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ي اااااااذ الاااااااذاسط لحمااااااااس  ىادل الشافاااااااذيً ـاااااااعيبة الففااااااال بااااااا ن التااااااااسيخ 

هظشا للتماثال الكب ار با ن مختلا  اإلاظااَش  ألاؼيسل ىالتاسيخ العام لهزٍ الحماس ،

لكاااً دساظاااة الحقباااة اإلابكاااش  فاااي تااااسيخ أؼااايس  ؽااا ل لاااشىس   الحمااااسية لهااازا البلاااذ.

اااااااايل ألا  ىالتاااااااا  تتعاااااااام  ىلااااااااى للحماااااااااس  ألاؼاااااااايسية،ملحااااااااة مااااااااً اجاااااااال اظااااااااتيعاب ألـا

 ار ان دساظة َازٍ الحقباة تفاىذم بعقباا  ةب ار ، بالفعيبة البالغة في متابعتها،

ااااااالىا مىاااااااو ةتاباااااااا   ضياااااااش  ظااااااايا  هفااااااايؿ  فعلاااااااى العكاااااااغ ماااااااً الجىااااااايب الااااااازل ـى

هفاااااااااااااااااايؿ هزسيااااااااااااااااااة(،أى هفاااااااااااااااااايؿ   ةتابااااااااااااااااااا  ملكيااااااااااااااااااة، تاسيخيااااااااااااااااااة) ياتم ملااااااااااااااااااي ،

سسااااااااااا  (،أى هفااااااااااايؿ  اهيهياااااااااااة )عقااااااااااايد أدب مذ مشاثاااااااااااي، م حااااااااااام، أدبية)أظااااااااااااو ر،

ـاااااااااا حا (،أى هفاااااااااايؿ   ااااااااااياتم جشايااااااااااا ، عقاااااااااايد صىا ، ا تفااااااااااادية، هفاااااااااايؿ ا

 ياتم بؤظاما  آلالهاة( التا  تقاذم مااد   ىياة ىمهماة للباحا   أدعية، دييية)تشاتيل،

ففااااي  ىلكااااً فااااي باااا د أؼاااايس فااااان ألامااااش مختلاااا ، فااااي العفاااايس اإلابكااااش  لااااب د ظاااايمش،

 Early Dynasticش ف اااااااش العااااااا ال  )الظااااااايما فاااااااي عفااااااا العفااااااايس اإلابكاااااااش ،

Period فبهىااا ال همتلاا  أل ىثاااتج مااً اجاال بىااا  تفاايس ىاجااي حتااى لااي كااان جضتيااا،)

ى اااذ أؼااا ر الاااى َااازٍ الحالااة ماااً  بااال اإلاىقااا  ألاإلاااااوي  فاااالتر اهذسياااو  عااً بااا د أؼااايس،

(Walter Andréa:اهو في أؼيس وعاوي ) "لازا (4)"مً  ياب كامل للىفيؿ الكتابياة.

تمادها الكلي في ةتابة تاسيخ أؼيس في َزا العفش ظيعتمذ بالذسجة ألاظاط فان اع

ىماااااااً ثااااااام  علاااااااى اإلاااااااااد  الاثاسياااااااة اإلاتااااااايفش  ىالتااااااا  ةؽاااااااف  عجهاااااااا التىقيباااااااا  الاثاسياااااااة،

 ؤلاؼاسا  القليلة الت  ىسدتىا مً ىثاتقىا في الجىيب أل ب د ظيمش.

ن معشفتىااا ،ىا(3)(G-H)يعاا ى َاازا العفااش فااي باا د أؼاايس بعفااش الىبقااة  

الظايما  ،ى امماة ،عً َزا العفش ،مً الىاحيت ن العياظية ىالحماسية ها فة

                                                           

( فااااالتر اهذسيو،معابااااذ عؽااااتاس القذيمااااة فاااااي أؼاااايس،تشجمة:عبذ الااااشصاق كاماااال الحعً،)بغذاد:اإلائظعاااااة 4

 .42(،ؿ0431العامة لآلثاس ىالتراث،

 ( لقذ أولج علحها اإلاىق  ألاإلااوي اهذسيو َزٍ التعمية.3
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،اال اهاو فاي الىايس الثالا  ماً (2)في الىيسيً ألاىل ىالثاوي مً عفش ف ش الع ال 

.ىيااائسمل اإلاىقاااا  (5)َااازا العفاااش ألاااز  تفاااالىا بعااان اإلاعليماااا  عاااً َاااازٍ اإلاىىقاااة

الثالاااا   بااااال -تشقاااااى الااااى ألالاااا  الشابااااع بفتاااار  صمىيااااة (G-Hاهذسيااااو عفااااش الىبقتاااا ن )

( Lagaš( معاـاشيً لعا لة لكاؾ)G.َازا ىععاذ اهذسياو ان ؼاع  الىبقاة )(1)اإلاي د

.لاازا البااذ مااً تخفااين تااياسيخ اهذسيااو (2)ألاىلااى أل فااي عفااش ف ااش العاا ال  الثالاا 

 (في أىاتل ألال  الثال   بل اإلاي د.Hىسبما كان عفش الىبقة )

 ،ظااايم العياسااا   لاااب د أؼااايس لااا ل َااازا العفاااشال وعاااش  ءااا    عاااً التى 

ىععتقااذ احااذ الباااحث ن اهااو علااى الااش م مااً ىسىد اؼاااسا  عااً ؼاامال باا د الشافااذيً 

ممااااا يئةااااذ علااااى أاهاااام لاااام يئظعاااايا بعااااذ ةيااااان ظياساااا    لكجهااااا لاااام تاااازةش ألاؼاااايسي ن،

( حاااااةم مااااً ظاااا لة لكااااؾ Eanatum.ىهمتلاااا  اؼاااااس  فااااي ةتابااااة لااااا )اياهاااااتيم( )(3)لهااام

( ىمذيىة Subar( ىب د ظيباس)Elamاهو ىاجو حلفا ععكشيا أ يم ب ن عي م)ألاىلى 

 (ىاهو اهتفش علحهم أى ةما يقيل اياهاتيم:Uru-aأ ) -أىسى

elam Subarki Uru-aki a-Šhur-ta tum-Šè bi-Šè 

                                                           

ىل مً أولج على َازا العفاش  عامية عفاش ف اش العا ال  َاي العاالم الهيلىاذل َفارل فشاهكفايس  ( أ2

 بعذ التىقيبا  الت  أجشاَا في مىىقة ديالى، ىيقعم َزا العفش الى ث ثة حق  صمىية هي:

  بل اإلاي د(. 4211-4311.عفش ف ش الع ال  ألاىل )0

 إلاي د(. بل ا 4551-4211الثاوي) . عفش ف ش الع ال 4

  بل اإلاي د(. 4320-4551عفش ف ش الع ال  الثال ) .3

للمضياذ ماً التفاـاايل عاً َاازا العفاش ىتىيساتااو العياظاية ىالحماااسية اهظش:واو با ش،مقذمااة فاي تاااسيخ 

 .330-424،ؿ0(، 4114الحماسا  القذيمة،)لىذن:داس اليساق،

 .304،ؿ0، ( با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا 5

 .45،ؿ( اإلافذس هفعو1

 .43( اإلافذس هفعو،ؿ2

( صياااااااااااااااد عييااااااااااااااذ ظااااااااااااااييذان ااحمااااااااااااااذاىل،التىيسا  العياظااااااااااااااية فااااااااااااااي باااااااااااااا د الشافذيً:العهااااااااااااااذ ألاؼاااااااااااااايسل 3

 .45(،ؿ4113اليظيي،)سظالة ماجعت ر   ر ميؽيس ،جامعة بغذاد،كلية آلاداب،
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بالعاااا    ااااذ  ىرلاااا  ابتااااذا ة مااااً  ىااااا  ا اااا يس، أ، -"عااااي م )ى( ظاااايباس )ى( أىسى أل:

 .(4)لشبها"

اااااي الاظااااام  زل يهمىاااااا فاااااي الاااااىق َاااااي اؼاااااترا  ظااااايباس فاااااي الحلااااا ،ان الااااا  َى

ىنعااااذَا  ،ىمااااً الجااااذيش باإلا حظااااة ان اياهاااااتيم ياااازةش ظاااايباس اإلاااااشاد  لااااب د أؼاااايس،

،ألامش الزل (01)( ىاإلاعشى  ان َزٍ ال حقة تتبع أظما  اإلاذن ىاإلاىاوجKiال حقة )

زا الااىق يؽاا ر الااى ىان َاا يؽاا ر ان الاظاام ظاايباس را داللااة جغشافيااة ىلاايغ  يميااة.

ما  :معؤلت ن مهمت ن َى

امت ةهااا  ( فااي حلاا  ععااكشل ممااا يؽاا ر الااىSubarاؼااترا  ظاايباس)اإلاعااؤلة الاىلااى: -

 . ي  ععكشية معذ  للحشب

 اإلاعؤلة الثاهية هي ااها أ ام  ع  ا  ظياظية مبكش  مع اإلاىاوج ااجاىس .-

   الاثاسياة،يفىذم بؽ ل مئةاذ ماع هتااتل التىقيباا الاظتيتا  لكً رل 

( كااهيا علاى ماا يباذى G-Hفقذ أؼاس اهذسيو ان ظ ان أؼيس ل ل عفش الىبقتا ن)

فصاااحين ان َي ااال  ار لااام تكؽااا  التىقيباااا  عاااً أياااة تشةاااة حشبياااة لهااام، معااااإلا ن،

لكاااً الباااذ مااااً ىجااايد اثاااش ماااا فااااي  آلالهاااة لااايغ ااحااال اإلاىاظااا  ل ااااي ياااضيً با ظااالحة،

  لااااااام يباااااااج ءااااااا    ماااااااً التحفااااااايىا  ةااااااازل ميلاااااااع ماااااااا ماااااااً اإلاذيىاااااااة لتلااااااا  ألادىا ،

ىياااًش َاااازا اإلاىقااا  اهاااو ي اااا  أن هيعااا  القباااايس  ألاؼااايسية لتلااا  الفتاااار  ال اااحيقة،

الااى  القذيمااة التاا  حااشؿ العاا ان علااى أن يااذفىيا فحهااا مااع الشجااال أظاالحة بشىهضيااة،

سبماااا مىتفااا  أى اهاياااة ألالااا  الثالااا   بااال اإلاي د)الباااذ ماااً  ادىاس أؼااايسية الحقاااة،

ياسيخ اهذسياااااااااااااو مشتفعاااااااااااااة( بعااااااااااااا   ماااااااااااااا تحيياااااااااااااو ماااااااااااااً ألاىاواااااااااااااي التاااااااااااازة ر َىاااااااااااااا ان تااااااااااااا

                                                           

(،هااااااااااااااااااااااااااااااااق 0435( فاااااااااااااااااااااااااااااااايصل سؼاااااااااااااااااااااااااااااااايذ،تشجما  لىفاااااااااااااااااااااااااااااااايؿ ظاااااااااااااااااااااااااااااااايمشية ملكية،)بغااااااااااااااااااااااااااااااااذاد:ب .مي،4

 .04-02:،ألاظىش1،العميد:5س م:

10) MDA,P.22. 
 .43(،ؿ0424ةزل :فيصل سؼيذ، ياعذ اللغة العيمشية،)بغذاد:مذيشية الثقافة العامة،
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.لاازا يفتاارك اهذسيااو ان باا د أؼاايس لاا ل َاازٍ الفتاار  البااذ ااهااا عاؼاا  (00)الفخاسيااة

بل يزَ  اهذسيو الى ما  ،ىلم تكً َزٍ الحماية اال مً الجىيب تح  حماية  يية،

حهم (أـااا  ماااً العااايمشي ن )يعااامGىيقااايل اهاااو سبماااا كاااان ؼاااع  الىبقاااة ) ،َاااي أة ااار

اهذسياااااو باااااابلي ن وعااااابة لاااااب د بابااااال(،أل ان بااااا د أؼااااايس كاهااااا  لالاااااعة ظياظااااايا الاااااى 

 ىععتىذ اهذسيو في سأيو َزا الى عذ  أظباب ىهي: احذً الذىي   الجىيبية،

 . ؽييذ ظ ان أؼيس في َزا العفش معبذَم حع  ال ىة الجىيبية.0

ىالتاا  افتاارك ظااابقا  ،.الالت فااا  اإلالفتااة لرهظاااس التاا  تظهااش فااي سإىط التماثياال4

اازٍ اإلاعااؤلة  ( ىجاايد عااش  ن مااً ال ؽااش متعايؽاا ن جىبااا الااى جىاا .Meyerمااايش ) َى

 حياااا  يبااااذى بعمااااهم حليقااااي الااااشإىط فماااا  عااااً اللحيااااة، تتعلااااج بالشجااااال فقااااي،

زا وؽاَذٍ أيما في الجىيب الظيما في بعمايا بيىما يظهش سجاال خلاشىن  ىتلي، ،َى

حيا  يعاتقش فايق  ضياش ميعاذل الاى ال لا ،حليقاي اللحياة أيماا لكاً لهام ؼاعش  

ىهفش  ،ىيفادفىا َزا الؽ ل في أعمال الىح  في بعمايا الش بة على ؼ ل لف ر .

 ىتلي.

ار  غياااااا  تمامااااااا الىقاااااايػ  .ىجاااااايد تىااااااا ن باااااا ن التماثياااااال ألاؼاااااايسية ىالعاااااايمشية،3

ىا يتعا ل الكتابية مً التماثيل ألاىلى الت  تظهش في معظم التماثيل العيمشية،  َى

فقاذ  اهذسيو َل ان ؼع  أؼيس ي هل الكتابة ؟ ان رل    ار ممكاً باشأل اإلاىقا ،

ع ااار فاااي مىىقاااة القفاااش القاااذيم فاااي أؼااايس علاااى ةعاااش لاااش م مؽااايية تحمااال ع ماااا  

ى اذ ىجاذ  َازٍ الكعاش فاي الىبقااا  العميقاة جاذا التا  الباذ ااهاا تتىااابج  ةتابياة،

ؤهاااو سبماااا كاهااا  الكتاباااة علاااى ىلهااازا ياااًش َااازا اإلاىقااا  ب (.H(أى )G)ماااع وبقاااة اإلاعباااذ 

اغش ؼاؤها الاةتفاا   التماثيل امتياصا لرمشا  الكباس، بيىما كان ي   علاى ألاماشا  ألـا

 بفىع تماثيل فقي دىن هقؾ أية هفيؿ.

                                                           

 .43،ؿ( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة00
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( Gمااً لااا ل رلااا  يخلاااق اهذسياااو الااى هتي اااة مفادَاااا ان ؼاااع  الىبقاااة) 

الحقاااا فاااي  ةماااا حفااال لضسيقااايم الااازل حكااام كاااان تابعاااا  حاااذ الح اااام ماااً الجىااايب،

.  اااااار ان َىاااااااا  أظااااااباب ىجحهااااااة ت علىااااااا هاااااااشفن سأل (04)عفااااااش ظاااااا لة أىس الثالثااااااة

فباليعااابة لل جاااة  ىان أؼااايس فاااي َااازا العفاااش لااام تكاااً لالاااعة للجىااايب، اهذسياااو،

فا  يؽا ل دلاي   ألاىلى ال اـة ب ىا  الع ان معابذَم على  اشاس اإلاعاباذ البابلياة،

إلائسل ن يئةذىن ان ب د أؼيس كاه  واإلاا ان ا على ظيىش  ظياظية مً الجىيب،

ىان القاايل  لالااعة واايال ألالاا  الثالاا   باال اإلاااي د إلااائثشا   ادمااة مااً الجىاايب.

َاااي أماااش ال  بيجااايد عاااش  ن ماااً ال ؽاااش فاااي أؼااايس علاااى أظااااط الالااات   فاااي الىحااا ،

الن اإلاىحيتاااااااا  تخماااااااع لاااااااررىاق الفىياااااااة أة ااااااار مماااااااا  عكاااااااغ  ،يمكاااااااً الشكاااااااين الياااااااو

 عااااً ان اظااااتخذام اإلاىحيتااااا  كؤدلااااة اللت فااااا   يميااااة فماااا  الت فااااا  عش يااااة،

.ىان  ياااب الىقااايػ ماااً التماثيااال (03)أـاابن مشفيلاااا ماااً  باال البااااحث ن ااحاااذث ن

ىيباذى ان َازا ألاماش  ألاؼيسية سبما يعيد بالفعل الى عذم معشفة العا ان بالكتاباة،

لعاااالم ىعؽااا ر ا َاااي الااازل جعلىاااا ال وؽاااهذ ىثااااتج ةتابياااة ماااً َااازا العفاااش فاااي أؼااايس،

ألاإلااوي اىتي ادصاسد الى حقيقة ان الع  ا  با ن با د بابال ىبا د أؼايس كاها  مغلقاة 

اااي فاااشل ماااً ظلعااالة جباااال صا بعااا   ىجااايد جبااال حماااشيً، الاااى دسجاااة ماااا،  سىط،گَى

ىععتقااذ ادصاسد ان رلااا  َاااي العاا   فاااي عضلاااة  ىالصااحشا  اليا عاااة الااى الجىااايب مىاااو.

تاباااة اال فاااي ى ااا  متاااؤلش ةث ااارا عاااً بااا د بااا د أؼااايس لااازل  فباهاااا لااام تحفااال علاااى الك

.ىان (02)فهىااا  بعاان الىفاايؿ تظهااش فااي أؼاايس فقااي لاا ل الفتاار  ألاةذيااة باباال،

الافتراك الزل يقيل ان  ياب الىقيػ الكتابياة ماً التماثيال فاي أؼايس بعا   ان 

ـااغش ؼااؤها يتىااا ن  ،رلاا  امتياااصا لاـااا بااا مشا  الكباااس ىلاايغ مااً حااج ألامااشا  ألا

                                                           

 .44-43( اإلافذس هفعو،ؿ04

 .31-24،ؿ0، با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا  (03

الحماااااااااااااااااااااسا  -(اىتااااااااااااااااااااي ادصاسد،"عفااااااااااااااااااااش ف ااااااااااااااااااااش العاااااااااااااااااااا ال "،بح  لاااااااااااااااااااامً ةتاب:الؽااااااااااااااااااااشق ألادوااااااااااااااااااااى02

ل:داس الكت  للىباعة ىاليؽش،  .45(،ؿ0431اإلابكش ،تشجمة:عامش ظليمان،)اإلاـي
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فقااااذ ع اااار فااااي  ،فااااي مااااذن الااااًش   اااار اؼاااايس مثاااال ماااااسل  لتىقيبااااا  الاثاسيااااةمااااع هتاااااتل ا

()تل الحشيشل  شب البي ةمال الحالية( على تماثيل علحهاا ةتاباة أعاها  Mariماسل)

تمثااااال  :البااااحث ن علااااى معشفااااة أظاااما  ألا اااا اؿ الاااازيً تفااايسَم التماثياااال ىمجهااااا

،ىلاااايغ (05)(Ur-Nanšeهاوؽااااة  )-( ىاإلاغىيااااة أىس Idi-Narumهاااااسىم)-الىحااااان أيااااذل

لزا إلاارا هفترك ان َازٍ  َىا  مً دليل على ان َئال  كاهيا مً الىبقة الحاةمة.

 اإلا ز  ميجيد  في اؼيس س م عذم ىجيد دليل علحها.

ىااااة علاااى ان بااا د أؼاااايس كاهااا  لالااااعة   هخلاااق ماااً َاااازا ان محاىلاااة البَر

تئةاااذ َااازٍ  ال يمكاااً ألالاااز بهاااا ماااا لااام تتااايفش أدلاااة ةتابياااة للجىااايب فاااي َااازا العفاااش،

َزا ىيمكً الافتراك ان ب د أؼيس ل ل َزٍ الحقبة على  شاس الجىيب  اإلاعؤلة.

، ،كاها  تتاؤل  ماً عاذد ماً الاذىي   مثال أؼايس  س ام ىجايد سأل يقايل ان   ىهيىاًي

باا د أؼاايس  لاام ييؽااؤ فحهااا هظااام دىل اإلاااذن فااي عفاايسَا القذيمااة علااى  ااشاس مااا ظهااش 

اي ليكاال اهيميهاذى حااةم .ىهقشأ في هق يعيد (01)في الجىيب  حذ ح اام الجىايب َى

( ىالااااااازل حكااااااام حعااااااا  ماااااااا يااااااازةش ؤلاثباااااااا  العااااااايمشل للملاااااااي  Adabدىلاااااااة اداب )

لتىا مىو ىثيقة  ىالزل سبما كان مً ملي  ظيمش العظام.،(02) ععين ظىة ى ذ ـى

بعي هفيرٍ مً ألاساض   اليا عة ب ن البحش  ،متؤلش  تذل على اهو كان  اصيا ةب را

                                                           

( اهظااش حاايل َاازٍ التماثياال:أهىيان ميست اااا ،الفً فااي العااشاق القذيم،تشجمة:عي اا ى ظاالمان ىظاااليم 05

؛وااااااااااسق عباااااااااذ اليَااااااااااب 14-13، 12(،ألالاااااااايا :0425وااااااااو التكشيت ،)بغذاد:مىبعاااااااااة ألاديااااااااا  البغذادياااااااااة،

ميظيعة:حمااس  ىح  مً عفاش ف اش العا ال  حتاى العفاش الباابلي الحاذي "،بح  لامً مظليم،"ال

 .30،ؿ3(، 0435العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،

؛احماااااذ مالااااا  الفتيان،هظاااااام 542،ؿ0، ( اهظااااش َااااازا الاااااشأل فاااااي: با ش،مقذماااااة فاااااي تااااااسيخ الحمااااااسا 01

،جامعة بغذاد،كليااااااااااااااة الحكاااااااااااااام فااااااااااااااي العفااااااااااااااش ألاؼاااااااااااااايسل الحذي ،)أوشىحااااااااااااااة دةتاااااااااااااايساٍ   اااااااااااااار ميؽاااااااااااااايس 

 .005(،ؿ0440آلاداب،

17)Samuel Noah Kramer, "The Sumerian King List", In 
,Problems Ancient  History ,Vol:I, The Ancient Near East and 
Greece, Edition By: Donald Kagan,(NewYork,1975),P.3;Jean-
Jacques Glassner ,Mesopotamian Chronicles 
,(Atlanta,2004),No.1,P.123.      
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ىتتحاذث  ىىـافتو اليثيقاة بملا  الجهاا  ألاسنعاة، حتاى جباال صاةاشىط،اإلاتيظي 

ىتاااازةش حماااايس ىفاااايد مااااً الااااذىل ااجاااااىس   (É-Nam-Zu)عااااً بىاتااااو معبااااذ ايىااااامضى 

.فااابرا ماااا (03)ىمجهاااا بااا د ظااايباسى )ظااايب ر( ماااع ألااااححهم للمؽااااسةة فاااي َااازٍ اإلاىاظااابة

ىجااايد ع  اااا  فاااان رلااا  يع ااا   ،ألااازها ماااا ىسد فاااي َااازٍ اليثيقاااة ةحقيقاااة تاسيخياااة

ىمً الجذيش بالزةش ان اليثيقة  ؽ ر الى  ظياظية مبكش  ب ن ب د أؼيس ىالجىيب.

( ىهااااي كلمااااة Sukkal-Maḫان اليفااايد الاااازيً حماااشىا كاااااهيا بفااافتهم ظاااايكال ماااامل)

ال  ،.ىيترجمها ادصاسد اليصيش ألا ذم(04)ظيمشية  ع   ىصيش اإلال  ىان ظايكال فاي ألـا

 ر الاى ىجايد تىظايم اداسل جياذ فاي أؼايس فاي َازٍ .مماا يؽا(41) ع ا  مبعايث أى سظايل 

 الحقبة.

ان محاىلاااااة الاعتمااااااد علاااااى اإلاااااااد  الىفاااااية القادماااااة ماااااً الجىااااايب إلاعشفاااااة  

فاليثااااتج العااايمشية ال تقاااذم لىاااا معليماااا  را  ؼاااؤن  ،تااااسيخ أؼااايس مخيباااة لآلماااال

 ىال يمكً مً ل لها سظم حتى تفيس أىلي عً َزٍ اإلاىىقة. مهم،

ع أما الجياه    ىهي معؤلة أـال العا ان  ،ىالاَم في تاسيخ أؼيس  ،ألـا

ففااااي ظاااال  ياااااب اإلافااااادس الكتابيااااة تبقااااى اإلاعااااؤلة  الاااازيً اظااااتيوىيا َاااازٍ ألاسك،

فكمااااا سأيىااااا ان اإلاىقاااا  اهذسيااااو اعتقااااذ اهااااو مااااً اإلامكااااً ان ظاااا ان   اممااااة ىمشبكااااة.

سية فااي هظااشا للتؽااابو الكب اار باا ن اإلاظاااَش الحمااا أؼاايس سبمااا كاااهيا مااً العاايمشي ن،

ىلكااااااً َاااااال يمكااااااً للىفاااااايؿ الكتابيااااااة اإلاتاااااايفش  فااااااي الجىاااااايب  الؽاااااامال ىالجىاااااايب،

َىااااا أيمااااا كاهاااا  مفااااادسها مااااً   عىيىااااا ألاااايا  علااااى الترةياااا  العشقااااي لااااب د أؼاااايس؟

                                                           

ةشيمش،العيمشيين:تاسيخهم،ىحماستهم،ىلفاتفااااااااااااااااااااااااااااااااااهم،تشجمة فيفاااااااااااااااااااااااااااااااااال (ـااااااااااااااااااااااااااااااااااميتيل هااااااااااااااااااااااااااااااااااي  03

؛ظامي ظعيذ ألاحمذ،العشاق القذيم،)بغذاد:مىبعة 14-13(،ؿ0424الياتلي،)ال يي :مىبعة  شي ،

 .451-455،ؿ0(، 0423جامعة بغذاد،

 ( اهظش حيل َزٍ ال لمة في:04

MDA,No.321;CDA,P.327. 
-( اىتاي ادصاسد،"ظاا لة أىس الثالثااة:امبراويسيتها ىالااذىل التا  للفتها"،بحاا  لاامً ةتاب:الؽااشق ألادوااى41

ل:داس الكت  للىباعة ىاليؽش،  .024(،ؿ0431الحماسا  اإلابكش ،تشجمة:عامش ظليمان،)اإلاـي
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 ىهاي ظايباس. ،باظاتنىا  التعامية التا  ظهاش  فاي هاق اياهااتيم ،ظيمش مخيبة للظً

 ،هاااذى باظااام ظيباسى/ظااايب رفهااال َااازٍ هفاااغ اإلاىىقاااة الاااياسد  فاااي هاااق ليكاااال اهيمي 

لاايغ مااً  .؟(Subartuىالىفايؿ ال اـااة ببلباااس ظاشجين الاةااذل ىهااي ظايباستي)

ىةماااااا رةشهاااااا  ىظااااايباستي، ،  ااااار اإلاعقااااايل أن هفتااااارك ان ظااااايباس هاااااي هفعاااااها ظااااايباسى 

ىالحقيقاة ان مي اع  ظابقا ان  عمية ظيباس تحمل ماذليال جغشافياا ىلايغ عش ياا،

ىيفتاارك باايت رى ان مىىقااة ظاايباستي تقااع  ،ظاايباستي يفااع  تحذيااذٍ بؽاا ل  اااوع

 في أعالي ىادل الشافذيً في اإلاىىقة اإلامتذ  مً جبال صاةشىط الى ال ابيس ىالبليخ،

ةماا يعتقاذ الاظااتار  .ىكاان يقاع لامً َازٍ اإلاىىقاة(40)ىسبماا الاى أة ار ماً رلا   شباا

االية بااا ش اليا عااة  .بيىمااا يعاا ن ألاظااتار ألاماا ن َاازٍ اإلاىىقااة بؤاهااا(44)باا د أؼاايس ألـا

.فهااااال يمكااااااً أن ت اااااين  عااااامية ظااااايباستي  تاااااذل فااااااي (43)الاااااى ؼااااامال ةشكاااااي  ىؼاااااش حها

فاي الىفايؿ اإلاتاؤلش  فقاي يمكاً أن ه اذ َازٍ .أؼايس ؟با د العفيس اإلابكش  علاى 

 0545-4111فاإلالااا  دادىؼاااا حااااةم اؼاااىيها فاااي العفاااش الباااابلي القاااذيم) اإلاىابقاااة،

( Ismuḫ-adadل يعاامخ ادد ) باال اإلاااي د( يتحااذث عااً جاايؾ حاااةم ماااسل ألاؼاايس 

.ىان  اتمااة ظااىيا  حكاام حماايساني ملاا  (42)"جماايل ظاايباستي ىلاهااة" ىيقاايل عىااو:

.ىه ااذ (45)التاا  سبمااا  ع اا  باا د اؼاايس  ( يااشد فحهااا  عاامية ظاايباستي0251-0244باباال )

 ( يىلااج علااى اإلالاا  ظااشجين الثاااوي201-240ايااذديىا )-اباا -ان اإلالاا  البااابلي مااشدىمل

ىععاااا   جيؽااااو  ،ىلاااايغ ألاؼاااايسي ن ،ظاااام ملاااا  العاااايباسي ن( ا215-244)الاؼاااايسل

                                                           

الحماااااااااااااسا  -( جااااااااااااان بيت رى،"ؤلامبراويسيااااااااااااة العااااااااااااامية ألاىلى"،بحاااااااااااا  لاااااااااااامً ةتاب:الؽااااااااااااشق ألادوااااااااااااى40

ل:داس الكت  للىباعة ىاليؽش،اإلابك  .004(،ؿ0431ش ،تشجمة:عامش ظليمان،)اإلاـي
 .503، 43،ؿ0، با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا  (44

( محماااايد ألام ن، ااااياه ن حماااايساني ـاااافحة مؽااااش ة فااااي حماااااس  ىادل الشافذيً،)بغااااذاد:داس الؽاااائىن 43

 .04(،ؿ0432الثقافية العامة،

 .504ؿ،0، ( با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا 42

25)A.  Leo Oppenheim, List Of Date Formulae Of Reign Of 
Hammurabi, In, ANET,(Princeton, 1966),P.270. 
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.ىفاااااي هاااااق يعااااايد الاااااى هابيهاتياااااذ يفااااا  ملااااا  أؼااااايس ظاااااىحاسي  (41)جمااااايل ظااااايباستي

.ان ألادلااااااااااااة العااااااااااااابقة  ؽاااااااااااا ر بؽاااااااااااا ل جيااااااااااااذ الااااااااااااى ان (42)ىععااااااااااااميو ملاااااااااااا  ظاااااااااااايباستي

-أولااااااج علحهااااااا فااااااي الىفاااااايؿ اظاااااام ظاااااايباس أؼيس/ظاااااايباستي اظاااااام إلاىىقااااااة ىاحااااااذ ،

ىا يبرص التعاإل مً َائال  العايباسي ن الازيً  ستي.ؼيبا-ظيباستي-ظيب ر-ؼيبيس  َى

 تشكيا اظمهم على َزٍ اإلاىىقة حتى أىالش حماس  ىادل الشافذيً؟

ان الىظشية العاتذ  تقيل ان العايباسي ن كااهيا ماً أىاتال ماً ظاكً با د  

اااااام الاااااازيً ظاااااابقيا ألاؼاااااايسي ن فااااااي الاظااااااتيىان، أؼاااااايس، ىيااااااشيي أن ي ااااااين الاظاااااام  َى

اااااالي لااااااب د أؼااااااي  س ةمااااااا أظلفىا،)ظاااااايباستي(أى )ؼاااااايباستي(أى )ظيب ر(،وعاااااابة الااااااى ألـا

ىكااال ماااا  يااال عاااً  ىان أـااال العااايباسيين ىلغاااتهم   ااار معشىفاااة، أىلئاا  العااايباسي ن.

ىأاهاااام كاااااهيا مااااً ألا اااايام  ألاىسبيااااة،-لغااااتهم ااهااااا ليعاااا  مااااً عاتلااااة اللغااااا  الهىذيااااة

ي ؼمالي فيا يقىىين ىكاه ىالليليبي ن، ،ىتي نگاال :الجبلية في الجها  الؽش ية مثل

ىكااان يقااع لاامً ماايوجهم  ىؼااشقي دجلااة، ،مااا باا ن الجهااشيً فااي مىىقااة الجضيااش  العليااا

ىرلاااا   باااال  جااااش   اإلاىىقااااة الؽاااامالية مااااً العااااشاق التاااا  عشفاااا  باظاااام باااا د أؼاااايس،

ار أصاحااااااايا القعااااااام ألاةبااااااار ماااااااً  ألاؼااااااايسي ن الحهاااااااا فاااااااي ألالااااااا  الثالااااااا   بااااااال اإلااااااااي د،

. ىلكااً ألاظااتار ةشيمااش يااًش بااان مااا (43)ليااة ؼااشقي دجلااةالعاايباسي ن الااى اإلاىاااوج الجب

يعشفين باظم الفاشاتي ن ألاىاتال الازيً ظابقيا العايمشي ن فاي الاظاتيىان يمكاً أن 

فااااااابرا ماااااااا فاااااااي َااااااازا الافتاااااااراك فاااااااان الحمااااااااست ن (44)هىاااااااابقهم باظااااااام العااااااايباسي ن

فمااااا  عاااااً أال يمكاااااً  سبماااااا  عااااايد الاااااى هفاااااغ الجااااازىس ألاىلاااااى. ،الجىيبياااااة ىالؽااااامالية

                                                           
26)C.J Gadd," Inscription Barrel cylinder Of Marduk-Apla-Iddina 
II", In, Iraq, Vol:15,Part:2, 1953, PP.123,124,127. 
27)A.  Leo Oppenheim, Nabonidus Rise To Power, In, 
ANET,(Princeton,1966),P.309. 

ااحماااااااااااذاىل،التىيسا  العياظاااااااااااية فاااااااااااي بااااااااااا د  ؛503،ؿ0، با ش،مقذماااااااااااة فاااااااااااي تااااااااااااسيخ الحمااااااااااااسا  (43

 .3الشافذيً،ؿ
 .52( ةشيمش،العيمشيين،ؿ44
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أل بتعب اااار أدق َاااال  ( كاهاااا  ظاااايباسية،G-Hلىظااااش الااااى ان حماااااس  ؼااااع  الىبقااااة )ا

يمكىىااا الافتااراك ان حماااس   َاازا العفااش هااي حماااس  ظاايباسية ىليعاا  أؼاايسية؟ 

ىالتاااا   عاااايد لهاااازا العفااااش فااااي  ،َاااال يمكااااً أن هيعاااا  اللقااااى الاثاسيااااة التاااا  ع اااار علحهااااا

ان العاا    اس  العاايمشية؟أؼايس الااى أىلئاا  العاايباسي ن ااجهايل ن اإلاتااؤثشيً بالحماا

الااازل ياااذفع الاااى َااازا الاعتقااااد ان ظااا ان أؼااايس فاااي َااازا العفاااش لاااي كااااهيا أؼااايسي ن 

ىلكااااااً الىفاااااايؿ اإلاعااااااماسية تاااااازةش  ىلاااااايغ باظاااااام العاااااايباسي ن، ،لاااااازةشىا باظاااااامهم

ىماع رلا  َال يمكاً ان ألاؼايسي ن  ـشاحة ب د ظيباس/ظيباستي ىلايغ با د أؼايس.

ي َااااازا العفاااااش؟ ان َىاااااا  افتاااااراك يقااااايل ان ي يهااااايا  اااااذ دللااااايا ؼااااامال العاااااشاق فااااا

ألا ايام الشتيعاة التاا  اظاتيوى  با د أؼاايس مىاز ف ااش التااسيخ هاي تلاا  التا   ااذم  

ىيظااً ان أىل  جااش  ةب اار   ىمىىقااة الجضيااش . ،مااً هاحيااة الغااشب عااً وشيااج ظاايسيا

ىات ه   ،ىبذاية ألال  الثال   بل اإلاي د ،معشىفة حذث  في أىالش ألال  الشابع

ىعشفاااا  باااااليجش  الاةذيااااة فااااي حاااا ن  ،القعاااام اليظااااىي ىالجىاااايني مااااً العااااشاقهحااااي 

ات هاااا  م ميعااااة مجهااااا الااااى اإلاىىقااااة الؽااااامالية مااااً العااااشاق م يهااااة و ثااااع ألا ااااايام 

ل  ،ىمما يئةذ ان و ثع ألاؼيسي ن يئلفين َم ألاؼيسية. ىألا يام الاةذية في ألـا

ؼااااايسية القذيماااااة ان الليجاااااة ألا  ميجاااااة بؽاااااشية ىاحاااااذ  جاااااا   عاااااً وشياااااج الغاااااشب،

تتؽااابهان الااى دسجاااة ظااً بعاان الباااحث ن بؤهااو الباااذ ان  ىالليجااة الاةذيااة القذيمااة،

كااااان ألاؼاااايسيين  ااااذ اظااااتقشىا فااااي الجىاااايب الااااى جاهاااا  الاةااااذي ن  باااال هااااضىحهم الااااى 

ما ماً أـال  ، سبما يؽ ر الى  ر ان تفع ر التؽابو ب ن الليجت ن الؽمال. اهحذاَس

مااً بعااذ اظااتقشاس كاال مااً ألاؼاايسي ن  فيمااا بيجهمااا يااجاستباوهمااا اليثمااً ثاام ى  ،ىاحااذ

.سبمااااا ان التىقيبااااا  اإلاعااااتقبلية فااااي العاااااشاق (31)ىالاةااااذي ن فااااي مىىقتاااا ن مختلفتاااا ن

 ىالذساظا  القادمة ظتعتىيع أن ت ي  على َزٍ ألاظئلة؟

                                                           
ااااااال 31 ااااااال فاااااااي ألالااااااا  الثالااااااا   بااااااال اإلاي د"،بحااااااا  لااااااامً ميظااااااايعة اإلاـي ( عاااااااامش ظاااااااليمان،"مىىقة اإلاـي

ل:د  .10-11(،ؿ0440اس الكت  للىباعة ىاليؽش،الحماسية،)اإلاـي
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(،ىان اإلاعليماا  اإلاتايفش  هاي تلا  Gال وعش  الكث ر عً حماس  الىبقة) 

ااا  التاااالي لهااازٍ الحماااااس   التىقيباااا  الاثاسياااة.التااا  حفااالىا علياااو هتي اااة  ىان الـي

 ظيعتمذ على هتاتل َزٍ التىقيبا .

لااايغ لااااذيىا معليمااااا  كافيااااة تخااااق الحياااا  الاجتماعيااااة فااااي أؼاااايس لاااا ل  

ار كان  مجها بقايا البيي  الىييية، ظًي ما ع ر عليو مً لقى اثاسية، َزٍ الحقبة،

ي اإلااد  الشتيعة  ،ي ؼمال العشاق ىجىيبوف الى ن َي اإلااد  ألاظاظية في البىا ، َى

.فقذ (30)ألاىفش ىألاة ر ا تفادا ىألا ل كلفة ىألاة ر  ذس  على التىيعع ىالتؽكيل

َاااازا يىىبااااج ةاااازل  علااااى ةباااااس القاااايم ىأمااااشا هم. كاهاااا  فااااي أؼاااايس البيااااي  ويييااااة،  ى

 :ىيمكاااً لهااازٍ البياااي  أن تتؽاااابو ماااع أبيياااة اإلاعاباااذ فاااي مخىىاتهاااا ىتشتيااا  أجضا هاااا

ىمااذالل  ى شفااة ةب اار  ىاحااذ  أى  شفتااان، ،فىااا يً ااش  هاايم حاايل فىااا  ىاحااذ أى 

ىان أسلاااااية البياااااي  عباااااااس  عاااااً تاااااشاب  أى ح اااااا ى  ،تااااائدل الحهاااااا ماااااً لاااااا ل الض ااااااق

ىألاجااااش اإلاؽاااايل فاااا  يتاااايفشان اال عىااااذ العتبااااا   ،أمااااا ال جاااااس  اإلاى عااااىة مااااذ يق،

 )الزل البااذ ىان ىسبمااا ىجااذ  فاايق ألاسلااية حفاا ر  مفااىيعة مااً القفاا فقااي،

أمااااااا  كااااااان ي لاااااا  مااااااً الجىاااااايب(،الن عماااااايم العاااااا ان كاااااااهيا ي لعااااااين علااااااى ألاسك،

اال ل لااو فقااي، ىكااان الكشساا   عباااس   أى لرمااشا . الكشاساا   ف اهاا  مخففااة فااي ألـا

ى اذ  عً مقعذ مكع  الؽ ل ب  معىذ ي ين ظىحو اا فق للجلايط مقعاشا.

 ؽااابو اإلاقاعاااذ تمتاااذ علاااى واااايل ع ااار فاااي أمااااةً متعاااذد  ماااً اإلاعباااذ أجاااضا  مشتفعاااة 

مثاااااال  ىهااااااي ةمااااااا ااهااااااا مثاااااال الجااااااذسان تفاااااالي للجلاااااايط، الجااااااذسان تفاااااالي للجلاااااايط،

ىال وعلم ما ارا كان مثل َزٍ اإلاقاعاذ  ىمىلية بم ه وي  . ،الجذسان مبيية باللبن

ى ااذ ع اار فااي تلااي مقاعااذ ؼاابحهة بهاازٍ لكااً الاظااتخذام   ااذ تاايفش  فااي البيااي  أم ال؟

ىجاااااذ  فحهاااااا   ااااار معاااااشى  تماماااااا علاااااى الاااااش م العثااااايس علاااااى  الحقيقاااااي للغاااااش  التااااا 

                                                           

( مئياااااذ ظاااااعيذ،"العماس  ماااااً عفاااااش ف اااااش العااااا ال  الاااااى اهاياااااة العفاااااش الباااااابلي الحاااااذي "بح  لااااامً 30

 .42،ؿ3(، 0435ميظيعة:حماس  العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
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ىلام يفالىا ءا    ىماً الحاجياا  التا  كاها  تاذلل  العذيذ مً الش م الىييياة فحهاا.

فااااإلاياد مثااال  باظاااتنىا  تلااا  اإلافاااىيعة ماااً الفخااااس، فاااي م اااال الاظاااتعمال اليااايمي،

 .(34)أى اإلايعيجا  تتل  بعشعة في اإلاىامل ىالشويبة العالية ،ألالؽاب

 ماااااااااً الحاااااااااش  ىبااااااااا  ؼااااااااا  كاهااااااااا  الضساعاااااااااة أَمهاااااااااا، 
ة
 صاىل العااااااااا ان عاااااااااذدا

فاااااإلاعشى  ان فاااااي كاااال ا لااااايم مااااً بااااا د أؼااااايس تيجااااذ معااااااحا  ـااااغ ر  ماااااً أساضااااا   

ىكاهااااااا  َىاااااااا  مىىقتاااااااان ىاظااااااااعتان بالااااااازا  مىت تاااااااان بؽااااااا ل ىاجااااااااي  الحبااااااايب،

ىال وعاااش  ان كاااان َااازا ؤلا لااايم كاااان ماااً لااامً  -هاااي ظاااهل اسبيااال:  ألاىلاااى للحبااايب،

اا  بؤهااو أحعااً ا لاايم مىااتل للقماان فااي -د أؼاايس فااي رلاا  الحاا نحااذىد باا   الاازل يـي

ال. العشاق، ىالاى الغاشب ماً دجلاة َىاا  حاضام ماً  ىاإلاىىقة الثاهية هي ظاهل اإلاـي

 ألاساضاااا   الفااااالحة للضساعااااة فااااي مىىقااااة الجضيااااش  الااااى الجىاااايب مااااً ىجباااال ظااااى اس،

لعااهل الااى ال ااي ىيمكااً أن هلحااه اهااو فااي العااىيا  الجيااذ  يىمااي الؽااع ر فااي َاازا ا

الااااااااااااازل يفاااااااااااااال بااااااااااااا ن الحمااااااااااااااش ى لعاااااااااااااة الؽااااااااااااااش اه )مي اااااااااااااع العاـاااااااااااااامة القذيمااااااااااااااة 

ار كاه   .ىوعش  عً ىجيد عذد مً الحش  مً الؽياَذ الاثاسية فقي،(33)أؼيس(

ىهمتلااااا  عجهاااااا معليمااااااا  ماااااً لااااا ل التماثياااااال  الى ااااااس  مضدَاااااش  فاااااي رلاااااا  العفاااااش،

االتىا. أمااا ـااىاعة  العااا ،ىوعااش  أيمااا ىجاايد حشفااة الحفااش علااى  الجالعااة التاا  ـى

ىكاهاااا  ـااااىاعة الفخاااااس  الىحاااااط فيؽاااا ر الحهااااا مى اااال ع اااار عليااااو فااااي معبااااذ عؽااااتاس.

لتىا همار  مً ألاىاوي الفخاسياة اإلاعاتخذمة فاي أؼايس  مضدَش ، ىالتا   عاذ  ،ى ذ ـى

اااااىاعتها معااااااىية  فمااااال ماااااا  ذمتاااااو ـاااااىاعة الفخااااااس لااااا ل  ماااااً حيااااا  ؼااااا لها ـى

فهىاا  ىعاا   ل متعذد  مً الفخاسياا ،اظتخذم الع ان أهياى  العفيس ألاؼيسية.

ىييلاااع  ىالااازل كاااان يشةااا  فااايق حامااال لؽااا  ، ،لاااضن اإلااااا  اإلاعاااتعمل فاااي البياااي 

ىألاوبااااق  ،ةااازل  َىاااا  ألا اااذا  تحتاااو ىعاااا  ألاااش لت مياااع  ىاااشا  اإلااااا  اإلاش اااي،

                                                           

 .32،ؿ( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة34
 .02(،ؿ0444غذاد:مىبعة ااجمع العل   العشاقي،( َاسل ظاةض، ي  أؼيس،تشجمة:عامش ظليمان،)ب33
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ىميا اااذ الفحااام  فمااا  عاااً أىعياااة الىعاااام، التااا   عاااتخذم لؽاااشب اإلااااا . ،ىال اظاااة

ىااااااا  أدىا  ىأحاااااياك الغعااااايل. ىم اااااااسل  إلايظااااام البااااارد، ىاىاٍن مفاااااىيعة مااااااً  ،َى

ىيبااااذى تلااااييً أى هقااااؾ ألاىاوااااي باااااإلاع ى  الفخاااااس اإلاؽاااايل لاـااااة بالفاااا   ىالعباااااد .

ىكال ماا وعشفااو َاي أعماال بعايىة فقااي  الحقيقاي لام يكاً مؤليفاا فااي رلا  العفاش،

ى اااذ ا تفاااذىا ةث ااارا فاااي  مثااال التىقااايي باااىقي ظااايدا  أى سظااايم دىاتاااش أى ماااا ؼاااابو،

ىان اللاايه ن ألاظاايد  َاازٍ ألاعمااال التاا  تظهااش فااي الغالاا  علااى س اااب ىأةتااا  آلاهيااة.

كاهاا معاتخذمان فاي عهايد تشقاى الاى ادىاس ماا  بال  ىألاحمش اإلاعتخذمان على آلاهياة،

ايال حتاى عفاش الىبقاة ) .ىال وعاش  ةيا  كااهيا يقيماين بفاىاعة H)(32)التاسيخ ـى

ػ الفخاسياااا  ليهااا  باااؤليان ماااً أـااال ى اااذ أؼااا ر بؽااا ل عاااام الاااى ان هقاااي  ألالااايان،

 ىاظتخلف  ألاليان العميية مً عفا ر الىباتاا  أى الكشباين، عميل ىمعذوي،

ىكاهاا  اللااين ألاظاايد ييااتل مااً اظااتعمال  ىاإلاعذهيااة مااً اكاظاايذ الحذيااذ ىاإلاىغى ااز.

عفاااااا ر الىباتااااااا  الاااااازل يفاااااابن اظاااااايد ارا كاهاااااا  حااااااشاس  ال اااااايس  اإلاعااااااتخذمة ل اااااا   

ىةزل  يتم الحفيل على اللاين ألاظايد ماً اىةعايذ   ف ر .الفخاس  ليلة ىمذتها 

أماااا اللاااين ألاحماااش فياااتم الحفااايل علياااو  أى اىةعااايذ اإلاىغى اااز أى الكشباااين. ،الحذياااذ

 (،أمااا باااسص  أى  اااتش ،G.كاهاا  صلشفااة أىاوااي الىبقاة )(35)ماً اىةعاايذ الحذيااذ أيماا

ازٍ تض  فا ىعية الكب ر  تضيً عاد  بحلقا  مىتفخاة مثال الحبال، ياذ ماً تماظا  َى

ىةااازل   ؽااامل الضلشفاااة لىااايه  ىيقااال عاااذدَا فاااي ألاىاواااي الفاااغ ر ، ؤلاهاااا  ى يتاااو،

 .(31)متميجة ىمعتقيمة ىهقاه تيتل بيظاوة ال ذػ ىالحض

ىعؽاا ر  ةؽااف  التماثياال عااً ألاصيااا  التاا  ل عااها العاا ان فااي َاازا العفااش، 

اي حلياج الاشأط فاي أة ا-ا  ان ألام راگاميست ىفاي  ،ر ألاحياانال اًَ عاد  ماا يظهاش َى

                                                           
 .35،ؿ( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة32
( تقااي الاااذباف،"الفخاس فااي عفااايس ماااا  باال التاسيخ"،بحااا  لاامً ميظيعة:حمااااس  العشاق،،)بغاااذاد:داس 35

 .04،ؿ3(، 0435الحشية للىباعة،
 .35،ؿاهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة (31
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لباااااااط يعاااااا ى التىاااااايس  را  ال فاااااال الفاااااايفية )ال يهاااااااةغ( اإلائلفااااااة مااااااً ظاااااابعة 

.ىيباذى ان َازا الاضل (32)ـفي  أفقية مً ال ف   الفيفية بعمها فيق بعن

الىا  ،َي الزل كان ظاتذا ل ل َازا العفاش ىيمكاً أن هقااسن اإلالا غ فاي تمثاال ـى

ل مااااً أهحااااا  مختلفااااة مااااً ىادل مااااع اإلا بااااغ التاااا  تظهااااش علااااى التماثياااا(33)مااااً أؼاااايس 

،أى التمثاااال ن (34)مثااال التمثاااال ماااً الشلاااام لشجااال ماااً لفاجاااة)في دياااالى( الشافاااذيً،

.ىوؽااااااَذ (21)ؼاااااام ان(،ى)هاوي(-اإلافاااااىيعان ماااااً لجاااااش ال لاااااغ لاااااا)ايتيس ماااااً مااااااسل 

هفاااغ اإلالااا غ يشتذياااو اباااً اياهااااتيم حااااةم لكاااؾ باظاااتنىا  ان اإلا باااغ التااا  يشتاااذيها 

.ىوؽااااَذ الحااااةم (20)أفقياااة ماااً ال فااا   الفااايفيةتتاااؤل  ماااً لمعاااة ـااافي  

اً يتارةً الكتا  (24)اهتميىا يشتذيو في تمثال مً لجاش الاذىساي  .ىتظهاش اليعاا  َى

ىفي  ىععتقذ اهذسيو ان َزا الضل يشتذً فقي أثىا  الف  ، ،ألايمً ىالثذل عاسي ن

شتاااذً ىيباااذى الاااشدا  فاااي ؼااا ل عباااا   ت ،تمثاااال تظهاااش اماااشأ  باااشدا  كؤهاااو لجااااب كامااال

ىتفااىع َاازٍ العبااا   مااً  ىعااة  ماااػ بخفاال معااتىيلة  فاايق اإلالاا غ الاعتيااادل.

ىبحافاااة علياااا مقليباااة بحيااا  ان ال فااال اإلا اااحيبة الاااى الاااذالل تظهاااش فاااي  الؽااا ل،

.سبمااااااا فقااااااي اليعااااااا  ألاحااااااشاس يشتااااااذيً مثاااااال َاااااازٍ (23)ألاعلااااااى ةيا ااااااة مت هااااااة لل اااااااس 

ةمااا  ؽاا ر الااى  حجاااب كاماال،أى بتعب اار أدق كاهاا  اليعااا  ألاحااشاس يظهااشن ب الثياااب،

،ىسبمااااا يمكىىاااااا (22)رلاااا  اإلااااااد  القاهيهيااااة اإلاتاااايفش  ماااااً العفااااش ألاؼاااايسل اليظاااايي

                                                           
شق ألادواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى القذيم،تشجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة:تي ي  ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااليمان ( أهىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايان ميست ا ،تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسيخ الؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا32

 .20(،ؿ0451ىخلشىن،)دمؽج،ب.مي،
 .22( ميست ا ،الفً في العشاق القذيم،،اللي :33
 .21( اإلافذس هفعو،اللي :34
 .24-23( اإلافذس هفعو،ألاليا :21
؛فاااااش  بفااااامو اي،"تمثاااااال اباااااً أياااااً اهااااااتم ألاىل فاااااي اإلاتحااااا  العشاقي"،م لاااااة 35( اإلافاااااذس هفعاااااو،اللي :20

 041-045،ؿ0453،لعىة:02م ظيمش،
 .33-32اإلافذس هفعو،ألاليا : ،( ميست ا 24
 .34اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ (23
 مً  ياه ن العفش ألاؼيسل اليظيي في: 20-21اهظش اإلااد : (22
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فماااا  عااااً رلاااا   عىيىااااا  الافتااااراك ىجاااايد مثاااال َاااازٍ الحالااااة فااااي العفاااايس اإلابكااااش .

 فقذ استذ  اليعا  الق تذ مً ال اشص، التماثيل تفاـيل ألًش عً أدىا  الضيىة،

 .(25)ؼ ال الفخاسية عً مؽب ا  ألارسلى عشفىا ألا  ىةزل  الحلج،

فاااااا   ان معليماتىاااااا عاااااً اإلاعتقااااااذا  الذييياااااة لاااااا ل َااااازا العفااااااش  ليلاااااة، 

ىال وعاااش  ؼااايئا عاااً م ماااع  همتلاا  مااااد  ةتابياااة حااايل العبااااد  أى الىقااغ الاااذي  ،

باظااتنىا  الافتااراك عااً ىجاايد عباااد  للشبااة عؽااتاس)ايىاهىا العاايمشية( علااى  آلالهااة،

ىالزل يعيد في عفيس الحقة الى َازٍ  ،ل ةؽف  عىو التىقيبا أظاط اإلاعبذ الز

ىال وعااش  ان كااان ألاؼايسيين فااي َاازا العفاش ميجاايديً فااي أؼاايس أم ال ؟ى ال  الشباة.

يد الاااااااشتيغ لرؼااااااايسي ن كاهااااااا  وعاااااااش  ةااااااازل  ان كاهااااااا  عبااااااااد  ؤلالاااااااو أؼااااااايس اإلاعبااااااا

 ؟ ميجيد 

ؤلالهااااة ةؽااااف  التىقيبااااا  فااااي أؼاااايس عااااً بقايااااا معبااااذ مهاااام ؼاااايذ لعباااااد   

ااااااي  ى ااااااذ ذااااااجل لهاااااازا اإلاعبااااااذ دىسان ستيعااااااان، عؽااااااتاس، أ ااااااذمهما دىس التؤظاااااايغ َى

ثام ؼايذ  ىالازل ؼايذ علاى ألاسك البكاش، ( فاي التىقيباا ،Hاإلاعبذ اإلا جل بحاش  )

اي اإلاعباذ ) (.ىعؽا ر الفخااس الازل ىجاذ Gفي و اإلاعبذ الثاوي ىفج اا ىي هفعاو َى

ىأىاتاال الىاايس الثالاا  مااً  ،لىاايس الثاااويفااي اإلاعبااذ الااى اهااو اظااتمش فااي الاظااتعمال فااي ا

ىااا ظااابقا فاهااو ال تيجااذ فااشىق ةب اار  باا ن اإلاعبااذ (21)عفااش ف ااش العاا ال  .ىةمااا هَي

فيماا عاذا ىجايد  شفاة ؤلالاو التا  تمتااص ب اذسان  في َزا العفش ىالبيي  العكىية،

ان  شفة العباد  تقع على الفىا  حتى ارا كان الفىا  ال  ظميكة ىمعاحا  ىاظعة.

ىكان الش ق الذالل الحها ي اذ هفعاو فاي صاىياة اإلا اان ىعلياو  ئدل الحها مباؼش ،ي

ىسبماا كاان َىااا  م اان مشتفاع لىفاا   أن يعاتذيش ؼاماال ل ااي يعاتىيع سإياة ؤلالااو.
                                                                                                                         
Theophile J. Meek ,"The Middle Assyrian Laws", In: 
ANET,(Princeton,1966),P.183. 

 .045-042،ؿ (0424ا ية القذيمة،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،فيصل سؼيذ،الؽشاثع العش 
 .32( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ25
 .304،ؿ0، ( با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا 21
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وعبة الاى  َزا اإلايلع يبذى مشتفعا جذا في اإلاعابذ ألاؼيسية اإلاتؤلش ، تمثال ؤلالو،

لازل   الازل ال يضياذ عاً ظالم رل دسجاة ىاحاذ ،اإلايلع الياوئ فاي اإلاعاباذ البابلياة 

اااايل الااااى ظااااىن القاعااااذ  اإلاشتفااااع، بيىمااااا كااااان البااااابلي  كااااان البااااذ مااااً ىجاااايد دس  للـي

ىماً اإلالفا  للىظاش اهاو لام يباج  القذيم يق  بىفغ الاستفاال ماع تمثاال الهاو تقشيباا.

ذاس ىسبماااااا كااااان اإلايلاااااع اإلاشتفاااااع يقاااااع عىاااااذ الجااااا أل اثااااش للتمثاااااال اإلاعبااااايد فاااااي اإلاعباااااذ.

(كاااان ميلاااع ؤلالاااو Hىفاااي عفاااش الىبقاااة) ىعلاااى يعااااس الشااا ق الاااذالل. ،المااايج

بحيااا   يبااارص عاااً بقياااة أجاااضا  الغشفاااة بياظاااىة أعماااذ  جذاسياااة علاااى ةااا  الجااااهب ن،

،ىيفترك (22)( )البي  الشتيغ(bīt rēšiوؽؤ عً رل  م ان ـغ ر يمكً أن وعميو)

ال ييجااااذ مااااا يئيااااذ رلاااا  ،س اااام (23)اهذسيااااو ااهاااام عمااااذىا الااااى عضلااااو بعااااتاس  أى حفاااا ر 

 .(24)الفتقاسها للىفيؿ الكتابية

ال  عش  أميسا ةث ر  عً الىقيط الذييية ىسبما كان ألافشاد ُيّفلين الاى  

ااااام عاااااشا ، اااااي يقاااااذم  شباهاااااا ماااااً  الاااااو َى ففاااااي مؽاااااهذ فاااااي هحااااا  بااااااسص وؽااااااَذ سجااااا  َى

 ىحلياااااج ،ىالشجاااال عااااااٍس تماماااااا ماااااش  الاااااى الااااو ملاااااتٍن ىألاااااًش الااااى الهاااااة أه اااااى، اإلاؽااااشىب،

ىماااً لااا ل اإلاؽاااهذ العااافلي هتعاااش  علاااى سجلااا ن حليقاااا ؼاااعش الاااشأط  الؽاااعش كلياااا.

ىيحمل الشجل الزل يع ر في اإلاقذمة ؼيئا ماا  تماما يعي ان ماعض ىلشىفا جبليا،

ماااااا يشتاااااذيان تىااااايس  را  ال فااااال. علاااااى سأظاااااو، ىيمكاااااً أن وؽااااااَذ ماااااً ان احاااااذ  َى

بيىماااا  عا فااايق سأظاااو،الاااشجل ن يمعااا  بياااذٍ اليم اااى ؼااايئا لاااو ـااالة بالعبااااد  ميلاااي 

                                                           
( يفمااااال العلماااااا  الغشبياااااين اظاااااتخذام مفاااااىلي  اااااذط ألا اااااذاط علاااااى الغشفاااااة ال اـاااااة، با لاااااو ىهاااااي 22

ساتياااااااة، لااااااازا فمااااااالىا اظاااااااتخذام اإلافاااااااىلي الباااااااابلي  عااااااامية ماااااااؤلير  بالذسجاااااااة ألاظااااااااط ماااااااً اإلاعااااااااس  التي 

لي.ىبي  سع    )  يع   البي  الشتيغ أى  ذط ألا ذاط. اهظش حيل مع ى ال لمة: (bīt rēšiألـا

MDA,No.324. 
 .31( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ23
ذس ( يفتاااارك اهذسيااااو َاااازا الافتااااراك  ياظااااا علااااى مااااا كااااان ميجاااايدا فااااي َي اااال ظليمان،اهظش:اهذسيو،اإلافاااا24

اىع ال جاااب )الفاـاال 31هفعاو،ؿ .ىيمكااً أن هقاشأ عااً ىجاايد مثال َاازٍ العاتاس  فااي َي اال ظليمان:"ـى

بااااااااا ن ااحااااااااااشاب ىبقيااااااااااة الهي اااااااااال( ماااااااااً  ماااااااااااػ اصسق اللااااااااااين ىبىفعاااااااااا ي ىاحماااااااااش ىةتااااااااااان،وشص عليااااااااااو سظاااااااااام 

 .02: 3الكشىبيم".ألباس ألايام الثاوي،
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ىسبماااا كااان الااشج ن فااي ؤلافشياااض  يشفااع الثاااوي يااذٍ بؤظااليب ياااذل علااى ايمااا   الفاا  .

لاااازا فهمااااا ال يااااضالان  ألاظاااافل ال يمااااث ن مباؼااااش  أمااااام ؤلالااااو مثاااال ىاَاااا  اإلاؽااااشىب،

.ىسبماا كاان الشا ق (51)يشتذيان م بغ دهييية اعتيادية أل التىيس  را  ال فل

ىعؽااااا ر  حااااا ن ان اإلاتعباااااذيً يشتااااذىن م بعاااااهم الاعتيادياااااة، العاااااسل يمثااااال كاَىاااااا فااااي

يباذى اهااو تيجاا  لا ل بعاان تقااذيم  ،ألاظاتار فااين صىدن اهااو فاي العفااش العاايمشل 

ىسبما كان رل  ليذلل على وهاستاو  القشاب ن أن يظهش احذ الكهىة عاسيا أمام ؤلالو،

 .(50)التامة

ل ن با لاااو كاهاااا  يمكاااً أن هفهااام مااااً التماثيااال فااااي اإلاعباااذ ان ع  اااة اإلافاااا 

ىاهااااو يقااااايم ماااااع  فا لاااااو  شياااا  ىحالاااااش داتماااااا، حميمااااة ى  فاااااية، ع  ااااة  شيباااااة،

 ىؤلاوعااااان يخىااااي اليااااو ةمااااا يتقااااذم هحااااي أل مخلاااايق  ااااي، ال ؽااااش فااااي م ااااان ىاحااااذ،

َكااااازا هاااااي كاهااااا  الفااااايس  فاااااي  ىيتلقاااااى أجيبتاااااو ىيقاااااذم الياااااو القاااااشاب ن. ،يااااات لم معاااااو

ا للتؽااااااابو الكب اااااار باااااا ن اإلاظااااااااَش هظااااااش  -ىلاااااايغ َىااااااا  أل مبااااااارس ،اإلاعابااااااذ العاااااايمشية

( فااي أؼاايس Gل ااي هتفاايس حالااة ظاا ان الىبقااة ) -الحماااسية باا ن الجىاايب ىالؽاامال

لكاااً الع  اااة َىاااا سبماااا تاااؤثش  بمقاااذاس لااا يل بعااا   ىجااايد تمثاااال  يختلااا  ةث ااارا،

ىلكاً ال وعاش  ءا    عاً تمثاال ؤلالاو  ؤلالو فيق م ان مشتفع مقاسهة با لاو الباابلي.

ىمغىاااااى بم بااااغ حقيقياااااة مليئاااااة  ،ا ماااااً مااااااد  ظااااشععة التلااااا ىسبمااااا كاااااان مفااااىيع

 .كاااااااان ماااااااً الىاااااااادس أن ياااااااذلل اإلااااااااش  الاااااااى اإلاعباااااااذ دىن  شباااااااان،(54)بالضلااااااااس  ىالحلاااااااي

ىفاي معظام ألاحياان تقايم خلهاة  ىوؽاَذ َزٍ الحالة في العذيذ مً مؽاَذ الفا  .

لزل  لم يكاً  ىمفزلة بتقذيم اإلافلي الى ؤلالو الكب ر اإلاتربع على عشؼو، ،ا ل ؼؤها

ىماااً تلقاااا  هفعاااو بااال يحتاااا  الاااى ماااً  ،يعااامن للمفااالي باااالظهيس أماااام ؤلالاااو بمفاااشدٍ

                                                           
 .33-34اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ (51
لل الااااااى حماااااااسا  الؽااااااشق القذيم،تشجمااااااة:فاسىق اظماعيل،)دمؽااااااج:داس اإلاااااااذً فاااااين صىدن، مااااااذ(  .50

 .413(،ؿ4113للثقافة ىاليؽش،
 .32-31( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ54
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ىععاااش  ؤلالاااو  .َااازٍ الحالاااة وؽااااَذَا بؽااا ل جياااذ فاااي الجىااايب،(53)يقااايدٍ ىيقذماااو

ففاااااااي ألالتاااااااام  الثااااااااهيل عااااااااد  بااااااا ن البااااااااحث ن باظااااااام ؤلالاااااااو الحاااااااامي أى الش  ااااااا  ،

ماو الاو أى الهاة الاى بعان آلالهاة ماً الاظىياهية َىا  مؽهذ يمثل فشدا عابذا يقذ

.ىسبماااااااااااا ان ةهىاااااااااااة باااااااااااضل خلهاااااااااااة َااااااااااام الااااااااااازيً تيلااااااااااايا َااااااااااازٍ (52)مقاااااااااااام ىمشتباااااااااااة أعلاااااااااااى

.ىلكً مارا تمثل َزٍ آلالهاة فاي أؼايس؟ ان  يااب اليثااتج ي علىاا ال هفهام (55)اإلاهمة

ىظااايي للتاااذلل ماااً  لكاااً فاااي ظااايمش كاااان الباااذ ل وعاااان ماااً الاااو    ااا  ، دىسَاااا،

فا لاو الحاامي  ي ت ين آلالهة الكبًر سا بة بالعمال اليو،ىظي اجلو أمام آلالهة،

أى الش     أؼبو ما ي ين باإلا   الىي  ل ل   فية مهمة ىسب أظش ، الزل 

فهاااي بمثاباااة ىالاااذ ؤلاوعاااان ؤلال ااا  الااازل  يع ااى بعاتلاااة رلااا  ؤلاوعاااان عىاياااة لاـاااة،

ىادل فاااااالفشد فاااااي  أى سبماااااا َاااااي  شااااا يق لحاااااه الفاااااشد ىه احاااااو فاااااي الحياااااا . أه باااااو،

الشافااذيً ال يىظااش الااى آلالهااة الكباااس اال ةقااًي هاتيااة لاايغ لااو أن يتمااشل الحهااا اال فااي 

.َاازٍ هااي (51)ى ال يفعاال رلاا  اال عااً وشيااج َاازا ؤلالااو اليظاايي  ألاصمااا  الؽااذيذ ،

ىال وعاش  ان كاها  َازٍ الفايس  هاي هفعاها فاي  ـيس  ؤلالو الحامي في با د ظايمش،

َىاا  ماً مبارس للقايل ان ألاماش لام يكاً َكازا فاي  ب د أؼيس أم ال ؟ ىماع رلا  لايغ

 ب د أؼيس.

ظيا  كان  كان َىا  ؼتى ألاهيال مً القشاب ن الت  يحملها اإلافلي ل لو، 

 أى هباتيااا،
ة
ىوؽااَذ فااي اإلاىحيتاا  أظااليبان  ى اشاب ن ظاااتلة مثال اإلاااا .  شباهاا حيياهياا

مااااا أى العااااك  علااااى  ٍن،العااااك  مااااً ىعااااا  الهبااااا  الااااى اهااااا  ثااااا: عىااااذ ظااااك  اإلاااااا  َى

أمااا الثاهيااة ف اا  تمثاال  ىان الىشيقااة ألاىلااى  عااذ ىا عيااة، الفاةهااة أى با ااا  الاايسىد.

                                                           
 .32اإلافذس هفعو،ؿ( 53
 .314،ؿ0، ( با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا 52
 .32( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ55
يلااذ جاكينعااً،"اسك الشافااذيً"،بح  لاامً ةتاب:مااا  باال ؛ثيسة013-012ةشيمش،العاايمشيين،ؿ( 51

-421(،ؿ0431الفلعااااااافة،تشجمة:جبرا اباااااااشاَيم جبرا،)ب رى :اإلائظعاااااااة العشبياااااااة للذساظاااااااا  ىاليؽاااااااش،

420. 
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ااااي يقاااايم بعااااقي الفاةهااااة ىألا ااااجاس فااااي  اجاااشا  رل مع ااااى م اااااصل، ااااشل ؤلالااااو َى
ُ
ااهااااا ت

أى يحال  كان اإلافلي يحمل القشبان بياذٍ الاى ؤلالاو،ى  الحقيل ىال عات ن بما  اإلاىش.

ىععاا ر للاا  ظاايذٍ ـاااح  القشبااان مشتااذيا  َاازا ألامااش، يتاايلىدمااا محلااو أحياهااا لا

ىسبماا ياتم  ىنعذ رل  ي شل ربن الحيايان  شباهاا ل لاو. صيو ىمقلذا ايما ا  ـ تو.

ىالع   في َزا الاعتقاد ىجايد حايك مشناع ىم اًش  رل  عىذ مذلل  شفة ؤلالو،

فااااي ىعااااا  مااااً  ىمااااً ااحتماااال ان دم الزبيحااااة ي مااااع مااااا  بااااالقشب مااااً َاااازٍ الغشفااااة،

ي الزل ع ر  التىقيبا  على ةعش مىاو فاي الغشفاة. الفخاس مشنع الؽ ل، ىكاها   َى

ىتيلاع فايق  تقذم عااد  ل لاو، ،ىألافخار ،ىألال ل ،كالشأط : ىع اللحم الجيذ 

ىاإلافاىيعة ماً  الفغ ر  الت  ال يضيذ استفاعها عاً اإلاتار الياحاذ، ةمىمذ  القشابيى

تىقيبااا  فااي اإلاعبااذ عااً حياماال فخاسيااة عاليااة تىفاا  ىةؽااف  ال الفخاااس اإلاؽاايل.

ايس أى لحاضم ماً الثمااس، على مقشبة مً ؤلالو،  الغشك مجها تهيئة م ان لبا اا  الَض

تااو العليااا أى متحااش  ييلااع  أى ييلااع فااي أعلااى الحاماال الفخاااسل وبااج ثاباا  فااي فَي

للىبااااج فتحااااا   عااااهل حااااشق ألالؽاااااب را  الشاتحااااة الىيبااااة أى  عىااااذ الاظااااتعمال.

 .(52)البخيس 

ىسبماا  كاه  اإلاعاباذ فاي أؼايس مليئاة بتماثيال هزسياة  ماشا  ىأم ارا  ىةهىاة،

اازٍ الظاااَش  وؽاااَذَا فااي ماااسل أيمااا  هاااط أدوااى مفزلااة اجتماعيااة، ىفااي معبااذ  ،َى

ىان  ىالتااااا   عااااايد الاااااى باااااذايا  ألالااااا  الثالااااا   بااااال اإلااااااي د. ؤلالاااااو ظااااا ن فاااااي لفاجاااااة،

الىزسياااااة يقاااااذمها لىاااااا معباااااذ عؽاااااتاس  ى اااااشك التماثيااااال ،أفمااااال ـااااايس  عاااااً أَمياااااة

ار ىلاااااع  أمااااااام تمثاااااال ؤلالااااااو فاااااي البياااااا  الاااااشتيغ ) ااااااذط  ( ماااااً أؼاااااايس.Gالىبقاااااة)

،بيىماااا اهتفااا  علاااى (53)ألا اااذاط(،مبالش عالياااة ىمااازابن مذسجاااة علاااى ؼااا ل بياااي 

كااااال مقعاااااذ ماااااً اإلاقاعاااااذ اإلايلااااايعة علاااااى ةااااا  الجاااااذاسيً الىاااااييل ن تماثيااااال ىا فاااااة 

                                                           
 .33-32( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ52
-50،ؿ( حيل اإلازابن الفغ ر را  ؼ ل البيي  الت  ع ر علحها في أؼيس اهظش: اهذسيو،اإلافاذس هفعاو53
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ىاظااتمشاس لتيظااا تهم  ،كاااان  شلااهم عباااد  آلالهاااة ىجالعااة إلافاال ن سجااااال ىوعااا ،

ىكاهااااا  َااااازٍ التماثيااااال اـاااااغش بكث ااااار ماااااً ال جااااام  الحهاااااا ظاااااعيا ىسا  اوالاااااة الحياااااا ،

ىهاادسا  ،ىداتما كاه  مىحيتاة ماً ال جاش الج ارل الهاؾ الىبيعي ل وعان العادل؛

ى لمااااا ييجااااذ باااا ن َاااازٍ التماثياااال مااااً يحماااال اظاااام  مااااا اظااااتخذم لجااااش الااااذييساي ،

باااي فاااي مذيىاااة خى عاااذ َااازٍ التماثيااال اليسيااا  اإلاباؼاااش لىاااشاص تماثيااال معباااذ  ـااااحبو،

  ااااااار ااهاااااااا تختلااااااا  عجهاااااااا كياهاااااااا ا اااااال ت شيذياااااااة ىاؼاااااااذ تقياااااااذا فاااااااي الىااااااايا ي  اؼااااااىيها،

.ان افتقاسهااااا للماااااد  الكتابيااااة ي علىااااا ال وعااااش  بؽاااا ل جيااااذ أَااااذا  (54)الجعاااامية

باا د ظااايمش حتاااى  ىمااش  ألاااًش البااذ ماااً الاظااتعاهة بمااااد  هفااية ماااً َاازٍ التماثيااال،

ىفي ديالى مفىيعة  ،ان التماثيل الىزسية مً ب د ظيمش هفهم مغضاَا بؽ ل أىثج.

ىان َااذ  َااازٍ  ىع اار علحهاااا فااي بقايااا َاازٍ اإلاعابااذ. باا  اظااتنىا  للمعابااذ العاايمشية،

ااااازا ماااااا تئةاااااذٍ  ار ىجاااااذ الفاااااشد فاااااي ال جااااااس  باااااذي  مىحيتاااااا لاااااو، التماثيااااال ىاجاااااي، َى

َااازٍ التماثياااال،ال لماااا  الفعلياااة اإلاعاااتخ مااااىن  مثااال: ذمة عىااااذ الكتاباااة علاااى 
ُ
"ااهاااا ت

ااااي هقااااؾ ع اااار عليااااو فااااي احااااذ التماثياااال مااااً لكااااؾ، للفاااا  "، ىااااا  تمثااااال ألااااش  َى َى

" اااااال أيهااااااا التمثااااااال إلالي ي)ال  (..."،فالتمثااااااال يتحااااااذث حااااااذيثا مباؼااااااشا الااااااى  ياااااازةش:

 .ال وعاااااش  ان كااااان ألاؼااااايسيين َىااااا كاهااااا  لهاااام هفاااااغ ألاف اااااس فيماااااا يخاااااق(11)ؤلالااااو

ىلكً ىجيدَا في اإلاعبذ يعىيىا  اهىباعا ان ألامش َىا ال يختل   التماثيل الىزسية،

 ةث را عما كان يفكش فيو الىاط في ظيمش.

ىان الىحاااا  الباااااسص  لقااااذ  ااااذم  لىااااا اإلاىحيتااااا  اؼاااااس  الااااى ىجاااايد آلالهااااة، 

ىلكاً  يظهش فياو ـايس  الاو ىالهاة، الزل ها ؽىاٍ ظابقا ال اؿ بتقذيم القشاب ن،

 الاازل يؽاا ر الااى ىجاايد معبااذ للشبااة عؽااتاس، العماااسل ىان الااذليل  وعااش  مااً َاام،ال 

ىتظهااش فااي  يااذل الااى عباااد  َاازٍ الشبااة التاا  ه هاال اإلاعليمااا  عجهااا َىااا فااي باا د أؼاايس.

                                                           
 .20-21،ؿميست ا ،تاسيخ الؽشق ألادوى (54
( ظااااااااااااايتين لييااااااااااااااذ،فً الؽااااااااااااااشق ألادوااااااااااااااى القذيم،تشجماااااااااااااة:  دسىعؾ،)بغااااااااااااااذاد:داس اإلاااااااااااااااؤمين للترجمااااااااااااااة 11

 .001-014(،ؿ0433ىاليؽش،
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اازٍ  ،ىهااي تمعاا  الثااذل ،ألاؼاا ال الفااغ ر  اإلافااىيعة مااً الفخاااس ـاايس  امااشأ  َى

ر علاااااى ؼااااا ل اإلااااااشأ  ىمعهااااااا ىع ااااا فاااااي ماااااش  ىاحاااااذ  فقاااااي، اؼااااااس  الاااااى سباااااة ال فااااايبة،

.ىهحااااً وعااااش  فااااي ا اااال تقااااذيش ان الىمااااير  ألال اااار ؼاااامالي بؽاااا ل الفااااا  (10)الىفاااال

ىيظهاااااااش فاااااااي ى ااااااا  مبكاااااااش فاااااااي دىس العبياااااااذ الؽااااااامالي)ألال  ال اااااااامغ  بااااااال  ل هتبااااااااٍ،

ال(،الى  05اإلاي د(،فقذ ع ر في  شية تبة كيسا )تقاع علاى بعاذ  ماي  ؼاما ؼاشقي اإلاـي

ا وف ،هيل مً دمى الى ن ممثلة ع ىفعش اإلاؽهذ  لى َيئة امشأ  تحمل على ـذَس

.َل يمكً أن هفعش التماثيال الفاغ ر  الفخاسياة ماً أؼايس (14)بؤهو يمثل الشبة ألام

ىماااااع رلااااا  تباااااذى اإلاعاااااؤلة  داللاااااة الاااااى الشباااااة ألام)عؽاااااتاس( ؟ ال يمكاااااً الجاااااضم باااااا مش،

 مىىقية الى حذ ما.

( اال G-Hىبقتااا ن )علاااى الاااش م ماااً  يااااب اإلاؽااااَذ الجيعاااية فاااي عفاااش ال 

.ىسبماااا كاااان وقعاااا  عااايد (13)ان رلااا  ال يمىاااع ماااً ىجااايد عبااااد  را  وقاااغ جي ااا  

جااااازىسٍ الاااااى عفااااايس ماااااا  بااااال التااااااسيخ فمىاااااز العفاااااش ال جاااااشل الحاااااذي  ةماااااا يؽااااا ر 

 ؽااااايلذ كااااان َىااااا  وقااااغ ذااااحشل يقاااايم علااااى اتحاااااد الجيعاااا ن بفاااايس  احتفاليااااة 

 .(12)ىالزل  ذ يشمض الى التلقين في الىبيعة

أماايس ةث اار  مااا صلىااا ه هلهااا عااً باا د أؼاايس ىدياهتهااا فااي َاازٍ الحقبااة ىمثاال  

ىيمكىىااا الافتااراك بااان  فبهىااا أيمااا ال وعااش  الكث اار عااً معتقااذا  العااالم ألاظاافل،

( )سبماااا Eةماااا تااام اثباااا  رلااا  باليعااابة للىبقاااة ) العااا ان كااااهيا ياااذفىين فاااي التاااراب،

ااااااازا يتفاااااااج ماااااااع ماااااااا َاااااااي ميجااااااايد فاااااااي  كاهااااااا  معاـاااااااش  لعفاااااااش ظااااااا لة أىس الثالثة(،َى

ىفي معلة العقبان للمل   ففي فاسا ع ر على العذيذ مً القبيس ألاسلية، الجىيب،

ااي يااذفً  اات ٍ مااً الجىااذ فااي  ،( وؽاااَذGٍالعاايمشل اياهاااتيم )اإلاعاـااش للىبقااة  َى

                                                           
 .34( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ10
 .452،ؿ0، ( با ش،مقذمة في تاسيخ الحماسا 14
 .34،ؿ( اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة13
 .14،ؿ(0451(  . يسدن  ؽايلذ،مارا حذث في التاسيخ،تشجمة:حع ن مئوغ،)القاَش :ب .مي،12
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( Eىفاي الىبقاة ) ىال يح ي لىا اإلاؽهذ عً أية تيابي  أى حش  للجثا .  بر جماعي،

مااع الاات   بعاايي َااي ىجاايد حااشق الجثاا   باال الااذفً  وعااش  عااً حالااة مماثلااة،

ىال وعلاام مااا ارا كاهاا  َاازٍ العاااد  ظاااسية فااي  فاايق مي ااذ لاااؿ اعااذ لهاازا الغااشك،

َااازا العفاااش أيماااا أم ال؟،ىععتقاااذ اهذسياااو ااهاااا حالاااة محتملاااة هظاااشا ليجااايد ـااا   

 .(15) ؽابو ب ن الىبقت ن

لتىقيباااا  ىلكاااً ا ،ال وعااش  ةيااا  اهت ااى عفاااش ف اااش العاا ال  فاااي أؼاايس  

،ىال (11)الاثاسياااة  ؽاااا ر الاااى ان الىبقااااة العاتاااذ  لهاااازا العفاااش  ااااذ دماااش  تااااذم را تامااااا

َااال مااً اإلامكاااً أن ي اااين التااذم ر هااااتل عاااً  وعااش  الغااااصل الاازل  اااام بهااازا الفعاال،

(؟ ال يبااااذى ألامااااش 4301-4320الحشكااااا  الععااااكشية التاااا  هفاااازَا ظااااشجين الاةااااذل)

َااااازٍ اإلالاااااا  بمهاجماااااة باااااا د ىهحاااااً فااااااي ا ااااال تقاااااذيش همتلاااااا  أدلاااااة  ، شيباااااا عااااااً  ياااااام 

ظاااااشجين لهااااازٍ  احااااات لاؼااااااسا  الاااااى  تتمااااامًظااااايباستي )أؼيس(،فىفااااايؿ الفاااااؤل 

.ىفاااي هاااق متاااؤلش َاااي جاااض  ماااً ةتااا  ألالبااااس البابلياااة يؽااا ر الاااى عملياااة (12)اإلاىىقاااة

 .(13)ععكشية ىجهها ظشجين الى ب د ظيباستي ىاهو  ام ببلماعها

باااااااااالغميك لعاااااااااذم تااااااااايفش ان تااااااااااسيخ أؼااااااااايس لااااااااا ل َااااااااازا العفاااااااااش يتعااااااااام  

ىان اإلااااد  الىفاية اإلاتاايفش  فااي الجىاايب  اذ  عاااعذها مااً فهاام  الىفايؿ الكتابيااة،

س اام الحاازس الؽااذيذ مااً اظااتخذام َاازٍ  بعاان اإلاظاااَش الحماااسية فااي باا د أؼاايس،

ىمااع رلااا  فااان اإلااااد  التاا  تقااذمها الىفاايؿ ماااً (14)اإلااااد  ةمااا يااًش ألاظااتار ظاااةض

                                                           
 .35اهذسيو،معابذ عؽتاس القذيمة،ؿ (15
 .41( اإلافذس هفعو،ؿ11
 .004بيت رى،ؤلامبراويسية العامية ألاىلى،ؿ (12
 في: 02،العىش:0( اهظش ألباس اإلالي  اإلابكشيً،اللي :13

A. Leo Oppenheim, "The Sargon chronicle", In: ANET, (Princeton, 
1966),P.266;A.K Grayson, Assyrian and Babylonian 
Chronicles,(New Yorkm1975),No.20;Glassner ,Mesopotamian 
Chronicles,No.39. 

 .35ظاةض، ي  أؼيس،ؿ (14
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خااق الجاها  العياساا   لااب د أؼاايس لاا ل َاازا الجىايب مهمااة س اام لااعفها فيمااا ي

 ىتبقااى اإلااااد  الاثاسيااة فااي أؼاايس هااي اإلاهمااة مااً اجاال دساظااة أفماال للحقبااة، العفااش.

 هىااااا ظااااىعتمذ علاااااى التخماااا ن مااااً اجااااال  مااااع عياااايب الاعتمااااااد علااااى آلاثاااااس ااجاااااشد ،

 تفيس الحيا  الاجتماعية أى الذييية للحقبة. 
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أدب ىادل الشافذيً مع بعن الىفيؿ ؤلاه يلية 

 .(21)ىالفاسظية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اإلاعتىفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشية/كلية آلاداب/الجامعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  خداب( وؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش البحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي م لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 70

 .4100/لعىة:55ة/العذد:اإلاعتىفشي



 

 

29 

يمثاال أدب ىادل الشافااذيً أ ااذم آلاداب العاإلايااة اإلاعشىفااة فااي التاااسيخ مااً 

ىيشجااع تااذىيً أ ااذم الىفاايؿ ألادبيااة العاايمشية ةمااا  حااذي  التااؤلي  ىالتااذىيً،

ىهااااااااي أظااااااااىيس  مذىهااااااااة علااااااااى  ،اإلاااااااااي د باااااااال 4211يااااااااًش اإلاتخففااااااااين الااااااااى حااااااااذىد 

ىألاظاااااىيس  تتعلاااااج بالاااااو الجاااااي  اظاااااىياهة ماااااً الىااااا ن مقعااااامة الاااااى عؽاااااشيً حقااااا .

(.ىتاااااشد فحهاااااا اؼااااااسا  عاااااً Ninhursag،ىألتاااااو هيىخيسظاااااا ) (Enlilىالاااااشين ايىليااااال)

ىان اإلافشدا   (.Ninurta(،ىهيىيستا)Enkiىايى ي)، (Inannaخلهة ألًش مثل ايىاهىا)

ىتياـال  ،ف اس الياسد  فاي ألاظاىيس  تكؽا  عاً أظاليب ىبيياةىألا  ،ىاإلافىلحا 

ىاااا  أظاااىيس  ألاااًش دىهااا  علاااى  معاااتمشيً للحشةاااة ألادبياااة فاااي ىادل الشافاااذيً. َى

ىتتعلااااج بااااابً ؤلالااااو ايىلياااال اإلاااااذعي  ،لااااي  مهؽاااام لرظاااا  يشجااااع الااااى التاااااسيخ هفعااااو

لاااو ف ماااع ؤلا ؤلالاااو العاـااافة الااازل التفاااى دالاال العاااالم ألاظااافل، (Iškurايؽاا يس)

ىكااان الثعلاا  علااى مااا يااشيي َااي الااازل  الاهيهاااكي لىلاا  العااين مااجهم،الالهااة ايىلياال 

ىان ميلااايل الثعلااا  يعيااذ الاااى ألارَاااان  تىاايل  عااااد  ايؽاا يس ماااً العاااالم ألاظاافل.

دىسٍ فاااااي أظاااااىيس  أيى اااااي ىهيىخيسظاااااا  ىاسك دإلااااااين)البحشيً حالياااااا( اإلاذىهاااااة فاااااي 

 .(20)ألال  الثاوي  بل اإلاي د

  ان  البياااااااة الىفااااااايؿ ألادبياااااااة فاااااااي ىادل الشافاااااااذيً  اااااااذ تااااااام اإلاعاااااااشى ان 

أل  باااال صمااااً تااااذىيجها فااااي أىالااااش  ،ابااااذاعها فااااي مىتفاااا  ألالاااا  الثالاااا   باااال اإلاااااي د

ااازا يؽااا ر الاااى  اااذم َااازا ألادب  ىبذاياااة ألالااا  الثااااوي  بااال اإلااااي د. ،ألالااا  الثالااا  َى

أدبهااااا ؼاااايئا  أتىااااا مااااً الاااازل -باظااااتنىا  مفااااش القذيمااااة وبعااااا علااااى آلاداب العاإلايااااة،

ي عفش هضج الحمااس  اإلافاشية فاي ألالا  الثالا   بال  ،ل ل عفش ألاَشاما  َى

مااااا يعااااش  بمتااااين فيان أ ااااذم الىفاااايؿ ألادبيااااة التاااا  يمكااااً ان ه ااااذَا ، ار اإلاااااي د

                                                           

العاااااااايمشيين تاااااااااسيخهم  حاااااااايل َااااااااات ن ألاظااااااااىيست ن ىتحذيااااااااذ تاسيخهمااااااااا اهظش:ـااااااااميتيل هااااااااي  ةشيمااااااااش، (20

ىحمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااستهم ى لفاتفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهم ،تشجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة : فيفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال الياتلي،)ال ييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  :داس  شياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

؛فالاااال عبااااذ الياحااااذ علااااي، ظاااايمش أظااااىيس  ى ملحمااااة ،)بغااااذاد:داس الؽاااائىن 444(،ؿ0423للىباعااااة،

 .52(،ؿ0442،الثقافية العامة
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اى اسي )سأط الؽمش  الحالية( فان أ ذم أدب ع ر فحها يعيد الى  اما.(24)ألاَشاما 

أل بعاااااذ الاااااضمً الااااازل دىن فياااااو أدب  ي د،حاااااذىد مىتفااااا  ألالااااا  الثااااااوي  بااااال اإلاااااا

 ،ىمثاال َاازا يقاال عااً ألادب العباارل  العاشاق القااذيم بمااا ال يقال عااً لمعااة  اشىن،

ار ال يتعذً أ ذم صمً لتذىيً العهذ القاذيم الاى القاشه ن العاادط ىال اامغ  بال 

( Odysseyىألاىديعااااة) ،(Iliadىهاااازةش علااااى ظاااا يل اإلاقاسهااااة أيمااااا ؤلاليااااار  ) اإلاااااي د.

فااان صمااً تااذىيجها ال يتعااذً القااشن العااابع  ،لتاا ن تمااث ن أ ااذم هتااا  أدنااي للييهااانال

أل ااهماااا متؤلشتاااان فاااي الاااضمً عاااً تاااذىيً  أى الثاااامً  بااال اإلااااي د علاااى أة ااار تقاااذيش،

-Rigفيااذا )-ىهاازةش أيمااا مااا يعاا ى بااا الااش  أدب العااشاق القااذيم بحااذىد ألاا  عااام.

Vida،ىةااااازل ( اإلامثلاااااة اداب الهىاااااذ القاااااذيم( الافعاااااتا  Avesta اإلاتمااااامىة أ اااااذم )

فما مً َزٍ آلاداب ما َي مذىن  بل الىفا  ألاىل ماً ألالا  ألاىل  أدب ايشاوي،

 .(23)أل ان صمً تذىيً أدب العشاق القذيم يعبقها بؤة ر مً أل  عام  بل اإلاي د،

ىتشجمتهاااااااا ظاااااااشعان ماااااااا اهتباااااااو  ،مىااااااز الكؽااااااا  عاااااااً اداب ىادل الشافاااااااذيً 

ففااااي الىفاااا   ثااااش لهاااازا ألادب فااااي آلاداب العاإلايااااة القذيمااااة.الباااااحثين عااااً ىجاااايد ا

كااااان عااااالم اإلاعااااماسيا  الؽااااه ر جاااايس   الثاااااوي مااااً القااااشن التاظااااع عؽااااش اإلاااااي دل،

ظمي  يعمل في اإلاتح  البريىاوي في تفايي  القىاع الفاغ ر  فاي م ميعاة ألايا  

تماامً ى باال أن يتاارجم مفااادفة رلاا  الجااض  مااً اللااي  اإلا َفاارل الياااسد اإلاعااماسية.

علااااااى الجملااااااة اإلازَلااااااة التااااااا  تقاااااايل ان ظاااااافيىة هااااااي   اااااااذ سظاااااا  علااااااى جباااااال هيفااااااا ر 

(Niṣirتتبعهااا  فااة اسظااال الحمامااة،)،  ىعيدتهااا بعااذ فؽاالها فااي اي اااد م ااان تحااي

اال اهاو فاي  (فحهاا  اؼااس  الاى أظاىيس  ال لاج؛k63الحه ظمي   ىعة مش مة ) ،فيو

 ااااام ظاااامي   كتاااااب اإلاقااااذط، مااااش  اهفعالااااو الةتؽااااافو ظااااابقة لىااااي  اإلااااازكيس فااااي ال

ى اااااذ سةاااااض جااااال اَتماماااااو فاااااي اي ااااااد  بتىحياااااة َااااازٍ القىعاااااة جاهباااااا بفااااايس  مئ تاااااة،

                                                           
( حااايل متاااين ألاَشاماااا  اهظش:حعاااً ـاااابش،متين ألاَاااشام اإلافاااشية القذيماااة،)القاَش :ااجلغ ألاعلاااى 24

 (.4114للثقافة،

 .03-04(،ؿ0431ملحمة كل امؾ ،) بغذاد:داس الؽئىن الثقافية العامة ،  وو با ش،( 23



 

 

31 

 فكتاااا  فااااي مفكشتااااو حيىاااازا : عىاـااااش ألااااًش مفقاااايد  ىمشتبىااااة بقفااااة الىيفااااان،

 هاااو كاااان َىاااا  خال  ماااً القىاااع الفاااغ ر  التااا   "كاااان البحااا  عمااا  ؼاااا ا ىوااايي ،

التؤمااا  ثااا ث سىاياااا  ماااً  بيع  ليلاااة،ىلااا ل أظاااا تحتاااا  الاااى الفحاااق ىالذساظاااة".

لم يكتمل أل  جميعها مؤلير  عً م ميعة الياسد.  فة الىيفان اإلاتبايىة  لي ،

مجهااا حياا  كاهاا  كاال ىاحااذ  مجهااا  ااذ جمعاا  مااع سبااي عااذد  لياال فقااي مااً الكعااش 

اااالية، الفااااغ ر . كاهاااا   ىمااااً أـاااال أعمااااذ  الااااىق العااااتة اإلايجاااايد  فااااي ألالاااايا  ألـا

أماااااا البقياااااة فقاااااذ كاهااااا   لثالااااا  ىالشاباااااع علاااااى ىؼااااا  اتمامهماااااا،تشاةيااااا  العمااااايديً ا

 أى يمكاً  شا تهاا بفايس  جضتياة بعا   الثغاشا  اإلايجايد . مفقيد  بفيس  كاملاة،

علااى الااش م مااً رلاا  اظااتىال ظاامي  أن يفاا  سماايص مااا يكفيااو للمقاسهااة مااع  فااة 

ااا بفاااسف الفاابر اَااا أمااام ىالتاا  ألق ،الىيفااان التيساتيااة ليحاار محالااشتو التاا  اهتظَش

.حشةااااا  ااحالاااااش  التااااا  0324/كااااااهين ألاىل/3جمعياااااة علااااايم آلاثااااااس التيساتياااااة فاااااي 

ألقاَاااا ظااامي  أماااام الجمعياااة ؼاااعيسا جعااال فاااحيفة الاااذيلي تلغاااشا  اللىذهياااة أن 

ا ألاا  جىيااو اظااترلي  ، ً  تقااذم م افااؤ   ااذَس ىجلاا   ،الظاات ىا  التىقيبااا  فااي هيىااي

لاا  فااي تشجمااة هااق أظااىيس  ال لااج ىكااان ظاامي   ااذ ه ااي بعاذ ر ألالايا  اإلافقاايد .

ى اااذ أباااذً دَؽاااتو حااايل التؽاااابو اإلايجااايد  0325/خراس/2ىوؽاااش تقشياااٍش حيلهاااا فاااي 

الاى أالن  0324.ىلا ل ألاعايام ماً (22)بيجها ىب ن ؤلافحا  ألاىل مً ظفش الت اييً

تمكاااً العلماااا  ىالبااااحثين ماااً ىلاااع مئؼاااشا  ىاظاااعة حااايل اثاااش ألادب القاااذيم فاااي 

ىلعااال ابااشص الذساظاااا  التااا  هفاااز   اااذ  داب العاإلاياااة القذيماااة.ىادل الشافااذيً فاااي آلا 

                                                           

خفااااايؿ الحاااااذث الااااازل   ااااار ىلااااايم سياااااان ىىالتااااار بتمان،ويفاااااان هي :الاةتؽاااااافا  العلمياااااة الحذيثاااااة ب( 22

التاسيخ،تشجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااة:فاسط بىشط،اؼاااااااااااااااااااااااااااااااااااااشا  ىمشاجعة:ييظاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  تيما،)بغذاد:مىبعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الجهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 

 .11-11(،ؿ4115الجذيذ،
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.ةزل  تم  شا يق عاذد ماً آلاثااس ألادبياة البابلياة (25)تشةض  حيل العهذ القذيم

 .(31)،ىالهىذل(24)،ىالفاسس  (23)،ىالييهاوي(22)،ىالحي  (21)في كل مً ألادب الكىعاوي

ىان  ،اان دساظاااااااااة اإلاااااااااائثشا  ألادبيااااااااااة ماااااااااً ىادل الشافااااااااااذيً ماااااااااا صال جاسياااااااااا 

َي محاىلة  عاليي الماي  علاى َازا ألاثاش ماً لا ل أظاىيست ن  ةالحالي الذساظة

ما:  في أدب ن مختلف ن َى

 
                                                           

( حااااايل اثاااااش أدب ىادل الشافاااااذيً علاااااى العباااااري ن اهظش:فالااااال عباااااذ الياحاااااذ علاااااي،مً ألااااايا  ظااااايمش الاااااى 25

حمايد ألقم  ، فاة ال لاج ؛ظايذ م340-434(،ؿ0434التيسا ،)بغذاد:داس الؽئىن الثقافياة العاماة،

(؛ظااااااااهيل  اؼااااااااا،التيسا  0444)القاااااااااَش :اإلاشةضل اإلافااااااااشل لبحاااااااايث الحماااااااااس ،أى مىااااااااابع ظاااااااافش الت ييً،

(.ىجااااش  معالجااااة ماااائلشا ىافيااااة  ثااااش اداب الؽااااشق 4113البابليااااة،)ب رى :داس الفااااشا  لليؽااااش ىالتيصعااااع،

ة تاسيخيااة تحليلية،)أوشىحاااة ألادوااى فااي العهاااذ القااذيم ماااً  بل: عااان عباااذ ـالي،أظاااو ر التيسا :دساظااا

 (.4112دةتيساٍ   ر ميؽيس ،جامعة بغذاد،كلية آلاداب،

( هفااز  دساظااة حذيثااة  ثااش ألادب البااابلي فااي ألادب الكىعاااوي ىلكجهااا جضتيااة ى  اار ىافيااة مااً  بل:مىاازس 21

 علاااااااي عباااااااذ اإلال ،"تاااااااؤث ر ألادب الباااااااابلي فاااااااي ألادب الاى اسيت ،بحااااااا  لااااااامً هاااااااذى  الفااااااا   اإلاؽاااااااترةة بااااااا ن

،)بغاااااااااااااااااااااذاد: ميؽااااااااااااااااااااايسا  بيااااااااااااااااااااا  00/01/4110-01أب اااااااااااااااااااااذيا  الااااااااااااااااااااايوً العشناااااااااااااااااااااي القذيماااااااااااااااااااااة للماااااااااااااااااااااذ :

 .45-23(،ؿ4110الحكمة،

ال تيجاااااذ حاليااااااا  غىيااااااة ؼااااااملة عااااااً اثااااااش ألادب البااااااابلي فاااااي ألادب الحي  ،باظااااااتنىا  ؤلاؼاااااااسا  القيمااااااة  (22

 .045-043في،علي،مً أليا  ظيمش،ؿ

فاااي عاااذد ماااً الذساظاااا  ىلااام تظهاااش الاااى أالن  لييهااااويفاااي ألادب ا ( لقاااذ  ااا ق اثاااش أدب ىادل الشافاااذي23ً

دساظااااااااااة ؼاااااااااااملة حاااااااااايل اإلاعااااااااااؤلة ىمااااااااااً اجاااااااااال الحفاااااااااايل علااااااااااى اؼاااااااااااسا  جيااااااااااذ  اهظش:علااااااااااي، مااااااااااً ألااااااااااايا  

.ظااااااااااااااااااااامي ظااااااااااااااااااااعيذ ألاحمذ،حماااااااااااااااااااااسا  الاااااااااااااااااااايوً العشنااااااااااااااااااااي أظاظااااااااااااااااااااا للحماااااااااااااااااااااس  442-411ظاااااااااااااااااااايمش،ؿ

اإلااائثشا  الحمااااسية (.ىان الذساظااة ألال اار  ؼاااملة ل اال 4113الييهاهية،)بغذاد:ميؽاايسا  بياا  الحكمااة،

للؽااشق ألادوااى فااي باا د الييهااان ىفحهااا اؼاااسا   يمااة بخفاايؿ اثااش أدب ىادل الشافااذيً فااي ألادب الييهاااوي 

 القذيم.

( ال همتلااااااا  حالياااااااا دساظاااااااة ؼااااااااملة للمااااااااد  ألادبياااااااة الفاسظاااااااية القذيماااااااة ماااااااع اباااااااشاص اإلاااااااائثشا  ماااااااً ىادل 24

هان يحيى،بابااال فااااي العفااااش الالمي  ،)سظااااالة الشافاااذيً علحهااااا، ىتماااا  محاىلااااة جضتياااة مااااً  بل:أظااااامة عااااذ

 .300-311(،ؿ4113ماجعت ر   ر ميؽيس ،جامعة بغذاد،كلية آلاداب،
البابليااااااة فااااااي ألادب الهىااااااذل، -( لاااااام تتاااااايفش الااااااى أالن معالجااااااة ؼاااااااملة حاااااايل اإلااااااائثشا  ألادبيااااااة العاااااايمشية31

ى،آلالهااة فااي سإياااة ى اا ق ماائلشا اثااش أظااىيس  ال ليقاااة فااي أظااىيس  َىذيااة مااً  بل:أظاااامة عااذهان يحي

ؤلاوعاااااااان العشاقااااااااي القذيم:دساظااااااااة فاااااااي ألاظاااااااااو ر،)أوشىحة دةتاااااااايساٍ   ااااااار ميؽاااااااايس ،جامعة بغذاد،كليااااااااة 

 .20(،ؿ4112آلاداب،
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 .أظىيس  يعيل ىالعاـفة.0

"فتبعاااااااو  تاااااازةش أظااااااىيس  تاااااااشد فااااااي ألاهاجيااااااال ان يعاااااايل سةاااااا   اسباااااااا ييمااااااا: 

با  عاـافة ؼاذيذ  فاي البحاش حتاى  ماش  ألامايا  القااسب. ىكاان يعاايل  ت ميازٍ َى

فؤجااااابهم  ه ىااااا يااااا ظااايذ هحااااً اهلاااا   فااااذها مىااااو ت ميااازٍ ىأيقظااااٍي ى اااااليا لاااو: ماااا،هات

فحاذث َاذى   ى اام ىاهتهاش الاشين ىالبحاش، يا  ليلاي ؤلايماان؟ مالكم لاتف ن، يعيل:

 .(30)مً َزا حتى تىيعو الشيا  ىالبحش" فتعج  الىاط ى اليا: تام.

ة عااً العاايذ باا  ؼاا  ان َاازٍ الشىايااة  عااذ مااً أَاام الشىايااا  ألاظااىيسي 

ىلكااً دساظااة فاحفااة للااىق  ؽاا ر الااى ىجاايد  ىمعجضاتااو تااشد فااي ألاهاجياال، ،اإلاعااين

ىالحقيقة ان َىا  أظىيس  بابلية واإلاا هظاش الحهاا علاى  ا تباط مً ألادب البابلي.

ىلااااام ياااااتم سبىهااااا بؽااااا ل جااااااد  (34)ااهااااا را  اثاااااش فاااااي أظااااىيس  َبااااايه ادم ماااااً الجىااااة

 .ىهقشأ في َزٍ ألاظىيس :(33)ابالتراث ؤلاه يلي ىهي أظىيس  اداب

ي  القمش الجذيذ ي  اإلاقذط ـس  ")في احذ ألايام(،على الـش

 سة  ظفييتو الؽشاعية

 ىبشين )مياتية( كاه  العفيىة تتابع تقذمها

 ى]بياظىة[ عفا الغشص )ىحذَا( كان ييجو ظفييتو

ل الى عشك[ البحش الفعين  ]ىعىذما ـى

                                                           
 .45-3:44؛لي ا، 20-35: 2؛مش غ 42-43: 3( اهظش هق ألاظىيس  في:متى 30
 .412-411( اهظش:علي،مً أليا  ظيمش،ؿ34
 هزٍ ألاظىيس  اهظش:( مً اجل الحفيل على تشجما  ىافية ل33

E.A Speiser, Adapa, In: ANET(= Ancient Near East Texts Relating 
to the Old Testament),(Princeton,1966),PP.101-103; 
الكعىذس َايذل،ال ليقة البابلية: فة اليؽي  ىالت ييً عىذ  ذما  العاشا ي ن ىاوع اظااتها علاى العهاذ 

شاجعاااااااااااااااااااااااااة:مني الاااااااااااااااااااااااااذيً اظماعيل،)بغذاد:ميؽااااااااااااااااااااااااايسا  بياااااااااااااااااااااااااا  القذيم،تشجماااااااااااااااااااااااااة:ثامش مهاااااااااااااااااااااااااذل  ،م

؛سيييااااااااااو البا ،اإلاعتقاااااااااااذا  الذيييااااااااااة فااااااااااي بااااااااااا د الشافااااااااااذيً:مختاسا  ماااااااااااً 410-042(،ؿ4110الحكمااااااااااة،

-322(،0433الىفااااااااايؿ البابلية،تشجماااااااااة:ألب ر أبيهاااااااااا ىىلياااااااااذ الجادس،)بغذاد:مىبعاااااااااة التعلااااااااايم العاااااااااالي،

 .231-224،ؿ4(، 0442،؛ اظم الؽيا ،دييان ألاظاو ر،)ب رى :داس العاقي323
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 ]بذأ يفىاد ىكان البحش مثل مشخ [...

[]............ 

 ىلكً سين الجىيب ]بذأ  ته  بؽذ  فؤ ش  [

 ظفييتو ىسمتها في عالم ]ألاظما [

 يا سين الجىيب )ـشمل لها( لتقع اللعىة

 على جميع مخاصيِ  

  ةعشن جىاح   ما ان تلفه بهزٍ ال لما 

 .(32)حتى اهكعش جىا  سين الجىيب"

 .(35)ان لعىة ادابا أد  الى تي   َبيب الشين الجىيبية

 ان مقاسهاااااااة أىلياااااااة للاااااااىق تكؽااااااا  التؽاااااااابو اإلاااااااازَل بااااااا ن ألاظاااااااىيست ن، 

ىيياجهاااااااان عاـااااااافة ماااااااً الشياااااااا   ،فااااااااالثى ن اداباااااااا ىالعااااااايذ اإلاعاااااااين يشةباااااااان  ااااااااسب

اللعىاة باليعابة  ىععتخذمان  ي  ال لمة)ذاحش ال لماة( فاي ايقاا  َازٍ العاـافة،

ىلكاً ألاماش  لعيذ اإلاعين.ىاهتهاس الشين )سبما اإلاقفيد بها لعىة ما( في حالة ا ،الدابا

ىألاظاو ر اإلاتعلقة بالعيذ  ،ار ان  شا   أظىيس  ادابا ،ال يقتفش عىذ رل  الحذ

فاإلاعاااين ةماااا َااي معاااشى  َاااي اباااً  اإلاعااين فاااي ألاهاجيااال تكؽاا  عاااً تماثااال أعمااج.

.ىوعااش  ةاازل  ان العاايذ اإلاعااين كااان ؼااافيا (32)،ىان ادابااا َااي ابااً ؤلالااو أيااا(31)هللا

 ادابا  ذ مىن َزٍ الهبة مً  بل ؤلالو ألاةبر اهي:ىان  (33)لرمشاك

 "ىبما ان ادابا َي مً الجيغ ال ؽشل 

 ]ىبىش و ال اـة[ يتمكً بى ا  مً ةعش جىا  سين الجىيب
                                                           

 .5-0،ألاظىش:B؛اللي  43-04،ألاظىش:A( أظىيس  ادابا،اللي  32
 .3-2،ألاظىش:B( أظىيس  ادابا،اللي  35
( بااااااااااااااااااااااااشىط باااااااااااااااااااااااااستين ىخلشىن،التفعاااااااااااااااااااااااا ر التىبيقااااااااااااااااااااااااي للكتاااااااااااااااااااااااااب اإلاقذط،تشجمة:ؼااااااااااااااااااااااااشةة ماظااااااااااااااااااااااااتر 31

 .0315(،ؿ0442ميذيا،)القاَش :ب .مي، 
 .01،العىش:B( أظىيس  ادابا،اللي  32
 ه ذ أمثلة متعذد  في ألاهاجيل حيل َزٍ اإلاعؤلة.( 33
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 دىهما عقاب ـعذ الى العميا  فليكً ) شاسها( ةزل : ىبما اهو،

 ]كل[ ما ظتع بو ]سين الجىيب[ مً ؼش لل ؽش

  ؽش]ىأل مش[ك ظتمعو في جعم ال

 مً تهذتتهما (34)(Nikarrak]مع ا[دابا ظي  تتمكً هي اسسا )

 اإلاشك  ىلي تعذ ،ىعىذ ]رل [ فليتبذد الؽش

 لتؤِ  الح ى اإلاقشظة ى]لكً[ بذىهو،

 .(41)]بحي [ ال يتمكً ]اإلاشين[ مً الز ساحتو في هيم َاوئ "

يتضااي مااً َااازا الاظااتعشاك ألاثااش الكب ااار الاازل تشةتااو أظاااىيس  ادابااا فاااي  

ىان التعاااإل الااازل يمكااً وشحاااو  ة العااايذ اإلاعااين ةماااا أظهشتهااا ألاهاجيااال.  فااي

اال  أظااىيس  ادابااا الااى ألاهاجياال؟ ال يمكااً الجااضم بااالىشيج الاازل  َىااا َااي ةياا  ـى

ل  فيو اإلائثشا  البابلية في ألاهاجيل ىلكاً ان ال ا    اإلائةاذ ان ةهىاة باابلي ن  ،ـى

قاااشأ اؼااااس  عاااً مثااال َااازٍ ىه ،كااااهيا ياااضىسىن فلعاااى ن لااا ل عفاااش العااايذ اإلاعاااين

جاااااا  الاااااى  علاااااى عهاااااذ َ ااااارىدط، "إلااااااا ىلاااااذ يعااااايل فاااااي بيااااا  لحااااام الحهيدياااااة، الضيااااااسا :

ملاا  الحهاايد؟ سأيىااا ه مااو فااي  أيااً َااي اإلايلاايد، أىسؼااليم م اايط مااً اإلاؽااشق ى اااليا:

 .(40)اإلاؽشق ف ئىا لي جذ لو"

لقذ افترك باح  على ألا ل ان اإلاقفيد باااجيط فاي الاىق َام أىلئا   

.ىلكً يبذى ان الىق َىا يتحاذث عاً ةهىاة (44)جال الذيً ؤلايشاهي ن القذما مً س 

اهااااا مفااااادٍ ان اإلاقفاااايد بمفااااىلي ااجاااايط فااااي ا اااال  ،بااااابلي ن ىيمكااااً أن هقااااذم بَش

فقاذ  تقذيش باليعبة لكتبة العهذيً القذيم ىالجذيذ يقفذ بهم الكهىة البابليين.

                                                           

 ( ىهي الهة الصحة ىالؽفا .34

 .41-04،ألاظىش:D( أظىيس  ادابا،اللي 41
 .4-0: 4( متى40
ىااة عليااو في:للياال عبااذ الشحمً،مقذمااة ةتاااب الافعتا،)دمؽااج:سىافذ 44 ( اهظاش َاازا الااشأل ىمحاىلااة البَر
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 باال اإلاااي د( ةمااا  514-115)رةااش ااجاايط ةكهىااة اإلالاا  البااابلي هبيلزهفااش الثاااوي

حلاااام هبيلزهفااااش أح مااااا  "ىفااااي العااااىة الثاهيااااة مااااً عهااااذ هبيلزهفااااش اإلالاااا ، هقااااشأ:

فاااااااااؤمش أن ياااااااااذعى ال اااااااااحش  ىااجااااااااايط ىالعشافاااااااااين  أصعجتاااااااااو ىمىعااااااااا  عىاااااااااو الىااااااااايم.

.ىعىااااااااذما عجااااااااض َاااااااائال  عااااااااً تفعاااااااا ر حلاااااااام (43)ىاإلاى مااااااااين ليفعااااااااشىا لااااااااو أح مااااااااو"

مااا مااً اوعااان فااي ألاسك  أمااام اإلالاا :"فقااال اإلاى مااين  هبيلزهفااش يخباارىن اإلالاا :

ىماااا ماااً ملااا  عظااايم العااالىان ظاااؤل ظااااحشا أى  يقاااذس أن يبااا ن ماااا يؤمشهاااا باااو اإلالااا ،

.ىهمتلااااا  دلاااااي  لاسجياااااا   ااااار الكتااااااب (42)م يظااااايا أى مى ماااااا عاااااً أماااااش مثااااال َااااازا"

اهااا ألاش حاايل استبااه العااشاف ن الباابلي ن ب لمااة ااجايط ففااي  ،اإلاقاذط يعىيىاا بَش

"عىذما ةىا  أعايؾ  قاس العشياهية هقشأ  يل احيقاس الزل يقيل:بذاية حكمة احي

، ىةىاا   عىااذما ةىاا  أهااا احيقاااس لاصهااا ىكاتبااا، فااي فتاار  حكاام ظااىحاسي  ملاا  هيىااًي

.ىعىاذما أساد (45)لاً ي اين لا  ىلاذ"  ال لي العشافين ىااجيظايين ىالحكماا : ؼابا،

تؽااااس  حكماااا   بااال اإلااااي د( ةماااا يااازةش الاااىق العاااشياوي اظ 114-131أظاااشحذىن)

.لازا (41)"جماع ةبااس مملكتاو ىالحكماا  ىااجيظاي ن ىالعلماا " دىلتو في أمش ما فاهو:

يتضاااي لىاااا ان َااائال  ااجاااايط الااازل كااااهيا يتااارددىن علااااى فلعاااى ن َااام ـاااى  مااااً 

َاازا ىان رةااش باباال يااشد بؽاا ل مباؼااش فااي  أـااىا  اإلاى مااين ىالعشافااين البااابليين.

الاى ىجايد ـا   با ن با د الشافاذيً ىفلعاى ن .مماا يؽا ر (42)أدبيا  العهذ الجذيذ

 في القشن اإلاي دل ألاىل.
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 (:231-544.أظىيس  ىالد  اإلال  الفاسس   داسا ألاىل)4

ان الحفاااااايل علااااااى مفااااااذس معاـااااااش للذىلااااااة الالميييااااااة حاااااايل ألاظاااااااو ر  

فالىفاااااااايؿ ؤلايشاهيااااااااة القذيماااااااااة  ؤلايشاهيااااااااة القذيمااااااااة   اااااااار ممكااااااااً ب اااااااال ألاحاااااااايال،

ىةتابااااا  ملكيااااة بالذسجااااة  ،لميييااااة ا لتهااااا را  وااااابع ظياساااا  اإلاعاـااااش  للذىلااااة الا 

ىالااازل سبماااا ي اااين معاـاااشا  ،الاااذي   اإلامكاااً اظاااتخذامو-ىان الاااىق ألادناااي ألاىلاااى،

للحقبااة الالميييااة َااي الافعااتا اال اهااو ال يتماامً أظاااو ر ايااشان القذيمااة اال هااادسا 

ىس م اهو  ىفاتو.ىتىيسَا مً بعذ  ،فهي يتحذث عً الذياهة الت  أظعها صسادؼ 

اال اهىااا ال هقااشأ فيااو أيااة اؼاااس   يىلعىااا علااى ألباااس بعاان ملااي  ايااشان ألاظااىيسي ن،

عااااااً ملااااااي  الذىلااااااة الالميييااااااة لاااااازا مااااااً الفااااااع  اظااااااتخذامو إلاعشفااااااة تاااااااسيخ َاااااازٍ 

 الحقبة.

ىلكااً  ،مااع رلاا  فبهىااا مااا صلىااا همتلاا  مفااذس ىاحااذا را وبيعااة اظااتنىاتية

يمكاااً الاظاااتفاد  مىاااو ماااً اجااال التعاااش  علاااى متاااؤلش جاااذا عاااً الحقباااة الالمييياااة 

ألاظااااااو ر ؤلايشاهياااااة القذيماااااة َاااااي ماااااا يعاااااش  باظااااام الؽااااااَىامة أى ملحماااااة الفاااااشط 

 الكباااًر للؽااااعش ؤلايشاواااي الفشدىسااا   الااازل عااااػ فاااي القاااشن الحاااادل عؽاااش للماااي د.

هظمهااااااا الفشدىساااااا    ،ىالؽااااااَىامة مىظيمااااااة عظيمااااااة م يهااااااة مااااااً ظاااااات ن ألاااااا  بياااااا 

ىأاهاَاا فاي حاذىد  ،ى ضا ى فاي هظمهاا أسنعا ن ظاىة تقشيباا يل.للعلىان محميد الغضه

ىتكماااااً أَميااااااة الؽااااااَىامة ب ياهااااااا مفاااااذس يعااااااتقي مىاااااو ؤلايشاهيااااااين  م.0101عاااااام 

.ىان هظاااااااااش  جياااااااااذ  فاااااااااي ممااااااااامين (43)عقاتاااااااااذَم اإلاتفااااااااالة بتااااااااااسيخ ؼاااااااااعتهم القاااااااااذيم

اال اهاو يىقال  ،الؽاَىامة يتضي مجها ان مئلفها س م اهو عاػ فاي القاشىن اليظاىى

ألاىسبية القذيماة)كا ليار ( -ىان مقاسهتها بااداب الهىذية او ر ايشان القذيمة،أظ

                                                           
( أدىاس بشاىن،تااااااااااااااااااااااااااااسيخ ألادب فاااااااااااااااااااااااااااي ايشان،تشجمة:احماااااااااااااااااااااااااااذ ةماااااااااااااااااااااااااااال الاااااااااااااااااااااااااااذيً حل  ،)ال ييااااااااااااااااااااااااااا :را  43
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ا. ىيمكااااً  يمكااااً أن تقااااذم لىااااا الااااا ا  ةث اااار  عااااً َاااازٍ اإلالحمااااة ىعبقشيااااة ؼاااااعَش

  ؽ يو عمل الفشدىس   باليعبة لتاسيخ ايشان مثل عمل ف رجيل في تاسيخ سىما.

ا حاااااايل ملاااااا  يااااااذعى فااااااي الؽاااااااَىامة يعااااااشد لىااااااا الفشدىساااااا   هفااااااا أظااااااىيسي 

 كاهاا  لااوىتقاايل ألاظااىيس  ان بهمااً احااذ ملااي  الفااشط  (44)داساب)سبمااا داسا ألاىل(

ىفيماا  ىسص ا  مىاو باابً. ،َمال اإلالقبة جهش أصاد الت  تضىجها َاي هفعاو ة تذعىابى

فلماا جا َاا اا ااك ىلاذ  ـا يا  الا   بعذ تتعىم َمال العاشػ بعاذ ىفاا  بهماً.

ىؼاذ   ،ىلعتو في علبة مملاي   باالجياَش ،ثماهية أؼهشَا يذىإلاا بلغ ىل اهو ما .

ش  لها  يمة  عالية، ىعىذ الجهش  ثم أمش  فؤلقي بو في اهش الفشا ، على عمذٍ جَي

ىاهتقال ماع  فؤلزٍ ىاتخزٍ ابىا عيلاا عاً ابىاو اإلايا . ،ىجذٍ  فاس يغعل الثياب

إلاااا  )داساب  ع اا  ىسبيبااو الااى بلاذ  ثاهيااة بعااذما اظاماٍ داساب  هااو ىجااذٍ فاي ا ،صىجتاو

ى علام الفشىظاية  في اإلااا (.ىيقيل الفشدىسا   ان داساب تمىاع عاً مضاىلاة مهىاة أبياو،

ىماااً ثااام تتعاااش  علياااو أماااو َماااال ى عىياااو  ،ىماااا رال ـااايتو فاااي الحاااشىب ،ىظاااشعان

.با  ؼا  ان أظااىيس  الىفال اإلالقاى بااو فاي الجهاش هااي أظاىيس  ؼااثعة فااي (011)العاشػ

اااي ظاااشجين  ،  حااايل احاااذ ملاااي  ظااا لة أةاااذىالتااا  ـااايغ ،أدب ىادل الشافاااذيً َى

 ىيمكً أن هقشأ فحها: الاةذل.

 مل  ب د أةذ "أها ظشجين اإلال  العظيم،

 كاه  أمي كاَىة عظ ى 

 ىأها ال اعش  أني

 كان ؼقيج أني يح  الت ل

 (Azupiranuىمذيىت  أصىب راهي)

 الت  تقع على لفا  الفشا 

                                                           
 .044،ؿ0( اهظش َزٍ اإلاىابقة في:اإلافذس هفعو، 44
،)ب اااااااااااااااااااااااااااااااارى :داس العلاااااااااااااااااااااااااااااااام 011 ( ابااااااااااااااااااااااااااااااااي القاظاااااااااااااااااااااااااااااااام الفشدىس  ،الؽاااااااااااااااااااااااااااااااااَىامة:ملحمة الفااااااااااااااااااااااااااااااااشط الكبًر
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 لقذ حملت   أمي ىىلذت   ظشا

 ظلة مً البردل لتم   ىا َا بالق رىىلعت   في 

 ىمً ثم سمت   في الجهش الزل لم يغمشوي

 (Akkiفحمل   الجهش ىألزوي الى الغشا  اة ي )

 فاتخزوي الغشا  اة ي ابىا لو

 ىجعل   الغشا  اة ي بعتاهيا عىذٍ

 ىعىذما ةى  بعتاهيا مىحت   عؽتاس حتها

 .(010)فالىلع  باإلاليةية أسنع ى]لمع ن[ عاما"

ففاااااااي أظاااااااىيس   ،  ااااااار ؼااااااا  َىاااااااا  تماثااااااال ةب ااااااار  بااااااا ن ألاظاااااااىيست نماااااااً  

مثلماااا  ظااشجين الاةاااذل تاااتخلق مىااو أماااو  اهاااا كاَىااة عظ اااى يمىاااع عجهااا ؤلاه ااااب،

ىكاان اهاش  فعل  ىالذ  داسا عىاذما تخلفا  ماً ىلياذَا ىلكاً َىاا ال يازةش العا  .

 ىفاااااي الي ااااا  الااااازل اهتؽااااال ظاااااشجين  الفاااااشا  َاااااي الجهاااااش الااااازل سماااااي الياااااو الىفااااا ن؛

ىةاا  البىلاا ن  عااالما  اهتؽاال داسا  فااااس كااان يغعاال ثيابااو فاااي الجهااش. الغااشا  اة ااي،

مااال فااي حالااة داسا. ،العاالىة مااً امااشأ  ؤلالهااة عؽااتاس باليعاابة لعااشجين  ىكاهاا   َى

فاااإلاعشى   ،َماال ملكاة فاي حا ن علاى ألاسياي كاهاا  ىالاذ  ظاشجين ماً أظاش  ملكياة

فقااذ  ااام  ةااً مااً ألاظااش اإلالكيااة، فااي ىادل الشافااذيً ان ال اَىااا  مااً َاازٍ الذسجااة

ىال ذمااااااة فااااااي معابااااااذ آلالهااااااة مثلمااااااا فعاااااال  ،اإلالااااااي  بتكااااااشعغ بىاااااااتهم لهاااااازا اإلاىفاااااا 

 بااال اإلاي د(،عىاااذ عااا ن ابيتاااو اإلااااذعي  ايىخياااذىاهىا 4301-4320ظاااشجين الاةاااذل)

 بااااال 534-555،ىهابيهاتياااااذ)(014)إلاىفااااا  ال اَىاااااة العلياااااا إلاعباااااذ ؤلالاااااو ظااااا ن فاااااي أىس 

                                                           
 اهظش: ( حيل أظىيس  ظشجين الاةذل010

E.A Speiser, The Legend of Sargon,In:ANET,P.119 
 .425-422؛علي،ظيمش،ؿ311-312البا ،اإلاعتقذا  الذييية،ؿ

( بتااا  دل ؼااايه  ميذس،ـاااليا  ااهيذىاها:ااهياااذىاها ظاااشجين ألاةاااذل ال اَىاااة العااايمشية الكباااًر ىأىل 014

 .35-32(،ؿ4114عالم،تشجمة:كامل جابش،)بغذاد:ميؽيسا  الجمل،ؼاعش  في ال
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في هفغ اإلاىف  فاي معباذ ؤلالاو ظا ن فاي  هاهىاس،-ؼلت -يتو بيلاإلاي د(عىذما ع ن اب

ففااي الي اا  الاازل أةااذ  فيااو  ،.ىمااع رلاا  َىااا  الاات   باا ن ألاظااىيست ن(013)أىس 

ـاااااااابن بعااااااااتاهيا ه ااااااااذ  ،ألاظااااااااىيس  البابليااااااااة علااااااااى ان ظااااااااشجين ىسث مهىااااااااة أبيااااااااو ىأ

س ألاظاااااىيس  الفاسظاااااية تقااااايل ان داسا سفااااان مضاىلاااااة مهىاااااة ىالاااااذٍ سبماااااا لضيااااااد  الاااااذى 

ال  بىلكااً عىفااشا ألااش رةااش فااي أظااىيس  داسا البىايلي لهاازا اإلالاا  ىابااشاص  ااجاعتو.

فيالااذ داسا الاازل ىجاااذٍ يعااميو داساب أل فاااي  ،ه ااذ لااو مثيااال فااي ألاظااىيس  البابلياااة

َاااااازا العىفااااااش   اااااار ميجاااااايد فااااااي الااااااىق البااااااابلي، ،اإلاااااااا  فهاااااال ان َاااااازا اإلااااااايسد مااااااً  ى

ىارا كااان مقت عااا فمااً  ألالااش،ألاظاىيس  الاات ق الفشدىساا   هفعااو أم مقتاا غ َاي 

البذ ان الفشدىس    ذ ا ت غ َزٍ اإلاعؤلة مً أظاىيس  ىالد  ميسا ى الاياسد   أيً؟

ل مقت عة مً ألادب الشافاذي  ( زٍ ألاظىيس  باـ  ار تقايل  ،في العهذ القذيم)َى

" واااي  أظااىيس  ميساا ى ابىااة فشعاااين التاا  ىجااذ  ميساا ى ظااامتو بهاازا الاظاام ى الاا :

ىةمااا يااًش ألاظااتار ألقم اا   ،.الحقيقااة ان َاازا الاظاام مفااشل (012)اهتؽاالتو مااً اإلاااا "

 .(015)َي في اإلافشية مئل  مً مي)ما ( ىظا)ابً( أل ابً اإلاا 

اااااال  َااااازٍ ألاظااااااىيس  الااااااى الفشدىسااااا    اااااايل  ،ال وعاااااش  ةياااااا  ـى ىلكااااااً ـى

ى ااااااذ  ،ألاظاااااااو ر ىالقفااااااق القذيمااااااة الااااااى مئلفااااااا  متااااااؤلش  لاااااايغ بااااااا مش الغشياااااا 

 :ةماااا َاااي الحاااال ماااع الفشدىسااا   مثااال ،ا  متاااؤلش  ااا ق مثااال َااازا ألاماااش فاااي مئلفااا

                                                           
( َاااااذي  حيااااااىل عباااااذ الكاااااشيم  ضالة،الذىلاااااة البابلياااااة الحذيثاااااة ىالاااااذىس التااااااسي ي للملااااا  هابيهاتياااااذ فااااااي 013

 .012(،ؿ0434 يادتها،)سظالة ماجعت ر   ر ميؽيس ،جامعة بغذاد،كلية آلاداب،
 .01: 4( لشى 012
،ىحااااااااااايل معااااااااااااوي 24(،ؿ4114،)القاَش :عشبية للذساظاااااااااااا  ىاليؽاااااااااااش،( ظااااااااااايذ ألقم  ،الاظاااااااااااشاتيليل 015

القذيمااة ىأهاايال لىيوهااا ىاَاام اؼاااساتها  اإلاقىعاا ن اإلافااشي ن اهظش:أهىاايان صةشل،مفتااا  اللغااة اإلافااشية

 .41، 33(،ؿ0442ىمبادة اللغت ن القبىية ىالعبرية،)القاَش :مكتبة مذبيلي،
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،ىعىااااذ ابااااً الىااااذيم فااااي الفهشظاااا  يااااشد رةااااش أظااااىيس  (011) فااااق ألاااا  ليلااااة ىليلااااة

 .(012)تميص ىلكً مذم ة مع أظىيس  بعل الكىعاهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اهظش:فالااال عبااااذ  تاااا فاااي  فاااق ألااا  ليلاااة ىليلاااةهيىيس -( لقاااذ تااام  شااا يق اثاااش لقفاااة الباااابلي جميااال011

-43،ؿ0421،لعااااىة:41الياحااااذ علااااي،"مً أدب الهااااضل ىالف اَااااة عىااااذ العاااايمشي ن ىالبابلي ن"ظاااايمش،م

-031(،ؿ0423،وااااااااااااااو با ش،مقذمااااااااااااااة فااااااااااااااي أدب العااااااااااااااشاق القذيم،)بغااااااااااااااذاد:داس الحشيااااااااااااااة للىباعااااااااااااااةن42

 .031؛علي،مً أليا  ظيمش،ؿ032
 .033اهظش:علي،مً أليا  ظيمش،ؿ (012
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 الففل الثال 

 (013)القذيمة يشان  الت ييً الع اوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
متخففااااة فااااي البحاااايث ىالذساظااااا   ( وؽااااش َاااازا البحاااا  فااااي دىسيااااة كااااان التاسيخية/دىسيااااة الكترىهيااااة108

 .4101/لعىة:3التاسيخية/العذد:

www.historicalkan.co.nr 
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 جغشافية ايشان:اىال: 

قاااع اياااشان فاااي القعااام الجىااايني الغشناااي ماااً  ااااس  خظااايا ى عاااذ َمااابتها ماااً ت

مبة اياشان ؼابحهة باإلاثلا  تقاع با ن (014)اليجهة الىبيعية ىحذ  وبيعية ىاحذ  .َى

  :مىخفم ن وبيعي ن َما
ة
  ،بحاش  اضىيً ؼاماال

ة
ىهاي ةازل   ،ىال لايل العشناي جىيباا

  :محفاااااااايس  باااااااا ن
ة
  ،ىادل اهااااااااش العااااااااىذ ؼااااااااش ا

ة
، أمااااااااا ألاجااااااااضا  (001)ىىادل دجلااااااااة  شبااااااااا

، ى ؽااا ل (000)الؽاااش ية ماااً َااازٍ الهمااابة فتئلااا  ا لي ااا  أفغاوعاااتان ىبليجعاااتان

ال باا ن خظايا اليظااىى ىخظايا الغشبيااة، ةماا ااهااا بمثاباة جعااش الااى  ،اياشان حلقااة الـي

، ىت اد ت ين محاوة مً كل جهاتها بالع ظل (004)خظيا الفغًش ثم الى  اس  أىسبا

 تقاااااع جباااااال ةااااااي ن ،الجبلياااااة
ة
ىماصهاااااذسان اإلاياصياااااة لؽاااااياوئ بحاااااش  ااااااضىيً  ،فؽاااااماال

 جباااال أسمييياااا ،الجىيبياااة اإلاتعلعااالة هحاااي جباااال َىاااذكيػ
ة
ىجباااال  ،ىيحاااذَا  شباااا

 جباال لشاظاان ىاهاش أالهاذىط  ،ىالبختياسية ،ىةشدظتان ،أرسبي ان
ة
ىيحاذَا ؼاش ا

 .(003)ىمً الجىيب يحذَا الجبال اإلاياصية للبحش العشني

شاظااان ىبليجعاااتان الحاااذ الجغشافاااي   ؽاا ل جباااال لشاظاااان ىامتاااذادَا ل

ى ؽاا ل ظلعاالة جبااال صاةاشىط اإلاتفاالة بىاايسىط الفاـاال الغشنااي  ،لهمابة ايااشان

ب ن ايشان ىب ن ب د ىادل الشافاذيً. ىعلاى الاش م ماً كاين اياشان محاواة ماً جمياع 

جهاتهااا بع ظاال جبليااة متفاىتااة الاستفااال، لكااً َاازٍ الحااياجض الجغشافيااة للهماابة 

ىألافااااشاد، ةمااااا أاهااااا  ،ىالقباتاااال ،بيعيااااة أمااااام اهتقااااال الؽااااعيبلاااام  ؽاااا ل حااااياجض و

تتماااامً م ميعااااة مااااً اإلامااااشا  ىنعمااااها رى ؼااااهش  تاسيخيااااة ةبيابااااة خظاااايا،  عاااامن 

ىبااااااا ن اإلاىاااااااااوج ااجااااااااىس  مماااااااا ىسا  الع ظاااااااال  ،باالتفااااااااال  بااااااا ن دالاااااااال الهمااااااابة

                                                           
العاظاااهية لاا ل القااشه ن ال ااامغ ىالعااادط للمي د،)سظااالة -( ظااالم أحمااذ محاال، الع  ااا  العشبيااة0

 .44(،ؿ0430كلية آلاداب،  جامعة بغذاد، ماجعت ر   ر ميؽيس ،
110)R. Ghirshman, Iran,(London,1954),p.21;Sir Percy Sykes, 
History Of Persia,(New York,1958),Vol,1,p.1. 

مىبعاااااااااااااااااااااااااة ده ااااااااااااااااااااااااايس  )بغاااااااااااااااااااااااااذاد:،وااااااااااااااااااااااااو الهاؼااااااااااااااااااااااااا  ، التااااااااااااااااااااااااااسيخ ىالحمااااااااااااااااااااااااااس  فااااااااااااااااااااااااي ألاصمىاااااااااااااااااااااااااة الغابش  (000

اد: مىبعااااااااااااااة جامعااااااااااااااة ؛وااااااااااااااو بااااااااااااااا ش ىالااااااااااااااشىن، تاااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااشان القذيم،)بغااااااااااااااذ421(،ؿ0432الحذيثااااااااااااااة،

 .05(،ؿ0431بغذاد،
112) Ghirshman,Iran,p.21 

 .421الهاؼ  ، التاسيخ ىالحماس ،ؿ (003
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ل .ييجااذ فاي باا د اياشان م ميعااة مااً الع ظال الجبليااة التا  تشتفااع حااي (002)الجبلياة

 ىأَم َزٍ الع ظل هي: (005)فحشا  ةبًر هي )دؼت  ليه(

 

 سىط:گ.ظلعلة جبال صا0

هي التعمية العامة للعلعلة الجبلياة التا  تىففال عاً سىط گصا عمية 

ى عااااش  َاااازٍ العلعاااالة بعااااذ  معااااميا ، ف اااا   عااااش  ب بااااال ةشدظااااتان  ،واااايسىط

ش  ىأ عااام ألااًش  عااش  باظاام بختياااسل، ى عااا ،ىنعاان أ عااامها  عاا ى ليسظااتان

سىط گصا.ىي اااااين ات ااااااٍ ظلعااااالة جباااااال (001)َااااازٍ العلعااااالة باااااا )العلعااااالة الغشبياااااة(

 141ؼمالي  شني الى جىيني ؼشقي، ىويل العلعلة )
ة
 041ىعشلها ) ،( مي 

ة
 ،( ماي 

ىيختر هااااا عااااذ  أىديااااة ويلهااااا يتااااراى  باااا ن  ،(5521( ى)3431ىيتااااراى  استفاعهااااا باااا ن )

(31-11 
ة
،04-1ىعشلاااها بااا ن ) ،( مااي 

ة
. (002)جبااال صاةاااشىط ؼااااَقة الاستفاااالى  ( ماااي 

ىيت اااو ماااً العلعااالة اليظاااىى لجباااال صاةاااشىط رسال هحاااي ىادل الشافاااذيً بات ااااٍ 

جباااال حمااااشيً ألاماااش الاااازل ؼااا ل هقىااااة لاااغي وبيعيااااة ىتاسيخياااة ماااائثش  علاااى اهااااش 

دجلاااااة جعلاااااو يقتااااارب ماااااً الفاااااشا  عىاااااذ بغاااااذاد، ار تفااااابن اإلاعاااااافة بااااا ن الجهاااااشيً ال 

هقىاااااة سىط گصا. لقاااااذ ؼااااا ل  ظلعااااالة جباااااال (003)ل( ميااااا45-41تت ااااااىص أة ااااار ماااااً )

. ىتمثااال (004)ىبااا ن مىىقااة  اااضىيً ىظااهيل عاااي م ،الاستباااه بااا ن أسميييااة ىألاهالااايل 

ىبااااااااا ن ىادل  ،الحاااااااااذىد الجغشافياااااااااة الفاـااااااااالة بااااااااا ن َمااااااااابة اياااااااااشانسىط گصاجباااااااااال 

. ىتاااشتبي بااا د ىادل الشافاااذيً باااب د اياااشان عاااً وشياااج مماااشا  جبلياااة (041)الشافاااذيً

                                                           
)بغذاد: مىبعاااة ،( ظااامي ظاااعيذ ألاحماااذ ىسلاااا جاااياد الهاؼااا  ، تاااسيخ الؽاااشق القاااذيم: اياااشان ىألاهالااايل 0

 .3-2جامعة بغذاد، ب   (،ؿ
 .323،ؿ4(، 0451اس  ىالىباعة ااحذىد ،( با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ،)بغذاد: ؼشةة الت 4
 .3؛ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ323،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ،  (001

117) Ghirshman,Iran,P.21; 
 .3ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ

118) Ghirshman,Iran,P.21; 
 .01با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ

 .4هاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ( ألاحمذ ىال004
 .3ؿ اإلافذس هفعو، (041
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ىالثااااااوي فاااااي  ،ىيقاااااع أىل تلااااا  اإلاماااااشا  فاااااي ساياااااا   اااااشب ساىهاااااذىص  ،طسى گصاماااااً جباااااال 

ىالثالاا  فااي لاااهق ن. ىتاائدل ممااشا   ،ة الااى الجىاايب الؽااشقي مااً العااليماهيةاااچاحلباا

ىأرسبي ااااان. أمااااا وشيااااج لاااااهق ن فبهااااو  ةالااااى ظااااياحل بح اااار  أىسميااااة اااااچاحلبااااى  ،سايااااا 

 الاااى الهمااابة ؤلايشاهياااة. ىثمااا
ة
ااايال ماااذان ـى اااي يت اااو هحاااي ةشميؽااااٍ َى ة مماااش ساباااع َى

ماً مذيىاة الاذيش )تلايل العقاش  اشب باذس ( لتفال الاى سىط گصايع ر بمحارا  جبال 

تقاايم سىط گصا.ىفااي أ  ا ى ؼاامال ظلعاالة جبااال (040)مذيىاة ظيظااة عاـاامة عااي م

بح ااار  )ىان( ىهاااي مىىقاااة أ ااايام ألاىساستاااي التااا  تمتاااذ اليااايم فاااي ؼاااشق تشةياااا، حيااا  

 .ـاايب الؽاامال مياَهااا فااي َاازٍ البح اار  سىطگصاتفااشف بعاان ألااهاااس اإلاىحااذس  مااً 

التااااا  تتلقاااااى باااااذىسَا اإلايااااااٍ  ةتقاااااع بح ااااار  أىسمياااااسىط گصاىفاااااي ؼاااااشق ظلعااااالة جباااااال 

جىااااايب عىاااااذ سىط گصا. ىتؤلاااااز جباااااال سىطگصااإلاىحاااااذس  ـااااايب الؽاااااشق ماااااً جباااااال 

جفاان علاى الحاذىد  -ى لة الاستفال حتى تت ء ى عىذ هقىاة باذس  ،بالميج ةأىسمي

 .(044)حي  تبذأ بعذَا ظهيل ظيظياهة الؽه ر  ،العشا ية ؤلايشاهية

 

 .ظلعلة جبال البيسص:4

ىيبلااااااااااااااااااااااااغ استفاعهااااااااااااااااااااااااا  ،تقااااااااااااااااااااااااع فااااااااااااااااااااااااي الجااااااااااااااااااااااااض  الؽاااااااااااااااااااااااامالي مااااااااااااااااااااااااً ايااااااااااااااااااااااااشان

ىيااااااشد  ،،ى عاااااش  فااااااي أ لااااا  ألاحياااااان باظاااااام العلعااااالة الؽااااامالية(043)( اااااذم04111)

.ىيتالم َزٍ العلعلة بحش  اضىيً (042)اظمها في اإلافادس آلاؼيسية باظم ديماىهذ

،ىان محااارا  َاازٍ العلعااة لبحااش  ااضىيً جعلتااو يحفااش (045)ىيبيااةفااي ظااياحلو الج

بيىااااو ىباااا ن العاااااحل مىىقااااة ظاااااحلية  عااااذ مااااً أؼااااهش اإلاىاااااوج ال فاااابة فااااي ايااااشان. 

 لتحااااااااارل أرسبي اااااااااان الاااااااازل تقاااااااااع داللااااااااو بح ااااااااار  
ة
ىتمتااااااااذ العلعااااااااالة الجبليااااااااة  شباااااااااا

                                                           
( فالااال عباااذ الياحاااذ علاااي، "ـاااشال العااايمشي ن ىألاةاااذي ن ماااع ألا ااايام الؽاااش ية ىالؽااامالية ااجااااىس  040

الفاسساااااااا  ،)بغذاد: داس -ق.م"،بحااااااا  لاااااااامً ةتااااااااب الفااااااااشال العشاقاااااااي4111-4511لاااااااب د ىادل الشافااااااااذيً 

 .42-41(،ؿ0433 الحشية للىباعة،
 .4فذس هفعو،ؿاإلا (044

123) Ghirshman,Iran,P.22. 
 .01با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ (042
 .322،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ،  (045
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ىهاااااي  ،. أماااااا الامتااااذاد الؽاااااشقي لجبااااال البااااايسص فيعااااش  ب باااااال لشاظااااان(041)ةأىسمياااا

ل  ليلاااة الاستفاااال ظاااهلة العبااايس. ىالعلعااالة ب اهبحهاااا الغشناااي ىالؽاااشقي  عاااذ ماااً جباااا

مشاةااض الاظااتقشاس الكثيفااة. ىالاااى الجىاايب مااً العلعاالة الؽاااش ية يقااع هىاااق جباااال 

َىااااذكيػ الاااازل يقااااع فااااي لاااامجها ا ليمااااا أفغاوعااااتان ىبليجعااااتان، ىظلعاااالة جبااااال 

ية بؤىاظاااي اظااايا َىاااذكيػ ىعاااش ، مشتفعاااة، ىفحهاااا مماااشا  تاااشبي تشةعاااتان الفااايى

ىعباار جبااال َىااذكيػ يمااش وشيااج الحشيااش  .ىالهىااذ مااً جهااة ثاهيااة ،مااً جهااة ىايااشان

ةااازل   عاااذ ىدياااان ألااهااااس التااا  تختااارق اإلاىىقاااة واااشق مياـااا   جياااذ  فاااي  ،الؽاااه ر

هىااااااااق َىاااااااذكيػ ماااااااا بااااااا ن اياااااااشان ىكابلعاااااااتان. لااااااازل  أـااااااابح  مماااااااشا  بااااااايالن فاااااااي 

شا  ألااًش فااي هىاااق َىااذكيػ فااي ىم ميعااة مماا ،ىليباار فااي كابلعااتان ،بليجعااتان

 ،ىالفااا ن ،ىأىاظاااي خظااايا ،ىظااااتي عبااايس ستيعاااية ـااايب الهىاااذ ،ح اااز أفغاوعاااتان

 .(042)ةما سبى  مً هاحية ألًش اإلاىاوج اإلازكيس  في  شني خظيا

 

 .ظلعلة جبال مكشان:3

ياائدل الاااى  :ىتمااام ممااشيً ألاىل  ،هااي العلعاالة الجىيبيااة ماااً جبااال ايااشان

 .(043)يقيد الى بليجعتان :ىالثاوي ،عمان مىىقة بىذس عباط عىذ لليل

 

 عً الع ظل الجبلية العالية ييجذ في َمبة اياشان هايل خلاش ماً 
ة
فم 

. ىأباااشص َااازٍ الصاااحاسل هاااي فاااحشا  دؼااات   التمااااسعغ اإلاتمثلاااة بالصاااحاًس الكباااًر

 ىكاهااااااا ىتقاااااااع َااااااازٍ الصاااااااحاسل فاااااااي مشةاااااااض الهمااااااابة. ، ىجىيبهاااااااا دؼااااااات  لااااااايه ،كاااااااافش

هفة الزةش هاي التا  تحايي بالهمابة التا  تمام َازٍ م ميعة الع ظل الجبلية ألا 

الصاااااحاسل القاحلاااااة الؽاااااذيذ  التىاااااش  فاااااي دسجاااااا  حشاستهاااااا، ىلااااازل  ف ااااا  بمثاباااااة 

  ،حااياجض وبيعيااة باا ن جياهاا  َماابة ايااشان
ة
ى عااذ مااً أؼااذ فااحاسل العااالم جفافااا

 ماً فاحاسل خظايا اليظاىى مثال
ة
فاحشا   :ىمليحة حتى عذَا بعمهم أؼاذ جفافاا

ىبالتااالي يتعااازس علااى ؤلاوعاااان  ،فااي َااازٍ الصااحاسل كااال م ماان الحياااا  كاايني. ىتىعاااذم

                                                           
 .04ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (041
 .03-04اإلافذس هفعو،ؿ (042

128) Ghirshman, Iran,P.23. 
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ااا. ىظاامي  َاازٍ الصااحاسل فااي اإلافاااادس العشبيااة البلذاهيااة فيمااا بعااذ باظااام  اجتياَص

 .(044)مفاٍص يضد

ان َاااازٍ البيئااااة الفااااعبة جعلاااا  ؤلاوعااااان مااااً القااااذم يعااااتيوً اإلاىاااااوج 

تيىان ؤلاوعااان فااي ىمااً أبااشص مىاااوج اظاا .ىالياحااا  ،ىاليديااان ال فاابة ،العااهلية

اليا عة فاي الجاض  الجىايني الغشناي ماً سىط گصاايشان هي العهيل الجىيبية لجبال 

ىهاااااي مىىقاااااة ظيظاااااة أى ؼيؼاااااة التااااا  عشفااااا  تاسيخياااااا باااااب د عاااااي م. ىتبلااااااغ  ،اياااااشان

ةااااااام، ىععاااااااذ ماااااااً الىاحياااااااة الجغشافيااااااااة 420111معااااااااحة العاااااااهل العي ماااااااي حااااااايالي 

 لعهل ىادل الشافذي
ة
 .(031)ً ألاظفلىالحماسية امتذادا

 
ة
يخترق العهل العي مي مً الؽمال الى الجىيب ىبفايس  متياصياة تقشيباا

()الا صىسد( Uqnuالكشلة الازل عاش  فاي اإلافاادس اإلاعاماسية باظام ) :ث ثة أاهاس هي

 بىقاى  مياَو ىعزىبتها، ثم اهاش )الاذص(
ة
اسىن(،ىعش  ااگاىاهاش )الا ،الزل اؼتهش  ذيما

الظااااايما اإلافاااااادس العشبياااااة باظااااام  ،تاااااؤلش  لتااااااسيخ اياااااشانَااااازا اإلاي اااااع فاااااي اإلافاااااادس اإلا

 .(030)ألاحياص أى ليصظتان

ان مىىقااااااة ظيظااااااة فاااااااي ةث اااااار مااااااً لفاتفاااااااها ىمىالهااااااا لتؽاااااابو القعااااااام 

الجىاايني لااب د ىادل الشافااذيً، ار يااشتبي بهااا مااً لاا ل اإلاعااىحا  اإلااتيااة )اَااياس 

 لتحاااااارل اهاااااش دجلاااااة فاااااي بعااااان أ عاااااامو عىاااااذ
ة
محافظاااااة  الحاااااييض ( التااااا  تمتاااااذ  شباااااا

 
ة
ىهاااااي  ،حيااااا   عاااااتىيع أدواااااى ىظااااااتي الىقااااال الؽااااااثعة فاااااي اإلاىىقاااااة ،ميعاااااان حالياااااا

اإلاؽاااحي  الاهتقااال مااً م ااان الااى خلااش بحشيااة كاملااة. ةمااا أن الؽااقة ألاسلااية باا ن 

ىبا ن ظااهيل ألاحااياص )عاي م( تمااىن الحشيااة التاماة ل تفاااال  باا ن  ،مىىقاة البفااش 

                                                           
129) Ghirshman, Iran,P.23-24; 

؛ألاحماااااااااااااذ ىالهاؼااااااااااااا  ، تااااااااااااااسيخ الؽاااااااااااااشق 325،ؿ4سيخ الحمااااااااااااااسا  القذيماااااااااااااة، مقذماااااااااااااة فاااااااااااااي تاااااااااااااا، باااااااااااااا ش

؛ حىاااان عباااذ العاااتاس الحاااذي  ، دساظاااا  فاااي 02؛باااا ش ىالاااشىن، تااااسيخ اياااشان القاااذيم،ؿ02القاااذيم،ؿ

 .42(،ؿ0432 التاسيخ العاظاوي،)البفش : مىبعة جامعة البفش ،
130) V. Gordon Childe, New Light Of the Most Ancient East, 
(London,1935), P.250. 

؛علاااااي، ـاااااشال العااااايمشي ن ىألاةاااااذي ن ماااااع ألا ااااايام الؽاااااش ية 02باااااا ش ىالاااااشىن، تااااااسيخ اياااااشان القاااااذيم،ؿ

 .02ىالؽمالية،ؿ
؛ الحاااذي  ، دساظاااا  فاااي 44علاااي، ـاااشال العااايمشي ن ىألاةاااذي ن ماااع ألا ااايام الؽاااش ية ىالؽااامالية،ؿ (030)

 .42التاسيخ العاظاوي،ؿ
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ام الؽاااامالية الؽااااش ية لااااشأط ال لاااايل الجاااااهب ن. ىتىاااال ظااااهيل ألاحااااياص علااااى ألا عاااا

الاااازل يقااااذم مااااً أىاظااااي َاااازٍ العااااهيل الااااى معااااافة اسىن اااااگاالااااالعشنااااي، ىيفاااال اهااااش 

حياا  يفاا  الياايم فااي ؼااي العااشب جىاايب البفااش   ، شيبااة مااً سأط ال لاايل العشنااي

 ،. ىمااً اإلاااذن اإلاهمااة التاا  اؼااتهش  فااي تاااسيخ ايااشان مذيىااة ظيظااة(034)بمعااافة  ليلااة

 ،(Persis لاااااايم الاااااازل عااااااش  عىااااااذ ةتاااااااب ؤلا شيااااااج باظاااااام )َااااااي ؤلاى  ،ىا لاااااايم فاااااااسط

( مؽااااااااتقة مااااااااً ال لمااااااااة الييهاهيااااااااة Persiaىععتقااااااااذ أظااااااااتار )لااااااااي ظااااااااترهل( أن كلمااااااااة )

(Persis)(033)( اال أن رلااااااا    ااااااار فاااااااحين فقاااااااذ ىسد  كلماااااااة.Parsua فاااااااي اإلافاااااااادس )

.
ة
 آلاؼيسية  بل اإلافادس ؤلا شيقية بحذىد لمعة  شىن ةما ظفًر الحقا

فاااااسط علااااى ظاااااحل ال لاااايل العشنااااي، ىعغلاااا  علااااى ؤلا لاااايم يؽااااش  ا لاااايم 

ىتمىع حشياة  ،ىمجها ظلعلة تحارل ظاحل ال ليل العشني ،وبيعة اإلاىىقة الجبلية

الاهتقااااال باااا ن وااااشق اإلاياـاااا   البحشيااااة ىباااا ن دالليااااة ا لاااايم فاااااسط اال مااااً لاااا ل 

ع بىااذس عباااط الاازل يقاا :ثغااشا  وبيعيااة  اماا  عىااذَا مشاةااض مااياوئ ستيعااية أَمهااا

 .ىآلالاااش بيؼاااهش ىيقاااع عىاااذ ألا عاااام الؽااامالية لل لااايل العشناااي ،عىاااذ ممااايج َشماااض

ىاـاااىخش؛  ،ىبشظااايبيلغ ،اد ااااگىؼاااهذ ؤلا لااايم عاااذ  ماااذن مهماااة  ذيماااة مجهاااا: باااضس 

ىؤلا لاايم بفااايس   .ىبىااذس عباااط ،ىبيؼااهش ،ىأـاافهان ،ىةشمااان ،ىحذيثااة مجهااا: يااضد

 
ة
 .(032)عامة  ليل ألامىاس ؼذيذ الحشاس  وع يا

ص العااياسك الىبيعيااة فااي ا لاايم فاااسط هااي بح اار  بختي ااان الكب اار  ان أبااش 

ا اإلاالي  (035)ىماَإ
ة
 .ىتبرياض ؼامالها ،مذيىاة َماذان :.ىماً اإلااذن اإلاهماة فاي اياشان أيماا

ىرةاش  فاي اإلافاادس ؤلا شيقياة  ،متاهاا فاي الكتاباا  الالمييياةگىمذيىة َمذان هاي ٌ

.ىا لاايم (031)ا لاايم الجبااال ىظاامي  فااي اإلافااادس العشبيااة َمااذان مااً لاامً ،أةبتاهاا

َمااااااذان َااااااي عاـاااااامة دىلااااااة ميااااااذيا التاااااا   اماااااا  فااااااي ايااااااشان فااااااي القااااااشن العااااااابع  باااااال 

                                                           
 .00-01الؽشق القذيم،ؿألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ  (034
لاااااي ظاااااترهل، بلاااااذان ال  فاااااة الؽاااااش ية، تشجماااااة: بؽااااا ر فشوعااااايغ ىكااااايسةيغ عياد،)بغاااااذاد: مئظعاااااة  (033

 .433(،ؿ0452 الشظالة،
 .00ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (032
 .45الحذي  ، دساظا  في التاسيخ العاظاوي،ؿ (035
؛ 4ماااااااذ ىالهاؼااااااا  ، تااااااااسيخ الؽاااااااشق القاااااااذيم،ؿ؛ألاح444لاااااااي ظاااااااترهل، بلاااااااذان ال  فاااااااة الؽاااااااش ية،ؿ (031

 .42الحذي  ، دساظا  في التاسيخ العاظاوي،ؿ
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ي أ ل مً ا ليم فاسط في  ،.أما ؼشق ا ليم فاسط فيؤ ي ا ليم ةشمان(032)اإلاي د َى

  ،ال فيبة
ة
، الا  ،ىرل  ل لٍي مً ألااهاس تقشيبا ىلي يعو على فحشا  ايشان الكبًر

لىبيعية هي َمبة ايشان العالية اليا عاة فاي ىظاي اياشان التا  ان أؼهش الظياَش ا

 ً ىفاااي َااازٍ اإلافااااص   ،ىهاااي فاااحشا  مقفاااش  مترامياااة ألاواااشا  ،ت اااين الصاااحشا  الكبااار

ى غىاااااااااي ألامااااااااا   س عاااااااااة ىاظاااااااااعة ماااااااااً ظاااااااااىحها  ،تيجاااااااااذ بعااااااااان الياحاااااااااا  القليلاااااااااة

ىيشتقاااااي  ،. أماااااا ا لااااايم مكااااشان فهاااااي يتاااااالم الهىاااااذ مااااً الجهاااااة الؽاااااش ية(033)ااحااااذب

. (034)شتفعا  اإلاؽشفة على ىادل ألاهذط الزل يع ى  عم مىو الييم ذجعاتاناإلا

ىمااً ألا اااليم اإلاهمااة التاا  اظااتيوجها ؤلاوعااان ؤلا لاايم الاازل يقااع باا ن جبااال الباايسص 

ىععاااذ ماااً ألفااا  مىااااوج اياااشان. ىفاااي ؼااامالي وهاااشان الحذيثاااة تقاااع  ،ىبحاااش  اااضىيً

 عً رل  ييجذ عذد ةب ار (021)مذيىة مشى القذيمة
ة
ماً اإلااذن التاسيخياة التا  .فم 

 ،ىالاااشل  ،ىوهاااشان ، اااضىيً : امااا  علاااى العااافي  الجبلياااة فاااي ألاساضااا   العاااهلية مجهاااا

ااااااااشا  حياااااااا   عتمااااااااذ فااااااااي حياتهااااااااا علااااااااى مياااااااااٍ ألامىاااااااااس اإلاتعااااااااا ىة الااااااااى صاةااااااااشىط  ،َى

. أما أرسبي ان ؤلايشاهية فتقع عىذ اهاية امتاذاد جباال البايسص الغشبياة، (020)ىالبيسص

ىلفاااايبة  ،ل راتهااااا الضساعيااااة :ثافااااة ظاااا اهية عاليااااة بعاااا  حياااا   ؽااااهذ اإلاىىقااااة ة

اإلاالحااااة. ىيتااااين َاااازا ؤلا لاااايم حشيااااة  ةىتقااااع فااااي َاااازا ؤلا لاااايم بح اااار  أىسمياااا ،أسالااااحها

ىعاً  ،ىتتفل بؤرسبي ان عً وشيج الؽامال بؤسمييياة ،الحشةة في كافة الات اَا 

 .(024)وشيج الغشب مً ل ل مىىقة أسلشىم بب د ألاهاليل 

 مىاامل بااسد ؼاتا ة مىامل اياشان 
ة
  ،عميماا

ة
ماع ىجايد بعان  ،ىحااس جاا  ـايفا

حيااااا  ت اااااين ةمياااااة  ،اإلاىااااااوج اإلامىاااااش  عىاااااذ ظاااااياحل بحاااااش  اااااضىيً ىجباااااال البااااايسص

بيىمااا تتمتااع  ،ىجيااذ  التيصعااع علااى مااذاس العااىة ،ألامىاااس العااىيية العااا ىة  ضيااش 

                                                           
سىبااااش  فيفااااش، "ؤلامبراويسيااااا  ألاىلااااى فااااي أفشيقيااااا ىخظاااايا، تشجمااااة: مفااااىفى   ألام اااار، بحاااا  لاااامً  (032

 .41،ؿ0ةتاب ميظيعة تاسيخ العالم،)القاَش : مكتبة الجهمة اإلافشية، ب   (، 
 45في التاسيخ العاظاوي،ؿ الحذي  ، دساظا  (033
 .41-45اإلافذس هفعو،ؿ (034
؛ألاحمااذ 02تاااسيخ ايااشان القااذيم،ؿ ؛بااا ش ىالااشىن،325،ؿ4بااا ش، مقذمااة فااي تاااسيخ الحماااسا ،  (021

 .04ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ
 .05ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (020
 .04اإلافذس هفعو،ؿ (024
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ياهااا ظااياحل ايااشان القشيبااة مااً ال لاايل العشنااي بمىالهااا الحاااس الشواا  ى عشلااها أح

،ىنعااااا   مىاااااامل اياااااشان اإلاتعااااام بقلاااااة ألامىااااااس أـااااابن (023)لهبااااايب الشياااااا  اإلايظااااامية 

 فاااي اهتؽاااٍس
ة
ىمااع رلاا  ثماااة بعاان الغابااا  فااي ةشدظاااتان  ،الىبااا  الىبيعااي محااذىدا

ىفااسط  ،ىةشدظاتان ،ةما تيجذ ةث ار ماً اإلاشاعاي الجبلياة فاي أرسبي اان ،ىليسظتان

ا ماً هايل ألا اجاس الىفيماة الكثيفاة مثال البلايه  الؽمالية، حي  ت اين أ اجاَس

 .(022)ىالذسداس

 

: الترةيبة 
ة
 في ايشان. الع اهيةثاهيا

لقاااااذ عاااااااػ ؤلاوعاااااان فااااااي بااااا د ايااااااشان مىاااااز أ ااااااذم العفااااايس، ىكااااااان معظاااااام 

العاا ان  اااذ التلىااايا ماااً أجىااااط متعاااذد  حتااى  اااذا ماااً الفاااع  تمي اااز أـااايلهم 

 فاااااي تضىياااااذها  ىاإلافاااااادس اإلاذىهاااااة أظاااااهم  ،ألاىلاااااى.   ااااار أن التىقيباااااا  الاثاسياااااة
ة
ةث ااااارا

ىمً أبشص ألا يام الت  ظكى   ،بمعليما  ةث ر  عً ؤلاوعان الزل اظتيوً ايشان

 ايشان:

 .اإلاعتيوىين ألاىاتل: 0

يمكاااااً اوااااا ق  عااااامية اإلاعاااااتيوىين ألاىاتااااال علاااااى أىلئااااا  ااجميعاااااة ماااااً 

ال ؽااش الاازل اظااتيوىيا ايااشان مااً أ ااذم الفتاارا  فااي تاسيخهااا مىااز العفااش ال جااشل 

ار عااااػ اوعاااان َااازا العفاااش فاااي اإلا اااا، الجبلياااة فاااي اياااشان، ىكاااان اوعاااان  القاااذيم،

 أعتماااذ فاااي حياتاااو علاااى جماااع القاااي  عاااً وشياااج التقااااه الجااازىس ىالىباتاااا  
ة
َم ياااا

ي بابااااذا فااااي جبااااال اااااگاالبريااااة. ى ااااذ ع اااار  وعااااان َاااازا العفااااش علااااى بقايااااا فااااي ةهاااا  تىاااا

الازل عااػ فاي َازا  ىععيد عمش ؤلاوعاان .بختياسل الى الؽمال الؽشقي مً ؼيؼتر

.ةماااا ع اار علااى بقايااا اوعااان العفاااش (025)( ظااىة مماا 0110111العفااش الااى  هحااي )

                                                           
 .43لعاظاهية،ؿا-محل، الع  ا  العشبية (023
 .43العاظاهية،ؿ-محل، الع  ا  العشبية(022)

بااااااااااااااا ش ىالااااااااااااااشىن، تاااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااشان ؛424،ؿ4بااااااااااااااا ش، مقذمااااااااااااااة فااااااااااااااي تاااااااااااااااسيخ الحماااااااااااااااسا  القذيمااااااااااااااة،  (025

تااسيخ الؽاشق القذيم،)بغذاد:مىبعاة التعلايم  جماال سؼايذ أحماذ،ى ؛ظامي ظعيذ ألاحماذ 40القذيم،ؿ

 ؛أهظش ةزل :311(،ؿ0433 العالي،

E. Sundeland, "Early Man In Iran", In, CHI, Vol,I,PP.395ff. 
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ىةهااا   ،(ةىةهاا  تامتامااا ) ااشب بح اار  أىسمياا ،ال جااشل القااذيم فااي ةهاا  بهعااتين 

 .(021)كاماسبىذ )ةه  بيلي ( اإلاؽش  على بحش  ضىيً

ىمفاىيعة ماً ألجاااس  ،كاها  معظام أدىا  َازا ؤلاوعاان تخااق الفايذ

 .(022)ان ىالعظامالفي 

ؼهذ الؽشق ألادوى القاذيم فاي حاذىد ألالا  الثاامً  بال اإلااي د، التحايل 

ااااااااي اةتؽااااااااا  الضساعااااااااة ىتااااااااذج ن  ،الا تفاااااااادل ال ى اااااااار فااااااااي العااااااااالم القاااااااذيم اال َى

ى ذ عش  َزا التحيل باظم العفش ال جشل الحذي ، ىيحذد ألاظتار  ،الحييان

مً فلعى ن حتى ظلعلة جبال  ظاةض ان َزا الاهق ب حذث في اإلاىىقة اليا عة

ى اذ أباها  التحشياا  الاثاسياة ال ا    الكث ار عاً بقاياا ؤلاوعاان الاازل .(023)صاةاشىط

 ،،ةازل  فااي ميا ااع باااكين (024)عااػ فااي َاازا العفاش فااي عااذ  ميا ااع مجهاا تبااة ظاايال 

.ىلااا ل ألالااا  الشناااع  بااال اإلااااي د اصدَاااش  ميا اااع مهماااة (051)ىتباااة ةياااان ،ىتباااة َاااضاس

ىماً أباشص م ازا  َازا  ،ش ال جاشل اإلاعاذوي، ىالظايما فاي ظيظاة عيد  وعاان العفا

العفاااااااش التاااااااؤث را  الياجاااااااحة العشا ياااااااة علاااااااى اياااااااشان فاااااااااي عفاااااااااش العبياااااااااذ، ىعفاااااااش 

 
ة
 .(050)اليسكا ، ىعفش جمذ  هفش ىأـبن صحم الحماس  العشا ية ىاجحا

 

 

 

 

                                                           
 .21-34ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (021
 .324،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ،  (022)

)بغاااااااذاد: داس الكتاااااا  للىباعاااااااة  (َاااااااسل ظاااااااةض، عظماااااااة باباااااال، تشجماااااااة: عااااااامش ظاااااااليمان ابااااااشاَيم،023

 ، ف اااااش الحمااااااس  فاااااي الؽاااااشق ألادواااااى، تشجماااااة: ؛أهظاااااش ةااااازل : َفااااارل فشاهكفااااايس 41(،ؿ0424ىاليؽاااااش،

 .24-20،ؿ(ب .  ميخاتيل ليسل،)ب رى  :ميؽيسا  داس مكتبة الحيا ،
 عً مي ع ظيال  ىبقاياٍ أهظش: (024

Ghirshman, Iran,PP.28-35. 
-031(،ؿ0433 عفايس ماا  بال التاسيخ،)بغاذاد: مىبعاة جامعاة بغاذاد، تقي الذباف ىىليذ الجاادس، (051

033. 
 .23عظمة بابل،ؿ ،ظاةض (050
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 .العي ميين:4

دَم اإلاعما  ظ   العي ميين مً  بل الباحث ن بهزا الاظم وعبة الى ب  

اي امتاذاد لعاهيل  ،ب د عي م اليا عاة فاي العاهيل الجىيبياة الؽاش ية ماً اياشان َى

.ىاولااج علااى باا د عااي م فااي اإلافااادس العاايمشية اظاام (054)العااشاق الىمييااة الجىيبيااة

(NIM الااازل يع اااا ): ىظااا   فااااي اإلافااااادس الاةذيااااة باظاااام  ،الى ااااذ أى ألاسك اإلاشتفعااااة

(Elamtu()ا)فاااي حااا ن أو ،ي متااي 
ة
 يختلااا  تماماااا

ة
لاااج العي مياااين علااى أهفعاااهم اظاااما

 ،(Ḫa-pir-tiلاااااابش ي ) :عاااااً رلااااا ، ار رةاااااش فاااااي اإلافاااااادس اإلاعاااااماسية العي مياااااة بهيئاااااة

، (053)(Ḫa-tam-ti( فتفااابن لاتاااامت  )Tamىي ااايص  اااشا   الع ماااة اليظاااىى بهيئاااة )

ش  ف ارد .أماا اإلافاادس الفاسظاية اإلاتاؤل(052)يشد الاظام فاي التايسا  بهيئاة عاي مفي ح ن 

 ،أى لااااااااايصل ،ىمىااااااااو ال لماااااااااة العشبيااااااااة لاااااااايص  ،(Huvaja( أى)Uvajaؤلا لاااااااايم بهيئااااااااة )

في حا ن رةشتاو اإلافاادس الك ظايكية باظام عاـامتو  ا ليم ليصظتان. :ىحييض  أل

 .(055)ظيظياهة

 مئةاااذ  عاااً أـااال العي ميااا ن ىجااال ماااا يمكاااً  يلاااو بهااازا 
ة
ال وعاااش  أمااايسا

ىلعااال أـااالهم ماااً اإلاىىقاااة  ،الاىسبياااة-ياااةالفاااذد أاهااام لااام ي يهااايا ماااً ألا ااايام الهىذ

ىهااي مىىقااة تتااالم ظااهيل عااي م فااي الؽاامال الؽااشقي  ،سىطگالجبليااة مااً جبااال صا

 .(051)ىةزل  في ظهيل ىادل الشافذيً

رةاااااااااش العي مياااااااااين فاااااااااي اإلافاااااااااادس العشا ياااااااااة القذيماااااااااة مىاااااااااز عفاااااااااش ف اااااااااش 

-142يثاة )ىحتى عهذ الذىلاة البابلياة الحذ ،الع ال  في اثباتا  اإلالي  العيمشية

                                                           
 .50ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (054
؛ألاحمااذ 45؛بااا ش ىالااشىن، تاااسيخ ايااشان القااذيم،ؿ331،ؿ4بااا ش، مقذمااة فااي تاااسيخ الحماااسا ،  (053

؛ والااااا  حبيااااا  مااااىعم الؽااااامشل، اليلاااااع العياساااا   فاااااي الؽاااااشق 50ىالهاؼاااا  ، تااااااسيخ الؽاااااشق القااااذيم،ؿ

 ط عؽااش ىالحااادل عؽااش  باال اإلاي د،)سظااالة دةتاايساٍ   اار ميؽاايس ،ألادوااى القااذيم باا ن القااشه ن العاااد

 .412،ؿ(0441 كلية آلاداب، جامعة بغذاد،
 .44:01 ت ييً، (052
 .331،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ،  (055
 .41با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ(051)
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ق.م( فااااااااااااااي هفاااااااااااااايؿ اإلالاااااااااااااا  هبيلزهفااااااااااااااش الثاااااااااااااااوي عىااااااااااااااذما َاجمهمااااااااااااااا عااااااااااااااام  534

 .(052)ق.م545

 

 ىتيين:گا.الليليبي ىال3

 ،(مااااً ألا اااايام الجبليااااة اإلاعااااتيوىة فااااي جبااااال صاةااااشىطLulubuالليليبااااي)

ثاااام الااااى َمااااذان  ،ىيحتاااال ا لاااايم الليليبااااي الىشيااااج اإلااااائدل مااااً بغااااذاد الااااى ةشميؽاااااٍ

ـاااااااااااااال الليليبااااااااااااااي فااااااااااااااي تحشكاااااااااااااااتهم الااااااااااااااى ظااااااااااااااهل ؼااااااااااااااهشصىس  اااااااااااااااشب  ىوهااااااااااااااشان. ى ااااااااااااااذ ى

ار َااااااااجمهم  ،.ىوعااااااااش  عاااااااً  اااااااذم الع  اااااااا  ماااااااع َااااااائال  الليليبااااااااي(053)العااااااليماهية

، ةااااااااما تااااااااي ل حفياااااااذٍ اإلالااااااا  هاااااااشام  بااااااال اإلااااااااي د( 4301-4320)ظشجااااااااين ألاةاااااااذل

ىأ اام مىحيتاة ةب ار   ،ىاهتفاش علاحهم ،فاي أسالاحهم  بل اإلااي د( 4055-4414)ظ ن

.ىوعاش  ماً (054)اىس گاعالي جبال  ٍش داف عىذ مماش دسبىاذل هحت  على الص ش في أ

( anu-baninniباااهيى   )-احااذً الكتابااا  أظاام ملاا  مااً ملااي  الليليبااي يااذعى اهااي

ىةااااان مااااً القااااي  بحيااا   ،الااااازل تحاااذث  أظاااىيس  متاااؤلش  عاااً كيهاااو ظااايه الاااب د

للاااغة تمكاااً ماااً أن يقيااام معاالة هفااش باظاامو،   اار أن حقيقااة ةتابااة تلاا  اإلاعاالة با

 .(011)الاةذية يائةذ اهتؽاس تؤثياش الحماس  الاةذية حتى ب ن أعذا ها

ال وعااااااااش  الكث اااااااار عااااااااً الليليبااااااااي بعااااااااذ فتاااااااار  الحكاااااااام ألاةااااااااذل اال بعاااااااان 

َاااااااجم   باااااال اإلاااااااي د( 0013-0041)ار وعااااااش  أن هبااااااي لااااااز هفااااااش ألاىل  ،ؤلاؼاااااااسا 

 0422-0315)ه اااااراسل -.ىيخبرهاااااا اإلالااااا  ادد(010) باتااااال الليليباااااي فاااااي مىىقاااااة  اااااٍش داف

                                                           
 الحشيااااااة للىباعااااااة، بغااااااذاد: داس ق.م،) 514-112حيااااااا  ابااااااشاَيم  ، هبيلزهفااااااش الثاااااااوي  (052

 .23(،ؿ0433
158) Ghirshman, Iran,P.53; 
جيس  سى، العشاق القذيم، تشجمة: حع ن عليان حعا ن، مشاجعاة فالال عباذ الياحاذ علي،)بغاذاد: داس 

 .024ؿ،(0432 الحشية للىباعة،
؛سى،العااااااشاق 21؛ظاااااااةض،عظمة باباااااال،ؿ331،ؿ4( با ش،مقذمااااااة فااااااي تاااااااسيخ الحماااااااسا  القذيمااااااة، 054

ظ ن   يام الليليبي أهظش: سيييو البا ، اإلاعتقذا  الذييية فاي با د –،ىحيل حشب هشام 402القذيم،ؿ

ىادل الشافااذيً: مختاااسا  مااً الىفاايؿ البابليااة، تشجمااة: ألاب ألب اار أبيهااا ىىليااذ الجادس،)بغذاد:مىبعااة 

 .321-312(،ؿ 0433التعليم العالي 
 .21ظاةض، عظمة بابل،ؿ (011
 .013اإلافذس هفعو،ؿ (010)
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هيىيستاااااااا -.ةماااااااا ألبرهاااااااا تااااااايكلت (014)ألاىل بؤهاااااااو دحاااااااش جمااااااايل الليليباااااااي  بااااااال اإلااااااااي د(

 .(013)بؤهو َاجم ميا عهم  بل اإلاي د( 332-341)الثاوي

تمشةاضىا ماً ى  ،( فقذ ظكىايا جىايب مياوااً الليليبايGutiىتياين)گاأما ال

 رةاااااااااشى ،(012)شىطگاااااااامىااااااااوج َمااااااااذان ىمااااااااا جاىسَاااااااا ماااااااااً اإلاىاواااااااااج ىظااااااااي جباااااااااال صا

ماً لامً ىتيااين گاالا. ىكاان (015)في اإلافادس اإلاعماسية الى جاها  الليليبايىتياين گاال

م هااااااشام ظااااا ن فاااااي  جيمااااااو الؽاااااه ر علاااااى الليليبااااااي .ىععاااااايد ااهياااااااس (011)اللااااازيً دحاااااَش

.ىلااااااا ل (012)ق.م الااااااى  جماااااااتهم العىيفااااااة4431ؤلامبراويسياااااااة الاةذيااااااة فاااااااي حاااااااذىد 

 بااال  0313-0304)أيلاااي –دياااً  - العااااهذ آلاؼااايسل اليظااايي وعااااش  ماااً اإلالااا  أس 

ه راسل ألاىل أثىاا  عمليااتو -،ةما َاجمهم اإلاال  ادد(013) اذ َاجام مياوجهم اإلاي د(

 باال  0425-0422).ى اااذ تمكااً اإلالا  ؼلمىفااش ألاىل (014)الععاكشية لاااذ الليليباي

هيىيستااا –يتيااين فااي مااذىها  تاايكلت گ.ىيااشد ال(021)ىتياا نگامااً المااال باا د الاا اإلاااي د(

ةماااااااا َااااااااجمهم اإلالااااااا  ،(020)( ىاهاااااااو تمكاااااااً ماااااااً المااااااااعهمUqumeniل باظااااااام )ألاى 

                                                           
 اهظش:(Lulumîه راسل الاىل بفيغة)-سد اظم الليليبي في هق اددى  (014

ARAB,Vol,1,No.73; 
 ..22ظاةض، عظمة بابل،ؿاهظش ةزل : 

 .41ؿ،(0433 ظامي ظعيذ ألاحمذ، ظم راميغ،)بغذاد: داس الؽئىن الثقافية العامة، (013)
 .402-403سى، العشاق القذيم،ؿ (012

165)Ghirshman,Iran,p.53. 
 .331،ؿ4في تاسيخ الحماسا  القذيمة، با ش، مقذمة  (011
-015(،ؿ0441فيصل سؼيذ، هاشام ظا ن،)بغذاد: داس الحشياة للىباعاة،؛20ظاةض، عظمة بابل،ؿ (012

011. 
تشجمة: عااااااااااااااااااااااامش ظاااااااااااااااااااااااليمان،)بغذاد:مىبعة ااجمااااااااااااااااااااااع العل ااااااااااااااااااااااا  ظااااااااااااااااااااااااةض،  ااااااااااااااااااااااي  خؼااااااااااااااااااااااايس،َاااااااااااااااااااااااسل  (013)

 .23ؿ،(0444العشاقي،
169) ARAB,Vol,1,No.73; 

 .22اإلافذس هفعو،ؿ
170) ARAB,Vol,1No.125; 

 .353سى، العشاق القذيم،ؿ

 
( كااااااااااايصاد   أحماااااااااااذ، تااااااااااايكلت  هيىيستاااااااااااا: مى ضاتاااااااااااو فاااااااااااي لاااااااااااي  الكتاباااااااااااا  اإلاعاااااااااااماسية اإلايؽااااااااااايس  ى  ااااااااااار 020

 ؛ظااةض،042-043(،ؿ0444 كلياة آلاداب، اإلايؽيس ،)سظاالة ماجعات ر   ار ميؽايس ، جامعاة بغاذاد،

 .34-30 ي  خؼيس،ؿ
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ه ااراسل الثاااوي -،ىيخبرهااا اإلالاا  ادد(024) باال اإلاااي د( 0001-0033)أي اا  -سعااؾ-خؼايس 

 .(023)ىتي ن لعلىتوگابؤهو ألمع ال

 

 .ال اؼيين:2

ييت اااااا  ال اؼاااااايين الااااااى م ميعااااااة ألا اااااايام التاااااا  عشفاااااا  فااااااي التاااااااسيخ باظاااااام 

ااالي فيماااا ىسا  القي ااااص  ،ياااةألاىسب-ألا ااايام الهىذياااة الااازيً َااااجشىا ماااً مااايوجهم ألـا

م مىاااز (022)هحاااي مىىقاااة الؽاااشق ألادواااى القاااذيم   نمت هااا .ى اااذ باااذأ  بااايادس لىاااَش

ا (025)القااااااشن الثاااااااامً عؽاااااااش  بااااااال اإلااااااااي د .أماااااااا كلماااااااة كاؼااااااايين فااااااا  وعاااااااش  مفاااااااذَس

ىسبمااا أن  عاامية َاازٍ ااجميعااة بهاازا الاظاام متااؤ ي مااً ال لمااة البابليااة  ،بالماابي

ىسبماا ت اين َازٍ ال لماة ماؤلير  ماً  ،ىالت   ع ا  الباؤط ىالقاي  (،Kaššu)يؽؼكا

 .(021)أظم الههم القيمي الزل يعش  بىفغ الاظم

اظااااتيوً ال اؼاااايين بااااادة ألامااااش فااااي الجااااض  ألاىظااااي مااااً ظلعاااالة جبااااال 

 باظااااااام )ليسظااااااتان( اليا ااااااع جىاااااايب َمااااااذان. ىكاااااااان گااااااصا
ة
شىط الاااااازل يعااااااش  حااااااذيثا

ىالليليبياااين. ىال همتلااا  معليماااا   ،ىتياااين گاام الاااي ااااىسَم ماااً جهاااة الؽااامال أ اااي 

  اار أاهاام لاام يقيماايا بااذىس فاعاال فااي مىاااوج الؽااشق  ،ةث اار  عااً تىظاايمهم العياساا  

ألادوى حتى مىتف  القشن الثامً عؽش  بل اإلاي د. ى ذ ألزىا يضحفين بالتذسيل 

ل هحاااي العاااشاق ظاااالك ن وشياااج ىادل دجلاااة. ىيباااذى أن لتحاااشةهم بات ااااٍ العاااشاق هاااات

 فااااااي الفااااااشا   .علااااااحهم ،ىالليليبااااااي ي،ي گااااااعااااااً لااااااغي أ اااااايام ال
ة
ى ااااااذ اظااااااتقشىا أل اااااارا

ألاىظااي عىااذ مىىقااة عاهااة. ى ااذ حاااىليا أىل مااش   ااضى أسك باا د الشافااذيً فااي عهااذ 

 .(022)مل  بابل، اال أن محاىلتهم فؽل   بل اإلاي د( 0123-0131)ايليها-ظمعي

                                                           
 .012ظاةض، عظمة بابل،ؿ (024
 .012 ي  خؼيس،ؿظاةض،  (023
؛ظايتين لييااذ، خثااس با د الشافااذيً، 41ظاااةض عظماة بابال،ؿ؛002الهاؼا  ، التااسيخ ىالحمااس ،ؿ (022

 .032-031(،ؿ0431تشجمة: ظامي ظعيذ ألاحمذ،)بغذاد: داس الشؼيذ لليؽش،
 .334سى، العشاق القذيم،ؿ (025)

 .055( الؽمشل، اليلع العياس   في الؽشق الادوى القذيم،ؿ021
177) Ghirshman,Iran,P.64; 
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شافذيً في أعقااب تمكً ال اؼيين مً تؤظيغ ظ لة حاةمة في ىادل ال

ىعشفاا  ظاا لتهم الحاةمااة  ،ق.م ىاو ااحابهم مجهااا 0545 ااضى الحينياا ن لباباال عااام 

.ى ااااذ بقااااي  عاااام مااااً َاااائال  ال اؼاااايين ظاااااةى ن فااااي (023)باظاااام ظاااا لة باباااال الثالثااااة

ار يخبرها اإلال  هبي لز هفش ألاىل أهاو َااجم  ،شىطگاإلاىاوج الجبلية مً جبال صا

 مذىن بؤةملاو باللغاة ال اؼاية.ال (024)مىاوج ال اؼي ن الجبلية
ة
 هفا
ة
 ،همتل  حاليا

باااااال تيجااااااذ لااااااذيىا هفاااااايؿ أةذيااااااة تحتاااااايل علااااااى مفااااااشدا  ى عاااااااب ر كاؼااااااية. ىاللغااااااة 

ال اؼااية لغااة الفااا ية  عاايد الااى م ميعااة أظااييية ىاظااعة تتفاال مااً بعيااذ باللغااة 

أىسبيااااة فااااي م مااااع آلالهااااة ال اءاااا   يااااذل علااااى -العي ميااااة. اال أن ىجاااايد خلهااااة الهىذيااااة

ىماسىتاااػ  ،أىسبيااة(-ؼيسياػ)ظاايسيا فااي الهىااذى :مثاال أىسبياا ن،-اوهم بالهىااذىاستباا

  ،ىبيسياااػ )سبماا هفعااو بيسيااط الااو الاشين الؽاامالية عىاذ ؤلا شيااج( ،)مااسى (
ة
جىبااا

 .(031)ؼيكاميها(-ؼيماليا-َاسبا-ؼيبا -الى جى  آلالهة ال اؼية) كاؼي

 

 .اإلايذيين:5

 مااااااً اللغاااااا   يعااااذ اإلاياااااذيين أحااااذ اإلايجاااااا  العاااا اهية التااااا 
ة
تااااذاىل  هيعاااااا

اجش  لمً اليجشا  الياظاعة لهازٍ القباتال–الهىذية  ىدللايا با د  ،ألاىسبية، َى

أى مىلاااع ألالااا  ألاىل  بااال اإلااااي د. ىان  ،اياااشان فاااي اىالاااش الالااا  الثااااوي  بااال اإلااااي د

اإلاعليمااااا  الااااياسد  عااااً َاااازٍ القباتاااال محفاااايس  فااااي مااااا رةشتااااو اإلاااااذىها  آلاؼاااايسية 

اااا َ ااارىدى  عاااً الذىلاااة اإلايذياااة ىتىيساتهاااا بالذسجاااة ألا  ىلاااى، ىان ألالبااااس التااا  رةَش

                                                                                                                         
؛  334؛ سى، العااااشاق القاااااذيم،ؿ41؛ ظااااااةض، عظمااااة باباااال،ؿ002الهاؼاااا  ، التاااااسيخ ىالحماااااس ،ؿ

 .43-42(،ؿ0441 في العفيس القذيمة،) بغذاد: داس الؽئىن الثقافية العامة، ـبني عبذ هللا،
 حيل  ضى الحيني ن لبابل ىظ لة بابل الثالثة أهظش:  (023

Robert William Rogers, A History of Babylonia and Assyria(New 
York,1902),Vol,1,PP.398-424 ;  

 .40اإلافشية،ؿ-الع  ا  العشا ية ،عبذ هللا
 .012عظمة بابل،ؿ ظاةض، (024
 .333سى، العشاق القذيم،ؿ (031
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 عااً اإلاعليمااا  التاا  دىاهااا لىااا اإلالااي  ألالمييياا ن 
ة
 عااذ مهمااة فااي َاازا ااجااال، فماا 

 .(030)ال حق ن للفتر  اإلايذية

م فااي  مااً لاا ل الذساظااة الذ يقااة يمكااً تتبااع حااذىد اإلايااذي ن ىاظااتقشاَس

َم بمعىاٍ الياظع ألاساض   اليا عة ؼمال اهش خساط ايشان، ار ؼمل  ميا ع ظكىا

ىيمكاً تقعاايم  ،شىطگااىجباال البايسص، ىةمااا ظاكىيا بات ااٍ  ااشب ظلعالة جباال صا

 ب دَم الى ث ثة أ عام ىهي:

 الى الجىيب الاى حاذ 0
ة
.ميذيا أتشىبات ن: ؼمل  اإلاقاوعا  الؽمالية لجهش خساط ماسا

 ،ىمااا تحايي باو ماً أاهاااس ،ىاهاش جغتاي ،ىلام  مىااوج بح اار  أسىمياة ،جباال اليهاذ

ىةزل  حيك اهاش ظافيذسىد الازل يقىاع جباال البايسص  اشب مذيىاة سؼا  ىيفا  

 ،أرسبي اااااااان :ىبهااااااازا احتاااااااًي َااااااازا القعااااااام ماااااااً مياااااااذيا كااااااال بااااااا د ،فاااااااي بحاااااااش  اااااااضىيً

 ىةشدظتان الحالية.

: ىؼاااااامل  بعاااااان اإلاىاااااااوج اإلاتميجااااااة التاااااا  تقااااااع باااااا ن ظلعاااااالت ن 4 .ميااااااذيا الفااااااغًش

ب بال البيسص الت  تمتذ مً الجىيب هحاي بحاش  اضىيً فاي الؽامال  جبليت ن اتفلتا

 ىأعلى جبل في َزٍ اإلاىىقة َي ديماىهذ.

.ميذيا باستياةيىا: ىهي اإلاىىقة اليا عة ب ن ظلعلت ن مً الجباال تباذأ ب بال سىد 3

ىيمش بهما اهش صىد  ىكاه  تحذ َزٍ اإلاىىقاة  ،شىطگىتلتقيان في الجهاية ب بال صا

 ب  
ة
 .(034)د أىساستي في الغشب مع أسميييا في ى   متؤلش ذيما

اليا الاى حاذىد   عً رلا  فقاذ اظاتمش اإلاياذيين فاي اهاذفاعهم، ار ـى
ة
فم 

 .(033)أـفهان على مؽاس  ب د عي م   ر أن العي ميين تمكىيا مً ـذَم

أىل اؼاااااااس  تاسيخيااااااة مهمااااااة عااااااً القباتاااااال اإلايذيااااااة جا تىااااااا مااااااً ال ااااااج   

ق.م 0011 ااااام ظااااىة  الاىل  ظااااتار أبااااي مغلااااي بااااؤن ت  تبلااااضس ار يؽاااا ر ألا  ،آلاؼااااايسية

                                                           
181) Richard N. Frye, Iran, (London ,1954),P.33; 

 (0412الهيئاااة العاماااة لؽااائىن اإلاىاااابع ألام رياااة، الؽاااشق ألادواااى القاااذيم،)القاَش : عباااذ العضياااض ـاااالي،

؛ألاحمااااااااااااااذ ىالهاؼاااااااااااااا  ، تاااااااااااااااسيخ الؽااااااااااااااشق 32؛ بااااااااااااااا ش ىالااااااااااااااشىن، تاااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااشان القااااااااااااااذيم،ؿ551،ؿ0 

 .312؛ألاحمذ ىأحمذ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ30القذيم،ؿ
 .315-312ألاحمذ ىأحمذ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (034
 .33با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ (033
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. ىفااي القااشن التاظااع  باال اإلاااي د، رةااش اإلايااذيين (032)بمهاجمااة اإلايااذي ن ىالماااعهم

ار رةش القباتال اإلايذياة  ،ق.م( على ايشان 342-353أثىا  حملة ؼلمىفش الثالاااا  )

تل مااااً حملااااة ىوعااااتي ،ق.م 331فااااي العااااىة الشابعااااة ىالعؽااااشيً مااااً حكمااااو أل عااااام 

 ،  ار معاتقش  ،ؼلمىفش الثال  أن القباتل اإلايذياة كاها  ماا تاضال فاي وايس الباذاى 

 عايؾ فاي مىىقاة َمااذان الحالياة، ى اذ رةاش  َاازٍ القباتال فاي اإلااذىها  آلاؼاايسية 

(.ىي اااااا  أن وعااااااش  لاااااا ل ؤلاؼاااااااسا  الااااااياسد  عااااااجهم أن التعاااااامية Madaiبفاااااايغة )

(Madaiال  ع   في كال ألاحايال أظام ر )،اهماا  ا ماذليل  ايمي فاي اإلااذىها  آلاؼايسية

 عاامية جغشافيااة تااذل علااى تشةااض َاائال  فااي جااض  مااً ايااشان. ىيبااذى أن َااذ  حملااة 

ؼلمىفش الثال  على اإلايذي ن َي مً أجل اظهاس  ي  الذىلة آلاؼيسية مً جهاة ، 

ىلي اايل مااياوً اإلايااذي ن علااى الىشيااج القااذيم الاازل ي لاا  مااً ل لااو الاا صىسد مااً 

 .(035)عتان الى ب د الشافذيًأفغاو

ق.م(  301- 343ادد ال ااااامغ)-هقااااشأ مااااً ألباااااس اإلالاااا  آلاؼاااايسل ؼم اااا  

ىياازةش أهااو دحااش صعاايم ايشاوااي فااي مىىقااة تقااع  ،عااً  جاايم  ااام بااو علااى جهااا  ايااشان

ىيازةش أهااو اظااتمش فااي  ،ماً  ااشاٍ ااحفااىة 0411مااع  ةالاى الؽاامال مااً بح ار  أسىمياا

 مىااوتقذمااو فااذلل مىىقااة اإلايااذي ن الاازي
ة
ىااهاام اعتفااميا ب باال فااي  ،ً َشباايا ليفااا

اااو الجبااال ألاباااين ىدلااال ماااذيىتهم ظااااةبتيىا، ىيمكاااً  ،مىىقاااتهم أظاااماٍ فاااي هفـي

ادد -. ىنعااااااذ ىفاااااااا  ؼم اااااا  (031)ق.م 341تحذيااااااذ تاااااااسيخ َاااااازٍ الحملااااااة بحااااااذىد عااااااام 

                                                           
في أبي مغلي، ايشان دساظة عامة، (032  .32(،ؿ0435 البفش : مىبعة جامعة البفش ،)  ـى

185) ARAB, Vol,1 ,No.581; Ghirshman, Iran,P.90; Sykes, History Of 
Persia, Vol,l,P.117;Clemnt Huart, Ancient Persia & Iranian 
Civilization, (London,1972),P.25; Alessandr O.Bausani, The 
Persians, (London, 1971), P.13;A.T.Olmstead,History Of Persian 
Empire(Chicago,1948),P.22; 

 .001؛ظاةض  ي  خؼيس،ؿ32؛با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ002 عظمة بابل، ؿ ظاةض،
186)ARAB,Vol,1,No.720;Ghrishman,Iran,P.90;Sykes, History Of 
Persia,Vol,1,P.17;Huart, Ancient Persia,P.27;  

؛ألاحماااااااااااااااااااااااااااذ ىالهاؼااااااااااااااااااااااااااا  ، تااااااااااااااااااااااااااااسيخ الؽاااااااااااااااااااااااااااشق  33باااااااااااااااااااااااااااا ش ىالاااااااااااااااااااااااااااشىن، تااااااااااااااااااااااااااااسيخ اياااااااااااااااااااااااااااشان القاااااااااااااااااااااااااااذيم،ؿ

؛ظاااااامي ظاااااعيذ ألاحماااااذ، "الفاااااشال لااااا ل ألالااااا  ألاىل  بااااال 13؛ألاحمذ،ظااااام راميغ،ؿ34القاااااذيم،ؿ

 الفاسساا  ،)بغذاد: داس الحشياة للىباعااة،–(ق.م"، بحا  لاامً ةتااب الفااشال العشاقاي 330-433اإلااي د )

 .14(،ؿ0433
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 233-301ه ااااراسل الثالاااا )-ال ااااامغ تاااايلى العااااشػ أبىااااو ادد
ة
( ق.م ى ااااذ كااااان  اـااااشا

اااااية عليااااو إلاااااذ  لمااااغ ظااااىيا فتيلاااا  أمااااو ؼااااميسا .ى ااااذ ؼااااهذ عهااااذ (032)ما  الـي

اية بعن الحم   الععكشية على اإلايذي ن، ار وعش  أن الجييػ آلاؼايسية  الـي

اااة تشناااع ـااا   علاااى العاااشػ  تمكىااا  ماااً دحاااش جيااايػ مياااذل يباااذى اهاااو اظاااتغل فـش

ىىـاااااااااااااااااااية امااااااااااااااااااشأ  عليااااااااااااااااااو فااااااااااااااااااالتر يا الحااااااااااااااااااذىد آلاؼاااااااااااااااااايسية ىلكااااااااااااااااااجهم سدىا علااااااااااااااااااى 

ه راسل الثال  عاً  ياام ألال ار بعاذ  حما   -ً حيليا  ادد.ىوعش  م(033)أعقابهم

.ىفاااااااي هاااااااق (034)ق.م232-241-245-310ععاااااااكشية علاااااااى اإلاياااااااذي ن لااااااا ل ألاعااااااايام 

 .(041)يزةش فيو اهو ألمع ب د ميذيا

ه ااااراسل -لقاااذ أـااااب الذىلااااة آلاؼااايسية بعاااان الشكااايد فاااي أعقاااااب ىفاااا  ادد

زب الضعمااا  ؤلايااشاهي ن الااى ىبااشص  دىلااة أىساستااي التاا  ألااز   عماال علااى جاا ،الثالاا 

اايل ت  تبلااضس الثالاا )(040)جاهتهااا لااذ آلاؼاايسي ن ق.م(لحكاام  242-225.ىلكااً ـى

ى اذ تمكاً ماً  ،بذاية التحايل العاال   فاي العاياد  آلاؼايسية كانالذىلة آلاؼيسية 

لضس على تبدىسط الثاوي أعق  رل ،  جيم ت  تحىيم أىساستي في عهذ ملكها ظاس 

اااااايلهم الااااااى َاااااازٍ  اإلايااااااذي ن التاااااا  كاهاااااا  اااااال  الااااااى ؼااااااهشصىس، ىان ـى تحشكاااااااتهم  ااااااذ ـى

ىاظاتمشىا بماياصا   ،اإلاىىقة معىاٍ أاهم ظاسىا على ويل المفة الغشبية لجهاش دياالى

. ىتااااااازةش حيلياااااااا  اإلالااااااا  ت  تبلاااااااضس الثالااااااا ، أظاااااااما  بعااااااان ألاماااااااشا   اهاااااااش ظاااااااشىان

، ى ااااذ ؤلايشاهيااااين الاااازيً اـااااىذم بهاااام ى عااااشك الغىاااااتم الكث اااار  التاااا  حملهااااا مااااجهم

ااااال جبااااال بيك ااااا  )ديماىهاااااذ  اااااشب   فاااااي عماااااج اياااااشان حتاااااى ـى
ة
 غلغااااال ت  تبلاااااضس بعياااااذا

ً  ،وهشان( ىرةش عذد مً اإلاذن ىالقا ل التا  ى عا  فاي  ،ىحذىد فحشا  اإلالي الكبر

 بمتو كاه  مجها مذيىة ؼايل ا التا   اذ ت اين مي اع ظايال  الحالياة  اشب وهاشان. 

 ان الحاليااااة( ىاإلاعشىفااااة بالعااااهيل ةيااااةمااااا رةااااش  حيلياتااااو باااا د الىيؽااااال )مىىقااااة 

الىيعااية الااى الجىاايب مااً وشيااج َمااذان. ى ااذ عماال ت  تبلااضس علااى  عم اار اإلاىاااوج 

                                                           
با ش،مقذماااااااااااااااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااااااااااسيخ الحمااااااااااااااااااااااااااااااااااسا  القذيمة)بغاااااااااااااااااااااااااااااااااذاد: داس الؽااااااااااااااااااااااااااااااااائىن الثقافياااااااااااااااااااااااااااااااااة  (032

 .512،ؿ0(، 0431العامة،
 .13-14ألاحمذ،الفشال،ؿ (033
 .044ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (034

190) ARAB,Vol,1,No.739. 
 .14ألاحمذ،الفشال،ؿ (040



 

 

61 

 أظهاش  التىقيباا  فاي  مااة  ،التا  دمشتهاا اإلاعااس  ىتىظيمهااا فاي ىحاذا  اداسياة
ة
ىفعاا 

 150111ىألبرها اهو جل  في حملتو َازٍ  ،مي ع ةيان بقايا  فش خؼيسل محفً

ل أظااااكجهم  ااااشب اهااااش ديااااالى علااااى واااايل الحااااذىد آلاؼاااايسية ىأظااااكً ألاااا  أظاااا ر ميااااذ

ى  جل الحيليا  آلاؼيسية في عهذ ت  تبلضس الثال   .(044)بذلهم في ميذيا أسامي ن

 ،علاى حفايل آلاؼايسي ن ماً مىىقاة باتيؼاااس عىاذ ظافن جبال بيك ا  علاى الاا صىسد

علاااى اإلاىااااوج ىااهاااا احاااذً اإلافاااادس اإلاهماااة للمعاااادن. ى اااذ فاااشك ت  تبلاااضس الثالااا  

ا  ععة أوىان مً لجش ال صىسد  . (043)الؽش ية مً ميذيا جضية مقذاَس

ق.م(،باااذأ  حملتااو علاااى مملكاااة  244-242فااي عهاااذ ؼلمىفااش ال اااامغ )

اظشاتيل الت  اظاتمش  ثا ث ظاىيا ، ار تام فاشك الحفااس علاى العاامش ،   ار أن 

 ااها هحااي (ق.م ثاام تاام هقال ظاا215-244اإلاذيىاة فتحاا  فاي عهااذ ظااشجين آلاؼايسل)

ااااي دياااااكي، (042)باااا د ميااااذيا . ىفااااي عهااااذ ظااااشجين بااااشص أحااااذ صعمااااا  القباتاااال اإلايذيااااة َى

،ى اااذ َاااجم ظاااشجين ديااااكي (045)ىععتقااذ ألاظاااتار أبااي مغلاااي اهااو حااااةم  بيلاااة مىااال

ى بيلتاااو بعاااذ تحاااال  ألال ااار ماااع دىلاااة أىساستاااي، ىيظهاااش أن  اااي  ظاااشجين آلاؼااايسل 

 ،ىلة حاجض  بيجها ىب ن الذىلاة آلاؼايسيةكاه  تفضل دىلة أىساستي فذفعها الى للج د

ىهفااى دياااكي الااى حمااا  فااي ظاايسيا، ةمااا  ااام  ،ى ااذ تمكااً ظااشجين مااً دحااش اإلايااذي ن

ق.م 203ىةاااازل  عااااام  ،ق.م202ظااااشجين بقياااااد  حملااااة ثاهيااااة علااااى اإلايااااذي ن عااااام 

 كان بعمهم يقىً مىىقة َمذان24حي  ألمع )
ة
 .(041)( صعيما ميذيا

                                                           
192)Olmstead, History Of Persian Empire,PP.22-23;Huart, 
Ancient Persia,P.27; 

 .12-13؛ألاحمذ،الفشال،ؿ33اإلافذس العابج،ؿ با ش ىالشىن
هيييااال ياه يفعااا ا، "بعااان القماااايا الا تفاااادية فاااي امبراويسياااة خؼااايس"، بحااا  لااامً ةتااااب العاااشاق  (043

 .343-342ؿ،(0421 تشجمة: ظليم وو التكشيت ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة، القذيم،
 .00:03 ،1:02اإلالي  الثاوي، (042
 .35أبي مغلي، ايشان،ؿ (045

196)Sykes, History of Persia,Vol,1,PP.118-122; Huart, Ancient 
Persia,P.28. 

 .15الفشال،ؿ ألاحمذ،؛340،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ، 
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بعااذ دياااكي ابىااو لؽاااثشيتا الاازل يحااذد بعاان  لقااذ تااضعم القباتاال اإلايذيااة

،فااااااي حاااااا ن ي عاااااال ألاظااااااتار سى (042)(ق.م133-155الباااااااحث ن تاااااااسيخ حكمااااااو مااااااا باااااا ن )

. ىيًش ألاظتار أىإلاعتذ اهاو حكام ماا با ن (043)ق.م 131ظىيا  حكمو تبذأ مً عام 

ق.م َاااي  125ق.م أى  131.ىيباااذى أن الاااشأل القاتااال اهاااو حكااام (044)ق.م(125-153)

 153ن اإلاعااشى  أن لؽاااثشيتا  ااذ  تاال أثىااا   جيمااو علااى هيىااًي عااام ألاسيااي، ار أ

زا يعقي فشلية حكمو عام (411)( ظىة44ق.م ىاهو حكم )  ق.م.  155، َى

 باال اإلاااي د( فااي الجهااا  ألالااًش  130-212ان اوؽااغال اإلالاا  ظااىحاسي )

مً ؤلامبراويسية جعل  الضعيم اإلايذل لؽاثشيتا يعمل على اه اص اليحذ  اإلايذياة 

ى اذ  ظااس لؽااثشيتا علاى  مشي ن.گاالت  لم  الى جاه  اإلايذي ن كل مً اإلااهي ن ىال

ظياظاااااة لااااام القباتااااال الماااااعيفة الاااااى دىلتاااااو حتاااااى لااااام  باتااااال فااااااسط الااااازيً كااااااهيا 

 علااااى كاااال (410)يعااااكىين جىاااايب ايااااشان
ة
،ىلكااااً يبااااذى أن لؽاااااثشيتا لاااام يكااااً معاااايىشا

 ماااااً معاَاااااذ  أظاااااش حاااااذى 
ة
 بااااال  113-131ن)القباتااااال اإلايذياااااة ةماااااا ظيتضاااااي الحقاااااا

اإلاااي د( مااع بعاان القباتاال اإلايذيااة، ىيظهااش ان ؤلاداس  ألاؼاايسية  ااذ تضايااذ اَتمامهااا 

فااي عهااذ أظااش حااذىن بااب ليم ميااذيا، ار يمكااً أن هقااشأ فااي ةتابااا  اإلالااي  آلاؼاايسي ن 

.ىةاااازل  (414)عاااً ةمياااا  الجضيااااة ماااً ألا ىااااام ىاإلاياءااا   اإلاااااؤلير  ماااً ا لاااايم مياااذيا

. (413)ش  بهااااا ال ياااايل الىيعااااية فااااي ميااااذياهة التاااا  اؼااااتيحااااذثىا َ اااارىدى  عااااً القيماااا

ق.م  124ىيباذىن أن اإلايااذي ن آلان ألازىا يؽاا لين  ااي  مائثش  لاازل  ه اذٍ فااي عااام 

يعمااال علاااى تي ياااع معاَاااذا  تبعياااة ماااع  عاااع أماااشا  معظمهااام ماااً اإلاياااذي ن، ىهاااي ال 

تختلااا  عاااً بعماااها الااابعن الا بؤظاااما  الح اااام الااازيً عقاااذ  معهااام، ىكاااان عقاااذ 

                                                           
197) Huart, Ancient Persia,P.30. 

 .02،ألاحمذ ىأحمذ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ343،ؿ4با ش، مقذمة في تاسيخ الحماسا ، 
 .231سى، العشاق القذيم،ؿ (043

199) Olmstead, History Of Persian Empire,P.29. 
 .34با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ (411
 .31اإلافذس العابج،ؿ ؛أبي مغلي،15ألاحمذ،الفشال،ؿ (410
 .203ياه يفع ا، بعن القمايا الا تفادية في امبراويسية خؼيس،ؿ (414
اااااان عبااااااذ جااااايس  كيهتيياااااي، الحيااااااا  اليي  (413 مياااااة فاااااي باااااا د بابااااال ىأؼااااايس، تشجمااااااة ظاااااليم واااااو التكشيتاااااا  ىبَش

 .012ؿ،(0424 التكشيت ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
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ىلااااام تفااااالىا ماااااً َااااازٍ  ،اإلاعاَاااااذا  ماااااً أجااااال تىظااااايم ىالياااااة العهاااااذ آلاؼااااايسلَااااازٍ 

اإلااااذعي  اإلايذياااة اإلاعاَاااذا  اال اإلاعاَاااذ  التااا  ى عهاااا أظاااشحذىن ماااع حااااةم أسةضبااااهي

 .(412)(Ramataiaساماتايا)

ق.م(  اذم اإلاياذيين اإلاعااعذ  للماااهي ن  142-114فاي عهاذ أؼايسباهيبال )

  حملة ععكشية أؼيسية لتؤديا  القباتال لزل  تيجه ،في تمشدَم على ب د أؼيس 

اإلايذيااة حياا  أظاافش  الحملااة عااً اظااتي   آلاؼاايسي ن علااى عااذد مااً اإلاااذن القييااة 

ىأظاااش الجااايؾ آلاؼااايسل عاااذد ماااً ألاماااشا  اإلاياااذي ن الااازيً تماااشدىا  ،فاااي َااازا ؤلا لااايم

ق.م  يااااااااش أن  153.ىوعااااااش  مااااااً  يااااااام لؽاااااااثشيتا بمهاجمااااااة هيىااااااًي عااااااام (415)عليااااااو

ى تاااااال لؽاااااااثشيتا فااااااي اإلاعشةااااااة أعقااااااااا  رلاااااااااا   لماااااايل باااااااا د ميااااااذيا  ،الاليجاااااايم فؽااااااااا

ق.م تمكاً كاي  145لعيىاااش  ألاظكثيياااااً هحاي ماا يضياذ عاً عؽاشيً ظاىة . ىفاي عاام 

، ىكاها  الامبراويسياة (411)ألعاس ابً لؽاثشيتا مً التخلق مً الحكم الاظكي  

ليةهاا الا يياا  اؼايسباهيبال، الاؼيسية  ذ الز  باالهح ل فاي اعقااب ىفاا  الاش م

ااال هابيب ـاااش لعاااشػ بابااال 141ىفاااي عاااام  ىباااذأ يعمااال علاااى لااايك  ، بااال اإلااااي د ـى

ىؼا ة لاذ الاؼايسي ن، ىالازل يهمىاا ماً الاماش َىاا َاي الاذىس  ،حشب تحشيش ـعبة

 بل اإلاي د َاجم هابيب ـش مذيىة اؼيس، ىلكً  105اإلايذل في الحشب، ففي عام 

تكشي  ىتحفً  يسية افضعتو فاو ح  مع اهش دجلة الى مذيىةالباس التعبئة الاؼ

ىاظتىال بعذ تحالفو مع البابلي ن ماً اظاقاه الذىلاة آلاؼايسية  في  لعتها اإلاىيعة.

.ى اااذ  الذىلاااة اإلايذياااة فاااي عهاااذ كاااي ألعااااس امبراويسياااة ىاظاااعة (412)ق.م 104عاااام 

ً  ،ىبا د أؼايس  ،ىفااسط ،مياذيا :فؽامل    فاي هاضال ى اذ دللا ،ىتخايم خظايا الفاغش

                                                           
 أهظش هق َزٍ اإلاعاَذ : (412)

D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Esarhaddon”, 
Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff. 

  .013-010د بابل،ؿاهظش ةزل :ال الذل،التىيسا  الذاللية في ب  
سيااااااااااااااااااااك عباااااااااااااااااااذ الاااااااااااااااااااشحمً امااااااااااااااااااا ن الاااااااااااااااااااذىسل، اؼااااااااااااااااااايسباهيبال، )بغاااااااااااااااااااذاد: داس الؽااااااااااااااااااائىن الثقافياااااااااااااااااااة  (415)

 .42(،ؿ4110العامة،
 .21با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ (411)
 ظقيه الذىلة آلاؼيسية ىالذىس اإلايذل أهظش: الىق الزل يشىل احذاثحيل  (412)

A. Leo Oppenheim, ”Babylonian and Assyrian Texts”, In 
ANET,(Princeton,1966) PP.303-305. 
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ىتي يااااع معاَااااذ   ،ق.م 535أياااااس  43مااااع دىلااااة ليااااذيا الاااازل اهت ااااى بتااااذلل باباااال فااااي 

ىللفو على العاشػ   بل اإلاي د، 532.ىتيفي كي ألعاس عام (413)ـلي ب ن الىشف ن

ىاهت ااى عهااذ ألال اار علااى يااذ كاايسػ الالمي اا  عااام  ،ق.م( 551-532ض )گابىااو اظااتيا

 .(414)ق.م551

 

 . الفشط:1

باتل الهىذى أىسبية الت   ذم  با د اياشان فاي مىلاع ألالا  الفشط مً الق

ألاىل  بااال اإلااااي د. ىكاهااا  َااازٍ القباتااال  اااذ َااااجش  ماااً ميوجهاااا فاااي جىااايب سىظااايا، 

ى ااذ اظااتقشىا فااي بااادة رل بااذ  فااي اإلاىىقااة اليا عااة الااى الجىاايب الغشنااي مااً بح اار  

ين سىايااااا  .ىلااااذً ؤلايشاهياااا(401)، ىالااااى حااااذىد جبااااال ديماىهااااذ ؼاااامال وهااااشانةأسىمياااا

اااالي كااااان بعاااا   ةثافااااة الااااثلج ممااااا جعلااااو   اااار  تقاااايل أن  جااااشتهم مااااً ماااايوجهم ألـا

ااازا الكااا م يع ااا  أن  غ ااار اإلاىاااامل جعلهااام يهااااجشىن الاااى الجىااايب ،ـاااالي للعاااكً  ،َى

ىرَبااا  َااازٍ الشىاياااا  الاااى القااايل بااااؤاهم عىاااذما أجبااارىا علاااى اليجاااش  بعااا   ؼااااذ  

( :البااارد رَبااايا الاااى ىلكاااً أعاااذا هم أجبااارىَم علاااى  ،(ىمااايسى )ماااشى  ،ظاااي ذ  )بخااااًس

ىمااااااً بلاااااا  رَباااااايا الااااااى  ،فشحلاااااايا الااااااى ا لاااااايم بالاااااازل )بلاااااا ( ،تااااااش  َااااااات ن اإلاىىقتاااااا ن

ىكاهاا  اإلاشاحاال ألال اار  مااً اليجااش  هااي َشيااي )َااشا ( ثاام ىال  ،)هيعاااية( )هيعااابيس(

 .(400)ةش  )كابل(

ان أ ااااذم رةااااش للفااااشط فااااي اإلافاااااادس آلاؼاااايسية يعاااايد للقااااشن التاظااااع  بااااال 

 322(ق.م عااام 342-353ياا  رةااشىا فااي ةتابااا  اإلالاا  ؼلمىفااش الثالاا )ح ،اإلاااي د

                                                           
208) T.F.R.G. Braun, “The Greeks In The Near East“, In :CAH, 
(Cambridge , 1982),Vol,III, Part,3, P.23. 
209) Olmstead, History Of Persian Empire, P.34;Sykes,History Of 
Persia,Vol,1,P. 131-132. 

؛باااااا ش 452،ؿ0(، 0431تااااااسيخ العاااااشاق القذيم،)بغاااااذاد: مىبعاااااة التعلااااايم العاااااالي، ( باااااا ش ىالاااااشىن،401

ؤلايشاهية القذيمة"، -تاسيخ الع  ا  العشا ية"؛ سلا جياد الهاؼ  ،25ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ

؛ألاحمااااذ ىأحماااااذ،تاسيخ 14الفااااشال،ؿ ؛ألاحمااااذ،42،ؿ 0431،لعاااااىة 2م لااااة دساظااااا  ألاجيال،العااااذد

 .34؛ ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ312ؿالؽشق القذيم،
 .33-34أبي مغلي، ايشان،ؿ (400
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.ىهقاااشأ عااً حملاااة أسظاال  ماااً  بااال (404)(Parsuaار ؼاااس  الاااى الفااشط باظااام ) ،ق.م

اااي داياااان 343ؼلمىفاااش الثالااا  عاااام  خؼااايس الاااى أ  ااا ى -ق.م بقيااااد  أحاااذ  ادتاااو َى

اـا ر )عىااذ أعاالي اهاش الاضاب الكب ار( ااجم ،ؼامال العاشاق حيا   اضا مـي حااذىد  َى

ق.م أسظاااال  341.ىفاااي حاااذىد عاااام (403)ىعااااد عاااً وشياااج مااااذن فااااسط ،دىلاااة أىساستاااي

ىالجباااال التااا   ،( ق.م حملاااة عبااار  الاااضاب الكب ااار301-343ادد ال اااامغ )-ؼم ااا  

ىألااز الجضياااة  ،تليااو ىالتاا  ظاااماَا كاايل س الااى بااا د هااات رل )جىاايب  شناااي بح اار  ىان(

قااااة اليا عااااة ؼااااشق ىأىاظااااي ادد اإلاىى-مااااً اإلااااااهي ن ىالفااااشط. ى ااااذ ألمااااع ؼم اااا  

.ىتخبرها (402)ادد-شىط، ىدفع الفشط في مىىقة اسدالن الجضية الى ؼم   گجبال صا

 .(405)حيليا  اإلال  أد ه راسل الثال  أن الفشط كاهيا لالع ن لو

م فااااي 311وعااااش  أن الفااااشط فااااي حااااذىد عااااام  ق.م  ااااذ َاااااجشىا مااااً مشةااااَض

يب تحا  لاغي ألاىساستيا ن ىظاسىا بات اٍ الجى ةالجىيب الغشني مً بح ر  أسىمي

 في ةشدظاتان اياشان
ة
ىماع  جاشتهم فابن لمايعهم  ،ىظكىيا مىىقة ظقض ىهي حاليا

.ىفاي عهااذ اإلالا  ت  تبلااضس الثالاا  (401)لآلؼايسي ن  ااذ اظاتمش فااي مىىقاتهم الجذيااذ 

( تاااام اسظااااال حملااااة علااااى القباتاااال الفاسظااااية التاااا  دفعاااا  الجضيااااة للملاااا  225-244)

( ق.م وعااش  أن الفااشط  ااذ 215-244آلاؼاايسل )،ىفااي عهااذ ظااشجين (402)آلاؼاايسل

 .(403)ق.م 202اظتمشىا في  لميعهم للعياد  آلاؼيسية حتى عام 

ق.م بااذأ  القباتال الفاسظاية  عااتقش  211 ؽا ر اإلاعليماا  اهااو فاي حاذىد 

اسىن فااااي الجااااض  الجىاااايني گاااافااااي العااااهيل اإلامتااااذ  علااااى واااايل جبااااال بختياااااسل  ااااشب ال

قشيباااااااة ماااااااً مىىقاااااااة عاااااااي م أظعااااااا  القباتااااااال فاااااااي العاااااااهيل الىالغشناااااااي ماااااااً اياااااااشان. 

                                                           
212)Ghirshman,Iran,P.90;Sykes, History of 
Persia,Vol,1,P.117;Bausani,The Persians,P.14. 

؛ألاحماااااااذ ىأحماااااااذ، تااااااااسيخ الؽاااااااشق 14؛ألاحمذ،الفاااااااشال،ؿ25باااااااا ش ىالاااااااشىن، تااااااااسيخ اياااااااشان القاااااااذيم،ؿ

 .11؛ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ34مذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ؛ألاح312القذيم،ؿ
 .14ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (403
 .34،ؿتاسيخ الؽشق القذيم ؛ألاحمذ ىالهاؼ  ،12ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (402

215) ARAB,Vol,1,No.739. 
 .25با ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿ (401
 34ألاحمذ ىالهاؼ  ، تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (402
 .25ش ىالشىن، تاسيخ ايشان القذيم،ؿبا  (403
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ىكاهااااااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااااااا ى باسظااااااااااااااااااااااايماػ أى باسظااااااااااااااااااااااااياػ  ،الفاسظاااااااااااااااااااااااية دىلتهاااااااااااااااااااااااا ألاىلاااااااااااااااااااااااى

(Parsumaš/Parsuaš  ى ااذ  اماا  ؤلامبراويسيااة الفاسظااية علااى ثاا ث م ميعااا ،)

 مً القباتل الفاسظية هي:

 ىماظ  . ىمشفي، ،ىتمم  باتل باظشكاد: ااجميعة ألاىلى

 ىةشماوي. ىدسىس  ،  باتل باهتالي،ىتمم : ااجميعة الثاهية

 ىظاةش ي. ىدسىبي ، ىمشد، ىتمم  باتل داثي،: ااجميعة الثالثة

ان اإلاعليمااا  اإلاتىاااثش  عااً تؤظاايغ الفااشط لااذىلتهم ألاىلااى  ؽاا ر ان رلاا  

 ذ حذث بعذ اتحاد القباتل الفاسظية في أىالش القاشن الثاامً  بال اإلااي د، ىتاضعم 

 لاا  الظااً ألمياايغ أى َالماااهيؾ، ىباازل  ي ااين َاازٍ الذىلااة سجاال أظاامو علااى أ

 باظاااام 
ة
 عاااامية ألالمييياااا ن هااااي وعاااابة ألمياااايغ، ى ااااذ ظاااامي  َاااازٍ الذىلااااة أحياهااااا

هيؾ. ىكااااااااااااان جااااااااااااذ ألاظااااااااااااش  الحاةماااااااااااااة اماااااااااااالاالذىلااااااااااااة الي اميؽااااااااااااية وعاااااااااااابة الااااااااااااى َ

 أن فتاااار  
ة
المييغ/َالماااااهيؾ مااااً  بيلااااة باظااااشكاد الفاسظااااية. ىمااااً ااحتماااال جااااذا

ىحتااى بذايااة العااابع  ،باا ن الشنااع ألال اار مااً القااشن الثااامًحكاام َاازا اإلالاا  كاهاا  مااا 

 بل اإلاي د. ىععتقذ ةزل  بؤن مقش حكم اإلال  ألمييغ كان يقاع فاي ظاهيل جباال 

ةام ماً ؼيؼاتر. ىنعاذ تؤظايغ الذىلاة الفاسظاية بفتار  21ىيبعذ معافة  ،بختياسل 

 د، ىكاها   ف ر  بذأ الفشط بالتعلل الى مىىقاة عاي م فاي القاشن العاابع  بال اإلااي

دىلة عي م لعيفة فلم  عاتىيع التاذلل فاي اظاتيىان القباتال الفاسظاية فاي جاض  

مااً ممتل اتهااا، ىال يمكااً الباا  ارا مااا كااان الفااشط  ااذ اعترفاايا بعاالىة العي ميااين 

علااااحهم أم ال، ىلكااااً يعتقاااااذ الااااى حااااذ ماااااا ان العي مياااا ن ألمااااعهم لعااااالىتهم، ار أن 

لاااااى دفاااااع القباتااااال الفاسظاااااية الجضياااااة لح اااااام الىفااااايؿ اإلالكياااااة العي مياااااة أؼااااااس  ا

ظيظااااة، ىان دل َاااازا علااااى ءاااا    فبهمااااا يااااذل علااااى دلاااايلهم الفتاااار  اإلااااازكيس  تحاااا  

 . (404)العياد  العي مية ىتمشدَم على العلىة آلاؼيسية

                                                           
219) Sykes, History Of Persia,Vol,1,P.142;Huart, Ancient 
Persia,P.34. 
 

؛باااااااااااااااااااااااا ش، مقذماااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااسيخ الحمااااااااااااااااااااااااسا  21-25،ؿتااااااااااااااااااااااااسيخ اياااااااااااااااااااااااشان القااااااااااااااااااااااذيمبااااااااااااااااااااااا ش ىالشىن،

؛أبااااااي مغلااااااي، 452،ؿ0؛ بااااااا ش ىالااااااشىن، تاااااااسيخ العااااااشاق القااااااذيم، 343،ؿ4؛ 522،ؿ0القذيمااااااة، 

 .24؛ألحذي  ، دساظا  في التاسيخ العاظاوي،ؿ34-33ايشان،ؿ
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يقاااااايدَم الثاااااااتش  ىكااااااان ق.م تحااااااال  الفااااااشط مااااااع البااااااابلي ن 140فااااااي عااااااام 

عااش  فااي اإلافااادس الاؼاايسية ( الاازل يMušêzib-Mardukمااشدى )-زب البااابلي ميؼاا

-Ḫumbanهيميىاااااا )-ىملااااا  عاااااي م لمباااااان ،ىآلاساميااااا ن ،(Šuzubuبي)ى باظااااام ؼااااايص 

Nimena( الاااازل ىسد فااااي اإلافااااادس آلاؼاااايسية باظاااام )Umman-Minanu)،  ىحاااااسبيا

 باااااااال اإلاااااااااي د( فااااااااي مي عااااااااة لاليلااااااااة  130-212ظااااااايية اإلالاااااااا  آلاؼاااااااايسل ظااااااااىحاسي )

(Ḫalule ًماااا )باااا د باسظااااياػ..."، اهتهاااا  اإلاعشةااااة (: "ىولاااا  معاااااعذ )أل ؼاااايصىبي

ىمً اإلاااشيي أن ألمياايغ كااان يقاايد الفااشط فااي ،باهتفاااس ظاااحج للقاايا  آلاؼاايسية

ىيحماال لقاا   ،معشةااة لاليلااة فااي حاا ن كااان ابىااو جيؽ ؾ)تايعاا غ( يحكاام أوؽااان

ق.م ىحتااااى عااااام  125. ىيبااااذى أن جيؽاااا ؾ  ااااذ حكاااام فااااي حااااذىد (441)اإلالاااا  العظاااايم

ق.م، ىيااشىل َ اارىدى  121ً اهااو حكاام الااى ظااىة ىان كااان َىااا  مااً يااش  ،ق.م 151

أن َاااااازا اإلالاااااا  مااااااع اظااااااتق لو عااااااً العي مياااااا ن اال أهااااااو الااااااىش الااااااى الاعتاااااارا  عااااااام 

ق.م بعااااااياد  اإلايااااااذي ن علااااااى مملكتااااااو فااااااي عهااااااذ فااااااشاىستيغ )لؽاااااااثشيتا( ،ىنعااااااذ 121

مهاجمااااة فااااشاىستيغ للذىلااااة آلاؼاااايسية ىمقتلااااو ىلماااايل باااا دٍ ل ظااااكيني ن تمكااااً 

( التاااااااا  كاهاااااااا  معاااااااا يهة مااااااااً  باااااااال Parsaل مىىقااااااااة فاااااااااسط )جيؽاااااااا ؾ مااااااااً احاااااااات 

 
ة
 :ىنعاااااااذ ىفاااااااا  جيؽااااااا ؾ اهقعااااااام  مملكتاااااااو بااااااا ن ىلذياااااااو ألاىل  .العي مياااااااين ظاااااااابقا

ى ااذ حكاام  ،ق.م( الاازل عااش  عىااذ الباااحث ن باظاام كاايسػ ألاىل 111-121كاايسػ)

اإلاىااااااوج الغشبياااااة ماااااً مملكاااااة الفاااااشط علاااااى امتاااااذاد حاااااذىد بااااا د عاااااي م أل مىىقاااااة 

ق.م( ى ااذ حكاام مىىقااة فاااسط، ىيااذعي  541-121ي َااي خسياااساميغ )أوؽااان، ىالثاااو

خسياااساميغ ىأن ؤلالااو )اَاايسامضدا( أعىاااٍ حكاام فاااسط فااي حاا ن يلقاا  كااايسػ ألاىل 

ملااااا  بااااا د أوؽاااااان.   ااااار أن معاااااؤلة تااااايلي خسيااااااساميغ  ،هفعاااااو بلقااااا  اإلالااااا  العظااااايم

للاي  العشػ على مىىقة فاسط أماش لام يث ا  فاحتو حتاى الي ا  الحالاش. ار أن ا

                                                           
 اهظش الىق ال امل إلاعشةة لاليلة في: (441)

ARAB,Vol:2,No.252-254; 
؛ال الاااااذل،التىيسا  الذاللياااااة فاااااي بااااا د 31اهظاااااش ةزل :ألاحماااااذ ىالهاؼااااا  ، تااااااسيخ الؽاااااشق القاااااذيم،ؿ

-054باباااااااال،ؿ؛ حاااااااايل تفاـاااااااايل معشةااااااااة لاليلااااااااة ىمىا ؽاااااااتها أهظااااااااش: ظاااااااااةض، عظمااااااااة 43، 40بابااااااال،ؿ

 .315-312؛ 024 ي  خؼيس،ؿ ؛ظاةض،053
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الااااااازَ   اإلااااااااذىن باااااااال ي الالمي ااااااا  اإلاعاااااااماسل ىالااااااازل يحتااااااايل علاااااااى ألقااااااااب اإلالااااااا  

 . (440)خسياساميغ مؽ ي  في أـالتو

ان تحاااااااشس الفاااااااشط ماااااااً ظااااااايىش  اإلاياااااااذي ن دفعهااااااام للعمااااااال بمفاااااااشدَم، ار 

أىةكاااً ألاااي اإلالااا  أؼااايسباهيبال اإلاتماااشد علاااى -ؼااايم-ه اااذَم يتحاااالفين ماااع ؼااامؾ

عذ  ععاااكشية الاااى ألاىل،   ااار أن اهتفااااسا  ار أسظااال الاااى كااايسػ ألاىل معاااا ،ألياااو

ؼايم اىةكاً دفعا  -أؼيسباهيبال الباَش  فاي عاي م التا  كاها  متحالفاة ماع ؼامؾ

( الااااى هيىااااًي Arukkuكاااايسػ ألاىل الااااى مهادهااااة أؼاااايسباهيبال فؤسظاااال أبىااااو اسىة ااااي )

ألعاااس العااشػ اإلايااذل حتااى تمكااً مااً اعاااد  -لاايعلً ىالتااو  ؼاايس. ىمااا أن تاايلى كااي

على الفشط، ىنعذ ىفا  كيسػ ألاىل للفو على العشػ ابىو  مب ز ألاىل، ظيىشتو 

أماا خسيااساميغ فقاذ حكام ماً بعاذٍ أسؼااما )أسظااميغ( ىيباذى أن  مب از عمال علاى 

. (444)اصاحة ابً عمو أسؼاما عً ممتل اتو ىيظهش ان رل   ذ تام بميافقاة اإلاياذي ن

 د أوؽااان( ،ى اااذ تاااضى  ملااا  بااا ،ىكااان  مب اااز  ااذ لقااا  هفعاااو بلقاا  )اإلالااا  العظاايم

 مب ااز مااً ابىااة اإلالاا  اإلايااذل اإلاااذعي  مىذاهااة ى ااذ أثمااش َاازا الااضىا  اه اااب أعظاام 

ي كيسػ الكب ر  .(443)ملي  َزٍ الع لة اال َى

 

 

                                                           
221) Olmstead, History Of Persian Empire,P.29; Bausani, The 
Persians,P.14; 

؛ سى، 22-21؛بااااا ش ىالااااشىن، تااااااسيخ ايااااشان القاااااذيم،ؿ344،ؿ4بااااا ش، مقذمااااة فاااااي تاااااسيخ الحمااااااسا ، 

الحاااذي  ، دساظاااا  فاااي التااااسيخ  ؛320؛ألاحماااذ ىأحماااذ، تااااسيخ الؽاااشق القاااذيم،ؿ503العاااشاق القاااذيم،ؿ

 .24العاظاوي،ؿ
تااااااااااسيخ اياااااااااشان ؛باااااااااا ش ىالاااااااااشىن،  344،ؿ4، 525،ؿ 0باااااااااا ش، مقذماااااااااة فاااااااااي تااااااااااسيخ الحمااااااااااسا ،   (444)

؛ ألاحمااااااااااذ 320تاااااااااااسيخ الؽاااااااااشق القااااااااااذيم،ؿ ؛ألاحماااااااااذ ىأحمااااااااااذ،22؛ألاحمذ،الفااااااااااشال،ؿ22،ؿالقاااااااااذيم

 .41،ؿتاسيخ الؽشق القذيمىالهاؼ  ،
223) Olmstead, History Of Persian Empire,P.34;Bausani,The 
Persians,P.17; 

؛مئيااااذ ظااااعيذ، "العااااشاق لاااا ل عفاااايس الاحاااات ل" 211-344،ؿ4باااا ش، مقذمااااة فااااي تاااااسيخ الحماااااسا ، 

 .431-435(،ؿ0433داس الحشية للىباعة ،-،بح  لمً ةتاب العشاق في التاسيخ،)بغذاد
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 الشابعالففل 

الؽشق ألادوى القذيم تح  حكم الاظكىذس اإلاقذىوي 

 (442) بل اإلاي د( 332-343)
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 د تحاش  الاظاكىذس اإلاقاذىوي ماً با د الييهاان هحاي  بل اإلااي 332في عام 

ىفااااااي  مااااااين ث ثااااااة أعاااااايام تمكااااااً مااااااً تحىاااااايم ؤلامبراويسيااااااة الالميييااااااة  ،الؽااااااشق 

ىظهاااايس امبراويسيااااة  ىاحاااات ل مىاااااوج الؽااااشق ألادوااااى التاااا  كاهاااا  لالااااعة للفااااشط،

في َزا البح  ظتتم معالجة القمايا ال اـة  ا شيقية  ىل مش  في تاسيخ الييهان.

لؽااااشق القااااذيم ىأَمهااااا ةياااا  ا عاااام  ظياظااااة الاظااااكىذس ت اااااٍ مىاااااوج الؽااااشق با

ألادوى؟ ىما َي مي   َزٍ اإلاىاوج مً حكم الاظاكىذس اإلاقاذىوي؟ ىماا هاي الىتااتل 

 الفعلية الحت ل الاظكىذس للؽشق القذيم؟.

 .ظياظة الاظكىذس اإلاقذىوي في الؽشق ألادوى.0

ىععتقاذ ألاظاتار اهاذسى  داسياة،ال وعاش  الكث ار عاً اجاشا ا  الاظاكىذس ؤلا  

 سىباش  باشن ان الاظاكىذس لام ياؤ  ب ذياذ فاي معظام الترتيباا  ؤلاداسياة التا   اام بهاا.

الىظاااااااااااااام الفاسساااااااااااا   فاااااااااااااي تقعاااااااااااايم ؤلامبراويسياااااااااااااة الاااااااااااااى  ى ااااااااااااذ الاااااااااااااز ب اااااااااااال بعااااااااااااااوة،

ىاليا )ظترابيا (،ىىلاااع فااااي اإلاىاـاااا  الح يمياااة الشتيعااااة مااااً يعتماااذ علااااحهم مااااً 

.ىال همتلاااا  معليمااااا  حاااايل ارا مااااا كااااان الاظااااكىذس  ااااذ (445)اإلاقااااذىهي ن ىالييهاااااهي ن

ا حا  علااى الىظاام الفاسسا   القاذيم، ىسبماا كاان يىاايل  عمال علاى اجاشا  بعان ؤلـا

ال العترابيا  القذيمة  امبراويستيوتحقيج مشةضية اةبر في  عً وشيج تقىيع أـى

ىباااااااازل  ي اااااااااين  ااااااااذ اظاااااااااتبج تىاااااااايسا وبقاااااااااو  الااااااااى ىحااااااااذا  اـاااااااااغش يعااااااااهل اداستهاااااااااا،

ين فيمااااااااااااااااااا بعااااااااااااااااااذ بتقعاااااااااااااااااايم العااااااااااااااااااترابيا  الااااااااااااااااااى ايباسليااااااااااااااااااا )ا ليم أى العاااااااااااااااااالي ي

مقاوعاااااة(.ىوعش  ان الاظاااااكىذس  لااااال ماااااً ظااااالىا  العاااااتاسبة فعااااالتهم حاااااج جباياااااة 

بيىمااا كااان ح ااام  ىةاازل  ظاا  العملااة اال مااع اظااتنىا ا   ليلااة فااي باباال. ،المااشات 

مااً  ىكااان القاا ل الشتيعااة فااي أيااذل ح ااام معاائيل ن مباؼااش  أمااام الاظااكىذس هفعااو.

حاااج أل فاااشد ماااً أفاااشاد الشعياااة ي اااين  اااذ أـاااابو ظلااام أن يشفاااع ألاماااش الاااى الاظاااكىذس 

                                                           
،)بغذاد:مىبعة التعلااااااااااااااااااااايم  ن( اهاااااااااااااااااااااذسى سىباااااااااااااااااااااش  بشن،تااااااااااااااااااااااسيخ الييهان،تشجماااااااااااااااااااااة:  تيفياااااااااااااااااااااج حعااااااااااااااااااااا445

 .234(،ؿ0434العالي،
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ى ؽاا ر اإلافااادس الااى ىجاايد وبقااة مااً اإلااايظف ن  مباؼااش  ةمااا َااي الحااال فااي مقااذىهيا.

  ل ظااااااكىذس،عشفاااااا  باظاااااام اإلاؽااااااشفين اإلااااااااليين التااااااابعين 
ة
ىكاااااااهيا يئلفااااااين عىفااااااشا

 لااااو ىصهااااو ىأَميتااااو.
ة
اااال باااا ن اإلالاااا   ىكاهاااا  َاااازٍ اليظيفااااة جذيااااذا  ؽاااا ل حلقااااة الـي

ىلكىىا ال وعاش  ؼايئا عاً الع  اة التا  تاشبي با ن َائال  اإلاؽاشف ن اإلااالي ن  ىاإلاضاسل.

 ةيا  كاان ح اام اليالياا  يحفالين علاى  ىب ن العتراب في اليالية،
ة
ىال وعش  أيما

ماااااااا يلاااااااضمهم ماااااااً اإلااااااااياسد ىألامااااااايال الماااااااشىسية للفاااااااش  علاااااااى ؤلاعماااااااال ؤلاداسياااااااة فاااااااي 

.كاهااااااا  ماااااااً اباااااااشص أعماااااااال الاظاااااااكىذس ؤلاداسياااااااة يمكاااااااً أن ه حظهاااااااا فاااااااي (441)ىاليااااااااتهم

  معؤلت ن َما:

 .ظ  الىقيد-

 تؤظيغ اإلاذن الجذيذ .- 

وعاااااش  ان الاظاااااكىذس اإلاقاااااذىوي عماااااذ الاااااى ظااااا   :باليعااااابة للمعاااااؤلة ألاىلاااااى 

ىكاهااا  اإلاؽااا لة التااا  ىاجهااا  الاظاااكىذس تىىااايل حااايل  الىقااايد فاااي اإلاىااااوج ااحتلاااة،

باااا ن العملااااة العؽااااشية العاااااتذ  فااااي فاااااسط علااااى أظاااااط ان الااااذاس  ةيفيااااة التيفيااااج 

عؽاشية  الاث ا ىبا ن العملاة را  الفئاة  الزَ   يعاىل عؽشىن ؼا   مً الفمة،

 للمعياااااس  ،مااااً عهااااذ فيلياااا  الثاااااوي
ة
علااااى أظاااااط ان الاظااااتاتش الاااازَ   الياحااااذ وبقااااا

لاازا  ااام  الاتي ااي يعاااىل أسنعااة ىعؽااشيً دسالمااة فمااية بحعاا  اإلاعياااس الفيييقااي.

 لااو، ،الاظااكىذس بتيحيااذ العملااة ىجعلهااا مااً الفمااة
ة
 ىاتخااز اإلاعياااس الاتي ااي أظاظااا

 لعؽشيً دسالمة فمية.
ة
ى اذ بقاي الاظاكىذس محافظاا علاى  ىجعل الاظتاتش معاىيا

اظتخذام دىس الع  الفاسظية القاتمة باظتنىا  ـيس ى ض )ىال وعش  ظ   رل  

 ااذ  عشلااتا للتااذم ر مااً جااشا  مقاىمتهمااا  ىلكااً سبمااا يكمااً العاا   فااي ان اإلاااذييت ن

(،ىكاه  داس العااااااااا  فاااااااااي امفيبااااااااايليغ)في مقاااااااااذىهيا( ألاة ااااااااار أَمياااااااااة فاااااااااي ل ظاااااااااكىذس

                                                           
( ى.ى. تاسن،الاظاااااااااااكىذس ألاةبر،تشجماااااااااااة:صكي علي،مشاجعاااااااااااة:  ظاااااااااااليم ظاااااااااااالم،)القاَش :مىبعة لجىاااااااااااة 441

 .411-041(،ؿ0413التؤلي  ىالترجمة ىاليؽش،
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ثااااااااااااااااااااام ت ااااااااااااااااااااا، بعاااااااااااااااااااااذ رلااااااااااااااااااااا  ااجميعاااااااااااااااااااااة  ؤلامبراويسياااااااااااااااااااااة تلحهاااااااااااااااااااااا مذيىاااااااااااااااااااااة بابااااااااااااااااااااال،

الفيييقية)ـيذا،بيبليط،ع ا،دمؽاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج(،ثم ااجميعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

ىا   داس ظاااا  الكيليكية)وشظيط،ؤلاظااااكىذسية القشيبااااة مااااً أيعاااايط، برؿ(،َى

ىالباااذ ىان ؤلاؼاااشا  علاااى دىس العااا  التابعاااة كاااان  الىقااايد فاااي ؤلاظاااكىذسية فاااي مفاااش.

ى ااذ  ااشس الاظااكىذس عااذم فااشك العملااة الجذيااذ  علااى اإلاشاةااض  للماايظف ن اإلالكياا ن.

 لهااااا بعاااا   ىباباااال،، ىةيليكيااااا ،الت اسيااااة الكبااااًر مثاااال فيييقيااااا
ة
حياااا  كااااان معااااميحا

 .(442)العملة القذيمة

 رَبيااة  ،الىااشاص ؤلا شيقااي كاهاا  الىقاايد علااى
ة
ى ااذ لااشب الاظااكىذس هقاايدا

 ،حيااا  أـاااابح  الذسالمااااة اليحااااذ  القياظااااية ،ىلكاااً الغالبيااااة مجهااااا كاهاااا  فمااااية

ىعمااااااا   ـاااااااغ ر  تمثااااااال أجاااااااضا   ،دسالااااااام أل ألاسناااااااع دسالماااااااا  ىاـاااااااذس أيماااااااا تتااااااارا

 ماااااً البرىهاااااض أى الىحااااااط. ،الذسالماااااة
ة
 هقااااايدا

ة
ى اااااذ أىسث الاظاااااكىذس  ىظاااااك  أيماااااا

 ل
ة
 للىقااايد حيااا  فمااال هقاااؾ سأط الاااو جااااه   مت هاااا الاااى اليمااا ن علاااى تفاااميما

ة
اـاااا

 .(443)ىىلع ـيس   لو كاملة مع ةتابة على الظهش ،ىجو اإلاع يةة

ىفيماااا يخاااق اإلاعاااؤلة الثاهياااة فقاااذ عمااال الاظاااكىذس علاااى  ؽاااييذ ظلعااالة  

ىالتاا  ظاامي  باظاامة  ،ىلكااً كاهاا  معظاام اإلاااذن التاا  أوؽااؤَا مااً اإلاااذن الجذيااذ ،

كاها  تلا  اإلااذن معاتيوىا   لزا اهما أوؽؤَا لهذ  ععكشل ـش . ،ؤلاظكىذسية

اااازا مااااا يفعااااش  تقاااايم بااااذىس الحاميااااا  الععااااكشية،ى  لجىاااايدٍ اإلاشتض ااااة الييهاااااهي ن، َى

ىجااااااااايد أسناااااااااع ماااااااااذن ماااااااااً َااااااااازٍ الاظاااااااااكىذسيا  فاااااااااي ألا ااااااااااليم الحذىدياااااااااة الؽااااااااامالية 

 عااً رلاا  فقااذ كاهاا  َاازٍ اإلاااذن تمثاال مشاةااض اؼااعال حماااس (444)الؽااش ية
ة
ية .فماا 

ا شيقيااااة للمىاااااوج ااجاااااىس  لهااااا  عاااااعذ فااااي الاهتؽاااااس التااااذسي ي إلافااااشدا  الحماااااس  

                                                           
 .413-410،ؿاإلافذس هفعو( 442
لاااامً ميظيعة:حماااااس  ( ىاثااااج اظااااماعيل ألفااااالني،"الىح  فااااي العفااااشيً العااااليقي ىالفشثي"،بحاااا  443

 .033-034،ؿ2(، 0435العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
 .234( بشن،تاسيخ الييهان،ؿ444
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.ى ذ ي ين اوؽا  بعن َزٍ اإلاعتعمشا    شاك ت اسياة (431)ؤلا شيقية في الؽشق 

اية بهازا الؽاؤن   ،إلاا تتمتع بو اإلاىىقاة ماً لفـي
ة
علاى واشق ت اسياة  :كي يعهاا ماث 

لى ان اإلاذن الت  ؼيذَا الاظكىذس بلغ  .ى ؽ ر اإلافادس ا(430)بشية أى بحشية ستيعة

ىلكااً اإلاااذن اإلائةااذ  ىالتاا  حفظاا  لىااا الت ااجي   التاسيخيااة اظااماَا  مذيىااة، 21

.ىمااااً ابااااشص اإلاااااذن التاااا  ؼاااايذَا الاظااااكىذس فااااي الؽااااشق ألادوااااى (434)مذيىااااة 03-03هااااي 

 ىؤلاظكىذسية على دجلة. ،كاه  ؤلاظكىذسية الؽه ر  في مفش

ىاداستااااااو فااااااي الؽااااااشق ألادوااااااى القااااااذيم را  ان دساظااااااة ظياظااااااة الاظااااااكىذس  

تمثااااال الباااااذايا  الفعلياااااة للعياظاااااة التااااا  ظااااايىيسَا فيماااااا بعاااااذ  :أَمياااااة ةب ااااار  اهاااااا

أى البىاإلااة فاي  ،ظايا  العالي يين فاي اياشان ىالعاشاق ىظايسيا ،الييهاهيين فاي الؽاشق 

لااازا الباااذ ماااً تتباااع تىااايس ىلاااع مىااااوج الؽاااشق ألادواااى كااال ىاحاااذ  مجهاااا علاااى  مفاااش،

 عهذ الاظكىذس الكب ر.حذ  في 

همتلاااااااا  عااااااااذد مااااااااً ؤلاؼاااااااااسا  حاااااااايل ظياظااااااااة الاظااااااااكىذس ىاداستااااااااو  ظاااااااايا 

، ىيااااًش دياااااكي  ىكيفااااالي  ان الاظااااكىذس عااااالج ىلااااع اإلاااااذن ااحتلااااة فااااي  الفااااغًش

        :أظيا الفغًش ىفج ث ث وشق ىهي

 .في بعن اإلاذن يقىع بقميتو ؼشاتن الؽع  الذيمقشاوية.0

 .الكهىي في مذن ألًش يعتىذ الى .4

                                                           
( ىاثاااج اظااااماعيل ألفااااالني،"العماس  فااااي العفاااشيً العااااليقي ىالفشثي"،بحاااا  لاااامً ميظيعة:حماااااس  431

مىااااااااز ؛ ىاثااااااااج اظااااااااماعيل ألفااااااااالني،"اإلاذيىة 033،ؿ3(، 0435العشاق،)بغااااااااذاد:داس الحشيااااااااة للىباعااااااااة،

العفاااااااااش العاااااااااليقي حتاااااااااى ظهااااااااايس ؤلاظااااااااا م"،بح  لااااااااامً ميظيعة:حمااااااااااس  العشاق،)بغاااااااااذاد:داس الحشياااااااااة 

؛  .ديااااااكي  ىط. كيفالي ،الحمااااااسا  القذيمة،تشجمة:وعااااايم ىاةااااا ن 351،ؿ3(، 0435للىباعاااااة،

 .342،ؿ4(، 4111الياصاي،)دمؽج:ميؽيسا  ع   الذيً،
 .351( ألفالني،اإلاذيىة،ؿ430
ا جاااياد الهاؼااا  ،تاسيخ الؽاااشق القاااذيم:ايشان ىألاهالااايل،)بغذاد:مىبعة ( ظاااامي ظاااعيذ ألاحماااذ ىسلااا434

 .031جامعة بغذاد،ب . (،ؿ
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 .(433)في حاال  يعقذ ـ    شنى مع بعن الؽييمل ىألاعيان.3 

ىيمكاً ان هايسد أمثلاة حايل الىشيقاة التا   عامال بهاا الاظاكىذس ماع اإلااذن 

.   أظيا الفغًش

ىىـاايلو وااشىاد   ،أىل اجااشا  اتخاازٍ الاظااكىذس بعااذ عباايسٍ الااذسدهيلان 

اتخااز عااذ  لىاايا   بااان ،حتااى  باال الالتحااام مااع القاايا  الفاسظااية فااي  شاهي اايط

 ااااذم العاااا ات  الااااى أبىااااال الييهااااان الاااازيً للااااذىا أهفعااااهم بتلاااا   : ديييااااة مجهااااا اهااااو

ثااام واااا  عاسياااا حااايل القبااار التقلياااذل الااازل يقاااال اهاااو الليل)احاااذ أبىاااال  الحاااشب.

ىةاااااشط الاااااى معباااااذَا  /الالي ن(.ةمااااا  اااااذم الاظاااااكىذس ألالااااا ي الاااااى أثيىاااااا سباااااة اإلاي ااااع

 لو بااذسل يعايد الااى احاذ أبىااال الييهاان ألا ااذم ن.َىاا  دسعاو الاازل  يال اهااو اظاتبذ

ىلنى الى بشيام مع دعا  لجلا  سلااٍ عماا يعملاو ظلعال هييبتيليمايط اباً أليال 

.يبذى ان َذ  الاظكىذس ماً لا ل ماا  اام باو َاي (432)ىيقفذ بو الاظكىذس هفعو

سبااااااااي هفعااااااااو مااااااااع أظاااااااا   الؽااااااااع  الييهاااااااااوي الااااااااى دسجااااااااة ان دياااااااايدىسط ىبليتاااااااااس  

.ىلكاً (435)ىن ان حشب الاظكىذس كاه   عاد  حشب وشىاد  ثاهيةىجيظت ن يزةش 

َاال كااان مااا  ااام بااو الاظااكىذس َااي ىلعااو بؤظاااو ر ؤلا شيااج الظاايما ؤلاليااار  ىابىالهااا 

أم َااااي لغايااااا  ظياظااااية بحتااااة؟ فلىحاااااىل فهاااام ـاااايس  مقااااذىهيا فااااي  (431)ةمااااا أؼاااا ر

و ؼاع  للايي فمىىقة مقذىهيا كاه  عباس  عاً ظاهل يعاكى التراث الييهاوي أىال.

ىالايل رية)ألالباهياااة( ىيااات لم لغااااة تيت ااا  الاااى أظااااش   ،ماااً ظااا ال  مختلفاااة كالترا يااااة

ىارا أسدهاا الذ اة كااهيا يت لماين بليجاة فماة ماً ليجااا   اللغاا  الهىذياة ألاىسبياة،

ا مااً لغاااا  البراباااش ، ،ىلاام يكاااً الييهااااهيين يفهمياهااا اللغااة الييهاهياااة،  ىلهااازا عاااذَى

                                                           
 .342،ؿ4( دياكي  ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 433
؛وااااااااااااااااااااااو بااااااااااااااااااااااا ش ىخلشىن،تاااااااااااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااااااااااشان 332ألاحمااااااااااااااااااااااذ ىالهاؼاااااااااااااااااااااا  ،تاسيخ الؽااااااااااااااااااااااشق القااااااااااااااااااااااذيم،ؿ( 432

 .22(،ؿ0431القذيم،)بغذاد:مىبعة جامعة بغذاد،
 .332ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ( ألاحمذ 435
وااو با ش،مقذمااة فااي ؛44معااؤلة  علااج الاظااكىذس بؤبىااال ؤلا شيااج في:تاسن،الاظااكىذس ألاةباار،ؿ( اهظااش 431

 .151،ؿ0(، 4114تاسيخ الحماسا  القذيمة،)لىذن:داس اليساق،
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 فاااااي هظاااااش ؤلا شياااااج، ىهتي اااااة لااااازل  لااااام  عاااااذ
ة
 ييهاهياااااا

ة
ىلاااااي ان التفااااااق  مقاااااذىهيا بلاااااذا

َااااازا ىان  حاااااذىدَا الجىيبياااااة باااااب د الييهاااااان جعلهاااااا بماااااشىس الاااااضمً هفااااا  ييهاهياااااة.

ىالااااااااذ الاظااااااااكىذس  ،ال ىياااااااا  ألاثي اااااااا  ديميظاااااااانىيغ يفاااااااا  ملكهااااااااا فيلياااااااا  الثاااااااااوي

 .فااااااااابرا كاااااااااان الييهااااااااااهيين ال يعاااااااااذىن مقاااااااااذىهيا را  حمااااااااااس  ييهاهياااااااااة،(432)بااااااااااإلاتبربش

م بشابااش  فلماارا حاااىل الاظاكىذس سبااي هفعاو بؤظاا   الييهااهي نى  ااي مااً ، ععاذَى َى

فا  ؼا  ان اجاشا ا  الاظاكىذس    ر ؼ  كان يذس  هظش  الييهاهي ن الاى مقاذىهيا،

لااام تكاااً اال محاىلاااة ظياظاااية لكعااا  الييهااااهي ن فاااي أظااايا الاااى جاهباااو فاااي حشباااو لاااذ 

 الفشط ال أة ر.

يا الفاغًش َاذف  الاى مشاعاا  ألاهظماة يبذى ان ظياظة الاظاكىذس فاي أظا 

فعىااااااااااااااااذما كااااااااااااااااان الاظااااااااااااااااكىذس فااااااااااااااااي  العياظااااااااااااااااية التاااااااااااااااا  الفتهااااااااااااااااا اإلاااااااااااااااااذن الييهاهيااااااااااااااااة،

ىعاااااااااااد  الحهااااااااااا  ،( أعلااااااااااً ان َاااااااااازٍ اإلاذيىااااااااااة ـاااااااااااس  حااااااااااش Illiumوشىاد )ايلياااااااااايم()

ا بماا  ىألغي  عجها المشيبة الت  كاه  تذفعها للفشط، الذيمقشاوية، ىأعاد  عم َر

ى ااذ  ىةااشط هفعااو فحهااا الااى معبااذ الشبااة أثيىااا بيلياااط. يااذ،يتىاظاا  مااع مالااحها العت

 ،أعياااذ بىااااا  اإلاذيىاااة ىهااااي أىل مذيىااااة تب اااى علااااى لىااااي ييهاهياااة بمئظعااااا  ييهاهيااااة

ى ااااذ تب ااااى الاظااااكىذس هظااااام ؤلاداس   ىوؽااااش اإلاذهيااااة الييهاهيااااة باااا ن العاااا ان ااحلياااا ن.

ن يتعاالمها ىأمااٍش أن ي مااع هفااغ المااشات  التاا  كااا ،الفاسساا   ىعاا ن كاااالط ظااتراب

ى ذ كان الفشط يمىلعين بالحكم في اإلاذن الييهاهية بياظىة الىغا  أى  الفشط.

 ماااع ا اماااة الحامياااا  بااا ن حااا ن ىألاااش، اإلاااايال ن لهااام ماااً الح يماااا  الاىليغاسؼاااية،

ىرلاااااااااااا  بتؤييااااااااااااذ الح يمااااااااااااا   ،علااااااااااااى ان الاظااااااااااااكىذس اتبااااااااااااع وشيقااااااااااااة مغااااااااااااايش  َىااااااااااااا 

ً الاظاااااكىذس خهااااازا  اهاااااو  اااااذ أ اااااى ى اااااذ أعلااااا الذيمقشاوياااااة الحاااااش  ىالاعتمااااااد علحهاااااا،

 ىالعااااااما  ل اااااال ،ىأعاااااااد  الذيمقشاويااااااة ،اسؼاااااايةغللقمااااااا  علااااااى الح يمااااااا  الاىلي

                                                           
( عبااااااااااااااااااااااااذ اللىياااااااااااااااااااااااا  احمااااااااااااااااااااااااذ علي،التااااااااااااااااااااااااااسيخ الييهاوي:العفااااااااااااااااااااااااش الهي دل،)ب اااااااااااااااااااااااارى :داس الجهماااااااااااااااااااااااااة 432

 .205؛بشن،تاسيخ الييهان،ؿ044-040،ؿ0(، 0421ة،العشبي
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ثااام الغاااا  الماااشيبة التااا   ،مذيىاااة باااان  عاااترد حقهاااا فاااي التمتاااع بقياهيجهاااا ال اـاااة بهاااا

ف اااان الاااذيمقشاويين فاااي مذيىاااة تلاااي ألالاااًش يعملاااين علاااى  كاهااا  تاااذفع الاااى الفاااشط،

 اظاااتيلى اإلاياوىااااين علاااى القلعااااة  اليااااة للفاااشط. لااا  الح يماااا  اإلاي 
ة
ففااااي صيلياااا مااااث 

.ى ااااااااذ احتاااااااال الاظااااااااكىذس بىفعااااااااو (433)ىواااااااشدىا الىا يااااااااة اإلاعاااااااا ن مااااااااً  باااااااال الفااااااااشط

اااااس  الح يمااااة فحهااااا ديمقشاويااااة ،افيعاااايط ىاسجااااع اإلاىفياااا ن الحهااااا ىأعيااااذ بىااااا   ،ـى

ااا ،ىوعااش  ان الاظااكىذس عمااش مذيىااة ظاام رها التاا   ج معبااذ استميغ)داياهااا( فحهااا َش

ىكلاااا   ،ىظااامح  بشي اااا  الهتيغااايوغ بااااذليلها ظااا ااها مىااااز ماااذ  ليعاااا  بالقفاااا ر .

اااااااال الاظااااااااكىذس الااااااااى  ،الكيماااااااااليط بالاااااااازَاب لتحشيااااااااش اإلاااااااااذن الاييليااااااااة ىعىااااااااذما ـى

ظاسديغ لش  مي ريىيغ  اتذ  لعاة ظااسديغ الظاتقبالو ماع أَال اإلاذيىاة بىاا  علاى 

ااااا فااااي ىظاااالميا لااااو ال ،ىعااااذ الاظااااكىذس ببسجااااال  ااااياهيجهم القذيمااااة كىاااايص التاااا  حفظَي

 علاى لياذيا القلعة.
ة
ىلام يعامن لاو ب ماع الماشات   ،ىأ ام الاظكىذس اظاهذس حاةماا

  ىالشظااايم التااا  أظاااىذ  الاااى هيكيااااط الييهااااوي،
ة
ةماااا عااا ن بيظااايياط اإلاقاااذىوي  اتاااذا

ىلكااً ظاامن  َاال ليااذيا بحااج التقاضاا   أمااام ااحاااةم اليوىيااة  لحاميااة ظاااسديغ،

 للقياه ن ال اـة 
ة
 .(434)بهمىوبقا

كاهااا  ال ىاااي  الثاهياااة دلااايل الاظاااكىذس كاسياااا حيااا  سحبااا  باااو ادا أسملاااة 

ىكاها   اذ ظالب  العالىة علاى ياذ  ،ادسييط ىؼقيقة الحاةم العاابج ماىظايليط

ىنعاذ ا تحاام  ،ى ذ تبي  الاظكىذس ىظالم  الياو  لعاة الىاذا ألحها بيكعيداسىط.

 .(421)حكم ىاليتهاالاظكىذس إلاذيىة َالي اسهاظيط سد الاظكىذس ادا الى 

                                                           
 .333؛ ألاحمذ ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ15( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ433
 .333؛ألاحمذ ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ21-24( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ434
في التاسيخ العياسا   ـ   سؼيذ ألفالني،اإلاملكة الحثية:دساظة ؛24-23( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ421

؛ى اااااااذ الااااااابعن ىجااااااايد اماااااااشأت ن باظااااااام ادا ألاىلاااااااى ابىاااااااة 555(،ؿ4112لاااااااب د ألاهالااااااايل،)بغذاد:ب .مي،

بيكعااااااااايداسىط ىصىجاااااااااة اىسهتيبااااااااااتيغ،ىأدا ألاااااااااًش ماااااااااً كاسياااااااااا هاااااااااي التااااااااا  تبيااااااااا  الاظاااااااااكىذس.اهظش:ألاحمذ 

 .334ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ
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  ىبيعااايذيا،  ،بحملاااة فاااي جباااال ليكياااا عقااا  رلااا الاظاااكىذس  ظااااس
ة
مهاجماااا

لااااايق   التااااا القباتاااال اإلاعتفااااامة بعاااافي  الااااات ل فااااي الؽاااااتا  عىااااذما ت اااااين الثلااااي  

فذلل أىل ألاماش  ىجعل  التحكم فحهم أمشا ظه ، ال ىاق على سجالها في اليديان،

ىماً ثام عاا ن  و فاظايليغ فااي بامفيلياا،ىسحبا  با ،ىاظتعالم  ماذن ليكيااا ،اإلايليااد

 على ليكيا ىبامفيليا،
ة
ىالاظاتح اما   ،أ اام الاظاكىذس الحفاين ى  هياسليط حاةما

ىااااا  تقباااال  ثاااام ظاااااس الااااى بشاااااي، فااااي فاظاااايليغ لحمايتهااااا مااااً ألاظااااىيل الفاسساااا  ، َى

تي اااااال فااااااي جبااااااال بيعاااااايذيا ى  ىظاااااايذل، ،ىأظاااااا ىذىط ،الاااااايال  ىال ماااااايل مااااااً بشاااااااي

 ىهي القلعااة اإلاتحكمااة فااي اإلامااشا  باا ن فاظاايليغ ىاإلايلياااد.متيجهااا الااى تشميعاايط،

ىلاااااشب ظا االظااااايط  ى اااااذ ؼاااااج وشيقاااااو ـااااايب الؽااااامال متاااااي   ىظاااااي القباتااااال،

علاااى اهاااو لااام يخماااع بيعااايذيا ىان كاااان  اااذ ألاااا   ىاظاااتيلى علاااى بعااان الحفاااين،

ثااام صحاااا  عاااً وشيااااج  الىفااا  الغشنااااي مجهاااا اظااااميا الاااى الياليااااة التابعاااة لىياااااسليط.

 لم،تس الاى ةي يىاال ىكاها  حاميتهاا مئلفاة ماً ال ااسي ن  اذ  بلا  أن  عاابح ار  بلاذى 

اافو ىالياا علااى فشي يااا  ار لام تفاالها ؤلاماذادا ، ى ااذ تاش  الاظااكىذس اهتيغايوغ بـي

.بعااااذ رلااااا  (420)مااااً اإلاشتض ااااة إلاشا باااااة ةي يىااااال التاااا  اظتعاااالم  0511ىأبقااااى معااااو 

ىااا  ا تقااذم الاظااكىذس الااى أهقش )أهك اارا( مااً  يسدياايم، ظااتقبل سظاا  ىفااذىا مااً َى

ى اااذميا الياااو  ،ىولبااايا مىاااو عاااذم  اااضى ب دَااام ىكاهااا  خهااازا  معاااتقلة، باف  يهيااا،

ذفاااااو لقاااااا  اإلالااااا   بفااااافة سظااااامية الااااايال  ىال مااااايل، ىإلااااااا كاهااااا  بغياااااة الاظاااااكىذس َى

فاااااان  اااااضى باف  يهيااااا لااااام يكاااااً  الفاسساااا   داسيااااايط الاااازل تحاااااش  لقتاااااال الاظااااكىذس،

 .كاااالط ىاليااة كااان يحكمهااا د بفاافة اظاامية الااىفماام تلاا  الااب   يخىااش لااو علااى بااال.

ىعاااااااااااااا ن   فااااااااااااااا يااااااااااااااذعى  ،بعااااااااااااااذ رلاااااااااااااا  اجتااااااااااااااا  الاظااااااااااااااكىذس ةبااااااااااااااذىةيا الجىيبيااااااااااااااة

ىلعلاااااااااو احاااااااااذ ألاعياااااااااان ااحليااااااااا ن فاااااااااي  ( لي اااااااااين ىالياااااااااا علحهاااااااااا،Sabiktasظاااااااااابيكتاط)
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ضيماااة داسيااايط دللااا  ةيليكياااا لااامً دىلااااة (424)اإلاىىقاااة .ىنعاااذ معشةاااة أيعااايط َى

 .(423)ب ةشىطالاظكىذس ىهف  علحها ألال ر 

لقاااذ عمااال الاظاااكىذس اإلاقاااذىوي علاااى تىظااايم ؤلاداس  فاااي اإلااااذن التااا  ظااايىش  

 ً فماااااً اإلاعاااااشى  ان ماااااذها فاااااي أظااااايا الفاااااغًش لااااام يحااااااىل  ،علحهاااااا فاااااي أظااااايا الفاااااغش

تلا  اإلااذن التا  لام تكاً مهماة ىعذيماة  الاظكىذس المااعها ىبقيا  تابعاة للفاشط،

لىااااااااشا علااااااااى تحشكااااااااا  الجااااااااذًى باليعاااااااابة لرظااااااااىيل الفاسساااااااا   الاااااااازل  ااااااااذ يؽاااااااا ل 

 .(422)الاظكىذس

ي معاااين فاااي أياااذيهم كااال  ةماااا ىجاااذَم الاظاااكىذس، لقاااذ كاااان ىال  الفاااشط، 

لااازا عمااال الاظاااكىذس علاااى  ىفاااي ىظاااعهم ظااا  العملاااة. العااالىة الععاااكشية ىاإلاذهياااة،

ىلكىاااو لااام يباااج فاااي أظااايا  اإلاذهياااة ىالحشبياااة ىاإلاالياااة، الففااال بااا ن العااالىا  الث ثاااة:

ىكااااان ا لاااا  ح ااااام ألا اااااليم أـاااالهم مااااً  مىففاااالة.الفااااغًش علااااى ظاااالىا  مذهيااااة 

ىلكىاو اظاتحذث ت ذياذا عظيماا بحشماااهم  القاد  اإلاقذىهي ن  عىذَم جييؼهم،

ىسبماااااااا احاااااااتفه  ماااااااً ؤلاؼاااااااشا  علاااااااى اإلاالياااااااة ىا اماااااااة مؽاااااااشف ن ماااااااالي ن معاااااااتقل ن،

ىاهتفااع بااو علااى اعتباااس  بالتقعاايم الفاسساا   الععااكشل للياليااا  اإلاعاا ى بالقيااادا ،

، اهااو ىحااذا  ىمعاائيل ن  ،تحاا  اؼااشا  ماايظف ن تااابع ن لااو ماليااة ا ليميااة ـااغًش

ىباااااازل  ؼاااااهذ  أظاااااايا الفااااااغًش  أماااااام اإلاؽااااااشف ن اإلااااااالي ن عااااااً اليالية)العاااااترابية(.

 ىلااي احاتفه الاظااكىذس لىفعاو بحااج ظا  العملااة. ظالىة مضدىجااة فاي كاال ظاترابية،

الف حااا ن ى اااذ حاااتم الاظاااكىذس علاااى اإلااااشا ب ن اإلااااالي ن جماااع الماااشات  مباؼاااش  ماااً 

ىسبمااا كاهاا   ىال وعااش  الكث اار عااً أساضاا   اإلالاا ، ىايااذال اإلاتحفاال مجهااا فااي ال ضاهااة.

ا مباؼش  ميظفي الاظكىذس، تقع فاي  أساض   اإلال  اليحيذ  الت  كاه  ال تضال يذيَش

أما ةباس م كي ألاسك  هىاق الياليا  اإلاىلة على الؽاوئ ـيب الغشب ىالجىيب؛
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 الفااااغًش فقااااذ أبقاااايا بفاااافة مئ تااااة علااااى حااااالهم،فااااي الهماااابة اليظااااىى مااااً أظاااايا 

فيماااا عاااذا ان الاظاااكىذس  محتفظااا ن بيلاااعهم القااااتم ةماااا َاااي فاااي العفاااش العاااابج،

اااااح  الحااااج فيمااااا َااااي مقااااشس علحهااااا مااااً  كااااان يعااااذ هفعااااو اإلاالاااا  ألاعلااااى للماااايال ـى

ى ااذ تاام  عياا ن فيليةعاايىيط مؽااشفا علااى  باعتباااٍس العاايذ ألاعلااى للااب د. لااشات ،

ىلعلاااااو كاااااان ـااااااح   مياااااع أسجاااااا  أظااااايا الفاااااغًش ؼااااامال وااااايسىط.الماااااشات  فاااااي ج

ىمااااً التفاـااااو عماااال التيعاااايج باااا ن  الهيمىااااة علااااى جميااااع اإلاؽااااشف ن فااااي الياليااااا ،

 .(425)جهيدَم

لقاااااذ ىاجاااااو الاظاااااكىذس مؽااااا لة ةب ااااار  فاااااي أظااااايا الفاااااغًش ماااااً جاااااشا  اعااااااد  الااااااىظم 

ىااة كااان فبعااذ اعاااد  ألاهظمااة الذيمقشاويااة فااي كاال مذي الذيمقشاويااة للمااذن َىااا ،

يتبعااو اظاااتذعا  العىاـاااش الذيمقشاويااة ماااً اإلاىفى)ةماااا حااذث فاااي افيعااايط(،فان 

ةماااااا  أىلئااااا  الاااااذيمقشاوي ن ظاااااشعان ماااااا يقيمااااايا بتفااااافية لفااااايمهم العياظاااااي ن،

فمااااا ان اظااااترد الااااذيمقشاوي ن ظاااالىتهم فااااي اإلاذيىااااة حتااااى  حاااذث فااااي مذيىااااة ميتيل اااا ،

م العياظاااااي ن، باااااذى ا لااااازا اهباااااًر الاظاااااكىذس  يعملاااااين الااااازبن ىالتقتيااااال فاااااي لفاااااَي

ىفاااااااااي افيعااااااااايط بعاااااااااذ أن  اااااااااام  بالتاااااااااذلل علاااااااااى الفااااااااايس ماااااااااً اجااااااااال ااهاااااااااا  اإلاعاااااااااؤلة،

الاااااااذيمقشاويين بقتااااااال الىا يااااااااة ىابىاااااااو َىااااااااا  عاااااااا تهم الاظااااااااكىذس بشفماااااااو الغااااااااا  

ثاااااام تمكااااااً الؽااااااع  مااااااً  ىفااااااي لياااااايط التاااااا  أهظماااااا  الااااااى ممىااااااين، المااااااشيبة عااااااجهم.

عااااد  اإلاىفيااا ن ىا اماااة ـاااذس  اااشاس الاظاااكىذس بب الاااتخلق ماااً العىاـاااش الفاسظاااية،

علااى أن  عاااشك  ثاام أماااش بتااؤلي  لجىاااة مشاجعااة القاااياه ن، الح يمااة الذيمقشاوياااة،

"يعااايل أَااال ليااايط ماااا  ىأ اااام حامياااة فاااي اإلاذيىاااة الاااى أن: الىتي اااة علاااى الاظاااكىذس،

ثااااام اـااااااذس فاااااي الحاااااال بااااابو ق ظااااااشا   بياااااجهم ماااااً ل فاااااا  ىععاااااايد العااااا م بياااااجهم".

ى اشس اهاو  لفشط في هظ ار دفاع ماا علاحهم ماً  شاماة،ممً كاهيا ميال ن ل اإلا جيه ن،

ال ي يص في اإلاعتقبل اتهام احذ على أظاط ما كان يبذى عليو فاي اإلااضا   ماً ميايل 
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مااا حالااة الىغااا  ىال يهاااة. فاسظااية،  ىرلاا  فيمااا عااذا حااالت ن اثيتاا ن اظااتنىاَما َى

ا الى ممىين   ىفشىا،ىعلى رل  أمش بان أىلئ  الزيً لاهيا بالفعل لييط ىظلمَي

م لااااااسج ن عاااااً القااااااهين فاااااي أل مذيىاااااة يحلاااااين فحهاااااا، ىفاااااي حالاااااة  الباااااذ ماااااً اعتبااااااَس

بيىمااا جااًش  عااليم جميااع الىغااا  الاازيً كاااهيا  القاابن علااحهم البااذ مااً محاااةمتهم،

 .(421) ذ ى عيا في يذ الاظكىذس في اإلاذن التابع ن لها ل ي يقذميا للمحاةمة

ىوعاش  ان  سيا ىفلعاى ن،ال وعش  الكث ر مً اجشا ا  الاظكىذس فاي ظاي  

 الاظكىذس ا ش ألاىلال في ظيسيا بتعي ن ظتراب مقذىوي علحها يعاىهو مؽش  مالي.

َاااازا ى ااااذ أسظاااال ميىاااايغ احااااذ سجااااال حشظااااو ال اااااؿ الااااى فيييقيااااا ليتاااايلى القياااااد  

ىفي فلعى ن أظغ  با،ى ىيقيم با ؼشا  على اإلاياـ   البحشية ب ن فيييقيا ىأىس 

ىأمااااااااااش بتبااااااااااذيل اظاااااااااام اإلاذيىااااااااااة مااااااااااً  ،  لمااااااااااشب الىقاااااااااايدالاظااااااااااكىذس فااااااااااي يافااااااااااا داتااااااااااش 

 .(422)( مً   ر أن وعش  الع  Joppa( الى جيبا)Yaphoيافي)

 فااي مفااش وعااش  ان الاظااكىذس  ااذ أبقااى ؤلاداس  بيااذ أَلهااا بالذسجااة ألاىلااى،

.ىيباذى ان الاظاكىذس حااىل اسلاا  (423)ما عذا  ياد  الحامية الت  أىدعها الاى  ادتاو

لاازا  ،ابااشاص حكمااو بىشيقااة ؼااشعية علااى الىشيقااة اإلافااشيةاإلافااشي ن ىةعاا  ىدَاام ى 

اااال الااااى م ،ه ااااذٍ يقااااذم القااااشاب ن لآللهااااة اإلافااااشية فاااايغ  ااااذم القااااشاب ن مىعىااااذما ـى

ىكااان لااي  ،ىمااً ثاام ظااافش عباار الصااحشا  الااى ىاحااة ظاايٍي للعجاال اإلاقااذط أباايغ،

()مشساا ى مىااشى  Paraetoniumظاا ٍر عااً وشيااج العاااحل الؽاامالي الااى بشيتيهياايم )

ثااام تيجاااو جىيباااا الاااى  ىفاااذا ماااً ا شياااج بش اااة، ،ةماااا يقاااال ،ياااة( حيااا  اظاااتقبلالحال

ىااااا أعلىاااو ال اااااًَ ابىاااا ل لااااو أمااااين  ،ل ااااي يفااالي فااااي محاااشاب صياااايط أماااين ، ظااايٍي َى

                                                           
 .13-12( اإلافذس هفعو،ؿ421
ف فيااااااااااااااااااااااااااااااااايط اسياهيط،أياااااااااااااااااااااااااااااااااام الاظاااااااااااااااااااااااااااااااااكىذس فاااااااااااااااااااااااااااااااااي العشاق،تشجماااااااااااااااااااااااااااااااااة:فئاد جميل،)لىاااااااااااااااااااااااااااااااااذن:داس  (422

؛ظااااااااااااامي ظااااااااااااعيذ ألاحمااااااااااااذ،تاسيخ فلعااااااااااااى ن 32،42تاسن،الاظااااااااااااكىذس ألاةباااااااااااار،ؿ؛23(ؿ4111لااااااااااايساق،ا

 .432(،ؿ0424القذيم،)بغذاد:مشةض الذساظا  الفلعىييية،
( واااااااااااااااااااو باااااااااااااااااااا ش، مقذماااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااسيخ الحمااااااااااااااااااااسا  القذيمة،)بغذاد:ؼاااااااااااااااااااشةة الت ااااااااااااااااااااس  ىالىباعاااااااااااااااااااة 423

 .222،ؿ4(،، 0451ااحذىد ،
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ىهحااااً ال  ىاهبااااا ٍ بؤهااااو ظاااايحكم العااااالم ،ىتلقااااى اجابااااا  عااااً  عاااااإالتو مااااً أمااااين،

ان الاظااكىذس  ااذ  ىلكااً البااذ مااً ،وعاش  مااا حااذث باا ن الاظااكىذس ىى ااي ؤلالااو أمااين 

ىالبذ ان الشد كان مى ئا بتحقياج  ظؤل عما يؽغل بالو ىهي حملتو ىمف ر جهيدٍ،

أماا الاظاكىذس هفعاو فلام يفصاي عماا حاذث  خمال الاظكىذس ىظايادتو علاى العاالم،

ىان لقاا  ابااً أمااين يع اا  فااي اليا ااع اهااو الفشعااين الؽااشعي  دالاال  ااذط ألا ااذاط.

ا ىحاذيثا بتفاـايل سحلاة الاظاكىذس الاى ظايٍي .ى اذ اَاتم اإلائسلاين  اذيم(424)إلافش

ار ما حذا بقاتذ ععكشل لام يفاشف بعاذ ماً حاشب عاذٍى أن  لغشابة الفكش  ىداللتها،

يقاايم بشحلاااة ال تخلاااي مااً مخااااوش  الاااى  لاا  الصاااحشا  الغشبياااة بعيااذا عاااً العماااشان 

ىععتقذ البعن ان مثل َزٍ الشحلة مما يتفج ىما وعشفو عً  مً اجل صياس  معبذ.

 فااية الاظااكىذس التاا   لاا  علحهااا التااؤثش الااذي   الااى حااذ التىهااش الااى جاهاا  مياال  

فلايغ معاتغشبا ارن أن يعاتهيل ظايٍي ىمعباذ  ؼذيذ للمخااوش  ىاةتىااٍ ااجهايل،

لياااال الاظاااكىذس ليعاااتلهم  أمااين الااازل رال ـااايتو فاااي العاااالم الييهااااوي مىاااز القاااذم،

 :بىااااااااال ؤلا شيااااااااج َماااااااااى ااااااااي أمااااااااين عااااااااً معااااااااتقبل خمالااااااااو الظاااااااايما ىان اثىاااااااا ن مااااااااً أ

ش اااااااال  ااااااااذ ظاااااااال ا َاااااااازا العاااااااا يل مااااااااً  باااااااال فيمااااااااا تااااااااشىل ألاظاااااااااو ر. ، بشظااااااااييط  َى

بهااااازا العمااااال يماااااي  حلقاااااة الاااااى تقلياااااذ دي ااااا  عشياااااج يلياااااج بش فااااايتو  فا ظاااااكىذس

.ال يخلااي َاازا الااشأل مااً مبالغااة بعاان ال اا    ىا تفاااٍس علااى جاهااا  (451)البىيليااة

اااااااي معاااااااؤلة   فاااااااية الاظاااااااكىذس اإلاقااااااا ذىوي ىحباااااااو للبىيلاااااااة ىاحاااااااذ فاااااااي التعليااااااال َى

ىلكً َىا  جاه  ألش يمكً أن ي ين ظ با ىجحها لهزا  ىا تذاتو بؤبىال ؤلا شيج،

                                                           
عامش ظليمان ىاحمذ مال  الفتياان، ؛34-31س ألاةبر،ؿتاسن،الاظكىذ؛222،ؿ4( با ش،مقذمة، 424

ااال، ااال:مىبعة جامعاااة اإلاـي باااا ش ىخلشىن،تااااسيخ ؛ 403(،ؿ0423محالاااشا  فاااي التااااسيخ القذيم،)اإلاـي

؛ مفااااااااااااااااااااااااااااااااااااىفى ألعبادل،العفااااااااااااااااااااااااااااااااااااش 233ؿبشن،تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااسيخ الييهااااااااااااااااااااااااااااااااااااان،؛24ايااااااااااااااااااااااااااااااااااااشان القااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيم،ؿ

شق ألادوااى فااي العفااشيً فاايصل م اىل،الؽاا ؛41(،ؿ0433الهليعت :مفااش،)ب رى :داس الجهمااة العشبيااة،

؛دياااااااااااااااااااااكي  01،ؿ(0444الهليعااااااااااااااااااات  ىالشىماوي،)القاَش :اإلاكتاااااااااااااااااااا  اإلافاااااااااااااااااااشل لتيصعااااااااااااااااااااع اإلاىبيعاااااااااااااااااااا ،

 .345،ؿ4ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 
 .40-41( اهظش َزا الشأل في:ألعبادل،العفش الهليعت ،ؿ451



 

 

81 

الاازل اهتاازل مفااش مااً القبمااة الفاسظااية كااان عليااو أن يث اا   فا ظااكىذس التحااش ،

ىماً اجال تىفياز َازٍ العياظاة كاان الباذ ماً ا ىاال الؽاع   الحكم اإلاقذىوي فحها،

ىال يبذى َازٍ العياظاة  شيباة عاً  إلاعتقذا  اإلافشية،اإلافشل ببيماهو الحقيقي با

ففي كل مىىقة مً مىاوج الؽشق القذيمة يذللها الاظكىذس مىتفشا  ،الاظكىذس

يقاايم باتخااار لىاايا  ديييااة مااً ؼااؤاها ا ىااال ؼااع  َاازٍ اإلاىىقااة أى تلاا  بؤيماهااو 

 ىوؽاَذ َزٍ العياظة  ذ وبقها الاظكىذس فاي أظايا الفاغًش عىاذما ،بمعتقذاتها

ىظيؽاااااااَذَا أيمااااااا فااااااي العااااااشاق عىااااااذما أعلااااااً عااااااً  سباااااي هفعااااااو بؤبىااااااال ؤلاليااااااار ،

ان الىظااش الااى كاال َاازٍ ألامثلااة ظاايية  عاااعذها علااى  احترامااو للمعتقااذا  البابليااة،

اافها بحتهااا  سظام ـاايس  مغااايش  لش فااية الاظااكىذس، التا   لاا  علااى الذساظااا  ـى

 يمكً محاكاتها في اليا اع للبىيلة فمهما أح  ؤلاوعان ألابىال ىألاظاو ر فاهو ال

فااااااااا حًش أن هفاااااااا  ظاااااااالي   ىالبااااااااذ ىان كااااااااان الاظااااااااكىذس مااااااااذسكا لهاااااااازٍ الحقيقااااااااة،

فقاتاااااذ بهااااازٍ  الاظاااااكىذس َاااااي ظااااالي  ظياسااااا   بحااااا  أفمااااال ماااااً ظااااالي     ااااا  .

ؤلام اهيااا  الععااكشية ال يمكااً لااو أن ييتفااش ارا مااا تحااش  ىفااج أَااياٍ الش فااية 

 ىحع .

احااة ظاايٍي عاااد بااالىشيج اإلاباؼااش عباار بعااذ أن أتاام الاظااكىذس الضياااس  الااى ى  

ىتفاااشف فياااو  عااااد  هظاااام ؤلاداس   الصاااحشا  الاااى ممفااايغ حيااا  أ اااام بعااان الي ااا ،

  ىالحكم في مفش على أظغ جذيذ  تتل ق فيما يلي:

 عاااام  مفااااش الااااى  عاااام ن ستيعاااا ن ؼاااامالي ىجىاااايني)أل اليجااااو البحاااااشل 

 ن تىنااااااى ىلكااااااً حاااااا ىاليجاااااو القبلي(،ىعهااااااذ باااااابداس  كاااااال  عاااااام الاااااى ميظاااااا  مفااااااشل،

اااااااااي بيتيعااااااااايغ) ( اداس  Doloaspis(  تااااااااايلى صميلاااااااااو دىالظااااااااابيغ)Potisisاحاااااااااذَما َى

أمااا الحااذىد الؽااش ية ىالغشبيااة فقااذ اوؽااؤ بهمااا مقاااوعت ن جذيااذت ن  الاايجه ن معااا.

 Cleomenes Ofكليايميىيغ الىقشاوي ا  ) :ىعا ن علاى ألاىلاى ،العشبياة ىلي ياا :َماا

Naucratisلاااااسيىيط) ابيليهياااايط ابااااً :( ىعلااااى الثاهيااااةApollonius son of 
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charinus.)  ىفيماااااا يتعلاااااج بالعااااالىة الععاااااكشية فقاااااذ عااااا ن  اتاااااذيً علاااااى الحامياااااة

 Peucestes Son ofبييةعتغ ابً م استاتيط) :الععكشية الت  تشةها في مفش َما

Macartatus)، (ىب ةاشىط اباً امييتااطBalacrus son of Amyntes ةماا عا ن،)

َاازا  ( اتااذا لرظاىيل.Polemon son of Theramenesبيليماين اباً ث اارامييغ)

أمااااااا  الااااااى جاهاااااا   اااااااد  خلااااااشيً لاااااابعن اليحااااااذا  اإلاشابىااااااة فااااااي ممفاااااايغ ىبليصياااااايم.

 ىالؽئىن اإلاالية فقذ عهذ بو الى كلييميىيغ الىقشاوي   ، ،ؤلاؼشا  على ال ضاهة

ىأمااٍش بااان يتاار  ح ااام اإلاااذيشيا  اا تلفااة يااذيشىن مقاوعاااتهم ةمااا كااان ألامااش مااً 

ىأل ارا عهاذ الاى كليايميىيغ أيماا مهمااة  ل ىان ي ماع ماجهم الماشات  اإلافشىلاة. با

 .(450)ؤلاؼشا  على بىا  مذيىة ؤلاظكىذسية الجذيذ 

ان هظاااش  ظاااشععة الاااى َااازا الىظاااام ؤلاداسل يكؽااا  لىاااا هقفاااا ظااااَشا فياااو 

ااي عااذم ىجاايد مىفاا  حاااةم عااام للااب د، ىاهمااا ىصعاا  العاالىة بعىايااة ؼااذيذ   َى

ى اااذ كاااان أسياااان  لاااى ؤلاداس  ىالؽااائىن الععاااكشية ىالؽااائىن اإلاالياااة.بااا ن اإلاؽاااشف ن ع

ا بااان الاظاااكىذس فعااال رلااا  عاماااذا ليمىاااع أل  أىل مااً الحاااه َااازٍ الحقيقاااة ىفعاااَش

ىس ام ان احاذ  حاةم بمفشدٍ مً أن يقيل ظالىتو ىياتمكً ماً الاظاتق ل بمفاش.

 لكاااااً ماااااا ان  اااااادس مفاااااش حتاااااى ىجاااااذها لااااام يعاااااتقل بمفاااااش أثىاااااا  حياااااا  الاظاااااكىذس،

اإلاؽاااااش  علاااااى الؽااااائىن اإلاالياااااة كليااااايميىيغ الىقشاوي ااااا   يظهاااااش فااااايق كااااال القااااااد  

 ىس ااام ان أعمالاااو أ ماا   ظااااتش ؤلا شياااج، ىباااذا كؤهااو ىالاااي مفاااش الفعلااي. آلالااشيً،

ىلكاااً يباااذى اهاااو ظااال حااااتضا لثقاااة الاظاااكىذس التاماااة حتاااى اهاااو بقاااي فاااي مىفااابو ويلاااة 

كىذس َااي الاازل أعىاااٍ َاازٍ ممااا يؽاا ر فااي ا اال تقااذيش الااى ان الاظاا حيااا  الاظااكىذس،

فاااىحً وعاامع عىاااو للماااش   ىمعليماتىاااا عااً كليااايميىيغ َااازا محااذىد  جاااذا، اإلا اهااة.

ألاىلى ح ن عهذ اليو الاظكىذس بعذ  مهاام فاي هظاماو لحكام مفاش ىأَمهاا ؤلاؼاشا  

ىلكاااً وعاااتيتل ماااً اظااامو اهاااو ماااً  ىال وعاااش  عاااً تاسيخاااو  بااال رلااا . علاااى ال ضاهاااة،

                                                           
 .44-40؛ألعبادل،العفش الهليعت ،ؿ33-34( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ450
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  مشةاااضا مهماااا   اماااة الت ااااس ؤلا شياااج فاااي مفاااش مىاااز ا شيااج مذيىاااة هقشاويغ)ىكاهااا

ىةبااااس  ،عفاااش ألاظاااش  العادظاااة ىالعؽاااشيً الفشعيهية(،ىالباااذ اهاااو كاااان ماااً أعيااهاااا

ا،  مما ي علو را لبر  ىدساياة بؽائىن العايق ىالحياا  الا تفاادية اإلافاشية، ت اَس

ن علااااااى ا ألاماااااش الااااازل ي ااااا  أن يتااااايفش فااااايمً يعهااااااذ الياااااو با ؼاااااشا  علاااااى ال ضاهاااااة.

كليااايميىيغ لااام يكاااً م اااشد ميظااا  ةااا   يتلقاااى  عليماااا  اإلالااا  ليىفااازَا ببتقاااان 

فقااااااذ حااااااىل َااااازا الشجاااااال ماااااً العاااااايىش  علاااااى العاااااايق  ىاهماااااا تااااااجشا ىماليااااااا ممتااااااصا.

ىعامال اإلاالياة اإلافااشية ةماا يعاماال  اإلافاشية ىألاظاياق العاإلايااة فاي البحاش اإلاتيظااي،

.ىبااااا  ؼااااا  ان ىجااااايد (454)ةىتااااااجش باظااااام الذىلااااا التاااااجش الىماااااي  ماليتاااااو ال اـاااااة،

ميظ  ومي  بهزا الؽ ل َي الزل جعل الاظكىذس يحجم عً ىلع الف حيا  

ىلكااً كليايميىيغ لاام  بياذ سجاال ىاحاذ لاازا ه اذٍ يقعاام ؤلاداس  با ن ةباااس اإلاايظف ن،

يكااااااً اداسيااااااا وميحااااااا فحعاااااا  باااااال اهتهاصيااااااا اؼااااااتهش بال ذيعااااااة ىالحيلااااااة فااااااي تحقيااااااج 

ماااااا  علاااااى مىاف ااااا   الذىلاااااة ماااااً الت ااااااس اظاااااتغل الكث ااااار ماااااً الفاااااشؿ للق أَذافاااااو،

م ةما ظى حه مً ظياظتو.  ى  َر

لقاااذ حاااااىل كليااايميىيغ العااااعي  لاااعا  وبقااااة الكهىاااة وشيااااج الااااعا  

اااا  لماااعها.  ىهمتلااا  أمثلاااة جياااذ  عااً مثااال َااازٍ العياظاااة:  ااذستها اإلاالياااة ىابتزاَص

 فقااااذ كاهاااا  محاىلتااااو ألاىلاااااى علااااى فئااااة ماااااجهم فااااي مىىقااااة الفيااااايم التاااا  كاهاااا  تقاااااذط

فادعى اهو أثىا  صياستو لهاا ان ابتلاع تمعاا  احاذ أتباعاو ىاهاو اهتقاماا ماً  التمعا ،

ىا ل ا   الكهىاة علاى  َزٍ الحادثة ظي  يفيذ التماظين َىا  ىيقض   علحها، َى

الههااام ماااً الاَاهااااة التااا  ظاااتلحج بااااو ف معااايا مااااا اظاااتىاعيا ماااً اإلاااااال ى اااذمٍي الااااى 

بعااااااذ رلاااااا   ااااااام بمحاىلااااااة ثاهيااااااة  كليااااايميىيغ  عييمااااااا عااااااً لعاااااااستو احااااااذ أتباعااااااو.

ا، ار جماااع ممثلااا ن ماااً جمياااع اإلاعاباااذ ىأعلاااً ان  اظاااتهذ  بهاااا وبقاااة الكهىاااة بؤظاااَش

فخاااا  الكهىاااة علاااى  اإلاعاباااذ تت لااا  الكث ااار ماااً اإلااااال ىلااازل  ي ااا  ا ااا ق بعماااها.

                                                           
 .43-44،العفش الهليعت ،ؿ( ألعبادل454
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ـااة أى  ،معابااذَم ىاتفقاايا علااى جمااع مبلااغ ةب اار مااً اإلاااال ظاايا  مااً أم ةهاام ال ا

ا اليومً أميال اإلاعابذ ى ذم  .(453)َي

لقااذ اهااتيج كلياايميىيغ ظياظااة مقفاايد    امااة احت اااس لت اااس  القمااان  

بااان يفاابن َااي اإلافااذس اليحيااذ للقماان  عااً وشيااج العاايىش  علااى العاايق اإلافااشية،

ىعااااً َاااازا العاااا يل اظااااتىال الااااتحكم فااااي ت اااااس  القماااان العاإلايااااة ىتحذيااااذ  اإلافااااشل.

ذ ابتاذأ بفاشك ظايىشتو علاى ى ا #أظعاٍس فاي ال ااس  علاى هحاي يحقاج الاشبن الايف ر.

ظاايق القماان اإلافااشية بااان  ضاا ى علاااى ظاااتش اإلاىافعاا ن الاازيً كاااهيا يىحفااشىن فاااي 

.فقاااذ ات ااو كليااايميىيغ هحاااي وبقاااة اإلااااضاسع ن (452)الكهىااة ىةبااااس اإلااااضاسع ن ىالت ااااس

اتفااااااج معهاااااام علااااااى أن ي يعاااااايا اليااااااو جميااااااع محفاااااايلهم مااااااً القماااااان بالعااااااعش الاااااازل 

القمن ىأـابن اإلافاذس اليحياذ لهازٍ العالعة فاي ىبزل  احتكش ت اس   يفذسىن بو.

عااً وشياج ؼاابكة  ةازل  عماال كليايميىيغ علاى الااتحكم با ظاياق العاإلاياة، مفاش.

َائال  الاية   كااهيا  مً العماظش  ىالية   بثهم في مياوئ البحش اإلاتيظي الهاماة.

 ىحيثما  ي القمن ىاستفع ظاعٍش يىلعيهو عً أظعاس القمن في ألاظياق اا تلفة،

ااة فااي الحااال ىيشظاال الااى رلاا  اإلا ااان  ااحىا   اظااتىال كلياايميىيغ أن يىتهااض الفـش

حتاى  يال اهاو باال الكيال ماً القمان فاي  مً القمن ىي يعها بالعاعش الازل يشياذٍ َاي،

 01-5دسالمااااااة بيىمااااااا العااااااعش العااااااادل كااااااان يتااااااراى  باااااا ن  34بعاااااان ألاصمااااااا  بمبلااااااغ 

فقذ ماسظها  جذيذ  في مفش،ىاليا ع ان مماسظة الاحت اس لم تكً  دسالمة فقي.

ىلكااً محاىلااة كلياايميىيغ  الفشاعىااة مااً  باال فااي احت اااس العاالع للت اااس  الذالليااة.

ىالجذياذ فاي محاىلتاو َازٍ اهاو  في اوؽا  ت اس  احت اسية دىلياة هاي ألاىلاى ماً هيعهاا.

ىليغ مثال أثيىاا التا  اظاتخذم  ظايادتها البحشياة  ماسظها بؤظالي  ت اسية بحتة،

ىااااا   عاااااإل (455)اس  البحاااش ألاظاااايد فااااي القاااشن ال ااااامغ  باااال اإلااااي دالحت ااااس ت اااا .َى

                                                           
 .42( اإلافذس هفعو،ؿ453
 .42-43( اإلافذس هفعو،ؿ452
 .45-42( اإلافذس هفعو،ؿ455
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ي َل  ام بهزٍ الت اس   أل ر ي   أن يعؤل بؽؤن وؽاه كلييميىيغ الت اسل. َى

لحعااااابو الش  ااااا   أم باظااااام الذىلاااااة ىلفاااااالحها؟ لااااايغ لاااااذيىا سد  ااااااوع علاااااى َااااازا 

ت ااااس  العااائال ىلكىىاااا وعاااتىيع أن وعتؽااا  ماااً مفاااادسها ان كليااايميىيغ  اااام بال

ىا  دليل يئيذ َزا الاظتيتا  َي ان بىليميط  على اهو سجل مً سجال الذىلة. َى

 ألاىل ظاايت ر  عااالم ماااً كليااايميىيغ فاااي لضاهااة الذىلاااة مبلاااغ ثماهياااة ألالااا  والىااا ،

 .(451)مما يذل على ان أسبا  كلييميىيغ مً الت اس  كاه  تزَ  الى لضيىة الذىلة

م ؤلا شيقياااة فاااي البلاااذان ااحتلاااة لقاااذ ظاااعى الاظاااكىذس الاااى تشظااايخ اإلافااااَي

ففاااااااي ممفاااااااايغ ماااااااث  هظااااااام مباسياااااااا  سيالاااااااية ىميظاااااااايقية  ل رسااااااا   فحهاااااااا فتيحاتاااااااو،

،ىماااااً ثااااام لىاااااى أَااااام لىاااااي  فاااااي (452)بمؽااااااسةة الييهااااااهي ن اإلااااااذعييً لهااااازٍ الغاياااااة

ىيااازةش أسياااان  ظياظاااتو فاااي مفاااش ىهاااي  ؽاااييذٍ مذيىاااة ؤلاظاااكىذسية لاااىفغ الهاااذ ،

باااااااو الاااااااى معباااااااذ أماااااااين فاااااااي ظااااااايٍي ماااااااش علاااااااى  شياااااااة ىبليتااااااااس  ان الاظاااااااكىذس أثىاااااااا  رَا

ىا  ىجاذ مىىقاة محفايس  با ن البحاش ىبح ار  مشيايه  كاهيب)أبي   ر الحالية(،َى

ىتي ع للمذيىاة  تذعى سا يد  تي ع أن ت ين م اها ساثعا  وؽا  مذيىة تحمل اظمو.

ى اذ أحاوا  بيؽاؤ  ؤلاظاكىذسية  بع   مم زا  اإلاي ع أن  عيؾ في تىيس ىاصدَااس.

ااا أسيااان حاايل اظااتخذام الاظااكىذس للااذ يج لشظاام أظاااو ا تلاا  التاا  رةَش  ر أؼااهَش

ا ىتخىاااااااااااايي أحيا هااااااااااااا ىةياااااااااااا  فعااااااااااااش لااااااااااااو العااااااااااااشا  اسععااااااااااااتاهذيش  حااااااااااااذىد أظااااااااااااياَس

(Aristanderرل  بؤهو مئؼش الصدَاس اإلاذيىة ىسلا ها )(453). 

لقذ ع ن الاظكىذس  بل مغادستو مفش اإلاعئيل عً ال ضاهة كلييميىيغ 

ىيبذى  ذيىة الجذيذ  ىأمش بان ت ين ؤلاظكىذسية عاـمة مفش.مؽشفا على بىا  اإلا

                                                           
 .41( اإلافذس هفعو،ؿ451
 .345،ؿ4( دياكي  ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 452
 ؛403؛ ظااااااااااااليمان الفتيان،محالااااااااااااشا  فااااااااااااي التاااااااااااااسيخ القااااااااااااذيم،ؿ222-223،ؿ4( با ش،مقذمااااااااااااة، 453

؛ديااااااااااكي  ىكيفالي ،الحمااااااااااسا  01م اىل،الؽاااااااااشق ألادواااااااااى،ؿ ؛41ألعبادل،العفاااااااااش الهليعااااااااات ،ؿ

 .345،ؿ4القذيمة، 
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ان َااذ  الاظااكىذس كااان َااي اوؽااا  مشةااض ت اااسل ي ااين ظااي ا عظيمااة ىيحاال محاال 

ىيبااذى ان  ـاايس فااي البحااش اإلاتيظااي التاا  كاهاا   ااذ دمااش  بفعاال  ااضىا  الاظااكىذس.

ة ىس ااااام ان مبااااااوي ؤلاظاااااكىذسي كليااااايميىيغ جعلهاااااا فعااااا  مشةاااااضا ليؽااااااوو الت ااااااسل.

اال اهااااااااو مااااااااا مااااااااً ؼاااااااا  ان  العظيماااااااة لاااااااام تيجااااااااذ اال بعااااااااذ اوؽااااااااا  البىاإلااااااااة دىلااااااااتهم،

ىااها في عفٍش احتلا  م اهاة  اظكىذسية كلييميىيغ كان لها وابع اإلايىا  الت اسل،

ىلاااااايغ أدل علااااااى ظااااااشعة همااااااا   ،هقااااااشاويغ ةمشةااااااض للتبااااااادل الت اااااااسل مااااااع الييهااااااان

اإلاااي د كااان بهااا داس وؽااي لعاا   باال  341ؤلاظااكىذسية فااي أعيامهااا ألاىلااى مااً اهااو فااي 

 .(454)العملة تفذس عجها عملة الاظكىذس في ةميا  ةب ر 

أماااا بااا د الشافاااذيً فقااااذ احتلهاااا الاظاااكىذس فااااي أعقااااب معشةاااة  اى ااااامي  

ىلااام يااا ق الاظاااكىذس فاااي بابااال حشباااا بااال ان الحااااةم الفاسسااا    الحاظااامة ماااع الفاااشط،

و اهااااو أعلااااً لعاااا ان باباااال اهااااو ىأىل عماااال  ااااام باااا ماااااصييط ظاااالم اإلاذيىااااة الااااى الفاااااتن،

ى ذ اتبع الاظكىذس ظياظة التعامن الت  اتبعها ( 411)للفهم مً الىهاد البرابش 

مثلماا فعال ماع اإلافاشي ن فاي  ىأبقاى الباابلي ن، فؤعاد ماصييط الاى مىفابو، في مفش،

م اليظيفيااااااة ىؤلاداسيااااااة ىالذيييااااااة، ىلكااااااً ؼاااااائىن الجاااااايؾ ىاإلااليااااااة اهيىاااااا   مشاةاااااَض

ىاظاااكيلي ييدىس باااً فيلاااي  عااا ن أىللااايدىس الاميبااايلي  اتاااذا للجىاااذ،باإلاقاااذىهي ن فقاااذ 

 .(410)جابيا للمشات 

لقااذ كااان  عياا ن ماااصييط ظااابقة مهمااة الن الاظااكىذس  ىل مااش  يعاا ن فحهااا 

ىلكىاااااو لااااام يخيلاااااو ظاااااالىا  ععاااااكشية ىمالياااااة التااااا  بقيااااا  بيااااااذ  فاسظااااايا فاااااي ؤلاداس ،

 عم العلىا  الث ث  اسظيا،كان كلما ع ن ىاليا ف ىمىز رل  الح ن، اإلاقذىهي ن،

                                                           
 .41ألعبادل،العفش الهليعت ،ؿ؛24تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ ( 454
باااااااااااااااااااااا ش ىخلشىن،تاااااااااااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااااااااااشان ؛43تاسن،الاظااااااااااااااااااااااكىذس ألاةباااااااااااااااااااااار،ؿ؛225،ؿ4( با ش،مقذماااااااااااااااااااااة، 411

 .153،ؿ0؛با ش،مقذمة، 31القذيم،ؿ
؛ألاحماااااااذ ىالهاؼااااااا  ،تاسيخ 225،ؿ4با ش،مقذماااااااة، ؛32شاق،ؿاسياهيط،أياااااااام الاظاااااااكىذس فاااااااي العااااااا( 410

 .044الؽشق القذيم،ؿ
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ف ااااان يق اااا   الفااااشط داتمااااا عااااً تاااايلي العاااالىة  ىهااااي اإلاذهيااااة ىالععااااكشية ىاإلااليااااة،

اي اهاو كاان الايالي  الععكشية على اهو في أمش ىاحذ فقي كاان إلاااصييط مشةاض فشياذ َى

 .(414)اليحيذ الزل ظمن لو بع  عملة

  ىمفاااش يبااذى ان الاظااكىذس أساد ةعااا  ىد البااابلي ن ةمااا فعااال فااي وااشىاد

ىوعااش  .(413)ىيؤلااز بيااذ ؤلالااو مااشدى  لازا ه ااذٍ يقااذم القااشاب ن لآللهااة فااي معابااذَا،

 مااشدى الالااو معاا  يااذ  و،ىاهاا(412)اهااو مااىن لقاا  ملاا  الجهااا  ألاسنااع ىملاا  الجميااع

اااازا ىاتخااااار ألالقاااااب اإلالكيااااة ةب اااار الالهااااة البابليااااة، يع اااا  ان الاظااااكىذس  البابليااااة، َى

 ر أسياااان الاااى ان الكهىااااة الباااابليين أؼااااسىا علااااى ىعؽاااا أـااابن اإلالااا  الؽااااشعي فاااي بابااال.

الاظااااكىذس ب مياااااع ماااااا علياااااو القيااااام باااااو فاااااي اإلاذيىاااااة مااااً ىاجباااااا  دييياااااة ىماااااا يخاااااق 

ىعلاااااااااااى ىجاااااااااااو ال فااااااااااايؿ تقاااااااااااذيم القاااااااااااشاب ن الاااااااااااى  الىقااااااااااايط البابلياااااااااااة القذيماااااااااااة،

.ىيتحاااذث اإلاااائسل ن أسياااان ىابيااااهيط اهاااو حيىماااا دلااال الاظاااكىذس (415)بيااال)مشدى (

ااا احؽااييشػ،مذيىااة باباال أمااش ا ىمااً  لبااابلي ن أن يعيااذىا بىااا  كاال اإلاعابااذ التاا  دمَش

بيل فاي البابلياة( الازل يكشماو الباابليين أة ار ماً -بيجها جميعا معبذ بيليط)مشدى 

، ىلكىو لم ياتمكً لعاي  الحاه  ،لزا ؼشل بترميم معبذ مشدى  بقية آلالهة ألالًش

عقااااذ العااااضم علااااى  فقااااذ تكؽااااف  لااااو جاااا امة اإلاهمااااة التاااا  مااااً تحقيااااج مااااا فكااااش بااااو،

ااا، اال بمعيهااة عؽااش  خال   اه اَص عىااذما سأً بعااذ ؼااهشيً مااً الجهاايد اهااو لاام يتـي

                                                           
 .31؛با ش ىخلشىن،تاسيخ ايشان القذيم،ؿ43( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ414
( ماس شيااااااااااااااااااا  سىتً،تااااااااااااااااااااسيخ بابل،تشجمة:صيىاااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااصاس ىميؽاااااااااااااااااااال أناااااااااااااااااااي فالل،)ب رى :ميؽااااااااااااااااااايسا  413

ااااااااااااااااة اإلاؽااااااااااااااااتاق فااااااااااااااااي تاااااااااااااااااسي023(،ؿ0425عييااااااااااااااااذا ، خ يهاااااااااااااااايد العشاق،)لىااااااااااااااااذن:داس ؛ييظاااااااااااااااا   ىيمة،هَض

 .32(،ؿ4111اليساق،
؛داهياااال  ي.بي غ،حمااااس  ىادل الشافذيً:ألاظاااغ 044( ألاحماااذ ىالهاؼااا  ،تاسيخ الؽاااشق القاااذيم،ؿ412

اإلاادية،تشجمااااااة:كاظم ظااااااعذ الذيً،مشاجعة:اظاااااااماعيل لجاس ،)بغذاد:ميؽاااااايسا  الهيئاااااااة العامااااااة لآلثااااااااس 

 .343(،ؿ4111ىالتراث،
 .32في العشاق،ؿ ( اسياهيط،أيام الاظكىذس415
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ىوبقاا لعااترابي كااان  .جىاذل اال الااى اصالااة التاراب الاازل كااان يحجا  آلاثاااس اإلاتذاعيااة

 .(411)ىان اعاد  اإلاباوي لم تكتمل في حيا  الاظكىذس ،مقذاس العمل ةب را جذا

الاظكىذس مً الحهيد في بابل كان يختلا  اإلافادس ان مي   بعن  ؽ ر 

ار هقاشأ عاً اجبااٍس لحهايد بابال علاى  عً رل  اإلاي   في فلعى ن ةما ظفًر الحقا،

ىجلااذَم ىالااز مااجهم  شامااة ماليااة  ،ىعاااملهم بقعااي  ،الاؼااترا  فااي بىااا  َي اال بياال

، اااااالحٍي ىدلاااااال عاااااذد مااااااجهم فااااااي  اال ان الحهااااايد تااااااذاسكيا ألاماااااش ىاظترلاااااايا الفاااااااتن ـى

.ىلكااااً ال وعاااااش  فااااحة َااااازٍ (412)ىحاااااسبيا ماااااع اإلاقااااذىهي ن جىبااااا الاااااى جىاااا  ،جيؽااااو

ألالباااااس الظاااايما ىان الاظااااكىذس ةمااااا سأيىااااا فااااي ظياظااااتو لاااام يمااااىهذ أل ـااااى  مااااً 

ىلكىو َااجم بقعاي  بالغاة اإلااذن التا  ى فا   ،أـىا  الع ان في ألا اليم ااحتلة

الفاسظاااااية فهااااال كاااااان الحهاااايد فاااااي بابااااال معااااااهذيً للعااااالىة  لااااذٍ ىظااااااهذ  الفاااااشط،

ىلكاااااااً هحاااااااً ال وعاااااااش  أل  اااااااي  يهيدياااااااة  فهااااااااجمهم الاظاااااااكىذس بعاااااااذ دليلاااااااو بابااااااال،

فمااا  عاااً رلااا  لااام يكاااً الحهااايد فاااي بابااال اال أ لياااة  اؼاااترة  فاااي القتاااال ماااع الفاااشط،

لاااازا مااااً ألاسيااااي أن وعااااذ َاااازٍ  ،لاااا يلة ال يمكااااً أن يعاااايل الفااااشط علااااى معاااااعذتها

يجاذ أل اؼااس  الاى م ىاذيً يهايد فاي الظيما ىارا ما عشفىاا اهاو ال ت ،الشىاية مختلقة

  جيؾ الاظكىذس ما عذا َزٍ الشىاية.

وعااااش  ان الاظاااااكىذس حااااااىل ادلاااااال بعاااان اإلافااااااَيم ؤلا شيقياااااة الاااااى بابااااال 

عؽا ر بعان الكتااب ى .(413)ىمجها اهو ؼيذ اإلاعش  الييهاوي َىا   بل ىفاتو بعايت ن

                                                           
 ا يااااا  ظشةعااااايان،"اسك ؛023سىتً،تااااااسيخ بابااااال،ؿ؛32اسياهيط،أياااااام الاظاااااكىذس فاااااي العاااااشاق،ؿ( 411

اإلاذيىااااااااااة فااااااااااي بااااااااااا د باباااااااااال فاااااااااااي العهااااااااااذ العاااااااااااليقي"،بح  لاااااااااامً ةتااااااااااااب:العشاق القذيم،تشجمة:ظااااااااااليم واااااااااااو 

؛ظااااااااااليمان ىالفتيان،محالااااااااااشا  فااااااااااي التاااااااااااسيخ 230،ؿ(0421التكشيت ،)بغااااااااااذاد:داس الحشيااااااااااة للىباعااااااااااة،

اى غ،بابل،تشجمة:ظااااااااااااااااااام ر عباااااااااااااااااااذ الاااااااااااااااااااشحيم ؛ جاااااااااااااااااااين 033؛ ألفاااااااااااااااااااالني،العماس ،ؿ403القاااااااااااااااااااذيم،ؿ

 .152-153،ؿ0؛با ش،مقذمة، 403،ؿ(0441ألجل  ،)بغذاد:ميؽيسا  داتش  آلاثاس ىالتراث،
ة اإلاؽتاق،ؿ412  .32(  ىيمة،هَض
( دسىثاااااااااااااااااااااااي م ال،ماااااااااااااااااااااااذن العاااااااااااااااااااااااشاق القذيمة،تشجمة:ييظااااااااااااااااااااااا  يعقااااااااااااااااااااااايب معااااااااااااااااااااااا يوي،بغذاد:مىبعة 413

 .24ؿ(،0410ؼفيج،
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ظااكىذس كااان يىاايل ؤلا شيااج الاازيً سافقاايا الاظااكىذس فااي حملتااو الااى الؽااشق الااى ان الا 

.ىيبقااى َىااا ظاائال البااذ مىااو لذساظااة ألاىلااال فااي (414)جعاال باباال عاـاامتو الؽااش ية

َاااااي يتعلاااااج بماااااذً ىجااااايد جالياااااة ا شيقياااااة أى  بابااااال فاااااي عهاااااذ الاظاااااكىذس اإلاقاااااذىوي، ى

اظاااتيىان ا شيقاااي فاااي بابااال؟ ىبتعب ااار أدق َااال َىاااا  معاااتيوى ن ا شياااج يمكاااً أن 

 ذ  ؽ ر الاى َازا الا تارا  الظايما ىجايد معاش  هقشأ عجهم في بابل؟ فا دلة الاثاسية 

َزا اإلاعش  الزل  ىالزل يعذ جض  مهما في بىا  اإلاذيىة ؤلا شيقية، ا شيقي في بابل،

ىااا  أدلااة سبمااا  ؽاا ر الااى ىجاايد  ال يؽاا ل أَميااة ب اال ألاحاايال باليعاابة للبااابلي ن. َى

ااااي هااااايا  اإلاذيىاااااة ؤلا شيقيااااة(،فهل َااااازا دليااااال علااااى اظاااااتيىان  ا شيقاااااي فاااااي الا يسا)َى

  .بابل؟

ال همتلاااا  معليمااااا  كافيااااة عااااً تياجااااذ اظااااتيىاوي ا شيقااااي فااااي باااا د باباااال 

ى اااااذ جااااًش الا تااااارا  بيجااااايب البحاااا  عاااااً  ااااي ا شيقاااااي فاااااي  ،لاااا ل عهاااااذ الاظااااكىذس

 ىلكً ما مً  تىقيبا  جش  لتؤةيذ رل . مىىقة في بابل اإلاعشىفة محليا بالحم ر .

  علااااى ااهاااا  بقايااااا ألاهقاااااك التاااا  َاااازا مااااع العلاااام ان الاااابعن فعااااش مىىقااااة الحم اااار 

.ى اااذ ةؽااااف  التىقيباااا  ألاإلااهيااااة (421)سفعااا  باااؤمش الاظااااكىذس ماااً حااايالي بااااش  بابااال

ا علااى هحااي سىماو اا   كيلااذيفال  ألاىلااى عااً معاااحة للحااشق فااي َاازٍ اإلاىىقااة فعااَش

بؤاها بقايا اإلاىفة الت  بىاَا الاظكىذس لحشق جثة ـذيقو َيفايعتين في ح ن ب ن 

قااة اإلاكؽاايفة مااع ع مااا  الحااشق سبمااا تاازةش أة اار بعاااحة العاايق ؼاامي  ان اإلاىى

.ان ىجيد معاش  ا شيقاي ماع مىىقاة سبماا (420))الا يسا( اإلاىىقة الت  دمشتها الى ران

سبماااااا ماااااً جىااااايد  ،تمثااااال الا ااااايسا  اااااذ  ؽااااا ر الاااااى ىجااااايد معاااااتيوى ن ا شياااااج فاااااي بابااااال

مااا مااجهم فااي  ااذ اظااكً بع ،الاظااكىذس الاازيً أظااكجهم فااي اإلاااذن الجذيااذ  فااي الؽااشق 

ىهمتل  اؼاسا  عً تؤظيغ الاظكىذس لاذاس لاشب الىقايد فاي بابال  اإلاذن القذيمة.

                                                           
 .404اى غ،بابل،ؿ؛033( ألفالني،العماس ،ؿ414
 .152،ؿ0( با ش،مقذمة، 421
 .344بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،ؿ؛404اى غ،بابل،ؿ( 420
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ااااايلو مباؼاااااش  الحهاااااا ماااااً اجااااال تاااااؤم ن سىاتااااا  لجىاااااذٍ الااااازيً ؼااااا ليا حامياااااة  بعاااااذ ـى

 .(424)ععكشية َىا 

 تضىدها اإلافادس بمعليما  جيذ  عً بعن اجاشا ا  الاظاكىذس فاي بابال،

ليمااااا  تتعلااااج بتااااذلل الاظااااكىذس فااااي حقاااال فقااااذ حفااااه كاااال مااااً أسيااااان ىظااااترابي مع

ىيااذعي  ،ىيىقاال ظااترابي عاً احااذ  ااد  الاظااكىذس ؤلاداس  البابلياة للجااذاىل ىألااهااس.

"ان الاظااكىذس فااتؾ الجاااذاىل ىهظمهااا مااع جاايؾ مااً أتباعاااو  اسععااتيبيليط  يلااو:

"  ،.فماااا  عااااً رلاااا  فااااان ظااااترابي(423)ىاهااااو أيمااااا ظااااذ بعاااان مفااااباتها ىفااااتن ألااااًش

بفمل الاظكىذس الزل سفاع  الفشا   ذ أـبن ـالحا للم حة، ىاسيان ي ج ن ان

ااىىاعية التاا  ؼاايذَا الفااشط ألالميييااين إلاىااع اإلا حااة الااى أعااالي اهااشل  العااذىد الـا

ا   (422)دجلة ىالفشا  لؽاية  جايم لااساي .ىان لىايا  الاظاكىذس اإلاباؼاش  ـ 

اماااااا  هاااااي حشةاااااة تباااااذى مذفيعاااااة باَتم ىت ذياااااذ جاااااذاىل الاااااشل ىالبااااازل فاااااي الفاااااشا ،

ىليغ ببحعاط مً اجل سفاَية ىمفلحة الىظام الضساعاي فاي با د  ،م حية عملية

.في الحقيقة كان الاظكىذس يمل  أظىيال ماً العافً الحشبياة التا  هقلا  (425)بابل

ىاهااو  ، ىعاا بالعاافً الكب اار  مااً فيييقياا الااى باا د باباال تؤَباا لغااضى الجضيااش  العشبيااة

ىحتاى أسيااان  ىعاو أظاافل بابال فاي حالااة جياذ ،با  سيا  يتىلا  أن ي ااين الفاشا  ىفش 

ىاهاااااو أىفاااااذ  يقااااايل ان الاظاااااكىذس حفاااااش مشفاااااؤ فاااااي بابااااال يتعاااااع  لااااا  ظااااافيىة حشبياااااة،

والىااا  لت ىياااذ م ميعاااة  511ميغااااليط الك صىمي ااا  الاااى فيييقياااة ىظااايسيا ىمعاااو 

 .(421)مً الجىذ ىاظتخذام خلشيً مً رىل ال بر  في الؽئىن البحشية

                                                           
 .210( بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،ؿ424
 .54،ؿاإلافذس هفعو( 423
 .53؛بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،21( اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ422
 .342ل الشافذيً،ؿ( بي غ،حماس  ىاد425
 .342بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،ؿ؛55-52اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ( 421
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عاااً ماااذن بااا د الشافاااذيً فاااي عفاااش الاظاااكىذس  ال همتلااا  معليماااا  كافياااة

كاهااا  أىس  ىعؽااا ر ألاظاااتار باااي غ الاااى اهاااو فاااي عفاااش ظااا لة أىس الثالثاااة ىبابااال ألاىلاااى،

ىيباااذى  تقاايم بالتؤةيااذ بيظيفاااة بيابااة باا د الشافاااذيً للعاافً القادمااة ماااً الجىاايب.

اايل الاظااكىذس. ىكاهاا  عمااش اسياااذى  ان تلاا  اليظيفااة  ااذ اهتقلاا  الااى اسياااذى عىااذ ـى

ى ذ ب ن الباح  ألاإلااوي فايعبامل  ظىة ح ن دلل الاظكىذس ب د بابل. 1111حي ه

( لااااااذً Teredonمىاااااز صماااااً وييااااال ان اسياااااذى كاهاااااا  مماثلاااااة إلاذيىاااااة تاااااذعى ت رياااااذىن)

ىامياااااااااااااهيط  ،ىدييهيعاااااااااااايط ،ظااااااااااااترابي :مختلاااااااااااا  اإلااااااااااااائلف ن الك ظاااااااااااايكي ن أمثااااااااااااال

ج ييظاي ييط هقاا  ىعلاى ىفاا اسيااان.ىفقاا يشياذى غ أى اسيااذى غ . ىهااي ماسظالييييط

 بااااال اإلااااااي د( َاااااي الااااازل أظاااااغ  514-112عاااااً ابياااااذيىيط ان هبيلزهفاااااش الثااااااوي)

ااي تلمااين مهاام، ت ريااذىن لااذ  اااسا  العااشب، فاسيااذى ماازكيس  فااي هفاايؿ بابليااة  َى

حذيثاااااة ىاجاااااش مختااااايم بؽاااااعاس هبيلزهفاااااش ىجاااااذ  فاااااي الضاىياااااة الؽااااامالية الغشبياااااة 

  أن يىظاااش الياااو علاااى اهاااو اعااااد  ىهظاااشا لعشا اااة اسياااذى فاااان رلااا  ي ااا لض ااايس  اسياااذى.

ىيقااايل ه رلااايط أم ااار البحاااش لاااذً  تؤظاايغ ارا ماااا كاااان دليااال ييظاااي ييط فاااحيحا.

ىجمياع  ،الاظكىذس ان في ت ريذىن يقيم الت اس ب مع البخايس ماً البلاذان ااجااىس 

 .(422)الافاىية العىش  الت  تيت ها الب د العشبية

ً اهاااااااااو ؼااااااااايذ  مذيىاااااااااة ماااااااااً أعماااااااااال الاظاااااااااكىذس اإلاهماااااااااة فاااااااااي بااااااااا د الشافاااااااااذي

ار يزةش بلي   ان الاظكىذس أمش ب ىاا  مذيىاة  اشب الىقىاة  ؤلاظكىذسية على دجلة،

ى اااااااذ أوؽااااااا   اإلاذيىاااااااة فااااااايق سابياااااااة  اسىن بجهاااااااش دجلاااااااة،ااااااااگاالتااااااا  تلتقاااااااي فحهاااااااا  ىاااااااا  الااااااا

ى اذ أساد الاظاكىذس  اـىىاعية لحماية اإلايلع مً فيماها  مياٍ ألااهاس القشيباة.

                                                           
.ىاليا ااااع ان مىابقااااة تشيااااذىن مااااع اسيااااذى مااااا صالاااا    اااار 214-213( بي غ،حماااااس  ىادل الشافااااذيً،ؿ422

ااي  مئةااذ ، فا ظااتار ألاحمااذ يااًش ان َاازٍ اإلاذيىااة بمحاال لاايغ ببعيااذ عااً جباال ظااىام فااي جىاايب العااشاق َى

مي اااع  شيااا  ماااً مذيىاااة اسيذى.اهظش:ظاااامي ظاااعيذ ألاحماااذ،"العشاق فاااي ةتاباااا  الييهاااان ىالشىمان"،م لاااة 

؛فاااااااااي حااااااااا ن يعتقاااااااااذ الااااااااابعن ااهاااااااااا فاااااااااي أهحاااااااااا  مذيىاااااااااة الضب ااااااااار 035،ؿ0421،لعاااااااااىة:4-0، :41ظاااااااايمش،م:

اااا  اإلااااائسمل الشىماااااوي امياااااهي  ط الحاليااااة.اهظش:فئاد جمياااال،العشاق فااااي القااااشن الشابااااع اإلاااااي دل بحعاااا  ـى

 .05(،ؿ4113مشؼيليىيط،)لىذن:داس اليساق،
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يعاااااااتيع  الت ااااااااس   ة الجذياااااااذ  ميىاااااااا  ت اسياااااااا ستيعاااااااا،دىن ؼااااااا  أن ت اااااااين اإلاذيىااااااا

فما  عاً رلا  ت اين  البحشية الغىية القادمة ماً الهىاذ ىماً ؼابو جضياش  العاشب،

ىلتهيئاة عاذد كاا  ماً العا ان فاهاو تام  سابىة ب ن الهىذ ىعاـامتو اإلاقبلاة فاي بابال.

الحشىب اظ ان اإلاذيىة بالجىيد اإلاقذىهي ن العاجضيً مً ب ن جييؼو العاتذ  مً 

()التاا  ماا يااضال Durineةاازل  هقال ظاا ان ماً مذيىااة دىسياً) فاي ألا اااليم الؽاش ية،

ى اااذ ظااااكً اإلاقااااذىهي ن فاااي  ااااي ماااً اإلاذيىااااة ظاااا    تحذياااذَا   اااار معاااشى ( القشيبااااة.

 .(423)( على اظم اإلاذيىة الت  ىلذ فحها الاظكىذسPellaبيل )

ظتع مهم في ب د فاسط يؽ ر أسيان ان ظ ان مذيىة ظيظو  ذ أعلىيا ا

ىان الاظااكىذس   ااذ عاا ن فااي مذيىااة  (424)ىأعىااٍي مااا فااي اإلاذيىااة مااً أماايال ل ظااكىذس

اااي اباااياليتغ العشناااي، ةماااا عااا ن مااااصاسىط  اتاااذا لحامياااة  ظيظاااة ظاااتراب فاسسااا   َى

ىميااذيا  ،،ةمااا عاا ن ىال  فااشط علااى ميااذيا(431)ىاسلااي ىط  اتااذا ألااش  لعااة ظيظااو،

ىمعااااااااو فش ااااااااة مااااااااً  ،يين فااااااااي ميااااااااذياباااااااااسميي ابقااااااااى(،ى ااااااااذ Parartaceneباسيتاظااااااااي  )

 .(430)الترا ي ن ىاإلاشتض ة ةقاتذ ميكل بااحافظة على اإلاياـ   البرية

حاىل الاظكىذس ةما فعل في مفش مً محاىلة اسظا  القيم ؤلا شيقية فاي 

ىمبااااااااااااسا   ففاااااااااااي ظيظاااااااااااة هقاااااااااااشأ عاااااااااااً ا امتاااااااااااو ظاااااااااااباق الجاااااااااااشل باإلاؽااااااااااااعل، اياااااااااااشان،

 مااع ؼاابان فاااسط ىتااذسيتهم علااى يااذ اهااو أمااش ب جشا تااو.ىلكااً كااان أَاام (434)سيالااية

                                                           
ؼااااااااااااااااااااااااااااايلذن خسثاااااااااااااااااااااااااااااش هيدإلاان،"ميعان:دساظاااااااااااااااااااااااااااااة تاسيخياااااااااااااااااااااااااااااة أىلية"،تشجماااااااااااااااااااااااااااااة:فئاد جميل،م لاااااااااااااااااااااااااااااة ( 423

جااين َاوعاامان،الجغشافية التاسيخيااة إلاىىقااة سأط ال لااايل ؛235،ؿ0412-0413،لعااىة:04ألاظااتار،م

(،العلعااااااااااالة 0431ناااااااااااي،العشني،تشجماااااااااااة:عادل عباااااااااااذ هللا لىاب،)البفاااااااااااش :مشةض دساظاااااااااااا  ال لااااااااااايل العش 

ظاااامي ظاااعيذ ألاحماااذ،تاسيخ ال لااايل العشناااي ماااً أ اااذم ألاصمىاااة حتاااى التحشياااش ؛4-0،ؿ24ال اـاااة،العذد:

بي غ،حمااااااااااااااااااااس  ىادل ؛334(،ؿ0435العشني،)البفاااااااااااااااااااش  ميؽااااااااااااااااااايسا  دساظاااااااااااااااااااا  ال لااااااااااااااااااايل العشناااااااااااااااااااي،

 .214الشافذيً،ؿ
 .24-20( اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ424
 .42تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ؛23-24في العشاق،ؿ اسياهيط،أيام الاظكىذس( 431
 .44( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ430
 .24( اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ434



 

 

93 

 3111ى اذ  علام  ىاتخازَم جىاذا فاي جايؾ اإلالا  الجذياذ، مذسب ن مً اإلاقاذىهي ن،

.ى ؽااااااا ر اإلافاااااااادس ان (433)ؼااااااااب فاسسااااااا   فاااااااً الحاااااااشب ىالعاااااااادا  ىاللغاااااااة ؤلا شيقياااااااة

عاً وشياج تيحياذ العىاـاش  الاظكىذس كان يبغي تىفيز لىة دمال الؽاشق باالغشب،

م اإلاقذىهيين ىالييهاهيين ىالفشط، ويستيوامبراالث ثة الكبًر في  ىلايغ َىاا   َى

ىييمئاز احتفال  أل ؼاع  أى عىفاش ألاش. مً دليل على اهاو ادلال فاي لىتاو َازٍ،

ىفي َزا الاحتفال تضى  الاظكىذس مً باسظ ن ابىة داسييط  بضىا  الؽشق ىالغشب.

،  حعاااا  عااااادا  اإلالااااي  ىباسععااااتيغ الابىااااة الفااااغًش الىلاااايط الفاسساااا  ، الكبااااًر

فمااا  عاااً صىاجاااو ظاااابقا ماااً سىةعااااها ابىاااة ملااا  ظاااي ذياها  العظاااام ماااً الفاااشط،

ى ااااذ  ى ااااذ تااااضى  عااااذد ةب اااار مااااً لااااباوو ظاااايذا  مااااً ألاظااااش الؽااااشيفة الفاسظااااية،

ً جميعااااا تقشيبااااا بعااااذ ىفااااا  الاظااااكىذس. ىيقااااال اهااااو تاااام فااااي َاااازا الياااايم صىا   ولقااااَي

 اتاذا ماً  31 ىيازةش الابعن اهاو تام صىا   ععة خال  جىاذل ماً وعاا  أظايييا .

  ادتاااو ىعؽاااش  خال  جىاااذل)مجهم َيفايعاااتين الااازل تاااضى  ابىاااة ألاااًش لاااذاسييط،

ىتااااضى  بشدي اااااط ابىااااة ىالااااي  ىةشاتياااايط الاااازل تااااضى  اماظااااتريىة ابىااااة عاااام باسظاااا ن،

استاكامااااااااااااا  ةمااااااااااااا تااااااااااااضى  بىليماااااااااااايط ىياااااااااااايميىيغ مااااااااااااً ابىتاااااااااااا  استاباااااااااااااصىط: ميااااااااااااذيا،

ىالتث يااااااا   ،عااااااا ن الؽااااااكليىاستيهيغ...ال (.ىا لاااااا  الظااااااً ان َااااااازا الااااااضىا  َااااااي ؤلا 

ى ااام الكهىااة مااً سجااال الااذيً  الشظاا   الستباوااا  صىجيااة كاهاا   ااذ تماا  مااً  باال.

ااجاااايط ىالييهاااااهي ن بالفااااليا  ىالااااذعا  بااااان تتحقااااج ىحااااذ  مااااً الؽااااعيب ىاإلالاااال 

 .(432)ىألاجىاط في ظل ؤلامبراويسية

 

 

                                                           
؛ديااااااااااااااااااااااااااكي  232؛بشن،تاااااااااااااااااااااااااسيخ الييهااااااااااااااااااااااااان،ؿ30( بااااااااااااااااااااااااا ش ىخلشىن،تاااااااااااااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااااااااااااشان القااااااااااااااااااااااااذيم،ؿ433

 .342،ؿ4ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 
؛دياااااااكي  44؛م اىل،الؽااااااشق ألادوااااااى،ؿ233،ؿبشن،تاااااااسيخ الييهااااااان؛221،ؿ4با ش،مقذمااااااة،  ( 432

 .342،ؿ4ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 
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 .مي   ظ ان الؽشق ألادوى مً احت ل الاظكىذس اإلاقذىوي.4

لااااة فهاااام مي اااا  مىاااااوج الؽااااشق ألادوااااى مااااً الاظااااكىذس اإلاقااااذىوي ان محاى  

ىاحت لااااو  سالااااحها معااااؤلة مهمااااة ى ااااذ التلفاااا  َاااازٍ اإلايا اااا  فااااي كاااال مىىقااااة عااااً 

 ً  علااى اهاااو محشسَاااا، با ظاااكىذسفااابعن مىاااوج الؽاااشق القاااذيم  ااذ سحبااا   ،ألالااش

ىه ااااذ َااااات ن الفاااايست ن فااااي ى اااا   ىألالااااًش سفماااا  لماااايعها لااااو ى اىمتااااو بؽااااذ ،

ار وعااااااش   ان عااااااذد مااااااً اإلاااااااذن  ً تاااااااسيخ حملااااااة الاظااااااكىذس علااااااى الؽااااااشق.مبكااااااش  ماااااا

الييهاهياااااة فاااااي أظااااايا الفاااااغًش  اااااذ اظاااااتقبل  الاظاااااكىذس بالترحااااااب الكب ااااار علاااااى اهاااااو 

ال الااى ،(435)محاشسَم ماً العاايىش  الفاسظاية فمااث  وعاش  ان الاظاكىذس عىااذما ـى

الترحياا  بااو  ىمااً ااحتماال اهااو تاام ،ا لاايم ليكيااا لاام ي ابااو بعااذا  مااً  باال الليكياا ن

ىرةاااااش اإلاااااائسمل  ،ةااااازل  بااااااقي اإلااااااذن الليكياااااة ىفتحااااا  اةعاااااىاثيط أبيابهاااااا وياعياااااة،

( ظافً ؼااسة  أظاىيل الاظاكىذس 01اهاباظيغ الاظاكىذسل ان الليكيا ن  اذميا )

ةمااااا  ااااذم الليكياااا ن ىحااااذا  مااااً مقاااااتلي  الاااازل تحؽااااذ  بالااااة العاااااحل الفاااايسل،

ا  الليذياااااااااااااااة الفشظاااااااااااااااان اهاااااااااااااااذم   ماااااااااااااااع  اااااااااااااااي  الاظاااااااااااااااكىذس ؼاااااااااااااااؤاها ؼاااااااااااااااؤن القاااااااااااااااي 

 ،،ىلكاااااً لااااام يكاااااً الاظاااااكىذس سحيماااااا باإلااااااذن التااااا  عاسلااااا  احت لاااااو(431)ىالعااااايسية

فعىااااذما عباااار الاظااااكىذس مماااايج  ،ىهحااااً همتلاااا  أمثلااااة ةث اااار  عااااً مثاااال َاااازٍ اإلاااااذن

 بااااااااال اإلااااااااااي د اعترلااااااااا  مذيىاااااااااة  332( عاااااااااام Hellespontالذسدهيل)الهلعااااااااابيه ()

اااااااااااا بالتخشيااااااااااا ،( تقذماااااااااااوLampsacusالم عااااااااااااكيط) ى اااااااااااذ ا ىاااااااااااع   ،ىلكىاااااااااااو ألىَش

ىفاااااااااااااااااااااااذ تشأظاااااااااااااااااااااااو اإلاااااااااااااااااااااااائسمل  ،الاظاااااااااااااااااااااااكىذس بالعاااااااااااااااااااااااذىل عاااااااااااااااااااااااً تخشيااااااااااااااااااااااا  اإلاذيىاااااااااااااااااااااااة

ىوعااااااااش  ان َيغعيعاااااااااترا حاااااااااةم مي ااااااااال ظااااااااالم (432)(Anaximenesاهاااااااااةضيميىيغ)

ااااالها ألاظاااااىيل الفاسسااااا   حتاااااى تشاجاااااع عاااااً  ،اإلاذيىاااااة الاااااى اإلاقاااااذىهي ن لكاااااً ماااااا ان ـى

                                                           
؛ .دياااااااااااااااااكي  ىط. كيفالي ،الحماااااااااااااااااسا  042( ألاحمااااااااااااااااذ ىالهاؼاااااااااااااااا  ،تاسيخ الؽااااااااااااااااشق القااااااااااااااااذيم،ؿ435

 .342،ؿ4القذيمة،، 
 .515ألفالني،اإلاملكة الحثية،ؿ( 431
 .332ألاحمذ ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ(432
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اامم علااى مياـاالة القتااال،  حياااد،فااي ى اا  أعلااً بااو العاا ان ااحليااين ال مي فااو ـى

لكااااً الاظااااكىذس مااااع رلاااا  لااااشب اإلاذيىااااة التاااا  دافااااع عجهااااا اإلاشتض ااااة الييهاااااهيين حتااااى 

ىنعاااااذ مقاىماااااة َاااااذم  ل لهاااااا اإلاذيىاااااة  ،ةماااااا سفمااااا  مليتااااايط الاظتعااااا م اإلااااااي .

 ،.ىوعاااااش  ان مذيىااااة َالي اسهاظااااايط عاسلااااا  الاظاااااكىذس(433)ىأعلىاااا  اظتعااااا مها

ااااي  اتااااذ اإلاشتض ااااة ؤلا شيقااااي فااااي جاااايؾ الفااااش  ط بىفعااااو يتاااايلى  ياااااد  ىكااااان ممىااااين َى

الازل للا  بيكعايداسىط ىمعهام بعان  حاميتها ىمعاو اىسهتيبااتيغ حااةم كاسياا،

ى ااااذ أبلااااى  ،ى ااااذ فااااشك الاظااااكىذس الحفاااااس علااااى اإلاذيىااااة اإلاىفياااا ن مااااً اإلاقااااذىهي ن.

ىتمكىاايا مااً مهاجمااة أدىا  الحفاااس ال اـااة  ،ااحاـااشىن باا   حعااىا فااي القتااال

ى تلااااايا احاااااذ حاااااشاط الاظاااااكىذس ىاظااااامو  ران،مؽاااااعل ن فاااااي بعماااااها الى ااااا با ظاااااكىذس

ىإلاااااا أـاااابح  اإلاذيىااااة فااااي ألااااش ألامااااش ال  ةمااااا  تلاااايا   ااااٍر مااااً المااااباه. بىليماااايط،

ى ااذ  ظاا يل للااذفال عجهااا احش اايا مااا لااذيهم مااً رل اار  ىمعااتيدعا  ىالرىا بااالفشاس،

أمااٍش  مااً اإلاشتض ااة، 3411ىكاال الاظااكىذس الااى  اا ق يااذعى بىليماايط أيمااا ىمعااو 

ى اذ  ا حي  كاان اىسهتيبااتيغ ال ياضال معتفاما فاي  لعاة ظااالماةيغ.ببلمال كاسي

اظااااااتىال ألال اااااار بفماااااال اإلاعاااااااعذ  التاااااا  لقحهااااااا فااااااي ا لاااااا  الظااااااً مااااااً ا اااااايغ ملاااااا  

علااى ان  ىلكىااو فااي الجهايااة َااضم علااى يااذ بىليماايط ىاظاااهذس، أن يفاامذ، اظااباسوة،

 .(434) بل اإلاي د 334اتمام المال كاسيا لم يتحقج اال في عام 

ظاااايسيا يبااااذى ان مي اااا  العاااا ان َىااااا  التلاااا  باااا ن  ابااااٍل للعاااايىش  فااااي  

فااااااإلاعشى  ان أىلاااااى اإلاااااذن التااااا  أعلىاااا  سفماااااها لعااااايىش   ،اإلاقذىهيااااة أى سافااااان لهااااا

ا الاظاااكىذس عااااام  الاظاااكىذس اإلاقاااذىوي كاهاااا  مذيىاااة ـاااايس الفيييقياااة، التااا  حاـااااَش

 ،أسىاد :ل باال اإلاااي د ،فااي ى اا  أعلىاا  مذيىااة ـاايذا ىمااذها فيييقيااة ألااًش مثاا 334

ىعىاااذما بلغااا  ألبااااس اظتعااا م َااازٍ اإلااااذن بحاااش  ل ظاااكىذس،ىبيبلااايط الاظتعااا م 

                                                           
 .334تاسيخ الؽشق القذيم،ؿألاحمذ ىالهاؼ  ،( 433
   .334؛ألاحمذ ىالهاؼ  ،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿ24-23تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ( 434
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ى ؽ ر اإلافادس  ىعاد  الى أىوااها. ،اي ة َشب  ظفجها الت  كاه  في لذمة الفشط

ل ا عاسل ن عليو ال ميل  لى فيييقيا  ابل ىفذا مً ـيس ان الاظكىذس عىذما ـى

ذس لاام يكااً ىاثقااا كاال الثقااة بهاازا ؤلاعاا ن ىلكااً الاظااكى ىالاظتعاا م بفاايس  عامااة،

لاازا ولاا  العاااما  لااو بااذليل اإلاذيىاااة لتقااذيم القااشاب ن ىالتضاااحيا  لجااذٍ ألاعلاااى 

َش ل )كان َش ل يياصل ميل اس  عىذ الييهاهي ن(.ف ان سدَم على ول  الاظكىذس 

ااهم لً يعمحيا باظاتقبال احاذ ماً ألا اشاب فاي اإلاذيىاة ظايا  أكاان ماً الفاشط أم 

علااى أاهاام أؼاااسىا بيجاايد حااشم مؽااهيس إلايل اااس  فااي ـاايس القذيمااة  إلاقااذىهي ن.مااً ا

ـاااالي، ىفيااااو  ااااذ ي ااااذ الاظااااكىذس لااااالتو اإلايؽاااايد  ممااااا يفااااي بمىالاااا   علااااى الباااار ألا

 .(441)ىسعو

 :ال يمكً تفذيج َزٍ الشىاية ةحقيقة تاسيخية ىرل  لعذ  أظباب مجهاا

لفيييقياة لام يحااىل ألال ار ىمجهاا اإلااذن ا ل ظاكىذسان اإلااذن التا  أعلىا  لمايعها 

ً عاً ـاذ هم بال تقبال لمايعهم فقاي، فما  عاً رلا  ارا كاها  ـايس  أن يبَر

َاااازا هحااااً ارا   ااااذ أعلىاااا  اظتعاااا مها فلمااااارا تمتىااااع عااااً دلاااايل الاظااااكىذس الحهااااا،

ـاااذ ىا الشىاياااة ةماااا هاااي فباهاااا تخبرهاااا بيجااايد ماااضاس إلايل ااااس  فاااي البااار لااااس  ـااايس أى 

لاااازا  أن ياااازَ  الااااى َىااااا  لتقااااذيم  شابيىااااو، ىذسل ظااااكـاااايس القذيمااااة كااااان يمكااااً 

فااا سيي ان الشىايااة مختلقااة أساد  أن  عىااي العاا   الاازل مااً ىسا ٍ سفاان ـاايس 

  احت ل الاظكىذس لها.

ىظفجها الحشبية مً ا تحام  ،تمكً الاظكىذس بمعاعذ  اإلاذن الفيييقية

ذ  ماً بعذ حفاس دام ظابعة أؼاهش ىكاها  ـايس تتي اع اإلاعااع مذيىة ـيس عىي ،

 شواجة حي  بعث  بؽييلها ىأوفالها ىوعا ها الى َىا  ليبقى الشجال يقااىمين 

بعاااذ ان  تااال ماااً الفااايسي ن  -الاظاااكىذس ىلكاااً أملهاااا لااااب ىلماااع  َااازٍ اإلاذيىاااة 

ا ألال ار ىاعاذم ل ظكىذس  -مً محاسبحهم 3111 ىباال ماا  ،ماً ظا ااها 4111فذمَش

                                                           
 .22-23( اهظش َزٍ الشىاية في:تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ441
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ذ اإلاقااااذىوي بىفااااٍش بب امااااة ألالعاااااب ىاحتفاااال القاتاااا ،يقااااذس بث ثاااا ن ألفااااا اهاااام عبيااااذا

 .(440)ىالؽعاتش الذييية ىتقذيم الزباتن في معبذ ميل اس 

فلعاااى ن اال ماااً مذيىاااة  اااض  التااا   اىمااا   لااام يلاااج الاظاااكىذس مقاىماااة فاااي

ىدافاااااع عاااااً  اااااض   اتاااااذ أولاااااج عليااااااو  ى يااااال ث ثاااااة أى لمعاااااة أؼاااااهش، ،إلااااااذ  ؼاااااهشيً

ياااااة أرا ااااا  الاظاااااكىذس اسيااااااهيط اظااااام بااااااتيغ )سبماااااا بااااااوؾ( علاااااى سأط جيااااايػ عشب

ااايل التعضياااضا  لجااايؾ الاظاااكىذس  ألاماااشيً، ىكااااد بااااتيغ ى ياتاااو ييتفاااشىن لااايال ـى

ىان فتااااا  الاظاااااكىذس بؤَاااااالي  اااااض  يفااااايس ماااااذً  ىأـاااااي  الاظاااااكىذس هفعاااااو ب اااااشا .

فقاذ أبياذ  الحاميااة ىا تياذ  اتاذَا ىربان علااى   مابو ماً مقااىمتهم الؽااذيذ  لاو،

ظااااتيلى الاظاااكىذس علاااى مخااااصن جااا مة مااااً ىا أظاااياس اإلاذيىاااة ىبياااع ظااا ااها عبياااذا،

 .(444)التيابل الن اإلاذيىة كاه  اإلاعتيدل الشتيغ إلاىت ا  الجضيش  العشبية

ال وعااااااش  مي اااااا  الجاليااااااة الحهيديااااااة فااااااي فلعااااااى ن مااااااً تقااااااذم الاظااااااكىذس 

ن ؤم( باااااااااااا011-32ىيخبرهاااااااااااا اإلاااااااااااائسمل الحهااااااااااايدل ف فيااااااااااايط جيصيفااااااااااايط ) ،اإلاقاااااااااااذىوي

عان ال ااًَ ألاعلاى للجالياة الحهيديااة الاظاكىذس لا ل حفااٍس لفايس ولا  ماً ظام

ىلكاااااً ألال ااااار سفااااان علاااااى أظااااااط استباواااااو باإلالااااا   فاااااي القاااااذط اسظاااااال جيااااايػ لاااااو،

ىالظااااايما ىأهىاااااا وعااااااش  اهاااااو لاااااام تكاااااً مااااااً  ىال وعاااااش  فااااااحة َااااازا ال باااااار، الفاسسااااا  ،

اجااااشا ا  الاظااااكىذس ولاااا  مااااً ظاااا ان اإلاىاااااوج التاااا  يحتلهااااا الاهخااااشاه فااااي ـاااافي  

 قايا  التا  كاان يبقحهاا للمحافظاة علاى ألاماً الاذاللي.أى حتى التىايل فاي ال جيؽو،

فلمارا يعؤل الاظكىذس الجالية الحهيدياة القليلاة العاذد بالازا  بتقاذيم متىايع ن 

لجيؽااااو؟ يااااًش ألاظاااااتار ظااااامي ظاااااعيذ ألاحمااااذ ارا كاااااان َاااازا ال بااااار فااااحيحا فشبماااااا 

 ىاعتماااادَم ،يكماااً ظاااٍش فاااي معشفتاااو احتماااال  عااالين الفاااشط  فاااشاد َااازٍ الجالياااة

                                                           
-321؛ظاااااااااااااااااااليمان ىالفتيان،محالاااااااااااااااااااشا  فاااااااااااااااااااي التااااااااااااااااااااسيخ القاااااااااااااااااااذيم ،ؿ300،ؿ4( با ش،مقذماااااااااااااااااااة، 440

 .01ؽشق ألادوى،ؿ؛م اىل،ال233،ؿ؛بشن،تاسيخ الييهان322
؛ظاااااااامي 233؛ بشن،تااااااااسيخ الييهاااااااان،ؿ322( ظااااااليمان ىالفتيان،محالاااااااشا  فاااااااي التااااااااسيخ القاااااااذيم ،ؿ444

 .11(،ؿ0433ظعيذ ألاحمذ،فلعى ن حتى التحشيش العشني،)بغذاد:داس الؽئىن الثقافية العامة،
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ىباااااذى  ،علااااحهم فاااااي حفاااااه ألاماااااً فاااااي الاااااب د لاااااذ أياااااة حشةاااااة  اااااذ تفاااااذس ماااااً ألاة رياااااة

 .(443)َام اظتراتي يالظيما ىالقذط را  مي ع  ،الصحشا  القشيب ن

ىسبماا ظااا ها جيصيفايط للتاذليل علااى  ،لكاً ال يمكاً  بايل َاازٍ الشىاياة

ى ىععاااتمش جيصيفااايط باااالقيل ماااا ان أه ااا أَمياااة َااازٍ الجالياااة فاااي فلعاااى ن ى يتهاااا.

الاظااااكىذس احت لااااو لفاااايس ى ااااض  حتااااى سأً ال اااااًَ ألاعلااااى للجاليااااة الحهيديااااة حلمااااا 

فاااابرا كااااان ال اااااًَ ألاعلااااى للجاليااااة الحهيديااااة  دعاااااٍ الااااى الاظتعاااا م للقاتااااذ اإلاقااااذىوي.

ي في فتر  كان  باتفاق مع داسييط الثال  اإلال  الفاسس   فلمارا لم يعاعذ ألال ر َى

ان حقاااااا يقاااااذس الالتزاماااااا  ىيحتااااارم العهااااايد؟ فحهاااااا باااااؤمغ الحاجاااااة للمعااااااعذ  ان كااااا

ىاليا اااع ان ال ااااًَ ألاعلاااى ارا ألااازها ةااا م جيصيفااايط مؤلاااز الحقيقاااة لااام يتقاااذم 

بااال اهتظاااش  ماااا تاااتمخن عىاااو  جماااا  الاظاااكىذس  إلاعااااعذ  ظااايذٍ اإلالااا  الفاسسااا  ،

فلماااا اهتفاااش   علاااى ـااايس ثااام  اااض  اللتااا ن كاهتاااا أ اااًي اإلااااذن فاااي ظااايسيا ىفلعاااى ن،

 .(442)هية ىدلل  اإلاذييت ن اإلازكيست ن تزسل ال اًَ بحجة الحلمالجييػ اإلاقذى 

 ،لكاااااااً يمكاااااااً الىظاااااااش الاااااااى سىاياااااااة جيصيفااااااايط علاااااااى ااهاااااااا محااااااان الااااااات ق

فالجالية الحهيدية القليلة العذد ال يمكً ان يعيل علحها كل مً داسييط الثال  أى 

 شط،يعااذ حااذثا َامااا للفاا ل ظااكىذسالظاايما ىان مقاىمااة  ااض   الاظااكىذس اإلاقااذىوي،

ىان الفشط ان أسادىا أن يعتمذىا على احذ في فلعى ن في   أن ي يهايا  العا ان 

َازا ماً  الظايما ىان مقاىماة  اض   اذ  ادَاا العاشب، ألاة رية مً ةىعااهي ن ىعاشب،

ىمً جهة ألًش لام تكاً الجالياة الحهيدياة  يياة ةفاياة ل اي يىلا  الاظاكىذس  جهة،

ىهاي اإلاذيىاة القيياة التا  واإلااا اظتع ا ى  ،مجها اإلاعاعذ  الظيما أثىاا  حفااس ـايس 

 فتحهاااا علاااى أ اااًي الجيااايػ فلماااارا يحتاااا  الاظاااكىذس معااااعذ  الجالياااة الحهيدياااة؛

لااازا  ىان  فاااة الحلااام الااازل جاااا  مبااارسا لاااشتيغ الجالياااة الحهيدياااة تئياااذ الاظاااتيتا ،

                                                           
 .431( ألاحمذ،تاسيخ فلعى ن القذيم،،ؿ443
 .432-431( اإلافذس هفعو،ؿ442
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ىعىاااذما  يمكاااً أن هتفااايس ألاماااش ان الاظاااكىذس لااام يشاظااال أـااا  الجالياااة الحهيدياااة،

 ً القااذط عماال َاائال  علااى ةعاا  ىدٍ ةمااا فعلاايا فااي العااابج مااع الفااشط،ا تاارب ماا

م بمظهش القيل.  ىان َذ  جيصيفيط َي محاىلة الذفال عً ب   جلذتو ىاظهاَس

دىن مقاىمة تزةش بال سحبا   ،ل ظكىذسعلى أية حال فان القذط  ذ اظتعلم  

ذ ظاامن لهااازٍ ىيظهااش ان الاظااكىذس  اا بااو الجاليااة الحهيديااة  تشحيبااا مىقىااع الىظ اار،

ىعفاااااا   ،ىعاداتهاااااا ال اـاااااة ،الجالياااااة فاااااي القاااااذط أن  عااااايؾ ىفاااااج  ياهيجهاااااا الذييياااااة

 باااااال اإلاااااااي د( حتااااااى  ياااااال اهااااااو ـاااااالى فااااااي  334أفشادَااااااا مااااااً المااااااشات  لتلاااااا  العااااااىة)

يزةش جيصيفيط في سىاية ألًش ان يهيد القذط ولبايا ماً الاظاكىذس .ى (445)اإلاعبذ

اال اهاو لام يازةش  عيؽايا حعا  ؼاشاثعهم،أن يعمن للحهيد في ب د بابل ىمياذيا أن ي

ىلهزا استؤً ألاظاتار َاييلش ان القفاة  ،احذ مً ةتبة ظ ر  الاظكىذس َزٍ اإلاعؤلة

ميلاايعة ىلاااعها الحهاايد اإلاتهلىااا ن أل الاازيً ا ت عااايا العااادا  الييهاهياااة فااي القاااشن 

ل اااااااااااي يث تااااااااااايا ان ع  اااااااااااة الحهااااااااااايد  ذيماااااااااااة بالييهااااااااااااهي ن ماااااااااااً عهاااااااااااذ  ألاىل اإلاااااااااااي دل،

 .(441)ىذسالاظك

ىدعااٍ الاى صيااس   ،عً ىفذ ماً العاامشي ن  ابال الاظاكىذسفي اإلافادس هقشأ 

  ىال وعاااش  العاااش فاااي (442)مذيىاااة  ااا م ىالبااارىٍ باااؤاهم ليعااايا بحهااايد بااال ـااايذىهي ن

ىلكاااً ماااً   ااار ؼااا  أسادىا تمي اااز أهفعاااهم عاااً الحهااايد فكماااا َاااي معاااشى  ان  ،رلااا 

ياها  حتاى فاي بعان اإلاعتقااذا  يهايد العاامش  يختلفاين عاً الحهايد فاي ةث ار ماً الج

ىلكااااً فيمااااا بعااااذ هقااااشأ ان أَااااالي العااااامش   ااااذ  اااااميا بثاااايس  عاسمااااة احش اااايا  الذيييااااة.

ل لهاااا الحااااةم اهاااذسىماليط حياااا ال وعاااش  أظااابابها ىتفاـااايلها كاهااا  هتي تهاااا ان 

 .(443) ام بشدي اط ببج   ظ ان اإلاذيىة ىاظ ان مقذىهي ن بذال عجهم

                                                           
 .11ألاحمذ،فلعى ن،ؿ؛432خ فلعى ن القذيم،ؿألاحمذ،تاسي ( 445
ة اإلاؽتاق،ؿ441  .32(  ىيمة،هَض
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ظااكىذس  يباال بالترحاااب مااً  باال اإلافااشي ن  ؽاا ر اإلافااادس ان الا فااي مفااش 

ىسبمااا يكمااً العاا    ،ألالااز بالثااؤس لهاام مااً الفااشط با ظااكىذسالاازيً الاازىا يااشىن 

فااي أن العااىيا  ألال اار  للحكاام الفاسساا   فااي مفااش  ااذ تم ااز  بالقعااي  ىالالااىهاد 

ىس اام  ،.ال وعااش  فااحة َاازٍ الشىايااة(444)ىاَاهااة اإلافااشي ن فااي دياااهتهم ىمعتقااذاتهم

 همتل  ما يؽ ر الى عكعها اال ان  عي  الحكم الفاسس   في مفش ليغ كافيا اهىا ال

ىحتاااى ىلاااي افترلاااىا فاااحة  علاااى اهاااو محاااشسَم، با ظاااكىذسلي عااال اإلافاااشي ن ياااشىن 

الشىاياااااة ف باااااذ ىان اإلافاااااشي ن  ااااااذ  غ ااااار  فكاااااشتهم عااااااً الاظاااااكىذس ىفتيحاتاااااو بعااااااذ 

ي اإلايظ   شاوي   ،العياظة الت  هفزَا اإلاؽش  على ال ضاهة كلييميىيغ الىق َى

 الزل اؼتهش بابتزاٍص للمعابذ اإلافشية ىمحاىلتو اَاهة مقذظا  اإلافشي ن.

فااي باباال يتحااذث كاال مااً كيهتاايط كيسيتاايط ىاسيااان ان الاظااكىذس عىااذما 

يس حتاى كاها   دللها اظتقبلو ىسجالو الىاط الزيً تذفقيا فاسؼ ن الؽاياسل باالَض

اا  ،فااشق مااً الكهىاااة تيؽااذ  أسيااان لاااذليل الاظااكىذس الااى بابااال: ىيمكااً أن هقاااشأ ـى

 ىكاان فاي مقاذمتهم الكهىاة ىالح اام، "لش  الباابليين الاى اظاتقبالو علاى بكاش  أباحهم،

.ىععلاج باي غ (311)ىيقاذم مالاو" ىكل يحمل َذية ىععشك اظتعا م مذيىاة أى  لاع،

 .(310) على رل  بان َزا كلو أىبشا ىليغ تاسيخا

ياظاااااااية الفاسظاااااااية ياااااااشفن الااااااابعن َااااااازٍ الفااااااايس  علاااااااى أظااااااااط ان الع

 اااذ  القاظاااية ت ااااٍ بابااال ليعااا  ةماااا تفااايس، فااااإلاعشى  ان داسيااايط ىاحؽاااييشػ،

لاازل  فااان الاظااكىذس عااذ  دمااشا معابااذ باباال فااي أثىااا  الاهتفالااا  البابليااة الفاؼاالة.

                                                           
؛ألاحماااااااااااذ ىالهاؼااااااااااا  ،تاسيخ الؽااااااااااااشق 403( ظاااااااااااليمان ىالفتيان،محالاااااااااااشا  فاااااااااااي التااااااااااااسيخ القاااااااااااذيم،ؿ444

؛ديااااااااااااااااكي  ىكيفالي ،الحمااااااااااااااااسا  24ىن،تااااااااااااااااسيخ اياااااااااااااااشان القاااااااااااااااذيم،ؿ؛باااااااااااااااا ش ىخلش 043القاااااااااااااااذيم،ؿ

 .345،ؿ4القذيمة، 
 .31( اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ311
.ى اااذ أياااذ بعااان اإلاااائسل ن الكتااااب ؤلا شياااج فاااي معاااؤلة 343-342بي غ،حمااااس  ىادل الشافاااذيً،ؿ ( 310

اظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقبال الباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابلي ن ل ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكىذس.اهظش:ألاحمذ ىالهاؼااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،تاسيخ الؽاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشق 

 .404؛ اى غ،بابل،ؿ033؛ألفالني،العماس ،ؿ044م،ؿالقذي
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ىلكااااً َاااازٍ الفاااايس  ال يمكااااً  بيلهااااا فتااااراث احؽااااييشػ فااااي تااااذم ر  محااااشسا لباباااال،

ىايا  بؤهاو ابتاذال متاؤلش ماً   ار -.ؼا رىناإلاعابذ البابلية  ذ ةؽافو م.كايس  ىط

ار  ،.ىكااان ألاظااتار جاايس  سى  ااذ هبااو مىااز ى اا  ويياال الااى َاازٍ الحقيقااة(314)أظاااط

يقاااااايل ارا كاااااااان َ اااااارىدى غ  اااااااذ  ااااااام فعااااااا  بضياااااااس  بابااااااال بعااااااذ ثيستهاااااااا ألال اااااار  علاااااااى 

اافو يعاامن لىااا باالظااتيتا  بؤاهااا  ااذ عاهاا  أرً  احؽااييشػ، بعؽااشيً عامااا فااان ـى

ىفااااي الحقيقااااة فااااان َ اااارىدى غ يكتفااااي باااازةش ان احؽااااييشػ  ااااذ  ا. لااااي  بذسجااااة ماااا

)معباااذ ؤلالاااو ماااشدى  فاااي بابااال( التمثاااال الكب ااار ل لاااو ماااشدى  ايااا  -گايعااااظااال  ماااً 

ىظااترابي  ،ىةيتعااياط ،أسيااان :  اار ان ةتابااا  اإلااائسل ن مثاال اإلافااىيل مااً الاازَ .

ىإلااااا كاااان  سك،ىان اإلاعاباااذ  اااذ ظااايي  باااا   ،تاااي ي لىاااا باااان أظاااياس اإلاذيىاااة  اااذ أصيلااا 

لااازل  فماااً  ىاإلاعاباااذ ألالاااًش يتكاااشس ىسىدٍ فاااي هفااايؿ متاااؤلش ، ،ايااا -گاظااام ايعاااا

ااحتمل أن ت ين تل  اإلاعابذ  ذ لشب  جضتيا ىتهذم  فاي القاشىن ال حقاة بعا   

. فبرا كاه  الشىاية القاتلة بتذم ر بابال ماً  بال احؽاييشػ (313)تشةها دىن ـياهة

ذس محااااااشسا؟ ال يمكاااااً  باااااايل فكااااااش  اظااااااتقبال محااااان الاااااات ق فلمااااااارا ُعاااااذ الاظااااااكى

ىان الشىاياااااا  التاااا  حيكااااا  حاااايل اظاااااتقبال  علااااى اهاااااو محااااشس، ل ظاااااكىذسالبااااابلي ن 

الاظاكىذس مااً  بال البااابلي ن ةماا هقلهااا مئسلاي الاظااكىذس ال يمكاً  بيلهااا ةمعاالم 

فا ظااااااتار كاااااايس   ااااااذ عااااااشك بيلااااااي  ان أى  الاظااااااتقبال الحافاااااال للبىاااااال  تاااااااسي ي.

يؽاااااابو تمامااااا الترحياااا  الاااازل تلقااااى باااااو  دلاااايل الاظااااكىذس باباااال، بمىاظاااابة الفاااااتن،

 534ثاام كاايسػ الكب اار فاااي   باال اإلاااي د، 201مياوىااي باباال ظااشجين ألاؼاايسل عااام 

ن مثاال َاازٍ اإلاىاظاابة بفاا ،بفااش  الىظااش عااً تااذفج الحماظااة العفاايل   باال اإلاااي د،

                                                           
 .345،ؿ4؛دياكي  ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 343( بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،ؿ314
( جاااااااااااااااااااااااااااااااااايس  سى،العااااااااااااااااااااااااااااااااااشاق القذيم،تشجمة:حعاااااااااااااااااااااااااااااااااا ن علاااااااااااااااااااااااااااااااااايان حعاااااااااااااااااااااااااااااااااا ن،)بغذاد:داس الحشيااااااااااااااااااااااااااااااااااة 313

؛ىحااااااااااااااايل سىاياااااااااااااااة َ ااااااااااااااارىدى غ ال اـاااااااااااااااة بعااااااااااااااال  تمثاااااااااااااااال الاااااااااااااااشب ماااااااااااااااشدى  523(،ؿ0432للىباعاااااااااااااااة،

َ رىدى ،تاسيخ َ رىدى ،تشجمة:عبذ ؤلالو اإلا  ،)أبي ظ  :َيئة أبي ظ ا  .في:033: 0ش،َ رىدى غ،اهظ

 (.4112للثقافة ىالتراث،
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الىفااااااش الاحتفاليااااااة التاااااا  هظمهااااااا تىظيمااااااا جيااااااذا ةاااااا  الىااااااشف ن بعااااااذ ألامااااااش اليا ااااااع ب

اااااااشب أى اظاااااااش أى اظتعااااااا م اإلااااااااذحيس، ،الععاااااااكشل الكب ااااااار تمثااااااال هتي اااااااة اهاتياااااااة  َى

ىةماااا الحاااه  إلافاىلاااا  معقاااذ  فشلاااتها علاااى اإلااااياوى ن ظاااشى    ااار مش ااايب فحهاااا،

ب.بشياهااا  اهاااو بغااان الىظاااش عاااً التاااذَيس هتي اااة الماااشات  الباَظاااة التااا  فشلاااها 

ااازا ي عااال اإلااااش   الشلاااا ،اإلالااا  الالمي ااا  فاااان بااا د بابااال ماااش  بفتااار  ماااً الهاااذى  ى  َى

يفهااااام علاااااى الىقاااااين ماااااً الفشلاااااية اإلاعاااااتقا  مباؼاااااش  ماااااً مااااااد ي الاظاااااكىذس ىان 

الفااااافي  البابليااااااة اإلاثقفااااااة لااااام  عااااااذ الاهتقااااااال مااااااً الهيمىاااااة الفاسظااااااية الااااااى الهيمىااااااة 

 .(312)اإلاقذىهية تقذما

 ل ظاكىذسمً رل  هخلق اهو بؽ ل عام فاان فكاش  اظاتقبال الباابلي ن 

يفة في ألادبيا  ؤلا شيقية التا  ةت ا  حايل ظا ر  الاظاكىذس ال بهزٍ الىشيقة ا إلاـي

فمئسلاي الاظاكىذس الباذ ىان ألاافيا الكث ار ماً  يمكً عذَا را  أظغ تاسيخية،

ال ياااال ال ااا ق عىاااذ تاااذىيجهم ظااا ر  رلااا  القاتاااذ اإلاقاااذىوي الااازل تمكاااً فاااي  ماااين 

قااااذيم ىالااااذ أسنعاااة أعاااايام فقاااي مااااً اظااااقاه ىاحاااذ  مااااً أ اااًي الااااذىل فااااي العاااالم ال

ماااً جاهااا  ألاااش همتلااا  سىاياااة لاااذً اسيااااهيط را مغاااًض لااااؿ  أعااذا   بااا د الييهاااان.

ةمحاشس تقايل  با ظاكىذسيمكً أن تقذم لىاا الاا   حايل  ماية تشحيا  الباابلي ن 

"عىاااذما كاااان الاظاااكىذس ىجيؽاااو يعباااران دجلاااة مت هااا ن الاااى بابااال اظاااتقبلو  الشىاياااة:

بعياااااااااااااااااذا عاااااااااااااااااً  هحااااااااااااااااايا باااااااااااااااااو جاهباااااااااااااااااا،الف ظااااااااااااااااافة ال لذان)الكهىاااااااااااااااااة الباااااااااااااااااابلي ن( ىا

لقااذ اعلمااٍي ان ؤلالااو بياال  )ألافااحاب(،ىسجٍي أن يتي اا  عااً صحفااو علااى اإلاذيىااة.

.َاال كاهاا  (315)أى ااى الااحهم ان دليلااو باباال فااي رلاا  الي اا  بعيىااو لاايغ فااي ـااالحو"

فاااااااحين ان  َاااااازٍ هباااااااي   عشافياااااااة أم س بااااااة بابلياااااااة بعاااااااذم دلاااااايل الاظاااااااكىذس بابااااااال،

ىلكااً يبااذى ان العاا ان لاام ي يهاايا سا باا ن فااي  ،الاظااكىذس دلاال باباال مااً   اار حااشب

                                                           
 .343( بي غ،حماس  ىادل الشافذيً،ؿ312
 .21( اسياهيط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ315
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ىيمكااااً أن هفاااال الاااى َاااازٍ القىاعااااة ارا مااااا  اظاااتبذال حكاااام فاسساااا   باااؤلش مقااااذىوي،

"لاااامش  تابعىااا سىايااة أسيااان التاا  تتحااذث عاااً سد فعاال الاظااكىذس علااى َاازٍ العشافااة:

ىجااااال فااااي لاااااوٍش ااهاااام يحاااااىلين ـااااذٍ عااااً  الاظااااكىذس ؼاااا  فااااي هفاااايحة ال لااااذان،

بااال  اهااام يىظاااشىن الاااى مفااالحتهم ال اـاااة ال الفااازىل علاااى ماااا جاااا  فاااي صحفاااو علاااى با

.ىيحااىل أسياان أن يعىاي تفعا را لازل  ىيقايل ان الكهىاة الباابلي ن لام (311)الىبي  "

ي يهااايا يشياااذىن أن يقااايم الاظاااكىذس بتااارميم معباااذ ماااشدى   اهااام كااااهيا يعاااتحيرىن 

يم اإلاعباذ فاان كال َازا على كل الزَ  اإلاي ي  للمعبذ فبرا ما  ام الاظكىذس بترم

.يبااااذى ان َاااازا التعلياااال   اااار مىىقااااي (312)الاااازَ  ظاااايعيد الااااى اإلاعبااااذ مااااا ان يكتماااال

فالكهىة ىان كاهيا يعتحيرىن علاى الازَ  اإلافتارك أن ي اين عاتاذا إلاعباذ ماشدى  

فاهاااااو بعاااااذ بىاااااا  َااااازا اإلاعباااااذ ظااااايبقين َااااام القاااااي  اإلاعااااايىش  اليحياااااذ  علاااااى ىاسدا  

ىلاايغ َىااا   ،ي معااشى  فااي باا د الشافااذيً بيااذ الكهىااةفاابداس  اإلاعبااذ ةمااا َاا ،اإلاعبااذ

 مااً اؼاااس  الااى ان الاظااكىذس حاااىل التاااذلل فااي ؼاائىن اإلاعابااذ فااي اإلاىاااوج ااحتلاااة،

ازا  ىابتزاٍص اإلاعاباذ اإلافاشية، باظتنىا  ؤلاؼاس  ال اـة باليعبة الى كلييميىيغ، َى

فااابرا كاااان  مىاااو.أماااش وبقاااو احاااذ اداسل الاظاااكىذس بعاااذ مغادستاااو اإلاذيىاااة ىلااايغ باااؤمش 

الع   الزل أعىاٍ أسياان ىاٍ فلماارا حازس الكهىاة الباابليين الاظاكىذس ماً دلايل 

فالبااااااااابليين سافمااااااااين الحاااااااات ل  ،باااااااا  ؼاااااااا  ان الهااااااااذ  مااااااااً رلاااااااا  ظياساااااااا   باباااااااال،

ىلكاااااجهم   ااااار  اااااادسيً علاااااى مقاىماااااة الاظاااااكىذس ىجيؽاااااو لااااازا لجئااااايا الاااااى  ،الاظاااااكىذس

 العشافة لعلها تقىعو بمغادس  اإلاذيىة.

ىلكاااً  همتلااا  معليماااا  عاااً مي ااا  الفاااشط ماااً الاظاااكىذس اإلاقاااذىوي،ال 

اهممام الؽبان الفشط في جيؾ الاظكىذس يي ي بعذم ىجيد ميايل عذاتياة لاذٍ 

ىلكااً مااع رلاا  ال يمكااً أن وعاالم ان الفااشط بااؤجمعهم لاام يظهااشىا  فااي باا د فاااسط،

                                                           
 .22( اإلافذس هفعو،ؿ311
 .24( اإلافذس هفعو،ؿ312
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ك ن بضمام ىفي ا ل تقذيش البذ ىان كان أىلئ  الزيً كاهيا ماظ ل ظكىذس،عذا هم 

 اهااام فقاااذىا  العااالىة العياظاااية ماااً الفاااشط فاااي بااا د فااااسط  اااذ كااااهيا معااااديً لاااو،

ىيي ااح  ألامااش ةاازل  علااى سجااال  امتياااصاتهم العااابقة بعااقيه الذىلااة الالميييااة،

الاااااذيً ماااااً الضسادؼاااااتي ن الااااازيً تماااااشس  مفاااااالحهم بغيااااااب حمااااااتهم ماااااً ملاااااي  

لحاج بالذياهاة الضسادؼاتية مااً ىهحاً همتلا  سىاياة  ؽا ر الاى الماشس الازل  الفاشط،

فىبقااااا للشىايااااا  اإلاتذاىلااااة عااااً الافعااااتا)الكتاب  جااااشا   ااااضى الاظااااكىذس اإلاقااااذىوي،

اهااو تيجااذ  ،اإلاقااذط للذياهااة الضسادؼااتية( ىالتاا  يتىا لهااا سجااال الااذيً الضسادؼااتي ن

فااااي العفااااش الالمي اااا  و اااا تان فقااااي مااااً الافعااااتا احااااذاَما محفيظااااة فااااي الااااب ه 

 ،ىالثاهياااة محفيظاااة فااي مقاااش معباااذ الىااااس ارسةؽعااا  ،بيلغالؽاَيؽاااهي فاااي بشظاااي

ىأواااا  بعاااشػ داسيااايط  ،ىان الاظاااكىذس اإلاقاااذىوي عىاااذما َاااضم الجيااايػ الالمييياااة

 بااال اإلااااي د ىىـااال الاااى تخااا  جمؽااايذ عاااً وشياااج ظيظاااة احاااشق  330الثالااا  عاااام 

أمااا الي اا ة  القفااش اإلال ااي ىساحاا  الي اا ة ااحفيظااة فااي القفااش وعمااة للى ااران،

فااان الاظااكىذس أمااش بااان تشظاال الااى  ىالتاا  كاهاا  فااي معبااذ الىاااس ارسةؽعاا ، ة،الثاهياا

.فااابرا فاااح  َااازٍ الشىاياااة ف باااذ ىان كاااان سجاااال الاااذيً (313)الييهااان ىتتااارجم َىاااا 

الضسادؼاااتي ن حااااهق ن جاااذا علاااى الاظاااكىذس اإلاقاااذىوي رلااا  القاتاااذ الااازل  عااا   فاااي 

ىااا  سىايااة  عااش  باا ن  لاايال الىفاايؿ اإلاقذظااة لااذياهتهم.  الضسادؼااتي ن باظاام:َى

ازا الكتااب يعايد الاى القاشن التاظاع  "ةتاب عً ف راص الفالي")أسدا ف راص هاما (،َى

بااااا ن  ىععاااااذ ماااااً آلاداب الضسادؼاااااتية ألاة ااااار اهتؽااااااسا ى اااااشا  ، ،أى العاؼاااااش اإلااااااي دل

هقااااااااااشأ فياااااااااااو معليمااااااااااا  يمكاااااااااااً أن يعااااااااااتفاد مجهاااااااااااا إلاعشفااااااااااة مي ااااااااااا   الضسادؼااااااااااتي ن،

"َكاااازا يقااااال بااااان صسادؼاااا  الفااااالي  ىايااااة تقاااايل:الضسادؼااااتي ن مااااً الاظااااكىذس ىالش 

ىظاااال َاااازا الااااذيً  الاااازل أى ااااى )بااااو( ؤلالااااو لااااو، وؽااااش فااااي صمااااً مااااا الااااذيً علااااى ألاسك،

 ماااً ثااام، ىلااام يتعاااشك الىااااط للؽااا  فياااو إلااااذ  ث ثماتاااة ظاااىة. محافظاااا علاااى هقاتاااو،

                                                           
 .20(،ؿ0424اسيخ اللغة ؤلايشاهية،)الف الة:مىبعة ؼاتي،( عبذ الع م عبذ العضيض فه  ،ت313
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لت بااااار سى  الؽاااااش القاااااازس  ىاإلالعيهاااااة،)دفع (الىاط علاااااى الؽاااااا  بهااااازا الااااااذيً،)ى( 

 ىمي اإلاقيم في مفش الكعاىذس الاى اياشان ليقايم بجهتهاا ىوؽاش الشعا  فحهاا،أسظل  الش 

 الحقااااايد، اإلالعاااااين، رلااااا  آلاثااااام، ىدماااااش  فاااااٍش ىظااااال  دىلتاااااو. فقتااااال ملااااا  اياااااشان،

 جمااااااع الكتااااااا  الذييياااااااة ىاحش هاااااااا، العاااااااافل الكعاااااااىذس اإلاقاااااايم فاااااااي مفاااااااش، الشىمااااااي،

 لايد ألاظايد،ىالضهذ]تل  الكت [ الت  ةت   بؤحش  رَبياة علاى ج عتاافىبا لق 

اي )الازل(  تال أيماا الكث ار ىحفظ  في مذيىة  ااجهض لهزا الغشك، اـىخش... َى

ىحكمااا   ،أهفاااس الضسادؼااتية، ىاإلايابااز  ىالهشابااز ، ىالقمااا ، مااً سإظااا  الكهىااة،

ىالفتىاااااة بااااا ن الىاااااب    ،ى  فاااااياتها اإلاعشىفاااااة.)ى(صسل الكعاااااىذس الماااااغيىة ،اياااااشان

ااااااسىا يعاااااادىن  ،ىنعااااان ح اااااام اياااااشان ىلكاااااً  بعماااااهم بعماااااا هتي اااااة عملاااااو َااااازا،ـى

 .(314)الاظكىذس هفعو َل  ىدلل الجحيم"

س اااااام ألالىااااااا  التاسيخيااااااة فااااااي سىايااااااة أسدا ف ااااااراص هامااااااا  اال ااهااااااا  ؽاااااا ر الااااااى 

رةشيااااااااا  رلااااااااا  العماااااااال الااااااااازل استكبااااااااو الاظاااااااااكىذس فااااااااي تاااااااااذم ر الكتابااااااااا  اإلاقذظاااااااااة 

ال همتل   ة،ىلكً َل بالفعل عمل الاظكىذس على تحىيم الضسادؼتي الضسادؼتية.

ىلكاً يمكاً أن هثاج بالشىاياة الضسادؼاتية الن فحهاا  معليما   ؽ ر الى عكغ رل ،

فا ل تقذيش سبما بالفعل حش   و  ة الافعاتا عىاذما أ اذم  الكث ر مً اليجاَة،

َازٍ الحالاة التا   ؽا ر الحهاا الشىاياة ؤلا شيقياة  ،الاظكىذس علاى حاشق القفاش َىاا 

ين يعتقاااذىن ان حاااشق و ااا ة الافعاااتا كاااان عمااا  ،ىسبماااا كاااان الضسادؼاااتي(301)أيماااا

 مقفيدا مً الاظكىذس.

 

                                                           
( افعااااااتا:الكتاب اإلاقااااااذط للذياهااااااة الضسادؼاااااااتية،تحشيش:لليل عبااااااذ الااااااشحمً ىخلشىن،)دمؽاااااااج:سىافذ 314

 .324-321(،ؿ4113للثقافة ىالفىيهً
؛ظااااااااااااااااااليمان 221،ؿ4( حااااااااااااااااايل معااااااااااااااااااؤلة حاااااااااااااااااشق القفااااااااااااااااااش فااااااااااااااااااي بشظااااااااااااااااايبيلغ اهظش:با ش،مقذمااااااااااااااااااة، 301

؛ألاحماااااااااااااااااااااذ ىالهاؼااااااااااااااااااااا  ،تاسيخ الؽااااااااااااااااااااااشق 232شن،تااااااااااااااااااااااسيخ ايااااااااااااااااااااااشان،ؿ؛ب403ىالفتيان،محالاااااااااااااااااااااشا ،ؿ

 .154،ؿ0؛با ش،مقذمة، 044القذيم،ؿ
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 .الىتاتل الفعلية لغضى الاظكىذس اإلاقذىوي للؽشق ألادوى3

لقااااااذ كااااااان الحاااااات ل الاظااااااكىذس اإلاقااااااذىوي للؽااااااشق بذايااااااة فعليااااااة إلاتغ اااااارا   

ىعلااااااى هىاااااااق ىاظااااااع  ،ار ظاااااامن َاااااازا الاحاااااات ل ،ظياظااااااية ىحماااااااسية بعيااااااذ  اإلاااااااذً

ىكاااااااااان رلااااااااا   ن الحمااااااااااست ن الييهاهية)الهلييياااااااااة( ىالؽاااااااااش ية،باحت اااااااااا  ؼاااااااااذيذ بااااااااا 

ىكااان مااً  ىللفاتااو العاالي ي ن ىالبىاإلاااة. ،الاحت ااا   ااذ اظااتمش فااي عهااذ الاظااكىذس

ااااازٍ العىاـاااااش  هتات اااااو باااااشىص عىاـاااااش حمااااااسية وبعااااا  ا لااااايم الؽاااااشق ىظااااا اهو، َى

لزا  الحماسية  عتمذ مقيماتها مً تشاث الحماس  القذيمة مع التؤث را  الهلييية،

 يفااااىلي علاااااى  عااااامية العاااااما  الحماااااسية الجذياااااذ  أى َااااازٍ اإلاشحلاااااة الحمااااااسية،

 .(300)ىب ل لفاتفها العياظية ىالا تفادية بمشحلة الحماس  الهليعتية

العاااااااائال الاااااااازل يباااااااارص َاااااااال ان الحماااااااااس  الهليعااااااااتية هااااااااي هتااااااااا   ااااااااضى  ان

الاظااااكىذس اإلاقااااذىوي للؽااااشق ىحعاااا ؟ َاااال َىااااا  مااااً عياماااال  ااااذ مهااااذ  الااااى َاااازا 

َال  تزا  الحماسل أى يمكً ان وعميو اليحذ  الحماسية الت  عم  الؽشق؟.الام

 .مً أدلة على تؤث را  ؼش ية بعيذ  اإلاذً في مهذ  لظهيس الحماس  الهليعتية؟

ان أدلااااااة يمكااااااً أن وعااااااي ها َىااااااا  ثبااااااا  ان الؽااااااشق َااااااي الاااااازل  ااااااذ بااااااذأ 

مهماااااة  ىعلاااااى ألا ااااال َىاااااا  عيامااااال ال ىاااااي  ألاىلاااااى هحاااااي َااااازٍ اليحاااااذ  الحمااااااسية،

مهااااااذ  ألاسلااااااية اإلاىاظاااااابة لظهاااااايس الحماااااااس  الهليعااااااتية بهاااااازا الؽاااااا ل العااااااشعع أل 

ىأىل َاااازٍ العياماااال هااااي الذىلااااة ألاؼاااايسية  مباؼااااش  بعااااذ دلاااايل الاظااااكىذس للؽااااشق.

ىبااااا لق مااااا يعااااش  باظاااام ظياظااااة الترحياااال ألاؼاااايسية ةمااااا الحااااه ألاظااااتار َاااااسل 

قاايل اهااو مااً ااحتماال ىي ،يتحااذث ألاظااتار ظاااةض ظاااةض اإلاتخفااق فااي ألاؼاايسيا .

كاهااا  أة ااار اإلاعااااَما  ألاؼااايسية الاااى تااااسيخ العاااالم أَمياااة هاااي ظياظاااتهم فاااي تشحيااال 

ى اااذ  اااذس  ار كاااان عاااذد العااا ان الااازيً تاااؤثشىا بالترحيااال ألاؼااايسل ةب ااارا، العااا ان،

العااذد فااي القااشىن الث ثااة ألال اار  مااً عهااذ ؤلامبراويسيااة ألاؼاايسية الااى مااا يقااشب مااً 
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ىان أَميااااااة رلاااااا  علااااااى ألامااااااذ البعيااااااذ َااااااي التااااااؤث ر علااااااى  ياااااا ن.أسنعااااااة الااااااى لمعااااااة م  

م تمعة  ،ىالصحاسل  ،ىالجبال ىألااهاس فاالعتباسا  الجغشافية، الالت ه العشقي.

ماع العيامال التاسيخيااة التا  عملا  علااى تقعايم الؽاشق ألادوااى الاى مىااوج مىففاالة 

ًي فاعليااة فااي ىكاهاا  ظياظااة الترحياال ألاؼاايسية مااً أة اار القاا تت ااو هحااي الاوعااضال.

ىفااااااي بعاااااان ماااااذن ىعياـاااااام باااااا د أؼااااايس هفعااااااها كااااااان  باااااذ  عمليااااااة ةعااااااش الاوعاااااضال.

ألاؼاااااايسيين عش ياااااااا ي يهاااااااين ألا لياااااااة الن أ ياماااااااا مااااااً لغاااااااا  ىأجىااااااااط ألاااااااًش   ااااااار 

م. ،ألاؼااااايسي ن  اااااذ اظاااااتقشىا َىاااااا  ىماااااع  ىعيملااااايا ةماااااياوى ن متعااااااىيً ماااااع   اااااَر

جميااااااع أسجااااااا  الحكاااااام  فااااااي اإلافشىلااااااة بااااااالقي ، اظااااااتمشاس عمليااااااة الاظااااااتيىان َاااااازٍ،

اية  ألاؼيسل، كان َىاا  صيااد  ةب ار  فاي الالات ه العشقاي يقابلاو الاعا  ال فـي

ىلااام تكاااً َااازٍ عملياااة ظاااشععة ىلااام تظهاااش هتات هاااا مباؼاااش  اال ااهاااا مهاااذ   العش ياااة.

ى اااذ اثاااش رلااا  علاااى  الىشياااج لليحاااذ  الحمااااسية اإلاتزاياااذ  فاااي جمياااع أسجاااا  اإلاىىقاااة.

لقاااااااذ ىفاااااااش  عملياااااااة ةعاااااااش الاوعاااااااضال أسلاااااااية  ألادواااااااى. التااااااااسيخ التاااااااالي ل ااااااال الؽاااااااشق 

مت اوعااااااااااة جعلاااااااااا  مااااااااااً اإلامكااااااااااً وبااااااااااع الؽااااااااااشق ألادوااااااااااى بىااااااااااابع الهليعااااااااااتية بعااااااااااذ 

 .(304)الاظكىذس

الؽاااااشق القاااااذيم وااااااابع  اعىاااااا يمكاااااً أن ه حاااااه عامااااال ألاااااش عماااااال علاااااى 

ااااي عامااااال اللغااااة آلاسامياااااة. فمىااااز القاااااشن العااااابع  بااااال اإلااااااي د  اليحااااذ  الحمااااااسية َى

ىعىاااااذما كاااااان  ،ىباااااذأ  تقاااااتحم معا ااااال اللغاااااة الاةذياااااة ،باالهتؽااااااسألااااز  آلاسامياااااة 

اإلالاااي  ألالميييااااين يفتؽاااين عااااً لغااااة مفهيماااة ىظااااهلة باليعااابة لجميااااع الؽااااعيب 

ىظااشعان مااا اهتؽااش  آلاساميااة  اا تلفااة التاا  لمااع  لهاام التاااسىا اللغااة آلاساميااة،

فاااااي أظااااايا  ىأماااااشا  القباتااااال الااااازيً كااااااهيا ،بقاااااي  لذسجاااااة اهىاااااا ه اااااذ ان عملاااااة الح اااااام

ى اااذ اظاااتخذم  الاااى جاهااا  اللغاااة ؤلا شيقياااة، أسامياااة،الفاااغًش كاهااا  تحمااال هقيؼاااا 

                                                           
( َاااااااااااااااااااااااااااااااااسل ظاااااااااااااااااااااااااااااااااةض، ي  أؼاااااااااااااااااااااااااااااااايس،تشجمة:عامش ظااااااااااااااااااااااااااااااااليمان،)بغذاد:مىبعة ااجمااااااااااااااااااااااااااااااااع العل اااااااااااااااااااااااااااااااا  304
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؛  بعااان أؼاااشا  َااازا العفاااش اللغاااة آلاسامياااة فاااي هقؽااا ن ماااً هقااايػ أظااايا الفاااغًش

ىان اللغاااة آلاسامياااة  ىاحاااذ َااازيً الىقؽااا ن يعاااتخذم ؤلا شيقياااة الاااى جاهااا  آلاسامياااة.

ااال  الااا ذسدهيل ىظااايىيب علاااى البحاااش هفعاااها  اااذ امتاااذ  فاااي أظااايا الفاااغًش حتاااى ـى

ااالتىا هقااايػ أسامياااة تشجاااع الاااى العفاااش الفاسسااا   مجهاااا ألاظااايد. ىاحاااذا  :ىماااً مفاااش ـى

  بااال اإلااااي د. 234يشجاااع بتاسيخاااو الاااى العاااىة الشابعاااة ماااً حكااام احؽاااييشػ أل عاااام 

َااازا ى اااذ ىجاااذ  هقااايػ أسامياااة  ذيماااة فاااي دالااال الجضياااش  العشبياااة فاااي ىاحاااة تيماااا  

ى ااذ دللااا   أ ااذمها باال أَمهااا  بااال العفااش الفاسساا  ؛ىسبمااا ألااا   ،ؼاامال ال جاااص

ىيمكااااً أن هتعااااش  أيمااااا علااااى ففاااايل أساميااااة فااااي  آلاساميااااة َىااااا عااااً وشيااااج الت اااااس .

سبماااااا دىهااااا  فاااااي العفاااااش  ،ىان بعااااان ففااااايل ظااااافش عاااااضسا آلاسامياااااة ،العهاااااذ القاااااذيم

.باا  ؼاا  كاااان اهتؽاااس اللغااة آلاساميااة الكب ااار ظاااعذ بؽاا ل ىاظااع علاااى (303)الفاسساا  

، ىةعاش الحاياجض ىفهمها ب ن عذد ةب ر مً ؼاعيب الؽاشق القاذيم ،ف استىا ل ألا 

ألامش الازل الفكشية ب ن ؼعيب الؽشق القذيم، ىمهذ الىشيج لليحذ  الحماسية، 

  يمكً عذٍ عامل مهم مً العيامل اإلامهذ  الهتؽاس الهليعتية فيما بعذ.

ؽااااس ىلعااال عامااال ال يمكاااً الفاااا ٍ َىاااا يقاااذم لىاااا تفعااا را عاااً ظااا   الاهت

ااااااي الاحت اااااا  باااااا ن الؽااااااشق  العاااااشعع للهليعااااااتية بمقااااااذم الاظاااااكىذس اإلاقااااااذىوي، اال َى

ىتشجاع باذايا   ىالغشب فاي عفاش الذىلاة الالمييياة العاابج لغاضى الاظاكىذس الكب ار.

عىاااذما اجتاااا  دىلاااة  الاحت اااا  الاااى عهاااذ كااايسػ الكب ااار مئظاااغ الذىلاااة الالمييياااة،

 ً عاتيوىا  الييهاهياة فاي  شناي أظايا ىاجتاا  أيماا بعان اإلا ،ليذيا في أظايا الفاغش

.  ىاصداد َاااازا الاحت ااااا   عمقااااا بعااااذ مؽاااااسعع داسياااايط الكب اااار الععااااكشية، الفااااغًش

ىبلااغ فااي تحشكاتااو اهااش الااذاهيب  عىااذما عباار البيظاافيس ى عقاا  ملااي   باتاال العاااكا،

                                                           
هيلذةاااااااااااااااة،اللغا  العامية،تشجمة:سمماااااااااااااااان عباااااااااااااااذ ( حااااااااااااااايا اهتؽااااااااااااااااس اللغاااااااااااااااة آلاسامياااااااااااااااة اهظش:تيااااااااااااااايدىس 303

-؛ظااامي ظااعيذ ألاحمااذ،تاسيخ اللغااا  الجضسيااة54-51(،ؿ0413التياب،)القاااَش :داس الجهمااة العشبيااة،

مىباااااااااااااااااايل لاااااااااااااااااامً ةتاب:حماااااااااااااااااااسا  الاااااااااااااااااايوً العشنااااااااااااااااااي أظاظااااااااااااااااااا للحماااااااااااااااااااس  الييهاهية،)بغذاد:مىبعااااااااااااااااااة 

 .021-025(،ؿ4113اي  ،
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ىنعان الجاضس  ،فخمع  الكث ر مً اإلاعتيوىا  الييهاهية على العاحل ألاظييل 

أماااا  ةااازل  الاحت ااا  بالييهااااهي ن مااً لاا ل مقاوعاااة مقااذىهيا. القشيبااة لعاايىشتو،

 باال اإلاااي د( باا ن الييهاااهي ن ىالفااشط فباهااا  ااذ هقلاا  231-241الحااشىب الفاسظااية)

الاحت ااااا  ال اااااساي باااا ن الىااااشيف ن الااااى ىا ااااع يعيؽااااو خال  مااااً جىاااايد اإلاتخاـاااام ن 

لاااااي  فمااااا  عاااااً ألاظاااااًش ماااااً الىاااااشف ن الااااازيً هقااااال بعماااااهم الاااااى  فااااايس اإلا ييمياااااا،

ىيمكاااااااً أن هتااااااازةش أيماااااااا بهااااااازا ال فااااااايؿ عهاااااااذ  ىألاماااااااشا  فاااااااي اإلااااااااذن ىالعياـااااااام.

ىالااااازل َياااااؤ  رلااااا  العهاااااذ العااااال   بااااا ن ألالميييااااا ن ىالييهااااااهي ن، استحؽؽاااااتا ألاىل،

ااة أمااام العذيااذ مااً اإلااائسل ن الييهاااهي ن للتي اال فااي  ،ىالف ظاافة ،ىالعلمااا  ،الفـش

الاازيً ظاااعذىا فااي  ،َ اارىدى غأ ىاااس الؽااشق ال الااعة لرلمييياا ن ،ىمااً َاائال  

كااازا ه اااذ باااازىس الهليعاااتية  غاااشط فااااي  عملياااة التفاعااال الحمااااسل باااا ن اإلاشةاااضيً. َى

. ىكاها  ظابل اإلاياـا   فاي َازا  العفش الالمي   الازل مثال العاالم الؽاشقي بؤظاٍش

ىرل  بفمل اإلاياـ   البحشية الت  تىيس  ةث را  العفش متىيس  الى حذ بعيذ،

البرياااااااة التااااااا  اصدَاااااااش  وش هاااااااا الصاااااااحشاىية بفمااااااال الجمااااااال  بفمااااااال الفيييقيااااااا ن أى

أى فاااااي الىش اااااا  ألالاااااًش التااااا  بااااازل ألالمييياااااين جهاااااذا  ىأفاااااحابو الت ااااااس العاااااشب،

ىصسل هقاااااااه  ملحيظااااااا مىااااااز أيااااااام داسياااااايط الكب اااااار علااااااى ؼااااااقها ىسـاااااافها بال جاااااااس ،

 ى ذ ع ار علاى هقايد ييهاهياة فاي معظام ألا االيم الغشبياة للذىلاة الحماية على ويلها،

ىمعظمهاااااا يعااااايد للقاااااشن  ىنعماااااها يشجاااااع للقاااااشن ال اااااامغ  بااااال اإلااااااي د، الالمييياااااة،

ىجااا   َاازٍ اإلاعاا يكا  مااً باا د الشافااذيً ىظاايسيا ىفلعااى ن  الشابااع  باال اإلاااي د.

ىتئةااذ اإلاكتؽاافا  الاثاسيااة مااً الفااىاعا  ؤلا شيقيااة فااي  ىجىاايني الجضيااش  العشبيااة.

فاااااااال  باااااا ن العاااااااإلا ن الؽااااااشقي ظاااااايسيا ىفلعااااااى ن ىايااااااشان ىالعااااااشاق عااااااً تىاااااايس الات

كااااااازا أـااااااابن العاااااااالم القاااااااذيم بؽاااااااقيو الؽاااااااشقي ىالغشناااااااي مهياااااااؤ لقبااااااايل  ىالغشناااااااي. َى

ىيااًش الاابعن اهااو لااي تهيااؤ  للفااشط  اإلاتغ اارا  الىيعيااة فااي الحيااا  اإلااديااة ىالفكشيااة.

ىلي  ألالمييي ن العيىش  الىاجض  على ب د الييهان مشةض الحماس  ىالفكش الغشني،
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ىهاي الضسادؼاتية التا   يييين دعا  دياهة جذيذ  ، عفبيا الحهاا ةث ارا،لم يكً ألالم

ا فااااااااي ايااااااااشان بفماااااااال ألالمييياااااااا ن فلشبمااااااااا بااااااااشص  عىاـااااااااش الحماااااااااس   كااااااااان اهتفاااااااااَس

 .(302)الهليعتية  بل تاسيخها بي   وييل

ماً رلاا  هخلاق ان الهليعااتية ليعاا  هتاا  للغااضى الازل هفاازٍ الاظااكىذس 

فا ؼيسيين  ،باؼش للمذهية الؽش ية القذيمةاإلاقذىوي للؽشق بقذس ما َي هتا  م

ىكاااان للغاااة  ،ىالجغشافاااي فاااي أهحاااا  الؽاااشق  ،ظااااَميا أىال فاااي ةعاااش الاوعاااضال الفكاااشل 

ىظااااااَم ىجااااايد الذىلاااااة  ،آلاساميااااة دىسَاااااا الفاعااااال فاااااي تيحياااااذ العااااالم القاااااذيم فكشياااااا

ىأعىايا اللمعاا   ،الالمييية في ىلع كال ت ااسب الؽاشق العاابقة أماام الييهااهي ن

ل ااااار  فااااااي جعااااال الىشيااااااج ممهاااااذا أمااااااام الاظاااااكىذس اإلاقااااااذىوي لتىفياااااز عمليااااااة وؽااااااش ألا 

 الهليعتية الت  أـبح  جاَض .

ان دساظاااة َااازٍ الحقباااة  ؽااا ل أَمياااة لاـاااة إلاعشفاااة الىتااااتل الحقيقياااة 

اإلاترتبااة علااى  ااضى الاظااكىذس إلاقااذىوي للؽااشق ،فمااً جاهاا  اظااتيلى ؤلا شيااج بضعامااة 

ىهقلايا هظاام دىلاة اإلاذيىاة  ،ويسياة الفاسظاية ب املهااالاظكىذس اإلاقذىوي على ؤلامبرا

(Polis.الا تفاااااادل حتاااااى اهاااااش العاااااىذ ىجيحاااااين )  ى اااااذ جعلااااا   اااااضىا  الاظاااااكىذس

 ىاظااايا الغشبياااة مىىقاااة ماااً مىااااوج الىظاااام الثقاااافي ىالا تفاااادل الييهااااوي، ،مفاااش

 ىلهاازا ىل ظاتعماس الييهاااوي، ،ىماً هتاااتل َازٍ الفتيحااا  ااهاا فتحاا  أظايا للت اااس 

ىفااااي َاااازٍ  لففاااا  مئ تااااا مااااً ىوااااؤ  ألاصمااااة الا تفااااادية التاااا  تمااااش بهااااا باااا د الييهااااان.

لااازل  أـاااابح   اإلاىىقاااة الجذياااذ  الياظاااعة كاهاااا   عاااتعمل لغاااة ييهاهيااااة ىاحاااذ ،

ىاإلاىاااصل  ،ىاإلاشافاا، ،ىالىااشق الجذيااذ  ،ىعملاا  ىحااذ  الىقاايد ألاف اااس تيتقاال بحشيااة،

ىان لم ؤلامبراويسية    الت اسية.على  عهيل اإلاعام   ،ىالعفً الكب ر  ،ااحعىة

الفاسظااااية لاااام يكااااً م ااااشد  غ اااار فااااي العاااا لة الحاةمااااة بقااااذس مااااا كااااان احاااات ل عااااالم 

                                                           
 .031-035،تاسيخ الؽشق القذيم،ؿألاحمذ ىالهاؼ  ( اهظش َزا التحليل في:302
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.لكاااااً ماااااً هاحياااااة ألاااااًش أدً تاااااذم ر ؤلامبراويسياااااة (305)جذياااااذ ل ظاااااتعماس الييهااااااوي

لي ن  الفاسظية، الى  يام َيمىة جذيذ  مئظعة على اظتعباد ؼشط للع ان ألـا

ىان َاااذم امبراويسياااة الفاااشط ال يعاااذ مهماااا باليعااابة  إلاقاااذىهي ن،علاااى ياااذ ؤلا شياااج ىا

فقاااذ تلاااى ه ااار ؤلامبراويسياااة الفاسظاااية اإلاتهاااشة اظاااتغ ل أ  ااا ى  للجمااااَ ر الؽاااعبية،

 .(301)ماسظو ااحتلين 

كااااان لقياااااام الاظااااكىذس بتؽاااااييذ عاااااذدا مااااً اإلااااااذن الجذيااااذ  فاااااي الؽاااااشق را 

ي الفااشق ال ااامً باا ن اإلاااذن ىيمكااً أن هيجاا هتاااتل مهمااة فااي وااشاص اإلاذيىااة الؽااش ية،

ففاااي اإلااااذن القذيماااة  ىاإلااااذن الجذياااذ  التااا  أوؽاااؤَا الاظاااكىذس. ،الؽاااش ية القذيماااة

 ،ىاإلاشاةاااااض ؤلاداسياااااة ،ىاإلاعاباااااذ ،فمااااال اا ىىاااااين القاااااذما  ىلاااااع مىااااااوج القفااااايس 

ىتاش  أجضا هاا ألالاًش فاي ؼابو فيضا ى  ،علاى لىايه معاتقيمة ،ىالؽياسل الشتيعاة

  ااار مىاااتظم يتم اااز بؽاااياسل  تىااايس عفااايل عؽاااياثي، ىاستباااا  فحفااال هتي اااة لااازل 

ى ااذ اظااتمش  بعاان اإلاااذن ةباباال ىأؼاايس  ىأص ااة ىمىاااوج ظااك ى مضدحمااة. ،لاايقة

ىلاازل  لاام يعاااذ  ،بهاازا الؽاا ل بعااذ  ااضى الاظااكىذس حياا  أ لاااج  عاام مااً ؼااياسعها

لكً الاظكىذس  ذ فهم أَمياة اإلااذن ماً هايا ي  .(302)َىا  هظام أى تشتي  للعك ى

ى ااااااااذ  اااااااااجع  ؤلاداسياااااااااة ىالا تفااااااااادية ىألاة ااااااااار أَميااااااااة العاااااااااي ية.متعااااااااذد   ؽاااااااامل 

ىهاي ظياظاة اتبعهاا أباٍي عىاذ  اضىٍ  الاظكىذس تؤظيغ اإلااذن ؤلا شيقياة فاي الؽاشق،

ىفاااي الي ااا  الاااازل كاهااا  فياااو اإلاااااذن  لغاااشك العااايىش  علااااى مشةضياااة ؤلاداس . ،اتشا يااا

عاااا  ن اإلااااذن الجذياااذ  ؼااايذ  حبفااا ،الؽاااش ية القذيماااة تب اااى بؽااا ل   ااار مىااااتظم

(الااااااازل تم ااااااز بؽاااااااياسل معاااااااتقيمة Hippodamianالتخىاااااايي اإلااااااااىظم الهيباااااايدي  )

ىمفاااامم َاااازا التخىاااايي اإلاااااىظم أى الاااازل فااااي  متقاوعااااة مااااع بعمااااها بضىايااااا  اتمااااة.

                                                           
-431(،ؿ0451( كاااااايسدن  ؽااااااايلذ،مارا حااااااذث فااااااي التاسيخ،تشجمة:حعاااااا ن مئوغ،)القاااااااَش :ب .مي،305

 .342،ؿ4؛اهظش ةزل :دياكي  ىكيفالي ،الحماسا  القذيمة، 432
 .343-342،ؿ4( دياكي  ىكيفالي ، الحماسا  القذيمة، 301
 .351-324( ألفالني،"اإلاذيىة،ؿ302
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َاااي ايااايوي ا شيقاااي ماااً  بعااان ألاحياااان يعااا ى باااالتخىيي حعااا  س عاااة الؽاااىشهل،

 باال اإلاااي د  224مذيىاة مليتاايط فااي أظاايا الفاغًش الاازل أعاااد بىااا  مذييتاو فااي عااام 

ااااااا الفااااااشط حعاااااا  تخىاااااايي مىااااااتظم اؼااااااتهش باظاااااامو .ى ااااااذ اتبااااااع َاااااازا  بعااااااذ أن دمَش

ب راياايط ميىااا  أثيىااا فااي  :التخىاايي فااي العذيااذ مااً اإلاااذن ؤلا شيقيااة ىالشىماهيااة مثاال

 223( فااااي عااااام Thuriiىمذيىااااة ثاااايسل) ،هحاااي مىتفاااا  القااااشن ال ااااامغ  باااال اإلاااااي د

ىاااايي  هااااو يل اااا  الاحتياجااااا  العمليااااة ى ااااذ اتبااااع الاظااااكىذس َاااازا التخ  باااال اإلاااااي د.

ىيااتم  ؽااييذ اإلاااذن عااً وشيااج تخفاايق ألاساضاا    للمعااتعمشا  ىاإلاااذن ؤلا شيقيااة.

هاااايا  ىمشةااااض هااااي ( التاااا  Agoraفل  اااايسا ) ،إلايا ااااع ألابييااااة معاااابقا ىحعاااا  ألاَميااااة

لفاااااق عاااااذد ماااااً اليحاااااذا  اإلاشنعاااااة أى اإلاعاااااتىيلة ىالتااااا  لااااام   حياااااا  اإلاذيىاااااة،

ىتم ااااااااز   ىمشاةااااااااض لت معاتهااااااااا العياظااااااااية، ، ها الت اسيااااااااةىأظاااااااايا ،معابااااااااذ اإلاذيىااااااااة

اااااا  بالح اااااا ى الىاااااااعم ،الؽااااااياسل بعااااااشك ىاظااااااع وعاااااا يا ى عاااااام   ،ى عاااااام مجهااااااا ـس

ثاااااااام ىصعااااااا  علاااااااى اإلاااااااااياوى ن  ،أسالاااااااحها اا ففاااااااة للعاااااااك ى الااااااااى ىحاااااااذا  ظاااااااكىية

.ىان َاازٍ اإلاااذن كاهاا   ؽاابو اإلاااذن اإلاعاـااش  لهااا فااي باا د الييهااان بمااا (303)بالتعاااىل 

 ،مااً الا اايسا ىظاااتل الحيااا  التاا  البااذ مجهااا فااي اإلاذيىااة الك ظاايكية، تمتعاا  بااو مااً

ىكان يقىجها جماعا  مً  ىاليىابيع العامة. ،ىاإلاذاسط ،ىاإلاباوي الشظمية ،ىاإلاعش 

الاازيً يعملااين فااي  ،ىاإلاااضاسع ن ،ىالفااىال ،ىأفااحاب اإلافاااس  ،ىالت اااس ،اإلاايظف ن

ىكاااااااهيا  ذىن خلهااااااة ييهاهيااااااة،ىععباااااا ،الفااااااىاعا  ىالفىااااااين حعاااااا  ألاظااااااليب الييهاااااااوي

مً جاه  ألش فان اإلاذن الؽش ية  جميعهم مً ؤلا شيج أى مً اإلاتؤثشيً بالهلييية.

ىاعة ىوىية ،ت اس  :ىكل ما يبع  فحها اليؽاه مً ،القذيمة  ،ىعلايم ،ىدياهة ،ـى

 .(304)ىمئظعا  لم تف  بؤل لشس  ،ى ياه ن
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لاـة  :ن مً الحيا  ألاىلىمً َزا يتضي ان  ؽييذ اإلاذن الجذيذ   ذ افشص همى 

 . لاـا باإلاذن الجذيذ  :ىألش ،باإلاذن الؽش ية القذيمة التقليذية

ىالتىييش في مفهيم اإلاذيىة استبي  ،ب ل ألاحيال َزا ال يع   ان الت ذيذ

فاإلاعشى  ان البابلي ن ىألاؼيسي ن أىل مً ب ى اإلاذيىة بؽياسل  با  شيج اليافذيً.

  باااال اإلاااااي د( 130-215)ظاااىحاسي اإلالاااا  الاؼاااايسل ف معاااتقيمة متقاوعااااة  اتماااة،

فقااذ  عىاذما أعااد  ؽاييذ مذيىاة هيىاًي اعت اى باالىشيج اإلاائدل الاى القفاش الجذياذ،

  ام بتيظيع الؽياسل اإلايجيد  ليعمل وشيقا ملكيا عشلو أة ار ماً  عاع ن  اذما،

.ىفاااي مذيىااة بابااال ه ااذ أاهاااا (341)يتااؤل  مااً وشياااج مشتفااع ماااً ألاايا  ال جاااش ال ل اا  

ىتاااىظم الحهاااا  تتاااؤل  ماااً ثماهياااة ؼاااياسل عشيماااة يااائدل كااال مجهاااا الاااى أباااياب اإلاذيىاااة،

ىاإلاىعىفااا  اإلاعااذىد    اار الىافااز  بااالبيي  العااكىية  ،ىألاص ااة ،الؽااياسل الماايقة

ى  اار مبلىااة  ىهااي بااالىبع لاام تكااً تبااذى جميلااة بهاازٍ الذسجااة كالؽااياسل، ال اـااة،

ىبماااا ان أسلااااية اإلاذيىاااة عبااااس  عااااً  بال جااااس  ىلكجهاااا بقيااا  بحالااااة هظيفاااة ىمشتباااة،

وبقة صساعية ظميكة لزا كاها  أسلاية الؽاياسل مغىاا  بخلايي ماً لاماا  ألاجاش 

.س اام (340)اإلاكعااش  ىالىفايااا  ىالشماااد ىألاىعيااة ال ضفيااة اإلاكعااش  اإلاذكيةااة ببح ااام

ان اإلاذن الؽش ية لم تفل الى معتًي اإلاذن الجذيذ  مً حي  التخىايي اال ان 

ل الى مفاَيم مهمة في تخىيي اإلاذن،اا ىى ن الؽش  مً   ي ن تمكىيا مً التـي

 لمجها ظهيس الؽياسل اإلاعتقيمة.

مااً الىتاااتل ألالااًش لغااضى الاظااكىذس للؽااشق اهااو هفعااو ةمااا يبااذى  ااذ ى ااع  

ىسبماااااا كااااان  عيااااا ن ماااااصييط كاااااؤىل فاسساااا   يتااااايلى  ،تحاااا  ظااااىي  اإلاااااائثشا  الؽااااش ية

ذ كاهاااا   عاااااليم أظااااتارٍ أسظااااىي لااااو فقاااا لااااو مغااااضاٍ، امبراويستيااااومىفاااا  اداسل فااااي 

تقضااااا   بعاااااذم ـااااا حية البرابش )اإلاقفااااايد بهااااام َىاااااا الؽاااااش ي ن( بىبيعاااااتهم للحكااااام 
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م   ر أَل لو، ىكاان أسظاىي  فؤساد الاظكىذس أن يًش مذً ـ حية رل ، ىاعتباَس

ىلكاً الاظاكىذس   ذ علمو ان أىلئ  البرابش  الباذ ماً معااملتهم ةماا يعامال العبياذ،

كاه   ذ بهشتو  فا ظكىذس لمو أسظىي ليغ مفيبا في َزا الؽؤن. ذ أدس  ان مع

.ىظااشعان مااا الااز الاظااكىذس (344)الحماااسا  ال الااذ  التاا  كاهاا  علحهااا مفااش ىباباال

 ىالجااااايؾ، ىيقااااع تحاااا  تااااؤث ٍر فعاااا ن الفااااشط فااااي اإلاىاـاااا  ؤلاداسيااااة، ،يمياااال للؽااااشق 

ة ىاظهاااااااااش اَتماماااااااااا متزاياااااااااذا باااااااااالفشط بعاااااااااذ  ماااااااااي  داسيااااااااايط فاااااااااذعم الاسظاااااااااتقشاوي

الظهاااااااايس باااااااااإلا بغ الفاسظااااااااية فااااااااي  :ىا تاااااااا غ العااااااااادا  الفاسظااااااااية مجهااااااااا الفاسظااااااااية،

ىمتخاااازا مشاظاااايم الااااب ه  ىاإلاؽاااااسةة فااااي الاحتفاااااال  الفاسظااااية، ،مىاظاااابا  معيىااااة

ىكاااان  فماا  عااً رلااا  فقااذ اتخااز عااااد  ال ااجيد لااو ىهاااي عاااد  فاسظااية، ،الفاسساا  

ا. ىكان َازا ؤلاجاشا  باليعابة  بمقتماَا على جميع مً يقتربين مً اإلال  أن يئدَى

ىليغ  فلملي  ألالميييين ليعيا بآلهة، أمشا ا تمتو الؽعاتش الشظمية، للفشط،

ىلكىاااو فاااي هظاااش الييهااااهي ن ىاإلاقاااذىهي ن  ال اااجيد بىظاااش الفاااشط ماااا يتمااامً عبااااد ،

ىكاان الاظاكىذس  ىما كان ؤلاوعان لي اجذ اال لآللهاة، كان يىىيل على عباد  حقة،

ىبىااا  علااى رلاا   الكيفيااة التاا  البااذ أن يفعااش بهااا رلاا  ال ااجيد. علااى بيىااة تامااة مااً

ىفاااي اليا اااع ان اإلاقاااذىهيين لااام يباااذى معاسلاااة  فهاااي الباااذ كاااان يبغاااي أن يفااابن الهاااا،

ىيمكااً أن هىظااش  باال  مااتهم كااان جليااا. ،ىلكااً اظااتيا َم فعالااة مااً َاازٍ العاااد ،

مااااً كاااال باااال تاااازمش  الااااى َاااازا الاظااااتيا  لاااايغ بعاااا   معااااؤلة ال ااااجيد للملاااا  فقااااي،

 ظياظااتو الؽااش ية تلاا  العياظاااة التاا  جيبهاا  بؽااذ  ماااً  باال جىااذٍ اإلاقاااذىهي ن،

ى اااااااذ  تااااااال الاظاااااااكىذس فيماااااااا بعاااااااذ كليتااااااايط الفاااااااذيج اإلاقاااااااشب الياااااااو عىاااااااذما أعلاااااااً 

ىليغ ابىاا  ،ىع ٍر بؤهو ابً أمين  ،ىدعم الفشط ،احت اجو على ظياظتو الؽش ية

باالظاااااتعذاد لاااااذفع .ى اااااذ ىاجاااااو الاظاااااكىذس مفااااااع  اؼاااااذ  عىاااااذما الاااااز (343)  بياااااو
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بغيااة  م افااآ  الااى اإلاتقااذم ن فااي العااً مااً جىااذٍ اإلاقااذىهي ن اإلاتمشظاا ن فااي القتااال،

ىاظاااتبذالهم بالؽااابان الفاااشط الااازيً  ـاااشفهم ماااً ال ذماااة ىاعاااادتهم الاااى ب دَااام،

ىكاهيا   بل اإلاي د،331كان  ذ مض ى علحهم لمغ ظىيا  مً بذ  ت ىيذَم عام 

ماااااين بمهماااااا  الجىااااايد فاااااي حشاظاااااة اإلاععاااااكشا  ىيقي  ،يتاااااذسبين علاااااى فىاااااين القتاااااال

ى اااااااذ ل ااااااا   الجىااااااايد اإلاقاااااااذىهيين ماااااااً ااهااااااام ارا هفاااااااز  ىحماياااااااة الحفاااااااين ىالقااااااا ل.

 ظي ين عذدَم ثل  عذد الجىيد في الجيؾ الىظامي كلو، الاظكىذس لىتو َزٍ،

ىلهاااازا فقااااذ ا ماااا  رلاااا   فيفاااابن ببم ااااان الاظااااكىذس أن يعااااتغ   عااااجهم متااااى ؼااااا .

ىابااااج أهاااا   الااااى ب دهااااا، بؤجمعىااااا"اتشةىااااا هشجااااع  ىاااايا جميعااااا:الجىااااذ اإلاقااااذىهيين ىأعل

ىلكااً عىااذما  ىمعا  أبااي  أماين". ىحاذ  ىحاااسب معاسةا  بمااً معا  مااً الفااشط،

 ىأساد اعاااادتهم جميعاااا الاااى ب دَااام، عاااضم الاظاااكىذس علاااى تىفياااز ماااا َاااذد باااو الجىاااذ،

الاظاكىذس .ىيباذى ان الاعترالاا  التا  جيباو بهاا (342)ااهيا ؤلالشاب ف ان لو ماا أساد

باال سبمااا تااشتبي بىظاااش   لاايغ فقااي لتزايااذ الىفااير الؽااشقي لااذً الاظااكىذس ىحعاا ،

فالعااااالم الييهاااااوي كاااااان يىظااااش الااااى الؽاااااعيب  الييهاااااهي ن الااااى الؽااااش ي ن بؽااااا ل عااااام.

ىالظاااااايما الفااااااشط الاااااازيً احت اااااايا بهاااااام ةث اااااارا فااااااي  الؽااااااش ية علااااااى ااهاااااام مااااااً البرابااااااش ،

في ى   حملة الاظكىذس على الؽشق كاها  ففي القشن الشابع  بل اإلاي د ى العابج،

 ،ألاف اااس العاااتذ  عااً الؽااشق بؽاا ل عااام فااي العااالم الييهاااوي ظاالبية بؽاا ل ىاجااي

اام ظاا ال  دهيااا ال  عااش  القاااهين الااى  فلاام يااشق للييهاااهي ن أن يعمااذ البرابااش  مااث  َى

ىلكً الشأل العذيذ في رل  العفش لم ي ذ ماوعاا يحايل دىن أن  مهاجمة ب دَم.

فااااؤف وين يقاااايل ان البرابااااش  جميعااااا  اجم الييهاااااهيين البرابااااش  متااااى ؼااااا ىا رلاااا ؛يهاااا

ىلي أدً ألامش  ىاهو مً ال تج أن يؽً الييهاهيين الحشب علحهم، ،أعذا  بالعليقة

ةما ظماَم ايعي شاه أعذا  وبيعيين، ىحن بؽاذ   الى اظتر ا هم أى ابادتهم،

فيعااااااذ َاااااازٍ الحااااااشب عادلااااااة أماااااا أسظااااااىي  علاااااى لاااااايك مثاااااال َاااااازٍ الحااااااشىب علااااااحهم.
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اازا َااي  ىهصااي تلمياازٍ الاظااكىذس بااان يعاماال البرابااش  علااى ااهاام س يااج، ىوبيعيااة، َى

ااافهم الىبيعاااي .فااابرا ماااا عشفىاااا ةيااا  يىظاااش العاااالم الييهااااوي للعاااالم الؽاااشقي (345)ـى

يمكااااااً أن هفهاااااام جاهبااااااا مهمااااااا مااااااً الاعترالااااااا  التاااااا  ىاجهتهااااااا العياظااااااة الؽااااااش ية 

 .ل ظكىذس

ىظهايس اإلاائثشا  الهلييياة لام  ،ذس اإلاقذىوي علاى الؽاشق ان حم   الاظكى 

ىالتا  اظاتمش   ،ىالتقاليذ العاتذ في البلذان الؽاش ية ،يمن بؽ ل مئةذ العادا 

 ،ى ااااذ  عااااشب  ألباااااس تقالياااذ العااااالم الؽااااشقي للمااااذىها  ؤلا شيقيااااة ،اال  العاااى ن

ىلكااااااً تخفااااااي ىسا ٍ عااااااادا  ىوقاااااايط  ذيمااااااة مااااااا صالاااااا   ،ىان كاهاااااا  بؽاااااا ل مؽااااااٍي

باااال حتااااى الااااى  ااااشىن متااااؤلش  فااااي عفااااش  ميجاااايد لاااايغ عىااااذ دلاااايل الاظااااكىذس باباااال،

"فااي را  ياايم بعااذ أن للااع  بليتاااس  الاازل يااشىل  فااة عااً الاظااكىذس فااي باباال تقاايل:

ى باااااال أن ي لباااااايا  ىكااااااان يلعاااااا  بكااااااش ، الاظااااااكىذس م بعااااااو إلا ااااااي جعااااااذٍ بالضياااااا ،

ة اإلال  ىىالعا تاجا م بعو ؼاَذ الؽبان الزيً كاهيا ي عبيهو سج  مشتذيا أسدي

ىأل اارا  ىظااؤلٍي مااً ي ااين؟ فلاام يااشد، علااى سأظااو ي لااغ ـااامتا علااى ةشساا   العااشػ.

ىاهااو جلاا  الااى َىااا مااً ؼاااوئ البحااش  ابلغهاام ان اظاامو دييهيعااييط ىاهااو معاايييا،

ىىلاع فااي ال اجً صمىااا وايي  ىان ظاا رابيغ ظهاش لااو  ،بعا   جشيمااة اتهام باست ابهااا

 ،ىأمااااااٍش أن يشتااااااذل سدا  اإلالاااااا  ىتاجااااااو ،اإلا ااااااان ى ااااااادٍ الااااااى َاااااازا ،ىحااااااشس مااااااً  ياااااايدٍ

ىعىاااااذما ظاااامع الاظااااكىذس رلاااا  أمااااش بقتااااال  ىي لااااغ حياااا  ىجااااذٍى ىال يقاااايل ؼاااايئا.

  اااااااار اهااااااااو فقااااااااذ حيييتااااااااو ىثقتااااااااو بحمايااااااااة آلالهااااااااة  الشجاااااااال ىفقااااااااا إلاؽاااااااايس  عشافيااااااااة،

ان مااااً الياجااااي ان مااااا سىاٍ بليتاااااس  (341)ىأـاااابن يؽاااا  بؤـااااذ اتو" ىمعاااااعذتهم،

اي  ب ن الجهشيً القذيمة ال اـة بتىفي  اإلالا  الباذيل،كان مً وقيط ب د ما  َى

 .(342)تقليذ يبذى ما يضال حيا في ى   دليل الاظكىذس الى بابل

                                                           
 .34( تاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ345
 .403-404(  اى غ،بابل،ؿ341
 .403(  اإلافذس هفعو،ؿ342
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 ااحتييا 

  الففل الاىل 

 42-2 ب د أؼيس في عفش ف ش الع ال 

  الففل الثاوي

أدب ىادل الشافااااااذيً مااااااع بعاااااان الىفاااااايؿ  مقاسهااااااة باااااا ن همااااااار  مااااااً

 ؤلاه يلية ىالفاسظية

43-20 

  الففل الثال 

 12-24 الت ييً الع اوي  يشان القذيمة

  الففل الشابع

 الؽشق ألادوى القذيم تح  حكم الاظكىذس اإلاقذىوي 

  بل اإلاي د( 332-343)

13-001 
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