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 الثقافــة والعلــوم يف العــراق القــدوم

 روا حمسن احلاج وونس. د

 22/4/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

من دراستنا لمحضارة العراقية القديمة وتتبع التطورات العممية والثقافية 
يمكننا مبلحظة التدرج الثقافي والعممي عبر . حسب تسمسل فتراتيا التاريخية

ولعل ذلك طبيعيا جدا فيما . العصور القديمة وحتى نضجيا في العصور المتأخرة
لو أخذنا نفكر من خبلل المكتشفات األثرية التي ىي الدالئل الحقيقية ألي حضارة 

ونحن نعمم ان اإلنسان بدأ باالكتشافات والصناعات ثم . قديمة كانت او حديثة
فتعمم استخدام ما حولو في الطبيعة من . االختراعات منذ العصور الحجرية القديمة

أحجار وأخشاب ومواد أخرى ثم تعممو الزراعة والتدجين وبعدىما صناعة الفخار 
. مع التفكير والتأمل فيما حولو. والمعادن كل ذلك أوصمو إلى الصناعات األخرى

كل ذلك درب عقمو عمى التفكير واالستنتاج الناجح حتى وصل إلى الكتابة التي 
والفكر المثقف الذي سما بو في ذلك العالم . أوصمتو بدورىا إلى الحضارة الناضجة

والمعارف العممية ىي أسس العموم . وىكذا بدا اإلنسان بالعموم العممية. القديم
ومن التمحيص والتدقيق في المخمفات البلثرية والمصادر الكتابية . البشرية ونواتيا

القديمة تبين لنا ان العموم والمعارف في حضارة العراق بدأت بأطوار عممية أي 
أنيا كانت أشبو ما تكون بالحرف والصناعات التي يكون تعمميا بالتجربة 

فعندما بدأ التخصص بالصناعات المختمفة الكثيرة التي نشأت . والممارسة العممية
نشأت في المجتمع جماعات من الصناع المحترفين . في الحضارات األولى

 والكتبة والفنانين والبنائين نالمختصين كالمعدنين والنجارين والنحاتين والفخاريي
 لمعرفة صناعاتيم اال لوكميم أصحاب حرف مختصين وال سبي. والميندسين

بالتممذة واالنتساب إلى طبقة خاصة من الصناع لتمقي المعمومات وأسرار الصنعة 
ومما تركوه لنا من كتاباتيم القديمة عممنا انيم كانوا يدونون . من ذوي االختصاص

                                                 
 مفتشية آثار نينوى .
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ومن ىنا بدأت العموم الصرفة مثل الرياضيات والجبر . معموماتيم ليتعمميا من يريد
 . (1)واليندسة والفمك والطب وغيرىا من عموم

 مفهوم العراقيني حلضارتهم 

نظر العراقيون األوائل إلى ازدىارىم الحضاري بعين الرضا ورأوا انو البد 
ان يكون صنيعا قام بو من ىو اقدر منيم ىم البشر فمذلك عدوه نعمة من نعم 

خاصة انيم كانوا يعتقدون ان الكون كان . آليتيم التي خمقتيم وقدرت مصائرىم
محكوما بموجب نواميس إليية مقدسة، ىي نظم وقواعد لكل ظاىرة كونية 

وحضارية عممية وحسية تجعميا تسير وتعمل إلى األبد بمقتضى خطط معينة 
ويجدىا الباحثون في الكتابات . (2)وضعتيا اآللية التي أوجدت تمك المظاىر

 parsuتقابميا في األكدية كممة . وىي كممة سومريةME القديمة وقد سميت مي 
ومن الفرائض ىذه كان رجال الدين في العراق . التي تماثل أختيا العربية فرائض

وقد لوحظ أنيا تتألف من عدد . قد وضعوا جدوال يتضمن أكثر من مائة عنوان
متنوع من النظم والقواعد االجتماعية ووظائف مختمفة باإلضافة إلى مجموعة من 
. شعائر وطقوس دينية وميول واتجاىات عقمية وعاطفية ومعتقدات ومذاىب متنوعة

فيي تتضمن السمطة والمموكية وتحدد العديد من مظاىر وممارساتيا، وأيضا 
لمرجال والنساء والعبلقات االجتماعية من تنظيم العائمة  تتضمن مختمف الميام

 . (3) العامة وأخبلق عامة وخاصة وسموكيات متعددةةوالحيا
كما اعتبر العراقيون ان الصنائع ىي أيضا أمورا أساسية لمحياة اليومية 

 حيث اعتقدوا ان الصنائع NAMولمحضارة بشكل عام وقد أطمقوا عمييا كممة 
ىي أيضا أمورا أساسية لمحياة اليومية ولذلك الحقوا كممة بكممة لتعني تقرير 

ورأوا أن السيطرة عمى الفرائض والصنائع تعني السيطرة عمى شؤون . المصير

                                                 

 .307 ص1955طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، القسم األول، بغداد  (1)

 .292، ص1990جان بوتيرو، ببلد الرافدين، ترجمة البير ابونا، بغداد،  (2)

 .المصدر السابق (3)
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ولذلك كان البد ان توضع . (1)اإلنسان وحضارتو وعمى تسير الكون ونظامو
خاصة ان اإلدراك . الفرائض والصنائع عند من يأتمنيا ويحسن التصرف بيا

وسيمتين لمسيطرة عمى ىذا المجال كمو . والمعرفة ىما فضيمتان عمميتان أساسا
ولذلك قررت اآللية ان . ولؤلشراف عمى اكتسابيا وممارستيا. وعمى مجاالت أخرى

 . أيا/الذي ىو اإللو أنكي. تودعيا عند حكيم اآللية
 ىو الماء العذب الذي عرفوا قيمتو حق المعرفة وعرفوا دوره األساسي في :أيا/انكي

وقد سماه السومريين بـ . حضارتيم التي نشأة وتطورت عمى ضفتي دجمة والفرات
 ايا، كان ىذا اإللو حكيمًا بارعًا ولذلك اعتبروه الو ea واألكديون EN-KIأنكي 

الحكمة والمعرفة وتذكر األساطير القديمة بأنو ىو الذي نظم الكون والمجتمع 
البشري عمى الرغم من انو يأتي في التسمسل الثالث بين اآللية األولى آنو، أنميل 

وىو اإللو الرئيسي لمدينة أريدو المدينة األولى التي نزلت فييا . أيا/ثم أنكي
ومن . وىي بالفعل أقدم مدينة كشف عنيا في جنوب العراق. المموكية من السماء

الكتابات القديمة أيضا نعرف أن العراقيين القدماء اعتقدوا بأن أنكي كان يرعى 
اإلنسان عمى األرض، وييتم بحياتو واستمراره في الوجود بتكفيل الوفرة وتعميم 

بعاد األذى عن اإلنسان الذي خمق ليعبد اآللية ويعمر بيوتيا عمى . الخير وا 
واألساطير تذكر بأنو ىو الذي أنقذ النسل البشري من االنقراض في . األرض
 مع غاياتيا اوىو الذي خطط ونظم تفاصيل الكون وكيفيا جميعو. الطوفان
حيث نجده بمثابة وكيل يخطط اتزان .  لتخدم مصالح الببلد والبشرةالخاص

وىذه المناطق ىي الكون كمو حسب . األعمال والتبادلت داخل المناطق العائدة اليو
وعمى ما . أيا دورًا كبيرًا في رئاسة الثقافة ونوعية الحياة/كما كن ألنكي. اعتقادىم

 سكان ببلد الرافدين ديبدو ان ىذا اإللو ظير من وحي عميق وفكر سام متبمور عن
القدماء وفي تفكيرىم في ىذه الحضارة وبحثيم عن تحميل محتواىا الذي لم يكن 

فتوصموا إلى الفرائض والصنائع التي . بوسعيم اال دمجو في رؤيتيم الدينية لمعالم

                                                 

ريا محسن الحاج يونس، فجر الحضارة السومرية في ضوء أختام عصري الوركاء ومدة  (1)
 .150ص . 1998بغداد . نصر، رسالة دكتوراه غير منشورة
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أودعوىا عند ىذا اإللو الحكيم البارع الذي كان يمعب دورا ميما في حياتيم التي 
تطورت وازدىرت بفضمو بعد ان استطاعوا السيطرة عمى مياه النيرين واستغبلليا 
في الري بعد ان قاموا بعمل القنوات ومشاريع الري الصناعي وىكذا ازدىرت ببلد 
سومر بفضل المياه التي صنعت أقدارىم والو الماء ىو انكي فكان ىو أصمح من 
. يقدر مصائرىم، فسمموه الفرائض وصنائع األقدار التي وضعيا في مدينتو اريدو

أيا حسب اعتقادىم ىو الخالق والمبتكر الوحيد لمحياة المتحضرة /وبذلك كان أنكي
 . (1)كميا

. وألن جميع آليات الحياة المعقدة والميذبة في الببلد كانت تتركز في أنكي
وفي نظام . وكان ىو مصدرىا ومنظميا في آن واحد فقد عده اآللية خارق الذكاء

كان اإلدراك فيو مستقطبا بالعمل واإلنتاج والنجاح رأوا فيو نوعا من الميندس 
وان يجد ليا عمى الفور . الفائق الذي وحده يستطيع ان يجابو كل معضمة تقنية

 . الحل األمثل واألنجع
ىو المنظم والمسيطر بالعقل . أيا الحائز عمى السيادة/ولما كان أنكي

والنجاح عمى الصعيدين التقني والعممي، وذلك في سبيل المصمحة العميا لمجتمع 
وكان عمى رأس نظام متكامل ينطمق من توجيياتو، ومن خبلل وكبلئو، أي . اآللية

اآللية الصغيرة التي كمف كل منيم بجانب من جوانب الحياة والعالم ثم ينتيي 
 نلمعمال أي البشر الذين كانوا يشغمون الحياة والدنيا فعبل، وىم التقنيين الحقيقيي

وكأنو ىو الذي رفعيا كميا من . وأيا ىو رب العمل معيم جميعا ومع كل التقنيات
 . الزراعة وتربية المواشي حتى الكتابة والتعزيم

أيا مخترع الحضارة /ومن األساطير القديمة نعمم كيف استطاع أنكي
ومن الكتابات القديمة أيضا نعمم انو . والتقنيات ان يكشفيا لمبشر ويعمميم إياىا

فقد . وذلك بتكميف منو. (2)كانت ىناك آلية أخرى صغيرة تساعد اإللو انكي بعممو
كمف كل منيا ببعض األمور التنظيمية وىم بدورىم يكمفون البشر ويعممونيم 

أيا نجده قد اعتمد /وباإلضافة لآللية التي اعتمد عمييا أنكي. الصنائع والميارات

                                                 

 .285جان بوتيرو، المصدر السابق،ص (1)

 .179، ص 1956ترجمة طو باقر، بغداد . صموئيل نوح كريمر،من ألواح سومر (2)
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عمى الحكماء من البشر الذين كان ليم دورا كبيرا في تعميم الناس الميارات والفنون 
الصناعية، حيث كانوا موجيين من قبمو وانو بعثيم في أزمان مختمفة ومنذ أزمان 

وقد نسبت ليم أعمال . ويذكر ان عدد أولئك الحكماء كان سبعة. ما قبل الطوفان
فقد ورد ذكرىم في ممحمة كمكامش بأنيم ىم الذين وضعوا أسس . جميمة وعظيمة
كما قد جاء ذكرىم وبشكل مفصل في كتابات الكاىن البا بمي . مدينة الوركاء

 malakuمن الفعل  Muntakkuم وقد أطمق عمييم .  ق300برعوشا بيروسس 
بمعنى شاور واستشار فيكون معنى اسميم مستشارين، كما عرف الواحد منيم في 

 .AB بمعنى الحكيم وىي كممة سومرية األصل منApkalluالمغة األكدية ب

GAL وقد وصفوا في النصوص المسمارية بكونيم ummianu . أي الصناع
من ىم . (1)الميرة الذين يممكون الخبرة ويعممونيا فيم بمثابة المعممين المدربين

أولئك األفاكل في الحقيقة معموماتنا عنيم ليست بالكثيرة وقد ال تعرفنا بسبعتيم 
أوليم ومن الكتابات القديمة أيضا كان أدابا . ولكنا نعرف ثبلثة منيم عمى األقل

كان كاىنا تقيا ورعا يقوم عمى . أيا في مدينة أريدو/الكاىن األعمى لئللو أنكي
ومن مزايا . خدمة المعبد واآللية وقد أحبو اإللو أيا ومنحو المعرفة والحكمة والقوة

ىذا الكاىن انو كان صيادا ماىرا يقوم بالصيد يوميا، وفي احد األيام ىبت عميو 
الرياح الشرقية وقمبت زورقو فغضب رغم حكمتو وعقمو مثمو مثل أي إنسان في 

حاالت التعب واإلرىاق ومسك جناح الريح وكسرىا فاختل ميزان الجو مما اغضب 
ايا لينقذ الموقف وبنفس الوقت يحمي عبده المطيع /اآللية منو مما اقمق اإللو انكي

فبدأ بتعريف كبير اآللية بخصال أدابا الحميدة . من غضب آنو كبير اآللية
ومقدار خدماتو المقدمة، لآللية مما جعل آنو يعجب بو اشد العجب وأبدى رغبتو 

ألن ذلك سوف يسبب . أيا/في ان يخمده مثل اآللية مما اقمق اإللو الحكيم أنكي
خمبل اكبر وىو تخميد اإلنسان الذي كان مصيره المحتوم ىو الموت وليس الخمود 

ايا يقوم بخدعة جديدة يجعل /وىنا نجد اإللو انكي. الذي ىو من مزايا اآللية فقط

                                                 

 .125ريا محسن الحاج يونس، المصدر السابق ص  (1)
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فيبقى ادابا حكيما بين البشر . اإللو انو يغير رأيو بادابا ويتراجع عن قرار تخميده
 . (1)حتى يحين اجمو

زيو سيدرا الذي كان يعيش في /األبكالو الثاني المعروف كان أوتو نابشتم
والذي كان بأنو ممكا صالحا نقيا يخشى اآللية وكان يتميف  (فارة)مدينة شروباك 

شوقا إلى االتصال بالوحي اإلليي في األحبلم وفي تبلوة التعاويذ واألدعية وقد 
يا لينقذ البشرية من الطوفان الذي قررت اآللية إحداثو لتعاقب /اختاره اإللو انكي

فتكمم معو أيا من خمف . وىذا حسب ما جاء في قصة الطوفان البابمية. البشر
الجدران بأسرار اآللية وأمره بان يصنع سفينة ويأخذ ما يممك، ويأخذ معو بذرة كل 

خرج من السفينة وقرب . وبعد انتياء الطوفان وبعد انتياء األمطار. مخموق حي
قربانا لآللية فرحت بو كثيرا بعد ان ظنت أنيا قد قضت عمى جميع البشر ولم يعد 

ولذلك فرحت اآللية بعمل أوتو نابشتم . ىناك أحدا يقوم عمى عبادتيا والتقرب ليا
وقررت مكافئتو عمى عممو العظيم،فمنحتو الخمود وزوجتو وىذا ما جاء في قصة 
كمكامش وعمى لسان اوتو نابشتم نفسو وىو يخبر كمكامش بما حدث وكيف كان 

 . (2)خموده بقرار من اآللية نفسيا
أما األبكالو الثالث فيو البطل كمكامش الذي قام بمغامرات عديدة أعطتو 
الحكمة والمعرفة حيث نقرأ في ممحمتو بأنو كان حكيما وخبيرا وذات معرفة بأخبار 

الزمان الغابر مما قبل الطوفان وانو سافر أسفارا بعيدة كما تصف أعمالو في 
مدينتو الوركاء كيف انو بنى معبدىا المقدس وكيف انو أحاطيا بسور عظيم الذي 

كما وصف كمكامش بأنو بطل . تذكر الكتابات انو كان من عمل األبكالو السبعة
واه خمق ما يكون من الصورة والخمق فقد صنعتو اآللية أحسن صنعة . اآللية

. (3)قوي الجسم ىائل الخمق جسيم التركيب ثمثاه الو وثمثو الباقي بشر. وأجمل مثال
من كل الصفات السابقة يمكن ان نرسم صورة لرجل مفكر متأمل بحث كثيرا عن 
الحقيقة التي وصل إلييا بعد ان بحث كثيرا في غياىب الماضي العميق وحسب 

                                                 

 .211،ص2005المصدر السابق؛ ونائل حنون، الحياة والموت، دمشق،  (1)

 .طو باقر، مقدمة في أدب العراق القديم؛ و نائل حنون المصدر السابق (2)

؛ طو باقر ونائل حنون المصدر السابق 461ص. 1975طو باقر، ممحمة جمجامش، بغداد  (3)
 .199ص
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تاريخ جيمو السومري بحث في أخبار عصور ما قبل الطوفان حتى وصل إلى مقر 
 . ربما ليروي لنا قصة الطوفان. جده اوتو نابشتم الحكيم الوحيد الذي نال الخمود

  وبعد عدة قرون نجد لقب األفكل يظير لنا في كتابات الحضر التي تذكر 
واألفكل عند . ىذا المقب مرة واحدة كمقب لنصرو السيد والد الممك سنطرق األول

 التي ةىو احد أفراد العائل (السيد)ونصرو مريا . أىل الحضر ىو رئيس الكينة
كما انو ترك أعماال . ظير منيا مموك الحضر فيما بعد ويعتقد انو عمر طويبل

وعمى ما يبدو ان ىذا المقب كان معروفا في الجزيرة العربية والى . (1)عمرانية جميمة
ويطيب ان نذكر ىنا ان فاتح . فترات متأخرة ونستدل عميو من األسماء الشخصية

مدينة الموصل األول ىو البطل ربعي بن األفكل العنزي صحابي جميل وقائد كبير 
 . (2)وفاتح تكريت في نفس السنة أيضا.  ىجرية16فاتح الموصل 

 : أشكال احلكماء

ومن الكتابات القديمة يمكننا ان نتصور شكبًل مميزًا ألولئك األفاكل حيث 
أيا /تعطينا وصفًا لطيفًا جدًا يعكس تصور اإلنسان الفكري لمستشاري اإللو أنكي

فبل بد أن يكون لشكميم عبلقة بالماء فمذلك صوروىم عمى أنيم . (الماء العذب)
ففي اآلداب السومرية والبابمية نتبين من رواية أسطورية تشير إلى . أسماك بشرية

وتؤكد الرواية بأنيا ىي التي . سبعة أبكالو باىرة تقارنيا األسطورة بشبوطات
وفي ممحمة أيرا ذكر . ضمنت نجاح التصاميم اإلليية الموضوعة لمسماء واألرض

لسبعة ابكالو ألبسو وىي شبوطات مقدسة كان أيا شفيعيا وقد نالت منو حظا من 
 . (3)الدىاء الخارق

وأجمل من كتب عنيا وعرفيا الكاتب البابمي برعوشا في العصر السموقي 
 ليذا الموضوع نم حيث أوجز لنا باليونانية فمسفة العراقيي.  ق300بحدود 

ظير عمى شاطئ كمديا : حيث يذكر. (المعارف والعموم وانتشارىا في العالم القديم)
                                                 

 .30، ص19 74الحضر مدينة الشمس، فؤاد سفر ومحمد عمي مصطفى، بغداد (1)

 .285، ص2004بسام إدريس الجمبي، موسوعة العبلم الموصل، مجمد األول،  (2)

(3) Real Lexicon der Assyriology, 8 1933, p.24. 
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مسخ خارق من البحر يعى وانيس، كان جسمو . (الجزء الجنوبي من ببلد بابل)
جسم سمكة، تحت رأسو رأس آخر لو أرجل شبيية برجمي إنسان وكان يمضي 
أيامو بين البشر عمميم الكتابة ومختمف العموم والتقنيات وتأسيس المدن وتشيد 

وعند . كما كشف ليم عن زراعة الحبوب وحتى األثمار. المعابد والقضاء واليندسة
ثم بعد ذلك . الغروب كان وانيس يغطس ثانية في البحر يقضي لياليو في الماء
وكأنيا  (بيروس)ظيرت كائنات أخرى مماثمة ومجموعيا سبعة يصفيا لنا برعوشا 

أيضا خارجة من البحر وىي اسماك بشرية ويربط كبل منيا بأحد عيود ما قبل 
وكما ذكرنا سابقا ان أدابا كاىن اإللو انكي في مدينة اريدو كان من . (1)الطوفان

يعتقد البعض بأنو ىو نفسو وانيس الذي ذكره . أولئك األفاكل وربما ىو أوليم
 . في العصر السموقي (بيروس)برعوشا 

ومنذ أقدم الفترات . وعمى الفن ظيرت األسماك وبكثرة عمى المنحوتات
حيث أنيا وكما ىو معروف تعتبر . أيا/وغالبا كانت تعزى اإللو أنكي. التاريخية

ثم بعد ذلك ظير رجال مركبون نصفيم العموي رجال . رمز من رموزه العديدة
اما في العصر . وكان ىذا في العصر البابمي القديم. والنصف السفمي سمكات

اآلشوري الحديث ظير عمى المنحوتات أشكال رجال يضعون عمى رؤؤسيم جمد 
وعمى ما يبدو ان ىؤالء الرجال ىم من الكينة المعزمين في المعابد . (2)سمكة

 . م.ق (300)ولعل ىذه الصورة ىي نفسيا التي ذكرىا برعوشا . اآلشورية
ومن دراسة مشاىد المنحوتات اآلشورية وكتاباتيم المسمارية نتبين مدى 
اىتمام اآلشوريين وولعيم بيذا الجانب الحضاري أي العموم والمعارف والحضارة 

بشك عام ولذلك نجد اىتمام كبير بالو الحكمة والمعرفة أيا وأيضا االىتمام 
ولذلك نجد ما يحاكي أمثاليم عمى المنحوتات التي تستوجب مواضيعيا . بحكمائو

 . وأكثر ما تمثل ىذا الموضوع في مدينة النمرود. وجود الو الحكمة والمعرفة
فعمى جدران قصر الممك آشور ناصر بال الثاني نجد لوحا حجريا وقد 
نقش عميو رجبل يافعا يبدو قوي الجسد يضع عمى رأسو جمد سمكة رأسيا يعمو 

                                                 

 .304جان بوتيرو، المصدر السابق، ص (1)

(2) T. A. MADHLOOM, The chronology of Neo Assyrian Part, London, 
1970. 
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كما يحمل بيده اليسرى سطبل صغيرا بينما رفع . رأسو ثم يتدلى جسدىا عمى ظيره
 ماسكا بيا كوز صنوبر وكأنو يقوم بعممية نثر المياه التي ىاليد اليمنى لؤلعل
ولعل ىذا الشكل ىو تجسيد لوصف األبكالو الذي وصفو . (1)موجودة بالسطمة
ومن النمرود أيضا ومن قصر الممك آشور . (1-صورة رقم). برعوشا البابمي

ناصر بال الثاني أيضا وبالتحديد الواجية الشمالية لمقصر الشمالي الغربي نجد 
مدخمين لمقصر وكما ىي عادة اآلشوريين وولعيم بتزيين مداخل قصورىم 

بالمخموقات الحارسة نجد ىنا وعمى احد البوابات ثورا مجنحا يحرس المدخل وىو 
كغيره متكون من جسم ثور قوي ووجو إنسان جميل التقاسيم وجناح النسر وتاج 

وأيضا جمد السمكة الذي نراه يمتد من مؤخرة أسفل البطن حتى رأس . اإللوىية
الصورة رقم )اإلنسان ونرى أيضا عين السمكة في القسم الخمفي من لباس الرأس 

-2)(2) . 

من النمرود أيضا ومن معبد نابو نستطمع عدة أمور تبين اىتمام القوم و
أنكي وبحكمائو خاصة ان المعبد ىو لئللو نابو الو الحكمة والمعرفة /باإللو أيا 

والدة الممك ادد نيراري  (سميرا ميس)والفنون والعموم شيدتو الممكة سمو رامات 
م وكان مدخل ىذا المعبد محمي من قبل رجمي سمكة عمى .  ق782-809الثالث 
ومن مدينة آشور لدينا حوض من الحجر الجيري مستطيل الشكل . (3)الجانبين

نقش في منتصف كل جانب من جوانبو وكل زاوية من الزوايا األربع الو يضم إلى 
صدره إناء يتدفق منو الماء إلى األعمى والى األسفل يقف جانبيو إليان يمبسان 

ىذا الحوض يعود لمممك سنحاريب . جمد السمكة وكل منيما يمسك بيده سطبل
كما . (3-الصورة رقم) (4)وىذا ما أخبرتنا بو الكتابة المسمارية التي نقشت عميو

كتابات تاريخية أخرى أخبرتنا ان الممك سنحاريب في حممتو عمى عيبلم عندما بمغ 
شواطئ الخميج قرب البصرة، قدم إلى اإللو أيا قاربا وسمكة من الذىب رماىما في 

                                                 
(1) NORA KUBIE, ROAD TO NINEVEH, 1964, London, fig.6. 

 .227 ص1964، 20أكرم شكري، مجمة سومر، مج  (2)

 .23، ص1976عبد اهلل أمين أغا وميسر سعيد العراقي، نمرود، بغداد،  (3)

 .568ص. ثروت عكاشة الفن في العراق القديم (1)
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وان دل ذلك عمى شيء فيو دليل عمى مدى . (1)الماء حيث المعبد األصمي لئللو
 بشكل عام بالحكمة والحكماء وأيضا المعرفة والعموم التي ىي التي ناىتمام العراقيي

 . كانت والزالت األساس األول لمرقي والتقدم في الحياة

 
 (1)صورة رقم 

 

 

 

                                                 

 .249طو باقر، المصدر السابق، ص  (2)
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 (2)صورة رقم 

 

 
( 3)صورة رقم 
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Culture and Science in Ancient Iraq 

(Mesopotamia) 

Dr. Raya M. Al-Haj Younis
  

Abstract 

When we study the ancient civilization of Iraq, we 

notice the cultural and scientific progression, during the 

ancient period until reaching the development in the late eras, 

was very active.  

A group of masterly professionals in their professions 

were originated from the ancient society, similarly from the 

inscribed tables that they left, we learned that they have been 

created them for the citizens to whom seek benefit. 

The research is about the Iraqi philosophy of the 

cultural concept in ancient Mesopotamia.  
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