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 (1977/  17العدد افتتاحية ) غذاءث الترا
 يوسف حّبي  .األب د

 

 اث تسميات عديدة، هو أهل لها بوسعنا ان نسمي التر 

 فالتراث ثروة وكنز عظمان، 

 مفخرٌة كبرى، معين ال ينضب

 وقوت ال حياة للمرء بدونه، 

 فهو تجربة انسانية رائدة.

 في هذه العجالة سنركز على فكرة: التراث غذاء.

. فالذي ال ومنجزاتنحن ال نبدأ من الصفر، وال يحق لنا ان نتجاهل ما عاشه السلف وخلفوه لنا من قيم  •
خلفية له ال أمام له، والذي ال يحفل بتجارب اآلخرين يالزمه الفشل، ومن ينطلق من النظريات واالفكار الذاتية 
وحدها سيبني قصوًرا في الخيال. وال يعني كل هذا ان التراث قيمة ايجابية مطلقة، ال سلبيات فيه وال شوائب، بل 

 علم، متى كان وإياه وعٌي ناضج وفكر مؤمن بالتقدم.انه بايجابياته وسلبياته مفيد وم

التراث ليس دمى جميلة تتصدر المتاحف، أو مخطوطات تزين المكتبات، هو تماثيل عباقرة تنتصب في  •
الساحات العامة، أو طرائف مجالس ونوادر غريبة. ليس التراث مواًتا. بل هو رموز وقيم وعصارات وطاقة حية، 

 تاريخها الحافل بالتجارب واالبتكارات. اكتسبتها الشعوب عبر

التراث قوت يغذينا. وبقدر تماسنا وإياه، وتعمقنا فيه، واستكشافنا أبعاده، نستفيد منه، إذ يغدو غذاًء، ويساعد  •
على نمونا الثقافي كأفراد وجماهير. فإن حصيلة التراث عصارة حياة ناضجة. وليس من عصرنة صحيحة إال 

 ، ألن بلوغنا وقامتنا على صعيد األنسنة بقدر قسطنا منه وتفاعلنا والواقع الراهن.انطالًقا من التراث

 البد لنا من ايضاحات.

لسنا نعني بالتراث تراثنا وحده، بل تراث كل الشعوب، ولو أنه البد لنا من االنطالق من تراثنا، وتراثنا الحضاري 
من أروع ما خلفت البشرية، وإننا يومًيا نقف على جوانب مضيئة منه تدفعنا إلى استزادة التأصل وتجنيد أشخاص 

الستفادة منه. رغم كل ذلك، نحن ال نكتفي بتراثنا وحده، ومؤسسات على جوانب ووسائل للكشف عنه والتعريف به وا
 بل نبحث عن القيم والمنجزات الحضارية في أي مصدر كانت، ألننا لم نكن يوًما عنصريين منغلقين على أنفسنا. 
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ط ال يكفينا ان لنا تراًثا عظيًما ونحن في جهل مطبق له. وال تفي بالمرام معرفة سطحية للتراث، بل البد أن ينش
أشخاص ومعاهد يتوغلون بعيًدا في أبعاد تراثنا، يشبعونه درًسا، ويستخلصون منه، على كل صعيد، ما ينمي في 

 الجميع الفكر النظري والعلم التجريبي والقيم االنسانية.

سط كما ينمو الجسم بفضل الغذاء، والفكر بقوت المعرفة، هكذا إنساننا بما يتناوله من غذاء حضاري، ولتراثنا الق
االكبر في هذه العملية المهمة. وكما ان الغذاء يؤخذ منه ما ينفع، بوجبات متنوعة، متفاوتة، مستمرة، هكذا ينبغي 
أن نتناول زبدة التراث. وليس ذلك باألمر الهين، اذ يقتضي دراسة شتى مراحل حياة االفراد والجماهير في سائر 

التراث للجميع، بدًءا بالطفل وهو في كنف عائلته، والولد في  قطاعاتها، وتقديم وجبات دسمة، منظمة، دائمة، من
مدرسته، والشاب والبالغ في بيئته، بالجريدة والمجلة والكتاب والمسرحية والسينما والتلفزيون، في العلم واألدب واللهو، 

ن اتصالنا ضعيًفا للعامل والموظف وذوي الحرف والمهن، خشية ان تغيب جوانب تراثية أصلية عن أحدنا، ولئال يكو 
 أو وقفا عند مرحلة معينة من الحياة، أو من زاوية واحدة ال غير.

 ليسمح لنا أن ندلي بخطوات عملية هي:

كشف شامل لتراثنا الخطي، ومحاولة تحقيق ما لم ينشر منه حتى اليوم، وهو كثير ال يزال راقًدا في مختلف 
لقطر وخارجه. وإعادة النظر في تحقيقات قام بها أشخاص خزانات المخطوطات والمكتبات العامة والخاصة في ا

غير كفوئين أو لم تتوفر لهم المادة الكافية. ليت الجامعة العربية تنهض بهذا العمل العظيم. غير أن البطء الذي 
 نلمسه في عمل المؤسسات الكبرى ال يبرر خلودنا نحن إلى الراحة. 

ل موسوعة ضخمة، تشتمل على رسوم آثارنا، مع دراسة ولو أولية ، بنشر كتب مختلفة باآلثاري تسجيل تراثنا 
لها. واستكمال كشف ما ال يزال مطموًرا، وهو كثير جًدا، وكل قطعة منه ذهب نفيس. وصيانة ما قد تم الكشف 

 عنه أفضل، وتوفير السبل لزيارة األماكن األثرية بسهولة.

ثار الخطية والمصورة، وسواء بمسح ميداني لئال يضيع مسح عام للتراث الفني واللغوي، سواًء من خالل األ
 شيء منه، وتبويبه، وتنشيط مراكز البحوث للقيام بدراسات ولو مستعجلة.

أن يعقب الجمع والتصنيف توفير سبل البحث للمختصين، وتيسير االطالع واالستفادة للجماهير، وال سيما 
ثر ومعرض ضمن نشاطهم المدرسي، وتحفيز قابليات البعض لطلبة المدارس، وذلك بأدراج زيارة متحف ومكتبة وأ

 على التخصيص في هذا الميدان الحضاري.

النهوض بدراسات مقارنة انطالًقا من سائر أوجه تراثنا، الخطي، اآلثاري، الفني، اللغوي. و مقارنة معطيات 
م على جميع القطاعات وفي تراثنا بمعطيات تراث الشعوب األخرى، وتقديم خالصة ذلك كوجبة غذاء مهمة تعم

 شتى المراحل وبمختلف الوسائل. 
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من المفيد جًدا تشكيل مركز بحوث أعلى، يشرف على شتى المؤسسات المعنية بالتراث. ومهمة هذا المركز 
جمع الخالصة العلمية عن التراث، ودراسة كيفية ايصالها إلى الجماهير، والتعريف بها خارج الوطن العربي. وال 

 للترجمة في ذلك دوًرا كبيًرا، فالبد من التخطيط لترجمات جيدة من العربية وإليها. نكير ان

يقيننا أن حكومة الثورة تعني كل العناية بقضية التراث، فهي من االهداف المرسومة بكل وضوح، والقضايا 
وم نتناول وجبات دسمة، المصيرية التي تحظى باالهتمام، والبرمجة لها تشمل شتى الميادين. بهذا اليقين نقول: ي

منتظمة، دائمة، من تراثنا االصيل، مطعًما بتراث الشعوب األخرى، ومطهًوا بنار العصر ونور األنسنة، ومقدًما 
 على أطباق أحدث وسائل االعالم، فستتفّجر فينا ثورة ابداع عظيم. 

 ان من ال أصل له ال فروع له

 يفهمه اآلخرون  من ال يفهم نفسه وتاريخه ال يفهم اآلخرين وال

 كونوا معاصرين شرط أن تكونوا أصليين

 فالمعاصرة ال تعني أبًدا انقطاع الجذور

 كما ان استيعابها ال يعني التفريط بتراثنا الثقافي العظيم

 )الرئيس احمد حسن بكر(

 عصرنته.بهذا تفتح مجلة )بين النهرين( سنتها الخامسة، متوخية إسهاًما أكبر في عملية التعريف بالتراث و 


