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يـحــدد الـفــيــلـســوف واألديب ( جـان
بول سارتـر ) في بحثه عن طـريق جديد
اركسـية موضعاً للفـلسفة خـارج إطار ا
ثالي آخر للوجـودية من شجرة الـفكر ا
الغربي في إجابته على دراسة لوكاتش
[ جورج لوكاتش: ماركـسية أم وجودية
ترجـمة جـورج طرابـيشي  –دار اليـقظة
في دمشق ] وأسـئلـة اجمللـة البـولونـية
عام  1957بـعنـوان (( مـسألـة مـنهج ))
ـدخل لـكـتابه ـثابـة ا والـتي أصـبـحت 
نـقـد الـعقل اجلـدلي; حـيث أبـدى سـارتر
في تلك اإلجابة تنـازالت وتغييرات على
مـواقــعه ومـواقـفه بـيــد أنه الزال يـنـهل
ثـالـي للـفـالسفـة الـكالسـيك من الـفـكـر ا

الكبار.
يَـعتـبر سـارتر الـوجود مـجرد عـقيدة
ونــظـام طــفـيــلــيي يـعــيش عــلى هـامش
العِلم على الـرغم من أن ( كيـير كـيغارد
) األب الروحي للـوجودية ينـقض هذا
ــــوضــــوعي: (( إنّ اإلنــــســـان الـــعِــــلم ا
ـكن أن يُـمثّل بـنـظام أفـكار ـوجود ال  ا
.. واأللم اإلنـــســانـي يــفـــلت من الـــعِــلم.
بـالـطـبع إنه الــدين الـذي يـريـد ( كـيـيـر
كــيـغــارد ) الــدفــاع عـنـه. إنه يــضع بـ

اإلنــســان واإلله مــســافـة ال مــتــنــاهــيـة.
ــطــالــبــة وعــلـى هــذا فــإنه مــقــود إلى ا
تفردة ضد شمول بالذاتية اخلالصة ا
ــوضــوعي عــنــد ( هـيــجل ). ــاهــيــة ا ا
ــان ضـــد الــبــداهــة الـــعــلــمــيــة وبــاإل
فاحلياة الذاتية بقدر ما تـكون مُعاشة
ــكـن أن تــكــون مــوضـع عِــلم. إنــهــا ال 
ــعــرفــة. ــبـدأ من ا تــفــلت من حــيـث ا
وهذه الـذاتية هي مـا أطلق علـيه ( كيير
ـرجع كــيــغــارد ) اسم [ الــوجـود ]  – ا

ذكور أعاله )).  ا
يـــعــتـــرف ســـارتــر إذن بـــأنّ الـــوجــود
الــوجـــودي لـــيس إال احلس الـــداخــلي
الــــشـــعــــور الــــذاتي احملض في أن ألم
اإلنــســان وتــفــرده ال يــســتــطـيـع الـعِــلم
جتـاوزه. ولـذا فـهو بـحـاجـة إلى صـبوة
نـحو ـطـلق الالمـتـنـاهي  ذاتــيـة نـحـو ا
ـــذهب الـــله .. ويـــعـــتـــبـــر ســارتـــر إنّ ا
ـثـالي يُـعّــد تـقـدمـاً الـذاتي الـديــني وا
ـذهب الواقعي (( على ( هيـجل ) نحو ا

ألنه يـــلح قـــبل كـل شيء عـــلى أن هـــنــاك
واقــعـاً مــعــيـنــاً يــسـتــحــيل عـلـى الـفــكـر
إرجاعه ويلح على أولوية هذا الواقع –

صدر )). ص 21من ذات ا
هـل يـا تـرى هـذه عـقـيـدة تـعـيش عـلى
هـــامـش الـــعِـــلم ( أي عِــــلم ??! ) أم عـــلى

هامش ال أدرية وقدرية بلهاء ?
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بيد أن سارتـر يعتقـد أن ثمة وجودية
ـاركسية أخرى قد تـطورت على هامش ا
ـــاركـــســـيــة ال ضـــدهـــا. حـــيث كـــانـت ا
اً مُعاشاً باعتبارهـا فلسفة أصبحت عا
بـواســطـة (( الــبـرولــيـتــاريـا )) وأخـذت
تـــنــتــزع الــوسط الــطـالبي من الــثــقــافــة
توفاة لبرجوازية تعيش عيشة الكفاف ا
عــلى مــاضــيــهـا. ويــتــســاءل ســارتـر: لِمَ
احـتــفـظت الــوجـوديـة إذن بــاسـتــقاللـهـا

اركسية ?! الذاتي ? لِمَ لم تنحل في ا
يـجـيب سـارتـر عـلى سـؤاله بـتـنـاقض
غـريب: (( إنـنا كـنـا مـقتـنـع في الوقت
ــاديـة الــتــاريــخـيــة تــقـدم نــفـسه بــأن ا
الـتـفـسـيـر الــصـحـيح الـوحـيـد لـلـتـاريخ
وبـأن الـوجـوديـة تـظل االقـتـراب الـعـيني
صدر  –ص الوحيد من الواقع / نفس ا
 .(( 35وهــذا الـتــنــاقض ال يــخـفـى عـلى
سـارتــر نـفــسه; غـيــر أنه يـبــرره بـوجـود
مـفــارقـة مـوضــوعـيـة: فــفي الـوقت الـذي
ـاركـسـية وزمـرة الطالب انـتـزعتـه فيه ا
ــثــقــفـ من الــبــرجــوازيــ الــصـغــار ا
طبقته وبلبلت أفكاره تركته فجأة أثناء
الــتـنــفــيـذ. فــهي لم تُــشــبِع حــاجـاته إلى
الفهم وباتت ال تملك جـديداً تعلمه إياه;

ألنها كانت قد توقفت على حد تعبيره.
ثم يـكرر سـارتر كـليـشهـات وأسبـاب هذا
ـعـروفة: انـفصـال الـنظـرية عن الـتوقف ا
الـتــطـبـيق وحتــول الـنـظــريـة إلى أفـكـار
فـيـتـشـيـة مـقـدسـة وإلى ((عِـلم خـالص))
إضـافــة إلى تــخــطــيط الــبــيــروقــراطــيـة
الـســتــالـيــنــيــة الـتـي ال تـريــد االعــتـراف
بـأخــطـائـهـا مــتـحـولــة إلى عـنف مـوجه
ومـنـظم .. الـخ. وبـعـد أن يـنــتـقـد سـارتـر
مـــــوقف الـــــتــــدخـل الـــــســــوفـــــيـــــتي في
اركـسية اجملر(هنـغاريا) يصل إلى أن ا
بــاتت ال تــعـرف شــيـئــاً (( فـمــفـاهــيـمــهـا

ـــاركــســـيــة بـــســبب اســـتــبـــعــادهــا في ا
الــســـائل(أي اإلنــســـان) من تــنـــقــيـــبــهــا
ـسـؤول (الـشيء) مـوضوع وجـعـلـها من ا
تسعى عِلم مـطلق ( !! ). فالـوجودية إذن 
ـفـقـود بـ الـسـائل إلى إعـادة االرتـبـاط ا
ـغـامـرة ـسـؤول لـتـعـيـد إدخـال تـفـرد ا وا
اإلنـــســانـــيــة في قـــلب الـــعــالم ذاته وفي
ـفاهـيم. واسـتـبعـاد اإلنـسان من شـمـول ا
ــاركـسي كــمـا يــرى سـارتـر هـو الــعِـلم ا
الذي سـبب نهضـة الفكـر الوجودي خارج
الـــتــوحــيـــد الــكـــلي الــتـــاريــخي لـــلــعِــلم.
ـــــاركـــــســـــيـــــة ســـــتـــــنـــــحط إذن إلى فـــــا
((أنـطـربولـوجيـا ال إنـسانـيـة إذا لم تدمج
بـهــا اإلنـسـان نــفـسه كـأســاس لـهـا  –ص

. (270 
وعـلى هـذا يشـيـر سارتـر إلى أن الـعِلم
ُسـتلب ـاركسي حـ يتـنـاول اإلنسـان ا ا
ال يــــجـب أن يـــكــــتــــفـي بـــوصـف تــــطـــور
الرأسمـال أو نظام االسـتعمار بل ينبغي
لـلـســائل أن يـفــهم كـيف يــوجـد اسـتالبه
وكيف يتـجاوزه ? فالـوجودية إذن حسب
مــا يــرى ســارتـر  تــعـيش عــلى ســلــبــيـة
ــاركـــســيــ وفــقــر دم مــذهــبــهم الــذي ا
يؤسس عمله على مـيتافيزيقـيا دوغمائية
مثل (( جدل الطبيعة ))  –كذا .. !!   –بدل

من أن يقيمه على تفهم اإلنسان احلي.
w½U ½« bFÐ

وســتـتــابع الــوجـوديــة أبــحـاثــهـا إلى
اركسي اليوم الذي سـيتخذ فـيه البحث ا
شـروع الوجودي) البُـعد اإلنـساني (أي ا
وسـتكف أسـاسـاً لـلـعِـلم األنـطـربـولـوجي 
عن احلــيـاة لـتــذوب في حـركــة الـفـلــسـفـة
الـتــوحـيـديــة الـكــلـيــة ... وهـكــذا يـعــتـمـد
سارتر في تخبطـاته وتناقضـاته الفكرية
الـسـالـفة على تـشـويه مُـتـعّـمـد للـفـلـسـفة

اركسية. واحلركة ا
ــــــزعـــــوم فــــــأوالً:  إنّ الـــــتــــــصــــــلب ا
ـدعي ـاركـسي ا لـلـمـاركـسـيـة ال يـخـول ا
كــســـارتـــر مــثالً الــبـــحث عـن حلٍ لـــهــذا
ـاركسـية الـتصـلّب خارج أطـار الفـلسـفة ا
ـاركـسـي الـصـحـيـح ذاتـهـا. بل عـلى ا
الــبــحث عن الــوســائل الــقــمـيــنــة بــجـعل
فـلــسـفـتــهم تـتــطـابق وتــتـمـاشى مع روح
العـصـر واالبـتكـارات الـعـلـميـة عـلى كـافة
ــــعــــرفــــيــــة والــــعــــلــــمــــيـــة األصــــعـــدة ا
والــتـكــنـولــوجـيــة واالقـتــصـاديـة وحـتى
األمـــور الــروحـــيــة واألخالقـــيــة وشــؤون
األدب والفن والـثقـافة الـعامة; بـاعتـبارها
فلسفة عـامة جامعة تمـثل مصالح العمال
والـــفـالحــ وكـل الـــفــئـــات الـــشـــعـــبـــيــة
ُـستـغَـلة إضـافـة إلى مصـالح الـشـعوب ا
عــامــة في احلــريـة واالســتــقالل وتــقــريـر

صير .. أليس كذلك ?? ا
: قــد جتـــاهل ســـارتــر حـــقــيـــقــة وثـــانــيّـــاً
موضوعية ال سبيل إلنكارها فمن ال يعمل
ال يـخــطـأ  وسـيــصـيــبه هـوس الــعـظــمـة

الة إمالء ولم يعد هـدفها مفروضة و
أن تــكـسب مــعـلـومــات بل أن جتـعل من
نـفسـهـا قبـلـياً عِـلمـاً مـطلـقـاً. وإزاء هذا
زدوج اسـتـطـاعت الـوجـوديـة اجلـهل ا
أن تـولــد من جـديـد وأن تــصـمــد; ألنـهـا
تؤكـد واقع البـشر     –كمـا كـان ( كيـير
كــيـغـارد ) يـؤكـد واقـعه الـذاتي اخلـاص
ضـــد هــــيـــجل  –وإنــــهـــا عــــلى عــــكس
اركسية التي حولت اإلنسان الواقعي ا
إلى مجرد فكرة تبحث عن اإلنسان في
كل مكان يوجد فيه بالرغم من أنه يفلت
فاهيم الوحيدة عرفة مؤقتاً ألن ا من ا
التي تـملكهـا لفهـمه مأخوذة عن مـثالية
اليم أو عن مـثالـيـة اليـسار  –ص ).

(47 
حسب مـثـالـيـة الـيـسـار تـلـتقي إذن 
تعـبيـر ومفـهوم سـارتر هذا مع مثـالية
الـيـمـ في تـضــيـيع اإلنـسـان الـواقـعي
عرفة والفهم. والوجودية وأبعاده عن ا
ـثـالـيـتـ لـتـخلق تـأتي لـتـجـاوز كلـتـا ا
ثالثاً هو الذي يـستطيع طريقاً جديداً 
أن يُحدد موقع اإلنـسان ويعرّفه ( كذا ..

.( !!
وقع احلقيقي للوجودية بعد لقد بان ا
سـلسـلة من الـتحـليالت واالسـتنـتاجات
ــكن أن تــتـوقف ــتــنـاقــضــة. فـكــيف  ا
فــلـسـفــة (( تـقــدم الـتـفــسـيـر الــصـحـيح
والـوحـيــد لـلـتـاريخ )) وتــبـ ال تـعـرف
فـروضة شيـئاً وتـصبح مـفاهـيـمهـا ((ا
ـمالة إمالءً )) عِـلـمـاً مــطـلـقـاً يـسـعى وا
إلى (( تـــضـــيــيـع اإلنـــســان الـــواقـــعي
ــــعــــرفــــة )) ?! وكــــيف وإبــــعــــاده عـن ا
تــســتــطــيع الــوجــوديــة أن تــؤكــد واقع
ـعرفـة مؤقـتاً الـبشـر (( الذي يـفلت من ا
فـاهيم مـأخوذة عن مـثالـية الـيسار  ((

واليم في وقت واحد ?!
بعد هـذا االتهام اخلطـير للمـاركسية
والقطيعة مـعها يطلب سارتر ودها في
ريــاء مـفــضـوح كــاتـبــاً (( ال بـد لــنـا أن
نتـفاهم: إنّ هـذا التصـلّب ال يعـني هرماً
ي ذي . إنه نـاجت عن ظـرف عـا طـبـيـعـيـاً
اركـسيـة بعـيدة عن أن طـابع خاص. فـا
تـكون قـد نـضب مـعـيـنـهـا .. إنـهـا تـبقى
فــلــســفــة عــصــرنــا; ألنّ الــظـروف الــتي
أجنبـتها لم تُـتجـاوز بعد -  ص  49من

صدر )). ذات ا
التي مـا الذي تـبـغي الوجـودية إذن 
يـعـتبـرهـا سارتـر أنـطربـولوجـيـا (( عِلم
الوجـود اإلنساني كمـا جاء في تـرجمة
الـسـيـد طرابـيـشي)) بـنيـويـة وتاريـخـية
(×) تـــســـعى إلى دراســـة الـــعـــمـــلـــيــات
وضوع والتي اخملتلـفة للصـيرورة / ا
تــعـلـن االتـفــاق الـعــمـيـق مع الـفــلـســفـة
اركسية وحتافـظ مؤقتاً على استقالل ا
العقيدة الوجودية في آن معاً  ص  64 
يقـرر سارتـر أن هناك صـدعاً خـطيراً

وجــنــون الــنــزاهــة والــنــقـاء في صـورة
عصـمـة ديـنيـة زائـفـة. فـالتـصـحـيح الذي
يـنـشـده سـارتـر والـدمــاء اجلـديـدة الـتي
اركسية إالّ من يبتغيها ال تتسرب إلى ا
خالل الـــنـــضـــال الـــدائب بـــ صـــفـــوف
ــظـلــومـة من الــبــرولـيــتـاريــا والـفــئـات ا
اجملتمع الـبرولـيـتاريـا طلـيـعة الـطبـقات
ُــســتــغَـــلــة; ومن خالل ربط الـــنــظــريــة ا
ـمـارسـة الــعـمـلــيـة في وحــدة جـدلـيـة بــا
مــنــاضــلــة .. دون أن يــعــني هــذا نــكـران
األخطـاء الكثيـرة التي مـرت بها األحزاب
الطـلـيعـيـة وكـذلك التـجـربة الـسـوفيـتـية
رحلة الستالينية ومرحلة وخاصة في ا
الــتــآمــر عــلى وحــدة واســتــمــراريــة ذلك

اإلحتاد.
ثـالـثـاً:  إنّ سـارتـر يــكـذب عـلى احلـقـيـقـة
اركسي والتـأريخ ح يـعتقـد إنّ العِـلم ا
ـاركسية ما يستـبعد اإلنسـان السائل. فا
خـلـقت وجـاءت إال لـتــحـريـر اإلنـسـان من
جــمــيع ضـيــاعـاتـه الـفــكـريــة والـروحــيـة
واالقـــتـــصــاديـــة عـــلى حـــدٍ ســواء; إذ أن
اإلنــسـان حــسب تــعــبـيــر مــاركس (( هـو
ـــاركـــســــيـــة هي أثـــمن رأس مــــال )). وا
الــفــلــســفــة الــوحــيـدة الــتي أشــارت إلى
فـهوم الواقعي – استالب اإلنسان   –با
ووســائل جتــاوز هــذا االســتالب بــطــرق

علمية صحيحة.
:  إنّ الــوجــوديــة ال تـــعــيش عــلى رابـــعــاً
اركسي وفـقر دم مذهبهم كما سلبيـة ا
يـذهب إلــيه سـارتـر بل عـلـى تـنـاقـضـات
الــــفـــكــــر الــــبــــرجـــوازي فـي مــــرحـــلــــته
ــاركـسـيــة لن تـذيب في االمـبـريــالـيـة. وا
حـركتـهـا الشـمولـية عـقيـدة انتـقائـية في
بـعض أفـكـار روادها ومـفـكـريهـا مـفـاهيم
استعـمارية  ترفض (( جـدل الطبـيعة ))
يـتافيـزيقية ـاركسية الـعلمـية با وتسم ا
الــدوغــمـائــيـة وجتــهــد إلظـهــار مـاركس
كوجـودي أضاع أصـالته وفلـسفـة شبابه
العميقـة اخلصبة نتيـجة تأثير ( أجنلز )
التدميري كما توحي به سطور سارتر.
إنّ ســارتــر يــدعـــو إلى نــظـــريــة جــديــدة
عرفة يسمـيها ((مكروفيزيائيه للوعي وا
ـثـابة ـادية هي  )) حـيث أن الـنظـريـة ا
نـقـطــة الـضـعف الـرئـيـســة من الـفـلـسـفـة
اركسـية. وهكذا فـأنه ينكر في كتابه ( ا
ــاديـة والــثـورة ) أن يــكـون الــعـقل ثم ا
التـفكيـر ذا طابع مادي متـجاهالً حقـيقة
ـاركسـية حـول الـعقل بـاعتـباره ـقولـة ا ا
مـادة راقــيـة الــتـنـظــيم; وإنّ الـفــكـر لـيس
مادة بحد ذاته بل هو نـتيـجة لـفعـاليات
ادة فيـزيولـوجيـة في أعلى مـراحل تلك ا

الراقية والعالية التنظيم. 
فـإذا لم يـكن الـعـقل مـادة والـتـفـكـيـر هـو
ـادة الـعــالـيـة حــصـيـلــة فـعــالـيـات تــلك ا
التطور والتنظيم والوعي هو االنعكاس
ـــوضــوعي لــوقـــائع الــعـــالم اخلــارجي ا
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بغداد

ادي فـمــا هـو إذن ?? هل هـو الـصـورة ا
ُثل األفالطوني شـوهة الرديـئة لعـالم ا ا
أم الهيولي احملايدة كما اعتقد ( برتراند
راسل ) أم هـــو جتـــلـي الـــله ونـــفـــحـــته
ثاليون?! السماوية كما يظن الفالسفة ا
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إنّ ســارتـر ال يـسـتـطـيع اإلجـابـة عن هـذا
الـــســؤال; ألن هــذه اإلجـــابــة ســـتــفــضح
مثـاليته ومـيتافيـزيقيـته الفلـسفية بقدر
ـسـألـة األسـاسـية مـا حتـدد مـوقـعـه من ا
ـــفــكـــرين إلى الـــتي قــســـمت الـــفـــكــر وا
مدرست متـناقضت ; ولـذا فهو يكتفي
ـاركسي فـهوم ا بـالتـشكـيك في صحـة ا
ـاركسية  –بل ويذكـرنا بحقـيقة أقـرتها ا
اركسي  –تفيد هي جوهـر الديالـكتـيك ا
ـكن أن يكـون بصورة بأن االنـعكاس ال 
مـيــكـانـيـكــيـة; ألن الـعـقل الــبـشـري لـيس
صفحـة بيضـاء كما اعتـقد الفيـلسوفان (
هـيــوم + جـون لــوك ) بل فـعــالـيــة راقـيـة

ومغيّرة .. إنّ هذا لتحصيل حاصل !!
خامساً: إنّ سارتـر ح يَسخر في نقده
الــعـقل اجلـدلي ومـفـهـوم االنـعـكـاس من
وضوعـية لـلطـبيـعة وما نـظرة ماركـس ا
يـقـابـلــهـا (نـظـريـة االنـعـكـاس الـلـيـنـيـني
معتبراً وضوعي)  القريب من الـضبط ا
ـــوقـــفـــ مــتـــنـــاقـــضـــان من جـــهــة إنّ ا
ويـحـذفــان الـذاتـيـة مـن جـهـة أخـرى; ألنّ
تـــصــــور مـــاركس (( نـــظـــري خـــالص ))
وتــصــور لــيــنــ (( مــجــرد ســلــبــيـة ))
معتبراً إياهـما مضادين للجدل ويجدان
جـذورهـما الالعـقالنـية وغـيـر اإلنسـانـية
في مفهوم (أجنلز) لديـالكتيك الطبيعة ..
 –فـإنه يــعـمل عـلى إســاءة فـهم مــتـعـمـد
لـلـمـاركـسـية واعـتـبـارهـا مـجـرد تـطـوير
وجتـديــد لـفــلـســفـتيّ ( هــيـوم ولـوك) في
ـعــرفـة احلــسـيــة الـســاذجـة مــفـهــوميّ ا
والصفحة البيضاء متغافالً عن العالقة
اجلدليـة الصميمـة ب العقل والـطبيعة
عكوس ودور كل منهما ب العاكس وا
في الـتأثـيـر على اآلخـر. وبـهذا يـقطع كل

كن أن تؤدي به اجلسور والسبل التي 
اركسية. زعوم مع ا إلى التفاهم ا

سـادسـاً:  إنّ هـذا الـبـعـد اإلنـسـاني الـذي
اركسية بأن يشير إليه سارتر ناصحاً ا
يكون أساساً لعـملها األنطربولوجي هو
ـاركـسـيـة. عـودة إلى عـودة إلى مـا قـبل ا
ـفـكـر ــثـالـيــة الـذاتـيـة كــمـا هي عـنــد ا ا
ــانـي (( فـــيــخـــتـه )). وهــو بـــذلـك قــد األ
نـاقض نـفـسه حـ قال في بـدايـة كـتـابه
ــذكـــور ســابـــقــاً إنّ أي تـــخطٍ مــزعــوم ا
لـلـماركـسـيـة ما هـو إال عـودة إلى فلـسـفة

اركسية. سابقة على ا
ـاركـسيـة ال تـسـتبـعـد الذات فالـفـلـسفـة ا
اإلنـسانـية والـنـشاط اإلنـساني بل تُبـعّد
ريضة وحتارب الدعوة الذاتية الفردية ا
الـتي تـنـاقض الـعـمـل الثـوري اجلـمـاعي
وتــغـــلق اإلنــســـان في عـــزلــة حـــســاســة
ــفـكـرين مـرضـيـة كــمـا هي حــال أغـلب ا
الـوجـوديـ ابـتداءً مـن ( كيـيـر كـيـغارد )
ـــرور بـــكل من وانـــتــهـــاءً بــكـــامــو مع ا
هيدجر و  >>ياسبرز  <<و ( برديائيف

) وجبريل مارسيل .. الخ.
إنّ الـــبــشــر من خالل الـــنـــشــاط الـــكــلي
واجلماعي يصنعون تاريـخهم بأنفسهم
ضـــمن حـــدود وضع مُـــعــطـى. وقــد أدرك
ـسـها سـارتـر هـذه احلـقـيقـة الـعـيـنـية و
س الـيد; ولـذلك غيّـر الكثـير من مـواقعه
ـذكورة آنفاً وذلك في سنوات ومواقفه ا

الحقة.  
      ( * )_تـتجسـد وتتأكد في هـذه العبارة
الروح االنـتقائية  الـتعسفيـة للمذهب الوجودي;
إذ يجهد سارتر للمزاوجة ب أنطلوجية ( كيير
كيـغارد ) التي تؤكد وحـدوية الذات وعزلتها أو
عـطيات صـبوتـها نـحو الالمـتناهي وجتـاوزها 
ــوضــوعي .. وبــ ــاهــيـــة ا الــعــلم وشـــمــول ا

تـاريـخـية خـالـيـة مـن اجملمـوع اإلنـسـاني ( !! )
ومـنـهج بـنـيـوي حـديث يـدرس بـنـاء وتـركـيب ((
الـــشيء  –مـــوضــوع الـــدراســـة )) في حـــالــته
ــعـزلٍ عن عالقـاته وتــنـاقـضـاته الـســكـونـيـة و

توسطاته اجتاهاته .. الخ.
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اسـتـهالالً لـلعـام اجلديـد تـأتيـنـا اطاللة
االستـاذ حسان الـشهواني في تـرجمته
ـوسوم بـ(الـفـخار انـيـة للـمـطبـوع ا اال
في بـالد الـنـهـرين ومـنـاطق اجلـوار من
عـصـر اور الـثـالـثـة الى نـهـايـة الـعـصر
الــكـشي) نــوعـيــة مـتــمـيـزة فـي الـبـحث
واالســتـكـشـاف والــتـنـقــيب ألحـد كـنـوز

حضارتنا العريقة.
وعـبــر صـفـحـات هـذا الــكـتـاب اجلـمـيل

الزاخر باحلـركة والتوضيح الـتعبيري
ــفـاصـل هـذا والــرســومــات اجملــســدة 
ـؤلف سـعـد ايـوب قد ـنـجـز جند ان ا ا
برعَ وبـروحـيـته وأصـالتـه العـلـمـية ان
علومات عرفة وا يستهلم الكثـير من ا
ان عقب التي اضـافها عـلماء اآلثـار األ
تنقيباتهم وشهاداتهم عن انواع اللقى
ــواقع ــســـتــخــرجـــة من ا والــفـــخــار ا
ــا اضـحت مــصـدر تــلـقي الــعـراقــيـة 
ومـعلـومة لـلدارسـ واآلثاريـ ورافداً

للمكتبة الوطنية في هذا اجملال .
ا جاءت به من خالل قراءة موضوعية 
ــــتـــرجـم نـــلــــمس اهـــداء الــــصــــديق ا
انــعــكــاســاً روحـيــاً لــتــلـك الــتــرنــيــمـة
الـوفــائـيـة ألســرته حـيـنــمـا كـانت وراء
تـشجيـعه إلجناز هـذا العـمل  في ح
ــؤلف في مــقــدمـته راحت تــغــريــدات ا
وتداخالته تتسم بالعلمية والهمة على
ــزيــد اخلـدمــة لــلــمـوروث الــتــواصل 
سـاهمـات التنـقيـبية له مع الـوطني وا
ان ومـا أبـدعوا به من عـلمـاء اآلثـار األ
اســتـــخــراج هــذه الـــكــنـــوز في مــواقع
ـنـاطق الـتـنـقـيب فـي بالد الـرافـدين وا

اجملاورة .
ان مـوضـوع الـفـخـار له دور ذو أهـمـية
في الـدراسات اآلثـارية لـسعـة انتـشاره
في مـخـتـلف األزمــان واألمـاكن ولـشـدة
مقاومته لـعوامل الطبـيعة  فضالً على
كــثـــيــر من اخلــصــائـص الــصــنــاعــيــة

والـفنـيـة والـثـقافـيـة واالجـتمـاعـيـة فيه
ـــا تـــتــطـــلب تـــضــافـــر اجلـــهــود من
مـخــتـلف االخـتـصـاصــات الـفـيـزيـائـيـة
والـكـيــمـيـائـيـة لـقـيـاس طـرق صـنـاعـته
ونـوع االطيـان ومحـتويـاتهـا والتـلوين
وتركيبـة االصباغ والتسـخ والصهر
والــزخــرفــة ومــديــات اســتــعــمــاالتــهــا
ــنـزلــيــة واخلــدمـيــة لــلـفــرد والــسـرة ا
واجملــتــمع .. تــلـك الــنــمــاذج اخلــالــدة

متوجة في صناعة انواع الفخار. 
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ؤلف ايـوب تصوراً عـلمياً لقـد اعطى ا
وعـمــلـيـاً لـتـلك اخملــاطـر والـصـعـوبـات
الطبيعية التي تعرضت لها هذه اللقى
وانـواع الـفـخـار وذلـك بـسـبب األمـطـار
والــســـيــول والـــفــيــضـــانــات والــزالزل
واألتربة واالنطماسـات الغرينية داعياً
ــــنــــقــــبـــــ واآلثــــاريــــ ادراك تــــلك ا
ـسبـبـات ومـعاجلـتـهـا وخاصـة مـنـها ا
الـتـي اكتـشـفت فـي العـراق فـي منـاطق
الــكـوفـة وســامـراء وواسط من األواني
واحلـبــوب واخلـزفــيـات ذات الــنـقـوش
) وعلى ـعروفـة بـ(البـاريوتـ الـبارزة ا
بـعـضهـا تـصاويـر بشـريـة أو كتـابات 
وال نـنـسى مـسـلـة حـمـورابي الـتي سن
ـلك الــعـظــيم مــسـيــرة حـيـاة عـلــيـهــا ا
األنــــســـان حــــقــــوقه وواجــــبـــاته .. ان
الرافدي هم بناة حضارة ومجد  فقد
حـددوا األسبـوع بـسبـعة ايـام والشـهر
بـأربـعة اسـابـيع والسـنة بـأثـنتي عـشر
شــهـراً وحــددوا الـدائـرة بـ  360درجـة
واليوم بأربع وعشرين ساعة والساعة
بـ  60دقـــيـــقــة  وابـــتـــدعــوا الـــنـــظــام
الــعــشــري والــســـتــيــني في احلــســاب
والقياس . وان السنة البابلية تبدأ في
الية الشهر الرابع في ح ان السنة ا
في الــــوقت احلـــاضـــر تــــبـــدأ في هـــذا

. الشهر ايضاً
وفي مـعـرض سـرديـته عن هـذا االجناز

يـقـول ان هــذا الـعـمل يــشـمل كل مـا 

اكتشـافه من فخار فـي عصر ساللة اور
الثـالثة لـغايـة العصـر الكشي من خالل
حــمالت الـــتــنــقــيـب واالســتــخــراج في
مناطق (ايشان البحيرات) مثمناً الدور
الــــذي اضـــطــــلع بـه الـــبــــروفـــيــــســـور
شاركة (ب.هرودا) الذي مـنحه فرصـة ا
ـان في في تــنـقـيـبــات عـلـمــاء اآلثـار األ
ايـــــسن (ايـــــشــــان الـــــبــــحـــــيــــرات) بل
ومـساعـدته في كـتـابـة دراسـة مـوقـعـية
وبـالـفحـص الدقـيق عـلى ما  الـعـثور
عـلـيه من انـواع الـصـنـاعـات الـفـخـارية
قدمة له ساعدات الفنية ا واجلهود وا

شروع . من صور ورسومات هذا ا
ويـــضـــيف بـــالـــقـــول ... كــانـت دراســة
ــكـتـشـفــة في احلـفـريـات الــفـخـاريـات ا
اجلـديدة في ايـسن دافعـاً لألهتـمام في
ــزيـد من الــعــمل في مــنـاطق ســوريـة ا
وبالد مــا بــ الــنــهـريـن وايـران حــيث
).. اذ حـمـلت شـمـل الـعـمل ( 30مــوقـعــاً
طـبوع ثـماني مراحل تـصنيـفات هـذا ا
ـــواد ـــنـــقـــبـــة وا ـــواقـع ا تـــبـــدأ من ا
األســاســيــة الــتي دخـــلت في صــنــاعــة
األواني الفخاريـة (الصلصال  –الطالء
 –احلرق والشواء  –الزخرفة  –الرسم
 –احلفر  –التهذيب  –الصب - اخلتم)
قم عــــمــــلــــيـــة الــــنــــقــــوش واالخــــتـــام
االسـطــوانـيــة والـرقم (الــتـيــراكـونــيـة)
احملـــروقـــة ثم تـــطـــورت الـــفـــخـــاريــات
بــأنــواعـــهــا اخملــتــلــفــة حــسب حــاجــة

االنسان اليها .
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ــواد ضــمـن الــعــمل عــثـــر عــلى هـــذه ا
ان في االستـكـشـافي لـعـلـمـاء اآلثـار األ
نـحو ثالثـ موقـعاً مـنهـا في تل حرمل
وتـل الــذيــبــة وعـــكــركــوف وتل الــد 
حيث قام االستاذ بارئيل هيرودا بنشر
فـخـار الـتــنـقـيـبـات احلـديـثـة في ايـسن
(ايشان البحيرات) بشكل موجز شملت
في العراق مواقع بكر أوى وتل الوالية
وتل الــد واخـرى في شـمـال وجـنـوب

ؤلف نـبذة الـوطن .بـعد ذلك يـعـطيـنـا ا
واد الداخلة في استعراضية لـنوعية ا
صــنـاعـة الــفـخـار عــبـر دراسـة عــيـنـات
عشوائية في ضوء معلومات تفصيلية
ـاذج معـروضـة في مـنـهـجـية وكـذلـك 
ـتــاحف او اخملـزونــة مـشــيـراً الى ان ا
عام  1930قـد شـهـد مـحـاوالت إليـجـاد
ـياً مـسمـيات ومـصطـلحـات موحـدة عا
ألنــواع الـــفــخــار كــان آخـــرهــا ظــهــور
مشـروع مصـطـلحـات بغـداد مـستـعيـناً
ـــانـــيــة ــســـمـــيـــات انـــكـــلــيـــزيـــة وا
وفرنسـية... ان التحـاليل التكـنولوجية
نـتجات تـعطـينـا انطبـاعاً عن نـوعيـة ا
وقـيمـتـها ومـهـارتـها وخـبـرة صنّـاعـها
ومعـايـيـر نعـيـتـها وتـعـددهـا األساسي
مـن حـــيث الـــصـالبـــة واحلـــســـاســـيـــة
ومــقــاومـــتــهــا وتــكــامــلــهــا في الــرسم
والــــــطالء  امـــــا الـــــطــــــرق الـــــثالثـــــة

لصناعتها فهي :- 
صقيل جداً .

صقيل بدرجة أقل جودة .
غير مصقل .

     فلدى الفـحوصات التي اجريت في
اخملتبرات على مادة الصلصال توصل
الـعــلـمـاء الى الــتـأكـد من تـركــيـبـته من
واد . مـنهـا: (السـيلـيكات الـعديـد من ا
وزبـر احلديـد وحـصى كبـريـتيـة ومواد

حجرية وغيرها) .
اذن اجد نفسي كمتابع اعالمي متذوقاً
ا تـطرحه االنـامل الشـفافة لإلسـتزادة 
والــعـقــول الـنــيـرة من دراســات تـاريخ
حضارتنـا الوطنية في عـراقنا احلبيب
خـــاصـــة اذا كـــانـت تـــلك الـــشـــاهـــدات
واالســتــكــشـــافــات من لــدن الــبــعــثــات
انـية) التـنقـيـبيـة االجنـبيـة ومـنهـا (اال
اضي في بـعـد الثالثـيـنات من الـقـرن ا
مواقـع عراقـيـة مـشهـوداً لـهـا بكـنـوزها
اآلثــــاريــــة وخــــاصـــــة انــــواع الــــلــــقى
والــصــنــاعـات الــفــخــاريــة واخلــزفــيـة
ــيـاه واالطــعــمـة واألواني وخــزانـات ا

نزلية وحتماً اضحت سبباً بل عامًال ا
فعـاالً للتـطور احلضـاري للبـشرية بدالً
ـــظـــلــمـــة الى مـن مــواقـع الــكـــهـــوف ا
فتوحة أمام اشعة البيوتات والقـرى ا
ـــاء الــــشــــمس ونــــقــــاوة الــــهــــواء وا
وبـالــتـالي وجـود اســتـقـراريــة الـسـكن
وطـمــأنــيــنـة احلــيــاة وابـتــعــادهـا عن
مـخـاطـر ووحشـة تـلك األمـاكن القـاتـمة
ـا تـولــدت وتـرسـخت مــيـول وافـكـار
ـدن وظـهـور نـشـأة الــريف والـقــرى وا
فـنــون الــتـحــضــر والـرسم والــنــقـوش
باني الطينية في ظل والزخرفة على ا
مـراحل التـجفـيف والصـهر والـترص
ــثــول الــزمـنـي  وهـذا لــلـمــقــاومــة وا
ــتـرجم مـبــعث اعــتــزازنـا لــلــصــديق ا
الشهواني في حلته اجلديدة وفاءً منه
ـعـرفـة لـوطـنه وهـو يــدلـو في مـنـابع ا
ومــــا كــــتب عـن حــــضــــارة اجــــدادنــــا
ومـــجـــدهم الـــتـــلـــيـــد في ســـلم الـــرقي
واالســـتــكــشـــاف والــبــنـــاء والــتــطــور

نشود. ا
لـقـد تعـلم االنسـان صـناعـة الفـخار في
الــعــصــر احلــديث بــعــد ان انــتــقل من
الكـهوف الى مستـوطنات ثـابتة مارس
فـيها حـياة اقتـصاديـة جديدة  قـوامها
الــزرع والـرعي يـرجـع تـاريخ  اخـتـراع
االنـسـان لـلـفـخـار عـلى وجه الـتـحـديـد
ــيالد . أي انه الى  8500ســنــة قــبل ا
ـليون قضـى اكثر من مـليـون ونصف ا
من السن وهو يجهل هذا االختراع .
ومــــا من شـك في ان االنــــســـان صــــنع
ـفــخـور اواني من غــيـر مــادة الـطــ ا
قـبل  ان يـتـعلم صـنـاعـة الفـخـار حلفظ
ـقارنة حـاجاته  ويـرى فرانـكفـورت با
مع اجلـمـاعات الـتي تـعـيش في الوقت
احلــــاضــــر فـي مـــســــتــــوى بــــدائي ان
االنــسـان الــقــد اســتـعــمل اواني من
اخلـــــشب وأكـــــيــــاس مـن اجلــــلـــــد في
الــعـصـور الـتي يــعـرف فـيـهــا صـنـاعـة

الفخار .

يـبـدو هـذا الـرأي مــقـبـوالً من الـوجـهـة
االنــثــروبـولــوجــيـة وان كــانت تــعـوزه
ــواد الــدالئل اآلثــاريــة ألن مــثل هــذه ا
ـــواقع األثـــريــة تـــبـــلى في انـــقـــاض ا

بتأثير الرطوبة  واالمالح .
 ومن الـنــاحــيـة الــثـانــيــة نـســتـدل من
ـة التي وجدت نتـائج احلفريـات القد
في األردن وجـرمــو في شـمــال الـعـراق
ان االنــسـان صــنع االواني احلــجــريـة
قــــبـل ان يــــهــــتـــــدي لــــصـــــنع االواني
الــفــخــاريــة اال انه اســتــمــر في صــنع
االواني الـفــخـاريــة اال انه اسـتــمـر في
صـنع احلــجــريـة حــتى بــعـد مــعــرفـته
لـصنـاعة االواني الـفخـارية .. هذا وان
ـذكـورين هـنـالك تـشــابه بـ االثـنـ ا
اعاله ومـــــا وجـــــد من الـــــفـــــخـــــار في
الـكـهـوف يـعـود لـدور الـقـرى الـزراعـية

تأخرة . األولى ا
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من مواليد  1939في كركوك .
ـانـيـة واالنـكـلـيـزيـة يـجـيــد الـلـغـات األ

وااليطالية .
ـانـيـا االحتــاديـة والـنـمـسـا درس في ا

1959 – 1963 .
انـية/جامعة بكالوريـوس في اللغة اال

بغداد .
مــتـرجم ومـذيع في اذاعـة بـغـداد/قـسم

انية . اللغة اال
مـتـرجم اول في دائـرة الـرقـابـة /وزارة

االعالم العراقية .
ـتـرجـمـ الـعـراقـي عـضـو جـمـعيـة ا

F.I.T.  والعرب واالحتاد الدولي
عضو نقابة الصحفي العراقي .
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الدبابة  –كتب لألطفال .
ادب احلكمة البابلي .

جسد وحياة  –قصص قصيرة .
وسوعة العسكرية الصغيرة . ا غالف الكتاب

نشأة وصناعة الفخار في بالد الرافدين

جان بول سارتر


