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 ** الوردي من منظور نقدي: * أ. دة. الهاي عبد الحسين
 تقديم

بأنجازاتهَالتاريخيةَفيَمجالَالنظريةَوالمنهجَعلىََفَ رَ الذيَعَ إبنَخلدونََعليَالورديَفَ ص َوَ 
َ َبذرة‘أّنه َتجدَ ’ َفيَالوقتَالذيََلم َالمناسبَلظهوره َبسببَالتزامنَغير َالتيَترعاها األرضية

َاألخيرةَوهيَتقبلَعلىَاألنهيارَالتامَعشيةَالغزوَالمغوليَ كانتَالدولةَالعباسيةَتلفظَأنفاسها
َاألسالمية َالخالفة 1َلدولة َالىَقلوبََبشأنَعليَالورديَالذيَشقَّذاتهَيصدقَالقولََو. طريقه

َوتفردهبالعراقيينَوعقولَ َبالشأنَالعراقيَمحضَتميزه نغماسه َعالمَوا  َفقدَوصفهَزميلهَونظيره .
هَمنَأعظمَالمروجينَللفكرَاألجتماعيَالثقافيَأنََّعتبارعلىََإاألنثروبولوجياَالعراقيَقيسَالنوريَ

َ َالمنطقة. َفي َالموضوعي َووصفه َبغداد َجامعة َفي َالتاريخ َأستاذ َبأّنه َالنقيب عال مَ‘مرتضى
َيَ َ.2’السوسيولوجيالعراقَ َآخر َسعىَاليهَالحظَمنَجانٍب َأّنه َوالهدفَالذيَالَبّد َأعماله أّن

العلميةَوتوسيعهاَلمَيحظَبماَاألنسانيةَلتطويرَالمعرفةَلتأسيسَمدرسةَفيَعلمَاألجتماعَالعراقيَ
َ َاألهتمام َمن َيستحق َوسياسيًا َوفكريًا َوثقافيًا َأكاديميًا َالوردي َأفكار َبقيت َأن  اتهَومفهومفكان

َ َمكانها َومؤلفاته َفيَالقلوبَوالعقولَوأخذتَكتبه َوالخاصةَالماتَفيَخزانعالقًة كتباتَالعامة
َالععلىَالسواءَ َيعبرَالنقيبَةاليورفوفها َيفلحَمنَالمفكرينَفيَملئَالفراغَ‘،َترنوَكما الىَمن 

ولعلَأحدَأهمَأهدافَالدراسةَالحاليةَهوَالدعوةَالجادةََ.3’الذيَتركهَهذاَالعقلَالعراقيَالمبدع
َعلمَ َمجال َفي َالوردي َعلي نجازات َوا  َفكر َتستلهم َسوسيولوجية َمدرسة َلتأسيس والمنظمة
َعلمَ َفروع َفي سهاماته َوا  َومفهوماته َوآراءه َبمنهجيته َالتعريف َخالل َمن َالعراقي األجتماع

َاألجتماعَالمتعددة.َ
                                                           

1
 (1962، 240العربية، ص الوردي، علي، منطق إبن خلدون، )القاهرة: الجامعة  
2
 Al- Naqib, Murtadha, The Structurebof Iraqi Society after 2003 in view of Ali Alwardi's Socio-

historical Works (Unpublished Paper), College of Arts, U. of Baghdad, 2013 
3
 Ibid, p 14, 2013 
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 تجتما علي الوردي وعلم األ أواًل:

منَجامعةَتكساس،َأوستنَاألمريكيةَعلمَاألجتماعََمجالَعلىَشهادةَدكتوراهَفيالورديَحصلَ

ََعنَ  َالموسومة، َللدكتوراه َعلمَ‘أطروحته َفي َدراسة َخلدون: َإبن َلنظرية َسوسيولوجي تحليل
كانَالورديَدرسَاألقتصادَفيَالجامعةَاألمريكيةَفيَبيروتَوحصلَعلىََو.4َ’إجتماعَالمعرفة

َقالََشهادة َالذي َالعراقي َالمجتمع َبدراسة َولعًا َالوردي َأظهر َالبدايات َومنذ َفيه. بكالوريوس
زدادتَهذهَالدراسةَتركيزًاَمنذَ‘فيه: بدأتَبدراسةَالمجتمعَالعراقيَمنذَأكثرَمنَعشرينَعامًا.َوا 
.5َ’،َوهوَالعامَالذيَعينتَفيهَمدرسًاَلعلمَاألجتماعَفيَكليةَاآلدابَوالعلومَببغداد1950عامَ

أحدَطلبةَالورديَالمبكرين،َع رفَالورديَبتدريسََ،قحطانَسليمانَالناصرَيهَد.َوبحسبَماَذكَر
علمَ‘مادةَ.َويالحظَالناصريَأّنَ’مجتمعَعراقي‘وَ’علمَإجتماعَالمعرفة‘مادتينَرئيسيتينَهماَ

َالمعرفة َإجتماع َمختلفَكانتَ’ َمن َلحضورها َيأتون َممن َالطلبة َمن َواسعًا تستقطبَجمهورًا
ميادينَعلمََفيَمختلفكتاباتهَمنَخاللَالورديَلقدَخاضََ.6الكلياتَواألختصاصاتَالعلمية

َأسسَ لعلمَإجتماعَعراقيَلمَبحقَاألجتماعَوعبرَعنَرأيهَبوضوحَفيَمختلفَالقضاياَفكانَأن 
َ َالحقيقة َتقديم َمن َأكثر َالى َخالله َمن َليطمح َيكن َالمجردة َميدانالعلمية للنهوضََهاوخدمة

َ.7َ’فيَدراستهَوتعقبهَتالمجتمعَالذيَأولع‘بالمجتمعَالعراقيَالذيَوصفَميلهَبدراستهَبأّنهَ

العربَبحكمَمنهجيتهَالقائمةَعلىَالديالكتيكَ’َهيغل‘ـإبنَخلدونَبالورديَشّبهَعلىَصعيٍدَآخر،َ
َنقولَهناَول.8َعنَالتطوراتَالدوريةَعلىَصعيدَالحياةَاألجتماعيةَالسياسيةَبنظرهَالمسؤول ناَأن 

َا َيختلفَلورديَأّن َلم َوالمبدعينمعنفسه َالمفكرين َمن َسبقوه َكانن َفقد ’َبارسونز‘الورديََ.
العراقَبحكمَصرامتهَ’َدوركهايم‘َوكانَواألهتمامَالذيَحظيتَبه.وشموليتهاَالعراقَبسعةَأفكارهَ

                                                           
4
 Wardi, Ali Husayn, A Sociological Analysis of Ibn Khaldun's Theory: A Study in the Sociology of 

Knowledge, (Unpublished Dissertation), University of Texas, Austin, June 1950  
5
الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي األكبر في ضوء نظريات علم األجتماع  

 ( 1965، 4غداد: مطبعة العاني، ص الحديث، )ب
6
 2014كانون ثاني  12د. قحطان سليمان الناصري )مقابلة شخصية(،  
7
 1965، 354الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق، ص  
8
بالحظ عند العامة، الوردي، خوارق الالشعور أو أسرار الشخصية الناجحة: بحث في غوامض العبقرية والتفوق والنجاح وما يسمى  

 (1952، 102وأثر الحوافز الالشعورية فيها ... في ضوء أحدث النظريات العلمية )بغداد: بال مطبعة، ص 
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َاألجتماعيةَ َللظاهرة َالمنهجيةَوتعريفه العراقَ’َماكسَفيبر‘وكانََطرقَقياسها.بَووا هتمامهَبها
رؤيتهَلمنهجيةَالعلومَاألجتماعيةَوا هتمامهَبالمعنىَوالفهمَودورَالفاعلَاألنسانيَومنَمنَخاللَ

َثمَتأكيدهَعلىَاألهتمامَبماَيناسبَالبيئةَاألجتماعيةَوالثقافيةَالعراقية.

 العراق ’بارسونز‘علي الوردي ثانيًا: 

َاألجتماع9َ(1977َ-1900بارسونزَ)َلمَاألجتماعَاألمريكيَتالكوتاعَفَ رَ عَ  َعال م َبأعتباره ،
بالتأكيد،َاألمريكيَاألولَواألكثرَمدعاةَللجدلَخاصةَوأّنهَكانَاألكثرَغزارةَفيَالنشرَوالتأليف.َ

فيَالوالياتََلمَيأتَهذاَمنَصدفةَأوَفراغ.َفقدَغمرَبارسونزَالمجالتَالعلميةَالمهنيةَالمعروفة
َب َوالعالم َاألمريكية َالعلميةالمتحدة َوآراءه ََوَ.بحوثه َوالتأليفَعلى َالنشر َدور إستقبالَتنافست

َ َفي َكما َاألجتماعي‘أعماله 10َ’النسق َالمجتمع‘، َو11’نظريات َوالحالةَ‘، َالفعل نظرية
َفي12َ’األنسانية َالمسامعَواألذهانَكما َلتغزو َالمفاهيمية َوبرزتَصياغاتَبارسونز التنشئةَ‘.

َ’األجتماعية َالنسق‘، َ’حدود َاألجتماعي‘، َ’النسق َ’المتطلباتَالوظيفية‘، َ’التوازَن‘، التغيرَ‘،
َ’المؤسسي َالنمط‘، َالكثي’متغيرات َوغيرها 13َر، َالمفاهيمَ. َهذه َصلة َعلى َالشاهد ولعل

مجردَالتفوهَبأحدَهذهَالمفهوماتَليعرفََهاَإلتصقتَبهَحتىَصارَكافياًَوالصياغاتَبصانعهاَأنَّ
َومبتكرها َبارسونزتالكوتَ‘َ،علىَالفورَصانعها آخذينَباألعتبارَالتباينَفيَمستوىَالتنميةَ’.

َيَ  للورديَماََبَ حسَ األجتماعيةَوالثقافيةَبينَالمجتمعينَاألمريكيَوالعراقيَفأّنَمنَغيرَالبعيدَأن 

العراقَمنَحيثَالقدرةَالفذةَعلىَتقديمَالمفاهيمَوصنعهاََ’بارسونز‘لبارسونز.َفالورديََبَ سَ حَ 
َ َعليَالورديَالىَالعراقَبعد َعاد َلقد َوتطويرها. َونحتها َاألجتماعَولم1950ََّعام َيكنَعلم ا

                                                           
9
 Coser, Masters of Sociological Thought, (Second Edition) (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 

p. 488, 1977) 
10
 Parsons, Talcott, Social Systems and the Evolution of Action Theory (New York: The Free Press,  

1977) 
11
 Parsons, Talcott, Edward Shils, Kaspar D. Naegele and Jesse R. Pitts (eds.), Theories of Society: 

Foundations of Modern Sociological Theory (New York: The Free Press, One - Volume Edition 1965) 
12
 Parsons, Talcott, Action Theory and the Human Condition (New York: The Free Press, 1978) 
13
زايتلن، إرفنج، النظرية المعاصرة في علم األجتماع: دراسة نقدية )ترجمة د. محمود عودة ود. إبراهيم عثمان( )الكويت: ذات  

 (1989السالسل، 
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َفعلَبارسونزَالذيَأس َوكما َبعد. َبيتريمَمعروفًا َاألجتماعَبرئاسة َلعلم همَفيَتأسيسَأولَقسم
َاألمريكيةفيََسوروكن َهارفارد 14َجامعة ،َ َاألجتماعَحينَعودتهَالورديَعين َفيَعلم مدرسًا

َبتأسيسَ َبعد َفيما َالعراقوساهم َفي َاألجتماع َلعلم َقسم َاآلدابَأول َكلية َآنذاكَفي ،َوالعلوم
وفيَمقدمتهمَعبدَالجليلَالطاهرَوحاتمََبالتعاونَمعَعددَمنَزمالئه1953َجامعةَبغدادَعامَ

َوآخرينالسامرائيَدَقيسَالنوريَوشاكرَمصطفىَسليمَومتعبَمنافَوفيماَبعَالكعبي .َفكانَأن 
نجازاتهَومنَ َالقسمَبمثابةَاألساسَالماديَالذيَإحتضنَأعمالَالورديَوا  تعاونَمعهَصارَهذا

َتالهَمنَالزمالءَواألقران.ََو

 إنتجازات الوردي على صعيد النظرية السوسيولوتجية. 1

الثرةَالتيَنجحَالورديَفيهاَتقييمهَلنظرياتَالعقدَاألجتماعيَالتيَلعلَأولىَالمحاوالتَالعلميةَ
َالعربيةَ َالمجتمعات َمن َأكثر َواألمريكية َالغربية َالمجتمعاتَاألوربية َتالئم َأن  َيمكن َأّنها رأى
الشرقيةَفيَالماضيَوالحاضر.َوبنىَبذلكَعلىَنظريةَإبنَخلدونَفيَالسياسةَوالتيَرأىَأّنهاَ

َ َالقوة َعلىَفكرة َيحكمَتقوم َنظامًا َبالمحصلة َالدولة َجانبَالقويَلتكون َمن َالمحسوم والصراع
َواألستغاللب َالتغالب َوقبولََمنطق َلتفويضَالقوة َوالمحكوم َالحاكم َبين َاألتفاق وليسَبطريقة

ستشهدَالورديَبنظرياتَالتحولَمنَمرحلةََسيادةَالقانونَلتحقيقَالنظامَواألستقرارَاألجتماعي. وا 
َوالرعيَالىَال َالزراعيةالصيد لجومبلتزَوأوبنهايمرَحيثَتأتيَالدولةَوتتشكلَمنَخاللََمرحلة

عمليةَالصراعَوالغلبةَوليسَالتنازلَوشروطَبتحقيقَالعدالةَاألجتماعيةَنتيجةَتوفرَالفائضَفيَ
ََ.15األنتاجَالذيَيؤسسَللمنافسةَومنطقَالغلبة

َلمحات‘،َ،َالموسوم’العمرَكتاب‘وضعَالورديَعدداَمنَاألعمالَالمهمةَالتيَتوجهاَبماَأسماهَ
َالحديثَإجتماعية َالعراق َتاريخ َي16َ’من َالذي َركز َتعبيره َابحسب َاألجتماعيةَعلى لدالالت

منهاََمجلدٍَخصصَكلَرئيسيةَمجلداتََةستوالفكريةَلماَحفلَبهَتاريخَالعراق.َيقعَالكتابَفيَ
                                                           

14
 Coser, Masters of Sociological Thought, p. 488, 1977 
15
 1962، 248 – 246الوردي، منطق إبن خلدون، مصدر سابق، ص  
16
 (1969، 7، )بغداد: مطبعة األرشاد، ص 1الوردي، علي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج 
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الذيَخصصهَبقسميهَاألولَوالثانيَالخامسََمجلدلجانبَمنَتاريخَالعراقَالحديثَحتىَبلغَال
َ،َفكانَماَوضعهَفيَهذاَالمجالَمنَأدقَوأفضلَماَكتبَعلىَاألطالق’ثورةَالعشرين‘لدراسةَ

َكتبهَعددَمنَالكّتابَ أشارَاليهمَالورديَكعينةَلمنَيكتبَبرؤيةَمنحازةََممنبالمقارنةَمعَما

َكماعمَ ونمطيةَالَتَ  َالشبيبيَوعبدََلَالفكرَالنقديَوالتحليليَفيماَجرىَحقًا هوَالحالَفيَرضا
َََ.17الرزاقَالحسنيَوكاظمَالمظفرَوعبدَالشهيدَالياسرَي

التيَشاعَإستخدامهاَمنذَقدمهاَعددَمنَروادَالمدرسةَ’َالطبيعةَالبشرية‘علىَفكرةَركزَالورديَ
َميد َهربرت َوجورج َكولي َهورتون َجارلس َأمثال َمن َاألجتماع َلعلم َالقرنََاألمريكية مطلع

َالورديَعلىَوَ.18الماضي َأنصبَإهتمام َفقد َفعلَأولئكَالرواد َالَكما َومدىَسوسيولوجية فكرة
َع َتمييزها َعن َفضاًل َالمحيطة َاألجتماعية َبالظروف َالتأثرها َأو َالمادية َالطبيعة فرديةَن

َ.َالمحضَالسيكولوجية

عنَالنزاعاتَالطائفيةَوالقبليةَفيَالتاريخَالحديثَللمجتمعَالعراقيَعلىَإعتبارَأّنهاَالورديَتكلمَ
َمنَالظواهرَ َوالسياسية َبحذرَبسببَحساسيةََرالمتكَراألجتماعية َاليها َينظر َوالتيَينبغيَأن  ة

ةَالنزاعَالطائفيَتميزَتاريخَالعراقَالحديثَبنظرَالورديَبحدَّفقدََوتحيزَاألطرافَذاتَالصلة.
َالسنََّبين َمستوى َعلى َوالشيعة َة َالسكنية َاألحياء َالغالب. َفي َألسبابَخارجية َما كانَغالبًا

فيَالعراقَللصراعَبينَإيرانَوالدولةَالعثمانيةَتداعياتَمباشرةَعلىَالوضعَاألجتماعيَالداخليَ
.19َهيمنةَالمّدَالبدويَالذيَلعبَدورَالحاضنةَلهذاَالشكلَمنَأشكالَالصراعَوبخاصةَفيَظلَّ

َ َفيوفي َالبدوي َالمّد َإستمر َلماذا َالسؤال َعن َإَاألجابة َالوردي َيقول َالعراق َفي ّنَالتعاظم
َبتحصيلَالضرائبَ َأهتموا َعلىَاألستقرارَبقدرَما َوالمساعدة َبتنميةَالبالد َيهتموا العثمانيينَلم

َ تباعَسياسة َوا  َاألموال َفّرقَتسد‘وجباية َموحدةَ’ َالىَقوة َتحولها َومنع َالعشائر َعلى للسيطرة

                                                           
17
، القسم األول، )بغداد: مطبعة المعارف، ص 5ج الوردي، علي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، حول ثورة العشرين، 

7 ،1977) 
18
 Abraham, J. H., The Origins and Growth of Sociology (New York: Penguin Books, pp. 356 & 369, 

1973 & 1977) 
19
 1969، 14 – 7، ص 1الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
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َالضدََّ.20ؤثرةوم َعلى َاألنكليز ََإستخدم َسياسة َذلك َالعشائر‘من َبهدفَ’توحيد َفيَ، جمعها
َأتفقواَمعَبعضَاألشخاصَومكنوهمَبالمالَغرضَلتكتالتَأوَإتحاداتَ السيطرةَعليها.َفكانَأن 

َ َمن َوالسالح َاليهمَاألستحواذ َليضموها َاألصغر َالعشائر َمن َعددًا َتضم َواسعة َأراضي على
تحاداتَعشائريةَكماَفيَتجمعَعشائرَالمنتفكبصيغةَإئتالفاتَ َ،َآلبوَشبل،َآلَفتلةالخزاعلَ،وا 

َلهذهَالسياسةَأثبتتَ.21َ.،وبنيَالم،َالخ السيطرةَعلىَمناطقَالتيَمكنتهمَمنَألنكليزَفائدتها
َ َيكنَبمقدورهم َلم َواسعة َالكثيرينَضمها َألّبت  َأّنها َإال َقبل َعلىَاألشخاصَمن ممنَسخطوا

قواعدَ‘بسببَأّنهمَلمَيحترمواَفضاًلَعنَالسخطَعلىَاألنكليزَأنفسهمَألنكليزَالمعينينَمنَقبلَا
َالمشيخة َتحصَر’ ََهاالتي َالى َبالضرورة َتنتقل َوال َسنًا َاألشخاصَاألكبر َواألبناءخَواألفي .َة

َاألخطاءَ َأتضحتَهذه َفقد َيرىَالوردي، َالعشرينَبالنسبةَوحسبما لألنكليزَعشيةَإنطالقَثورة
َ َقبل َضدَّبعضَالكتَّالتيَوصفتَمن َكانتَثورة َأّنها َعلى َأنفسهم َالذينََابَاألنكليز الشيوخ

ََ.22بواَفيَالمشيخاتَأكثرَمنهاَثورةَضدَاألنكليزَأنفسهمص َنَ 

 مفهوماته. 2

عددًاَمنَالمفهوماتَالمميزةَلعلَمنَأكثرهاَشهرةَماَدأبَهوَنفسهَعلىَاألشارةََقدمَعليَالوردي
مماَإستفاضَ’َإزدواجَالشخصية‘،َو’التناشزَاألجتماعي‘،َ’صراعَالبداوةَوالحضارة‘اليهَكماَفيَ

َالموسوم َفيَكتابه َالمجتمعَالعراقي‘َ،عليها َالتأكيد23َ’دراسةَفيَطبيعة َالورديَأعاد َأّن .َرغم
للتشجيعَعلىَماَمنهَ،َفيَمسعىَ’فرضيات‘تسميةَةَهذهَالمفهوماتَالتيَأطلقَعليهاَعلىَأهمي

مفهوماتَبَأعمالهلمَيكتفَبذلك.َفقدَإمتألتَيبدوَألخضاعهاَللتحليلَوالتحققَالعلمي،َإالَأّنهَ
والتيَعرفهاََ،24’القوقعة‘فيَمقدمتهاَمفهومَالمشارَاليهاََوأخرىَالَتقلَأهميةَعنَالمفهوماتَ

َيعيشَاألنسانَداخلَمحيطَمحصنَمنَاألعتقاداتَالذاتية.َفكلَطائفةَتعتقدَ‘فيَسياقَ أّنَأن 
                                                           

20
؛ منطق إبن خلدون، 1977، 23، القسم األول، ص 5إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، جالوردي، لمحات  

 1962، 258مصدر سابق، ص 
21
 1977، 239، القسم األول، ص 5الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
22
 1977، 25، القسم األول، ص 5سابق، ج الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر  
23
 1965الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق،  
24
 1969، 8، ص 1الوردي، لمحات إجتماعية في تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
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َبالحقيقةَالَتختلفَ َهيَاألفضلَإالَأّنها َفيهَثقافتها َمنَحيثَالنوعَفالجميع َأما إالَبالدرجة.
َسواء .َ َالبشرية‘تصل ََ’القوقعة َالى َالوردي َبنظر َقوتها َالَخاللأوج َإذَ مسنواتَالطفولة َبكرة

لخاصةَتمنعَاَ’القوقعة‘.َوسَباللذةَواأللماالعواطفَواألحسينظرَالطفلَالىَاألشياءَمنَمنظارَ
َيرىَكيفَينظرَاآلخَر يردفَقائاًلَقدَتصنعَ.ََوونَاليهَمعتبرًاَنفسهَمركزَالكوَناألنسانَمنَأن 

َقدَتَ’القوقعة‘ َأيضًا دفعَالىَعلىَمستوىَالفردَالغرورَأوَتؤديَالىَالمكائدَوالدناءاتَولكّنها
َالذات َعن َالتصور َتعزيز َسبيل َعلى ََ.25’العمل َعمومًا، ََ’القوقعة‘تعبر َالوردي عنَبنظر

َ’القوقعة‘يمكنَتعقبَمفهومَ.26َلعالمالىَاجزئيةََنظرةًََغالبًاَماَتعكسبيئةَمغلقةََوَاألنطواءَفي
َفي َاألجتماع َعلم َفي َالحديثة َاألدبيات َفي َبـللوردي َاليوم َعليه َيصطلح َ‘ما َ’العرقيةالمركزية

‘Ethnocentrism’27.َ

عندماَهبتَالمظاهراتَالشعبيةَالواسعةَ’َقوقعته‘نَالورديَأّنَالمجتمعَالعراقيَخرجَمويالحظَ
ويعلقَبالقولَ،1917َب عي دَعامَعشيةَاألحتاللَالبريطانيَالتيَعّمتَبغدادَللمطالبةَباألستقاللَ

المجتمعَإالَأّنََ.28والتحررَوتلبيةَالوعودليطالبواَباألستقاللَ’َقوقعتهمَالقديمة‘خرجَالناسَمنَ‘
حبالَوقعَفيَ’َقوقعة‘فكلماَخرجَمنََ.كليةًََ’القوقعة‘منَأسرََ،َبنظرَالوردي،َلمَيخرجالعراقي

ََ’قوقعةٍَ‘ َجديدة َأخرى َالى َأدى َيتشكمما َمن َحلزون َالذيَ’القوقعات‘ل َأسبابََاألمر يفسر
َ.29وتكرارهاَفيهالتخلفَوكثرةَاألزماتَ

َآخرَالَيقلَأهميةَعنَمفهومَ ليفسرَمنَ’َالشفاعة‘وهوَمفهومَ’َالقوقعة‘ويقدمَالورديَمفهومًا
خاللهَتمسكَالشيعةَبأداءَالطقوسَالحسينيةَوحرصهمَعلىَممارستهاَبأنتظام،َليسَعلىَسبيلَ
ّنماَعلىَسبيلَالحصولَعلىَ إتباعَسيرةَالصحابةَوآلَالبيتَكطريقةَفيَالحياة،َكماَيوضح،َوا 

                                                           
25
 (1956، 107 – 98الوردي، علي، مهزلة العقل البشري )بغداد: بال مطبعة، ص  
26
 1969، 8 - 7، ص 1إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، جالوردي، لمحات  
27
 Giddens, Anthony, Sociology (4

th
 Edition) (London: Polity, w 254, 2001); Macionis, John J. and Ken 

Plummer, Sociology: A Global Introduction (Third Edition) (London: Pearson, p. 119, 2005); Spradley, 
James and David W. McCurdy (2008 Edition), Conformity and Conflict: Readings in Cultural 

Anthropology (Boston: Pearson, p. 5, 2008)  
28
 ( 1976، 314)بغداد: مطبعة المعارف، ص 6الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج  
29
 1969، 11، ص 1ن تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج الوردي، لمحات إجتماعية م 
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َشفاع َالقيامة. َهللاَيوم َلدى َالشفاعة‘وتهم َالسكانَ’ َلدى َتنتشر َحضرية َظاهرة َالوردي بنظر
َيشّبهَالناسَهللاَبالسلطانَالجالسَفيَفيَالريف.َتفعلَأكثرَمماَالحضرَالمقيمينَفيَالمدنَ إذ 

أيَيتوسطَلهمَعنده.َويالحظَالورديَتأثيرَالشفاعةَلهمَعرشَالسماءَوهمَيريدونَشفيعًاَيشفعَ
حياةَالناسَفهناكَمنَشفواَمنَأمراضهمَحقًاَأوَسكنواَمطمأنينَأوَبلغواَمطالبهمَالدنيويةَعلىَ

وهذاَماَيسمىَ.30َ’األيحاءَالنفسي‘كالنجاحَوالتوفيقَوحتىَالزواج.َويعزوَالورديَذلكَالىَفكرةَ
َ َ’الشفاعة‘و.31َ(Self-Fulfilling Prophecy’َ)التنبؤَالذاتي‘باألدبياتَالعلميةَالحديثةَبـ

،َوهيَالظاهرةَاألجتماعيةَالتيَيستدلَعليهاَمنَخاللَكثرةَ’الشفعاء‘ـَلدىَعليَالورديَترتبطَب
َ َويتوسلونها. َبها َويتهدجون َالناس َيقصدها َالتي َالمقدسة َالنظرةَالمراقد َتلمس َيمكن وهنا

َ.َفهوَيرىَأّنَأصحابَالمذهبَالَيبالونَبالسلوكَالواقعيالسوسيولوجيةَللورديَفيَتفسيرَالدين
ّنماَيكتفونَبأداءَالطقوسَكوسيلةَتشبعَحاجةَنفسيةَالذيَاليوميَ يتصفَبهَاألئمةَاألطهارَوا 

السلطانَمنَحيثَأّنهَيفعلََوأعنَالخليفةَبنظرهمَالَيختلفَالذيَلفكرةَالخالقَتعكسَتصورهمَ
لشفاعةَهؤالءَذنوبَفيَالحياةَالدنياَإكرامًاَاليستغفرََهويستجيبَلنداءاتَاألستغاثة،َوأنََّءماَيشا
َ.32’يحبهمَهللاَحبًاَجمًاَوالَيردَلهمَطلباًَ‘ممنََاألئمة

ورَالذيَتقومَعليهَالثقافةَالبدويةَالضروريةَلفهمَالمحًَاَإّياهعتبَرم’َالتغالب‘فهومَويقدمَالورديَم
طبيعةَالمجتمعَالعراقي.َبنظره،َيحتويَالمفهومَعلىَمركباتَوكلَمركبَيحتويَعلىَخصالَ

.َالمروءة.َوتظهرَهذهَعلىَمستوى3َ.َالغزو؛2َ.َالعصبية؛1َتأتيَبثالثةَأشكال:َمتنوعةَوهذهَ
َيغلبَبقوةَقبيلتهَأواًل،َوبقوتهَالشخصيةَثانيًاَ)الغزو(،َوبمروءتهَأيَبتفضلهَ الفردَالذيَيريدَأن 

َالَ‘،َ-أيَالبدويََ–ّنهَإ.َويعبرَالورديَعنَذلكَبالقولَعلىَالغيرَثالثاًَ َيكونَناهبًا َأن  يود
منهوبًا،َمعتديًاَالَمعتدىَعليه،َمعطيًاَالَقابضًا،َمقصودًاَالَقاصدًا،َطالبًاَالَمطلوبًا،َمغيثًاَالَ

                                                           
30
 1965، 104الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق، ص  
31
 Macionis and Plummer, Sociology: A Global Introduction, p. 519, 2005 
32
 1965، 16الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق، ص 
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َالَ َالَمحميًا،َمسؤواًلَالَسائاًل،َمرجوًا َعليه،َحاميًا َالَمقدورًا َالَمستجيرًا،َقادرًا مستغيثًا،َمجيرًا
َ.33’.،راجيًا،َمشكورًاَالَشاكرًاَ...الخ

،َمنَحيثَأّنَالغنيَ’الوعيَالطبقي‘تمييزًاَلهَعنَمفهومَ’َالوعيَالجماعي‘ويقدمَالورديَمفهومَ
َ َالعراقي َالمجتمع َالىَفي َاألنتماء َألعتبارات ّنما َوا  َطبقية َألعتباراٍت َليس َالفقير َعلى يغدق

َالتقسيمَالطبقي‘ويظهرَموقفهَمنَموضوعةََ.34’الجماعة‘ فيَتحليلهَللبنيةَاألجتماعيةَلثورةَ’
أّنهاَلمَتكنَثورةَطبقيةَبالتأكيدَبقدرَماَكانتَثورةَشعبيةَإشتركَفيهاَالجميعََالعشرينَالتيَرأى

َكبيرهاَ َاألجتماعية َالىَفالحينَمعدمينَالىَرجالَمدنَبكلَفئاتهم منَشيوخَورؤساءَعشائر
َتظهَرتكنَقدَ.َفالطبقةَاألجتماعيةَكماَيستدلَعليهاَمنَخاللَتحليالتَالورديَلم35َوصغيرها

ََبعدَفيَالمجتمعَالعراقي.

،َعلىَأّنهاَنوعَمنَاألنتماءَالقبليَالىَمذهبَأوَشخص.َويستدركَفيَ’الطائفية‘وعرفَالورديَ
أّنَالشخصَالطائفيَالَيهتمَبمضمونَالمذهبَالذيَتستندَاليهَالطائفةَمنَمبادئَأخالقيةَأوَ

ّنماَيهتمَبكلَماَيعززَالشعورَبالتعصبَللجماعةَعلىَأساس ءَوبالمقابلَإظهارَالوالَروحيةَوا 
الىَطائفتهَكماَينظرَ‘قائاًل:َينظرَالفردَالطائفيََفيَهذاَالمجالَ.َويختتمَالورديالعداءَلغيرها

كمشكلةَالىَجذورَالفقهَاألسالميَالذيَأعتبرَ’َالطائفية‘.َويحيلَالوردي36َ’البدويَالىَقبيلته
َ َبزرع َبنظره َساهم َالذي َاألمر َالذمي َمن َدرجًة َأرفع َاألرجحيةالمسلم َمن َمتعددة َمستويات

َالدينَالواحدَوالمفاضلة َويستفيضَالوردي37َللبعضَعلىَحسابَالبعضَاآلخرَضمنَحدود .
،َوالذيَدأبَالمسلمونَعلىَمدىَ’السالحَالديني‘فيَهذاَالمجالَليوضحَأّنَللطائفيةَسالحَهوَ

َكلَفريقَمنَالمسلمينَ َحيثَيأخذ منَالشريعةَالتاريخَاألسالميَبأستخدامهَلضربَالخصوم
حصلَذلكَفيَمراتَعديدةَلعلََه.الخصمَويتجاهلَماَسوَاَاألدلةَالتيَينتفعَبهاَفيَالحربَضدَّ

                                                           
33
  1965، 42لمصدر، ص نفس ا 
34
 1965، 31 – 30نفس المصدر، ص  
35
 1977، 351 - 341، القسم األول، ص  5الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
36
 ( 1971، 31، )بغداد: مطبعة األرشاد، ص 2الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج  
37
 1971، 41نفس المصدر، ص  
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منهاَماَحصلَمنَمبارزةَباألحكامَالشرعيةَبينَعلماءَأسطنبولَممنَكفرواَبفتاوىَمحمدَعليَ
بنهَإبراهيمَباشاَفيماَقامَاألخيرَبتحريضَعلماءَاألزهرَللردَعلىَعلما أسطنبولَوهلمََءباشاَوا 

ََ.38جرا.

وهوَمفهومَمهمَيشيرَالىَتساهلَالحكامَوالوالةَمعَالموظفينَالمرتشينَ’َالخطية‘وهناكَمفهومَ
َ َالوردي َبنظر َكان َمما َالعراق‘والمزورين َفي َاألستعمال َشائع َيزال 39َ’وال َفكرةَ. وتنطوي

ينَمماَيوفرَغطاءًاَعلىَالضغطَاألجتماعيَالذيَيمارسَللرأفةَبحقَالمخالفينَوالمارق’َطيةالخ‘
َ َترتبطَبظاهرة َوقد َبالمجتمع. َالتيَتلحقَضررًا َللتمويهَعلىَاألفعال َشخصنة‘لهم العالقاتَ’

َذاتَ َالبلدان َفي َيحدث َكما َوتفعيله َالقانون َتطبيق َالصعب َمن َتجعل َالتي األجتماعية
َ.الرسميةَالمرجعياتَالقانونية

لممارسةَالتيَتتصفَبهاَالعشائرَوتمارسهاَوهيَإحدىَالقيمَالمشفوعةَبا’َالغنيمة‘وهناكَمفهومَ
تعنيَحبَالسلبَوالنهبَمنَاألعداءَواألصدقاءَعلىَحٍدَسواء.َ’َالغنيمة‘بالَخجلَأوَوجل.َو

َآخرَسينهبهمَفلماذاَالَ فهمَينهبونَرجالَالدينَوالسادةَمعَأّنهمَيحترمونهمَألعتقادهمَأّنَفريقًا
َيفعلَو َهم َويسبقَون َالمفترضالََنذلك َطرفَاألول َالوردي َتفسير َبحسب َيعتقدون َإّنهم أّنهمَ.

َتتوفرَالفرصةَبذلك.َلذلك،َمنَغيرهمَ’َأولى‘ فأّنهمَالَيترددونَمنَطرٍفَما،َ’َليغنموا‘ماَأن 
وأمثالهمَوالحرسَنهبَالجنودَتمثلَبالميلَالىَيوهناكَنوعَآخرَمنَالسلبَوالنهبََ.قتناصهافيَإ

الحقدَبَوالسلبَمبرراتَأخرىَغالبًاَماَتقومَعلىَدوافعَ.َإالَأّنَلهذاَالنوعَمنَالنهمنَالعثمانيين
يشجعَالعشائرَعلىَيدفعََو،َهيَالدافعَالذيَ’الغنيمة‘ويؤكدَالورديَأّنَ.ََو40واألنتقاموالكراهيةَ

يحدثَأيًاَكانتَتلكَالحربَوليسَاأليمانَبقيمَأوَمثلَمنَنوعَمعينَكماََماَالدخولَفيَحربٍَ
َفالعشائرَتؤججَ َالعثمانيينَفيَحاالتَالحروب. َالمذهبَمنَقبل َالدينَأو األنكليزََضدَّبأسم

َترىَمالمحَالهزيمةَحتىَتتفرقَوتتذرعَبمختلفَاألعذار.ََ،علىَسبيلَالمثال َأن  والَولكّنهاَما
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َ َالغنائم. َمن رًا َقد  َيؤمن َالذي َالرابح َبالطرف َالعشائر َتلتحق َأن  َهذه َوالحالة إرتكبَيستبعد
أهميةَهذاَفهمَأغفلواَرَالورديَخطًأَجسيمًاَعندماَبنظَ–كماَفعلَاألنكليزَفيماَبعدََ–العثمانيونَ

الدافعَلدىَالعشائر.َفالعشائرَتتحدَبهدفَالغنيمةَوتتناحرَللحصولَعلىَأكبرَقدٍرَمنَالغنيمة.َ

َتتحولَالىََوعلىَالربانَأنَ  الَفأّنها يصعبَاألعتمادَأوَ’َطبيعةَغوغائية‘يدركَأهميةَذلكَوا 
ويعودَالورديَليذكرَبماَحدثَعبرَالتاريخَكماَفيَالصراعَالدمويَبينَعليَبنََسيطرةَعليها.ال

َ َفقد َسفيان. َأبي َبن َومعاوية َطالب ََحققأبي َمعاوية َتاريخيًا َوسياسيًا َعسكريًا بدعمَنصرًا
َإ َفيما َالغنائم َعلى َبالحصول َلهم َسمح َألّنه َالعشائر َحتفظ َوزهدهَبعلي َودينيته أخالقيته

َََ.41وتنسكه

 فرو  علم األتجتما . 3

َقدمَ ’َإجتماعَالمعرفةعلمَ‘أواًلَودرّسَإهتمَعليَالورديَبمختلفَفروعَعلمَاألجتماع.َفكانَأن 
َألهمَماَ’خوارقَالالشعور‘الذيَمهدَلهَفيَكتابهَالمعروفَ َإياهَبكونهَيضمَتلخيصًا ،َواصفًا

مجتمعَ‘الىَجانبَهذهَالمادةَدرّسَالورديَمادةََ.42صدرَمنَنظرياتَمحدثةَفيَهذاَالمجال
َالدراساتَالعليا.َََىيومَعلىَمستَوالتدرسَعلىَمستوىَالدراساتَاألوليةَوهيَ’َعراقي

وهوَالذيَكتبَفيهَالورديَكثيرًاَإالَأّنَاألضواءَلمَتسلطَعلىَفرعَمهمَمنَفروعَعلمَاألجتماعَ
َالسياسي‘ َاألجتماع َرك’علم َوفيه َا. َالعالقة َعلى َز َبين جتماعيًا َوا  َتاريخيًا الشعبَ‘لشائكة

،َمفترضًاَ’البدوَيَتعاظمَالمدَّ‘و’َضعفَالحكومة‘يربطَالورديَفيَهذاَالمجالَبينَ’.َوالحكومة
َالمدَّ َتسمحَبتعاظم َالضبطية َبأمكاناتها َالضعيفة َالدولة ََأّن َيمكنَلالبدوي. ََلمدَّكما البدويَأن 

الهيمنةَالعثمانيةََيكونَعاماًلَمعيقًاَلقوةَالدولة.َوكانَهذاَهوَالوضعَالذيَميزَالعراقَفيَظلَّ
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َ َالسابعَعشر َمنتصفَالقرن َمنذ َفيَالجنوبَمما َوبخاصة أدىَالىَظهورَاألتحاداتَالقبلية
َ.43وماَاليهمَالمنتفكَوالخزاعلَوبنوَالمَوزبيدَوجشعمتجمعَعشائرَمثلَالعراقيَ

ََو َأخرىَليربطَبين َبصيغة َالفكرة َالقبلية‘يضع َالعصبية َالدولة‘و’ َهناكَ’تكوين َأّن َمفترضًا ،
منَجهة،َوتكوينَالدولةَوقوةَمؤسساتهاَالتيَتمثلَالبداوةَتناقضًاَمضطردًاَبينَالعصبيةَالقبليةَ

َالمدنّيةَ َأو َأخرَىالتيَتمثلَالحضارة َالمجالَبسياسات44َمنَجهة َالورديَفيَهذا َويستشهد .
َاا َلطبيعتها َوذلك َالدولة َلتقوية َالعشائر َلجم َحاول َالذي َباشا َحسن َالعثماني يةَلخالفلوالي

َتعودَبداياتَالصراعَبينََونزعتهاَنحوَالتمردَوالغزوَكأسلوبَحياة. ’َالحكومة‘ويرجحَالورديَأن 
َالشعب‘و َالعثمانيينَ’ َبعضَالوالة َمحاولة َمع َتزامن َمما َعشر َالتاسع َالقرن َالى َالعراق في
َورافقهَل َبطريقةَمحنكة َيتم َذلكَلم َإالَأّن َالعشائر، َالدولةَعلىَالمجتمعَوبخاصة فرضَهيبة

أدىَالىَخلقَمشكلةَالَيزالَالعراقَيعانيَاألمرَالذيَالكثيرَمنَالقسوةَوالعنفَوسفكَالدماءَ
َحتىَاللحظة َالثقةَبينَالطرفينَمنها َحاولََ.وهيَإنعدام َ،علىَسبيلَالمثالالواليَعمرَباشا

َالسياسةَقوبلت1858ََالخدمةَاأللزاميةَعلىَأبناءَالعشائرَفيَالعراقَعامََفرض َهذه إالَأّن
َينبريَبعضَالشعراءَالىَمناشدةَوسخطَشعبيَبغضبَ المهديَ‘واسعَتمثلَفيَجانٍبَمنهَبأن 
َ.45َتحتَوطأتهاَاقعَوَونَالمحنةَالتيَللظهورَلتخليصهمَمَ،’المنتظر

فَالورديَعلىَنوعينَرئيسيينَمنَأنواعَالزعامةَوهماَالزعامةَالدينيةَوفيَهذاَالسياقَأيضًا،َتعرَّ
َتمثلتَبا َالتي َالنجفَلمعممين َفي َالحوزة َوطلبة َالدين َمنَرجال َالقبلية َتمثلتَوالزعامة التي

َالعشائرب َوشيوخ َالتعيينَرؤساء َالفراتَاألوسطَعلىَوجه َمنطقة َبالتاريخَفي َالوردي َويعود .
شهدتَنوعانَمماثالنَمنَأنواعَعليَبنَأبيَطالبَلخليفةَالراشديَالرابعَليظهرَأّنَالكوفةَأيامَا

َوت َتطلبَاألمام َالتي َالدينية َالزعامة َهما َاالزعامة َستلهم َلقيم َوالمثل َاليهاَالدينية َيتطلع التي
46َمئانمنَالغَمزيدٍَحصولَعلىَوالزعامةَالقبليةَالتيَتريدَرئيسًاَيقودهاَلتأمينَال .َوقدَيحدثَأن 
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حدثَعندماَشاعَخبرَوفاةَمعاويةَبنَأبيَكماَالدينيةَوالقبليةَالزعامتانَصالحَورؤىَمَتتطابق
َسفيانَ َفكانَأن  ََاأتفقتفيَالشام َفيَالحسينَبنَعليَعلىَمطالبة َورئيسًا َيكونَإمامًا فيَأن 

َالوقتَنفسه َالقبلية َالزعامة َحصلَحتىَأنفكَعقد َحصلَما َأن  َما َولكن  .َ َالتواقة عنَللغنائم
َالزعامةَ َبأكثرَمنَالوفاءَوالتضحيةَواأليثارَالدينية أستغلتََوَ.كَالحسينَلقدرهرَ وتَ التيَالَتعد
ََالزعامة َالىَالقبلية َلتعود َبنَمعاوية َبأسمَدقَطبولَموتَيزيد َإّنما َفيَالمغانم الحربَطلبًا

َ.47،َوهكذاَدواليكالمطالبةَبثأرَالحسين

ويعترضَالورديَأشدَاألعتراضَعلىَفكرةَوصفَالعراقيينَبالتطرفَوالعنفَوالميلَالىَالجدلَ
َينطويَ َالمجتمعَبكلَما َلمَيصارَالىَمعالجةَطرفيَالمعادلة: َأّنهَما وعدمَالتصالحَموضحًا

َعليهَ َمنَتاريخه َتاريخها َيتخم َبكلَما َوالحكومة َمنَجانب، منَالقمعَوالتضييقَواألضطهاد
َعجرفتسلطََو َوعدم َفيَالوضعَثقةة َتغيرًا َيتوقع َال َبذلكَعلىَبعضَفأّنه َالورديَيرد َوكان .

َوالفوضىَ َللعنف َالعفوي َبالميل َالعراقيين َوصفوا َممن َالتعيين َوجه َعلى َاألنكليز الكّتاب
َ.48عشيةَإنطالقَثورةَالعشرينَوالتخريب

كليزَإّنماَتكمنَفيَمنَجانبَآخرَيرىَالورديَأّنَأحدَاألسبابَالتيَأدتَالىَالتصادمَمعَاألن
َأدىَالىَنفرةَالعشائرَوعدمَإرتياحها.َفقدَ َبأحترامهَمما أّنهمَعملواَعلىَفرضَالقانونَوطالبوا

َ َسائبة َاألمور َترك َعلى َالعثمانيون َإعتاد َأعطى َمما َالعشائر َلتتصرف َهواهاَالمجال على
السببَالرئيسَوعليهَلمَيكنَ.َذلكَوتكيفتَمعهَكطرازَحياةبحتىَأستأنستََوبحسبَمصالحها

َ َالوردي َبرأي َالتمرد َالى َوالنزعة َاألنكليز َمن َالعشائر َنفرة َالى َأدى َالذي َالى التأجيجَليعود
ّنماََ،فحسبَ’الكفار‘األنكليزََضدََّدينياآليديولوجيَال مألوفًاَلصرامتهمَالتنظيميةَمماَلمَيكنَوا 

العثمانيةَالجائرةَلطاتَقبل.َحصلَهذاَعلىَالرغمَمنَنفرةَالعشائرَمنَالسبالنسبةَللعشائرَمنَ
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َ َممن َالضرائبََوفيَحكمها َجباية َمن َبأكثر َتهتم َتكن َلم َعلى َالزراعيةَالاألستيالء محاصيل
بلَألطعامَ َ.49َهمَوسدَحاجاتهمَاليوميةَالماسةَشَوجيوكافةَأنواعَالمؤونةَمنَحيواناتَوا 

َ َالسلطةَالورديَيالحظ َعلى َبطبيعتهم َمتمردون َالعراقيين َأّن َالعثمانيين َأذهان َفي َأستقر أّنه
َفيَتوميلهاَالىَالتحركَحالماَذاتَالطبيعةَالغوغائيةَوذلكَبسببَالنزعةَالعشائريةَ لمحَضعفًا

إشارةَضمنية1869ََوقدَوردَفيَخطابَاألفتتاحَللواليَمدحتَباشاَفيَبغدادَعامَالحكومة.َ
طانَمماَأدىَبهَالىَنصحهمَلألقتداءَلالكامنَفيَقلةَطاعتهمَللس’َاءَالعراقييند‘الىَماَأسماهَ

قائاًل:َهذاَقولَطالماَسمعناهَيترددََباألممَاألخرىَوالتعودَعلىَالطاعةَوالنظام.َويعلقَالوردي
ويبدوَليَأّنَلسانَحالهَيتساءلَعّماَفعلتهَالسلطاتََ.50’علىَألسنةَالناسَمنذَصدرَاألسالم

ََالمتعاقبة َالعراق َفي َالحكم َعلى َالبين َذات َإصالح َبشأن َوالشعب َالحكومة َثقةَبين وكسب
َ.مختلفَالشرائحَاألجتماعيةَفيه

َآخرَمنَفروعَعلمَاألجتماعَمماَقدمهَالورديَولمَيخلفهَأحدَفيهَمرتضىَويقترحَ النقيبَفرعًا
َ ََ’التاريخَاألجتماعي‘وهو َالموسوم، لمحاتَإجتماعيةَمنَتاريخَ‘األمرَالذيَيتبدىَفيَكتابه

َالَ’العراقَالحديث َقسمََ.51ستةبمجلداته َقبل َأجيزتَمن َدكتوراه َعلىَأطروحة َعثرنا بالحقيقة
َتاريخَالعراقَالمعاصر:َ‘،َجاءتَبعنوان،1999َاألجتماعَفيَجامعةَبغدادَعامَ سوسيولوجيا

َرسالةَإطراءَوتمجيدَللعراقَبلدًاَوشعبًاَووطنًا.،َلمَتتعدَكونها52َ’دراسةَتحليلية

 العراق’ ماكس فيبر‘علي الوردي ًا: ثالث

َالموسوم َكتابه َ،عرفَعالمَاألجتماعَاأللمانيَماكسَفيبرَبعددَمنَاألنجازاتَكانَمنَأهمها
كالعقالنيةَوفيهَتناولَعددًاَمنَالقضاياَاألشكاليةَفيَعلمَالمناهجََ’منهجيةَالعلومَاألجتماعية‘
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َالكتابَالمقاالت َوالسببيةَوالقرائنَوالحيادَالعلميَوالفهمَالذاتيَوالنموذجَالمثاليَوماَاليها.َضّم
.َبالمقابل،َلمَيحظَالورديَبماَحظي191753ََ–1903َالثالثةَالرئيسةَالتيَكتبتَللفترةَمنَ
َلمَيقمَأحدَ فكارهَومقاالتهَوآرائهَبجمعَأوبخاصةَعلىَالصعيدَاألكاديميَبهَفيبرَمنَإهتمام.َإذ 

َ َعلىَالكثيرَمنَاألسئلة َوردوده َلحسنَومالحظاته َمستفيضًا. َوأجابَعنها التيَطرحتَعليه
َ.54،َقدمَفيهَلكلَآرائهَفيَهذاَالمجالَ’منطقَإبنَخلدوَن‘كتابًاَأسماهََأّنهَهوَنفسهَألفَّالحظَ

وأعطىَالورديَتعدادًاَألهمَمصادرهَالعلميةَوفيَمقدمتهاَبحوثَودراساتَالمؤرخينَالعراقيينَالىَ
برصانةَودقةَرسائلَالماجستيرَوالدكتوراهَالمجازةَمنَقبلَقسمَالتاريخَفيَكليةَجانبَماَوصفهَ

َلندن َفي َالعامة َالوثائق َدائرة َفي َالموجودة َالبريطانية َالوثائق َبغداد؛ َجامعة َرسائلَاآلداب، ؛
المسَبيلَالتيَقامَبترجمتهاَجعفرَالخياط؛َمذكراتَالساسةَالعراقيين؛َالصحفَاليوميةَالقديمةَ

َ.55َوأحاديثَالمسنينَممنَعاصرواَفتراتَزمنيةَمحددة

المناهجَالتقليديةَوالحديثةَوناقشهاَعنَكثبَحتىَوصلَ’َمنطقَإبنَخلدوَن‘تناولَالورديَفيَ
وهوَالمنهجَالذيَيقومَعلىَالنظرَفيَالقضيةَموضوعَاألهتمامَبالقارئَالىَمنهجَالعلمَالحديثَ

َلمسلماتَ َاألستسالم َوعدم َوالمتتالية َالتساؤالتَالمستمرة َعنَطرحه َفضاًل َأكثرَمنَزاوية من
َََ.56محددةَمسبقًاَغالبًاَماَتقودَالىَنتائجَمعروفة

قدرًاَعاليًاَمنََالَتتوقعنََّليقولويبدأَالورديَبأحدَأهمَمكوناتَالعملَالعلميَوهوَالباحثَالفردَ
َ َقلقَأوَحيرة َمسحة َتنتابه َالىَاألمورَبطمأنينةَودونَأن  فقطَألّنهَاألبداعَمنَشخصَينظر

َالمجالَالورديَالَيتوانىَ.57َينظرَالىَاألمورَمنَزاويةَمحددةَواضحةَلهَمسبقاًَ عنَفيَهذا
َأوَالمشكلةَدعوةَ َللظاهرة َالمتعددة األجتماعيةَالمطلوبَدراستهاَالباحثَالىَالتأملَفيَالزوايا

َ َيراد َالتي َالفكرة َالى َالركون َقبل َللوصول َطلبًا َالحقيقة.التحققَمنها ََالى َاّن الََالورديومع
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َ َمفهوم َالى َالذاتي‘يتطرق َالفهم ََلفيبر’ َومحدد َواضح َنحٍو َأنَّعلى ََإال َأن  َيستطيعون قراءه
عنَالمعنىَالذيَيضفيهَالفاعلَفيَكلَأعماله.َفهوَيبحثَبهذاَالجانبََتمامهَالعميقهَإلمسواَي

تمامًاَكماَفعلَفيبرَعندماَدعاَالىَتقليلَالمفهوماتَالكونكريتيةَالضخمةَكالدولةََعلىَتصرفاته
للفردَمنَخاللَتعقبَ’َالمفهوم‘األنسانيََواألتحادَأوَالرابطةَواألقطاعَلتكونَعلىَمستوىَالفعل

َيذهبَالىَذلكَجيرثََوسلوكَ َكما َالمشاركينَفيه َالوردي58َملزاألفراد َإهتمام َنفهم َمنَهنا .
َ َفيبر َعلىبمنهجية َتشديده َعن َيكتبَفضاًل َفيما َتبثَالحرارة َبالجوانبَالتي تقليبََوا هتمامه

َزاوية َمن َأكثر َمن َوتعقبها َالواقعة َأو َمهمةََالقضية َبين َالفرق َالى َالمجال َهذا َفي منبهًا
َالباحث‘ َ’الداعية‘و’ َمشبهًا ،َ َالقاضي‘الباحثَبـ َب’ َوالداعية َالمحامي‘ـ َحيثَ’ أسلوبيهماَمن
َ.59َالقضيةَموضوعَاألهتمامََمعالجةل

َ َإستخدم َفيبرية َمقاربة َضّدَالوردي َالعشرين َثورة َإشتعال َالى َأدت َالتي َللعوامل َتحليله في
َ 1917َاألحتاللَالبريطانيَعام داخلَثالثةَعواملَوهيَاألجتماعيَ)ممثاًلَتباألعتبارََتأخذ،
العشائرَووجهائها(؛َالسياسيَ)ضباطَخدمواَفيَشيوخَورؤساءَالدينََوبدورَالمجتهدينَمنَرجالَ

َالدخولَفيَأقتصادَ َالماليَنتيجة َاألقتصاديَ)حيثَلعبَالتضخم َالعثمانية(؛ صفوفَالسلطة
فيَ’َالصدفة‘أوَ’َالحظ‘كماَأشارَالورديَفيَأكثرَمنَموضعَالىَدورَ.60َالسوقَدوراَمهمًا(

َ.61’فرصَالحياة‘منَمفهومَفيبرَالمعروف،َصنعَاللحظةَالحاسمةَمقتربًاَبذلكَ

 علي الوردي والمنهج العلمي الحديث. 1

أّنَمحاضراتهَلمَتزدَ‘لعلَأكثرَاألنتقاداتَالتيَتوجهَلعليَالورديَأّنهَلمَيكنَمهتمًاَبالمنهجَو
َتكونَحكايات وهذاَبنظري،َمنَأكثرَماَقيلَتعبيرًاَعنَالتنكرَوالجحودَبحقَالوردي.َ’.َعلىَأن 

َالعلميةَفطلب َشجاعته َيتذكرون َالعامة َمحاضراته َفي َوالمشاركون َومستمعوه َوقراؤه َاألوائل ته
                                                           

58
 Gerth, H. H. and C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology (Translated, Edited, and with 

an Introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, p. 55, 1946) 
59
 1974، 415 - 414، ص 4الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
60
 1977، 349 - 344، القسم األول، ص 5الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر سابق، ج  
61
 1974، 257، ص 4العراق الحديث، مصدر سابق، ج الوردي، لمحات إجتماعية من تاريخ  



 

 سوسيولوجيةاوراق 

 

 

 17/32 الوردي من منظور نقدي أ.دة الهاي عبد الحسين

َمجالَ َفي َالتقدم َعلى َيساعد َال َالذي َالقديم َاآلرسطي َالمنهج َمثالب َلهم َيشرح َوهو الفائقة

ظَعلىَنحٍوَواضحَأّنهَالَيكادَيخلوَكتابَمنَكتبَالورديَإالَوتطرقَفيهَالحَ المعرفة.َكماَيَ 
َعلىَالىَموضَو َاألعتماد َالىَضرورة َمنبهًا َاألساسية شكاالتهَوجادلَفيَقضاياه َالمنهجَوا  عة

َالمجالَكماَجاءَتحتَعنوان،َ َفيَهذا حولَمنهجَ‘المنهجَالعلميَالحديث.َبلَإّنهَأفردَأبوابًا
.َكماَتوقفَالوردي62َ’دراسةَفيَطبيعةَالمجتمعَالعراقي‘،َفيَنحوَنهايةَكتابهَالموسومَ’الدراسة
الىَالمنطقَاآلرسطيَالقديمَويدعوَالىَإعتمادَالمنهجَالعلميَ’َاللكمات‘لَأخرىَليكيلَفيَأعما

َعنَالوعظَواألرشادَوالنصحَالفجَالمباشر.َ الحديثَالذيَيقومَعلىَالواقعيةَوالموضوعيةَبعيدًا
َ َفي َكما َبتناولها َالقديم َالمنطق َيخفق َبظواهر َالمجال َفيَهذا َ’الغوغاء‘ويذّكر ،َ’التعصب‘،

ويضربَمثاًلَفيَخطلَالمنطقَالقديمَبتناولَموضوعاتَحساسةَتهزَوعيَالقارئَ’.َذلقةالح‘و
َموضوعةَ َفي َكما َوالتفكر َللتأمل َدفعها /َ َلدفعه َكوسيلة َالعراقي َالقارئ َوعي وبخاصة

َ.64أوَمقتلَالحسينَبنَعليَومراقدَومقاماتَاألئمةَاألطهار63َالماسونية

 إبن خلدون  ’مقدمة‘الوردي و. 2َ

َمن َتبنيََبالرغم َالى َقاده َاألعجابَالذي َهذا َخلدون َبإبن َالوردي َعنه َيعبر األعجابَالذي
َلمب َإالَأّنه َوآراءه َأفكاره َ–يتوانَفيَالتعبيرَعنَرأيَموضوعيَبشأنَأبرزَأعمالهََعضَأهم
فمقدمةَإبنَخلدونَلمَتكنَبنظرَالورديَعماًلَعلميًاَمتكاماًلَالَيرقىَالشكَاليه.َبلَ’.َالمقدمة‘

َتنط ويَعلىَالكثيرَمنَالتهافتَوالفوضىَفيَالتبويبَوالتنسيقَوالتكرارَالمملَوالمفارقاتَإّنها
علىَعجالةَودونََ-بنظرَالورديََ–غيرَالمستساغةَمماَيدلَعلىَأّنَإبنَخلدونَكتبَالمقدمةَ

الكثيرَمنَالتمحيصَوالتدقيق.َويتعرضَالورديَلشخصيةَإبنَخلدونَليميطَاللثامَعنَحقيقةَأّنَ
مبدعَالجيدَليسَبالضرورةَإنسانًاَمثاليًاَوقويمَالخلق.َالَيعبرَالورديَعنَاللوعةَوهولَالكاتبَال

َأنتجتَ َالتي َالجبارة َالعقلية َأّن َمبينًا َبه َوالمعجبين َخلدون َإبن َمحبي َتنتاب َالتي المفاجأة
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َتكونَعلىَصعيدَالسلوكَاليوميَوالحياتيَمثقلةَبالكثيرَمماَهوَغيرَ’َالمقدمة‘ الَيستبعدَأن 
ئقَورّبماَغيرَمناسبَبمقاييسَالعامةَممنَينظرونَبمثاليةَويفترضونَأّنَالكاتبَالجيدَإنسانَال

َالمنهجَالعلميَتمكنَمنهَحتىَالنخاعَبحيث65َجيد،َالَمحالة َيظهرَالورديَكيفَأّن َوبهذا .
 صارَيستخدمهَللوصولَالىَالحقيقةَالمجردةَوليسَمجردَالتحذلقَبها.

 العراق’ دوركهايمإيميل ‘علي الوردي ًا: رابع

َبكتابٍَعَ  َدوركهايم َإيميل َبعنوانَرف َكان َالمنهج َمجال َفي َمهم َعلمَ‘، َفي َالمنهج قواعد
َجاءَفيَالكتابَكانَكماَحصلَمعَماكسَفيبرَفقدَ.ََو66’األجتماع منَقبلََعَ مَ جَ بالحقيقةَما

َ َمنَالمقاالتَالمهمة َعددًا َدوركَعلىَصعيدآخرينَوضّم َاألجتماعَهرؤية َللمنهجَفيَعلم ايم
َبتعريفَ َإبتداءًا ََوالظاهرة َاألجتماعية َبلورة َوتعقبها، َدراستها َقواعد التصنيفَاألجتماعيَتقديم

ََو َالسوسيولوجيالتعرفَعلى َالدليل َإظهار َالقابلةََكيفية َالميدانية َالمؤشرات َتطوير َخالل من
جاباتَعلىَمالحظاتَهورككتبهاَدَآراءرسائلََوكذلكَ.َتضمنَالكتابَللقياسَوماَالىَذلك ايمَوا 

ايمَالظاهرةَهميلَدوركيفَإعرَّعلىَسبيلَالمثال،َغيرهاَمماَلمَينشرَمنَقبل.َتعقيباتََونقديةََو
ََفياألجتماعيةَ َبصورةَخارجيةَوبواسطةَطرَق’َةَإجتماعيةواقع‘أّنها منهجيةََيمكنَمالحظتها

مرجعياتَونهاَكالخاصةَبالتشريعاتَأوَاألحصاءاتََالمؤشراتمحددةَعلىَنحٍوَدقيقَكماَفيَ
َكذلكَيفعلَعليَالوردي.َفهوَيرصدَالظاهرةَويتعقبهاَويستدلَعليهاَقبلَأنَ َ.مستقلةَعنَاألفراد

َعنَاألهتمامَبمفهوماتَمنهجيةَكماَفيَالموضوعيةََبالظاهرةونعتهاَيبادرَالىَتوصيفهاَ معبرًا
النظرَالىَالموضوعَمحلَاألهتمامَمنَأكثرَمنََفيلقدرةَارىَأّنهاَتنطويَعلىَالتيَيوالواقعيةَ

َ.وتحسسهَبغيةَفهمهَزاوية

 الظواهر األتجتماعية التي تعرف عليها. 1
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َدورك َالوردي َهأظهر َعلى َالتأكيد َخالل َمن َاألجتماعية‘ايميته َالظاهرة َمادية َبالمعنىَ’ ليس
ّنماَمنَخاللَقدرتهاَفيَالتأثيرَعلىَوعيَالجماعة.َلموسَوالمالمالماديَالكونكريتيَ حسوسَوا 

َدورك َبحسب َاألجتماعية َهفالظاهرة َشئ‘ايم َيكنَ’ َلم ن  َوا  َودراسته َوتعقبه َمالحظته يمكن
رَويذكََّ.تقييسهَبلَاألكتفاءَبتقديره،َفيَاألقلَوفقَمعاييرَمقبولةبالضرورةَاألمساكَبهَووزنهََو

َالمجالَعلىَصعيدَالموجاتَالكهرومغناطيسيةَالتيَالورديَبأكتشافاتَالقرنَالعشرينَف يَهذا
تفسرَبالدليلَالماديَفكرةَتواردَالخواطرَواألحاسيسَالمشتركةَبينَأشخاصَيرتبطونَببعضهمَ

َما َالورديَماَأسماهَعلَأهمَالظواهرَاألجتماعيةَالتيَتعرَّ.َل67البعضَبطريقٍة تناميَ‘فَعليها
عشيةَاألحتاللَالبريطانيَللعراقَالذيَظهرَالىَالعيانََالوطنيَلدىَالعراقيين’َالوعيَالسياسي

َالقرنَالماضيَ َويعيدَمطلع َفيَالعراق. َعنَالوعيَالدينيَالذيَكانَسائدًا َبدياًل والذيَظهر
َ َالىَعام َالظاهرة َالى1923َََ-1906َالورديَهذه َالداعية حيثَظهرتَالحركاتَالسياسية

َالسلطانَحتىَمج َإطالقَيد َبالدستورَوعدم َالمشاعرَالتقيد ئَتنظيماتَأخرىَساهمتَبأذكاء
َالمجلسَ َتشكيل َفي َكما َالمؤسسات َبناء َمرحلة َثم َمن َوبدأت َالعراق. َفي َوالقومية الوطنية

َالبريطانية َالعراقية َالمعاهدة َاألنتخابَللنوابَوالتصديقَعلى َالتأسيسيَوقانون َويتنبأ الورديَ.
ساهمتَكلََ.68’لتيَتسيطرَعلىَاألذهانالنزعةَالشعبيةَا‘ببزوغَفجرَالديموقراطيةَبسببَسيادةَ

َظاهرةَ َيشكل َمما َالعراقيين َلدى َالوطني َالسياسي َالوعي َبتنامي َالوردي َالتطوراتَبنظر هذه
َللعديدَمنَاألحزابَالسياسيةََإجتماعيةَغيرَمسبوقة َأصبحتَالحاضنةَاألجتماعية سرعانَما

َ.َمنذَذلكَالتاريخَراقيالمتصارعةَفيَالغالبَعلىَالسلطةَوالمؤثرةَفيَبنيةَالمجتمعَالع

َأخرىَتمثلتَبلورديَوتعرفَا َمهمة َإجتماعية َالىَالمدارسَومختلفَعلىَظاهرة خروجَالمرأة
َ َاألخرَىميادين َالعراقية َوالمدن َبغداد َفي َالعمل َبنظره َالظاهرة َوكانتَهذه َظاهرةََاًَجزء. من
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َ َوهي َوأوسع َأعم َالإجتماعية َظاهرة َالتي َتأثر َببمقتضاها َالعراق َأسماه الحضاريََالمدَّ‘ما
َ.69َ’الحديث

َ’70منطق إبن خلدون ‘. 2

َ َاألولََ،’منطقَإبنَخلدوَن‘كتابَيقع َالقسم َويضم َالىَالخاتمة. فيَقسمينَرئيسيينَإضافة
،َخمسةَفصولَتناولَفيهاَخصائصَالمنطقَالقديمَومنَثمَالمنطقَاآلرسطيَالقديمَفيَاألسالم

إبنَخلدونَوالمنطقَاآلرسطي،َإبنَخلدونَوقوانينَالفكرَوأخيرًاَإبنَخلدونَومنطقَالفقهاء.َالَ
َويبينَ َالسببية َيناقش َفهو َوالتحليل. َبالنقد َوتناوله َإال َحيزًا َالفصول َهذه َفي َالوردي يدع

بنَتيميةَ َوكذلكَالعقالنيةَويقدمَمحاوالتَالغزاليَوا  قديمَالمنطقَاآلرسطيَالتجاوزَلمحدوديتها
َي َمما َالورديَؤهلهما َبنظر َمن َليكونا َالحديث.ابناة َالعلمي َتيميةَالورديَويخصََلمنهج إبن

الكلياتَالعقليةَالعامة"،َألّنهاَبنظرهَليستَضروريةَوالَبديهيةَ‘"بالذكرَمنَحيثَأّنهَشككَبمبدأَ
َ.71’...َيختلفَالناسَفيَتقديرها

َ َبـ َأسماه َما َالخلدونية‘ويتناول َالطفرة َ’لغز َوليسَ، َعلمي َتراكم َثمرة َخلدون َإبن َأّن مبينًا
َتوينبي َذهبَالىَذلكَآرنولد َكما َمنَتلقاءَنفسها َتعبيرَعنَعبقريةَنشأتَهكذا .72َبالضرورة

َالعربيَالمسلمَ َالمجتمع َإبنَخلدونَلدراسة َأفكار َفيَتطويع َمهمًا َلعبَالورديَدورًا بالحقيقة،
بقراءةَإبنَخلدونَعلىَإعتبارَكَلربماَأكتفيَالحديثَاألمرَالذيَأطرىَعليهَالكثيرونَولوالَذل

ويعطيَالورديَسبعةَعواملَمؤثرةَفيَهذاَالمجالَوهي:َمنجزهَجزءَمنَتاريخَالفكرَاألنساني.َ
.َطبيعتهَالشخصيةَحيثَيتنازعهَحبَالجاهَوالمنصبَوالسلطةَمنَجهة،َوحبَالمعرفةَوالعلم1َ

.َتأثرهَبالنزاعَبينَعليَبن3َلعلمَوالمكانة؛َ.َخلفيتهَاألسريةَالمتطلعةَللجاهَوا2منَجهةَأخرى؛َ
َ َالقائم؛ َلألشكال َحل َإيجاد َومحاولته َسفيان َأبي َبن َومعاوية َطالب َبمعلميه4َأبي َتأثره .
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وبخاصةَعبدَالمهيمنَإمامَالمحدثينَوالنحاةَفيَالمغربَومحمدَبنَإبراهيمَاآلبليَشيخَالعلومَ
َ َإبنَخلدونَنفسه؛ َوصفه َكما َنفوذ5العقلية َتصاعد َالنفوذََ. األمويينَفيَالمغربَفيَمقابل

َ َعليه؛ َتأثيرها َتركت َساخنة َقضايا َفي َالجدال َأذكى َالذي َوالفاطمي َالقبائل6َالعلوي َغزو .
.7َلَبنيَهاللَوبنيَسليمَلبالدَالمغربَوماَلذلكَالغزوَمنَتأثيرَعلىَالناس؛َاثنَأمالعربيةَم

َل َبينما َالذيَأثرَعلىَالمناطقَالحضرية َالطاعون َبشئَمماَإنتشار َيصبَالمناطقَالبدوية م
.َبالمقابل،َوعلىَسبيلَالتأملَفقدَكان73َعززَتصورهَعنَتصاعدَتأثيرَالبداوةَمقابلَالحضارة

منَأولهاََثرتَفيهَلعلَّهَيمكنَإيرادَبعضَالعواملَالتيَأ.َيبدوَليَأنَّ،َأيضاًَ’لغزه‘لعليَالورديَ
َ)المجتمعَالعراقي(َ َاألجتماعَوموضوعه َلعلم َالغامرة َالتيَتجمعَبينَالمحبة َالشخصية طبيعته

علىََالذيَذكرَأكثرَمنَمرةَأّنهَمولعَفيَدراستهَالىَجانبَاألرادةَالصلبةَالقويةَلتحقيقَالهدف
بلَيوميًاَ.َظروفَالعيشَفيَمدينةَالكاظميةَوهيَالمدينةَالتيَتستق2؛َصعيدَالسلوكَالشخصي

اآلالفَالمؤلفةَمنَالزوارَمنَشتىَأنحاءَالعراقَوالبلدانَالمسلمةَاألخرىَلزيارةَضريحَاألمامَ
َتكون3َ؛َظمموسىَالكا .َفرصةَالدراسةَفيَالجامعةَاألمريكيةَفيَبيروتَالتيَكانتَأشبهَما

بقدرَألمريكية.َبالدورةَالتأهيليةَعلىَنمطَالحياةَالحديثةَقبلَالذهابَللدراسةَفيَجامعةَتكساسَا
ملَكثمرةَزمانَومكانَإرتقىَالىَمقاييسهماَأعلىَوجهَالعمومَ،َكانَالورديَتعلقَاألمرَبتأهيله

َالملفتَإرتقاء فيَبنيةَوثقافةَالمجتمعَالعراقيَمنَأقصاهَّنَكتاباتهَوتحليالتهَالعميقةَإ،َإالَأّن
مماَيفسرَتأملَوالتفكرَزينًاَللحتىَصارتَاليومَخَعّمرتَزمانيًاَفلمَتذوَبمرورَالزمانالىَأقصاهَ

نتشارهاَوقبولها َ.أسبابَشعبيتهاَوا 

َ َآخر، َجانٍب َبدونَمن َالورديَحتى َأعمال َطبع َألعادة َالنشر َدور َتتسابق َالذي َالوقت في
َدخلهَ َومن َالخاصة َنفقته َعلى َأعماله َمعظم َالوردي َطبع َورثته، َمن َقانوني تفويضَرسمي

عليها،َكذلكَكانََعاكفاًَالشهريَالمباشر.َمنَجانٍبَآخر،َبمثلَماَكانَإبنَخلدونَمحبًاَللكتابةَ
َالورديَ َيعلي َبعيدًا ََعنسافر َبغداد َفي َبالكتابة َواألسكندريةَكلَصيفَليقضيَوقته القاهرة

َوبيروت َكتابة َإتمام َخلدونَعلى َإبن َالعجبَبقدرة َيعبرَعن َولكّنه َالمقدمة‘. َأشهر’ َبخمسة
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إالَلفيفَيعانونَتأليفَالكتبَويعرفونََ–أيَصعوبةَالتأليفََ–ليقولَمستدركًا:َالَيدركَهذاَ
َ.74مشقتها

 ’العامة‘بـ لألهتمامنزعته . 3

وهوَبذلكَعامةَمعبرًاَبذلكَعنَنزعٍةَأخالقيةَتراهاَحاضرةَفيَأعمالهَأواًلَوآخرًا.َلإهتمَالورديَبا
اللهمَ‘ويستشهدَبقولَالرسولَمحمدَبنَعبدَهللاَبقولهَيشبهَدوركهايمَبنزعتهَاألخالقيةَالتربوية.َ

ليَبنَأبيَطالبَإذَينصحَعمقولةَأوَ’.َأحيينيَمسكينًاَوأمتنيَمسكينًاَوأحشرنيَمعَالمساكين
َفليكنَ َاألمة، َمن َالعامة َلألعداء: َوالعدة َالمسلمين َوجماع َالدين َعماد ّنما َوا  َقائاًل: َوالته أحد

بلَيدعوَالورديَعلىَسبيلَاألرتقاءَبأستخدامَمنهجََ.75’صفوكَلهمَوميلكَمعهمَ...َوالسالم
رًاَمنَالحريةَفيَإبداءَقدَ بنظرهَالديموقراطيةَالتيَتتيحَنحوَالعلمَالحديثَالىَاألخذَبيدَالعامةَ

َتستأثرَجماعةَبأخرَى أظهرَالورديَ.76َالرأيَوالتعودَعلىَاألختالفَوتسمحَبالتصويتَدونَأن 
’َقرةَالعين‘فيَكلَأعماله.َفهوَيشيرَعلىَسبيلَالمثالَالىَظهورَومقتلَ’َنزعةَتقدمية‘كذلكَ

َتعيشَفيَعصرناََفيَأّنهاَسبقتَزمانهاَبمائةَعامَعلىَأقلَتقدير.َويضيفَأّنه لوَقدرَلهاَأن 
َالقرنَ َفي َإمرأة َأعظم َكانت َولرّبما َآخر، َشأٌن َلها َلكان َحضاريًا َمتقدم َمجتمع َوفي هذا،

77َ’العشرين .َ َأّن َالعين‘يذكر َقرة َولدتَفيَ’ َإمرأة َفيَإيرانَقزوينَأقليم وعرفت1814ََعام
َحيثَأسفرتَعنَوجهها َالمفرطَوجرأتها َوذكائها َاألخاذ المجتمعَالعراقيَبعدَشغلتََ.بجمالها

ََإ َالدينية. َالدراسة َلمواصلة َزوجها َمع َكربالء َللعيشَفيَمدينة َالشيخيةَإنتقالها عتنقتَالعقيدة
الشريعةَاألسالميةَوحكمَعليهاََوسرعانَماَأصبحتَمنَدعاةَالعقيدةَالبابيةَالتيَنادتَبتحديث

َ.78بالموتَنتيجةَذلك
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أنتَتسألَونحنَ‘لتلفزيزنيَالناجح،َالبرنامجَاَكماَفيَعامةالىَجانبَمشاركاتهَالشاركَالورديَ
،َفيَدعمَنشاطاتَفكريةَتقدميةَمميزةَكماَفيَتوقيعهَعلىَمذكرةَتطالبَرئيسَالوزراءَ’ناقشن

َآنذا َالعراقي َلمجلة َاألمتياز َبأعادة َالجمالي( َ)فاضل َالجديدة‘ك َالثقافة َوالتيَ’ َالنشر لمعاودة
15ََرفعتَفيَ َالىَجانبَتواقيعَنخبةَممتازةَمنَالمثقفين1954َكانونَثاني، .َوجاءَتوقيعه
َالوهابَالمعروفينَآنذاكَالعراقيينَ َكبة،َصفاءَالحافظ،َشاكرَخصباك،َعبد منَأمثالَإبراهيم

َ.79َالسامر،َعبدَالجليلَالطاهر،َعبدَالفتاحَإبراهيم،َيوسفَالعانيَوآخرينالبياتي،َفيصلَ

َعنَالمرأةَوتحررهاَكماَفيَقولهَ َدؤوبًا إّنَأضرارَ‘ولمَيتوقفَالورديَعندَحدَفقدَكانَمدافعًا
َويعبرَعنَالسخريةَمنَأولئكَالذينَصنعواَ’السفورَأقلَمنَأضرارَالحجابَعلىَأيةَحال .

ليصفوهاَبالناقصةَعقاًلَلهاَخلفَالمرأةَمنَخاللَفرضَالقيودَوالتكبيالتَالسببَالذيَأدىَالىَت
َ َنتيجةَ‘يقولََوودينًا َيتخذوا َالسببَباألمسَ)منَخاللَفرضَالحجاب(َويريدونَاليومَأن  خلقوا

َ.80’هذاَالسببَحجةَله

 لمحة نقدية: اً خامس

َ َأسماه َما َوبخاصة َالرئيسة َالورديَبمفهوماته َأفكار َ’البدوَيَالمدَّ‘تقوم َالشخصية‘، ،َ’إزدواج
،َ’الخطية‘،َ’الطائفية‘،َ’الشفاعة‘،َ’القوقعة‘وماَيتبعهاَمنَمفهوماتَكـََ’التناشزَاألجتماعي‘و
َالغنيمة‘ َالسلوك’ َعلى َوالمؤثرة َالمحددة َاألجتماعية َالقيم َمن َلألفرادَعلىَحزمة .َاألجتماعي

َتعرضتَ فيَهذاَالمجالَيالحظَ كمفهومَللكثيرَمنَالنقدَلصعوبةَقياسهاََ،’القيمَاألجتماعية‘َأن 
والَيقللَهذاَمنَأهميةَالمفهوماتَالمبتكرة،َإّنماَيجدرَالبحثَعنَجوانبَفيهاََوتحديدَتأثيرها.

َيؤخذَالسلوكَالواقعيَللجماعاتَالضالعةَتمكَّ بنظرَاألعتبارَنَمنَقياسهاَبطريقةَموضوعيةَكأن 
َالبًاَماَتكونَبعيدةَعنَالواقع.َوالَيكتفىَبأستقراءَآرائهمَوتصوراتهمَالتيَغ
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َ َكقوله َ َقبل َمن َالوظيفيون َفعل َكما َتمامًا َبالفرد َالمجتمع َالوردي َتشبيهَ‘يشّبه َالممكن من
َاألنسانَالبالغ َالشأنَبشخصية َالمجتمعَفيَهذا َالمجتمعَالَيختلفَعنَ‘أوَ’. َأّن َأعتقد أكاد

َتخلقَاألحداثَالماضيةَفيَالمجتمع َما َفكثيرًا َالنفسيةَحيثَنرىََالفردَفيَهذا، َكالعقدة عقدة
َالَشعورياًَ َإندفاعًا َأَ 81الناسَيندفعونَببعضَالعاداتَواألفكارَالموروثة َمسألة علىََقَ تفَ .َوهذه

عدمَصحتهاَعلميًاَمنَحيثَأّنَاألنسانَالَيمثلَذلكَالنسقَالمعقدَالذيَيتكونَمنَمؤسساتَ
وأفكارَوتوجهاتَمختلفةَإختالفًاََوشرائحَوطبقاتَومستوياتَمتباينةَتحكمهاَفيَالغالبَمقاييس

َإكلياًَ َصحيح َتتباينَ. َال َاألعضاء َهذه َأّن َإال َاألعضاء َمن َمنظومة َمن َيتكون َاألنسان ّن
.َكماَأّنَذيَالطبيعةَالثقافيةَواألخالقيةَبالطريقةَالتيَتتباينَفيهاَالتشكيالتَالمتنوعةَللمجتمع

وفتحتَاألبوابََالعضوَيجتمعَبالكائنَتشبيهَالمالوظيفيينَأنفسهمَتطورواَعبرَمراحلَتجاوزتَ
ََََ.82أمامَنظرةَبنائيةَأكثرَشمولية

َ فيَ،َ’tautological reasoning’َ‘التفسيرَالدائرَي‘عمومًا،َيالحظَأّنَهناكَماَيسمىَبـ
َ َاألمر َالوردي َأعمال َمن َيحددَبعض َبأتجاه َمتغيرين َبين َالعالقة َحسم َفي َيخفق الذي

التيَيرىَالورديَ’َالحكومة‘و’َشعبال‘كماَفيَالعالقةَبينَعلميًاََمااألحتماالتَالممكنةَلدراسته
َيؤديَ َماَتضعفَأمامَالشعبَمما َالحكومةَغالبًا َونتيجةَلآلخر.َفهوَيرىَأّن أّنَكليهماَسببًا
َمنَاألضعافَ َالبدويةَالىَمزيٍد َيؤديَالتمسكَبالقيم َفيما َالبدوية، الىَمزيدَمنَالتمسكَبالقيم

َإشكاليَ.83للحكومة َمنهَوهذه َالذيَتنطلق َالرئيسي َاألتجاه َالصعبَتحديد َمن َتجعل َعلمية ة
.َمنَجانٍبَآخر،َتجاوزَالورديَبأنجازاتهَفيَمحاولةَلدراستهاَبدونَإشكاالتَمنهجيةَالمعادلة

َيعابَ َبالتاريخفيهَالنظريةَوالفكريةَما ،َوظهورَعلىَالنظريةَالوظيفيةَمنَحيثَعدمَإهتمامها
نظرًاَ.َفقدَإهتمَالورديَبالتاريخَبلَوأشبعه84َاألهتمامَبالتغيرَاألجتماعيالنزعةَالمحافظةَوعدمَ

منَخاللَإستخدامَالبياناتَالتاريخيةَللتحققَمنَصحةَفرضياتهَالرئيسيةَالثالث،َوتأماًلَودراسًةَ
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زدواجَالشخصية والذيَظهرَفيَأحدَأهمَأعماله،ََصراعَالحضارةَوالبداوة؛َالتناشزَاألجتماعيَوا 
َإجت‘ َالحديثلمحات َالعراق َتاريخ َفي َماعية َالب’ َكماَةستمجلداته َمحافظًا َالوردي َيكن َولم .

َبأمتيازَالوظيفيونَ فضاًلَعنَأّنهَإهتمَبالتغيرَاألجتماعيَعلىَوجهَالخصوصَبلَكانَتقدميًا
علىَقضَوالتضادَمنَخاللَفكرةَالتناشزَاألجتماعيَوالتيَرصدَمنَخاللهاَأوجهًاَمتعددةَللتنا

َوالجندرَوالمؤسسة.َالفرديَالسلوكَمستوىَ

َفهوَيستذكرَبصورةَ َبها. َمنَأدواتَالبحوثَالتيَيقوم َذاتهَجزءًا َالورديَكانَبحّد يالحظَأّن
َأنَ حوادثََوَشخصية َإنطباعاتَويردد ََمناسباتَويسجل َعثرَعلىَشئَتناهىَالىَسمعه أو
ََةمخطوط َأحد َمع َتذاكر َأو َباألسم َالطريقةَويذكره َصلب َفي َاألسلوب َهذا َويقع وهكذا.

األنثروبولوجيةَفيَالعملَالعلميَالتيَتجدَمنَالصعوبةَبمكانَاألنفصالَعنَموضوعَالبحث.َ
َاألقترانَبينَالطرفينفالباحثَاألنثروبولوجيَيرتبطَبموضوعَبحثهَ .َبحكمَالتمازجَواألقترابَحّد

َترك سهاماتَعلماءَاألجتماعََكماَكانَلهذاَاألسلوبَالذيَأتبعهَالورديَأن  تأثيرهَعلىَنتاجاتَوا 
واألنثروبولوجياَالذينَعاصروهَأوَجاءواَمنَبعدهَممنَتخرجواَأوَعملواَفيَقسمَعلمَاألجتماع،َ
كليةَاآلداب،َجامعةَبغدادَوهوَالقسمَاألمَفيَالعراق.َإذَغالبًاَماَتجدَأّنهَالَوجودَلخٍطَفاصلَ

اَفيَكثيرَمماَصدرَبعدهَمنَأعمالَنظريًاَومنهجيًاَاألمرَبينَعلمَاألجتماعَوعلمَاألنثروبولوجي
َالذيَيشهدَلعمقَتأثيرهَاألكاديميَويؤشرَبالوقتَنفسهَألشكاليةَعلميةَهامة.َ

البدويَفيَوقٍتَإنحسرتَفيهَالبداوةََيتساءلَالباحثونَالمحدثونَاليومَعنَمدىَواقعيةَتأثيرَالمدَّ
ويتطلبَهذاََ.يعراقمجتمعَالوبضمنهاَالَالمعاصرةةَمجتمعاتَالبشريأصاًلَكطريقةَللحياةَفيَال

َالمتحضرينَ َفيَعداد َللورديَحيثَصارَأكثرَالجماعاتَبداوة َالبداوة َالنظرَفيَمفهوم إعادة
َواألنترنيتَ َالنقال َكالهاتف َالحديثة َاألتصال َوسائل َإخترقتها َمعاصرة َحياة َيقودون ممن

متداداتهاأنواعهاَوالفضائياتَبكلَ ويسافرونَالىَأكثرَالبلدانَحداثةَالعامرةَلمدنَويقيمونَفيَاَوا 
َ.َويستخدمونَالسياراتَوالطائراتَالحديثةَعلىَنحٍوَمضطردَاًَوتقدم



 

 سوسيولوجيةاوراق 

 

 

 26/32 الوردي من منظور نقدي أ.دة الهاي عبد الحسين

هناكَمنَيرىَأّنَالورديَكررَكثيرًاَمنَأفكارهَوأمثلته.َوهذاَصحيح،َإالَأّنَالصحيحَأيضًاَأّنَ
َمختلفة.َفهوَتكرارَممتعَ َماَيوغيرَرتيبَألّنهَتكرارَالورديَكانَمنَخامٍة تحفَالقارئَغالبًا

َ.قةَوأسلوبَيصلَالىَذهنهَبمثلَماَيصلَالىَقلبهَووجدانهطرَوبجوانبَغيرَم

(َ َعامًا َأربعين َمدى َعلى َالفعال َالمنتج َالعلمي َعمله َمسيرة َعبر َالوردي َ–1950َتحول
واسعةَالىَالنظرةَوالتصورَبنزعةَشموليةََ’بارسونزَي‘منَكونهََةقدميبحكمَنزعتهَالت(1990َ

شباعَالموضوع85ََ’ميرتوني‘ المقاربةَمنَخاللَالتأكيدَعلىَأهميةَطرحَالتساؤالتَالمناسبةَ,َوا 
َودرساًَ َجذابةَبحثًا َبالوصولَالىَخاتمة َالرغبة َلمجرد َالركونَالىَتسطيحَاألشياء وافيةََوعدم

َالقيامََ.كافية َعلى َوالتشجيع َوالدراسة َالبحث َوأقتراحات َبالتساؤالت َأعماله َإمتألت َأن  فكان
َتقومَعليهَمنَفرضياتَمنَخاللَاألعتمادَعلىَوسائلَبدراساتَ يمكنَالتحققَمنَصحةَما

َالدراسةَالميدانيةَالمباشرة.َ

المجتمعَوالكتلَالكبيرةَإذاَكانَبيترَبالوَقدَحاولَربطَمستوياتَالتحليلَالواسعةَعلىَمستوىَ
فيهَبمستوىَالتحليلَالجزئيَالمحدودَعلىَمستوىَالعالقاتَالشخصيةَالبينيةَلألفرادَفهذاَماَفعلهَ

َوأولىَالشخصياتََالورديَفيَالعراق َوسوسيولوجيًا َالورديَبالمجتمعَتاريخيًا َإهتم َالبداية. منذ
َ.َواألنتباهَالمؤثرةَفيهَماَتستحقَمنَالنظر

َالوردي َيضع ََال َكان ن  َوا  َفهو َوالسوسيولوجي. َالسيكولوجي َبين َفاصاًل َحدًا إجتماعيًاَعالمًا
بأمتيازَإالَأّنهَيعودَبينَفترٍةَوأخرىَالىَالنفسيَليذكيَأثرَالدوافعَوالنزعاتَوالميولَوالعواطفَ

َأقلَمياًلَمنَدورك علىَدورَالصارمَالتشديدَفيَايمَهواألحاسيسَعلىَمستوىَالفرد.َوهوَبهذا
َالتيََالعوامل تنظرَصارتَالبنيويةَوالمؤسساتيةَوأقربَالىَالتوجهاتَاألنثروبولوجيةَالمعاصرة
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فَمنَالتعريَخذَالرموزَوالمعانيَباألهتمامَعلىَالضدََّؤتَحيثَلمدركاتمنَزاويةَا’َالثقافة‘الىَ
ََ.86لثقافةالجامعَالشاملَالقديمَلتايلورَل

 خاتمة

َكانَ َواألرتياب. َوالمالحظة َبالترقب َحظي َما َبمثل َوالشهرة َواألحترام َبالمحبة َالوردي حظي
الشطرَاألولَمنَحصةَعمومَالقراءَوالطلبةَوالمهتمينَوالمثقفينَداخلَالعراقَوخارجه،َإالَأّنَ
َالورديَ َتقرأ َلم َالحكومة َأّن َوالظاهر َالقمعية. َوأجهزتها َالحكومة َالثانيَكانَمنَشغل الشطر

َتحليالتهليلَأّنهاَلوَفعلتَلتعلمتَوأستفادتَمنَالعبرَوالحكمَالتيَكانَيسوقهاَفيَمعرضَبد
.َكتبَالورديَعنَكثيرَمنَالظواهرَوالحاالتَوحللهاَبطريقةَفيَمختلفَالمجاالتَوآرائهَالعلمية

طبقَمنَعلىَالىَالقارئَالذيَيقدمَالفكرةَبتفاصيلهاَالمهمةَالعالم َالمتضلعَإّنماَالمتواضعَأيضًاَ
بهاَلتكتملَالصورة,َوبرغمَصراحتهَومباشرتهَوميلهََىيتركَشاردةَأوَواردةَإالَوأتَلمذهب.َفهوَ

َ َالعباسي َالخليفة َلشخصية َتناوله َفي َكما َواألخالقية َالعلمية َآرائه َعن َالتعبير هارونَ‘الى
متهانَاألباألزدواجَواألنشقاقَعلىَالضميرََوالتيَوصفهاَ’َالرشيد نسانَوبخاصةَالظلمَوالتبذيرَوا 

عليَأبوَبكرَالصديقَوعمرَبنَالخطابََوبالمقارنةَمعَشخصياتَمنَوزنَمحمدَبنَعبدَهللاََو
َالعزيزوالحسينَبنَعليَبنَأبيَطالبَ َيحسب87ََوعمرَبنَعبد َالبعضَبقيَمتوجسًا إالَأّن

َوالجهلَ َوالغوغاء َالدكتاتورية َالشخصية َعن َالوردي َكتب َلقد َوحساب. َحساٍب َألف للوردي
َ َواألجتماعيوالتعصب َالبيئي َواألنغالق َوالعشائري َفيََالطائفي َالدائمة َشبه َالتقاتل وحاالت

َالتيَ َالمعقدة َالظروفَالسياسية َألثر دراكه َوا  َللعراق َيخفَمحبته َلم َأّنه َإال َالعراقي المجتمع
طالماَحّفتَبهَوبخاصةَعلىَصعيدَالحكومةَوسياساتهاَالغاشمةَفيَالغالبَمماَأطالَفيَعمرَ

َوعلميًاََ.مَالثقةَبينَالحاكمَوالمحكومظاهرةَإنعدا مهماَيكنَمنَأمر،َيبقىَالورديَعلمًاَمعرفيًا
ََو َالمجال،َميزَالورديََنواةًَتبرزَأعمالهَاليومَلتكّونَواسعًا لمدرسةَسوسيولوجيةَمميزة.َفيَهذا
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َ َأسماه َوما َواألمريكية َاألوربية َبأصوله َالمعروف َالحديث َاألجتماع َعلم َاألجتماعَ‘بين علم
َعنَالرغبةَبدعمَالجهودَلتطويرَمدرسةَسوسيولوجيةَتهتمَبمشكالتَالمجتمعَ’َلدونيالخ تعبيرًا

َأوَ َآيديولوجيًا َالحديث َاألجتماع َعلم َعن َاألفتراق َفيها َالوردي َيقصد َلم َدعوة َوهذه العربي.
َرصدَ َعلى َقدرة َأكثر َومفهومات َفرضيات َمن َاألنطالق َفي َالرغبة َعن َتعبير ّنما َوا  سياسيًا

َيبقىَالتحديَوتخصيصَمش َمعَذلك، الذيَيتوجبَعلىَطلبةَعلمَكالتَالمجتمعاتَالعربية.
علىَنحٍوَآخذَفيََاألجتماعَمواجهتهَذلكَالذيَيرتبطَبالعالمَالمعولمَالذيَيزدادَإنفتاحًاَوتفاعالًَ

َ.َ،َاليومالتسارع

 المصادر

َ َعلي، َالناجحةالوردي، َالشخصية َأسرار َأو َالالشعور َغوامضَخوارق َفي َبحث العبقريةَ:
والتفوقَوالنجاحَوماَيسمىَبالحظَعندَالعامة،َوأثرَالحوافزَالالشعوريةَفيهاَ...َفيَضوءَأحدثَ

َ(1952)مستنسخ(َ)بغداد:َبالَمطبعة،ََالنظرياتَالعلمية

َ(1956،َمهزلةَالعقلَالبشريَ)مستنسخ(َ)بغداد:َبالَمطبعة،ََ-------

َن،َبالَسنة(،َأسطورةَاألدبَالرفيعَ)لندن:َدارَكوفاَ-------

،َاألحالمَبينَالعلمَوالعقيدة:َبحثَفيَاألحالمَمنَحيثَتأثيرهاَفيَعقائدَالناسََ-------
َ(1959،َالرابطةَوعاداتهمَوماَتوصلَاليهَالعلمَالحديثَفيَذلكَمنَنظرياتَ)بغداد:َمطبعة

المجتمعَالعربيَاألكبرََ،َدراسةَفيَطبيعةَالمجتمعَالعراقي:َمحاولةَتمهيديةَلدراسةَ-------
َ(1965فيَضوءَعلمَاألجتماعَالحديثَ)بغداد:َمطبعةَالعاني،َ

،َمنطقَإبنَخلدونَفيَضوءَحضارتهَوشخصيتهَ)إيران:َمؤسسةَالصادقَللطباعةََ-------
َهجرية(1380َوالنشر،َ
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َحتىََ------- َالعثماني َالعهد َبداية َمن َالحديث: َالعراق َتاريخ َمن َإجتماعية َلمحات ،
َ(1969)بغداد:َمطبعةَاألرشاد،ََاألولَمجلد،َالالقرنَالتاسعَعشرَمنتصف

،1872َالىَسنة1831ََ:َمنَسنةَ،َلمحاتَإجتماعيةَمنَتاريخَالعراقَالحديثَ-------
َ(1971)بغداد:َمطبعةَاألرشاد،ََالثانيَمجلدال

،1914َالىَعام1876ََ،َلمحاتَإجتماعيةَمنَتاريخَالعراقَالحديث:َمنَعامََ-------
َ(1972)بغداد:َمطبعةَالشعب،ََالثالثَمجلدال

،1918َالىَعام1914ََ،َلمحاتَإجتماعيةَمنَتاريخَالعراقَالحديث:َمنَعامََ-------
َ(1974)بغداد:َمطبعةَالشعب،ََالرابعَمجلدال

-------ََ َمنَتاريخَالعراقَالحديث: َلمحاتَإجتماعية َاألول، َالقسم َالعشرين، ،َحولَثورة
َ(1977مطبعةَالمعارف،ََ)بغداد:َالخامسمجلدَال

------ََ َمنَعام َلمحاتَإجتماعيةَمنَتاريخَالعراقَالحديث: ،1920ََ ،1924َالىَعام
َ(1976)بغداد:َمطبعةَالمعارف،ََالسادسَمجلدال

النقيب،َمرتضىَحسن،َعليَالورديَوالتحديثَفيَالمجتمعَالعراقي،َ)دراسةَغيرَمنشورة(،َكليةَ
2014َاآلداب،َجامعةَبغداد،َ

إيركسون،َتوماسَهايالندَوفينَسيفرتَنيلسون،َتاريخَالنظريةَاألنثروبولوجيةَ)ترجمةَدة.َالهايَ
َ(2013)بيروت:َضفاف،ََعبدَالحسين(

زايتلن،َإرفنج،َالنظريةَالمعاصرةَفيَعلمَاألجتماعَ)ترجمةَد.َمحمودَعودةَود.َإبراهيمَعثمان(َ
َ(1989)الكويت:َذاتَالسالسل،َ
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