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 (1973 / 1العدد ) أبعُد من مهد حضارات...
 األب د. يوسف حّبي 

 تقديم 

من مهد ال يختلف مؤرخ أو مفكر، سواء كان من القدامى أم من المحدثين في اعتبار بالد ما بين النهرين 
الحضارات. فإن التسمية نفسها تبعث في الذات اصداء أقدم الحضارات وأغناها. وجالء وجه وادي الرافدين 
يكشف عن اضواء ساطعة تنعش اإلنسان. وبعكس الكثير من البالد األخرى فإن هذه البالد ذات تراث متعدد 

 االوجه حضارًيا.

اإلنسان إلى بالد الهالل الخصيب. فالفردوس االرضي في هذه ولو اعتمدنا التقاليد واالساطير لذهبنا بنشوء 
دجلة والفرات من األنهر األربعة التي كانت تسقي جنة عدن. حواء اطعمت  ونهراالرقعة من الشرق األوسط. 

َأدم الثمرة المحرمة في ربوعنا. وعلى مياهنا طفا فلك نوح أيام الطوفان. ومن بابل تشتت البشر عقيب المحاولة 
لفاشلة برفع برج عال يصل رأسه الى السماء فتبلبلت ألسنتهم وانتشر أبناء سام وحام ويافت في أربعة اقطار ا

 المعمور.

ولئن كانت االسفار المقدسة، ال سيما التوراة، قد تبنت بعض هذه التقاليد والحكايات ألغراض دينية فإن 
ادي الرافدين. فألور الكلدانيين وهجرة ابراهيم أبي الكتاب المقدس يحمل أيًضا معطيات تاريخ أكيد عن بالد و 

المؤمنين صحة تاريخية ال سبيل إلى انكارها، وذكر بابل ونينوى واشور يتردد مراًرا في تضاعيف الكتاب، كما 
تسمي األسفار المتأخرة بعض الملوك واألقوام من البابليين واألشوريين والعرب والفرس وغيرهم ممن سكنوا البالد 

 القديم. في 

وليس جهد األنسان الفكري المعاصر بغريب عن هذا الزخم من المعطيات والمدلوالت. إذ بقدر تعمق المرء 
في مطاوي حضارات ما بين النهرين، بفضل علوم الشعوب و اآلثار والتاريخ المتطورة، بقدر ذلك يتم الكشف 

قدم معطيات حضارية غنية، بينما يتخطى عن أبعاد جديدة لم تكن متوقعة. عصور ما قبل التاريخ عينها ت
التاريخ عهده بكثير، إذ بدل البدء بتاريخنا في منتصف أو اواخر األلف الثالث قبل الميالد، اخذنا نرقى اليوم 
حتى األلف الخامس أو ما قبله. ولم يأت العلم الحديث بكميات اضافية من التراث الحضاري وحسب، وإنما 

مة حضارية ال تثمن. فاالكتشافات في جرمو وحسونة وحلف الوركاء وجمدة نصر قدم اوجًها جديدة ذات قي
وغيرها، والتعرف األوسع على السومريين واالكديين والبابليين واألشوريين والكلدانيين واألراميين وغيرهم ممن 
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نقوش و كتابات أسسوا ممالك وامبراطوريات واسعة، وطبعوا انتاجاتهم الفكرية والفنية على الحجر بعمارات و 
وأدوات شتى، تحدو بنا الى التعرف على جوانب العبقرية الخالقة التي اتسم بها اسالفنا العظام و تؤكد لنا 

. اإلنسانيةتطور تصاعدي، على صعيد القيم  اإلنسانيةحقيقة تبدو اليوم أشد نصوًعا وهي أن رقي المدنية 
رقي. وإن كان اجحاًفا التنكر للمبدأ واألصل والعوامل ولحضارات وادي الرافدين قسط وفير في تحقيق هذا ال

 المكونة للمدنية. فمن السطحية بمكان تجاهل ذلك، وكأن األنسان وليد اليوم وال صالت له بالماضي وبالسلف. 

ومما يشد العزم اننا بقدر ما نزداد من اكتشافات في حضارات بالد ما بين النهرين، نلقى انفسنا وكأننا لم 
عد إال شوًطا بسيًطا، فكأن حضاراتنا بحر مليء بالكنوز قد استخرجت الحضارات المتعاقبة الكثيرة من نقطع ب

خفاياها. فالفرس االخمينيون والسلوقيون والفرثيون والساسانيون والعرب والمغول واألتراك أستقوا من معين 
تد ضياؤه بفضل كنيسة المشرق حتى التيبت حضاراتنا القديمة. واالشعاع المسيحي المتسم بالشرقية والسريانية ام

والهند والصين واليابان وتركيا وقبرص والجزيرة العربية. والحضارة العربية التي ازدهرت في  ومنغوليا والقوقاز
عصور عدت مظلمة في الغرب، لم تكن سوى تفاعل مستنير لحضارات وادي الرافدين والفكر الهيليني الذي 

ر وتطور في األجيال المسيحية األولى وأضيفت اليه عناصر مستمدة من الصين والهند. دخلها مع اسكندر الكبي
فكانت ارقى حضارة عرفها العصر الوسيط، مهدت للنهضة الحضارية المعاصرة. فليس من المبالغة ان نعزو 

 بسنة التطور.  الى حضاراتنا الكثير مما نسميه باختراعات واكتشافات وقيم فكرية جديدة، بالرغم من اعترافنا

تتجلى شرعية تساؤلنا بأجلى مظاهرها عندما نوقن بأن اءل: هل نحن شعب يعرف حضاراته؟ و لكننا نتس
المعرفة الحقيقية هي تفاعل واع يجعل القيمة المدركة في أعمق كنه األنسان بعد ان تتسم بشخصانيته. فمعرفة 

نها. فتغدو جزًءا من ركائز عقيدته ومثله الواقعية، إذ ال الحضارة تتم حًقا عندما يدرك األنسان األوجه النيرة م
 يكفي اكتساب معلومات حضارية شتى والتبجح بها دونما مؤثرات حياتية فعالة.

الفكرة البد من سوق كلمة، ولو وجيزة، في مفهوم التراث والحضارة والمدنية وارتباطها بالثقافة  والستيعاب
 بفكرة المجلة.  االرتباطلها من صميم  والتثقيف. والقضية بذات اهمية لما

علمية ومآثر فنية شتى، فتشكل كل المعطيات ما نسميه  واختراعاتيجّد األنسان فيأتي بنظريات فكرية 
بالتراث متجسًدا في عوائد ونظم وعقائد وآثار. ويحتضن التراث معطيات ايجابية وسلبية، ألن المرء، كفرد بيئة 

ني معين، ال يكون كل عمله ابداًعا وخيًرا، بل وال بد ان تشوبه عناصر نقص خاصة، أو كمجموع في ظرف زم
وخطأ، ولن يتطهر من الشوائب ويخرج عن نطاق الحيثية إال باحتكاكه بالحضارة. فالحضارة عصارة فكر شعب 

االنسانية  أو اقوام في فترة زمنية معينة. وتتميز عن المدنية في أن األخيرة خالصة للقيم الحضارية على صعيد
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الشامل. فبينما يقدم التراث معطيات كثيرة، ايجابًيا كان أم سلبًيا، بنوع تسجيلي، تقيم الحضارة ابعادها. أما 
 المدنية فتسمو بالقيم الحضارية، اإليجابية منها خاصة، الى األوج اإلنساني.

ة أو بجهد الذات في استحصالها له في بيئ تهيئوثقافة األنسان تنشأ بما يقتبس من األبعاد الحضارية التي 
بشتى الوسائل، وتنمو ثقافته بقدر ما يزداد اغترافه من ينابيع التراث وتصعيدها وفًقا لألوج االنساني. لذا كان 

الى بناة حضاراتنا القديمة منها والمتأخرة أن يكتشف اكبر قدر من المعطيات  بانتسابهلزاًما على كل من يدعي 
 ا على ضوء مثل مدنيتنا المعاصرة.التراثية مقيًما إياه

ومجلة ما " بين النهرين " حضارية تراثية. ستحاول تسجيل تراثنا الزاخر في شتى مجاالته وتشعباته التاريخية 
واألدبية والعقائدية والفنية، ببحوث علمية مختصة تنقذنا من آفة السطحية الفتاكة. وستتعدى التسجيل إلى 

لمعطيات حضاراتنا مقيمة إياها انسانًيا. فلن تكون " بين النهرين " متحًفا يقصده الكشف عن الجوانب المضيئة 
الزائرون الفضوليون، بقدر ما تنوي أن تغدو مصنًعا يخلق مفكرين ينصهرون في بوتقة الماضي الحضاري 

 ليقدموا ألنفسهم وللمجموع أبعاًدا حياتية على صعيد القيم اإلنسانية الحياتية.

أمًرا آخر، لعله كان السبب في انطالقها، وهو تنشيط البحث العلمي لدى سكان هذه البالد،  وتأمل المجلة
ال ليبقى العلم هدًفا، بل إلرواء عطش الكثيرين ومساعدتهم على ترك مهودهم. كفانا المهد مثوى! لقد بلغت 

ن لم نبق اطفااًل في اعمارنا، فنحن الدنيا درجة عالية من البلوغ والنضوج، بينما بقينا نحن أطفااًل في المهود! وإ
ال نزال أطفااًل في عقليتنا... ولعدم تناغم نمونا، أشبهنا مشلولين ممتطين أرجوحات، تدغدغنا انشودة ابدية: " 

 كان أبي... نحن ابناء الجبابرة... ".

يقيني ان شعبنا مدعو اليوم لالضطالع بمسؤولية خطيرة: تلقيح الحضارات المختلفة بمصل القيم المثلى 
لحضاراته، وتسليط اضواء جديدة على مدنية العالم المعاصر بما يصبه فيها من مجهود فكري وإنساني لقد كنا 

كثر بفضل الوعي والنضوج، إذ نجدد عالمنا زمًنا طوياًل، في الطليعة من بناة المدنية، وبوسعنا ان نغدو اليوم ا
الباطن، فيتجدد عالمنا الخارجي، ونحيا مًعا اإلنسان الجديد. ولن يتحقق طموحنا هذا إال بعمل جماعي يساهم 

 فيه كل منا وفق قابلياته وطاقاته. 

ل بحث رصين له لذا ستكون المجلة مدخاًل إلى الحقيقة ومحاولة تجديد. ولبلوغ الهدف تفتح أبوابها أمام ك
مساس بحضاراتنا القديمة والحديثة وعالقاتها بالحضارات األخرى، ويرمي في ذلك إلى بنيان المجتمع الوطني 
والعالمي على أسس التاريخ الراسخة وأبعاد حضور إنسان كل العصور والبلدان في أصالة وجودية من الفكر 

 والقيم.


