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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكترو

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع به -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للب
َ
حوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األ 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة
ً

و الرفض، فضال
َ
البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباح
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما 
َ
في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 



  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ايز في البحث.يغلب عليهن  التم (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 

ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنو
َ
انها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع 
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 فيه .يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 ية الخاصة بهذه املصادر .الببليوغراف

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق است -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
مارة تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ر جميع              ِ
فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

َ
األ

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

 التنويه

 رئيس هيئة التحرير 
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 ثقافة التعايش املشرتك يف احمللة العراقية

                              دراسة حتليلية للتثاقف اجملتمعي بني احلاضر واملستقبل

 م. قصي رياض كنعان 

7/5/2014 تأريخ القبول:       2/4/2014 تأريخ التقديم:     
         

 المستخلص:    
على مستوى المجتمع العراقي فنحن امام كيان اجتماعي عند الحديث عن التنوع            

يشهد تنوعا ثقافيا على مستوى الزمان والمكان والجماعة االجتماعية ، حيث نشأنا على 
ارض هذا الوطن ونحن متداخلين مع غيرنا ثقافيا واجتماعيا وروحيا ، وبالتالي فان االنساق 

لتعددية بل تفاعلت هذه االجزاء فيما بينها االجتماعية في مجتمعنا حملت الميزة الثقافية ل
 مؤثرة احدها على االخرى مشكلة الثقافات الفرعية داخل الثقافة االم .

والمحلة العراقية جزء ال يتجزأ من التركيبة المكانية الحضرية العائدة الى النسق   
لتي االجتماعي متصال باألنساق االخرى حيث حملت هذه المحلة الميزات والخصائص ا

جعلتها تنفرد عن العالم العربي والغربي بشكلها العمراني وبيئتها العامرة التي تزخر 
بالجماعات االجتماعية المتنوعة ذات الثقافات المتعددة ، ومع وجود المحلة البغدادية 
والبصراوية والموصلية والكربالئية والنجفية والبابلية الى غيرها من المحالت المتواجدة هنا 

في عموم ارجاء هذا الوطن ، اال انها انجمعت تحت مظلة الخصوصية الثقافية  وهناك
عندما عاشت بين احضانها الجماعات الثقافية المتنوعة بطابع ملؤه الحب والتسامح والمودة 
والتضحية ، فضال عن التداخل االجتماعي بين البيوت والنفوس معبرة عن روح االلتصاق 

 لتثاقف( .بالمكان )الوطن( والفرد )ا
وفي بحثنا هذا حاولنا ان نتناول ثقافة التعايش المشترك وكيف تنمت داخل هذا 
الجو المكاني الخاص بالمجتمع العراقي )المحلة( وكيف اجتمعت كل المحالت العراقية 
بخصائص ثقافية عندما انضوت تحتها الثقافات الفرعية ليتشكل لدينا عنصر التثاقف 

                                                 

  /كلية اآلداب/ جامعة الموصل.قسم علم االجتماع 
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لجماعات االجتماعية محاولين تقريب الصورة بين الحاضر المجتمعي الذي جمع كل ا
والمستقبل وكيف يمكن ان نعزز قيم التسامح وااللفة بين هذه الشرائح داخل هذا العنصر 

 المكاني )المحلة( .
 :المقدمة 

تتطور في ظل حضارة عالمية واحدة تتميز بالتعدد الثقافي وال  إن اإلنسانية اليوم
بين الحضارات فالعالم يتجه لكي يصبح موحد الحضارة في ظل يمكن الحديث عن صراع 

ثقافات متعددة تتفاعل وتتجاور فيما بينها بشكل يومي،  والعالم يعيش على وتيرة من 
التمازجات والتشابكات، وال توجد ثقافات موحدة منسجمة تعيش في فضاءات ثقافية متمايزة 

لذي خلقته الثورة االقتصادية واإلعالمية في االندماج العالمي ا اذ انفي العالم المعاصر، 
ظل ما أصبح يعرف بالعولمة، حرك عملية التفاعل واالحتكاك الثقافي بشكل سريع وتعسفي 
أحيانا ، مما أحدث تحوالت جذرية وتوترات ثقافية، نتيجة صعوبة إدراك واستيعاب قيم 

والتمركز الذاتي والذي يحول  المنظومات الثقافية لآلخر من جهة، ونتيجة لالستعالء الثقافي
 من جهة أخرى. دون االعتراف بالحق في االختالف الثقافي

هنااك حتميااة لالتصااال و التفاعاال بااين مختلاف الحضااارات والثقافااات علااى اعتبااار إذن 
أن التبادل الحضاري ظاهرة إنساانية متأصالة فاي التاارين اإلنسااني، ومان هناا ضارورة إرسااء 

ين مختلف الخصوصيات الثقافية حتاى يصابح العاالم موطناا رحباا تواصل حي ودائم ومثمر ب
وحتميااااة االتصااااال ال تعنااااي محااااو الخصوصاااايات الثقافيااااة وذوبانهااااا للتوحااااد فااااي  ،   للجميااااع

والميل القوي والمتسارع لتكريس هيمنة حضاارة واحادة قاد ياؤدي علاى  ،ة حضارة عالمية واحد
اعاال البييئااي الثقااافي ،  لااذلك البااد ماان تاارك المسااتوى البعيااد إلااى عاادم إمكانيااة التواصاال والتف
  بناء حضارة إنسانية مشتركة.لغرض مساحة للخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب 

الحااديث عاان التنااوع علااى مسااتوى الااوطن فاانحن امااام كيااان اجتماااعي يشااهد تنوعااا  أمااا
ذا ثقافياااا علاااى مساااتوى الزماااان والمكاااان والجماعاااة االجتماعياااة ، حياااث نشاااأنا علاااى ارض هااا

الاااااوطن ونحااااان متاااااداخلين ماااااع غيرناااااا ثقافياااااا واجتماعياااااا وروحياااااا ، وبالتاااااالي فاااااان االنسااااااق 
االجتماعيااة فااي مجتمعنااا حملاات المياازة الثقافيااة للتعدديااة باال تفاعلاات هااذه االجاازاء فيمااا بينهااا 

 مؤثرة احدها على االخرى مشكلة الثقافات الفرعية داخل الثقافة االم .
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جااازأ مااان التركيباااة المكانياااة الحضااارية العائااادة الاااى النساااق والمحلاااة العراقياااة جااازء ال يت
االجتماااعي متصااال باألنساااق االخاارى حيااث حملاات هااذه المحلااة المياازات والخصااائص التااي 
جعلهااااا تنفاااارد عاااان العااااالم العربااااي والغربااااي بشااااكلها العمرانااااي وبيئتهااااا العااااامرة التااااي تزخاااار 

، ومااااع وجااااود المحلااااة البغداديااااة بالجماعااااات االجتماعيااااة المتنوعااااة ذات الثقافااااات المتعااااددة 
والبصااراوية والموصاالية والكربالئيااة والنجفيااة والبابليااة الااى غيرهااا ماان المحااالت المتواجاادة هنااا 

تحت مظلاة الخصوصاية الثقافياة بطاابع  ئتلفتوهناك في عموم ارجاء هذا الوطن ، اال انها ا
اعي بااااين البيااااوت ملااااؤه الحااااب والتسااااامح والمااااودة والتضااااحية ، فضااااال عاااان التااااداخل االجتماااا

 والنفوس معبرة عن روح االلتصاق بالمكان )الوطن( والفرد )التثاقف( .

وفي بحثنا هذا حاولنا ان نتناول ثقافة التعايش المشاترك وكياف تنمات داخال هاذا الجاو 
المكااااااني الخااااااص باااااالمجتمع العراقاااااي )المحلاااااة( وكياااااف اجتمعااااات كااااال المحاااااالت العراقياااااة 

حتهاااا الثقافاااات الفرعياااة ليتشاااكل لااادينا عنصااار التثااااقف بخصاااائص ثقافياااة عنااادما انضاااوت ت
المجتمعاااي الاااذي جماااع كااال الجماعاااات االجتماعياااة محااااولين تقرياااب الصاااورة باااين الحاضااار 
والمسااتقبل وكيااف يمكاان ان نعاازز قاايم التسااامح وااللفااة بااين هااذه الشاارائح داخاال هااذا العنصاار 

 المكاني )المحلة( .
موعة قيم إنسانية أساسية مشتركة بين كل وعلينا القول في هذا المجال ان ثمة مج

الفضاءات الثقافية والدينية في وطننا ، وينبغي استثمارها والتركيز عليها لتكريس وحدة 
إن قيما مثل : العدالة، رفض العنف، رفض الظلم، اإليثار، المساواة،التسامح،  اإلنسانية

م، اإلحباط، الغبن، الرأفة، الرحمة التعاون، المحبة... وأحاسيس مثل السعادة، المعاناة، األل
هي جزء من إنسانية كل إنسان،  ولذلك فالجوهر اإلنساني حاضر في كل التقاليد الثقافية 

وبالتالي ال يمكن لإلنسانية العيش  والدينية لكل الشعوب عبر التارين الطويل لإلنسانية، 
رف بكل أشكاله ،  ونحن في والبقاء بدون أخالقية عالمية تكرس التسامح ونبذ العنف والتط

أمس الحاجة اليوم إلى إيكولوجيا ثقافية لتحويل ثقافاتنا وأدياننا إلى ركائز للتنمية والتضامن 
 والمسؤولية الجماعية لبناء أفق مشترك لإلنسانية جمعاء.

وبمعنى آخر، ان ثقافة العناصر المكونة للمجتماع العراقاي، كانات فاي حالاة مان       
تمر سلما ام حربا، وفقا لرؤية او ثقافة كل جماعة من تلك الجماعاات، المكوناة التفاعل المس
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للمجتمع ، وعلى الرغم مان وجاود عناصار موحادة كثيارة، كلغاة التفااهم المشاتركة  فاي معظام 
نسااابة عالياااة مااان باااين األحياااان باااين مختلاااف الجماعاااات الساااكانية، وكاااذلك الااادين المشاااترك 

العامااة المشااتركة منااذ عاادة عصااور فضااال عاان مصاادر السااكان، ووحاادة التفاعاال الحضاااري 
الحياة األول )دجلة والفارات(،   غيار ان التناساق الظااهري فاي الادم والدياناة ووحادة المجتماع 
كاان يضام اختالفاات مفعماة باألهمياة ،  ولاذلك فاان الخلايط المكاون )قاومي ا ديناي ا عرقاي ا 

 .اسياسي ا اقتصادي( خلق توازنا نفسيا واجتماعيا جديد
مااان كااال ماااا تقااادم يمكنناااا القاااول، ان تفاعااال العناصااار المكانياااة والبشااارية فاااي          

العااراق فااي اطااار التااارين المشااترك او العنصاار الزماااني لجميااع تلااك العناصاار، خلااق مركبااا 
جمعيااا ذا مواصاافات نفسااية خاصااة، تقااوم علااى أساااس مواجهااة التحاادي المسااتمر للتفاااعالت 

لياااة، وفااي الوقااات نفساااه فااان هاااذا المركاااب متحفااز دائماااا للتحاااديات المكانيااة )الطبيعياااة( الداخ
البشرية الوافدة الى ساحته بصورة غير سلمية)حرب او االحاتالل( باساتمرار، وثنائياة التحادي 
)الااداخلي والخااارجي(، )الطبيعيااة والبشاارية(، جعلاات ماان تركيبااة المكااون االجتماااعي والنفسااي 

فاعاال جميااع المكونااات الداخلااة فااي تركيبتااه الخاصااة، العراقااي قااادرا علااى مواكبااة األحااداث وت
وقبول التحديات الخارجية في حدود زمانية معينة ، ومكانية عبر المحلة العراقية  ولعال ذلاك 

اجتمااااعي خااااص بجماعااااة تميااازت بالعبقرياااة االجتماعياااة  -خلاااق مكااااونا ذا مركاااب، نفساااي 
الداخلياااة الخاصاااة باااه وتاااذويبها  والسياساااية القاااادرة علاااى خلاااق التنااااغم باااين جمياااع المكوناااات

لصالح المكون المشترك ماع امكانياة التفاعال والتجادد الادائم ماع مختلاف العناصار والظاروف 
 المحيطة به

انقسم بحثنا هذا الى ثالث مباحث تناولنا في المبحث االول االطار المفااهيمي للبحاث 
ي فقااد تناولنااا فيااه ومصااطلحات ومنهجيااة ، امااا المبحااث الثااان وأهااداف وأهميااةماان موضااوع 

عبااار محااااور االول منهاااا مقارباااة تعريفياااة لثقافاااة التعاااايش المشاااترك والمحاااور الثااااني الجاناااب 
االيكولوجي والقيمي للمحلاة العراقياة والمحاور الثالاث الخصاائص الثقافياة للمحلاة العراقياة اماا 

مااع هااذا  المسااتقبل فااي التعاماال فالمبحااث الثالااث فقااد حاولنااا فيااه تعزيااز الحاضاار واستشاارا
المكااون المكاااني االجتماااعي وكياااف يمكاان الحفاااظ والموائمااة ماااع التحااديات مختتمااين بحثناااا 

 النتائج والتوصيات والمقترحات . بأهم
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 األولالمبحث 
 المفاهيمي للدراسة اإلطار

 : موضوع الدراسة  أوال
 اآلخربات من الضروري والمؤكد ان نشر ثقافة العيش المشترك والتسامح وقبول 

وملحة يجب زرعها في نفوس وعقول الجيل الناشئ ألنها تساهم  أساسيةمختلف حاجة ال
المسؤولية وقيادة المرحلة القادمة  أعباءبشكل فعال في خلق جيل واع قادر على تحمل 

بشكل ايجابي وسليم الن مثل هذه الثقافة تشكل ترسيخا قويا لمعالم الوحدة الوطنية الذي 
 .ن الثقة وبعيدا عن الهواجسينبغي بناؤها على اساس م

 وتتجلى طبيعة الدراسة في االجابة عن التساؤالت االتية :
 ما المقصود بثقافة التعايش وما مقوماتها ؟ -
 هل يوجد تعايش في المحلة العراقية ؟ -
 عناصر التعايش ومقوماته ؟ -

 ثانيا : اهداف الدراسة 
 تحليل ثقافة التعايش المشترك في المحلة العراقية . -
 ط الجانب االيكولوجي بالجانب القيمي للمحلة .رب -
 ابراز نمط التثاقف المجتمعي بين الحاضر والمستقبل . -

 ثالثا : اهمية الدراسة
التعايش المشترك من اوضح الظواهر االجتماعية في المجتمع العراقي انطالقا من 

دة وبمرور متغيرات حضارية ودينية وثقافية ، فعلى مر العصور كانت هناك هجرات متعد
 الزمن يصبح هذا التعدد جزءا من تكوين المجتمع العراقي .

من هذا المنطلق يكون التعايش امرا طبيعيا في العراق خاصة عندما تحتدم المشاكل 
وتمر الظروف المختلفة ليقوى هذا التعايش ، وتتلخص اهمية هذه الدراسة كونها تسعى الى 

التعايش محاور واضاءات تؤكد على القيم  طرح موضوع يضيف الى الواقع العراقي في
والمعاني االيجابية باطار نظري وتوظيف وتحليل تطبيقي لما هو موجود في المحلة العراقية 
، فضال عن ذلك يرمي البحث الى توضيح المضمون العلمي والعملي لمفهوم التعايش لما 

ك المجتمع وتوطيد يكتسبه من اهمية كبيرة في كونه العامل االساسي في زيادة تماس
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، باالضفة الى فهم التنوعات الثقافية وكيف تشكل مصدر قوة للمجتمع المتعدد عالقاته
انب الثقافية واالجتماعية ثقافيا واثنيا وهذا يرفع من مستويات التطور والتقدم في الجو 

 .وغيرها
 رابعا : مفاهيم الدراسة 

  culture    الثقافة أوال : 

يكي يراد منه تخصيب للمدارك باإلطالع واستثمار للمعرفة الثقافة مفهوم دينام
بالتخمين والتدبر والسعي وهي حصيلة معلومات متنوعة ومتراكمة وأساليب في التفكير 
تتسع وتضيق بحكم ارتباطها بقضايا اإلنسان عموما وبما يتصل بالذاتية ومجاالت الهوية 

نما هو الشخ ص الذي يكون واعيا عن طريق خصوصا فالمثقف غير العالم المتخصص وا 
حسه االجتماعي بإنسانيته سواء تعلق األمر بعصره أو خارجه وهذا هو الجانب اإلنساني 

 .(1)في الثقافة 
بأنها استجابة اإلنسان إلشباع حاجاته فهي الوسائل التي   منتاجو شليويعرفها ا   

قافة تتعلق بالنواحي لك الحاجات ، وفي رأي توماس فالثتيلجا إليها اإلنسان إلشباع 
 .الروحية والقيم الجمالية والفنون 

مجموع ما ينتجه المجتمع من نظم وعادات بانها الثقافة فقد عرفا  أما ماكيفر وأدوم
 .(2)وتقاليد واختراعات

من اشهر واشمل التعاريف حيث يذكر انها الكل المركب الذي  وتعريف تايلور
الخالق والقانون والعادات وغيرها من القدرات التي يشتمل على المعرفة والعقائد والفن وا

 (.3يكتسبها االنسان بوصفه عضوا في المجتمع )
هي أنماط ممارسة الحياة اليومية وأنواع التفكير والوسائل  وتعريفنا اإلجرائي للثقافة

 المادية التي وصلتنا عن طريق األجيال ومن ثم تنقل إلى األجيال التي بعدها .
 Coexistence             عايش  المشتركالتثانيا : 

                                                 

 .199،ص1975( ابراهيم مدكور ، معجم العلوم االجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  (1
 20( المصدر السابق نفسه  ،ص (2

، 2دمشق ، ط –( محمد الخطيب ، االنثربولوجيا الثقافية ، دار عالء الدين للنشر والتوزيع ، سوريا  (3
 21، ص2008
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على المجتمعات التي تتعايش من خاللها لق طاو ما يعرف بالتعددية الثقافية التي ي
فيها ثقافتان فاكثر ، وهي حركة تدعو الى التغيير وتقوم هذه الثقافة على عدة عوامل منها 

 ما للتنافر والتضاد .اللغة او العرق وتشكل هذه الثقافة محيطا للتسامح والتاخي ورب
يعني التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود عالقة  التعايشو 

إيجابية مع اآلخر. فلقد عَرفت هوياتنا العالقة مع اآلخر، فعندما تكون العالقات إيجابية 
ن وعلى قدم المساواة معه، فإن ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية واالستقالل، وعندما تكو 

العالقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقّوض الكرامة اإلنسانية وقيمتنا الذاتية. وهذا ينطبق 
على الفرد والجماعة والعالقات بين الدول، فبعد أن شهدنا حربين عالميتين وحروبًا ال 
حصر لها من الدمار واإلبادة الجماعية، صارت مسألة تعزيز التعايش على جميع 

 .(1)للقرن الواحد والعشرين المستويات أمرًا ملحاً 
غير أن ما يميز التعايش المجتمعي، هو أن مختلف الجماعات في كثير من 
األحيان، سواء كانت عرقية أو دينية، والتي تعيش في فضاء العيش المشترك، وبذلك يكون 
تحديد عالقتهم مع بعضهم البعض، وكيفية إمكانية تطوير هذه العالقات واستدامتها 

، وألنه على مستوى المجتمع المحلي القادم  هو ما يشكل تحديًا رئيسيًّا للقرن وتطبيعها
التقليدي والذي ال زال يعيش وفق التصور النمطي تجاه بعضه البعض، ووفقًا لماري 

وفي وقت سابق من التعارف الهادف في عمل العالقات المجتمعية والتي تبدو »فتزدوف، 
لمعنيين، مع التأكيد على فكرة وجود االنسجام بين على مستوى األولوية نفسها عند ا

الجماعات المختلفة مع الهدف المقصود من إدماج األقليات في المجتمع األوسع في أسرع 
وقد وضعت التعريفات في وقت الحق على أن تكون األهداف أكبر  (، 2) وقت ممكن

والفرص لجميع الفئات، بكثير من مجرد التركيز على فكرة المساواة في الحقوق األساسية 
  . بل يكون الهدف هو تشجيع التنوع الثقافي في الوقت نفسه، باعتباره الخيار األفضل 

    Mahala      المحلة ثالثا : 

                                                 

 .27، ، ص 1999سن الصفار ، التنوع والتعايش ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، ( ح (1
دار قطري بن الفيحاء ، 3( فاروق مصطفى إسماعيل ، العالقات االجتماعية بين الجماعات العرقية ، ط (2
 77، ص 1986قطر ،  ،
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تعرف بانها الجماعة االولية التي تنشا تلقائيا في منطقة صغيرة متمييزة ومحدودة مكانيا          
الذين يقيم معهم بجوار بعضهم وتربطهم عالقة  عضائهاأتجمعها صفة المشاركة الودية بين 

 .(1)شخصية مباشرة ووثيقة ومستمرة نسبيا 
لالصالح  أداةعلى انها  األساسال يمكن تصورها بالدرجة  فقد عرفها بانه العالم مان أما       

 (2). االجتماعي او العمل االجتماعي 
م اجتماعي من السكان يسكنون كما عرفها العالم الجغرافي كرستوفر بانها تنظي

موقعا جغرافيا متقاربا وهذا ال يشمل فقط الروابط االجتماعية بين االفراد معينين من السكان 
 .(3)بل يشمل جميع روابط تلك المجموعة مع االفراد غير المتجاورين 

 Acculturation community     معيتالتثاقف المجرابعا : 
بعضها ببعض نتيجة االتصال بين الشعوب  يعرف على انه تاثر الثقافات

اوال احتكاكا مطوال بين ويتطلب والمجتمعات مهما كانت طبيعة هذا االتصال واهدافه 
ثقافتين مختلفتين ثم تاثير احد الثقافتين في االخرى او التاثير الثقافي المتبادل فيما بينهم ، 

 .(4)د احد الفرقاء او عند االثنين واالجتماعية عن الثقافيةبحيث تتعدل المسالك والنماذج 
هو العملية التي يستطيع الفرد أو الجماعة عن طريقها اكتساب  التثاقفو         

جماعة أخرى من خالل االتصال أو التفاعل بينهما. غير أن التثاقف ثقافية الصفات ال
تلعب فيها  بالنسبة للفرد هو عملية تعلم اجتماعي أشبه بعملية التنشئة االجتماعية التي

اللغة دورًا جوهريًا. أما بالنسبة للمجتمع فالتثاقف هو عملية انتشار القيم والمقاييس واألحكام 
االجتماعية إلى المجتمعات األخرى مع تعرضها لعملية التبدل التي تجعلها منسجمة مع 

لتي ظروف وأحوال المجتمعات التي دخلت إليها. غير أن هذه المقاييس والقيم واألحكام ا

                                                 

للعلوم االنسانية ، مطابع دار  ( طلعت ابراهيم لطفي ، اثر الحضرية في جماعات الجيرة ، المجلة العربية (1
 .93الوطن ، الكويت ، بدون تارين ، ص

 94( المصدر نفسه ، ص3)
 98المصدر نفسه  ، ص(  (3
 ، 2004سوريا ،  –عيسى الشماس ، مدخل علم االنسان ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ( 2)

 .146ص
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دخلت إلى هذه المجتمعات غالبًا ما تسبب لها ظاهرة الصراع الحضاري أي الصراع بين 
  (1)القيم األصيلة والقيم الدخيلة.

متعددة في السمات  تبأنه االحتكاك بين ثقافا وتعريفنا اإلجرائي للتثاقف المجتمعي
مل في طياتها والخصائص والذي يؤدي إلى تبادل في عناصرها الثقافية لتفرز ثقافة تح

 السمات والخصائص المشتركة داخل المجتمع الواحد .
 رابعا : منهجية البحث 

المنهج االثنوغرافي   -  
االجتماعية  دراسة الميدانية العلمية للظواهريقصد بالمنهج االثنوغرافي ال            

وذلك عن طريق اتصال الباحث االنثروبولوجي بموضوع البحث اتصااًل مباشرًا يعيش فيه 
على دراسة الظاهرة كما توجد  ثنوغرافييعتمد المنهج االو   ،بين الجماعات المراد دراستها 

ا فالتعبير الكيفي يصف لن ،في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعّبر عنها كيفيا أو كميا
الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه 

 (.2)ارتباطها مع الظواهر األخرى الظاهرة أو حجمها أو درجة 
المنهج االنثربولوجي  -  

من المناهج المهمة في مثل هذه الدراسات اذ يهيء هذا المنهج من خالل أساليبه 
تحقيق األهداف والنتائج المرجوة من الدراسة واعظم ما يميز هذا األرضية المناسبة ل وأدواته

المنهج هو قدرته على المقارنة وايجاد االطر المناسبة لفهم الواقع اإلنساني فهما علميا غير 
والمنهج للمحلة العراقية ، ودراسة الباحث ارتبطت بالجانب الجغرافي االثنوغرافي  متحيز

التي تعتمد على دراسة للكشف عن االسس والقواعد نية األنثروبولوجي بصيغته الميدا
فضال عن الثقافات التي تضم هذه الجماعات، والبحوث  والمعقدة الجماعات التقليدية 

اكتشاف ماهية الحقائق  إلىاالثنوغرافية جزء مهم من المنهج األنثروبولوجي وهي تهدف 
الميدانية واالعتماد على بداهة المتمثلة في واقع الجماعات من خالل استخدام المالحظة 

                                                 

 .20، ص1998، لبنان ، فريدريك معتوق ، معجم العلوم االجتماعية  ، بيروت (  (1
(  مصطفى نمر دعمس ، منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية ، دار غيداء للنشر  (2

 . 239،ص 2008والتوزيع ، 
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التفكير والبصر فيما يجري امام العين لغرض فهمه وتفسيره التفسير الموضوعي المناسب 
(1). 

 المبحث الثاني
 المحلة العراقية ... والتعايش 

 : الجانب االيكولوجي والقيمي للمحلة العراقية  أوال
لتاثير في االجتماع من لد اعية التي تو ان الحياة االجتماعية تابعة للحياة الطبي         

العوامل االجتماعية تعدل البيئة تعديال اجتماعيا لكي ان ، اذ تنمية المجتمع وتطويره  حيث 
، ونالحظ في المحلة العراقية كيف من ترقية الشخص والحفاظ على بنائه الوظيفي  تتمكن

قات والنشاطات فاعل والعالان التصميم االيكولوجي يعكس السلوك االجتماعي وطبيعة الت
االجتماعية التي تشير الى ذلك النوع من المحال السكنية لذا نجد سمات حضارية مميزة 

المحلة القديمة عن الحديثة ، وفي واقع االمر ومن هذا المنطلق  لكل نوع ومختلفة فيما بين
اك فوارق بينهما يمكن القول انه في المدينة نجد ان المحالت السكنية القديمة والحديثة هن

في السمات االيكولوجية لكنهما يشتركان في االدوار االجتماعية والتنظيم االجتماعي 
 .(2)والتعايش والتعامل 

وعلينا القول ان من اهم عوامل قيام المحلة بروحيتها العربية هو سلوك االنسان وعالقاته 
عن ذلك بمظهرها الخارجي حيث  االجتماعية التي تتجاوز الروابط العائلية بكليتها والتعبير

السور الذي يحيط بها وبنيتها الخارجية حيث وجود الجوامع والكنائس واالسواق المرتبطة 
من اصل مكاني  المتأتياجتماعيا وقيميا ، والتجمع السكاني على وفق االنتماء القبلي او 

مل اخرى كالمهنة واحد او اكثر له االثر في التشكيل االجتماعي للمحلة كما ان هناك عوا
 . (3)والعوامل الدينية والقومية وغيرها تؤثر على تشكيل ووجود هذه المحلة

                                                 

  98، ص1982العراق ،  –( قيس النوري ، المدخل إلى علم اإلنسان ، منشورات وزارة التعليم ، بغداد  (1
، مؤسسة الرسالة 1افعي ، التعايش اإلنساني والتسامح الديني في اإلسالم ،  طعبد  الفتاح صالح الي(  (2

  41سوريا ،  –ناشرون ، دمشق 
 –محمد حسين محمد ، التنوع االثني والديني في كركوك ، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر ، اربيل (  (3

 .195، ص2006العراق  ، 
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وقد مرت المحلة العراقية في عموم الوطن بمراحل تطور شانها شان المدن حيث         
في شمولية التغير والتطور بما في ذلك  تباينتتباينت هذه المراحل في امتدادها الزمني كما 

ك بالحضارات االخرى وباالخص مع الحضارة الغربية واداتها ثقافة النقل واالتصال االحتكا
 والبناء .

مسجد او  –ويمكن تحديد مقومات المحلة العراقية بعناصر كثيرة منها )اماكن العبادة 
، الدكاكين ، الدور السكنية ، الحمامات ، المدافن ، المقاهي ، شبكة دروب  -كنيسة

 ( وهذه المقومات تعتبر من السمات المشتركة بين كثير من الثقافات. المحلة ، المدارس
 ثانيا : الخصائص الثقافية للمحلة العراقية 

 التنوع الثقافي واالجتماعي  .1
تتسم المحلة العراقية بالتجانس الثقافي لجماعاتها الثقافية المختلفة مع بعضها 

ت داخل هذه االحياء ووجود ثقافات من وجود تنوع في الثقافا متأتيالبعض وهذا التجانس 
فرعية داخل االطار العام حيث حملت خصائص ومميزات مكنت كل جماعة من االستمرار 
في جو من التالف والتواد مع احتفاظ كل جماعة بالهوية الثقافية الخاصة المرتبطة بعقيدة 

 او بزي او لهجة معينة .
في الترتيب الحضاري واالجتماعي ان وجود هذا التنوع انتج بدوره امتزاجا نوعيا 

وطرحت كل جماعة وثقافة ارضية ثقافية رئيسية مشتركة تكونت بحكم التعايش المشترك 
 1في اطار دولة واحدة تساهم ربما في ترسين قواعد هذا التثاقف .

 التجاور المكاني  .2
رتباط لالعدد كبير من الجماعات  سعىالمجتمع اكبر جماعة اجتماعية وي ر يعتب        

، وان المجتمع يشغل عادة ارضا محددة وان عالقات المجتمع االساسية هو ان مع بعضها 
اعضاؤه يتفاعلون معه بعضهم االخر ويشتركون في اكبر مجموعة من القيم ، والتجاور 
اصغر وحدة اجتماعية في المحلة بعد االسرة ومن ابسط الروابط واولها التي تجمع عدد من 

اال ججه للمساعدة المتبادلة يربطهم اواصر العالقات االولية ويفتح ماالشخاص وجها لو 
للتساند والتازر ثم يؤدي الى التجانس واالندماج ويشكل بالنتيجة جماعة اجتماعية اولية 

                                                 

 196يني في كركوك ،مصدر سابق ، صمحمد حسين محمد ، التنوع االثني والد(  (1
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ها في عملية الضبط هوتلعب هذه العالقات دورا م ، (1)تتميز باحساس قوي بالشعور الذاتي
مي الى جماعات تظم المحالت العراقية ثمة عوائل تناالجتماعي غير الرسمي ، وفي مع

البعض  عضهممختلفة يعرفون ب وشوارعاثنية مختلفة تعيش جنبا الى جنب داخل ازقة 
ويتزاورون ويتبادلون الخدمات باستمرار وما يحتاجونه من ادوات ومعدات منزلية وقد 

شتركة مونون في اعمال يسستدينون من بعضهم المال احيانا في وقت الحاجة ، او قد يتعا
االقتصادية الصغيرة كفتح محل او شراء سيارة  المشاريعيوجد شراكات في بعض  بماور 

 اجرة وما شابه ذلك .
ان التفاعل بين الجماعات المتجاورة مكانيا يتوسع ويمحو احيانا الفواصل           

 وذلكي او الثقافي االجتماعية بين بعض العوائل المختلفة في االصل العرقي او المذهب
الن  االجتماعيةوالتقاليد  عاداتوالمصحوب بتشابه في ال تاريخيالعمق التعايش المشترك 

االقامة المشتركة والمتجاورة من شانه ان يوجد بمرور الزمن تقاربا في العواطف والمشاعر 
 المدن االتي مرت به ادثفي التماثل بين الجيرة في ذكريات الماضي والحو  ئاموتكوينا للو 
امجادا او كوارث وهذا التجاور والتماثل بدوره يعد عامال كبيرا في  أكانتسوا  والمحالت

رغم من اختالف لنحو المستقبل لتقارب العواطف والمشاعر على ا متشابهةخلق نظرة 
في محلة  ركةالمشت مةلالقا نتيجةاالثنيات والمذاهب ومجمل هذه العمليات التي تحدث 

ون بروابط الدم طت قرابة الجوار وان كان سكانها ال يرتبنتكو حيث حددة واحدة ومنطقة م
انفسهم ان الجيرة والتعارف والرفقة  ىهؤالء ال وينظر المشتركةالمشترك واللغة  واألصل

  .(2)تلعب دورا اكبر من غيرها من الضوابط والقيم 
 الصداقة والرفقة  .3

دى وجود االتفاق والتوافق بين الجماعات يمكن االستناد الى مؤشر الصداقة والرفقة على م
 االجتماعيؤشر مهم على القبول م االثنية المختلفة في منطقة معينة والصداقة بين االفراد

                                                 

 198المصدر نفسه ، ص  (  (1
( جوزيف ياكوب ، ما بعد االقليات بديل عن تكاثر الدول ، ترجمة حسين عمر ، المركز الثافي العربي ،  (2

 .173، ص 2004، 1لبنان ، ط -بيروت
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ومباشرة وتشير  رسميةتربطهم عالقات غير الذين التام بين االفراد  التوافق نتيجة تأتي ألنها
 والتضامن.التمساك  امةإلدالى تفاعلهم االجتماعي وهي من الشروط الرئيسية 

 الزواج  .4
في المحلة العراقية يتعدى الزواج الخط االثني والعرقي وهو يحدث بين افراد ينتمون         

، وهو يعد عامال من  الواحدةالى جماعات اثنية وعناصر سكانية مختلفة داخل المحلة 
افراد لها  جتامما يؤدي الى ان الفسيولوجيةعوامل التنوع البشري من حيث المميزات 

 (1)من انتاج اب وام مختلفين . ألنهاتحادات جينية مختلفة 
يتحااادد مااادى  يويمكااان القاااول ان الااازواج يعتبااار احاااد المؤشااارات المهماااة التااا          

القبااول االجتماااعي بااين الجماعااات المختلفااة ثقافيااا فااي منطقااة او محلااة واحاادة الن الاازواج ال 
شااعورية او ال شااعورية تااتحكم فااي االختيااار كالمسااافة عواماال  ديحاادث كيفمااا اتفااق حيااث يوجاا

االجتماعيااااة والمكانيااااة بااااين الاااازوج والزوجااااة واالصاااال الااااديني واالثنااااي والمسااااتوى التعليمااااي 
كل هذا يلعاب دورا مهماا فاي االختياار وعنادما يتعادى هاذا االختياار الخاط  ، والتربوي وغيرها
وافاق ويمحاو الفواصال باين المجموعاات وجود درجة عالياة مان االنادماج والت ىاالثني يدل عل

زياد مان خطاوط يالمختلفة الن االخاتالط بالمصااهرة يانعكس علاى الجاناب االجتمااعي حياث 
هندسااية العالقااات االجتماعيااة ممااا يااربط العائلااة مسااتقبال بقساام ماان المجتمااع ويساااعد كااذلك 

 على ربط وحدات اجتماعية بعضها ببعض .
 الثالث المبحث                                   

 التثاقف المجتمعي في المحلة العراقية بين تعزيز الحاضر واستشراف المستقبل

يعيش ابناء البشرية في هذه الحياة على تنوعهم وتمايزهم ضمن حياة مشتركة          
متداخلة المصالح والمنافع وال يمكن الي نوع من انواع البشر ان يختاروا النفسهم زاوية من 

 ا الدنيا فيقبعون فيها بعيدا عن االخرين من دون اثر او تاثير .زواي
ثم ان هناك تنوعا داخل  كل مجتمع في  المذاهب والطوائف واالقليات او العرقيات ، ومع 
التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في حياة االنسان الغيت المسافات وتساقطت الحدود بين 

                                                 

 .14، ص1988، مصر  عبد اهلل عفيفي ، حق الجار ، دار االعتصام للطباعة والنشر ، القاهرة(  (1
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احدة االمر الذي يفرض على الناس ان يتعايشوا مهما ابناء البشر وأصبح العالم قرية و 
 تنوعت انتماءاتهم وتعددت هوياتهم من اجل مصالحهم المشتركة .

ولكي يعزز التثاقف في المحلة العراقية في الوقت الحاضر يجب استحضار شرطين 
 ( :  (1اساسيين

ضمان الحقوق والمصالح لألطراف المختلفة ، فإذا شعر طرف من  .1
بانتهاك حقوقه او التعدي على مصالحه من قل الطرف االخر فلن تتوفر حينئذ االطراف 

اجواء التعايش والتثاقف ، بل ربما يحصل تنازع وصراع بين الجهات المتنوعة في المجتمع 
 حيث يمنع الجهة المضطهدة من التفاعل االيجابي مع بقية الفئات .

وق االخرين وعدم االعتداء لذا تشدد االديان والتشريعات على لزوم رعاية حق
على المخالفين وان وجود حساسية ما عند فئة تجاه فئة اخرى ال يصح ان تؤثر على 
االلتزام بالعدل في الحقوق ، وال يجوز للفرد ان ينحاز في موقفه على حساب الحق والعدل 

لقسط شهداء هلل ولو )يا أيها الذين امنوا كونوا قوامني بالصالح انتماءه العاطفي ومنها قوله تعالى 

على أنفسكم او الوالدين واالقربني ان يكن غنيا او فقريا فاهلل اوىل بهما فال تتبعوا اهلوى ان تعدلوا ( )النساء 

 (.135اية 
. االحترام المتبادل فاالنسانية جوهر واحد مشترك عند ابناء البشر ، فعليهم ان يحترموا 2

اذا ما اختلفت اتجاهاتهم لكنهم نظراء ومتساوون  انسانيتهم باحترام بعضهم البعض ، وحتى
في انسانيتهم وكما يقول االمام علي عليه السالم ) الناس صنفان : اما اخ لك في الدين ، 

 او نظير لك في الخلق ( .
وتشجع التعاليم السماوية والدساتير والتشريعات على حسن التعامل مع االخر ايا كان      

س االحسان واالحترام وحفظ الحقوق ، لكي يتحول هذا التعايش والتواصل معهم على اس
 (.2الى اداة للتعارف والتواصل بين افراد المجتمع في المنطقة الواحدة ومنها المحلة )

                                                 

فاروق مصطفى اسماعيل ، العالقات االجتماعية بين الجماعات العرقية ، دار قطري بن الفجاءة للنشر (  (1
 168، ص1986، 3والتوزيع ، قطر ، ط

 169فاروق مصطفى اسماعيل ، العالقات االجتماعية ، مصدر سابق ، (  (2
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ان مجتمعنا العراقي مر بمسيرة سياسية واجتماعية متنوعة االحداث والظروف 
نشر روح التسامح والتعايش لكنها بنفس الوقت كانت تحديات لمهمة صعبة ومشرفة في 

والتثاقف المجتمعي من خالل تبادل العالقات بين مكوناته االجتماعية بشكل سلمي ملحوظ 
ومع وجود الكثير من العراقيل والصعاب في هذه المسيرة اآلن روح االندماج االجتماعي 

تدل  ونشر هذه الثقافة بين جميع مكونات المجتمع العراقي والذي يتضمن معاني عديدة
على التوحد واالنصهار وحضور الذات الفاعلة الداخلية اليجاد التماسك االجتماعي الفعال 
وهو افضل السبل اليجاد عالقة مثمرة ومميزة داخل اطار التثاقف بين ابناء المجتمع عندما 

 يتسم هذا التثاقف مستقبال بااليجابية واالشعاع الحضاري .
 خاتمة

الظواهر االجتماعية في المجتمع العراقي انطالقا  أوضحمن ان التعايش السلمي        
من متغيرات حضارية ودينية وهذه المنطلقات جعلت من هذا التعايش امرا طبيعيا ، وان 

والقوميات في المجتمع العراقي لم يخلق مشكل او اصطدامات بين الطوائف  األديانتعدد 
رائعا بينهما وتفاهما اجتماعيا قل نظيره  والملل الموجودة فيها بل على العكس خلق انسجاما

عن  إخباراوهذا ما نالحظه في المحلة العراقية فلم يحفظ لنا التارين  األخرىفي المجمتعات 
عدم فتن حصلت بين الطوائف والمذاهب الدينية في المدينة ، لكن هذا ال يعني  أوحروب 

الظروف وهو امر طبيعي  المشاكل البسيطة التي فرضتها بعض أوحدوث بعض الخالفات 
 . أقوىما لم يتطور او يحدث نزاع 

لقد تداخل العادات والتقاليد والقيم االجتماعية لجميع الطوائف والمذاهب نتيجة        
س احداهما من االخر ما يكمله ويقويه ويضيف االمعايش الطويلة والذوبان االجتماعي واقتب
ماعي الناجم من الجيرة واالختالط في السكن او اليه الجديد والمفيد وكان للتقارب االجت

العمل او الدراسة اثره على التقيب بين الثقافات وتداخلها ووجود قيم ومبادئ مشتركة تجمع 
 .افراد المجتمع في المحلة الواحدة
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 المبحث الرابع        
 التوصيات والمقترحات

العراقي من خالل العودة إلى  التأكيد على مفاهيم الثقافة وعملياتها داخل المجتمع .1
 التراث االجتماعي والحضاري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

االستفادة من تجارب المجتمع العراقي عبر قرون طويلة في فهم الثقافات الفرعية وما  .2
 فيها من سمات وخصائص في التفاعل االجتماعي وأنهم مصدر قوة للتثاقف المجتمعي .

جتمع من خالل البحوث والدراسات والدورات والورشات في الحفاظ على روح تمكين الم .3
 التثاقف والتسامح .
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Abstract 

   When you talk about diversity on the level of Iraqi society, we are 

facing a social entity witness culturally diverse at the level of time, 

place and social group , where we grew up on the land of this country 

and we are intertwined with other culturally , socially and spiritually , 

and therefore, the social systems in our society carried the advantage 

of cultural pluralism , but reacted to these parts among them , one of 

them touching on the problem of the other sub-cultures within the 

culture of the motherland. 

 


