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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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  ٣/٣/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:    ٢/٢/٢٠٢٠تقدیم البحث للمجلة: تاریخ 

      :  ملخصال

وك وغزواتهم جملة مواضیع تأتي في مقدمتها انجازات الملالبابلیة و شوریة تعكس المالحم اآل

جارتهم الحدود وتقویة جیوشهم والمحافظة على طرق تتثبیت السالم و  حالللجل اوحروبهم من ا

في حیاته العامة وحتى في بعض االحیان والبابلي شوري االنسان اآل هذه االمور شغلت تفكیر ومجمل

 على قدر كبیر من االهمیة في تطور الفكر االنساني والروحي كون طبیعة ، اذ تعدّ حیاته الخاصة

 لخیر والشروالعدالة واصل الوجود والحیاة والموت والمعارك والخلود هتم بأالرافدین ت بالداالنسان في 

مبحث خمس مالحم، وهي وسنتناول في هذا ال االنساني ضمن مجتمعه التي تدخلمور وغیرها من األ

 - ثانیا: ثورة القصر ، أدد، ننورتا االول - تي: اوال: بین بالد بابل وآشور،  توكلتيعلى النحو اآل

،  مردوك - ، أمیل رابعا: عفوك یامردوك،  ثالثا: الى اوراتو ، شلمنصر الثالث، أوصر - شوما

  .بالصر -خامسًا: ایها الملك عش الى االبد ، نبو

مالحم ، ملوك ، أدب، مصادر مسماریة ،االلف االول الثاني مفتاحیة: الالكلمات 

  .واالول

From Epics of Kings in the Second and First Millennium B.C. 
An Analytical Study 

Oday Abdulwahhab Al-Noamy 
M.A. Student 

Prof. Khalid Salim Ismael 
College of Archaeology 

University of Mosul 

 
Abstract: 

The Assyrian epics reflect a number of topics, the foremost of which 
are the achievements of the kings, their invasions, and their wars for peace, 
the stabilization of borders, the strengthening of their armies, and the 
preservation of their trade routes. All these topics were very important in the 
developing the human and spiritual thinking , because  the nature of man in 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٤ 

Mesopotamia is concerned with the origin of existence, life, death, battles, 
immortality, justice, good and evil, and other things that fall within his 
human society. In this topic, we will deal with five epics, which are as 
follows: First: between the lands of Babylon and Assyria, Tukulti-Ninurta I, 
second: the revolution of the palace, Adad-Shuma- Uusr Third: To Urartu, 
Shalmaneser III, Fourth: Your forgiveness, marduk, Emile-Marduk, Fifth: 
Oh The king, live forever, Nabo Palasar. 
Keywords: Epics ,kings ,Literature  , Cuneiform Sources, Second and First 
Millennium 

  مقدمة: 

النوع من  لقي هذادب الملحمي في العراق القدیم اذ حدى ضروب األأ ان مالحم الملوك

ه المالحم في تتمیز هذ ، فقدشور وبابل في عصریهما الحدیثیند آملوك بال األدب اهتماما خاصًا من

، ول قبل المیالدة وقعت في بالد الرافدین ابان األلف األریخیة مهمموضوعاتها وسردها ألحداث تأ

مرت بها مدن كآشور وبابل حداث التي دقیقة عن األتلقي هذه المالحم الضوء على تفاصیل  حیث

وقات عصیبة في هذه الحقبة، فضال عن ان المالحم الشخصیة قد في خضم أحداث ملحمیة وأ

      بشيء من التفصیل. التي دارت بها اعطت وصفا دقیقا للطرق والمدن والمناطق 

  

   ق.م ) ١٢٠٨ -١٢٤٤(  " )١(نورتا االولن-ي : بین بابل وآشور " توكلتأوال

من المالحم المهمة كونها شاهد تأریخي على العالقات القائمة ، ملحمة بین بابل وآشورتعد    

بین مدن بالد الرافدین ، فملحمة بین بابل وآشور تتحدث عن أخبار الحرب التي اندلعت بین بالد 

لذي خان ا )٢(الملك الكشي كاشتلیاش الرابعننورتا األول وبالد بابل بقیادة  - آشور بقیادة الملك توكلتي

ننورتا األول ان یشن  -العهد وحنث بالقسم الذي قدمُه أمام اآللهة لذلك وجب على الملك توكلتي

   حملة عسكریة من أجل تأدیبه. 

  

  ریخ التدوین:أاكتشاف النص وت.١

سطٍر تقریبًا، تتوزع على ست نسخ تعود جمیعها بتأریخها للعصرین  ٧٠٠ تتألف الملحمة من

اآلشوریین الوسیط والحدیث، اذ جاءتنا النسخ الثالث األولى من معبد االله نابو في مدینة نینوى ، 

بینما تعود النسختان الرابعة والخامسة الى العصر اآلشوري الوسیط أیضا لكن تم العثور علیهما في 

ور، اما فیما یتعلق بالنسخة السادسة واالخیرة فانها تعود الى القرن السابع قبل المیالد اذ تم مدینة آش

ق.م)، وقام بترجمة النسخ  ٦٣١ - ٦٦٨بانیبال ( - العثور علیها في مكتبة الملك االشوري آشور

، بعدها قام الباحث وایدنر ١٩٢٩في عام  )٣()Thompsonالثالث االولى الباحث تومبسون  (

)Widner(  وقام بنشر هذه الملحمة ایضًا الباحث االنكلیزي المبرت ١٩٣٠بدراستها عام ،



  عدي عبدالوهاب النعیمي                 من مالحم ملوك بالد الرافدین في األلف 

  أ. خالد سالم اسماعیل          دراسة تحلیلیة -الثاني واألول قبل المیالد

٥ 

)Lambert)بعدها قام بدراستها الباحث بیتر ماكنیست (١٩٥٧في عام  )٤ ، (Machinist)في   )٥

  .١٩٧٨عام 

  نبذه عن الملحمة:.٢

ننورتا األول  - تدور احداث الملحمة عن الحملة العسكریة التي قادها الملك اآلشوري توكلتي       

ق.م )  ١٢٣٥- ١٢٤٢ضد بالد بابل والملك الكشي كاشتلیاش الرابع ودام حكمه لمدة ثماني سنوات (

ننورتا  - الذي خان العهد ولم یلتزم باالتفاق والقسم امام االلهة لذلك وجب على الملك االشوري توكلتي

االول ان یشن حملة عسكریة من اجل تأدیبه، وتعرض الملحمة سمّو وعظمة الملك االشوري  

ننورتا االول وماقام به من انجازات كبیرة كاهتمامه بمشاریع الري والحیاة االقتصادیة والدینیة  - توكلتي

  ة ملكا النظیر له . من خالل بنائه العدید من المعابد لالله آشور، اذ أصبح كما تخبرنا الملحم

  :التركیب .٣

ننورتا  - هذه الملحمة شكًال مختلفا عن غیرها من المالحم اذ ان الملك االشوري توكلتيتتخذ 

االول هب من اجل االتفاق الذي اخلفه ملك الكشیین الملك كاشتلیاش الرابع، اذ ان بالد بابل وملكها 

له مردوك فساد الغم وهجرت االلهة اماكنها أساؤوا الى الرمز االلهي وبات واضحا ذلك امام اال

  المقدسة كما هو موضح في النص : 

 مردوك هجر مكانه المقدس -

   )٦(لعن المدینة محبوبته ، مدینة كار...... -

 االله ایا هجر مدینة اریدو بیت الحكمة  -

 غضبت االلهة عشتار  -

 اآللهة كلهم (جمیعهم) اصبحوا كارهین لما اقترفه الملك  -

ویستمر النص في وصف حال االلهة ومظاهر السخط الذي حل بمدینة بابل ومدنها االخرى فقرر 

ننورتا االول ان یشن هجوما على بالد بابل وغزاها كما هو مبین في  - الملك االشوري توكلتي

 االسطر االتیة: 

 لم یغادر أي شخص بالد سومر واكد  -

 من الذهب حملوا كنوز ملك الكشیین  -

 فن بالغنائم وحملوها الى االله آشور ملؤوا الس -

   )٧(واللهة االیكیكي اهدوها الذهب والفضة -

ننورتا بأخذ ملك بالد بابل أسیرًا واقتاده الى االله آشور فكان خائفا  - وقد قام الملك االشوري توكلتي

 مرتعشا كما نقرأ في النص: 
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 ننورتا) مدینة أكد  -دخل الملك (توكلتي  -

 كعاصفة تهب بعد سكون  -

 كاشتلیاش قفز عن كرسیه  -

 وارتعش ورمى الطعام وترك شعار الملوكیة  -

 ولم یبتلع لقمًة بفمه  -

 لم یأبه بمصیر جنوده وأوالده وذریته  -

 كاشتلیاش كأي شخص في القتال غطاه غبار الموت  -

 ُقِبَض علیه حیًا وحملوه الى الملك -

ننورتا وماامتاز به من صفات وألقاب، التي  -توكلتيوتستمر الملحمة في وصف الملك االشوري 

 نقتبس منها االتي:  

 ننورتا) المدینة  -اخضع الملك االشوري (توكلتي  -

 وحكم المدینة وأسس لالحالف البعیدة  -

 مخیفة اشراقته ، یدمر كل االعداء  -

 هو ملك الجهات االربع ، كل الملوك یرتعشون رعبا منه  -

 احدا بین الملوك جمیعهم في القتال  الیماثله -

   )٨(الأحد یقف منافسًا له في المعركة - 

  

  : الشخصیات.٤

  :  ق.م )١٢٠٨ -١٢٤٤( ننورتا االول -الملك اآلشوري توكلتي

سیاسـته  سنة منتهجا ٣٦هو احد ملوك بالد أشور االقویاء، ورث العرش عن والده، وحكم لمدة      

تجاه البلدان التي تقع تحت سیطرته من خالل استعراضه للجیش وتخویفهم، فضال عن ذلك فقد حافظ 

على الحدود الخارجیـة التـي ثبتهـا والـده بـل توسـع اكثـر ممـا كانـت علیـه، فضـال عـن اسـتخدامه طریقـة 

تكـن معروفـة مـن جدیدة تجاه المناطق التي تعاني من اضطرابات ومشاكل وهي سیاسة الترحیل اذ لـم 

ننورتـا االول بتـرحیلهم  -قبل فالمناطق التي یحدث فیها تمرد او تحالفـات یقـوم الملـك االشـوري تـوكلتي

، )٩(الــى منــاطق اخــرى ویســتبدلهم بســكان المنــاطق االكثــر خضــوعا لــه فــي هــذه المنــاطق المضــطربة

الرابـع ودسـت بقـدمي  وهنـاك نـص مسـماري اخـر یسـجل ذلـك حیـث نقـرأ مـا نصـه : " أسـرت كاشـتلیاش

على رقبته وكأنها سند قدمي وجلبته مقیدا الى سیدي االله آشور وهكذا اصبحت سید بالد سومر واكد 

فضـال عـن حمـل تمثـال االلـه مـردوك وجلبـه  )١٠(جمیعا وثبت حـدود بـالدي بـالبحر االسـفل فـي الشـرق"
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واصــبحت بابــل جــزءا مــن  )١١(الــى االلــه آشــور وبــذلك اســتولى علــى بــالد بابــل وحكمهــا حكمــا مباشــرا

ق.م وعند عودته الى بالد اشور خلد انتصاراته ببناء مدینة اسـماها  ١٢٢٥المملكة االشوریة منذ عام 

  . )١٣(والمعروفة اطاللها اآلن باسم تل العقر )١٢(ننورتا) -توكلتي  -(كار

  

  " )١٤(أوصر-شوما -ثانیًا : ملحمة ثورة القصر " أدد

من المالحم التي تعكس تمرد الطبقة العلیا من الشعب وهم االمراء ، ملحمة ثورة القصرتعد    

وضباط الجیش ضد ملكهم كونه أهان أعظم رمز دیني لهم، وهو االله مردوك ، حین تركه في آشور 

ننورتا االول  - دون ان یرجعه الى بالد بابل مرة اخرى اذ استولى علیه الملك االشوري توكلتي

سره للملك كاشتلیاش الرابع،  فملحمة ثورة القصر تتحدث ایضا عن خالل أق.م )  ١٢٠٨ - ١٢٤٤(

اخبار الزیارات الدینیة من مدینة بابل الى بورسیبا وكوثا (تل ابراهیم) وزیارة المعابد ساكیال وزیدا 

ومیسالم، واصبحت هذه الرحالت سنویة بعد ذلك، والسیما عند الملوك االشوریین في االلف االول 

كما اعطتنا الملحمة فكرة عن عدد من الحرف والمهن الشائعة آنذاك، وتطرقت الى قبل المیالد، 

تفاصیل النواحي العسكریة فالنص فیه معلومات قیمة عن العربات الحربیة التي استخدمها الثوار ضد 

  الملك .

  اكتشاف النص وتاریخ التدوین:.١

سطرا ، توزعت على اربعة أعمدة وهي  ١٢٨حوالي  لملحمة منالنص المسماري لتألف ی

سطرا والعمود الثاني ضم  ٣٢تعود لرقیم واحد ، اذ قسم وجه النص الى عمودین ضم العمود االول

سطرا والعمود الثاني  ٣٤سطرا ، وكذلك قفا النص قسم الى عمودین ایضا ضم العمود االول  ٣٠

الى القرن السابع قبل المیالد اذ تم العثور علیها في سطرا، وتعود النسخة االشوریة للملحمة  ٣٢ضم 

االنكلیزي ق.م) ، وقام بترجمتها ونشرها الباحث  ٦٣١ -٦٦٨بانیبال ( - مكتبة الملك االشوري آشور

) والباحث Grayson( )١٥(عدد من الباحثین امثال الكندي كریسون ) فضال عنLambertالمبرت (

  ).Solbergerوالباحث الفرنسي سولبیركر ( )Walkerاالنكلیزي ولكر (

  عن الملحمة: ةنبذ.٢

اهتم االدب العراقي القدیم بمواضیع عدة وسلط الضوء علیها عبر المالحم واالساطیر، ومن         

المواضیع التي تناولها االدب الملحمي هي مسألة الثورة أو التمرد ، اذ تدور أحداث الملحمة عن ثورة 

جال المملكة من امراء وضباط للجیش ضد ملكهم التهامهم ایاه بأهانة أعظم رمز الهي قام بها كبار ر 

أوصر بعد استقالله عن المملكة االشوریة وتهدیده ایاها  - شوما - وهو االله مردوك اذ ان الملك أدد

كونه لم یرجع تمثال االله مردوك الى بابل بل تركه في آشور مما اصاب الشعب والطبقة العلیا 

 - الملك االشوري توكلتيسخط ضد الملك فقامت ثورة القصر ضد الملك ومن الجدیر بالذكر أن ال
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 - في مدة حكم الملك كاشتلیاش الرابع، وهو والد الملك أددق.م)  ١٢٠٨ - ١٢٤٤( ننورتا االول

  أوصر كان قد استولى على تمثال االله مردوك ونقله الى آشور.  - شوما

  التركیب :.٣

  ابتدأت ملحمة ثورة القصر في سطورها االولى بتمجید االله مردوك كما تبینه االسطر االتیة:  

 نشن الثورة ضد الهاربین  -

 ونتغنى بالسیرة الطیبة -

 یامردوك اتكالي علیك  -

 من مثلك في عظمتك  -

 قدما الملك نزلتا الى حدیقة القصر  -

 ودنسوا ثیابك وقتال حضورك  -

كیف ان الحامیة والجیش الملكي قد ثاروا ضد ملكهم وانهم قدموا الملك بعد ذلك تصف لنا الملحمة  

تحت قدمي االله مردوك، وطلبوا من االله مردوك سید اسیادهم ان الیخاف، فهم یصلون حتى 

 الینساهم ثم دخلوا الى معبده وبدؤوا بتقبیل أبوابه، كما هو مبین في النص االتي:  

 ارت الحامیة التي لن تخرج من القصر ث -

 والعربات الحربیة ثبتت  -

 جالبین الملك على ركبتیه  -

 ثارت االقالیم والقادة الكبار  -

 ایها القادة ادخلوا الى القصر  -

 وقبلوها  )١٦(واتجهوا الى ابواب معبد ساكیال -

 وصلوا وقدموا القرابین الى االله مردوك اله البلدان جمیعا  - 

وتستمر الملحمة ویبدأ الملك بالندم والبكاء واعترافه بأخطائه وآثامه وتقدیم القرابین الى االله مردوك 

وقد استحسن االله ایا الفعاله فساعد الملك في قتل النبالء وارجاعه الى العرش وبمساعدة مستشار 

ایلي، بعدها یوجه الملك نظره نحو مدینة بورسیبا  - وشخص اخر اسمه شار )١٧(الملك المدعو ریموت

  مخاطبا االله مردوك بالقول: 

 ""یاسیدي لقد اخطأت بحقك  - 

وخرج الملك وامتألت شوارع المدینة بالفرح والبهجة مع بدایة االحتفال وخرج الملك متجها الى مدینة 

  واالله مردوك.  كوثا، وتم مباركة الملك من قبل االله ایا
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  الشخصیات :.٤

  ق.م ): ١١٨٧ -١٢١٦أوصر(  -شوما -الملك أدد

هو من الملوك الكشیین الذین حكموا بالد بابل و ورث العرش عن والده الملك الكشي كاشتلیاش     

 واصبح الملك الكشي )١٨(الرابع الذي استطاع السیطرة على بالد بابل واعادتها الى قوتها ونفوذها

ابلي  -نادن  - اذ حكم في تلك المدة الملك االشوري أشور )١٩(أوصر یهدد بالد آشور –شوما  - أدد

االول،  وحكم الملك الكشي  - ننورتا  -ق.م) بعد وفاة والده الملك االشوري توكلتي ١٢٠٤ - ١٢٠٧(

  .)٢٠(سنة ٣٠أوصر مدة  –شوما  - ادد

   

  ق.م) ٨٢٤ -٨٥٨" ( )٢١(ثالثًا : ملحمة الى اورارتو " شلمنصر الثالث

من المالحم التي تعطي فكرة عن الغزوات والحروب والمعارك التي ، ملحمة الى اورارتوتعد    

خاضها الملوك اآلشوریون من اجل استتاب االمن في ممالكهم، واخضاع الملوك الحثیین، فضال عن 

واسوارها كما فعل  ذلك فان الملك االشوري شلمنصر الثالث عند وصوله الى اورارتو دمر حصونها

، اذ فر ناسها وجنودها وحراسها من المدینة خوفا من ان یقتلوا )٢٢(أبوه الملك آشور ناصر بال الثاني

ویسلب مدینتهم ویدخل قصر  اورارتیاً  ١٨٠٠٠والتجؤوا الى الغابات والجبال، واستطاع الملك ان یقتل 

ملكهم وأستولى على ممتلكاته لتسعة ایام كاملة ویضرم النار في المدینة ویفرض االتاوة علیهم وعلى 

  باقي على المدن االورارتیة.

  

  اكتشاف النص وتاریخ التدوین:.١

سطرا تقریبًا، تتوزع على وجهین لرقیم واحد ، اذ ضم وجه النص   ٦٥ تتألف الملحمة من

سطرا ، وقد تم العثور علیه في موقع سلطان تبه في تركیا ،  ٣٣سطرا ، فیما ضم قفا النص  ٣٢

عام   )٢٣(  )Lambertاالنكلیزي المبرت (وقام بترجمة ونشر النص المسماري للملحمة  الباحث 

والباحث كریسون   )٢٤(Gurney) باحثین امثال الباحث  كرني (عدد من ال ، فضال عن ١٩٦١

)Grayson()١٩٩٦عام  )٢٥.  

  نبذه عن الملحمة:.٢

المعركة التي خاضها الملك االشوري شلمنصر الثالث ضد بالد دارت احداث الملحمة عن        

بال الثاني، اذ  - ناصر -اورارتو فعند وصوله الیها دمر حصونها واسوارها كما فعل أبوه الملك آشور

اورارتیًا ویسلب مدینتهم ویدخل قصر ملكهم  ١٨٠٠٠فر الناس والجنود واستطاع الملك ان یقتل 

فینهبه لتسعة ایام كاملة ویضرم النار في المدینة ویفرض االتاوة على المدن االورارتیة، وان اهم 
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ملك شلمنصر الثالث ، فضال عن مایمیز هذا النص هو ذكره للمناطق وللمدن التي سیطر علیها ال

ذلك ففان هذه الملحمة سجلت لنا فیها التاریخ الدقیق الذي دخل فیه الملك شلمنصر الثالث البالد،  

وهو االول من شهر ایلول، الى جانب احتواء النص على العدید من الصور الوصفیة، حیث اعطى 

  الحصنة والنیران واألسلحة .وصفًا دقیقًا للسیوف القاطعة والسهام الحادة والدروع وا

  التركیب :.٣

امتازت هذه الملحمة بما تحمله من نقل حي لواقع الممالك والجیوش اثناء الحروب والغزوات 

من اجل استتباب االمن والسیطرة على طرق التجارة  وتأمین نقل البضائع واالحجار الى المدن، اذ 

اشور اله وسید مدینة نینوى وبعدها ینتقل الحدیث ابتدأت الملحمة في سطورها االولى بتمجید االله 

  على لسان الملك شلمنصر الثالث عن خطة القتال ( المعركة ) مخاطبا قائد جیشه باالتي: 

 كین : -بیل  -تحدث شلمنصر الثالث الى آشور - 

 قائد الجیش قائال:   - 

 " لیت المدن الحصینة تعهد الیك  - 

 لیت دفاعاتك تكون منیعة  - 

 یشك یكون قویا ومنظما ، خذ اتاواتهم لیت ترتیبك لج - 

 لیتني أستطیع الذهاب الى بالد االورارتیین ألرى المعركة  - 

 قسم المقاتلین الى فرق  - 

 وأسلك الدروب لسلب قلوب العدو  - 

 ولتكن اسلحتك وسیوفك حادة وقاطعة  - 

 وسهامكم في جعباتكم  ودروعكم فوق خیولكم  - 

 " )٢٦(جیوشكم المتحدة لن تهزم - 

وتستمر الملحمة بذكر انواع االسلحة والمناطق والبركة التي انزلها االله اشور على الجیش       

وهتافات الشعب مادحا ملكه وجیشه داعیا االله أشور ان ینتصر، ثم یذكر الملك االشوري شلمنصر 

یلول كما الثالث على لسانه انه دخل البالد وذكر الیوم الذي حدث فیه ذلك، وهو االول من شهر ا

 توضحه االسطر االتیة:   

 وصلت بالد االوراتیین بسرعة  - 

 وبلغت المدن القویة ودمرت حصونها المنیعة  - 

 بال  -ناصر -ذكرتهم بما قام به والدي الملك االشوري آشور - 

 في الیوم االول من شهر ایلول دخلت المدینة  - 
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 ودمرت مساكنها ودخلت قصر ملكها  - 

 والغابات كل الرجال فروا الى الجبال  - 

 سرت خلفهم وطاردتهم في الجبال الوعرة  - 

 ُقَتَل ثمانیة عشر الف مقاتل بسالح جیشي  - 

 ورمیت جثثهم في السهل  - 

 واستولیت على ممتلكات قصر ملكهم لتسعة ایام  - 

 و اقمت تماثیل قوتي قرب الجبال والبحار  - 

 واخذت االتاوة من البالد  - 

 (اربیل) ئیلو -ثم شاركت في مهرجان سیدة مدینة أربا - 

   )٢٧(جلست بسعادة في مدینة ِآور مقر حكمي ومصدر قوتي - 

  الشخصیات :.٤

    ق.م ): ٨٢٤ -٨٥٨الملك شلمنصر الثالث ( 

بال الثاني  - ناصر - هو من الملوك االشوریین االقویاء، ورث العرش عن والده الملك آشور       

ثقیال اذ ان المملكة االشوریة مترامیة االطراف وقویة  جدا  عاما ، وقد تحمل عبءاً  ٣٤ودام حكمه 

تتبعها مستعمرات بعیدة اال ان طموحاته الواسعة ادت الى اضافة مستوطنات جدیدة فسنوات حكمه 

قضاها في غزوات عسكریة وحروب وقام بتدوینها على  مسلته التي حملت اسم المسلة السوداء، 

، واستمر في توسعاته اال ان هذه التوسعات قد  )٢٨(كلخو (نمرود) والتي تم العثور علیها في مدینة

اثارت حفیظة العدید من الممالك، فضال عن ان عالقته كانت جیدة مع بالد بابل وتحالف معه 

ق.م، عندما غزت بابل الدویالت االرامیة وساعد ملكها في ضمان  ٨٥١وانتصر لملك بابل عام 

عربي، فضال عن ذلك فقد كان للملك شلمنصر الثالث اعمال عرشه وامن الطریق حتى الخلیج ال

عمرانیة كبیرة في جمیع العواصم االشوریة مابین ترمیم واستحداث مبان وتجدید قصره في مدینة  

، عالوة على تسویر كلخو واحاطتها بخندق واكمال )٢٩(انلیل) المعروفة االن باسم بالوات -(امكر

ادة بناء زقورة االله آشور في مدینة آشور وبناء السور الداخلي بناء معبد ننورتا فیها، كذلك اع

المحیط بالمدینة آشور، كما اشتهر بتدوینه للحولیات واصدر اول نشرة بحمالته العسكریة واصفا 

  .  )٣٠(اعماله منذ اعتالئه العرش ثم تبعها بحولیة ثانیة وثالثة ورابعة تنشر بعد نهایة كل حملة

  ق.م) ٦٠٥ – ٦٢٥" (  )٣١(بالصر -الملك عش الى االبد " نبورابعًا: ملحمة أیها 

من المالحم المهمة كونها شاهد تاریخي على ، ملحمة ایها الملك عش الى االبدتعد    

التحالفات التي اقیمت بسبب االنساب والمصاهرات من اجل الغزوات والحروب اذ ان الملك البابلي 
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قد قام باالنفصال عن المملكة االشوریة وأصبح حاكما لبالد بابل وتحالف مع المیدیین  بالصر-نبو

  ق.م،   ٦١٢واستطاع ان یغزو بالد اشور نفسها ویسقطها عام 

  اكتشاف النص وتاریخ التدوین:.١

سم )  ٦× سم  ٩.٥سطرا تقریبًا، دونت على لوح صغیر قیاساته ( ٤٤  تتألف الملحمة من

تتوزع على وجهین فقط ، وبواقع اربعة اعمدة  اذ ضم وجه النص عمودین : االول مخروم بالكامل 

سطرا اما  ٢٢سطرا ، وكذلك القفا احتوى على عمودین : ضم العمود الثالث   ٢٠اما الثاني فضم 

م بالكامل ، ویرجح ان النص یعود الى العصر البابلي الحدیث وقام بترجمته العمود الرابع فهو مخرو 

  .)٣٢(١٩٧٥عام  )Graysonونشره باللغة االنكلیزیة الباحث الكندي كریسون (

  نبذه عن الملحمة:.٢

المعارك التي خاضها ملوك بابل من اجل بسط االمن في ممالكهم، تدور احداث الملحمة عن      

بالصر استطاع ان یحكم بالد بابل وهي  -واخضاع حكام المقاطعات، فضال عن ذلك فان الملك نبو

تحت الحكم االشوري ثم بعد ذلك قام بشن حرب على بالد آشور بالتحالف مع المیدیین اذ ان زواج 

ن ابنة الملك المیدي كان ثمرة هذا التحالف وبهذا استطاع الدخول الى نصر الثاني م - خذ - ابنه نبو

ق.م، وُیعد محتوى الملحمة غامضًا بعض الشيء ففي نهایتها نقرأ ان  ٦١٢اشور واسقاطها عام 

  بالصر االنتقام والثأر لبالدهم.  - امراء اكد یطلبون من نبو

  التركیب :.٣

ان الملحمة تركز على األخذ بالثأر لمدینة اكد، اذ ابتدأت الملحمة في سطورها االولى 

بوصف مساء المدینة بانه مساء ممتلئ بالنیران ومترقبین السیوف وشارع المدینة وقناة المیاه مملوءة 

دینة اشور بالدماء، ثم تذكر الملحمة بان الجنود كانوا یراقبون من سطح القصر الجیوش القادمة الى م

بالصر رجل المعارك الذي امتلك بالد اشور هو وابنه فقد اخضع اعداءه بالرایة  -انه الملك نبو

 واعتلى العرش وكان االمراء یهتفون باالتي :  

 االمراء بابتهاجهم هتفوا قائلین - 

 یاسید الملوك لیتك تحیا الى االبد،   - 

 لیحفظك سید االلهة االله مردوك  - 

 االله نابو كاتب معبد ساكیال  لیطیل عمرك وایامك - 

  )٣٣(اثأر الكد یاسیدي - 
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  الشخصیات :.٤

  : ق.م )  ٦٠٥ -٦٢٥( بالصر -الملك نبو 

هو زعیم الكلدیین نسبة الى قبیلة ( كلدو) التي كانت موجودة في بالد بابل وكانت خاضعة       

ملوكیته بعد ان قضى على ق.م واعلن  ٦٢٧بوالصر عام  -، ثم ثار نبو )٣٤(للمملكة االشوریة

- الحامیات االشوریة في بابل ووجه هجماته نحو بالد آشور نفسها خاصة بعد قتل الملك أشور

–أخسار أو كي - بانیبال، اذ استطاع ان یقیم تحالفات مع المیدیین في عهد ملكهم المسمى (كي

للقضاء على المملكة االشوریة وأسقاط عاصمتها نینوى عام  )،)٣٥(ق.م  ٥٨٤ -٦٣٣خسرو ) (

ق. م، ثم طاردوا فلول جیوش االشوریین الى منطقة حران وتم القضاء على البقیة الباقیة منهم  ٦١٢

بالصر (المیدیین) لم یضموا  - ق.م ، فضال عن ذلك فان حلفاء الملك نبو ٦٠٩-٦١٠بین عامي 

دهم بل اكتفوا بالسلب والنهب ثم االنسحاب الى بالدهم تاركین ایّا من مناطق بالد اشور الى بال

لحلیفهم الملك نبوبالصر الحریة في اقتطاع مایرید من االقالیم التابعة لالشوریین وضمها له فوجه 

بالصر اهتمامه االول بالسیطرة على بالد سوریا وفلسطین لما تتمتعان به من اهمیة  - الملك نبو

بابل، للحول دون تغلغل وتدخل الجیوش المصریة فیها، اذ قام الفرعون المصري حیویة بالنسبة لبالد 

ق.م بتجهیز جیش بقیادته من اجل نجدة حلفائه االشوریین فاستولى على  ٥٩٥ - ٦١٠(نیخو الثاني) 

دولة یهوذا في عهد ملكها (یوشیع)، ثم أستولى على كركمیش (جرابلس) واصبح بذلك مسیطرا على 

 - یة كبیرة وهي طریق نهر الفرات االمر الذي تطلب تجهیز جیش من قبل الملك نبومحاور ستراتیج

نصر الثاني النه شكل تهدیدا كبیرا على بالد بابل  –خذ  -بالصر وبقیادة ولي عهده الملك نبو

ق.م وانتصر علیهم والحق بهم الهزیمة  ٦٠٥واستطاع ولي العهد ان یباغت الجیوش المصریة عام 

  . )٣٦(نصر الثاني بالد الشام وفلسطین –خذ  -مام ولي العهد نبووبذلك فتحت ا

  

  " )٣٧(مردوك -خامسًا : ملحمة عفوك یامردوك " أمیل

من المالحم الدینیة ذات الطابع التاریخي اذ تحكي عن العالقات ، ملحمة عفوك یامردوكتعد    

بین البابلیین والیهود ابان العصر البابلي الحدیث وارتفاع شأن الیهود في بالد بابل مما أدى بالكهنة 

  مردوك على التنحي .  - البابلیین الى ارغام ملكهم امیل

  :المسماريالنص  .دراسة١

سطرا تقریبًا ، دونت في العصر البابلي الحدیث على رقیم واحد   ٣٠ تتألف الملحمة من

سطرًا اغلب سطوره مخرومة، قام  ١٢سطرًا معظمها واضحة ، اما القفا فقد ضم  ١٨حوى الوجه  

  . ١٩٧٥عام   Grayson) (٣٨)(بقراءة هذا الرقیم وترجمة وتحلیله الباحث الكندي كریسون 
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  نبذه عن الملحمة:.٢

تدور احداث ملحمة "عفوك یامردوك" حول الصراع الدیني بین كهنة بالد بابل والیهود الذین         

، وعندما تولى الحكم من )٣٩(ق.م ) ٥٦٢ -٦٠٤نصر الثاني ( - خذ -جيء بهم  في زمن الملك نبو

ق.م) وهو ثالث ملوك ساللة بابل االولى حكم سنتین فقط   ٥٦٠-٥٦١مردوك ( - بعده الملك أمیل 

ن شأن الیهود وسمح لهم بممارسة طقوسهم الدینیة مما اثار غضب كهنة بابل على ملكهم رفع م

وارغموه على التنحي عن الحكم بعد سنتین من تسنمه السلطة في بابل، فضال عن ذلك فان الملحمة 

 مردوك وبكائه وابتهاالته لالله مردوك طالبا منه العفو والغفران - تتحدث ایضا عن ندم الملك أمیل 

عن خطایاه التي اقترفها تجاه معبد ساكیال وعدم اهتمامه به وبنائه، وكذلك لما قام به من رفع شأن 

  الیهود واهماله لشعبه.

  التركیب :.٣

فضال عن ذلك فقد  هذه الملحمة مكانة دینیة مهمة لما لها من صدى في عالقة الملك بااللهة احتلت

مردوك بعد ان تسنم الحكم من والده  -اخذت هذه الملحمة طابعا سیاسیا واجتماعیا اذ ان الملك امیل 

نصر الثاني الذي كان قد جلب الیهود الى بالد بابل في السبي البابلي الثاني وبحسب -خذ- الملك نبو

) ٣٠ -  ٢٧والعشرین من الفقرة ( العهد القدیم فقد ورد في سفر الملوك الثاني االصحاح الخامس

  االتي : 

َعَشَر ِفي السَّابِع  َوِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َوالثََّالِثیَن ِلَسْبِي َیُهوَیاِكیَن َمِلِك َیُهوَذا، ِفي الشَّْهِر الثَّاِني ٢٧

َمِلُك َباِبَل، ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه، رَْأَس َیُهوَیاِكیَن َمِلِك َیُهوَذا ِمَن  خَمُرودَ  - َواْلِعْشِریَن ِمَن الشَّْهِر، َرَفَع َأِویلُ 

 السِّْجنِ 

 .َعُه ِفي َباِبلَ َوَكلََّمُه ِبَخْیٍر، َوَجَعَل ُكْرِسیَُّه َفْوَق َكرَاِسيِّ اْلُمُلوِك الَِّذیَن مَ  ٢٨

 .َوَغیََّر ِثَیاَب ِسْجِنِه. َوَكاَن َیْأُكُل َداِئًما اْلُخْبَز َأَماَمُه ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتهِ  ٢٩

  .)٤٠(َوَوِظیَفُتُه َوِظیَفٌة َداِئَمٌة ُتْعَطى َلُه ِمْن ِعْنِد اْلَمِلِك، َأْمُر ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمِه ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتهِ  ٣٠

مردوك الى ملك یهوذا یهویاكین كانت سببا في اثارة  - اذ ان المعاملة الجیدة التي منحها الملك امیل

مردوك ان یتخلى عن العرش بعد سنتین من حكمه حیث  - نقمة كهنة بابل وطلبهم من الملك أمیل

  نقرأ في النص: 

 نصر  -خذ-أنظر نبو -

 اصبحت حیاته بال قیمة في نظره  -

 اتخذ طریقا مغایرًا  -

 مردوك  -لم تسِد مدینة بابل النصیحة لـ أمیل  -

 غیر أسلوبه واصدر أمرا مغایرًا  -
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 لم یسمع حاشیته وكهنته وقلبه  -

 أنكر ولم یركع امام االله مردوك   -

 معابد االلهة العظام ، تنظر  -

  .)٤١(لم یتسع قلبه حب ولد او بنت ولم یكٌون عائلة وعشیرة -

 د لم یهتم بتعزیز السلم في معبد ساكیال وبالد بابل لم یسمع لكالم اح -

 راح یصلي لسید السادة رافعا یدیه  -

      )٤٢(اخذ یبكي بمرارة امام مردوك وااللهة العظام -

  الشخصیات :.٤

  ق.م ) ٥٦٠ -٥٦١مردوك ( -الملك أمیل

ومعنى اسمه  )٤٣(نصر الثاني  - خذ - هو ثالث ملوك العصر البابلي الحدیث وابن الملك نبو 

تشرین  ٧، تسنم الحكم من والده في )٤٤(هو (رجل االله مردوك)، وأسمه بالتوراه هو (مردوخ الشریر)

 ٥٦٠تموز من العام  ٢٥ق.م، كما جاء في وثیقة من مدینة سبار وتوفي في  ٥٦١االول من العام 

في مدة حكمه والسیما مردوك من الملوك الضعفاء، اذ لیس لدیه أیة انجازات  - ق.م ویعد الملك امیل

االعمال العمرانیة او حتى صیانة للمعابد، فضال عن ذلك فان تصرفاته كانت قد اثارت حفیظة 

الكهنة البابلیین حین قرب ملك مدینة یهوذا منه بعد ان كان سجینا، ویذكر المؤرخ برعوشا 

)Berossusاوصر وریثه ونسیبه بدفع  –شار  -قتل في مؤامرة نظمها كل من نركال )٤٥() بانه

  .)٤٦(وبتأیید من كهنة بالد بابل بعد ان سمح للیهود بمزاولة نشاطاتهم الدینیة بحریة وتقریب ملكهم الیه

  

  الخاتمة: 

الشخصیة یعود تاریخ تدوینها الى الملوك في بالد الرافدین مالحم مما تقدم اخترنا بعضًا من 

صیة آشوریة، اذ شخملكیة االول قبل المیالد، وكانت في شطرین الشطر االول مالحم الثاني و  ینااللف

ت االولى یعنتعودان بتاریخهما الى نهایات االلف الثاني ق.م. ن تضمن البحث ملحمتین اشوریتی

د اشور بالحرب التي اندلعت بین بالد اشور وبالد بابل، وتطرقت الملحمة الى قوة ملوك بال

الملحمة أعطت االصعدة العسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة ، بینما  لكبیرة في جمیعوانجازاتهم ا

االشوریة الثانیة  فكرة عن الغزوات والحروب التي خاضها ملوك بالد أشور من اجل استتاب االمن 

واحالل السالم، اما الشطر الثاني من البحث فقد ضم مالحم شخصیة بابلیة حدیثة وتناولنا فیه ثالث 

فضال عن كافة مالحم بابلیة ضمت أهم انجازات الملوك البابلیین في عصرهم الحدیث على االصعدة 

ان هناك ملحمة تحدثت عن الثورة التي قام بها االمراء وكبار القادة ضد ملكهم بسبب اهانته لالله 
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البابلیة الثالثة  مردوك، اما الملحمة الثانیة فقد تحدثت عن عالقة الیهود مع البابلیین، اما الملحمة

واالخیرة فقد تطرقت الى التحالفات واالنساب التي قام بها ملوك بالد بابل من اجل كسب الحروب 

  واحتالل االراضي وتأمین الطرق التجاریة وفتح المدن.     

  

  الهوامش: 
                                                           

ورث العرش عن والده وحكم لمدة  ،ق.م ) وهو من الملوك االقویاء ١٢٠٨ - ١٢٤٤االول : (  ننورتا -توكلتي  )١(

سنة منتهجا نهج والده تجاه البلدان التي تقع تحت سیطرته من خالل استعراضه للجیش وتخویفهم، فضال عن  ٣٦

كان قد وصل الیه والده ، للمزید ذلك فقد كان یحافظ على الحدود الخارجیة التي ثبتها والده بل ایضا توسع اكثر مما 

ننورتا منجزاته في ضوء الكتابات المسماریة المنشورة وغیر المنشورة ، رسالة  –توكلتي ، احمدمحمد كوزاد :  ینظر

هاري ساكز، عظمة بابل ، ترجمة عامر سلیمان ، الموصل، و ، ٥٤، ص ١٩٩٣ماجستیر غیر منشورة ، بغداد ، 

  . .٩، ص ١٩٧٩

ننورتا  -حكم بالد بابل واسره الملك توكلتي ،ق.م) وهو احد ملوك الكشیین ١٢٢٥ - ١٢٤٢الرابع : ( كاشتلیاش )٢(

، المصدر كوزاد محمد احمد لعهد وجلبه الى االله اشور هو وتمثال االله مردوك للمزید ینظر : لاالول بسبب خیانته 

  . ٤٨السابق، ص 

(3) Thompson, R.C., The Excavations on the Temple of Nabu at Nineveh, Archaeologia 
1929.pp. 79,103ff.   
(4) Lambert, W.G., ' Three Unpublished Fragments of Tukulti- Ninutai Epic ' .AFO 
(1957) pp.38-51.  

(5), Machininst,P., The Epic of Tukulti- Ninutai. A Study in Middle Assyrian Literature. 
University of Yale, (1978) 

  السطر مخروم هنا ونرجح ان یكون اسم المدینة المقصود هو كار_دنیاش أي بالد بابل بحسب اللفظ الكشي. )٦(

  ١١٠،ص ٢٠٠٤باسم میخائیل جبور، مالحم تاریخیة من االدب االكدي، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، حلب،  )٧(

  ١١٠ص ، مصدر سابق ، كوزاد محمد احمد )٨(

  ٩هاري ساكز، عظمة بابل ، المصدر السابق ، ص  )٩(

  .١٤٣، ص ١٩٩٠جون اوتس، بابل  تاریخ مصور ، ترجمة سمیر عبدالرحیم الجلبي ، بغداد،  )١٠(

(11) . Grayson ,A.K., Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia B.C(TO1115 
B.C.),RIMA,VOL.I, 1987 ,p 259. 

 ٥ننورتا : تقع هذه المدینة على الساحل الشرقي لنهر دجلة وتبعد عن مدینة آشور مسافة  - توكلتي  - كار )١٢(

ننورتا باسم تل العقر  - توكلتي -كیلومتر باتجاه الشمال الشرقي  ویفصل بین المدینتین نهر دجلة وتعرف مدینة كار

ها ئها من قبل الملك ان االله آشور هو الذي امره ببنائبنا والتزال اطاللها ظاهرة للعیان مثل الزقورة ومعبدها وان سبب

 .  ٩٧- ٩٦، ص مصدر سابق: كوزاد احمد محمد،  آشور . للمزید ینظر ةواتخذها مركزا جدیدا لعبادة االله

العقر : قریة تقع بین مدینة الموصل وتكریت ، تنزل فیها القوافل ، وهي أول حدود اعمال الموصل من جهة  )١٣(

، طبعة لندن ، ٣: ابو عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي الرومي ، معجم البلدان ، المجلد  ، للمزید ینظر العراق

  . ٦٩٦، ص  ١٩٦٨
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ورث العرش  ،ق.م ) وهو من الملوك الكشیین الذین حكموا بالد بابل ١١٨٧ -١٢١٦أوصر : (  - شوما - أدد )١٤(

لسیطرة على بالد بابل واعادتها الى قوتها ونفوذها واصبح الملك عن والده الملك الكشي كاشتلیاش الرابع واستطاع ا

ایلي  بعد وفاة - نادن  -أوصر یهدد عرش البالد في آشور اذ حكم في تلك الحقبة الملك االشوري أشور –شوما  -أدد

محمود  للمزید ینظر كل من :سنة.  ٣٠أوصر مدة –شوما  -ننورتا االول،  وحكم الملك ادد -والده الملك توكلتي

. سامي سعید ٥٣٠، ص ١٩٦٣، بغداد،  ٦ق.م)، مجلة كلیة االداب، العدد ١١٦٠-١٥٣٠االمین ، الكشیون (

   ١٣٤، ص ١٩٨٣، ٤٩االحمد ، فترة العصر الكشي ، مجلة سومر ، العدد 

( 15 ) Grayson, A.K., Babylonian Historical  Literary Texts, University of Toronto 
Press(1975)p.123  

 E2 . sag il iŠ- kunمعبد ساكیال : وهو المعبد الرئیس لالله مردوك في مدینة بابل ، واالسم االصلي له هو ( )١٦(

pa-ne-Šu( معبد ذو الرؤوس العالیة ، ویقع في القسم الجنوبي من بالد بابل (تل عمران حالیا)، فضال عن ال :بمعنى

مردوك عظیم  . للمزید ینظر: رضا جواد الهاشمي،هكانت تعبد في المعبد نفس ذلك فان زوجة االله مردوك صربانیتم

، وكذلك جان بوتیرو ، الدیانة عند البابلین ٤٧، ص  ١٩٨٧الهة بابل ، مجلة المورد ، العدد الثالث، بغداد ، 

  .١٠٣،الصدر السابق، ص 

  لكودورو*حسب احجار ابأوصر  -شوما  - أسم  مستشار الملك أددوهو ریموت: .  )١٧(

خالد حیدر عثمان ، احجار الحدود البابلیة (كدورو) دراسة تحلیلیة ، رسالة  :احجار الكودورو:  ینظر عن* للمزید  

، وایضا خالد سالم اسماعیل ، االحجار في المدونات العراقیة ٤٤، ص ٢٠٠٦الموصل،  ماجستیر ،غیر منشورة ،

  .٦، ص ١٩٩٣التراث العربي، بغداد، القدیمة ، ندوة االحجار والجواهر، مركز احیاء 

مها حسن رشید ، الحیاة االقتصادیة في العصر البابلي الوسیط (الفترة الكشیة)، اطروحة دكتوراه ، غیر .  )١٨(

  .   ٣٧، ص ٢٠١٠بغداد، جامعة منشورة، 

  ١٣٤، ص مصدر سابق،  " فترة العصر الكشي "سامي سعید االحمد ، )١٩(

  .٥٣٠ص  مصدر سابق ،  ،"  الكشیون" محمود االمین ،  )٢٠(

 - ورث العرش عن والده الملك آشور ،ق.م ) : وهو من الملوك االقویاء ٨٢٤ – ٨٥٨: ( شلمنصر  الثالث  )٢١(

عاما ، وكان عرشا ثقیال اذ ان الدولة االشوریة مترامیة االطراف وقویة جدا تتبعها  ٣٤بال الثاني ودام حكمه  - ناصر

طموحاته الواسعة ادت الى اضافة مستعمرات جدیدة فسنوات حكمه قضاها  في غزوات  مستمرات بعیدة اال ان

عسكریة وحروب ودونها في مسلته التي حملت اسم المسلة السوداء، التي تم العثور علیها في مدینة كلخو للمزید 

،  ٢٠٠١ لموصلق.م)، رسالة ماجستیر، ا٨٢٤-٨٥٨الملك االشوري شلمنصر الثالث ( ینظر : حسین یوسف حازم،

  .٥٥٦، ص ١٩٨٦، ١بغداد ، ج .  طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات، ٧٣ص 

عاما وكان یحمل  ٢٤ق.م): وهو من الملوك االقویاء فقد حكم  ٨٥٩ - ٨٨٣آشور ناصر بال الثاني : ( )٢٢( 

العسكریة واالداریة والعمرانیة فقد كان فاتحا واداریا بارعا  نموذجیةنموذجي، ففیه صفات الملوكیة االصفات الملك اال

نبیل نور الدین حسین الطائي ، اشور ناصر بال الثاني في ضوء نصوص  ومعماریا وبناء ماهرا .. للمزید ینظر:

  .٢٥، ص  ٢٠٠١مسماریة منشورة وغیر منشورة ، الموصل ، 

( 23 ) Lambert,W.G., The Sultantepe Tablets. VIII Shalmananeser in Arart. Anst, 
11(1961),pp 143-158  
(24) Gurney, O.R., Finkelstein, J.J., : The Sultantepe Tablets .London 1957 [STT].  
(25) Grayson, A.K., Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C.II (858-745 B.C.), 
RIMA, VoL.3, (1996) 
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  ١١٩، المصدر السابق، ص  حازمحسین یوسف  )٢٦(

  ١٢١المصدر السابق، ص  . )٢٧(

 ٥٥٦طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات، المصدر السابق ، ص . )٢٨(

 -كم شمال شرق مدینة كلخو النمرود شید فیها الملك آشور ١٠وات : وهي مدینة اشوریة تقع على بعد بال )٢٩(

بال الثاني قصرا فخما لیسكنه هو ومن بعده ابنه وهو قصر امكر انلیل اذ نقب في الموقع فتم العثور على  - ناصر

ابواب  القصر الثالث المغلفة بالنحاس المنقوش التي تحكي مشاهد حربیة للملك شیلمنصر الثالث ، للمزید ینظر : 

 .  ٦١، ص ١٩٦١، ١٧ق الموصل ، مجلة سومر ، مجلد كوركیس عواد، تحقیقات اثریة وتاریخیة بلدانیة من شر 

ق.م) رسالة ماجستیر ، غیر منشورة، ٦١٢-٩١١یوسف خلف عبداهللا، الجیش والسالح االشوري الحدیث ( )٣٠(

  .١٣٢-١٣١، ص ١٩٧٧بغداد، جامعة 

بائل االرامیة ق.م )  وهو زعیم الكلدیین والذي یرجع أصلهم الى احدى الق ٦٠٥ -٦٢٦بالصر (  - الملك نبو.  )٣١(

 -االشوریة اذ ان الملك نبو للملكة في العراق، التي تسمى بــ ( كلدي) التي كانت متواجدة في بالد بابل وكانت تابعة 

للمزید ینظر : طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات،  بالد اشور بابل والملك االشوري یحكم بالدبالصر كان یحكم 

  .١٦٥المصدر السابق ، ص 

(32) Grayson, A.K, op.cit ,p.57 

  ١٨٣طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات، المصدر السابق ، ص )٣٣(

  .١٦٥هاري ساكز، المصدر السابق، ص . )٣٤(

 - الملك نبو تحالف مع اسقاط المملكة االشوریة فقد الملك المیدي الذي تحالف من اجل هو  اخسار ) –كي ( )٣٥(

ق.م  ٦١٢قاما باسقاط نینوى عام و الهجوم مرة ثانیة  أق.م ، واعاد ٦١٤وكلخو سنة  بالصر واسقطا مدینة آشور

وبهذا سقطت الدولة االشوریة وغاب االشوریون عن الساحة السیاسیة وظهر الدور المیدي في آشور والدور الكلدي في 

  ٧٧ص ،١٩٧١، سنة ٢٧جلد بابل، للمزید ینظر:  سامي سعید االحمد ، لماذا سقطت الدولة االشوریة ، سومر ، م

   ٢٣٠صالح رشید الصالحي، المصدر السابق ، ص

 ١٦٥طه باقر، المصدر السابق ، ص .  )٣٦(

نصر الثاني ومعنى اسمه هو (رجل  - خذ-ق.م ) : وهو ابن الملك نبو  ٥٦٠ – ٥٦٢مردوك : (  -أمیل.  )٣٧(

ق.م،  ٥٦٢تشرین االول من العام  ٧هو (مردوك الشریر) ، استلم الحكم من والده في  االله مردوك)، وأسمه بالتوراه

مردوك من الملوك -ق.م ویعد الملك امیل ٥٦٠تموز من العام  ٢٥كما جاء في وثیقة من مدینة سبار وتوفي في 

د، فضال عن ذلك فان حكمه من بناء او اعادة بناء او حتى صیانة للمعابمدة الضعفاء، اذ لیس هناك انجازات في 

  تصرفاته كانت قد اثارت الكهنة البابلیین حین قرب ملك مدینة یهوذا منه بعد ان كان سجینا، للمزید ینظر: 

Leick G.,W ,, Who"s in the Ancient Near East, London and new York 1999, p. 13  
(38) .Grayson A.K.,OP.Cit,p.54 

ق.م) یعد من الملوك البابلیین المهمین الذین شهدت مدینة بابل في  ٥٦٢- ٦٠٥: (الثاني نصر-خذ - نبو )٣٩(

اذ تم بناء المعابد وصیانتها اما فیما یخص الجانب العسكري فتم ارسال جیش الى  اً سیاسی اً واستقرار  اً عهدهم فترة ازدهار 

ن التمرد مرة اخرى في مملكة ق.م ونقل قیاداتهم السیاسیة الى بالد بابل وبعد ذلك تم اعال ٥٩٧مملكة یهوذا عام 

ق.م، وسبي اهلها ونقلهم الى بابل وعرف هذا السبي بالسبي البابلي الثاني،  ٥٨٧یهوذا فقام بمحاصرة المدینة عام 

عاما ومن اهم اعماله هي الجنائن المعلقة وشارع المواكب والقصر الجنوبي الفخم  ٤٣نصر الثاني مدة -خذ- حكم نبو
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حیاة ابراهیم محمد ، نبو خذ نصر للمزید ینظر:  )نصر- خذ-طلق علیه اسم (قصر حیاة نبووالقصر الصیفي الذي ا

  .٦٩، ص ١٩٨٣ق.م) بغداد،  ٥٦٢ -٦٠٤الثاني (

مردوك -)، حیث ذكر فیه اسم الملك امیل٣٠-  ٢٧( ایة ٢٥الكتاب المقدس، سفر الملوك الثاني، االصحاح: .  )٤٠(

 مردوخ.- وفق التسمیة التورانیة اویل

 مردوك لم یكن متزوجًا ولم تكن له ذریة. –ربما هذه أشارة الى ان الملك أمیل  )٤١(

  .٨٩المصدر السابق، صحیاة ابراهیم محمد ،  . )٤٢(

(43) Leick G., W, OP.cit , p. 13 

  .٢٣٠،ص  ٢صالح رشید الصالحي، دراسة في تاریخ وحضارة العراق القدیم ،ج  )٤٤(

  .١٣٩السابق، ص نیوكالس بوستفیت، المصدر . )٤٥(

  .٧٧رغد عبدالقادر عباس، المصدر السابق، ص.  )٤٦(
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