




Oمماعد ترن  .1913 عام الكاظمٌة مدٌنة فً بغداد فً ولد 

  ولكنه ...عطار عند صانعا   لٌعمل 1924 عام فً الدراسة

 والمجالت الكتب بمراءة ٌنشغل كان النه العمل، من طرد

 ، بنفسه ٌدٌره صغٌر دكان فتح ذلن وبعد .الزبائن وٌترن

 السادس الصف فً المسائٌة بالدراسة التحك 1931 عام وفً

 وأصبح دراسته واكمل .جدٌدة لحٌاة بداٌة وكانت ، االبتدائً

 وبعد .أفندٌا وأصبح 1932 عام التملٌدي زٌه غٌر كما .معلما

  على الثالثة المرتبة على حصل الثانوٌة الدراسة اتمامه

 بٌروت فً األمرٌكٌة للجامعة دراسٌة لبعثة فأرسل العراق،

 إلى أخرى بعثة فً وارسل البكلورٌوس، على وحصل

   .تكساس جامعة





 حٌاته الدراسٌه
 

O اكمل دراسته الجامعٌة فً الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت عام

 ( .شرف ) بمرتبة  1943

O م، من جامعة تكساس 1948على الماجستٌر عام حصل

 .األمرٌكٌة

O م، من جامعة تكساس 1950حصل على الدكتوراه عام

 .األمرٌكٌة

Oلال له رئٌس جامعة تكساس عند تمدٌم الشهادة له  : 

O( األول فً مستمبل علم االجتماعستكون أٌها الدكتور.) 



 الموالع التً شغلها

O عٌن فً وزارة المعارف مدرسا فً االعدادٌة  1943عام

عٌن مدرسا لعلم االجتماع فً كلٌة . المركزٌة فً بغداد

، أحٌل على التماعد بناء 1950اآلداب فً جامعة بغدادعام 

عام ( استاذ متمرس)على طلبه ومنحته جامعة بغداد لمب 

1970. 

O كتب وألف العدٌد من البحوث المهمة والكتب والمماالت ولم

ٌلتفت إلى مستمبله الشخصً، وإنما كانت حٌاته معاناة وتعب 

، وفً هذه وأختلف مع الحكام في بعض األموروأجتهاد 

 .المعاناة وحدها رأى المستمبل ٌصنع بٌن ٌدٌه



Oفمد . كان الوردي متأثرا بمنهج ابن خلدون فً علم األجتماع

تسببت موضوعٌته فً البحث بمشاكل كبٌرة له، ألنه لم ٌتخذ 

أثار هذا حنك فمد . المومٌة ( األفكار)ٌتبع األٌدلوجٌات ولم 

ألنه عنون بالمطرٌة، إتهمه المومٌٌن االٌدلوجٌات، إذ متبعً 

وهذا حسب منطلماتهم ” شخصٌة الفرد العرالً” كتابه

العمائدٌة إن الشخصٌة العربٌة متشابهة فً كل البلدان 

وكذلن إنتمده الشٌوعٌون لعدم اعتماده المنهج المادي . العربٌة

 .دراستهالتارٌخً فً 



 بأظلىب أحمذ بذأ : مً الىاحُت ألادبُت 
ً
 مخأزشا

ً
حُاجه الىخابُت في الّشاق في الثالزُيُاث أدبُا

اث   . حعً الٍض
ً
زم أـذس بّذ جخففه مإلفاجه اإلاّشوفت في ِلم ؤلاحخماُ ، وفي ألادب اًما  

 

اث باؼا  ل  2)أحمذ حعً الٍض مً هباس ( 1968ماًى  12/  1885ئبٍش
سحاٌ النهمت الثلافُت في مفش والّالم الّشبي، ومإظغ مجلت 

ت في اللاهشة، ودمؽم، وبغذاد، . الشظالت اخخحر ِمىا في املجامْ اللغٍى
ت فى آلاداب ِام   .م في مفش 1962وحاص ِلى حاةضة الذولت الخلذًٍش

شف ول  ُِ اث ـاحب أظلىب خاؿ في الىخابت، وهى أحذ أسبّت  ٌّذ الٍض
لخه الخاـت في الفُاغت والخّبحر، والثالزت  منهم بأظلىبه اإلاخمحز ووٍش

 مفىفى ـادق الشافعي، ووه حعحن، والّلاد: آلاخشون هم
 



 شخصٌة الفرد العرالً
O ًٌعد هذا الكتاب من أوائل دراساته حول علم اإلجتماع ف

الكاتب فً هذا الكتاب إلى التحلٌل العراق ، ولد استفاض 
الشخصً واالجتماعً للمواطن العرالً وما لم ٌعرفه الكثٌر 
عنه ، حٌث لدم تحلٌال فلسفٌا منطمٌا علمٌا بشكل شامل عن 
شخصٌة المواطن العرالً وما ٌموم بفعله وهو متأثر بما 

ٌعٌش فٌه من اضطرابات مستمرة ، ولدم الكثٌر من الحلول 
لكثٌر من الشخصٌات التً افترضها فً الكتاب ، بالتأكٌد هو 

كتاب مفٌد للعرالٌٌن وغٌر العرالٌٌن لمعرفة المشاكل 
 .االجتماعٌة وكٌفٌة حلها 



 وعاظ السالطٌن
O  هذا الكتاب أشهر كتب الوردي بشكل عام وٌدور أحداثه ٌعد

وكذلن بالواعظ ، حول البحث االجتماعً واألمور الخاصة 
تحلٌل الحٌاة االجتماعٌة للكثٌر من البشر ، وتحدث عن 

عثمان الخالفات التً حدثت فً عهد الصحابة وتناول ممتل 
بن عفان رضً هللا عنه ، ومع لراءتن لهذا الكتاب الذي مر 
علٌه أكثر من نصف لرن سوف تجد أن العالم لم ٌحدث فٌه 

جدٌد من التطوٌر المطلوب فً علم االجتماع الذي كان 
ولد إعتبر الوردي أنه ال فرق بٌن . ٌنادي به الوردي آنذان 
 .المستبد والواعظ الدٌنً 



 مهزلة العمل البشري

هذا الكتاب تم تجمٌعه ونشره بعد وفاة الكاتب،  ولد تم كتابته على 

وكانت على أولات متفرلة ، ولد شملت الفصول . عدة فصول متفرلة 

عدة مواضٌع ولم تتضمن على موضوع واحد ، تدور أحداث 

المماالت حول الحركة والتطور والمفهوم الضمنً لعمل اإلنسان ، 

اتسم الكتاب باالسلوب الساخر الذي ٌتمتع به الكاتب ، وكذلن التحلٌل 

الوردي فً وفً آواخر حٌاته أكد . االجتماعً لكثٌر من األشخاص 

أنه نادم على هذا التألٌف ، ألنه لد كتب كردة فعل ضد ممابلة له  على 

الحوزة العلمٌة فً النجف الدٌن فً شن علٌه رجال الهجوم الذي 

 (.وعاظ السالطٌن) بالزندلة بعد إصداره لكتابه وإتهامه 

 



 منطك بن خلدون
O تأثر كثٌرا الدكتور علً الوردي بكتب ومؤلفات بن خلدون

ولذلن لام بإصدار هذا الكتاب الذي ٌمثل امتداد لمفاهٌم 

المدرسة الفكرٌة البن خلدون ، لد نالش الفكر الخاص بابن 

خلدون وكٌفٌة تطوٌر هذا الفكر كً ٌواكب كافة العصور، 

كتاب رائع ٌفٌد من ٌبحث فً علم االجتماع أو من ٌرٌد 

 .إصالح نفسه ومجتمعه بشكل علمً ممٌز 



 خوارق الالشعور
O الكثٌر من الناس ٌؤمنون بشكل كبٌر بالحظ ، فمد تولف كثٌرا

الكاتب فً هذا الكتاب حول الحظ وإٌمان الناس به ، وذكر 

العوامل الحمٌمٌة للنجاح وكٌفٌة استلهمها من الالشعور 

وتحفٌز النفس من أجل تحمٌك األهداف ، تمتع الكاتب دائما 

وأبدا فً سرد كتابته بطرٌمة عبمرٌة من السهولة والروعة 

فً االسلوب ، وكان هذا الكتاب هو أحد إبداعات علً 

 .الوردي بشكل واضح فً االسلوب والسرد الٌسٌر 



 هكذا لتلوا لرة العٌن
O تحدث الكتاب عن السٌدة التً كانت تلمب لرة العٌن والتً تعجب العراق

بأكملها ولت حٌاتها إلى الٌوم ، لفصاحتها ولدرتها على شد االنتباه إلٌها 
خاصة حٌنما كانت تخط فً الناس ، فمن ولت أن كان نجٌب باشا والٌا 

على العراق إلى اآلن والعراق ال ٌنسى لرة العٌن ، شغل المجتمع 
العرالً فً السنوات األخٌرة من والٌة نجٌب باشا بحدٌث امرأة عجٌبة 

إذ هً أسفرت عن وجهها، وارتمت المنبر وخطبت " لرة العٌن"تدعى 
وجادلت، فكان ذلن أول حدث من نوعه فً تارٌخ العراق، وربما فً 

فً هذا الكتاب ٌلمً علً الوردي . تارٌخ الشرق كله، طٌلة لرون عدٌدة
الضوء على هذه الشخصٌة وٌكشف عن كل ما أحاط بمراحل حٌاتها فً 

لٌصل فً النهاٌة . أحداث كان لها صداها فً األوساط الدٌنٌة فً العراق
 .إلى كٌفٌة المبض علٌها ولتلها



O  ومنع (. أجزاء 6)لمحات إجتماعٌة من تأرٌخ العراق الحدٌث
 .الوردي من إصدار الجزئٌن السابع والثامن

Oأسطورة األدب الرفٌع 

Oًدراسة فً طبٌعة المجتمع العرال. 

O بحثا مودعة فً مكتبة لسم علم االجتماع فً كلٌة  150أكثر من
 .االداب جامعة بغداد

O ولد أشار علً الوردي فً بعض ممابالته الى أنه بصدد العمل
على تألٌف  كتب أخرى كان ٌعمل على كتابة بعضها ، كإنشغاله 

حول ( ) تأرٌخ الصراع الطائفً فً العراق ) بكتاب تحت عنوان 
ورغم مرور ، من ورثته نشرها بعد موتهوطلب ( .. طبٌعة البشر

نر أي كتاب من تلن الكتب التً بمٌت بحوزة سنة لم  22أكثر من 
 .الورثة



 الىجاحاث مً ًىالىهه ما ظش  ًيعىن  الزًً الشحاٌ ِلى الىسدي ىعيً
اتهم و  هفاةاتهم و  أهفعهم الى واإلاىاكْ  التي الٍشوف مخىاظحن ، ِبلٍش
 ( الآلؼّىس  خىاسق  ) هخابه ألف ، هإالء هلذ وفي ... وله رلً لهم مهذث
 زالزت فُه جىافشث مً ؤلا  ًىالها ال  الحلُلُت الٍّمت أن فُه ًشي  الزي

 .( الحعىت الفذف – اإلاعاِذة الٍشوف – اإلاىهبت ) : وهي ، ؼشوه
 الى ظفشاحي في ) هفعه الشأي ًشي  وان الؽّىب معخىي  ِلى وحتى

خىا و  مجخمّىا ًِ الذفاُ حاولذ الخاسج  باِخباس  حهذي، بملذاس  جأٍس
 مً افمل ؼّب هىالً ولِغ ، ؼّىبها هخاج هي حمُّها الؽّىب أن

 .(وبُّخه في آخش  ؼّب



O وفً هذا السٌاق ٌرى أن ثالثة رجال كان لهم الفضل فً ما وصل
 :الٌه 

أستاذه العطار الذي طرده من دكانه، فإنصرف الى المطالعة 1.
 .والدراسة

أنور باشا الذي زج تركٌا فً الحرب العالمٌة األولى ، األمر 2.
الذي ادى الى إستمالل العراق من الحكم التركً ، حٌث ٌمول  

لوال وجود أنور باشا فً تركٌا لكنت الٌوم عطارا  فً أحد )) 
 ((.أزلة الكاظمٌة أو كاتب عرائض على أحسن تمدٌر 

الملن فٌصل األول الذي إنفتح على الحضارة الحدٌثة ، األمر 3.
الذي مهد للوردي ولغٌره أن ٌسافر من أجل الدراسات العلٌا  

 .  والتخصصٌة



O أغعىغ  4 - 1881هىفمبر  22)ئظماُِل أهىس ِشف لذي الغشب باظم أهىس باؼا
كاةذ ِعىشي ِثماوي وأحذ كادة حشهت جشهُا الفخاة ، ولذ في ئظىىبٌى وجخشج ( 1922

مً اليلُت الحشبُت لابىا لُّحن في الفُلم الثالث بعالهًُ، زم ِحن سةِغ أسوان 
الفُلم الثالث بمىاظتر وأهمم هىان ئلى حمُّت الاجحاد والترقي، وحزب ئليها الججراٌ 

لذ العلىان الّثماوي ِبذ الحمُذ الثاوي هما  1908محمىد ؼىهذ، ؼاسن في زىسة 
 للحشبُت 

ً
ؼاسن في حشب وشابلغ لذ ؤلاًىالُحن زم ظافش ئلى ئظىىبٌى لُفبح وصٍشا

 .في الذولت الّثماهُت( هاٌش الحشبُت)
O خالٌ الحشب الّاإلاُت ألاولى كاد أهىس باؼا الجِؾ الثالث الّثماوي لذ الشوط في

مت ؼذًذة هبذث الجِؾ الّثماوي  لامِؾ باللىكاص ومىِذ كىاجه بهٍض  32مّشهت ظاٍس
ح و  10ألف كخُل و الف مً الىفُاث في ـفىف  15أالف أظحر ئلافت ئلى  7أالف حٍش

جشن أهىس باؼا حبهت اللىكاص وجىحه ئلى اظىىبٌى وألاوبئت، الجِؾ هدُجت ألامشاك 
للُادة اللىاث الّثماهُت خالٌ حملت حالُبىلي، وكذ كخل في بخاسي خالٌ الحشوب 

 .1922لذ الحىىمت البلؽفُت في وظي آظُا ِام 



Oصدام نظام لمحاباته السياسية الوردي مواقف البعض إنتقد 

 وقد ، الذاكرة خانته إذ حياته، أواخر في خاصة حسين،

 فيه يجامل والحوارات الندوات من العديد الوردي أجرى

   ...العراق في الحاكم البعث نظام



 
جخبىه في ، بّذ محافٍت وجمشدها  14، وبّذ أن جفاحأ الىٍام البّثي بخشوج 1991في ِام 

ذ  اهزان جشجِب ( امحن بغذاد ) ، ولب ـذام مً خالذ ِبذ اإلاىّم سؼُذ 1991حشب الىٍى
احذار بّذ محالشة الىسدي : محالشة للىسدي هما وضح رلً ظالم الؽماُ، ًلٌى الؽماُ 

ب  1991 ت، كىبلت الىسدي ، وظمُىاها والتي اـابذ محبُه بالِش وّم واهذ اؼبه الاهخحاٍس
بالياسزت وهىذ ؼاهذا ِلى جففُالتها الخىحرة وحالشا في اللاِت التي اللى بها الىسدي 

في مىخذي اماهت بغذاد في  1991اللى الىسدي هزه املحالشة اواخش ؼهش اراس الّام ( املحالشة 
ً الزًً وكفىا ِلى  الىابم الثاوي مً بىاًت اإلاخحف البغذادي،ولىىن اللاِت لاكذ بالحالٍش

ض العاللم والؽىاُس الخاسحُت  ً بحافالث هبحرة الى ، اِو الامحن الى هلل املحالشة والحالٍش
اللاِت الىبحرة في اماهت بغذاد والتي لاكذ هي الاخشي بالحمىس،واهذ املحالشة حذزا ظُاظُا 

ورلً لتزامنها مْ حشب الخلُج الثاوي واحذار املحافٍاث الّشاكُت وحىادر العلب والنهب 
لت التي حّامل بها الىٍام مْ ما ظمى وكتها اِالم الىٍام  الغىغاء او ـفحت ) واللخل والىٍش

اث الىسدي ًِ البذاوة في شخفُت الفشد الّشاقي، ( الغذس والخُاهت  والتي حّذ مفادكت لىٍٍش
مً اإلافاسكاث ان خالذ ِبذ اإلاىّم سؼُذ جلذم مً اإلاىفت وولْ حهاص حسجُل امام الىسدي 

ىذما ظأله الىسدي ًِ ظبب حسجُل املحالشة، كاٌ له امحن بغذاد  ذ : ِو ان العُذ الشةِغ ًٍش
 .الاظخماُ اليها 



نحن لسنا : وهنا تحول الوردي حٌث وجه انتمادات حادة لائال 

فئران تجارب لتدخلونا كل ٌوم فً تجربة جدٌدة، فاذا كنتم 

ضللتم الطرٌك تعالوا الٌنا لندلكم على الطرٌك الصحٌح لحكم 

الشعب، ال تلٌك بهذا الشعب العرالً اال مثل هذه الحكومة 

رأى عالمات الغضب على وجه امٌن بغداد، لال وعندما 

الذي ( ص)دمحم الوردي مبررا هذا لٌس لولً انما هو لول النبً 

والوالع ان هذ الكالم كان له ( كٌفما تكونوا ٌول علٌكم ) ٌمول 

 .الولع فً نفوس الحاضرٌن بعد االنسحاب من الكوٌت



، حاول الوردي  1951منذ أول دراساته اإلجتماعٌة ، والتً صدرت عام  
 :تفسٌر المجتمع العرالً وفك الفرضٌات الثالث 

 .إزدواج شخصٌة الفرد العرالً فرضٌة 1.

 .فرضٌة صراع البداوة والحضارة2.

 .وأخٌرا  فرضٌة التناشز اإلجتماع3ً.

ان هذه الفرضٌات ترتبط معا بعاللة جدلٌة وٌجب اتخاذها كثالثة اوجه 
لمعضلة سوسٌولوجٌة واحدة تمتد جذورها الى نظرٌة ابن خلدون حول 

دراسة فً طبٌعة " الصراع بٌن البداوة والحضارة، والتً طرحها فً كتابه 
 " .المجتمع العرالً

وٌجب االشارة هنا الى ان كل فرضٌة من هذه الفرضٌات تأثرت بعالم من  
فمد تأثرت فرضٌته االولى بعالم االجتماع االمرٌكً مكٌفر، . علماء االجتماع

والثالثة بعالم االجتماع " ابن خلدون" والثانٌة بالعالم العربً المشهور 
 .االمرٌكً اوجبرن



اعمال الوردي التً لدمها فً محاضرة هذه الفرضٌة باكورة كانت 
حول شخصٌة الفرد العرالً، التً اثارت  1950الماها فً بغداد عام 

سجاال علمٌا واسعا فً االوساط الثمافٌة انذان، وشكلت محاولة اولٌة 
ازدواج "المجتمع العرالً فً ضوء ظاهرة " طبٌعة"لتفسٌر 

كظاهرة اجتماعٌة ولٌست نفسٌة باعتبارها نتاج ولوع " الشخصٌة
المجتمع العرالً تحت تأثٌر نسمٌن متنالضٌن من المٌم االجتماعٌة، 
بحٌث ٌضطر بعض االفراد لالندفاع وراء نسك لٌمً تارة ووراء 

وهذا حسب الوردي، مصدر التنالض . نسك لٌمً آخر تارة ثانٌة
والصراع فً شخصٌة الفرد العرالً وازدواجٌتها ولد اشار الى ان 
الفرد العرالً من اكثر الناس هٌاما بالمثل العلٌا ولكنه فً الولت 

 .نفسه، من اكثر الناس انحرافا عنها فً والعه االجتماعً



ان ازدواج الشخصٌة كمفهوم اجتماعً هو غٌر االزدواج من الناحٌة 
النفسٌة، كمرض ٌصٌب بعض االفراد وٌسبب شذوذا فً تكوٌن الشخصٌة، 

 .فازدواج الشخصٌة ظاهرة اجتماعٌة تعكس صراعا فً المٌم االجتماعٌة

وٌظهر الصراع فً نشاط االفراد وسلوكهم وافعالهم وممارساتهم للمٌم 
وهذا النموذج . والعادات والتمالٌد والطموس التً تلونها المعاٌٌر االجتماعٌة

نموذج جمعً ولٌس فردٌا، وٌمثل نوعٌة موجودة " ازدواج الشخصٌة "من 
انها لٌست شخصٌة العامل والفالح . تلعب دورا مهما فً الحٌاة االجتماعٌة

وهً . والموظف فحسب بل هً اٌضا شخصٌة التاجر والعسكري والمثمف
لٌمً، استمده الوردي من عامة الشعب بافراده  -اجتماعً-نمط لسلون ثمافً 

المختلفٌن والمتنوعٌن الذٌن ٌعكسون فً سلوكهم لٌما اجتماعٌة متنالضة 
تختفً احٌانا فً الوالهم، غٌر انها سرعان ما تكشف عن نفسها فً سلوكهم 

 .  فً الوالع العملً



ولد استعان الوردي، بذكاء، بممدمات تارٌخٌة لتوضٌح هذه 
االزدواجٌة بكل تنالضاتها، من خالل دراسته العاللات االجتماعٌة 

كما . السائدة وتشخٌص مكوناتها ودوافعها واثارها على سلون الفرد
االسالمً فً العراق، حٌث وصف اهل  -استعان بالتراث العربً

وهذه الصفة لٌست اصٌلة فٌهم وانما " اهل الشماق والنفاق"العراق بـ 
 .هً ولٌدة ظروف اجتماعٌة، تارٌخٌة وسٌاسٌة معٌنة

، "الجدل"ومن العوامل المهمة لهذا الصراع مٌل اهل العراق الى 
بعٌدا عن الوالع " بطابع مثالً"الذي طبع التراث الفكري فً العراق 

.  الملموس فعال، ولهذا ظهرت هوة بٌن التفكٌر وبٌن الممارسة العملٌة
فبٌنما كان المفكرون والفمهاء ٌجادلون باالدلة العملٌة والنملٌة، كانت 

وٌبدو ان هذه النزعة . الفرق والطوائف المختلفة تتماتل فً ما بٌنها
 .الجدلٌة ما تزال لوٌة فً العراق حتى الٌوم



.  اـبح الُىم اهثر اهدؽاسا بحن فئاث املجخمْ الّشاقي، ال ظُما بحن اإلاخّلمحن منهم" اصدواج الصخفُت" ان 
وكذ الحَ الىسدي ان هثحرا مً اإلاخّلمحن حفٍىا الافياس واإلابادب الحذًثت وجحمعىا لها ودافّىا ِنها 
واهخلذوا ول مً خالفها، لىنهم في الىكذ هفعه، لم ًىبلىها، بل خالفىها باهفعهم ول ًىم في حُاتهم 

 .الّملُت، بفىسة ؼّىسٍت او ال ؼّىسٍت

م بُنهم " الىظاوت"هما جٍهش الاصدواحُت في ٌاهشة  ذم الخفٍش حُث ًذِى اإلاشء الى اإلاعاواة بحن اإلاىاوىحن ِو
مذحهم ححن ًحخاج اليهم او ححن  ولىىه في الىكذ هفعه، ًحترم الىظىاء واولي الىفىر فُخلشب اليهم ٍو

ً، مْ الّلم ان اإلابذةحن مخىاكمان  .ًلىمىن بالخىظي له ِىذ الاخٍش

ومْ رلً ٌؽحر الى ان الىاط لِعىا ولهم ِلى دسحت واحذة مً اصدواج الصخفُت، وان هزا الاصدواج ًٍهش في 
ّىد ٌهىسه في اإلاذن الى التربُت الخللُذًت التي جىثر فيها  ف، وهى هادس في البادًت، َو اإلاذن اهثر مً الٍش

ومثاٌ ِلى رلً ٌهىس الاصدواحُت في الاغىُت الّشاكُت . اإلاىاَِ والتي جدىاكن مْ الىاكْ الاحخماعي اإلاّاػ
ت دوما بالحضن والالم واإلاملىءة بالّخاب والؽىىي وخُبت الامل  .اإلاىبِى

ان ما ًىىن معخمّفا وظلبُا ححن ٌؽُش بالغىاء  خحذي، ولىىه ظِش دؽاجم ٍو .  فالفشد الّشاقي ًخّاسن ٍو
بذو ان اإلاشأة في الّشاق ال جخخلف ًِ الشحل في هزا املجاٌ، فهي جشبي اوفالها ِلى هزا الىمي مً  ٍو

 .مشة اخشي " اسهبا"مشة و " اظذا"العلىن اإلاضدوج، وبهزا فان التربُت الاحخماُِت حّلم الفشد ان ًىىن 



ت ؤلاصدواج ٌاهشة فُه ، فهى ال ًىفً ًِ هصح جالمُزه و ٌٍّهم و ًحشلهم  ًجذ اإلاّلم هِض
عشة ، وال ًخيلمىا ، ولى ئظخىاُ  ذ منهم أن ًىىبىا ِلى دسوظهم ، وال ًلخفخىا ًمىت َو ، و ًٍش

 .أن ًلىْ أهفاظهم ، لفّل 

ئن اإلاّلم ًىىن في ِمله هزا والىاَِ ، الزي ٌَّ الىاط بما ًخالف وبُّتهم ، وهى 
 
ً
فالىالب ٌؽّش بأن ظاِت الذسط بمثابت السجً له ، . بزلً ًذفّهم هحى الّفُان دفّا

 
ً
 مإرًا

ً
 خاوفا

ً
 مّشبذا

ً
وهى . ولزا ججذه ال ًياد ًخشج مً بحن ًذي مّلمه حتى ًىفجش ساهما

خخز له شخفُت أخشي  ال ًياد ًلمح مّلمه مً بُّذ، حتى ًخلمق صي التزمذ والىكاس ٍو
ئهه ممىش ن ًىىن مضدوج الصخفُت ، فهى ال ٌعخىُْ . غحر الصخفُت التي وان كبل رلً

 خاسج اإلاذسظت وهى هزلً ال ٌعخىُْ أن ًجشي ِلى وبُّخه 
ً
 وكىسا

ً
أن ًىىن متزمخا

خىشف في ظىىهه ( أها ) فهى ًخىشف في حشهخه .  الفاخبت داخلها  الىسدي (  ) أها آخش) ، ٍو
اً العالوحن، ؿ اً والىغاة مً هُى واحذ هإالء ًٍلمىن .   ( 46، ِو والىاكْ أن الِى

 .الىاط بأِمالهم و أؤلئً ًٍلمىنهم بأكىالهم



وتعود ممدماتها الى محاضرة شارن فٌها الوردي بمهرجان ابن خلدون الذي  
ولد الحظ ان العراق، اكثر من اي بلد عربً . 1962الٌم فً الماهرة عام 

آخر، ٌمف على حافة منبع فٌاض من البداوة، النه ٌتلمى ومنذ امد بعٌد موجة 
المجتمع العرالً " طبٌعة"بدوٌة بعد اخرى، وال بد ان ٌؤثر هذا المد على 

وعلى السلون للٌال او كثٌرا، عن طرٌك انتشار المٌم والعادات بٌن افراد 
 .  الشعب العرالً

ولد خلص الوردي الى ان الفرد العرالً والع بٌن نسمٌن من المٌم  
لٌم البداوة، ولٌم الحضارة، ولد افرز هذا التنالض : االجتماعٌة المتنالضة

صراعا مستمرا بٌن بدوي غالب وحضري مغلوب، ذلن الصراع الذي عانى 
 .منه الشعب العرالً وما ٌزال

ان من طبٌعة البدوي عدم الخضوع للدولة والحرفة ولكنه ٌخضع للعصبٌة 
المبلٌة، بٌنما من طبٌعة الحضري االستمرار والطاعة واحترام المهن 

 .والحرف، وهذا هو مصدر التنالض والصراع بٌن لٌم البداوة ولٌم الحضارة



فكان المجتمع ( هابٌل ولابٌل ) هو بلد ( توٌنبً) العراق ، على حد تعبٌر ان 

وٌمكن المول ان . العرالً عرضة لمد البداوة وجزرها على توالً العصور 

اطول فترة سٌطر فٌها المد البدوي على العراق هً الفترة االخٌرة التً بدأت 

منذ سموط الدولة العباسٌة ، او لبل ذلن بملٌل ، ثم استمرت ما ٌمارب الستة 

لرون ، انهارت فٌها سلطة الدولة ، واختل نظام االمن ، وتتابعت الفٌضانات 

واالوبئة والمجاعات ؛ مما جعل الحضارة تذوي فً العراق وتستفحل المٌم 

 . البدوٌة محلها 

فً مثل هذه الحالة ان ٌعانً الشعب صراعا  اجتماعٌا  ونفسٌا  على والمتولع 

توالً االجٌال ولد ٌجوز ان نصف الشعب العرالً بأنهُ شعب حائر فمد انفتح 

 .امامه طرٌمان متعاكسان وهو مضطر ان ٌسٌر فٌهما فً آن واحد



ٌكفً لفهم تلن الفترة ان ثالثة ارباع السكان فٌها كانوا ٌخضعون 
للتنظٌم العشائري وتسٌطر علٌهم لٌم العصبٌة والغزو والثأر والدخالة 

اما الربع البالً الذٌن ٌُمثلون سكان . وغسل العار وما شابه ذلن 
المدن ؛ فهم وان كانوا ٌختلفون عن العشائر فً بعض االمور 

غٌر انهم فً اعماق . الظاهرٌة ، كالمسكن والملبس وطرق العٌش 
انفسهم لم ٌكونوا ٌختلفون عن اولئن كثٌرا  ؛ فطالما تعصب ابن 

وحٌن ندرس . المدٌنة لمحلته ، كما تعصب الرجل البدوي لعشٌرته 
شخصٌة صاحب الحرفة المدنً ، نجده الرب الى لٌم البداوة منه الى 
لٌم الحضارة ؛ فنزعة الغزو والفرهود الوى عنده من نزعة العمل 
واالنتاج ، فهو ٌمٌل الى ان ٌغلب الزبون بدال  من ان ٌستمٌله على 

هكذا تمددت اخالق البداوة لتشكل واحدة من . طرٌمة اهل الحضارة 
 .الخصائص العامة فً طبٌعة المجتمع العرالً 



 ٌستطٌع ال البدوي المد عنه ٌنحسر حٌن انه العراق مشكلة إن

 متمسكا   ٌبمى فهو إلٌه تأتً حٌن سرٌعا   للحضارة ٌتكٌف أن

 تواجهه التً للظروف تبعا   ٌطول أو ٌمصر زمنا   البدوٌة بمٌمه

 بعد زمنا   فعالة تبمى إنها عام بوجه االجتماعٌة المٌم طبٌعة ومن

 معٌنة لٌمة على تعودوا إذا فالناس لها المساعدة الظروف ذهاب

 .واحدة دفعة ٌتركوها أن ذلن بعد علٌهم صعب



التغٌر والتناشز االجتماعً الذي بدأ بعد تدور هذه الفرضٌة حول 
فبعد . االتصال الحضاري مع اوروبا منذ بداٌة المرن التاسع عشر

دخول المخترعات الحدٌثة انهارت على اثرها جمٌع الحواجز بٌن 
 .المعمول وغٌر المعمول، واصبح كل شًء ممكنا

حدثت تغٌرات بنٌوٌة العراق، وبعد دخول الموات البرٌطانٌة الى 
عدٌدة سببت تناشزا اجتماعٌا ونفسٌا عند فئات واسعة من المجتمع 

فالحضارة الغربٌة الوافدة جلبت معها عناصر مدنٌة . العرالً
وحضارٌة عدٌدة كانت متمدمة علمٌا وتمنٌا، وهو ما اثار دهشة 

العرالً وجعله مبهورا امامها، وفجر صراعات بٌن مؤٌدي الحضارة 
ولد اعتبر " المحافظٌن" وبٌن الوالفٌن ضدها " المجددٌن"الغربٌة 

فً حٌن اعتبر المجددٌن المحافظٌن " كفارا"البعض المجددٌن 
 ".رجعٌٌن"



O كما ظهر هذا الصراع فً المدن اكثر من الرٌف وبخاصة

.  فً المجاالت التربوٌة وفً االعالم ووضعٌة المرأة وغٌرها

ففً الولت . كما ولد توترا اجتماعٌا ونفسٌا وسٌاسٌا حادا

الذي لم ٌستطع المحافظون مماومة اغراءات المدنٌة الغربٌة، 

اندفع المجددون وراء اغراءاتها وانجرفوا فً تٌارها مما 

وظهور صراع واالجتماعً، ادى الى نوع من التحلل الدٌنً 

 .بٌن الجٌل الجدٌد والجٌل المدٌم

 



O  كما ظهرت نتائج هذا التناشز فً الصراع السٌاسً، وذلن بسبب النزعة
وفً " باهل الشماق والنفاق"الجدلٌة التً اتصف بها اهل العراق المعروفٌن 

المحسوبٌة والمنسوبٌة والوساطات وفً توزٌع الحموق والواجبات، وكذلن 
شخصٌة "بالتمشدق بالشعارات الفارغة التً هً طالء سطحً ٌخفً وراءه 

 .ال تكاد تمس اوتارها الحساسة حتى تنتفض وتثور" زلالٌة

O ان المجتمع العرالً متعدد االثنٌات والطوائف وان االتصال بٌن الرٌف
والمدٌنة هو اتصال لبلً ورٌفً وطائفً وهو ما ٌؤثر على الحٌاة االجتماعٌة 

 . والثمافٌة والسٌاسٌة وٌحدث خلال وتناشزا اجتماعٌا

O ولذلن دعا الوردي لبل كل شًء الى اصالح االذهان لبل البدء باصالح
المجتمع الن التجارب الماسٌة التً مر بها الشعب العرالً علمته دروسا 

وعلى العرالٌٌن . بلٌغة، فاذا لم ٌتعض بها فسوف ٌصاب بتجارب السى منها
ان ٌتعودوا على ممارسة الدٌممراطٌة حتى تتٌح لهم حرٌة الرأي والتفاهم 

 .والحوار دون ان تفرض فئة او طائفة رأٌها بالموة على االخرٌن



الخىاؼض الاحخماعي ًشادف ول حغحر ًلْ في املجخمْ وولما وان الخغُحر اهبر و أظُش وان الخىاؼض الاحخماعي اؼذ و ئن  
ت واحذة فمنها ما ًخغحر   وظبب الخىاؼض ئن ِىاـش الترار الاحخماعي ال جخغحر ولها ِلى وجحرة واحذة أو بعِش

ً
ا أهثر جىِى

لى دسحاث مخفاوجت وهزا ًإدي ئلى ٌهىس بّن اإلاؽاول الاحخماُِت ت ِو  (.بعِش

 ما ًىىن هىان حضءان مً 
ً
ْ اهه ال ًإزش في حمُْ أحضاء الىُان الاحخماعي بذسحت واحذة فىثحرا وبُّت الخغُحر العَش

 (.مترابىان زم ًحذر الخغُحر في احذهما دون ان ًحذر في ألاخش فُإدي رلً الى ـشاُ أو جىجش أو جىاكن بُنهما

ُفت ) وكذ بحن رلً في اظدؽهاده بالىثحر مً ألامثلت ومنها        ان الاب ٌعمح البيخه ان جذخل اإلاذسظت زم جخّحن في ٌو
ُ ِلى  ذ منها ان جىىن مثل أمها ال حّشف مً دهُاها ظىي الىاِت والخمى خاسج البِذ ولىىه في الىكذ هفعه ًٍش

لت  ذ ان ٌغعل ًِ هفعه و أظشجه الّاس ( خاًب ًا گلبي)وٍش  ًٍش
ً
و ارا ِلم ان ابيخه وكّذ في الغشام اهخفن غالبا

 .الزي لحم به

ًجب ان ال هيس ى ان الحماسة هي ِاداث وهٍم : بلىله ( مفهىم الخىاؼض الاحخماعي ) ٌّىد الىسدي لُىحض     
ا ًيؽأ في حُاجه البُدُت ِلى ِاداث  اث ، فالفشد في البالد الشاكُت حماٍس احخماُِت ، كبل ان جىىن افياسا ومحفٌى
 بحن حُاجه الاولى في وفىلخه وبحن حُاجه الثاهُت 

ً
 هبحرا

ً
جالةم الحماسة التي ٌِّؾ فيها ، فلهزا فهى ارا هبر ال ًجذ فشكا

في هبره ، اما الفشد ِىذها فهى كذ ًيؽأ في بِئت محلُت مفّمت بلُم الّفبُت ، حتى ارا هبر حّلم افياسا مىاكمت لخلً 
 اخشي 

ً
 وجلً جاسة

ً
 ان ًجاسي هزه جاسة

ً
 .اللُم ، وهى بزلً كذ ًجذ هفعه ممىشا







 
ظِىما ) ًزهش الباحث ان الذهخىس ِلي الىسدي وان ًذسج مزهشاجه في دفتر اولم ِلُه 

في بذاًت الحىم الىوجي في الّشاق : إلاارا اولم ِلى مزهشاجه هزا الاظم؟  ًبحن (  بغذاد 
ٌهىسث اٌو داس ظِىما في بغذاد ووان ٌهىس هزه الذاس كمُت هبحرة في املجخمْ الّشاقي 

م اليامل للذخٌى الى العِىما حُث واهذ في رلً  حُث اِلً سحاٌ الذًً الخحٍش
ب وعجُب، وان الذفتر  خ ( ظِىما بغذاد ) الىكذ حّشك ول ما هى غٍش ًمم جاٍس

الن ِنها في  الىسدي الصخص ي واإلاىاكف وجفىساجه ًِ املجخمْ التي لم ٌعخىْ الِا
 1958مإلفاجه وخاـت بّذ الهضاث الاحخماُِت الىبري التي ِففذ في الّشاق بّذ 

ىدة البّث الى العلىت في الّام  وبذاًت الزبح والّلىباث الاكخفادًت  1968ِو
ذ، هزه الاحذار أدث الى حغُحراث في مفاهُم الىسدي الاحخماُِت ًِ  واحذار الىٍى
فه جخىى  الافشاد  ووبُّت املجخمْ الّشاقي  التي واهذ ححن مً الضمً ًىٍش الُه بـى
ً ًإهذون  انهم  ت واهخلل الى حلل الحماسة، سغم ان الباحث وآلاخٍش اإلاشحلت البذٍو

ؼاهذوا جلً اإلازهشاث ووان الىسدي ٌؽحر اليها ولىً بّذ وفاجه اخخفذ ولم ًخم 
 .الّثىس ِليها مً كبل ِاةلخه 




