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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 مصادروا عه تاريخ العراق القديم وتقىميها

 )*( أ. د. عامر سليمان
قد رجدو دزاظةخ رةبزَا ارؼةسال ارمةدَث ايضةس َعةساح راجبؽةش ارؼسثةٍ  ة  دزاظةخ 

ربزَا ارؼسال فٍ ارؼظىز اإلظال ُخ وارؾدَضخ نظساح ركضسح اِصبز ارمكزشةةخ وزةصازح 

ارنظىص ارمعةمبزَخ ارزةٍ رمةذ رسعمزهةب ؽزةً اِ   ارمؼاى بد ارزٍ ػمزهب آالف 

فؼةالح  .واظزمساز ردفق اركشىفبد اْصسَخ و ب رؾماه     ةبعآد و ؼاى ةبد عدَةدح

ة فةن    ػ  ذرة   ة  ارجؾةىس واردزاظةبد اْعنجُةخ ارظةبدزح ثم زاة   هةبلالح  بح هنةب  يم 

  اراغةةبد ػةة  رةةبزَا ارؼةةسال ارمةةدَث ورةةبزَا ؽؼةةبزره  وارزةةٍ  ةةب رةةصا  رظةةدز   نةةر

وارزةٍ َجةدو انهةب  ه ةدد ار سَةق راجؾةش واردزاظةخ   اِ  ؽزةًّ ارزبظغ ػشةس و ارمس 

وأزظذ قىاػد ارجؾش اْظبظُخ. وقد َكةى  اْ ةس يةرر  فؼةالح وركةى   همةخ ارجبؽةش 

 ارؼسثٍ ظهاخ وَعُسح إذا اخر ثظبهس  ب رؼكعةه اِصةبز ارمبدَةخ ارمكزشةةخ واػزمةد ية  

ب ؽمةةبلق صبثزةةخ وظةةبز ػاةةً نهةة ةةب نمازةةه ارنظةةىص ارمعةةمبزَخ  ةة   ؼاى ةةبد ػاةةً ا

 ارزةةةٍ وػةةةؼهب ارجةةةبؽضى  ارغسثُةةةى  فةةةٍ أصنةةةب. ارمةةةسنُ  ارمبػةةةُُ . إال أ  ارمنهغُةةةخ

ق فُمةب رؼكعةه قطؼىثخ ارجؾةش و شةكالره اركضُةسح رظهةس ػنةد ب َسَةد ارجبؽةش أ  َةد

اِصبز ارمكزشةخ و ب رؼج س ػنه    ؽمةبلق و ةب َكمة  وزا.هةب  ة  أظةجبة دفؼةذ إرةً 

  وَنمد ارنظىص ارمعمبزَخ وَؾااهب فٍ ػى.  ب هةى  زةىافس  ة   ؼاى ةبد طنؼهب

 عزمبح      ظبدز أخسي  وَ سط ػ  ار ىل اررٌ فسػةزه ارمنهغُةخ ارغسثُةخ فةٍ 

                                              
 ياُخ اِداة / عب ؼخ ارمىط  -أظزبذ فٍ قعث اِصبز  -)*( ػؼى ارمغمغ ارؼامٍ 
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دزاظةخ ربزَ نةب ارمةدَث  وقةد َةنغؼ أؽُبنةب فةةٍ ارىطةى  إرةً طةىزح اقةسة  ةب ركةةى         

  َؾةةبو   ةةةسح راةةى اْخةةةسي          راؾمُمةةخ وَةشةة  أؽُبنةةةب يضُةةسح أخةةةسي و ةةب ػاُةةةه إال أ

 ظؼُبح وزا. ارؾمُمخ ارزبزَ ُخ.

س ػ  رةبزَا ارؼةسال ارمةدَث    دزاظبد ػسثُخ وثؾى    ا   ب طدز ؽزً اِ 

          دزعةةةةخ يجُةةةةسح  ةةةة  اْهمُةةةةخ  وركةةةة  دزاظةةةةخ أو ثؾةةةةش    ذوال َعةةةةزهب  ثةةةةه و يةةةةث  

صَةةةسح          أهمُزةةةه ار بطةةةخ فةةةٍ ارغبنةةةت ارةةةرٌ َؼبرغةةةه رمةةةب ػةةةمه  ةةة   ؼاى ةةةبد ز

وال ظةةةُمب راةةة  ارجؾةةةىس         ورةبطةةةُ  دقُمةةةخ وأظةةةاىة ػامةةةٍ زطةةةُ  فةةةٍ ارجؾةةةش

أواظةةةةؾ ارمةةةةس  ارؼشةةةةسَ  وؽزةةةةً اِ  واردزاظةةةةبد ارزةةةةٍ طةةةةدزد  نةةةةر
(1)

. ورمةةةةد        

رزؼسَةة  ثؾؼةةةبزح ارؼةةسال اْطةةُاخ ثةةةُ       اظةةبهمذ راةة  ارجؾةةىس واردزاظةةةبد فةةٍ 

صةةةةبزٌ ثُةةةةنهث وثؼضةةةةذ فةةةةُهث زوػ             ارمضمةةةةةُ  ارؼةةةةسة ونشةةةةسد ارةةةةىػٍ اال أوظةةةةبؽ

ارة ةةةس واالػزةةةصاش ثمةةةب ؽممةةةه ارؼساقُةةةى  ارمةةةد ب.  ةةة  إنغةةةبشاد ؽؼةةةبزَخ زالةةةدح           

أزنةةةذ ارؾؼةةةبزح ارجشةةةسَخ  وؽةةةةصد ػاةةةً االقزةةةدا. ثهةةةث فةةةٍ ارمعةةةُسح ارؾؼةةةبزَخ    

   ارؾدَضةةخ. و ةةغ يةة  هةةر  اْهمُةةخ إال انهةةب رجمةةً ثؾىصةةب ودزاظةةبد ثةةدأد  ةة  ؽُةةش     

 ةةب رم ؼةةذ ػنةةه دزاظةةبرهث ارزبزَ ُةةخ واالصبزَةةخ          ػاةةً وطةة  ارغسثُةةى  واػزمةةدد

وأخةةرد ثظةةبهس  ةةب رؼكعةةه اِصةةةبز ارمكزشةةةخ و ةةب رؼةةمنزه ارنظةةىص ارمعةةةمبزَخ         

 ارزٍ رمذ رسعمزهب    قج  ارجبؽضُ  اْعبنت.

إننةةةب ثؾبعةةةخ  يمةةةب نةةةسي  إرةةةً وقةةةةخ رؤ ةةة  نةةةزةؾض خالرهةةةب أهةةةث  ظةةةبدز        

اى برنةةب ػةة  رةةبزَا ارؼةةسال ارمةةدَث  وهةةٍ يةة   ةةب أظةةةسد ػنةةه نزةةبلظ ارزنمُجةةبد       ؼ

                                              
( يبنذ ثؾىس اْظزبذ ؽه ثبقس    أورً را  اردزاظبد ارؼسثُخ ارسطُنخ  انظةس  ةضال يزبثةه ارمىظةىق   مد ةخ 1)

د ظةةةس وفةةسط و مبالرةةه ارؼامُةةخ اركضُةةسح و مةةبالد اْظةةزبذ فةة ا 1955فةةٍ رةةبزَا ارؾؼةةبزاد ارمدَمةةخ  ثغةةداد  

 .1945ثظمه عٍ فٍ  غاخ ظى س ارزٍ ثدأ طدوزهب فٍ ارؼبق 
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اْصسَةةةةخ  ةةةة  آصةةةةبز  بدَةةةةخ ويزبثةةةةبد  عةةةةمبزَخ  ونؼمةةةة  ػاةةةةً نمةةةةدهب ورغسَؾهةةةةب           

ورؾاُاهةةةةب واظةةةةزنزبط  ةةةةب َمكةةةة  اظةةةةزنزبعه  نهةةةةب ثؼُةةةةداح ػةةةة  ارزةةةةؤصُساد ارداخاُةةةةخ         

أو ؽةةدَضب وثُةةب  ارعةةج  ارزةةٍ َمكةة  ارجبػهةةب       وار بزعُةةخ ارزةةٍ رؼسػةةذ إرُهةةب قةةدَمبح 

ثهةةةةدف رؾمُةةةةق ذرةةةة  وطةةةةىالح إرةةةةً طةةةةىزح اقةةةةسة   ةةةةب ركةةةةى  رىاقةةةةغ  ةةةةب يبنةةةةذ                 

ػاُه ؽُبح ارؼساقُُ  ارمد ب.
(2)

. 

أ ةةب  ظةةبدزنب فةةٍ ارمةةدح ارعةةبثمخ رامةةس  ارزبظةةغ ػشةةس  فهةةٍ  مظةةىزح ػاةةً        

أظةةةةبز ارؼهةةةد ارمةةةدَث  وأ ةةةبز إرةةةً          ػةةةدد  ةةة  ارسواَةةةبد وارمظةةةض ارزةةةٍ ذيسرهةةةب

ثؼؼةةةهب اركزةةةبة اركالظةةةُكُى   وزد دهةةةب  ةةة  عةةةب. ثؼةةةدهث  ةةة  يزةةةبة  إرةةةً عبنةةةت              

 ةةةةب ذيةةةةس  ارسؽبرةةةةخ وارعةةةةىاػ ارةةةةرَ  شازوا ثاةةةةدا  ارشةةةةسل ارمةةةةدَث فةةةةٍ ارؼظةةةةىز             

             ارمدَمةةةةةخ وارىظةةةةة ً و ةةةةةب نماةةةةةى  ػةةةةة   شةةةةةبهدارهث ارش ظةةةةةُخ أو ظةةةةةمؼى   ةةةةة     

زواَةةبد وقظةةض  ةةؼجُخ. وقةةد انزماةةذ ارؼدَةةد  ةة  راةة  ارمظةةض وارسواَةةبد إرةةً          

يزةةةت ارمةةة زخُ  ارؼةةةسة ارمعةةةامُ  ارةةةرَ  اػزةةةبدوا أ  َمةةةد ىا ركزبثةةةبرهث ارزبزَ ُةةةخ    

آدق ػاُةةةةه ارعةةةةالق وؽزةةةةً ثداَةةةةخ                  ق  ّا ةةةةّ  خ ثمةةةةىعص ػةةةة  رةةةةبزَا اإلنعةةةةب   نةةةةر أ   

   ةةةب قد  زةةةه                نويمةةةب هةةةى واػةةةؼ  ةةة  ؽجُؼةةةخ هةةةر  ارمظةةةبدز فةةةارزةةةبزَا اإلظةةةال ٍ. 

 ةة   ؼاى ةةبد ػةة  رةةبزَا ارؼةةسال ارمةةدَث ال َزؼةةدي يىنةةه قظظةةبح خُبرُةةخ  وزواَةةبد 

 ةةةةةؼجُخ رنبقازهةةةةةب اْعُةةةةةب  وأثؼةةةةةدرهب ػةةةةة  ارؾمةةةةةبلق ارزبزَ ُةةةةةخ  إرةةةةةً عبنةةةةةت                         

نىهب         آرؼدالُةةخ  ةةغ ثةةالد ثبثةة  و ةةب ذيةةس  اْؽجةةبز ارُهةةىد ػةة  ػالقةةبرهث ا  ةةىز وػةةم 

ؽمةةةدهث ويةةةساهُزهث رّ ةةةىزَُ  وارجةةةبثاُُ  ارةةةرَ  قؼةةةىا ػاةةةً يُبنةةةبرهث ارعُبظةةةُخ          

                                              
( ؽى  أظاىة رمُُث ارمظبدز ونمدهب ورغسَؾهب َنظس : ؽه ثبقس  ؽةسل ارجؾةش ارؼامةٍ فةٍ ارزةبزَا واِصةبز  2)

 و ب ثؼدهب. 77  ص 1980ثغداد 
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ارزةةةةٍ يبنةةةةذ رؼمةةةة  دو ةةةةبح  ػاةةةةً خاةةةةق ارةةةةةز  واالػةةةة ساثبد فةةةةٍ ثةةةةالد ارشةةةةبق            

 ورؾسع ارممبر  ارعىزَخ ارمزؼد دح ػدهث.

د ارظةةةىزح رمب ةةةبح ػةةة  رةةةبزَا ارشةةةسل       وثؾاةةةى  ارمةةةس  ارزبظةةةغ ػشةةة س رغُةةةس 

ارمةةةدَث  إذ ثةةةدا ارمغةةةب سو  اْوزثُةةةى   وفةةةٍ  مةةةد زهث ارمجؼىصةةةى  اردثاى بظةةةُى         

وويةةال.  ةةسيبد ارةةنةؾ ارؼب اةةخ فةةٍ ارؼةةسال  ثةةبرزؾسٌ ػةة  آصةةبز ارمبػةةٍ وارجؾةةش        

يةةةبرؼ            ػةةة  ارمةةةد  ارؼظُمةةةخ ارزةةةٍ ذيسهةةةب اركزةةةبة ارممةةةدض  ضةةة  نُنةةةىي وثبثةةة  و

وزُسهةةةب  َشةةةغؼهث  فةةةٍ ذرةةة    ظعةةةبد ػامُةةةخ والهىرُةةةخ إرةةةً عبنةةةت ارغهةةةبد          

ارؼةةسال ويةةب  رازؾسَةةبد اْصسَةةخفةةٍ خ ُنةةارعُبظةةُخ ارمؼ  
(3 )

فةةٍ ارنظةة  ارضةةبنٍ  ةة            

ارمةةس  ارزبظةةغ ػشةةس  ػاةةً ارةةسزث  ةة   ػةةدق ػامُزهةةب   نزةةبلظ ثةةبهسح أذهاةةذ ارؼةةبرث       

  وعةةه ؽؼةةبزح ارؼةةسال ارمدَمةةخ ارزةةٍ ػةةد هب ارغسثُةةى  أنةعةةهث    ارغسثةةٍ ويشةةةذ ػةة

إؽةةدي أهةةث ارؾؼةةبزاد ارجشةةسَخ اْطةةُاخ وقةةد  ذ رهةةث آصةةبزا  زؾةُةةخ  ةةب رةةصا  رة ةةس       

ثهةةةب  زةةةبؽةهث ارسلُعةةةخ  واظةةةزمسد أػمةةةب  ارجؼضةةةبد اْعنجُةةةخ رازنمُةةةت ػةةة  اِصةةةبز          

نةةب. ارؾةةسوة واْش ةةبد  إال        فةةٍ ارؼةةسال ؽةةىا  ارمةةس  ارؼشةةسَ    ةةغ رىقةة  فةةٍ أص

أنهةةب اػزمةةدد أظةةبرُت ػامُةةخ دقُمةةخ ويشةةةذ ػةة  ارمصَةةد  ةة  اِصةةبز وػماةةذ فةةٍ         

ارؼدَةةد  ةةة  ارمةةةد  وارمىاقةةةغ ارغدَةةةدح  ورعةةةنب هنةةةب ثظةةةدد  زبثؼةةةخ أػمةةةب  ارزنمُجةةةبد             

نةةب فةةٍ ارؼةةسال ور ىَسهةةب  إذ رنةةبو  ذرةة  ػةةدد  ةة  ارجؾةةىس ثشةةك  رةظةةُاٍ   ثةة  إن

ظنؾبو  إرمب. نظسح ػاً  ب َمك  اظزنزبعه    نزبلظ را  ارزنمُجبد
(4)

 . 

                                              
  اْنشة خ خاُة  إثةساهُث  عةبثس: ( ؽى  ربزَا ارزنمُجبد اْصسَخ فةٍ ارؼةسال وارمساؽة  ارزةٍ  ةسد ثهةب َنظةس3)

 .   495 -490  ص 1991ارزنمُت ػ  اِصبز  فٍ  ىظىػخ ارمىط  ارؾؼبزَخ   ىط    –االصبزَخ 

 . 132 -126  ص 1973  3( ثبقس  ؽه   مد خ فٍ ربزَا ارؾؼبزاد ارمدَمخ  ثغداد  ؽ4)
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رمد أظةسد ارزنمُجبد اْصسَخ ػ  آصبز يضُسح و زنىػةخ ػكعةذ وعةه ؽؼةبزح 

رث رك   ؼسوفخ قج  ذر   وَمك  رظنُ  هر  اِصبز إرةً طةنةُ  زلُعةُ   ة  ؽُةش 

ظةةىز  ةةب قجةة  ارزةةبزَا     ارمةةدح ارص نُةةخ ارزةةٍ رؼةةىد رهةةب  َ ةةض ارظةةن  اْو   نهةةب ػ

فٍ ؽُ  َؼةىد ارظةن  ارضةبنٍ إرةً ارؼظةىز ارزبزَ ُةخ  وقةد رؼةبزف ارجةبؽضى  ػاةً     

اح فبطةالح  ػد  اظز داق اركزبثخ وظةُاخ رزةدوَ  اْخجةبز واْؽةداس ورضجُةذ أش نزهةب  ؽةد 

   ةةةد  عنةةةىثٍ         إَمُةةةص ارؼظةةةىز ارزبزَ ُةةةخ ػةةة  ارؼظةةةىز ارعةةةبثمخ رهةةةب  وؽُةةةش 

  ارؼظةةةىز   ننةةةذ  قةةةد  ةةةهدد اثزكةةةبز أو  نظةةةبق يزةةةبثٍ  ؼةةةسوف  رةةةرا فةةةارؼةةةسال يب

وَمكةة  رؾدَةةد ذرةة   ةةغ            ارزبزَ ُةةخ رجةةدأ فُهةةب قجةة  زُسهةةب  ةة  أزعةةب. ارؼةةبرث ارمةةدَث

 ثداَخ اْر  ارضبرش   قج  ارمُالد.

ػةةمذ ػظةةىز  ةةب قجةة  ارزةةبزَا ارغةةص. اْػظةةث  ةة  ؽُةةبح اإلنعةةب   وفةةٍ        

ؼةةةىد إرةةةً ارؼظةةةىز ارؾغسَةةةخ ارمدَمةةةخ وارىظةةةُ خ وارؾدَضةةةخ           ارؼةةةسال وعةةةدد آصةةةبز ر

فةةٍ ارغهةةبد ارشةةمبرُخ ارشةةسقُخ وارغسثُةةخ  ةة  ارؼةةسال  ويبنةةذ آصةةبز ارنظةة  ارضةةبنٍ         

 ةة  ارؼظةةس ارؾغةةسٌ ارمؼةةدنٍ ارةةرٌ َمزةةد  ةة  أواظةةؾ اْرةة  ارعةةبدض قجةة  ارمةةُالد      

شةةةخ فةةٍ ارمعةةث ارغنةةىثٍ  ةة      وؽزةةً أواظةةؾ اْرةة  ارساثةةغ  هةةٍ اقةةدق اِصةةبز ارمكز

ارؼةةةةسال  إذ رةةةةث ركةةةة  ارمن مةةةةخ قجةةةة  هةةةةرا ارزةةةةبزَا طةةةةبرؾخ رالظةةةةزُ ب . ورنزهةةةةٍ             

ػظةةةةىز  ةةةةب قجةةةة  ارزةةةةبزَا فةةةةٍ ارؼةةةةسال ثبرؼظةةةةس ارةةةةرٌ اطةةةة اؼ ػاةةةةً رعةةةةمُزه             

       اظةةةةةز داق اركزبثةةةةةخ فُةةةةةه رةةةةةث َكةةةةة  قةةةةةد                 ْثبرؼظةةةةةس ارشةةةةةجُه ثبركزةةةةةبثٍ  نظةةةةةسا 

  بع  وانزشس.

اد  ةةةة  ارهةةةةىاح وارمغةةةةب سَ  وارجةةةةبؽضُ  ػةةةة            يةةةةب  اهزمةةةةبق ارمنمجةةةةُ  ارةةةةسو 

ارشةةهسح وارمةةب   يمةةب ارمؾنةةب   ىعهةةبح فةةٍ ارجةةد. راكشةة  ػةة  ارظةةن  ارضةةبنٍ  ةة         

اِصةةبز  وهةةٍ اِصةةبز ارةنُةةخ وارمزؾةُةةخ ارؼةة مخ  رةةرا رسيةةصد أػمةةبرهث فةةٍ ارؼىاطةةث            
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ورةةةث َجةةةدأ االهزمةةةبق ثبرزنمُةةةت فةةةٍ ارمىاقةةةغ ارظةةةغُسح  وال ظةةةُمب            رسلُعةةةخوارمةةةد  ا

 ىاقغ ػظىز  ب قج  ارزبزَا  إال فٍ  دح  زؤخسح نعجُبح 
(5)

 . 

و ةةغ أ  آصةةةبز ػظةةةىز  ةةب قجةةة  ارزةةةبزَا هةةةٍ آصةةبز طةةةمب. ال رؼج ةةةس إال ػةةة   

رسوؽُةةخ  دح ثبرنعةةجخ راغىانةةت اوارغىانةةت ارمبدَةةخ  ةة  ؽُةةبح اإلنعةةب  وفبلةةدرهب  ؾةةد

وارةكسَةةخ وارعُبظةةُخ واالعزمبػُةةخ  إال أنهةةب  ظةةدزنب ارىؽُةةد ػةة  راةة  ارؼظةةىز       

فٍ زُبة ارنظةىص ارمدونةخ  وال نزىقةغ أ  ركشة  رنةب ارزنمُجةبد ارممجاةخ فةٍ  ىاقةغ 

  رهةر  نهر  ارؼظىز وؽجمبرهب إال ػ  ارمصَد  ة  هةر  اِصةبز ارظةمب.. و ةغ ذرة   فة

فهٍ  سآح طةبدقخ ارزؼجُةس رؼكةط   ظاىة ؽُبح اإلنعب اِصبز أهمُخ قظىي فٍ فهث أ

ال ر زض ثةئخ  ؾددح    فئةبد ارمغزمةغ  وهٍعىانت  ؼُنخ    را  ارؾُبح و ُصرهب 

ث  رؼىد إرً ارةئبد االعزمبػُخ ياهب دو  رمُُص. فمةىاؽ  االظةزُ ب  وثُةىد ارعةك  

واْدواد  وثمبَةةةةب اْدواد ارؾغسَةةةةخ واْوانةةةةٍ ارة بزَةةةةخ واْخزةةةةبق اْظةةةة ىانُخ 

ارصزاػُةةخ وارمنصرُةةخ وزُسهةةب ياهةةب رؼكةةط عبنجةةبح  ةة  ارؾُةةبح االقزظةةبدَخ  ثبردزعةةخ 

اْظةةبض واالعزمبػُةةخ إرةةً ؽةةد  ةةب  راغمبػةةبد ارجشةةسَخ ارزةةٍ ػب ةةذ فةةٍ اركهةةىف 

وارمغبزاد و ىاؽ  االظزُ ب  ارمكشىفخ وفٍ ارمسي وارجاداد ارصزاػُخ  فهٍ رجةُ  

ورىػةؼ أظةبرُت ارؼةُي فةٍ ارجُةىد   ذ  بلؼخارؾسف وارظنبػبد ارُدوَخ ارزٍ يبن

وفةٍ   ارجعُ خ ارمشُدح ثةبر ىة أو اراةج  أو ارؾغةس وؽسالةق ارؾظةى  ػاةً ارمةىد

ارىقذ نةعه رؼكط عبنجبح    ارؾُبح االعزمبػُةخ وارةنُةخ. يمةب َعةزةبد  ة  ثمبَةب ػظةبق 

إلنعةب . ارؾُىانبد  و   ارنجبربد ارمزةؾمخ فٍ  ؼسفخ  ب يب   دعنبح  نهةب وذا فبلةدح ر

وهكرا َمك  زظث طةىزح رمسَجُةخ  إال انهةب طةبدقخ  ػة  ار  ةىؽ ارؼب ةخ ارزةٍ يةب  

َؼُي فُهب اإلنعب  االػزُبدٌ فٍ ػظىز  ب قج  ارزبزَا  ويامب يشةذ رنب ارزنمُجةبد 

                                              
 .119 – 117  ص نةعه( ثبقس  ؽه  ارمظدز 5)
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ػ  ارمصَد    آصبز ػظس  ؼُ     را  ارؼظىز يامب شادد رةبطُ  ارظىزح ارزةٍ 

 ةُئبح  ةظةالح ػة  ؽُةبح اإلنعةب   ةخ عةداح ال رؾكةٍ زظمنبهب  إال أنهب رجمً طةىزح ػب

ارُى ُةةخ وػالقبرةةه االعزمبػُةةخ ورغزةةه ارزةةٍ رةةةبهث ثهةةب  ةةغ أخُةةه اإلنعةةب  و ؼزمدارةةه  

ارً زُس ذر     ارغىانت زُس ارمبدَخ    ؽُبرةه وارزةٍ اردَنُخ وأفكبز  وقُمه و ضاه 

ارجةبؽضُ   ة  َسظةث    هنةب   ة نَظؼت اظزنجبؽهب    اِصبز ارظمب.. و غ ذرة   فة

اخ ػ  ؽُبح اإلنعب  فٍ ػظىز  ب قج  ارزبزَا  وث بطخ ػ   ؼزمدارةه  طىزح  ةظ 

اردَنُخ   ؼزمداح ػاً نمةي أو د ُةخ أو آنُةخ ف بزَةخ أو ػاةً  ةب يةب  َةدف   ةغ ارمُةذ  

 ةة  رغهُةةصاد وارةةً زُةةس ذرةة   ةة  اِصةةبز
(6 )

وارزةةٍ َمكةة  أ  َعةةزنزظ  نهةةب طةةىزح  

ارزٍ وػؼهب ثبؽش  ؼُ  رجؼبح رةكس  و ؼزمد  ونظسره ورةعُس   غبَسح رمب بح راظىزح 

 رّصبز ارمكزشةخ.

ورزمُص آصبز ارؼظىز ارزبزَ ُخ ثؤنهب ايضس وفسح ورنىػب وأزوع فنبح وػة ب خ 

وَؼكط  ؼظمهب ارمسؽاخ ارمزمد خ ارزةٍ ق ؼهةب اإلنعةب  فةٍ ارظةنبػخ وارةة . فؼةالح 

ار ُنُةخ وارؾغسَةخ ارزةٍ ؽماةذ  ػ  ذرة   فمةد ػةمذ ػشةساد اْرةىف  ة  اْرةىاػ 

إرُنةب يزبثةخ  عةمبزَخ ذاد  ؼةب ُ    زاةةخ ويشةةذ ػة  ارغىانةت زُةس ارمبدَةخ  ة  

ؽُةبح اإلنعةب  ارزةٍ َةزمةدهب ارجبؽةش فةٍ دزاظةخ ػظةىز  ةب قجة  ارزةبزَا. إال أ  هةر  

اركضةةسح  ةة  اِصةةبز وارؼةةدد اركجُةةس  ةة  اركزبثةةبد ارمعةةمبزَخ ال َؼنةةٍ ثبرؼةةسوزح أ  

ظُاُخ رؾُبح اإلنعب  ارؼساقٍ ارمدَث قد ايزماذ ورةث ارةةبل ارجةبؽضُ  ػاةً ارظىزح ارزة

هُئزهةةب ارنهبلُةةخ ثةة  زثمةةب ركةةى  يضةةسح اِصةةبز ورنىػهةةب ووفةةسح اركزبثةةبد واخةةزالف 

 ؼب ُنهب وؽجُؼزهب ظةججبح فةٍ رؼةاُ  ارجةبؽضُ  وإػ ةبلهث ان جبػةبح قةد َ زاة  يضُةساح 

                                              
ػمبلةةد  ةةب ثؼةةد  ؽنةةى   نبلةة   . 1992: ارةةدثبؽ  رمةةٍ  ارةكةةس ارةةدَنٍ ارمةةدَث  ثغةةداد  ػاةةً ظةةجُ  ارمضةةب (  َنظةةس 6)

 .1985  ثغداد  1ز ُد  فىشٌ  اردَبنخ فٍ ؽؼبزح ارؼسال  ط . 1986ثغداد   ارمىد 
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طخ ارزٍ ػب ةهب اإلنعةب  فةٍ ارؼةسال فةٍ ػ  واقغ  ب يبنذ ػاُه ارؾُبح ارؼب خ وار ب

 ػظىز  ارزبزَ ُخ ارم زاةخ.

 ةة  ارمؼةةسوف أ  دوافةةغ ارمنمجةةُ  اْوالةة    ةة  ارهةةىاح وارمغةةب سَ   يبنةةذ 

  ثبردزعخ اْظبض هٍ ارجؾش ػ  اركنىش اْصسَخ ثك   ب رؼنُه يامخ ينةىش  ة   ؼةب   

 رمبلُةة  ػةة مخ  وقةةد يبنةةذ نزةةبلظ أػمةةبرهث  ؾممةةخ ْهةةدافهث هةةر  إذ رةةث اركشةة  ػةة 

رضُسا  واظىد  غنؾخ ورمبصُ  رماى   ؼسوفُ  و عالد رؾم   شبهد دَنُخ وؽسثُخ 

 نؾىرخ ػاُهب نؾزةبح ثةبزشاح إرةً عبنةت  ةب رؾماةه  ة  يزبثةبد  عةمبزَخ وثمبَةب أثةىاة 

    أرةةةىاػ ػةةة مخ  ةةةة  وأ ةةةسؽخ نؾبظةةةُخ يبنةةةذ رصَنهةةةب  نمى ةةةةخ ثمشةةةبهد   زاةةةةخ 

عةةةدزا  قبػةةةبد ارمظةةةىز اِ ةةةىزَخ إرةةةً          ارمنؾىرةةةبد ارجةةةبزشح ارزةةةٍ يبنةةةذ رةةةصَ  

عبنةةت ارم ةةغ ارةنُةةخ اركضُةةسح اْخةةسي يةةبرؾاٍ اررهجُةةخ وارم ةةغ ارؼبعُةةخ وارمؼدنُةةخ 

واْخزةةةبق اْظةةة ىانُخ واْوانةةةٍ ارة بزَةةةخ وػشةةةساد اْرةةةىف  ةةة  ارةةةسقث ار ُنُةةةخ           

ارمشهىزح. وارً عبنت اِصةبز  (ا ىز ثبنُجب ) اثاٍ پب ا ىز  فٍ  مد زهب ثمبَب  كزجخ

إرً  زبؽ  أوزثب ارمشةهىزح وث بطةخ فةٍ رنةد  وثةبزَط وثةسرُ   فمةد  ارزٍ رث نماهب

يشةةةةذ ارزنمُجةةةبد ػةةة  ثمبَةةةب ػشةةةساد ارمظةةةىز وارمؼبثةةةد وارصقةةةىزاد واْظةةةىاز              

وارجىاثةةبد وارمةةداف  وػةةدد  ةة  ثُةةىد ارعةةك . ورؼكةةط عمُةةغ هةةر  اِصةةبز ارمنمىرةةخ       

 ةةىؽبح ثؼُةةداح فةةٍ  ؼةةمبز          ق ؼةةذعةةه ؽؼةةبزح زالؼةةخ  نهةةب وزُةةس ارمنمىرةةخ ػةة  و

ارزمةةدق فةةٍ فةة  ارز  ةةُؾ وارجنةةب. وارظةةنبػخ ورةظةةؼ ػةة  زخةةب. اقزظةةبدٌ واػةةؼ          

هُةةةؤ ارظةةةسوف رزشةةةُُد ارمةةةد  وارمظةةةىز وارمؼبثةةةد ارؼةةة مخ ورصَُنهةةةب وشخسفزهةةةب.         

د ارعةةنى  واظةةزمسد ارزنمُجةةبد  شادد اِصةةبز ارمكزشةةة خ ورصاَةةد االهزمةةبق       ويامةةب  ةةس 

ثهةةب وثبِصةةبز اْقةة  أهمُةةخ  ةة  ارنةةبؽُزُ  ارمبدَةةخ وارمزؾةُةةخ وزةةدا ارمنمجةةى  َهزمةةى  

مبؽ ي  اصةس  همةبح يةب  زخر ارظىز ورؾدَد ارمؼبصس وارأثسظث ارم   بد وارسظىق و
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طغُساح أو ربفهبح وزظمه ورضجُذ  ىاطةبره إلػ ب. طىزح ايضس رةظُالح ػ  ارؼظس 

 إرُه ذر  اْصس. اررٌ َؼىد

   ب َ خر ػاةً  ؼظةث اِصةبز ارمكزشةةخ  وال ظةُمب اِصةبز ارزةٍ رةث ايزشةبفهب   إ

نهةةب آصةةبز ر ةةض فئةةخ  ؼُنةةخ  ةة  فئةةبد ارمغزمةةغ  راةة  هةةٍ       أفةةٍ ارمةةس  ارزبظةةغ ػشةةس  

ارةئةةخ ارؾبيمةةةخ أو ارمزنةةةرح َزجؼهةةةب ارمؼجةةد ويهنزةةةه  إذ رسيةةصد أػمةةةب  ارزنمُةةت فةةةٍ       

خ وفةةٍ اْعةةصا. ارمهمةةخ  ةة  راةة  ارمةةد   وهةةٍ اْعةةصا. ارزةةٍ رؼةةث       ارمةةد  ارسلُعةة

ػةبدح أثنُةةخ ارمظةةىز وارمؼبثةةد  ويبنةذ ػةةبدح فةةٍ  ن مةةخ  سرةؼةخ و ؼصورةةخ ػةة  ثمُةةخ    

أثنُةةخ ارمدَنةةخ و عةةبي  اْفةةساد االػزُةةبدَُ  وَةظةةاهب ػةةنهث أؽُبنةةب أظةةىاز داخاُةةخ       

 ػم  ظىز ارمدَنخ ارسلُط.

صبز ثبرنعجخ راجبؽش ذاد  مُ   فهٍ رؼج ةس أوال رؼجُةساح طةبدقبح   فبلدح هر  اِإ

ػمب وط  إرُه ارزمدق ارؾؼةبزٌ فةٍ ارمؼةمبز ارةنةٍ وارظةنبػٍ وفةٍ ارىقةذ نةعةه 

نهةةب رؼكةةط عبنجةةبح ػةة  ؽُةةبح ارةئةةخ ارؾبيمةةخ أو ارمزنةةةرح ارزةةٍ رؼةةىد إرُهةةب راةة  اِصةةبز نف

ػزُبدَُ  إال ثؾدود ػةُمخ عةداح. وركنهب ال رةظؼ ػ  ؽُبح ػب خ ارنبض    اْفساد اال

ا  ارظىزح ارزٍ رمد هب هر  اِصبز  ؽزً ثبرنعةجخ إرةً ارةئةخ ارؾبيمةخ  فُهةب يضُةس  ة  

ارمجبرغةةخ واالثزؼةةبد ػةة  واقةةغ  ةةب يبنةةذ ػاُةةه اْؽةةىا   إذ يةةب  ارهةةدف  ةة   ؼظمهةةب 

خ وأظةةاىة  ؼب ازةةه اْػةةدا. زإظهةةبز قةةىح ارماةة  وظةةؼخ نةةةىذ  وظةةا بنه و ةةدي قدظةةُ

دَ  وقعىره فٍ ارمؼب. ػاُهث  ػمىثخ رهث وزدػبح رغُسهثوارمزمس
(7)

  وي   ةب يبنةذ 

ارعةةا خ رسزةةت فةةٍ إَظةةبره إرةةً ػب ةةخ ارنةةبض وخبطةةزهث فهةةٍ وظةةُاخ  ةة  وظةةبل   

اإلػةةةةالق ارماُاةةةةخ ارزةةةةٍ يبنةةةةذ  زُعةةةةسح آنةةةةرا . وقةةةةد رؼةةةةا  اِصةةةةبز ارمكزشةةةةةخ                     

                                              
ويرر : ظاُمب    و ب ثؼدهب . 278  رسعمخ ػب س ظاُمب   ص1962بث   رند   ( ظبيص  هبزٌ  ػظمخ ث7)

 .227 – 225  ص 1992ػب س  ارؼسال فٍ ارزبزَا ارمدَث   ىط   
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غ ثةةه إرةةً اظةةزنزبعبد زُةةس دقُمةةخ ورنةةب         وال ظةةُمب ارمشةةبهد ارمنؾىرةةخ  ارجبؽةةش ورةةدف

      بفةةٍ اظةةزنزبعبد ارجةةبؽضُ  ارغةةسثُُ  ػةة  اِ ةةىزَُ  وظُبظةةزهث ار بزعُةةخ خُةةس  ضةة

ةةةػاةةةً ذرةةة   إذ و   اِ ةةةىزَى   اػزمةةةبداح ػاةةةً ظةةةبهس  ةةةب رؼكعةةةه وظةةةبلاهث            ط 

س ذرةة        اإلػال ُةةخ  ثبرمعةةىح ارشةةدَدح وارزاةةر ذ ثزؼةةرَت اْػةةدا. وقةةزاهث إَةةبهث وارةةً زُةة

 ةةةةة  ارظةةةةةةبد ارجغُؼةةةةةخ ارزةةةةةٍ ال رؼج ةةةةةس ػةةةةة  ؽمُمةةةةةخ اِ ةةةةةىزَُ  يمةةةةةب رضجزهةةةةةب              

 اردزاظبد ارؼامُخ اْخسي.

و غ أ  ارمسؽاخ ارضبنُخ     ساؽ  ارزنمُةت ػة  اِصةبز  وهةٍ  سؽاةخ ارمةس  

ارؼشسَ   ثدأد رهزث ثبِصبز اْق  أهمُخ  ة  ارنبؽُةخ ارمزؾةُةخ ورسيةص ػاةً ر  ةُؾ 

إال أ   ةةب َالؽةة  فةةٍ ارعةةنىاد    رمةةد  وأثنُزهةةب ورؼمةة  فةةٍ ػةةدد  ةة  ثُةةىد ارعةةك ا

ػةةىدح إرةةً  ةةب يبنةةذ ػاُةةه ارؾةةب  فةةٍ ارمسؽاةةخ اْورةةً  ةة  ارزنمُجةةبد إذ شاد  اْخُةةسح

االهزمةةبق ثبِصةةبز ذاد ارمُمةةخ ارةنُةةخ وارمزؾةُةةخ وثبْثنُةةخ ارؼةة مخ و اؾمبرهةةب ػاةةً 

ُغةةخ ار ةةىف  ةة  ارغمةةس  ةة  عةةسا. رنةُةةر ؽعةةبة ارجمبَةةب اْخةةسي اْقةة  أهمُةةخ ا ةةب نز

 شبزَغ ارسٌ اركجسي أو راؾظى  ػاً  كبفآد  بدَخ  غصَخ وفق ارمةىانُ  ارؾدَضةخ 

ار بطخ ثبركش  ػ  اِصبز وارزةٍ رؼةد ثؾةق ػةىدح إرةً  ةب قجة  ارمةس  ارزبظةغ ػشةس 

 اِصبز وارزنمُت. ٍوػسثخ قظمذ ظهس ػام

ٍ  ؼسفخ ربزَا ارؼسال ارمةدَث ورنةسد اركزبثبد ارمعمبزَخ ثؤهمُزهب ارمظىي ف

إذ رىالهب رمب أ ك  ارنةىذ إرً ؽؼبزره    عىانجهب زُس ارمبدَةخ  ارسوؽُةخ وارةكسَةخ 

وزُسهةةب ورمةةب أ كةة   ؼسفةةخ ارمساؽةة  ارزةةٍ ق ؼهةةب ارؼساقُةةى  ارمةةد ب. فةةٍ ارؼاةةىق 

واِداة و ةةغ اػزمةةدوا ثةةه  ةة   ؼزمةةداد و ةةب ارجؼةةى   ةة  نظةةث اعزمبػُةةخ واقزظةةبدَخ 

دازَخ وزُةس ذرة   ة  ارمؼةبزف وارظةىاهس ارؾؼةبزَخ ارزةٍ ال رزةس  ػةبدح و برُخ وإ

  اركزبثبد ارمعمبزَخ ؽةظذ رنب رغبد ارؼةسال ارمةدَث نف  آصبز  بدَخ. وفؼالح ػ  ذر 
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أرةةةةةىاػ             وال ظةةةةةُمب أ  ارؼةةةةةساقُُ  ارمةةةةةد ب. آصةةةةةسوا اظةةةةةز داق   ثاهغبرهةةةةةب ارم زاةةةةةةخ

خ ػاُهةةةب  وهةةةٍ  ةةةىاد ال رجاةةةً أو رزةةةؤصس        ار ةةةُ  وارؾغةةةبزح ثبردزعةةةخ ارسلُعةةةخ راكزبثةةة

يضُةةساح ثبرؼىا ةة  ار جُؼُةةخ خالفةةبح رامةةىاد ارؼؼةةىَخ ارزةةٍ اظةةز د زهب اْقةةىاق اْخةةسي       

 ضةة  ارغاةةىد ووزل ارجةةسدٌ وزُسهمةةب. وقةةد ؽةظةةذ رنةةب ارزاةةى  وارمىاقةةغ اْصسَةةخ        

عةةُى  ارمُةةب        ػاةةً ارةةسزث  ةة  زؽىثةةخ رسثزهةةب ورؼةةسع ثؼؼةةهب راؾسالةةق أؽُبنةةب ور

أؽُبنةةةةب أخةةةةسي  آالف ارةةةةسقث ار ُنُةةةةخ واْرةةةةىاػ ارؾغسَةةةةخ ارزةةةةٍ رؾمةةةة  يزبثةةةةبد          

  عمبزَخ ذاد  ؼب ُ    زاةخ.

  وفةةةسح اركزبثةةةبد ارمعةةةمبزَخ ويضةةةسح نظىطةةةهب رظةةة  أؽُبنةةةب إرةةةً دزعةةةخ          إ

 ةة        اجبؽةةش ا  َاةةث ثهةةب عمُؼةةبح  إذا  ةةب أزاد أ  َكزةةت ػةة  عبنةةت  ؼةةُ  رال َمكةة  

  ارغبرجُةةةخ ارؼظمةةً  ةة  اركزبثةةةبد          أعىانةةت ارؾؼةةبزح ارؼساقُةةةخ ارمدَمةةخ  وال ظةةُمب 

قةةةةد نماةةةةذ أرةبظهةةةةب إرةةةةً ارمةةةةبزي ارمؼبطةةةةس ثةةةةبر ؾ ارالرُنةةةةٍ ثس ةةةةىش  وإ ةةةةبزاره          

اركضُةةةةسح ارمعةةةةزؾدصخ ثةةةةدالح  ةةةة  ار ةةةةؾ ارمعةةةةمبزٌ  ورسعمةةةةذ  ؼةةةةب ُنهب إرةةةةً             

نجُةةخ  ورةةث َزةةسعث  نهةةب إرةةً اراغةةخ ارؼسثُةةخ إال ػةةدد  ؾةةدود عةةداح.           زاةة  اراغةةبد اْع

إ  هةةةر  ارؾمةةةبلق ر اةةةق ػمجةةةبد   أ ةةةبق ارجبؽةةةش ارؼسثةةةٍ إذا  ةةةب أزاد اركزبثةةةخ ػةةة         

فؼةةةالح ػةةة  ذرةةة  فةةةب  زبرجُةةةخ ارمز ظظةةةُ  اْعبنةةةت  ؽؼةةةبزح ارؼةةةسال ارمدَمةةةخ.

ارُهةةىد أو  مةة  َ  نةةى  ثؤهةةداف ارُهةةىد اراغىَةةخ وارمعةةمبزَخ هةةث  ةة  ثبردزاظةةبد 

وقدظةةُخ عمُةةغ  ةةب وزد فةةٍ يزةةبثهث  ارممةةدض  رةةرا يةةب   ةة  أهةةدافهث اركب نةةخ                وثظةةؾخ

وزا. اهزمةةب هث ثبركزبثةةبد ارمعةةمبزَخ  وفةةٍ  مةةد زهب اركزبثةةبد اردَنُةةخ ارزةةٍ رشةةُس          

 ةة  أظةةةبز ارؼهةةد ارمةةدَث  أ        إرةةً اْؽةةداس واْخجةةبز ارزةةٍ  وزد ذيسهةةب فةةٍ ػةةدد 

َ يةةةةدوا أطةةةةبرخ راةةةة  اْظةةةةةبز وطةةةةؾزهب وَةعةةةةسوا ارنظةةةةىص ارمعةةةةمبزَخ ثمةةةةب            

 َنعغث ورؾمُق را  اْهداف.
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  زبرجُةةةخ اركزبثةةةبد ارمعةةةمبزَخ ارمكزشةةةةخ  ثبظةةةزضنب.         ن ةةة  عبنةةةت آخةةةس  فةةة

ارمؼجد وثنشبؽبرهمب أو    ارىصبلق ارمبنىنُخ وارسظبل  ارش ظُخ  ذاد ػالقخ ثبرمظس أو 

ق ذرةةةةة  ػاةةةةةً ارمةةةةةىانُ  وارمساظةةةةةُث             جةةةةةطةةةةةبدزح ثزىعُةةةةةه  ةةةةة  أؽةةةةةدهمب  وَن 

واإلطةةةالؽبد وارسظةةةبل  وارؼمةةةىد ذاد ارؼالقةةةخ وػاةةةً عمُةةةغ ارمظةةةض وارمالؽةةةث 

واْظةةةةبؽُس  وارزسارُةةةة  وارظةةةةاىاد  مةةةةب رةةةةه ػالقةةةةخ ثبرمؼجةةةةد ويهنزةةةةه ويُةُةةةةخ             

فُةةه. يمةةب َشةةم  ارنظةةىص اْدثُةةخ وارمةةآصس اْخةةسي ارزةةٍ     إعةةسا. ار مةةىض اردَنُةةخ

أو ارمؼجةةد وهةةرا َةعةةس زُةةبة أظةةمب. اركزجةةخ أو ارمةة رةُ        دونهةةب يزجةةه رةةبثؼى  رامظةةس

 فٍ  ؼظث ارنظىص ارمكزشةخ.

  هرا َغؼ     اركزبثبد ارزٍ وطاذ إرُنب وصةبلق زظةمُخ رمضة  وعهةخ نظةس إ

مضة  خ ةؤ واؽةداح زُةس  زمةبؽغ  أ ةب وعهةخ نظةس ارعا خ ارؾبيمخ ويهنزهةب ويالهمةب َ

اْفساد االػزُبدَُ  ارزٍ قد ر زا  ػ  وعهخ نظس ارعا خ واركهنةخ فاةث رغةد ؽسَمهةب 

 ة  َكزةت فةٍ ارزةبزَا وارغغسافُةخ وارةاعةةخ  ّ يمةب َجةدو ّ رازةدوَ   إذ رةث َكة  هنةب 

خ ارزةٍ وارمن ق وفٍ اراغخ واْدة  مب َؼجس ػة  اْفكةبز ارش ظةُخ واِزا. ار بطة

قد ر زا  ػ  أفكبز ارةئبد ارمزنةةرح وآزالهةب  ػاةً زةساز  ةب دونةه ػةدد  ة  اركزةبة 

اركالظُكُُ  وآخس    ارم زخُ  ارؼسة ارمعامُ   وقد َةعس ذر  ثؤنه ػةصوف ػة  

اركزبثخ فٍ  ض  هةر  ارمىاػةُغ ارزةٍ قةد ال رزةةق آزا. اركزجةخ فُهةب وارزُةبز ارؼةبق  وقةد 

ظ ػةةة  ؽجُؼةةةخ ارمةةةىاد ارزةةةٍ اظةةةز د ذ رازةةةدوَ              َةعةةةس ظةةةجت ارؼةةةصوف ثؤنةةةه نةةةبر

ػاُهب   وهٍ ار ُ  وارؾغس زبرجبح وطةؼىثخ يزبثةخ يزبثةبد   ىرةخ واالقزظةبز ػاةً   

 ةةةةب هةةةةى ػةةةةسوزٌ وػماةةةةٍ فمؾ.يمةةةةب أ  عمُةةةةغ ارةةةةدالل  رشةةةةُس إرةةةةً أ  ازع           

جُةةب. ارسافةةدَ   ةةهدد  نةةر اقةةدق ػظةةىزهب دػةةىاد رىؽُدَةةخ عةةب. ثهةةب ػةةدد  ةة  اْن

وارسظ  فٍ  مد زهث نىػ وإثساهُث وَةىنط ػاةُهث ارعةالق وقةد نغةد طةدي دػةىارهث  



 م 4007–هـ 4141(                                                                   73العدد ) –آداب الرافديي 

 13 

ننةب أقظخ ار اُةةخ و اؾمةخ عاغةب ي  إال فٍ ػدد    ارمظض وارمالؽث اردَنُخ  ض  

رةةث نؼضةةس ثؼةةد ػاةةً  ةةب َشةةُس إرةةً راةة  ارةةدػىاد أو إرةةً رؼبرُمهةةب فةةٍ ارنظةةىص       

راةة  ارةةدػىاد فةةٍ ارغةةب   ؼةةبيط رازُةةبزاد ارمدونةةخ  وهةةى أ ةةس ؽجُؼةةٍ ؽبرمةةب يبنةةذ 

 اردَنُخ ارزٍ يبنذ ػاُهب ارةئبد ارمزنةرح.

نه يبنذ هنب  طؼىثبد يضُسح رؼزسع ارجبؽةش ارؼسثةٍ       أ إرًن اض    هرا 

هةةى أزاد أ  َكزةةت ػةة  ارؾُةةبح فةةٍ ارؼةةسال ارمةةدَث  ةة  أوعههةةب ارم زاةةةخ يزبثةةخ           إ   

رةررُ  راة  ارظةؼىثبد ورُعةُس  همةخ ارجبؽةش      دقُمخ طبدقخ ارزؼجُس وا     ارىاعةت 

ووػةةغ أظةةط  زُنةةخ رمدزظةةخ ػساقُةةخ خبطةةخ ثكزبثةةخ رةةبزَا ارؼةةسال ارمةةدَث ػاةةً        

 ةةةةةب قةةةةةد نب  فةةةةةٍ ثؾةةةةةش ظةةةةةبثق ػةةةةة  ارمدزظةةةةةخ ارؼساقُةةةةةخ فةةةةةٍ قةةةةةسا.ح                 زةةةةةساز 

 َ خةةر    ا  عةة  رؾمُةةق ذرةة  نةةسي أارنظةةىص ارمعةةمبزَخ ورسعمزهةةب ورؾمُمهةةب  و ةة  

 : ب َؤرٍ ثبرؾعجب 

   ُارمكبفةةةةآدارؼمةةةة  ػاةةةةً إػةةةةبدح ارنظةةةةس فةةةةٍ ارمةةةةبنى  ار ةةةةبص ثمةةةةنؼ ارمنمجةةةة              

          ػاةةةً نزةةةبلظ رنمُجةةةبرهث ثمةةةب َؼةةةم  رؾمُةةةق ارهةةةدف ارؼامةةةٍ ارةةةرٌ رزىخةةةب  ارمبدَةةةخ

        ارمةةةىانُ . وارزؤيُةةةد ػاةةةً ػةةةسوزح االهزمةةةبق ثكةةة  اِصةةةبز وارجمبَةةةب ارزةةةٍ قةةةد  راةةة 

               ػنهةةةةب ثغةةةةغ ارنظةةةةس ػةةةة  قُمزهةةةةب ارمبدَةةةةخ أو ارةنُةةةةخ واػزمةةةةبد اؽةةةةدس  َكشةةةة 

 فٍ ارزنمُت. ارىظبل  ارؼامُخ

              ارزسيُةةةةص فةةةةٍ دزاظةةةةبرنب  وال ظةةةةُمب اردزاظةةةةبد ارؼاُةةةةب را اجةةةةخ  ػاةةةةً رسعمةةةةخ

ارىصةةةبلق ارمبنىنُةةةخ وارسظةةةبل  ارش ظةةةُخ وأٌ نظةةةىص أخةةةسي قةةةد رؼكةةةط واقةةةغ       

 دَُ .ؽُبح اْفساد االػزُب
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  ارؼم  ػاً رسعمخ ارمهةث  ة  ارجؾةىس واردزاظةبد اْعنجُةخ رزةبزَا ارؼةسال ارمةدَث

وربزَا رغبره وؽؼةبزره  ةغ ارزؼاُةق ػاُهةب ثمةب َنعةغث ونظسرنةب إرةً هةرا ارزةبزَا 

 ارمكزشةخ. رّصبزوَزةق ورةعُسنب 

  ر اجةةخ وارجةةبؽضُ  ارغةةدد أ  رةةُط يةة   ةةب وزد فةةٍ اركزةةت واردزاظةةبد ا ػاةةًارزؤيُةةد

ى    ارؾمبلق ارمعاث ثهب وال َمك  ار ؼ  ثهب أو ار سوط ػ   نهغُزهةب عنجُخ هْا

وا   ذرةة  َنعةةؾت إرةةً ارنظةةىص ارمعةةمبزَخ نةعةةهب ارزةةٍ رمضةة   يمةةب أوػةةؾنب  

 نظس فئخ  ؼُنخ    فئبد ارمغزمغ دو  زُسهب. وعهخ

  ا زُةةةبشاح ػاةةةً عمُةةةغ ارجةةةبؽضُ   ّةةة وث بطةةةخ ارؼساقةةةٍ ّ ا  راجبؽةةةش ارؼسثةةةٍ

َؼسف وثشك  رةظةُاٍ ؽجُؼةخ  َؼنٍ أنهبح  عامبح  فكىنه ػساقُبح اْعبنت ركىنه ػساقُ

اإلنعةةةب  ارؼساقةةةٍ ارمةةةدَث ورغزةةةه وأظةةةاىة رةكُةةةس  ورةبطةةةُ  ؽُبرةةةه االعزمبػُةةةخ 

واالقزظبدَخ وزدود فؼاه رازؾدَبد ارزٍ قةد رىاعهةه وارةً زُةس ذرة   مةب يةب  َؾةُؾ 

مةةةٍ إرةةةً ارةةةرٌ َؼةةةُي اِ  وَنزنةعةةةه اإلنعةةةب  ثبإلنعةةةب  فةةةٍ ربزَ ةةةه ارمةةةدَث وهةةةى 

ارمغمىػةةخ ارجشةةسَخ نةعةةهب وَةةزكاث ثاغةةخ  ةةمُمخ إرةةً اراغةةخ ارمدَمةةخ وَؼةةُي فةةٍ ظةة  

ارظةةةسوف ارجُئُةةةخ وارغغسافُةةةخ نةعةةةهب ثةةة  أ  هنةةةب  ارةةةىافس  ةةة  ارؼةةةبداد وارزمبرُةةةد 

واْػساف ارزٍ ن    ثظؾزهب ونؼم  ثهب  ب رصا  رؼُي ثُننب وهٍ رسعةغ ثؤطةىرهب 

نةذ قةةدزرنب ػاةً فهةةث واقةغ ارؾُةةبح فةٍ ارؼةةسال إرةً ارؼظةىز ارؼساقُةةخ ارمدَمةخ  رةةرا يب

 ارمدَث افؼ  ثكضُس    قدزح أٌ ثبؽش أعنجٍ.

  ثن كب  ارجبؽش ارمعاث  ػساقُةبح يةب  أق زُةس ػساقةٍ  أ  َعزس ةد ثمةب أيمب 

  اركسَث    إ بزاد إرً أؽداس وقظض  ؼُنخ   نهب  ب َ ةض خاةق آوزد فٍ ارمس

 ة  اْنجُةب. وارسظة  و نهةب ذو ػالقةخ ثةبرمُث اركى  واإلنعب  و نهب  بره ػالقخ ثؼدد 
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وارمض  ارؼاُب واْؽكبق وارمجبدي ارزةٍ عةب.د ثهةب ارسظةبالد ارعةمبوَخ
(8)

وارزةٍ الثةد  

   أنهب أصةسد ثشةك   ة  اْ ةكب  فُمةب يةب  ظةبلداح فةٍ ارؼةسال ارمةدَث  يةٍ رعةبػدنب  

َةد ػاُهةب ػاً فهث  ب زمغ ػاُنب فهمه ورةعُس  فٍ ارنظىص ارمعةمبزَخ ثؼةد أ  ش

وؽرف  نهب ثمب َنعغث وارمؼزمداد ارعبلدح وقذ يزبثخ ارنظةىص. يمةب أ  هنةب   ة  

ارمظض واْخجبز واَِبد ارمسآنُخ اركسَمخ  ب َؾةص ارجبؽةش  ارمة    ثدقةخ  ةب وزد 

عةبح آفٍ ارمس   اركسَث  إرً ارجؾش وارزدقُق فٍ اِصبز ارجبقُخ وارنظىص ارمدونةخ  زام 

قةد رظهةس ثاجةبض  ة  ارشةس  و ةب رسيزةه  ة  رةؤصُساد  بزطدي را  ارمظض واْخج

 ثؼُدح ػ  أطىرهب ارؾمُمخ.

                                              
            : ظاُمب   ػب س     ارمسا  اركسَث إرً ارنظىص ارمعمبزَخ   غاخ ارمغمغ ارؼامٍ  ػاً ظجُ  ارمضب ( َنظس 8)

         ٌ فةةٍ نشةةؤح ارمؼزمةةداد اردَنُةةخ  آداة ارسافةةدَ    ىطةة  ويةةرر  ارم رةة  نةعةةه / زأ 60-36ص    45/1

 .15-1    ص 2001  34
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Abstract 

A Revaluation of our Knowledge on the 

History of Ancient Iraq 

Prof. Amer Sulaiman
(*)

 

Our knowledge on the history of ancient Iraq was based, untill 

the beginning of the 19
th

 centurey A.D., mainly on the Old 

Testament and Greek historians. The excavations carried out by 

various expeditions during the 19
th

 and the 20
th

 centuries in Iraq, 

have unearthed huge number of ancient sites and revealed thousands 

of buildings and archaeological finds, most important of which was 

cuneiform writings written on clay tablets and stones. These 

discoveries provided us with a detailed information on varios 

aspects of the ancient history of Iraq. Yet, they represent mainly the 

official points of view and neglect the ordinaryman’s, that is the 

common, point of view. Moreover, all cuneiform texts were 

translated by western scholares, most of whom carried a prejudiced 

attitude towards the Assyrians and Babylonians. The writer points 

out these facts and warns students and young researchers of being 

mislead by such prejudiced attitudes and gives a number of 

suggestions to be in mind when writing the history of ancient Iraq. 

                                              
 )*( Member of the Academi of Sciences, Baghdad, and professor of an cient history of Iraq, 
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