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اقية -
المتحول في
كتاب الدكتور إبراهيم الحيدري* :الثابت و
الشخصية العر َّ
َّ
ّ
وية التي حدثت في ِ
العراق ح ّتى عام 2003
للتغيرات ال ِب َني َّ
دراسة ّ
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ال ُمقد ّمة
الّوّ ععا
َّ
االجتماعي ععة و ا

إن المجتم ع ععل الع ارق ععي مجتم ععل فعيفع ععاويا متع ع ّعدد الم ّو ععا
ّ
ّ
ّ
ُّ
ومختلِف في الععادا والتقاليعد واألععراوا وقعد ععا
األديان وال ّ
طواوف والقباول واللغا ا ا

عي ععةا ومت ع ّعو
الفر ّ
علع م ِّعر التعار

اقيععة فععي مع ّعد وج ع ر
والعصععورا اليثيع ععر مععن التع عّل والطلععم واالرععطّادا األمععر الععاي جعععل الشخصععيَّة العر َّ
وتغير وتاباب ومن ِ
اقيعة فعي جميعل الم ار عل
أجل ذلك يصع اع عب الحعدث ععن الععما الثابتعة للشخص ّعية العر َّ
ّ
اجتماعيععة و فعع ّعيةا تيععون قا ععما
ثروّولوجيععة و
خيععة .وعل ع الع َّعرذم مععن ذلععك توجععد اصععاوم و ععما أ
َّ
التار َّ
ّ
الع ععما
حن فععي و ععدا
َّ
اقيينا تجم ععل األعع ععا والع ع ا
مشععتربا ب ععين أكث ععر الع عر ّ
تياملي ععة .و ذا ل ععم تيععن ه ععام ّ
و ّاويَّةا ال يم ع ا ذلك من تعميمّا عل أكثرّة أفراد المجتمل العراقي.
ّ
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أن الشخصعيَّة
ومن طر ق د ار ت ا
وتغيراتّاا التي دثت في العقود األايعرا ال ط عا ّ
للتحوال الِب عيوَّة ّ
ّ
أن ال طععال العيا ععي الشععمولي بععان ل ع دور
العر َّ
تغيععر فععي اصاوصععّا و ععماتّا الثابتععةا و ّ
اقيععة با ععت قععد ّ
ّ
ّ
اقيعة م قععمة
أن معا َّعل اعالعراِ معن ِم عحعن ووٍ ع
ومعلشا جععل الشخصعيَّة العر َّ
ر ٌّ
ويعي فعي هعاا التغييعرا و ّ
عل ذاتّاا بين التعّل والخضو ا الاي

حاول احث في هاا اليتاب.

الّوَّةا الاي صعدر ععن
األول من مشرو "الشخصيَّة العر َّ
اقية" هو البح عن ا
كان مورو اليتاب ّ
الثقافيععة فعي الععراِا فععي ععياقاتّا
دار الت عو ر فععي بيععرو 2013ا لد ار ععة الِب عع
َّ
االجتماعيععة واالقتصععاديَّة و ّ
الّوَّعة
التار خيَّةا ود ار ة التيو عا
َّ
الّوَّعا الفرعيعة المتع ّعدداج معن أجعل إععادا ب عا ا
االجتماعيعة المختلفعة و ا

الوط يَّةا ال عل أ اش اجترار الماريا و ّمعا الحعرع علع ا تشعراو المععتقبلا وّ عا
متواز ة وم فتحة عل الاا وعل اآلار.

خص ّعية وط َّيعة

الِب عيوَّعة التعي عدثت

اقيعة و عماتّاا والتح ّعوال
لقد ّدد ا هاا اليتاب لد ار ة اصعاوم الشخصعيَّة العر َّ
لّا تّ عال .2003
اقيععة اعععد ععقو
أمععا اليتععاب الثال ع فّععو د ار ععة و ععيولوجيَّة للتشع ّعوها التععي ععدثت للشخصع ّعية العر َّ
وّ

تقاليعة المعّقعدا التعي أعقبعت الغع و واال عت ل ومعا أ تجع مععن
ال طعال الععابق ععال 2003ا وهعي المر لععة اال ّ
وتفي ععك الدولععة وما َّ عع ععاتّاا وا ععتفحال ثقافععة الع ععف وا رهععابا وا قع ععال المجتمععل علع ع
ر ع والععدمار ّ
ع
الف ٍو ع
اع عد هاا علع ت عامي دور القبيلعة والطاوفعة والم طقعةا وترّ عي المحاصصعة
اهوَّا فرعيَّة متصارعةا وقد ع ع
قيع ععة
االجتماعيع ععة والعع ععي ولوجيَّةا و لّلع ععت القع ععيم
الطاوفيع ععةا التع ععي ع ع ّعوهت جميع ععل الِب ع ع ع
َّ
َّ
َّ
االجتماعيع ععة واألا ّ
و ععاعد

علع ع ا تشع ع ار الفع ععادا وه ععاا م ععا أ ععته تش ع ّعوها

اقي ععة زاد ف ععي تخّلفّ ععا
عميق ععة ف ععي الشخص ععيَّة العر َّ

وع ٍج ها وا قعامّا عل ذاتّا.
ع
الجدليعة االشخصعيَّةج ألهميتّعا
أما الفصل األول من هاا اليتعابج فيتض ّعمن إ ع اليَّة الثقافعةا وع قتّعا
ّ
ّ
اوية فععي هععام الطععروو المعّقععداا التععي يمع ّعر بّععا الع عراِ اعععد الع ِّعرَّدا الحضععارّةا التععي تعع ّعرف لّععا فععي
اال ععتث ّ
العقععود األاي عراا محععاولين ععرث مفّومععا الثقافععة وتعر فاتّععا المتعع ّعدداا ودور ععياِ التثقيععف فععي الت ش ع ة
االجتماعيععةا وتيثيرهععا فععي ِب يععة الشخصععيَّةا إل ع ج ععب مععا تلعب ع الثقافععة مععن دور مّع ّعم فععي تش ع يل الاه َّيععةا
َّ
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وم طومة ِ
الق عيم والمعاثير وقواعد العلوك والعمل والتفييرا وتيثيرها عل ال ا ية الم اجيَّة .و ذا با ت الثقافة
أهميعة .فالشخصعيَّة ال ت معو وال تتطعور ّإال
يقل َّ
تمّثل الوج اآلار للمجتملا فتيثير المجتمل عل الثقافة ال ّ

االجتماعيععة المختلفععة
اجتماعيععاا ثتععيثّر فعي الطععروو
االجتماعيعةا بوصععف ا عععان باو عا
معن طر ععق الحيععاا
َّ
َّ
ّ
و اثّر فيّا.
الية الثقافة
الية المثّقفا التي ال ت فصل عن إ َّ
و طرث في البح الع قة بين الثقافة والعلطةا و ّ
طم الشععموليَّة
اطيععةا وا ععتبداد العُّ ا
العععاودا .ففععي المجتمعععا الشععموليَّة يعتععرف المثّقععف ذيععاب الحرَّععة والديمقر ّ
قمعية.
وما ث ته ع ّا من ثقافة ّ
االجتماعيععة
وتعتَّضععا الع قععة بععين الثقافععة والعععلطة فععي دور األثععدثولوجيا فععي توجيع الع قععا الفيرّععة و
َّ
وجّعت يا ع اة ال طعال الععابق الثقافع عة لمبعادل ع ب البعع وععع را المجتمعلا وتحو عل
واالقتصاديَّةا يع
ّ

المثقف إل أثدثولوجي العلطةا ولم عي اعد المواطن وى ذاكرا ر ّّية ال ذير.
مربع ن فعي أ عدي ال طر عا
فقدم ا تعر فعا عدثعدا لمفّعول الشخصعيَّةا ّ
أما في مورو الشخصيَّةج ّ
وّ

االجتماعيععة وال فعع ّعية المعاص عراا مثععلف طر ععة فرو ععد وأدور ععو وأر ععت فععرول وذيععرهم .وتحع ّعدث ا عل ع الع قععة
َّ
الجدلية بين الوراثة والمحي ا وتيثيرهما عل خص ّعية ا ععانا وععن أه ّعم الد ار عا والبحعوي التعي در عت
َّ
الورديا وجمال مدان.
الشخصيَّة العراقيَّة والعر ّّيةا وال ّيما د ار ا علي
ّ
ّ
اقيععةا ومعرفععة ععماتّا
و تضع ّعمن الفصععل الثععا ي المحععور ال عروير لليتععابا وهععو د ار ععة الشخصععيَّة العر َّ
فية والحضرّة والوط يَّة
واصاوصّا الثابتة والمتغيراا فض عن تحدثدها من طر ق د ار ت ا
للشخصية الر ّ
ّ
المجتمعية يحط االقبول والشموليَّة.
للشخصية العراقيَّة
والقوميَّةج للوصول إل موذج
ّ
ّ
مقومععا
وقم ععا بد ار ععة ّ

خيععةج ل صععل
اقيععة وع اصععرها
الماديععة والمع وَّععةا وم ااعّععا التار َّ
َّ
الشخصععيَّة العر َّ

خصية ّية و ضر ة بّا اا وا فعالية معالمة
إل تحدثد ثوابت الشخصيَّة العراقيَّةا التي من ماتّا أّّا
ّ
التييف مل الطروو.
اطبيعتّاا ولّا قدرا عل الصبرا وقدرا عالية عل
ّ
الخاصة .و ّن معن أه ّعم معا
إن مفتاث الشخصيَّة هو عف ٍّم
ّ
ّ
العامة و ّ
العقلية (الاه يَّة)ا ومعرفة اصاوصّا ّ

قمعيععة وأاععرى اارعععة يوصع ّعيةا وهععي
يمي ع
"العقليععة العر َّ
اقيععة" أّّععا م قعععمة عل ع ذاتّععاا وا ععدا متعععلطة ّ
ّ
ّ
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عقليععة
وعقليععة ومارععوّة
تغالبيععة
عععة
أيضععا ذا
فعاليععة وم َّ
َّ
َّ
اجيععة ومغترّععة .وّااتصععار هععي ّ
وجداليععة وا ّ
ّ
التحرر.
م قعمة عل ذاتّا تعوزها الفردا ّية واال تق ليَّة الااتية و ّ

يهميعة دور ال طعال
الععما ا اشعي معن التفصعيلا معل االهتمعال ا َّ
وقد اول ا تحليل هام الخصعاوما و ّ
العقليععة الم قعععمة عل ع ذاتّععا .وتحع ّعدث ا عل ع مفّععول الشخصععيَّة
عوي – البطر ربععي  -فععي تش ع يل هععام
ّ
األبع ّ
ّ
العادية والمازو ية بما ع د أر ت فرول.
المتعّلطة بما جا ع د أدر وا وعل مفّومي
ّ
اقيععةا ي ع
وتضع َّعمن الفصععل الثال ع
المتغي ع ار الِب عيوَّععة التععي ط ع أر عل ع الشخصععيَّة العر َّ
ّ
م تصععف العععبعي ّيا مععن القععرن المارععي فععي طر ععق تياملّععاا مععن ي ع اال ععتقرار والثبععا والت عوازن بععين
با ععت تّ ع

م ّو اتّعا وع اصعرهاج اععبب التحعدث والتق ّعدل االجتمعاعي ال ععبيا العاي واكعب تط ّعور الطبقعة الو عط فعي
ّ
ّ
اقيععةا
ر
الع
َّة
عي
ص
الشخ
عي
ع
ف
ر
ع
المتغي
و
عت
ع
ب
الثا
عن
ع
ع
ا
عا
الععراِ .وقعد دعععم احث عا وعع ّ ز رأث عا اال ععتبيان العاي قم
َّ
ّ
ورب ا في آثار الحروب الوايمة وما
التغي ار الِب عيوَّة التي ّوهت الشخصيَّة العراقيَّة في العقود األايراّ .
و ّ
ع ّعببت مععن جععروث ععي ولوجيَّة عميقععةا فضع عععن الحصععار الععاي بعععر هيبععة الدولععةا و ع ّعوم خصع ّعية الفععرد
وهيي ال ت ل و ذالل .
العر
اقيا ّ
ّ
اقيعةا العاي
إن هدف ا من هعام الد ار عة هعو إكمعال معا بعدأم أ عتاذ ا عل
عورديا لد ار عة الشخصعيَّة العر َّ
ّ
عي ال ّ
ّ
التغيع ار الِب عيوَّعة الععلبيَّة التعي
توّقعف فعي بتاااتع تّع ثعورا  14تمعوز  .1958إذ لعم يععتطل العتيّلم علع
ّ
دثت في العقود األايراج أل باب يا يَّة قاهرا.

جدول المحتويات

الشخصية
األول :الثقافة و
َّ
الفصل ّ
ّأوالف إ اليَّة الثقافةف الثقافة والحضارا والمد َّيةا ال م الثقافي والقيم االجتماعيَّة.
ّ
الجدلية بين الثقافة والشخصيَّةف تيثير الثقافة في الفرد والمجتمل والشخصيَّة.
ثا ياف الع قة
ّ
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ثالث ععاف طرّ ععا

الشخص ععيَّةف مفّ ععول الشخص ععيَّةا ععما

الشخص ععيَّةا الشخص ععيَّة ب ععين الو ارث ععة والمح ععي ا

واصاوم الشخصيَّة العر ّّية.
اقية:
الفصل الثاني :خصائص وسمات
الشخصية العر َّ
َّ

فعية.
العما األ
ثروّولوجية واالجتماعيَّة وال ّ
ّ
ّأوالف الخصاوم و ّ
ثا ياف م ّو ا الشخصيَّة العراقيَّة وع اصرها.
ثالثاف ثوابت الشخصيَّة العراقيَّة.

عقليعة ذا ِب عيعة م قععمة علع ذاتّعاا إلع وا عدا متععّلطة
رااعاف اصاوم
العقلية (الاه َّيعة) العر َّ
اقيعةف ّ
ّ
قامعةا وأارى
يوصية اارعةا من اصاوصّاف تغالبيَّة وجداليَّة وم اجيَّة ومغترّة.
ّ
اقية:
المتغيرات التي طرأت على
الفصل الثالث:
الشخصية العر َّ
َّ
ّ
ّأوالف ا تبيان ول الثابت والمتغير في الشخصيَّة العراقيَّة قبل عال .2003
ثا ياف مشرو الّيم ةا وعع را المجتمل.
ثالثاف في و يولوجيا الحرب والحصار.

فعية.
رااعاف آثار الحروب االجتماعيَّة واالقتصاديَّة وال ّ

الّوَّععة الوط َّيععةا و ع ع َّعوم
وم ع َِّ ا
اامعععاف الحصععارا عب ععع ععر هيبععة الدولععةا ع
ال ت ل العراِ و ذالل .

وهّيععي
خصع ّعية الفععرد الع ارقع
عيا ع
ّ

خالصة

المصادر والمراجع العربية واالجنبية
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تصو ر د .اارِ ا بَّرا ل دن في 2018/5/27

(*) يعد الدبتور ابراهيم الحيدري من ابرز المفير ن العو يولوجين العراقيين المعاصر ن وهو وا د من
اقعدل طع ب ا عتاذ علععم االجتمعا ال ار ععل البرفععور علععي العورديا يع
كلية االداب في جامعة اغداد في بداية تي يا

درش علعم االجتمععا فععي

القرن الماري و صل عل

عّادا الب لور عوش

وثم افر ال الما يا (الغرّية ااقا) ليدرش في جامعة فر يفعور وجامععة بعرلين الحعرا و حصعل
عل ع

والد ار ا

ععّادا الععدبتورام .عمععل بي ععتاذ جععامعي فععي الع عراِ وفععي الج اوععر .ل ع العدثععد مععن اليتععب
والمقاال

واهمّا تراجيديا برّ

وال قد بين الحداثة وما اعد الحداثة

حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين .يسمح باعادة النشر بشرط االشارة الى المصدرر31 .
آيار 2018
http://iraqieconomists.net/ar/
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