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المدرسة العراقية لدراسة تاريخنا القديم

أ .د .عامر سليمان

(*)

يوحي عنوان البحث إلى ان هناك مدرسة غير عراقية اعتنت بدراسة تاريخنا
القديم لها طريقتها ومقاصدها الخاصةة وان عيينةا و ةس سةم عيميةة متينةة لمدرسةة

عراقية متميزة لدراسة هذا التاريخ تخيو من المقاصد واألهداف غير المو وعية.

لقةد اةا ت األقةدار ان ي تةر تةاريخ الاةراي القةديم بةبقةم رنبيةة وربيةة انةت

و غيرها ومن منظور غربي قديماً وحديثاً ولم يسهم الاراقيون والارر باامة .ب تابة

ت ةةاريخهم الق ةةديم و ال ا ةةف ع ةةن ث ةةارّ وقة ة ار ة م ةةا خي ةةء م لن ةةا الاراقي ةةون الق ةةدما م ةةن
تتادى واسط القرن الاارين.
نصوص مسمارية إال في مدة متبخرة رداً ال ء
فبمةةا قةةديماً فقةةد

ةةمن األحبةةار اليهةةود عةةدداً مةةن س ة ار الاهةةد القةةديم التةةي

دونةةت فةةي القةرنين السةةادم والخةةامم قبةةب المةةيةد فةةي بةةةد بابةةب عنةةدما ةةان اليهةةود
سرى فيها خبا ار مقت ةبة عةن اواةوريين والبةابييين عةدا هم التقييةديين وببسةيور

اتصةةف بالحقةةد وال راهيةةة ومةةن منظةةورهم الخةةاص وفةةي القةةرون القيييةةة التاليةةة التةةي
سةةبقت التةةاريخ المةةيةدد وباةةد ان تاةةرغ الا ةراي لاةةزو االس ة ندر المقةةدوني ووقةةس
تحةةت االحةةتةب السةةيوقي زار المنطقةةة عةةدد مةةن ال تةةار اليونةةان ودون ةوا ماةةاهداتهم

ومةحظاتهم عن الاراي ونقيوا ما سماوا من قصص و خبار عةن تاريخةم القةديم مةن
السة ة ان المحيي ةةين دون تمح ةةيص و ت ةةدقيي وف ةةي الق ةةرون الوس ةةطى

ليرحال ةةة
ةةان ء

بارز فةي تاةريس عةدد مةن الماةامرين وطةةر الاةهرة والمةاب
دور ٌ
السواح األوربيين ٌ
و ء
والسةةاعين ليسةةيطرة عيةةى بيةةدان الاةةري األدنةةى ومنهةةا الطةةري لزيةةارة الا ةراي وال اةةف

عن مدنم القديمةة والبحةث عةن ال نةوز المطمةورة فيهةا مةن خةةب مةا ناةر عةن تةاريخ
الاراي القديم وما نقب من ثارّ المتح ية إلى اوربا وباد ان َّ
حب القرن التاسةس عاةر
الميةدد بد ت عماب الح ر والتنقير ليبحث عن المةدن التةي طالمةا سةمس الاربيةون

عنهةةا فةةي تةةابهم المق ةدم و ةةمت باثةةات التنقيةةر األولةةى عةةدداً مةةن الدبيوماسةةيين
(*)

ع و المرمس الايمي – ستاذ في قسم اوثار – يية اودار  /راماة الموصب.
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والقناص ة ةةب األوربي ة ةةين والق ة ةةادة الاسة ة ة ريين لتث ة ةةءد ه ة ةةداف تي ة ةةك الباث ة ةةات السياس ة ةةية
والاسة رية وت صة عةةن مطةةامس الةةدوب التةةي ينتمةةون إليهةةا فةةي السةةيطرة عيةةى الاةراي
والن ةةوذ إلي ةةم م ةةن خ ةةةب التا ةةرف عي ةةى حوال ةةم الاام ةةة وال ا ةةف ع ةةن ث ةةارّ ومارف ةةة

د تار من ال تر األولى التي تبت عن عماب باثات التنقير
تاريخم ومن يقر ء
في القرن التاسس حيث مثب تار ليبرد ‘بقايا نينوى’ فيردها مييئةة ببخبةار الاةراي
الحا رة وت وينم االرتماعي وقومياتم و ديانم وعاائرّ ومدنم وقةراّ وعاداتةم وتقاليةدّ

ممةةا ال عةقةةة لةةم ببعمةةاب باثةةات التنقيةةر عةةادة .وتوالةةت باثةةات التنقيةةر وتتاباةةت
عمالهةةا ومةةس انهةةا اعتمةةدت سةةالير عيميةةة فةةي عميهةةا إال ان هةةدافها ظيةةت مةةا
انةةت عييةةم فةةي القةةرن التاسةةس عاةةر وناةةرت ال تةةر والد ارسةةات المختي ةةة حتةةى غةةدا

عدد ما نار عن تاريخ الاراي القديم ال يوازيم عدد ما نار عةن د بيةد مةن البيةدان
األخرى.

ان مةةن يطيةةس عيةةى مةةا ناةةر عةةن تةةاريخ الا ةراي القةةديم وعةةن ثةةارّ ونصوصةةم

المس ةةمارية يم ن ةةم بس ةةهولة تا ةةخيص ع ةةدد م ةةن الس ةةمات الاام ةةة الت ةةي اتس ةةمت به ةةا
المثل ات الاربية وال يخيو د بحث من حدها وقد يتسم بها رميااً ولاب ولى تيك

السةةمات هةةي محاولةةة عةةزب تةةاريخ ‘الا ةراي’ القةةديم عةةن تاريخةةم اوسةةةمي والحةةديث
وذلك من خةب طمم اسم ‘الاراي’ وهويتم واستبدالم ببسما وربية و قديمة بدييةة

قد ال توحي لاير المتخصص بانها تانةي ‘الاةراي’ الةذد بةات ماروفةاً اون بتاريخةم

المااصر وما اهدّ من حداث رسام.

لقةد رةةا ت ماظةةم البحةوث والد ارسةةات األرنبيةةة التةةي لهةا صةةية بتةةاريخ الاةراي

الق ة ةةديم و ث ة ةةارّ ولاات ة ةةم و تابات ة ةةم وه ة ةةي تحم ة ةةب اس ة ةةماً ور ءبية ة ةاً ه ة ةةو ميزوبوتامي ة ةةا
 Mesopotamiaوهةةو اسةةم يونةةاني األصةةب يانةةي حرفي ةاً ‘بةةةد مةةا بةةين النه ةرين’
طيقةةم ال تةةار ال ةسةةي يون عيةةى القسةةم الاةةمالي مةةن الاةراي الحةةالي المحصةةور بةةين

درية وال رات وذلةك منةذ القةرن الثالةث قبةب المةيةد فصةاعداً ثةم اتسةس مةدلوب التسةمية
ليامب رميس األ ار ي الواقاة فةي الاةراي الحةالي ويررةس اصةب التسةمية إلةى تةار

الاهةد القةةديم الةةذد ورد فيةةم اسةم ‘ارام نهةريم’ ليداللةةة عيةةى ممي ةة قامةةت فةةي المنطقةةة
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الواقاةةة بةةين نهةةرد ال ةرات والخةةابور و بةةين الخةةابور والبةةاليخ وعنةةدما تررمةةت تيةةك

التسةمية إلةى اليونانيةة اسةتخدم مصةطي  Mesopotamiaبةديةً عنهةا وقةد وقاةت

التسةةمية موقا ةاً حسةةناً فةةي ن ةةوم البةةاحثين األرانةةر عيةةى الةةرغم مةةن عةةدم دقتهةةا و
ارتباطهةا بةالاراي الحةديث ربمةا ألنهةا توارتيةة األصةب و وربيةة الاة ب والصةياة .وقةد

اسةتخدم عةدد مةن البةاحثين الاةرر وال سةيما المصةريين مةنهم التسةمية فةي صةياتها
األوربية ليداللة عيى الاراي عند الحديث عن تاريخ الاراي القةديم فةي حةين تررمهةا
خرون حرفياً فبطيقوا عيى الاراي القديم اسم ‘بةد ما بين النهةرين’ التةي غةدت مةن

التسميات الاائاة اون لألسبار ن سها المذ ورة ن اً.

مةةا اسةةتخدم البةةاحثون األرانةةر تسةةميات قديمةةة ليداللةةة عيةةى الا ةراي القةةديم

منهةةا بةةةد اةةور بصةةياة Assyria

 Chaldeaو بةةةد سةةومر Sumer

او بةةةد بابةةب Babylonia
و ةةد Akkad

و بةةةد يةةدد

و انهةةم اسةةتخدموا سةةما

عدد من المدن الماهورة وبخاصة تيك التي وردت في الاهد القديم مثب بابب و اور

ونينةةوى ونمةةرود و ور .وقةةد ال تةةوحي د مةةن هةةذّ التسةةميات بةةان المثلَّةةف ي ةةم بةةين

دفتيةةم حةةديثاً عةةن تةةاريخ ‘الاةراي’ القةةديم إال انهةةا تاة أد بالتب يةةد قة ار ال تةةار المقةةدم
إليها لمارفة المزيد عن تيك األسما التي طالما قروا عنها في تابهم المقدم.

ولم تقتصر محاوالت الباحثين األرانر عيى عزب تاريخ ‘الاراي’ القديم عن

حا رّ وطمم هويتم القومية والدينية التةي ت صة عنهةا ح ةارتم األصةيية ووثائقةم

المسمارية ال ثيرة عيى اسةتخدام تسةميات وربيةة و قديمةة بةدية عةن اسةم الاةراي بةب
تاةدتها إلةةى سةيور د ارسةةة تةةاريخ الاةراي القةةديم الةذد رةةا مةةن منظةور غربةةي وفةةي
سةةيور نقةةب لااتةةم القديمةةة المدونةةة صةةة بةةالخط المسةةمارد إلةةى القةةار

بخةةط التينةةي وربةةي باةةد ان

المااصةةر

ةةي ت إليةةم عةةدد مةةن اواةةارات والرمةةوز لسةةد الةةنقص

المورود فيم عند استخدامم لتدوين لاة عاربة

الياة األ دية لاة الا ارقيين القدما

قدمت النصةوص المسةمارية الاراقيةة األصةب والم ةمون
واقيقة الياة الاربية وه ذا ء
بيب ةةام ورب ةةي غري ةةر ع ةةن الق ةةار المااص ةةر وغري ةةر بالتب ي ةةد عي ةةى الق ةةار الارب ةةي
وخاصة ان ان من غيةر المتخصصةين بالد ارسةات الياويةة القديمةة بةب ان مةا دون
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مةةن تيةةك ال تابةةات الاراقيةةة القديم ةة بةةالخط الةتينةةي لةةم يثةةر د عنايةةة لةةدى البةةاحثين

الارر وهذا ي ءسر لنا غيار البحوث الاربية عما ت منتم تيك ال تابات إلةى رانةر
ذلةةك فقةةد زاد مةةن عزلةةة مةةا تةةر عةةن ال تابةةات المسةةمارية انهةةا تررمةةت إلةةى الياةةات
األرنبية وناةرت عنهةا البحةوث والد ارسةات بالياةات األرنبيةة ي ةا ولةم يتةررم منهةا

إلى الياةة الاربيةة إال عةدد محةدود رةداً وفةي الاقةود األخيةرة فقةط مةن القةرن الااةرين
وحتةةى اون .وقةةد سةةمي الايةةم الةةذد عنةةى بد ارسةةة ال تابةةات المسةةمارية الاراقيةةة التةةي

دون ة ةةت بةة ةةالياتين السةة ةةومرية واأل دي ة ةةة و ب ح ة ةةداهما خط ة ةةب ‘ Assyriologyعيةة ةةم

اواوريات’ ربما الن ولى ال تابات التي تررمها الاربيةون رةا ت مةن بةةد اةور
 Assyriaوال يزاب هذا الايم يحمب التسمية ذاتها.

مةةا ان التاةةابم ال بيةةر الةةذد ورةةدّ البةةاحثون بةةين مةةا ورد فةةي م ةةامين عةةدد

مةةن النصةةوص المسةةمارية وخاصةةة منهةةا الدينيةةة واألدبيةةة والقانونيةةة مةةس مةةا ورد فةةي
سة ار الاهةةد القةةديم

ت ةار اليهةةود المقةةدم

(*)

ثةةار

ةةرة بي ةرة لةةيم فةةي األوسةةاط

ةر ال تةةار المقةةدم The
الايميةةة فقةةط بةةب وفةةي األوسةةاط الةهوتيةةة ولةةدى عامةةة قة ءا
 .Holy Bibleوتتابات البحةوث والد ارسةات لبيةان اورةم الاةبم واالخةتةف وانهالةت
األمواب عيةى الباثةات التنقيبيةة وعيةى ماةاهير المنقبةين وال سةيما ولئةك الةذين ادعةوا

انهم وردوا م ان إبراهيم عييم السةم مثةً و بقايا سة ينة نةوح و صةوب الوصةايا

الااةةر او غيةةر ذلةةك وتباينةةت ار البةةاحثين فةةي ت سةةير هةةذا التاةةابم فمةةنهم مةةن راى

فيم اقتباساً وا ةحاً إذ اقتةبم األحبةار اليهةود القصةص واألخبةار السةومرية والبابييةة

و ة ءةمنوها سة ة ار عه ةةدهم الق ةةديم ثن ةةا ور ةةودهم س ةةرى ف ةةي ب ةةةد باب ةةب ف ةةي عص ةةر
الممي ةةة ال يديةةة( 539-626ي.م) ومةةنهم مةةن رى ان هةةذا التاةةابم انمةةا هةةو تب يةةد
"عي ةةى عم ةةي ال ةةروابط ب ةةين النت ةةاد الح ةةارد ال ارف ةةديني والت ةةوراتي ....وبره ةةان عي ةةى
صالة ااتقاقها" د ااتقاي ما ورد في س ار الاهد القديم .ومن هذا التاابم والةربط

بين النصوص المسمارية و س ار الاهةد القةديم حةاوب البةاحثون األرانةر وريهةم مةن
اليهود و الموالين لهم مد تاريخ اليهود الذد ي ترغ انم يبد مس باثة النبي موسى
(*)

ينظر :فا ب عبدالواحد عيي من لواح سومر إلى التوراة باداد  1989ص .240
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عييم السةم في القرن الثالةث عاةر قبةب المةيةد مةا هةو مت ةي عييةم بةين البةاحثين

إلى عمي تاريخ الاراي القةديم إلةى الاهةد الةذد يظةن ان إبةراهيم عييةم السةةم عةا

فيم و بنما ان إبراهيم ‘يهودياً’ تب يدا لمزاعمهم غير الماروعة وتحقيقاً ألهدافهم
السياسةةية الماروفةةة وحةةدود دولةةة إس ةرائيب ال بةةرى لةةذا ةةان البحةةث مةةن هةةذا التاةةابم

وعةةن سةةبابم مةةن هةةم مةةا يحة ءةرك البةةاحثين األرانةةر لي تابةةة عةةن تةةاريخ الاةراي القةةديم
وتررمة نصوصم المسمارية.
وممة ة ةةا ترة ة ةةدر مةحظتة ة ةةم ي ة ة ةةا ان ماظة ة ةةم مة ة ةةا تة ة ةةر عة ة ةةن تة ة ةةاريخ الا ة ة ةراي

القديم(ميزوبوتاميا) وعن ثارّ ر ةَّز عيى الص حات المارقة من ذلك التةاريخ وعيةى
االزدهةةار الح ةةارد والقةةوة الاس ة رية وسةةاة الن ةةوذ السياسةةي وحسةةن اودارة والتنظةةيم

ون ةةل الق ةوانين واألف ةةار إلةةى الدررةةة التةةي يخةةاب فيهةةا المةةر ان الا ةراقيين القةةدما

عااوا في عصر ذهبي ليم فيم إنسان فقير و مظيوم في مقدم و عيى حد بايةد

السومريين ن سهم عن تاريخهم القديم(*).

ويم ةن ت سةةير ذلةةك بحقيقةةة ان ماظةةم مةةا تةم ال اةةف عنةةم مةةن ثةةار وبخاصةةة

فةةي عمييةةات التنقيةةر األولةةى

ةةان يخةةص الطبقةةة الحا مةةة س ةوا ا انةةت دينيةةة و

دنيويةةة إذ ر ةءزت التنقيبةةات األولةةى عيةةى القصةةور والماابةد واألسةوار والبوابةةات وقيمةةا
المنقبةةون األوائةةب بمخي ةةات الطبقةةة الاامةةة مةةن النةةام إلةةى رانةةر ذلةةك فةةان
اهةةتم
ء
النص ةةوص المس ةةمارية ذاته ةةا ان ةةت ص ةةادرة ه ةةي األخ ةةرى ع ةةن القص ةةر و الماب ةةد و

يابر عن رد فرد مةن
بتوريم من إحداهما وقيما نرد نصاً مسمارياً تاريخياً و دينياً ء
الطبقة الاامة وال سيما إذا ان ذلك الرد متقاطااً مس رد السيطة المتن ذة و انةت
المبالاة والهدف اوعةمي يظ ي عيى ماظم خبار النصوص المسمارية ابنها فةي

ذلك ابن ية تابات تصدر عن د سيطة حا مة قديماً و حديثاً.

مة ةةا ان رمية ةةس البحة ةةوث التة ةةي ناة ةةرت مة ةةن تة ةةاريخ الا ة ةراي القة ةةديم عة ةةن ثة ةةارّ

ونصوص ةةم المس ةةمارية األرنبي ةةة منه ةةا وم ةةن ث ةةم الاربي ةةة الت ةةي س ةةارت عي ةةى منهره ةةا
واعتمةةدت سةةيوبها لةةم تاةةر مةةن قريةةر و بايةةد إلةةى مةةا ورد فةةي القةةرن ال ةريم م ةةن
*
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إاةةارات مةةن خبةةار القةةرون األولةةى وعةةن األنبيةةا والرسةةب الةةذين باةةثهم ا سةةبحانم
وتاالى الى النام افة ومنهم من باث في ارغ الاراي

ما تاير إلةى ذلةك ثيةر

مةةن االدلةةءة االثاريةةة .والةةى مةةدى تةةبثير رسةةاالتهم السةةماوية عيةةى حيةةاة النةةام وعيةةى
ماتقةةداتهم الدينيةةة وعةةاداتهم وتقاليةةدهم وقةوانينهم مةةا تثبةةت ذلةةك يةةة د ارسةةة مقارنةةة
ما اارت إلى ما ورد في س ار الاهد القديم.

ان هذا اوغ اب لما ورد في القرن ال ريم وعدم اعتماد القرن مصةد اًر ساسةيا

فةي د ارسةتنا ليتةاريخ القةديم ونقطةةة انطةةي ليبحةث عمةا اةةار إليةم فةي بطةون المواقةةس
القديمة وم امين النصوص المسةمارية ال يم ةن ت سةيرّ اال انةم نةاتل عةن رهةب بمةا

ورد فيم.

مةن خبةةار وقصةص و ح ةةام و ف ةار لدقةءتها وظةةن خةاط بةةان مةا فيةةم مةةن
إاةارات انمةا هةةو اقتبةام مةن سة ار الاهةد القةةديم األقةدم مةن حيةةث تةاريخ التةةدوين او
عدم اعتراف بقدسية القةرن ال ةريم وبانةم تةار الهةي منةزب ال يبتيةم الباطةب مةن بةين

يديةةم وال مةةن خي ةةم مةةا قةةاب ا سةةبحانم وتاةةالى فيهةةا رميةةس األحةواب فةةان ذلةةك ياةةد
مبخذاً عيمياً يثار عيى رميس البحوث المناورة حتى اون .عربيةة انةت و رنبيةة
وفقا ليماايير الايمية التي ثبتها األرانر ن سهم والتي يح م من خةلها عيى عيمية

البحوث ومو وعيتها.

له ةةذا ي ةةءم اص ةةب م ةةن وار ةةر الب ةةاحثين الاة ةراقيين ال ةةذين تهي ةةبت له ةةم فرص ةةة
الدراسة وتايم ق ار ة النصوص المسمارية بياتيها السةومرية واأل ديةة وباةد ان اطياةوا
عي ةةى البح ةةوث األرنبي ةةة ذات الاةق ةةة وعرفة ةوا ه ةةدافها ومقاص ةةدها الظ ةةاهرة وال امن ةةة

المقصةةودة منهةةا وغيةةر المقصةةودة بالمسةةاهمة ال اييةةة فةةي تابةةم تةةاريخ الا ةراي القةةديم
ود ارسةةة ثةةارّ ونصوصةةم المسةةمارية وتمحةةيص رميةةس مةةا صةةدر مةةن بحةةوث عةةن هةةذا

التاريخ ونقدها نقداً عيمياً بنةءا ً واعتماد سم عيمية مثبتةة لمدرسةة خاصةة يم ةن ان
نسميها المدرسة الاراقية تاتمد منهراً يختيةف عةن مةنهل المةدارم الاربيةة ببهةدافها
ء
و ساليبها وطرائي دراستها هةدفها األوب واألسةام مارفةة مةا حةدث فاةةً مةن حةداث
وتطةةورات سياسةةية وح ةةارية عبةةر تةةاريخ الاةراي القةةديم دون إغ ةةاب د مةةن الروانةةر
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س ةةيبية ان ةةت م إيرابي ةةة واوف ةةادة م ةةن ه ةةذّ الد ارس ةةة ف ةةي فه ةةم س ةةبار وص ةةولنا إل ةةى

حا ةرنا الةةذد ناةةي

فيةةم وسةةبب بنةةا المسةةتقبب الةةذد نطمة ان نصةةب إليةةم متةةدبرين

قوب ا سبحانم وتاالى في ب ذلك:

( فيم يسيروا في األرغ فينظروا يف ان عاقبة الذين من قبيهم انوا ا ثر

منهم وااد قوة و ثا اًر في األرغ فما غنى عنهم ما انوا ي سبون)(غافر .)82 /ان
مةةن ولةةى مهةةام الباحةةث الا ارقةةي فةةي تقةةديرنا ان يايةةد تقيةةيم المصةةادر التةةي اسةةتمد

منهةةا البةةاحثون األرانةةر مايومةةاتهم عةةن تاريخنةةا القةةديم قةةديماً وحةةديثاً ثةةم االنطةةةي
ما المحنا من القرن ال ريم ومما ورد فيم من إاارات مقت بة عن خبةار األنبيةا

والرسب ومب ت منتم رسائيهم السماوية بحثا عن صدى تيك اواارات واألخبةار فةي

م امين النصوص المسمارية خذاً بنظر االعتبار ما طر عييها من تايير وا افة
او حذف بما ينسرم وماتقدات القوم وفي تدوينها الذد تم ربمةا باةد عاةرات القةرون
مةةن تةةاريخ حةةدوثها وبمةةا يت ةةي و ف ةةارهم وعةةاداتهم وتقاليةةدهم و مةةا ان عييةةم ان ي ةربط

الما ي بالحا ةر وي يةد مةن حةداث الما ةي ومةا لةت إليةم الممالةك الاظمةى التةي
قام ةةت في ةةم ويا ةةخص س ةةبار ذل ةةك وي ةةس قواع ةةد عيمي ةةة رص ةةينة ألس ةةيور د ارس ةةة

النص ة ةوص المسة ةةمارية و ي ية ةةة تة ةةدوينها واعتمة ةةاد الخ ةةط الاربة ةةي لنقيهة ةةا إلة ةةى ال تة ةةار
المااصر.

ان هةةذا البحةةث انمةةا هةةو نبةةذة مختصةرة رةةداً عةةن م ةةمون تةةار نامةةب عيةةى

إعدادّ فيم ثير من الت اصيب نسبب ا تاالى ان يايننا عيى إ مالم وتقديمةم ليقة ار
وبيدنا الازيز ومن ا التوفيي والسداد.

1641

م2006ـ1427)4/44(آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد

Abstract
Iraqi School for Studying Ancient History of Iraq

Pro. Dr. Amar S. Ibrahim )*(

The title of this paper suggests that there are some
foreign schools that have bad intentions, so they are
approaching disfiguration by way of their study of Ancient
History of Iraq. Therefore the paper aims at establishing bases
for studying this history that is free from non-objective aims
and intentions.
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