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 في الدراسات اآلثارية أهمية المقى االثرية المكتوبة
 

 أحمد محمود المتولي أ.د. نواله                                   
 محمد عيسى جعفر                                                      

 تمهيد
والدراسات المغوية )دراسة النصوص المسمارية(  شكمت نتائج أعمال التنقيبات األثرية

مصدران أساسيان من مصادر دراسة التأريخ بوجو عام وتأريخ بالد الرافدين وحضارتو 
خاص، وأن ما يجعل من التأريخ عممًا ىو طريقة البحث أو المنيج العممي الذي بوجو 

. (1)يعتمد اساسًا عمى الوثائق الكتابية التي ال يمكن من دونيا ان يكون ىناك تأريخ
وكل ذلك يعود إلى األرث المدون الضخم الذي تركو أبن أرض الرافدين في اميات 

بنية والعمائر، واليياكل العظمية، واألعداد الكبيرة من المدن والمواقع األثرية من بقايا األ
المقى األثرية مختمفة األشكال واألنواع التي صنعت من مواد متنوعة، سواء أكانت من 
مادة الطين أم من األحجار الكريمة أم نصف الكريمة  أم أحجار أعتيادية، وكذلك ما 

ن اعتيادية مثل النحاس صنع من معادن ثمينة مثل الذىب والفضة، أو من معاد
والبرونز وغيرىا. وان دراسة الشواىد المكتشفة وما يتصل بيا من لقى مكتوبة تساعد 
في استخالص معمومات قيمة، ولو بشكل محدود ومقتضب احيانًا، تساعد في فيم 

. وال يفوتنا ان نذكر األعداد الوفيرة من الرقم (2)مفردات وجوانب من الحياة اليومية
والمواد المكتوبة االخرى من المسالت والتماثيل والنصب الجدارية واالسطوانات الطينية 

والمخاريط والمواشير وصنارات االبواب واالجر واحجار الحدود وتماثيل واحجار االسس 
واحجار الوزن والتمائم والداليات والخرز والحمي واالختام االسطوانية..... وغيرىا من 

وتأتي جميع تمك الموجودات في مقدمة الوسائل التي ينبغي المقى األثرية المكتوبة، 
 .(3)لمباحث والمؤرخ االعتماد عمييا في كتابة تأريخ وحضارة بالد الرافدين
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 مضامين النصوص المسمارية المدونة عمى المقى األثرية
 النصوص التأريخية :  .1

الراوي )نقاًل  ، ويشير(4)التأريخالعراقية القديمة ىي كتابة كان من أىم النتاجات الفكرية 
عن سبايزر(، بان المؤرخ العراقي القديم عد التأريخ "نتاجًا لعوامل سابقة عميو وقوة 

. وكان االعتقاد إلى وقت قريب، بان (5)فعالة في الحاضر وفعاًل لتشكيل المستقبل"
ىيرودتس، بدايات التدوين التأريخي كانت في بالد اليونان عمى يد المؤرخ اليوناني 

 ، (6)في التأريخ" أو "مؤرخ العراق االولالذي عدتو الكتابات اليونانية "أقدم مؤرخ 
السومرية )  يعد الباحثون ما يعرف اليوم بـ"قوائم اثبات المموك" وال سيما قائمة المموك

Sumerian King List) (7) من أىم المصادر التي عرفتنا باسماء المموك وفيم ،
زودتنا تمك القوائم باسماء عدد كثير من المموك وسنوات ْ ، إذ(8)ريخالعراقيين لمتأ

واسماء عدد من المدن، كما اوردت تمك القوائم بعض األشارات الى احداث  (9)الحكم
. وتكمل الحوليات األشورية (10)تأريخية، ومنيا األشارة إلى الحروب واالنتصارات

(Annals) ن اخبار المموك، وىي أحد أىم واشير ذكر الحوادث عامًا بعد عام عند تدوي
، وقد وصل ىذا (11)الشواىد المدونة عمى معرفة سكان بالد الرافدين بتدوين التأريخ

 (12)االسموب من التدوين مرحمة النضج في ومنذ حكم األمبراطورية األشورية الحديثة
ق.م(. فضاًل عن ان األشوريين قد توصموا الى ما يعرف بـ "التأريخ  911-612)

(، الذي ىو عبارة عن استعراض لتاريخ Synchronistic Historyالتعاصري" ) 
االحداث اليامة التي وقعت قي بالد اشور وما يعاصرىا من احداث في بالد بابل، 

وبابميين منذ العصرين البابمي   وتناولت تمك المدونات تاريخ حكم مموك اشوريين
 .(13)واالشوري القديمين

 النصوص الممكية : .2
ىي تمك النصوص التي تعنى باعمال المموك وحكام المدن واألقاليم، وتشترك مع 

 النصوص التأريخية أحيانًا ببعض الجوانب
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زودتنا النصوص ذات المضامين الممكية، بأخبار الحروب والحمالت العسكرية   
،  وكان ذلك سببًا في اقامة االحتفاالت بالنصر، (14)ات المموك عمى االعداءوانتصار 

، وقد زودتنا (15)وقد عمد مموك بالد الرافدين إلى تسجيل تمك االخبار في مدوناتيم
النصوص المسمارية ومن مختمف العصور الزمنية بنماذج من تمك النصوص، وقد 

ة او ما يسمى "بعصر ما قبل جاءتنا تمك االخبار من عصر السالالت السومري
، كما ذكرت النصوص المسمارية الى أن الممك سرجون االكدي قد تعدى (16)سرجون"

عرفتنا تمك النصوص بأخبار انتصاراتو في الفتوحات التي ْ في فتوحاتو بالد الرافدين، إذ
قام بيا والتي شممت اجزاء واسعة من االقسام الشرقية من اسيا الصغرى وصواًل إلى  

، وكذلك غزوه ألقميم كبدوكية في شرق بالد (17)سواحل البحر األبيض المتوسط
االناضول لنجدة التجار األكديين، كما ذكرت ايضًا وصولو إلى  أقميم "كفتارة"، التي 

، ودونت تمك الكتابات عمى الرقم الطينية، ودون البعض (18)يعتقد أنيا "جزيرة كريت"
، ومن أقدم الوثائق (19)والنصب والمسالت الجدارية اآلخر عمى المواشير واالسطوانات 

 -المدونة ألقدم حرب لمتحرير، التي تسجل اخبار انتصار الممك السومري )اوتو
ق.م(، وطرده القوام الكوتيين عرفت  بـ"  dUtu-ḫegal)( )2120-2114حيكال(

 . (20)وثيقة حرب التحرير"
ق.م(، وسنو  1792-1750)(Ḫammu-rabi)اما سياسة الممك البابمي حمورابي

ألشير وانضج قانون عرف باسمو، فتشير الكتابات إلى انو حاول الوصول إلى اىدافو 
، وعدم زج الجيش في ميادين الحرب (21)عن طريق التفاىم وعقد االحالف والمعاىدات

 .(22)اال عند الضرورة
-Nabu-kuduri-uṣur I( )1124ُتعد وثيقة النصر لمممك نبوخذنصر االول )

، من الوثائق الميمة التي سجمت انتصاره عمى العيالميين في حممتين  ق.م( 1103
عسكريتين اخفق في االولى وانتصر في الثانية، وترك  الممك نبوخذنصر االول اخبار 

 .(23)وصف أخبار النصر وصفًا أدبيًا ممتعاً ْ ذلك االنتصار مدونًا عمى حجرة حدود، إذ
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ن اشير الكتابات التي تعد ضمن النصوص الممكية وقد وتعد النصوص البنائية واحدة م
ترك لنا مموك وحكام بالد الرافدين وعمى مر العصور الزمنية المختمفة نتاجًا مدونًا 
سجموا فيو كثيرًا من اعماليم البنائية والعمرانية سواء ما وصمنا مدونًا عمى الواح الطين 

واحجار االسس وتماثيمو، واحجار أو المواشير والمخاريط واالسطوانات الفخارية، 
 . (24)الحدود وصنارات االبواب وغيرىا

 
 النصوص الدينية : .3

الدين بمفيومو العام ىو مجموعة من الطقوس والشعائر التي يؤدييا الفرد من أجل 
كسب ود وثقة االلية أو القوى الغيبية التي اعتقد بوجودىا، ومن اجل درء خطرىا 
وغضبيا احيانًا، وكان لمدين عند سكان بالد الرافدين، وسكان الشعوب األخرى، المكانة 

 مختمف جوانبيا.  االولى في حياتيم اليومية وفي
زودتنا النصوص ذات المضامين الدينية والمكتشفة في عدد من المدن والمواقع االثرية، 
منذ القرن التاسع عشر الميالدي، بمعمومات غزيرة عن الفكر الديني لحضارة بالد 
ْ الرافدين، وعن اعداد االلية التي عبدت فييا مسمياتيا، والتي تباينت فيما بينيا, إذ

، وكان لمبعض االخر أتخاذ (25)بعض اآللية مركز الصدارة في مجمس االلية أحتمت
 .(26)القرارات التي تتعمق بااللية والبشر عمى حد السواء

ال توجد شواىد عمى إن سكان بالد الرافدين قد وصموا الى مبدأ التوحيد، أو بعبارة أخرى 
الفرعون اخناتون في  ، عبادة إلو واحد من دون بقية االلية، كالتي ظيرت في عيد

. باستثناء الفكرة التي ذكرتيا النصوص (27)مصر وعيد اشعيا الثاني عند العبرانيين
حول محاولة الممك البابمي نبونائيد إعالء شان عبادة الو القمر سين، وىي ليست 

عظم شانو ْ بمفيوم التوحيد انما التفريد، كما حدث مع االلو مردوخ الو البابميين،  إذ
ه، حتى يقال ان كممتو اصبحت مثل كممة االلو آنو كبير االلية، وكذلك الحال ومركز 

. كما زودتنا (28)مع االلو آشور، االلو القومي لآلشوريين، وغيرىم في الديانات االخرى



 أهمية اللقى االثرية المكتوبة في الدراسات اآلثارية.......................

  
888 

  

  
 م 2016 ااير -هـ  1437 شعبان           (53العدد )ملحق 

النصوص المسمارية كذلك بمعمومات قيمة عما يرتبط بالمعتقدات الدينية المتعمقة 
 . (29)تسمياتو وصفاتو واليتو واالساطير المتعمقة بوبالموت والحياة والعالم السفمي، 

ترتبط العرافة والسحر ارتباطًا وثيقا بموضوع المعتقدات والممارسات الدينية وبعض 
التقاليد االجتماعية، وىدف العرافة ىو االتصال بالقوى الغيبية العميا، لغرض معرفة ما 

حين ييدف السحر، وىو من ستقدره عمى البشر سواء في جانب الخير أم الشر، في 
المعتقدات القديمة لدى سكان بالد الرافدين وسائر الشعوب األخرى، إلى تحقيق أو 
احداث غرض معين يكون أحيانًا ضارًا وفي أحيان أخرى يكون نافعًا، وقد زودتنا 

 .  (31)والسحر (30)النصوص المسمارية بعدد من تمك الممارسات المتعمقة بالعرافة
 
 بية :النصوص األد .4

ُيعــد النتــاج الفكــري األدبــي واحــدًا مــن النتاجــات التــي أســيمت فــي رقــي الحضــارة العراقيــة 
قــديمًا وحــديثًا، فقــد تــرك ســكان بــالد الرافــدين ســجاًل حــافاًل مــن المــدونات األدبيــة، وىــو 
ــابميين،  وىــو يعكــس انماطــًا مــن الحيــاة  حصــيمة أبــداع األدبــاء والشــعراء الســومريين والب

. وعمــــى الــــرغم ممــــا تــــم أكتشــــافو مــــن أعــــداد االلــــواح (32)تــــي يعيشــــيا الســــكاناليوميــــة ال
نسـبة َّ المسمارية ذات المضامين األدبية، سواء الشعرية ام النثرية ال يؤلف في الواقـع إال

ـــة بالمقارنـــة مـــع األعـــداد التـــي ال تـــزال غيـــر مكتشـــفة او مطمـــورة فـــي بـــاطن المـــدن  قميم
 . (33)والمواقع األثرية
ي موضــــــوع األدب فــــــي بــــــالد الرافــــــدين يجــــــد نفســــــو أمــــــام نتاجــــــات ذات إن الباحــــــث فــــــ

موضــوعات مختمفــة مثــل األســاطير المتعمقــة بخمــق األنســان والكــون والظــواىر الطبيعيــة 
واساطير العالم االسفل، والقصص والمالحم البطولية التي تحدثت عن بطوالت عدد من 

مــا يعــرف "بــأدب الحكمــة"  ينــدرج ، وىنــاك نــوع مــن التــأليف األدبيــة (34)الحكــام والممــوك
، وىنــاك ايضــًا أدب الســخرية والمنــاظرات (35)تحــت ىــذا النــوع الحكــم واالمثــال والنصــائ 

، (36)والمراثــي التــي تســجل احــداثًا تاريخيــة تتعمــق بــالكوارث التــي تحــل بالمــدن وتخريبيــا
ن ألعتمـاد (37)وتأخذ التأليف األدبية احيانـًا طابعـًا دينيـًا مثـل أدب التراتيـل والصـموات ، وا 
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التاليف االدبية اسموب التكرار واالعادة قد ساعد الباحثين عمى إكمال النواقص واألجزاء 
المفقـــودة مـــن النصـــوص. كمـــا ســـاىم انتشـــار الخـــط المســـماري خـــارج بـــالد الرافـــدين الـــى 
انتشار النتـاج األدبـي الرافـديني الـى منـاطق عـدة مـن بمـدان الشـرق االدنـى القـديم وبمـدان 

ن ألكتشـاف اخرى ، مثل سورية وفمسطين وأسيا الصغرى ومصـر وحتـى بـالد اليونـان، وا 
اجــزاء مــن القصــص والمالحــم الرافدينيــة فــي تمــك البمــدان واالقــاليم ليــو خيــر دليــل عمــى 
ذلــك، كمــا أن دلــيال اخــر يثبــت ذلــك ىــو أكتشــاف نســخة مــن القصــة البابميــة المعروفـــة 

ـــــالخط المســـــماري والم ـــــة ب ـــــا" مدون ـــــل "قصـــــة آداب ـــــة ضـــــمن نصـــــوص موقـــــع ت غـــــة االكدي
, فضال عن عدد من األعمال األدبية التـي تـم العثـور عمييـا فـي مـدن قديمـة (38)العمارنة

 مختمفة خارج بالد الرافدين.
 النصوص القانونية والقضائية : .5

تم العثور عمى عدة أنواع من النصـوص المسـمارية تضـمنت نصوصـًا قانونيـة منيـا     
، إال ان اىميــــا ىــــي (39)األقتصــــادية ومنيــــا المراســــيم الممكيــــة االصــــالحات األجتماعيــــة

نصوص القوانين التي أصدرت من قبل الممـوك والحكـام، وأول اصـالحات معروفـة لـدينا 
ق.م(، وىي أقـدم النصـوص  3500لحد االن ىي اصالحات اوروكاجينا )حاكم لكش( )

ية، وقــد تــم العثــور عمــى التــي تحمــل طابعــًا قانونيــًا، وأقــدم أصــالحات أجتماعيــة وأقتصــاد
. كمـــا وردتنـــا تســـجيالت لممعـــامالت (40)ثالثـــة نســـخ منيـــا وىـــي مـــدون بالمغـــة الســـومرية

اليوميــــة مــــن عقــــود البيــــع والشــــراء والتــــاجير وغيرىاـــــ والتــــي عــــادة تضــــم قائمــــة باســــماء 
. وقبــــل ان نتعــــرف عمــــى القــــوانين، فقــــد ســــبقتيا االعــــراف والتقاليــــد فــــي حــــل (41)الشــــيود

. وكذلك زودتنا النصوص المسمارية القضائية (42)منازعات وتثبيت الحقوقالمشكالت وال
-DI-TILبمعمومــات عــن القضــايا المحســومة والتــي عرفــت فــي الســومرية بالمصــطم  )

LA  وامـــــــا القضـــــــايا غيـــــــر المحســـــــومة فقـــــــد اوردىـــــــا الكاتـــــــب الســـــــومري بالمصـــــــطم ،)
(DI.NU.TIL.LA) (43) ، 

تعد أىم التشريعات التـي أصـدرىا ممـوك وحكـام بـالد اما القوانين المدونة المكتشفة، فيي 
الرافدين، وتظل في المركز األول بين جميع القوانين المعروفـة مـن حيـث القـدم والمنزلـة، 
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ق.م()مؤسـس  Ur-Nammu) ( )2112-2096نمـو-ويعد قانون الممك السـومري اور
مقدمــــة ومــــتن  ســـاللة اور الثالثــــة( اقــــدم القــــوانين المكتشــــفة لحـــد اآلن، وىــــو يتــــألف مــــن

ق.م( وىو مدون عمـى لـوح مـن الطـين  1924-1934وخاتمة، إما قانون لبت عشتار )
نمــو يضــم -مــن اثنــي عشــر حقــاًل مــدون بالمغــة الســومرية، وىــو عمــى غــرار قــانون اور

ىــو الثالــث مــن حيــث  ، وقــانون اشــنونا(44)مقدمــة وخاتمــة مــع عــدد مــن المــواد القانونيــة
القدم، وأقدم القوانين المدونة بالمغة األكدية، ويسبيق  قانون الممك البابمي حمورابي بنحو 

 .(45)عاماً  80
يعد قانون حمورابي أكمل وأنج  القوانين المكتشفة لحـد اآلن، وىـو مـدون بالمغـة األكديـة 

ية، ومقدمــة القــانون ( حقــاًل مـن الكتابــة المسـمار 44عمـى مســمة مـن الحجــر، تتـالف مــن )
ــــاة  مدونــــة باســــموب ادبــــي رفيــــع، واخــــتص القــــانون بكــــل شــــرائ  المجتمــــع وجوانــــب الحي

. واختصت مواد القانون بالسرقات واالراضي والمعانالت التجارية، من جانب (46)اليومية
، واجـور االشـخاص والحيوانـات، (47)اخر فقد خصصت بعض مواده لالحـوال الشخصـية

. امــا القــوانين االشــورية، فالمكتشــف (48)خيــرة امــور تتعمــق بــالرقيقكمــا عالجــت المــواد اال
منيــا يعــد قمــياًل نســبة الــى المــدونات االخــرى فــي العصــر االشــوري، أال أنــو مــع ذلــك فقــد 

ق.م(  1350-2000وجـــدت الـــواح طينيـــة تحمـــل مـــوادًا مـــن القـــانون االشـــوري القـــديم )
تي تضـم القـانون االشـوري القـديم عثر عمى االلواح الْ ق.م(، إذ 910-1365والوسيط )

في المستعمرة االشورية "كانيش"، ويظيـر انيـا تتعمـق بمـا يخـتص بالمسـتعمرات التجاريـة 
، اما المجموعة الثانية فقد عثر عمييا في العاصمة اشور، وىـي (49)وتنظيم أمور التجار

قــوانين دنيويــة . ان أىــم مــا يميــز القــوانين العراقيــة القديمــة انيــا (50)عبــارة عــن نســخ ثانيــة
 عالجت النواحي األجتماعية واألقتصادية، ولم تتطرق إلى المعبد والكينة.

 النصوص المغوية والمعجمية : .6
كان من نتائج أجود ازدواجية المغة في العصر األكدي وما تاله من العصـور، ان عمـل 

المفـردات الكتبة في بالد الرافدين عمى اعداد وتنظيم اعداد مـن الجـداول والمعـاجم تضـم 
الســومرية وبيــان معانييــا فــي المغــة األكديــة مــن أجــل فيــم معانييــا وأســتعماليا فــي كتابــة 
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، وقـد ضـمت عـددا مـن (52)، وتعد أقدم المعاجم المغوية المعروفـة لحـد األن(51)النصوص
النصــوص المعجميــة قــوائم بأســماء البمــدان واألقــاليم والمــدن ومــن المحتمــل ان مثــل تمــك 

عمل كــدليل ألغـراض الـرحالت التجاريــة، وألغـراض ايصـال المراســالت القـوائم كانـت تسـت
، كمــا نظمــوا قــوائم بأســماء الجبــال واألنيــار والقنــوات (53)ولالغــراض االداريــة والعســكرية

والبحــار، فضــاًل عمــا صــوروه عمــى المنحوتــات، ويعــد تنظــيم مثــل تمــك المعــاجم أقــدم مــا 
من أىم الخرائط التي زودتنا بيا الرقم .  (54)عرف من محاوالت األنسان في ىذا الجانب

الطينية ىي الخريطة المعروفة لمدينة نفر، وما يعرف بخريطة العالم التي صوروا مدينة 
بابل ىي مركزىا، وىنـاك عـدد ال بـاس بـو مـن خـرائط الحقـول الزراعيـة وقنـوات ومجـاري 

 .(55)المياه
 
 النصوص االقتصادية :  .7

تعكـــس الـــنظم االقتصـــادية والماليـــة جانبـــًا أخـــر مـــن جوانـــب اصـــالة الحضـــارة فـــي بـــالد 
الرافـــدين، ومـــدى تأثيراتيـــا فـــي البمـــدان المجـــاورة ليـــا، ان مصـــادر معموماتنـــا عـــن الـــنظم 
ــــة فــــي بــــالد الرافــــدين مســــتقاة مــــن عــــدد مــــن المصــــادر والنصــــوص  االقتصــــادية والمالي

بالتجارة والنصوص المتعمقة بانواع الصـناعات المسمارية )النصوص الزراعية والخاصة 
والحرف الصناعية(، وتأتي النصوص ذات المضامين االقتصادية عمـى رأس قائمـة تمـك 
النصــوص وأن كانــت مقتضــبة المضــمون، ويزيــد عــدد مــن البــاحثين أن نســبة النصــوص 

يــة، ســـواء المتعمقــة بالحيــاة االقتصــادية والمكتشــفة فــي مــدن بــالد الرافــدين ومواقعــو االثر 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى مجمــوع عــدد النصــوص المكتشــفة فــي بــالد الرافــدين 

 .(56)%90بنسبة 
عرفتنا النصوص االقتصادية بكثير من المصطمحات الخاصة بالتسمم والتسميم واالدخال 
المخزنــــي واألخــــراج، وحســــابات الميزانيــــة الســــنوية والشــــيرية، والجرايــــات وأنــــواع العمــــال 

ـــل والعـــام ـــا بمعمومـــات عـــن المـــواد واألوزان والمكايي ـــاتيم، كمـــا زودتن الت وأجـــورىم وجراي
والمســــاحات، واالشــــخاص األداريـــــين القــــائمين عمــــى  المعامـــــل والــــورش، وعقــــود البيـــــع 
والشراء، وأسماء النباتات والحاصالت الزراعية ومواعيد الحراثة والبذار والحصاد وغيرىا 

الثــــــروة الحيوانيــــــة ومــــــدى اىميتيــــــا فــــــي الحيــــــاة  مــــــن االعمــــــال الزراعيــــــة، فضــــــاًل عــــــن
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، وغير ذلك مما لو عالقة بالجوانب االقتصادية المتعمقـة بـالمواد المتـاجر (57)االقتصادية
 بيا، سواء الصادرات أم الواردات، سواء من ناحية أعدادىا أم من ناحية نوعيتيا.

 
 النصوص المدرسية التعميمية:  .8

ــيم ىمــا الوســيمتان العمميتــان كــان األعتقــاد عنــد ســكان بــالد ال رافــدين، إن المدرســة والتعم
لنقـــل ميـــراث المعـــارف والتجـــارب والعمـــوم الـــى االجيـــال الالحقـــة، وكانـــت بدايـــة التعمـــيم 
محصــــورة بيــــد كينــــة المعابــــد،، اال إن بشــــيوع المــــدارس أصــــب  ىنــــاك عــــدد كبيــــر مــــن 

بــــــة والنســــــاخ المختصــــــين بالكتابــــــة، وأضــــــحت المــــــدارس أمــــــاكن تــــــوافر عــــــددًا مــــــن الكت
 . (58)الجيدين

أحتمــت المــدارس دورًا بــارزًا فــي عمميــة التعمــيم ونشــر الثقافــة، وقــد احتضــت اغمــب ابنيــة 
المعابد في بالد الرافدين أولى المدارس في التأريخ، واستمر ذلك عبـر العصـور الزمنيـة، 

المعابـد . والحقـت بأبنيـة (59)وتعاظم شان التعميم منـذ منتصـف االلـف الثالـث قبـل المـيالد
أيضـــًا مكتبـــة الـــرقم الطينيـــة أو مـــا يمكـــن تســـميتو بــــ" دائـــرة أو مكـــان حفـــظ الســـجالت أو 
الرقم"، ومنيا ما كان يتم تدريس الطمبة عمييا فيما يخص تعميم الخط المسـماري وقواعـد 
المغــة، ولعــل مــا وجــد فــي معبــد تــل حرمــل، وســبار ومعبــد االلــو نابوشــخاري فــي بابــل، 

كانــت الــرقم الطينيــة تــنظم عمــى  ْ ، إذ(60)انيبال خيــر دليــل عمــى ذلــكومكتبــة الممــك اشــورب
ـــا النصـــوص المســـمارية ومـــن خـــالل النصـــوص  رفـــوف مـــن الطـــين، وان دل كمـــا عرفتن
التعميمية بانواع الكتبة ، وكانت مينة الكاتب من المين المتوارثة قي بالد الرافـدين، كمـا 

االســـــرة وعـــــدم تعميميــــــا اال عمـــــد الكتبـــــة إلـــــى االحتفـــــاظ بســـــر مينــــــتيم ضـــــمن نطـــــاق 
، كما تم العثور عمـى نمـاذج كثيـرة مـن النصـوص التعميميـة المعروفـة باشـكل (61)ألبنائيم

الـــدائري القرصـــي، ووجـــد ان الـــبعض مـــن ىـــذه النمـــاذج  عبـــارة عـــن نصـــوص نموذجيـــة 
تســتعمل لمتعمــيم ولتــدريب الطــالب عمــى الكتابــة، ومــن بينيــا تمــارين مدرســية، والــبعض 

ىـــي كتابـــات المتعممـــين، ومـــن المعتـــاد أن أمثـــال ىـــذه النصـــوص مقتضـــبة األخـــر منيـــا 
. إَمـــا موضـــوعاتيا فيـــي (62)عمـــى عالمـــات متشـــابية أو مكـــررةً وقصـــيرة وتحتـــوي أحيانـــا
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متنوعـة، فقـد شـممت مواضــيع النصـوص المدرسـية التعميميـة قــوائم باسـماء اآلليـة والمــدن 
باتـــات واألحجـــار والمـــواد الزراعيـــة، والمواقـــع الجغرافيـــة او اســـماء أشـــخاص أو أســـماء الن

 .(63)فضاًل عن اجزاء من النصوص االدبية والرياضية وغيرىا
 
 النصوص العممية : .9

قبـــل الحـــديث عـــن العمـــوم والمعـــارف التـــي اضـــطمع بيـــا ســـكان بـــالد الرافـــدين، البـــد مـــن 
الـــى محاولـــة المـــؤرخين اليونـــانيين وغيـــرىم تضـــميل االجيـــال عـــن حقيقـــة ومكانـــة  األشـــارة

ــــة والرياضــــيات واليندســــة  العمــــوم والمعــــارف فــــي بــــالد الرافــــدين، وال ســــيما العمــــوم الطبي
والجبـــر.. وغيرىـــا، واختمقـــوا القصـــص لطمـــس الحضـــارة العراقيـــة ومكانتيـــا وأىميتيـــا فـــي 

كر عن ىيرودتس "بان العراقيين يخرجون مرضـاىم الدراسات التأريخية واآلثارية، حتى ذ
إلى الشارع ألنيم ال يمتمكون اطباء، وان الناس الذين يمرون في الشارع يقدمون النص  

. ولــذلك تكمــن أىميــة العثــور عمــى أعــداد مــن الــرقم الطينيــة التــي (64)واالرشــاد لممرضــى"
قيـــا عـــدد مـــن تخـــتص بـــالعموم والمعـــارف فـــي الكشـــف عـــن زيـــف االدعـــاءات التـــي اطم

 الباحثين لغرض تشويو اصالو الحضارة العراقية وعراقتيا.  
فـي مجــال الطــب فقــد زودتنــا النصــوص المســمارية ذات المضــامين الطبيــة بمعمومــات ال 
ـــي لكثيـــر مـــن األمـــراض مـــع  األشـــارة إلـــى عالجاتيـــا،  بـــاس بيـــا عـــن والتشـــخيص الطب

ا النصـــوص الطبيــــة ايضــــًا )التشـــخيص واالنــــذار الطبـــي(، فضــــاًل عـــن ذلــــك فقـــد منحتنــــ
معمومـات عــن عـدد مــن الممارسـات الكينوتيــة، التــي تـدخل فــي مجـال النصــوص الدينيــة 
احيانًا، لمعالجة بعض االمراض واالوبئة التي تعد في بعض االحيان ناتجة عن غضب 

، (66)، فقد عزوا اآلآلم واألمراض الى ما سموه " يد االلو او االلية"(65)االلية عمى البشر
كما كـان لتمـك النصـوص الطبيـة دورًا فـي تزويـدنا بمعمومـات عـن المعرفـة بعـدد مـن  ان 

 . (67)المواد الكيميائية واستعماالتيا وكيفية تحضيرىا
أنيا عمى قدر كبير من  إَما بالنسبة لمنصوص الرياضية، فبالرغم من قمتيا، إأل       

الصعوبة واالىمية، وحاول الباحثون في حقل العموم الرياضية التركيز عمى  دورين ىما 
العصر البابمي القديم ومدة االحتالل السموقي، عممًا ان االساس الذي بني عميو عمم 
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الرياضيات في بالد الرافدين يعود الى عصر السالالت السومرية وما تبعو في العصر 
ألكدي وعصر ساللة أور الثالثة، والتي أزدىرت فيما بعد في العصر البابمي القديم ا

. وشممت معرفة العراقيين بعموم الرياضيات القضايا اليندسية والجبرية (68)واالشوري
، وعمميات الجمع والطرح والقسمة ومعادالت (69)والجذور التربيعية والتكعيبية لالعداد

، (70)60وكان نظام العد ىو النظام الستيني الذي اساسو العدد  الدرجة الثانية والثالثة،
، وىو من (71)ويرتبط بعمم الرياضيات أرتباطًا وثيقًا ومباشرًا عمم أخر ىو عمم الفمك

العموم القديمة التي ربما ترجع معرفة سكان بالد الرافدين بو إلى ما قبل األلف الثالث 
المعروفة لدينا لحد اآلن ال يرقى زمنيا الى ابعد قبل الميالد، إال إن المدونات الفمكية 

، عممًا ان عمماء اليونان والرومان حاولوا طمس تطور (72)من األلف الثاني قبل الميالد
العموم والمعارف ومن بينيا عمما الفمم والرياضيات التي كان ليا شان كبير في حضارة 

ولعل ايضًا أىم ما يؤيد معرفة سكان بالد الرافدين بعمم الفمك ومنذ  ،(73)بالد الرافدين
مرحمة مبكرة، ىو ان معظم أسماء االبراج والنجوم ىي اسماء سومري، كما ان نصوص 
العصر األكدي تشيد عمى معرفة السكان بنصوص العرافة التي تعتمد اساسًا عمى 

 . (74)االرصاد الفمكية وحساباتيا
تنجيم الذي نشأ اساسا لتنظيم الوقت والتقويم، وما لو عالقة بامور كما عرفوا عمم ال

الحصاد والفيضان والغزو والمجاعة، كما زودتنا النصوص المسمارية بمعمومات عن 
معرفة سكان بالد الرافدين بالبروج االثني عشر واطمقوا عمييا أسماء حيوانية أو ادمية، 

 . (75)ي ُتعد كمراصد لمنجوموكانت بابل والوركاء وسبار من المدن الت

في عمم النبات ميز سكان بالد الرافدين كثيرًا من انواع النباتات والخضر والحبوب 
. (77)، ودونوا اسماء تمك النباتات مسبوقة بعالمة دالة(76)واالعشاب واالشجار والثمار

 ولعل من أىم تمك النباتات واألعشاب ما يعرف بالنبات العطرية المستعممة ألغراض
المعابد واالحتفاالت ومراسيم التتويج وغيرىا ، كما ال يخفى ذكره في ىذا المجال 

 .(78)النباتات واالعشاب المستخدمة لؤلغراض الطبية والعالجات

إما في مجال عمم الكيمياء، فقد اسيمت النصوص المسمارية اسيامًا كبيرًا في القاء 
الصناعية ، التي شممت  الضوء عمى المعارف والصناعات الكيميائية والحرف
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الصناعات الغذائية )كصناعات األلبان والزيوت والعصائر والمشروبات .. وغيرىا(، 
والصناعات األخرى في مختمف انواعيما، ومنيا الصناعات المعدنية والحجرية، 
)كصناعة الحمي واآلآلت الموسيقية واآلآلت الزراعية واألدوات المنزلية وعدة 

كذلك صناعة النسيج واألثاث والطابوق وتصنيع الجمود والقصب الحرب...وغيرىا، و 
وصناعة السفن والقوارب .. وغيرىا، كما عرفتنا بأنواع اآلآلت واألدوات والمواقد 
واالفران، والمواد النباتية والمعدنية المستعممة في اعمال صب المعادن وصيرىا، 

يجية، واماكن الورش والمعامل ، والصناعات النس(79)واعمال المعالجة وتصنيع والجمود
والعاممين فييا فضاًل عن المشرفين عمييا، وكان لمنصوص األقتصادية أىمية بالغة في 

 .(80)تعريفنا بكثير من المعمومات في ىذا المجال
ولم تقتصر معرفة سكان بالد الرافدين بالعموم التطبيقية بل اىتموا ايضًا بالعموم 

 الطينية باعداد من الخرائط الجغرافية، فقد زودتنا الرقم 
 الصيغ التأريخية:  .11
( التي أرخ بيا المموك سنين حكميم من Date Formulaeتعد الصيغ التأريخية )    

مكنتنا من التعرف إلى األحداث الرئيسة التي وقعت في ْ المصادر الكتابية الميمة، إذ
ة )سواء اكانت دينية زمن حكم ممك معين، وتضمنت تمك الصيغ احداثًا تأريخية وعمراني

أم مدنية(، فضاًل عن الحمالت العسكرية وتقديم القرابين واليدايا وفت  القنوات واالىتمام 
، ولم تقتصر (81)باعمال الزراعة والري واالحتفاالت وغيرىا من مفردات الحياة اليومية

عمى عصر أو ممك أو مدة زمنية معينة بل أستمر ىذا التقميد  كتابة الصيغ التأريخية
 لدى مموك وحكام بالد الرافدين عمى مر العصور التأريخية. 

 
 الرسائل :  .11

عثر المنقبون عمى عدد من الرسائل ذات مضامين متنوعة منيا رسائل ممكية       
أو األدارية،  وأدارية وتجارية وشخصية، وقد زودتنا تمك الرسائل، سواء الممكية

بمعمومات قيمة عن أعمال المموك والحكام، وقد تناولت تمك الرسائل أعمال المموك 
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، فضاًل عن (82)الحربية بما فييا صد ىجوم األعداء أو الفتوحات وانتصاراتيم فييا
االعمال األدارية والتجارية وغيرىا. ولعل اشير مثال عمى  ذلك الرسائل الممكية 

ك ساللة أور الثالثة وحكام المدن واالقاليم التابعة ليم والتي امدتنا المتبادلة بين ممو 
بمعمومات قيمة عن الوضع االقتصادي لمبالد الذي لم يعد آمنا ومستقرًا بسبب أجتياح 
اقوام األموريين وفقدان السيطرة المركزية من قبل الممك ابي سين اخر مموك ساللة اور 

سوء الوضع االقتصادي لمدينة أور وغالء أسعار  الثالثة، كما عرفتنا بمعمومات عن
 .(83)المواد الغذائية بسبب النقص الحاصل في كميات الشعير

اشار الراوي في معرض  حديثو عن العموم الطبية،  إلى إن بعض المدن والمراكز 
الحضارية في بالد الرافدين قد تميزت في مجال العموم الطبية، نذكر عمى  سبيل 

ايسن واشور ونينوى ... وغيرىا، وكنتيجة لتمك المكانة التي تميزت بيا المثال، نفر و 
المراكز والمدن العراقية مما حدى ببعض مموك وامراء الدول واالقاليم المجاورة بارسال 
الرسائل طمبًا لالستفادة من تمك االخبرة في بالدىم، ويرقى زمن تمك الرسائل الى 

قد أكدت تمك الرسائل، من جانب أخر، عمى منتصف االلف الثاني قبل الميالد، و 
المكانة والسمعة العالية التي كان يتمتع بيا االطباء في دول الجوار نتيجة لمحدمات 

 . (84)التي يقدمونيا
في الختام نورد ممخصًا ألىمية دراسة النصوص المسمارية الواردة عمى المقى اآلثرية، 

ر بين انواع المقى االثرية المكتوبة، أو المقى سواء الرقم الطينية التي شكمت النسبة األكب
األثرية المكتوبة عمى مواد أخرى، سواء عمى االحجار أم عمى المعادن أم عمى العاج 

 ...وغيرىا .
شكمت النصوص المكتوبة عمى المقى األثرية بما فييا الرقم الطينية مصدرًا   -1

 لقديم وحضارتيما.اساسيًا في دراسة تاريخ بالد الرافدين والشرق األدنى ا
المدونات الكتابية ىي سجل حافل ووسيمة أوصمت الينا جممة من المقومات  -2

 الحضارية االصيمة.
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لدراسة النصوص المسمارية اىمية كبيرة في دراسة العالقات السياسية    -3
والدبموماسية بين بالد الرافدين والمدن واالقاليم التابعة ليا ، فضاًل عن تمك المجاورة 

 ليا.
امدت الكتابات عمى المقى األثرية القارىء بمعمومات عن الوضع السياسي   -4

واألداري واألقتصادي والديني فضاًل عن جممة معمومات عن الحياة اليومية في بالد 
 الرافدين واآلقاليم األخرى.

والباحث  كان لتمك المقى االثرية المكتوبة الفضل في تعريف القارىء  -5
بمعمومات قيمة عن العموم والمعارف والتي لم تغفل جانبًا من جوانب العموم والمعرفة. 

 كما أسيمت النصوص المسمارية والمين والحرف.  
كان لدراسة النصوص المسمارية المدونة عمى المقى اآلثرية الفضل الكبير في   -6

النصوص التي وردتنا من  التعريف بعدد من نشاطات واعمال المموك والحكام من خالل
 مناطق أخرى من خارج بالد الرافدين.

النتقال الخط المسماري إلى الدول واالقاليم المجاورة لبالد الرافدين الفضل في   -7
نقل صنوف المعرفة ومقومات الحضارة العراقية، إلى الدول واالقاليم المجاورة من بمدان 

 الشرق االدنى القديم. 
إلى التعرف عمى العالقات السياسية والدبموماسية بين  كما ساىم انتقال الخط -8

بالد الرافدين وبمدان الشرق األدنى القديم ودول الخميج العربي، وما يتعمق بالمعاىدات 
 واالتفاقيات الدولية وحتى الزيجات الممكية.

أسيمت دراسة النصوص المسمارية في الرد عمى من حاول طمس المقومات  -9
معرفة العراقيين بكثير من مجاالت العموم والمعرفة وتضميل القارىء الحضارية العراقية و 

من خالل تشويو اصالة الحضارة العراقية ونسبتيا إلى شعوب أخرى كاليونان والرومان 
 او المساىمة في القول بان الحضارة العراقية مستوردة وليست اصيمة.

ونظام التعميم في  أمدتنا دراسة المقى المكتوبة بمعمومات حول تطور المدارس -10
بالد الرافدين، وكان ذلك واضخًا من  خالل أعداد النصوص المدرسية والنصوص 
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االخرى، التي اشرنا إلييا ، فضاًل عما أسيمت بو التنقيبات األثرية من المعمومات حول 
المكتشفات األثرية لعدد من ابنية المدارس والمكتبات في بعض المدن والمواقع األثرية، 

 أىميا سبار وبابل ونينوى. كان من
اسيمت دراسة النصوص المسمارية عمى اختالف مضامينيا في التأكيد عمى   -11

اصالة الحضارة العراقية وعراقتيا، كونيا حضارة أصيمة غير منقولة أو مستوردة كما 
 ذىب لبعض من الباحثين االجانب.

مى محمل ان كتابات الرحالة والمستشرقين واسفار الييود ال تؤخذ كميا ع -12
ال بد من ان نطبق نظرية النقد التأريخي عمييا، فأن تمك المدونات تحمل  ْ الجد، إذ

 كثيرًا من التزييف والتشويو في رسم صورة مجتمع بالد الرافدين وحضارتو.
 

لذلك بات لزوما عمى الباحث في مجال عمم االثار والمؤرخ عدم اغفال دراسة 
أجل الوقوف عمى واقع حضارة بالد الرافدين النصوص المسمارية أو ترجماتيا من 

والحضارات األخرى في بالد النيل وبمدان الشرق األدنى القديم، فالمدونات التي تركيا 
سكان بالد الرافدين والبمدان األخرى سجل حافل بالمآثر والفنون واآلداب وغيرىا من 

 مقومات الحضارة الغزيرة.
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 : اليوامش
                                      

ـ ص 1985، بغداد،  2، ج موسوعة حضارة العراقالراوي، فاروق ناصر، "العموم والمعارف"،  ((1
269. 

، 2008سوريا، -،  ترجمة فاروق اسماعيل، دمشقتاريخ االشوريين القديمكيرشباوم، ايفا، -كانجيك ((2
 .15ص 

ة اآلصل المشترك ندو المتولي، نوالة أحمد, "النصوص المسمارية مضامينيا وأىمية دراستيا",  ((3
 .77، ص 1999, بغداد, لمغات العراقية القديمة

، ص 1985, بغداد، 2الراوي، فاروق ناصر," العموم والمعارف ", موسوعة حضارة العراق, ج ((4
، وحول المفيوم الداللي لمتاريخ ينظر: سممان، حسين أحمد, كتابة التاريخ في بالد الرافدين 270

 وما بعدىا. 39، ص 2008بغداد,  في ضوء النصوص المسمارية,
 الراوي، المصدر نفسو ((5
 341سممان، المصدر السابق، ص  ((6
من الوثائق التاريخية الميمة، ويرج  ان أول زمن جمعيا او تاليفيا يعود الى زمن ساللة اور  ((7

، لكن ق.م( او لعمو قبيل ذلك، في المدة التي حكم فييا الممك اوتوحيكال 2004-2112الثالثة )
ق.م( التي  1794-2017المعروف لحد اآلن ان أخر نسخة منيا تعود الى زمن ساللة ايسن )

تنتيي تمك الجداول بذكر مموك ساللة ايسن، وىي تبدأ بتعداد اسماء ْ اعقبت حكم اور الثالثة، إذ
-namالمموك من زمن ما قبل الطوفان، وقد عنونيا جامعوىا باسم "المموكية" )في السومرية 

lugal ،)  ومما تجدر االشارة اليو او التنويو عنو ىو المبالغة في ارقام السنين التي خصصت لكل
ممك فييا، كما انيا اغفمت ذكر عدد من اسماء المموك والسالالت التي لدينا معمومات عنيا من 
مصادر اخرى انيا كانت حاكمة ومنيا ذكر ساللة لكش المعروفة. لممزيد عن جداول اثبات 

وما بعدىا، وكذلك  289، ص 1986مموك السومرية وترجمتيا ينظر، باقر، المصدر السابق، ال
 اصل النص الالتيني في 

, Chicago, 1939, p. 28ff          The Sumerian King List Jacobsen, Th., 
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 .272، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((8
 وان كانت سنوات مغالى فييا.( (9

ً يعد احراز النصر عمى العدو من المناسبات الميمة لدى مموك وحكام بالد الرافدين، وكانت سببا ((10
ألقامة االحتفاالت، وان عددًا من اؤلئك المموك والحكام قد خمدوا انتصاراتيم في عدد من النصب 

تمك والمسالت الحجرية او المعدنية، وكان ذلك سائدًا منذ عصر السالالت السومرية، وأىم 
المشاىد ما وردنا من عصر السالالت السومرية المسمة المعروفة بـ "مسمة النسور او مسمة 
العقبان" العائدة لحاكم مدينة لكش "اياناتم"، وكذلك ما يعرف اليوم بـ "راية اور"، ومسمة النصر 
لمممك األكدي نرام سين، فضاًل عن النصب والمسالت االشورية التي خمدىا مموك الدولة 
االشورية، مثل مسمة اشوربانيبال.. وغيرىا. لممزيد ينظر، عمي، فاضل عبد الواحد، " االعياد 

؛ وكذلك باقر، المصدر  218، ص 1985، بغداد، 1، ج موسوعة حضارة العراقواالحتفاالت"، 
 وما بعدىا. 342، ص 1986السابق، 

 .277، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((11
ق.م( حتى سقوط العاصمة نينوى في  891-911نيراري الثاني ) –الممك ادد اعتبارا من حكم  ((12

 ق. م(. 621)
 .278، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((13
حول التنظيمات العسكرية لصنوف الجيش والعدة الحربية في عصر السالالت السومرية، ينظر،  ((14

 وما بعدىا.  342، ص 1986باقر، المصدر السابق، 
 219، ص 1985، المصدر السابق، عمي ((15

(16) Frayne, D. R., Pre- Sargonic  Period ( 27 00 –2 35 0 B.C), Toronto, 
RIME, Early Periods, Vol-1, 1998 

 وما بعدىا. 359، ص 1986باقر، طو, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, بغداد،  ((17
، بغداد،  1، ج موسوعة الجيش والسالحاالكدي"، سميمان، عامر، "الجيش والسالح في العصر  ((18

 وما بعدىا. 114، ص 1987
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، 1986لممزيد عن فتوحات مموك الدولة االكدية وانتصاراتيم .ينظر،  باقر، المصدر السابق،  ((19

 .359ص 
حول الوثيقة وترجمتيا  والوضع السياسي الذي رافق حرب التحرير وتفاصيميا ينظر، عمي،  ((20

ق. م("،   2114-2120لواحد، "وثيقة حرب التحرير لمممك السومري اوتوحيكال )فاضل عبد ا
 وما بعدىا. 149، ص 1987، بغداد، 1، ج موسوعة الجيش والسالح

 وما بعدىا. 105، ص 1987حول االحالف والمعاىدات ينظر: سميمان،المصدر السابق،  ((21
، ج موسوعة الجيش والسالحاالحمد، سامي سعيد، "الجيش والسالح في العصر البابمي القديم"،  ((22

 .175، ص 1987، بغداد، 1
 .464، ص 1986باقر، المصدر السابق،  ((23
، ترجمات النصوص سومرية ممكيةحول الكم اليائل من الكتابات البنائية ينظر، رشيد، فوزي،  ((24

 .1985بغداد، 
 وما بعدىا. 50، ص 2005، ترجمة وليد الجادر، الديانة عند البابمين، جان، بوتيرو ((25
، 2012، العراق، دىوك، حضارة بالد الرافدين االسس الدينية واالجتماعيةاالسود، حكمت بشير،  ((26

 وما بعدىا. 57ص 
 وما بعدىا.  58االسود، المصدر السابق ص  ((27
 وما بعدىا . 62، ص 2012االسود، المصدر السابق،  ((28
، 1986، بغداد، 2، ط عقائد ما بعد الموت في حضارة بالد وادي الرافدين القديمةحنون، نائل،  ((29

 وما بعدىا. 168ص 
 وما بعدىا . 167وما بعدىا و  141، ص 1990بوتيرو، المصدر السابق،  ((30
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، ص 1985، بغداد، 1، جموسوعة حضارة العراقعمي، فاضل عبد الواحد، "العرافة والسحر"،  ((31

السحر في العراق القديم في ضوء المصادر وما بعدىا، وكذلك الدوري، رياض عبد الرحمن،  197
 . 75, ص 2009، بغداد، المسمارية

 . 323، ص 1985، بغداد, موسوعة حضارة العراقعمي، فاضل عبدالواحد," االدب",  ((32
 . 35, ص  1980داد، ، بغمقدمة في ادب العراق القديمباقر، طو،  ((33
 ، ترجمة فيصل الوائمي، الكويت،تقاليدىم–عاداتيم  -السومريون احواليمكريمر، صموئيل نوح،  ((34
وما  59، ص2000، بغداد، ادب الحكمة في وادي الرافدينالجبوري، صالح سممان رميض،  ((35

 بعدىا .
 .32، ص 2008ريا، ، دمشق، سو ادب الرثاء في بالد الرافديناالسود، حكمت بشير،  ((36
 وما بعدىا. 319، ص 1985عمي،  ((37
 .325، ص 1985عمي، المصدر السابق،  ((38
المراسيم الممكية: اعتاد مموك بالد الرافدين اصدار مراسيم ممكية في السنة االولى  او الثانية من  ((39

ة لمعالجة حكميم او في سنوات اخرى، وتختص المراسيم باتخاذ االجراءات االقتصادية الفوري
الحاالت الطارئة، ولم تقتصر عمى االقتصاد فقط بل عالجت مواضيع اخرى، كفرض الضرائب او 
الغائيا، او ما يتعمق بالبيع والشراء لمعقارات والدور واالراضي الزراعية والحقول .. وغيرىا، لممزيد 

 وما بعدىا. 93، ص 1987ينظر، سميمان، المصدر السابق، 
ـ ص 1993، الموصل،موجز التاريخ الحضاري"العراق في التاريخ القديم"،  سميمان، عامر، ((40

192. 
 .119، ص  1987لممزيد عن كتابة تمك العقود وتحريرىا ينظر: سميمان، ((41
العرف: عبارة عن مجموعة القواعد التي يتبعيا الناس من دون ان يتدخل في ذلك نص صادر  ((42

 وما بعدىا. 139عن السمطة او الممك ، سميمان، المصدر نفسو، ص 
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، 1988، بغداد، 1، ج االصالة والتاثير–العراق في موكب الحضارة رشيد، فوزي، "الشرائع"،  ((43

 .237ص 
، 1993،الموصل، 2، ج موجز التاريخ الحضاريراق في التاريخ القديم"، سميمان، عامر، "الع ((44

 وما بعدىا. 196ص 
 .199المصدر نفسو، ص  ((45
 وما بعدىا.107،ص1979، بغداد، الشرائع العراقية القديمةرشيد، فوزي،  ((46
، مي القديمنظام العائمة في العيد البابلممزيد عن االحوال الشخصية ينظر: الياشمي، رضا جواد،  ((47

المرأة دورىا ومكانتيا في حضارة بالد وما بعدىا.؛ عقراوي، ثمما ستيان،  38، ص 1970بغداد، 
 وما بعدىا. 49، 1978، بغداد، وادي الرافدين

لعبيد في العراق حول ىذه الشريحة من المجتع العراقي القديم ينظر: الروي ، صال  حسين، ا ((48
 .1977، بغداد، القديم

، ص 1988وما بعدىا، ورشيد، المصدر السابق،  202، ص 1993ن، المصدر السابق، سميما ((49
 وما بعدىا. 261

 .302، ص 1993المصدر نفسو ، ( (50
 .261، ص 1993سميمان ، المصدر السابق،  ((51
 وما بعدىا. 115، ص 1987حول المعاجم المغوية ينظر: سميمان، المصدر السابق،  ((52
 .281، ص 1985الراوي،  ((53
 .261، ص 1993سميمان، المصدر السابق، ( (54
معرفة وما بعدىا والجل التعرف عمى المزيد عن  279، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((55

المعارف  سكان بالد الرافدين بعمم الجغرافية ورسم الخرائط ينظر، الجميمي، عامر عبد اهلل،
 وما بعدىا. 47، ص 2011، دىوك، دماءالجغرافية عند العراقيين الق
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موسوعة العراق في موكب االصالة والتاثير،  –سميمان، عامر، "النظم المالية واالقتصادية  ((56

 .354، ص 1988، بغداد، 1، ج الحضارة االصالة والتاثير
 وما بعدىا. 177، ص 2007المتولي، المصدر السابق، ( (57
، عدد مجمة المورد، وليد، وعبد االلو فاضل، ، "دور العمم والمعرفة في العراق القديم"، الجادر ((58

وما  310، ص 1985. ؛ والراوي، المصدر السابق، 84، ص 1987خاص عن حضارة بابل، 
 بعدىا.

 . 188، ص 1985، بغداد، موسوعة حضارة العراقرشيد، فوزي، "المعتقدات الدينية"، ( (59
 157، ص 1976، القاىرة، 3، ترجمة نخبة من الباحثين، ط 1، ج تاريخ العممرج، سارتون، جو  ((60

 وما بعدىا.
لممزيد عن الكاتب ومينة الكتابة ينظر، الجميمي، عامر عبد اهلل، الكاتب في بالد الرافدين, دمشق  ((61

 وما بعدىا.  122، ص 2005
 .85، ص 1988الجادر، وعبد االلو فاضل، المصدر السابق،  ((62
، سمسمة نصوص في المتحف العراقيالفؤادي، عبد اليادي، النصوص المدرسية القرصية الشكل،  ((63

 .89، ص  1979القسم االول، بغداد،  -10العدد 
 .325، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((64
ر ، رسالة ماجستير غيالطب في العراق القديملممزيد ينظر: عبد الرحمن، يونس عبد الرحمن،  ((65

 وما بعدىا. 14، ص 1989منشورة، جامعة بغداد، كمية االداب، 
 .322ساكز، المصدر السابق، ص  ((66
, ترجمة وتعميق د. محمود فياض الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في وادي الرافدينليفي، مارتن,  ((67

 .44، ص 1980المياحي وأخرون, بغداد, 
 وما بعدىا. 296، ص 1985لممزيد عن عمم الرياضيات ينظر، الراوي، المصدر السابق،  ((68
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 وما بعدىا. 300المصدر نفسو، ص  ((69
موسوعة الراوي، فاروق ناصر، "المعارف والعموم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارة"،  ((70

وما بعدىا.في  283، ص 1988، بغداد، 1ر، ج العراق في موكب الحضارة، االصالة والتاثي
حين يشير الباحث سارتون الى ان النظام العدد في بالد الرافدين ىو نظام خميط بين الطريقتين 
الستينية  والعشرية، ويشير الى انيم ربما ابتدوا بالطريقة العشرية ثم ادركوا بعد مدة وجيزة ان 

 .164صدر السابق، ص االساس الستيني ىو احسن واصم ، لممزيد ينظر، سارتون، الم
 سماه العرب بـ "عمم النجوم".( (71
 .292، ص 1987الراوي، المصدر السابق،  ((72
 .316، ص 1988الراوي، المصدر السابق،  ((73
 . 292، ص 1988الراوي، المصدر السابق،  ((74

 وما بعدىا. 320، ص 1988الراوي، المصدر السابق،  (75)
ترجمة كاظم سعداهلل, مراجعو  لرافدين )األسس المادية(,حضارة وادي اتي بوتس, دانيال ,  ((76

 وما بعدىا. 96, ص 2006أسماعيل حجارة, بغداد, 
،  1، ج 8باقر، طو، "دراسة النباتات المذكورة في المصادر المسمارية "، مجمة سومر، العدد  ((77

 وما بعدىا. و 3، ص 2، ج 9وما بعدىا.؛ وكذلك العدد  6، ص 1952

Thompson, R.C., A Dictionary of Assyrian Botany, London, 1949 
الدليمي، مؤيد محمد سميمان جعفر، دراسة في النباتات واالعشاب الطبية في العراق القديم في  ((78

، 2006ضوء المصادر المسمارية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، كمية االداب، 
 وما بعدىا. 76ص 

 .306، ص 1988صدر السابق، الراوي، الم ((79
 وما بعدىا. 251، ص 2007المتولي، المصدر السابق،  ((80
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 .273، ص 1985الرواي، المصدر السابق،  ((81
 384، ص 1985الراوي، المصدر السابق، ( (82
لممزيد عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الممك ابي سين وحكام المدن التابعة لو وعن ما آل اليو  ((83

، 2007الوضع االقتصادي والسياسي في زمن حكم ابي سين ينظر: المتولي، المصدر السابق، 
 وما بعدىا . 311ص 

 وما بعدىا 336، ص 1985الراوي، المصدر السابق،  ((84
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تي بوتس, دانيال, حضارة وادي الرافدين )األسس المادية(, ترجمة كاظم سعداهلل, مراجعة   .9

 .2006أسماعيل حجارة, بغداد, 

ادر، وليد، وعبد االلو فاضل، ، "دور العمم والمعرفة في العراق القديم"، مجمة المورد، الج .10
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 2000الجبوري، صالح سممان رميض، ادب الحكمة في وادي الرافدين، بغداد،   .11

، بغداد، 2ط حنون، نائل، عقائد ما بعد الموت في حضارة بالد وادي الرافدين القديمة،   .12
1986. 

الدليمي، مؤيد محمد سميمان جعفر، دراسة في النباتات واالعشاب الطبية في العراق القديم  .13
في ضوء المصادر المسمارية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، كمية االداب، 

2006. 

در المسمارية، الدوري، رياض عبد الرحمن، السحر في العراق القديم في ضوء المصا  .14
 . 2009بغداد، 

ـ 1985، بغداد،  2الراوي، فاروق ناصر، "العموم والمعارف"، موسوعة حضارة العراق، ج   .15
 .269ص 

................، "المعارف والعموم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارة"، موسوعة   .16
 .1988غداد، ، ب1العراق في موكب الحضارة، االصالة والتاثير، ج 

 .1979رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة ، بغداد،   .17

 .1985...............، ترجمات النصوص سومرية ممكية، بغداد،    .18

 .1985, بغداد, 1..............., " المعتقدات الدينية", موسوعة حضارة العراق, ج .19

 .1977القديم، بغداد، الروي ، صال  حسين، العبيد في العراق  .20
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سممان، حسين أحمد, كتابة التاريخ في بالد الرافدين في ضوء النصوص المسمارية, بغداد,  .22
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،  1السالح، ج سميمان، عامر، "الجيش والسالح في العصر االكدي"، موسوعة الجيش و  .23
 .1987بغداد، 

،الموصل، 2............,  ، "العراق في التاريخ القديم"، موجز التاريخ الحضاري، ج  .24
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