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                Sources of study of the ancient history of Ira    مصادر دراسة  تاريخ العراق القديم

إن مصادر التاريخ عامتا والتاريخ القديم خاصتا مستمدة مما خلفه اإلنسان ويشمل 

ذلك جميع آثار الماضي وبقاياه سواء أكانت مادية وهي التي خلفها لنا من المواضع 

التي سكن فيها كأدواته المصنوعة من الحجارة والخشب وبيوته وحليه والنقوش 

التي عاش فيها في العصور الحجرية  والتصاوير التي نقشها في سقوف الكهوف

وكذلك عظامه وعظام الحيوانات التي اصطادها وبقايا النبات والمعلومات 

الجيولوجية التي تتعلق بأحوال المناخ والبيئة التي عاش فيها . وعندما اهتدى اإلنسان 

إلى الكتابة أضيف مصدر جديد إلى اآلثار المادية وهي السجالت والوثائق المدونة 

سجالت الملوك واالمراء والمعابد والمعامالت وشؤون الحياة المختلفة التي دونت ك

على ألواح الطين والحجر والمعادن وغيره وهذه المصادر المادية كثرت وتنوعت 

في العصور التاريخية فشملت فن العمارة كالمباني من قصور ومعابد وبيوت وكذلك 

تطع الباحثون أن يقفوا على هذه اآلثار اآلثار الفنية كالمنحوتات والصور ولم يس

والبقايا بيسر وسهولة الن جميعها تقريبا كان مطمورا تحت التراب وقد تطلب 

استخراج هذه اآلثار وفهمها ودرسها جهودا مادية وعلمية كبيرة وصارت كيفية 

استخراج اآلثار بالطرق العلمية علما خاصا يعرف ب)التنقيب( وقبل التنقيبات لم 

عرف العالم عن الحضارات القديمة أي شيء إال من خالل التوراة ومؤلفات يكن ي

المؤرخين الكالسيكيين )اليونان والرومان( وتأتي التوراة في مقدمة المصادر عن 

العراق القديم نتيجتا لالتصاالت التي نشأت بين العراقيين والعبرانيين )اليهود( وكان 

لى أيدي األسرى اليهود الذي جلبهم الملك أوسع وأشهر تدوين تم في بابل نفسها ع

نبوخذ نصر في )السبي البابلي األول والثاني( فقد حوت أسفار التوراة طائفة من 

األخبار عن بالد مابين النهرين وتاريخها . اما المصادر التي اعتمدها الباحثون 

ول التي لمعرفة تسلسل الحكام والملوك والسالالت الحاكمة فهي االثباتات او الجدا

خلفها الكتبة القدماء بأسماء السالالت الحاكمة وتسلسلها الزمني وجداول بالحوادث 

التاريخية المشهورة واثباتات بأسماء بعض السالالت المتعاصرة ومن هذه االثباتات 

جداول الملوك السومريين والبابليين ، واالشوريين الذين خلفوا لنا اثباتات بطريقة 

الخاصة بحكم كل ملك حيث كانوا يخصصون السنة االولى او  )اللمو( أي الدورة

الثانية من حكم الملك الجديد الى هذا الملك ثم السنين التالية الى كبار موظفي الدولة 

الى ان ينتهي حكم الملك ويبدؤون بدورة جديدة تخص الملك الجديد.                     

      

 

 

 

 المصادر الكالسيكية
ه المصادر هو تاريخ المؤرخ اليوناني الشهير )هيرودوتس( المعروف في مقدمة هذ 

بابو التاريخ و )زينفون( صاحب الحملة المشهورة )حملة العشرة آالف إغريقي( 

والمؤرخ اليوناني الشهير )بوليبيوس( والجغرافي )سترابون( الذي وصف أقاليم 

ا وردت اقتباسات كثيرة العالم القديم والمؤرخ اليهودي )يوسيفيوس فالديفيوس( كم
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في مؤلفات الكتاب الكالسيكيين من كتاب الكاهن البابلي الشهير )برحوشا( أو 

)بيروسس( الذي فقد كتابه ولم يبقى إال تلك االقتباسات ومن المصادر األخرى 

األخبار التي جاءت عن طريق الرحالة والسياح الذين بدأوا رحالتهم منذ القرن الثاني 

مثل )بنيامين التطلي( وغيره وخالل القرنين الثامن عشر والتاسع  عشر الميالدي 

عشر الميالدي  بدأ الرحالة والسياح في استكشاف أنحاء الشرق األدنى القديم ويذكر 

منهم الرحالة العالم )نيبور الدنماركي( الذي زار بابل ونينوى وساعد في حل الخط 

نتصف القرن التاسع عشر للحصول على المسماري . ثم بدأت التنقيبات األثرية  في م

المنحوتات والتابليتات )الرقم الطينية( والكنوز وكانت هذه التنقيبات بعيدتا عن 

األساليب العلمية المتبعة في علم اآلثار وكان التنافس حينها محموما بين االنكليز 

موصل والفرنسيين ومن مشاهير اآلثاريين االنكليز )هنري رولنصن( الذي نقب في ال

والذي ساعد في حل الخط المسماري أيضا وفي جنوب العراق نقب )ليونارد وولي(  

وهو الذي  اكتشف المقبرة الملكية في أور. كما نقب األمريكان في الجنوب ولما 

أوشك القرن التاسع عشر على االنتهاء بدأ مايصح أن يسمى بطور التنقيبات األثرية 

ة في بابل وآشور والوركاء.                                 العلمية وهي التنقيبات األلماني

                                            

 تحديد الطبقات االثرية :

تمكنت التنقيبات االثرية وبمساعدة حل رموز الخط المسماري من جمع  المصادر 

االصلية لمعرفة حضارة وادي الرافدين منذ ابعد عصور ما قبل التاريخ و ضبط 

تسلسل االدوار التاريخية وتحديد ازمانها وكذلك تحديد عهود السالالت الحاكمة 

ت في االصل قرى او مدن قديمة تقع وملوكها وفي الحقيقة ان التلول االثارية كان

على مجاري االنهار او العيون الطبيعية او طرق القوافل . وكانت دور السكن التي 

شيدوها من الطين او اللبن )اآلجر المجفف بالشمس( أم من الحجر على حد سواء 

فإنها البد وان تعمل عوامل الطبيعة على تداعيها بمرور الزمن وبعد ان يستنفد 

ها االستمرار في ترميمها عدة مرات تزال جدرانها وتشيد جدران بيوت جديدة ساكنو

فوق انقاض البيوت القديمة من بعد تسويتها باألرض حيث يجعلونها اسسا لبيوتهم 

الجديدة وهكذا ترتفع اماكن السكن بمرور االزمان وتكون دور السكن المتعاقبة هذه 

في علم اآلثار )الطبقة االثرية( وهي دور  تال اثريا صناعيا وليس طبيعيا ويسمى ذلك

بنائي او دور سكن وتختلف جدران البيوت من دور الى آخر وهناك عوامل متعددة 

الن يهجر سكان المدن مدنهم الى مدن جديدة منها الجفاف او الزالزل او الحروب او 

سببا في تبديل االنهار الى مجاريها وكذلك تبدل طرق القوافل التجارية كل ذلك كان 

انتشار هذه التلول االثرية واشهر مثال على ذلك قلعة اربيل وقلعة كركوك وغيرها . 

                                              

 

 االدوار التاريخية او الحضارية :

هو حقبة زمنية حضارية قد تستغرق عدة قرون تتألف في المواضع االثرية من عدة 

ة المعمارية واالواني الفخارية وبقاياه المدونة كما انها تتميز طبقات وتتميز بالظاهر

بتبدالت حضارية بارزة وسياسية واقتصادية واجتماعية فقد سجل اآلثاريون االلمان 
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( طبقة آثارية وهي تتألف من اربع ادوار 18في الوركاء في جنوب العراق حاليا )

منا من الطبقة التي تكون فوقها حضارية ومن البديهي ان تكون الطبقة السفلى اقدم ز

ويستطيع اآلثاريون تخمين عدد السنين التي دامتها الطبقة االثرية )أي عمرها 

الزمني( من خالل اختالف مادة البناء وجودته وكذلك تأثير عوامل الطبيعة من 

رطوبة او جفاف ومن المصادر المهمة التي اعتمدها الباحثون في ضبط تاريخ 

 و:     العراق القديم ه

ماخلفه لنا المؤرخون من كتابات عن تاريخ العراق القديم فقد خلف لنا المؤرخون  -1

القدماء جداول بأسماء السالالت الحاكمة واسماء الملوك وعدد السنين التي حكموا 

فيها الدولة وتسمى )جداول الملوك السومريون( كما خلف لنا البابليون واآلشوريون 

السالالت واسماء ملوكها عرفت ب)جداول الملوك البابليين( جداول مماثلة بأسماء 

و)جداول الملوك اآلشوريين( ودون الكتبة القدماء جداول في تعاصر الملوك البابليين 

واآلشوريين عرفت ب )التاريخ التعاصري( .                                                

       

جيولوجية مثل عظام الحيوانات القديمة وبقايا النباتات استعان اآلثاريون بالبقايا ال -2

المتحجرة والصخور الجيولوجية في تحديد ازمان العصور الجيولوجية ومثال ذلك 

العصر الجيولوجي المسمى )الباليستوسين( قبل نحو مليون عاما تقريبا وقد عرفتنا 

                           هذه العصور بأحوال المناخ المختلفة في االدوار الحجرية .    

          

( ، وموجز هذه الطريقة هي ان 14استعمل اآلثاريون النظائر المشعة )كاربون  -3

االشعة الكونية االتية من خارج الكون االرضي تولد نوع من الكاربون وتجري 

عمليات معقدة في المختبر يمكن من خاللها تحديد الزمن الذي ماتت فيه المواد 

وية .      العض  

 حل رموز الخط المسماري :

سمي هذا الخط بهذا االسم ألنه يكتب بشكل يشبه المسامير . والخط )المسماري( هو 

مفتاح معرفتنا لحضارة وادي الرافدين فقد اخترع سكان العراق القدماء في حدود 

ق.م( في مدينة الوركاء اقدم وسيلة للتدوين في تاريخ العالم وهو الخط 3500)

لمسماري. وبدأت المحاوالت لحل رموز هذا الخط خالل القرن الثامن عشر ا

الميالدي وتشبه مراحل حل الخط )المسماري( قصة حل رموز الخط )الهيروغليفي( 

الخاص بحضارة وادي النيل في مصر حيث وجد مفتاح الحل في كال الخطين 

للغات معروفة بالعثور على نصوص قديمة مدونة بثالث لغات وكانت احدى تلك ا

وهي اليونانية في حالة حجر رشيد )وهو مفتاح حل الخط الهيروغليفي( والفارسية 

القديمة في حالة كتابات بهستون )وهو مفتاح حل الخط المسماري( . ويرجع الفضل 

في حل رموز الخط المسماري الى النسخ التي استنسخها الباحث الشهير )نيبور( 

ة وقد فطن الى انها من كتابات الملوك الفرس لمجموعة من النصوص المسماري

االخمينين وان اللغة الفارسية القديمة كانت احدى اللغات الثالثة المدونة بها اما 

اللغتان االخريان فقد عينتا من بعد حل رموز الخط المسماري بانهما اللغة البابلية 

رف اللغة الفارسية واللغة العيالمية ، ثم برز دور الباحث )كروتفند( الذي كان يع
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القديمة وبدأ بالشروع بقراءة الكتابات التاريخية المنقوشة على وجه الجبل الشاهق 

المسمى بهستون )الموجود بالقرب من كرمنشاه( وهي الكتابة التي دون بها الملك 

الفارسي )دارا االول( انتصاراته ثم برز اسم الضابط االنكليزي )رولنصن( الذي 

ابات وخاطر بحياته في تسلقه ذلك الجبل الشاهق . وحل باحث آخر استنسخ تلك الكت

النص العيالمي و سهل حل هذين النصين حل النص البابلي ورأى الباحثون وفي 

مقدمتهم )رولنصن( ان الخط المسماري مكون من مقاطع أي ان العالمة المسمارية 

حيحين بينهما الواحدة تقوم مقام حرف صحيح مع حرف علة وبالعكس او حرفين ص

حرف علة ، ثم تمت معرفة اصوات تلك المقاطع وظهرت لدى الباحثين حقيقة مهمة 

سهلت امر حل الخط المسماري اال وهي ان اللغة البابلية كانت احدى اللغات السامية 

المشابهة في مفرداتها وألفاظها اللغات السامية المعروفة ومنها العربية واآلرامية 

م( . 1851طاع )رولنصن( ان ينشر ترجمة النص البابلي في عام )والعبرانية . واست

وتتابعت دراسات الباحثين اآلخرين وازدادت معرفتهم باللغة البابلية وخطها 

م( قدمت )الجمعية اآلسيوية الملكية( في )لندن( الى 1857المسماري . وفي عام )

ادف اكتشافه حديثا اربعة باحثين اوربيين نصا مسماريا ألحد الملوك اآلشوريين ص

وطلبت من كل منهم ان يترجمه على انفراد ولما قورنت الترجمات بعضها ببعض 

وجد ان اولئك الباحثين االربعة كانوا متفقين في ترجمة النص فولد منذ ذلك الحين 

علم جديد في تاريخ المعارف االنسانية سمي )علم اآلشوريات( الذي يدرس اآلن في 

م( قانون اآلثار في 1936لعلمية العالمية . وقد صدر عام )الجامعات والمعاهد ا

م( افتتح المتحف الوطني العراقي لآلثار .1966العراق وفي عام )  
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