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 أهمية المياه في حضارة بالد الرافدين 
 
 د. هالة صالح الحديثي                                             د. حسين ظاهر حمود     

 قسم الخاص/ كلية القانون                                           قسم اآلثار/ كلية اآلداب 
 

 :المستخلص
فهددس ئددنلح ية هددنر  ع ددن ر ا دد ا هاهددح مياددن  اصددا هعهددق طن  ددق  تعددا مياهددن  اددع اصددا طبن دد  مي  

ئددسم  الددنع ابئددنبن  اا غبددع طبددم ي اهدد  ميلنلبددن  مي هددق  مي هددنر   هدد  ا اشددلنحاددس ا  هددسم ي اهدد  
طع لسبم هعدا ا دا اصدا مي لدنل   فضل    (1) هسمبن  اا ب نتن ؛ طنح تعنيع "س عةبن اع ميان  لح شي   ي"

ام ا تاددد  ساهاسادددق  ربت دددس   هدددناع ميا دددنح   فادددع ميددد لااع تدددبهل طةههدددن هالدددع  ميتدددي مألئنئدددهق
 سمئتغليم. ميان مي  سح طةع   إالنبهقمي ضن م اقت ع  سميت س اسع ميان  ذيك اع ميتقاا   ست س  

 المقدمة:

ميقاان   نياهن  فقا اا لسم  دنع مياهدن  صدي ميا دس   عيهس اع ميائتغ ب مع ب ا مصتانا ميع مطهه
يدم إطدا ا تدح نس  ن اصن   لاصا  ساع ا ح ذيك فقا   سم مياهن   بسع ادع ميتقداهس سما تد ما  س مألئ
النبتدم  إيدعبظد م   مأل د ا مآليهدق إيدعا ت دق اتقاادق  نيبئد ق   ENKI))(2)مياع سف  نئا ابلدي  مياهن 

 ميلسع.مياهاق ميتي طنا    ةق لح شي  في  مآليهقضاع  اعميئناهق إذ لنع 
 مطهددسع ميقدداان  بعاددق مياهددن  ميتددي لنبدد  اتددسف ر يدداهها عبددذمك فددي اهددناهع طددار  ابهددن مئددتغح ميع

لفاددن  فددي فددل ميابن طددن . لددذيك صهددن  مياهددن  أل بددن    ن ددن  ش  ددهق اس  قددسس اهبهددق اس طددًاصن  ف
ذيددك فقددا طدداا ميبهدد مع اددنار غذملهددق  لهئددهق  عمي مفدداهع   دد ق  لهئددهق يةاسم ددل   ددهع ميادداع فضددل طدد

                                                           
 (.30ئس ر مألب هن  /مآلهق ) (1)
عبي  نيئسا هق ميئها مان ست ENصي لةاق ا ل ق اع اق عهع صان  Enki)ت ا  مإلشن ر إيع اع لةاق )ابلي  (2)

صذم سطا ا ةق طةع صذم مإليم  نالاهق   فتعبي مأل ل سطةهم فنع ميلةاق هق ا  هن ئها مأل ل kiمياق   ميهنبي 
اع مأل ل صي ا ا  مألبهن    سميتي ه ما  هن  ه  ميان .لان لنع مإليم مبلي هئاع  ئها مأل ل Eaمهن 

 ي  ذيك ئتلسع انب ق ية هنر. فه  سميهبن ه  سمآل ن  سمياهن  ميعذ ق
Poter, B. N. Monotheism in Ancient Assyria One God or Many, New York 1997, 175-

176. 

  ا  س ق التس م   ميفل  مياهبي طبا ميئسا هع في ضس  ميا نا  ميائان هق  هبظ  مهضن : ا ها طا مع اسئع -
 .70ص   1996   ناعق  غاما  غه  ابشس ر
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ي مفدددداهع تاهةدددد   ددددنيه سر ميئددددالهق  سيددددهس غ ه ددددن   عددددا لددددح ذيددددك مع تلددددسع مياهددددن  ا ددددس  مطدددداا أل بددددن  م
 ميبشن ن  أل بن  مي مفاهع.

سطةهم فقا تا م تهن بن يهذم مياسضسع سذيك اع ا دح ميتعد ف طةدع اصاهدق مياهدن  فدي  هدنر ا بدن  
اداا ميتفنطدح مإله دن ي  دهع  مي مفاهع  سم تنهبن تقئها صذ  ميا مئق إيدع طدار فقد م   بعد ل ادع  ليهدن

 ميقاان  س هلتها ميانلهق. عميع مطهه
 
 ميتع هف  نياهن : -

ط ح ميسيسج في تفن هح مياسضسع ا ا اع تقداها تع هدف  افهدسا مياهدن  يغدق سم د ل ن  هد  
 اع ميتع هف  نيشي  هعا     اع ت س  .

 مياهن  يغق: -ع
  سصس اع سف. سميسم ار انصُق سادن ُر سميهاد ر فهدم ا ايدق ميان  يغق: ان سذ اع )افسفُ (  سا ح ميان  ان   

دُح  اع ميهن   سفي اسض  ميلا  سا ةم افسفُ    نيت  هك  سفي مي اه : لنع اسئدع طةهدم ميئدلا  هغستفئ 
هسٍم. س ا  ميان   افاسم ُ ساهنُ   س لع م ع  بي في  اعم اُاسم ؛ طنح ابشابي ا س طةي:  طبا ُاسف

 سمُؤصن  س فةسار طني ق ااس 
ع افهنُؤصن   تفع  في  فاسا ميُض ف  تفئس

 .(1)لنفبان طا ُ ف عف س ئفانُؤصن
 

 مياهن  ا  ل آ: -ب
فددددي بسطددددم  هدددد  هتلددددسع اددددع ات ددددنا ذ تددددهع اددددع غددددن   م  ف هددددا ن  لهاهنلهدددد ن  هعددددا مياددددن  ا ل دددد

 ميههددا س هع ادد  ذ ر اددع غددن  ماسلئدد هع سيةاددن   ددسمص فه هنلهددق سلهاهنلهددق ف هددار ت عةددم اددع اصددا
 ددا فددي هس س ن بهددن سفددي ميغددلف ميغددن م  فهددس  (2)ميا ددنا  مي  هعهددق ميابتشدد ر طةددع ئدد   ما ل

                                                           
 اسع   ميقنص ر  ميام  ميا  هق يةتنيهف سميت  اق  يئنع ميع ب  ابظس   انح مياهع ا اا  ع ال ا مألب ن ما ع  ((1

 .551ص    ئبق    
ام ان هعناح  سميي   2لا 311ستغ ي مياهن   سميي   2اةهسع لا 510ت ةغ ائن ق ميل ر مأل ضهق  سميي  (2)

مياا ح إيع   مبظ : ا. ئنا  غ مه ق س ا. ه هع ميف  نع% اع ميائن ق ميلةهق يةل ر مأل ضهق يةا ها 70.8
ميتةس  مي هلي ام    .ا. طةي  ئع اسئع36ص  1999  طانع  ام  ميش سق يةبش  سميتس ه   ميعةسا مي هلهق

 .   277ص  2000  ااشق  ميفل 
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 ددددة ق سئددددنلةق سغن هددددق طبددددا ا  ددددن  مي دددد م ر سميضددددغس  ميعناهددددق يةلدددد ر  -هددددل   ددددنا  فه هنلهددددق 
 .(1)ما ضهق

 ر سيةان  اس   في مي  هعق سذيك  فعح مي نطق ميشائهق  ه  ه ا  سفقهدن   لدق ت نايهدق ائدتا
 قطت ددن  اهددمسطةهددم هالددع  يةاددن  اددن  ددهع مي ددس اددع  هددق سميهددن س سميائدد  ن  ميانلهددق اددع  هددق ا دد ا.

  س ر اع صذ  مياس ر ا ا م يةان  في مي  هعق.
 ميقاان : عا نا  مياهن  طبا ميع مطهه -

 تتعاا ا نا  مياهن  فقا تت ذ ا ا مي س  مآلتهق:    
 :  ماا ن  .ا

 فدديلهس يةاهددن  فددي مي  هعددق  ست تةددف لاهددق ماا ددن  ميئددنط ق مألا ددن  ميا ددا  ميدد   تعددا
 ه  تشده  ميا مئدن  ميدع س دسا طلطدق   اهدق ادن  دهع  سمياب ققمياسئا   ئب لا مي مفاهع سذيك 

لةادددن مت هبدددن ب دددس ميشدددانح  دددلا مي مفددداهع تددد اما لاهدددق ماا دددن  فدددي   هددد لاهدددق ماا دددن  سمات دددن  
 . (2)سميشانح ميش طي 

 
  ميئ  هق: مياسم ا .ب

مألبهدن  سمياتاهةدق  بهد   ستشداحميائد  ن  ميانلهدق  ادعميعاهدا  دلا مي مفداهع في اب ن   تبتش 
( سميبهدد  مآل دد  تاهددح  بهدد  I Dignaميقدداان   نئددا االبددن ) عا ةددق سميددذم لددنع اع سفددن  طبددا ميعدد مطهه

ع مي مفدداهع ابهددا طبددا ئدلن .سميال ددظ(3)(Buranunميفد م  سميددذم طدد ف طبدا ميئددسا هع  نئددا  دسم بع )
لسبدم ميبهد   إيدعغه    سهعسا ميئد ب فدي ذيدك  اع  سم به  ميف م   بسع اع ميتقاهس سميتعظها اله  

يتبعا مي لا  بعادق اهنصدم فهدس ا دا   مآليهقميتي  ف تم  مياقائقبه  مياعن ا  مطتقناصاميعظها  ئب 
ي ضددن م ميقدداها. فضددل  طددع مع طةددع ضددفنفم مياابهددق سا ملدد  ميبشددن  م ت لدد  مي  ددن  سمي هددنر يددذيك 

لنبد  صبنيدك  اةدق طسمادح ا د ا  لادن (4)ست ههد  ماا مق ميا ضدعفي اعني دق     هقياهنصم اصاهق 

                                                           
هق ميا  هق يبش  مياع فق مي اع  ت  اق ا. ا اا  ن    مي هلق اع  سيبن ايهح يفها ميتةس  سعهن    ت مفس سم ب  (3)

. ا.ا اا  اهس 273ص  ميا ا  ميئن ق  . ا. ئنا  غ مه ق29ص  1997  1   ميقنص ر  سميهقنفق ميعنياهق
 . 397ص   2000  ميقنص ر  ام  مياع فق مي ناعهق  مي هلق سا نس  تاصس صن ساهن صن طةع   ق مإلبئنع  مي سلم

 . 69ص  1945   غاما  ا  عق مي لساق  1ج  ميف م  به  – م ميع مق   مبظ  لذيك:م اا ئسئق (2)
 .34ص   1981  ام  سمئ  يةبش   غاما  اع ا ميا  ة ن  سمإلطلا في ميع مق ميقاها   ئع ميب في (3)
. طناح 31ص   1949  5اج   ئسا   مي ةهقق سم ح ميلسع  مي  سص:  م  نط  س شه  ف بئهس مهبظ   هذ  (4)

 . 5  ص1979  5ميعاا   افنق ط  هق ا ةق  ه   في ت مهبن ميشع م سمي ضن مميف م  سا   نئا مي هنتي
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اس ميا ه ددق  ددنيا  ا ستلددسع طةددع ذم   مياسم هددقمي  مطهددق  مأل لصددذم ميتفضددهح ل  هعددق  إيددعافعدد  
سطدا طهد  ميابق ددسع . (1) ية  مطددق طةدع اد  ميع دس   دني قميائدتسا ستتئدا  ني  دس ق   هد  اضد   

بهدد  ميفدد م  ميددذم  ضددي  تقدداهس ستنيهددم طبددا  إيددعاهبددي اس ددم  اطددن طةهددم طةددع بددص ائددان م اسع 
 :س ا فهم مآلتي سطاميئسا ههع سمي ن ةههع 

 . ميعظنا عيهقميبه   نيق لح شي   هبان  ف تك  اههنهن " •
  ه ق طةع ش لنبك سفي  هن  غا ك.  اشهن  اطناسم •
 . مياهن ةك ميغا  اقنام سمبعاسم طةهم  فهل اع  بع اهن ا •
 هن به  مياعن ا مياقائق. ميا هاميبه   اههنميبه  ميعظها  اههنا بظه  يم فهن  •
 سم ا  م.   ابياهنصك تف ج ميغاق فتق ةبي   افق س ذ ان في  •
 . (2)اطانطك"طةع ش لنبك سغ طم طبا ضفنفك سغ ع في  -
 ا بن  مي مفاهع ست ا  مإلشن ر إيع اع  (سماصسم  سمي  ه م  (3)مي سمفاهح  د)اان مياسم ا مأل  ا فتتا     

ميا دا   س سمفاصان (4)ا ةق سميف م  به ما  سهشلح نميا     س ر ا نش ر طةع صذسع س هعتاا مي مفاهع
 .  لا مي مفاهعمألئنئي يةاهن  في 

 مي سفهق. مياهن . ج
  شد تهن إيدعهعتادا طةهدم  سهعدسا ميئد ب  ائنئدنق مياهن  ميئ  هق فدي ميلههد  ادع ميابدن  تعا ا      
مألبهددن  طةددع   هددنع مياهددن  فددي  ل هدد طددع تددنهه  ميتغههدد م  ميابن هددق ميئدد هعق ميتددي تددؤه   شددلح  فضددل  

س ن دق  ميابدن ق ادع ميلهه  مياهن  في ياسم اتعا طب  م   لهئن   (5)ع مياهن  مي سفهقنفسطةهم   سمألساهق

                                                           
 ناعق   ميقنبسعلةهق   غه  ابشس ر   ئنيق ان ئته    قسق ميع مق ميالتئ ق في اهن  ميف م    ئهع  ناق طةي (1)

 .  205ص  1976   غاما
ط س   إيعاع  بق طاع   ا سهةلسلسسيه ميئه   31ص  ا ا  ئن ق  :  م  نط  س شه  ف بئهس م   يةا ها ((2

 .34ص  1929  (3) مإلبلةه هق مي  عق  تع هب ا اا ميهنشاي  مأل اعبه  
تب   اع  ن ج   لسبهنميع مطهق ستتئا صذ  مي سمفا  مأل مضي ائق  سمفا ت ب  به  ا ةق طبا ا سيم  صبنيك (3)

 ميع مطهق.  مأل مضي
 هع  ا سمضهنتةك مألبهن  ميتي تا    نبهنتع ف ميتي مياسيهق س  مألبهن اع  عفي ميسط  مي مص ا ةق سميف م  به م هعا (4)

ام    ميقنبسع مياسيي ميعنا ا نائ  ميئلااسيتهع.  عف  ط ا  إطةهاتةك ميتي تف ح  هع  اس  مله  اع اسيق إطةها
 .722ص  1986  2   ميقنص ر  ميبهضق ميع  هق

مياهن   لسبهن غه  ات اار  صذ ت   ميت  ق ستتئا  مأل ل اطانقيتي تس ا في مياهن  مي سفهق تةك مياهن  مي ن بهق م (5)
 مأل لتع ضهن يعاةهق ميت شه   لح ا س  ميان  في  ن ع  إيعمبهن  نيهق اع مياسما ميعنيقق سمي لت هن بظ م   إا

 ا امياهن  مي سفهق  ستعا. مآل ن  لح   اع إيههن يةس سح اسه ف طةع شلح هبن ه   ا هنبنستبف   صذ  مياهن  
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سطددا اظهدد   ميتبقه ددن  فددي ااهبددق لة ددس )ميبادد سا( اع   (1)ئدد  هق  ن هددق يس ددسا اهددن   تفتقدد ميتددي تةددك 
صبنيك طاا اع مآل ن  لنب  تئت اا اع ط ح ئنلبي ميق   مياةلي  لادن طهد  طةدع  لد  ادن هد مح طهدا 

        .(2)مائتعانح سهبتج لاهق اع مياهن   نيهن  تقا    سميي  ائق عاف غنيسع اع ميان  هساهن 
  :  طبا ميع مطههع ميقاان النبق مياهن-

 فددددددي س ا  لاددددددن (3)(mauاس ) (muس ا مإلشددددددن ر فددددددي ميةغددددددق مأللاهددددددق إيددددددع مياددددددن   ةفظددددددق )          
 ميعددد مطههعطبدددا  مألئنئدددهقميب دددسص ميائدددان هق ادددن هددداح طةدددع اع مياهدددن  لنبددد  تعدددا ادددع ميعبن ددد  
ميتقداهس سميتعظدها  ادع بدسع ميقاان  فهي ا ا  مي هنر ساب   مي ه  سمي  لق يذيك فقا   دسم مياهدن  

مياعدد سف  نئددا  مياهددن . فقددا ا تددح ميددم  (4)مياشددتقق اددع ميقددسا مي  هعهددق  مآليهددقاددع  اةددق  سمطت  سصددن
 اددعالنبتددم ميئددناهق إذ لددنع  إيددعبظدد م   مأل دد ا مآليهددق إيددع  ا ت ددق اتقااددق  نيبئدد ق ((ENKIابلددي 
مي ةهقددق  ائدد س راددن تؤلددا   سصددذممياهاددق ميتددي طنادد    ةددق لددح شددي  فددي صددذم ميعددنيا  مآليهددقضدداع 

 س ددف ميفسضددع مي املهددق  ت ددااميتددي س  ((Enumaelishمي ن ةهددق ميتددي تعدد ف  ق ددهار مهبساددن مهةدد  
 مأل يهدددقصبدددنك فقددد  مياهدددن   سلدددح ادددن لدددنع عدددا  سا ميلدددسع سمآليهدددق طدددا  ةقددد   مأل ل هددد  يدددا تلدددع 

                                                                                                                                                                             

ان  إذمميهها سيس هق سهتئا صذم مياس ا  لسبم مطح لاهق  مياس ر    اع  سصييةاهن  في مي  هعق  مياهاقميا نا  
  س تهع يةاهن  مي سفهق صان: صبنيك اع نبب  إيع  يةاهن  مي سفهق ا نا طار  سصبنيك  ميئ  هقطس ب   نياهن  

 . ئ  هقاهن   سفهق  -ا
 . طاهققفهق اهن   س  -ب

 سمي م يةش باهنا طاهار في  هنر ئلنع ميابن ق ميتي تفتق  ياهن  ئ  هق  ه  تئت اا اهنصم  مي سفهق سيةاهن 
صذم ميا ا  اع اشلةق صي  هنار في  سهعنبيفي مي بنطق سمائت اما مياب يي سغه صن اع مائت امان .  سا هنبن

 ائتسا ابئسب اهنصم.   فنلغه   هب اع  ه  مب اه  تب طةهم  اان مأل ه رمئتغلح اسم ا  س ن ق في ميئبسم  
 ناةق   لسبهنتتلسع اع   قن  تتئا  ع لا مي مفاهمع صبنيك ابن ق في   مي اههقميا مئن  مي هسيس هق  الا  يقا (1)

 سفهق ستقا  لاهق مياهن  مي  مي ئس ييةاهن  مي سفهق السبق اع   س   اةهق سلةئهق س  س ن  في اب قق ميئهح 
اشلةق مياهن  في   .  هنل  ناا ميا نغ3اةهن  ا 2 ب س   لا مي مفاهع في ميسط  مي مصعمياتن ق يلئتعانح في 

 اسع ئبق   ا مئن  ط  هق  سح مياسم ا ميانلهق يائت اانتهن  1ج  مألسئ اشلةق مياهن  في ميش ق  إيعميع مق 
 . 229ص     

 .169  ص 1987   غاما  1ج   ضن ر ميع مق  ابهقميااهبق سمي هنر ميا  طنا  ئةهانع (2)
3)) Jermy Black and Others; A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden, 2000, P.213. 
ام ت ئها ميظسمص  ميلسبهق  مي هسهق ا اا  متئا مي قنلق ميتي تا ملتشنفهن مع مياهنبق في  لا مي مفاهع  اع (4)

:  م  نط  س شه   م   يةا ها  .مياهن  عيهقاع  هبهن   لهه ر عيهقس سا  إيع اااسصذم ان  عيهقسمي  هعهق  ههلق 
  تع هب ا اا ميهنشاي  سيها سهةلسلس ميئه   31ص  1949  5اج   ئسا   مي ةهقق سم ح ميلسع  ف بئهس

 . 34ص  1929  (3) مإلبلةه هق مي  عق  مأل اعط س  به   إيعاع  بق طاع 
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 ميعذ دددقاددد  اهدددن  ميا ددده   سميتدددي مطت بددد  )ستهنادددم( ستتضددداع اهدددن  مي  ددد  مياني دددق ميعب ددد  مياؤبددد 
سح ا مطت مبهاددنميددذم بددتج طددع  مألسحميعددنيا  عيهددق ئددس( ميعب دد  مياددذل  سصددذمع ميعب دد مع هاددهلع ع)

 مي ن ةهق:  مألئ س راع صذ   ا  م سفهان هنتي  مآليهق هح اع 
 (.  نئا هبان في ميعةع يا هب ن طع ميئان  )يا تئا " •
 ا.  نئ مأل ليا تذل   مألئفحسفي ميابع  •
 . سمياصا مألسحس هع لنب  اهن  م ئس مياس سا  •
 ا تهنام سميار  اهعها. سمأل •
ميس دسا  إيدعصدس  ط دب  هبادن يدا هظهد    تدعسيا هلدع طدا س دا ام ا طدع سا هد ا ام شدي   •

 . عيهقام اع 
 . ساطام صاسا      سظنلفها  ائانؤصاسيا هذل   •
 . (1) "(تهنامس في سئ هان )سئ  م ئس  مآليهقها س ا       

 مإليههدقلنب    س تدم ميبدسماهس ( 2)طبا ميئسا ههع ابلي ميم ميان  سمي لاق مإليم اع طع فضل          
سميعددسع فددي فددي مياسمطددف مي ددع ق ست ةددب ابددم ميائددنطار  تئتشدده   مأل دد ا مآليهددقست عددن  يددذيك لنبدد  

عدددا مإليدددم مبسميدددم ميئدددان  سمبةهدددح ميدددم فدددي ميا ت دددق ميهنيهدددق   (4)مهدددن –ابلدددي  ستدددنتي اب يدددق مإليدددم.(3)ميا دددع
 .(5)ميهسم 
ساددع مي دداه   نيددذل  اع مآلشددس ههع طددا  ادد سم إليددم مياهددن  فددي بقسشددها ساب ستددنتها سذيددك ت ئددهام        

ظهن م يااا اصاهتم ستنهه   في  هنتها ساع تةدك مي ادس  ميقد ص ميا دب  ابظد  ميشدلح ) (. 1يقائهتم سم 
  سلددذيك ظهدد   ادد  ع دد  فددي مي قددب مآلشددس هق مياتددن  ر تاهددح  دد اس (2سمإلبددن  ميفددسم  ابظدد  ميشددلح )

 (.  3ل   ابظ  ميشلح )

                                                           
 .74ص   1976   غاما  ااق في ااب ميع مق ميقاها م  نط : اق (1)
 . 230ص  1987   غاما  سمإلطلاميهقنفق  س م ر  ميش مل  ميع مطهق ميقاهاق   شها فس م (2)
 .433ص   ا ا  ئن ق  صذم مياسضسع  م  : ا اا ئسئق  سح (3)

هبق )م هاس( ميئسا هق مياقائق سصس ا س سلنع اس ع ط ناتم اا  ميم مياع فق سمي لاق  )اهن(  نيةغق مالاهق تعبي (4)
)ا اسك( ميم  ن ح ميعظها. سطا اشته  ابلي    م ية ش  سصس ميذم مس      )مي سفنع( إيع استس ب شتها )ميب ي 

ام    اع ا ميا  ة ن  سمإلطلا في ميع مق ميقاها  بسح طبا مي ن ةهع ( سصس ا لةلنا .بقل  طع:  ئع ميب في
 .64ص  1981  سمئ  يةبش   غاما

5))
 Luckenbill, D.D, Ancient Records of Assyria and Babylonia Chicago, (1926) Vol. 1, 

pp.211-212. 
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 ميقاان :  عائت امان  مياهن  طبا ميع مطهه-
هنر ميع مطههع ميقاان  يذم فنع اعظا ميااع سميقد ا ميع مطهدق ميقاهادق لنبد  لنب  ائنئن  ي  مياهن اع      

لدددي هدددتالع ميئدددلنع ادددع تدددسفه  مياهدددن  ميل ادددق يةشددد ب تقددد  طةدددع ضدددفنف مألبهدددن  سمي دددامسح سذيدددك ي
سمائددتعانح مياب يددي  هدد  اع مياهددن  لنبدد  تبقددح اددع ط ددح  دد هنع اس فتهددن  مآلئدد ر سذيددك اددع  ددلح 
 ةددسا مي هسمبددن  سميتددي تعدد ف  نيق  ددق اسطددا تئددت اا مي دد م  ميف ن هددق اددع م ددح بقددح مياهددن  ساددع مي دداه  

سع اهبدق تدسفه  مياهدن  سه ةدق طةدهها )ئدقنر(  اس طدا هتضداع مي هد   نيذل  مع صبنيك ابنئن  لنبسم هاتهبد
سفددي ميسمطدد  اع صددذ  ميائددنيق تُههدد    (1) لدد   ددنص هددتا اددع  ليددم ت سهددا مآلئدد ر  اددن ت تن ددم اددع اهددن 

 تئنؤا  افنا   صح لنب  صبنيك ابظاق  ن ق اع ا ح ت  هف مياهن ؟
ائدنيق ت د هف مياهدن    دس ر اد  تعناةد  ذ ااا  عها ساب عفي  لا مي مفاه مإلبئنبهق ميت   قاع       

سضدد س ر ميدت ةص اددع مياهددن  ميقددذ ر  سذيددك ياعدد فتها  علطتهددن  ميبظنفددق نصاهددق  إلا ملهدداذيددك سمضد ق س 
.سطدا س دا  ميتبقه دن  مأله هدق  مع  هدس  ميئدسا هع (2) ني  ق ميعناق سادع ا دح ميسطنهدق ادع مألاد مل

ت داها صدذ  ميا دن م  ع ن ق يت  هف مياهن  في لح ام  سلدنسمآلشس ههع لنب  ت سم طةع ا ن م 
ط دددن ر طدددع ابن هدددب ف ن هدددق اهق دددق سات دددةق  عضدددهن  دددني عل مآل ددد  ستس دددح  نيقدددن   ستبددد ح   دددس ر 
طاساهددق فددي مأل ل سميددع اطاددنق ل هدد ر ستسضدد   سيهددن لئدد   ددغه ر اددع ميف ددن  تئددنطا طةددع تئدد ب 

تشد م فدي  عدل مأل هدنع فدا مي دسق  سفدي ميسمطد  اع  مياهن  إيدع مأل ل  صدذم سطدا لدنع ت داها فسصنتهدن
ائددنيق ت دد هف مياهددن  ميهقهةددق  صااددن فهاددن ه دد  (3)صددذم ميت دداها هشدد م بادد  ا ن هبددن فددي ميسطدد  ميدد مصع

ق.ا لنب  ت سم طةع طبسم  يت  هف مياهن  ميقذ ر  لان 500-700فنببن بف    نع ااهبق  ن ح سط ح 
ميااهبدق ادع ميفهضدنع  هدن سفضدل  طدع ذيدك لدنع ميبهد  هق د  بظا  فههدن ا دن م ل هد ر  يغد ل إبقدنذ 

 .  (4) اس طبن   يت  هف مياهن  هئتق  طةع  ئ  املا 
 عسادع مي قدنلق مأل د ا ميتدي هت ةددب ذل صدن م اع مياهدن  لنبد  تاهددح اصاهدق  ن دق طبدا ميعدد مطهه      

ا ت  دددق  نياهنبدددق ا ددد م   عدددل لسبهدددن ا ت  دددق  اعتقدددامتها مياهبهدددق  سادددع مياعتقدددام  ميميقددداان ؛ بظددد م  ي
يقهددنا   قسئددم م أل ددح  لهئددن  فههددن  هدد  هئددتس ب طةددع ميادد    دد  م  مي قددسس مياهبهددق ميتددي هلددسع مياددن  
                                                           

 .169ص  ا ا  ئن ق  طنا  ئةهانع (1)
 .93ص   1974  3ميا ةا   ئسا   مي ب ميع مطي ميقاها  ئناي ئعها(2)  
 .84ص  1948   غاما  الت ق مياهبع  ت  اق م اا ط امي نطي  سمام مي مفاهع اها مي ضن ر  يهسبن اسيي ميئه  ((3

 .35-34ص   ناعق مياس ح  ميلتن ق ميائان هق سمي  ف ميع  ي  طنا  ئةهانع هبظ  اهضن:
   غاما  س م ر ميهقنفق سمإلطلا  ت  اق ئةها  م ميتل هتي  مي هنر ميهساهق في  لا  ن ح ساشس    س ج لسبتهس ((4

 .68ص  1978
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 ه  ت هدح مياهدن  لدح مي  نهدن سفضدل   لح ماغتئنح سمائت انا اع  سذيكمياهبهق مع هلسع ات ه م  
سطدا طدام ميع مطهدسع مي م دق ميش  دهق  اسيةا نفظدق طةدع مي د ق  ماغتئدنح إيدعطع ذيدك فدنع مي ن دق 

  سطدددا اظهددد   اطادددنح ميتبقه دددن  طدددع ع دددن  فدددي (1)ميقددداان  ميادددن  سميشددداس طب ددد هع صدددناهع يةت ههددد 
ميبظنفددددق  نيبئدددد ق  لنبدددد  يددددذم. مياعن ددددا ميقاهاددددق لنبدددد  تئددددت اا يلغتئددددنح ط ددددح اام  مي قددددسس مياهبهددددق

فدنع مياهدن  اهةد  ميسئدهةق ميفضدةع ميتدي ت عداصا  سطةهم  (2)سمي ن ةههع تعا اع اظنص  ميس ع  يآلشس ههع
ادددع طبن ددد  مي  هلدددق يددداهها سصدددذم ادددن تسضددد م شدددعنل صا  طب ددد طدددع ميب نئدددق سميدددابس سميتدددي صدددي 

يبهددد هع ميتدددسااهع ا ةدددق ياهدددن  م طدددع مع  عدددل ميت متهدددح مياهبهدددق لنبددد  تتضددداع س دددفن   فضدددل  ( 3)مياهبهدددق
فهدس ا دا   نميبه  يت قهقهد عيهق اهن  إيعب  تس م لنميتي  سمألابهن  مألاطهق نبب مع    إيعسميف م 

مي سيهدن   يعيهدق مياهدن  سذيدك ية  دسح طةدع مي  لدق فقدا ذلد  فد ع  لنب  تقاا ميهامهن إيدمي ه  سمي  لق
ق.ا( طنا  تقاها ميهامهن إيع عيهق مياهن  إذ هقسح "  اهد  فدي  681-704مياةلهق اع مياةك ئب ن هب )
" سذيك ماتبنبن  سشل م  يم طةع ئلاق س سيم ادع  دلا طدهلا  هد  لدنع  (4)مي    ئالق ذص هق س س طن  

طا طنا   اةق    هق ضاصا.لان طنا مياةك ئب ن هب اهضدن   تقداها ميهدامهن إيدع عيهدق مياهدن  سذيدك  هبادن 
طنا  فت  طبنر ئب ن هب  ه  ذل " يفت  صذ  ميقبنر ا ئة  لنصبن اع  دبف اشده س سلنصبدن ادع  دبف 

ميعقهددق مأل ادد  سميددل س ا سمأل  ددن  ميل هاددق ساشددهن  ا دد ا اددع ميددذصب سميعقدددنطه   عه  اددلددنيس ساقددنا
 (.5)سم ئع  ه  إيع مإليم مهن"

صذم سطا س ا  ميعاها اع ميائل  سمي سيهن  ميتي تشه  إيع تسئح مياةسك  نآليهق سابهن عيهدق       
هدنح فدي ائدةق مياةدك مآلشدس م اشدس  مياهن  سذيك اع م دح ت قهدق مألابهدن  سمي غ دن   فعةدع ئد هح ميا

ق.ا( ه دداا مياةددك  نيتسئددح  نآليهددق  هدد   ددن  فههددن "ع  هآلشددس   ميئددها 858-883بن دد   ددنح ميهددنبي )
                                                           

   ناعق  غاما  غه  ابشس ر   ئنيق ان ئته   ط نار مإليم شاس في  ضن ر سمام مي مفاهع  ط ا مياةك هسبس ((1
 .75-74ص  1975

   غاما  ميعةاي ميع مطي ميا ا ابشس م    ئةهانع طنا ت  اق   طسر اشس   صن م ئنل  : هذم مي  سص  م    (2)
 . 273ص   1999

س م ر ميهقنفق   ت  اق ئةها مي سهص  سمي ن ةهق مآلشس هق مألابمي  ملهق في  ميائؤسيهق   سه م شان   س ج  (3)
 . 118ص    غاما  1981  سمإلطلا

4))               Luckenbill, D.D, Ancient Records of Assyria and Babylonia Chicago, 

(1926)  
  Vol. 1, P320. 

ضس  اشن ه  مي م مي  مطهق سميالتشفن  مآلهن هق سميا نا  تن هخ  ضن ر سمام مي مفاهع في   م اا ئسئق ((5
 .115ص   1986 غاما   2ج  ميتن ه هق
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ميعظها  اةدك لدح مآليهدق ميعظدنا  مبدس ميقدسم ميا  دح ميدذم ه دا  طد م م  مآليهدق  مهدن اةدك  هدبا  ئدها 
قدددد  سع ا ددددده  مأل ل سمبددددتا  عةدددددتا ااةلتدددددي مي لاددددق  س هدددددا ميعددددنيا...ابتا مآليهدددددق ميعظددددنا ميدددددذهع ت

 . (1)طظهاق....."
ةاهدن  اصاهدق ا د ا طبدا ميعد مطههع ميقداان  لنب  ي ح   ذل   قان ئ مياهن  طةع  اصاهق تقت   سيا      
  لادن مع مياهدن  سئدهةق يةعقدنب  هد  ئد    (2) ناطتقنا ميئنلا مبهدن ميقنضدي مي دنلا  دهع ميبدنس تاهة 

 .(3)ش هق سلان س ا تفن هح ذيك في ط ق مي سفنعمي سفنع إلصلك مي 

  هعهدق  اسم ل اا ك ميع مطهسع ميقاان  مع  هلتها مي  هعهق طا اب تها   ق اع بن هق ا  ا       
ميت ددس  فددي ت قهددق ل هدد ر   ددق  ا إيددعتاهةدد   ددنيبه هع ميعظهاددهع س سمفدداصان  سطددا ائددها  صددذ  ميال ددق 

  سطدا إبشدن  ميع مطددهسع ميقااددن  اسح ابظددساق  م ط فتهدن (4)اصدامي ضدن م ساهاساتدم فدي  ل  سما اصدن
 .(5)قمي ش هق  سذيك اع ا ح تبظها تدس ه  ميادهن  طةع مأل مضي مي  مطه

  ق دددص ا   دددق  تقددداهس مياهدددن  ت  ددد  لنبددد  ميب دددسص ميقاهادددق عسادددع مي ددداه   نيدددذل  ا      

 س ا ان ب مميب سص  إ ااا مألا هق ففي هالع اشنصاتم في لتن نته ان سصذم) ناب مياهن (  اع سفق
طبسم   إيعميئان   ابهن ميان  ميذم ه سم ا ئع مي ذس ...ابهن طبنر ت ةب مياهن  ميسمف ر  ا  ااي  إع" 
 دلا مي مفداهع تضداب   ااب سم  سيا هقت   مألا  طةع ميلتن ن  مألا هق  ح اع مألاهدنح اهضدن  فدي مإل

 دددل  ميبددنسع دد  هقددسح  ساهددحميدد ه  ه ةدددب مياددن  ميددسفه "   نت ددن  هدد ميب" س ا فههددن مألاهددنح فن دداذيددك  
صبنيدك ميعاهدا  ساع. "إذ يدا تبضدب  لد م فع شدي طةهدح "اش ف اهح ميان   ل ا مطب  ساهح ا د  هقدسح

(5)مي مفدداهع ددلا اددع مألاهددنح سميق ددص ميا   ددق  نياهددن  ت  دد   هددن اا هددن  
شددنع  ذيددكشددنبهن فددي  .(6)

 .  (7)ميقاهاق مي ضن م ساطنا  طةع ضفنفهن اطظا  مألبهن ي ئلب  ا سمل ميقاهاق ميت مألاا اه  

                                                           
1) ) Luckenbill, D. D, Ancient, op.cit, pp.174-175.                                                            
 . 99ص  1ج  1986  ميام  ميع  هق يةاسئسطن     ه س   1   اسئسطق ميع مق ميئهنئهق  مئسا ا اا ط امي  مق (2)

 سان  عا .330ص  1981  ج1   ضن ر ميع مق  ....   سح ميتفن هح هبظ : فنضح ط ا ميسم ا (3)
. صس ئ  51ص  1987  37طاا   ا ةق ئسا   ميال ق ميبه هق في  لا سمام مي مفاهع   ضن  سما ميهنشاي (4)

 .  23ص  1987  1    غاما  ت  اق ا. غن م ش هف   اس م ي اةك  ن ح سط     لةهبغح
  سان عاصن. 182ص  1985   غاما  2ج  مي  مطق سمي م: في  ضن ر ميع مق  ئناي ئعها ما اا (5)
 .160-159  ص1976 م  نط   اقااق في ااب ميع مق ميقاها   غاما   (6)
غه    ا  س ق التس م   مي مفاهعن هخ س ضن ر  لا اه  مي هلق مي  هعهق في ت  ميهنس ئة نع مي نتسبي ط اميع ه  (7)

 .  134ص  2000   ناعق مياس ح  ابشس ر
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  نياهددددددددددن  اددددددددددع  ددددددددددلح    هددددددددددن  اهتاددددددددددهعهت ددددددددددهع يبددددددددددن مع ميعدددددددددد مطههع ميقدددددددددداان  لددددددددددنبسم  سصلددددددددددذم    
 س لهدددددددددددددد ر ية بددددددددددددددن   ميبددددددددددددددن ل اعتقددددددددددددددامتها مياهبهددددددددددددددق إذ مع مياهددددددددددددددن  شددددددددددددددلة  ط ددددددددددددددب مي هددددددددددددددنر 

 (2)يددذيك س  دد  طةددهها ميعبنهددق  ني هلددق ميانلهددق س ددهنبتهن ست عددن   (1)ئددنس مائددتق م  سميباددن امي ضددن م س 
 طةع عيهتها. مطتام   ميت نس  طةههن اع ذيك  ئب اعتقامتها لنع هعا  سطاا
ا بدددن  مي مفددداهع هاددد ر صدددذم ماصتادددنا فقدددا اضددد    لاصدددا ا ددد  ابظدددن  مألطدددسما ميا دددنس ر  بدددنح سيقدددا    

 صدذ  فدي  مإلبئدنعائدتس ع  يدذم( 3)هدن س  دب ا مضدههنسف ر اهنص إيعط   مي قب مي ابهق بظ م   سمي عهار
 فضل   (4)ي بس مي ش مم ط س  ا ل ر سظه   فههن  ضن ر بنض ق طا  اهام  ي ضن رمياب قق ابذ 

 دن ل  تئداع   تدع ابهدن لنبد  اع  ه    س تهن ا ل   مطهق  تعا اشهطع لسع ا ل مي مفاهع 
 مأل ضد  ةسبهدن  سمي قدسح هن سميغن دن  سمي ئدنتهع ميئسما  ئ ب لهنفق ميغ ن  ميب نتي ميذم هلئدب ئد 

ا  دددق  إيدددعمي هدددا يادددسم اصا ميانلهدددق اادددن  عدددح  لاصدددا غبهدددق  ا بنلهدددن فضدددح مئدددتغلح  سذيدددك (5)ميددداملع
ط ددب اع  . فددنع مياهددا سا(6)مائددلبا  ميل هدد  طةددع ميتفلهدد  فددي  عددح)  ن ددح ( طن دداق ميعددنيا  اةدد 

يت دددسه   هدددنتها س دددذيك فقدددا  سهئددد  سبهنا  دددق ل هددد ر  إيدددعلهدددق هئدددتفها ا بدددن  مي مفددداهع ادددع ادددسم اصا ميان
 س ضن ر افعاق  نإلب ن م  سمإل امطن . قن  تن ه ن  اسغل   ملتئ سم

 
 
 

                                                           
 .36ا ا  ئن ق ص    سما ميهنشاي  ضن (1)
ا  ق مع  إيعس هنبتهن  ميانلهقطبنهق مي ن ةههع  ني هلق  إيع اشن  مي طا مي هبهق ميالتشفق ميتي  الاتمان  سصذم (2)

سميعاح  مألبه   ن  مف ماصتاناه هها فههن طةع   مألطنيها لنا  إيع مإلام هقةم  اس م ي   ص ميلهه  اع  ئنل
اماتهنطةههن  يةا نفظقاع ميت ئ ن  مي اسهق   سمألبه طةع ت هه  مي امسح   م  :  مياسضسع. يةا ها  سح صذم سم 

 1971   غاما  مإلطلا م ر س   6ميئبق   12ميعاا  ميهنيهق مي ةقق  اقااق في  غ مفهق ميع مق ميتن ه هق   م  نط 
 .117ص  ا ا  ئن ق  لةبغح صس ئ . 33ص

ام ط ح  ئهتس سلهكاع ا ل ميع مق في ميع   مي هسيس ي ميهنبي مياع سف  نئا  إيعع س مي هسيس ه مي ن هسع هشه ( 3)
هن  ب س ب سح ميا إيع ااا مأل ضهق ميقش راةهسع ئبق لنب  اغاس ر  اهن  مي    ما مبم  اه  تقة ن  في  30

ق.  6 مآليففي   نإلبئنع بسب ميع مق ط ف     س هتهن اان  ام  فيغ هبهق   يا مضتن لق س م صن  مألئفح
 ميع مق.  أل لمي هسيس ي  ميت لهب www.google.com. اسط  ش لق مابت به  سمئتهان صن مئته نبهن إيعا 

 . 15ص  1948   غاما  الت ق مياهبع  اها مي ضن رسمام مي مفاهع   ت  اق م اا ط امي نطي  يهسبن اسيي ميئه  (4)
. ئناي ئعها 2ص  1976   غاما  ا سمل اطنيي به م ا ةق سميف م  ساصاهتهن يةع مق  ئعها لتنبق ا اا (5)

 . 153ص  ا ا  ئن ق  ما اا
 . 4ص  1ج  1937   غاما  ا  عق مي لساق  تق ه  طع  م ميع مق  سيها سهةلسلس ميئه  (6)
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 مياهن  في ميقسمبهع ميع مطهق ميقاهاق:  -

 صدددذ  تاهةددد إع مياتت دد  يةقدددسمبهع ميع مطهدددق ميقاهاددق ه دددا  دددنع صبنيددك طلطدددق يةاهدددن   ددنيقسمبهع سطدددا        
ادن  سصدذم  (1)ميقنضدي مي دنلا  دهع ميبدنس يداا ا بدن  مي مفداهع  لدسع مياهدن  تاهدح ناطتقنا ميئدنلا  ميعلطق

( اددع شدد هعق 2) مياددنار فاددهل    تؤلددا  ب ددسص مياددسما ميقنبسبهددق ميددسم ار فددي ميتشدد هعن  ميع مطهددق ميقاهاددق
غ ق طا ا  ان  ستع ع  ذمفإفي ميبه   إيقنلم ميئ     نئت اماميش ص مياتها طةع  اس م ي تقضي 

سمطت د  ادعس اتهادم لنذ دن  سطسطدب  نيقتدح    هلدن  ياع م    طع   هاتدم سمع  فدن سيدا هغد ق اطت د   ااسميم
م ت ددن  مي س ددق) ما ت ددن   إيددعبفددس ميقددنبسع فنبهددن اشددن    اددع( 132. ااددن )مياددنار مألاددسمحسا ددنا   
 ني هنبق مي س هق  س تقن ةهن ميانار  متهناهنسح شنلعن  ميبنس سا ناههها   اع  م تهن  إله ن ميبه م ( 

  10) رطددا ئدد ق  صددذ  مياددسما  اهعهددن مياددنا ق س هميسئدد مآلشددس هقاددع ميقددسمبهع  مألسح ميةددسح( اددع 17)
 .(2)( اع طنبسع مس باس 11

( 143مياددنار ) لددذيك طددنيج طددنبسع  اددس م ي طضددهق  ددهنبق ميادد ار ي هدد  مي س هددق سذيددك اددع  ددلح     
 ه  ب   طةع ابم " إذم لنب  غه  ا ت ئدق ست د ج )لههد م( ست د ب ) دذيك(  هتهدن ست د  ادع شدنع 

 .(3) س هن  طةهها مع هةقسم تةك ميا ار في ميان  "
 ميال ددقلههدد ر تتعةددق  تبظددها  ا دد اطددع مع صددذ  ميتشدد هعن  م تددس  طةددع اددسما طنبسبهددق  فضددل         
 .( اع ش هعتم240 – 234ي صذم مياسضسع في مياسما )طنيج  اس م  قافميبه هق 

" إذم  ي( طةددع اددن هددنت108لددذيك طددنيج طددنبسع  اددس م ي طضددهق ميت نهددح  نألهاددنع  هدد  ب دد  مياددنار )
مئددتةا   نلعددق مي ادد  بقددسام  ددنيس ع ميهقهددح هابددن ية هدد ر  دداا اددع مئددتلاهن   س ددن  اس ابهددن  عةدد  طهاددق 

اع طهاق مي  سب )ميائدتةاق(  فعةدهها مع هه تدسم صدذم )ميت نهدح( طةدع  مي ه ر )ميا نطق اقن ح   سب( اطح
 .(4) نلعق مي ا  سهقذفسبهن في ميان  )ميبه (

 مي نتاق:

                                                           
 . 99ص  1ج  1986  ميام  ميع  هق يةاسئسطن    ه س   1   اسئسطق ميع مق ميئهنئهق  مئسا ا اا ي  مقط ام (1)
   غاما  سمإلطلاس م ر ميهقنفق   اقن بقا مئق تن ه هق طنبسبهق   ميقنبسع في ميع مق ميقاها   م  :طنا  ئةهانع يةا ها ((2 

 .  194  284  252  229ص  1987  2 
 .144ص   1987   غاما  ام  ميشؤسع ميهقنفهق ميعناق  ميش مل  ميع مطهق ميقاهاق  افس م  شه ( (3

(4)
 .136ص  ميا ا  بفئم  
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يقا لنب   دلا مي مفداهع ادس ع مي ضدن ر مألسيدع ساب د  طبن د صن ئدسم  طةدع  دعها مي  مطدق اس       
اس   سهع ا ميئ ب مي لهئي يهذم ما اصن  إيع اع مأل ناس غه ص مميت ن ر اس ميقسمبهع اس ميلتن ق اس مي  

ميبهدد هع ميعظهادددهع  ميةددذمع  فضدددةهان م اصدد   صدددذ  مي قعددق ادددع مياعاددس ر  سيشدددار مهدد  مياهدددن  فددي  هدددنر 
ميقاان  فقا ابعلس ذيك في مله  اع اظه  اع اظدنص  مي ضدن ر فدي صدذم ميدسمام  سصدذم ادن  عميع مطهه

 ئق ميتي تس ة  إيع  اةق اع مائتبتن ن  اصاهن:تا مائتااح إيهم اع  لح صذ  ميا م
تاهدددح مياهدددن  ا دددح سا ددده  لدددح ميلنلبدددن  طةدددع مأل ل ابدددذ ميع دددس  ميئددد هقق سلنبددد  سا ميددد   (1

 تتسطف عفنق ميائتق ح سميت س  مي ضن م طةههن.

ئددعع مإلبئددنع فددي  ددلا مي مفدداهع سابددُذ ميقدداا إيددع   دد  طب دد  مياددن   عاةهددق مي ةددق سميتلددسهع اددع  (2
 م ر سمئتةهنا اؤش م  اظنص  مي  هعق يلشف ئد  مياهدن  سهظهد  ذيدك  سضدسح ادع  دلح  لح ط

 ميتي اسبهن ميع مطهسع ميقاان . مألا هقمإلاعنع  نيشسمصا 

طاح مإلبئنع في  لا مي مفاهع إيع تئ ه  مي هلق سابهن مياهن  ي ااتم س بن   ضن تم  سصي تاهدح  (3
نع إيددع بفدد  ميعددنيا ميقدداها  إب ن متددم مي ضددن هق سمت نصددم مي قهقددق مي لطددق مألسيددع ميتددي افعدد  مإلبئدد

 ب س ميتااع.

هالع مع بئتسطب اع ميافنصها مي ا هق مياتبسطق طةع ميبقس  سمياب ستن   طع ميعقةهق مي ضن هق  (4
مي ن ددق   بددنر  ضددن ر مي مفدداهع سلهفهددق   دد  مياهددن   علطددق لهنبهددق  دد ه ق  تددبا طددع فلدد  طاهددق 

 .سسمطعهق ا ت  ق  نياهن 

ائددت اا ا بددن  مي مفدداهع مياهددن  فددي ميشددؤسع مي هنتهددق ميا تةفددق  ميشدد ب  مائددت انا  سمي هددن ر سذيددك  (5
 ا ت ن هن  ناس  مي  ق سميسطنهق اع مألا مل.

لان سمئت اا  مياهن )اهن  ميبه ( لسئهةق يغ ل فد ل ميعقس دن  طةدع مي بدنر سم  دلح ميا تاد   (6
 ميقنبسبهق ميتي اشن   إيع ذيك. مياسما عستبظهام  سلان س ا ذيك في طاا ا
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 قائمـة المصـادر
ا ع ابظس   انح مياهع ا اا  دع الد ا مألب دن م  يئدنع ميعد ب  ميدام  ميا د هق يةتدنيهف سميت  ادق   (1

 ميقنص ر   اسع ئبق    .
 . 1945  ا  عق مي لساق   غاما  1  جميف م به   –ا. م اا ئسئق   م ميع مق  (2

سمام مي مفددداهع فدددي ضدددس  اشدددن ه  ميددد م مي  مطهدددق سميالتشدددفن  مآلهن هدددق  ادددا ئسئدددق  تدددن هخ  ضدددن رم  (3
 .1986   غاما 2سميا نا  ميتن ه هق  ج

يهسبددددن اسيي  سمام مي مفدددداهع اهددددا مي ضددددن ر  ت  اددددق م اددددا ط ددددامي نطي  الت ددددق مياهبددددع   غدددداما   ميئدددده  (4
1948. 

 .1  ج1937سيها سهةلسلس  تق ه  طع  م ميع مق  ا  عق مي لساق   غاما   يئه م (5

 مي  عدددق  تع هدددب ا ادددا ميهنشددداي  مأل اعط دددس  بهددد   إيدددعسيدددها سهةلدددسلس  ادددع  بدددق طددداع  ميئددده   (6
 .1929(  3) مإلبلةه هق

تد مفس سم بد   مي هلدق ادع  سيبددن ايهدح يفهدا ميتةدس  سعهدن    ت  اددق ا. ا ادا  دن    مي اعهدق ميا دد هق  (7
 .1997  1يبش  مياع فق سميهقنفق ميعنياهق  ميقنص ر   

 .1986  2  ميقنبسع مياسيي ميعنا  ام  ميبهضق ميع  هق  ميقنص ر   ميئلا  ا نائ  ط ا  عف  (8
سمي ن ةهددق  ت  اددق ئددةها مي ددسهص  س م ر  مآلشددس هق مألابمي  ملهددق فددي  ميائددؤسيهق سه ددم شددان     ددس ج  (9

 .   غاما1981  سمإلطلاميهقنفق 
 .1981  ام  سمئ  يةبش   غاما   ئع ميب في  اع ا ميا  ة ن  سمإلطلا في ميع مق ميقاها (10

  مإلطددلا  س م ر 6  ميئددبق 12ميهنيهددق  ميعدداا مي ةقددق ددم  ددنط   اقااددق فددي  غ مفهددق ميعدد مق ميتن ه هددق   (11
 .1971 غاما  

 .1949  5 م  نط  س شه  ف بئهس  مي ةهقق سم ح ميلسع  ئسا   اج  (12
  ميشد سق يةبشد  سميتس هد   ئنا  غ مه دق س ا. ه هدع ميف  دنع  ميادا ح إيدع ميعةدسا مي هلهدق  ام (13

 .1999طانع  
 .1974  3ئناي ئعها  مي ب ميع مطي ميقاها  ئسا   ميا ةا  (14
 . 1979  5افنق ط  هق  ميعاا  ا ةقطناح  نئا مي هنتي  ميف م  ساه   في ت مهبن ميشع م سمي ضن م   (15
 .1980ما     غا1  ميااهبق سمي هنر مياابهق  جعطنا  ئةهانع سب  ق اع مي ن ههع ميع مطهه (16
   غداما  سمإلطدلا  س م ر ميهقنفق اقن بقطنا  ئةهانع  ميقنبسع في ميع مق ميقاها  ا مئق تن ه هق طنبسبهق  (17

 2  1987  . 
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  1986   هد س   ميدام  ميع  هدق يةاسئدسطن   1مئسا  اسئسطق ميعد مق ميئهنئدهق    ا اا ط امي  مق (18
 . 1ج

 .   2000ق  طةي  ئع اسئع  ميتةس  مي هلي ام  ميفل   ااش (19
   ناعدق ميقدنبسع ئهع  ناق   قسق ميعد مق ميالتئد ق فدي اهدن  ميفد م    ئدنيق ان ئدته   لةهدق  طةي (20

 . 1976 غاما  
  ا  س ددق مي مفدداهعميهددنس ئددة نع مي ددنتسبي  اهدد  مي هلددق مي  هعهددق فددي تددن هخ س ضددن ر  ددلا  ط دداميع ه  (21
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Abstract: 
Water is one of the most important elements of all naturalism, as it is a 
liquid for life in other words, water represents the most vital resource for all 
forms of life, as it is indispensable for all living beings, be it human, animal 
or plant; The Almighty said, "And we made from water every living thing", 
in addition to being one of the most important pillars on which the country 
can rise, it is impossible to imagine the life and permanence of any society 
and its development without water because that progress and civilization 
development is associated with the possibility of obtaining and exploiting 
water . 

 


