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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 "احلياة االجتماعية العراقية يف مرآة الرّحالة األوربيني"

 دراسة حتليلية

 حارث علي حسن م. أ.

3/1/2018 تأريخ القبول: 16/11/2017 تأريخ التقديم:  

 المقدمة 
ال ريب في تنوع مناهج البحوث والدراسات الميدانية في المجتمعات، والتي تعتمد      

فسهم من خالل المالحظة البسيطة والمالحظة بجمع المعلومات على الباحثين ان
بالمشاركة، بمعنى مشاركة الباحث لمختلف النشاطات اليومية لمجتمع الدراسة. إن 
الباحثين والمهتمين بدراسة طبائع وأحوال المجتمعات والشعوب واألمم تنوعت مناهج 

رنة. أما دراساتهم، منها قام على الوصف، ومنها قام على التحليل، فضال عن المقا
الرحالت فهي اقرب إلى الوصف منه إلى التحليل والمقارنة. وتعد من الخطوات المهمة 
في تأسيس عدد من العلوم اإلنسانية، واهمها األنثروبولوجيا، بما تضمنته من مادة 
اثنوغرافية قدمتها لالثنولوجيين واالنثروبولوجيين ليقوما بتحليلها ومقارنتها وفقا لمناهج 

كاديمية. وعليه ارتأى الباحث إجراء هذه الدراسة للوقوف على رؤية الرحالة علمية وأ
األوربيون للحياة االجتماعية في المجتمع العراقي خالل رحالتهم وزياراتهم اليه. وتضمن 

 البحث أربعة مباحث مع مقدمة وخاتمة.
 المبحث األول / اإلطار المنهجي للدراسة

 أوال : تحديد مشكلة الدراسة
أن التصورات التي قدمها الرحالة تشكل مصدرا مهما للدراسات الوصفية      

واالثنوجرافية. والتي أعطت صورة للواقع االجتماعي والتنوع الثقافي للشعوب والمجتمعات، 
وترسم الخارطة االجتماعية وما فيها من الوان السلوك الفردي والجماعي النابع من الثقافة 

المواقف اليومية، سواء األخالقية أم التربوية أم االقتصادية.  بوصفها االطار المرجعي في

                                                 

  جامعة الموصلكلية اآلداب/ علم االجتماعقسم / 
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وبالتالي المساهمة من خالل الدراسات االجتماعية واالنثروبولوجية واالثنوغرافية 
واالثنولوجية في عملية المثاقفة بين الثقافات المختلفة، والمناقلة الثقافية التي تعد من 

ي تقرب بين المجتمعات بإعطاء صورة لعادات وتقاليد النظريات االنثروبولوجية الحديثة الت
الشعوب. وتوزعت رحالت الرحالة بين الشرق والغرب، حيث قام الرحالة العرب والمسلمين 
برحالتهم إلى الشعوب األخرى، في حين كان الرحالة األوربيين يتجهون برحالتهم إلى 

الدراسة في التساؤالت..ما  الشرق والى ما بعد المحيط األطلسي. وعليه تتمحور مشكلة
الرحالة؟ ما طبيعة الرحالت التي قام بها الرحالة األوربيين بها؟ ما أهدافها؟ ما نمط الحياة 

 االجتماعية العراقية في أدب رحالتهم؟   
 ثانيا : أهمية الدراسة

إن أهميةةةةة الدراسةةةةة تكمةةةةن فةةةةي محاولةةةةة الكشةةةةف عةةةةن مضةةةةامين الحضةةةةارات والثقافةةةةات     
وأحوالهةةةا االجتماعيةةةة والثقافيةةةة عمومةةةا، وللحيةةةاة االجتماعيةةةة العراقيةةةة خصوصةةةا اإلنسةةةانية 

فةةةةي مةةةةدى إفةةةةادة البحةةةةوث  كةةةةذلك تتجلةةةةىوالتةةةةي غابةةةةت نسةةةةبيا عةةةةن اهتمامةةةةات البةةةةاحثين. و 
والدراسةات االجتماعيةة واالنثروبولوجيةة الالحقةة التةي تهةتم بدراسةة الواقةع االجتمةاعي ورؤيةةة 

 والميداني.  الرّحالة له، في جانبها النظري
 ثالثا : أهداف الدراسة 

إلى توضيح صورة الحياة االجتماعية اليومية لمجتمعنا العراقي كما تهدف الدراسة     
رسمها الرّحالة الذين زاروا المجتمع، بما فيها من الوان السلوك وأنماط العالقات 

 االجتماعية وصور التفاعل االجتماعي بين أفراد المجتمع العراقي.
  عا : منهج الدراسةراب

من خةالل المزاوجةة بةين منظةوري  أنثروبولوجياعتمد الباحث على االتجاه السوسيو        
 في الرؤية والتحليل والمقارنة . واألنثروبولوجياعلم االجتماع 

 خامسا : تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية
 ة الحقا.سنقوم بتعريفها وتوضيحها في موضعها في مباحث الدراس      
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 المبحث الثاني / ماهية الحياة االجتماعية
 تمهيد

بدأ اإلنسان األول حياته متفاعال مع البيئة الطبيعية ضمن النسق األيكولوجي      
متسلحا بسالح العقل واكتسب المعرفة والفكر من خالل تجاربه وتفاعله اليومي، فأسس 

ه وتنظيمه االجتماعي، وكل هذه اإلنجازات األسرة وبنى المدن وأنشأ المجتمع ببنائه وأنساق
لم تكن ترى النور، لوال اختراعه األهم في الحياة البشرية، أال وهو الثقافة، بوصفها السالح 
الذي وّظف وكّيف البيئة الطبيعة واالجتماعية وفقا لميوله وحاجاته البيولوجية والنفسية 

عات البشرية بمراحل واتجاهات وأنماط والوجدانية واالقتصادية واالجتماعية. ومرت المجتم
متنوعة، بحسب الظروف البيئية والتغيرات السياسية والتحوالت االقتصادية، بفضل التالقح 
الثقافي بين المجتمعات والشعوب، وهذه العملية بالتأكيد ستؤثر بشكل مباشر أو غير 

مل رسالة مباشر على اإلنسان عموما والباحث االكاديمي خصوصا، سيما وانه سيح
علمية ومنهجية ووطنية. إذن سيكون الباحث أمام تحديات عديدة على مستوى الشخصية 
والمجتمع والثقافة والتي ترسم الخارطة االجتماعية بإطارها ومرجعها الثقافي في الحياة 

 اليومية لألفراد داخل المجتمع.

 أوال : مفهوم الحياة االجتماعية

وب الحيةةةاة وطرائةةةق المعيشةةةة وأنمةةةاط السةةةلوك والعالقةةةات الحيةةةاة االجتماعيةةةة هةةةي أسةةةل     
االجتماعيةةةة التةةةي يكةةةون األفةةةراد داخةةةل المجتمةةةع، سةةةواء كةةةان المجتمةةةع مجتمعةةةا محليةةةةا أو 
مجتمعةةا كبيةةرا. كمةةا تعةةد الحيةةاة االجتماعيةةة علةةى أنهةةا ألةةوان الحيةةاة الداخليةةة للمجتمةةع  وهةةذه 

جعلةةةه يختلةةةف عةةةن بقيةةةة المجتمعةةةات األلةةوان التةةةي تمةةةنح المجتمةةةع سةةةمة أو سةةةمات متميةةزة ت
األخةةرى  وتنطةةوي الحيةةاة االجتماعيةةة علةةى عةةدة عناصةةر ومقومةةات فةةي مقةةدمتها الظةةروف 
االقتصةادية وااليكولوجيةة والتكنولوجيةةة والفكريةة والدينيةةة والسياسةية المحيطةةة بةالمجتمع التةةي 

األخةالق والعةادات تجعله يتميز بطابع معةين  كمةا تتكةون الحيةاة االجتماعيةة بةالقيم والمثةل و 
. ومةةن الجةةدير بالةةذكر أن (1)والتقاليةد واألعةةراف التةةي تصةةب سةلوكية األفةةراد فةةي قالةةب معةين

                                                 

 .262  ص1999 ،الحسن  محمد إحسان  موسوعة علم االجتماع  الدار العربية للموسوعات  بيروت (1)
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الحياة االجتماعية ألي مجتمع تتأثر بالمرحلة الحضةارية التاريخيةة التةي يمةر بهةا المجتمةع  
  أي بدرجةةةة النضةةةج الحضةةةاري التةةةاريخي ومقةةةدار التقةةةدم فةةةي المجةةةالين المةةةادي والمعنةةةوي 

فهنةةاك الحيةةاة االجتماعيةةة التةةي تميةةز المجتمةةع اإلقطةةاعي، وهنةةاك الحيةةاة االجتماعيةةة التةةي 
تميز المجتمع الرأسمالي وكذلك االشتراكي  وهناك الحياة االجتماعية للمجتمةع المتقةدم التةي 

 .(1)تختلف عن تلك الحياة التي تميز النامي والمجتمع المتخلف
جتمةاعي ويةؤطره مركةب ثقةافي اال هالعيش يحدده نظامة لكل مجتمع نمط من أنوهذا يبين  
 ه عوامل وظروف خاصة بالمجتمع وشعبه.فرز ت

 ..culture ثانيا : الثقافة

 والرموز العقلية والتفسيرات والمعايير والمعتقدات القيم من تتكون وهي      
 من عبش لحياة الكلي النمط إلى تشير وكذلك العقلي، اإلنتاج وكافة واإليديولوجيات

، valuesفالقيم  .(2)األفراد بين الشخصية العالقات الحياة هذه نطاق في ويدخل الشعوب،
تشير في الغالب إلى مجموعة من الرغبات والميول واألوليات والواجبات وااللتزامات 
الخلقية واألمنيات والمتطلبات واالحتياجات، وأشكال من االهتمامات األخرى، أي انه 

القيم التراث الثقافي في  تضم. كما (3)واسع ومتنوع من السلوك االنتقائيتوجد ضمن عالم 
  تعد مبادئ محددة وقواعد من norms. في حين أن المعايير (4)المجتمع وتعكس أشكاله

المتوقع أن يالحظها الناس، إذ تمثل ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن ال يفعلوه في الحياة 
جتماعي للفرد إنما هو تجسيد للتربية التي يتلقاها من ان السلوك االو .(5)االجتماعية

                                                 

 .263( المصدر نفسه، ص1)
، 2006 اإلنسانية ونظرية الثقافة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، حجازي، سمير، معجم مصطلحات العلوم (3)

 .183ص

(4) Robin William.(ed). the concept of value in: International Encyclopedia of 

social  science. By David sills. N.y. the Macmillan co. And the free press. 1977, 

p. 283.   

  (5) Firth Raymond.(ed). Essayson. Social Organization and value. university of 

London athlone press London.1964. p. 210. 

(6) Richard. P.(ed). Appelbaum Introduction to sociology, w.w. Norton & 

company. Inc. New York. London. 2003, p. p.55.    
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 .(1)المجتمع والقيم والمبادئ التي اكتسبها والظروف االجتماعية والحضارية المحيطة به
 واألخالق والفن والمعتقد المعرفة يجمع الذي المعقد الكل"فعرفها )تايلور( بأنها  الثقافة أما

 (Boas )بواز أما. (2)"البشري المجتمع اكتسبها سلوكية قدرات وأية والعادات والقانون
 أفعال ردود وكل ما، جماعة في االجتماعية العادات مظاهر كل تضم" أنها على فعرفها
 التي اإلنسانية األنشطة منتجات وكل فيها، يعيش التي المجموعة بعادات المتأثرة الفرد
 والبضائع الفنية اآلثار يضم الذي الوعاء" الثقافة تشكل أن ويمكن. (3)"العادات بتلك تتحدد

 الممارسات من مجموعة وتشمل .(4)"والقيم والسلوكيات واألفكار التقنية والوسائل
 الخاصة الثقافات االثنيات، ثقافات المهن، ثقافات شتى، بهويات المرتبطة والتصورات

على  الثقافة نعرف أن يمكننا وعليه .(5)الخ المحلية، الثقافات العمر، فئات من فئة بكل
 بوصفه حياته خالل الفرد يكتسبها التي والمعنوية المادية الثقافية العناصر مجموعة أنها

معين، بغض النظر عن نمط وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، بدائيا  مجتمع في عضوا
 .كان أم معاصرا

 الثقافة.. وخصائص ثالثا : سمات

 البيئة مع صراعه من جتمع، بدء  الم مؤسس اإلنسان وجود مع وجدت الثقافة     
 بوصفها ثقافة بال مجتمع وال مجتمع، بدون ثقافة فال. ووجوده بهدف بقائه الطبيعية
 اختالف على االجتماعي المكتسب عبر األجيال، تراثه ومجمل أفراد المجتمع حياة أسلوب

 تختلف هنا منو  حضريا، بدويا أم أم ريفيا متقدما، أم بدائيا أكان سواء طبيعته وأنماطه،
الثقافة. إن اإلنسان كائن اجتماعي بالطبع، أي انه ال يستطيع  وخصائص سمات وتتنوع

شباع حاجاته المتنوعة والمختلفة. وعليه إن  بطبيعتها اجتماعية الثقافة العيش بمفرده، وا 
                                                 

(7) Weber, Max, the theory of social and economic organization, new york, 

1969, p.92. 

  (8) Alvin L .Bertrand .Basic Sociology, Louisiana State University, Appleton-

century-crofts, New York, 1973, p.89.   

(9) Boas. F, "Anthropology" Encyclopedia of social sciences. Vol, 2, New York, 

1930, p.73:110 .   

(10) Encyclopedia of social sciences the Macmillan. New York, 1962. p.621.  

مجموعة مؤلفين، المطول في علم االجتماع، إشراف ريمون بودون، ترجمة وجيه سعد، الجزء  (11)
 .254، ص 2007افة، سوريا، الثاني، الهيئة السورية العامة للكتاب، وزارة الثق
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 في يشتركوا أن البد منظمة مجتمعات أو جماعات في يعيشون الذين األفراد أن بمعنى
 وهي. (1)تقريبا نفسها بالطريقة األفعال أداء إلى يميلون تجعلهم التي وهي عينةم ثقافة
 األدوات من ويغيرها بأعضائه اإلنسان وينفذها البشري العقل يخترعها أفكار كذلك

 قدرة هو( واالختراع التفكير على القدرة) العقل أن على خالف وال يصنعها، التي واآلالت
معنى ان اإلنسان اختص بامتالكه للثقافة بين الكائنات األخرى ب. (2)وحده باإلنسان خاصة

 عملية خالل من مكتسبةاألجيال، أي أنها  عبر اجتماعيا موروثة الثقافة إنو في الحياة.
خضاع االجتماعية التنشئة  البيئتين إطار في االجتماعية التفاعالت من لسلسلة الفرد وا 

 أي فيه، يعيش الذي الطفل إلى المجتمع ثقافة لنق عملية وهي. واإليكولوجية االجتماعية
 أي ثقافة يلتقط أن يستطيع إليها ينتمي التي الساللة كانت مهما بشري طفل أي أن

 جيل إلى جيل من ، تنتقلانتقالية والثقافة. (3)كافية زمنية فترة فيه عاش إذا بشري مجتمع
 طريق عن السلف عن فالخل يتوارثها ومعارف وأفكار ونظم وتقاليد عادات شكل في

وعملية  .(4)آخر إلى اجتماعي وسط من تنتقل أنها كما اللغوية، والرموز المادية الوسائل
االنتقال هذه تتم من خالل صيرورة التنشئة االجتماعية التي تحمل القيم األخالقية والدينية 

 عية اليومية. كما أنوالروحية والتربوية والعادات والتقاليد وأنماط السلوك في الحياة االجتما
 الدوافع بان القائلة الحقيقة عن ناتجة أخرى ثقافات مع وتتشابه إشباعية دائما الثقافة

 توصف العملية وهذه تتغير والثقافة اإلشباع، من مماثلة أشكاال تتطلب األساسية اإلنسانية
 السيكولوجي المبدأ من مستخلصة نتيجة وهذه مجزية الثقافة وتعد. (5)تكيفية عملية بأنها

 أن النفس علم اثبت ولقد عادات، من تتكون فالثقافة واالستجابة، المنبه بشأن الحديث
أي أنها تبقى ببقاء وظيفتها ودورها  .(6)إشباعا تجد ما بقدر إال تترسخ وال تدوم ال العادات

في إشباع الحاجات البيولوجية واالجتماعية والوجدانية، سواء على مستوى الفرد أو 
                                                 

 .182، صالمصدر السابق( حجازي، سمير سعيد، 12)

 . 22، ص2005الثقافية، دار عالء الدين، دمشق،  األنثروبولوجيا( الخطيب، محمد، 13)

 .23، صالمصدر نفسه (14)

 .182صالمصدر السابق، ( حجازي، سمير سعيد، 15)
 .182، صالمصدر نفسه( 16)

 . 28، صالمصدر السابق ( الخطيب، محمد،17)
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 وذلك والتنظيم االستعارة طريق عن ، أي تتكيفتكيفية والثقافة جماعة أو المجتمع.ال
 مظاهر على تطرأ التي للتغيرات تبعا وتتكيف المجاورة للشعوب االجتماعية للبيئة بالنسبة

 واالجتماعية الجغرافية البيئة مع وتتوافق. (1)للفرد والسيكولوجية البيولوجية المتطلبات
 توفير عن التقليدية األشكال عجزت الحياة ظروف تغيرت فكلما السيكولوجية،و  والبيولوجية

 وأصبحت جديدة حاجات طهرت وكلما تنكمش، فهي ثم ومن اإلشباع، من الالزم القدر
وهذا يؤكد بان اإلنسان لم يخترع  .(2)إلشباعها ثقافية توافقات استخدمت اقتناع، موضع

يعية والتوافق مع البيئة االجتماعية فحسب، بل الثقافة بهدف التكيف مع البيئة الطب
استطاع أن يكيف البيئة لصالحه، وان يجعلها تسير متوازية مع صفاته وخصائصه 

وبما ان التغير قانون الوجود، والثبات موت وعدم، وهو سنة الحياة  الطبيعية واالجتماعية.
ابتة بدون ديناميكية وحركة. االجتماعية. وبما أن الثقافة تعد طريقة عيش فإنها ال تبقى ث

 التغيير وفحوى وأسلوب درجة تختلف ولكن آلخر، وقت من المجتمعات ثقافات تتغيرو
 الكون، مظاهر جميع له تخضع الذي التغير لقانون خاضعة والثقافة. (3)ألخرى ثقافة من

 التناقض، لدرجة المضمون متنوعة وتكون. (4)المادية وغير المادية عناصرها ويشمل
 والقيم الجغرافية والبيئة والطاقة البشري العقل منها، عدة عوامل إلى هذا التباين يرجعو 

ن الثقافة ال .المجتمع بها يؤمن التي  المنعزلة واألفكار األعمال من مجموعة من تتكون وا 
نما بعضها عن  أي الشكل متشابهة وهي. والقطاعات العناصر متداخل كل   من تتكون وا 
 نجد ثقافة كل ففي وتصنيفها، الثقافات جميع في تتشابه الثقافة لنظم رجيالخا اإلطار أن

وهذه  .والرمزي الفكري والقطاع االجتماعي والقطاع المادي القطاع وهي الثالثة القطاعات
القطاعات مختلفة ومتنوعة لكنها تأخذ شكل االختالف الذي يؤدي إلى التكامل. فكل 

قطاع اآلخر، لكنها تكمل دورها في عملية إشباع قطاع له وظيفة تختلف عن وظيفة ال
الحاجات اإلنسانية، فال يمكن االستغناء عن احدها، بل وجودها شرط لوجود األخرى 

                                                 

 .182ص المصدر السابق، ( حجازي، سمير سعيد،18)

 . 29، ص1990، دار العلوم العربية، بيروت، اإلنسان( جابر، سامية محمد، علم 19)

 . 27، صالمصدر السابق( الخطيب، محمد، 20)

 .182ص المصدر السابق، ( حجازي، سمير سعيد،21)
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ألنها ستمثل حلقة مفقودة قد تسبب تخلخال في البناء االجتماعي ألي مجتمع بوصف 
ة اليومية. وقد نفهم الثقافة مرجعا وموجها للسلوك الفردي والجماعي في الحياة االجتماعي

الثقافة ككل من خالل فهمنا لجزء من مكوناتها، وفي الوقت ذاته قد نستطيع فهم جزء من 
ن العناصرالثقافة عندما نفهم االطار العام للثقافة. و   آخر إلى موطن من تنتقل الثقافية ا 

 وهذه وتتبدل، وتتفاعل تتواصل بكليتها الحضارات أن كما بعض، في بعضها بتأثير
 وتتميز. (1)واالجتماعي اإلنساني كيانها من مستمدة خواصها، في أساسية الخاصية
. أخرى عناصر واستبعاد وحذف جديدة عناصر بإدخال وذلك للتغير، قابلة بأنها الثقافة
 إلى يميلون وأنهم بالفطرة، مبتكرين جميعا ليسوا الناس بان االنتشارية المدرسة وترى

 بسبب المجتمع داخل من مكتسب هو ما منها الثقافية العناصر نإذ. واالقتباس االستعارة
 والتثاقف االنتشار طريق عن خارجه من ومنها واالكتشاف، واالختراع التجديد عوامل

 دوائر تضم األمم، من أمة أية أو البلدان من بلد أي ثقافة إن األغلب فعلى .واالقتباس
 تخلو ال التي المحلية الثقافات دائرة هي ولىاأل فالدائرة. البعض بعضها مع متداخلة ثالثا
 الدولة أو األمة ثقافة دائرة هي الثانية والدائرة والخصب، للغنى مصدر هم تنوع من

 عن األمم من أمة أية تميز التي والمعنوي المادي السلوك أنماط وتضم بكاملها، المعنية
 القومية الثقافة مع تتفاعل التي العالمية الثقافة دائرة فهي الثالثة الدائرة أما سواها،
 المعلومات وثورة التقني، العلمي والتقدم تجديدها، طريق عن الحياة على القدرة وتمنحها

 الثالثة الدائرة اتساع إلى كلها تؤدي واحدة قرية إلى العالم وتحول خاص، بوجه واالتصال
 وعوامله أسبابه كانت مهما يةالثقاف العناصر انتشار فان وهكذا. (2)(العالمية الثقافة دائرة)

 والفكرية القيمية المنظومة في ستتجلى واإلضافة، والحذف االنصهار طياته في سيحمل
 .مجتمع أو شعب ألي الثقافي للمركب

 : المجتمع كتنظيم اجتماعي  رابعا
                                                 

شكالية بين الثقافي والغزو الثقافي في الخطاب العربي المعاصر، ( جواد، محمد خلف، العالقة اإل22)
 . 71، ص1993، 176مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ع 

( عبد الدائم، عبد اهلل، دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة، دار الطليعة، بيروت، 23)
 . 151، ص1998
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لما كانت النظم االجتماعية في أي مجتمع متداخلة إلى حد كبير فان هذا التداخل       
ومعاييره تحدد استقرار المجتمع ورسوخه  وسياسات التغير االجتماعي تهدف  وحدوده

دائما إلى تنقية النظم من كل ما يشوبها كما تعمل على المضي بها قدما إلى األمام في 
. فالمجتمع وحدة مكانية يشترك بها األفراد بمكان محدد (1)ضوء أهداف التغير والتقدم

حاجات المشتركة التي تنجم عن االشتراك في مكان ألغراض المعيشة بهدف إشباع ال
محدد ألغراض المعيشة والتي تنجم عنها تطوير أنماط متميزة للفعل والسلوك والعالقات 
االجتماعية  وترجع أهمية البعد المكاني إلى سببين، منها أن العوامل المكانية تساعد في 

المجتمع بما يطورونه من تنظيمات تفسير قيام المجتمع وبقاءه وتنظيمه، كذلك أن أفراد 
وميكانزيمات للتفاعل بينهم ، ومعنى ذلك أن العالقة وثيقة بين المكان وخصائصه 

. كما يعد (2)ومتغيراته وبين التنظيم االجتماعي وطريقة الحياة التي يحياها أفراد المجتمع
آخر ال يقل أهمية المجتمع كوحدة للتنظيم االجتماعي ليمثل التفاعل الهادف والمنظم بعدا 

عن البعد المكاني، فهو منظور متكامل لدراسة المجتمع كوحدة اجتماعية يبين أن 
المجتمع يتكون من مداخل ثالثة، فهي مدخل لدراسة المجتمع المحلي كجماعة اجتماعية، 

. (3)وكذلك كنسق اجتماعي ومدخل لدراسة المجتمع المحلي أو نسيج للتفاعل االجتماعي
تماعية تتصف بالعمومية والتقدم  وكل نظام من النظم االجتماعية يشتمل على فالنظم االج

وظيفة أو أكثر من الوظائف الهامة المحاطة بمعايير سلوكية وقيمية مرتبطة بوظائف هذا 
النظام )النظام السياسي(، ويحقق االلتزام بهذه القواعد والمعايير والوفاء بأغراض المجتمع 

نى هذا أن النظم السياسية هي مجموعة من المعايير والقيم المرتبطة وتقدمه وازدهاره، ومع
ووظائف هامة في  أدواربظاهرة السلطة أو القوة في المجتمع وما تقدمه هذه الظاهرة من 

 .(4)المجتمع وهي تختلف من مجتمع إلى آخر
 : التفاعل االجتماعي  خامسا

                                                 

 .149، ص 2005  سعد  المدخل إلى علم االجتماع الحضري  جامعة القاهرة، جمعة( 24)
  1996 ،سيد عبد العاطي السيد  علم االجتماع الحضري  دار المعرفة الجامعية  اإلسكندرية(  ال25)

 .46ص
 . 49المصدر نفسه  ص(  26)
 .161جمعة  سعد، المصدر السابق  ص (27)
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يةا فةي حالةة تفاعةل مةن نةوع مةا، يجةب هي عملية حركية، فالمشاركون المتفةاعلون ذات      
وعلةةةيهم االلتفةةاف إلةةى رغبةةاتهم ومشةةاعر واتجاهةةةات  أن يحللةةوا باسةةتمرار إشةةارات اآلخةةرين،

اآلخرين واالستجابة لها بالسلوك على نحو معةين ، ويةتم ذلةك عةن طريةق االتصةال الرمةزي 
معةاني اإلشةارات بينهم )اإلشارات والرموز( والةذي يعتمةد بةدوره علةى التفةاهم المشةترك حةول 

. وهو الحلقة التي تجلةب األدوار معةا ولكنةه لةيس مجموعةة أدوارهةم فحسةب أو أن (1)والكالم
محتوياتةةه مةةا هةةي إال محتويةةات األدوار االجتماعيةةة ، فهةةو دائمةةا وسةةيلة أو طريقةةة للسةةلوك 
تتضةةمن سةةلوكا متبةةادال بةةين أشةةخاص عديةةدين، ويمكةةن تحليةةل محتوياتةةه وكأنةةه يوجةةد بعيةةدا 

. وان عملياته قةد تقةوي العالقةات وتةربط األفةراد والجماعةات  (2)لنماذج واألدوار األخرىعن ا
مةةع بعضةةهم وقةةد تضةةعف وتقسةةم هةةذه الةةروابط، فةةالتنظيم فةةي المجتمةةع ينبثةةق عةةن التفاعةةل 

 .                                             (3)االجتماعي
ألفةراد ومةا ينةتج عةن هةذا مةن عالقةات، والتةي فالمجتمع قائم على التفاعةل بةين ا           

يمكةةن أن تةةتم بطةةرق مختلفةةة وضةةمن نشةةاطات متباينةةة، وان السةةلوك اإلنسةةاني موجةةه نحةةو 
آخةةةرين  فةةةالمجتمع إذا، أفةةةراد يتفةةةاعلون ضةةةمن أنةةةواع مةةةن العالقةةةات االجتماعيةةةة المنتظمةةةة  

 .(4)والتفاعل بين األفراد يؤدي إلى عالقات اجتماعية وانتظام في جماعات
 

 

 سا : العالقات االجتماعيةسا
إن المجتمةةةةع عبةةةةارة عةةةةن شةةةةبكة واسةةةةعة مركبةةةةة مةةةةن العالقةةةةات االجتماعيةةةةة المتبادلةةةةة      

والمتقابلةةةة، فاإلنسةةةان فةةةي هةةةذا المجتمةةةع يعتمةةةد علةةةى غيةةةره ويةةةرتبط معهةةةم بعالقةةةات متشةةةعبة 
د والجماعةة، يخفةق ومتقابلة، ومن دون هذا الترابط المتقابل الذي يعتبر أساسةيا بالنسةبة للفةر 

                                                 

، 1981يل عمر، المدخل إلى علم االجتماع، جامعة بغداد، مليحة عوني ومعن خل ،القصير (28)
 .63ص

 .65المصدر نفسه، ص (29)
 .65المصدر نفسه، ص (30)
 .91، ص1999عثمان، إبراهيم، مقدمة في علم االجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن،  (31)



 
 م2018/هـ1439                            ( 73العدد ) –                        

 

 
563 

. ويشةةةير علمةةةاء االجتمةةةاع إلةةةى (1)المجتمةةةع فةةةي القيةةةام بوظائفةةةه ويضةةةمحل الفةةةرد ويتالشةةةى
العالقةةةةات االجتماعيةةةةة علةةةةى أنهةةةةا حلقةةةةة أو ربةةةةاط بةةةةين األفةةةةراد وبةةةةين الجماعةةةةات، فةةةةالواقع 
الملمةةةوس للبنةةةةاء االجتمةةةاعي هةةةةو مجموعةةةة العالقةةةةات الواقعيةةةة القائمةةةةة، لةةةذا فمةةةةن الممكةةةةن 

ى البنةةةاء االجتمةةةاعي ألي مجتمةةةع مةةةن خةةةالل تجريةةةد أو تحليةةةل نمةةةط أو شةةةبكة التعةةةرف علةةة
. فالعالقةات االجتماعيةة تختلةف إحةداها عةن األخةرى إال إنهةا (2)العالقات السائدة بين أفراده

تتعةةةايش معةةةا فةةةي الحيةةةاة االجتماعيةةةة، ولكةةةن مةةةدى وجودهةةةا يختلةةةف بةةةاختالف المنظمةةةات 
تجسةةد بصةةورة كبيةةرة فةةي المجتمعةةات التقليديةةة ومةةع االجتماعيةةة، فنجةةد العالقةةات الشخصةةية ت

. أمةةةةا العالقةةةةات (3)تقليةةةةديا –هةةةةذا نجةةةةد أن الةةةةبعض منهةةةةا تكةةةةون رسةةةةمية محةةةةددة حضةةةةاريا 
االجتماعية في المدينة بصورة عامة، فتكون غير متجانسةة الن حجةم المدينةة كبيةر ومكةتظ 

برة وسةطحية ونفعيةة فةي بالسكان مما يؤدي إلى عالقات ثانوية بين سكانها أي عالقات عةا
. والعالقات االجتماعية تنشأ بين األفراد الذين يضمهم مجتمع مةا، مةن  (26)4اغلب األحيان

أهم ضرورات الحياة وال يمكن ألية هيئة أو مؤسسة أن تنجح في مهمتها، أن تشةق طريقهةا 
بهةةم  بةةدون أن تةةنظم عالقاتهةةا وتةةدرس االتجاهةةات السةةيكولوجية لألفةةراد والظةةروف المحيطةةة

. فاتسةةاع حجةةم المدينةةة يجعةةل العالقةةات االجتماعيةةة (5)وطةةرق التعامةةل معهةةم والتةةأثير فةةيهم
تكةةون ثانويةةة كمةةا تكةةون أكثةةر ارتباطةةا بجماعةةات منظمةةة ومةةن ثةةم ارتباطةةه بةةاآلخرين يكةةون 
محةةةدودا فقةةةط بمةةةا يقةةةوم بةةةه مةةةن نشةةةاطات أو دور معةةةين فةةةي حياتةةةه ولهةةةذا السةةةبب توصةةةف 

لعالقةةةات بأنهةةةا ذات طةةةابع انقسةةةامي، بمعنةةةى أن تكةةةون العالقةةةات التفةةةاعالت االجتماعيةةةة وا
االجتماعيةةة وسةةائل لتحقيةةق أهةةداف شخصةةية، وبالتةةالي تكةةون أكثةةر رشةةدا وأكثةةر بعةةدا عةةن 

. لةةةةةذا فةةةةةان كةةةةةل العالقةةةةةات االجتماعيةةةةةة تتحةةةةةدد بعوامةةةةةل اجتماعيةةةةةة (6)العاطفيةةةةةة واالنفعاليةةةةةة
                                                 

 .71القصير، مليحة عوني، المصدر السابق، ص (32)
 .75المصدر نفسه، ص (2)
 .78المصدر نفسه، ص (3)
، 1981االجتماع الحضري، دار النهضة العربية، بيروت،  -شوقي، عبد المنعم، مجتمع المدينة  (4)

 .66ص
 .153، ص 1977الخشاب، مصطفى، دراسة المجتمع، مكتبة االنجلو المصرية،  (5)
 .231السيد عبد العاطي، المصدر السابق، ص، السيد (6)
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جتماعيةة منظمةة أو هيئةة وشخصةية إذ توجةد ضةمن إطةار اجتمةاعي محةدد ضةمن جماعةة ا
محليةةة، وتعتمةةد نوعيتهةةا إلةةى حةةد مةةا علةةى طبيعةةة هةةذا اإلطةةار، وعنةةدما يكةةون هةةذا اإلطةةار 
مفتوحا مرنا فانه يسمح بوجود عالقات شخصية تعاونية ، أما إذا كان مغلقا جامةدا تسةلطيا 

للحفةةاظ . فالةةذي يسةةكن فةةي المدينةةة يسةةعى (1)وتةةدريجيا فانةةه يحةةدد التفاعةةل بةةالمراكز الرسةةمية
على عالقاته االجتماعية التةي تكةون مرتبطةة معةه، ثةم إذا هةو يعةيش فيمةا يشةبه العزلةة فةي 

 .(2)مناطق جديدة تفرض عليه نوعا جديدا من العالقات االجتماعية
 

 المبحث الثالث / الرّحالة جامعو حقائق
 تمهيد
الف عرقه إن اكتشاف موطن اإلنسان ومواقع انتشاره وتنوع لغته وتعددها واخت    

وجنسه، قامت على رحالت الرحالة من رجال دين أو علم وثقافة، بهدف االطالع على 
واقع الشعوب والمجتمعات. وساهموا في تقديم الحقائق والمعلومات عن األمم القريبة 
والبعيدة. وبغض النظر عن الدوافع والغايات التي كان ينشدها الرحالة، فان مالحظاتهم 

حظة والوصف واالعتماد على المشاهدة اكثر من الرواية، وتسجيل اتسمت بدقة المال
المشاهدات بموضوعية نسبية. ليصبح أدب الرحالت بوصفه نتاج ألعمال الرحالة، أساسا 
للدراسات االثنولوجية واالنثروبولوجية القائمة على تحليل ومقارنة للحقائق االثنوغرافية. 

ا في تقديم أنماط النظم االجتماعية للمجتمعات التي ولعب الرحالة واالثنوغرافيين دورا مهم
قاموا بزيارتها من خالل االختالط مع أفرادها في حياتهم اليومية. مما يعكس قدرتهم على 
الوصول إلى الحقيقة والتقاط المعلومات الواقعية، على الرغم من صدقها حينا وتناقضها 

 أحيانا أخرى.
في مقالته )السفر( حين يقول "إن السفر تعليم  يكونفرانسيس بإن الرحلة كما يصفها    

. وكذلك توصف بأنها عين الجغرافية المبصرة ألنها تصور (3)للصغير، وخبرة للكبير"

                                                 

 .78عوني، المصدر السابق، ص  القصير، مليحة (1)
 .99، ص1980أزمة المدينة العربية  وكالة المطبوعات   ،أبو عياش  عبد اإلله( 2)

(40) Lockitt. C. H, the adventure of travel, Longman, 15th edition, 1960.  
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وترسم صورة متفحصة ودقيقة وواضحة عن البيئة الطبيعة، وتفاعل اإلنسان ضمن اطار 
. اذن تعد الرحلة مصدرا مهما (1)اإليكولوجيا الثقافية. وتمثل الرحالت اكثر المدارس تثقيفا
 لكسب المعلومات والخبرة االجتماعية والثقافية والفكرية.

 أوال : الرحالة الغربيون
القدماء إلى الصومال بالد )بونت( عام  المصريونإن معظم العلماء يؤكدون أن رحلة     

ل ق.م من اقدم الرحالت التاريخية في التعارف بين الشعوب، بهدف التباد 1493
قام اليونان القدماء برحالت لتسليط الضوء على عادات الشعوب، وابرزهم  ثم .(2)التجاري

الذي عاش في القرن الخامس ق.م ، حيث صّور أحالم الشعوب وعاداتهم  هيرودوتس
وطرح فكرة وجود تنوع وفوارق فيما بينها، سالليا ولغويا ودينيا وثقافيا، وهو أول من قام 

عن خمسين شعبا من غير األوربيين لتقاليدهم وعاداتهم  بجمع معلومات وصفية
 فاسكو دا جامارواد الرحالت البحرية مثل  أما .(3)ومالمحهم الجسمية وأصولهم الساللية

 ماجالنوكريستوفر كولومبس اتجه برحلته من الشمال إلى الجنوب، بينما اتجه \الذي ب
قد بدأ رحلته في القرن  مبسكرستوفر كولو نحو العرب عبر المحيط األطلسي. وكان 

الخامس عشر، ووصف سكان أمريكا األصليين بانهم يتمتعون بحسن الَخلق والُخلق، وقوة 
البنية الجسدية، ويشعرون بحرية التصرف فيما يمتلكون إلى حد انهم ال يترددون في 
إعطاء من يقصدهم أيا  من ممتلكاتهم، فضال عن انهم يتقاسمون ما عندهم برضى 

. بينما وصف سكان جزر الكاريبيان في المحيط األطلسي بقوله "معظم الرجال (4)وسرور
الذي نشأ في عائلة  ماركو بولو. أما (5)والنساء عراة، وليس لديهم أسلحة النهم مسالمون"

تجارية مع أبوه وعمه في مدينة البندقية في إيطاليا، وصاحبهما في رحالتهما الشهيرة نحو 
ألمم التي تحيطها على حدودها، وأول من ذكر التبت وتحدث عن الشرق إلى الصين وا

                                                 

  .21، ص1989( فهيم، حسين، أدب الرحالت، عالم المعرفة، الكويت، 1)
(42) Mauduitk J.A. manuel d, ethnography, payot, paris, 1960, p. 18. 

(43) Damell, Renga and editor, reading in the history of anthropology, university 

of ilinois, 1978. P.13.  

(44) Boorstin, Daniel, J. the discoveries A history A of mans search to know his 

world and himself, ventage books edition, 1982, p.628. 

(45) Oswait, Wendell. Other peopge, other customs, holt Rinehart and Winston 

inc, 1972, p.10. 
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بورما والوس وسيام واليابان وجاوة وسومطرة وجزر نيكوبار واندمان وجزيرة سيالن وزنزبار 
ومدغشقر، ووصل إلى سيبيريا على سواحل المحيط، وتحدث عن الزحافات التي تجرها 

 جارلس داروينلعصر الحديث قا العالم . وفي ا(1)الكالب والتنجوس الذين يركبون الرنة
، فقام برحلة بحرية على الباخرة )بيجل( للكشف العلمي واألفكار النظرية 1808-1882

. ان هذا يؤكد (2)حول الرحلة 1842للنشوء واالرتقاء للكائنات الحية، ونشر مذكراته عام 
بسبب  ان الرحالت قامت على وصف عادات وتقاليد الشعوب في زمن محدد، وذلك

 ظاهرة التغير التي تضرب مفاصل الحياة االجتماعية اليومية.
 ثانيا : الرحالة العرب والمسلمون

برحالته  وابن جبير المقدسيو ابن بطوطةمن ابرز الرحالة العرب والمسلمين      
 الذهبيو البيرونيالثالثة إبان الحروب الصليبية إلى بلدان البحر األبيض المتوسط، و

اعظم الرحالة المسلمين على اإلطالق، وله رحلة مشهورة  ابن بطوطة. ويعد نابن خلدوو
تسمى "ُتحفة الُنّظار في غرائب األبصار". وهو مغربي سافر حامال في ذاته احتراما 
للشرق وأهله، فيقول "البداوة كانت غالبة على أهل المغرب واألندلس، ولم يكونوا يعانون 

وتوصف بانها أبرزت الجانب المشرق من الحضارة . 3الحضارة التي ألهل العراق"
اإلسالمية، وأكدت على وجود عالم إسالمي خاٍل من الحروب والصراع والقتل والتدمير، 

. ويعد كتاب (4)عالم واسع تسكنه أمة واحدة يربط أفرادها رباط اإلسالم والمودة اإلنسانية
ة إلى عدد من المجتمعات، "احسن التقاسيم في معرفة األقاليم" حصيلة رحلالمقدسي 

 8إقليم، ست للعرب، و 14ووصف األقاليم وطبائع البشر، وصنف األقاليم اإلسالمية إلى 
البيروني أما رحلة  .(5)للعجم، وقسم اإلقليم إلى كور، ولكل كورة قصبة، ولكل قصبة مدن

أو هةةة إلى الهند في كتاب "تحرير ما للهند من مقولة مقبولة في العقل  362-440

                                                 

 .813، ص1963، 2( الصياد، محمد، رحلة ماركو بولو، مجلة تراث اإلنسانية، مجلد 1)
  .147، ص1963، 1راث اإلنسانية، مجلد( حسن، محمد يوسف، مذكرات رحلة حول العالم، ت2)
  .449( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت، ص3)
  .24، ص1980( مؤنس، حسين، ابن بطوطة ورحالته، دار المعارف، مصر، 4)
  .78( فهيم، حسين، المصدر السابق، ص5)
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. (1)مرذولة"، حيث وصف المجتمع الهندي بما فيه من نظم دينية واجتماعية وأنماط ثقافية
ان الرحالة العرب والمسلمين تنوعت رحالتهم الى مجتمعات تختلف من حيث البيئات 
الطبيعية والثقافية، وبالتالي جاءت ثرية بالحقائق والمعلومات التي تتضمن معظم جوانب 

 الحياة اليومية.
 عيون الرّحالة األوربيينية في عراق/ الحياة االجتماعية ال رابعالمبحث ال

 النسيج االجتماعي والثقافي في المجتمع العراقي

ة إن مجتمعنةةا العراقةةي بمكوناتةةه االجتماعيةةة وثقافاتةةه الفرعيةةة القادمةةة مةةن عمةةق حضةةار     
مةع  ةثاقفةمتكةاك والمن تفاعل سةماتها وخصائصةها عبةر عمليةة االح وادي الرافدين، تشكلت

إن هةةةةةةذه الحضةةةةةةارة بتاريخهةةةةةةا  .بجانبيهةةةةةةا المةةةةةةادي والمعنةةةةةةويالثقافةةةةةةات اإلنسةةةةةةانية األخةةةةةةرى 
بةةةألوان متنوعةةةة وفقةةةا لمراحلهةةةا  وهةةةيال متعةةةددة، متنوعةةةة وايكولوجيتهةةةا وثقافتهةةةا هةةةي واحةةةدة 

ي راقةةي  وان حيةةازة ثقافةةة مشةةتركة هةةي التةةعالتاريخيةةة، لتنةةتج ثقافةةة مشةةتركة بلةةون المجتمةةع ال
روحةةه الجماعيةةة التعاونيةةة "، وهةةي التةةي تمكةةن أعضةةاء ذلةةك المجتمةةع  تعطةةي مجتمعةةا مةةا "

. أي (2)من العيش والعمل بأقل ما يمكةن مةن الفوضةى والتةدخل فةي شةؤون بعضةهم الةبعض
بةةين الثقافةةات المكونةةة للمجتمةةع مةةع بعضةةها الةةبعض، وقةةد يتجةةه  coexistenceبالتعةةايش 

بين الطوائف بحيث يؤثر بعضةها فةي الةبعض اآلخةر  fusionهذا التعايش نحو االنصهار 
بحيةةث يةةزول بعضةةها ويةةذوب  integrationويفقةةد كةةل منهةةا خصائصةةه، أو نحةةو االنةةدماج 

وهةذا مةن اهةم التحةديات التةي تواجههةا الثقافةة العراقيةة، وهةو التفتيةت  .(3)في الةبعض اآلخةر
 أمع العراقةةي، هةةل انةةه متعةةدد السةةؤال المطةةروح والةةذي يتعلةةق بطبيعةةة المجتمةةوالتفكيةةك. وأمةةا 

متنةةوع ثقافيةةا؟ ممةةا ال شةةك فيةةه وباالسةةتناد علةةى النظةةام االجتمةةاعي للمجتمةةع العراقةةي ونمةةط 
ثقافتةةه العامةةة وسةةمات وخصةةائص ثقافاتةةه الفرعيةةة فانةةه يتجةةه نحةةو التنةةوع الثقةةافي أكثةةر مةةن 

                                                 

  .21، ص2004( الشماس، عيسى، مدخل إلى علم اإلنسان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1)
لنتون، رالف، دراسة اإلنسان، ترجمة عبد الملك الناشف، منشورات المطبعة العصرية، بيروت،  (2)

 .359، ص1967
 .68ص  ،1982مكتبة لبنان، بيروت،  ،معجم العلوم االجتماعيةبدوي، احمد زكي،  (3)
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سةيجه االجتمةةاعي وألسةباب عديةدة منهةا، إن ثقافةات الفرعيةة التةي تشةكل ن ،التعدديةة الثقافيةة
متشةةابكة ومتداخلةةة مةةع بعضةةها الةةبعض بخيةةوط ممتةةدة بأواصةةر الةةدم أو المصةةاهرة والنسةةب، 
والقومية واللغة والدين.    وهكذا فان كثير من الةروابط جعلةت مةن مجتمعنةا العراقةي سةبيكة 

 culturalوصةةهر ثقةةافي  social assimilationصةةلدة نتجةةت مةةن صةةهر اجتمةةاعي 

assimilation  ديةةةةةد مةةةةةن التنوعةةةةةات الثقافيةةةةةة منةةةةةذ آالف السةةةةةنين مةةةةةن حضةةةةةارة وادي للع
الرافدين، مهد الحضارات اإلنسةانية فةي سةومر وأكةد وبابةل وآشةور، كمةا أنصةفها الكثيةر مةن 

 كريمرررررر اإلنكليةةةةةزيالمةةةةةؤرخين وعلمةةةةةاء اآلثةةةةةار الغةةةةةربيين قبةةةةةل الشةةةةةرقيين، وأبةةةةةرزهم العةةةةةالم 
krimmer  وان مكونةةةات المجتمةةةع العراقةةةي (1)(سرررومر/ هنرررا بررردأ التررراري  )فةةةي كتابةةةه .

صهرت بفعةل عةدة عوامةل تاريخيةة وبيئيةة واقتصةادية ودينيةة واجتماعيةة وثقافيةة، فةال يمكةن 
رجاعها إلةى عناصةرها األوليةة المكونةة لةه، ألنهةا سةتفقد سةماتها وخصائصةها التةي  تفتيتها وا 

 بةين األمةم والشةعوب. تشكل الهوية االجتماعية والثقافية والحضارية ألفراد المجتمةع العراقةي
ن بعةةةض األصةةةوات التةةةي تطلةةةق هنةةةا وهنةةةاك تنةةةادي بوصةةةف المجتمةةةع العراقةةةي علةةةى انةةةه و  ا 

تعةةةةددي تبغةةةةي مةةةةن ذلةةةةك تقسةةةةيمه وتجزئتةةةةه وتفتيتةةةةه إلضةةةةعافه، ألنةةةةه يعلةةةةم ماهيةةةةة الوصةةةةف 
ويقصده، فيعزف على وتره ، ويغلفه بمفاهيم وأطةر براقةة فةي ظاهرهةا مسةتوردة بمضةمونها، 

فهةل يصةح أن  ومبادئهةا، ألهةداف حزبيةة ومناطقيةة وجهويةة خاصةة وضةيقة.ودخيلة بقيمها 
يفتت الواحد إلى متعدد ثم يعاد تركيبه وتوحيده وتجميعه، فهو كالةذي يريةد كسةر الزجةاج ثةم 
إصةةالحه ولصةةقه بمةةواد الصةةقة كمصةةطلحات الفيدراليةةة واالتحاديةةة، لتعطةةي صةةورة مشةةوهة 

صالة والعمق الحضةاري والتةي تحتةل مكانتهةا فةي هجينة غريبة، بدل صورته التي تتسم باأل
ريادة الحضارات األم. وان ثقافاته الفرعية بألوانها تشكل أجةزاء جسةده المةادي والمعنةوي فةي 

 طرازه العمراني وبيئته وقيمه وعاداته وتقاليده وعرفه.
 الحياة االجتماعية العراقية في مرآة الرّحالة االوربيين

الذي ولد في مدينة  ماركو بولومن الرحالة األجانب واهمهم، زار العراق العديد      
 جان باست تافرينيه، وبدأ رحالته مبكرا. والرّحالة الفرنسي 1255البندقية في إيطاليا عام 

                                                 

ناجية المراني، دار  كريمر، س، ن، هنا بدأ التاريخ )حول االصالة في حضارة وادي الرافدين(، ترجم (1)
 .1980الجاحظ للنشر، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، 
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وزار  1718وهو رّحالة إيطالي ولد عام دومينيكو النزا . و1636الذي زار العراق عام 
. والرّحالة 1791فرنسي قام بزيارة العراق عام  رّحالة وهواوليفييه . و1754العراق عام 
وهو رّحالة ألماني كارستن نيبور . و1797حيث زار العراق عام جاكسون اإلنكليزي 

، وكان 1815وتوفي في مدينة ميلدورف عام  1733الجنسية ولد في فرانكفورت في عام 
ولد في بكنغهام،  جيمس سلكمن أوائل الذين زاروا المجتمعات العربية ومنها العراق. و

، وقام برحالت عديدة إلى مجتمعات الشرق األوسط 1855وتوفي في عام  11786عام 
، وهو من اهم الذين زاروا العراق في أوائل القرن التاسع 1816ومنها العراق وزاره في عام 

عشر. وهؤالء كتبوا تصوراتهم عن الحياة االجتماعية العراقية وما فيها من الوان للسلوك 
 المهن والحرف والعادات والتقاليد بين الثقافات الفرعية ومكونات المجتمع العراقي.و 

 أوال : الطراز العمراني
إن ثقافة أي شعب أو مجتمع هي نتاج تفاعل عوامل مادية طبيعية وعوامل      

اجتماعية، أي تفاعل اإلنسان مع اإليكولوجية. من سلسلة من التفاعالت اليومية في كل 
يات الفردية والجماعية والمؤسساتية. وعليه تلعب الحيز المكاني دورا مهما في رسم المستو 

صورة محددة للحياة االجتماعية اليومية، بحسب نمط الطراز العمراني الذي يشكل االطار 
المادي للعيش داخل المجتمع والذي ينتجه اإلنسان. سيما وان المدن نشأت في بدايتها 

ذي جعل اغلب مدن المجتمع العراقي تقع على ضفتي نهري على ضفاف األنهار، وال
ودومينيكو  1815في عام  نيبوردجلة والفرات وفروعهما. وهو ما أكده كل من الرحالة 

بان مدن  1797في عام  جاكسون، وكذلك الرحالة وجمس بكنغهام 1754في عام  النزا
أن بعض المدن تبدو من  هتافريني. وذكر الرحالة (1)المجتمع العراقي تضم أبنية جميلة

الخارج فخمة بأسوارها الحجرية الصلبة، بينما من الداخل في عمومها خربة وليس فيها ما 
يستحق المشاهدة وااللتفات، تقل فيها األسواق والتي ال يتناسب عددها مع عدد السكان 

                                                 

، مطبعة اسعد، بغداد، 1، ترجمة سليم التكريتي، ج1816( بكنغهام، جمس، رحلتي إلى العراق سنة 1)
  . 59، ص1968
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الغزوات  السبب في ذلك إلى كثرة 1754دومينيكو النزا . وارجع الرحالة (1)القاطنين فيها
. وهذه (2)والكوارث الطبيعية كالفيضانات التي عصفت بها وخلفت آثارا واضحة فيها

اليضانات كانت سمة غالبة لنهري دجلة والفرات في فصل الشتاء، يقابل ذلك الطراز 
العمراني البسيط للبيوت ونوعية مواد البناء فضال عن طبيعة الجغرافيا العراقية وسهلها 

أن شوارع المدن وأزقتها ضيقة وغير منتظمة  1815 نيبورالرحالة الرسوبي.  ويصف 
وشوارعها وطرقها معبدة وبيوتها مبنية من مادة الحجر والجص، كما هو الحال في بقية 
مدن بلدان المشرق، مع االختالف بخلوها من محالت منفصلة عن بعضها البعض اآلخر 

مازالت موجودة الى حد االن في . وهذه الخصائص االيكولوجية (3)وذات أبواب خاصة
أن بعض مساكن المدن  بريزالمناطق القديمة في معطم المدن العراقية. ويؤكد الرحالة 

الشمالية ومنها مدينة الموصل مبنية بالحجر الرمادي والمرمر وفي داخلها صالونات 
دة في . ويعود استخدام هذه المواد الى ما تقدمه من وظيفة مناخية، فيه بار (4)مفتوحة

الصيف دافئة في الشتاء، فضال عن تواجدها في هذه المناطق من العراق وبالتالي سهولة 
نقلها واستخدامها. وان عموم الطراز العمراني للبيوت في المدن العراقية تقع ضمن طراز 
المدينة اإلسالمية من خالل مبدأ االنغالق على الخارج واالنفتاح إلى الداخل، أي قلة 

خارجية وكثرتها واتساعها في الفناء الداخلي للمسكن. وهو مبدأ أخالقي وديني الفتحات ال
يدخل ضمن المحافظة على الساكنين وعدم انكشافهم على الغير، سواء الجار أم المارة. 
وكذلك االستفادة من الفضاء من خالل امتداد مساحة الغرفة العلوية إلى الزقاق وتشكيل 

اشيل في البصرة وتسمى الكوشات في الموصل. مع شرفة مطلة مزخرفة تسمى الشن

                                                 

ة تافرينيه، العراق في القرن السابع عشر، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعينظر ( 1)
 .58، ص1944المعارف، بغداد، 

، المطبعة الشرقية 2( النزا، دومينيكو، الموصل في القرن الثامن عشر، ترجمة روفائيل بيداويد، ط2)
  .11، ص1953الحديثة، الموصل، 

( نيبور، رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة محمود األمين، دار الجمهورية، بغداد، 3)
1965  

، 1981انتسيغ، الرحالة الروس في الشرق األوسط، ترجمة معروف خرنة، دار الرشيد، العراق، ( 4)
  .244ص
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حرصهم على بناء مخزن سفلي يسمى السرداب أو مخزن علوي يسمى البيتونة، لخزن 
 المواد الغذائية في ظروف الحصارات أو أيام الحروب للبقاء فيها احتماء  من االنفجارات.

 ثانيا : الثقافات الفرعية في المجتمع العراقي 
المجتمةةع العراقةةي بانةةه يضةةم ثقافةةات فرعيةةة متنوعةةة،  دومينيكررو النررزاالةةة وصةةف الرح      

كالعرب واألكراد واألتةراك وااليزيديةة، فضةال عةن اليهةود وكلهةم فقةراء، وأمةا عةدد المسةيحيين 
ان للنصةةةارى فةةةي الموصةةةل نحةةةو عشةةةر  نيبرررور. وذكةةةر (1)فةةةانهم حسةةةب ظنةةةه اكثةةةر اليهةةةود

ن عنةةةاك نعةةةرات طائفيةةةة أو عنصةةةرية بةةةين . ولةةةم تكةةة2كنةةةائس، ولكةةةن معضةةةمها صةةةغيرة جةةةدا
 30مسةجدا، منهةا  50ان عةدد المسةاجد بلةغ  بنكهراممكونات المجتمع العراقي. وهنةا يشةير 

الةةذي زار العةةراق فةةي أواخةةر  الميجررر سررون. وذكةةر الرحالةةة (3)كبيةةرا 20صةةغيرا ومتوسةةطا و
اس واللغةة، مةع القرن التاسع عشر أن تعيشهم وتآلفهم يعود إلةى إيمةانهم بةانهم عةرب اإلحسة

 –ي القومية يلتقي بالدين، مثةل )العةرب ففالمختلف . (4)ارتباطهم والتصاقهم بالعيش بمدنهم
المسةيحي(،  –(، والذي يختلف في الدين يلتقي بالقوميةة، مثةل )المسةلم األكراد –التركمان –

 –والةةذي يختلةةف فةةي المةةذهب يلتقةةي بالعشةةيرة مةةن خةةالل المصةةاهرة والنسةةب، مثةةل )السةةنة 
شيعة(. فال وجةود لعوامةل فصةل بةين شةرائح المجتمةع كاللغةة مةثال، نجةدها تتةوزع مفرداتهةا ال

التركمان(، وكذلك العرق فانه قةد ضةعف مةن خةالل االنتقةال  –بين الثقافات الفرعية )الكرد 
متعةددة علةى  ةوالزواج بين فئات المجتمع، وهكذا فال يوجةد عامةل يجعةل مةن الثقافةة العراقية

 وتختلف عن بعضةها الةبعض اآلخةر، بةل أن التنةوع داخةل الثقافةة الواحةدة هة أكثر من ثقافة
السةةةةائد. ولهةةةةذا فشةةةةلت كةةةةل مشةةةةاريع االحةةةةتالل بإثةةةةارة فتنةةةةة الحةةةةرب األهليةةةةة بةةةةين مكونةةةةات 

لكنهةةا صةةراع  المجتمةةع، ألنةةه ال يمكةةن أن تحةةدث داخةةل األسةةرة الواحةةدة أو العشةةيرة الواحةةدة.
 أحزاب تتكالب على السلطة.

                                                 

 .11ص النزا، دومينيكو، المصدر السابق، 1))
  .111( نيبور، رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر، المصدر السابق، ص2)
 . 444، ص1975ماني، مطبعة االداب، النجف، العطار، عماد عبد السالم، الموصل في العهد العث (3)
، 1975رؤوف، عماد عبد السالم، الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحلي، النجف،  (4)

 .323ص



 أ.م. حارث علي حسن                                     دراسة حتليلية  رآة الرّحالة األوربيني""احلياة االجتماعية العراقية يف م

 572 

 1797 جاكسونما يتعلق بالجانب األخالقي والقيمي، فكان وصف الرحالة وفي      
نزعة االعتدال والمحافظة بقوله )والروح المحافظة هنا ليست بمثل الشدة التي تتميز بها 
المدن الشرقية ذلك الن النساء من جميع األصناف لسن محجبات وهن أشبه بنساء 

اعية األخرى هي كرم الضيافة، حيث يذكر . ومن السمات االجتم(1)البلدان األوربية(
إلى إصرار صديقه الموصلي على إقامته بمنزله طيلة مدة بقائه في وليس بدج الرحالة 

. ان (2)مدينة الموصل وحسن استقبال صاحبة البيت له، وأشار إلى شدة التزامها بدينها
مية وما تتضمنه من السمات االجتماعية في عمومها نابعة من نمط الثقافة العربية االسال

الكرم وحسن الجوار والتضامن االجتماعي والتآزو والتماسك االجتماعي في مختلف 
 الظروف في الحياة اليومية.

مالمح أفراد المجتمع العراقي بان لهم تقاطيع في  1816 بكنغهامووصف الرحالة       
اختلط الواحد باألخر وجوههم تميزهم عن غيرهم تماما فكأنهم من عنصر واحد تقريبا، وقد 

وتمازج معه منذ زمن طويل، ذلك أن شكل الوجه مدور يختلف عن وجوه العرب أو 
األتراك، وشعر الرأس اسود، والعيون صغيرة حادة نفاذة بينما تكون هيئة البشرة مشابهة 
لبشرة سكان جنوب إسبانيا، ويلبس الصغار من األوالد غالبا قرطا ذهبيا في احدى 

نما تلبس الفتيات حلية أشبه بالزر مرصعة بأحجار صغيرة من الفيروز معلقة األذنين، بي
بثقب باألنف، ويرتدي الرجال اللباس التركي ما خال العمائم والطرابيش العالية، مثل أهالي 
سوريا، والسراويل المصنوعة من نسيج صوفي جميل عوضا عن الثياب القطنية، وتلبس 

أشبه بما هو مألوف في مصر وسوريا، ويستعملن حجابا  النساء رداء واقيا ازرق اللون
 بكنغهام. هنا سيؤكد (3)يغطي الوجه كله، وبذلك يظهرون بمظهر ال يثير االهتمام غالبا

على الجانب الطبيعي الخاص بالعنصر البشري للفرد العراقي والذي وصف سماته على 
الية منهم لهم جذور عربية انها االقرب الى الفرد االسباني االندلسي، والذي نسبة ع

                                                 

، ترجمة خالد فاروق، الدار العربية للموسوعات، 1797جاكسون، مشاهدات بريطاني عن العراق سنة  (1)
 .120، ص2000بيروت، 

، 1968، مطبعة شفيق، بغداد، 2س، رحالت إلى العراق، ترجمة فؤاد جميل، ج( بدج، سير ولي2)
  .122ص

 .13، صالنزا، دومينيكو، المصدر السابق (3)
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اسالمية. اما عادة العراقيين بوضع قرط ذهبي في االذن اليمنى لالبن، في حقيقته هو 
تعبير عن حب الوالدين الخاص للولد وخصوصا الذي يكون ترتيبه االخير بين اخوانه، 

كبر ويسمى باللهجة العراقية بة )المدلل، أو آخر العنقود( اي ان االبوين يخصانه بحب ا
ويتميز عن اخوانه بوصفه االبن االصغر، وهذه العادة مازالت موجودة خصوصا في 
المناطق الشعبية لمدينة الموصل. اما ثقافة الملبس والسلوك المظهري للفرد العراقي فعلى 

فيمكن ان يعود السبب الى نمط البيئة الطبيعية واالجتماعية، فضال  بكنغهامحد وصف 
مجتمع العراقي وما يحتويه من فكر ومعتقد وقيم وعادات وتقاليد عن المركب الثقافي لل

 ترسم الخارطة االجتماعية.
 النزاولم يكن االختالف الديني له اختالفات اجتماعية في العادات والتقاليد، إال أن      

لجأ إلى المدينة عدد من  طهماسبأشار إلى انه بعد تعرض الموصل لغزو  1754
وانخرط معظم األتراك في سلك الجندية، ومارسوا التجارة في الوقت ذاته، األكراد واألتراك، 

واحترفوا شتى الحرف، وتكاثروا بصورة عجيبة وزادت ثروتهم واصبحوا صلفين متعجرفين 
. أن معظم الرحالة اكدوا على حالة التسامح والتعايش بين (1)اكثر من أتراك سائر المدن

ع العراقي، على عكس ما نجده في الواقع اليوم من الثقافات الفرعية لمكونات المجتم
نعرات طائفية وقومية ومناطقية وفئوية وحزبية تجسد المشاريع والمخططات الخارجية التي 
تريد من المجتمع االنزالق بحرب أهلية بين أبنائه، وهذه فشلت لعمق جذور أطياف 

 المجتمع، فضال عن القبول الذي عم الشعب العراقي.
 الحياة االقتصاديةثالثا : 
إن الواقع االقتصادي الذي يتسم به المجتمع العراقي يغلب عليه الزراعة بحكم       

االعتماد على األمطار مع وجود نهري دجلة والفرات، ثم الصناعة فضال عن المهن 
والحرف اليدوية الفردية والجماعية، التي تأخذ طابعا تقليديا شعبيا. وعلى الرغم من بعض 

. أما السوق فوصفها (2)اضي الزراعية أصابها الدمار بسبب غزو أسراب الجراد بكثرةاألر 
بانها واسعة ومزودة بالبضائع والسلع القدمة من الهند، في حين أن  1797 جاكسون

                                                 

 .12، صالنزا، دومينيكو، المصدر السابق (1)

  .15( المصدر نفسه، ص2)
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اكد على كثرة األسواق ووفرة حاجياتها وانها مفتوحة على بعضها البعض  1816بكنغهام 
بان معظمها جميلة وحسنة  1815 نيبور. بينما وصفها (1)ومغطاة بسقوف وغير متناسقة
. أما التجارة فان للموقع الجغرافي دور كبير في ارتفاع (2)بما فيها الحمامات والمقاهي

فضال عن دور الحكام والوالة الذين  النزانسبة المشتغلين بها من السكان. وهو ما أكده 
الذي اقام في الموصل سنة  النزا . وكان(3)اهتموا بها، فضال عن االستقرار األمني

م( معجبا بما في المدينة من كثر الحبوب والثمار ورحصها وتوفرها في 1771 -1754)
. فضال (4)كل وقت، وقد اطلع على االنتاج الواسع من النسيج وكثرة المعامل المنتشرة فيها

متها عن تأكيده بأن ظروف الرفاه االقتصادي هو محصل الخواص الطبيعية وفي مقد
خصوبة التربة ووفرة المياه والموقع الجغرافي، مما نتج عنه كثرة محاصيلها الزراعية 

أن هناك حركة تجارية  1815 نيبور. ويؤكد ويقول 5واالعتماد على القوافل التجارية
. في حين أن (6)واسعة تبدأ من الشمال باتجاه بغداد مرورا بالبصرة  لتصل إلى الهند

أفراد المجتمع اهتماما بالصناعة من أي أقوام آخرين رايتهم مذ  رأى أن اكثر جاكسون
غادرت الهند، مثل منتوجات سروج الخيل وأحزمتها تتميز باألناقة والجمال، مع صناعة 

 . أما(7)سجاد الحرير المطرزة باألزهار، فضال عن وجود مصانع النحاس والحديد
الموجودة بين أفراد المجتمع وهو صناعة المالبس القطنية فكانت كذلك من الصناعات  

. ويؤكد ان هذه الصناعة الوحيدة التي تمارس على نطاق واسع (8)بكنغهامما أشار اليه 
عن تصنيع النسيج الثمين من الحرير  1255 ماركو بولو. وكتب 9في مدينة الموصل

                                                 

  .120( جاكسون، المصدر السابق، ص1)
 .111( نيبور، المصدر السابق، ص2)
 .17ص دومينيكو، المصدر السابق،النزا،  (3)
 .354، ص2001، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج (4)
 .147، ص1990الجميل، كوكب سيار، حصار الموصل، بيت الموصل،  (5)
 .114( نيبور، المصدر السابق، ص6)
 .120ص ( جاكسون، المصدر السابق،7)

 .66ص ، المصدر السابق،بكنغهام، جمس ((8
 .356المصدر السابق، ص ،2الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج (9)
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الى الموسلين، وردت  –ان االنسجة القطنية  اوليفي. ويشير الرحالة اآلخر (1)والذهب
. ويقول (2)اوربا من الموصل عن طريق الهند بواسطة طريق فارس او الخليج العربي

الذي زار مدينة الموصل في القرن الثامن عشر انها كانت تصدر النسيج  النميز بوالي
. ومن آراء الرحالة عموما يما يتعلق بالحياة 3الى كثير من االقطار في انحاء آسيا

ي، انها اشتملت على المهن التقليدية والصناعات البسيطة التي االقتصاية للمجتمع العراق
عادة يحتاجها االفراد في االستخدام اليومي، وكذلك تداخلت انماط االستهالك مع 
الحاجات االجتماعية والتي تختلف من مجتمع الى آخر. ومن آراء الرحالة على اختالف 

ية وأزماته من احتباس المطر مشاربهم فإنها تناقضت بسبب تغير األوضاع االقتصاد
وتدمير الجراد لألراضي الزراعية، مما جعل بعضا منهم يرى ازدهار للحركة التجارية 
والتصنيع، في حين أن البعض اآلخر اكد على نسبية الحركة التجارية بين ازدهار 

 وضعف.
 :النتائج

ات الواقعية عن قيم / إن الرحالت تمثل مصدرا مهما لتزويد الباحثين والمفكرين بالمعلوم1
 وعادات وتقاليد الشعوب التي تساعدهم في دراساتهم الميدانية.

/ ان الرحالة قدموا جهودا مهمة في جمع المعلومات عن الشعوب والمجتمعات البعيدة 2
والمنعزلة وتقديمها بأسلوب مميز إلى الكتاب والمهتمين بأدب الرحالت، سواء االكاديميين او 

 غيرهم.
رحالت جزء مهم من التاريخ اإلنساني وتراثه المتنوع والمختلف في احتوائه على / تعد ال3

 ظواهر اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية..الخ.
/ إن الرحالة الذين زاروا المجتمع العراقي اختلفت آرائهم حول ماهية الحياة االجتماعية، 4

ة العراقية، وقد يعود السبب إلى منهم متفق ومنهم متناقض بتصويره لنمط الحياة االجتماعي
 اختالف المرحلة الزمنية التي دخلوا فيها إلى العراق.

 : التوصيات
                                                 

  .67( المصدر نفسه، ص1)
 .355، ص2الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج (2)
 .354المصدر السابق، ص ،2الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج( 3)
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/ التأكيد على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية باالهتمام بالوثائق والمخطوطات الخاصة 1
ة بالرحالت التي قام بها الرحالة بوصفها تراثا انسانيا ومرجعا للبحوث والدراسات الالحق

 للحضارات االنسانية.
/ ضرورة اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على ادب الرحالت 2

 ومضامينها االجتماعية والثقافية.
/ توظيف اإلعالم ووسائله في التعريف بأهمية أدب الرحالت بوصفه عامل مهم في 3

 اليدها.التقريب بين الثقافات وتوضيحه عادات الشعوب وتق

Iraqi Social Life as Viewed by European Travellers 

An Analytic study 

Asst. Prof.Harith Ali Hasan 

Abstract 

       Those interested in studying the natures and conditions of 

nations, people and societies have adopted various methods in 

presenting their views. Some others were analytic and 

comparative. Explorers have played an important role in 

illustrating the orders of social orders of the societies they 

visited through coexisting with individuals in their daily lives. 

It reflects their ability to have access to facts and obtain 

realistic information, factual sometimes and contradictory 

some others. There quests have contributed through 

ethnographic, ethnological, social and anthropological accounts 

to the intercultural process between people. The researcher has, 

therefore opted to write this paper in order to delineate a 

picture of the Iraqi social life as viewed by European explorers. 

The paper has arrived at some conclusions most important of 

which is that European explorers have had different views in 

drawing a definite picture of the Iraqi social life and its nature.                       


