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ال�سجال ال�سو�سيولوجي بني الوردي وابن خلدون
عاطفة امل�سكرية

على مدى قرون طويلة �شهد العامل العديد من الإجنازات يف �شتى املجاالت ،والتي دائماً ما يرتدد ذكرها يف تاريخ الب�شرية لكونها �ساهمت يف تقدمه.
ومعظم االكت�شافات التي �أ�ضيفت ملختلف العلوم �ساعدت على فهم �أف�ضل للكون والب�شرية جمعاء .حيث تنق�سم هذه العلوم �سواء العربية منها �أم الغربية
لت�صنف ح�سب املوا�ضيع التي ت�سلط ال�ضوء عليها وتناق�شها لي�سهل فهمها وتدار�سها الحقاً.
يف هذا ال�سياق من اجلدير ذكر علم االجتماع ك�أحد هذه
العلوم التي �شكلت ف��ارق�اً يف جم��ال العلوم الإن�سانية والتي
�ساهم فيها ع��امل يعد م��ن �أب ��رز العلماء ال��ذي��ن يعود �إليهم
الف�ضل يف فهم العديد من الق�ضايا التي تتعلق بالب�شرية
واحلياة االجتماعية ،العامل عبد الرحمن بن خلدون .حيث
تتعر�ض خمتلف هذه العلوم على اختالف �أزمنتها ملحاوالت
التمحي�ص وال�ن�ق��د ال ��ذي ي�ه��دف ال�ستنباط م��ا ي�ت��واف��ق مع
التطورات الفكرية واحل�ضارية من �شتى الأ�صعدة .وت�ستخدم
�أغرا�ض كاملقارنة بني ما هو �سالف وما هو م�ستحدث لتحقيق
الأهداف املن�شودة ،ويت�ضح ذلك كمثال يف ما تناوله الدكتور
فالح عبد اجلبار الرفاعي مبجلة الت�سامح يف مقالته حول
«�سي�سيولوجيا ال�ب��داوة واملجتمع العراقي بني علي ال��وردي
وابن خلدون» حيث تتم املقارنة بني ما ورد يف ال�سي�سيولوجيا
احل��دي�ث��ة م��ن �آراء م��ن قبل علماء االج�ت�م��اع ال��ذي��ن ت��أث��روا
مبنهج ابن خلدون �أمثال علي الوردي وبني املنهج �أو املنطق
الذي كان ي�سري عليه ابن خلدون تف�صي ً
ال.
ناق�ش اب��ن خ�ل��دون العديد م��ن النظريات ولكن مم��ا ركز
عليه الكاتب يف مقالته بع�ض التغيريات التي �أو�ضحها عامل
االجتماع العراقي علي ال ��وردي فيما يتع َّلق ب��دورة ال�صراع
اخل �ل ��دوين ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�ب�ن�ي��ه ن�ف����س ن�ق�ط��ة االن �ط�لاق
ح ��ول ه ��ذا ال �� �ص ��راع .ق�ب��ل ك ��ل � �ش��يء ت�ت�ل�خ����ص ه ��ذه ال� ��دورة
املغلقة يف مراحل ب��دءًا بالع�صبية التي تتملك روح البداوة
وت�ك��ون يف �أوج قوتها �أو ًال حيث يت�ضح ذل��ك م��ن خ�لال قوة
التالحم والتما�سك فيما بينهم ،انتقاال �إىل مرحلة انفراد
زعيم الع�صبية باحلكم بعد و�صوله للملك .باملقابل ت�ضعف
املقاومة يف املدينة ل�ضعف عوامل التكوين املبنية على العنف
فينجح زع�ي��م الع�صبية با�ستئثار احل�ك��م يف امل��دي�ن��ة م��ول��داً
نوعاً من فقدان خ�صائ�ص ال�ب��داوة و�شي ًئا من القوة كذلك
وم��ن هنا ت�ب��د�أ ال���ص��راع��ات يف ال��داخ��ل .والح�ق�اً بعد حتقيق
�شيء من اال�ستقرار واالنغما�س يف حياة ال�ترف والرفاهية
ت�سود املظاهر على ح�ساب القوة والتما�سك والتالحم فتهرم
الدولة وتنهار وتتكرر نف�س الدورة على يد فاعل �آخر .حيث
ي�ق��ر اب ��ن خ �ل��دون يف دورت� ��ه ه ��ذه ع�ل��ى وج ��ود ت�ل��ك ال�ع�لاق��ة
العك�سية بني البدو واحل�ضر وهذا الت�ضاد يجعل من البداوة
عن�صراً فاع ً
ال با�ستيالئه على املدينة وانتقال الع�صبية �إىل
امل�ل��ك وم��ن ث��م �إىل ال�ث�راء وال�ت�رف ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل �ضياع
الع�صبية وبالتايل �ضياع املُلك .ن�ستخل�ص من ه��ذه ال��دورة
اخللدونية ع��دم توافق �شروط احل�ضارة ب�شروط التالحم

القبلي والع�صبية وفقاً للدورة اخللدونية .بينما جند �شي ًئا
مماثال عند ع��امل االجتماع العراقي الدكتور علي ال��وردي
يف انتقائه لنقطة ال�ب��داي��ة فقط يف درا��س��ات��ه م��ع اختالفات
الح�ق��ة ُم��دع�م��ة ب ��أدل��ة ت��اري�خ�ي��ة ��س�يرد ذك��ره��ا الح �ق �اً .حيث
ُيركز يف حديثه عن املجتمع العراقي حتديداً و ت�أكيده وجود
ال�صراع بني البداوة واحل�ضارة� .إال �أ ّنه ي�صر الحقًا على �أن
هناك هيمنة �أحادية تت�شكل يف �سيادة روح البداوة حتى مع
االنتقال �إىل املدينة .وتظهر على هيئة �أفعال تعود جذورها
لروح البداوة التي مل ولن يتجرد منها الأفراد حتى مع تغري
عوامل البيئة املُحيطة بهم� .أب��رز هذه الأفعال املت�أ�صلة من
روح ال �ب��داوة غ�سل ال�ع��ار م�ث� ً
لا! وم��ن امل�لاح��ظ �أ ّن ��ه ال ي��زال
ي�ظ�ه��ر ع�ل��ى ا��س�ت�ح�ي��اء ب�ين ال�ف�ي�ن��ة والأخ � ��رى ح�ت��ى يف �أك�ثر
املجتمعات العربية تقد ًما .على الرغم من ذل��ك ينفي علي
الوردي امتداد هذه الأفكار لقرون طويلة بينما يت�ضح عك�س
ذل ��ك ول ��و ك ��ان ب�شكل ب�سيط ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا .ك��ذل��ك رك��ز
على ربط النزاع الطائفي بني ال�سنة وال�شيعة باملد البدوي
الذي حدث يف العهد العثماين والذي �أدى لتوايل الفتوحات
الإ�سالمية .وذلك يتنا�سب طرد ًيا مع �ضعف القوة املركزية
على ف�ترات ق�صرية ب�سبب فقدان عوامل اال�ستقرار وحالة
احلرب الدائمة التي كانوا يخو�ضونها ب�شكل متوالٍ  .فكانت
النتيجة البحث �أو خلق تكتالت قبلية ،عرقية ،طائفية ..
�إل ��خ ل�ت��وف�ير ع��وام��ل اال��س�ت�ق��رار واحل �م��اي��ة اجل�م��اع�ي��ة التي
ت�ت�ط�ل�ب�ه��ا ال�ترك�ي�ب��ة ال��ذات �ي��ة ل�ل�ب���ش��ر .ه�ن��ا ت ��أك �ي��د لطريقة
معاجلة علي الوردي لهذه الق�ضية على �أن امل�شكلة ال تكمن
يف وج ��ود اخ�ت�لاف ب�ين ال�ت�لاح��م ال�ب��دوي واحل���ض��ري مثلما
ورد يف الدائرة اخللدونية� ،إمنا تعد الع�صبية القبلية فطرة
تالحق اجلماعات حيثما وج��دوا في�شرح التالحم احل�ضري
(الطائفي) حتديدا كنتيجة لوجود خماطر خارجية� ،إال �أنه
من املالحظ �أن الأح ��داث احلالية ت�شري �إىل غري ذل��ك من
وجود �أه��داف �سيا�سية واقت�صادية لهذا النوع من االن�سجام
حتى �أ ّنه مل توجد خماطر حتيط بهم.
�إن ال�ن�ظ��ري��ات يف ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة ت��ؤ��ص�ل�ه��ا املجتمعات
والأحداث التاريخية عرب الزمان ويقا�س عليها مدى �صحة
وواق�ع�ي��ة م��ا مت ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه م��ن ق�ب��ل ال�ع�ل�م��اء يف خمتلف
املجاالت االجتماعية .ومما ّ
مت التطرق �إليه يف هذا ال�سياق
منوذج فيه خرق جزئي للقاعدة اخللدونية املغلقة املتمثلة يف
مراحل �أ�سا�سية تطرقنا �إليها يف ال�سابق من انتقال البداوة
�إىل احل�ضارة عن طريق اال�ستيالء على امللك انتهاء بانهيار

الدولة� .أبرز هذه النماذج ما ورد ذكره يف مقالة الدكتور عن
كون الدولة العثمانية �أول من خرق هذه القواعد .حيث مل
تتحقق كل امل��راح��ل ب�شكل ُيطابق �أو ي�ؤكد فعالية النظرية
اخللدونية ب�شكل مطلق ينعك�س على كل الأحداث التاريخية
قابلة القيا�س .حتققت امل��راح��ل الأوىل م��ن اال�ستيالء على
امللك وحتققت املراحل التي تلتها يف الدورة اخللدونية �إال �أنّ
الفارق كان امتداداً لهذه املراحل لفرتات �أطول من النماذج
املعتادة لت�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف ما كان يجب �أن تكون عليه
وف�ق�اً لنظرية عبد الرحمن ب��ن خ�ل��دون� .إ�ضافة لكونها مل
ت�سقط يف ي��د ف��اع��ل �آخ ��ر «ع�صبية �أخ ��رى» ع��و�ً��ض��ا ع��ن ذلك
انتهت يف يد قوى �أوروب�ي��ة .و� ً
أي�ضا ذكر عامل االجتماع علي
الوردي ذلك �أثناء تطبيق هذه املراحل على املجتمع العراقي
وحتديدًا يف بغداد حيث حدث ال�صراع بني البدو واحل�ضر �إال
�أنهم مل يتمكنوا من حتقيق النجاح حتى يف �أوىل املراحل عرب
الت�أثري على ال�سلطة املركزية منذ �سنني لأ�سباب اال�ستبداد
املرت�سخ ب�شيء من العمق فيها .وخا�صة �إذا ما جئنا نتدار�س
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة جن ��د ذل ��ك م�ث�ب�ت�اً م ��ن خ�ل�ال بع�ض
التحاليل لل�شخ�صية العراقية ال�ت��ي وردت يف كتب لأم�ث��ال
الدكتور علي الوردي على الرغم من �صعوبة التحليل الفعلي
لأيّ �شخ�صية والتو�صل �إىل الن�سق احلياتي والنمط ال�سائد
فيها لكونها لي�ست مادة قابلة لذلك ب�شكل واقعي.
النظرة اجلزئية ت�أثريها ق�سري ب�شكل كبري يف خمتلف
االكت�شافات امل�ضافة ل�شتى العلوم لكونها مت�أ�صلة ي�صعب
ف�صلها ع��ن الطبيعة ال�ب���ش��ري��ة .ح�ي��ث ال ي��وج��د م��ا ي�ضمن
دقة القراءة من قبل الباحثني �إال �أنّ ن�سبة املو�ضوعية قابلة
للزيادة من وجهة نظر الدكتور علي ال��وردي يف املجتمعات
املفتوحة .واملنطق ي�ؤكد ذلك ولأ ّن��ه كلما ابتعد الإن�سان عن
امل��ؤث��رات املحيطة به ا�ستطاع النظر مبو�ضوعية �أك�بر ومن
عدة زواي��ا .على كل ،فاالختالف يعد عن�ص ًرا �صح ًيا خا�صة
يف جمال العلوم الإن�سانية غري الثابتة ،ويتجلى ذلك بو�ضوح
ب�ين العلماء حتى و�إن ك��ان��ت ه�ن��اك ن�ق��اط م�شرتكة بينهم.
حيث اهتم ابن خلدون بعوامل االلتحام البدوي التي تذوب
يف احل��وا� �ض��ر بينما ي ��رى دورك� ��امي م��ؤ��س����س ع�ل��م االج�ت�م��اع
احلديث �أنّ عوامل االلتحام احلديثة �أق��وى من التقليدية،
م�ن�ط�ل�ق�ين م ��ن ن �ق��اط م���ش�ترك��ة �أال وه ��ي ت��وف�ير احل�م��اي��ة
اجل�م��اع�ي��ة ل�ل�أف��راد وال ��ذي ن ��راه يتمثل يف اجل�م��اع��ات حتى
يومنا هذا حتت �أ�صعب الظروف واللحظات ال�سيما خو�ض
احلروب يف خمتلف الدول العربية.
attifa.nasser@gmail.com

