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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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  في النصوص األّكدیة "الِفْدیة"

  أ. د. فاروق إسماعیــل

  جامعة برلین -قسم دراسات الشرق القدیم 

faroukism@hotmail.com 
  

  ١٦/١٢/٢٠٢٠شر: نتاریخ قبول ال   ٢/١١/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  :الملخص

من حتى العصر شاعت في مجتمعات الشرق القدیم ظواهر اجتماعیة تواترت عبر الز 

ة مبلغ من أهی على الِفْدیةطلب خطٌف باإلكراه، ثم الالمرتبطة بحالة  الِفْدیةظاهرة الحدیث، منها 

في مجتمعات تضعف أو تنهار فیها القوة المال إلطالق سراح المختطف، وهي تحدث عادًة 

السیاسیة الحاكمة، فتظهر جماعات خارجة على القوانین واألعراف، وتنشط في مناطق األطراف، 

   حیث تلجأ إلى القتل والخطف والسلب والنهب والسرقة.

الظاهرة هذه وشاعت ) ipṭi/erum )pṭārum باالسمفي اللغة األّكدیة  الِفْدیةُعرفت 

خالل األلف الثاني ق.م، في مناطق عدیدة متفرقة من الشرق القدیم (شمالي بالد الرافدین، بالد 

ا وما عالقته ؟كانت تتم إجراءاتها ودفع المطلوبوكیف  ؟بالد كنعان)، فما أسبابهااألناضول، 

عن وضیحه وما موقف الحّكام منها؟ هذا ما یحاول البحث ت ؟باألوضاع االجتماعیة والسیاسیة

أشارت أو وثّقت حالة الِفْدیة، ومن ثم استقرائها عرض الشواهد النّصیة األّكدیة التي طریق 

  الستخالص المعلومات العامة المتعلقة بها.

  .الشرق القدیم وص األّكدیة،، النصالِفْدیة الكلمات المفتاحیة:

The Ransom in Akkadian Texts 
Prof. Dr. Farouk Ismail 

Altorientalistik – Freie Universität Berlin 

  

Abstract: 
Social phenomena were common in the societies of the ancient 

Orient and continued over time until the modern era, including the 
phenomenon of ransom, linked to a situation in which there was a forced 
kidnapping, then the demand for ransom in the form of a sum of money 
to release the kidnapped, and it usually occurs in societies in which the 
ruling political power weakens or collapses, Then groups outside the laws 
and customs appear, and are active in the periphery areas, where they 
resort to killing, kidnapping, looting and theft. 

Ransom was known in the Akkadian language as ipṭi/erum, and the 
phenomenon spread during the second millennium B.C, in many separate 
areas of the ancient Orient (northern Mesopotamia, Anatolia, and 
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Canaan), so what are its causes, how were its procedures and payment of 
the required sum and what is its relation to the situation Social and 
political, and what is the position of the rulers of it? This is what the 
research tries to clarify by presenting the Akkadian textual evidence that 
indicated or documented the case of the ransom, and then extrapolated it 
to extract general information related to it.  
Keywords: Ransom, Akkadian Texts, Ancient Orient. 

   :الِفْدیةمفهوم  - ١

داء َفكاك األسیر. و فدى وافتدى وفادى األسیَر بمعنى كلها بمعنًى، والفِ  والَفدى والِفداء الِفْدیة

فالِفْدیة هي المال المقّدم  )١(والجذر اللغوي هو (فدي). ،مما كان فیه دفع ماًال أو شیئًا، وخّلصه

  لتخلیص أسیٍر أو رهینة وغیرهما من حاله. 

 المصدر المشتق من )٢( ipṭi/erum المفهوم في اللغة األّكدیة باالسموُیعبَّر عن هذا 

paṭārum الجذر اللغوي (ف ط ر)، ولم نجد مایرادفه لفظًا ومعنى في لغات سامّیة أخرى، و

  )٣(م. ق. ٣- ٥ماعدا شواهد معدودة في نقوش آرامیة دولیة وعبریة، من القرون 

والَفْطر في العربیة: الشّق والفصل بین شیئین؛ كما في قوله تعالى "الحمد هللا فاطر السماوات  

ویمكن استنتاج صلة داللیة بین الِفْدیة والفصل؛ فالِفْدیة تهدف إلى فصل اإلنسان  )٤(واألرض"،

  المخطوف األسیر عّما هو علیه.

الخطف أو اإلكراه، ثم طلب مبلغ  وتفترض حالة طلب الِفْدیة ودفعها حصول شكل من أشكال

من المال فدیًة، فیقّدمها أحدهم أو جهة، ویتم إطالق سراح الشخص. وبذلك یشترك فیها ثالثة 

أشخاص هم: الخاطف، المخطوف الُمفتدى، المفتدي. ویتضح من النصوص األّكدیة أنه كان 

ّخر الُمفتدى في عمل ما من حّق الُمفتدي أن یحصل على المال الذي دفعه؛ إن أراد، أو أن یس

  لقاء ما دفعه.

حدث في یبعد اجتماعي سیاسي، و  وذ -الماضي والحاضر في -  مروال شك في أن األ

مجتمعات تضعف أو تنهار فیها القوة السیاسیة الحاكمة، فتظهر جماعات خارجة على القوانین 

ب والنهب والسرقة. واألعراف، وتنشط في مناطق األطراف، حیث تلجأ إلى القتل والخطف والسل

وقد عرفت مناطُق من العراق وسوریا وغیرهما هذه الحالة حتى بدایات القرن العشرین، وُعرفت 

)، ثم عادت إلى الظهور بأسلوب جدید في اآلونة األخیرة، نتیجة saddûmبالغزو (في األّكدیة 

  األوضاع السیاسیة الطارئة، وبروز عصابات إرهابیة فیها.

  :النّصّیةالشواهد  - ٢

الِفْدیة عن عدد وفیر، یعود  موضوعلنصوص األّكدیة التي تتناول كشفت عملیة البحث عن ا

ق.م، وهي مكتشفة في مواقع  ١٤- ٢٠ضمن األلف الثاني ق.م، بین القرنین متقطعة إلى فترات 

فأخذنا  )٥(ین،في معجمي اللغة األّكدیة األساس عدیدة متباعدة. وقد انطلقنا في ذلك مما تم توثیقه
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ا ما یتعلق بالموضوع، وتابعنا الشواهد النصیة في مظاّنها، ثم وّسعنا البحث ضمن المراجع ممنه

  والمصادر؛ وال سیما المنشورة بعد تاریخ صدور المعجمین.

سنعرض النصوص فیما یأتي؛ بحسب تسلسلها التاریخي، ثم ندرسها دراسة تحلیلیة 

  .معلوماتما یمكن من الستخالص 

  :لنصوص اآلشوریة القدیمةا - ١- ٢

إن معظم النصوص اآلشوریة القدیمة لم تكتشف في بالد آشور نفسها؛ بل في المستوطنات 

قرب مدینة  التي أنشأها اآلشوریون لغرض التجارة في بالد األناضول؛ وال سیما كانیش (كول تبه،

ق.م. وهناك حّرروا اآلالف من الوثائق اإلداریة التجاریة  ١٧-٢٠القرنین  أبانكیساري التركیة)، 

  بوضوح، هما: موضوعثّمة نصان ضمنها یتناوالن ال )٦(والمراسالت بلغتهم وكتابتهم المسماریة.

 Lewyنص قیل أنه مكتشف في موقع خّتوشا (بوغاز كوي) العاصمة الحثیة، ولكن لیفي  - 

رأیه، اعتمادًا على  Michelوقد أّكدت میشیل  )٧(ته، شكك في ذلك.الذي اطلع علیه ونشر ترجم

یتضمن رسالة جوابیة من مدیر السوق  )٨(مضمون الرسالة وأسلوبها واألمكنة المذكورة فیها.

إلى مسؤول الضرائب وكبیر الموظفین في مدینة  )٩(في مدینة ماما wabartumالتجاریة 

یشرح له كیفیة توزیع عشرة أثواب فاخرة أحضرها له رسوله، ثم یقول في خاتمة  )١٠(ُكّشارا،

) "السكان األصلیون یظّلون یعرضون مختطفین، ولیست هناك فضة ٣٤- ٣٣الرسالة (السطور 

  )١١(كافیة لدفع فدیتهم".

الذي كان مستوطنة تجاریة  )١٢(في تركیا، Alişarنص اكتشف في موقع علي شار  - 

لآلشوریین، یتضمن رسالة یطلب المرسل أن یرسلوا له كمیة من مسحوق نبات الحرمل 

)allānum ١٣():٢٥- ٩)، وكمیة من النحاس وكبشین، ثم یقول (السطور(  

 ……… a-šu-mì a-wi-lì ḫa-bi4-ri ša ú-da-ru-nim 10) ša Ša-lá-aḫ-šu-wa ša 
i-na Ki-ší-a / wa-áš-bu-ni áš-pu-ra-ku-um a-[li-ik-ma] / [pí]-i ru-ba-tí ú 
rabī sí-[mì-il5-tim] / ša-a-al-ma šu-ma š[u-nu-ma] / ú-ta-ru-šu-nu šu-up-
r[a-šu-nu] 15) [šu]-ma lá ú-ta-ru-šu-nu / a-wi-lì šu-nu-tí pu-ṭù-ur / [m]ì-
ma ip-ṭí-ri-šu-nu ša êkallum / e-ri-šu-kà-ni i-na na-áš-pé-er-[ti-kà] / ú-dí-
a-ma lu-šé-bi4-lá-ku-um ú a-wi-[lì] 20) šu-nu-tí Ga-ad-ga-li iṣ-ba-at / mì-
ma na-pá-al-tám ša êkallum / a-šu-mì a-wi-lì šu-nu-tí e-pu-lu-kà / i-na 
na-áš-pé-er-tí-kà ú-dí-a-am / a-wi-lu ip-ṭí-ri ma-dí-iš  25) i-šu-ú ……… 

الموجودین  )١٥(الذین یواجهونني، التابعین لَشَلْخشّوا؛ )١٤(فیما یتعلق بالرجال الخبیرو )٩

ي: اذهب إلیهم، وأخبرهم أمَر األمیرة وكبیر القلعة. إن كانوا تأقول لك اآل )١٦((حالیًا) في كیشیا

هم الذي افتِد هؤالء الرجال، أّیًا كان مبلغ فدیتیدعوهم  مدعونهم یعودون أرسلهم إلي، وٕان لسی

یطلبه القصر منك، دعني أعرفه في رسالتك؛ سوف أرسله لك. لقد كان جادجالي (هو الذي) 
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أّي مبلغ إضافي یطالبك القصر به، بخصوص أولئك الرجال،  )٢١قبض على أولئك الرجال. 

  دعني أعرفه في رسالتك. الرجال یملكون فدیة ضخمة.

  :النصوص البابلیة القدیمة - ٣

ق.م) في  ١٦٠٠- ٢٠٠٠العصر البابلي القدیم (نحو  أباننشطت حركة التدوین والتوثیق 

الممالك العدیدة التي أسسها األموریون في شتى أرجاء مناطق بالد الرافدین وسوریا، وذلك لتوثیق 

مستلزمات الحیاة اإلداریة واالقتصادیة والدینیة والعالقات الرسمیة السیاسیة بین الممالك، 

  عاتها وتحالفاتها. وصرا

ق.م، مكتشفة في شمالي بالد  ١٨دفع الِفْدیة في وثائق كثیرة من القرن لى ترد اإلشارة إ

  ، هو قانون حمورابي.بالد بابلوُشَبت إنلیل، وفي نص وحید من  الرافدین، في موقعي ماري

  :قانون حمورابي - ١- ٣

 )١٧(المرحلة الثانیة من عهده،ق.م) قانونه في  ١٧٥٠- ١٧٩٢وضع حمورابي الملك البابلي (

وهو یتناول موضوعات شتى تتعلق بحیاة الناس، بغیة تنظیم العالقات وفرض السیادة. ثّمة مادة 

  )١٨(:)٣٢( المادةتتناول مسألة الِفْدیة هي  قانونیة وحیدة

šum-ma lu aga.uš / ù lu šu.ḫa / ša i-na ḫar-ra-an / šar-ri-im / tu-úr-ru / 
dam.gàr ip-ṭú-ra-aš-šu-ma / uru-šu uš-ta-ak-ši-da-aš-šu / šum-ma i-na bi-
ti-šu / ša pa-ṭa-ri-im / i-ba-aš-ši / šu-ma ra-ma-an-šu / ip-pa-aṭ-ṭa-ar / 
šum-ma i-na bi-ti-šu / ša pa-ṭa-ri-šu / la i-ba-aš-ši / i-na é dingir uru-šu / 
ip-pa-aṭ-ṭar / šum-ma i-na é / dingir uru-šu / ša pa-ṭa-ri-šu / la i-ba-aš-ši / 
é.gal i-pa-aṭ-ṭa-ri(ar)-šu / a.šà-šu giškiri6-šu / ù é-sú / a-na ip-ṭe4-ri-šu / ú-
ul in-na-ad-di-in    

  )١٩(:ة المادة هيوترجم 

إذا ما ُأرغم جنديٌّ أو مقاتٌل قّناٌص على العودة خالل سیره في حملة ملكّیة، ثم دفع تاجر 

فدیته وأوصله إلى بیته، فعلیه أن یفتدي نفسه بنفسه؛ إذا ما كان لدیه في بیته (مبلغ) الِفْدیة، 

ولكن إن لم یكن في بیته (مبلغ) الِفْدیة فعلى معبد المدینة أن یفتدیه. وٕان لم یكن (مبلغ) الِفْدیة 

ال یجوز أن ُتعطى  موجودًا لدى معبد المدینة، فعلى القصر الملكي أن یفتدیه. (في كل األحوال)

  (أمالكه:) حقله الزراعي، بستانه، بیته فدیًة.

  :نصوص من ماري - ٢- ٣

ُیعّد أرشیف النصوص األّكدیة المكتشف في مدینة ماري (تل الحریري قرب مدینة البوكمال 

السوریة، على الفرات) أضخم وأهم مصدر لتأریخ العصر البابلي القدیم، وهي نصوص متنوعة 

  لب فیها النصوص اإلداریة والمراسالت.الموضوعات، تغ

لیم - یعود معظمها إلى سنتي عهد زمريیتضمن األرشیف شواهد كثیرة على ظاهرة الِفْدیة، 

  ق.م)، وهي اآلتیة: ١٧٧٠- ١٧٧١الرابعة والخامسة (
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   )٢٠((ARM 7: 117)النص  - ١

رحلته  في )٢١(تادوم،لیم ملك ماري في مدینة - یوثق الهدایا التي تلّقاها زمري نص طویلإنه 

نقلها إلیه أشخاص كان قد أوفدهم إلى ملوك مهّمین، منهم حمورابي ملك  )٢٢(إلى مدینة ُخْشال،

) منه ٧ویرد في السطر ( )٢٤(سومو ملك إیالنصورا.- وخالي )٢٣(بابل، وقرني لیم ملك أندریج،

 ذكر استالم كمیة من الفضة فدیة أربعة عبید تابعین لكابّیا.

  )٢٥((ARM 8: 77, 1-12)النص  - ٢

  سطرًا، یوثق استالم القصر الملكي في ماري فدیة شخصین: ١٧نص یتألف من 
IḪa-at-ni-ilu-ma / awīl La-as-qi-imki / níg. šu Be-lí-mu-uš-ta-al / ša Na-
ap-si-dDagan 5) a-ḫu-šu [i]p-ṭ[ú-r]u-šu / IGa-aḫ-šu / awīl Da-aš-ra-anki / 
ša Ḫu-li / a-bu-šu ip-ṭú-ru-šu 10) kù.babbar i[p-ṭ]e4 ri-šu-nu / Bu-nu-ma- 
dAddu / ma-ḫi-ir …. 

دجن أخوه. َجْخشو -ُمْشتال افتداه َنْبسي-بماٍل من بیلي )٢٦(َخْتني إیلوم مواطٌن من َلْسقیم،

  فضة، فدیتهما. )٢٨(أّدو-افتداه خولي أبوه. استلم بونوما )٢٧(مواطن من َدْشران،

  :)٢٩((ARM 8: 78)النص  - ٣

و وأرسل وُحفظ في القصر الملكي في ماري. وه )٣٠(نص طویل ُحّرر في مدینة كركمیش،

حكمه  مدةأي السنة الرابعة من  )٣١(لیم خاللها مدینة َأْشَلّكا؛- مؤرخ بـ "السنة التي احتل زمري

  )٣٣():٢٣- ١جاء فیه (السطور   )٣٢(ق.م). ١٧٧١(
IIa-qî-im-dAddu / mâr Ia-si-im-a-bi-im / awīl Ni-ḫa-di-ki / 15 šiqil 
kù.babbar ṣa-ar-pu-um 5) i-na aban Kar-ka-miski / i-na a-lim Kar-ka-
miski / a-na ip-ṭe4-ri-šu-ú / IMâr-dŠamaš mâr ì-lí-i-din-nam / ù A-ḫa-a[m]-
ar-ši mâr A-bi-ia-tim 10) iš-qú-lu-ú / i-na kârim š[a] Ni-ḫa-di-iki / 1/2 
ma.na kù.babbar / ì.lá.e / kù.babbar ú-ul iš-qú-ul-ma 15) 5 dug geštin. 
[n]a.ta.àm / ma-ḫi-ra-a[t] K[a]r-k[a]-miski / a-na Ia-ta-ri-[i]m mâr La-i-
im / i-na Ni-ḫa-di-iki i-na-di-in kù.babbar an-nu-um ša i[š-š]a-aq-lu-ú 20) 
kù.babbar Ia-ta-ri mâr La-i-im / a-na ip-ṭe4-ri-šu / kù.babbar Ia-ta-rum 
mâr La-i-i[m] / iš-ša-qí-il  

ثقًال من الفضة الخالصة،  ١٥دفع  )٣٤(أبوم مواطن من مدینة نیخادوم.- أّدو بن یسیم- یقیم

شمش - كركمیش، فدیة (شخصین، هما:) مار بحسب معیار الوزن في مدینة كركمیش، في مدینة

(وتعّهد بأنه) سوف یدفع في/ لسوق مدینة نیخادوم  )١١أْرشي بن أبّیاتوم. - إّدینام، أَخم-إیليبن 

ثقًال) من الفضة (أیضًا). إن لم یدفع الفضة، فسوف یعطي لیتاروم بن الؤم  ٣٠نصف مینا (=

تلك الفضة  )١٩خمسة جرار من الخمرة، بمعیار الكیل في مدینة كركمیش، في مدینة نیخادوم. 

. (هي) الفضة التي دفعها یتاروم بن الؤم تهِفْدیتي دفعها تصیر فضة یتاروم بن الؤم، لقاء ال

  (من قبل). 
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                               : )٣٥((ARM 9: 48, 1-7)النص  - ٤

2 ma-na kù.babbar / i[p-ṭ]e4 r[i] / ša awīlê (meš) Nu-um-ḫa-i / ša it-ti Ḫa-
am-mu-ra-pí 5) Zi-im-ri-dAddu / im-ḫu-ru / šarrum ma-ḫi-ir ……. 

 )٣٧(أّدو من خمورابي.- الذین استلمهم زمري )٣٦(مانا من الفضة ُفدیة الرجال الُنْمخیین ٢

  باستالم الملك.

  : )٣٨((ARM 22/1, 262)النص  - ٥

 ٦٠یعد هذا النص من النصوص الطویلة، فهو مدون في ستة أعمدة، في كل منها نحو 

ة زمنیة. ُیذكر فیه المبلغ بالفضة مدعن أشخاص خالل  توثیق الستالم الِفْدیةسطرًا. ویبدو أنه 

بالسنة الخامسة من فترة أوالذهب، واسم المفتدى ومدینته، واسم دافع المبلغ ومدینته، وهو مؤرخ 

ق.م). یرد في العمود السادس منه أن المبلغ هو فدیة خمسین شخصًا  ١٧٧٠لیم (- حكم زمري

  ):٢٣- ١٩(السطور 

šu.nigín 2 gín kù.[gi] / 6 1/2 ma.na 6 gín k[ù.babbar] / ip-ṭe4-er / 30 
lú.meš / 20 sal.meš 

أثقال من الفضة فدیة ثالثین رجًال وعشرین  ٦ونصف مانا و ٦المجموع ثقالن من الذهب، 

  امرأة. 

   : )٣٩((ARM 22/1, 263)النص  - ٦

  شخصًا. ٢٣فدیة نص صغیر مهشم، مشابه لجزئیات النص السابق، یوثق 

  : )٤٠((ARM 22/1, 264)النص  - ٧

   أشخاص؛ على األقل. ٧نص صغیر، مشابه للنصین السابقین، یوثق فدیة 

  : )٤١((ARM 22/1, 328)النص  - ٨

هو أحد النصوص الطویلة، مدون في ستة أعمدة، یوثق واردات القصر الملكي وصادراته، 

  توم.ویرْ كمیة من الفضة فدیة سیدة تُدعى نَ ) ذكر دفع ٣٤ویرد في (العمود الثاني، السطر 

  :)٤٢((ARM 23, 79)النص  - ٩

 ١٧٧٠لیم (- ة حكم زمريمدبالسنة الخامسة من نص یوثق دفع فدیة شخص، وهو مؤرخ 

  ق.م).

  : )٤٣((ARM 23, 80)(النص  -١٠

 لیم. -من فترة حكم زمري نص یوثق دفع فدیة سیدتین من والدیهما، وهو مؤرخ بالسنة الخامسة
Imunus Sa-li-ḫa / munus ra-aq-qí-tumki / níg.šu Ḫa-zi-ir-dutu / ša dDa gan 
5) a-bu-ša ip-ṭú-ru-ši / Imunus Ḫa-ma-du / munus Di-mé-tumki / níg.šu 
lugal-nu-úr-ma-ti-šu / ša  a-na   Ya-an-ṣí-bi 10) a-bi-ša / wa-aš-šu-ra-
at / iti ki-nu-nim / u₄ 27.kam / mu Zi-im-ri-li-im 15) gišgu.za gal / dutu ú-
še-lu-ú                 
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السیدة  )٦شمش التي افتداها َدَجن أبوها. -امرأة من َرّقیتوم، من ُملك خازرالسیدة سلیخا   

 )١٢ماتیشو التي تم تسلیمها ألبیها َیْنصیبي. - نور- مرأة من دیمیتوم، من ُملك َشّرومَخمادو ا

لیم خاللها عرشًا عظیمًا - السنة التي أقام زمري(ُحّرر في) شهر كینونوم، الیوم السابع والعشرین، 

  لإلله شمش.

 )٤٤((ARM 23, 81)(النص  -١١
:  

  )٤٥(یوثق النص استالم القصر الملكي فدیة سیدة من میشالن.

  : )٤٦((ARM 23, 540)(النص  -١٢

  من الفضة لدفع فدیة رجال من الخانیین.) القصر الملكي كمیة zi.gaیوثق النص صرف (

  : )٤٧((ARM 23, 552)(النص  -١٣

  )٤٨(م.و القصر الملكي فدیة رجل من خصوراتیوثق النص استالم 

  : )٤٩((ARM 23, 553)(النص  -١٤

  )٥٠(یوثق النص استالم القصر الملكي فدیة رجل من َشَلباتوم.

  : )٥١((ARM 23, 554)(النص  -١٥

ماري وترقا، من مدینتي نساء من أمكنة قریبة  ٦رجًال و  ١١نص طویل یوثق استالم فدیة 

  دفعها األهل (األخ، األب، األم).

  : )٥٢((ARM 25, 130)(النص  -١٦

ة حكم مدمن  بالسنة الخامسة، مؤرخ asūtumنص إداري یوثق فدیة سیدة، توصف بالطبیبة 

  لیم.- زمري

  : )٥٣()ARM 26/1, 126: 10-14النص ( -١٧    

سوموم - لیم، یحدثه فیها عن تحركات خایا أّدو إلى زمري-رسالة من القائد العسكري إشخي

عزولون جانبًا، الم"عنى بم pa-ṭe4-ruحاكم إیالنصورا، واستعداده للمواجهة. یرد فیه االسم 

  یین.ت؛ كما في النصین اآلالمفصولون عن اآلخرین"

 I0) …… i-na-an-na i-na 50 ṣa-bi-im / ša be-lí iṭ-ru-dam 34 lú-meš ša ma-
aḫ-ri-ia / wa-aš-bu túg-ḫá ma-aḫ-ru ninda-šu-nu ù [i-si-m)a-ni-šu-nu ra-
ki-is / ú-ul bé-ru-ú I6 lú-meš pa-ṭe4-ru / [an-n]i-tam be-lí lu-ú i-de  

رجًال،  ٣٤دمتي .... اآلن؛ من بین الجنود الخمسین الذین أرسلهم سیدي إلي، یقوم على خ

أما الستة عشر (اآلخرون) فهم وقد استلموا ثیابًا، طعامهم وشرابهم مؤّمن، لیسوا جائعین. 

  لون. لیت سیدي یعلم هذا.عزو م
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  :)٥٤()ARM 26/2, 314النص ( -١٨

لیم، یعلمه في آخرها بأنه بدأ بإحصاء -العسكري َیْمصوم إلى الملك زمري رسالة من القائد

  ):٣٧-٣٤إلیه تقریًرا كامًال، ثم یقول (السطور قواته وسیرسل 

aš-šum an-ni-ki-a-am lú ṣa-ba-am a-sa-ni-qú / i-na-an-na iš-tu u4 20-kam 
/ a-na lú pa-ṭe4-ri aš-ta-pa-ar / lú pa-ṭe4-ru li-ik-šu-du-nim-ma 

، ولینعز المفي طلب الرجال یومًا أرسلت  ٢٠لهذا السبب نّظمت صفوف الجیش. حالیًا، منذ 

  ولون إلّي.عز یجب أن یأتي الم

  :)٥٥()ARM 27, 151النص ( -١٩ 

لیم مدیر - بابل. یقول فیها على لسان َبْخديلیم إلى حمورابي ملك - رسالة من الملك زمري

  ): ٤-٣شؤون قصره الملكي (السطور 

[iš-t]u ša ta-ta-al-ka ṣa-ba-am la ta-ap-qí-id-ma ṭup-pí lú.meš pa-ṭe4-ri / 
[la]tu-ša-bi-lam  

  ولین. عز یتضمن أسماء الم منذ أن سافرَت لم تتفقِد الجیش، ولم ترسل إلي رقیماً 

  :نصوص من ُشَبت إنلیل - ٣- ٣

ُكشف عن أرشیف مدینة ُشَبت إنلیل (تل لیالن، جنوب شرقي قامشلي)، عاصمة مملكة آبوم، 

 ق.م)، ١٧٢٨- ١٧٧٨تعود إلى (، وهو یتضمن مراسالت ملكیة ووثائق إداریة، م١٩٨٧سنة 

  )٥٦(ق.م). ١٧٢٨ -١٧٦٣ة ما بعد انهیار مملكة ماري (نحو مدولكن معظمها یعود إلى 

شاهدًا)، ترد في الرسائل  ٢٨یتضمن األرشیف العدد األكبر من الشواهد على الظاهرة (

  والوثائق اإلداریة، نعرضها فیما یأتي كاملة أو تلخیصًا؛ بالشكل الذي یحقق الغرض:

  :)PIHANS 117, 16النص ( - ١

 ١٧٥٠-١٧٦٣رسالة من كانیسانو حاكم إحدى المدن التابعة لمملكة آبوم إلى ملكها موتّیا (

ق.م)، یتحدث فیها عن خالف حول فدیة، ویطلب من الملك أن یبّت في األمر، یقول (السطور 

٥٧():٢٠-٥(  

5) lú-lum IḪa-zi-ip-ši-mi- gi  / ìr é an-ni-i-im / i-nu-ma IZa-za-ri iṣ-ba-
tu  / lú šu-ú ip-la-aḫ-ma / a-na uru Šu-ut-ta-an-nimki 10) it-ta-la-ak / IA-

ia-a-ḫu i-na uru Še-eḫ-na-aki / i-mu-ur-šu-ma kù-babbar ip-[ṭ]e4-ri-šu / ú-
ša-aš-qí-il-šu /  IA-ia-a-ḫa-am a-na gu-za an-ni-i[m] 15) [an-n]a-nu-um 
ès-si-šu-ma / [šu-ú] ù  tup-pá-šu aš-ra-nu-um-ma / [at-ta w]a-ar-ka-as-
sú pu-ru-ús / [ù kù-babbar ip-ṭe4-r]i ša il-qú-ú / [li-di-in ú]-la-šu-ma 20) 
[lú ša-a-ti a]-ṣa-ab-ba-at 

شیمیجي هو خادم هذا البیت. عندما اّدعى على َززاري؛ هذا - الرجل (المدعو) خاِزب )٥

فدفع له  )٥٨(أخو في مدینة َشْخنا،- (بعد ذلك) رآه أیا )١١الرجل خاف وهرب إلى مدینة ُشتّاّنوم. 
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فدیته فضًة. دعوُت أیا أخو للمثول أمام العرش هذا، هنا، ولكنه هو ورقیمه موجودان هناك. 

  الِفْدیة التي أخذها، وٕاّال فسوف أعتقل هذا الرجل.- لنا) الفضةدقق أنت قضیته، ولیسّلم ( )١٧

  :)PIHANS 117, 42النص ( - ٢

ضد ُشَبت إنلیل وُكْردا حتى أواخر  )٥٩(رسالة من بورّیا ملك أندریج الذي كان متحالفًا مع رزاما

عهد ملك آبوم  فيالطرفین. ثم تحسنت العالقات  عهد موتّیا حیث عقدت معاهدة سالم بین

ق.م)، وأرسل له بورّیا عدة رسائل. یشكو إلیه من أن شخصًا  ١٧٣٥-١٧٤٩الجدید تیل أبنو (

تمّرد، وراح یختطف رجاًال من القبیلة، وینقلهم إلى مكان بعید، إلى  )٦٠(من قبیلته (َیموت بالوم)

-٢٠ثم یقول (السطرانأو بالد مدینة ُشَبت إنلیل، أو إلى مدینة َكَخت"،  )٦١("بالد إیدا َمَرص،

٢١:(  

dumu.meš Ia-mu-ut-ba-lim ìr-meš-ka / i-na ma-ti-ka a-na kù-babbar la ú-
pa-ṭà‹‹x››-ru-šu-nu-ti  

  إّن أبناء َیموت بالوم هم خدمك، ال یجوز أن ُیْفَتدوا بالفضة في بالدك. 

  :)PIHANS 117, 59النص ( - ٣

أبنو یطلب منه دفع الِفْدیة، یعلمه بأنه أطلق - إلى أخیه الملك تیل )٦٢(أشر،- رسالة من َیكون

  ):٢٤- ١١المعتقلین لدیه، ثم یقول (السطور  )٦٣(سراح جماعة "الَخّیاتوم"

iš-tu a-na -ku ú-wa-aš-še-ru / na-ṭú! ki  -ma at-ta / kù-babbar ip-ṭe4-ri 
15) tu-uš-ta-re-e[m] / iš-tu a-na-ku-ú / ḫa-a-ia-at-ka / ú-ta-aš-še-ru / ù la 
wa-ta-ar 20) at-ta / kù-babbar [i]p-ṭe4-ri-im / te-er-ṭú-up na-da-nam / a-
na-ku an-na-nu-um ù at-ta / a-nu-um-ma-nu-um wu-úš-še-er  

  فضة ِفْدیة. الرسلت لي ) طالما أني أطلقت سراحهم؛ فمن المفروض أن تكون أ١١

فضة ال) طالما أني أطلق سراح الَخّیاتوم التابعین لك، فلیس علیك أكثر من أن تتابع دفع ١٦

  ِفْدیة. 

  ) أنا هنا وأنت هناك یجب أن نطلق سراح (الَخّیاتوم).٢٢

  :)PIHANS 117, 60النص ( - ٤

حول الِفْدیة، یتعلق بأحد إلى أخیه الملك، یطلب منه البّت في خالف  أشر-كونرسالة من یَ 

  ):٢٦- ٥مواطنیه، یقول (السطور 

 5) Ḫu-bi-iz-za-am / lú-túg Til-ša-an-nimki wa-bi-il ṭup-pí-ia an-ni-im / 
ITa-ri-in-nam / lú A-la-ma-aki 10) a-na 13 gín kù-babbar / it-ti lú-meš ḫa-
ab-ba-ti[m] / ip-ṭú-ur-šu-ma / síg-ZU-uš-tam ù na-aḫ-la-ap-tam / ú-la-ab-
bi-is-sú-ma 15) ú- ta -aš-še-er-šu / ù a-wa-tam ma-ḫa-ar lú š[u-g]i-meš / 
ki-a-am ú-ra-ak-ki-is-sú / ma-aš-ka-ni tu-ša-al-lam-ma / 13 gín kù-
babbar-pí tu-ta-ar-ra-am-ma 20) tu-uṣ-ṣí an-ni-tam / ú-ra-ak-ki- sé -em-
ma / ú- ta -aš-še- er -šu / i- na-an -na ud-dap-pí-ir / a-nu-um-ma Ḫu-ba-
az-za-am 25) aṭ-ṭar-da-ak-‹‹x››kum / i-ša-ri-iš li-pu-lu-šu  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٠ 

ریّنام، من مدینة افتدى تَ حامل رسالتي هذه،  )٦٤(خوبیّزام نّساٌج من مدینة تیل َشّنوم؛ )٥

ثقًال من الفضة، وألبسه ثیابًا وعباءة، وأعلن إطالق  ١٣لقاء  )٦٦(من جماعة "الخّباتوم" )٦٥(أالما،

ي: علیك أن تحمي حنطتي، أتولكنه أمام الرجال الشیوخ فرض علیه التزامًا، كما ی )١٦سراحه. 

هذا ما ألزمه به، وأطلق  )٢٠ثقًال من الفضة، تغادر (حیثما تشاء).  ١٣وعندما تعید لي مبلغ 

  ا أنا ذا أرسل إلیك خوبیّزام، دعهم یحكموا في مشكلته بعدل.سراحه. ولكنه اختفى اآلن! ه

  :)PIHANS 117, 65النص ( - ٥

أبنو، یعلمه أن حامل الرسالة افتدى رجًال -َخْتنو ملك َكَخت إلى الملك تیل- رسالة من َیْمصي

-it-ti ḫa-ab-ba-tim / aكانت جماعة من الخبّاتوم قد اختطفتھ مقابل فضة، وأطلق سراحھ (

na kù-babbar ip-ṭú-ur-šu-ma / ú-ta-aš-še-er-šu،(  وهو غیر حلیق الرأس، وال یضع

  الخصلة عالمة العبودیة. لكن هذا الرجل هرب. ویطلب منه أن یعطي أوامر إلعادة عبده له. 

  :)PIHANS 117, 66النص ( - ٦

سراح أخت أبنو، یطلب منه أن یطلق - َخْتنو ملك َكَخت إلى الملك تیل- رسالة من َیْمصي

  ):١٤-١٠حامل الرسالة، ویقول (السطور 

10) šum-ma ta-qa-ab-bi u[m-ma-a-mi] / a-na kù-babbar pu-uṭ-ṭe4-[er-ši] / 
li-pa-aṭ-ṭe4-[er-ši] / ú-la-šu-ma p[u]-ḫa-a[s-sa] / wa-aš-še-er la t[a-ka-
al-la] 

  وٕاال فأرسل تعویضها، ال تتأخر.: علیك أن تفتدیها بالفضة، فلیفتدها، أتي) إن تقل له ما ی١٠

  :)PIHANS 117, 67النص ( - ٧

  ):١٤- ٨أبنو، یقول له فیها (السطور - َخْتنو ملك َكَخت إلى الملك تیل-رسالة من َیْمصي

i-na pa-ni-tim lú sipa-meš / Ni-li-ib-ši-na-ji 10) lú-meš ìr-du-ka / il-qú-
šu‹-nu›-ti-ma / a-na uru Zu-úr-raki / a-na kù-babbar it-ta-ad-di-nu-šu-nu-
ti-ma / a-na kù-babbar ú-pa-aṭ-ṭà-ru-šu-nu-ti 

مقابل الفضة في السابق، (حصل هذا مع) رعاة من نیلیب ِشّنوم، أخذهم خدمك، وأعطوهم 

  مقابل الفضة. همنفتدو إنهم ی .في مدینة ُزّرا

  :)PIHANS 117, 78النص ( - ٨

ألّي سبٍب لدیك غضٌب  أبنو، بعد التحیة، یتساءل "-إلى الملك تیل )٦٧(رسالة من ماشوم

مني، فأعدَت رسولي إلّي؟"، ثم یتلوه كالم غیر واضح، بسبب وجود عدة مواضع مهشمة في 

  ):٢٨- ١٩الرقیم، ثم ینقل إلیه الحكم الذي أصدره بخصوص المشكلة (السطور 

ù di-na-am ki-a-am ad-di-in 20) um-ma-a-mi li-il-li-ik lú / kù-babbar-šu! 
ma!-ḫar dutu ša iš-qú-lu  / li-il-qí an-ni-tam aq-bi-šu-nu-š[i-im] / ù lú-
meš ša ip-ṭe4-ri-šu-nu / ú-ma-al-lu kù-babbar-šu-nu 25) li- im-ḫu -ru / ù 
wa-ar- ka -nu lú-m[eš] / ḫa-bi-ta-ni-šu-nu / li-ìs-ḫu-ru di-na-am ki-a-[am 
ad-di-in] 



 أ. د. فاروق إسماعیــل            في النصوص األّكدیة "الِفْدیة"
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: لیذهب (كل) رجل، ویأخذ فضته التي دفعها، (بعد أداء الَقَسم) االتيوقد أصدرُت الحكم كما 

أمام اإلله شمش. هذا ما قلُته لهم. ولیستلم الرجال الذین أتّموا (مدة) فدیتهم فضتهم، ولیبحثوا بعد 

  ذلك عن خاطفیهم.

  :)PIHANS 117, 153النص ( - ٩

إلى الملك، یعلمه أنه نقل توجیهاته لشخص (غیر مذكور) ووافق  )٦٨(عشتار-رسالة من َوَرد

  ):٢٣-١٣علیها، ثم یقول (السطور 

ù aš-šum 11 gín  kù-babbar ip-ṭe4-ri / ni-iq-bi-šum-ma ki-a-am i-pu-ul 
15) um-ma šu-ma lu-úš-pu-ur / lú šu-gi-meš li-ip-ḫu-ru-nim-ma / a-ap! -
[pa]-al  

ي: سأكتب كي أتیبما) وحّدثناه عن الِفْدیة (البالغة) أحد عشر ثقًال من الفضة، فأجاب كما ١٣

  یجتمع الشیوخ لدي، ثم أجیب.

  :)PIHANS 117, 172النص ( -١٠

عشتار. الرقیم مهشم في عدة مواضع، جاء في الوجه الخلفي - رسالة من ...خالي إلى َوَرد

  منه: 

 [........] ri im [........] / [a-ḫi] ki-ma ṭe4-em um-ma-ni-š[u] / ú -še-ṣí-ši-ma 
/ ú -lu-ma kù-babbar ip-ṭe4-ri-ša 5’) ú-lu-ma pu-ḫa-ti-ša / [a-n]a a-ḫi-ia 
lu-ud-d[i-in] 

سوف أعطیّن أخي .............. أخي أخرَجها؛ بحسب النظام المتّبع لدى موّظفیه. وأنا 

  ، أو تعویضًا عنها. ة لهاالفضة فدی

  :)PIHANS 117, 187النص ( -١١

اسلین. یتحدث النص المتر  ءسماأوفي مواضع كثیرة، لذلك ال یتضح  الرقیم مهشم في بدایته،

   رجل یدعى تادوكان الذي دفع فدیة امرأة، وحررها. بشكل عام عن

  :مجموعة نصوص إداریة -١٢

سطرًا قصیرًا غالبًا، حّررها ١٤- ٨في تقع  )٦٩(موجزًا، نصاً  ١٧تتألف هذه المجموعة من 

موظفون في دیوان القصر الملكي، كواردات تم استالمها فدیة عن أشخاص تم إطالق سراحهم، 

وتسلیمهم إلى أشخاص معینین أحیانًا، وتتمیز بینها عدة نصوص توثق عددًا من الحاالت في 

  )٧١(كینو.- ي واحد هو خابیلها بسنة حاكم فخر وهي مؤرخة جمیع )٧٠(نص واحد.

ینسب األشخاص الذین تم دفع الِفْدیة عنهم إلى أمكنة واقعة ضمن نطاق المملكة أو مجاورة 

ي: مبلغ بالفضة، فدیة فالن (صفته أحیانًا) من یأتاملها، وهم رجال ونساء، ویكون بناؤها العام ك

الم بتاریخ .... وتتشابه بذلك (اسم مكان)، من فالن (صفته أحیانًا) من (اسم مكان). تم االست
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نختار منها النصوص الخمسة  (ARM 22/1, 262).مع النص المعروض أعاله، من ماري 

  ة:تیاال

  : Vincente 1991, 29(النص  -

1/3 ma.na kù.babbar / ip-ṭe4-er míBu-za-ak-ki / i-na- ni-šimeš / ša iš-tu uru 
Ki-du-uḫ-ḫiki 5) ir-du-nim-ma / a-na a-ḫi-ša / lú Na-wa-liki / wa-aš-šu-ra-
at / ma-ḫi-ir 10) uru Še-eḫ-na-aki / iti še.gur10.kud / u4 15 kam / li-mu Ḫa-
bil-ki-nu 

 )٧٢(ثلث مانا من الفضة فدیة السیدة بوَزّكي من الناس الذین أحضروهم إلي من كیدوّخوم،

  تم االستالم. )٧٣(وُأرسلت إلى أخیها رجل َنوالي.

  كینو.-الفخري خابیل(في) مدینة شخنا، شهر أّداروم، الیوم الخامس عشر، (سنة) الحاكم 

  : Vincente 1991, 31(النص  -

1/3 ma.na kù.babbar / ip-ṭe4-er lú A-ga-ap-tì-še-ḫi / ša é ìr dAššur / ša a-
na Bu-n[i-i]a? 5) lú Ḫi-iz-ḫi-iz-zi[ki] / wa-aš-šu-ru / ma-ḫi-ir / uru Še-eḫ-
na-aki / iti ma-na / u4 27 kam / li-mu Ḫa-bil-ki-nu 

آشور، الذي ُأرسل إلى بونیا -ِتِشخي التابع لبیت ورد- رجل أكابثلث مانا من الفضة فدیة 

  تم االستالم. )٧٤(رجل خیزخیزي،

  كینو.- شرین، (سنة) الحاكم الفخري خابیل) (في) مدینة شخنا، شهر مانا، الیوم السابع والع٨

 :Vincente 1991, 34(النص  -

15 su kù.babbar / ip-ṭe4-er  mí A-ḫa-ar-[   ] / dumu.mí Na-ni-ia / ša iš-tu 
uru Ki-du-uḫ-ḫiki 5) ir-du-nim-ma / a-na a-ḫi-ša / wa-aš-šu-ra-at / ma-ḫi-
ir / uru Še-eḫ-na-a[ki] 10) iti še.gur10.kud  / u4 11 kam / li-mu Ḫa-bil-ki-nu 

...... ابنة نانیا، التي أحضروها إلي من مدینة -سو من الفضة فدیة السیدة َأَخر ١٥

  كیدوّخوم، وقد تم إرسالها إلى أخیها. تم االستالم.

  كینو.- عشر، (سنة) الحاكم الفخري خابیل ) (في) مدینة شخنا، شهر أّداروم، الیوم الحادي٩

  :Vincente 1991, 39(النص  -

1/3 ma.na 7 su kù.[babbar] / ip-ṭe4-er Mi-il-ki dAddu / lú kúl-li-zi / lú Tap-
pí-suki 5) ma-ḫi-ir / iti ma-na / ud 7 kam / li-mu Ḫa-bil-ki-nu 

  تم االستالم. )٧٥(أّدو راعي الثیران، رجل تَّبیسو.- سو من الفضة فدیة ِمْلكي ٧ا (و) ثلث مان

  كینو. - سابع، (سنة) الحاكم الفخري خابیل) (في) شهر مانا، الیوم ال٦

  : (Waetzoldt, AOAT 274, p. 714)النص  -

لم یعثر على هذا الرقیم ضمن تنقیبات نظامیة في الموقع، بل وصل عن طریق تّجار اآلثار 

إلى مدینة هایدلبرغ األلمانیة، واقتناه شخص، ثم تمكن الباحث فتسولدت من الوصول إلیه 

   )٧٦( ونسخه، ثم نشره.
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18 su kù.babbar / ip-ṭe4-er / mTa-ke-e / lú ša A-de-emki 5) ša a-na I-bi-ra  / 
wa-aš-šu-ru / ma-ḫi-ir / níg.šu Ma-an-nu-um-ba-al-ti-AN-ma / uru Še-eḫ-
na-aki 10) iti a-ia-ri / u4 1 kam / li-mu Ḫa-bil-ki-nu 

  الذي تم تسلیمه إلى ایبیرا. )٧٧(سو من الفضة فدیة تاكي من مدینة أدوم، ١٨

إیل. (ُحّرر في) مدینة شخنا، شهر أیاروم، الیوم األول، - بلتي- ) تم االستالم، بید َمّنوم٧

  كینو. - سنة) الحاكم الفخري خابیل(

  :النصوص البابلیة الوسیطة - ٤

ق.م)، وأهم مصادرها مراسالت  ١٠٠٠-١٥٣٠( نحوالنصوص البابلیة الوسیطة بتؤرخ 

یة ونقوش ملكیة ونصوص أدبیة، وهي وفیرة العدد بسبب ازدیاد تأثیر الحضارة ووثائق رسم

لغة كتابة أیضًا؛ إلى بوصفها األكدیة فیها  عمالالبابلیة على المناطق المجاورة، مما أّدى إلى است

جانب لغاتها الخاصة؛ كما حصل في بالد عیالم في الشرق وبالد كنعان في الغرب، وحتى 

  )٧٨(الحثیة في تركیا، وتل العمارنة في جنوبي مصر. َخّتوشا العاصمة

، والسیما في هذا العصرالمسماریة المكتشفة التي تعود إلى نصوص ال وعلى الرغم من وفرة

 جنوبي بالد الرافدین وفي سوریا، فإن نصوص العمارنة وحدها تتضمن أربعة شواهد على ظاهرة

  دفع الِفْدیة.الخطف و 

كم جنوبي مدینة المنیا ٥٠المكتشفة في آخت آتون (تل العمارنة، المسماریة تشكل النصوص 

المصریة) أرشیف مراسالت دولیة باللغة األكدیة (البابلیة الوسیطة)؛ باستثناء ثالث رسائل 

(اثنتین بلهجة أرزاوا الحثیة، وثالثة باللغة الحوریة)، وتعّد ذات أهمیة خاصة لفهم تاریخ بالد 

نصًا،  ٣٨٢ق.م. یبلغ عددها ١٤القرن  أبانالدولیة في الشرق القدیم  الشام السیاسي والعالقات

رسالة، أرسل ملوك كبرى ممالك الشرق القدیم الكبرى (میتاني، خّتي، بابل) وملوك  ٣٥٠منها 

آشور وأرزاوا وأالشیا، وملوك أو حكام كانوا یحكمون مدنًا في بالد الشام إلى ملوك 

بع، توت عنخ آمون)، وأرسلت عشررسائل من مصر إلى مصر(أمنحتب الثالث، أمنحتب الرا

  )٧٩(ق.م.١٣٣٦-١٣٦٠عدد منهم، ویعود تاریخ الرسائل عامًة إلى ما بین 

  یرد الحدیث عن الِفْدیة في الرسائل اآلتیة:

  :EA 55)(٨٠) النص ( - ١

 ١٣٣٦- ١٣٥٢إلى الملك المصري َأُمْنُحتب الرابع ( )٨١(رسالة مرسلة من َأكیّزي ملك َقْطنا

ق.م)، یؤكد له فیها والءه وقیامه بالواجب إزاء القوات المصریة التي تقصد بالده، ویطلب إرسال 

الذي تحول إلى الجانب الحثي.  )٨٣(وتأدیب عزیرو ملك أموّرو )٨٢(قوات الحتالل مناطق ُنَخّشي،

كما یعلمه بأن مدینته تعرضت لغزو حثي وهجوم قوات عزیرو، وتم إحراقها ونهبها واعتقال 
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رجالها وٕابعادهم، ویطلب مساعدته في تحریر الرجال المختطفین؛ بأّي ثمن كان. یقول في 

  ):٥٢-٤٤المقطع التاسع من الرسالة (السطور

be-lí amêlū uru Qàṭ-na lú ardi-ia 45) IA-zi-ra rūqa il-te-qè-šu-nu ù e ip-
pa-šu-nu / iš-tu māt-šu ša be-lí-ia / ù i-na-an-na aš-bu-nim iš-tu mātum 
ša be-lí-ia / uzu lìb-ba-am [i-di-ba]-šu be-lí-ia / li-wa-aš-[šar x x] ša 
awīlī Qàṭ-na 50) be-lí-ia ù lu-ú ip-ṭur-šu-nu / iq-bu-ma be-lí-ia kaspum 
ip-ṭe-ri-šu-nu / ki-i-me šu-ú-tú ù lu-ud-din  

سیدي! لقد أخذ عزیرو رجال مدینة َقْطنا؛ خدمي بعیدًا، وأجالهم عن بالدهم التابعة  )٤٤

. فإن یسعد قلب سیدي، فلیته یرسـل [فدیًة] االن هم مقیمون خارج بالد سیديو  )٤٧لسیدي. 

فضة  نّ ول (أیضًا:) یا سیدي، سوف أدفعوأق )٥١لرجال مدینة َقْطنا، ولیت سّیدي یفتدیهم حقًا. 

  فدیتهم، بقدر ما تكون.

  :)٨٤()(EA 109النص  - ٢

َهّدا ملك ُجْبال إلى الملك المصري أمنحتب الرابع. إنه یرید إثارة الملك -رسالة من ِرب

للتحرك، ویقول كالمًا قاسیًا أكثر مما في رسائله السابقة، ویبدي استغرابه من موقف الملك 

الصامت إزاء ما یفعله أبناء عبدي أشیرة ملك أموّرو في بالد كنعان، فهم یحاربون ویحتلون 

  ):٢٩- ٢١ویرتكبون الجرائم ویأسرون ویسرقون. ثم یشیر إلى الِفْدیة (السطور 

[ma]kkur amêlī ḫa-za-ni-ka ù amêlī / narkabātika ù amêlī wi-e-ma la-qú / 
[ù] qa-la-ta ki-na-an ka-ia aš-[nu] / [lìb]-bi-šu-nu ù ar-na- ar-[na-ma] 
25) tu-ba-ú-na ù an-nu-ú nu.kur / it-ti-ia ù ṣa-ab-tu [12? amêl-ia] ki-li / ù 
ra-ak-šu- šu -nu i-na É-… / -šu-nu ù ša-ak-nu ip-[ṭi-ra] / be-ri-nu 50 
kaspam ù …  

) لقد أخذوا ممتلكات حكام المدن التابعین لك، وقادة عرباتك وجندك، وظللت ساكتًا. ٢١

ولذلك فإن قلوبهم مطمئنة دومًا، ویرتكبون الجریمة تلو الجریمة. وهم اآلن یخوضون حربًا علّي، 

سجن). لقد حددوا مبلغ الِفْدیة بیننا ؟) من رجالي، وربطوهم، وهم في (ال١٢وقد أسروا عددًا (

  ……بخمسین (ثقًال) من الفضة و 

  :)٨٥( (EA 114)النص  - ٣

هّدا ملك ُجْبال إلى الملك المصري أمنحتب الرابع. بعد السالم والتعبیر عن - رسالة من ِرب

  ):٩-٦التقدیر البالغ؛ یعلمه بأفعال عزیرو ملك أمورو الشریرة، ثم یقول (السطور 

lu-ú i-de šarri bēli-ia / i-nu-ma nukur IA-zi-ru it-ia / ù ṣa-bat 12 amêlī-ia 
ù ša-ka-an / ip-ṭì-ra be-ri-nu 50 kaspam 

لیت الملك، سیدي یعلم أن عزیرو في حالة حرب معي، وقد ألقى القبض على اثني عشر 

  ة.رجًال من رجالي، وحّدد فدیة بیننا مقدارها خمسون (ثقًال) من الفض
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  :)٨٦((EA 116)النص  - ٤

إلى الملك المصري أمنحتب الرابع. یحاول إثارة اهتمام  )٨٧(َهّدا ملك ُجْبال-رسالة من ِرب

هّدا حاكم -طلب منه التدخل لحل خالفه مع یفخالملك بالوضع الجدید في مدینة ُصُمر، وی

(أموّرو) ومن  بیروتا. ویصور الحصار العسكري واالقتصادي المفروض على بالده من الشمال

الجنوب (بیروتا). كما ینبهه إلى ازدیاد خطر الخبیرو (العفیرین) ولجوئهم إلى االختطاف وطلب 

  ):٤٧-٣٧الِفْدیة. یقول في السطور (

ša-ni-tam ka-li alāni-ia / in4-né-ip-šu  a-na  amêlutī  ḫap[irī] / ù  ka-li-šu-
nu  [ma-gal nukur] 40) it-ti-ia ù [IIa-pa]-dAdda / lum-na lum-na-ma [ia-
aš-ku-nu] / muḫḫ-ia ia-nu mi-im-ma a-na / ša-šu-nu ša-a 2 ša-a 3 a-pí-ìl / 
kaspam ip-ṭì-ri ù yi-ìš-mi šarru 45) a-wa-te ardi ki-ti-šu ù / ia-di-in4 ba-
la-ta a-na ardi-šu / ù amti-šu āl Gub-la 

 )٨٨(َهّدا-ها تخوض حربًا قویة علّي، وَیَفخُمدني انضمت إلى الخبیرو، وجمیع أمٌر آخر، جمیع

لدیهم؛ (ومع ذلك) هناك من دفع فضة  یرتكب الجریمة تلو الجریمة ضدي. (الناس) ال شيء

  مرتین أو ثالث مرات. فدیةال

لخادمه، ولخادمته  ) فلیت الملك یصغي إلى كلمات خادمه الوفي، ویقدم مواد غذائیة٤٤

  مدینة ُجْبال.

  :دراسة النصوص - ٥

الِفْدیة رجال ونساء، وأحرار وعبید، فرادى وجماعات. وصلة المفتدي بالمفتدى  طلبخضع ل

لیست واضحة دوما، ولكن نصوصًا عدیدة تشیر إلى صلة القرابة بینهما. وتنعكس أهمیة الحالة 

  في الحرص على تدوینها وتوثیقها، واللجوء إلى الحكام للبّت في الخالف حولها.

  :"الِفْدیة" ipṭi/erumاإلطار الداللي لالسم  - ١

ذكرنا في الفقرة األولى من البحث أن االسم مرتبط بحالة یحصل فیها خطٌف باإلكراه، ثم 

ة مبلغ من المال؛ غالبًا ما كان الفضة، إلطالق سراح مختطف. ویرد أهی على طلب الِفْدیةیكون 

نصوص ُشَبت ) من ٥ذلك بوضوح تام في الشواهد النصیة اآلشوریة القدیمة، وكذلك النص (

  إنلیل.

ولكن تدقیق مجموع السیاقات النصیة التي ورد فیها االسم یبین غیاب وصف كیفیة حصول  

الة الحدث، كما قد ال ُیذكر الخطف بشكل مباشر واضح؛ ففي قانون حمورابي ُیشار إلى ح

ون مزید في صیغة وزن التضعیف، من د) târum) turruالفعل  عمالاإلرغام على العودة، باست

  ذلك واضحة. األحداث التي تليمن التوضیح، ولكن 
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وتتمیز النصوص اإلداریة التي كان یحررها، أو یطلب تحریرها، موظٌف مسؤول عن الواردات 

والصادرات في القصر الملكي، بأنها موجزة تركز على العملیات الحسابیة، ال الحدث؛ كما هي 

  الحال في نصوص ماري وُشَبت إنلیل.

  شواهد تدل على حصول تطورات داللیة في االسم، هي:وثمة 

) عن شؤون عسكریة، وتبین أن صیغة الصفة ١٩- ١٧تتحدث نصوص من ماري (الشواهد  - 

) اسُتخدمت بداللة فصل أشخاص عن pa-ṭe4-riمنه ( Stativeالمشّبهة باسم المفعول 

  )٨٩(أشخاص، بشكل طبیعي، ومن دون فدیة.

تشیر نصوص من ُشَبت إنلیل إلى أن عملیة االفتداء تحولت إلى مجال للشراء والبیع، فصار  - 

أخو رأى ززاري الهارب من -أن أیا) مثًال یشرح ١، فالنص ("اشترى": یفید معنى  ipṭurالفعل 

مفتدیه السابق (خاِزب شیمیجي) ودفع له فضته (اشتراه)، فتسّبب األمر في حصول تنازع حول 

) ٨، ٤لكّیة، وتطّلب تدخل الحكام للبّت في الخالف، ونجد خالفات مشابهة في النصین (المُ 

) نجده یستنكر أن یتم افتداء (بیع) بني قومه ٢أیضًا. وفي رسالة بورّیا ملك أندریج (النص 

  بالفضة في بالد أخرى.

أو شكل من  فارق بین البیع (التام) واالفتداء (بیع مؤقت،) إمكانیة وجود ٧ویثیر النص (

)؛ أشكال الرهن، حیث یدفع أحدهم مبلغًا من الفضة، ویتصرف بجهد الشخص فترة من الزمن

  فعلین مختلفین (أعطى/باع، افتدى) في جملتین مترادفتین معاطفتین: عملذلك أن الكاتب یست

a-na kù-babbar it-ta-ad-di-nu-šu-nu-ti-ma  
a-na kù-babbar ú-pa-aṭ-ṭà-ru-šu-nu-ti 

  ) إلى أنهم أنهوا مدة فدیتهم، مما یعزز ما سبق قوله.٨شار في النص (ویُ 

                    ر "الفدیة":طار الزماني والمكاني النتشااإل - ٢

بشكل عام بین القرنین  انتشر سلوك الخطف وطلب الفدبةیتضح من الشواهد النصیة أن 

ق.م)،  ١٩بالد األناضول (القرن ة في اآلشوریشاعت في المستوطنات حیث ق.م؛  ١٤- ١٩

 ١٥-١٧القرون ( فيانقطعت أخبارها ق.م)، ثم  ١٨وانتشرت في شمالي بالد الرافدین (القرن 

 أبانق.م)، وظهرت أخیرًا في مناطق الساحل الشرقي للبحر األبیض المتوسط (بالد كنعان) 

  ق.م). ١٤القرن (

الد الرافدین ال في القسم الجنوبي من بومما یلفت االنتباه أن النصوص األّكدیة المكتشفة 

، ولعل ذلك یشیر إلى استتباب األوضاع األمنیة هناك أكثر، وعدم توافر حاالت مماثلةتذكر 

  الفرصة للمارقین لتنفیذ عملیات الخطف.
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  :ظروفالو سباب األ - ٣

نتائجها ، بل تركز على وظروف حدوثها حصول الحاالت المختلفةال تصّرح النصوص بأسباب 

السیاسي سببًا لها، من خالل ما تذكره -وخاتمتها. ولكن یمكن استشفاف البعد االجتماعي

  النصوص عن فئتین متشابهتین كانتا تثیران الفوضى وتمارسان الخطف واالرتزاق، هما:

  :apīrumḫالخبیرو(م)  -

كان الخبیرو یشكلون فئة هامشیة ضمن مجتمعات مناطق شمالي بالد الرافدین وفي بالد     

كنعان، ویمارس أفرادها غالبًا األعمال القتالیة واالرتزاق لمصلحة سلطة سیاسیة ما، یخدمونها 

ویتقاضون لقاء ذلك أجورًا مالیة، وفي بعض األحیان كانت تقدم لهم أراٍض خاصة كمكافأة على 

ماتهم، لذلك یمكن وصفهم بشكل عام بالمرتزقة. اختلفت اآلراء حول التأصیل اللغوي للتسمیة، خد

  )٩٠(وقد سبق أن اقترحنا صلتها بالجذر اللغوي (عفر)، واقترحنا التسمیة العربیة (العفیرون) لهم.

ب بحس –الزمان، ولذلك یمكن تصنیفهم و ولم یكن نمط حیاتهم موحدًا، بل اختلف بحسب المكان 

  )٩١(في فئات أصغر متمایزة، هي: –األخبار المتعلقة بهم 

الخبیرو البدو الذین ینتمون إلى بعض القبائل، ویربون الماشیة ویتاجرون بها مع الممالك   -١

  المجاورة.   

  الخبیرو اللصوص، وقطاع الطرق. وهؤالء لم یشّكلوا فرقًا نظامیة.  -٢

  اسیة معینة، ویؤلفون فرقًا عسكریة نظامیة.ن لسلطة سیو الخبیرو المرتزقة التابع -٣

  الخبیرو المندمجون في المجتمعات، ولهم حقوق المواطنة نفسها. -٤

  خبیرو متعددو المهام. -٥

العصر البابلي القدیم في نصوص ماري، والسیما في المجال العسكري، حیث  أبانتم ذكرهم 

ل ریة منظمة، وكانوا ینشطون بشككانوا یشتركون في المعارك بشكل فردي، أو ضمن فرق عسك

كما تردد ذكرهم قلیًال في نصوص ُشَبت  )٩٢(في مناطق الفرات والبلیخ وأعالي الخابور. رئیس

العصر البابلي الوسیط، حیث وردت أخبار وفیرة عنهم في  فينلیل. لكن نشاطهم األوسع كان إ

نصوص أالالخ والعمارنة وأوجاریت، تبین اشتداد قوتهم العسكریة وقدرتهم على التأثیر في 

  )٩٣(األوضاع السیاسیة.

هم إلى الخطف واالحتجاز واالبتزاز وطلب الِفْدیة لمصلحة ء) لجو ٢بین النص اآلشوري القدیم (ی

) مدى األزمة التي حّلت بجبیل، ٤ضد حاكم آخر. وتصور رسالة العمارنة ( حاكم یتبعون له

والحصار المفروض علیها بدعم من الخبیرو الذین یرهقون الناس بطلب الِفْدیة، حیث یقول 

  ملكها: "(الناس) ال شيء لدیهم؛ (ومع ذلك) هناك من دفع الفضة فدیًة مرتین أو ثالث مرات".
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  : ḫabbātumالخّباتوم  -

وقد كان  )٩٤(الدال على السرقة والخطف، ḫabātumإن صیغة االسم مشتقة من المصدر 

الَخّباتوم یشكلون فئة متمردة على المجتمع ضّمت أفرادًا وجماعات تتنقل في المنطقة، وتمارس 

الخطف والسرقة والقتل، بشكل فردي، أو تقاتل بشكل منظم لصالح ملك أو حاكم مقابل كمیة من 

وبذلك كانوا مشابهین بدرجة كبیرة   )٩٥(غیرها، ویمكن أن تنتقل من جانب إلى آخر.الفضة أو 

للخبیرو، ولعل ذلك ما یفسر سبب تعبیر الكتّاب القدماء عن االسمین بعالمة كتابیة رمزیة واحدة 

)lú sa.gaz.()٩٦(     

 یكثر ذكرهم بشكل ممیز في نصوص ُشَبت إنلیل، وذلك ضمن جماعات كانت تسلب وتخطف

بشكل مباغت، ثم تختفي في مناطق البادیة القریبة وجبل سنجار. وتشیر النصوص إلى أن 

وكانت   )٩٧(المركز األكبر لتجمعهم كان في بالد یسان وفي أزوخینوم؛ وعلى جانبي نهر دجلة.

بالد ُنْمخا، ومركزها ُكْردا (سنجار بلد) الهدف الرئیس لغزواتهم، ویتحركون أحیانا نحو مناطق 

مملكة آبوم الجنوبیة الشرقیة. وقد وّظفهم خازب تشوب حاكم یسان في تحقیق أغراضه السیاسیة 

إلى حاالت  وترد إشارات )٩٩(وكذلك فعل حلیفه بوریا ملك أندریج. )٩٨(ضد خصومه (الُنْمخیین)،

  قلیلة متفرقة تغلغلوا فیها بعیدًا نحو غربي بالد آبوم (إیالنصورا، كخت، شونا).

  :مبلغ الفدیة - ٤

الباحث ُیذكر مبلغ الفدیة المدفوعة في معظم نصوص ماري وُشَبت إنلیل/ شخنا، وقد عقد 

الخاصة  مقارنة مفصلة بینها بهذا الخصوص، وخُلص إلى أن معدل الفدیة Waetzoldt فتسولد

ثقًال من الفضة، بینما كان في ُشَبت إنلیل بین  ٢٠ – ٧،٥بشخص واحد تراوح في ماري بین 

   )١٠٠(ثقًال. ٢٧ - ١٠

  :خاتمــــةال

 تلك الحوادث شكلت مظهرًا من مظاهر الحیاة االجتماعیة، وشاعتیتضح مما سبق أن 

مناطق عدیدة في الشرق القدیم، ولكن النصوص ال تفصل في ماجریاتها، في ضمن مجتمعات 

  وال تبین أسبابها بشكل مباشر. 

 ، وصلتههذا السلوك االجتماعيها فائدة في فهم جوانب من ولعل نصوص ُشَبت إنلیل أكثر 

 بجماعات خارجة على القانون ظهرت في أطراف البادیة، وانتشرت غالبًا في بالد یسان الممتدة

  غربي الموصل، ونحو الشمال.

لكن الشعب م. هم لمصلحتهونویوظف منهم،ون یستفیدكانوا یلتقون بهم و الحّكام ویبدو أن بعض 

   بة أفعالهم.كان یدفع ضری
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  راجع معجم النقوش السامّیة الشمالیة الغربیة: )٣(

Hoftijzer, J. - Jongeling K.(1995) Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. 
Two volumes. Leiden, New York, Kőln: E.J. Brill. p. 908. [DNWSI] 

  ).١القرآن الكریم، سورة فاطر ( )٤(

(5) CAD/ I-J, 171ff. ; AHw 385  
(6) Orlin, L. L. (1970) Assyrian Colonies in Cappadocia. Mouton, The Hague, Paris, 
pp. 184-198.  
(7) Lewy, Julius (1962) Old Assyrian evidence concerning Kuššara and its location. 
HUCA 33, pp. 45-57. 
(8) Michel, Cécile (2001) Correspondance des marchands de Kaniš au début du IIe 
millénaire avant J.-C. LAPO 19, Les éditions du Cerf, Paris. Nr. 58. P. 112. 

اسم مدینة یفترض وقوعها بین مدینة مرعش وبلدة كوكُسن في شمالیها الغربي (تركیا)،  Mam(m)aماما  )٩(

  راجع:

Nashef, Khalid (1991) Die Orts- und Bewässerungsnamen der altassyrischen Zeit., 
Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden. P. 82. [RGTC 4] 

اسم مدینة یفترض وقوعها بین مدینتي كیساري والبستان في تركیا، راجع اآلراء  Kuššar(a)ُكّشارا  )١٠(

  المختلفة في:

Del Monte, G. F. & J. Tischler (1978) Die Orts- und Bewässerungsnamen der 
hethitischen Texte. Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden. P. 230 [RGTC Beihefte 6]; Del 
Monte, G. F. (1992) Die Orts- und Bewässerungsnamen der hethitischen Texte, 
Supplement. Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden. P. 87. [RGTC Beihefte 6/2] 
(11)  Michel, Cécile (2001) op. cit., p. 112. 

كم جنوب شرقي مدینة یوزغات،  ٤٥في وسط بالد األناضول، على بعد نحو  Alişarیقع تل علي شار  )١٢(

  .RGTC Beihefte 6, 19ff ، راجع:Ankuwaیرجح كثیر من الباحثین أن یكون اسمه القدیم هو أْنكّوا 

(13) Gelb, Ignance J. (1935) Inscriptions from Alishar and Vicinity. OIP 27, The 
University of Chicago Press, Chicago, Illinois, Nr. 5, p. 24f.  

تجدر اإلشارة إلى أننا لم نعرض النص بشكله العمودي، بل جمعنا السطور، ووضعنا خطًا مائًال بینها، وذلك 

  تسهیًال وتجّنبًا للتطویل.

  رو الحقًا.سوف نتحدث عن الخبی )١٤(

  راجع: اسم مدینة، یعتقد أنها كانت قریبة من البستان أو كانیش، أو في القسم الشرقي من منطقة كیلیكیا. )١٥(

RGTC Beihefte 6 332و; RGTC 4, 99.                                                                                                 

افترض جلب أن تكون كیشیا و َشَلْخشّوا قریبتین، وضمن منطقة منطقة أنكّوا (علي شار)،  )١٦(

  راجع:

Gelb, Ignance J. (1935) op. cit., 10; RGTC Beiheft 6, 19ff. 
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ق.م. راجع  ١٧٥٣ذهب عامر سلیمان إلى أن وضع القانون حصل في السنة األربعین من عهده؛ أي  )١٧(

عراق القدیم. دراسة تاریخیة قانونیة مقارنة. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة كتابه: القانون في ال

  . بینما یبتعد فان دي میروب عن التحدید، ویقول "بعد سنة حكمه الثالثین". راجع:٢٢٢، ص١٩٧٧الموصل، 

Van De Mieroop, Marc (2005) King Hammurabi of Babylon. A Biography. Blackwell 
Publishing, 100. 
(18) Borger, Rykle (1979) Babylonisch-Assyrische Lesestücke, Heft I, Auflage 2, 
An.Or 54, Pontificium Institutum Biblicum, Roma. 
(19) Roth, Martha T. (1997) Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. 
SBL 6, Scholar Press, Atlanta, Georgia, p. 87. 
(20) Bottéro J. (1957) Textes économiques et administratifs, Archives royales de 
Mari VII, Librairie Orientaliste 10, P. Geuthner, Paris. p. 44.; Guichard, Michael 
(2005) La vaisselle de luxe des rois de Mari, materiaux pour le Dictionnaire de 
Babylonien de Paris, tome II, Archives royales de Mari, E.R.C., Paris, p. 437. 

  تادوم أو تئیدوم (حالیًا تل أحمدي/ حمیدیة، جنوبي قامشلي). راجع:  )٢١(

Ziegler, N. – Anne-Isabelle Langlois (2017) Les toponymes paléo-babyloniens de la 
Haute-Mésopotamie: La Haute Mésopotamie au IIe millénaire av. J.-C., Collège de 
France, SEPOA, Paris.  https://books.openedition.org/cdf/4393 [MTT I/1] 

ألنه مرجع وتجدر اإلشارة إلى أننا سوف نشیر إلیه بمختصره، ولن نذكر أرقام الصفحات المتعلقة بهذا المرجع، 

  إلكتروني، مواده (الجغرافیة التاریخیة) مرتبة أبجدیًا.

من الوجه الخلفي للرقیم، وقد ُقرىء خطأ لدى النشر األول  ١٥، ١٠، ٤یرد االسم ُخْشال في السطور  )٢٢(

 یفترض أنه في الجزء الغربي من منطقة بالد یّسان، أي Bottéro J., Ibid, p. 45للنص بصیغة ُخُنال، راجع: 

    MTT I/1السوریة، غربي الموصل. راجع: -المنطقة الحدودیة العراقیة

أندریج (حالیًا تل خوشي، إحدى المدن المهمة في منطقة سنجار، حالیًا (تل خوشي، جنوبي سنجار بلد).  )٢٣(

 MTT I/1راجع: 

(جنوب شرقي  إیالنصورا مدینة مهمة، ومركز حكم مستقل في الجزیرة السوریة، یرجح أنها تل فرفرا )٢٤(

  MTT I/1 قامشلي)، وثمة آراء أخرى في مطابقتها، راجع:

(25)Dossin, G.  – J. Bottéro – M. Birot – M. L. Burke – J.-R. Kupper – A. Finet 
(1964) Textes divers offerts à André Parrot à l’occasion du XXXe anniversaire de la 
découverte de Mari, Paris, p. 112. [ARMT XIII] 

  ). راجع:١٣، ٨، ٧، ٣، ٢(السطور: تم تدقیق النص (الرقیم)، وجرت تعدیالت على القراءة األولى 

Durand, J.-M. (1982) Relectures d'ARM VIII, I. Collations. MARI 1, 118; Charpin, 
D. (1983) Relectures d'ARM VIII, Compléments. MARI 2, 66. 

.  كانت تابعة لمنطقة Betyleَلْسقوم اسم منطقة رعي، ومصدر للحجارة المستخدمة في قواعد التماثیل  )٢٦(

 MTT I/1َسّجاراتوم، تبعد عنها مسافة یوم باتجاه نهر البلیخ، ربما محیط موقع حلبیه، على البلیخ. راجع: 

یر الزور، على الفرات). راجع: یفترض وقوع دشران في محیط مدینة ترقا (تل العشارة، جنوب شرقي د )٢٧(

MTT I/1  

  كان بونوما أّدو موظفًا مهمًا في القصر الملكي في ماري. راجع: )٢٨(

Birot M. - Kupper J.-R. - Rouault O. (1979) Répertoire Analytique des Archives 
royales de Mari, Tomes I-XIV, XVIII et textes divers hors collection, Première 
partie: Noms propres, Librairie Orientaliste P. Geuthner, Paris, p. 82 [ARM XVI/1] 
(29) Dossin, G. et al. (1964) op. cit., p. 114.  
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  كركمیش (حالیًا التل المجاور لبلدة جرابلس، عند دخول نهر الفرات إلى سوریة). )٣٠(

 MTT I/1َأْشَلّكا مركز مهم، یفترض وقوعه بین عامودا وماردین، ونحو الغرب. راجع:  )٣١(

(32)  ) Charpin, D. - Ziegler, N., (2003) Mari et le proche-Orient à l'époque amorrite. 

Essai d'histoire politique. FM V, Mémoires de N.A.B.U. 6, Paris. p. 258.  

، ٢٣، ١٩، ٥)؛ السطور (ARM 8: 78ى القراءة األولى المنشورة في (جرت تعدیالت عل )٣٣(

  ). راجع:٣٠، ٢٦

Durand, J.-M. (1982) Relectures d'ARM VIII, I. Collations. MARI 1, 118f.         

 MTTنیخادوم اسم مدینة في محیط ترقا، وكذلك اسم فخذ من قبیلة شمأل األموریة. راجع:  )٣٤(

I/1   
(35) Birot, M. (1960) Textes administratifs de la sale 5 du palais, Imprimerie 
nationale, Paris, p. 38. [ARM IX] 

الُنْمخیون (ُنْمخا/ ُنْمخوم) اسم بالد وقبیلة أموریة كانت مقیمة في مدینة ُكْردا (بلد سنجار مركز قضاء  )٣٦(

  سنجار التابع لمحافظة نینوى)، وتنتشر في المناطق الجنوبیة القریبة من جبل سنجار. راجع:

Anbar, M. (1991) Les tribus amurrites de Mari. OBO 108, Fribourg et Göttingen. p. 
113.  

خمورابي المقصود هنا هو ملك ُكْردا، أما زمري أّدو فقد كان موظفًا مهمًا في القصر الملكي في ماري،  )٣٧(

  ویشرف على متابعة األوضاع في ممحیط مدینة قّطونان (تل الفدغمي، جنوبي حسكة). راجع:

ARM XVI/1, p. 242  
(38) Kupper, J.-R. (1983) Documents administratifs de la sale 135 du palais de Mari. 
E.R.C., Paris, p. 402-419. [ARMT XXII/I] 
(39) ARMT XXII/I, p. 418.  
(40) ARMT XXII/I, p. 420.  
(41) ARMT XXII/I, p. 514-531.  
(42) Bardet, G. (1984) Archives administratives de Mari I, E.R.C. Paris, p. 69. 
[ARM XXIII] 
(43) ARM XXIII, p. 70. 
(44) ARM XXIII, p. 70. 

   MTT I/1تقع میشالن في محیط ِترقا (تل العشارة)، راجع:  )٤٥(

(46) ARM XXIII, p. 515. 
(47) ARM XXIII, p. 523. 

  MTT I/1 تقع خصوراتوم في محیط ماري (تل الحریري)، راجع: )٤٨(

(49) ARM XXIII, p. 524. 

     MTT I/1تقع َشَلباتوم على الفرات، في محیط مدینة ترقا (تل العشارة)، راجع:  )٥٠(

(51) Bardet, G. (1984), op. cit., p. 525. 
(52) Limet, H. (1986) Textes administratifs relatifs aux métaux, E.R.C., Paris, p. 43. 
[ARM XXV] 
(53) Durand, J.-M. (1988) Archives épistolaires de Mari I/1, E. R. C., Paris, p. 290f. 

[ARM XXVI/1] 
(54) Charpin, D. – F. Joannes – S. Lackenbacher – B. Lafont (1988) Archives 
épistolaires de Mari I/2, E. R. C., Paris, p. 75ff. [ARMT XXVI/2] 
(55) Birot, M. (1993) Correspondance des gouverneurs de Qaṭṭunân, E. R. C., Paris, p. 
245. [ARMT XXVII] 
(56) Eidem, Jesper (1991) The Tell Leilan Archives 1987. RA 85, pp. 109-135. 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٢ 

                                                                                                                                                                      

(57) Eidem, Jesper (2011) The Royal Archives from Tall Leilan. Old Babylonian 
Letters and Treaties from the Lower Town Palace East. PIHANS Vol.117, NINO, The 
Netherlands Institute for the Near East, Leiden., p. 86 [PIHANS 117] 

َشْخنا هو االسم األقدم لموقع تل لیالن. عندما حكم شمشي أّدو في آشور، ثم سیطر على ماري، اختار  )٥٨(

 ,Eidem إنلیل؛ أي مقّر اإلله إنلیل. راجع:َشْخنا مكانًأ لعاصمة ثانیة، وسّماها اسمًا وصفیًا جدیدًا هو ُشَبت 

Jesper (1991) op. cit., p. 110  

یتضح من النصوص البابلیة القدیمة وجود موقعین باسم رزاما في شمالي بالد الرافدین، هما: الجنوبیة (تل  )٥٩(

ة في سیاق هذا عبطه، جنوب شرقي سنجار) والشمالیة (تل الهوا، جنوب غربي الموصل)، واألخیرة هي المقصود

    MTT I/1  النص. وهناك رزاما ثالثة في محیط الرسا في الجنوب (تل السنكرة، جنوب شرقي السماوة)، راجع:

َیموت بالوم اسم قبیلة كانت مواطنها في منطقة جنوبي جبل سنجار، وكذلك في بالد إیدامرص ومحیط  )٦٠(

  َسّجاراتوم. راجع:

Anbar, M. (1991) op. cit., p. 99, 106, 113.  

إیدا َمَرص اسم بمعنى "الجهة الصعبة"، كان ُیطلق على الجزء الغربي من مناطق مثلث الخابور، بین  )٦١(

نهري جغجغ والخابور، ویمتد شماًال حتى سفوح طور عابدین. وكان إطارها یتجاوز الخابور غربًا نحو وادي 

 .Guichard, M  روم (َزْركان) حّدًا بینهما. راجع: البلیخ فترة، ثم انفصلت عنها بالد َیْبطور، وصار نهر سا

(2014) 147f.   

َیكون َأَشر هو أخو الملك تیل أبنو، وهما ابنا داري إبوخ، واألرجح أنهما ابنا عم الملك موتّیا. كان حاكمًا  )٦٢(

 ١٧٢٨-١٧٣٤ق.م)، ثم تولى الحكم بعده حتى دمار المدینة ( ١٧٣٥-١٧٤٩عهد أخیه ( فيعلى إیالنصورا 

  ق.م). مراسالته قلیلة معدودة. راجع: 

Eidem, Jesper (2008) Apum: A Kingdom on the Old Assyrian Route. in: Veenhof, 
Klaas R. - Jesper Eidem: Mesopotamia. The Old Assyrian Period. OBO 160/5, 
Annäherungen 5, Academic Press Fribourg, Vandenhoek & Ruprecht Göttingen, p. 
283 

تسمیة دالة على جماعة یرد ذكرها في بضعة نصوص من أرشیف ُشَبت إنلیل،  ḫajjātumالـَخّیاتوم  )٦٣(

   Eidem, Jesper (2011) PIHANS 117, p. 103تتحدث عن إطالق سراح أفراد منها لقاء فدیة. راجع: 

ال تذكر تیل َشّنوم في نصوص أخرى، یرجح أنها نفسها المذكورة في نصوص أشنّكوم (جاغر بازار)، وقرأ  )٦٤(

. یفترض أنها لم تكن بعیدة عن مدینة أشنّكوم. Tilولیس  beناشرو نصوصها العالمة األولى من االسم بصیغة 

  MTT I/1 :في Bešennumراجع 

في غیر أرشیف ُشَبت إنلیل. یفترض أنها في المنطقة الشرقیة من بالد آبوم. راجع: ال تذكر مدینة أالما  )٦٥(

MTT I/1   

 سوف نتحدث عن الَخّباتوم الحقًا. )٦٦(

كان ماشوم حاكم مدینة تابعة لمملكة آبوم، في الشرق أو الجنوب الشرقي من عاصمتها ُشَبت إنلیل،  )٦٧(

 Eidem, Jesperمجاورة لبالد یّسان. أرسل عدة رسائل إلى الملك، ویبدو أن مدینته كانت تضم قلعة. راجع: 

(2011) PIHANS 117, p. 35, 149  

 اق مملكة آبوم، تبادل عدة رسائل مع الملك. كان َوَرد عشتار یحكم مدینة ضمن نط )٦٨(

(69) Vincente-Adrienne, C. (1991) The 1987 Tall Leilan Tablets Dated by the 
Limmu of Habīl-kinu. Diss., Yale University. Nr. 26-41. [Vincente 1991] 
(70)  Vincente-Adrienne, C. (1991) Ibid, Nr. 32, 33, 37. 

  ق.م، راجع: ١٧٤٩-١٧٥٠اكم الفخري خابیل كینو (لیمو) هي سنة الح )٧١(
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 Veenhof, K. R. (1989) The Date of the Eponymy of Habil-kēnu, JEOL 30, pp. 30-
37; Eidem, Jesper (1991) op. cit., 117. 

       MTT I/1 یفترض وقوع كیدوّخوم في محیط قامشلي، قرب شونا، راجع: )٧٢(

وص أن َنوالي كانت تضم معبدًا لإلله أّدو، وأنها كانت في محیط مدینتي قامشلي یتضح من النص )٧٣(

ونصیبین، ویرجح وجودها في موقع ِكر َنواس (بجوار نصیبین شماًال) الذي جرت فیه تنقیبات أثریة تركیة، وتبین 

     MTT I/1 في األلف األول ق.م. راجع: Nabulaأنه كان ُیسّمى َنبوال 

      MTT I/1خیزخیزي اسم مكان في شمالي شبت إنلیل، راجع:  )٧٤(

 َتّبیسو اسم مكان ال یرد في نصوص أخرى، یرجح وقوعه ضمن بالد آبوم. )٧٥(

(76) Waetzoldt, Hartmut (2003) Zahlung von Lösegeld in Šeḫnā. In: Selz, Gebhard 
J. (ed.) Festschrift für Burkhard Kienast zu seinem 70. Geburtstage dargebracht von 
Fruenden, Schülern und Kollege. AOAT 274, Ugarit-Verlag, Münster, pp. 707-716. 
[Waetzoldt, AOAT 274] 

یفترض بحسب الشواهد النصیة وقوع أدوم قرب أحد معابر نهر دجلة الشرقیة، غیر بعید عن نینوى،  )٧٧(

       MTT I/1راجع: 

(78) von Soden, W. (1969) Grundriss der akkadischen Grammatik. Analecta 
Orientalica, Rome, p.6.  

، ١٧- ١٣ق.م، ص  ١٤دولیة. وثائق مسماریة من القرن ) مراسالت العمارنة ال٢٠١٠إسماعیل، فاروق ( )٧٩(

٣٠ 

  . وقراءة النصوص األربعة مأخوذة من: ٢٤٨المرجع نفسه، ص )٨٠(

                                    http://oracc.museum.upenn.edu/contrib/amarna/corpus    

  قطنا (تل المشرفة، شمال شرقي حمص). )٨١(

ُنَخّشي اسم مملكة قامت في وسط سوریة، بین أواسط القرن الخامس عشر ونهایة الرابع عشر ق.م. راجع:  )٨٢(

سات تاریخیة، جامعة ) مملكة ُنَخّشي في المصادر األّكدیة والمصریة القدیمة. مجلة درا٢٠١١إسماعیل، فاروق (

  .٨٦-٣٠، ص ١١٦- ١١٥دمشق، العدد 

ق.م). زار أمنحتب الرابع / أخناتون في مصر،  ١٣١٤- ١٣٤٥عزیرو هو ثاني ملوك مملكة أموّرو (نحو  )٨٣(

ق.م)، فعاد بسرعة، وكان قد وجد وضعًا جدیدًا  ١٣٤٣وكان هناك عندما حصلت الحرب الحثیة على سوریة (

ن الملك والكهنة، وٕاهمال الشؤون الخارجیة، فغّیر موقفه وأضحى حلیفًا للحثیین، وعقد في مصر؛ حیث الصراع بی

  ق.م). راجع: ١٣٣٩معاهدة تبعیة مع الملك شوبیلولیوما األول (

Singer, Itamar (1991) A Concise History of Amurru, In: S. Izre el, Shlomo: Amurru 
Akkadian: A Linguistic Study, vol. II, Sholars Press Atlanta, Georgia. P. 148 ff. ; 
Klengl, H. (1964) Aziru von Amurru Aziru und seine Rolle in der Geschichte der 
Amarnazeit, MIO 10, pp. 57-83.  

  .٣٤٢) مرجع سابق، ص ٢٠١٠اعیل، فاروق (إسم )٨٤(

  .٣٥٠) مرجع سابق، ص ٢٠١٠إسماعیل، فاروق ( )٨٥(

  .٣٥٣) مرجع سابق، ص ٢٠١٠إسماعیل، فاروق ( )٨٦(

ِرب َهّدا أو أّدا هو ملك ُجْبال (جبیل، شمالي بیروت)، عاصر الملك المصري أمنحوتب الرابع/ أخناتون.  )٨٧(

تمیز عهده بدوام الصراع مع مملكة أموّرو، حتى اضطر إلى مغادرة مدینته، والعیش منفّیًا في بیروت. راجع: 

  .٢٧٠المرجع السابق، ص 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٤ 

                                                                                                                                                                      

 .٢٩٧(بیروت). راجع: المرجع السابق، ص َیَفخ هّدا أو أّدا هو حاكم بیروتا  )٨٨(

(89) Durand, J.-M. (1988) Archives épistolaires de Mari I/1, ARMT 26/1, E. R. C., 
Paris, Nr. 126: 13, p. 290f. ; Charpin, D. – F. Joannes – S. Lackenbacher – B. Lafont 
(1988) Archives épistolaires de Mari I/2, ARMT 26/2, E. R. C., Paris, Nr. 314: 37, p. 
75ff.; Birot, M. (1993) Correspondance des gouverneurs de Qaṭṭunân, ARMT 27, E. 
R. C., Paris, Nr. 151: 3, p. 245.   

 ٢٧١) مرجع سابق، ص ٢٠١٠إسماعیل، فاروق ( )٩٠(

لة ماجستیر غیر منشورة، جامعة في النصوص األّكدیة. رسا Ḫapīrū) الخبیرو ٢٠٠٨أبو صالح، سما ( )٩١(

  ٢٠٦حلب. ص 

(92) Rowton, M. B. (1965) The Topological Factor in the Hapiru Problem. AS 16, 
The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, p. 382.  

  ) مرجع سابق.٢٠٠٨لالستزادة عن أخبارهم في النصوص؛ راجع: أبو صالح، سما ( )٩٣(

(94) CAD/ Ḫ, 9; AHw 303 

  راجع: )٩٥(

Eidem, J. (1996) North Syrian Social Structure in the MB Period. New Evidence from 
Tell Leilan. In: Ismail, F. (ed.) Proceedings of the International Symposium on Syria 
and the Ancient Near East 3000-300 B.C., University of Aleppo Publications, 77-85.; 
PIHANS 117, 18ff. 
(96) AHw 304 
(97) Eidem, Jesper (2011) op. cit., Nr. 18: 6-17 
(98) Eidem, Jesper (2011) Ibid, Nr. 12; 15 
(99) Eidem, Jesper (2011) Ibid, Nr. 110; 138  
(100) Waetzoldt, Hartmut (2003) AOAT 274. 709  
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