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 أواًل: عمي الوردي وعمم األجتماع

 سوسيولوجيا البداوة والمجتمع العراقي بين عمي    فالح عبد الجبار(
بن خمدون: دراسة مقارنة(  الوردي وا 

 الوردي من منظور نقدي(   الىاي عبد الحسين( 

 في العالم العربي: مقارنة  األساسية)الشخصية   آني طعمة تابت
 بين أعمال عمي الوردي وبعض المفكرين المبنانيين(

 الكتابة السوسيولوجية العربية: تحميل بعض    ساري حنفي(
 المتغيرات في مقاالت مجمة "إضافات"(

 ثانيًا: عمي الوردي وعمم الفمسفة

 الطرف الفمسفي من تفكير العالم العراقي عمي   دمحم جموب الفرحان(
 لوردي(ا

 عمي الوردي ناقدًا لممنطق اآلرسطي(  فيصل غازي مجيول( 

 ثالثًا: عمي الوردي وعمم التاريخ

 عمي الوردي والتحديث في المجتمع العراقي(  مرتضى حسن النقيب( 

 عمي الوردي: السوسيولوجي المؤرخ محمود عبد الواحد القيسي() 

 

 رابعًا: عمي الوردي والعموم السياسية واألقتصاد

  عامر حسن فياض وناىض جابر حسن )ماىية السمطة والدولة في فكر عمي
 الوردي(
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 مكانياتيا في  شيرزاد أحمد أمين النجار )فيم الوردي لمديموقراطية وا 
 العراق(

  عمي الوردي ونقد الطائفية في العراق(  فؤاد جابر كاظم الزرفي( 

 تأمالت في المضامين األقتصادية لطروحات    بارق شبر(
 الوردي الفكرية( عمي

 خامسًا: عمي الوردي وعمم النفس والمغة وحقوق األنسان

 األتجاىات القيمية لمشخصية العراقية المزدوجة   رسول خميل إبراىيم(
 عند عمي الوردي(

 العامة في خطاب الوردي: دراسة في تحميل الخطاب(  صالح زامل( 

 األسئمة التي شغمت الوردي( عبد الحسين شعبان( 

 المحريرين تقديم

ىذا كتاب في أعمال البحوث التي قدمت بالمغة العربية حصرًا في الندوة الدولية التي عقدت 
 3192 شباط / فبراير 34 – 33في رحاب الجامعة األمريكية في بيروت لمفترة من 

 . وقد ساىمْت (3191 – 3191لمناسبة الذكرى المئوية األولى لوالدة الدكتور عمي الوردي )
وقرر المجتمعون بالندوة تكميفنا لنتولى دوة عدة جيات دولية وعربية وعراقية. في أعمال الن

فمعمي  أمر نشر البحوث التي قدمت بالمغة العربية حصرًا. وقد قبمنا التكميف عمى الفور.
ممن ساىم مساىمة ميمة في تعزيز الوفاء كونو المعمم واألستاذ المحبة و عمينا واجب  الوردي

األنسانية عمومًا وعمم األجتماع خصوصًا لرفع مستويات الوعي األجتماعي وفتح دور العموم 
 .ميادين الجدل في العديد من القضايا ذات األىتمام

من قبل عدد من األطراف الحثيثة عمى مدى ثمانية أشير تضافرت الجيود كما قدمنا فقد و 
(، وىي الجامعة AUB)بيروت في مقدمتيا الجامعة األمريكية في والتي كان مندوة لألعداد ل

 .9121، التي تخرج منيا الوردي حاصاًل عمى شيادة البكالوريوس في مجال عمم األقتصاد
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كالتالي: المجمة الدولية لمدراسات العراقية المعاصرة  فيي المشاركةاألخرى الجيات أما 
(IJCIS( ؛ الرابطة الدولية لمدراسات العراقية المعاصرة)IACIS ؛ الرابطة) الدولية لدراسات

(؛ المركز الدولي لدراسات الشرق األوسط المعاصرة IAMESالشرق األوسط )
(ICCMES( والمجمس العربي لمعموم األجتماعية )ACSS.) 

من قبل المجنة التنظيمية أْن يصار الى دعوة أكاديميين تحدد وكان المعيار الرئيس الذي 
حث يخضع لممقاييس األكاديمية الصارمة بوضع ورقة عمل تطّور بصيغة ب يقومون عراقيين 

حول جانٍب من الجوانب التي إىتم بيا الوردي. وىذا ماحدث. إْذ وافق خمسة أكاديميين من 
عميد الكمية؛ قسم الفمسفة، كمية اآلداب، جامعة بغداد عمى ذلك )فيصل غازي مجيول، 

إبراىيم، قسم عمم مرتضى حسن النقيب ومحمود عبد الواحد القيسي، قسم التاريخ؛ خميل 
نضم الى الفريق عامر حسن فياض،  النفس والىاي عبد الحسين، قسم عمم األجتماع(. وا 

ل من قسم المغة العربية، كمية اآلداب، صالح زامعميد كمية العموم السياسية، جامعة النيرين و 
ي كندا بدمحم جموب الفرحان، أكاديمي مقيم فالجامعة المستنصرية. كما تّم تأمين األتصال 

؛ شيرزاد أحمد أمين النجار، قسم العموم السياسية، جامعة صالح الدين، أربيل، كردستانو 
عبد الحسين شعبان، خبير وأستشاري في مجال حقوق األنسان، بيروت ولندن وبارق شبر، 

؛ فؤاد جابر كاظم الزرفي، مركز الدراسات ين، ألمانيا، برلالعراقيين األقتصاديين شبكة
لندن وآني طعمة تابت، قسم األنثروبولوجيا وعمم األجتماع من جامعة  األكاديمية الشيعية،

ىذا الى جانب ساري حنفي، قسم األعالم واألجتماع في الجامعة  القديس يوسف، بيروت.
 األمريكية، بيروت وفالح عبد الجبار، مركز دراسات عراقية، بيروت.

ختتمت كما كان مقررًا ليا حسب وبعد أْن إلتأم الجمع، بدأت الندوة أعماليا في بيروت وأ
سبب الحرص عمى أْن ال تضيع جيود المشاركين والمشاركات في وب. متفق عميوالجدول ال

تّم األتفاق عمى أْن يتولى طرف نشر البحوث التي قدمت ىذه الندوة ذات الطبيعة التاريخية 
البحوث التي  العربية في كتاب مستقل. من جانب آخر، تعيد طرف آخر بتغطية نشربالمغة 

فكرة ترجمتيا لما ينطوي عميو ذلك من صعوبات أستبعدت التي و قدمت بالمغة األنكميزية 
سياميا  كما إرتأى الزميل إبراىيم الحيدري في أعمال الندوة. المميز المحافظة عمى حيويتيا وا 

 وىا نحن نضع بين يدي القارئ نشر بحثو الذي شارك فيو بأعمال الندوة في مكاٍن آخر. 
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الكريم القسم العربي من أعمال الندوة الدولية لمناسبة الذكرى المئوية األولى لوالدة الدكتور 
عمي الوردي تكريمًا وا عترافًا بفضمو عمينا ووفاءًا لمساىمتو في بنائنا الثقافي والفكري ورغبًة 

لتي في أْن ال يذىب الوردي ضحية األىمال والنسيان في خضم األحداث والظروف الجسام ا
يذكر أّن البحوث التي تظير في ىذا الكتاب يمر بيا المجتمع العراقي في الوقت الحاضر. 

تشمل البحوث التي سممْت الينا بعد إنتياء أعمال الندوة والتي دققت ومحصت من قبل 
ال نستبعد أْن تثير أعمال الندوة . والتقويم الكّتاب أنفسيم ومن قبمنا ألغراض التحرير والتنظيم

كعمم الفمسفة، التاريخ، عمم والبحوث التي تناولت الوردي من وجيات نظر أكاديمية متنوعة 
النفس، السياسة، المغة، األقتصاد وحقوق األنسان الى جانب سيد العموم، عمم األجتماع 

الندوة لكي تبقى جذوة الوردي الجدل والنقد والنقاش األمر الذي نجد فيو تحقيقًا لما إستيدفتو 
نفسو وكما عبر عن ذلك الوردي إنتاجو الثقافي والفكري.  مشتعمة كما كانت في حياتو وعزّ 

بطرق متعددة وفي أكثر من عمل من أعمالو الميمة فأّن الجيد الفكري الذي ال يثير جداًل أو 
أعمال نحٍو خاص عمى يصدق ىذا عمى و  .نقدًا أو تساؤاًل ال يرقى الى مستوى العمل الحي

شخصية عامرة بالحيوية والنشاط من وزن عاِلم األجتماع العراقي عمي حسين محسن 
من الميم عمى المدى البعيد أْن ينعش الكتاب الجيود العممية واألكاديمية  الوردي. ولعلّ 

 ا تزل تعاود الظيور في مجتمعناألحياء الوردي فكرًا ونظرًا وبخاصة في تناول قضايا لمّ 
ما الييا مما لم الوشايات و الطائفية والتعصب والعداوات و األبوية و كالقبمية و العراقي المعاصر 

يكن ليألفو الوردي ويحض عمى وقفو وتجاوزه. كما أّن لمكتاب ىدف عممي نبيل آخر ىو 
الدعوة لتأسيس مدرسة تستميم أفكار الوردي ومفيوماتو لتتناوليا بالنقد والتقويم وليس 

تعزيز معمل العممي و األىداف السامية لبالمدح والثناء واألطراء عمى سبيل تعميق  بالضرورة
واألختصاصات المنفرد عمى صعيدي األختصاص العممي المعرفي العممي  مبدأ التراكم

لقدرة عمى األنتاج الفكري وليس تحقيق اليدف األكبر المتمثل باوصواًل لالعممية المتعددة 
وبذلك يصار الى تحرير أفكار الوردي من أسار فحسب. ما أنتجو الوردي التأمل باألكتفاء ب

 المعاصر.المجتمع العربي الزمان والمكان خدمًة لممجتمع العراقي و 

عبر عن بالغ الشكر والمحبة واألحترام لكل الزمالء الكّتاب نإال أْن  وفي الختام، ال يسعنا
مموا وأخمصوا فيما فعموا كما تشيد ليم المشاركين في أعمال ىذه الندوة ممن تعاونوا وع
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 فعالةاألخ الدكتور ساري حنفي الذي ساىم مساىمة وأخص بالشكر أعماليم المنشورة ىنا. 
في جعل الحمم حقيقة من خالل سعيو لعقد الندوة في رحاب الجامعة األمريكية في بيروت 

قامة لمتحضير أللندوة الشؤون التفصيمية عمى ىامش افضاًل عن حرصو عمى إتمام إبتداءًا 
والشكر واألمتنان موصول في ىذا المجال الى عائمة  .مقتنيات الورديلخاص بالمعرض ا
بما لرفدىم المعرض ممثمًة في السيد جعفر عمي الوردي والسيدة سيناء عمي الوردي الوردي 

شخصية. فكان أْن عرضْت النسخ الستة عشرة األصمية لكتبو كتب ومقتنيات يتطمبو من 
ميزلة العقل ‘، ’، وعاظ السالطين’خوارق الالشعور‘، ’شخصية الفرد العراقي‘إبتداءًا من 

دراسة ‘، ’منطق إبن خمدون ‘، ’والعقيدة األحالم بين العمم، ’أسطورة األدب الرفيع‘، ’البشري 
لمحات ‘، وكتابو ذائع الصيت ذي األجزاء الستة مع ممحقين ’في طبيعة المجتمع العراقي

، معطفومثل أخرى مقتنيات شخصية ىذا الى جانب ’. في تاريخ العراق الحديثإجتماعية 
 قممو وعينات من مسودات كتاباتو بخط يده.  ،مسبحتو ،سدارتو ،عبائتو

 أ. د. محمود عبد الواحد القيسي    دة. الىاي عبد الحسينأ. 

 بغداد، العراق، 3192، كانون أول 31

  عالم األجتماع العراقي السيرة الذاتية لعمي الوردي

(0101 – 0112) 
  ىو عمي بن حسين بن محسن بن ىاشم )أبي الورد( بن جواد ويصل نسبو الى األمام

 بن عمي بن أبي طالب عمييما السالمالحسين 
  1913ولد في مدينة الكاظمية عام 
 بنة واحدة )سيناء( ولو من األحفاد  متزوج ولو ثالثة أبناء )حسان، جعفر وفيصل( وا 

 خمسة عشر فرداً 
  بتفوق عام  –الفرع العممي  –وأكمل الدراسة األعدادية  1932دخل متوسطة الكرخ عام

1936 
  1937تخرج من معيد المعممين وعين معممًا في مدرسة الشطرة األبتدائية عام – 

1938 
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  1939 – 1938عمل معممًا في مدرسة الشالجية لمفترة من 
 مم األقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت عام حصل عمى شيادة البكالوريوس في ع

1943 
  1943عمل مدرسًا في األعدادية المركزية ببغداد عام 
  1945 – 1944عمل مدرسًا في ثانوية التجارة لمفترة من  
  1948نال شيادة الماجستير في عمم األجتماع من جامعة تكساس، أوستن عام 
  1950تكساس، أوستن عام نال شيادة دكتوراه فمسفة من جامعة 
  1950عين تدريسيًا في كمية الممكة عالية حال عودتو الى العراق عام   
  حصل عمى لقب أستاذ مساعد في قسم عمم األجتماع، كمية اآلداب، جامعة بغداد عام

1953 
  1962رقي الى رتبة أستاذ في قسم عمم األجتماع، كمية اآلداب، جامعة بغداد عام 
 د بناءًا عمى طمبو ومنحتو جامعة بغداد لقب )أستاذ متمرس( عام أحيل عمى التقاع

1970 
  1995تموز/ يوليو عام  13إنتقل الى جوار ربو تعالى في 

صداراته  كتبه وا 

؛ 1954وعاظ السالطين، ؛ 1952خوارق الالشعور، ؛ 1951شخصية الفرد العراقي، *
ألحالم بين العمم والعقيدة، ؛ 1957أسطورة األدب الرفيع، ؛ 1955ميزلة العقل البشري، 

لمحات ؛ 1965دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ؛ 1962منطق إبن خمدون، ؛ 1959
لمحات إجتماعية في تاريخ العراق ؛ 1969إجتماعية في تاريخ العراق الحديث، الجزء األول 

الث لمحات إجتماعية في تاريخ العراق الحديث، الجزء الث؛ 1971الحديث، الجزء الثاني 
لمحات إجتماعية ؛ 1974لمحات إجتماعية في تاريخ العراق الحديث، الجزء الرابع ؛ 1972

لمحات إجتماعية في ؛ 1978 2؛ ق1977 1في تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس ق
كتب عشرات المقاالت وأجرى ؛ 1979؛ ممحق 1976تاريخ العراق الحديث، الجزء السادس 

كتبْت عنو عشرات الكتب والمقاالت ؛ العراقية والعربية عشرات المقابالت في الصحف
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ترجمت أعمالو وبخاصة كتاب دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ؛ والحوارات الصحفية
 .ووعاظ السالطين الى األلمانية والفارسية والكردية واألسبانية

 مشاركاته األكاديمية

ي لبنان، سوريا، إيران، تركيا، شارك وحاضر في مختمف المعاىد والجامعات والمؤسسات ف
 .الصين، مصر، سويسرا، الكويت وبولونيا

 

 قائمة بأسماء المشاركين حسب ورودهم بالكتاب 
. أستاذ عمم ، بيروت، لبنانمدير المركز العراقي لمدراسات األستراتيجية فالح عبد الجبار،

منيا عمم األجتماع الديني وعمم األجتماع السياسي، كتب في مجاالت سوسيولوجية متنوعة 
بعد  ما‘، ’الحركة الشيعية‘، و’العمامة واألفندي‘إجتماع بناء األمة والدولة، صاحب كتاب 

’ رأس المال‘لعل من أبرزىا كتاب كثيرة وتراجم ، ولو أعمال ’الماركسية في الشرق األوسط
 .لكارل ماركس )ثالث مجمدات(

عمم التنظيم األجتماعي وعمم إجتماع المرأة، قسم عمم  ةأستاذ الهاي عبد الحسين،
األجتماع، كمية اآلداب، جامعة بغداد. حصمت عمى جائزة الفمبرايت لمعمل كأستاذ زائر مقيم 

إضافة الى المنيجية الميمة في كمية دكنسون األمريكية. لدييا عدد من المؤلفات والتراجم 
 محكمة.ودولية مجالت عراقية وعربية من البحوث العممية المنشورة في  شراتالع

أستاذة األنثروبولوجيا في قسم السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا، كمية آني طعمة تابت، 
شاركت وأشرفت عمى العديد اآلداب والعموم األنسانية، جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان. 

عيد الفرنسي لمشرق من األبحاث في الجامعة ومركز دراسات الشرق األوسط المعاصر والم
األدنى. ليا العديد من المطبوعات وىي خبيرة معتمدة لدى اليونسكو وعضو مستقل ممثل 

 عن العالم العربي.
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أستاذ عمم األجتماع في الجامعة األمريكية في بيروت )دائرة العموم ساري حنفي، 
العديد من المقاالت األجتماعية( ورئيس تحرير المجمة العربية لعمم األجتماع "إضافات". لديو 

’ عبور الحدود وتبدل الحواجز: سوسيولوجيا العودة الفمسطينية‘والكتب المؤلفة والمحررة منيا 
األنتاج ‘وكتابو القادم ، ’حالة األستثناء والمقاومة في الوطن العربي‘)بالعربية واألنكميزية(، 

 ’.المعرفي العربي

رئيس تحرير مجمة أوراق فمسفية جديدة، نشر أكثر من عشرين كتابًا دمحم جموب الفرحان، 
دراسات في عمم ‘، ’تحميل آرسطو لمعمم البرىاني‘وأكثر من ستين بحث أكاديمي منيا 

تصنيف العموم ‘، ’الفيمسوف والتاريخ‘، ’الفكر المنطقي األسالمي‘، ’المنطق عند العرب
)كتاب مشترك(، وعشرات المقاالت ’ والنسويةالفمسفة ‘، ’عند إبن خمدون: دراسة مقارنة

 الفكرية والثقافية.

عميد كمية اآلداب، جامعة بغداد. أستاذ الفمسفة األسالمية في قسم  فيصل غازي مجهول،
عمى ضفاف ‘الفمسفة، كمية اآلداب، جامعة بغداد. صدرت لو العديد من المؤلفات منيا 

، ’في الغمط والمغالطة أو السفسطة المغوية‘ ،’نقد إبن رشد أللييات إبن سينا‘، ’الفمسفة
 إضافة الى عشرات البحوث العممية والمقاالت الثقافية.’ مدخل الى المنطق‘و

التاريخ األسالمي في قسم التاريخ، كمية اآلداب، جامعة  أستاذمرتضى حسن النقيب، 
يد الدراسات بغداد. حاصل عمى شيادة الماجستير والدكتوراه في التاريخ األسالمي من مع

، كندا. صدرت لو العديد من البحوث والمقاالت (McGill) األسالمية، جامعة مكغيل
 ’. مقاالت تحميمية في السيرة التاريخية‘و، ’المؤرخ والمنيجية‘العممية. من مؤلفاتو كتاب 

أستاذ التاريخ األوربي الوسيط، قسم التاريخ، كمية اآلداب، محمود عبد الواحد القيسي، 
جامعة بغداد. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العممية. صدرت لو العديد من الكتب 

صالح ‘، و’مدرسة الحوليات‘، ’التجربة اليابانية: وجية نظر عراقية‘المؤلفة والمترجمة منيا 
 ’.العابد: الذاكرة الحاضرة لمتاريخ
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جذور ‘ين. صاحب كتاب عميد كمية العموم السياسية، جامعة النير عامر حسن فياض، 
شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات وصدرت لو العديد ’. الفكر األشتراكي في العراق

 من األعمال العممية.

أستاذ العموم السياسية، كمية العموم السياسية، جامعة صالح شيرزاد أحمد أمين النجار، 
صالح الدين، أربيل، سكرتيرًا عمل مساعدًا لرئيس جامعة  الدين، أربيل، كردستان العراق.

لمجمس التعميم العالي في أقميم كردستان ومستشارًا لرئيس وزراء األقميم. صدرت لو العديد 
 من البحوث العممية وثالثة كتب مؤلفة.

باحث في مركز الدراسات األكاديمية الشيعية، لندن. حاصل فؤاد جابر كاظم الزرفي، 
عمى شيادة الدكتوراه من معيد الدراسات العربية واألسالمية، جامعة أكستر. شارك في العديد 

 من المؤتمرات األكاديمية العالمية والعربية.   

باحث وكاتب إقتصادي   ،المنسق العام لشبكة االقتصاديين العراقيينبارق شبر، 
جتماعي متفرغ. عمل مساعد أستاذ في كمية العموم األجتماعية في جامعة و  ا 

لمعمل في ميدان التعاون الدولي األنمائي ألكثر من  لماربورغ، المانيا وأنتق
 عشرين عامًا.

أستاذ عمم النفس التربوي، قسم عمم النفس، كمية اآلداب، جامعة  ،رسول خميل إبراهيم
رسائل وأطاريح الدكتوراه. عمل أستاذًا زائرًا في جامعة بغداد. أشرف وناقش العديد من 

عمل رئيسًا لتحرير مجمة العموم النفسية السميمانية وجامعة السمطان قابوس في عمان. 
أنجز العديد من البحوث وألف خمسة الصادرة عن مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد. 

 كتب عممية في مجال عمم النفس.

المغة العربية وآدابيا، قسم المغة العربية، كمية اآلداب، الجامعة  أستاذصالح زامل، 
، عن المؤسسة العربية لمدراسات، بيروت، ’تحول المثال‘المستنصرية. صدر لو كتاب 

البحث عن ‘عن الدار العربية لمعموم. ولديو تحت الطبع كتاب ’ اليوية واآلخر‘وكتاب 
 ’.مناىج النقد األدبي‘، و’ضفاف
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أكاديمي ومفكر من الجيل الثاني لممجددين العراقيين والعرب. أستاذ ن شعبان، عبد الحسي
القانون الدولي ويدرس حاليًا فمسفة الالعنف في جامعة أونور، بيروت. يعمل خبيرًا وأستشاريًا 

تحطيم المرايا في الماركسية ‘. كتب بكثافة ومن كتبو المنشورة في ميدان حقوق األنسان
الحبر األسود والحبر األحمر: من ماركس الى ‘، و’سيحيون ممح العربالم‘، ’واألختالف
 ’.الماركسية


