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 الممخص:
في دراستو ىذه الثقافة المميزة لمشركس وما تتمتع بو مف خصائص  تناوؿ الباحث

واساليب معينة جعمت مف الشركس جماعة اجتماعية قائمة بحد ذاتيا بقالب ثقافي 
مميز يشغؿ الفضوؿ البحثي واالستقصائي لمباحثيف والميتميف في مجاؿ دراسة 

تسميط الضوء عمى بعض الجماعات االنسانية ووفقًا لذلؾ فقد سعت ىذه الدراسة الى 
مف االنماط الثقافية لمحياة التي يعيشيا الشركسيوف والكيفية التي يتعامموف بيا مع 
بعظيـ البعض ومع االخريف ممف يحيطوف بيـ فضاًل عف تصوير ابرز الصور الثقافية 
التي اعتاد عمييا الشركس وشكمت جزًء ىامًا مف ثقافتيـ وفولكمورىـ الشعبي والتي تعد 

  . ت رمزية ليذه الثقافة دوف ييرىاابة دالالبمث
 .(عادات وتقاليد ،معتقدات  ،ثقافة  : )كممات مفتاحية

Adyghe Circassian culture An anthropological study in 
customs, traditions and social beliefs 

Mustafa Mohamed Pharaoh Alwan 
General Directorate of Education, Baghdad, Al-Rusafa / Al-Thani 

Educational research and studies 
Abstract   

In his study، the researcher dealt with this distinctive culture of 

the Circassians and its characteristics and certain methods that 

made the Circassians a social group in its own right with a distinct 

cultural template that occupies the research and investigative 

curiosity of researchers and those interested in the field of 

studying human groups. Accordingly، this study sought to shed 
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light on some of the patterns  The cultural life of the Circassians 

and how they deal with each other and with others who surround 

them، as well as depicting the most prominent cultural images that 

the Circassians used to and formed an important part of their 

culture and popular folklore، which are symbolic connotations of 

this culture and not others. 
 Keywords: )culture، beliefs، customs and traditions(. 

 :المقدمة
 اليامة االجتماعية الجماعات ىاحد عمى الضوء تسميط الدراسة في الباحث حاوؿ لقد
 العمـو ابرز احد ىي روبولوجيااألنث اف وبما الشركس وىـ اال البشرية ريختأ في

 والثقافية االجتماعية والظواىر والشعوب االمـ بدراسة تعنى التي واالنسانية االجتماعية
 انيا اوليا اسباب لعدة الجماعة ىذه عمى االختيار وقع فقد انماطيا مختمؼ عمى

 مف نظيراتيا عف ميزتيا بيا خاصة ثقافية وخصائص بأساليب تتميز ثقافية جماعة
 مف بو ما تتميز ابرز عمى الضوء تسميط الى الدراسة ىذه سعت لذا االخرى الجماعات
 الثانية الناحية مف اما لمشركس بالنسبة حياة اسموب تعتبر معيشية وصور سموكيات

 لذا بحثو ألجراء اساساً  الحقمي الميداف مف خذيت بكونو يتميز كعمـ االنثروبولوجيا فإف
 خالؿ البحثي منيجو رسـ في لو منطمقاً  الدراسة مجتمع وتصورات آراء عمى يعتمد فيو
 في ومعرفياً  عممياً  تميزاً  وتعطيو تؤىمو بأدوات يتميز فيو االساس ىذا وعمى الدراسة فترة

 المالحظة مف اتخذ فقد االساس ىذا وعمى البحثية المصداقية مف عالياً  مستواً  تحقيؽ
 الثقافة عمى التعرؼ في البحثية يايتو لتحقيؽ وسائؿ المكثفة والمقابالت الحقمية

 عامالً  الثقافة ىذه تكوف اف يمكف وكيؼ افرادىا حياة في تأثيرىا ومدى الشركسية
 بالمعاناة اتسمت عاشوىا طويمة زمنية مراحؿ عبر الشركس وجود استمرار في اساسياً 

 مف ذلؾ الى وما عمدالمت   الثقافي والتغيير العرقي والتيجير الدامية الحروب مف
 التي البحثية الجيود تعزيز محاولة عف فضالً   منيا، عانوا التي الحياتية المخاطر
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 الصور واجمؿ ابرز مف كواحدة وابرازىا المتنوعة االنسانية الثقافات دراسة الى تسعى
 فقد المنطمقات ىذه ومف واالختالؼ والتنوع التعدد في خمقو عمى الخالؽ بيا انعـ التي
 التي الثقافية الجماعات مف بواحدة والتعريؼ التعرؼ نحو البحثي جيده الباحث سمط
 اسيـ الذي االجتماعي تكافميا وحـز وجدية الحياتية اساليبيا وتنوع عاداتيا بجماؿ تتميز

 . الحاضر الوقت حتىصامدة  وبقاءىا ببروزىا
 الفصل االول
 المبحث االول
 عناصر الدراسة

 (Importance of Study)اهمية الدراسة اواًل: 
ريخ اتكمف اىمية ىذه الدراسة في التعرؼ والتعريؼ عمى جماعة ثقافية ىامة في الت

 تقديـ فيمًا شاماًل لثقافة الشراكسة بوصفيـوىو ما يسيـ وىـ الشركس  االاالنساني 
مف البحوث والدراسات السوسيولوجية و جماعة اثنية لـ تحظ بنصيب وافر 

و يمكف اف تعد دراستنا الحالية اضافة نوعية الى الدراسات  االنثروبولوجية
كما انيا يمكف اف تسيـ في تصحيح التصورات  ، االنثروبولوجية عف الجماعات األثنية

 . ومعتقداتيـ الشركسواالفكار الخاطئة عف ديانة 
 (Aim of the Study)اهداف الدراسة ثانيًا: 

الثقافية التي تميز الشراكسة عف ييرىـ مف السمات اىـ تيدؼ الدراسة الى معرفة 
 .االخرى  االنسانية الجماعات

ًهفاهينًالدراسةً:ثالثا ً

 : (Culture)الثقافة  -1
يعد و    ٔعمماء االنثروبولوجيا الثقافية عمى اف الثقافة ىي موضوع عمميـ اجمع     

( اوؿ مف حاوؿ تعريؼ 1876ػػػػػ gustav klemm)( )1802العالـ كوستاؼ كمـ  
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استخدـ )كمـ( كممة الثقافة  1843ففي كتاب نشره عاـ  ،حديثا  عممياً  الثقافة تعريفاً 
ٕبمعنى العادات والفنوف والميارات وطرز الحياة

ً

 :(Traditions)العادات والتقاليد  -2
فيي  ٖىي عناصر ثقافية تنتقؿ عبر الزمف وتحقؽ درجة عالية مف الدواـ واالستمرار 

بمثابة قواعد سموؾ خاصة بجماعة او طائفة معينة والتي يتناقميا الخمؼ مف السمؼ 
ٗجياًل بعد جيؿ

ً

 :(beliefs)المعتقدات -3
يتألؼ المعتقد  مف عدد مف األفكار الواضحة والمباشرة، تعمؿ عمى رسـ صورة ذىنية  

لعالـ المقدسات، وتوضيح الصمة بينو وبيف عالـ االنساف، ويالبًا ما تصاغ ىذه األفكار 
في شكؿ صموات وتراتيؿ، فضمف ىذا الشكؿ مف االدب الديني تستطيع البحث عف 

 ٘جماعة مف الجماعاتالمعتقدات االصمية والمباشرة ل
 المبحث الثاني

 منهجية الدراسة 
 (Scopes Study)أواًل: مجاالت الدراسة 

 (Human limit)المجال البشري  -أ
مجػػػػػػػاال  عمػػػػػػػى مختمػػػػػػػؼ مسػػػػػػػتوياتيـ الثقافيػػػػػػػة والعمريػػػػػػػة شػػػػػػػركستتخػػػػػػػذ الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف ال

 بشريا ليا .
 (Temporal limit) المجال الزماني -ب

اية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولغ ٕٕٕٓ/ٕ/ٔالميدانيػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػالؿ المػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػف اجريػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػة 
ٔ/ٜ/ٕٕٕٓ . 
 (Spatial limit) وزيع الجغرافي لمشركس المجال المكاني والت -ج

شػػػػماؿ العػػػػراؽ وبعػػػػض بعػػػػض دوؿ العػػػػالـ والػػػػدوؿ فػػػػي  حػػػػدد المجػػػػاؿ المكػػػػاني لمدراسػػػػة
 الشبكة العنكبوتية .العربية  والذيف تـ االتصاؿ بيـ عبر 
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 ( Methodicals study) الدراسة اهجمنثانيًا: 
 : (Ethno science)المنهج المعرفي  .1

يعتبر منيج الفيـ الذاتي في الفكر االنثروبولوجي اتجاىًا نظريًا جديدًا يركز عمى 
ويعرؼ اكتشاؼ الطريقة التي ينظـ بيا االفراد ثقافتيـ وطريقتيـ في استخداـ ىذه الثقافة 

منيج الفيـ الذاتي في الفكر االنثروبولوجيا بالمدخؿ المعرفي، وييدؼ ىذا المدخؿ الى 
فيـ تصورات االفراد عف العالـ وكيؼ تنتظـ ىذه التصورات؟ وكيؼ يمكف اف تستخدـ 

ويفترض ىذا المنيج اف كؿ األفراد الذيف يعيشوف ثقافة واحدة  ،       ىذه التصورات
 . ٙ، يتشكؿ بفعؿ ىذه الثقافةليـ نسؽ معرفي واحد

 

 ( :  (Historical method المنهج التاريخي .2
 

فالمنيج التاريخي في العموـ االجتماعية ىو اسموب بحث يعود بالباحث نحو اصؿ 
الظاىرة وارتباطاتيا بأصوليا وجذورىا الحقيقية وىي تسيـ الى حد كبير في تكويف 

 .  (ٚ)عمى عممية الربط بيف الماضي والحاضرانطباع شامؿ وفكرة متكاممة تعيف الباحث 

 

 :دوات الدراســــةثالثًا: أ
وفقػػا لمنػػاىج الدراسػػة ومتطمباتيػػا فقػػد اسػػتعاف الباحػػث بػػاألدوات المنيجيػػة ا تيػػة كوسػػائؿ 

 لجمع معمومات الدراسة :
وىي عبارة عف مجموعة مف المقاءات  :interview) )المعمقة  المقابمة .1

التي يجرييا  الباحث مع المبحوثيف يتـ مف خالليا صياية واعداد جممة مف 
االسئمة بغية الوصؿ الى فيـ ورؤية تيـ موضوع الدراسة وتوصؿ الباحث الى 

 حقيقية الظواىر التي يبحث عنيا داخؿ مجتمع الدراسة .

حدى اىـ ادوات البحث وىي ا :((observation directlyالمالحظة .2
العممي االنثروبولوجي التي يوظؼ الباحث مف خالليا مدركاتو وحواسو كالسمع 
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والبصر والشـ والممس مف اجؿ فيـ وتحميؿ واستيعاب الظاىرة او الموضوع قيد 
 الدراسة .

استعاف الباحث بعدد مف االخباريوف  :Informants)) االخباريون .3
الشركس مف داخؿ وخارج العراؽ مف اجؿ االستفادة مف المعمومات واالفكار 
التي يحمميا ىؤالء عف جماعتيـ وتحقيؽ تصور وفيـ لمثقافة الشركسية مف 
خالؿ ما يحممونو مف متبنيات فكرية وقيمية عف الثقافة التي ينتموف الييا 

 ويؤمنوف بيا .
ً

ًالثالثًالوبحث

ًهىطنهنًوتسويتهنًواصلهنًالعرقي

ًمًاوال :ًهىطنهنًاأل

يوكد عمماء وصؼ الشعوب واالقواـ القديمة )االثنويرافييف( وعمماء طبائع االقواـ 
القديمة )الباليونتولوجييف( وكذلؾ عمماء االثار )االركيولوجييف( اضافة الى عمماء 

ىو متحؼ االقواـ القديمة واف التقدـ الحضاري ليذه  االنثروبولوجيا  باف شماؿ القفقاس
مف الخارج واف االثار التي اكتشفت ليست مستوردة وانما ىي مف صنع  يأتاالقواـ لـ 

 اجداد الشراكسة واالقواـ التي استوطنت في شماؿ القفقاس .
كما اجمع عمماء التاريخ القداـ منيـ والمعاصروف باف موطف اجداد الشراكسة ىو شماؿ 
القفقاس منذ االلؼ الثامف قبؿ الميالد واف ىذه المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وبيئية ربما 

 .ٛال تتمتع بمثميا اي منطقة في العالـ
قاسي  وىي االمة التي ف لمشماؿ الغربي القفيشراكسة يعتبروف مف السكاف االصميفال

ينتسبوف الييا انتسابا مباشرا وبشكؿ الريب فيو وىو ما ورد في كؿ اساطيرىـ التي ال 
احد اوائؿ السكاف  القدماء في اوربا  .  وىـ احد اقدـ الشعوب في العالـ و ٜحصر ليا

ة فالقفقاس الذي يعتبر ميد وموطف ىذه الجماع ،بمغة منفردة وثقافة متميزة خاصة بيـ 
ذو امتداد واسع جدا اذ يمتد مف بحر قزويف الى البحر االسود مشكاًل قمعة طبيعية 
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ضارات الشرؽ والغرب حوتعد المنطقة التي تمتقي فييا واوربا  -ىائمة بيف القارتيف اسيا
 وتختمط وتتبادؿ فييا االفكار والمعرفة .

التي تستوطف النصؼ فالشركس مف الشعوب االصمية ذات الكتمة االكبر واالكثر عددًا 
الغربي مف شماؿ ىذه المنطقة )ساحؿ البحر االسود حتى حوض نير الترؾ مرورا 

قبيمة ذات لغة واحدة وبميجات  ٚٔبحوض الكوباف ( اذ يتألؼ ىذا المجتمع مف حوالي 
 . نوعةمت

يقوؿ الكاتب محمد خير حغندوقة في كتابو ) الشركس اصميـ تاريخيـ عاداتيـ تقاليدىـ 
_موطف الشركس_  ميع البمداف التي تضاىي القفقاسيـ الى االردف ( ليس بيف جىجرتو 

وليس بيف جميع الشعوب التي تضاىي الشعب الشركسي في االىمية التاريخية  ،حجمًا 
والقومية بمدًا او شعبً ناؿ مف اىماؿ الباحثيف في العصور القديمة والحديثة عمى حد 

خاص ما ناؿ القفقاس وما ناؿ الشعب لشركسي  سواء وفي تاريخ الشرؽ االوسط بشكؿ
فالقفقاس حسب قولو بمد تعادؿ ربع مساحة اوربا او اقؿ مف ثمث مساحة الواليات  ،

يعرؼ عنيا ضئيؿ جدا اذا ما قورف بما ىو مجيوؿ عنيا  ولكف ما ،المتحدة االمريكية 
. 

الجميمة وروافد انيارىا المنسابة مف اعالي الجباؿ والمرتفعات  ومف سفوح جباؿ القفقاس
التي تغطييا االشجار الحرشة والتي تعتمر بالثموج صيفًا وشتًا ومف ىذه الطبيعة 
الخالبة االخذة بمجاميع القموب واالفئدة ظير الشعب _الشركسي_ بجماؿ ورقي خمقو 

 ٓٔروسية والشيامة والشرؼحيث شيد التاريخ عمى مر االجياؿ ليذا الشعب بالف
لذا فاف اصؿ الشركس حسب رأي ايمب عمماء االجناس والمؤرخيف ىي منطقة القوقاز 

نسبًة ليـ حيث  *(شركيسيافيـ مف اقدـ الشعوب التي وجدت ىناؾ حيث تسمى ب)
حافظوا عمى قوميتيـ ومميزاتيـ القبمية حتى العصر الحديث ولـ يندمجوا مع الجماعات 

 ٔٔدماجيـ معيـ مما اسيـ في استمرار نقاىـ العنصري عبر تاريخ طويؿاالخرى ريـ ان

اما في الوقت الراىف فاف الشركس ولظروؼ مختمفة سنتناوليا في فصوؿ البحث . 
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ينتشر الشركسيوف ويتوزعوف  في بقاع شتى مف العالـ كالبانيا وتركيا واالردف وسوريا 
والسعودية وبعض الدوؿ االوربية. ومصر وليبيا وفمسطيف وبعض الجماعات في العراؽ 

حقؿ أخضر مع اثنتي عشرة نجمة عبارة ىو  العمـ القومي الذي يرمز لمشركساف 
ذىبية، تسعة منيـ يشكموف قوسًا، والثالث األخريات موضوعات بشكؿ أفقي. وفي 

 .الوسط ثالث أسيـ متقاطعة
االثنتا عشرة اما ، االرض التي ينتموف الييا الموف األخضر لمعمـ إلى ربيع اذ يرمز 

مع التشديد عمى أنيا متماثمة  شركسية االديغية كما يقولوفقبائؿ المجموعة النجمة تمثؿ 
 دفاع عف نفسال احداىـ الىرمز ي، واألسيـ الثالث ما بينيـ لممساواة في كإشارةتمامًا 

ف كونيا ترمز الى وحدة فضاًل ع واالخر ثقافة الصيد واالخير الى اكراـ الضيؼ
 .جماعتيـ االجتماعية 

          

 العمم القومي لمشركس االديغة                                 
 تسمية ثانيًا: اصل ال

يذكر في الموسوعة التاريخية لؤلمة الشركسية اف ىذه الجماعة وعبر التاريخ عرفت 
بتسميات عدة دار عمييا الجدؿ واختمؼ فييا المؤرخوف السيما مف اىتـ منيـ ببالد 
القفقاس ومجتمعاتيا عامة وبالشركس بصفًة خاصة حيث عرفت ىذه العرقية بتسمات 
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لنارتيوف او قوـ نارت ، واالنتيوف او امة األنت، ا{  رئيسة منيا :                  
 . }واالديغة او اديخة واخيرًا وىو االسـ االشير ليذه االمة وىو الشراكسة 

وجدت ألوؿ مرة في  circassi)يذكر في الموسوعة ايضًا اف كممة شركس )سيركاسي 
بع في العاـ الذي اوفده البابا انيوسنت الرا de carpin (genduكتاب )جاف دوكارباف 

ـ( الى البالد القفقاس واصبح اسـ الشركس يظير في الكتب والرسائؿ منذ ذلؾ ٕ٘ٗٔ)
 الحيف .

تكتب كممة شركس بالمغة العربية بأكثر مف شكؿ وتمفظ بأكثر مف طريقة منيا : جركس 
( circassiansوجمعيا جراكسة ، سركس وجمعيا جيراكسة  وبالغة االنكميزية )

( لذا فاف الباحث في مصدر كممة شركس وتسميتيا يجد اختالفًا tcherkessوبالتركية )
بيف اراء الباحثيف وتبايف حوؿ اصميا ومصدرىا ، واف المؤرخيف االيريؽ والبزنطينييف 
القدامى ومف بعدىـ الفرنسييف واألتراؾ والعرب قالوا باف االمة الشركسية عرفت بأكثر 

مفت باختالؼ االمـ والمجتمعات التي كاف ليا مف اسـ واف تمؾ االسماء والمسميات اخت
اتصاؿ مباشر مع المجتمعات الشركسية عبر العصور القديمة والمتوسطة كما اختمفت 
باختالؼ جنسيات المؤرخيف والفترات التي عاشوا فييا مع الشعوب الشركسية في 

 .ٕٔقفقاسيا الشمالية
ف اسمًا قوميًا ليـ اال وىي والى جانب تسمية الشركس ىناؾ تسمية يعتبرىا الشركسيو 

( فاالديغة تمفظ بأكثر مف لفظ منيا) اديخة واديجة واديكة واتيخة adyheتسمية )اديغة 
( .. الخ ، وميما اختمؼ المفظ فالمعنى واحد فيو االسـ القومي لمشراكسة حسب قوليـ 

)اديغا  ، كما يشمؿ ىذا االسـ القومي ايمب القبائؿ الشركسية التي تتحدث بمغة واحدة
قبردي او قبرطاي وبمسيني  {_بزة( اي المغة الشركسية كما يسمونيا وىي قبائؿ 

وتيمرقوي وابزاخ وشابزوغ وحتوفي وزانة و موخوش وحات _قوي ونارت واباظة ...الخ 
. 
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فالقاموس الذي جمع ونشر بمعرفة لجنة عممية برئاسة العالـ )جوف تروسو( يعرؼ 
صمية لمشراكسة وتحمؿ معاني ذات اعتبارات معنوية كبيرة كممة اديغة بانيا التسمية اال

لدييـ ومعناىا اصيؿ ، نجيب ونبيؿ ، وبالمغة السنسكريتية تعني اصيؿ ونجيب ايضًا 
مع احد المخبريف يروي لمباحث ما مفاده: " والواقع اننا الشركسيوف وفي مقابمة .

فاذا اعجبنا شخص بخمقو نستعمؿ ىذا المقب لمداللة عمى معنى االنساف الكامؿ 
ورجولتو وامانتو نقوؿ عنو انؾ )اديكة( او )انت اديكة ( اما اذا اقترؼ احدنا شيئًا معيبًا 

 ٖٔذو نقص نعيره بكممة )انت لست اديغة( كما يقولوف "
 

 والشكل الجسماني  العرقي الصلاثالثًا: 
تعددت وتنوعت ا راء والتحميالت التي ادلى بيا الكتاب والباحثوف والعمماء المختصوف 
في دراسة االقواـ والشعوب عف االصؿ الذي ينحدر منو الشركسيوف فمنيـ مف يرى 

عراقيو االصؿ   )سومريون(ومنيـ مف يعتقد انيـ  )حيثيين(انيـ مف اصؿ حيثي 
اي اوربيو الجنس ويعودوف الى ساللة   )آريه(وفئة اخرى ترى انيـ ذوو اصوؿ 

(indo- eurpeenes) ٔٗ. 
اال اف الباحث ومف خالؿ الدراسة الميدانية واتخاذه مف المنيج المعرفي اسموبًا لبحثو 
ىذا والذي يتخذ مف رأي المبحوثيف في مجتمع الدراسة اساسًا لو اذ وجد اف ايمب 

اصؿ الشركس يعود الى الحيثييف ، اذ يذكر الشركس يميموف الى الرأي القائؿ بأف 
الدكتور محمد خير مامسر في موسوعتو التاريخية عف الشركس معتمدًا عمى اراء 
العديد مف العمماء في ىذا الشأف كالعالمة الفرنسي موركاف الذي اثبت حسب قولو باف 

براطوري الحيثييف ىـ اجداد الشراكسة واف باقي االمـ التي كانت ضمف االتحاد االم
لحكومات الحيثييف ىـ ايضًا اجداد الشعوب االخرى في القفقاس ، ويردؼ ايضًا باف 

 ( اكد صراحة اف الحيثييف اصميـ مف القفقاس .lenormantالمؤرخ )لونور مات 
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حيث يعتمد العالميف في رأييـ ىذا عمى ما وجدوه مف تشابو وتطابؽ ما بيف عادات 
وينيـ الخمقي واحواليـ االجتماعية مع ما ىو موجود فعاًل وتقاليد الحيثييف ومالبسيـ وتك

 لدى الشراكسة .
وفي كتاب )تاريخ القوقاز( لممحقؽ )جوناتوقة عزت باشا( الذي استخدـ فيو عددًا مف 

(  يعودوف في اصميـ الى الحيثييف ، والتي االدلة  التي تشير عمى اف الشركس)االديغة
وجد الباحث انيا تتناسب تمامًا مع القواعد العممية واالنثروبولوجية االثنوجرافية التي 
نستخدميا نحف االنثروبولوجيوف فيما اذا اردنا التعرؼ عمى اصؿ مجتمع او شعب ما ، 

والتركيب الجسماني  ومف تمؾ االدلة ىي وجود تشابو بينيـ مف ناحية اشكاؿ الوجوه
الذي تتتميز بو شعوب قفقاسيا الحالييف ، فضاًل عف التشابو في المغة والتشابو في 
يطاء الرأس )القمبؽ( كما يسمونو والمصنوع مف فراء الحيوانات وتشابو المالبس 
القومية لمرجاؿ الشركس او ما يسومنو بمغتيـ المحمية ب)اديغة فاشة( والتي تتكوف مف 

الطويؿ المسمى ب)تسية( والبعض يسمونو )شاكوه( ويكمؿ الزي بمبس الجاكيت 
الخنجر)القاما( حسب تعبيرىـ وىو المبس الذي يتميز الشركس بو ويحافظوف عميو كما 

 نالحظ حاليًا .
ويشير)عزت باشا( ايضًا باف مف عادات الشركس ىو دمغ بعض االشارات والعالمات 

ختمفة وسروج خيوليـ بعبارات يرى انيا تعود الى عمى ادواتيـ المنزلية واسمحتيـ الم
المغة الييرويميفية التي تعود بأصميا الى الحيثيييف ، فضاًل عف التشابو في االسماء 

طور(  -زر( ومعناه الممؾ ماؤو االوؿ وايضًا )ماؤو-واالوصاؼ مثؿ اسـ الممؾ )ماؤو
–نيا الى االف مثؿ )ماو ومعناه الممؾ الثاني وىي تشابو اسماء الشركس التي يستخدمو 

داو( وييرىا ، فضاًل عف التشابو في اشكاؿ البيوت والمساكف عند قدماء الحيثييف -تاو
والشركس التي يستخدـ في خشب الزاوية مع دعائـ االيصاف المتشابكة لسند لمجدراف ، 

مما كاف ومف الدالئؿ الثقافية  لمتشابو بينيـ ىو عادة  تغطية القبور بأكواـ مف التراب وك
المتوفي ذا مكانة مرموقة وذا شأف كانت كومة التراب اكبر واعمى وتصؿ بعظيا الى 
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تشكيؿ تالؿ مرتفعة عمى ناصية القبر ، واخيرًا يستند بادلتو الى عادة ترؾ جزء طويؿ 
مف شعر الراس )وحمؽ الجزء االخر( لدى لحيثييف حيث كانت ىذه العادة منتشرة لدى 

منيا ىو التعرؼ عمى قتالىـ في ساحات المعركة خوفًا مف  قدماء الشركس واليدؼ
تمثيؿ االعداء بيـ وكذلؾ التشابو في نمط وشكؿ االسمحة المستخدمة في حروب 

 .  ٘ٔاسالفيـ كالرماح والقامات والخناجر
و مف ناحية االعتقاد الديني فقد الحظ الباحث اف االعـ االيمب مف الشراكسة يدينوف 

لحنيؼ فيـ يؤدوف الصموات الخمسة بأوقاتيا ويقرأوف القراف بالديف االسالمي ا
ويصوموف الشير الفضيؿ  ويعتقدوف بنبوة الرسوؿ االكـر محمد صمى عميو وسمـ 
 والبعض االخر يدينوف بالديانة المسيحية سيما الذيف يقطنوف في دوؿ االتحاد االوربي .

ابرز ما يتصفوف بو ىو  وفيما يخص الشكؿ الجسماني لمشركس فقد الحظ الباحث اف
طوؿ القامة والشكؿ الجسماني الممشوؽ و البشرة البيضاء واالنوؼ المدببة فضاًل عف 
العيوف الزرقاء المتمونة ، نساءىـ يالبًا ما تتصؼ بالجماؿ األخآذ حيث عمى ما يبدوا 

ء فائؽ اف لمطبيعية التي نشأ فييا القوقازيوف ذات الجو البارد والطبيعية الجميمة واليوا
 النقاوة اثرًا في رسـ الخصائص الجسمية التي يتميز بيا الشركس حاليًا .

 المبحث الثالث
 الدستور االجتماعي لمشركس خابزة االديغة

 تحكـ التي والتقاليد واألعراؼ القواعد يشمؿ شركسي مصطمح ىي))االديغة خابزة(( 
التفاعالت االجتماعية تنظـ مختمؼ و لدى الشركس  واالجتماعية األسرية عالقاتيـ

 وعالقة بأبنائو األب عالقة تحكـ فيي تنظـ و العالـ في كاف أينما الشركسي مجتمعلم
 إكراـ عادات تحكـ كما بالفتياف الفتيات وعالقة بالصغير الكبير وعالقة بوالدييـ، األبناء
 في تباعدوا لو حتى توحيدىـ في ساىمت العادات ىذه كؿ الطريؽ في والسير الضيؼ
 . ٙٔالعالـ أنحاء جميع في شتاتيـ
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ذا  متشابية، مصطمحات عمى حصمنا ،"خابزة األ ِديغة" لػ المتعددة التَّعريفات جمعنا وا 
 تمس وىي وأخالقي، ومقدس عظيـ القانوف وىذا ،"القانوف" حكـ وحكميا" دستور" فيي
 المتعمقة التَّنظيمات كؿ" تشمؿكما يقولوف، و  "ادناداج ميراث" وىي الحياة، جوانب جميع

 القانوف لتصبح وتقاليد عادات مجرد كونيا تتجاوز" وبذلؾ ،"الّشركسي بالمجتمع
 . والمحكوـ الحاكـ ليا يخضع وأخالقية وقانونية سموكية ضوابط فيي األديغي،

 وتنظـ واالجتماعي القانوني الواقع وتؤطر والجماعي الضَّروري الّسموؾ تحدد فيي
 قوميًّا المحصمة الخبرات عمى مستندة األخرى المجتمعات ومع ا خريف مع العالقات

 الجيش وتنظيـ الّشعب وقيادة البالد، تنظيـ: "تعني - لمكممة الواسع بالمعنى - وىي
 عمى خابزة األ ِديغة وتحرص. واالجتماعية واالقتصادية السياسية والقوانيف الماؿ وتداوؿ
 بينيا وتنسؽ القواعد ىذه تربط بؿ البعض، بعضيا مع األمور أنظمة تعارض عدـ

 .ٚٔ واحد ىدؼ إلى ومتجية واحد مبدأ مف كميا منطمقة عمييا وتؤثر
وحسب رأي افراد المجتمع الشركسي فاف ىذا الدستور االجتماعي يعد ممزمًا ليـ في  

حياتيـ العممية منذ اف يولد االنساف حتى شبابو وىرمو وصواًل الى موتو كما يذكر 
االخبارييف لمباحث اف اعياف الشركس وكبرائيـ يعقدوف اشبو بما يسمى بعض 

عاـ مف اجراء التعديالت والتحديثات عمى ىذا الدستور وبما  ٓ٘باالجتماع القومي كؿ 
 .  ٛٔيتالئـ مع متطمبات الزمف حسب قوليـ

 في الوقت الحاضر مجتمعاتيـ جميع في الصارمة الصورة بيذه الخابزة تمارس ال طبعا
 المدارس بعض بدأت وإلحيائيا المجتمعات مف بغيرىـ واختالطيـ األجياؿ تكاثر بحكـ

 .لطالبيا بتعميميا الشركسية
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 الفصل الثاني
 االجتماعية لمشركس الحياة

 المبحث االول
 عادات وتقاليد شركسية

 و األخالق أوليا ،اشياًء ثالثة  عاداتيـ و بتقاليدىـ قّدسوا الشراكسة افتشير الروايات 
 و ، قوتو خسر فقد أخالقوخسر  اذا االنساف اف يعمموف فيـ.  الوطن ـث و القوة ثانييا
كما يقولوف  العبادة و التقديس بمنزلة األخالؽ وضعوا لذلؾ و.  وطنو فقد قوتو فقد اذا
. 

 ،االطماع  بوجو السنيف لمئات صامدتيف شجاعتيـ و قّوتيـ جعمت لؤلخالؽ فتقديسيـ
 التتر و المغوؿ و الفرس و ،الروماف و ، كاليوناف الفاتحيف ىؤالء مف البعض اف لو و

كما  أخالقيـ احتالؿ مف يتمكنوا لـ لكّنيـ ،السابؽ في بالدىـ احتالؿ مف تمكنوا
  ٜٔيقولوف

 .وفي ما يمي نشير الى ابرز عادات الشركس ومميزاتيـ الثقافية 
 

 :الشركس وسيمة لمتآزر عند الرضاعة .1
 صمة ربطكونيا تسيـ في  وذلؾ ،لرضاعة االطفاؿ عند الشركس ميزة خاصة  اف

 واحدة عائمة القرية سكاف الشركس جعؿي الرضاعة بواسطةف  ابةالقر  بصمة الجيرة
اذ ينتج عف ذلؾ تكوف عالقات اخوية متينة بيف ابناء القبيمة الواحدة مف  ،متماسكة 

وفقًا لذلؾ الى التصاىر والتناسب مع القبائؿ  ناحية ومف ناحية اخرى فيـ يمجأوف
وقوة حقيقية داخؿ البنية المجتمعية لدى  تآزروالقرى االخرى فتنشأ نتيجًة ليذا عالقات 

الشركس كما يسيـ ايضًا في توسيع التفاعالت الحياتية المجتمعية فيما بينيـ فالرضاعة 
وبًا داعمًا وساندًا لقوتيـ القبمية تعدت مف كونيا وسيمة لمتربية واالشباع الى كونيا اسم

والمجتمعية فيي اسموب حياة متبع عندىـ منذ ازمنة بعيدة اعتاد عميو الشركسيوف 
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ويعتقدوف بانو كاف احد اىـ اسباب مقاومتيـ لمظروؼ االقميمية واالستعمارية التي 
 واجيتـ عبر تاريخيـ المميء بالمعناة كما يقولوف . 

 :يةالتربية االسر الطفولة و  .2
مف السمات الخاصة والمميزة لمثقافة الشركسية ىي التربية االسرية فمف العادات القديمة 

بعيدًا  ، والمتجذرة في التربية لدى الشركس ىي بقاء الطفؿ في كنؼ امو عند الوالدة 
 ال و يحمميـ ال و يداعبيـ ال اف رجولتو واجبات تقضي اذ والده في ايمب االحواؿ عف

 اف اذ ،العاطفة عمييـ و عميو يؤثر ال اف ألجؿ ذلؾ و ، معيـ يأكؿ ال و حتى يكّمميـ
 فيـ بذلؾ يقتموف لذة يجتمعاف ال نقيضيف سيما قديماً  الشراكسة عند الرجولة و العاطفة
 تركوا لذلؾ. كما يعتقدوف  االحتراـ و الييبة و الرجولة لّذة خمقوا و ،الحناف و العطؼ
 و صدؽال رية المبنية عمىاألس التربية روح فييـ لتنمي ألمياتيـ أطفاليـ تربية
 و الشجاعة روح اذكاء في تبدأ فكرىـ نضوج يبدأ و عودىـ يقوى عندما و.  ستقامةاال

 .نفوسيـ في النبؿ
 خطأً  يرتكب الطفؿ عندما ىو الّصغار تربية في ايضاً  عندىـمف الموروثات المتبعة 

 او حكاية – مقصود يير وكأنو – مسمعو عمى ُتحكى ثـ ، وقت مناسب الىيترؾ 
يعد عيبًا يير مقبوؿ  العمؿ ىذا مثؿ اف اذ يتـ االشارة فييا الى اقترفو ما ُتشابو قصة

 يفقد اف دوف اساءتو عف المسيء يكؼّ  الوسيمة بيذه و ،ويستوجب العقاب مف االىؿ 
 .كما يقولوف  نفسو عّزة مف الصغير و ،ميابتو مف شيئاً  الكبير

وعندما يصؿ الطفؿ الى مرحمة البموغ وطور الشباب يراعي الشركس متطمبات ىذه 
 الظيور حبالمرحمة الحرجة  وما يرافقيا مف حاجات نفسية وعاطفية لدى ابناءىـ ك

 و المديح نيؿ البتغاء ذلؾ شابو ما و الرياضة ممارسة و القوة و األناقة و بالممبس
 بيف الشريفة المنافسةروح  الفتيات منيف وما يرافقيا مفسيما  ،ذويو و معارفو مف الثناء

لنيؿ حب واعجاب مف يراىا قد تكوف شريكة مناسبة لحياتو المستقبمية فيحرص  الشباب
الشركس في ىذه المرحمة المفصمية الميمة مف حياة ابناىـ عمى اقامة الميرجانات 
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 اليداياستصحبات معيف م والمسابقات الشبابية التي تحضرىا الفتيات الشركسيات ،
 اليدية يأخذ اف الحرية مطمؽ لمفائز و. لمفائزيف ليقدمنيا بأيدييفّ  عادةً  يصنعنيا التي
 المتحّيزة البنت ىدّية الفائز يختار الحاالت أكثر في و ،شاء بنت أيّ  مف تروقو التي

 و قمبو عمى األحمى و ،عينو في جمؿاأل اليدية ىذه تكوف و ، لو المنافس لمشاب
فبذلؾ يرى  المتنافسيف مشاعر التحدي ىذا يميب ىكذا و قوتو ورجولتو،ل ىـاأل و شبابو

الشركسيوف انيـ يوقدوف في اوالدىـ روح الشجاعة والحب والمنافسة الشريفة التي 
 تؤىميـ لحياة منضبطة بعيدة عف االنحراؼ والتشرذـ كما يقولوف .

 :خصوصية الزواد  .3

يختار الّشراكسة شركائيـ  اذلمزواج عند الشراكسة خصوصيتو الثقافية وسماتو المميزة 
بعيًدا عف ذوي قرباىـ وحتى جيرانيـ لما افضتو عادة الرضاعة مف محددات وضوابط 

 .في حياتيـ االجتماعية كما اسمفنا سابقًا 
ـ تشجيع الزواج مف فاف معظـ قبائؿ القفقاس تُت بع عادة عد ٕٓوبراوية عدد مف المخبريف

و حتى في  ،األقارب و كانوا يستيزئوف بأيانييـ مف المتزوجيف مف بنات أعماميـ
بعض القبائؿ ال توجد كممة ابنة عـ أو ابف عـ بؿ يقولوف أختي و أخي مف عمي فالف 

فيـ  ،كذلؾ يعّدوف الجيراف كاألقارب بسبب انتشار الرّضاع بينيـ كما قمت  ،او فالف 
االقارب اخوتيـ ويحرموف عمييـ ومف ناحية اخرى يروف اف زواج االقارب  ناحية يروف

ومف أجؿ تجّنب مثؿ ىذه  ،يعد سببًا رئيسًا في انتشار االمراض وقصر االعمار
ـّ أحيانًا مراجعة شجرة العائمة لسبعة أجياؿ الى الوراء حسب قوليـ .  الزيجات تت

لقديمة في ثقافة االفراح و الزواج عند مف العادات الفردية وايذكر احد المخبريف اف و 
ؽ عمى مجمؿ التفاصيؿ عندما يختار الشخص شريكة حياتو ويتـ االتفاىي الشركس 

ر ومقدـ ومؤخر وما الى ذلؾ تبدأ مراسيـ الزواج التي يدعوا فييا اىؿ مف خطبة ومي
عراس بعكس أىؿ العروس الذيف ال ُيحضروف األ ،العريس أىؿ القرية و األقرباء لمحفمة

و ال ُيظيروف فرحيـ. ينطمؽ الجميع باتجاه قرية العروس و ىـ ُيغّنوف   ،و الحفالت
يكوف في استقباؿ الضيوؼ أىٌؿ و أقرباء العروس الذيف أقاموا حواجز خشبية دفاعًا 
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و في الصباح يجتمع أىؿ  ير رمزي عف اعتزازىـ وتعمقيـ بياعف عروسيـ كتعب
فتخرج العروس خفيضة الرأس برفقة اثنيف مف  ،العريس في بيت العروس ألخذىا

و احدى قريباتيا مع الموسيقى و األياني عندما  ،و اختيا الصغرى ،قريبات العريس
بينما يجتمع العريس مع  ،تصؿ العروس الى بيت العريس ُتستقبؿ و تُقاد الى يرقتيا

خذونو الى حيث يأ ،بعض األقرباء و األصدقاء الذيف ُيرافقونو حتى صالة العشاء 
 عروسو .

اما االف وبسبب تغير ظروؼ الحياة وتطور وسائميا فاف حفالت الزواج تتـ في  
القاعات المخصصة لذلؾ او في المنازؿ عمى انغاـ الموسيقى والرقص الشركسي 

 .ٕٔالخاص والذي سنتحدث عنو في قادـ البحث 
قبؿ اىؿ البنت  في بعض الحاالت ونتيجة ألسباب شتى فقد يواجو العريس رفضًا مف

زوجًا البنتيـ في حيف اف البنت ترى فيو حبيبًا وتريبو شريكًا لحياتيا قبوليـ بو  وعدـ
حسب المصطمح  (خطؼالزواج )او)كواسا(  ونوما يسمبفاف العادات الشركسية تبيح لو 

وكممة "كواسا" ،  االنثروبولوجي اذ يعتبر شيئًا عاديًا مف ضمف العادات و التقاليد
 ىذا الّزواجاتماـ القبوؿ ِمف الفتاة ىو شرط أساس في فسمؿ بقبوؿ ية تعني التالشركس

 .كما يقولوف 
مغايرة في مفيوميا وأسموبيا وياياتيا عف مفيوـ الخطيفة في المجتمع  فالخطيفة 

العربي، فعند الشراكسة الخطيفة اتّفاؽ بيف الشاب والصبّية عمى الزواج شرًعا وقانوًنا، 
يكوف سببو األساس تسريع إجراءات الزواج واختصارىا، أو إخطار األىؿ أّنيا اختارت 

تتـ الخطيفة إال بالطريقة التالية: يتّفؽ الشاب والصبّية  ليكوف زوًجا ليا، وال  ىذا الرجؿ
عمى موعد لمخطيفة فتخبر الصبية صديقة ليا أو أكثر، وفي الموعد يأتي الشاب برفقة 
ناثًا لمنزؿ الصبّية الصطحابيا إلى منزؿ والديو أو إلى  مجموعة مف األصدقاء ذكوًرا وا 

بيا العربة يطمؽ أصدقاؤه عيارات نارية منزؿ وجيو مف الوجياء الشراكسة، وبمجّرد ركو 
إعالًنا لمحدث، وعند وصوليا إلى المنزؿ يسارع صاحب المنزؿ إلى تشكيؿ وفد يذىب 
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إلى منزؿ اىؿ الصبية ليبمغيـ باألمر ويسعى إلى الحصوؿ عمى موافقتيـ عمى اتماـ 
ـّ تجري مراسـ الزواج كما ىي العادة في المجتمع اإلسالمي،  أّما الشاب الزواج، ومف ث

ـّ كّؿ المراسـ وال يمتقي بالصبّية أثناء  فيمجأ إلى منزؿ أحد األصدقاء يبقى فيو حتى تت
 .  ٕٕذلؾ إطالًقا 

يمثؿ ىذا الزواج  طريقة فروسية عرؼ بيا قدماء الشركس وابطاليـ الذيف كانوا يبحثوف 
ت عف فتيات يتزوجوىف في أراض واسعة فوقعت عدة حوادث أدت إلى خطؼ الفتيا

عمى الخيؿ بسبب رفض أىميف تزويج فتياتيـ ِمف شاب قادـ مف مكاف بعيد. وما لبث 
أف ُوضع ليذا الّزواج أنظمة وقوانيف تحدده قواعد األدب والّشرؼ والّديف واألخالؽ، 
فصار زواج الخطؼ الّزواج الفروسي التَّقميدي اّلذي يعتز بو الّشراكسة ويمكف أف تطمؽ 

خيمة أو زواج االستجارة( كما يقولوف ألف الفتاة توضع أمانة لدى عميو ايضًا )زواج الدّ 
أحد الوجياء اّلذي يقوـ بحمايتيا والتوسط حتى يتـ عقد القراف الّشرعي بموافقة ورضوخ 

 .ٖٕاألىؿ 
ًتقاليد الضيافة  .4

ىو ما يعرؼ بمجمس  أحد أشير االنماط والمالمح الثقافية التي مّيزت الشراكسة األديغة
  .كما يسمونيا  ))ىاتشئيش المضافة الشركسية

يتخذىا كبار الشركس والذيف يسموف بالميجة المحمية الكبارية أو بالمغة الشركسية اذ 
يا مكانًا لمناقشة ما يستجد ِمف أمور وأحداث نيتخذو حيث "تحماتا" كما قمنا سابقًا 

فييا األخرى كما يتـ  جماعاتوالخالفات مع ال وقرارات فيما يتعمؽ بالعادات والتّقاليد
نشاد األياني واألشعار  التراث اغلب نا حيج التي يتميزوف بيا أيضًا سرد التواريخ وا 

 .من خاللها يتجلى الشركسي الشفاهي
يرى احد االخبارييف اف أحد أىـ ما عممتو األديغة خابزة ليـ ىو حسف استقباؿ 

كراميـ حيث اعتادوا ع وعابري السبيؿ بغض النظر  مى الترحاب بالضيوؼالضيوؼ وا 

http://www.croworld.org/wp-content/uploads/2014/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
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فالضيؼ بمعتقداتنا فانو ينزؿ مف السماء واكرامو عبودية  إف كانوا مف أقربائيـ أو يرباء
 واجبة كما يقولوف .

المضيؼ و أفراد عائمتو شروطًا واضحة لسموؾ كؿ مف صاحب المنزؿ  حيث وضعت 
،  الفرس و حتى آخر لحظات وداعوبدءًا مف ظيور الضيؼ عند مربط  حتى الضيؼ

بتفاصيؿ بالغة الدقة: كتحية الضيؼ و طريقة استقبالو و إدخالو لممنزؿ و إجالسو، 
لممكاف المحدد لو عمى المائدة، و األحاديث الواجب طرحيا و األحاديث و األسئمة 
المرفوض طرحيا، و كيفية تسميتو و مرافقتو لممكاف المخصص لنومو و االىتماـ 

 بسو و العناية بحصانو.بمال
مع االنتباه أف الغرض مف ذلؾ ليس إظيار نفسو بشكؿ جيد، بؿ إظيار أفضؿ ما في 

 طبيعة و تقاليد قومو مف الخصاؿ و ذلؾ مف خالؿ تصرفاتو.
فالعائمة التي ال تعرؼ القياـ بواجب الضيافة تتعرض لمسخرية و اإلدانة و العزلة مف 

كما  أف ال يكوف لآلخريف بيا أية عالقات مصاىرة قبؿ الجيراف و المعارؼ، و ينصح
 .يقولوف 

إف التفكير بما سيقولو الضيؼ عف مضيفو عند عودتو لداره ىو الشغؿ الشايؿ و 
مصدر القمؽ عند المضيؼ لذلؾ يوجو خطواتو ليكوف برفقة ضيفو لياًل نيارًا و ال يبتعد 

شيء بخير، حتى إطعاـ ؿ عنو إال لوقت قصير فبذلؾ يكوف المضيؼ متأكدًا أف ك
نطالقًا مف قناعاتو أنو يتبع تقاليد األجداد المتعمقة بواجب افيو يقوـ بذلؾ  جياد ضيفو

 كـر الضيافة.
وىو أف لدييـ ويمعب دورًا ىامًا في ىذا المجاؿ أيضًا المفيوـ العاـ المتعارؼ عميو 

 مونيـ أكثر مف سواىـ.األسر و العائالت مرتبط بعدد الزوار الذيف يستقب احتراـتقدير و 
مف عادات الشراكسة بناء مضافة ممحقة بكؿ منزؿ، ميما اختمؼ المستوى لذا اف  

االجتماعي، وتكوف منفصمة عف المسكف وتخصص لمضيوؼ فقط وتحتوي المضافة 
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سريرًا، وسجادة، وحمامًا ومأكاًل ومشربًا ويبقى بابيا مفتوحًا دائمًا ليتمكف عابرو السبيؿ 
 .ٕٗمف دخوليا وقتما يشاؤوف 

شوغ١حغشفح ِضافح ش  

ألنو يعتبر  أياـ ٖلمدة  سبب الزيارة عف فيـسؤاؿ ضي وتحتـ التقاليد الشركسية تجنب
اذ اف الضيؼ عمى االيمب سيعمف  ،امرًا معيبًا سيما اذا كاف الضيؼ يريبًا كما يقولوف

وخالؿ فترة بقاء الضيؼ، يدعو المضيؼ بعض جيرانو عف سبب مجيئو قبؿ ىذه الفترة 
فمف  وأصدقائو مف المناسبيف لسف الضيؼ مف أجؿ تسميتو وكي ال يتركوه دوف جميس

عادات الشركس عند قدـو الضيوؼ يعمدوف الى اقامة الحفالت الموسيقية المعتادة 
قص، ومسابقات، برامج يناء، ور  والتي تعتبر مف اركاف الثقافة الشركسية والتي تتضمف

 .وشعر 
يرى الشركس اف تقاليد إكراـ الضيؼ وحسف استقبالو مف المواضيع التربوية الحساسة 

ألف عادة إكراـ الضيؼ دليؿ عمى رقي الثقافة او  ،التي تنمى عند االطفاؿ قبؿ اىمييـ 
 فمف خالؿ الخبرات الحياتية التي مروا بيا في ىذا المجاؿ ونتيجة ،تأخرىا كما يعبروف

لنمطية اكراـ الضيؼ فقد ارتسمت في المخيؿ الشعبي المتوارث لدى الشركس دالالت 
 تراثية يتنبأوف مف خالليا عف وصوؿ الضيؼ ومنيا .

http://www.ich.gov.jo/node/52121
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 )إذا رأيت القط يخرمش الحصيرة سيصمؾ ضيؼ(.
 )إذا صاح الديؾ في يير أوانو سيصمؾ ضيؼ(.

ذا صاح خمؼ )إذا يرد طائر العقيؽ اماـ البيت فسيأتي ضيؼ مف اقارب   الزوج وا 
 البيت فسيصؿ ضيؼ مف اقارب الزوجة( كما يعتقدوف .

 ،ومف عادات اسالؼ الشركس كاف الفالح يحتفظ بأفضؿ منتجاتو بانتظار الضيوؼ
كما كاف األينياء يخصصوف بعض قطع األراضي يزرعونيا خصيصًا لمضيوؼ 

ب إكرامو حيث ولتوفير االعالؼ لخيوليـ وميما كانت صفة الضيؼ كاف مف الواج
وكانت المضافة تقاـ خارج البيت ،كاف لكؿ شركسي مضافتو المناسبة مع حالتو ووضعو

وفي المضافة يجمس الضيوؼ يستمعوف ألحاديث  ،قريبًا مف المدخؿ الرئيسي لمدار
 ،األنشوطة ،السيؼ ،الفروة الشركسية ،وكانت تعمؽ في المضافة: المسدس ،كبار السف

القامة ) الخنجر  ،يطاء الرأس ،بارودة ،وأحيانُا ترى رسف الحصاف ،السجاد
 الشركسي(.

وترى في المضافة المناديؿ والبسط والفرش ومائدة الطعاـ مف ثالث قوائـ وكؿ ما يمـز 
 وىكذا يمضي الميؿ والرجاؿ يستمعوف إلى كبارىـ. ،الضيؼ

بكيفية إنزالو  ،د متوارثةومعاممة الضيؼ منذ لحظة وصولو كانت تحكميا عادات وتقالي
 ،مف الحصاف وطريقة تحيتو والترحيب بو واالىتماـ بو وبحصانو وبعد مرور ثالثة أياـ

 يساؿ بطريقة لبقة جدا.. عف فترة إقامتو 
ومما يجدر ذكره أف ىذه المضافات لـ تكف مخصصة الستقباؿ الضيوؼ الغرباء 

قامتيـ وكانت تمعب دورا كبيرًا  ،البمدة بناءوأاألىؿ والجيراف بكانت عامرة  بؿ فحسب وا 
في حؿ المشكالت التي تواجو المجتمع بكافة فئاتو وكانت بمثابة مدرسة تربوية تناقش 

 فييا فعاليات كثيرة.
وعف األحاديث التي كانت تدور في المضافة مناقشة أمورىـ العامة وحؿ مشكالتيـ 

فات مفتوحة ليؿ نيار وأيضًا وكانت أبواب المضا ،وتمجيد الشجعاف وانتقاد الجبناء
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تروي فييا القصص واألخبار وتؤدى األياني والعزؼ عادة كاف مف يبدأ بالحديث ىو 
الضيؼ موجيًا كالمو إلى كبار السف ولـ يكف يقاطعو أحد والمخّوؿ بالرد عميو ىو أحد 
كبار السف وعندما يريد أف يتكمـ أحد مف الحاضريف يطمب اإلذف مف الضيؼ وكبير 

ف الموجود في المضافة ومثؿ ىذه المجالس كاف يحضرىا أشخاص أعمارىـ الس
ويشاىدوف سموكيـ وتصرفاتيـ ويقفوف  ،ويسمع الصغار ما يدور بيف الكبار ،متفاوتة

 .ٕ٘عمى أىبة االستعداد لتمبية أي طمب مف الكبار
فيي  االجتماعيةدوًرا ميمًّا في الحفاظ عمى الثّقافة والتّقاليد  قد لعبت المضافة الّشركس

مكاف مناقشة وانتقاد لما يستجد ِمف أمور وأحداث وقرارات يتخذىا الكبار فيما يتعمؽ 
بالعادات والتّقاليد، فكانت مدرسة يجري فييا تبادؿ وتوسيع المعمومات والخبرات وأصوؿ 
العادات ونقؿ الثّقافة بشكؿ حي، والتي بقيت حتى اليـو في أذىاف الّناس بسبب تناقميا 

 ٕٙفي ىذه المجالس 
 الوبحثًالثاني                                       

 عبيالفولكلور الش

 

 

 الرقص -4

يشتير الشركس بالرقص الشركسي، وىو نوع مف الرقص الرقيؽ بالنسبة لمفتاة والرجولي 
بالنسبة لمشاب، وىو رقص نبيؿ ومحتشـ، حيث يندر أف يتالمس الراقصوف بأي شكؿ 
مف األشكاؿ أثناءه. كما أف لحفالت الرقص التي تتـ يالًبا أثناء األعراس أو المناسبات 

د معروفة ال يجوز تجاوزىا، وريـ ما تتعرض لو مف تأثيرات أو السيرات أعراًفا وتقالي
فالرقص عند  معاصرة، إال أنيا ما تزاؿ تحافظ عمى حدود معقولة مف التمييز وااللتزاـ

 الشراكسة يتفرع الى اساليب وانماط مميزة ومنيا  } القافة والششف والويج { . 
 

افة والش ش ف ىما الرقص بيف وكؿ ىذه األقساـ تتفرع إلى عدة أنواع و أوضاع فالق
الشاب والشابة وجيًا لوجو حيث تكوف أوال القافة وىي رقصة األمراء التي يتعرؼ بيا 
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الشاب عمى الفتاة وتكوف ىادئة وليا مسار محدد ويمييا الششف وفيو يكوف فييا 
ظيار قوتو وميارتو بتناسؽ حركاتو  الموسيقا اسرع مع حرية تامة لمشاب لمحركة وا 

عة عمى إيقاع الموسيقا مبرزا نقاط الرجولة التامة وىذا ينطبؽ عمى الفتاة التي السري
 تبرز انوثتيا بيذه الرقصة .

فتكوف جممة مف الشباف مع مثميـ مف الشابات يرقصوف متصافيف وجيًا لوجو  أما الويج
أو في دائرة ويدور ىذا الرقص عمى أنغاـ الموسيقى الشركسية . ويتحتـ عمى الرجؿ 
الراقص أف يتبع حركات مراقصتو دوف مالمستيا وينسجـ معيا بخفة ورشاقة ، ويحيط 

وغ ( بالراقصيف جميور مف المتفرجيف مف رجاؿ ون ساء بشكؿ حمقة تدعى حمقة )الج 
كما سيمونو )وىو أمير القـو  (التحماتة)كما يسومنيا حيث يكوف في بداية الحمقة ىو 

واكثرىـ مقامًا وتبجياًل( الذي لو موضع الصدارة وعمى يمينو تحماتة الفتيات حيث ينظـ 
يغنوف حيث تراـ ذلؾ كداللة ثقافية عمى االحو الراقصوف مف األكبر الى األصغر سنًا 

نساء ال يشتركف في ىذا خاص يير أف ال نمطعمى أنغاـ الموسيقى وىـ يصفقوف ب
الحشمة والوقار بيف با دب و حيث الحظ الباحث اف ىذه الجمعات تتحمى  التصفيؽ،

اليدؼ الرئيسي مف  اف حيث المنضبطةالتربية الشركسية تعكس الشباف والشابات و 
وقاره وأنوثة الفتاة و  ىو إبراز رجولة الشاب و لوفكما يقو  الرقص بجميع أنواعو

 .  ٕٚعفتيا

 
 د الرقصيتقال
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 الزي الشركسي  -2
لما  ليذه الجماعةمف اىـ الدالالت الثقافية المميزة المباس الشركسي التقميدي  يعتبر

ت تطريزات فريدة ومتنوعة ذا لؤلنظاريتصؼ مف الواف عادًة ما تكوف زاىية وجاذبة 
وشذرات براقة سيما ما يخص زي النساء اذ يعكس الممبس الشركسي االديغي رقي ىذه 

بالنسبة لمنساء أو  ىذه األياـ سواءً  اقؿ اىتماماً  ارتدائواال اف  ،الثقافة وعمقيا التاريخي 
زي فمكموري تعتمده فرؽ الرقص الفمكموري الشركسي وربما يرتديو بمثابة  وصار لمرجاؿ

بالنسبة إلى مالبس النساء  البعض في حاالت خاصة أثناء االحتفاالت أو المناسبات
، كما قمنا جميؿ ومميز الشركسيات، فيي تمتاز بزخارؼ مميزة ذات مستوى فني 
لحاد الذي ال يحتوي عمى وبالنسبة لمرجاؿ فيعد الخنجر الشركسي أو القامة بنصمو ا

زي مكمؿ لم ويعتبر عنصرًا اساسياً ، (الساشقوا( واؽ لميد عند مقبضو، والذي يعرؼ باسـ
كما  الشركسي الفمكموري لمرجؿ إضافة إلى القبعة الصوفية أو القمبؽ الشركسي الشيير

إضافة  رؤوس الرجاؿ الشراكسة،تميز مف العناصر الثقافية التي ، وىو يسمونو 
 . رداية مف البلموق يصنع مف الصوؼ سميؾوىو معطؼ ) الساكوا (إلى

 
 الزي الشركسي

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 نتائج الدراسة 
يمتمؾ الشركس ثقافة خاصة بيـ تتنوع مف خالليا منظومة العادات والتقاليد  .ٔ

والقيـ التي يؤمنوف بيا وتعد بمثابة ىوية شمولية يتميزوف بيا عف باقي 
الجماعات االخرى المحيطة بيـ سيما ما يتعمؽ بقيـ الزواج والرضاعة والزي 

 والطعاـ وييرىا . 
ات االثنية في بالد القوقاز بسبب يعتبر الشركس احد اىـ واقدـ الجماع .ٕ

انتشارىـ الواسع فييا اذ تعتبر القوقاز بمثابو البيئية االساس التي انطمقت منيا 
كافة قيميـ الحضارية والثقافية فضاًل عف تاثير جوىا القارس البرودة في رسـ 
الخصائص الجسمانية المميزة ليـ كالبشرة البيضاء وطوؿ القامة والعيوف 

الشعر االشقر والتي تعتبر مف اىـ المميزات الشكمية لمتعرؼ عمى الزرقاء و 
 افراد ىذه الجماعة . 

ينظـ الشركس حياتيـ العامة بمجموعة مف القوانييف االجتماعية الضابطة والتي  .ٖ
تدعى االديغة خابزة وتمثؿ دستور اجتماعي ممـز ليـ يتـ تطويره وتحديثو عبر 

يرات الحياتية التي يمروف بيا وتمثؿ االديغة مدد زمنية محددة ليتالئـ مع المتغ
خابزة العمود االساس الذي يسند ويثبت ثقافتيـ الحياتية ويحافظ عمييا مف 

 االندثار والتغير . 
تتسـ الشخصية الشركسية باليدوء والتسامح وىي بشكؿ عاـ شخصية ميالة الى  .ٗ

عمؿ الفرد التعاوف والتفاعؿ مع مختمؼ ما يحط بيا مف جماعات وممؿ اذ ي
الشركسي بجيد ومثابرة الى اثبات العمؽ الحضاري الذي ينتمي اليو مف خالؿ 
تعاممو وتفاعمو مع االخريف واظيار الصفات االصيمة في الثقافة التي ينتمي 

 الييا .
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 :الهوامش
                                                             

 

لبنػػػػاف ، منشػػػػورات درار  –، بيػػػػروت ٔعػػػػاطؼ وصػػػػفي ، االنثروبولوجيػػػػا الثقافيػػػػة ، طٔ
 .٘ٙالنيضة العربية ،ص

كاليػػد كالكيػػوف ، االنسػػاف فػػي المػػرآة ، ترجمػػة : د. شػػاكر مصػػطفى سػػميـ ، بغػػداد ،  ٕ
 .ٔٚ، صٜٗٙٔالمكتبة االىمية ، 

لمطباعػػػػة دار عػػػػالـ الكتػػػػب  ،ٔط ،قػػػػاموس العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة ،د. مصػػػػمح الصػػػػالحٖ 
 . ٙٙ٘ص ،ٜٜٜٔ ،السعودية  –جدة  ،والنشر

  بيػػػروت ، –لبنػػػاف  معجػػػـ مصػػػطمحات العمػػػوـ االجتماعيػػػة ، احمػػػد زكػػػي بػػػديوي ،د.  ٗ
 . ٕٛٗص

دار  ،ٗفراس السواح ، ديف االنساف، بحث في ماىية الديف ومنشػأ الػدافع الػديني ، ط٘ 
 .ٜٗص ،ٕٕٓٓ ،دمشؽ  –سوريا  ،عالء الديف لمنشر والتوزيع والترجمة

،، ٔالمركػػػػز العربػػػػي لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، االسػػػػكندرية، ط محمػػػػد حسػػػػف يػػػػامري، منػػػػاىج االنثروبولوجيػػػػا،ٙ
 .ٚٛ، صٜٙٛٔ

اطروحػػػػة دكتػػػػوراه )ييػػػػر منشػػػػورة( جامعػػػػة بغػػػػداد  ،معتقػػػػدات المػػػػوت وطقوسػػػػو  ،ىشػػػػاـ عمػػػػي طػػػػو ٚ 
 .ٚص  ،ٖٕٔٓ ،قسـ عمـ االجتماع  / كمية ا داب /

، عمػػاف المجمػػد االوؿ  )االديغػػة( ،محمػػد خيػػر مامسػػر باتسػػج،الموسػػوعة التاريخيػػة لالمػػة الشركسػػية  ٛ
 .ٗٚص ،ٜٕٓٓ ، ى، الجزء االوؿ،  دار وائؿ المنشراالول الطبعة االردف،

 .ٕٗص ،ٜٜ٘ٔ ،دمشؽ  ،الطبعة االولى ،برزج اميف سمكوغ  ،الشركس في فجر التاريخ  ٜ

الطبعػػػة االولػػػى ،الشػػػركس اصػػػميـ عػػػاداتيـ تػػػاريخيـ ىجػػػرتيـ الػػػى االردف  ،محمػػػد خيػػػر حغندوقػػػة ٓٔ
 . ٛٔص ،ٕٜٛٔ ،عماف ،

وىػػي المنطقػػة التػػي تقػػع شػػماؿ ووسػػط ويػػرب القوقػػاز وتظػػـ الشػػعوب الشركسػػية مػػف فػػرع  *شركيســيا:
االديغة وىي منطقة تاريخيػة تشػمؿ منػاطؽ النصػؼ الجنػوبي مػف الكراسػنودار باإلضػافة الػى يالبيػة 
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وجػب اتفاقيػة منطقة ستافروبؿ حيث تعتبر موطف الشراكسة التاريخي وكانت تعتبر منطقة مسػتقمة بم
 ٕٕٕٓ/ٚ/ٜٔـ ، انظر: وكيبيديا الموسوعة الحرة تمت الزيارة بتاريخ ٗٔٛٔفيينا في النمسا عاـ 

 ٖٔ، صٜٜٜٔمحمد بف ناصر العبػودي ، بػالد الشػركس االديغػي ، الطبعػة االولػى ، الريػاض ،  ٔٔ
. 
 .ٜٙمصدر سابؽ ، ص ،الموسوعة التاريخية لالمة الشركسية  ٕٔ
 .ٕٕٕٓ/ٚ/ٔعدناف مذىب ، بتاريخ مقابمة مع السيد  ٖٔ

ُٚ٘ ِٓ اٌغىاْ اٌراتع١ٓ ٌذٌٚح ٘ا٠رٟ اٌراتعح ٌذٌٚح اٌثذش اٌىاس٠ثٟ ُٚ٘ عثاسج عٓ ِجّٛعح لذ٠ّح ِٓ ً

إٌٙذٚ اٚست١١ٓ اٌز٠ٓ أرمٍٛا اٌٝ اع١ا اٌظغشٜ ٚشىٍٛا اِثشاطٛس٠ح خاذٛشىا فٟ شّاي االٔاضٛي 

ذّد اٌض٠اسج فٟ  ، com. https//almalomat ،ق َ  1600)ذشو١ا اٌذذ٠ثح( دٛاٌٟ 

ٕ٘/7/ٕٕٕٓ 

 

ً
  ْٕٛالذَ ِٓ عىٓ تالد ِا ت١ٓ إٌٙش٠ٓ ٚ اٚي ِٓ شىً دضاسج ِرمذِح شٍّد اٌىراتح ٚاٌف ُ٘ٚ

عٕح 7000عاشٛا ِٕز ،ٚاٌعّاسج ٚاٌفٍه ٚاٌش٠اض١اخ ٚاخرشاعاخ واٌّذشاز ٚاٌّشاوة اٌششاع١ح 

ٚجعٍٛا تالد إٌٙش٠ٓ "ِٙذاً ٌٍذضاسج" ٚف١ّا ٠خض اطٌُٛٙ ل١ً أُٙ جاؤٚا ِٓ االٔاضٛي ٚاٌثعض 

 االِش٠ىٟ . //:net-ancient origins httpsِٛلع  ،٠شٜ أُٙ ٠ٕذذسْٚ ِٓ تالد اٌمٛلاص 

 

ً

 عٛب ٠شجخ اطذاب ٘زا اٌشأٞ تاْ اٌششاوغح ٠عٛدْٚ فٟ اطٍُٙ اٌٝ اٌغالٌح ا٢س٠ح ٚأُٙ ٚاٌش

االٚست١ح ِٓ عالٌح ٚادذج ٚٚفماً ٌٙزٖ إٌظش٠ح فاْ عىاْ لفماع١ا االط١١ٍٓ ٚعىاْ اٚستا االلذ١ِٓ 

٠عٛدْٚ تٕغثُٙ اٌٝ اتٕاء )٠افد اتٓ ٔٛح ع١ٍٗ اٌغالَ ٠ٚغرٕذْٚ اٌٝ سأ٠ُٙ ٘زا اٌٝ اتعاد اٌجغُ ٚشىً 

اٌراس٠خ١ح ٌالِح اٌششوغ١ح اٌشعش( اٌّٛعٛعح اٌجّجّح ٚاتعاد اٌجغُ ٚوزٌه ٌْٛ اٌع١ْٛ ٌْٚٛ اٌثششج ٚ

 .9ٔص ،ِظذس عاتك  ،اٌّجٍذ االٚي  ،
 

 .ٜٔمصدر سابؽ ، ص ،الموسوعة التاريخية لالمة الشركسية  ٗٔ
جوناتوقة يوسؼ عزت باشا ، )تاريخ القوقاز( ، الطبعة االولى ، اسطنبوؿ )مطبعة عيسى الجمبػي(  ٘ٔ

 .ٜ٘-ٜٗـ، صٕٜٔٔ، سنة 
 
 web . archive . org.  comِش١ٓ ،ِماي ِٕشٛس عٍٝ ِٛلع ٚاٞ تان  ٙٔ
ِماي ِٕشٛس عٍٝ شثىح  ،اٌذ١اج االجرّاع١ح  ٚاٌثماف١ح فٟ عٙذ اٌغالط١ٓ اٌششاوغح  ،د.ا٠ّاْ تماعٟ  7ٔ

 . ٕٗٔٓ/ٗ/ٕٔتراس٠خ   www.alukah.net ،االٌٛوح  اٌثماف١ح 
 ٕٕٕٓ/8/٘ٔاٌششوغٟ تراس٠خ  ِماتٍح ِع اٌذورٛس ادّذ وراٚ 8ٔ
 ٕٕٕٓ/9/8ِٔماتٍح ِع االعرار عذٔاْ تاصادٚغ تراس٠خ  9ٔ
 ٕٕٕٓ/7/ِٔماتٍح ِع اٌغ١ذ عذٔاْ تاصادٚغ  تراس٠خ  ٕٓ
 ٕٕٕٓ/ٙ/7ِٔماتٍح ِع اٌغ١ذ ٠ٛٔظ اد٠غٟ تراس٠خ  ٕٔ

http://www.alukah.net/
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 شٛس عٍٝ ِٛلع ،عٟٛٔ ذغٛج ،اٌرشاز اٌثمافٟ االسدٟٔ غ١شاٌّادٞ  ، اٌعاداخ ٚاٌرما١ٌذ اٌششوغ١ح ،ِماي ِٕ ٕٕ
http://ich.gov.jo/node 

 ٕٕٕٓ/7/ِٕماتٍح ِع اٌغ١ذ ادّذ طٍعد تراس٠خ   ٖٕ
 ٕٕٕٕٓ/7/ِٕٓماتٍح ِع اٌغ١ذ عذٔاْ ِز٘ة االد٠غٟ تراس٠خ  ٕٗ
ٌٍثمافح ٚاٌرشاز   com .blogsbot .sana- adigaِماي ِٕشٛس فٟ ِٛلع   ،عاطف داج  طاط  ٕ٘

 . اٌششوغٟ
عّاْ،  ،إٌاْسذ١١ٓ ٚاٌرّاس٠خ اٌذذ٠س ٌٍشَّشاوغح. خ: أدّذ ساذة صٔذالٟتاذشاٞ أٚصته: أعاط١ش  ٕٙ

 .77، ص989ِٔىرثح اٌّشثاب ِٚطثعرٙا: 

 

 تعني( ماتو)واؿ اهلل تعني الشركس بمغة( التحا)ؼ  مدمجة اديغية شركسية عبارة ىي التحماته()ً

 الشركس يخصصيا عبارة وىي االرض عمى اهلل وكيؿ بمعنى تحماتو فتصبح االرض عمى وكيؿ
 . يقولوف كما بيـ واعتزازاً  تكريماً  مجتمعيـ في المرموقة والمكانة والنفوذ الشأف ألصحاب

 
 ٕٕٕٓ/7/ِٓٔماتٍح ِع اٌغ١ذ ادّذ  وراٚ ِّثً اٌششوظ فٟ اٌعشاق تراس٠خ   7ٕ

 قائمة المصادر والمراجع 
  ، بيروت – لبناف ، االجتماعية العموـ مصطمحات معجـ ، بديوي زكي احمد .ٔ

 .ٕٛٗص
 راتب أحمد: ت. لمشَّراكسة الحديث والتّاريخ الناْرتييف أساطير: أوزبؾ باتراي .ٕ

 .ٚٚص ،ٜٜٛٔ: ومطبعتيا الّشباب مكتبة عماف، ،زنداقي
 ) اسطنبوؿ ، االولى الطبعة ،( القوقاز تاريخ) ، باشا عزت يوسؼ جوناتوقة .ٖ

 .ٜ٘-ٜٗص ،ـٕٜٔٔ سنة ،( الجمبي عيسى مطبعة
 ، دمشؽ ،االولى الطبعة ، سمكوغ اميف برزج ، التاريخ فجر في الشركس .ٗ

 .ٕٗص ،ٜٜ٘ٔ
 درار منشورات ، لبناف – بيروت ،ٔط ، الثقافية االنثروبولوجيا ، وصفي عاطؼ .٘

 .٘ٙص، العربية النيضة
 ،ٗط ، الديني الدافع ومنشأ الديف ماىية في بحث االنساف، ديف ، السواح فراس .ٙ

 .ٜٗص ،ٕٕٓٓ ، دمشؽ – سوريا ،والترجمة والتوزيع لمنشر الديف عالء دار
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 بغداد ، سميـ مصطفى شاكر. د:  ترجمة ، المرآة في االنساف ، كالكيوف كاليد .ٚ
 .ٔٚص ،ٜٗٙٔ ، االىمية المكتبة ،

 ، الرياض ، االولى الطبعة ، االديغي الشركس بالد ، العبودي ناصر بف محمد .ٛ
 . ٖٔص ،ٜٜٜٔ

 والتوزيع، لمنشر العربي المركز االنثروبولوجيا، مناىج يامري، حسف محمد .ٜ
 .ٚٛص ،ٜٙٛٔ ،،ٔط االسكندرية،

 االردف الى ىجرتيـ تاريخيـ عاداتيـ اصميـ الشركس ،حغندوقة خير محمد .ٓٔ
 . ٛٔص ،ٕٜٛٔ ، عماف، االولى الطبعة،
 لمطباعة الكتب عالـ دار ،ٔط ،االجتماعية العموـ قاموس ،الصالح مصمح  .ٔٔ

 .ٙٙ٘ص ،ٜٜٜٔ ، السعودية – جدة ،والنشر
 ،باتسج مامسر خير محمد،( االديغة) الشركسية لالمة التاريخية الموسوعة .ٕٔ

 ، منشرل وائؿ دار  ،االوؿ الجزء ،االولى الطبعة ،االردف عماف ، االوؿ المجمد
 .ٗٚص ،ٜٕٓٓ

( منشورة يير) دكتوراه اطروحة ، وطقوسو الموت معتقدات ، طو عمي ىشاـ .ٖٔ
 .ٚ ص ،ٖٕٔٓ ، االجتماع عمـ قسـ /ا داب كمية/  بغداد جامعة

 مصادر االنترنت
 مقاؿ ، الشراكسة السالطيف عيد في والثقافية  االجتماعية الحياة،بقاعي ايماف .ٔ

 بتاريخ  www.alukah.net ، الثقافية  االلوكة شبكة عمى منشور
ٕٔ/ٗ/ٕٓٔٗ. 

 -com. blogsbot. sana  موقع في منشور مقاؿ ،طاس  حاج عاطؼ .ٕ
adiga  الشركسي والتراث لمثقافة . 
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 الشركسية والتقاليد العادات ،ييرالمادي االردني الثقافي التراث، تغوج عوني .ٖ
 http://ich.gov.jo/node ،موقع عمى منشور مقاؿ،

 web . archive . org.  com، مشيف باؾ واي موقع عمى منشور مقاؿ .ٗ
 


