المضامين االجتماعية إلصالحات الملك السومري اورو -اينمكينا
(  2357- 2365ق.م) في العراق القديم

احمد لفته رهمه القصير

كلية اآلثار  /جامعة القادسية
مقدمة :
تقع عملية الدراسة التأريخية للنظم االجتماعية على جانب كبير من األهمية وذلك للوقوو
طبيعوة البنواا االجتمواعل الم لو

االجتماعيوة المحودد لعمليوا

للوذم الونظم ة ود ارسوة العتقووا

االجتماعل فل هذم النظم التل تحدد بالتالل شك هذم المجتمعا
لقد حظي

المجتمعا

علوى
التعاعو

قديماً وحديثاً .

القديمة بشك عام والمجتموع الع ارقول القوديم مون سوومر ة اكود ة بوابلل

واشور بشك خاص بأهمية كبير واهتمام من قب الباحثين سواا فول مجوا علوم االثوار والتواريد القوديم
او علم االجتماع وغيورم مون العلووم االخور ذا
وبالتووالل الوقووو

الصولة ة وذلوك لمعرفوة األطور العاموة للوذم المجتمعوا

علووى انموواط حيووا تلووك المجتمعووا

يمكن عدها ووصعلا بأنلا كان

مجتمعا

 -االو منلا بسبب تمواي معوردا

متمدن لعاملين اساسيين :
البنواا االجتمواعل فول هوذم المجتمعوا

موون التنظوويم ممووا يتووين للووا ان تكووون مجتمعووا
التماي بين الم سسوا

رغووم انلووا عاشو

فوول فتوور موغلووة فوول القوودم .اال انو

متمدنووة حي و

التول تمتعو

بدرجوة

عم و هووذا التنظوويم علووى خل و نمووط موون

االجتماعيوة الم لعوة للبنواا األجتمواعل كالم سسو السياسوي ةالدينيوة ة االسوري ة

التربوية والم سسة االقتصوادية والتول تقوع علوى جانوب كبيور جوداً مون االهميوة فول تحديود شوك العتقوا

االجتماعية فل هذم المجتمعا

خصوصاً من وجلة نظر العلسعة االشتراكية .

 ام ووا العامو و الث ووانل منل ووا ة ف ووان ه ووذم المجتمع وواالعتقا
والجماعووا

عملو و

عل ووى تشو وريع القو ووانين الت وول ح وودد

االجتماعية وانماط التعاعو االجتمواعل بوين االفوراد بعمولم موع الوبع ،االخور ة وبوين االفوراد
ة او بووين الجماعووا

بعموولا مووع الووبع ،االخوور ة او بووين جميووع ه و الا والدولووة موون جلووة

اخ وور ككي ووان مج وورد  .وب ووالرغم م وون ان الدول ووة ي الم سس ووة السياس ووية المتمثل ووة بالمل ووك وحاش وويت
1

ف وول

المجتمع السومر القديم بشك خاص كانو
االحوودا

ذا

طوابع دينول اال انلوا كانو

تنعصو تودريجياً موع تطوور

التأريخيووة عوون الم سسووة الديني و يالمعبوود ة كمووا ان هنوواك تموواي واموون بووين الدولووة كم سسووة

سياسووية والم سسووة الدينيووة المتمثلووة بالمعبوود علووى الوورغم موون اسووتم اررية المعبوود بمراقبووة تصوورفا

الدولووة

وسوولوكياتلا مووع سوولوكيا

الحكووام واتبوواعلم واجل و تلم "البيروقراطيووة"  .اال ان عمليووة توودخ المعبوود فوول

تحديد شك هذم السلوكيا

اقتصر احياناً على عمليوة قلوب نظوام الحكوم السياسول دون التودخ المباشور

فوول تعوودي سوولوكيا
باألس

الم سسووة السياسووية  .وفوول اغلووب االحيووان اقتصوور توودخ المعبوود فوول حووا المسووا

االقتصادية التل يقوم عليلا من خت تلديد المصالن االقتصادية للمعبد .
لقد تباين

اراا عدد من الباحثين حوو تحديود االطور العاموة لموا قوام بو الحواكم السوومر اورو-

اينمكين و وا مو وون اعمو ووا ومنج و و ا

غيو وور مو وون الواقو ووع االجتمو وواعل واالقتصو وواد والسياسو وول فو وول المجتمو ووع

السومر القوديم انوذاك  .فمون البواحثين

ي1

مون يور بوأن موا قوام بو الحواكم اورو  -اينمكينوا والمصولحين

من اصحاب " بالثور االجتماعية واالختقية " التل حققوهوا مود الظلوم والطنيوان الوذ كوان سواتداً وقو
ذاك فل مجتمعلم السوومر القوديم ي مجتموع مدينوة لجو
اعطى تلك المنجو ا

واالعموا شوك " االصوتحا

االجتماعيوة "  .وهنوا البود لنوا مون التعريو

المعاهيم الملمة التل تتعل بموموع ومممون البح
لتلك المنج ا

 .فول حوين ان هنواك عودد مون البواحثين مون
بوبع،

ليتسونى لنوا بعود ذلوك تحديود ماهيوة االطور العاموة

واالعما وعلى النحو االتل :

 "المضمون االجتماعي " ( : )Sociol Contentيشووير المموومون الووى اسووم مععووو هووو يي المحتووو
بمعنى يحوام واحتوام ا اشتم علي

ة والمصوودر من و ييموومن وييموومنا

 .ومن معانيو ايمواً ييالمجمو او الختصوة

المعنى الجوهر او المدلو واالهميوة  .والجموع منو يي مموامين علوى الكثور
ي2

ة كموا يود علوى

ة وييممومونا

جموع

قلة .

ويي االجتماعيوة ي  Sociolفول اللنوة تعنول هول جموع الشولا المتعور فلوو اجتمواع ة وتجموع
القووم ا اجتمعووا مون هنوا وهنواك  .ويعرفلوا ييقوامو

اوكسوعورد ي  Oxford Dictionaryييبأنلوا

القوودر علووى التوحوود واالرتبوواط مووع االخ ورين ة وكووذلك القوودر علووى تكوووين العتقووا
ي3

معلووم .

والتواص و واالشووتراك

واالجتماعيووة تعنوول ايم واً ك و مووا يخووص االنسووان فوول مجتمع و موون حي و

المتبوواد بووين االنسووان و البيتووة التوول يعووي

فيلووا اجتماعيووة كان و
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عتقووة الت ووأثير

ام طبيعيووة فلووو يشووتم علووى ظ وواهر

الدين والسياسية والقانون وكذلك الظرو

ي4

النعسية واالجتماعية لتفراد فل المجتمع.

امووا المموومون االجتموواعل ي اصووطتحاً فيقصوود بو مجموعووة التنيو ار

ي و ورتبط بلو ووا س و وواا كان و و

الجذريووة االجتماعيووة ومووا

قيميو ووة ام فعليو ووة فو وول عمليو ووة االصو ووت االجتمو وواعل مو وون خو ووت اعو وواد الحيو ووا

االجتماعيووة الووى االعتموواد علووى الش وراتع والق ووانين السووابقة  .ومووا تحتوي و هووذم التني و ار موون محتويووا
اجتماعية اثر فل شك وطبيعة العتقا
يقوم على اسا

االجتماعية الساتد انذاك بلود

نابع من هذم الشراتع والقوانين وذلك بلد

خلو نظوام اجتمواعل جديود
ي5

تحقي العدالة االجتماعية.

 "االصالح االجتماعي" ( : )Sociol Reformويقصد ب عملية اعاد البناا التنظيمل للمجتمعا
االجتماعيووة التوول تخلو

بوودورها ظوواهر سوولبية تو ثر سوولباً فوول الحيووا االجتماعيووة  .ويووتم ذلووك موون خووت

اعواد التووا ن فول العتقوا

االجتماعيوة بوين الواقوع والقويم التول تحكوم او تحودد مسوير هوذم العتقوا

الحي ووا االجتماعي ووة وك ووذلك الشو وراتع والقو ووانين واالعو و ار
والقوانين واالع ار

من خت اعاد تنظيم الصراعا

والتووت ار

قابلة للتطبي نسبياً حي
ي6

القيموة علووى نحووو واموون وصورين.

الس وواتد بحيو و

فول

تجعو و م وون ه ووذم الق وويم والشو وراتع

تنطو عملية دراسة الواقوع االجتمواعل علوى د ارسوة احكوام

وعليو نجوود ان عمليوة االصووت االجتموواعل تقوووم علووى اسووا

الد ارس ووة العلمي ووة لواق ووع الحي ووا االجتماعي ووة االم وور ال ووذ يو و د بالت ووالل ال ووى خلو و اسو و

موون

فل ووم الحرك ووا

االجتماعيو ووة ودوافعلو ووا مو وون اج و و تنييو وور واقو ووع الحيو ووا االجتماعيو ووة بمو ووا يتناسو ووب مو ووع القو وويم االجتماعيو ووة
واالختقية التل تحق االهدا
وهنووا ال يجوود الباح و

المرجو فل المجتمعا

.

بووداً م ون التميي و بووين معلووومل يي الثووور

ي Revolutionويياالصووت

االجتموواعل ي  . Sociol Reformفووالثور بمعلوملووا العووام تعنوول هوول تلووك التني و ار
الجذرية المعاجتة التل تحد

فل ظورو

السياسل الحت آخر محل  .وقد ورد

االجتماعيووة

اجتماعيوة وسياسوية وعلوى وجو الخصووص عنود تنيور النظوام
العديد من التعسي ار

لمعلوم الثور ومنلا -:

أ -ان الثووور هوول احوود الوسووات الموورورية لتحقي و تقوودم االنسووانية نحووو مجتمووع تسووودم الحريووة
والعدالو و ووة والمسو و وواوا
ي

Markas

االصتحا
االهدا

واالنسو و ووجام االجتمو و وواعل ويمث و و و هو و ووذا ال و و و أر وجلو و ووة نظو و وور ي كو و ووار مو و ووارك

Karle

ي7

ي1883 -1818م ف وول الث ووور  .وه ووذا م ووا نج وودم ايمو واً م وومن مم ووامين

السياسية  -االجتماعية للملك السومر اورو -اينمكينا والتل عمل

والنايا

االساسية من خت قلب نظام الحكم الساب الذ عا
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على تحقي مثو هوذم

فساداً فل المجتمع .

ب -ان الثووور هوول مجموعووة العواطو
الى تعسي ار

الجامحووة غيوور الرشوويد التوول تحطووم الوونظم القاتمووة مسووتند

سويكولوجية تشوب فول تكوينلوا ييالعقليوة البداتيوة ة ويمثو هوذا الو أر وجلوة نظور يفردريوك

نيتش ي 8ي  Faredrik Nitashahي1900-1844م فل الثور  .فل حين نور ان اصوتحا
اورو -اينمكينا قام

على اس

عقتنية بلد

اعاد التوا ن فل عمليوة الصوراع االجتمواعل بوين العتوة

الحاكمووة ومووا يتبعلووا موون ييالتنظوويم البيروق ارطوول
على اسا

الملوك

موون جلووة وبووين المعبوود والقوويم االجتماعيوة التوول بنيو

القوانين والشراتع االللية .

ج -فوول حووين يوور عوودد موون علموواا علووم االجتموواع ي 9ان الثووور هوول مصووطلن وصووعل لسووي

داللة حتمية ة فك التني ار

الجذرية التل تحد

لو

سواا فول النظوام السياسول او فول المجتموع هول ثوو ار

الى المد الذ تستند في الى قاعد شعبية عريمة .
وعلووى موووا مووا تقوودم يتموون لنووا مووايبرر وجلووة نظوور الباحو
االجتماعل بدالً مون مصوطلن يي الثوور

موون اسووتخدام مصووطلن يياالصوت

بمعلوملوا العوام والودقي لموا قوام بو الملوك السوومر اورو-

اينمكينا فل عملية اعاد البناا التنظيمول للمجتموع السوومر القوديم فول مدينوة يلجو
اعوواد الت ووا ن فوول العتقووا

وذلوك مون خوت

االجتماعيووة بووين الواقووع والقوويم التوول تحكووم وتحوودد مسووير هووذم العتقووا

فوول

الحيووا االجتماعيووة ة وك ووذلك العم و علووى اع وواد فاعليووة القو ووانين والش وراتع القديمووة الت وول تركلووا اس ووتف
واهملوها الى فاعليتلا فل الحيا االجتماعية من جديد بلد

تحقي المساوا والعدالة االجتماعية .

((بالد سومر في عصر فجر السالالت ))
لقد ارتوأ الباحو
عصر فجر الستال
انووذاك بلوود

هنوا تقوديم نبوذ تأريخيوة مووج عون بوتد سوومر والمجتموع السوومر القوديم فول
وذلك من خت دراسة الواقع االجتماعل واالقتصاد والسياسل الذ كان سواتداً

تحديوود وفلووم االطوور العامووة لمووا قووام ب و الملووك السووومر اورو -اينمكينووا موون اصووتحا

اجتماعية واقتصادية وسياسية غير من واقع مجتمع فل مدينة لج .
ان يي سومر او باالحر البتد التل اصبح
الميتد هل تلك المنطقة التل شنل
كانو

تعر باسم ييسومر خت االل

الثالو

قبو

القسوم او الجو ا الجنووبل مون السول الرسووبل لوبتد ال ارفودين والتول

عبووار عوون اهووار تقطعلووا هنووا وهنوواك جو ر منخعمووة موون االر ،الرسوووبية تجمعو
ي10

الطين التل تحمللا انلار دجلة والع ار والكارون.
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موون رواسووب

تسوومية ييبووتد سووومر

لقوود ورد

المسوومارية بالمصووطلن السووومر يkI.EN.GI

فوول الكتابووا

ي11

وباالكديووة ي mat-Sumerimة ولووم يحوودد معنووام علووى وج و التأكيوود .

فنجوودم فوول الق ووامي

اللنويووة

يطوواب الكلمووة السووومرية ي KALAMوباالكديووة ي matوهوول بمعنووى الووبتد ة والبوود ان الووبتد بالنسووبة
ي12

للسومريين تعنل ييبتد سومر .

واذا مووا توورجم المصووطلن حرفيواً يكووون معنووى ي KI.EN.GIييار ،سوويد القصووب

ييسيد القصب

وقوود عوور

بأن االل ييانكل ة وهو يال االر ،والماا والحكموة عنود السوومريين ويايوا عنود

البابليين ي. 13

ف و وول ح و ووين هن و وواك م و وون يعتق و وود ب و ووأن مص و ووطلن ي KI.EN.GIمش و ووت م و وون اح و وود اس و ووماا مدين و ووة

ينعر ي 14ينيبوور ي Nippurالمقدسوة عنود السوومريينة واصوبح
وتشو ووم النص و و

بمصو ووطلن ييبو ووتد اكو وود او بو ووتد باب و و

األسو ووع مو وون الع و و ار القو ووديم الو ووى الخلو ووي

العربل.ي 15كما اعتقود بعو ،البواحثيين ان ييسول شونعار
ماهو االتحري

ي العلد القديم ة التو ار

الوبتد تعور فول العصوور الكتسويكية

يي  Shan`arالووارد فول الكتواب المقود

لكلمة سومر من وجلة نظرهم.

ي16

وعند تتبع مسير الحمار فل بتد الرافدين بشك عام وبتد سومر ي موموع الدراسة بشوك
خوواص يتحووظ وجووود حقبووة ملمووة فوول توواريد الع و ار القووديم هوول تلووك التوول يطل و عليلووا ييعصوور فجوور
الستال

والتل ظلر فيلا حمار نم

التوول عرفو

ييبالسووومريين وهنووا يجوود الباحو

فول جنووبل بوتد ال ارفودين وسويطر فيلوا االقووام

وترعرع

موون الموورور التعريو

بعصوور فجوور السووتال

وتحديوودم

ال منل.
لقوود اطلق و

عوود تسووميا

علووى عصوور فجوور السووتال

ة اختلع و

طبيعة تناول للموموع ة ان كان سياسياً او حموارياً ة ومون تلوك التسوميا
يEarly Dynastic period
ي18

. period

ي17

او ييعصور دويوت

المودن

موون باح و

الووى اخوور بحسووب

ييعصور فجور السوتال
ي City States

وهل تسمية تشير الى الجانب السياسل الوذ تميو بو ة ذلوك ان النظوام السياسول الوذ

ساد فيو كوان تقسويم القطور الوى دويوت
وكووان معظووم تلووك السووتال

حكمو

او سوتال

القطور ولوم تنشوأ بعود مملكوة القطور الواحود

يحكووم القطوور متعاصوور امووا كلي واً او ج تيواً ا ان اواخوور سووتلة مووا تعاصوور

اواخر الستلة التل تعقبلا ي. 19
وهنوواك تس ووميا

اخ وور اطلقلو وا الب وواحثون الق وودامى عل ووى ه ووذا العص وور اش وولرها ييعص وور م ووا قبو و
5

سورجون ي 20ي Pre-Sargonic periodة ييعصور لجو
اللوبن المسوتو  -المحودب
ي23

ميس و و ووالم

ي

ي22

ي21

ي Lagash periodة يي عصور

ي  Plano Conevex -Bricks periodة ييعصور ميسويلم او
 Mesalimوييعص و و وور الحمو و و وار الس و و ووومرية المبك و و وور

period

ي24

ي . Early Sumerian Civilization period
امووا عوون التحديوود ال منوول لعصوور فجوور السووتال

ة والووذ بوودأ

المعروفووة لوودينا موون خووت النصوووص المسوومارية التوول يختل و

في و اولووى السووتال

البوواحثون فوول تحديوود بوودايتلا بووين االع ووام

ي. 2800 - 3000م ة ولكنلم يتعقون علوى ان نلايتلوا كانو

ي25

بقيوام الدولوة االكديوة

فوول تحديوود بوودايتلا ايم واً ي . 26إال ان و يمكوون تحديوود ال و من التقريبوول لعصوور فجوور السووتال

ي 3000او  . 2800م الى قيام سرجون االكد وتأسيس الدولة االكديوة وتوحيود دويوت
مملكة كبر فل حدود ي2370

عليلووا تسوومية ييعصوور فجوور السووتال
الستال

من ادلة الثبا
كان

التول اختلعووا
موون حوودود
المودن فول

.م او ي . 2334م .

ويتع اغلب الباحثين على تقسيم عصر فجور السوتال
الثال

الحاكمووة

االو

ة مع وجود اختت

الوى ثتثوة ادوار او اقسوام رتيسوة اطلو

و ييعصوور فجوور السووتال

وييعصوور فجوور

الثووانل

فيما بينلم ك حسب وجلوة نظورم ة وموا قوام بد ارسوت وموا قدمو

رأي .
بتد سومر فل األل

الثال

قب الميتد تتكون من اثنتى عشر دولة -مدينوة ة او حووالل

ذلو ووك ة لك و و منلو ووا مدينو ووة كبيو وور ة مسو ووور فو وول العو وواد ة وتحو وويط بلو ووا م و وواحل م لعو ووة مو وون قو وور كبيو وور
ي28

وصنير .

اما عن الستال

التل حكم

فل عصر فجر الستال

ة والتل ورد ذكرها فول ييجوداو

ي 29ي  The Sumerian King- listفلول خمسوة عشور سوتلة.

الملووك السوومرية
منلا هنا ييستلة لج

وملكلا اورو -اينمكينا ي موموع البح

االولى

ي30

والوذ يلمنوا

.

((ساللة لجش االولى ))
تعوود سووتلة لج و
السووتال

ة وكان و

االول وى موون اهووم سووتال

التوول حكم و

اهميتلووا وشوولرتلا متأتيووة موون كونلووا خلع و

فوول بووتد ال ارفوودين خووت عصوور فجوور
لنووا اكثوور موون غيرهووا موون دويووت

عودداً موون الوثوات والنصوووص المدونوة ة وذلووك مون خووت نتوات التنقيبووا
العرنسوية تحو

ادار يي ايرنسو

د سوير اك

الملموة التوول قامو

الموودن

بلووا البعثو

ي  Ernest De Serzacعوام ي1877م فول الموقوع
6

السووومر ييتلووو ياالسووم الحوودي
التنقيبا

لمعووالم وبقايووا احوود موودن دويلووة لج و

نتات على قدر كبير من االهمية لي

القديم وة .

ي31

وقوود اظلوور

بالنسوبة الوى تواريد هوذم الدويلوة حسوب بو القوى اموواا

ملموة علووى توواريد حمووار العو ار القووديم فوول عصوور فجوور السووتال
واثار فني وبقايا معابد وقصور ي. 32

وألسووباب غيوور معروفووة اغعو ذكوور سووتلتا ي لجو

واومووا

ة حيو
ي33

اكتشووعوا وثووات مدونووة كثيوور

موومن جووداو الملوووك السووومريةة

غير ان هاتين الستلتين استد عليلموا وعلوى اهوم ملوكلموا مون خوت النصووص المسومارية واهموا تلوك
التوول دون و
كي

ي34

عليلووا الن و اع الطوي و بووين الموودينتين وذكوور اقوودم معاهوود فوول التوواريد بينلمووا بوسوواطة مدينووة
فل من ملكلا يميسالم والذ كان حكماً ناجحاً فل ذلك الن اع وفل تحديد الحودود العاصولة
ي35

بين المدينتين وومع مسلة فل ذلك المكان.
لقد حكم فل ستلة لج

االولى عدد من الملوك او الحكوام السوومريين هوم ي ايون  -خوين -كوا

ة كورسو ووار ة اورنانشو ووة ة اكوركو ووا ةايانو وواتم ة اينانو وواتم االو ة انتمينو ووا ة اينانو وواتم الثو ووانل ة ايتنو ووار
لوكالندا ة واخر ملوك هذم الستلة هو اورو-اينمكينا ي. 36

ة

((اورو -اينمكينا واصالحاتة االجتماعية ))
يعوود يي اورو  -اينمكينووا
موود ثمانيووة سوونوا
الحكم فل لج

الحوواكم الثووامن موومن سووتلة لجو

يفوول ح ووالل2357 -2365عووام حي و

االولووى واخوور حكاملووا  .فقوود حكووم

تشووير المصووادر المسوومارية الووى ان و تووولى

بعد انقتب قام ب على الحاكم الذ سبق فول الحكوم المسومى ييلوكالنودا يفول حووالل

. 2365 – 2375م .

ي37

ويوورجن ان اورو -اينمكينووا اصووت موون طبقووة الكلن و  .فموون خووت د ارسووة المعتقوودا

الدينيووة لوود

سكان بتد الرافدين القدماا يمكون االسوتنتاج ان او الحكوام كوانوا مون طبقوة الكلنو وذلوك الن العراقيوون
القدماا كانوا يعتقدون بانلم ما خلقوا إال لخدمة اآلللة وطاعتلا واالمتثا الوامرهوا وان المدينوة وموا فيلوا
من ارامل وموارد طبيعية ماهل اال ملوك لتللوة قبو كو شولا ة والتول كوان فول خودمتلا طبقوة خاصوة
موون الكلن و كووان فوول مقوودمتلم ييالكوواهن االعلووى

ي38

الووذ يطل و علي و لقووب ي. En

اورو -اينمكينووا فوول بوواد االموور ي Enوتعنوول ييالسوويد الكلنوووتل

وتقابللووا باالكديووة ي  belumالتوول

تس ووتعم للدالل ووة عل ووى االلل ووة والبش وور عل ووى ح وود سو وواا ي . 39كم ووا ان ي Enتو وراد
7

حي و

كووان لقووب

باالكدي ووة يenum

والتل تعنل ييالكواهن االعلوى او الكاهنوة مون الدرجوة العليوا ي . 40ثوم اتخوذ فول سونة حكمو الثانيوة لقوب
يLugal

ي41

وتعنل حرفياً ييالرج العظيم او الكبير

وان معنوى اسووم اورو -اينمكينووا هووو يي مثبو
حيو

ويرادفلا باللنة االكدية كلمة ي Sarruي. 42

العلوود فوول الووبتد

اوييموطوود الوعوود فوول الووبتد ة

ان القوراا السووابقة السووم اورو  -اينمكينووا الووارد فوول معظووم المصووادر هوول اورو -كاجينووا  .وعنوود

الرجوووع ال ووى القو ووامي
ي aluوتعنل ييالبتد

اللنوي ووة نج وود ان كلم ووة ي URUفوول اللن ووة الس ووومرية ترادفلو وا ف وول اللن ووة االكدي ووة
ي43

 .وكلمة ي INIMفل السومرية ترادفلا فل االكدية

 awatuوتعنوول ييالعلوود او الوعوود .

ي44

ي amatu ,

تردفلووا ي Kanuفوول
امووا كلمووة ي GI-NAفوول السووومرية ا

االكدية وتعنل ييمثب

او موطد ي . 45وبوذلك يكوون معنوى اسوم ييموطود العلود فول الوبتد

العلوود او الوعوود الووذ

قطعو اورو -اينمكينووا مووع االلو ييننكرسووو حووو تنعيوذ اواموور االلو تنعيووذا كوامتً

من خت اعاد تطبي يي القوانين اإلللية التل كان

ساتد سابقا والتل تركلا استف واهملوهما .

ويعوود اورو -اينمكينووا حالي واً اقوودم مشوورع ومصوولن اجتموواعل فوول التوواريد .

الملووك اقوودم االصووتحا

ة ولعلو

المدونووة حسووب معرفتنووا  .وقوود وصوول

ي46

اذ تعووود الووى هووذا

الينووا هووذم االصووتحا

مدون و بووالخط

المسمار وباللنة السومرية على ثتثة مخاريط فخارية وعلى لوو فخوار بيموو الشوك يرجوع بتاريخو
الووى حووالل ي. 2355م اكتشووع
ة وقووام بد ارسووتلا الباح و

موون قبو البعثو العرنسووية وذلووك فوول عووام ي1878م

فوول مدينووة لجو

العرنسوول يفرانسووو ث وورو  -دانج وان

ي Franso

وقود ورد ذكور هوذم االصوتحا

فول احود االلووا التول تعوود الوى اورو-

ي47

. Thuwro – Dangin

ي48

اينمكينا بمناسبة فتن قنا جديد .

علينووا معرفووة االسووباب الموجبووة والوودوافع الكامن و وراا قيووام الملووك

وقب و البوودا بووذكر االصووتحا

اورو-اينمكين و ووا باصو و وودار اصو و ووتحات ة وذل و ووك مو و وون خو و ووت معرف و ووة االومو و وواع السياسو و ووية واالقتصو و ووادية
واالجتماعية التل كان

ساتد وق

ذاك فل مدينة لج

وموون متابعووة توواريد مدينووة لجو
المعلومو ووا

.

وسووتلتلا الحاكمووة فوول اواسووط االلو
كان و و

التاريخي و و المتو وووفر الو ووى ان مدينو ووة لج و و

الثالو

قبو الموويتد ةتشووير

تتمتو ووع فو وول علو وود م سسو وولا ياور -نانشو ووة

ي فل حدود سنة  . 2500م وحكاملوا االواتو با دهوار اقتصواد وقوو عسوكرية فاقو
المجاور ة فدخ ملوكلا الحروب موع الودويت

المجواور والسويما دويلوة ياوموا

الم وأثور وحقق ووا ختلل وا العديوود موون االنتصووا ار ة وكووان موون نتووات تلووك االنتصووا ار
8

قوو الودويت
ييعودو لجو
ان توودفق

علووى

الووبتد الكثيوور موون الننوواتم واتسووع

مسوواحة األ ارموول ال راعيووة ومواردهووا االقتصووادية االخوور فعووم الرخوواا
ي49

وارتعع مستو المعيشة والسويما الطبقوة الحاكموة .
ياوما ولج

بوساطة حاكم كي

ولكو و ون م و ووا لبو و و

والوى هوذم العتور تعوود معاهود الصولن بوين دويلتول
ي50

يميسالم والتل تعد اقدم معاهد فل التاريد.

ان دب الم و ووع

ف و وول ال و ووبتد وتقلصو و و

قوتل و ووا العس و ووكرية وانقطعو و و

موارده و ووا

االقتصادية فما كان على االسر الحاكمة إال ان يعرموا المراتب على افراد المجتمع فل دويلة المدينوة
ويبت و وا االم ووا موونلم بشووتى الطوور لكوول يتمكن ووا موون ايجوواد مووورد جديوود للووم يحووافظوا موون ختل و علووى
المسووتو المعاشوول المرتعووع الووذ اعتووادوا علي و فوول علوود قوووتلم وانتصوواراتلم  .فوودب العسوواد فوول الووبتد
وعم

العومى ولم يكتعل الحكام والمتنعذون مموا كوانوا يجمعونو مون موراتب بو اسوتولوا علوى اموتك

المعبد واستنلوا ارامي وحقول واستثمروا مواردم وسيطروا على ادار ش ون واصبن المعبد تابعواً لتسور
ي51

الحاكمة بعد كان مسيط اًر عليلا وموجلاً لسياستلا.
ويعوور ،لنووا الم و رم السووومر الووذ عووا

الحيووا االجتماعيووة والسياسووية المترديووة التوول كان و

فوول مدينووة لج و

معاص و اًر لتحوودا

سوواتد فوول مدينووة لج و

التوول نقللووا واقووع

اثنوواا فتوور حكووم يلوكالنوودا

الحاكم الذ سب اورو  -اينمكينا ة وذلك على النحو االتل -:
" منذ القدم فيي سيالف اليدهور مين (الييوم) اليذ

رجيت فييه بيذرا (االنسيان)

كيييان الرجيييك الموكيييك بيييالمالحين يسيييتحوذ عليييى السيييفن وكيييان ر يييي
يستحوذ على الحمير وكان ر ي

الرعييياا

الرعاا يسيتولي عليى االانيام وكيان الرجيك

الموكك بمصا د االسماك يستولي على مصا د االسماك وكانيت جراييات شيعير
الكهنة الي((جودا)) توزن (لغير صالحهم ) في اليي((اشتي)) (اليذ يفتيرا بانيه
كان م زن الحياكم) وكيان عليى رعياا االانيام التيي تحميك الصيوف ان ييدفعوا
فضة (الى االنسى) من اجك (جز صوف) الشاا البيضيا

بمسييياحي الحقيييك ور يييي

وكيان عليى الموكيك

اليييي((الجاال)) واليييي((اجري )) والرجيييك الموكيييك عييين

الت ميييير وجميييي( اليييي((اوجوال)) ان ييييدفعوا الفضييية مييين اجيييك جيييز صيييوف اييينم
الي(الجابا)"

()52

وفيما يخص المعبد وامتك فان يي االنسل ي Ensiيا الحاكم كان يستحوذ عليلوا ويحوللوا
9

الى ملك خاص ب  .اذ يشير الى ذلك الم رم السومر بقول :
وكانيت ثييران االلهية تحير قطي( ارا االنسييي الم صصية ليزرص البصييك

"

وكانت حقوك االنسي الم صصة لزراعة البصك وال يار تق( فيي احسين حقيوك

االلهيية وكانييت حمييير الييي((بيرا)) واحسيين ثي يران الييي((سانجا)) ترسييك (كض ي ار

على ما يفترا الى االنسي) وكانت حاشية االنسي تقسم شعير اليي((سانجا))
( لغير صالح السيانجا) وكانيت ارديية اليي(سانجا) ( تياتي هنيا قا مية تحتيو
علييى مييي

عشييرا ميييادا بالدرجييية االولييى مييين المالبيي

ال يمكييين معرفييية

االبهييا ) تذ ييذ كضييريبة ( الييى قصيير االنسييي) وكييان الييي((سانجا)) الموكييك
()53

(بتجهيزات) الطعام يقط( اشجار حديقة االم السا طة وبأ ذ الفاكهة"
وكان حتى المو ال يخلص النا
 .فحين كان ي تى بمي

تسوومى يي قصووب االل و انكوول
اه و المي و

من الرسوم والمراتب التل وصول

الى المقبور لدفنو ةي كانو

الوى م ارسويم دفون المووتى

هنواك درجتوان مون المقوابر  -مقبور عاديوة واخور

 .وكووان موووظعل الم و ارتب والمتطعلووين يستخلصووون رسوووم باهظ وة موون

ممووا امووطر اه و العق وراا موونلم الووى رموول جث و

ي54

ابنوواتلم فوول النلوور.

ويصووور لنووا الم و رم

السومر ذلك بقول :
" لقيييد كانيييت جعييية اليييذ ييييأتي بالمييييت اليييى المقبيييرا (لدفنيييه)  ( -الجعييية التيييي
يتقاضها كأجر له عن ذلك) 7اباريق وكان ( عدد ارافية ) بيز  420وكيان
الييي

( مو ييف ال يمكيين تحديييد هويتييه ) يتسييلم  (( 2اوك)) ميين شييعير الييي((
واحيد وسيري ارً واحيداً وكيان اليي(لوديما)

حاز )) وردا ً واحيد ومسيند ار
يتسلم ((اوك)) من الشعير وكان جعة من يأتي بميواطن ليسيتريح بيين قصي

((آنكي)) 7 -اباريق وكان ( عدد ارافية ) بيز  420وكيان اليي (مو ف
اييير محييدد الهوييية ) يتسييلم  (( 2اوك )) ميين الشييعير وسييري ارً واحييداً وكرسييياً
()55

واحداً وكان الي(( لوديما )) يتسلم ((اوك)) من الشعير"
ويووذكر لن ووا الم و رم الس ووومر حالووة البو و
والحرفيين وكي

والعق وور التوول م وور بلووا طبق ووة العمووا ي م وون الص ووناع

انلم اصبحوا يشحذون قوتلم ويأكلون فمت
10

الطعام مون ابوواب المدينوة ة فول حوين

كان

مخا ن الحكام وقصورهم وبيو حاشيتلم مليتة بالطعام وتعي ،بالخي ار  .اذ يرد فل النص:
" لقد كان عليى الصيناص ان يتسيولوا مين اجيك الحصيوك عليى بيزهم ( حرفيياً :
كانوا يأ ذون بز التوسك) وكيان عليى اصيحا المهين ان ييلتقطيوا فضيالت

الطعام (؟) عند البوابة الع يمة "

()56

اا علو وى حس وواب المو وواطنين
ف وول ح ووين ك ووان االغني وواا ييوالرج ووا الكب ووار ة والنظ ووار يو و دادون ثو ور ً
العقراا السلا الحظ الذين اينموا يولووا وجووهلم مون حودود يي ننكرسوو الوى يي تخووم البحر وجودوا جبوا
المراتب  .حي

يرد فل النص :

" وكانيت بيييوت االنسييي وحقييوك االنسييي وبيييوت وحييرم (القصيير) وحقييوك حييرم
(القصر) وبيوت اطفاك (القصيييير) وحقييييوك اطفيييياك ( القصيييير) تييييزاحم بعضييييها
البعا وكيان جبياا الضيريبة منتشيرين (فيي كيك مكيان)من حيدود ((ننكرسيو))

الى البحر "

()57

ثووم يعوودد لنووا الم و رم السووومر اعمووا السووخر التوول كان و

تعوور ،علووى العق وراا والمووععاا وحتووى

العميان منلم والذين على ما يبدو انلم كانوا يمثلون عدد غير قلي حي

ورد ذكرهم اكثور مون مور ومون

تلك :
"اذا حفر تاب( (من اتباص )المليك ب ي ارً فيي اعليى جيز مين حقليه كيان يقيبا

على رجك اعمى ( ليست رج الميا وكيان اليميد عليى ميايفترا بميا يكفييه مين
الطعام والش ار ) وانه (ا تاب( الملك) كيان يقيبا عليى رجيك اعميى مين اجيك
سح ما اك((موشدو)) الذ (يغمر ) الحقك (لتجفيف الحقك عليى ميا يفتيرا
اذا كان ذلك ضرورياً وال يمد بما يكفيه من الطعام والش ار )"

()58

وبخصوووص طبقووة يالعمووا العميووان فووان هنوواك موون يوور ان هو الا العمووا كووانوا موون االرقوواا او
اسر الحروب الذين سمل

عيونلم منعاً للم من اللرب ة ولكن هذا التعسير ال يتطاب موع واقوع العبيود

فوول الع و ار القووديم وفاتوود ه و الا العمووا االقتصووادية  .ولع و التعسووير االكثوور قب ووالً يعووود الووى االوموواع
االقتصووادية واالجتماعيووة المترديووة التوول اد

الووى تعشوول االمورا ،واالوبتوة وانتشووار االوسووام والقوواذو ار
11

التل كان

سبباً من اسباب انتشار العمى بين افراد الطبقة العقير من النا

وكانو

.

ي59

الرسوووم والموراتب تعوور ،حتووى فوول جوانووب ملمووة موون االحووا الشخصووية وفوول مقوودمتلا
الموراتب تعور ،علوى الرجو اذا طلو

ال واج والطت  .فعل حالة الطوت كانو

وجتو ة وذلوك علوى

النحو االتل :
مرتييييه كييييان ((االنسييييي)) (ا الحيييياكم ) يتقاضييييى مسيييية
" اذا طلييييق رجييييك أ أ

((شياقك)) ويتقاضى وزير ( (شيقالً )) واحداً ًً ويأ ذ ((االبجاك)) (ا نيا ر
()60

القصر ) ((شيقالً)) ا ر "

المتودهور مون احووا لجو

وعلى موا ما تقدم ة وفل ظ هذم الظورو

السياسوية واالجتماعيوة

التوول عرموولا لنووا الم و رم السووومر  .اختووار االل و ييننكرسووو ي ال و المدينووة الحووامل الحوواكم الجديوود
اورو -اينمكينووا الووذ كووان يخشووى االللووة موون بووين جموووع م وواطنل لج و
وامرم بإعاد تطبي ييالقوانين اإلللية

التل كانو

النحو االتل :
" عندما وه ((ننكرسو)) فار

مانح واً ايووام ييملوكيووة لج و

سواتد سوابقاً وتركلوا اسوتف واهملوهوا  .وذلوك علوى

((انليك )) االوك ((ملوكية لجش)) اليى ((اورو

 -اينمكينييا )) وامسييكت بييه يييد (ا يييد ننكرسييو ) ميين بييين الجمييوص (حرفييياً:

(( 3600رجيييك ))) عند يييذ فيييرا ((ننكرسيييو )) علييييه (حرفيييياً(( :وضييي( ليييه ))
ق اررات االيام السالفة ((االلهية ))) "

لقوود الت و م الملووك اورو -اينمكينووا بكلمووا

()61

االل و ييننكرسووو

ونعووذ اوام ورم تنعيووذاً كووامتً موون خووت

تصوودي لووذلك الومووع االقتصوواد واالجتموواعل المتوورد ويمووع حووداً إلنلات و عنوودما عموود الووى اصوودار
اصتحات التل استطاع من ختللا ان يعيد االوماع الى ساب علدها .

وهنووا يتجلووى لنووا دور الوودين فوول عمليووة االص وت االجتموواعل ة اذا مووا اخووذنا بنظوور االعتبووار ان
اورو -اينمكينووا ك ووان اصو وتً م وون طبق ووة الكلن ووة ي كم ووا اشو ورنا ال ووى ذل ووك س ووابقاً  .اذ يع وود ال وودين بالنس ووبة
للشعوب او المجتمعا

نم ووط مو ون التعس ووي ار
التعاع

ذا

الطابع الدينل او شوب الودينل هوو احود اهوم المصوادر االساسوية فول ايجواد

األختقي ووة ألنظم ووة او انس ووا الق وويم االجتماعي ووة الت وول تق وووم عل ووى أساس وولا عملي ووا

االجتماعل بين األفراد  .ويأخذ الدين فاعلية بصور ملموسة خصوصواً فول المجتمعوا
12

الدينيوة

هووذم المجتمعووا

وشووب الدينيووة منلووا اذا مووا كان و

المجتمع العراقل القديم الذ يعد ملد الحما ار
استمرارها وبالتالل استمرار هذم المجتمعا

متمدن و الووى حوود مووا كمووا هووو الحووا ف وول

مجتمع ووا

ة اذ يعم الدين على تنذية االنسوا القيميوة مون اجو
ي62

او الشعوب المتمدنة .

ويعوود الوودين ايم واً احوود اهووم المصووادر الذاتيووة موود الن و و الخووارجل  .واحوود اهووم االدوا

الملمة فل متناو الممطلدين سواا كانوا من الطبقا
تح و

الدنيا او من عامة ابناا الشعب الوذين يقعوون

ظلووم ونيوور الحكووام الطنووا المسووتبدين او موود القووو المسوويطر .

الطبقووا

الثوريووة

ي63

اذ يعم و الوودين علووى اعطوواا

االجتماعيووة حوواف اً للثووور ولتنييوور الوونظم االجتماعيووة موون خووت اعطوواا بعووداً جديووداً فوول تعسووير

توواريد الشووعوب والجماعووا

وبالتووالل يكووون العام و االسووا

فوول نجووا هووذم الثووو ار والقموواا علووى مووا

يعتر ،استمرارها فل عملية التنير االجتماعل فل المجتمعا
ومن جانب اخر فان الدين يعطل التعسي ار

ي64

االنسانية .

الدينية لتنسوا الطبقيوة السواتد فول المجتموع والتول

تتخذ أوماع غير متكافتة بالنسبة ألعمواا المجتموع التول قود ينوت عنلوا اومواع اجتماعيوة غيور عادلوة
اال ان التبري ار

الدينية من خت نس القيم الدينية الذ يعطل هوذم التبريو ار مون اجو قبوو مثو هوذا
او االفراد الم منين بلذا الدين يتنير مون خوت نظورتلم الوى

التعاو الطبقل وبالتالل فان منظور النا

العدالووة االجتماعيووة التوول يجووب ان تقوووم علووى اسووا
ي65

موون القوويم االجتماعيووة والدينيووة المرعيووة فوول النظووام

االجتماعل .

وهنووا يوور الباحو

ان الصووعة الدينيووة للدولووة فوول العو ار القووديم لووم تسوواند الحوواكم فوول حالووة طنيانو

واستبدادم وخرق للقوانين كما هو شأن الدولة الدينيوة فول العصوور المظلموة او المتوأخر فول تواريد الودو
االوربيو ووة التو وول عمل و و

فيلو ووا الم سسو ووة الدينيو ووة علو ووى تبريو وور السو وولطة الحاكمو ووة ومسو وواندتلا فو وول المجتمو ووع
ي66

االقطوواعل قب و قيووام ال أرسوومالية .

ب و ان الصووعة الدينيووة للدولووة فوول الع و ار القووديم هوول التوول اعط و

الم سسووة الدينيووة العاعليووة القصووو فوول عمليووة احوودا
الثور او قلب نظام الحكم القامة االصتحا
لسوولطاتلا فوول الحيووا االجتماعيووة بلوود

التني و ار

االجتماعيووة الجذريووة س وواا عوون طري و

االجتماعيوة التول تعمو علوى تعودي اتجوام ممارسوة الدولوة

تحقي و الحريووة والعدالووة االجتماعيووة وف و المنظووو ار

القيميووة

الساتد انذاك والتل ومعتلا يي الشراتع والقوانين االللية  .ويتم ذلك بطريقين من وجلوة نظور الباحو
-:
 االو منلووا عوون طري و اسووتبدا الحكووام الطنووا الووذين خرج ووا علووى هووذم الش وراتع والق ووانين بكلنووة13

يكونووون علووى درجووة موون الوووعل تسوومن للووم بتطبيو الشوراتع اإللليووة التوول ومووعلا اإللو بوودالً موون الحكووام
الطنا فل تسيير الحيا االجتماعية .

 -امووا الطري و الثووانل فلووو قيووام الم سسووة الدينيووة باعووداد الحوواكم مسووبقاً موون اج و تووولل المس و ولية

السياسووية فوول الووبتد وف و االس و

والق ووانين والش وراتع التوول ومووعتلا االللووة والتوول تشووك النس و القيموول

الووذ يو من بو ابنوواا المجتمووع الع ارقوول القووديم انووذاك فوول تحقيو الحريووة والعوود االجتموواعل والرفاهيووة فوول
المجتمع .
وعلو و ووى مو و وووا مو و ووا تقو و وودم ة وقب و و و البو و وودا بو و ووذكر اإلصو و ووتحا
ألورو-اينمكينا علينا اوالً االشار الى اهم االصتحا

يياالقتصو و ووادية  -االجتماعيو و ووة

يي السياسية  -االجتماعية

 -اينمكينا تجام واقع الحيا السياسية واالجتماعية المتردية التل كان

سواتد وقو

التول قوام بلوا اورو
ذاك فول مدينوة لجو

اثنوواا فتوور حكووم ي لوكالنوودا فوول ح ووالل  . 2365- 2375م الحوواكم الووذ سووب
اينمكينا فل حكم مدينة لج

اورو -

.

(( االصالحات السياسية  -االجتماعية ))
تشير المعلوما

التاريخية التل خلعتلا لنا دويت

الموويتد الووى ان طبيعووة الحكووم فوول هووذم الوودويت

المودن السوومرية منوذ اواخور االلو

كووان فوول بوواد االموور حكمواً دينيواً صوورفا ة وقوود توموون

ذلك يكما اشرنا سابقا من خت اللقب الدينل ي Enالذ كان يطل
 .كموا اومووح

لنووا هووذم المعلومووا

ال اربوع قبو

على حكاملا األوات وقو

علوى ان الحكووم فوول العو ار القووديم ة قود بوودأ منووذ اواتو االلو

ذاك

الثالو

قب و الموويتد ينتق و موون يوود السوولطة الدينيووة الووى يوود السوولطة السياسووية ة حتووى اكتم و هووذا االنتقووا فوول
المووذكور .وقوود اد هووذا االنتقووا الووى هيمنووة العتووة السياسووية توودريجياً علووى الكثيوور موون

منتص و

األل و

مكتسبا

العتوة الدينيوة وذلوك مون خوت اسوتنت السولطة السياسوية للمتلكوا

العاتود للكلنوة واسوتخداملا

لصالن منوافعلم الشخصوية ة كموا انلوم اجبوروا الكلنوة علوى اداا اعموا لوم توك مون واجبواتلم عنودما كوان
الحكم بيد السلطة الدينية  .وعتو على ذلك فقد هيمنوا علوى الكثيور مون الملوام التول كانو
المذكور  .وكان

هذم الليمنة على ما يبدو تتجاو المعتاد احياناً ة بحي

يمووطرون للعم و علووى ومووع الحوودود امووام سوولوكيا
المجتمع والى استق اررمي. 67
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بيود السولطة

ان اقطاب السولطة السياسوية

اتباعلووا لتمنووع بووذلك التجوواو ا

التوول تسووي الووى

وتتجسد لنوا عمليوة هيمنوة العتوة السياسوية علوى الكثيور مون مكتسوبا
يلوكالندا الحاكم الذ سب اورو  -اينمكينا فل حكوم مدينوة لجو
خت استنت هذا الحاكم لموقع على أر

العتوة الدينيوة وذلوك فول حكوم

والوذ عوا

فول المجتموع فسواداً مون

السولطة السياسوية فول الوبتد وامتتكوة القوو العسوكرية التول

ت هل الى استنت مواطنل البتد واالستبداد بالحكم بما يحق مصالح الشخصية او المصوالن الطبقيوة
التوول ينتمو ول اليلووا والت وول تمووم السو ولطة السياس ووية باإلمووافة ال ووى الجلووا االدار البيروق ارط وول المتمثو و
بمجموع ووة م وون الم وووظعين ال ووذين يم وومنون تطبيو و قو ووانين واوام وور الس وولطة السياس ووية ة ويم ووا

ال وويلم

مجموع ووة متنع ووذ م وون االغني وواا وكب ووار م ووتك اال ارم وول ال ووذين تت ووداخ مص ووالحلم م ووع مص ووالن الس وولطة
ي68

الحاكمة اذ يعتقد ان ه الا كانوا ينتمون الى االسر الحاكمة .

وا اا هذم االوماع السياسية واالجتماعية المتردية عمد اورو  -اينمكينا الى اصودار اصوتحت
السياسوية  -االجتماعيووة وذلوك موون خوت قيامو بعمليوة قلووب نظوام الحكووم عون طريو االنقوتب العسووكر
وتولي و و الحكو ووم بنعس و و بمو ووا يمو وومن تطبي و و النظو ووام االجتمو وواعل القيمو وول وعمل و و علو ووى تحقي و و االهو وودا
االجتماعية المنشود من العدالة والرفاهية البناا مجتمع وللم سسة الدينية المتمثلة بالمعبد.
((االصالحات االقتصادية  -االجتماعية ))
تموومن

االصووتحا

االقتصووادية  -االجتماعيووة التوول اصوودرها اورو  -اينمكينووا عمليووة اعوواد

الت ووا ن بووين الم وراتب الحكوميووة للم سسووة السياسووية والم وراتب الدينيووة للم سسووة الدينيووة يالمعبوود الووى
س واب علوودها قب و حكووم يلوكالنوودا وتابعي و  .اذا وجل و

تلووك االصووتحا

بشووك اساسوول ومباشوور موود

الموراتب وسوووا المعاملوة واإليووذاا موون قبو ممارسوول السوولطة السياسووية وتووابعيلم ا ي القصوور وحاشويت
وعلوى االسووتيتا علووى ممتلكوا

المعبوود .فبعوود ان التو م اورو  -اينمكينووا بكلمووا

االلو ييننكرسووو ة نعووذ

اواموور االل و تنعي ووذاً كووامتً فعموود ال ووى القموواا علووى تل ووك المظوواهر السوولبية والممارس ووا

السوويتة الس ووابقة

كاالستحواذ على الحمير واالغنام واماكن صيد السمك العاتد للمواطنين  .ومنع فر ،دفع االموا الوى

القصوور بطوور مختلعووة ة كووأجر علووى و ن حصصوولم موون المو ن و جو صووو
بذلك م رخنا السومر الذ عاصر االحدا

ودون االصتحا

اغنوواملم  .حيو

ة وعلى النحو االتل -:

"وتمسيييييك (( اورو  -اينمكينيييييا )) بشيييييدا بالكلمييييية التيييييي قالهيييييا ليييييه ملكييييييه
((ننكرسييييو))ومن((حرفياً  (( :القييييى بعيييييداً ))) الرجييييك الموكييييك بييييالمالحين ميييين
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يخبرنووا

الرعيياا ميين (( االسييتحواذ )) علييى

((االسييتحواذ)) علييى السييفن ومنيي( ر ييي

الحمير واالانيام ومني( نيا ر مصيا د االسيماك مين (االسيتحواذ عليى ) مصيا د
االسييييماك ومنيييي( الرجييييك الموكييييك بالمسييييتودص ميييين (وزن ) مذنيييية كهنيييية -
اك((جودا)) مين الشيعير ومني( ميأمور التنفييذ (ر يي

الفضة ( المدفوعية عين جيز صيوف ) االانيام البيضيا

الشيرطة ) مين (تسيلم )
و يراف اك((جيودا))

ومنيي( المييأمورين ميين ا ييذ الضييريبة ميين مييدير المعابييد (ميين طبقيية السييانجا )
()69

التي كانت تذ ذ (عادا الى القصر )"

ام ووا بالنسو ووبة المو ووتك المعبو وود التو وول اسو ووتحوذ عليل ووا الحو وواكم ة فقو وود اعادهو ووا اورو -اينمكينو ووا الو ووى
اصحابلا الحقيقيوين وهوم االللوة ة كموا علود الوى القواتمين علوى ادار المعبود بمسو ولية ادار قصور الحواكم
باالمووافة الووى قصووور وجتو واطعالو  .وعموود الووى طوورد المرتشووين موون الموووظعين وجبووا الموراتب ة فلووم
يعد هناك جبا للمراتب من اقصى طر البتد الى طرفلا االخر  .حي

يرد فل نص االصتحا

:

" لقد جعك ((ننكرسو)) ملكاً على بييوت االنسيي وحقيوك االنسيي وجعيك (بياو)

ملكة على بيوت حرم (القصر ) وحقوك (القصر ) وجعك ((شولشياجانا)) ملكياً
علييى بيييوت اطفيياك (القصيير ) وحقييوك اطفيياك ( القصيير ) ولييم يعييد هنيياك جبيياا
للض ار

()70

من حدود ((ننكرسو)) الى البحر "

وبخص وووص الرس وووم والمو وراتب الت وول فرمو و
الموظعووون م وون مخلع ووا

الميو و

الحاال  .اذ يرد فل النص :

عل ووى م ارس وويم دف وون الم وووتى ة ص ووار م ووا يتقام ووام

اقو و م ووا ك ووان يتقام ووون سووابقاًة بو و ص ووار اقو و م وون نصو و

ف وول بع وو،

" وكانت جعة مين ييأتي بالمييت اليى المقبيرا ( لليدفن ) ثالثية ابياريق ( فقيط )
وكيييان (عيييدد ارافييية ) بيييز  ( 80فقيييط ) وكيييان اك
معروفة) يستلم سري ارً واحيداً ( فقيط ) ومسيند أر

( مو يييف هويتيييه ايييير
واحيداً وكيان اليي((لوديما

)) يستلم  (( 3بان)) (  1\2اوك ) من الشعير ( فقيط) وكانيت جعية مين يأ يذ
مواطنا ( ليستريح) بين قص (( انكيي ))  -أربعية أبياريق (فقيط) وكيان ( عيدد

ارافة) بز  ( 240فقط) وكيان اك
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( مو فياً هويتيه ايير محيدودا) يسيتلم

(( اوك )) واحداً (فقط) من الشعير وكيان اك(( لوديميا)) يتسيلم ((3بيان)) مين

الشييعير (فقييط) وكانييت اك((نينييد نيجيير )) تتسييلم عصييابة أر
و((سيال )) واحدا من الزبدا "
كمووا شوومل

اصووتحا

()71

ام يرأا واحييدا

اورو  -اينمكينووا طبقووة العمووا يموون الصووناع والحوورفيين وكووذلك طبقووة

العموا المصووابين بوالعمى وعمووا اخورين مموون كوانوا يعووانون مون حالووة البو

والعقوور التول شوولدتلا العتوور

السووابقة  .فقوود عموود اورو  -اينمكينووا فوول اصووتحات الووى تخصوويص ج اريووا

موون الطعووام والشوراب داتمووة

للووم ولمجموعووة اخوور موون الكلنووة والموووظعين  .اذ يسووج نووص االصووتحا

عنوود هووذم النقطووة اصووتحاً

يبدو وكأن ام اًر جديداً ولي

بمعالجة اصتحية لممارسة من الممارسا

السويتة التول كانو

موجوود فول

الساب ويرد فل النص :

" كمييات وأنيواص متعييددا مين ال بييز والجعية كانيت تعطييى كمذنية ثابتييه اليى افيراد
معينين مثك كاهن (( جيرسو)) من طبقية كهيان اك(( جياال)) وكياهن ((لجيش))
ميين طبقيية اك(( جيياال)) وكييذلك الييى كهييان ا ييرين ميين طبقيية ال يي(( جيياال)) والييى
رابطة اصحا الحرف والى مو فين ال يمكن تحديد هوياتهم من مدينية ((نينيا))
وعماك معينين ممن فقدوا بصرهم وعماك ا رين "

()72

وعلي لم يجد الصناع والحرفيون بعد االن مرور لتسوتجداا فول سوبي الحصوو علوى طعواملم
حي

يرد فل النص :
" انيييه ( ا اورو-اينمكينيييا ) قضيييى عليييى ( ضيييرورا قييييام) اصيييحا الحيييرف
(بالتقاط ) فضالت الطعام (؟) البوابة وقضيى عليى ( اضيطرار ) الصيناص عليى
االستجدا من اجك الحصيوك عليى بيزهم وليم يعيد اليي((سانجا )) (المسيذوك)

عيين (امييدادات) الطعييام ( يج يرأ) علييى ال يد وك الييى حديقيية االم السييا طة ( كييي
يقط( االشجار ويأ ذ الفاكهة) "
كما جاا فل االصتحا

()73

منع اتباع اسلوب االكورام فول البيوع والشوراا حيو

منوع اسوتنت الننول

للعقير من قب المتمكنين فول بيوع البيوو واال ارمول والماشوية وال يوتم ذلوك اال علوى وفو شوروط مرموية
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بوين الطورفين  .وعليو عموود اورو  -اينمكينوا الوى اصوودار مرسوومين بمنوع األغنيوواا والمتنعوذين مون اجبووار
اخوانلم على بيع حميرهم ودورهم ختفاً الرادتلم ة وذلك على النحو االتل -:
"انه (ا اورو  -اينمكينا ) اعلن ( كذلك هذين االمرين )  )1 ( :عنيدما يوليد
حمار لتاب( من اتباص الملك ويقيوك ليه ر يسيه ((ارييد ان ابتاعيه منيك )) ولكين
عندما يكون هو (ا الر ي )على وشك ابتياعه منه ويقولون ليه (تياب( المليك)

(( ادفيي( لييي بقييدر مييا ا ار مناسييباً )) ( حرفيياً((:زن لييي ميين الفضيية التييي تسييعد

قلبي )) ثيم اذا رفيا بيعيه ( حرفيياً(( :اليسيمح ليه بيأن يشيتر منيه))) فعليى
ان االيضيطر اليى فعيك ذليك (حرفيياً ((:يجي اال يضيربه )) مين اجيك ان

الر ي

يضطر عليى القبيوك) (  ) 2عنيدما يكيون بييت تياب( مليك اليى جيوار بييت ((
رجك كبير )) ويقوك له ذلك ((الرجك الكبير )) (( اريد ان ابتاعه منك)) وعنيدما
يكييون (( الرجييك الكبييير )) علييى وشييك ان يشييتريه منييه ولكيين (تيياب( الملييك )

يقوك له (( ادف( لي بقدر ما ا ار مناسباً(( او )) ادف( لي شيعي ارً يعيادك بيتيي ((
ثييم اذا رفييا بيعييه يج ي علييى ذلك((الرجييك الكبييير ))

ذلك)"

()74

أال يكرهييه علييى فعييك

كمووا اصوودر اورو  -اينمكينووا عع ووا عام واً عوون المسووجونين والموقوووفين موون م وواطنل مدينووة لج و

بسبب ديونلم السابقة او بسبب استحقاقا
ي كان

المراتب عليلم الوى القصور ة او بموجوب تلوم قتو او سورقة

على ما يعتر ،م يعة  .اذ يرد فل النص -:
" انه (ا اورو -اينمكينا ) عفيا عين (( ميواطني )) (حرفياً((ابنيا )) ((لجيش))

الذين ( كانوا في السجون بسب ) الديون ( التيي وقعيت علييهم ) (او بسيب )
كميات ( القمح التي يدعيها القصير ) كحيق ( ليه) ( اوبسيب ) الشيعير ( اليذ
يدعي القصر بأنه يعود ) لم ازنه (او بسب ) سرقة او قتك واطلق سراحهم
()75

"

امو ووا بالنسو ووب لليتو ووامى واال ارم و و الو ووذين كو ووانوا مو ووحايا سو ووللة وعو وواج لتغنيو وواا واالقويو وواا فو ووأن
18

اورو  -اينمكينا عقد علداً مع االل يي ننكرسو

النص -:

بأن ال يقتور رجو قوو ظلمواً بحقلوم .حيو

يورد فول

" ( وا يي ارً ) ا ييذ (اورو اينمكينييا ) عهييداً علييى نفسييه فييي حضييرا (( ننكرسييو ))
()76

بأن على ا رجك على سلطة اال يقترف ( اثماً ) ضد يتيم او ارملة فقط"

وختم م رخنا السومر النص الوذ تمومن اإلصوتحا
بمنطقووة ي نينووا حيو

القنوا الماتيووة التوول توربط مدينووة لجو

بموا قوام بو اورو  -اينمكينوا مون تطليور
معبوود االللوة ينانشووة  .وذلووك علووى النحووو

االتل :
" لقد حفر (( اورو  -اينمكينا)) الك هذ السنه ك(( ننكرسو)) القناا الصيغيرا
العا ييدا ل يي((جرسو)) ( ربمييا حرفي ياً(( :التييي تمتلكهييا جرسييو)) ) وسييماها بأسييمه
القديم او ربما بالعك

الغى اسمه القديم ) مسيمياً اييا ((ننكرسيو  -اليذ -

هيو  -قيو – ارجياً مين  -نفيير)) لقيد اوصيله بقنيياا ((نينانيدو)) ( قييا الً ) :
((عسى ان تجل القناا الصافية التي قلبها مش( ما نقياً لنانشة ))"

كما شرع

بعو ،االصوتحا

نجد فل نسخة اخر مون نسود اصوتحا

القانونيوة الخاصوة فول جوانوب ملموة مون الحيوا االجتماعيوة  .اذ
اورو  -اينمكينوا ي مدونوة علوى لوو بيموو الشوك

سلسولة موون القواعوود التوول ينبنوول ان تكووون ذا
المحاكم كان

()77

موا يبودو

اهميووة كبيور بالنسووبة لتوواريد القووانون ة فلوول تشووير الووى ان

ت كد بشد على الحاجة الى تومين الجريمة التل يعاقب من اجللوا الموتلم لجميوع النوا

عوون طري و الكلمووة المكتوبووة .
الشرير ة والم أر التل كان

ي78

فمووثتً كووان يجووب رجووم السووار بأحجووار كان و

توودون عليلووا قصوودم

ترتكب ذنباً بقوللا لرج قوالً ما كان ينبنل ان تقول يجب ان تلشوم اسونانلا

بوأجر معخووور كتووب عليو مووا كووان يعتوور ،بووان العمو االج ارموول الووذ اقترفتو  .وذلووك علووى النحووو االتوول
-:
" وكييييان السييييارق يييييرجم بأحجييييار ( دون عليهييييا ) قصييييد (الشييييرير) وكانييييت

الممتلكييات الضييا عة ( حيثمييا وجييدت او اذا اسييترجعت ميين ل ي

) تعلييق فييي

البوابة (الع يمية ) حيي كيان بامكيان مالكهيا الشيرعي ان يسيتعيدها واذا قاليت
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ييرا لرجيييك ((
امي أ

فيييي هيييذ النقطييية

)) ( لسيييو الحييي ال يمكييين قييي ار ا الييين

الحساسيييية ) كانييييت اسيييينانها تهشييييم بييييأجر محييييروق وكييييان هييييذا االجيييير
()79

لير جمي( النا )"
الذ يكت عليه ذنبها ) يعلق في البوابة الع يمة ( ا
وفوول حوواد
أبطو فيو

األحووا الشخصووية وفوول مقوودمتلا الو واج والطووت  .اصوودر اورو  -اينمكينووا قانونواً

واج المو أر موون رجلووين فوول ان واحوود ة وفوور ،عليلوا عقوبووة الوورجم بالحجووار التوول كووان يكتووب

عليلا قصدهن الشرير  .حي

يرد فل النص-:

"واعتادت نسا األيام السالفة على الزواج بزوجين ( ولكن ) نسيا الييوم (اذا
حيياولن هييذا ) يييرجمن بالحجييارا ( التييي كييان يكتي عليهييا) قصييدهن (الشييرير)
()80

"

ور بووأكثر موون رج و واحوود ربمووا يشووير ذلووك الووى بقايووا عوواد قديمووة وهوول تعوودد
ان عوواد واج المو أ
األ واج والتوول اصووبح
العاد كان

عوواد ال يقبللووا الووذو العووام وق و

من العادا

ذاك  .وادراج هووذا التح وريم يوود علووى ان هووذم

الكريلة فل القسم الجنوبل من الع ار القديم وانلا كان

ان يكون موطنلا غير القسم المذكور وانلا جاا

ي81

من مكان اخر .

امووا فوول حالووة الطووت ة فقوود النووى اورو  -اينمكينووا الموراتب التوول كانو
طل

محدود ة ولذالك البود

ي82

تعوور ،علووى الرجو اذا

وجت .

كما منع العرافين والمتنبتين من اخذ االموا من النا
ة واصبح

وان يكتعوا بما يحصلون علي مون المعبود
ي83

الدولة هل التل ت ود الموتى بالطعام والشراب فل قبورهم .

وبعوود هووذا االص ووت ينتلوول الوونص بختص ووة عوون اعمووا اورو  -اينمكين ووا البناتيووة ة حيوو
ي84

ق ووام

باعاد بناا معابد اإلل يننكرسو و وجت االللة يباو .
ويتمن لنا مما تقدم من إصوتحا
القدماا قد اعتادوا منذ وق

الملوك السوومر اورو  -اينمكينوا االجتماعيوة ة ان العوراقيين

مبكر جداً على ممارسوة حقووقلم وحريواتلم فول حودود القوانون ولوذا فقود كوانوا

يقعووون بوج و ك و مووا ي و د الووى االخووت او االنقوواص موون ح وريتلم االقتصووادية والشخصووية التوول كووانوا
يعت ون بلا باعتبارها تراثاً وحقا مروريا السلوب حياتلم  .ومن هنوا تتجلوى لنوا اهميوة هوذم االصوتحا

بممامينلا االجتماعية التل تناد صراحة بحقو االنسان والمساوا وتأكيدها على حريت ورفملا لكو
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موا يتنواق ،موع ذلوك  .اذ ان كلموةيي حريوة  AMA- AR-GI4التول هول امنيوة جميوع شوعوب العوالم
قد ورد

الو مر فل التاريد البشر فل هذم االصتحا
وانن ووا بل ووذا التأكي وود عل ووى ان االص ووتحا

والمساوا والحرية المحدد بالقانون كان

ي85

.

االجتماعي ووة والقو ووانين والمطالب ووة بالعدال ووة االجتماعي ووة

من االفكار االساسية التول ظلور فول العو ار القوديم الو مور

منووذ تلووك العتوور الموغلووة فوول القوودم ة يمكننووا القووو بووان الحمووار العراقيووة القديمووة كانو
من العدالة االجتماعيوة والحريوة ومومان تحقيو حقوو االنسوان الوذ يعود االسوا

تقوووم علووى اسووا
فول نموو ايوة حموار

انسووانية ورقيلووا وتطورهووا بو انلووا الوودلي االوموون علووى تموودن هووذم الحمووا ار وتقوودملا فوول سوولم التطوور
الحمار كلما تمتع االنسان بأنسانيت وحريت .
وان التو وواريد الو ووذ در الحمو ووا ار

االنسو ووانية فو وول نش و و وها وتطورهو ووا ورقيلو ووا وتصو وودرها للسو وولم

الحمووار فوول جميووع اال مووان والعصووور يعووود الووى مثو هووذم الممارسووة االنسووانية موون قبو الدولووة وايمووان
الموواطنين بلووا قيمووة اجتماعيووة او دينيووة وسوواا قامو

علووى الجوانووب الدينيووة كالحمووار

هووذم الحمووا ار

العراقية القديمة او على الجوانب التكنولجية كالحمار النريبة الحديثة .

((نهاية حكم الملك اورو  -اينمكينا وحكم ساللة لجش االولى ))
ل و و و و ووم يس و و و و ووتمر حك و و و و ووم المش و و و و وورع والمص و و و و وولن اورو -اينمكين و و و و ووا ط و و و و ووويتً فق و و و و وود قم و و و و ووى عليو و و و و و

ييلوك ووا  -اكيو و

ي. 2340- 2365م ح وواكم دويل ووة المدين ووة المج وواور ي اوم ووا ييع وودو لجو و

الم ووأثور وذل ووك عل ووى اث وور هج وووم مع وواج ق ووام بو و لوك ووا  -اكيو و
ي86

للووا.

ويبوودو موون مجريووا

انتصوا ار كثيور ة حيو

االحوودا

ان لوكووا  -اكي و

م وود مدين ووة لجو و

والم وودن التابع ووة

جل و جيش واً وقووادم نحووو مدينووة لج و

امورم فيلوا النوار واحور مبانيلووا واسوقط مودن لجو

الواحود تلوو االخور ة ومووا

يشووير الووى ذلووك ان الملووك اورو  -اينمكينووا اتخووذ فوول سوونة حكمو االخيوور لقووب يي ملووك كرسووو
على تقلص نعوذم امام ح

لوكا  -اكي

ي87

ة داللووة

بجيشة .

وعلى ما يبدو ان الملك اورو  -اينمكينوا ي حواكم لجو
خل و

وحق و

ة تمكون مون النجوا بحياتو ة حيو

لنووا نصواً طووويتً يمثو نووص رثوواا ينوودب فيو مووا حو بمدينووة لجو

المدن ومعابدها التل سيطر عليلا لوكا  -اكيو

بجيشو ة وينو
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انو

ومعابوودها وأهللووا ومووا حو ببقيووة

اللعنوا

االلليوة علوى اعموا لوكوا

ومووا اقترف و موون قت و وحوور وتوودمير ة وان تح و اللعنووا

 -اكي و

علي و وعلووى موون سوواندم ة وجوواا فوول

النص -:
"لقييييد اشييييعك رجييييك ((اومييييا)) النييييار فييييي (( ايكيسييييو ار )) واشييييعك النييييار فييييي

((انتاسورا))ونه معدنه الثمين وحجر الالزورد الثمين لقد استولى عليى
قصر ((تيراش)) ووض( يد عليى اليي((ايزوبندا )) لقيد اسيتولى عليى ميزار (
او ربميييا (( عيييرش انلييييك )) وعليييى ميييزار ( اوربميييا (( عيييرش اوتيييو )) ) لقيييد
استولى على اك (( احوش )) ونه معدنه الثمين وحجر اليالزورد الثميين
الخ "

()88

التل جاا فيلا :

وفل نلاية النص تأتل اللعنا

" الن رجييك ((اومييا)) دميير اجيير (( لجييش )) فأنييه قييد ارتك ي اثمييا بحييق االلييه
((ننكرسييو)) انييه (ا ننكرسييو) سيييقط( اليييدين اللتييين تطاولتييا (؟) عليييه انييه
لي

ذن (( اورو  -اينمكينا )) ملك ((كرسيو )) عسيى ان تجعله((نييدابا ))

الهييية ((لوكييياك  -زاكييييز )) ( الش صيييية )انسيييي ((اوميييا )) يتحميييك مسيييذولية
(هذ ) االثام جميعها "
وبلذا يكون لوكا  -اكي

()89

قود انلوى حكوم المصولن اورو  -اينمكينوا وحكوم سوتلة لجو

لينلل بذلك الصراع الطوي والدامل بين دويلتل ياوما ولج

االولوى

ة والذ استمر مد طويلة من ال من .

وملم ووا تك وون النلاي ووة لحك ووم المل ووك والمص وولن اورو  -اينمكين ووا فق وود ظو و اس ووم خال ووداً ف وول الت وواريد

بمنج اتو واصووتحات االجتماعيووة والقانونيووة التوول عوود

منجو اً حمووارياً يمووا

الووى غيورم موون المنجو ا

الحمارية للحمار العراقية القديمة ة وذلك من خت كونلا تمثو اقودم نمواذج االصوتحا
وتنظيم العتقا

التل توربط افوراد المجتموع ومنوع االسوتنت والتعسو

ذلك من االصتحا

االجتماعية .
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االجتماعيوة

وسووا اسوتخدام الوظيعوة الوى غيور

(( ال اتمة ))
من خت اسوتقراا موا تقودم مون د ارسوة االصوتحا

االجتماعيوة للملوك السوومر اورو  -اينمكينوا

يمكن ان نستنت اهم الممامين االجتماعية للذم االصتحا

فيما يأتل -:

-اوالً  :مناداتلا بحقو االنسان والمطالبة بتحقي العدالة االجتماعية والمساوا والحريوة المحودد

بالقووانون وموورور تععيللووا فوول المجتمووع ة جميعلووا أهوودا

تنشوودها جميووع شووعوب العووالم عبوور

وأمنيووا

العص ووور ق ووديماً وح ووديثاً  .وم ووا تتمش وود بو و الحم ووار النربي ووة الحديثو وة القاتم ووة عل ووى اس ووا

والتطور العلمل الحدي

من افكار ومباد تدعو اليلا بمنظماتلا االنسانية الدوليوة حوو حقوو االنسوان

ومرور نشر وتطبي العكر الديمقراطل بين شعوب العالم ة كان
كانو

التكنولوجي ووا

من االفكار والمبواد االساسوية التول

قاتمووة عليلووا الحمووار العراقيووة القديمووة فوول كلتووا النوواحيتين النظريووة والممارسووة العمليووة وخيوور شوواهد

على ذلك االصتحا

االجتماعية للملك السومر اورو – اينمكينا.

-ثانياً  :ان حدو حاال

الثور او االصت والتنيور االجتمواعل المقصوود بلود

تنييور الونظم

السياسووية والعمو علووى تععيو القوويم الدينيوة واالجتماعيووة السوواتد فوول واقووع الحيووا االجتماعيووة ناجمووة عوون
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حال ووة الم ووع

والتعك ووك االجتم وواعل الت وول تب وور

ورعا
بس ووبب ب وورو الص و ا

االجتماعيووة العاملووة فوول البنوواا االجتموواعل للمجتمعووا

بسووبب انح و ار

االجتماعي ووة ب ووين االنس ووا

السوولطة السياسووية عوون مسووارها

المح وودد س وولعاً وفو و الق وويم الديني ووة واالجتماعي ووة المرعي ووة آن ووذاك ة وخي وور دليو و عل ووى ذل ووك م ووا ح وود

ف وول

االصووتحا

السياسووية  -االجتماعيووة التوول قووام بلووا اورو  -اينمكينووا موون قلووب نظووام الحكووم السياسوول فوول

مدينة لج

وتولي الحكم بنعس .

 -ثالثييياً :ان القوويم الدينيووة فوول حيووا المجتمووع الع ارقوول تقووع علووى جانووب كبيوور جووداً موون االهميووة

وبالت ووالل فل وول تع وود الركيو و االساس ووية الت وول تق وووم عليل ووا عملي ووة التنيو ور االجتم وواعل وخصوصو واً تنيي وور
السياسية من اج تععي هوذم القويم فول واقوع الحيوا االجتماعيوة وعليو فلول تمثو معيوار التو ام

السلطا

الس وولطة السياس ووية ف وول تحقيو و االه وودا

االجتماعي ووة العام ووة االم وور ال ووذ يو و د الو وى تحقيو و التماس ووك

االجتماعل وقو الدولة وتطور وتقدم المجتمعا
فل ايجاد التعسي ار

ورقيلا فل سولم الحموار  .اذ يلعوب الودين دو اًر اساسويا

العردية واالجتماعية نحو القيم المطلقة التل عرفتلا المجتمعا

ي سووومرية ة اكديووة ة بابليووة واشووورية

التوول كان و

تتمتووع بدرجووة موون التموودن اتاح و

والق ووانين  .والدولووة كم سسووة سياسووية تعم و علووى حمايووة حقووو وحريووا

العراقيوة القديموة مون
للووا اقامووة الش وراتع

االف وراد ومصووالحلم ة اذ تمث و

هذم القيم العدالة والقانون والحرية والمساوا .
 -رابعياً  :تقووع علووى عووات رجووا الوودين مسو ولية اجتماعيووة وأختقيووة فوول عمليووة تحقيو التماسووك

والعد والرفام االجتمواعل ألبنواا المجتمعوا
المجتمعووا

الدينيوة التول تو من بلوذا الودين او ذاك ة وبوذلك نجودهم فول

العراقيووة القديمووة ي ومنلووا مجتمووع مدينووة لجو

االجتموواعل كلمووا بوودا هنالووك انح و ار

موموووع الد ارسووة يمووطلعون بعمليووة التني ور

موون قب و السوولطة السياسووية عوون القوويم االساسووية الممثلووة لتنسووا

القيميووة االجتماعيووة  .اذ يمث و اورو  -اينمكينووا س وواا كووان حاكم واً دينيووا او موون طبقووة الكلنووة نمط واً موون
انماط الشخصية االجتماعية الملت مة دينيواً والتول اهلتو بالتوالل الوى توولل رتاسوة الم سسوة السياسوية فول

مجتمع مدينة لج

بعد ان اختارتو االللوة مون بوين جمووع موواطنل لجو

لصوتح وارتباطو معلوا بعلود

اوعد على االلت ام بتنعيذ اوامر االللة فل عملية اعاد تععي القيم الدينيوة فول الحيوا االجتماعيوة بعود ان
عمل

السلطة السياسية السابقة ي فل فتر حكم الحاكم السواب لوكالنودا علوى تلميشولا مون اجو تحقيو

مصالحلا االقتصادية واالجتماعية بالدرجة االسا
 -امساً :تشير االصتحا

.

االقتصوادية  -االجتماعيوة الورو-اينمكينوا بممومونلا االقتصواد
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 -االجتماعل الى اهمية حصر الملكية فل المعبد ة وذلك للتخعي

من استتثار مراك القوو والنعووذ ة

ولووذلك فووان سوويطر المعبوود فوول المرحلووة التوول تعالجلووا هووذم االصووتحا

كان و

بوودي غيوور ذلووك يسووتطيع القيووام بوودور اساسوول فوول قيوواد المجتمووع واالش و ار
االنتاج بلد

موورورية وملمووة الن و ال
المباشوور علووى مسووتل ما

تحقي الرفام االقتصاد واالجتماعل فل المجتمع .

(( هوامش البح ))
ي 1كريموور ة صووموتي ن وو ة السووومريون ة توواريخلم وحمووارتلم وخصاتصوولم ة ترجمووة فيص و ال وواتلل
ةيالكوي

ة 1973ة ص . 108

ي 2ينظر  :ابن منظور ة ابو العم جما الدين ة ي

 711ه و 1131 /م ة لسوان العورب ة المجلود

 3ة ي بيرو ة  1965ة فص الماد وحر النون .
Press 3rd

(3) Oxford . sharter , English Dictionary Oxford , University
(London ,1965) P,1935 .

ي 4تيماشو و و ووي

ة نيق و و و ووال ة نظريو و و ووة علو و و ووم االجتمو و و وواع ة ترجمو و و ووة محمو و و ووود عو و و ووود واخو و و وورون ة ط  7ة

يمصر ة  1983ة ص .27
ي 5الصالحل ة صت كاظم جابر ة الممامين االجتماعية للعم فل االستم ة رسالة ماجستير غيور
منشور ة ي جامعة القادسية ة  2001م ة ص . 15
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ي 6غي

ة محمد عاط

ي 7كوار موارك

ة قامو

علم االجتماع ة ي القاهر ة  1979ة ص .436

ي  Karle Markasي  1883 - 1818م  :ولود بمدينوة تريور فول المانيوا ة وتووفل

بمدينووة لنوودن  .ولووم يكون مووارك

فيلسوووفا فوول بدايووة االموور ة كووان عالمووا فوول االجتموواع واالقتصوواد ة

وثوريا نشطا  .وهو صاحب نظرية الشيوعية الماركسية التل هول نتواج مون افكوار موارك
فوول منتص و

ة والتوول ولوود

القوورن التاسووع عشوور فوول المجتمووع االوربوول الصووناعل النربوول  .فلوول

تتص و بالمانيووا بوس وواطة فلسووعة ي هيجو و
بوساطة نظريا

وانجلو

االقتصاد ة التل جاا

ة وبعرنسووا بوس وواطة مبوواد الث ووور العرنسووية ة وب ووانكلت ار
نتاج الثور الصناعية وللم يد من المعلوما

ينظر :

 كام ة ف اد واخرون ة الموسوعة العلسعية المختصر ةيبنداد ة  1983ةص ص .398 - 388 -الموولى ة محموود عبوود ة تطوور العكوور االقتصواد واالجتمواعل عبوور العصوور ة ي تووون

ة 1979

ة ص . 70 - 69
ي 8فردريوك نيتشوة ي  Faredrik Nitashahي 1900 -- 1844م  :معكور وفيلسوو

ولود بمدينوة

وأثير عميق واً علووى فلسووعة القووار االوربيووة وادابلووا ة وخاصووة فوول المانيووا
ريكوون فوول بروسوويا ة وقوود اثوور تو اً

وفرنسووا  .كووان نيتشووة ابنووا لكوواهن بروتسووتانتل وحعيوود لكوواهنين ة در فق و اللنووة الكتسوويكل وعووين
استاذاً فل با

بسويس ار قب ان ينتلل من اعداد رسالت للدكتورام .وللم يد من المعلوما

ينظر :

 كام ة ف اد واخرون ة الموسوعة العلسية المختصر ة ص ص .488 - 484 جامع ة احمد ة المذاهب االشتراكية ة ي مصر ة  1969ة ص .39ي 9غي

ة محمد عاط

ة قامو

علم االجتماع ة ص .387

ي 10كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص  . 52كذلك ينظر :
 -برسووتد ةجوويم

هنوور ة انتصووار الحمووار يتوواريد الشوور القووديم ة ترجمووة احموود فخوور ة يالقوواهر

ة 1962ة ص  158وما بعدها .
 تونيبل ة ارنولد ة تاريد البشرية ة ج  1ة ترجمة نيقوال يواد ة ي بيورو ة  1981ة ص  62وموابعدها .
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ي 11خلي

حبيب ةواد الرافدين فل عصر فجر الستال

ة غي

ة رسوالة ماجسوتير غيور منشوور ة

يجامعة بنداد ة  2004ة ص  . 5كذلك ينظر :
 رو ة جورج ة الع ار القديم ة ترجمة حسين علوان حسين ة ي بنداد ة  1986ة ص . 119 Labat, R., Manual D’Epigraphic AKKadienne , (=MDA), (Paris, 1976),ي(12
P.312, 461.
القديمووة ة الج و ا االو  :الوووجي فوول توواريد حمووار

ي 13بوواقر ة ط و ة مقدمووة فوول توواريد الحمووا ار

واد الرافدين ة ي بنداد ة  1986ة ص. 60
ي 14نعر  :االسم الحدي

لموقع مدينة ينيبور ي  Nippurالقديمة المقدسة التول كانو

دينوول كبيوور باعتبارهووا مدينووة اإللو العظوويم ي انليو

تتمتوع بمركو

ي  . Enlilوتقووع بقايووا مدينووة نعوور بووالقرب موون

قماا ععك وشما شر مدينة الديوانية بمسافة ي25كم على المعة اليسور عقيو نلور العو ار
القووديم وتبعوود عوون مدينووة بنووداد ي180كووم  .نقووب الموقووع موون قب و البعثووة االمريكيووة موون جامعووة
العم و حتووى اسووتأن

بنسوولعانيا فوول عووام ي 1900- 1889ة ثووم توق و

موور اخوور عووام 1948م

ببعثة تنقيبية مشتركة مون جامعوة بنسولعانيا والمعلود الشورقل فول جامعوة شويكاغو برتاسوة يمكواون
ينظر :

ودام العم ستة مواسم  .للم يد من المعلوما

 بصمة جل ة فرج ة نعر ةط 1ة ي بنداد ة  1962ة ص. 5 باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص. 272 كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص. 29 – 28 -ش وري

يوس و

ة "موودن الع و ار القديمووة"ة فوول مجلووة آفووا عربيووة ة العوودد السوواد

ة السوونة الثامنووة ة

 1983ة ص. 77-76
ي 15كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص. 3
ي 16الكت وواب المق وود

ي العل وود الق ووديم ة جمعي ووا

الكت وواب المق وود

االصحا الحاد عشر ة ص . 18كذلك ينظر :
 -برستد ة جيم

هنر ة انتصار الحمار ة ص 157وما بعدها .
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المتح وود ة ي بي وورو ة  1951ة

ي 17يي عص و وور فج و وور الس و ووتال
فرانكعور

 :وه و وول التس و وومية الت و وول ش و وواع

ف و وول كتاب و ووا

ي هن و وور

الباحو و و

ي Henry Frankfortة وذلك باالستناد الى نتوات تنقيباتو فول مواقوع ديوالى ة التول

قووام بلووا المعلوود الشوورقل التووابع لجامعووة شوويكاغو بووين االع ووام ي1937 – 1930م  .وللم يوود موون
المعلوما

ينظر :

 خلي ة غي حبيب ة واد الرافدين فل عصر فجر الستال ة ص. 2-1- Frankfort , H., “ More Sculpture from Diyala Region” in OIP, vol. LX,
(Chicago, 1934), p.12.
 بوسووتني ة نيكووال ة حمووار العو ار واثوارم ي توواريد مصووور ة ترجمووة سوومير عبوود الوورحيم الجلبوول ةيبنداد ة  1991ة ص. 130
ي 18يي عصوور دويووت

الموودن  :وهوول موون التسووميا

التوول ظلوور فوول كتابووا

عوودد موون البوواحثين

وتمم ك دويلة مدينة مرك اً ومواحل وقر تابعة للا ة ولك مدينة الو خواص بلوا ة كموا تعوود
عاتدا

دويلة المدينة الى المعبد الرتي

بلا  .للم يد من المعلوما

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة … .ة ج 1ة  1986ة ص. . 255- Henry , S. Lucas ., Ashort History of Civilization , (London, 1943), p.66.
ي 19باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص . 255كذلك ينظر :
 -بوستني

ة نيكوال

ة حمار الع ار ة ص. 69

 الطعان ة عبد الرما ة العكر السياسل فل الع ار القديم ة ي بنداد ة  1981ة ص. 94ي 20يي عصر ما قب سرجون  :وهل تسومية شواتعة لود البواحثين البريطوانيين واالموريكيين لعصوور
فجوور السووتال

ة وذلووك الن و لووم توجوود سووتلة واحوود حاكمووة ف ول أ مدينووة كان و

قوود نجح و

االحتعاظ كثي اًر فل سيطرتلا على البتد مون شومال الوى جنوبو ة وان هوذم المنطقوة بقيو

مقسوومة بووين القووو المتنا عووة ة وبقيو
وتأسي

باسوتمرار

كووذلك حتووى ظلوور الملووك سوورجون االكوود الووذ كووان ظلووورم

دولت تعد او حادثة حاسمة فل تاريد بتد الرافدين  .للم يد من المعلوما

 -المبوور ة موووري

فوول

ينظر :

ة " عصوور مووا قب و سوورجون " ة ترجمووة فوورج بصوومل جوول ة فوول مجلووة سووومر ة

العدد 8ةي 1952ة ص. 88
- Charpin , D., The History of Ancient Mesopotamia = Civilization of the
Ancient Near East, ( Newyork , 2000) , v.2, part5, p.808.
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 -بووارو ة اندري و ة سووومر فنونلووا وحمووارتلا ة ترجمووة عيسووى سوولمان وسووليم ط و التكريتوول ة

ي

بنداد ة  1977ة ص. 146
 :تسمية اطلق

ي 21ييعصر لج

نسبة الى مدينة لج

معلوماتنا عن العصور السابقة للعصور االكود كانو

 المدينة السوومرية الشولير  .وذلوك النفول البدايوة مستخلصوة مون اعموا التنقيوب

التوول انج هووا العرنسوويون بووين االعووام ي 1907 – 1877م فوول لجو
الكشو و

ع وون االعم ووا العني ووة فق وود ودتن ووا ه ووذم الحعري ووا

ساعد

فل ومع قاتمة لحكام حكموا فل تاريد مبكر فل االل

المعلوما

يتلووو حاليواً  .فموتً عوون

بع وودد م وون النص وووص المس وومارية الت وول
الثال

قب الميتد  .للم يد مون

ينظر:

 خلي ة غي حبيب ة واد الرافدين فل عصر فجر الستال ة ص. 2- Ganoulloc , H., Fouilles de Telloh I , ( Paris , 1934),p.1.
 رو ة جورج ة الع ار القديم ة ص. 178ي 22يي عصر اللبن المستو – المحدب  :اطلق

هذم التسمية لشويوع اسوتخدام هوذا النووع مون اللوبن

فل مبانل هذا العصر ة وهذا اللبن مملع الشك قاعدتو مسوتوية وسوطح العلوو محودب ة وقود
ظلور واسوتخدم فول مبوانل هوذا العصور فقوط ولووم يسوتخدم بعود ذلوك فول العصوور التحقوة  .للم يوود
من المعلوما
 -مورتكووا

ينظر :

ة انط ووان ة العوون فوول الع و ار القووديم ة ترجمووة عيسووى سوولمان وسووليم ط و التكريتوول ة يبنووداد
ة 1975ة ص. 64

 لويوود ة سوويتون ة آثووار بووتد ال ارفوودين موون العصوور الحجوور القووديم حتووى االحووتت العارسوول ة ترجمووةسامل سعد االحمد ة يبنداد ة  1980ة ص. 138
 باقر ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص. 255ي 23يي عصو وور ميسو وويلم يميسو ووالم
الستال

 :وتطل و و هو ووذم التسو وومية علو ووى الو وودور الثو ووانل مو وون عصو وور فجو وور

ة ولم يرد اسم هذا الملك فل قاتموة الملووك السوومرية ة ولكون الكتابوا

مدينة ي لج

بين

مدينتل ي اوما ولج

ان كان حاكماً على مدينة يكي
 .للم يد من المعلوما
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ينظر:

المكتشوعة فول

وانو كوان حكمواً ناجحواً فول النو اع بوين

 -مورتكو ووا

ة انط و ووان ة تو وواريد الشو وور االدنو ووى القو ووديم ة ترجمو ووة توفي و و سو وولمان وآخو وورون ة يدمش و و ة

 1967ص. 44
 -خلي ة غي

حبيب ة واد الرافدين فل عصر فجر الستال

ة ص. 2

ي 24يي عصو وور الحمو ووار السو ووومرية المبكو وور  :وهو وول تسو وومية غيو وور صو ووحيحة الن اقوام و واً مو وون غيو وور
الس ووومرين ق وود س وواهموا ف وول تك وووين الحم ووار وف وول مق وودمتلم يي الج يري ووون ة ال ووذين ش وواركوا
السومريين فل استيطان السل الرسوبل منذ عصور مبكر  .للم يد من المعلوما

ينظر:

 كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص. 70ة انطوان ة تاريد الشر االدنى القديم ة ص. 44

 -مورتكا

ي 25الدولة االكدية  :وم سسلا الملك سرجون االكد ي . 2316 – 2371م الذ استطاع فور،
سوويطرت علووى الووبتد وتوحيوود دويووت

الموودن وموون ثووم اقامووة امبراطوريووة واسووعة االرجوواا عرفو

ب وويي االمبراطوريووة االكديووة نسووبة الووى مدينووة اكوود التوول اتخووذها عاصوومة ل و  .ورغووم ان موقووع
مدينة اكد الدقي يبقى احد اكثر االلنا اثار فول تنقيبوا
ياكوود كان و
المعلوما

بوتد ال ارفودين اال انو مون الم كود ان

شوومالل سووومر ربمووا قريبووة موون العاصوومة القديمووة كووي

وموون باب و  .للم يوود موون

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص. 354ة نيكوال

 بوستنيي 26اختل

ة حمار الع ار واثارم ة ص . 77

عدد من الباحثين فل تحديد بداية او قيام الدولة االكديوة ة فمونلم مون يور ان قياملوا كوان

فل عام ي . 2371م ينظر :
 -ساك ة هار ة عظمة باب

ة ترجمة عامر سليمان ة ي باري

 باقر ة ط ة مقدمة … ةج 1ة  1986ة ص. 354وهناك من ير بان قياملا كان فل عام ي . 2340م ينظر :
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ة  1979ة ص. 68

 -بوووتيرو ة جووين وآخوورون ة الشوور االدنووى الحمووا ار

المبكوور ة ترجمووة عووامر سووليمان ة ي الموصو ة

 1986ة ص . 101
فل حين هناك من ير ان قياملا كان فل عام ي . 2334م ينظر :
 J.A., Mesopotamia chronology of the historical period,ة- Brinkman
(Chicago, 1977), p.33.
- Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East,
(Oxford , 2003 ), p.78.
ومنلم من ير بان قياملا كان فل عام ي. 2350م ينظر :
- Postgate , J.N., Early Mesopotamia , (Newyork , 2003), p.22 .
- Kurt , Amelie , The Ancient near East , ( New york , 2002) , p.27.
ك بحسب ما تناول من دراسة فل تحديد العصر من معطيا عامة فنية او عمارية او سياسية .
ي 27يتعو و العدي وود م وون الب وواحثين وف وول مق وودمتلم االس ووتاذ المرح وووم طو و ب وواقر ف وول تقس وويم عص وور فج وور
الستال
السووتال

الى ثتثوة عصوور او ادوار رتيسوية هول  :ي عصور فجور السوتال
الثووانل وعصوور فجوور السووتال

الثالو

االو وعصور فجور

ة وعوود كو منلووا فتوور حمووارية تمتووا بمجموعووة
.

م وون العناص وور الحم ووارية كاالخت ووام االس ووطوانية واالوان وول العخاري ووة والبقاي ووا البناتي ووة وف وون النحو و
ينظر:
 باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص. 256فول حوين حودد الباحو

ي هنور فرانكعوور

ي Henry Frankfortعصور فجور السوتال

ب ووين االعو ووام ي. 2750 – 2900م وعص وور فج وور الس ووتال
. 2600م ة وعصوور فجوور السووتال
فرانكعووور عصوور فجوور السووتال

الثال و

الثال و

الث ووانل ب ووين االعو ووام ي – 2750

بووين االع ووام ي . 2371 – 2600م  .وقوود عوود

عصوور ا دهووار ونم و تطووور فيو الموودن وشوولد

نمواً جوهرياً فل عددها واتساعلا وعدد سكانلا بمرور الوق
التنقيبا

االو

في و

ة وقد حدد تقسيمات هذم على اسوا

التل قام بلا المعلد الشورقل لجامعوة شويكاغو فول منطقوة ديوالى بوين االعووام ي – 1930

1937م ة وما اسعر عن التنقيبا

مون د ارسوة للمخلعوا

االثريوة  .للم يود مون المعلوموا

ينظور

:
- Frankfort , H., in OIP , vol. Lx, p.12 .
- Saggs , H.W.F., People of the past Babylonians , (1995) , pp. 182-183 .
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ي 28كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص. 99
ي 29ييجداو الملوك السومرية  :تعد جداو الملوك السوومرية مون اهوم الوثوات التاريخيوة والتول تعود
مصد اًر اساسياً مون مصوادر معرفتنوا بعصور فجور السوتال

فموتً عون بقيوة مصوادر معرفتنوا مون اللقوى

األثرية العنية والمعمارية ة ويعود من تدوينلا على االرجن الى عصر ستلة اور الثالثوة ة واخور نسوخة
تعود الى عصر ايسن-الرس  .وللم يد من المعلوما

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1973ة ص. 295 – 287 كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص ص . 478 -473ة جو ووون ة باب و و تو وواريد مصو ووورة ترجمو ووة س و ومير عبو وود الو وورحيم الجلبو وول ة ي بنو ووداد ة  1991ة

 -اوت و و

ص ص. 307-303
- Jacobsen , Th. , The Sumerian king list, Fourth, (Michigan , 1973), p.80ff.
ي 30لقد ورد فل جداو الملوك السومرية ذكر خمسوة عشور سوتلة حكمو
هل  :يي ستلة كي
كي

فول عصور فجور السوتال

االولى ة ستلة الوركاا االولوى ة سوتلة اور االولوى ة سوتلة آوان ة سوتلة

الثانية ة ستسة خما

ة ستلة مار ة ستلة كي

يهما

ة ستلة الوركواا الثانيوة ة سوتلة اور الثانيوة ة سوتلة ادبوا

الثالثة ة ستلة اكشواك ة سوتلة كوي

وستلة اوما  .للم يد من المعلوما

الرابعوة ة سوتلة لجو

االولوى

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة … ة ج 1ة  1986ة ص 289وما بعدها . كريمر ة صموتي ة السومريون ة ص ص. 478 – 473 -بوستني

ة نيكوال

ة حمار الع ار واثارم ة ص. 72- 71

ي 31من اشلر مدن دويلة لج

القديمة هل :

 مدينووة يي كرسووو ي Girsuالتوول تمثللوا االن التلووو االثريووة المعروفووة بأسوومي تلووو ي علووى بعوود نحووو 16كووم شووما شوورقل مدينووة شووطر االن فوول محافظووة الناص ورية وبووالقرب موون شووط الن و ار
منطقووة اثريووة تبلووت مسوواحتلا  3 ×4كووم ة ويورتبط اسووم االلو الورتي

للووذم الدويلووة وهووو يي ننكرسووو

) Ningirsuباسم هذم المدينة ويعنل اسم يي سيد او ال ننكرسو
 -مدينة يينينا

ي Ninaوتعر بقاياها االن باسم يي سرغ
32

ي وهوول

.

على بعد حوالل نحو  48كوم جنووب

شرقل ي تلو وكان
 مدينووة يي لج والتحريا

مرك عباد االللة ي نانشة ي. Nanshe
ييلك و

ي  Lagashوهوول عاصوومة دويلووة لج و

باسووملا ة وقوود ابان و

وسوومي

الحديثة ان موقعلوا فول التلوو االثريوة الواسوعة التول تعور باسوم ي اللبواا علوى بعود نحوو

45كووم شوور بلوود الشووطر وقوود ظنلووا المنقبووون العرنسوويون القوودامى بانلووا فوول ي تلووو وقوود اجوور فيلووا
حديثا تنقيبا
 -وعرفو

بعثة امريكية من جامعة شيكاغو .

مدينوة لجو

يي  Uru- Kugيا

باسوم اخور يورجن انو صوعة للوا هوو يي اورو  -كووك

المدينة المقدسة .
وكووان يتبووع هووذم الموودن الرتيسووة موودن اخوور اصوونر منلووا وعوود قوور صوونير وكبيوور وا ارموول راعيووة
خصبة  .وللم يد من المعلوما

ينظر -:

باقر ة ط ة مقدمة  ...ة ج 1ة  1973ة ص.312 باقرة ط واخرون ة تاريد الع ار القديم ة ج1ة ي بنداد ة 1987ة ص . 130 -129 -بوستني

ة نيكوال

ة حمار الع ار واثارم ة ص  131وما بعدها .

 لويد ة سيتون ة اثار بتد الرافدين ة ص . 123 -122ي 32فول عوام  1877م قوام العرنسويون تحو
بتنقيبا

د سوير اك ي Ernest De Sarzec

ادار ي ايرنسو

ملمة فل الموقع السومر ي تلو ي االسم الحدي

لمعالم وبقايا احود مودن دويلوة لجو
القديمووة  .وفوول عووام

القديمووة والتوول ظنلووا المنقبووون العرنسوويون القوودامى بانلووا موقووع مدينووة لج و
 1900م قووام ي د سووير اك باحوود عشوور حملووة تنقيبيووة ونجوون فوول اكتشووا

اعووداد كبي ور موون

حو ووالل

ع ووام

التماثيو و ة وبص ووور رتيس ووة تماثيو و االمي وور يي جودي ووا
 . 2130م ة ومست

ح وواكم لجو و

 .مون اهملوا يي مسولة النسوور

 -و يي اسوطوانا

االل ووا الطينيووة التوول يعووود توواريد كثيوور منلووا الووى اسوور يي اور  -نانشووة
االولى  .وللم يد من المعلوموا

عون تواريد التنقيبوا

القديمة ينظر -:
 باقر ة ط ة مقدمة  ...ة ج 1ة  1973ة ص . 272 كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص . 28 - 2733

جوديوا
م سو

ة واأل

سووتلة لج و

ونتاتجلوا التول جور فول موقوع مدينوة لجو

 -بوستني

ة حمار الع ار واثارم ة ص . 131

ة نيكوال

 لويد ة سيتون ة اثار بتد الرافدين ة ص ص . 184 -174ي  33اوما ي : Ummaوتعر بقاياها االن باسم ي جوخة على بعد نحو  50ميت مون كرسوو الوى
مركو و دويل ووة مدين ووة ل ووم ي وورد ذك وور س ووتالتلا ف وول ج ووداو المل وووك الس ووومرية .

الش ووما  .وكانو و

وللم يد من المعلوما

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة  ...ة ج 1ة  1973ة ص . 312كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص . 72 -بوستني

ة نيكوال

ي 34كي

ي : Kishوتمث احد اقدم المدن السومرية وتقع على مسوافة ي23كوم شور مدينوة بابو

وكان

ة حمار الع ار واثارم ة ص . 142

تقع على المجر القديم لنلر الع ار

ة وتع وور ك ووي
المعلوما

ة وهول أو مدينوة هبطو

فيلوا الملوكيوة بعود الطوفوان

بأس ووماا عدي وود ه وول ي تو و االحيمو ور  -انن وور  -البن وودر  -الخ ن ووة  .للم ي وود م وون

ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة  ...ة ج 1ة  1973ة ص ص . 269 - 276 األحمو وود ة سو ووامل سو ووعيد ة " المو وودن الملكيو ووة والعسو ووكرية " ة فو وول المدينو ووة والحيو ووا المدنيو ووة ة ج 1ةي بنداد ة  1988ة ص . 148
 -دانيا ة كلين ة موسوعة علم االثار ة ترجمة ليون يوس

ة ج2ةي بنداد ة  1990ة ص .488

,p.72ff .ي- Gibson , M. , The city and area of Kish , (Florida ,1972
ي 35حو الن اع الطوي القاتم بين دويلة لج

واوما وذكر اقدم معاهد فل التاريد بينلما ينظر :

 باقر ة ط ة مقدمة ...ة ج 1ة  1973ة ص ص . 319 -315 كريمر ة صموتي نو ة السومريون ة ص ص . 77 - 72 -رشيد و فو

ة ترجما

لنصوص سوومرية ملكيوة ة ي بنوداد ة 1988ة ي الونص رقوم  1ة ص ص

. 38- 23
ي 36حو اسماا الملوك ومد حكملم ينظر -:
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 باقر ة ط ة مقدمة  ...ة ج 1ة  1973ة ص . 349 رشيد ة فو بوستين -اوت

ة ترجما

ة نيكوال

لنصوص السومرية ملكية ة ص .18

ة حمار الع ار واثارها ة ص . 134

ة جون ة باب تاريد مصور ة ص . 303

ي 37باقر ة ط ة مقدمة ...ة ج 1ة  1973ة ص  .319كذلك ينظر-:
 ساك ة هار ة عظمة باب ة ص .67- 66 -رشيد ة فو

ة المصدر الساب نعس ة ص . 18

ي 38لقوود ظلوور لقووب ي Enاو موور فوول النصوووص المسوومارية المكتشووعة فوول مدينووة الوركوواا يالطبقووة
الرابعووة  .وان اسووتعما لقووب ي Enكلقبواً ملكيواً كووان مقتصو ار علووى مدينووة الوركوواا وهووو احوود اقوودم

االلقوواب الملكيووة المسووتعملة للداللووة علووى الحكووام فوول المجتمووع السووومر  .للم يوود موون المعلومووا

ينظر -:
- Hallo, w.w., Early Mesopotamia Royal Titles, ( = EMRT) , (New Haven,
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Abstract
The Social contents of the Sumerian King URU-INIMGI-NA
( 2365-2357 B.C.) in the Ancient Iraq
The social contents of the Sumerian King URU-INIMGI-NA ( 2365-2357
B.C.) in the ancient Iraq with all its social , economic , political contents ,
one of the oldest and pervious document and most expressive in human
history and its continuous struggle for liberation from despotism and
oppression , these documents registered complete reforms for complete group
of occurred injustices which may referred to disliked bureaucratic , exist in
all time and location at all , comprised of governor and his followers . that
document give us in same time , horrible view of the man's severity on other
man on all the levels , social , economic , political and psychology . when we
observe strictly the events we notice also a server conflict for the sake of
getting the power , between the religion establishment represented by the
temple and political foundation represented by the palace , and the people of
" Lagash" city who lived the reforms beside the temple , finally we could say
that this document claiming of human rights and requested achieving the
social justice , equality and freedom limited by the law and activating it in
the society all these are aims and hopes wanted by all the world 's people in
the old and new ages "
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