
  * قديمًا تصال الجماهيري في بـالد الرافـــــــــديــنالا
  

  

  ُبرهان شاوي.د

  

 – تاريخ العنف الدموي في العراق(في آتابه ) باقر ياسين(ل الباحث العراقي ءيتسا
ستعراضه ألآثر من خمسة آالف امن خالل ) 1999 بيروت –دار الكنوز األدبية 

ن الحضاري البدايات األولى للتكّو: (سنة من العنف الدموي في تاريخ العراق
والمدني في تاريخ البشرية قد تمت وأنجزت جميعًا في عهود للحضارات التي قامت 
في أرض الرافدين، حضارات سومر وبابل وآشور والتي أصبحت معروفة في جميع 

آيف يتسنى لنا على : وهنا يمكن أن يبرز أمامنا تساؤل حيوي هام. أنحاء العالم
 أن نّقيم التوازن بين – وعلى األقل من الناحية الفلسفية واألخالقية –م ضوء ما تقد

آفتي هذه المعادلة المتناقضة، ونعني بذلك حالة التناقض بين السير بأسبقية 
تاريخية جادة في مضمار البناء والتقدم الحضاري واإلنساني وبين السير بأشواط 

لقسوة والهمجية والسلوك بعيدة وثابتة ومدمرة في طريق العنف الدموي وا
  ).العدواني؟

أن تاريخ العنف هذا ما هو إال تاريخ للدعاية ولإلتصال الجماهيري والحقيقة، 
ولإلعالم الدولي، تاريخ للسياسة واإلدارة السياسية، وللحروب وللعلوم العسكرية 

، )فيليب تايلور( ، بل أن وعلم النفس اإلجتماعي، تاريخ للتطور التقني في األسلحة
، قصف العقول ، الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي(في آتابه 

). هل يعني أن التاريخ دعاية؟(يطرح سؤاًال مهما، بعد إستعراضه لدور الدعاية،
  ).إنه آذلك إلى درجة معينة: ( ويجيب على ذلك أيضا 

نحاول أن نتوقف عبر التاريخ، س) االتصال الجماهيري(و) الدعاية(وفي بحثنا عن 
عند التحوالت السياسية والدينية والصراعات اإلجتماعية والحروب بإعتبارها 

) اإلعالم الدولي(و) اإلتصال الجماهيري(و)  الدعاية(المجال الذي تستعرض فيه 
  . قوتها) الدبلوماسية(و

  

  



  ســــومـــر والبدايات األولى

 ، المثيولوجيا، الالهوت، الطقوسالتاريخ:  الكتاب األول - متون سومر(في آتابه 
عن )  خزعل الماجدي(يكتب الباحث ) 1998 عمان –  منشورات األهلية –
لقد آانت المعجزة السومرية لحظة نوعية لكل :(ما يلي) المعجزة السومرية(

منجزات اإلنسان منذ العصور الحجرية، وخصوصًا ذلك التسارع الحضاري الذي 
ثم إنفجر نوعيًا في .. لف التاسع او الثامن قبل الميالدبدأ بإلآتشاف الزراعة في األ

سومر عند إآتشاف الكتابة في منتصف األلف الرابع قبل الميالد، وأنفتحت معه آفاق 
آان المجتمع السومري مكونًا من .... عظيمة آانت أساس آل الحضارات بعد سومر

ار والكتاب المزارعين وأصحاب الماشية والمالحين وصيادي األسماك والتج
واألطباء والمهندسين والبنائين والنجارين والحدادين والصاغة والفخارين ورجال 

فكيف تسنى لمجتمع في األلفين ..الدين والمغنين وأصحاب الحانات وصانعي الخمور
  ).الرابع والثالث قبل الميالد أن يتنوع بهذه الطريقة؟

 من اإلتصال الجماهيري  بدأت أشكال جديدة  أآثر تطوراإآتشاف الكتابةمع 
 في الكتابة التصويريةم ظهرت أول أشكال .  ق3200ففي حدود . واإلتصال الدولي

بأن الكتابة السومرية ) خزعل الماجدي(وفي آتابه اآلنف الذآر، يؤآد . أوروكمعابد 
، الكتابة طورها التصويريالكتابة  في : مرت بمراحل  وأطوار يصنفها هو آالتالي

طورها ، وأخيرا الكتابة في طورها الصوتي، الكتابة في رمزيطورها الفي 
ومن الشكل الصوري للكتابة المسمارية السومرية ظهرت الكتابة الصينية . (المقطعي

وآذلك نرى أنه من إنتشار الحضارة السومرية ".  رون-آو"القديمة المسماة 
لمتوسط ومصر والسومريين وآتابتهم في المرحلة الصورية غربا بإتجاه البحر ا

وإنتشر الخط المسماري السومري . نشأت الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة 
 وآأنها  عيالمجنوب إيران، وبدت منطقة) عيالم(ومعه اللغة السومرية إلى منطقة 

حيث ظهرت أواخر . إلمتداد ألرض سومر، ال يفصل بينهما سوى مياه األهوار
م الكتابة العيالمية األولى، وفي مثل هذه .  ق3000العصر الشبيه بالتاريخي حوالي 

المرحلة بدأت الحضارة والكتابة السومرية باإلنتشار بإتجاه الخليج العربي ووصلت 
  ). الماجدي خزعل(، آمايشير ")البحرين"إلى دلمون

 دار الشؤون الثقافية – القانون في العراق القديم(في آتابه ) عامر سليمان. د(ويشير 
ظهرت آوسيلة للكتابة في مطلع األلف (إلى أن الكتابة المسمارية ) 1987  بغداد–

الصورية والرمزية الثالث قبل الميالد، ومرت بثالث مراحل رئيسية هي المرحلة 
وتبلغ عدد العالمات المسمارية بشكلها المتطور ما يقرب من ستماية . والمقطعية

ر من قيمة صوتية آما آان وآان لكل عالمة أآثر من معنى واحد وأآث. عالمة



ونظرًا لهذا . باإلمكان التعبير عن أي مقطع صوتي بأآثر من عالمة مسمارية واحدة
التعقيد في إسلوب إستخدام الخط المسماري، فقد إبتدع الكتبة القدماء طرقًا مختلفة 
ة لتسهيل مهمة الكاتب والقاريء معًا، منها إستخدام العالمات الدالة والنهايات الصوتي

ومنها تنظيم الجداول والقوائم المفصلة بالعالمات المسمارية وقيمها الصوتية 
أما اللغات العراقية القديمة التي دونت بواسطة الخط المسماري، .... ومعانيها الرمزية

فهي اللغة السومرية، وهي لغة األقوام السومرية التي حكمت في مدن جنوبي العراق 
، وال ُيعرف إلى أي من "أور الثالثة"هد ساللة في عصور فجر السالالت وفي ع

واللغة األآدية، وهي لغة األقوام السامية التي . العائالت اللغوية تنتمي اللغة السومرية
قدمت العراق منذ األلف الرابع قبل الميالد، وأسست أول دولة لها في القرن الرابع 

 العربية والعبرية وغيرها من والعشرين قبل الميالد،  وهي لغة سامية قريبة من اللغة
اللغات السامية، وقد إستخدمت الخط المسماري في آتابتها مما أثر على آثير من 

وقد إستخدمت اللغة السومرية إلى جانب اللغة األآدية في . أساليب نطقها ولفظها
ومع هذا، . العهود األولى ثم ما لبثت أن طغت اللغة األآدية على النصوص المختلفة

  ).للغة السومرية مستخدمة في بعض النصوص حتى عهود متأخرةظلت ا

  

، األآاديينلكن اإلنتشار الحقيقي، الواسع والكبير، للكتابة المسمارية حصل مع ظهور 
وبسبب إستعمالهم الكتابة المسمارية واللغة السومرية  في آل ما له عالقة بحياتهم 

وهذا ما . ا له عالقة بحياتهم اليوميةالروحية الدينية إلى جانب األآادية لتدوين آل م
، إلى التشكيك بحقيقة وجود الشعب السومري أصًال) نائل حنون. د(دفع بالباحث 

  ).2007 دمشق – دار الزمان – حقيقة السومريين(وذلك في آتابه 

  

حقيقة التطور الحضاري في ) حقيقة السومريين(في آتابه ) نائل حنون. د(يؤآد 
من المثير لإلعجاب : ( ارية في اللغتين السومرية واألآادية فيقولمجال الكتابة المسم

أن نعرف اإلهتمام بإعداد الكشوف الخاصة بالنصوص األدبية القديمة لم يكن من 
اإلفرازات الحضارية لعصرنا الحديث، وإنما سبقنا إليه مبدعون من الحضارة 

بةٌ  قدماء في بالد الرافدين فقد قام آت. القديمة نفسها التي أنتجت، قبل آآلف السنين
ووصلنا إثنان من الُرقم . بإعداد قوائم على ألواح الطين بعناوين النصوص األدبـية

  ).  الطينية التي تحمل مثل تلك القوائم

  



 األآادي إلى تسعة أبواب رئيسة -ابواب األدب السومري) نائل حنون.د(ويصنف 
  :وهي آالتالي

ر والمالحم والسير األسطورية، ويوجد ويتضمن األساطي: األدب الروائي .1
 .نصا) 80(، )نائل حنون. د(منها، آما يؤآد 

 .نصا) 63(، يوجد منها الترانيم واإلبتهاالت واألدعيةوبضمنها : التراتيل .2
 .نصا) 16(يوجد منها : المراثي .3
 .نصا) 14(يوجد منها مجموعتان و: الرسائل األدبية .4
 . نصا)24(يوجد منها : المناظرات والحوارات .5
 .مجموعات) 5(نصا و) 18(يوجد منه  : أدب الحكمة .6
 .نصا ومجموعات متعددة) 31(يوجد منه : أدب السحر .7
 .نصوص) 7(وجد منه  : األدب الساخر والهجاء والدعاية .8
 .نصا ومجموعة واحدة) 22(يوجد منها  : نصوص أدبية متفرقة .9
  

 وغيرهم، ضل عبد الحقفا، طه باقر، رينيه البات، صموئيل آريمرويشير الباحثون، 
إلى أن األدب آان يحتل جانبًا مرموقا من الموروث الحضاري الذي آان يتداول 
. شفاهًا عن طريق الكهنة والمنشدين ضمن ممارسات الشعب السومري وطقوسه

ولهذا نجد أن الشعراء واألدباء الذين قطعوا شوطًا من التعليم خلفوا لنا مجموعة من 
ولهذا آان مدونو األساطير السومرية . لة والخيال والخصباألساطير تتسم باألصا

الورثة المباشرين لمغني األزمان األولى ومنشديها الذين آانوا يجهلون القراءة 
 الموصل – عامر سليمان. ت – عظمة بابل(في آتابه ) هاري ساآز(ويشير. والكتابة
 األدب القديم آان إن: ( عن األدب السومري في العصور التي سبقت تدوينه)  1979

شيئا ُيقص ولم يكن شيئًا ُيقرأ بصمت، فقد آان له وجود حقيقي فقط عندما آان ُيقص 
وانه طالما آانت الحضارة السومرية حّية ..  أمام الجمهور– ربما بمصاحبة ممثل –

 – ربما يعمل في البالط أو المعبد -تمامًا فأن أدبها آان ُينقل شفاهًا من راوية مقتدر
  ). تالميذه، ولم يكن هناك حاجة لتدوين مثل تلك التآليفإلى 

 آانت تتصدر أهم األساطيرويجمع الباحثون في تاريخ العراق القديم إلى أن 
النصوص األدبية التي وصلتنا، فقد عرف لحد اآلن أآثر من عشرين إسطورة 

قصة (و) ملحمة آلكامش( التي وصلت إلينا وأشهرها المالحمسومرية، وآذلك 
التي ُتعد أبرز النصوص األدبية التي  فاضت بها قرائح الشعراء واألدباء ) لطوفانا

  . في العراق القديم

  



السياسية والدينية، ) النخبة(وإذا ما أفترضنا بأن األدب الروائي محدود اإلنتشار على 
أدب (و) أدب الحكمة(وآذلك ) األدعية(و) اإلبتهاالت(و) الترانيم(و) التراتيل(فان 
آي ) جماهيرية(ُيفارض أن تكون ) األدب الساخر والهجاء والدعاية( و) سحرال

  ).للجمهور(أي انها باألساس موجهة ل. من آتابتها) الهدف(تحقق 

التي يحصر عدها ) التراتيل(وإذا ما دققنا في هذه النصوص وتصنيفها، لوجدنا بأن 
وعات بحسب يمكن تقسيمها إلى أربع مجم(، نصا) 63(إلى ) نائل حنون.د(

تراتيل في ، )6ـ1 (تراتيل في تمجيد اآللهة: ، وهذه المجموعات هي مواضيعها
، وهناك )26ـ12(ة تراتيل في تمجيد المدن ومراآز العباد، )20ـ7 (تمجيد الملوك
ومن غير المعقول أن ال تكون ). لم يحدد موضوع التمجيد فيها) 27(ترتيلة واحدة 

) الشعب(غير جماهيرية ومنتشرة بين أبناء ) تراتيلال(المجاميع الثالث األولى من 
وحتى لو إفترضنا أن . الذي هو الذي سيمجد اآللهة والملوك والمدن ومراآز العبادة

، واخذنا بنظر اإلعتبار دور )النخبة الدينية(منتشرة بين أعضاء ) التراتيل(هذه 
 المؤآد أن األلواح آانت الدين وآهنة المعابد في الحياة الروحية واإلجتماعية، فأنه من

لم ) اللوح الطيني(وهذا يعني ان . تستنسخ  وتوزع بينهم من أجل تالوة هذه التراتيل
) الكتاب(أو ) الصحيفة(يكن ُيكتب بنسخة واحدة، وانما بنسخ عديدة، وانه آان بمثابة 

  . اليوم

لتي يمكن المكتشفة لحد اآلن والبالغة ستة عشر نصًا، وا) المراثي(وآذا األمر مع 
المراثي التاريخية، المراثي الشعائرية، مراثي : تقسيمها  إلى أربع مجموعات هي
  . اإلله المختفي ، والمراثي الشخصية

شرة لدى أبناء الشعب تغير من) المراثي(ومن غير المعقول أن تكون هذه 
الد  األآدي آنذاك، السيما وأن لها عالقة بالكوارث والدمار التي أصاب ب–السومري 

مرثية مدينة ): المراثي(، فمن بين هذه ما بين النهرين في تلك الحقبة التاريخية
 400تتألف من حوالي  (مرثية مدينة أوروك، ) سطرًا280تتألف من  (أريدو
 ومرثية بالد أآاد ومدينة أور، ) سطرًا435تتألف من  (مرثية مدينة أور، )سطرًا

  ). سطرًا526تتألف من (

، وآما يذآر )الرسائل( األآادية ما حمل إسم –نصوص السومرية بل ويوجد بين ال
فقد وصلت إلينا مجموعتان باللغة السومرية )  في آتابه اآلنف الذآرحنون نائل.د(

، وفي رسائل موجهة إلى آلهة: وأربعة عشر نصًا باللغة األآادية، والمجموعتان هما
سائل ملكية مصاغة بإسلوب ور. الغالب تتضمن تضرعًا على اآللهة المرسلة إليهم

وفيما يخص النصوص األآادية التي تدخل في هذا الباب فتتوزع على أربع . أدبي
رسائل ملكية أدبية، ، رسائل موجهة من إله أو صادرة من إله: مجموعات، هي



رسائل مصاغة بإسلوب يجمع ما بين إسلوب الرسائل ونصوص التطهير ، ورسائل 
  .تعليم الكتابةمدونة للمحاآاة أو ألغراض 

باب ، مما ُأآتشف حتى اآلن، تدخل في آما يوجد أربعة عشر نصا سومريا وأآاديا
والنصوص السومرية في هذا الباب تنقسم إلى ثالث . المناظرات والحوارات

 ومن المهم .المناظرات، والحوارات المدرسية، والحوارات التعليمية: مجموعات هي
هناك بعض النصوص التي وجدت من أن ) حنون ائلن.د(هنا أن نتوقف عند ما ذآره 

أآتشف منه أآثر ) ابن المدرسة(فمثال النص الذي يحمل عنوان ، لها نسخ عديدة
شجرة (وآذلك النص األآادي الذي يحمل العنوان . من إحدى وعشرين نسخة

الذي يؤآد الباحث بأنه نص واسع اإلنتشار في بالد الرافدين ) الطرفاء والنخلة
ة، وقد وجدت نسخة منه على آسرتين إآتشفتا في تل حرمل، في بغداد، من القديم

العصر البابلي القديم، وهناك نسخ آشورية وسيطة وآشورية حديثة من هذا النص 
فقد وجدت منه ثماني آسر آشورية حديثة من ) الثور والحصان(وآذا نص . أيضا

يل يتألف من مقاطع وهو نص طو) حوار التشاؤم( وآذلك نص . هذا النص الطويل
وجدت خمس نسخ من هذا النص في مواقع . تتضمن أسئلة وأجوبة بين سيد وعبده

  .آشور، نينوى، وبابل، وجميعها من العصر اآلشوري الحديث والبابلي الحديث

، وهو من األبواب الواسعة التي تضم نصوصا متنوعة )أدب الحكمة(وآا األمر مع 
وتنقسم النصوص السومرية التي تنسب إلى هذا . في مواضيعها وأساليب صياغتها
تعليمية، نصوص تنقل المعرفة -نصوص روائية: الباب إلى ثالث مجموعات هي

ومن المؤآد أن هذه النصوص تم إستنساخها . التاريخية، ومجموعات الحكم واألمثال
  .  وتوزيعها بشكل واسع آي تفي بالغرض الذي ُآتبت من أجله

أن هذه النصوص موجهة ة عند عناوين النصوص سنتأآد من  وقفة قصيرلو توقفناو
، نصائح آاتب يمتحن ابنه: فهي تحمل العناوين التاليةلقاريء، بل لجمهور واسع، 

قصص ، قائمة الملوك السومرية، نصائح شروباك البنه زيوسدرافالح ألبنه، 
بتديء  ، تمجموعة ِحَكم، نصائح متشائم، األمثال، األحاجي واأللغاز،الحيوان

قصة ، قصة الثعلب، قصة الحمار وفيضان نهر الفرات، )ياولدي(بالمقطع 
  .، وغيرهاالعنكبوت

 األآادية إلى أبواب متعددة، يكفي أن -فتنقسم نصوصه السومرية) أدب السحر(أما 
بأن ) نائل حنون.د(، ويؤآد نتعرف على عناوينها لنتأآد من سعة إنتشارها

نصوص السحر األدبية المقترنة بأداء : سمينالنصوص السومرية تنقسم على ق
، وقد قسمت نصوص السحر األدبية إلى أربع اليمين، والثاني تعاويذ المحبة

، لتخليص األشخاص المبتلين بالشياطين  أيا–صنف مردوخ : مجموعات هي



الصنف ، لضمان قيام الكهنة المختصين بعملهم، الصنف القضائيوإبعادهم عنهم، 
، لضمان تطهير الصنف التكريسية األشخاص من أذى الشياطين، ، لحمايالتنبؤي

  .المواد المقترنة بالعبادة

 األآادية، وتأملنا –ولو توقفنا أمام هذا الكم الهائل من النصوص والرقم السومرية 
مغامرات العقل األولى، لوصلنا ) فراس السواح.د(العمق الفلسفي، او آما يسميها 

و إن هذه النصوص لم ُتكتب لشخص واحد، أو لمجموعة إلى إستنتاج مهم، اال وه
من آهنة المعابد وأنما هي وسيلة مهمة لتنظيم الحياة الروحية ألبناء تلك الحضارة 
العريقة والموغلة في القدم، وأن هذه النصوص آانت منتشرة بين أبناء الشعب، 

وا يمارسون وهذا يؤآد أن السومريين واألآاديين آان. وهي موجهة إليهم أساسًا
أشكاال مهمة من اإلتصال الجماهيري، ابعد من اإلتصال وجها لوجه، الذي أبرز 

ويكفي أن نعرف جماهيرية االتصال في حضارة ). الخطابة(أشكاله الجماهيرية هي 
األآادية أن علماء اآلثار إآتشفوا لحد اآلن -وادي الرافدين في المرحلة السومرية

ماري إمتدت على جغرافية الشرق األدنى القديم، أآثر من ثالثمائة ألف نص مس
  .حيث وجدت في بالد الرافدين، الشام، النيل، األناضول وفارس

  

  صالحــــات أوروآــاجــيـنـا إ

  

وإذا ما إبتعدنا عن النصوص األدبية والفلسفية، وتوقفنا عند النصوص القانونية، 
 -أوروآاجينا(قانون الملك : ولرأينا في األلف الثالث قبل الميالد قانونا مهما ه

القانون في العراق (في آتابه ) عامر سليمان.د(آما يقرأه ) م.  ق2378-2370
" ارورانمكينا" ُيقرأ أسمه أحيانا أو آما) 987 بغداد – دار الشؤون الثقافية – القديم

فكرة العدل في القوانين العراقية  تطور(في آتاب ) جمال مولود ذيبان. د(آما عند 
خزعل (آما يقرأه " أورآاجينا"أو ) 2001 بغداد– دار الشؤون الثقافية – لقديمةا

  ).1998 عمان – منشورات األهلية – متون سومر(في آتابه ) الماجدي

تطور فكرة العدل في القوانين (في آتابه المهم ) جمال مولود ذيبان.د( إذ يؤآد 
 أوروآاجيناحات الملك لقد آشف النقاب عن إصال: (ما يلي) العراقية القديمة

بواسطة البعثة اآلثارية الفرنسية من خالل التنقيبات التي أجرتها في أطالل مدينة 
 م ، مدونة في أربع نسخ مختلفة األشكال، واستنسخها وترجمها 1878عام ) لكش(

حيث ُتعد الوثائق المكتشفة غير )  دانجان-فرانسوا تورو(ألول مرة العالمة الفرنسي 
لك أن آتابات الملك السومري اروانمكينا قد ذآرت بأنه قام بتقنين القوانين آاملة، ذ



لكن لألسف لم تصل حتى اآلن أية . التي وفرت للشعب الحرية والعدالة االجتماعية
وتبين لنا الوثائق ان األهداف التي آان يسعى إلى تحقيقها ... نسخة من تلك القوانين

لالصالحات تقوم على القضاء على المساويء الملك اروانمكينا من خالل تشريعه 
وقد تطرق الملك اروانمكينا في األسباب ... التي آان الناس يبدون تذمرا منها

الموجبة لتشريعه القانون إلى ان الفساد دب في موظفي الدولة بإقتسام واردات المعبد 
 وسيطرتهم فيما بينهم وإحتجازهم األراضي الموقوفة على المعابد ألنفسهم) اآللهة(

آما انه يبين آيف أصبحت رسوم دفن الموتى في المقابر . على قطعان الماشية فيها
فضًال عن ان ممتلكات العوائل الفقيرة آانت معرضة للخطر . مرتفعة بشكل تعسفي

  ).جراء وقوعها تحت رحمة األغنياء، وانها بحاجة على تشريع يحميها

، اآلنف الذآر، إلى )ن في العراق القديمالقانو(في آتابه ) عامر سليمان.د(ويوضح 
تعتبر أقدم إصالحات إجتماعية :( ،لكش حاآم مدينة اوروآاجيناأن إصالحات 

وإقتصادية معروفة حتى اآلن ليس في العراق فحسب بل وفي جميع بلدان العالم 
وقد تم العثور على ثالث نسخ من النصوص المسمارية المدونة باللغة . القديم

مع تفصيل " أوروآاجينا"ضمنت وصفًا آامًال لإلصالحات التي قام بها السومرية ت
فقد عمت الفوضى ولم ..لألوضاع الفاسدة التي آانت تسود البالد قبيل إصدارها

يكتف الحكام والمتنفذون بما آانوا يجمعونه من ضرائب بل إستولوا على أمالك 
روا على إدارة شؤونه المعبد وأستغلوا أراضيه وحقوله وأستثمروا موارده وسيط

. وأصبح المعبد تابعا لألسرة الحاآمة بعد أن آان مسيطرا عليها وموجها لسياستها
، والذي آان يعتمد "الذي يخاف اآللهة ويحترم أمالآها"، "أوروآاجينا"ثم جاء 

على مساندة رجال الدين، ولعله آان منه أصال، فقام بإصالحاته الجذرية وأعاد 
اضيه بل أنه أعاد سلطة المعبد حتى على األسرة الحاآمة آما ألغى للمعبد أمالآه وأر

الكثير من الضرائب وخفض األخرى ومنع الموظفين والجباة من إبتزاز الناس 
لم يستمر طويال وأن إصالحاته لم تؤت " أوروآاجينا"ومع أن عهد . والتسلط عليهم

 األوضاع اإلجتماعية ثمارها إال أنها ُتعتبر من أولى الجهود المعروفة إلصالح
  ).واإلقتصادية الفاسدة

ويبدو أن النص، الذي عثر اآلثاريون عليه، يشير بوضوح إلى المفاسد اإلجتماعية 
التي آانت سائدة آنذاك، والتي تكشف عن نظام إستبدادي ظالم، فهو يشير إلى 

 للناس وفرضه الضرائب على الناس وسلب أراضي) الحاآم(أي ) االينسي(إستغالل 
المعبد وغير ذلك، وآذلك إعتداء األقوياء على الضعفاء وتسخيرهم للعمل المرهق 

إذا اراد تابع الملك أن يحفر " دون مقابل وعدم تزويدهم بالطعام إال بما يسد الرمق، 
ليقوم بحفره ، وإذا " بئرا في أعلى جزء من حقله، آان يقبض على رجل أعمى

تابع الملك يقبض على رجل أعمى للقيام " ن احتاج الحقل إلى إزاحة الماء منه آا



ويشير ذلك إلى المرآز الذي آان يتمتع به تابعوا ): ( عامر سلمان.د(ويعلق ". بذلك
الملك بحيث آان بإمكانهم تسخير الناس ألعمالهم الخاصة التي آانت الحيوانات تقوم 

ليلة حيث ورد ويبدو أن العميان آانوا يؤلفون فئة من الناس ليست بالقبها عادة، 
ذآرهم أآثر من مرة في هذا النص وهناك من يرى بأنهم آانوا من األرقاء أو أسرى 

غير أن أن هذا التفسير ال . الحروب التي سملت عيونهم منعا  وغحترازا من هربهم
ينطبق وواقع العبيد في العراق القديم وفائدتهم اإلقتصادية وفقدانهم لقيمتهم في حاالت 

سير وجودهم يعود إلى األوضاع اإلقتصادية المتردية وتفشي العمى ولعل تف
األمراض واألوبئة وإنتشار األوساخ والقذارات التي آانت سببا من أسباب إنتشار 

  ).  العمى بين أفراد الطبقة الفقيرة من الناس

بأنه على الرغم من أن هذه اإلصالحات ال تؤلف، بحالتها ) عامر سلمان.د(ويؤآد 
 يدي العلماء، قوانين آالقوانين المعروفة لدينا في الفترات التالية من الحاضرة بين

تاريخ العراق القديم، إال انها ما من شك، أحد األعمال التشريعية التي حاول 
من خاللها نشر العدالة والقضاء على الظلم والتعسف وإطالق " اوروآاجينا"

تمييز نوعين من اإلجراءات ومن تحليل ما ورد في هذه اإلصالحات يمكن . الحريات
النوع األول هو إجراءات فورية إستثنائية ذات طابع ". اوروآاجينا"التي قام بها 

إقتصادي آان الهدف منها وضع حل عاجل للوضع اإلقتصادي المتردي في تلك 
 وقد شمل هذا النوع من اإلجراءات إلغاء أو تخفيض الضرائب وإطفاء الديون الفترة

اآمة وإعادة أمالك المعابد ومد جرايات معينة لعدد من المعوزين والغرامات المتر
أما النوع الثاني من من . والقضاء على إستغالل الطبقة المتنفذة للطبقة الفقيرة

اإلجراءات، فكانت ذات طابع مختلف أشبه بطابع القوانين حيث شمل إقرار قواعد 
 وبإقرارها  واإلعتراف بها من قانونية معينة ال بد انها آانت من األعراف السائدة،

، مثل تحديد عقوبة السارق وعقوبة المرأة قبل الحاآم تتحول إلى قوانين ملزمة
القاذفة أو التي تتزوج بأآثر من رجل، ويمكن أن نجد صدى لهذه القوانين في شريعة 

يرد ألول مرة في التاريخ ) الحرية(والطريف في األمر ان ذآر .   فيما بعدحمورابي
أو آما ترد عند احيانا ) امارآي(في هذه النصوص بالذات، حيث أشير بها بلفظ ، و

  ).  العودة على األم أو الرحم(المرآبة والتي تعني ) امارجي(

ويبدو أن هذا السالم اإلجتماعي لم يستمر طويال سوى بضع سنوات ال أآثر، حيث 
وحاآمها " لكش"ة بإجتياح مدين"لوآال زاآيزي" المعروف بغسم " اأوم"قام ملك 

فلم يترك بها معبدًا إال وهدمه وال أثرًا من ( فقضى عليها مدمرا إياها " أوروآاجينا"
آثار الحضارة إال أزاله، وآما فعل بالمعابد واآلثار فعل بأهلها فقد ترآهم بين قتيل 

في آتابه ) ثروت عكاشة. د(آما يشير إلى ذلك ) وجريح غصت بجثثهم الطرقات
  ). بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – قي القديمالفن العرا(



والحقيقة أن تفكيك الوضع اإلجتماعي، والتوقف عند الصراع الطبقي واإلجتماعي 
الدعاية (و) الدعاية(نذاك، يشير بال شك إلى نشاط لآفي مجتمع المدن السومرية 

. صال الجماهيريبين الجهات المتصارعة، ويشير إلى وجود وسائل لالت) المضادة
السيما وأن القوانين والمراسيم واإلصالحات الملكية لم تظهر إال في فترة متأخرة 
نسبيًا، وإن أقدم محاوالت الحكام والملوك إلصدار اإلصالحات التي يمكن إعتبارها 
نوعا من التشريع يعود تاريخها إلى منتصف األلف الثالث قبل الميالد ، وهي 

ومن المؤآد بأن األعراف والتقاليد آانت قبل ذلك قد لعبت ". أوروآاجينا"إصالحات 
في جميع المجتمعات ) العرف(الدور األبرز في حسم المنازعات وتثبيت الحقوق، ف

هو أول مصدر من مصادر القانون، وقد يبقى المصدر األول واألساس للقانون في 
د السلوآية  هو مجموعة القواع) العرف(و. مجتمع ما حسب تطور ذلك المجتمع

الفردية والحقوقية الجماعية التي يتبعها الناس دون أن يتدخل في ذلك نص صادر عن 
ويتضمن العرف عنصرين . سلطان الدولة بل يستمد قوته من إتفاق الجماعة عليه

فلكي يتحول الفعل إلى عرف يلزم . التلقائية في التكرار ثم اإلجبار: اساسيين هما
مجمتع عليه، وبالتالي يستوجب األفراد إتباعه في الحاالت تكراره ومن ثم إتفاق ال

فأساس العرف إذن هو إرادة الجماعة التي تقرر ان سلوآًا معينًا الزم . (المشابهة
لحياتها وتفرضه ضمنًا على أعضائها وتكون الجماعة عادة مسؤولة عن إيقاع 

لطة آمرة، ومتى ما أصبح الجزاء واقعًا من س. الجزاء على من يخالف العرف
. في آتابه اآلنف الذآر) عامر سليمان.د(، آما يشير إلى ذلك )أصبح العرف قانونًا

  ).إعالم(و) ترويج(، ودون )إتصال جماهيري(اإلجتماعي ال يتم دون ) اإلتفاق(و

  

ُتعد من أقدم ما وصل إلينا، فأن الدراسات " أوروآاجينا"وبالرغم من أن إصالحات 
دراسات العلماء السوفيت، تشير إلى أن نظام المدن الحديثة ، وفي مقدمتها 

السومرية منذ مطلع األلف الثالث قبل الميالد، وما وصل من تلك الفترة من أساطير 
تؤآد وجود تطور في التنظيم السياسي واإلجتماعي، وهو ما يؤآد وجود قوانين او 

 المعلومات أعراف إجتماعية ملزمة للناس في تلك المرحلة من التاريخ، بل وان
تشير إلى وجود عالقات دبلوماسية بين دويالت المدن السومرية ووجود معاهدات 

، من حيث ان دويالت المدن، )إعالم دولي(وإتفاقات إقتصادية، وهذا يعني وجود 
  . هو الشكل السائد آنذاك

حول األسباب التي دفعت ) عامر سليمان.د(وما يؤآد ذلك هو ما أشار إليه 
جميع المعلومات المتوفرة لدينا تشير : ( على إصالحاته، حيث يكتب" أوروآاجينا"

آانت تتمتع في عهد مؤسسها وملوآها وحكامها األوائل " لكش"إلى أن دويلة 



بإزدهار حضاري وقوة عسكرية فاقت قوة الدويالت المجاورة فدخل ملوآها المعارك 
مجاورة، وحققوا آثيرًا من ال" اوما" العديدة مع الدويالت المنافسة والسيما دويلة

وآانت من نتائج تلك اإلنتصارات ان تدفقت على البالد . اإلنتصارات العسكرية
الغنائم واألسالب وإتسعت مساحة أراضيها الزراعية ومواردها اإلقتصادية األخرى 

والى هذه الفترة . فعم الرخاء وأرتفع مستوى المعيشة والسيما بالنسبة للطبقة الحاآمة
التي تعتبر أقدم معاهدة دولية معروفة  معاهدات لكش مع مدينة أومااريخ يعود ت

وما لبث ان دب الضعف في البالد وتقلصت إنتصاراتها العسكرية . حتى اآلن
وإنقطعت مواردها اإلقتصادية فما آان على األسرة الحاآمة إال ان يفرضوا 

م بشتى الوسائل لكي الضرائب المختلفة على أفراد المجتمع ويبتزوا األموال منه
يتمكنوا من إيجاد مورد جديد لهم يحافظون من خالله على المستوى المعاشي المرتفع 

فدب الفساد في البالد وعّمت . الذي إعتادوا عليه في عهد قوتهم وإنتصاراتهم
الفوضى ولم يكتف الحكام والمتنفذون بما آانوا يجمعونه من ضرائب بل إستولوا 

أستغلوا أراضيه وحقوله وأستثمروا موارده وسيطروا على إدارة على أمالك المعبد و
فقام بإصالحاته "..اوروآاجينا"ثم جاء . شؤونه وأصبح المعبد تابعًا لألسرة الحاآمة

أي أن السالم آان نقمة على دويالت المدن ذات اإلقتصاد البدائي، ...). الجذرية
وبالتأآيد آانت هناك آنذاك . بيدفكانت الحروب مصدرًا لتدفق الثروات واألسالب والع

  .تروج للحرب) دعاية مضادة(تروج للسالم و) دعاية(

  

  

  

  قــانون أور ـ نمــــــــو

  

فقد أجمعت المصادر التاريخية على إعتباره أقدم ) قانون أور نمو(اما فيما يخص 
. اطبةالقوانين المنظّمة والمكتشفة لحد اآلن، ليس في العراق فحسب، بل وفي العالم ق

 جامعة – تاريخ القانون(فيؤآد في آتابه ) عباس العبودي.د(ويؤآد الباحث 
إن األلواح التي تم العثور عليها آانت ) : ( 1988 آلية القانون والسياسة -الموصل
إذ لم يصلنا سوى مواد محدودة ال . وآذلك الحال فيما يخص متن القانون. متضررة
واد مفقودة وبعضها اآلخر آان في حالة رديئة مادة وبعض من هذه الم) 31(تتجاوز 

  ). جدًا لم يستطع علماء اآلثار أن يتعرفوا إال على أجزاء منها



 دار الحرية -العراق في التاريخ(في آتابه ) فاضل عبد الواحد علي.د(ويؤآد 
شهرة قانون اور نمو جاءت من أنه أخذ بمبدأ : ( بأن ) 1983 بغداد -للطباعة

فوزي . د( وقد عزا ). يض المالي، بدًال من القصاص المعروفالغرامة والتعو
سلسلة الموسوعة التاريخية الميسرة  –القوانين في العراق القديم (في آتابه ) رشيد

سبب إعتماد قانون اور نمو لمبدأ الغرامة، بدال من مبدأ ) :( 1988 بغداد –
. جتمع خالل فترة حكمهالقصاص إلى الحالة اإلقتصادية الجيدة التي آانت تسود الم

فلو آانت أوضاعهم االقتصادية رديئة والناس فقراء ال يملكون شيئا، لما وضع 
المّشرع الغرامَة المادية عقوبة، ألن الغرامة المادية ستكون عقوبة غير قابلة 

  ).للتنفيذ عندما تكون الغالبية من الناس ال تملك، ما هو فائض عن الحاجة

التي " أور الثالثة"، مؤسس ساللة "اورـ نمو"لك السومري والقانون يحمل إسم الم
، وهي ساللة ذات أهمية إستثنائية في التاريخ . م.  ق2006 – 2113حكمت من 

الحضاري للعراق القديم حيث انها تمثل ذروة ما وصلت إليه الحضارة السومرية ،و 
من طرد " واور ـ نم" آخر وجه من وجوههم السياسية، فقد تمكن مؤسس الساللة 

األقوام األجنبية المجاورة التي آانت تحكم ووحد البالد السومرية وشكل حكومة 
أور ولكش مرآزية قوية، آما هو واضح في آآلف الُرقم السومرية التي ُوجدت في 

  . وغيرها من المدن السومريةونفر

مطلع في " نفر"في مدينة " قانون أورـ نمو"وقد تم العثور على النسخة األولى من 
ولم يستطع العلماء سوى قراءة . القرن العشرين، وهو محفوظ في إستنبول حاليا

آما تم العثور بعد ذلك .  مواد فقط، من حيث أن اللوح آان في حالة رديئة جدًا خمس
. ، محفوظة حاليا في المتحف البريطاني بلندن"اور"بعقود على نسخة ثانية في مدينة 

أثنين وعشرين مادة قانونية إضافة إلى أجزاء آبيرة من وقد تمكن العلماء من قراءة 
  .المقدمة

) الجرائم األدبية( ومن خالل نظرة على ما تبقى من بنود هذا القانون نجد انه يتناول 
جريمة الزنا، وإيذاء السمعة وجرح الشعور المترتب على الطالق، واالتهام : مثل

لرجل جراء فسخ الخطوبة، الكاذب الذي يمس الشرف والسمعة، وجرح آرامة ا
وجرح شعور سيدة المنزل والمساس بسمعتها، وجريمة شهادة الزور واإلمتناع عن 

الجرائم : األولى: وهي في قسمين )  الجرائم المادية(وهنالك . اإلدالء بالشهادة
، والضرر الذي يصيب جسم االنسان، وجريمة قطع أو تحطيم الواقعة على الجسم

، مثل الجرائم الواقعة على المال: والثانية. من الجسمطرف، أو أزالة جزء 
  .إعتصاب مال الغير، وهروب اإلماء وإتالف األرض وغيرها



إن توقفّنا هنا عند طبيعة هذه القوانين مرتبط بفكرتنا األساسية من أن إصدار القوانين 
من خالل وهذا ال يتم إال . تعني ضبط  المجتمع وتحقيق العدالة واألمن اإلجتماعي فيه

معرفة الناس بهذه القوانين آي يلتزموا بها وليعرفوا ما لهم وما عليهم، وهذا يعني 
القوانين وبشكل واسع بين الناس، سواء من خالل إستنساخ الرقم ) نشر(بالتالي 

واأللواح الطينية أو اإلبالغ الشفوي من خالل اإلجتماعات الجماهيرية الحاشدة، او 
لمناداة بالقوانين آي يعرفها الناس، أو من خالل أي وسائل الدوران في الشوارع وا

  .أخرى لإلتصال الجماهيري

إن علماء اآلثار يؤآدون بأن بالد وادي الرافدين شهدت تطورات آبيرة بعد األلف 
الثالث قبل الميالد، السيما في العهد المسمى بالعهد البابلي القديم، حيث ُشرع قانون 

  ). قوانين حمورابي(، وأخيرا )شنوناأ(، وقانون )لبت عشتار(

آانت قائمة، وبشكل نشيط ومنظم، هي ) االتصال الجماهيري(وللتأآيد على أن عملية 
دعاء مادة، حيث جاء في خاتمته ) 33(الذي يتألف من ) لبت عشتار(الخاتمة لقانون 

لآللهة إستنزال البرآة والرحمة على َمن يحترم القانون ) لبت عشتار(الملك 
للعنات على َمن يتعرضون له بإتالف أو تغيير أو تدوين إسم غير المّشرع وا

وهذا يعني أن نسخ القانون آانت منتشرة بشكل واسع جدا في أرجاء . الحقيقي
  .المملكة

  

  

  " عـشــتار–لبــت " قـانـــون                                    

 1924 –1934قد حكم ما بين ، و"أيسن"هو خامس ملوك ساللة "  عشـتار–لبـت "
الثالثة، وأستمر  " اور"م، وهي ساللة مستقلة ظهرت في أواخر عهد ساللة . ق

م، وآانت من أهم .  ق1794 – 2017حكمها ألآثر من مائتي سنة، أي ما بين 
  .السالالت التي حكمت في بداية الحكم البابلي القديم

لسومرية على لوح آبير من الطين وقد ُعثر على نصوص هذا القانون مدونة باللغة ا
، ويشير العلماء إلى أن اللوح في هيئته الكاملة آان يضم أثنين وعشرين حقًال من 

وقد تم العثور . الكتابة المسمارية، غير أن ما يمكن قراءته من النص ال يتجاوز ثلثه
آما تم العتثور على أربع آسر طينية تضم " نفر"على اللوح الطيني في مدينة 

ويبدو أن جميع األلواح األخرى عن نسخ  .قتبسات من القانون في الموقع نفسهم
  . متعددة من القانون دونت ألغراض مختلفة تعليمية أو للنشر والتوزيع بين الناس



، حيث )طه باقر(العالم العراقي الجليل "  عشتار–لبت "وقد ترجم نصوص قانون 
ها المواد القانونية التي تجاوزت يضم النص بشكله الحالي مقدمة وخاتمة تتوسط

الشرائع العراقية (في آتابه ) فوزي رشيد.د(ثماني وثالثين مادة فقط، بينما يشير 
  .إلى أن القانون بهيئته الكاملة آان يضم أآثر من مائة مادة) 1973 بغداد – القديمة

ة تمجيد لآللهة السومري(إلى أن مقدمة القانون تضمنت) عامر سليمان.د(ويشير 
الراعي "  عشتار–لبت "العظام وإلله المدينة الرئيسي وآيفية إختيار اآللهة للملك 

والقضاء على الشكاوي والقضاء على العداوة بقوة الحكيم، لنشر العدل في البالد 
ذو الصفات الرفيعة والنبيلة إمتثاًال لرغبة اآللهة "  عشتار–لبت "فقام ..السالح

بعد أن ُفرضت العبودية ظلمًا على : ل في البالد حيث يقولوتنفيدًا إلرادتها بنشر العد
وأبناء وبنات مدينة " أور"وابناء وبنات مدينة " نفر"رقاب أبناء وبنات مدينة 

، اعطيتهم راغبًا حريتهم آهدية لهم وبتوجيه "سومر وأآد"وأبناء وبنات " ايسن"
  ).  انب أبيهمجبار فجعلت الوالد يساعد أوالده وجعلت األوالد يقفون إلى ج

، لعرفنا القضاء على الشكاوى والقضاء على العداوة بقوة السالحولو تأملنا مسألة 
وإنتشارها  ) الحرب النفسية(و) الشائعات(وقوة ) الدعاية المضادة(و) الدعاية(شدة 

  .وتأثيرها في المجتمع السومري بحيث يقرر الملك القضاء عليها بقوة السالح

واد مثيره، تفترض وجود وسائل إتصال جماهيري من أجل آما يشتمل القانون م
 12والتي تشمل المواد ) الرقيق(، وبالتحديد المواد الخاصة بنشر القانون وتطبيقه

 حاالت هروب الرقيق فتعاقب آل من يأوي رقيقًا هاربًا، حيث تعالج المادتان 13 –
كن لديه رقيقًا للتعويض أما إذا لم ي. في بيته لمدة شهر واحد أن يعوض رقيقًا برقيق

  .  شيقًال من الفضة15فعليه أن يدفع 

يفترض وجود وسيلة لإلتصال ) اإلعالم عن الهروب(و) الهروب(وأعتقد ان مسألة 
الذي يجول في طرقات المدن بين القرى ليسمي ) المنادي(الجماهيري، قد تكون 

يلة اإلتصال العبد الهارب ويعطي مواصفاته ومعلومات عن مالكه ويعلم عن وس
  .بالمالك

  

  

  )اشــــنـونـا(قـــانــون                                          

من آونه أقدم اقانون مدون باللغة األآدية وليس ) قانون اشنونا(تأتي أهمية 
وآما يذآر المؤرخون العراقيون وغيرهم فأن القانون . السومرية مكتشف لحد اآلن



، وهي إحدى الدويالت التي حكمت في )اشنونا(ملكة المذآور آان ينسب إلى م
وقد تم الكشف عن ". اشنونا"منطقة ديالى في بداية العهد البابلي القديم  وعاصمتها 

األلواح الطينية التي دونت عليها مواد القانون في موقع يقع شرقي بغداد في العام 
طه (لعامة برئاسة األستاذ  من خالل التنقيبات التي أجرتها بعثة مديرية اآلثار ا1948
  ). باقر

هو عبارة عن تجميع لبعض القواعد ) قانون أشنونا(ويرى بعض الباحثين أن 
القانونية واألحكام الصادرة عن المحاآمآنذاك، تم تبويبها وتصنيفها دونما رؤية 

لكن هذا القانون يمتلك أهمية خاصة السيما . قانونية منهجية، فقد سلسلت آيفما اتفق
فقد تضمن .  يتناول تفاصيل الحياة اليومية، اإلجتماعية واإلقتصادية، لالنسانوهو

موادًا عن التالعب بأسعار المواد االستهالآية والتالعب بالكيل ) قانون أشنونا(
والميزان، وتأجير الثيران والحمير والعربات والقوارب، وغصب األموال ونكران 

لتجارية، والميراث، والقروض واألرباح، الودائع، وأجور الشغيلة، والتعامالت ا
والعالقات الزوجية، واألسرة، والزواج االحادي ومشاآل تعدد الزوجات، وغيبة 
الرجل الإلرادية وحقه في إستعادة زوجته اذا ما تزوجت في غيابه، والحقه إذا آانت 

لجعة، غيبته إرادية،وآذلك مشاآل الملكية العقارية، والحق التجاري ببيع الخمور وا
  . وجرائم القتل وإلحاق الضرر بالجسد البشري، وغيرها من التفاصيل المهمة

المالحظ في هذا القانون انه ال يحمل إسم مشرعه، حيث لم يجد الباحثون إسمه واردًا 
في النص، والسائد عند العلماء ان التاريخ الذي يحمله النص، ويأتي هذا األمر في 

لغة السومرية، اما متن القانون فمكتوب باألآدية آما المقدمة عادة، وهو مكتوب بال
اسلفنا، ال يمثل تاريخ تشريع القانون، وأن أسم الملك المذآور قد ال يكون إسم الملك 

) عامر سليمان. د(فكما يذآر . الذي أصدر تلك القوانين بل هو تاريخ إستنساخ النص
قدر إهتمامه بتاريخ سم مشرع القانون إآاتب النص لم يكن ليهمه تدوين ( : 

إستنساخه للنص وآذلك فأن الرغبة في تثبيت إسم الملك الحاآم قد تفوق رغبة 
الكاتب في تثبيت إسم الملك المشرع سيما وأننا نعلم من نصوص أخرى، آقانون 

مثال، ان الملوك آانوا ال يترددون آثيرًا في تثبيت أسمائهم على " حمورابي"
 من الملوك السابقين، حتى أن الملك نصوص تشير إلى منجزات غيرهم

قد خصص جزءًا آبيرًا من خاتمة قوانينه إلنزال اللعنات على آل من " حمورابي"
  ). يحاول أن يمحي أسمه ويكتب إسمًا آخر بديًال منه

وقد إختلف العلماء في إسم الملك الذي اصدر هذا القانون، رغم أن القانون وجد على 
واقع نسخ من نص ثالث، وأن النص الثالث هو بدوره لوحين مختلفين وهما في ال

  .نسخة عن النص األصل الذي لم ُيعثر عليه بعد



فال ُيعرف بالضبط عدد ) قانون أشنونا(وفيما يخص المواد القانونية التي تضمنها 
المواد الذي تضمنها أصال، ولعل عددها آان ما يقارب المائة، آما يعتقد العلماء، 

صنفها العلماء إلى تسع . مكتشفة تضم ستين مادة قانونية فقطغير أن اللواح ال
تسعير المواد وتثبيت األجور، السرقة، العقود التجارية، األحوال : مجموعات هي

الشخصية ومخالفة أحكامها، الوديعة، عقود البيع، اإليذاء، الرقيق، وأضرار 
  ).الحيوانات والجمادات(العجماوات 

لى احرار ورقيق آان ال يعتمد على عقد ملكية الرق إعي ويبدو ان التقسيم اإلجتما
على جسد العبد يرمز إلى عائدية ) ميسم(عند الشراء وانما ايضا على رسم ) العبد(

  تنص على عقوبة آل من 52 – 49، فالقوانين الخاصة بالرقيق وهي من الرق
رقيق يقبض على رقيق هارب وال يسلمه على صاحبه أو إلى السلطة بالتعويض ب

 حرآة الرقيق في المدينة ومنعهم من الخروج 52-51آما تحدد بقية القوانين . مماثل
من أبواب المدينة دون علم أسيادها، اما إذا أقبل رقيق تابعين ألشخاص غرباء إلى 

  . فيجب وضع عالمة العبودية عليهم أثناء مكوثهم فيها) اشنونا(

متفق عليها قانونيا في المجتمع وهذا يعني وجود عالمات أو رموز أو إشارات 
تميز بين عائدية الرقيق إلى مالآهم، أي وجود وسائل لإلتصال الجماعيري التي 

  . تنشر هذه العالمات والرموز واإلشارات بين أفراد المجتمع لتعرفهم وتعلمهم بها

  

  

  

  قــــانــــــــون حــمـــــــــــــورابــــــي

  

 من قبل البعثة الفرنسية  1902-1901ي العام ف) قانون حمورابي(تم إآتشاف 
جنوب غربي ) سوسه(التي آانت تعمل في مدينة ) شيل(برئاسة العالم الفرنسي 

قانون (وبالرغم من أن القوانين العراقية التي ذآرناها فيما تقدم جردت . إيران
ظيما تم من ميزة األسبقية، غال ان هذا القانون ُيعد بحق أآثر القوانين تن) حمورابي

وقد دون هذا القانون بالخط المسماري البابلي القديم وباللغة .  إآتشافه لحد اآلن
 282من حجر الديوريت األسود، وتضم على ما يقارب ) مسلة(األآدية السامية على 

  . مادة قانونية إضافة إلى المقدمة والخاتمة



ريب من صياغة صيغ بشكل ق) قانون حمورابي(يؤآد الكثير من القانونيين بأن 
القوانين الحديثة، بالرغم من أن بعض النصوص الواردة فيه آانت عبارة عن تجميع 
وتأآيد للتشريعات السابقة لقانونه واألعراف والتقاليد السائدة وقت تشريع القانون، لذا 

 المصادر التاريخية  إتفقتفأنه سن مئتين وأثنين وثمانين مادة قانونية، وهي ما
 ، وزاد بعض من الباحثين عليها متحججين بالتخريب  عليهمتخصصةوالدراسات ال

الشرائع (في آتابه ) فوزي رشيد.د(، آما يؤآد )المسلة(الحاصل في جزء من 
  ).1979 بغداد – دار الرشيد للنشر –العراقية القديمة 

يتالف من ) مسلة حمورابي(والذي ُيعرف ب) قانون حمورابي(النص المسماري ل
وقد ُآتبت الديباجة بأسلوب أدبي شاعري .  رئيسة، ديباجة ومتن وخاتمةثالثة أجزاء

ويعتقد بعض العلماء االثاريين بأن المقدمة آانت في األصل عبارة عن ترتيلة . رفيع
ملكية ُأضيفت للقوانين عند آتابتها على المسلة بغية نشرها للناس ولتكن بمستوى 

  . القوانين من ناحية األهمية

دع آل مظلوم وله ( فلم تكتب بنفس المستوى األدبي الشاعري لكنها تشير أما الخاتمة
أن يذهب أمام تمثالي ومن ثم فليقرأ الكتابة على مسلتي ويستمع إلى آلماتي شكوى 
، فعسى أن توضح له مسلتي الشكوى وعسى أن يفهم شكواه وعسى أن يرتاح القيمة
  ).فؤاده

، من وزعت على المدن والمعابد البابلية) المسلة( ويبدو أن هناك نسخ عديدة من 
) المسلة(، وهي )شمش(تضم رسما لإلله ) سوسة(حيث أن المسلة المكتشفة في 

الذي هاجم بابل وأستولى على ) شتروك ناخونتي(التي حملها معه الملك العيالمي 
وهي طريقة إتبعها معظم الملوك الذين آانوا . (آجزء من الغنائم) سبار(مدينة 
ن مدن األعداء آرمز لقضائهم على األعداء وآشاهد حي أمام مواطنيهم بأنهم يهاجمو

 ، بينما وجدت نسخ )عامر سليمان.د(، آما يشير )قد إستولوا فعال على مدن األعداء
إله بابل، وهناك نسخ آانت بدون ) مردوخ(فيها رسم لإلله ) المسلة(أخرى من 

  .مقدمة أصالً 

لقوانين إلى خمسة ابواب رئيسة تتفرع منها فصول وقد قسم العلماء المعاصرون ا
ومجموعات، إال أن جميع المواد تفترض جهازا إداريا وقضائيا وعسكريا وإعالميا 

  .من أجل تطبيقها، آما انها تشير إلى مجتمع آانت وسائل اإلتصال فيه متطورة جدًا

ذب شهادة  نجد هناك مواد حول االتهام الكاوالخاص بالتقاضي الباب األولففي 
 والجرائم التي تقع على فمتعلق باألموال الباب الثانيالزور، تالعب القضاة، اما 

األموال آالسرقة وهروب الرقيق، واألراضي العقارية آأراضي منتسبي الجيش، 



. األراضي الزراعية، العقارات، والتجارة والعالقات التجارية ، آالمداينة والوديعة
 آاألحوال الشخصية والذي يبحث مواد المتعلقة باألشخاصويضم ال الباب الثالثأما 

في الجرائم الزوجية وآذلك أحكام الزواج آحكم الزوج الغائب، الطالق والمهر، 
الرابطة الزوجية، الزنا بالمحارم، وأحكام الخطوبة، ثم أحكام األرث ، واحكام التبني 

فيضم  الباب الرابع والرضاعة، وآذا ألحكام اإليذاء الواقع على األشخاص، اما
 واألموال ومسؤوليات أصحاب المهن وأجورهم، أحكاما تخص أجور األشخاص

ويضم  واألخير الباب الخامسوأجور األشخاص والحيوانات ومسؤولية أضرارهم، 
  .األحكام التي تخص بيع الرقيق

ويمكننا أن نتوقف عند مواد الباب األول والخاصة بالتقاض وآذلك عند المواد 
ففي الباب األول يضع . صة بالتجارة والعالقات التجارية على سبيل المثالالخا

واتهام ) الشائعة(القانون آلية للتعامل مع شهادة الزور، وما له عالقة هنا ب
الآلخرين بالباطل، وهذا ما نجده ايضا في أحكام الزواج والجرائم الزوجية التي لها 

 وآذلك فيما يخص العالقات التجارية وما واالتهام الباطل،) الشائعات(عالقة بنشر 
خاصة بالمواد التي لها عالقة بالشرآة ) العالقات العامة(و) اإلعالن(له عالقة ب

  . والوآالة، او تلك التي تخص بائعة الخمور، او الزنا بالمحارم أو اإليذاء

 آانت شاملة وتتوقف عند جميع المهن اإلجتماعية والحقيقة أن قوانين حمورابي
والمشاآل اإلقتصادية واألخالقية والحقوقية التي آانت تهيمن على حياة المجتمع 

 االقتصادي الكبير – االجتماعي -ولكن ال يعقل أن هذا التحول السياسي. البابلي
 التي الذي قاده حمورابي جرى بدون جهاز منظم من وسائل االتصال الجماهيري

بين أوساط الشعب لصالح ) الدعاية واإلعالن(لهذا التحول، وقادت عملية ) روجت(
  .حمورابي

  

  

  الـــقوانــــيـن اآلشــــــوريــة الـقـــديـمـــــة والـوسيـــطـة

  

بالرغم من التطور الذي إتسم به االشوريون وسعة رقعة دولتهم وإختالف األجناس 
  فيها نتيجة 

ختلفة، فأنه لم يتم العثور على قانون مرآزي موحد ينظم عالقات لضمها أقاليم م
األفراد فيما بينهم من ناحية، وبينهم والدولة من ناحية أخرى، وما تم إآتشافه ُيعد 



. ضئيٍال جدًا قياسا بتلك اآلثار المكتشفة والتي تعالج مجاالت الحياة األخرى المختلفة
عادة إستنساخ قصة الخليقة لكلكامش وقانون قام بإ) آشور بانيبال(علمًا أن الملك 

حمورابي وغيرها من النصوص المهمة، ولكن لم يعثر الباحثون على القانون 
  .االشوري في العهد القديم بتلك المكتبة العامرة باآلثار التي خلفها هذا الملك

، فقد  تم )االتصال الجماهيري(و ) الدعايــة(ولكن فيما يخص موضوعنا، أال وهو 
 ُعقدت ما معاهدات آشورية دولية عن وجود النصوص المسمارية التي تضم الكشفت

تشير إلى مبلغ بين الدولة االشورية وبين بعض الدول واألقاليم التابعة لها، والتي 
، آما التقدم الذي وصل إليه العقل القانوني اآلشوري في مجال القانون الدولي العام

، فمن غير المعقول وجود آلية للمعاهدات )دولياإلعالم ال(تؤآد على وجود شكل 
) الدعاية(يقوم بمهمة ) إعالمي دولي(الدولية دون أن يسبقها أو يرافقها نشاط 

، )آشور بانيبال(بل يمكن القول بأن الملك . للدولة اآلشورية) االعالم(و) اإلعالن(و
ًا ومن أصحاب الذي عرف عنه بأنه آان دمويًا وعنيفا، آان أيضًا إعالميًا وناشر

آما آان . المؤسسات اإلعالمية الجبارة، فقد آان صاحب مكتبة شهيرة جدا في نينوى
العديد من النصوص المسمارية التي يعود تاريخ آتابتها األول ) إستنساخ(قد أمر ب

، وآآلف )قوانين حمورابي(إلى ما يقرب من ألف سنة قبل زمانه، آما أمر بإستنساخ 
لم ُيعثر من بين ): ( عامر سليمان.د(ألآدية، لكن وآما يشير النصوص السومرية وا

النصوص الكثيرة التي خلفها لنا هذا الملك في مكتبته ما يمثل القوانين اآلشورية، ال 
وقد يعزى هذا النقص . في النصوص التي أعيد إستنساخها وال في النصوص األصلية
في المستقبل، وقد يعزى لصدف التنقيبات وإحتمال الكشف عن مثل هذه النصوص 

ويمكن القول أن عدم . لعدم إهتمام الملوك اآلشوريين أنفسهم بالقوانين وتدوينها آذلك
العثور على نصوص تمثل القوانين اآلشورية هو دليل على أن اآلشوريين لم 
يصدروا قوانين جديدة بل أنهم إعتمدوا على القوانين السابقة التي آان الملوك 

ويؤيد هذا الرأي . ماء قد أصدروها وفي مقدمتهم الملك حمورابيالعراقيون القد
دونت في " حمورابي"األخير أنه تم العثور على أآثر من نسخة واحدة من قانون

العهد اآلشوري آما يؤيده طبيعة األحكام والقواعد التي آانت سائدة في العهد 
  ). لدينااآلشوري التي يمكن إستنتاجها من النصوص القانونية المعروفة

في بداية القرن العشرين ) آشور(لكن البعثة األلمانية التي آانت تعمل في مدينة 
عثرت على مجموعة آبيرة من الرقم المسمارية، وآان بينها عدد من األلواح التي 

عامر .د(ويشير . تضمنت مواد قانونية إتضح انها تعود على العهد اآلشوري الوسيط 
انت طبيعة اللواح المكتشسفة وطبيعة المواد القانونية التي مهما آ( إلى أنه ) سليمان

تضمنتها فأن األحكام الواردة فيها والمباديء القانونية التي إتبعتها تشير إلى األحكام 
والمباديء القانونية نفسها التي إتبعتها القوانين العراقية القديمة األخرى آقانون 



ات البسيطة التي إقتضتها الظروف حمورابي مثًال مع بعض التعديالت واإلضاف
  ).السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية التي آانت تمر بها الدولة اآلشورية آنذاك

بأن أحد الرقم اآلشورية ) الشرائع العراقية القديمة(في آتابه ) فوزي رشيد.د(ويؤآد 
الخصومات الناشئة بين التجار ومكانة مجلس آبار التجار (المكتشفة تتحدث عن 

آما يوجد رقُيم ). وحضورهم آل تلك المشكالت وإجراءات حماية العاملين في البنك
) الزوجة(، ويبدو من خالله ان مكانة )قضايا األحوال الشخصية(آخر يتحدث عن 

لدى اآلشوريين تختلف عما هي عليه في المجتمعات العراقية األخرى، فما عدا 
 فأنها مملوآة للزوج ويفعل بها ما يشاء اعتبارها عامال للتكاثر والزيادة في النسل،

، )24(حدى مواد القانون، والمرقمة إبتخويل من القانون، ويكفي أن نعرف أن 
فرض على المرأة الهاربة من دار زوجها عقوبة تشويه وجهها من قبل زوجها، 
وطال العقاب حتى أصحاب البيت الذين آووها، فقد فرض القانون على المرأة التي 

  .لزوجة الهاربة بقطع األذنينآوتها ا

التي تنظم إجراءات إنتقال ملكية ) 6(لكن أهم ما في هذا القانون اآلشوري هو المادة 
وقد تطلب . األموال غير المنقولة، آاألرض أو الحقل الى الغير عن طريق الشراء

وأول القانون توفر مجموعة من األرآان لكي يكون إجراء إنتقال الملكية صحيحا، 
عن ) منادي لالعالن) (تأجير(إذ إقتضى القانون ، )رآن اإلشهار( هو  األرآانهذه

، لكي يعطي لَمن له حق االعتراض بيع العقار بين الناس، وحدد صيغة المناداة نصًا
هلى البيع لسبب معين أو لمن لح حق مالي يرتبط بالعقار المبيع التقدم وإعالم 

ي موضوع إعتراضهم وإعطاء حقوقهم قبل للنظر ف) موثق العقود(المسجل القانوني
وال ُيعتد بإعتراضهم إذا قـُدم بعد إنقضاء مدة شهر من . إنتقال ملكية العقار

إذ أوجب القانون تعيين العقار المبيع ) تعيين المبيع( هو الرآن الثاني).  اإلعالن(
الرآن  أما .تعيينًا نافيا للجهالة، آأن يكون حقًال أو بيتًا أو قطعة أرض، وما شابه

فيشترط القانون حضور شخصيات معينة في مجلس العقد ) الحضور( وهو الثالث
إلتمام عملية البيع آأحد الوزراء، وآاتب المدينة، والمنادي، وموثق العقود الخاص 

، ويشترط القانون قيام المسجل القانوني يتوثيق )التوثيق(الرآن الرابع هو . بالملك
عملية شراء المبيع وتدوينها على رقيم يستنسخ ثالث نسخ اإلجراءات التي إقتضتها 

خالل شهر التسجيل ) المنادي(ويبدأ التوثيق بقيام . يحتفظ المسجل القانوني بإحداها
  .باإلعالن ثالث مرات عن نية شراء هذا العقار

الذي يمكن ) المنادي(قديمة أال وهي مهنة ) مهنة إعالمية(ومما تقدم نجد أن ثمة 
آما أن عملية تطبيق القانون وسير عمل المحاآم تفترض وجود وسائل تأجيره، 



أخرى لإلعالم والتبلغ وإيصال الشكاوى واإلنذارات، أي وجود وسائل لإلتصال 
  .الجماهيري

لكن بعيدًا عن القوانين العراقية القديمة وآلية تطبيقها ونشرها، فان تاريخ العراق 
سس على ثقافة اإللغاء واإلجتثاث العرقي القديم هو تاريخ للعنف الدموي، والمؤ

والقومي والسياسي  والعائلي، وآل هذا لم يكن يتم بدون حمالت دعائية، 
وإعالمية، وإعالنية، وغسيل دماغ، وتشويه سمعة، وبث للشائعات، ومن خالل 

) حمورابي(فمثًال، حكم . وسائل إتصال جماهيري مضمونة التأثير وواسعة اإلنتشار
نة، وقد إستطاع خاللها توحيد البالد، بكل الوسائل العسكرية،  س43حوالي 

آما يمكننا ان نتصور دور االعالم . واإلقتصادية، واإلعالمية، والدبلوماسية
واالتصال الجماهيري خالل حقبة اآلشوريين التي تعاقب على عرش إمبراطوريتها 

( : ي إحدى مدوناتهالذي يذآر ف) شلمنصر األول(من بينهم . مائة وستة عشر ملكًا
، )في ثالثة أيام أخضعت أورارتو، أحرقُت إحدى وخمسين مدينة وسلبت ممتلكاتها

 – دار األبجدية للنشر – تاريخ بالد الرافدين(في آتابه ) عبيد مرعي. د(آما يذآر 
  ).دمشق

 2340-2365بين األعوام ) أوما(، ملك )لوآال زاآيزي(أما ملك السومري الطاغية 
الماللك السومرية المجاورة، حيث يحفظ التاريخ –شن الغزوات ضد المدن م، فقد .ق

، وخلد هذا الدمار شاعر سومري في مرثية معروفة، آما )لكش(لنا تدميره لمدينة 
لم يترك بها معبدًا إال ) : ( الفن العراقي القديم(في آتابه ) ثروت عكاشة.د(يشير 

له، وآما فعل بالمعابد واالثار فعل باآلهلين وهدمه، وال أثرًا من آثار الحضارة إال أزا
  ).فقد ترآهم بين قتيل وجريح غصت بجثثهم الطرقات

قد شنا الحروب ) إيانا توم(وحفيده ) أورنانشي(الطاغية ) لكش(وقبل ذلك آان ملكا 
التي وصل إلينا أنينها عبر ) اور(ودمراها، السيما مدينة ) اوما(و) اور(ضد 

، سميت في )اور( شعرية آتبها شاعر سومري من مدينة العصور من خالل مرثية
  ).مرثية أور(تاريخ األدب القديم ب

تنشط جدًا في فترة الحروب، قبل ) الدعاية(إن علم اإلتصال الجماهيري يؤآد لنا بأن 
 دار – مدخل الى حضارات الشرق القديم(ففي آتابه .إندالعها، وخاللها، وبعدها

من ) الدعاية الحربية(إلى إستخدام ) فون زودن. ف(يشير ) 2003 بغداد-المدى
آثير تعلمنا : ( الذين يتم إستخدامهم آل طرف لصالحه) الجواسيس والعمالء(خالل 

، من الرسائل ان اآلشوريين إستخدموا جواسيس وعمالء عند اإلعداد للحروب
انت آان تقوم بهذا الغرض، وآ " dajjalu  ديال"ويظهر أن الفئة التي عرفت بأسم 



آما آانت الدعاية بوساطة الكلمة . تشكل نوعًا متميزًا من القوات ضمن الجيش
  ). والصور المثيرة للفزع دورًا آبيرًا في الحروب

في أخبار الملوك وحروبهم آجزء من ) المبالغة(وهنا يمكننا التوقف عند عنصر 
شوريون آانوا ، في آتابه اآلنف الذآر، بأن اآل)فون زودن. ف(إذ يشير ). الدعاية(

وقد . (غالبا ما يذآرون أعدادًا فيها مبالغة زائدة عن خسائر العدو من القتلى واألسرى
نجد في نقوش ملك ما دونت بعد حمالته أن األعداد المذآورة عن خسائر العدو خالل 
حملة معينة له تزيد آثيرًا على األعداد المذآورة في التقارير األولى عن الحملة 

 يجب عدم تصديق آثير من تلك اإلدعاءات، آذآر شلمنصر الثالث أنه ولكن. نفسها
. قاد في السنة الرابعة عشرة من حكمه مئة وعشرين ألف مقاتل في حملة إلى سورية

آما يتوجب علينا عند التقويم النقدي لكثير من المعلومات العددية أن نأخذ بعين 
خمة لم تكن تقتصر على التخطيط اإلعتبار أن المسؤولية تجاه الحشود العسكرية الض

لزجها في المعرآة فحسب، بل ربما آان من الواجب تأمين سيرها مئات 
الكيلومترات، آأن ينطلق من بالد آشور إلى سورية مثال، وتزويدها خالل ذلك 

وقد تطلب هذا، على الرغم من أنه ترافق بإعمال نهب . بالمؤن الالزمة ايضا
م دقيق وإختيار سليم للطرق المناسبة، ويبدو أن ومصادرة عشوائية، وجود تنظي

  ).الجيوش آانت تسلك طرقًا مختلفة خالل حمالتها بحسب ما تقتضيه األحوال

في تاريخ العراق القديم ال ) االتصال الجماهيري(و ) الدعاية(والحقيقة ان رصد 
رها يتجلى في التطور القانوني وطبيعة هذه القوانين التي تفترض وجود آليه لنش

وقنوات إتصال يتم ذلك عبرها، وانما يتجلى أيضا في طبيعة اإلعالم الدولي، 
  .وطبيعة المراسيم الملكية والدبلوماسية

  

  الـمـــراســــيم

تشير الدراسات الكثير عن طبيعة السلطة والحكم في العراق القديم بأن السلطة 
يق العدالة، وآان الفكر السياسية في العراق القديم آانت تجد نفسها أمام واجب تحق

السياسي العراقي القديم آان قد عين الوسائل التي يتم اللجوء إليها في تحقيقها، وهي 
  .والقضاء المراسيم، والقانون،: تتلخص في 

الملوآية، فكما ) المراسيم(والحقيقة، هناك العديد من الكتابات المسمارية المتضمنة ل
ال (اآلنف الذآر، بأنه ) قانون في العراق القديمال(في آتابه ) عامر سليمان.د(يؤآد 

يخلو حكم ملك من الملوك من إصدار مراسيم ملكية تعالج موضوع تنظيم شؤون 
النساء في القصر الملكي وصالحياتهن وتراتبيتهن في األهمية، وآذلك تلك التي 



ات، تتعلق بتعيين آبار الموظفين والوزراء وقادة الجيش وحكام األقاليم والوالي
آما تتضمن المراسيم إرسال السفراء . ويحدد مهام آل منهم وواجباته ومسؤولياته

وآما هو معروف أن ). والممثلين عن الملك وعن دولته إلى الدول األجنبية
اإلعالم (و) العالقات العامة(مجموعة المراسيم تدخل اليوم فيما يمكن أن نسميه 

  ).الدولي

  

تطور فكرة العدل في القوانين العراقية (ي آتابه ف) جمال مولود ذيبان.د(ويشير 
اإلرادات الملكية الصادرة ( ، المشار إليه سابق، بأن المقصود بالمراسيم )القديمة

بإسم الملك من وقت إلى آخر وتهدف إلى معالجة بعض المسائل المعينة، مثل تثبيت 
إسترداد أسعار الصرف، أو وضع قواعد مرافعات بعض المسائل المعينة، مثل 

األراضي أو تقرير العقوبات على َمن يخفق في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وغير ذلك، 
وقد تصدر المراسيم الملكية مخففة أو مسقطة لبعض األلتزامات أو الديون عن المدين 

ما منظمة لحاالت معينة، وإما تضع قواعد أفهي إذن تصدر . الملتزم بالتنفيذ أو األداء
و أنها تقرر أل إصالح قانوني بتعديل أحكام بعض القوانين المطبقة، تهدف إلى إدخا

  ). بعض أحكام العفو أو المرحمة التي تزيل التعسف القائم أو تلغي األحكام القاسية

تتوزع حسب مجاالت الحاجة إليها، ففي المجاالت الدبلوماسية، يصدر ) المراسيم(و
لين عنه وعن دولته إلى الدول الملك المراسيم، حينما يرسل السفراء والممث

والمراسيم هنا تحدد وضع األشخاص في األماآن . األجنبية ويستقبل وفودها
آما أنه بصفته رئيسا أعلى للدولة يصدر المراسيم . المحددة وطبيعة عمل آل منهم

المتعلقة بإعالن حالة الحرب والهدنة والسلم ويعقد المعاهدات والمواثيق مع دول 
وبصفته رئيسًا إداريًا أعلى في الدولة يقوم بإصدار ما يلزم من . رهاالجوار أو غي

مراسيم وقرارات تتعلق بتعيين آبار الموظفين والوزراء وقادة الجيش وحكام 
األقاليم والواليات، ويحدد مهام آل منهم وواجباته ومسؤولياته وفق تعليمات 

 المراسيم التي يصدرها في آما يعتمد الملك على. يصدرها الملك تقوم مقام القانون
تنظيم شؤون موظفيه المقربين عليه ويحدد واجباتهم وإلتزامات مواليه وحتى 

وقد أصدر العديد من ملوك بالد الرافدين مختلف المراسيم التي آانت رآنا .  نسائه
  .مهما من أجل تطبيق العدالة

  

  

  



  القضــــــاء

يد المباشر للقوانين، والممارسة شكل القضاء، آأحد وسائل تطبيق العدالة، التجس
آان هو الوسيلة التي ُتفض بموجبها ) التحكيم(ويبدو أن . المباشرة للسلطة السياسية

عبد . د(ويشير . المنازعات في المراحل األولى من الحضارة في العراق القديم
 دار الشؤون -2 ج– السياسي في العراق القديم الفكر(في آتابه ) الرضا الطعان

ولم . أآبر األعضاء سنًا هو الذي يقوم بعملية التحكيم(بأن ) 1986 بغداد –افية الثق
تكن عملية التحكيم نفسها قد شكلت بعد عمًال متخصصًا مستقًال عن المجتمع، وانما 
على العكس من هذا، آانت العملية تتم في سياق الوظيفة العامة للمجتمع وبأسم 

 المراحل الالحقة طابعًا دينيًا، بقدر ما سيختص ولكن القضاء سيتخذ في. المجتمع آله
. به المعبد، فكل معبد آان على ما يبدو بشكل محكمة يحق لكهنته إصدار األحكام

فكان الكهنة، تبعًا للقضايا المعروضة، يجلسون للقضاء عند باب المعبد، أو في حجرة 
 عهد ولكن ستنتزع من أيدي الكهنة هذه السلطة القضائية، في. من حجره

من إنتزاع السلطة القضائية من أيدي ) حمورابي(ويعتقد أن غرض ). حمورابي(
الكهنة وحصرها بيد القضاة العاديين الذين يتم تعيينهم بأمره هو التأآد من تطبيق 
أحكام قوانينه والتخلص من إحتمال إمتناع الكهنة عن تطبيقها في قضائهم، وآل ما 

لعاديون أمامهم بأنهم سيعمدون إلى سماع أقوال آل بقي للكهنة هو أن يقسم القضاة ا
من المتخاصمين، وسيهتمون بسماع الشهود، وفي أواخر العهود البابلية عادت إلى 

  ).الكهنة بعض الصالحيات القضائية

حول وظيفة ) مدخل إلى حضارات الشرق القديم(في آتابه ) فون زودن.ف(ويؤآد 
 لألسف ال يفيدنا أي نص بمعلومات عن إسلوب : (في العراق القديم ما يلي) القضاء(

إعداد القضاة لممارسة وظيفتهم ذات المسؤولية الكبيرة، فبعد التأهيل األساسي لهم في 
ولكن المرجح أنه آان يتوجب عليهم أن يشارآوا زمنًا طويًال في . مجال تعلم الكتابة

هم في ضوء عملية النظر في الدعاوي، ويقوم قضاة خبيرون بتوجيههم وتعليم
وال نعلم شيئًا عن أي محام، وآان الغالب أن ...الحاالت القانونية المبتوت فيها سابقا

محضر الجلسة الكاتُب الذي ُيذآر أسمه فيه بعد الشهود، وهو ) يمسك(يشرف 
يتولى عملية إنجاز الوثيقة مدونة على ُرقيم طيني، ويفترض فيه أن يكون متمكنًا 

ونالحظ في بعض وثائق . الشائعة والمصطلحات القانونيةمن األساليب التعبيرية 
  ).إستخدام مصطلحات وعبارات سومرية إلى جانب األآدية. م.األلف األول ق

القانون، المراسيم، والقضاء، يعني : إن التوقف عند وسائل تطبيق العدالة من خالل
ين وجود منظومة من وسائل اإلتصال الجماهيري التي تضمن نشر هذه القوان

يتم من خالل القانون ) اإلتصال الجماهيري(ولم يكن . والمراسيم وإعالم الناس بها 



ووسائل تطبيقه، وانما من خالل وسائل أخرى، اآثر مباشرة وتجسيدا لعملية 
  ). المراسالت(و) الرسائل(االتصال الجماهيري، ونقصد هنا 

  

  الــرســــــائــل                                    

والمنشور ) التدين والعقل في بالد الرافدين(في بحثه الموسوم ) جان بوتيرو(لقد أآد 
منشورات المدى  –الكتابة، العقل، اآللهة .... الشرق القديم ونحن(ضمن آتاب 

إذا آان هناك مجال تلعب فيه الكتابة وظيفتها في إلغاء المسافات : ( ما يلي) 2007
وقد إستعملها الرافديون منذ . ين متخاطبين متباعدين بلمراسالتبإمتياز فهو مجال ا

م، وحتى النهاية، بإنتظام آما تدل على ذلك ما بين .النصف الثاني للفية الثالثة ق
ونظرا لطبيعتها .  رسالة رسمية وخاصة من آل الحقب40,000 و 30,000

ة الخاصة حيث آان المتراسالن يجهالن الكتابة بكل تأآيد، فقد آانت آل رسال
تقتضي تدخل مهنيين إثنين، األول في اإلرسال ليكتبها والثاني في اإلستقبال 

أنت الذي ( قل هذا ) المتلقي(إلى فالن : " لذا آانت تبدأ آلها دائما بعبارة. ليقرأها
المرسل الذي أنقل أنا، آتابة، هذه (فالن " هكذا يكلمك):  ستقرأ له هذه الرسالة

ألمر برسائل خاصة فهي تدور غالبا حول قضايا من وحين يتعلق ا). "الرسالة هنا
ولعل وال أعلم بوجودها، " رسائل غرامية" آل نوع إال األحاسيس ولم أعثر على 

آانت مرتفعة جدًا بشكل لم يكن يسمح بمثل هذا البوح " الكتاب العموميين"أجور 
مكلفين المرافقون للملوك في حمالتهم السنوية آتـّاب الحوليات وآان ...الغالي

بإخبارنا بتسلسل هذه الغزوات والفتوحات حلقة حلقة وسنة بعد أخرى، حيث آان يتم 
إخضاع الضعفاء للجزية والنهب الذي آان يمارسه هؤالء الملوك ويتباهون بإنجازه 

وبفضل ... سنويا، دون أي ذآر بطبيعة الحال لهزائمهم من طرف هؤالء الكتاب
ل عملهم الدؤوب، نتوفر على هذه المقاطع  وبفض"المهنيين المحترفين"هؤالء 

الهامة من هذه المسيرة الطويلة التي دامت ألآثر من ثالثة آالف سنة التي قطعها 
الرافديون القدماء الذين نستطيع اآلن إعادة بناء وإسترجاع تاريخهم وحياتهم وتقدمهم 

....... وإبتذًال..وتقهقرهم وأفراحهم وأحزانهم، بل وحتى أآثر التفاصيل داللة وغرابة
وإقتسام األفكار الذي تتيجه، آانت " اإلخباري"وحدها الكتابة، عبر النشر المحلي 

قادرة على خلق األدوات والوسائل لتكوين تقاليد راسخة عبر مراآمة المعلومات 
الصحيحة والدقيقة وإجترار الخطابات آلمة آلمة، ومراجعة المكتسبات، وجعل آل 

  ). ع في أي ومان ومكانذلك في متناول الجمي

لم يكن لدى السومريين شكا ( في آتابه اآلنف الذآر، بأنه ) فون زودن.ف(ويشير
أدبي خاص بالدعاء واإلبتهال، ولكن ثمة إبتهاالت قصيرة جدًا وردت في خاتمة 



أما الطويلة فقد وردت ضمن ترتيلة البناء . بعض نقوش التدشين السومرية القديمة
 لكش، وفي عدد من األساطير، وفي قصيدة تعليمية آبيرة، الضخمة لجوديا ملك

. وهي ال تتبع في صياغتها أي أسلوب محدد. وفي خاتمة التراتيل آوسيلة للشفاعة
وتمثل الرسائل اإللهية بديٍال من اإلبتهاالت، وفيها ينقل المبتهل إلى اإلله أمنياته في 

  ).يمارس في المدارسوآان إنشاء مثل تلك الرسائل . صيغة رسالة إستعطاف

تل ( المسمارية التي تم الكشف عنها في موقع الرسائلويمكن القول إن مجموعة 
 التي تمت بين المراسالتفي مصر ، والتي دونت باللغة األآدية وتتضمن ) العمارنة

وبين حكام وملوك العراق وسورية، السيما في الفترة ) أخناتون(الفرعون المصري 
 أهمية اللغة األآدية آنذاك وإستخدامها آلغة دبلوماسية بين اآلشورية، تشير إلى

إلى حكامه ) حمورابي( الملك رسائلوآذلك .  البلدان التي لم تكن لغتهم اللغة األآدية
 التي آانت تبرمها األحالف والمعاهدات التي آانت تتضمن الرسائلووالته، وأيضا 

 الخاضعة لنفوذها السياسي والعسكري، الدولة اآلشورية مع البلدان واألقاليم المفتوحة
 ُتعرف المعاهداتوآانت هذه . والتي آانت تدار من قبل الحكام والملوك المحليين

، لكونها آانت تمثل الشروط التي آانت الدولة اآلشورية تفرضها بمعاهدات التبعية
 اإلعالم(وآل هذه الرسائل تؤآد لنا المستوى الذي آان . على البلدان المفتوحة

  .قد وصله) الدولي

، الذي جاء ذآره سابقًا، بأنه )حقيقة السومريين(في آتابه ) نائل حنون.د(ويذآر 
 وأربعة عشر نصا باللغة السومرية مجموعتان الرسائل األدبيةوصلتنا من باب (

، وفي رسائل موجهة إلى آلهة -1: ، والمجموعتان السومريتان هماباللغة األآادية
رسائل ملكية مصاغة بأسلوب  -2.  إلى اآللهة المرسلة إليهمالغالب تتضمن تضرعًا

  . أدبي

أما فيما يخص النصوص األآادية التي تدخل في هذا الباب من أبواب األدب فأنها 
، )6-1(له رسائل موجهة إلى إله أو صادرة من إ: ، هيأربع مجموعاتتتوزع على 
ن إسلوب الرسائل بإسلوب يجمع ما بي رسائل مصاغة، )10-7 (رسائل أدبية

ورسائل مدونة للمحاآاة أو إلغراض تعليم ، )12-11 (ونصوص التطهير
  )).14-13(الكتابة

 فأنها تبقى الشكل دبلوماسية أو قانونية، أدبية ذات طبيعة الرسائلوسواء آانت 
المباشر واألوضح لإلتصال الجماهيري، والتي تتضمن آل مراحله التي يشترطها 

  . لعملية اإلتصاليةعلماء اإلتصال في ا



: )الكتابة(تجلى أيضا في أشكال أخرى من ) االتصال الجماهيري(إال ان 
إيصال (ومن خالل عملية . ونصوص السحر، أدب الحكمة، المحاورات، آالمناظرات
، أو الخطابة، األلواح الطينية، ربما آانت هي قنواتالرسائل عبر ) أو إرسال

ويبدو . المنادين في الساحات واألزقة أو الكهنة، بةالكت، ومن خالل التراتيل الدينية
حيث آان هو ). المعبد(أن المكان األعم واألشمل إليصال هذه الرسائل آان هو 

المكان الذي تتمرآز حوله المدينة، وحيث يتم القضاء وتحقيق العدالة، وحيث يتم 
  .ك إعالميةتداول المعرفة واألسرار، فهو مؤسسة دينية وسياسية وقانونية، وآذل

  

  المعبــــــد بإعتـبـاره مؤسسـة إقـتـصاديـة وإعــالميـــــــــة

  

  ميزوبوتاميا–حضارة وادي الرافدين (في آتابه ) عبد الوهاب حميد رشيد.د(يؤآد 
: (  في الحياة سكان وادي الرافدينالكهنة والمعبددور ) 2004 منشورات المدى –

بل وأول مؤسسة إجتماعية عامة في شمال البالد ظهر المعبد باعتباره مؤسسة دينية، 
. م. سنة ق5000مع بداية االستيطان في القسم الجنوبي لوادي الرافدين في حدود 

يضاف إلى ذلك ..... وشكل مرآز الحياة الحضارية فيها ومحور التجمعات السكانية
يه مختلف أن المعبد آان مرآزا ثقافيا آهنوتيا يتعلم فيه الكهنة والكتبة وتحفظ ف

يضاف إلى ذلك أن المعبد إمتلك عددًا ... النصوص األدبية والدينية والعقود التجارية
آبيرًا من الكهنة العاملين فيه، حيث يترعرع أبناؤهم بين جدرانه، ويحصلون على 

وآانت إحدى ........  بيت المعرفة–) بيت مومي(تربية متكاملة في مدرسته 
بلي القديم تعاظم سلطة الملك على حساب سلطة الخصائص المميزة للعصر البا

بلغت هذه الظاهرة أوجها إبان حكم حمورابي الذي نقل جميع السلطات من . المعبد
  ).المعبد إلى القصر

ودوره، يعني الحديث عن السلطة السياسية وعن الفكر ) المعبد(إن الحديث عن 
في التاريخ القديم للعراق لوجدنا والحقيقة، انه آلما أوغلنا . السياسي في العراق القديم

أن من اهم السمات التي يتوقف عندها المؤرخون في دراستهم للفكر السياسي آنذاك، 
  . ، أي غياب الفردانيةوالخاصية التراثية الشعبية الخاصية اإلسطورية: هي

، وحددها )واقعا ثقافيًا(عن جوهر اإلسطورة بإعتبارها ) مرسيا إلياد(لقد آشف 
ها قصة مقدسة تشير إلى حدث آان قد تم في األصل في زمن سابق يتميز بإعتبار

الدولة (في آتابه ) إرنست آاسبرر(أما . بأنه زمن خرافي تحققت فيه البدايات األولى
إن : ( فيرى) 1975 القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – واألسطورة



 تدفع األفراد إلى الشعور األسطورة تقوم في الجوهر على اساس من رغبة حماسية
بوجود هوية بينهم وبين المجتمع والطبيعة، ويتحقق إشباع هذه الرغبة بوساطة 
الطقوس الدينية، فهناك تذوب الفوارق بين األفراد ويتحولون إلى آل ال يعرف 

الفكر السياسي في العراق (في آتابه ) عبد الرضا الطعان.د(ومن هنا فأن ). التمايز
. إن الفكر العراقي القديم آان قد تميز بالخاصية اإلسطورية: (يؤآد) القديم

  ).آان يفسر العالم عن طريق األساطير) ريبارد(فالسومري على حد قول 

، فأن الفكر السياسي العراقي القديم قد إتسم الخاصية التراثية الشعبيةأما بصدد 
واع اإلبداع الشفاهي ، وحينما نتحدث عن التراثية الشعبية فنقصد آل أن)الشفاهية(ب

وقد أآد . للناس آالحكايات والرقص، والزجل، الذي ال ينتمي إلى فرد معين بالذات
الباحثون في تاريخ العراق القديم بأن اإلنتاج األدبي العراقي القديم يسبق تاريخ 
تدوينه، فقبل التدوين آانت النصوص تتناقلها األجيال المتتالية بالرواية الشفوية، وقد 

 فقدان الكثير من النصوص األدبية إلى أن بدأ الكتبة يدونونها على ألواح الطين تم
  . بأشكالها النهائية التي جاءت إلينا منذ مطلع األلف الثاني قبل الميالد

 بغداد 0 منشورات وزارة اإلعالم– ملحمة آلكامش(في آتابه ) طه باقر(ويعلق 
آثيرًا ما : ( ، بما يليمحددالالشخصانية وعدم اإلنتساب لشخص على ) 1975

يتوارد إلى أذهان قراء النصوص األدبية المشهورة من حضارة وادي الرافدين 
ُترى من آان أولئك ألدباء والشعراء الذين خلفوا لنا تلك الروائع : تساؤل طريف ومهم

األدبية مثل ملحمة آلكامش وغيرها؟ ولإلجابة على هذا التساؤل بوجه اإليجاز نقول 
إذا إستثنينا بعض الحضارات القديمة، ومنها الحضارة اليونانية والرومانية فغن إننا 

القاعدة العامة فيتلك الحضارات القديمة ومنها حضارة وادي الرافدين، هي أنها من 
النادر الشاذ أن تذآر أسماء المؤلفين بوجه عام، ومنهم مبدعي تلك المالحم والقطع 

ة بعض النصوص األدبية المذيلة بأسماء أشخاص، وإنه في حال. األدبية المشهورة
وقد يكون البعض منهم، . فالغالب فيهم أن يكونوا نساخًا أو جامعين لتلك النصوص

وال سيما في حالة النسخ القديمة مؤلفي تلك القطع األدبية أو منقحيها وواضعيها 
كتابة،  بتحويل قاموا، بعد إآتشاف ال) النّساخ(وهذا يعني أن ).  بأشكالها النهائية

  .   حاسة اإلستقبال من األذن إلى العين، ووسيلة اإلتصال من المسموعة إلى المقروءة

ويشير . لعب دورًا مهما في عدم نشوء اإلقطاع في تلك األزمان) المعبد(ويبدو أن 
لم تكن لدى السومريين على األرجح ملكية :( إلى هذا األمر قائال) زودن فون.ف(

نها آانت تخص المعابد الكبرى التي شكلت األساس الحقيقي ألخاصة لألراضي، 
لوجود آل الدول التي قامت في المدن السومرية، ولكن دون أن يكون هناك تطابق 

وال شك في أن حكام المدن وغيرهم من المنتمين إلى الطبقة . تام بين المعبد والدولة



ى ملكية خاصة لألراضي،  مرارًا الحصول عل– على الرغم من ذلك -العليا حاولوا 
، آما جاء حرفيًا في نصوص مدينة لكش تعود إلى "ملعونًا"ولكن ذلك آان أمرًا 

ولذلك لم يكن هناك مجال لنشوء أي شكل من أشكال .  م. القرن الرابع والعشرين ق
يشيرون ) فزن زودن.ف(لكن المؤرخون، بمن فيهم ). اإلقطاع في مثل هذا الوضع

غزوات ( شهدت نمو طبقة من النبالء اإلقطاعيين، آما ان إلى انه بالد آشور 
قادت إلى فقدان النبالء آثيرًا من أمالآهم، . م.  ق1000اآلراميين على بالد بابل بعد 

وأدى هذا التطور إلى اإلبتعاد عن الدولة اإلقطاعية، وسنحت .  ومن ثم قلت أهميتهم
 حسب القرائن –تمتلك وتستثمر   للمعابد الكبرى آي - في الدرجة األولى–الفرصة 

وأصبحت فيما بعد خالل العصر .  أراضي آثيرة خارج المدن–الواردة في الوثائق 
وفرت للمواطنين فرص عمل آثيرة ... الكلدي واألخميني مؤسسات إقتصادية ضخمة

ومفيدة، وذلك آموظفين فيها لممارسة حرف معينة أو للمشارآة في الخدمات الالزمة 
  ).س الدينيةألداء الطقو

المعبد ( بأن) حضارة وادي الرافدين(في آتابه ) عبد الوهاب حميد رشيد. د(ويؤآد 
شكل المعبد طوال مسيرة حضارة وادي الرافدين أحد قطبين رئيسين في النظام 

فباإلضافة لكونه مرآزًا دينيًا ُتقام فيه الطقوس .  السياسي– اإلقتصادي –اإلجتماعي 
 ومناسبات دينيةـ بما في ذلك إقامة الصلوات وتقديم النذور والشعائر من إحتفاالت

والقرابين، آذلك آان مرآزًا إقتصاديًا وإجتماعيًا فعاًال مارس دورًا جوهريًا في الحياة 
  ).العامة، وبلغت هذه الممارسة قمتها في عصر فجر السالالت

ودورها ) صالةال(، في آتابه اآلنف الذآر، إلى )عبد الوهاب حميد رشيد.د(ويشير 
ُتعتبر الصالة أولى طقوس العبادة في الديانة السومرية ): ( السومريين(في حياة 

تبطت بممارسات أروحلقة وصل قوية بين األرض والسماء، أو بين اإلنسان واإلله، و
محددة بتقديمها التطهير التام والوضوء بغسل اليدين والرآوع والسجود ورفع اليدين 

مة ببعض اإلبتهاالت واألدعية، بما فيها الشكاوى والتوسالت إلى اآللهة والتمت
شكلت الصالة طريقة إلتصال وبذلك . وعبارات الشكر والطاعة والعفو والمغفرة

وعّبرت .  بقصد تحاشي غضبه وعقابه وآسب رضائه وإستعطاف برآاتهالفرد باإلله
وضمان عن الورع والخوف والخشوع ومحاولة تحقيق السالم والروحي للفرد 

مسيرة حياة المتعبد وتحقيق أمنياته وتطلعاته من حيث الرخاء والصحة واألوالد 
  ).وطول العمر

 ولعل الطقوس والشعائر الدينية آانت من الكثرة بحيث أن المؤرخين والمحللين 
لكن ما يؤآده معظمهم هو ان . للغات العراقية القديمة لم  يمكنهم حصرها لحد اآلن

د إحتفاالت آثيرة، منها إحتفاالت شهرية آانت ُتقدم فيها قرابين المعابد آانت تشه



خاصة، ومنها إحتفاالت سنوية آانت ُتقام في مواعيد مختلفة، وتُقدم خاللها قرابين 
آما وصلت إلينا إستنساخات متأخرة لنصوص قديمة من مدينتي بابل . آثيرة

فقد آانت تماثيل اآللهة . وأوروك، تتضمن تفصيالت الشعائر التي آانت تؤدى خالله
 إلى بيت خاص – واحيانًا على مرآب نهري -ُتنقل خالل اإلحتفال في موآب مهيب

وبذلك آانت تتم المحافظة على تقدير . باإلحتفال يقع عادة خارج نطاق سور المدينة
األلوهية وجاللها، وآذلك حمايتها من األذى الذي يمكن ان يلحق بها خالل عملية 

وقد إرتبطت عملية التطهير في بالد بابل مع شعائر التكفير .  السنويةتطهير المعبد
عن الذنوب التي آان يتوجب على الملك أن يتحمل وزرها بصفته ممثًال للبالد، وآان 
عليه خالل ذلك أن يتلقى صفعة قوية جدًا جزاًء وتكفيرًا عن الذنوب، وال تكون 

 وجرت العادة أن تُتلى صلوات .الصفعة مقبولة إال إذا سالت دموعه بتأثيرها
وآانت جموع .  في بيت اإلحتفال- إلى جانب ملحمة الخلق-ودعوات واناشيد دينية

  . غفيرة من البشر تشارك في هذه اإلحتفاالت والطقوس

، تقليد )بابل(، وبشكل أآبر في بالد )آشور( في بالد )شاع(ويذآر المؤرخون بأنه 
شعائر المعبد، وآانت تلك القرابين تتمثل غالبًا خارج إطار ) قرابين الفدية(تقديم 

بالحمالن والجداء والخنازير الصغيرة، وتهدف إلى دفع آلهة العالم السفلي نحو 
وتوجد نصوص آثيرة تتحدث عن شعائر تقديم . اإلبتعاد عن المرضى والتخلي عنهم

  . تلك القرابين، وهي مدونة عادة بلغتين أو بالسومرية وحدها

، )السحر(و. يلعب دورًا مهمًا في حياة اإلنسان العراقي القديم) السحر(آما آان 
وآان هناك نوعان . بعيدًا عن أي تفسير آخر، هو عملية إتصال متعدد الجوانب

األسود الذي يوقع الشر بالبشر، واألبيض الذي يهدف إلى : أساسيان من السحر، هما
ولكل نوع . قوى الشريرة والبشرالوقاية من الشر المؤثر الصادر عن العفاريت وال

  .منهما أتباعه، وآهانه

ويبدو لنا أن الشعائر والطقوس الدينية، بما فيها الصالة والسحر، آانت عملية 
) التربية(و) الدعاية(و) اإلعالم(بإمتياز، حيث آانت  تتضمن ) إتصال جماهيري(
  ).  الهيمنة السياسية والدينية(وحتى ) الترويج(، و)الترفيه(و

  

  األدب العــــراقــي القـــــديـــم

 األآدي أو البابلي أو اآلشوري فهو حديث طويل –أما الحديث عن األدب السومري 
ألنه يعني وقوفنا عند آل المنظومة المثيولوجية، من آلهة، وأساطير، ومالحم، 

وهذا بحد ذاته . وقصائد، ومراثي، ومحاورات ومناظرات،وأدب حكمة، نثرا وشعرًا



ون مشروعا لكتاب آبير، لذلك فأننا سنتوقف بشكل موجز عند بعض المعالم سيك
  .المهمة في هذا المجال

  

  المـــــالحــــــــــــم

لم تكن الحكايات : (ما يلي) آلكامش(فيما يخص ملحمة ) فون زودن.ف. د(يؤآد 
البطولية عن جلجامش قد صيغت خالل العصر البابلي القديم في قصيدة بابلية 

 وقد وصلتنا غالبًا -املة بعد، ولكن نصوص الملحمة التي تعود إلى ذلك العصرمتك
 تظهر طابعًا جديدًا تمامًا لها من خالل مقارنتها –في حالة سيئة جدًا وغير آاملة 

في سورية وفلسطين وآسيا الصغرى . م.ٌ 1400وظهرت بعد . بالحكايات السابقة
 والحثية والحورية، وهي تمثل في آل قصائد شعرية عن جلجامش باللغات البابلية

 صياغة – حسب ما يمكن إستخالصه من البقايا القليلة التي وصلت إلينا –األحوال 
نظم آاتب . م. ق1100وبعد ذلك في حوالي . حرة وغير ملتزمة باألصل البابلي

من أوروك نص الملحمة، " سين لقي أّنيني"يدعي في فهارس األعمال األدبية 
ثني عشر ُرقيما وتضم نحو ثالثة آآلف بيت، وغدت منظومته أآمل فجعلها في إ

فيبدو أنهم أعادوا تدوين النص، . م.أما آّتاب األلف األول ق. صياغة لمادة الملحمة
  ).ولكن مع بعض التغيير

  

آيف تم تناقل هذه الملحمة بين البلدان، وآم نسخة طينية قد تم آتابتها وإستنساخها 
وآم ترجمة صدرت منها . الشعوب عبر العصور والحضاراتللتداول بين الناس و

في األآدية واآلشورية والبابلية؟ إنها أسئلة تدخلنا في حقول األسئلة التي يرعاها علم 
  ).اإلتصال الجماهيري(

الدينية والسياسية؟ الكثير من المؤرخين ) الدعاية(لها عالقة ب) المالحم(هل آانت 
تتكشف النزعة السياسية بشكل : ( يؤآد) زودن. ونف.ف(يشيرون إلى ذلك، فها هو 

أمر " سنحريب"مرآز أآثر في بعض األساطير اآلشورية، إذ نقرأ في إحداها أن 
" مردوك"بعض رجال الدين بإبداع أسطورة تشكل محورها محاآمة إلهية لإلله 

ب المتهم بالخطيئة، وذلك في محاولة منه لتبرير حربه المدمرة ضد بابل، تلك الحر
وآان الغرض منها أن تصير تلك األسطورة موضوعًا . التي لم تلق قبوًال واسعًا

ولم يصلنا منها سوى آسر من نص . ومادة لما يؤدى ويُمثل في الشعائر الدينية
يتضمن شرحًا لها، ويفسر تفسيرًا دينيًا اإلجراءات التفصيلية المتفرقة في شعائر 

  ). اإلحتفال بعيد رأس السنة



سعى الحزب الوطني ): ( فون زودن.ف(طريف في هذا األمر ما يشير إليه بل أن ال
، في حربه على المجموعات "سنحريب"خليفة " أسرحدون" خالل عهد اآلشوري

آشور "إلى أن يستميل إلى جانبه ولي العهد الموالية لبابل ضمن القصر الملكي، 
ن رؤيا تخيلية أو حلم ووظـّف لخدمة هدفه هذا إسطورة إبداعية تتحدث ع. "بانيبال

وقد وصلنا القسم األول منها . عن العالم السفلي) ُآّما(ألمير يحمل إسما مستعارا هو 
يرى في حلمه  آلهة العالم السفلي ) ُّماك(في حالة سيئة، لكننا نقرأ بعد ذلك أن 

) نرجال(وعفاريته المعروفة في الموروث الشعبي والتقاليد الدينية، ويقوده اإلله 
، ثم ُيحذر بشدة، "سنحريب"وُيذآـّر بالسلوك المثالي ل. وف به في ذلك العالمويط

ومن الواضح أن هذه اإلسطورة تظهر أيضًا أن . وُيعاد بعدئذ إلى سطح األرض
  ).المعتقدات الدينية اإللهية آانت غالبًا ما ُتسّخر في خدمة السياسة

) 80(بأنه يوجد ثمانونويكمننا تصور األمر بشكل أوضح حينما نعرف بأن هناك 
نصًا أدبيا باللغتين والسومرية واألآادية فقط، منها ثمانية وعشرون نصًا سومريا 

، )الطوفان(إسطورة :  بينها  أساطير معروفة لدينا مثل. وإثنان وخمسون نصًا اآديًا
أنكي (، إسطورة )إنانا وأنكي(، إسطورة )السفلي نزول إنانا إلى العالم(إسطورة 
، جلجامش وأنكيدو، جلجامش وآجا:، وخمس روايات لكلكامش هي )كوننخرسا

وهي مدونة ، وغيرها، وموت جلجامش، جلجامش وخودا، جلجامش وثور السماء
التي تم إآتشاف ) أدابا(إسطورة :  فمنهااألساطير المدونة باألآدية أما بالسومرية

التي تم ) أنزوالطائر (في مصر، إسطورة " تل العمارنة"نسخة بابلية منها في 
عاصمة الدولة العيالمية القديمة، إسطورة " سوسة"إآتشاف نسخة منها في موقع 

 منها في نسختانالتي تم إآتشاف نسخ عديدة منها في أماآن مختلفة، ) خاسيس-اترا(
تموز ( ، إسطورة بابل وأخرى في نينوى، ونسخة في نفر، ونسخة في أوغاريت
قصة (، )نزول عشتار إلى العالم السفلي(ورة ، إسط)إيتانا(، إسطورة )وعشتار

آشور، نينوى، آيش، : التي ُاآتشفت نسخ منها في مواقع متعددة مثل) الخليقة البابلية
، ملحمة ) ناراري–أدد (، ملحمة ) ننورتا-توآلتي(بابل، وأوروك، ملحمة 

، وجدت نسخة منها في تل العمارنة بمصر ونسختان آشوريتان في موقعي )سرجون(
  .شور ونينوى

  

  

  

  



  أدب الحــكــمـــــــــة

  

) أدب الحكمة(تؤآد البحوث والدراسات المختصة بتاريخ بالد وادي الرافدين بأن 
موضوع اليزال بحاجة إلى مزيد من البحث، من حيث أن للحكمة مكانة متميزة 

وآانت الحكمة تتجلى بشكل غير مباشر في . وبارزة في أدب العراقيين القدماء
وهذا . اطير والمالحم، وبشكل مباشر في األمثال ، المناظرات، والمحاوراتاألس

. واضحة وصريحة موجهة لآلخر، للجمهور الواسع) رسالة(النوع من األدب  هو 
) الرسالة(وقد إستخدم الكتاب والحكماء قديما آل المؤثرات المطلوبة آي تصل 

 مناظراتهم على شكل ، السيما حينما وضعوا)المتلقي(بشكل شيق ومؤثر إلى 
  .حكايات شيقة، ومقارنات، تجري بين الحيوانات أو بين الفصول والمعادن

التي تعتمد مبدأ الحوار أساسًا، قد ) أدب الحكمة(واحد من ضروب ): ( المناظرات(و
يكون حوارًا بين رجلين، جوهره أن يتبارى أثنان من اآللهة أو البشر أو الظواهر 

ن يثبت أحدهما افضليته على اآلخر، بغستثناء حالة مميزة الطبيعية في محاولة أ
والمناظرة تتألف ).  ثعلب- آلب –ذئب (ونادرة نجد فيهه عدد المتناظرين ثالثة 

أساسًا من معرآة آالمية بين أثنين متخاصمين في قضية معينة ويتضمن الحوار 
 آل واحد من عادة مقدمة إسطورية قبل الخوض في تفاصيل الموضوع، بعد ذلك يبدأ

المتخاصمين في تعداد فضائله مبينًا تميزه على خصمه في قدراته وأعماله، وتنتهي 
المناظرة عادة بخاتمة مالئمة ُيحسم فيها الجدل بقرار إلهي لصالح هذا أو ذاك من 

أدب الحكمة (في آتابه ) صالح سلمان رميض الجبوري.د(، آما يشير )المتخاصمين
  ).2000 بغداد – الشؤون الثقافية  دار–في وادي الرافدين 

وقد عثر اآلثاريون والمنقبون لحد اآلن على مجموعات مهمة من المناظرات 
، في )نائل حنون.د(والحوارات المكتوب باللغتين السومرية واألآدية، وآما يشير 

هناك أربعة وعشرون نصًا سومريًا وأآاديًا، مما : (، بأن)حقيقة السومريين(آتابه 
ومن هذه النصوص . حتى اآلن، تدخل في باب أدب المناظرات والحواراتُأآتشف 

والنصوص . يوجد سبعة عشر نصًا مدونًا باللغة السومرية وسبعة باللغة األآادية
الحوارات ، )9 (المناظرات: السومرية في هذا الباب تنقسم إلى ثالث مجموعات هي

، الماشية والغلة): اظراتالمن(فمن ).). 2(والحوارات التعليمية، )5(المدرسية
مالك ، الطائر والسمكة، الصيف والشتاء، الراعي والفالح، الخشبة والقصبة
الحوارات (، ومن المعدن النفيس والنحاس، المسحاة والمحراث، الحزين والسلحفاة

، حوار بين إمرأتين، نظم المدرسة، الكاتب وناظره، التلميذ والخريج): المدرسية
  .واألب وإبنه الضال إبن المدرسة،): عليميةالحوارات الت(ومن 



:  من أدب المناظرات والحوارات فتنقسم إلى مجموعتين هماالنصوص األآاديةأما 
شجرة الطرفاء :  هيفالمناظرات.  وهي ثالثةالحوارات، وهي أربع، والمناظرات
، الحواراتأما . الثور والحصان، الشعير والقمح، والغار شجرة الحور، والنخلة

  .الصراع بين الخير والشر، والتشاؤم حوار، حوار بين حبيبين: هيف

  

المباشرة في مثل هذه المناظرات والحوارات، ) الرسالة الدعائية(ويمكننا أن نرصد 
، أي نقدها بشكل غير مباشر تجنبًا )دعاية مضادة(سواء آانت من صالح السلطة أو 

  . فيهاتربوياإلعالمي والناهيكم عن الجانبين . لغضبها وشرها

ضمن ) المناظرات والحوارات(ال يبوب ) نائل حنون. د(أن ومما يثير اإلنتباه هو 
، بينما يبوب نصوصًا ، وانما يعتبرها أحد أجناس األدب العراقي القديم)أدب الحكمة(

في محاولتنا إحصاء نصوص هذا الباب من : ( أخرى ضمن هذا الباب، فهو يؤآد
ومن هذا العدد دوّنت ثمانية .  عشر نصًا وخمس مجموعاتأبواب األدب وجدنا ثمانية

نصوص وثالث مجموعات باللغة السومرية، ودوّنت عشرة نصوص ومجموعتان 
ويمكن تقسيم النصوص السومرية التي تنسب إلى هذا الباب إلى . باللغة األآادية

 تعليمية وهي أربعة نصوص، ونصوص -نصوص روائية: ثالث مجموعات هي
). رفة التاريخية وهي أربعة، ومجموعات الحكم واألمثال وهي ثالثةتنقل المع

نصائح فالح ، الكتابة أم حاضنة، آاتب يمتحن إبنه: ونصوص المجموعة األولى هي
قائمة : أما نصوص المجموعة الثانية فهي. نصائح شروباك إلبنه زيوسدار، إلبنه

 –ملحمة أوتو ، مالنص ُت، قائمة الملوك السومرية من لجش، السومرية الملوك
، األحاجي واأللغاز، قصص الحيوان: أما المجموعة األخيرة فنصوصها هي. خيجال
باللغة األآادية فهو يصنفها إلى األصناف ) أدب الحكمة(أما نصوص . األمثال

اإلرشادات، اإلبتهاالت التعليمية، مجموعة األمثال والحكم، وقصص : الفرعية التالية
  .الحيوان

في العراق القديم بمؤلفات الكاتب العباسي ) أدب الحكمة(آرنا ما وصلنا من  وربما يذ
، أو في آتابه المهم ) آليلة ودمنة(، سواء بقصص الحيوان في)عبداهللا بن المقفع(
بالرغم من أن الكثير من الباحثين يشيرون بكل ثقة ). األدب الكبير واألدب الصغير(

ديم على الكتاب المقدس لليهود والمسمى العراقي الق) أدب الحكمة(إلى تأثير 
فها هو . األخير) بابل(، ال سيما بعد عودتهم إلى ديارهم بعد سقوط )العهد القديم(ب
، في إستنتاجاته األخيرة في آتابه اآلنف الذآر )صالح سلمان رميض الجبوري. د(

ها حصيلة تداولت األجيال المدونات الحكمية تباعًا بالرواية الشفاهية ، آون( يؤآد
تجارب اإلنسان في هذه الحياة، وإستمر تداولها عبر العصور حتى وقتنا الحاضر، إذ 



سجلت قدمًا على المدونات األدبية المصرية القديمة واألدب الكنعاني وخاصة 
المدونات المكتشفة في أوغاريت التي تعود متأخرة بفارق زمني ال يقل عن خمسة 

غريقي المتمثل باإللياذة واألوديسا، والتي تعود إلى قرون، آما أنها سبقت األدب اإل
آما أنها سبقت األدب العبراني المتمثل بأسفار التوراة التي . م. الثامن ق/القرن السابع

ُآتبت في القرن السادس، وقد الحظنا ذلك جليًا من خالل الدراسة المقارنة للحكم 
ين القديم والجديد وتأثرها الواضح السومرية واألآدية والبابلية وحكم أحقيار مع العهد

  ).بالحضارات الالحقة

خالصة القول، ودون االستطراد في الشواهد التاريخية التي ستشكل بحد ذاتها 
 ومارست ،مجلدًا آبيرًا، أن بالد الرافدين عرفت وسائل االتصال الجماهيري جيدًا

كّتاب، الكهنة، بجدارة، آما قام ال) الحرب النفسية(و  ) اإلعالن(و) الدعاية(
المجتمع العراقي القديم، السيما وأن ) إعالم(السحرة، النساّخون، بكل ما يمكنهم ل

  البالد عرفت حضارات عريقة تميزت بتوسعاتها العسكرية،

ونزعاتها الحربية مثل الحضارتين البابلية واالشورية، آما عرفت أروع المالحم 
 في التاريخ، بل وأآثر الحضارات الشعرية، وأآثر أشكال السحر والشعوذة شهرة

  .تنوعًا من ناحية األعراق واألديان والشعوب

  

محاضرات في الدعاية واالتصال الجماهيري عبر (الموضوع فصل من آتاب  •
  .الذي سينشر قريبا) التاريخ

  

 


