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 جامعة القدسية                 حماضرات املرحلة الثانية  
 كلية اآلثار                          قسم الدراسات املسمارية 

 
 مـديـراق القـالع تاريخ

 : ) العراق القديم( امساء القطر التأرخييةاوالً : 
 اطلقت على القطر اسماء عدة لعل من أهمها هو :

: وهً التسمٌة التً بدأت تشٌع فً االستعمال قبٌل ظهور  العراق -1

م ( والسٌما فً  636 – 226االسالم فً العصر الساسانً ، )

الشعر الجاهلً . وهً تسمٌة اختلف الباحثون فً معناها وتأصٌلها 

وهو ل بأن معناها ٌرجع الى اصل فارسً فذهب بعظهم الى القو

 (  )االرض السفلى والواطئة 

 . وقد ذهب الى مثل ذلك الباحث االثاري الشهٌر هرتسفٌلد 

  كما ٌعتقد ان كلمة عراق عربٌة وتعنً الشاطئ او الساحل اي ان

 لمتخمته فً جزئه الجنوبً على الخلٌج .العراق 

  لغوي ٌعود الى هناك احتمال اخر ان كلمة عراق هً تراث

السومرٌٌن وانه مشتقة من الكلمة السومرٌة )اوروك( او )اونوك( 

 وتعنً المستوطن وبها سمٌت مدٌنة الوركاء .

: وهً ترجمة للكلمة الٌونانٌة )مٌزوبوتامٌة(  بالد ما بين النهرين -2

ففً زمن ما بٌن القرن الرابع والثالث قبل المٌالد ظهر فً استعمال 

ذا المصطلح الجغرافً إلطالقه على هان والرومان الجغرافٌٌن الٌون

  هذه البالد كلها او بعظها .

اشهرها بالد بابل وبالد اشور ومنها من التسمٌات االخرى  -3

التسمٌتان فً اللغات االوربٌة  بابلونٌا أو اسٌرٌا .نسبة الى شهرت 

 مدٌنتً بابل واشور خالل االلف الثانً وااللف االول قبل المٌالد .
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التً اطلقت هً بالد )كاردنٌاش ( وتعنً  التسميات االخرىمن  -4

البالد ودنٌاش اسم احد الهة الكٌشٌن الذٌن سٌطروا على بالد 

 الرافدٌن خالل النصف الثانً من االلف الثانً قبل المٌالد .

 ثانيًا : مصادر دراسة تأريخ العراق القديم : وتتكون مما يلي :
ات االثرٌة : منها االشارات التً قبل التنقٌبات والتحرٌ المصادر -1

وردت فً الكتب المقدسة مثل التوراة والتلمود و بعض مؤلفات 

المؤرخٌن الٌونان والرومان ) الكتاب الكالسٌكٌٌن( والسرٌان 

 . وغٌرهم 

 ويأتي في مقدمة هؤوال من هيث الزمن واالهمية :

( اذا قبل المٌال 425 – 484الشهٌر ) فً حدود  أ (  تأريخ هيرودست

كان من اقدم الكتب التأرٌخٌة عند الٌونان وذكر انه قد زار بابل وبالد 

أشور إذ وصف مدٌنة بابل واسوارها وبرجها المدرج ومعابدها وطائفة 

 .من عادات أهلها 

قبل المٌالد( الذي دون طائفة مهمة عن  355 – 434) ب ( زينفون

أحوال العراق واحوال الدولة الفارسٌة التابع لها ، وكان جندٌاً ٌونانٌاً 

من المرتزقة التحق فً اسٌا الصغرى بحملة كورش االصغر حاكم 

 ق م (  354 – 444والٌة لٌدٌة ، واخ الملك الفارسً ارتحششتا الثانً)

كتاباً فً تأرٌخ ق م ( الذي الف  124 – 242) ج ( بوليبيوس

الرومان بوجه خاص وذكر احوال عالم البحر المتوسط وٌرجح انه كان 

 .اول من استعمل مصطلح )مابٌن النهرٌن( 

م ( الذي اشتهر فً مؤلفه  11 –ق م  64)فً حدود  د ( سترابون

منها بالد بابل والجغرافً الشهٌر الذي وصف فٌه اقالٌم العالم القدٌم 

 .واشور 
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ق . م ( الذي ألف كتاباً فً تأرٌخ العالم  44)  قليديودورس الص(  ه

وقد جاء فً الجزء الثانً منه وصف بالد بابل ومعبد االله بٌل 

 ووصف الجنائن المعلقة .

الطبٌعً(  م (: اشتهر بمؤلفه )التأرٌخً 64 – 34)  ز ( بليني االكبر

و الذي  وصف فٌه القارات المعروفة وعادات اهلها، كما ورد عن 

 العراق اشٌاء مهمة ومنها انهاره .

 اخبار الرحالة والسياح : ولعل من اشهرهم :  -2

: على ماٌرجح انه كان اول سائح جاء الى  أ ( بنيامين التطليلي

، وسلك  م ( فً زمن الخلٌفة المقتفً باهلل 1164العراق فً العام )

فً رحلته طرٌق اٌطالٌا والٌونان وقبرص ثم فلسطٌن والعراق 

وبالد فارس . وقد كتب مذكرات عن رحلته خصصها فً الدرجة 

ٌة فً الشرق ومنها ٌهود داالولى على وصف احوال الجالٌات الٌهو

 العراق .

: وهو طبٌب المانً من اهل القرن السادس عشر  ب ( راوولف

م ( زار برج  1566 – 1563واستغرقت رحلته ثالث سنوات )

 وظنه برج بابل الوارد فً التوراة .عقرقوف 

: وهو احد النبالء االٌطالٌٌن الذي زار بالد  ج ( بتروديالفالة

م ( فزار مدٌنة  1625الى عام  – 1616الشرق والعراق من عام )

وبقاٌا مدٌنة اور وبقاٌا حصن االخٌضر الشهٌر ، كما كان اول بابل 

اوربً نقل معُه نماذج من الكتابات المسمارٌة اخذها من العاصمة 

 الفارسٌة )اصطخر( واجر مختوماً بهذا الخط من بابل واور .

( فً زمن والٌة قرة مصطفى : ووصف بغداد  1663) تفينود ( 

 وصفاً دقٌقاً .

 الثامن عشر والتاسع عشر : ومنهم :رحالة القرنيين  -3

ارسلها ملك : إذ زار العراق مع بعثة استطالعٌة  أ ( كارستن نيبور

م ( إذ وصلت تلك البعثة الى  1666و  1661الدٌنمارك فً عامً )

 مدٌنتً نٌنوى وبابل فً العراق واصطخر فً بالد فارس .
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 1685ن عام ): وهو مبعوث البابا الذي اقام فً بغداد مابٌ ب ( بوشام

م ( وكان فلكٌاً إذ زار عدة مدن قدٌمة منها بابل والوركاء و  1664و 

 اور .

: الذي شغل باالضافة الى وظٌفته االصلٌة منصب  ج ( كلوديوس رج

م ( ولكنه توفً بالكولٌرا وهو فً  1846القنصل البرٌطانً فً بغداد )

زار  م وكان رج ٌتقن عدة لغات شرقٌة 1821سن مبكرة فً عام 

 مدٌنة بابل ونٌنوى .

 م ( : 1411 – 1442تنقيبات الهواة : ) -4

بدأت التنقٌبات الفعلٌة على مقٌاس واسع فً منتصف القرن التاسع  

عشر ، ولما كانت تلك التنقٌبات بعٌدة عن االسالٌب العلمٌة المتبعة 

، فٌصح ان نصفها بأنها فً علم االثار الذي كان فً بداٌات تطوره 

كانت اقرب ماتكون الى النبش والتخرٌب ، وكان هدفها االساسً 

استخراج االثار الكبٌرة مثل المنحوتات . وكان اغلب المنقبٌن هواة 

من قناصل الدول االجنبٌة وكانت المنافسة على اشدها مابٌن 

ٌبات ثم دخلت الوالٌات المتحدة مٌدان التنق الفرنسٌٌن و االنكلٌز .

 فً حفرها فً مدٌنة نفر .

: فً نهاٌة القرن التاسع عشر بدأ طور  طور التنقيبات العلمية – 5

جدٌد فً اسالٌب التنقٌبات عن االثار وهو الطور العلمً المنظم 

 – 1811)وٌمكن تحدٌد هذه البداٌة فً التنقٌبات االلمانٌة فً بابل 

( م من االمور المهمة التً 1114 – 1144(م  وفً اشور )1116

استجدت منذ الثالثٌنٌات من القرن التاسع عشر بداٌة سٌطرة 

 السلطات الوطنٌة على نشاط الهٌئات التنقٌبٌة االجنبٌة .

وفً العراق نظمت العالقات مابٌن بعثات التنقٌب وبٌن مدٌرٌة 

م ، وقد عدل  1136االثار الوطنٌة فً قانون خاص باألثار لسنة 

ذا القانون فً السنوات الالحقة كما اسس المتحف الوطنً العراقً ه

 م . 1166سنة 

 


