا لنمو غطاء * المستنقعات : ىي ارض غدقة تغمرىا المياه بصفة دائمة واىم  -ٕ

 شجري في اغمب جياتيا مثل المنكروف والسرو.
* معد: ىي قبيمة او مجموعة قبائل خاضعة الى السمطة الحاكمة في اليمن ) ّحمير(، ثم 
استقمت عنيا ، وتطمق كممة )معد( الى العرب الذين كانوا اقوام ُرحل في البوادي وكانت حياتيم 

 العراق وبادية الشام ونجد والحجاز . قاسية صعبة ، وكانت مواطنيم في
 .الكويت :جامعة الكويت.ٗٓٙسميم ، شاكر مصطفى . ب.ت.قاموس االنثروبولوجيا .ص  -ٖ
. نقال عن : ٖٙٛ. صٔعمي ، جواد .)ب.ت(. المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ، ج -ٗ

. مجمة  ٓٗص.المعدان في معجم االىوار الموضوعي.ٕٛٓٓالجويبراي ، جبار عبداهلل . 
 ( .ٗالتراث . العدد)

 . بغداد : مطبعة النجاح .ٕٕٔ.صٔ. معجم العراق .جٖٜ٘ٔالياللي ، عبد الرزاق .  -٘



11 
 

وقد حار الباحثون في معرفة أصل المعدان وقد ذىب يعضيم الى أنيم من نسل  
البابميين ، وذىب آخرون عمى انيم من بقايا الجنود المرتزقة الذين كانوا يأتون من 
اليند في غابر الزمان ، ويشير) كافن ماكسويل( أن االسم الشائع لمسكان 

. أستعممت كممة معدان لوصف )عرب األىوار( النيم (ٔ)( Madnان*)المعد
يسمون انفسيم ىكذا ، لم احاول شرح معنى الكممة ألن )المعدان( أنفسيم ال يفقيون 
معناىا وال مصدرىا ، ولم يسبق ان حاول أي كان تفسيرىا ، رغم ورود مصطمح 

. (ٕ) القرن الرابع عشرالمعدان في كتابات الرحالة العربي الشيير ابن بطوطة في 
وظل مصطمح المعدان يتردد في الكتابات االنكميزية وااللمانية واالمريكية ، بالمعنى 

                                                           
. ترجمة: صادق عبد الصاحب ٕٙماكسويل ، كافن . )ب.ت(.قصبة في ميب الريح.ص -ٔ

 .بيروت : مكتبة الحياة .
.مجمة ٜٗٔالروايات االسالمية ".ص لممزيد ينظر في: بندر ، رشيد .اىوار جنوب العراق " عبر

 ( .ٜٕٓالثقافة الجديدة العراقية . العدد) 
*المعدان : يتألف المعدان من عدة عشائر مختمفة ومن بطون وعشائر آخرى ، وينحدر بعضيم 
الى أصول  عربية ، وقد ينحدر آخرون " كالشغانبة " و "الفريجات" الى أساس كانت موجودة في 

العربي . إذ ال توجد بين المعدان وغير المعدان حدود واضحة المعالم ، ويتخذ العراق قبل الفتح 
المعدان تربية الجاموس وسيمة عيش ليم ، وينظمون حياتيم وفًقا لحاجات جاموسيم ، ولكن 
ولكن ىناك تنوع واضح وغريب في تنقالتيم الموسمية ، ويشيد المعدان الرحل مالجئ مؤقتة 

ان مركبة عمى اضالع مقوسة )حنايا( مصنوعة من حزم البردي )شاكص = َشُكص(  من حصر 
او من حصران مرفوعة عمى اعواد ) مرادي( مثبتة في االرض ، بحيث يمكنيم تفكيك ىذه 
المالجئ وحمميا في مشاحيفيم مع امتعتيم . ويفضل المعدان دفع مشاحيفيم بالمردي عمى 

د االسماك " بالفاالت " والفالة ليا خمسة طريقة الغرف ، ويمضي المعدان اكثر اوقاتيم في صي
رؤوس مدببة تركب عمى عصى خيزران طوليا عشر اقدام ،فيم يرتدون قمياًل من المالبس 

 وصغار االطفال عادة عراة ، اما الكبار فيرتدون الدشداشة و اليشماغ . 
سم . . مجمة المو ٕٚٗ. المعدان او سكان االىوار . صٜٜٙٔينظر في : ثيسيكر ،ولفرد .

 (. ىولندا: اكاديمية الكوفة ..ٕٚوٕٙالعددان) 
. ترجمة: حسن الجنابي . بغداد : دار ٔٔ. العودة الى األىوار .صٕٙٓٓيونغ ، كافن .  -ٕ

 المدى لمثقافة والنشر.
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الذي يطمق عرب األىوار عمى اخوانيم الذين يعتنون بتربية الجاموس ، ويعيشون 
 . (ٔ)في اعماق اليور مع جواميسيم

ار وقد اتخذت ىذه وىناك العديد من الروايات التي تتناول أصل سكان األىو 
 الروايات اتجاىين ىما: 

االتجاه االول: يشير ان سكان األىوار ىم قوم من اليند ، جاء بيم الحجاج ايام 
حكم عبد الممك بن روان مع جاموسيم واسكنيم البطائح*، وباعتقادي الشخصي ان 

 ىذا الرأي مجافي لمحقيقة وتعتريو عدم الدقة العممية .

سكان األىوار ىم إمتداد لسكان العراق القدامى منذ االلف االتجاه الثاني: إن 
الخامس ق. م أي منذ عيد السومريين ، وىم من الموجات التي نزحت من الجزيرة 
العربية ، واستوطن ىؤالء عمى ضفاف نيري دجمة والفرات . وىكذا فأن سكان 

منطقة  األىوار ىم أسالف تمك االقوام بدون شك ، ولقد دلت الحفريات عمى إن
أىوار جنوب العراق والحافات اليابسة المحيطة بيا شيدت أقدم عممية أستيطان في 
المنطقة ، وخاصة دور العبيد شمال غرب مدينة أور الحالية وكان في ذلك حدود 

.ويشير )ولفريد ثيسيكر( ايًضا الى أن معظم القبائل المستوطنة  (ٕ)ق.م( ٓٓٓٗ)
. (ٖ) القبائل التي انتقمت من الصحراء العربيةفي مناطق االىوار ىم باألساس من 

                                                           
. بغداد : دار الشؤون ٗٙ. في الطريق الى األىوار .صٕٔٔٓالجويبرواي ،جبار عبداهلل . -ٔ

 الثقافية العامة.
 
-ٖٓٔ. األىوار"دراسة تاريخية ديموغرافية طوبوغرافية".صٕٚٔٓمف ، حسن عمي .خ -ٕ

 .بيروت: دار الفيحاء لمطباعة والنشرٗٓٔ
. ترجمة: سممان عبد الواحد كيوش . بغداد : ٗٔٔ. عرب اليور .صٕٛٓٓثيسيكر ،ولفريد . -ٖ

 دار المرتضى لمطباعة والنشر
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وما يؤيد صحة ىذه اآلراء عمى ارض الواقع ، ىو ان ىناك مفردات لغوية متداولة 
عند سكان األىوار ىي ذات اصول سومرية وعربية أصيمة مثل )مفردة جا (، 

 ومفردة )يشماغ( ،و )شكو ماكو( وغيرىا من المفردات االخرى .

( ان أي عالم انثروبولوجي Seton Liyodركيولوجي )ستين لويد ويذكر العالم اال
( ، يشق حقمو بصبر في SetonCephalicراقب فالًحا عراقًيا ذا رأس مدور )

مسحاتو العمودية التي تظير رسوميا في آثار اآلشوريين ، او يحمل عمى كتفيو 
في وىو يعود الى كوخو فدانو الخشبي البدائي الذي ال يختمف عما يظير 

 .(ٔ)المخططات السومرية

ويمكن تعريف سكان األىوار اجرائًيا : ىم تمك الجماعات البشرية المنحدرة من 
أصول شتى ، يعيشون في مناطق األىوار ، ويسكنون في أكواخ مبنية من القصب 
عمى جزر تسمى )جبشة( ، يمتينون تربة الجاموس وزراعة الشمب وصيد االسماك 

 التنقل الرئيسية لدييم . ، ويشكل المشحوف واسطة

 رابًعا: األىوار

األىوار لغة: عبارة عن بحيرة واسعة ،وتكون عادة ضحمة في أكثر أماكنيا، تنبت 
. وتعرف ايًضا بأنيا (ٕ)فييا األطرش المائية التي أغمب مكوناتيا القصب والبردي

طمح . اما إصطالًحا ىي مص (ٖ)بحيرة يفيض فييا ماء تنبت فييا اآلجام والقصب
أتفق عمى تسميتو ، حيث يطمق عمى االراضي المنخفضة التي تغطييا المياه سواء 

                                                           
 سابق.  . مصدرٕٙسميم ،شاكر مصطفى . الجبايش.ص -ٔ
.تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الرمي الزراعية ٖٜٛٔسوسة ، احمد .  -ٕ

 . بغداد .العراق. ٚٓٗ. صٔوالمكتشفات اآلثارية والمصادر التاريخية .ج
 . ٛ٘ٗ، صٖالحموي ، ياقوت .)ب.ت (. معجم البمدان .ج -ٖ



14 
 

. (ٔ) في جميع أيام السنة أم في بعضيا ، وىي عادة ما تدعى بالمستنقعات أيضا
وىي تسميتو عامة تطمق عمى المنخفضات ، التي تغمرىا المياه بشكل ضحل ، 

العراقية من أبرز المعالم  وينمو فييا القصب والبردي . وتعتبر األىوار
الجيومورفولوجية في جنوب وادي الرافدين ، و تشكل جيولوجًيا من مجموعة معقدة 
من الترسبات البحرية ، واكبر نظام بيئي من نوعو في الشرق األوسط وجنوب غربي 
آسيا وجزء ال يتجزأ من طرق عبور الطيور المياجرة . فعند العودة الى العديد من 

ىوار نالحظ شبو تطابق بين كل تمك التعريفات ، من حيث ىي أدبيات األ
منخفضات يجتمع فييا الماء الفائض ، وتتصل ىذه المنخفضات فيما بينيا بقنوات 
تسمى في الميجة األىوارية )بالكواىين( وىي ممرات مائية ينتقل فييا سكان األىوار 

رياف المحيطة بيا ، ثم بين قراىم . او ىي مسالك تربط بين قرى األىوار وقرى اال
بالقصبات والمدن الصغيرة التي تزودىم بالطعام والممبس ، وىذه الكواىين ميزتيا 
االساسية انيا عميقة نسبًيا عن باقي اليور لذلك ال ينبت فييا القصب والبردي ليذا 

 فيي واضحة المعالم في المكان المحيط فييا .

، بأنيا المستنقعات التي تتكون عادة وقد عرفت األىوار في معجم العراق ايضا  
من طغيان المياه وتسمطيا عمى االماكن المنخفضة ،ألنو عندما تفيض أودية 

. تبمغ (ٕ)االنيار وبطونيا بمياىيا تطفح عمى ما جاورىا من االراضي الواطئة 
الف كم(، انيا مقسمة بين أربع مناطق   438مساحة العراق الكمية أكثر من )

% من المساحة، ومنطقة السيول المتموجة 6المنطقة الجبمية وتشغل  رئيسية ، وىي
% ، واخيًرا منطقة السيول 49% ، ومنطقة اليضبة الغربية وتشغل 21وتمثل 

                                                           
 العراق . ص.)ب.د( الخياط ،حسن .)ب.ت(.  جغرافية وأىوار ومستنقعات جنوب -ٔ
 . مصدر سابق .ٕٓٔالياللي ، عبد الرزاق . معجم العراق.ص -ٕ
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% من مساحة البالد ، وأن اقميم األىوار ىو جزء من 24المنبسطة وتكون حوالي 
 .  (ٔ) لمعراق% من المساحة الكمية 7-5المنطقة االخيرة ومساحتو تشكل حوالي

وحسب اعتقادي إن ىذه المساحة ليس ىي مساحة ثابتة مطمقة عن األىوار ، 
وذلك ألرتباط ذلك بمتغير مناخي ىو االمطار والمياه القادمة من تركيا ، فأحيانا 
يشيد العراق جفاًفا وقمة كميات االمطار المتساقطة مما يؤثر عمى مساحة األىوار 

ليور الجبايش الذي يسكنو العديد من سكان األىوار في قرى العراقية . اما بالنسبة 
المجر ومن الشرق  –متوزعة ، محدودة الجغرافية تنحصر من الشمال طريق العمارة 

نير دجمة ونير الغراف الى الغرب وطريق الجبايش المحاذي لنير الفرات في 
كة الجنوب ، ويعتبر ىور الجبايش من اشير األىوار الوسطى وخصوًصا بر 

. ىذه  (ٕ)البغدادية ويقع ىذا اليور شمال الفرات في منتصف االىوار الوسطى
، (ٖ)األىوار التي تعد منخفضان طبيعيان كبيران لخزن المياه القادمة من نير الفرات

وربما يعود السبب الى ان تكون األىوار بيذه المساحات الشاسعة الى الفيضان 
م فعمل ىذا الطغيان اليائل لممياه  ٜٕٙ -ٕٛٙالعظيم لنيري دجمة والفرات عام 

عمى تخريب السدود ومشارع الري الرئيسية ، فأنقمبت المنطقة الجنوبية الى منطقة 
األىوار سميت بعد ىذه الموجة من الفيضانات بأسم )البطائح( . ويدعم ىذا الرأي 

ا الحوض النظرية القائمة بأستمرار اليبوط الباطني لمنطقة السيل الرسوبي ، وان ىذ
المنخفض الذي يستقبل حمولة ىذه االنيار ال زال مستمًرا في االنخفاض ، بسبب 

.  (ٗ) ور الباطنية ذات الحركة التكونيةثقل الترسبات وبسبب طبيعة تكوين الصخ
                                                           

 . مصدر سابق.ٜٗحسين ، نجاح عبود . بيئات االىوار العراقية .ص -ٔ
 . المصدر نفسو . ٖ٘حسين ، نجاح عبود حسين .بيئات االىوار العراقية .ص -ٕ
 .ص . بغداد .العراق.ٔة .ج. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمٜٙٛٔباقر ، طو . -ٖ
سوسة، احمد .تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات  -ٗ

 . مصدر سابق .ٙٛاآلثارية والمصادر التاريخية .ص
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عمى العموم تبقى أىوار جنوب العراق أكبر طريق لعبور الطيور المياجرة ما بين 
رية مناطق صيد االسماك ، حيث تشكل مفاقس القارات ، ومستودع ساند الستمرا

وحضانة مثالية ألنواع االسماك مثل البياح والروبيان وىي ممجأ لحماية الحيوانات 
الميددة باالنقراض ، وتشكل األىوار اليوم تراث انساني المثيل لو وكانت سابًقا 

لجش( . سنة( لألقوام السومرية ومدنيا) كأور وأريد و  5000موطًنا لمسكان منذ )
ليذا عممت منظمة اليونسكو عمى ضميا الى الئحة التراث العالمي ، ومع كل ىذه 
المزايا الرائعة لمناطق األىوار، فيي تضم احتياطات بترولية ضخمة األمر الذي 
جعميا أمام تحديات كبرى إلدامة نظاميا البيئي واستغالل مواردىا لمتطور والسياحة. 

ىوار اجرائًيا: ىي كيانات جغرافية منخفضة ، ذات بناء عمى ذلك يمكن تعريف األ
ترسبات طينية تغطييا المياه الضحمة ، وتنبت فييا نباتات القصب والبردي وبعض 
األحراش المائية االخرى والمحددة بمنطقة أىوار الجبايش ، والتي تنحصر حدوده 

ونير  المجر ، ومن الشرق نير دجمة ، –الجغرافية من الشمال طريق العمارة 
 الغراف ، وطريق الجبايش المحاذي لنير الفرات في الجنوب.   

 خامًسا: الجبايش 

تقع الجبايش عمى نير الفرات بعد ما يقارب عشرين مياًل غرب مدينة القرنة ، 
وستة وستين مياًل الى الشمال الغربي من مدينة البصرة ، وعشرين مياًل شرق مدينة 

شرق مدينة الناصرية . وىي واقعة عمى الضفة  سوق الشيوخ وخمسة وخمسين مياًل 
اليسرى لما كان قبل عدة مئات من السنين مجرى الفرات ، والذي يشكل حالًيا جزء 
من ىور الحمار ، يفقد نير الفرات شكمو عندما يختمط بالنياية الغربية ليور الحمار 

 .  (ٔ) عمى بعد عدة أميال شرق سوق الشيوخ

                                                           
 . مصدر سابق ٕٗسميم ، شاكر مصطفى سميم . الجبايش .ص -ٔ
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قرية ومركز لناحية الجبايش التابعة لقضاء سوق الشيوخ من كانت الجبايش سابًقا 
ُفصمت ناحية الجبايش واصبحت قضاء بموجب  ٜٜ٘ٔلواء الناصرية ، وفي عام 

ايام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم ،  ٜٜ٘ٔ( لعام ٜٓٙالمرسوم الجميوري ذي الرقم )
ناحية تعرف وعرفت بأسم )قضاء الجزائر ( ومركزه قضاء الجبايش ، وشكمت فيو 

تشكمت ناحية الفيود ومركزىا  ٜٔٙٔبناحية الجزائر تابعة لمركز القضاء ، في عام 
قرية الفيود ، ثم اتسع ىذا القضاء ليتألف من ناحيتين ىما ناحية الجزائر وناحية 

. ٕ٘ٔٓ( الف نسمة حسب تقديرات عام ٓ٘ٔ، يبمغ عدد سكان القضاء ) (ٔ)الفيود
ىي جزيرة صناعية تسبح عمى صفحة ماء اليور ، يتم  والجبايش جمع )جبشة( التي

التحضير ليا بعناية ُوتكََّون من طبقات الطمي والقصب والبردي التي يتم تكديسيا 
فوق بعضيا حتى تصبح مثميا كمثل جزيرة عائمة ، يمكن أن تبنى عمييا ديار 

 القصب او الصرائف .

 7000)السومريين قبل )وقد وردت ىذه الطريقة من العيش من خالل مدونات  
،  (ٕ)سنة ، فمفردة صريفة منحدرة من كممة )صرياتا( اآلرمية التي تعني الكوخ

وتحتاج عممية تييئة الجبشة الى جيد عضمي يقوم بو مجموعة من ابناء المنطقة . 
وىذه من طبيعة المناطق النائية والمنعزلة ، حيث يضطر األفراد الى اإلعتماد عمى 

استثمار ثروات الطبيعة إلشباع حاجاتيم ، وتحقيق اكتفاء ذاتي  انفسيم ومحاولة
عمى المستوى المعيشي قدر اإلمكان . وتدعمنا ممحمة كمكامش بأبيات رائعة عن 

 بيت القصب وتشيد الزوارق تعريبو ىو : 

 بيت من قصب البردي ...... بيت من قصب البردي

                                                           
القصب في جنوب العراق دراسة . األىوار العراقية "أقميم ٜٜٙٔالطائي، محمد حامد . -ٔ

 ( ىولندا :اكاديمية الكوفة. ٕٙوٕٚ. مجمة الموسم ، العددان) ٕٚٔجغرافية ". ص
 باقر،طو . ممحمة كمكامش .  -ٕ
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 جدار ...جدار
 توتو( –يا أبن )أور   يا ممك شورباك ....... .......... 

 أهدم بيتك وشيد زورقا  
 .(ٔ))باقر، المصدر نفسو، ص (                  

ويذىب البعض الى ان كممة جبشة ىي محرفة من كممة )كبسة ( العربية بسبب 
كبس طبقات الطين والقصب والبردي الذي يكتشف صنعيا ، ويطمق عمى الجبشة 

يو )طييشا( ومعناىا القرية التائية لوجودىا وسط اسم الدبون ، واما أسميا اآلرمي ف
 .(ٕ)تمك االىوار

 الييمنة  -سادساً 

. )) وفي (ٖ) ُيَقال: َىيَمن ُيييمن َىيْمنة: إذا كان رقيبًا عمى الشَّْيء((الييمنة لغة 
الُمَييمُن الُمَييْمن َخْمَسُة أقوال: قال ابن َعبَّاس المُيَيمن المْؤَتَمُن ، وقاَل ْالِكَسائيُّ 

قيُب ، ُيَقاُل َىيْمَن ُيَيِيْمُن َىيْمَنة إذا ّكاَن َرقيبًا عمى  الشَّييُد ،  َوَقاَل َغيرُه ىو الرَّ
ىا: راقبيا وسيطر عمييا . ))ىيمن الشَّخُص عمى الشركة ونحو (ٗ)الشَّيِء ((
اما اصطالحًا يعد العصر اليوناني الكالسيكي ىو العصر الذي شيد  (٘)وحفظيا((

ل ظيور لفكرة الييمنة ، حيث استخدم ارسطو ىذه الفكرة لإلشارة الى القيادة بين او 
          . ولقد صك انطونيو غرامشي (ٙ)متساوية ، ولخدمة اىداف اجتماعيةاطراف 

                                                           
 باقر،طو .ص. المصدر نفسو   -ٔ

2  - Http://www. Mesopot.com/ old/adad5/38.htm  
 .معجم تيذيب المغة . ٚٚٔ.صٕابي منصور .)ب.ت(. جاالزىري ،  -ٖ
 .ٖٚٗ. صٖٔابن منظور. )ب.ت( .معجم لسان العرب .ج  -ٗ
 .ٖٕٚٛ.ص ٖعمر، احمد مختار.)ب.ت(. معجم المغة العربية المعاصرة.ج -٘
. ٖٕٗ-ٕٔٔ. الييمنة ، دراسة في تحوالت المفيوم . صٕٛٔٓالشمالن، اسعد صالح .  -ٙ

 .القاىرة: مصر.ٗ.العددٜٔوالعموم السياسية. المجمدمجمة كمية االقتصاد 
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 (A.Gramsci الفيمسوف الماركسي االيطالي مصطمح الييمنة ، ويشمل التعريف )
، استطاع انطونيو غرامشي  (ٔ)والتحكم والسيطرةالتقميدي لممصطمح مفيوم السيادة 

من ان يطور المفيوم من النظرية الماركسية القائمة بأن االيديولوجية المييمنة في 
المجتمع تعكس معتقدات ومصالح الطبقة الحاكمة . ويستخدم مصطمح الييمنة 
بصورة مختمفة ، حسب المجال المعرفي الذي توظف فيو ، فتشير الى صعود او 

 . (ٕسيطرة احد عناصر النسق عمى العناصر االخرى

يبقى ثمة طريقًا واحدًا إلستيعاب ىذا المفيوم ، وىو ان ندرك انو في حين ان 
الييمنة االيديولوجية تخص المجال السياسي ، فان السيطرة المييمنة تنساغ في كل 

يا من ارجاء المجاالت الثقافية واالجتماعية وىي حمبات يصعب عزليا عما حول
. ويتفق الباحثون عمى اختفاء مصطل الييمنة من الكتابات (ٖ)مناطق متشابكة معيا

السياسية عقب الفترة الكالسيكية اليونانية ليعاود الظيور بمعنى جديد في منتصف 
القرن التاسع عشر، واخذ مفيوم الييمنة في استعماالتو الحديثة يحمل شيئًا من فكرة 

م( ، والتي تعني اىمية وجود اندماج ٙٓٗٔ -مٕٖٖٔن )"االلتحام" عند ابن خمدو 
اجتماعي وتناغم ايدلوجي وليس فقط القوة القاىرة ) الغمب( لديمومة قيادة جماعة 

 معينة .  

اما تعريفنا االجرائي لمفيوم الييمنة : فأن الييمنة تشير الى سيطرة وتحكم نمط 
 جماعة انسانية معينة.  ثقافي ، او مجموعة من االنماط الثقافية ، عمى حياة

                                                           
.ترجمة:وفاء  ٛٓٔ.النقد الثقافي،تمييد مبدئي لممفاىيم الرئيسية . صٖٕٓٓبرجر، أرثر أيزا.  -ٔ

 ابراىيم ورمضان بسطاوسي.القاىرة:المجمس االعمى لمثقافة.
في جنوب آسيا  .ابعاد التنافس الصيني اليندي لمييمنة األقميميةٕٚٔٓلبنى ، جصاص.  -ٕ

باتنة،كمية الحقوق والعموم  -01.الجزائر:جامعة الحاج لخضرٚٔ.اطروحة دكتوراه .ص
 السياسية.

 . مصدر سابق . ٜٓٔبرجر،أرثر أيزا. النقد الثقافي .ص -ٖ
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 الخاتمة

استخدم الميداني األنثروبولوجي مجموعة من الطرق واألساليب التي تشمل، ولكنيا ال       
تقتصر عمى المالحظة بالمشاركة، منظم و المقابالت غير منظم، بحث المحفوظات، وجمع 

يانات. مالحظة المشاركين الديموغرافية المعمومات من المجتمع االنثروبولوجيا تدرس، وتحميل الب
التقميدية تتم عادة عمى مدى فترة طويمة من الزمن، تتراوح من عدة أشير إلى سنوات عديدة ، 
وحتى أجيال، تعني فترة البحث الممتدة أن الباحث قادر عمى الحصول عمى معمومات أكثر 

كن مالحظة التفاصيل تفصياًل ودقة عن األفراد و / أو المجتمع و / أو السكان قيد الدراسة، يم
التي يمكن مالحظتيا )مثل تخصيص الوقت اليومي( والمزيد من التفاصيل المخفية )مثل السموك 
المحظور( بسيولة أكبر وتفسيرىا عمى مدى فترة زمنية أطول، تتمثل إحدى نقاط القوة في 

التناقضات المالحظة والتفاعل عمى مدى فترات زمنية طويمة في أن الباحثين يمكنيم اكتشاف 
يجب أن يحدث )النظام الرسمي( وما يحدث  -وغالًبا ما يؤمنون  -بين ما يقولو المشاركون 

بالفعل، أو بين الجوانب المختمفة لمنظام الرسمي، في المقابل قد يكون استطالع لمرة واحدة 
 إلجابات األشخاص عمى مجموعة من األسئمة متسًقا تماًما، ولكن من غير المرجح أن تظير

 تعارضات بين جوانب مختمفة من النظام االجتماعي أو بين التمثيالت والسموك الواعي.
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