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 - الثابت والمتحّول في الشخصيَّة العراقيَّة*: الدكتور إبراهيم الحيدري كتاب 

 2003عام  دراسة للتغّيرات الِبنَيويَّة التي حدثت في الِعراق حّتى
 صفحة 256، 2017 بغداد ،دار ومكتبة عدنانالناشر : 

 

 
 الُمقدّمة

وّ ععععا  الفرعّيععععةا ومت ععععّو  إّن المجتمععععلع العراقععععّي مجتمععععل  فعيفعععععاوّيا متعععععّدد الم ّو ععععا   ّا االجتماعيَّععععة وال
األديان والّطواوف والقباول واللُّغا ا وماختِلف في الععادا  والتقاليعد واألععراوا وقعد ععا   علع  معرِّ التعار   
والعصععورا اليثيععرع مععن التعععّل  والطلععم واالرععطّادا األمععر الععاي جعععل الشخصععيَّة العراقيَّععة فععي مععدّ  وجعع ر  

عابع الحعدث  ععن الععما  الثابتعة للشخصعّية العراقيَّعة فعي جميعل المرا عل يصعب  ومن أجِل ذلك وتغّير  وتاباا 
وجععد اصععاوم و ععما  أ ثروّولوجّيععة واجتماعيَّععة و فعععّيةا تيععون قا ععما تالتار خيَّععة. وعلعع  الععرَّذم مععن ذلععك 

تيعععن هعععام الّععععما  قعطعّيعععة جمعععل األع ععععا والععع حنا فعععي و عععدا تيامليَّعععة. و ذا لعععم تمشعععتربا بعععين أكثعععر الععععراقّيينا 
 و ّاويَّةا ال يم ع ا ذلك من تعميمّا عل  أكثرّ ة أفراد المجتمل العراقّي. 



 

 
 

 المكتبة العلمية
 

 

 
 

 6من  2صفحة  الثابت والتحول في الشخصية العراقيةكتاب  هيم الحيدري د. ابرا 

ومن طر ق درا ت ا للتحّوال  الِب يعو َّة وتغّيراتّاا التي  دثت في العقود األايعرا ال ط عا أّن الشخصعيَّة 
ال طعععال العيا عععّي الشعععمولّي بعععان لععع  دور   العراقيَّعععة با عععت قعععد تغّيعععر  فعععي اصاوصعععّا و عععماتّا الثابتعععةا وأنّ 

ا جععل الشخصعيَّة العراقيَّعة م قععمة  عن ووٍ ع   ومعلش  رويعيٌّ فعي هعاا التغييعرا وأّن معا  علَّ اعالعراِ معن ِمحع
 عل  ذاتّاا بين التعّل  والخضو ا الاي   حاول احث  في هاا اليتاب.

و َّةا الاي صعدر ععن كان مورو  اليتاب األّول من مشرو  "الشخصيَّة العراقيَّ  ّا ة" هو البح  عن  ال
ا لدرا ععة الِب عع  االجتماعيَّععة واالقتصععاديَّة والثقافّيععة فعي العععراِا فععي  ععياقاتّا 2013دار الت عو ر فععي بيععرو  

و َّعة  ّا و َّعا  الفرعيعة المتععّدداج معن أجعل إععادا ب عا  ال ّا التار خيَّةا ودرا ة التيو  عا  االجتماعيَّعة المختلفعة وال
ط يَّةا ال عل  أ اش اجترار الماريا و ّ معا الحعرع علع  ا تشعراو المععتقبلا وّ عا   خصعّية وط يَّعة الو 

 متواز ة وم فتحة عل  الاا  وعل  اآلار. 
لقد  ّدد ا هاا اليتاب لدرا ة اصعاوم الشخصعيَّة العراقيَّعة و عماتّاا والتحعّوال  الِب يعو َّعة التعي  عدثت 

 .2003لّا  ّت  عال 
يتععاب الثالعع  فّععو درا ععة  و ععيولوجيَّة للتشععّوها  التععي  ععدثت للشخصععّية العراقيَّععة اعععد  ععقو  وأّمععا ال

ا وهعي المر لععة اال تقالّيعة المعّقعدا التعي أعقبعت الغعع و واال عت ل ومعا أ تجع  مععن 2003ال طعال الععابق ععال 
عععاتّاا وا عععتفحال ثقافعععة الع عععف وا رهعععاب عع ععع  والعععدمار وتفّيعععك الدولعععة وما َّ ا وا قععععال المجتمعععل علععع  الفعٍورع

اععدع هاا علع  ت عامي دور القبيلعة والطاوفعة والم طقعةا و    المحاصصعة يرّ عتهاو َّا  فرعيَّة متصارعةا وقد  ع
الطاوفيَّععععةا التععععي  ععععّوهت جميععععل الِب ععععع  االجتماعيَّععععة والعععععي ولوجيَّةا و لّلععععت القععععيم االجتماعيَّععععة واألا قّيععععة 

معععا أ عععته تشعععّوها  عميقعععة فعععي الشخصعععيَّة العراقيَّعععة زاد فعععي تخّلفّعععا  و عععاعد  علععع  ا تشعععرا  الفععععادا وهعععاا
 وععٍج ها وا قعامّا عل  ذاتّا.

أّما الفصل األول من هاا اليتعابج فيتضعّمن إ ع اليَّة الثقافعةا وع قتّعا الجدلّيعة االشخصعيَّةج ألهميتّعا 
ا الحضععارّ ةا التععي تعععّرف لّععا فععي اال ععتث اوّية فععي هععام الطععروو المعّقععداا التععي يمععّر بّععا العععراِ اعععد الععرِّ  دَّ

العقعععود األايعععراا محعععاولين  عععرث مفّومعععا  الثقافعععة وتعر فاتّعععا المتععععّدداا ودور  عععياِ التثقيعععف فعععي الت شععع ة 
االجتماعيَّععةا وتيثيرهععا فععي ِب يععة الشخصععيَّةا إلعع  ج ععب مععا تلعبعع  الثقافععة مععن دور مّععمّ  فععي تشعع يل الاه يَّععةا 
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وتيثيرها عل  ال ا ية الم اجيَّة. و ذا با ت الثقافة  اوقواعد العلوك والعمل والتفيير وم طومة الِقيعم والمعاثير
. فالشخصعيَّة ال ت معو وال تتطعور إاّل أهميَّعةتمّثل الوج  اآلار للمجتملا فتيثير المجتمل عل  الثقافة ال يقّل 

 المختلفععةالطععروو االجتماعيَّععة ي فعا  عععان باو  عا اجتماعّيععاا ثتععيّثر  بوصععفمعن طر ععق الحيععاا االجتماعيَّعةا 
 و اّثر فيّا.

ة الثقافة فا التي ال ت فصل عن إ  اليَّ و طرث في البح  الع قة بين الثقافة والعلطةا و   الّية المثقّ 
وا ععتبداد العع ُّطام الشععموليَّة  االعععاودا. ففععي المجتمعععا  الشععموليَّة يعتععرف المثّقععف ذيععاب الحر َّععة والديمقراطّيععة

 ع ّا من ثقافة قمعّية. وما ث ته
وتعتَّضععا الع قععة بععين الثقافععة والعععلطة فععي دور األثععدثولوجيا فععي توجيعع  الع قععا  الفيرّ ععة واالجتماعيَّععة 
واالقتصاديَّةا  يع  وّجّعت  يا عةا ال طعال الععابق الثقافعةع لمبعادل  ع ب البعع  وععع را المجتمعلا وتحو عل 

ّية ال ذير.المثقف إل  أثدثولوجي العلطةا ولم يععاد ا  لمواطن  وى ذاكرا  ّر
وأّما في مورو  الشخصيَّةج فقّدم ا تعر فعا  عدثعدا لمفّعول الشخصعيَّةا مرّبع  ن فعي أ عدي ال طر عا  
االجتماعيَّععة وال فعععّية المعاصععراا مثععلف  طر ععة فرو ععد وأدور ععو وأر ععت فععرول وذيععرهم. وتحععّدث ا علعع  الع قععة 

ة بين الوراثة والمحي ا وتيثيرهما عل   خصعّية ا  ععانا وععن أهعّم الدرا عا  والبحعوي التعي در عت الجدليَّ 
ّيةا وال ّيما درا ا  علّي الوردّيا وجمال  مدان.  الشخصيَّة العراقيَّة والعّر

و تضعععّمن الفصعععل الثعععا ي المحعععور العععروير لليتعععابا وهعععو درا عععة الشخصعععيَّة العراقيَّعععةا ومعرفعععة  عععماتّا 
درا ت ا للشخصّية الر فّية والحضرّ ة والوط يَّة  طر قمن  ا فض  عن تحدثدهااوصّا الثابتة والمتغيراواص

 والقوميَّةج للوصول إل   موذج للشخصّية العراقيَّة المجتمعّية يحط  االقبول والشموليَّة.
وم ااعّععا التار خيَّععةج ل صععل  وقم ععا بدرا ععة مقّومععا  الشخصععيَّة العراقيَّععة وع اصععرها الماديَّععة والمع و َّععةا 

 ضر ة بّ ا اا وا فعالية معالمة و  ةإل  تحدثد ثوابت الشخصيَّة العراقيَّةا التي من  ماتّا أّ ّا  خصّية  يّ 
 اطبيعتّاا ولّا قدرا عل  الصبرا وقدرا عالية عل  التيّيف مل الطروو.

م العقلّية )الاه يَّة(ا ومعرفة ا ٍّ صاوصّا العاّمة والخاّصة. و ّن معن أهعّم معا إّن مفتاث الشخصيَّة هو فع
يمّيعع  "العقلّيععة العراقيَّععة" أّ ّععا م قعععمة علعع  ذاتّععاا وا ععدا متعععلطة قمعّيععة وأاععرى اارعععة  يوصععّيةا وهععي  
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ععا  ذا    عععة تغالبيَّععة وعقلّيععة ومارععو ّ  ععة. وّااتصععار هععي عقلّيععة  ةأيض  وجداليَّععة وا فعالّيععة وم اجيَّععة ومغتّر
 ا تعوزها الفردا ّية واال تق ليَّة الااتية والتحّرر.م قعمة عل  ذاتّ

دور ال طعال  يهميَّعةوقد  اول ا تحليل هام الخصعاوما والّععما ا اشعي  معن التفصعيلا معل االهتمعال ا
فعععي تشععع يل هعععام العقلّيعععة الم قععععمة علععع  ذاتّعععا. وتحعععّدث ا علععع  مفّعععول الشخصعععيَّة  -البطر ربعععّي  –األبعععوّي 

 د أدر وا وعل  مفّومي العادّية والمازو ية بما ع د أر ت فرول.المتعّلطة بما جا  ع 
الِب يعو َّععة التععي طععرأ  علعع  الشخصععيَّة العراقيَّععةا  يعع  با ععت  تّعع    ن الفصععل الثالعع  المتغّيععراوتضععمَّ 

م تصععف العععبعي ّيا  مععن القععرن المارععي فععي طر ععق تياملّععاا مععن  يعع  اال ععتقرار والثبععا  والتععوازن بععين 
 اصعرهاج اععبب التحعدث  والتقعّدل االجتمعاعّي ال ععبّيا العاي واكعب تطعّور الطبقعة الو عط  فعي م ّو اتّعا وع

ر فععي الشخصعيَّة العراقيَّععةا الثابععت والمتغّيع ععنالععراِ. وقعد دعععم احث عا وعععّ ز رأث عا اال ععتبيان العاي قم عا اعع  
را. ورّب  ا في آثار الحروب الوايمة وما والتغّيرا  الِب يعو َّة التي  ّوهت الشخصيَّة العراقيَّة في العقود األاي

 ععّببت  مععن جععروث  ععي ولوجيَّة عميقععةا فضعع   عععن الحصععار الععاي بعععر هيبععة الدولععةا و ععّوم  خصععّية الفععرد 
 العراقّيا وهّيي ال ت ل  و ذالل .

العاي  لدرا عة الشخصعيَّة العراقيَّعةا إّن هدف ا من هعام الدرا عة هعو إكمعال معا بعدأم أ عتاذ ا علعّي العوردّيا
إذ لعم يععتطل العتيّلم علع  التغّيعرا  الِب يعو َّعة الععلبيَّة التعي  .1958تمعوز  14توّقعف فعي بتاااتع   تّع  ثعورا 

  دثت في العقود األايراج أل باب  يا يَّة قاهرا. 
 

 ول المحتوياتجد
 الفصل األّول: الثقافة والشخصيَّة

ف إ  اليَّة الثقافةف الثقافة والحضارا والمد يَّ   ةا ال م  الثقافّي والقيم االجتماعيَّة.أّوال 
 الفرد والمجتمل والشخصيَّة.  فيثا ياف الع قة الجدلّية بين الثقافة والشخصيَّةف تيثير الثقافة 
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راثععععة والمحععععي ا ثالثععععاف  طرّ ععععا  الشخصععععيَّةف مفّععععول الشخصععععيَّةا  ععععما  الشخصععععيَّةا الشخصععععيَّة بععععين الو 
ّية.  واصاوم الشخصيَّة العّر

  
 الشخصيَّة العراقيَّة:  وسمات الفصل الثاني: خصائص

 أّوالف الخصاوم والّعما  األ ثروّولوجّية واالجتماعيَّة وال فعّية.
 ثا ياف م ّو ا  الشخصيَّة العراقيَّة وع اصرها.

 الشخصيَّة العراقيَّة.ثالثاف ثوابت 
رااعاف اصاوم العقلّية )الاه يَّعة( العراقيَّعةف عقلّيعة ذا  ِب يععة م قععمة علع  ذاتّعاا إلع  وا عدا متععّلطة 

 قامعةا وأارى  يوصّية اارعةا من اصاوصّاف تغالبيَّة وجداليَّة وم اجيَّة ومغتّرة.
 

 لعراقيَّة: الفصل الثالث: المتغّيرات التي طرأت على الشخصيَّة ا
 . 2003أّوالف ا تبيان  ول الثابت والمتغير في الشخصيَّة العراقيَّة قبل عال 

  ل.ا ياف مشرو  الّيم ةا وعع را المجتمث
 ثالثاف في  و يولوجيا الحرب والحصار. 

 ة.رااعاف آثار الحروب االجتماعيَّة واالقتصاديَّة وال فعيّ 
ععوَّم   خصععّية الفعععرد العراقععّيا وهعّيعععي  و َّععة الوط يَّعععةا و ع ّا ععع َِّ ال عععرع هيبععة الدولععةا ومع عع اامعععاف الحصععارا بع

 ال ت ل العراِ و ذالل .
 

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

 وا د من المعاصر ن وهو ن العو يولوجين العراقيين)*( يعد الدبتور ابراهيم الحيدري من ابرز المفير 
ا  يعع  درش علعم االجتمععا  فععي علععي العوردي البرفععور لرا ععل عتاذ علععم االجتمعا  اا  باقعدل طعع

ش كلية االداب في جامعة اغداد في بداية  تي يا  القرن الماري و صل عل   عّادا الب لور عو 
ليدرش في جامعة فر يفعور  وجامععة بعرلين الحعرا و حصعل ال  الما يا )الغّرية  ااقا(  روثم  اف

لععع  العدثعععد معععن اليتعععب  . علععع   عععّادا العععدبتورام. عمعععل بي عععتاذ جعععامعي فعععي الععععراِ وفعععي الج اوعععر
   واهمّا تراجيديا بّر   وال قد بين الحداثة وما اعد الحداثة  والدرا ا  والمقاال 
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