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هٍئت انخحشٌش
أ.د .عهً ٌبعني اجلبىسي

سئٍظ انخحشٌش
أ.د .صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

َبئب سئٍظ انخحشٌش

عكشحري انخحشٌش
األعضبء

أ.د .عبيش عبذاهلل جنى اجلًٍهً
ُ
أ.و.د .صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

اذلٍئت االعخشبسٌت
أ.د .هبشى حيٍى ادلالح

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .غبصي سجب زلًذ

أعخبر

جبيعت بغذاد

أ.د .عبذ انىاحذ رَىٌ

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطبئً

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .عببط احلغًٍُ

أعخبر

جبيعت انمبدعٍت

أ.د .يُزس عهً عبذادلبنك

أعخبر

جبيعت بغذاد

لىاعذ انُشش يف اجملهت
ٌ شرتط اٌ ٌكىٌ انبحث ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن بهب اجملهت
ٌ شرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و
انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل
اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك طشٌمت يُهجٍت و احذة و يف
آخش انبحث
ٌ شرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت
انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

ً
ٌ مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق A4
ً
ٌ شفك يف بذاٌت انبحث يهخصب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال ٌضٌذ عذد كهًبحه
عهى  751كهًت
ٌ شرتط اٌ ال ٌكىٌ انبحث لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت داخم
انعشاق او خبسجه
ٌ شرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه عٍ  15صفحت
ٌ شرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة
 اصىل انبحث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُشش
 حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس
انغبئذة

ثبج احملخىٌبث
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

أ-ج

أ.د .خبثر خًٍٍ إثراهٍُ

ٔعً اٌشهٍذ اٌذوتىر عبدي عبرف فتحً اٌّعبضٍذي
6142 – 4791

4

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري
رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر

تىطئخ

47-6

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي  :اٌّبضً واٌحبضر
bīt țuppi ša Aššur-bān-apli

17-61

أ.د .صفىاْ سبًِ سعٍذ

إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر اٌعسىرٌخ

91-01

أ  . َ .د  .سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري

اٌهّسح فً اٌٍغخ االوذٌخ  -دراسخ صىتٍخ

76-94

ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي

اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ( 246 -744ق)َ.

441-79

أ .َ.د فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ

اسبٌٍت اٌتسمٍف وتطىرهب فً ِجبًٔ ِذٌٕخ اٌّىصً خالي
اٌعصىر االسالٍِخ

499-440

أ َ.عثّبْ غبُٔ ِحّذ

أسٍىة اٌخطبة فً رسبئً ِٓ اٌعصر اَشىري اٌحذٌث
( )246-744قَ.

404-491

أ .َ.حسٍٕٓ حٍذر عجذ اٌىاحذ

اٌتىوٍذ فً اٌٍغخ األوذٌخ

492-406

أ .َ.خبٌذ عًٍ خطبة اٌدجىري

ِذٌـٕخ وـــبر -تىوٍتًٕٔ -ـىرتب فـً ضــىء ٔتبئح اٌتٕمٍجبد
واٌّصبدر اٌّسّـبرٌـخ

619-499

د .خٍف زٌذاْ اٌحذٌذي

ِراسٍُ اٌذفٓ اٌٍّىً اٌحثً خالي األٌف اٌثبًٔ قَ.

642-611

دٌ .بسر خبثر خًٍٍ

عمىد إٌدبر غٍر ِٕشىرح ِٓ عهذ اٌٍّه اٌجبثًٍ سّسى-إٌٍىٔب
ِٓ ِذٌٕخ ثٍىبسً

د .هبٌخ عجذ اٌىرٌُ سٍٍّبْ اٌراوي

اٌجعذ اٌىالعً فً تدسٍذ هٍئخ اٌٍّه اٌجبثًٍ حّىراثً عٍى
ِٕحىتبته

629-691

د .رؤك خٕذي صجري

ظبهرح اإلثذاي فً اٌٍغتٍٓ األوذٌخ واٌعرثٍخ -دراسخ ِمبرٔخ

629-621

َ ِ .حّىد حبِذ احّذ اٌّعّبري

ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب

699-647

949-621

َ .احّذ ٍِسر فبضً

991-941

َ .غسبْ ِرداْ حدً إٌدبرّي

911-994

عجذ هللا أٍِٓ أغب

دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ
اٌمذٌُ
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر
اٌمذٌّخ دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ
لصخ (ِعدسح) إٌجً ٌىٔس ( )دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ
عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

نعي
الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي
6142 – 4791

فغؼذ االسشح اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوٍ١خ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً  ،ثبسزشٙبد اٌذوزٛس ػبدي
ػبسف اصٕبء ػٍّ١بد رحش٠ش ِذٕ٠خ اٌّٛصً ِٓ داػش ٚ .لصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ
ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ٍِٚ ،خصٙب اْ صبسٚخب سمظ ػٍ ٝث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىٕ ُٙثح ٟاٌحذثبء ثأ٠سش
اٌّٛصً  ،ف ٟاٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔ 6106 ٟفأٔسً
ػبدي ِٓ فشاشٗ  ،د ْٚاْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ اٌّىٔٛخ ِٓ صٚعخ ٌٚٚذٚ ، ٓ٠لجً اْ ٠صً
ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ  ،سمظ اٌضبٔ ٟثٕفس اٌّىبْ ٚ ،شجذ إٌبس ف ٟرٌه اٌج١ذ  ،صُ سمظ اٌضبٌش،
فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ ف ٟسبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ٚ ،فمذ ٚػ ٗ١ف ٟاٌحبي  ،فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ
اسؼبفٗ ِٚب٘ ٟاال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح ٚ .دفٓ ػصش رٌه اٌ َٛ١فِ ٟمجشح ػبئٍزٗ ف ٟاٌّٛصً .
لصخ اسزشٙبد ػبدي فٙ١ب ِشٙذ ِأسبِ ٞٚحضْ رس ً١ػٍ ٗ١اٌؼٚ ، ْٛ١رزصبػذ أفبط
اٌشغ٠ٚ ، ْٛصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أ ٚسّؼٗ ِٓ اٌز٠ ٓ٠ؼشف ، ٗٔٛثأٌُ اٌّص١جخ اٌز ٟرفغشد
ٌٙب اٌمٍٛة .
ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛاٌ١ذ ِذٕ٠خ اٌّٛصً ف 4 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ، 0974 ٟاٌزٔ ٟشأ
فٙ١ب ٚ ،رؼٍُ فِ ٟذاسسٙب ٚ ،عبِؼزٙب ٚ ،حص ٌٗٛػٍ ٝشٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟلسُ االصبس ثىٍ١خ
ا٢داة ٌٚ .غّٛحٗ اٌؼٍّ ٟشذ سحبٌٗ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغذاد ٌ١ذسط االصبس االسالِ١خ ثغبِؼزٙب ٚ .ثؼذ
سٕز ، ٓ١اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍ ٝشٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ  6116ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ
(( اٌٛاعٙبد اٌفٕ١خ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ ف ٟاٌّٛصً )) .
أ

ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ٚ ،أٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس اإلسالِ١خ ف ٟلسُ األصبس .
اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف ِٚ .ب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغبِؼخ رارٙب  ,رمذَ ػبدي ٚلجً
ف ٟاٌؼبَ  َٛ٠ , 6119أصجحذ ٌألصبس وٍ١خ  ٟ٘ٚ ,أٚي وٍ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .
وٕذ ِٙٛ٠ب أدسط ِبدح (ػّبسح ششق اٌؼبٌُ اإلسالِ )ٟاٌز ٟوبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ
اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ ف ٟرٍه األصمبع  ,ثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد اإلسالِ١خ ِٚ ,ب رجمٝ
فٙ١ب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٔ. ٟ
وبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح اإلسالِ١خ ف ٟإٌٙذ ثشغف وج١ش ٌّٚ ,سذ أْ ٌذ ٗ٠سغجخ ػبٌ١خ
اْ ٠خزص ف ٟس٠بصرٙب  ,السّ١ب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع ٠ ٌُ ,ىٓ فِ ٗ١خزصب ف ٟألسبَ األصبس
ثغبِؼبد اٌؼشاق .
ٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق ٔ ,سجزٗ وٍ١خ األصبس ألوِ ْٛششفب ػٍٝ
أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ (( خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ ف ٟإٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغ ٌٟٛحزٙٔ ٝب٠خ
ػصش شبٖ عٙ١بْ ٘ 0169-936غش٠خ\. )) َ 0658-0566
رحٛي رسغ ً١ػبدي اٌ ٝاألسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ ١ٌ ,ز ٌٝٛاألششف ػٍٝ
أعشٚحزٗ  ,حّٕ١ب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمِ ٟزٛاصال ِؼ. ٟ
الزضذ اٌّصٍحخ اٌؼٍّ١خ أْ ٠سبفش ػبدي اٌ ٝإٌٙذ ٚػٍٔ ٝفمزٗ اٌخبصخ ١ٌ ,جحش فٟ
اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٛٚاد اٌجٕبء ٚ .أِضٕ٘ ٝبن أشٙشا حز ٝأٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ
ِٕٗٚ .ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ِٚ ,ؼٗ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصً اٌٙ١ب ٚ .عٍت ػٕ١بد ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ
وبٔذ ِسزخذِخ ف ٟأثٕ١خ اٌّسبعذ اٌز ٟوبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب  ,وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت
ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فِ ٟىزجبرٕب .
أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ ٚ ,لذِٙب اٌ ٝاٌىٍ١خ ٚ ,شىٍذ ٌغٕخ ػٍّ١خ ٌّٕبلشزٙب ٚ ,وٕذ سئ١سب
ٌٙبِّٚ .ب ٠غت روشٖ  ,أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٛٙد اٌؼٍّ١خ اٌّضٕ١خ اٌز ٟثزٌٙب اٌجبحش ٚ ,اٌزفشد
ف٘ ٟزا اٌزخصصٚ .أٚصذ ِٕحٗ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثذسعخ اِز١بص  ,وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ
األعشٚحخ ػٍٔ ٝفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .
٘ىزا وبْ اٌّشح َٛػبدي ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ  ِٓٚ .اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ
لشة ,ف ٛٙوض١ش اٌزّسه ثبٌمٚ , ُ١ثبألِبٔخ ٚ ,إٌضا٘خ ٚاالسزمبِخ ٚاإل٠ضبس ٚ ,أٔٗ ال ٠حت اْ ٠زوش
أِبِٗ أحذ ثسٛء ٚ ,أٔٗ ر ٞسىٚ , ْٛلٍ ً١اٌىالَ ٚ ,اثزسبِزٗ ال رفبسلٗ  ,حٍّ١ب  ,سٍ ُ١اٌمٍت ,
فس١ح اٌصذس  ,وض١ش اٌزٛوً ػٍ ٝاهلل ف ٟوً شإ. ٗٔٚ
سعً عّغ ٘زٖ اٌخصبي اٌىشّ٠خ ٚ ,ثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼٍّ١خ ٚ ,فٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚثٕ١زٗ
ئغبصخ ع١شأٗ  ,فأِزضط ِذاد لٍّٗ ثذِٗ إٌم , ٟفغضاؤٖ ػٕذ سثٗ اٌىش ُ٠اٌشح , ُ١أْ ٠ىِٓ ْٛ
أً٘ اٌفشدٚط األػٍ ٝثأرٔٗ رؼبٌ. ٝ

ب

سزجم ٝروش ٜاٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٚ ٟعذاْ وً ِٓ ػشفٗ
ٚصاٍِٗ ٚ .أْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذٕ٠زٗ ٚػشالٗ ٚ ,اْ
ِأصشٖ األخالل١خ  ,سزجمِ ٝؼٕ١ب ٌألع١بي اٌمبدِخ .
سحُ اهلل ػبدي أثب ٛ٠سف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ ٚ ,اٌ ُٙػبئٍزٗ ٚرٚ ٗ٠ٚصِالءٖ
اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ .

ئٔب هلل ٚئٔب اٌ ٗ١ساعؼْٛ

أ.د .عبثش خٍ ً١ئثشاُ٘١
األسزبر اٌّزّشط
ف ٟوٍ١خ األصبس -عبِؼخ اٌّٛصً

ج

توطئة
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيئة التحرير
رطو ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى ٚاىذٍبر اىذ ٛحو ثَذْٝخ ٗجبٍؼخ اىَ٘صو قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب.
فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخَّ٘ /زٗد ٗط٘ر ّٗ ْٙ٘ٞث٘اثبرٖب
ٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٗ ٛخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ اىحضز .اٍب االصبر غٞز
اىشبخصخ فززَضو ثزو اىْجّ٘ٝ ٜض ٗحجٌ اىذٍبر اىذ ٛحو ثبىجبٍغ أٗال ٗاالّفبق اىز ٜحفزد ف ٔٞثشنو ٍْظٌ
ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع ثزذٍٞزٓ ٍِ اجو طزقخ قصز اىَيل االش٘ر ٛاطزحذُٗ اىذ ٛىٌ رَزذ اىٍ ٔٞؼبٗه
اىجؼضبد االجْجخ فٍْ ٜزصف اىقزُ اىزبطغ ػشز ،فضال ػِ ٍؼبىٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض
ٗادٝزح ٍٗشاراد دْٞٝخ ٝقف ػي ٚرأطٖب اىجبٍغ اىْ٘ر ٛثَْبررٔ اىحذثبء.
ٗػي ٚاىزغٌ ٍِ اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد
االمبدَٞٝخ ٗاىؼيَٞخ اىز ٜرؼْ ٚثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد اىزافذ ِٝىيَظبَٕخ أٍال ف ٜاثزاس دٗر ٗرٝبدح
االق٘اً اىز ٜطبَٕذ ف ٜثْبء ٕذٓ اىحضبرحٗ .رٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘ جذٝذ ٍِ امزشبف آصبر ٛط٘آءا
مبُ ٍبدٝب مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ ...اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ
ٗاىذْٞٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاالجزَبػٞخ ىظنبُ ثالد اىزافذ ِٝاىقذاٍ ٚإضبفخ اى ٚاىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر
اإلطالٍٞخ أٝضب .مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحض ِٞاىؼزاقٗ ِٞٞاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَ ِٞثبىززاس اإلّظبّٜ
ىيَظبَٕخ ف ٜرفذ اىَجيخ ثَب ىذ ٍِ ٌٖٝأثحبس ػَيٞخ.
طزظزَز ٕٞئخ اىزحزٝز ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو اُ رأخذ ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝدٗرٕب ٍٗنبّزٖب فٜ
اىَنزجبد االمبدَٞٝخ اى ٚجبّت اىَجالد اىؼيَٞخ اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

ومن هللا التوفيق
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داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

داللة األفعال في مضامين الصيغ التاريخية من العصر البابمي القديم
 احمد ميسر فاضل.م
 جايعة انًىصم- كهية اآلثار
The indication of the Implications of Date Formula from
Old Babylonian Period

Ahmed Mayasar Fadhil
University of Mosul
College of Archaeology
Abstract
Date formula or as it is known as the dates of years according to
the events is one of the most important subjects in the cuneiform texts.
It became one of the most prominent historical corpus kept by the
ancient Iraqis for us, and they explained the events in detail to be
This study came to highlight the .successful beginning of the calendar
significance of the acts listed in the contents of the Date Formula from
the ancient Babylonian period(1595 - 2004 BC) as a model. These deeds
were the most prominent source that showed the reality of events in
detail. This came to illustrate what is full of confusion or ambiguity in the
interpretation and sometimes inaccuracies in the translation because the
significance of the concept of the language means the study of the
meaning by explanation and interpretation also by the study of lexical
meaning comparing it with what is stated in the dictionary. The present
research is divided into three parts based on the diversity of the contents
of historical Date formula based mainly on significance of the actions.
The first part includes the political events like crowning the kings or
political marriage or the death of one of the kings or the legislation and
the reforms in the country. Or it deals also with the military campaigns
like the destruction of cities as well as wars and battles and fighting the
enemy armies. The second part is confined to the religious events like the
inauguration of priests and priestesses in the temples, as well as what is
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related to ceremonial religious events such as establishing statues of the
goddess and the Kings. Finally, the last part concentrates on construction
irrigation projects, such as digging canals or the agrarian reform , and
building the temples the fences, gates and small industries related to
decorate temples.

المقدمة :
الصيغ التاريخية أو كما تعرف بتأريخ السنين حسب الحوادث ىي إحدى أىم المواضيع التي
ضمتيا النصوص المسمارية ،وعدت من أبرز أنواع المدونات التاريخية التي حفظيا لنا العراقيون
القدماء ،وفصموا في أحداثيا لتكون البداية الموفقة لتقويم السنين وضبطيا .
جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى داللة األفعال الواردة في المضامين التي تناولتيا الصيغ
التاريخية من العصر البابمي القديم ( 5191 – 4002ق.م ) أنموذجا  ،كون تمك األفعال كانت
المصدر األبرز الذي أظير واقع األحداث بتفاصيميا الدقيقة  ،ولتوضيح ما يكتنفيا من التباس أو
غموض في تفسيرىا وأحيانا الخمط وعدم الدقة في الترجمة ؛ ألن مفيوم الداللة في المغة تعني
دراسة المعنى بالشرح والتفسير كما تتناول أيضا دراسة المعنى المعجمي أو القاموسي عند
المقارنة بمغة أخرى .
لقد اقتضت مادة البحث أن ينقسم إلى ثبلثة محاور استنادا إلى تنوع مضامين حوادث الصيغ
التاريخية مرتكزة بشكل رئيس عمى داللة األفعال  ،إذ ضم المحور األول األحداث السياسية
كاعتبلء الممك لمعرش أو المصاىرات السياسية أو موت أحد المموك أو التشريعات واإلصبلحات
في الببلد أو ما يخص الحمبلت العسكرية من تدمير المدن واالستيبلء عمييا وكذلك بالحروب
والمعارك وقتال الجيوش المعادية  ،أما ثاني المحاور فكان عن األحداث الدينية كتنصيب الكينة
والكاىنات في المعابد  ،فضبل عن مالو عبلقة باالحتفاالت الدينية كإدخال واقامة التماثيل
لئللية والمموك  ،في حين تناول المحور األخير األحداث العمرانية كمشاريع الري وحفر القنوات
المائية أوكرييا أو استصبلح األراضي الزراعية  ،وبناء المعابد واألسوار والبوابات  ،والصناعات
الصغيرة المتعمقة بتزيين المعابد .
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لمحة تاريخية :
عمى الرغم من أن العراقيين القدماء لم يتخذوا عيدا ثابتا يؤرخون بو  ،ولم يثبتوا حادثة ميمة
بداية لمتقويم  ،إال أن أولى المحاوالت لتأرخة السنين بدأت في أواسط األلف الثالث قبل الميبلد
تقريباً عندما أرخ المموك االكديون سني حكميم حسب الحوادث وظل العمل متبعا بيذه الطريقة
() 1

حتى السيطرة الكشية عمى ببلد بابل

.

وفحوى طريقة تاريخ السنين حسب الحوادث ىي تسمية كل سنة بأىم حادثة وقعت فييا ومن ثم
( )2

توثق بإعبلن رسمي من اإلدارة المركزية وارساليا إلى مراكز المدن التابعة لممممكة لمعمل بيا

،

وتجدر اإلشارة إلى أن الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو الجفاف أو تفشي األمراض الفتاكة مثبل
لم تذكر في الصيغ التاريخية كأحداث ميمة  ،إال أن معالجة تمك الكوارث كدرء أخطار
الفيضانات وايصال المياه وحفر القنوات المائية أو إعادة توطين السكان المشتتين كانت تؤرخ
لتضاف إلى منجزات المموك.
MU UN SÚH.A.BI SI BÍ.IN.SI.SÁ
السنة ( التي ) نظم ( ثبت) الناس المشتتين ( المشردين )

()3

.

ىذا ولم تكن ىناك طريقة ثابتة تتخذ فييا تسمية السنة بالحادثة األىم إن كان ىناك أكثر من
حادثة  ،بل أحياناً تجمع الحادثتان ويدون بيما في صيغة تاريخية واحدة(. )2
MU dEN.ZU-i-qi-ša-am BÀD GAL UD.UNUGki BA.DÙ 11. ALAN
KÙ.BABBAR 1.ALAN KÙ.SIG17 É.dUTU.ŠÈ Ì.NI.IN.KU4.RE
السنة (التي) بنى سين – اقيشام السور العظيم لمدينة الرسا  ( ،و) أدخل  55تمثاال فضيا ( و)
تمثاال واحداً ذىبيا إلى معبد اإللو شمش

()1

.

وفي حالة عدم وجود حدث ميم تؤرخ بو السنة حينيا يتم المجوء إلى اتخاذ حادثة السنة
السابقة ليا حدثا باستعمال المصطمح  ÚS .SAبمعنى  ( :السنة التالية  ،أو السنة بعد السنة
ٌٍذذز )(. )2
MU ÚS .SA su-mu-él LUGAL KA.ÍD.DAki BA.HUL
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()7

.

وفيما يأتي داللة أبرز األفعال الواردة في الصيغ التاريخية  ،وبحسب مضامين األحداث التاريخية

أوال  :األحداث السياسية
أ -اعتالء العرش :
تعد سنة اعتبلء الممك لمعرش من أبرز األحداث السياسية التي أرخت بيا سني مموك العصر
البابمي القديم  ،اذ كانت السنة األولى من الحكم  ،وتنوعت األفعال الدالة عمى اعتبلء العرش
بحسب الطريقة التي تمت بوساطتيا عممية التنصيب  ،فقد استعممت الصيغة األكدية لمفعل
المشتق من المصدر  ، erēbuأو ما يقابمو بالمغة السومرية الفعل  KU4أو الفعل المرادف لو
 TUبمعنى ( :يدخل)

()8

 ،والذي حمل داللة الوراثة الشرعية لمممك عمى العرش  ،والسيما عندما

يأتي بعد الجممة  ( a-na bit ( É) a-bi-šu :إٌ ٝلػش أتٚ ، ) ٗ١ػٍ ٝإٌذ ٛا٢ذ: ٟ
MU da-du-ša a-na bit (É) a-bi-šu i-ru-bu
السنة التي دخل دادوشا إلى قصر أبيو

()9

.

لقد تمثمت فائدة ىذا النوع من الصيغ في معرفة العائبلت الممكية الحاكمة والمتوارثة لمعرش
من الجد وحتى االبن والى الحفيد  ،وىي فائدة عظيمة لمن يتحرى دقة المعمومة التاريخية .
ومنيا ما حمل داللة االستيبلء عمى العرش أو اغتصابو فضبل عن االشارة الواضحة إلى تبدل العائمة
الممكية ضمن حكم المممكة الواحدة  ،كما في صيغ منطقة ديالى
األولى ،وقد ارتبط ذلك بورود الفعل DAB5 , DIB
المصدر

()55

()50

وبعض صيغ مممكة بابل

الذي يقابمو في األكدية الفعل المشتق من

( şabātuيستولي  ،يتسنم العرش" كمغتصب")

()54

مسبوقا بالمصطمح GU.ZA

(العرش)  ،نحو :
GU.ZA Ì.DAB5

giš

السنة (التي ) أستولى شريا أمير أشنونا عمى العرش
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وورد ايضا وبشكل نادر الفعل  kânu = GI.NAبمعنى  (:يثبت )

()52

لمداللة عمى تولي

السمطة وتثبيت الحكم  ،كما مبين في الصيغة اآلتية :
MU sa-am-su-di-ta-na LUGAL.E DU11 MAH.A dAMAR.UD KE4
LUGAL BAL.A.NI BÍ.IN. GI.NA.TA
في السنة ( التي ) الممك سمسو – ديتانا بالكممة العميا لئللو مردوك  ،ثبت الممك حكمو

()51

.

كما أشارت إحدى الصيغ التأريخية النادرة عمى تولي العرش  ،من عيد ممك بابل ابل – سين
(  5853 – 5830ق  .م )  ،دلت عمى تنصيبو ارتبطت بأعمال طقوس التطيير المتمثمة
بالحبلقة واالغتسال
يقص الشعر )

()57

()51

 ،إذ ورد فييا الفعل األكدي المشتق من المصدر ( gullubuيحمق ،

أو من مصدر الفعل  ( ramākuيستحم  ،يغسل نفسو )

()58

 ،نحو :

MU (šanat) a-pil- dEN. ZU ú-ga-li-bu / ú-ra-am-mi-ku
السنة التي حمق \ غسل ابل – سين ( نفسو )

()59

.

وشيدت أيضا بعض الصيغ التأريخية بروز األسموب األدبي في تدوينيا( ، )40ودلت عمى تولي
العرش وذلك بعرض يوصف لذكر المناقب التي من اجميا منح الممك السمطة وفرض سيادتو
عمى الببلد بتفويض من اآللية  ،فالسنة األولى من حكم الممك أمي – صدوقا خير مثال عمى
ذلك  ،نحو :
)MU am-mi-şa-du-qá LUGAL.E dEN.LÍL.(LE
NAM.EN.(NUN).NA.NI BÍ.ÍB.GU.LA.AL .(A) dUTU.GIN7
KALAM.NA.NI.ŠÈ ZI.DÈ.EŠ IM.TA.È.A UN SÁR.RA.BA SI
)BÍ.ÍB.SÁ.SÁ.(A
السنة التي فييا الممك أمي – صدوقا  ،اإللو انميل وسع سيادتو الممكية  ،و خرج مثل الشمس
مرتفعا عمى ببلده  ،الذي نظم ( أسس العدالة ) لجميع شعبو

()45

.

فضبل عن ذلك فقد وردت صيغ تأريخية دلت عمى السنة األولى من الحكم شاع استعماليا في
بدايات العصر البابمي القديم  ،لم يذكر فييا الفعل الدال عمى حدث االعتبلء بل ذكرت السنة
واسم الممك فحسب  ،مثل :
)MU şi-lí-dIM LUGAL .(E
()44

السنة ( التي ) صمي  -أدد ( أصبح ) ممكاً

.
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وىناك أيضا أنواع لم يظير فييا الفعل الدال عمى حدث التنصيب  ،إال أن شرعية تولي العرش
كانت تتضح من خبلل السمطة التي كان يمنحيا اإللو انميل بوصفو مصدر السمطة الذي يمنح
شارات الحكم والمموكية

()43

 ،نحو:

MU a-bi-e-šu-uh LUGAL.E INIM.DU11.GA Á MAH
d
AMAR.UD.KA.TA
السنة( التي ) الممك ابي – ايشوخ بالكممة العميا وقوة اإللو مردوك ( أصبح ممكاً )

()42

.

ب  -المصاهرات السياسية :
عمى الرغم من قمة اتخاذ المصاىرات السياسية حدثا تؤرخ بو السنين إال أنيا في غاية من
األىمية كونيا وسيمة لتوطيد العبلقات السياسية بين ممالك العصر البابمي القديم

()41

 ،لذلك فقد

استعمل في ىذا النوع من الصيغ الفعل  TUKالذي يقابمو في األكدية الفعل المشتق من
المصدر

 ahāzuبمعنى ( :يتزوج  ،يأخذ)

()41

لمداللة عمى أخذ الفتاة كزوجة  ،وعادة ما قد

يذكر في مثل ىذه الصيغ اسم الممك ثم اسم ابنتو  mārutu = DUMU. MIبعدىا أحياناً
يذكر اسم الممك المتزوج أو اسم الببلد التي يحكميا  ،كما في اآلتي :
MU di-din-dda-gan ma-tum-ni-a-tum DUMU.MUNUS.A.NI LUGAL
an-ša-anki BA.AN.TUK
السنة ( التي ) أخذ ( تزوج ) ممك مدينة أنشان ماتم – نياتم ابنة ( الممك ) ادن – داكان
وورد كذلك الفعل المشتق من المصدر  nadānuبمعنى  ( :يعطي)

()48

()47

.

لمداللة أيضا عمى

المصاىرة السياسية والزواج  ،نحو :
MU dEN.ZU-a-bu-šu ma-ra-ti-šu a-na ra-pí-qiki i-di-nu
السنة التي أعطى ( زوج ) سين -أبوشو أبنتو لـ ( حاكم ) مدينة رابيقي

()49

.

بينت الصيغة المذكورة آنفاً أن الممك األول سين -أبوشو قد قام بإعطاء ( تزويج ) ابنتو ألحد
حكام مدينة رابيقوم .
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ج  -موت المموك :
لوحظ عمى مثل ىذا النوع من الصيغ التأريخية أنيا غالبا ما كانت تستعمل في المدن المجاورة
لمممالك الكبيرة

()30

 ،إذ شاع استعماليا بكثرة في منطقة ديالى  ،فضبل عن استعماليا في الممالك

التي ترتبط ببعضيا بعبلقات وثيقة  ،أما الفعل المستعمل لمداللة عمى الموت الطبيعي فيو الفعل
السومري ÚŠ , UG5 , UG7
بمعنى  ( :يموت )

()34

()35

أو ما يقابمو في األكدية الفعل المشتق من المصدر mâtu

 ،كما في الصيغة اآلتية :

السنة ) التي ) مات (فييا) بيبلكوم

()33

.

MU be-la-kum BA. UG7

ومن الدالالت التي تكاد تكون فريدة في نوعيا  ،تمك التي وردت في صيغة تأريخية ترقى إلى
العصر البابمي القديم المبكر( عصر ايسن – الرسا ) تتحدث عن قتل الممك أور -ننورتا (
 5891 – 5943ق .م )  ،إذ استعمل فييا الفعل  dâku = GAZبمعنى  ( :يقتل )

()32

وىذا ما يدل عمى أن الممك أور – ننورتا مات قتيبل أو اغتيل ولم يكن موتو طبيعيا  ،نحو :
السنة( التي فييا) قتل أور -ننورتا

()31

MU d UR.NIN.URTA BA.GAZ

وىا ىنا ننوه إلى أن سابقة التصريف ( أداة الجممة الفعمية )  BAتستعمل حص اًر في صيغ
موت المموك ألنيا تعبر عن الذات .

د – التشريعات واإلصالحات:
يمكن تفسير التشريعات واإلصبلحات الواردة في الصيغ التأريخية من جانبين  ،الجانب األول
يمكن أن نطمق عميو القوانين ( المؤقتة ) التي شرعيا المموك إلعادة ترسيخ العدالة  ،والمتضمنة
تطبيق مجموعة من القواعد وااللتزامات لمعالجة مختمف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية
والقانونية التي ربما فقدت في زمن الممك السابق  ،بداللة الفعل  GARأو ما يقابمو في األكدية
الفعل المشتق من المصدر  šakānuبمعنى  ( :يثبت  ،يضع )

()31

مسبوقاً دائما بالمصطمح =

 mīšaru NÌ . SI . SÁبمعنى ( :العدالة )(.)37
السنة( التي )أقام فيو العدالة

()38

.

MU NÌ . SI . SÁ IN. GAR
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أي العدالة وردت في جميع الصيغ التأريخية

مجردة من ذكر التفاصيل والتي غالبا ما كانت تصدر في السنة الثانية من حكم المموك .
أما الجانب الثاني فيتضمن اإلصبلحات ( المراسيم الممكية )

()39

التي تتخذ لمعالجة األزمات

واألوضاع االقتصادية المتردية  ،وبخاصة إبطال القروض ذات الفوائد أو إلغاء الضرائب  ،ومن
األفعال التي دلت عمى ذلك  ،الفعل المركب

()20

 ŠU…… DU8بمعنى ( :يمغى  ،يزيل ،

يمسك باليد )( ،)25كما في اآلتي :
MU SIPA ZI ŠE.GA dUTU dMARDUK .BI.DA.KE4 UR5.RA
KA.LA.MA.NA ŠU BÍ.IN.DU8.A
السنة التي ألغى ( أزال فييا ) الراعي الصالح لئللو شمش واإللو مردوك فائدة ( قروض)
الببلد

()24

.

نجد في مثل تمك الصيغ بعض المفردات التي تسبق فعل الحدث  ،مثل hubullu = UR5.RA
(القروض)

()23

أو( biltu = GÚ.UNالضرائب)

()22

أو  ( tup-pa-at = DUBألواح

طينية)(.)21
كما ورد أيضا الفعل  paţāru= DU8بمعنى  ( :يفك  ،يحرر )
 ( ŠU…..BARيحرر  ،يعتق )

()27

()21

 ،أو الفعل المركب

 ،وداللتيما تعني كسر العقود والغاء ما يترتب عمييا من

فوائد أو ضرائب  ،كما في المثال اآلتي :
MU dEN.LÍL –ba-ni LUGAL .(E) U4 GÚ.UN ERÉN DUMU ì-si-inki
MU.UN. DU8.A
السنة التي يوم ألغى ( فييا ) الممك انميل  -باني الضرائب عن أبناء مدينة ايسن(.)28
ودل كذلك الفعل األكدي المشتق من المصدر  hēpuبمعنى  ( :يمغي عقدا  ،يكسر لوحا )(،)29
عمى إلغاء الفوائد المالية والديون  ،نحو:
šanat ( MU ( dna-ra-am-dEN.ZU (30) ţup-pa-at ma-tim ih-pu-ú
اٌسٕح اٌر ٟحطم (الممك) نرام سين الواح الببلد ( ذات الفوائد)
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.
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داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

هـ  -الحمالت العسكرية :
نالت الحمبلت العسكرية من حروب ومعارك أو تدمير المدن واالستيبلء عمييا النصيب األكبر
من األحداث السياسية التي أرخت بيا السنين في الصيغ التأريخية  ،وغالب األفعال الواردة فييا
مسبوقة بالمفردة ( ummatu = UGNIMالجيش)()15أو şābu = ERIN
،الناس)

()14

مع المفردة  ( kakku = gis TUKULالسبلح )

()13

( الجنود

 ،وأبرز األفعال المستعممة في

الصيغ التأريخية لمداللة عمى قتال الجيوش المعادية وضربيا بالسبلح الفعل  SÌGأو الفعل
 mahāşu = RAبمعنى ( :يضرب )

()12

.

MU UGNIM ELAM ù LÚ SU.Aki BÍ.IN.RA
اٌسٕح ( اٌر ) ٟضشب ج١ص ػ١الَ  ٚسجً ( ٍِه ) ِذٕ٠ح س.)22(ٛ
وقميبل ما يستعمل الفعل ِٚ hatû = HÚB / HUBؼٕاٖ  (:يضرب بقوة )

()11

لمداللة عمى

شدة الدمار الذي يمحق الجيش المعادي .
MU BÀD ka-za-lu ki BA.AN.GUL ù UGNIM.BI mu-ti-ba-al ŠÀ
UD.UNUGki gišTUKUL BA. SÌG / BA.A. HÚB
السنة ( التي ) دمر سور مدينة كزالو  ،وضرب بقوة جيش موتي -بال وسط مدينة الرسا
بالسبلح

()17

فضبلً عن ذلك ورد في الحمبلت العسكرية الفعل  DAB5 , DIBأو نظيره في األكدية الفعل
المشتق من المصدر  şabātuبمعنى  (:يستولى  ،يقيد  ،يكبل "باالغبلل" ) إذ حدث توسع في
معنى الفعل فأفادت داللتو االستيبلء عمى الجيش  ،أي  :أسره  ،مثل :
giš

TUKUL BA.AN. DAB5 / DIB

اٌسٕح (اٌر) ٟاسر ( ٌٝٛل١ذ باألغبلل) ج١ص ِذٕ٠ح اٌٛسواء تاٌسالح

MU UGNIM UNUGki
()28

.

إال أن أبرز داللة عمى أسر الجيش أي بأسر جنوده أو بعض قطعاتو

()19

وردت في إحدى

الصيغ التأريخية من منطقة ديالى ( اشجالي ) إذ دل عمييا الفعل المشتق من المصدر ahāzu
بمعنى  ( :يأخذ ) .
MU ERÉN ma-at šu-bar-tim i-ba-al-pel i-ha-zu
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()10

م .احوذ هيسر فاضل

.

وعن داللة طرد الجيوش وازاحتيا أو إبعاد األشخاص ونفييم عبر ورد الفعل األكدي المشتق من
المصدر  ţarāduبمعنى ( :يطرد)

()15

 ،نحو :

MU ša dli-pí-it-EŠ4.TÁR MAR.TU iţ-ru-du-uš
السنة التي طرد ( الممك ) لبت – عشتار األموريين

()14

.

كما استعمل الفعل  aşû = Èبمعنى ( :يخرج  ،يطرد)( )13لمداللة أيضا عمى إخراج

األشخاص

أو الجيوش من المدن وطردىا وتحريرىا من األعداء  ،نحو :
MU ia-ah-zi-ir-el ŠÀ ka-za-luki-TA BA. RA.È
السنة ( التي ) أخرج ( طرد فييا ) ياخزر – ايل من وسط مدينة كازالو
وورد كذلك الفعل  maqātu = ŠUBتّؼٕٙ٠( : ٝاجُ ٠ ،سمظ )

()12

()22

.

دالا ػٍ ٝددش اٌجٛ١ش

٘ٚضّ٠رٙا ف ٟاٌّؼاسن  ،إر ٔمشأ :
MU a-bi-e-šu-uh LUGAL.E USU ŠÀ.AŠ.ŠA4 d MARDUK.KA
ERÉN KALAM èš-nun-naki KI.IN.DU ša-ši-il-ki-ka-ta MÈ
NAM.DUGUD.BA IN.NE.ŠUB.BÉ
السنة ( التي فييا ) الممك ابي – ايشوخ دحر( ىزم ) بقوة اإللو مردوك في المعركة القوية جيش
مدينة اشنونا (. )11
ٚػٕذِا ٠أذ ٟاٌفؼً األوذ ٞاٌّطرك ِٓ اٌّػذس  sakpāpuتّؼٕ٠ ( : ٝثؼذ ٠ ،ذفغ ٙ٠ ،ضَ )

()22

ِسثٛلا تأسّاء جٛ١ش إدذ ٜاٌّذْ فرؼٕ ٟدلٌرٗ إِا ددش رٌه اٌج١ص تٙضّ٠رٗ أ ٚإتؼادٖ .
šanat um-ma-na-at É-kal-la-timki da-du-ša iš-ku-pu-ú
اٌسٕح اٌر ٟأتؼذ (٘ضَ ) دادٚضا ج١ص اوالذ. )28(َٛ
وفي بعض صيغ الحمبلت العسكرية استعمل الفعل  GAZبمعنى  ( :يضرب  ،يدمر ) بعد
أسماء المدن لمداللة عمى تدميرىا.
MU mar-dú BALA i-šurki BA .GAZ
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داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

اٌسٕح ( اٌر ) ٟد ِّش األِٛس ْٛ٠دىُ ِذٕ٠ح ا٠طٛس(. )22
فضبل عن رٌه فمذ ٚسد ف ٟغ١غ ٍِّىح ِاسِ ٞا ٠ماتً اٌفؼً  GAZاٌفؼً األوذ ٞاٌّطرك ِٓ
اٌّػذس ِ dâkuسثٛلا تاٌىٍّح  da-wi-da-amتّؼٕ٘ ( : ٝضّ٠ح  ،أذداس )(١ٌ، )22ى ْٛدالا
ػٍ ٝددش األػذاء ٚإ٠ماع اٌٙضّ٠ح ت ، ُٙوّا ف ٟإٌع األذ: ٟ
MU ia-ah-du-li-im da-wi-da-am ša şa-ab ša-am-ši.dIM i-na KÁ naga-raki i-du-ku
اٌسٕح اٌر ٟأٚلغ ٠خذ ُ١ٌ – ٚاٌٙضّ٠ح ( ددش ) جٕٛد ضّط - ٟادد ػٕذ تٛاتح ِذٕ٠ح ٔىاس(. )22
أِا ػٓ دلٌح إخضاع اٌطؼٛب ٚاٌجٛ١ش فمذ اسرؼًّ اٌفؼً اٌّشوة  GÚ…. GARتّؼٕ: ٝ
( ٠خضغ ٠سرسٍُ )(.)24
اٌسٕح ( اٌر ) ٟأخضغ األِٛسٓ١٠

()22

MU mar-dú GÚ IM.GAR

ٚٚسد أ٠ضا ٌٍذلٌح ػٍِٙ ٝاجّح األػذاء أ ٚاٌضدف ضذ اٌثالد اٌّؼاد٠ح اٌفؼً  tebû = ZIتّؼٕٝ
ٙ٠ (:اجُ تؼٕف ٠ ،ضدف ضذ )(ٔ ، )22ذ: ٛ
اٌسٕح ( اٌر٘ ) ٟاجُ ػ١الَ(. )22

MU ELAM Ì.IM.ZI

في حين أشار الفعل  arādu = E11تّؼٕ٠ ( : ٝزػٓ ٠ ،شد ٠ ،طشد )

()22

الى الداللة عمى رد

األعداء واذعانيم بقوة السبلح  ،نحو :
MU diš-bi .ÌR.RA LUGAL.E ELAM ŠÀ URIki.MA DURUN.A
giš
TUKUL KALA.GA.NI IM.TA.E11
اٌسٕح ( اٌر ) ٟطشد ( أرػٓ ) اٌٍّه اضث – ٟا٠شا تسالدٗ اٌمّ ٛ
 ٞاٌؼ١الِٚ ٓ١١سظ ِذٕ٠ح أٚس(.)22
وأشير األفعال المعبرة عن تدمير المدن الفعل  ( lapātu = HULيدمر )

()78

.

MU KIŠki BA. HUL
اٌسٕح ( اٌر ) ٟد ِّش ِذٕ٠ح و١ص(. )22
واستعمل أيضا الفعل  sapānu = SÌ.SÌبمعنى  ( :يدمر  ،يسوي مع األرض )

()80

لمداللة

عمى تدمير المدن والببلد المعادية  ،نحو :
MU sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E LUGAL SAG.KAL KUR
NU.ŠE.GA.NI BÍ.IN.SÌ.SÌ.GA.A
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في السنة التي الممك سمسو – ايمونا  ،الممك األول  ،دمر ( سوى مع األرض ) الببلد المتمردة
عميو ( العاصية لو )

()85

.

أما داللة االستيبلء عمى المدن فقد عبر عنيا الفعل  DAB5 , DIBأو ما يقابمو في األكدية
الفعل المشتق من المصدر  şabātuبمعنى  ( :يستولى  ،يأخذ  ،يحتل مدينة )  ،والسيما إذا
جاءت قبمو أسماء مدن فتمك إشارة إلى إن ىذه المدن دخمت تحت السيطرة سمماً من دون
معارك .
MU UNUGki ù ì-si-inki BA.AN. DAB5
اٌسٕح ( اٌر )ٟأسر ( ٌٝٛفٙ١ا ػٍِ )ٝذٕ٠ر ٟاٌٛسواء ٚا٠سٓ(. )84
كما ورد أيضا الفعل المركب  SÁ…..DU11بمعنى  ( :يصل  ،يبمغ  ،يسيطر )

()83

لمداللة

عمى السيطرة عمى المدن والببلد  ،نحو :
MU ha-am-mu-ra-pí LUGAL UR.SAG Ù.MA dAMAR.UD.KE4
SÁ.SÁ UGNIM eš-nun-naki su-birki gu-ti-umki gišTUKUL KALA.GA
MÈ.TA BÍ.IB.ŠUB.BA ( MA.DA) ma-an-ki-súmki ù MA.DA GÚ
i7
IDIGAN EN.NA ZÀ KUR su-bir.(lá)ki –šè ŠU.NI SÁ BÍ.IN.DU11.GA
السنة التي حقق الممك حمورابي البطل  ،النصر لئللو مردوك بالسبلح القوي  ،ودحر في القتال
( المعركة ) جيش اشنونا (و) سوبارتو (و) كوتي  ،ووصمت يداه ( سيطر عمى ) مدينة
مانكيسوم واألرض التي بعد ضفة نير دجمة حتى حدود ببلد سوبارتو

()82

.

وعند ورود الفعل  KU4أو ما يقابمو في األكدية الفعل المشتق من المصدر  erēbuبمعنى :
(يدخل)  ،مسبوقا بأسماء المدن فتعني داللتو السيطرة عمييا أو دخوليا باحتبلل .
MU aš-ta-ba-alki a-pil-dEN.ZU ÍB.KU4
اٌسٕح ( اٌر ) ٟدخً ( أدرً ) اتً – سِ ٓ١ذٕ٠ح اضراتاي(. )82
ٚػثش ػٓ دػاس اٌّذْ اٌفؼً األوذ ٞاٌّطرك ِٓ اٌّػذس  lamûتّؼٕ٠ ( : ٝذ١ظ )( )82إرا
سثك تأسّاء اٌّذْ فذسة ٌ١ذ ّي ػٍ ٝدػاس ذٍه اٌّذْ ػسىش٠ا ٔ ،ذ: ٛ
MU zi-im-ri-li-im an-da-ri- igki il-wu-ú
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اٌسٕح اٌر ٟداغش صِشِ ُ١ٌ – ٞذٕ٠ح أذاس٠ك(. )82
وفيما يتعمق بالمدن المقدسة والسيما مدينتا أور ونفر فقد أستعمل معيما الفعل المركب …..GI4
 (KIأعاد إلى مكانيا  ،يعيد )

()88

لمداللة الرمزية عمى السيطرة عمييا فقط  ،أي لم تستعمل

معيما األفعال التي تدل عمى التدمير أو االستيبلء نظ ار لقدسية ىاتين المدينتين ولمكانتيما
العالية عند العراقيين القدماء .
MU NIBRUki KI.BI.ÈS BÍ.IN. GI4.A
السنة التي أعاد مدينة نفر إلى مكانيا(.)89
فضال ػٓ رٌه واْ الستعمال الفعمين المركبين KI …..GI4

أ KI……GAR ٚتّؼٕٝ

(٠ؼ١ذ) ( )22في استعادة المدن بصورة عامة داللة عمى أن تمك المدن كانت متأرجحة في تبعيتيا
ما بين الممالك القوية بين الحين واآلخر ولفترة قد تكون وجيزة .
ودل أيضا الفعل المشتق من المصدر  naqāruبمعنى ( :يدمر  ،يحطم ،يخرب  ،يفمش )
في صيغ منطقة ديالى (اشجالي) ومممكة ماري

()94

()95

 ،عمى تدمير المدن أو األبنية  ،والسيما إذا

سبقتو أسماء مدن أو حتى أسوار وبوابات وغيرىا من التحصينات  ،نحو :
MU dŠUL.GI .dNANNA ki in-na-aq-ru-ú
ُطّد ( ُخ ِشتد فٙ١ا) ِذٕ٠ح ضٌٛىٕٔ – ٟا (.)22
اٌسٕح اٌر ٟد ِ
كما استعمل بوجو خاص في عيد مممكة ماري الفعل األكدي المشتق من المصدر alāku
بمعنى ( :تقدم  ،ذىب )

()92

إذ سبق الفعل بكممة  ( tillatuالمساعدة )

()91

 ،لمداللة عمى

الذىاب في حممة لتقديم المساعدة العسكرية لمدينة أو ببلد صديقة .
MU zi-im-ri-li-im til-lu-ut KÁ.DINGIR.RAki il-li-ku
اٌسٕح اٌر ٟر٘ة صِشٌّ ُ١ٌ -ٞساػذج ِذٕ٠ح تاتً ( ػسىش٠ا )(. )22
وعن الحمبلت التي دلت عمى تدمير ممتمكات المدن والممالك فقد جاءت صيغ من مممكة ماري
تحدثت عن حرق األراضي الزراعية أو حرق محاصيميا  ،إذ ورد الفعل األكدي المشتق من
المصدر  qalûبمعنى  ( :يحرق  ،يشعل  ،يقمي )
422

()97

 ،كما في المثال اآلتي :

م .احوذ هيسر فاضل

داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

MU ia-ah-du-li-im e-bur ma-at ša-am-ši.dIM ú-qa-al-lu-ú
اٌسٕح اٌر ٟد ّشق ٠خذِ ُ١ٌ – ٚذػٛي ( اٌذػاد ) تالد ضّط – ٟادد

()28

.

كما وردت كذلك بعض اإلشارات التي دلت عمى استبلم المموك القوة أو السبلح من اآللية لقتال
الجيوش المعادية أو تدمير المدن عمى حد سواء  ،واستعمل فييا الفعل nadānu = SUM
بمعنى ( :يعطي)  ،ويبلحظ في مثل ىذه الصيغ بروز ظاىرة تتابع األحداث في الصيغة
التأريخية الواحدة أي بوجود أكثر من فعل

()99

MU.UN.NA.SUM.MA.TA

 ،كما في المثال اآلتي :

MU gišTUKUL KALA.GA dEN.LIL
UNUGki MU.UN.HUL.A

اٌسٕح اٌر ٟد ِّش ِذٕ٠ح اٌٛسواء تاٌسالح اٌمّ ٛ
 ٞاٌز ٞأػطاٖ إ٠اٖ اإلٌٗ أٍ. )222(ً١
في المقابل ورد عدد من الصيغ التأريخية التي دلت عمى فرض السيادة عمى الببلد ورد فييا
الفعل المركب  PA.È …..AKبمعىى  ( :يفرض  ،يظهر  ،يجعو مخأىقاً )( ، )010وحى :
MU sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E DU11.GA ZI.DA
d
AMAR.UD.KA.TA NAM.EN.TA KUR.KUR.RA PA.È
BA.AK.A
اىسىت اىخي أظهَرَ (فَرَضَ)

اىميل سمسى – اييىوا بأمر اإللو مردوك اىعاده سيادحه في

اىبالد(.)011
في حين دل الفعل  ( abātu = GULيخرب  ،يدمر )

()503

عمى ىدم األسوار والبوابات

وغيرىا من األبنية الصغيرة  ،نحو:
السنة( التي ) دمر سور مدينة كزالو

()401

MU BÀD ka-za-luki BA. GUL .

422

داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

م .احوذ هيسر فاضل

ثانيا  :األحداث الدينية
أ  -تنصيب الكهنة :
يعد تنصيب الكينة والكاىنات في المعابد وتكريسيم لخدمة اآللية من األحداث الميمة التي
أرخ بيا المموك سني حكميم  ،وكانت الكاىنات المنصبات أغمبين من السبلالت الممكية (بنت
الممك أو أختو ) أو من الطبقات العميا في الببلد  ،وقد ورد صنفين من الكاىنات في الصيغ
التأريخية ىما كاىنة  ENويمثل ىذا الصنف أعمى درجات السمك الكينوتي بالمرأة  ،أما
الصنف الثاني فيو كاىنة اإللو  NIN . DINGIRبنوعييا أي كاىنة  entuأو كاىنة
. )222 (ugubatu
أما الكينة فقد ورد في الصيغ التأريخية كاىن  ENاٌز٠ ٞمف ػٍ ٝسأط ِجّغ اٌىٕٙح فٟ
اٌؼذ٠ذ ِٓ ِؼاتذ تالد اٌشافذ ، ٓ٠وكاىن  ( LAGARخادم المعبد )  ،وكاىن LÚ . MAH
( الرجل المعظم )  ،وكاىن ( ŠITAالمطير)  ،وكاىن الطقوس والعبادات NU . EŠ

( )222

،

إذ ميزت الصيغ التأريخية بين نوعين من التنصيب  ،األول االختيار عن طريق التنبؤ الفال
واستخارة اآللية بداللة الفعل  PÀD = nabûتّؼٕ (: ٝيختار  ،يسمي )
مسبوقا بالمفردة ) bīru =MÁŠ.(Eتّؼٕ( : ٝفأل)

( )508

()507

ويكون عادة

.

MU NIN.DINGIR dNIN. KILIM MÁŠ.E IN. PÀD
اٌسٕح ( اٌر ) ٟأخراس تاٌفأي اٌىإ٘ح اٌؼٍ١ا ٌإلٌٙح ٔٓ  .و.)222( ُ١ٍ١
أما النوع الثاني من التنصيب فيمكن عده التنصيب االعتيادي وبرغبة الممك الشخصية بداللة
()550

الفعل(  našû = HUN(Gبمعنى  ( :ينصب  ،يعين )

.

MU nu-ur .dIM EN. dUTU BA.HUN.GÁ
السنة ( التي ) عين ( الممك ) نور -ادد كاىنة اإللو شمش(.)555
أو الفعل المرادف لو  ( ÍLرفع )

()554

،الذي يدل عمى رفع شخص إلى مركز مرموق أال وىو

منصب الكينة بموجب مراسيم تم خبلل الطقوس الدينية .
MU NIN.DINGIR LUGAL. ÌR.RA BA. ÍL
428

م .احوذ هيسر فاضل

داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

السنة( التي ) رفع الكاىنة العميا لئللو لوكال  .اي ار (. )222
أِا اٌفؼً المشتق من المصدر  barûتّؼٕ٠ ( ٝشالةٕ٠ ،ظش اٌ٠ ، ٝفذع تاٌفأي )

()222

فٛٙ

٠ؼثش ػٓ اخر١اس ِٕػة اٌىٙأح تٛساطح اٌفأي أ ٚػٓ طش٠ك اٌشؤ٠ا ف ٟاألدالَ .
MU DUMU.MUNUS.MEŠ dEN.ZU-a-bu-šu i-na dur-ri-mu-uški ib-ru-ú
اٌسٕح اٌر ٟأخراس تاٌفأي ( اٌٍّه ) س – ٓ١اتٛض ٛتٕاذٗ فِ ٟذٕ٠ح دٚس – سّٛ٠ش (.)222

ب – االحتفاالت الدينية :
شغمت االحتفاالت  ،والسيما منيا ذات الطابع الديني دو ار كبي ار في حياة الناس فقد كان ليذه
المناسبات أىمية كبيرة  ،إذ يتم فييا تقديم ما ينذره المموك لممعابد لتزيينيا  ،كإدخال التماثيل
لآللية والمموك أو إدخال العروش والرايات وغيرىا  ،فضبل عن إطبلق السفن الشراعية لآللية إذ
عكست ىذه األعمال مدى االلتزام بالجانب الديني وارضاء اآللية حتى غدت سني الحكم ال
تخمو من ذكر مالو عبلقة بتمك االحتفاالت  ،والتي يبدو أنيا كانت تتم بموجب مراسيم يشارك
فييا الممك بنفسو

()551

.

إن داللة األفعال في صيغ االحتفاالت الدينية غالبا ما تقترن بمفردات أو مصطمحات تدل
عمى مقتنيات أو أثاث يستخدم في تزيين المعابد  ،وأبرز األفعال ورودا في ىذه الصيغ ىو
الفعل  KU4 / TUأو ما يقابمو في األكدية الفعل المشتق من المصدر  erēbuبمعنى :
(يدخل) لمداللة عمى تقديم و إدخال اليدايا إلى حضرة اإللو أو الممك .
MU 2 gišGIŠMMAR URUDU É.dUTU.ŠÈ I.NI.IN. KU4.RE
( )557

السنة ( التي ) أدخل ( أىدى ) نخمتين من البرونز لمعبد اإللو شمش

.

وفي بعض الصيغ العائدة لمممكة بابل األولى يسبق الفعل  KU4بأحد األفعال المركبة الدالة
عمى إدخال التماثيل وىي حاممة ( حمبلن أو صولجانات ) بوصفيا رمو اًز إلىدائيا الى اآللية ،
ومن ىذه األفعال :
ŠU..DU8 , (242) ŠU ..HA.ZA , (242)ŠU ..SÁ , (222)ŠU..ÍL , (228)ŠU..GÁL
 ، MU am-mi-diنحو  :وجميع ىذه األفعال بمعنى ( يحمل  ،يعرض  ،يمسك باليد )422

)(244

)(242

م .احوذ هيسر فاضل
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ta-na LUGAL.E ALAN NAM.LUGAL.LA.NI ZUBI KÙ.SIG17.GA
KA ŠU.A BÍ.IN.DU7.A É.BABBAR.RA.ŠÈ IN.NI.KU4.RA
السنة التي أدخل ( أىدى ) الممك امي – ديتانا الى المعبد الفضي تمثال مموكيتو الذي حمل
سبلحا ( عصا معقوفة ) من الذىب

))542

.

فضبل عن ذلك فقد وردت أفعال  ،منيا الفعل  GUBأو نظيره يقابمو الفعل األوذ ٞالمشتق من
المصدر  uzuzzuأو الفعل  GARأو نظيره الفعل األوذ ٞالمشتق من المصدر šakānu
أو الفعل  GI.NAوجميع تمك األفعال بمعنى ( يثبت  ،يقيم  ،ينصب  ،يضع ) وتدل عمى
تقديم ووضع القرابين والنذور في المعابد .
MU BARÁ GAL.GAL.LA dUTU dIM E.NE.BI.TA KÙ.GA
I.NI.ÍB.GAR.RE.EŠ
السنة ( التي ) أقام (وضع) المنصات المشرقة العظيمة لئللو شمش (و) اإللو ادد

()541

.

وورد كذلك وبشكل نادر الفعل  ramû = RIتّؼٕٙ٠ ( : ٝة٠ ،ضغ ٠ ،ذخً إٌِ ٝىاْ )

()242

لمداللة أيضاً عمى إىداء وادخال ما يتعمق بتزيين المعابد  ،نحو:
GU.ZA NISAGX.GÁ

giš

MU sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E
É.KIŠ.NU.GÁL MI.NI.I.RI

اٌسٕح (اٌرٚ ) ٟضغ اٌٍّه سّس – ٛأٍٛ٠ا ػشضا ومشتاْ (فِ )ٟؼثذ و١صٛٔ -واي

() 242

.

واستعمل أيضاً الفعل األكدي المشتق من المصدر  elûبمعنى  ( :ييدي  ،يقدم  ،يرفع )

()548

في صيغ مممكة ماري وكذلك منطقة ديالى  ،ودل عمى تقديم واىداء مقتنيات لآللية في المعابد
تعظيما لمقاميا  ،نحو :
GU.ZA GAL a-na dUTU ša ma-nu-ni-im

giš

MU zi-im-ri-li-im
ú-še-lu-ú
( )242

اٌسٕح اٌر ٟأ٘ذ ( ٜل ّذ اَ ) صِش ُ١ٌ – ٞاٌؼشش اٌؼظٌ ُ١إلٌٗ ضّص (فِ ٟذٕ٠ح ) ِأُ١ٔٛ
()530

أما الفعل  šarāku = RUبمعنى ( يكرس  ،ييدي )
لآللية أو المموك السابقين في المعابد  ،نحو :

222

.

 ،فيدل عمى تقديم ىدايا وتكريسيا

داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

م .احوذ هيسر فاضل

MU gišTUKUL ŠU.NIR NÌ BABBAR.RA KÙ.BABBAR KÙ.SIG17
d
AMAR.UD.RA MU.NA.RU.A
()535

السنة التي أىدى (كرس) السبلح(و) الراية الذىبية والفضية (كشعار) لئللو مردوك

.

ومن االحتفاالت والمناسبات التي كانت تقام في أعياد رأس السنة البابمية ىي اطبلق السفن
الشراعية العائدة لآللية( ، )534بداللة الفعل  paţāru = DU8بمعنى  ( :يطمق  ،يحرر  ،يزف
بأحتفال ) مسبوقا بالمفردة MÁ / (giš)MÁ.GUR :

)(giš

=  makurruالتي تعني  ( :سفينة ،

سفينة شراعية ) ( ، )533مع العمم أن الفعل  DU8يترجم أحياناً بمعنى  ( :يزفت ) من مصدر
الفعل pehû

( )532

وىنا داللتو تعني االنتياء من صناعة السفينة وسد حزوزىا بتزفيتيا بمادة

الزفت بدليل استعاضة الفعل  DU8بالفعل  DÍMبمعنى  ( :يصنع ) .
MU MÁ dNIN.URTA BA.AB.DU8
السنة (التي) أطمق ( زف فييا) سفينة اإللو ننورتا( . )531

ثالثا  :األحداث العمرانية
أ – مشاريع الري :
القت مشاريع الري أىمية بالغة لدى مموك العراق القديم لما ليا من تأثير كبير عمى الزراعة
بوجو خاص والحياة االقتصادية عموما  ،فكان توفير المياه لمسكان وارواء األراضي الزراعية من
خبلل حفر األنيار والقنوات المائية وكرييا من المشاريع العمرانية الميمة لما تتطمبو من موارد
بشرية كبيرة وأوقات طويمة لتنفيذىا فضبل عن تكاليفيا الباىظة  ،فما أن يتم انجاز مثل تمك
المشاريع حتى يبادر المموك مباشرة إلى اتخاذىا حدثا ميما تؤرخ بو السنة

()531

.

وقد ميزت الصيغ التأريخية بين حفر أنيار أو قنوات جديدة وبين كري أو إعادة حفر مجرى نير
قديم  ،وعادة يسبق الفعل أسماء أنيار أو قنوات مائية لذلك استعمل بكثرة الفعل  BALوناد ار
الفعل DUN
 ،يستخرج )

()222

()538

المذان يقابميما في األكدية الفعل المشتق من المصدر  herûبمعنى (يحفر

لمداللة عمى عممية حفر جديد  ،نحو :
MAH a-bi-sa-re-e MU.BA.AL
222

i7

MU

م .احوذ هيسر فاضل

داللة األفعال في هضاهين الصيغ التاريخية هن العصر البابلي القذين

السنة( التي ) حفر ( الممك ) ابي – ساري القناة العظيمة

()539

.

وفي حالة ورود أسماء األنيار الطبيعية كما ىي الحال مع نيري دجمة والفرات وروافدىما قبل
الفعل فالداللة تعني الكري بتنظيف مجاري تمك األنيار من الحصى والطمي .
أما الفعل ) malû = )520) SI.IG (SI .G) / SI .(Aبمعنى  ( :يمؤل ) ( ،)525فيدل
عمى كري األنيار وممئيا بالماء  ،أو الفعل  kaşāru = KÉŠDA / KÉŠبمعنى  ( :يعقد ،
يربط )

()524

 ،فتعني داللتو ربط قناة مائية بنير كبير أو ربط نير بآخر  ،نحو :
BURANUN.NA BA.AN. KÉŠDA / BA.SI.I.GI.A

i7

MU

السنة ( التي ) ربط  /ملء نير الفرات( . )523
وورد أيضا من صيغ مممكة ماري الفعل المشتق من المصدر  haţāţuبمعنى( يخطط ،
يشق) (  )522لمداللة عمى شق األنيار وحفرىا أو كرييا  ،نحو :
MU 1 . KAM zi-im-ri-li-im ha-bu-ur ih-ţu-ţu
( )521

السنة التي حفر ( كرى ) زمري – ليم ( نير ) الخابور
أما الفعل المشتق من المصدر

.

 petûبمعنى ( يفتح )

()521

 ،إذا سبق بأسماء القنوات

والجداول المائية دون األنيار الكبيرة فتعني داللتو عممية حفر جديدة  ،والداللة الثانية تعني تزويد
تمك القنوات والجداول بمصادر المياه إن كانت قديمة  ،نحو :
اٌسٕح اٌر ٟفرخ لٕاج س – ٓ١اتٛض.)527 )ٛ

EN.ZU-a-bu-šu i-pé-tu

i7 d

MU

ولمداللة عمى غمق مجرى مائي أو إقامة حاجز عميو يرد الفعل المشتق من المصدر
 sekēruبمعنى  ( :يغمق  ،يسد)

( )528

.

ME.EN.LÍL.LÁ is-ki-ru

i7

MU i7 AB.GAL Ù

السنة التي غمق قناة ابكال وقناة مي-انميل(.)529
وتجدر اإلشارة ىا ىنا إلى أن الكتبة استعمموا الفعمين المشتقين من المصدر ) petûيفتح) ٚ
( sekēruيغمق) تاٌٍغح األوذ٠ح دػشا ٌٍرّ١١ض تّٕ١ا ف ٟاٌذلٌح  ،لْ وال اٌفؼٍ٠ ٓ١ماتٍّٙا ف ٟاٌٍغح
اٌسِٛش٠ح جزس اٌفؼً . BAD
224
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وعن داللة إعادة (تغيير) مجاري األنيار استعمل الفعل المركب  KI …..GI4أو الفعل
 ( ŠU….ZIيعيد  ،يغير مكان )

()510

 ،نحو :

BÍ.IN.GI4 . A
السنة التي أعاد ضفة (مجرى) نير دجمة إلى مكانو

MU GÚ idIDIGNA KI.BI.ÈS
()515

.

فضبلً عن ذلك قد يدل أحياناً الفعل المركب  SI……SÁأو نظيره في األكدي الفعل المشتق
من المصدر  ešēruبمعنى ( :يعدل  ،ينظم ،يرتب)

()514

إن سبق بأسماء األنير والقنوات

المائية عمى تنظيم مجاري األنيار أو جرفيا ( كرييا )  ،أما إذا كان الفعل مسبوقا ببعض
المفردات مثل

 eqlu = GÁN / A.ŠÀبمعنى  ( :حقل ) ( ، )513فتعني داللتو تنظيم الحقول

واألراضي الزراعية  ،نحو :
d

is-me-dDA.GAN LUGAL dEN EN.LIL.LÁ MÁŠ.E IN.PÀD
d
NIN.URTA GÁN NI.KA9 KI.EN.GI KI.URI SI BÍ.IN.SÁ.SÁ.A

MU

السنة التي اختار بالفأل الممك اشمي – داكان كاىنة اإللو انميل  ،ونظم ( رتب ) اإللو ننورتا
حسابات حقول ببلد سومر وأكد

()512

.

كما دل أيضاً الفعل  arādu = E11بمعنى  ( :يزيل  ،يسترد )

( )511

عمى استصبلح األراضي

الزراعية المغمورة بالمياه  ،نحو :
MU dUR.NIN.URTA LUGAL . E A.ŠÀ A.GÀR GAL.GAL A.TA
IM.TA.AN. E11
السنة (التي) أزال الممك أور -ننورتا الماء العظيم (المستنقعات) عن الحقول والسيول  /السنة
(التي) استرد الممك أور– ننورتا الحقول والسيول من الماء العظيم ( المستنقعات )

()511

.

ب -بناء المعابد واألسوار والبوابات وتأسيس المدن :
أخذ بناء المعابد لآللية حي اًز كبي اًر في كتابة الصيغ التأريخية بشكل أظير اىتمام المموك بالجانب
الديني – العمراني فييا عمى حد سواء  ،ومعظم الصيغ التي تعنى بالبناء تستعمل الفعل ، DÙ
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أو الفعل المرادف لو  AKأِ ٚا ٠ماتٍّٙا تاألوذ٠ح اٌفؼً المشتق من المصدر
بمعنى  ( :يبني )

()517

epēšu

.

اٌسٕح ( اٌر ) ٟتِٕ ٝؼثذ اإلٌٗ ادد(. )518

MU É dIŠKUR.RE BA.DÙ

إن الداللة الرئيسة لمفعل أعبله ىي تشييد بناء جديد

()222

 ،في حين تفرعت كذلك عن ىذا الفعل

داللة أخرى أفادت الترميم أو التجديد في عممية البناء تحديدا إذا وردت قبل الفعل أسماء معابد
كانت مشيدة مسبقا قبل تاريخ ىذا التجديد والسيما معابد اآللية الرئيسة التي اشتيرت فييا كل
مدينة بعبادة ذلك اإللو .
أما الفعل  GIBILأو ما يقابمو في األكدية الفعل المشتق من المصدر  edēšuبمعنى:
(يجدد  ،يرمم )

()510

يرد الفعل المركب

 ،فقد دل بوضوح عمى تجديد البناء و إعادة الترميم  ،فضبل عن ذلك قد
 )515( ŠU.GIBIL …..AKوتحديدا في عيد سبللة بابل األولى  ،الذي

دل أيضا عمى عممية التجديد والترميم في البناء

()514

 ،نحو:

MU É i-bí-a-nu-um MU.UN.GIBIL
السنة ( التي ) جدد ( بناء) معبد أبي – أنوم

()513

.

وعندما يرد الفعل  ÍLبمعنى ( يرفع ) في بناء المعابد أو الزقورات مقترنا بالمفردة = SAG
 ( rēšuرأس  ،قمة )

()512

فتعني داللتو رمزية عمو البنايات ورفعيا أي ببنائيا  ،نحو :

MU ha-am-mu-ra-bi LUGAL .E É MES.LAM SAG.BI
HUR.SAG.GIN7 MU.UN.ÍL.LÁ
السنة التي رفع الممك حمورابي قمة معبد ميس – الم كالجبل

()511

.

أما تأسيس المدن واألبنية الجديدة أو حتى إعادة الترميم فقد عبر عنو بشكل محدود الفعل
 GI.NAأو الفعل المركب  KI……GARبمعنى ( يؤسس  ،يعيد بناء ) ( ،)511لمداللة عمى
تأسيس المدن إن كانا مسبوقين بأسماء المدن  ،وتفيد الداللة الثانية ترميم األبنية وتجديدىا
وتثبيت أسس البناء  ،مثل :
السنة ( التي )أسس المدينة الجديدة

()517

.

MU URUki GIBIL KI BA.A.GAR
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وعن بناء األسوار استخدم الفعل  NIGINأو الفعل األكدي المشتق من المصدر  lamûبمعنى
( يحيط ) إن جاء قبمو المفردة  ( dūru = BÀDحصن  ،سور )

()518

ثم تتبعو أحياناً اسم

مدينة  ،فتعني داللتو تسوير واحاطة المدينة بسور  ،نحو :
MU BÀD ša-ad-la-aški dEN.ZU-a-bu-šu il-wu-ú
السنة التي أحاط سين – ابوشو مدينة شاداالش بسور

()519

.

ج – الصناعات الصغيرة :
من أكثر األفعال ورودا فيما يتعمق بالصناعات الصغيرة الفعل  DÍMأو ما يقابمو في األكدية
الفعل المشتق من المصدر  epēšuبمعنى ( يصنع )  ،ىو يدل عمى عمل وصنع مقتنيات
اآللية في المعابد ،والسيما التماثيل والعروش والمسبلت وغيرىا من (المواد المنقولة)  ،نحو :
GU.ZA KÙ.SIG17 d NANNA di-pi-iq.dIM BA. DÍM
السنة ( التي ) صنع (الممك) ايبق  -ادد عرشا ذىبيا لئللو ننار

()570

giš

MU

.

ودل أيضاً عمى الصناعات الصغيرة الفعل المركب  ŠU…DU7بمعنى ( يصنع بإتقان ،
يعمل  ،يكمل )(  ، )575نحو :
[MU am]-mi-di-ta-na [LU]GAL.E [ALA]N NAM.LUGAL.LA.NI
ŠU.A BÍ.IN.DU7.A
السنة التي صنع بإتقان ( أكمل ) الممك أمي  -ديتانا تمثال مموكيتو (. )574

ابرز النتائج :
 -5كان الكتبة عمى دقة عالية في انتقائيم لؤلفعال  ،والسيما المدونة منيا بالمغة األكدية
لمتميز بينيا في المعنى الداللي  ،أما األفعال التي وردت في المغة السومرية وتحديدا
منيا ذات العبلمة الرمزية المتشابية في الشكل و المعنى فقد أحدثت نوعاً من االلتباس
في التدوين .
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 -4دونت الغالبية العظمى من األفعال في الصيغ التأريخية بالمغة السومرية  ،أما تدوينيا
بالمغة األكدية فقد كان محدود جدا وبرز في عيد مممكة ماري  ،واقل من ذلك في عيد
سبللة بابل األولى وفي منطقة ديالى أيضاً .
 -3تميزت الصيغ التاريخية أيضاً بكثرة استخداميا لؤلفعال السومرية البسيطة المتكونة من
جذر أحادي المقطع مثل  ، DÙ , DÍM , GI4 :أما األفعال المركبة المتكونة من جذر
فعل  +اسم أو صفة فقد كانت اقل استعماالً عمى الرغم من تعدد معانييا الداللية  ،في
حين لم ترد األفعال الناقصة إال ناد ار .
 -2لوحظ استعمال أفعال رئيسة مشتيرة لكثرة ورودىا إلى جانب استعمال مرادفاتيا ولكن
بشكل اقل  ،بل إن بعض ىذه األفعال قد اشتير استعمالو في أحداث سبللة معينة دون
غيرىا .
 -1اتسمت الصيغ التأريخية بذكر األحداث والوقائع مختصرةً دون الخوض في التفاصيل
الدقيقة  ،إذ جاءت أحداثيا تعبي ار عن الزمن الماضي ولم يط أر أي تغيير في أسموب
تدوينيا من الناحية المغوية والقواعدية إال بتفاوت يسير منذ نشأتيا وحتى انتياء العمل
بيا بوصفيا نظاماً لتأرخة السنين .
 -1لم تتخذ الحوادث الميمة كالكسوف وغيرىا من الظواىر الطبيعية نقطة البداية لمشروع في
التقويم كما فعل الرومان من اتخاذ ميبلد المسيح أو العرب المسممين الذين اتخذوا اليجرة
النبوية الشريفة بدايةً لمتقويم  ،بل ارخت كل مممكة الحوادث الخاصة بيا وحسب حكم
كل ممك .
 -7امتازت بعض الصيغ التاريخية وتحديدا في عيد الممك ريم – سين األول ( – 5843
 5713ق.م )  ،و الممك حمورابي ( 5710 – 5794ق.م ) وخمفائو ببروز األسموب
األدبي في تدوينيا وأصبحت تشبو األناشيد الممكية  ،فضبلً عن ذلك فقد كانت األسباب
اإلليية التي من أجميا دون الحدث التأريخي أم اًر ميما في كتابة تمك الصيغ مثل مدن
تفتح ( بعون السبلح القوي لئللو  )..........و (بالقوة العميا لئللو  ).......أو ( بأمر
اإللو انميل و انو ) أو ( جعل اسمو الممكي عظيما إلى األبد ) او ( جعل اسمو مشرقا )
وغيرىا من األوصاف وعبارات التبجيل.
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