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  سومر
 

 :  السومریون
 أھلھا -جغرافیتھا  -الكشف عن أرض سومر  - تاریخھم -١

 الملوك -الطوفان السومري  -مظھرھم  -وجنسیتھم 
 عصر أور الذھبي -سرجون ملك أكاد  -مصلح قدیم 

 
 
  :  جغرافیتھاو الكشف عن أرض سومر -
  

إذا عدنا إلى خریطة الشرق األدنى وتتبعنا المجرى المشترك المكون من نھري 
عند بلدة "من مصبھ في الخلیج الفارسي إلى أن ینفصل المجریان  دجلة والفرات
، ثم تتبعنا نھر الفرات متجھین إلى الغرب، وجدنا في شمالھ وجنوبھ "القرنة الحدیثة

الُمَقیَّر "وأور " أبوشھرین الحدیثة"إریدو : المدن السومریة القدیمة المطمورة ھي 
" اة والمعروفة اآلن باسم الوركاءوھي المسماة إرك في التور"وأورك " الحدیثة

ولكش " المسماة في التوراة باسم إالسار والمعروفة اآلن باسم سنكرة"والْرسا 
تتبع بعدئذ نھر الفرات في سیره نحو الشمال ". نفر"ونبور " سیبرال الحدیثة"

أرض ما بین "الغربي إلى بابل التي كانت في یوم من األیام أشھر بالد الجزیرة 
تجد إلى شرقھا مباشرة بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرفت في ھذا اإلقلیم، ثم  "النھرین

سر بعدئذ مع النھر صعدا قرابة ستین میال حتى مقر أجاد قصبة مملكة أكد في 
ولم یكن تاریخ أرض الجزیرة القدیم من إحدى نواحیھ إال صراعا . األیام الخالیة

ومر لتحتفظ باستقاللھا أمام قامت بھ الشعوب غیر السامیة التي تسكن بالد س
الھجرات السامیة والزحف السامي من كش وأجاد وغیرھما من مراكز العمران 

وكانت ھذه األجناس المختلفة األصول في خالل ھذا الصراع تتعاون دون . الشمالیة
ضارة ھي صرح حلتقیم  -ولعلھا كانت تتعاون على الرغم منھا -أن تشعر بتعاونھا

  . ارة واسعة شاملة فذة، وھي من أعظمھا إبداعا وإنشاءأول ما عرف من حض
  
  
  :ساللة السومریون  -

ولیس في وسعنا رغم ما قام بھ العلماء من بحوث أن نعرف إلى أیة ساللة من 
السالالت البشریة ینتمي ھؤالء السومریون، أو أي طریق سلكوه حتى دخلوا بالد 

أو من بالد القفقاس أو من أرمینیة الوسطى  اومن یدري لعلھم جاءوا من آسی. سومر
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 تتبعین في سیرھم مجریي دجلةمن الشمال ُم بالد ما بین النھرینواخترقوا 
  . كما في أشور مثال شواھد دالة على ثقافتھم األولى -حیث توجد -والفرات

أو من  -كما تروي األساطیر -أو لعلھم قد سلكوا الطریق المائي من الخلیج الفارسي
ا من األقطار، ثم اتخذوا سبیلھم نحو الشمال متتبعین على مھل مصر أو غیرھ
أو لعلھم جاءوا من السوس حیث یوجد بین آثارھا رأس من . النھرین العظیمین

بل إن في وسعنا أن نذھب إلى أبعد من . فیھ خواص الجنس السومري كلھا اإلسفلت
 . قدمھذا كلھ فنقول إنھم قد یكونون من أصل مغولي قدیم موغل في ال
لكن علم ھذا كلھ عند .   ذلك بأن في لغتھم كثیرًا من التراكیب الشبیھة بلسان المغول

 . عالم الغیوب
  
  :   مظھرھم –وجنسیتھم  أھلھا -

وتدل آثارھم على أنھم كانوا قصار القامة ممتلئ الجسم، لھم أنوف شم مصفحة 
اء، وعیون مائلة إلى لیست كأنوف األجناس السامیة، وجباه منحدرة قلیال إلى الور

وكان كثیرون منھم ملتحین، وبعضھم حلیقین، وكثرتھم العظمى یحفون . أسفل
  .  شواربھم

  
  :لباسھم  -

وكانوا یتخذون مالبسھم من جلود الغنم، ومن الصوف المغزول الرفیع، وكانت 
فكانوا یشدونھا  الرجالیسدلن من أكتافھن الیسرى مآزر على أجسامھن، أما  النساء
ثم علت أثواب الرجال . ى أوساطھم ویتركون الجزء األعلى من أجسامھم عاریًاعل

  . مع تقدم الحضارة شیئًا فشیئًا حتى غطت جسمھم كلھ إلى الرقبة
رجاال كانوا أو نساء فقد ظلوا یمشون عراة من الرأس إلى وسط الجسم  الخدمأما 

نس على رؤوسھم وأخفافًا وكانوا في العادة یلبسون قال. إذا كانوا في داخل البیوت
في أقدامھم، ولكن نساء الموسرین منھم كن ینتعلن أحذیة من الجلد اللین الرقیق غیر 

وكانت . ذات كعاب عالیة، وذات أربطة شبیھة بأربطة أحذیتنا في ھذه األیام
األساور والقالئد والخالخیل والخواتم واألقراط زینة النساء السومریات التي 

  . أزواجھن كما تظھره النساء األمریكیات في ھذه األیام یظھرن بھا ثراء
  
  : أدب السومریون  -
  :  الطوفان السومري -

م حاول الشعراء والعلماء السومریون .ق ٢٣٠٠حوالي  -ولما تقدم العھد بمدنیتھم
فكتب الشعراء قصصًا عن بدایة الخلق ، وعن . أن یستعیدوا تاریخ بالدھم القدیم

طوفان مروع غمر ھذه الجنة وخربھا عقابًا ألھلھا على ذنب  جنة بدائیة، وعن
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وتناقل البابلیون والعبرانیون قصة ھذا الطوفان .  ارتكبھ أحد ملوكھم األقدمین
َ ولي ینقب في . وأصبحت بعدئذ جزءًا من العقیدة المسیحیة وبینما كان األستاذ

طبقة من  إذ كشف على عمق عظیم من سطح األرض، عن ١٩٢٩خرائب أور عام 
على أثر فیضان مروع لنھر  -إذا أخذنا بقولھ  -الغرین سمكھا ثمان أقدام، رسبت 

الفرات ظل عالقًا بأذھان األجیال التالیة ومعروفًا لدیھم باسم الطوفان، وصفھا 
  . الشعراء فیما بعد بأنھا العصر الذھبي لتلك البالد

 
  :  مصلح قدیم - الملوك -

ي ھذه األثناء أن یخلقوا ماضیًا یتسع لنمو جمیع عجائب وحاول الكھنة المؤرخون ف
فوضعوا من عندھم قوائم بأسماء ملوكھم األقدمین، ورجعوا . الحضارة السومریة

ورووا عن اثنین ،  عام ٤٣٢ر٠٠٠باألسر المالكة التي حكمت قبل الطوفان إلى 
ھما مش من القصص المؤثرة ما جعل ثانیامن ھؤالء الحكماء وھما تموز وجلج

أما تموز فقد انتقل إلى مجمع اآللھة البابلیین،  .بطل أعظم ملحمة في األدب البابلي
ولعل الكھنة قد تغالوا بعض الشيء في قدم . وأصبح فیما بعد أدونیس الیونان

حضارتھم ولكن في وسعنا أن نقدر عمر الثقافة السومریة تقدیرًا تقریبیًا إذا الحظنا 
وأن ما یمتد منھا أسفل آثار ً عمق ست وستین قدمابور تمتد إلى یأن خرائب ن

سرجون ملك أكد یكاد یعدل ما یمتد فوق ھذه اآلثار إلى أعلى الطبقات األرضیة 
  ). أي إلى بدایة القرن األول من التاریخ المیالدي(
 

ویلوح أن . م.ق ٥٢٦٢بور على ھذا األساس رجع بنا إلى عام یوإذا حسبنا عمر ن
ك المدن مستمسكة بعروشھا قد ازدھرت في كش حوالي عام قویة من ملو أسرًا

  .م.ق ٣٥٠٠م وفي أور حوالي .ق ٤٥٠٠
  

وإنا لنجد في التنافس الذي قام بین ھذین المركزین األولین من مراكز الحضارة 
، وھو النزاع الذي النزاع بین السامیة وغیر السامیةالقدیمة أول دور من أدوار 
دنى مأساة دمویة متصلة تبدأ من عظمة كش السامیة یكوَّن في تاریخ الشرق األ

إلى استیالء  الملكین السامیین سرجون األول وحمورابيوتستمر خالل فتوح 
قورش واإلسكندر على بابل في القرنین السادس والرابع قبل القائدین اآلریین 

ق ، وإلى التسابالصلیبیین والمسلمین المتالك قبر المسیح، وإلى اصطراع المیالد
التجاري، وتمتد إلى ھذا الیوم الذي یحاول فیھ البریطانیون جاھدین أن یسیطروا 
على األقوام السامیین المنقسمین على أنفسھم في الشرق األدنى وینشروا السالم 

  . في ربوعھ
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   :  عصر أور الذھبي -
م تروى السجالت المكونة من ألواح الطین التي كان الكھنة .ق ٣٠٠٠وبعد عام 

ظون بھا، والتي وجدت في خرائب أور، قصة دقیقة دقة ال بأس بھا عن قیام یحتف
ملوك المدائن وتتویجھم وانتصارھم غیر المنقطع وجنائزھم الفخمة في مدن أور 

وما أكثر ما غالى المؤرخون في ھذا الوصف، ألن كتابة . ولكش وأرك وما إلیھا
  . ا إلى أقدم األزمانالتاریخ وتحیز المؤرخین من األمور التي یرجع عھدھ

 
  :صلح والمستنیر وأحكامھ الملك الُم أوروكاجینا -

ستبدًا صلحًا وُمملكًا ُم،  لكشملك  أوروكاجیناوھو ، وكان واحد من ھؤالء الملوك 
ستنیرًا، أصدر المراسیم التي تحرم استغالل األغنیاء للفقراء واستغالل الكھنة ُم

أال یدخل بعد "م على أن الكاھن األكبر یجب ینص أحد ھذه المراسی و. لكافة الناس
ھذا الیوم إلى حدیقة األم الفقیرة ویأخذ منھا الخشب أو یستولي على ضریبة من 

وخفضت رسوم دفن الموتى إلى خمس ما كانت علیھ، وحرم على ". الفاكھة
الكھنة وكبار الموظفین أن یقتسموا فیما بینھم ما یقربھ الناس قربانًا لآللھة من 

وما من ". وھب شعبھ الحریة"وكان مما یباھى بھ الملك أنھ . وال أو ماشیةأم
مراسیمھ تكشف عن أقدم القوانین المعروفة شك في أن األلواح التي سجلت فیھا 
   .في التاریخ وأقلھا ألفاظًا وأكثرھا عدال

 
  :  سومرخاتمة  -

مثیالتھا من  واختتمت ھذه الفترة الواضحة من تاریخ أور كما تختتم في العادة
، غزا لكش وأطاح بأوروكاجینا ونھب  زجیزي - لوجالالفترات على ید رجل یدعى 

المدینة وھي في أوج عزھا ورخائھا، وھدم معابدھا وذبح أھلھا في الطرقات، 
  . وساق أمامھ تماثیل اآللھة أسیرة ذلیلة

  
 :  ِدْنِجِر دَّامو يأقدم قصیدة في التاریخ قصیدة الشاعر السومر -
  
على لوح من الطین لعل  من أقدم القصائد المعروفة في التاریخ قصیدة كتبْتو

ّنھاب إلھة لكش الشاعر السومري ِدْنِجِر دَّامو سنة یرثى فیھا  ٤٨٠٠عمرھا یبلغ 
  :ویقول فیھا 

  
  ب حسرة على المدینة وعلى الكنوزإن نفسي لتذو! وا أسفاه"

 وعلى الكنوز  " لكش"و إن نفسي لتذوب حسرة على مدینتي جرس! وا أسفاه
 إن األطفال في جرسو المقدسة لفي بؤس شدید  
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 في الضریح األفخم  " الغازي"لقد استقر 
 وجاء بالملكة المعظمة من معبدھا  

 "الموحشة متى تعودین ؟ أي سیدة مدینتي المقفرة 
 
 

ي وغیره من الملوك زجیز -وال حاجة بنا إلى الوقوف عند السفاح لوجال
 -شجنجور، ولوجال -األسماء الطنانة الرنانة أمثال لوجال ذوي السومریین
  ... أندرنوجنجا -دبتي، ولوجال -تدودو، وننیجي -كیجوب

  
  : عظم سرجون األأور السومریین بقیادة مملكة أكاد ُتحرر  -
  

وفي ھذه األثناء كان شعب آخر من الجنس السامي قد أنشأ مملكة أكد بزعامة 
قر حكمھ في مدینة أجاد على مسیرة مئتي میل أو نحوھا سرجون األول، واتخذ م

وقد عثر في مدینة سومر على . من دول المدن السومریة من ناحیة الشمال الغربي
أثر ضخم مكون من حجر واحد یمثل سرجون ذا لحیة كبیرة تخلع علیھ كثیرًا من 

  . المھابة، وعلیھ من الثیاب ما یدل على الكبریاء وعظیم السلطان
فلم یعرف التاریخ لھ أبًا، ولم تكن والدتھ : یكن سرجون ھذا من أبناء الملوك ولم

ولكن األساطیر السومریة اصطنعت لھ سیرة . غیر عاھرة من عاھرات المعابد
  .روتھا على لسانھ شبیھة في بدایتھا بسیرة موسى

  
ي وحملت بي أمي الوضیعة الشأن، وأخرجتني إلى العالم سرًا ووضعتن: "فھو یقول

وأنجاه أحد العمال، وأصبح ". علىَّ الباب بالقار في قارب من السل كالسلة وأغلقْت
ثم خرج على سیده وخلعھ . فیما بعد ساقي الملك، فقربھ إلیھ، وزاد نفوذه وسلطانھ

وإن لم یكن " الملك صاحب السلطان العالي"وجلس على عرش أجاد، وسمى نفسھ 
  . ةیحكم إال قسما صغیرًا من أرض الجزیر

  
ألنھ غزا مدنًا كثیرة، وغنم مغانم عظیمة، " األعظم"ویسمیھ المؤرخون سرجون 

زجیزي نفسھ الذي  -وكان من بین ضحایاه لوجال. وأھلك عددًا كبیرًا من الخالئق
نھب لكش وانتھك حرمة إلھتھا، فقد ھزمھ سرجون وساقھ مقیدًا باألغالل إلى 

الد شرقًا وغربًا، شماًال وجنوبًا، فاستولى وأخذ ھذا الجندي الباسل یخضع الب. بورین
على عیالم وغسل أسلحتھ في میاه الخلیج الفارسي العظیم رمزًا النتصاراتھ 
الباھرة، ثم اجتاز غرب آسیة ووصل إلى البحر األبیض المتوسط ، وظل یحكمھا 
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خمسًا وخمسین سنًة، وتجمعت حولھ األساطیر فھیأت عقول األجیال التالیة ألن 
  . وانتھى حكمھ ونار الثورة مشتعلة في جمیع أنحاء دولتھ. منھ إلھًا تجعل

  
  :نارام سین  -

وإن  ِسْن بنَّاء عظیمًا -وكان ثالثھم نارام . وخلفھ ثالثة من أبنائھ كل منھم بعد أخیھ
لم یبق من أعمالھ كلھا إال لوحة تذكاریة تسجل انتصاره على ملك خامل غیر ذي 

ن على ھذه اللوحة ذات النقش البارز في مدینة السوس وقد عثر ده مورجا. شأن
ِسْن رجًال مفتول  -، وھي اآلن من كنوز متحف اللوفر، وتمثل نارام١٨٩٧عام 

العضالت، مسلحًا بالقوس والسھام، یطأ بقدمیھ في خیالء الملوك أجسام من ظفر 
توسل  ویدل مظھره على أنھ یتأھب ألن یرد بالموت العاجل على. بھم من أعدائھ

وصور بین ھؤالء األعداء أحد الضحایا وقد أصابھ . أعدائھ المنھزمین واسترحامھم
سھم اخترق عنقھ فسقط على األرض یحتضر، وتطل على ھذا المنظر من خلفھ 

ِسْن على أحد التالل بكتابة مسماریة  -وقد سجل انتصار نارام. روسغجبال ز
لھ  توطدت وقتئذ قواعده وأصبحْت قد وتدل ھذه اللوحة على أن فن النحْت. جمیلة

 . تقالید مرعیة طویلة األمد
 
 : جودیا المستنیر -

على إن إحراق مدینة من المدن ال یكون في جمیع األحوال من الكوارث األبدیة 
  . التي تبتلى بھا، بل كثیرًا ما یكون نافعًا لھا من الناحیتین العمرانیة والصحیة

ذلك العھد، فقد ازدھرت ھذه المدینة من جدید  وھذه القاعدة تنطبق على لكش في
ملك آخر مستنیر قبل أن یحل القرن السادس والعشرون قبل المیالد، وذلك في عھد 

كتنزة أشھر ما بقى من آثار فن النحت تعد تماثیلھ القصیرة الُم،  یدعى جودیا
  . السومري

مواقف التقوى،  في موقف من وفي متحف اللوفر تمثال لھ من حجر الدیوریت یمثلُھ
كالتي نشاھدھا في التماثیل المقامة في مسرح ورأسھ ملفوف بعصابة ثقیلة 

ویداه مطویتان في حجره، وكتفاه وقدماه عاریة، وساقاه قصیرتان  ،الكولوسیوم
وتدل . ضخمتان یغطیھما ثوب نصفي مطرز بطائفة كبیرة من الكتابة المقدسة

وكان . مفكر، عادل، حازم، دمث األخالقمالمحھ القویة المتناسبة على أنھ رجل 
رعایاه یجلونھ، ال ألنھ جندي محارب، بل ألنھ فیلسوف مفكر أشبھ ما یكون 
باإلمبراطور ماركس أوریلیوس الروماني، یختص بعنایتھ الشؤون الدینیة واألدبیة 
 واألعمال النافعة اإلنشائیة، شاد المعابد، وشجع دراسة اآلثار القدیمة بالروح التي
تدرسھا بھا البعثات التي كشفت عن تمثالھ، ویحد من سلطان األقویاء رحمة 

ویفصح نقش من نقوشھ التي عثر علیھا عن سیاستھ التي من أجلھا عبده . بالضعفاء
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في خالل سبع سنین كانت الخادمة ندًا : "رعایاه واتخذوه إلھًا لھم بعد موتھ
راح الضعیف في بلده بجوار لمخدومتھا، وكان العبد یمشي بجوار سیده، واست

  ". القوي
  
  : أور الكلدان  -

تنعم بعھد من أكثر عھودھا الطوال " أور مدینة الكلدان"وفي ھذه األثناء كانت 
" وھو على ما یلوح عھد أقدم مقابرھا"م .ق ٣٥٠٠رخاًء وازدھارًا، امتد من عام 

ا الغربیة ونشر انجور جمیع بالد آسی -م وأخضع أعظم ملوكھا أور.ق ٧٠٠إلى عام 
فیھا لواء السالم وأعلن في جمیع الدولة السومریة أول كتاب شامل من كتب القانون 

ولما ". إلى أبد الدھر صرح العدالة لقد أقمْت: "وفي ذلك یقول. في تاریخ العالم
زادت ثروة أور بفضل التجارة التي انصبت إلیھا صبا عن طریق نھر الفرات فعل 

بأثینا من بعده فشرع یجملھا بإنشاء الھیاكل، وأقام فیھا وغیرھا فیھا ما فعل بركلیز 
وواصل ابنھ . من المدائن الخاضعة لھ أمثال الرسا وأوروك ونبور كثیرًا من األبنیة

دنجى طوال حكمھ الذي دام ثمانیة وخمسین عام أعمال أبیھ، وحكم البالد حكمًا 
إلھًا، ویصفونھ بأنھ اإللھ الذي أعاد عادًال حكیمًا، جعل رعایاه یتخذونھ من بعد موتھ 

 . إلیھم جنتھم القدیمة
لكن سرعان ما أخذ ھذا المجد یزول، فقد انقض على أور التي كانت تنعم وقتئذ 
بالرخاء والفراغ والسلم أھل عیالم ذوو الروح الحربیة من الشرق، والعموریون 

. دمروھا شر تدمیرالذین عال شأنھم وقتئذ من الغرب، وأسروا ملكھا، ونھبوھا و
وأنشأ شعراء أور القصائد التي یندبون فیھا انتھاب تمثال إشتار أمھم اإللھة 

ومن الغریب أن ھذه القصائد . المحبوبة التي انتزعھا من ضریحھا الغزاة اآلثمون
التي صیغت في صیغة المتكلم، وأسلوبھا مما ال تسر منھ األدباء السفسطائیین، 

ذا نحس من خالل األربعة آالف من السنین التي تفصل بیننا ولكننا على الرغم من ھ
 : یقول الشاعر. وبین الشاعر السومري بما حل بالمدینة وأھلھا من خراب وتدمیر

 
 

 لقد انتھك العدو حرمتي بیدیھ النجستین ؛  
 .  انتھكت یداه حرمتي وقضى على من شدة الفزع

 ئًا من االحترام،  إن ھذا العدو لم یظھر لي شی! آه، ما اتعس حظي
 بل جّردني من ثیابي وألبسھا زوجھ ھو،  

 وانتزع منيُ حلیي وزین بھا أختھ،  
 فقد أخذ یبحث عني   -أسیرة في قصوره" اآلن"وأنا 

 لقد كنت ارتجف من ھول الیوم الذي اخرج فیھ،  . واحسرتاه -في ضریحي
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 فقد أخذ یطاردني في ھیكلي، وقذف الرعب في قلبي،  
 ین جدران بیتي ؛ وكنت كالحمامة ترفرف ثم تحط  ھناك ب

 على رافدة، أو كالبومة الصغیرة اختبأت في كھف،  
 وأخذ یطاردني في ضریحي كما یطارد الطیر،  

  طاردني من مدینتي كما یطارد الطیر وأنا أتحسر وأنادي  
 إن ھیكلي من خلفي، ما أبعد المسافة بینھ وبیني  

عة لحكم العیالمیین والعموریین مائتي عام تبدو وھكذا ظلت بالد سومر خاض
 . ألعیننا كأنھا لحظة ال خطر لھا

 
 
 : الملك حمورابي العظیم من بابل یستعید أوروك وإیسین  -

ثم أقبل من الشمال حمورابي العظیم ملك بابل واستعاد من العیالمیین أوروك 
یالم، وقبض على ملكھا، وإیسین، وظل ساكنًا ثالثًا وعشرین سنة غزا بعدھا بالد ع

وبسط حكمھ على عمور وأشور النائیة، وأنشأ إمبراطوریة لم یعھد لھا التاریخ من 
وظل السامیون بعد ذلك . قبل لھا مثیًال في قوتھا، وسن لھا قانونًا عامًا نظم شئونھا

الوقت قرونًا كثیرة یحكمون ما بین النھرین حتى قامت دولة الفرس، فلم نعد 
 . شیئا عن السومریین إذ طویت صحفھم القلیلة في كتاب التاریخ نسمع بعدئذ

 
 

 الحیاة االقتصادیة -٢
 العلوم -طبقات الناس  -التجارة  -الصناعة  -الزراعة 

 
 
  : التوارث الحضاري من سومر وأكاد إلى بابل وآشور  -

ُ یقض علیھا، فقد ظلت سومر وأكد  انقضى عھد السومریین، ولكن حضارتھم لم
حضارة المدن  وانتقلْتجان صناعًا وشعراء وفنانین وحكماء ورجال دین، خرُت

الجنوبیة إلى الشمال على طول مجرى نھر الفرات ودجلة حتى وصلت إلى بالد 
   .بابل وأشور، وكانت ھي التراث األول لحضارة بالد الجزیرة

 
  :السومري نظام الري  -

ا فیضان النھرین السنوي، وھو وكان أساس ھذه الثقافة وتربة األرض التي أخصبھ
وكان ھذا الفیضان ضارًا ونافعًا، فقد . الفیضان الناشئ من سقوط األمطار الشتویة

ھدا السومریین إلى أن یجروا ماءه جریانًا أمینًا في قنوات للري تخترق البالد طوًال 
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وعرضًا؛ وقد خلدوا أخطاره األولى بالقصص التي تتحدث عن فیضان عظیم طغى 
وكان نظام الري . األرض ثم انحسر عنھا آخر األمر ونجا الناس من شرهعلى 

م من أعظم األعمال اإلنشائیة في .المحكم الذي یرجع عھده إلى أربعة آالف سنة ق
فقد . الحضارة السومریة، وما من شك في أنھ كان أیضا األساس الذي قامت علیھ

ورة من الذرة والشعیر أخرجت الحقول التي عنوا بریھا وزرعھا محصوالت موف
وظھر عندھم المحراث من أقدم والقمح والبلح والخضر الكثیرة المختلفة األنواع، 

وكان یتصل  .العصور تجره الثیران كما كانت تجره في بالدنا حتى األمس القریب
وكانوا یدرسون المحاصیل بعربات كبیرة من الخشب . بھ أنبوبة مثقوبة لبذر البذور

ن من الظران تفتت القش لیكون علفًا للماشیة، وتفصل منھ الحب ركبت فیھا أسنا
  ). ٢٤(لیكون طعامًا للناس

 
  : الصناعة والتجارة السومریة  -

ولقد كانت ھذه الثقافة بدائیة من نواٍح كثیرة فقد كان السومریون یستخدمون النحاس 
، وبلغ من والقصدیر، وكانوا یخلطونھما في بعض األحیان لیصنعوا منھما البرونز

ولكن المعادن . أمرھم أنھم كانوا من حین إلى حین یصنعون من الحدید آالت كبیرة
مع ھذا كانت نادرة الوجود قلیلة االستعمال؛ وكانت كثرة اآلالت السومریة تتخذ من 
الظران، وبعضھا، كالمناجل التي یقطع بھا الشعیر، یصنع من الطین؛ أما الدقیق 

وكانت صناعة النسیج واسعة . كان یصنع من العاج والعظاممنھا كاإلبر والمثاقب ف
االنتشار یشرف علیھا مراقبون یعینھم الملك على أحدث طراز من اإلشراف 

وكانت البیوت تبنى من الغاب تعلوه . الحكومي على الصناعات عرف حتى اآلن
ور وال یزال من الیسیر العث. لبنات من الطین والقش تعجن بالماء وتجفف بالشمس

على منازل من ھذا الطراز في األرض التي كانت من قبل بالد سومر، وكان لھذه 
األكواخ أبواب من الخشب تدور في أوقاب منحوتة من الحجارة، وكانت أرضھا 
عادة من الطین، وسقفھا مقوسة تصنع من الغاب المثنى إلى أعلى، أو مستویة 

وكانت . مات من الخشبمصنوعة من الغاب المغطى بالطین المبسوط فوق دعا
البقر والضأن والخنازیر تجول في المساكن في رفقة اإلنسان البدائیة وكان ماء 

  . الشرب یؤخذ من اآلبار
 

ولما كانت الحجارة نادرة الوجود في . ما كانت تنقل البضائع بطریق الماء وأكثر
سي أو من بالد سومر فقد كانت تنقل إلیھا من خارج البالد عن طریق الخلیج الفار

  . أعالي النھرین، ثم تحمل في القنوات إلى أرصفة المدن النھریة
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لكن النقل البري أخذ ینمو وینتشر، وشاھد ذلك ما كشفتھ بعثة أكسفورد في كش من 
وقد عثر .  مركبات ھي أقدم ما عرف من المركبات ذات العجالت في تاریخ العالم

وجود صالت تجاریة بین سومر  في أماكن متفرقة على أختام یستدل منھا على
ولم تكن النقود قد عرفت في ذلك الوقت، ولھذا كانت التجارة . وبین مصر والھند

تتبادل عادًة بطریق المقایضة، ولكن الذھب والفضة كانا یستعمالن حتى في ذلك 
 -الوقت البعید لتقدیر قیم البضاعة، وكانا یقبالن في العادة بدًال من البضائع نفسھا 

على ھیئة سبائك وحلقات ذات قیم محدودة وإما بكمیات تقدر قیمتھا حسب  إما
وإن . وكانت الطریقة الثانیة أكثر الطریقتین استعماًال. وزنھا في كل صفقة تجاریة

كثیرًا من ألواح الطین التي وصلت إلینا وعلیھا بعض الكتابات السومریة لھي وثائق 
ویتحدث لوح من ھذه األلواح في لغة . طتجاریة تكشف عن حیاة تجاریة جمة النشا

وكان لدیھم ". المدینة التي تعج بضوضاء اإلنسان"تدل على الملل والسآمة عن 
عقود مكتوبة موثقة یشھد علیھا الشھود، ونظام لالئتمان تقرض بمقتضاه البضائع 

في % ٣٣إلى % ١٥والذھب والفضة، وتؤدي عنھا فوائد عینیة یختلف سعرھا من 
ما كان استقرار المجتمع یتناسب إلى حد ما تناسبًا عكسیًا مع سعر الفائدة ول.السنة

فإن لنا أن نفترض أن التجارة السومریة كانت كتجارتنا یحیط بھا جو من االرتیاب 
  . واالضطراب االقتصادیین والسیاسیین

 
في المقابر كمیات كبیرة من الذھب والفضة منھا ما ھو حلي ومنھا ما  وقد وجدْت

وكان أھل البالد . أواٍن وأسلحة وزخارف، بل إن منھا ما ھو عدد وآالت ھو
األغنیاء منھم والفقراء ینقسمون إلى طبقات ومراتب كثیرة، وكانت تجارة الرقیق 

  .منتشرة بینھم وحقوق الملكیة مقدسة لدیھم
  
  : في المجتمع السومري  طبقات الناس -
دھا من صغار رجال األعمال وطالب العلم بین األغنیاء والفقراء طبقة أفرا ونشأْت 

وقد عال شأن الطب عندھم فكان لكل داء دواء خاص ، ولكنھ ظل . واألطباء والكھنة
یعترف بأن المرض ال یمكن شفاءه إال إذا طردت الشیاطین من  یختلط بالدین و

وكان لدیھم . أجسام المرضى، ألن األمراض إنما تنشأ من تقمصھا ھذه األجسام
، ال نعرف متى نشأ وال أین نشأ، تقسم السنة بمقتضاھا إلى اثنا عشر شھرًا تقویم

قمریًا یزیدونھا شھرًا في كل ثالثة أعوام أو أربعة حتى یتفق تقویمھم ھذا مع 
وكانت كل مدینة تسمي ھذه األشھر بأسماء . فصول السنة ومع منازل الشمس

 . خاصة
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 نظام الحكم -٣
 القانون -أمراء اإلقطاع  -الخطط الحربیة  -الملوك 

 
  
  :السومریون  الملوك -

والحق أن كل مدینة كانت شدیدة الحرص على استقاللھا، تعض علیھ بالنواجذ، 
الكاھن تدل بھذه التسمیة نفسھا  - وتستمتع بملك خاص بھا تسمیھ باتیسى أو الملك
حتى  م.ق ١٨٠٠وما وافى عام . على أن نظام الحكم كان وثیق االتصال بالدین

نمت التجارة نموًا جعل ھذا االنفصال بین المدن أمرًا مستحیًال، فنشأت منھا جمیعًا 
 - استطاعت فیھا شخصیة قویة عظیمة أن تخضع المدن والملوك" إمبراطوریات"

وكان ھذا . الكھنة لسلطانھا، وأن تؤلف من ھذه المدن وحدة سیاسیة واقتصادیة
حیط بھ جو من العنف والخوف شبیھ بما الملك األعظم صاحب السلطان المطلق ی

ذلك بأنھ كان معرضًا في كل وقت . كان یحیط بالملوك في عصر النھضة األوربیة
. إلى أنُ یقضى علیھ بنفس الوسائل التي قضى بھا على أعدائھ وارتقى بھا عرشھ

وكان یعیش في قصر منیع لھ مدخالن ضیقان ال یتسع الواحد منھما لدخول أكثر 
وكان عن یمین المدخل وشمالھ مخابئ یستطیع من . احد في كل مرةمن شخص و

بل . فیھا من الحراس السریین أن یفحصوا عن كل زائر أو ینقضوا علیھ بالخناجر
إن ھیكل الملك كان ھو نفسھ مكانًا سریًا مختفیًا في قصره یستطیع أن یؤدي فیھ 

ا دون أن یعرف الناس شیئا واجباتھ الدینیة دون أن تراه األعین، أو أن یغفل أداءھ
 . عن ھذا اإلغفال

 
  : السومریة الخطط الحربیة  -

وكان الملك یخرج إلى الحرب في عربة على رأس جیش مؤلف من خلیط من 
وكانت الحرب تشن ألسباب صریحة . المقاتلین مسلحین بالقسى والسھام والحراب

ریة؛ فلم یكن یخطر ھي السیطرة على طرق التجارة واالستحواذ على السلع التجا
لھم ببال أن یستروا ھذا الغرض بستار من األلفاظ یخدعون بھا أصحاب المثل 

من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن في صراحة أنھ یغزو بالد عیالم لیستولي . العلیا
على ما فیھا من مناجم الفضة، ولیحصل منھا على حجر الدیوریت لتصنع منھ 

وتلك ھي الحرب الوحیدة في التاریخ التي  -األعقاب التماثیل التي تخلد ذكره في
وكان المغلوبون یباعون لیكونوا عبیدًا، فإذا لم . تخوضھا الجیوش ألغراض فنیة

وكان یحدث أحیانًا أن یقدم عشر . یكن في بیعھم ربح ذبحوا ذبحًا في میدان القتال
وضعوا في شباك ال األسرى قربانًا إلى اآللھة المتعطشة للدماء، فیقتلوا بعد أن ی

وقد حدث في ھذه المدن ما حدث بعد إذ في المدن . یستطیعون اإلفالت منھا
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اإلیطالیة في عصر النھضة، فكانت النزعة االنفصالیة التي تسود المدن السومریة 
حافزًا قویًا للحیاة والفن فیھا، ولكنھا كانت كذلك باعثًا على العنف والنزاع الداخلي، 

  . ف الدویالت جمیعھا وإلى سقوط بالد سومر بأكملھافأدى ھذا إلى ضع
  
 : النظام اإلقطاعي وأمرائھ في المجتمع السومري  -

فقد . وكان نظام اإلقطاع وسیلة حفظ النظام االجتماعي في اإلمبراطوریة السومریة
كان الملك عقب كل حرب یقطع الزعماء البواسل مساحات واسعة من األرض 

في  ء الزعماء أن یحافظوا على النظاموكان من واجب ھؤال. ویعفیھا من الضرائب
وكانت موارد الحكومة تتكون . إقطاعاتھم، ویقدموا للملك حاجاتھ من الجند والعتاد

من الضرائب التي تجبى عینًا وتخزن في المخازن الملكیة وتؤدى منھا مرتبات 
 . موظفي الدولة وعمالھا

ي اإلقطاعي طائفة من القوانین تستند إلى وكان یقوم إلى جانب ھذا النظام الملك
 . أنجور ودنجى اللذین جمعا قوانین أور ودوناھا -سوابق كثیرة من عھد أور

 
 : الشرائع السومریة  -

وكانت تلك . فكانت ھي المعین الذي استمد منھ حمورابي شریعتھ الذائعة الصیت
 . انت أیضا أقل منھا قسوةبدائیة من الشرائع الالحقة، ولكنھا ك وأكثرالشرائع أبسط 

مثال ذلك أن الشرائع السامیة تقضي بقتل الزوجة إذا زنت، أما الشریعة السومریة 
فكل ما تجیزه أن تسمح للزوج بأن یتخذ لھ زوجة ثانیة، وأن ینزل الزوجة األولى 

والقانون السومري یشمل العالقات التجاریة كما . منزلة أقل من منزلتھا السابقة
القات الزوجیة والجنسیة بوجھ عام، وینظم شئون القروض والعقود، یشمل الع

وكانت المحاكم تعقد جلساتھا في . والبیع والشراء، والتبني والوصیة بكافة أنواعھا
المعابد وكان معظم قضاتھا من رجال الدین؛ أما المحاكم العلیا فكان یعین لھا قضاة 

  . فنیون مختصون
ذلك أن كل نزاع :  النظام الذي وضعھ لتجنب التقاضيوخیر ما في القانون كلھ ھو 

كان یعرض أوًال على محكم عام واجبھ أن یسویھ بطریقة ودیة دون أن یلجأ 
، فھا ھي ذي مدینة بدائیة یجدر بنا أن نتلقى منھا  المتنازعون إلى حكم القانون

  .درسا نصلح بھ مدینتنا
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 الدین واألخالق -٤
 صالة -التعلیم  -األساطیر  -طعام اآللھة  -مجمع اآللھة السومریة 

 أدھنة الشعر والوجوه -حقوق المرأة  -عاھرات المعابد  -سومریة 
 
 : مجمع اآللھة السومریة -

أنجور في البالد شرائعھ باسم اإللھ األعظم شمش، ذلك أن الحكومة  - نشر أور
ما أن أصبح اآللھة فل. ما في االلتجاء إلى الدین من فوائد سیاسیة سرعان ما رأْت

وي فائدة من ھذه الناحیة تضاعف عددھم مرارًا حتى أصبح لكل مدینة، ولكل ذ
وكانت عبادة الشمس قد تقادم . والیة، ولكل نوع من النشاط البشري، إلھ موح مدبر

الذي كان " نور اآللھة"عھدھا حین نشأت بالد سومر، وكان مظھرھا عبادة شمس 
الفجر أبوابھ فیصعد في السماء یقضي اللیل في األعماق الشمالیة حتى یفتح لھ 
ولم تكن الشمس إال عجلة في . كاللھب ویضرب بعربتھ في أعماق القبة الزرقاء

  .  مركبتھ الناریة
  

بور المعابد العظیمة لإللھ إنلیل ولصاحبتھ ننھیل، وأكثر ما كانت یوشیدت مدینة ن
السامیین باسم  تعبد أوروك إلھة أنینى العذراء إلھة األرض والمعروفة لدى أھل أكد

دمتر الفاجرة الغملیجة عند  -إستیر، والتي تشبھ عند أھل الشرق األدنى أفردیتى
وعبدت مدینتا كش ولكش أّمًا لھما حزینة ھي اإللھة ننكر ساج التي . الغربیین

أحزنھا شقاء البشر فأخذت تشفع لھم عند اآللھة الذین كانوا أشد منھا قسوة ؛ وكان 
وكان أبو أو تموز إلھ الزرع؛ وكان ِسْن إلھ ". رّب الفیضانات"ننجرسو إلھ الرّي و

القمر، وكانوا یمثلونھ في صورة إنسان یعلو رأسھ ھالل أشبھ شيء بالھالالت التي 
تحیط برؤوس القدیسین في العصور الوسطى؛ وكان الھواء كلھ في زعمھم مملوًء 

ومنھا أرواح خبیثة أو  منھا مالئكة خیرین لكل سومر ملك منھم یحمیھ، -باألرواح
  . شیاطین تعمل جاھدة لطرد الروح الخیرة الواقیة وتقمص جسم اآلدمي وروحھ

 
 : طعام اآللھة  -
  

وكانت كثرة اآللھة تسكن المعابد حیث یقرب لھا المؤمنون القرابین من مال وطعام 
وأزواج، وتنص ألواح جودیا على األشیاء التي ترتاح لھا اآللھة وتفضلھا عن 

یرھا، ومنھا الثیران، والمعز، والضأن، والیمام، والدجاج، والبط، والسمك، غ
ولنا أن نستدل من ھذا الثبت .  والبلح، والتین، والخیار، والزبد، والزیت، والكعك

على أن الموسرین من أھل البالد كانوا یتمتعون بالكثیر من أصناف الطعام؛ ویلوح 
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ون لحم اآلدمیین فلما ارتقى أخالق الناس لم أن اآللھة كانوا في بادئ األمر یفضل
  . یجدوا بدا من االقتناع بلحم الحیوان

 
 :  صالةال –التعلیم  -
 

وقد عثر في الخرائب السومریة على لوح نقشت علیھ بعض الصلوات وجاءت فیھا 
" إن الضأن فداء للحم اآلدمیین، بھ افتدى اإلنسان حیاتھ: "ھذه النذر الدینیة الغریبة

أثرى الكھنة من ھذه القرابین حتى أصبحوا أكثر الطبقات ماًال وأعظمھا قوة في ، و
المتصرفین في معظم الشئون، حتى  السومریة، وحتى كانوا ھم الحكام المدن

  . وإلى أي حد كان ملكًا -لیصعب علینا أن نحكم إلى أي حد كان الباتیسى كاھنا
 

أوروكاجینا كما نھض لوثر فیما  فلما أسرف الكھنة في ابتزاز أموال الناس نھض
بعد، وأخذ یندد بنھمھم وجشعھم، ویتھمھم بالرشوة في توزیع العدالة، وبأنھم 

وأفلح وقتا . یتخذون الضرائب وسیلة یبتزون بھا من الزراع والصیادین ثمرة كدھم
ما في تطھیر المحاكم من ھؤالء الموظفین المرتشین الفاسدین، وسن قوانین لتنظیم 

ب والرسوم التي تؤدى للمعابد، وحمى الضعفاء من ضروب االبتزاز، الضرائ
لكن العالم كان قد . ووضع الشرائع التي تحول دون اغتصاب األموال واألمالك

عمر حتى شاخ، وتأصلت فیھ األسالیب القدیمة التي غشاھا الزمان بشيء من 
  . التبجیل والتقدیس

 
جینا كما استعادوا سلطانھم في مصر كا -واستعاد الكھنة سلطانھم بعد موت أورو

بعد موت إخناتون؛ ذلك أن الناس ال یترددون في أن یؤدوا أغلى األثمان لكي 
یعودوا إلى ما خطتھ لھم أساطیرھم؛ وكانت جذور األساطیر الدینیة حتى في ذلك 

ومن حقنا أن نفترض أن السومریین . العھد السحیق قد أخذت تتأصل في العقول
ت كانت تدفن مع الموتى في بالحیاة اآلخرة، ألن الطعام واألدوا كانوا یؤمنون

، ولكنھم كانوا یصورون الدار اآلخرة، كما صورھا الیونان من بعدھم، عالمًا القبور
مظلمًا تسكنھ األطیاف التعسة ویھوى إلیھ الموتى أیًا كان شأنھم من غیر تمییز 

  . بینھم
  
  :ب المخلد الجنة والنار والنعیم الدائم والعذا -

 ولم تكن فكرة الجنة والنار والنعیم الدائم والعذاب المخلد قد استقرت بعد في عقولھم
، بل كانوا "الحیاة الخالدة"، ولم یكونوا یتقدمون بالصالة والقربان طمعا في 

  .یتقدمون بھما طمعًا في النعم المادیة الملموسة في الحیاة الدنیا
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كیف علمت إي إلھة الحكمة أدابا حكیم إریدو وتصف إحدى األساطیر المتأخرة 

ھو سر الحیاة األبدیة التي  -جمیع العلوم، ولم تخف عنھ من أسرارھا إال سرًا واحدًا
وتقول أسطورة أخرى أن اآللھة خلقت اإلنسان منعما سعیدا، . ال تنتھي بالموت

ابًا لھ ولكنھ أذنب وارتكب الخطایا بإرادتھ الحرة، فأرسل علیھ طوفان عظیم عق
على فعلھ، فأھلك الناس كافة ولم ینج منھ إال رجًال واحد ھو تجتوج الحائك، وأن 

  . تجتوج ھذا خسر الحیاة الخالدة والعافیة ألنھ أكل فاكھة شجرة محرمة
 
  :  األساطیر -

وكان الكھنة یعلمون الناس العلوم ویلقنونھم األساطیر، وما من شك في أنھم كانوا 
ساطیر سبیًال إلى تعلیم الناس ما یریدونھ ھم، وإلى حكمھم یتخذون من ھذه األ
وكانت تلحق بمعظم الھیاكل مدارس یعلم فیھا الكھنة األوالد . والسیطرة علیھم

والبنات الخط والحساب، ویغرسون في نفوسھم مبادئ الوطنیة والصالح، ویعدون 
األلواح المدرسیة وعلیھا ولقد بقیت لنا من أیامھم . بعضھم للمھنة العلیا مھنة الكتابة

جداول للضرب والقسمة، والجذور التربیعیة والتكعیبیة، ومسائل في الھندسة 
ویستدل من أحد األلواح المحتویة على خالصة لتاریخ اإلنسان الطبیعي . التطبیقیة

على أن ما كان یتلقاه أطفال ذلك العھد من ھذا العلم لم یكن أسخف كثیرا مما تلقاه 
إن اإلنسان في أول خلقھ لم یكن : "فقد جاء في ھذا اللوح. ھذه األیام أبناؤنا في

یعرف شیئًا عن خبز یؤكل أو ثیاب تلبس، فكان الناس یمشون منكبین على 
وجوھھم، یقتلعون األعشاب بأفواھھم لیقتاتوا بھا كما تقتات بھا األغنام، ویشربون 

  ". الماء من حفر في األرض
 
  : دیان التي عرفھا التاریخالدین السومري أول األ -

وھو أول األدیان التي عرفھا  -ومن أعظم الشواھد الناطقة بما بلغھ من ھذا الدین
من نبل في التعبیر والتفكیر، ذلك الدعاء الذي یتضرع بھ الملك جودیا  -التاریخ
 : راعیة لكش ونصیرتھا" بو"لإللھة 

 
 أي ملكتي، أیتھا األم التي شیدت لكش " 

 تلحظینھم بعینیك ینالون العزة والسلطان،   إن الذین
 والعابد الذي تنظرین إلیھ تطول حیاتھ؛  

 فأنت أمي،   -أنا لیس لي ُأم
 ؛  ... فأنت أبي -ولیس لي أب

 أي إلھتي بو؟ إن عندك علم الخیر،  
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 وأنت التي وھبتني أنفاس الحیاة،  
 وسأقیم في كنفك أعّظمك وأمّجدك،  

  " اه  واحتمي بحماك یا ُأّم
  
  :عاھرات المعابد  -

وكان یتصل بالھیاكل عدد من النساء منھن خادمات، ومنھن سراري لآللھة أو 
لممثلیھم الذین یقومون مقامھم على األرض؛ ولم تكن الفتاة السومریة ترى شیئا من 
العار في أن تخدم الھیاكل على ھذا النحو، وكان أبوھا یفخر بأن یھب جمالھا 

فیف ما یعتري حیاة الكاھن المقدسة من ملل وسآمة؛ وكان یحتفل ومفاتنھا لتخ
بإدخال ابنتھ في ھذه الخدمة المقدسة، ویقّرب القرابین في ھذا االحتفال، كما كان 

  .  یقدم بائنة ابنتھ إلى المعبد الذي تدخلھ
  
  :المرأة حقوق  -

انت البنت إذا فك. وكان الزواج قد أصبح وقتئذ نظامًا معقدًا تحوطھ شرائع كثیرة
ومع أن زوجھا كان یشترك معھا  ، تزوجت تحتفظ لنفسھا بما یقدمھ أبوھا من بائنة

وكان لھا . في القیام بھذه البائنة، فقد كان لھا وحدھا أن تقرر من یرثھا بعد وفاتھا 
من الحقوق على أوالدھا ما لزوجھا نفسھ، وإذا غاب زوجھا ولم یكن لھا ابن كبیر 

وكان لھا أن تشتغل باألعمال . ت تدیر ھي المزارع كما تدیر البیتیقیم معھا كان
وكانت . التجاریة مستقلة عن زوجھا ، وأن تحتفظ بعبیدھا أو أن تطلق سراحھم

آد وتحكم مدینتھا حكمًا رحیمًا رغدًا  -تسمو أحیانًا إلى منزلة الملكة كما سمت شوب
زمات جمیعھا وكان من حقھ في غیر أن الرجل كان ھو السید المسیطر في األ. قویًا

وكان الحكم . بعض الظروف أن یقتل زوجتھ أو یبیعھا أمة وفاء لما علیھ من الدیون
األخالقي على الرجل یختلف عن الحكم األخالقي على المرأة حتى في ذلك العھد 

فزني . السحیق، وكان ذلك نتیجة الزمة الختالفھما في شئون الملكیة والوراثة
عد من النزوات التي یمكن الصفح عنھا، أما زني الزوجة فكان عقابھ الرجل كان ی

اإلعدام ، وكان ینتظر منھا أن تلد لزوجھا وللدولة كثیرا من األبناء؛ فإذا كانت 
عاقرا جاز طالقھا لھذا السبب وحده، أما إذا كرھت أن تقوم بواجبات األمومة، 

الشرعیة، وكان لآلباء إذا  ولم یكن لألطفال شئ من الحقوق. فكانت تقتل غرقًا
  . تبرءوا منھم علنًا أن یحملوا والة األمور على نفیھم من المدینة

  
  : أدھنة الشعر والوجوه -

غیر أن نساء الطبقات العلیا كن یحیین حیاة مترفة، وكان لھن من النعم ما كاد یعدل 
فاألدھان  .بؤس أخواتھن الفقیرات، شأنھن في ھذا شأن النساء في جمیع الحضارات
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واألصباغ والجواھر من أظھر العادیات في المقابر السومریة وقد كشف األستاذ 
آد عن مدھنة صغیرة من دھنج أزرق مشرب بخضرة،  - ولي في قبر الملكة شوب

وعلى دبابیس من ذھب رؤوسھا من الالزورد، كما عثر أیضا على مثبنة علیھا 
بنة التي ال یزید حجمھا على حجم وقد وجد في ھذه المث. قشرة من الذھب المخرم

. الخنصر ملعقة صغیرة لعلھا كانت تستخدم في أخذ الصبغة الحمراء من المدھنة
وكان فیھا أیضا عصا معدنیة یستعان بھا على ملوسة الجلد، وملقط لعلھ كان 

وكانت خواتم . یستعمل لتزجیج الحاجبین أو لنزع ما لیس مرغوبا فیھ من الشعر
من أسالك الذھب وكان أحدھا مطعما بفصوص من الالزورد، الملكة مصنوعة 

وما أصدق المثل القائل أنھ ال جدید . وكان عقدھا من الذھب المنقوش والالزورد
 .تحت شمس وأن الفرق بین المرأة األولى والمرأة األخیرة لیتسع لھ سم الخیاط

 
  

  
 اآلداب والفنون -٥

 -عة التماثیل صنا -الھیاكل والقصور  -األدب  -الكتابة 
 كلمة موجزة عن المدینة السومریة -الحلي  -صناعة الفخار 

  
 
  : السومریة المسماریة الكتابة  -

، ویبدو ھذا الف ن عن دھم فن ًا عظ یم الرق ي ص الحًا       الكتابة أروع ما خلفھ السومریون
   .للتعبیر عن األفكار المعقدة في التجارة والشعر والدین

. ق ٣٦٠٠ویرجع عھدھا إلى عام  عثر علیھ من النقوش،والنقوش الحجریة أقدم ما 
ویل وح أن الس ومریین ق د    . م. ق ٣٢٠٠؛ وتبدأ األلواح الطینیة في الظھور حوالي  م

بدءوا من ذلك الوقت یجدون في ھذا الكش ف العظ یم م ا ترت اح ل ھ نفوس ھم وم ا یف ي         
وا بالم  داد ولق د ك ان م ن حس ن حظن ا أن س كان م ا ب ین النھ رین ل م یكتب            . بأغراض ھم 

السریع الزوال عل ى ال ورق الس ریع العط ب القص یر األج ل، ب ل كتب وا عل ى الط ین           
 ًاوك انوا ف ي ذل ك ج د    . الطري ونقشوا علیھ ما یریدون نقشھ بسن آلة ح ادة كاإلس فین  

مھ  رة، فاس  تطاع كت  ابھم بفض  ل ھ  ذه الم  ادة اللین  ة أن یحتفظ  وا بالس  جالت، وی  دونوا    
الوث   ائق الرس   میة، ویس   جلوا الممتلك   ات واألحك   ام  العق   ود والمش   ارطات، ویكتب   وا 

القض  ائیة والبی  وع، ویخلق  وا م  ن ھ  ذه كلھ  ا حض  ارة ل  م یك  ن القل  م فیھ  ا أق  ل ق  وة م  ن    
وكان الكاتب إذا أتم ما یرید كتابتھ جفف اللوح الطین ي ف ي الن ار أو عرض ھ     . السیف

وق ھ ف ي   لحرارة الشمس، فجعلھ بذلك مخطوطا أبق ى عل ى ال دھر م ن ال ورق، وال یف     
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وكانت نشأة ھذه الكتاب ة المس ماریة وتطورھ ا أعظ م     . طول العمر إال الحجر وحده
   .ما للسومریین من فضل على الحضارة العالمیة

 
؛ والبابلیون على ما نعلم ھم أول من  وُتقرأ الكتابة السومریة من الیمین إلى الیسار

وعًا من العالمات ولعل الكتابة في سطور كانت ن. كتب من الیسار إلى الیمین
والصور التي جرى بھا العرف والتي كانت تصور أو تنقش على األواني الخزفیة 

وأكبر الظن أن الصور األصلیة قد صغَّرت وبسطت في خالل . السومریة البدائیة 
القرون الطویلة وبسبب الرغبة في سرعة كتابتھا، حتى أضحت شیئًا فشیئًا عالمات 

تاما عن األشیاء التي كانت تمثلھا، فصارت بھذا رموزًا  تختلف في شكلھا اختالفًا
ولنضرب لھذا مثًال من اللغة العربیة یوضح ھذه . لألصوات ال صورًا لألشیاء
فإذا افترضنا أن صورة العین قد صغرت وبسطت . الطریقة وھو صورة العین

 وصورت حتى لم یعد معناھا العین نفسھا بل كان ھو الصوت الخاص الذي تمثلھ
والذي ینطق بھ مع حروف أخرى في " وھو الفتحة في ھذه الحالة"مع حركتھا 

  .كلمات مختلفة كالَعَسل مثًال، كان ھذا شبیھًا بما حدث في اللغة السومریة 
  
ولم یخط السومریون الخطوة التالیة في ھذا التطور فیجعلوا الرسم ممثًال للحرف  

المة الدالة على العین في ألفاظ مثل وحده دون الحركة عنھ حتى یمكن استخدام الع
وظلت ھذه الخطوة . عنب وُعرقوب ومعمل تختلف حركة العین فیھا عن الفتحة

  .  التي أحدثت انقالبًا عظیمًا في طرق الكتابة حتى خطاھا قدماء المصریین
 

. ویغلب على الظن أن االنتقال من الكتابة إلى األدب تطلب عدة مئات من السنین
عدة أداة تستخدم في األعمال التجاریة لكتابة العقود  كتابة قرونًافقد ظلت ال

والصكوك، وقوائم البضائع التي تنقلھا السفن، واإلیصاالت ونحوھا ؛ ولعلھا كانت 
باإلضافة إلى ھذا أداة لتسجیل الشؤون الدینیة، ومحاولة لالحتفاظ بالطالسم 

اسم، وباألقاصیص المقدسة، السحریة، واإلجراءات المتبعة في االحتفاالت والمر
ومع ھذا فلم یحل . والصلوات والتراتیل، حتى ال تبید أو یدخل علیھا المسخ والتغییر

  .م. ق ٢٧٠٠عام 
فقد . عدد كبیر من دور الكتب العظیمة قد أنشئ في المدن السومریةحتى كان 

كشف ده سرزاك في مدینة تلو مثًال، وفي أنقاض عمائر معاصرة لعھد جودیا، 
جموعة مؤلفة من ثالثین ألف لوح موضوعة بعضھا فوق بعض في نظام أنیق م

  . منطقي دقیق
یكتبون ماضیھم ویسجلون . م. ق ٢٠٠٠وبدأ المؤرخون السومریون من عام 

ووصلت إلینا أجزاء من ھذه السجالت ولكنھا  .حاضرھم لیخلفوه لمن یجئ بعدھم
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سة في تواریخ المؤرخین لم تصل إلینا في صورتھا األصلیة بل جاءتنا مقتب
على أن من بین ما بقى من ھذه الكتب في صورتھ األصلیة لوحًا عثر علیھ . البابلیین
مش التي سندرسھا فیما ابور كتب علیھ األصل السومري البدائي لملحمة جلجیفي ن

  . بعد في الصورة التي تطورت إلیھا عند البابلیین
ات قوة ال بأس بھا في أسلوب أدبي وتحتوي بعض األلواح المحطمة على مراٍث ذ

وفي ھذه األلواح تبدأ خاصة التكرار اللفظي الذي تمتاز بھ أغاني . خلیق بالتقدیر
الشرق األدنى، فترى ألفاظًا بعینھا تتكرر في بدایة السطور، كما ترى كثیرًا من 

وفي ھذه األثناء التي . الجمل تكرر المعنى الذي ذكر في جمل سابقة أو توضحھ
ت من عوادى األیام ترى النشأة الدینیة لألدب في األغاني والمراثي التي یرددھا نج

فلم تكن القصائد األولى إذن أراجیز أو أناشید غزلیة بل كانت صلوات . الكھنة
 . وأدعیة دینیة

وما من شك في أن قرونًا طویلة من النماء والتطور في سومر وفي غیرھا من 
ت الثقافیة الظاھرة؛ فھذه الثقافات لم یبتدعھا السومریون البالد قد سبقت ھذه البدایا

وكما یبدو في الكتابة أن السومریین قد . في ھذه الحقبة بل نمت عندھم وتطورت
ابتدعوا الخط المسماري، كذلك یبدو في العمارة أنھم ابتدعوا األشكال األساسیة 

  . للمنازل والھیاكل واألعمدة والقباب والعقود
 

ا أن الفالح السومري كان أول األمر ینشئ كوخھ بأن یغرس األعواد ویخیل إلین
على ھیئة مربع أو مستطیل أو دائرة، ویثني أعالھا حتى یجتمع، ثم یربطھا حتى 

فكان ذلك ھو البدایة البسیطة أو المظھر األول . یتكون منھا قوس أو عقدة أو قبة
بور یالمنقبون في خرائب ن وقد عثر. المعروف لھذه األشكال الھندسیة المعماریة

على مجرى مائي معقود أنشئ منذ خمسة آالف من السنین، وعثر في مقابر أور 
وكانت المداخل المعقودة . م. ق ٣٥٠٠الملكیة على عقود یرجع تاریخھا إلى عام 

وكانت عقودھا عقودًا حقھ أي أن أحجارھا . م. ق ٢٠٠٠مألوفة في أور منذ عام 
ل حجر منھا على ھیئة إسفین یتجھ طرفھ الرفیع إلى أسفل ك -كانت ِصنِجیة الرص
  . محكم الوضع في مكانھ

  
 :الھیاكل والقصور  -
 

أما األغنیاء من أھل المدن فكانوا یشیدون قصورًا یقیمونھا على رُبى تعلو عن 
أرض السھل بنحو أربعین قدمًا في بعض األحیان، وكانوا یجعلونھا منیعة ال یمكن 

إال من طریق واحد، وبذلك یستطیع كل عظیم سومري أن یتخذ الوصول إلیھا 
وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود في تلك البالد فقد كان أغلب ھذه . قصره حصنًا لھ
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القصور ُیبنى من اآلجر، وكانت الجدران الحمراء تغطى بحلیات من اآلجر نفسھ 
. ینات أو مشجراتمنھا لوالب، ومقرنصات ومثلثات، ومنھا مع -ذات أشكال مختلفة

وكانت الحجرات . وكانت الجدران الداخلیة تغطى بالجص وتنقش نقشًا بسیطًا
ولھذا السبب . والمرافق تقام حول فناء یقي البیت وھج شمس البحر األبیض وحّرھا

عینھ مضافًا إلیھ رغبة القوم في األمن من األعداء كانت الحجرات تطل على ھذا 
أما النوافذ فكانت من الكمالیات أو . على العالم الخارجي الفناء الداخلي بدل أن تطل

وكانت المیاه تؤخذ من اآلبار، وكان ثمة نظام . لعلھم كانوا في غیر حاجة إلیھا
وكان أثاث . واسع للمجاري وتصریف الفضالت من األحیاء المأھولة في المدن

، وكانت بعض األِسرَّة ولكنھ لم یكن یخلو من طابع الفن والذوق. البیوت قلیًال بسیطًا
تطعم بالمعادن أو بالعاج، وكانت لبعض الكراسي السائدة أحیانًا أرجل تنتھي بما 

  . یشبھ مخالب السباع على النحو الذي نشاھده في كراسي المصریین األقدمین
 

أما الھیاكل فكانت تستورد لھا الحجارة من األقطار النائیة وكانت تزین بأعمدة 
ناتاو في  كلوكان ھی. اس مطعمة بمواد شبیھة بالحجارة الكریمةوأفاریز من النح

أور طرازًا تحتذیھ سائر ھیاكل أرض الجزیرة فكانت جدرانھ مغطاة من الخارج 
بالقرمید األزرق الشاحب، أما من الداخل فكانت تكسوه ألواح من األخشاب النادرة، 

. ي والیماني والذھبكخشب األرز والسرو تطعم بالرخام والمرمر والعقیق الظفر
وكان أعظم ھیكل في المدینة یقام عادًة فوق ربوة یعلوه برج من ثالث طبقات أو 

وكانت . أربع أو سبع في بعض األحیان، یحیط بھ سلم لولبي ذو بسطة عن كل مقلب
ھذه األبراج أعلى صروح في المدائن السومریة، ومساكن أعظم آلھتھا، كان في 

یعي یعصمھا من الثوار أو ا آخر حصن روحي وطبوسع الحكومة أن تجد فیھ
  .الغزاة

 
. وكانت الھیاكل تزینھا أحیانا تماثیل لآللھة وللحیوان ولألبطال من بني اإلنسان

وكانت ھذه التماثیل ساذجة وغیر جمیلة في صناعتھا، تمثل القوة والعظمة ولكن 
  .ثل الملك جودیاومعظم ما بقي منھا یم. ینقصھا الصقل واألناقة والدقة الفنیة

  
  : صناعة التماثیل  -

وھي منحوتة من الحجر الدیوریت الصلب نحتًا واضح المعارف ولكنھ مع ذلك فج 
وقد عثر في خرائب تنتمي إلى العھد السومري األول على تمثال صغیر من . ساذج

. النحاس على شكل ثور عدى علیھ الدھر ولكنھ ال یزال یفیض حیویة وھمة ثوریة
نة أور عثر المنقبون على رأس بقرة مصنوع من الفضة في قبر الملكة وفي مدی

آد وھو آیة فنیة تشھد بما وصل إلیھ الفن من رقي عظیم، وإن كان الدھر قد  -شب
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وأن ھذا . عدا علیھا حتى لم یعد في وسعنا أن نقدرھا التقدیر الذي ھي خلیقة بھ
 الحكم لیؤیده ما بقي من النقوش المحفورة تأییدًا 

 
 

لوحة "ال یكاد یترك مجاًال للشد فیھ كذلك تظھر خشونة الفن السومري في 
نوم ملك لكش، واسطوانة إبنشـــــــار المصنوعة من  -التي أقامھا إینا "الصقور

،  نینا -التي تمثل أور" وھي بال شك ھزلیة"الرخام السماقي والصور الھزلیة 
ِسْن، ولكنھا مع ذلك تنم عن حیویة  -التي أقامھا نارام" لوحة النصر"وبخاصة في 

قویة في الرسم والنحت ال تكاد تترك مجاًال للشك في وجود فن ناشئ سائر في 
  . طریق االزدھار

   
  :  الحلي –صناعة الفخار  -

أما صناعة الخزف فلیس في وسعنا أن نحكم علیھا ھذا الحكم السھل الذي أصدرناه 
أسباب الخطأ في ھذا الحكم، فقد ال  الزمن من يعلى صناعة النحت ولعل عواد

ولعل ھؤالء الناس كانت . یكون ما بقي لنا من آثار ھذه الصناعة إلى أقلھا شأنا
لدیھم قطع منھ ال تقل في إتقانھا عن األواني المنحوتة من المرمر التي عثر علیھا 

وإن كانت عجلة الفخراني قد استخدمت  -، ولكن معظم الخزف السومري في أریدو
 ال یعدو أن یكون آنیة ساذجة من الفخار ال تسمو  -یھف
 

وأما صناعة الذھب فقد بلغت مستوى رفیعا كما یدل . إلى مستوى مزھریات عیالم
م .ق ٤٠٠٠على ذلك ما وجد في أقدم مقابر أور التي یرجع تاریخ معظمھا إلى عام 

اللوفر وفي متحف . من أواٍن من الذھب تنم عن ذوق راٍق ومصقولة أجمل صقل
مزھریة من الفضة ضخمة كجسم جودیا ولكنھا مزینة بطائفة كبیرة من صور 

وأجمل ما وجد من ھذه القطع الفنیة غمد من .  الحیوانات المنحوتة نحتًا جمیًال
وإذا كان لنا أن .  الذھب وخنجر مطعم بالالزورد قد عثر علیھا المنقبون في أور

لشمسیة حق لنا أن نقول إن الفن یكاد یسمو نحكم على ھذه اآلیة الفنیة من صورھا ا
وقد كشف في ھذه الخرائب عن عدد كبیر من األختام . فیھا إلى ذروة الكمال

األسطوانیة معظمھا مصنوع من المعادن الثمینة أو األحجار الكریمة، وعلیھا نقوش 
ویلوح أن السومریین كانوا . منحوتة فیما ال یزید على بوصة مربعة أو بوصتین

تخدمون ھذه األختام فیما نستخدم فیھ نحن اإلمضاءات، وكلھا تشھد بما بلغتھ یس
الحیاة واألخالق في تلك األیام من رقي وتھذیب ینقض ما لدینا من فكرة ساذجة عن 
تقدم اإلنسان المتواصل من ثقافات األیام الخوالي المنحوسة إلى ثقافات ھذه األیام 

   !التي بلغت الحد األقصى من الكمال
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 :  كلمة موجزة عن المدینة السومریة

ویمكن أن نلخص الحضارة السومریة تلخیصًا موجزا في ھذا التناقض بین خزفھا 
لقد كانت ھذه . الفج الساذج وحلیھا التي أوفت على الغایة في الجمال واإلتقان

وفي تلك . الحضارة مزیجًا مركبًا من بدایات خشنة وإتقان بارع في بعض األحیان
نجد أول ما أسسھ  -على قدر ما وصل إلیھ علمنا في الوقت الحاضر - الدالب

اإلنسان من دول وإمبراطوریات، وأول نظم الري، وأول استخدام للذھب والفضة 
في تقویم السلع، وأول العقود التجاریة، وأول نظام لالئتمان، وأول كتب القوانین، 

الخلق والطوفان، وأول وأول استخدام للكتابة في نطاق واسع، وأول قصص 
المدارس والمكتبات، وأول األدب والشعر، وأول أصباغ التجمیل والحلي، وأول 
النحت والنقش البارز، وأول القصور والھیاكل، وأول استعمال للمعادن في 

وھنا نجد في البناء أول العقود واألقواس وأول القباب؛ وھنا . الترصیع والتزیین
لتاریخ المعروف بعض مساوئ الحضارة في نطاق كذلك تظھر ألول مرة في ا

لقد كانت الحیاة . یظھر الرق واالستبداد وتسلط الكھنة وحروب االستعمار: واسع
وھنا بدأت الفوارق الطبیعیة . في تلك البالد متنوعة، مھذبة، موفورة النعم، معقدة

دح والعمل بین الناس تنتج حیاة جدیدة من الدعة والنعیم لألقویاء، وحیاة من الك
وفي تلك البالد كانت بدایة ما نشأ في تاریخ العالم من . المتواصل لسائر الناس

 .اختالفات یخطئھا الحصر
  
  

 الفصل الثالث
 االنتقال إلى مصر

 بالد العرب -أثر السومریین في أرض الجزیرة 
 أثر بالد الجزیرة في مصر -القدیمة 

 
نكون جد قریبین من بدایة التاریخ قربًا  على إننا إذا ما تحدثنا عن بالد السومریین

یصعب علینا معھ أن نحكم حكمًا دقیقًا أي الحضارات التي نمت في بالد الشرق 
نقول أي ھذه الحضارات كانت  -األدنى والتي یتصل بعضھا ببعض أوثق اتصال

  . أسبق من أختھا أو أیھا أعقبت األخرى
  

نات السومریة وإن كان ھذا في حد مدونات كتابیة وصلت إلینا ھي المدو أقدمإن 
ذاتھ ال یقوم دلیًال على أن الحضارة السومریة أولى الحضارات ؛ فقد ال یكون ھذا 
الكشف إال ولید الظروف المحضة، وقد یكون نتیجة عبث الموت والفناء بمخلفات 

http://www.A-Olaf.com


www.A-Olaf.com 25     إعداد ونشر موقع أولف قسم بحوث ودراسات

ولقد عثر على تماثیل صغیرة وآثار أخرى شبیھة بآثار السومریین في . األقدمین
ولسنا نعرف . أشور وسامراء وھما من البالد التي شملتھا فیما بعد دولة أشوربلدتي 

ھل ھذه الثقافة القدیمة مستمدة من بالد سومر أو أنھا قد انتقلت إلیھا من مكان آخر 
  .عن طریق نھر دجلة

نا ال نستطیع أن نثبت نانجور ودنجى ولك -كذلك تشبھ شرائع حمورابي شرائع أور
عن الثانیة، ولیست تطورا لشریعة أخرى أقدم منھما عھدًا وأن أن األولى تطورت 

  . كلتا الشریعتین استمدت أصولھا منھا
وكل ما في وسعنا أن نقولھ ھو أننا نرجح، وال نؤكد، أن حضارة البابلیین 

تا الحضارتین حقد قد لاد، أو أن سومر وأكاواآلشوریین مستمدتان من سومر وأك
ذلك أن آلھة بابل ونینوى وأساطیرھما الدینیة لیست .  ھماالبابلیة واآلشوریة بلقاح

وأن في كثیر من األحوال إال آلھة وأساطیر سومریة طرأ علیھا التحویر والتطور، 
العالقة التي بین اللغتین البابلیة واآلشوریة وبین اللغة السومریة لتشبھ العالقة 

   .لغة الالتینیة من جھة أخرىالقائمة بین اللغتین الفرنسیة واإلیطالیة من جھة وال
 

ولقد لفت شوینفرت أنظار العلماء إلى تلك الحقیقة الطریفة العظیمة الخطر، وھي 
أن الشعیر والذرة الرفیعة والقمح، واستئناس الماشیة والمعز والضأن، وإن ظھرت 
كلھا في مصر وبالد ما بین النھرین من أقدم العھود المدونة، ال توجد في حالتھا 

یة الطبیعیة في مصر بل في بالد آسیة الغربیة وبخاصة في بالد الیمن وبالد البر
وھي ھنا زراعة الحبوب  -ویستدل من ھذا على أن الحضارة. العرب القدیمة

قد ظھرت في العھود القدیمة غیر المدونة في بالد  -واستخدام الحیوانات المستأنسة
سومر، "لى ما بین النھرین إ" مثلث ثقافي"العرب، ثم انتشرت منھا في صورة 

ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاریخ بالد العرب .  وإلى مصر" وبابل وأشور
القدیمة حتى اآلن لیبلغ من القلة حدا ال نستطیع معھ إال أن نقول أن ھذا مجرد 

  . فرض جائز الوقوع
 

وأكثر من ھذا احتماًال أن عناصر معینة من الثقافة المصریة مستمدة من بالد 
 - فنحن نعلم أن مصر وبالد النھرین كانتا تتبادالن التجارة .لسومریین والبابلیینا

ولعلھما كانتا تتبادالن أیضا بالطریق المائي طریق  -وخاصة بطریق برزخ السویس
وإن نظرة إلى الخریطة لتوضح .  مصاب األنھر المصریة القدیمة في البحر األحمر

الغربیة أكثر  اخھا المعروف تنتمي إلى آسیلنا السبب في أن مصر كانت طوال تاری
  . امما تنتمي إلى إفریقی

بطریق البحر  القد كان من السھل أن تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بالد آسی
ھي وجنادل  -ولكنھا ال تلبث أن تعترضھا الصحراء التي تفصل. األبیض المتوسط
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كان من الطبیعي أن نجد في الثقافة ومن ثم . ابالد مصر عن سائر بالد إفریقی -النیل
 . المصریة عناصر كثیرة من ثقافة ما بین النھرین

وكلما رجعنا إلى الوراء في دراسة اللغة المصریة القدیمة زاد ما نجده فیھا من 
ویبدو أن الكتابة التصویریة التي . صالت بینھا وبین لغات الشرق األدنى السامیة

عصر األسر الحاكمة قد انتقلت إلى مصر من كان المصریون یستخدمونھا قبل 
یظھر في أقدم العھود المعروفة من تاریخ  والخاتم األسطواني. بالد السومریین

. مصر، ثم یختفي، وقد كان أسلوبا قدیما دخیال استبدل بھ أسلوب وطني أصیل
أي بعد أن  -ولیست عجلة الفخراني معروفة في مصر قبل عھد األسرة الرابعة

سومر بزمن طویل، ولعلھا جاءت إلى مصر من أرض النھرین مع ظھرت في 
   .العربات والعجالت

ومن بین اآلثار . ورؤوس الصولج المصریة ال تفترق في شيء عن البابلیة
المصریة التي ترجع إلى عصر ما قبل األسر والتي عثر علیھا في جبل األراك 

ینھا نقوش أرض سكین من الظران الجمیل الصنع علیھ نقوش بارزة ھي بع
ولعل صناعة النحاس قد نشأت في غرب . الجزیرة من حیث موضوعھا وطرازھا

وتشبھ الھندسة المعماریة األولى ھندسة أرض . ثم انتقلت بعدئذ إلى مصر اآسی
وفخار عھد . الجزیرة في استخدام النقوش الغائرة لتزیین الجدران المتخذة من اآلجر

الصغیرة وموضوعات زینتھا تشبھ مثیالتھا في  ما قبل األسر المصریة وتماثیلھ
ومن بین اآلثار . أرض الجزیرة في كثیر من األحوال أو شدیدة الصلة بال ریب

المصریة الباقیة من ذلك العھد تماثیل صغیرة آللھة ال یخطئ اإلنسان في أنھا من 
تي یدل ولقد كان الفنانون في أور ینحتون التماثیل وینقشون النقوش ال. أصل آسیوي

طرازھا وما جرى علیھ العرف في صنعھا على قدم ھذین الفنین في بالد سومر، 
 . وذلك في الوقت الذي یلوح فیھ أن الحضارة المصریة لم تعد عھد بدایتھا 

 
ذلك أنھ مھما تكن . وال غضاضة على مصر في أن تعترف بالسبق لبالد سومر

فإن ھذه األصول سرعان ما  األصول التي استمدتھا مصر من أرض دجلة والفرات
ھي بال ریب من أغنى الثقافات نمت وأینعت وأثمرت حضارة مصریة خالصة فذة 

المعروفة في التاریخ وأعالھا شأنًا وأعظمھا قوة؛ وھي مع ذلك من أكثرھا رشاقة 
وجماًال، حضارة إذا قیست إلیھا الحضارة السومریة لم تكن ھذه إال بدایة فجة، بل 

  .ونان والرومان ال تفضالنھا في شيءإن حضارتي الی
  
  
  

  قسم بحوث ودراسات سریانیة من أولف
 Olaf.com-www.A  

http://www.A-Olaf.com

