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 نظام التىثيق املعلىهاتي يف بالد الرافذين

 )*(د. حسني ظاهر محىد

 )**(أ.  سعذ امحـذ   إمساعيل 
 

 متهيذ

ٚعك انٍٕيهٌٕٚ يٍ تُاج انؽٙانج األٔائم فٙ تالق انهافدكٍٚ  فددك لًهدٕا لهدٗ 

ذُظددٛى يُدداؼٙ ؼٛدداذٓى انًفرهأددح ٔتددكةْٔا تد ايددح يعاتددك نٓددى فددٙ  ددم يكُٚددح يددٍ يددكَٓى 

انكلى انًانٙ نكدم يُٓدا يده  ُٓرٓدا ٔ داٌ ْدما اندكلى ٚدوذٙ يدٍ لٕائدك ٔ إَا ٚدكيٌٕ 

األنا٘ٙ انرٙ اٌرصًهْا انًؤظهٌٔ تعدٕق ٕٚٚهح األيك ٔ ك ذدى ذٕشٛده ْدمِ انعًهٛداخ 

انًانٛح لهٗ ةنٕاغ ُٚٛٛح نٛأًٓٓا انُاي يٍ غٛه انًّان ٍٛ فٙ ذهك انعًهٛح
(1)

. 

ٌدح لندٗ ذٕشٛده انًعهٕيداخ ٔ ك ةقٖ ذطٕن ِؤٌٔ انًعاتك انًانٛح ٔؼاظرٓدا انًا

تّكم ةقق لنٗ ذطٕن انهيٕو االٔطالؼٛح انًإٔٓيح يدٍ  ثدم ٌدكَح انًعاتدك لندٗ ؼدك 

                                              
 هٛح اٜقاب / ظايعح انًٕٔم -نئًٛ  ٍى اٜشان -)*(  ةٌرال يٍالك 

 
  هٛح اٜقاب / ظايعح انًٕٔم. – ٍى انًكرثاخ ٔانًعهٕياخ  -ةٌرال يٍالك  )**(

ياظٍدددرٛه غٛددده يُّدددٕنج  ظايعدددح ت دددكاق              ( ؼدددٍٛ  نٛدددس يعٛدددك: انكددداٍْ فدددٙ انعٓدددك انثددداتهٙ انددددكٚى  نٌدددانح1)

1991ْ  27. 

- Landsberger. B. Materialine Zum sumerischen Lexilcon (1969, 1971) Msl, XII, col 139b., 98, 

XIII, 255a, p. 25. 
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 ثٛدده
(2)

ْٔددٕ يددا اٌددرهىو يددٍ انٍددٕيهٍٚٛ فددرػ يددكاني نهكردداب ٔانٍُدداؾ انددمٍٚ  ددإَا  

ٚدٕيٌٕ تًًٓح  راتدح ذهدك انٕشدائه اال رٕداقٚح ٔال ٌدًٛا انًرعهددح يُٓدا تانىنالدح
(3)

  

 عاتك انًرها ًح فٙ يفاوَٓا ٔٔنِٓا.ٔٔانقاخ انً

لٌ اٌددرفكاو ذهددك انهيددٕو االٔددطالؼٛح يددٍ انٍددٕيهٍٚٛ  دداٌ فعددال اـرهالددا 

نهكراتح فٙ تالق انهافكٍٚ
(4)

ٔنمنك ًٚكُُا اندٕل لٌ انٍٕيهٍٚٛ ْى ةٔنٗ انّعٕب انردٙ  

اتركهخ ٔاٌرعًهد انكراتح  ثم ة٘ ِعة آـده ٔفدٙ ةٚدح تدعدح يدٍ تددال انعدانى انددكٚى  

د ةٔنٗ انًعهٕياخ انرٕشٛدٛح يكَٔح تانه ح انٍٕيهٚح ٔ ك ذدى ذو ٛدك لندك يُدم لداو ٔ اَ

لُكيا تكة انأهٌٍَٕٛ ةٔنٗ ؼأهٚاذٓى انُاظؽح فدٙ يكُٚدح ن دُ انٍدٕيهٚح تعدك  1877

ا رّاف لكق  ثٛه يٍ ذهك انٕشائه انًكَٔح تانٍٕيهٚح
(5)

. 

هٍٛٛ ٔاِٜدٕنٍٚٛ ندك اٌرأاق انٍٕيهٌٕٚ  ًا فعم يٍ ذثعٓى يٍ اال كٍٚٛ ٔانثات

يٍ انطٍٛ  ٌٕٛهح نهكراتح تكال يٍ ٔنق انثهق٘ انم٘  اٌ ٍٚرعًم لهٗ َطداق ٔاٌده 

يددٍ  ثددم انًٕددهٍٚٛ  ٔلنددك نعددكو ٔظددٕق انؽعدده ةٔ ة٘ يدداقج ةـددهٖ  اتهددح نهكًٕٚيددح 

ٔؼأظ ٔذٕشٛه انٍعالخ انٍٕيهٚح لهٛٓا لل  اٌ انطٍٛ ٚععٍ تٕدٕنج ظٛدكج ٔٚؽدٕل 

رطٛهح ةٔ ةٌطٕاَٛح  ٔلندٗ ةندٕاغ ٔد ٛهج ٔ ثٛدهج شدى لنٗ ةِكال يفرهأح يهتعح ةٔ يٍ

ذفرى ٔذٕ٘ه لهٛٓا انهيٕو ْٔٙ ال ذدىال نٚثدح. َٔظدهاس نٍدهلح ظأداف انطدٍٛ فددك 

                                              
(2 )  Nissen, Hetal: Archaic Bookeeping. paul. Larsen,  (Tr), University of chicago USA, 1993, pp. 

105-106. 

(3 )  Weut Zoldt, H. Das Schreiber Und Schreib-Wasenin Mesopotamien Heldelberg (1972), p. 37. 

انُعًٛددٙ  ِددًٛاي لهددٙ اؼًددك: انًُدداْط انرعهًٛٛددح فددٙ ٘ددٕي انُٕددْٕ انًٍددًانٚح  نٌددانح ياظٍددرٛه غٛدده 

 .2001يُّٕنج  ظايعح انًٕٔم  

(4 )  Weut Zoldt, op. cit, p. 37.  

(5 )  Gutes, Jeun key: Introduction to Librarian ship, 2nd, ed, New York, 1976, p. B. 
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اٌرهىو األيده ق دح انكراتدح ٌٔدهلرٓا لهٛدّ
(6)

. ٔٚددٕل قٔ دالي ي. يدا ٕنذى٘ تٓدما 

دا  ً ْدٕ  انفْٕٕ اَّ ٕٚظك ندكُٚا يعهٕيداخ لدٍ انًكرثداخ انٍدٕيهٚح اندكًٚدح ا صده ي

يٕظٕق نكُٚا لٍ انًكرثاخ انًٕدهٚح ٔلندك نًدأيدح األندٕاغ انطُٛٛدح انًّدٕٚح لايدم 

انىيٍ ٔا رٍاتٓا ٔالتح انطاتٕق تًُٛا ةٔداب انرهدم يعظدى انٕشدائه انًٕدهٚح انردٙ 

قَٔدددد لهدددٗ ٔنق انثدددهق٘ ٔانعهدددٕق
(7)

يدددٍ انطثٛعدددٙ ةٌ ٚرثُدددٗ انثددداتهٌٕٛ  انكراتدددح   

رفكيٕا ن رٓى انفأح تٓى نهركٍٔٚ ٔانردٙ ذعدٕق انًًٍانٚح يٍ انٍٕيهٍٚٛ لال آَى اٌ

لنٗ يعًٕلح انه اخ انعىنٚح فدك اٌرده ْؤالي انثاتهٌٕٛ لهدٗ ٘دأاف ٔاق٘ انأدهاخ 

األٌٔٛ فٙ تكاٚح األنم انصاَٙ ق. و ٌٔاقخ ن رٓى ةَؽاي انًُطدح
(8)

 . 

ندددك اٌددرفكو انثدداتهٌٕٛ ٔيددٍ ذددثعٓى ويُٛدداس ٔيددُٓى اِٜددٕنٌٕٚ انكراتددح  ًددا  دداٌ 

ا نرٕشٛدده يفرهددم انّددؤٌٔ انؽٛاذٛددح  ًددا ْدٕ انؽددال فددٙ انٕ ددد انؽا٘دده. ٔيددٍ يرٕ عد

انًٛىاخ األـهٖ انرٙ ذثُاْا انثاتهٌٕٛ يٍ انٍٕيهٍٚٛ ْٕ اٌرعًانٓى األندٕاغ انطُٛٛدح 

نهكراتددح لهٛٓددا ةٚٙددا  فًددٍ انًعددهٔف اٌ ةُٚاَددا يددٍ األنددٕاغ انطُٛٛددح ٔيددٍ األؼعدداو 

اتدم يدٍ  ثدم انٓٛ داخ انرُدٛثٛدح ٔ اَدد  ٔاألِكال  افدح  اَدد  دك ا رّدأد فدٙ يكُٚدح ت

يؽرٕٚاذٓا ذٙى انٕشائه انًفرهأح يٍ انعدٕق اندإََٛح َْٕٕٔ انًعاْكاخ  األلًال 

انعهًٛح  انرانٚؿ  انكٍٚ  األقب  ِؤٌٔ اندٙاي  لدٕق انًّان ح ٔؼرٗ انٍُكاخ
(9)

 . 

                                              
 .82ْ  – 71  2000ْ( ٌهًٛاٌ  لايه: انكراتح انًًٍانٚح  انًٕٔم  6)

(7 ) Mc Murtri, Douglas: The Book, The Story of Book Making, London: Oxford University press, 

1943, p. 10. 

(8 ) Thompson, James, w.: Ancient Libraries, Hamdon, 1972, p. 4-10. 

(9 ) Mc Murtri: op. cit., p. 14. 
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لٌ اغهددة يددا ذددى ذٕشٛدددّ لُددك انٍددٕيهٍٚٛ ٔانثدداتهٍٛٛ ًٚكددٍ  ٕنددّ لددٍ ذٕشٛدده 

ًعهٕياخ فٙ انعٕه اِٜٕن٘ لال ةٌ اِٜٕنٍٚٛ ة٘افٕا تعٗ انرطدٕناخ انًًٓدح ان

نًا  إَا  ك ذثُِٕ يٍ انٍٕيهٍٚٛ ٔانثاتهٍٛٛ فعهٗ ٌثٛم انًصال ٕٚن اِٜٕنٌٕٚ َظاو 

انعاليدداخ انًدطعٛددح انًٍددًانٚح نُدددم األنأدداك انٕددٕذٛح  ًددا اٌددرًه ذددكأل انعاليدداخ 

لاليدح نيىٚدح يده  500ِٜدٕنٌٕٚ ا صده يدٍ انهيىٚح انٍاتدح ٔذطٕٚهْا فدك ٕٚن ا

لكق  ثٛه يٍ انًداٚه )انًؽكقاخ( انٕٕذٛح
(10)

. 

 تىثيق املعلىهات: أمهيتها واستخذاهها

 ددداٌ يعرًددده تدددالق انهافدددكٍٚ يعرًعدددا يرطدددٕنا يًدددا ذطهدددة انؽاظدددح نرٕشٛددده 

انًعهٕياخ ألًْٛرٓا فٙ يعاتٓح يرطهثاخ لنك انًعرًه انًعدك ٔذًّٛح ِدؤٌٔ انكٔندح 

ا تدددانًٕكأٍٛ ٔانٍُددداؾ األقتددداي اندددمٍٚ اْرًدددٕا ترٕشٛددده يفرهدددم انًعهٕيددداخ  ٔنفدددكْ

ٔايرهكٕا ظًٛه انًٕأأاخ انالويح نعدهٛح لاخ ذٕظّ لهًٙ فدك ايراؤا ترطهده ِدكٚك 

نٙهٔب انًعهفح  لنك انرطهه انم٘ ظعهٓى ٚرٕظٌٕٓ لنٗ ظًه انه ى انطُٛٛدح اندكًٚدح 

اخ ٔانؽٕٛاَدداخ ٔانًعدداقٌ غٛدده ٔظهددة َٕلٛدداخ َدداقنج يددٍ انًعهٕيدداخ لددٍ انُثاذدد

انًعهٔفح يٍ يُاٚه ذثعك  صٛها لٍ تالقْى
(11)

  . 

 ًددا ايرهكددٕا ةٚٙددا  ددٕج انًالؼظددح انُافددمج ٔقنٌددٕا انطثٛعددح تؽًدداي يٍددعهٍٛ 

انًعهٕيدداخ ن ددهٖ ذٕشٛدده فٕائددكْا انًعهفٛددح انفانٕددح ٔ طعددٕا ِددٕٚاس فددٙ ٚهٚدده 

                                              
10 ) ) Labat, R: Le caractere ReLigieux De la Royalte Assyro Bubylonienn, paris, 1939, p. 2-4. 

ياظٍدرٛه غٛده يُّدٕنج يدكيدح لندٗ  ( انعًٛهٙ  لايه لثكهللا َعدى: انكاذدة فدٙ تدالق انهافدكٍٚ  نٌدانح11)

 .1  2001ْظايعح انًٕٔم   هٛح اٜقاب  
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أددٛم انرددٙ ذعكددً تٕ٘ددٕغ انًعهفددح انعهًٛددح ٔاذٕددإٔا تانٕددثه ٔاألَدداج ٔانٕندده تانرأ

َّاٚٓى لتركايس يٍ يعًٕلح انُْٕٕ انعايح ٔاَرٓدايس تُٕٕٔدٓى انعهًٛدح ٔةلًدانٓى 

انأُٛح انهفٛعح انرٙ ـهإْٔا نُا
(12)

. 

فعهدٗ ٌدثٛم انًصدال فددٌ يعدال انهٚا٘دٛاخ فٛدّ ذددكو انثهْداٌ تاْرًداو انٍدكاٌ 

انثهدكاٌ انًعدأنج تًًانٌح فٍ انرأكٛه انًعهق لنٗ قنظح َاقناس يا ٔظكخ لُك ٌدكاٌ 

فٙ انعٕٕن اندكًٚح
(13)

. 

َٔرٛعددح نكصددهج انُّدداٚاخ انرددٙ يانٌددٓا ٌددكاٌ تددالق انهافددكٍٚ آَددما  ٔانرددٙ       

ته دددد قنظدددح يدددٍ انرطدددٕن ٔانرعدٛدددك فددددك تدددهو ذٕشٛددده انًعهٕيددداخ ؼاظدددح يهؽدددح              

ندددددكلى ذهدددددك انُّددددداٚاخ ٔانًًانٌددددداخ فاٌدددددرفكيد ذهدددددك انًعهٕيددددداخ نردددددكٍٔٚ           

 ألغهاٖ اٜذٛح:ا

 انًعهٕياخ انالويح نركٍٔٚ انُّاٚاخ اال رٕاقٚح ٔاإلقانٚح. .1

 انًعهٕياخ انالويح نركٍٔٚ األغهاٖ اندإََٛح ٔاندٙائٛح. .2

 انًعهٕياخ انالويح نركٍٔٚ انطدٕي ٔانًهاٌٛى انكُٚٛح ٔانكُٕٓذٛح. .3

 انًعهٕياخ انالويح نركٍٔٚ انُّاٚاخ انعهًٛح انًعهفٛح. .4

 نركٍٔٚ انّؤٌٔ انرعهًٛٛح. انًعهٕياخ انالويح .5

 

                                              
 . 480  ْ 1984( نٔ  ظٕنض: انعهاق اندكٚى  ذهظًح: ؼٍٍٛ لهٕاٌ ؼٍٍٛ  ت كاق  12)

(13 ) Mc Murtri, op. cit, p. 8. 
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 املعلىهات االقتصادية اإلدارية

لٌ انُٕددْٕ انًٍددًانٚح انرددٙ ذىٔقَددا تؽدددائه ٔيددكنٕالخ لددٍ انًعهٕيدداخ 

اال رٕدداقٚح انًكَٔددح فددٙ تددالق انهافددكٍٚ ذُددكنض ٘ددًٍ ةٔددُاف يفرهأددح  ٕٔددٕالخ  

 تًٕاق انعًم انرٙ  اَد ذٍهى لنٗ انٕدُال ٔةٔدؽاب انؽدهف ٔ دٕائى تعدهق انثٙدائه

ٔانًددٕاق انصًُٛددح
(14)

  ٔيددٍ لنددك يددصال ذّددكم انٍددعالخ )انُٕددْٕ األنِددٛأٛح( انرددٙ 

ذًصهٓددا آالف األنددٕاغ انًكرّددأح فددٙ يكُٚددح ن ددُ شددهٔج يددٍ انًعهٕيدداخ انًٕشدد دح انرددٙ 

ذفدٓ يفرهددم انًظداْه اال رٕدداقٚح أللًدال انًددىانل انكثدهٖ فٙددال لدٍ ةٔددُاف 

ٓددا يددٍ يعهٕيدداخ ؼٍدداتٛح انؽددهف ٔاأللًددال ٔانًددكأالخ انرعانٚددح ٔيددا ٚددهذثٛ ت

ذٙددًُرٓا ْددمِ انٍددعالخ ٔانرددٙ ذؽددكق ذٕظٓدداخ انعال دداخ اإلَراظٛددح فددٙ انًعرًدده 

انٍددٕيه٘ ـددالل ٌددالنح ةٔن انصانصددح  ًددا ذؽددكق تعددٗ انٕشددائه اال رٕدداقٚح يددٍ ْددمِ 

انٍعالخ انٕ د انًؽكق نًًانٌح  م األلًال تاألٚاو ٔتانّٕٓن ةؼٛاَاس 
(15)

 . 

فدك ٔظك انًٕكإٌٔ انمٍٚ  دإَا ٚعًهدٌٕ فدٙ  ٔلهٗ ٔعٛك انُّاٚاخ اإلقانٚح

اندٕٕن ٔانًعاتك ةَأٍٓى تؽاظح لنٗ ٌعالخ يٕش دح نؽأظ يا تؽٕوذٓى يٍ يعهٕياخ 

ذفددٓ انٙددهائة ٔانًددكـٕالخ انًهكٛددح ٔانكُٕٓذٛددح ٔٔنِدداخ انعًددم ٔ ددمنك ذٕوٚدده 

                                              
ح لندٗ ظايعدح ( ؼًٕق  ؼٍٍٛ كاْه: انرعانج فٙ انعٕه انثاتهٙ اندكٚى  ةٚهٔؼح ق رٕناِ غٛه يُّٕنج يدكي14)

 . 50  ْ 1995انًٕٔم  

( انًرٕنٙ  َٕانح اؼًك: يكـم فٙ قناٌح انؽٛداج اال رٕداقٚح نكٔندح ةٔن انصانصدح فدٙ ٘دٕي انٕشدائه انًٍدًانٚح 15)

 .1994انًُّٕنج ٔغٛه انًُّٕنج  ةٚهٔؼح ق رٕناِ غٛه يُّٕنج  ظايعح ت كاق  

ٛداٌ االظرًدالٙ فدٙ ٌدٕيه )ةشُداي ؼكدى ٌدالنح ٌرهٔف  ف.ف: تعٗ انًعهٕياخ انعكٚكج لٍ ذُظدٛى انعًدم ٔانك

 .262ْ  -169  ْ 1986أن انصانصح( فٙ: انعهاق اندكٚى  ذهظًح: ٌهٛى ّٚ انركهٚرٙ  



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

 23 

انًدددٕاق ٔانؽٕدددٓ لهدددٗ انعًدددال ٔانٕدددُال ٔةٔدددؽاب انؽدددهف ٔ دددك  ددداٌ ْدددؤالي 

يٍؤٔنٛح للدكاق ْدمِ انٍدعالخ ٔلقانذٓدا ٔيدٍ ةيصهدح انُّداٚاخ  انًٕكإٌٔ ًٚانٌٌٕ

اإلقانٚددح انرددٙ  دداٌ ًٚانٌددٓا ةٔن ددك انًٕكأددٌٕ آَددما  ٔانرددٙ ال وانددد ذًدداني فددٙ 

يعرًعاذُددا ؼرددٗ انٕ ددد انؽا٘دده ْددٙ يٍددك انٍددعالخ انفأددح تدددقانج انكٔنددح
(16)

       .

ٕٚندكٌٔ ٔاندمٍٚ  لل  اٌ ُْا   راب يٍؤٔنٌٕ لٍ ذٍعٛم ةٌدًاي األفدهاق  افدح اندمٍٚ

ًٕٚذٌٕ ٕٚيٛا ْٔما ّٚثّ يا ذدٕو تّ قٔائه انُإٔي فٙ انٕ د انؽا٘ه.  ًا ةٌ ُْدا  

ٔشددائه ةٔنٛددح لصدده لهٛٓددا فددٙ يكُٚددح ن ددُ ذّددثّ لنددٗ ؼددك  ثٛدده األ٘دداتٛه انّفٕددٛح 

انؽانٛح نهًٕكأٍٛ ذٍعم يصم ْدمِ انٕشدائه تك دح يرُاْٛدح يدكج يدهٖ ْدما ةٔ لا  يدٍ 

ل انكٔنح ةٔ يكج اَدطالّ لدٍ انعًدم  ًدا ذٍدعم اَرددال ْدما انعًال انعايهٍٛ فٙ يىان

انعايم ةٔ لا  انًٕكم يٍ يكاٌ لًهّ لنٗ يكاٌ آـه ٔذٕم  ٕج لًهّ
(17)

 . 

ٔتًددددا ةٌ انًعثددددك فددددٙ تددددالق انهافددددكٍٚ  دددداٌ ًٚصددددم يؽددددٕن انُظدددداو اإلقان٘ 

ٔاال رٕدداق٘ ـددالل انعٕددٕن انًثكددهج فدددك  دداٌ تًصاتددح انًه ددى انرددٕشٛدٙ نهًعهٕيدداخ 

انٚددح ٔاال رٕدداقٚح ٔانكأٛددم انفدداْ نعِدد ال انعايددح ٔ ددك ا رٙددد ؼاظددح ْددمِ  اإلق

انًعاتددددك آَددددما  اٌ ذكددددٌٕ نٓددددا ف ددددح يددددٍ اإلقانٚددددٍٛ فعهددددٗ ٌددددثٛم انًصددددال ذّددددٛه             

اَدددا( فدددٙ             –انُٕدددْٕ انًكرٕتدددح انًكرّدددأح فدددٙ انًعثدددك انددددكٚى اندددم٘ ٚدددكلٗ )ة٘ 

رعهًددح فدددٙ يُرٕدددم األنددم انصاندددس  ثدددم يكُٚددح انٕن ددداي ٔظدددٕق يصددم ْدددمِ انأ دددح انً

انًدددٛالق
(18)

   ًدددا َدددٓ تٕظدددٕق َظددداو ذعهًٛدددٙ  اَدددد ذّدددهف لهٛدددّ ذهدددك انأ دددح
(19              )

 

                                              
 .34( انعًٛهٙ  انًٕكن انٍاته  16ْ)

 .74ْ  – 40( انًٕكن َأٍّ  ْ 17)

  1986انركهٚرددٙ  ( ذٕٛ٘ددٛم: ا رٕدداق انكٔنددح فددٙ ٌددٕيه اندكًٚددح: فددٙ: انعددهاق اندددكٚى  ذهظًددح: ٌددهٛى ٚددّ 18)

 . 100ت كاق  ْ
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 ًا ٚرٙػ يدٍ قناٌدح تعدٗ انده ى انطُٛٛدح األـدهٖ انًكرّدأح انردٙ ذعُدٙ تاندٙداٚا 

اال رٕاقٚح ٔاإلقانٚدح يدٍ ٔظدٕق ٚثددح يرفٕٕدح تاأللًدال اإلقانٚدح ٔاال رٕداقٚح 

ٗ يٍرٕٖ لال  ٔ ك  اٌ يعظى ْؤالي انًفرٍٕٛ ٚعًهٌٕ فٙ انًعاتك ٔاندٕدٕن ٔله

ّٔٚددد هٌٕ يُأدددة اٌرّدددانٚح نرددددكٚى انًعهٕيددداخ اإلقانٚدددح ٔاال رٕددداقٚح نهًهدددٕ  

ٔيٕكأٙ انثالٚ ٔ اٌ  هح يُٓى ذعك يكآَا فٙ  ًح انثهٔ هاٚٛح ةيا اٜـهٌٔ فكدإَا 

اٜـدده  ًكنٌددٍٛ يؽرددهفٍٛ ّٚددر هٌٕ فددٙ ةلًددال انٍددكهذانٚح تًُٛددا لًددم تعٙددٓى 

 هٌٕا ةَأٍٓى نهرعهٛى
(20)

  

فدددددك  اَددددد انًعهٕيدددداخ اال رٕدددداقٚح ٔاإلقانٚددددح ذّدددد م ظددددىيا يًٓددددا يددددٍ             

يُدددداْط انرددددكنًٚ فددددٙ انًددددكاني لل ةيكددددٍ انعصددددٕن لهددددٗ َٕددددْٕ يكرٕتددددح ْددددٙ             

          لثدددانج لدددٍ ةٌددد هح ايرؽاَددداخ نهطهثدددح ذرعهددده تكٛأٛدددح للدددكاق انٕشدددائه ٔانٍدددعالخ  

ًَٔدددددالض يدددددٍ األٌددددد هح االيرؽاَٛدددددح ذفدددددٓ ذعدددددكاق ةٔدددددُاف انكُٓدددددح ٔانؽدددددهف          

انًفرهأح
(21)

. 

 املعلىهات القانىنية والقضائية

ةيددا لهددٗ ٔددعٛك انُّدداٚاخ اندإََٛددح ٔاندٙددائٛح فدددك نعددة اندددإٌَ انًكرددٕب 

كْا قٔنِ انكثٛه فٙ ذُظٛى ؼٛاج انًعرًه ٔـالل ظًٛه انًهاؼدم انؽٙدانٚح انردٙ ِدٓ

 ذانٚؿ انعهاق اندكٚى.

                                                                                                                
 .5( انُعًٛٙ  ًِٛاي: انًٕكن انٍاته  ْ 19)

 . 7( انعًٛهٙ  انًٕكن انٍاته  ْ 20)

 .12( انُعًٛٙ  ًِٛاي: انًٕكن انٍاته  21ْ)
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 ًٔٚكٍ ذًٛٛى ْكفٍٛ يثاِهٍٚ يٍ ٔناي لٔكان ٔذٍعٛم ْمِ انًٕاق اندإََٛح ًْا:

انًًانٌاخ انّإٔٚح يٍ ـالل ؼأظ انًٕاق اندإََٛح ٔذٕشٛدٓا لهدٗ ِدكم يعهٕيداخ  .1

يكَٔح ًٚكٍ انهظٕل لنٛٓا ٔذطثٛدٓا لُك انؽاظح
(22)

 . 

 م يهؼهح ٚثٛعح انظهٔف االظرًالٛح ٔ٘ه انثُٕق اندإََٛح ًٍ٘ ـٛ ٍٚاٚه فٙ  .2

ٔاال رٕاقٚح ٔير ٛهاذٓا ْٔما ٚعُٙ ةٌ ذٕشٛه انُْٕٕ اندإََٛدح  اَدد ذفٙده 

نكناٌح يٍركًٚح ٔللاقج َظه يٍ انًّهلٍٛ اندكياي نكٙ ٍُٚعى قائًا ٔيرطهثاخ 

انًعرًه ٔكهٔفّ انًر ٛهج
(23)

 . 

انعددانى  اٚثددح  نددما فدددك ٔش ددد د يعددايٛه ْددمِ اندددٕاٍَٛ ٔانرددٙ ذعددك األ ددكو فددٙ

فانُْٕٕ انًًٍانٚح انردٙ لصده لهٛٓدا فدٙ يكُٚدح ن دُ ٔانردٙ ذه دٗ ترونٚفٓدا لندٗ 

انددددهٌ انفدددايً ٔانعّدددهٍٚ  ثدددم انًدددٛالق ٔذٙدددى تُٛٓدددا ةٔندددٗ انًؽدددأالخ انثّدددهٚح 

انرّددهٚعٛح انًعهٔفددح ؼرددٗ اٌٜ  ًددا ذًصددم ة ددكو اندددٕاٍَٛ انًكَٔددح ٔ ددك ذُأنددد ْددمِ 

يددٕن انرّددهٚعٛح  رؽكٚددك لدٕتددح انٍددانق تددانهظى انًعًٕلددح اندإََٛددح لددكقا يددٍ األ

ٔلدٕتح انًهةج انرٙ ذرىٔض يٍ نظهٍٛ ٔغٛه لنك
(24)

 . 

ٔيدددٍ انثُدددٕق اندإََٛدددح انًًٓدددح األـدددهٖ انردددٙ ٔٔدددهرُا يدددٍ لٕددده ٌدددالنح             

ًَددٕ يؤٌددً انٍددالنح  –ةٔن انصانصددح انٍددٕيهٚح فًٛددا تعددك ْددٕ يددا لددهف تدددإٌَ ةٔن 

ًٛددح ْددما اندددإٌَ يددٍ  َٕددّ ًٚصددم انًثدداق  اندإََٛددح  ددىو( ٔذددوذٗ ةْ 2095– 2113)

                                              
 .205  ْ 1977( ٌهًٛاٌ  لايه: اندإٌَ فٙ انعهاق اندكٚى  ئٕم  22)

 .206ْ   – 200( انًٕكن َأٍّ  ْ 23)

 .206ْ  ( انًٕكن َأٍّ 24)
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انٍددددٕيهٚح انرددددٙ ذوـددددم تًثددددكة انرعددددٕٚٗ ـالفدددداس ندددددإٌَ ؼًددددٕناتٙ انددددم٘ ةـددددم              

تًثكة اندٕاْ
(25)

 . 

ةيددا  ددإٌَ ؼًددٕناتٙ يددٍ انعٕدده انثدداتهٙ اندددكٚى فٓددٕ ا ًددم ٔاَٙددط  ددإٌَ 

يداقج لهدٗ يٍدهح  ثٛدهج  282يكرّم ؼرٗ اٌٜ ٔ ك َدّد يٕاق ْما اندإٌَ انثان دح 

يدددٍ انؽعددده ذعدددانط يدددٕاقِ يفرهدددم انعدددُػ ٔاندٙددداٚا انًرعهددددح تاأللًدددال ٔانرعدددانج  

ٔاندىٔاض ٔانعائهدح ٔانًهكٛدح فٙدال لدٍ ذُأندّ ةظدٕن ٔٔاظثداخ انؽدهفٍٛٛ ٔانًٍدائم 

انًرعهدددح تانىنالددح ٔيعددكالخ انرددوظٛه ٔتٛدده انعثٛددك ِٔددهائٓى ٔانًٍددونح انًًٓددح انرددٙ 

فٙ يٕٕ٘لُا ْٙ اٌ يّهلٙ تالق انهافكٍٚ  دكًٚا ذعدايهٕا يده  ٚعة ةٌ َؤ ك لهٛٓا

اندٕاٍَٛ ٔانُْٕٕ اندٙائٛح انًكَٔح  ًعهٕياخ يٕشدح فهى ٚكرإٔا ترّدهٚه انددٕاٍَٛ 

ٔذددكُٔٚٓا تددم  ددإَا ٚعكأدددٌٕ لهددٗ قناٌددرٓا ٔذعددكٚهٓا نكدددٙ ٚددراليو يدده انظدددهٔف 

لنٗ آـه االظرًالٛح ٔاال رٕاقٚح ٔانصدافٛح ٔانٍٛاٌٛح انًر ٛهج يٍ لٕه
(26)

. 

ٔ اَددد انًؽددا ى ذؽددرأظ تانُٕددْٕ اندٙددائٛح انًكَٔددح لهددٗ ِددكم يعهٕيدداخ 

ةنِٛأٛح ًٚكٍ انهظٕل لنٛٓا  هًا قلد انؽاظح لنٛٓا فدك لصه لهٗ ٌثٛم انًصال لهدٗ 

يعًٕلددح  ثٛددهج يددٍ انُٕددْٕ اندٙددائٛح انفأددح تانًؽددا ى انٍددٕيهٚح ٔذًصددم ْددمِ 

ٙداٚا انًؽدا ى( ٌدعالخ نهدٙداٚا انردٙ انُْٕٕ انرٙ ذًٍٗ)تاندٙاٚا انٍاتدح( ةٔ) 

ٌثه نهًؽا ى انٍٕيهٚح اٌ َظهخ فٛٓا ٔاذفدمخ تّدوَٓا انددهاناخ  فكدم ن دٛى يُٓدا 

ٚؽًدددم يعانعدددح إلؼدددكٖ اندٙددداٚا انردددٙ َظهذٓدددا انًؽدددا ى يددده ل ددده ةٌدددًاي انّدددٕٓق 

ِٔٓاقاذٓى ٔةٌدًاي انًدكلٙ ٔانًدكلٙ لهٛدّ ٔلفداقذٓى ٔةـٛدها انؽكدى اندم٘ ةٔدكنذّ 

                                              
 .26  ْ 1979( نِٛك  فٕو٘؛ انّهائه انعها ٛح اندكًٚح  ت كاق  25)

26 ) ) Driver and Miles, The Babylonian Laws, Oxford, vol. 1, 1952. 
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هك اندٙٛح ٔذانٚؿ لنك. ٔذأٛك ْمِ انُْٕٕ  صٛها فٙ يعهفح  ٛأٛح انًؽكًح تّوٌ ذ

ذطثٛه اندإٌَ آَما 
(27)

. 

 املعلىهات رات العالقة باملراسين والطقىس الذينية

اْددرى انٍددكاٌ فددٙ تددالق انهافددكٍٚ  ددكًٚا تانًعهٕيدداخ انكُٚٛددح ٔانكُٕٓذٛددح ةٚٙددا 

فكداٌ انًعثدك يه دىا ٔقَْٕٔدا لهدٗ ةندٕاغ ُٚٛٛدح  اَدد ذؽأدظ قاـدم ةنٔ دح انًعاتدك. 

شدافٛا ٔقُٚٛا ٚرعهى ٔٚركنب فّٛ انكُٓح ٔانكرثح ٔذٕشده ٔذؽأدظ فٛدّ يفرهدم انُٕدْٕ 

انكُٚٛح ٔاألقتٛح ٔيٍ ْمِ انُْٕٕ اندٕٓ ٔاألٌاٚٛه انكُٚٛح ٔانًالؼى ٔانرهاذٛدم 

ٔانٕدهٕاخ ٔظددكأل توٌدًاي اٜنٓددح ٔانعأانٚدد انّددهٚهج ٔانفٛدهج  َٕٔددْٕ انأددول 

ْٕ انٍؽهٚح َْٕٕٔ ـأدح تكٛأٛدح ل ايدح انّدعائه انكُٚٛدح ٔ هايج انطانه ٔانُٕ

ٔةـهٖ ـأح تاالؼرأاالخ انكُٚٛح ٔاأللٛاق َْٕٕٔ انه ٙ ٔانرعأٚم ٔغٛهْا
(28)

 .

ٔ اٌ نٍكاٌ انعهاق اندكٚى لايح ذدهاز فُدٙ واـده فدٙ ةقب انًهاشدٙ ٔةغداَٙ انؽدة 

 ٛهْا.ٔانرٕٓٚكاخ ٔيعايٛه يٍ انًهاٌٛى لاخ انعال ح تانُْٕٕ انكُٚٛح ٔغ

ّٔٚددٛه أتُٓدداٚى تٓددما انفٕددْٕ لنددٗ اٌ ةؼددك ةْددكاف انرٍددعٛالخ انكُٚٛددح      

يٍ  ثم ٌكاٌ انهافكٍٚ  اٌ انًؽافظح لهدٗ انردانٛدك انًٕنٔشدح ٔانًعرددكاخ ٔانّدعائه 

انٍددائكج ٔاالقنا دداخ انؽٍددٛح ٔنددًٛ نهعًددم لهددٗ ذكٛٛأٓددا ٔذدهٚثٓددا يددٍ انٕا دده ٔاٌ  

 ٛٛه يأاًْٛٓا ذؽد ة٘ كهف قاـهٙ فٙدال لدٍ ذٕشٛه ْمِ انًُالض انكُٕٓذٛح نًُه ذ

                                              
( انطددانثٙ  ةؼددالو ٌددعك هللا ٔددانػ: َظدداو انردا٘ددٙ فددٙ انعددهاق اندددكٚى/ قناٌددح يدانَددح يدده تدٛددح تهددكاٌ 27)

 . 1999ٛه يُّٕنج/ ظايعح انًٕٔم/  هٛح اٜقاب/ انّهق األقَٗ  نٌانح ق رٕناِ غ

 .32  قان انؽهٚح نهطثالح  1976ْ( تا ه  ّٚ: يدكيح فٙ آقاب انعهاق اندكٚى  ت كاق  28)
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ذؽكٚددك لًددم االـرٕأددٍٛٛ فددٙ لددانى األقٚدداٌ ٔيددُعٓى يددٍ للدداقج ذأٍددٛه  ٕددح يددا 

ٔذىٔٚدٓا ةٔ ذؽٕٚهْا لنٗ انؽك انم٘ ٚعًم لهٗ ذّٕٚٓٓا.
(29)

ةيا انُٕدْٕ األقتٛدح   

انًكَٔح فٓدٙ ذدردهب فدٙ ٚثٛعرٓدا ٔةٌدهٕتٓا يدٍ انُٕدْٕ انكُٚٛدح ٔلندك يدٍ ـدالل 

األٌاٚٛه ٔانًالؼى انًعهٔفح انرٙ ٚ هة لهٛٓا انطداته اندكُٚٙ  ٔيدٍ ةِدٓهْا قناٌح 

َم ه ُْا تعٗ األٌاٚٛه ٔانًالؼى انرٙ ذرًصم فٛٓا لُأه يًٓح يدٍ ؼٙدانج تدالق 

انهافددكٍٚ يصددم ةٌددطٕنج انفهٛدددح انثاتهٛددح ٔيهؽًددح  هكهًددُ انثاتهٛددح ٔ ددك  رثددد ْددمِ 

عحاألٌاٚٛه ٔانًالؼى توٌانٛة ةقتٛح فهٍأٛح نائ
(30)

  ٔيٍ َاؼٛح ةـهٖ اٌ يا ٔٔدهُا 

يٍ َٕدْٕ ٔيدا قةب انعهًداي لهدٗ ذهظًردّ تدونٕاٌ يدٍ انرٍدعٛالخ األقتٛدح انثؽردح 

انرٙ ٍَرطٛه اٌ ًَٛى يُٓا لدكج ًَدالض ًٚكدٍ ٔ٘دعٓا فدٙ يعًٕلداخ يًٛدىج فُٓدا  

األقب انرونٚفٙ ٔةقب انهٌائم ٔاألقب انأهٍأٙ ٔانّعه
(31)

. 

فدك اْرى يؤنـٕ تالق انهافدكٍٚ لندٗ قنظدح  ٔلهٗ ٔعٛك انًعهٕياخ انرونٚفٛح

ترٕشٛدده األؼددكاز ٔاإلَعدداواخ انًفرهأددح َٔظًْٕددا فددٙ ٌهٍددهح يرٕددهح يددؤنـٍٛ تٓددا 

ذونٚؿ ؼكى انًهٕ  ٔيا  ايٕا تّ يٍ لَعداواخ ٔيدا ِدُِٕ يدٍ ؼدهٔب ٔؼًدالخ ٘دك 

ةلددكاي انددثالق ٔذٍددعٛالخ انًهاٌددالخ انًهكٛددح ٍٔٚددًٙ انًؤنـددٌٕ ْددما انُددٕل يددٍ 

نٚفٛددح)ترونٚؿ انؽددهٔب( ٔنددكُٚا ةيصهددح  صٛددهج ٔة ددكيٓا ذعددٕق لنددٗ فعدده انٕشددائه انرا

انرانٚؿ ة٘ لنٗ األنم انصانس ق.و ْٔٙ ذعك يٕكنا يًٓا نرٕشٛه األؼدكاز انرانٚفٛدح 

                                              
( ٔتُٓاٚى  نٕٛ: تالق يا تدٍٛ انُٓدهٍٚ: ذهظًدح: ٌدعك٘ فٛٙدٙ لثدك اندهواق  ت دكاق  ٔوانج انصدافدح ٔاإللدالو  29)

1981ْ ,295. 

  

 . 39انٍاته  ْ( تا ه  انًٕكن 30)

 . 43ْ-42( انًٕكن َأٍّ  31ْ)
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ًّٔٚم لنك انُْٕٕ انثاتهٛح انرونٚفٛح
(32)

  ٔانؽٕنٛاخ اِٜٕنٚح انردٙ  اَدد ذعُدٗ 

ٗ  ثٛده آنٓدح آِدٕن ٔاندٗ األنأداك توـثان انؽًالخ انعٍكهٚح ٔذثكة تهٌانح يٕظٓدح لند

األـهٖ شدى ذدهقف تعدك لندك ترؽٛدح ألْدم انًكُٚدح ٔانٍدؤال لدٍ ٌداليرٓى ٔٚهدٙ لندك 

ذإٔٛالخ انؽًهح شى َرائعٓا
(33)

 . 

ٔقٌٔ ِك فدٌ ْمِ انؽٕنٛاخ انًهكٛح ذعك يدٍ انٕشدائه انرانٚفٛدح انًًٓدح انردٙ 

ٛح فٙ ؼكى  م يهك يدٍ اٌرفكيٓا يؤنـٕ تالق انهافكٍٚ  كًٚا نٍهق األؼكاز انرونٚف

انًهددٕ  لايددا تعددك لدداو فددٙ ذهذٛددة ذددونٚفٙ
(34)

  لل ذدددكو نُددا ْددمِ انؽٕنٛدداخ ٔشددائه 

يعهٕياذٛددح شًُٛددح لددٍ األؼددكاز ٔذهذٛثٓددا انىيُددٙ فٙددال لددٍ انٕٔددم انع هافددٙ       

ةؼٛاَدددددا نثهدددددكاٌ ةـدددددهٖ فدددددٙ انّدددددهق انددددددكٚى  ٔيدددددٍ اِدددددٓه انؽٕنٛددددداخ انفاندددددكج                 

نصانددس انرددٙ قَٔددد لهددٗ يٍددهرّ انًّددٕٓنج ٔذٙددًُد ةؼددكاز        ؼٕنٛدداخ ِهًُٕدده ا

ٔاؼك ٔشالشٍٛ لايا يٍ ؼكًّ
(35)

 . 

                                              
( تددا ه  ٚددّ ٔٔددانػ  لثددك انعىٚددى ؼًٛددك: ٚددهق انثؽددس فددٙ انردداةٚؿ ٔاٜشددان  انًٕٔددم يؤٌٍددح قان انكرددة 32)

 . 18  1980ْنهطثالح ٔانُّه  

   يطثعدددح ظايعدددح انًٕٔدددم           1ٌدددهًٛاٌ  لدددايه: انعدددهاق فدددٙ انردددونٚؿ انددددكٚى )يدددٕظى انردددانٚؿ انٍٛاٌدددٙ( ض -

1991ْ  43. 

  1999( ٌددا ى  ْددان٘:  ددٕج اِددٕن  ذهظًددح: لددايه ٌددهًٛاٌ  يطثعددح انًعًدده انعهًددٙ انعها ددٙ  ت ددكاق  33)

ْ132ْ  36. 

( لٌددًالٛم  ِددعالٌ  ايددم: انؽٛدداج انٕٛيٛددح فددٙ انددثالٚ انًهكددٙ اِٜددٕن٘  ةٚهٔؼددح ق رددٕناِ غددٙ يُّددٕنج  34)

 .107  ْ 1999ظايعح انًٕٔم  

اِٜٕن٘ ِهًُٕه انصانس  نٌانح ياظٍرٛه غٛده يُّدٕنج  ظايعدح انًٕٔدم   ( ؼاوو  ؼٍٍٛ ٌٕٚم: انًهك35)

2001 ْ  3- 98. 
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ُْٔا  تعدٗ األَدٕال األـدهٖ يدٍ انٕشدائه انرونٚفٛدح  انرددانٚه انردٙ ذعًده 

فٛٓا األؼكاز ٚثدا نع انٛى انرٙ ٔ عد فٛٓا ذهك األؼكاز يصدم انرددانٚه انًٕظٓدح لندٗ 

 انؽًالخ.اإلنّ إِٓن تعك انعٕقج يٍ 

فٙالس لٍ  َْٕٕ انًهاٌالخ تٍٛ انًهٕ  ٔانؽكاو فدٙ األ دانٛى انراتعدح نٓدى 

لٍ ةٔ٘الٓا انٍٛاٌٛح
(36)

. 

ٔيٍ ًَالض انرٕشٛه انًعهٕياذٙ األـدهٖ انردٙ َظًٓدا انًؤنـدٌٕ انددكايٗ يدا 

ًٚكددٍ ةٌ ٍَددًّٛ تدددٕائى ةٔ ظددكأل انًهددٕ  ْٔددٙ لثددانج لددٍ شثددد تدددقانج انًهددٕ  

يهذثدح ترٍهٍدم ذدانٚفٙ  ٔيدٍ اِدٓه ْدمِ انعدكأل  اٚثدح  ٔانٍالالخ ٌُٔٙ ؼكًٓى

ٔشٛدح ذدكو نُا  ائًح تدقانج انًهٕ  اندمٍٚ ؼكًدٕا يُدم ا دكو انعٕدٕن انًهكٛدح ذهدك ْدٙ 

 ائًددح انًهددٕ  انٍددٕيهٍٚٛ انّددٓٛهج انرددٙ لُددٗ ترهذٛثٓددا ٔٚثعٓددا األٌددرال ظا ٕتٍددٍ 

يٍرُكا لنٗ ـًٍح لّه َٕاس 
(37)

نٓدمِ اندائًدح ال ذددكن  . اٌ األًْٛح انرانٚفٛدح انعهًٛدح

تصًٍ لل ال ذكرأٙ ترًٍٙٛ ٔذهفٛٓ انرهاز انٍٕيه٘ انٍؽٛه يدٍ انددكو فؽٍدة تدم 

ذدددكو ةٚٙددا اٚدداناس ذونٚفٛدداس ًٚكددٍ ةٌ ذهذددة فٛددّ يعظددى األٌدداٚٛه انعظًٛددح نهعٕدده 

انثطٕنٙ انٍٕيه٘ تّكم يرٍهٍم
(38)

. 

ُْٔددا  َددٕل آـدده يددٍ انعددكأل انرونٚفٛددح ـهأٓددا اِٜددٕنٌٕٚ تّددكم ـدداْ 

ذعهف ْمِ انعدكأل ندكٖ انثداؼصٍٛ تاٌدى )انردونٚؿ انرعأده٘( لل ل ده فٛٓدا ةٌدًاي ٔ

                                              
 . 63ْ  – 62( انعًٛهٙ  انًٕكن انٍاته  ْ 36)

 .49( انًٕكن َأٍّ  ْ 37)

 .63( ٌهًٛاٌ  لايه  يٕظى انرانٚؿ انٍٛاٌٙ  انًٕكن انٍاته  38ْ)
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انًهٕ  اِٜٕنٍٚٛ ٔاندٗ ظداَثٓى يعأدهٚٓى يدٍ انًهدٕ  انثداتهٍٛٛ يده لٚعداو ٚثٛعدح 

انعال اخ انٍٛاٌٛح انٍائكج تٍٛ انثاتهٍٛٛ ٔاِٜٕنٍٚٛ
(39)

. 

 تىثيق املعلىهات العلوية )البحثـة والتطبيقية( 

اٌرفكيد نركٍٔٚ يا ًٍَّٛ فٙ انٕ د انؽا٘ه تانًعهٕياخ انعهًٛح  لٌ انكراتح

يُم لٕٕن  كًٚح فٙ تالق انهافكٍٚ ٔ ك اٌرًه ْما االٌرفكاو ؼرٗ فرهج يروـهج يدٍ 

ذونٚفٓا
(40)

ٔذّٓك انُْٕٕ انًكَٔح ٔانًفهأاخ األشهٚدح لهدٗ انّدٕٚ انعظدٛى اندم٘  

ٌددح ٔانكًٛٛدداي ٔانؽٛددٕاٌ  طعددّ انعهًدداي  ددكًٚا فددٙ لهددى انأهددك ٔانهٚا٘ددٛاخ ٔانُٓك

ٔانُثاذداخ ... انددؿ. ٔنددى ذًدداني ْددمِ انعهددٕو لهدٗ ةٌدداي يددٍ انٍددؽه ٔانّددعٕلج لهددٗ 

انهغى يٍ ةٌ انٍؽه تًعُاِ انك ٛه  اٌ ٔشٛه انٕدهح تانًعرددكاخ انٍدٕيهٚح ٔاأل كٚدح 

ٔانثاتهٛح ٔاِٜٕنٚح لهٗ ؼك ٌٕاي  ًا ةٌ فدٍ انرُعدٛى  دك ذطدٕن ذدكنٚعٛاس فدٙ انٖ 

ٔ د تعٛك ٔاٌدرًه ًٚداني لهدٗ يده انعٕدٕن لال ةٌ ذده  انًًانٌداخ انهافكٍٚ يُم 

انٍؽهٚح نى ٕٚم لنٗ قنظرّ اندٕٕٖ لال فٙ َٓاٚدح انعٕده انٍدهٕ ٙ
(41)

  فأدٙ ؼددم 

انأهددك  دداو لهًدداي تددالق انهافددكٍٚ تًراتعددح ؼه دداخ انكٕا ددة انرددٙ ذؽددكز تددٍٛ ِددهٔق 

ٕا ة  ك يكُد ٔغهٔب انًًّ ٔاندًه ٔ اَد يعهٕياخ ْؤالي انعهًاي نؽه اخ انك

يُعًٙ انعٕٓق انًروـهج يٍ لدهٖ ةؼدكاز ـأدح نؽه دح األظدهاو انٍدًأٚح لهدٗ 

ِكم يٕطهؽاخ نٚا٘ٛح ٔتمنك ذًكُٕا يٍ ذىٔٚك انًُعًدٍٛ انَٕٛداٍَٛٛ تًداقج يًٓدح 

                                              
 .63( انعًٛهٙ  انًٕكن انٍاته  ْ 39)

  انإٔددم انصددايٍ  ت ددكاق  قان انؽهٚددح          2انعهددٕو ٔانًعددهف  ؼٙددانج انعددهاق  ض ( انددهأ٘  فددانٔق:40)

 .1985نهطثالح  

 ( انًٕكن َأٍّ  انإٔم انصايٍ.41)
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يٍ انًعهٕياخ انأهكٛح  ٔيُم ٔ د تعٛك اٌرطال انأهكٌٕٛ فٙ تالق انهافكٍٚ يٍ ذؽكٚدك 

 دة انٍدٛانج ٔ ٍدًد ْدمِ انطدهق لندٗ اشُردٙ لّدهج يٍاناخ انًًّ ٔاندًده ٔانكٕا

يؽطح ٔانرٙ  ًٍد تكٔنْا لنٗ شالشدٍٛ قنظدح ْٔدما ْدٕ األٔدم فدٙ قائدهج األتدهاض 

انًعهٔفح ٔندك تهل نظال انأهك آَدما  ةٚٙدا فدٙ يعداالخ االنٔداقاخ انأهكٛدح ٔيدٍ 

ٔق اتهو األيصهح لهٗ لنك االنٔاقاخ انًطٕنح انرٙ ظًعٓا ٔقَٔٓا انثاتهٌٕٛ لٍ ِه

 ٕ ة انىْهج ٔلال ح لنك تانًًّ
(42)

. 

 ًدددا اٌدددرطال انأهكٛدددٌٕ انثددداتهٌٕٛ تٕاٌدددطح انؽٍددداتاخ انهٚا٘دددٛح اٌ ٚرُثدددؤا 

تؽددكٔز تعددٗ انظددٕاْه انأهكٛددح يصددم انفٍددٕف ٔانكٍددٕف ٔ٘ددثٛ انردددٕٚى انٍددُٕ٘ 

ٔةؼٕال انهٛم ٔانُٓان ؼٍة انإٕٔل ٔ دك اَردهدد ذهدك انًعهٕيداخ انًٕش دد ح انثانلدح  

يًا ؼكا تانَٕٛداٍَٛ اٌ ٚطهددٕا لهدٗ انأهدك انثداتهٙ يٕدطهػ انعهدى انكهدك٘  لنٗ انَٕٛاٌ 

م انأهكٌٕٛ فٙ تالق انهافكٍٚ  م انظدٕاْه انأهكٛدح ٔؼه دح األظدهاو انٍدًأٚح  فدك ٌع 

انرٙ  إَا ّٚاْكَٔٓا ٔنٕ نى ٚؽرأظٕا ترهك انرٍعٛالخ تّكم يعهٕيداخ يٕش دد ح نًدٍ 

ال انأهكٛددٌٕ اٌ ٚرٕٔددهٕا لنددٗ  ددم ذهددك ٚددوذٙ يددٍ تعددكْى يددٍ انأهكٛددٍٛ ٔتددمنك اٌددرط

اإلَعاواخ انأهكٛح انرٙ ال تك ةٌ ذكٌٕ  دك ةَعدىخ تأٙدم االنٔداقاخ انًطٕندح انردٙ 

ذها ًد تّكم ٔشدائه يكَٔدح
(43)

 دمنك ٌدعم لهًداي تدالق انهافدكٍٚ ةٚٙدا يعهٕيداذٓى    

فٙ ؼدم انهٚا٘ٛاخ فٙ َٕلٍٛ نئٍٍٛٛ يٍ انُْٕٕ ًْا: ةٔال انعكأل انًٍدرعًهح 

ًهٛدداخ انعًدده ٔانطددهغ ٔانٙددهب ٔاندٍددًح ٔانعددكأل انرددٙ قَٔددد يهتعدداخ فددٙ ل

                                              
 (42 ) Gates, Jeankey, Introduction to Librarin ship, Zended, New York, Megraw-Hill, 1976, 

p. 188. 

  قان 1986تالق تاتم ٔإِن  ذهظًح: ٌهٛى ّٚ انركهٚرٙ  ت دكاق  (  َٕرُٕٛ  ظٕنض: انؽٛاج انٕٛيٛح فٙ 43)

 .377انّؤٌٔ انصدافٛح  ْ 
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ٔيكعثاخ األلكاق ٔانعكأل األٌاٌدٛح ٔ دٕائى األلدكاق
(44)

  ٔ دك اٌدرفكيد انٕكدائم 

االٌٛح ن هٖ ذددكٚه ٍَدثح يّدره ح
(45)

ٔيدٍ انعدكأل انردٙ قَٔٓدا انثداتهٌٕٛ ظدكأل  

ندددٕٖ انًفرهأددح ٔظددكأل انٙددهب انًطٕنددح ٔانعددكأل انًٍددرعًهح نهفدده األلددكاق لنددٗ ا

نهعمٔن ٔةؼٛاَا نثٛاٌ يعكٌٕاخ األلدكاق ةيدا انُدٕل انصداَٙ يدٍ انُٕدْٕ انهٚا٘دٛح 

فٓددٙ َٕددْٕ انًٍددائم انهٚا٘ددٛح ْٔددٙ لثددانج لددٍ ذًددانٍٚ ةلددكخ ةؼٛاَددا نهطددالب 

انًردكيٍٛ فدٙ انعهدٕو انهٚا٘دٛح ٔةؼٛاَدا ةـدهٖ  هٚا٘دح فكهٚدح يؽٙدح
(46)

. ٔذؽدكق 

لٍ ٚهٚه ذدكٚى ؼدائه ٔةلكاق شى ذٕم تعدك لندك  ْمِ انُْٕٕ انًٍائم انهٚا٘ٛح

انطهٚدددح نؽددم  ددم يٍددونح تطهٚدددح انفطددٕاخ ٔ ددك قَٔددد فددٙ ْددمِ انُٕددْٕ ةؼٛاَددا 

 يٍائم نٚا٘ٛح  صٛهج قٌٔ اإلِانج لنٗ ـطٕاخ ؼهٓا.

 تىثيق املعلىهات الطبية

 دداٌ انطددة فددٙ تددالق انهافددكٍٚ ٚدٍددى لنددٗ  ٍددًٍٛ يُعددىنٍٛ تكددم ٔ٘ددٕغ ٔ ددك  

األٔل ذٍدًٛح )انًكنٌدح انعهًٛدح( ٔانردٙ ذٓدرى ترّدفٛٓ األيدهاٖ  ةٚهه لهٗ اندٍدى

تاٌددرفكاو  ددٕائى شاترددح تدداأللهاٖ انًه٘ددٛح ٔفؽددٓ انًددهٚٗ تكددم ق ددح ٔ ٛدداي   

 ؼهانذّ َٔثّٙ .... انؿ.

                                              
(44)  Oates, Joan: Babylon. London, Thomes and Hudson, p. 148. 

( لًٌالٛم  ـانك ٌدانى: يظداْه انرٕؼدك فدٙ انعهدٕو انٕدهفح  تؽدس يددكو لندٗ َدكٔج ٔؼدكج ؼٙدانج تدالق 45)

 .2000  ت كاق  انهافكٍٚ  انًعًه انعهًٙ

 (  انهأ٘  انًٕكن انٍاته  انإٔم انصًٍ  انهٚا٘ٛاخ.46)

    لًٌالٛم  ـانك ٌانى: ةًٌاي األلكاق فٙ يدكَٔاخ انعدهاق انددكٚى ٔيدكَٔاخ انثهدكاٌ انًعدأنج تدٍٛ انُٓدهٍٚ  

15/6/2002. 
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ةيددا اندٍددى انصدداَٙ فٓددٕ )انًكنٌددح انعهًٛددح( انرددٙ ًٚصهٓددا يرعددإٚ يُٓددح انطددة 

نعًهٛداخ انعهاؼٛدحٔذٓرى ْمِ انًكنٌح تًعانعدح األيدهاٖ ٔلظدهاي ا
(47)

. ٔنددك تدكةخ 

ةلًال  هرا انًكنٌرٍٛ فٙ انعٓك انثاتهٙ اندكٚى ٔذى لشثاذٓا فٙ لكق يٍ األنٕاغ انطُٛٛح 

ٔانرددٙ ٔنقخ يددٍ يٕددكنٍٚ ةٌاٌددٍٛٛ ةٔنًٓددا يعددايٛه األنددٕاغ انرددٙ لصدده لهٛٓددا فددٙ 

ك يكُٚح إِٓن ٔشاًَٛٓا ذهك انردٙ ظايذُدا يدٍ يكرثدح آِدٕن تاَٛثدال فٙدالس لدٍ لندك فدد

وـهخ انًكرثاخ اندكًٚح األـهٖ فٙ انًعاتك ٔاندٕدٕن انًهكٛدح انًفرهأدح تدمالف يدٍ 

انٕشددائه انطثٛددح انرددٙ ذٙددى لُددأٍٚ يفرٕددهج ٔيعددايٛه ٔٔددأاخ يفرهأددح ٔقٌدداذٛه 

األقٔٚح ٔانعدا ٛه انًعهٔفح آَما  ٔ ٕائى تاألقٔاخ انطثٛح انًٍرفكيح  ًا ةٌ يعايٛه 

يذُا يٍ انثالٚ اِٜٕن٘ ٔانرٙ  دكيد ا صده يٍ َْٕٕ انًهاٌالخ انًهكٛح انرٙ ظا

انًعهٕياخ لدٍ انًًانٌداخ انطثٛدح ٔانعُاٚدح تًه٘دٗ اندٕدٕن فٙدالس لدٍ لندك فددك 

ذًُٙد انعكٚك يٍ انُْٕٕ تًعهٕياخ ٚثٛح ةـهٖ
(48)

 . 

ندددك ذًٛددى  ردداب تددالق انهافددكٍٚ يددٍ األٚثدداي تانرٌٕدده فددٙ ذٍددعٛم يٓدداناذٓى 

أاخ ٚثٛدددح نعيدددهاٖ انًفرهأدددح ٔيعهٕيددداذٓى لدددٍ ٚهٚددده لقـدددال يالؼظددداخ ٔٔٔددد

ٔلالظاذٓا فٙ  ٕائى ةٔ يعايٛه  ايهح يٍ انٕشائه انًكَٔح ٔ ك اٌرفكيد ذهك انٕشائه 

                                              
ج  ظايعددح (  لثددكانهؼًٍ  ٚددًَٕ لثددكانهؼًٍ: انطددة فددٙ انعددهاق اندددكٚى  نٌددانح ياظٍددرٛه غٛدده يُّددٕن47)

 .5  ْ 1989انًٕٔم  

 .379( أتُٓاٚى: انًٕكن انٍاته  48ْ)

  يطثعدح 1976   التاخ  نُّٚ: انرّفٛٓ ٔاإلَمان فٙ انطة األ دك٘  ذهظًدح: لثدكانهطٛم انثدكن٘  ت دكاق  

 .134ْ – 9انًعًه انعهًٙ  ْ
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يٍ األظٛال انًرعا ثح  ًٕاقن نهًعهٕياخ انطثٛح
(49)

. ٔتٓمِ انطهٚددح ذدى ؼأظٓدا يدٍ 

 انٙٛال لثه انعٕٕن  ْٔكما ذرٙػ ةًْٛح ذكٍٔٚ انًعهٕياخ ٔاالؼرأاك تٓا.

 س القذمية يف تىثيق املعلىهاتدور املذار

 اٌ نهًعهٕيداخ ةًْٛدح تان دح فدٙ َددم انًعهفدح ٔانعهدٕو َّٔدهْا يده األظٛدال 

ٔذؤ ك انًٕاقن لهٗ ةٌ تالق انهافكٍٚ  اَد انًٓك األٔل نُّٕي انًؤٌٍاخ انرعهًٛٛح 

ٔانًددكاني فانُٕددْٕ ٔانًفهأدداخ األشهٚددح انرددٙ ذددى ا رّددافٓا فددٙ انًٕا دده األشهٚددح 

ٌٍداخ ذعهًٛٛدح نٌدًٛح فدٙ تدالق ٌدٕيه اندكًٚدح فدٙ يهؼهدح ويُٛدح ذٕ٘ػ ٔظدٕق يؤ

يثكددهج )األنددم انصانددس ق.و( ْٔددٙ يٍددونح ذددكلٕ لنددٗ االَددكْاَ ؼٛددس ذٍددثه ْددمِ     

ٌُح ق.و( 2000انأرهج األويُح انثاتهٛح اندكًٚح )
(50)

  ٔٚؤ ك لنك انثاؼس ةنيٍ  انم٘ 

لٕدده ؼًددٕناتٙ           ّٚددٛه لنددٗ ةٌ ةٔل يٕددطهػ نهًددكاني  ددك ذددى ذٍددعٛهّ ُْددا  ٔفددٙ 

)ةٔاٌٛ اندهٌ انصايٍ لّه  ثم انًٛالق( كٓهخ فٙ تاتم يؤٌٍداخ نٌدًٛح يرطدٕنج 

 اَدد ٔكٛأرٓدا ذعهدٛى انُاِد ح  ٔ اَدد ْددمِ انًؤٌٍداخ يىقْدهج ٔيُرّدهج فدٙ ٚددٕل 

اندثالق ٔله٘ددٓا ٔفدٙ  ددم انًها ددى انًكَٛدح ٔانكُٚٛددح انًًٓدح ةيددا فددٙ تدالق اِددٕن فدددك 

نٌددًٛح يهؽدددح تانًكرثدداخ انًُرّددهج فددٙ َددٕاؼٙ انًددكٌ َّددوخ انًددكاني  ًؤٌٍدداخ 

اِٜٕنٚح  افح
(51)

 . 

                                              
 . 20ت كاق  ْ  يطثعح انًعًه انعهًٙ  1976( انثكن٘  لثكانهطٛم: يٍ انطة اِٜٕن٘  ت كاق  49)

 

 .15( انُعًٛٙ: انًٕكن انٍاته  50ْ)

(51 )  Erman, Johan, A: The Ancient Egyptians, London, 1927, p. 68. 
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ٔنًٛ ُْدا  ةٚدح يؤٌٍداخ يُأدهقج ٌداًْد فدٙ ؼأدظ انًا٘دٙ انعهٚده ندثالق 

انهافكٍٚ  ًا فعهدد انًدكاني فٙدالس لدٍ انٓدكف اندهئًٛ نرهدك انًدكاني فدٙ ذدكنٚة 

انكردداب
(52)

س ةٔددثؽد فدددك اذٍدده قٔنْددا نرٕددثػ يها ددى نهرعهددٛى تكددم ظٕاَثٓددا تؽٛدد 

ةقٔاخ لاخ ةشدده فعددال فددٙ َدددم انًعهفددح ٔاألقب لنددٗ األٔدددال األـددهٖ يددٍ غددهب 

آٌٛا
(53)

. فدك ةقٖ انرطٕن انًثكه نهرعانج ٔانردكو انالؼه فٙ لًٕو يُاؼٙ انؽٛاج لندٗ 

اَردال َظاو انكراتح انًًٍانٚح لنٗ تالق لٛالو ٔتالق انّاو ٔآٌٛا انٕ هٖ  ٔ ك شثردد 

انرعهدٛى اندم٘  داٌ ِدائعا فدٙ تدالق انهافدكٍْٚمِ انثهدكاٌ ةٚٙدا َظداو 
(54)

  ٔندى ٚدرٕده 

ْدددكف ْدددمِ انًدددكاني لهدددٗ للدددكاق انكرددداب ٔانٍُددداؾ نّٛددد هٕا انًُأدددة اإلقانٚدددح  

ٔيُأة انفكيح انًكَٛح فٙ انكٔنح تم ًَا لنك انٓكف فؤثؽد انًكاني يٍ ـدالل 

هًداي  دإَا ذطٕنْا ٔاَرعآِا ٔذطٕن يُاْعٓدا يها دى شدافٛدح نهرعهدٛى ذفدهض يُٓدا ل

ٚردُددٌٕ لهددٕو انددكٍٚ ٔانرّددهٚه ٔانؽٛددٕاٌ ٔانُثدداخ ٔانكًٛٛدداي ٔانهٚا٘ددٛاخ ٔانأهددك 

ٔ اَد نٓى يُأثٓى انًهيٕ ح فٙ انكٔنح آَما 
(55)

 . 

ندددك  دداٌ انرعهددٛى فددٙ تددالق انهافددكٍٚ يدٍددًا لهددٗ يهاؼددم يرعا ثددح ٔ اَددد ْددمِ 

أردددهج ةٌ ٚدددرعهى انًهاؼدددم ذثدددكة تدددرعهى انكراتدددح )انفدددٛ( ٔلهدددٗ انًثردددك  ـدددالل ْدددمِ ان

انٍٕيهٚح ٔانثاتهٛدح ٔ اَدد انفطدٕج األٔندٗ فدٙ انرعهدٛى األٔندٗ ذرًصدم تددهايج ٔ راتدح 

انعالياخ انثٍٛطح ٔ راترٓا يه لقنا   ًٛرٓا انٕٕذٛح شى ُٚردم انطاندة لندٗ انًهؼهدح 

انصاَٛح ْٔدٙ يؽأندح اٌدرعًال يعدايٛه انعاليداخ ٔانٕدٛد انًركأندح ٔذكدٍٕٚ انعًدم 

                                              
 . 3ْ   -1(  انعًٛهٙ: انًٕكن انٍاته  ْ 52)

( انطدائٙ  اترٓدال لداقل: ةٔدانح انؽٙدانج انعها ٛدح اندكًٚدح  نٌدانح ياظٍدرٛه غٛده يُّدٕنج  ظايعددح 53)

 .126ْ   1996انًٕٔم  

 .29ْ - 27( ٌهًٛاٌ  لايه  انكراتح انًًٍانٚح...  انًٕكن انٍاته  ْ 54)

 .37ْ  – 18( انعًٛهٙ: انًٕكن انٍاته  ْ 55)
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ٗ لنددٗ ظاَددة لنددك قنٌٔددا فددٙ انُؽددٕ فددٙ ٘ددٕي ٔددٛد يفرهأددح يددٍ يُٓددا ٔ دداٌ ٚرهددد

ذٕددهٚم األٌددًاي ٔاألفعددال شددى ذعدددة ْددمِ انًهؼهددح يهؼهددح ةـددهٖ ذرُددأل يعهفددح 

انًٕاوٍٚ ٔانًكاٚٛم ٔانًداًٚٛ ... ٔغٛهْا
(56)

 . 

ةيدا انرعهدٛى انعددانٙ فكداٌ ٚرطهددة ذٌٕدعا فددٙ انعهدٕو انهٚا٘ددٛح ٔانطدة ٔانأهددك 

ظكٚكج ذكًدم انًهاؼدم انٍداتدح ْٔدٙ يهؼهدح انرفٕدٓ لل ٔاندإٌَ ُْٔا ذثكة يهؼهح 

 اٌ ٕٚظّ انطانة لنٗ انرفٕٓ فٙ َاؼٛح ٔاؼكج يدٍ ْدمِ انُدٕاؼٙ نٛرداته قناٌدرٓا 

فٙ قٔن ـأح ةٚهده لهٛٓدا قٔن انعهدى ٔانؽكًدح
(57)

  ٔ دك ةِدٛه فدٙ انُٕدْٕ لندٗ 

عاتددك لددكق يددٍ انًددكاني انعانٛددح يُٓددا تٛددد األنددٕاغ ٔقٔن ؼأددظ انٕشددائه انًهؽدددح تانً

انًًٓح ةؼٛاَا ٔتاندٕٕن انًهكٛح ةؼٛاَا ةـهٖ فٙالس لدٍ ذدكنًٚ انًعدانف فٛٓدا فددك 

 دداٌ ٚددرى فٛٓددا اٌرٍُدداؾ ٔشددائه ظكٚددكج يًددا ٚؽأددظ فددٙ ْددمِ انددكٔن نرددٕقل فددٙ يكرثدداخ 

ةـهٖ ٔانظداْه اٌ انًُداْط انًددهنج نهرعهدٛى فدٙ ْدمِ انًدكاني انعانٛدح  اَدد ِدايهح 

رعهٛى ٚكٔو فٛٓا نأرهج ٕٚٚهدح ٔ داٌ لهدٗ انطاندة ٔٔعثح ٔٔاٌعح انُطاق نمنك  اٌ ان

ةٌ ٚؽٙه لنٗ انًكنٌح فٙ انٕثاغ انثا ه ٔٚثدٗ فٛٓا ؼرٗ غهٔب انًًّ
(58)

. 

ندك ذًُٙد يُاْط انرعهدٛى ؼّدكاس ٔاٌدعاس يدٍ انًٕ٘دٕلاخ   داٌ يدٍ ةتهوْدا 

 راتدح انهٌدائم ٔةلدكاق انٍدعالخ َٔددُ انًٍدالخ ٔ داٌ نًٕ٘دٕل يٍدػ األنا٘ددٙ 

                                              
 – 164  قان انكرددة نهطثالددح ٔانُّدده  انًٕٔددم  ْ 1991( ٌددهًٛاٌ  لددايه: انه ددح اال كٚددح  انًٕٔددم  56)

ْ175. 

 .165( انًٕكن َأٍّ  ْ 57)

              1989كنٌددح فدددٙ انعددهاق انددددكٚى  تؽددس غٛدده يُّدددٕن يدددكو لندددٗ ظايعددح ت دددكاق   دد  انددهأ٘  فدددانٔق: انً

ْ5 – ْ6. 

(58) Sasson, Jack, M: Civilizations of the Ancient Near East, vol,IV, London, 1995, p. 226g. 

- Oates, op. cit, p. 163.  
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انكناٌددح ؼٛددس  دداٌ انطانددة ٚرهدددٗ لنددٗ ظاَددة انكناٌددح انُظهٚددح  فددٙ يددُٓط يكاَرددّ

ذطثٛدددداخ لًهٛدددح ؼدددٕل يٍدددػ انؽددددٕل تاٌدددرفكاو ةِدددهٚح اندٛددداي ٔةقٔاخ انًٍدددػ   

األـهٖ  انٍالٌم ٔاألٔذاق ةيا تفْٕٕ انهٚا٘ٛاخ فدك ِدًهد انًُداْط يٕا٘دٛه 

ح ٔاإلقانٚدح  صٛهج  انعال اخ انًرثاقنح ٔةًٌ انؽٍاتٛح ٔيٕاوَح انؽٍداتاخ االلرٛاقٚد

ٔؼٍدداب انرفٕٕددداخ ٔ ٛددداي األِددكال انًٍدددطؽح ٔؼٍددداب انؽعددٕو ٔ دددك  ّدددأد   

انكصٛدده يددٍ األنددٕاغ انطُٛٛددح لددٍ ًَددالض يددٍ األٌدد هح انرددٙ اٌددرعًهد فددٙ ايرؽاَدداخ 

انطالب يُٓا يٍائم ذؽم تاٌرفكاو يعاقالخ انكنظح انصاَٛح ٔانصانصح
(59)

 . 

اٌددح انٕددٛد انّددهلٛح ٔ ددك  ددهي ٚددالب تٛددد األنددٕاغ انكصٛدده يددٍ ٔ ددرٓى نكن

ٔاندإََٛددح ٔيدده ةٌ انكرثددح نددى ّٚدد هٕا ةَأٍددٓى نكددٙ ٚكَٕددٕا لهددٗ يٍددرٕٖ انًعُٛددٍٛ   

تدٙاٚا انًؽا ى لال ةَّ  اٌ يٍ انًؤيم يُٓى اٌ ٚكَٕٕا لهٗ اذٕدال ٔشٛده تداندٕاٍَٛ 

ٔٔددددددٛد انًهاٌددددددٛى انًهكٛددددددح ٔ يٕددددددطهؽاذٓا ؼٛددددددس  اَددددددد يعًٕلدددددداخ يددددددٍ                 

ٕدددٛالخ ق ٛددددح  ٕالكٚدددح ٔتوٌدددهٕب ةقتدددٙ ناق ذهٌدددى ـطٕاذٓدددا انددددٕاٍَٛ قَٔدددد ترأ

انعهٚٙح    فٙ انًكاني ٔذكني تكهرا انه ردٍٛ انٍدٕيهٚح ٔاال كٚدح ٔ اَدد انددٕاٍَٛ           

انٍددٕيهٚح ٔانثاتهٛددح انًّددٕٓنج يصددم  ددإٌَ أنًَددٕ ٔ ددإٌَ ؼًددٕناتٙ ذددكني فددٙ 

انًكاني ًٍ٘ انًُاْط انًدهنج
(60)

 . 

ًُرٓا انًُداْط فدٙ انًدكاني ْدٙ انكناٌداخ انُؽٕٚدح ٔيٍ انًٕا٘ٛه انرٙ ذٙ

ٔانًععًٛح نهُْٕٕ تّكم لاو ٔ ك ـهدم نُدا انثداتهٌٕٛ يدٍ انًؤنأداخ انًكنٌدٛح يدا 

                                              
ٛددح ٔانرعهددٛى فددٙ انعددهاق اندددكٚى  ذهظًددح: ( نٕ دداي   هٌددرٕفه: ؼٙددانج اندده ى انطُٛٛددح ٌٔٛاٌددح انرهت59)

 . 45ْ  – 24  ْ 1980ٌٕٚم لثكانًٍٛػ شهٔخ  ت كاق  قان انعاؼظ  

   نٔشٍ  يانغهٚد: لهٕو انثاتهٍٛٛ  ذهظًح: ٌٕٚم ؼثٙ  ت كاق  ٔوانج انصدافح ٔاإللالو  قان انهِدٛك 

 .121ْ – 120  1980ْنهُّه  

 .45( نٕ اي: انًٕكن انٍاته  60ْ)
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ًٚكددٍ اٌ ٍَددًّٛ تانًعدداظى انه ٕٚددح  ْٔددٙ لثددانج لددٍ ظددكأل تانعاليدداخ انًٍددًانٚح 

ًداخ ٔيعاَٛٓا تانه رٍٛ انٍٕيهٚح ٔاأل كٚح  ُْٔا  يعداظى ةـدهٖ ـأدح تّدهغ انكه

ِٔهغ  ٕالك انه ح انٍٕيهٚح ةٔ األ كٚح ٔظكأل ةـهٖ تدقانج انؽٕٛاَداخ ٔانُثاذداخ 

ٔاألؼعددان ٔةلٙدداي ظٍددى اإلٍَدداٌ ٔغٛهْددا
(61)

  ٔ دداٌ لهددٗ انطهثددح ؼأددظ يصددم ْددمِ 

انعددكأل ٔاالٌددرعاَح تٓددا لُددك اندددهايج ٔ هًددا ذدددكو انطانددة فددٙ انُٕددْٕ انًععًٛددح 

اذفدمخ قناٌدح األقب قٔناس ةْدى يدٍ تدهايط  ٔانُؽٕٚح لنٗ انًُالض انُصهٚدح ٔانّدعهٚح

انكناٌاخ   ًا اقنض ةٌهٕب ليدالي انأددهاخ األقتٛدح ٘دًٍ يُداْط تٛدد األندٕاغ فدٙ 

ٔ د يروـه ٍَثٛاس  ةيا انًًانٌح انرطثٛدٛح الٌرفهاض ٍَؿ ٚثه األٔم يدٍ انٕشدائه 

 نًثكهجاألٔهٛح فدك ٌثدد اإلِانج نٓا ٔةٔثؽد  ٛك االٌرفكاو يُم انعٕٕن انثاتهٛح ا

ٔانعٕٕن انرٙ ذهرٓا ٔ ك تهوخ ْمِ انًًانٌح لُك اِٜٕنٍٚٛ ا صه يٍ غٛهْى   
(62)

. 

ٔيددٍ انًٕا٘ددٛه األـددهٖ انرددٙ ِددًهرٓا انًُدداْط فددٙ يددكاني تددالق انهافددكٍٚ 

انُٓكٌح انرٙ  اَد ذكني  رطثٛده نًداقج انعثده ٔانكًٛٛداي ٔيدا ذرطهثدّ يدٍ ذطثٛدداخ 

ٔانعطٕن فٙدالس لدٍ انع هافٛدح ٔانردونٚؿ  لًهٛح فٙ يىض انًعاقٌ ُٔٔالح انعدا ٛه

ٔانأهك ٔانعهٕو األـهٖ انرٙ  اَد ِائعح آَما 
(63)

 . 

ةيا انٌٕائم انًٍرفكيح فٙ ذعهٛى ٚهثح انًدكاني ٔتٛدٕخ األندٕاغ فددك ِدًهد لندٗ 

ظاَة انكراتدح لهدٗ األندٕاغ انطُٛٛدح ةٔ اٌدرفكاو انُٕدْٕ انًكرٕتدح انًٕظدٕقج ندكٖ 

اقٚح ةـهٖ ًٚكٍ ةٌ َطهه لهٛٓدا )انٌٕدائم انثٕدهٚح( انًكاني ٔ انًكرثاخ ٌٔائم ي

فأددٙ انرعهددٛى انطثددٙ يددصال اٌددرفكيد ةلٙدداي انؽٕٛاَدداخ لل ذؽرددٕ٘ انًعهٕيدداخ انرددٙ 

                                              
(61  ) Oates, op. cit, p. 164. 

 .47( نٕ اي: انًٕكن انٍاته  ْ 62)

 .47(  انًٕكن َأٍّ  ْ 63)
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ٔنقخ فددٙ تعددٗ األنددٕاغ انطُٛٛددح لهددٗ يٕددٕناخ نّددهائػ انًٕددطهؽاخ انطثٛددح 

انٕددعثح انأٓددى  يصددم األِددكال انرددٙ ذفددٓ األؼّدداي انكاـهٛددح ٔانرددٙ  اَددد ذٍددرفكو 

م لٚٙاؼٛح لنٗ ظاَة انُْٕٕ انًكَٔدح ٌٕائ
(64)

  اٌ تعدٗ انًُدالض انطثٛدح نهكثدك 

ٔانددهئرٍٛ ظددايخ يردُددح ظددكاس فدددك ٔظددك ةًَددٕلض نّددكم انكثددك انددم٘ ٚعددٕق لنددٗ انعٕدده 

انثاتهٙ اندكٚى ترأأدٛهّ انًردُدح فدٙ انًرؽدم انثهٚطداَٙ  ٔيدٍ تدٍٛ انًُدالض األـدهٖ 

ٙدا ةًَدٕلض نّدكم انكثدك ةٚٙدا انرٙ ٔظدكخ فدٙ يدان٘ يدٍ انعٕده األ دك٘ انددكٚى ةٚ

ٔ ًا ٚثكٔ آَا  اَد ذعٕق إلٍَاٌ ذعهٖ لنٗ ؼاقشدح ٔذدٕفٙ ندما فددك اٌدرفكيد ْدمِ 

انًُالض  لاخ األتعاق انصالشح نهرعهٛى فٙ انًكاني
(65)

. 

                                              
 .271( أتُٓاٚى  انًٕكن انٍاته  ْ 64)

 .60نٔشٍ  انًٕكن انٍاته  ْ -.     271( انًٕكن َأٍّ  65ْ)
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Abstract 

The Ancient information document on 

system in Mesopotamia 

Dr. H. D. Hmood 
(*)

 

S. A. Ismail 
(**)

 

Mesopotamian community was a developed community, 

consequently, it was necessary to creat a documentation system to 

satisfy the needs of that society and manage the government affairs 

and supply it with officers, clerks, and scholars who were efficent 

and had the needed qualifications to collect information, classify it, 

and write it down on cloy tablets. 

The Mesopotamians had practiced many different activities 

which were so developed and complicated, accordingly, the 

documentation system was vital factor to write: 

1. Information needed for economic activities. 

2. Information needed for laws and legislations. 

3. Information on hymns, Omens and other religious 

purposes. 

4. Information on scientific activities. 

                                              
)*(    Assistant, Professor, Department of Archaeology, College of Arts. 

 )**( Assistant, Professor, Department of Librarian ship and Informational Sciences  College of Arts. 
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5. Information needed for teaching purposes. 


