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 (1979/  25)العدد نسانية متزنة إفكرنا القديم نظرة خصوصية 
 األب د. يوسف حبي

 

 هل من خصوصية لفكرنا العراقي القديم، ومن ثمة: هل من شخصية متميزة لحضارة وادي الرافدين في الماضي؟

أطرح هذين السؤالين وهما في النتيجة سؤال واحد، على ضوء حديث الرفيق صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة 
 حول إعادة كتابة التاريخ. وسأحاول في هذه العجالة االجابة عليه.  19/9/1978الثورة الذي ألقاه في 

يصح ان نتقيد فقط بما هو مدون، فتكون  صحيح هو أن "الحقائق المكتوبة ليست هي كل الحقائق النهائية"، لذا ال
نظرتنا ناقصة وجامدة، ألنه ال يستطيع ان يؤكد أحدنا انه كل شيء مدون، وأن كل تدوين هو توثيق ال انحياز فيه وال 
تشويه، سواء من قبل الناقل أو المنقول عنه، لذا كان لزاًما علينا ان نستقرىء عناصر أخرى، عدا الخطية، كاآلثار أيا 

نت، واللغة بمفرداتها وتراكيبها ومقارنتها بلغات متقاربة، وبمعطيات الحياة األخرى، لكي نخلص أخيًرا إلى قراءة كا
 صحيحة للماضي.

و"قراءة الماضي" تختلف بعض الشيء عن "كتابة التاريخ" ولو ان األمرين يتساويان في نهاية المطاف ألن القراءة 
تتطلب منا عودة إلى الماضي وتقمًصا له، ليس بمعنى التخلي عن وضعنا الحالي، الصحيحة للماضي، للتراث، للتاريخ، 

بل بوجوب اإلطالع على كل ما يساعدنا على وضع االشخاص واألحداث واالفكار في أطرها الخاصة، لكي ال ننسى 
ع بقائها "موضوعية مقدار، م فارق الزمن والبيئة والعقلية، ونخلص بذلك إلى موضوعية مطابقة للواقع األصلي بأكبر

 نسبًيا"، ألن الحقيقة التاريخية هي حقيقة نسبية وليست مطلقة.

أما كتابة التاريخ فمتوقفة علينا "تقررها إرادة األمة ذاتها"، فهل هي عملية تحريف وتحيز؟ إن واقعية فكرنا ووجودنا 
ر قدر مع معطيات التراث االصيل. والبّد تضطرنا إلى تقييم التاريخ على ضوء تطلعاتنا وأهدافنا، شرط ان تنسجم بأكب

للمؤرخ في هذا المجال من تحاشي مغالطات ومزالق قد يسقط فيها بسهولة، أهمها: ان يحسب كل معطيات التراث 
ايجابية، فيتغنى باألمجاد متناسًيا سلبيات عديدة كانت سبًبا للضعف والتأخر، فيشبه إنساًنا ذا بعد واحد، أو انه يتبنى 

ستعالء فيعزو كل ما في تاريخ الحضارات البشرية من مكاسب وأمجاد إلى حضارته الخاصة، وال يعني ذلك نزعة اال
مطلًقا بأنه يجب علينا التأكيد على النواحي السلبية من معطيات تراثنا، السيما في هذه المرحلة التى نحن أحوج فيها 

الحق التصريح بأن لحضارات وادي الرافدين القديمة فضاًل إلى استحثاث الهمم لتطوير البنيان وتصعيده، كما انه من 
كبيًرا في نشوء معظم العناصر الحضارية العالمية ألنها أقدم ما عرفه االنسان من تراث حضاري، وهي عادة أغنى 

 وأعمق ما قدمه لنا التاريخ. بعد هذا نعيد طرح السؤال: هل من خصوصية لفكرنا القديم؟

ا من قراءة متعمقة في أدب وادي الرافدين، من خالل النصوص المكتوبة واآلثار والبنى والجواب بالتأكيد. إنن
االجتماعية والعمرانية لسومر وأكد وبابل وآشور يمكننا الخروج بنتيجة هي: إن خصوصية فكرنا القديم تتمثل في مفهوم 

 إنساني متزن، نلخصه في نظرتين: نظرة كونية، ونظرة كلية.
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"الشيء" من جهة،  لكونية: عدم فصل اإلنسان عن الكون، أو اعتباره قطعة منه، بل تمييزه عنونقصد بالنظرة ا
، ويصبح الكون صنعة اإلنسان، بحركة دينامية لإلنسانوربطه بالكون بعالقة كيانية صميمية، بحيث يبدو الكون مصدًرا 

 متطورة.

فس وجسد، فكر وعمل. كما نفهم بها عدم فصل الدين ونفهم بالنظرة الكلية: عدم تجزئة اإلنسان إلى روح ومادة، ن
عن الدنيا، والحياة الروحية عن الحياة االجتماعية، وحياة الدنيا عن حياة اآلخرة األبدية وبالتالي عدم تعقيد االنسان 

 بازدواجية لها أكثر من مردود سلبي على تفكيره، ممارساته، وحياته.

وإياهم مجتمًعا  ينشئتبر ذاته قيمة مطلقة، ذات انفتاح اساسي على اآلخرين، لقد كان إنساننا في الماضي السحيق يع
يعمل الجميع على تحقيقه وطًنا عظيًما. تشده الى الكون عالقة صميمية دون ان يغيب فيه، وعليه تقع مسؤولية تطويره 

 واكتماله.

مشابهة إلى النظرة التي نلقاها في حضارة علينا أن ننتظر األزمنة المتأخرة جًدا للوصول إلى نظرة انسانية متزنة 
وادي الرافدين السحيقة في القدم بعد ان غاب اإلنسان ردًحا طوياًل من الزمن في عالم اآللهة من ناحية وعالم المادة من 

منحرفة  ناحية أخرى، وبعد أن داخله االنقسام وآذته التجزئة والسيما بتأثير الفكر اليوناني وفي متاهات فلسفات ناقصة أو
 تعاقبت عبر العصور.

في حضارتنا القديمة هذه الخصوصية لكي نقيمها ونعتبرها حضارة عظيمة، فنستلهم منها الشيء الكثير لواقعنا 
 وتطلعاتنا. 

ومجلة )بين النهرين(، المختصة بتراث وادي الرافدين وما يمت به من صالت على كل صعيد، إذ تفتتح سنتها 
لها الدعم والمساهمة، وتعتزم تطوير ذاتها، سواء بتقديم دراسات متطورة أو بتغطية أخبار  السابعة تشكر كل من قدم

 البحوث التراثية الحضارية في الوطن العربي أو خارجه وهدفنا قراءة وكتابة جديدتان لتاريخنا وتراثنا.

وابداعاتهم، وبمعلومات وافية لذا نهيب باألساتذة االفاضل المتخصصين في هذه المجاالت ان يبعثوا إلينا كشوفهم 
عن دراساتهم والدراسات التي قد تفوتنا لكي نغطيها تباًعا فنخدم بذلك أمتنا خدمة علمية والتي من أجلها كانت هذه 

 المجلة. وأخلص الشكر لكل من يساهم بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لمجلة "بين النهرين".

 


