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 !!الماوردي ونظرية الحكم

  !!ونـــــــــشامبلي
  !!عبد الحميد الكاتب

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -سامرائــــيصـــــادق ال. د

 

     

 !!مــــــــــالماوردي ونظرية الحك

  
إح'	ت على , أس+ أول م)'#ة في تأر!خ ال#"�!ة في الق�ن ال�ا�ع ق�ل ال��الد , قائ� آش	ر� مع�وف 

 - 627(تع	د ل�3	ات  ال�)'	@ة �اللغة األك�<ة في م	ض	عات, أك;� م8 ثالث84 ألف م8 األل	اح ال�345ة 
 ".أث�8 وأق�م وأك�� م)'#ة في ال'أر!خ" وهي . م.ق) 668

 M	34ن ) م.ق 612(و@ع� ت�م�4 ن	ن وال�4�ی	ث4	ه�ت , م8 ق�ل ال#ابل844 وال�)Sا ال�)'#ة فان	أح�ق
 .�ع] األل	اح وZنف�Xت أك;�ها W#قV4 رسائل ن	ر لألج�ال

 "!!ش	ر� ال�;قف آش	ر �ان4#ال ملc العالa وملc اآلش	ر!8ع3ا<ة الbاكa اآل: "آش	ر �ان4#ال ال^� لق[ نف�ه
وق� ج�ع معارف حfارات واد� ال�اف�ی8 وال�ن�ا , كان في ق�Sه م)'#ة تaf أك;� م8 ألف ل	ح 34eي 

 .م;ل�ا فعل ال�أم	ن في بV4 الb)�ة ب#غ�اد, 
 hامiة جل�bال#ابل�ة , وق� عّ�ق'3ا ه^ه ال�)'#ة على مل kلXرة ال	ر , ة أس�ح�ون معاه�, أس5	ش	م

 .وغ�4ها م8 الS3	ص وال�الحa والقpS, نقh أز!)ا , ل	ح n	n[ الmه�ة , س�ج	ن 
وZّال ل�م�ناها , والu ��b أن ال�'bف ال��!5اني ل�<ه الع�ی� م8 الُ�قa ال�345ة ال'ي ُوِج�ت في ال�)'#ة 

 .ك�ا دم�نا غ�4ها م8 اآلثار
أن القائ� <i[ أن <)	ن م;قفا لzي ی�تقي �"y#ه إلى م5لk , وما <i[ اإلشارة إل�ه في ه^ا ال�	ض	ع 

 .و@ه ال"ع[ <)	ن وم3ه <�'لهa ت5لعات وج	د أص4ل, ال�ؤM وال'S	رات 
والق�رة على ص3اعة ال�bاة , <b[ ال;قافة و!{م8 �العقل , ك�ا أن ال'3	!� وال'غb� �44اجة لقائ� ت3	!�� 

 .ة�ال'فاعل وال'علa والق�اءة ال�'	اصل, األفfل 
وله^ا ج�ع , وآش	ر �ان4#ال ی{n� أن ال;قافة وال'3	!� ن#ع الfbارة وم53لk ال�4Sورة اإلن�ان�ة العل�ا 

 .وما ض�'ه قS	ر ال�ل	ك م8 ق�له م8 مSادر لل�ع�فة والعلa, ما ت�n'ه الfbارات ال�ا�قة 
لها شأنها في ال^� <)	ن ق	ة , ك�ا <"�4 إلى أه��ة ال�)'#ة في ص3اعة ال�i'�ع ال	اعي ال�'3	ر 

ولها , وال تmال ال�)'#ة م8 ال��اكm ال�ه�ة في ال�i'�عات ال�'ق�مة , الbفا� على ال�ولة ودورها في ال�bاة 
 .تأث�4ها في ب3اء ال�	ا3eة الSالbة

فأن ال�أم	ن , وZن ب�أها آش	ر �ان4#ال , و�اه�ة ال�)'#ة الM��z الiامعة ت�zرت في �الد ال�اف�ی8 
و!�)8 الق	ل �أنه�ا ق� أصا�ا الfbارة اإلن�ان�ة , �ا ومعارفها في دار الb)�ة ب#غ�اد كّ�س ثقافات ال�ن

ففي , وفي الbال'84 أص�ه�ا اإلح'�اق م8 ق�ل األع�اء أو الغmاة , ��ق'ل ل	ضعه�ا ث��اتها في سلة واح�ة 
 Vال�345ة وذاب aه�ت آالف ال�قSر �ان4#ال إن	م)'#ة آش k!إلى , ح� Vل	bم3ها ت aار!ة وق�Xف aرق ,

 .وح�� م^اب في م�اه ال3ه�!8, و@V4 الb)�ة تb	ل إلى رماد 
  .!!ت�M هل س3ف	ز �قائ� ت3	!�� <ق�أ و!ع�ف ���ة ال;قافة و!�عى ل�3اء اإلن�ان

أن القـائد يجب أن يكون مثقفـا  
لكي يرتقي بشعبه إلى مطلق  

وبه الشعب  , الرؤى والتصورات  
يكون ومنه يستلهم تطلعات  

صيلوجود أ

أن التنوير والتغيير بحاجة لقـائد  
يحب الثقـافة ويؤمن  , تنويري  
والقدرة على صناعة  , بالعقـل  

بالتفـاعل والتعلم  , الحياة األفضل  
والقراءة المتواصلة

آشور بانيبال يؤكد أن الثقـافة  
والتنوير نبع الحضارة ومنطلق  

ولهذا  , الصيرورة اإلنسانية العليا  
ات السابقة  جمع ما تركته الحضار 

وما ضمته قصور الملوك من  , 
قبله من مصادر للمعرفة والعلم

أهمية المكتبة في صناعة  
الذي  , المجتمع الواعي المتنور  

يكون قوة لها شأنها في الحفـاظ  
على الدولة ودورها في الحياة  

في حريق مكتبة آشور بانيبال  
إنصهرت آالف الرقم الطينية  

ت إلى  وقسم منها تحول, وذابت  
وبيت الحكمة تحول  , رقم فخارية  

وحبر مذاب في  , إلى رماد  
مياه النهرين
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  !!ونــــــــــــشامبلي
 

إش'ه� �فzه رم	ز اللغة , عالa لغ	!ات وش���ات , ) 1832 - 1790(ج	ن ف�ان�	ا شام�ل4	ن 
وت�)8 م8 ق�اءة , �ة و!'b�ث اللغة ال�#�5ة والع�@, وم8 واضعي علa ال��S!ات , اله�4وغل���ة ال��S!ة 

 .ح�i رش4� ال�)'	ب ب;الث لغات
 .مات �ال�ل او ال'�رن ال�ئ	� 

ففي س8 م#)�ة , ف'Vb لل#"�!ة آفاقا مع��Wة ل	اله ل#قV4 مغلقة ومiه	لة , ه^ا ال"اب �اه�ة خارقة 
 .إس'5اع أن <ق�أ اللغة اله�4وغل���ة 

وعاكفا على , ت وم	س	سا �ال��S!ات أن <أتي شاب م8 ف�ن�ا م	لعا �اللغا, �اه�ة ت�5ح أس�لة 
 !!إنه ألم� م�4ّb, وواثقا م8 فcِ رم	ٍز ُمْ�'ع�Sاٍت , ق�اءة n'ا�ات األول84 

 ف�8 ال^� زرع �Wه ه^ا ال'	جه واإلنi^اب؟
 �S4#ة تأخ^ه إلى مiرادة عZفي أع�اقه ر�#ة غ�!#ة و �bي أن ت'ف�Sل ��nو , �iوت"�ه إلى ح

 !!وZزالة الib[ ع8 ف'�ة زم�3ة حfار!ة م�ه�ة, رش4� وت�فعه إلى حل رم	زه 
وه^ه الق	ة , م8 الع	امل ال'ي أج�ها فاعلة في ال#"� أنه ی	ل� و�Wه  ق	ة دافعة تأخ^ه إلى ح�4 ت�!� 

 .وتb�د م�'ق�له وما سmi34ه أث3اءها, هي ال�	صلة ال'ي ت�سa خارeة ح�اته 
�S!ة ت�bك واح�ها فأeلk ال5اقات ووفقا له^ا ال�53لk أشc في أن شام�ل4	ن �Wه م	روثات م

رغa أنه ر@�ا إع'�� على مbاوالت , فzأن ق�اءته ل�ib رش4� أش#ه �اإللهام أو ال	حي , ال'ع��4!ة ع�ا �Wه 
 .غ�4ه لق�اءته

 
 !!وnل�ا أقف أمام ح�i رش4� أت4Xله أص�ا مiه	ال ل	ال شام�ل4	ن 
ونz	ن م{هل84 لق�	لها , <84b وق'ها  ت�M هل ه3اك eاقة خ��ة ت��4ّنا وتz"ف ل3ا الXفا<ا ع3�ما

ك�ا <Sbل في ال;	رات ال�ع��Wة وال�عل	مات�ة ال'ي أج�نا ق� تفاعل3ا معها �ع� أن إك'��3ا , وال'فاعل معها 
بل ر@�ا أن ه3اك م8 ت4Xلها , ول	 أنها �ه�ت ق�ل ق�ون ل�ا إم'ل3zا ق�رات اإلس'فادة م3ها , مهاراتها 

 .ل8z الmم8 ال ی3اس�ها,  ووضع أس�ها ق�ل م�ات ال�843
 

  !!إنها م8 ال�	اه� ال'ي <عmi ال#"� ع8 إدراكها وفه�ها ��ه	لة

جون فرانسوا شامبليون  
عالم  , ) 1832 -  1790(

فكه  إشتهر ب, لغويات وشرقيات  
رموز اللغة الهيروغليفية المصرية  

, ومن واضعي علم المصريات  , 
ويتحدث اللغة القبطية والعربية  

وتمكن من قراءة حجر رشيد  , 
المكتوب بثالث لغات

أن يأتي  , ظاهرة تطرح أسئلة  
شاب من فرنسا مولعا باللغات  

وعاكفـا  , وموسوسا بالمصريات  
, على قراءة كتابات األولين  

فِك رموٍز ُمْستعصياٍت    وواثقـا من
!!إنه ألمر محّير, 

من العوامل التي أجدها فـاعلة  
في البشر أنه يولد وفيه  قوة  
, دافعة تأخذه إلى حيث تريد  

وهذه القوة هي البوصلة التي  
وتحدد  , ترسم خارطة حياته  

مستقبله وما سينجزه أثناءها

ترى هل هناك طاقة خفية تسّيرنا  
دما يحين  وتكشف لنا الخفـايا عن

ونكون مؤهلين لقبولها  , وقتها  
كما يحصل في  , والتفـاعل معها  

الثورات المعرفية والمعلوماتية  
التي أجدنا قد تفـاعلنا معها بعد  
أن إكتسبنا مهاراتها  

  !!أرنست هرتسفيلد
 

إخ'p �آثار ,  م�'"�ق أل�اني ومه3�س مع�ار� , ) 1948 -  1879(, أرن�V أم4ل  ه�ت�ف4ل� 
 .ال"ام والع�اق وZی�ان�الد 

على أب	اب , رحلة أث�!ة في م3اke الف�ات ودجلة , ال3ق	ش ال#ارزة على الXS	ر في إی�ان : " م{لفاته
 .وغ�4ها" إی�ان في ال"�ق الق�<a , آس�ا 

ووضعها في n'اب م8 س'ة , ) 1913 - 1911(وال��جح ما ب84  , قام �bف�!ات في سام�اء 
 ".ت3ق4#ات سام�اء"أو "  ام�اءحف�!ات س" مiل�ات س�اه   

 .).م.ق 4000(إك'"ف ص8b سام�اء 
و!�رسها ,  وم'احف ب�ل84 ومعاه�ها , وت	ج� الz;�4 م8 م)'"فاته في معه� س�;�	ن84َ في واش853 

, أرنست أميل  هرتسفيلد  
مستشرق  , ) 1948 -  1879(

,  دس معماري  ألماني ومهن
إختص بآثار بالد الشام والعراق  
وإيران

, قـام بحفريات في سامراء  
 -  1911(والمرجح ما بين  

ووضعها في كتاب  , ) 1913
" من ستة مجلدات سماه   

تنقيبات  "أو  "  حفريات سامراء
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aاء العالbارة سام�اء م8 أنfb� ن	SSX'ال�. 
nانV وسائ� ال3قل  تa"i ع3اء ال�ف� وال�Xا�e وحّل ��ام�اء في زم8ٍ , م�'"�ق شاب م8 أل�ان�ا 

و!ع�ف أنها م	8e أولى , ی3ق[ ع8 آثارها , وخa�ّ خارج س	رها ألساب�ع ور@�ا ألشه� , �Wه ب�ائ�ة 
 .وأك� ذلc ��ا ع;� عل�ه م8 لقى ت"�4 إلى حfارة قائ�ة ف4ها م3^ العS	ر ال�ib!ة وق�لها, الfbارات 

ن <�fي ه^ا ال"اب الغ�![ أ<اما وال <�)8 إدراك مع'ى أ, شاب أل�اني شiاع <)'"ف حfارات3ا 
وَم8 ی�V4 خارجها <)	ن ع�ضة له�iات ال	ح	ش , خارج م�ی3ة nانV أب	اب س	رها تغلk ع3� الغ�وب 

 .واألخ5ار األخ�M ال�'3	عة
 !!ل3zه تM�b وأف3ى وق'ا م8 ع��ه ی3ق[ في ت�ابها وُ!�ه� للعالa معالa حfارة nانV مiه	لة

وZذا ب84 الbاض�!8 شاب , ام�اء في ال��mn ال;قافي في واش853 وذات م�ة V3n أحاض� ع8 تأر!خ س
 !!أل�اني <عّ� ل�سالة ال�n'	راه ع8 حfارة سام�اء

 :و!;�4 أس�لة م3ها, ه^ا ال�ل	ك اإلس'z"افي <bاجة ل	قفة تأمل�ة تف�z!ة 
 !!واألجان[ هa ال^ی8 إك'"ف	ها؟, ل�اذا لa نz'"ف حfارات3ا 

 pXج� في األمة ش	؟ل�اذا ال یaوال'3ق4[ ق�له �b#في ال �zف!! 
 "<ّ�ه اإلنzلm4 إی3#"	ن ب'ل الS	ان ل4ل نهار؟" ال زلV أذ�n ق	ل ج�تي 

 !!لق� إك'"ف	نا ول	الهa ما ع�ف3ا تأر!3Xا
وح'ى ال4	م لa ن'�)8 م8 إم'الك مهارات , تلc ح��قة نbاول أن ن�z3ها أو ن��bها ع�وانا عل34ا 

ونه�ب , وال نmال ال نb'�م آثارنا ون�'Xف ب'أر!3Xا , <ة الق�ن الع"�!8 ال'3ق4[ ال'ي nانV ع3�هa في ب�ا
 .ونلقي �الالئ�ة على اآلخ�!8, م8 ذات3ا وم	ض	ع3ا 

ال^� إك'"ف حfارة , ) أرن�V ه�ت�ف4ل�(والب� م8 تق�<a آ<ات ال")� والع�فان لآلثار� األل�اني 
ول	اله ل�ا ع�ف3ا ش�4ا ع8 , احف ال�ن�ا الM��z وأوج� لها م)انا في قاعات م', وق�مها للعالa , سام�اء 

ال'ي ت	ج� ف4ها nل�ة لآلثار وما ق�مV ل�3	ات ن�#ة ض�4لة م�ا أنmiه في ذلc الmم8 , تأر!خ ال��ی3ة 
]4Sع[ العSال. 

 <bف�ون و!3ق�	ن : إی3#"	ن 
  إب3ي أو ول��: <ّ�ه

سامراء

شاب ألماني شجاع يكتشف  
وال يمكن إدراك  , حضاراتنا  

معتى أن يمضي هذا الشاب  
يب أياما خارج مدينة كانت  الغر 

أبواب سورها تغلق عند الغروب  
وَمن يبيت خارجها يكون  , 

عرضة لهجمات الوحوش واألخطار  
األخرى المتنوعة

هذا السلوك اإلستكشافي يحاجة  
ويثير  , لوقفة تأملية تفكرية  

:أسئلة منها
, لماذا لم نكتشف حضاراتنا  

واألجانب هم الذين  
!!إكتشفوها؟

وجد في األمة شخص  لماذا ال ي
فكر في البحث والتنقيب  

!!قبلهم؟

حتى اليوم لم نتمكن من إمتالك  
مهارات التنقيب التي كانت  
عندهم في بداية القرن  

وال نزال ال نحترم آثارنا  , العشرين  
ونهرب من  , ونستخف بتأريخنا  

ونلقي بالالئمة  , ذاتنا وموضوعنا  
.على اآلخرين

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow9-250221.pdf    
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