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لىاعذ انُشش يف اجملهح
ُ
ٌ شرتط أٌ ٌكىٌ انثحث ضًٍ االخرصاصاخ انرً ذعىن تها اجملهح
ٌ شرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و
انرحهٍم ،و أٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال
الشاسج إإىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج ،و يف
اذلىايش و إ
آخش انثحث
ٌ شرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح
أ
انثحث يٍ الخطاء انهغىٌح و ادلطثعٍح

ٌ مذو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح أو االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق A4
ٌ شافك انثحث يف أونه يهخص تانهغح االَكهٍضٌح عهى أٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه
عهى  751كهًح
ٌ شرتط أٌ ال ٌكىٌ انثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف أٌح دوسٌح عهًٍح داخم
انعشاق أو خاسجه
ٌ شرتط عهى انثاحث أٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ  15صفحح
ٌ شرتط يف انثحث أٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الشكال انفٍُح ادلشافمح نه عانٍح اجلىدج
ُ
 أصىل انثحث ادلمذيح إىل اجملهح ال ذشد أو ذغرتجع عىاء َششخ أو مل ذُشش

 ذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد أجىس انُشش يف ضىء الععاس
انغائذج

ثثد احملرىٌاخ
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

ٕٔ-

أ.د .علي يبسيي الججىري

رؤطئخ

ٖٕٓ-

أ .خبلذ سبلن اسوبعيل

قشاءة انىض انمسماسي َتحهٍهً ( تحقٍقً )

ٕٔٗٙ-

أ.د.حسٍه ظاٌش حمُد
ٌٍفً طبشي جمٍم

آداب تىاَل انطعاو َانششاب عىذ انمظشٌٍه انقذماء

88-ٗ4

أ .د .عبهر عجذ اهلل الجويلي
أ .م .د .هؤيذ هحوذ سليوبى الذليوي

هذى وهىاقع جغرافيخ ًسجذ ألسوبء الٌجبربد في ضىء
الوصبدر الوسوبريخ والزبريخيخ

ٕٔٗ-88

أ.د .صفىاى سبهي سعيذ
د .يبسر هبضن حسيي

هطبعر األًسبى واًعكبسهب في الخطبة الرسويّ في الوولكخ
اآلضىريخ

ٕ٘ٔ ٔٗٓ-أ.م.د .زهير ضيبء الذيي سعيذ الرفبعي

الوجبز العقلي في اللغخ األكذيخ
" دراسخ هقبرًخ هع اللغخ العرثيخ "

ٔٗٔٔٙٓ-

أ.م.د .حسيي يىسف حبزم

أثر الجيئخ في اقزصبد ثالد الرافذيي إثبى عصىر هب قجل
الزبريخ

ٔٔ48-ٔٙ

أ .م .د عجذالرحوي يىًس عجذالرحوي

حقىق الجبر الوزضرر في القبًىى العراقي القذين

ٔ8ٙ-ٔ48

أ .م .د .هحوذ العالهي

األسطىرح ثىصفهب هصذرا لذراسخ الزبريخ أسطىرح قبييي
وهبثيل الزىراريخ أًوىرجبً

ٕٕٗ-ٔ84

أ.و.د .اكشو محمذ ٌحٍى

ٕٕٕ٘ٗٗ-

د .هحوذ خضر هحوىد
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دار غسالخ في حي الجذيذح ثوذيٌخ حلت في العهذ
(دراسخ هيذاًيخ)

ٕٕ٘ٗ٘8-

د .إيوبى هبًي العلىش

عالقبد العبصوخ اآلضىريخ ًيٌىي ثوذيٌخ حراى في العصر
اآلضىري الحذيث (ٔٔ ٕٙٔ-8ق .م)

ٕ4ٗ-ٕ٘8

د .هجخ حبزم هحوذ الٌعيوي

االثي الجبر واالثي العبق في الوجزوع الجبثلي

ٕ٘8ٕ-ٕ4

د .هعبر حجص خضر

ًصُّ هسوبريُّ غير هٌطىر ُهعٌْيّ ثبلطعير
(هي العصر السىهري الحذيث )

ٖٖٓٙ-ٕ8

د .راهي عجذ الحكين قبسن العجبدي

عجبراد الزهذيذ في رسبئل العصر الجبثليّ القذين

انخظائض انمعماسٌت انمشتشكت فً تخطٍط انبٍماسستان
َتطُسي فً انعظُسانعشبٍت َاالسالمً

ٖٖٓ-ٖٓ4

د .يبسر جبثر خليل

عقىد إيجبر غير هٌطىرح هي عهذ الولك الجبثلي سوسى-إيلىًب
(*)
هي هذيٌخ ثيكبسي

ٖٖٖٔ٘ٗ-

د .أبارس ساًٌ سعذَن انزٌذي

وظُص سُسم مذٌىت أَُمّا (چُخت)
(دساست فً ضُء انمظادس انمسماسٌت)

ٖٖ٘٘4ٗ-

م .أحوذ هيسر فبضل

صيبغخ عقىد الذيي في العصر الجبثليّ القذين

ٖ٘8ٕ-ٖ4

و :سوا َعذ اهلل مٍذي

انحفاظ عهى انمباوً األثشٌت انمشٍذة بانحجاسة مه انعُامم
انطبٍعٍت

ٖٗٓ8-ٖ8

م.م .رعذ سبلن هحوذ الوعوبري

الصبئغ وحرفزه في العراق القذين في ضىء الوصبدر
الوسوبريخ

(*) سبق أن وشش ٌزا انبحث واقظاً طفحاتً االخٍشة َ انمتعهقت باستىساخ انىظُص انمسماسٌت  ،نخهم فىً فً
إطذاس مجهت آثاس انشافذٌه انمجهذ 2192 - 9 /3و َ .قذ قمىا بإعادة وششي كامال فً ٌزا انعذد مه انمجهت  ،فهزوَ
انتىبًٍ

توطئت
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيأة التحرير
َعذّ إ صذاس انًجهذ انخبنج/انعذدَن األول وانخبنٍ ين يجهت آحبس انشافذَن سنت  8112تحذَب
نهظشوف انتٍ يشث بهب يذَنت انًىصم وجبيعتهب انعشَقت ين ديبس فٍ األعىاو  8112-8112هزا
ين نبحُت ,وين نبحُت أخشي فإنه دنُم عهً يذي اهتًبو انببحخُن فٍ يجبل اِحبس وانهغبث انقذًَت
وحقتهى بًجهت آحبس انشافذَن
تهتى انًجهت بجًُع األبحبث انتٍ تعبنج يىاضُع راث عالقت ببنًعبسف انتبسَخُت وانسُبسُت
وانحضبسَت نبالد انشافذَن وانششق األدنً انقذَى ونهعصىس انقذًَت واإلساليُت كبفت
ًَخم هزا انعذد استًشاسا بعذ استئنبف يجهت آحبس انشافذَن وصذوس ,انًجهذ انخبنج/انعذد
األول ين عبو .8112تهذف انًجهت إنً نشش انًعشفت االحبسَت وانهغىَت نهًجتًع انعشبٍ عًىيبً
وانعشاقٍ خصىصبً ورنك عن طشَق األبحبث انتٍ تقذّو بهب انسبدة انببحخُن فٍ انًجبل واجتُبصهب
يشحهت انتحكُى انعهًٍ انزٌ قذيه األسبتزة روٌ االختصبص
أدعى اإلخىة انًختصُن بآحبس انعشاق وانششق األدنً انقذَى واإلساليُت وانهغبث انعشاقُت
انقذًَت وانكتبببث انًسًبسَت وحضبسة بالد انشافذَن وانششق األدنً انقذًَت نهًسبهًت بؤبحبحهى فٍ
األعذاد انقبديت

ومن هللا التوفيق

1

ص .عامِ عجض الذكْم قبؿم العجبصُ

عجبعاد الزيضّض فِ عؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم

عباساث اٌخٙذ٠ذ ف ٟسسائً اٌعصش اٌبابٍ ٟاٌمذُ٠
د .ساِ ٟعبذ اٌذى ُ١لاسُ اٌعبادٞ
وٍ١ت ا٢ثاس -جاِعت اٌّٛصً
اٌٍّخص:
عنض صعاؿزنب لغؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم اؿتزٌقتزنب العضّتض متب عجتبعاد الزيضّتض ال ٌ يتخ
مب ال لك إلَ أدض دكبمو أً مٌظتْو أً رلك الزِ ً ييتب بجتبع متٌظتِ ال لكتخ إلتَ متب ىتم أص تَ
منيم عرجخ ًظْتْخ ،رجْب لنب أن عجبعاد الزيضّض ىظه بب ذ مٌ يخ متب هتبدت الغرجتخ إعلتَ إلتَ
مب ىٌ أص َ منو مب يخ أً ثْب أهذبة الغرت ال زكبفئخ ثبل نؼلخ اإلصاعّخ أً العـكغّخ مب يخ
أستتغًٍ ،قتتض بتتبن لي تظه الزيضّتتضاد عتتضح أؿتتجبة منيتتب عتتضا الزتتؼاا الذتتببم أً ال ٌظتتؤ ال ـ ت ً
ثبلٌا جتتبد ال ٌبلتتخ إلْتتو أً اؿتتزل

الذكتتبا أً ال تتٌظتْب ل غبتتؼىم التتٌظْتِ فتتِ إصاعح ك ت ًن

ال لكخ ،أً ثـجت ككٌٍ مٌ يخ إلَ ال لك أً الذببم مب مٌظؤ أً كشن عبصُ ِّلت اؿزغصاص
دقو ،مع إسظ ثبلذـجبن أ يب بب ذ ً ب ِبق رِجْق القتب ٌن أدْب تب ًعلْتو قتض تبذ ىتظا الجذتش
لْـلَ الٌٌذ علَ عجبعاد الزيضّض التٌاعصح فتِ عؿتبئل العوتغ الجتبثلِ القتضّمً ،قتض رتم رقـتْم ىتظا
الجذتتش إلتتَ ص صتتخ مذتتبًع عئْـتتخم رنتتبً ال ذتتٌع إً م عجتتبعاد الزيضّتتض ثبل لتتك القتتب ٌن  ،أمتتب
ال ذٌع الضب ِم فقض أدزٌٍ علَ عجبعاد الزيضّض ثبٓليتخ ،أمتب ال ذتٌع الضبلتشم فقتض رذتضصنب فْتو عتب
عجبعاد الزيضّض ثبلقزل.

Threat Expressions In The Letters of The Babylonian
Dr. Rami Abdul Hakeem Qasim AL-Ibadi
College of Archaeology - University of Mosul

Abstract
During our study of the ancient Babylonian epochs, many threats
from the king to one of his rulers or his staff or those of senior officials of
the kingdom to those of lower rank were stopped. Between two equal
levels of administrative or military status, had several reasons, although
they were often within the scope of the law. For the same reasons, the
Governor or the responsible officer did not comply with the duties
assigned to him and sometimes some rulers or employees exploited their
392
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position in the management of their affairs The Kingdom, or because of a
complaint addressed to the King or the Governor of the employee or an
ordinary person requesting the recovery of his right, so this research came
to highlight the words of threat contained in the messages of the old
Babylonian epochs, has been divided into three main axes: The threat of
the king (law), the second axis: it contained the words threatening threats,
and the third axis has been talking about the words death threat.

اٌّمذِت:
رعض الغؿبئل الجبثلْخ القضّ خ مب ال وبصع إؿبؿْخ ال ي خ الزِ ألقذ الٌٌذ علَ ٌا تت
عضّضح مب دٌبعح ث ص الغافضّب أى يتب اإلصاعّتخ ًالـْبؿتْخ ًاتقزوتبصّخ ًالضّنْتخ ًاْغىتب بٌ يتب
رذكِ لنب الٌاقع التعلِ الظُ بتبن ّعْلتو التتغص الجتبثلِ القتضّم ثعْتضا عتب الزعقْتض أً التزذت مقبع تخ
ثبلنوٌم القب ٌ ْخ ببلقٌا ْب ًقٌبّب ال ذببم ًإدكبا الوبصعح إط قغأ طلتك علتَ ً تو الزذضّتض
فِ الغؿبئل الغؿ ْخ ال لكْخ الزِ رجبصليب ال لتك ًدكبمتو ًمٌظتْتو إثتبن إلتؤ الضتب ِ قجتل ال تْ ص
ًالزِ بب ذ قض رٌ نذ عبصح أًامغَ أً إعكبصاد أً رٌ ْيبد

ٔ

ملكْخ بتبن ّوتضعىب ال لتك ثنتـتو

أً مب ّنٌة عنو مب أدض دبكْزو ثلأن قٌبّب معْنخ ،فٌ عب الغؿبئل الزِ ببن ّغؿليب الذكتبا
ًال ٌظتٌن ًال زٌ نخ رقتبعّغ متوتلخ رشتن قٌتبّب مشزلتتخ عغًتذ علتَ ال لتك لْزشتظ ثلتأ يب
قتتغاعه ال لكتتِ

ٕ

ًثعتتض قغاذرنتتب ًاؿزعغاًتتنب للعضّتتض متتب رلتتك الغؿتتبئل رجتتْب لنتتب أن ملتتٌا العوتتغ

الجبثلِ القضّم ًعلَ ً و الشوٌم ال لك د تٌعاثِ

ٖ

ّز زتع ثـْبؿتخ مغبؼّتخ دبػمتخ فتِ إصاعح

ك ًن م لكزو الضاسلْخ ًالشبع ْخ فقض ببن فتِ أالتت إدْتبن ّزتٌلَ ثنتـتو الن تغ فتِ العضّتض متب
القٌبّب بجْغىتب ًهتلْغىب

ٗ

ببللتكبًٍ ال قضمتخ متب الذكتبا أً ال ـزلتبعّب أً ال تٌظتْب فٌت

عب ككبًٍ ال ينْْب مب أهذبة الذغف ًالعـكغّْب

٘

الزبثعْب لل لكخ ًاْغىم متب إكتشبم

اتعزْبصّْب مع إّجتبص الذلتٌ ال نبؿتجخ لزلتك ال لتببلً ،ب تب ىتٌ معتغًف فت نّ ال لتك ّ ضتل أعلتَ
ؿتتلِخ مٌ تتٌصح فتتِ ال لكتتخ فعلتتَ الج ْتتع ارجتتبأ أًامتتغه ًإعكتتبصارو ًإت ؿتتْعغى تـتو لل ـتتبئلخ
القب ٌ ْخ مب ال لك أً مب ال ـزلبعّب أً مب الذكبا أً ال ٌظتْب الزبثعْب لل لكً ،قجل ان ّشٌتع
لل ـبئلخ بب ذ ىنبا ؿْبؿخ ريضّض روضع مب ال لك كشوْب ذتٌ دكتبا أً مذتبف ِ ال تضن الجبثلْتخ
أً عتتب ُغّتتق مـزلتتبعُ ال لتتك ذتتٌ دكتتبا أً متتٌظتِ أً مذتتبف ِ رلتتك ال تتضنً ،قتتض لتٌد متتب
صعاؿزنب الزتوْلْخ لنوٌم الغؿبئل ان عجبعاد الزيضّض الٌاعصح فِ رلتك النوتٌم بب تذ رعكتؾ
لنب ًاقع الـلِخ ال غبؼّخ ًىْجخ الضًلخ ًاُ عيب علَ صقبئق إمٌع ًعضا رلبفليب عب أّخ ككٌٍ
ٕٗ9

ص .عامِ عجض الذكْم قبؿم العجبصُ

عجبعاد الزيضّض فِ عؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم

رول إلَ القوغ ًإّجبص الذلٌ ال نبؿجخ ليب ًالزلضّض علتَ رِجْقيتب ،ىتظا متب أظيغرتو اتعكتْتبد
الزِ عضغ علْيب فِ ال ضن الجبثلْخ ًالزِ بب ذ مٌ يخ مب ثبثل ذٌ ثقْخ ال ضن.
ًمب الجضّغ ثبلظبغ أن العجبعاد بب ذ روضع مب أهذبة ال غارت العلْتب فتِ الضًلتخ إلتَ
أهذبة ال غارت إص َ ،إط جض عجبعاد ريضّض هبصعح مب ال لتك ذتٌ مٌظتْتو أً ربثعْتو أً جتض
عجبعاد مب مٌظتْب اصنْب طًُ عرجزْب مزكبفئزْب ،لكننب لم جض إُ قب عجبعاد ريضّض مب هتبدت
عرجخ أص َ إلَ هبدت عرجخ أعلًَ ،ىظا مب ؿْزم رًٌْذو فِ مًٌٌأ ثذضنب ،مع اإلكبعح إلَ ان
الجذش قض رم رقـْ و إلَ ص صخ مذبًع عئْـخ اؿزنبصا إلَ النوٌم ال ـزع لخ فِ الجذش.

اٌخٙذ٠ذ ٌغت ٚاصطالداً:
الزيضّض فِ الللخ العغثْخم موضع للتعل الض صِ ال ؼّض ثبلزٌعْؤ ىضَّصَ علَ ًػن رتعْل،
ًاليبذ ًالضا ال ٌعتخ أهل هذْخ ّض علَ الكـغ ًاليضا  ، ٙمب طلك اليَتض ًىتٌ اليتضا اللتضّض،
ًىٌ قي الجنبذ ًإؿتقبُو ً ، 7ىتضصه ريضّتضام سٌّفَتوُ ببلزَّيتضاص ًىتٌ الٌعْتض ًالزشتٌّف ً ، 2الزيضّتض
ًالزيضصم الزشٌّؤ  ، 9أمب الزيضّض اهِ دبم فيٌ اإلسبفخ ًالزٌبْض ثبلعقٌثخ ٓٔ ً ،رجعب لظلك شلن
إلَ أن الزيضّض ىٌ عفع الوٌد مب أ ل اإلسبفخ مع الزٌبْض علَ العقٌثخ.

أٚلً :عباساث اٌخٙذ٠ذ بسٍطت اٌٍّه:
مب ال عغًف ان ال لك ّ ضل أعلَ ؿلِخ مٌ ٌصح فِ ال لكتخ ًقتض ادزتٌد الغؿتبئل علتَ
عجبعاد ريضّض عضّضح ًمزنٌعخ ثوْبازيب لزعِِ معنَ ًادتضا ىتٌ الزيضّتض ثبل لتك أً القتب ٌن التظُ
ّـٌص ال لكخً ،مب رلك العجبعاد عجبعح ريضّض مب كشن ّضعَ  xإلَ كشن ّضعَ ّ xقٌ لوم
(a-wi-lam ú-ul ta-ṭa-ra-dam-ma a-na šar-ri-im a-qá-ab-bi)11
" (إرا) ٌُ حشسً اٌشجً ٌ ٟأٔا سألٛي ٌٍٍّه"
رٌ نذ الغؿبلخ أعت ه عجتبعح ريضّتض متب كتشن جيتل اؿت و ًًظْتزتو إلتَ كتشن ىتٌ
آسغ لم علم كشوْزو لٌ ٌص بـغ فِ أ ًّ النن فٌ عب أمببب أستغٍ رعغًتذ للكـتغ م تب
أًبأ علْنب معغفخ رتبهْل القٌْخ لكب علَ مب ّجضً ان ىنبا ع

قض دٌغ أمبا ال لك ًقتض قتبا

الِغف إً ثزيضّض إسْغ فِ يبّخ الغؿبلخ ثقٌلو " إطا لم رغؿل الغ ل لِ أ تب ؿتأقٌ لل لتك"
أُم ؿأسجغ ال لك.
ًفتتتِ عؿتتتبلخ أستتتغٍ ّيتتتضص ال غؿتتتل ال تتتضعٌ " "aḫu-ummaال غؿتتتل إلْتتتو ال تتتضعٌ
" "awil-qaštuدٌ اعزقب عضص مب إكشبم ثقٌْخ ّوعت رذضّض مبىْزيب لٌ ٌص بـتغ فتِ
الغؿبلخ وذ عجبعريب علَ آرِم
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(šar-ru-um i-ša-al-ka)12
" (سٛف) ٠سأٌه اٌٍّه "
أُم ؿْـتتزجٌثك ال لتتك عتتب رلتتك القٌتتْخً ،م تتب رقتتضّا زجتتّْب أن الكضْتتغ متتب النوتتٌم
ال ـ بعّخ الشبهخ ثبلغؿبئل ًالعقٌص علَ اسز ف مٌبمْنيب أظيغد اؿزجٌاة ال لك للعضّتض متب
اتكشبم ثشوٌم إصعبذاد ًككبًٍ مب مٌاُنْب علَ اسز ف ميتنيم ًُجقتبريم ات ز بعْتخ
رشن قٌبّب مشزلتخ ببلـغقخ ًالغكٌح ًاؿتزل
قغأه فِ عؿبلخ مب أًّل -نٌعرب

ٖٔ

ثعتي ال تٌظتْب ل غبتؼىم التٌظْتًِ ،ىتظا متب

مـزلبع ال لك د ٌعاثِ إلَ ك ق-سبػع

ٗٔ

مذتبف مضّنتخ

تعؿب عب مـبدخ دقل مقضاعىب  ٙاِّكٌ ًب ْخ مب اللعْغ قض ؿُجلذ لعضص متب الجنتٌص ثعتض أن بتبن
مـزأ غا متب كتشن ّتضعَ اثنتِ-ؿتْب ًالتظُ قتض أعِتبه إلتَ أثنتبذ أسْتوً ،ثعتض طلتك قتغأ عجتبعح
الزيضّض ثبل لك مب أًّل -نٌعرب إلَ ك ؾ-سبػع قبئ فْيبم

(a-pa-lam an-ni-a-am ma-ḫar šar-ri-im te-li-i)15
" اإلجابت ٕ٘ا أِاَ اٌٍّه (ً٘) حُٕطك (حعٍٓ) "
ّجتتضً أن أثنتتِ-ؿتتْب بتتبن ّع تتل فتتِ سضمتتخ ال لتتك م تتب أًهتتل قٌتتْزو إلتتَ الـتتلِبد العلْتتب
ثـيٌلخ ثعض أن أسظ ك ق-سبػع أعًو ًؿل يب إلَ كشن آسغ ّضعَ أثنِ-ؿْب إمغ الظُ صعب
مب مـزلبع ال لك أن ّأمغه ث عبصح الذقل ًكعْغه.
ًفِ عؿبلخ أسغٍ ّزٌعض ال غؿل فْيب اللشن ال غؿل إلْتو ثبلقٌتبذ ًرذ تل ال ـت ًلْخ
فقض ًعصد عجبعح ريضّض أسغٍ ببن القٌبذ موضعىب مب كشن ّضعَ  xإلَ كتشن آستغ ّتضعَ
ّ xيضصه ثشوٌم دقل ّجت ان ّؼععو إسْغ ًفِ دبلتخ عتضا دغاصتخ الذقتل ًػعاعزتو ؿتزكٌن
العقٌثخ علْو إط قغأم

te-le-eq-qí a-di ša-pa-a-tum i-sa-an-qá-ni-ik-kum

lu-u e-ri-iš

(ne-me-de-tim ri-ta-aš-ši)16
" عس ٝحسأي ( )ٚحأخز٘ا ٌذذ اٌىٍّت سخصٍه شى ٜٛلذ سفعج "
رلْغ ىظه الغؿبلخ عب رذ ل الِغف إسْغ مـ ًلْخ اْغ معغًفخ عقٌثزيب فِ دب عضا
رنتْظه إًامغ ،ب ب بذرنب عؿبلخ ابّخ فِ إى ْخ مب أًّل -نٌعرب إلَ كت ق-ستبػع ثزكلْتؤ متب
ال لك بذ فِ مٌ ٌ يب ان ادض الجنبئْب الظّب ّع لٌن فِ سضمخ القوغ ببن ّـتزلم منتظ ػمتب ثعْتض
دووتب متب اللتعْغ ًالوتٌف ،لكتب ال لتك قتض ؿتذت دووتو متب اللتعْغ ًالوتٌفًّ ،ـتز غ
ال غؿل ثبلك ا قبئ "٘ىزا ٠أِش اٌٍّه" ًّعَِ الجنتبذ فتِ ثلضرتو دقت

مـتبدزو ٔ اَّكتٌ اؿتزنبصا

إلَ أمغ ال لكً ،ىظا مب أًًذو فِ مزب الغؿبلخ قبئ م "أوخب ٌٗ بأِش سي١ذ "ٞصتم ّـتز غ ثك متو

ٕ9ٙ

ص .عامِ عجض الذكْم قبؿم العجبصُ

عجبعاد الزيضّض فِ عؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم

عب رعٌّي الغ ل ثقِعخ أعى مٌ ٌصح ،الغ ل الظُ ّوتل إلْتك ىتٌ أدتض الع تب التظّب ّلتبىض
لبُيم بل ٌّا ،قم ثشضمزو ثـغعخ.
ّجضً أن بضتغح إًامتغ الزتِ أهتضعىب أًّتل -نٌعرتب للت ق-ستبػع ثزكلْتؤ متب ال لتك قتض
رٌ نذ عؿبئل ريضّض مجِنخ ثقٌلوم "ىكظا ّأمغ ال لك" أً "أبزت لتك ثتأمغ ؿتْضُ" ،عث تب لزتأسغه
فِ رنتْظ إًامغ إلَ ب ت اي الن غ عب العضّض مب القٌبّب ال كلؤ ثيب م تب ػاص متب اللتكبًٍ
علْو لظا فقض سز ذ الغؿبلخ ثعجبعح الزيضّتض ال زٌت نخ إُبعتخ إًامتغ ًرنتْتظىب ًإت ؿتزقضا كتكٌٍ
ًضه إلَ ال لك إط قغأ آرِم

(ni-me-tam e-li-ka la i-ra-aš-ši)17
" ل (حذعُٗ) ٠شفع شى ٜٛعٍ١ه (ظذن) "
ًقض رغص عجبعح الزيضّض ثوٌعح مجبكغح متب ال لتك د تٌعاثِ إلتَ كت ق-ستبػعً ،ىتظا متب
ًعص طبغه فتِ عؿتبلخ رٌت نذ أًامتغ ال لتك د تٌعاثِ للت ق-ستبػع عتب ع لْتخ فتغى ًتغّجخ
اللعْغ العبئض ل ضّنخ ّبمٌد ثعل

ٔ2

ً عيب ً لجيتب إلتَ مضّنتخ ثبثتل ثأقوتَ ؿتغعخ ًإت ؿتزكٌن

العقٌثخ ىِ آرِم-

(a-ra-an-šu-nu i-na mu-úḫ-ḫi-ka i-ša-ak-ka-an)19
" عمٛبخ ُٙسخثبج (سخمع) عٍ ٝسأسه "
ًفِ عؿبلخ أسغٍ مٌ يخ متب مٌظتؤ إصاعُ مغمتٌق ّتضعَ ربعّجتبرُم إلتَ اثنتِ-أصص عتب
قٌْخ سبهخ ثك ْخ مب اللضاذ الِعبا ّجْب فْيتب إً لل غؿتل إلْتو ثقٌلتو عنتضمب ركل نتب ثتجعي
إًامغ الشبهخ ثك ْخ مب الِعبا ًارتقنب ان ـزذوليب ،ثعض طلك أ تذ لتم رِجتق ث تب أسجغرتك ثتو،
ًثعض طلك ّيضص ربعّجبرُم ال ضعٌ أثنِ-أصص ثلشن ال لك ثبلعجبعح آرْخم

(šar-rum a-na ZIMBIRKI i-la-kam i-ṣa-ba-at-ka)20
" (عٕذِا سـ)٠أح ٟاٌٍّه إٌِ ٝذٕ٠ت سپاس( )21س١عبطه (سٍ١م ٟاٌمبط عٍ١ه) "
ًفتِ عؿتتبلخ متب مـزلتتبع ال لتك أًّتتل -نٌعرتتب إلتَ مذتتبف تعؿتب كت ق-ستبػع عتتب أدتتض
الذقٌ ّجْب لو فْيب ان ؿْب-اِصّنتبا

ٕٕ

قتض ًعتضه ث عتبصح الذقتل العبئتض إلتَ أپتل-اِعا ًالتظُ بتبن قتض

أعِبه لوْبصُ الٌِْع إت أن ؿْب اِصّنبا أسظ ؼذا مب الذقل الظُ قض دغصتو ثتبل ذغاسً ،أعِتبه
للشن آسغً ،ثعض طلك ِّلت أًّل -نٌعرب مب كت ق-ستبػع أن ّقتٌ لتس ؿتْب-اِصّنتبا ّجتت أنْ ت
ّشـتتغ أپتتل-اِعا متتب أ تقتتو علتتَ الع تتل ًالزكتتبلْؤ الشبهتتخ ثبلذغاصتتخ ًاْغىتتبًّ ،جتتت ان ّعِتتِ
لللشن الضب ِ دق آسغ ثضت متب دقتل أپتل-اِعا ،ثعتض طلتك ّنيتِ أًّتل -نٌعرتب ب متو متع كت ق-
سبػع ثعجبعح الزيضّض عنض عضا ُبعخ أًامغه مب ؿْب-اِصّنبا ،إط قغأم
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(e-li-ka a-ra-aš-ši)23
" (سـ)ـأغعب عٍ١ه "
ًقض رأرِ عجبعاد أسغٍ رلْغ إلَ قٌح ؿلِخ ال لك ًؿغعخ رنتْظ أًامغه إط بذرنب عؿتبلخ
أعؿليب  xإلَ  xمزشظا عجتبعح الزيضّتض ثبل لتك عتب ُغّتق أدتض نتضه ًىتظا متب ًعص طبتغه فتِ تن
الغؿبلخم

šar-ri-im ik-šu-du-ad-ka

re-di

hu-mu-uṭ

la-a-ma

im-ta-la

(A. ŠÀ-li-im a-na bi-li-šu MU-er ap-pu-tum)24
"ع( ٓ١دذد) اٌذمً إٌ ٝس١ذٖ (ِاٌىٗ) لبً (اْ) ٠صٍه جٕذ ٞاٌٍّه بسشعت سجا ًء "
ّتيم مب النن ان ال لك إمب قتض أهتضع أمتغا أً قتض ًهتلو سجتغ عتب ُغّتق أدتض ال تضعْب
ًتتض الِتتغف إسْتتغ م تتب صعتتَ ال غؿتتل أن ّشجتتغه ثزتتضاعا إمتتغ ًإت ؿتتٌف ّلقتتِ القتتجي علْتتو
ًّعتتغى أمتتبا ال لتتك ،فتتِ دتتْب بذرنتتب عؿتتبلخ ً يتتذ متتب أًّتتل -نٌعرتتب إلتتَ ك ت ق-ستتبػع عتتب
رشوْن دقلٍ لعضص مب الجنٌصً ،لعلّيم قض رجبًػًا علَ هبدت ال لك ال ضعٌ مب ٌا ،إط قبا أدتض
أفغاص القٌاد ال ـلذخ طُ عرجخ عبلْخ فِ الجْق ًىٌ عئتْؾ النقْتت

ٕ٘

بْ تب-أستٌا ثزـتلْ و أً

إعِبئو لعضص مب الجنٌص م ب أصٍ ثأًّل -نٌعرب إلَ ريضّضه ًثِغّقخ مجبكتغح عتب ُغّتق اؿتزضعبئو
فتتِ ال عجتتض ًعثِتتو ثقـتتم ثذْتتبح ال لتتك أن ت ّعتتٌص إلتتَ ال ِبلجتتخ ثذقتتل متتب ٌاً ،ىتتظا متتب قتتغأه فتتِ
الغؿبلخ آرْخم

ù ki-ma a-ḫu-um PA.PA a-na A.ŠÀ-lim la e-re-ši-im ni-iš
(šar-ri ú-ta-am-mi a-wa-tam šu-a-tu bi-i-ir-ši)26
" وّ١ا-أخ َٛاٌعباغ (إٌم١ب) إٌ ٝاٌذمً ل ٠طاٌب ،بذ١اة اٌٍّه ألسُ حٍه اٌىٍّت (اٌمسُ) ثبخٙا"

ثأ١ا ً :عباساث اٌخٙذ٠ذ باٌٙ٢ت:
اروتتتذ الضّب تتخ فتتِ العتتغاق القتتضّم ث جتتضأ اللتتغا أُ رعتتضص ال عجتتٌصاد ًًعص طبغىتتب فتتِ
النوتتٌم ال ـ ت بعّخ ًمتتب ثْنيتتب الغؿتتبئل؛ إط بتتبن التكتتغ الـتتبئض أ يتتب ىتتِ الزتتِ رشزتتبع ال لتتٌا
ًرتًٌيم لذكتم الجلتغً ،متب ثتْب رلتك الزتٌٌّتبد اإلليْتخ ىتٌ متب أكتبعد إلْتو القتٌا ْب العغاقْتخ
القضّ خ ًمنيب قب ٌن د ٌعاثِ

ٕ7

فقض ًعص فِ مقضمزو ان آليتخ ىتِ الزتِ ؿتشغرو لزٌُْتض العضالتخ

ًمذبعثخ التـبص ًمذبعثخ قٌٍ ال لتم ًد بّتخ اإل ـتبن الٌتعْؤ

ٕ2

إط ًعص قتق ثتبعػ فتِ أعلتَ

ال ـلخ لإللو ك ق إلو العضالخً ،ىٌ ّيتت د تٌعاثِ عيضرتوًّ ،جلتؾ اإللتو ال لزذتِ علتَ عتغف،
ًّلجؾ سٌطح طاد قغًن مزعضصح رلْغ إلَ ألٌىْزتوّ ،قتؤ أمبمتو ال لتك د تٌعاثِ م يتغا الشلتٌأ
ًالٌقبع ثلكل ًاًخ مب ىْأح اللذْخ ًُغّقخ الٌقٌفً ،قض عفع ّضه الْ نَ ،دبم فْيتب هتٌلجب ب

ٕ92

ص .عامِ عجض الذكْم قبؿم العجبصُ

عجبعاد الزيضّض فِ عؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم

ًىٌ أدض عمٌػ العضالخ الزِ منذذ مب آليخ لو ًىٌ ّجـِو أمبا ال لك

ٕ9

لظا ف ب ال بض أن رغص

لضّنب عجبعاد مي خ رجْب فْيب أنّ الـلِخ الذبب خ بب ذ رزيْت مب رلك آليخ ًعمٌػىب عب ُغّق
إصعْخ الزِ إثزضأد ثيب مع م عؿبئل العوغ الجبثلِ القضّم إط قغأم

(MAR.UD li-ba-al-li-ṭú-ka)30

d.

UTU ù

d.

" ٌّٕ١ذه اٌذ١اة اإلٌٗ شّش ٚاإلٌٗ ِشدٚن "
ًٕن اإللو ك ق ّ ضل إلو الذق ًالعضالخ مب ً يخ
مقضمخ قب ٌن د ٌعاثِ ًسبر زو مع اإللو الذتبمِ متغصًا

ٖٔ

غ العغاقْْب القتضمبذ ًعص طبتغه فتِ
ًالتظُ ّ ضتل اإللتو الذتبمِ الغؿت ِ

ل ضّنخ ثبثل م ب علنب لبىض ثًٌٌح ركغاع ًعًص ب اإلليْب فتِ رلتك الغؿتبئل إط بذرنتب عجتبعح
ريضّتتض فتتِ عؿتتبلخ متتب اِعّجتتبا إلتتَ أًّتتل-اِّلٌمتتب ،مٌ ت ٌ يب عتتضا اؿتتز ا التٌتتخ ال كلّ تؤ ثج عيتتب
ًاؿز ميب مب أدض الغ ب ّضعَ أًّل-اِّلٌمب م ب أصٍ إلَ ريضّض ال غؿتل لتو ثذكتم اإللتو كت ق إط
قغأم

(UTU e-pé-šum a-nu-um ša te-pu-šu)32

d.

di-in

" ٘زا اٌعًّ اٌز ٞعٍّج (٠سخذك) دىُ شّش "
ُّ ْتيَم مب الك ا أنّ هْلخ الزشٌّؤ ثبإللو ًعقبثو ًؿشِو ببن ليب ًقع فِ تـتْخ اإل ـتبن
الجبثلًِ ،ىظا مب بذ طبغه فِ عؿبلخ صب ْخ ً يذ مب ال لك د ٌعاثِ إلَ ك ق-سبػع ًمغصًا
بهغ عب كشن اؿ و اِثِ-أصص ًالظُ أسجغ د ٌعاثِ ان أعى آثبئو الزِ ّ لكيب منظ ػمتب ثعْتض
ًقتض اصعتَ كتْپ-ؿتْب لنتـتو دقتب فْيتبً ،ثنتتبذ علتَ طلتك ا ز تع كت ق-ستبػع ًال ضّنتخ ًاللتتٌْر
ًعتتبلجٌا مـتتألخ الذقتتل ال تتظبٌع ًأصجزتتٌا أنّ ًالتتض إُتتغف مـتتجل ثوتتتخ كتتبىض فتتِ الٌصْقتتخ الزتتِ
أعٌِىب لِ ،لكب ال ضعِ قض هبصع مذوٌ إعى مب كعْغ ًالخ ًاصعَ لنتـو دقب فْيتب م تب
اًِغ ثوبدت إعى إلَ الزٌ و للقوغ ًعغى دبلزو علَ ال لتك بتٌن ال تضعِ فتِ القٌتْخ
لم ّأسظ ثقغاع ؿلِخ ال ضّنخ م ب صعب ال لك أن ّظبغ فِ عؿبلزو عجبعح الزيضّض آرْخم

(GIŠ TUKUL ša DINGIR a-na A. ŠÀ-im li-ri-id-ma)33
" (فـ)ـٍٕ١زي سالح اإلٌٗ عٍ ٝاٌذمً "
ًّجضً أن التكغح متب أن ّنؼلتٌا عمتؼ اإللتو علتَ الذقتل ىتٌ لجتو متب ال عجتض إلتَ إعى
ال زنبػأ علْيب ًإظيبع الذق لذ خ ؼً عمؼه مع إّقتبأ أثلتع اللعنتبد علتَ بتل متب ّذتبً أن
ّلزوت دقٌق آسغّب ً ،جض فِ قٌْخ أسغٍ عتغى الذبلتخ أمتبا عمتؼ اإللتو لْوتلٌا إلتَ دتلّ
مقنع مب ً يخ

غىم ،ىٌ آرِم
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at-tu-nu a-lum ù ši-bu-tum a-wa-a-tim ša A.ŠÀ-im šu-a(ti ma-ḫar DINGIR bi-ir-ra-ma)34
" أٔخُ ٚاٌّذٕ٠ت ٚشٛ١خٙا حٍه اٌمع١ت اٌعائذة ٌٍذمً أِاَ اإلٌٗ أٚظذ٘(ٛا) "
ًم ب رقضا رُ يغ لنب بلزب الغؿبلزْب فكغح مي خ عب اتعزقبص الـتبئض لتضٍ العتغاقْْب القتضمبذ
ث دٌبع عمؼ اإللو ًبأ و كشن ّلؼا دٌٌعه لْززجع رتبهْل القٌْخ ًمتب ثعتضىب ّقتغع ًّتٌعؼ
إلَ الـلِخ الذبب خ ثبلقغاع مع قنبعخ ال ٌاُب ثظلك الغمؼ ًالذظع مب دٌٌعه ًمتب اٌتجو فتِ
دب بلتذ الذقْقخ إرجبه الِغف ال زعضُ فٌ عب إلؼاا الِغفْب أمبا عمؼه لْزـنَ مب الـلِخ
ال ذققخ رجْبن الذبلخ النتـْخ لكل مب الِغفْب ًصعاؿزيب ل تب ليتب متب صًع ثتبعػ فتِ دتلّ بضْتغ متب
القٌبّبً ،تؿْ ب عنض القـم أمبا اإللو م ب علنب جض عجبعاد ريضّض أسغٍ ًىِ الذنش ثقـم اإللو
إط قغأ فِ عؿبلخ مب د ٌعاثِ إلَ ك ق-سبػع عب ر لْك دقٌ لجعي أفغاص القتٌاد ال ـتلذخ،
ِّلت فْيب ر لْكيم دقٌت ثبلـغعخ ال كنخ ًإت ؿْعبقجو ال لك علَ طلتك إط تبذ فتِ تن العجتبعح
مب ّأرِم

ú-ul ta-ap-pa-la-ma ki-ma ša i-ta-a-am ra-bi-a-am te-ti-qá
(pa-nu-ku-nu ú-ul ib-ba-ab-ba-lu)35
" إرا ٌُ حجبٕ ٟوأٔه ٘جشث لسّا ً وب١شا ً (٠ ٌٓ )ٚصفخ عٕىُ "
رلْغ العجبعح إلَ رأبْض ال لك علَ الزتٌّي اإلليِ عب ُغّق عثَ قتغاعه ثبلقـتم اإلليتِ
ًبأن ال بُلخ مب أُ كشن مـ ً ًعضا اإل بثخ الضقْقخ لل لتك عتب ثعتي القٌتبّب ىتِ دنتش
ًإس

ثقـم اإللو بٌ تو ال ضتل التغئْؾ لٔليتخ علتَ إعى م تب ّجتْب ال وتْغ ال ـتزقجلِ لتظلك

اللشن ًىٌ ال ٌد.

ثاٌثا ً :عباساث اٌخٙذ٠ذ باٌمخً:
لقتتض ًعصد عجتتبعاد ريضّتتض ثبلقزتتل فتتِ عؿتتبئل العوتتغ الجتتبثلِ القتتضّم ًإن بب تتذ قلْلتتخ ًت
رزنبؿت مع بضغح عضص الغؿبئل ال غؿلخ مب ال لٌا إلَ مٌظتْيم ًربثعْيم أً العكتؾ ًاْغىتب ،إت
أنّ ىتتظه العجتتبعاد رع ت ّض متتب ً يتتخ

غ تتب ابّتتخ فتتِ إى ْتتخً ،عث تتب بتتبن اللبّتتخ منيتتب ىتتِ إل تؼاا

ال ٌظتْب ثزنتْظ إًامغ ال ٌبلخ إلْيمً ،تؿْ ب ال غؿلخ مب ال لك إلتَ أدتض دكبمتو أً مٌظتْتو أً
ربثعْو ًىظا إن ص ّ علَ كِذ ف ب ّض ّ علَ اإلصاعح الذبػمخ ًالقٌّخ متب قجتل ال لتك أً الذتببم أً
ال ٌظتتؤ اإلصاعُ فتتِ ال لكتتخ الجبثلْتتخ القضّ تتخ علتتَ رِجْتتق القتتٌا ْب ًل نتتع اؿتتزل

ال ٌظتتؤ

ل نوجو الٌظْتِ إمغ الظُ ؿْعغًوُ إلَ ريضّض متب الـتلِبد العلْتب إط قتغأ فتِ ادتضٍ الغؿتبئل
ال غؿلخ مب علزبع-اِك ْلٌ إلَ أثِ علَ الغام مب ً ٌص بـغ فِ مٌاقع عضّضح منيب لكتب ّ كتب
ٖٓٓ
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قتتغاذح ثعتتي إؿتتِغ ًفي يتتبً ،الزتتِ عنْتتذ ثقٌتتْخ عكتتٌح قتتض أعِْتتذ ل ـت ً بجْتتغ متتب أ تتل
اتفغاط عب بجْغ اللٌْر ًكٌْر ال ضّنخ م ب صعب هبدت القٌْخ أً أدض ال ٌظتْب أن ّكزتت إلتَ
ال لتتك عنيتتب ًبب تتذ اإل بثتتخ ثبؿتتزضعبذ الج ْتتعًِّ ،لتتت ال غؿتتل متتب ال غؿتتل إلْتتو ثتتبلقٌ م إطا لتتم
رذٌغ اضا ىنب بجْغ اللٌْر ًكٌْر ال ضّنخ صم رغص عجبعح الزيضّض ًىِم

(ú-ul ú-ba-al-la-aṭ-ka)36
" ٌٓ (أدعـ)ـه حع١ش "
قْلذ العجبعح رل ْذب ت روغّذب ثبل ٌد بٌن اللتشن إسْتغ قتض عتغى تـتو لل ـتبئلخ
القب ٌ ْخ ًالزِ سبر زيب معغًفخ لضٍ ال غؿل إلْو ىتِ فقتضان الذْتبح ًثعجتبعح أستغٍ ؿتأقزلكً .فتِ
عؿبلخ أسغٍ ًعصد فْيب عجبعاد ريضّض أبضغ قٌح ًقـٌح إط بذ فْيب صت س عجتبعاد مززبلْتخ رزيتضص
ثبلقزل ،رجْب الغؿبلخ أ يب مغؿلخ مب أدض إكشبم إلَ كشن عب مـبدخ مب إعى الؼعاعْخ
ًمذبهْليب الٌفْغح مب اللعْغ إط بذ فْيبم

(la te-pé-te ta-mu-ut)37
" ل حفخخ (حذشد األسض) (ٚإل) حّٛث "
صم ّـز غ ال غؿل لْ بض ثعجبعح صب ْخ ريضّضا آسغاً ،علَ النذٌ آرِم

(a-na i-ki-im La te-qi ta-mu-ut)38
" (ل) ح ًّٙاٌخٕذق (ٚإل) حّٛث "
أمب العجبعح الضبلضخ فزلْغ إلَ ريضّض ال غؿل لل غؿتل إلْتو ثقزلتو ًقزتل عبئلتخ أثْتو إطا لتم ّقتم
ثذ بّخ الشنضق ًرقٌّزو إط وذ عجبعح الزيضّض علَ آرِم

(ka-la-šu lu uš-mal-at)39

bi-it a-bi-ka

e-tu-da-ni-in

" (إرا ٌُ) حم٘( ٛزا اٌخٕذق) ب١ج أب١ه وٍٗ ،عس٠ ٝسٍُ "
ّلْغ ال غؿل أن إطٍ ًالعقٌثخ ارجبه ال غؿل إلْو قض رول إلَ عبئلخ أثْتو ثأب ليتب مجْنتب
أ يم لم ّكٌ ٌا ثـ ا أً علَ قْض الذْبح.
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اٌخاحّت ٚالسخٕخاجاث:
ارٌخ لنب مب ىظا العغى ال ٌ ؼ لعجتبعاد الزيضّتض فتِ عؿتبئل العوتغ الجتبثلِ القتضّم ان
اإلصاعح فِ طلك العوغ بب ذ مز ضلتخ ثبل لتك ًدكبمتو ًمٌظتْتو ًبت دـتت رغرْجتو التٌظْتِ متب
إعلَ إلتَ إص تَ فقتض ًعص طبتغ العضّتض متب اللتكبًٍ الشبهتخ ثتبلنٌادِ الؼعاعْتخ ًاتقزوتبصّخ
ًات ز بعْتتخ متتب ال تتٌاُنْب علتتَ استتز ف ميتتنيم ًدتتؼميم ًع ليتتم اإلصاعُ ثٌهتتتيم متتٌظتْب
ربثعْب لل لكتخ .إن ظيتٌع العضّتض متب إًامتغ ًاتعكتبصاد ًالزٌ ْيتبد بب تذ اللبّتخ منيتب رذقْتق
العضالخ ًعضا اؿزل

ال نبهت فلبلجب مب رغص عجبعاد الزيضّض ث شزلؤ هْليب مب أهذبة الغرجخ

اإلصاعّخ إعلَ إلَ أهذبة الغرجخ إص َ أً م تب بتبن فتِ عرجزتْب مزكتبفئزْب إصاعّتب أدْب تب ،فقتض
ًعصد عجتبعاد ريضّتض ثبل لتك ثوتْب ًعجتتبعاد عضّتضح منيتب الزيضّتض عتتب لـتبن ال لتك مجبكتغح متتب
ال لك إلَ أدض دكبمو أً ربثعْو أً عب ُغّق أدض مـزلبعّو أً مٌظتْتوً ،ركتٌن ثعجتبعاد عضّتضح
منيبم

" س١سأٌه اٌٍّه " أ " ٚسخُمذَ شىٌٍٍّ ٜٛه ظذن "
أً الزيضّض ثجنضُ ال لك ًاْغىب مب عجبعاد الزيضّض ثبل لك إسغًٍ ،قض بب تذ أبضتغ متب
اْغىب ثبلنـجخ لعجبعاد الزيضّض إسغٍ ُبل ب أن ال لك ّ ضل أعلَ ؿلِخ مغبؼّخ فِ ال لكخ ،أمب
عجتتبعاد الزيضّتتض ثبإللتتو فقتتض ًعصد عجتتبعاد الزيضّتتض ًابلجتتب ثبإللتتو ك ت ق إلتتو الذتتق ًالعضالتتخ عنتتض
العتتغاقْْب القتتضمبذ فتتِ مع تتم رلتتك العجتتبعاد علتتَ التتغام متتب ً تتٌص عجتتبعح ريضّتتض ثبإللتتو متتب صًن
روغّخ ثبؿ و اإللو ً ،نّو اإللو ك ق دوغا .أمب مب ّشن عجبعاد الزيضّض ثبلقزتل فقتض رتغص إمتب
ثزيضّض ال غؿل إلْو ثبلقزل ًأدْب ب الزيضّض ثقزلو ىٌ ًعبئلزو.
ًفتِ سزتبا الذتتضّش عتب مًٌتٌأ ثذضنتتب ثعتض اؿتزعغاى عجتتبعاد الزيضّتض ًصعاؿتزيب الزتتِ
أفبصرنتتب فتتِ معغفتتخ متتضٍ رِتتٌع الن تتبا اإلصاعُ فتتِ العوتتغ الجتتبثلِ القتتضّم عجتتغ رِجْتتق إًامتتغ
ًالزعلْ بد ًالقب ٌن ؿٌاذ ببن ثأمغ مب اإللو أً ال ضل اللغعِ لو ًىٌ ال لتك ًتؿتْ ب فتِ عيتض
ال لك د ٌعاثِ ،إط إ ن ال لك ببن ّيضص مٌظتْو ثعقٌثخ معْنخ فتِ دبلتخ عتضا رنتْتظ أًامتغهً ،ىكتظا
أهجخ الزيضّض إدضٍ الـْبؿبد ال زجعخ فِ إصاعح الضًلخ فِ رلك الذقجخ.
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اٌٛٙاِش:
ٔ مب أثغػ رلك إًامغ ،أًامغ ال لك د ٌعاثِ إلَ ك ق-سبػع قغأ منيبم
a-wa-a-tim ši-na-ti ki-ma ú-wa-e-ru-ku-nu-ti ep-ša
ث عنَم " تظًا رلك إًامغ ب ب ّأمغبم " ّن غم
Kraus, F.R., Briefe AUS Dem Archive Des Šamaš-¯azir, AbB. IV, Leiden, 1968, P. 4,
No. 9: 13-16.
ًفِ عؿبلخ أسغٍ بذ فْيبم
i-na A.ŠÀ šu-a-ti 1SAR A.ŠÀ -um La il-la-ap-pa-at
ث عنَم " ت ّل ؾ دقل مـبدزو ًادض ؿبع مب طلك الذقل "
ّن غم Ibid, P. 4, No. 6: 8-10
ٕ عب طلك ّن غم Ibid, P. 10, No. 17: 1-27
ٖ د ٌعاثِم ىٌ ال لك الـبصؽ مب ملٌا ؿ لخ ثبثل إًلًَ ،اثب ال لك ؿْب مجلَ  ،صاع دك و متب ٕ-ٔ79
ٓ٘ ٔ7ق.ا ًىتتٌ هتتبدت القتتب ٌن ال عتتغًف ثبؿ ت و قتتب ٌن د تتٌعاثِ ّ .ن تتغم عكتتْض ،فتتٌػُ ،اللتتغائع
العغاقْخ القضّ خ ،ٍٖ ،ثلضاص ،ٔ927 ،مٖٕٕ.
ٗ عب أىم رلك الغؿبئل ّن غم
AbB. IV, P. 6-8, No. 12: 1-20; Ibid, P. 24, No. 37: 1-24.
٘ ىنبا العضّض متب الغؿتبئل الشبهتخ ثتأفغاص القتٌاد ال ـتلذخ الزتِ رجتْب متضٍ اىز تبا ال لتك ثبلجب تت العـتكغُ
ًا لن غ ثبلقٌبّب الشبهخ ثظلكً ،اهضاع أًامغه عب اللكبًٍ ال قضمخ إلْوً ،مب ثْب رلك الغؿبئل ّن غم
Kraus, F.R., Briefe AUS Dem British Musum, AbB. I, Leiden, 1964, P. 2, No. 1: 118; AbB. IV, P. 62, No. 94: 1-28.
 ٙػبغّب ،أثٌ الذـْب اد ض ثب فبعؽ ،معجم مقتبّْؾ الللتخ ،ط ،ٙرذقْتقم عجتض الـت ا مذ تض ىتبعًن ،ثْتغًد،
 ،ٔ979مٗ.
 7الجٌىغُ ،أثٌ وغ اؿ بعْل ثب د بص ،مغا عخم مذ ض مذ ض ربمغ ،القبىغح ،ٕٓٓ9 ،م.ٔٔ7
 2الؼثْضُ ،مذ ض مغرٌتَ الذـتْنِ ،رتبط العتغًؽ ،ط ،9رذقْتقم عجتض الـتزبع اد تض فتغاط ،الكٌّتذ،ٔ97ٔ ،
مٖٖ٘.
 9الغاػُ ،أثٌ عجضاهلل مذ ض ثب أثِ ثكغ عجض القبصع ،مشزبع الوتذبح ،رغرْتتم مذ تٌص ستبُغ ،رذقْتق ًًتجَم
د ؼح فزخ اهلل ،ثْغًد ،ٔ99ٕ ،م٘ٓ.7
ٓٔ قلعجِ ،مذ ض عًاؽ ًقنْجِ ،دبمض هبصق ،معجم للخ التقيبذ ،طٔ ،ٔ922 ،م.ٔٗ9
11 Van Soldt, W.H., Letters in the British Musum, AbB. 13, Leiden, 1994, P. 146,
No. 177: 4-5.
12 Ibid, P. 52, No. 59: 35-36.
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ٖٔ أًّل -نٌعربم مـزلبع ال لك د ٌعاثًِّ ،ع ّض دلقخ اتروب ثتْب ال لتك ًمتٌظتِ ال لكتخ متب يتخ ،أً ثتْب
ال لتك ًال جز تتع متتب يتتخ أستتغًٍ ،بتتبن ملتتغفب علتَ العضّتتض متتب النتتٌادِ اتقزوتتبصّخ ًالضّنْتتخ ًالعـتتكغّخ.
ًلل ؼّ ض عب طلك ّن غم الججٌعُ ،ؿتبلم ّذْتَ ،ثعتي الٌظتبئؤ اإلصاعّتخ متب العوتغ الجتبثلِ القتضّم ،عؿتبلخ
مب ـزْغ اْغ منلٌعح ،مٌهل ،ٕٕٓٓ ،مٔٔ.ٖٓ-
ٗٔ ك ق -سبػعم مذبف

عئْؾ قغّخ مضّنخ تعؿتب لعتت صًعا مي تب ًثتبعػا ثٌؿتبُخ مٌقعتو ال غمتٌق ًت ب

الزـلـل اإلصاعُ فِ العوغ الجبثلِ القضّم دْش ببن ّقٌا ثبإل بثخ علَ عؿبئل ال لك إطا مب أمغه ثلتِذً ،لتو
ع قخ مع مـنِ ال ضّنخ ًمذبف ِ مضن أسغٍ مضل ؿْب-اَصّنبا مذبف مضّنخ ؿپبعًّ ،زٌتخ طلتك عتب ُغّتق
العضّض مب الغؿبئل ال زجبصلخ ثْنيمً .لل ؼّض ّن غم
ال وضع تـو ،مٓٗ.ٗٔ-
15 AbB. IV, P. 80, No. 125: 23-25.
16 Stol, M., Letters from Yale, AbB. 9, Leiden, 1981, P. 60, No. 64: 24-26.
17 AbB. IV, P. 36, No. 54: 20.
ّ ٔ2بمٌد -ثعلم ىٌ فِ أهلو اؿتم إلدتضٍ القجبئتل آمٌعّتخ الزتِ جذتذ فتِ رأؿتْؾ ؿت لخ دبب تخ فتِ تعؿتب
عقت ؿتقٌٍ امجغاٌُعّتخ أًع الضبلضتخً .قتض دتضصد النوتٌم ال ـت بعّخ اقلتْم ّتبمٌد-ثعتل ثبل نِقتخ الٌاقعتخ
كغق يغ ص لخ ثْب مضّنخ مبلكْئٌا ك بت ًمنِقخ إىٌاع  mē marrūtuنٌثبً ،بب ذ مضّنخ صّغ عبه خ
ليظا اإلقلْم ًلكب لتزغح قوْغح مب العوغ الجبثلِ القضّمً .لل ؼّض ّن غم
مذ ض ،اد ض ببمل ،عؿتبئل اْتغ منلتٌعح متب العيتض الجت بثلِ القتضّم فتِ ال زذتؤ العغاقتِ ،أُغًدتخ صبزتٌعاه اْتغ
منلٌعح ،ثلضاص ،ٔ99ٙ ،م.7
19 AbB. 9, P. 122, No. 192: 16-17.
20 AbB. 13, P. 58, No. 62: 14-16.
ٕٔ مضّنخ ؿپبعم ًرعغف دبلْتب ثبؿتم اثتٌ دجتخ ًرجعتض ٘ٗ بتم رقغّجتب نتٌة اغثتِ ثلتضاص ثتبلقغة متب بدْتخ
الٌْؿتْخً ،لل ؼّض ّن غم
الجبصعً ،لْض ،ؿپبع أدضاس عب ربعّز ال ضّنخ ،طٕ ،ثلضاص ،ٔ922 ،مٖ.7-
ٕٕ ؿْب-اَصّنبام أكيغ مٌظؤ كلل منوت عاثْئبن مذبف

فِ م لكخ د ٌعاثِ ًامزبػ ثقْبصرو ال ْؼح ل ضّنتخ

ؿجبع ًتعؿب فْ ب ثعض ًقض اعز ضه ال لك فتِ قْتبصح الذ ت د العـتكغّخ إلتَ ب تت ع لتو اإلصاعُ ًالقٌتبئِ،
ًلل ؼّض ّن غم الججٌعُ ،ؿبلم ّذَْ ،ثعي الٌظبئؤ اإلصاعّخ متب العوتغ الجتبثلِ القتضّم ،ال وتضع الـتبثق،
مٖ٘.
23 AbB. IV, P. 46, No. 68: 43.
24 Stol, M., Letters from collections in Philadelphia, Chicago and Berkeley, AbB.
11, Leiden, 1986, P. 94, No. 147: 8-11.
ٕ٘ عئتتْؾ قْتتت م ًعص ال وتتِلخ فتتِ وتتٌم العوتتغ الجتتبثلِ القتتضّم ثبلوتتْلخ الـتتٌمغّخ ًّ PA.PAقبثليتتب
ثبتبضّتخ ًّ ša Ñāṭṭatimجتضً ان ال وتِلخ بتبن ّتض علتَ عرجتخ عـتكغّخ رلتجو عرجتخ قْتت فتِ الٌقتذ
الذبًتتغ ًالزتتِ بب تتذ رـت َ إلتتَ ًقتتذ قغّتتت ’عئتتْؾ‘ً ،عص طبتتغ دبمتتل ىتظه الغرجتتخ فتتِ قتتب ٌن د تتٌعاثِ

ٖٗٓ

ص .عامِ عجض الذكْم قبؿم العجبصُ

عجبعاد الزيضّض فِ عؿبئل العوغ الجبثلِّ القضّم

مـ ًت عب إعضاص الجنٌص ًريْئيم للذ لخ ال لكْخ اً ، ٖٖ/لل ؼّض ّن غم العجبصُ ،عامِ عجتض الذكتْم ،أفتغاص
القٌاد ال ـلذخ فِ عيض ال لك الجبثلِ د ٌعاثِ ،عؿبلخ مب ـتزْغ اْتغ منلتٌعح ،مٌهتل ،ٕٓٓٙ ،م-ٗ7
.ٗ2
26 AbB. 11, P. 122, No. 189: 20-23.
 ٕ7قب ٌن د ٌعاثِم ّع ّض قب ٌن د ٌعاثِ أب تل قتب ٌن متضًّن مكزلتؤ فتِ العتبلم دزتَ آن ًّنـتت إلتَ ال لتك
الجبثلِ د ٌعاثِ ٕ ٔ7٘ٓ-ٔ79ق.ا  ،صًّن ثبلشَ ال ـ بعُ الجبثلِ القضّم ًثبلللخ إبضّتخ علتَ مـتلخ متب
دجغ الضٌّعّذ إؿٌصّ .ن غم ؿلْ بن ،عبمغ ،القب ٌن فِ العغاق القضّم ،ثلضاص ،ٔ977 ،م.ٕٔ9
 ٕ2ال وضع تـو ،مٕٕٕ.
 ٕ9ؿببؼ ،ىبعُ ،الجبثلٌْن ،لنضن ، ٔ99٘ ،رغ خم ؿتعْض اللتب ِ ،مغا عتخ ،إؿتزبط التضبزٌع عتبمغ ؿتلْ بن،
ثْغًد ،ٕٓٓ9 ،مٖ٘ٔ.
30 AbB. IV, P. 76, No. 118: 4.; Ibid, P. 84, No. 132: 4.
ٖٔ اإللتتو متتغصًام ًعص اؿ ت و فتتِ النوتتٌم الـتتٌمغّخ ثوتتْلخ ًّ dAMAR-UTUقبثلتتو فتتِ الللتتخ اتبضّتتخ
ً dmardukىٌ اثب اإللو أّب ًػً زو اإلليخ هغثنزْم ،ثغػ مغبتؼه فتِ عيتض ال لتك د تٌعاثًِ ،تؿتْ ب فتِ
قوخ الشلْقخ الجبثلْخ ثعض ا زوبعه فِ دغثو علَ آليخ اللغ رْبمتو فأهتجخ عئْـتب لٔليتخً ،عتغف معجتضه ثبؿتم
اّـببْ ًقض عجض فْو ىٌ ًػً زوً ،بب ذ مضّنخ ثبثل مغبؼا لعجبصرو.
ّن غم
Mieroop, M.V., The Ancient Mesopotamian City, Oxford, 1999, PP.47-48.
32 Van Soldt, W.H., Letters in the British Museum, AbB. 12, Leiden, 1990, P. 36,
No. 53: 3.; AbB. 12, P. 42, No. 53: 3.
ًلل ؼّض ّن غم
Ibid, P. 42, No. 53: 9-11.
33 AbB. IV, P. 28, No. 40: 32.
34 Ibid, P. 28, No. 40: 33-36.
ٖ٘ الججٌعُ ،ؿبلم ّذَْ ،ال ٌبمْب الـْبؿْخ ًاتقزوبصّخ فِ عؿبئل العوغ الجبثلِ القضّم ،أُغًدخ صبزٌعاه
اْغ منلٌعح ،مٌهل ،ٕٓٓٙ ،م.ٔ2
36 AbB. I, P. 44, No. 52: 31.
37 AbB. 12, P. 134, No. 169: 16-18.
38 Ibid, P. 134, No. 169: 18-20.
39 Ibid, P. 134, No. 169: 24-26.
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