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 كمية الطب / جامعة النيرين/ وحدة العموم الساندة

Ali.h.hteem@nahrainuniv.edu.iq 

 الملخص:

بوصفيا نواة  لألسرةيعد النظام القرابي من اىم النظم االساسية التي يتكون منيا البناء االجتماعي 
واساسيا في المجتمعات البدائية  فعاالً المجتمع واساس العالقات القرابية، اذ يقوم النظام القرابي بدورا 

في المجتمع زاد اىتمام عمماء  لمكانتوواالخرى التي تعطي اىمية وقيمة لمنظام المذكور، ونظرا 
بصورة خاصة بدراسة القرابة في المجتمعات الحديثة الصناعية  ابولوجينثرو بصورة عامة واال االجتماع

اولى ىذه المحاوالت محاولة العالم  منيا وغير الصناعية ووضع نظرية عن القرابة، ومن
فضال عن عمماء اخرون اىتموا بدراسة النسق القرابي  جي الفرنسي )كمود ليفي شتراوس(و االنثروبول

حول الموضوع اعاله، ومنيم العالم االمريكي)لويس مورجان(، وكذلك قام العالم)ماكمينان( بتقديم اراءه 
)باخوفن( اذ بين العالم )باخوفن( في لمعالم   ة)حق االم(ىي نظري القرابة عناألخرى ومن النظريات 

القرابة  وبين ان نسق، االبناء المياتيم النتسابولى لمعائمة االمومية، نظرا الاعاله الصورة ا تونظري
 عن طريق النساء اسبق ظيورا من نسق القرابة االبوي.

ير نوع العائمة من العائمة الممتدة وتناول المقال المتغيرات التي حصمت عمى العائالت من خالل تغ
الى العائمة النواة، فضال عن التغير الحاصل في طرائق الزواج واسباب ضعف العالقات القرابية 

 لمعائالت والتي اثرت عمى النظام القرابي في المجمع العراقي المعاصر.

 (.المجتمع العراقي المعاصر ،النظام القرابي ،المتغيرات المؤثرةالكممات المفتاحية: )
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Abstract: 

Kinship is the web of social relationships that form an important part of the 

lives of all humans in all societies. It represents the social structure of the 

family, which is the nucleus of society and the basis of kinship relations. The 

kinship system plays an effective and essential role in primitive and other 

societies that give great value to this system. Its great position in society 

made sociologists in general and anthropologists in particular, turn their 

interests toward the study of kinship in modern industrial and non-industrial 

societies and develop a general theory of kinship. One of the first of these 

attempts was by the French anthropologist (Claude Lévi-Strauss). Other 

scholars were also interested in studying the kinship system, including the 

American anthropologist and social theorist (Lewis Henry Morgan), as well 

as the ethnologist (John Ferguson McLennan). One of the well-known 

theories of kinship is mutterrecht or ‘Mother Right’ by the Swiss jurist, 

philologist, anthropologist (Johann Jakob Bachofen), in which he argued that 

one early social formation was a family which traced descent through the 

mother. Bachofen believed that human society was ruled by women before 

being superseded by patriarchy (a system of society in which the father is 

head of the family and descent is reckoned through the male line).The study 

tackled the variables that occurred in families through the change in family 

composition and type from the extended family to the nuclear family, as well 

as the change in the forms of marriage and the reasons for the weakening of 

kin ties of families and other factors that affected the kinship system in 

contemporary Iraqi society. 
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ىميتو في تكوين مسمياتيا ألعات االنسانية بمختمف يوجد النظام القرابي في كل المجتم
م القرابية المتنوعة المتمثمة بالقبيمة ية بين افراد االسرة واشكال النظالعالقات القراب

، فضال عن التماسك لألسرةالتكوين البنائي  عمى والعشيرة والفخذ، وتعمل تمك العالقات
قرابة من االدوار تمثل جزءا من النظم القرابية، اذ تعد ال ألنيابين االفراد  االجتماعي

ثر البناء مع ويتأاالخرى في المجت االجتماعيالميمة مقارنة مع انساق البناء 
جابية منيا اكانت ام السمبية بوصفيا يبطبيعة العالقات القرابية اال لألسرةاالجتماعي 

مبناء المذكور، اذ قام المختصين في عمم االجتماع بصورة عامة لاىم الركائز الرئيسة 
جية بصورة خاصة بالتركيز عمى انظمة القرابة و ين عمى الدراسات االنثروبولوالقائم
ىذه العالقات الى االنحالل سوف ينعكس ذلك سمبا عمى وعند تعرض االىمية، يائوآيال

سائدة في الات والتقاليد دىور العالقات االسرية، وان العاداالسرة وبالتالي يؤدي الى ت
العالقات وديمومتيا والمحافظة عمييا لغرض المحافظة المجتمع العراقي تؤكد عمى تمك 

مختمف نظام القرابي في االسر المتنوعة ب، واللألسرةاالواصر االجتماعية عمى 
م القرابي االبوي، اذ يكون االنحدار ابويا امسمياتيا في المجتمع العراقي يأخذ بالنظ

، وان االناث كل يطمق عميو)االقارب العاصبين( ويشكل الذكور بعضيم البعض ما
، :9=6سميم،) والقرابة من البنات يعدون من عصبة ابييم ألبييامنيم تعد عاصبة 

والنظام القرابي ىو الوسيمة التي يتمكن الفرد عن طريقيا ومن خالليا من ، (.>86ص
تميز درجة العالقة التي يحمميا واالمتيازات التي يترتب عمييا من حقوق وواجبات 

البسيط او  المجتمعومن خالل ىذا النظام يمكن معرفة  وغيرىا
ضرورة وجود الولغرض وجود االسرة يتحتم ب ،(.869،ص9>=6القصير،واحمد،)غيره

م رابطة الزواج والتي تسمى )عالقة االباء تربطي بإشكال نوعان من العالقات القرابية
بشكال متنوعة من العالقات يطمق  بأبنائيمالمصاىرة( وكذلك االباء يرتبطون 

ساليب والقواعد الناجمة ال، ، فضال عن ذلك النظام القرابي يمثل االدم(عالقة عمييا)
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كنعوت الوصف ونعود النداء عند  المناداة من خاللت القرابة ولو نعوت عن صال
، ومن اشكال النظام القرابي ىي كل (;60،ص9>=6محجوب،)قرباءالحديث مع اال

يمة والعشيرة والفخذ وتعد القبيمة اوسع اشكال النظم القرابية وتمثل اكبر الوحدات من القب
وليا ثقافة واحدة ولغة القرابية المعتمدة عمى وحدة النسب وتتكون من مجموعة عشائر 

، اما العشيرة ىي وحدة (>86،ص1>=6مير،)واحدة مشتركة بينيا وليا ليجتيا الخاصة
تسمسل قرابي معين، اما الفخذ فانو يمثل تنظيم  وتأخذ لألسرةمكانية وتعد امتداد 

الت من عدة اجيال تنحدر من جد مشترك ويتكون الفخذ في حا يتألفاجتماعي قرابي 
م تمك االسرة اربعة اجيال او اكثر من االقارب اخرى من االسرة الممتدة عند ض

العالقات القرابية تمثل جزءا من النظم القرابية و ، (.809،ص0>=6النوري،)الدمويين
االجتماعي وتقوم تمك البناء ال لبقية نظام ادورا فعباضافة الى القواعد التي تقوم 

فراد االخرين فاتيم مع االي نمو شخصية االبناء ومتابعة تصر العالقات بالدور المميز ف
 وتمثل، (.>;8،ص8000العمر،)الجماعة تضامنفي تنشئة االفراد والمحافظة عمى و 

مع  التفاعل المباشربفضال عن ذلك تتصف بقياميا العالقات القرابية وصفا تنظيميا 
لغرض اقامة حياة  والتعاون سويةويتمكن االفراد عن طريقيا من العيش  االخرين

، وقد تعرض النظام القرابي الى العديد من ( .Brown,1956,p.65اجتماعية منظمة)
في  نوقاطالمتغيرات لعوامل مختمفة منيا ترك عددا من االسر الممتدة والتي كانت 

سكن في مناطق اخرى في المدن وتركيم لمينتيم االولى، اذ ان الاالرياف مناطقيم و 
وحتى المرأة  االغمبية الساحقة من افراد تمك االسر كانوا يزاولون االعمال الزراعية

كل تحت المثل ذلك العمل مصدر عيشتيم و يتساعد افراد االسرة بالعمل الزراعي و 
اقتصاد واحد يشرف عميو اكبر الرجال سننا، اذ ان العالقات القرابية لدى ىذه االسر 
كانت تمتاز بقوتيا وتماسكيا فضال عن ىذا يتصفون بخاصية السكن المتجاور ضمن 

شيئا فشيئا  عمميم فييا، مما اصبحت تمك العالقات تضعفي يتم التو  الرقعة الجغرافية
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رون جميع المناسبات التي تحصل الحدىم مما يزيد من متانة وكانوا في الريف يحض
تماسكا، واصبحت مالمختمفة نظاما قائما و  بأشكالونظام القرابي التمك العالقات ويجعل 

ون في مناطق متفرقة الواحدة عن االخرى وفي مناطق بعيدة نمجموعة منيم يسك
واصبح حضورىم في بعض المناسبات وليس في جميعيا لدى فئة منيم ضئيل مما ادى 

التي كانت تمتاز  لألسرةذلك الى ضعف ىذه العالقات وتعرض الوحدات القرابية 
لك قيام بعض بوصفيا القوي لمعالقات القرابية اصبحت عرضو لمفتور، اضافة الى ذ

االسر باالنفتاح نحو )الزواج الخارجي( بعد ان كان الزواج محصورا داخل الوحدة 
القرابية )الزواج الداخمي(، واصبح الزواج الخارجي شائعا لدى االسر بسبب االلتحاق 

الجامعات  يعددا من الذكور واالناث لمعمل في دوائر الدولة المختمفة او الدراسة ف
نتج عن ذلك اقامة عالقات مع مجموعة اخرى من االفراد خارج ية مما والمعاىد العراق

مجموعتيم القرابية وحصول الزواج بينيما اي )الزواج الخارجي(، مما اصبح توسع في 
العالقات القرابية عن طريق المصاىرة، فضال عن ىذا ونتيجة لعممتي التحضر 

رين وقيام البعض من ابناء قرن العشالوالتصنيع التي حصمت في البمد خالل منتصف 
االسر العمل في المعامل والمصانع المختمفة المنتشرة في عموم البمد وتوافر المجمعات 
السكنية في تمك الدوائر ادى ذلك لقيام مجموعة منيم بالسكن ىناك بعد زواجيم وتكوين 

 أخذتاالسرة النواة بعيدا عن االسرة االصمية االمر الذي جعل العالقات القرابية 
بالتالشي لمختمف المناطق وضعف العالقات االجتماعية بين االسرة النواة واقاربيا 

 الولى الستقالىم من ناحية السكنا ألسرىم واختفائيا لعدم قياميم بالزيارات المستمرة
وحتى من ناحية االقتصاد كذلك، وتشير بعض الدراسات ان المتغيرات التي حصمت 

 معضعف العالقات القرابية  منياجتمع العراقي المعاصر عمى النظام القرابي في الم
تحاول ابعاد الزوج عن اىمو  المرأةزوج ىو نتيجة الزوجة في حاالت معينة الن الاىل 

عمى اضعاف تمك العالقات  بارزاً  اً دور بستقالل بو اضافة الى قيام العامل الثقافي الوا
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عمى عالوة بالمطالعة المستمرة لمكتب،  النشغالو ال قربائوبسبب قمة زيارة الفرد المثقف 
تركيز عمى المصالح والمنافع التي من الضعف القيم التقميدية وتغمب القيم المنفعية و 

ذي المتغيرات عمى النظام القرابي والقات القرابية وحصول ضعف العال ادت الى شأنيا
االخرى التي عمى النظام العائمي، كذلك من المتغيرات  باألساسيعتمد ىذا النظام 

حصمت في النظام المذكور بسبب العوامل الخارجية والداخمية التي طرأت عمى النظام 
ظيور و والذي ادى بدوره الى ضعف العالقات القرابية،  لألسرةاالجتماعي واالقتصادي 

المرأة في المجتمع  وضيفةو  الستقالل عن اسرتو،لالقيم الفردية التي ادت بالفرد 
وعمميا في مجاالت الحياة المختمفة كانت ىي االخرى من  ريةضواتصاليا بالحياة الح

انعكاس ذلك عمى انماط التغير في و المتغيرات التي حصمت عمى النظام القرابي 
من السموك وتتميز بحالة  المعينةالمدن ليا صفاتيا وخصائصيا  الن واآلراءاالفكار 

 اإلنسانية.الرغبات  سكانية واسعة وتتصف بالمنافسة عمى لفنون وبكثافةمن الثقافة وا
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