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الفردانية ومستقبل اجلماعات ( اشهد أن اعداد هذه الرسالة املوسومة بـ 
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  ا ا أن ر الفردانية ومستقبل اجلماعات التقليدية (ا

ايناس (ا   ا )دراسة انثروبولوجية ميدانية يف مدينة الديوانية،

  ا ،   اد - اداب- اد ،) رزاق مطيع

 ا ا و و  ءا   ورد  و ا ا

 ا ب وا  ا  ر  .  
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 اا ا ا ا  ةا  أ وأم   ، ي أن أ

أ   مو ا ا زا  ر   ا ا موأ ،  ءا

  ..اي  ّ   ا وا ( ء اد ظ(اذي ا ار 

از  ان واوا.  
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 وا اع اا    ة اا  أ ا  أ 

 ر ، . ط  ا ، د. د ح    د:أ ، ح  ظ .د.أ

 ناا وا ، ة واا  .  أم ، . ن  ء ، 

 ا ا ازوا ، يو مأ أ ذ  ا اة اا و.  

د ة  داره ة  اداب . .أ:  وأ ي وي أ اة      

   ا و ذى   را  امو ا. ا ود

 . ود،   . ود،  ا .ي    ود. و د،  اوي . د
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 اد ( ر ارب ا امو و  أن أ ي وي أ    

ظ(،ء     ى راء از  وأ : ،  ،

وا،  اد –وا ظ ا ا . ،أ ، ال،س ،ء 

  . اد – اة ء آ    اع

     أ وا ا  وا اأول ا وأ أ  ا   اوا

   ا ا اي .و او اا  و.  
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 ب االهداء

 ت الشكر وامتنان

  ح- ث  فهرست احملتويات 

 ذ- خ فهرست اجلداول 

 ٤- ١   املقدمة 
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ً
 ٢٨- ٢٥ )  لويس دومون(مقاالت يف الفردانية منظور انثروبولوجي لأليديولوجية احلديثة : اوال

 
ً
 ٣٤- ٢٩ ) كيلفورد غريتز( الشخص والزمن والسلوك يف بايل:  ثانيا

  
ُ
 : ثالثا

ً
 وحديثا

ً
 ٣٧- ٣٥ )جون ديوي(الفردية قدميا

  
ً
 ٤٠- ٣٨ )هربرت ماركوز(االنسان ذو البعد الواحد : خامسا

  الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية: يف تفكيك البىن االجتماعية :  الفصل الثالث

 متهيد                         
٤٥ 

  :املبحث االول

  االسس االجتماعية للفردانية يف اتمع العراقي القديم 

 
ً
 اتمع السومري أمنوذجا

٥٣- ٤٥ 

  :املبحث الثاني 

 الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية  
٦٠- ٥٣ 
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  :املبحث الثالث

 العراق والنفط واالستبداد ومستقبل اجلماعات التقليدية  
٦٥- ٦١ 

 ٧٦- ٦٦ منط االنتاج االسيوي:  املبحث الرابع  

  الفصل الرابع 

 االجتاهات حنو التفرد والتقليد: البيت التقليدي
 

  : املبحث االول 

البيت (مالحظات انثروبولوجية يف تفكيك احلاضنة االساسية للجماعة التقليدية 

 )التقليدي
ً
 أمنوذجا

٨٣- ٧٨ 

  : املبحث الثاني 

 اتمع العراقي وطبيعة العالقات االجتماعية التي تستند عليها اجلماعات التقليدية 
٩٢- ٨٤ 

  :املبحث الثالث 

 والبىن االقتصادية للجماعات التقليدية :اتمع العراقي  
٩٨- ٩٣ 

  : املبحث الرابع 

 واالنظمة الرتبوية واثرها يف بيان اجتاهات التفرد والتقليد:اتمع العراقي  
١٠٠- ٩٩ 

  :املبحث اخلامس 
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  الــــــباب الثاني                                                                  
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  : الفصل اخلامس 

 ١٢٥-١١٥ منهجية الدراسة العلمية امليدانية

  :املبحث االول 

 ١١٦- ١١٥ االجتاهات النظرية املفسرة لظاهرة الفردانية ومستقبل اجلماعات التقليدية : متهيد

 : متهيد   
ً
 Culture Analysis theoryنظرية التحليل الثقايف : اوال

 
ً
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  The Descriptive statistics method) االحصاء الوصفي: (ثالثا

١٢٨- ١٢٧  

١٢٩- ١٢٨ 

  ادوات الدراسة : املبحث الثالث

 ١٣٠    متهيد                      



 ١٠ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

 Participant observationاملالحظة باملشاركة  - ١:متهيد 

 In-Depth Interviewاملقابلة املعمقة -  ٢

١٣٢- ١٣٠  

١٣٣- ١٣٢ 

  :  مبحث رابع

  جمتمع وعينة الدراسة - ١

  صدق اداة االستمارة - ٢

١٣٤  

١٣٥- ١٣٤  

  الفصل السادس

   عرض وحتليل البيانات العامة للدراسة 
 

 ١٤٢- ١٣٦ توصيف البيانات العامة : املبحث االول

 ١٩٤- ١٤٣     عرض التوصيفات لظاهرة الفردانية ومستقبل اجلماعات التقليدية :املبحث الثاني 

 ١٩٥ االستنتاجات اخلتامية وعرض النتائج العامة للدراسة  

 ٢٠٣- ١٩٧   املصادر
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 ٢١٩- ٢٠٤ املصادر االجنبية

 ٢٢١- ٢٠٦ املالحق

  ٢٢٣- ٢٢٠ ملخص الرسالة باللغة االنكليزية 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرست اجلداول

رقم 

 اجلدول

 الصفحة عنوان اجلدول

١  ا مق اداة ااء وء اا  ١٣٥ 
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٢ ا  ات او ز  ١٣٧- ١٣٦ 

 ١٣٧  ز ا  اع ٣

٤  ا ا  ا ز  ١٣٨- ١٣٧ 

٥   ع ام  ١٣٨ 

٦   ع ام  ١٣٩- ١٣٨ 

٧ اد ا ا    ١٤٠- ١٣٩ 

٨   ا ي ا  ا ز  ١٤٠ 

٩   ا ز دا ١٤١- ١٤٠ ا 

١٠ ي ا  ا ز  ١٤٢- ١٤١ 

  اراء ا ل رة امن   ه   ااع  ١١

 وا ارادات ا زا. 

١٤٤- ١٤٣ 

١٢    نمرة ا ل اراء ا ) ء و (  وا

وا ا 

١٤٥- ١٤٤ 

١٣ اا ا  ت اا   ادا   ١٤٦- ١٤٥ 

١٤ ت اا    ل راء ا  ا  ١٤٩- ١٤٨ 

 اراء ا ل  ا اق واا ا ون   اوف  ١٥

 اص اا ا  ا 

١٤٩- ١٤٧ 

١٦    ارا ذا    ر  ل ا اراء ا 

 ا 

١٤٩ 

١٧    سدور ا  ون ان د ا ل ا رأي ا 

  

١٥١- ١٥٠ 

 ١٥٢- ١٥١  مع اا ا اي   اد ١٨

١٩   ون ارات ارات وا ر ل ا اراء ا 

 ا   

١٥٣- ١٥٢ 

٢٠   مموا داما     ن اذا اراء ا  ١٥٤- ١٥٣ 

٢١  ا  داما   ١٥٥- ١٥٤ 

٢٢  ا  لم  اا ل اا ل أر اراء ا ١٥٦- ١٥٥ 
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 ادام  ات ا ا ا   ده 

٢٣   و  د ب ال ا اراء ا 

اف اوا 

١٥٧- ١٥٦ 

٢٤ ا وا ت ا دت ا ع اوا در  ١٥٩- ١٥٧ 

  )واا)  مة ا اه ازد ن ٢٥

 و  د وا 

١٦٠- ١٥٩ 

٢٦  ا   د وطا  ا د اا  ١٦٠ 

٢٧    هو ا ام ا ر  درة او  

  اره اوا ارا   

١٦٢- ١٦١ 

٢٨    هم  دا  ت اا  ١٦٣- ١٦٢ 

٢٩  د او  اراء ا  ١٦٤- ١٦٣ 

٣٠  اا م  ادد اا  د اوا )ا (  

ا اا 

١٦٥- ١٦٤ 

٣١    أة واا   رأي  ١٦٦- ١٦٥ 

 ١٦٨  رأي ا وم واج ٣٢

٣٣  اا ا  نمد او  د اا  ١٦٩- ١٦٨ 

  ) او وات( اد ا ن ازدد ن  ٣٤

 و د واا 

١٧٠- ١٦٩ 

  ا ل ن ظة ادام  ازر او ر ل ة  ٣٥

 و  ٢٠٠٣ال 

١٧٢- ١٧٠ 

٣٦   ث  ا  ن  ٩١٧٣- ١٧٢ ٢٠٠٣م 

٣٧  ود ا رأي ا  ١٧٤- ١٧٣ 

ما در  ا   او    ر ا  اذا  ٣٨

  ع ذااي م   او د دو ون ا 

١٧٥- ١٧٤ 

٣٩    ا ا اد ارة ا ا رؤ ن  ٩م

٢٠٠٣ 

١٧٧- ١٧٥ 

٤٠  ت وارات وال ا اراء ا  ك ١٧٨- ١٧٧ا 
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ا م  ء  ا وداط  ات 

دا 
٤١ ارات اذ اا  ا ا  ل اراء ا  ١٧٩- ١٧٨ 

٤٢ ار ارات واا  تا ام در  ١٨٠- ١٧٩ 

٤٣  ا ا  دهن وومد ا١٨١- ١٨٠ ا 

  اراء ا ل ام ر   ون ا د  ٤٤

 د  

١٨٣- ١٨٢ 

 ١٨٣  اراء ا ل ا ان ا د ٤٥

٤٦   ا ا دا م اراء ا ا  ١٨٤ 

٤٧  و ا  ن مو ر وا دات اا م 

 وا ا 

١٨٥- ١٨٤ 

٤٨ داما ل ا اراء ا  ١٨٦- ١٨٥ 

 ١٨٧- ١٨٦  اراء ا ل  ا ا  ا اي  ٤٩

  
٥٠ 

د  ة اا ل ا اراء ا   ١٨٩- ١٨٨ 

٥١  
 

ا  ل د اا  ١٨٩- ١٨٨ 

٥٢  ا  ل اراء ا )ات ، ار،واا (  

 ا وامح  ادة   ا ا  ار 

١٩١- ١٨٩ 

 اراء ا ل مع ا اي اب   ات  ٥٣

 ا  ح امة واا وا ا 

١٩١ 

٥٤  
  
 

 ا  ةا اف واوا  ن اا در  ١٩٣- ١٩٢ 
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مة امل
َّ
  :قد

 درا الفردانية)Individualism(  ا    ٌ 

 ا وا ا دوا ات اا  ت اا

 و ، ا  دة ا ت اا    اك ا  ر 

    ات ا  ءا    اى

درا ،اً    ا(Cultural anthropology)  امو ات

 (Holisme))١(ا ا ة ادام وم ا،  ه 

)ت اا (وه ا   ي   ل  اا ا  

 ا   سا    ادا   و رات ا ض.  

اء  وت (traditional ideas)ر امأا  ء امو ى

   ا أ، ه ارو ، ر  ط  د ة

 دا  ا ا ا ق اا  ي ا روا ر واا 

 دام٢(ا(   ف  وت ا(The Holygroups).  

 ا ان ا  أ    ا امو ورة ة  ا  و

 ا ع ،اماو ا ب ا   وء اات واا  هأ او، و

 ا اأ ا   د ت اطار  وا ا س ا

واا   ا  ا  وا ا واة ا ا ود 

ا   وا ا  د اا     و ت ا

ووا ة وا   ت ا.  

                                                           
هي مفهوم انثروبولوجي يشير الى االيديولوجيا التي تبرز الكلية االجتماعية وتهمل او تخضع الفرد االنساني وهي تكون : الفيضية  - ١

الفيضية هي من سمات المجتمعات التقليدية التي تعطي القيمة ،بالتعارض مع الفردانية التي تجعل من الفرد اساس المجتمع 
مقاالت في الفردانية من منظور انثروبولوجي : لويس،دومون : ينظر في .اعية على حساب الفرد للمجتمع او للجماعة االجتم

يديولوجية الحديثة ــت
ٔ
  . ٣٥٤ص،٢٠٠٩،)المنضمة العربية للترجمة -بيروت(،بولس وهبة ، م، محمد عصفور .لال

والفلسفة البراغماتية  (F. Nietzsche)لدى نيتشهانبثقت فكرة الفردانية في الحياة المعرفية للفالسفة مع ظهور فلسفة الحياة  - ٢
 االتجاه نحو االهتمام باإلنسان الفرد  (W.James)لدى وليم جيمس

ٔ
 ،والفلسفة الوجودية حيث بدا

ٔ
ومع كيركجارد ونيتشه تبدا

ومنذ ظهور الفردانية والذاتية في الفلسفة الوجودية وفلسفة ،الفلسفة الذاتية رافضة للمعنى المطلق مؤكدة للفردانية والتعدد 
 ..الحياة والفلسفة البراغماتية
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     د ا رة  دام سا ا وذاما   ورذات ا

ا  ا ت ااوا و ،)داما ( وم وا 

ا ا  دهو  ، د روام ف ذان واماع اا  ر و

   ا ا رج اط ا   ر و  وا ا

 وا     يا ا وا ا رات ا كا  دا

  م،  ا   ا  ا  واطق ط،وه 

  د   ذا ا ا  امن  ان غ وده  ا 

ا .  

 ات ا ا  ادام اي ن  ر ط   ات ذ أ

 ا ومء ا أ م   دا   ا ا ا ا ن

رة ن .ار أاد أو  ادة امج ا ا   ن  ره أو

      يا ن واذي ا اا   دا 

  رض    ا ا  ومت اراا  ا داما

 امو   رج    دا  ،     ام 

 و و ا  ع  دا   مو و ة ا 

  نا  ا  ا   طور ) ملدنسا(وم يا رج ا

 . )املقدس(

 اا ا )٢٠٠٣(ر ا اات ا    ال 

ة اا اا  يا وام دوا، ز   لوا وما 

 ما  ع اة و  ءومادى  ا د واا م   ا

  م ر اا ر  أذادا  د أا   م  ل ا

ي  وروث اة ادا  ، ما  ة وا ان ا ة ا 

 را ا و،   اا  د  زت ما ا ا

د ديص اا   دت (اا   ن او اء اة اا

ا..ا ( را ت ا أنو ا ا   وا د

  ط     اي     واع 
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 ذو ة ا ولت ااموا اءاي وإا ا  ،أة أ ن

 ا  ة ا ا ا  او ت اا  رواف اوا ا

  روث ره     ءا ا ، و ا  ظوا

 د وا  م ت ارع ا     !..؟  

ام و   ول : دراا  يا ما ،و  ل ار و 

:  

 : ن   اول و  اطر اي وا  ارا :الفصل االول

او راا راا وا  اوا رات ا   ، رس ا موا

 ت اوا.  

و اات ا ا ا،  اطر ا را الفصل الثاني ث 

 ذج   ت اوا دامع ا و   وما 

  تواا ا  ر ا  دامة ا رواط ا وم

 و اور    هربرت ماركيوز- ٤،جون ديوي  - ٣،كيلفورد غريتز  - ٢لويس دومون  -١.  

   ان الفصل الثالث ولا  تمع : اراالسس االجتماعية للفردانية يف ا

 اتمع - العراقي القديم
َ
: يف تفكيك البىن االجتماعية :وا ام ، السومري امنوذجا

العراق والنفط واالستبداد : وا ا، الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية

  منط االنتاج االسيوي: ا ا اا، ومستقبل اجلماعات التقليدية

  ات حنو التفرد والتقليدالبيت التقليديواالجتاهان الفصل الرابعوء 

 ،ولالبيت (مالحظات انثروبولوجية يف تفكيك احلاضنة االساسية للجماعة التقليدية :ا

 )التقليدي
ً
اتمع العراقي وطبيعة العالقات االجتماعية التي تستند  :وا ام،أمنوذجا

العراقيوالبىن االقتصادية للجماعات  اتمع: وا ا، عليها اجلماعات التقليدية

اتمع العراقيواالنظمة الرتبوية واثرها يف بيان اجتاهات التفرد : وا اا، التقليدية

  .  ادام: واملبحث اخلامس،  والتقليد

 الباب الثانيا ا     وا را ا ما  ىام 

ا:  
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 اطر اي را  ات  االولد ،  ار   الفصل اخلامس

اة ع ارا و  م ا ا  ال امو وم اء 

 ء ، ااملبحث الثانيو ناالجراءات العلمية واملنهجية   

املبحث الثالث مشل ادوات مجع  ا،االحصاء الوصفي وااملنهج الكيفي واملنهج االحصائي

 وذ  ل ر ااد  ارا والبياناتال سيما املالحظة باملشاركة

 و دا  فوا واملقابلة املعمقةر وا    ا 

ااد وم  ا  واف  ا او  ا امءا ت 

واملبحث الرابع، ا رة اق اداة ا   راا و  .  

ض و امت ا  ا ارة    اب ام والفصل السادس

عرض (وا ام  )توصيف البيانات العامة للدراسة(اول  ا  ل 

  .)التوصيفات للظاهرة املدروسة الفردانية ومستقبل اجلماعات التقليدية
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  لباب االولا

  للدراسةاإلطـــار  النظري العـــام 

  

  

  عناصر الدراسة االساسية : املبحث االول 

 
ً
  سؤاالتهامشكلة الدراسة و: اوال

 
ً
  اهمية الدراسة : ثانيا

 
ً
  اهداف الدراسة: ثالثا

 
ً
  جماالت الدراسة : رابعا

  

  حتديد املفاهيم االنثروبولوجية : املبحث الثاني

 
ً
  الفردانية -الفرد: اوال

 
ً
  اجلماعات التقليدية: ثانيا
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  للدراسة العام االطار النظري:الباب االول 

  عناصر الدراسة االساسية: املبحث االول: الفصل االول

   
ً
 :مشكلة الدراسة وسؤاالتها: اوال

  ذا و اا د  ارا  و اف  رة اد 

اا ا و اوا)دامي  )ا    رات و  

  صه ا   اا موا ممد ارة ا)ت اا ( ،

  :              ا ان  ؤتو ط ا   ا

١ - دامة ا أا     ؟ ن ت ا  

٢ -ُ   ما  عرس مد وة اظ  ؟  

٣ -  وا  ا ك   أ  ن  داما !؟ و 

 ن أ ن ا)اا  اا    (دا  !؟  

٣ -  دام  ل ة ،   اتا  ىا  ا

 اات ا  ام ا   ٢٠٠٣ ال ا  من د 

  ؟   واد واا

٤ -   ك   عم )او ا  (وا داما ؟ ت ا  

  وم   ؟،ذا  ات ا ا  اد  - ٥

٦ - ي؟  ا  نم ا دا ا  

 
ً
  :اهمية الدراسة :ثانيا

   أ دامة اظ درا  ّ  ا أو ، و  

 ت ااا   يا ا ه ا تا )د واة ) ا 

امما   ياوا   ،رة ،   ا أ ان  
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دة  دي ا ا ا وود   ات ا  ى اة 

  اة اد ب و  و، واات  ارت واوب  أ

 او ة اا  راو ..  ة ره ا ن ذ  وا

 و رة  ود  ا ا  نمة اا  ع ي

ا ومسا.  

 
ً
  :اهداف الدراسة:ثالثا

ا أن م  افا  راه ا   :  

وات ا اء   ) ادام)ل اا  مء ظة أن  - ١  

 ت اا  ا .  

 اا ا وا   موا رة ارات ر امأ- ٢

ٌةواّ  ا افا  ه  اا را ، أن   ة  ءم

 م  ي أ  أن    ومت ارارة ا  و

 ام اا  عا ا  ي مم و  ة  ام رؤ 

)داما( م أ م ورات ام   م ن،   ن ر

  يم  و دا   واااا   أورّا   هو

  وما ه ا ل.  

٣ - و مو و دامة اظ ا   افا   ا

 ااز ام ا وا  ادام ون ،   أه ارا ل 

ا  د م ا  ة و  .  

٤ - اا ا  ت اا ط ،  ا  رو و

ات ا  ا  ت ا ا  ل درا  ة 

روا.  

 ر
ً
  جماالت الدراسة:ابعا

 ت اا   ا  ا را  و 

  ت  ا ا ن دو راا:  
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 اام و  وم  ان ان   ارا  :ال اي - ١

 ا   رة ا  رت اا  أو ل ا ر ن

  و ووظ.  

٢-  مل ال :ا  اما   رت اا)ت اا ، 

 دا،ما م ( موا ة اا  ا ا   ءاتا ت أوا

د اوا ب واء واد اما  .  

٣- مل اا: راا  ا  ة  راا را مل اا 

  .      ١/١٠/٢٠١٦  و  ١/٢/٢٠١٦  أز  ل ة اء ات اأو

  املبحث الثاني -لفصل االولا

  واحملددات األنثروبولوجيةاملفاهيم 

The concept of Anthropology  

   individualism –individualالفردانية–الفرد : اوال

 ا ا ا ددة(ا (  )ا، أوا ادا

و  د  امل و  .واد م اوج و م  ،وادى

د ز  د  أل ،و ا أاد وا  ا (واد  ،)١()ه

،  دأو م  دا  ن ٢()ي( ،  حا  د وأ  "ن أمدي أ

  ا ا يد وت آم ا    ا ا  أ")٣( 

واا     دء ااء ا ى ، ا و ا  مام  و

 ذا  ، د "دة ةوا د ذات  ا ط  نام " )د . )٤و أوا

  و  دين امأاو : ات اع أاا  أ   ي يا

 تا   ه يا ا، مو: ذا د اوا ا ا ا

                                                           
  .٣٣٧٣ص -فرد–مادة ،٥ج )دار المعارف -القاهرة( ، ن العربلسا: ابن منظور   - ١
  .                             ٤٦٣,٤٦٢ص ،١٩٩٠،)مكـتبة بيروت -بيروت(، معجم وسيط اللغة العربية:عبد هللا .البستاني   - ٢
 .١٧٣ص،١٩٨٧،)لفارابي دار ا–بيروت (،رضوان القضماني ونجم خريط، ت، الطبيعة والحضارة واالنسان: توغاريف.ب.ف  - ٣
 .٤٦١ص،مصدر سابق ، معجم وسيط اللغة العربية:عبد هللا .البستاني  - ٤
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  دون  وا ، }د رج ا}  ا  ا اي 

ت ات او اا  ه )١ ( .  

دة  ف اد    ا ال ادا ا :امو ار و

 وا  ،أا ة اا  ات و اء ا أ  و

)٢ ( .  ادي أوو اا و  مام  ا ا د ون ا

 وظا و  وم   ا  يا ة ادا   ي أ،ذا

دة أ  ا اا ا و   أم در   ه اص ور أ

ا  ا  "   ا   ا   دن  ا و

 ا ا ت  أوا وا ا  درة  م ن أ)٣( "و ا

  ر يا  دوأا راا  و ن و  رأ  م  دهوا 

  ا د ا ذ  و ارا ذف راد .ا  اون ( 

R. k. Browen)   دد :" ا  نام  أان  و  ي  ي

 دا  ي  ء   ت اا أ  تل و

م٤("وم( .  

 أون د  اوا  (A Biological being)اد   و ر 

 ، و"ا اا  ار  ات زت ،) ٥("اا ا

 ا ذا   اداا، " داما  ان ا اوو  :أ اا 

 رأا  اتا ٦("و(،ا اا ا اواو د واأ ا وا  و

 ه أ )مأ( اد در  ل أو ا اس ،و ن اات وا

مات اا)دا (   درة   دلاا  ، أو 

رو راد ن واماا  ا  ل ورةا د ومماا ال ،أو 

                                                           
يديولوجيا الحديثة ت  مقاالت في الفردانية:ينظر في دومون   - ١

ٔ
بولس وهبة ، م،محمد عصفور . من منظور انثروبولوجي لال

  ٣٥٣ص،٢٠٠٩)المنظمة العربية للترجمة -بيروت(،
.                                                                                    ١٠١ص،٢٠١١،)  دار التنوير -بيروت(، بحث في االنثروبولوجيا الثقافية   الفرد والمصير:جواد عالء .كاظم  - ٢
.                                                                  ٧٤ص،٢٠٠٨،)لفارابيار ا -بيروت(،في موضوع علم االجتماع واشكاليتهالبنية،النظام ،المجتمع :فؤاد .خليل   - ٣
  .٧٦ص ، نفسهالمصدر   - ٤
  .٩٧مصدر سابق ، ص،  الفرد والمصير:كاظم عالء جواد .ينظر في   - ٥
 .٦٧ص، ٢٠٠٧)دار الهادي-بيروت(، رهانات الحداثة: محمد. الشيخ  - ٦



 ٢٣ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

و أد ا   ا" ،(T. parsons)رم، س را ا أاد 

اء  ع  اع و ن رم  ا ا   ام  وة 

 ارة ا      و  ،  )١("و  اد مأا اى 

،" ال ااو ا ا ل ا  أن ا أو   يا ا  و

   ل ا و   وا اى أا ،  ا م  ن

، اد  ا أن  أت ا    ا وات واأو،  )٢(" اد

 ا ا  دا  يا و وذ  م     

 وما،  را ل ة ات  رأ   ءا  كو

دا :أ دور(E.Durkheim)  د واا  ر ا يع أام م

ن  ا  ، ا  ت اا   ار  اد وا ة

و ن ا اي ر ا  اد  ف ا اق ار د .ان 

 )(A. comte او مأ، )٣("مم ورن ءه   ا ورة ا

 ا راا   دا ا، ة اا  دا   ام ا

ا ا فو  اض ذ")٤ (.  

  و اا وما (M. Foucault)اذأ    دا

)٥("م ذات   اأ" سأ
د   ا)(P. Ricoeurل رر أو، 

  دو:" اداا  ات ا  رااط و ا ور ح  دا

ا ام٦("ا ( .  

   و ومء ا أا دا  أن دامأو ا  رض ادةو ا

 ا ا   بأا  ء  و ادأاو ا ،   دوا

" ر ا   ادا   زاو ،  ي  أو  

  ا  ك ا ت اا ا زاا  ي  ر دةا

                                                           
 .٩١ص،المصدر نفسه ، فؤاد.خليل   - ١
نثروبولوجيا  النفسية:قيس ، ينظر في النوري   - ٢

ٔ
  .٢٠٥ص،١٩٩٠،)دار الحكمة -بغداد(، اال

 .                                   ١٣٣ص،١٩٩٢،)الينابيع–دمشق (،علي وطفة ،ت ، التربية والمجتمع:اميل .دوركهايم   - ٣
 .٣٨ص،مصدر سابق ، البنية النظام البنية:فؤاد .خليل   - ٤
 .١٩٥ص،١٩٩٠،)مركز االنتماء القومي-بيروت(،علي مقلد . ت، والدة السجن،المراقبة والمعاقبة :ميشيل .فوكو   - ٥
 .٢٠٥ص،٢٠٠٣،)دار اطلس٠دمشق (،وجيه اسعد ، ت، في التفسير محاولة في فرويد:بول .ريكور   - ٦
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ام  ا يا ع اة وما ١("وا(،و  ا  دد ا

هّ دو   سا،   د أوا   ا  ن، 

ؤا، دا ى   ا ؤا     د ارا ا  ؤ

،   و وٌ اد   اا  ا د ة

و ا ا  د اا   ا ا ،   ة روئ

 ف راتددم اه وو  و دا او  او ب ا 

 ا.  

ّو  داما" ة اا  دا  يا ت ا ة 

 ا، وآرا ا و    و  رو  ر يا و

 وا، أن ا اا أت اا      ")و،)٢  د اا

  ر يا ص وا م  يا أا   ا اراد و  ر

د أي أ، اا   ا ت اا  ا  ا و  م

   ت   ا ة ادون أ  و  أو  ن ن

و ودا ،وا ا ا  ا أ  و أنو وت م  أراء آ

وا ء  ا ط ا   را د ر ع.  

 ى  اد  ا ا ا ذا "(L .Dumont)دون و أ

ا ا و، و) ( ا ، أو ا  و

٣("ا( د  و   ه ا ن لا د  وا 

س  او د  ب دوره  او ، ي   ا ا

 أي أ،اا   ا ا ا م دا  م ،  وا

ن ادام ن  أي أ  اع اد  أ   ا واف و

 د من اما   يا ا)ة) ذا  دهو  و ، ذ

وا  زوا ا  د اا ، ارضو   تا 

 ا ،  و دامأا ا ا    د ودورها   

                       .                                                                                                                            ٩٨ص،مصدر سابق . الفرد والمصير:عالء جواد .كاظم   - ١                                                           
 .٤١٤ص،٢٠٠٧،)شرالمؤسسة الجامعية للن-بيروت( ،سليم حداد . ت، المعجم النقدي لعلم االجتماع: بوريكو،ربودون .وف -٢
                                                                           .                                                                                                                            ٣٥٣ص،مصدر سابق ،لويس.دومون   -٣
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 ا  ا  أو   ، ن ن  و"  ديا ا

 ا   ي  وا ر واأ،ا    ي أ  

 دا ة اا  ")١(.  

ي  ا أام  رده  م     " )٢((R.Boudon) رن دون أ

 ا   ا ا)ا(ا اءو)اد٣( )"ا( ، أ م" 

 اد ما  دا   ت اد أاوا  ذ وا  م  دا

) او ات،ا ، او)اف اات ار ر ه ان أ و،اار

ا  ا ا د وه  ،ي  اى  اره ا أو

 ت اا،ا د اا   ا ا  " )د .)٤ا 

ا  اما   ن مو أ داما ا  ا او 

   وحأو وا ا ام  و ا ا  او 

. ا   ا و ا دا ه وار دا  

. ا ادوا،" م  ف دة ووظ ت ا ة ")٥( 

و اار   ات ا اة وا ا أن اد ا أي أ.

 رة و ءا  .  

 ا ن(ومدو( راتا ر  ة اظ )٦(، دأ  ن  د و 

 ل اد  (ادام : ر  ام اا و ،  ود 

                                                           
  . ٨٦ص،مصدر سابق، المجتمع النظام البنية: فؤاد . خليل  - ١
بحث مع ،وهو من ابرز  رواد الفردانية المنهجية ،هو رائد من رواد علماء االجتماع الفرنسيين في القرن العشرين :ريمون بودون  -  ٢

التقليديين الكالسيكيين الذين كانوا دافع عن علماء االجتماع ،علماء عصره عدة قضايا في كل المجاالت االجتماعية والسياسية 
، جاءت اغلب ابحاثه او اطروحاته العلمية في اطار الفلسفة االجتماعية ،يعتمدون على المنطق وعلى القليل من المنهج التجريبي 

لة غاية في االهمية في حقل علم االجتماع والتي هي الفردانية المنهجية 
ٔ
سبقوه فيها والذي ،بحث بودون وتكلم  بجدية على مسا

وغيرهم ممن كـتبوا في هذا المجال ضمن ،و توكـفيل ،ودوركهايم ، والفرد باريتو ،العديد من العلماء من امثال ماكس فيبر 
 ،نظرياتهم السوسيولوجية 

ٔ
ولكن نجد بودون يرى ان كل التحاليل السوسيولوجية تحتوي بشكل واضح او خفي على فكرة او مبدا

  .الفردانية 
ن العنصر االول لكل ظاهرة اجتماعية :نسبة لبودون اما الفرد بال

ٔ
يه  فا

ٔ
اي في هذا المنظور ،هو ذرة من التحليل المنطقي في را

نشاء ظاهرة اجتماعية ،تحليل عقالنية االفراد 
ٔ
: زهير بن جنات : ظرني. اي انت الوجهة التي هي مجموعة من االفعال الفردية ال

  .٢٠٠٩،مجلة العلوم االنسانية ،العمق النظري والمرتكزات المنهجية ، الفردانية في سوسيولوجية ريمون بودون
  .١١٧ص،مصدر سابق ، المجتمع النظام البنية: فؤاد. خليل  - ٣
  .                                 ١٤٠ص،١٩٨٢، ٢/ط،)دار الكـتب اللبناني  -بيروت( ، المعجم الفلسفي:جميل .صليبا   -٤
 .٥١ص،مصدر سابق، ثايقديما وحدالفردية :جون .ديوي   - ٥
  .٤٠- ٣٢ص، مصدر سابق، مقاالت في الفردانية:لويس .دومون   -٦
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ا( وا)عات واا  ١()ا(" أو  ر ا أن ا ا م

 دا  دراو    صا اا و  ")٢(، رة اا و

  . )٣( "م   دة"، س ه اأ ، اد  اري

ادام  رة اد  اف و م وذا  ا  ا  و

 وا وما، ات اا  ك اا   و، د  نأا

ذا   . م ام و(k .young) داما و  "   ا ا

  عم  ، ا أوا  ت اارات واا ت ادون ا از

 ا ا (Single investigation)ن ا اديأا ، )٤("ا  ااده

  ا  أوا دا ءا  ن ،"   ارادة(وا( 

و ،ن  اء  م أ  أو اار ي ،اد اا ا  رن 

  أم أ ءا و ل ام دي،وأ ا ءا ")ء وأ،) ٥ن ا

ا  اداء ا   د أ  ه ا م   

ن ا ادي اي   امن ذ ا اد اد أر ا أو ،و  أ

 مما  اأط ذا  ي .  

و اا أ"ا ا  " م  ل ا ادام(A. kojeve)(٦)   م و

 ا، ا ا  ا داما  )دا ن ) روا  

 ما)ا ر (ىا   ، ")٧(، ن أ ر افن ا

                                                           
 ،١٢ص،٩٩٦ذ،)دار توبقال–الدار البيضاء (، دفاتر فلسفية، الحداثة: عبد السالم .العالي ،محمد .سبيال   - ١
 .١٠٧ص.١٩٩٣،)دار الكـتب للنشر - بغداد( ،احسان محمد الحسن . ت. علم االجتماع النظري :كارل . منهايم  - ٢
نثروبولوجيا النفسية:قيس .النوري   -٣

ٔ
 .                                                                                                ٢١٠ص ، ١٩٩٠،)دار الحكمة -بغداد( ،  اال

 .١٥٦ص،١٩٩٤،)دار الحوار–سوريا (،نهاد خياط ، ت، البنية النفسية  عند االنسان:يونغ .غوستاف   - ٤
  .  ١٥٥ص،نفس المصدر  - ٥
استطاع من خالل ،ويطلق عليه فيلسوف الرغبة ، وهو فيلسوف روسي االصل ومن ابرز مفكري الحداثة :الكسندر كوجيف -٦

الرياضيات ،تضمنة الفلسفة الدينية التي هي عبارة عن اختصار لمجمل الحلقات الدراسية الم،قراءاته لفينيومينولوجيا هيجل 
 بين سطورها تفكيرًا متكسرًا  ومتوزعًا ،والفيزياء الكالسيكية  والحديثة ،

ٔ
وتشكيل خيطًا مدهشًا من المالحظات نستطيع ان نقرا

وجيا ومن خالل انطالقته من الفينومينول،بحيث يضل عرضة متهربًا من إظهار ذاته بالقياس مع موضوعه ،ولكنه قوي وضمني ،
  .الروح استهدف ابراز موضوعة الرغبة باعتبارها عنصرًا مؤسسا لإلنسان الوعي بالذات وبالتالي الحقيقة االنسانية والتاريخ الكوني

وهذا الوعي يحصل في اللحظة التي يتلفظ فيها االنسان ،وكرامته االنسانية ،وعي بواقعه ،اما االنسان عند كوجيف هو وعي بالذات 
تي االمن خالل فهم اصل االنا المنكشف بواسطة الكالم . " انا"بكلمة 

ٔ
  .وفهم االنسان ال يا

واجتيازه قلق الموت ،فاإلنسان كما يقول كوجيف ال يبلغ استقالله الحق وحريته االصيلة اال بعد تجاوزه او اجتيازه العبودية 
محرر هو اذن بالضرورة عمل اجباري للعبد الذي يخدم بالعمل ال،بالعمل المنجز لصالح  االخر الذي يجسد بالنسبة له هذا القلق 

  look in website ;www.google.lq:المصدر.  سيدًا جبارًا مستحوذًا على كل سلطة واقعية 
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داما   ا   أ مام  أاأ  فذا ا 

  وا . و"     ة  ، ا ، ا

وا ا    اد   ات ،واواة واا ،اق ،

١("ا(  ا  د وا  يا ا اأو و ص وا 

 دا وا  واو ذج ات واد ااا    م

 أ د أ  ا اا  أ ات اا  أن  ن 

  .ل اك واا اد أ

  : نوعنياتمعات على منط حبسب تتشكل ) الفردانية (للباحثة ان  تبنيقد و  

 
ً
ن ن  ا ا ون ادة وا ا وا د أ أ:اوال

 ت اا و ت اا  ه او ا   ةوا

 وا وا ا  ع ت اا رة  وت ا،  دوا

ن   ال و  ا   ارادة ا  ات 

 ت اطار  ا ا ا موا  دا أ أ    ء

   م م ،و داما  ن   ا او ا 

 ام رات اأ دأا م ز .  

 
ً
ي ا ا  ى أ) )ك ت د ا  : ثانيا

 ا   رة وم ا رة ط و   د مأا و ا

و  ،  ب ره  وأاو ا اي  ا ره و

 وبد وا   د اا وو ا  دن ا    أ  و 

م  ا ت ا م در اوا  اد ي ،و   

و ا  ا و اد واا   ه ا  وا ت اا 

  .(Diffusely complexes)ي ات ا أ ا اي 
                                                                                                                                                                      

  .٨٤ص،مصدر سابق، رهانات الحداثة: محمد . الشيخ  - ٧
  .٥٢٠ص،٢٠٠١، ٢/ط،)منشورات عويدات- بيروت( ، موسوعة الالند الفلسفية:اندريه ، الالند  - ١
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 و أدور (E .Durkheim)   ا ا  ل  (Division the 

social works)   تاا  ا :  ا ،  ة تو، 

ن ا ا د ات اا  ااد من  و ا أرأى 

  ن او   ،   ادا  ا ا ط

 ا أ و   ح و ا ض م دة،أن يأ  ا

   ا ة و،أ  ت اا  د يا ا 

 ت واووا وا ا اا ،  ن اذن ذو 

ت  ار  و  ا اس  ان دور  ه ا"ي 

 ت اا  ر لو   ا  مأ  در ا ن

د وا ر اا     ى" )١(  .  

ا ن ع   اد  م  ر ر ام ا وا أ

 ه ا يا،دور  (F. Dortte)"أ ا   م  ا ا

 راوا ا ا ا ا  ن اما درة  واا ز  دا ا

  ء  ا ، ت  ط  ء  ازا  رة٢(ا(  أو 

  .  (Rف  ء وا اس ر  ا   أاد رك ره و

.keveen) "ىاوا ا ا  ن  س اا  ر اا  ر

د اة ا")٣( ، أ ا ا  رأن ام ا  ا و ا

ء اوا ا  دق اة ام .  

 تو  ا ورا)اد( ت   ،  ا ا اد ا و

 ا أة واا ا ا ل ومن م ا ر اا 

 حام   أ دا مدي واا ا     )٤( .

 آ ام أ و  هور وه وو و ذا  و  د ذ أ

اام و أ ا  و    و ا  ررة ا ا أ

                                                           
 .                                               ٤١٦ص،مصدر سابق ، المعجم النقدي لعلم االجتماع:بوريكو .بودون وف.ر  - ١
  .١٢١ص،٢٠٠٧،)دار الهادي-بيروت( ، رهانات الحداثة: محمد.الشيخ - ٢
  . ٢١٤ص،١٩٨٦)  .الكويت  –عالم المعرفة (عبد الوهاب المسيري . ت،تاريخ العالم ،الغرب والعالم :كافيين .رايلي - ٣
  .                                                             ١٠٩ص،مصدر سابق، الفرد والمصير:عالء جواد . كاظم - ٤
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 ووا وأ،ا ا  ع  ءا  و  "ام "ه ا  م ا م

 و  ع واا  رة.  

 اد ن امق اد   ء م رات ا واد و أ

و وا         .  

  و دام "     هو ا   ا ا

 ا  دا أو  ا  ن ا   ة وو ا

 وام أو ،  ا  ىو    ات وا

ا ط  ا ر١("ا(.  

ن  اد  ء م رات وات   اا و ا أ

ت اة ا    ي ، اا" وا وا  ا اد

ا ا  ة اي اا أا ا ر اام ٢("دى ا(  ،

  اظ"وا ا س ا ت اوا دي اا وا در ا

ي واا   يي اا ،ا ا    ي٣("ا( ،

ه ا تا و و  ة ارادة    نم  اا ، 

د ون اما  ا    ، ذو اراد  ة   م ةن أ

ا    ا    ف ول ، وا ذ   و أ

و . أا ا  امن اد ا   ذات ال اة ا و أ

 " ر ا جم،  أو   وا ،   دوا

  .)٤("ل ا   ى ا وا واات

ب  أورة  ار وم ط أ"ف ادام (J. Dewey)  ن دي أ

   و  ءواصا")٥( ، و" ت ا   ،  وم

                                                           
 .١٠٦ص،  ١٩٦١،/2ط،)النهضة المصرية–القاهرة (،علي احمد عيسى. ت،  المجتمع: شارلز هـ.بلج،م.ر.ماكيفر  - ١
 . ٣١,١٩ص،)الوحدة العربية-بيروت( ، الفكر العربي المعاصر واشكالية الحداثة:  بوزيد .بومدين  - ٢
  .٢٨ص،١٩٨٤،)االبحاث العربية –بيروت (، التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية:عبد الغفار . رشاد - ٣
 .                                                                              ٢٤ص،مصدر سابق ، الفرد والمصير:عالء جواد .كاظم  - ٤
 .                        ١٤٣ص،١٩٧٩،)دار مكـتبة الحياة  –بيروت (،خيري حماد . ت،  الفردية قديما وحديثاً : جون.ديوي   -٥
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 ر  ن أ،وا اظ  م، ا  و نما  

را١("وا(.  

ة تتفق ولو بشكل ضمني على التعاطي يف اخلالصة فأن اغلب املصادر التي اطلعت عليها الباحث

ايديولوجية ثقافية معرفية تنطلق من الفرد االنساني باعتباره احلقيقة  بوصفها)الفردانية(مع 

الوجودية لكل شيء حوله ومن خالهلا يشعر الفرد بأنه ذات فاعلة هلا دورها يف اتمع كما يشعر 

 
ً
نها تتيح للفرد احلرية يف اختيار معتقداته أعن  بأنه قادر على تشكيل الواقع وتغري مصريه فضال

  .     الدينية والفكرية وحرية التعبري والرأي بدون اخلضوع العتباطات اجلماعة وهيمنتها

 ث
ً
  (Traditional groups)اجلماعات التقليدية:انيا

  ) ( ا  ر   و ر  ط  ،و 

"   جدة امار و اا  ")و)٢  ت اة " ات او أا

وذ ، و  م ا    ر  ا وام ،اة 

 ا، دو و ة و  دا ا اأ ل  ون   ت 

   أن أ)٣("دى ا ا  ان ا ا  ات ا أاي 

ت اا ا  اوا ا  اد ، ت   س أ

 اا، اداو ات واوا ل ا  تا    ت ار

 ،وا    طا   ر تا    

 ا   ي  ،اا ا    ان ا او وا

ا ت اا  أا و اا  دة  و ا ف اق وا

و  أ ط  اد و أ،وادوا   ال  ار اء وااد

و  أ  ى  ام  ااث ،ا  ا اي ر اء وااد 

 وا )ل .  )٤  ت اا و دة ظو"و  

 ات ظ   واواب ، ا او،واز ،مج 

٥("ا(،  ا  س أا   ت اات ا 

                                                           
 . ١٩ص،١٩٩٩،ايار  ٣العدد ،جامعة ال البيت ،مجلة المنارة ، الحداثة الفكر العربي واشكالية:سليمان خالد .مخادمة ١-

  .      ٢٨ص ،١٩٨٤،)مؤسسة االبحاث  العربية –بيروت (، التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية:عبد الغفار .رشاد   - ٢
براهيم  - ٣

ٔ
دار المعرفة - القاهرة(،ة بمدينة االسكندري دراسة انثروبولوجية للجماعات النوبية،الثقافات الفرعية :محمد عباس .ا

  .١٣٢ص،٢٠٠٥،)الجامعية 
 .٢٨ص، مصدر سابق ، التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية: عبد الغفار.ينظر في رشاد   - ٤
            .                    ٤ص، ٢٠٠٤، البنى التقليدية في الحكم المحلي للتنمية المحلية:وولف .ليندر،جورج ،لوتز -٥
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 ا    ةر ااط دل داا اا  ة وا ب

ي د ف  اك أو ا مء ا  ة وا  امد 

  .  )١(اد

ا و دوا ا ل وظ  ت اا و ، 

ظز ا ا و    او ا و ظط ت اا و أ

 ا، ن أت واا  ن تا  دا ا أ  و و

م ك   أي أ،  م   اروث اي  ط اء وااد 

  . ث   و ال ث،

 تا م و(Everette Hagen))٢(  ت اا أا م"  ت

 دا و    ت  ا م ة ف م ةرا

 ياد اا  ا و  رةا  ن  ته ا  ن

 ن يا ا و  و ا ")٣(.  

  ت اوا" ت واا م  ن سا  ، و

 ح ةت اا     ا م اا وا   

 ا ا ا    ٤("ا(،  ا ل ا  ت اا و

   دة   ، ف او"   ة او مأ  ء

ا وه اة  ، ) ٥(" ا ا ود    ور مء

 را   ور ذات،   ن  ، أه  مت ذات ا

  ا   ، و  ةو    ت اا   ا

امد أ، وا م د  مو و  ا  م ) و أا

                                                           
  .١٧٢ص،٢٠٠٦،)دار وائل للنشر –عمان (، التغير االجتماعي والثقافي: دالل ملحس.استيتة   - ١
وهو احد السيوسيولوجيين المعاصرين لنظريات التنمية حيث ذهب الى ان التنمية  تحدث نتيجة نمط :  ايفرت هوجن-٢

ن المجتمع التقليدي تسيطر علية الشخصية التسلطية الغير اخالقية 
ٔ
اما ،الشخصية الذي يسود داخل المجتمع حيث يرى با

داعية ابتكارية تميل نحو قبول التجديدات والتغيرات الى جانب المجتمع الحديث تسوده الشخصية االبداعية التي تتميز بنزعة اب
عبد الرحيم تمام ابو كريشه ،المصدر . االهتمام باالستطالع الدائم والميل الشديد نحو اكـتساب الثقة الجديدة والخبرات االيجابية 

  .  ٧٣- ٧٢ص،٢٠٠٣،)المكـتب الجامعي الحديث–القاهرة (، دراسات في علم التنمية:
  .١٥٠ص،المصدر السابق، وولف.ليندر ، جورج . وتزل - ٣
  .١٩٥ص،مصدر سابق ،  المعجم النقدي لعلم االجتماع: بوريكو ،ر بودون .وف   -٤
  .٢٢١ص، ١٩٩٨،  ندوة حول عناصر الحداثة في الفكر العربي المعاصر.: المجمي ،غانم .هنا  - ٥
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 أاو ا ( ا  ا،  ا ت اا  ه   او

   ر   ا س ا وما اأع دام   اد 

 ه ا سا  ا وا.  

  يا ا  و ا  ابوا ا أ  ا ا و 

ل  ا  ادا ا ا ن    مس اار ا

ا ،   ارث و او     رض   ث  ،

  و أن  اتاث ا  دون  ا    ةا ا 

 ا،ا  ارد واازد  او ا  ارا  ا 

ا .  

  ت اا و"  ةا ت اا  عأ م ر ر 

 د ف  اء ا  و اذ  ، ا رم ادي 

ا ا ك واء امار واوا اا ا  ا ت")١(.  

 رد أ مر ا(E. brutsherd) " ت و    يا ء ا

 صا     ا  لا   ة وا ت ا

ء ا٢("ا(  ، م  ت  ت اا  ا اا ن

 ا و م  ا  ت اا   اات وا  

   ن ذاتو م  ا ،  ه ا تا   

 و و ا    أا ا و ا ء ا اي اارث 

  نا  ن ذ   ر و  ىأت ااد ا ى    .  

  أ   ت "ن  ت ا   ادا  

ا ا  اروا،    ا ودة ن د دا 

اد أن أ واات واوا وادات   ك    ا، ات 

 اف وك وا  " )و، )٣     تا 

  و ا ا را ن ذ ت ا  و م ا   

  .٣٩٠ص،المجلد االول ،  موسوعة اليهود واليهودية:عبد الوهاب ،المسيري   -١                                                           
  .١٩٦ص،مصدر سابق ، المجتمع النظام البنية: فؤاد.خليل  - ٢
 . ٧٣ص،)المكـتب الجامعي –االسكندرية (، الجماعات في الخدمة االجتماعية: محمد حسين . البغدادي،ابراهيم بيومي .مرعى   -٣
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  روا  و، و فأطا  روث    ل  م ،  و

 م و ا ت ا ا  مع  امء ره  وا  رات 

  ، تا  ن لا  ت  " أ   دن ا

  تا أ      ك م ا أ وا ا

  .)١("اد و  ا وأو ك 

 ا ة او ا ط ت از اأو  رم  ذا

 ا، ا ظا  ا و    ات ا، دةو

 اا   دا  ا   ا ا ا.  او 

"   فا   يدي اا وا ا ت ذات اا

 ا ت اأا٢("و ا(.  

 أو  زك و ء واا  ا  ت اء أار ا

ء ا   أا   ت  و ذا  ك 

  ه ا ف وأ اا ء اا   ٣(م( .  

 ا ا  ا ي و  أ س اب أم    أو ا  ذا

   أ   ك  ا ا ون  ر  و) 

 ( ء او تأا    ورا  ن د و ا)٤( 

 ، ت أ أن   ا ء واا   ع ل ووا ا 

و  مع  ا مق ،    اا واام وااف " ،

ق وااف واوا ات وا٥("ا( .  

و ون  واا  ا م و  ن ااد  ات  

    اوا دا مأو أ   ن" اة ا ا و ر

 ا    رس ا،  وره او     ا  

   را)(او ) اا ا) ا ت وا   ا ا ل ر

                                                           
  . ١١ص،٢٠٠٥، )المكـتب الجامعي لحديث - القاهرة(، االنسان والمجتمع: محمد. شفيق  - ١
  .٣٠ص،)وكالة المطبوعات–الكويت (، مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية: محمد عبدة .محجوب   -٢
 . ٢٠٦ص،٢٠١٠،)دار المسيرة للنشر- عمان(فارس حلمي . ت، تقديم علم النفس االجتماعي: كولن فريزر واخرون  - ٣
 . ٢٣٤ص،مصدر سابق ، اثةرهانات الحدينظر في   -٤
 .                                                     ٥٥ص، مصدر سابق، مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية:محمد .محجوب   -٥
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 ات ار ة    ن ارا ر   و  ،)١("اى

  .ان 

  ات ات ا  ار مء  وارض وود اوا أن أ

ا  ا دات واادا  ا ، ا  ت اة ا ا

 وا ا اما ،   مذ   ن  ا ا

 إوا  واجا م  اء ارا  ن ،ت وأا أو ا 

،  ا وم ا   كدأ  أن  ،وا   لا 

  ارا ا ه،أ  تا   دا م ار ن طأ  ي

  ت  ا   إون ن   ص  أو  اد ،

 ا ت ا ن ف  ا اول ا ،" و أ أل 

ا     ادج ا٢("ام( ،)د ( ن  ء ن أدا 

  وا م  ر  و اا  و  ن   ض

و ا ،ا ا دا   ب اد  أني أ، ا   ات 

 ا ما   ت امظ ،واا و تا   

 اي اون اا  .  

 ا ، اد ذج  ا  ض من  ا  ات اأ

   واط  اد  ز   د ى  وو  اد و مجاو

ءه أ ا وا   ا اي اي  ،ا وا واج 

 در و ة    م٣(و(.  

للجماعة ومن هنا نتوصل لتحديد مفهوم جيمع كل ما مت االشارة اليه يف التحديدات النظرية السابقة 

ويشرتكون ، جتمع من البشر يسود بينهم جتانس وتفاعل ووالء عام والتعامل معها بوصفهاالتقليدية 

ت االتفاق اجلمعي بشأن القيم بنشاط مشرتك وتتميز بالتضامن االجتماعي امليكانيكي القائم على عالقا

و يتنازل عند دخوله اجلماعة التقليدية الكثري من صفاته اىل أن الفرد يفقد أالهم أ، واملالحظة  واالخالق

                                                           
 .                                       ٣٧ص،٢٠٠٥،)دار الشروق –االردن (، التفكك االجتماعي:معن خليل .العمر   -١
راء المثقفين العرب: محمد حسن. البرغثي -٢

ٓ
المؤسسة العربية للدراسات  -بيروت(،الثقافة العربية والعولمة دراسة سوسيولوجية ال

  .١٠١ص،٢٠٠٧،)والنشر
المركز الثقافي –الدار البيضاء (، التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور : حجازي مصطفى  -٣

  .١٠٤ص، ٢٠٠٧، ١٠/ط،)العربي
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ذا رغب بالبقاء بوئام وانسجام مع اجلماعة ، بسبب من تعارض أنه يفقد ماهيته وهويته الفردية أدرجة 

  و االسس التي تشكل كل منهماأاملاهيات 
ً
  .  معا

ويف اتمع العراقي يظهر لنا أن اجلماعة التقليدية شبكة من العالقات االجتماعية تشد االفراد وتربطهم 

يف جمتمعنا يذوب وسط الوجود العام للجماعات فالفرد، حيث ال قيمة للفرد اال وسط مجاعته  مع بعظهم

 لوعي مجاعي اما بالنسبة لقراراته فتكون خاضعة لقرارات اموع 
ً
 عن انه ميثل منوذجا

ً
فالفرد يف ،فضال

اتمع العراقي خاضع للثقافة السائدة حيث أن العرف والعائلة والدين كلها عوامل تعمل على تشكيل 

 
ً
 ألمناط العشرية والعائلة والثقافة  الفرد ومنعه أن يكون ذاتا

ً
 ومعتقداتيا

ً
مستقلة لذا فهو خاضع عرفيا

  .  التي نشأ عليها

  

  

  لفـــــــــصل الثانـــــيا

  املؤشــــــرات النظرية للظاهرة املدروسة

  

  

  

o  
ً
 مقاالت يف الفردانية: اوال

  )لويس دومون(منمنظور انثروبولوجي لأليديولوجيا احلديثة 

o  
ً
  )كيلفورد غريتز(الشخص والزمن والسلوك يف بايل : ثانيا

o  
ً
 : ثالثا

ً
 وحديثا

ً
  )جون ديوي(الفردية قدميا

o  
ً
  )هربرت ماركوز(نسان ذو البعد الواحد األ: خامسا
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  الفصل الثاني

  ؤشرات النظرية لظاهرة الفردانيةامل

 
ً
ة منظور انثروبولوجي لأليديولوجيا احلد :اوال

ّ
  يثة مقاالت يف الفرداني

  )لويس دومون(
Essais sur individualism une perspective anthropologique sur lideologie 

modern (L .Dumont)  

 أو داما  ور امدو ما ومول ا ،

 ااءا  ا ا ظر ادام ،  ظة ا  ر ارات

ا  ادار  ار وا وات ا ا و غ ات 

 داما  ي، ى ة م  دام  ن  أو و ا وا

  ا أ،اأ  ا داما  م، رةن أا ا ةوا 

وا را  ل ن نم).١(.  

   ات  ل ادام     أن  أ) دون(وى

"ن أ" ار رة  ا   ك أا ا ، ا أو 

 لما  ا ا  ، ا  رم ا ا و، ذ

                                                           
يديولوجية الحديثة،مقاالت في الفردانية :لويس -دومون - ١

ٔ
نثروبولوجي لال

ٔ
  . ٤١ص،مصدر سابق ، منظور ا
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    يا ا:   ض اد   و د طار

   ل ا  ا   ا    دا   ت 

 ا ا ر،ا ا ص اا  ورأى: ا   ين اما

 س م  ووا ة اا  ص  اه او،  و

  وا  ء   اه ا ا ه ،وراءه ام  اتف اا و

 ا ا   ش يا ا  ةد ا  ر.  ندو اط 

 م  يي اا اا ا  )رج ا دا (،  أو 

د  اة ا  اا  ا ا وامن  ا م د ازاء 

  .                                                      )١( ا ا  ر او ادي

ا اا  ندو م ى ا    ن اا  راد اوا وا

 ات ا   اواد ،ول  درا ا ا د  أذ، 

)ت اا( و)ت اا ( ، )ا (ا  ول وا،  

،  و  اق امن ادي  ت اا  رت ا ات

 أ ا أو   دامأن ا واة و ن وا،  و م  ا

 وا"ا "  واة  ،  صق و اا، ء   ىا ا 

. ا ا  ءن  اواة  ا أ " اا "م   د و

 ا ا از أوأ ا ا  راا ا ر او اا  م دا 

 اي دور   )٢(.  

ن  أدو و ى اا ا  ى دة واا  ا (A. 

Hitler)،   ول يا) ( ا   ر ،ا أ ا  

ا  و ات     واا ن ا وري ع 

ا ،  اة وا واةأ ،ا  ا وه  اع . ا ا اة

   ة اا ا اروه ا  اعا ا اد ا

، ا دا  اعا ا ان اا ى ،و  ة دام اذن 

                                                           
 .٤٣ص،المصدر نفسه -١
  .١٩٨ص ،المصدر نفسه  -٢
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 ا رات اا،ا دام   دو ا    ا ، ة

 وا اطوا واا ا ا وب ا و وب ا  ا

  رة. قر ا    دام١(وا(،ا ا م  نح دوو :

ا   يا ور اا  ا  أ م ا  ا ن ا

 ا ادي  رأى ،ة  ا و    ا م ورة 

  .) ٢(و ا   ا ادام ر ا أدون ن ا ادة 

 ر  درا و أر  أي ا،   (M. mous) ذ ر س 

 د  رد  كما  ت اا  م. اء أ   بن ا

م   ت  ة و   أر أو، ل  ق ا واف

  رات ب ذات، ة  ا ا و"ا "  س ى

وب س ، ات وامت أو  ه " "  اي : ال 

  "ا "  و  " ترا"  ل واو أ  

  .)٣(ارت

 وما ا ط  دا م  ندو  ، ن و 

   ان   ا  دا، أن     ممد اا

 أ  ت ات اا ، :اذ   ا  ن ن أا

ت اا وا   ا وم ع اا م وا ا

 م ده ا ؟ ت اأا  ت ف ته ا ن  و

   دم ت اأا ى أ، وأو   د أراء ن مرج ا و

داما/ ٤(ا(.  

 أ ا ا ا  ن ادو افأا  دا  نمن ا  

 ر واا ،  أ ا  ا  ر د ،نا   دة 

 ا ا ن ٌأ) ا  ) اد ، ا، ا اص 

                                                           
 .٢١٤ص،نفسه  - ١
  .٢٢٣ص،نفسه   - ٢
  .٢٤٣ص،المصدر نفسه :لويس .دومون   - ٣
 ٢٧٢ص،نفسه   - ٤
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 ذل اا  ا و ا   ر  ءا،  م ن أوو

  ). ١("و"ن ات  ا ا  ن ا ادي  و

*           *            *  

 أ(  ، ت  ادام(L .Dmont)) دون  درا ا و مم ن     

 ت اراا ط ر اما  دا م  توو  

غ م اد  أذ  أذا دا  )اا ا أو (ات ا اى 

 وا  س أم   و  ا  ا ا ،  

دو   ا ت ورواا   ءا ) ةة،اا ، ا

ا،..ا(، ا ت اا  دا م را    او

، د اا  ا ا ا  در   .  

   ن ذ  تا  ا اا  :  

 ..م وام ر ادن و ر ا ا  و دامء - ١

٢ -ا ن مع اات واا   رضا ا  درا  حف ط

    دي ت اا،   ا   ا س اا ط 

 دوا ا ض ا  ا ع درا و   ا او

ا م رف اا   ت اا وم داما   د وا

ا  ودورة.  

ا واض  ه   ا م و، دون  ا ا د - ٣

  يا ا  ا  ، ه ندو ا ذ    درا م 

   د وا م ا ا  ا ت ا م و

د و ا  وض ذو  ا  ا ا    دا   .  

 اذا ن اد  ا و آذا ن  أ، ل ا اة ا ا أ - ٤

ر اا ،ء ان ا دوا        ،  

درا ا اطت ا ا ااد  ا  ل ا أو ا أو 

                                                           
  ٢٣٩ص، نفسه  -١
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 و ا    د ود او   ا اف واا 

و ا ت ا ط.  

٥ -     رات جام  ا درا   ندو درا  

 و وأم را   د اا  و ا  رد اا رم

     أن  و  ا ض ا    

 ي ت اوا ا  و     تأ   .  

  

 
ً
  الشخص والزمن والسلوك يف بايل: ثانيا

  Clifford Geertz)كيلفورد غريتز(           

   كوا وا  درا ا   رد ضأ ا 

  ا داة اا دار و ووظ  ا م  مما

ص   ن ار ا  رة       اأ

م  ت اا  رظ  ا   ر     راتا 

ي   طر اف اي ا ا     م  ا ا

و  ن ار ا  ا ، اد  ا واه ا و  و ا

   صا  ى ا ا  ات اطرا  با أ م

 وا ا ون  ا وا اط  اط ا وه أو

 ا ا  ى   تطرا  يا ا )١(.  

ا ا ط  ا ر ا درا   ا و أ ا 

  ت او ا ت ا  و ل أ ر ان ا

ا و و او ن   دا ا ام  زا     ام

 ا ا و  ا ااثمن  ا  ن اأ ، ف 

ن درا ا ا  اع ا اا  ه  درا أو.از ا و

                                                           
ويل الثقافات مقاالت مختارة: كيلفورد.غيرتز -١

ٔ
المنظمة العربية –بيروت (،م بولس وهبة ، محمد عصفور ،ت ، تا

 .٦٧٥ص،٢٠٠٩،)للترجمة
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     م  د تاد واا  ت ا

  .)١(ف

  نو  ي   ا ما   ك ن  

و ا     دا و م اء أ  ) ااد(اص

  ز    صأن ا ا ا ل   أا دب و 

 ا مما اة او دا  ،ا  دا  ء ا

 ور ا  ذا ا أ  ل ا ا م  أامم و

  أ  م  م  دة وا  ءأ  أو 

 ذا  أا م ل أو يا دا، ا ما  و ى ا

ن ن  ااد  ا و أو ز ذا ااد  أ، ل اد ادي 

 ا ا  ، أن ا ا م  ا   الا 

ت اا دا م  ا   ا ا ا  اي ا

  .)٢( اد    وااف رة ا ع ااد

 نأ صا رة ا ا ا  ،   د ا ا 

ا  ن ص ، أص وز  ا  ات ا أ

ن رن    ا ون اطن، أءا    ا  اء

  و ة اا"ا ا "ا أ    

ن راد   أ أو ،ا  مه و م ا   اء 

 ون ذر  ر ي  ون و   صأا ن ا لو اط

 ا وا ا   ص دون ا ا كون أ دو

 نو د وأااو  ا او أ ا ط  ا زوا ما  ة

 ا  دة اا ،  ا ا   ا ا أو    

  :ا ء

  اجلد االعلى جلو

                                                           
 .٦٧٨ص،نفسه   -١
 .٦٩٣ص ،نفسهالمصدر   -٢
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  جد جو                                                              جد ماري      

  والد جو                                           والد ماري         والد دون

  جاين       جو                                         ماري              دون

  

             ة    ا مان ا أ  ا ي

 ا،  ا مي  دا ا     ط 

  يا ر ا أ  يا ا  ف ك أموا  ه ن

  يأا  ر نراق و م   وق اوا ا ان م 

ر ة   ا ار ك ا     اة 

 ١(ا(.  

       ا ا ة ام و أ   ديا ا ن اا  ا

و ار اد   أو  أل ا و ا ا  أ ت 

  وا اوا ا ا  ء ذاؤوا ر ا ،  ر

 ى  اا دق ا  ة اا  اوا أ،  ة و و

 ذ  ود ط دا   دا  ،  انا ا تا و

 أو ا دأو ا ت اا  و مى اا)مم٢() أي ا(.  

  ل و  ور ا سر ا ذ    وام ة و

م  ءا ا   ا    ه ا ىوا    و

 ا و ا  ج واا  و دا ر ا ، ءة ا

  ا ا ا ة ام   و  ه اء م ز ا

   ا ص أاا  ر ار  ا ل ا ر ا

     س نرة أو ة ة   م   ، و

 و  ي ه  ه  ا  ا  ن أ ن 

                                                           
  .٧٠٦ص،نفسه المصدر ، :كيلفورد.غيرتز  - ١
 .٧٢٠ص،نفسه   -٢
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  ر ص اا ا دو  اما    و ر

 ورا  م  دا مو ا    راث ات ا

)١( .  

    ت ام د ا وآور    د  

  ا ود ت اوزما ا ل ذ هم  و و ز  ا

   زمل ا رن اآ  ات اا   دون 

 ا  و   س ور ا و  ا  ادة ا اة

 و   دون  لا  ا ا  ا   ا ا

 ، و ف و  و  ف  دة اتو ا ا زمئ او

 ي واا ا  )٢(.  

 ا   ا ي  اد  ا   ا 

 ا ب ا  ا  ءوا ، اا  

 ا ص وا  و ب اا  ا أ، ا  ن

   ا  ا   ة اا أ ا داب ان ا

  رو ا    ،أ و رز     ت ان ا

 ا ا و ا ة ا  ذ و رو و    ء

 رة ا ،   ا وا ط   ا 

    نج او مأ  ول واأن اا و أ ا  

ا ا ا ا  ات و  ذ  يو ا  

ت ام ةا ، ازنا ا ت اور ا ا اوت ا

و ل ا ت٣(و( .    أ ا ا و   ى

 ا و ا  ام ا  ا ن ا  ا وا اع اوا

ا  أا ار اا اام م، ذ و ا  ا اام  اع اوا

 ما  ن أ ا ا ار أا اأو ام  ت  ا او ام

                                                           
 .٧٢١ص، المصدر نفسه،كيلفورد .غيرتز  -١
 .٧٢٤ص،نفسه مصدرال -٢
 .٧٣٨ص ،المصدرالسابق   -٣
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  را ؤا  ي ا ن ا  و ؤ،موا را 

  ور ا  ا ا  را    رؤ ا  ام

   ،  ا ا  رأو ما  ا   وا  م

   ،وا  ا ن ا ا   و    كوا

و ت از ذات اى ا  اا ،  ا   از ذات اى 

 وا طدراك وا دا ، مما ا  ا اما  ا  

  ة١(ا(.  

و أي ر   ادرات ا ل مت ا ور ل ا أن أ

وا ا ص ا   ت اا ط   ن دب

ء ا ا ا   ، ي  ثّت ا ةل م أ  

   رواط أ أ    ا اا   ا أو ا

ّ  اتا  ديو ة اا  أا   دورا   ت 

ت ن ظر ز  ا وا  م  اي أو أ  اة 

 ت ام    ا ،ر اذات ا رت ا  

 ا ف اا  ط   )٢ (                           .  

         *              *            *  

ا ا  ت اا أ ا راه ا ن :  

١-  وا ا ا ط  ل  ر اا     هن ا

، ا ل ا   اث اا  ا  نمأن ا .  

، ا أي  ل ا اى ا ا اد     ل ارات  -٢

   صأن ا  نا ا  ع درا د ا ا او  ك او

   ا وات د  وإ اد    ات ا وا 

 ا   دا ا  م  و د اا    

 وا ا ط   ت  را.  

                                                           
 .٧٥٢ص،نفسه    -١
  .٧٥٣ص،  المصدر نفسه   -٢
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٣-   در اا    ا ع درا راه ا  د ة ك م

  د ا   ق اا  جم   ء ا   

 ن ذا و  ع د اا  ا ا أن ا   ن أ 

 دام.  

٤-   ام    ا ا ط  ا وا درا    

 ا اد ورات ا  ت درار  ا  لد ول ا

 ور ام و ت اوا داما   ا ا و    .  

اد     ات واب اد    ون و  ي  -٥

ا  ر دا  ي و   أو   ل ام   د

 ذا ،  يا   لا    م   ر ن د

 د دهواو و  دا م  

 
ً
 : ثالثا

ً
  Individualism old and newالفردية قدميا وحديثا

  )١( John Dewey)ون ديويج(

 ا   را يد ما  ا  دامة اظ، 

  ول لا   دى اا: ا  دى ان او م 

 ر او   ر،  أوا  ر ا  اد م .  ه ا و

  ا ا،  م  ا  آوم   ،  

 د ا دة      ا ا ن ،اما  س

    ظا  رأ  أو  از ا لا   ق، و

و ااء  ات ا ة ا اودةأ مق ت ذوي امت

 ر و ورات اة اا ه  .و اطل ، وادة ، واج

  لا وط دت اأات اا ر   ى ا ر

                                                           
ومن اشهر اعالم التربية الحديثة ،فيلسوف وعالم نفس امريكي  يعتبر من اوائل المؤسسين للفلسفة البراكماتية : جون ديوي - ١

نهارتبط اسمه بفلسفة التربية . على المستوى العالمي 
ٔ
خاض في تحديد الغرض من التعليم وافاض في الحديث عن ربط  ال

فهو االب الروحي للتربية التقديمية او ،النظريات بالواقع من غير الخضوع للنظام الواقع والتقاليد الموروثة مهما كانت عريقة 
التاسع عشر ومنتصف القرن التجريبية التي هي حركة نمت وتطورت من محاوالت اصالح التعليم االمريكي بين اواخر القرن 

وتوكد  نظرية التعليم التقدمي على استمرارية اعادة بناء الخبرة الحياتية وتضع ،العشرين وتعود جذورها الى فالسفة عصر النهضة 
المكـتب  -بيروت(،مروان الجابري . م،خيري حماد . ت،الفردية قديما وحديثًا : جون. ديوي.. االهتمام تربية الطفل في مركز

  . ١٩٧٩،)عالميال
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 ا  زع اء ،  رب ا  ل وا ا  ا 

، ء او ،  ة او ة ا  ي  ل ذ  ولو

  م  ا ي او،ا ا   رزة واما ار اأ  و ا

 و م ا رة اا  أا مو رم،أ  م  او 

 وا ا، ال ح  و:وا ما ا  ا  )١(.  

  ول أ أ ى و: ق   درا  ا  ا 

  رة،ص و أودي اا  ا   وا ا ن ا

 ا ا ن أاورد اا  ،و دا  ط مأ   

 ا ة ا ا. رأوا  ن ا  ن  ةأ   ل

 دا، ر ازط  اطر م ددا و، ا اد ان ا، ن

 اء اا   ا م  د د )٢( .  

 را يد و ى اا ا ا )د اا (ا ا يع اا  ع

 را    درة ا   ند أاا  رة او ا

 را،و ادا  ا  م ء اا ا  د اا د ا 

 م و و و  ةا ا أ ا  اد

 . ا  أو  أم ن  ا  ن را  ا  اد

 وا اوا ة ااد اأ  م ا  ا اف ا .ار أون ا

 ءا   ة ااد اا   دا رة و، ادا ر و

 ءو   اظ  ،ًض   ااغ اي    اار 

 ض وا، انا   أ وا ا ا و ا، ا  او

  ا ا ا دا  ، ة م ف دة ووظ ت ا

 م .أ  ا اا  ادن ا  م يد  د اة ا 

  ) .٣(  وا  ارطت

                                                           
                                                                                                      ١٣ص،مصدر سابق ، الفردية قديمًا وحديثاً : جون. ديوي  - ١
 ٥١ص،نفسه المصدر : جون ، ديوي  -٢
  . ٥١ص،نفسه   -٣
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  ي اق د ذ أو ى وا دة ا،  د  و

ا   طاز ،وا واا ،وا ،ادأة اد  ااد ت 

ورو مم  ، ة و  يد أام  و  ءا   دأن ا

واذا   آراؤه وا اظ ا ة ا ا ك  ن  ، اغ 

 ب ا ا م ،ا ا ا اع    ان

ل وت ، ا اد ا اة ا أت  ا  اد 

  ةا دل ا  ر  اغا   أن  

  صا    ا دا دا أو  اوا   

 ا،ا ا  ة ات م ا  ١(و( .  

 وول  ا  ة اد ا ا و اد  ا ول دي أو

 ا  روا ا دا ط  اد  و  أو،و ن أ

    دأا ا ط  رااط      ا

  تي اان ار أو   ذج أو،ن  ك  ن ا يد و أ

 ا ط  ر، أو  ا  او  ذج  ن،   

  اد اأا  غأن مدا  ك ا   و م ا.  

ن ض م أو ط ،ن اد    و أ  م أ ا و

،وا ذا ات و دا  و   د م  وا  ،  دو

 دا ع أموا  عموا ر واب واموا ا   ب

و م  أي م أ اد ا  ط ،و ا ا وه ،

، ا  دأ  م  آن و    أ   نم ر  ا

  . )٢(ا

*            *          *  

     رات يد ت دراوا رة وا  او ر 

  :ا اة  وه 

                                                           
 .٨٣ص،نفسه -١
                                                                                                          ١٥٣ص،نفسه المصدر: جون ، ديوي -٢
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  د واذي ا  ي ر  دامة اء ظم ، و

  ا  ول ا ةه ا و   ور ام.  

  ت ا ةول ا)أا(  ا و  ا

 ت اا)اا .(  

 ا روظ را ر ر  دة اي ظول د،و و

 ر  ةا  ا   ا، و)ا(  

 ت اا او.  

   
ً
  "one-dimensional man""االنسان ذو البعد الواحد :"خامسا

  Herbert Marcuse)ماركيوز هربرت(

 ذا ا  نما  ا ت اا "   اوا

 اا وز ا  درة او ر اأاات اا  ١("و( ، 

وا را وا دا ر م ، ا اا  مه ا   ر

س واوا ا  ،   ا را ال اا  عا ا وغ و

و مب اب ا،  ظر ات ا  ا ارة ، ا وازت

 مرت ،اداأا ا ا و. )٢(م ا  ا وا ر ا 

 ا اأ وأ،  ده  ا  أن أت،اأ ض اد ر 

 رة ا ق تما ، تمات واا    ت اا و

و  ت رز ،  ا ا د  و  ل داد  وا و

 و أا ا " دا  ا   نم ك ا ن

 ا ام    نما  موا ا   نما

وور ا ا  نما  ةا   وا ا ا  زر

ادا ت وا   د ا اطو ا ")س ،)٣ا ا و

  اترة ا وا ا    ما   ا 

 ده واده  ا ا اد ا ا او ي ار وأاذ 

                                                           
 .١٦٢ص،١٩٨٩،)دار المعارف  –القاهرة (، البنيوية في االنثروبولوجيا وموقف سارتر منها:عبد الوهاب .جعفر  - ١
  .٩٣ص،مصدر سابق ، المصيرالفرد و: عالء جواد.ينظر في كاظم   - ٢
داب -بيروت(،ت جورج طرابيشي ، االنسان ذو البعد الواحد: هربرت.ماركوز  - ٣

ٓ
 .١١٢ص،١٩٨٨، ٣/ط،)دار اال
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ز  اان  ء اد  أن "امن  وااط   ز 

 وع اا و ا   اة أاال اؤوس ا ا ا 
)١(ا   ا  أا ا ن ا وا   ي 

ال ارؤوس ا  روا ل ا    راتأ م ا  م ا

 ا ا ذو م  ااد      اد 

اا ت ات وط ةا دون ازت ا   ذ   ى

 ا و ر ازدا   ا  رتن وم ت وت اا

 ا دا ا   ذ أ  تا ة ات ات واا 

  .    ا  اا   ا واسده و ا

  "(Th. Veblen) ا ا  أ   ا آن ا   

 ا د   و    ا ، ر  ء اء 

وا" ، ذ  أ دو ف ا م ا أا  ا دامن ا

 ما  ا ا  أا ا  و   د ا 

ا   و  و،مم م أاى   ظوف ا   اد 

 ااأم اداد و اا  ت اات ا ن )أو ،)٢ 

  .ك ت    دا ى ن  درة  م ا اد

  ذا  دون  أ ال ن ا اأ    اد و 

  ت اأار طو إظ اا ،أ   ا ا  اً و

ا ، ا ا ا ن ، و لا   "أ  زد أا 

ا  دا ا  أ ) نطا ر ات)٣()"ا أذ   ا

 ت ان اطا    ر وأم ض داما 

ا اا  ا م ا ا    ا ز و   

 ن واطا،  ا دا س أا ا ن ظو يي ان اا  

                                                           
 . ٢٥٤ص،المصدر نفسه  - ١
مجلة ، دراسة في االنثروبولوجيا الحداثية،الجذور والتحديات ،الفردانية في المجتمع التقليدي :عالء جواد .ينظر في كاظم   - ٢

داب جامعة بغداد 
ٓ
  .٥٦١ص، ٢٠١٥، اذار١٥، ١١١العدد ،اال

 .                                                                      ٥٢ص،مصدر سابق، الفردية قديما وحديثا:جون .ديوي   - ٣
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   ظا  ة واأ وو ا " را ن ا أا ا  دا

 ا د ا  ، ت اوا ا اا ات واا  را

ن ة اد  ر وور أوادا    ال ، )١("مأو   و

 أ ل ا   م .  

دوار ع ا و ا ا امج   و  اد  ات ا أ 

  اء ا) رأا ةأو او ا (وا و  دور   أي ا)٢( . 

 ها أ  ا  عل ا"أ  ر  ن امن ا

اوز و م ا وا  رة   ا ول ا اا واذن 

")ت ،  )٣ا  فا  دوار ل او ا ،  ا م دواراع ا

 روا ات ارات واا ت اا  ش  اذا ا ن ا

ا   ا م ا اع ادوار   ت و  ه ات 

 ادوار اا    دوار ا وادا   ،    وم

    ا  ات اة ال وامء  ات 

")٤( ،  د اا  ن اة "وا ت ات ا 

   ا وا ا ا و    ت   ا

ا  ءم٥( "ا(  .  
 

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٢٢ص،١٩٧٢،)العربية المؤسسة–بيروت (،مجاهد عبد المنعم مجاهد . ت، الهروب من الحرية:اريك .فروم  -١
نثروبولوجيا الحداثية،الجذور والتحديات ،الفردانية في المجتمع التقليدي :عالء جواد . ينظر في كاظم -٢

ٔ
مصدر ، دراسة في اال

 .٥٦٣ص،سابق 
 . ٢٦٩ص،المجلد االول ، موسوعة اليهود واليهودية:عبد الوهاب . المسيري   - ٣
  .٣٣٣ص،١٩٩٠،) دار الحكمة -بغداد(، االنثروبولوجيا النفسية:  قيس ، ينظر في النوري   - ٤
  .٣٣٤ص، نفسهالمصدر    - ٥
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  الفصــــــــل الثالث

  الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية: يف تفكيك البىن االجتماعية 

  :املبحث االول  - ١ 

  االسس االجتماعية للفردانية 

 يف جمتمع العراق القديم 
ً
  اتمع السومري أمنوذجا

  :املبحث الثاني - ٢ 

  الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية 

  :املبحث الثالث -٣

  العراق والنفط واالستبداد ومستقبل اجلماعات التقليدية         

  :املبحث الرابع -٤

االمناط االقتصادية واثرها يف تباينات العالقة بني :منط االنتاج االسيوي  

  الفردانية واجلماعات التقليدية  
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  الفصل الثالث

  الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية: يف تفكيك البىن االجتماعية 

  :متهيد

 و ا اا ة وو    زا ا اا ر ان ا

   و و ر  نا ا   و  اق  أن م 

  ا و ا وا اق اا  دام ا ا  ا ا

 ط ة وه ا لا  يا ا و اق اا 

  تا  ة  ا اما ا    درة او ا ما

 ا و ا  ام  تام  ة م ا ا ا  

 اق اا   وا ما  ط.  

  

  االسس االجتماعية للفردانية:ملبحث االولا

 
ً
  يف جمتمع العراق القدمياتمع السومري امنوذجا

 ا وم دامة اظ )ت اا (  ا

ن   ط أ م ، ور (Ancient Sumerian society)ا)١(اي

   ام ا   ط ام ة   از وااة 

                                                           
فالسومريون هم احدى الجماعات المنحدرة من بعض االقوام المحلية في وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ : السومريون  -١

االقليم الذي استوطنوا فيه اخيرًا في القسم الجنوبي من وانهم عرفوا باسمهم الخاص اي السومريين نسبة الى اسم ، البعيدة
ثوابهم المصنوعة من جلود االغنام او الماعز )١(العراق

ٔ
فضال عن اتخاذهم لجلود الغنم والصوف ، )٢(وقد تميز السومريين با

المعزول وكانت النساء يسدلن على اكـتافهن اليسرى مازر على اجسامهن اما الرجال فكانوا يشدونها على اوساطهم ويتركون الجزء 
 حتى غطت جسمهم كله الى الرقبة 

ً
 فشيائ

ً
 )(: المصدر . )3(االعلى من اجسامهم عاريًا ثم علت اثواب الرجال مع تقدم الحضارة شيائ

: هاري ، ساغز) ٢.  (١٤٣ص، ١٩٨٠،) دار الحرية  - بغداد(،حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين : احمد.سوسة  -١
قصة : ويل.ديورانت   -) ٣.  (٢٠٢ص ،٢٠٠٨،)دار رسالن -دمشق(،احمد غسان سبانو، خالد اسعد عيسى، ت، عظمة بابل

  like to www. Al-olaf .comسومر ،الشرق االدنى الجزء االول حضارة –الحضارة 
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 ااة  ا و)وا س ) اة او   ،  ة  طا

 وفظ   و دد  اا  ت ا عد واما

، ا  و و   ة  ا طا  ت أودرا 

  و  ارة وادي ا ي وا ا  ة واا .  

  

  الدين وسلطة حتكم املعبد-١

  يا اد ا وا ه او ا  ،  د

 ا   م ر م  ا  ا    ل اا 

وا را  ن ادن ا و    وا اط د  

  ا  ا أ أم  و ،و  ت ا   وا 

د واو      م  نم  س أا    

و ا  ا اي  أو   ا  ،  و ووره

 اا ا  ح م   اات وءت   ار" ة اس 

ه او ا أ(ر ا  اء نن ا دا نمى اا  (ى أو

ا  اه ا  وأ  ا اأ ن اا  ة  ، ا  و

  .  )١("ا   اون

ا  ا ة اا  نا   ، وا ر اةم  ا  ا

  ا ،    و ارا     ا أاا)٢(، و

  ىا ا  اراا  أا  اا  تك واا  ن٣(را (

، ء أ  و را ا ة ا  ول ا ذ ان م

ارا  د تو ة ا  ه  ءاتا  ىو ن اا 

ا   ا درةم وا را ا ن ا ةأ.  )٤(اا  دا 

                                                           

 .                             ١٦ص،مصدر سابق ، حضارة الشرق االدنى-قصة الحضارة الجزء االول: ويل.ديورانت - ١
 .١٦٤ص،)المصريةمكـتبة االنجلو  - القاهرة(، احمد فخري ، ت، انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم: جيمس هنري .برستر-٢
 اعتبر هذا عمال موجهًا ضد االلهة - ٣
  .١٨٣ص،مصدر سابق ،  عظمة بابل: هاري .ساغر   -٤
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رة ا ة  وا اء  وااء ن ا طت وا ة 

  ق ا١(و(.  

 ا أن و   م را اطم وه أذو ا   ن " 

ا " ا   ارد     اذ رة اا   راض أ

ن أو   )٢( ًرة وا  م ض اد و ار اة وة 

 ن ا لم  دا    ةو راا  أا ا و ا

 را  ف  و ا درةأم أو ا .  

را ا  ار ا ن ا اك ا طت ان  ان ا أ أ

    ،ا ا  و ن و ار ا ن ااأ،رؤ ا

را   م أوا   )٣(وا ا اراط  ااظن 

   وط  أا أو ا ا و ا)و  ءأ ( 

أن ا ا ، و او   نما ا ا  ن أاطا 

ا ا ار)٤(.     امع ا ام ا اان ا

 ا و وأ  د ا امه ا .  

أ  ة اا م  اطا  ةه او  أ ك أي م   

ط    اطا  ن و ا   ا  نام  ن  

ون  ا ل اة و ااك  ا  اود   ا  أ

 آن أو ا اس  ن   ارا   )٥(واات وء ا

 س وة ا  ا  ا.  

   وأطا  اة ا  دو ا  ان ع اس  أ

 ة اام "  ا طور ا لا ،  ددون سا  و

                                                           
  .١٢ص ، مصدر سابق، ويل،ديورانت  - ١
  .١٩٣ص،مصدر سابق ، انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم: جيمس هنري .برستر  -٢
   .١٧٠ص ،نفسه  المصدر  -٣
  .                                                                            ١٨٢ص،نفسه المصدر ، عظمة بابل: هاري .ساغر  -٤
 .١٨٨ص، نفسه المصدر  -٥
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ن مض ن ا ما أط و  أ ان  ا   أن دوا أ

 ةة ا نوا رن اا  ا   م ١("دوات (.  

 أو د د م   يا ن ا  فرواح وا ن ا

، واء ا ان واع   س    و ع دا  ان 

 ذ  " ما   ج م نت ام اذا م ة ا  ام

 ا ون  وامت و   ا  ان ا    اة  اأ

رأ    ااء ا  اس وا  رل ومء واان  زال 

وا  )٢( "ودا   ات     و    ات

  لأ    وا        ام ء ان ر

 و ان ا  أ   ا    ر أ  ا ان ط

و ا و ه اة أن ا اي ا ع رادة ة   ن 

ا   د صا د ا   .  

اات ا ا" ا ا  ا اي اات ة و  ضو 

  وا   ضا ا  ب  ن    س أس  

و ة ا م   اط   اام واا  )٣("ا واارب

 ط    ور ا دات  ضو     ا

ك  ا اا  ذ  و . ا  و     در ا

ا ا  سوج اا       ي وا   و

ن وا  او أن ا   ا او أ ا  ن را  اس "

 ا او  ا، ا  را ن أ ا   ي أو أن  ن

وا   را  دة ا اء  )٤(" د ي أو ا  أوا ي 

   ا اا  ة اوا ت اا و ت اا و

 ي اا اا ا  داما  .  

                                                           
 .١٦ص ،مصدر سابق ، حضارة الشرق االدنى–قصة الحضارة الجزء االول : ويل.ديورانت -١
 .١٦٨ص ،در سابق مص،  انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم: جيمس هنري .برستر -٢
.                                                                                                                            ٢٤٦ص،٢٠٠٧،  ٢/ط ،   الكلدانية/بحث في الهوية القومية الكلدية ، الكلدان منذ الزمان  /الكلديون :  عامر حنا. فتوحي  -٣
  .٢٤٦ص، نفسه المصدر   - ٤
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  :احلياة االقتصادية -٢  

 د   ن ا ا اي     اة اد و          

  و  رةا ا ا  دا  ا ا اوا  يا ا

س ا ا ن أن أو ا   ،  اى ا ا  ة

  و وأزرا ا ي وا م  ا ا  رز )١( 

ارا ر   ارا و مج  ون اس  ا اي 

ن ال ارا م ج ا ت  ااد  أذأات و ااد 

و ان اوا   أل ا   وم  ا"و ام دة 

 أ    ة  اتد وأ وم  دات  اد 

 ى أ   دة ات ادات ا ط  ةا ه ا  ن

  . )٢("ة  ات

ا اي   اس  ارا ر اوة ا  ان  ن و

و أرا ارا و ت رواء اات أ  ان ا ا   ن

 دي ج أه ات  نرض و زرا اأ اج   ا  اء

  .زرا ة

   و   نأو   ا ا اوا  أن ا ا راض دو

    أو ر ا  وزن  عا   د ءا ا ذ و 

 ا ء اأا ن ا ء اا  و)٣(و    اد 

ا راا را  م ا  وأ،  ك وأااا  ي را ا

ا   دا  رض اا  دو   د)٤(.  

                                                           
مون -بغداد(،كاظم سعد الدين ، ت،)بالد بابل واشور (الحياة اليومية في العراق القديم : ف.و.هاري ،ساغر  -١

ٔ
، ٢٠١٠) دار الما

 .٣٤ص،
 .                                                                                                                     ١٧٨ص،نفسهالمصدر   -٢
                                                                                                             ٣٦ص، نفسه المصدر -٣
                                                                                                   ١٨٣ص، فسهن -٤
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ا ا لوا  س أاد ا  ا ن ا )( اة ا

 م س   ة تو  أوآ دارة ا أو  ا  ،

   ا ا ال  أووا دا م  هأ ا ب ا

 داما ا ا  يا ذي ا ا.  

ااد ا اي   اء   ا أو ادات   أن أع

 نوا س اة ا  تاة ا    ا  عا 

رات ور واا   ادأ   ا دة اأ  أن ا 

ا  دك وا و ع اوا  ةا   اما   

ا  ت ادة ادي وه ا  أ  دا  ن

  و  ن ذو م يا ن ا   عموا امأا 

ا ا  قوام م   وا  ةا )ا( ، ا 

ا  يا ء اا  ا   ة م ا ت وا سام

 ا ذ   .  

  

  الفرد وبدايات اخلروج على الثقافة السائدة -٣

 
ً
  جلجامش واخللود امنوذجا

    ا أ ن(GI-IL-GA-MASH)  نو اد ا ب  ش

م ا ك أي أ اد او  ذ  ) ٢٦٠٠( ود )ارء(  اوروك 

و ن  .)١(دوت ان ا   د اا ل   ات

 أ  اق(وا أ) أود   اة م   مإم  

   ت واا   و  " ادة أوارة واة اه ا ن

ا ا وا اا ى ا تا  و م ر ا ال  ام  ا

  اد ور واه ا   اد و  ة  ارة 

                                                           
كدى:  نائل. حنون - ١

ٔ
دار -دمشق(، ملحمة جلجامش ترجمة النص المسماري مع قصة موت جلجامش والتحليل اللغوي للنص اال

 .١٥ص، ٢٠٠٠٦،)الخريف للنشر
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  م أ  ة و  نمارادة ا  اع    م

وا   ا ١("ا(.  

  رة اد ام أو  أ ن د ا    تأ و" 

ا  رل اا     ىوا مام ة ت وة وا

ااع از  ات واوال ار و ت ا ا ، اد و   ات

ن امارادة ا  و مما اا   د ا و  رةا

  .  )٢(او اة دل   اد اي اي   ا، از ارة

اع أن ك ) )ن    در   ا (Epic)ا م و

  وا    ارة وادي ا  رة رأن    

ا  ل اء ارات ا آا وا و  م ا  أ

  اءا  أ"وا  ه ا تآداب و ا ا  ق 

 ا ادأب ا  ا ا ام  ة وال أو أا ا م ن ا

ودا  ساود وا مر ذي اوا   ىا ا  )٣("ا و

 ا او ا ا ا  م اء   ان  سا  وا

 ة ا  تراال ا ر وا   ادت ا  ًا اا  ام

را ا.  

و    امت ا   اات ا  ل اح 

 فب واا ات وا  ةرة اار واة أ واار ا

 د واا  ف  ن  نن وات ام دة  قف طوا

  يا ا ا  مما،  تء أاو ا ،  ن وما  يت اا

 ا اا ا أزاءا  ا ا  ن را تة ا  را وا 

 ا  ا  ا  دا     ا  وا

                                                           
  .٩ص، ،ت،ب، امشجلجملحمة : طه، باقر - ١
  .٣٥- ٩ص، نفسه المصدر،ملحمة جلجامش : باقر طه   -٢
 . ١٠ص،المصدر نفسه  -٣
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   يت اا   ات وات ام ود واا  ، و

  :)١( ات أره ورد  اح ا  ا   و

 ؟أا      

 ك؟أوا     

  ن اة ا ا    ؟أ

    

  ب ا ؟أ ار و

  وا ا ط ارض رأ ؟

 ..؟ ا ن ا  دع  

    اء ؟

 ه     ااره و  اا و ا اؤوب  أن

   اا را م  ركب وا  ا ا  دا 

درك  أو) "اد(ذ      اد  و ا ات

ا م ل  أا  ا ل ا  نمد ا ٢("ن(  

ن ا امن اي ان ا   اد واص أو ارت ار اة 

   م ة ن  ق د   ذاك ا   قت واا ا 

  . )٣("ي د اأد   اد ادي 

اد ا  ا   ا ا ف  ارادةا  أن  ارةو مد 

ق    اات وا  ومه    ا ف أ و

   ى اا وا اه  اذ و  ى  اترات ا 

 دأاوا راو     اا    او  

  ا را  اا ،  د دام     ود

ت وردت  ا  أوك ،ا  ل اطة ة ام  اات 

 دوع ا٤(ا(:  

   ل "أا ؟"م  

                                                           
  .٢٠٤ص،٢٠٠٦،مصدر سابق  :ملحمة كلكامش:نائل .حنون -١
 .٨٠-٧٩ص،١٩٨٨،)العربي للطباعة والنشر-دمشق(،محمد وحيد خياطة ، ت، فنون سومر واكاد: انطون،مورتكات   - ٢
 .١٨ص،مصدر سايق، امشجلجملحمة : نائل.حنون -٣
  . مصدر سابق: ملحمة جلجامش :حنون نائل  - ٤
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  م اة ،م ال ا أ

  م  و ن أ

  اي اول اد ا ار

 أ   ا  م  

   ل   جم     و ه ا ا

 ممد ات ات وطم راو     أمإم م 

 وا وم      . 

  

  

  الفصل الثالث 

  الفردانية يف مواجهة اجلماعات التقليدية:  املبحث الثاني

 ا ف ا( Social Configuration) أ م"  ن ا

  ات    ن، وة اد اس اد    امج 

 ا ،  ي اة أو أ   و ا  

 ١("ا(،ا ا  اا ا   ا ، و  

  د اا ا  ن ة"رع ا ح ك    ادا  د و

و   ا.. و اداري ا اأو  أو ي أو  أو  ك  ، ك وي 

  أ٢("و ط(، ا م  سا ر  او  س أن ا

  أ  وا  ي   د ةأ دا ن ن دا او  

 ،و     رك ا   ا ا ا  لو 

  ف ا  ا ال اأ  را و  و اموا 

   ء"د  ول أ ن) ( د )أم (   اا ه م ن

 ا و أا     سا  ة ت   او أ

                                                           
 .١٤٤ص،١٩٧٩،)دار الطليعة  -بيروت(،ست دراسات في النمط االسيوي لإلنتاج: احمد صادق.سعد  -١
    .١٥٤ص،نفسهالمصدر   -٢
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 أ  سا  ا ا  يا ا  او ا و ط

 دي او ن أ  ة او")١(.  

و ه ا و ث   ت ة وت  ا  ى اد  

  روا  ا أ  رك  ا   ه أوو ا

  وا  ا أ ا ا  م   ،أ  أو ن أ

  ه ده أ ا ا     تطار     ة

 را او ا، "ا   ة ا ادر ا   ام  م

اس  و   د   ا ا  ار 

اا روًرو ا ط    ل  ٢(" و(  ا  و

  أ  ٌسنم    ةأ  ا  ن  أ  ل 

 أا ا  ا مو ا"ا    سن اي  وا ا 

أ ا       ة اا   يء اوا  ث 

 ا ٣("ا(   .  

و أو   اد اد  ا أ  ن  و ا  اأ

و أ زة  ة ول اأن ن  أمن   زة  "امء ا اة 

ا و ا وا ا  ا ة از  ا  ذ رب و

    يا ا ا ة أز    ا  ى اىأ")٤( 

ت واى ا و  لما ا   د وا  وا 

 و،  اس   ون   د    ا ه

ات وا ن ا لا اا ا    ا   دا   

 د ما   ادر و، ا ى ا   د و" در  ا

  سى ا    ديى اا  دة ا  نوا

ا اوام ٥("وا (.  

                                                           
 .٥٥ص،نفسه المصدر   -١
 .٩٦ص،)مكـتبة النهضة المصرية- القاهرة(،علي احمد عيسى ، ت،  المجتمع: شارلز. بيج، م. ر. ماكيفر  - ٢
 .٩٨ص ،نفسهالمصدر ،شارلز. بيج، م. ر. ماكيفر  - ٣
 .٧٣ص،مصدر سابق، ماركس انجلس منتخبات: فردريك، انجلس. كارل،ماركس  - ٤
 .١١٣ص،مصدر سابق،  التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور : مصطفى،حجازي   - ٥
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ر اد   ى ،د دا  ات ظا ال وا واراة و

 لا  ير اا  د  ن ال اا  در   

 ا ،ى و دا ا   ت    ما  ع

ا أ  م دورا  نمم ا   ر  ي " 

ا ا   وا وا   اما ا  م واان 

 م  اىأا،    أ     أ  أو  د و

و  ت اا ء امل ا   م  لا   

  .    )١(" و أ   م

درا أدره أه امو وأوا   ن  اد    و اأ 

 اب ا ل درا وا   ا ت درارا

(R.Penedict) با ل درا  ادت ام  ا   ا

) مما( بوا)مما (ا ومت اراا  أدرك و ى ا

   مد أن أاا    أي ا  ي أوا و ا

  ء ج ا    دوا ء واا  دا  د و 

ا  ، م أو ا ا ط  ة د ما  ن  ن م

 أوع اا    م ن ط وا ام   تا ط  ذ

ت اا و ى ا أا ا   ىات او ا 

)ي ) اا ا   و أ"ا ا   

اا  ه ا وا  و ا ا أات ا )وه(

 وا ، ا ازدوا  ا ا  أو م ا  ا م ا  م

 ي ، واي اا أا ي اا وا ثأو ا٢("و ا(    و

 م  ا ن ا لا أ اا  ا  زج  م  و م

م   ا أوا   ن ا   و  و

 را ا  سو  دة ف وا و     

                                                           
 .١١٦ص، نفسهالمصدر ، مصطفى.حجازي   - ١
 ١٥ص،مصدر سابق، النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام . شرابي  -٢
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 ا  ما  ت ااا ره ووو  أ   ه ى

ا  ت وا قوط و   ةا ا ا ىا ا 

    ثي اا   أرث   وا ا 

  .و  ااري 

    ة اباراد أذ ا اي   ا   م اب أ

 ة طاد اد أذ ،اى ا  ه ووا اوا   ا ا ض ا

 واا ع واطا أذأ ممات ان ا)ا(ا    ءاإ  

  .  ء ا واع

"ا ا موا را  ما  ثي ا ذ أو  ا  ن

 ه ا  ة ، و ت ا ا و و   

ا م ا ا  ا  ا  ا  وا ب ا 

و أو    أوار م ب اا ا   اع  د 

 ")١( ا   ا  دا م  ل ا أ طل ار  و

  ا و    ن د ا ة او ط ةا ه ومأ 

 رادة ا ا   داد واا   ض  م ،  و 

 م  وت ا  دا نم   أ  ته ا ن

  ىاأ م  و وا ا   لد را  -  مم

ا    رة  اا  ن  ة وا ا 

ا اا وا ة واوا ت او )٢(  

 ٢٠٠٣من   ٩و ف ا اا ا و ا  ال  

 ل اج أواما ا   ذج عدي وا ما  اتو ا

  ا ور ط وزه  "و ف ا اي اث اي 

  او وا ا   وبو ما  و اا  

وا وا ا   و ط ده و٣("ا( .  

                                                           
 .٤١ص،نفس المصدر، النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام . شرابي   -١
                                                                                                                    ٢٥ص ، نفسه لمصدرا:  هشام،ينظر في شرابي   - ٢
  ٢٢ص، نفسه  -٣
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رؤ ة     م م(Modernity) "  ااأ

م١("و(  ق أواط ح واما أ و ق وامد واا  م

  تأا ور  ات ا لا  م ،  أ  م

  دأا وا را   و ق طوط  و و ا ا ا 

   اا ا  واء م ة د ، ى ا ا ات

م     د ت ق و  ذ     ا ر أط

 وا.  

  عم  يا ع واا  ا  وا    اا  

 لا  " ته ا ظ  ت اوا ب اا 

ه  )٢("و ذ من  ان واأي   أاث أ اة ا دون 

  ة أاا   لون ا ا وا ا ل ا 

و ة ر وا أ ه ا ا   او  و أ ا أوذ و

 ك اوا ا  رةا    ر او ا ا  ل 

و   و اا  ديا ما  ة  ا ا  

   ن أاوا   و  و  رس ي 

و أن  روح ه ااز أو ا  و اث ا ا دون 

ا.  

و  اة أا   م   ا )٣( ااو ا اس  

   او  ن ديا أا دا و ا     

و أن ك ا    ال و ا امم و ات 

ا اء  دام س رة اد  اماد ا اي ا و، امءات 

ن   دون أ ول  د " و اره  ا  ا او ردود ا أ

                                                           
زق الثنائية المتوهمة الحداثة والتغريب: سمير احمد . جرار  -١

ٔ
 .٦٣ص، ١٩٩٠،الكويت، التربية العربية وما

  .٣٣ص،١٩٩٨،)المركز الثقافي العربي -الدار البيضاء(، االسالم والغرب وحوار المستقبل: محمد. محفوظ  -٢
اما ، حيث ان الحداثة العربية عقيمة وباقية على مستوى الشعارات ،في معرض التمييز بين الحداثة الغربية والحداثة العربية  - ٣

تجاوزه وبالتالي فالحداثة ليست شعارات واشكاال سياسية بل هي  اجتماعي ال يمكننا–الحداثة الغربية كانت وليدة تطور تاريخي 
قبل ذلك كله صيرورة تاريخية اجتماعية يصل اليها المجتمع بعد حقبة تاريخية من العمل المتواصل والجهد المركز في هذا 

  .٤٧ص،١٩٩٨،)قافي العربيالمركز الث -الدار البيضاء( ، االسالم والغرب وحوار المستقبل، محمد محفوظ: المصدر .السبيل 
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   أان  او امأ ")س أ، )١ا   تا   ث  

  وا  و وم سا   اا     

  .   اض اأ

 ء اا در   م ت ا    و

  ا  درة  ذا  ا  نمدور ا   د و مما

 ا ا د ،و وإ ا دات اا و ده ا ا

و  ا ا و  ا أوا ا وارو    ات 

    اداا  ا ا ا وظ ة واا  يا

 ءما ز م و ا  ا  وذج اار اا و  ،

  ك م   ه ا  ةط  ت ارى ا  و

وا  وجا  وا روا وا ق اط  وجت ا ،

ا و ا  ال  ات ا  ا  رو  طاد وم ،

ن  اد  أي أ،  ال ن     د ود و  ت  أذ

 ا   .  

  ء وارام  دى ا   ة أومن أو ا با  اد و

   ام   ءأا  أو  ا مو  م   و

 ل اأا او ا ا  د ات  وو اا    ا

ن ا  ا اا    اد   اراو 

 ا   أوا ا   ةو ا د   أ   ك ن

  م أات اا  لم   ت ما   مو 

  . ر  و د  ول أا ن 

   أ   ا ا  دا  د ورا  ة ا ن

ة اة ال ا    و اد  و و ا" ااد 

اة   ء  وع امن م  –  ك ع ص  اة ،

                                                           
  .٢٩ص،١٩٨٨، ) دار التقدم-موسكو(، ماركس انجلس منتخبات: فردريك. انجلس، كارل. ماركس  -١
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 ه ا   دا ا   ،ا    اا وج اة و

 ")١(   ذ  "ا    دا   ا  ار ة

 اء ااط دي ا ا ع وا أ  م أو   ا  

 رة أ أو ا  ى ادة  اا ر اوا داب اا 

")٢( .  

   ا ا ام  ةا ةا   ا ت وره ا ا

 و  ت   و ا ا وا   اوات اد ووب

  ع ووا روا ا  د ا   اف أو ا

ة ا ع و اء م دا ا ن اء  اات ا  د اأاة و

 ن  دور ا ، ا ...ا –ا –او  –ا –و ا أااة 

ا  ر أا  دي اعن اأي ا د ادون و د ي ذات   ن ،

  يا ت ار ن   دي و  دا   أدورا 

 ا  و امو  ٣(ا(:  

 ا م از اأ،    ك اد ب ا   اآاد- ١

 ا     ا .  

٢ -  رس ا داب اا م ذا عا  دج ااد  داب اا 

  ا      دأا ا أو ط اذ ن و أو م ام

  . ام  اام  اد   اى

و   أي اث ة ا ا ا ا أن أر ارة  و

   يا ز أاا     أن طار  رات او ا

و أ  ه ارات  و  واأ أ و ا وط ود 

  اا  تراا  تر ا  دي ا  دا  م

                                                           
  .١١٦ص،مصدر سابق ، التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور : مصطفى، حجازي   -١
.                                                                                          ٤٦ص،)مكـتبة النهضة المصرية  -القاهرة(،علي احمد عيسى ،ت،  المجتمع: شارلز،بيج،م .ر.ماكيفر  -٢
  .٤٨ص، المصدر السابق  :  شارلز،بيج،م .ر.ماكيفر  -٣
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   تط  ،" ا ا  ر أ ا او ا

 اا  ا ارس وا  ب")١( .  

" ا دا  ع و ا وا  قم   ال ا 

اد ااة و  دا ا ات ام و  ن 

، )٢(" اان  و ا ا م ا، ي و،ان

 ع و ا ا ا  سف او اا ط دي ا تادة ا

 ا ة ا  وه ا   ا   ار ا واري 

 اس واا   سا ا ري وا ا   اع ، اأو 

 دم ا ا ع اوا  ا   .  

  

  

  

  املبحث الثالث: لفصل الثالثا

  العراق والنفط واالستبداد ومستقبل اجلماعات التقليدية

   اا ا    اا و د ا ةا ن ا

% ٩٨وااق   اول ا ا    ا ،    )٣(ر اد

،  اأ روة ا د وا ا ا ا  عاء م ن م

 وا ت اا و دامن أا"  عا  كأ من ا

ا(Rentier Regimes) ت از ا ا)را( ا ا  ،

  داا  م وله ا   وةه ا ا  وا م 

                                                           
  .١٩٨٥، ٣/ط،)دار الطليعة -بيروت (، ها السلوكية واالسطوريةالتحليل النفسي للذات العربية انماط: علي، ينظر في زيعور   -١
  .                                    ٦١ص،مصدر سابق ،  النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع عربي:هشام ، ينظر في شرابي  -٢
يمكن ان نعرف الريع على انه الدخل الذي تحققه االرض الزراعية الحدية نظرًا لما تتمتع به من خصوبة فهذا الريع هو دخل  - ٣

فالريع هنا يتحقق من بيع النفط الخام الذي خلقته الطبيعة وليس االنسان الذي ، المالك المتحقق من ميزة االرض التي يملكها 
تترتب عليه ،) الحكومة العراقية(ستغالله وحينما يصب هذا الريع عائدًا ماليًا ضخمًا للمالك كما في يستثمر ما يكـفي الستخراجه وا

حلقة بحث منشورة :المصدر ، او سلبية اعتمادًا على السياسات التنموية التي تتبعها الحكومة /بشكل طبيعي تنموية ايجابية 
لة الريعية عوائق امام تحقيق تنمية مستدامة هيكلية االقتصاد ال: بعنوان، للدكـتور كامل العضعاض 

ٔ
نشر بتاريخ ،عراقي والمسا

١٣/٤/٢٠١٣                                                                                                                            .  
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  را ا ا د  اد و"ا  " ارد"أوا  " أ  ك ن

 ا "ناز ا")١(.  

  :و از،   ل  اارد ا و ا أوك ة  

١ - ر دة وط  ا ا ن أاوطأ(ن ا ت أي او ا ( 

ا .  

٢ -ا ا  ) ودول دا  لا  ا اا ا ى( ا 

 ا وء ام     دا  دا ا ا  ا، و

ا  ا  نو ا  ه ا ادا.  

٣ -   اطا ا ات ا ول  اطا ٢(ت م( .  

   ر ا واد أواأ مت أ أوت ا ٣(و(.  

  ا ون ا ت ة كأوا  م :  

او : ا وة أه ا ا وا  وة ا أن اطد .  

مل : واأ ا ن ل ا  تا  ء   وة ات ا

د٤(ا(.  

و ا  أن   ا ا    ات ا وا أ

ن  ت أن اادات ا  ات اا   ا أ ال 

و وا  ةا  و  أا أو ا و ،ت ، ر 

 وا   ا او ،ا واص ا ى(State rentier)  ام

   ط ور  و مء أ ا ا  و ه 

ااط )٥( ، م ام ن اأو ا اطء ام  ا ا  ن ا

                                                           
وان هذه العوامل ) مفعول الريعية(اعية المستقلة تؤلف بمجموعها ومنع نشوء الفائت االجتم،واالنفاق ،ان عوامل الضريبة  - ١

اي ان الحكومات التي تمول نفسها بعائدات النفط وتتوفر ،مجتمعه تعني ان السياسات المالية للدولة تؤثر على نمط نظام الحكم 
بر الضرائب وتتوفر على ميزانيات اما الحكومات التي تتمول ع،على ميزانيات ضخمة مرشحة اكـثر من غيرها الن تكون تسلطية 

نها تميل الى ان تكون ديمقراطية 
ٔ
معهد الدراسات ، هل يعيق النفط الديمقراطية: مايكل. روس:المصدر ،صغيرة نسبيًا فا

  . ١٦٥-١٦٤ص، ٢٠٠٧،) معهد الدراسات االستراتيجية-بغداد(، حسين بن حمزة،تحرير، االستراتيجية 
معهد الدراسات –بغداد (، النفط واالستبداد االقتصاد السياسي للدولة الريعية: توماس واخرون ، بالي ، ادوارد. مورس -٢

 . ٦-٥ص،٢٠٠٧،)االستراتيجية
 .١٥٢- ١٥١ص،مصدر سابق ، النفط واالستبداد االقتصاد السياسي للدولة الريعية: توماس واخرون .بالي،مورس ادوارد   - ٣
 .١٥٢-١٥١نفسه ص  -٤
 .١٦٢ص،نفسه  -٥
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 دج اام  ور أ  أو   ت ت اا و  ن

  ت   وا  ل  ت اا أا   وأو 

 اطا اموا ما ر  ا ما ت ا  م .  

 و ر ا  اد اا ط  ذج اا أو وا  ن

ء  ا  وااد وأدى أوة ا و  ر وة  اد 

  .٢)١(اا ه اوة

  أ و ا  ظو ا  ا و أن ا را 

ء او وا ك ا ارد اا ر ووا  ور ة ا

، و ا   ار دة  ا  اول ا  ااق   أاد 

   ه ار  وإ وز وا اي  ا  ا  ااق 

 ا ت اا م   و ا ا  وج اا ب رؤ

ا )٣( .  

ن  ادام وامر را ا ا ة و ع ت ا ام أ

 ا  و ا   يد اا ط د أ  اا ن ا

 ر او ا رة ء لا      م ر

                                                           
  .   ٣٢٠ص،نفسه   -١

سمته بارومتر الفساد  Transparency International (TI) قامت منظمة الشفافية الدولية ٢-
ٔ
بإعداد مقياس عالمي للفساد ا

طلق المقياس منذ عام  Global Corruption Barometer العالمي
ٔ
الى  ٢٠١٠(، ويشير تقرير منظمة الشفافية للعام ٢٠٠٣وقد ا

كـثر من 
ٔ
بلدا مؤسسات  ٨٦شخص ، في  ٩١٥٠٠تطبيق بارومتر الفساد ً ومن ضمنها العراق، حيث تقوم الذي شمل مقابلة ا

ن الطريقة المعتمدة في ملء االستبانات 
ٔ
ومراكز بحثية في هذه الدول بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية لتطبيق المقياس، وا

كـثر دقة   هي طريقة المقابلة المباشرة
ٔ
فكار والحصول على إجابات ا

ٔ
مع المستجيبين وطرح االسئلة عليهم، وذلك لغرض توضيح اال

ن 
ٔ
ظهرتالنتائج ا

ٔ
كبر زيادة هي تلك التي حصلت في  ١٠من كل  ٦ومصداقية، وقد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ظهرت زيادة في مستويات الفساد، وا

ٔ
دول ا

شار 
ٔ
وربي، وقد ا

ٔ
مريكا الشمالية واالتحاد اال

ٔ
حزاب السياسيةعادة ما تكوًن  مستجيين من كل عشر  ٨ا

ٔ
ن اال

ٔ
فاسدة او فاسدة  الى ا

ن الرشوة ماز جداً 
ٔ
لت منتشرة بشكل كبير وبقي مستوى ا، وتليها الخدمة المدنية، والسلطة القضائية، والبرلمانات، والشرطة، وا

ن الشرطة هي٢٠٠٦نفسه مقارنة مع تقرير ) الفساد الصغير(تعاطي الرشوة 
ٔ
كـثر سسات تعاطيًا ابرز المؤ ، وا

ٔ
للرشوة، وكانت ا

ن 
ٔ
سباب دفع الرشوة هو تفادي المشاكل مع المؤسسات الحكومية، وا

ٔ
ن إجراءات الحكومة في ) ٢(من كل ) ١(ا

ٔ
شاروا إلى ا

ٔ
ا

ن .مكافحة الفساد غير مؤثرة، وغيرها من النتائج
ٔ
ظهرت الدراسة ا

ٔ
ما فيما يخص العراق، فقد ا

ٔ
من المستجيبين %) ٧٧(ا

يدوا
ٔ
نا

ٔ
حزاب السياسية بتقدير الاد في العراق ازداد في السنوات الثالفسبا

ٔ
على مستويات الفساد كانت في اال

ٔ
ن ا

ٔ
ث الماضية، وا

ن ). ٣,١(ويليها جهاز الشرطة بتقدير )٣,٦(بتقدير ) مجلس النواب العراقي(ويليها من حيث الفساد البرلمان ) ٣,٩(
ٔ
من %) ٥٦(وا

ما بالنسبة إلجراءات الحكومة في محاربة الفساد يرى شهرًا   )١٢(العينة قد قاموا بدفع رشوة خالل الـ
ٔ
من %) ٦٣(الماضية، ا

نها كانت غير مؤثرة و
ٔ
نها مؤثرة %) ١٨(العينة ا

ٔ
  :المصدر .)يرون ا

مجلة ، تقييم حجم ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية العراقية من وجهة نظر تدريسيــي الجامعات: حسن فارس عبود .طبرة  
  ١٧ص، ٢٠١٤،العدد السابع ، والشفافية للبحوث والدراسات النزاهة 

 .  سابقالمصدر ال،حلقة بحث منشورة للدكـتور كامل العضعاض   -٣
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و ال ادام  ن  أم ة وا وره   مء أت داط و

 أا دامة اء ظ   حا اطد  ، أو  رة ن او 

اء ا ة ا   رأ ا    ه  اطو ا

 دا     و دا ،  د اا  ة اول ا و

 ا  م  ةا    :  

أ / او أ دل  ز  اذا د  ن "  ء أأر و د 

ر   اا  اوة اط   ار ا اة   اوة 

  اداوا أا   دا  ور س   رن ا

 ر   اقا و   اطأا   افوا ا  ر 

ن   د ة ا أ م )٢( ال ن ز او)١("وادارة اد

 و أ ا ج مأم م  ي مأ   ج أنأم  اد

ء ا أن ء ااد  أو  اات ا  ات اى  و

  .ا ا  ا    اا وات ا اى

   لا  و ت ا)ةوا أ) ا ت اا   ن

 ا ا  ادا  ة و اذا (،ا   ان  ا

 ز دلأ  ح ار ( ت ا   أاد ما   ا ون

  اأون اا )٣(دا ة واا.  

                                                           
  .٣٣٢-٣٣١ص،سابق المصدر ال ،توماس،بالي ، ادوارد.مورس  -١
لقد اقر البرلمان بترودوالر للمحافظات المنتجة دوالرًا للنفط المنتج واخر للغاز بحجم مكافئ لبرميل النفط كان المقصود منه  - ٢

نها مهمشة ومدمرة بكل ما للكلمة من معنى ورغم ان القانون 
ٔ
التقليل من الظلم الذي لحق  محافظة البصرة من حيث االساس ال

 ومخالف للدستور 
ٔ
خذ بالبترودوالر ،  كان على خطا

ٔ
خذ ما سمي بالحقوق فوضع االقليم فيعقوده علىاالقليم هو االخر يا

ٔ
طريقته با

كريع للتعليم ورغم االعتراضات على هذه العقود ومدى مخالفتها للدستور اال ان احدًا لم يعترض % ١٥المثيرة للجدل حصة تقدر بـ
ن البترودوالر والريع مخا، على الريع 

ٔ
منه تشير بوضوح الى ان النفط  في كل )١١١(لفان للدستور لكون المادةويمكن القول با

. مكان من العراق هو ملك للعراقيين اي ان ابن النجف او االنبار يملك من النفط المنتج مثل ما يملك ابن البصرة او كردستان
  .المصدر 

مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم ،دستوريًا  البترودوالر فقط للمحافظات الغير منتجةبعنوان : مقال لـ حمزة الجواهري 
 .                                                                                                             ٢٩/١٠/٢٠١٢في تاريخ ، العربي 

المجتمع والذي يشترك في الوقت نفسه في الدخل تشير الى ذلك الجزء لمركب المتعدد الوظائـف في : الطبقة الوسطى -  ٣
المتوسط والمنزلة المتوسطة وهو يضم التجار والحرفيين ومالك االراضي وضباط الجيش والطالب والمهنيين والموظفين لدى 

 اقامة تمييز حاد بين قسم واخر من هذه الطبقة كالتمييز بين ضباط ال، الحكومة او في الشركات الخاصة 
ٔ
جيش  ومالك ومن الخطا

نه يجب ان ال ننسى ان الوحدة الحقيقية للطبقة هي العائلة وليس الفرد وان افراد العائلة من الطبقة الوسطى يتوزعون  
ٔ
االراضي ال
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  م/أا      ا  نادو ، تج اام و

 اا    اد أاا ا   ، اذّ ا  ا  

   در ه اوة  ا  ام ا واد  ااد

  ا اادي ا  ، و ه  ال ااق     ال

ا و ا ن ااد اءب أ  ا  ت اا 

 وا ت اوا ،"   وة ا ا ا ل اا 

  و ر و د اقا  ج رب اوب ور ود  د

ت اا   در  ةو  رة اط )ال ،)١ و

 اطا     ت ات ا أ ت ار اا  ن

 ا   م  و   دا   وا  ا ا و .  

ل ن ا ا وامق و مء ات ا ا   أ

ن ات ا و    م أن مء ه اا   أا و

 أاي ،ا   تام  و ات ا ل م ت ان ا

  ن ن   امأا  و اا  ل ت اا  ت

 ا  م ةأاطن د در ، )٢(ن  فو  ا و 

ي  ار او  اوات ا أاوة و ا ر ادات اد 

 ءم  اطد  ادا ام    ا و ت و

   و  ت ا ، م    اد 

  .اد

  اق اردا  ل د اا  ا  ماق اا ط و

 ا  تا  اض ا  ارد اا رع ا و(ا 

 ة او، ا ران و ى ا.(  

                                                                                                                                                                      
مساهمة في الحوار العلمي التاريخي حول اسلوب االنتاج في : مصطفى . عبد الرحيم ، زكي،بركات  :المصدر . على مهن مختلفة

 ٤٥ص، )دار الطليعة  –بيروت ( ، تحرير وترجمة احمد صادق سعد،  ي القديمالمجتمع اليمن
 . ٣٢٢ص،سابق المصدر ال ،توماس. بالي، ادوارد .موالرس   -١
 .١٩٦ص ، نفسهالمصدر ،  توماس. بالي، ادوارد .موالرس -٢
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  سا ا وا وا راا ت ا   لن ا ل

 ا  اق ا امس اء او رأوا   ر اق دوء ا ي

 ا  لا و  ة     ر واأ  اطن أو ا

  دامر ا ت  يد اد اأا ددي اا ل وان ا

  دا   ا ا    ى اا   

اطا    .  

  منط االنتاج االسيوي: املبحث الرابع: الفصل الثالث 

  االمناط االقتصادية واثرها يف تباينات العالقة بني الفردانيةواجلماعات التقليدية

  يا ران ا ا   ر ر)  ( ة ا

 ا ا و ا  دا ا     ره  :١ -

 اا ٢، ا - دق واا م )ا ( ،٣ - ا ٤، ا - ا

أا  ،٥ - اا ا ،ا ا ا ور دي وا .  

 ا ا و(Communal phase)  ت ام اا) (

 راج امرض واا   لا  أ اذ١(و ا( ، و و

ا ن ا ارا ر ا   ا اا ر ن  ظ ا 

اي ال    ،    ا م  ام ا ا امي 

ا ا    ا ا ا )٢( ، ا  ه ا  

 م ةو ا ات اوا ا واة ا   ا 

 وا وا   نرج ا ف وا ج زراة أو اما وف اا

ج وومر ادوات ا  ه ا   اا ن اوا ٣( ا(.  

  ا اي م  ان اق ا و (Slavery stage)و اد أ  اق أ

 ام  فو ا ا   ب وا     " ن

                                                           
دار - بيروت( ،تحرير وترجمة احمد صادق سعد،  التكوين االجتماعي الجزائر عشية االستعمار:عبد القادر . جغلول  -١

 .٢١ص،١٩٧٩،)الطليعة
،  مساهمة في الحوار العلمي التاريخي حول اسلوب االنتاج في المجتمع اليمني القديم: مصطفى . عبد الرحيم ، زكي،بركات   - ٢

  .٥٩ص، )دار الطليعة  –بيروت ( ، تحرير وترجمة احمد صادق سعد
 -بغداد(،عفيف الرزاز، ت، العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية: حنا . بطاطو  -٣

 .٢٢ص،٢٠٠٥، )منشورات فرصاد
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مج  ا ا  اأم ادي ، ا ص  ام ظره وره 

   ا رض وا ذ   ،  ل طوا، مم م و

ا زات اق وا ه وا ")١(.  

 أودة اف ظ  اا  ٢(ن( م ه أو ص ن ا و

  ا  ةن أا  اا ل ا " وا  ن وب اة ا

ا   اع   ادى ا اع او وامر ا امرا 

٣("وا( دا  م لا   و  اظ  تا  

 در   ا و م أر ا ا     و أو

  . ادي 

ا ا (Feudal phase)   اذا  ة ت ا ا 

  ا رض وول اق ا   ط  جري اا ا ،

 ا   وا  ون ات ) اطار(وا ا ت 

 ز ا ا ، ا  ء بف ا  م ج اما  و

ادي ت ا او او  مع   ا و اذ اص 

ا رض و  وياو ا ا وا ٤(ا( ، ا   

 ًدا – وأا ده أر وذ اا  ا ا م   

ا وروا اا  وز ا)٥(.  

و ر اا  م ا أج اما  وا  ا  مى ا 

اظ   راس ال ا ا  ن ف و، ا ا ث  ظ امج 

                                                           
  .٤٨ص، مصدر سابق  ، مصطفى،عبد الرحيم . زكي، بركات  - ١
ن  الرق في الفرق بين نظام الرق في الشرق وبين نظا" ضد دوهرنج"اشار انجلز في كـتاب  - ٢

ٔ
م الرق في الرومان حيث اشار با

ولكن من جهة ،الشرق لم يكن قوة اساسية في االنتاج بينما شكل رق المجتمعات االغريقية والرومانية طبقة اساسية في االنتاج 
ن المجتمعات الشرقية 

ٔ
جتمع ولها بل كانت موجودة من ضمن الم) الرق (عرفت ظاهرة العبودية ) االسيوية(اخرى يمكن القول با

فقد ، قسطها من العملية االنتاجية  الى هذا الحد او ذاك ولكن الرق بذات الوقت لم يشكل عنصرًا اساسيًا في مضمار االنتاج 
 من العائلة- ما يعرف بالرق االبوي البطريركي تحول الى

ٓ
بيد ان ذلك لم ، كالخدمة في البيوت الذي كان يميل الن يجعل العبد فردا

عداد ضخمة(من تستخدم العبيديمنع الدولة 
ٔ
في انجاز بعض المشاريع الكبرى واالنشاءات الضخمة وربما استخدام ) واحيانًا با

يضا بعض االفراد الذين  امتلكوا عبيدًا عديدين استخدموهم في حقول االنتاج المختلفة السيما في استصالح 
ٔ
عداد كبيرة ا

ٔ
العبيد با

 .٤٨ص ،مصدر سابق : مصطفى. عبد الرحيم،  زكي، بركات : المصدر . تعابهم االراضي والزراعية واستولوا على ثمرة ا
٣

  .٢٠١١،مقالة بعنوان أثر الجواري في العصر العباسي : ھند یوسف مجید .السامرائي -
 .١٤- ١١ص،مصدر سابق ، احمد صادق سعد. ت، التكوين االجتماعي الجزائري عشية االستعمار: عبد القادر . جغلول - ٤
  .٧٢ص،مصدر سابق ، النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام . شرابي  - ٥
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 و ا او اا ن ا  لس وراس اف اا ااا ظ جم 

أا  ، جد ام  جما او ا ل و١(اس ا(،    ا

  ن  امج   امج   اأن  اأ م

ذا ا وا  "  "ا م  ارح و ا ا ن راس ال 

 ت ادي ان اا    ا   ن دا– 

ذا  ر ون د)أو، )٢  أا ا  دة اا   " ط

 ت اا)  ( ةا  ي ت اا    ةا

وام م( ،  اد ) ز اأ م  وء  ذ، واع 

اع اا  ٣( "ا( .  

  ا اود   ا   دا  ج أما   ما

 دا ، أا  ن لا    ل  سا و ا 

 ج اوام ل ا  لراس ا  أي أ دة اة ا   م

  أ     ن ت وأن ا ب اادو أرأ  ا

ا ب ا  ازا ا ىو ت ا  لا )أ ي ا

أا ( ورأو ا    اق أما   سا  لس ا

 دة ارز ا  ، دا   م ط  م لا  

ا  ب  ازت ا دروا اد .  

اا ا  (Stage of socialism)  ا  ا ا  م

ا دة ا ا  ما   ا ا أا ا م 

اا  ، ام م  و)ا (أ ا  و 

 أ ا ء ا ل    ي ار اا  ر ) 

ا  زت ااه ا ة()٤( .  

                                                           
سمالي في المنظور التاريخي العالمي: جاسون و. مور ، جيوفاني.اريغي  - ١

ٔ
عدنان ،ت، روبرت اولبريتن واخرون ، تحرر ، التطور الرا

 .٨٠ص،٢٠٠١،حسن 
 .١٣٤ص،هنفس المصدر، جاسون. مور ، جيوفاني.اريغي  -  - ٢
سمالي: ريتشارد .ويسترا  - ٣

ٔ
سمالية والتغير االجتماعي ما بعد الرا

ٔ
عدنان حسن ، ت،روبرت اولبريتن واخرون ، تحرير ،  اطوار الرا

  . ٣١٢ص،
 . ٣٠٤ص،نفسه المصدر    - ٤
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    ١(و( م" جما و  ن يا ا ا ذ

 و  ن ا  و  ا ا  ج وما  ارات اوا

 واارة ادارة  ا    ا ا   ات ذات ا ا

 ا ة ااا  دا ون ا ر  اا   م  

ة اا٢("ا( . ا دة ا  اا  ا ا و

 ل ) اد( ب ) ا )ب ا ا ا  ز ات

  ب ا ادة ا ام واارات ا   أع

   م ا  أوي ا  ا أ ه ا  ا و

 و. "اا   اا ا   ز  ج وما  

 ا ا دك و د  ا ا  ف ت اطا  اردا

  .    )٣("ك  ادي

  اتمع العراقي وحمددات التشكيلة االجتماعية -

 امو رظ ورة درا ض  دوا ا  درا 

 ب اموا ر)جمت او ى اا( ر ل ت ا و

 اب اور ت ا ، ت ا وا   امج 

ا را  ، ق اا ، أا ، و ،  ن ا   و

  اه ا  ت ولور أاون ا  وزت ب اا  ك ذ

   .  

                                                           
مريكي ) ١٩٥٠- ١٨٨٣( جوزيف شوميتز  -  ١

ٔ
اهتم باالقتصاد الديناميكي ال الستاتيكي  وبالفردية ، اقتصادي وعالم اجتماع ا

وتتميز نظرياته ، المنهجية وبمنهج االستنباط وبتماثل المنهج التاريخي مع النسق البيولوجي لشرح التطورالبعيد المدى 
واال وهما ، مهمتين  من ظواهر حركة االنظمة االقتصادية  التي ركزت عليهماالدراسات االقتصادية بكونها  توحد بين ظاهرتين =

، دورة االعمال وتغيرات التكنولوجيا  واالنتاجية ثم اعتباره دورات االعمال نتاجًا ثانويًا للتقدم المتقطع فيالتكنولوجيا 
وقد ترك شومبيتر اثرًا كبيرًا في تطور ، وتالكوت بارسونز  شوميتر مع اعظم سوسييولوجيــي القرن العشرين وهما ماكس فيبرعملوقد

سمالية واالشتراكية والديمقراطية: المصدر ، النظرية االقتصادية 
ٔ
–بيروت (،حيدر حاد اسماعيل ، ت، جوزيف شوميتر،  الرا

 .   ٢٠٠١،)المنظمة العربية للترجمة
 جوزي .شومبيتز  -٢

ٔ
سمالية واالشتراكية والديمقراطية: ا

ٔ
، )المنظمة العربية للترجمة - بيروت( ، حيدر حاج اسماعيل، ت،  الرا

 .٣٣ص،٢٠٠١
 .٧٨٣ص،نفسه المصدر   - ٣
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  اا ان ا  اا ا  اا  ته ا أذا ط 

    ا ت اا   رض ا ف ا  

  ف  يج امب ادي(اا ا ( م اذ ا  ا

   و  رضا) ا(ذ  وا و  عما ا  ر 

 أز أو ،)١(   اا   ا ،ء  ال ارض 

 اا ا و ا ج ام يب اا :  

١ -  ذ ر رض و ا ب ا "يأا ا  )د  )٢و 

 ) ا  الا ا (  ديا  ، أاذ ا  ن ا

  .ي ود ا ا رض  أ، ا  ا رة 

٢ - ل اا أي أ وأن ا  ور ا  ا و ا

ا  ط  ا اا و .  

 ٣-ا  ةا  ورض ا ، د ا ىا ا ر و.  

٤ - د ا  أمرل اما   ٣(و ا(.  

ا ن ا أرا ارا م  او  ن ا ا  اأ - ٥

 ا اة  ا واات ورأ م ور ،  ما  ااق 

و)٤(.  

را ارا وا  م  ااف مم ن دة ا واات  اأ- ٦

ة ا د اا ا  ر م  ب اا و  اتوا 

 ع(اا (ان اا  ة و)٥(  .  

                                                           
، )دار الطليعة –بيروت (،تحرير وترجمة احمد صادق سعد ، ست دراسات في النمط االسيوي لإلنتاجينظر في   -١

  . ٥٦ص،١٩٧٩
ويشمل عدة مجتمعات مختلفة في اوضاعها ، ) ١٨٥٣( عام  ظهرت فكرة االسلوب االسيوي لإلنتاج عند ماركس وانجلز -٢

ومن هذه المجتمعات  التي يشملها اسلوب ، االقتصادية والسياسية والمناخية والقومية والدينية عن مجتمعات الملكية الخاصة 
لوب الى عدم وجود الملكية الوطن العربي والبلدان االسيوية االفريقية ويشير هذا االس –على سبيل المثال  –االنتاج االسيوي 

رض بالقول انه يعود الى ظروف خاصة تتطلب  الخاصة
ٔ
رض واتجه تفسير ماركس وقتها في تفسير غياب الملكية الخاصة لال

ٔ
لال

، تمركزًا استثنائيًا مثل الحاجة الى االشغال العامة ومشاريع الري  في مناطق لم يكن باإلمكان  زراعتها بفاعلية بطريقة اخرى 
 مساهمة في الحوار العلمي التاريخي حول اسلوب االنتاج في المجتمع اليمني القديم: مصطفى . عبد الرحيم ،زكي . بركات : درالمص

 .  ٥٤ص،١٩٧٩،) دار الطليعة  -بيروت( ،احمد صادق سعد ، تحرير وترجمة ، 
                   .                                                                                                                            ٥٥ص، نفسه  المصدر  -٣
  .١٣٧ص،مصدر سابقالعراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية: حنا . بطاطو  - ٤
 .١٣٨-١٣٧ص ، نفسهالمصدر    -٥
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  ن ر أ  اا ا  اءة  دةي"و اج اما  "

ا    ا ا ق واا   ىا  ومل ا

  نا   و اا ا  طوا دامة ات أل ا

 مما.  

ي أذي  ( (أو ) يأ( ا  ا ) ااد ا(وة   

  ر م ظة  امج اي ظة ا دة وأو ، د 

  ا : م) م  و  ا"()١( ،" ا ا و

 ت اا    ا  د يج اما  ،  دو

  و ور ط ا   ا ا ا ل ذ ما

 ط ده وا ط  ا مو وا ا   وبو ،  و

 ا وا وا ا     اا  ات 

ات ااأو"،  )٢("وا ةا   يج اما  اا ن ا 

ا وا ا ٣("ا(.  

ل  ر اس  ا  مج  ات ا  اأ و ارا أ

"   ادا  ا ا   ى لا   م 

د   م،  )٤("و و  و  ديا  ا ا 

 ل وأا ا أ  ا ا ا   ر واا  درة  م

 ا   د رة رض و  د  دو  ا ، م ا

    و ت  اا دات أاوا ا وا ىن ا

و ا وا مت ا )رات ، )ا اوح اا ا ظ و

ن  ا  ا واد  أا  داة ا اب  امج دون 

 ا س اا  ت    ، ادا  ن أدا م

                                                           
، ١٩٩٣، ٢/ط،)مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت(،النظام االبوي  واشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام.  شرابي -١

  .٣٥ص
  .٢٢ص، نفسه المصدر   - ٢
 . ٢٤ص، مصدر سابق، التكوين االجتماعي الجزائري عشية االحتالل: عبد القادر . جغلول   - ٣
  ٦٨ص .١٩٧٩،) دار الطليعة - بيروت( ،احمد صادق سعد ،تحرير ،  اضواء على نمط االنتاج االسيوي: محمد علي .نصر هللا   -٤
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  دا   اما  اه  ،  ه ا   ا ن ا

  سا أ ن ا ة أمأ  أو     ن م   و

 ا ا  ر سا او ة أا    اا  و

  .)١( اق  ت اا  ا

   ا   او واح   ازدوا و أ  

 ط  ه و   ل  حوا   ن د تاض ا

رض اا   ه جمى ا د  يا دما ا   ا ا ن دون 

ا ان ود ا ا اد  ا   د ه ا ح ، 

  ا دو ذات     ت ا    ده 

ر وذات ط     ا ام اأ اء  م ء 

  وت ا ج ا دا  زدواا  ه ا ل و 

 م  ا   و أم   و  ل م ى)ا ، )٢

  ا  او وا  م )وا (دورا   ج وما   ا

 د  ك  ة وا" أ  ن ا  أن    و

 ا      يا ا د و   ده دا  نو وا

٣("ا( ،" وا ر م ا  اأومو ا ا وا دا 

 دوج او ذات و ج ذات طما  م  : ن ا كل ا 

  ا  نى وا    نو   و واف اا  

 ا از، ازاء ا ما و  ه ا و اء ا ،  ك و

  .)٤("ااة ا ا  ا ا  و ا د  د

   ن لا  سا ا و)اا ( و  ت  رة

ك  د ة  ل ود  ه ات و  أك ارا اد 

ص ااو ا    امأو أو ط ا  ا  أو ا و ا

                                                           
 .                     ٧١ص،)مكـتبة النهضة المصرية-القاهرة(،علي احمد عيسى ، ت، المجتمع: شارلز .و بيج،ينظر في ماكيفر م - ١
 .                                                    ٧٤ص ، مصدر سابق، ت دراسات في النمط االسيوي لإلنتاجس: احمد صادق ، سعد   -٢
 . ١٨٨ص،١٩٨٨،)دار التقدم-موسكو(،الياس شاهين ،ت ،١ المجلد، منتخبات : فردريك، انجلس. كارل،ماركس   -٣
  .                                                                                        ١٥٣ص،مصدر سابق ، احمد صادق، سعد  -٤
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 ا ا  ط ر د و ا م ا أ ا ا ط 

ن ا أو ) اي( ط   ا ا  ا اأو)ادي(

ا ا    يج امدول ا   اا.  

  ا  ل أن وا   ة م ا اا   د

و اق ات ا"    ا ام   م دة و ) اق(

 ا ج أمر ا   ، يق ا ف  ل ا )ا (

  ن  ن يت اا  ادا  ا ")ي ، )١ا ا و

 ا ا   ا راد ادا بأا   ك(ذى أ) ا

و أم ا اي   ا و اراد  اة أوو ،  ت  أ

  .ام  ا ا  اذ  اارات 

 ا در نو(F. Engels) ا أ يج اما  ن  ا 

  ا  هرض وا ا دا د او   ا ن أ:"ا

  ح   رضا  دو أ ا ر  ا ق وع او

 ي ،واا ر  وره أ أن أ يج امب ا ا  

 ا  ا ا   قا ٢( وم( . أو  نة  اا 

 ا و، دة و  دا أوا ا ا ط ا ا ون م

  . وادي

   ى أوأورت اا ور  ذا اا  ا  دا ن ا 

 ا" ا ا  رةوا ا   ا ب اا و

طر  ن درا  ار ،  أ    امق ا ا وا اص 

      ك وا٣("ا(، أو  م ا ن ا

 اا  ا واا ا  و ات اوا واا    

 وا أوا ورت ا ث  او  او ا ا   ى ،

   ات ا ان   ةت اوا ا واا أ م و ا

                                                           
 .                                                                                           ٧٨ص،مصدر سابق ، احمد صادق ، سعد  - ١
 .٥٤ص ،مصدر سابق : مصطفى . عبد الرحيم ، زكي .بركات   - ٢
 .                                                                                                    ١٨٩ص ،مصدر سابق ، فردريك،انجلس ، كارل. ماركس  -٣
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 ت ا وا ت ا ة ا١(ا( ،  ذ  

ا ا  ون    اا  ة ا دا    ة ا

    ا اد  اا .  

ن   أن  "و  ارةا أن ذ اا ض  اأة أء ة  

اده *اوا ا   أةه ا   طا  و ث أا  و

ي  أ) ) اذ   ن  اات ا  أو   ادر 

 اع اراق دم أ ن أ، )٢("و   أن ا   ا ع ال م 

    ا ط  هو ا  را ط  أة وذوا ا

  أة واا  واةا   تا  دةا  ا ا  ،  واة

 ل ودارج ا تاق وال، اطا  ٣(و(.  

ا  ا و " ذا  ظوف ا  ان      ا  أ

  ا وا  دوات امج واأل   ا واأوا  ان و

 وا ا  د  أو  أن    دا او ا ر ااط

ن ة ا ا أ، ) ٤(" ع اد  ا و  وض  أ

  ا  د و ا ن أا ة ا أن م ام ب ار

 ا  و مو م ، ا و  ندات اا م ا

   و    ن ا ن     نع وان اة وا

 ب اا، )٥(ار ا  ة وطات  ا ن ا تا  

  .   ك ااء ا  د 

                                                           
 .مصدر سابق ،  لف المجتمع العربيالنظام االبوي واشكالية تخ: هشام ، ينظر في شرابي   - ١
 .     ١٧٥ص،مصدر سابق ، العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية: حنا ،بطاطو   -٢
  .٥٢ص،مصدر سابق ، النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي:  هشام ، شرابي   -٣

هنا بان لدينا في المجتمع العراقي الكـثير من االمثلة التي تؤكد عبودية الرجل للنساء واالطفال وحتى من وما نود االشارة اليه (*)
بالعامية سواء على الزوج او االب لإلشارة منها الى انه صاحب االرادة والمقرر ) ابونة(منظورات التسمية حيث تطلق النساء تسمية

مور او صاحب السيادة العليا او غيرها
ٔ
 .لال

                      .                                                                                                                            ١٥٣ص،نفسه    -٤
 .١٥٥ص ،مصدر سابق ، النظام االبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام. شرابي -٥
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    ول اات ا  ةوا  ا دا ا   ا

 وا مورة اا " أن اا  ما ن ا ن     

    ءم ي وادى اا ح اي اري اا ا   ك

 ان ام  ا ورا  ا د اا اد و   ب اا

  ا ن ا  وا ب اآاق ا  ر  أا 

 اكآم وا دا ١("ا( ،  ا د اا  أ 

ا اا وات ود ا  د اا   و رد اا ي ا

د اا   ردر اا  د اوا ا  زو ول ا

أول اد اا.  

اة ا ا  (ن  ار ا ا و ر م ا  أ

راوا وا ج ) امدة اا و  دا  ي وا ا  دا

 ج اوام ،م  ر  أا وراءه ا  قا   يب ان ا

 أا ا  وا   ي  او ا ا سا  ا و ا

  .    )٢(  ات را و   اد

ة   اا د  ن  ا  اى ا   ا أ

ه  ا  ا   وره او دت ا كا  ىا

  .اي

  ر   ا ا ا و: ر ا   اد

ر وارات مج اأن أ" أذي ام ادي أوم ا و ام ادي 

وا ك  دئ ء  اس ادي و اة ا وان  رات 

دا  ة م  وا و س و٣("ا( .  

  

  

  

                                                           
 .٧٦ص، مصدر سابق،ست دراسات ي النمط االسيوي لإلنتاج ،  صادق احمد ، سعد  -١
 .                                                                                ٥٦ص ،مصدر سابق ،ست دراسات في نمط االنتاج االسيوي ، احمد صادق ،ينظر في سعد  -٢
 . ١١١ص،مصدر سابق ،ت منتخبا: فردريك.انجلس ، كارل. ماركس  -٣
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  الفصـــــــل الرابع

  ت حنو التفرد والتقليداالجتاها: البيــت التقليــدي

  

  املبحث االول-١

 )البيت التقليدي( :مالحظات انثروبولوجية 
ً
  أمنوذجا

  احلاضنة االساسية للجماعات التقليدية 

  املبحث الثاني-٢

اتمع العراقي وطبيعة العالقات االجتماعية التي تستند اليها اجلماعات 

  التقليدية

  املبحث الثالث-٣

  االقتصادية للجماعات التقليدية اتمع العراقي والبىن

  املبحث الرابع-٤

  واثرها يف بيان اجتاهات التفرد والتقليد) االنظمة الرتبوية(اتمع العراقي و

  املبحث اخلامس -٥

  خصائص الفردانية    
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  الفصل الرابع

  االجتاهات حنو التفرد والتقليد: البيت التقليدي

  ) البيت التقليدي(: املبحث االول

  مالحظات انثروبولوجية يف تفكيك احلاضنة االساسية للجماعة التقليدية 

 ت أول  أم(Traditional House)   ا اي  

     أا و  ور دا ا  ت وت و

    ،  ر أواذاا  ماا ا   أ  م

ا  يا ا ور دا   ا  و روث أا س ا

م ة    ن  رؤو   ،  ن     ارث

   ن ذ و ف أأم    وج و.  

     يا ال اد(و (       أ و أ

 ا  أوا ا  تا   ةاف ا، م نا و

ارة وا  ل دون ،و   ي  وم  اا أة 

أ د ا و.  

   أو  أن ا   يا اة اا  ا   ول

ا و ومو ت ا، اا ا وي اا ت اما 

   أم   ة وا م ا ت ام  فن م

ن ة درا ا أ،   ات ا   ا ا اى

 يا  فا  ز أأا   ل ن ا دوا ا م

و أ ا ات  ا ما  وو ام   ا اي 

 رات اأا ا ا   توا ما  .  
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ي ا اة ا ن أ اع ا ، اي اا   ات او أ

  ، أ  ا ا ا  م ات ا يا ا  ن

اي دة  ن  ت     و ل ء ي ،  اي

   : " اي (Liwan))اان(ح ي  ،   ف 

 ا اران ال اط  و ت اا  ء اا  ه وا 

ا ات اا ")ف ،)١ ما   ، دو  ه  وا

و أ دا ،ام   ارض اء "و  اء  ،(The yard))اء(

و  ري   ا، رج ا و   ما اات 

و ءات وا ارة دات ادر ")ت  )٢ا  ات  ا

و  ط  ا  ،"ا ط  تا مء أوا  ن م

ون  دور وا  و ه ات ط ج  اء ا و ا ان 

   ةم ا  ا  ن  درارج وما  ام   تا 

  .    )٣("ارج

 و  أم  زل أع اأم  ا ط     اة ط ء

وا)را ا ( ت اا أو اتا  د و ا  ا  أذ

 ارا ا ،ا   وت ات اا  دا    

  ات " ،و  اد ذو اان اا واي ن ع  ا أ،

 ا م ف او وا ا  عا ا و وا ا   م

ا    ٤("روث ا(  ، وا و    تن او

وا  ة "  ورات نا  ا ا    اع ،  اع و

ن اا   ارع ا  ز يا طا  ا ٥("ذ(، ط اوم

ا  دوا  ةا  ء  اد ورا  ء  ا  

                                                           
  ٢ /ط،)مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت(، النساء العربيات في العشرينيات حضورا وهوية: واخريات، اميرة، سنبل  - ١

  . ٥٤٦ص، ٢٠١٠،
٢- http.// ar.m.wikipedia.org.>wik i  
  .٥٤٦ص ،نفسه المصدر ، واخريات، اميرة،سنبل  - ٣
 ص،١٩٩٦،)دار المعرفة الجامعية - القاهرة(، اسس نظرية وتطبيقا عملية،االنثروبولوجيا : محمد. الجوهري   -٤
  .٧٧ص،١٩٥١،)دار المعارف-االسكندرية(، مالمح من المجتمع العربي:محمد عبد الغني .حسن  -٥
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 ن د اف أر  رض ااء  ة  ن أر اد ط  و

  .  ن وان ات ااد وم وارا د 

 أو ن أ ف "نل ا  كب أا  ن س و و

  ا راة ، أ  دن اة   وردون ا اء أ

١("ا(  ،  ة ف م تا   د أوا  ن أن     ا

 ن وا،ة ر  تا  ف ، و  تا  او

ا  أنااد او ا  ي و " ط   ا   ين ا

 ا   ا  ة ا  ا   قاط    ا 

ن   طق أ ،ا ار   داة اأو   اب ، )٢("ان

  اام  ر مع وادة   اس ا" ز اه 

اامت   ن   أ   ات م امت و ،  اه

ا  ول ر   ن زرا روا اأ، )٣("ا  ران  

   عر  تا  ءنوإا  ا ء٤( ا( . دوذ 

 ا  ب ااكوآم ة اة وااف اا   .  

   و،و  اات و ارات طأت  ات   ازل 

ن اث ة ا  أو  ا" ع  ا ا اااات 

ا ا  دوا وق اا وا   يدورة أ، )٥("ا ها 

  دورة ه أن ت ا ا م أ ،  اد    ازل 

  او، م تو  واذا ب    ة ة  رة، ا و

 وا دال اا  أ ات اوف وا لا  ى 

ا  ي ااث ا طوار.   ت وراا  أتط ت اا

 ا"ا   لا ا  ا  عر وره ار اة وة ا

 دي واا ى ا، أ رة اا   تا 

                                                           
  . ٧٨ص، مصدر سابق ، مالمح من المجتمع العربي:محمد عبد الغني .حسن   - ١
 :محمد .الجوهري   - ٢

ٔ
                                                                                                         ٤٦٩ص،نفسه المصدر ،  اسس نظرية وتطبيقات عملية،نثروبولوجيا اال

 ،٤٦٥ص، ينظر في نفس المصدر  - ٣
 .٧٢ص،١٩٥١،)دار المعارف-االسكندرية(، مالمح من المجتمع العربي: محمد عبد الغنى . ينظر في حسن  -٤
  .١١٠ص،  المصدر نفسه ،  االنثروبولوجيا اسس نظرية وتطبيقات عملية: محمد .الجوهري   -٥
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 ا  ا او، ا ن يا ف ا  اا  عوا

ٌ  ي١("وا(  ،   لأا  ا دا ا  اتن ا)ثأ 

  أ )  وااث    اء،و  ا ، وا ا،ات 

 رور اوا ت واا  ا ،أي أ  دي اا ما  اتن ا

 مياا  ا ا وا ا ا ا را ر وذدات واوا 

رث اف ا  اء أ  ان  و    ارث ره 

  . ات ا    ااف وا ا وااد 

 وا   ا واف ا " ت اةاد  أن ا  و

ا   أتط ات اا ط   ا ا ة و")٢( 

 ار ا ا  ااد   ا  اد ه اات ا طأت أ"،

  ريا ا  وا اا و  ادا ")ان  )٣ وأم

 ان اب ا  ،" رات و تا و  و  وا

  . ) ٤( "  ت وا     اط واى اورة اأ

   اا ن ا   عق اى ا   ء اد م  ن

 ا م  ذ   ر ار  أا ا   ت

  لا   ة م  ةا را ا  ةو رام عار و

 ا   ا  ات ا  ام   اا

 وا وا ا" م   و ا ا  ام

   اة وا وف اا  وو ا ما وا ا

اوا ا ا أن)٥(وا    ة م ا   ات ا

و ا أا ا ا وار ا و   أ امق 

 ا  رت اا و   اا ءا ار  ا ما

                                                           
 .٤٧٠ص،نفسه ينظر في المصدر   -١
 .٢٢٦ص،٢٠٠٤،)المكـتبة المصرية –االسكندرية (، المجتمع االنساق التقليدية المتغيرة: فادية عمر.الجوالني   -٢
  ٢٢٧ص،نفسه المصدر   - ٣
 ١١٢.ص،المصدر السابق ، اسس نظرية وتطبيقات عملية،االنثروبولوجيا :محمد  .الجوهري   -٤
مجلة كلية ، الفكر التخطيطي واثره في تصميم البيت التقليدي في المدينة العربية االسالمية : ماجد مطر عبد الكريم. الخطيب  - ٥

مون الجامعة 
ٔ
 . ٤٩ص، ٢٠١٠العدد السادس عشر ، الما
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  دة ف دو و را ا د أ  اد "و ا ت 

    فرة واوا ا  ة  ط ء اا

ا و وع ار و١("ا(.  

 ط  تا رو دوا ا  ا اتو ا و و

  زاد ا  اا ا  ات اا  ع ام ر ا

  ات وءا اا ا ات ا ا اد  ازداد د 

و ا اا اي   اا ،اا وا  اد ء ة 

ا  و و ا    تا وا اوا وا د

 اه او ا٢(ا(:  

١ - ا     ا وط  ة و ا ا

 .  ا ود اف

٢ -ي واا و ا  د و     و 

 ءات اا .  

    أواذا  ا و  و اه ا  أردم   م

  ة ات اأ ي واا ا ا تد  و  

   أ ا اة اا  د     ء ن ،و 

 وف اا ا أ و ااد  ن امرو ن وا  ن

    و  هو   روا اراأ ات ا 

ي  أ ادات وا وض    ااد   اي وما ة

 ن وا  اد وا رف ود ا    او د ، ن أ

  ادا   ن دا د را  م افوا اة ا ن

  ا  دا د  رات اة وات ا دازد م اا

  ام  ت اطرا  دا ا .  

    

                                                           
 .٩٦-٩٥ص ،١٩٩١،)مطبعة العمال المركزية  -بغداد( ،القسم الرابع، موسوعة االحالم: علي ، الشرقي - ١
مصدر ،الفكر التخطيطي واثره في تصميم البيت التقليدي في المدينة العربية االسالمية : ماجد مطر عبد الكريم . الخطيب - ٢

 .٤٦ص،سابق 
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  املبحث الثاني: لفصل الرابع ا

اتمع العراقي وطبيعة العالقات االجتماعية التي تستند اليها 

  اجلماعات التقليدية

   اا ا   و   م . اةا  

 ظ ا اا ارث اء امءا ا ،  ا وا ادي 

   ا وا وا وا .ا و ا  و ا   ة ،

 ا اا اوا  ة،" يا  ا اا ا  وا

واه ا   ا ء ت ا وا ا رض واة 

 وا ١("ا(    .  

 اا ت اا  ت ات او ، ا  و يا

وا  ل دا ا    اد، ت اا   يا ا أ

 (ن م أ ات ن       أذ ن ااد 

ا((parental structure)  أذ  ن م ا   يا ا ن م

 ب وا   ،" ا  ا ا ا ي أووا  ن ا

   ا  وا مذو ا ا  رس دور ا")ن و، )٢ ا

ه ا ا   اد  و  و ا و   اد 

 أا ا و  ن. ط ا د ام  ا ه ا ن أوذ  و

 ا،   ل  دد ا و ،مو " ا  اوا 

، ا ع  و اداد دا ازاء اب،ا ل   اب 

وا، ا  كأ،واا  ازدوا ن، )٣("ي ا أذ    لطا

  ب وا أ  ن ا ت    ا ت ا

   ته ا ل  وا واا و ة واا  ا ا

 ب اا ااما  عدة م دة واا ه ا ي أبا ا رو ر  واا

                                                           
 . ١١٣ص،٢٠٠٤،)مكـتبة مصر–االسكندرية (، االنساق التقليدية المتغيرة،المجتمع : فادية عمر .الجوالني  -١
  . ١٨٦ص،نفسه المصدر ،  االنساق التقليديةالمتغيرة،المجتمع :فادية عمر .الجوالني - ٢
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،" وذ وا وا وا واا  ط ا  ان ا وا وا

  .)١(تء اوا واأوا و

ي  دة ا اة و  ا اة وذ  ن ا اأ

م ار    اة     أ و  ا ال 

ا ا ، ذ  دن اه و  ه ا  د و    ن أ"، ا

ا  ت ا  ا ة اأ  دن ا ةو ا  وروا م

 را   وا ٢("ا(  ، ل أا و ةا ة ان ا

و  ة اا  ص ع  و  دا و–  ء  ةا

 دا ا  و ه ا    ن ممع واأو  او ا

  وة وا  )٣( ، أذ  ا أن ا ول م

  ى اأا  و  ا    د، أ  لمن ا

 و م ا ا دا ال اا ا ا،  و"  د

و  اا  و ام  ت وو أ  ا ا م

٤("ا(،  و   او  س ا   ا ا

 ذ  اا ا  ا اا أااد    وو 

  او أا ارا أ ث  و ار و ة وان ا ادا

و ، وراء أ  نم يا    ادت أن ار وا

 ت ات وااوا ا وا ا    وا رو

 و، ا    ادموا ا ور   ا و ا اوا 

  رف    و امأ     ا ، ووأ و  ه ن

 ا، وا ا اا    ادا  و ا ما م

ا  ر ا ة اا ون.  

                                                           
 .٣٨١ص،مصدر سابق ، بحث في تغير االحوال والعالقات،المجتمع العربي في القرن العشرين : حليم .بركات   -١
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 أا ا ظ  دء ان و ا  ا وا  را ن 

،ت اون او و   ادا   اتوا ا  اا 

ا  وا ، وذ اموا  ى  يا ا  فن ا

د  ذا "   ل ام وا ا  ا ا ااد  اة 

  ا  وج وو ا    ا  ا    

ا ه ا وا امد واا  ")١( ،  ة ب را وذ

   و  ن وا ارا ا ا  ة و 

 ل وا   ااد   اا اا  دي ا  مج 

 ات ادي واا ا،ت اوا ر اع ان ، و   او

ا ام   " دة واا  وا ما ا  ، او

 دي ا ،)٢("اده   ا ودا وه أا   اف 

اام  ن او دت اأاال اا       .  

       أ اا   و ت اا  د ارات اا  ن

اره ر ،    ن ط  و   ا اة د ل

   ا  أ   أو  ن أو ا ا ا وو

   أم –ي ار دي أا     وار وااع  اذ 

 ط  يل اوا ح واه ارو  ل دون٣(و(.  

    ا ت أو   ا أن اّا  أأم   ظ

 ديمى اا    ر يا  ا ا  

را)مموا ل ) ا  اا ا   رةوا  

 ا اأي أ    أمت ا ءما   )٤(            .  

م أي أ،و   ا اا   ار  امث 

،" ز ا ار  ا اوم مث أذذري  أهت ذات 

                                                           
  .١١٤ص،االنساق التقليدية المتغيرة،المجتمع :فادية عمر .الجوالني   - ١
 .١٤٨ص،١٩٩٣،)دار الكـتب –بغداد (،احسان محمد الحسن . ت،  علم االجتماع النظري : كارل .منهايم  -٢
  .٢٦ص،٢٠٠٥،)دار الشروق- االردن(، التفكك االجتماعي: معن خليل .ينظر في العمر   - ٣
  .١١٦ص،مصدر سابق، التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور : مصطفى.حجازي  - ٤



 ٩١ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

  ثم ر ومد اوا أوا وة او ة ا را  

 اف واا ، أو أة اا  م   د ةر وء اب ان ا

 ا راذ  ام ")ة  ،)١ م ا  و طار  ه او

" أ را ة اا ط  ا  ن اء م  ب ")٢( 

زات واا   ا ا  لو  ق أا  ا  

ي واا ات وااوا، أ أة ما   رير ان ا

ث واما  را   ا ا ا اوا ء ا دا و

 ا   اء  وج أا   دوج " و ظ ا رل ا أةا 

 ، وا دي واا ا  ا و مت اا  اا ا

،  ل أو  عي اا ا ا ى ظ وفه اأ ن ا ن

  . )٣("وا وا اع

 وا ا  تو ثما م أ  ا ر  ح ا 

 "إ ر   ا وا ا   رس  واد  اأة 

و ا ، )٤(" ا وا و ا وا ، ا  ا و، ا و اق 

 او  و ة م أةن ا أم  أي ا ا م  و

 وا رة اي ذي اا و ا ا   وا  رس

 را،ا   م  لا  درة    أرادة و ا

  ا دات ات وارا م ا   ل اوا  اء 

 و وا ا ل وطا و ل ا وج وب واا  وا

 را      .  

 وت ا و ا  فال واا  ل ا  اة ا

ا ،" ارث أا ء اا  ا  ة م ا ا  ن

ز  ا أو مه واي ن  أو  أو ارة  ال ه ه ،

                                                           
  .١٤٣ص، نفسه المصدر ،  االنساق التقليدية المتغيرة،المجتمع : فادية عمر .الجوالني   -١
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و  ارات وامح اا ا ، )١("ا  م ار ه ار

  ت ام ا ما  ع ارة و ز   لن أوا

"  رات  ا و وا دوا رات ا ار ر ا

  د ا ا  روام ن واع اوا ل اأ   دا 

ا ا  ٢("ا(  ،" ة أا ا ا ة اا   ت ا

 ماف اطا  واةا   ا اطت  و.  )٣("اا  ت

 اا   و"   ات ا أا واوا اا و

و ا اي ب  اات ا واي  اا  أا اي 

وا  ا    ت اوا ات واك أو،  )٤("ا 

 ت اة "   ا و ظم ة وات طأت  وأ

  تو و  و    ا ا  أ 

")د أو، )٥ووا ب واا  ن  ،ا  ةة اا  و 

       يا  ةا ا    يا

 أ ا و وأ ا ت ا ،اات ا واد اة 

را  .  

 دت ا  ء ا  ا اا  أك ا ة و

 ت اة أا أ ا ا ف اا و دى ا  وج ا ظ 

ا ت ا ة ا، ا أة اوج اأ   ةا و  ةأ 

ا ا   و ر ا  )ن أو"، )٦ ءا  ل

اا  ذي  وذ ه  ا   ا  ا ا وا 

و ا  را   تت وا  ءا اا ا ٧("را ( ،
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ه اا ا اا    رات اات واا وم  ي ا

  ا ا ا  ذ م وا اد ات ات او 

ن ات ا  ار وار واوق أ،" ة   اوع اة 

وار و  ات ا  تن واا  ت ى اع ا

امق اأة ا ا  و، )١("وا ر اأة  ا و  اات اة

م ا     حا  وا ال اا   ا ط  

ا ر اا  وا ا ا ر دما  د  

ت اا   ٢(اد(  ، رات أا م ا   أة دور 

 م ر ا ءت م راته اج وما  رو ل ا  ود

  دا أة وا   رواأ    وا  أ ن ا

 حوا ا و راا  دل ا  أا ظل اا او ة

 رة اا   "أم  أةا ن و  ا ا  ل ل

، ا   ء ا ،و    ل أةا   

٣("ا( .  

 ن ا  ور زادت  اأة وا و و  دور   و

 ات اا  اة أو" ، ل ار   ام اة 

وا واة وا  ا  ة اا   و دأة أ 

 ا رك ا اأة أو، )٤("م ة   ار  اذ اارات

ظو وزو  دةا ل وظ  ا  را  رو.  

 ت   ،وت ات ا و     ا اي 

  ة ت ا ا و اا أا و و و و ا

 "أ را ا    ء   اا ء ا  ي

ةا")٥(،  وأ دوا ات ا  تا ا م أن 
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 ا م  ا  دا  يا ا،   دورا  وا

دوا ا مأ،)١(اا اا  وا ا  اتن ا  

 ة ووظء ا  ير اا ، ظن أ ا وا ر اأ  

ام  اة اي و  ة ا  ا ا ء واف 

"  ء او ن ام ت اا  اد  ن   را

ا و اا  م   و  نت ، )٢("وت ا 

 ه اا    ا  ادأا   ر ن ا   و

   ات ا "ك   ول    وث أو

  ر ار ورواو ا ت   و  سا   وا

ا ا اأو،)٣("ا ت اوا واا  أن ق اف ما دى ا

   ات  وف اظ  أ  م  ه اا وا

 " ا أو و ت ا ءا ا ا   أن  ا 

 و  و أن  و  ا   ا اة رة  أ

  .)٤("و ام أادة 

  ،و ان و اأة ا  أ  ار   أن امج ا ا أ

  وأوات ا،  ارف ى ا ا  ا اف  اب 

ا    ى      امن ااره ا  ال اي

  . )٥(و ا وا)اة( ةا ااةو

و  لا ت اا  ات وا دو ر م   ل ا اد

ة اا  و وا ا  أ  أمدا ال   ه 

ن ات  و ا  مأو  ا اوي "و  ا اي 
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ة ا ا اا  ال  ١("ا  ( ا ا ا ا ا راو

اا  وا وا ا مق اام    و  اد و

ن اوج  اة ا أ،"  و ا  اأ  اوم   أن أ

ا ة اة اا  ام ا واا      ا ا  ام

ه ا ت اا و ٢("ا(  .  

ة اا واا وا ت  اأن اات ا وا واد ا أ

ة وا  اة اة ا او اة  اأا واف ا ول 

ا  و  ت وف اأب واوا ال ا وا س ا 

دى ا ع ا أ" ا ارو     ا ر وع ا ول

ن ا ا ا اع أ )اي(ا وا  ث  ا اد 

د اال اام  تا ")و، )٣  ا أو م  ا ن

  . ااب ادي 

وز  ،ر ظة اد ظدى ا أا ا ا ا ن امل ا  ا أ

ة او ا وا ا ء م ها ا عن واما  وا 

 و ا  ل وا و اد وا   ا اا ا

وا ة ار اه ا  و ات اا أة ول اوز أ دت ا

  .)٤(ظة اد

 ة اات ا  ات   ا ا  دي   ان 

  و اوب وا  مهأ ات و   ارات ظا ال  و

 ا اا أ     ت ا  ب أذ رة أو و

  و  تا ري و      ت ز   و

دي ا  ات ا وات  ا و  اك ا واف 

ن امل اد  م ا ارو ا ام ا م ار أ ، )٥(ة 

                                                           
 .١٦٧ص،سابق  مصدر، علم االجتماع النظري :كارل .ينظر في منهايم  -١
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 وذ ت وااا  ا ر رات ا  وا ا  لوا

 ا و ا  وا روث ا  وا  لما أ ذ ا ن

ا وا ا   اع وث ال اوت واما" نط ا ا ا 

  اب وذوا ا     ا ن ا اأا ا ارا 

ا ا  ل ادس ام   ن  ١("ا (.  

  :م   ان اد  ا اا  او

ة اا ا ا ة ادات  ا مدة  ا اة  - ١

 اء أوا  رة  اد اا   ا ا ا  و

ا  و أبع ا اوا ا ام.  

٢ -   ر أة لء اا  را ة اوا ا ا وم

ا را وز ا   او ا و ا  و .  

٣ - ا  ن ة   ةا  ل ا و    الوا

 ءب واوا ا  ة وم  ل اطوا  ا ا را ذ 

 واف اوا ة ا و ا ا  ل وا.  

٤ -   لر وث وام ى اع اار   و  ات

ء ار دون ا ا  ءا  ةة ا،ا  ر ا  .  

  ا وا    ة ا ا ء واف  - ٥

ا  ا ا  و  ت مو   د وا.  

 وظرو  ا أي وز ا او مج ا ا أن  أ - ٦

 اد اا م   ل   ر ادي وال اا وا

 أ    درة  ات  افوا ت اا  ا 

رات واات ظ  ا  و رات وار ا و أي ر ا

د ا رة ز)داما(  ن وذ  اا     

ا  ا   ي  و دا ن ا ى ه و
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داتا داف  اوا و اا  ي    نوا

 ا.  

  : املبحث الثالث: الفصل الرابع   

  اتمع العراقي و البىن االقتصادية للجماعات التقليدية

  ا وف اا  ا ة ون م ا ة اا  م

 ا  دا اما  ا م ، ديل اوا ر اظ و

ان ا  ا   ات ت ادى ا ا م م ظ ة

 ر)١(، م دوا ا ة ات ا  ان ا  ءا 

  م ون اا و ة ات أاا  ات ات واا 

 ا وا  أا  ونس ات أ ا م ا 

  ظداء وأ  "أن أ ا  ا  را   ول  ة

  اء اا  ة ر  م ةه او دأوا ا ن ام

 و و ،ًا        د")٢( .  

و أن ال ا ادي ة اة م ال ادي ادى ا ال أ

 ت اا ،  ء أ  و ا رس دورا ن ا 

  وت ا ورات د  أ ارة  اب رات و

  ن  ا  دا  و اك اا " ب  اح ور

 وا ا     زتو ا ا  تا دا ا

و  ن   ")٣ (.  

 د   اا ا و ت ا د ان ا

ا ذ ة وا ط ات ما  ا  دا  ا  

دي اا ا   ا و   ت ا  كوا زا

،  ةا  م ا ا ا   ام ان  أ  ا
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 وا دة اا  ،أا      نك اأر  

 ل ا    اة ا ا أو، )١(ا وات ادة 

 ا  م ،   ا     ة ا أة اوج ا و

 "اأة  ول اة  زدة ،   و ا ارز ل أ

  )ا، و م،ات ، (ن امح  ارة ا اأ

أة ووظا م   حا  ٢("ا(، أ اا أا مء ان م

 ا  ة ااة ماات  اادي ت  ا  ل

   ال  ق ا وا  "وا  ام   ااد 

   ار  ا ات ا ا  ات ا وت 

 واا وا ت اة وااا وا ا ")٣ (.  

س ال   أن رن اد ات اأ  مء ور اد وذ أ

  ا  لما    ر اد و أ از ذاإ أ د و

  ق ا  ا ا  وج نمار وذ اا  ن ادا 

 ا   ة ت "ا دا دما دوا ،ق ا ، 

ن ا دا ا   ان و ا ار  ات  طت أ،

 ت ااا  ة، ت ااواا ل وان ،  )٤("ط و

ن اة ا م ة  أ،ااد ن ذا و ك ا د ة 

 مو راا  اا ا   اتا  ن وا  ا 

ن ظر اد ء أ، ة  اة  ام واات   ت أ

م  ال وا  ا و اات ا م ة وا ى ن 

 را ا ل اا  ةى ا  وا ا  و 

رال اا    طم  ا روا ل اوا  أ 

" ة ظا م ان  كج وامى ا  دة اا  ر ا
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 وذ ا و ط  ا ا  دان ا  ا ا 

ا ن اة اد اة   اد و،) ١(" اة اد  ت

 اوا ا ا  و   أو ا وروا اا و

 ا  ا واه "، ار ذ أو اا ا  ا أن ا 

و أ ذ  أ ءت  ارة ا و ا) ا اد )ه 

  . )٢("  ون   أا و

ن وح اد  ات ا   ادي و ا ا أ   

 وذ ع ادي وه اا و ا  ي ارا ن ا ا

  د و  و  اد   ااة رج أ

 ات اود ا"أ  دة اظ ا   ا ز دات ان ا

 ا ر ى  أس ا اا  أن اون     أ

اد اد ن ه ارات ار ا  ال اة ن ا اأ"،) ٣("اد

  ووم اد اا ا    تام ا   ن

ا را و ة  اا  ")٤(  ، ا  ر دا  ا و

   زاا و   وو  ةا د  ة وا

  ديا أوا ا ا   ا ،" أ أة اوج ا ن

ا   ادت ا ا ا  ا")ن ،)٥  يا ا   و

 ت اوا م ا   م   ا أة اوج ا

  أواد ا ر   اات ا  م اأة ل 

وا دورا ر   ا دا و  ر م ا  
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 ا ظا ، أ ذ م ا م  ار   ن، أة أا ن و

 ر ا م ره أا و.  

ن أن اا  امء ا ط ا  و او وال ا  أ

ّ م   ىا  أا وا دات اا و م، وم

 أدة اء ادي ن ا وا  ان ا  ال وا  أ

دا ا ا ا   ن يوا )١(  ، ار ا ا  ا

 ادي  طأ   وا وذ ء أ و ه د   ا ا

 وا  ات  ظوف أاور اظ اي م   ل 

  ةاد واا  ة وزادتت ا  ةت ات أا ن

 دزد ا اداا )أو،  )٢ا   اا ا دا   اد

 م ا ا    م واا ا   وده 

  لوا را  أ ت او وا  تا  لن ا

ن امل  أ  ،  ات وت ا  ا ا م ة 

 ا   ت  ات ل وام  ا ي اا ا

ك اج واموا وا راوا  ٣(و( ، أ   تد ا 

ا   روا از ذا  أب ا ن ا وذ او ا و ا

ن اوت ا  أ"  ا وات اى   ادر ا ادي

وا ،ا  ا  ب اد اات وو  ا وض ا و

اع واب ا  ،   دة   ءا  ادا  ن

 ات و٤("ا ( 

دى ا وز اد ا وذ أن ال ا اي وع ا اد أ

وف ا  و ت وال ا اء ةة اا  ة ا
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 دات واا    م ا ظي أاا و ا و ا

  . ظوف   ال واد  اات أض 

  ا أوا ا  وا ة ن ا  ا  دا وا 

" وم   يد اا ا ن  صا  د وا ام   ا

و ا  ا    طق اة و وت ااد أ اد ر 

ق ا ")١(،ا  و وا ووا ا  و " زا 

 ا ا   و   ،  ا وا ا 

  ات اا  زا  )٢("و ات ا  زا   اي 

ات زا   اوا  أن  ي   ا و ا

 م اد وذا  اع اا  عء مم ا ادى ا و اا اا

 ا اا  ، ا  عم  ت أي أ ك ن 

  ث ار اا  ر را   ا  أ ان و 

  ح ن وذ وا ا  ذب    را ا اا

و    ا ن أ،)٣(ا" رل ا اا ا

ا ا  ووا واال  ا    ةت اوا ا  

ا ا ا ، ا ة واوا ات ا  أاي٤("و ا (. و

 اوا ا ا  رن ا را ا   اا  ط

ا   ة وو  وار ة  ا و ال ادي  دي

 ا و  ءما ا او ر اوا ا  .  

 أو روث ا ا  را  ا زدواا  ته ا ب

ت ااة  ا   واص  ا  ل  ار وا
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ى  أ   و         ، )١(اى

 ا اا اا  ام  مو أا    ة  د

  .)٢(و ي

 ا ا  و  و و   و اا و  ر

)٣(،     ي و    دة   م  

 وا ت ال و  ا وا ا   اعب أا ا مأ 

 ط أح ا  ر ا  ار ا )٤( .  

 ا  وا ا ط   ا دوا ا اى ا

      وا وا دات واا  ا ا ا  دا

 ا دات وا  ديوا ا ا أ و ا و تا 

 د ن اء أ ٥(و( .  

و ا مح ؤ ده  ر امن اا  ة امءات 

ا وا؟   ا  أن اد اا  ا    ال 

   وام ر ا م   ا ات ادي واا

رات اا ان ا ءات اموا ا   زال أم ا 

  لو  س و،  ءات اما   م ال  د

اا ا   سا ر ن ن امر ا ا ة واوا 

اا  و وا را   هءات واما    .  

  املبحث الرابع:  الفصل الرابع

  ) االنظمة الرتبوية(اتمع العراقي و 

  واثرها يف بيان اجتاهات التفرد والتقليد
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    ا أ  ا ي واا ا ا أ  ي

ا  ا وز ا ر و ا ا رو ط  ا ا 

  و   ول اف ا ا و ا  وا  وا 

" ات أا و ا  لازداد ا ا در ار  م ا

 رة و ة و م اذا  ا وا ا او  دوا

اث أ  ة رةاو    وإء،) ١("ء  ظوف ا اة 

ا ي ر ى  س أرات وات   ا وذ    دور 

.  

ماع أن اات ا ا وا داد  ا ا وا وداد  أ

ى ا دراك واا   وا ا  ا اع اا   اد

د م  ة و ال  ات ا زدد ال  اا

 ا  وادراك  ا   ا  ادا     لا

   م  و داو)ب ، )٢ا  ا ما ا 

وا ا ن ا  ا  اً  ادا ا    

وا ا   اص اد  وا ء ار وا و اس 

 ا.  

    أواذا مأ  ي   ل اا ا  ا أم م

 م اا ا ا را وا  م ا وه م اآك 

 ا  دد اا    أ اا وا ادر ا   م

و   اراو  ا ا    دا   و ن أ

" دا   ا ا و اء نا    ار رع و

 )"ا،ا  ا ، اخ ا، اب(وازدوا واد  ا اء ن 

)٣  ( ه ا و ا و  ام  ور ا   

 ا  دد اى ا و و دد أاد او   و و ا
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 ان ه ا ا  م    .     ات 

 أ ا او ا ا   د  و ا   دن ا 

 ا ة ا أياء اوا وا را  فوا ع واما   

    د  ن ن توا  اء اوا ا ا

و ا ا أو ااف أ  ا رض وا  اوا واا اء م

   اما   ا  درة  ا اا  دون اع 

ا  دوا ذ   ىت اا   ة اواو ا ا م اء 

   دورا  ف اا    دن ا  ه ا 

  دون      ا اي او اا   أ  و           .  

          ه د ا  اأا  عم   دورا ا  اد ذون 

  ن يم   وا وم و ا  أ  ن 

ن   دا ات امم أ ا" ء و م   اد 

  أو ا  ل اوا   ء ااع ام    دة

 ا ت اوو  ا ا وا ")١( .  

اث رات وات   ا أن ا      أ  

 أى ا  ا  ر ى ا ي    سأوذ    دور 

   ا ا، "ى اع ار  دةا ا م   ز 

  ا   اء اا  ك وا  قوط و  و ا

  . )٢("اد ة ت اأ

  

  امس املبحث اخل–ل الرابع الفص

  خصائص الفردانية
  دا      ي   ديا ا أ  

ا افده واو ،ا  ا ا)داما (  ره ا دا 
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 ا     نره وا  ا  و وا ا اا

  وا ة اد اد ، ا  م   وزة ا 

   ت اوا امأا ا راو مد واا .  

  أوأ ا   وا دامة اظ  ن ا ا   س

  و   دا در        :  

 ا ا ال  اذ اار ا  :امليل لالستقاللية يف اختاذ القرار-١  

امك  ت ا وا واو و رة اد اا  اذ و اارات 

و ا أ  ا اار اء م ا و أي طف أ أ  دون  أي 

ت اوا ار اا  ا  ا ا ي  ه او ، او

 أي واا  ل  وا ت ااازاء ا ا  ا دن ا

،ا و  ذ واا  د وا   ت امات و ن

  ارات ا    أي   ارات اا"   أ

 اد ذا و  ا  ا ء  ه ا وا ا  أي ان 

   ات  ف ان   ن او   م   

 و  ن اات ا    امح  اأ  ،  )١("اى

داما ن ا و اد ات ا   دا  ،و    ا

ا ا   ىوات ااف ا و اا  دا ف واوا 

 اا اوا ممد اا   ا ا   دت ااا

 ا ل ا    كو د داا و ان ا اا

ا  و دض و  رو.  

     ت اوا  ا م اما   أو ا م

 و ه ا ا    ن ب واء ورواد و  وا ما 

  ن يوا اما   عو ي ما اا  واص واا  وا

ما ش و ار ا   اا وا وال ا  ،  

                                                           
نموذجاً (الفردانية في الفلسفة الحديثة كيركجارد : عامر ناصر.شطارة - ١

ٔ
المجلد ،مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية ) .ا

  .٢٠١٤، ١ملحق ، ٤١
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ا وا ان ا ري ظ زي واي  م رزا  ه  ان 

 اما  و  أاة وا   ،ء اا  ك او ى ا

  او اا زا ز ان ه أا ما زاب ا  

  دام  ب .  

  اد  :رمسيةالالتمرد على السلطات التقليدية الرمسية وغري  - ٢

وج   ا و وام و ا اس م ار  اي 

 اح  ري  ا وامع  واام ا  امن ول دون 

 ره ووا،ا ا  اا  دا  و ، دا 

ا   ي      أ   دا ا  دل ا

 ا  د د سا ا و ا  فا وة وا و وا ا

  . وام  ذا وال  م در  اا واي  ا

و ا ا    ر  ة ا ور ا اة ا 

  راط  دا  ول ا وام ا ا و  دا دام

 ،ا  ا دا   د او   سدي واا

 وا.  

 اا ا  ت اا  دةا دت از اا و

)ن ا ( نت ا  اد  ا دت اا   يوا

  دا     م  ا  ل  دات واا

وط  اة  ن ث ، ا واة ا م  امر   اه 

   د ح ا  دره ا  ما )رم د ( ه ام

دور ا   م ا ا  اا ، ا   ط  

 .      و  ا  اى

  ادام اي   أو واا  : الطموح الفردي- ٣  

 ة ا وزا   ط   ين امات ا  ند وا

م أ ،  ف  امن و ا   ا او  م و أ، 

  دى ا رةا  ا ة دا  و غ ا ك ا 
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      د ا ل ،  دح اط   ت اا و

ا ك اا  زا حن ا ف وا    سا و 

 ن اد  ا   اي  ا   ال ن اح أ 

 م ات وا نا ،  رات د ان  حد ا

وا ا ت و وا ا ام و  ، ا ا و

  حوا ا ا   و اوا  غ  ا  

ا  ،دت اا و مأ  ا ا ودر و ا 

  أواذا ك ردم اما ا و اا  وا  ه ا س

 وا ا اة ا م  ادا   ت اا  ا

 وا  اف وارض    و را  ته ا

 و ت اا ) وا ،ا ،ا (  ته ا 

 ا ة ا م ا و أ  و وا اة ا و

  و ذ ،  ط ل دونا وااف     اد 

   تا  ن لوز ا ت اا و ا  و

ام أاأو ا وهو اا     ا   ، 

  اد وت ا   ا  ا اوا اما  ق ام

ا اى ا   وا ا  وذ،   دور  

ر ا ا ور ى ط  ا اد و ،   و

  وا ت اا   ةا وي اا)اا ( دور  

ا   و  ل  ادأ ءت م و      ر

ا او ط   أ ة و تم ا مو   ن

  ، ك ن  د ام  ااو ا ا  دة تط 

و ا اس   او اوج  ا أ  در  ا  واد 

 اا  د   ى    اد وت ا               . 

و   د  ار اا و ا و : االعتقاد مبركزية الفرد-٥ 

اا مو اا وط م د و ة  ا اا  



 ١٠٨ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

وا وا  اء ا ا را و ر ا   ور  أي 

ره   ذا ا من   ا  ا وه اة  ) اد(أن

، أو أ  ا  افوا     ب  د وء اا 

ه ا و اا ا   درة ا.  

  وا اا  ا م  وا ت اأ ا    او

ا ا  وأ اة واا  م ضو وأو ا   دن أن ا

 ذا م  دون  وا ع ن، م   لا   وا 

ا  فا  و ا   س  دا    وا

   بادا  "أ ا  ادن ا ان اء وا   ن ا

 زو وا ام")ن  )١ ا "  اد اا اء و ة اا

  ن أس و ا ا،)٢(" ة ا و او و    واة

  وأي أا   ا  ادا   أ دي وا م 

 دات ات اما     .  

 

ر  ر اد  ال  ا  اراء وا: املطالبة باحلريات الفردية- ٦

  ر  ون اراتوا واو ا  ،أ او ا  دا  و أو

 أا  يو ا وط ما   ارات اوا ام و دون ا

  أ ذ  و ن او ر اا  أي واء ا،  أ  م

اد  ا و ا .ار دون ا رادة ا ا  ا وا

 وا وا ا وآرا ارا  اده وا  ا  

  .   ة اس ا و ك   ت

اما   افوا ا و و  وا اا ض وا 

ا ت اد  ي    اد ا ا  ان اوج 

 وا   ة ادا        . 

                                                           
ص ،٢/ط،)منشورات الهيئة العامة   - دمشق( ،انطوان الحمص. ت،مدخل الى فلسفة التاريخ عند هيجل : جان. هيبوليت - ١

١٣٢.  
  .٥٧٤ص،) مكـتبة مدبولي -بيروت(،المجلد الثاني، امام عبد الفتاح امام، ت، فلسفة هيجل: والتر،ستيس - ٢
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ن و  ،ا ا ا  اا  ا وامال  :امليل للعزلة -٧ 

   أاوو د ارادا ر ط  داما   ار ذا ،

" ديا   دا و  ود  ا ر  أ    م

و    اد ال و ار ارادي    ا اي )١(" اس

و ا ادام،  أو ء أ ن  ض  او  م او ا واس 

  ات أا  أ مأا  اا  ا  و  ما  

ر اأو ا  راءاف او اا  فبم دا  ا  اا  

 ان ا ام دام ،ول  و ا ا مال  ة د 

 و ا ا   و ف وم      ا م 

   ت    "ما " دل اما ن در ث ذ و

 ن  ا وا ا وا  او ا ا  ا وا امل 

ا   ف     ون اما  ا  )٢(.  

و امل ا  أر ا   اء وا دون ا ن ا  اأ

 و أي ا   د وا   نا ا   م  و ا

 اا ا ا  ا ا  أ  و اا و ا

ا    ادأ ا ا  ا  دا  م      . 

 و ا ا ر اد   و: اختيار طريقة احلياة -٨ 

ره ا  ا  ا   ه ا  ات وااء أاا و

و ار ن ا وار  اة  ط    او ااي 

 وا ا ،  د م  أو   وات اا  ك ن

 ا ا   ه ا أ  و وا ا و ا   ط

  ة ة قء ط اأ  أو ا  هو    ة ر

 ر ذ    صا اا   أ  وا   دى ا زو

 دزات ا أي وااء ات واا و ا  د ل ذا

                                                           
 .٢٥ص، ٢٠٠٣،)مكـتبة النهضة المصرية -القاهرة( ،علي ادهم. م.عبد العزيز فؤاد كامل . ت،العزلة والمجتمع : نقوال. برديائـف -١
 .١١٧ص،مصدر سابق،العزلة والمجتمع : نيقوالى. ينظر في برديائـف - ٢
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ذ و  او ا اما  دي وح اا غ ، و سا ا و

ه ا   دة و ا د طه ردوإذاأ، ا ان م م

ت وان ا وا  واا  أ    ا  ر ا

م أس أن   ا  اا وا واا ا وا   أ

 تت وا د اات  ا أرا  ى رع واا 

و  ا ا  ا تاوا ام ض ،  دا  غ و

  ت اا ن ا  رو فءا اد وا     

  د أ وج و دون  ارض ا اا   ه رف و 

ر ا و ا   يا  ر ما د اا   و 

و تا     . 

و امع ي  اء م أي   اع : حرية املعتقد الفكري-٩ 

 أا أو ا  عا و و ا  رض يا مت أار و

 اد ات اء ،واض أو ا دون و د اات ا  

امن  وا ا وا ا م  اه "اد    ت واات 

واذا ، )١("ن    ى ر  اراد اا و  ااا و ر

  اا  مم أ   دات اوا ت اا  ن

  ا ة او  ظا أ  أو روث و    ظا 

 وح اا ا   ا امو ما و دت اا 

 اد اا   و و  وا مما دات اا  ا وام

اوا د ا  ا ا  ة قط  ود أا اء أو أي ى

 ا  مأ ا أو ا    او أي ره أو اأ   و

  وا اات اك ارج وا وب اا ا  دا و ا ا

وا ق ، اط ا   كى أووأ  اأ و ا   ى

ا و ا ر ت ء اأما ء امو ا  ة ا اب ا       . 

                                                           
، ايار ٣العدد ،جامعة اهل البيت ،مجلة المنارة ،الفكر العربي المعاصر واشكالية الحداثة : سليمان خالد، مخادمة -١

  .٥ص،١٩٩٩
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و ا ا ا  ار ا و : حرية امللبس واملظهر الذي يرغب- ١٠ 

  يا ا ذه اا  وت اا دون ا ،  ان ا 

   دا  و ا وا ذ اأا   وا د اق ا  

 ول ن ن ا ض ، ا ة د ك اا   ه و

ا د وا    ه أ ء ازي ا مءة(ذا ا(او ) ا ا

وا (   رفا و ا    أ  ا  ا ن ا

وا ا  ظوا ا ا ء اا  ض   و اف ا

ت ااا    ك ن لا  و ا    و

ا   ات اا ا ط  تو ات  أا  و و ا

اد وا اة وامح  اب  ا  ا  ار 

 ا  ا ا   ةظ و اا  ل  ب)ا ( 

  و ت اا  تام  وا اور  ةه ا تا م

    وا ا  ص  ت ا و اا ا

"ا  نن وب واوا ت ا أو ا  اوو  داء  دة

  داء واا اف اطرات ذات ان وم   وا ا 

ان اوا ت واا ا ا اء ا١("ا(   تا   ا

 ص و .  

  أن ا ا ة أ ت  دا  ا  عرس م تد أو أن ا

  ،ة ار وا  ه او مو ا ا طا   

 طاد وا او اا    لا   ا ط س

 ا  ا  را ن ادت ا اما   رمأ ر ط

و  اة ا وامح  أ ودت ا و م   ادات 

ذا اردم س اط ا أ ، ارات واات ا  ام اي اد

د ا     و ت اا  ا   رة   

 ت ااف وا وا . 

                                                           
١

-https;//m .facebook.com   
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ر أو أ و ر اد   ت  ا:العالقات العابرة احمللية -١١

دون ا   تت وا اد و ا  ع اأا  م  و أي

  .و أو ار أو ز اء  ا أ أر د   ار 

ا  اما ا ت وا  رب ادأ ار روح اا  أ و م

  ا اة اأ ا  م ته ا  و اد ا

 ا،  دا  ت  ادا  ا اا  اا ا و

اد اد اد      ل  ت  ا وامع 

وا ،وإذاأ م را  م دي واوا ا ل ا ك أ ن

 اق اما  تا  روا ان   ااد اا  تات ا

 ه وو ا    وا ا واا  روا أاو ان 

 قم   راط    وإ    قم   دا 

   ي ن يي اور اا  ر  ا أة اوج ا لا 

   ر  نل وطا ب واوج  اواأارات و اا ب و

أة م   ء ا وا رك ا  ا وارا  أواات 

وت     مق  م دوار ا ادة ا  اء 

 ا  او ا دا م.  

 ت ا ةدا      اد)٢٠٠٣ (  حما رات ما

اد ت ك ا  اأا ) امم، ان(ا ور و ال 

  أ ا اا ا ك(نا (ا    ةدا  ا اد

 ك أو ه ا تآا  رو  اد وأ  و 

 و ة وا   اه ك ات ا   و ا 

ا       ادت ا ءا اد اا  تت وا

ت        ه اأه ا وامل  اا ا و

 وات اا  ك ا ن لا  اء ا لا و  ط 

ا  و أزوا وأ  ار اد  اا ادو ه و   أك 

و ا أ  ا   م ا أا  م ،  اذ   اارات
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و  ن ل)اما ا(   ي أا ا ت اا 

   ال ن ة ا وااف  زا و     وا ك 

اد وا ذ  ن را ا وا دات واا    

 . 

و : عدم املباالة باالنتقادات العامة التي ختص حريته الفردية املكفولة قانونا- ١٢ 

  اة ا  اد ف  ا ن امدات ا ا وف 

د اا  ف و     و  ا  و ا وم 

 ا ا     وا ر  س وا   . 

و ا ار  ر ا : اخلروج من ربقة ورقابة وسطوة اجلماعة- ١٣ 

و م  ول  دن او ام وا وا اوا و ارا 

 اا وا ط   ا و ا م ،د أي أا و ن

ان اء   ادام     ء م ري ،   وه 

 از  ا مما ا  ا  ن او   

 ا   ض يخ اب او ا ا ا دا م اء ب ا

  ا  ا ا رس ن   ا ا  دااو ام اا 

ا و أو ا أو دا ا أ، ا ب ا و م   و

ن اا دي  أي أ  ن  ات  ن  دور اأو ا  أ

و   أو ا أو ا أن   ا أن   ي ذات د ط ارأ

ا   تا   ا ا   اب و.  

 دا  ا    ا ا و ا ة ا  

 ا ا   ا   م ي– عام   و ا

    امء ا اى ا وا    ر وا   اد 

  ن اذا و  ات اا   د  ذا أ و أو ا

  او ا   وا  قا    وض    د

امح     و  ال ن  اات اد   ورة اف 

 ا  أا  اد او  د "ون ا ن نا ندام
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ا  دون ا ن ان ")١(   ف ا ن  وره ا و

 ا  ن  دت امة (واا ، كا ،ا  ، اء أ

  ال ن ا   اد وا  )  وه، ا اي ،اأي 

ن ن و اذا  ات  ا اس ار و و  ا و أ

 ) (   او"ا     دا  رك ا ا ا 

  ا ذا   ،     ن ام    دوا

م  ")٢(        .  

 ا  ار اد    ون ار  : حرية اختيار الشريك-١٤

 و ا ر   و  ا،ا او ا  اب او ه 

اي ده  دون اا   او و  أي دون اع ي اات او 

  ا ر ا ا   ن و ره وى ا ىت اطا

 ذ  ا واذا  رباو ا ا  دون و ا ذ ر  د

 أي ، ا   ا  أ    ر أيا   دن ا

  . و ار   اأاو و  ط وام دون ض أي راي 

ف اة  و ف ا اام ره    ا واا

  اتا  ك ا م  ر اا  ن دا  ه ف

  ادا  ض أا   د  ض ا   ي ن ا

 يا   را  ارذ اا ،ض اذ  اا  د اا 

و ا أب اي ر  ا ا ا و ا ورو اب أاء اه 

   ر ربا ا ا و    واجأا ء اأ و ا ،  كو

 و  ط ة  اذا و  ة م اف اا  ن او 

   رأي  ةاه وا ي ا  ا م وذ     را

 ل وى ا ذ   أ ا   أن ذ  و.  

                                                           
 .٥٣٤ص ،مصدر سابق ، الفردانية  في الفلسفة الحديثة لدى كيركيجارد: عامر ناصر، شطارة - ١
 .١٠٩ص،٢٠٠٧، )المنظمة العربية للترجمة -بيروت(،شفيق حسن. ت، الدين في الديمقراطية: مارسيل.غوشيه  - ٢
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ر ا ت ردم س رة اواج  ا ا ك ا  اأ اذا أ

 ا ا  د وا م   ا ة اف ارات واا م

 اا اراو    ء ر ء تا   او ا

  ن ءا    يدي ال اوا ا د اازد 

و و ذ  ال ك ا  ا اا   ا و   اار

و ء  أذ  ااد وا ان ن ا ا  ار اواج 

ا ل  ا  اذ او أ  ار و ارات ا دون اء 

  .اار 

  ا أو ون ا اما  اا  ن او أ  و

  ة  وإ د م   وا ا و ا  ا ا   ة

  وا ا ا  م ه ا ون    ي  ا

  عأا و ن ا را أو ا    ةم ر ا

  وا  ذ)   أ زو  أو أن  ط  و ت ا

 ن أ  و   ا   مة وا،و ا او    ا

ا تأ ا   أذت  ق مت ا ا و أ و  

  ة   ة را    قا د مزد.  

  و  دا ن ا ا م أوة و   و أا

 ة ابأاا  و)را ا ( ا ا  و و  ا

رات اات وال اأدو  اما   اا  ة ن م 

 وة وا  ا وم  ا ن ا  ال أاي اروث 

ا  اد وأ    ال و        .  

 

ره أ   و ار اي  ادأ ا ا : االجتاه السياسي والفكري- ١٥ 

  يا ا ا   يوا ه اي ا  أا ن أ

، ااد  ا ر اة ا  ا ا ا  ا اد 

 وآرا ر ادا  سا  ت اا  ا و
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و  ا ا دئ اوا ا وا ا أ  ي ماء أ

 ا أا أو ا ا  أو و       .  

ا  راء واا  عأ ا  ت اا   ر و

 ت وأا    "  عأ ا أ ا د و أ

 أا  أور أ أ أ   نمن ا  ت ان ار

ه اا ا  دوم ده او  ")١( ،   ةة ا دة 

 .    ااد وون  د

 أي  أنن ا وا ن دن أ :على التقدماالميان بقدرة العلم- ١٦ 

  ر اأذأن ا     دة  ر ا س 

 وا ا  تم، أ وا ا د اى ا ر و ن ا

ق وا ا ا   او ا ا ا  يا اا مر ا

 ام ك نة و د ا ن  ا و رة ا  ن ا و

 راو اد وا ودور  ك ن  أي دا وا  ، 

 ا  ة   ن ا لا  دهو  د انأ"ا  ن ا

  ا  ر ة و ذا  ، أأي  دت اداة  ة ا ن

 دأوا أ،)٢("داة    وا اع واور ا  ا ن ا

وا ا    د و  ا اا    . 

  

  

  

  

  جلانب احلقلي للدراسةا

                                                           
ايار  ٣العدد ، جامعة اهل البيت ،مجلة المنارة ،الفكر العربي المعاصر واشكالية الحداثة : سليمان خالد. مخادمة - ١

 ،٥ص،١٩٩٩،
دار  -بيروت(، الفرد والمصير بحث في االنثروبولوجيا الثقافية: عالء. جواد كاظم: ينظر في ، ميشيل فوكو -٢

 .٨٧ص،٢٠١١،)التنوير
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  املبحث االول : الفصل اخلامس   

  النظريات املفسرة لظاهرة الفردانية ومستقبل اجلماعات التقليدية

  متهيد

و   اا ام أا  م ي اط  ل ظة        

اطرا ر وت و م  ات  اا و –ي ا أ-ي 

 وذات دا  و  ،       ذات و

ت ا ل  ة و١(ا(  ، أ    ر ت م

 اتا  ا     أ    ت ااو ا

  ، ر ة أوظ    ء أو او ظا  ا ددة و

و ظر اة  أ ار أو ظت  أار ا اا ا اذا رت 

)٢(  ،ا   ت و  وا  و ا   ل ا و أ

    ، درا   ف ل ا و أ )٣(،  أو  ن

  ر أا  أو م   ا أو ا ا    و

و    أو ار وح أو  ا أي    أو اا أ

  ام   نو دئ أ أو أو  ء بأ ٤(و(.    

    رجأو ت اا  ل     وما ل ا

 ى  ري ا أ ا   )ا(  ريا  يا ا

  م   أ، ظ  و)وما ا( ) س م  (

 امت اا  هره ون ومة ام  ، ممت اا أو 

ت و   ، حو ا   طن ومما  درا و

                                                           
 .٨٥ص،١٩٨١،)عالم المعرفة -الكويت(، اتجاهات نظرية في علم االجتماع: الباسط عبد.عبد المعطي  - ١
  .                                              ٥ص،١٩٩٨،منشورات شركة الجا ، اتجاهات اساسية،النظرية االجتماعية : علي. الحوات -٢
المجلس -الكويت(،محمد عصفور ، م، محمد حسين غلوم.ت ، النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماس: ايان. كريب -٣
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ٓ
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  و ت وس واا)اط(روا)ا ١()ا(  ا  

  .ن مأا و  درا ه 

وا     ا ا ات ا)٢(ا ا رس

   اوأ دا مما ا أ  قوط  ، أن أ 

 ا  غ ا  ا وط ا ا  ع ا

 ا ا،   م ا  وا ت اوا 

ت ا وا ا وا ا ماد وة ا   

  .رأ ط  و

  

 
ً
  (Culture Analysis Theory)نظرية التحليل الثقايف: اوال

          ُّ    يي اف اا ا ا) رد ( ا 

 ي أدوا  وما) (أ وما   ا ا   م

 ن اا ط،  رول اظ وما ا  عم   و

ا  م  ارات ا ا     م  ا اطرم ات "

  )٣("ه ا و أاف اي ي    اد  ا و

  ادا  ى ا ا  ات اطرا  ا ا  عا ا 

وا اط ، وا ا ون  ا ،و ا أم أ  اب 

ا ، اد وا   ى  ت اطروا)ي )اا

  .و ااد   رة در   ا اي 

                                                           
ويل الثقافات  مقاالت مختارة: كيلفورد.غيرتز  -١

ٔ
، ٢٠٠٩،)ة العربية للترجمةالمنظم- بيروت(،بولس وهبة . م،محمد بدوي . ت، تا

  .٣٣- ٢٠ص
كذلك تفعل النظرية االجتماعية عندما تستخدم امكاناتها النظرية لتفسير خبرة ما وفهمها على اساس خبرات وافكار عامة عن  - ٢

 وهي تحاول ،الحياة 
ٔ
حول المجتمع فالنظرية االجتماعية هي نظرية ، ن تكون اكـثر تنظيمًا في نظرها الى االفكار والخبرات معًا ا

كما انها محاولة فكرية تفسر جانبًا .)٢(ككل ولقد ذهبت الى ان اساس المشكلة يكمن في التعميم من الفاعل الى النسق االجتماعي
من الحياة االجتماعية ويمكن اعتبارها امتداد لما يسمى بالفكر االجتماعي وتتميز بقدرتها على توفير نوع من التفسير لملمح من 

  :ينظر في. ياة االجتماعية او ظاهرة من الظواهرمالمح الح
 ٤ص،)جامعة تعز–اليمن (، النظرية االجتماعية الموجز في النظريات االجتماعية التقليدية والمعاصرة: اكرم. حجازي  
ويل الثقافات مقاالت مختارة:كيلفورد .غيرتز - ٣

ٔ
  .٦٧٦ص، نفس المصدر ، تا
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      أو ط ا ا و  ا ة ا او  ام ومن ا

 ا  " " اأ ا ا  ا و  ا ا  ن

ا  .  

           ز ا وا د اا   ا ا ا و

  ط اا اا ا اما و  ة اا 

 اما ،ما  و ع  ا    ما وا م.  

          ا ف ا أ  و  ات اات واوا ت اا

   مما ا    ذ  ا وا ا  أ  و

 اات وات ا   وإ ر مت ا   ت  وا

  ء اوا و ة اا ارا   يور اوا  أ

    و مو و ا   درا م ةا ا

  ةا ة اا.  

  ا  ن يا ا اد و اا ا   ا 

 م   ال وا و ز ا و ا ا

اوا ا،   اا ا    ادا  ىا ر وا

 اا ما  ر دراو  ون و  ون  .  

         أان ا   ا  م ا ا ا أ    ى و

 مر ت   وا   (T.parsons)  ا ا  

(The social system) و ادوارد(E.shils)   م   

(Towardageneral theory of action)١٩٥١ ، ومول ا 

 Theory of social)م اء ا  ر    (S.F.nadel)مدال

structure) ١٩٥٧،و(E.R. Leach)  ر م  ا ما(political 

system of highland Burma))١( ،  

                                                           
هل تتوقع فعال ان تتعرف الى :"يقول  (The Historians Craft)ر الحجم صنعة المؤرخ وكـتب مارك بلوخ في كـتابه الصغي (*) - ١

او الى مصرفي ،والى محتكري النحاس او الزئبق او حجر الشبه ،والى باعة االقمشة والتوابل ،التجار الكبار في اوروبا عصر النهضة 
ليرسمهم  (Holbein) ان تتعرف اليهم بالتعرف فقط الى تجارتهم؟ اذا تذكر ان هؤالء كلهم يجلسون هولبين ،الملوك واالمبراطور 

يراسموس 
ٔ
ون ا

ٔ
ولكي تتفهم موقف الخادم في القرون الوسطى تجاه سيده عليك ان . (Luther)ولوثر (Erasmus)وانهم كانوا يقرا

علينا ان نفهم في الوقت ذاته نظام النشاط االجتماعي واشكاله المؤسسية كما انظمة االفكار ". تتعرف على موقفه من هللا كذلك
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    اا اب اا  اء ا ل زا ا  دا ا و

ا  ا ال اا  ي دون ا  ت اا  رو أ

را .ا ا ا ار اا ور وا   ل اوا أوا م

 ا رح ا  ا   لأظ  ن أو  يا رروح ا م

ى   مأ ن   ا أ ،  ا م  اا ه ار 

م   و ا  ت ا دة  أن   ذا اء  أو

 ،  و ،وإ    ر د   أ ١( و(.  

 درا ت ا  ،اع ا اا  ه  ادرا ا  وا ن

  .)٢( ااد وات د  م     ف

 ا و ن  ي  دأن ا اا ا  وا ارا  أ

و  ا ا         تا  ا 

،   أوا   أنه ا اعم و أ  ر  تاع ام

 ا آ  ،م  ت   ت أ م٣(م(.  

 و  رأطا ا  ره ا دا  ا  (A.schutz) يا

   ا" و "   اتا (Scheler)   لو و

   ات (James) ىا ا  يود و ،  ة   و

   وا اأا ي   ن  ي  دة ت ا

مما ا  ا ه ا ن  ذات ا ا  ا  دا 

  .)٤( اة ا  ا اس ون  ون  أي

     و" ا  م ا ا لا  ا ا 

ا   نا  ءة ا  اد ز  تا  ا

 او  ا او  ك اا ا  ،أ وقن ا

                                                                                                                                                                      
ا علينا ان نفهم طبيعة العالقات في ما بينها والى هذه الغاية اتجهت محاولة توضيح مفهومات التركيب االجتماعي كم،التي تحركه 

ويل الثقافات مقاالت مختارة: كيلفورد، غيرتز: المصدر . ومفهومات الثقافة
ٔ
 .٦٧٨-٦٧٧ص ، نفسه المصدر،  تا

  .٦٧٧ص ، نفسه المصدر، كيلفورد.غيرتز -١
  .٦٧٩ص ،نفسهالمصدر  - ٢
  .٦٧٩ص،نفسه  - ٣
  .٦٨٢ص، نفسه  - ٤
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ا  تر و واا   ذا   ا ا أ ن وا

 اا ا  ا   او او   ف اا

ا ا  دة ا١(ا(.  

       ا ا ا   ان ا او  تاا 

 ر  أ(ا ل ) يأ  وا ا ى ا ذك اا 

 ت أذدر   ى ا نرجأذ ت و  ت اا 

"ا " وأم   ت ة وا ت ا ،و  رجا ا 

  ارا   ك وال اا موا را ا ا  در ا

 م أو ى ذاا   ص  أي   ذا ا أو ا م

ن ن أ دق مف  وأو رة أن م أا   ة   أو

    ء ا أ  ه ا ط  ٢(ن ا(.  

      أا   ته ا   رة م  رةم دة    م

ا ا   ت ال ا  م ا ن ط   

 ا   لأا  ل  ا  ةا ا  ،  ل 

 ا آل ا اا ا     ت اد ا ل أ م

 ا  أا  ا اا   ت اوت واو ا ددات ا

ر اا  )٣(.  

ر  أذ  اادا را   ا ا(B.Rabinow)   درا ل را أ

  أا ا   و"  و ا رؤ  فف ا

ا و ا ا  أز ا   و ا    و

 و  ا دوا وف اان ا ا   يق اا  ا

                                                           
و ايراسموس  - ١

ٔ
، وتزداد هذه المقولة صحة حين تكون االفكار المعنية هي غير العقائد الصريحة التي جاء بها اشخاص مثل لوثر ا

تنظيما عشوائيًا وهي بل تكون االفكار غير مكـتملة التشكل والمسلم بها والمنظمة ، وغير اللوحات المعبرة التي رسمها هولبين 
شخاص العاديين في الحياة العادية 

ٔ
، فلئن كانت الدراسة العلمية للثقافة قد تخلفت ، االفكار التي توجه مسار االعمال العادية لال

ن السبب االكبر في ذلك يعود الى طبيعة موضوعها المراوغة 
ٔ
ي اي ان المشكلة االولية ف.غالبًا بفعل تورطها في الوصفية المجردة فا

: كيلفورد ، غيرتز :علم من العلوم تحديد موضوع الدراسة بطريقة تجعله قابال للتحليل بدت في هذه الحالة بالغة الصعوبة ينظر في 
  .٦٧٧ص ،مصدر سابق 

ويل الثقافات مقاالت مختارة :كيلفورد ،غيرتز  -٢
ٔ
   ٦٨٥ص، مصدر سابق،تا

  ٦٨٦ص،نفسه  - ٣
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 ا ا  ا  ا ا   ا ورا اا  ،أ 

ه اا  ي ذور أ    ز ا ر دل أ  و

 ا ا اذ أ رأو ا  ات ز  و  ات  رو  م

ام اد اد  رمو   ا ز ط، ر اى

١("وا(". ر اطا ا أوط را أ  أم  د   

     زا دةا  و رظ  ض ا ا ،    و

 رأ ز اا)ر ( وا)م ( اأ زر  ز اك ن ا 

 ل أ   زار   اد اد أل اأ  ااد وأو ا  

  ")٢(.  
  

  التحليل الثقايف:نظرية الختياراالسباب التي دعت الباحثة 

    ا  ا ا و    ا ا م

ا     و ا ا وا و  اد و اا 

رؤ  وره  او ا ق اوط ا   ات    

ا اد واف   ا وا و ا اس وظ ا ه 

  ف أار ا اد وأ  ا ما ف أ و 

 أد  ور اا .  

ا واف ا    د ازأ  أ ه ا ظ و  

 ا ما ر  وره او ا   يا ا ا  و

  ادا وأ أما ه ا       م 

  يوا  م  اا ا اد .  ت اا  فا 

 اة أو اات  أطأت  ات ا م امح  ارات 

  يا ر اا ة أو م ا ا  ت ة  و 

  فرأا  ا ور اا د وا ا رؤ   وذات ره أا

 راو.  

                                                           
 .١٨٠ص،٢٠٠١،)دار المعارف - القاهرة(، االنثروبولوجيا الرمزية: السيد حافظ . االسود  - ١
 .١٨٠ص، المصدر نفسه: االسود حافظ، السيد -٢
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   فم أممت اا  ةا ت اا ،ٌّ ه  أذ

   ت اااا ت أوا   ً ، سا ا و

س اا ا د   أاد و  ك و ا ات أ  أ

وذ د  ا ) ادام)ل ه ا وا طر  ظة 

   ا و  ا و أا ة ا اد و

 ا ن ذات  و اا و اوا واا ا أم وأ

    و  ، اا  ا   ادا   و

ا ا  ات   أط و ا  دامة اء ظ ا ، 

د وا ا   أ ا اا و   .  
  
  

 ث
ً
 نظرية البناء االساسي للشخصية:انيا

(Basic personality construction)  

   ه  داه را رب أاا ن ا    ادأن ا  و ا

")١( ،  ف أو  مم  م ،    اد 

  عم اعدة اما  ادا  يك ا٢(ا( ، ا دوار اا و

    د وا أ اا اد ا،  ه ا أو ء ا

ا ا  ى  ء اا    ا   ة و

 و أ ا اب اا م و ا ا   ا و

 ا  ذ ا و ت اوا ات ا دو ا  ب وموا

 وا اد اا    ودور ا  ٣(ا(. 

م    ا أ ا   ا ا وا ا و 

  ت اوا أوا )٤(.  

                                                           
  .                         ١٤٧ص ،) جامعة بنها-القاهرة( ،برنامج لدراسة المجتمع ، الثقافة والشخصية والمجتمع: محمد حافظ.دياب  -١
،  ٢٠٠٧،)المنظمة العربية للترجمة–بيروت (،منير السعيداني، ت،في العلوم االجتماعيةمفهوم الثقافة : دينيس. كوش -  ٢

 .٧٠ص
  .                                                                       ١٥٧ص، ١٩٧٧،) دار المعارف - القاهرة(، الثقافة والشخصية: عاطف.وصفي  -٣
  .٢٣٨ص،١٩٨٩، )الهيئة المصرية العامة - القاهرة(،١ج ،  اعي مدخل لدراسة المجتمعالبناء االجتم: احمد.ابو زيد  - ٤
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  رد ا  ء اا م و(A.Gardner) وا وم

ز ات أواي     ا ا  (R.Linton )را ن 

 ا ،  اكا ا ا ط  ا ار ات أ  ء ا

  وا  وفوظ،    ن رد رأى ء أ ادهأ 

   ا وا ا ط  ءا ا و أ ا ا م

دوا ات ا ا ت واوا  م  ا وا، 

 ا  ن و و ا ة واا م وا ا دورا   

ا  ا     ن ه ا أ اء ا  و

ا،  أو ما   ا ات ا ي  م

رة ا مت اع ا  ا١(وا( .   ا

ان اوا ا ،  ا ا ا    وره او

 ىا  ا  مت اا ، و  ء اا  

 اا ء ا  ات اة ا )٢( .  

  أ  ث ن ن أ         

  أ  ت دي ا اتا و    ةد اات ا ن

،  م  ا أن اف ات ا    ا أذأ. )٣(اء

ا وام وا  ادا  و ت اا   ت ا

  م وا   ا  ء و  

   ، دي ت اا  ا وا ت واف اا 

ت ا  فا ا  ادده أ ن ت ا  وا ا  ن

 م ا ا.  

                                                           
  .٢١٠ص،١٩٦٧،)المكـتبة العصرية -بيروت(،عبد الملك الناشف . ت، االنثروبولوجيا وازمة العالم الحديث: رالف .لنتون  -١
٢- Adinepubihshing) ,p59.  -k, (new yourculture ,behavior, and personalityLevine, Robert, 1982; -  
  .١٤٧ص،مصدر سابق ، الثقافة والشخصية والمجتمع: محمد حافظ.دياب  - ٣
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 ات ا ا ر  ا  م اء ا   و

"  " ف ا اأو م  ي   س ت اا   

ا  و و   ا  ا ةا ات ا  اد١(ل ا(.  

  ط ا او وام  ادج اد    و  وو

ا ا ا ا  ط  د  ل ذو  وا 

  د اا  أو،ا ذج ا  ت ا فن ا

 ا   وأ أ ا ف اا ءت م ته ا أن  و

     .  

 ، ن  أ    اه  و   أن   ة امن اد أ

 او او و  و  دون و  ة دون  ا 

م     ا )ى ،)٢  ء اا  و  أ 

ا   م  و    ط  ت وذ ا 

 أو ذ م ن ا   اء اي   )٣(اف أو أات 

  .  د ا و و  مج ا ا أا ود 

    ا  دا ك ا ن  ومء ا   وا ا 

 ا(او (   رأى أ   ا  ا ر 

وت ا     اد وام ا اي أامو ن ت 

 اأ ا ذ  ادا   ن  ا   دو و 

  .  )٤(ار اام ا  ار

ن ظ ه ا   ا م  درا و اات ا أ

و  وط    فت واا   ادا  ض 

  و رو ا و  ا و ا أ و ا 

  .   ء  ا أ  دور  و

                                                           
 .                                                                                                ١٨٧ص،١٩٩٠،)دار الحكمة - بغداد(، االنثروبولوجيا النفسية: قيس .النوري  -١
 .١٤ص،مصدر سابق، كيلفورد.غيرتز - ٢
                                 .                         ٦٠٩ص،مصدر سابق ، االنثروبولوجيا وازمة العالم الحديث: رالف .لنتون -٣
٤-culture Research) 2004, p52. -,( cross ; personality and culture RevisitedHofstede and mcCrae   -3        
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  املربرات التي دعت الباحثة الختيار النظريةبعض من  -

  :نظرية البناء االساسي للشخصية

   ا ا دور ا   ء اا م    

   أو ع درا   او د اا     

)ت اا و دامت ) اا  داما وا   ا

ي   اف  ا اور ا ا  دام امن اا ا وا

 ا ا ا ا ا  فا   ا ات مو

 و ت ارووا س اات وا ا ما وا وأ، ا 

،     اد ا أة    دور  و او  اا

 ط   اد وت ا   وا راك ا ا  و

 ا  ط  وره  او ش أا    و ،  

  ةا وا ور اا  م ر تا   ا  

و ان أو   مج  ، ت ا وؤ اس 

   د يا ا.  
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  العلمية للدراسةاملنهجية :املبحث الثاني:لفصل اخلامس ا

  متهيد

        ا وط ا  يا ا  ا ي وأر اداة أو ا

 ن ١(ا(،" و م ا ا د ا ا ت اا و

، ا  ا اما ،  او أ  و، أا  

 أو أ  ة ا    دة   وا  اأو ا " 

ا ادي ا ا  ا  ا ود    ا م "م أو أ،)٢(

  وا ف ا و ، وم د  و و و

رف اوا رة اا ر   وذ     )٣(.  

م  اا ا(The Anthropological Methodology)  ا اموأ

 ممك او    ا.  

  م     ا د   أوا ن ا

ر ا  وما ا  ن ت اا     

 ا د أ  ن أو و د    ق اوا ود و

د  دا و  ا ا ف٤(ا( ، أ م  وما ن ا

ت واام ا ذات اور ا  و ت   ارف واأف 

  اد واا ن أ أن   ت  )٥(         .  

او :  ا ا) ادام و ات ا)ت درا ه و أ

 ا ا (Qualitative research methodology) ،م: ءا

ا(Descriptive statistics).  

  

 
ً
  ) Qualitative method( املنهج الكيفي : اوال

                                                           
- القاهرة(،محمد الجوهري . م،هناء الجوهري . ت، البحوث الكيفية في العلوم االجتماعية: باتريشا،ليفى ، شارلين هس.بيبر -١

  .٦٥ص،٢٠١١،)كز القومي للترجمةالمر 
  .٩ص،١٩٨٥، ٢/ط،)دار المعارف- القاهرة(، االسس النظرية لمناهج البحث العلمي االجتماعي: كمال سعيد. غانم  - ٢
 .                          ٣٠ص،مصدر سابق ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكـترونية:عامر .قنديلجي  - ٣
 .١٠٤٦ص،مصدر سابق،  دراسة مقارنة،قراءة في تطور مناهج البحث االنثروبولوجية  : علي زيدان.خلف  - ٤
  .١٠٤٨ص، نفس المصدر   - ٥
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 ا ة ا رل اا أاوا وما  تا )١( .

ا ا ء أ" وا  ث ااع اام أ   لا   

 ممة ا  وو ،  ه أو ا ا  ا م

اا    ا")٢(  أ م"  د و وو اا درا   ط

 ام ،  دي ا يا   وا    ةا  ا

ا٣(ا(.  

   "  ي  م ا ا ث أوا  ثا   

 اا ، ا ث دراو ، امث اوا ، ر ث او

،  ثه ا و   أا ا وا أ دا   ن

ث ا رم وا    ا ا ")٤(  .  

و  ف ا ا   ا   ى ذ ا  اات    

 ا  ذ   امت ا ةر أوات ا  ا  اص 

أ    او رال ا   ا  وا دئ ا   اف اا

  ااا  راا    لا  ت ام)٥(.  

ن اا ا أث  وا ا ن اك امم  دا ق اي 

)ت ووا ت ات واا ( اتا   ا   

ا اا  ث يب اا )٦(،   ا   م ا

 و ووا روة اا  تت واا  و  ت ا ا

 ا ف ا      تمت واا ة وا و

 ة وا    ة وا ا  د ا)٧(  .  

                                                           
حمد . حجر - ١

ٔ
مجلة جامعة ام القرى للعلوم التربوية ، معايير شروط الموضوعية والصدق والثبات في البحث الكيفي:خالج ا

 .١٥٣-١٣٢ص،العدد الثاني ،١٥لد المج،واالجتماعية واالنسانية
  .٩ص،٢٠٠٤،)دار عالم الكـتب-الرياض(، مناهج البحث في العلوم االجتماعية:ابراهيم عبد الرحمن .رجب  -٢
  .                     ٥١ص،٢٠٠٨،)دار زهران- عمان(، المدخل الى طرق البحث العلمي: عبد الغفور ابراهيم واخرون .احمد   -٣

4-1-Bogdan .r .c & biklen, s. k; qualitative research for education, an introduction to theory and thods 
.Boston,p 38.   . 

 .٢٢٨ص،٢٠٠٧،)دار المناهج–عمان (، البحث العلمي ومناهجه:عمار الطيب . كشرود -٥
  . ٢٧٥ص، ٤/ط،)دار النشر للجامعات- القاهرة(، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية: رجاء محمود. ابو عالم - ٦
 .٤٨ص،٢٠٠٧، )دار حامد -عمان(، البحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية: وائل عبد الرحمن. التل - ٧
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وا ا  ا م ث اا ث و  ءت وما  

 ا  ا ا و ا و وم  ا واث 

ا   و ا مو  و  و  رراآ او 

 ذات  جام  ا  ا راو – ذات ط  تر

 اط١(د(  

دوات  امت أ ا ا ا ا م   ا اا و

 و دامة ال ظ و  رة اا و   وا 

ا ف اص واا  م  ءا   أاد س واه ا

 ل ا  ة  ا  وم و آرا م ا

 ا ا   فا ا ا   ذ   راع ا ا

 ل  ه وو  ي مأ ا رو مما اس وا راء او

  رات ء  م   راع ا  .  

 
ً
  Descriptive statistics)(املنهج الوصفي: ثانيا

  ا ا  ا   ا ا أ ا ا ا  

ا ا  ة اا و را  وا ث اف ، او

 أ   ا ت اارا  ع م  ة تمت واا 

و و و و م أو  م ص اوا ر  

  ٢(وا(.  

  و ت اا  ا ت اا   ا و 

ررظ وا  ا  و  ا ت اف .)٣(ا أ م 

 دة اا   ، ر رة ر  ا ا   و

 رة  أي ما ٤(وا(.  

                                                           
لمركز ا–القاهرة (،محمد الجوهري . هناء الجوهري .ت ،ية البحوث الكيفية في العلوم االجتماع: باتريشا.ليفى، شارلين هس.بيبر -  ١

  .١٥-١٢ص،٢٠١١،)القومي للترجمة
، ) ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر (، تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية و االجتماعية: عبد الناصر.جندلي  -  ٢

  .٢١٣- ٢١١ص ،٢٠٠٥
 .٢٤ص،١٩٩٤، )ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر( مدخل إلى اإلحصاء: عبد القادر. حليمي_٣
حمد. رشوان -٤

ٔ
  ١٧٠ص،٢٠٠٤،)اإلسكندرية ( العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم الطبيعة: حسين عبد الحميد ا
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 ا ا  أو م"   ا ده ا ا  

 روة اان ا  ا ا  أ   اا  و م

  ط  وا ذ و  ا و    ة اا

اوا ا ا  ا  راء و١("ا( .  

 أاب  "م أ اماع ا ا وف  أ اء ا و

و ات أو ع د ل ة أا ا  ت  ود  ظة 

  وذ  أز  و      م  لا 

امت و ه و اق ا  و و "،)٢(" ات ا ة

ما وا وا ا ا و ارت ازا  ق٣("ا(.  

اء   ظة  اا     ا  "م أ  أوف 

   تا و ام و أ اظ و  أو   ى

  ذ  ورن و  ال أ ا  وإ  ود و اة 

 ةه ا ا   ت ذات ا  أ ا    ا ا ن

  أ ا داد  ا ا ا   و.)٤("م ا ا ل 

   وإو ظا    ف د ا أ  ات  ظة 

  ت امأا  أن    دة ا)٥(.  

  

  

  

  ادوات مجع البيانات: املبحث الثالث: الفصل اخلامس 

  :متهيد

                                                           
  .٢ص،مصدر سابق ، تقنيات البحث في العلوم السياسية واالجتماعية:عبد الناصر .جندلي -١
دار مجدالوي -عمان (  ، مفهومه ادواته اساليبهالبحث العلمي : كايد ابراهيم،عبد الحق ، ذوقان.عبيدات، عبد الرحمن.عدس-٢

 .١٧٦ص،١٩٨٨،)للنشر
كلية العلوم االقتصادية والعلوم ،ورقلة -جامعة قاصدي مرباج، ١ محاضرات في االحصاء الوصفي احصاء: سباع احمد .رمزي  -٣

   ٤ص،٢٠١٥،التجارية وعلوم التسيير 
 .٩٧ص،٢٠٠٨،)دار دجلة -عمان(، لعلميمقدمة في منهج البحث ا: رحيم يونس كرو .العزاوي   -٤
 .١١ص.١٩٦٦،)المركز الدولي لتعليم االحصاء - بيروت(، مبادئ االساليب االحصائية: عبد العزيز فهمي .هيكل  - ٥
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          دوات أا  م ا ا ا  تما  اف

  وا   م ا م  أ  س،ه ا   دوات

 و   ا درا  م ل ا ا وا ر ا

و ل  ا ،وا  وطق  و  ت ااد ودرا

  فت وات واا  ا أم را  ور اا     .  

  

 
ً
  (Participant Observation)املالحظة باملشاركة: اوال

          ط "  ل  ار وما ا )١٩٢٢( ا

"   ارا اام  امو ا وا اةأن ا ا أ

)١(،  رج  (G.Lapassade)  ":  ا  رك ط 

م أ ، )٢("ة ا  ا ع ا ف  ارفا

"وما ا  ق اى اا ، ومما ا   ا ،

 فوا ه ود ط٣( "وا( ، "أ ا   ل ا  ن

 ا  لوا د و   وذ روت أار  ه أدق ا اد

 وا ا ا،  و  ا ا   ل اا  

وا دا ول ا٤("ا(" .  ا ا  ر ا و

ا  ارا وار  ااد وا واث  و ات ادة 

 و"، )٥("ا اداة ا  امت و أ درا اك اٌّ و،

ى     ا ان  ا  ام  وط ا

 ا ذ ذ ا ا و– ا ل ا  ن اا  

 داا وا    ا ذ   ة اا ا)ظ (

                                                           
ساتذة . ت، موسوعة علم االنسان  المفاهيم والمصطلحات االنثروبولوجية: شارلوت سيمور ، سميث  - ١

ٔ
المركز -القاهرة(،مجموعة ا

  .٤٩٥ص،  ٢٠٠٩،) ي للترجمةالقوم
22-Lapassade ,G ;.observation participant ,(In Bauis-michel- j.,enriquez) , e., et levy . a 2002                                

  .              ٢٥١ص،٢٠٠٦، ٢/ط)المركز الثقافي العربي-المغرب( ،)السوسيولوجيا(علم االجتماع : عبد هللا. ابراهيم - ٣
ة:كاليد .كالكهون  -٤

ٔ
  .٢٨ص،١٩٦٤،)بغداد(،سليم شاكر . ت، االنسان في المرا

١ 1-Backer.Howard s. problems of inference and proof in participant observation . American                   
sociological p.652 .   
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)١(، ا  و ا ا  جم  ا ا ر

–  دراك آرا و ا ر  ات اا  ةا  

 ا ط ا ا ل ا ا   مما ء اوإ وا

٢(ا ( ،"ى ان اا    ر ا   ت ا

 ا  ر ا  ا وت اان ا  ز رات

 ى اا ا ا  و رات اا ، ن أ

  ر ا   ا اا  زا ت ار ا

ات ا  ر(S.T .bruyn)    م ا. )٣(اى

  تأان وا  ا   ن:  

١ - و ة وام ركا ا  و   ص.  

  وة اص )  و  و  (ا ارك  دي - ٢

ا.  

٣ - ة ا ر ا ا ا س داام  ركا دور ا

٤(.ا(  

 ر ن ا أوم را ء  داة ا ا ما 

ت وات واا و درا  ا اد وت او  اث

و اار  ا  ا ات ا وا ا  ،ااد 

ممد اا )٥( ر ن ا و ا ا  ف  

 اما   ات اا   فوا ا ر  ا ا

 درا ل اأا  ا ا ة وت ا طا و  ف أو ط

                                                           
) مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت(منير السعيداني ، الثقافة في العلوم االجتماعية تمفهوم : دنيس،كوش  -١

  .٦٠ص،،٢٠٠٧
محاولة توقع –استخدام منهجية المالحظة بالمشاركة لتطوير وانسنة ادوات تحليل العمل وتوصيف الوظائـف :ثابتي .الحبيب  - ٢

صيل منهجي 
ٔ
  . ٥٤ص،٢٠١٠-سبتمبر ،العدد الرابع ،مقال نشر في مجلة الحكمة ،ابستمولوجي وتا

 .٢٢٨ص،١٩٨٩،)المكـتب الجامعي الحديث -االسكندرية(، المدخل الى علم االنسان:عبد هللا الغني واخرون . غانم -٣
4-BruynS. T.; The human perspective in sociology ,the methodology of participant observatio    ( cliffs    
,new jersey), 1966. 

٥-,( sage publication      participant observation ,a methodology for human studies Jorgensen .Danny L.; -1
,London),1989,p12       
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   ا وز  اة ن ا  ا رأ ، ر ان

  لا ر ا   و اد دراة ا ةف أاا 

 درا  وذ   ا و)ت اا و داما ( وذ

ت ا و داما وا    .  

      

 
ً
  (In-Depth Interview)املقابلة املعمقة: ثانيا

   عم  ا ار " اأ د أو  و ،  ا  ن

 و ص أأو ا   ىأ ،دة   ا   

ا    ي    أي ا   ن،أا  ن ذ

 ا  ا ا ا  دو  أ د ١("و( ،  

 "  أو أ  و      و  ارص أ

و أ ول ا  ال  ات ا   اراء و ط ذ.  آ

و " )٢("و اأاك  ا  أوو اوا أو ا أو ادرات أ،ات 

و ،و  ال  ا ا   امت ،  ا ا أ

ا ا   اد، ض أ  دة و  ادى ا ن

 ا ال ا   ا  أ،اا  ور٣("ي ا(  

   " ث اا  ت اما  ق اا  ةوا و ، أو 

اا    نن اأ م و  سا  ا 

و ا ،  ا ذات أو أم   ثا   ا

ا  ءا  و  ة")٤(   ةوا أو ا دوات ا" 

ا  و  اوض و اء اء  اطرات ا   اد 

                                                           
س.اسسه ، البحث العلمي  واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكـترونية: عامر. قنديلجي  - ١

ٔ
-عمان(،ادواته. مفاهيمه. اليبها

  .١٧٩- ١٧٤ص،٢٠١٠، ٢ /ط،)دار المسيرة
، ٣/ط،) دار المعرفة الجامعية -القاهرة(، علم االجتماع والمنهج العلمي دراسة في طرائق البحث واساليبه: علي محمد. محمد -٢

  .٤٦٣ص
-القاهرة(،محمد الجوهري . م،هناء الجوهري . ت، البحوث الكيفية في العلوم االجتماعية:باتريشيا .ليفى ، بيبر شارلين هس  -٣

  ٢١١ص،٢٠٠١،)المركز القومي للترجمة
4  - Burgess ,R.G : Elements of sampling in field research ,( London) , 1982, p 6.                                       
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ودة  أ ال     ا ا و " )١("اد اأت 

 ح اط ط   طم  م ا أ ا ا أ  ن 

ن وذ ،م   ا أو ا ا ا ا ،   اع اروس

 ى ا  ف  ع  تم  ل  عا ، م  و

  ل أ أن  أ ٢("و( .   "   و  تا

و أاء  وت د  د   ا أ وا ي  اث ا

  ة  ت مف و أا م أو  دة أو و ةو ظ

اد درا")٣(." ات اا و درا   ا ا ط و

  و  ت ام هو ى ام  عطص واإ   ت

  ل ا ا  ح  اموٌ . )٤("ودة  ا واث

 ا ار ال ا  و و ت وا و ا ا 

  ا  اد دراة اا ام  أوا ت اا  لا 

 اد دراة اع ا    و ا  ،اا وا  فد وا

) ادام(دا ات ا و     ا ا ة 

 و ا   ا و   مأو،  ك أذا أو 

  ل  ا رة و   ل ات ودا ة م  ا 

ت اا  ة م اف اوا    .  

  

  

 
ً
  جمتمع وعينة الدراسة : ثالثا

                                                           
  .٤٦٣ص ، مصدر سابق  ، طرائق البحث واساليبهعلم االجتماع والمنهج العلمي دراسة في : علي محمد ، محمد - ١
محمد . م،هناء الجوهري . ت، البحث الميداني االثنوجرافي في العلوم االجتماعية: لندا .شو،راشيل .فريتز،روبرت . ايمرسون - ٢

  . ٦٩ص،٢٠١٠،)المركز القومي للترجمة-القاهرة(،الجوهري 
3  - 4-Boyce .carolyn, neale .palena ;conducting In-Depth  interviews ,a guide for designing and conducting In-Depth 
interviews for evaluation Input .USA 2006,p3   

 .                 ٥٦ص،٢٠٠٣،) فلسطين(، مناهج البحث العلمي: سهيل .رزق   -٤
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ا ر ة ادات ا   راا  أ ،   م

ا  نم ص ااد أو ا١(ا(،  راه ا ا  و

ادا  ا  وا اما .  

   أا ع ايم  ا را :  وا ا   ا  را 

د)١١٥ ( ب اع ال ا  ث ا)ا  ( را  

ا  اد اا  د   أو  دة و ة ز   را

 ا أ، ط ذ ا   تاء اأ ا  اد  ا ا

  ا  ا   دة أ) ا اا، ت اا،ا. (  

 ا   أ ا  

١ - و ا ن ام: 

  اء                   

 ا ١٠٠× ____=  ا  

ا  

٢ - ت وا  نم ا:  

  د ادات  ٤  ٢,٥= د ات - ٢      ١+ا  -ا = اى - ١

  اى                      

٣ - ل اط   =_____  

  د ات                    

اي  اا  ول ا ا )ازن ا(وا  ا  من  - ٣

  ار  ة.            )٢( ا اارات

                              __________  
                                 د ا  

  

 
ً
  صدق اداة املقابلة : ثالثا

                                                           
١

  ٨٥ص،٢٠٠٩،)دار الثقافة - عمان(، اسالیب البحث العلمي: جودت عزت، عطوي -
٢

  .١٦٨ص،١٩٨٦، ٢ط، )دار الطلیعة -بیروت( االسس العلمیة لمناھج البحث العلمي: احسان محمد.الحسن  -
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 ر او    ا ) ا ا) ا ض ارة 

 دا   ا ا  را  ءأ  ا ا  وا

 أي وااء اأ ا ط اد و و ا   اى ا ل

 أداة ا   ىو وا.  

و ء ات ا اا ان وان ت ا ا أاء  ات 

ا    ا اء     اال أو ف  ارات 

 رات أ وأراع ا .  

  

  

   اء ااء أو ا رة ا ) ١(اول 

  ت

  

  امساء االساتذة املقيمني

  

اسئلة وافق   اجلامعة

  عليها

اسئلة 

  معدلة 

االسئلة 

  املرفوضة 

  درجات اخلبري 

١  
  

عدنان ياسني . د.أ

 مصطفى

ال     ١  ٥٤   ا –  اد 

 )٣٥(  

  ٩٦  

  ٩٨      ٥٥   اداب  – اد  عبد الواحد مشعل . د.أ  ٢

  ٩٨  )١٩( ال ١     ٥٤   ا  –وزارة ا   عبد السالم العبادي. د.ا  ٣

  ٩٨       ٥٤  اداب  - اد  صالح جابر كاظم. د.أ   ٤

 – ا   د  ذكرى مجيل حممد .م.ا  ٥

  اداب 

ال  ١  ٥٤

)١٧(  

  ٩٨  

٦  
  

 – ا   فريدة جاسم دارة . د.م.أ

  اداب

ال  ١  ٥٤

)١٨(  

  ٩٨  

ال ١  ٥٤   ا–   ا   لؤي خزعل جرب.د .م .أ  ٧

)٢٩(  

  ٩٨  

( ال  ١  ٥٥  اداب  -  اد  سعد الكرعاوي. د.م .أ  ٨

٢٠(  

  ٩٧  

٩  
  

( ال ١  ٥٤   ا–   اد  سالم هاشم. د. م.أ

٤٢(  

  ٩٨  )٣٧(ال  ١

سؤال  ١  ٥٤  بریطانیا  –باحث مغترب   محيد اهلامشي. د. أ م.  ١٠
)٥٠(  

  ٩٨  صفر

 
 

  املبحث االول - الفصل السادس
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  توصيف البيانات العامة للدراسة 

   اول   تمه ا  ا  ) ثا 

وم ، ا ا ،ع اوم، ،ع ام ، ا ، ا ا

، وا ، ا ظأاو ا(   .  

  )٢(جدول رقم   

  يبني توزيع وحدات العينة حسب العمر

  الفئات

  

  %   التكرار

٢٠.٨  ٢٤ ٢٥-١٩  

٢٩.٥  ٣٤  ٣٢-٢٦  

١٧.٣  ٢٠  ٣٩-٣٣  

٤٦-٤٠  
  

٢٤  
  
  

٢٠.٨  

٤.٣٤  ٥  ٥٣-٤٧  

٣.٤٧  ٤  ٦٠-٥٤  

٣.٤٧  ٤  ٦٧-٦١  

  ١٠٠  ١١٥  اموع 

  

ول را )٢ ( ا  د ا،ول أا  أذ  و  ت  

  ا اد وا أو%) ٣٤(ام   ار   ا أ

)٤ (%  .  

و ا م ن ا ااد    ت ادام  ال و اأي 

 وا  اوف و     ت   وا ،  و

 ت اا  دام وا د ات ا  ي اد اا  م

  راوح ا ا ٣٢-٢٦(ا ( وا ا ت ا ا أي ا

  ء يا ا و ا  بي ا٢٠٠٣(  ا (   يوا

ا ام   وا  اد وطت ا   ا ك و 

وا ا  رةو و اد اا ،ة اا ت ا ف وذ  ءت ا
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 ارا)٤ (% ة اا  ي اا ا و  م  

  . ماكا

  ) ٣(جدول رقم 

  يبني توزيع العينة حسب النوع

  %      التكرار  اجلنس

  ٤٣.٤٧  ٥٠  ذكر 
  ٥٦.٥  ٦٥  انثى

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول را )٣ ( را ار م   عا  د ا )٥٠ (% 

 م  ار أ ا ان د امث   ا ، %)٦٥( م امث 

 أوذ أن ا ر اب اا )  ا(.  
  

  

  ) ٤(جدول رقم

  يبني احلالة االجتماعية للمبحوثني

  %        التكرار    احلالة الزوجية

  ٤٠.٨٦  ٤٧  اعزب
  ٥٠.٤٣  ٥٨  متزوج
  ٣.٤٧  ٤  ارمل

  ١.٧٣  ٢  متعدد الزوجات 
  ٣.٤٧  ٤  منفصل

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

  ت أذ ر  أا ا اد ا ) ٤( ول  

 أ ما  اري ز )وج ( )٥٨ (% ،  ءت )با (

 أ  وا  )٤٧ (%،  )أر( و)(  ءت  

  ار)٤ (%   ،أو اا  )تود ا (  ءت)٢ (%.  

  

  )٥(جدول رقم

  يبني نوع العائلة للمبحوثني
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  %      التكرار    نوع العائلة 

  ٣٩.١٣  ٤٥  ممتدة 
  ٦٠.٨٦  ٧٠  نوویة 

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 ول ر )٥ (  ع ام ، م  ار وا ءت ا 

)٧٠ (%  ءت ة  أ  )٤٥ (%  

ا ت مو ة   اد نه ن ك م ة  اأ  اول 

اب واوا    را م و اا  عا ا ن فم و  ء

اة ا ور ااد ل وا   ا  ا  ون 

 وأو أا  ور  ن  ه قد وطة اف ما  ذ و دو

  أا اراا  ، ع أوا ح اام ي راا ا د ازد

 ا  ورة  اد ا ا وا و  أا ا و

 او  و د مات ا  زدر   راتوا مأا ا 

وأم ات اا   ع أدي ور ازدا  ت اا 

  وا ا م  يا   ا ت اأا  

 او وا    اا    ي ة اا ا ن م 

 اا    ال أوا  دة اا    ن  و ا اا

 ا طا  .  

  )٦(جدول رقم

  يبني نوع السكن

  %       التكرار  نوع السكن 

  ٤٧.٨٢  ٥٥  مشترك
  ٥٢.١٧  ٦٠  مستقل

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول ر)ءت ) ٦   ع ام أ   ار ا  م 

)٦٠ (% م )ك%) ٥٥ا .  
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اول  مع ا اد ا  ك م ة  ااد  ن 

  ا  اء ووا و  ا اع  ا  ر 

  رة  ود أا  ن ا  ا ا  عا ا دة ن

  رةى أ ا  ةأ ا  ا  ا اص ا 

 ه ات م أ ك   ااد  ال  ع  ك و،

  د ا  ا و  ادا وا  وجأ  ى و

  دة   دن ا ةا ة اا  اا ل أ  ن

  أ  وج اذا، غ أو د  ت اا  درة ا رم  ذا

 د١٨ (ا(   لا    وذ   و  ص ن ا

ا ا ا  تا   ةا  ،  ت اا  د

 ذا وا  ف ات ا ا    اد 

 واا   ت اا  د   و ا 

 ا ااد  ط  ت اا     .  

  

  ) ٧(جدول رقم 

  يبني تصنيف منطقة السكن للمبحوثني

  %          التكرار  حمل االقامة

  ٣٣.٩  ٣٩  ریف 
  ٦٦.٠٨  ٧٦  حضر

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول ر)ن ) ٧ ءت م  ادا  ا   

٣٩(ا (% ن ا ءت م أم    )٧٦(%.  

  اط أه ن م ة  ااد ن اط ا أ  اول 

 و  ةت ا   ط  دا  وره ا راو ا

و  ا و   ارة ا   و  ام وطق ات 

س ووا ا دن ا أ  ن  و    و  
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 ا  ح  ووام ر اا و ا و ر أا  

ا ا ز أ    .  

  )٨(جدول رقم

  يبني توزيع العينة حسب متغريي التحصيل الدراسي 

  %       التكرار    املؤهل العلمي

  ٦.٩٥  ٨  معھد
  ٥٧.٣  ٦٦  بكلوریوس
  ٢٧.٨٥  ٣٢  ماجستیر 
  ٧.٨٢  ٩  دكتوراة

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر )٨( راا ا   ا زأ ت ا ر ذ

 ا راا) ،سر ، ،راءد ( أو ا  اري ز 

س(ار ( )٦٦ (% ا ا )ا ( ا ر ء

)٣٢ (%أو ا  ءت م )راهد  ( )و،%) ٩  ا

) ( )٨ (% ،ن هول اا  وم  ا  اد ا ا

  . ار ا  وا   ارع ى ا  ا  اد

  ) ٩(جدول رقم 

  يبني نوع التخصص االكادميي للمبحوثني

  %       ارالتكر    التخصص العلمي

  ٧٠.٤٣  ٨١ انساني 
  ٢٩.٥٦  ٣٤  علمي 

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

ول ر)٩ (  دا ع ام ،أ  أذ  اري ز 

  مم٨١(ا (% ا  ، م  ا ا أا  ءت 

ن ات ا  ااد  م ه أو  اول ، %) ٣٤(

 وا م  ة  داما  ن ل ذ  و و ت و

ن  م  ن د ااد ا ن  ادام  أن ورة 

 ا و ارا ا ا.  
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  ) ١٠(قمجدول ر

  و الوظيفةأيبني توزيع العينة حسب متغريي املهنة 

  %         التكرار  الوظيفة احلالية

  ١٣.٩  ١٦  استاذ جامعي
  ٨.٦٩  ١٠  مدرس 

  ٣.٢٢  ٥  معید
  ٢.٦٠  ٣  مھندس
  ١.٧٣  ٢  ضابط
  ١٩.١٣  ٢٢  طالب 

  ٢٠.٨٦  ٢٤  موظف عادي 
  ٤.٣٤  ٥  متقاعد
  ٤.٣٤  ٥  كاسب 

  ٢٠  ٢٣  عاطل عن العمل

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول را )١٠ (  ا ز  أا ظأ،و ا  ا ا ر ذ

 ا   تءت أ أذا م )ديا ظ (  ار )٢٤ (%

 ءت م )ا  ط (  ار)٢٣ (% ءت م )با (  ار

 ،%) ١٠( رس  أو%) ١٦( ءت م اذ ا ار،%) ٢٢(

%) ٣(ار سام   ءت، %)٥(  ا وا وا   ء ار

 م   ار  ٢(ا (%.  

ن ا أو اظ زع    أه ن ا أوم  اول 

ي ن و أن    ذوي   أ أ ظااد و ن و

ي أت ى   ذاظن د   ات اء  وأ ،  ي 

و اوا أ ال   ا  أو  و ؤ أاذة  وة 

 ن ا  او أا أ ا  واةة ادة م ل  را 

ن   اأة  ا أو    ات ا    ،واأة  

 ق ا وا  ن اف   و ال  ت أ و ر اأ

  روا وا ا ا ام و ا   ا ءا ة وا

  ا ا   اراتا  ذ وا   ى م ا ره ا

ا  ا   د أةا   و ون زو ل وأط   ي
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ا اع  ا م ي ر    ن مأي ار و  أاذ 

ا و ا أق  ياء اا اوا،ت واما  و اا  

    د   ظة اداما ا وع اة وارة

 اما  ظ    ره ا  ا وا ر ا

  .ا وره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثاني -صل السادسالف

  وصيفات لظاهرة الفردانية  ومستقبل اجلماعات التقليديةتعرض ال

  )١١(جدول رقم

  :يبني  اراء املبحوثني حول

  .قدرة االنسان على تغري مصريه يف خضم الصراع االزيل لألرادات الذاتية واالجتماعية  
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  %      التكرار    االجابة

  ٨٠.٨  ٩٣  نعم 
  ١٩.١٣  ٢٢  ال

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

  ه   ااع از ) اد( رأي ا رة امن ) ١١(اول

 وا ارادات ا، ولت امأو  ا  ة ن م  ه

  ار ه ا ءت م  ه   در مو ممد اا م

 ون  ام %) ٢٢(و، ون   رة امن م  ه %) ٩٣(

وا ارادات ا زت ااه ا   ه   نمرة ا    .  

ه ن ك م   ااد   ارة   أم  اول 

ه ،أ ارات وذ اا  رد ول اوا ت اا  ن

 اوا ة ا  وجا  دام   اراته ا و

م  أذا  أو،ارا اا ن غ  وأو ا اس  اد 

اا ي  ل ا    اف واأ  ن دا دأن ا 

 و أ وذ     اد اأن ا   ون  ن

  ، أى ا  ا  نا  دا  اد ا 

اف  ن ة ا وادات واأ  و اة أء ن اد  ا ا

ا ا ا     د و نا    ء  

 ا   ا ا و ق  ودات واوا ا  

و ا ا ا     اد اا امن ي   اوج و

  ف    مة ا ومة ا  ا  ا  ت 

 وا     ة و  ة وأ اما  ا ى و

وا اف ا.  

  

  ) ١٢(جدول رقم

  من واقعه االجتماعي واحلياتي) ولو جزء ما(يبني اراء املبحوثني حول قدرة االنسان على تعديل 

  %          التكرار  االجابة
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  ٨٣,٤٧  ٩٦  نعم
  ١٦,٥  ١٩  ال

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 وا ) و ًء (راء ا ل رة امن   آ ) ١٢(ول 

  وا أا  ة  اا ٩٦(ن ا (% در أ نمن ا

 وا ا وا  ،  نمرة ا  ا  ا  رقو

 وا ا ءت ا)١٩ (% ت اا  .  

ن  ا  ا اع  ا  ورة    س رة اد أ

 ا و  ن اء ا   ىو ارات أا سو و ا

    ا اد اا ا اا ا رة أ ال أو  دق ا

 أ  وا اا  در دءت أن ا  ه  ت أ

  ة ا ة و ا أاو وا ا و   دن ا

 اي  د ات وامت ا  زدد ا اي واأ أرا وره 

ن اد اي   ه ن   أ ،   أ  ه 

 دا مات وت اا ، أ    وجوا ا  دما  ن

ه و  دن ام  ا أ،و  عمد واع واض ا 

 ف و   و ا م  ره ادا    اث ا .  

ى ه اطت أو  اا ا ا اد   اطت و

 ا  ر موا  وذ م م و دام    ن

ا و ا اي   اد ل    ا و أ ااب 

  س   أيا    دامارات أن اذ اا  ا 

ا  ا ، و اات ا وا  و أوا ا ة من 

   ةه ا ط   أ ا  را  ا دة ا ن

  .  ز دة ات ا و  ب اد

  

  

  ) ١٣(جدول رقم 
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  .التقليدية يف اتمع العراقييبني خشية االفراد على مستقبل اجلماعات 

  %    التكرار  االجابة 

  ٥٥.٦  ٦٤  نعم
  ٤٤.٣  ٥١  ال

  ١١٥  اموع
  

 ١٠٠ 

 

 ول ر١٣(ا ( اا ا  ت اا   ادا  

 أ   تا     ة  ب ا)٦٤ (%

  .%)٥١(   ااد    ءت،

ه  ى  ااد   ات أن مت اول ا أ

   اا ا  أا    ادا  ا ن ا

ا ت ا ون تأما  دة ن  وأ ء ا سأ  أذا م

  ت اا  ةا أا أم   د وا   

 ات او  ء ا ا  م أن ة و واة  أ

  اطد أاأا  ا  ءي وا دة مر وأ اطي د

  وا ت ذاا  در ي ا دا  أ  ا م ذا

  اد امد واع وى ن ا وااط  ط   دة 

 دا   ي اا ا ا  و  ،  أ  ى

 ة أان أو ا او د و  ت  دا ا   

  ن و د اا  بأي أا ا و ا  ب نس ا

م  د و  أا م ن  ات ا م ون 

 ول أ ن أذا دام و، أ ب ت اا  ن  م 

ن أ ا م ون ام ود ا وم   ال و  رف 

  اد اأا  و  ظ ا و  راتا أا  ا  اد

 م او   نو   نأ ذات ا  وم ا

  دوم  د اا أو  اا ا  أنا ا     

  . و ط  أو اء ة  أ  اا ام ا دون امء أو
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  )١٤(جدول رقم 

  يبني اهم سبب آلراء املبحوثني  حول خشيتهم على مستقبل اجلماعات التقليدية

  %   التكرار  الفقرة 

  ٢٥.٢١  ٢٩  من نمو ارادة االفراد وحریتھم 
  ١٦.٥٢  ١٩  )لطاقتھا التاریخیة واالجتماعیةفقدانھا (من االفول 

  ٤٠  ٤٦  من الضیاع في صراعات عبثیة مع بعضھا البعض

الدولة التقلیدیة تستمد سلطانھا من (من نوایا الدولة 
  وبالتالي ربما تنقلب علیھا) الجماعة التقلیدیة 

١٨.٢٦  ٢١  

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

ول ر)١٤ ( ل أ  ت آا   ن م  راء ا

  ر أاا  ة و ب ا)   تا  عا 

  (  )٤٦ (% رقر أو ء )  أاد ورادة ا ( 

)٢٩ (% أ  ب ا)٢١ (% ر) وا ام )  ا ا وا

  و ا ا  م( ، ر ءت اا وا) 

  .  %)١٩( ) ال

 اول اه م ن  ااد   ات ا   اع 

  يا     ت ااا  أ م  ا ا أن  ن

  و ط و دو أ ن  ت أاا  ن ا ب

و  اد ا ا  أااد وازدد م  ةا ن   اراد

ب ا   أو  أ   ن  ا ان ط ن

رات ال اود ا ع ا  و زوا وو ا مما 

ا  ء وا  اا  ادأ   تا  أ  

 ان ه اظ ا و ا وا ن   ت ا و

  ا  ، م آ     ا  ة وا وا 

ا  و  و ت ا   و د او    .  

  

  )١٥(جدول رقم 

  : يبني اراء املبحوثني حول 
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  اهم الطرق والبدائل التي يفكرون بها يف الظروف الصعبة من اجل اخلالص الذاتي  

  %    التكرار  الفقرة 

افكاري الذاتیة ھي التي تمنحني امكانیة الخالص 
  والخروج على مشاكل الجماعة التي انتمي الیھا

٤٥.٢  ٥٢  

والعودة ھو ) باألخرة(ایماني بالحیاة االخرى 
  الخالص الوحید من مشاكل ھذه الدنیا

٢١.٧  ٢٥  

انتمائي للجماعة ھو الوحید الذي من شأنھ ان یمنحني 
  نوع من الخالص االجتماعي 

١٢.١٧  ١٤  

  ١٠.٤٣  ١٢  لیس ھنالك اي نوع من الخالص
  ١٠.٤٣  ١٢  الھروب او الھجرة الى اوربا والبدء من جید

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

و اا ا ون   اوف أ اق أراء ا ل آ) ١٥(ر اول 

  أا اا  ،أ م م ن %) ٥٢(ذ ون ا أ اا ر

و،  أ ا  ام اص واوج   ا ا ن 

 مر اىاة ا نة(اا ( مه ا   ص اا  دةوا

  )٢٥ (% م  يا ا   ءمر ا ت اا 

و ا ء  ا اا %)  ١٤(ن  مع  اص ا د ء  أ

ك وا  ر وب أر اص وا  عة أي مأو ا  ءوا اور 

    )١٢ (%  وا .  

ه م ن ارات ااد  ق واا ا وم أ اول 

 اص ا، أ  س اا  ار ان ا ا  ن أ

  دا أ  اا  أد ن ا صا  عم  رأ   و

 ض ط ا ا و وف اا  وجا، أ  ادا  بن أ

 ص  ا ا ا  و اة أ نا  وفو ا

  ةأا   نم  ة اة اا ن ط ون ا ن ا

ي ا أن ل اص اا و م ورو   ل ان ة وادة أ

 ا ال    امن  دورا    ن اأ ات  و

  ة  لن واا و  ا   س   ن ون أم

 أ  اسو اق ا  ،و  أ    آو أ  ة 



 ١٤٩ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

   اة واة  اص اا ك  م ة ا و ال

 ا    ا  ب ان طاءة او أوا  اص اا  ن

ن ر امء  واء رأى  ا ااد   آى ،اة اة 

ا ا ا   ي  وا اص اع ام ون ا  

 اد ا  ا اة  و  اع  و و ا اس 

    يد ان ا لا و  دا  ىأ  أو ز 

  ي د  ور   ا   م ا ا و 

م ء  ن أ ا مة ا اد   اا ا و   أي أ

رأى  ،   ا  ا  أ  و  ن ص  أ

 ا ة ا ذ  ن و  عك اي م د و  صن ا ادا

و امر اد و ان ا وا أو ارت ا أ   اد 

   را  و  دو ما  ا ه اأ  عي م

ت أ اور واء    ر ت   أو اة أ اوب ،ص ا

 ا    ث ا اى  وا ت اا و اا

و أ ر  ة  ة  ا  اب   ات  اا ا اء 

 وب اأا  اوا ص اا   ا  أور ع اء او ن

ور ام وة اات وات ا ود ام ا وا وامر 

    ة ووب اوا ار أاون أ  ة ء ى د

ط ا أ  ا دورا  ا  ا اا    ن  و

ة دا ت اط لا ا   وب وا ةأنو ا  أ 

  .م اص

  

  ) ١٦(جدول رقم

  م يف حياتهم اليومية مصدر يستند عليه يف اختاذ قراراته يبني اراء العينة حول اهم

  %        التكرار    الفقرة

  ٥١.٣  ٥٩  )االفكار(العقل
  ٠.٨٦  ١  الناس

  ٤٦.٩  ٥٤  )الظروف(واقع الحیاة وسیرورتھا 
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  ٠.٨٦  ١  اسباب اخرى تذكر

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول ر)١٦ ( ل آ أراء ا   ارا ذا   ون ر 

  أذ ا رت اا ا ا)را(  ا  أ )٥٩ (% ،

 ء   %) ٥٤(  ) اوف( ء ر وا اة وور أورق 

 .     وا  %)١(ى  أب أر اس و

ن ا أ ر ون   ارا  أراء ا ل آ اول 

اا   ت ت اا  ة )را (ن  أذ ء ا 

  أا  ر  ارا   نما ا  ن ا  س وا

من ا ا و   اد ا ا    اااارات 

 را ،   ى ادأن ا ورة وا اروار ا ،  رس

اد ا  اد و غ د   اص   ا ا أاوف 

 ر أ، ر    وام ا و  اوف  أون ارة 

  ء سن %) ١(ا   اد اا   ون سأراء ا  

ا   أو  أ ورو  ووا ا ر  .  

  

  

  

  

  )١٧(جدول رقم 

  يبني رأي املبحوثني حول اهم حمدد اساسي يرون ان  له دور اساس يف صياغة شخصيتهم

  %     التكرار    الفقرة

، العشیرة ، العائلة (عضویتي في الجماعة التقلیدیة 
  )الخ.. الطائفة

٢٤  ٣٠  

  ٥٩  ٦٣  لذاتي دور اساسي في صیاغة شخصیتي 
  ١٧  ٢١  المجتمع ھو المحدد االساس في صیاغة شخصیتي 

  صفر  ١  محددات اخرى

  ١١٥  اموع
  

١٠٠ 
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ول ر)ل ) ١٧ رأى ا د أ ون أ مأا    س

  أ   ر  و ت اأ  م 

  ر أو%) ٦٣(ر اات وم اس   ا  ءت 

 ا ا  ا) ة، اا ، ا..ا ( )ر ، %) ٣٠ و

   ٢١(ا (% رةرات اا  ىدات ار ا ء  )١(% 

.  

م اس   أ ون أ د أ اول رأي ا ل 

 أذأ ا   ور اا  اتن ا ب ا  

و  ن اداو أ دن ا و ا ر ووا 

و    ا     سور اا ا ن ، أ 

  ا ا  ن ا ) ة أاأو ا د ) و اا س ا

 رس ا اور ا  و  اد  ا و  اا

وا  ى اد م م    ا ا رس   اد ات 

ي  ا ان اا ا  أ  ،ا    ي 

 د   طق  ه ار     و   اة و اة

  أو  و غ  أ و   ات ا أو

ا  ، كود اا  ن ا ى   ا  س امل ا

واوا اوا وا د وا د  اا  ن ا 

 ار وون  و  وا  رهأ  آرا واداط  د 

 دام  و ن ا د  اوج   ف و  د 

ا ما   اس ار  و وا   ا

وا ف أ  .  

  

  )١٨(جدول رقم

  يبني نوع التوافق النفسي الذي يبحث عنه الفرد 

  %       التكرار التسلسل  املرتبي     اخليارات

 يف عالقتي مع 
ً
 ١  )اهللا(ان اكون موفقا

  
٥٥.٦  ٦٤  
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  ٢٤.٣٤  ٢٨  ٢  ان اكون على وفاق مع نفسي والناس

   ان اكون على وفاق مع نفسي وذاتي
٣  

١٤.٧٥  ١٧  

   ان اكون على وفاق مع الناس
٤  

٥.٢١  ٦  

  

ول ر١٨(ا ( ول )  (ا   يا ا اع ام د ،

رأي ا  ءار  و ءأن أ     ن) ا (   ة

)٦٤ (%ا ا م  تا   رم ، ر ما   ن أ

  سوا م  قو  ن٢٨(ا (%،  )ءت%) ١٧ ر  مأن أ  ن

 وذا م  قن ،وأو  راتا أ سا  قو  ن٦( ن ا (% .  

 ومه رات ا ل اا ا اي ن  أ اول 

   تا  ة د أم دا ذا م ر   ا  ان ا

      ا   نا ، ب أ ا  م ن أ

 م س وا   ن أو   ض و ا  ةا  ن

 دورا  ا وا وا ت اا أ را م ت اا  

 س وا  قو  ام نأ م  أنا ت ا  و 

   ا و    اد ن ن ع واأو  ا و

 ، أوا دن ا ن  دامن ا و وذا م أ اراده وغ و ن

 ت ا  ا   أو أو  أي  ا ىأ ت ا

 و ا  ءت  اات وال ا  ١٧(ا (%  ن  او

 و   درة د ت ذا  ادا  ار أاذ ا.  

  )١٩(جدول رقم

لتي يعتمدون عليها يف حياتهم يبني اراء املبحوثني حول اهم مصدر للتصورات والقرارات ا

  اليومية

 التسلسل املرتبي  اخليارات

  

  %     التكرار

  ٣٣.٩  ٣٩ ١  االميان بالقدرات الذاتية

  ٢٨.٦  ٣٥ ٢  الظروف هي التي تقرر يل قراراتي

  ٣٠.٤٣  ٣٣ ٣  حركة الواقع االجتماعي
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  ٦.٩٥  ٨ ٤  احلدس

  

 ول اولأا  ه)  ( ل آ أراء ا   ون ر 

 ا و  اراو را أر ر اا   رات  

  داآوا   وا  ارات ا نا  ءت راء ا

 ر اوف  ا ر ارات واارات    ام ورق %) ٣٩(

  د )٣٥ (%،  ا  ا اا  ر ء 

  ٣٣(رأي ا (%  سر ا اا   )ت %)٨ا  

ا.  

ن م ة  ااد ون  را اا  أ  هأن م اول أ

ر ا د ا   اات ورا   دام  أرا و

 ا  ا  د    رات ورؤىأو أ  أي  ى

س و ا ا  ، امن  ن  ام ا  د ى ن 

  ا د اا  ً  أ  و ط ا   ا ا ن

ره أن ز أ، ره ورا و   ذا أ     ارا و

ا ا  ن   أ ، أا  د ب  ون م اد

 و ارا  وفأا  وفن ا ام ا  دارة   ة رة

ارات واا راو  را   وف  ادا  ا  ا ر

 ا ،ا      م  وا ا اا   

و  ادا  ا اا   ر  ون وض أم    

 اا وف أأ،و ا اراو را   ون ادا   س  

  .ر  ورا و  أا  م ر أو ون 

  

  )٢٠(جدول رقم 

  يبني اراء املبحوثني  اذا كان مثة عالقة  جتمع بني الفردانية واالنانية

  %      التكرار  االجابة 

  ٣٨.٢٦  ٤٤  نعم
  ٦١.٧  ٧١  ال
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  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ذ أ،     ادام وامم  ذ مأراء ا آ ) ٢٠(ول 

%) ٧١( د   ا   ود    ا   أ

و  ا و ا  د ا وا داما    د  مم

)٤٤ (% أ  ا ن ا ا   أ دط     ن

زاد ا ف اا   ارو  ا     أ  ن ا

 ا    أ مموا داما  ا   ي  وا 

  .  

 ٌ أ  اذن ن  ادام    ط  ر و

 ا أا دأو أو ا م ا  ون دو  ة ، ر 

مم وا م  ا  ادام و  ا،و ا أ مم أ أ

،      نم ن ن  دامأ رأ  ن و  ها

 ا او  أ   أيأو ا   أدرا  دن ا 

  أوو  ه ا أ،و مما ا  ر  ء وا ل

دون ا  اد اا  ي أ  دام او  ود   أي 

  ور ا ا اد ا  ا ه أو ل ا ا و

ت اد  ،  ر ا وا ،و وم د 

 ااد أو اف أوا  د ا ن وا زات اب ا

م ن   ورؤ   أص دن  وا   ا ا

  .  اد ا ون        ا

  

  )٢١(جدول رقم

  يبني تصنيف الفردانية يف اتمع 

  %     التكرار    الفقرة

  ٢١.٧٣  ٢٥  ظاھرة ایجابیة 
  ٣٣.٩١  ٣٩  ظاھرة سلبیة 

  ٣١.٣  ٣٦  ال یمكنني تقییمھا 
  ١٣.٠٤  ١٥  ال افكر بھذا النوع من الموضوعات 
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  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 د أذ أراء ا ة ادام  ا اا أه   أاول 

 م  أر ا ار  ا ن ادام ظة  وأ   ا

)٣٩ (%  مم   رةا  رأ  )٣٦ (% اأ  د ن 

  ن ، أ  ب ا)٢٥ (%دامر ا  م  ةظ

   ا اع  ات أر  %)  ١٥(و،   أ

ن  س أن ادام ظة  و أاد  ب د   ا أ

ن ادام  ن ر ا ا ول   ا اس 

 دا دون  د أا اأو أا و ا  ي م ا  أو أ م

ن ا أمم  أ ظة د  وود ات ا وس و دي 

م ظة  و أ  ي  ه اة أا ه اة   ون 

و د ا  وا داما   ا ا  و  وض  ا

 وت اوا امت واوا   ت  وة أو ا

  ا ي   اات ا وا و ا اأ

و  أو ا  ان  أوا  ااء اأي وا وا وا  اار 

     م  ارذ اا  ا  ن أم أو  و ،

 دام ء ا جةأ را    ا  ا ر اا  وا

    راتت ور   س أأا ا ا و و 

وا د وا  افارات واا  ا  أ و اا م

ذا  ا  دوره  د و راو     .  

  

  ) ٢٢(جدول رقم

كنف اجلماعات التقليدية بلالنتقال من العيش  ول أرجحية اقبال اتمع العراقييبني اراء املبحوثني ح

  اىل العيش يف عامل تسوده الفردانية

  %      التكرار  االجابة 

  ٥٣.٠٤  ٦١  نعم
  ٤٦.٩٥  ٥٤  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع
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  ول ر)٢٢ ( ل أ أراء ا أر  اا ل ا 

 ت اأا  ءت  دامده ا   ا )٦١ (% راء آ

ن ا   امل    ادام  ءت و  أا ون 

    ا ى ن ا اا  راء ا آ %) ٥٤(  أ

دامده ا.  

أوم   اا  ن ون ادا ا  ة ن م

 ا   ده ادام و اوا  را ه  امح اي ه 

 د دوا أ اوم اة   ار ا    ام دة و

    ل م    توط  اد أن أا  ة اد

ن م ة  ا أا  ن ل  دات     أ

  رال ا أ  دات  لا وا ا  أ ا د  ر

 أل     ار ادي أ،ا و امت ا اد 

   م ون اا  ءوا م  دد اوا س أاا 

 ا م ة  ن اد   و     ا اا

  د  ذا  ل ا أو  ا وازدر ادي 

 ،اد ر ا  دور ٌن  ارات ا وا  ،ادي 

 ادام  ه  ناد ا و    ا ا أو امم اي 

دامده ا   ا   ن ا  ادا   را        .  

  

  )٢٣(جدول رقم

  يوضح اراء املبحوثني حول االسباب التي دفعتهم لطاعة وتطبيق للتقاليد واالعراف االجتماعية 

 التسلسل املرتبي  الفقرة

  

  %     التكرار

مهمة وضرورية للمحافظة على حياة الناس والعالقات 

  فيما بينهم فبدونها ستحدث فوضى وصراعات 

٤٣.٤٧  ٥٠  ١  

 للتعرض اىل انتقادات 
ً
مفروضة وجيب االلتزام بها جتنبا

  وعقوبات 

٣٢.٦٥  ٤١  ٢  

  ١١.٣٠  ١٣  ٣صحيحة مادام  مجيع الناس اتفقوا عليها اذ ال يعقل ان 
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  كل الناس ال يفهمون 

  ٩.٥٩  ١١  ٤  اسباب اخرى 

  

ول ر٢٣(ا( )  ( آل ا دراء ا ب ا  

وا ا ءو  اف ا  و وا )ون %) ٥٠ مأ م

  ث وم   تس واة ا   ورو 

 أ وات    ام ر م و و اا   ض

  تدات و٤١(ام (%، و )س %) ١٣ا  دا  م ر

   اذ  ان أا  سا  ن ، را ا  اا  

ا  ح  ءت  ر ض ون آرا   اد)١١ (%   

  .راء اآ

راء ا ل ا اي   و اام آن اول اه  أ

 ا ب اى ا  اوا اف اأواا   م  اد

  رفا    تا س وة ا   أ  ن

 اف واة واد   رو  دات ااا ه دات و ا

   ن  أداا  را ل ذ و  و  ا  و

    امو  ن   أ   ه و م

   أ ا  ور م ا  فأو ظ  تاا و ء ام

ت وا  و ا ،ا  ن ى  ك  و 

 ة ام    اا أو ا م  أو ا ة ام  و

 و  اد اض ت  ا اا ا اد ت أن 

  و ا  دةأو  ءا    ف و وا ا  

 م  ا اد ا ا وا   و  دا  ذا وض

ت اا     ء ة ااد ا  ا   ، كو

  ا  دةا اموا ا  ن ى   اس اا دا 

م أن در أا  ووا  اس وأاد م  ز ام اي  ا ا

وط م  ت اس و اره اذ   ء ااد ن   اس 



 ١٥٨ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

ط ،ر اا   ا   ن و  آرا   

ي أم ة   ى ن  اا    اا  وااف 

م و أ أم ور   ا وأم  ات وامدات  أ

  اا و  

  )٢٤(جدول رقم

  و قناعات الفرد بالتعميمات االخالقية والقيم االجتماعيةأيبني درجة اقتناع 

  الفقرة

  

 التسلسل املرتبي

  

  %     التكرار 

قواعد وتعليمات من اهللا ذكرت يف النصوص 

  )مقدسة(الدينية 

١ 

  

٤٩.٥٦  ٥٧  

قواعد لتسهيل وتنظيم احلياة اكتشفها 

الناس بالتدريج عرب التجربة التارخيية 

  وحولوها اىل قوانني ملزمة

٢٨.٦٩  ٣٣  ٢  

أعراف اتفق الناس على العمل بها دون ان 

  )ملزمة(يعتربوها قوانني 

٣ 

  

١٧.٣٩  ٢٠  

  ٤.٣٤  ٥  ٤  اسباب اخرى

  

 در اع اد ت ا وا)  ( ه  أن اول أ

  دت ا و ون ا    ح ر رات و

 ص اا  ا  تو ا ر ا ء ا  ءاو آرا 

   وا )٥٧ (% م   دن ا ت اا

و  ا وا  ا و را ا  سا ة اا

  ام)٣٣ (% ، و)ر %) ٢٠ ءدون أ  ا  سا اف ان أ

 ام و) (، و ف اا )٥ (% ان ا حر اا 

اف اوا  وا وا  ب  ةا   دور  

 ده   اد اوذ  اا ا ورأي آا مً  وء رأي 

  .           ماع اف ا دا ا أ  م   أ

   ل ذ  أ ادت ا ة نا ا وا ت ا

 ا أ  م ا م دأ  م او  ا   ت و
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  اا و ،ى ا  اا  ع وا  ادأ ا و ا

ا ذ  ضن ا  ا ا  ا ا وا ا  ا

 اا  و أ  حو  ا اوا واا  او ،  

   ا  و اة ا واد ا  ور 

  ة وا  م ا     ام ا ن أا ن ط

 اا أ،وا   ا ن ا ى أ  ا  سا اف ا ون

   ام ن و ام  م م  اق اس  أ

 وموأم   أو و ا رات ا ، أورأي  ان ا ى 

   م  م أا ا اا   أن  و ن ىم و 

 ن  ر   وام   أرات ااد ا و

 ا    اف ات وات واف أاا   و و وأي

ى ن  ن ا    ا اي ء  اد اوج 

اا ا و  ب  مأ   أااف ا وا اث و

ف وا  نا   اا  واث  اة ا  افن ا

  أ ن ادا    ،و ل ا أو  ثم ا  ن

اء وااد  ا  واات ا وا ام و ا وا ون 

  و ذ و  تر واا  و   دق ان م

ت اا  راو      .  

  

  )٢٥(جدول رقم

 لفعاليته )اجلماعة واتمع(نظرة املبحوثني اجتاه ازياد سلطانيوضح 
ً
يقابله تهمش للفرد واستالبا

 ملاهيته
ً
  وحتطيما

  %      التكرار  االجابة 

  ٧٢.١٧  ٨٣  نعم
  ٢٧.٨٢  ٣٢  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع
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 د  ا وا   أن  اد ا ) ٢٥(ول 

 وا   ءت ،و د أو ر ا ة ت ا

   وا ن ا د٨٣(زد (% ءت و )ت %) ٣٢ا 

  . ادن ازدد ن ا وا ا أا م  ون 

  ون أ م ت اأ   وا ن ا دن از

د ا ون ن ك ام  أورة  د واب  و و

 وا  و راد وا م افا  ورة ا اد  ون

أ   ىوات اا    ، دد ار و و  و ا

 ل ان  و ا  ة و م د، و    لا

 ت اا  دن ا  م   مرادة  ا و

 امو  رأيآ  وا ا   دت ان م و راء ا

   أ دا ام ى دي نا ا     او ظ 

 ا  عأ ع وو اا ن ا ى أذ  د    و

 عد أو اا   ف واوا  او ا  ى  ي

  و  د وا أ و ن ذا ن د   ن أن.  

  

  )٢٦(جدول رقم

 على الفرد وطريقة عيشه يف اتمع
ً
  يوضح الوجود االكثر تاثريا

  %       التكرار  الفقرة 

  ٢٩.٥٦  ٣٤  االخرین
  ٦٠.٨٦  ٧٠  الواقع

  ٥.٢  ٦  كالھما
  ٤.٣٤  ٥  ال أومن بھما

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر)٢٦ (د اا  ا   د وطا  ا  ة 

 ت ا ا  و اا ر )ءت %) ٧٠   ا 

وا   زاو  اا %) ٣٤(أ ا  اد وط  وما 
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أي أ  اد و ا أا ن  ن  ا أم %) ٥( موى %) ٦(

ا   وط  .  

  ان ا ادا   د أ  د ط يا د وا  ا

  د ا ا  أا أو ط   ه ارا  ن  ةو ز

  اوأا اا   ا      د اا ي ووا

   ا      ا ره أامول وأ  ن

وا راو اا  ،  كأو ان ا ف  م بأ و ا

و  و   وا ا اع  أ ر د   ط اد 

 وا ن  ونر اا ا أااد ن  را ا و

 .  

  

  

  

  

  

  )٢٧(جدول رقم 

يبني ميل وقدرة الفرد على ممارسة النقد لقوانني اتمع وتقاليده عندما ال تنسجم مع قراراته 

  وافكاره الذاتية  

  %        التكرار      االجابة

  ٧٣.٣٠  ٨٤  نعم
  ٢٦.٩٥  ٣١  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر)ن ) ٢٧   هو ا ام ا ر  درة او  

ت أ ءت م ة  ، ه اام   ارات اد اا واره

    ر  ٨٤(ا (% م أر  ا   ن ا

  ا ام)و، %) ٣١ ا    أ م ا ا 

 هو ا ى  دون  ت  رهن واما   أن

 واة(ي أن ام ب ( ك رأيو  آ    كا أن ط
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اح اوا ر ا سما  وو ا اا  رضا مم

ذا   دي   و و أ    ا،  

ن اة ا  و و  م   رس اد أ  ث آ

 اواو أا  ي م ،  ط   ن ا ى  كو

  اى ن أد او ار  ط    أو ة و ار أ رأي 

ا ط ت اات وا،و أ  ا ر و وا ا  

 ر   هو ا ،و أأ  دات او   ن

 ا ا  و  داتأ  نمع أوام و وأ أ وأ رس أر

ا و ب أآ  نم  ن أوا   ن  أ ا 

 ا او   أن م ن    ا  و أ امن ا

 وا  م  ن  دا وا.  

ن ط ات   ي    ن ر ا واأ

و  او رو اما   ء اد وا ،  أواذا  و ردم

  در   م  ريا ا   اد ااء أاو أي رأي أ

  نم   رأ  م ا را ا ا   ار و

  ع وا م   ا اد اا و وا ت اطا

  ا  ٢٠٠٣  ا ا   آرا  ا مد ا ا

  ق دوام وآرا ام   رسو،    مو ن ذ ى

 ام كأ     ا   ة وة اات اأ    و

    ا ة ق ا  ا ةأا س أما  ن ا 

ا  عم  دا  و ا ا  ا ا اا  

  .                  م  اأ ا و ا   ل ذ  راأادي  ا 

  )٢٨(جدول رقم

  يبني االليات التي يعتمدها الفرد يف نقده للمجتمع

  %      التكرار  التسلسل املرتبي   الفقرة

  ٤٥.٦٠  ٤٩  ١  االفكار 

  ٢٨.٦٩  ٣٣  ٢  وسائل التواصل االجتماعي
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مظاهرات (مظاهر االحتجاج الشعبي 

  )اخل..

٢٠  ٢٣  ٣  

  ٤.٣٤  ٥  ٤  )اهلروب واالستسالم(االنعزال

  ٣.٤٧  ٤  ٥  )العنف(استخدام القوة

  ٠.٨٦  ١  ٦  املقاطعة 

  

، ت ا  اد  مه   اأ  ( (  )٢٨(ول 

  ا آو  و ا ر  تأ ا ر ن ت ا 

ا اا  ء ر   ٤٩(و (%    و ما )٣٣ (%

 ا اا ، ا   ات ا ج اا 

 )٢٣ (%اا  ء ما ال)وب واا ( )٥ (%،  

و  ر اط ماد ا ، %) ٤( )ا)راا اة

)١ (%ت اا  .  

و در ا  ا  ر ا م وم أت ا آمر أن أ

ا وار ا  ااد و م  م ا   أل 

  أا  ا ا ت اا  ة ت مون أ م

 أ  اا ر ى ا ر ا    رأاوا 

 و ا وو ون ون اام و اوأ م  و

و  و ،ا ا   وا    ل ادل ر 

 ا ا ا ا اا وم ت او رة وا

رداو ام   ولىو أا      او ت اا

 ا و   ه   ل ادا  )ر ( أو) ( 

ا اا ك(و ا،،و ( رأ    عأزاء أو و أا

 ر د اا ا و وتا و ، ذو أو وز أل  و

أ دورا  ا ا ام  م ، ات اا    كو

 اا ات  ارع  واات ا و   رأ وامده 

 ىع أو وا دا او ع اودي ا اوام
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ا دا ، و دا  اداري وااته ا ب ا،  ط

 ت اا  و دع اوا  ورة  نا

ن أن ل و       اتا ا أ، ط  اد 

ا ا   وا أات ا  وط   اد 

 ا ا امال م ا ا ن را    ووا ده 

  ) ا(اة  رأى  ااد أم  اا ، د ااو

ام و  ا.  

  )٢٩(جدول رقم

  يبني  اراء املبحوثني من وجود اجلماعة

  %      التكرار  الفقرة 

  ٧.٨٢  ٩  وجوداً زائالً 
  ٢٧.٨٢  ٣٢  وجوداً ابدیاً 

  ٦٠.٨٦  ٧٠  مرھون بظروف محددة
  ٣.٦٣  ٤  اعتقاد اخر  

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ن م ة  مراء ا  ود ا وءا  آرا وآ ) ٢٩(ول 

  ا )٧٠ (% وند أان و دة و وف ن )ون%) ٣٢ 

 ا ار او ، %) ٩(   ه ر ودا زا، أن ا اد 

ا ن ود ا ن  ب أذأ%)٤(واي ء   ح ث

 وا وا راق وا    اق ذو وا ت دو    .  

 ت ا م ون ود ا ن وفأه  أ امت 

 وف اه ا ن  أ دو ا م  ا  ه ا

ازدر ادي وا وامت اد اة    ن  ود ا أ

 ي أ ا   مت  ااد ون  و ى اد

 أا  ةأو ز ، أو اا ا  أن و ا و 

 وف اا  ر و د او   ا ، ك مو

)٣٢ (% د ان و ى وف أ   يأ دا ا أو و ا
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 أ،  وى ن ود ا   ل  ا و أ

   أذذ  ام زا ن ا ى ا أن ار ووا  ا

 وري م  ت د ا ر   دا   م اء تا

 وأاةو ا.  

  

  )٣٠(جدول رقم 

  يف جمتمعنا العراقي املعاصر) االجتماعية(يوضح اعتقاد او عدم اعتقاد االفراد بتوفر نظام العدالة 

  %       التكرار  االجابة 

  ١٦.٥٢  ١٩  اعتقد
  ٨٠  ٩٢  ال اعتقد

  ٣.٤٧  ٤  رأي اخر

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

اد  م اا ا  و  أه اد ااد أ مت اول 

  ة و ب اا  ا اا )٩٢ (%  ر 

 اا   ا اا م  دا، و ون أ   

   دة ا ان ا اح %) ١٩(ا را ا  

ن م اا ا  ب أ أاد اوأ  ط أد   أ

   د أع او امء ا  بأ      ق

ا و زا  .  

م اا ا   اا ا  را لت ا أ  

ٌ ذ ن م ة  ااد  ون  م اا ا و ومأ

 ب  دى أ  دع او ا ع ار أووام ا م

ا  ءواة وا و   ر ات واماق واب اوا وا ا

 وا  دا ان ا اد اا  نن ومأات او ا 

اد اا  ب و أو ص ا ل ووا ر ادي م

اا  و ت ار م أ  ا ي دا اد ذ    .  
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ور   ى ن اا ة   ت م  رم    أ

    . و  ذأو ا أب    م  ن م أرا ه 

  ) ٣١(جدول رقم

  يبني رأي كل من املرأة والرجل لبعضهما  

  %     التكرار  الفقرة

  ٥٣.٠٤  ٦١  شریك
  ١٥.٦٥  ١٨  زوجة

  ٧.٨٢  ٩  غوایة شر البد منھ
  ٢٣.٤٧  ٢٧  بنت، اخت، ام

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 رأي   اأة وا   ءت ات ا و ) ٣١(ول 

   ر ا ة)٦١ (%  وا وا ر ا  )٢٧ (%

  ء ر زو )١٨ (% ء أ    ا ر  ت ا

   )٩ (% .  

    ر ن رأت ت اا  ةا ا أ   ن

    وا ون وأي واا  را اا   زو

  ف واط و ا، ت اا  أةن ا  رة ار ا و

ا م  داا وا  ا و ى أ ا ا  

 اا  را ا ثم نوط  ررة اأا  را و ا

ا وا م م   اوو أم اأة و  ا  أةاوم اة

ن ا  ب اود و وا دا ا  أ ظد زو و

ا  ا و ا   ر ب أوأو ا ا أة اا  و ا 

ا  م اة   اواج  ا  واذا   اأة     أ

  ر رء أام  أذ ا را ، رات  و  ه ا 

او  ا ا  لو  ا   ا و ا 

ت   و ات ا ا  ه ار  م ةأوظر 

ة ام  تأة وا م  ت اأو ا  رس دور أة وم

   و ق ا ود ظأاوا  دة ادوار ا   
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 وا وا.. ا،واج أا    ةا  و رأ  ا 

 ن ر  او أ،  را   اذا م   ي أر  و

ا   أةاوا وا    أا  و اا  ا و ا

، ا   ةا  ن   كأو  وذ    و ب 

وه و  د درا    أ   ى ا ن اأة 

 م  ط   رأة  ىأا و   ن ا 

  ضأو اوم وا    ا لطوا ا ور وا  

  م   أ  تء وط    .  

  )٣٢(جدول رقم

  يبني رأي املبحوثني ونظرتهم للزواج

  %      التكرار  الفقرة 

  ٣٤  ٣٨  اكمال نصف الدین
  ١٣  ١٦  مسؤولیات كبیرة ومشروع سالب للحریة

  ١٣  ١٦  سنة حیاة االنسان في ھذه الحیاة 
  ٤٠  ٤٥  استقرار اجتماعي وروحي 

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 وءا ر راتأ واج  دت ا ا ومه  رأي أاول 

 ر ا ء رات اا  ورو ار ا  ة  و

)٤٥ (% ر  أ  ا ل م)٣٨ (% م ر أو ت ا

 وعة و تو   ه  نمة ا  روما  ا ا 

  ا١٦(وا (%  وا .  

ن اواج  اار ا ورو أن ا ا  ات ا ءت  أ

اار ا   أا  ة اد و   وع   و

 دة واا  ،  ن أ ك م بأ ا ل مأ  ء  دا

زوا أم أن    أو آ "  اان ا  آت  ول  اواج 

دة ور  و ا ا ون  ت ذ  أَن")ورة ا/ ٢١ا( 

  ورود  عا   م د ذا  لا  )ص ( 

   أ ا ل مره اواج واا )  د ز موج ا 
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ا ا  ا ( ة واج سة اا مو م ا، نأو  اا 

   وا آن اا    ا  ا ا او د 

اا  نأ،   أ ت و ) ص(وا ا و الوأ أاع 

 اد  ا و ا اواج ره وا د و ا د  ا ا

اد ن اواج  ى   ا أذ ار ا ءا و  أ،ه 

    وعة و توأ    واجا  ت اان ا

ا و و ر   ة ات اوا   ادا  ذ و 

 م    أء    أار    اد  وت و

  واجن ا ى ا  ةا   ةا  وة اا  

  .ات ادة واو  اة 

  

  

  )٣٣(جدول رقم

  االنسان يف اتمع العراقي يبني احملدد االساسي من وجود

  %       التكرار  الفقرة 

  ٣٤.٧٨  ٤٠  خضوعھ الكلي للتقالید والعادات

من خالل وجوده ككائن قادر على تشكیل 
  مصیره

٣٠.٤٣  ٣٥  

المصادفات تتحكم بنسبة كبیرة في تحدید وجود 
  االنسان

١٦.٥٢  ١٩  

  ١٨.٢٦  ٢١  لیس ھنالك موقف واضح من ذلك

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

ه  اد ا اي ه اد اس  وده  ا اا أاول 

  ا  ع اد ا  وادات  أ م أذ م أ،

)٤٠(% ا ،   ر و )٣٥ (% أ  د أن ا ا

  ر ن    وا ،   اد  در   ه 

  ٢١(ذ (%،  نمد او   ة   تدا 

)١٩(%.  
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 ع أوا ا     اا  م ن ط  م

   ل  د ان امد ان و اد اا  ة

 ا     دن ا  اف ادات واأوا ا  و

  د سده او و ط  و دات او   ه

ل ط ا   ء مو اوا وا  ن أ أو  ي أن أو

 و  ان ا   د وج ،د ا   ذج افوا 

ا  و أ   ذا أ و و م ،اد 

أ،ا دهو دوا و  ام ط زا   ا  ا وا اما  ر

ا  ده ا ،وفا    يا ا وا ق اا 

 ت اأا   ادةا ي أ ت أمموا   ا و

ا  أ، اع اا  ا  أ   واد أ نمد ان و

  اد ، ل ر   ه وا  ااف مت اد 

ادر   ه   ة   ا اام اة  د 

د ا  ،و   و   ا  ا مت 

ن  را أرادة ور    م  وا ه  اطت ا

ره  ه ار     در   ه و  أو

 ى ن ادت   ة   ود امن م  وك،ده 

 درة فاا ء وا از   ر ا ،   ض نموا

   ه   درةف اا  ظ   ض ت اا 

ا و اا ا و   اء ارهأ دأو ا ا ا و و    .  

  

  

  )٣٤(جدول رقم

مقابل تهميش الفرد واستالبه ) الدولة واملؤسسات(يوضح اعتقاد املبحوثني بشأن ازدياد سلطان 

  وحتطيم ماهيته

  %       التكرار  االجابة

  ٦٠.٨٦  ٧٠  نعم
  ٣٩.١٣  ٤٥  ال
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  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

  ) او وات(ه  اد ا ن ازد ن أمت اول 

  ب ود وا ،ءٌ ت ا ة و

)٧٠(% دزنا  ةتواوا و دب ا ،   م  م

  %).٤٥(   او  ا  و م ادن ون ن ازدد 

 ) او وات(ن ازدد ن أن ات ا ا   أ

 و  بد وا ء ت   ة  )د %) ٧٠ او

  و وا   دا ب اا  ا اا ا وا  ر

 يا   دا و ا  ا   اا ا ا

 ىت اوا ا ب ا  دون  ت ن از

 وا    أت اا  ى اق وب اا  مو 

  زواة أوا ا اا  ان أو ام  ه م  ا نما 

  ا ارد واا  ا ام  وة ا ا  ب

 ا  اة م رو   ن ا ازت اا  و

 ا ، وًٌ   دا  ا وا   وا ع اا 

   أموط ما       دا ع   

 دة  او ااط ا ، ء اد أ أو    ف 

 ن وام  ا  ا اا  عدة مت وا    و

 م  دا ا نو.  

  )٣٥(جدول رقم 

وما  ٢٠٠٣و ضمور خالل فرتة التحول أيبني موقف املبحوثني حول كون ظاهرة الفردانية يف ازهار 

  بعدها 

  %       التكرار  االجابة 

  ٥٣.٩١  ٦٢  نعم
  ٤٦.٠٨  ٥٣  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  



 ١٧١ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

  ولأا  هأزاءراا   دامة ات أظ ر وزدر أا 

 ت  و   رأى ا  ا ن ادام )٢٠٠٣( ل ة ال

ادام   ى  ن م  م ، %) ٦٢( مو  ر دة از

ر   ازد ن ادامأ  أ   ا ا و ز ،  %)٥٣(ر

ر  ا ا ح طام  ه د و   ا  ا 

م  اح ا د  أ ا وأن ا  أ  أ أ ادام و

   رأى وا اات ارات وا  دامر اازد  ن 

ة  أوا ا وا دا اا  و، اد اأ  

      اديا ي زوال اا دامر ازد ر  ن  

اا   أا  ا   دا ،أا ما ا   ت

 ذ ا أب  ) ٢٠٠٣( ر ل ة ال  ن ادامأ  أاي 

  سا ا و ع وامد اا   ارات  و د ا

 واء اد دام و ن ا ا   ام اآادام ورأي 

 ا   ذ   ا د او   دامح ا  رات

 ا  ا  ا  م   ا واب اى 

 افوا  دماام   ود اا  و ا ا م 

 ا  و اوا وا اوا د اا   ياءا  راءا  

وك  ى ن ا اا،     ا واء اوار 

   يأ وا    م   دامن ا ن و  

 دا، أ ث أ ن أ أ  اا ا  دامر ا ب

وا وح ا ا ا د ازد.  

  ةا ت ان ا   أوم    ةد دامن ا

ب  امح ا وره و ا أ ة  ) ٢٠٠٣(  ة ال

  اا  أو را ا  اا ن ا   تة  و

 و وا وا دا اما  ات اوا اث اا

ق اا واد ا ا   امح وا ا ا   ام
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 ا ا ا ا د   و ا  رأ  ه ار 

أ  دام    ا  ، ا را ات اا  و

ام   ال  م ت  ا ا د   وا ا و

و ا   ذا و  م    د ا اا  ن

   و  ل و اتأن ا   تا  اا ام

   دا وا ء اا در  د ا   ر

دا و ذوا ما  ا،  ادأن ا أ   أي  وا ن

 و ا أ ظ ن ا أنأ ا ا وث نو أون ا أا 

ودان  ا وار    ات ا و  ى و اه أ

 طة ظن ر ا أ ،  ا اأي أاي ) مف(امج  ل

 ا  ه أ ك رأي ، وأوا      ن ا اد رأى

 دامه او  او  دو ا و  ال  ا ا ا  م

   .  

  )٣٦(جدول رقم

  ٢٠٠٣نيسان  ٩يبني موقف املبحوثني مبا حدث يف 

  %      التكرار    الفقرة 

   ٨  ١٢  تحریر
  ٢٨  ٣١  احتالل
  ٢٩  ٣٣  فوضى

  ٣٥  ٣٩  سقوط نظام 

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

  ول٣٦(ا ( ث  ا ن  ٩٢٠٠٣م ،  ءاأو ء راء ا

ا  ا  ر  ٣٩(و (%      ر ما

)٣٣ (%  ء لر ا )٣١ (%   ر و)١٢ (%.  

 أا او ت ا ل   ثن  ٩أذأ) ٢٠٠٣(مت  م

 و م   ث  ن  ةأ أذا ن أردمك  م ن   ذ

، و م ا أو ادي أن م   م ا أي م  أم    و
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  ز   اا ٩     ن د عوا ا  نم

  ده او ا دأا ن ا  دا  نا    ن أ

 ، ث  ن ا  ا ى ا  و  ن  م  ث 

ا  د او أل ا ا وأمما ت اا وا   

  ياع اب ارا  رات  وأم  تا  ءات اوام

  ا ا أ م  أف رات  دي د أو  أت 

اب  أدت ا   ا   ا  ض أع ااب 

  ءم دوا وا وا ت اا   ر ،أ 

  لأا   ادا   واو أم ت اض أن ا ت

ام  ا و و أ   ام ا دون  م وأ و

ا     ض ل ا  ونة  ، ث  ن رأى  

)٢٠٠٣ ( م  ر ا ن ريادي دا م  روا  م اد

  رسأاع ام  و  ةأواا   اد٢٠٠٣  ا  در

و اأ ن   .  

  )٣٧(جدول رقم

  يبني رأي املبحوثني بوجود الدولة 

  %     التكرار  الفقرة 

  ٣٨.٢٦  ٤٤  وجوداً زائال 
  ١٦.٥٢  ١٩  مرھون  بشروط وظروف محددة

  ٤٥.٥١  ٥٢  وجوداً ابدیاً 

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ااد %) ٥٢(م  أذ ىه  رأي ا د او أمت اول 

 أا ود اأن و ،  و زا ود ان و ى  ك و

)٤٤ (%  أن  م  وفوظ و ن ود ادة و)١٩  . (%  

 م   أ  م ااد ا ون ن او ذات ود اي 

رات اا اى م ونم  د اأن و  د دوون و را 

 ط   ادأو   م ام،    ر   
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 أم أ  دوم  ن ا  وات ا  او  ات 

ت  م ا ت وا  تا  ا و امع ا

 ط دا د ا وا وا أان ا  أ، ادر اا  

  )ن %) ٤٤ ا  دو زا داو واه  و رؤ  واأا 

 ا   دا وا ف أوا م ا  ء اد ون ا ي ط

 رات اا  ولا    ،وف أ م م أ و ى أو

 ا ا ا واد وا ) ٢٩( ن و و  ال 

 او م ن أن  م  و زدد ا ا أوع ا ا و

وا    .  

  

  

  )٣٨(ول رقمجد

ذا كانوا قادرين على العيش يف عامل او جمتمع يقوم بدون احلاجة أيبني تصور املبحوثني فيما 

  و سلطة من اي نوع ذا بعد سياسيألوجود دولة 

  %    التكرار  االجابة 

  ٢٠.٨٦  ٢٤  نعم
  ٧٩.١٣  ٩١  ال

  ١٠٠  ١١٥    اموع

  

 ول ر٣٨(ا (   ا  در ام اذا  ر ا أ  و

    أو د مون و،و م م)٩١ (% ا ى  ن

   س أاا   ن ا ام   ذا  دون و  ن

  ن ا ونرأى ا  وأا ود اون و  أن ا و ا

 موم )٢٤ (%  ، أو ا وار اا مأ  ا دأ  و

ا  ن أو ا   دو  ب ا ظ  ما 

ا ذي ا ده ا  ا  ن ا  ا   و

 ام دو  ا    ى  كو    ن اأ  ن

  .     ار ا ادي وا وا د او م ور أ
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  و ا   و و و   ض  ردوا  

 ون ، اري و ء   ات  ااد و ات 

س ( ر ،ن  ت وق  مدو    و اار 

 TH.HOBBES ك نو(J.LOCKE  )نأ) ا  ا  وا 

 ا ل ا(Social Contract)  ط  اروا ا   يا

 ا ا ادا     زلن ا دةأ ا    

  ). ا(ي ب أو اا و ع اب 

  اة وت اا  م زو ور  ود ان و سا ا و

 ود ال و   ق ا  م  اد ،  ن أ

 وا    ا ن اما ور  نما و ا ، و 

ن ض ا ا  أم  اوح امم وأن  ىد او و

 مماا ظ ا  نو ا    ا ا  ءووا 

  . ااب 

  

  )٣٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٣نيسان  ٩يبني رؤية املبحوثني بصورة الفرد العراقي التي اصبح عليها بعد 

  %     التكرار  الفقرة

  ٢٧  ٣١  )للمرجعیات الدینیة(تابع ومقلد 
  ١٢  ١٦  تابع للمرجعیات السیاسیة
  ٣  ٧  مستقل ومتمیز بالفردانیة 

  ٥٨  ٦١  ضائع ومغترب عن اشكال الحیاة الجدیدةكائن  

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

من      ٩ اد ااأا  رةه  رؤ ا أمت اول 

ر رات وءا  رأي ا ءت  ا أو ا  أذ، ٢٠٠٣

  %) ٦١(اة اة  او و ة ا واب  ال 

 و   )ت ا ( )٣١ (%،  ءت ا ا و

  ت ا )١٦ (% و اا   )٧ (%  

 دام و .  
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و أ  اا ا ا   ا و  و نأ

ا اا وا  دا  وا وا دا اما   ا ول

 و   ا ااوا   ا رة (اوا وامما (

ي  ر ا ا واظ      وا  اا ام أ و

  أ ت درو اف وأ ا اا  ج  و و ا

    دا  ا رور ات وارا أ  و  ا 

 وا ل ار ر ا وي ا اداد أال ا  ا ك ت

أ   ودي ا  ودا  ا من ي ا 

   ا  وأ رأو ا    ر اا  ك ا ن ل ا

 ر وا  ادا  ه ا  او     ا  و

 ا   ا ادو اات و أ و ار ادا  اوي 

  م  ا  أو      تر وا   

ر اا  را   د يو  ا  ة  ر 

 اا  ض وي ا  ةو ري و   لوا و أ دة

 أا و ذا  ب دا  ا ارث أو د  م ةة ال ا

  ة دى ا  او و    مأ  أ ا  ن

 أو أا أم أ،و و ا ما  ء ت ا و  ر 

ا  ا  دا ا رة اا م  ة ا    وأ

 اد واا ت وت ور ، أو   ن ٩٢٠٠٣( م (

  دة أ ت د  تاب وأ  تأ  اتر و

  أواع اا  ا ات اة اع دان ا اأو ا ا  ا 

ا ا ز  ت أا  ع ادا  او ا أو   ت او ا

ا  ون اا   ااد اا     أي أوا را  

ن ا     ا وا،  عا  عك م ن لا  ن أو

 م)ا  (ت اا    و  ا  ا وا ون ا

ن  أو ، أن م ا اع  ا م  أ واو  امن 
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ع اوا ا   اوا ا ن أ ا   ت اا

اد  أ ،اد م و واأم   ط ا ا  ا أو أق م اأ

 ذ اد اا  م  ءت دام و  مأ ن ا

ا   ال    أن اا  ض م ال     اد

 ا  ا  ر وات رو أ   وراء  اادأ

ا أو مء دام   ااف  ادأ  ا دون و ا  أ

و ن اد   ات ا، ره اا ون ض اات  أا و

  ا ع واع أو ا   دا   رؤى وا  و و أ

 ا  ة رات   و  ة و داما.    

  

  )٤٠(جدول رقم 

يبني اراء املبحوثني حول املعتقدات واملمارسات واالمناط التقليدية للسلوك االجتماعي بكونها 

  تصلح لبناء جمتمع عدالة ودميقراطية حيرتم احلريات الفردية

  %        التكرار  االجابة 

  ٤٢.٦٠  ٥١  نعم
  ٥٧.٣٩  ٦٤  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع 

  

 ول ر)٤٠ ( ن أ   ا ت وارات وال ا راء ا

 دت اا  و اطود ا  م  ٦٤(م (% 

 ا  أت وارات وان ا   ا أ  ن 

 س أ دت اا و اطا،  )٥١ (% ا ا أ

  اطد  ء  اتا م .  

   اطا أن ا  رفا ت أوط ا س د

ت وام    ن  اأ ارف   وامن ارة  اد 

و     اري  أ  ا وار وا أاد واد 

ا ر دى ا ةت ام سرات ذا   و،  ء ن او

 دت اا  اطود ا ر ذو ه أو ا   
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 اطد  ك ن  وا ا  ما ا ر و ن ا

   ن ا   وا اد ات اما   رو 

  ودا وا ا و أا ة ا دت ا، 

 ي اا   ا   ا اف وات وارات واا

 أ اطا   م   دي رات اام    أ ر و أو

 ذ ا   ا   تدة ا أ   رض يا 

 ادا م زا ا    رات وا  وا وا دا

     رو  ن  أمءات     و

 أ   ء اف وو ا ت أا  رض  اطد 

و ت ا همو  او ٥١(ا  (%ات وان ا ى  

 ا  اطا ا ا سن ا اطود ا  ء   ا

 وط دأا ة دا ظ ن ا   ا يا ا أ 

 اطءت ،ا أ  و ت ا ا ت وارن ا 

 ء  ا ر ن او اطد م ا  س م 

 م ا وا موا اماٌ   ك أ ن أن اأ ا  و

ط دت اا     ا ذ  وا داما  ا 

ن      ا م ات ا و اد و   ن

 دق اواة واوا  ذ م ن أدم  اطد  ا  .  

  

  )٤١(جدول رقم

  يبني اراء املبحوثني حول صاحب احلق االعلى يف اختاذ القرارات املصريية

  %      التكرار  الفقرة 

  ٦٠  ٦٩  هللا
  ٧.٨٢  ٩  العائلة

  ١٣.٩١  ١٦  )الذات(االنا
  ١.٧٣  ٢  االخرین

  ١٦.٥٢  ١٩  التفكیر والتأمل

  ١٠٠  ١١٥  اموع
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و ،  اذ ارا ا راء ا ل  ا اآه أ اول 

  رات  ا و   را ،   رات ءت

ا ا ا   ن ا   ة و ارات اذ اا  

)٦٩(%،  ء وا ر ا )١٩(%  ء و)١٦(% مر ا)اتا( 

، ٩(و (% ، وم)٢ (%  .  

مى  ل ات ا ن م ة   ا  اارات 

 ا  نا   ءا  د  ها  ارات اا   

 و   مام و ات اا  أ ذ  م  ذ  ا

  فا : ا  ، ء ا وان ،  اهو  اا   ة

و ما ا  أ طأم  ر  ا  ادن ا م و ا 

 م  ن ا  ا   ا ا ل ذ ا    ن

  و  ام ره ووا      نما  

 رةاو  ا   دا وا  ار  ،أ  مر اا

 أ ت ا واأ  وا ا    ا ا ا م

 ا ارا ون،   ء يات ار ا )ي %) ١٦أوا  

 اتن ا ا)ام ( و ارات اا  ذ ا ا 

ره   دام   أ ال ن اد ا  ذا   ارا و

 ا  و ارا ذ وذا م   م د له أا   و

 وا د   ا  ا  ا اد )ا )ة  ن ن 

اا ارا و   درو وذا م   م، كو  

ذ اا وت اا  ه  اار و ا أ ا ا  و ا

 ا أذن ا ة أبا  د أوا  ار و ا  ه ف أو ن

 او و ر ون  ا  لما   دام  و أ

 و   در  و اما ذ أأا رون ا ار ي  ، ك مو

 ا ا   ادا  ارات اا ز ءت    ٢(م (%

  .  
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  )٤٢(جدول رقم

  يبني درجة انسجام املقوالت مع التصورات واالفكار الذاتية  

  %    التكرار    الفقرة

  ٥٣.٠٤  ٦١  قدر هللا وما شاء فعل
  ١٦.٥٢  ١٩  ان مصیر االنسان معلق بین یدیھ

الوحوش غیر رزقك ما  لو جریت جري
  تحوش

٨.٦٩  ١٠  

  ٢١.٧٣  ٢٥  االنسان ھو افعالھ

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر)٤٢ ( در رات واا  تا ام   ا ار ا

 ا و    دت أا ر ،  ءار آو  ءت راء ا

  ت اا  ة   ء و ٦١(ا (%،و  م)٢٥ (% 

  نمأا ،  ءت أ     نما  ١٩(ن(% ،  

  ش  رز  شي ا  )١٠ (%  أ ت ا.  

 الا ا  يال ا ة ر أذ  م  دد اى ا  

  د أو   دا  ي ا ا  ،ء ت و

 رما   ل  رء وا    ت م  ا

ال ا   ن   أي ارات اا   ا   ت ا

  او   الا ا ءوا أن م   ت اأ ا  ن ا

  ءت ر٦١(وا (% ا ا و ت اأ  ددرات ا س

ا  ًب   ن لا  سا ا و ا  ة م و

ره   ط ا ا اي وره ض  اد أد وي   اد 

  و  ا ا ، ا  أو  أ    نما  ن

ذ ن امن وا ورك   و    ا وا وا و

    هر ا  ا  نأم    ن طم  ا

 ركوأم ه ا و ل أل واأ م اء ه  جم أا ا  ،

 ر اا أ  رد أن ا  كا  ا  ر   ن  اد

  .   و  ام ة امن ا وا أو ا أ ه اء ن  ازق 



 ١٨١ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

  

  )٤٣(جدول رقم

  يبني اعتقاد االنسان ووجوده يف هذا العامل 

  %     التكرار    الفقرة 

  ٣٠.٤٣  ٣٥  مسیر 
  ٢٣.٤٧  ٢٧  مخیر 
  ٤٠.٨٦  ٤٧  كالھما

  ٥.٢١  ٦  ال اتعمق في ھذا النوع من االسئلة

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر)٤٣ ( ا ا  دهن وومد اا ،  ة ءت مت أو

 اى  و  ا ا  نمن ام ا   ٤٧(و (% ، 

 ر  ،م  أون %) ٢٧(وم ،  ا ن امن  %) ٣٥(ى 

  . %) ٦(  ا اع  ا ء  أ

ت ا ن م ة   ن ود امن  ا أ  ل 

 ده و ا  در نما م و   وأا وأ أ م

ى ن   اء  ن رج مق  و   در  ا آ

 و     و ، اا  ا  ا ا  نمن ا ب

   أا  ا   اء ة ن و أ ا   و أو

 أا  ك ذ  ا ه و أو  واذا   نمن ا بأ ردم 

ه ا ل أن     نمأا      ول و أ 

ن ا  امن ارة  أره  أ   ن اء  در   أ

ا و  در   ا وا وا واء   و و ا 

  سا ، ك م ا أو    و ا   نم رة ل

  ت رو،ا ا  أو      راول واو 

 .  

  أواذاا    ر دد ان و  ل ت اا م  

اد   ا  ن و  ر    ات  ا أ

 و    ، دأن و   مو ا د داا 
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 لا  و ن ارا ن  و ا ات او  

  و ا اسو   اارات و  ك   ار واف 

   د وع ظاا .  

  )٤٤(جدول رقم 

  راء املبحوثني حول امكانية تصور جمتمع يقوم بدون احلاجة لوجود مؤسسة دينية أيبني  

  %       التكرار  ابة االج

  ٢٣.٤٧  ٢٧  نعم 
  ٦٩.٥٦  ٨٠  ال

  ٦.٩٥  ٨  رأي اخر 

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ون  د  رراء ا ااد ل آه  أمت اول 

 و آد  أراء ا ٨٠(ن م (%   ن ا ىأ  أن  د

 د ،ا رأى ا  ا  در  دو مإ ا  

 ا  ون ا موم )ر%) ٢٧ ا  ا  

 را   أداو ا ، و ن أ رأى  ا 

  أا ا   ا  ون ا  دون أن ا  ن

  ا  أا ن   ا م رأى دور   ثآ 

د ت و  ا ا م ور  أن  أن ا   أ

 نمن اعود ادون و ا    .  

    اد   واد  أن ا ا   أ

   نوا  رهد ،وى ا ا ا    ا  ،

 ة و ت ال ا  و )٨٠ (%   ن ا ى 

د ا ا و ارف  ن  دور    ا  أن  أ

ل ات ا ،و ء  ات ا ا    ااد 

ن  ا ا دي أ    ال  ات ا وأدي 

  أ  اد ا  م امن  م  و،   ال ا أ

  ردون أا  أو ا  لا   ر  ن ن، أ ن ا
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 أا   نم وت اا  م    عو ا

 ا،ك م )٢٧ (%  ا أ  ن ا بد أو   ن

ا ا و ال ن ار ا اة  دورا ا   امن 

ك ا  ار ا اة ا    ا   و ا ور

 دورا  اأ  رات او ا   ت  اد   

  ا ا ت اا   دي ت ات واا و

رس دورا   ا   ره دون ن و ا  ا وو

  أا ا  ون ا  ن.  

  

  )٤٥( جدول رقم

  يبني اراء العينة حول افضلية املكان املناسب للوجود

  %      التكرار    الفقرة 

  ٢٠.٨٦  ٢٤  في الدنیا
  ٢٣.٤٧  ٢٧  في االخرة

  ١٣.٩١  ١٦  بین الدنیا و االخرة
  ٤١.٧٣  ٤٨  ال ادري

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ت أوءا   ، ن اون أراء ا ل ان اي ن آه  أاول 

  ر ء أا   ٤٨(دري (%،  و)ر %)٢٧أ اا 

 ء ر ااد   ام واة ،%) ٢٤( ر  ام ء ،  اة 

  ةا )١٦ (%.  

ت ا ن م ة   ن ار  ل ان اي أ و 

وا اأا ن ا    ر  تدري أا ن رات ور أ

  ادار  ن ن ،و ن   كو  ةاى م ن

 ء ودار ا ما، را  اأو  ة وا أآن ا  أن  رول د

َواَِةَ ٌَْ  ا  ) ن اس    ء  أم    أو
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َِمَُُو()١(و) ٌ٢()َأنََّما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزیَنة(  سا ا رات أو ن

  ة أا ذ  س     .  

  

  )٤٦(جدول رقم

  بإمكانية االعتقاد بالعدالة االهلية يف جمتمعنا املعاصريبني اراء املبحوثني 

  %     التكرار  االجابة 

  ٧٢.١٧  ٨٣  نعم 
  ٢٧.٨٢  ٣٢  ال

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

وءت ، راء ا م اد ا ا   اآه  أاول 

  ت ا٨٣(ا (%   ا اد ا، و)٣٢ (% ا 

 ا     ونا ة ط ب وذ ى  م

  لا اوام ع اوء اواة وا و   دوا ر ان ام

ناما  س  د  أ ا أ  ارقد ان و ا 

و  ا ص وا ا ا  ان ا   نام   

وك    ن ا م و د وا  أو  و  ،ن ا أ

ب ة وراء ذ  ن أ و ن ك راه د  أ  أا ا 

ن امن ر اء ارة  ن  أي أ ا اب   ا أامن 

 ذ ر و  ا أ    دل و ن ا ا م،  ذ أ 

   ء وم ود  د رادة ا  ن   اه امن أث 

 وأ ا، و ا م  امن و   مج  وه 

. ا  أ ن اا ا   أث   

  

  ) ٤٧(جدول رقم

  مكفوالن بي اهللا وهو احلاكم واملتحكم فيهيبني نسبة اعتقادات املبحوثني بالقدر واملصري وبكونهما 

  %      التكرار     االجابة 

  ٨٠.٨٦  ٩٣  اعتقد 
                                                           

١
 .٧٧األیة ،سورة النساء -
٢

  .٢١- ٢٠االیة ،سورة الحدید  -
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  ٨.٦٩  ١٠  ال اعتقد
  ١٠.٤٣  ١٢  رأي اخر 

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر)٤٧ (  ه أمو ا  ن  و ر وا دات اأ 

وا م ون أ او  وا ن ا ، ن امن در  ا  أ

 %) ٩٣(ار وا ل  ا وه و ا وا  وذ   أن

 أ  ر  ون ن ا وه  ا  و%) ١٠(  أ

اار  أاد ا  أن   أ،  من ارة   ه أ

ن ا م امن ه و اي ده   أت وا اء  ا وه 

 او ن اما ا  و ممه ا ر نذ اا   

ا      وذ   م م١٢(و.(%  

و      ات ا   أ)٤٤(ا اال  ال

  ار ءت)٩٣ (%  وا ا و ا  ل ر وان ا  

، و وره أ نم هو ا    ر وان ا ون   

    ه ط ه و  ا  دروأ أ ،  ا  كو

  رأ  أ  ولا  ه وو ا  ارن ا   ن ا

  . امن اص ه وه ط    وو  در   ه أ

  )٤٨(جدول رقم

  يبني اراء املبحوثني حول اصل الفردانية

  %     التكرار   الفقرة 

  ٤١.٧٣  ٤٨  نمط ثقافي
  ٣١.٣٠  ٣٦  ظاھرة اجتماعیة 

  ١٧.٣٩  ٢٠  ظاھرة ترتبط بالعوامل السیاسیة
  ٩.٥٦  ١١  جذور دینیة ظاھرة لھا

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ر أو و ا،  ادام أراء ا ل آه  أمت اول 

ا   رات    ر وا  ء    ر

)٤٨ (%، ة ار ظ ما  و )٣٦ (%، و )ر %) ٢٠
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 ا ا  ةظ ،  ور د  ةر ظ اا ١١(و (%

 .  

م أي أن ادام    أت ا  أت ا اة  أ

ت وا م ا ا ا     ن ته ا ع، و

   ا وا ا ا      ن  رفا

 ا  ،   ر دامن    تا   

ر وا دا ار وذ اوا ا   و و دا 

داما  ، د ا   تا  ن ه وأوو   ب أ

 و ،  ءت ة اظ ر داما ون %) ٣٦(ا 

  سد ا    ا ر م ر  ا أو 

  و ا  ض م ا ت ات واا  

ة اظ ، أ  أ   أ ا ا  ةظ دامو أن ا

   ن ادام  ظة د  ما أ، امق ادام أن ا  أ

   ه را   )ا ا ا ا   (ن   د ه ا

  د ووا امن أا وور و دامأل د    .  

  

  ) ٤٩(جدول رقم 

 للواقع النظري  يبني اراء املبحوثني حول ماهية
ً
  احلقيقة االكثر قربا

  %   التكرار  الفقرة 

ھي كل عقلي یتمیز بالواقعیة ولو كان یتناقض مع 
  ارادتنا

٤٣.٤٧  ٥٠  

ھي كل ما یصدر عن الجماعة من اعراف وتقالید 
  ویتفق الناس على ثباتھ 

١٦.٥٢  ١٩  

ھي كل ما یصمد ویتمیز بالثبات في مواجھة التغیر 
  والناسالیومي للحیاة 

١٤.٧٨  ١٧  

  ٢٥.٢١  ٢٩  ھي الذات االنسانیة وكل ما یصدرعن العقل البشري

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

ول ر٤٩(ا ( راءأ ا ا  ل ي اا ا  ، ن 

راد ء أن ا      ا ون   أ  أار اي 
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 و وا )٥٠ (% ا  ر  و ممات اا  ر ء 

  ما  ير ،%) ٢٩(ا    ر اوا ا  ء 

  ا أ   رو   سا و اف و ت و  

  سة وا ا ا ا )١٧و% ١٩  (% وا .  

 ا ت اأ  أ  ار ت ا)٥٠ (%   ن ا

و   اراد ورا وا   أ  ا   ن رض 

 ا ، ا  ر  و ممات اا  م ن ا ى  كو

م أن اد ارك ا وده وأ،اي   ذا ط  ج  اات 

ا ط   هو   د . ذاتا و   دا و أ

 وا     وا رات اة ا ام وذ و أا

م  م  تو   م   هد و سا ا و 

داا و ذا   م ا  و  اون وا     أ 

  ممات اأو، ا  أذا  دا مظ ن ا  ه ت اا 

  ا  ر  أ اف وأو   سا   ن و  دا

و ا وط  ءمء وا  ا ت اوأ  

 و ا  ر ت ارا  ن ىو أا    و ا

 ا أم ا ا ة وا ا ممات اا  ر   ن  س

 زا اا   دع ، اا   ا و  أو ا م

 ا و  د ا  اطا    نم   دأو ا

 رد ات اط  وط ا  يع اا  ن ن رن ا

 ار ،واأ وا  عا ون و ذ ا ن ا   

د   أل  و ا اة وا  اء  ااف اأا اى 

  ءت ماد واوات واا  ااف       .      

        

  )٥٠(جدول رقم

  راء املبحوثني حول احلقيقة الوحيدة التي يعتقد بوجودهاآيبني  

  %      كرارالت  الفقرة 



 ١٨٨ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

  ٧٣.٩١  ٨٥  هللا
  ١٦.٥٢  ١٩  المجتمع

  ٧.٨٢  ٩  انا
  ١.٧٣  ٢  اشیاء اخرى

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ءت ،راء ا ل ا اة ا ون د آه  أاول 

وم  )اات(مر ا%) ٩( و%) ١٩(ر ا وم %) ٨٥(و ة 

  . ر اء اى%) ٢(

ت ن ا   ا اة ا أت ا أ م  أن أ

م  وا وا     د ان و د ون ا م ه

 و  در   و أراأ  ن د ا رم أ،م 

 د ون ة اا ا  ن ا واا ا  ىا ا

  وم مأ وا دوا ا و  ا   و

  ا اة  ام اي  ااد م ون أن ا و

و اات  أم أب ن ا ا ا أ،اد م ا ا  ) ام(اات 

 ا و ا  ا ا مل ا    ة اا ا

   ء و، ا وا ا  ي  ، أن ا  نم

 أ م  أن  را ا نا   اره و   يا ا

ا ارك وو ر وا.  

  

  )٥١(جدول رقم

  يبني اعتقاد املبحوثني حول مضامني احلقيقة

  %     التكرار    الفقرة 

  ٣٩.١٣  ٤٥  نسبیة
  ٣٨.٢٦  ٤٤  مطلقة 

  ١٢.١٧  ١٤  ال وجود للحقیقة اطالقاً 
  ١٠.٤٣  ١٢  ال افكر بھذا النوع من االسئلة

  ١٠٠  ١١٥  اموع
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ول ر)٥١ ( أ ل د ا  ا، أا    ن

  و م  ذات ٤٥(ا (% م   ذات ى ا 

  )٤٤ (%،  كأو  دو  ر بأ  ط)١٤ (% ،

 ١٢(و (% ا  عا ا ون   .  

  أ  و ت ا)٤٥ (% ا  ن  م

  را   م   وا    رء وان ا

ا  و  ،    ن ا ون  ة ك مأي أ م

   أ أنو ا    ان اا    ا ا

 و ا اع ا ،ا ا أ د ا ون  ا  

  ء أن اع و أوا  ل   ور ا و   نا 

 ه اطا  ن ل اا ا ل ا و ار  م

  .   أد و أ  ا و ي   ا  موك ،

  )٥٢(جدول رقم

هل تعترب مهددة من قبل ) االفكار،واملعتقدات ، القيم(يبني اراء املبحوثني حول ثقافتنا العربية 

  الثقافة الغربية بعد التطور التكنولوجي واالنفتاح على العامل

  %    التكرار  الفقرة 

  ٥٧.٣٩  ٦٦  نعم مھددة 
  ٢٠.٨٦  ٢٤  ال غیر مھددة

  ٢١.٧٣  ٢٥  بالعكس یمكنھا اغناء ثقافتنا
  صفر  صفر  رأي اخر

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول ر٥٢(ا ( أ ل راء ا  ا) ات ،اوا،را ( 

 ا  حموا ر اا  ا ا   دة  ،  و

  أوا  دة و م   ت ا)٦٦ (%    رأى 

م  عو ا ا  دة  ا  ن)ن ،%) ٢٤ رأى  كو

  ا أا  ا   ى ،%) ٢٥(نأراء أ ح ا و

 ه ا ل.  



 ١٩٠ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

و و    ا دات واا  ال  اد ار ا

 اى ا ،م    ا وادي وا    ر

 دزال ا  ا ة م ي ول  اف وادات وا ا

 ا  موا ا ا    ي و،  و

ا وا ار اي  ود اد زدوا  اا ا ش اد أ

،او م ا ت اأ ا ا   دة ا ن ا ت

   ر    ارة ا و ا أم  اد ن

  كو ا اث واى ن وا رة اا  ا ا ا

  ا  مأ ب اا و   يي اا   ب

ن امح  أو  ا اي ا   ااف وا ا  أ

  ذ ،ا وا  ا و ا  اب   ال واد

ن ا ي ان ام أ ا ت  ا  حمر واا م

   روا    ا  ات ال ا    

اد ا  ك   ا   و    ود اء و

  رة َ و   ا ات اا  ا ،  او

  ا  را  و ة وت ا فت واة ا

وم اد اا   فر  وا  ا ا و را  ات

و  ودات اء أو ا اد أاات  مق اء    وف ة

 اد اا أاث   ا ا اال  ا وأو   ات 

  ظه ا  ات ا،ر  وه ا   دا   و

 و  أ ا ام  ا أ، ر و  أ و     و

 أ ط ا ا   دة  ا  أن  ات واوا ن ا

  ال د اال ا ا وا ا   ا ءا و 

ط  وا اف ا ءو  ا و س او ء واأو 

  وا ا ك ا  دةو   ا ا    ال

وك  ،و  أو اة أده ورا    اا ر ا اواج 
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  را   ار ا و ب ن ا ا  ان  أ

 ما  دير ازددي وار اا   انا  اا ا ر وأ

 ا ا   اد واأ ام  و   ردات أ و

 ا أو  أي  ا   با  دوآن ا ا أراو اره و

و ا د ون ا   ه راتا  ف  .  

  

  

  

  )٥٣(جدول رقم

جتماعية ياتهم بعد التحوالت الثقافية واألصاب حأراء املبحوثني حول نوع التغري الذي آيبني 

  االخرية واالنفتاح التكنولوجي على العامل 

  %      التكرار  الفقرة 

  ٥٨.٥٦  ٦٧  ایجابي 
  ٢٤.٣٤  ٢٨  سلبي

  ١٧.٣٩  ٢٠  لن تتغیر حیاتي ابداً 

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

 ول ر)٥٣ ( ي أا ع ال م أراء ا ت اا   ب

واا  حمة واا   رات ث ا و   ء

ر ا وا   ٦٧(ا (%وذ)أن%) ٢٨ ي  أا أا ب  

    وا ت اا ، و )٢٠ (%    راأً.  

أن وا أ%) ٦٧(ه م ن م ة  ا وار أ اول   

( ردم رم  اد اا  وأ ذا أب    أا اي 

٢٠٠٣ ( اد أو   ة ات ك ن،  دري ظا ا 

 ا  ة ا ر اودتوب و  م دي واا وا  ن

ن  ا  ام أاع اد ) ٢٠٠٣( و ،  اما ا وااد 

و وا ا أ   رأ  ا  در ي  ادي اأ اط

ب ن ا أ ، ا و  ن أاد واع     ة

ت اة و وة ات واف  ٌ  نب  أاي 
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 ت ا   لدارة واء او اما أ ذ و ا م ه

  دن ا  د وة ا     رظا ن و ا 

  أ و   .  

  )٥٤(جدول رقم

  واالعراف والتقاليد السائدة يف اتمعيبني درجة اميان املبحوثني بالشعائر 

  %        التكرار  الفقرة 

  ٤٦.٠٨  ٥٣  ایمان نسبي 
  ٢٣.٤٧  ٢٧  ایمان مطلق 

  ١٧.٣٩  ٢٠  متذبذب 
  ١٣.٠٤  ١٥  غیر واضح

  ١٠٠  ١١٥  اموع

  

اف وا اة  ن ا  واأه  مت در أاول 

 أ،ا ر أن ا  ة  اأ  ن م)٥٣ (%،  م

م  ر أمأ   اف واوا أ ن)٢٧(% ، ا م و

  ب نن ا رأو، %) ٢٠(ا ا  د كى  ن درأ م

وامو م )١٥ (%  .  

مم  ااد   %)٥٣(ا ءت ار  ت أ م  أن أ

وا  اف وااف أوا ا  ا  ن ن م ا دا 

  ّك   ،ٌ   و و  ارات اا د 

  دورة أ  ة اا  ف دا  واجض ا ا 

و  أ،ط  وأ ر و  با م وا   ن

و ا اا و ا ا وا ودل ات   رة 

  دأا و اف واا   روا ا  درو او  

 م م ما  هو   اف اوا ا    

 مد أا   ارات و نوا روا ا  را ذا 

 ،  ض يا ا  داا  و ا    كو

و ا  دي اا ا  ه  ا دا  ا أ     ن
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  رفو وأذ أ  ض م ا دات واأن ا ا  ن

 اا ا و   دا  اف واوا   ما د ان ا 

 ا روا ا  ن ،ر اء   ا  ةات اا و

 أ ا    ءمء وا  ي د   و  و

اف ا اد  وا  م   واو، اار وا و

ا و وا رات اوا وا ت ا    و ا 

ا   ا.  
  

  : الستنتاجات اخلتامية للدراسة ا

 راا تأة ا  :  

 أ -او  رة اروس أن اا اد ا  ر ا طار  داما

 سا ا  دات اما   ممي واا   

دامن ا ى يي اا  ا وا ر اوا ا  ا  ا

و ا د ااو   وره  ىأ راا  اد، ت ء او

 م  را ا وز  درة تمة وأطرات اا   ن.  

 م - أ  ض ى اا رات ان اا  اا   نم 

٢٠٠٣   ات أ ات  لن م ا را مأ  م

ي ار اا  اأ  ام   زي اوا ا ام  ب

 دامأانأ  مو ا ا  زا  ا ا ر  اوا ا 

 دةا.  

 - أا  ات ات وان ا د  قام م  دزأن ر ا

،  ديص ان ا  او ا م  ا   ط ظ عد ا

   اا     ض أرض  ا ا و

 رياممت ا .  

را -  و   ا ا م  ن ر جم  دن اما

 ،  و  د و ا وا ء اا  وا  
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 ا ،   ا   ي    يد ان أ

 ى ا  ن وذ وما درا  ا   او داما ام

 ا ا ا ا  ا.  

 -  دل رو ر   داما وذ اا  أا 

 ن ومر اازد    مرا  ا ا ، م او

  ا   وادام داما  وء اأو ا   ن ذ

 مما د وذاه اا ا  ر اداار.  

  املصادر واملراجع  االساسية للدراسة 

  املراجع واملصادر العربية : اوال 

 القران الكريم        

، ٢/ط، )املركز الثقايف العربي - الدار البيضاء(،)السوسيولوجيا(على االجتماع: عبد اهللا.ابراهيم  )١

٢٠٠٦ 

دراسة انثروبولوجية للجماعات النوبية مبدينة ،الثقافات الفرعية : حممد عباس .ابراهيم  )٢

 .٢٠٠٥،)دار املعرفة اجلامعية –القاهرة (، االسكندرية

، )اهليئة املصرية العامة - القاهرة(،١ج ،  البناء االجتماعي مدخل لدراسة اتمع: امحد.يد ابو ز )٣

١٩٨٩              .  

دار - عمان(، العالقات واملشكالت االسرية: منال عبد الرمحن، خضر، نادية حسن. ابو سكينة )٤

  . ٢٠١١،)الفكر

دار النشر - القاهرة(، والرتبويةمناهج البحث يف العلوم النفسية : رجاء حممود. ابو عالم )٥

 .           ٤/ط،)للجامعات

  .                     ٢٠٠٨،)دار زهران- عمان(، املدخل اىل طرق البحث العلمي: عبد الغفور ابراهيم واخرون .امحد  )٦

روبرت ، حترر، التطور الرأمسايل يف املنظور التارخيي العاملي: جاسون . مور، جيوفاني.اريغي  )٧

 .٢٠٠١،عدنان حسن ،ت، نت واخرون اولربي

  .٢٠٠٤،)دار وائل للنشر –عمان (، التغري االجتماعي والثقايف: دالل ملحس.استيتة  )٨

 ٢٠٠١،)دار املعارف - القاهرة(، االنثروبولوجيا الرمزية: السيد حافظ . االسود  )٩

 االجتماعية البحث امليداني االثنوجرايف يف العلوم: لندا .شو،راشيل .فريتز،روبرت . اميرسون )١٠

 . ٢٠١٠،)املركز القومي للرتمجة- القاهرة(،حممد اجلوهري. م،هناء اجلوهري . ت،

 . بال طبعة، ملحمة كلكامش: طه،باقر )١١

مكتبة  - القاهرة( ،علي ادهم. م.فؤاد كامل عبد العزيز . ت،العزلة واتمع : نقوال. برديائف )١٢

  .٢٠٠٣،)النهضة املصرية

مكتبة  - القاهرة(،امحد فخري، ت، ارة  تاريخ الشرق القديمانتصار احلض: جيمس هنري.برسرت )١٣

 ).االجنلو املصرية



 ١٩٥ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

 الثقافة العربية والعوملة دراسة سوسيولوجية آلراء املثقفني العرب: حممد حسن.الربغثي  )١٤

 .،٢٠٠٧،)املؤسسة العربية للدراسات والنشر- بريوت(،

مي التارخيي حول اسلوب االنتاج مساهمة يف احلوار العل: مصطفى . عبد الرحيم ، زكي،بركات  )١٥

  ). دار الطليعة –بريوت ( ، حترير وترمجة امحد صادق سعد،  يف اتمع اليمني القديم

مركز (، حبث يف تغري االحوال والعالقات،اتمع العربي يف القرن العشرين :حليم . بركات )١٦

                                                                                     .                            ٢٠٠٠،)بريوت–دراسات الوحدة العربية 

العراق الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية يف العهد العثماني حىت قيام : حنا . بطاطو )١٧

 .                          ٢٠٠٥، )منشورات فرصاد - بغداد(،عفيف الرزاز، ت، اجلمهورية

 ). الوحدة العربية- بريوت( ، الفكر العربي املعاصر واشكالية احلداثة:بوزيد .بومدين  )١٨

. م،هناء اجلوهري . ت، البحوث الكيفية يف العلوم االجتماعية:باتريشيا .ليفى ، بيرب شارلني هس )١٩

  .٢٠٠١،)املركز القومي للرتمجة- القاهرة(،حممد اجلوهري 

  .٢٠٠٩،)املكتبة الشرقية–بريوت (،جورج كثورة. ت، جمتمع املخاطرة:اولريش .بيك  )٢٠

، )دار حامد - عمان(، البحث العلمي يف العلوم االنسانية واالجتماعية: وائل عبد الرمحن. التل )٢١

٢٠٠٧.  

 .١٩٩٠،الكويت الرتبية العربية ومأزق الثنائية املتوهمة احلداثة والتغريب: مسري امحد . جرار )٢٢

دار املعارف  –القاهرة (، ا وموقف سارتر منهاالبنيوية يف االنثروبولوجي:عبد الوهاب .جعفر  )٢٣

(،١٩٨٩.  

حترير وترمجة امحد صادق ،  التكوين االجتماعي اجلزائر عشية االستعمار:عبد القادر . جغلول  )٢٤

 .١٩٧٩،)دار الطليعة- بريوت( ،سعد

ديوان - اجلزائر (، تقنيات ومناهج البحث يف العلوم السياسية و االجتماعية: عبد الناصر.جنديل  )٢٥

 .٢٠٠٥، ) املطبوعات اجلامعية

 .١٩٨٢،)دار الكتاب اللبناني –بريوت (،اسالمية اصوهلا وانتمائها،الثقافة العربية : انور. اجلندي )٢٦

  .٢٠٠٤،)املكتبة املصرية –االسكندرية (، اتمع االنساق التقليدية املتغرية: فادية عمر.اجلوالني  )٢٧

دار املعرفة اجلامعية - القاهرة(، اسس نظرية وتطبيقات عملية،االنثروبولوجيا : حممد.اجلوهري )٢٨

(،١٩٩٦.  

–الدار البيضاء (، التخلف االجتماعي مدخل اىل سيكولوجية االنسان املقهور: حجازي مصطفى  )٢٩

  .٢٠٠٧، ١٠/ط،)املركز الثقايف العربي

–اليمن (، عية التقليدية واملعاصرةالنظرية االجتماعية املوجز يف النظريات االجتما: اكرم. حجازي )٣٠

 . جامعة تعز

 .١٩٥١،)دار املعارف- االسكندرية(، مالمح من اتمع العربي:حممد عبد الغني .حسن  )٣١

هيكلية االقتصاد العراقي واملسألة : بعنوان، حلقة حبث منشورة للدكتور كامل العضعاض  )٣٢

.                                                                                                                            ١٣/٤/٢٠١٣نشر بتاريخ ، الريعية عوائق امام حتقيق تنمية مستدامة

  .١٩٩٤، )ديوان املطبوعات اجلامعية- اجلزائر( مدخل إىل اإلحصاء: عبد القادر. حليمي )٣٣

مع قصة موت جلجامش والتحليل اللغوي ملحمة جلجامش ترمجة النص املسماري :  نائل. حنون )٣٤

 ٢٠٠٦،)دار اخلريف للنشر- دمشق(، للنص األكدى



 ١٩٦ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

 .                                              ١٩٩٨،منشورات شركة اجلا ، اجتاهات اساسية،النظرية االجتماعية : علي. احلوات )٣٥

لبيت التقليدي يف املدينة الفكر التخطيطي واثره يف تصميم ا: ماجد مطر عبد الكريم. اخلطيب )٣٦

 . ٢٠١٠العدد السادس عشر ، جملة كلية املأمون اجلامعة ، العربية االسالمية

جملة كلية ،  دراسة مقارنة،قراءة يف تطور مناهج البحث االنثروبولوجية  : علي زيدان.خلف  )٣٧

  .٢٠٠٩، الرتبية 

ار  - بريوت(،شكاليتهيف موضوع علم االجتماع وا البنية،النظام ،اتمع :فؤاد .خليل  )٣٨

  .                                                                  ٢٠٠٨)الفارابي

  .                                   ١٩٩٢،)الينابيع–دمشق (،علي وطفة ،ت ، الرتبية واتمع:اميل .دوركهايم  )٣٩

حممد . ت، جي لأليديولوجية احلديثة مقاالت يف الفردانية من منظور انثروبولو: لويس،دومون  )٤٠

  . ٢٠٠٩،)املنضمة العربية للرتمجة - بريوت(،بولس وهبة ، م،عصفور

جامعة - القاهرة( ،برنامج لدراسة اتمع ، الثقافة والشخصية واتمع: حممد حافظ.دياب  )٤١

 ).                         بنها

 .                        ١٩٧٩،) دار مكتبة احلياة –بريوت (،خريي محاد . ت،  الفردية قدميا وحديثا:جون .ديوي  )٤٢

م ،عبد الوهاب املسريي . ت، تاريخ العامل من خالل موضوعات،الغرب والعامل :كافيني .رايلي  )٤٣

 . ١٩٨٦.فؤاد زكريا ،

دار عامل - الرياض(، مناهج البحث يف العلوم االجتماعية:ابراهيم عبد الرمحن .رجب  )٤٤

 .٢٠٠٤،)الكتب

  .                                                                    ،٢٠٠٣،) فلسطني(، مناهج البحث العلمي: سهيل .رزق  )٤٥

                                       .                                    ١٩٨٤،)االحباث العربية –بريوت (، التقليدية واحلداثة يف التجربة اليابانية:عبد الغفار . رشاد )٤٦

 العلم والبحث العلمي دراسة يف مناهج العلوم الطبيعة: حسني عبد احلميد أمحد. رشوان )٤٧

 .٢٠٠٤،)اإلسكندرية (

كلية ،ورقلة - جامعة قاصدي مرباج،١ حماضرات يف االحصاء الوصفي احصاء: سباع امحد .رمزي  )٤٨

 . ٢٠١٥،وعلوم التسيري العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

حسني بن ،حترير،معهد الدراسات االسرتاتيجية ، هل يعيق النفط الدميقراطية: مايكل. روس )٤٩

  .٢٠٠٧،)معهد الدراسات االسرتاتيجية- بغداد(،محزة

دار   - بريوت (، التحليل النفسي للذات العربية امناطها السلوكية واالسطورية: علي، زيعور )٥٠

  .١٩٨٥، ٣/ط،)الطليعة

كاظم سعد الدين ، ت،)بالد بابل واشور(احلياة اليومية يف العراق القديم : ف.و.هاري،ساغر )٥١

  .                    ٢٠١٠) دار املأمون - بغداد(،

 .  ٢٠٠٨،)دار رسالن - دمشق(،امحد غسان سبانو، خالد اسعد عيسى، ت، عظمة بابل: هاري، ساغز )٥٢

 .١٩٩٦، )دار توبقال–الدار البيضاء (، دفاتر فلسفية، احلداثة: عبد السالم .العايل ،حممد .سبيال  )٥٣

  ).مكتبة مدبويل - بريوت(،الد الثاني، امام عبد الفتاح امام، ت، فلسفة هيجل: والرت،ستيس )٥٤

 .١٩٧٩،)دار الطليعة  - بريوت(،ست دراسات يف النمط االسيوي لإلنتاج: امحد صادق.سعد )٥٥

مركز دراسات  - بريوت(، يات يف العشرينيات حضورا وهويةالنساء العرب: واخريات، امرية، سنبل )٥٦

 . ٢٠١٠،  ٢ /ط،)الوحدة العربية



 ١٩٧ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

 . ١٩٨٠،) دار احلرية  - بغداد(،حضارة وادي الرافدين بني الساميني والسومريني : امحد.سوسة  )٥٧

  .١٩٨٧،)دار الطليعة- بريوت(،حبث يف اتمع العربي املعاصر،البنية البطركية : هشام .شرابي  )٥٨

مركز دراسات الوحدة  - بريوت( ،النظام االبوي واشكاليه ختلف اتمع العربي: هشام.ابي شر )٥٩

 .                                                                                                        ١٩٩٣، ٢/ط، )العربية

 . ٢٠٠٥، )امعي حلديثاملكتب اجل - القاهرة(، االنسان واتمع: حممد. شفيق )٦٠

 - بريوت( ، حيدر حاج امساعيل، ت، الرأمسالية واالشرتاكية والدميقراطية : أ جوزي.شومبيتز )٦١

  .٢٠٠١، )املنظمة العربية للرتمجة

  .٢٠٠٧)دار اهلادي- بريوت(، رهانات احلداثة: حممد. الشيخ )٦٢

املكتب اجلامعي –القاهرة (، دراسات يف علم التنمية:عبد الرحيم متام ابو كريشه  )٦٣

  .  ٢٠٠٣،)احلديث

 - بريوت(،املفاهيم واالشكاليات من احلداثة اىل العوملة، سوسيولوجيا الثقافة: عماد .عبد الغني  )٦٤

    ٢٠٠٦،)الوحدة العربية

 .١٩٨١،)عامل املعرفة - الكويت(، اجتاهات نظرية يف علم االجتماع: عبد الباسط.عبد املعطي  )٦٥

البحث العلمي مفهومه ادواته : كايد ابراهيم،عبد احلق ، ذوقان.عبيدات، عبد الرمحن.عدس )٦٦

  .١٩٨٨،)دار جمدالوي للنشر- عمان (  ، اساليبه

  .،٢٠٠٨،)دار دجلة - عمان(، مقدمة يف منهج البحث العلمي: رحيم يونس كرو.العزاوي  )٦٧

                  .                      ٢٠٠٥،)دار الشروق –االردن (، التفكك االجتماعي:معن خليل .العمر  )٦٨

املكتب اجلامعي احلديث - االسكندرية(، املدخل اىل علم االنسان:عبد اهللا الغني واخرون . غامن )٦٩

(،١٩٨٩.  

دار - القاهرة(، االسس النظرية ملناهج البحث العلمي االجتماعي: كمال سعيد. غامن )٧٠

  .١٩٨٥، ٢/ط،)املعارف

 .،١٩٩٤،)دار احلوار–سوريا (،اد خياط نه، ت، البنية النفسية  عند االنسان:يونغ .غوستاف  )٧١

، )املنظمة العربية للرتمجة - بريوت(،شفيق حسن. ت، الدين يف الدميقراطية: مارسيل.غوشيه  )٧٢

٢٠٠٧. 

–بريوت (،م بولس وهبة ، حممد عصفور،ت ، تأويل الثقافات مقاالت خمتارة: كيلفورد .غريتز  )٧٣

 ٢٠٠٩،)املنظمة العربية للرتمجة

دار –بريوت (،رضوان القضماني وجنم خريط، ت، الطبيعة واحلضارة واالنسان: توغاريف.ب.ف )٧٤

  .١٩٨٧،)الفارابي 

  الكلدانية/حبث يف اهلوية القومية الكلدية ، الكلدان منذ الزمان  /الكلديون :  عامر حنا. فتوحي )٧٥

                                                                          .                                                                  ٢٠٠٧،  ٢/ط ، 

 .١٩٧٢،)املؤسسة العربية–بريوت (،جماهد عبد املنعم جماهد . ت، اهلروب من احلرية:اريك .فروم  )٧٦

مركز االنتماء - بريوت(،علي مقلد . ت، والدة السجن،املراقبة واملعاقبة :ميشيل .فوكو  )٧٧

 .١٩٩٠،)القومي

ايدث كريزويل ،حترير، فاروق امحد مصطفى واخرون، ت: التحليل الثقايف: ميشيل واخرون.وكو ف )٧٨

  ٢٠٠٨،)املركز القومي للرتمجة - القاهرة(،واخرون



 ١٩٨ دراسة انثروبولوجیة میدانیة في مدینة الدیوانیة : الفردانیة ومستقبل الجماعات التقلیدیة 

 

اسسه ، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية:عامر .قنديلجي  )٧٩

  .،٢٠١٠، ٢/ ط،)دار املسرية- عمان(،ادواته. مفاهيمه. أساليبه.

)                                                                                      دار التنوير - بريوت(،  الفرد واملصري  حبث يف االنثروبولوجيا الثقافية:عالء جواد .كاظم  )٨٠

  .                         ١٩٨٠، ٢/ط،)منشورات عويدات- بريوت(،نهاد رضا.ت، االنسان املتمرد: البري.كامو  )٨١

حممد ، م، حممد حسني غلوم.ت ، النظرية االجتماعية من بارسونز اىل هابرماس: ايان. كريب )٨٢

).                                                                     ٢٤٤(العدد، ١٩٩٠،)الس الوطني للثقافة والفنون واآلداب- الكويت(،عصفور 

  .                                   ٢٠٠٧،)دار املناهج–عمان (، البحث العلمي ومناهجه:عمار الطيب . كشرود )٨٣

  .١٩٦٤،)بغداد(،سليم شاكر . ت، االنسان يف املرأة:كاليد .كالكهون  )٨٤

املنظمة –بريوت (،منري السعيداني، ت،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية: دينيس. كوش )٨٥

  .٢٠٠٧،)العربية للرتمجة

دار املسرية - عمان(فارس حلمي . ت، تقديم علم النفس االجتماعي: كولن فريزر واخرون )٨٦

  . ٢٠١٠،)للنشر

املكتبة - بريوت(،عبد امللك الناشف . ت، االنثروبولوجيا وازمة العامل احلديث: رالف .لنتون  )٨٧

  .١٩٦٧،)العصرية 

دار - موسكو(،  الياس شاهني،ت ،١ الد نتخباتماركس اجنلس م: فردريك، اجنلس. كارل،ماركس )٨٨

 . ١٩٨٨، ) التقدم

 . ١٩٨٨، ٣/ط،)دار اآلداب - بريوت(،ت جورج طرابيشي ، االنسان ذو البعد الواحد: هربرت.ماركوز  )٨٩

النهضة –القاهرة (،علي امحد عيسى. ت،  اتمع: شارلز هـ.بلج،م.ر.ماكيفر  )٩٠

  .  ١٩٦١،/2ط،)املصرية

  ).وكالة املطبوعات–الكويت (، مقدمة لدراسة اتمعات البدوية:  حممد عبدة. حمجوب )٩١

 .١٩٩٨،)املركز الثقايف العربي - الدار البيضاء(، االسالم والغرب وحوار املستقبل: حممد. حمفوظ )٩٢

 - القاهرة(، علم االجتماع واملنهج العلمي دراسة يف طرائق البحث واساليبه: علي حممد. حممد )٩٣

 .٣/ط،) دار املعرفة اجلامعية

االسكندرية (، اجلماعات يف اخلدمة االجتماعية: حممد حسني . البغدادي،ابراهيم بيومي .مرعى  )٩٤

 ). املكتب اجلامعي –

 اتمع العربي واهم حتديات العوملة التحديات االقتصادية واالجتماعية: حميي حممد . مسعد )٩٥

  ٢٠٠٤،)الشعاع الفنية مكتبة ومطبعة ا - القاهرة(،

 . الد االول، موسوعة اليهود واليهودية:عبد الوهاب . املسريي )٩٦

 بعنوان : مقال لـ محزة اجلواهري  )٩٧
ً
مركز ،البرتودوالر فقط للمحافظات الغري منتجة دستوريا

                                                                                        .                       ٢٩/١٠/٢٠١٢يف تاريخ ، الدراسات واالحباث العلمانية يف العامل العربي 

دار الكتب  - بغداد( ،احسان حممد احلسن . ت. علم االجتماع النظري:كارل . منهايم )٩٨

  .                                                                                ١٩٩٣،)للنشر

العربي للطباعة - دمشق(،حممد وحيد خياطة ، ت، فنون سومر واكاد: انطون،مورتكات  )٩٩

  .١٩٨٨٠،)والنشر
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 النفط واالستبداد االقتصاد السياسي للدولة الريعية: توماس واخرون ، بايل ، ادوارد. مورس )١٠٠

 . ٢٠٠٧،)معهد الدراسات االسرتاتيجية–بغداد (،

 .٢٠١١،)دار التنوير - بريوت(، يف االنثروبولوجيا الثقافية الفرد واملصري حبث: عالء جواد .. كاظم )١٠١

دار  - بريوت( ،امحد صادق سعد ،حترير ،  اضواء على منط االنتاج االسيوي: حممد علي .نصر اهللا  )١٠٢

 .               ١٩٧٩،) الطليعة

 .١٩٩٠،)دار احلكمة - بغداد(، األنثروبولوجيا  النفسية:قيس ، النوري )١٠٣

 ندوة حول عناصر احلداثة يف الفكر العربي املعاصر: ناصيف . نصار، مرسل .املعجمي ،غامن .هنا  )١٠٤

 ،١٩٩٨.  

منشورات   - دمشق( ،انطوان احلمص. ت،مدخل اىل فلسفة التاريخ عند هيجل : جان. هيبوليت )١٠٥

 .٢/ط،)اهليئة العامة 

املركز الدويل لتعليم  - بريوت(، مبادئ االساليب االحصائية: عبد العزيز فهمي .هيكل  )١٠٦

 .١٩٦٦،)االحصاء

دراسة يف طبيعة اتمع العراقي حماولة متهيدية لدراسة اتمع العربي : علي . الوردي  )١٠٧

 .٢٠١٠، ٢/ط،)دار ومكتبة دجلة والفرات- بريوت(،االكرب يف ضوء علم االجتماع احلديث

 .                                                                        ١٩٧٧،  ٢/ط)ف دار املعار - القاهرة(، الثقافة والشخصية: عاطف.وصفي  )١٠٨

روبرت ، حترير ،  اطوار الرأمسالية والتغري االجتماعي ما بعد الرأمسايل: ريتشارد .ويسرتا )١٠٩

 . عدنان حسن، ت،اولربينت واخرون 

 .٢٠٠٩،)افة دار الثق - عمان(،اساليب البحث العلمي : جودت عزت. عفوي )١١٠

  

  املوسوعات العربية واملعاجم: ثانيا

  .فرد–مادة ،٥ج )دار املعارف - القاهرة( ، لسان العرب: ابن منظور  )١١١

  .١٩٩٠،)مكتبة بريوت - بريوت(، معجم وسيط اللغة العربية:عبد اهللا .البستاني  )١١٢

  ١٩٨٢، ٢/ط،)دار الكتب اللبناني  - بريوت( ، املعجم الفلسفي:مجيل .صليبا  )١١٣

  .٢٠٠١، ٢/ط،)منشورات عويدات- بريوت( ، موسوعة الالند الفلسفية:اندريه ، الالند )١١٤

املؤسسة     - بريوت( ،سليم حداد . ت،  املعجم النقدي لعلم االجتماع:بوريكو .بودون وف.ر )١١٥

  .٢٠٠٧،)اجلامعية للنشر

  . الد االول،  موسوعة اليهود واليهودية:عبد الوهاب ،املسريي  )١١٦

 ١٩٩١،)مطبعة العمال املركزية  - بغداد( ،القسم الرابع، موسوعة االحالم: علي ، الشرقي )١١٧

مفاتيح اصطالحية جديدة : ميغان .موريس ،لورانس . غروسبريغ،طوني . بينيت )١١٨

املنظمة العربية –بريوت (،سعيد الغامني . ت، معجم مصطلحات الثقافة واتمع،

                                       .                                  ٢٠١٠،)للرتمجة

 موسوعة علم االنسان  املفاهيم واملصطلحات االنثروبولوجية: شارلوت سيمور، مسيث )١١٩

 .٢٠٠٩،) املركز القومي للرتمجة- القاهرة(،جمموعة أساتذة . ت،
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  االت العلمية: ثالثا

لنظري واملرتكزات العمق ا، الفردانية يف سوسيولوجية رميون بودون: زهري بن جنات . )١٢٠

   ٢٠٠٩،جملة العلوم االنسانية ،املنهجية 

جامعة ال البيت ،جملة املنارة ، الفكر العربي واشكالية احلداثة:سليمان خالد .خادمة. )١٢١

  . ١٩٩٩،ايار  ٣العدد ،

دراسة يف ،اجلذور والتحديات ،الفردانية يف اتمع التقليدي :عالء جواد .كاظم   )١٢٢

 .٢٠١٥، اذار١٥، ١١١العدد ،جملة اآلداب جامعة بغداد ، احلداثيةاالنثروبولوجيا 

تقييم حجم ظاهرة الفساد يف املؤسسات احلكومية العراقية : حسن فارس عبود .طربة  )١٢٣

العدد السابع ، جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ، من وجهة نظر تدريسيي اجلامعات

،٢٠١٤.  

جملة ، املوضوعية والصدق والثبات يف البحث الكيفيمعايري شروط :خاجل أمحد . حجر )١٢٤

  .العدد الثاني ،١٥الد ،جامعة ام القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واالنسانية

استخدام منهجية املالحظة باملشاركة لتطوير وانسنة ادوات حتليل :ثابتي .احلبيب   )١٢٥

مقال نشر يف جملة ،هجي حماولة توقع ابستمولوجي وتأصيل من–العمل وتوصيف الوظائف 

 .٢٠١٠- سبتمرب ،العدد الرابع ،احلكمة 

 (الفردانية يف الفلسفة احلديثة كريكجارد : عامر ناصر.شطارة )١٢٦
ً
جملة دراسات ) .أمنوذجا

 .٢٠١٤، ١ملحق ، ٤١الد ،العلوم االنسانية واالجتماعية 
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Abstract 

Introduction     

The study comes  (individualism and the future of the traditional groups 
within anthropology cultural field that the bulk of focus in this study are 
viewing cultural patterns related to the phenomenon of individuality and 
contrary floodplains (traditional groups) and discuss what is involved in 
these phenomena through the presentation of cultural values , social 
ideas and perceptions of the different world, according to the 
foundations anthropological, and Conventional ideas are considered 
"the burden of expensive major obstacles in the way of individual 
formation of a new" (), which is one of the most important traditional 
Arab societies properties that still live outside the frameworks and the 
implications of this cultural pattern as the formation of (individualism) is 
a challenge of ideas and values inherited that take place in the depths of 
social structures based mainly on the antithesis of individuality (holy 
groups). 

         With the beginning of the eighteenth century began a new era and 
a new revolution of thinking and began the trend toward self and giving 
priority to him on the group account or topic and on this basis embodies 
the individual meaning as a reference to itself and independent from the 
group links and obligations of the foundation as well as outstanding for 
the group thinking and identity own world view and the existence and 
thus is totally different from the individual within  the group associated 
with the fabric of traditional dependency relations with all groups and 
denominations as  tribe and the state. 

    On this basis individualism is the image of the independent individual 
for traditional laws and collective commitments, which serves as a 
reality and a system created chaos congregation and quality, reflected 
images in the creativity of man and the discovery of himself , deny the 
group imposed restrictions on him and bring a measure of freedom to 
live outside the frameworks of traditional group which  is the "basic 
value of modern societies which It was not present modern its image in 
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ages past and communities "(), enabling the individual from acquiring 
capabilities logical thinking and cultural awareness through which can 
change reality and destiny, and launch effective energies to contribute 
to the payment dynamic society to progress, they act as an independent 
integrated system of individual include the freedom itself which enables 

man that formulates his presence in this world.  
           The Modern Western societies have  been defined pattern of 
individualism, which have  had a long history in those communities 
where it goes anthropologists that this socio-cultural pattern that had 
enabled the individual to develop himself and its  ideas, as well as the 
free way of living and the saturation of freedom that are the essence of 
individuality and the disposal of Community restrictions, in the sense 
that there is some denial of social  beliefs . 

     The picture of the individual in Arab societies with secured and 
traditional style, we find its standards that are not commensurate with 
individuality growth monitored by studies anthropological in Western 
society but also stands in opposition to them have  lived capita within 
the groups falls under the authority and laws, due to the characteristic 
of our Arab societies strongly tradition and authority and reluctance so 
make the individual a kind of inertia , hinder and paralyze its 
effectiveness , its activities as look at him in a lot of cases, as the 
(profane) outside the group (sacred). 

      Probably caused changes in the society of the social , economic 
aspects , openness to different new worlds , engage in sophisticated an 
era , the emergence of new structures and the prevalence of many of 
the systems the latest change in the status of the individual and replaced 
a lot of ideas that existed where people free from obsolete social forms 
that were narrowed on individual scale expansion and keep it confined 
to the traditional heritage department, said that the control of the 
provisions  that capitalist systems on the lives of the backward 
communities and the fall of the socialist system, which owed it most 
Middle Eastern communities, including the Iraqi society, "enabled the 
individual to enter into the labor market and this represents total series   
to get rid of traditional networks that are family relations , relations of 
neighborliness , professional relationships and also the nature of links 
with the culture , social and political systems "( ), but modernization and 
economic and social processes have made traditional societies live in a 
state of tension and conflict because it  made its  living according 
Dynamiting major intersect in various sectors side which  is the first 
power of tradition ,  attractiveness and side the other is the update and 
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temptations, but the traditions and customs inherited power in 
traditional societies, or those backed culture strongly tradition made 
them tend to hold on to what is prevalent as a cultural heritage and 
remained the dominance of the group and its control impose themselves 
on the individual and made it struggling with questions about his future 
with the traditional groups, Hence the importance of this study 
(individualism and the future of the traditional groups) as an attempt to 
understand the philosophical perceptions of the individual and human 
receptor with traditional communities,  know the challenges it faces in 
light of this society. 

This study contains two parts:  First Part covers the theoretical side, 
comprising four chapters, namely: 

Chapter One provides the theoretical and conceptual framework of the 
study consists of the first two sections: the problem of the study   and its 
importance and its goals, and the second section examines the concepts 
of the study and scientific terminology. 

In Chapter about the reference   to study the frame, including 
theoretical indicators occur as stated researcher some theoretical 
scientific indicators that addressed the issue of individuality and 
traditional groups, including Morris Oblir Study: Puerto Ricans 
Americans, cultural, psychological and conflict, as well as Louis Dumont 
Study: essays in individuality perspective anthropological modern 
ideology, and also John Dewey: individual, past and present, as well as 
Kelfordegertz study: person, time and behavior in Bali, as well as Alaa 
Jawad Kadhim study: the individual and the determination study in 
cultural anthropology. 

     As the third chapter came including four sections, Section one I, 
entitled: Social foundations of individualism in the old Iraqi society-
Sumerian society a model, and the second topic: the dismantling of 
social structures: individuality in the face of traditional communities, and 
the third section: Iraq, oil , authoritarianism and the future of the 
traditional groups, either section four : Asian mode of production. 

  While the fourth   chapter discussed the  structural traditional house  
including four sections, the first Section: anthropological observations in 
the dismantling of the incubator traditional core of the group (traditional 
house) model, and the second topic: the nature of the social 
relationships that are based upon traditional communities, and the third 
section the traditional groups (economic factors), The fourth topic: 
educational systems. 
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The second section  involved on the field side of the study and included 
two chapters divided as follows: 

   Chapter  five  includes four sections, determine the first section in the 
theoretical framework of the study where the theories that interpret the 
subject of the study, particularly the theory of cultural analysis in the 
anthropological field theory and the basic construction of the character, 
second section to include scientific and methodological procedures 
where the curriculum qualitative , statistical method and descriptive 
statistics, either section the third included data collection tools, 
particularly participant observation and through the participation of 
members of the community of study and observation , behavior , learn 
about their customs and traditions, and in-depth interview, which 
contributed to the understanding of ideas , what individuals and their 
perception of the world around them and learn about the importance or 
non-importance of affiliation to traditional groups, as well as the way 
comparison that will allow us to interview between the traditional style 
and with a spate of modern societies with haplotype, and the fourth 
section societies included the areas of study, which revolved around the 
search. 

   The fifth  Chapter  viewing and analyzing public data to questions from 
the interview form through three sections included Section I (public data 
characterization), and the second section (view descriptions of the 
phenomenon of individuality and the future of the traditional groups), of 
the overall results of the study. 
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