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 د. لظً يُظىرعثذانكرٌى

 فً انعراق انمذٌى نرجًٍما  جرادح

    انماَىٍَح انًسًارٌح انكراتاخ ضىء فً دراسح
 

                    

 د. لظً يُظىر عثذانكرٌى

 اباَدجايعح طالح انذٌٍ ـ كهٍح 

 

 انًسرخهض
، ٚأّ٘ٙا لأْٛ اٌمٛا١ٔٓ اٌثات١ٍح اٌرٟ ذشلٝ تضِٕٙا إٌٝ أٚائً األٌف اٌصأٟ لثً ا١ٌّالد ذٕاٚي ٘زا اٌثؽس         

ؼّٛساتٟ، ٠ٚعة اٌرزو١ش تاْ لأْٛ ؼّٛساتٟ ٌُ ٠ىٓ ألذَ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١ح اٌمذ٠ّح تً عثمرٗ لٛا١ٔٓ أخشٜ 

ػشف ِٕٙا ؼرٝ ا٢ْ شالشح، ٟ٘ لأْٛ اٌٍّه أٚسـ ّٔٛ ِٓ اٌمشْ اٌؽادٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ٚلأْٛ ٌثد ػشراس ِٓ 

ا٢شٛس٠ح، ٚظ١ّؼٙا ِذْٚ تاٌخؾ اٌّغّاسٞ، أٞ أٗ ٚػٍٝ اٌمشْ اٌراعغ ػشش لثً ا١ٌّالد إػافح إٌٝ اٌمٛا١ٔٓ 

 شٙذ وً لشْ ِٕٙا ٚالدج لأْٛ ظذ٠ذ ٌٍثالد. ِذٜ أستؼح لشْٚ

 

 انًمذيح

ػذ٠ذج ِٚرشثؼح ِٓ ت١ٕٙا اٌىراتاخ اٌراس٠خ١ح ٚاٌذ١ٕ٠ح ٚاٌؼ١ٍّح  أطٕاف اٌىراتاخ اٌّغّاس٠ح اٌمذ٠ّح         

أوصش٘ا ٔؼٛظا ٟٚ٘ اٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ ذؼذ إؼذٜ أُ٘ عّاخ ؼؼاسج تالد ٚاألدت١ح ٚاإلداس٠ح ، إػافح إٌٝ أّ٘ٙا ٚ

اٌشافذ٠ٓ، الع١ّا ٚأٔٙا ألذَ ِؽاٚالخ اإلٔغاْ اٌّؼشٚفح فٟ ذذ٠ٚٓ اٌمأْٛ ٚذطث١مٗ ِّٚاسعح لٛاػذٖ ، تؽ١س 

ال ٠ؼا١٘ٙا ِٓ ؼ١س اٌغثك اٌضِٕٟ ٚذٕٛع اٌّؼا١ِٓ ٚٚفشج إٌظٛص أ٠ح ٔظٛص أخشٜ.
ٔ
 

تؼغ اٌّٛاد دساعح ٓ اٌطة ٚاٌؼ١ٍّاخ اٌخاطح تّّاسعح ِٕٙح اٌطة ِٓ خالي ٚلذ ذؼضصخ ِؼٍِٛاذٕا ػ

ِٚٓ رٌه ِا ٚسد فٟ ِٓ ت١ٓ أُ٘ ِظادس ذؼمة ِٕٙح اٌطة،  ؼ١س ذؼذ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١ح اٌمذ٠ّحاٌما١ٔٛٔح،

( ٚاٌزٞ ٠ؼذ ِٓ ألذَ اٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ أشاسخ تشىً ٚاػػ إٌٝ 9٘ٓٔـ  97ٕٔلٛا١ٔٓ اٌٍّه ؼّٛساتٟ اٌش١ٙش )

لٛا١ٔٓ ِٕٙح اٌطة ِّٚاسعاذٗ إٌٝ ؼذ ا٢ْ، ٚلذ خظظد ذٍه اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌرٟ ٠ض٠ذ ػذد٘ا ػٍٝ أوصش ِٓ 

ٌٍؼٍَٛ اٌطث١ح، 9ٕٕإٌٝ  ِٕ٘ٔادج لا١ٔٛٔح، اٌّٛاد اٌّشلّح ِٓ   8ٕٕ
ٕ
ِٚٓ اٌالفد ٌٍٕظش تشاْ أظٛس  

 أظشٜ فئراّاػ١ح ٌٍّش٠غ، ذرٕالض ِغ ٔمظاْ اٌّشذثح االظر أٔٙااٌؼ١ٍّاخ اٌرٟ ٠رماػا٘ا اٌطث١ة اٌّؼاٌط، 

ش١مً ِٓ  ٠ٔٓذفغ  أْؽثمح ٔث١ٍح )غ١ٕح( فاْ ػٍٝ اٌّش٠غ  إٌٌٝشخض ٠ٕرّٟ  ػ١ٍّحؽث١ة ػٍٝ عث١ً اٌّصاي 

 إٌّٕٝا ٠طٍة ِٓ اٌشخض اٌزٞ ٠ٕرّٟ ١( تٔغشاَ(، )أظش إٌض سلُ  ٗ,8اٌفؼح )اٌش١مً اٌٛاؼذ ٠غاٚٞ 

اٌّٛاد اٌرٟ عٕؤذٟ ػٍٝ ششؼٙا الؼما مً ِٓ اٌفؼح ، ٚش١ ٕذ ِٓ ػث ٠ٚؤخزش١مً ،  ٘ؽثمح اٌٌّٛٝ )اٌٛعطٝ( 

:ٟ٘
ٖ
  

                                                           
1
 وما بعدها.  181، ص1993عامر سلٌمان، العراق فً التارٌخ القدٌم ـ موجز التارٌخ الحضاري، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل،  - 

2
 - Driver G.R , and  Miles J.C  The Babylonian Laws, Oxford,1952& 1955, two vols.   

عامر سلٌمان، نماذج من الكتابات المسمارٌة ـ النصوص القانونٌة، الجزء األول، منشورات المجمع العلمً العراقً، بغداد،  -3

تً ٌقوم بها الطبٌب البٌطري أما ما ٌخص حقل الطب البٌطري فقد وردت مواد قانونٌة تحدد أجرة العملٌات ال. 183-182، ص2002

للحٌوانات العائدة ألصحابها خاصة الثور والحمار ، وهً تتباٌن بٌن عملٌات كبرى وعملٌات صغرى ، أجرٌت إلنقاذ حٌاة بعض 

(، 2002(. انظر عامر سلٌمان، )224" سدس شٌقل من الفضة،)المادة رقم 1/6الحٌوانات، وقرر المشرع أن تكون أجرة العملٌات "

 .184سابق،ص مرجع
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رػ ِؽعش )ػ١ٓ( :ـ إرا ػًّ ؽث١ة ظشؼا ػ١ّما ٌشظً تغى١ٓ تشٔض٠ح ٚأٔمز اٌشظً ، أٚ فٕ٘ٔاٌّادج سلُ 

اٌّادج                                               ش١مالخ فؼح. ٓٔ، ٚأٔمز ػ١ٓ اٌشظً، ٠غرٍُ اٌشظً تآٌح تشٔض٠ح

 ش١مالخ فؼح. ٘واْ اتٓ ِشى١ُٕ ، ٠غرٍُ  إرا:ـ  ٕٙٔلُ س

 ش١م١ٍٓ فؼح. ٕ:ـ إرا واْ ػثذ سظً ، ٠ؼطٟ طاؼة اٌؼثذ اٌطث١ة  9ٕٔاٌّادج سلُ 

اٌصأٟ لثً  األٌف أٚائً إٌِٝادج دساعرٕا ٘زٖ ذرّؽٛس ؼٛي اٌمٛا١ٔٓ اٌثات١ٍح اٌرٟ ذشلٝ تضِٕٙا  إْ         

اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١ح اٌمذ٠ّح تً  ألذ٠َٚعة اٌرزو١ش تاْ لأْٛ ؼّٛساتٟ ٌُ ٠ىٓ  لأْٛ ؼّٛساتٟ، ٚأّ٘ٙاا١ٌّالد، 

ّٔٛ ِٓ اٌمشْ اٌؽادٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  أٚسـشالشح، ٟ٘ لأْٛ اٌٍّه  ا٢ْػشف ِٕٙا ؼرٝ  أخشٜعثمرٗ لٛا١ٔٓ 

تاٌخؾ اٌمٛا١ٔٓ ا٢شٛس٠ح، ٚظ١ّؼٙا ِذْٚ  إٌٝ إػافحٚلأْٛ ٌثد ػشراس ِٓ اٌمشْ اٌراعغ ػشش لثً ا١ٌّالد 

 شٙذ وً لشْ ِٕٙا ٚالدج لأْٛ ظذ٠ذ ٌٍثالد. لشْٚ أستؼحاٌّغّاسٞ، أٞ أٗ ٚػٍٝ ِذٜ 

ِؼٕٝ ِفشد٘ا اٌٍغٛٞ ِشرك ِٓ اٌٍغح  أطًتؽصٕا ػٕٙا، فاْ  ِؽٛسذغ١ّح اٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ ع١ىْٛ  أِا       

( " ُٓ ُ  "( أٞ dinuاالوذ٠ح تظ١غح "ِد٠ ِٓ اٌّظذس اٌصالشٟ  لشاس ٟٚ٘  أٚلؼ١ح  األطًٚاٌرٟ ذؼٕٟ فٟ  "ُؼى

( " ُْ ( ٚاٌزٞ ٠رشظُ ِٕٗ اشرمالا َؼَىُ،dânuٌٍفؼً"دا
ٗ
ٚستّا لاػٟ، ِٚٓ اٌّظذس ٔفغٗ اشرمد اٌّفشداخ  

( bīt dīni( تّؼٕٝ لاٍع ، ٚ "ت١د د٠ٓ" )diyānu/dayānu راخ اٌؼاللح تٗ ِصً "د٠اْ" ) األخشٜاالوذ٠ح 

أٞ لاػح اٌّؽىّح،
٘
ٝ ِظطٍػ اٌمٛا١ٔٓ فٟ ِمذِح  لٛا١ٕٔٗ ٚلذ أشاس اٌٍّه ؼّٛساتٟ طشاؼح إٌ 

 ٔظٗ:  "ٚتاٌٍغح اٌثات١ٍح ِااٌرٟ شثرٙا ؼّٛساتٟ اٌؼادٌح اٌمٛا١ٔٓ":تمٌٛٗ

dināt mišarīm ša hammurabi ukinma                                                                             

، ففٟ ا٢سا١ِح ٚاٌغش٠ا١ٔح "داْ" ٚفٟ اٌفؼً ٌفظا ِٚؼٕٝ ٔعذ ٔفظاألخشٜ )اٌغا١ِح( ٚفٟ اٌٍغاخ اٌعضس٠ح

تّؼٕٝ ؼاوُ، ،اٌؼثش٠ح "د٠ٓ" تىغش اٌذاي
ٙ
ِٓ "د٠اْ" ٚ فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح dināt  ٠شادف اٌفؼً االوذٞٚ 

ذ٠ٓ"،٠"داْ ـ  اٌّاػٟ ٚاٌّؼاسع
9
"٠َٛ اٌذ٠ٓ"، أٞ ٚ ٚاٌزٞ ٠ؽًّ ِؼٕٝ ِشاتٗ ٌّا اشرك ِٕٗ تٍفع "د٠ّاْ" 

 هللا، ٚاٌٍفع تٙزا اٌّؼٕٝ لش٠ة ِٓ أعّاء٘ٛ اعُ ِٓ  "٠اْاٌذّ "ٚ ١س ٠مؼٟ هللا أِشا واْ ِفؼٛال.٠َٛ اٌم١اِح ؼ

ٌفع اٌششائغ اٌرٟ شاع اعرخذاِٙا ٌٍذالٌح ػٍٝ  أِااٌؽاوُ اٌّشذثؾ تاٌمؼاء ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼرّذج ػ١ٍٗ،  أٚاٌماػٟ 

ٍِٛن اٌؼشاق اٌمذ٠ُ ُِٕٚٙ  أطذس٘اا١ٔٓ اٌرٟ ذٕطثك ػٍٝ ِظطٍػ اٌمٛ ال أٔٙااٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١ح اٌمذ٠ّح ، فٕشٜ 

 ّٓ هللا ِٓ اٌذ٠ٓ ٚأِش تٗ    ؼّٛساتٟ، الْ ِظطٍػ اٌششائغ ِٚفشد٘ا شش٠ؼح فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح ذؼٕٟ" وً ِا َع

،واٌظَٛ ٚاٌظالج ٚاٌؽط ٚاٌضواج ٚعائش أػّاي اٌثش"
8
ٚاٌرؼث١ش وّا ٘ٛ ِفَٙٛ ٚٚاػػ ِٓ اٌششائغ اٌغّا٠ٚح  

ِغ ِا ٠ظذسٖ اٌؽّىاَ ٚاٌٍّٛن ِٓ لٛا١ٔٓ. ٚال ٠رّاشٝ، ال١٘حاإلٍِٚرظك تاإلسادج 
7
  

 اٌؼ١ٍّاخ اٌعشاؼ١ح اٌطث١ح فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌثات١ٍح:أٚالـ 
(  ٚذؼٕٟ اٌّؼشفح ػٓ ؽش٠ك اٌّاء أٚ "إ٠اصٚ" A.ZUػشف اٌطث١ة فٟ اٌٍغح اٌغِٛش٠ح تاعُ "آصٚ" )     

(IA.ZU)  ،وذ٠ح ِٓ اٌٍغح اٌغِٛش٠ح االعُ ٚأخزخ اٌٍغح االٚذؼٕٟ اٌّؼشفح ػٓ ؽش٠ك اٌض٠د( "ٛآع"asu )

.أٚ اٌض٠داٌّشع ػٓ ؽش٠ك اٌّاء  أعثابِؼشفح  ٌرؼٕٟ
ٔٓ
 

                                                           
4
 -  René Labat, Manuel D’épigraphie Akkadienne, société Nouvelle librairie orientaliste ,Paris, 2002, 

no.12,457, p.47,205. 
5
ول أ ـ د ، منشورات عامر سلٌمان وآخرون ، المعجم االكدي ـ معجم اللغة االكدٌة )البابلٌة واآلشورٌة( باللغة العربٌة والحرف العربً، الجزء األ -

 .216، ص1999المجمع العلمً العراقً ، بغداد، 
6
 - Brown  F and others, Hebrew and English Lexicon of the old Testament, Oxford 1972, p.192 

 . 330، ص2، ط1972إبراهٌم مصطفى وآخرون، المعجم الوسٌط، القاهرة، - 7

8
 وما بعدها. 40لسان العرب، الجزء العاشر، دار صادر ، بٌروت ، د.ت ، ص  أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور، - 
9
 .27عامر سلٌمان وآخرون ، مرجع سابق ، ص -

10
 - Driver G.R  and Miles J.C, op.cit, vol.1, p.416. 
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 د. لظً يُظىرعثذانكرٌى

اٌؼ١ٍّاخ اٌعشاؼ١ح فٟ ٔظش اٌطة اٌمذ٠ُ ٚاٌؽذ٠س ٟ٘ اٌعشاؼح اٌّرؼٍمح تاٌؼ١ْٛ، فّٓ  ٚأدق أُ٘ إْ ِٓ   

" ٕ٘ٔفاٌّادج اٌما١ٔٛٔح اٌّشلّح "اٌمشْ اٌصآِ ػشش لثً ا١ٌّالد ٚسدذٕا ٔظٛص لا١ٔٛٔح ذرؼٍك تعشاؼح اٌؼ١ْٛ 

 إٌض اٌراٌٟ: ف١ٙا ( ٔمشإٍٔٔض سلُ اٌخؾ اٌّغّاسٞ ٌ ِٓ لأْٛ ؼّٛساتٟ )أظش

šum_ma  A . ZU  a_wi_lum  sí_im_ma_am  kab_tam  i_na  GÍR.NI UD.KA.BAR  

i_pu_uš_ma  a_wi_lam  ub_ta_al_li_it  ù  lu  na_qab_ti  a_wi_lim  i_na  

GÍR.KAK (!)  UD.KA.BAR ip_te_me i_in a_wi_lim ub_ta_al_li_it                                 

10 GÍN.KU.BABBAR   i_li_qi  

إرا ػًّ ؽث١ة ظشؼا ػ١ّما ٌشظً تغى١ٓ تشٔض٠ح ٚأٔمز اٌشظً ، أٚ فرػ ِؽعش )ػ١ٓ( اٌشظً " اٌرشظّح: ٚ

 ش١مالخ فؼح". ٓٔتآٌح تشٔض٠ح ، ٚأٔمز ػ١ٓ اٌشظً، ٠غرٍُ 

تٙزا إٌض اٌمأٟٛٔ اٌّرؼٍك تعشاؼح اٌؼ١ٓ ٚرٌه ٌٍذالٌح ػٍٝ أْ  أسدٔا أْ ّٔٙذ ٌّٛػٛػٕا األعاعٟ       

ػ١ٍّاخ ِٓ ٘زا إٌٛع وأد ِؼشٚفح فٟ ػٍُ اٌعشاؼح ٌٍطة اٌؼشالٟ اٌمذ٠ُ. شُ ٔؤذٟ إٌٝ ِا ٔغرذي ِٓ خالي 

١ٕظة ػٍٝ ؽث١ؼح إصاٌح ػالِاخ ١ِّضج ذٕاٌٚٗ ٚػشػٗ تؤٔٗ ِؽاٌٚح أ١ٌٚح ٌعشاؼح اٌرع١ًّ، ٚع١اق ؼذ٠صٕا ع

ِٓ اٌّشّظػ أٔٙا وأد ذٛػغ وؼالِاخ داٌح ػٍٝ اٌؼث١ذ، ٚتشىً أدق ٠ّىٓ أْ ٔظطٍػ ػ١ٍٙا ذٍه اٌؼ١ٍّاخ 

اٌّؼشٚفح فٟ ٚلرٕا اٌؽاػش تاٌٛشُ أٚ اٌٛعُ، ٚاألوصش ش١ٛػا ٘ٛ اٌٛشُ فٟ أ٠إِا ٘زٖ ػٍٝ األظغاد اٌظا٘شج 

تاٌٛعُ تإٌغثح ٌٍؼث١ذ فٟ  إٔٚ٘ان ػالِاخ ١ِّضج عٛاء تاٌٛشُ  أْصثد ٚؼرٝ ٔ ٚغ١ش اٌظا٘شج ِٓ اٌثذْ.

إٌظٛص اٌما١ٔٛٔح ٚغ١ش اٌما١ٔٛٔح ٌُ ذزوش تذلح ٔٛع اٌؼالِح اٌرٟ  إْاٌؼشاق اٌمذ٠ُ ، فأٗ ِٓ اٌعذ٠ش تاٌزوش 

تاٌؼث١ذ، ذ١ّض اٌؼثذ ػٓ غ١شٖ ِٓ إٌاط اٌؼاد١٠ٓ، ٚاٌٝ ؼذ ِؽاٌٚح ذثّؽشٞ فٟ ِؼشفح ٔٛع اٌؼالِح اٌخاطح 

فٛصٞ اٌّشؼَٛ اٌع١ًٍ  أعرارٔا، ٚاخض تاٌزوش اٌثاؼص١ٓ ٚاٌّرخظظ١ٓ ِٓ اٌؼشب أٚعاؽواْ اٌغائذ ت١ٓ 

اٌّؼشٚف تاٌششائغ اٌؼشال١ح اٌمذ٠ّح، سش١ذ ٚوراتٗ
ٔٔ
ساعح إٌظٛص اٌما١ٔٛٔح ِٓ اٌّخرظ١ٓ فٟ د األظأة أٚ 

(،Driver & Miles "دسا٠فش ٚ ١ٍِض")ِٚٓ ت١ُٕٙ
ٕٔ
اٌؼالِح ا١ٌّّضج ٌٍؼثذ ٟ٘ لظح شؼش ِؼ١ٕح،  ٠ؼرمذ ظٍُّٙ تاْ 

،  9ٕٕٚ  ٕٕٙٚلذ اعرٕذٚا فٟ ت١اْ رٌه ػٍٝ ِادذ١ٓ لا١ٔٛٔر١ٓ ٚسدذا فٟ لأْٛ ؼّٛساتٟ ّٚ٘ا اٌّٛاد سلُ 

 .(ٕ)أظش إٌض سلُ  ،ػٍٝ ششؼّٙا الؼما عٕؤذٟٚاٌرٟ 

 ،ىً ػاَ ٚاٌما١ٔٛٔح تشىً خاصاٌىراتاخ اٌّغّاس٠ح تش ٚاٌّؼرّذج ػٍٝ أدٌح اٌّطشٚؼح ٕ٘ا ٚاإلشىا١ٌح      

ؼٛي ػالِح اٌؼثٛد٠ح اٌرٟ وأد ذٛػغ ػٍٝ اٌؼث١ذ ِٚٓ شُ إشثاخ ذغ١١ش٘ا )إصاٌرٙا( دْٚ أْ ٠ثمٝ ٌٙا اشش داي  

ػ١ٍٙا ٚوؤٔٙا ػ١ٍّح ذع١ًّ ٌٍؼثذ اٌزٞ ٚعُ أٚ ٚشُ تؼالِح ِا، ػٕذ٘ا ع١ىْٛ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌطة 

 ،أٚ أشٕاء اٌؽشٚب ؼٛادز ػاسػح اشش ٚلؼدلذ  اٚ ؼشٚق ظشٚغ حإلصاٌاٌؼشالٟ اٌمذ٠ُ لذ ػشف ػ١ٍّاخ 

أٚ ِؽٛ٘ا تئظشاء ػ١ٍّح  ؽّغٙاذشٖٛ خٍمٟ، ِٓ اٌّّىٓ  تفؼً ذظ١ة اٌشظاي ٚإٌغاء ػٍٝ ؼذ اٌغٛاء أٚ

لظح شؼش ذىٓ ػٍٝ ِا اػرمذ ٚتّٛظة األدٌح،  ظشاؼ١ح واٌرٟ عٕصثرٙا ِٓ خالي إصاٌح ػالِح اٌؼثٛد٠ح اٌرٟ ٌُ

 اسج ػٓ ٚعُ أٚ ٚشُ أٚ ظشغ ١ِّض ظا٘ش ٌٍؼ١اْ ذ١ّض اٌؼثذ أٚ األِح ػٓ غ١شٖ ِٓ ػاِح إٌاط.ِؼ١ٕح تً ػث

، ٟ٘ أْ ظشاؼح اٌرع١ًّ فٟ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ إْ اٌّشىٍح اٌرٟ ذٛاظٗ اٌثاؼس فٟ إشثاخ إظشاء ػ١ٍّاخ     

ِؼطشْٚ الْ ٌزٌه فئٕٔا  إٌظٛص اٌطث١ح ٌُ ذث١ٓ ٌٕا تشىً ٚاػػ ٚطش٠ػ إظشاء ِصً ذٍه اٌؼ١ٍّاخ،

، ؼ١س أٗ ِٓ اٌّف١ذ روشٖ تٙزا اٌخظٛص أْ ذثٕٟ ائك اٌخاطح تاٌؼث١ذٔؽاوٟ إٌظٛص اٌما١ٔٛٔح ٚتؼغ اٌٛش

األسلاء أٚ ذؽش٠شُ٘ ٚػرمُٙ ِٓ ستمح اٌؼثٛد٠ح، ال ٠ظػ ِؼُٙ ُٚ٘ فٟ ٚػؼُٙ اٌعذ٠ذ تاػرثاسُ٘ أؼشاسا أٚ 

إصاٌرٙا، الْ ِغاٌح ػرك ع١ذ ٌؼثذٖ أٚ ػرمٗ  أْ ذظٙش ػ١ٍُٙ ػالِح اٌؼثٛد٠ح، تً التذ ِٓ،أشخاطا ِرثْٕٛ

ػاللح  إٌٝذؽ٠ٍٛٙا ِٓ ػاللح ت١ٓ ػثذ ٚع١ذٖ  ٌغشع اٌرثٕٟ، ٠مظذ تٙا ذغ١١ش ٔٛع اٌؼاللح اٌرٟ ذشتطُٙ ِؼا ٚ

.األشخاص األؼشاست١ٓ األب ٚاالتٓ اٌششػٟ أٚ ت١ٓ واٌؼاللح  أٞ ،ِرثٕٝ ِٚرث١ٕٗت١ٓ 
ٖٔ
 

                                                           
11

 .1979، بغداد ،2فوزي رشٌد ، الشرائع العراقٌة القدٌمة،دار الرشٌد للنشر، ط - 
12

 - Driver G.R  and Miles J.C, op.cit.   
13
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ل١ذ اٌرخ١ّٓ  ،ٍرع١ًٌِّا أع١ّرٗ ظشاؼح أ١ٌٚح  أٚػالِح اٌؼثٛد٠ح  إصاٌحح ػ١ٍّ تئظشاءاٌّرؼٍك ٠ٚثمٝ اعرٕراظٕا  

ر٘ثٕا  ذي ػٍٝ ِا ر٘ثٕا إ١ٌٗ تشىً لاؽغ ٠ٚذػُ ِاؼرٝ ذىشف ٌٕا اٌىراتاخ اٌّغّاس٠ح ِغرمثال ِا ٠ّىٓ أْ ٠

 .إ١ٌٗ

I  تُّرُُأٟ٘ "ِٓ إٌاؼ١ح اٌٍغ٠ٛح فاْ اٌىٍّح االوذ٠ح اٌّرؼٍمح تؼالِح اٌؼثٛد٠ح  اٌٛعُ أٚ اٌٛشُ:ـ "

(abuttum،)
ٔٗ
،ذٛػغ وؼالِح داٌح ػٍٝ اٌؼث١ذ أٔٙاٚاٌرٟ ذؼٕٟ ف١ّا ذؼ١ٕٗ ِٓ ِؼأٟ ػذ٠ذج  

ٔ٘
ٚلذ ٚسد 

ٚاٌرٟ ذرشظُ إٌٝ "ؼ١ٓ أٚ ػٕذ  (ana ittišuِشج فٟ اٌغٍغٍح اٌما١ٔٛٔح اٌّؼشٚفح تـ "آٔا اذ١شٛ" ) ألٚيروش٘ا 

اٌؼائٍح اٌغِٛش٠ح،اٌطٍة"، ؼ١س ٚسدخ فٟ اٌٍٛغ اٌغاتغ ٚاٌزٞ ٠ؼشف تمأْٛ 
ٔٙ
ِٚظطٍػ اٌؼثٛد٠ح اٌٛاسد  

 ٚاإلظشاءاخفٟ ٘زا إٌض اٌرؼ١ٍّٟ ٠رؽذز تشىً عشد لظظٟ ِرمطغ ِثرذئا تاٌؽذ٠س ػٓ ششاء اٌؼثذ 

ؼ١س ذشد اٌؼثاساخ اٌرا١ٌح:ـ " لّض )اٌّاٌه( شؼشٖ )شؼش سأط اٌؼثذ( ٚٚػغ ػ١ٍٗ شاسج  ،اٌّرثؼح فٟ رٌه

تؼذ اخرفائٗ، ٚػؼد  أػ١ذ، ٌُ ٠غّغ والَ ع١ذٖ، اخرفٝ ِٓ ت١د ع١ذٖ، اٌؼثٛد٠ح، تاػٗ ٌماء ِثٍغ ِٓ اٌفؼح

اٌخ ِٓ  .......٘شب، لثغ ػ١ٍٗ، ظشؼٗ فٟ ٚظٙٗ، دّػُ شاسج اٌؼثٛد٠ح،..... ،ٚاألطفاد األغاليػ١ٍٗ 

اٌّظطٍؽاخ ٚاٌؼثاساخ"
ٔ9

، ٚفٟ "لأْٛ ؼّٛساتٟ"ٚ "لأْٛ اشٕٛٔا"فٟ  روش ػالِح اٌؼثٛد٠حشُ ذٛاٌٝ . 

 إٌٝ" وؼالِح ٌٍؼثٛد٠ح ذخرٍف فٟ ٚػؼٙا ِٓ ؼاٌح تُّرُُاال" إٌْٔظٛص اٌثات١ٍح ٚا٢شٛس٠ح، ٠ٚثذٚ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا

،أخشٜ
ٔ8
 ٚفٟ ط١غر١ٓ: 

 ؼاٌح اٌؼثٛد٠ح، ِٚٓ ت١ٓ رٌه : إٌٝـ ذفشع ػٍٝ اٌفشد اٌؽش ٚذٕمٍٗ ٔ

 ٠ط١ؼّٙا. اٌزٞ ال أٚاالتٓ اٌؼاق اٌزٞ ٠ٕىش ٚاٌذ٠ٗ أـ 

 ذخً تششٚؽ ػمذ اٌضٚاض. أٚا  اٌضٚظح اٌرٟ ذٕىش صٚظٙب ـ        

 ٚتّٛظة ظشٚف ِؼ١ٕح ِٚٓ ت١ٓ رٌه: األطًـ ذفشع ػٍٝ ِٓ ُ٘ ػث١ذ فٟ ٕ

 .األِح اٌّرىثشج ػٍٝ ع١ذذٙاأـ 

 .ػٕذ شخض آخش األِأحاٌؼث١ذ اٌّٛدػ١ٓ ػٍٝ عث١ً ب ـ     

 اٌؼث١ذ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ١ًِ ٌٍٙشٚب ض ـ 

 ع أٔٙا ػالِح ٚشُ أٚ ٚعُ أٚ ظشغ ١ِّض:ٚاٌرٟ افرش تُّرُُأدٌح ٔٛع اال دػٛٔا ٔث١ٓ ٚأالْ

ٌؽ١ٛأاخ ٌمطؼاْ ا تإٌغثحتشىً ٚاعغ اٌمذِاء اٌٛعُ تاٌىٟ ٚاٌّؼشٚف ؼرٝ ٠ِٕٛا ٘زا  اٌؼشال١ْٛـ ػشف  ٔ

ؼّٛساتٟ )اٌّادج سلُ  لٛا١ِٔٓصً ٘ىزا ػالِاخ تاٌىٟ فٟ  إٌٝ اإلشاسج، ٚلذ ٚسدخ ألطؽاتٙاٌث١اْ ػائذ٠رٙا 

:ا٢ذٟظّرٙا ( ٚخالطح ٔض اٌّادج ٚذشٕ٘ٙ
ٔ7
 

šum_ma SIBA ša  ÁB.GAD.HÁ  ú  lu  GANÁM.UDU.HÁ  a_na  ri_im  

in_na_ad_nu_šum  ú_sa_ar_ri_ir  ši_im_tam  ut_ta_ak_ki_ir  ú a_na  

KU.BABBAR  it_ta_di_in  ú_ka_an_nu_šu_ma  A.RÁ_10_šu  ša  iš_ri_qú  

ÁB.GAD.HÁ   ú  GANAM.UDU.HA  a_na   be_li_šu_nu   i_ri_a_ab                                             

تاع  أٚغ١ّش )اٌؼالِح اٌّٛعِٛح تٙا ِاش١رٗ(  أٚغُٕ ٌٍشػٟ، غّش  أٌٚٗ ِاش١ح  أػط١داٌشاػٟ اٌزٞ  إرا" 

 طاؼثٙا " إٌٝعشق ِٓ اٌّاش١ح ٚاٌغُٕ  ِا أِصايتاٌفؼح، ٠صثرْٛ رٌه ػ١ٍٗ ٠ٚؼ١ذ ػششج 

اٌٛشُ  أٚٚػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ِٓ خالي اٌٛعُ  أْغ ٚاٌششاء اٌخاطح تاٌؼث١ذ، ٔعذ ػٕذ دساعح ػمٛد اٌث١ – 2

 إٌماءاٌز٠ٓ ٘شتٛا فؼال ٚذُ  أٚاٌّطٍك، تً ٠شظػ أٗ ٠مرظش ػٍٝ اٌؼث١ذ اٌز٠ٓ ٠ؽاٌْٚٛ اٌٙشب  تاألِش١ٌظ 
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15
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الِح اٌؼثٛد٠ح ػثذٖ غ١ش ِٕؼثؾ ٚت١ٕرٗ اٌٙشب ٠ؼغ ػ١ٍٗ ػ أِْاٌه اٌؼثذ اٌزٞ ٠شٜ  أْاٌمثغ ػ١ٍُٙ، ٠ٚثذٚ 

ٌٕا ٘زٖ  أشثردفٟ أٞ تمؼح ظا٘شج ِٓ اٌعغُ، ٚلذ  أٚ اٚ اٌمذ١ِٓ ا١ٌذ٠ٓ أٚاٌٛعُ ػٍٝ اٌٛظٗ  أٚعٛاء تاٌٛشُ 

:ٚٔظّٙا ِٓ لأْٛ ؼّٛساتٟ 8ٔٚ  9ٔاٌؽاٌح اٌّادج سلُ 
ٕٓ
  

 طاؼة اٌؼثذ فؼٍٝٚأسظؼٗ إٌٝ طاؼثٗ،  ٘استح فٟ اسع صساػ١حأٚ اِح  ٘اسب" إرا لثغ سظً ػٍٝ ػثذ 

 ِٓ اٌفؼح. ١ٓش١مٍ ْ ٠ذفغ ٌٗأ

 ػٓ ٠ٛ٘رٗ شُ ٠رؽشٜ ظش،إٌٝ اٌم ٠ٖؤخز ع١ذٖ، فؼ١ٍٗ )أٞ اٌشظً اٌزٞ لثغ ػ١ٍٗ( أْ (اعُ)اٌؼثذ ٌُ ٠زوش ئرا ف

 .٠ٚؼ١ذٖٚ إٌٝ ع١ذٖ )داخً اٌمظش(

ٚعُ اٌؼث١ذ ِٓ لثً اٌّاٌى١ٓ ٌُٙ ٠رُ ِٓ خالي ذصث١د  أ٠ْثذٚ ٚاػؽا  أػالِٖٚٓ خالي دساعح ٔض اٌّادذ١ٓ 

، ٚتاٌراٌٟ ٚ٘زا ٘ٛ اٌّمظٛد ِٓ ػثاسج "٠رؽشٜ ػٓ ٠ٛ٘رٗ" ً ١ِّض ٌؼالِح ِؼ١ٕح ذصثد ٌذٜ عٍطح اٌذٌٚحشى

شىً اٌؼالِح ٠ذي ػٍٝ ٍِى١ح اٌؼثذ )ٚ٘زا اٌشىً ٠شاتٗ  إرْفاْ شىً اٌؼالِح ِؼشٚف ِٓ لثً عٍطح اٌذٌٚح، 

 اٌخرُ اٌّؼشٚف فٟ ٚلرٕا اٌؽاٌٟ(. أٚؼذ وث١ش اٌرٛل١غ  إٌٝ

ٙشب، ف١ؼطش ِاٌه اٌؼثذ اٌ إٌٝػٍٝ اٌؼث١ذ ا١ٌّا١ٌٓ  إالذٛػغ  ػالِح اٌؼثٛد٠ح ال أْ أػالٖإٌض وّا ٠فُٙ ِٓ 

تٛػغ ػالِاخ ظا٘ش٠ح ِرؼاسف ػ١ٍٙا ذؼًّ ػٍٝ ذٕث١ٗ اٌغٍطاخ ٚإفشاد اٌّعرّغ ٌّشالثح اٌؼث١ذ اٌؽا١ٍِٓ ٌٙا 

 اٌمثغ ػ١ٍُٙ. تاػرثاسُ٘ ١ِا١ٌٓ ٌٍٙشب ٚرٌه ٌرغاػذُ٘ ػٍٝ اٌرؼشف ػ١ٍُٙ تغٌٙٛح شُ إٌماء

تاٌؽض،  أٚتاٌٛشُ  أٚٚتإٌر١عح ٠ظػ االػرماد تاْ ٕ٘ان ػالِح ١ِّضج ذغرؽذز ػٍٝ ظغذ  اٌؼثذ تاٌىٟ     

اٌمذ١ِٓ، ِٚٓ  أٚػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ  أٚاٌعثٙح ٚ اٌٛظٗ أِاوٓػٍٝ  ٚتاألخضِشئ١ح ِٓ اٌعغُ  أِاوٓذٛػغ ػٍٝ 

٠ذي ػٍٝ ٚػغ ػالِاخ ١ِّضج  (abbuttu /abbuttumٛ")رُّ اتُّ أٚ اتُّرُُ ٠ىْٛ ِظطٍػ " أْاٌّشظػ ػٕذ رٌه 

إٌظٛص اٌغِٛش٠ح ٚاٌثات١ٍح ؼ١س ٠شد اٌّظطٍػ ِغثٛلا تاٌؼالِح  أوذذِٗٚٛاد ِرٕٛػح ، ٚ٘زا ِا  ٚتؤدٚاخ

،أخشٜ( ِشج urudِغثٛلا تاٌؼالِح اٌذاٌح ػٍٝ اٌثشٚٔض ) أٚ( ِشج، uzuاٌذاٌح ػٍٝ اٌعٍذ )
ٕٔ
ٚلذ ذؼضص رٌه  

٠شد  إرِٓ اٌعٍذ ،  أِٚٓ اٌثشٚٔض  أداجتاعرخذاَ ستّا  ،تؼ١ٍّح ذصث١د ػالِح اٌؼثٛد٠ح ِٓ خالي اٌؼثاسج اٌخاطح

ٔظٗ ٚذشظّرٗ:  ِا ٚاٌثات١ٍحفٟ إٌظٛص اٌغِٛش٠ح 
ٕٕ
 

SUM  GA.RA.AŠ  MI.NI.DU.E  // Bab  ab_bu_ut_tum   i_ša_ak_kan_šu                

 "اتُّرُُ ٚػغ(  أٚ"ذصث١د )         

ٟ ػٛء ِا عثك ػ١ٍٕا أْ ٔفىش تاٌطش٠مح اٌرٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙا إصاٌح ِصً ٘ىزا ػالِاخ ِٓ ػٍٝ ٚف           

ػٍٝ ٠ٛ٘ح اٌشخض اٌزٞ ٠مَٛ تؼ١ٍّح اٌرع١ًّ تؼ١ٍّح اٌرع١ًّ، ٌٕٚرؼشف  اٌعٍذ ِٓ لثً ِرخظض ٚوؤٔٙا أشثٗ

 ٘زٖ.

 اغ ػ١ٍّاخ ظشاؼح اٌرع١ًّ:شا١ٔا ـ أدٌح ظشّ 
 اٌّغّاسٞ )أظش إٌض ِٓ لأْٛ ؼّٛساتٟ 9ٕٕٚ  ٌٕٕٙما١ٔٛٔح اٌّشلّح ِٓ خالي ِا عٕٛسدٖ ٌٕض اٌّٛاد ا

فٟ اٌرشظّاخ اٌخاطح تاٌّادذ١ٓ  ، ٚرٌهع١رث١ٓ ٌٕا أْ ِٓ ٠مَٛ تؼ١ٍّح إصاٌح ػالِح اٌؼثٛد٠ح ٘ٛ اٌؽالق (ٕسلُ 

اٌّزوٛسذ١ٓ،
ٕٖ
ٚٔظّٙا ٚذشظّرّٙا ا٢ذٟ : 

ٕٗ
 

šum_ma  ŠU.I  ba_lum  be_el ERU(M) ab_bu_ti  ERU(M) la  še_e_im  ú_gal_li_ib  

ŠID.LAL  ŠU.I  šu_a_ti   i_na_ak_ki_sú 

 ال ٠ؼشف تال )ِؼشفح( طاؼة اٌؼثذ، ٠مطؼْٛ ٠ذ رٌه اٌؽالق. ؼالق ػالِح ػثذ تؽ١س أصاي إرا
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 . 122فوزي رشٌد ، مرجع سابق، ص - 
21

 .114، مرجع سابق ، ص صالح حسين الرويح - 
22

 - Driver G.R , and Miles J.C, part B, Op .Cit, p.308. 
23

 .158فوزي رشٌد ، مرجع سابق، ص - 
24

 .185( ، مرجع سابق، ص2002) عامر سلٌمان، - 
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šum_ma   a_wi_lum  ŠU.I  i_da_aș_ma   ab_bu_ti  ERU(M) la  še_e_im  

ug_tá_al_li_ib  a_wi_lam  šu_a_ti   i_du_uk_ku_šu_ma  i_na  KÁ_šu  

i_ha_al_la_lu_šu  ŠU.I  i_na  i_du_ú  la  ú_gal_li_bu  i_tam_ma_ma  ú_ta_aš_šar 

، ٠مرٍْٛ رٌه اٌشظً ٠ٚؼٍمٛٔٗ فٟ تاتٗ )ٚ( ٠مغُ ٠ؼشف ػالِح اٌؼثذ تؽ١س ال ٚأصايخذع سظً ؼاللا  إرا

 اٌؽالق" ٌُ اؼٍك ػٓ ِؼشفح" ٠ٚخٍٝ عث١ٍٗ.

 أْاٌز٘ٓ  إ٠ٌٝرثادس  ال أْػالِح اٌؼثٛد٠ح ٘ٛ اٌؽالق، ٚاسظٛا  إصاٌحِٓ ٠مَٛ تؼ١ٍّح  أْؼؼٕا  وّا ال         

ِٓ فمذ واْ ٠مَٛ ٚاٌٝ ٚلد لش٠ة  ،وّا ٘ٛ اٌؽاي ا١ٌَٛ اٌؽالق لذ٠ّا ِرخظض فٟ لض اٌشؼش ٚذض١٠ٕٗ فمؾ

،ٌخراْ ٚاٌؽعاِحػ١ٍّاخ طغشٜ الع١ّا ا تؤظشاء فٟ اغٍة ِذْ اٌؼشاقخّغ١ٕ١اخ اٌمشْ اٌّاػٟ اٌؽالق 
ٕ٘
 

اٌذَ اٌفاعذ ـ وّا  إلخشاض اٌظٙش أٚاٌشلثح  أٚ فٟ اٌعثٙح ِٓ اٌشأطِا ٠ىْٛ ِٓ اٌعغُ ػادج  ءـ أٞ ظشغ ظض

اٌّغاؼ١ك الع١ّا األػشاب األِشاع ٠ّٚرٍه فٟ ؼأٛذٗ أٚ ؼم١ثرٗ تؼغ األد٠ٚح ٠ٚمَٛ اٌؽالق تّذاٚاج تؼغ 

ٚػغ ػالِح  ٚأّ٘ٙااخرظاص اٌؽالق فٟ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ، ٚاٌٛاظثاخ اٌرٟ وأد ذمغ ػّٓ  ٚاألػّاياٌطث١ح، 

، ِٚٓ اٌعذ٠ش تاٌزوش اْ ذشذ١ة  ، ذؤوذ اٌرماسب اٌشذ٠ذ ت١ٓ ِٕٙرٗ ِٕٚٙح اٌطث١ة اٌعشاغٚإصاٌرٙااٌؼثٛد٠ح 

الل١ٓ ِثاششج تؼذ اٌّٛاد اٌّٛاد اٌما١ٔٛٔح فٟ لأْٛ ؼّٛساتٟ اٌش١ٙش ٠ؼغ اٌفمشاخ اٌما١ٔٛٔح اٌخاطح تاٌؽ

، وّا اْ إٌظٛص اٌّغّاس٠ح اٌّؼع١ّح اٌخاطح ٌخاطح تاٌطث١ة اٌعشاغ ٚاٌطث١ة اٌث١طشٞاٌما١ٔٛٔح ا

تاالعّاء لذ سذثد تؽ١س ظاء اعُ اٌؽالق تؼذ اعُ اٌطث١ة، ػٍّا ٚاْ ذشذ١ة ٘زٖ االعّاء فٟ اٌغ١الاخ 

اٌّؼع١ّح ٠خؼغ ٌٍرماسب ت١ٓ اٌرخظظاخ.
ٕٙ
 

لذ أشاس إٌٝ أْ اٌؽالق ٘ٛ اٌزٞ  ـ وّا روشٔاـ  أػالٖا١ٔٛٔح تذء فاْ اغٍة ِٓ ذشظُ اٌّٛاد اٌم إٌٝٚػٛدج         

أصاي ػالِح اٌؼثٛد٠ح، ٚ٘زا أِش تذ٠ٟٙ ٚٚاػػ ِٓ خالي ذشظّح اٌؼالِاخ اٌذاٌح ػٍٝ اٌؽالق تاٌٍغح 

"،gallābu" ٚتاٌٍغح اٌثات١ٍح " ŠU.I"  اٌغِٛش٠ح
ٕ9
ظح ِؼ١ٕح ت١ذ أْ اٌشٟء اٌٍّفد ٌٍٕظش ٘ٛ ذخظ١ض لَ  

فٟ اٌّٛاد اٌما١ٔٛٔح  طفرٗ اٌؽالق اٌٛاسد اٌفاػً ٘ٛأْ  أعاطٟ٘ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ػٍٝ ٌٍشؼش تاػرثاس٘ا 

أْ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ٟ٘ ػثاسج ػٓ لظح شؼش، الْ اإلشاساخ  شٜاٌغاتمح اٌزوش، ٌٚىٕٕا ٕ٘ا ٔؼرزس ٌّٓ ٠

شٟء اتؼذ ٛد٠ح تاٌٛاسدج فٟ إٌظٛص األخشٜ ٚفٟ ِٛاد لا١ٔٛٔح تات١ٍح ال ذذع ِعاال ٌٍشه السذثاؽ ػالِح اٌؼث

 تً ذعؼٍٕا ٔشظػ أْ ذغ١١ش ػالِح اٌؼثٛد٠ح ٠رُ ِٓ خالي إظشاء ػ١ٍّح ظشاؼ١ح ،لظح اٌشؼشِا ٠ىْٛ إٌٝ 

ٍرع١ًّ، الع١ّا إرا ػشفٕا ٚاْ ذٍه اٌؼ١ٍّاخ ذّد لثً ٌ أ١ٌٚح أؽٍمٕا ػ١ٍٙا ِعاصا ظشاؼح ١ٌٚظ لظح شؼش،

 ؼٛاٌٟ أستؼح آالف ػاَ، ٚٔذػُ ِا ر٘ثٕا إ١ٌٗ تاالذٟ:

I أٞ  إ٠ٌٝمَٛ اٌؼثذ اٌٙاسب تاٌز٘اب  أْف١ٍظ ِٓ اٌظؼة وأد ػالِح اٌؼثٛد٠ح ِعشد لظح شؼش  إرا ـ

 أْٜٔٛ اٌٙشب  إراطش ؼ٠ ٠مَٛ ٘ٛ تٕفغٗ تمظٙا ٚستّا ال أْؼرٝ  أٚ سأعٗشخض آخش ١ٌمض خظٍح شؼش 

لظٗ  ٌٝإتٛػغ خطاء ػ١ٍٗ دْٚ اٌؽاظح  سأع٠ٗغطٟ شؼش  أْفؼ١ٍٗ ٚتثغاؽح  أطالاٌؽالق  إ٠ٌٝز٘ة 

خظٍح ١ِّضج ِٓ اٌشؼش. أٚلظح شؼش  تؤٔٙا٠خفٟ ػالِح اٌؼثٛد٠ح اٌرٟ ٠مرشغ اٌثؼغ  أْٚتاٌراٌٟ ٠ّىٕٗ 
ٕ8
 

 إْتً  تزٌه، فٙزا ال ٠ذػٛ أْ ذذسض ِادج لا١ٔٛٔح اٌشأط لاَ تٗ اٌؽالق ِعشد ذغ١١ش لظح شؼش واْ ِا ٚإرا

 ألٔٗٚاٌؼمٛتح وّا سئ١ٕا لاع١ح تؽك اٌؽالق، ؼثذ ٚشُ ٍِى١ح اٌ تئصاٌحلاَ  ألٔٗاٌؽالق  داٌّادج اٌما١ٔٛٔح ػالث

ذخٍض ِٓ ػالِح  أْٚشُ اٌؼثٛد٠ح ، ٚفٟ اٌّؽظٍح فأٗ لاَ تؼ١ٍّح ذع١ًّ ذّىٓ اٌؼثذ ِٓ اٌفشاس تؼذ  أصاي

ٚشُ اٌؼثذ  إٌٝاٌؼثٛد٠ح اٌرٟ ٠ؼشف تٙا اٌؼث١ذ ػادج، ٚستّا ٌٙزا اٌغثة ذش١ش إٌظٛص فٟ ػظٛس ِرمذِح 
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، السلسلة الثقافٌة، واإلرشادعزٌز جاسم الحجٌة، بغدادٌات ـ تصوٌر للحٌاة االجتماعٌة والعادات البغدادٌة خالل مائة عام، وزارة الثقافة  - 

ٌطلقون على الحالق اسم  ل المثالبالذكر ان السكان المحلٌٌن فً بعض الدول العربٌة ومنها تونس على سبٌ. ومن الجدٌر 47،65، ص1967بغداد،
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اٌّٛاشٟ تّاش١رُٙ ١ٌرؼشفٛا ػ١ٍٙا. أطؽابىْٛ فٟ اٌعغُ ذّاِا ِصٍّا ٠فؼً ذّؽٝ واْ ذ تؼالِح ال
ٕ7
 ٚػٕذِا 

، فؼً اٌؽالق شٟء ِشاتٙا ٌؼٍّٗ ٘زا٠ اٌغش٠ة، فغاٌثا ِا تاألِش، فأٗ ١ٌظ ٠مَٛ اٌؽالق تّٕٙح ؽث١ة اٌرع١ًّ

اٌؽالق  أدٚاج، وّا ذزوشٔا أٚستاصِٕا ؽ٠ٛال فٟ  األعٕاْٚلذ ِاسط فؼال اٌؽاللْٛ ِٕٙح اٌطة ٚخاطح ؽة 

ذمغ ػٍٝ ػاذمٗ. أػّايتّصً ٘ىزا لثً ٔظف لشْ اٌثغذادٞ 
ٖٓ
 

II ٍٝاٌؼالِح فٟ  إصاٌحفؼً  أْظشاؼٟ ؽثٟ ٘ٛ  إظشاءػالِح اٌؼثٛد٠ح ٟ٘  إصاٌحػ١ٍّح  أْـ ِّا ٠ذي ػ

اٌطث١ح ١ٌٚظ  ْتاٌشؤٚاٌما١ٔٛٔح اٌّرؼٍمح  اٌّٛاداٌّادذ١ٓ اٌّزوٛسذ١ٓ فٟ لأْٛ ؼّٛساتٟ ظاءخ ِرغٍغٍح ِغ 

ِٛاد ذرٛاٌٝ ؼغة  إٌٝاٌؼث١ذ ٚلض شؼشُ٘ ، فىّا ٘ٛ ِؼشٚف فاْ لأْٛ ؼّٛساتٟ ِمغُ  تشؤٌْٚٙا ػاللح 

ٚاٌطة اٌث١طشٞ ٚاٌؼ١ٍّاخ اٌعشاؼ١ح  لا١ٔٛٔح فاٌطةِادج  8ِٕٕٓ  أوصش إٌِٝٛػٛػاخ ِؽذدج ٠ظً ػذد٘ا 

ذ٘ا ِثاششج اٌّٛاد اٌغاتمح اٌزوش ِثاششج تؼ ٚذؤذٟ ٕٕ٘اٌّادج سلُ  إٌٝ ٕ٘ٔظاءخ ِرغٍغٍح ِٓ اٌّادج سلُ 

 أع١ّرٙااٌعشاؼ١ح ٚاٌرٟ  اٌطة ٚاٌؼ١ٍّاخ ٌشؤْٚوال اٌّادذ١ٓ ِىٍّح  أْ، أٞ 9ٕٕٚ  ٕٕٙٚاٌرٟ ذؽًّ اٌشلُ 

ٚذٕرٟٙ  98ٕتاٌّادج سلُ  ذثذأظشاؼح اٌرع١ًّ، ت١ّٕا خظض اٌمأْٛ اٌّزوٛس ٌٍؼث١ذ ٚشؤُٚٔٙ ِٛاد ِرغٍغٍح 

.8ٕٕتاٌّادج سلُ 
ٖٔ
 

III ػ١ٍّح  إصاٌرٙا، ِّا ٠رطٍة اٌٛشُ أٚػالِح ١ِّضج ػٍٝ اٌعغُ واٌٛعُ  تئؼذازٚعُ اٌؼث١ذ  ذؤو١ذ إْ ـ

ٔظف لشْ أٚ  ؼّٛساتٟ تؽٛاٌٟ لا٠ْٛٔغثك  دْٚ تاٌٍغح اٌثات١ٍحِٓ لأْٛ  ٌٕٕ٘ا اٌّادج سلُ  أشثررٙا، ذع١ًّ

،"ا٠شٕٛٔا"ٚ٘ٛ اٌمأْٛ اٌّؼشٚف تمأْٛ ِٓ اٌضِٓ أوصش
ٖٕ
ٔض اٌّادج اٌما١ٔٛٔح )أظش  ِٚٓ خالي لشاءج 

أْ ٕ٘ان ل١ٛد ٚأغالي ٚ ػالِح ػثٛد٠ح ذٛػغ ػٍٝ اٌؼثذ أٚ األِح  ٠رؼػ( ٚذشظّرٙا ٖسلُ  اٌّغّاسٞ إٌض

فٟ ؼاي دخٌُٛٙ تٛاتح اٌّذ٠ٕح وٛعُ ٠ؼشفْٛ تٗ ؽٛاي فرشج ػثٛد٠رُٙ، ِٚؽرٜٛ إٌض ٚذشظّرٗ ا٢ذٟ:
ٖٖ
 

ERÌ  ù  GÉME ša  it_ti  DUMU  ši_ip_ri_im   na_aș_ru_ma  KÁ.GAL  eš_nun_na
ki  

 

i_te_er_ba_am  ka_an_nam  maš_ka_nam  ù  ab_bu_tam   iš_ša_ka_an_ma   a_na   

be_lí_šu  na_sir 

شَىُٕ( األغالياٌزٞ فٟ ػٙذج ِثؼٛز ٚدخً تٛاتح اشٕٛٔا تاٌم١ٛد )َوُٕ( أٚ  األِح أٚ" ٠ٛعُ اٌؼثذ  َِ ػالِح  أٚ )

 فع ػ١ٍٗ ٌظاؼثٗ.اٌؼثٛد٠ح )اتُّرُُ( ٠ٚؽا

" ٚ٘ٛ ِٓ nașrumٍغٛٞ ِرشاتؾ ت١ٓ اٌفؼً "اٌ ٔعذ اٌّؼٕٝ أػالٖاٌٛاسدج فٟ إٌض  األفؼايٚػٕذِا ٔذلك فٟ 

ٚاٌّظطٍػ  اٌٛعُ، آ٠ٚخؾ، ٚوٍٙا ِؼأٟ ذف١ذ ٌٍذالٌح ػٍٝ اٌٛشُ  أ٠ٕٚمش  آٚ"تّؼٕٝ ٠شعُ eșeruاٌّظذس"

.سعُ ػالِح اٌؼثٛد٠ح أٚ٘زٖ اٌؽاٌح ٔمش ٚاٌزٞ ٠ؼٕٟ فٟ  (abuttum) "اتُّرُُ"اٌّؼشٚف ٌذ٠ٕا تـ
ٖٗ
 

إٌظٛص اٌّؼع١ّحتّعّٛػح ٚذؼ١ف ٌٕا ِادج لا١ٔٛٔح أخشٜ ِٓ اٌؼظش اٌثاتٍٟ اٌمذ٠ُ ذؼشف ٘زٖ اٌّٛاد 
ٖ٘

 ،

، ٠ٚثذٚ أْ ِصً ٘ىزا ٔظٛص وأد تاٌٍغح االوذ٠ح ِٚا ٠ماتٍٙأض اٌّادج اٌما١ٔٛٔح تاٌٍغح اٌغِٛش٠ح  ٠شدؼ١س 

ٟٚ٘ ِمرثغح ِٓ ِٛاد لا١ٔٛٔح وأد  ،االوذ٠حاٌغِٛش٠ح ٚتاٌخؾ اٌّغّاسٞ ٚاٌٍغح ِؼذج أطال ٌرؼٍُ اٌىرثح 

(، ٚٔض اٌّادج اٌما١ٔٛٔح ٚذشظّرٙا ا٢ذٟ:ٗسلُ  اٌّغّاسٞ ِؼشٚفح ٌذ٠ُٙ ػٍٝ ِا ٠ثذٚ)أظش إٌض
ٖٙ
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šum_ma  ma_ru  a_na  a_bi_šú  ul  a_bi   at_ta   ù_gal_]la_[ab_šu  ab_bu_ut_tum  

i_ša_ak_kán_šú  ] ù  a[_am(!)  KU.BABBAR   i_nam_din_šu 

(، ٠ٚؼغ ػالِح اٌؼثذ ػ١ٍٗ ٠ٚؼط١ٗ تاٌفؼح"األب، ٠ؽٍمٗ )أٞ أتٌٟغد  أٔد ألت١ٗلاي اتٓ  إرا" 
ٖ9
 

 إْٔ٘ان فشق ت١ٓ ؼاللح اٌشؼش ٚٚػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح تذ١ًٌ  أْ أػال٠ٖفُٙ ِٓ خالي دساعح اٌّادج اٌما١ٔٛٔح 

 ،تؽاللح شؼش اتٕٗ شُ ٠ؼغ ػ١ٍٗ ػالِح اٌؼثٛد٠ح األبٚاٌذج تاْ ٠مَٛ  تؤتٛج٠ؼرشف إٌض ٠ؼالة االتٓ اٌزٞ ال

ِغ ِظطٍػ  "اتُّرُُ"ِٓ رٌه ِٓ خالي اسذثاؽ ِظطٍػ  اٌرؤوذٕ٘ان سِض٠راْ فٟ اٌؼمٛتح، ٠ّٚىٓ  أْأٞ 

،(gullubu"لالتٛ" ) أٚاٌّظطٍػ "گالتٛ"  ؼ١س ٠شد ،اٌؽاللح فٟ إٌظٛص اٌٍغ٠ٛح
ٖ8
ِٓ  ٝإٌ إشاسجستّا ـ  

ٔفظ إٌض  إٌٌٍٝٚؼٛدج  .ٚوزا اٌشؼش اٌشأطٚ٘ٛ اٌؽالق اٌزٞ ٠مٍة  إصاٌرٙا ـ أ٠ٚمَٛ تٛػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح 

ِٗ اٌرٟ ٚأل أتٌٟغد  أٔد تمٌٛٗ اٌزٞ ٌُ ٠ٌٛذ ِٓ طٍثٗ أٞ االتٓ اٌّرثٕٝ ألت١ٗاالتٓ  إٔىاس إ٠ْثذٚ  فأٗ ػٍٝ ِا

، ِؤلرح٠مغ ػ١ٍٗ اٌؼماب اٌّرّصً تؽٍك اٌشؼش وؼمٛتح ، ػٕذ رٌه أٌِٟغد  أٔدذشت١رٗ  ٚأؼغٕد ٚأٔشؤذٗسترٗ 

ػٕذِا ٠ٛطُ تؼالِح اٌؼثٛد٠ح، األِذالْ اٌشؼش ع١طٛي ؼرّا ِغ ِشٚس اٌٛلد، شُ تؼمٛتح ؽ٠ٍٛح 
ٖ7
 إرا إال 

ػ١ٍّح  أظشٌٜؼالِح اٌؼثٛد٠ح ػٕذ٘ا ٠ىْٛ رٌه اٌؽالق ظشاؼا ِا٘شا  إصاٌح،ػ١ٍّح  تئظشاءاٌؽالق  أعؼفٗ

  .ٚاألَ األب٠ؼٛد ٌششذٖ ٠ٚؽرشَ ِرث١ٕٗ ِٓ ٌّرثٕٝ ػٕذِا ذع١ًّ ٌزٌه االتٓ ا

IV  ُِرؤخشجتؼ١ذا ػٓ ؼاللح اٌشؼش ذصثد ٌٕا ٔظٛص :ـ ٚعُ ػٍٝ اٌمذ١ِٓ ٚا١ٌذ٠ٓ أٚـ ػالِح اٌؼثٛد٠ح وٛش 

ٚػغ ػالِح  أ٠ْثذٚ ٚاػؽا  أْ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ذٛػغ ػٍٝ اٌمذَ أٚ اٌشعغ، ِٓ اٌؼظش اٌثاتٍٟ اٌؽذ٠س،

ٔض  فٟ فمذ ظاء ا١ٌذ، أٚػٍٝ اٌمذَ  ظا٘شجٌُ ذىٓ لظح شؼش تً ػالِح  (abuttum) "رُُاتُّ"اٌؼثٛد٠ح 

وٍُ ظٕٛب ِذ٠ٕح وشوٛن شّاي اٌؼشاق( ٠رٕاٚي ِٛػٛػٗ ٚط١ح  ٕٔػٍٝ تؼذ  أشش٠ح)اعُ ِذ٠ٕح  "ِٓ"ٔٛصٞ

ِٓ  أُِٙ ٌٕظ١ة إٔىاسُ٘فٟ ؼاٌح  األٚالد إٌٝ، ٚذشد فٟ اٌٛط١ح ػثاساخ ذٙذ٠ذ  ٚصٚظرٗ ألٚالدٖترشورٗ  أب

( ِّٚا ٠ف١ذٔا فٟ إٌض روشٖ ٌٛػغ ٘سلُ  اٌّغّاسٞ ا١ٌّشاز ٚػذَ ذطث١مُٙ ٌٕض اٌٛط١ح،)أظش إٌض

:وا٢ذٟ ٚاٌرشظّح، ٚإٌض ٠ٕفز اٌٛط١ح لذَ ِٓ ال( ػٍٝ abuttum) اتُّرُُ"ػالِح اٌؼثٛد٠ح "
ٗٓ
  

I_na  bit
it  

 nu ]......[  i_na_ad_din  ab_bu_ta_šu_nu  ú_maš_šar_šu  [U]   I_na  

šépi_šu_nu   i_na_an_di_nu  ú  šu_ú   qi_ir_bā_na  la  i_he_ip_pé 

 "فٟ ظٕاغ اٌخذَ ع١شِٝ ٚعرٛػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ػٍٝ لذِٗ، )إال أْ( ػاللرٗ تاٌؼائٍح ٌٓ ذٕرٟٙ"

 ِٓ خالي ٘زا إٌض اٌظش٠ػ ػٍٝ اٌمذَ " األلًػالِح اٌؼثٛد٠ح وأد ذٛػغ ػٍٝ  أ٠ْثذٚ ٚاػؽا ِٓ إٌض 

šépi" ٚاٌرٟ ٠ماتٍٙا تاٌٍغح اٌغِٛش٠ح "GÌR َظًسِ  أٚ"ٚذؼٕٟ لذ.
ٗٔ
ٚػٕذ ٘زا اٌّؼٕٝ ذىْٛ ػالِح اٌؼثٛد٠ح  

 أْ إصاٌرٙا، ِّا ٠غرٛظة ف١ّا ٌٛ ذّىٓ اٌشخض اٌزٞ ٚػؼد ػ١ٍٗ اٌؼالِح ِٓ ٚ ٚشُ ١ِّضأػثاسج ػٓ ٚعُ 

الْ اٌؽالق ٘ٛ اٌشخظ١ح اٌّغؤٌٚح ،  ػالِح اٌؼثٛد٠ح إلصاٌحػ١ٍّح ظشاؼ١ح ذع١ٍ١ّح  إلظشاءاٌؽالق  ٠رذخً

.لا١ٔٛٔا ػٓ ِصً ٘زٖ اٌؼ١ٍّاخ
ٕٗ
 

ٚلذ ذٛػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ػٍٝ ا١ٌذ دْٚ اٌمذَ، ِٚٓ رٌه ٔمشْا فٟ ٔض ِٓ اٌؼظش اٌثاتٍٟ اٌؽذ٠س ػٓ ٚعُّ 

اٌٛعُ ٚاٌّرّصً فٟ  شىً إٌٝ أشاستً  ،اٌٛعُ فمؾ ٠زوشٚإٌض طش٠ػ ٚٚاػػ فٟ أٗ ٌُ  ،تؼالِح اٌؼثٛد٠ح

اٌّرخظض  اٌشخض، ف١مَٛ  ا٢ٌٙح ألؼذ ِىشط ِؼثذ إٌٝاٌّٙذاج  األِحإٌعّح، اٌرٟ ٚعّد تٙا  ػالِح

وؼالِح ٌٍؼثٛد٠ح )أظش إٌض  األِحٚاٌرٟ ػٍٝ شىً ٔعّح ػٍٝ ٠ذ ، اٌغّحت اٌّرّصٍحتٛػغ ػالِح اٌؼثٛد٠ح 

:وا٢ذٟٚلشاءج إٌض ٚذشظّرٗ  (ٙسلُ اٌّغّاسٞ 
ٖٗ
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Kak_kab_ti   ú  ar_ra_a_ti   i_na  eli  
šir

rit_ti_šu  it_ta_di_ [in]    

 " ٚػغ عّح إٌعّح ػٍٝ ٠ذ )سعغ( األِح"

( ٚػؼد ػٍٝ ar_ra_a_ti( وأد ػثاسج ػٓ ٔعّح ) Kak_kab_tiاٌغّح ) أْتشىً ٚاػػ ٠فُٙ   إرْ     

سعغ )
šir

rit_ti_šu )٘زٖ  ؽدأطثِا لذس ٚاْ  ٚإراٌٗ.  أ٘ذ٠دتزٌه ػثذج ذاتؼح ٌٍّؼثذ اٌزٞ  فؤطثؽد األِح

ػالِح  تئصاٌح١ٌغؼفٙا  األ١ٌٚحتعشاؼح اٌرع١ًّ  )ؼالّق( ؽث١ة ِخرض إٌٝذغؼٝ  أْ إالفّا ػ١ٍٙا  ،ؼشج األِح

 إٌعّح اٌرٟ ٚػؼد ػٍٝ سعغٙا.

شؼش لض  أٔٙاترؽذ٠ذ ػالِح اٌؼثٛد٠ح ػٍٝ ذرؼٍك  أخ١شجِغاٌح  إٌٝاٌغاٌف اٌزوش  األِحٔض ٠ٚعشٔا        

فٟ أٞ ِىاْ ظا٘ش ٌٍؼ١اْ، ٌٚٛ دلمٕا إٌظش  أٚاٌٛظٗ  أٚا١ٌذ  أ١ِّٚضج ػٍٝ اٌمذَ  ؼالِحٌٛع ٔ إٌٝ اإلشاسج دْٚ

 فٟ ؼٍك شؼش اإلِاءتراذا ِغ  األِش٠ظػ  ٠ظػ اٌمٛي ِغ اٌؼث١ذ ِٓ اٌزوٛس، ت١ّٕا ال فشتّافٟ اٌّٛػٛع 

ٚخذِرُٙ ػٍُّٙ  إٌٝ إػافح اإلِاء ؤوصشف، الْ فٟ رٌه ذش٠ٛٗ ٌشىٍٙا ِٕٚظش٘اوؼالِح ٌٍؼثٛد٠ح،  سأعُٙ

 أِر٠ٗىْٛ اٌغ١ذ ساغثا تّؼاششج  أ٠ّْىٓ  ، ٚتاٌراٌٟ الأع١اد٠ُ٘ىْٛٔٛ ِشذؼا ٌالعرثؼاع ِٓ لثً  ألع١ادُ٘

، سأعٙا٠مض شؼش  أِْٓ  أفؼًلذِٙا  أٚؼغ اٌٛشُ ػٍٝ ٠ذ٠ٙا أْ ٠ إرِْٓ دْٚ ص٠ٕح شؼش٘ا، ف١فؼً ػٕذ 

شُ  سأعٙافاْ ػمٛترٙا ذىْٛ تعض شؼش  ،١ذذٙاع أٚاٌرٟ ذمظش ِغ ع١ذ٘ا  األِحٚد١ًٌ رٌه ٔعذٖ فٟ ؼاٌح ِؼالثح 

صٚظا اشرشٜ  أْ ٔعذ اٌغٕح اٌصا١ٔح ػشش ِٓ ؼىُ اٌٍّه ؼّٛساتٟ، إٌٝاٌٛشائك اٌرٟ ذؼٛد  إؼذٜت١ؼٙا، ففٟ 

اٌغ١ذ اٌزٞ اشرشا٘ا ٠ٚذػٝ"ت١ٕٟٔٛ أتٟ" ٌرىْٛ اِح ٌضٚظرٗ اِح ذذػٝ "شّش ٔٛصٞ" ِٓ ٚاٌذ٘ا ٚلذ ذضٚظٙا 

ٌغد  أٔد٠ِٛا ِا ٌٍضٚظح "  األِحِا لاٌد  إراٚورة فٟ ٔض ػمذ اٌششاء، ٔٛ"، ٚاٌرٟ ذذػٝ"ت١ٍغٛ األط١ٍح

ٚذثاع فٟ عٛق إٌخاعح، سأعٙاع١ذذٟ" ٠عض شؼش 
ٗٗ
تؼذ ِذج  إالٚتزٌه ٠شٖٛ ِٕظش٘ا فال ٠مثً اؼذ ششائٙا  

ٕظش ذىْٛ لظح شؼش ذشٖٛ ِ أ٠ّْىٓ فٟ ٘زٖ اٌؽاٌح  ػالِح اٌؼثٛد٠ح ال أْ، ػٕذ٘ا ٔرث١ٓ سأعٙا١ٌطٛي شؼش 

٠غرع١ة ٌغ١ذٖ، تً  . ت١ّٕا فٟ اٌّماتً ٌُ ٠رشدد اٌّششع اٌمأٟٛٔ تمض شؼش اٌؼثذ اٌزوش اٌّخاٌف ٚاٌزٞ الاألِح

ِٓ لأْٛ ؼّٛساتٟ ٚاٌرٟ ذٕض  8ٕٕوّا ٚسد رٌه فٟ اٌّادج سلُ  ،أرٔٗذظٍُ  أْ إٌٝ أؼ١أا األِش٠ٚظً 

:ا٢ذٟػٍٝ 
ٗ٘
  

 "أر٠ٗٔمطغ  أْػثذٖ، فؼٍٝ ع١ذٖ ٌغد ع١ذٞ، ٚشثد أٗ  أٔدلاي ػثذ ٌغ١ذٖ  إرا" 

 

 

 :اٌخالطح

 اإلظاتحاٌزٞ ؼإٌٚا  ٘زا ٘ٛ اٌغؤاي )االشىا١ٌح( ً٘ ػشف اٌؼشال١ْٛ ظشاؼح أ١ٌٚح ٌٍرع١ًّ ؟!      

ذخظ١ض ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ  أْذث١ٓ ٌٕا ٚلذ  ،ؼٛي ػالِح اٌؼثٛد٠ح ؽشؼٕا٘ااٌّالؼظاخ اٌرٟ  خالي ِٓ ػ١ٍٗ

ىٓ لظح ػالِح اٌؼثٛد٠ح ٌُ ذ أٌٍْؼث١ذ ٌُ ٠صثد لطؼ١ا ، ت١ّٕا شثد ٌذ٠ٕا  ِؽذدج ِٓ اٌعغُ أِاوٓاٌؼالِاخ ٚفٟ 

ذرؼذٜ وٛٔٙا  ذٍه اٌؼالِح اٌرٟ وأد ال تئصاٌح، ٚفٟ ذؽذ٠ذٔا ٌشخظ١ح ِٓ ٠مَٛ ِا شاوً رٌه أٚشؼش ١ِّضج 

ظظٕا اٌزوٛس ِٓ اٌؼث١ذ، خ أَ ٌإلِاءعٛاء تإٌغثح  األِاوٓػٍٝ اٌثذْ ػٍٝ اخرالف  ظا٘شاٚعّا  أٚٚشّا 

 9ٕٕٚ ٕٕٙ، شُ تذالٌح اٌّادج سلُ ٠مَٛ تّصً ٘زٖ اٌؼ١ٍّاخ أْ تئِىأٗاٌؽالق  إِْٔٙح اٌؽاللح ػٍٝ اػرثاس 

 قاٌؽال أْ، ٚلذ افرشػٕا تئصاٌح ػالِح اٌؼثٛد٠حاٌؽالق ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ  أْ إٌٝتظش٠ػ اٌؼثاسج  أشاسخٚاٌرٟ 

ل١اَ  إٌٝذش١ش  ا٢ْؼذ  إٌٝ إشاسجٚد أٞ فٟ رٌه اٌؼًّ ٠مَٛ تٍؼة دٚس اٌطث١ة، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػذَ ٚس

ػٍّا ٚاْ اٌطث١ة واْ ٠مَٛ تؼ١ٍّاخ اخطش ٚاوثش  ،ػالِح اٌؼثٛد٠ح إلصاٌحِصً ٘ىزا ػ١ٍّاخ  تئظشاءاٌطث١ة 

ٌُ ذىٓ ِٓ اخرظاص  األ١ٌٚحػًّ ظشاؼح اٌرع١ًّ  أِْٓ ٘زٖ الع١ّا فٟ ِؽعش اٌؼ١ٓ، ٚ٘زا ٠عؼٍٕا ٔشظػ 

 إٌٝ، فإٌض ٌُ ٠شش أػالٖاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه ٚاسد فٟ ٔض اٌّٛاد اٌما١ٔٛٔح اٌطث١ة تً ِٓ اخرظاص اٌؽالق، ٚ

                                                           
44

 .244ع سابق، صهورست كلٌنكل، مرج - 
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 .166فوزي رشٌد، مرجع سابق،ص - 
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تؼثاسج  ذثذأوّا ٟ٘ اٌؼادج فٟ اغٍة اٌّٛاد اٌما١ٔٛٔح اٌرٟ  ػالِح اٌؼثٛد٠ح إصاٌحط١غح اٌرؼ١ُّ فٟ ػ١ٍّح 

"šum_ma  a_wi_lum"  "  ارا سظً، تً ؼذدخ اٌؽالق تاٌمٛيšum_ma  ŠU.I" ٞؼالق "إرا أ" ،

ػالِح اٌؼثٛد٠ح ػٓ اٌؼث١ذ تؼ١ٍّح  إصاٌحػٓ  ٚالض اٌّششع ٌٍؽالق ٘زٖ اٌّادج ٚاػرثشٖ ِغؤٚتزٌه خظ

تٕظش االػرثاس ػاًِ اٌظشف  األخزِغ  أ١ٌٚح أٔٙاػ١ٍّاخ اٌرع١ًّ، ت١ذ  إٌٝظشاؼ١ح لذ ذىْٛ الشب 

ٌٚح تؽصٕا ٘زٖ ِؽا أْلثٛال، ف١ّا ٌٛ اػرثشٔا  أوصشٚاٌّظشٚف، ٚاخز اٌرطٛساخ اٌرٟ ؽشأخ ػٍٝ إٌّٙح تشىً 

ظأة ُِٙ ِٓ ظٛأة اٌرمذَ اٌؼٍّٟ ٚاٌطثٟ تشىً خاص فٟ اٌفىش اٌؼشالٟ اٌمذ٠ُ  إٌٝتّصاتح ٌفد االٔرثاٖ 

ٚاٌزٞ ٚطٍٕا ِٓ خالي اٌىراتاخ اٌّغّاس٠ح اٌرٟ ٌٛال٘ا ٌّا ػشفٕا اٌشٟء اٌىص١ش ػٓ اغٍة اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼاسف 

  .اإلٔغا١ٔح

I المصادر والمراجعـ 

 . 2،01،2خروٌ، انًعجى انىسٍظ، انماهرج، طإتراهٍى يظطفى وآ -

 أتى انفضم جًال انذٌٍ اتٍ يُظىر، نساٌ انعرب، انجسء انعاشر، دار طادر ، تٍروخ ، د.خ.  -

 .10رضا جىاد انهاشًً، األطثاء وانذاللىٌ فً انعراق انمذٌى دورهى ويكاَرهى، يجهح سىير، انًجهذ  -

 . 01،1رسانح ياجسرٍر يمذيح إنى لسى اَثار ـ جايعح تغذاد،  طانخ دسٍٍ انروٌخ، انعثٍذ فً انعراق انمذٌى، -

عاير سهًٍاٌ، انعراق فً انرارٌخ انمذٌى ـ يىجس انرارٌخ انذضاري، دار انكرة نهطثاعح وانُشر، جايعح انًىطم، انًىطم،  -

0111. 

ح انعرتٍح وانذرف انعرتً، انجسء عاير سهًٍاٌ وآخروٌ ، انًعجى االكذي ـ يعجى انهغح االكذٌح )انثاتهٍح واَشىرٌح( تانهغ -

 .0111األول أ ـ د ، يُشىراخ انًجًع انعهًً انعرالً ، تغذاد، 

عاير سهًٍاٌ، ًَارج يٍ انكراتاخ انًسًارٌح ـ انُظىص انماَىٍَح، انجسء األول، يُشىراخ انًجًع انعهًً انعرالً،  -

 .2112تغذاد، 

 .،،01عاير سهًٍاٌ، انماَىٌ فً انعراق انمذٌى ، انًىطم، -

عسٌس جاسى انذجٍح، تغذادٌاخ ـ ذظىٌر نهذٍاج االجرًاعٍح وانعاداخ انثغذادٌح خالل يائح عاو، وزارج انثمافح واإلرشاد،  -

 .،011انسهسهح انثمافٍح، تغذاد،

 .01،1، تغذاد ،2فىزي رشٍذ ، انشرائع انعرالٍح انمذًٌح،دار انرشٍذ نهُشر، ط -

، 0عرٌة يذًذ ودٍذ خٍاطح، دار انًُارج نهذراساخ وانررجًح وانُشر، طهىرسد كهٍُكم، دًىراتً انثاتهً وعظرِ، ذ -

 .0111ديشك،

- Driver G R , and Miles J C, The Babylonian Laws, Oxford,(1952&1955),Two Vols.   

- Jeremy B and Others A Concise Dictionary of  Akkadian ,Wiesbaden, (1999). 

- The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of  Chicago, Chicago, 

1956- ff. 

-  René Labat, Manuel D’épigraphie Akkadienne, société Nouvelle librairie orientaliste 

,Paris, 2002.  

- Brown F and Others, Hebrew and English Lexicon of the old Testament, Oxford, 1972. 
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 IIـ ملحق النصوص المسمارٌة

 

 

، بتصرف من : من قانون حمورابً 215انونٌة رقم ـ  المادة الق 1 النص رقم ـ  

E  Bergmann S J (1953) Codex Hammurabi, Textus Primigenius, Pontificium Institutum Biblicum, 

Roma ,p.27. 
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 ، بتصرف من : حمورابًمن قانون  227و  226ـ المادة القانونٌة رقم  2النص رقم ـ                    

E . Bergmann S. J ,op.cit, p.28. 
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، وقد قام الباحث برسم العالمات المسمارٌة للنص المقروء من قبل :من قانون اشنونا  52ـ المادة القانونٌة رقم  3النص رقم ـ   

.85، ص ( ، مرجع سابق2002عامر سلٌمان، )  

 



اإلَساٍَحيجهح جايعح االَثار نهعهىو   

2102 –أٌهىل  –انعذد انثانث      
 

 جرادح  انرجًٍم فً انعراق انمذ ٌى  دراسح فً ضىء انكراتاخ انًسًارٌح انماَىٍَح                      242

 د. لظً يُظىرعثذانكرٌى

 

( ، وقد قام الباحث برسم ana ittišuمن مواد قانونٌة بابلٌة سمٌت بـ "آنا اتٌشو" ) 1المادة القانونٌة رقم ـ  4النص رقم ـ 

 .211( ، مرجع سابق، ص 2002العالمات المسمارٌة للنص المقروء من قبل :    عامر سلٌمان، )
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وقد قام الباحث برسم العالمات الف تنفٌذها بوضع عالمة العبودٌة على قدمه، ـ جزء من الوصٌة التً تعاقب من ٌخ 5النص رقم ـ 

 .124، مرجع سابق ، صصالح حسين الرويح المسمارٌة للنص المقروء من قبل :
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باحث وقد قام الـ من العصر البابلً الحدٌث ٌبٌن وضع سمة العبودٌة وشكلها المتمثل بالنجمة على ٌد األمة،  6النص رقم ـ   

 .125، مرجع سابق ، صصالح حسين الرويح برسم العالمات المسمارٌة للنص المقروء من قبل :

 


