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 قواعد اللياقة واداب السلوك 
 في العراق القديم

لعبتتاالسرةتتلعالسلعلسالتتيالسلالل تتيالسلتتدالرس تترالسل تتلسلفاللتلبتتسالسل  تت ال تت ال لبلتتيال
سر لسلالت تر   ال حتالس بسعالسلاتسعلالسلاسئ يالعلدالحةنالسلللسايالتسلةتلت السل حرتلال تنال

تبتتتيساللعلتتتتفالل تتتتسال تتتتل السللاتتتت الال، لتتترالبتتتتلت السلاتتتتل السر ةتتتتس ليالسرتتتنال   تتتتقعالرلتتتتنالاتتتتت 
تلتتتتتلل سالسللنلتتتتتلال تتتتتنالال،سلحرتتتتسل السلتتتتتي اللتتتتتسنالعللتتتتتيال ر  تتتتت السلعتتتتلس السلاتتتتتلل الترال سلتتتتتتس

 صتتتتتسئاالسربتتتتتس الال،   تتتتتسالسلحلتتتتت التسر نتتتتتسنال،سل صتتتتتتسالسل ةتتتتت سلليالسل تتتتت ال  لتتتتتلاليلتتتتت 
سلرتسال تنالسل عل تلناللل ب لتيالترللبتسالت ت ل فال سللتلالبتيسالسلرس ترالال،تسل تسلس   اللبب تس 

ختتتبنال تتتسالتللال تتت السل صتتتتسالسلاس ت لتتتيالتسللةتتتسئنالبتتتلنالسر تتتخسسالبتتتنالتح تتتدالعلتتتدال
السلصتعللالسلةلسةت الت اصتتلال تساللتتيالعباتيالبسل لت التسةتتل يالتحس تل يالتعبا تتيال ت السلت تتتلال

ال.سرر بلي
 قواعد اللياقة :

علفالسلعلسالتنالسلال س السلعلللال نالسل لسةل السل عبلعالعنالحةنالسلللسايالت نال
التس السل حلي البسلللسايالسب  س السلخسصي السرةسةلي السلاتسعل السحل  التب  السر لسل البلن لةب 
السللسا  السل للةليال،تسل عس ن ال   س السل صتس ال ن السلعللل العلد العنل سللةسئنالال،سي

ت صتسالارسئليالتسل  ال  للالسلدالعبسلعالسلةب الت ناليل ال سالال،سل خصليالتسللة لي
 لرلالال،لالس   س السللتس تللال  ال سالسلس السل للةيالت  يالسنالسل ل ليالسلعسئلالسلدالسلبلاالبع

البسلةب العلليسسب التلبلأ ت  السلصبس التابناليبسبيالسلدالسل للةياللةل العلدالال،هالرسلةس

                                                           
الأة سيال ةسعل/الاة السآلنسل/الللليالسآللسر.الال
أة سيال ةسعل/الاة السآلنسل/الللليالسآللسر.الال 

 د. حسين ظاهر حمود  
 د. احالم سعد اهلل الطالبي
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ليل التللال  ال سالارسئ السر  ال:ال"ةب الال(*)سةل العلدالس  "ال،س يال"سصحتال بللس
الSul-mu ina bir – te – Su - nuال(†) ل سالبل   "

السر تلال السل ل  السر خسسالسلد السحل ال ن اللةسلي ال   ال البس لبسنالترس  الس تل  
الل تر تنال الل للالسلدالسلةب ال ل سال صيال"تب السليلناللس تس ال س ل لتال ل سالظل يالت ل س

اللبللسالال(‡)…."سصبحتساللصلتنالبتر   الع  ال…البسلةب السلدال ل سالسنالب س العللس
 نالسللةسئنال لةليال نالسل تظفلنالسلدالسلاسلعالستالسل لت اللللال ل سالسلة سنالعنالصح   ال

ال  السللةسليالسر لي:تةب    الت ناليل ال سالتللال
 “a-na Sarri [be – li - ia] arduka masur- ri – su – u u lu Su lmu 

mu
”…(

ال(4

السلعسئليال البسن السلبسبل السلالل  السلدالسلعصل الت ة  فال نال سالطب اللعتل بيس
اللس االلابنالسحلبسالسرخلالع ل سال ل ا ال حليالسلصبس الحلثالليللالسل سال:

السن السل  فالتابن السنال  ل  السلصبس التابن ال ابلنالال"ت   العلد الأ ال لل لعل 
ترس ال  ال سالسخلالل عل الب لسلسالسل تسجالال(§)سل للضاللعاالل  ستنالسللتس اللل الل فد"

السب  ي الب ابلن السررالاس  الس   اال(**)سن السن البعل اللللس شالس ي ال  ال لح ي الليل التلل ،
  التابنالسحلب سال سل صسلعيالبلنالس لللتالتلللس شالس عالاالستسصلالسلصلسايال ل سالبل

ال††)سرخل السلنلال نال ع دال  السل صتسالتعلدالسللال( السل ابلناللسناللح ن ال نالسن ر 
سلةسبايالسليللالسرالس ياللسناللعبلالع ت سالعنالسحلالسل اسلللالسرر  سعليالسلةسئلعالتلعلفال

ال.حةنالسلللسايالس يس البلنالسر لسل
                                                           

ال،سل  سبجالسل علل ليال  السلعلس السلالل ال  الرت السل صتسالسل ة سلليال، ل س السح لالعل ال،سل عل  *
ال.33سال،2001ال، تصنال،لةسليال سرة للالرللال   تلع

لةسليال سرة للالرللالال،ارسلسالسل حسل ال  السلعصلالسر تل السلحللثال،عبلالسلغ   ح لالال،سلبلل †
ال.49سالال،للليالسرلسرال،رس عيالسل تصنال،   تلع

‡ Peiffer , P. , Robert H., State letters of Assyria , New Havean , 1935 , 

p.9. 
لر تياللةت الطتيالسل للل ت ال ال،1979ال،ل تلنال،سلحلتسعالسللت لتيال ت البتبلالبسبتنالتس تتلال،رتتلجال،لت  ل ت§

.122سال،2طال،1986ال،بغلسلال،تبلبسنالعبلالسل للل  
** Dalley. S., Old Babylonian Dowries., Iraq , vol,. 62(1980) , p.57 

ال.57سال،1975ال،بغلسلال، لح ياللللس شال،طيال،بسال††
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ل سالل للالسلداليل الال،ت نالسل اسلللالسرر  سعليالسلرسالظسبلعالسل صس حيالبسللل
ال*) الل ننالسل ل السر تل ال ل  صلالسلنسلثسليال(ل ظلالسل لنال)سل   لالسل ح   تبتال(

السلطلفال ال   السلتطللع التسلعباسا السرة ابسن الحةن العلد اللرلي السلل  د البلله لصس ا
تلتنال لنال سنالبيسالسل   لاللعلفال لتعالظسبلعالسل صس حيالت عل   سالبلنال…السرخلال

الس يس  السل ر    ال سئال،س لسل ال لسنال الللس البلنالسر لسل الت بسلل س السل لسلس ال الل  البتالس س عس
السلدال اللسنالسلخطلراللال  السل تسجال ال البلسلس سرخلال  السل ر   السلعلسا السلالل الت   س

ال.(†)biblumخطلب يالبلليالع لالسل تسجالة لاالببل ال
ال ال اللل ل  اللس االسل لسلس سياللسنالسل الللال  السلعصلالسر تل السلحللثالال،ل س

علفالبتال  تل تاللال  سالب فةيالسلدالسل ل ال اليسناللح ناللنالت لالستال للاللاسبنالسل ل البلل
namurtu(‡)السل ل الال الس س  السلللتع الست البسر ح س  ال لتن العسلع السل للي ال الل  تطللاي

ال.(§)تلبلتاليل التسرحسال نالبعضالسل  سبلالسلخسصيالبسل  حت ساالسلرلسللي
البلنال السلخطسبسا السةلتر السلرس السلةسئلع السل   ي السلللساي الاتسعل ال ظسبل ت ن

ال اللبس التسل  اللس االنسب ي اللال،سر لسل اللسن الةتس ال ع ل س السخل خسطرال خسال خصس
السلسرال السل  ال ا رل س السلصلغي اللة خل  البسلل بيالستال ل تةس الستال  سنباللي سلسناللئلةس

ستالسلصلل ال"عةدالسناللحفظ السرليال  فالستالال  نباللسناللل رالللاللرال،سل خسطبي
ال ال للت  ال  فلضال…" السلعللس السل  سصر الرصحسر ال تري اللس ا السل   السلعبسلسا س س

ال التسرح لس  اللعلفالليال(**)…بسلخرتع ال  س التسصتلي الاتسعله السلطعس  الل  ستن اللسن ل 

                                                           
* Mallowan , Nimrud and its Remains ; vol.2 , London , 1966. 
† Driver,G.R. Miles,J.C.The Babylonian Laws,Oxford ,vol.1,1952, p.249

بتتلسلسالسلتت تسجالع تتلالال،سحتتب الةتتعلالسهال،تلل  لتتلال تتنالسل فسصتتلنالحتتتنالبتتلسلسالسلتت تسجالل ظتتلال:السلطتتسلب 
 .(2004)37سلعللالالال،بحثال   تلال  ال رليالسلسرالسللس للن،ةلسنالببلالسللس للن

بطالسل للتت السر تتتل الختتبنالسلعصتتلالسر تتتتل السلحلتتسعالسللت لتتيال تت السلتتبال،سةتت سعلنال تتعبناللس تتن‡
ال.40سال،1999 تصنالال،سطلتحياللل تلسهالرللال   تلعال،سلحللث

ال.90سال،سل صللال فةي§
Oppenhiem , OP. Cit , p.10. ffلل  للال نالصلغالسل خسطبساالل ظلال:ال**



 

 1678 

 م2006ـ1427(44/4آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

ال غةنالت  ظفالابنالسرلنالتبعل تسلبسبللتنالال(*)ه حرلالسل ر   الس يس ال سللللناللس  س
تابنال  ستنالتربيالسلطعس اللسنالال،سل   ل تنال سللساللس تسالل  ستلتنالسلب التربساال  السللت 

نالل  ستلتنالسلطعس السحلالسلعبللاللات البصرالسل س العلدالسلل الس لسلالسلعسئليالستلئ السليل
السل سئلع الحتن السلرلتف الل   ال  الال.(†)تبعلبس ال  بعس ال سن ال س السل اللل البيس السن عل س

سل ر  عساالسلالتليالترالةل سال  السلرلتفالتسنالسحلالس لسلالسلعسئليالسرصغلالة ساللات ال
ال.(‡)هتبعلالب   يالةلرالسل س الابنالسرلن

أاللرالسلعسئليالت  السل ر   السلبسبل التبعلالسلرلتفالحتنالسل سئلعالل ساليلل ساللبل
اللعس الالئيبل   العلل   البللس  س التسرلس  ال ع سئ س العلد الللحصتن السرل ي تبعلال…السلد

تلغةلتنال(ال§)سر   س ال نال  ستنالسلطعس اللسنالسر لسلالل ةحتنالس تسب  الب  سللنالسل سئلع
اللل  ظلف السخل  ال لع البسل س  السة خلس ال(**)سللل   السرلن ال   السل سئعي السلعسلع التلس ا .

لالتلتنالح دالسلتااالسلحسرلالت  اليل العنلالعلدال تلساالل ساللفعنالسال،سصسب السللل
 نالسلعظ اليساالسصب التسحلالتلب سالسة خل السلخ راللع نالسل بع التسل غسلفالسرالس يال

تلبلتالسنالسة خلس السل سئلعالتسلتساالسلطعس اللسنال سئعسالال.(††)ل الل  السلعنتلالعلدالباسلسبس
سلخصتسالس يالالتل للالسلبسحثالةسل الب يسال(‡‡)ع لالسلفئساالسلغ ليال  السل ر   ال اط

ال(§§).س السرصسب اللسنالرسلبسال  سةبساللبطع يالسلصلبيل  سالر  ال ليالسنالسة خ

                                                           
ال.49سال، لر يالسرة سيالسللل تلالعس لالةلل سنال،1962ال،ل لنال،عظ يالبسبنال،بسل ال،ةسل *
ال،بغتتتلسلال، لر تتتيال:اللتتتسظ الةتتتعلالسلتتتللنال،1965،ل تتتلنال،سلحلتتتسعالسللت لتتتيال تتت السلعتتتلس السلاتتتلل ال،بتتتسل ال،ةتتتسل †

ال.205ال–ال202سالال،2000
ال. علت يالس سل سالب سالل.العبلالسلع ل السللسفالةلطسنال  لتلس‡
سياللس االع لليالسلغ نالتسلحلسليال علت يال  البيهالال،لب ساللس االسل  سللنال ص  ال نال ةلجالسلصتف§

ال.سلف لع
ال،1979ال،بغتتلسلال،عتتسلساالت اسللتتلالسل تتعترالسلالل تتيال، سرتتنالعبتتلالسلتسحتتلال،علتت ال،عتتس لال،ةتتلل سن**
ال.17س
Dalley , OP. Cit p. 72لل  للال نالسل علت ساالل ظلال:††

ال.203سالال،سل صللالسلةسب ال،سلحلسعالسللت ليال،ةسل ‡‡
ال.202سالال،سل صللال فةي§§
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الت ة ت ال الللل  السلي  السلعس  الب ظ لب  السلالل  السلعلس  الةلسن السب   ليل 
السلنال، حرلب  الب ظس ي السرب  س  السلب الال،تسرة ح س الرسلت   س ال س ال   التلل تال

الةت ل الالل السنالصسحبيالسلحس يال سلااللللس شالاسئليال:
ال سبلي" ال ظلفي النلسب  ال"ال،سرعن السل س  التسة ح  اللأة  الرةنالال(*)سرةن تعل تس

ل ساللسنالسرب  س ال(ال†)سلال لنالل سالرس ال  ال سال للة ال"سرةنالال  التسعلال  س  "
عس سالبسر سايالتسظ سلالسلالس يالسلحة يالت اليل ال سالتللال  السل سال"سنالسل ل لياللسنالل   ال

.الت  الس سلساالسخل اليللال  البعضال(‡)ب لبةيالتالس  يالسن س اليبسبيالسلدالسل للةيال"
 رس ال  الال،سل صتسالسنالسل ل لياللسنالل علضالسلدالسلرلرالبسلعصسالسنالسب نالالس  ي

لةسنالسل ل ليال"لالال ةلعاال  السلطلل الالاللد سالسلس السل للةيال  الحللثالسرة سيالع
 ب   ال  الاتليالال–ترس العلداللةسنالست تالال(§)…"؟(الترلب  ال)؟(ال ببة )تل ال  ظ 

ت رلفالسلدالسل عطلالستالتر الال(**)شال"لعياللرللالعصسبياللأةي"لل ب الب سناللللس 
سلعطلاللسنال ل بالللالس يالحلثالتللاالس سلساال  الل سبساالسل ل الس تلال سصلالبسنال
سلنس  السنالسل ل العطلالرلت يالبعلالسلتلل يالسل  الساس  سالبعلالس   سئيال نالب س ال لل يال

الللخت(.)  لتل
السلبب اللن ال ن ال"ستل االلل عرالسلةعلل ال: ال صس التلل ال عرالللختالتل س ال   ل
ال.(††)…."لع لعالسلس الالتال االل  السل لسرالتأح     التعطل   الت ل    ال

الستاساالسل لسلساال الت  ظل  السر لسل البلن السرح لس  السبلس  السلرس البسرالسلللساي ت ن
ال.(‡‡)عالصللا اللئبالل ل "سلالبل   الل سالرس ال  السل سال"رال لنلال نال ل

 اداب السلوك :

                                                           
ال.120سالال،سل صللالسلةسب ال،سل لح يال،بسال*
ال.490سالال،سل صللالسلةسب ال،عظ يالبسبنال،ةسل †
ال.33سالال،سل صللالسلةسب ال،سل عل  ‡
ال.490سالال،سل صللالسلةسب ال،ةسل §
ال.147سال،سل صللالسلةسب ال،سل لح يال،بسال**

†† Wiseman"A New stele Assur-nasir-pal,Iraq ,vol.14,(1952)pp.24-39 

ال.83سالال،1983ال،بغلسلال،سلحل يال  التسل السللس للنال،ة لنال،اس س‡‡
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ال اللب السل  االسلعسلساالتسل اسلللال  السل ر   ال سلعلسا السلالل السر لسلالبرلتلع
ال لسل اال التسل   السلةسئلع التسل بسلئ السلال  السل صلفال  الرت  الت  يلر بسلسرالسلةلت 

السررلسن السنالال.عبل ال س ي السرلسرال ن البال  السل  ة  السن السلال س  السلعلسالتن السلل  لال
لغللالل ل السلدالب س ال ر   ال لرالبلت السلال السر ةس ليالسل ب ليالعلدالسرح لس التسل الللالل

البسلاس تنال اليساالسلعباي السل صتسالسل ة سللي البي ال  خل ال  س اليل  العلد اللة لن تل س
ال التسللاال…التسلللن السلخلالي السلال  ال لسثال ن ال ل س التلل السي التسر نسن ت صتسالسلحل 

الساتسنالسلحل س  السلر ت السلدالصسلاالسرع سنالتسر  سرالال.علل س ال حت اللسنال ترل    سي
ت  سلةيالال الت رسئنالخلاليال   ننالال،لنالس لال نال س يالسنالل ل السلدالسلف  يالتسل ل

ال السل فف التربط التسل ةس ا التسلةخس  السليسا الب ةلسن السلحل ال… ال ن السللنلل ت علف
ت ناليل اليللال سالةت ل البسنالراللاسبنالسل لالال،سلةت لليالتسرللليالبيهالسل ترل سا

ت  ال سالسلل التللالب يسالال.(*)تسنالللتنالسلع نال نالسرنالسرصب التسل علتفال،بسل ل
ال.سلخصتس
ال(†)ستالل لل البسل لال سنالسرليال  فالةلعسابيالعاسبسالصسل س[ال"ال، البغلله]سلي الل 

الت  الحل يالسخل التللاال:
الت ف س ال لساب لنالال،لللنال   ال صت س

ال(‡) ر رالسللب البسلبسطنالتسحفظال ف ل 
ال

ال(§)رال لعاللناللل يالترال فشاللنالةلال"

                                                           
لةتتسليال سرةتت للالرلتتلال   تتتلعالال، لس تتيالسرترلال تت السل ر  تت السلعلسات السلاتتلل ال،حةتتلنالظتتسبلال،ح تتل*

ال.ت سالبعلبسال104سالال،1991ال، ال يالسلدالرس عيالسل تصن
† Pfeiffer., R.H. Akkadian proverbs in Ancient Near Eastern texts relating 

to the old Testament(ANET) N.J.(U.S.A) , 1955-1966,p.426 
‡ Lambert,W.G.: Babylonian Wisdom literature , Oxford ,1960,p.105 

ال.57-56سال،109-94سالال،1976ال،بغلسل،ب  س الرللغتللتفال:السحلاسلالسلحلل §
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 الليل الحثالسلحل س السرتللتنالسر لسلالسلدالسل تريال حتالسلةلت السلاتل التسلالس
التسريسنال ال ظل  اللن السلصسلحي السلعلتن ال]سن الباتلي السحلب  ال يلل السلصسلحي بسرع سن

ال.(*)سلصسلحياللنال ص التسلف السلصسلاالةلحر[
ال تر ال العن السرب عسل الرلتلع السلد السل ر    الس لسل الالل س السلحل س  ت بي

ر يال نال سناليل السنال رلرالسللتسلثالتسل آة ال؛الالسلخصت ساالت  تالسلتاتفالبرس ب س
الر  ال:ل  ال يللالسحلب الس

ال.:الرال بحثالعنال تر السل  سرلعال-
ال.ر  اللررالسنال صللالحل  البسل  سرلعال-
ال.سالل  لتة رطلالسلدالسنال لتنال سبال-
ال(†)تةلحرلت  الل اللال سالرالل   ال-

السر لسلال الةلت  الب ترلي السرب  س  ال ل  السل صتسالسلتسللع ال ن الل را تبيل 
عنال  سلةيالصسلاالتل الل اصلاليل السل ترليالال،تسل اللالبسرلسرالسلاتل يال  السل ر   

ال ةببساال الر ل  السر  سر السلد ال  صبس الحن   اللسن البن السل ل العن التسرب عسل سرع سن
السلف ن.

ر لع ساللس االال سال…السنالسلةلت السلحةنالتسلخل السل ة ال التسلر للالسل  لاظال
خللعالتلنللسال ساللسنالل للالعلليالسلحل س الل  يلرالةلت السر لسلالتسبعسلب العنالسلليرال

علدالاتنالسلصل الح دالل ة دالل  السل عسلشال  السرخللنالتسلخلسعالتسرح لسنالتح ل  ال
ال  الرتاللةتلهالسلصل التسرخبس.

الت ل ساللس  ال الساال نالسر نسنالتسلحل السلعلساليالسلالل يالسل  ال تريالعلداليل ال:
ال(‡)تلل يالةلعلالليسبسال"ال،ن ال لل البسلصل ال،" لل البسلليرال-
 .ال تحصر تفكيرك بالخداع -
ال.لعلفالخلسع البعلالحلنتةال.رنالسر لالةلفراالبعلاليل ال-

                                                           
ال.58سالال،سل صللالسلةسب ال،ب  س *

† Pfeifferd., R.H. Akkadian proverbs.. OP. Cit p.426 
‡ Gordon , E. : Summerian proverbs , Glimpses of Everyday life in , 

Ancient Mesopotamia , Philadelphia, 1959 , p.239 
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ال(*)تةلة عيالسل ل ال-
 (†)" سنالسلليسرالة اط الع اي" -

السل سلع السن الب س السللي السر سلع ال رلل السلتةلطال2)ت  س السر تل  السلاس تن ال ن )
البسللفل) الس يال"ع ل سال  ط الس لسعال س ت  فتهالبحللثالليرالستالال،سللت السرتن(التللال ل س

ال.(‡)…ال"ستالسب  سالستالسب   سالال ب ينال باللرت الل سالسنال  عس نالستال ا لرال نال تر س
(ال نالاس تنالح تسلسب الب يسالسلخصتسالعاتبيالسل تاال3)ليل ال لراالسل سلع

ال(ال§).  سلعالسل تل()علداللنال نالللل الب  سلعاللسيبي
تلتنال  ال سنالبيهالسررلس ساالسلاس ت ليال علال  طتلعال  السلعسل السلالل التلسنال

الس ال   السلصل  الل قللل ال  للع س البسب لي ال  س س ال لللس السلعباساالسل  لع التلب س  لاتن
التسرح لس ال السل حبي ال ةتلبس السرتس  الخل  ال   السرب  التسرل  س  السلصحلحي سرر  سعلي

السللتسبطالبل    الت اتلي البلنالسر لسل العلدالال.تسرة اس ي السلال س  التحلسالسلعلسالتن بيس
الة س السلبل البت الت ن السلتسلللن البطسعي السر لسل السلخلاليالال،سل  س  السلفرسئن ال ن تعلتبس

تالالتللال  السللنللال نالسلحل التسر نسنالس سلساالتسرحيالعلدالال(**) يتسلةلتلليالسل  
ال الاليللال  ال سالةت ل السر  ال:ال،يل 
التللل السربنالسبسه"ال،"لت اللحر السل ل العنالسلةفسبيالس س الرللهال-
ال(††)تلبرنالسلصغللالاللالسللبللال،لت اللبلنالسرح لس الرللسال  السلببلال-

 كذلك اوصت الحكمة بالقول :

                                                           
* Lambert , W.G. : Babylonian Wisdom … OP. Cit p.103 

ال.61سالال،سل صللالسلةسب ال،ب  س †
‡ Driver , G.R. and Miles , John , C: The Assyrian Laws , Oxford , 

1935,p381 
§ Driver , G.R. and  Miles , John , C: The Babylonian Laws , Oxford , 

1935 , p. 13-15 ال،عس لال:السلاس تنال  السلعلس السلالل ال،ل ظلالحتنالسل ترتعالسلرسال:الةلل سنال
229،السال1977 تصنال/ . 

ال.110سالال،سل صللالسلةسب ال،ح تل**
 لسرعتتيال ح تتتلالال،:الربتتلسالسبتتلسبل الربتتلسال لر تتيال،نتللللتتلالتسختتلتنال:ال تتسالابتتنالسلفلةتتفيال،رسلتبةتتتن††

ال.239سالال،1960ال،بغلسلال،سر لن
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الل سال ة  اللل يالسل  ""سة  اللل يالس  الال-
السح ل السخس السرلبلالال-
سة  اللل يالسخل السرلبلالل سال ة  اللل يالسبل ال"تالر غررالالرالسخ  الال-

ال.(*)سللبل "
ليل الستصدالسلحل س السر تللتنالسلدالرلتلعالسللس السلتسلللنالتطسع  سالت  سال

الرس ال  الاتل  ال:
ال"سلل السبس التس  الل ال طتنالسلس  العلدالسرلض

ال(†)…ليالتس يالللاالسل  فالرال  ل العلليال" نالراللفسخلالبسة السب
ال نال السلالل  السلعلسا  السل ر    ال   اللعل اللسن السربتلن البح  السل  ستن السن تلبلت
السناللخرعتسال الليل اللسنالعلل   الس س ب س السر لسل سرنسلالتسلي ترالسللبل السل  اللل لب س
س فة  السلدالتس عال نالس  حسنالسلر للالتل ةس نالسلتسحلال    اللسئ سال نالس يال:الال"بنال

ال(‡)ستال ع البلرال نالرال؟ال"ال،ال نال ع ستالبنالاسنالرالبلرال.لسنال اصلسالبح السبليالتس ي
بيسالتل الطسعيالسر لسلالربسئ  التس  س   ال  السرةلعالسرالبلسليالل عتللب العلدالسلطسعيال

ال الستس له السل ل الت  فلي البطسعي رنالستس لالسل ل اللس اال الةيالع لالال؛سللبل السل   نلي
ليسالال، حةرالسع اسلب اللسنالسل ل الل ترالعنالسرليال  السرلضال،(§)سلعلساللنالسلال س 

تل سالسل  االسلال السلةلتلليال  السل ر   العلداليل الس يس الال،لسنالربلال نال  فليالستس له
ترلتلعالسل اللالتس  س الستس لالسل ل العلدالسحةنال سالللس التل سالل رااليل ال  ساللس  ال

ال  ال  تلساالسلحل يالسرللليال:
ال"اللسالب  الس  ننالر لالسل ل السيسالصلل

السيسالسة لاالسلل الحلسةيالخ  يال-

                                                           
ال239فالسال،سل صللال فةي*
ال.145سالال،سل صللالسلةسب ال،ب  س †
ال، لر تيال:الةتلل الصتتلسال،سل ة تلليالسلر سئليال  السرلسرالسر تلليالتسلبسبللتيال،رتلجالبتلليال،  سل‡

ال.291سال،1981ال،بغلسل
ال.111سالال،سل صللالسلةسب ال،ح تل§
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اليالبل يالتسلخل سس  االخ س ال-
التسلنلتعالسل  ال رلبسالب س الرللال حلتلعال-
ال(*)تللنالرال   يال لئسال"ال-
بيسالتسلل الحل س السلعلس السلالل الس يالرالل لنالسل حس ظيالعلدالحةنالسلةللعالتةلت الال-

ال،سر لسلالتحلس   التال   السل  ال لبتسالعلل سالسرالب عس ل   الال س الصسلحلنالست لس الل  
الس ال  ي السلحل س  الستلئ  الحث السلةت الليس السرصلاس  العن السرب عسل الرلتلع السلد لال 

رنالال(†) الالحيلاالسلحل يالسلةت لليال نال" غبيال صسحبيالل س السلةت "ال،تسل  حل لن
سرصلاس السلةت ال"اللتالترعتسال  السل س اللفةلالسل س ال"ال"تلتالترعتسال  السلبة سناللبلأاال

ال.(§)تال"الر   الةس العترس اللنال عط البلع سالترالبيلع"ال(‡)سن سلهال فةلال"
السلدالسل فس  التسرخبسالتسرلنسلال نالال- السر لسل العلدال ترلي ليل الحلسالسلحل س 

سرنالسرخللنالتسلحللتلياللتنالسرليس الب  الستال بطلنالسل لالل  التل ساللاتنالسل ننالسر  ال
ال:
اللعلت "ال- ال فعن ال  سيس اللصللا  السل ل الل اال فعن السيس السل ع الساالال(**)" العلا تال

السرخلال البسر لسل السررلسل السلالل ي البنالعل يالسلعلسالي السللبللع السلي ترالسرخبالي لنال ن
.التسللاالسلحل يالسر تلليالعلداليل البسر  ال:ال"لسالب  ال(††)ب نسبيال" صنالسبنالعنالسبلي"

ال.(‡‡)صلل الاللرالخللالل ال  سخالبعلل"
ال  سالةب العلريال نالللسةيالسل صتسالسل  تس لعالسرخل السنال تلبلتالتسرحس

ةلت السر لسلالتسل سلس   اللسنالسل لت التسل لت التسل س نالتسل فلللالسلصسئرال  ال ترليال
 ع لالظ تلال عسلريالال، نالسب السةسللرالسل  يلرالسلةلل يال  السل ر   السلعلسا السلالل 

                                                           
* Lambert , W.G. : Babylonian Wisdom … OP. Cit , P. 103 
† Ibid , P.96 

ال218سال،1957ال، لر يال:الطيالبسالال، نالسلتس الةت لال،ص تئلنال ت ال،للل ‡
§ Pfeifferd., R.H. Akkadian proverbs … OP. Cit , p.425 
** Lambert , W.G. : Babylonian Wisdom … OP. Cit p.232 

سالال،سل صللالسلةسب ال، تلل ظلال:الحال . 

ال.118،س1970ال،بغلسلال، لر يالتلللالسلرسللال،رسنال:السلللس يالع لالسلبسبلللنال،بت للت††
ال16سال،سل صللالسلةسب ال،ب  س ‡‡
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الللرقال اللسن السر لسل الللن ال ن السلةسئلع السلسرالسلةلت  الس بسع الس حلسفال   الست العات  ست
سحلس سالسلدالسة خلس ال تعال نالسل س لرالسل فة العلدالسر لسلالتل سال السال  السلفالساالسر ليال

ال:
ال"الل ال ل   البس ال نالسل صسئاالسل  اليلل  سالل الال-
ال ل السرل سلساالسل  ال حلناالع  سال ع الل ال لنال س  يالستالل ال نباالل الخطقبسال-
 نالةلر الحلسال….التلل   السللت السة طل السنالس حلثال ع البطللايال خ لفيالال-

اللل ل ال
الع ل سالل االطفب()ر   الل السرلب ال،لالالسلنلاال نالسةلس س  ال،سلي السةلل يالل ال-
ال(*)….تللنال…ال ع (البسل سلللالرالسعلفال)ت سيسالل ل   السنالس عليالسرن….الال-

ت سالل بغ السل سلللالعلليالسنالسلعلساللنالسلال س الل الللرقتسالسلدالسة خلس السلتةسئنال
السل لرلرال الةبن الر ل  السة  فسي البعل السر ال نب التسرب سن التسل اللل اللسلرلر سلاةللي

الت ترل السلعسالن السر لسل الةلت  ال اتل  ال   العلدالسلطبلعلي الاسئ س الصحلحس ال ترل س    
السلتسررال ال اللل العن ال رب السلل لعي الللال  السلر ت  ال حت التسرح لس  التسلطسعي سلة  

ال.(†)تسبعسلب العناللنالس حلسف
 ربالعنالسنالسلاتس لنالسلعلساليالسلالل يالسب  االب  ظل السلعباساالسرةلليال نال

البل    ال ل س السر لسل الةلت  ال حلل الاس ت لي الاتسعل الصلسري الترعاال،خبن التال  ل الال
ال الل رست بس السن السلفلل اللة طل  الر الحلتلس السلعبايالالرةل سسلاتسعل الب  ظل  الل عل   ل س

تع نالسل  لعال  الاس ت يالترالةل سالاس تنالح تلسب العلدالتر السل عسلرساالال،سل ترلي
سلاس ت ليالسلب  يالب ساللبئ الطبلعيالسلحلسعالسرر  سعليالس يس التلحللال نالحسليالسر حبنال

الرس ال  البعضالسلخلا ال  السل ر   الت  ال السلدالرس رال س البيس السل  س الرلل ي  ال   س

                                                           
* Alster, B. : On the Sunmerian composition “The Father and his 

Desobedient Son, RA, vol. 69 , no.1 1975 , p.82” 

 .115سالال،سل صللالسلةسب ال،ح تل†
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السلبطتلليالل لح ياللللس شالتسل  ال حثالعلدال سلاصسالتسرةسطللالسللل ليالتسل بح 
ال.(*)سل عففالت ر رالسلفسح ي

 بحظال نالخبنالسل لسةل التسلاتس لنالسر تلليالال،تعلدالصعللالسلاصلالسل لل 
ل للالسب  س السل لت البارسلسالت ساللحس ظالعلدالعفيالحلل السلاصلالتحصس يالس لسلبسال  سال

سرلسرالسلعس يالح داللسخنالسلاصلالأ ال  ال ةس السل ل التس يال تر يالت ناللات العلدال
  نبال يللالسل لسةل السل للليال  الال،(†)خل   نال نالسرنالسلحفسظالعلدال لس    السلةس لي

الستال تظف الر س ال السصغدال خسال نالسلخل  ال س السيس سلعصلالسر تل السلحللثالس ي
ال. س يالل علضالللرلرالسل بل الستالصل السحل السي ليال،س ال ليسلحلل الل  سرلساالسل ة

ل سال صاال ل السل لسةل العلدالرتسبطال  ظل الحللثالستاللاس اللرسنالسلببطال  ال ةس ال
الللنالال،سلاصل اال حاالأ الظلفالللرنال نالسلاصلالسناللا لرالر نال ل ال ةلل 

السلال،(‡)ةب الخطتساال نالةلل ياللل الل لل ال ع س تللال  ال ساللةسليالال قنت  البيس
السلع التسلل يال ن اللسحي اللقنالعن اللسن البس لبسن الس تل السل ل  السلحللثالسن السر تل  صل

الطعس  س الترتلع ال  الال(§)سل للي السلتةلطي السر تللي السلاتس لن ال صا ليل 
ال  السل ر   التحل االسل حررالعلدال40،41)سل تسل السل   تري العلدال حررالسل لسع )

ال.(**)سر س الستالسل ةس السل علت ساالبةت الةلتل ن
ال
ال
ال

                                                           
ال،بحتثال   تتلال ت ال رلتيالسلسرالسللس تللنال،عاتبيالرلل تيالسل  تسال ت السلعتلس السلاتلل ال،سحب ال،ةعلالسه*

ال.43سالال،(2001)34
ال.343سال،199ال،بغلسلال،سرخب ال  السلفللالسلعلسا السلالل ال،حةنال سرنال،رتسل†
ال.60سال،سل صللالسلةسب ال، عبناللس نال،سة سعلن‡
ال.56ال، صللال فةيسلال،سة سعلن§

** Driver , G.R. and Miles , John , C: The Assyrian Laws , OP. Cit, 

p.407-409 
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لبلتالتسرحسالسنالسل ر   السلعلسا السلالل اللسنال ر  عسالتسة  سلسالل سالةب العلريال
السلللسايال الاتسعل ال ن ال البي الل     اللسن الل س السللال  السرر  سع  السل  ظل  اللةتله   حرلس
البسلحلسعال اللل صتساليساالسلعباي ال نالللسة  س الل ة سه ال س تسلسرالسلةلت السلعس يالتبيس

ال.سللت ليالسلعس يالترةل سال صتسالسلحل التسر نسن
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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Abstract 

Etiquettes in Ancient Iraq 
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The presents paper deals with the Etiquettes and 

behaviour  rules among the members of family in Ancient Iraq. 

The study is carried out relying on relevant personal , official 

and judicial cuneiform documents. 

 

                                                           
الAssist. Pro.- Dept. of Arch.- College of Arts/University of Mosul. الال  
ال Assist. Pro. -Dept. of Arch.- College of Arts/University of Mosul. 


