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  الملخص:

تعكس مضامین النصوص الحثیة ودالئل المسح اآلثاري في العدید من المواقع التي 

شملتها أعمال التنقیب في بالد االناضول حقیقة وجود مؤشرات على اهتمام الحثیین بالنظافة، 

اي مجتمع یلتزم بمبادئها ویتبع سلوكها وقواعدها، وهي في لتحضر تعد  احدى مظاهر اوالتي 

كباقي شعوب  )١(الحثیون،و  الناضجة في العصور القدیمة، صورة مشرقة من صور الحضارة

ممن سبقوهم  قواعدها وسبل اتباع ومظاهرها بالنظافة أبدوا اهتماماً مناطق الشرق االدنى القدیم 

وان  بالد الرافدین ووادي النیل وغیرهم،كت تربطهم في مضمار الحضارة بحكم العالقات التي كان

افراد  ة فیما تعكسه من حاجة فعلیة لجمیعاسباب هذا االهتمام لم تكن تقتصر على اهمیة النظاف

یجاد بیئة صحیة نظیفة المجتمع حكامًا ومحكومین من اجل المحافظة على مظاهر النظافة وا

امتدت ایضًا لتكون جزءًا من فحوى الطقوس والشعائر الدینیة التي تلزم االفراد بهذا  فحسب، بل

االهتمام وتدفع بهم الى التمسك بالنظافة بشكل عام، وهذا قد یوحي الى القارئ اعتماد الدراسة 

على الجانب الدیني ایضًا، فالمعروف ان دراسة الدیانة كموضوع مستقل تختلف عن دراسة 

غیر ان االستشهاد ببعض النصوص ذات العالقة بالجانب الدیني فیما یتعلق بالتزام المجتمع، 

الملك والملكة بمظاهر النظافة مثَال عند شروعهم في اداء طقوس العبادة ال یعني تداخل موضوع 

الدراسة بالدین من جهة، كما ان ارتباط الدین بحیاة الناس في المجتمع یحّتم اعتماد النصوص 

ذات العالقة بالنظافة وتوظیفها من جهة اخرى، اذ لیس من السهل بمكان عزل الجانب الدینیة 

ان قلة المعلومات یدفع الباحث الى استنباط والسیما الدیني عند دراسة الحیاة االجتماعیة، 

     المعلومات من الجوانب الدینیة واالقتصادیة ایضًا.  

از هذا الجانب المهم من حضارة الحثیین وتسلیط فكرة البحث إلبر  تومن هذا المنطلق تبلور     

اربعة  البحث وضمومعتقداتهم الدینیة، الیومیة الضوء علیه، لما له عالقة مباشرة بحیاة االفراد 

الثاني، النظافة  حوراالول، مفهوم النظافة، وتناول الم حور، تناول الممحاور من مظاهر النظافة

 حور، وتناول المبسماللونظافة ا والحالقة ر والشعرالشخصیة وشمل، االغتسال وقص االظاف

ونظافة  ه،بركة المیاو بد، ونظافة االفران والمطابخ، االثالث، نظافة االماكن وشمل، نظافة المع
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، واالعشاب الرابع، مواد التنظیف وشمل، الماء والنباتات محورفیما تناول ال ،االزقة والشوارع

  .بعض الصور التوضیحیةاالستنتاجات، فضًال عن  من اً عدد تخاتمة ضموألحق بالبحث 

  نظافة ، مجتمع ، ماء ، استحمام ، نباتات ، الحثیون .مفتاحیة : الكلمات ال

  

  

Appearances of Cleanliness in the Hittite Society 
Dr. Hani Abdulgani Abdullah 

University of Mosul 
College of Archaeology 

Abstract: 
The contents of the Hittite texts and the evidence of the 

archaeological survey in many of the sites covered by the excavations in 
the countries of Anatolia reflect the fact that there are indications of the 
Hittite interest in cleanliness, and that the reasons for this interest were 
not limited to the importance of cleanliness, as it reflects an actual need 
for all members of society, rulers and ruled, in order to preserve not any 
the manifestations of cleanliness and the creation of a healthy, clean 
environment, but also extended to be part of the content of the religious 
rituals and rituals that oblige individuals to this concern and push them to 
adhere to cleanliness in general                                                                                     

From this standpoint, the research idea crystallized to highlight this 
important aspect of the Hittite civilization, because it has a direct relation 
to the daily lives of individuals and their religious beliefs, and the 
research included four aspects of the manifestations of cleanliness, the 
first axis dealt with the concept of cleanliness, and the second axis dealt 
with personal hygiene and included, Washing, nails, hair, shaving and 
cleaning clothes, the third axis dealt with cleanliness of places and 
included, cleanliness of temples, cleanliness of ovens and kitchens, water 
pool, and cleanliness of alleys and streets, while the fourth axis dealt with 
cleaning materials and included, water, plants and herbs, and the research 
appended to a conclusion that included a number of conclusions , As well 
as some illustrations                                               
Keywords: Cleanliness, community, water, bathing, plants, Hittites. 
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  :لغة  النظافة 

نظافة:  ـویقال : نظف فالن اذ ـ (َنظَف)الفعل من العربیة مشتق النظافة في اللغة  لفظ

  .)٢(فهو نظیف، جمعه: نظفاء ،نقي من الدنس

  اصطالحًا : النظافة

سلوك حضاري یعبر عن بیئة الفرد وحیاته، وهي مجموعة من  ابأنه تعّرف النظافة

الممارسات التي یجب على الفرد القیام بها یومیًا من أجل المحافظة على صحته ومظهره 

 ،تبّث فیهم روح النشاط واالملاذ عمل االفراد ونشاطهم  فيتؤثر  البیئة النظیفةفالخارجي وبیئته، 

  رفع روح االبتكار واالبداع والذي یعود بالنفع على المجتمع بأكمله. فيمما یساعد 

  :، ومنهامصطلحات للتعبیر عن النظافة عملتوفي اللغة الحثیة است

Tuhhueşşar )٣(في طقوس العبادة  عمل(مادة منظفة)، وتست :تأتي بمعنى: )توخوّشار(.  

 Şuppi- ) ِّ٤( (نظیف) :نى: تأتي بمع )ُشب(.  

 Arra-)(صب الماء، غسل، اغتسال)، وكلمة ( :: تأتي بمعنى )ّراإarrumaşlahhuتعني ،(:    

 .)٥(ابریق الماء لغسل الیدین  عمالاست

Uarp- )٦((استحمام)  :: تأتي بمعنى )ورابأ(.  

Akugal-)٧((مغسلة)  :تأتي بمعنى:  )اكوكال(. 
GIŠ

GAZZİDURİ- )٨((حّمام، مكان لالغتسال)  :تأتي بمعنى : )غاّزي دوري(.  

  

  النظافة الشخصیة:

عكست النصوص ذات العالقة بالحیاة االجتماعیة والدینیة، اهتمام الحثیین بمظاهر 

سیما فیما یتعلق بالنظافة الو النظافة في حیاتهم الیومیة واتباع االسالیب والقواعد الخاصة بها، 

وقص الشعر واالظافر، وكذلك والحالقة ستحمام وغسل الیدین من اكنظافة االبدان ، الشخصیة

بنظافة المالبس، ویرجع سبب ذلك الى اعتقاد الحثیین بان االلتزام بقواعد النظافة تدخل  االهتمام

   )٩(.السرور في نفوس االلهة وتكسب رضاها وتمنع غضبها

الواردة  شاراتاالعبر ن بمظاهر النظافة الشخصیة ویمكن االستدالل على اهتمام الحثیی

 ي اجریت على مواقع متنوعة من بالد االناضول،، وكذلك نتائج التنقیبات التمن البالط الملكي

في التركیبة االجتماعیة في  سلطةعلى اعتبار ان الملك یمثل رأس الوفیما یتعلق بالبالط الملكي 

التزام یتبین المملكة ویلیه الملكة وأفراد العائلة الملكیة، وكذلك طبقة النبالء ومن ثم عامة الناس، و 

 من استحمام ،)١٠(عند اجرائهم الطقوس الدینیة في المعبد  وتطبیقها ةالنظافقواعد الملك والملكة ب
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االحذیة الملونة واالقراط  ءالمالبس النظیفة الخاصة باألعیاد والمراسیم، فضًال عن ارتدا ءوارتدا

  :آلتي، وبخصوص ذلك ورد ا)١١(ذانهم آفي 

الكائنة عند احدى غرف النوم عند بلوج النهار كان الملك والملكة یدخالن الى غرفة الحمام (

والتي یطلق علیها الغرفة الداخلیة، وقبل البدء بأداء طقوس العبادة كان لزامًا علیهما القیام 

بعملیة االستحمام، وبعدها یقوم الملك والملكة بارتداء مالبس االعیاد والمراسیم واالحذیة 

  .)١٢( )الملونة، فضًال عن ارتدائهم االقراط في آذانهم

حرص الملك والملكة في االلتزام بقواعد النظافة الشخصیة من  یفهم من مضمون النص     

استحمام وارتداء المالبس النظیفة قبل الشروع بأداء ممارسة طقوس العبادة في المعبد، لما له من 

، وكذلك وجود مكان مخصص (حمامات) من اجل )١٣(اهمیة كبیرة في ابراز هذا المظهر

ف المعبد، ومما یؤكد ذلك نتائج التنقیبات التي اجریت على مواقع المملكة االستحمام في غر 

نموذج مصغر اعلى فقد عثر في معبد من هذا الموقع  ،)١٤(ناندك تبهیا الحثیة، ومن ذلك موقع

سم، وهو مستطیل الشكل وعلیه من الخارج  ٥٧سم، وعرضه  ٩٥(لبانیو) یبلغ ارتفاعه 

  )١ (الشكل، )١٥(مقبضان، ویوجد في داخله مقعد مستطیل للجلوس، وتم تزیینه بالطالء 

ات المدن ، وعند بوابرالقصو  المعابد فحسب ، بل وجدت في وجود (الحّمامات) فيولم تقتصر 

ففي  في البیوت السكنیة ایضًا، مما یدل على اهتمام الناس بقواعد النظافة الشخصیة،المقّدسة و 

عثر على مكان  ،)١٦(هویوك قصر یعود بتاریخه الى العهد الحثي المبكر في منطقة قرة

. وفي الموقع ذاته )١٧((البانیو) او حوض االستحمام  یشبه وهو على شكلمخصص لالستحمام 

لغرض  عملتطاسة مصنوعة من السیرامیك استنموذج مصغر (لبانیو) وفي داخله اعثر على 

   )٢ . (الشكل)١٨(سكب الماء، فضًال عن وجود مكان للجلوس داخل (البانیو) 

لالغتسال اطلق علیه  اً خاص اً مدینة آرینا، انشأ الحثیون مكان مثل المقّدسة المدن خلاوعند مد   

(باللغة الحثیة 
GIŠ

GAZZİDURİ(كان یتم فیه االغتسالعلى نبع ماء هذا المكان ، وقد بني ، 

ان حجم البناء كان كبیرًا الى الى قبل الدخول الى المدینة إلجراء الطقوس، وتشیر النصوص 

درجة یمكن الدخول الیها، اذ ان الملك عندما كان یأتي لزیارة المدینة كان یأخذ قسطًا من الراحة 

  :آلتي، وبهذا الخصوص ورد ا)١٩(ةویغسل یدیه قبل دخول المدین

  عندما یقترب الملك من مدینة آرینا (

  یصل الى مكان االغتسال

  .)٢٠( یدخل الیه ویغسل یدیه)

 )بیسلطان(مواقع المملكة الحثیة، ومنها موقع  التنقیبات االثریة التي اجریت فيوكشفت     

، احتواء البیوت السكنیة للحثیین على مغاسل حجریة ومراحیض، فضًال عن حمامات )٢١( الثاني
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) منه على Eالجزء (، وفي الموقع ذاته یتبین من مخطط لمنزل خصص )٢٢(من اجل االستحمام 

)، كما عثر على حوض استحمام ٣اجزاء اخرى، (الشكل عن ، فضًال )حمام(مكان لالغتسال 

  . )٢٤(سم ٧٣,٥سم وطوله ٧٦، بلغ ارتفاعه )٢٣(كفي بیت من موقع االكاهویو 

  ).٤(الشكل 

ومما یدل على اهتمام الحثیین بمظاهر النظافة الشخصیة، كثرة االعیاد التي احتفلوا بها، وبهذا  

ان كل عید كان و  ،اً ) عید١٧٤بلغ قرابة ( عدد االعیاد(الخصوص یذكر احد الباحثین ان 

ومنها ما یستغرق اربعین یومًا، وخالل هذه االیام كان یتوجب  یستغرق ثالثة ایام على اقل تقدیر،

، وهذا دلیل على استمراریة تطبیق قواعد النظافة على الناس االغتسال وارتداء المالبس النظیفة

  .)٢٥()الشخصیة عندهم

 االهتمام بنظافة المالبس وقص االظافر والشعر ،وفیما یتعلق بالنظافة الشخصیة ایضاً     

 ناسالعامة اهتمام  ،بالحیاة االجتماعیة والدینیة ، وقد افادت النصوص ذات العالقةوحلق اللحیة

 یقع على عاتقفعلى سبیل المثال كان  ،)٢٦(العاملین في المعبدالكهنة و  بما فیهم النظافةمظاهر ب

ر في المعبد المستم هم، ونظرًا لتواجد)٢٧(مسؤولیة اجراء طقوس العبادة تجاه معبوداتهم الكهنة

 كان علیهم المحافظة على مظاهر النظافة كخدم، وقربهم من معبوداتهم ووقوفهم امامها

 ما نقرا في احد النصوصوبهذا الخصوص  ،)٢٨(غتسال وارتداء المالبس النظیفة ا الشخصیة من

  :تيأی

        الروح، وعلى كل حال واحدة وهي نفسها، وعندما یكون الخدم موجودین امام سیدهم(

   .)٢٩( )، انه (هو) یغتسل وانه یرتدي المالبس النظیفة)معبودهم(

مع  الشخصیة داخل البالط الملكي، وتحدیداَ  كما اشارت النصوص الى تطبیق قواعد النظافة  

فكان لزامًا علیه المحافظة على نظافته الشخصیة من  ساقي الملك الذي یقوم بتقدیم الشراب له،

والحرص الشدید في المحافظة على نظافة على  حالقة وقص االظافر وارتداء المالبس النظیفة،

عند ذلك یصدر بحقه احكام شدیدة  فاذا ما وجد الشعر فیه، قدح الماء الذي یشرب منه الملك،

. ومما یؤید ذلك ما ورد في نص یفصح عن اهمال )٣١(قد تصل الى عقوبة الموت ، ) ٣٠(وقاسیة 

، وادانته بتلویث كأس او ابریق ماء الملك بوجود الشعر داخله  Zuliyaموظف اسمه زولیا 

  :آلتي، ومما ورد في مضمون النص ا)٣٢(والعقوبة المفروضة علیه 

  .)٣٣( )یموتان الشعرة التي وقعت في ابریق ماء الملك، وقد ثبت ادانة زولیا، وانه سوف (

  

  نظافة االماكن:

اذ انها  عد االهتمام بنظافة االماكن من االمور التي اولى الحثیون عنایة خاصة بها،ی     

فقد ، على ذلك همویستشف من مضامین النصوص حرص تعكس جانبًا مهمًا من مظاهر النظافة،
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ها الدولة على تمن خالل جملة من القواعد والتعلیمات التي فرض نّظمت تحقیق نظافة االماكن

صحة الناس والحد من انتشار االوبئة و ضمان سالمة  ، وذلك من اجلالعاملین في مؤسساتها

  .االزقة والشوارع، وتشمل نظافة االماكن، المعابد، واالفران والمطابخ، وبركة المیاه، و واالمراض

  نظافة المعبد:

المكان المقدس، وفیه تجرى  كونهن بنظافة المعبد یلنصوص الى اهتمام الحثیاشارت ا     

مراسیم الطقوس والعبادات كإقامة االعیاد واالحتفاالت، ومن اجل اظهار هیبة المعبد وقدسیته 

امام الزائرین، حرص القائمون على خدمته في الحفاظ على نظافته وطهارته، اذ وفق المعتقدات 

، وانها كون مكان اقامتها غیر نظیف وطاهریان االلهة سوف تغضب عندما حثیة فالدینیة ال

  . )٣٤(سوف ترسل العقاب الى الناس في حال تقصیرهم في ذلك 

والجزء المخصص الذي یحتوي  ،بشكل عامومظهره نظافة المعبد باهتمام الحثیین  ویتضح    

 على تمثال االله (غرفة قدس االقداس)، او ما یسمى بـ (الضریح الرئیس للمعبد)، بشكل خاص،

  بمواد معقمة باستمرار، وبخصوص ذلك ورد اآلتي : في حرصهم على غسله وتطهیره

  .)٣٥( )دهذه الغرفة، كانت تغسل وتطّهر یومیًا في النهار من قبل موظفي الخدمة في المعب(

لى عالوة عخدمته  على قائمینالو وتطبیقًا لقواعد النظافة في المعبد كان یتطلب من الكهنة     

واجبهم في استقبال الناس الوافدین الیه ألداء طقوس العبادة، توفیر االحتیاجات البدنیة لإلله    

مظهره  للحفاظ على (اي تمثاله في المعبد) طبقًا لنظام ثابت، اذ كان ال بد من غسله وكسائه

  :آلتي، وبخصوص ذلك ورد االنظیف امام الزائرین

  .)٣٦( )هم یغسلون (تمثال) االله في الغرفة الداخلیة ویدهنونه ویكسونه برداء فاخر(

  

  نظافة االفران والمطابخ:

خالل التعلیمات الموجهة الى العاملین من  بنظافة االفران والمطابخ یستشف اهتمام الحثیین     

هما جزءًا مكمًال له، وغالبًا كانت االفران كونفیها، وترد المعلومات بخصوص ذلك من المعبد 

زوایا فنائه الواسع على شكل خلیة نحل  ىتشّید في احدى الغرف الداخلیة للمعبد، او في احد

، كنظافة االبدان شخصیةاعد النظافة ال، وتشمل التعلیمات الموجهة في االلتزام بقو )٣٧(مقبب 

، اذ وفق المعتقدات الدینیة )٣٨(وقص االظافر وحلق الشعور والذقون، وارتداء المالبس النظیفة 

الحثیة، ان ارغفة الخبز المنذورة الى االلهة من خالل الطقوس التي كانت تمارس، كطقس كسر 

العّمال بقواعد النظافة، علیهم االمتناع  ، یجب ان تكون نظیفة، وفي حال عدم التزام)٣٩(الخبز

 الخاصة بالمعبد عن اعداد االرغفة، كما كان یتوجب على العاملین في االفران والمطابخ

، وكذلك التأكید )٤٠(المحافظة على نظافة المكان ورّشه بالماء، لمنع حدوث غبار قد یلوث العجین

منع اقتراب الكالب و اد الغذائیة نظیفة، على ابقاء ادوات المطبخ من االواني والصحون والمو 
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والخنازیر من ادوات المطبخ ومن باب توزیع الخبز، على اعتبار انهما من الحیوانات غیر 

فاذا ما استنشق او تّبول الكلب على صحن او اناء في المطبخ، عند ، )٤١(الطاهرة (النجسة) 

، )٤٢(اذا كان مصنوعًا من المعدنذلك یجب التخلص منه اذا كان مصنوعًا من الخشب، وتنظیفه 

  :آلتيوبخصوص ذلك ورد ا

  

  )دعهم یغتسلون(

  )دعهم یرتدون مالبس نظیفة ویحلقون الشعر واللحیة(

ارغفة االضاحي یكنس ویرش بالماء، وال تدع خنزیرًا او كلبًا  هدع الفرن الذي یعّدون فی(

  .)٤٣( )یقترب من باب توزیع الخبز

  

  :هاینظافة بركة الم

في الشرب و ك الحیاة الیومیة ة فيلمعلمحافظة على نظافة المیاه المستا فيحرص الحثیون     

، )٤٤(في اجراء الطقوس الدینیة، كطقس السكب المقّدسوكذلك  وفي االغتسال، الطعام طهي

وألهمیة المیاه  وتأكیدهم على جلبها من منابعها الصافیة وخزنها في اماكن خاصة اعّدت لذلك،

شرع الحثیون في بناء المدن والمعابد بالقرب من مصادرها، كما  ،العامة افراد المجتمع ةفي حیا

وكذلك بجانب المعابد ، )٤٥(قاموا ببناء البرك واالحواض الكبیرة، كما في بیوك كاال (القلعة الكبیرة)

ها في االغتسال وتنظیف تماثیل االلهة، عمالء الطلق لخزن المیاه فیها واستالمفتوحة في الهوا

   )٥(الشكل . )٤٦(فضًال عن استعمالها في اطفاء الحرائق 

التعلیمات الموجهة الى احد  عبرالمیاه من مصادرها النقیة ویظهر اهتمام الحثیین في جلب 

 ، والتي تؤكد على نظافة المیاه التي تجلب)٤٧()SANGAاصناف الكهنة، وهو كاهن الـ (سانكا 

  : اآلتي  الى المعبد من المناطق المخصصة لها، ومما ورد فیها

  المیاه التي (هي) خارج المدینة (تجلب) (

  المیاه التي (هي) حتى (في المدینة) هذه ال (تجلب) 

  -gauriyaالمیاه من اجل الخبز الیومي لآللهة (من) غابات 

  ، یمكنك حفظها وجلبها-dunnariya(او) من غابات 

  . )٤٨() اخذ هذه (المیاه) ألجل طقوس االلهةویجب علیك 

الحرص على الموجهة الى كاهن الـ (سانكا)، ضرورة و  أعاله یفهم من مضمون التعلیمات    

جلب المیاه من منابعها االصلیة من خارج المدینة ، وتجنب جلبها من داخل المدینة خشیة 

داخل المعبد وفي اعداد الخبز الیومي المنذور لآللهة  لمعالطها باألوساخ، طالما انها تستاخت

  .)٤٩( المعبدبنایة ها في تنظیف المعني، فضًال عن استكطقس دی
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لى الشخص انون الحثي الى فرض عقوبة مالیة عوألهمیة المحافظة على بركة المیاه اشار الق

  منه على ذلك : )٢٥المادة (الذي یتسبب بتلویث قدر او حوض ماء، وقد نّصت 

شیقل من الفضة،  ٦اذا لّوث شخص ما قدرًا او حوضًا، سابقًا كانوا معتادین ان یدفعوا (

من الفضة اخرى  تشیقال ٣من الفضة، و تشیقال ٣فالشخص الذي سّبب التلوث یدفع 

یدفعها الى منزل الملك (القصر)، اآلن الغى الملك حصة القصر، وعلى الشخص الذي سّبب 

  .)٥٠( )من الفضة، ویقدم منزله كفالة تشیقال ٣ع التلوث دف

یفهم من نص المادة حرص الدولة على حمایة اماكن حفظ المیاه وصونها من العبث واصدار 

عقوبة مالیة تجاه مسببها، ووفق المادة فان قیام شخص ما بتلویث قدر (خّزان) او حوض (بركة) 

، في السابق كان یدفع نصفها )من الفضة تشیقال ٦ماء، یتوجب علیه دفع غرامة مالیة قدرها (

، اما النصف االول یحتمل انه یدفعها الى صاحب الحوض، اذ لم )٥١( الى القصر (خزینة الدولة)

عائدیة الخّزان او الحوض (بركة)، وبعد تنازل القصر  ة مباشرة في المادة القانونیة عنترد اشار 

الفضة، على شرط تقدیم الشخص المتسبب منزله شیقل) من  ٣عن حصته اصبح مبلغ الغرامة (

  عدم تكرار فعلته.  تأكیدًا منه على كفالة،

  

  نظافة االزقة والشوارع:

بیئة صحیة خالیة من  یجادمنهم في ااولى الحثیون اهتمامَا بنظافة االزقة والشوارع حرصًا     

 (بوغازكوي)،وابراز صورة الئقة للمدن الحثیة، وال سیما مدینة حاتوشا االمراض، و االوبئة 

العاصمة، وتتمثل اولى التدابیر التي اتخذتها الدولة من اجل الحفاظ على نظافة االزقة  بوصفها

والشوارع بإصدار تعلیمات بمنع رمي القمامة في الشوارع وتخصیص اماكن لها، وكذلك ایجاد 

ف الصحي من اجل تصریف المیاه والحیلولة دون اسالتها الى االزقة شبكة من القنوات للصر 

والشوارع، فضًال عن تبلیط الشوارع واكسائها ببالطات حجریة، وبخصوص التعلیمات الصادرة 

ورد ما بضرورة المحافظة على النظافة وعدم رمي النفایات على االزقة والشوارع، من الدولة 

  :آلتيا

  .)٥٢( )ز على مدینة حاتوشا الجمیلةیجب ان ال یلقوا البرا(

لتصریف میاه االمطار والمیاه الصحیة الخارجة من البیوت عن  االحثیون نظام لمعكما است   

ن من فترة المستعمرات التجاریة یاالشوریطریق انشاء شبكة من قنوات البزل، وقد تأثروا في ذلك ب

وكانت عملیة تصریف المیاه تتم بواسطة  فادوا من تجربتهم،، وا)٥٣( )هول تبگ( في موقع قانش

، )٦الشكل (. )٥٤(انابیب فخاریة ربطت الواحدة باألخرى، كالتي وجدت في مدینة االكاهویوك

، واتبع )٥٥(وجدت قناة لتصریف المیاه كانت تمر من امام المعبد ،)بوغازكوي(وفي حاتوشا

كاال (القلعة الكبیرة) في مدینة حاتوشا ، اذ تم  بیوكالحثیون نظام الصرف الصحي في منطقة 
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تخزین میاه االمطار المتجمعة على الطرقات بواسطة شبكة من االنابیب ذات الفتحات 

          سم من الطرفین بواسطة الطین ٧٢ – ٧٠البیضویة، وتم ربطها بأنابیب فخاریة بطول 

طته یتم تصریف المیاه المتراكمة على نظام (الثغرة) وبواس عمالهم)، فضًال عن است٣(الشكل 

  )٧ .  (الشكل)٥٦(االزقة والشوارع الى خارج المدینة عبر قناة رئیسة تحت بوابة الملك (سفنكس) 

  

  مواد التنظیف:

مظاهر النظافة عندهم، من تعزز ان اظهر الحثیون اهتمامًا بمواد التنظیف التي من شأنها     

كمادة  االعشاب والنباتات عمالهملتنظیف، فضًال عن استا في كوسیلة مهمة ،الماءوا لماستع وقد

في مجاالت الحیاة المتنوعة من اعداد الطعام والشرب  یاهالم عماالتالست، ونظرًا منّظفة

  .)٥٧(ن لألنهار والینابیع یتقدیس الحثیوصلت الى حد  ، فقد اكتسبت اهمیةواالغتسال

فان ففي الجانب الطبي بإضافة الملح الیه، مادة منّظفة ومعقمة وقد استعمل الماء بوصفه    

یقوم بمعالجة المرضى یغسل یدیه بالماء المالح، فضًال كان معالج (الطبیب) الذي شخص الال

  .)٥٨(الجروح  وتعقیم عن استخدامه في تنظیف

اء الستحصال خلطها بالمذلك بو  مادة منّظفة،بوصفها  النباتات واالعشاب الحثیون لمعاستكما 

مادة بوصفها النصوص الحثیة اسماء نباتات واعشاب استعملت  في نوع من الرغوة، وقد وردت

  فة، ومنها:منظّ 

رعرع ایوب)، وهو نبات )، او ما یسمى بـ (çöven otu / helvecı otu( نبات الحالوة - 

  .جذره للتنظیف وال سیما في االستحمام عملقلوي یست

دم للتنظیف وتوجد منها )، تستخhašuuaiن اسموها بـ (یالحثی، ویحتمل ان عشبة الرمان - 

ن نوعًا منها الكبیر والسمیك ذو غالف خفیف، وتكون جذورها مائلة یعشر مایقارب من 

 .لالحمرار ویم الحصول علیها عن طریق السحق

 فة.، وهو نبات قلوي وصابوني یتم حرقه ویستخدم رماده كمادة منظّ نبات الصابونیة - 

كأنما خلط فیها الصابون، ولها خصائص ازالة االوساخ اتات الثالث تعمل للماء رغوة لنبوهذه ا

 . )٥٩( والبقع، ویستخدم في التنظیف الشخصي وتنظیف المالبس واالماكن ایضاً 

  .)٦٠(اثناء الغسیل  افمنظّ عمل بوصفه )، وهو نبات یستŠE+NAG( نبات الصدف - 
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  :الخاتمة واالستنتاجات

 اان اهتمام الحثیین بمظاهر النظافة في حیاتهم العامة یعكس جانبالى  تقدم نخلص مما    

مكن من وعیهم الثقافي وحرصهم في ایجاد بیئة صحیة خالیة من االوبئة واالمراض، وی امهم

  ي :اجمال هذه المظاهر بما یات

الملكیة كشفت اعمال التنقیب التي اجریت على مواقع بالد االناضول، احتواء القصور  - 

والمعابد والبیوت على حمامات وفي داخلها احواض على شكل (بانیو)، مما تعكس مظاهر 

  النظافة في المجتمع الحثي.

التزام الملك والملكة بقواعد النظافة الشخصیة من استحمام وارتداء المالبس النظیفة قبل  - 

بهذه القواعد، على اعتبار ان الشروع في اداء الطقوس الدینیة، ینعكس على التزام عامة الناس 

  الملك یمثل القدوة في المجتمع.

االظافر، والسیما حرص الحثیون في ابراز مظاهر النظافة في االهتمام بقص الشعر و  -  

  ن في القصور وفي المعابد، اذ كان یتحتم علیهم االلتزام في ذلك.االشخاص العاملو 

والمطابخ واالزقة والشوارع، وكذلك الحرص على  االهتمام بنظافة االماكن، كالمعابد واالفران - 

ها في الحیاة الیومیة، عكست من مظاهر النظافة الممیاه وخزنها في برك خاصة، الستعجلب ال

  في المجتمع الحثي.

هم شبكة من القنوات لتصریف المیاه فة في المجتمع الحثي ایضًا، انشاؤ من مظاهر النظا  - 

  صالها الى خارج المدینة بواسطة انابیب فخاریة.الصحیة الخارجة من البیوت، وای

مادة منّظفة اساسیة، جانب استعمالهم الماء بوصفه  فإلىواد التنظیف، اهتم الحثیون بم - 

من الرغوة وتستعمل في االستحمام وفي غسل  ااستخدموا النباتات واالعشاب والتي تعطي نوع

  المالبس. 
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  :الهوامش

الحثیون: من األقوام الهندیة األوربیة التي كانت تقطن في آسیا الصغرى، وكانت تسبقهم في سكنى هذه المنطقة  - ١

لف الثاني قبل المیالد، وكانت ألاأقوام أخرى مثل الحاتیون، ویحدد وصول الحثیین الى آسیا الصغرى في حدود 

الك كان من أهمها مملكة بورش خندا، وقد بلغ البالد قبل وصولهم مقسمة إلى وحدات سیاسیة تقرب من عشر مم

ق. م) إذ استطاعوا من تأسیس مملكة  ١٢٠٧ـ  ١٦٨٠الواقعة بین ( حقبةون أوج عظمتهم السیاسیة في الالحثی

، اتخذ من مدینة " كوسارا " عاصمة له ،ق. م) من مؤسسي الدولة الحثیة ١٦٥٠ـ  ١٦٨٠لهم. ویعد البارنا (

ق. م) التي توسعت في عهده مملكة الحثیین  ١٦٢٠ـ  ١٦٥٠كم ابنه خاتوشیلي (خلفه في الح وبعد وفاته

وأصبحت امبراطوریة شملت منطقة طوروس والسهول الشمالیة من سوریا، وكان لخلیفته وولده بالتبني مورشیلي 

حكمها. للمزید األول  الدور الكبیر في توسیع هذه اإلمبراطوریة، واستطاع القضاء على ساللة بابل األولى وأنهى 

  من التفاصیل، ینظر :

  .٤٢ـ  ٣٨، ص ص ١٩٦٣جرني، اولیفر الحثیون، ترجمة : محمد عبد القادر محمد، بغداد، 

، ٢٠٠٤مكتبة الشرق الدولیة،  –، مجمع اللغة العربیة  ٤ط، ١أنیس، ابراهیم آخرون، المعجم الوسیط، المجلد  - ٢

 .٩٣٣ص 

 .٩٠، ص  ٢٠١٤، عمان ،  ١في بالد االناضول ، ط الحدیدي، الدیانة الحثیة - ٣

4- Erginöz,Gaye Şahinbaş, Hititlerde Anatomi ve Tip , istanbul,1999, P. 103. 
5- Ibid, P. 111. 

 .٩٠الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، ص  - ٦

7- Erginöz,G, Op.Cit, PP. 111-112. 
8- Sevimli, Şükran, Anadolu Uygarlikl arinda kavramive Uyyulamalorinin Evrimi, 

Doktora Tezi, Adana, 2005, P. 19. 
9- Sevimli, Ş ,Op.Cit, P. 10. 
10- McMahon. G. "Theology, priests, and worship in Hittite Anatolia", civilization of 

the Ancient Near East (CANE), ed, Jack M. Sasson, Vol: III.IV, Newyork, 1995, 
P.1988. 

11- Alp. S, Hitit Güneşi, Ankara,2002 ,P.45. 

 .١١٤الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، ص  -١٢

 .١١٤المصدر نفسه، ص  -١٣

ها إلى عهد الملك خاتوشیلي شمال شرق أنقرة ، ترجع بتاریخ )كم ١١٠(اناندك تبه : منطقة تقع على بعد   -١٤

ومزهریات فخاریة منقوشة علیها برسوم ، ومن  ، اكتشف فیها أوان )كاناندمعبد (، وفیها معبد عرف باسم األول

 التي تعّد من األواني الطقوسیة. للمزید ینظر : )إناء أو مزهریة اناندك(ذلك 

  - Özgüc, T, " Die Keramik der althethitischen Zeit kultgefaBe ", in : Die Hethiter  
                         und ihr reich das Volk der 1000 Gotter, Bonn, 2002, P . 248 . 

 
15- Erginöz,G, Op.Cit, P. 111. 

جنوب شرق مدینة قونیة، تم التنقیب فیه بشكل متقطع منذ تقریبا كم  ١٥ وك : موقع اثري یقع على بعدقرة هوی  -١٦

ي المكتشفة قصر كبیر، فضًال من قبل االستاذ (سادات ألب) من جامعة أنقرة، وكان من بین المبان ١٩٥٣عام 

  :عن اعمال الحفر التي شهدتها االحیاء السكنیة والشوارع. ینظر

Burney, Charles, Historical Dictionary of the Hittites, Oxford, 2004, P.145. 
17- Alp. S, Hitit Güneşi, Op.Cit, P.44. 
18- Ibid, P. 44. 
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19- Baltacıoğlu,Hatçe, Arinna Kentinin Suları , Su Yapıları ve Alaca Höyük, in: 
Archıvun Anatolıcum (Anadolu Arşivleri), Ankara,2005,PP. 15-16. 

الجدیر بالذكر ان اصل مدینة آرینا یعود الى العصر الحاتي الذي سبق العصر الحثي ، وهي تبعد مسافة من و 

، واشتهرت في االمبراطوریة الحثیة كمدینة مقّدسة كونها مركز عبادة الهة الشمس. یوم واحد عن العاصمة حاتوشا

  . ٣٦ الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، صینظر، 

20- Sevimli, Ş ,Op.Cit, P. 19. 

   ) Çivrilكم تقریبًا جنوبي مدینة ( ٥بیسلطان : االسم الحدیث ألحد المواقع األثریة غربي تركیا یبعد مسافة  -٢١

)، أمًال في كشف مدینة كبیرة ١٩٥٩ـ  ١٩٥٤في إقلیم دنزلي، وقد نّقب في هذا الموقع (سیتون لوید) لألعوام (

 من العصر البرونزي ضمن مملكة أرزاوا . للمزید ینظر :

Bienkowski, p, and Millarad, A., Dictionary of the Ancient Near East, Philadelphia, 
2002, P.51. 

22- Macqueen, J. G, The Hittites and their contemporaries in Asia Minor, London, 
1986, P. 83. 

 د عشر كیلومتر وتبلغ مساحته االكاهویوك : موقع اثري یقع في سهل قونیة إلى الشمال من قریة جمرة بنحو أح -٢٣

، ولقد نقب هذا الموقع من قبل بعثة بریطانیة ألربعة مواسم وقد تمكنت هذه البعثة من تقریبا  )٣٥٠×  ٦٠٠(

 .٤١ الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، صاستظهار أربع عشرة طبقة بنائیة. ینظر، 

24- Macqueen, J. G, The Hittites and….., Op.Cit, PP. 83-84. 
25- Sevimli, Ş ,Op.Cit, P. 12. 
26- McMahon. G., " Theology,......., Op.Cit, P. 1988. 
27- Cohen, A. T, Hittite Priesthood, Germany, 2006, P. 123. 

 .٩٠الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، ص  -٢٨

29- Cohen, A. T, Hittite Priesthood,......, Op.Cit, P. 123. 
30- Alp. S, Hitit Güneşi, Op.Cit, P.45 
31- Hasse, Richard, The Hittite Kingdom, in: A History of Ancient Near Eastern Law, 

Vol 1, Leiden. Boston, 2003, P. 651. 
32- Collins, Billie Jean, The Hittites and Their World, Atlanta, 2007, P. 123. 
33- Cohen, Yoram, Taboos and Prohibitions in Hittite Society A study of the Hittie 

Expression natta ara (not Permitted),  Germany, 2002, P. 56. 
34- Erginöz,G, Op.Cit, P. 113. 

 .١١١الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، ص  -٣٥

  .١٨١، ص ١٩٩٧مصر، جرني، أ. ر، الحیثیون، ترجمة : محمد عبدالقادر محمد،  -٣٦

37- Beckman, G. "The Religion of the Hittites" In: Bibical Archaeologist.Vol.l11/2-3, 
1989, p.98. 

38- Goetze, A. E. H., Sturtevant. "The Hittite Ritual of Tunnawi" New Haven, 1938, 
p.50. 

 حول تفاصیل طقس كسر الخبز، ینظر : -٣٩

  .١٤٢- ١٤١..، المصدر السابق، ص ص الحدیدي، الدیانة الحثیة...

 .١٤١المصدر نفسه، ص  -٤٠

41- Ünal, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu,kitap III, Istanbul, 2005, P.63. 
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43- Sevimli, Ş ,Op.Cit, P. 27. 
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یقصد به سكب سائل ما كالخمر على األرض أو على جسد األضحیة تكریمًا إلله أو السكب المقدس:  -٤٤

 .١٣٧سكب الخمر بصورة خاصة للشرب، ینظر : الحدیدي، الدیانة الحثیة.....، المصدر السابق، ص 

45- Ünal, A, Hititler......, ,Op.Cit, P.68. 
46- Sevimli, Ş ,Op.Cit, P. 17. 
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Toplumsal Önemi , in: '' 3. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu'', Çorum, 
2013, PP.13-36 . 
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  االشكال

  
  )١الشكل (    

  نموذج لحوض استحمام من معبد ایناندكا

  عن :

                           Ünal, A, Hititler......, ,Op.Cit, P.64.                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  )٢الشكل (

  بانیو) ، حوض استحمام(نموذج مصغر لـ ا

  عن :

Alp. S, Hitit Günesi, Op.Cit, P.45.         
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  )٣الشكل (

حمام(مخطط لمنزل خصص جزء منه لمكان اغتسال  ) 
 عن :

Macqueen, J. G, The Hittites and….., Op.Cit, P. 82. 
 
 
 

 
 

  )٤الشكل (

 حوض استحمام من موقع االكاھویوك
 عن :

Macqueen, J. G, The Hittites and….., Op.Cit, P. 84. 
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  )٥الشكل (

رسم توضیحي لبركة ماء ، وصورة لبركة ماء استخدمت لالغتسال وإلطفاء الحرائق في قلعة 

  )القلعة الكبیرة(بیوك كاال 

  عن :
Ünal, A, Hititler......, ,Op.Cit, PP. 68 , 71 .          
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  )٦الشكل (

  انبوب فخاري لتصریف المیاه

  عن : 

Ünal, A, Hititler......, ,Op.Cit, P.64.  
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧الشكل (

  قنوات لتصریف المیاه 

  عن : 

Ünal, A, Hititler......, ,Op.Cit, PP. 66 , 70 . 
 Macqueen, J. G, The Hittites and….., Op.Cit, P. 81.  
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