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 اإلهداء
 

 

 

  

 

 

 

إلى روح أبي 

 الطاهرة
طيب هللا ثراه، و أسكنه الجنة مع 

الصديقين والشهداء وحسن أولئك 

 .رفيقا  

ما أعظم ابتسامتك وفرحتك يا أبي 

عندما كنت تعرف أن كتابا  جديدا  قد 

 ..صدر لي 
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إن قواعد النقد التاريخي بالنسببة لتتباريخ القبديم 

تعطيه منهجاً أعمق، وتمكبن الباحبم مبن كتاببة 

لتتاريخ أدق، وتخرج الكتابة التاريخية من حالة 

اإلدراك، ومبببببن حالبببببة التسبببببطي  إلبببببى حالبببببة 

التعصب إلى حالبة الييباد، ومبن حالبة اليمبا  

إلى حالة الموضوعية، ومن حالة التوظيف إلى 

حالببة تقببديم اليبببدي التبباريخي كمبببا  ببو وبكبببل 

تجرد، ومن حالة تعسف تفسير  النصوص إلبى 

 ...حالة واقعية الطرح 
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  ظ
 :وتحري وقائعهسبر أغوار التاريخ أهمية 

 

موضـوعا  أصـي، ف فهـو    " نقـد التـاريخ القـديم   "يعد موضوع 

ال يف حبـ  مسـتقل وال    فمل خيض فيـ  أحـد   –على حد علم   –

كــان علــى  هي ــة   فيــ يف فصــل ضــمن كتــا ف وكــل مــا كتــب   

ــد       ــ  أحـ ــتم بـ ــاطة مل يهـ ــ  ببسـ ــاك  ألنـ ــي  هنـ ــا أو توضـ ــال هنـ مثـ

باعتبار أن كتب مناهج البح  أو ما كتب عن النقد التارخي  

ــة للنقـــد    ــد العامـ ــق تعـــال القواعـ ــدة لتحقيـ ــات  واملفيـ املةطوطـ

ومـن  . والوثائق اليت ختص التاريخ اإلس،م  والتـاريخ احلـدي   

بتهــا متةصصــون إمــا يف التــاريخ جانــب رخــر عــا ة مــا يقــوم بكتا

 .أو يف النقد األ ب اإلس،م  أو يف التاريخ احلدي ف 

تناول نقد التاريخ القديم ل  خصوصـية ال يفهمهـا إال   إن 

ول لك جند أ اء املتةصصني . املةتص به ا الفرع من التاريخ

يف التـاريخ القــديم يــدخل ضــمن املهــارات املكتســبة ولــيس ضــمن  

ــة  ــد املنهجيـ ــة      القواعـ ــن أهميـ ــا تكمـ ــد التـــارخي ف وهنـ هـــ ا للنقـ

 .البح 

ف فهو بقدر ما فالتاريخ القديم ليس كباق  فروع التاريخ

 .ك لك اآلخر ف فإن  يكشف عن بعض  البعضي كل بعض 
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ي كـــل نفســـ   ألن العديـــد مـــن أحداثـــ  ومظـــاهر        فهـــو

احلضـــارية  ـــوت وتنتـــ  بســـبب تـــدمو مـــدن بكاملـــها أو تـــدمو   

أو تدمو  ولـة بكـل تفاصـيلها وإنهائهـا مـن       أرشيف ملك  برمت ف

وهو يكشف بعض  البعض اآلخر   .التاريخف أو تغييب  ولة أخرى

ثت عنهــا حتــد -علــى ســبيل املثــال –ألن العديــد مــن املمالــك  

ن تكشف عنهـا التنقيبـات األثريـة    كتابات حضارات أخرى قبل أ

 .يف العصر احلدي 

ديم مشــاكل يواجــ  الباحــ  يف التــاريخ القــ  وإزاء ذلــكف 

ف إىل جانــــب مشــــاكل تــــدمو النقــــو ف ونقــــص مــــا ة       عديــــدة

بعضهاف وتوفر نسةة وحيدة يف الغالـب حبيـ  يصـعب مقارنتهـا     

مع أخرىف وك لك التفسو املتعسف لألحـدا  التارخييـة مـن    

قبــــل بعــــض املــــؤرخني املفحــــد ثنيف هــــ ا فضــــ،  عــــن املبالغــــات يف 

 .وغو ذلكف ..تدوينات امللوك ملعاركهم وانتصاراتهم 

مــع  فســنتاول كــل ذلــك معــززا  باألمثلــة   الكتيــبيف هــ ا 

تقــديم احللــول املنهجيــة وطرائــق التعامــل مــع النقــو  وغوهــا  

ــد     ــةف واملتمثلــــة يف النقــ ــا  لقواعــــد النقــــد التــــارخي  املعروفــ وفقــ

 (.الداخل )ف والنقد الباطي (اخلارج )الظاهري 

ومــــــن املعــــــرول أن النقــــــد الظــــــاهري يتحــــــرى الوثيقــــــة 

وصاحبهاف من حي  كونها أصلية أم مزورةف ومن حي  تارخيهـا  
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ومدى توافق  مـع أحـداثها ف ومـن حيـ  مكانتهـا و حالتهـاف وهـل        

ه  أصل أم نسةةف ام نسخ عـن نسـخف وكـ لك وصـف الوثيقـة      

 .ظاهريا  كما ه  وعلى حالتها

النقــــــد البــــــاطي ) :أمــــــا النقــــــد البــــــاطي فــــــ و شــــــقني 

عرفــة مــا الــ ي كتبــ  صــاحب الوثيقــةف   ف وخيــتص م(اإلجيــاب 

 . و االنتحالأ ومدى ترابط ف وهل تعرض للتزوير أو التحريف

ف الــ ي ينعنــى معرفــة  حقيقــة (بــاطي الســليلالنقــد ا)و 

 فوميولـ   فول لك فهو ينـاق  ااـا  الكاتـب   . ما جاء يف الوثيقة

ومــا مصــداقية مــا  فوتعصــب  ثر تــ مــدى و مــن عــدمهاف وحيا يتــ 

ــديم      ــرينف أو تقـ ــى اآلخـ ــ ثو علـ ــ  يف التـ ــ لك رغبتـ كتـــبف وكـ

 .(5)احلقيقة كما ه 

النقــد )ووفقــا  لــ لك جنــد أن التــاريخ القــديم يصــل  لــ    

ــاهري ــاطي اإلجيـــاب   )و ( الظـ ــة مـــا يتعلـــق   (النقـــد البـ ف وخاصـ

ــل       ــلي ال يصـ ــاطي السـ ــد البـ ــن النقـ ــاتف ولكـ ــالنقو  والكتابـ بـ

ــع  ــيت     جلميـ ــ  الـ ــاتف وهـ ــو  احلوليـ ــب نقـ ــا يناسـ ــو ف وإيـ النقـ

ــر    حتتــــوي علــــى رصــــد  حــــوا   طويلــــة اخلــــربف كــــنق  النصــ

مف وحوليـات  .كر  إيـل وتـر يف القـرن السـابع ق    للملك السب   

                                                           

انظرف املة،يفف عارل أمحد إمساعيلف املستةلص يف النقد التارخي ف  - 5

 .مف الفصلني الثال  والرابع4153 ارالنشر للجامعاتف صنعاء 
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ــوريني يف األلــــف األول ق  ــاق الســــ،م بــــني    فم.امللــــوك اآلشــ و اتفــ

 كمـا  ف...ف وغـو ذلـك   م.املصريني واحليثيني يف األلف الثان  ق

ــ لك املصـــا ر       ــةف وكـ ــا ر اليونانيـــة والرومانيـ ــب املصـ ــ  يناسـ أنـ

 .ختص التاريخ القديم قدمت مروياتاإلس،مية اليت 

وهــ ا يعــي أن قواعــد النقــد التــارخي  بالنســبة للتــاريخ       

ــة     القــــديم تعطيــــ  منهجــــا  أعمــــقف و كــــن الباحــــ  مــــن كتابــ

 للتاريخ أ قف وختـر  الكتابـة التارخييـة مـن حالـة التسـطي  إىل      

ومـن حالـة    فاحليـا  حالة اإل راكف ومن حالـة التعصـب إىل حالـة    

احلمــاس إىل حالــة املوضــوعيةف ومــن حالــة التوظيــف إىل حالــة     

تقديم احلد  التارخي  كما هو وبكل ار ف ومن حالة تعسـف  

 .تفسو  النصوص إىل حالة واقعية الطرح

ويف احلقيقــــــة عنــــــدما كنــــــت أقــــــوم بتــــــدريس ط،بــــــ    

مرحلــة  هيـدي املاجســتو يف قسـم التــاريخ بكليــة   وطالبـات  يف  

اآل ا  والعلوم اإلنسانية جبامعة صنعاء من  ما يزيد عـن عشـر   

ســننيف كنــت أ رك أهميــة اســتةدام النقــد التــارخي  لتــدريس      

 التاريخ القديم ومنهجية كتابت ف ولكي قصرت تعليم الطـ،  

بشـقيها   على الصـور املتعـد ة ل،سـتفا ة مـن الوثيقـة التارخييـة      

ما تـ  إىل     والفيف وذلـك مـن حيـ  فهـم الـنص وازئـة      النص

ف وكنــت ...مــا هــو سياســ ف ومــا هــو اقتصــا يف ومــا هــو عســكري  
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موضــوع مــن تــاريخ  "أ ربهــم علــى ذلــكف بــل أجعــل اختبــار مقــرر   

أطلــب مــنهم  و( نــص)عبــارة عــن وثيقــة   " القــديم األ نــى الشــرق

يف ضــوء تلــك   كتابــة تــاريخ حلا ثــة وــد ة أو وقــائع بعينهــا     

الوثيقةف وه ا األسـلو  قفـز بتعاملـهم مـع النصـوص قفـزة تـنم        

مـل مـع الـنص التـارخي  وأهميتـ       عن فهم وإ راك ملنهجيـة التعا 

 .جل الوصول إىل احلقيقة كما ه من أ

النقــد "وبعــد مــرور هــ   الســنني و قيــام  بتــدريس مقــرر     

ــارخي  ــة     " التـ ــة طيبـ ــا جبامعـ ــات العليـ ــات الدراسـ ــ،  وطالبـ لطـ

املدينــة املنــورةف تبــا رت إىل ذهــي فكــرة الكتابــة يف موضــوع نقــد   ب

  بســبب ااهلــ  وعــدم االهتمــام بــ  علــى الــرغم  التــاريخ القــديم

 .من حاجة الباح  يف التاريخ القديم ملنهجية النقد وقواعد 

ووفقا  ملا تقدم جـاء هـ ا الكتيـب كحصـيلة خـربة علميـة       

س اجلــامع  منــ  أن  مــدتها حــوال  أربعــة عشــر عامــا  يف التــدري    

كتب أّلفتنهـاف وحصـيلة    سبعحصلت على الدكتورا ف وحصيلة 

 .العديد من األحبا  احملكمةف والقراءات الشاملة واملتنوعة

د يف ميــــــزان أســــــ ل اع أن جيعــــــل هــــــ ا اجلهــــــ: وختامـــــا  

ن ينفـــع بـــ  الطـــ، ف والبـــاحثنيف واملهـــتمنيف وكـــل  حســـنات ف وأ

تقديم تارخينـا كمـا هـوف ال    عاشق لعلم التاريخف وكل راغب يف 

كمــا يتمنــا ف وكمــا صــنع  أســ،فناف ال كمــا  لــو للــبعض أن  
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ــر      ــل مـــن مل يعاصـ ــن قبـ ــاريخ مـ ــناعة التـ ــاريخ  ألن صـ ــنع التـ يصـ

احلد  ويشكل فعل  وتفاصيل ف في  ان على من عـا  يف زمـن   

حضــارة هـ  خ،صــة   وأحـد  فعــ،  تارخييـا  أ ى إىل إنتـا     فمعـني 

 . جل البقاء والتطورأوصراع  من  فاربت  يف احلياة

ذلك اإلنسـان هـو صـانع التـاريخف أمـا املـؤر         ومن هنا فإن

مسوت ف وصـوال  إىل احلقيقـة    و  ة أحداثقفهو الباح  عن حقي

 .التارخيية أو اقرتابا  منها

 الدكتور

 عارف أحمد المخالفي

 المدينة المنورة
 م 2114مايو /  ـ  1435رجب 
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 ألولالفصل 

 مفهوم جديد للوثيقة التاريخية

 
ف "مــا ينحكــمن بــ  األمــر    " عّرفــت قــواميسن اللغــة الوثيقــة  ب نهــا    

أي سجل  بالطريق الرمس ف فكان موضع : وّثق  الع ْقد  وحنو " ويقال

 .(5)"ثقة

ذلــك املســتند الرمســ  املصــدق     هــ الوثيقــة  وهــ ا يعــي أن 

هـ  مـا  ل علـى     -برأينـا  –أمـا بالنسـبة للتـاريخف فالوثيقـة     . علي 

الوثيقـة عـامل   تكـون  ويف ضوء هـ ا التعريـفف    .فعل اإلنسان ونشاط 

 .من املعارلف وأكرب وعاء للفعل التارخي  لإلنسان عرب العصور
فمن الوثيقة نتعرل علـى حركـة اإلنسـان وتصـورات ف وفكـر ف      

وتقاليــــد ف  ولغتــــ ف وم اهبــــ ف وأعرافــــ ف وبي تــــ  وويطــــ ف وعا اتــــ  

وس،م ف وحروب ف واستقرار ف واضـطرا  أحوالـ ف وزراعتـ ف وصـناعت ف     

                                                           

. م5281/هـ5311ف 5الوجيزف إصدار جممع اللغة العربيةف القاهرةف ط املعجم-1

 .661ص 

املراســــ،ت واحملــــررات   : "وعــــرل قــــانون الوثــــائق الــــيمي الوثيقــــة أنهــــا تعــــي      

واملستندات وكل وعاء حلفظ املعلومات اليت يتم تثبيتها في  باحلرل أو الـرقم  

لســنة ( 45)الوثــائق رقــم  انظــرف قــانون.....". أو الصــورة أو الرســم أو التةطــي   

 .51ص . 4114مف إصدار املركز الوطي للوثائقف صنعاءف يونيو 4114
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وأســـرت ف ومشـــاكل ف وقوتـــ ف وضـــعف ف وتقدمـــ ف وتـــ خر ف وتوحـــد ف       

 .وتشرذم 

ونعـرل مـن الوثيقــة كيـف تطـورت حيــاة اإلنسـان منـ  بدايــة       

مسوت  احلياتيةف وكيف عـا ف وكيـف اكتشـف الزراعـةف وكيـف      

واألقــاليم والدولــة واإلمرباطوريــةف كيــف بــدأ    نشــ ت القــرى واملــدن   

ــف       ــوطنف وكيـ ــرة الـ ــرت فكـ ــف ظهـ ــاذاف كيـ ــتعمارف وملـ ــراع واالسـ الصـ

 .ظهرت التجارةف وكيف صنع السفن واأل وات واألسلحة

ــر املســـكنف        ــن الوثيقـــة كـــ لكف كيـــف ظهـ كمـــا نعـــرل مـ

وكيــف تطــورت العمــارةف وكيــف ظهــرت الفنــون التشــكيلية وحــب         

ــل و الزخرفــةف   ــة ثــم أنــتج أ بــا       الّتج من وكيــف اخــرتع اإلنســان الكتاب

 .وغو ذلك... وأساطو وأشعارا  وفلسفات 

ــاف     ــف بــــاخت،ل طبيعتهــ ــائق خيتلــ ــع الوثــ ــل مــ ــن التعامــ ولكــ

فالوثيقة املكتوبة خمتلفة ألنها تعطينـا مـا ة مباشـرة نتعامـل معهـا      

باالستقراء والفحصف ومن ثـم االسـتفا ة  ـا قدمتـ  بصـورة عامـةف       

ت نقشا  على حجـر أو برونـز أو خشـب أو طـني أو بـر يف أم      سواء أكان

 .كتابا  خمطوطا ف أم معاهدةف أم مرسوما ف أم عقد بيع وشراء أو زوا 

كمــا أن هنــاك الوثيقــة املرســومة الــيت هــ  عبــارة عــن لوحــة     

فنية رنمست أو ننقشت على جدار كهف أو على صـةرة أو علـى قصـر    

فاللوحـة الفنيـة عمومـا  تعرفنـا      .أو معبدف أو أنها لوحـة فنيـة حديثـة   
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على تطور تفكو اإلنسان وذوق  وحرص  على تدوين تفاصيل حياتـ   

 .وجمتمع  ونشاط 

وهنــاك نــوع رخــر مــن الوثــائقف ال مكتوبــة وال مرســومةف لكنهــا   

تعــد توثيقــا  ما يــا  إلبــداع اإلنســان وتقدمــ ف تلــك هــ  العمــارة الــيت   

 ف وحرصــ  علــى الرقــ   تعــرب عــن مهــارات اإلنســان وتقدمــ  ا ندســ   

حبياتـ ف وحتقيــق األمــان لــ  و ألسـرت فف أو جليشــ  ومقــر حكومتــ ف أو   

 .مكان عبا ت 

فكل فعل إنسان  خلف   افع وتصـور  كـم أفعالـ  و ارسـات      

و إنتاجــ ف ولــ لك يكــون أي إعمــال للةيــال يف تفســو هــ   الــدوافع  

نـ  قصـة   والتصورات مدعاة إلخرا  التاريخ من كونـ  واقعـا  إىل كو  

واخليــال الوحيــد املشــروع للمــؤر ف هــو ذلــك الــ ي     . حتكــى وحســب 

جيتهد في  إلعا ة رسـم الصـورة التارخييـة بنـاء علـى املعلومـات الـيت        

ــز بــني األصــيل      ــ  بعــد فحصــها والتميي ــزورف وبــني   و منهــا بــني يدي امل

الصـــا ق     و الكـــاذ ف وبـــني األصـــل و املنســـو ف وبـــني صـــاحب احلـــق   

ا احلــــقف وبــــني حقيقــــة اإلبــــداع و التطــــورف أو الفعلــــ ف ومــــدع  هــــ 

 .التطفل والتقليد

و أســاليب ف ال ق قواعــد النقــد التــارخي   وبــدون معرفــة وتطبيــ

ميكن أن  ننج  يف كتابة التـاريخ وإعـا ة بنـاء صـورت  احلقيقيـةف أو      

 .االقرتا  من ذلك على األقل
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ــ لكف    ــم بـ ــا إذا مل نقـ ــى   فأمـ ــا  علـ ــرل علميـ ــا أن نتعـ ــف لنـ كيـ

و طقوســـ ف و ملبســـ ف و مســـكن ف و ألعابـــ ف  ة غـــ اء اإلنســـانف وحقيقـــ

ــائل      ــةف ووســ ــناعات  التعدينيــ ــ ف وصــ ــةف و منامجــ ــيل  الزراعيــ واصــ

ونظام  اإل ارةف والع،قات اخلارجيةف والبناء اجملتمع ف ونوع السلطةف

ــوظفني   ــمف واملـ ــي ف و ا احلكـ ــاتف و اجلـ ــواننيف و  و ا ي ـ ــيمف و القـ لتعلـ

 ف وطـرق الزراعـةف و أسـاليبهاف ومظـاهر العلـوم  و      و االسـتبدا احلريةف 

ــل    ــوق كـ ــارلف و فـ ــ ة  : ذلـــكاملعـ ــبا  نشـ ــنعرل أسـ ــف سـ ــدول  كيـ الـ

 .واحلضاراتف وأسبا  تطورهاف وأسبا  تدهورها أو سقوطها

ــا تقــــدمف أن التــــاريخ هــــو اإلنســــان وفعلــــ     و خ،صــــة كــــل مــ

ولك  نفهم ذلك اإلنسان وحقيقة ما صـنعف ال ينبغـ  أن   . احلضاري

لـ  مـا مل يقـلف بـل علينـا         علي ف أو أن ننسـب إليـ  زورا ف أو أن نقوّ  نك

أن نكتب سوت  ال اتيـة كمـا قـدمها لنـا  ون زيـا ة أو نقصـانف وهـ ا        

بطبيعة احلال لن يقـوم إال مشـقة وإخـ،ص عمـل ورغبـة أكيـدة يف       

ــاريخ أو ابتســـار       ــق التـ ــ  لعنـ ــا  ون لـ ــة وإظهارهـ ــن احلقيقـ ــ  عـ البحـ

 .ملعطيات  احلضارية

درس نـــوعني مـــن الوقـــائعف ما يـــة ــــــل يــــــــخ يف األصـــــــالتاريــــف

 :وغو ما ية

ف كاألحوال اليومية فهناك الوقائع املا ية املدركة باحلواس

 . املعاشة والفعل احلضاري لإلنسان ونتائج  احملسوسة
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ف وهـ  ذات طبيعـة نفسـانيةف    والوقائع غو املدركـة بـاحلواس  

و الـدوافعف و  راسـتهاف وهـ  علـى قـدر كــبو       كـالعواطفف و األفكـارف  

مــن األهميــة ألنهــا  ثــل املســار الــ ي يوجــ  ســلوك النــاس وفعلــهم       

احلضــاريف هــ ا الفعــل الــ ي يفقــد أحيانــا  وتطمــس معاملــ ف وإذا مــا    

 .حد  ذلك فإن  يعي ضياع قسم من التاريخ ومن ثم جهلنا ب 

ولـ لك ال  . وما  امت ه   الوقائع تارخيا ف فهـ   ثـل املاضـ    

ميكن التعرل عليها إال من خ،ل  راسة اآلثار املا يـة الباقيـةف أو مـن    

ــا ات      ــاع  والعـ ــلوك االجتمـ ــة بالسـ ــة املتمثلـ ــو املا يـ ــار غـ خـــ،ل اآلثـ

والتقاليد املرتاكمةف أو من خـ،ل أول ـك الشـهو  املباشـرين الـ ين      

عاصـــروا احلـــد  وكتبـــوا عنـــ ف أو غـــو املباشـــرين الـــ ين مسعـــوا أو   

ــم  ن ــن غوهـ ــوا أو رووا عـ ــن    . قلـ ــرين تكمـ ــو املباشـ ــرين وغـ ــني املباشـ وبـ

احلقيقــــة التارخييــــة الــــيت ال نصــــل إليهــــا إال وفــــق قواعــــد صــــارمة  

 .يتضمنها ما يعرل بالنقد التارخي 

إن كل فكـرة تارخييـة ال بـد أن تبـدأ مـن الوثيقـة  ألنهـا األثـر         

ولــ لك  املــا ي الوحيــد واملباشــر املعــرب عــن تطــور حضــارة اإلنســانف    

جيب قراءة مضـمونها بدقـة وأنـاة و رويـةف ثـم حتليـل ذلـك املضـمون         

 . وفق القواعد العلميةف معنى  ارسة النقد للوصول إىل احلقيقة

مع العلم أن املؤر  ال ينبغ  أن يلتفت إىل كون وثيقة ما ذات 

قيمــة مـــن عدمــ   ألن مـــا  ــد  ذلـــك لــيس االنطبـــاع العــام وإيـــا      

رفــة كــون الوثيقــة أصــيلة أم منســوخةف وال ميكــن    القيــام بالنقــد ملع 
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معرفــة ذلــك مــن خــ،ل الشــكل العــام يف حــال الوثــائق املكتوبــةف ومــا  

 د  ذلك هو فق  كل قول  أو خرب وار  فيها  ألن ه ا اخلرب هو 

ما  د  إذا كان صاحب الوثيقة شاهدا  بنفس  أم ناق،  عن غو ف و 

 . أم الما إذا كان ميتاز باألمانة والدقة 

ويف احلقيقــــة ال ميكــــن البــــدء بدراســــة الوقــــائع اجلزئيــــة يف   

...( سياســـــيةف اقتصـــــا يةف اجتماعيـــــةف ثقافيـــــةف  ينيـــــة     )الوثيقـــــة 

وحتليلــــها  ون أن يســــبقها عمليــــة فحــــص أصــــالة الوثيقــــة وأمانــــة  

صــاحبها وفــق عمليــة  قيقــة ومتشــابكة حبيــ  تقــو  كــل واقعــة إىل   

 :الواقعة األخرىف فمث، 

ميكن أن نتحد  عن كيفية اكتشال اإلنسان للزراعـة يف   ال

 ون احلـدي   ( م.العاشـر ق األلـف  حـوال   )العصر احلجـري احلـدي    

أوال  عن مرحلة التنقل وعـدم االسـتقرار الـيت عاشـهاف وكـ لك عـن       

حال املنـا  مـن سـيول و أمطـارف وهروبـ  مـن خطرهـا إىل الكهـول ثـم          

اتــات جديــدة صــغوة ظهــرت و العــو ة بعــد انتهائهــا وم،حظتــ  أن نب

ربــتف وكيــف أ رك بعــد ذلــك أن تســاق  البــ ور وطمرهــا بــالرتا       

نتيجــة الريــاح واألمطــار كــان ســببا  يف ذلــك الظهــور وكيــف أخــ     

جير  ذلك بيد  فحقق جناحا  ترتب علي  االستقرار حول األراض  

وال ميكـن  . الزراعية وما تبع  مـن تطـور حضـاري مسـتمر حتـى اليـوم      

  عن تهدم سد مار  والقضاء على حضارة سـب   ون  راسـة   أن نتحد

أســــبا  إهمــــال تنظيــــف الســــد مــــن الطمــــ  واألحجــــار واألخشــــا   
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واألتربـــة املرتاكمـــة مـــن الســـيولف أو مـــن  ون التعـــرل علـــى أســـبا    

 . اإلعراض عن  ين اع ومظاهر ذلك اإلعراض

معنــى أن فهــم الوقــائع التارخييــة مــرتب  بفهــم إرهاصــاتها      

تهــا الداخليــة واخلارجيــة حبيــا  تــامف ال خيــتل  معــ  التــاريخ  ومؤثرا

ل  النتــائج بالتصــورات املســبقة والتعصــب  ــ ا    تبالعاطفــة وال ختــ 

 .الطرل أو ذاك
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 الفصل الثاني

 التوثيق والنقد في الحضارات القديمة

 

 :كتابة الوثائق-1

القـديمف بـل   ليس كل إنسان بإمكان  كتابة وثيقة يف التاريخ 

ــة ويصــــبحون مــــن ذوي       ــون يف هــــ   الوظيفــ ــةاص يعينــ هنــــاك أشــ

ول لك عندما يكتـب  . احلظوة واملكانة العليا يف القصر ويف اجملتمع

شــةص امســ  يف نهايــة الوثيقــة مــث، ف ال يكــون ذلــك الكاتــب إال يف    

موضع ثقة كربى يف اجملتمع ومعتمد رمس  مـن الدولـةف ولـ ا فـإن     

 ..على صحتها والوثوق ما فيها  وجو  امس  عليها يدل

بـدار  "فف  مصر القدميـة كـان الكاتـب ينعـد يف مدرسـة عنرفـت       

ف وقـد عـدها بعـض البـاحثني مثابـة األكا مييـات أو املعاهـد        "احلياة

العليا أو اجلامعات أو املكتباتف وجعلها بعضـهم أقـر  إىل  ار للنسـخ    

ني عديدةف مثـل  وكان إعدا  الكاتب يستمر أحيانا  سن. (5)والتصنيف

الـ ي  رس مـدة اثـي عشـرة سـنة      " باكن خنسـو "كبو كهنة رمون 

                                                           

ــز  -5 ــد العزيـــ ــادف عبـــ ــةف القـــــاهرة     : صـــ ــر القدميـــ ــيم يف مصـــ ــة والتعلـــ الرتبيـــ

 .452ص . م5266/هـ5486
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 .(5)يف مدرسة اخلطوط امللحقة معبد سيدة السماء

وثبــت أن قصــور امللــوك املصــريني كانــت تهــتم بتنشــ ة أبنــاء        

اخلاصة فيها ومع أمرائها من  النصف الثان  لعصر األسـرة الرابعـة   

ــور األمـــ  (م.ق 4681-4161) ــم تطـ ــن    ف ثـ ــة مـ ــة عاليـ ــ   رجـ ــى بلـ ر حتـ

ف (4)االهتمام بالتعليم والتثقيف عـرب عصـور التـاريخ املصـري القـديم     

ولـــ لك كـــان يطلـــق علـــى ف ـــة احلكـــام يف مصـــر القدميـــة لقـــب         

ف أو باألحرى امللمني بالقراءة والكتابةف ويـنظم  "املثقفني"أي " الكتبة"

ضـباط       الف ة املوظفـون اإل اريـون وكبـار الكهنـة ثـم قطـاع مـن       

 . (4)اجلي 

ويف العراق القديم وجد التعليم يف مدارس رمسية من  األلـف  

ف "بيـت األلـواح  "أي "  ّبـا -أي"الثال  قبل املي، ف وكان اسم املدرسة 

ــان الطالـــب يســـمى   ــو"وكـ ــا-إي- مـ ــواح "أي "  بـ ــن بيـــت األلـ ف "ابـ

وكــان املتعلمــون  تلــون مراكــز اجتماعيــة مهمــةف وقــد يتقلــدون      

                                                           

احلياة اليومية يف مصر يف عهد الرعامسةف من القرن الثال  : ويمونتي ف ب-5

عزيـز مـرقس منصـورف مراجعـة     :   عشر قبل املي، ف ترمجـة عشر إىل القرن الثان

 .434ص . 5221عبد احلميد الدواخل ف القاهرةف 

 .452-523املصدر نفس ف ص -4

أمحد زهو . الطفل املصري القديمف ترمجة  : يانسن.  .ليندامف روزاف جاك-4

 .62ص . 5222ومو  ط ف القاهرةف .  : أمنيف مراجعة
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 . (5)مرموقة وظائف حكومية

يف  (4)كـ لك احتلـت الكتابــة وتعليمهـا مكانــة كـبوة يف إبــ،    

ــواح          ــبني مــن خــ،ل األل ــل املــي، ف فقــد ت ســورية يف األلــف الثالــ  قب

الطينية أن مدارس تعليم الكتابة قد وجدت يف إب،ف وكان يقصدها 

 .(4)املتعلمون من  اخل إب، وخارجها

ــد    (3)ويف أوغاريـــت ــل املـــي،  جنـ ــان  قبـ ــورية يف األلـــف الثـ يف سـ

ــا     الكاتـــب يتمتـــع مكانـــة عاليـــةف واشـــتهر مـــنهم أنـــاس صـــاروا كتابـ

الـ ي كـان لديـ  مكتبـة خاصـة  ـتفظ       " رف ن"ملكيني مثل الكاتب 

 .(1)فيها بنسخ تعد من أكثر الوثائق القانونية والسياسية أهمية

ــون     ــا  الرمسيـ ــد الكفتـ ــديمف وجـ ــيمن القـ ــك  –ويف الـ ف -الشـ

                                                           

.  : طـ  بـاقرف تقـديم ومراجعـة    : ألواح سومرف ترمجة من: كرميرف صموئيل-5

 .16-11ص (. ت. )أمحد فةريف بغدا  

كـــم جنـــو  حلـــبف  61ت حضـــارة إبـــ، يف موقـــع تـــل مـــر يخ علـــى بعـــد  مـــقا-4

 .541هبوف سوريةف ص  .5263وكشف عن حضارتها يف عام 

ر صراع املمالك يف التاريخ السوري القـديمف مـا بـني العصـ    : احللوف عبد اع-4

 .416ص . 5222ف  5السومري وسقوط اململكة التدمريةف بووتف ط

كـم إىل الشــمال   55قامـت حضـارة أوغاريـت يف موقـع رأس عــرة علـى بعـد       -3

تاريخ الشرق : هبوف أمحد. 5242من مدينة ال،ذقية السوريةف واكتشفت يف عام 

 .521ص . م5224/هـ5353ف 5سوريةف صنعاءف ط( 5)القديم 

ومـــد مســـو عباينـــةف يف : ف تعريـــب"الكاتـــب يف أوجاريـــت: "ئيلهلتســـرف ميشـــا-1

 .62ص . 5222األر نف  –كتا  أوجاريتياتف أشرل على حترير  عمر الغولف اربد 
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ــةف      ــو  امللكيـ ــةف أو نقـ ــو  القانونيـ ــ،ل النقـ ــن خـ ــتنتج ذلـــك مـ ويسـ

غوهاف حي  تشو إىل أن ه ا الـنق  كفتـب    والنقو  االقتصا ية و

وهــ ا يــوح  بوجــو  كاتــب رمســ  وإن كــان امســ  ال        . بــ مر فــ،ن  

 .(5)ي كر صراحة

ومع ذلك جند العديـد مـن املراسـ،ت الشةصـية ذات الطـابع      

لف يب النةـ جتماع ف اليت وجـدت مكتوبـة علـى عسـ    االقتصا ي أو اال

 . (4)جند ه   الرسائل تنته  بتوقيع صاحب الرسالة

ولكـــن ال نســـتطيع أن نؤكـــد هـــل كـــان صـــاحب الرســـالة هـــو  

ــدوا إعــــدا ا        ــدون أعــ ــون ومعتمــ ــة متةصصــ ــاك كتبــ ــب أم هنــ الكاتــ

تعليميــا  جيــدا  ف وال كيــف كــان يــتم هــ ا التعلــيم املؤكــد حدوثــ      

أماكنـ ف مـا  امـت النقـو  بصـورة عامـة قـد بلغـت ذلـك          ووسائل  و 

 .احلد من اإلتقان واجلمال

 :حفظ الوثائق-2

كانت ه   الوثـائق حتفـظ يف مكتبـات خاصـة  اخـل القصـور       

وعرفــت . ويف املعابــد ويف أمــاكن التعلــيم ويف بيــوت الكتــا  وغوهــا    

 املكتبات يف العصور القدمية يف مصر والعـراق وبـ،  الشـام وحيتـا يف    

                                                           

انظر النصوص الوار ة يف النعيمف نورة بنت عبد اع بن عل ف التشريعات - 5

فهد يف جنو  غر  اجلزيرة العربية حتى نهاية  ولة محوف مكتبة امللك 

 .م 4111-هـ  5341ف الرياض 5الوطنيةف ط

ف نقو  خشبية قدمية من اليمنف جامعة (ورخرون)انظرف ريكمنزف جاك - 4

 .م5223ف 5لوفان الكاثوليكيةف املعهد الشرق ف لوفان اجلديدةف ط
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األناضــولف وكانــت علــى  رجــة مــن التنظــيم والفهرســة واحلفــظف        

وزو ت املكتبات برفول خشبيةف أو  خ،ت يف اجلدرانف كمـا حفظـت   

يف مصــــر يف جــــرار خاصــــة أو يف   " الــــرب ي"الوثــــائق الورقيــــة مثــــل   

 .(5)صنا يق أعدت   ا الغرض

أمــــا يف الـــــيمن القـــــديم فـــــ، نعــــرل عـــــن مكتبـــــات خمصوصـــــة   

ومفهرســــة تنعنــــى حبفــــظ الوثــــائقف إال أن  املعابــــد كانــــت هــــ  املكــــان  

ــد       ــاف فقـ ــائق أو نســـةا  منهـ ــ  تلـــك الوثـ ــو ع فيـ ــن الـــيت تـ املقـــدس واآلمـ

الــيت قامــت بهــا بعثــة املؤسســة األمريكيــة     كشــفت التنقيبــات األثريــة   

يف مـار     الشهو محـرم بلقـيس  " وامأ"يف معبد لدراسة اإلنسان مؤخرا  

عن وجو  مكتبـة واسـعة تضـم عشـرات النقـو  املكتوبـة علـى        ف كشفت 

يف أرضـــية املعبــد أو علـــى   اتاألحجــار والــيت حفظـــت علــى هي ـــة ب،طــ    

وقد أثبتت ه   التنقيبات اجلديدة يف املعبد  .اجلدران الداخلية للسور

 .م.عشر ق أن أول بناء ل  يعو  إىل حوال  القرن الرابع

 :مشكلة ضياع الوثائق وإتالفها-3

                                                           

: خليفـةف شـعبان عبـد العزيـز    :املكتبات وأماكن حفـظ الوثـائقف انظـر    حول- 5

ــةف القـــاهرةف ط  : عبـــد اعف فيصـــل .5222ف 4الكتـــب واملكتبـــات يف العصـــور القدميـ

ر نف تـــاريخ الـــوطن العربـــ  القـــديمف بـــ،  الشـــامف ســـوريا ولبنـــان وفلســـطني واأل   

ــق ف القـــيم. 456-451ف 84ف 32-41ص . م4113-4114/هــــ5343-5344ف  مشـ

: صــادف عبــد العزيــز  . 44-42ص . 5282ف 5إمرباطوريــة إبــ،ف  مشــقف ط  : علــ 

ومد عبـد  .  : احليثيونف ترمجة:  .جرن ف أ. 466-412الرتبية والتعليمف ص 

 .48-42ص . 5222فيصل الوائل ف القاهرةف طبعة .  : القا ر ومدف مراجعة



  القديم نقد التاريخ                                             عارف أحمد المخالفي. د
 

 
24 

 

عنــدما كانــت حتــل النكبــات باحلضــارات القدميــةف كــان يــتم  

تدمو  ور احملفوظات واملكتبات  بسبب نهب وإحـراق القصـور امللكيـة    

على وج  التحديدف ولكن كان يبقـى بعضـها حتـت األنقـاضف كمـا      

ا يف تنقــ  الــبعض اآلخــر عمليــات استنســا  تلــك الوثــائق وحفظهــ     

 .أكثر من مكان

وعلى سبيل املثال فق  مل ساة تدمو وضياع الوثائق جند نصا  

مصريا  قدميا  يصف لنا ما حل بـدور الكتـب يف عصـر االنتقـال األول     

الـــ ي أعقـــب عصـــر الدولـــة املصـــرية القدميـــة       ( م.ق 4481-4114)

حيــ  عمــت الفوضــى يف كــل مكــانف فقــد عــرب    ( م.ق 4281-4481)

 :قول الكاتب عن ذلك ب

 واحسرتا  على الغرفة اخلاصةف فلقد سرقت كتبها"

 لقد انكشفت األسرار اليت حتتفظ بها

 واحسرتا  فقد انكشفت الصي  السحرية

 لقد فقدت الصي  ت ثوها إذ ر  ها الناس

 واحسرتا  فقد فتحت املكاتب

 وسرقت التقارير

 لقد أصب  القن ميتلك اقنانا 

 واحسرتا  فالكتبة اغتيلوا

 وكتاباتهم سرقت

 يالبؤس  من قسوة اآلالم يف ه ا الزمن
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 واحسرتا  على كتبة املساحة

 لقد  مرت كتبهم

 واحسرتا  لقد أفْلقي ت قوانني احلجرة

 ميش  الرجال عليها يف الشوارع

 .(5)..."والشحاذون ميزقونها يف الطرقات 

واجلدير بال كر أن ه   الصـورة مل تكـن يف مصـر وحسـب بـل      

الشـــرق القـــديم كافـــةف وكـــان ذلـــك إمـــا بســـبب فوضـــى   يف بلـــدان 

 ... اخليةف أو حرو  طاحنةف أو غزوات مدمرةف أو كوار  طبيعية

 :نماذج من أساليب التوثيق-4
 :الوثائق الرسمــية: أولا 
 :المعاهدات الــدولية(: أ)

ــد       ــائقف فقـ ــاق  الوثـ ــن بـ ــة عـ ــدات الدوليـ ــق املعاهـ ــف توثيـ اختلـ

قيق واسـم امللـك مـع ذكـر األلقـا       كانت تشتمل علـى التـاريخ الـد   

وكانــت تكتــب املعاهــدة مــن نســةتني    . واملعبــو ات يف كــ، البلــدين 

أصــليتني تســلم إىل الــدولتني املعنيــتني بالتبــا لف ومــن أمثلــة ذلــك    

يف األناضــول الــيت أبرمــت بــني    (4)املعاهــدة بــني املصــريني واحليثــيني  

                                                           

مـــن  صـــر الدولـــة واملؤسســـات يف م: هوســـونف جونيـــفف  ومنيـــك فالبيـــل - 5

ف 5فــؤا  الــدهانف القــاهرةف ط   : الفراعنــة األوائــل إىل األبــاطرة الرومــانف ترمجــة     

 .32ص . 5221

يف رســيا " كبا وكيــا"اســتوطنت القبائـل احليثيــة يف منطقـة   : احليثيـون - 4

مف بعــد ان هـاجرت إليهـا مــن البلقـانف أو مــن    .الصـغرى يف نهايـة األلــف الثالـ  ق   
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لــــــك وامل( م.ق 5443-5421" )رمســـــيس الثــــــان  "امللـــــك املصــــــري  

( م.ق 5421)الــ ي تــوىل العــر  يف عــام " خاتوشــيل  الثالــ "احليثــ  

بعد حـرو   اميـة بـني    ( م.ق 5421)وكان توقيع ه   املعاهدة يف عام 

أنهــا تعــد أول معاهــدة  وليــة يف    " كلــو اللويــت "ويــرى .  5الطــرفني

ــق       ــاء التوثيـ ــد جـ ــةف فقـ ــة  قيقـ ــيم رمسيـ ــاز مراسـ ــامل  تـ ــاريخ العـ تـ

                                                                                                                  

ثـم  كنـوا مـن ت سـيس     . سـو  سواحل البحـر األ  املناطق الشمالية اليت تقع على

 وي،ت مدن حيثية يف األناضول لتبـدأ حربـا  توسـعية بينهـاف نـتج عنهـا ت سـيس        

: م تقريبا ف ثم مـرت بـث،  مراحـل   . لكة للحيثيني خ،ل القرن التاسع عشر ق

م وتعرل باإلمرباطورية القدميةف والثانيـة تبـدأ بسـنة    .ق 5611األوىل تبدأ بسنة 

مف وقد أتت بعد مرحلة صراع وانقطـاع وتعـرل باإلمرباطوريـة احلديثـة     .ق 5481

 راسـات  : سـليمانف توفيـق  . م.ق 5523واليت انتهت على أيـدي شـعو  البحـر سـنة     

مف  مشــقف .ق 5521يف حضــارات غــر  رســيا القدميــةف مــن أقــدم العصــور إىل عــام    

بـاحليثيني  "ها  أما املرحلة الثالثة فقد عنرل أصحاب. 411-468ص . 5281 5ط

ف وهم مهاجرون فرجييون استقروا يف منطقة احليثـينيف واسـتمروا حتـى    "اجلد 

 :عن املرحلة الثالثة انظر. م.ق 212انتهى أمرهم على يد االشوريني سنة 

Sams.G.K, “Midas Of Gordion and The Anatolian Kingdom 
of Phrygia”, In, Sasson.J.M. (ed), CANE,Vol 2, New 
York.1995.PP.1147-1159. 

ف (4) راسات يف تاريخ الشرق القديم : انظرف املة،يفف عارل أمحد إمساعيل-5

. 541-542ص . م4113ف 5ف صـــــتعاءف ط(مصـــــر والســـــو ان)تـــــاريخ وا ي النيـــــل 

 : وك لك

Warburton.D, “Kadesh and The Egyptian Empire”, in, JAC, 
Vol.12,1997.P.126. 
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 :الطابع الرمس  عليها يف بدايتها كما يل الرمس ف أو إضفاء 

يف السنة احلا ية والعشرين من سنوات احلكمف الشهر األول "

ــرت   ــوفمرب إىل مــارس   )مــن ب ــات مــن ن ــوم احلــا ي  (موســم اإلنب ف الي

 ....."والعشرين يف عهد ج،لت  ملك الوجهني القبل  والبحري 

ــو     ــم يلـــ  ذلـــك بنـ ــاء املعبـــو اتف ثـ ــا  وأمسـ  ثـــم يـــ كر األلقـ

 .(5)املعاهدة بالتفصيل

 

 :المآثر الحــربية(: ب)

هنـــاك العديـــد مـــن التقـــارير احلربيـــة واملـــ ثر البطوليـــة الـــيت  

ــم     ــا بدقـــةف ثـ كـــان  ـــرص امللـــوك القـــدماء علـــى تـــدوينها وتوثيقهـ

وأبـــرز مثـــل علـــى ذلـــك جنـــد  يف  . يثوونهـــا إع،ميـــا  يف كـــل مكـــان 

سيس الثـان   رم"النص الطويل ال ي يسجل بطوالت امللك املصري 

                                                           

ف 5نصوص مقدسة ونصوص  نيوية من مصر القدميةف مج: اللويتف كلو- 5

ص . 5226ف 5ماهر جوجيات ف االقاهرةف ط: األساطو والقصص والشعرف ترمجة

 :وانظر النصني املصري واحليث  للمعاهدة يف .515

Wilson.J.A, “Egyptian Treaty (Treaty Between The Hittites 
and Egypt”, in ANET, New Jersey, 1955. PP.199-201. 
Goetze.A, “Hittite Treaties (Treaty Between Hattusillis 

and Ramses II”, in, ANET, PP. 201-203. 

ف عصـر رمسـيس   6مصـر القدميـةف    : وانظر مقارنة بني النصني يفف حسنف سـليم 

 .422-482ص . م4111الثان  وقيام اإلمرباطورية الثانيةف القاهرةف طبعة 
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يف سوريةف فقد وثق بالتاريخ  5وحروب  ضد احليثيني يف مدينة قا  

 :واسم الكاتب بدقة متناهيةف حي  ذنّيل النص بالتوثيق اآلت 

مت حتريـر هـ ا الـنص يف السـنة التاسـعة مـن سـنوات احلكــم        "

مـن  ( فصـل جـي احملصـول وختزينـ     )الشهر الثان  من فصـل عـو   

إن  –ستب   –ماعت  –والبحريف أوسر لك الوجهني القبل  أجل م

رعف ل  احلياة والصحة والقوةف ابن رع رمسيس وبـو  رمـونف لـ      –

احلياة والصحة والقوةف املوهو  احلياة لألبد واألمد ال،نهائ ف مثل 

والد  رعف مت حترير  بفضل عمل الرئيس األعلى للمحفوظات رمن 

ــة يف القصــر امللكــ ف رمــن      ــب اخلزين ــب  إمينــتف وكات ــاف وكات إموري

 ...اخلزينة يف القصر امللك  

                                                           

بتل الني مندف وموقعها االسرتاتيج  يتحكم يف املدخل  تعرل قا   اليوم-5

الشــمال  لســهل البقــاع املــؤ ي إىل وســ  ســوريةف كمــا أنهــا تشــرل علــى نهــر           

الوا ي الكبو ال ي يؤ ي إىل ساحل البحر املتوس ف وتسيطر أيضـا  بشـكل غـو    

الشــرق : صــاد عبـد العزيــز . مباشـر علــى الطريـق التجــاري بــني سـورية والعــراق   

لـ لك حـرص   . 452ص . 5283ف القـاهرة  3مصر والعـراقف ط  ف5   نى القديمفاأل

فراعنة مصر كافة علـى السـيطرة عليهـا  ألن مثـل هـ   السـيطرة حتقـق ملصـر         

. نفــوذا  مباشــرا  أو غــو مباشــر علــى املنافــ  االســرتاتيجية واملنــاطق اجملــاورة  ــا   

ىف بــني القــرنني  الصــراع الــدول  يف الشــرق األ نــ  : "فرحــانف وليــد ومــد صــاد  

ف جملة ر ا  الرافدينف تصدر عن كلية "اخلامس عشر والثال  عشر قبل املي، 

 .445-441ص . 5222ف (55)اآل ا  جامعة املوصلف العد  
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 .(5)"أعد  بنتاؤور

ومن امل،حظ أن توثيق ه ا النص قد اشتمل على التاريخف ثم 

أشـــو إىل أمســــاء مـــوظفني ثقــــاتف ثــــم أشـــو إىل الكاتــــب والشــــاعر    

 ..ال ي قام بإعدا   " بنتاؤور"املصري املشهور 

 

 :المـراسيم الملكــية(: ج)

الرمس  للمراسيم امللكية يف كل بلـدان الشـرق   عنرل التوثيق 

القـديمف وسـن خ  مثــاال  علـى ذلــك مـن احلضـارة احليثيــة مـن عهــد       

ف حيــ  أصــدر هــ ا امللــك مرســوما  يــربر   "خاتوشــيل  الثالــ "امللــك 

في  أسبا  إقدام  على إقالة ابن أخي  عن العر ف وقـد مسـى نفسـ     

لك الكـبو  ييـزا  لـ     ف وهو لقب حيث  يلقب ب  امل"الباريا"يف النص 

ويظهر توثيق هـ   الوثيقـة مـن خـ،ل ذكـر      . (4)عن امللوك ال،حقني

 :اسم امللك يف مطلعها

ــاف خاتوشــيل  أكــرب ملــكف ملــك بــ،      " هكــ ا يــتكلم الباري

ــة       مدينــة احليثــيني ابــن مورشــيل  امللــك الكــبو ملــك بــ،  مدين

ينـــة احليثــيني حفيــد شـــوبيلوليوما امللــك الكــبو ملـــك بــ،  مد     

احليثيني حفيد خاتوشيل  ملك مدينة كوشارف وأعلن بناء علـى  

ف وعلى كل امرئ أن يسمع ذلكف إن   ـب أن  (معبو )إرا ة عشتار 

                                                           

 .518-538ف وانظر النص كام،  ص 518ف ص 5اللويتف مج- 5

 .356ف هـ 462 راساتف ص : سليمان- 4
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 (5)ف ثم يشرح األسبا  بالتفصيل....."يقدس عشتار خاصة 

وي،حظ أن أسلو  التوثيـق عنـد احليثـيني حسـب هـ ا الـنص       

أجـدا   امللـوكف ثـم     ال ي كر فق  اسم امللك وإيا ي كر ك لك

 .ذكر املعبو ة الوثنية عشتار

ومن  لكة قتبـان يف الـيمن لـدينا أمثلـة عديـدة علـى أسـاليب        

: التوثيــق الرمســ  للوثــائقف ومــن ذلــك وثيقــة بــدأت باســم امللــك        

ف وخنتمــــت ..."شـــهر جيـــل بـــن يـــدع أ  ملـــك قتبـــان أصـــدر ونشـــر         "

 : بتصديقها على النحو التال 

ف وننَقش ــتو و نونــت أســطر (امللــك)ي شــهر صنــَدق ت الوثيقــة بيــد"

تلك الوثيقة ب مر نب  بن إل مسـع بـن هيـرب مـن أمنـاء عـم ذو لـبخ        

بــل هنــاك وثــائق تنتهــ  إىل جانــب ذلــك بشــهو  يصــل         .(4)"وأربابــ 

 .(4)عد هم اىل حوال  مخسة وعشرين شاهدا  مدونة أمسائهم

 

 :القـــــوانين (:د)

اشتهرت القوانني يف بلدان الشرق القديم قاطبةف ولكن  يزت 

حضــارة العــراق القــديم بغــزارة التشــريعات الــيت صــدرت منــ  العصــر  

ــى       ــتمرت حتـ ــي، ف واسـ ــل املـ ــ  قبـ ــف الثالـ ــديم يف األلـ ــومري القـ السـ

                                                           

 .482-486 راساتف ص : سليمان-5

2 -  RES 3689 ،  511 - 513ف وانظر ص 412النعيمف التشريعاتف ص. 

 .514 – 511انظرف النعيمف ص  - 4
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ولـ لك سـن خ  مثـالني    (. م.ق 142-646)العصر البـابل  احلـدي    

ة الـيت أريـد بهـا إضـفاء الطـابع      على كيفية توثيق الوثائق القانونيـ 

الرمســـ  والـــديي عليهـــا لكـــ  يعمـــل بهـــا النـــاس ويطبقونهـــاف ومـــن  

 :ذلك

-5243)ملــك مدينــة إيســن الســومرية  " لبــت عشــتار"قــانون 

الــ ي عــا  يف القســم األول مــن العصــر البــابل  القــديم    ( م.ق 5243

 ".بعصر إيسن الرسة"ال ي يعرل 

لقابـــ  ومعبو اتـــ  الـــيت   يبـــدأ هـــ ا امللـــك يف املقدمـــة بســـر  أ    

ــع       ــب،  ومينـ ــدل يف الـ ــر العـ ــر  ليقـ ــى العـ ــ  علـ ــة جبعلـ ــ  الثقـ منحتـ

الظـــامل وليســـحق األعـــداء بقـــوة الســـ،ح وليصـــل  أمـــر الســـومريني  

 :واألكا ينيف ثم يبدأ بإضفاء الصفة الرمسية على التشريع فيقول

أقمت ( ..  د  لنفس  صفات وألقا )عندئ  أنا لبت عشتار "

ــة وأر ــل    العدالـ ــة إنليـ ــا  لكلمـ ــا  طبقـ ــومر وأكـ ــا يف سـ ــيت  عائمهـ سـ

 .(5)( ....."معبو )

-5224)أما املثال الثان  فهو قانون امللك البـابل  محـوراب    

فف  مقدمـة هـ ا القـانون بـدأ     . ما ة 484ال ي يتكون من ( م.ق 5211

محـوراب  بـاالعرتال ملعبو اتـ  الـيت منحتـ  احلكـم والقـوةف ثـم أنهــى         

 :يلة بتوثيق ه ا القانون وإصدار  رمسيا  فقاله   املقدمة الطو

 أنا حبيب عشتار"

                                                           

 وك لك انظر النص الكامل للقانون يف . 584 راساتف ص : سليمان- 5

Kramer.S.N, “Lipit-Ishtar Lawcode”, In, ANET, PP.159-161. 
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 عندما أمسان  مر و  حلكم الناس بالعدل

 وكقائد للب، 

 أقمت أسس احلق والعدالة يف الب، 

 خلو الناس

 : ...."ذلك الوقت أمرت

 .(5)ثم يسر  موا  القانون

 :المراســالت(: هـ) 

املراســ،ت الرمسيــة يف  لــدينا مثــال مهــم علــى أســلو  توثيــق      

السورية يف النصف الثان  من األلف الثال  قبل املي،  " إب،" لكة 

ملـك  " زيـزي "الـ ي بعـ  برسـالة إىل    " أركـب  اّمـو  "من عهد امللـك  

اليت تقع إىل الشرق من نهر  جلة يف عال  إيـرانف يطلـب   " مخازي"

  منـــ  إن يرســـل إليـــ  جنـــو ا  مـــدربني مقابـــل عشـــر قطـــع مـــن األثـــا  

اخلشــي الفــاخر الــ ي كانــت تشــتهر بــ   لكــة إبــ،ف وقــد وثقــت          

 :الرسالة يف نهايتها كما يل 

إل الكاتــب كتــب وأعطــى الرســالة إىل ســاع    -هكــ ا تــوا "

 (4)"زيزي

كـان كاتبـا  معتمـدا  موثـوق بـ        " إل-تـوا "ويبدو أن الكاتب 

ألنــ  وجــد امســ  علــى أهــم وثيقــة جغرافيــة عثــر عليهــا يف إبــ، وهــ    

                                                           

 :وانظر أيضا . 523 راياتف ص : سليمان- 5

Meek.J, “The Code of Hammorabi”,In, ANET, PP.163-177. 
 .41ص . 5266ف 5إب، تاريخ وحضارة أقدم  لكة يف سوريةف  مشقف ط: مرع ف عيد- 4



 أحمد المخالفيعارف . د                                                         القديم  التاريخ نقد
 

 33 
 

ف فقـــد انتهـــى هـــ ا "أطلـــس أو ســـجل إبـــ، اجلغـــرايف "عروفـــة باســـم امل

 :السجل بالتوثيق التال 

 .(5)"إل املدقق-ب اللوحف رزي عارل األلواحف إناإل كت-توا"

ويظهــر مــن هــ ا التوثيــق األخــو أن الوثــائق املهمــة والطويلــة    

ف (4)امسـا  مـن أمسـاء املـدن     482مثل سـجل إبـ، اجلغـرايف الـ ي يضـم      

كــان يكتــب حبـــرص شــديد وبإشـــرال مــن قبــل عـــارل األلــواحف ثـــم       

 .يراجع ويدقق من قبل شةص معتمد  رمسيا 

ولدينا من احلضارة املصرية القدمية مراس،ت رمسيـة عديـدة   

توض  طريقة توثيق للرسائل ب كر املفرَسل واملفرس ـل إليـ ف أو بـ كر    

اآلخــر   اســم الرســول املعتمــد رمسيــا  واملعــرول بامســ  لــدى الطــرل   

ألنــ  يتــوىل وظيفـــة املراســلة بــالتعينيف إذا كـــان امســ  مــن وســـائل       

توثيــق الرســائل الرمسيــةف وأحيانــا  كــان يعــزز باســم املرســل وخــامت     

 .(4)وعنوان املرسل إلي 

( م.ق 5182-5121)وقــــد عرفــــت الدولــــة املصــــرية احلديثــــة     

الكــثو مــن وســائل التوثيــق هــ    ألنهــا حكمــت مصــر وبــ،  الشــام         

ول ا عرل العديد مـن صـي    . ت املراس،ت مع خمتلف األطرالفكثر

 :املراس،ت الرمسية املعتمدة مثل

                                                           

 .86إب،ف ص : مرع - 5

 .531سوريةف ص : هبو- 4

 .411ف ص 5حسنف األ  ف - 4
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 (5)"س رسل إليك ألفعوَلم ك  على يد ف،ن"

 (4)"إن خطاب  يصلك على يد ف،ن"

ت مل لقد أرسلت إليك خطابا  ليكون  لي،  لديك على يـد  "

 (4)"ف،ن

فقد عـرل يف مصـر    أما أسلو  توثيق الرسائل بإضافة التاريخ

 .واختلف موضع التاريخ من عصر إىل عصر

كان تاريخ الرسـالة  ( م.ق 4481-4281)فف  الدولة القدمية 

وضـع  ( م.ق 5286-4114)يوضع يف أو اف بينما يف الدولـة الوسـطى   

على ظاهر الرسـالة عنـد نهايـة العنـوان ويسـبق اسـم الرسـولف أمـا يف         

 .(3)ن يكتب يف نهاية الرسالةفكا(م.ق 5182-5121)الدولة احلديثة 

ومــن أمثلــة املراســ،ت بــني ملــوك مصــر وزعمــاء الــدول األخــرى     

 :املتحالفني معهم أو اخلاضعني  م امسيا  يف الدولة احلديثة ما يل 

-5311" )أمنحتـب الثالـ   "رسالة جوابية من امللـك املصـري   

ملــــك بابــــل " كا عــــان خــــازي" (1)إىل امللــــك الكاشــــ ( م.ق 5462

                                                           

 .414ف ص 5حسنف األ  ف - 5

 .414ف ص 5حسنف األ  ف  - 4

 .414 ف ص5حسنف األ  ف  - 4

 .411-413ف ص 5حسنف األ  ف  انظرف - 3

بـــدأ العصـــر الكاشـــ  يف العـــراق عنـــدما احتلـــت بابـــل أقـــوام أجنبيـــة عرفـــوا   -1

 5512-5121)مــا يزيــد عــن أربعــة قــرون    هــابالكاشــينيف وقــد اســتمر حكمهــم لب  

 : انظر(. م.ق
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املعاصـر لــ ف الـ ي طلـب الـزوا  مـن ابنـة ملـك مصـر فـرفض طلبـ ف            

 .وقد جاء التوثيق بكتابة امس  امللكني يف بداية الرسالة

هك ا : ف أخ (بابل)إىل كا عان خازي ملك كارا ونيا  "

( اسم امنحتب الثال  قبل تولي  العر )رريا -يقول أخوك نيةور

وعسـى أن يكـون    امللك الكبو ملك مصرف كـل شـ ء عنـدي  ـو    

 .(5)...."كل ش ء عندك  و 

 (4)كــ لك وجــدت رســالة أخــرى موجهــة مــن امللــك امليتــان       

إىل صـهر  امللـك املصـري أمنحتـب الثالـ ف يطلـب منـ  أن        " توشراتا"

يرســــل إليــــ  كميــــات كــــبوة مــــن الــــ هب الــــ ي يوجــــد يف مصــــر  

كالرمال كما ت كر الرسالة اليت وثقت ب سـلو  الرسـالة السـابق    

 : نفس

امللـــك الكـــبو ملـــك ( اســـم امنحتـــب الثالـــ )إىل نيموريـــا "

مصرف أخ  صـهري إىل الـ ي أحبـ  و ـبيف هكـ ا يـتكلم توشـراتاف        

                                                                                                                  
Gadd.C.J, “Hammurabi and The End of His Dynasty ”, In, CAH, 
Vol.2.Part.1.PP.224 ff. 

 .413 راساتف ص : سليمان-5

 لكــة حــوري ميتــان  قامــت علــى نهــر الفــرات وعلــت منــاطق مــن العــراق   -4

احلـوريني وامليتـانيني الـ ين يشـكلون     وأخرى من سوريةف وقد ت سست على أيدي 

م .ق 5111جزءا  من ا جرات ا ندو أوروبيةف وقـد اسـتمرت هـ   اململكـة مـن عـام       

 5421سـقطت علـى أيـدي اآلشـوريني يف العصـر اآلشـوري الوسـي  يف سـنة         حتى 

ف العـراق  (4) راسات يف تاريخ الشـرق القـديم   : انظرف إمساعيلف عارل أمحد. م.ق

 .513-515ص . م4114ف 5وب،  الشامف صنعاءف ط
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امللــك العظــيمف عمــك الــ ي  بــك ملــك امليتــانيني أخــوكف أنــا  

 (.5)....." و 

" بورنا بوريـا  "وهناك رسالة أخرى من امللك الكاش  يف بابل 

ف (م.ق 5411-5462( )اخنـاتون " )تب الرابعأمنح"إىل امللك املصري 

يعاتب  فيها على استقبال وفد رشوري بينمـا كـان هـو حليـف مصـرف      

ويف الوقــت نفســ  يف صــراع مــع اآلشــورينيف وقــد جــاء يف بــدايتها مــا      

 :يضف  عليها الصفة الرمسية

ملك مصر ف هك ا يتكلم ( اسم اخناتون)أوريا -إىل نبةور"

 . (4)....."إن   و ( بابل)ا ونيا  أخوك بورنابوريا  ملك كار

القديم لدينا العديد من املراسـ،ت املكتوبـة  ـ     ومن اليمن 

على عسيب النةلف وغالبـا  مـا تكـون    ( اخل  الشعي)الزبور اليمان  

مــن شــةص إىل شــةص وتتضــمن إمــا توجيهــات أو إرســال بضــاعة أو 

ف أو "فـ،ن كتـب هـ ا   "حبيـ  تنتهـ  الرسـالة بعبـارة     ... شرح مشكلة 

أو تبـدأ الرسـالة بعبـارة     ف"فـ،ن "كتابة اسم صاحب الرسالة مباشـرة  

ثـــم ختـــتم بـــالتوقيع باســـم صـــاحب الرســـالةف  "مـــن فـــ،ن إىل فـــ،ن"

 :ومثال ذلك

ذي جـرالف أّمـا أنـت    ( عبد)إىل و ه ر ذي حنربان من ينعلل موىل "

                                                           

 :وانظر أيضا . 453سليمانف  راساتف ص - 5

Moran.W.L, The Amarna Letters. 
London,1992.P.43.No.(EA 19). 

 .Moran.W.L, OP.CIT,P.18.No.(EA 9)وك لكف . 412سليمانف  راساتف ص -4
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ــلو مــوىل ذي   وور م   ــ  ليصــب  لزميــا   )فتكّف مــع الــ ي أفرســل  ( أو اكفل

الرجنـل  [أي ال ختـالف العنـرل وتهـدر حقـوق     )َسباعف وال ينع ّيب الّرجنـل   

 .(5)"ينعَلل ]التوقيع[ ]ما  ام يف جوارك 

 

 :الوثائق التعليمية واألدبية: ثانياا 
 :الوثائق التعليمــية-1

لــدينا مــن  لكــة إبــ، يف ســورية يــوذ  رائــع عبــارة عــن وثيقــة  

بــإجراء فحــص وامتحــان ألحــد كتبــت ووثقــت بعــد أن قــام املعلمــون 

ــة الــ ين أنهــوا  راســتهمف وقــد مــن  يف األخــو وثيقــة التةــر          الكتب

ووقع عليها املعتمدون ملثل ه   األمورف وقد كتـب التوثيـق يف نهايـة    

 :اللوح كما يل 

ــوحف إبطــور  " ــب الل ــا  -أزي كت إل الشــيخ -إشــار املعلــمف  ت

 (4)"ف األستاذ اخلبو رزي(املمثل)

جو  مدرسة ووجو  تسلسل معـني للوظـائف   يتض  من ذلك و

فيهــــاف كمــــا يظهــــر الطــــابع الرمســــ  للوثيقــــة مــــن ذكــــر الشــــيخ  

قــد صــار خــبوا  موثــوق بــ  يف إبــ،ف   " رزي"كمــا يبــدو أن . (4)واألســتاذ

ففــــ  هــــ ا الــــنص أشــــو إليــــ  كةــــبوف بينمــــا يف الــــنص اخلــــاص  

                                                           

، وكذلك انظر 33، ص (11742يم )، رسالة (وآخرون)ريكمنز - 1

 .44، ص ( 11743يم )، و 22، ص (4-43-أ)الرسائل، 

 .81مرع ف إب،ف ص - 4

 .81مرع ف إب،ف ص - 4
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 .(5)باألطلس اجلغرايف أشو إلي  أن  عارل األلواح

 

 :األدبـــية الوثائق-2
 :الوثائق األدبية غير المستنسخة(: أ)

ــةةف ويف     ــرى مستنسـ ــلية وأخـ ــائق أصـ ــاك وثـ ــوم أن هنـ مـــن املعلـ

األخوة يشـار إىل أنهـا استنسـةت عـن األصـلف بينمـا يف األوىل يـ ت         

. اســم الكاتــب بــدون حتديــد وهــو مــا يــدل علــى أنهــا غــو مستنســةة    

 :وسنور  فيما يل  مثالني ل لك

غاريــت يف ســورية نعــرل العديــد مــن القصــص     فمــن  لكــة أو 

األ بيــة املوثقــة غــو املستنســةةف ومــن ذلــك القصــة املشــهورة باســم     

م حي  ذكر يف .ق 5411-5311اليت ترجع إىل ما بني " قصة أقهت"

 :نهايتها

 ("ملك–إل )كتبت بيد الكاتب إمللك "

ــة       ويبــدو أن هــ ا الكاتــب كــان مشــهورا  ومــن الثقــات يف الكتاب

واالستنســـا ف فقـــد نســـب إليـــ  العديـــد مـــن القصـــص األخـــرى الـــيت  

ف ومجيعهـا تعـو  إىل   "سلسـلة بعـل  "و " قصة كرت"كتبها بيد ف مثل 

 ا يدل على أنها قصـة موثقـة ومعتمـدة    . (4)فرتة قصة أقهت نفسها

                                                           

 .44انظر احلاشية - 5

ف "التــ ليف الشــفه  الصــياغ  واملوضــوع يف قصــة أقهــت     : "ت. ك .ايــتكن  - 4

أما القصة كاملة . 24أوجاريتياتف ص: ومد مسو عباينةف يف كتا : تعريب
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 .من قبل كاتب معتمد بصورة رمسية

كــ لك لــدينا مــث،  رخــر مــن حضــارة مصــر مــن عهــد األســرة  

حكاية األخوين "وهو ما يعرل بـ ( م.ق 5583-5418)عشرة  التاسعة

اتهمـت أخـا  األصـغر    " أنـو  "ف وخ،صـة القصـة أن زوجـة    "أنو ف وباتـا 

مراو تهاف فقرر أنو  أن يتةلص من أخي ف لكـن حـد  خـوارق    " باتا"

وقــد وثقــت القصــة يف نهايتهــا بكتابــة     . أســطورية حالــت  ون ذلــك  

 "اآلت 

تــ  الســعيدة بســ،مف حتــت إشــرال  لقــد بلــ  هــ ا الــنص نهاي "

ليكن حيا  مز هرا  –كاتب اخلزينة كاجابو التابع خلزينة فرعون 

والكاتــب حــوري والكاتــب مرمييبــتف لقــد ســطر    –ويف صــحة طيبــة 

ومـن سـيتكلم يف حقـ     . الكاتب إينانا صـاحب قرطـاس الـرب ي هـ ا    

 .(5)"عدوا  ل ( معبو )كائنا  من كان يصو حتوت 

رة املصرية الشائعة يف التوثيق قـد كتبـت يف   ون،حظ أن العبا

أي ال يوجــد للقصــة   " لقــد بلــ  هــ ا الــنص نهايتــ  بســ،م      "البدايــة  

بقيةف ثم ذكر أن ه ا العمـل مت حتـت إشـرال مـوظفني كبـارا ف وهـو       

 .ما جيعل أمر اعتما   رمسيا  مفروغ من  وموثوق ب 

                                                                                                                  

زيـا   : ف تعريـب "قصـة أقهـت احملتويـات والتفسـو    : "ل.س. .غيبسون: فمنشورة يف

 .554-513أوجاريتياتف ص : الشرمانف يف كتا 

ف 4ونصـــوص  نيويـــة مـــن مصـــر القدميـــةف مـــج      نصـــوص مقدســـة   : اللويـــت-5

ص . 5226ف 5ماهر حوجيـات ف القـاهرةف ط  : األساطو والقصص والشعرف ترمجة

 .442-442والقصة كاملة يف الصفحات . 442
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 :الوثائق األدبية المستنسخة (:ب)

ئق املستنسةة اليت حرص كتابها على وجد العديد من الوثا

 :اإلشارة إىل املصدر األصل  ال ي نقلت من  ومن ذلك

الــيت تعــو  إىل عهــد األســرة التاســعة   " قصــة الفــ،ح الفصــي  "

 :ف فقد جاء يف نهايتها(م.ق 4544-4464)املصرية 

 (5)"لقد انتهت بس،م كما وجدت مدونة"

تـــــدل علـــــى أن القصـــــة   " كمـــــا وجـــــدت مدونـــــة  "كلمـــــة  إن

مستنسةة عـن األصـلف وهـ ا مـا تقتضـي  األمانـة يف النقـلف وهـو مـا          

 !!يدل على شكل رخر من أساليب التوثيق العلم 

ف فه  تعي أن القصة قـد كتبـت   "لقد انتهت بس،م"أما عبارة 

كاملة وأن  مل يكتب شـ ء بعـد هـ   العبـارةف وهـ ا تقليـد  ر  عليـ         

املصـــريون القـــدماءف فكـــانوا إذا انتهـــوا مـــن كتابـــة وثيقـــة مـــا ســـواء  

 .(4)كانت شعرا  أو نثرا  ذيلوها مثل ه   العبارة

ــاك مثــال رخــر مــن مصــر أيضــا  مــن عهــد األســرة الثانيــة           وهن

قصــــة "ف عبــــارة عــــن قصــــة تعــــرل باســــم  (م.ق 5286-5225)عشــــرة 

تبــت  ف وقــد استنســةت مــن نســةة أصــليةف وك    "الغريــق يف اجلزيــرة 

 :عبارة التوثيق يف نهايتها على النحو التال 

                                                           

 . 81-63والقصة كاملة ص .81ف ص 5األ  ف  : حسن-5

 .12ف ص 5األ  ف  : حسن- 4



 أحمد المخالفيعارف . د                                                         القديم  التاريخ نقد
 

 41 
 

علــى هــ ا النحــو وصــلنا هــ ا الــنص مــن بدايتــ  إىل نهايتــ    "

عـا  -مطابقا  ملا وجد يف خمطوط الكاتب ذي األنامل البارعة رمـن 

 .(5)"بن أمييف فليح  ويز هر ويظل يف صحة طيبة

ــراق     ــدي  يف العـ ــوري احلـ ــر اآلشـ ــن العصـ ( م.ق 654-255)ومـ

رشـــور "ثيقـــة مستنســـةة عـــن أصـــلها تعـــو  إىل عهـــد امللـــك  نعـــرل و

ــال ــن  (م.ق 646-668" )بانيبـــــ ــاخها مـــــ ــرى استنســـــ ــة "ف جـــــ ملحمـــــ

الـــيت تعـــو  يف أصـــلها إىل العصـــر الســـومري القـــديم يف  " جلجـــام 

ويتض  توثيق االستنسا  من اللوح احلا ي عشر . م.األلف الثال  ق

لكاتـب علـى   من امللحمة ال ي ينته   ا ة تدل علـى شـدة حـرص ا   

ترتيب األلواح بدقة حتى ال ختتل  ببعضهاف ل لك كانوا يعيـدون  

كتابة رخر سطر يف اللوح السابق يف السطر األول مـن اللـوح التـال     

 :إلثبات التسلسلف ثم يشار إىل االستنسا ف ويتض  ذلك  ا يل 

من سلسلة " هو ال ي رأى كل ش ء"اللوح احلا ي عشر من "

 جلجام 

 صل  وقورننسخ وفقا  أل

 .(4)"قصر رشور بانيبالف ملك العاملف ملك رشور

                                                           

 .441-445ص  والقصة كاملة. 441ف ص 4نصوص مقدسةف مج: اللويت- 5

: روف جـور  . 561ص . 5284ف 4ملحمـة جلجـام ف  مشـقف ط   : السواحف فـراس -4

فاضــل عبــد .  : حســني علــوان حســنيف مراجعــة: العـراق القــديمف ترمجــة وتعليــق 

 .328. 5283الواحد عل ف بغدا  
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ف أن األمـر ال  "نسخ وفقا  ألصل  وقورن"ويتض  جب،ء من قول  

يقتصر على جمر  اإلشارة إىل أن  لوح مستنسـخف بـل حـرص الكاتـب     

 .واملشرفني علي  على ت كيد أن اللوح قورن بعد نسة 

بـــال كـــان شـــغوفا  ومـــن املعلـــوم أن امللـــك اآلشـــوري رشـــور باني 

جبمع النصوص القدميةف وقد عثر على أوامر ملكية منـ  إىل عمالـ    

ــة        ــوص القدميـ ــع النصـ ــنهم مجـ ــب مـ ــها يطلـ ــب،  وعرضـ ــول الـ يف طـ

وإحضــــارها إىل قصــــر  حيــــ  اكتشـــــف العلمــــاء مكتبــــة ضـــــةمة      

 .(5)بداخل 

كانت تلـك الـرقم الـيت يـتم مجعهـا تصـل إىل العاصـمة         وقد

ومـــن . اآلشـــورية وتنقـــل إىل القصـــرف ثـــم جيـــري استنســـاخها حرفيـــا  

امللفت ل،نتبا  يف هـ ا الصـد  أنـ  وجـدت رقمـا  مستنسـةة تتةللـها        

ــن الـــنص      ــا مـ ــ ر علـــى الكاتـــب قراءتهـ ــات تعـ ــل أو لكلمـ ــات جلمـ فراغـ

ــة   األصــل ف ولــ لك جنــد  يــرتك الفــراغ كمــا هــو و      يشــو بكــل أمان

الــيت " هيبــو ال بــوو"أو بعبــارة ( مل أفهــم)الــيت تعــي " أل إ ي"بعبــارة 

وهـ ا يـدل علـى مـدى احلـرص الشـديد علـى        . (4)(كسـر قـديم  )تعي 

نســخ اللــوح كمــا هــوف ومــدى احلــرص كــ لك علــى توثيــق كــل          

ومن هنا ميكن لنا أن نعـرل سـبب املكانـة العاليـة     !!. صغوة وكبوة 

دولة واجملتمع على السواءف كما ميكننا أن نثق أن اسـم  للكاتب يف ال

الكاتــب عنــدما كــان يعــد توثيقــا  فيمــا مضــى مــن أمثلــةف هــو أمــر           

                                                           

 .326العراق القديمف ص : انظر مثاال  على تلك األوامر امللكية يفف روف جور -5

 .322العراق القديمف ص : روف جور -4
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 ..حقيق  ال مبالغة في  

أن عمليـــة التوثيـــق املقصـــو    الفصـــل نســـتنتجويف ختـــام هـــ ا 

بالفعــلف   تللوثــائق املةتلفــة يف حضــارات الشــرق القــديم قــد وجــد      

 :إليها نابالنتائج اليت توصل وفيما يل  نقدم ملةصا 

ــم امللــــك     :أوال  ــة اســ ــتم بكتابــ ــات التوثيــــق كانــــت تــ إن عمليــ

ــ  والتــاريخ يف بدايــة الوثيقــةف وانطبــق ذلــك علــى املعاهــدات       وألقاب

 .الدولية

إن عملية توثيق املراسـ،ت الرمسيـة كانـت تـتم بكتابـة       :ثانيا 

من فـ،ن إىل  "ة اسم املرسل واسم املرسل إلي  يف بداية الرسالة بصيغ

 ".هك ا يتكلم ف،ن...إىل ف،ن "ف أو "ف،ن

إن التوثيق باسم الكاتب قد شاع يف الوثائق األ بيةف مـن   :ثالثا 

قصص وم،حمف وأن ذلك الكاتب مل يوضـع امسـ  عفويـا ف بـل كـان      

امس  مثابة اخلتم الرمسـ  علـى الوثيقـة حبيـ  يكتـب يف نهايتهـا        

إال مــن بلــ  مرتبــة وظيفيــة اعلــ  موضــع  ألنــ  ال يقــوم بهــ   املهمــة 

ثقــة اجلميــعف وهــو مــا أثبتــ  وجــو  أمســاء بعــض الكتــا  علــى وثــائق  

 ..متعد ة 

ــا  ــم     :رابعـ ــم الكاتـــبف واسـ ــق باسـ ــائق كانـــت تنو ّثـ إن بعـــض الوثـ

 .املشرل واسم املدقق

إن وجو  وثائق فحص من قبل معلمني ألحد الط،   :خامسا 

ةف  ليل على أن الكاتب قبل خترجـ   بغرض منح  إجازة إنهاء الدراس

كــــان جيــــب أن ينفحــــص حبضــــور جلنــــة مــــن املــــوظفني واملشــــرفني  

واملعلمــني والكتــا  املعــروفني واملشــهورين وأصــحا  الثقــةف ثــم ينمــن    

 .اإلجازة اليت توثق ب مساء تلك اللجنة
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اتض  أن توثيق الوثيقة املستنسةة من وثيقـة أخـرى    :سا سا 

ات الدقـةف حبيـ  أشـو إىل أن هـ   الوثيقـة      أصلية قد بل  أعلـى  رجـ  

مستنســةة مــن األصــلف وأنهــا قورنــت بعــد استنســاخهاف وكــان يــتم     

 ...  ذلك من قبل كفّتا  مشهورين ومعروفني 

عنرل توثيق الوثائق يف اليمن القديم من خ،ل ذكـر   :سابعا 

اسم امللك يف بداية الوثيقةف ثـم تصـديق  عليهـا يف النهايـة معرفـة      

مشرلف وأحيانا  يعزز األمر بشهو  يصل عد هم اىل مخسة وعشرين 

شاهدا ف وال سيما يف حال التشريعات ذات املصاد العامة واملشرتكة 

وثقــت املراســ،ت الشةصــية بــ كر   كمــا . بــني النــاس كالدســاتو 

مــن فــ،ن "اســم مرســل الرســالة يف نهايتهــاف أو يبــدأ الرســالة بصــيغة  

 .ف ثم ينهيها ب كر امس  مرة أخرى"إىل ف،ن
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 الفصل الثالم

 نقد التاريخ القديم

 
إن تنـــاول نقـــد التـــاريخ القـــديم لـــ  خصوصـــية ال يفهمهـــا إال  

جنـد أ اء املتةصصـني يف    ولـ لك . املةتص به ا الفرع مـن التـاريخ  

التاريخ القديم يدخل ضمن املهارات املكتسبة ولـيس ضـمن القواعـد    

املنهجيــة للنقــد التــارخي ف وهنــا تكمــن أهميــة هــ ا البحــ  األصــيل    

 . ال ي يتناول نقد التاريخ القديم ألول مرة

القــديم لــيس كبــاق  فــروع التــاريخف فهــو بقــدر مــا     فالتــاريخ

 .ي كل بعض ف فإن  يكشف عن بعض  البعض اآلخر ك لك

ــاهر       ــ  ومظـــ ــن أحداثـــ ــد مـــ ــ   ألن العديـــ ــل نفســـ ــو ي كـــ فهـــ

احلضارية  وت وتنتـ  بسـبب تـدمو مـدن بكاملـها أو تـدمو أرشـيف        

ملك  برمتـ ف أو تـدمو  ولـة بكـل تفاصـيلها وإنهائهـا مـن التـاريخف أو         

وهو يكشف بعض  البعض اآلخر  ألن العديد من . تغييب  ولة أخرى

حتــدثت عنهــا كتابــات حضــارات      –علــى ســبيل املثــال     –املمالــك 

. أخــرى قبــل ان تكشــف عنهــا التنقيبــات األثريــة يف العصــر احلــدي     

وإزاء ذلكف يواجـ  الباحـ  يف التـاريخ القـديم مشـاكل عديـدةف إىل       

ص مـا ة بعضــهاف وتـوفر نســةة   جانـب مشـاكل تــدمو النقـو ف ونقــ   

ــا مـــع أخـــرىف وكـــ لك     وحيـــدة يف الغالـــب حبيـــ  يصـــعب مقارنتهـ
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ــؤرخني        ــض املـ ــل بعـ ــن قبـ ــة مـ ــدا  التارخييـ ــف لألحـ ــو املتعسـ التفسـ

املفحـــد ثنيف هـــ ا فضـــ،  عـــن املبالغـــات يف تـــدوينات امللـــوك ملعـــاركهم  

 .ف وغو ذلك..وانتصاراتهم 

 

 :التاريخ القديم يأكل بعضه -أولا 

ــن ح ــة     فمـ ــدينا أمثلـ ــ  لـ ــل بعضـ ــديم ي كـ ــاريخ القـ ــ  أن التـ يـ

 :كثوةف منها

م علـــى .أقـــدم امللـــك اآلشـــوري ســـنحريب يف القـــرن الســـابع ق

تدمو مدينة بابل انتقاما  من ثوراتها املتكـررة ضـد رشـورف ومل يكتـف     

ب لكف بل أحرقها ثم سل  عليها ميـا  الفـرات لتجرفهـاف حتـى رأى     

ف (5) البحـرف كمـا ذكـر يف نـص لـ      غبارهـا يف ( البحـرين )ملك  ملـون  

                                                           

5 -Lukenbill.D.D, Ancient Record Of Assyria and 

Babylonia.Vol.II,(Cicago,1927).Par.43,p.185  .  سيشار إلي  فيما بعد)(ARAB 

II . م.ق 685 – 211وامللك اآلشوري سنحريب حكم خ،ل الفرتة من. 

ه   لكة قدمية قامت يف موقع البحرين اليومف وقد ذكرتها النصوص : و ملون

م واستمرت ت كر بفاعلية حتى منتصف .العراقية القدمية من  األلف الثال  ق

البدرن سليمان سعدونف منطقة اخلليج العرب  خ،ل األلفني : انظر. م.األول ق

البدرف سليمان سعدونف ف وك لكف (م5223ف 5الكويتف ط)مف.الرابع والثال  ق

 .5228ف الكويت 5مف ط.اخلليج العرب  خ،ل األلفني الثان  واألول ق
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لكنهـــا بنيـــت مـــن جديـــد بعـــد ذلـــك يف عهـــد ابنـــ  أســـرحدون كمـــا  

 .(5)نعرل

عاصـمة اململكـة األكديـة يف العـراق الـيت      " أكـا ة "أما مدينة 

أسسها امللـك األكـدي سـرجون األول يف النصـف الثـان  مـن األلـف        

ف فقـــد  مـــرت نهائيـــا  يف الربـــع األخـــو مـــن       (م.ق 4421)م .الثالـــ  ق

علـى أيـدي اجلـوتيني األجانـب الـ ين      ( م.ق 4441)م .األلف الثالـ  ق 

ة األكديةف ووصل األمر لدرجـة أننـا ال   غزوا العراق بعد ضعف الدول

 .(4)نعرل موقعها على وج  اليقني حتى يومنا ه ا

وكــ لك احلــال بالنســبة لعاصــمة ا كســوس يف  لتــا مصــر    

ف  مـرت  امـا  علـى يـد امللـك      "أواريس"أو " حت وعرت"املعروفة باسم 

م الـــ ي اســـتكمل .املصـــري أمحـــس األول يف القـــرن الســـا س عشـــر ق

 ضـد ا كسـوس وطـار هم حتـى تشـتتوا يف بـ،  الشـام        ثورة املصريني

 .(4)ف وما يقال عن موقعها  جمر  تكهنات وفروض(سورية القدمية)

                                                           

املنتدى اجلامع  )املة،يفف عارل امحد إمساعيلف العراق وب،  الشامف - 5

 .544ف ص (م4114ف 5للنشر والتوزيعف ف صنعاءف ط

أسقطوا  واجلوتيون هم قوم. 65ف 12املة،يفف العراق وب،  الشامف ص - 4

م عندما قدموا من جبال زاجروس عال شرق  .ق 4441الدولة الكدية سنة 

م على يد ملك الوركاء .ق 4541ب،  الرافدينف وانتهى عهدهم سنة 

 (.املرجع نفس )أوتوحيجال 

ف 5/انظرف مهرانف ومد بيوم ف حركات التحرير يف مصر القدميةف ط- 4

 = لكف املة،يفف عارل أمحدوما بعدهاف وك 545ف ص 5226اإلسكندرية 
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ــة ســــنجد أن املمالــــك       ــا إذا ذهبنــــا إىل النصــــوص املكتوبــ أمــ

السورية القدمية شـهدت  مـارا  واسـعا  لسـج،تها التارخييـةف فقـد مت       

د امللـك األكـدي نـرام    تدمو بعض أرشيف  لكة إب، امللك  علـ  يـ  

كمـا مت تــدمو بعــض  . م.سـني يف الربــع األخــو مـن األلــف الثــان  ق  

أرشيف  لكة ماري امللك  بسورية علـى يـد امللـك البـابل  محـوراب       

وكــــ لك احلــــال بالنســــبة ملمالــــك  . م.يف القــــرن الثــــامن عشــــر ق

أوجاريتف وقطنةف وميحاضف وأالال  يف سورية اليت  نمرت أجـزاء مـن   

ــى أيــدي شــعو  البحــر يف القــرن الثــان  عشــر       أرشــيف ــة عل اتها امللكي

 .(5)م.ق

                                                                                                                  

 ار الكتا  اجلامع ف صنعاءف )إمساعيلف تاريخ وا ي النيلف مصر والسو انف =

وا كسوس هم أقوام امعوا يف . 553 – 554ف ص 514-23ص (. م4116ف 5ط

سورية من أواس  رسيا ومن اجلزيرة العربيةف ثم احتلوا مصر وحكموها خ،ل 

 (.راجع نفسهاامل)املصرية  52-51األسرات من 

وما  552ف ص (5283ف 5 مشقف ط)انظرف مرع ف عيدف التاريخ القديمف - 5

بعدهاف وولل ف ليونار ف أالال   لكة منسيةف ترمجةف فهم  الداالت ف  مشقف 

وما بعدهاف احللوف عبداعف صراع املمالك يف التاريخ  44ف ص 5224ف 5ط

وما بعدهاف  522بعدهاف وص  وما 561مف ص 5222ف 5السوري القديمف بووتف ط

 ف جمتمع أوغاريتف التاريخ االقتصا ي والسياس  والبي ة .شيفمانف إ

مف ترمجةف حسان ميةائ  .االجتماعية يف القرنني الرابع عشر والثال  عشر ق

 .وما بعدها 52ف ص 5288ف 5اسحقف  مشقف ط
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ــد  مــن املمالــك القدميــة        أمــا بالنســبة للــدولف فهنــاك العدي

قبــل املــي،   مــر امللــك األكــدي نــرام  4411ففــ  عــام .  مــرت نهائيــا 

سني  لكة إب، نهائيا  لدرجة أن  مل يعـرل  ـا أثـر حتـى اكتشـفت      

يف سـتينيات القـرن العشـرين    " باولو ماتيـ  " من قبل املنقب اإليطال 

 .(5)جنو  حلب" تل مر يخ"بعد املي،  يف موقع 

وقام امللك البـابل  محـوراب  بتـدمو  لكـة مـاري نهائيـا  يف        

منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر قبـــل املـــي، ف وبقيـــت جمهولـــة حتـــى    

ــ     ــب الفرنســ ــفها املنقــ ــاور "اكتشــ ــ  بــ ــرن  " أندريــ ــات القــ يف ث،ثينيــ

ــري ــع   العشـ ــي،  يف موقـ ــري "ن بعـــد املـ ــر الفـــرات   " تـــل احلريـ ــى نهـ علـ

 .(4)األوس 

كـر  إيـل   "ويف القرن السابع قبل املي،  أقدم امللـك السـب     

علــى تــدمو  لكــة أوســان جبنــو  الــيمن وقســم أراضــيها بينــ     " وتــر

وبــني حلفــاء  لدرجــة أننــا ال نعــرل موقعهــا وامتــدا  أراضــيها حتــى      

حد   املؤرخون على وج  الرتجي  ولـيس  يومنا ه اف وما هو معرول 

 .(4)الدقة

 :التاريخ القديم يكشف بعضه البعض اآلخر-ثانياا 

                                                           

تعريبف قاسم ماتي ف باولون تل مر يخف إب، أقدم  لكة عامرة يف سوريةف - 5

 ..وما بعدها 52ف ص (5228ف 5جامعة روماف ط)طويرف 

 .524-524ف ص 582املة،يفف العراق وب،  الشامف ص - 4

املؤسسة العربية )بافقي ف ومد عبد القا رف تاريخ اليمن القديمف - 4

 .43-45ف ص (م5281ف 5للدراسات والنشرف بووتف ط
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أما مـن حيـ  كشـف التـاريخ القـديم بعضـ  الـبعضف فهنـاك         

 :عشرات األمثلة ك لكف ومنها

عنـــدما حتـــدثت النقـــو  األكديـــة عـــن أن امللـــك األكـــدي   

نصـوص امللـك   سرجون األول احتل  لكـة إبـ، يف سـوريةف وحتـدثت     

األكدي نرام سني عن تدموها بسبب ثورتها ضـد النفـوذ األكـديف    

ظل املؤرخون يبحثـون عـن إبـ،  ون جـدوىف وأخـ وا يكتبـون تارخيهـا        

مــن واقــع مــا جــاءت بــ  الســج،ت األكديــة وحســبف واســتمر احلــال   

ومن هنـا بـدأ العلمـاء    . على ه ا النحو حتى اكتشفت كما أسلفنا

قو  ويقارنون وتوياتهاف حتى تبني  م أن هـ ا   للون اآلثار والن

االكتشــال قــد أمــاط اللثــام عــن تلــك اململكــة الــيت طاملــا حتــدثت      

 .(5)عنها النقو  األكدية  ون ذكر ملوقعهاف أو  ون معرفة أحد بها

" جمان"ك لك لدينا  لكة مفقو ة حتى اليومف ه   لكة 

م .اليت ذكرتها النصوص السومرية واألكدية من  األلف الثالـ  ق 

ــاس     ــى النحـ ــا علـ ــون القـــدماء منهـ كمملكـــة مهمـــة  صـــل العراقيـ

والــديورايتف أو كمملكــة متمــر ة غزاهــا امللــك األكــدي نــرام ســني   

وحتـى يومنـا   . نا نصوص ونهبها كما أخربت" مانو  انو"وأسر ملكها 

ه ا ما يزال موقعها وـل تسـاؤل رغـم تـرجي  أنهـا قامـت يف اجلبـل        

                                                           

عدهاف املة،يفف العراق وب،  وما ب 52شيفمانف جمتمع أوغاريتف ص - 5

 .582ف 585الشامف ص 
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األخضر بسلطنة عنمان اليومف وما زا  من هـ ا الغمـوض أن أهلـها مل    

 .(5)يكتبواف كما أن  مل يعثر على ما يشف  غليل املؤرخني

ــة      ــ   لكـ ــو ةف فهـ ــرى املفقـ ــة األخـ ــا اململكـ ــاتو"أمـ ــيت " أ ومـ الـ

م .صــــوص العصــــر اآلشــــوري احلــــدي  يف األلــــف األول ق ذكرتهــــا ن

فتحـــدثت تلـــك   . وحتديـــدا  خـــ،ل القـــرنني الثـــامن والســـابع منـــ      

النصـــوص عـــن حـــرو  اآلشـــوريني معهـــاف وعـــن حتالفهـــا مـــع أعـــداء   

ــة       ــن ملكاتهـــا احلاكمـــاتف ووصـــفت بي تهـــا بالبدويـ ــورينيف وعـ اآلشـ

ومساكنها باخليامف وحتدثت تلك النصوص ك لك عـن ثرواتهـا   

ومــع ذلــك بقيــت جمهولــة حتــى رنجــ  أنهــا قامــت يف      . (4)احليوانيــة

                                                           

 : حول ه ا املوضوع واآلراء اليت قيلت حول جمان انظر - 5

S0llberger,E," The Problem of Magan and Meluhha", The Arabia 
Society,(London,1970) ,PP.247f, Doe,B, Monuments of South 
Arabia,USA,1983,P.30,Potts,D.T," The booty of Magan", Oriens 
Antiqus,Roma,Vol,25, 1986,P.276. 

املة،يفف عارل أمحـد إمساعيـلف الع،قـات بـني العـراق وشـب  اجلزيـرة العربيـةف          

مركز عبـا ي  )مف .م وحتى منصف األلف األول ق.من  منتصف األلف الثال  ق

 ف 511-514ف ص 18 -12ف ص (5228ف 5للدراسات والنشرف صنعاءف ط

 : انظر النصوص يف  - 4

Oppenheim.A.L, “The Babylonian And Assyrian Historical Texts”, In, 
Prichard.J.B, Ancient Near Eastern Texts Relating To The Old 
Testament, (New Jersy,1969), ,PP..284, 291-292, 298, 299-300 (ANET), 
Lukenbill.D.D, Ancient Records Of Assyria And 
Babylonia.(Chicago.Vol.1,1926), Par, 
279,817,P.293,819,P.314,869,P.827, Lukenbill.D.D, Ancient Records Of 
Assyria And Babylonia. (Chicago Vol.2,1927), Par, 259,P.130,518a,P.207, 
828,P.318, 880.P342,940,943,PP.364,366, 1084,P,400. 
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. بــاجلول عــال اململكـــة العربيــة الســـعو ية   "  ومــة اجلنـــدل "موقــع  

وعلى الرغم من ه ا الرتجـي  الـ ي ال ننكـر ف إال أننـا مل نعثـر حتـى       

ف وهـو مـا ضـاعف    "أ ومـاتو "اليوم على نص واحد كتب من قبل أهـل  

 .طة مل يعرفوا الكتابةمن غموضها  ألن أهلها ببسا

 

 :الحضارات المغيبة -ثالثاا 

إن من ابرز األمثلة علـى احلضـارات املغيبـة هـو مدينـة الـبرتاء       

عاصمة األنباط باألر ن ومركز حضارتهمف فقـد غفّيبـت مـن التـاريخ     

مف واســتمرت جمهولــة املكــان منــ    516منــ  أن احتلــها الرومــان ســنة  

يـة اإلسـ،مية الـيت حتـدثت عـن      ذلك احلني لدرجة أن املصـا ر العرب 

مجيــع  املمالــك العربيــة القدميــةف ســكتت عــن ذكــر ملوكهــاف ومــا    

عرفنــــــا  عــــــنهم كــــــان مصــــــدر  الكتابــــــات اليونانيــــــة والرومانيــــــة  

وبقيــت الــبرتاء غائبــة وتائهــة عــرب الزمــان حتــى العصــر    . والســلوقية

احلــدي  حــني اكتشــفها عــن طريــق الصــدفة املستشــرق السويســري  

ومنـ  ذلـك احلـني    . طلع القـرن التاسـع عشـر املـي، ي    م" بركهارت"

                                                                                                                  

ف وعنرفـت  (بـاجلول ) اململكة العربية السـعو يةف وتعـرل اليـوم    يف "أ وماتو"وتقع =

ـــ    ـــ   "أ ومــاتو"يف النصــوص اآلشــورية ب ـــ  " ومــة"ف ويف العهــد القــديم ب ف واشــتهرت ب

منشورات إ ارة اآلثـار  )ف مقدمة يف رثار اململكة العربية السعو يةف " ومة اجلندل"

 .61ص (. 5221ف 5واملتاحفف الرياضف ط
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بـــــدأ العلمـــــاء بدراســـــتها ومقارنـــــة رثارهـــــا مـــــا جـــــاء يف املصـــــا ر        

 .(5)الك،سيكيةف فكشف عن تارخيها وتفاصيل 

إن ه   األمثلة تعرفنا على حجـم اجلهـد ا ائـل الـ ي يب لـ       

مؤرخو العصور القدمية فهم ال يكتفـوا بتحقيـق النصـوص والبحـ      

قيقة ما جاء فيها كما هو احلال يف وثائق التاريخ اإلس،م ف عن ح

ــاريخ احلـــدي ف وإيـــا جنـــدهم يستقصـــون    واألوروبـــ  الوســـي ف والتـ

ف ويسـتمرون يف عملـهم هـ ا    !حقيقة وجو   ولة ما أو مدينة ب سـرها  

حتى تكشف التنقيبـات األثريـة عـن احلقيقـةف وبـدون ذلـك جنـدهم        

على ما بني أيديهم من نصـوص وحسـب   يكتبون تارخيا  متةي،  بناًء 

 .لينته  عملهم يف الغالب بع،مة استفهام عابرة للسنني

ولـــ لك علـــى املشـــتغل يف التـــاريخ القـــديم أن ميتـــاز باحلـــ ر  

الشديد يف التعامل مع معلومات كه  ف وأن يستةدم قواعـد النقـد   

التــــارخي  املشــــار إليهــــا يف الفصــــول الســــابقةف مــــن حيــــ  الدقــــة        

                                                           

إن  ولة األنباط بدأت بالظهور من  حوال  القرن السا س قبل  واملعرول- 5

مف وامتدت .املي، ف لكن أقدم امللوك املعروفني ال يتجاوز تارخي  القرن الثان  ق

 ولتهم من حدو  فلسطني عاال ف إىل حدو  احلجاز جنوبا ف ومن با ية الشام 

باسف إحسانف تاريخ ع: حول األنباط انظر. شرقا  إىل شب  جزيرة سيناء غربا 

وما  42ف ص (5282ف 5 ار الشروق للنشر والتوزيعف عّمانف ط) ولة األنباطف 

ا ي ة )بعدهاف ال ييبف سليمان بن عبد الرمحنف التاريخ السياس  لألنباطف 

وما بعدهاف بروف توفيقف  54ف ص ( 4155ف 5العامة للسياحة واآلثارف الرياضف ط

 .وما بعدها 22ف ص (5226ف 4فكرف  مشقف ط ار ال)تاريخ العر  القديمف 
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لصــربف حتــى ال يكتــب تارخيــا  يهدمــ  معــول رثــاري مــن     والفحــص وا

 . خ،ل كشف أثري ينظهر حضارة أو  لي،  ما كان يف احلسبان

وهنـــا علـــى الباحـــ  يف التـــاريخ القـــديم أن يكتـــب املواضـــيع       

اجملهولة وفقا  حلدو  الزمان واملعلومةف وبدقـة متناهيـةف وال جيـب أن    

ــل     أبــدا   ألن الكتابــة يف حــدو    يتعــداها إىل تــاريخ مفــرتض أو متةي

املعلومــة وزمنهــا تبقــى جهــدا  مشــكورا  ووــل تقــدير حتــى يف حــال        

أمـا إذا أطلـق خليالـ  العنـان فسـيجد      . الكشف عن احلضارة املفقـو ة 

جهد  ي هب مع رياح الكشـول األثريـةف وسيصـب  مـا كتـب أقربـر        

 .إىل األسطورة من  إىل الواقع

 
 :نقوشمشاكل الكتابات وال –رابعاا 

ــاريخ    أمــــا إذا مــــا انتقلنــــا إىل اآلثــــارف فمهمــــة الباحــــ  يف التــ

القــديم عســوة يف حــال كــان متســرعا ف و اصــة مــع شــيوع تزويــر         

اآلثــار والنصــوصف أو وجــو  نقــص يف الكلمــات أو خطــ  يف رمسهــا يف   

األصــلف أو قــراءات خمتلفــة للــنص الواحــدف او اخــت،ل يف التــواريخف  

 ..وغو ذلك 

أن نتوقــف عنــد النصــوص القدميــة الــيت تعــد مــن  وهنــا ال بــد 

أهــم وثــائق التــاريخ القــديمف ولــدينا الكــثو منهــاف وكتبــت تــواريخ         

ولكن املشـكلة أننـا جنـد    . األمم القدمية باالعتما  عليها وعلى اآلثار

 :نقوشا  متعد ة املشاكل مثل
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نقوش مزورة بدقةة واحتةراف ويكةون الكشةف  نهةا غايةة فة   -1
 :الصعوبة

م يف 5224والـ ي كشـف عنـ  سـنة     " نق  تـل  ان "ذلك  مثال

تــل  ان الــ ي يقــع اقصــى عــال فلســطني  احملتلــةف  وأجريــت عليــ       

العديــد مــن الدراســات الــيت شــككت يف صــحت  ومــن ثــم اثــوت حــول    

 .النق  ضجة كبوة بني املةتصني

ت الشــاملة الــيت أجريــت علــى هــ ا الــنق ف  اومــن أبــرز الدراســ

أســتاذ اآلثــار والدراســات    " نيلــز بــيرت المكــ   "ا الدراســة الــيت قــام بهــ   

التوراتيــة جبامعــة كوبنهــاجنف حيــ  أثبــت أن الــنق  ينطــوي علــى  

غمــوض كــبو وتتــوفر فيــ  مؤشــرات قويــة علــى كونــ  زور قصــدا  يف  

رمـا إلثبـات حـدو  إسـرائيل التوراتيـة و اصـة إن       )العصر احلدي ف 

بيــت  او  الــيت  ف فهــو يــ كر  (هــ ا التــل يقــع علــى احلــدو  الســورية    

قـد ذكـر    تعا ل  لكة يهو ا التوراتيةف ول لك يكـون اسـم  او    

مطابقـة كسـرات   " المك "وقد قام . ألول مرة يف مصا ر غو توراتية

الــنق  الــث،  وتــبني لــ  أن ســطور الكتابــة غــو متناســقة مــن حيــ    

بامل ة من كلمات الـنق    61استقامة امتدا هماف كما اتض  ل  أن 

مفقو ةف و ت كد ل  أن مزور النق   قلـد العديـد مـن مجـل وعبـارات      

نســبة مليشــع  " نقــ  ميشــع "أو " نقــ  مــؤا  "باســم  الــنق  الشــهو 

ملــك مــؤا  بشــرق األر ن املــ كور فيــ ف كمــا أثبــت أن حــرل املــيم     

وحــرل القــال جــرت وــاوالت لتزويرهمــاف و اصــة حــرل القــال        
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ــة      ــر يف القطعـ ــع الكسـ ــ  يف موضـ ــتكمال  ائرتـ ــزور اسـ ــاول املـ ــ ي حـ الـ

 .األوىل

اكل وعلــى وجــ  العمــوم وإىل جانــب مــا تقــدمف تــتلةص مشــ     

 :النق   يف اآلت 

 .عدم معرفة املكان األصل  للنق -

مشكلة تهج ة بعض الكلمات اآلرامية املكتو  بها الـنق ف  -

وكــ لك غيــا  بعــض اخلصــائص اللغويــة الــيت تتميــز بهــا      

 .اآلرامية

 .ي  الكتابة غو متماثل يف قطع النق  الث، -

 .هناك اخت،ل كبو يف تاريخ النق -

 .األجزاء الناقصة يف النق صعوبة استكمال -

 .هناك مشكلة يف هوية صاحب النق -

لفحــص الــدقيق إال أن المكــة أقــر يف   اوعلــى الــرغم مــن هــ ا    

نهاية حبث  بصعوبة توفو احلجج املقنعة على تزوير النق   بسـبب  

 .(5) قة ومهارة من قام بعملية التزوير

                                                           

ف يف "بيت  او  يف نق  بيت  ان"انظر ه   الدراسة يفف المك ف نيلز بيرتف- 5

. كتا  القدس أوشليم العصور القدمية بني التوراة والتاريخفحتريرف توماس 

تومبسونف بالتعاون مع سلمى اخلضراء اجليوس ف ترمجةف فراس السواحف . ل

 .511-22ف ص (م4114ف 5ز  راسات الوحدة العربيةف بووتف طمرك)صا ر عن 
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يـر  لتزولواجلدير بال كر إن تاريخ فلسطني القديم يتعـرض  

مــن مواضــع التةريــب  ا يف كــل تفاصــيل  حبيــ  يتعــ ر مللمــة كــثو 

" يهـور  "املتعمدف ومن ذلك على سبيل املثالف نق  امللك التورات  

م والــ ي زور باتقــان شــديد ومــا يتناســب  4114الــ ي عثــر عليــ  ســنة 

مع ما ذكرت  التوراة عن ه ا امللك إلثبات أن التوراة ليست املصـدر  

يهــو ف ويتحـد  بدرجـة أســاس عـن أعمـال الرتمــيم     الوحيـد لتـاريخ ال  

وقــد ثبــت أن هــ ا الــنق  مــزور لــيس    . الــيت أجراهــا  يكــل ســليمان  

فق  يف كتابت  أو حتريف مواضع في ف ولكـن حتـى يف نـوع الصـةر     

ــ  اآلن ال      ــا  أن هي تـ ــت جيولوجيـ ــ ي ثبـ ــ  والـ ــة عليـ ــتةدم للكتابـ املسـ

 .(5)م.تشو أبدأ إىل أن  قطع يف القرن التاسع ق

كلمةةةات ناقصةةةة )نقةةةوش فيهةةةا خاةةةأ فةةة  الكتابةةةة مةةةن األصةةةل -2
 (:الحروف

يوجــد الكــثو مــن النقــو  الــيت ســقطت حــرول مــن بعــض          

ــة        كلماتهــاف ولــ لك عنــد التعامــل مــع النصــوص ال بــد مــن املقارن

والتحـري واحلــ رف ألن التســرع يف القـراءة غــو الصــحيحة ســيجعلنا   

ســقوط حــرل  : أمثلــة ذلــك  ومــن. نــبي عليهــا تارخيــا  غــو صــحي   

الــيت ور ت يف أحــد النقــو  النبطيــة وتعــي  "ي ر  "الــراء يف كلمــة 

 "ك هــ ن "ف وكـ لك سـقوط النـون مـن كلمـة      "ي  "فكتبـت  " شهر"

                                                           

نق  امللك التورات  "انظر تفاصيل ه ا التزوير يفف سةنييف عصامف - 5

 ف4ف العد  2ف جملة البصائرف اجمللد "زوير التاريخ الفلسطييـيهور ف يوذ  لت

 (.43 – 2ص ص (. )4114) 
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ك "فكتبـت  " كـاهن "يف أحد النقو  النبطيـة كـ لك والـيت تعـي     

ـــ وبطبيعــــة احلــــال إذا كــــان الباحــــ  مــــن غــــو العــــارفني أو   .  (5)"هــ

 قــــراءة النقــــو  فســــتمر عليــــ  الكلمــــة مــــرور الكــــرام  املتمرســــني يف

وبالتال  ينقلها كما ه  ويبي عليهاف ول لك ال بد من معرفة من 

قــام برتمجــة الــنق  موضــع الدراســة وشــهرت  العلميــة وقدرتــ  علــى   

 .قراءة النقو ف وهل كان شاهدا  أم ناق،  عن غو 

علــى  ا وبالت كيــد لــيس كــل باحــ  يف التــاريخ القــديم قــا ر   

قــراءة النقــو  بشــكل  قيــقف إمــا لبعــد ختصصــ  أو لعــدم  ارســت ف     

 :ول لك من املهم معرفة من ي خ  عن 

 هل هو مشهو  ل  بالدقة واألمانة ؟- 

 هل هو شاهد النق  بنفس  وقام بتصوير  وقراءت  ؟-

 هل اعتمد على مشاهدة غو  والصور اليت نشرها ؟-

ومـــا ختصصـــ  مـــن هـــو ذلـــك الشـــاهد الـــ ي أخـــ  عنـــ  ؟  -

 وهك ا ؟... و يزات  

                                                           

النبط ف  راسة مقارنة ال ييبف سليمان بن عبد الرمحنف املعجم - 5

ف 5مكتبة امللك فهد الوطنيةف الرياضف ط)للمفر ات واأللفاظ النبطيةف 

 .546ف 545ف ص (م4111
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فاألمر يف كـل األحـوال لـيس جمـر  تسـلية أو هوايـة  ـارسف        

ــع        ــل مـ ــة التعامـ ــا ة يف كيفيـ ــة وإجـ ــب  رايـ ــ  يتطلـ ــم وحبـ ــ  علـ لكنـ

 .الوثائق اليت بني أيدينا على خمتلف صورها

 :قراءات مختلفة للنقش الواحد-3

تعد ه   املشكلة من بـني أهـم األشـياء الـيت تقـو  الباحـ  إىل       

خط  ترجي  قراءة على أخرى  ون فهم أو عو ة إىل الوثيقة األصلية 

ــنق ) ــو      ( الــ ــة النقــ ــرر يف  راســ ــا يتكــ ــثوا  مــ ــ ا كــ ــت ف وهــ و  راســ

القدميــةف إمــا لغمــوض يف الكلمــةف أو لــنقص فيهــاف أو لعــدم وضــوح        

ىل اســتكمال النــواقص بنــاء علــى  بعــض حروفهــاف فيضــطر املرتجــم إ 

تــ ف وهنــا علــى   مقارنــات مــع نقــو  أخــرى أو احتمــاالت حبكــم خرب     

 :أن يقوم باآلت ف الباح  قبل أن يقرر

 .العو ة إىل النص األصل -

 . الوقول على مواضع االخت،ل وحتري األمر -

التحقق من هوية املرتجم أو املرتمجنيف وما إذا كانوا مـن  -

 .الدقيقنياملتةصصني 

 .التعرل على مدى اشتهار املرتجم بالدقة واألمانة-

هل املرتجم من أبناء املنطقة أم ال حبيـ  يكـون قـا را  علـى     -

فهم الكلمات الغريبة يف النق  من خـ،ل مقارنتهـا باللهجـة    

 احمللية؟

هــــل الــــنقص يف الكلمــــة بســــبب كســــرف أو هــــو ختريــــب       -

 مقصو ف أو واولة للتزوير ؟
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الكلمــ  املةتلــف يف قراءتهــا يف ســياق الــنص     هــل تنرمجــت -

 ككل أم تنرمجت وفقا  خلصوصية معينة ؟

 :ومن أمثلة االخت،ل يف قراءة نق  أو كلمات من  ما يل  

مـــــن األمثلـــــة الواضـــــحة يف هـــــ ا املوضـــــوع الـــــنق  العربـــــ   

الـ ي عثـر عليـ  يف منطقـة السـوا      " نقـ  السـوا  "اجلنوب  املعرول بــ  

فقـد قـام   . مف وهـو مـن النقـو  املهمـة    5286سـنة   التابعة حملافظة تعز

بدراســت  ث،ثــة مــن علمــاء النقــو  العربيــة اجلنوبيــة فــاختلفوا يف    

 .قراءة إحدى كلمات النق  ويف ترتيب 

إحــدى كلمــات الــنق    أففــ  حــني جنــد مطهــر اإلريــان  يقــر

ــد اع يقر  ( أ مض   ) ــد عبـ ــد يوســـف ومـ ــاؤجنـ ف ويف (ض   أ ت) هـ

جنــد ومــد ( أجنــا )ا يوســف ومــد عبــد اع الوقــت الــ ي ترمجهــ

بــــل و ــــار بــــني " اســــم علــــم"عبــــد القــــا ر بافقيــــ  يــــرج  أن تكــــون 

 .(5)القراءتني بسبب عدم وضوح احلرل األخو

الــ ي يعــد " نقــ  القصــيدة احلمويــة"ومــن األمثلــة األخــرى 

.  أول قصيدة  ينية مقفا  مكتوبة    املسند يعثر  عليها يف اليمن

م يف وا ي قانيــة 5222ها يوســف ومــد عبــد اع  ســنة  فقــد اكتشــف

                                                           

انظرف عبد اعف يوسف ومدف مدينة السوا يف كتا  الطوال حول  - 5

ف (554 – 515ص ص )ف 511ف ص (5288ف 1جملة ريدانف عد  )ف "البحر اإلرتوي

 يف  ف"النص والتاريخ: نق  السوا"قا رف بافقي ف ومد عبد ال

Etudes Sud-Arabes, Recueil Offert a Jacues Ryckmans,( Louvain-La-
Neuve,1990),PP32 – 33. (PP.31-48) 
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محافظة البيضاء الـيت تقـع إىل اجلنـو  الشـرق مـن صـنعاء وتبعـد        

 . كم 568عنها حبوال  

ــا تســلمت العــد  األول مــن    : "يقــول يوســف ومــد عبــد اع    مل

م قــرأت فيمــا قــرأت فيــ  إعــا ة نشــر بعــض   5222جملــة ريــدان يف عــام  

ليت كان قد نشـرها بعـض نقـو  األسـتاذ     نقو  األستاذ زيد عنان ا

تـاريخ حضـارة الـيمن    "زيد عنان اليت كان قـد نشـرها ضـمن كتابـ      

وقـــد شـــد اهتمـــام  يف تلـــك  . م5226والـــ ي صـــدر يف عـــام " القـــديم

وكــان زيـد عنــان  . املنشـور يف جملــة ريـدان  ( 5)النقـو ف الـنق  رقــم   

ت أنــ  يف الــنق  كلمــا"وذكــر . قـد شــرح  يف كتابــ  بإجيــاز شــديد 

غو معروفة وهو  تا  إىل  راسة أكثر فلعل هنـاك عبـارات سـامية    

يف اجمللـة إعـا ة ترتيـب    " باقيـ  وروبـان  "وقد حـاول األسـتاذان   ". قدمية

الـــنق  ترتيبـــا  جديـــدا  خيـــالف مـــا جـــاء يف نســـةة زيـــد عنـــان الـــيت   

كمـا أن األصـل مفقـو     . كتبها    يد ف إذ ليس يف األصل صـورة 

قيــة وروبــان يف مســتهل  راســتهما للــنص أن هــ ا  ويقــول باف. إىل اآلن

النق   تع رغم ما  ـي  بـ  مـن مصـاعب يكـا  يسـتحيل التغلـب        

عليهــاف ويف غيــا  صــورة لــ  كمــا هــ  احلــال يف نقــو  عنــان كلــها    

ويزيــد األمــر تعقيــدا  أن ناقلــ  مل يكــن حريصــا  علــى التقيــد بتوزيــع     
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فيمــا نقــل مــن    األســطر يف حالتهــا األصــليةف يف الغالبيــة العظمــىف    

 .(5)..."نصوصف كما يعرتل صراحة يف كتاب  

" زيـد عنـان  "اع كلمات أخطـ  الناسـخ    وقد وجد يوسف  عبد

الــيت هــ  يف األصــل " ك   هــ ي " كلمــة : يف قراءتهـا ونقلــها ف ومنهــا 

م ك هــ  "وهـ  يف األصـل   " ك م و/   ك هــ ل  " ف وكلمة "ك   هـ و ي"

هـ "ف وكلمة "ت ر ع م" ف وه  يف األصل "ت ر ي م" ف وكلمة "ع م و/ ل 

 .(4)"هـ ل ل م"وه  يف األصل  " ل ل

يتض   ـا سـبق أن هـ ا الـنص فيـ  الكـثو  ـا جيـب الـتعلم          

 :من  يف النقد التارخي ف ويتلةص ذلك يف اآلت 

قــام زيــد عنــان بنســخ نــص ع ثــر عليــ   ون أن يصــور  أو يشــو  -5

 .إىل مكان 

 .ظهرت أخطاء يف النق  املنسو -4

ظهر غيا  للدقة واألمانة يف النسخ  من خ،ل عدم االلتـزام  -4

 .ص مرتبا  حبسب النسةة األصليةبنسخ الن

تدخل بافقيـ  و روبـان يف إعـا ة ترتيـب الـنق  اجتهـا ا  و ون       -3

 .االعتما  على أية صورة ل 

                                                           

نق  القصيدة احلموية  أو ترنيمة الشمس ف "عبد اعف يوسف ومدف  - 5

ف ص (5288عدنف )ف 1ف ريدانف العد  "صورة من األ   الديي يف اليمن القديم

 (.511 – 85ص ص . )86

 .82ف ص 1عبد اعف ريدان  - 4
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 .يوسف ومد عبد اع. تقديم قراءة خمتلفة من قبل  -1

 .الكلمات اجلديدة واملعقدة يف ه ا النق -6

ــدم التعجــــل يف       ــب عــ ــارخي  جيــ ــد التــ ــد النقــ ــب قواعــ وحبســ

م املصدر  ون فحـص أو حتقيـق يقـو  إىل نتـائج ال تتفـق مـع       استةدا

األصــل وال مــع املقــدماتف وهنــا ال بــد مــن االجتهــا  لتقريــر مــا الــ ي  

ينبغ  عمل  للوصول إىل احلقيقة التارخييةف  ول لك عل  الباح  

 :أن يتساءل

 .من هو أول من قام بنسخ النق  ؟-5

 ف أم معــرول هــل عرفــت عنــ  الدقــة األمانــة يف نســخ النقــو   -4

 عن  شيوع أخطاء النسخ ؟

هل  ق ألي كان أن يعيد ترتيب نق  منسو   ون أن يـرى  -4

 أصل  ؟

 أي القراءتني أص  ؟-3

هل عنـرل عـن يوسـف عبـد اع الدقـة واألمانـة يف تعاملـ  مـع         -1

 النقو  األصلية واملنسوخة ؟

 من منهم زار موقع النق  وقرأ  ونسة  وصور  ؟-6

حــدثت زيــارات ميدانيــة بالفعــلف أم أن األمــر كلــ  نســخ    هــل-2

 عن نسخ مع غيا  للنسةة األصلية ؟

إن ه   الدقة يف التحري اعل الباح  يطم ن ألي قرار يتةـ    

يف ترجي  أي مـن النسـخ يعتمـدف شـريطة أن تكـون خطـوات التحـري        
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والفحــص املــ كورة أعــ،  بعيــدة عــن أي ميــول مســبقةف أو تعصــب        

ســبا ف أو فحــص مــع تصــور مســبق عــن هــ ا الطــرل أو لســبب مــن األ

ذاك  ألن وجــو  ذلــك ينهــ  عمليــة النقــد التــارخي  وجيعــل الناقــد    

غــو أمــني وغــو قــا ر علــى النقــدف كمــا  كــم علــى نتائجــ  مســبقا     

 .علي  األهواءسيطرة بالفشل نتيجة غيا  التجر  و

  

 :نقوشمشكلة تأريخ ال-4

العديد مـن النقـو  املهمـةف ولكـن يصـعب حتديـد زمـن         هناك

ــا ــن     . كتابتهـ ــيني مـ ــات املعينـ ــة بزوجـ ــو  املتعلقـ ــال ذلـــك النقـ ومثـ

أجنبياتف حي  قام سعيد السعيد بدراستها من خ،ل الرتكيز على 

وقــت حــدو  الــزوا ف وزمــن كتابــة الوثيقــةف : قضــيتني رئيســتني همــا

ن يصـعب حتديـدةف وأن   وتبني ل  أن الزوا  سـبق كتابـة الوثـائق بـزم    

ذلــك هــو مــا أحــد  اضــطرابا  شــديدا  بــني البــاحثني يف زمــن كتابــة  

ف حي  حـد  لـ  بعضـهم النصـف الثـان  مـن       (النقو )تلك الوثائق 

م  ت رخيـا   ـاف بينمـا ذهـب رخـرون إىل القـرن الثالـ         .القرن الثـان  ق 

مف و قبـل منتصـف القـرن    .مف وهناك مـن أرخهـا بـالقرن اخلـامس ق    .ق

 .م.بع قالرا

وكانت املشكلة الرئيسـة أن هـ   النقـو  أرخـت كمجموعـة      

واحدة على الرغم من أن أسلو  رسم حرول هـ   الوثـائق واخت،فـ     
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من جمموعة إىل أخـرى يـدل علـى ان هـ   الوثـائق مل تكتـب يف زمـن        

 .(5)واحدف بل على مدة زمنية قد تزيد على ث،ثة قرون متتالية

أي منفر  أو على اآلراء السـابقة  واخل،صة إن االعتما  على ر

والتسـليم بهــا  ون الرجـوع إىل الوثــائق األصـلية ف يعــد مـن األخطــاء     

فمـا يـرا  باحـ  معـنيف قـد جيـد فيـ         . الفا حـة الـيت يقـع فيهـا املـؤر      

ــا  بننيــت عليــ   نتــائج تارخييــة تســتند علــى        باحــ  رخــر خطــ  مركب

 .خط  االجتها  وعدم الرتوي يف إصدار األحكام

 

 :ف  النقوشمشكلة المبالغات والتناقض  -5

ــديم     ــاريخ القــ ــنجد أن نصــــوص التــ ــة ســ ــلة النهائيــ يف احملصــ

 .تنطبق عليها كل قواعد النقد التارخي 

جيـب أن  (: النقـد الظـاهريف أو اخلـارج    )فف  نقد األصـول  

أيــن وجــد الــنصف وأيــن نشــرف   ومــن هــو صــاحب الــنصف   ىنتعــرل علــ

وأسـلو  اخلـ  املكتـو ف واأللقـا      وأين  فظ اآلنف وعصر ف ولغتـ ف  

 ...املستةدمة وخلو النص من التزوير

علينـا   (:النقد الباطي  أو الداخل )ويف نقد األمانة والدقة 

أن نعرل حقيقة مـا جـاء يف الـنصف وهـل صـاحب  صـا ق أم مبـال  أم        

                                                           

زوجات املعينيني األجنبيات يف ضوء نقو  "السعيدف سعيد بن فايزف - 5

 (.24 – 14ص ص )ف 61ف ص (م4114هـ  5344الرياض)ف 1ف أ وماتوف العد  "جديدة
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ــن   . غـــو  قيـــق ــةف ولكـ ــاك بســـاطة يف النقـــو  القدميـ صـــحي  أن هنـ

 :لفهم ف فمث،  بعضها يستدع  جهدا  كبوا 
املؤكــد أن املــؤر  يصــا ل تناقضــات ومبالغــات ال حتصــى يف      

ــك     ــة ذلـــ ــن أمثلـــ ــديمف  ومـــ ــوص التـــــاريخ القـــ ــر  : نصـــ ــ  النصـــ نقـــ

(GL1000 )(5)         اخلـاص بامللـك السـب   كــر  إيـل وتـر ملـك ســب

ــابع ق ــ لة   .يف القـــرن السـ ــد أن جنيـــب علـــى األسـ ــت  ال بـ مف عنـــد  راسـ

 :التالية

5-  من هو صاحب النق  ؟ 
4-  حقيقة عدالة حروب  ؟ ما 
4-  ما طبيعة العصر ال ي وجد في  ؟ 
3-  كيف كانت الع،قات بني املمالك اليمنية القدمية ؟ 
1-  ما أسبا  احلر  اليت شنها كر  إيل وتر؟ 

6-  هل كانت ه   احلر  بدافع الرغبة أم بدافع االنتقام ؟ 

2- وهـــل عـــدم ذكـــر  لكــــة معـــني واالكتفـــاء بـــ كر مــــدن        

 تكــن قائمــة يف القــرن الســابع اجلــول يــدل علــى أن اململكــة مل

مف أم يـــدل علـــى ســـقوطها يف ظـــرول معينـــة أو يف معركـــة  .ق

 سابقة جمهولةف ويف ه ا النق  ذكر مدنها فق  ؟

                                                           

يف صفة  (:رخرون)انظر ترمجة كاملة وققة   ا النص يفف العمري  - 5

ف (م5221 -هـ 5351ف 5 ار الفكر املعاصرف  مشقف ط)ب،  اليمن عرب العصورف 

 .52-55ص ص 
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8-  ملاذا الرتكيز على معني و أوسان يف الشدة والعنف ؟ 

2- هل بالفعـل واجـ  كـر  إيـل وتـر منافسـة و مقاومـة شـديدة          

 منهما اقتضت مواجهة العنف بالعنف ؟ 

تدمو أوسـان كـان بسـبب حتـالف  لكـة قتبـان معـ ف         هل -51

وهــ  الــيت كــان بينهــا وبــني أوســان عــداوة وتنــافسف أم لســبب   

 رخر؟

ــة        -55 ــبب حتــــالف  لكــ ــني بســ ــدمو مــــدن معــ هــــل كــــان تــ

حضــرموت معــ ف وهــ  الــيت كــان بينهــا وبــني معــني أو مــدن        

 معني عداوة وتنافس ؟

 ما حقيقة األعدا  اليت ذكرها كر  إيل وتر ؟ -54
ــ       هــل تغــ  -54 ــر مــن مكــر  اىل ملــك ل يو لقــب كــر  إيــل وت

ع،قة بانتصارات ف أم أن األمر مرتب  بصراع  يي سياس ف أم 

 كان تطورا  طبيعيا  يف نظام احلكم ؟

ــا لكــ  نفهــم كــل ذلــك ينبغــ          ــا ئ النقــدف فإنن وحبســب مب

علينا أوال  فهم جممل النق  وظروف  و وقائع ف ثم نقـوم بعـد ذلـك    

 :مستقلة مثل بتجزئت   إىل وقائع

ــكرية   ــب العســـ ــا ية   –اجلوانـــ ــب االقتصـــ ــب  –اجلوانـــ اجلوانـــ

ف ثم نقوم بدراسة ...املسرح اجلغرايف –اجلوانب الدينية  –السياسية 

 قيقة شاملة لكل جزئية على حدةف وبعـد القيـام بهـ   العمليـة نبـدأ      

بإعا ة تركيب الصورة وتقدميها كما ة تارخيية متكاملـة يف سـياق   
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بــ  وواضـــ ف مــبي علـــى فهــم  قيـــق للوقــائع وحتليـــل     تــارخي  مرتا 

عميق  ا وما رلت إلي ف وعلى مقارنة بني الوقائع والواقعف من خ،ل 

سـب ف أوسـانف   )فهم طبيعة وتاريخ كل  لكة من املمالـك املتحاربـة   

 (.مدن معنيف قتبانف حضرموت

ومــن األمثلــة األخـــرىف احلــر  بــني امللـــك املصــري رمســـيس      

مف فقـد  .احليثـ  مواتـاللي  يف القـرن الثالـ  عشـر ق     الثان  وامللـك  

ا عى كل منهما النصر يف نص خاص ب ف وملعرفة حقيقة مـا حـد ف   

ــع       ــل مــ ــا التعامــ ــاف علينــ ــل منهمــ ــا  كــ ــ ي ا عــ ــر الــ ــة النصــ وحقيقــ

ــوثيقتني ــد     5الـ ــد النقـ ــب قواعـ ــامللكني املـــ كورين حبسـ اخلاصـــتني بـ

 .التارخي 

ــاهري    ــد الظـ ــب النقـ ــ  جانـ ــا  ففـ ــا أن نتسـ ــل  علينـ ــع كـ ءل مـ

 :وثيقة

 هل ه  أصلية أم مزيفة ؟- 

 هل ه  خاصة بامللك امل كور أم هناك شك حول ذلك ؟-

هل تاريخ الوثيقة يتفق مـع تـاريخ احلـر  املعـرول مـن وثـائق       -

 أخرى أم ال ؟

                                                           

 :  انظر هاتني الوثيقتني يف - 5

Wilson.J.A, "Egyptian Treaty. Treaty between The Hittites and 
Egypt", In,ANET, PP.199-200. Goetze.A, "Hitties Treaties,Treaty 
between Hattusilis and Ramses II",in ,ANET,PP.201-203. 
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ــا مـــدى   هـــل اخلـــ  مـــن النـــوع الســـائد - يف عصـــر الوثيقـــةف ومـ

 ؟اتقان 

أساليب التوثيـق السـائدة يف ذلـك     هل اتبع يف توثيق الوثيقة-

 العصر ؟

هــل األمســاء الــوار ة يف الوثيقــة معروفــة مــن وثــائق أخــرى أم    -

 جمهولة ؟

 أين عثر على الوثيقة ومتى ومن قبل من ؟

 أين حتفظ الوثيقة اآلن ؟-

 هل كتبت على ما ة من النوع املعرول يف ذلك الوقت ؟-

لرتكيــز علــى  فــ، بــد مــن ا أمــا مــا يتعلــق بالنقــد البــاطيف    

 :مضمون الوثيقةف وعلينا أن نتساءل

 هل يوجد يف الواقع ما يدل على انتصار ه ا الطرل أو ذاك ؟-

 ملاذا توقفت احلر   واضطر اجلانبان لتوقيع هدنة؟-

 من ال ي طلب ه   ا دنةف املصريون أم احليثيون؟-

 ملاذا كل طرل ا عى أن اآلخر طلب ا دنة؟-

 تعو    ا الطرل أو ذاك ؟ هل توجد مدن مدمرة-

 هل توقف البناء احلضاري يف مصر أو يف حيثا ؟-

 هل تغو االستقرار يف إحدى البلدين ؟-

 هل وجدت مشاكل  اخلية يف ه ا البلد أو ذاك ؟-

 هل حد  انهيار للجي  املصري أو اجلي  احليث  ؟-
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هــل احــتفظ كــل طــرل باألراضــ  الــيت كــان يســيطر عليهــا  -

 سورية أم تغو الوضع بعد احلر  ؟ قبل احلر  يف

 هل اخرتق أحد األطرال ا دنة اليت أعقبت ه   احلر  ؟-

هل اسـتمرت التجـارة اخلارجيـة  ـ ا الطـرل أو ذاك مـع بـ،         -

الشــام بشــكل طبيعــ  متســق مــع مــا كــان قبــل احلــر ف أم أن     

 هناك مظاهر تغيو لصاد أو ضد ه ا الطرل أو ذاك ؟

عاهدة قا   الشهوة بعد حوال  عام مـن  ملاذا وقع اجلانبان م

 احلر  ؟

يف الواقــعف عنــدما حتــرى املؤرخــون حقيقــة مــا جــرى يف هــ         

املعركةف اتض  أن أيا  من الطرفني مل  قق النصر املنشـو ف وأنهمـا   

وصـــ، إىل حالـــة ضـــعف وانهيـــار فـــ جربا علـــى التوقـــف عـــن احلـــر   

ــة ا عــى كــل منهمــا أن اآلخــر طلبهــاف ثــم        أفضــت هــ    وتوقيــع هدن

 .م.ق 5421ا دنة بعد ذلك لتوقيع معاهدة قا   بينهما عام 

 : ومن أمثلة املبالغات أيضا 

األولف أنــ  قــام  " اــ،ت بــ،زر "يــ كر نــص للملــك اآلشــوري    

يف أورارتـــــو " املوســـــكائيني"ومعـــــ  عشـــــرون ألـــــف مقاتـــــل مهامجـــــة  

ال ين  ر وا عليـ  بعـد مـا كـانوا قـد خضـعوا ل شـوريني        ( أرمينيا)

ف فانقض (م.ق 5418-5443)األول " توكليت نينورتا"يف عهد امللك 

طع رؤوس القتلى وزيـن بهـا   ف وق(مركز تواجدهم" )كوماجني"على 
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 . (5)أعلى قمم األسوار املهدمة ملدنهم

-884)الثــان  " رشــور ناصــر بــال "ويف نــص للملــك اآلشــوري  

الــيت كــان  Kinabu" كينــابو"ف يــ كر أنــ  هــاجم مدينــة  (م.ق 812

علـى  –واليت خرجت عن والئهـا ل شـوريني    Hulai" هوالي" كمها 

اجلنــو  حبــد الســيفف وأحرقــت مــن  611قتلــت : "ف فيقــول-مــا يبــدو

بالنار ث،ثة رالل أسوف ومل أبق على أحـد مـنهم حيـا  ليصـب  رهينـة      

لقــد كومــت جثــثهم . يف يــديف وقــد وقــع أمــو املدينــة أســوا  يف يــدي

ــارف و      مــا أحتــى صــارت يف علوهــا وك نهــا بــر ف وأحرقــت فتيــتهم بالن

وأمـا  امللك فقد سلةت  وعلقت جلد  على جدار مدينة  امداموسـاف  

ــار   نفســها املدينــة ف كمــا يــ كر هــ ا   (4)"فقــد  مرتهــا وأحرقتهــا بالن

وسـحقهمف   Kirruriف "كـووري "أن  هاجم املتمر ين يف أرض "امللك 

ــع أرض   ــل مـــــ ــ لك فعـــــ ــ "وكـــــ ــكيا"و  Gilzani" جلزانـــــ " هوبوشـــــ

Hubushkia  هــــــم لــــــ  وقـــــدموا لــــــ  اجلزيــــــةف ومــــــن  ئفـــــ علنوا وال

 Kirhi" كوهـ  "أرض  إىل Hulun" هولـون "انطلق عـرب  " كووري"

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــ  واجــــ  مقاومــــة عنيفــــةف إال أنــــ   كــــن مــــن  .

ف وفـر  -"كوهـ  "عاصـمة  - Nishtun" نيشـتون "االستي،ء على 

                                                           

: ورم كمال بكف مراجعة: ب،  ما بني النهرينف ترمجة:  ي،بورتف ل- 5

 .432ص .(5222القاهرةف طبعة )عبد املنعم أبو بكرف 

4 - ARAB I,Par.445,P.146 مصر والشرق : ف  مهرانف ومد بيوم

. (5221ف 5اإلسكندريةف ط ر املعرفة اجلامعيةف )ف ب،  الشامف (8)األ نى القديم 

 .464ص 
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ــو         ــن جنـ ــماءف ولكـ ــحابة يف السـ ــ  سـ ــع ك نـ ــل مرتفـ ــا إىل جبـ رجا ـ

 461تعقبــوا الفــارين ووقــع الكــثو مــنهم أســرىف فقــام امللــك بإعــدام    

ــنهمف وقطـــع   ــاء   رجـــ،  مـ ــات يف بنـ رؤوســـهمف واســـتةدم جثـــثهم كلبنـ

األعمدةف ثم استوىل على  تلكـاتهمف كمـا  كـن مـن القـبض علـى       

وأخـ   أســوا  إىل  " نيشــتون"حـاكم   Buba" بوبــا"بـن   Bubu" بوبـو "

ف وهنـاك سـلخ جلـد  حيـا ف ونشـر  علـى جـدران        (أربيل" )أربي،"مدينة 

 .(5).."املدينة 

ف (م.ق 812-884)لثالــــ   ا" شلمنصــــر"أمــــا امللــــك اآلشــــوري   

ووط ها كثـور بـريف فهـزم    " أورارتو"في كر أن  قا  محلة إىل  لكة 

املتمــــر ين وكــــوم أهرامــــا  مــــن اجلمــــاجمف ووضــــع املهــــزومني علــــى   

 . (4)اخلوازيق

-245)الثــان  " ســرجون"وكــ لك عرفنــا مــن نــص للملــك  

اف بسبب  ر ه" أورارتو"م سّير محلة إىل .ق 253أن  يف سنة ( م.ق 211

األول امتطى صهوة جوا   وفر جبيشـ  مـن أرض   " روسا"ولكن ملكها 

املعركة بعد أن  كن اآلشوريون من أسر العديـد مـن أقاربـ  وتـدمو     

                                                           

5 - ARAB I,Par.441,P.143ف  عبد النعيمف عبد القا ر خليل :

". م.ق 881-884السياسة اخلارجية للملك رشور ناصر بال الثان  بني عام  "

اجمللة التارخيية املصريةف تصدر عن اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية )

 .14-11ص . (5282ف سنة 3مجبالقاهرةف 

 .481ب،  ما بني النهرينف ص :  ي،بورت - 4
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ــة    ــدن اململكـ ــن مـ ــبوة مـ ــدا ا  كـ ــك    (5)أعـ ــ كر امللـ ــر يـ ــص رخـ ف ويف نـ

الثــان  أن بعــض القــا ة قــاموا باغتيــال امللــك األورارتــ        " ســرجون"

حلـر  اآلشـورينيف فمـا    " املـانيني "فوا مـع  لثـم حتـا  املوال  ل شورينيف 

كــان منــ  إال أن قــام حبملــة إىل هنــاك و كــن مــن أســر أحــد القــا ة    

املتــ مرينف وســلخ جلــد ف ووضــع  علــى البوابــة الرئيســة لعاصــمتهمف     

كمــا يــ كر أنــ  أســر بعضــهم ثــم أطلــق ســراحهم لكــ  يعــو وا إىل       

و مـــــار يقصـــــوا علـــــيهم مـــــا حـــــل مـــــن خـــــرا   فمـــــدنهم وأقـــــوامهم 

 .(4)باألورارتيني وكل من حالفهم

 :ي،حظ يف املثال السابق

 .املبالغة يف عد  القتلى-5

 .املبالغة يف وصف التدمو-4

 .املبالغة يف العنف-4

وجــــو  مصــــدر وحيــــد  ــــ   األحــــدا ف وهــــ  النصــــوص       -3

ــد أو ينفــ  ذلــك مــن جانــب  لكــة          ــدينا مــا يؤي اآلشــوريةف ولــيس ل

 .أورارتو

                                                           
Zimansky.P.E, “The Kingdom Of Urartu In Eastern Anatolia”, In, 
Sasson.J.M,(ed), Civilizations Of The Ancient Near East, Vol.II,(New 

York,1995), P.1139,   ف(PP.1135-1146)  

  :   كام،  يف وانظر النص

                                                 ARAB.II, Par.158,PP.84-85  

ف يف "التعب ة وأساليب القتال يف اجلي  اآلشوري"فاروق ناصرف  الراويف - 4

 .532-536ص  ف(5288بغدا  ) ف4  كتا  اجلي  والس،ح
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ة وفـق معـايو النقـد التـارخي ف وإزاء ذلـك      وه ا مشكلة كـبو 

 :على املؤر  القيام باآلت 

الت كــد مــن صــحة النصــوص وأيــن توجــد نســةها األصــلية   -5

 اآلن ؟

 .الت كد من مرتجم النص ومدى  قت  وختصص  وأمانت -4

الت كــد مــن الوصــف الــ ي قــدم ألورارتــوف وهــل هــ  جبليــة       -4

 فع،  ؟

علـى القيـام معـارك جبليـة     هل كان اجلي  اآلشوري قا را  -3

 كبوة على النحو ال ي ذكرت  النصوص ؟

 هل األعدا  امل كورة صحيحة ؟-1

 ما نسبة احلقيقة فيما ذكرف وهل ه  مبالغات أم ال ؟-6

ف ذات طبيعة إحصائية فعلية أم -إن وجدت-هل املبالغات -2

 يغلب عليها ؟( اإلع،م )إن اجلانب الدعائ  

ــة مــــن املبا -8 ــداء   هــــل الغايــ ــارة الرعــــب يف نفــــوس أعــ ــات إثــ لغــ

 اآلشورينيف أم ماذا ؟

 هل بالفعل كان اآلشوريني قساة و مويني إىل ه ا احلد ؟-2

ــؤر  مــع مثــل هــ   النصــوص الــيت         ــا  يتعامــل امل ولــ لك أحيان

تسبب اإلرباك واحلوةف بتحقيـق جزئـ   ـا  بسـبب واحديـة املصـدرف       

فـةف وخاصـة مـع ت كـد     والن كثوا  مـن املنـاطق املـ كورة غـو معرو    

مف بــل .وجــو   ولــة باســم أورارتــو قامــت يف أرمينيــا يف  األلــف األول ق   
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يعتمـد علـى   -إن مل يكن متةصـص يف النصـوص اآلشـورية   –جند  

ــا  ــة  ـ ــة أو العربيـ ــات األجنبيـ ــاعفا   . الرتمجـ ــد مضـ ــون اجلهـ ــا يكـ وهنـ

 ...ملعرفة م ن َمن الننسا  واملرتمجني ميكن الوثوق بهم

 
 :المصادر الدينية المزورة -خامساا 

  يف التـــــاريخ القـــــديم مهمـــــة أخـــــرى تتعلـــــق ـــــــدى الباحــــــــل

  ألنها مزورة وأحـداثها  (العهد القديم)بالتعامل مع نصوص التوراة 

متداخلةف ولكن  يضطر الستةدام معلوماتها لسد ثغرة أو للمقارنـة  

 .مع واقعة ما

دل كـ لك  ومن أمثلة األخطاء التارخيية يف التوراة واليت تـ 

فقـد ذكـرت التـوراة أن طاهرقـا ملـك كـو        : على أنها نسخ مـزورة 

 -الــيت كانــت حتكــم مصــر والســو ان يف هــ   الفــرتة-الســو انية 

ــك اآلشـــوري        ــة ضـــد اآلشـــوريني يف فلســـطني يف عهـــد امللـ قـــا  محلـ

ســنحريب ومناصــرة حلفائــ  هنــاكف واملعــرول أن هــ   املعركــة الــيت   

 يكن يف ه ا التاريخ قـد صـار ملكـا     م مل.ق 215قا ها طاهرقا يف سنة 

وإيا قائدا  عسكريا  يف عهـد سـلف  امللـك شـبتكا ف أمـا هـو فقـد تـوىل         

مف وه ا يعي أن هـ   الوقـائع  ونـت بعـد حـدوثها      .ق 621احلكم سنة 
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ــل     ــا قـــد تـــوىل احلكـــمف فتعامـ بـــزمنف وحتديـــدا  عنـــدما كـــان طاهرقـ

 .(5)جلديدكفّتا  التوراة مع احلد  القديم وفقا  للواقع ا

طبعـا  للوصــول إىل احلقـائق الــيت ذكرناهـا ال بــد مـن القيــام     

 :باآلت 

 متى كتب النص التورات  ال ي ور ت في  ه   الرواية ؟-

 ما هو تاريخ املعركة اليت حتد  عنها النص التورات  ؟-

 ماذا تقصد التوراة بكو  ؟-

التــوراة تتحــد  عــن مصــر عنــدما كانــت حتكــم مــن قبــل    هــل-

 ؟ 41 لكة نبت  بالسو ان يف األسرة 

ــل- ــوري     هــ ــد  امللــــك اآلشــ ــر يف عهــ ــا  ملصــ ــا ملكــ ــان طاهرقــ كــ

 م ؟.ق 215سنحريب عندما قا  محلة إىل فلسطني سنة 

                                                           

ينيقيا يف سياسة ملوك انظرف املة،يفف عارل أمحد إمساعيلف فلسطني وف-5

ف صنعاءف 5 ار الكتا  اجلامع ف ط)ف (م.ق 141-م.ق 231)مصر الفرعونية 

 .  وما بعدها 28ص (. م4112 -هـ5348

بنـــو  ف ومــد بيـــوم ف مهـــرانف 42ف إشــعياف  42-58وانظــرف ســـفر امللــوك الثـــان ف   

عــام  يف الرومــان ف التــاريخف منــ   خــو م فلســطني وحتــى الشــتات  4إســرائيلف   

 ف  862ف ص ف (5222اإلسكندريةف )ف 4ط  فم 541

Kitchen .K. A, The Third Intermediate Period in Egypt ( 1100-650B.C ). 
(Warminister,1973), P.385, 
Olmsted. A. T, A History of Assyria.( N.Y. 1960),P.305, Albright .W. F, “ 
Further Light On The   
History Of Israel, in, Bulletin of The American Schools of Oriental 
Research, vol, 68,(New Haven, 1937).PP.23-24.   
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 – 211املعرول تارخييا  أن حكم سنحريب كان يف الفرتة بـني  -

مف واملعركـة  .ق 663 – 621بـني  مف وحكم طاهرقا كـان  .ق 681

فمن هـو طاهرقـا املـ كور يف    . م.ق 215املشار إليها تؤر  بسنة 

 التوراةف وما  ور  وموقع  يف مصر يف ذلك الوقت ؟

 هل يف النص تزوير للحقائق أم خل  لألحدا  ؟-

هل ه ا اخلل  إن وجد يعـي كـ   الوقـائع املـ كورةف أم أن     -

 النص  ون بعد حدوثها ؟

جــد نــص للملــك اآلشــوري ســنحريب تتفــق وقائعــ  مــع  هــل و-

 وقائع النص التورات  ؟

إن النص التـورات  املـ كور يعلمنـا أن االسـتدالل بالنصـوص      

ــو    ــدقيق مضـــمونها يقـ ــائج غـــو  -الشـــك – ون نقـــدها وتـ إىل نتـ

صـــحيحةف وهـــو مـــا جيعلنـــا نستشـــعر أهميـــة تطبيـــق قواعـــد النقـــد   

 .خ القديمالتارخي  عند تعاملنا مع نصوص التاري

 
 :المصادر الكالسيكية -سادساا 

يواجـ  الباحـ  يف التــاريخ القـديم مشـكلة التعامـل مــع       كمـا 

مبالغــة الكتــب الك،ســيكية مثــل كتــا  هــوو وتف أو تلــك الــيت ال      

وأبـرز مثـال   . حتمل امسا  ملؤلف معلوم بينما تتضمن معلومات مهمة

الـ ي  " الطـوال حـول البحـر اإلرتـوي    "على النوع األخو هـو كتـا    

ت مهمـة عـن املـوانل اليمنيــة    ال يعـرل مؤلفـ  ولكنـ  يتضـمن معلومـا     

القدميـــة واألفريقيـــةف وعـــن الســـلع التجاريـــةف وحتـــى ذكـــر  أمســـاء  
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ــل   ــب يني مثـ ــوك سـ ــاليبوس"ملـ ــب     " كـ ــ  امللـــك السـ ــت أنـ ــ ي ثبـ الـ

 .(5)"كالب"

إن التعامـــــل مـــــع كتـــــا  كهـــــ ا ينطـــــوي علـــــى خمـــــاطرةف  

وك لك تعاملنا مع  وفق قواعـد النقـد الظـاهري سـيكون ال قيمـة      

اإلسم وال من حي  إثبات أن النسةة املعروفة أصلية  ل ف ال من حي 

ولكــن ســيكون  ور الباحــ  يف    . أم مــزورة  فهــ  أصــ،  نســةة وحيــدة     

التــاريخ القــديم منصــب علــى نقــد مضــمون الكتــا  وإعمــال النقــد        

الباطي  لضرورة الت كد من صـحة الوقـائع الـوار ة فيـ  مـن خـ،ل       

عاصــرة لــ ف طاملــا أنهــا تســد   مقارنتهــا بــالواقع وبغــو  مــن املصــا ر امل  

ثغـــرة تارخييــــة أو توضــــ  بعــــض اجملهــــول أو املةــــتل  مــــن أحــــدا   

 .التاريخ و مناطق  يف املساحة اجلغرافية اليت تناو ا

 

 :تدمير اآلثار وتغيير معالم المواقع األثرية -بعاا سا

ــرو     أشـــــرنا ــارات بســـــبب احلـــ ــابق إىل تـــــدمو احلضـــ يف الســـ

وغوهاف ولكن يف عصرنا ه ا هنـاك مـن يقـوم بتـدمو اآلثـار واملواقـع       

األثريةف ومن ثم تغيو معاملها التارخييةف سواء أكان ذلك بـوع  أم  

 .بغو وع 

                                                           

النص : نق  السوا"ف بافقي ف 511ف ص 1انظرف عبد اعف ريدانف عد   - 5

 (PP.31-48) ف"والتاريخ
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وكـم مــن مواقــع املـدن واآلثــار جنــرل باجلرافـاتف أو ننــب  مــن    

الواقـع يشـكل عب ـا  رخـر علـى البـاحثني       وهـ ا يف  . قبل لصوص اآلثار

بسبب اخت،ط املعاملف واختفاء األ لةف وتغيو مواقع القطع األثرية 

ــا  حتــــى جمــــر  إعــــا ة الصــــورة    الكــــبوة بشــــكل يصــــعب معــــ  أحيانــ

التقريبيــةف وهــ ا مــا ينعــرل بتــدمو التــاريخف وهــو مياثــل  امــا  مــا          

وثــــــائق ينعــــــرل بالنصــــــوص الســــــقيمةف أو بفســــــا  النصــــــوص يف ال

واملةطوطات اإلس،مية واحلديثة اليت تعرضت لتحريف معلوماتها 

 .وخل  معانيها من قبل الننسا  يف حال فقدان األصل

فاملوقع األثري إذا ترك كما هوف يسهل تصور حالت  السـابقة  

وإعا ة تركيب صـورت  بشـكل تقـريي  ألن املعـامل قـد تكـون مهدمـةف        

إذا تغـــوت املعـــامل بفعـــل فاعـــل أو أمـــا . لكنهـــا يف أماكنهـــا األصـــلية

بسبب السيول والكوار  الطبيعيةف فـإن كتابـة تـاريخ ذلـك األثـر أو      

تلـك املنطقـة يكـون جمـر  تســجيل وتوثيـق للفعـل احلضـاري الــ ي        

أحدثــ  اإلنســان يف ذلــك املكــانف ولــيس إعــا ة تــدوين لتارخيــ  الــ ي   

 .صنع 

 
 :حرف مسار التاريخ  -ثامناا 

ــا الباحـــ  يف     وهنـــاك نـــوع رخـــر مـــن املشـــاكل الـــيت يقـــع فيهـ

التاريخ القديمف أو يواجههاف وتتمثل يف حـرل مسـار التـاريخ القـديم     

 :وتزوير حقائق  من قبل املهتمني املفحد ثنيف ومثال ذلك
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ــرح      ــا  منـــى مسـ ــليي وزيـ ــال الصـ ــل مـــن كمـ عنـــدما نقـــل كـ

،  الشـامف  املواجهات بني اآلشـوريني واملصـريني إىل عسـو بـدال  عـن بـ      

اعتما ا  على خترجيات ألمساء مناطق مـن خـ،ل املشـابهة أو القلـب     

أو فــرض التصــحيف ثــم مقارنتهــا مــع مــا يشــبهها يف منــاطق بــ،          

 .(5)الشام وفلسطني

وتطبيقا  لقواعـد النقـد التـارخي ف علينـا أال نتعامـل مـع هـ          

يف اآلراء وما شابهها وفق تصور مسـبق خيرجنـا عـن احليـا  املطلـو       

عمل املؤر ف أو بعصبية تقلل من مستوى اجلهد ال ي يب ل  الباحـ   

وميسخ أهداف ف وإيا على الباح  أن يتعامل مع الوقـائع التارخييـة   

. والشــواهد األثريــة بكــل اــر ف ليثبـــت أن مــا طــرح صــوابا  أو خطـــ        

وميكـــن أن نصـــل إىل ذلـــك مـــن خـــ،ل سلســـلة مـــن أســـ لة التحـــري  

 :والدقةف ومنها

تطيع القـــول أن امللـــك املصـــري شيشـــنق األول يف  كيـــف نســـ-

ــر ق  ــرن العاشـ ــو بنـــاء علـــى أمســـاء منـــاطق      .القـ م حـــار  يف عسـ

متشــابهةف و اصــة حــني جنــد  ــ ا امللــك رثــارا  حتمــل امســ  يف  

ــدو"مدينـــة  ــل   " جمـ ــ  يف جبيـ ــا  حتمـــل امسـ بفلســـطنيف أو نصوصـ

                                                           

الصلييف كمالف التوراة جاءت من جزيرة العر ف ترمجةف عفيف الرزازف - 5

ف منىف زيا ف جغرافية التوراةف مصر 4115ف 2سة األحبا  العربيةف بووتف طمؤس

 (.5223ف 5رياض الريس للكتب والنشرف بووتف ط)وبنو إسرائيل يف عسوف 
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ــا  و اثيــــل يف جبيــــل عليهــــا أمســــاء    بلبنــــانف وكــــ لك نصوصــ

 .(5)ركون األولف و وسركون الثان ؟خلفائ  وس

ــر     - ــ  نصـ ــة الـــيت  ارت بـــني نبوخـ ــار املعركـ ــن اعتبـ كيـــف ميكـ

الثان  وقوات امللك املصري نيةاو الثـان  يف لبنـان أواخـر القـرن     

م أنهــا  ارت يف عســو بــاجلزيرة العربيــةف و اصــة أننــا  .الســابع ق

لــدينا شـــاهد قــرب عثـــر عليــ  يف صـــيدا بلبنــان  مـــل اســم هـــ ا      

 .(4)لك املصري ؟امل

وهل ميكن اعتبار تشاب  أمسـاء املنـاطق يف كـل مـن فلسـطني      -

ولبنان من جهةف وعسو من جهة أخرى أ لة على هجرات خرجت 

 .من اجلزيرة العربية إىل تلك املناطق يف عصور قدمية ؟

كيف ميكن أن جنعل مصر وبي إسـرائيل يف عسـو ولـيس يف    -

 .(4)ثار ما يصعب حصر  ؟مناطقهم املعروفةف ولدينا من اآل

وبطبيعـة احلـال فـإن هـ   األمـور فيهـا مشـقة كـبوة ألننـا ال          

نتعامــل مــع وثــائق قابلــة للتــدقيق والتحقيــقف وإيــا نتعامــل مــع مــا   

ميكــن أن يكــون حتريــف للحقــائق وتغييــب للشــواهد املا يــة املعروفــةف  

ــروض      ــائع والفــ ــ   الوقــ ــل هــ ــع مثــ ــ را  مــ ــام،  حــ ــ  تعــ ــ ا يقتضــ وهــ

                                                           

 .31ص  -46انظر املة،يفف فلسطني وفينيقياف ص - 5

 .524ص  – 564انظر املة،يفف فلسطني وفينيقياف  ص - 4

التورات  والشرق القديمف هل التوراة جاءت من السواحف فراسف احلد  - 4

جزيرة العر  ؟ف نظرية كما الصليي يف ميزان احلقائق التارخيية واآلثاريةف 

 .(.م4111ف 4 ار ع،ء الدينف  مشقف ط )
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والتصـــورات  ألن مناقشـــتها خـــار  نطـــاق الدقـــة واملنهجيـــة العلميـــة  

ــؤرخني       ــام املــ ــة أمــ ــة للمنافســ ــو قابلــ ــتها غــ ــل معارضــ ــة جيعــ البحتــ

واملهــتمنيف بــل غــو مقبولــة  ألنهــا ال تســتقيم مــع البحــ  الرصــني        

 .واألصيل

 

 :التاريخ القديم المصالحات والحقب التاريخية ف مشكلة -تاسعاا 

ك مشكلة مفهومية كـبوة تشـكل برمتهـا    من امل،حظ أن هنا

هــ   . و كتابــة التــاريخ القــديم ا  خطــوا  عنــد تنــاول أ عائقــا  منهجيــ

 .املشكلة تتمثل يف استةدام مصطلحات التاريخ القديم

ف ورخـرون  "الشرق األ نـى القـديم  "فالبعض يستةدم مصطل  

وســــ  الشــــرق األ"ف ومــــن يســــتةدم "الشــــرق القــــديم"مون يســــتةد

للداللــة " ســورية القدميــة"ومــنهم مــن يســتةدم مصــطل   ". القــديم

ــامف ومـــن يســـتةدم مصـــطل     ــام"علـــى بـــ،  الشـ ــرون "بـــ،  الشـ ف ورخـ

الــ ي ظهــر يف عشــرينيات  " ا ــ،ل اخلصــيب"يســتةدمون مصــطل  

وهنــاك . القــرن العشــرين املــي، ي للداللــة علــى العــراق وبــ،  الشــام  

مصـــر "ون ف ورخــرون يســـتةدم "وا ي النيـــل"مــن يســـتةدم مصــطل    

الــ ي أطلقــ  اليونــان  " أثيوبيــا"ف ومــن يســتةدم مصــطل   "والســو ان

ــة  "بــ،  احلبشــة "علــى ذوي البشــرة الســمراءف ومــن يســتةدم     للدالل

التسـمية  " كـو  "بالنسـبة للسـو انف و   " بـ،  النوبـة  "و  على أثيوبيـاف 

وهنـاك  . ف بـل لكـل بـ،  النوبـة يف السـو ان     " نبتـة "التوراتيـة حلضـارة    

اجلزيــرة  "ورخــرون  " شــب  اجلزيــرة العربيــة  "م مصــطل  مــن يســتةد 
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لقدميــــةف ومــــن يطلــــق مصــــطل  بــــ،  العــــر  ا"ف وغوهــــم "العربيــــة

علـى حضـارات   " ف واحلضارات الساميةف والكتابات السـامية الساميني"

ف ورخـرون  "رانعراق وسوريا واحلبشة وعي،م يف إيـ اجلزيرة العربية وال

ــل    ــون مصـــ ــارات  "يطلقـــ ــةف والكتابـــــات  اجلزريـــــونف واحلضـــ اجلزريـــ

ك تلـ على كل الشعو  العربية و علـى  " جلزريةاجلزريةف والشعو  ا

ر  إىل العــراق وبــ،  الشــامف وهنــاك مــن    الــيت هــاجرت مــن بــ،  العــ   

الشــــعو  العربيـــة القدميــــةف واللغــــات  "يفضـــل اســــتةدام مصـــطل    

 ". العربية القدميةف واحلضارات العربية القدمية

ــرق بــــني    ــاك مــــن ال يفــ ــران  بــــل هنــ ــة يف إيــ ــور التارخييــ العصــ

علــى حضــارة وشــعو  إيــران  " الفــرس"القدميــةف فيطلقــون مصــطل   

القدميــة ف بينمــا تــاريخ إيــران القــديم تداولتــ  أســرات وأقــاليم وكــل  

مرحلــة انتســبت إىل املهــيمن علــى احلكــمف وهــ   املراحــل واملمالــك      

 :بالرتتيب ه 

أللف الثان  م وحتى نهاية ا.من  األلف الثال  ق)العي،ميون 

ف ثــــم  (م.يف النصــــف األول مــــن االلــــف األول ق  )م ف ثــــم امليــــديون  .ق

يف النصف الثان  مـن األلـف األول قبـل املـي،  وينتهـ       ) اإلمخينيون

م وحتــى .ق 443مــن ســنة ) ف ثــم الساســانيون(م.ق 443تـارخيهم بســنة  

 .(م حتى  خو م يف اإلس،م443من ) ف ثم الفرسم 443سنة 
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دم مصـــطل  مصـــر الفرعونيـــة أو فراعنـــة  وهنـــاك مـــن يســـتة

ــب    ــا لقـ ــرف بينمـ ــون"مصـ ــت" فرعـ ــرن    عململ يسـ ــف القـ ــن منتصـ إال مـ

 .مف وقبل ذلك مل يكن مستةدما .ر قالسا س عش

و " حضــارة محــو "مــن يســتةدم مصــطل     كــ لك ويوجــد 

للداللة على كل  الك اليمن القديمف بينما " النقو  احلموية"

 .كم الوطي قبل اإلس،م يف اليمن لكة َحموي رو ه  رخر حلقات احل

ــطل     ــتةدم مصـ ــد مـــن يسـ ــا يوجـ ــة  "كمـ ــة العربيـ ــار اململكـ رثـ

 للداللـــة علــــى تـــاريخ قبـــل اإلســــ،م يف عـــال اجلزيــــرة    " الســـعو ية 

  ألن "اآلثـار يف اململكـة العربيـة السـعو ية    "بينما األصـ  هـو    فالعربية

ــعو ية  " ــة الســ ــة العربيــ ــة إال يف   " اململكــ ــم وكمملكــ ــر كإســ مل تظهــ

 .ث،ثينيات القرن العشرين املي، ي

و رخــر  " رســيا الصــغرى "جنــد مــن يســتةدم مصــطل      وأيضــا 

ــا القدميــة "ف ومــن يســتةدم  "بــ،  األناضــول "يســتةدم  ن ومــ" تركي

ــتةدم  ــون"يســ ــارة    " اخلــــاتيون"و " احليثيــ ــن حضــ ــديثهم عــ عنــــد حــ

 .م.احليثيني ال ين حكموا هناك خ،ل االلفني الثال  والثان  ق

ــى    ــري علـ ــ  جيـ ــر نفسـ ــيني"واألمـ ــق   "الفينيقـ ــانف فيطلـ يف لبنـ

ف وهـ  تسـمية ليسـت خاط ـة باعتبـارهم      "الكنعـانيني "عليهم البعض 

خي  واملنهجــ  الــ ي قــد   فــرع مــنهمف ولكــن املشــكلة يف اللــبس التــار     

يف فلســطنيف  كــانوافــاملعرول أن الكنعــانيني  .  ــد  عنــد الــبعض  

ــان وأوغاريــت يف ســوريةف خــ،ل األلفــني الثالــ  والثــان        وجبيــل بلبن
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م عنـدما  .لـف األول ق سـم الفينيقـيني مل يظهـر إال يف األ   مف ولكـن ا .ق

 نيشاع ه ا اإلسم عنـد اليونـان وبالتـال  غلـب إطـ،ق اسـم الفينيقـي       

ــكلة  أل     ــن املشــ ــا تكمــ ــانينيف وهنــ ــم الكنعــ ــى اســ ــان علــ ــدم يف لبنــ ن عــ

يـــؤ ي  اســـتةدام املصـــطلحات والتســـميات بدقـــة يف البحـــ  العلمـــ 

بالضــرورة إىل خلــ  يف املفهــوم ف فالكنعــانيون ميثلــون مرحلــة بينمــا  

 .الفينيقيوت ارتبطت بهم مرحلة خمتلفة  اما 

اليونــان "علــى كــل مــن " اليونــان"جنــد مــن يطلــق اســم  كمــا

للداللـة  " احلضارات الك،سـيكية "ف ومن يستةدم مصطل  "والرومان

 .عليهما  ون  ييز

للداللـة علـى    ف"العراق القـديم "وهناك من يستةدم مصطل  

ــرون يســــتةدمون مصــــطلحات  كــــل حضــــارات العــــراقف   بــــ،  "ورخــ

ــرين ــرين   "ف و "النهـ ــني النهـ ــا بـ ــ،  مـ ــدين " و" بـ ــ،  الرافـ ــارة إىل " بـ إشـ

ارتبـــاط حضـــارة العـــراق بنهـــري  جلـــة والفـــراتف ولكـــل منهـــا  لتهـــاف  

ــارهم أصــحا        ــانيني  ــ   املنطقــة باعتب وحبســب تطــور نظــرة اليون

 .املصطلحات الث،ثة األخوة

إن هــ ا التشــتت يف املصــطلحات وانعكاســات  الطبيعيــة علــى      

ــة يف اســـتةدام   ــدم الدقـ ــاهيمف يعـــي عـ ــا     هااملفـ ــا حتـــد  إرباكـ ألنهـ

كـبوا  للقـارئف وللطالــبف وللباحـ ف وهــو مـا يــؤ ي حتمـا  إىل خلــ       

ــ ف وإىل  ــاريخ وحقبـ ــوا   التـ ــدير   حـ ــ  التقـ ــات وخطـ ــداخل املعلومـ ف وتـ
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ــتو     ــائل املاجسـ كمـــا ن،حـــظ ذلـــك بكـــل وضـــوح عنـــد مناقشـــة رسـ

 .والدكتورا ف أو عند قراءة بعض األحبا  غو الدقيقة

ــري   ولـــ لك ال بـــد مـــن إعمـــال  قواعـــد النقـــد التـــارخي  وحتـ

الدقة واملقارنة عند ذكر تاريخ معني و معرفة ما إذا كان يتفـق مـع   

 .املصطل  أم ال

فمــث،  جيــوز أن نقــول االحــت،ل الفارســ  للــيمن وال جيــوز أن  

نقــول االحــت،ل الفارســ  ملصــر  ألن أواخــر القــرن الســا س املــي، ي   

الفـرس  كمـون يف    عندما كانت الـيمن وتلـة مـن الفـرسف كـان     

م مل يكـن الفـرس   .ق 141إيران فع، ف بينما عندما احتلت مصـر سـنة   

 . كمون إيرانف وإيا كان حكامها حين   هم اإلمخينيون

ف وال "فراعنــة الدولــة احلديثــة يف مصــر "كمــا جيــوز أن نقــول  

" فرعـون "  ألن لقب "فراعنة الدولة القدمية يف مصر"جيوز  أن نقول 

يبــدأ اســتةدام  إال منــ  منتصــف القــرن الســا س        مللــوك مصــر مل  

خــ،ل عصــر الدولــة احلديثــةف أمــا قبــل ذلــك فكــان امللــك   م.عشــر ق

  وه ا التفريق يف اللقب مهـم جـدا  يف البحـ  التـارخي     . يلقب ملكا 

كتب التاريخ بدقةف هـ   الدقـة وجـدناها كإعجـاز تـارخي  يف      حتى ين

يم عصـــر يوســـف عليـــ   فعنـــدما ذكـــر القـــررن الكـــر . القـــررن الكـــريم

الس،م ال ي يرج  أن  عا  يف فرتة حكم ا كسوس ملصر قبل عصر 

ولـ لك  " ملك"كان امللك يف ذلك الوقت يلقب  فالدولة احلديثة

ف (34يوسـف  ) ..." مسـان  وقال امللك إن  أرى سبع بقرات: "قال تعاىل
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بينمــا عنــدما ذكــر القــررن الكــريم قصــة موســى عليــ  الســ،م مــع          

 يف قومــ  قـــال يـــاقوم  فرعـــون نـــا ىو: "قـــال ســـبحان  وتعــاىل فرعــونف  

إن هـ   الدقـة القررنيـة يف    . (15الزخـرل  ) ...."مصـر  ملكأليس ل  

أهميـة ذلـك لفهـم    مدى الوصف تعلمنا  قة استةدام املصطلحات و

  حتـى ال خيـتل  علينـا األمــرف    حقبـ   التـاريخ القـديمف وعـدم تـداخل    

 ...بالفعلكما كان  الكما نتوهم أو نريدف  نفهم التاريخف

صــحي  أن الــبعض يطلــق مثــل هــ   التعــابو   : وختامــا  نقــول

واملسـميات واملصــطلحات علـى أســاس الشـهرة ومــن بـا  جــواز إطــ،ق     

ــوك مصــر القدميــة        نظــرا  " الفراعنــة"اجلــزء علــى الكــل كقولنــا ملل

ــة      ــران القدميـ ــاف وعلـــى ملـــوك إيـ ــة تارخيهـ ــيوع اللقـــب حتـــى نهايـ لشـ

اط املصــطل  بــ خر حلقــة مــن تارخيهــا القــديم  بســبب ارتبــ" الفــرس"

ــديم     ــيمن القـ ــوك الـ ــى ملـ ــاملف وعلـ ــا العـ ــ خر " احلمويـــني"عرفهـ كـ

إال أننـــا يف  كرهـــا يف أذهـــان املـــؤرخني املســـلمنيف كلـــة فيهـــا بقـــ  ذ

حقيقة األمر عند االستةدام العلم   ـ   املصـطلحات يف األحبـا     

يقني  حتى نفـرق بـني   الرصينةف والرسائل العلميةف علينا أن نكون  ق

 ...ف  اما  كما تعلمنا من  قة القررن الكريم...الكتابة والعلم 
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 ةــــــــالخاتم

 

ف أقـــر بـــ ن  قـــد حاولـــت االجتهـــا  بكـــل  يف ختـــام هـــ ا الكتـــا  

ــاريخ القــــديم     ــة التــ ــة ختــــدم كتابــ ــاء قواعــــد منهجيــ جهــــدي إلرســ

كـــثوا ف  ولعـــل مـــا والتعامـــل مـــع قاعدتـــ  املعلوماتيـــةف وقـــد أتعـــبي  

ــوع       ــو تنـ ــ ف هـ ــا راو نـ ــ ي طاملـ ــم الـ ــ ا احللـ ــق هـ ــى حتقيـ ــاعدن  علـ سـ

ــة    ــال الع،قـــات الدوليـ ــات  وأحبـــاث ف وكـــ لك حبثـــ  يف جمـ مؤلفـ

ف وهــو مــا أتــاح لــ  فرصــة يف رســاليت املاحســتو والــدكتوراة القدميــة

االطــ،ع علــى تــاريخ احلضــارات القدميــة كضــرورة علميــة ال مفــر        

األمثلة يف ه ا الكتا ف ولعلها حققت الفائـدة   منهاف ول لك تنوعت

 .املرجوة من  بفضل اع ومشي ت 

خنلص إىل أن املنهجية والدقة عنـدما  ويف ضوء  راستنا ه  ف 

تــ،زم العمــل العلمــ ف ال شــك أنهــا ســتنتج معرفــة رصــينة وســتقدم    

العلم كما ينبغ   ألن غيا  القواعد يفض  إىل خطوط واااهات 

 . التاريخف وقد يصاحبها القصور بغو قصد أو تعمدعديدة لكتابة 

ولــ لك يكــون تــ طو منهجيــة التعامــل مــع التــاريخ القــديم     

. بقواعـــد الفحـــص والدقـــة مـــن ضـــرورات اإلجـــا ة والتميـــز واإلبـــداع 

لكنــ  قــد يبتعــد  –ال شــك  –فالبحــ  املعتمــد علــى االجتهــا  يثمــر  

ــا أن عــــن الدقــــة واملتانــــةف  كــــثوا   التســــرع يف كتابــــة البحــــ   كمــ
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والوصـــول إىل نتـــائج ســـريعة  ون حتـــري الدقـــةف ال ينـــتج غـــو جهـــد  

مبتــور ســرعان مــا خيضــع للمراجعــةف بــل كــثوا  مــا يتعــرض للنقــد    

الـــــ ي ال ميتلـــــك الصـــــربف وال  –ببســـــاطة  –الشـــــديد  ألن املـــــؤر  

يكـون كحاطــب ليــلف ال يـرى إال مــا يقـع عليــ  ف ســ      فيتحـرى الدقــة 

ــز بـــــ  ــمنيف والصـــــ  واخلطـــــ ف والضـــــعيف      ون  ييـــ ني الغـــــ  والســـ

 ...واألصيل

 ففف واحلمد ع ر  العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعو  المصادر قائمة

 المعتمد عليها في شواهد الكتاب وأمثلته
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 :المراجع العربية -أولا 

الت ليف الشفه  الصياغ  واملوضوع يف قصـة  : "ت. ك. ايتكن 

. 24أوجاريتيـاتف ص : عباينةف يف كتا ومد مسو : ف تعريب"أقهت

ــورة يف    ــة فمنشـ ــة كاملـ ــا القصـ ــون: أمـ ــت  : "ل.س. .غيبسـ ــة أقهـ قصـ

 .أوجاريتيات: زيا  الشرمانف يف كتا : ف تعريب"احملتويات والتفسو

 :  فيف "النص والتاريخ: نق  السوا"بافقي ف ومد عبد القا رف 

Etudes Sud-Arabes, Recueil Offert a Jacues 
Ryckmans,( Louvain-La-Neuve,1990 (PP.31-48)  

املؤسســة )بافقيــ ف ومــد عبــد القــا رف تــاريخ الــيمن القــديمف   

 (. م5281ف 5العربية للدراسات والنشرف بووتف ط

البدرف سليمان سعدونف منطقة اخلليج العرب  خ،ل األلفـني  

ــع والثالـــــ  ق  ف وكـــــ لكف البـــــدرف  (م5223ف 5الكويـــــتف ط)مف .الرابـــ

مف .عدونف اخللــيج العربــ  خــ،ل األلفــني الثــان  واألول ق ســليمان ســ

 .5228ف الكويت 5ط

ف 4 ار الفكـــرف  مشـــقف ط)بــروف توفيـــقف تـــاريخ العــر  القـــديمف   

5226.) 

ومـد عبـد القـا ر ومـدف     .  : احليثيـونف ترمجـة  :  .جرن ف أ

 . 5222فيصل الوائل ف القاهرةف طبعة .  : مراجعة

ف عصر رمسـيس الثـان  وقيـام    6مصر القدميةف  : حسنف سليم

 .  م4111اإلمرباطورية الثانيةف القاهرةف طبعة 
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صراع املمالـك يف التـاريخ السـوري القـديمف     : احللوف عبد اع  

ف  5مــا بــني العصــر الســومري وســقوط اململكــة التدمريــةف بــووتف ط     

5222  . 

بـــات يف العصـــور   الكتـــب واملكت: خليفـــةف شـــعبان عبـــد العزيـــز   

  .5222ف 4القدميةف القاهرةف ط

وــرم كمــال  : بــ،  مــا بــني النهــرينف ترمجــة     :ف ل ي،بــورت

 .(5222القاهرةف طبعة )عبد املنعم أبو بكرف : بكف مراجعة

ال ييبف سليمان بن عبد الرمحنف التاريخ السياس  لألنباطف 

 .م 4155ف 5ا ي ة العامة للسياحة واآلثارف الرياضف ط)

ــد الــرمحنف املعجــم النبطــ ف  راســة       ا لــ ييبف ســليمان بــن عب

مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــةف )مقارنــة للمفــر ات واأللفــاظ النبطيــةف 

 (.م4111ف 5الرياضف ط

التعب ــة وأســاليب القتــال يف اجلــي     "فــاروق ناصــرف   الــراويف

 (.5288بغدا  ) ف4  ف يف كتا  اجلي  والس،ح"اآلشوري
ف نقــو  خشــبية قدميــة مــن الــيمنف (ورخــرون)ريكمنــزف جــاك   

ف 5جامعـــة لوفـــان الكاثوليكيـــةف املعهـــد الشـــرق ف لوفـــان اجلديـــدةف ط

 .م5223

ـــسةنين ور ف يــوذ  ــــــــنقــ  امللــك التــورات  يه  " ف عصــامف ــ

 ف4د  ــــ ف الع2ف جملة البصـائرف اجمللـد   " ـــــخ الفلسطينــــلتزوير التاري

 (4114 .) 
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زوجات املعينيني األجنبيـات يف ضـوء   "سعيدف سعيد بن فايزف ال

ص ص )ف (م4114هـ  5344الرياض)ف 1ف أ وماتوف العد  "نقو  جديدة

14 – 24.) 

ص . 5284ف 4ملحمـــة جلجـــام ف  مشـــقف ط: الســـواحف فـــراس

ــة وتعليــــق : روف جــــور . 561 ــراق القــــديمف ترمجــ ــوان : العــ حســــني علــ

 . 5283عل ف بغدا   فاضل عبد الواحد.  : حسنيف مراجعة

السواحف فـراسف احلـد  التـورات  والشـرق القـديمف هـل التـوراة        

جاءت من جزيرة العر  ؟ف نظرية كما الصليي يف ميـزان احلقـائق   

 (.م4111ف 4 ار ع،ء الدينف  مشقف ط )التارخيية واآلثاريةف 

ــيفمانف إ ــا ي   .شــــ ــاريخ االقتصــــ ــتف التــــ ــع أوغاريــــ  ف جمتمــــ

االجتماعية يف القرنني الرابع عشر والثال  عشـر  والسياس  والبي ة 

 .5288ف 5مف ترمجةف حسان ميةائ  اسحقف  مشقف ط.ق

الرتبيـــة والتعلـــيم يف مصـــر القدميـــةف    : صـــادف عبـــد العزيـــز  

 . م5266/هـ5486القاهرة 

الصــلييف كمــالف التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــر ف ترمجــةف    

ف منــىف  4115ف 2تف طعفيــف الــرزازف مؤسســة األحبــا  العربيــةف بــوو     

ريـاض الـريس   )زيا ف جغرافية التوراةف مصـر وبنـو إسـرائيل يف عسـوف     

 (.5223ف 5للكتب والنشرف بووتف ط



 أحمد المخالفيعارف . د                                                         القديم  التاريخ نقد
 

 93 
 

تــاريخ الــوطن العربــ  القــديمف بــ،  الشــامف    : عبــد اعف فيصــل 

-4114/هـــ5343-5344ف ر نف  مشــقســوريا ولبنــان وفلســطني واأل 

 .  م4113

قصيدة احلموية  أو ترنيمة نق  ال"عبد اعف يوسف ومدف 

ف 1ف ريدانف العد  "الشمس ف صورة من األ   الديي يف اليمن القديم

 (.511 – 85ص ص )ف (5288عدنف )

عبد اعف يوسف ومدف مدينة السوا يف كتا  الطوال حول 

 (554 – 515ص ص ) 5288ف 1جملة ريدانف عد  )ف "البحر اإلرتوي

السياسـة اخلارجيـة للملـك    : "عبد النعيمف عبد القـا ر خليـل  

اجمللة التارخيية )". م.ق 881-884رشور ناصر بال الثان  بني عام  

املصريةف تصدر عن اجلمعية املصرية للدراسات التارخييـة بالقـاهرةف   

 . (5282ف سنة 3مج

ــري  ــرون)العمـ ــورف   (: رخـ ــرب العصـ ــيمن عـ ــ،  الـ ــفة بـ  ار )يف صـ

 (.م5221 -هـ 5351ف 5صرف  مشقف طالفكر املعا

الصـــراع الـــدول  يف الشـــرق   : "فرحـــانف وليـــد ومـــد صـــاد    

ف جملـة  "األ نىف بني القرنني اخلامس عشر والثال  عشر قبـل املـي،   

ف (55)ر ا  الرافدينف تصدر عن كليـة اآل ا  جامعـة املوصـلف العـد      

5222  . 

ز الـوطي  مف إصـدار املركـ  4114لسـنة  ( 45)قانون الوثائق رقـم  

 . 4114للوثائقف صنعاءف يونيو 



  القديم نقد التاريخ                                             عارف أحمد المخالفي. د
 

 
94 

 

 . 5282ف 5إمرباطورية إب،ف  مشقف ط: القيمف عل 
ط  بـاقرف تقـديم   : من ألواح سومرف ترمجة: كرميرف صموئيل 

 (.  ت. )أمحد فةريف بغدا  .  : ومراجعة

نصوص مقدسة ونصوص  نيوية من مصر القدميـةف  : اللويت

ــج مــــاهر حوجيــــات ف  : ةف األســــاطو والقصــــص والشــــعرف ترمجــــ   4مــ

 .5226ف 5القاهرةف ط
نصـوص مقدسـة ونصـوص  نيويـة مـن مصـر       : اللويتف كلـو  

ــج  ــةف مـــ ــة  5القدميـــ ــعرف ترمجـــ ــاطو والقصـــــص والشـــ ــاهر : ف األســـ مـــ

 .  5226ف 5جوجيات ف االقاهرةف ط

ــيرتف  ــز بـ ــ ف نيلـ ــت  ان "المكـ ــ  بيـ ــت  او  يف نقـ ــا  "بيـ ف يف كتـ

التاريخفحتريرف توماس القدس أوشليم العصور القدمية بني التوراة و

تومبســـونف بالتعـــاون مـــع ســـلمى اخلضـــراء اجليوســـ ف ترمجـــةف  . ل. 

مركــز  راســات الوحــدة العربيــةف بــووتف  )فــراس الســواحف صــا ر عــن  

 (.م4114ف 5ط

الطفل املصـري القـديمف ترمجـة    : يانسن.  .ليندامف روزاف جاك

 .5222ومو  ط ف القاهرةف .  : أمحد زهو أمنيف مراجعة.  

اتيــ ف بــاولون تــل مــر يخف إبــ، أقــدم  لكــة عــامرة يف ســوريةف  م

 (.5228ف 5جامعة روماف ط)تعريبف قاسم طويرف 

 راســـات يف تـــاريخ الشـــرق  : املةـــ،يفف عـــارل أمحـــد إمساعيـــل 

 . م4114ف 5ف العراق وب،  الشامف صنعاءف ط(4)القديم 
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 راســـات يف تـــاريخ الشـــرق  : املةـــ،يفف عـــارل أمحـــد إمساعيـــل 

ــديم ــل  (4) القــ ــاريخ وا ي النيــ ــو ان )ف تــ ــر والســ ــتعاءف ط(مصــ ف 5ف صــ

 .  م4113

املنتـدى  )املة،يفف عارل امحد إمساعيلف العراق وب،  الشامف 

 .544( م4114ف 5اجلامع  للنشر والتوزيعف ف صنعاءف ط

املةـ،يفف عــارل أمحـد إمساعيــلف الع،قـات بــني العـراق وشــب      

ــةف منــ  منتصــف األلــف الث     ــرة العربي م وحتــى منصــف  .الــ  قاجلزي

ف 5مركـــز عبـــا ي للدراســات والنشـــرف صـــنعاءف ط )مف .األلــف األول ق 

 .511-514ف ص (5228

ــد     ــتةلص يف النقــ ــلف املســ ــد إمساعيــ ــارل أمحــ ــ،يفف عــ املةــ

 مف 4153 -هـ  5341التارخي ف  ارالنشر للجامعاتف صنعاءف 

املة،يفف عارل أمحد إمساعيلف فلسطني وفينيقيا يف سياسة 

 ار الكتا  اجلـامع ف  )ف (م.ق 141-م.ق 231)ملوك مصر الفرعونية 

 (. م4112 -هـ5348ف صنعاءف 5ط

 (.5283ف 5 مشقف ط)مرع ف عيدف التاريخ القديمف 

ف 5املعجــم الــوجيزف إصــدار جممــع اللغــة العربيــةف القــاهرةف ط  

 .م5281/هـ5311

ــعو يةف    مق ــة السـ ــة العربيـ ــار اململكـ ــة يف رثـ ــورات إ ارة )دمـ منشـ

 (. 5221ف 5اآلثار واملتاحفف الرياضف ط

ف ب،  (8)مصر والشرق األ نى القديم : مهرانف ومد بيوم  
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 . (5221ف 5اإلسكندريةف ط ر املعرفة اجلامعيةف )الشامف 

ــران ــوم  مهــ ــد بيــ ــرائيلف     فف ومــ ــو إســ ــ   4بنــ ــاريخف منــ ف التــ

ــتات   ــى الشــ ــان  خــــو م فلســــطني وحتــ ــام  يف الرومــ ف 4ط  فم 541عــ

 (.5222اإلسكندريةف )

ف ومــد بيــوم ف حركــات التحريــر يف مصــر القدميــةف  مهــران

ــكندرية 5/ط ــاريخ   . 5226ف اإلسـ ــلف تـ ــد إمساعيـ ــارل أمحـ املةـــ،يفف عـ

ــو انف   ــر والسـ ــلف مصـ ــنعاءف ط )وا ي النيـ ــامع ف صـ ــا  اجلـ ف 5 ار الكتـ

 (. م4116
احلياة اليومية يف مصر يف عهد الرعامسةف مـن  : ويمونتي ف ب 

عزيـز  : ن  عشر قبـل املـي، ف ترمجـة   القرن الثال  عشر إىل القرن الثا

 .مرقس منصورف مراجعة عبد احلميد الدواخل ف القاهرة
النعــيمف نــورة بنــت عبــد اع بــن علــ ف التشــريعات يف جنــو           

غــر  اجلزيــرة العربيــة حتــى نهايــة  ولــة محــوف مكتبــة امللــك فهــد      

 .م 4111هـ  5341ف الرياض 5الوطنيةف ط
ف 5ســوريةف صــنعاءف ط ( 5)يم تــاريخ الشــرق القــد : هبــوف أمحــد 

 .  م5224/هـ5353
ومـــد  : ف تعريـــب"الكاتـــب يف أوجاريـــت : "هلتســـرف ميشـــائيل  

ــر        ــر  عمـ ــرل علـــى حتريـ ــا  أوجاريتيـــاتف أشـ ــةف يف كتـ ــو عباينـ مسـ

 .  5222األر نف -الغولف اربد
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ــل   ــك فالبيـ ــفف  ومنيـ ــونف جونيـ ــات يف  : هوسـ ــة واملؤسسـ الدولـ

ــل إىل األبـــاط  مصـــر  ــؤا  : رة الرومـــانف ترمجـــةمـــن الفراعنـــة األوائـ فـ

 .  5221ف 5الدهانف القاهرةف ط

وولل ف ليونار ف أالال   لكة منسيةف ترمجةف فهم  الـداالت ف  

 . 5224ف 5 مشقف ط

 :المصادر والمراجع غير العربية:ثانياا 
Gadd.C.J, “Hammurabi and The End of His Dynasty 

”, In, CAH, Vol.2.Part.1.PP.224 ff. 
History Of Israel, in, Bulletin of The American 

Schools of Oriental Research, vol, 68,(New Haven, 1937). 
Kitchen .K. A, The Third Intermediate Period in 

Egypt ( 1100-650B.C). (Warminister,1973. 
Lukenbill.D.D, Ancient Record Of Assyria and 

Babylonia.Vol.II,(Cicago,1927). 
Lukenbill.D.D, Ancient Records Of Assyria And 

Babylonia. (Chicago Vol.2,1927. 
 Lukenbill.D.D, Ancient Records Of Assyria And 

Babylonia.(Chicago.Vol.1,1926). 
Moran.W.L, OP.CIT,P.18.No.(EA 9). 

 Moran.W.L, The Amarna Letters. 
London,1992.P.43.No.(EA 19). 

Olmsted. A. T, A History of Assyria.( N.Y. 
1960),P.305, Albright .W. F, “ Further Light On The   

Oppenheim.A.L, “The Babylonian And Assyrian 
Historical Texts”, In, Prichard.J.B, Ancient Near Eastern 
Texts Relating To The Old Testament, (New Jersy,1969) 
(ANET). 



  القديم نقد التاريخ                                             عارف أحمد المخالفي. د
 

 
98 

 

S0llberger,E," The Problem of Magan and 
Meluhha", The Arabia Society,(London,1970) ,PP.247f, 
Doe,B, Monuments of South 
Arabia,USA,1983,P.30,Potts,D.T,"The booty of Magan", 

Oriens Antiqus,Roma,Vol,25, 1986  

Sams.G.K, “Midas Of Gordion and The Anatolian 
Kingdom of Phrygia”, In, Sasson.J.M. (ed), CANE,Vol 2, 
New York.1995.PP.1147-1159. 

Warburton.D, “Kadesh and The Egyptian Empire”, 
in, JAC, Vol.12,1997.P.126. 
Wilson.J.A, "Egyptian Treaty. Treaty between The 
Hittites and Egypt", In,ANET, PP.199-200. Goetze.A, 
"Hitties Treaties,Treaty between Hattusilis and Ramses 

II",in ,ANET,PP.201-203. 

Wilson.J.A, “Egyptian Treaty (Treaty Between The 
Hittites and Egypt”, in ANET, New Jersey, 1955. PP.199-
201. Goetze.A, “Hittite Treaties (Treaty Between 
Hattusillis and Ramses II”, in, ANET, PP. 201-203. 

Zimansky.P.E, “The Kingdom Of Urartu In Eastern 
Anatolia”, In, Sasson.J.M,(ed), Civilizations Of The Ancient 
Near East, Vol.II,(New York,1995 

 المؤهالت و اإلنتاج العلم  للمؤلف
 :المؤهالت
آثةةار تخصةةص أصةةل  وتةةاريخ تخصةةص )فةة   ليسةةان -1
 .م1822من قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة صنعاء  ام ( مساند

ماجستير ف  التاريخ القديم من كلية اآلداب جامعة بغةداد -2
صالت العراق بشبه جزيرة العرب من سنة "م بعنوان 1883سنة 

 "م.ق 538م وحتى سنة .ق 1333
كليةةةة اآلداب جامعةةةة  دكتةةةوراي فةةة  التةةةاريخ القةةةديم مةةةن-3 

العالقةات التاريخيةة بةين مصةر "بعنةوان . 2331اإلسكندرية سنة 
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 332 – 845)م .ق 31-22وسةةةورية القديمةةةة خةةةالل األسةةةرات 
 (.م.ق

 :األعمال العلمية المنشورة
 :أوالً الكتب

العالقةات بةين العةةراق (: 1)دراسةات فة  تةاريخ الشةةرق القةديم  -1
م وحتةى .لةف الثالةق قوشبه الجزيرة العربية مةن منتصةف األ

 .1882مركز  بادي، صنعاء . م.منتصف األلف األول ق

. العةةراق وبةةالد الشةةام(: 2)دراسةةات فةة  تةةاريخ الشةةرق القةةديم  -2
 .2332المنتدى الجامع ، صنعاء 

تةةةاريخ وادي النيةةةل (: 3)دراسةةةات فةةة  تةةةاريخ الشةةةرق القةةةديم  -3
 .2334دار الكتاب الجامع ، صنعاء (. مصر والسودان)
فلسةةاين وفينيقيةةا فةة  (: 4)دراسةةات فةة  تةةاريخ الشةةرق القةةديم  -4

دار (. م.ق 525 – 845)سياسةةةةة ملةةةةوك مصةةةةر الفر ونيةةةةة 
 .2337الكتاب الجامع ، صنعاء 

فلسةةةفة )مةةةدار  تفسةةةير التةةةاريخ (: 1)قةةةراءات فكريةةةة  امةةةة  -5
دار الكتةةاب . ، نشةةأة الحضةةارات وتاورهةةا وسةةقواها(التةةاريخ

 .م2337الجامع ، صنعاء 
المصةةةةالحات العرفيةةةةة المسةةةةتخدمة فةةةة  التعامةةةةل مةةةةع دليةةةةل  -6

مديريةةةة بةةةرا  -دراسةةةة ميدانيةةةة مرجعيةةةة)النزا ةةةات المحليةةةة 
. المراشةةة  محافظةةةة الجةةةوف ومديريةةةة منبةةةه محافظةةةة صةةةعدة

 .2332صنعاء 
، دار النشةر للجامعةات صةنعاء، المستخلص ف  النقد التةاريخ  -7

 .م2314 -ي 1435، صنعاء 1مكتبة اإلكليل الجديد  دن، ا
م وحتى سنة .ق 538الحتالل الفارس  للشرق القديم من سنة  -2

 .تحت النشر. م.ق 332
 .تحت النشر. صفحات من تاريخ مملكة سبأ -8
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 .تحت النشر. بحوق محكمة ف  التاريخ القديم -13
  :األبحاث: ثانياً 
دراسة لبعض جوانب الحياة اليومية للعرب القدماء من خةالل " -1

مجلة اإلكليل، صنعاء ". ألفاظ التحية والغرام ف  المصادر تتبع
2336. 

مجلةةة ". أسةةاليب توثيةةق الوثةةائق فةة  حضةةارات الشةةرق القةةديم" -2
 .2336صنعاء . جامعة صنعاء للعلوم الجتما ية واإلنسانية

أساليب العقوبات اآلشورية المستخدمة ضد قبائل شمال شةبه "  -3
خاوا والكتابات القديمةة قدم ف  مؤتمر ال)ن "الجزيرة العربية

 . 2337( ف  مكتبة اإلسكندرية بمصر
، مجلة الخلةي  للتةاريخ واآلثةار، العةدد "الاب ف  اليمن القديم" -4

 .م2313الثامن، ابريل 
دراسةةةة أسةةةباب اخةةةتالف العقوبةةةات اآلشةةةورية ضةةةد ز مةةةاء " -5

م وحتةى .الشعوب األخرى وأ وانهم منذ القرن الرابع  شر ق
جامعةةة دمشةةق، ،جلةةة دراسةةات تاريخيةةة م" )م.القةةرن السةةابع ق

 (. 2337.  133-88 دد 
، بحق قدم إلى مؤتمر تعز  بر "تعز ف  صفة جزيرة العرب" -6

م، ونشر ف  المجلةد األول مةن األ مةال الكاملةة 2332التاريخ 
 .م2338للمؤتمر، تعز 

زيةةارة الهمةةدان  لمنةةااق تعةةز فةة  ضةةوء كتابةةه صةةفة جزيةةرة " -7
، مجلةة الدراسةات الجتما يةة، "العرب، دراسة نقديةة تاريخيةة
، ينةاير (28)، العةدد (23)المجلةد جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

 .صنعاءم 2314مار   –
هل كانت يثةرب مملكةة د دراسةة فة  نشةأة المدينةة وتاورهةا " -2

 .، مجلة كلية اآلداب جامعة تعز، تعز"قبل اإلسالم
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بيةةة الةةدللت الحضةةارية أللفةةاظ المعةةارف فةة  الكتابةةات العر" -8
، مجلة الدراسات الجتما ية، جامعةة "الشمالية، نماذج مختارة

 .العلوم والتكنولوجيا، صنعاء
 

 :الكتب الت  شارك ف  تأليفها

 –تةةةاريخ األنبيةةةاء، جامعةةةة ايبةةةة بالمدينةةةة المنةةةورة  -1
 . م2313/ ي1434المملكة العربية السعودية، 

تةةةةاريخ الحضةةةةارات العربيةةةةة القديمةةةةة للصةةةةف األول  -2
 .م2333/ 2332صنعاء الثانوي، 

تةةاريخ الحضةةارات العربيةةة اإلسةةالمية للصةةف الثةةان   -3
 .م2333/ 2332الثانوي، صنعاء 

تةةةةاريخ العةةةةالم الحةةةةديق والمعاصةةةةر للصةةةةف الثالةةةةق  -4
 .م2333/ 2332الثانوي، صنعاء 

 
 

  

dr_arefahmed@hotmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dr.arefahmed 

33699000066900 (السعودية: )هاتف  

 (اليمن) 336922666776699
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