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تأثير البيئة الطبيعية على شخصية الفرد العراقي
د  .ندى موسى عباس
جامعة ديالى  /كمية التربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تأثير البيئة الطبيعية على الشخصية العراقية
الملخص :

عند ذكر بمد ما يكون الحديث جميال إذا ما أقترن برموز
خاصة بو من بيئتو الطبيعية فتتزين لوحتو في األذىان بألوان
الطبيعة  ,فكل بمد ىو عبارة عن أرض وسماء وىواء لذا فان أول
التأثيرات التي تخضع ليا الشعوب ىي المناخ والتضاريس ويكون
ارتباطيا بيما قبل أي ارتباط عاطفي أو ديني أو حزبي عمى أساس
العالقة السببية بين البيئة واإلنسان بكونيا عامال موجيا ثقافيا
واجتماعيا وحضاريا وتاريخيا  ...قال العالم فكتور كزن  ":أعطني
خريطة لدولة ما  ...معمومات وافية عن موقعيا ومناخيا ومائيا
ومظاىرىا الطبيعية األخرى ومواردىا وبإمكاني في ضوء ذلك أن
أحدد لك أي نوع من اإلنسان يمكن أن يعيش في ىذه األرض وأي
دولة يمكن أن تنشأ عمى ىذه األرض ,وأي دور يمكن أن تمثمو ىذه
الدولة في التاريخ. " ...
ورقة العمل ىذه تناولت تأثير البيئة الطبيعية
لمعراق(تضاريسو ومناخو ونيريو دجمة والفرات من الشمال حتى
الجنوب ) عمى شخصية الفرد العراقي جسمانياً (لون بشرتو وشكل

بنيتو) وسيكولوجياً (طباعو وسجاياه وشيمو وأخالقو ومزاجو
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ومفاىيمو وطريقة تفكيره)  .وىنا تبرز جممة تساؤالت منيا ما مدى
ىذا التأثير ؟ وما حدوده ؟وىل يتباين أم انو عمى كل العراقيين سواء
؟ ىذه األسئمة وغيرىا حاولنا اإلجابة عنيا عمى ضوء ما استوحيناه
من نظريات ىيبو قراط وأرسطو والفارابي والمسعودي وابن خمدون
وىوبياوس ومنيا رسائل الفالسفة مثل مونتسكيو وفكتور كزن
ودراسات الباحثين المعاصرين منيم جمال حمدان وسميم مطر
وعبد العزيز الزم ومضر خميل العمر وراغب السرجاني وصالح
محمد عمي وغيرىم ...
الحديث عن العراق ومدنو وشخصية أفراده ىو حديث النيرين دجمة
والفرات منيما أستمد أسمو وعنوانو وىويتو وسمتو الحضارية وتربة أرضو
وأصناف نباتاتو وأنواع حيواناتو وحتى وحدة أراضيو . . .فالبيئة في العراق
ىي المسيطرة عمى الفرد العراقي وليس العكس واليوية العراقية ىي نتاج
"الوحدة المكانية " التي كان ليا تأثير واضح عمى "الديمومة الزمانية " .عمى
إن الفرد العراقي عموماً لم يكن في صراع مع بيئتو بل انو تشكل وتكيف

عمى نسقيا .

أن التنوع في البيئة الطبيعية العراقية خمق تنوعاً في بيئاتو الثقافية

والسيكولوجية وصفاتو البدنية وموروثة الحضاري واالجتماعي لذا لن يكون
العراقيين في قالب واحد أو نسق واحد ولن تجمع ثمراتو في سمة واحدة ,
ولن يروا نوعا واحداً من اإلدارة والحكم  ,فمناخو مابين شتاء قارص البرودة
وصيف قائظ يوحي بالتطرف والتقمب في الميول واألىواء  ...ومدنو

تنوعت مابين المنبسطة بأرض خصبة ومساحات خضراء وافرة الظالل تمنح
سكانيا السكينة والسالم  ,وبين مساحات وفراغات جرداء توحي بالتمرد
والعواصف العاطفية وسالسل جبمية غزيرة األمطار ترسم ألىميا طول في
القامة وىدوء في الطباع  ,وبين ىواء طيب صحي ومياه عذبة وعواصف
ترابية تنعدم فييا الرؤية وفيضانات مدمرة  ,وبين نير سريع الجريان عكس
سماتو عمى أفراده بسرعة الرد واالنفعال و"االنفجار العاطفي المدمر " سرعة
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الرضا وسرعة الغضب  ,وبحر ربط سكانو بالعالم واالنفتاح عميو ؛ فأىمو
نشيطون بالتجارة معروفون بالسفر وكثرة الترحال ...

المقدمة
كيف تؤثر نوعية التربة وطبيعة الجبال أو السيول وأصناف النباتات
عمى شخصية اإلنسان وما ىو دورىا في تشكيل نمط حياتو وصياغة أفكاره
وخمق حضارتو ؟ والى أي حد يصل ىذا التأثير في سموكياتو وردود فعمو
وصناعتو لألحداث ؟ وما أىمية معرفة ذلك في الدراسات التاريخية وما
قيمتو العممية ؟ وكيف يؤثر تباين الفروق بين سكان الجبال والسيول
والصحاري والغابات واألنيار والبحار واختالف المناخ عمى نفسية الفرد
العراقي ؟ ىذه األسئمة وغيرىا كثي اًر ما ترد في ذىن الباحثة عند دراستيا

لألحداث التاريخية في العراق وىي تدرك تماماً مدى الحاجة الماسة والممحة
إلى المعرفة الجغرافية الجادة لموقع وساحة ومكان األحداث مما يسمى

بالجغرافية التاريخية .
تحاول الباحثة من خالل تركيزىا عمى تأثير البيئة الطبيعية في
الناحية السيكولوجية لمفرد العراقي معرفة دور التأثيرات البيئية في السمات
العامة لشخصية الفرد العراقي  ,مما يساعد في فيم نواحي عديدة من تاريخو
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الطويل والعريق ؛ وابرز دوافعو النفسية المسببة لثوراتو وتمرداتو الكثيرة التي
عجت بيا أرضو في مناطق معينة بينما عم اليدوء والسكون في مناطق
أخرى ؟ وأجالء الغموض عن الكثير من الحوادث التاريخية .
ألن البيئة الطبيعية لمعراق متنوعة فقد درجت الباحثة مالحظاتيا
عن كل منطقة جغرافية من مناطق العراق المتنوعة عمى حدة فمممناخ والماء
والتضاريس في كل منطقة تأثير مختمف عن بقية المناطق ولذا فأن العراق
كما يحتوي أعراق و طوائف متنوعة وأديان ومذاىب مختمفة فأنو أيضاً يتنوع

بسمات وشخصيات أفراده كل حسب ظروف منطقتو الجغرافية  ,وتبعا لذلك

تنوع المجتمع العراقي (الواحد في ىذا البمد الواحد) ؛ وتنوعت شخصيات
أفراده السيكولوجية والسسيولوجية والثقافية والحضارية  ,والحديث ىنا عن

صفات عامة ألفراد ٍ
كل حسب بيئتو وموقعو الجغرافي ...

طرحت الباحثة أفكار البحث في العالقة بين البيئة العراقية وشخصية
الفرد العراقي من خالل التركيز عمى المسائل الثالث المؤثرة في شخصية
الفرد العراقي والتي ىي المناخ والتضاريس والمياه ( األنيار ) وتنوعت
الطروحات ليذه المسائل بحسب تنوع المناطق الجغرافية لمعراق  ,وقد
استندت في أفكارىا عمى مالحظات وآراء الباحثين والعمماء والكتاب
والصحفيين  ,وبدأت ورقتيا بإعطاء نبذة مميدة عن أىمية تأثير ىذه
المسائل في شخصية عموم البشر .

التمهيد
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لعل الباحث حسن عثمان ىو خير من أوضح أىمية المعرفة البيئية
في الدراسات التاريخية برؤيتو إن تاريخ اإلنسان يتوقف تبعاً

((

لنوع تفاعمو

مع بيئتو ومواجيتو لظروفيا فالسيول والجبال والصحاري والوديان واألنيار
والبحار والخمجان والغابات والجزر ...والرياح ونوع الثروة الطبيعية والموقع
الجغرافي  )) ...فكل ذلك

يؤثر تأثي اًر واضحاً عمى اإلنسان في

((

لغتو ونبرة

صوتو وفي لون بشرتو وعينيو وشعره وفي أساطيره وأديانو وفي ممكاتو
العقمية وفي فكره وفمسفتو وصوفيتو وفي أدبو وفي موسيقاه وفي ىندستو
ومعماره وفي عممو وفي طبو ودوائو وفي رسمو وتصويره ونحتو وفي خمقو
وسيكولوجيتو وفي مدنو وحقولو وقراه وفي قوانينو وشرائعو وفي حرفو ومينتو
وفي فقره وغناه وفي حياتو السياسية واالجتماعية واالقتصادية وفي مذلتو

وابائو وفي سير معاركو وفي حربو وسالمو . ))...

()1

إن اإلنسان وميما بمغت نجاحات التكنولوجية لن يستطيع التخمص
من تأثيرات البيئة الطبيعية إال في حدود أضعافيا أو تقميل نسبتيا  ,فيي
عمى كل حال تدخل في صناعة حياتو المادية والروحية والتغاضي عنيا
عمى كل حال لن يخدم البحوث والدراسات االجتماعية والنفسية والحضارية
فضالً عن التاريخية  ,ونؤيد ما ذىب إليو سميم مطر من إن تأثيرات

األرض الجيوجولية والتضاريس والمناخ وطبيعة المياه والح اررة وحتى الريح
والغبار الزالت حتى اآلن تتحكم باإلنسان وتؤثر في األفراد وطبيعة الش
ميراث أجيالو رغم كل الثورات التقنية .
وىي تتراكم عبر ـ
ترك العمماء والمؤرخ

ون العرب المسمم

()2

ون والغربي ون ومن الكتاب

والباحثين قدماء ومحدثين ومعاصرين عدد غير قميل من النظريات واآلراء
في تأثير البيئة الطبيعية عمى حياة اإلنسان وبنيتو وال تزال ىذه النظريات
تمثل األساس في الكثير من البحوث والدراسات في المجاالت المتنوعة ,
فعمى سبيل المثال نظرية أبن خمدون بتأثير العامل الطبيعي في توجيو
نشاطات اإلنسان بمجاالتيا االجتماعية والعمرانية  ,فضالً عن دوره في
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()3

تحديد ألوان البشر وأحواليم وأخالقيم

واشارة أبن المقفع إلى تأثير البيئة

في تكوين المغة العربية ودورىا في تطوير طباع وسجايا العرب ووافقو
الفارابي ىذه الرؤية ؛ فأرجع الخمق والشيم الطبيعية إلى أثر البيئة والموقع
الجغرافي وما يتصل بذلك من مميزات في اليواء والحياة وأنواع النبات
والحيوان .

()4

يمكن القول ىنا إننا إذا ما حممنا تأثيرات البيئة الطبيعية يصبح من
الممكن فيم المميزات العامة لمشعوب وتحديد النظم والقوانين المالئمة ليا؛
فمونتسكيو مثالً يعتقد إن المناخ ىو السبب الرئيسي في تشكيل المميزات
()5

الفيزيقية والحضارية لممجتمعات المختمفة ,

كما إن الفروق بين األجناس

ترجع لتأثير البيئة الطبيعية عمى اإلنسان نفسياً وعضوياً وذلك وفقاً لما
يؤكده العالم األلماني ىردر .

()6

كما يمكن تبين مدى تطور المجتمع

وتنميتو بمالحظة مدى التفاعل بين اإلنسان وبيئتو الطبيعية التي يراىا ,
وفي ىذا الخصوص نعتبر كتاب المدينة والمناخ لمعالم األمريكي ىنتوكت
من البحوث الجديرة باالىتمام  ,فيو يعتبر المناخ وحده كعامل يقرر نوعية
وكميـة مدني ـة كل مجتمع من المجتمعات في جميع المجاالت
فإن النظم الحضارية ىي استجابة ميكانيكية لبيئة اإلنسان الطبيعية وىي

()7
 .وعموماً

التي تمده بالمادة والروحية التي تنطبع بتا حضارتو  ,ومع إن موضوع
العالقة بين اإلنسان والبيئة قديم ومنذ عيد النيضة األوربية ,

()8

وكذلك

مسالة الربط بين البيئة وصناعة الحضارات  ,إال إن جمال حمدان قدم لنا
بعداً جديداً لمعالقة بين اإلنسان والطبيعة في المكان والزمان فيو ينظر ليا
بشكل متوازن فال ينحاز إلى طرف عمى حساب اآلخر  ,ففي رأيو إن

العالقة بين اإلنسان المصري ونير النيل مثال ىي التي أدت إلى صياغة
الحضارة المصرية عمى الوجيي

ـن المادي والروحي ...

( )9والبعض من

الفالسفة منيم توركو أعتبر الحضارة ما ىي إال تفاعل العوامل الجغرافية
والحياتية والسيكولوجية .

()10
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إن درجة التفاعل بين اإلنسان والبيئة تزداد كمما زادت المعرفة
اإلنسانية ودقة التنظيم االجتماعي في محاوالتو لتخفيف أثر الطبيعة عميو
وفي كل األحوال لن تعمل العوامل الطبيعية تأثيرىا في اإلنسان بشكل منفرد
إنما تكون مالزمة لمعوامل البيولوجية وىما يعمال معاً ولكن بخطين مستقمين

ومتوازنين فال البيولوجية تمغي عمل األولى وال الطبيعية تطغى عمى الثانية
 ,وثمرة عمل االثنين تظير في السمات(الصفات) الشخصية لإلنسان (

مزاجو وسموكياتو وسكناتو ونشاطاتو وقدراتو الذىنية والفكرية وطريقة معاممتو
لنفسو ) التي تميزه عن غيره قميال أو كثي اًر ما اليمكن أن يشبيو في ذلك

إنسان آخر إال ناد اًر  .وفي ذلك فإننا نذىب مذىب توينبي في كون جميع
العوامل البيولوجية وعوامل البيئة ال يمكن أن تعمل كل بمفردىا فيي كلٍ

متعدد وليست كالً مفرداً  ,ومع إنيما ال يممكان عوامل مشتركة إال إنيما

يتضافران ليعمال بتناغم واتساق متكاممين فيؤلفا نمطاً من العالقات بينيما ,

( )11

ونرى أن ىذه العالقات المتأثرة بخصوصية البيئة الطبيعية واالجتماعية

تخرج لنا بميزات تقرر االختالفات بين الشعوب .

الشخصية العراقية والبيئة الطبيعية
في تصورنا إن العراقي أبن بيئتو متجانس معيا متشكل عمى نسقيا
ٍ
متحد ليا وحضارتو ىي نتاج
متكيف مع ظروفيا  ,يعمل متحداً معيا ال
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انسجامو السيكولوجي معيا ؛ فبيئتو قد وفرت لو إمكانيات لعيشو مريحة
وسيمة ولكنو السيل الممتنع ! فيذه البيئة مشكمتيا إنيا متقمبة تخبئ لو
الكثير من المفاجأة المنغصة التي تجعمو يعيش في ضغط نفسي ما بين

ٍ
كدر وسرور  ,أي البد لنيل العسل من أبر النحل ومن المؤكد إن ذلك ترك
أثره الواضح في شخصيتو  ,وىذا التصور متأتي من وحي نظرية توينبي
في االستجابة والتحدي إذ تكون البيئة ىي المسيطرة عمى اإلنسان وعميو أن
يحصل عمى بعض الميارات التي تمكنو من تحدي ظروف بيئتو الطبيعية .

()12

ونحن نرى ىذا التحدي ىو نوع من التأقمم ومحاولة غير مباشرة

لالنسجام مع واقع البيئة  ,وعادةً ما يكون ىذا التأقمم نسبياً مع الظروف
المتنوعة لمبيئة .
يقع العراق عند أبن خمدون في اإلقميم المعتدل الوسط بين المنطقة
الحارة والباردة  ,ولذلك فيو في أفضل المناطق لحياة اإلنسان ولحضارتو ,

وان ((مناطق العرب ىي في األقاليم المعتدلة وسكانيا من البشر أعدل

أجساماً وألواناً وأخالقا وأدياناً حتى النبؤات فإنما توجد في األكثر فييا ولم
نقف عمى خبر ٍ
بعثة في األقاليم الجنوبية وال الشمالية وذلك أن األنبياء
يختص بيم أكمل النوع في خمقيم وأخالقيم يتم القبول بما يأتييم
والرسل إنما
ُّ
بو األنبياء من عند اهلل كنتم خير أمة أخرجت لمناس
ليذا االعتدال بقولو

))

ويستمر في وصفو

(( فيم أكمل لوجود االعتدال ليم فتجدىم عمى غاية من

التوسط في مساكنيم ومالبسيم وأقواتيم وصنائعيم يتخذون البيوت المنجدة
بالحجارة المنمقة بالصناعة ويتناغمون في أسجادة اآلالت والمواعين
ويذىبون في ذلك إلى الغاية وتوجد لدييم المعادن الطبيعية من الذىب
والفضو والحديد والنحاس والرصاص والقصدير ويتصرفون في معامالتيم
بالنقدين العزيزين ويبعدون عن االنحراف في عامة أحواليم وىؤالء أىل
المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقيين واليند والسند والصين وكذلك
األندلس  ...ومن كان مع ىؤالء أو قريباً منيم في ىذه األقاليم المعتدلة
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)) .

وليذا كان العراق والشام أعدل ىذه كميا ألنيا وسط من جميع الجيات

()13

تقسم البيئة الطبيعية العراقية إلى ثالثة أقسام فبيئة جبمية وشبو
الجبمية وتضم

المحافظات الشمالية

 :السميمانية وأربيل وزاخو ودىوك

والموصل وكركوك وتكريت ,وبيئة سيمية منبسطة ورسوبية ليا امتداد من
الغرب في البادية الصحراوية وشبو الصحراوية والجزيرة (مابين دجمة والفرات
)  ,وبيئة منبسطة اعتبرناه

مركز الوسط  :بغداد وديالى  ,وبيئة

منطقة صحراوية ومنطقة شواطئ النيرين وسواحل الخميج فيي تمثل
محافظات الوسط والجنوب

تنوعت بين

 :األنبار وبابل وواسط والنجف وكربالء

والديوانية والمثنى وميسان وذي قار والبصرة .
لقد صنعت لنا البيئة العراقية المتنوعة ىذه مين معينة كل حسب
منطقتو البيئية وطريقة الري فييا ونوع المحاصيل المزروعة وبالتالي فان
ذلك يعني شخصيات متنوعة في السموكيات والتفكير واالىتمامات والنظرة
لمحياة وقيميا كالمال والكرم والبخل ونوع الممبس وأسموب العيش وغير ذلك
...؛ فضالً عن االختالف في البنية الجسمانية ؛ فمزارعي الفواكو والتبغ في
الشمال ليم نمط من الشخصية مغاير لنمط شخصية مزارعي الفواكو من

فالحي البساتين في بغداد وديالى ووسط العراق والبصرة  ,كما تختمف
بالتأكيد عن نمط مزارعي الحنطة والخضروات في السيول والوديان وعن
نمط مزارعي الشمب في مناطق الفرات األوسط وعن رعاة اإلبل واألغنام في
البوادي والصحراء وكل ىؤالء يختمفون عن نمط سكان األىوار مع إن
الجميع ليم خصائص وسمات مشتركة عامة كيوية عراقية ومؤثر بيئي
موحد متمثل بنيري دجمة والفرات.

()14

المنطقة الشمالية :
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إن منطقة شمال العراق أرض معطاء جميمة خالبة تشكمت من
الجبال والوديان والغابات والشالالت والسيول الرسوبية الخصبة وتربتيا
الجيدة ومياىيا الوفيرة ونباتاتيا المتنوعة كل ىذه الرفاىية غير المحدودة
انعكست بوضوح عمى شخصية سكانيا فقد تميزوا بالصدق والذكاء والقوة
والشجاعة والجرأة والصبر واحترام الغير وحب لمعمم وقد برز منيم أسماء
المعة نذكر منيم المشاىير المؤرخ أبن األثير وأخوتو وأبن خمكان ومحمد
كرد عمي وغيرىم في مجال السياسة والنشاط العسكري كثيرون إذ كانت
القوى الحاكمة في العراق تفضميم كمقاتمين في جيوشيا خاصة وبشكل
واضح في عيد الخالفة العباسية  ,أما الروح المرحة فما أراىا إال انعكاس
لجمالية المنطقة التي أعطتيم صفاء في الروح وطمأنينة في النفس ,
ونفترض أنيم عمى الدوام قوة في الصراعات التي يشتركون فييا ؛ ولكنيم ال
يصنعوىا عمى أية حال  ,كما إن حضارتيم تستند إلى ما تجود بو بيئتيم
وىي الغنية خاصة من ناحية فن األلوان فانعكست بمالبسيم الفمكمورية ذات
ألوانيا الزاىية البييجة  ,واألصالة في الحرف اليدوية وطرق تخزين المواد
الغذائية لمشتاء البارد والطويل . . .
وما نراه ىو اعتقاد قديم فكل من ىيبوقراط ( الجو والماء واألقاليم)
مونتسكيو ( روح القانون) يرون أن سكان الجبال ذات المناخ البارد
واألمطار الغزيرة يتصفون بالطباع الحميدة ونقاء النفس والقوة الجسدية
والشجاعة  ,و أما سميم مطر فنجده يشير إلى إن سكان المنطقة الشمالية
يسود بينيم نمط البحر المتوسط حيث الرأس الدائري المربع وىو نمط
اآلسيوية (القفقاسي واألناضولي واإليراني والكردي والتركستاني) ولمبيئة
()15

الجبمية تأثير في تقوية عضالت األرجل ,

وىم يميمون إلى الصرامة

والحذر والروح العممية والحربية فحضارتيم خير شاىد اآلشورية إذ تمثال
اإللو آشور إلو الحرب والقوة وغيره من التماثيل التي تجسد صور البطولة
والمعارك الحربية الشامخة وفي العيدين العثماني والممكي ظير واضحاً
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()16

وتمنح الجبال والتالل واليضاب

عادةً نوع من العزلة تساعد الناس في الحفاظ عمى أصالة لغتيم وتراثيم
وخصائص شخصيتيم حيث يتحدد اختالطيم فضالً عن صفاء ذىنيم  ,كما
تحدد طبيعة الحياة بالجبال شكل أجساميم  ,ومع كل ذلك فان ليم

خصوصية تجمعيم مع باقي العراقيين .

()17

العاصمة بغداد :
تميزت بغداد بموقعيا الجغرافي الوسط بين البيئات الطبيعية
العراقية ؛ تتصل بالشمال والجنوب بنير دجمة وقربيا من نير الفرات
منحيا اتصاال بالوسط ؛ فأصبحت وسطاً حضاريا وسياسيا واجتماعيا ؛
فيي تمثل كل العراقيين في الدولة فأىميا يجمعون بين صفات البيئات

الطبيعية ومميزات األفراد,وكان منتيى الذكاء من أبي جعفر المنصور
وخيا ار مناسباً لكل العصور  ,ولعل ىذا ىو سر نجاح العباسيين في عيدىم
األول ؛ فبغداد مجمع األسواق ومركز تجمع األفراد من مختمف البيئات

والذين ما يمبثوا أن ينصيروا في مجتمعيا المتنوع المفتوح ,ومحفميا الثقافي
والسياسي واالجتماعي أعطى لسكانيا من الناحية السيكولوجية بعدا ايجابيا
مثي اًر ومنشطا منحيم روحية اإلبداع الحضاري  ,مع ما يتخممو من جدل

وخالف وتوتر وصراع  .إن ىواء بغداد نقي وماءىا عذب وتربتيا خصبة
فخضرتيا وافرة وىذه عوامل ترق الطباع وتفتح القرائح فيذا شاعرنا عمي بن
الجيم يقدم عمى الخميفة المتوكل العباسي فيمدحو بقصيدة ممؤىا صو اًر من

بيئتو الصحراوية الخشنة الجمفة ,فما كان من الخميفة إال أن أسكنو في أحد
قصوره ببغداد ليتحول بشعره ب
وتصويره .
ـ
أوصافو ومعانيو

()18

ـعد مدة إلى ش ـاعر يقطر رقة وعذوبة في
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منطقة ديالى :
ىي منطقة بساتين عمى األعم األغمب وقد ساعدىا في ذلك نير
ديالى القادم من منطقة جبمية مرتفعة عمى إن أىم خاصية

في ه ىو إنو

ينخفض بمستواه تدريجياً فينساب بيدوء لتخرج منو قنوات عالية تصمح

إلسقاء البساتين سيحاً وفي الوقت

نفسو فإن نير ديالى التي أخذت المنطقة

تسميتيا منو ىو مبزل لمبساتين إذ تصب فيو المياه المتبقية منيا  .ويالحظ
إن مجرى األنيار األخرى كخريسان وغيرىا كانت ثابتة عمى الدوام وىذا

ضمن لمدنيا القدم فمم يط أر عمييا تغيير كبير من حيث مواقعيا وأسماءىا
فغدت محطات آمن ـة في فترة الحوادث التاريخية التي كان يمر بيا العراق .
وان ىذه الميزة أضفت عمى شخصية سكان المنطقة طابع اليدوء فال
مفاجئات وال كوارث وال قمق من مشاكل طبيعية فمالوا إلى الدعة والوداعة
والميادنة والطمأنينة والسكينة

( حد الجمود في أحيان ) والتفاؤل والوسطية

وحب الحياة وطول البال .

منطقة الوسط والجنوب - :
المنطقة الرسوبية وسط وجنوب العراق ىي كما يعتبرىا عمي الوردي
 البودقة الرئيسة  -ففييا تبمورت شخصية الفرد العراقي التي تميز بيابشكل عام فيي موطن أقدم الحضارات العالمية وىي  -منطقة السواد -
التي رآىا العرب المسممين مزدحمة بالخضرة والزروع والسكان  ,وىي –
مخزن غالل العالم – كما يحمو لبعض الباحثين وصفيا لذا نجدىا األكثر
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ازدحاما باألحداث التاريخية مميئة بالحياة الصاخبة ال تعرف اليدوء أو الدعة
غنى ولذلك أسباب واذا عرف السبب بطل العجب !
 ,مع كل ما تحتويو من ً
إن أرض نيري دجمة والفرات شديدة االنحدار وىذا ىو سبب قوة
جريانيما وخاصة نير دجمة (خمسة أقدام في الميل الواحد) فميما قدرة
عالية وكبيرة عمى كس

ـر الس ـدود واجتياح األراضي الزراعية المجاورة .

()19

الجريان بقوة شديدة تستطيع بيا أن تحدث كارثة بتكسر السدود واجتياح
األراضي الزراعية المجاورة  ,كما إنيما يرتفعان بدون سابق إنذار
وسموكيما دائماً مفاجئ  ,أما فيضانيما فيحدث في آذار ونيسان وأيار وىو
موسم متأخر جداً بالنسبة لمزروع الشتوية ومبكر جداً بالنسبة لمنباتات

الصيفية  ,وانيما رغم عذوبة مائيما ينتييان بكثير من الطما واألمالح
المحمولة ألنيما يجريان بين صحاري جبسيو وأراض مالحة ,

( )20وىما في

تبدل مستمر بخط سيرىا إذا لم تكرى من كميات الغرين التي تترسب في
قعر مجراىا  ,وىو كثي اًر ما يحدث عبر مراحل التاريخ بسبب االضطراب

السياسي أو ضعف الحكومات  ,مما يعني توالي اندثار في مدنيا لتظير

مدن جديدة أو تظير األىوار  ,ويرافق ذلك أيضا ظيور األراضي السبخة (
األراضي المالحة ) بسبب غمرىا بالمياه وما تتركو ىذه المياه من مموحة
وىي مشكمة زراعية كبيرة تحتاج دائماً إلى كري األنيار واصالح األراضي

وتنظيم الري .

عند السفر بين بعض المحافظات تبرز لسكان المدن في طريقيم
أراضي قفر جرداء وكأنيا من أطراف الصحراء ثم فجأة تقفز أماميم
البساتين والخضرة المحاذية لألنيار وىكذا األمر كمما أرادوا السفر يعانون
ٍ
من برد ٍ
صيف قائظ  ,ىذا األمر أنعكس عمى نفسية
شتاء قارص ومن حر
العراقي في االنتقال من حالة إلى حالة فيو في تغير مستمر وتمون ال يعرف
االستقرار والثبات  ,أما سكان الصحراء أو أطرافيا فتعودوا عمى طرق واحدة
في الصحراء إذا ما غيروىا تعرضوا لممخاطر أو اليالك فيم يسمكون طرق
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أجدادىم ال يغيروىا ألنيا بنظرىم توصميم إلى الواحات والعيون انعكس ذلك
في عقميم الباطن فيم متشددون في اآلراء ويخشون التجديد في أي ميدان
من الميادين حديون ويتعاممون بقسوة .
()21

يعتقد الكثيرون إن الشخصية العراقية ىي شخصية خالفية متناقضة
وفي نفس الوقت فيي شخصية ذكية يقظة نشطة حماسية تمجد القوة ال

يفوتيا االنتباه إلى العواقب وأن كانت تيدر الكثير من طاقاتيا ىذه في
سمبيات اجتماعية  ,إن الطبيعة العراقية لم ولن تعطي العراقي شعور
بالطمأنينة فيي متقمبة غير مستقرة وبالتالي ليست جامدة تتغير بسيولة
وبسرعة وىذا لن يمنحو اليدوء أوالميادنة وال التفاؤل والوسطية  ,وىذا ىو
السر وراء ثوراتو وعدم مسالمتو لمحكومات  ,وىو في ذلك مختمف تماما عن
شخصية أخيو المصري .

()22

يقول المراياتي إن الشخصية العراقية ىي شخصية

((

قمقة مضطربة

متطرفة حذرة ولكن قمقيا قمق وادع واضطرابيا اضطراب منتج واستجاباتيا
استجابات مبدعة وتطرفيا قاس ال يعرف الوسط أما ثورة وتمرد وعصيان أو
خضوع وسكون وخنوع عمى أن ىذه السمات والصفات والقدرات التبدو عمى
وتيرة واحدة عند كل األفراد نظ اًر لمعوامل األخرى البيولوجية والنفسية

واالجتماعية ...

))

.

()23

ويتساءل الكثيرون عن غمبت العصبية والتوتر في

مناقشات العراقي وعدم مناقشتو األمور في ىدوء وروية دون أن يفقد صبره
ويخون ؟ ولماذا ال يقمل من سرعة رده وتفريطو في
وينفعل ويس ـب ويكفر ّ
الغضب واالنفجار العاطفي المدمر وتقمبو المفاجئ من المباركة المفرطة إلى
المعن المنيمر كالشالل ؟
يعتقد الجيزاني إن ميل العراقي إلى العنف والتعصب في حل أغمب
نزاعاتو ليا أسبابيا لعل من أبرزىا الطبيعية والمناخية ,

()24

وعمى العموم

نرى إن ىذه الظاىرة يشترك ب ه ا العراقي مع الكثير من أفراد المجتمعات
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فالمالحظ إن في مراحل االنتقال بين الفصول األربعة

يكون ىناك اتساع حراري ما بين ارتفاع شديد وانخفاض شديد .
نؤيد تماما ما يراه سالم عبود من إن الوردي خمط في نظريتو

((

العوامل النفسية بالبيئية وىو ما تسبب في التداخل بين األسباب والنتائج
المتعمقة بسمسمة األفعال والنوازع

))

؛ فالغضب والحقد واستسيال امتيان

الضعيف إلى حد السادية وتمجيد القوة صفات سموكية وتعبيرات نفسية ,
التخمق االزدواج بل ترافقو وتعمقو وىي أعراض تشير االزدواج األساسي,

((العنف وكل مايرافقو من مشاعر

وىنا يظير تنازع الشخصية بين قطبين

متنوعة ؛ االنفعال السريع الغضب ,التكبر ,المفاخرة الكاذبة ,الصمف
التحجر العقمي والحقد والمؤم والخضوع وما يرافقو من أحاسيس ونوازع
الكبت التزلف الكذب المصانعة النفاق

))

وىنا نالحظ إن

((

النقيضين يقودان

من منطمقين نفسيين متعاكسين إلى نتائج سموكية متشابية ؛ الميل إلى المؤم
والحقد وفقدان الثقة باآلخرين ,مقروناً بالعنف والتمذذ بالضعيف واستسيال

اإليذاء واإلسراف في الطموح في الصنف األول وفي الثاني مقروناً بالخنوع

والميل إلى المصانعة والوشاية والتشفي واالنتقام واالعتماد عمى الغير

واإلسراف في الخيال)) .

()26

أمتين الكثير من سكان المحافظات الجنوبية إلى عيود قريبة مينة
رئيسية ىي الزراعة وكانت البيئة ىي السبب وراء ىذه المينة فوجود
مساحات األراضي المنبسطة المفتوحة الصالحة لمزراعة وتوفر الموارد
المائية والمناخ المناسب لمنمو  ,وقد تكيف الكثير من البدو عمى مينة
الزراعة ممن فضموا السكن في المدن وتركوا حرفتيم التقميدية الرعي ,
ولوحظ أن بشرتيم تغمب عمييا السمرة المتأثرة ببيئة منطقة الخميج والمحيط
اليندي وحيث الرأس المستطيل  ,ويعتقد سميم مطر أنيم يميمون إلى المين
واالرتخاء والروح الخيالية والدينية ,

()28

كما ثبت من قرون ىيبوقراط إن

سكان األقاليم المكشوفة الجافة يتصفون بنحافة القامة وحب التحكم  ,أما
364

()27

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

مونتسكيو فيرى إن أىل ىذه المناطق يميمون إلى النظام الممكي !!

واذا وقع

عمييم حيف أو ظمم فأنيم قد يتقوقعون ليحمون أنفسيم إال إنيم سرعان ما
ينتفضون لينتصروا ألنفسيم .

()29

تعد منطقة البصرة أعظم مزرعة لمنخيل والذي ساعدىا ىو مد وجزر
الخميج العربي في سقي البساتين سيحاً (مداً) وكان الجزر ىو مبزل

يصفييا من األمالح قميالً أو كثي اًر  ,أثرت فييا أكثر بكثير من تأثير النير
والبساتين عمى أىل ديالى  ,كما ترك شط العرب (ممتقى النيرين) تأثيره
عمى البصرة بشكل واضح فيي نيرية بحرية (عراقية خميجية ) فأىميا
يميمون إلى تذوق المغامرات البعيدة

المرتبطة بالتجارة وحب الرحالت

االستكشافية  ,ومن تراثيا قصص السند باد البحري أو البري  ,وما سجمو
الكتاب العرب المسممين في وصف حالة التغرب عندىم في األصقاع النائية
لفترات طويمة بسعييم في التجارة ؛ فتجارىم أغنى التجار واألكثر حيوية

(( ليس في األرض بمدة

ونش ـاط ؛ وفي ذلك يقول الجاحظ وىو من أىميا :

واسطة وال بادية شاسعة وال طرف من أطراف الدنيا إال وأنت واجد بو
البصري , )) ...

()30

وقد عرفوا بسبب ذلك بشدة الترحيب بالغريب والحفاوة

بو وبإكرامو ,ومن تأثيرات النير (أو البحر) يعتقد إن امتيانيم لحرفة صيد
()31

السمك تصبح عندىم قوة في عضالت أيدييم .

ومن صفاتيم السموكية

التي يمكن مالحظيا إ بالقياس من تفسير أبن خمدون ألثر المناخ في طبائع
الشعوب أن ارتفاع درجات الح اررة تجعل الناس يصبحون أسرع فرحاً وسرو اًر
()32

وأكثر انبساطا وطرباً .

عن منطقة األىوار وقف الرحالة غافن يونغ حائ اًر في وصف

إنسانيا (( وطبيعتيا الجغرافية وامتداداتيا التاريخية إال إن مجمل حصيمة
كشوفاتو التي توصل إلييا من عيشو الطويل فييا وتعمقو في دراسة ظروفيا
قد سجمت عوامل التكوين النفسي والفكري لسكان األىوار في ثالث مجاالت
وىي الجغرافية والتاريخ والواقع الراىن ...

))

365

ويستمر في حديثو عن عرب

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

األىوار بأنيم شجعان في األزمات وعندىم نوازع تحدي الخطر الذي نتج
عن البيئة الطبيعية .

()33

الهوامش
البحث التاريخي  ,دار المعارف ,القاه ـرة  ,ط  , 1996 ,7ص 33
منىج ـ
 - 1ـ
.
- 2مطر

 ,سميم :

مقاالت في اليوية (الحوار المتمدن)

,

 Salim@Salimmatar.comالعدد . 2003/11 /28 , 666 :
- 3ابن خمدون  ,عبد الرحمن بن محمد  :مقدمة ابن خمدون  ,دار أحياء التراث
العربي  ,بيروت  ,د .ت  ,ص . 82
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- 4مكي  ,يوسف  :جدلية الجغرافية والتاريخ  ,مجمة الخميج اإلماراتية  ,الخميس
 / 6آذار  , 2008 ,المركز اإلعالمي لجماعة األخوان المسممين في سورية
. 2008/4/16 ,
- 5م  .ن والموقع .
- 6شكارة  ,عادل عبد الحسين :

نظرية ىوبياوس في التنمية االجتماعية

وتطبيقاتيا عمى سياسة تنمية المجتمع العشائري في

العراق  ,مطبعة دار

السالم  ,بغداد  , 1975 ,ص ص . 229 – 228
- 7م  .ن والصفحات.
- 8م .ن والصفحات.
- 9الكبرتي,عبد الستار  :قصة اإلسالم  ,إسالم اون الين نت -2001/4/19
 , webmaster@islamstory.com 2007 / /20جغرافيون  ,جمال
حمدان  ,الثالثاء  / 20 ,نوفمبر  2007 /م .
- 10شكاره  :م  .س  ,ص .426
 - 11كاشف  ,سيدة إسماعيل  :مصادر التاريخ اإلسالمي ومناىج البحث فيو ,
مطبعة السعادة  ,مصر  ,ط , 1976 , 2ص. 39
 - 12إسماعيل  ,محي الدين  :توينبي  ,و ازرة األعالم  ,بغداد  ,بال رقم طبعة ,
 1977م  ,ص ص

 , 62 – 53صبحي  ,أحمد محمود :

التاريخ  ,دار المعرفة الجامعية  ,مصر  ,بال رقم طبعة ,
ص . 275 – 267
 - 13أبن خمدون  :م  .س  ,ص . 85
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 - 14عبود  ,سالم :
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مقدمة لدراسة الشخصية العراقية

,

moilto:

 , Salam333000@ yahoo. Seالحوار المتمدن  ,العدد , 1766 :
. 2006 / 16 / 12

 - 15مطر  :م  .س والمكان .
 - 16م  .ن والصفحة .
 - 17م  .ن والصفحة .
 - 18ديوان عمي بن الجيم

 - 19مطر  :م  .س والمكان .
- 20عبود  :م  .س ونفس المكان .
 - 21الميدي  ,محمد  :الشخصية المصرية . 2007 / 3 / 26 ,
 - 22حميد ,عالء  :إشكاليات بناء النسق االيكولوجيفي  ,العراق اليوم  ,أفاق
إستراتيجية  , Thursday/ JUL/07 ,ص ص . 7-1
النب  ,جمادي األول  ,العدد 72
المجتمع العراقي  ,ـأ
ـ
التسامح في
ـ
 - 23كاظم :
.
 - 24م  .ن والمكان .
 - 25عبود  :م  .س والمكان .
السرجاني  ,راغب  :الجغرافية  ,الحضارة العممية  ,موقع قصة اإلسالم
 - 26ـ
. 2006 /5 / 1 ,
 - 27مطر  :م  .ن والمكان .
 - 28م  .ن والصفحات.
 - 29م  .ن والمكان .
 - 30التجارة  ,ص. 79
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 - 31مطر  :م  .س  ,ص ص . 6 – 5
 - 32ابن خمدون  :م  .س  ,ص . 86

 - 33الزم  ,عبد العزيز  :العودة الى األىوار  ,محاولة لدراسة شخصية ساكن
األىوار العراقية  ,الزوراء . 2008/ 4 / 7 ,
- 34ممكن مراجعة عدد آخر من المراجع التي لم تسعيا اليوامش مثل :
الوردي  ,عمي  :دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  ,منشورات سعيد بن
شعبان ,
المقدسة  ,ط 1426 , 1ىـ  2005 /؛ مزيري  ,ـ
ـ
جبير  ,ـقم
ـ
الرسم العراقي المعاصر ,
ـ
أثرىا في
كوردستان العراق و ـ
ـ
جماليات الطبيعة في
موقع منتديات كورد ميديا .
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