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طار التأریخي لمحددات بناء إلا
 الشخصیة العراقیة

 
 دكتور فاروق ناصر حمادي الراوي

  واآلثارأستاذ اللغات القدیمة
 

 -:تقدیم
 

ة الخصائص والممیزات المقصود بالشخصیة ھي مجموع
النفسیة والسلوكیة للفرد والتي تتفاعل بالضرورة مع 

ى الموقف  إلالخصائص المماثلة لبقیة أفراد المجتمع وصوًال
 .یاة وأنشطتھا المختلفة ظواھر الحاألجتماعي العام من

 
ولموقف الفرد أو الجماعة في حدود زمنیة ومكانیة محددة، 

 التطور العام، سواء كان التطور دور مھم قي رسم خطوات
على الصعید اإلقتصادي أو على صعید بناء العالقات 

 .جتماعیةاإل
 

 أو الحدیثة من مواقف فردیة وال تخلو المجتمعات القدیمة منھا
إستثنائیة سلبیة كانت أم إیجابیة، غیر أن المھم في دراسة 
الشخصیة ضمن إطارھا التأریخي، أو األبعاد التأریخیة التي 

كت دائرة الخصائص األساسیة للشخصیة، وقد تكشف بعض حّر
ھذه الخصائص عن ترسباتھا في أعماق اإلنسان لحد الوقت 

 .الحاضر
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ار التأریخي أو األبعاد التأریخیة، فنعني بھا مجمل أما اإلط
، والمؤشرات األساسیة في ھذه حركة األحداث التأریخیة أوالًً

الحركة ثانیًا، التي تركت بصماتھا الواضحة على المالمح 
إلجتماعیة والفكریة للمجتمع، وھي المالمح التي اإلقتصادیة وا

 .ةة لبناء الشخصییتحدد بدورھا األطر الرئیس
 

ي المشترك في األطار والتأریخ، ھو نتیجة الفعل اإلنسان
دد بضروفھ المادیة وأحوالھ الجغرافیة والمناخیة، المكاني المح

ومع تراكم معالم عامة لحركة . وفي حدود زمانیة معینة
التأریخ، یبدأ الناس فرادى وجماعات، وھم الذین یصنعون 

صل الى ، حتى أنھا تًاالتأریخ، یستقبلون تأثیراتھ ویتفاعلون مع
 .درجة الممارسات اإلجتماعیة أو السلوكیة للناس

 
وفي ضوء ذلك تتحقق الفائدة المرجوة من دراسة التأریخ 
بوجھ عام، بمحاولة الكشف عن األطر التأریخیة التي تحدد 

 .بناء الشخصیة
 

ولعلھا تكون أشّد وقعًا بالنسبة للشخصیة الرافدیة، حیث یكتنز 
ویل مالمح ومؤشرات تواصلت عبر الحقب الطویلة تأریخھا الط

الى درجة اإلندماج أحیانًا بین الشخصیة وبین الموروث 
 .الحضاري المتمثل بالمبتكرات والعطاءآت وال سیما الفنیة منھا

 
 -:وتقسم رحلة العراقیین الطویلة الى مرحلتین رئیسیتین ھما

 
 .ن   مرحلة عصور قبل التأریخ، أي ما قبل التدوی-أ
 .  مرحلة العصور التأریخیة، أي بعد إبتكار الكتابة-ب
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ویعد التدوین، أي بدء إبتكار الكتابة، حدثًا متمیزًا في تأریخ 
اإلنسانیة، فقد كان من نتیجتھ بالدرجة األساس، ربط ماضي 
اإلنسان بحاضره، وغدت التجارب والخبرات واألفكار، حلقات 

ولھذا السبب . عملھمتسلسلة في ذاكرة اإلنسان وضمیره و
أیضا، غدت الخطوات التطوریة في مسیرة اإلنسان الحضاریة، 

 كثیرًا مما كانت علیھ في عصور ما بعد إبتكار الكتابة، أسرع
 )1(.قبل التأریخ

 
وعلى الرغم مما حققھ علم اآلثار من تقدم كبیر، بحیث إستطاع 

من لع على كثیر أن یسبر أغوار الماضي البعید لإلنسان ویطّّ
تفاصیل حیاتھ ونشاطاتھ وحتى جوانب من أفكاره ومعتقداتھ، 
لكن معرفة اآلثاریین بتفاصیل العھود التأریخیة أكثر شموًال 
وتفصیًال، بخاصة وأن العھود التأریخیة ُتقدم المزید من 
الوثائق المدونة التي تعالج شؤون الحیاة، ھذا فضًال عن 

 . األثریةالمخلفات
 

ما قبل التأریخ عادة على أدوار تأریخ وتطلق تسمیة عصور 
اإلنسان في فترات العصور الحجریة القدیمة والمتوسطة 
والحدیثة، وتمتد ھذه العصور في عمر الزمن قرابة ملیوني 

 ...عام أو ما یزید عن ذلك
 

وكانت رحلة اإلنسان خالل ھذه الحقب الطویلة ملیئة بالتجارب 
 المریر من أجل الحیاة والخبرات التي نجمت عن كفاح اإلنسان

ومع أن . األفضل ودرء شرور الطبیعة والحیوانات المفترسة
معلوماتنا التفصیلیة عن نشاطات اإلنسان، وبخاصة الفكریة 

؛ لكن سعي وإنعكاساتھا في سلوكیتھ ونفسیتھ، محدودة جدًا
اآلثاریین الحثیث نجح في تعیین جوانب من أبرز النشاطات 

 -:، ومنھا اآلتياإلنسانیة القدیمة ھذه
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 : العمل-1
 

 -:ونستھل ھذا المبحث بالمثل الرافدي القائل
 
 )2(."ال یملك شیئًا) یعمل(الذي ال یتعب "
 

إن المیزة األساسیة التي جعلت من الكائن الحي الذي نعرفھ 
بإسم إنسان، مختلفًا عن سائر الكائنات الحیة األخرى، إنما 

بذل الجھود العضلیة تتمثل في العمل، ونقصد بالعمل ھنا 
والفكریة ممتزجة في الموارد الطبیعیة المتوفرة وصوًال الى 

 في تلبیة حاجات صیرورة جدیدة لھذه الموارد تجعلھا طّیعًة
وإن أبرز صورة للعمل اإلنساني ونتائجھ ھي مجامیع . اإلنسان

اآلالت الحجریة ذات الحجوم واألشكال المختلفة التي یعثر 
 .في مواطن سكنى اإلنسان القدیمةعلیھا اآلثاریون 

 
وربما یشترك اإلنسان القدیم مع عدد من الحیوانات في القیام 
بأعمال معینة، ولكن جوھر العمل اإلنساني یكمن في قدرة 
اإلنسان العقلیة على تطویر مستلزمات العمل والوصول دائمًا 

ة التي ھیأت لإلنسان فرص ّلاالى صیغ ونتائج جدیدة، وھي الح
 .قدم ومّیزتھ عن سائر الكائنات الحیة األخرىالت
 
 : الطابع اإلجتماعي للعمل-2
 

ویبرز بجانب العمل، النشاط اإلنساني الجماعي المشترك، وھي 
الصیغة التي وفرت اإلمكانات أمام اإلنسان للقیام باعمال كبیرة 

لإلنسان كما ومھمة من أجل توفیر مستلزمات التطور المادي 
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 المشترك تھیئ فرص تفاعل الخبرات أن طبیعة العمل
 )3(. األشكال المتطورة في نتاج العملوالتجارب وصوًال الى

 
 : تقسیم العمل-3
 

إن معظم مواقع العصور الحجریة القدیمة المكتشفة في العراق 
وفي أمكنة أخرى من منطقة الشرق األدنى القدیم، توضح 

ف تعایش مجامیع صغیرة من الناس سویة في حدود الكھ
الواحد، یتعاونون في إنجاز المھمات المختلفة لمستلزمات 
حیاتھم وأمنھم، كما أن شكًال من تقسیم العمل على أساس 
الجنس كان معروفًا، فاألعمال التي تتطلب قوى عظیمة كانت 

 أما بقیة األعمال، من نصیب الرجال، وأبرزھا أعمال الصید
مع الثمار من  ومعھا جخاصة إعداد الطعام وصناعة اآلالتوب

وعلى . المنطقة القریبة للكھف، فكانت من أعمال النسوة
العموم، فإن تقسیم العمل بسبب الجنس كانت محدودة و ضیقة 
دومًا في تأریخ المجتمع العراقي القدیم، وھي ال تتعدى 
نشاطات الذكور العضلیة التي تفوق النساء، وقدرة الرجال على 

ا تضطر المرأة لإلعتكاف عن متابعة األعمال بإستمرار، بینم
 )4(.العمل لفترة لیست بالقصیرة بسبب الحمل والرضاعة

 
إن شظف العیش وقساوة الطبیعة ووحشیة الحیوانات 

 من صعوبات فیما یمكن أن نطلق علیھ المفترسة وغیر ذلك
بالتحدي الطبیعي، قوبل من لدن العراقیین القدماء باإلستجابة 

 إستثنائیة من خالل العمل المشترك الكاملة، حیث بذلوا جھودًا
لتوفیر مستلزمات حیاتھم، كما وضعوا بذلك أسس تطویر 

ویمكننا أن نستشف أسس بناء . حیاتھم المادیة والفكریة
الشخصیة العراقیة من واقع الحیاة والعالقات التي أفرزتھا 
مسیرتھم خالل ھذه الحقب المتعاقبة، ومن أبرز سماتھا حب 
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 خیر تعبیر عن أھمیة ألمثال العراقیة القدیمةعمل ونجد في اال
 -:العمل

 
،  الذي یعیش على ما یدفع ألتعابھ القوي،الرجل" -1

 "والضعیف یعیش على ما یدفع ألتعاب أوالده
ھل یحصل سریر القصب على ثمن قصبھ، والمرعى على  "-2

 )5(".ثمن حشائشھ
 
 -: الروح الجماعیة-4
 

خصائص اإلیثار وروح والروح الجماعیة وما تخلقھ من 
التضحیة والتعاون وبذلك فھم یوجھون خطواتھم لتحقیق 
األھداف اإلنسانیة السامیة التي نجد صداھا واضحًا على لسان 

امش عندما تعاضد مع خلھ أنكیدو لقھر خمبابا گلگ بطلھم 
 -:إلستغالل الغابات وأخشابھا، حیث جاء على لسانھ

 
خمبابا المارد، وأمحو من والى أن أبلغ غابة األرز وأذبح "

 وبذلك تھیأت )6(..".على األرض كل شّر یمقتھ اإللھ شمش
للعراقیین قرص التقدم المادي للحیاة، فتطورت آالت اإلنتاج 

 متزایدة من وأدواتھ، ونجح اإلنسان في السیطرة على أعداٍد
 التدجین والزراعة، وبدأ یشیع الحیوانات والنباتات عن طریقي

ھا ومن منتجاتھا، وھكذا وقف العراقیون على اإلستفادة من
وتعد األعمال .  مھمة في تأریخ التمدن اإلنسانيأعتاب مرحلٍة

الزراعیة في متطلباتھا ونتائجھا تحوًال كبیرًا في حیاة اإلنسان 
وطبیعة العالقات، مع ما تفرزه من تصورات وأفكار، كان لھا 

یة العراقیة على أكبر األثر في تعیین المالمح األساسیة للشخص
 .مر العصور
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فالزراعة أساسًا عمل جماعي منظم، ال في إنجازه فحسب بل 
في نتائجھ أیضًا، كما أن الزراعة تتطلب اإلستقرار الذي یؤشر 

ن الزراعة ، واألھم من ذلك، أبدایة التحضر في حیاة اإلنسان
توفر في حالة تطورھا، فائضًا نسبیًا في المنتجات، مما یتیح 

التخصص في األعمال، وإنصراف البعض للقیام بأعمال فرص 
أخرى كما أنھا تخلق أسس التبادل السلعي في المنتجات 

وأن عالقة الزراعة باألحوال الطبیعیة كبیرة جدًا، كما . المختلفة
أن ھذه الحقیقة تزداد وضوحًا في أحوال العراق الجغرافیة 

ال إنسانیة والطبیعیة لذلك إقتضت الزراعة في العراق ألعم
كبیرة ومنظمة بدقة متناھیة وصوًال الى تحقیق النتائج 

وأن صورة الفیضاتات . األساسیة المرجوة من العمل الزراعي
نھار العراق، كانت غیر مالئمة للدورة الزراعیة، الدوریة أل

حیث یقع الفیضان عادًة في موسم الحصاد، فذلك كلھ یعكس لنا 
 العالقات وصوًال الى كثیر من طبیعة الحیاة والنشاطات وصورة

 )7(.خصوصیات الفرد والجماعة في العراق القدیم
 

وتبعًا لذلك فقد زاد تعاون الناس فیما بینھم، ونمت قدراتھم 
إزدادت خبرات الناس ، وبدأت القرى الزراعیة األولى، والعقلیة

 من بقایا دور وتطورت معالم حیاتھم، حیث نستشف ذلك
كما وضح أیضًا إلتصاق . ثھم المنزليسكناھم أو بقایا أثا

لھتھ بأشكال مستوحاة ل آل القوي باألرض، فمّثاإلنسان العراقي
من األرض وما یدّب علیھا، فكانت صورة المرأة والرجل من 
أقدم أشكال المعبودات، وفي ذلك تأكید واضح على أھمیة 

 .اإلنسان عند العراقیین
 

لمشتركة أیضًا من لھم اا أمام الناس في أعمولم یكن بدًا
 ومواقع قیادیة للتخطیط الوصول الى صیغ تنظیمیة للعمل

 .واألشراف والحسم
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وبعد أن أستكمل العراقیون خطواتھم الناجحة في اإلستجابة 
لتحدیات الطبیعة في العصور الحجریة القدیمة والوسیطة 

فإنھم فوجئوا بتحدیات نجمت من مواقع العمل , والحدیثة
نت اشطة الزراعیة والحرفیة والمبادالت، فكالواسع في األن

إستجابتھم رائعة في أضواء ھذه التحدیات عن طریق الصیغ 
ومن أروع الصور إلجالل . التنظیمیة للعالقات المختلفة

 وأجروه العراقیین للتنظیم أنھم رسموه في نتاجھم اإلسطوري
 على لسان آلھتھم، فإللھ إنكي الذي یعّین بدوره من قبل اآللھة

لینظم مزرعة الدنیا یبدأ بالتجول في األرضین ویغدق ببركتھ 
على كل قطر وینظم شؤون الماء، ویمأل دجلة والفرات بالماء 
العذب ویعّین إلھًا مشرفًا آخر، ثم ینصرف لتنظیم شؤون البحر 

في  وبوالریاح واألمطار ویھتم بالزراعة والحرث ویرعى الحب
على اآلجر والبناء ویعتني الحقل وینتقل الى المدینة ویشرف 

لھًا مشرفًا، ء، وھو یوكل لكل من ھذه األعمال إباألسس والبنا
وكأنھ القائد المنظم الذي یوزع األعمال وینیط مسؤلیاتھا الى 

 وبذلك فكل شیئ یعیشھ العراقیون منظم، لذلك كانوا )8(.موظفین
 .مع التنظیم الدقیق لكل شؤون حیاتھم الخاصة والعامة

 
. م.  سنة ق3500ر الوركاء ویرجع تأریخھ لحوالي یعد عص

من األدوار المھمة في تأریخ التطور الحضاري للعراق بوجھ 
خاص، ألن ھذا العصر شھد إبتكار الكتابة بمراحلھا األولى 
والتي تعرف بالمرحلة الصوریة والتي تطورت عنھا الحقًا 

ابة في ھذا وأن إبتكار الكت. الكتابة المسماریة العراقیة القدیمة
 أسوار الصمت التأریخیة العصر أتاح أمام العراقیین إختراق

التي بقیت صامدة لفترات زمنیة طویلة بوجھ الكثیر من األمم 
 .والشعوب
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 ھو إمكانیة نقل الخزین من تجارب واألھم في إبتكار الكتابة،
وأفكار الماضي الى فترات الحقة، لتصبح خطوات السابقین 

 .ألعمال المتطورة في المستقبلأساسًا صالحًا ل
 

وبعد أن تطورت الكتابة الى الحد الذي أمكن معھا تسجیل 
 نیة المختلفة، بدأت العھود التأریخیةاجوانب النشاطات اإلنس

أي التدوینیة في رحلة اإلنسان، وبذلك توفرت للباحثین سبل 
البحث والتقصي الدقیقین في أحوال الناس وشؤونھم المختلفة، 

ناد الى مخلفاتھم األثریة والى العدید من النصوص باإلست
المسماریة لكل مرحلة ودور من مراحل وأدوار التأریخ 

 .والحضارة لبالد وادي الرافدین
 

إن عناصر الحیاة األساسیة التي أمكن التعرف علیھا في ضوء 
المخلفات األثریة من فترات عصور ما قبل التأریخ لم تنقطع أو 

ل اإلستمراریة وتطور أبرز سماتھا ھذا فضًال تتغیر، وإنما تشك
عن أن الوثائق المدونة أخذت تمأل الفجوات وتزید في 

إلمور التي كان متعذرًا التعرف علیھا بموجب التفاصیل، وھي ا
وعلیھ یشعر الباحث أنھ یستند الى . البیانات األثریة المادیة فقط

ادیة أرضیة صلبة من مستلزمات البحث بتوفر الوثائق الم
والمدونة لیعمل الى رسم صورة واضحة لألحداث وتفاصیلھا 

 .تقرب من الواقع كثیرًا
 

إن إتساع حجم وعدد القرى الزراعیة، وظھور بدایات المدن 
. في العراق القدیم، تعد من السمات البارزة للعصور التأریخیة

حیث أخذت ھذه المدن والقرى تتمركز في األقسام الفیضیة 
وبي العراق وتحدث بعضھا من المراكز السیاسیة الرسوبیة لجن

، مثل الوركاء .م. والحضاریة المزدھرة في األلف الثالث ق
وكان . ش وكیش وغیرھاگ ولارّپ وسونّفر وأور وأریدو
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دھار ھذه المدن یتمثل بالزراعة األساس اإلقتصادي لنمو وأز
تحیل روائیة، التي تس وعمدًا نؤكد على الزراعة اإل)9(روائیة،اإل

السكنى والزراعة في جنوبي العراق بدونھا، فإنما نقصد 
روائیة، ئص أساسیة في أألعمال الزراعیة اإلاإلشارة الى خصا

نیة الري، ومن أبرزھا العمل الجماعي والتنظیم وتطور تق
نساني، وأھمیة تحقیق ھذه واألھم من ذلك الوعي اإل

ي، یعني الخصائص، فضبط المیاه وتنظیمھا فیما نعرفھ بالر
 یمكنھ أن یتحول في حالة تداعیھ الخیر واإلزدھار، والذي

وبسبب أھمیة ھذه القّیم . اث األضراردوإنھدامھ الى خطر وإح
في حیاة العراقیین، فإنھا جرت أمثاًال على ألسنتھم ودونوھا 

 -:في أدبیاتھم، ونذكر منھا
 
 "الغنم بال راعي) مثل(الشعب بدون ملك  "-1
 "المیاه بدون مراقب قنواة) مثل( إداري الناس بدون "-2
 "مثل الحقل بدون فالح) مثلھم(العمال بدون مشرف  "-3
 )10(."المرأة بال زوج) مثل( راعي البیت بدون "-4
 

 -:وللتعبیر عن أھمیة المعرفة العلمیة ساقوا األمثال اآلتیة
 
 )11(."الجائع بدون طعام) مثل(الجرح بدون طبیب  "-1
أن أن تحمل دون إتصال، وھل یمكن ) للمرأة(ھل یمكن  "-2

 )12(."تسمن دون األكل
 )13(." یجعلني معروفًا بین الرجال،)معرفتي(فمي  "-3
 

بون منھم ومن األمثال التي تكشف عن أھمیة الجماعة، واألقر
 -: المثالین اآلتیینعلى وجھ الخصوص، ومن ذلك
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عطي ت النعماء تنھمر علیك من إلھك، فأركلما إستم "-1
ألخیك وأختك وعائلتك واألقربین إلیك، وبذلك فإن الثروة 

 "ستبقى معك وال تذھب الى اآلخرین
اللحم ھو اللحم، والدم ھو الدم، والحلیف ھو الحلیف،  "-2

 )14(!".ولكن الغریب ھو بالتأكید غریب
 

الح وحاجة روائیة مزیدًا من تشابك المصكما تعني الزراعة اإل
القات والتنظیم المتآلفة مع الحاجات العمّلحة ألشكال وصّیغ 

اء كانت في حاالت حفر األنھار وكریھا سنویًا أو والمستجدة س
تقویة السداد عند الفیضان، وتقاسم كمیات المیاه في فترة 

 مشكالت في حدود المستفیدین الصیھود، وقد تبرز ھذه اإلمور
 من النھر الواحد وقد تصطدم مع مصالح ورغبات المستفیدین

ویعني ذلك بالضرورة الى جانب الرغبة . من قناة أخرى
 توفیر أسس )15( لتنظیم األعمال وحسن إدارتھا،الشدیدة

الحمایة من إحتماالت تجاوز اآلخرین، وبذلك دفعت الضرورات 
الى صّیغ تنظیمیة أكثر تطورًا فیما یمكن أن نستكشفھ من 

 .فترةبدایات اإلدارة السیاسیة لدویالت المدن في ھذه ال
 

" اإلسطوریة"وعكس العراقیون روعة إنجازھم في قصصھم 
ھا، وھو في سعیھ دامش لمصائب الحیاة وإمتداگلگفلم یرضخ 

للخلود، إنما یرمز لسعي العراقیین الدؤوب لبلوغ المستحیل 
 .وتحقیق أرفع الدرجات في ُمثل الحیاة اإلنسانیة

 
امش كیف گلگوتعكس لنا الفقرات اآلتیة المقتبسة عن ملحمة 

یكون الطریق الى تحقیق المنجزات صعبًا وشائكًا ومحفوفًا 
ى بالمخاطر، لكن سعي اإلنسان البطولي أوصلھ في النھایة ال

الغابة الالزوردیة، التي ھي رمز الحیاة السعیدة والخیر 
 -:والسالم الذي ینشده العراقیون
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المش، لم یعبر أحد من گلگال یوجد إنسان یستطیع ذلك یا"
 حیث یعم الظالم في داخلھا مسافة أربع لبشر مسالك الجبالا

 "ساعة والظالم حالك وال یوجد نوروعشرون 
 

امش على تحذیر العفریت لھ ذروة گلگونقرأ في جواب 
 -:اإلصرار اإلنساني

 
عزمت على أن أذھب ولو بالحزن واأللم وفي القّر والحر "

 ".وفي المسّرات والبكاء
 

 لمخاطر وسط الظالم الحالك دون أنوبعد مسیرة محاطة با
ینتابھ شعور بالخوف أو الندم لفعلتھ یتحقق لھ النصر باإلنجاز 

 -:العظیم
 
 ساعة عّم النور وأبصر أمامھ وبعد أن قطع أربع وعشرون"

أشجارًا تحمل األحجار الكریمة فوجد األشجار التي أثمارھا 
ا العقیق، ووجد األشجار التي تحمل الالزورد، فما أبھ

 )16(".مرآھا
 

ومن .  لبلوغ أرفع المنجزاتفما أروع التحدي واإلصرار
المؤشرات اإلقتصادیة التي حّركت نشاط العراقیین ورسمت 
بالتالي أبعاد تأریخھم وحضارتھم ذلك التوجھ التجاري الواسع 
الذي حفزه النقص الملحوظ في عدید من مواد البناء األساسیة 

اب والحجارة كما حفزھم ھذا في طبیعة العراق، مثل األخش
 قوة اإلبتكار لتلبیة متطلبات النقص في المواد األساسیة الى

اآلجر الطیني المجفف (یاة، فقد طوروا صناعة اللبن الح
یث آلجر والطابوق المشوي باألفران، حالى صناعة ا) بالشمس
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صلبة مالئمة ألحوال العراق  توفرت لھم بذلك مادة بناء
م طوروا تقنیة البناء لتعویض النقص المناخیة، كما أنھ

الموجود من األخشاب، فكانت أقدم األقبیة المستندة في بنائھا 
من المبتكرات العراقیة األولى ) ادةقعال(لفكرة عقد الطابوق 

وتكشف لنا . وھي التي قادت تدریجیًا ألبتكار القوس والقبة
وتحدید األعمال األثریة عن دور العمل في صقل القیم اإلنسانیة 

امش لم یتوقع گلگمثلھا العالیة، فإن الخلود الذي سعى إلیھ 
تحقیقة عن طریق العبث وإنما من خالل العمل الھادف أو 

 -:امش فأسھ ویذھب الى الغابةگلگالمبتكر، فیأخذ 
 
إنحدر الى الغابة وأقتطع منھا مائة وعشرین مردیًا، طول كل "

أعقابھا بالمعدن ھا بالقیر وغلف ِلمنھا ستون ذراعًا وأْط
 )17(.امش ما طلبھ منھ المالحگلگ فنفذ . "وأحملھا إلّي

 
لمرجو من العراقیین ولعل المثل اآلتي یعطینا الدلیل القوي وا

 والعصور الالحقة والذي یبین مدى إلتزامھم في تلك الحقبة
 -:وإعتدادھم بقوة أسلحتھم الشخصیة وجیوشھم الجبارة

 
وابة المدینة التي أسلحتھا أألعداء سوف لن یغادرون ب"

 )18(".ضعیفة
 

وتتجلى قیمة العمل عند العراقیین في أبھى صورھا من 
اإلطاللة الرمزیة لھذا النص الذي ینقل مجرى حوار بین الفضة 

 -:والبرنز
 
یئ منجًال لقطع اذا ما حّل زمن البرد لن تستطیع أن تھ"

 )19(".السنابل، إذن فلن یأبھ اإلنسان لك
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م یؤخذ العراقیون بالمظاھر البراقة، وإنما تعاملوا مع وعلیھ فل
 .جوھر الشیئ ونتائجھ اإلیجابیة ومقدار نفعھ

 
على توفیرھا عن طریق أما بقیة المواد األولیة، فقد حرصوا 

 والمبادالت السلعیة مع مناطق توفر ھذه المواد، ...التجارة
جاریة بین ونمتلك من األدلة األثریة ما یؤكد قیام العالقات الت

أقدم القرى الزراعیة في العراق وبین مناطق توفر الحجر 
األوبسیدي بالقرب من بحیرة وان في أرمینیا، ومع مناطق 

وقد تطورت خبرات . توفر األصداف في الخلیج العربي
، وساعد على تشجیع ذلك العراقیین في مجال المبادالت سریعًا

فروعھما في توفر طرق یسیرة لإلتصاالت، وھي النھران و
الداخل وسواحل الخلیج العربي المالئمة لحركة المالحة القدیمة 

كما شّكل موقع العراق ولیونة حدوده الطبیعیة مع . في الخارج
المناطق المجاورة عامًال مشجعًا على إزدھار التجارة 

عن . م. لذلك نقرأ في نصوص األلف الثالث ق. واإلتصاالت
ون جنوب غابات األرز في لبنان رحالت واسعة قام بھا العراقی

والى مواطن الفضة في جبال طوروس والى مواطن الحجارة 
روس ولورستان وُعمان، والى توفیر گوالمعادن في جبال زا

 في وُعمان والیمن) البحرین(مواد أخرى عن طریق دلمون 
 )20(...الخلیج العربي، والمتاجرة مع وادي السند وأفغانستان

 
طات اإلقتصادیة الواسعة، نمت المدن وبموجب ھذه النشا

وتوسعت وإزداد حجم السكان بشكل ملحوظ، وأزدھرت معالم 
الحیاة المادیة من صناعات حرفیة وعماریة وفنون، كما 
عكست لنا النصوص المسماریة من ھذه الفترة عن تقدم كبیر 

 )21(.في مدارك اإلنسان ووعیھ وتنظیماتھ وعالقاتھ
 
  -: نظام الحكم-5
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أقدم صورة " الیمقراطیة المبكرة"ثل حكومة الشورى أو تم

للحكومات في تأریخ اإلنسان العراقي، وكان المجلسان، الذي 
ة القوم من كبار السن ّیلیضم األول منھ مجموعة من شیبة وعل

ویضم المجلس الثاني مجموعة الشباب المحاربین في دولة 
ي إدارة شؤون المدینة، والمجلسان یساعدان الملك أو الحاكم ف

البالد، ومع ذلك بقي اإلطار الدیني یحیط بإجراءات ومواقف 
وبقي الملك أو الحاكم في تأریخ العراق . الحكام والزعماء

 لإلدارة اإللھیة في شؤون الحكم واإلدارة، القدیم ممثًال أو نائبًا
ویرد صراحة على لسان أكثر من ملك، ومنھم حمورابي في 

كد ذلك، وإن الملك ینفذ أوامر وتعلیمات مقدمة قوانینھ، ما یؤ
ئیس، أإللھ مردوخ، إلھ بابل بوجھ راآللھة عامة وإلھ المدینة ال

 )22(.خاص
 

لم یكن الحكم في بالد وادي الرافدین غایھ بحد ذاتھ، وإنما 
م لتعمیق التضامن والتكافل اوسیلھ سعى من خاللھا الحّك

ام من الرغبات حّكاإلجتماعي، وال نقصد من وراء ذلك تنزیھ ال
الشخصیة، ولكن المھم في سیاقات تصرفاتھم أنھم قصدوا 

 خالل األعمال الھادفة اإلرتقاء وحسن العالقة مع الناس من
امش الرافض گلگالتي تخدم المجتمع، ومصداق ذلك في موقف 

لنصائح صاحبة الحانة التي دعتھ للعزوف عن سعیھ للخلود 
 -:بقولھا

 
لیكن كرشك مملؤًا على الدوام وكن فرحًا امش فگلگأما أنت یا "

مبتھجًا نھار مساء وأقم األفراح في كل یوم وأرقص وألعب 
 ..."مساء نھار وأجعل ثیابك نظیفة زاھیة
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األنانیة، " األنا"ر فلسفة وھي على العموم مواقف ذاتیة تبلو
ثل وغایات إنسانیة امش بتأكید سعیھ لتحقیق ُمگلگفضھا التي ر

 نباتالل مّشاق الغوص من أجل الحصول على نبیلة، فیتحم
البحري، سر الخلود، وبعد أن یحصل علیھ، تستأثر في نفسھ 

 -:مكامن اإلنسانیة الحقة فیقول
 
یا أورشنابي إن ھذا النبات نبات عجیب یستطیع المرء أن "

یطیل بھ حیاتھ، ألحملنھ معي الى أوروك، الحمى والسور 
ون إسمھ، یعود الشیخ الى وُأشرك معي الناس لیأكلوه وسیك

 )23(".صباه، وأنا سآكلھ في آخر أیامي حتى یعود شبابي
 

امش ھذه من أرفع المواقف اإلنسانیة التي گلگوتعد أعمال 
تحلى بھا قائد أو حاكم في تأریخ البشر، فھو یؤكد بموقفھ ھذا 
أنھ یستمد قوتھ من قوة الناس أو الرعیة، فیسعى لتحقیق 

 یقّدر بصورة صحیحة أن ھم أوًال، ألنھالخیر والرفاھیة ل
 .رفاھیتھ وخیره من خیر ورفاھیة الناس، كل الناس، الشعب

 
وعلى الرغم من إستمرار نظام الوراثة في الحكم في العراق 

 ذلك صراحة، وأن معظم  علىالقدیم، فإن الفكر الدیني لم ینص
 النصوص التي تطرقت الى الملوك لم تذكر أسماء أبائھم إال في

 وأن الملكیة والملك من إختیارات اآللھة، كما ذھب )24(.النادر
بعض الحكام لإلدعاء بأنھم من أبناء اآللھة، فنقرأ في بعض 

أو " أإللھ سین ھو الذي صنعني: " اآلتيالنصوص
القرن الثالث (ویصف شیلمنصر األول "  خالقتيگننخرسا"

 توكلتي أو كما یصف" البذرة الخالدة"نفسھ كونھ .) م. عشرٌ 
بذرة السیادة منذ " نفسھ بأنھ )1208-1244(ننورتا األول 

 ویضیف ".القدم، من دون كل الناس، إصطفاه أإللھ إنلیل
بذرة مدینة آشور، مدینة "جون اآلشوري الى ألقابھ بأنھ سر
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 وكان )25(".آشور وبذرة الملكیة) أإللھ(نبع " أو "الحكمة
 اآللھة ألنفسھم،  ألقاببعض الملوك یضیفون الى البعض من

أو كونھم ینتسبون الى ملوك مشھورین سابقین لعھودھم، فھذا 
 إالھین منحوني قدري من والدین"أورنمو یقول بأنھ 

المتسامي، أنا أورنمو، الروح الحامیة لبالد سومر وأكد، أخو 
 )26(".امش العظیم، إبن اإللھة ننسون، وبذرة الزعامة أناگلگ
 

نفسھم مزایا عدیدة أخرى ویضفي ملوك آخرون على أ
یقصدون من ورائھا إبراز كفاءتھم القیادیة، وكونھم محاطین 
برعایة إالھیة وأنھم أنسب الناس إلدارة الدولة وحمایة 

.) م. القرن الثامن عشر ق(یقول الملك لبت عشتار . المجتمع
، لبت عشتار البذرة الحقة من الرحم أنا"في مقدمة قانونھ أنھ 

القرن (ي نفسھ گ فالملك ھو كما یصف شول)27(.یلإبن أإللھ إنل
البطل الذي أنجبتھ اإللھة ننسون .) "م. الحادي والعشرین ق

ذو النظرة الحادة كاألسد، الفھد المرعب، الذي تربى على 
الحلیب الدسم، الثور ذو القرون المتینة، الشبل القوي الذي ولد 

الراعي  "وبجانب ھذه الصفات الممیزة فھو أیضًا..." ألسد
 )28(...".العادل، الراعي المخلص

 
وعلیھ، فبجانب المزایا العالیة التي ینفرد بھا الملك، فإنھ 

 .الراعي الحریص والمخلص في عملھ
 

 التي تكشف عن العالقة بین القائد ومن بین النصوص المتمیزة
وبین الشعب، مجموعة من الوصایا موجھة للقائد، وكأنھا 

المثالي الذي إعتاد علیھ ملوك وقادة ترسم أمامنا السلوك 
لتي زات ایوعلى الرغم من كل الخصائص والمم. العراق القدیم

العالقة كن سلطاتھ تبقى أسیرة كشفتھا لنا النصوص السابقة ل
ثل الجیدة مع الناس والتي تحكمھا مجموعة القیم والُم
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افظون على سالمة تطبیقھا اإلجتماعیة التي كان الملوك یح
 -: الوصایا اآلتيومن ھذه

 
اذا لم یحرص الملك على تطبیق العدالة، سیتعرض شعبھ الى "

 "الویالت وأرضھ الى الضیاع
 قدره، ااذا لم یحرص على تطبیق العدالة، فسیغیر أأللھ أی"

 "وسوف ال یمنع المخربین من التعرض لھ
 "اذا لم یشاور الملك نبالءه، فستكون حیاتھ قصیرة"
 "ریھ، فستثور البالد ضدهأذا لم یستشر مستشا"
 )29(".خطًأ، فستتبدل األوضاع في بالدهاذا تصرف "
 

ویواصل النص تأكیده على الملك بحمایة حقوق المواطنین 
وبخاصة من الضرائب الجائرة، وأعمال القسر والسخرة، 

 والحرص على الممتلكات الشخصیة )30(.والتفریط بممتلكاتھم
لوصایا الھامة التي یعتني بلغت الى حد تثبیتھا كوصیة من ا

وتعزز نصوص الحكمة العراقیة القدیمة إھتمام . الملك بحمایتھا
مثال اآلتي دلیل على ما ذھبنا لالعراقیین بممتلكاتھم الخاصة وا

 -:إلیھ
 
اذا حفظت أموالي في مخزن فقد یسرق، ولكن اذا بعثرتھا "

 )31(".فمن یعیدھا الّي
 

الناس أن یحرصوا على ومقابل ھذه المواقف، یتوجب على 
ویتكشف .  قائدھم والمثول ألوامره واألعتراف بسلطانھإّتباع

لنا ذلك من وصف إمتیازات القائد المستمدة من قوة ومكانة 
 -:أإللھ آنو سید أآللھة وكبیرھا

 
 جعلوا لھ منصة أمیریة،"
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وال مرتبة فوق مرتبتك، وكلمتك ھي اآلمرة، فھي كلمة أإللھ 
 .لیوم فصاعدًا لن تبدلآنو، أوامرك من ا

 .ولك أن ترفع أو تخفض حین تشاء
 )32(".وكل ما تنطق بھ یتحقق ولن یذھب لفظك سدى

 
 -:ویواصل النص ذكر صالحیات الملك القائد، فنقرأ ما یلي

 
 لك والسلطان على كل شیئ،لقد وھبناك الُم"

 .فأجلس في مجمعنا، ولتكن حكمتك ھي العلیا
 ءك،اأعدك، ولتضرب بھ ال فّل سالح

 .إمنح نسمة الحیاة أسیادًا أولُوك ثقتھم
 )33(".إلھ الشر، فأنزع عنھ حیاتھ) الملك(أما اذا إعتنق 

 
وھكذا یتحقق اإلنسجام بین الحقوق والواجبات للقائد في 
العراق القدیم والراجح أن حقوقھ یستمدھا من قیمة الخدمات 

د في ختام الجلیلة التي یجب علیھ توفیرھا للمواطنین، ونستشھ
حدیثنا عن دور القائد في حیاة العراقیین من نص مقدمة قانون 

 -:فیھالملك حمورابي الذي یرد 

 دعاني اآللھة آنو وإنلیل لتھیئة الرخاء للشعب، أنا عندئٍذ"
، حمورابي، األمیر المطیع، خائف أإللھ؛ إلقامة العدل في البالد

.  الضعیفوتحطیم األشرار والفاسدین، لكي ال یؤذي القوي
وأطلع أنا كالشمس فوق ذوي الرؤوس السود وأنیر 

  )34(".البالد

ع، ذوي الؤوس د لنا من توضیح ھذا المصطلح الرائوال ب
، الذي یعبر عن )في اللغة األكدیة صلمت ققادي(السود 

الرافدیین كلھم ودون تمییز بین عرق أو دیانة أو حتى طبقة ما 
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الغًا عندما أقول بأن وال أخالني مب. من طبقات المجتمع
اب قبل ظھور اإلسالم أو بعده، ّتالمصطلح المتداول من قبل الُك

 إال توارث لما ذھب إلیھ الملك حمورابي وغیره أرض السواد،
من الملوك الرافدیین قبلھ وبعده، وسمة عدم التمییز ھذه، 
متوارثة حتى یومنا ھذا على الرغم من كل التخریجات العرقیة 

 تمریرھا على البعض من غزاةالتي ما أنفك یحاول الأو الدینیة 
 .سكنة ھذه األرض المعطاء

. لى الري المنظم بلد زراعي، وتعتمد الزراعة فیھ عالعراق
وقوام الزراعة أساسًا النھران العظیمان، دجلة والفرات، اللذان 

یة لھذا البلد، ھذا یآن في خصائصھما نوعًا من الوحدة الطبیعیھ
نھما یمثالن طرق المواصالت الرئیسیة التي  كوإضافة الى

إعتمدت في التنقل والتجارة في تأریخ العراق القدیم مع 
أسس إقتصاده افیة والطبیعیة وخصائص العراق الجغر

ولنفس األسباب أیضًا، . الزراعي ونشاطاتھ التجاریة الواسعة
فقد شھد العراق خالل ستمائة سنة من فجر تأریخھ السیاسي 

حالة من التمزق واإلحتراب والخالفات .) م.  ق3000-2400(
الحادة بین الوحدات السیاسیة المتعددة التي كانت تغطي 
مساحة العراق الجغرافیة عامة، والقسم الجنوبي الذي یعرف 

 ھذه األوضاع أثرھا السلبي وتركت. ببالد سومر بوجھ خاص
لك على مسیرة التقدم وھددت أمن البالد، لذلك كانت بطولة الم

سرجون األكدي لتوحید العراق، فلّم شمل الوحدات السیاسیة 
المتفرقة في كیان سیاسي كبیر قوى موحد الخطوات المنسجمة 
مع الضرورات التأریخیة وبصرف النظر عن كل ما تحقق 
للعراق بفضل الوحدة السیاسیة ومركزیة الحكم، فإن من أبرز 

 بؤر تنظیمیة مظاھر العھد الجدید رفع العمل اإلجتماعي الى
ونقل األعمال المشتركة المنظمة من نطاق الدوائر . متطورة

الصغیرة التي كانت تمثلھا الویالت المتفرقة، الى نطاق الدائرة 
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 مساحة العراق الجغرافیة الكاملة، اإلجتماعیة الكبیرة التي تمثل
وفي ذلك توافق تام بین الخصائص الطبیعیة للبالد وبین 

 .واإلجتماعیةالخصائص السیاسیة 

ولم یقتصر التنظیم على الشؤون السیاسیة، بل تناول شؤون 
اإلدارة والعالقات، وأنتشر الموظفون كًال في حقل إختصاصھ 
یباشر األعمال الموكلة إلیھ، ال بل ویراقب تنفیذ اإللتزامات، 
وأصبحت األمور مخطط لھا، وبخاصة في شؤون الزراعة 

 م لحمایة المنجزات ودرئوالري والتجارة وإقامة جیش دائ
 . القیام بھااألخطار التي ما إنفك الغزاة

إن قیمة التنظیم راسخة في ضمیر الفرد وأبناء المجتمع 
 تتألف مع معطیات الحیاة وضرورات البیئة العراقي، ألنھا

الجغرافیة، فأي تھاون أو تقصیر أو تأخیر أو تأجیل، أو إنعدام 
بب  بالزراعة والري، قد تسالتنسیق والفردیة فیما لھ عالقة

 .ة یزید حجمھا عن التصورأضرارًا فادح

َفَكرّي األنھار سنویًا وتقویة السداد، وتھیئة األرض الزراعیة، 
بمواعیدھا الثابتة، كانت من األمور التقلیدیة لدى المواطن 

وأن أي تأخیر في الحصاد . العراقي القدیم والى الوقت الحاضار
ي ضیاع جھود موسم زراعي بكاملھ، أو تأجیلھ قد یتسبب ف

 .وما ینجم عن ذلك من أضرار كبیرة

قواعد صارمة تغذى ولھذا السبب أیضًا وضع الملك حمورابي 
بحكم القانون الذي أصدره بخصوص األعمال الزراعیة 

 )35(.ي المتعلقة بھاروشؤون ال

وقبل زمن حمورابي بمدة طویلة، وضع خبیر زراعة عراقي 
ین فیھ األعمال الالزم تنفیذھا في الحقل من حرث قدیم جدوًال یب
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لى ذلك، بموجب تسلسل یراعى فیھ وعزق وسقي وبذار وما ا
أي تقصیر في جوانب العمل الوقت الدقیق أیضًا، وأنھ یحذر من 

 )36(. ألنھ سیؤدي الى نتائج غیر مرضیةالمطلوب

ومما یقترن بأھمیة الزراعة في حیاة العراقیین، ما نقرأه في 
 صة خطوبة اإللھة عشتار، حیث تقدم إلیھا فالح وراعي،ق

 -:فتفضل الفالح وتقول بشأنھ

ذلك الفالح الذي یزرع الخضار ذلك الفالح الذي یزرع القمح "
 )37(".والشعیر

وبما أن األعمال الزراعیة ھي أساس اإلقتصاد العراقي القدیم، 
راد وكانت ھذه األعمال تشھد مشاركة الغالبیة العظمى من أف

المجتمع، لذلك نستطیع أن نستنتج القیم اإلجتماعیة التي 
عكستھا الممارسات العملیة لشؤون الزراعة والري، وفي 
مقدمتھا التنظیم والتعاون والتنسیق والعمل المشترك، وكانت 
اإلطارات المتقدمة لھذه العالقات تسیر بخطى متقدمة في ظل 

ال في زمن سرجون  السیاسیة الراجحة، كما كان الحالقیادات
وتنسحب نظرة العراقیین الى األعمال . األكدي وحمورابي

الزراعیة من نظرتھم الى الطبیعة، فقد كانت الطبیعة في نظر 
العراقیین قوى عمالقة تتالعب بمقدراتھم، وال أدل على ذلك 

وتجربة الطبیعة بمظاھرھا المختلفة ھیأت الحالة . من الفیضان
فھم لم یعلقوا أبدًا إیقاعات . ون عندھمالذھنیة لرسم فكرة الك

الكون الرائعة، فرأوا فیھا النظام ال الفوضى، ولكن ھذا النظام 
 الكوني كان یتضمن حشدًا من اإلرادات الفردیة المتنازعة

لذلك نظر العراقیون الى . وبالتالي المألى بإحتماالت الفوضى
ونیة النظام الكوني كشیئ تحقق عن طریق جمع األرادات الك

وجاء تعبیره العملي بموجب فھمھ للكون في صورة . الفردیة
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الجمع والتوحید بین اإلرادات، أي في صورة األنظمة 
اإلجتماعیة، كنظام العائلة والجماعة، وبوجھ أخص الدولة، أي 

 )38(.أن العراقي حقق نظمھ الحیاتیة بموجب فھمھ لنظم الكون
تطورة متصاد الوإزدادت أھمیة الزراعة في خلق أسس اإلق

 )39(.نظیم ووصوًال الى إزدھار الحضارةوإجاد أسس الت

ولكن الزراعة لم یكن بمقدورھا تغطیة كافة الحاجات المادیة 
ألبناء المجتمع العراقي، وبخاصة في المراحل الحضاریة 

 لإلبتكار واإلختراع وتطویر المتقدمة، لذلك كان میل العراقیین
فإنھم عمدوا الى تطویع كثیر من . مستلزمات الحیاة كبیرًا جدًا

المواد لتأخذ أشكاًال تتناسب والحاجات المختلفة، كما أنھم 
إبتكروا وسائل تقنیة عدیدة، إستطاعوا بواسطتھا من تحقیق 
مستویات متقدمة في الزراعة والصناعة والبناء والعمارة، 
وأكثر من ذلك، فإنھم جابوا البلدان وسافروا الى مناطق متعددة 

صوًال توفیر مستلزمات البناء الحضاري، وجلبوا من ھذه و
األماكن األخشاب الجیدة والحجارة الصلدة والكریمة والمعادن 

ونظرًا . الصلبة والنفیسة، وكثیرًا من المواد األخرى
، لممارستھم المبادالت السلعیة منذ فترات مبكرة من تأریخھم

وكانت . الخارجیةفإنھم طوروا بمرور الوقت التجارة الداخلیة و
األعمال ھذه مرتبطة بنظام مصرفي وقروض ألغراض 
التجارة، ومعامالت مالیة متطورة بغیة تسھیل عملیات التجارة 

كما أنھا أحیطت بأنظمة وقوانین دقیقة وصارمة . وتطویرھا
للحفاظ على سالمتھا بإعتبارھا ركنًا أساسیًا ثانیًا من أركان 

لذلك یصادف .  العراق القدیمالنظام اإلقتصادي المتطور في
الباحث في تأریخ الحضارة العراقیة القدیمة أعدادًا كبیرة من 
النصوص المنشورة التي تتعلق بشؤون التجارة ناھیك عن 

 )40(.بنود عدیدة في قانون حمورابي خصصت لھذه األعمال
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ولم تكن األعمال التجاریة التي شھدت مشاركة قطاعات واسعة 
ع العراقي بمعزل عن نتائجھا غیر المباشرة،  المجتممن أبناء

وھي تناقل الخبرات المتراكمة التي ساعدت على التطور 
 .السریع لعناصر الحیاة والحضارة في بالد وادي الرافدین

ولم تكن ھذه التطورات في القطاعات اإلقتصادیة المختلفة 
غ المتطورة للنظم السیاسیة، وبخاصة في شكل بمعزل عن الصّی

وكانت سبل التنظیم الدقیق لإلدارة . لة السیاسیة الموحدةالدو
والعالقات من أبرز مقومات الدولة، وتعد مجموعة القوانین 
الذي یعد قانون حمورابي من أكملھا، الصورة الواضحة لمدى 
رسوخ النظام في حیاة العراقیین، كما نستطیع في ضوء ھذه 

خرى كعقود البیع القوانین وكثیر من المعامالت القانونیة األ
 إن تتابع نمو والزواج واإلرث واإلیجار والقروض وغیرھا،

أحوال الناس وأعمالھم وحقوقھم وواجباتھم وعالقاتھم 
الخاصة والعامة وما الى ذلك من شؤون الناس فرادى 

كما تعكس ھذه القوانین عن متابعة یقظة لفھم . وجماعات
ات السیاسیة التي عمیق لشؤون الدولة والمجتمع من قبل القیاد

لذلك لم یكن الملك في . كانت تتمحور حول شخصیة الملك
تأریخ العراق القدیم صورة الحق اإللھي المطلق وال نموذج 
السلطات القسریة التي عرفتھا بعض المجتمعات القدیمة، وإنما 
كان مثال الرجل الورع المحب للناس والراعي لمصالح الفقراء 

 تبرزه القوانین أحیانًا سیفًا مسلطًا على واألرامل والیتامى، كما
رقاب األجھزة اإلداریة والقضائیة والتنفیذیة، وبخاصة عندما 

.  أو أفرادھا الى الصالحیات الممنوحة لھمتسیئ ھذه األجھزة
ولم یتردد أبسط الناس من رفع شكواه الى حمورابي شخصیًا 

ألمثلة الذي كان یولي ھذه األمور عنایتھ الفائقة، ولدینا ا
الكثیرة من الرسائل الموجھة الى حمورابي والتي كانت إدارتھ 
المشھورة تعنى بھا، وكیف أنھ نصر المظلومین وإقتص من 
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 حتى لو كانوا حكامًا للوالیات والمدن التابعة لدولتھ الظالمین
 .مترامیة األطرافال

وفي ظل ھذه األوضاع المستتبة تزدھر الحیاة بشتى 
 في جانب الفكر واألدب، وتمكن الباحثون موضوعاتھا وبخاصة

من جمع اآلالف من النصوص المسماریة التي تعالج 
موضوعاتھا شؤون العالقات واألخالق والقیم اإلجتماعیة 

 لنموذج المجتمع الفاضل وترسم بموجبھا تصورات العراقیین
والطرق المؤدیة الى تحقیقھ، ونشیر بھذا الخصوص الى 

د نموذجًا متقدمًا من أدب بالد وادي امش التي تعگلگملحمة 
الرافدین، والتي ترمز موضوعاتھا الى القیم الجمالیة ذات 

 .الطابع اإلنساني الشامل

وباإلمكان أیضًا تتبع الشروط اإلجتماعیة واإلقتصادیة 
واألخالقیة لبنیة العائلة العراقیة القدیمة، بإعتبارھا خلیة 

ن مجموع القیم السائدة رئیسیة في بناء المجتمع العراقي، وإ
في حدود الخلیة الواحدة یمكنھا أن تكشف لنا عن القیم 

جد إنعكاسھا في سلوك ماعیة العامة في المجتمع، مثلما ناإلجت
األفراد بما یمكن أن نسمیھ بالقیم الشخصیة، وذلك على أساس 

 على الجزء أو القاعدة العلمیة التي تسحب خصائص الكل
 .المجموع على األفراد

فالعائلة العراقیة القدیمة عائلة أبویة، أي یبرز فیھا دور األب 
 ومسؤول یتحمل التبعات مثلما لھ حقوق على بقیة أفراد كراعٍٍ

العائلة، ولكن ھذه السلطة األبویة في العائلة لم تصل الى حدود 
مسخ شخصیة الطرف الثاني األساس في العائلة، وھي األم 

 اإلقرار بسیادة الرجل، تحتل ، حیث أنھا كانت مع)الزوجة(
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مكانة إجتماعیة وأحیانًا إقتصادیة، مما یؤدي الى إبراز دورھا 
 .الفاعل في العائلة، ومثل ذلك في المجتمع

وكان الزواج ینفذ بموجب عقد قانوني یكون ملزمًا في بنوده 
ویقترن تصدیق العقد بشھادة الشھود ) الزوجین(للطرفین 

قوق أما الح. ھو الذي یحرر العقد الكاتب الرسمي وأحیانًا
والواجبات الخاصة بطرفي العقد، فكانت تستقي مقوماتھا من 
العرف العام لفترات طویلة، حتى بلغت مرحلة التدوین القانوني 
في زمن الملك حمورابي الذي حددھا في عدد یبلغ السبعین من 
مواد قانونھ الشھیر، وتتناول ھذه المواد شؤون العالقات 

یة بحكم الزواج والنتائج المترتبة علیھا بشیئ من الشخص
 .التفصیل

 أقّر بمبدأ الزوجة  اإلشارة إلیھ أن القانون الرافديومما تجدر
 مع منح الرجل حق التسري الواحدة كأساس للعالقات الزوجیة،

كما وقف . إلماء، ومنھن اللواتي تھدیھن الزوجة لبعلھااب
ق الزوجة المریضة، فمنع  أمر طالالقانون موقفًا متشددًا من

الرجل من تطلیقھا وألزمھ بوجوب رعایتھا والسھر على 
وتشكل ھذه المبادئ في بناء األسرة المناخ الصالح . صحتھا

لتربیة األوالد وشعورھم باإلعتزاز وعلو الھمة وقوة 
الشخصیة، وما الى ذلك من صفات إنعكس تأثیرھا في السلوك 

فنقرأ في رقیة عراقیة على . لقدماءاإلجتماعي العام للعراقیین ا
 :لسان أحد األشخاص ما یلي

أنا السماء، لن تستطیع النیل مني، أنا األرض، لم تستطع "
 )41(".سحري
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وكان األبناء ملزمین بإحترام وطاعة الوالدین، وتبلغ عقوبة 
المتطاولین منھم على حقوق الوالدین، الطرد من العائلة 

 .ع عقوبات بدنیة بھموحرمانھم من اإلرث أو إیقا

وإلتفت القانون العراقي القدیم الى ما یحتمل أن تفرزه عالقات 
التسري باإلماء من والدات، وإحتماالت خطر ھؤالء مستقبًال 
على المجتمع، لذلك قرر القانون بأن إبن األمة من الرجل الحر 
یكون حرًا، وأنھ یكسب ھذه الحریة ألمھ األمة أیضًا بحدود 

 .ث یمنع القانون صاحب األمة، أم ولد، من بیعھامعینة، حی

وعلى الرغم من عدم تساوي الذكور واألناث في اإلرث، لكن 
القوانین الرافدیة لم تحرم البنت من اإلرث، وكان من أبرز 
حقوقھا في ذلك الحصول على قدر من األموال یساعدھا على 

 .التزوج وتشكیل أسرة خاصة بھا

ت تبدأ أحیانًا بجلب المرضعات لھم ثم أما رعایة األوالد فكان
تعلیمھم القراءة والكتابة أو حرفة ما وصوًال الى مرحلة 

 )42(. شؤون نفسھ وأمور حیاتھیستطیع بھا كل منھم تدبیر

وھكذا لعبت مجموعة العوامل، سواء كانت في صیغ النظام 
السیاسي أو اإلداري وحتى في شخصیة الحاكم، أو في طبیعة 

 على تھیئة األجواء الصحیة الالزمة لبناء ،خاصةالعالقات ال
المجتمع العراقي من خالل قوة شخصیة الفرد وتربیتھ سلوكیًا 

ثل والقیم العالیة وتحّلیھ بالجمالیات وإجتماعیًا على الُم
رة العراق القدیم المتعارف علیھا إجتماعیًا، وبذلك خطت حضا

وتقدمھا أعلى خطوات متمیزة نحو األمام وبلغت في مستویاتھا 
 .الدرجات
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ومن بین مالمح السلوك اإلجتماعي عند العراقیین، تبوأ 
الصداقة عندھم مكانة رفیعة، وھي في دالالتھا الرمزیة إشارة 
صریحة الى العمل الجماعي، ویكشف لنا صراع وعراك 

امش مع أنكیدو قبل أن یتعاھدا على الصداقة والتعاون عن گلگ
ولكن المطامح اإلنسانیة النبیلة . الرغبات الفردیة للتسلط

ر مجرى سلوكھ، ّیامش، فغگلگحّركت مكامن الحس النبیل عند 
وعقد صداقة وثیقة مع أنكیدو وإستطاع من خاللھا، أي من 

.  من إنجاز الكثیر من األعمال الھادفةخالل العمل المشترك
امش گلگویبلغ الوفاء واإلخالص للصدیق ذروتھ في قسم 

 : لصدیقھ حیث قالبوضع نصب تذكاري

أیھا الصّفار والصائغ والجوھري ونحات األحجار الكریمة، "
إصنعوا لي تمثاًال لخّلي، صدره من الالزورد وجسمھ من 

 )43(".الذھب

 "البربري"امش المتحضر وأنكیدو گلگوھذه المسیرة للبطلین 
المتوحش تساعدنا في إستقراء إمكانیة العیش بسالم ووئام 

إلعتداد بالنفس ما تساعدنا على تلمس فائدة اك. بین النقیضین
 .والحوار من أجل الوصول الى الھدف المراد تحقیقھ

وفي إعتقاد العراقیین أن الموت محتم على البشر، وعلیھ، 
فاألجدر أن یموت اإلنسان خالل مسعاه لتحقیق أھداف نبیلة، 

مبادئ سوح المعارك دفاعًا عن األرض والوكان الموت في 
 السامیة، أسمى ما یصبو إلیھ العراقیین وعلى حد واألھداف

 :امشگلگتعبیر 

 )44(".فمن یسقط في القتال یا صدیقي فإنھ مبارك"
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ومقابل ھذه القیم األخالقیة، فإن الخیانة وعدم الوفاء كانتا من 
الخصائص المرفوضة، حتى لو صدرت عن أشخاص مقدسین، 

شتار رموزًا امش من سلوك اإللھة عگلگفتستعیر ملحمة 
 فنذكر ما ورد بحقھا نة وعدم اإلخالص وتقلب األھواء،اللخی

 -:امشگلگوعلى لسان 

 
  إال الموقد الذي تخمد ناره في البرد، ما أنِت،أنِت"

  كالباب الخلفي ال یحفظ من ریح وال عاصفة،،أنِت
  قصر یتحطم في داخلھ األبطال،،أنِت
  قیر یلوث من یحملھ،،أنِت
 )45(".لل حاملھا قربة تب،أنِت

ومن مزایا العراقیین، التواضع، وكانت لعقیدة الموت عندھم 
أثر في توجیھ أعمالھم للنفع العام، وعلى الرغم من أن حتمیة 

مباالة، ولكن شروط الحیاة لموت قد تشجع المیل نحو االا
ویخلق التواضع . األخرى جذّرت مواقف اإللتزام عند العراقیین

وتكشف . ماعیة مع بقاء الفروق اإلقتصادیةمبدأ المساواة اإلجت
لنا المقاطع التالیة عن تحقیق القیمة اإلجتماعیة لإلنسان 

 -:بصرف النظر عن موقعھ اإلقتصادي أو الوظیفي

 
  بنینا بیتًا یدوم الى األبد؟متى"

 متى ختمنا عقدًا یدوم الى األبد؟
 وھل تبقى البغضاء في األرض الى األبد؟

 ویأتي بالفیضان على الدوام؟وھل یرتفع النھر 
 !ویاما أعظم الشبھ بین النائم والمیت

 أال تبدو علیھما ھیئة الموت؟
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ومن ذا الذي یستطیع أن یمیز بین العبد والسید إذا وافاھما 
 )46(."!األجل

 
ة، وما وكان أھل الرافدین یفھمون الموت بأنھ تدمیر للشخصی

بة والخالص من ن من الدنیا إال الحیاة الطیاإلنسیتبقى، ل
 وقد سحبت )47(.المرض، مشفوعین بحسن السمعة واألوالد

ھذه النظرة اإلھتمام الزائد باألعمال الدنیویة، حیث خلصوا الى 
حقیقة ھامة ھي أن خلود اإلنسان مشروط بأعمالھ الصالحة، 

وكانت الفضیلة الكبرى في حیاة . ومنھا األوالد الصالحین
تبدأ بحدود البیت وصوًال الى طاعة العراقیین ھي الطاعة، التي 

 والعصر الذھبي في نظر العراقیین عندما تتحقق .الملك واآللھة
 -:المثل التالیة

 
 جم المرء عن السفاھة إزاء غیره ویكرم اإلبن أباه،یوم یح"

 لبالد، ویبّجل الصغیر الكبیر القدیر،ایوم یبّین اإلحترام جلیًا في 
 لكبیر،یوم یحترم األخ الصغیر أخاه ا

 ویرشد الولد األكبر الولد األصغر،
 ویتمسك األخیر بقراراتھ،

 إسمع كلمة أمك كما تسمع كلمة إالھك،
وإحترم أخاك األكبر، وأسمع كلمة أخیك األكبر كما تسمع كلمة 

 )48(".أبیك

یاة وضمان المستقبل، وجھت كل الجھود الخّیرة لبناء الحوت
 -:ولسان حالھم في الحكمة التالیة

 الموت فسأكون مبذرًا وإن كنت سأعیش ا كنت مقبًال علىاذ"
 )49(".فسأكون مقتصدًا) طویًال(
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وتكتمل صورة العمل الجماعي المنظم البناء في صیغة العالم 
المنظم الذي یستحیل وجوده دون سلطة علیا، وھي السلطة 

 -:ساالتي كانت تحظى بإحترام وطاعة الن

 تتبدل، كلمة الملك حق أوامر القصر كأوامر اإللھ آنو، ال"
 وبذلك، تكاملت حلقات )50(".ونطقھ كنطق اإللھ ال یغیره شیئ

البناء اإلجتماعي في جوانب القیم والعالقات والمثل والتكاتف 
 .والتنظیم

یة إضافیة وتبرز أیضًا في دراسة المجتمع العراقي القدیم، خاص
 ضاریة قدیمة أخرى مثل مصر، أالقد ال نجدھا في مراكز ح

وھي خاصیة التنوع البشري أو القومي لسكانھ على مر 
العصور، فبسبب موقع العراق المتمیز، وبسبب نشاطھ 
التجاري الواسع ورقیھ الحضاري، فقد إستقطبت أرض العراق 

 بالھندو  منھالعل من أھم المعروفةوشعوبًا وأقوامًا مختلفة، 
كان وادي أوربیة واألقوام ذات اإلصول العربیة والسامیة، وقد 

دجلة الشمالي وفروعھ الرئیسیة حلقات الوصل بین العراق 
وبین المناطق الجبلیة الى الشرق والشمال من بالد وادي 

 أوربیة في وعلى الرغم من نجاح الجماعات الھندو. الرافدین
بعض األوقات من السیطرة على مقالید الحكم في العراق 

بیین ومن بعدھم وتیین واللولگالقدیم، مثال ذلك سیطرة ال
، ولكن المسار السلیم للحكم واإلدارة  والخوریینالكشیین

وألوجھ التنظیمات والعالقات ولشعائر الدیانة والطقوس 
المرتبطة بھا، بقي محافظًا على مقوماتھ األساسیة، المستمدة 

وعندما یعلن حمورابي في مقدمة . من واقع التطور التأریخي
ساواة ویحمي األرامل والیتامى، قانونھ أنھ ینشر العدل والم

وأنھ بإعمالھ ھذه یقصد نشر إرادة أإللھ شمش على ذوي 
الرؤوس السود، أي جمیع الناس دون تمییز أو تفریق، وال 
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غرابة أن یترجم البعض ھذا المصطلح كونھ تعبیر واضح عن 
المصطلح الحدیث والمتعارف علیھ في یومنا ھذا، اإلنسانیة، 

انونھ الناس العادیین إن حمورابي شمل بقبل أكثر من ذلك، ف
وكبار الموظفین، وفرض سلطان القانون على السلطة الدینیة 
ورجاالتھا، وعند ذلك، وجد الناس أنفسھم في ضوء الحقوق 
والواجبات الثابتة، وھكذا وفي عملیة متناسقة أخذ العراقیون 
یوقدون شعلة عملیة البناء الحضاري العام لبالد وادي 

وعلى الرغم من فترات اإلضطراب واإلحتراب . دینالراف
السیاسي وفترات اإلحتالل األجنبي للعراق الذي سحب معھ 

 تنتمي الى أرومیات مختلفة ولكن عددًا غیر قلیل من أقواٍم
السمات األساسیة للمجتمع العراقي، ونتائج العطاء التأریخي، 

نة والطقوس، بقین دون تغییر یذكر، فبقیت اللغة والكتابة والدیا
 وواصل ، مع تفاوت تاثرھاوتواصلت األنشطة اإلقتصادیة

العراقیون إلتصاقھم باألرض بشكل یلفت اإلنتباه ویثیر 
اإلعجاب وأستمرت الكثیر من مقومات وعناصر حضارتھم 
تواجھ التحدیات والعواطف العائلیة، وال تزال أسماء األشھر 

لعراق فقط دلیل العراقیة القدیمة التي تستخدم حصرًا في ا
ساطع على اإلرتباط الوثیق بین اإلنسان واألرض، ومن بین 
ھذه أسماء ھذه األشھر شباط وآذار وتموز وآب وأیلول 

 .وتشرین وكانون

 : العالقات الجنسیة-6

ونود التطرق في ختام حدیثنا الى ناحیة نعتقد بأھمیتھا 
 قیم وخطورتھا على صعید العالقات اإلجتماعیة، وما تفرزه من

. احیة في البحث یندر التطرق إلیھاإجتماعیة وشخصیة، وھي ن
ولعلمنا بخصوصیة ھذه الدراسة وربما محدودیة اإلّطالع 
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علیھا، مقابل أھمیتھا، نجد الفرصة سانحة لطرحھا، وھي 
 .العالقات الجنسیة بین الذكر واألنثى

عد كانت العالقة بین الجنسین في العراق القدیم أكثر إنسانیة وأب
ما تكون عن اإلنغالق والتقید، وقد لعب المجتمع الزراعي دورًا 

كما أن معطیات العمل الزراعي الذي . في تأصیل ھذه العالقة
 الزواج المبكر ینشد كثرة األیدي العاملة دفع بالعراقیین الى

 .ن الممارسات غیر الصحیحة للجنسالذي یجنب الفرد ع

د على العّفة والبكارة وعلى الرغم من حرص العراقیین الشدی
ونقاوة العالقات الزوجیة، وتعیین الحدود الصارمة لحقوق 

 ألنھا تتعدى حدود العالقات الجنسیة، )51(وواجبات الزوجین،
وتصب في إطار العالقات اإلجتماعیة الواسعة، حیث تشكل 

 الحیة في العائلة التي قوامھا الزوجان واألوالد أھم الخالیا
لجنسین  فھناك أبعاد أخرى للعالقة بین امع ذلكو. المجتمع

 قبل الزواج، والرجل األرمل، تتعدى حدود العائلة، فالشاب
والرجل خالل السفر الطویل، والمحارب الذي یبتعد عن بیئتھ 
لمدة طویلة، أو الذي یقع منھم في األسر، فإن حاجة ھؤالء الى 
الجنس تبقى قائمة على الرغم من عدم توفر شروط الزواج 

لذلك تعامل المجتمع مع مثل ھذه الحاالت تعامًال . الكاملة لھم
متفتحًا بغیة تقلیل فرص التعامل غیر الصحیح مع الجنس، 
ولمنع حاالت التأزم النفسي التي یعیش المكبوت جنسیًا، 
فمنحت فرص التسري كصیغة لإلتصال الجنسي المشروع 

 ح وتحت إشراف سلطات خاصة وفت)52(،خارج حدود الزواج
 المومس أو البغي ومن جانب آخر، فإن. مجال التسري واسعًا

في لغة قوامیسنا الحالیة، لم تكن المنزلة اإلجتماعیة المتدنیة 
–وإنما كانت واحدة من الكاھنات أو فتیات المعبد، وكان عملھا 

 من نوع األعمال ذات الطابع اإلجتماعي -إجتماعیًا في نظرنا
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ة بسبب عملھا أ ھذه المرولم تصبح. بغالف دیني طقوسي
منبوذة إجتماعیًا، بل كانت تشھد طلبات زواج منھا، ولكن 
األمر الوحید الذي یحدده القانون بشأن عالقاتھا الجنسیة 
العامة ھو منعھا من اإلنجاب ألنھ سیؤدي بالعالقة الى 
مستلزمات ومسؤولیات جدیدة تتمثل برعایة األوالد وحضانتھم 

 نت، بعد تزویجھا،اثل ھذه المرأة، كویبدو أن م. وتربیتھم
تخضع لشروط الزواج من حیث الحقوق والواجبات والتي في 
مقدمتھا المحافظة على عفتھا وشرفھا إن صح التعبیر، وكان 

. التفریط بذلك یعرض المرأة المتزوجة الزانیة لعقوبة الموت
وتعیین عقوبة الموت للزانیة، كان یقصد من ورائھ الفصل 

ن العالقات الجنسیة العامة، وبین العالقات الجنسیة القاطع بی
 .الخاصة المسؤولة

ولعل من اإللتفاتات اإلنسانیة التي إنتبھ إلیھا العراقیین، أنھم 
منحوا الزوجة التي یغیب عنھا زوجھا لمدة طویلة، باإلنتقال 
الى بیت رجل آخر، ولكن مع حق األول بإسترجاعھا في حالة 

ر اإلعتبار الفصل بین األوالد الناجمین عودتھ، مع األخذ بنظ
 .من الزواج الثاني

لم ینظر العراقیین الى الجنس نظرة معیبة أو متخفیة أو حذرة، 
ونعرف عددًا لیس بالقلیل من النصوص المسماریة التي 

. تتحدث عن مواطن الفتنة واإلثارة الجنسیة عند الذكر واألنثى
ویات المتعة، وأنھ الجنسي كأرفع مستونظروا الى اإلتصال 

یحقق أیضًا غایة الطبیعة في البقاء وحفظ النوع، كما یحقق 
وكان واحدًا من أھم األعیاد الدینیة . مطالب الناس في التكاثر

ول زواج طقوسي راق القدیم یتمركز حوالوطنیة في تأریخ الع
بین اآللھة نظریًا، وبین الملك بإعتباره الكاھن األعلى وبین 

وعرف ھذا العید بأسم عید . حیة العملیةایا، من النالكاھنة العل



 35 

. رأس السنة أو ما یعرف بإحتفاالت البیت المقدس، بیت آكیتو
وقد صورت مشاھد اإلتصاالت الجنسیة المباشرة أو بما یرمز 
إلیھا، أو التھیؤ لھا على كثیر من األعمال الفنیة ومنھا قوالب 

 .سطوانیة وغیرھاطینیة مفخورة مثلما صورت على األختام اإل
وأخیرأ فإن نظرة العراقیین الى الجنسین، وحاجة كل منھما الى 
اآلخر، كانت متكافلة، فلیست المرأة متعة للرجل فحسب، بل 

 ویبدو أن ھذه النظرة ھي سبب )53(.الرجل متعة للمرأة
ونعرف من مواد قانون . المساواة الجنسیة بین الذكر واألنثى

زوجة، حق في عفاف زوجھا مثلما حمورابي أن للمرأة، ال
للزوج حق في عفاف زوجتھ، وكان القانون في حالة ثبوت 
إرتكاب الزوج ما یعرض عفافھ، یحكم للزوجة بالطالق ولكن 
في حالة الزوجھ، كان یحكم علیھا بالموت أو فقدانھا لحریتھا 
وتحولھا الى أمة في بیت زوجھا، أي مع مساواة في الحقوق 

ل واألعلى في ن، فقد بقیت ید الرجل ھي األطوالجنسیة للزوجی
 . شؤون األسرة جمیعھا

 -:ة والوحدة الدینییةألتعدد -7

إن البحث قي تأریخ الدین واألصح أن نقول الدیانات وبصیغة 
الجمع، قد یعود بنا الى عصور ما قبل التدوین أو قبل التأریخ 

ن أقدم  التي تشیر الى أوذلك إستنادًا الى المخلفات األثریة
المعابد وجد في مدینة أریدو والذي ال تزید أبعاده عن أربعة 

وال نعرف ما كان یدور في ھذا المعبد من طقوس . أمتار مربعة
أما اذا ما إقتربنا من بدایات التأریخ أو بعد ذلك . أو مراسیم

بقلیل فنستطیع تحدید مراكز للعبادة في معظم المراكز 
ة دون الكتبة العراقیون الكثیر وفي العصور الالحق. الحضاریة

من المراسیم واإلحتفاالت والطقوس، لكننا ال نزال نفتقد الى 
العدید من التفاصیل، واألكثر من ذلك أننا ال نزال نجھل الكثیر 
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 ي تلك العصور التأریخیة أو حتى فيعن تأریخ الدیانات ف
، ففي عصر ساللة أور الثالثة عصر محدد ساد فیھ التدوین

 وثائق قد تفوق الملیون وثیقة ال یوجد بینھا من وثائق لدینا
 . دینیة یتعدى العشرات

وكان المعبد یخصص لرجال الدین المتنفذین والحكام منھم ھذا 
فضًال عن بعض أعضاء الطبقة العلیا، أما عامة الناس فلربما 
كانوا یكتفون بحضور بعض اإلحتفاالت أو بدكة تعبد في بیوتھم 

وعلى الرغم من ... تبنى في الساحات العامةأو بتلك التي 
 نجھل الكثیر عن تلك ظھور ذلك خالل التنقیبات األثریة إال أننا

األماكن المقدسة، سیما أن معظم الذین یتعاطون تلك العبادات 
م یجتذبوا الكّتاب الذین كانوا ال یعرفون الكتابة والقراءة ول

لمعبد والحكام ھتمامھم على معیلیھم وممولیھم أي اصّبوا إ
 .ّیة القوملعلو

ومن المعروف أنھ في بدایة العصور التأریخیة كان من الصعب 
. یانات عن الدولة وإدارتھادجدًا التحدث عن فصل المعبد أو ال

فالمعبد الذي وجد في مدینة أریدو وأقدم المدن العراقیة 
األخرى، قد یشیر الى وجود متعبدین بأعداد صغیرة نظرًا 

ة المعبد ذاتھ ولمحدودیة أولئك الذین یستطیعون لصغر مساح
ومن الممكن التصور بأن ... یة القومالتعبد فیھ من الحكام وعلّل

المجتمع ككل كان یقّدس ذلك المكان، على الرغم من عدم 
دخولھ، فالمجتمعات الصغیرة تحاول اإلشتراك في كل شیئ 

وعندما توسعت المدن في عصور قبل . یخص المجتمع
الت نتج عن ذلك تطور محاولة الفصل بین الدولة والدین السال

وھكذا ... خاصةونتج عن ذلك أیضًا تطور العبادات الشخصیة ال
ستنادًا الى عدد قلیل من المدونات ففي ھذه العصور، وإ

والمخلفات األثریة، فلقد تكّون لكل مجموعة بشریة معبدھا 
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 من لقاطعوالدلیل ا. الخاص ومعبودھا أو معبودتھا المفضل
خلفات األثریة یشیر أوًال الى وجود معبود واحد لكل مخالل ال

وفي العصور الالحقة ھناك إحتفاالت تشیر الى تجمع ... معبد
وعلى الرغم من كل ذلك ... عدد من اآللھة في معبد إلھ معیین

فھناك معابد إحتوت على المعبود وزوجتھ وأوالده وحاجبھ 
وإن التعبد لئولئك .  المعبدولكن المعبود األساس ھو صاحب

عبد شأنھ شأن بعض المزارات المنتشرة في مااللھة في نفس ال
بالد وادي الرافدین في یومنا ھذا أو شأن الرجال أو النساء 

 (54).المقدسین لدى الطوائف المسیحیة

إن أسماء ومزایا تلك اآللھة الخاصة بالمدن األولى غیر 
وقت في العصور التأریخیة  المعروفة لدینا، ولكن كلما تقدم

نرى أن المحافظة على التقالید بقیت على ما ھي علیھ وربما لم 
وعلى أیة حال فالمسألة لیست بھذه البساطة، ففي حدود . تتغیر

نرى أن لكل مدینة إالھھا منتصف األلف الثالث قبل المیالد 
 .ا، وال یوجد إزدواجیة إلھ ما في مدینة أخرىالخاص بھ

تطیع قولھ أن السومریین عبدوا اآللھة التمثلة وكل الذي نس
بالقوى الطبیعیة، كالشمس، والقوة الموجودة بالحبوب، 
والحب، ومیاه العمق الطاھرة الموجودة تحت األرض، وكل 

 اوتو واإللھة نیسابا اإللھ شكل آلھة تمثلت بذلك كان یعبد على
دى أي وھذا شیئ إعتیادي ل. واإللھ إنكي) عشتار(واإللھة إننا 

إنسان یسعى إلحتواء الظواھر الطبیعیة المحیطة بھ والقادرة 
 ...على مساعدتھ أو تدمیره

وال توجد مجموعة بشریة أو مجتمع یستطیع اإلعتماد على قوة 
فعبادة إلھ المیاه الذي قد یأتي بالفیضان لغمر . دةحطبیعیة وا

الحقول ال یفید اذا لم تكن ھناك شمس تساعد على تجفیف 
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وبإختصار .  لیأتي بثمارهول والمساعدة على إنضاج الزرعالحق
فكل مجتمع أو مجموعة من الناس بحاجة الى المجموعة 

 وھكذا فعلى الرغم من اإلنقسامات السیاسیة إال أن ،األخرى
وھذه . الوحدة الدینیة والحضاریة كانت الضرورة المرجوة

الوحدة یمكن أن نراھا في الدین والمقومات الحضاریة 
والمعبودات المتعددة ترتبط الواحدة منھا باألخرى وكأنھم 
یشكلون عشیرة أو قبیلة ما مثلھم مثل األولمبیون اإلغریق في 

 .أثنا

ونحن نعرف أن اآللھة الرافدیة رتبت على شكل ثالثة أجیال 
متعاقبة وأن أسالف تلك اآللھة ینتمون الى ستة أجیال، لكننا ال 

ألكثر من ذلك أن البعض منھم، نعرف الشیئ الكثیر عنھم وا
... ووفق ما نعرفھ عنھم، لم یعبدوا في بالد وادي الرافدین

وھذا الترتیب یحرص، ال بل ویؤكد، على أن اآللھة رتبت 
حسب موقع كل منھا باألھمیة، فاألھم یذكر في الصدارة ثم 

ومن الواضح في العصور األولى أن اإللھ . المھم والتابعین
 األعظم لدیھم ومركز عبادتھ في مدینة نّفر، إنلیل كان اإللھ

وعلى النقیض من ذلك فنحن نعرف أیضًا أن مدینة نّفر، وعلى 
العكس من المدن الرئیسیة األخرى، لم تتبوء المركز األساس 

وال نزال نجھل ... من الناحیة السیاسیة في أي عصر نعرفھ
ه، الكثیر عن بقیة تنظیم ھذا المجمع اإللھي وتسلسل أعضاء

وكل الذي نستطیع قولھ ربما حدث مؤتمر لجمیع مراكز العبادة 
 ومدى دوره في ورتبت القائمة وفق أھمیة ومكانة كل إلھ

 .الطبیعة وفي حیاة الناس

وعلى الرغم من رتابة ومعقولیة ما ذھبنا إلیھ، إال أن بعض 
المراكز الحضاریة المعروفة خّصت بإالھین مثل الوركاء التي 

 اإللھة إننا واإللھ آنو، والذي یمكن قولھ بھذا خّصت بعبادة
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الخصوص أن المدینة تكونت من دمج مدینتین متجاورتین 
شیئ ینطبق أیضًا على مدینتي للتؤلف مدینة واحدة، وھذا ا

 .ش فقطگش واللتان عرفتا بإسم لگرسو ولگ

كما توجد خاصیة أخرى یمكن أن نصفھا بالتناسخ، فلقد عرف 
  ومثال ذلك اإللھ آسارلوخي الذي عرفبعض اآللھة بإسمین

. الملك حمورابيفي عصور الحقة بإسم مردوخ وبخاصة زمن 
رسو وننورتا اللذین نعتا كلیھما گلھین ننوینطبق ذلك على اإل

ینتي دبأبن اإللھ إنلیل ومركزي عبادتھما كما ھو معروف م
ش ونّفر، وما ینطبق على تلك اآللھة یمكن أن یعزى الى گل

 .ال إلھ العالم األسفل وإیرا إلھ الطاعونگ نراإللھین

كما تجدر اإلشارة الى تبادل النفوذ أو إعتالء أحد اآللھة لمكانة 
آلھة أخرى وتبوء مراكزھا أو حتى وصول البعض منھا الى 
أعلى درجات الرقي ومثل ذلك اإللھ أسارلوخي الذي عرف 

مش الى  لقبھ من إبن اإللھ شالحقًا بإسم مردوخ والذي حّرف 
ولقد رقّي الى أعلى الدرجات، وھذا أیضًا ما . شمس آلھة الناس

ونحن نعرف سبب ذلك اإلرتقاء لھذین . ینطبق على اإللھ آشور
المعبودین، فمردوخ ومركز عبادتھ بابل، إرتقى نتیجة تبوء 
بابل المركز السیاسي األعلى خالل حكم الملك حمورابي، فال 

ز السیاسي والحضاري القائد ما یمكن أن نقول بأن بابل المرك
والشیئ نفسھ ینطبق على آشور ... لم یكن إالھھا مردوخ كذلك

وما دمنا بصدد الحدیث عن ترتیب .  اإللھ األعظم لآلشوریین
 فاآلتي مقتطف عن ترتیب أسماء اآللھة في بالد وادي الرافدین

الرعیل الثاني من ذلك المجمع والذي نقتصر فیھ على النخبة 
 -:منھم
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 . آنو إلھ السمْا وحاكم كل اآللھة-1
 إنلیل إلھ الھواء والفراغ الموجود بین السماء واألرض -2

 .لب جنباًً الى جنب مع إبنھ ننورتااویذكر في الغ
 .رسو الذي أقترن إسمھ مع ننورتا وحمل نفس الصفاتگ نن-3
 إنكي الذي عرف بإسم أیا عند األكدیین والذي غالبًا ما یذكر -4

 .إللھ مردوخمع ا
 . سین إلھ القمر الذي یضئ لیالي الرافدیین-5
 شمش إلھ الشمس الذي كان أبًا لمردوخ ومركز عبادتھ في -6
 (55).ار في أعالي بالد الرافدین ومدینة الرسة في بالد سومرّپس

 . أدد إلھ األمطار والریح العاتیة والعواصف-7
 .حرب إننا والتي عرفت بإسم عشتار إلھة الحب وال-8

وسبق وأن تحدثنا عن إلتھام إلھ ما لمكانة آلھة أخرى، واآلتي 
قائمة توّضح كیفیة إكتساب مردوخ لبعض مزایا ونعوت 

 -:اآللھة

 
 .مردوخ الزرع والضرع   أوراش-1
 .مردوخ میاه العمق  اإلدداگ لو-2
 .مردوخ الفأس  تا ننور-3
 .مردوخ المعركة  الگ نر-4
 .المردوخ فن القت    زبابا-5
 .مردوخ السیادة والمشورة    إنلیل-6
 .مردوخ الحسلبات    نابو-7
 .مردوخ العدالة   شمش-8
 .مردوخ المطر    أدد-9

 .مردوخ الجیوش  اكپ تش-10
 ).السماء والسمو(مردوخ    العظیم آنو-11
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 ).المخازن(مردوخ الحاویات    شوقأّموننا-12
 (56).مردوخ كل شیئ  ].............[ -13

إعتقد البعض من الباحثین على أن ھذا النص یقدم دلیًال و
واضحًا على الوحدانیة، ولكن ذلك مبالغ بھ، وكل ما نستطیع 

 والذي ساد بالد الشرق قولھ أنھ یمكن أن یوصف بالتفرید
 .القدیم أو معضمھا في أقل تقدیر قبل ظھور اإلسالم

دامى عبدوا وھكذا، وبإختصار یمكننا اإلستنتاج أن العراقیین الق
آالف من اآللھة، وكانت تلك اآللھة والمعبودات مصدر وحدة 
لھم، وعلى الرغم من التعدد السیاسي الذي ساد البالد في 
بعض الحقب التأریخیة، بقیت الوحدة الدینیة والحضاریة دومًا 

وإذا ما عرفنا . مصدر من المصادر األساسیة للوحدة الوطنیة
اس في حیاة المجتمع العراقي، فال بأن الدیانات لعبت دورًا أس

غرابة أن یكون للدین عامًال بارزًا في تكوین شخصیة الفرد 
 ... سواءوفي العائلة والمجتمع على حٍد

 -:ألھوامش
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لألمانة العلمیة، نوقش الجزء األول من ھذا البحث مع المرحوم 
الى ذكراه العطرة نھدي عملنا ، األستاذ رضا جواد الھاشمي

 .ھذااضع المتو

 :ألملحق األول

 -: أألدوار الحضاریة التي مّر بھا العراق

وفي ختام بحثنا ھذا ال بد من تحدید وتعریف بھویة بناة 
الحضارة وصانعیھا في العراق القدیم، وھم السومریون 
واألكدیون وغیرھم من األقلیات التي إنصھرت في بوتقة 
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باألدوار حضارة وادي الرافدین، وذلك عبر جدولة سریعة 
الحضاریة لھذا البلد المعطاء، وذلك إلحاطة القارئ الكریم غیر 
المتخصص، لتستكمل عنده صورة ما عن اإلطار التأریخي لھذا 

 .البحث
 

 : عصور ما قبل التأریخ-1

 العصر الحجري األیولیثي، یقع في الدھر المعروف بإسم -وًالأ
ویة، لم البالیستوسین، ویعرف بعصر إستخدام األدوات الحص

یعثر علیھ في اعراق ولكن وجد بعض آثاره في أقطار شمال 
 .أفریقیة من الوطن العربي

 العصر الحجري القدیم، وبدأ في منتصف الھر السابق -ثانیًا
 قبل المیالد، 10،000 والى 500،000وقدر تأریخھ من حدود 

وعثر على بعض بقایاه بالقرب من الفحیمي في محافظة 
على آثاره بعثة بولونیة عبر تنقیباتھا ضمن األنبار، وعثرت 

 ویقسم المتخصصون ھذا .حملة إنقاذ آثار حوض سد القادسیة
 :ھر الىدال

 العصر الحجري القدیم األدنى، الذي بدوره ینقسم الى -1
 :أألدوار اآلتیة

 الدور أألبفیلي، والذي كان یدعى سابقًا بالدور الشیلي ویقع -أ
 مندل، ولم -نزگرف بالفترة الجلیدیة زمنھ في أوربا ضمن ما یع

. نعثر على بقایا ھذا العصر لحد اآلن في بالد وادي الرافدین
لكن بالد النیل وأقطار شمال أفریقیا العربیة شھدت ذلك العصر 

 .وظھرت فیھ یقایا اإلنسان األطلسي. وعثر على بقایاه ھناك
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لثانیة ور الكالكتوني، ویقع زمنھ في الفترة الجلیدیة اد ال-ب
 الى  رس، لم تتوصل الھیئات اآلثاریة-المعروفة بإسم مندل

 .إكتشاف أدواتھ في العراق

، وھو أطول أدوار العصر الحجري القدیم، أآلشوليالدور  -ج
ویمتد تأریخھ بین الفترة الجلیدیة الثانیة والثالثة، وتسمى 
بقایاه في شمالي أفریقیا باآلشولي األول والثاني والثالث، 

لكھ بالقرب من مدینة بارده بت بقایا ھذا العصر في وجد
 .جمجمال

 الدور اللفالوازي، وتأریخھ یعود الى الفترة الجلیدیة الثالثة، -د
 .ولھ إرتباط بالدور المعروف بإسم المستیري الذي تاله

 : العصر الحجري القدیم األوسط-2 

 وفیھ دورین األول ھو نھایات العصر السابق ویعرف بإسم 
والدور الثاني عرف بإلسم المستیري، .  المستیري-يلفالوازال

 والذي إستمر الى الفترة الجلیدیة الرابعة المعروفة بإسم قیرم،
وعاش فیھ اإلنسان القدیم المعروف بإسم نیاندرتال، ووجدت 
بقایا لإلنسان ھذا في العدید من بلدان العالم، والذي یمیز ھذا 

ن أنھ وجدت عوائل كاملة لھ في اإلنسان في بالد وادي الرافدی
الطبقة الثانیة من كھف شانیدار شمال العراق ومعھ أدوات 

 -وعرف في شمالي أفریقیا بالدور المستیري. تمثل ھذا الدور
 .العتیري

 : العصر الحجري القدیم األعلى-3

ویعود تأریخھ في أوربا الى الجزء األخیر من دھر 
لجلیدیة الرابعة أي  في الالیستوسین الذي یقع ضمن الفترة ا
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ساد في ھذا .  قبل القت الحاضر40،000 والى 50،000حدود 
 .العصر ظھور اإلنسان الحدیث أو ما یعرف باإلنسان العاقل

وسمیت األدوات التي عثر علیھا شمال العراق بإسم األدوات 
البرادوستیة نسبة الى جبال برادوست، وتعود الیھ الطبقة 

ھف شانیدر كما عثر على أدوات المؤشرة بلحرف ب في ك
أخرى من ھذا العصر في كھفي زرزي وھزار میرد عند جبال 

ویسمى ھذا الدور في شمال أفریقیا باألدوار . السلیمانیة
نیشي گالقفصیة والوھرانیة، أما في أوربا فعرف باألدوار األور

دلیني وتمثل بفن الرسوم على ولجھات گوالسلوتري والم
 الدور بمرحلة الصید وجمع القوت التي  ویعرف ھذا.الكھوف

 .سبقت تعلم اإلنسان الزراعة وتدجین الحیوان

 : العصر الحجري الوسیط-ثالثًا

غالبًا ما یطلق علیھ إسم دور األدوات الحجریة الدقیقة، ویبدء 
وسمي من قبل . تأریخھ بعید العصر الجلیدي الرابع واألخیر
، نسبة الى كھف المتخصصین باآلثار العراقیة بدور زرزي

كما وجدت آالتھ وأدواتھ الحجریة في . زرزي قرب السلیمانیة
الطبقة الموسومة بالحرف سي من كھف شانیدار، ومن مواقعھ 

مي على الزاب األعلى بالقرب چالعراقیة األخرى موقع زاوي 
ویدعى ھذا . الي كوره وملفعات وكریم شھرپمن شانیدار وفي 

ر النطوفي، وبھ ظھرت البوادر الدور في بالد الشام بالدو
 إن معرفة اإلنسان .األولى لتدجین الحیوان وبدایة الزراعة

للزراعة یعد إنقالبًا حضاریًا خطیرًا في حیاة اإلنسان لما نتج 
عنھ من تحوالت إقتصادیة وإجتماعیة بالنسبة للمجتمعات 
البشریة القدیمة، إذ أنھ أدى الى ضمان شبھ أكید لمصدر الغذاء 

طریق إنتاجھ بدًال من التنقل في سبیل جمعھ، كما قاد الى عن 



 48 

اإلستقرار ثم ظھور القرى الزراعیة األولى، والتي تزاید عددھا 
 .بمرور الزمن فغدت قرى وحواضر زراعیة كبیرة

 : العصر الحجري الحدیث-رابعًا

وتمتد بدایات تأریخھ الى األلف الثامن قبل المیالد ویقسمھ 
 -:دوار التالیةالباحثون الى األ

 بدایة العصر الحجري الحدیث أو نھایات العصر الحجري -1
وتم العثور على بقایاه في الطبقتین الموسومتین أي . الوسیط

مي وكریم شھر وملفعات چوبي في كھف شانیدار وفي زاوي 
 .ايچرد گو

، وعثر على بقایا ھذا الدور في كل من،  دور ما قبل الفخار-2
ن موقع جرمو والطبقات العلیا من زاوي الطبقة السادسة م

 . والى الطبقة السادسة من تل شمشارة14مي وفي الطبقات چ

 دور الفخار، وعثر المنقبون على بقایا ھذا العصر األولى -3
في موقع جرمو في الطبقات واحد الى الطبقة الخامسة وفي 
الطبقات األسفل من موقع تل حسونة قرب الموصل وفي 

 .لى من موقع تل الصوان قرب سامراءالطبقات السف

 : المعدني- العصر الحجري-خامسًا

 قبل المیالد والى 7000یمتد تأریخ ھذا العصر من حدود 
 -:، ویقسمھ الباحثون الى األدوار اآلتیة قبل المیالد3500

 العصر الحجري المعدني القدیم، ویتمثل بالدور الحضاري -أ
 :المعروف بإسم
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على مخلفاتھ في تل الصوان وفي تل  تل حسونة، وعثر -1
 .شمشارة ومنطقة تل أعفر وغیرھا

 دور سامراء، ویتمثل بالمواقع المذكورة أعاله وفي مناطق -2
 .أخرى من أعالي بالد وادي الرافدین

 : المعدني الوسیط- العصر الحجري-ب

 :ویمكن تقسیم ھذا العصر الى األدوار اآلتیة

 :مال شرق سوریا دور حلف، نسبة الى تل خلف ش-1

 دور حلف القدیم، وعثر على بقایاه فیما قبل الطبقة العاشرة -أ
 .في األربجیة

 حلف الوسیط، وعثر على بقایاه في الطبقات العاشرة والى -ب
السابعة في األربجیة ومواقع أخرى في محافظة نینوى وفي 

 .محافظة دیالى

 من  حلف متأخر، وعثر على مخلفاتھ في الطبقة السادسة-ج
موقع األربجیة وفي العدید من مواقع محافظات صالح الدین 
ودیالى وصوًال الى أطراف بغداد جنوبًا وأربیل شماًال وفي 

 .مواقع سوریة وأیرانیة وربما إمتد الى الخلیج العربي

 في 15 والى 19 دور العبید األول، ویتمثل في بقایا الطبقات -2
 . العراق كما عثر على بقیاه شمالمدینة أریدو

 دور العبید الثاني، ویتمثل بما عثر علیھ من مخلفات في تل -3
عبادة وتل رأس العمیة قرب مدینة كیش وفخاریات تل حاج 

 .مخمد في الجنوب
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 : المعدني المتأخر- العصر الحجري-ج

 . العبید القدیم، ویعرف بدور العبید الثالث-1

 . العبید المتأخر، ویعرف بإسم العبید الرابع-2

 -: دور الوركاء، ویقسم الى-3

 من 12-7 الوركاء القدیم، ویتمثل ببقایا الطبقات األثریة -أ
 .موقع مدینة الوركاء

 . الوركاء المتوسط، وتمثلھ الطبقتین الخامسة والسادسة-ب

 العصر الشبیھ بالكتابي، ویعرف بعصر بدایات التأریخ، -سادسًا
ل المیالد ویقسمھ  قب2800-3500وإمتد ھذا العصر بین قرابة 

 -:الباحثون الى

 دور الوركاء األخیر، وتمثلھ الطبقات الخامسة والرابعة -1
 . الالتینیة أي و بي و سيبإدوارھا الموسومت بالحروف

 قبل 2900-3000 دور جمدة نصر، ویؤرخ في حدود -2
 .المیالد

 والى 2900 عصر السالالت األول، ویمتد تأریخھ في حدود -3
 .میالد قبل ال2800

  العصور التأریخیة-2
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من المتعارف علیھ لدى الباحثین في تأریخ العراق القدیم 
التنبیھ عن أن التواریخ التي قمنا بإدراجھا ما ھي إال تواریخ 

 -:یقسم ھذا العصر الى. تقدیریة إعتاد الباحثون إعتمادھا

 عصر السالالت، ویعرف بإسم عصر دول المدن والذي -1
 :وینقسم الى.  قبل المیالد2370-2800ن ینحصر تأریخھ بی

 عصر السالالت الثاني، ومن أبرز ملوكھ مسیلم، ویتمثل -أ
بساللة كیش األولى وساللة الوركاء األولى، أما وثائقھ فجائتنا 

 . قبل المیالد2600-2800ویمتد تأریخھ بین . من تل فاره

في  عصر السالالت الثالث، من أبرز األثار التي عثر علیھا -ب
ھذا الدور، المقبرة الملكیة في مدینة أور، ومن الملوك 

ومن . امشگلگالمعروفین، مس كالم دوك و آ كالم دوك و
ش األولى وملكھا أور نانشھ وعثر على گالسالالت، ساللة ل

 وغیرھا من دول المدن، وثائق تمثل ھذا الدور من مدینة أوما
یزي، گال زاگوساللة أور األولى ومن ملوكھا میس آنیدا و لو

 . قبل المیالد2370-2600وینحصر تأریخھا بین 

 قبل 2230-2370 العصر األكدي، وینحصر تأریخھ بین -2
المیالدز وھو عصر ظھور أول إمبراطوریة في العالم، ومن 

ملوكھ الذین خلفوا بصماتھم على مجمل تأریخ الشرق القدیم 
 .وتأریخ العراق، سرجون األكدي وحفیده نرام سین

 المدمر والذي نھبت بھ البالد، وعلى وتيگ دور الغزو ال-3
ش الثانیة التي عرفت گساللة لالرغم من ذلك بقیت في الحكم 

، وفي نھایاتھ، أو قد ودیاگبإسم أحد ملوكھا المشھورین، الملك 
ینا والذي كان گیكون معاصرًا لھ ظھر الملك الشھیر أورو إنم 

 المشرع األول الذي ضمن ینا، والذي یعدگیعرف بإسم أورو كا 
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وتأریخ ھذا الدور ینحصر . حقوق الفقراء والیتامى واألرامل
، كما أنھ عرف من قبل الُكّتاب  قبل المیالد2120-2230بین 

 القدر الذي حل بالعراق بقولھم العراقیین وھم یسخرون من
 .!"!!!من ھو الملك ومن ھو غیر الملك"المشھور 

ویمكن أن نطلق على ھذا العصر  عصر ساللة أور الثالثة، -4
إسم عصر التوثیق، للكمیة الھائلة من الوثائق التي عثر علیھا 

 وإشتھر ھذا العصر رسو وأور وغیرھاگش وگفي مدن أوما ول
ایضًا بسعة تجارة البالد وبتنظیم األعمال الزراعیة والحرفیة 

إنتھى ھذا الدور بالغزو . ..ورأس مال العمل أي الطبقة العاملة
لعیالمي المدمر للمراكز الحضاریة التي كتبت في ذكراھا ا

المراثي الكثیرة والتي أسست ھذا الضرب من فنون الشعر أي 
، ویعزى يگومن ملوك ھذا العصر، أور نمو وشول. الرثاء

 وأمار سین وشو سین وأبي إلیھما صدور أول قانون منظم،
 . قبل المیالد2004-2112، ویمتد تأریخھ بین سین

، وكنتیجة للغزو العیالمي تمزقت البالد لعصر البابلي القدیم ا-5
دویالت عدیدة یشیر إلیھا الكاتب و  مشایخوحكمت من قبل

 الموسومة، ، في أقدم الوثائق التأریخیةالعراقي القدیم ساخرًا
. !"من ھو الملك ومن ھو غیر الملك" :قائمة الملوك، بقولھ

 -:یرة من أشھرھا قامت سالالت كثوعلى الرغم من كل ذلك

-2025 ساللة الرسا، ومن أشھر ملوكھا نبالنم، وتأریخھا -أ
 . م.  ق1763

 ساللة إیسن، مؤسسھا، إشبي إّرا، ومن مشاھیر ملوكھا -ب
ویمتد . لبت عشتار وھو الذي أصدر قانونًا عرف بإسمھ

 .م.  ق1794-2017تأریخھا بین 
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الما ودادوشا  ساللة أشنوننا، من أھم ملوكھا المعروفین بیال-ج
وتأریخ ھذه .  مسلتھ الحربیةالذي عرف بقانونھ ومن خالل

 .م.  ق1761-2000الساللة یمتد بین 

 الساللة اآلشوریة القدیمة، ومن أشھر ملوكھا، شمشي أدد -د
 .م.  ق1760-2000وحكمت من حدود 

، یعد سومو .)م.  ق1500-2000( الساللة البابلیة األولى -ه
الساللة وأشھر ملوكھا الملك السادس، أبوم المؤسس لھذه 

حمورابي صاحب القانون المعروف والذي حذا حذو الملوك 
العظام من أمثال سرجون فأعاد توحید البالد وأشاع العدل ورد 

وآخر . الظلم عن العراقیین كل العراقیین ذوي الرؤوس السود
ملك من ھذه الساللة ھو سمیو إیلونا الذي إنتھى حكمھ سنة 

وذلك عقب الغزو الحثي والكشى الذي دمر البالد . م. ق 1595
  .مرًة أخرى

وال بد من التنویھ غلى أن ھناك سالالت أخرى مثل ساللة مرآد 
  والساللة المعروفة بإسم ساللة القطر البحريوساللة دیر

وغیرھا، لكننا ال نزال نجھل الكثیر عنھا وذلك لعدم التنقیبات 
 .في تلك المراكز أو لشحتھا

 إنھارت السلطة في بابل إثر الھجوم الھمجي  العصر الكشي،-6
الذي قام بھ الحثیون الذین سرعان ما إنسحبوا نتیجة حدوث 

إنقالب في عاصمتھم، وسنحت الفرصة إلحتالل العراق من قبل 
الكشیین الذین حاولوا ذلك أبان حكم الملك سمسوإیلونا إبن 

 من ذلك بقیت وعلى الرغم. حمورابي لكنھ إستطاع صدھم
فلولھم في أطراف دیالى وعلى إمتداد أواسط نھر الفرات، من 

 ومن الملفت للنظر أن .مدینة عنھ والى مشارف الفلوجة
الكشیین إنصھروا مع بقیة مكونات الشعب العراقي، وال نعرف 
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عنھم الشیئ الكثیر لتبنیھم المكونات الحضاریة الرافدیة 
كعراقیین، والحق یقال أنھم ومحاولتھم السعي لتأصیل أنفسھم 

، ھذا فضًال عن أنھم حكموا بإسم الغزاةدافعوا عن العراق ضد 
 وما قلناه بحق .م.  ق1157-1595ساللة بابل الثالثة بین 

الكشیین ینطبق على الخوریین الذین إمتد نفوذھم لیشمل 
أو اإلسم الذي یعرف حتى اآلن، (محافظة التأمیم، أربخة 

، كما )بھ أحدى المحالت في مدینة كركوكعرفة، والذي تعرف 
سیطروا على نینوى في الفترة التي ضعف بھا اآلشوریون، 

ھذا فضًال عن سیطرتھم على أجزاء من محافظة الحسكة في 
ولقد تبنوا الحضارة العراقیة بما فیھا اللغة األكدیة . سوریا

حالیًا (وعرفت لھجتھم بإسم أحد المدن المعروفة بمدینة نوزي 
، وأمدتنا مدینة )، قرب مدینة عرفةرف بإسم یورغان تبھتع

 ومن .نوزي بآالف من الوثائق المكتوبة بلھجة نوزي األكدیة
الواجب التنویھ أن عھود اإلحتالل وعلى إختالف تواریخھا، 

شھدت تحوًال ملحوظًا في النتاج األدبي والفكري والعلمي الذي 
 للخالص من نیر إنكب علیھ الكتبة العراقیین إلیجاد منفذ

 .المحتلین

ضمنھ العصر الكشي والسالالت  العصر البابلي الوسیط، وب-7
ویقع تأریخھ بین . البابلیة من الرابعة وحتى الساللة العاشرة

 .م.  ق1500-627

 العصر البابلي الحدیث، وغالبًا ما یوسم ھذا العصر بإسم -8
میة الملك الشھیر نبوخذنصر المعروف في الكتابات اإلسال

بإلسم نبو بختي إنصر، والذي ربم یكون ترجمة لألسم األكدي 
ومن أبرز ملوك ھذا . نبو كودوري أوصر، أي نابو قدري أنصر

العصر نبو بوالصر ونبوخذنصر ونبونائد، الملك الٌمفترى علیھ 
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ویؤرخ لھذا العصر بین . من قبل الكتابات التوراتیة واألخمینیة
 .م.  ق627-539

أریخیة في بالد آشور،  مرت بالد آشور بنفس  العصور الت-9
بعصور قبل التأریخ والعصور السومریة واألكدیة التي وحدت 

ویمكن تقسیم . العراق ووسعتھ لیشمل أقالیم عربیة وأجنبیة
 -:العصور تلك

 .م.  ق2000 عصور الوحدة التي إمتدت الى حدود -1

م  العصر اآلشوري القدیم، ومن مشاھیر ملوكھ إیریشو-2
األول وسرجون األول ومن مآثرھم تأسیس المراكز التجاریة 

 وغیرھا من في أواسط تركیة في كول تبھ أو كانش القدیمة
كما إشتھر ملك آخر إسمھ شمشي أدد الذي إمتد نفوذه . المراكز

  .م.  ق1771-1813ى البالد السوریة وحكم بین ال

ول  العصر اآلشوري الوسیط، ومن ملوكھ آشورأوبلط األ-3
. وشلمنصر األول وتوكلتي ننورتا األول وآشورناصربال األول

 .م.  ق911-1500إمتد حكم اآلشوریون في ھذا العصر بین 

 العصر اآلشوري الحدیث، وھو العصر الموسوم بعصر -4
. م.  ق605-911اإلمبراطوریات والذي كان تأریخھ بین 

 -:وقسمھ الباحثون الى

 الثاني راريین ملوكھا أدد اإلمبراطوریة األولى، ومن -أ
وتوكلتي ننورتا الثاني وآشورناصربال الثاني وشیلمنصر 

الثالث وتجالت بالصر الثالث، وإمتد تأریخ ھذه اإلمبراطوریة 
 .م.  ق745-911بین 



 56 

 اإلمبراطوریة الثانیة، ومن ملوكھا شلمنصر الخامس -ب
والساللة السرجونیة الشھیرة والتي كان أعظم ملوكھا سرجون 

الثاني وسنحاریب وأسرحّدون وآشورباني بال صاحب أولى 
وإنتھى حكم ھذه . المكتبات الشھیرة وآخر ملوكھا آشور أوبلط

وتالشى . م.  ق612 المیدیین سنة الغزاةاإلمبراطوریة على ید 
في آخر معاقلھا في مدینة عنھ . م.  ق605ذكرھا في حدود 
 .وفي مدینة حّران

ي، ومن ملوكھ كورش الثاني ودارا  عصر اإلحتالل األخمین-10
 331-539األول وآخر ملوكھم دارا الثالث، ویؤرخ العصر بین 

 .م. ق

 عصر اإلحتالل اإلغریقي، ویعرف بعصر اإلسكندر -11
المقدوني والعصر السلوقي ومن حكام ھذا العصر اإلسكندر 

، ویحدد  واإلسكندر الرابعالكبیر وخلفاءه فیلیب المقدوني
 .م.  ق126-331تأریخھ بین 

 الفرثي، وعرف ایضًا بإسم العصر  عصر اإلحتالل-12
األرشاقي كما عرف في المصادر العربیة القدیمة بإسم عصر 

 قبل المیالد وإمتد 126 وشمل تأریخھم السنین ملوك الطوائف،
 . میالدیة227حتى سنة 

 عصر اإلحتالل الساساني، ومن ملوك ھذا العصر أردشیر -13
 والثاني وآخر ملوكھ یزدجرد الثالث الذي قّوض وشابور األول

 . میالدیة651عھده بالفتح اإلسالمي في حدود 

 وغالبًا ما یقسمھ الباحثون  أألدوار العربیة اإلسالمیة،-14
 -:الى
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 . م661-600 عھد الرسول والخلفاء الراشدین، ویؤرخ بین -1

 . م750-661 األمویون، وحكموا بین -2

ویقسمھ  . م1258-750 حكمھم بین  العباسیون، دام -3
الباحثون الى خمسة أدوار، وأول خلیفة لھم ھو أبو العباس 

 المغول وقائدھم الغزاةالسّفاح وآخرھم المستعصم الذي ھزمھ 
 . م1258 ھوالكو سنة

 أدوار اإلحتالل المغولیة والتركمانیة والفارسیة، ومن -15
 -:ذلك

 . م1338-1258 اإللخانیون، -1

 . م1411-1338ئریون،  الجال-2

 . م1468-1411 القره قوینلو، -3

 . م1508-1469 اآلق قوینلو، 4

 . م1523-1508 الصفویون، -5

 . م1534-1529 الصفویون، وحكموا مرة آخرى بین -6

 . م1917-1534 األتراك العثمانیون، -7

 . عصر اإلحتالل البریطاني-16

  عصر المملكة العراقیة،-17

 . م1958 ثورة تموز -18
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 . عھود متقلبة-19

.  م2003مریكي في التاسع من نیسان  عصر اإلحتالل األ-20
والتي یمكن وصفھا بما جاء على لسان الُكّتاب الرافدیین 

، وھذا حال !"من ھو الملك ومن ھو غیر الملك"القدامى؛ 
 الذي یردد القول المعھود، ما أشبھ اللیلة  الیومنناالس

 !!! بالبارحة

 

 -:ثاني الملحق ال

یمثل ھذا الملحق مجموعة من الصور األثریة التي تعبر عن 
بعض العصور السابقة الذكر، ھذا فضًال عن تعبیرھا عما ورد 

 .في ھذا البحث

 

  


