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 شم من معاىخ التخاث الخافجيشي القجيماله 
 

 طهرىان معيخ السفتي          عباس عبج مشجيل                                  
 خبيخ                               الستحف العخاقي الييأة العامة لآلثار والتخاث/

muftitorhan@yahoo.com                            Abass.2000sj@yahoo.com                                             
 

 22/7/1212تاريخ قبهل الشذخ:         12/4/1212تاريخ تقجيم البحث للسجلة:
 

 :السلخص
رمد لكثيخ مغ السفاـيع، واستعسل لكثيخ مغ االغخاض ذات عخؼ الػشع عمى انو فغ و 

بمج او حزارة دوف غيخىا، اال انو  ، عمى الخغع مغ انو لع يكغ حكخًا عمىالسعاني عشج الذعػب
افة السجتسع الخاص بو. ويعج الػشع شكبًل مغ اشكاؿ التعبيخ قيبقى مختبصًا بذكل او بآخخ بث

الفشي الذعبي السختبط بالعادات والتقاليج السػروثة، والحي قل االىتساـ بو في الثقافة االسبلمية 
 بذكل خاص. 

الؿبائل ضاىخة جسالية وبذكل ممفت لمشطخ ويجعػ الى التأمل بيغ يشتذخ الػشع بػصفو 
تعسل في مشاشق مختمفة مغ الجدع، عمى شصقتيغ الذسالية والجشػبية، ويدالس العخاؾية في كمتا

الخغع مغ اف البعس يعتقج اف الػشع امخ مذيغ، في حيغ انو يدتعسل بذكل واسع الشصاؽ لجى 
 و الخرػص. وسائل الديشة لجى الشداء عمى وج ؿبائل وفي مشاشق عجة، كسا انو يعج مغ اىعال

لػشع، حزارة رافجيشية، ببلد الخافجيغ، ضاىخة حزارية، التقاليج السػروثة، ا :تاحيةلسفالكلسات ا
 مطاىخ التخاث 

 

Tattoos are a manifestation of the ancient 

 Mesopotamian heritage  

 
      Abbas Abed Mandeel                             Torhan Modher Al-Mufti 

State Board of Antiquities& Heritage                        Expert 

                 Iraq Museum 

  Abass.2000sj@yahoo.com                          muftitorhan@yahoo.com 

 

Abstract: 
The Tattoo knows as an art as a symbol of many concepts, and it been 

used for means, Purposes with meaning for natures. Although it is not a 

exclusive to one country or civilization However, it remains linked in one 

way or a mother to the culture if its own society. The tattoo is a form of a
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popular artistic expression, linked with inherited customs and tradition, 

which is less interest in the Islamic culture in particular.  

The tattoo spreads aesthetic hate and striking call for contemplation 

among the Iraqi tribes at both regions, the north and south, and it been 

used in different places of the body. Although, some believe that the 

tattooing is a disgrace, while it is widely used by tribes and in several 

regions, it is one of most important means of adornment for women in 

particular.  

Keyword: Tattoo, Mesopotamian Civilization, Mesopotamia, Cultural 

phenomenon, Inherited customs, manifestations of heritage.  

 
 :السقجمة

يعجُّ الػشػػع شػػكبل مػػغ أشػػكاؿ التعبيػػخ الفشػػي الذػػعبي والسختبط بالعادات  ، إذفػػػغالػشػػع عػػخؼ 
أف مسارسة ىحه  والتقاليج السػروثة والػػحي قػػل االىتسػػاـ بػػو فػػي الثقافػػة اإلسبلمية بذكل خاص.

في كل مجتسع  االجتساعيػػػة واالقترػػػادية والثقافيػػةالطاىخة كانت وال تداؿ تختبط بصبيعة الطخوؼ 
، مسا يؤدي الى تبايغ بسعػػارؼ تمظ الذعػب بسقجار تبايغ ومجى تأثخه بالؿيع الجسالية لئلنداف

  .(ٔ)الطخوؼ نفديا
السعاني  ج مػػػغ األغػػخاض ذاتستعسل لمعجيأو  السفاـيعػخ مػػػغ يلكث (ٕ)رمدكسا أستعسل بػصفو 

إال أنو  ،عمػى بمػج أو حزػارة دوف غيخىػا عمػى الػخغع مػغ أف الػشػع لػيذ حكػخاً  .عشج الذعػب
  .(ٖ)سع الخاص بوبذكل أو بآخخ بثقافة السجت يبقى مختبصاً 

بيغ الؿبائل  شطخ ويجعػ الى التأمللممفت مضاىخة جسالية وبذكل بػصفو يشتذخ الػشع 
 عمى الخغع مغ أف ىشاؾ ،و في مشاشق مختمفة مغ الجدععسموتدتالعخاؾية في الذساؿ والجشػب 

فيػ مغ . (ٗ)و ؾبائل األىػار عمى نصاؽ واسععسمالبعس يعتقج أف الػشع أمخ مذيغ، في حيغ تدت
، مختمفةجدادىا وبأشكاؿ التي تزعو عمى أ عمى وجو الخرػص عشج الشداءو أىع وسائل الديشة 

  .(٘)حسل دالالت إجتساعية وثقافة شعبية تذيخ الى نزج السخأة السخأة عاشؽيًا وجدجياً يكػنو 
أنػو قػج اسػتفد إليػاـ الذػعخاء وأثار مغ فػبل بػج  ساسو داللة جساليػة بالجرجػة األولكػف الػشع ل

مغ السػروث الذعبي تتغشى بالػشع مشيا أغشية  أغافاإلبجاعية، فيشاؾ عمى سبيل السثاؿ  مخيمتيع
 مغ تمعفخ وتقػؿ كمساتيا :

 خجا بػ كػف 
 صػر صػجع خجا بخ كػف 

 آؿ يشاغ ماوي داغجا
 كػرمذع صػده بخ كػف 

 ومعشاىا:



 عباس عبج مشجيل                                       الػشع مغ مطاىخ التخاث الخافجيشي القجيع         
 مطيخ السفتي شػرىاف                                                                                       

77 
 

 اليي يػما ما
 اليي يػمًا ما ستدأؿ عغ جخيختي )ذنبي(

 الدرقاءلسا رأيت في أحج األياـ مغ )زيشة( األيجي واألقجاـ بالػشسة 
 .(ٙ)عشج )عيغ( الساء

لمبقاء  اً ورمد مغ اإلرتباط الخوحي والػججاني بيغ الفخد ومجتسعو  اكسا أف الػشع يسثل نػع
 ولحلظ فإف زىيخ بغ أبػي سػمسى عشػجما أراد لػػجيار العػػخب البقػػاء والخمػػػد وعػػجـ االنػػجثاروالخمػد 

  ، إذ يقػؿ:، قخنيػػا بالػشع الستججدبيػػشيعبب الحػػخوب التػػي دارت والفشػػاء بدػػ
 معرع خِ في مشاشِ  وشعٍ  يا      مخاجيعُ تيغ كأنّ ليا بالخقسَ  ودارُ 

رستو ييػجؼ ىػحا البحػث إلػى التعػخؼ عمػى البعج التاريخي لمػشع والتعّخؼ عمى أسباب مسا
التي  الخافجيشية الحزارية السطاىخبػصفو مغ  خؼ عمى أشكاؿ الػشعالتعو  والغاية السخجػة مشو

 ية:  تمغ السحاور االعغ شخيق  لجى سكاف ببلد الخافجيغ الدمغ رتخسخت بسخو 
 :  وإصطالحاً  الهشم لغةً أواًل: 

وَوَشَع يذيُع يعشي  .مغ َوَشَع، والجسع ِوَشاـ و ُوُشـػ أي عبلماتلفع مذتق : الهشم لغةً  -ٔ
َغَخزىا بإْبخة ثع َذرَّ عمييا  ()َوَشع اليَج َوْشساً  (ٚ)وشسًا أي وشع اليج أو غيخىا مغ أعزاء الجدج

واْسَتْػَشَست السخأَة: َأرادت الَػْشَع أو فرار فييا خصػط ورسػـ مخزخه  (ٜ)أو الشَُّؤور (ٛ)الشَّيَمج
، وَأوَشست اأَلرض إذا رَأيت فييا شػيئًا، وَأوَشست الدساُء أوؿ ما يبجو مغ الشباتَشَمَبْتو والَػْشع: 

 والػشسة قصخة مغ مصخ.بجا مشيا َبْخؽ، ووشع الغرغ بجا ورقو 
  الهشم اصطالحًا: -ٕ

فػو الػبعس باسػع  يصمق عمى الػشع أسساء مختمفة، تختمف باختبلؼ البمجاف، والميجػات، ؼيعخِّ
تغسذ في سساد و غخز إبخة ونحػىا ىػ عسمية الجؽ )الجكو( في كثيخ مغ مشاشق العخاؽ و 

ضيخ الكف أو الػجو أو الرجر و في  أو بعس السػاد األخخى في إحجى مشاشق الجدع)صخاـ( 
السعرع أو الذفة أو غيخ ذلػظ مػغ البجف، حتى يديل الجـ ثع يحذى ذلظ السػضع بالكحل أو 

لػاشسة، والسفعػؿ بيا تدسى ويصمق عمى القائسة بعسمية الػشع باالشؤورة فيدرؽ أو يخزخ. 
 .(ٓٔ))مػشػمة(

مػاد تحت جمج  أف مرصمح الػشع يختمف عغ مرصمح الػسع، فالػشع يتصمب وضع
وجعل لو  السػشػـ، أما الػسع فيي عسمية كي لمجدع لتتخؾ أثخًا عمى جمج الذخز السػسػـ

 .(ٔٔ)عبلمة يعخؼ بيا
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  :بجاية ظيهر الهشمثانيًا: 
يعتقج البعس أف األشكاؿ التي يدتخجميا صانع الػشع الشدائي ىي ميارة فخدية ال تعتسج 

حزارية وعمى وفق  سسةعمى التقاليج الفشية السػروثة. ونخى أف ىشاؾ دالئل تذيخ الى اف الػشع 
 بتدجيل أوؿفقج بجأ اإلنداف ومشح القجـ  جسمة مغ السعصيات السدتشجة الى الجليل السادي األثخي.

عشجما خصت أناممو أوؿ عسمية الخسع عمى ججراف الكيػؼ  عغ شخيق ضيػر لو عمى مدخح الحياة
رسع يعّبخ بو عغ شيء كاف يجػؿ في خاشخه، ربسا كاف ىجفو األساس الديصخة عمى قػى الصبيعة 

ف الجبارة وتدخيخىا بسا يبلئع ضخوؼ معيذتو وإستسخاريتو في البقاء في إشار إمكاناتو و قجراتو. ا
 تدجيل تمظ السعخفة البذخية وَجعِميا مرجرًا لسعمػماتو، أضحت شكبًل مغ اشكاؿ نذاشو الفكخي.

نذاشاتو السسثمة  عبخنداف العرخ الحجخي القجيع قج بجأت تمظ الخسـػ بالسحاوالت االولى إلف
السخسػمة او السشقػشة عمى ججراف الكيػؼ والتي أخحت  اوخصيصات رسـػ الحيػانات السحدزة بت

شكل خصػط بجائية. أف تمظ السحاوالت كاف ىجفيا األساس تػثيق السسارسات الجيشية أو الكتابة 
 . (ٕٔ)وتػثيق الجانب الدحخي أو العاشفي

 فػجػد رسـػ بجأ االنداف بشقل افكاره وحدب فيسو بػاسصة أساليب بجائية لتػضيح مزاميشيا.
ولخبسا قج  ،تسثل حيػانات مرابة بالدياـ عمى ججراف الكيػؼ، ربسا لتدييل عسميات صيجىا

الحيػانات التي يخػاؼ مشيػا عمػى ذراعػو أو عمػى تمظ صػػرة  يخسععشجما بجأ إنتقمت تمظ األفكار 
الػثشية التي صػجره، ضشًا مشػو بأنيا تكدبو قػػة. ومسا يؤيج ىحا الخأي، ارتػباط الػشع بالجيانات 

 .(ٖٔ)انتذخت شخقا وغخبا كحامل لخمػزىا الجيشية وأشكاؿ آليتيا
والحي كاف الصخيقة السثمى إلبخاز ضػاىخىا   كسا ضيخ الػشع مع التقاليج والجيانات الصػشسية

الخمدية، فغالبًا ما كاف سكاف الؿبائل البجائية يخسسػف الخمػز عمى أجدادىع بصخيقة الػشع بػية 
. لحا كاف الػشع ومشح فجخ التػاريخ ذات شػابع بػجائي قبمػي، إذ كانػت (ٗٔ)مغ انتسائيع لمقبيمةالتأكيج 

الؿبائػل تتخػح مػغ بعس الحيػانات حاميًا ليا فتجعل مغ رأسػو "شػشسػا" تحتفػل بػو وتزػعو شػارة 
لػجى ىػحه الذعػب عمى بيػتيا أو سيػفيا أو وشسا عمى صػجور رجاليػا. ويطػل ىػحا الحيػػاف رمػدا 

 كسا إرتبط الػشع بالجيانات الػثشية كحامل لخمػزىا الجيشية الستسثمة بخمػز اآللية. .(٘ٔ)وأجياليا
لقج عخؼ سكاف ببلد الخافجيغ الػشع مشح القجـ ومغ عرػر ما قبل التاريخ بجاللة الذػاىج 

ف ػ قًا. كسا عخؼ الدػمخيتشاوليا الحالفشية والجالالت الحزارية التي وصمت اليشا والتي سيتع 
 .(ٙٔ)الػشع فيػ يعجُّ مغ أقجـ العادات التي مارسػىا مشح مصمع التاريخ إذ كانػا يديشػف أجداميع بو

إذ تع  ،وجج عمى بعس السػمياوات السرخية الػشع عشج السرخييغ أيزًا، إذعخؼ  كسا
الجمػج أو عبلمػة لتسييػد  جثث ومػاد محشصة تحتػي عمى الػشع، واستعسمت لتدييغ العثػر عمى

ؾبائػل وعػائػل معيشػة. وكانػت السػخأة السرػخية تخسػع وشػسا أسػفل الػجػو وتحػت الذػفة وعمػى ضيخ 
 .(ٚٔ)يبعج الحدجمشيع بأنو ضشا  اً عبلجبػصفو السرخيػف القجماء  كسا إستعسمو . اليج والخسغ
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مخسـػ لمتخؽيف مغ بعس الترػيخ لكخوىًا أما في العرخ اإلسبلمي فقج كاف ىحا الفغ م
 التي قج تؤدي الى إرتجاد الشاس الى العيػد الػثشية فبلقى مػجة مغ التحخيع ألسباب ديشية. الججارية

َلَعَغ َّللاَُّ اْلَػاِشَساِت َواْلُسْدَتْػِشَساِت َوالشَّاِمَراِت )) فقج جاء في الحجيث الشبػي الذخيف، 
َراِت َواْلُسَتفَ   .(( مَِّجاِت ِلْمُحْدِغ اْلُسَغيَِّخاِت َخْمَق َّللاَِّ َواْلُسَتَشسِّ

يخ في يغالتظ لحبذ الجـ بيغ المحع والجمج و لقج حـخ هللا الػشع لسا ؼيو مغ إيحاء لمشفذ وذل
ف مغ ا. ومغ الججيخ بالحكخ، ىشاؾ نػع(ٛٔ)تعالى: )َوآَلُمَخنَُّيْع َفَمُيَغيُِّخفَّ َخْمَق َّللاَِّ( ؿاخمق هللا، ق

الديشة بالػشع وىي الثابتة الجائسة والتي تغّيخ لػف وشكل الجدع وىي السحخمة في قػلو تعالى 
 والديشة السؤقتة )الدائمة( وىي مغ التدييغ السباح.

 
  طخيقة عسل الهشم:: لثاً ثا

ق وأساليب عسل )الػشع( وأماكغ وضعو عمػى جدػع اإلندػاف مػغ بمػج آلخػخ ائتختمف شخ 
الصبيعػػػة االجتساعيػػػة والعػػػادات والتقاليػػػج والصبيعة السشاخيػػػة التػػػي تدػػػػد البمػػػج أو وبحدػب 
 .(ٜٔ)السجتسػػػع

قة إف شخيقة الػشع تتع بإستعساؿ أدوات حادة ومػاد كيسيائية ممػنة يتع إدخاليا إلى الصب
خاـ( صعادية تغسذ في سساد ) بػاسصة أبخة ىا الصػيل، وذلظؤ الجمجية العسيقة مسا يزسغ بقا

يعتسػج عمػى اخزػخار . نقي ونطيف مػضػع في إناء خاص يحتػي عمى مقجار قميل مغ الساء
زرقػة الػشع، بأف تصسذ اإلبخة بسخارة أحج الصيػر الػديعة  كالجيظ مثبًل، أو بحميػب السػخأة ليزػفي 

 عمػى جمػجىا رونقػا وجسااًل.
امخأة محتخفة تداعجىا بعس الشداء في بعس  مغ قبلغالب قجيسًا وفي الالػشع عسل يتع 
التي قج الخػؼ حالة  بعس اإلجخاءات كالشقخ عمى الجفػؼ لمتغمب عمىويخافق العسمية  األحياف

  .(ٕٓ)مغ آالميا تخافق السخأة السػشػمة ولمتخؽيف
، التػت، الكحلالفحع،  ،؛ رماد الشار )الدساد(السػاد السدتعسمة في عسمية الػشعومغ أىع 

ستعساؿ مػاد كإ والكخكع. كسا أستعسمت مػاد أخخى حجيثًا، والخوثعرارة الشباتات  الدعفخاف،
وصجأ الحجيج يعصي  أكديج السعادف كالحجيج والكػبالتو  ممػنات ذات أصل حيػانيو  كيسيائية 

 خزخوحبيبات الكبخيت تعصي المػف األصفخ وأكديج الكخوـ يعصي المػف األ المػف األسػد
والدئبق وصبغات نباتية يعصي المػف األحسخ، فزبًل عغ  والكػبالت يعصي المػف األزرؽ الفاتح

 .(ٕٔ)الجخاحيةعسميات وال تجسيمية غيخ مخخرة شبياالحبار األ
وشػع دائػع، وىػػ الستعػارؼ عميػو مشح القجـ، ويكػف  سبلحع أف ىشاؾ نػػعيغ مغ الػشع، أماال
. واما وشع "باستخجاـ الميدرجخاحية  عسمية عغ شخيقإزالتو إال بساء الشار أو وال يسكػغ  ،ثابتاً 
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مؤقت والحي يسكػغ إزالتػو، أو أنػو يبقػى ٕ مجة زمشية معشية ويدوؿ تجريجيا كالػشع بالحشاء، أو 
 باألصباغ الحجيثة التجسيمية.

فقج أنرب الحجيث ، ةأما شخيقة إزالة الػشع، وباإلعتساد عمى السرادر السدسارية القانػني
التي كانت ، (ٕٕ) (abuttum)وفي المغة األكجية "أٌبُتشع"  بلمة العبػدية )الػشع(إزالة ع مىع

رػص القانػنية وغيخ القانػنية تػضع لمجاللة عمى العبيج في العخاؽ القجيع، عمى الخغع مغ أف الش
  .(ٖٕ)الذخائح األخخى  لع تحكخ بجقة نػع العبلمة التي تسيد العبج عغ غيخه مغ الشاس مغ
ونريا: )إذا أزاؿ حبلؽ  ٕٕٙأف مغ يقػـ بإزالة عبلمة العبػدية ىػ الحبلؽ بجاللة السادة 

السادة عبلمة عبج بحيث ال يعخؼ ببل )معخفة( صاحب العبج يقصعػف يج ذلظ العبج(. وكحلظ 
، اليعخؼونريا: )إذا خجع رجل حبلقا وأزاؿ عبلمة العبج بحيث  مغ قانػف حسػرابي ٕٕٚ

يقتمػف ذلظ الخجل ويعمقػنو في بابو )و( يقدع الحبلؽ لع أحمق عغ معخفة ويخمى سبيمو(. 
أخخى  اً قرخ الذعخ وتديشو بل شسمت ميشتو أمػر بفقط  اليذ مختر الحبلؽ ويػضح ذلظ بأف

كالختاف والحجامة وغيخىا، فزبًل عغ وضع عبلمة العبػدية وإزالتيا وىػ مذابو لسيشة الصبيب 
 .(ٕٗ)الجخاح
 
 إستعساالت الهشم: : رابعاً 

أما عمى  .أستعسل الػشع لتحجيػج االنتسػاء القبمػي وتسييػد مجسػعة بذخية معيشة عغ غيخىا
يػختبط بػػيغ مػا ىػػ روحػػي ومػػادي فػي الجدػج ذاتػو. فيػ إنو يذػػكل جدػخا لمػخبط مدتػى الحات، ف

كسا عشرخ زيشة يثيخ اإلعجاب  فيػ ونفد الػقتب .(ٕ٘)بسػتػو ويشتييبالجدػج السػشػػـ بحياتػو 
  .(ٕٙ)وغيخ ذلظ لعبلج السخض وألغخاض سحخية عسليدت

الشساذج الفشية التي وصمت اليشا وعمى وجو الخرػص التساثيل الفخارية مغ عرخ  بشاًء عمى
ؽ.ـ(. يتزح بأف ىشاؾ فشانيغ مبجعيغ أمتمكػا ميارة متسيدة في آليات إضيار  ٖٓٓ٘سامخاء )

شع الحي غصى مشاشق عّجة مغ الجدع بػصفيا عقارًا عبلجيًا لمسجتسع ػ أشكاليا الجسيمة ومشيا ال
الستأتية مغ إرتفاع ندبة  الكػارث اإلجتساعية التي واجييا مجتسع حزارة سامخاء اإلنداني إزاء

 .(ٕٚ). وربسا جعمػا مشيا رمدًا ميسًا في معتقجات ما بعج السػتوؼيات األشفاؿ
الػشع  عسمػف كاف بعس رجاؿ الؿبائل يدتفقج  ،كسا أستعسل الػشع في عبلج األمخاض
التقخحات التي تريب الجمج الػشع لعبلج بعس  لسحاولة عبلج بعس اآلالـ، فقج أستعسل

ػشع القج يتع  .يتكػف الػشع مغ سبع نقاط مغ الجدء الجاخمي مغ الداعج إذ ،الثآليلو  كالكجمات
يخسع عمى مختمف مشاشق الجدع عمى شكل صميب لمديشة وعبلج  إذ ،عمى الجدع لعبلج الرجاع

كػػحلظ  .(ٕٛ)عا حػػيغ يذػعخ اإلندػػاف بالرػػجعمػػى وجػو السػخيس وجػػانبي رأسػػو ، إذ يػضع الرجاع
لفقػخي أو فػي مفاصػػل عمػػى الطيػػخ واليػجيغ والقػػجميغ حػػيغ يعػػاني السػخيس مػغ آالـ فػي العسػػد ا
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بالميجة  ويصمق عمييا، العخاؽىػحه الطػاىخة متبعة حتى يػمشا ىحا في ومػػا زالػت ، اؼاألشػػخ 
 .)الجكة(السحمية 

قج يػشع برػرة لصائخ ما عمػى الرػجغ لحسايػة الػخأس مػغ الرجاع. أو يػضع الػشع فػؽ 
الجفغ لمحساية مغ  الحقغ أو عمى الجانػب األيسػغ مغ األنف لمحساية مغ آالـ األسشاف، وفي بجاية

 .(ٜٕ)أمخاض العيغ
كسا يخسع عمى الخسخ واليج عمى شكل دائخي كعبلمة عمى القػة أو رسػـ الحيػانات مثل 

 أو كتابة األسساء السشاسبة، أو األسساء والكمسات والذعارات الجيشية. .األسج
يسثػل لغػة  فػي السجتسػع العخبػي، فيػػ وعمى وجو الخرػصلقج أستعسل الػشع عشج الشداء 

في مشاشق معيشة مثل كف اليج ويخسع ، غإلحزار بذائخ جيجة ليداللية يحسميا الجدج السػشػـ 
لفظ  لداف السخأة عمى شخؼ يخسع كسا أنو . اليسشى لغخض الدمصة عمى اآلخخيغ وخاصة الدوج

 .زوجيا مغ ثع يجعل كمساتيا محتخمة مغ، و ويدخ"عقجة المداف" بصبلقة 
اتخحتو بعس الذعػب كقخباف لفجاء الػشفذ أمػاـ اآلليػة. إذ عثخ عمى جسجسة لسػمياء  ؼيسا

 .(ٖٓ)فتاة مػشػمة في أمخيكا البلتيشية، يعتقج أنو قج ضحى بيا حيث ما يداؿ حبل يمف رقبتيا
وسع القائع  عغ شخيقػصسة أو إعبلف عغ عسل سيء كلقج أستعسل الػشع )كتعميع بعبلمة( 

في قػانيغ العرخ اآلشػري كسا ورد ذكخىا بجـخ معيغ إلشيار فعل الجـخ في بعس القزايا 
  (ٖٔ)لحا فيػ ليذ جخمًا بل إعبلف عغ جـخ ،الػسيط

كسا أستعسل الػشع لتعخؼ الجشػد عمى بعزيع البعس اثشاء السعارؾ، فقج أستعسل وشع 
الرميبية. كسا أستعسل كجالئل حدبية أثشاء الحخبيغ الرميب عمى جباه السقتميغ أثشاء الحخوب 

 . (ٕٖ)العالسيتيغ األولى والثانية مع الشازييغ والساريشد
إلخفػاء العيػػب الصبيعية والتذػػييات التي حػػجثت  عامػبلً بػصفو يبػخز دور الػشػع  ربسا

حػػادث التػي تطيػخ فػي الجدػج والػجػو بذػػكل خػػاص، إذ تعسػػج الػشػػامة السحتخفػػة فػػي  نتيجػػة
 عسػػل أشكاؿ متشاسقة عمى ضيخ الجمج السذػه إلخفاء العيػب.

 
 في تخسيخ فكخة الهشمالسعاىخ الحزارية لبالد الخافجين ودورىا خامدًا: 

 
 :دور الكتابة  -2

أصبحت التي ضيخت عمى ججراف الكيػؼ في عرػر ما قبل التاريخ، اف االشكاؿ والرػر 
لكيػؼ لتربح إحجى وسائل وسيمة لمتخاشب عمى الخغع مغ بجائيتيا، وقج انتقمت مغ ججراف ا

بسا  الكتابة عغ شخيقئل الى مدافات بعيجة وذلظ ، بل أستعسمت لشقل الخسايانفد جساعةلمالتخاشب 
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لكتابة بالسػضػعات(، وىػ إسمػب بجائي ضيخ في عرػر ماقبل التاريخ وأستعسل نتيجة يعخؼ بػ )ا
  .(ٖٖ)غياب وسيمة الخصاب الكتابي

 إستعساليا عغ شخيقفي أحياف كثيخة عمى الخمدية  (ٖٗ) (Tokens)الجاليات  اعتسجتكسا 
لذكل العبلمات الجالة، ؼبعزيا يستاز بالذكل السثمث أو السدتصيل أو البيزػي او السخخوشي 

يا انداف العخاؽ القجيع تمظ االشياء السجخدة مسعوقج إست .(ٖ٘)كسا ضيخت بأشكاؿ شبيعية أيزاً 
 . الحدابي عساؿ، إذ كانت مخررة لبلستكػسيمة لمتفاىع
وربسا اف كثيخ مغ تمظ العبلمات قج الػشع.  بمػرة فكخةاالشارات، األشكاؿ والرػر و أف تمظ 

 (ٔ -مبلحع في )الذكل ىػ ؼيسا بعج كأشكاؿ وشع كسا  عسمتإست
 

  في تخسيخ فكخة الهشم تهظيف الفن -1
 
 : (66)الفخار-أ

أستعسل اإلنداف الفخار مشح القجـ حتى صار مغ معالع كثيخ مغ الحزارات القجيسة. ولعب 
ميسًا في الجراسات األثخية، لػجػد كثيخ مغ الخرائز الفشية والثقاؼية الفخار دورًا 

 . (ٖٚ)والرشاعية
الجخار والرحػف والتساثيل واأللػاح الفخارية  :أشكاؿ الفخار كثيخة ومتشػعة مشياأف 

. (ٜٖ)ػي عمى الدخارؼ، وتكػف أما محدزة أو مربػغة أو مزافةت، والبعس مشيا يح(ٖٛ)وغيخىا
كثيخًا مغ حياة السجتسع وتصػره كسدتػى التقشية في صشاعتو ويعكذ السدتػى الفشي وىي  تعكذ 

 مغ الدخخفة وغيخ ذلظ.
أف ما تعخضو اآلواني والجخار الفخارية مغ رسػـ وحدوز عمى سصػحيا الخارجية ىي نػع 

أوعية  عمىمغ التأويبلت الذكمية الخمدية لسفاـيع اإلنداف الخافجيشي القجيع ومعتقجاتو ووججت 
 التذكيل السعمغ لشيل حدغ الصالع. عبخوغيخىا بسثابة التي يبثيا الفكخ  (الحفع )اآلنية والجخار

يعػد  (ٓٗ)حدػنة في عمى عشق جخةماوجج ىػ أوضح مثاؿ عمى زخخفة الػشع عمى الجخار و 
واألنف  ورسع عميو وجو أمخأة فبّلحة والعيششاف. مغ بجاية االلف الخامذ ؽ.ـلعرخ سامخاء 

ويطيخ ذلظ  ،معسػلة مغ شيغ بارز عمى سصح اإلناء ووصف أسمػب تسثيميا بالتبديط واإلختداؿ
وتسثيل شكل يمتؿياف أسفل وسط الجبية. في إختداؿ شكل الحاجبيغ الى ندق خصي بديط 

زيغ بحمية تعخؼ بالخيف  العيشيغ بسا يذبو )حبة القسح( وتجخيج شكل االنف الى مجخد بقعة لػنية
  (ٕ -ذكلال. )( عمى كبل الخجيغ بصخيقة التشاضخ، مع رسع )الػشع(ٔٗ)العخاقي )خّدامة(

، وىحا يحسمشا عمى ع تصابق مكاف وضع الحميتزح أف بعس األجداء التي تخسع بالػشي
معيشة مغ يحخصػغ عمػى وضػعيا فػػؽ أجػداء  حجيثًا،الخاقرػات  ى االعتقاد بأف الحمي التي نػخ 
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السيسا واف بعس الخقرات تقع ضسغ بعس السعتقجات و ، قجيساً  شائعاً غ تتصابق ماكاف أجدػامي
 الجيشية.
 

 :(ٕٗ)األختام -ب 
شارات ورمػز معيشة قج تسثل ايسثل مقتشيات شخرية لحاممو فأخح يحسل ولكػف اف الختع 

حتى بعج نفدو عائمة الذخز  في السعتقج الجيشي لمذخز نفدو وربسا يبقى ىحا الختع متجاوال
مى جدع االنداف عنخى انيا أنتقمت وفاتو مسا تبقى تمظ الخمػز عبلمة قابمة لمتجاوؿ وراسخو و 

 (ٖ-ذكلال)لكػف الختع يطل مخافقا لو برفة وشع 
 

 التساثيل:  -ت
تعسل مغ أنػاع مختمفة  ، والتي(ٖٗ)تعجُّ التساثيل مغ أفزل الشساذج التي تسثل الشحت السجدع

أف فحز التساثيل بذكل عاـ لتقري وكذف ماـية الفكخ الكامشة فييا ومعخفة مغ الحجخ. 
 .(ٗٗ)السغدى الجاللي في تػضيح الفيع الخوحي لجورىا اإلجتساعي

التشاضخ تتخفى  ا عبخلمجالالت التعبيخية ربسا تسثل وشس انقمت اليشا بعس ىحه التساثيل رمػز 
ولعل ارقى ىحه الشساذج ىػ وجو الفتاة الدػمخية التي نحت بالحجع الصبيعي ومغ شارة القجسية. اخمفو 

حجخ األلبدتخ الذسعي وقج أكتذف بسعبج اآللية )إنانا( في الػركاء، ويعػد زمشيا الى االلف الثالث 
ل أشبو بدعفتي نخيل متبلقيتيغ وسط أسف فقج نحت خط الحاجبيغ بذكل مشحغ. قبل السيبلد

 الخأي ىػ تساثيل اوما يعدز ىحالجبية، كذكل مغ أشكاؿ الػشع والستػارث حتى الػقت الحاضخ. 
بييأة الجمػس وفي  التي عثخ عمييا في تمػ، كالتسثاؿ الحي يسثل السمظ كػديا (٘ٗ)كػديا األميخ

حجخه رسع لسخصط أرضي لسعبج الخسديغ، وكحلظ التسثاؿ الحي يحسل عمى مقجمتو كتابة 
والحي شكميسا الفشاف . (ٙٗ)سػمخية تػثق ؾياـ كػديا بتذييج معبج لبللو نشكخسػ الو مجيشة لكر

نيًا فالدعفة مجلػؿ الشخمة، إال أنيسا مغ جية أخخى تترل شكبل ا،بػصفيسا شكميغ بحاتيس
 (ٗ- شكل). (ٚٗ)بالحاجب والديف

 
  :(ٛٗ) التساثيل الفخارية )الجمى(-5

تعجُّ التساثيل السعسػلة مغ الصيغ أو الحجخ ونادرا مغ العطاـ والتي تسثل نساذج بذخية أو 
حيػانية أو ما يصمق عمييا بػ )الجمى( مغ السقتشيات السيسة في العجيج مغ السػاقع األثخية، إذ 

  .(ٜٗ)مبلزمة ألماكغ السعتقجات الجيشية في كثيخ مغ السػاقع األثخيةنججىا 
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بعس الجمى تسثل الشحت البارز كااللػاح الفخارية، فيي أما مدتصيمة أو مخبعة أو  إف
. وبعزيا بػضعية (ٓ٘)بيزػية مغ األعمى، كسا أف بعزيا ال تحتػي عمى قاعجة تقف عمييا

نرؽية )أي مقترخة عمى القدع العمػي فقط( أو مجػفة شأنيا شأف الجخار، كأشكاؿ الجمى 
 السجػفة التي صشعت لئلستخجامات السشدلية لػضع الحاجيات داخميا. 

يعػد الى حزارة سامخاء عثخ عمى مجسػعة دمى ، الحي (ٔ٘)ػخو مامي(جػقع )فسغ م
مختبصة بطاىخة  فخارية ندػية في البيػت والحارات الدكشية وتػضح حالة إجتساعية معّيشة وربسا

بػصفيا تعبيخًا عغ مخاوؼ شعب بأكسمو والحي إعتقج أف نجاح ثل تس العقع أو الخغبة بالحسل
وتطيخ ضاىخة الػشع التي . (ٕ٘)ع اإلجتساعيةوجػده مختبصة بأرواح وقػى إفتخاضية في معتقجاتي

جداميغ وآثار تذخيط الجمج كشػع مغ التذفيخ العبلمي في بعس تمظ أغصت مشاشق مغ 
 والتي تذكل جدءًا مغ السسارسات اإلجتساعية الدحخية.  التساثيل

لحا يبجو انيا الشػاة  - جدسوزع الخسػـ عى ي، " لساذا ال في مخحمة ماربسا فكخ اإلنداف 
 االولى في تذكيبلت الخمػز الخاصة ومشيا الػشع. 

حريمة تصػر فكخة التعبيخ عغ شيء ما،  ػ، أف الػشع لجى األنداف، ىؿوعميو يسكغ القػ 
مغ كيشػنتو. فقج بجأ الػشع كسا  أال يتجد  اً جدء عجهمى اجداء معيشة مغ الجدع بوتثبيت ىحه الفكخة ع

ػر الترػيخ والخسع والكتابة مغ الججراف الى الفخار الى االختاـ وصػال الى نا سابقًا مع تصخ ذك
 اجداء مغ جدع االنداف. 

 
 :رمهز اآللية في رسم الهشم تهظيف -6

بذيء أو بآخخ مع  أرتبصت أشكاؿ الػشع بذكل عاـ بخمػز ورسػـ قجيسة ربسا ليا إرتباط
 .رمػز وإشارات تسثل رمػز آلية قجيسة عبجت في مشاشق ببلد الخافجيغ

لقج عجد اإلنداف آنحاؾ كسا أوضحشا عغ فيع الكثيخ مغ السطاىخ الصبيعية وإدراؾ أسخارىا 
التي كاف يعيذيا في حياتو اليػمية، وأخفق في تفديخ مجلػالت حخكاتيا أو تبجليا، مغ مثل حخكة 

وبدوغ الذسذ وتبجالت الصقذ وضيػر القسخ والشجػـ ....الخ. مسا قاده الى اإلعتقاد  الخياح
كسا أنو لع يدتصع  .بقػتيا وقجراتيا قادتو الى تقجيديا إليسانوبػجػد قػى غيبية خؽّية كامشة فييا، 

في  الحاؿ ياعاتو الفشية في شكل بذخي، كسا ىفرميا بذكل تاـ عغ عالع البذخ، فتخيميا في إبج
ة الية ومشيا الجمى الصيشية التي تسثل أمخأة حبمى عارية. كسا أنو أتجديجه لفكخة الخرػبة عمى ـي

دىا عغ اإلنداف بسطاىخ شكمية صغيخة، أضحت بسخور الدمغ خاصة باآللية. وقج صػرت ميّ 
 .شػيمةتمظ الخمػز عمى أوعية الحفع بذتى أشكاليا ومشح مجة زمشية 

إضيار في  كل ما عسمو الجل االلية غيخ كاؼ خاقي القجيع افوعشجما وجج الفشاف الع
مشحػتاتو او مذاىجه الفشية، في التعبيخ عغ الػضائف االليية، وصفات االلية، قاـ مبلمحيا عمى 
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ة مادية وكانت عمى ألحا مثمت تمظ الخمػز بيي ،خ عغ صفاتو ووضائفوبجعل رمػز لكل الو تعبّ 
عبلقة كبيخة بحياة سكاف ببلد الخافجيغ في اعساليع وما يحيط بيع مغ عػامل بيئية، واحتخمػا ىحه 

 . تياألية بعيشيا حتى واف لع تػجج بيينيا ىي االإالخمػز ك
لقج مثمت تمظ الخمػز بييئة أشياء مادية كانت عمى صمة وثيقة بحياة سكاف ببلد الخافجيغ 

ة حيػانات شبيعية مثل االسػد والصيػر والعقارب أيع، فقج صػرت عمى ـيوبيئتوأعساليع 
ة أباتات واألشجار. كسا صػرت عمى ـيوالدبلحف ومخمػقات أخخى كالتشيغ، فزبًل عغ الش

أشكاؿ غيخ حية مغ مثل أصشاؼ األسمحة وأنػاع األدوات الدراعية ورمػز ذات مفاـيع تجخيجية 
 .(ٖ٘)كالذسذ والقسخ والشجػـمغ مثل األجخاـ الدساوية 

وقج أستعسمت تمظ وربسا اتخح بعس مغ تمظ الخمػز كػشع عمى الجدع وىي عجيجة ومتشػعة 
سغ، وىػ  وكػف لبلليفالػشع عمى شكل ىبلؿ  يغ،الخمػز كػشع عمى جدج اإلنداف ولكبل الجشد
 مغيزًا ا عسلبجر والتي تذيخ الى عذتار وتدتوشع انثػي وكحلظ الشجسة ثسانية والقسخ وال

 ومغ األمثمة عمى ذلظ: الحكػر...الخ.  تعسمة مغ غ نجج رمػز الية تسػز مدالشداء، في حي
 

  :االلية نشخخساك -أ
اف اسع االلية نشخخساؾ يعشي "سيجة الجبل" ويجؿ ىحا االسع عمى اف الجبل ىػ مرجر السياه 

، وفي معتقجات العخاؽ القجيع كانت االلية نشخخساؾ ىي "االلية (ٗ٘)والخرػبة ونسػ الخزع
نيا " فيي صاحبة الخرب والتكائخ لحا لقبت با وىي مغ أعع الرفات التي ندبة الييا، (٘٘)االـ"

وعّجت فزبًل عغ الرفات األخخى التي ندبت الييا  ."اـ االشفاؿ جسيعاً اـ االلية" و"اـ البذخ" و
 .(ٙ٘)زوجة اإللو أنكي بحدب ماورد في إسصػرة أنكي ونشخخساؾ االلية نشخخساؾ

بالسخكد الثالث في مجسع اآللية لقج مثمت االلية نشخخساؾ في العرػر الدػمخية السبكخة 
فيي ثالث القػى الخصيخة السييسشة عمى شؤوف الكػف وتذغل مخكدًا ميسًا في مجمذ اآللية 

خكدىا ، ثع أستبجؿ م(ٚ٘)أنكي بعجىا في السخكد الخابع ويأتي اإللووتجمذ الى جانب آنػ وأنميل 
 .(ٛ٘)الخابع واإلختفاء في العرػر البلحقةب

 .(ٜ٘)رمد االوميكا أستعسل بعزيا كػشع لمشداء ومشيابللية نشخخساؾ وىشاؾ رمػز عّجة ل
او ات او رباط ميداف او نيخ عخب الحخؼ االغخيقي اوميكا او انو كفتعبارة عغ رمد يذبو اوىػ 

كسا فدخ عمى أنو يسثل أشخشة قساط  .، او انو قخوف كبيخة مقمػبةقخف  وباروكة او حيػاف ذ
ولخبسا ضيخت كخسع تخصيصي لمخحع وكخمد إللية  .(ٓٙ)مثل كخمد لآللية نشخخساؾ أشفاؿ، إذ

كأداة شبية حادة  عسمتى الحياة وبجايتيا عشجما ُاستاإلخراب واألمػمة نشخخساؾ، وأيقػنة لسعش
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بذكل كبيخ  يجلل ذلظ عمى إستعساؿ ىحا الخمد قجو  .لقصع الحبل الدخي لمصفل حجيث الػالدة
 .(٘ –ذكل ال) ًا عشج الشدػة.السيسعمى مشاشق مختمفة مغ الجدع و  كػشع
 

 :اآللية عذتار-ب
( ويعشي dINNANAالية الحب والجساؿ والجشذ والحخب عخفت في المغة الدػمخية باسع )

 -عّجت االلية عذتار أبشت لبللو نشا، و (ٔٙ)(ištarباسع )في المغة االكجية سيجة الدساء، وعخفت 
كسا تطيخ اختًا لبللو انميل، وتطيخ في . (ٕٙ)شسر-لبللو اوتػ سيغ وااللية نشكاؿ واالخت التػأـ

السعبج السعخوؼ  ، وكاف مخكد عبادتيا مجيشة الػركاء في(ٖٙ)انػ -مرادر اخخى كابشة لبللو اف
 . (ٗٙ)بيت الدساء :( والحي يعشيE.AN.NAباسع )

وعمى وجو رمػز االلية عذتار ىشاؾ بعس رمػز لبللية عذتار نعتقج أنيا أستعسمت كػشع 
 :الخرػص عشج الشداء ومشيا

  :الشجسة الثسانية -2
إذ  أحج رمػز اإللية عذتار، وقج صػرت في كثيخ مغ السذاىج الفشية في ببلد الخافجيغ،

أشارت السرادر السدسارية إلى أف اإللو انػ قج مشح اإللية عذتار ألسع وأجسل الشجػـ في 
  .(٘ٙ)(الدىخة ، وأسسيا الفمكي )دلباف الدساء وىي نجسة

يتكػف ىحا الخمد مغ نجسة ذات اشخاؼ مجببة، وقج ضيخت مشح عرخ فجخ الدبلالت الثاني 
( وىي مخافقة رمد اليبلؿ والقخص الذسدي وىي مجتسعة فػؽ حيػانات متشازعة، )عرخ ميدمع

 .(ٙٙ)كحلظ ضيخ الخمد في العرخ االكجي
نفح ىحا الخمد في العرخ البابمي الػسيط عمى احجار الكػدورو وكحلظ عمى االختاـ كسا 

نية في ، ضيخ كحلظ عمى عجد مغ االختاـ االسصػا(ٚٙ)االسصػانية وعمى عجة مدبلت ونرب
 .(ٛٙ)العرخ االشػري الحجيث

استسخ ىحا الخمد حتى الػقت الحاضخ بجاللة رسػـ الػشع عمى الجدع وفي مػاضع مختمفة 
 (ٙ –)شكل وعمى وجو الخرػص عمى مشصقة الحراع والداعج واليج. 

  :الشجسة داخل قخص -1
سثل االلية عذتار، وقج ضيخ مشح تي تفي السػاضيع الفشية ال شيػعاً ىحا الخمد وىػ االكثخ  يعجُّ 

العرػر القجيسة، كسا ضيخ عمى انية فخارية في عرخ الرسا، كسا ضيخ عمى احجار الكػدورو 
العرخ البابمي الػسيط، واستسخ في الطيػر في العرخ االشػري الحجيث في نقػش  يف

 (ٚ -ذكل ال. )(ٜٙ)السدبلت
عجد مغ االعساؿ  فيخ، وضيخ ذلظ ى وقتشا الحاضاستسخ ىحا الخمد عبخ رسػـ الػشع حت

 الفشية السختمفة. 
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 الهردة:  -6
مغ الخمػز الذائعة ايزًا لبللية عذتار والتي استسخت ضسغ السػروث الخافجيشي حتى الػقت 

ل عمى االواني الفخارية بكخة، ومثّ سالحاضخ ومشيا رسػـ الػشع. فقج نفح ىحا الخمد مشح العرػر ال
العرخ االشػري الػسيط، وضيخ كحلظ  فيسا ضيخ عمى االواني الفخارية في عرخ الػركاء، ك

في العرخ االشػري الحجيث كديشة عمى اشػاؽ الخسخ لمسمػؾ، كسا نفح عمى االختاـ االسصػانية 
 (ٛ -ذكل ال) .(ٓٚ)في العرخ البابمي الحجيث

 
 :: الهشم في ظل القهانينسادساً 

الى جسمة مغ العشاصخ الحزارية األساسية التي ضيخت في حزارة ببلد الخافجيغ  إشخنا
ف بعس ىحه القػانيغ لع يقع ا ومغ تمظ العشاصخ الحزارية ىػ التذخيعات والقػانيغ العخاؾية، اال

بتشطيسيا السذخع العخاقي جسيعًا بل تخؾ قدسًا مشيا تشطسو العادات والتقاليج السػروثة واالعخاؼ 
ًا في مجاؿ االحكاـ السيسلقزاء مغ أحكاـ في القزايا، و الدائجة، فزبًل عسا استقخ عميو ا

 الذخرية. 
و مغ شتنػنية بسعمػمات ؾيسة عغ تاريخ القػانيغ وبسا تزساأمجتشا الشرػص السدسارية القلقج 

فزبًل  تتختب عميو مغ التدامات وإجخاءات،مػاد تذخيعية مختمفة ومشيا األحػاؿ الذخرية وما 
 ع أو الػشع أي )ما يعمع بعبلمة(. سومشيا الػ عغ بعس اإلشارات الخاصة بعبلمة العبػدية 

في السادة وردت ، فقج (ٔٚ)الػشع ومشيا قانػف اششػنا الىصخقت لقػانيغ البابمية القجيسة تقج ل
كمسة )السػسػميغ( ولكشيا لع تكغ عقػبة لجخيسة مختكبة، كسا وردت عبارة )وضع ( مشو ٕ٘)

 ونريا:( مغ القانػف نفدو. ٕ٘عبلمة( في السادة )
"يػسع العبج أو األمة الحي في عيجة مبعػث ودخل بػابة أششػنا بالقيػد أو األغبلؿ أو 

 .(ٕٚ)عبلمة العبػدية ويحافع عميو لراحبو
( في ٛٔإذ تذيخ الى ذلظ السادة )، الػشع في قػانيغ العرخ اآلشػري كسا ورد ذكخ عسمية 

 المػح االوؿ لمعرخ االشػري الػسيط ونريا: 
)انا ))اذا قاؿ رجل لراحبو سخا )عمى انفخاد( او في مذاجخة )اف زوجتظ زانية( ووعج قائبًل  

عيغ جمجة ويػضع في تيسيا بحلظ( فاذا لع يتسكغ مغ اثبات تيستو، فاف ىحا الخجل سيزخب اربأس
خجمة اعساؿ السمظ مجة شيخ كامل، ويعمُّع بعبلمة وعميو اف يجفع شالشتا واحجًا مغ الخصاص ((. 

 ( ونريا:ٜٔوكحلظ السادة )
))اذا اساء رجبل في الدخ الى سسعة صاحبو وادعى بأف )صاحبو( مأبػف او قاؿ لو في 
نداع اماـ الشاس )اف ترخفاتظ ترخفات مأبػف واني سػؼ اتيسظ بحلظ(. فاذا لع يتسكغ مغ 
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اثبات التيسة، فدػؼ يزخب خسديغ جمجة ويػضع في خجمة اعساؿ السمظ مجة شيخ كامل، 
 جفع شالشتا واحجًا مغ الخصاص((.ي ويعمُّع بعبلمة وعميو اف

وشع خاص وتدسية  عغ شخيقلقج أشار قانػف أششػنا الى إستعساؿ الػشع لمتسييد بيغ العبيج 
 ( مشو:ٙٔتشز السادة ) إذ عبيج الدفخاء عغ عبيج مجيشة اششػنا  خاصة لمتسييد بيغ

( اف يخخجػا مغ "ال يجػز لعبج او امة اششػنا السذخريغ بػ)كانػف( او )مذكانػـ( او ) ابػتـػ
 .(ٖٚ)"بػابة اششػنا دوف إذف سيجه

يبجو أف عسمية الػشع تأخح صفة قانػنية في مجاؿ إثبات اليػية وعمى وجو الخرػص أفخاد 
مغ  ( مغ قانػف حسػرابي، فقج تصخقت إلجخاء إثبات اليػيةٛٔالى السادة)باإلستشاد و شبقة العبيج، 

)فإذا لم يحكخ العبج أسم سيجه فعليو )أي  سيجه، ونريا:يشكخ أسع و عبجًا قبل شخز يخفي 
 .(74))ىشاك( ويعيجه الى سيجه الخجل( أن يأخحه الى القرخ ثم يتحخى عن ىهيتو

تثبيت عبلمة مسيدة ومعيشة ويتع  عبخمغ قبل السالكيغ ليع يتع أو وشسيع لحا فأف وسع العبيج 
السرادقة عمييا مغ قبل سمصة الجولة، وبالتالي فأف شكل العبلمة )الػشع( معخوؼ مغ قبل 

 .(٘ٚ)الجولة، مسا يؤيج إف شكل العبلمة يجؿ عمى ممكية العبج
لع لع تذخ مػاد القػانيغ القجيسة الى أوصاؼ العبلمات أو مكانيا في بجف اإلنداف كحلظ 

وعمى األرجح  ،ييسا كحلظ الصخيقة التي تػضع فييا العبلمة، وال اآللة التي تدتعسل فييايحكخ ف
ية أكثخ وضػحًا في العسملقج أصبحت تمظ  .انيا كانت تػضع في جبية االنداف السحكػـ بيا

وىشاؾ ما يذبو تمظ العقػبة في التذخيع العخاقي الحجيث وىػ التذخيعات العخاؾية الحجيثة 
 ، وعمى ما يأتي: (ٙٚ))الػشع(

يهشم بين حاجبي كل من قطعت يجه عن جخيسة يعاقب علييا القانهن بقطع اليج، بعالمة ))
ضخب يكهن طهل كل خط من خطييا الستقاطعين سشتيستخًا واحجًا وعخض مليستخًا واحجًا، 
ويشفح الهشم في السدتذفى العام الحي تم فيو قطع اليج، ويييء السدتذفى العام 

 . (77)ات الطبية والفشية لتدييل تشفيح عسلية الهشم((السدتلدم
 والقخار الثاني الخاص بالػشع، نز عمى االتي: 

))تهشم جبية كل من قطع صهان اذنو بخط افقي مدتقيم بطهل ال يقل عن ثالثة 
سشتستخات وال يديج على خسدة وعخض ملستخ واحج. يشفح قطع الرهان والهشم وفق 

 . (78)الخئاسة ليحا الغخض((تعليسات يرجرىا ديهان 
لعسمية  هباإلستشاد الى ما ورد ذكخ يبلحع مسا تقجـ، اف )الػشع( عقػبة تبعية لعقػبات أخخى 

، إذ يتبيغ أف وسع القائع بجـخ معيغ ليذ اً انفالسحكػر لعرخ اآلشػري الػسيط الػشع في قػانيغ ا
بعس التذخيعات العخاؾية الحجيثة تمظ  جـخ بل إلشيار فعل الجـخ لبعس القزايا. لقج إستسجت

 . قػبة قصع صػاف االذفلكل مغ عقػبة قصع اليج وعالقزية وىحا ما نبلحطو 
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 خ الحجيث: رماهية الهشم في العسابعًا: 
في الػشع في الفتخات الدمشة السختمفة وصػال الى الفتخة الحجيثة، فانشا نجج  انعسشا الشطخلػ 

 رافجيشية لياتاو اال ألليولسدتخجـ ىي في الحؿيقة رمػز ع ااف الغالبية العطسى مغ الػش
 استخجمت في الػقت الحالي مغ دوف دراسة اصميا وتخاثيا. 

كاف الػشػع يسثل جدءا ال يتجدأ مغ حياة الشاس اليػمية، إذ دخل في العػبلج والتفػاخخ 
التػي تػػجاولت فػػي مختمػػف السجتسعػػات  والتػدييغ، وأصبح يسثػل أحػػج السػروثػات الذػػعبية القجيسػػة

ق الخاصػة فػي ائاإلندانية عمى مخ العرػر وصػال الى عرخنا الحجيث والحي عجَّ أحػج الصػخ 
 تػدييغ وتجسيل الخجاؿ والشداء. 

لقج أمتازت تراميع الػشع في العرخ الحجيث بالتشاسق والتكامل اليشجسي وبالجقة والبداشة 
ألدوات الديشة في كثيخ مغ  الػشػع عشػج الشداء العخبيػات، يذػكل بػجيبلً  أصبحفي التعبيخ. كسا 

يشجسية الشكاؿ كاأليتخػح أشكاؿ مختمفة  كسا انولحمػي والعقػػد و الخمخػاؿ كاألسػاور وااألحياف، 
 الػشػع يعشػي الذػجاعةوأشكاؿ الدىػر البػػخوج والكػاكػػب واليػػبلؿ أمػا بالشدػبة لمخجػاؿ ، ف

 والبيئي.، وعبلمػة انتسػاء السػشػـػ القبمػي واألصػالة
لقج أصبح الػشع  يسثػل لغػة داللية يحسميا الجدج السػشػـ ، ليخاشب بو ثقافة الخجل العخبي 
الحي يقجر لغة الجساؿ ويتعػاشف معيػا وخاصػة فػي احتفاليػة زواجػو ، النو يحسل داللة اجتساعية 

 إلى نزج ىحه السخأة عاشفيػا واستعجادىا لتحسل مدؤولية األسخة. وثقافة شعبية تذيخ
لقج خفت ضاىخة الػشع ومشح مشترف القخف الساضي في البمجاف العخبية، بدػبب مػقػػػف 
الػػػجيغ اإلسػػػبلمي مشيػػػا ، ووعػػػي اإلندػػػاف العخبػػػي ورفزػػػو كػػػل مػػػا ىػػػػ مػػػختبط بالدػػػحخ 

 . (ٜٚ)والذعػذة
لقج عاد الػشع الى الطيػر مججدًا في البمجاف العخبية عمػى أجشحػة السػضػة بحجج عّجة نطخا 
لسا أصاب عسمية الػشع مغ رفس إسبلمي في الكثيخ مغ جػانبو كصخيقة لمذفاء مغ الحداسية 

 .(ٓٛ)اج وتحت مدسى )التاتػ(يوالتعخؽ وثبات السك
 

  أشكال الهشم:
أف اخػػتبلؼ شػػكل الػشػػع وترػػسيسو يحسػػل دالالت ثقافيػػة بعيشيػػا تخمػػد إلػػى السجتسع الحي 

مشح القجـ، وىي قجيسة  اأشكاؿ الػشع متعجدة ومتعارؼ عمييف يختبط بيحا الػشع ويعبخ عغ ثقافتو.
زيا يسكغ ومتػارثة، فيي أشكاؿ بديصة ومشاسبة لمسشصقة عمى الجدع السدتخجـ لمتدييغ. وبع

وبعزيا مستجة مغ . (82)رسسو عمى الػجػه وخاصة الحشظ والػجشات وكحلظ عمى الدنػد واألقجاـ
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الحقغ إلى مشصقة العانة عشج الشداء وىي ليدت سػى تجفق إلى األسفل دوف اختبلفات أو فخوع 
 . (ٕٛ)تثخي ىحا الخط باستثشاء مشصقة الدخة الغشية بأشكاؿ محجودة تقخيًبا

 مشاطق رسم الهشم: 
 وفي الحؿيقة وجج اف الػشع قج رسست في معطع اجداء الجدع وقج يكػف اختار الجدء السعيغ مش

 لعجة اسباب مشيا: 
 السداحة الدصحية الستاحة.  -ٔ
 كػف الجدء السعشي مغ الجدع لو مياـ معيشة فتعزج ىحه السياـ بالػشع  -ٕ
 الهجو:  -2

 ي:اتشع في مشاشق عج مغ الػجو. وكسا ييػضع الػ 
أكثخ ، أو وشع  عمى الجبية بيغ الحاجبيغ عمى شكل نقصة واحجة أو قج يػضع -أ

وبخوز ىحه  .الحاؿ في رسع السخأة الفبلحة عمى جخة حدػنو يكسا ى الحاجبيغ بالكامل
 (ٜ -ذكل ال. )اً انفشػف ببلد الخافجيغ وكسا بيشا الطاىخة عمى العجيج مغ ف

عمى  وقج بيشا أف أقجـ مثاؿ مارسع  الخجود، وىي السشصقة التي تغصي جانبي الػجو، -ب
ىحه السشصقة مغ الػجو ىػ الجخة الفخارية والحي وجج في قخية حدػنة مغ عرخ سامخاء 
وكحلظ رؤوس لتساثيل ندػة والحي مثل الػشع عمى شكل خصػط قريخة وبذكل عسػدي 

الشدػة العخاؾيات يتديشغ بيا لغايات جسالية أو وسيمة  عمى كل مغ الخجيغ والتي مازالت
 (. ٕ –ذكل السحخية لحدغ الصالع. )

الحاؿ في بعس مشاشق العخاؽ يزع  ي، كسا ىالجدء األمامي والدفمي مغ األنف -ت
 (ٓٔ -ذكل ال) .(ٖٛ)الخجاؿ الػشع في مقجمة أنػفيع

عمى شكل نقصة وتػشع بيغ األنف والذفة العميا الذارب وىي السشصقة الفاصمة  -ث
. ووججنا (ٔٔ-ذكل ال) .مدتجيخة عمى الجانب األيسغ أو األيدخ أو عمى كبل الجانبيغ

التي وججت في البيػت الدكشية  (ٗٛ)ما يساثل ذلظ في تساثيل الشداء مغ حزارة العبيج
 ((ٕٔ–ذكلال. )(٘ٛ)كتعػيحات شخرية

وقج تكػف تمظ ، ؿ مشاسبةبأشكامشاشق الػجو في رسع الػشع و يعجُّ مغ أىع الحقغ  -ج
، األشكاؿ عمى شكل خصػط مدتؿيسو أو عجًدا مغ الشقاط والتي تذكل أشكااًل مختمفة

  (.ٖٔ -ذكل ال. )أو األشكاؿ الستػازيو في زاوية معيشةكالخصػط العسػدية 
خط مدتؿيع فو يحىب مغ مشتر أما الذكل األكثخ شيػعًا فيػ الذكل السثمث الحي

  .(ٗٔ –ذكل ال) في الغالب نحػ الخؾبة
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  العشق: -ٕ
امتجاًدا لتمظ السػجػدة عمى شكاؿ الػشع السخسػمة عمى العشق ىي أغالبًا ما تكػف 

 . (٘ٔ –ذكل ال) نقاط مدتجيخة متتالية أو نقصة وشخشة عمى شكلقج تكػف ، و الحقغ
  الرجر: -ٖ

الذكل الحي  متػاصبًل معفي الجدء العمػي بيغ الثجييغ بذكل مدتسخ يطيخ الػشع ىشا 
لقج ضيخت عبلمات الػشع عمى تمظ السشصقة مشح  .(ٙٔ-ذكل ال) يديغ العشق والكتف

مغ حزارة سامخاء، ، فسغ مػقع )خػخو مامي( بل التاريخ في ببلد الخافجيغقعرػر ما
كػنيا  (ٙٛ)مثمت باإلسمػب الػاقعيسع( و  ٚ-٘بيغ ) يتخاوح إرتفاعياعثخ عمى تساثيل ندػة 

تستمظ وضيفة القخائغ الذخرية لشداء السدتػشغ، وقج غصت أجدادىغ عبلمات الػشع 
وآثار تذخيط الجمج والتي تسثل جدءا مغ السسارسات اإلجتساعية الدحخية، بػية تفعيل 

  (ٚٔ-ذكلال) .(ٚٛ)الصاقة التعبيخية لتمظ التساثيل
( سع يسثل امخأة بسخاض الػالدة ٚكسا تع العثػر عمى تسثاؿ صغيخ مغ الفخار بأرتفاع )

 . (ٛٛ)وقج تدييشت بعجد مغ عبلمات الػشع عمى كتفييا وفخحييا
  البطن: -ٗ

مغ الحقغ  لخسـػ االوشاـ القادمةىحه السشصقة غشية بالػشع الحي يسكغ أف يكػف استسخار 
يكػف الذكل دائخًيا بذكل عاـ حػؿ و   .تشدؿ إلى مشصقة العانةقج البصغ و والرجر إلى السشصقة 

 )الدّخة(. 
 :الداعج -5

مغ  اً نػعبػصفو غ الجدء الجاخمي مغ الداعج وذلظ قج يتكػف الػشع مغ سبع نقاط م
وبعزيا عمى ًا. انفكسا ذكخنا  (ٜٛ)أنػاع العبلج لبعس التقخحات التي تريب الجمج

 (ٛٔ - ذكلال)الداعج ويدسى داغ الثيخاف 
 :اليج -6

ي األشكاؿ والتذكيبلت السختبصة بو ىحا الجدء يكاد يكػف وحجة كاممة فعمى الخغع مغ أف 
. ستج لمداعجتمى اليج مثبًل تشزع حػؿ السعرع و بعس رسػـ الػشع عحاؿ  يكسا ى مع الداعج،

األوشاـ فيشاؾ  ىا الستعجدة.ؤ لػشع عمى اليج ليا خاصيتيا وأسسا( إال أف رسػـ أٜ -ذكل ال)
ضيخ اليج والسقجمة ويصمق  . أو عمىصانع الخصػبةو عمى ضيخ اليج والتي يصمق عمييا السذاية 

ى )سبلـ الباجية( وكحلظ عمييا )وسادة ابغ العع( وكحلظ عمى اإلصبع الرغيخ مغ الخارج ويدس
 مع امتجاداتالجدء العمػي ويصمق عميو بالعقخب أو الجدء الدفمي ويصمق عميو غداؿ  عمى 
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مختمفة مغ االشكاؿ اليشجسية مثل السثمث والجائخة في بعس االحياف، يتع عسل الػشع في الجدء 
 (.ٕٓ -ذكل ال)االوسط 

 الحراع:  -7
كسا يدسى  الدنا() "تدسى "الدناديو ، تجور رسػـ الػشع في ىحا الجدء مغ الجدع حػؿ الحراع

  ( .ٕٔ -ذكل ال).وشع الحراعيغ بػ )تحية الرجيق(
الجدء الجاخمي مغ الحراع في بعس األحياف ويدسى "نجسة الثػب" )نجسة عمى ػشع الوقج يخسع 

 (ٕٕ -ذكل ال( )الثػب
  . الفخح:-ٛ

حداـ إلى أعمى قميبًل مغ أ.  يبجأ الجدء الخارجي مغ الفخح ، إما في السشترف أو أف يرل ال
 . (ٖٕ -ذكل ال) الخكبة.

ب. يبجأ الجدء األمامي مغ الفخح في  الػسط ويشتيي مزاءة فػؽ الخكبة  والتي تدسى  
 (ٕٗ-ذكلال) ." وىػ خط يبجأ مغ الخكبة حتى نياية الفخحraggaiyat"نيخيات" نػع آخخ يدسى "

 :الداق  -ٜ
يبجأ الػشع في مشصقة الداؽ مغ السشترف وصػاًل الى الكعب، اف مشصقة الداؽ في غاية 
االىسية شأنيا شأف اليج، كػنيسا مغ االجداء السكذػفة مغ الجدع، لحا تعجدت اشكاؿ الػشع فييسا 

 (. ٕ٘ -ذكل ال)
 القجم: -22

يبجأ الػشع في مشصقة القجـ مغ الكاحل الى األسفل، ويصمق عميو بالخمخاؿ وعمى بجاية القجـ 
 (ٕٙ -ذكل ال)  مغ مشصقة الكاحل يصمق عميو حجل )ضل الخمخاؿ(.

 
 

 :تاالستشتاجا
اإلحاشة  عغ شخيقياستشتاجات ، حأولشا إلالى جسمة مغ ا شاتػصمدراسة مػضػعشا،  خعب

 -بالسػضػع قجر اإلمكاف ويسكغ إجساليا باآلتي:
شػػكبل مػػغ أشػػكاؿ التعبيػػخ الفشػػي الذػػعبي والسختبط بالعادات مغ الفشػف و  ايعجُّ الػشع فش .ٔ

  والتقاليج السػروثة.
دالئل تذيخ الى اف الػشع ضاىخة حزارية وعمى وفق جسمة مغ السعصيات السدتشجة ىشاؾ  .ٕ

قج عخؼ سكاف ببلد الخافجيغ الػشع مشح القجـ ومغ عرػر ما ف الى الجليل السادي األثخي.
ا. كسا عخفتو بؿية قبل التاريخ بجاللة الذػاىج الفشية والجالالت الحزارية التي وصمت اليش

 الحزارات األخخى.



 عباس عبج مشجيل                                       الػشع مغ مطاىخ التخاث الخافجيشي القجيع         
 مطيخ السفتي شػرىاف                                                                                       

004 
 

لكثيػػػخ مػػػغ السفػػػاـيع وأستعسل لمعجيػػج مػػػغ األغػػخاض ذات السعاني  كسا أنو أستعسل كخمد .ٖ
عمػى الػخغع مػغ أف الػشػع لػيذ حكػخًا عمػى بمػج أو حزػارة دوف غيخىػا، إال و عشج الذعػب. 

 .أنو يبقى مختبصًا بذكل أو بآخخ بثقافة السجتسع الخاص بو
مغ رسـػ وأختاـ وغيخىا اآلواني والجخار الفخارية القصع الفشية السختمفة كأف ما تعخضو  .ٗ

عمى سصػحيا الخارجية ىي نػع مغ التأويبلت الذكمية تسثل دالالت فشية لمػشع وحدوز 
 الخمدية لسفاـيع اإلنداف الخافجيشي القجيع ومعتقجاتو. 

أمخ  عمى الخغع مغ أف ىشاؾ البعس يعتقج أف الػشع ساسالػشع لو داللة جساليػة بالجرجػة األ .٘
  .مذيغ

مغ أىع وسائل الديشة وعمى وجو الخرػص عشج الشداء التي تزعو عمى أجدادىا كسا انو  .ٙ
 .وبأشكاؿ مختمفة

لتدييغ الجمػج أو عبلمػة لتسييػد ؾبائػل وعػائػل معيشػة كسا يتع وشػع األشفػاؿ  وأستعسل الػشع .7
الذخيخة. أما استعسل أيزًا كتعػيحة ضج السػت والعيغ . و ا عشػج فقػجانيعالرػغار لكػي يعخفػػ 
الى القبيمة. كسا أف  لمتسييد باإلنتساء اً رمد ييغ والتجسيل و وسػيمة لمتد بػصفو العػخب فاسػتعسمػه 

  .ف اليو أيزًا وال سيسا حيغ الخغبة في معالجة بعس العملو ؤ الخجاؿ يمج

ونحػىا وتغسذ في سساد )صخاـ( أو بعس السػاد األخخى في غخز إبخة الػشع ىػ عسمية أف  .ٛ
فيدرؽ أو  الشػرهإحجى مشاشق الجدع، حتى يديل الجـ ثع يحذى ذلظ السػضع بالكحل أو 

 .يخزخ. ويصمق عمى القائسة بعسمية الػشع بالػاشسة، والسفعػؿ بيا تدسى )مػشػمة(
وضع مػاد تحت جمج أف مرصمح الػشع يختمف عغ مرصمح الػسع، فالػشع يتصمب  .ٜ

السػشػـ، أما الػسع فيي عسمية كي لمجدع لتتخؾ أثخًا عمى جمج الذخز السػسـػ وجعل لو 
 .عبلمة يعخؼ بيا

، وىػػ الستعػارؼ عميػو مشح القجـ، ويكػف ادائػس اف مغ الػشع، فأما يكػف وشػساىشاؾ نػػع .ٓٔ
احية يتع فييا إزالتو باستخجاـ عسمية جخ  عغ شخيق إزالتو إال بساء الشار أوثابتًا، وال يسكػغ 

 . واما وشع مؤقت والحي يسكػغ إزالتػو."الميدر
في الحؿيقة رمػز لبللو او اليات الخافجيشية  ػـ ىاف الغالبية العطسى مغ الػشع السدتخج .ٔٔ

 استخجمت في الػقت الحالي مغ دوف دراسة اصميا وتخاثيا.
تراميع الػشع في العرخ الحجيث بالتشاسق والتكامل اليشجسي وبالجقة والبداشة  لقج أمتازت .ٕٔ

 .في التعبيخ
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قػػل االىتسػػاـ بػػو فػػي الثقافػػة اإلسبلمية بذكل خاص. فالسسارسػػػات التػػػي تقػـ بيا تمظ  لقج .ٖٔ
دي الى تبايغ بسعػػارؼ السجتسعات رىػػػغ بطػػػخوفيا االجتساعيػػػة واالقترػػػادية والثقافيػػة، مسا يؤ 

 .تمظ الذعػب بسقجار تبايغ الطخوؼ نفديا
كالكتابة  في تخسيخ فكخة الػشع كاف ليا دورالسطاىخ الحزارية كسا أف ىشاؾ جسمة مغ  .24

 والفغ ورمػز اآللية ونرػص القػانيغ وغيخىا.
الى ما ورد ذكخ  باإلستشادعقػبة تبعية لعقػبات أخخى أو )يعمع بالعبلمة( ع( س)الػ عسمية اف  .25

 اجخم، إذ يتبيغ أف وسع القائع ة انفار ػ حكسال انيغ العرخ اآلشػري الػسيط ع في قػ سلعسمية الػ 
 بعس القزايا.في يغ ليذ جـخ بل إلشيار فعل الجـخ مع

 
 الخاتسة:  

مع بجايات البذخية  أزارية والتاريخية لمػشع والحي بجالخمؽية الح عغدراستو  تما تس بشاءً 
مغ اإلنداف في ابتكار التخصيط والخسع عمى الججراف ليتجاوز ذلظ الى الخسع عمى ما يرشعو 

 وإنعكاسات إلىتساـ اإلليةشكاؿ تعبيخية تصػر فكخة الػشع الى اتالفخاريات واالدوات ول
 . وتخرراتيا

رمدًا مغ رمػز االلية مع تغييخ التفكيخ الصقدي وتسجد وانتذار االدياف واف يكػف الػشع 
الدساوية في السشصقة ودخػؿ ببلد الخافجيغ تحت الجيانة السديحية وبعجىا الجيانة االسبلمية والتي 
ادت بالشتيجة الختفاء وتخؾ الصقػس العبادية والتقجيذ لبلليات، ليجخل الػشع الى جدء مغ 

شي، ويدتسخ الػشع الى العرخ الحجيث تحت مدسيات )دكة( او )تاتػ( وليبقى التخاث الخافجي
التي نقذت قبل االؼ الدشيغ كخمد لبلليات السختمفة، ولتحػؿ الى صيغة  يانفد الػشع باالشكاؿ

مغ  وسثمتومجى ما، معخفة خمؽيات ىحا الػشع او ذلظ مغ صيغ الجساؿ لجى الخجل والسخأة دوف 
زارتيا كػف الػشع قرة مغ قرز خمػد وحببلد الخافجيغ ولي خاقةبعرمػز وشقػس قجيسة 

 . وأصالتيا
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 :اليهامش
التي و  الشساذج الفشية ًا أو إليراؿ فكخة معيشة عبخهوتدييشي اً جسالي اً كػنو عشرخ الػشػػع كفػػػغ  لقج أستعسل .1

 التي تحاكي ىحا الػاقع )الباحث(.و  ومغ مختمف مرادر السقتشياتوصمتشا 

يعشي بالخمد كل ما يحل محل شيء آخخ في الجاللة عميو باإليحاء أو بػجػد عبلمة عخضية أو  .1
متعارؼ عمييا. وعادة ما يكػف الخمد ليذ مجخد بل ممسػسًا. وىػ يعكذ إدراكًا شعػريًا يتفق ورغبة 

. صػقةيسثل داللة والحي يتصمب إعصاءه عبلمات صػرية أو الفاظ مش. كسا أنو اإلنداف في إختياره
دراسة تاريخية داللية، رسالة  -الذاكخ، فاتغ مػفق فاضل عمي، رمػز أىع اآللية  في العخاؽ القجيع

. ـيغل، ج. و.ؼ، الفغ الخمدي، ٙ، صٕٕٓٓماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة السػصل/ كمية اآلداب، 
 .ٔٔ، صٜٜٚٔ، بيخوت، ٔتخجسة جػرج شخابيذي، ط

س"، رسالة أر مغ مرادر الخؤية الفشية في مجاؿ التعبيخ بالخ الػشع كسرج عرست دمحم عجلي، أباضة، .6
 .ٕٖ، صماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية الفشية، جامعة حمػاف، مرخ

4. Al-Azzawi, Dhia,Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, Mamoon House Baghdad 

2009, P103.  

في السعتقج الذعبي بيغ الخرػصية الثقاؼية سيج أحسج، عبجالحكيع خميل، التجميات الخمدية لمػشع  .5
، جامعة الشجاح  واقع وتحجيات" والثقافة الذعبية، السؤتسخ الخابع لمفغ والتخاث الذعبي الفمدصيشي

 .ٓٔ، صٕٕٔٓفمدصيغ،  -الػششية

، الدشة ٕٔ، العجد مجمة التخاث الذعبيماىيتيا وممحقاتيا،  -التمعفخي، عمي، األزياء في تمعفخ  .6
 .ٕٔٔ، دار الحخية لمصباعة، بغجاد، ص(ٜٗٙٔ) الدادسة

 .ٗٙٛ، صٕٜٜٔ، دار العمع لمسبلييغ، بيخوت، ٚمعجع لغػي عرخي، ط –مدعػد، جبخاف، الخائج  .7
ابػ الفزل جساؿ الجيغ ابغ مشطػر،  .الشَّيَمج: ىػ دخاف الذحع يعاَلُج بو الَػْشُع ويحذى بو حتى َيْخَزخّ  .8

 .ٕٓٗص ىػ،ٖ٘ٚٔبيخوت،، دار صادر، ٘معجع لداف العخب، مجىػ(، ٔٔٚدمحم بغ مكـخ )ت 
 .ٕٓٗالشَُّؤور: ُدخاف الفتيمة يتخح كحبًل َأو َوْشسًا. أبغ مشطػر، لداف العخب، ص .9

ديظ، نقاء عساد عبج هللا، أحكاـ زيشة وجو السخأة في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجدتيخ في الفقو  .22
 . ٖٖ، صٕٓٔٓفمدصيغ،  -ذنابم –والتذخيع، جامعة الشجاح الػششية 

 .ٖٙٛمعجع لغػي عرخي، ص –مدعػد، الخائج  .22
دراسة تأريخية آثارية، رسالة ماجدتيخ غيخ  -الذسخي، عباس عبج مشجيل، التػثيق في العخاؽ القجيع .21

 .ٕٔ، صٕٔٔٓمشذػرة/ معيج التاريخ العخبي والتخاث العمسي، 
  ،"ػػػػاعي، روي أبػػػػػػ زيػػػػػج ، حزػػػػػخمػت نيػػػػػػز "ناتػػػػػالي اقميسػػػػػػسعػػػػػالع الػػػػػشفذ االجتسػ ،سػػػػػبع ،ميذػػػػػاؿ .26

 .ٕ٘، ص2011
 . ـٜٜ٘ٔعمى عبج الػاحج وافي، الصػشسية أشيخ الجيانات القجيسة، دار السعارؼ ،  .24
ع الخػػاص، كسػػا مغ مطاىخ ىحه الجيانة، أنػو يحػـخ عمػى جسيػػع أفػػخاد القبيمة أف يسدػػػا بدػػػء شػػػشسي .25

 يحػػـخ عمػػييع أف يػػأكمػا لحسػػو. ومخالفػة ىػحه القاعػجة تعػجُّ فػي نطػخ ىػحه الؿبائل مػغ أكبػخ الجخائع.
   .ٖص، .....سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .11

 .ٗسيج أحسج، السرجر نفدو، ص .27
  .ٜٔٔسػرة الشداء، اآلية  .28
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 .ٖٔ، ص.......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .29
20. Al-Azzawi, Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, , P104. 

 .٘ٔ، ص.......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .12
22. Rene, Labat, Manuel D' e'pigraphie Akkadienne, sociee'te' Nouvelle librairie 

orientaliste, paris, 2002,  p. 153, no.333. 

، عبلمة العبػدية والعسمية الجخاحية إلزالتيا في العخاؽ القجيع "دراسة في عبج الكخيع، قري مشرػر .32
جامعة ، ٕٙٔٓ، ٘٘، العجد مجمة دراسات في التاريخ واآلثارضػء الكتابات السدسارية القانػنية، 

 .ٚ٘ٙبغجاد، كمية اآلداب، ص

 .ٙٙٙ-ٗٙٙ، ص.....عبلمة العبػدية ، عبج الكخيع .14
 . ٔٔ-ٓٔ، صٕٕٔٓ، .......لمػشع سيج أحسج، التجميات الخمدية  .15

26. Al-Azzawi, Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, P103. 

 ٕ٘ٔصاحب، زىيخ، ممحة العخاؽ، تجسع فشاني العخاؽ، دار الصباع، ص .32

 .ٗص، ٕٕٔٓ، .......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .32

 .ٗ، ص......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .19
 .٘، صنفدوالسرجر سيج أحسج،  .62
الياسيغ، جعفخ عبج األميخ، وآخخوف، العقػبات البجنية في قػانيغ العخاؽ القجيع، دار الزياء لمصباعة  .21

 .ٕٔٔ، صٜٕٓٓ، ٔوالترسيع، الشجف األشخؼ، ط

 .٘ص، ......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .23

 .ٕٔ، ص......الذسخي، التػثيق في العخاؽ القجيع .22

وتتخاوح  ،ة مغ الصيغ تعسل بخاحة اليج لتكػيغ أشكاؿ مختمفة حدب الحاجةوىي عبارة عغ قصع صغيخ  .64
( سشتيستخ. ومشيا الخمػز السبدصة، كالتي عثخ عمييا في قخية جخمػ، ورمػز  ٖالى  ٔأحجاميا بيغ )

في كل مغ فمدصيغ، أنا في الػركاء  وفي مشاشق أخخى  –معقجة، كالتي عثخ عمييا في معبج أي 
 .Denise;  B W, p.45, 49سػريا، تخكيا، وايخاف. ولمسديج يخاجع: 

الؽياض، احسج لفتو، تاريخ الكتابة في ببلد الخافجيغ مشح ضيػرىا حتى اختخاع االبججية، أشخوحة دكتػراه  .65
 .ٖٓ، صٕٛٓٓغيخ مشذػره، جامعة بغجاد، 

مػاد أخخى أو لع تزف، ويسخ بسخحمة التذكيل الفخار، كل جدع يرشع مغ الصيغ سػاء أضيفت اليو  .66
والتجؽيف وشػيو بالحخارة(. كسا أنو يختمف عغ السادة األساسية التي صشع مشيا أال وىي الصيغ مختبخيًا 
وكيسيائيًا. بميشكتػف، دورا، فغ الفخار صشاعة وعمسًا، تخجسة عجناف خالج واحسج شػكت، وزارة الثقافة 

 .ٚ، صٜٗٚٔواالعبلـ، بغجاد، 
، السؤسدة العامة ٗٗكدار، أكـخ دمحم عبج، "فخار عرخ العبيج في العخاؽ القجيع"، مجمة سػمخ، مج  .67

  .ٓٔ، صٜٙٛٔ -ٜ٘ٛٔلآلثار والتخاث،  بغجاد، 
، دائخة اآلثار القجيسة العامة، بغجاد، ٔ، جٗبرسو جي، فخج، " بحث في الفخار"، مجمة سػمخ، مج  .68

 .ٕ٘، صٜٛٗٔ
ليفي، مارتغ، الكيسياء والتكشمػجيا الكيسيائية في وادي الخافجيغ، تخجسة وتعميق: محسػد ؼياض السياحي  .69

 .ٓٔ، صٜٓٛٔوآخخوف، دار الخشيج لمشذخ، بغجاد، 
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 خيقع تل حدػنة عمى نحػ خسدة وثبلثػف كيمػ متخ جشػب السػصل وعمى نحػ خسدة عذخ كيمػ مت .42
كيمػمتخيغ في الجية الذسالية مغ القخية التي عخؼ بأسسيا،  مغ الزفة اليسشى لشيخ دجمة وعمى بعج

ؽ.ـ(. لمسديج يخاجع:  ٓٓٔ٘ -ٓٓٛ٘وىػ يعػد الى فتخة العرخ الحجخي الحجيث ويقجر تاريخو بشحػ )
Lloyed, S., and Safar, "Tell Hassuna Excavations' JNES, Vol 1. No.4, 1944-

1954, P. 255-289.                                   
 .ٗ٘ٔصاحب، ممحة العخاؽ، ص .42
 كػسيمة لمكتابة إبتكاره قبل األختاـ القجيع االنداف عخؼ وقج الخافجيشية، لمحزارة خالراً  فشاً تعجُّ األختاـ  .41

 برػر عادة واالسصػاني( )السشبدط بشػعييا األختاـ الخاصةوتشقر مستمكاتو عمى والتأميغ بشفدو لمتعخيف

 مغ غيخه عغ يستاز شخري ختع فمكل ،مشيا أثشاف يتذابو يكاد وال  .والصمب الحاجة حدب وكتابات ورمػز

 االختاـ مغ غيخه عغ يستاز شخري ختع فمكل السجتسع في الذخز مكانة وحدب الذخرية االختاـ

الحاج يػنذ، ريا محدغ عبج الخزاؽ، نذأة  يشطخ: لمسديج .السجتسع في الذخز مكانة وحدب الذخرية
ابة السدسارية عمى االختاـ االسصػانية أستشادًا الى دراسة مجسػعة أختاـ أسصػانية مغ وتصػر الكت

وكحلظ:  .ٕٕ، صٜٚٛٔجامعة بغجاد،  –الستحف العخاقي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب 
، ٜٗٙٔ ، سشةٕ، السجمج "، مجمة سػمخ، فخج، "االختاـ االسصػانية في الستحف العخاقيېچبرسو 

، ٕٜٚٔبرسو جي، فخج، كشػز الستحف العخاقي، مجيخية اآلثار العامة، بغجاد،  كحلظ: .ٖٗص
 .ٗ٘ٔص

فغ يعبخ عغ فكخة مغ خبلؿ معالجة كتمة مغ أي مادة )شيغ، حجخ، خذب، معجف( وتحػيخىا الى اشكاؿ  .46
صػؿ، العخض، فشية بعسمية الححؼ او االضافة او كبلىسا معًا وىػ الحي تطيخ اشكالو بثبلثة أبعاد )ال

االرتفاع(. ميجي، حسيج نفل، الجػانب االبجاعية لمكائشات السخكبة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة 
 .ٚ، صٜٜٗٔبغجاد، كمية الفشػف الجسيمة، 

 .ٖ٘، صٕٔٔٓدراسة في الحزارة الدػمخية، دار الجػاىخي، بغجاد،  –صاحب، زىيخ، أغشية القرب  .44
ؽ.ـ(، وأشتيخ بعجد مغ  ٕٕ٘ٔ: السمظ الثاني عذخ مغ سبللة لكر الثانية وحكع بشحػ عاـ )كػديا .45

االعساؿ العسخانية والبشائية وحبو لآلداب والفشػف ولو العجيج مغ التساثيل السرشػعة مغ حجخ الجيػرايت 
  .ٖٖ، كشػز الستحف العخاقي، صېچاالسػد. ولمسديج يخاجع: برسو، 

 .ٖٛٚ، صٜٙٛٔتاريخ الحزارات القجيسة،  مقجمة فيباقخ، شو،  .46
دراسة في الفشػف األكجية والدػمخية الججيجة، دار الجػاىخي،  –صاحب، زىيخ، إسصػرة الدمغ القخيب  .47

 .ٖ٘ٔبغجاد، ص
اف صشاعة الجمى كانت معخوفة في ببلد الخافجيغ مشح عرػر قجيسة، واغمبيا مغ محتػيات القبػر،  .48

عقائجية كحخوز تقي مغ الذخ وتحسي صاحبيا او كديشة او كمعب واستعسمت الجمى لغايات ديشية 
وأف أوؿ دمية عسمت مغ الصيغ كانت دمية )االلية االـ( مشح العرخ الحجخي الحجيث، لبلشفاؿ احيانا، 

العصار، عبج الجبار عبج السجيج، دمى الصيغ واالثار وقج ترشع ىحه الجمى باليج أو بػاسصة القالب. 
حػض سج حسخيغ، بحث غيخ مشذػر، الييئة العامة لآلثار  -وحجاد  ٕة تل الديب ـالسعجنية السكتذف

 .ٕ،  صٜٕٓٓوالتخاث، 
الحػراني، يػسف، البشية الحىشية الحزارية في الذخؽ الستػسط اآلسيػي القجيع، دار الشيزة لمشذخ،  .49

 .٘ٔٔ، صٜٛٚٔبيخوت، 
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دراسة  -حسخيغ مغ العرخ البابمي القجيعؼيحاء مػلػد عمي، الػاح فخارية مغ مػاقع حػض  الحيالي، .52
 .ٖٚ، صٕٙٓٓكمية اآلداب،  –فشية حزارية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة بغجاد 

ؽ.ـ( ويقع بالقخب مغ قزاء مشجلي  ٖٓٓ٘مدتػشغ حزاري يعػد الى عرخ سامخاء الحزاري ) .52
لعامة لآلثار والتخاث، بغجاد، صالح، قحصاف رشيج، الكذاؼ االثخي في العخاؽ، السؤسدة ا .شخؽ العخاؽ

 ، ص.ٜٚٛٔ
 .ٕٙٔصاحب، زىيخ، ممحسة العخاؽ، ص .51
 .ٛ، ص........الذاكخ، رمػز أىع االلية  .56
مجمة حشػف، نائل، "شخرية اإللية األـ ودور اإللية انانا عذتار في الشرػص الدػمخية واألكجية" ،  .54

 . ٕٚ، ص ٜٚٛٔ، ٖٗ، العجد سػمخ
55. Leick, op.cit, p.121 . 

56. Kramer, S.N, 'ENKI and Ninhusag a paradise myth', ANET, P37-40. 

 .ٖٛٔ، صٜٚ٘ٔمغ الػاح سػمخ، تخجسة شو باقخ، مؤسدة فخانكميغ، القاىخة، نػح، كخيسخ،  .57
 .ٕٙٔالذاكخ، رمػز أىع االلية.......، ص  .58

ىػ أحج حخوؼ  (ωμέγα/ὦ μέγα):باليػنانية سسي الخمد باألوميغا لكػنو يذبو الحخؼ اوميغا .59
 و يكتب بالمغة البلتيشية .(ω) والرغيخ (Ω) األبججية اإلغخيؿية، يأخح الحخؼ شكميغ الكبيخ

OMEGA   وميجا ىػ الحخؼ الخابع والعذخوف واألخيخ مغ حخوؼ األبججية اليػنانية ويذيخ رمد األو
ويخمد لؤلوميجا بحخؼ  . األوميجا دائسًا إلي الشياية حيث أنو نؿيس الخمد ألفا والحي يذيخ إلي البجاية

يدسي أما في عالع الحيػاف فإف الحيػاف الستأخخ والستخمف عغ القصيع .  .A واأللفا بحخؼ  Oاؿ
"الحيػاف األوميجا" وىػ آخخ حيػاف في القصيع عمي عكذ الحيػاف القائج الحي يكػف في مقجمة القصيع 

  .مػقع ويكيبيجيا، االنتخنيت."والحي يدسي ب "الحيػاف األلفا
 .ٖٙٔالذاكخ، رمػز أىع االلية.......، ص  .62

61. Leick, G., Dictionary of Ancient…, p. 86.  

62. Black, J., and Green, A., Gods, Demons…, p 182-184.  

63. Black, J., and Green, A., Gods, Demons…, p 108.  

64. Leick, G., Dictionary of Ancient…, p. 87.  

فاضل عبج الػاحج عمي، "عذتار وتسػز وجحور السعتقجات الخاصة بيسا في حزارة وادي الخافجيغ"،  .65
 .ٓ٘(، صٖٜٚٔ) بغجاد، ،ٜٕالعجد سػمخ، 

 وما بعجىا.  ٛٓٔ، ص........الذاكخ، رمػز اىع االلية  .66
رسالة ماجستير غير منشورة ،  ،العبيدي، خالد حيدر ، احجار الحدود البابلية )كودورو( دراسة تحليلية .67

 . ٕٔٔ، ص( 1110)موصل ،
 .عجىاوما ب ٔٔٔ، صٜٜٚٔبغجاد، ، وزارة الثقافة واالعبلـ، ٕطرشيج، فػزي، الذخائع العخاؾية القجيسة،  .68
 وما بعجىا.  ٓٔٔ، ص........الذاكخ، رمػز اىع االلية  .69
 وما بعجىا.  ٔٔٔ،  ص........الذاكخ، رمػز اىع االلية  .72
ؽ.ـ وعثخ عمى قانػف إششػنا في تل حخمل مجيشة شادوبع السخكد  ٖٜٓٔنحػ عاـ   قانػف اششػنا .72

وىػ أقجـ مغ قانػف حسػرابي بحػالي نرف قخف مغ الدمغ أو أكثخ، وقج كتب ,اإلداري لسسمكة أششػنا. 
بالمغة البابمية ويتكػف مغ لػحيغ مغ الصيغ تزع مقجمة ومتغ وربسا كاف يحتػي عمى خاتسة عمى غخار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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القػانيغ األخخى إال إنيا فقجت ولع يكتذف عمساء اآلثار سػى إحجى وستيغ مادة فقط مغ مػاد ىحا 
ؽ.ـ، دائخة اآلثار والتخاث، شخكة  ٓ٘ٚٔ-ٕٜٚٔ -االعطسي، دمحم شو دمحم، حسػرابي القانػف. 

  .ٖ٘ٔ، صٜٜٓٔعذتار لمصباعة، بغجاد، 
 .ٙٙٙ، ص.......عبلمة العبػدية ، عبج الكخيع .71
 .ٕٕٔ، ص.....الياسيغ، العقػبات البجنية  .76
سػرابي، وزارة الثقافة حخبو، سميع، الشرػص الجشائية في شخيعة حسػرابي، وقائع نجوة قػانيغ ح .74

 .ٕٗٔ، صٜٛٛٔواإلعبلـ، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، بغجاد، 
 .ٔٙٙ، ص.......عبج الكخيع، عبلمة العبػدية  .75
 .ٕٕٔ، ص......الياسيغ، وآخخوف، العقػبات البجنية  .21

 (.ٜٜٗٔ/ٛ/ٛٔفي  ٜٓٔقخار مجمذ ؾيادة الثػرة )السشحل( رقع ) .77
 / الفقخة /ثالثًا ورابعًا(.ٜٜٗٔ/ٛ/ٕ٘في  ٘ٔٔرقع )ة الثػرة )السشحل( قخار مجمذ ؾياد .78
 .ٙ، ص ......سيج أحسج، التجميات الخمدية لمػشع  .79
المفع العخبي لمكمسة الػشع، والتػاتػ عبػارة عػغ ماكياج دائع يتع عسمو مغ خبلؿ مادة صبػية تبقى  .82

ة الدػابعة مػغ الجمػج أمػا التػاتػ لدشػات مثمو مثل الػشع قجيسا ، والفخؽ بيشيسػا أف الػشع يرػل إلػى الصبقػ
   .ؼيرػل لمصبقػة الثالثػة مػغ الجمػج

 .ٕ٘ٓ، ص......التمعفخي، األزياء  في تمعفخ .82
82. Al-Azzawi, Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, P103. 

 .ٕ٘ٓ، ص......التمعفخي، األزياء في تمعفخ .86
لحي يقع عمى بعج ستة كيمػمتخات غخب مجيشة سسي ىحا الجور الحزاري بالعبيج ندبتًا الى تل العبيج ا .84

أور في الشاصخية جشػب العخاؽ ويبعج حػالي خسدة وعذخوف كيمػ متخ تقخيبًا عغ مجيشة الشاصخية 
. ٖٖٔكشػز الستحف العخاقي، ص ،جشػبًا. وعمى مقخبة مغ مجيشة اريجو ولمسديج يخاجع: برسو جي

  .ٜٕٙوكحلظ: صالح: الكذاؼ االثخي، ص
 .ٕٖٕسة العخاؽ، صصاحب، ممح .85
التي تسثل إندانًا أـ حيػانًا أـ نباتًا أـ فشي يعتسج عمى نقل األشكاؿ  (: أسمػب Realismاأُلسمػب الػاقعي)  .86

وصادقًا كسا يدعى الفشاف مغ مبلحطاتو الجؾيقة إلى تدجيل األشكاؿ السػجػدة في الصبيعة نقبًل دؾيقًا جسادًا، 
 .ٙٔالعرخ.......، ص شطخ: الديادي، عادؿ شاكخ وىاـ، فغ الشحت فيالػاقعة في مجاؿ اإلدراؾ البرخي. يُ 

 .ٕٚٔصاحب، ممحسة العخاؽ، ، ص .87
عثخت بعثة التشقيب اليابانية بخئاسة فػجي في ثسانيشيات القخف الساضي عمى التسثاؿ بقبخ سيجة بسشصقة  .88

يئة العامة لآلثار )صشكخة( بالقخب مغ ناحية الدعجية بسحافطة ديالى. سجبلت بعثات التشقيب، الي
 والتخاث.

89. Al-Azzawi, Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, P108. 
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 :قائسة السرادر العخبية واألجشبية
 القخآف الكخيع. .ٔ
س"، رسالة أالػشع كسرجر مغ مرادر الخؤية الفشية في مجاؿ التعبيخ بالخ  عرست دمحم عجلي، أباضة، .ٕ

 . الفشية، جامعة حمػاف، مرخماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية 
، دار ٘معجع لداف العخب، مجىػ(، ٔٔٚابػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ )ت ابغ مشطػر،  .ٖ

 .ىػٖ٘ٚٔبيخوت،صادر، 
ؽ.ـ، دائخة اآلثار والتخاث، شخكة عذتار  ٓ٘ٚٔ-ٕٜٚٔ -االعطسي، دمحم شو دمحم، حسػرابي  .ٗ

  .ٜٜٓٔلمصباعة، بغجاد، 
 .ٜٙٛٔخ الحزارات القجيسة، مقجمة في تاريباقخ، شو،  .٘
، دائخة اآلثار القجيسة العامة، بغجاد، ٔ، جٗبرسو جي، فخج، " بحث في الفخار"، مجمة سػمخ، مج  .ٙ

ٜٔٗٛ. 
 .ٕٜٚٔبرسو جي، فخج، كشػز الستحف العخاقي، مجيخية اآلثار العامة، بغجاد،  .9

 .ٜٗٙٔ ، سشةٕالسجمج ، "، مجمة سػمخ، فخج، "االختاـ االسصػانية في الستحف العخاقيېچبرسو  .9

بميشكتػف، دورا، فغ الفخار صشاعة وعمسًا، تخجسة عجناف خالج واحسج شػكت، وزارة الثقافة واالعبلـ، بغجاد،  .ٜ
ٜٔٚٗ. 

، الدشة ٕٔ، العجد مجمة التخاث الذعبيماىيتيا وممحقاتيا،  -التمعفخي، عمي، األزياء في تمعفخ  .ٓٔ
 بغجاد.، دار الحخية لمصباعة، (ٜٗٙٔ) الدادسة

الحاج يػنذ، ريا محدغ عبج الخزاؽ، نذأة وتصػر الكتابة السدسارية عمى االختاـ االسصػانية أستشادًا  .ٔٔ
 –الى دراسة مجسػعة أختاـ أسصػانية مغ الستحف العخاقي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب 

 .ٜٚٛٔجامعة بغجاد، 
وقائع نجوة قػانيغ حسػرابي، وزارة الثقافة  حخبو، سميع، الشرػص الجشائية في شخيعة حسػرابي، .ٕٔ

 .ٜٛٛٔواإلعبلـ، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، بغجاد، 
مجمة حشػف، نائل، "شخرية اإللية األـ ودور اإللية انانا عذتار في الشرػص الدػمخية واألكجية" ،  .ٖٔ

 .ٜٚٛٔ، ٖٗ، العجد سػمخ
ستػسط اآلسيػي القجيع، دار الشيزة لمشذخ، الحػراني، يػسف، البشية الحىشية الحزارية في الذخؽ ال .ٗٔ

 .ٜٛٚٔبيخوت، 
دراسة  -ؼيحاء مػلػد عمي، الػاح فخارية مغ مػاقع حػض حسخيغ مغ العرخ البابمي القجيع الحيالي، .٘ٔ

 .ٕٙٓٓكمية اآلداب،  –فشية حزارية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة بغجاد 
ديظ، نقاء عساد عبج هللا، أحكاـ زيشة وجو السخأة في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجدتيخ في الفقو  .ٙٔ

 . ٕٓٔٓفمدصيغ،  -نابمذ –والتذخيع، جامعة الشجاح الػششية 
 . ٜٜٚٔبغجاد، ، وزارة الثقافة واالعبلـ، ٕطرشيج، فػزي، الذخائع العخاؾية القجيسة،  .ٚٔ
التجميات الخمدية لمػشع في السعتقج الذعبي بيغ الخرػصية الثقاؼية سيج أحسج، عبجالحكيع خميل،  .ٛٔ

، جامعة الشجاح  واقع وتحجيات" والثقافة الذعبية، السؤتسخ الخابع لمفغ والتخاث الذعبي الفمدصيشي
 .ٕٕٔٓفمدصيغ،  -الػششية
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اللية، رسالة دراسة تاريخية د -الذاكخ، فاتغ مػفق فاضل عمي، رمػز أىع اآللية  في العخاؽ القجيع .ٜٔ
 . ٕٕٓٓماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة السػصل/ كمية اآلداب، 

دراسة تأريخية آثارية، رسالة ماجدتيخ غيخ  -الذسخي، عباس عبج مشجيل، التػثيق في العخاؽ القجيع .ٕٓ
 .ٕٔٔٓمشذػرة/ معيج التاريخ العخبي والتخاث العمسي، 

األكجية والدػمخية الججيجة، دار الجػاىخي،  دراسة في الفشػف  –صاحب، زىيخ، إسصػرة الدمغ القخيب  .ٕٔ
 بغجاد.

 .ٕٔٔٓدراسة في الحزارة الدػمخية، دار الجػاىخي، بغجاد،  –صاحب، زىيخ، أغشية القرب  .ٕٕ
 صاحب، زىيخ، ممحة العخاؽ، تجسع فشاني العخاؽ، دار الصباع. .ٖٕ
 . ٜٚٛٔث، بغجاد، صالح، قحصاف رشيج، الكذاؼ االثخي في العخاؽ، السؤسدة العامة لآلثار والتخا .ٕٗ
عبج الكخيع، قري مشرػر، عبلمة العبػدية والعسمية الجخاحية إلزالتيا في العخاؽ القجيع "دراسة في  .14

جامعة ، ٕٙٔٓ، ٘٘، العجد مجمة دراسات في التاريخ واآلثارضػء الكتابات السدسارية القانػنية، 
 بغجاد، كمية اآلداب.

رسالة ماجستير غير منشورة  ،البابلية )كودورو( دراسة تحليليةالعبيدي ، خالد حيدر ، احجار الحدود  .ٕٙ

 . (1110، )موصل ،
حػض  -وحجاد  ٕالعصار، عبج الجبار عبج السجيج، دمى الصيغ واالثار السعجنية السكتذفة تل الديب ـ .ٕٚ

 .ٜٕٓٓسج حسخيغ، بحث غيخ مشذػر، الييئة العامة لآلثار والتخاث، 
 . ـٜٜ٘ٔأشيخ الجيانات القجيسة، دار السعارؼ ،  عمى عبج الػاحج وافي، الصػشسية .ٕٛ
فاضل عبج الػاحج عمي، "عذتار وتسػز وجحور السعتقجات الخاصة بيسا في حزارة وادي الخافجيغ"،  .ٜٕ

 (.ٖٜٚٔ) بغجاد، ،ٜٕالعجد سػمخ، 
ػراه الؽياض، احسج لفتو، تاريخ الكتابة في ببلد الخافجيغ مشح ضيػرىا حتى اختخاع االبججية، أشخوحة دكت .ٖٓ

 .ٕٛٓٓغيخ مشذػره، جامعة بغجاد، 
 .ٜٚ٘ٔمغ الػاح سػمخ، تخجسة شو باقخ، مؤسدة فخانكميغ، القاىخة، نػح، كخيسخ،  .ٖٔ
، السؤسدة العامة ٗٗكدار، أكـخ دمحم عبج، "فخار عرخ العبيج في العخاؽ القجيع"، مجمة سػمخ، مج  .ٕٖ

  .ٜٙٛٔ -ٜ٘ٛٔلآلثار والتخاث،  بغجاد، 
ليفي، مارتغ، الكيسياء والتكشمػجيا الكيسيائية في وادي الخافجيغ، تخجسة وتعميق: محسػد ؼياض السياحي  .ٖٖ

 .ٜٓٛٔوآخخوف، دار الخشيج لمشذخ، بغجاد، 
 .ٕٜٜٔ، دار العمع لمسبلييغ، بيخوت، ٚمعجع لغػي عرخي، ط –مدعػد، جبخاف، الخائج  .ٖٗ
سخكبة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة بغجاد، كمية ميجي، حسيج نفل، الجػانب االبجاعية لمكائشات ال .ٖ٘

 .ٜٜٗٔالفشػف الجسيمة، 

  .مػقع ويكيبيجيا، االنتخنيت .ٖٙ
 ، "عػػػػػالع الػػػػػشفذ االجتسػػػػػاعي، روي أبػػػػػػ زيػػػػػج ، حزػػػػػخمػت نيػػػػػػز "ناتػػػػػالي اقميسػػػػػػس ،سػػػػػبع ،ميذػػػػػاؿ .ٖٚ

.2011 
دار الحخية  ،، أسامة ناصخ والحػري، حياة عبج عمي، األختاـ األسبلمية في الستحف العخاقيالشقذبشجي .29

 .ٜٗٚٔلمصباعو بغجاد، 



 ٕٕٕٓ/  ٚ/ مجمج /  ٔمجمة آثار الخافجيغ / ج 

013 
 

 .ٜٜٚٔ، بيخوت، ٔـيغل، ج. و.ؼ، الفغ الخمدي، تخجسة جػرج شخابيذي، ط .ٜٖ
لمصباعة الياسيغ، جعفخ عبج األميخ، وآخخوف، العقػبات البجنية في قػانيغ العخاؽ القجيع، دار الزياء  .04

 .ٜٕٓٓ، ٔوالترسيع، الشجف األشخؼ، ط

41. Al-Azzawi, Dhia,Tattoo Aspects of Iraqi Kolklore, Mamoon House Baghdad 

2009,  

42. Kramer, S.N, 'ENKI and Ninhusag a paradise myth', ANET. 

43. Lloyed, S., and Safar, "Tell Hassuna Excavations' JNES, Vol 1. No.4, 1944-

1954.                                   

44. Rene, Labat, Manuel D' e'pigraphie Akkadienne, sociee'te' Nouvelle librairie 

orientaliste, paris, 2002. 
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