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                        ا ينكاينم -الملك السومري اورو إلصالحات االجتماعية المضامين

 ق.م( في العراق القديم  2357- 2365) 

                        
                                                                                                                         

 احمد لفته رهمه القصير                                                                      
 / جامعة القادسية      آلثارا كلية                                                                    

 مقدمة : 
كبير من األهمية وذلك للوقوو  علوى تقع عملية الدراسة التأريخية للنظم االجتماعية على جانب 

المحودد  لعمليوا  التعاعوو   ةطبيعوة البنواا االجتمواعل الم لوو  للوذم الونظم ة ودراسوة العتقووا  االجتماعيو
 االجتماعل فل هذم النظم التل تحدد بالتالل شك  هذم المجتمعا  قديمًا وحديثًا . 

اكود  ة بوابلل ة القوديم مون سوومر  لقد حظي  المجتمعا  القديمة بشك  عام والمجتموع العراقول 
واشور  بشك  خاص بأهمية كبير  واهتمام من قب  الباحثين سواا فول مجوا  علوم االثوار والتواريد القوديم 

ر العاموة للوذم المجتمعوا  طوذا  الصولة ة وذلوك لمعرفوة األ او علم االجتماع وغيورم مون العلووم االخور 
عووا  رغووم انلووا عاشوو  فوول فتوور  موغلووة فوول القوودم. اال انوو  وبالتووالل الوقووو  علووى انموواط حيووا  تلووك المجتم

 يمكن عدها ووصعلا بأنلا كان  مجتمعا  متمدن  لعاملين اساسيين : 
االو  منلا بسبب تمواي  معوردا  البنواا االجتمواعل  فول هوذم المجتمعوا  التول تمتعو  بدرجوة  -

تنظووويم علوووى خلووو  نموووط مووون مووون التنظووويم مموووا يتوووين للوووا ان تكوووون مجتمعوووا  متمدنوووة حيووو  عمووو  هوووذا ال
التماي  بين الم سسوا  االجتماعيوة الم لعوة للبنواا األجتمواعل كالم سسو  السياسوي  ةالدينيوة ة االسوري  ة 
التربوية والم سسة االقتصوادية والتول تقوع علوى جانوب كبيور جودًا مون االهميوة فول تحديود شوك  العتقوا  

 العلسعة االشتراكية . االجتماعية فل هذم المجتمعا   خصوصًا من وجلة نظر 
اموووا العامووو  الثوووانل منلوووا ة فوووان هوووذم المجتمعوووا  عملووو  علوووى تشوووريع القووووانين التووول حووودد   -

العتقا  االجتماعية وانماط التعاعو  االجتمواعل بوين االفوراد بعمولم موع الوبع، االخور ة وبوين االفوراد 
هووو الا والدولووة موون جلوووة  يووعوالجماعووا  ة او بووين الجماعووا  بعمووولا مووع الووبع، االخووور ة او بووين جم

مجوووورد . وبووووالرغم موووون ان الدولووووة ي الم سسووووة السياسووووية المتمثلووووة بالملووووك وحاشوووويت    فوووول  ناخوووور  ككيووووا
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المجتمع السومر  القديم بشك  خاص كانو  ذا  طوابع دينول اال انلوا كانو  تنعصو  تودريجيًا موع تطوور 
تموواي  واموون بووين الدولووة كم سسووة  االحوودا  التأريخيووة عوون الم سسووة الدينيوو  يالمعبوود  ة كمووا ان هنوواك

سياسووية والم سسووة الدينيووة المتمثلووة بالمعبوود علووى الوورغم موون اسووتمرارية المعبوود بمراقبووة تصوورفا  الدولووة 
. اال ان عمليوووة تووودخ  المعبووود فووول  "البيروقراطيوووة"وسووولوكياتلا موووع سووولوكيا  الحكوووام واتبووواعلم واجلووو تلم 

عمليوة قلوب نظوام الحكوم السياسول دون التودخ  المباشور  تحديد شك  هذم السلوكيا  اقتصر احيانًا على
فوول تعوودي  سوولوكيا  الم سسووة السياسووية . وفوول اغلووب االحيووان اقتصوور توودخ  المعبوود فوول حووا  المسووا  

 باألس  االقتصادية التل يقوم عليلا من خت  تلديد المصالن االقتصادية للمعبد . 
 -طور العاموة لموا قوام بو  الحواكم السوومر  اورولقد تباين  اراا عدد من الباحثين حوو  تحديود اال

ا موووون اعمووووا  ومنجوووو ا  غيوووور  موووون الواقووووع االجتموووواعل واالقتصوووواد  والسياسوووول فوووول المجتمووووع نووووياينمك
والمصولحين  اينمكينوا -مون يور  بوأن موا قوام بو  الحواكم اورو   1يالسومر  القوديم انوذاك . فمون البواحثين 

التل حققوهوا مود الظلوم والطنيوان الوذ  كوان سواتدًا وقو   "قية ختبالثور  االجتماعية واال "من اصحاب  
  . فول حوين ان هنواك عودد مون البواحثين مون  جو لسوومر  القوديم ي مجتموع مدينوة لذاك فل مجتمعلم ا

. وهنوا البود لنوا مون التعريو  بوبع،  "االصوتحا  االجتماعيوة  "اعطى تلك المنجو ا  واالعموا  شوك  
بموموع ومممون البح  ليتسونى لنوا بعود ذلوك تحديود ماهيوة االطور العاموة  المعاهيم الملمة التل تتعل 

 لتلك المنج ا  واالعما  وعلى النحو االتل : 
            

 ( :   Sociol Content) "المضمون االجتماعي " -   
يشووير المموومون الووى اسووم مععووو  هووو يي المحتووو     ة والمصوودر منوو  ييموومن   وييموومنا    

صوة    ة كموا يود  علوى واحتوام ا  اشتم  علي   . ومن معانيو  ايموًا ييالمجمو  او الختبمعنى يحوام 
نا  جموع هر  او المدلو  واالهميوة . والجموع منو  يي مموامين علوى الكثور     ة وييممومو المعنى الجو 

    2يقلة  .
جموع   فول اللنوة تعنول هول جموع الشولا المتعور  فلوو اجتمواع ة وت Sociolويي االجتماعيوة   ي

  ييبأنلوا  Oxford Dictionaryالقووم ا  اجتمعووا مون هنوا وهنواك . ويعرفلوا ييقوامو  اوكسوعورد   ي
القوودر  علووى تكوووين العتقووا  والتواصوو  واالشووتراك  كووذلكالقوودر  علووى التوحوود واالرتبوواط مووع االخوورين ة و 

قوووة التوووأثير واالجتماعيوووة تعنووول ايموووًا كووو  موووا يخوووص االنسوووان فووول مجتمعووو  مووون حيووو  عت  3يمعلوووم   .
ظووواهر المتبوواد  بووين االنسووان و البيتووة التوول يعووي  فيلووا اجتماعيووة كانوو  ام طبيعيووة فلووو يشووتم  علووى 
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  4يالظرو  النعسية واالجتماعية لتفراد فل المجتمع. كذلكو الدين والسياسية والقانون 

عيووة ومووا امووا المموومون االجتموواعل ي اصووطتحًا  فيقصوود بوو  مجموعووة التنيوورا  الجذريووة االجتما
يوووورتبط بلووووا سووووواا كانوووو  قيميووووة ام فعليووووة فوووول عمليووووة االصووووت  االجتموووواعل موووون خووووت  اعوووواد  الحيووووا  

نين السوووابقة . وموووا تحتويووو  هوووذم التنيووورا  مووون محتويوووا  او الوووى االعتمووواد علوووى الشوووراتع والقووواالجتماعيوووة 
م اجتمواعل جديود اجتماعية اثر  فل شك  وطبيعة العتقا  االجتماعية الساتد  انذاك بلود  خلو  نظوا

  5ييقوم على اسا   نابع من هذم الشراتع والقوانين وذلك بلد  تحقي  العدالة االجتماعية.
 

  :(  Sociol  Reform) "االصالح االجتماعي" - 

ويقصد ب  عملية اعاد  البناا التنظيمل للمجتمعا  من خت  اعاد  تنظيم الصراعا  والتووترا  
ا ظووواهر سوولبية توو ثر سوولبًا فوول الحيووا  االجتماعيووة . ويووتم ذلووك موون خووت  االجتماعيووة التوول تخلوو  بوودوره

اعواد  التووا ن فول العتقوا  االجتماعيوة بوين الواقوع والقويم التول تحكوم او تحودد مسوير  هوذم العتقوا  فول 
الشوووراتع والقووووانين واالعووورا  السووواتد  بحيووو  تجعووو  مووون هوووذم القووويم والشوووراتع  كوووذلكماعيوووة و تالحيوووا  االج

انين واالعرا  قابلة للتطبي  نسبيًا حي  تنطو  عملية دراسة الواقوع االجتمواعل علوى دراسوة احكوام والقو 
وعليوو  نجوود ان عمليوة االصووت  االجتموواعل تقوووم علووى اسووا  موون   6يعلووى نحووو واموون وصوورين.القيموة 

حركوووا  الدراسوووة العلميوووة لواقوووع الحيوووا  االجتماعيوووة االمووور الوووذ  يووو د  بالتوووالل الوووى خلووو  اسووو  فلوووم ال
مووووا يتناسووووب مووووع القوووويم االجتماعيووووة ب  تنييوووور واقووووع الحيووووا  االجتماعيووووة االجتماعيووووة ودوافعلووووا موووون اجوووو

 واالختقية التل تحق  االهدا  المرجو  فل المجتمعا  . 
  ويياالصووت  Revolution   ي ثووور ن التمييوو  بووين معلووومل يي اليجوود الباحوو  بوودًا موو الوهنووا 

  . فووالثور  بمعلوملووا العووام تعنوول هوول تلووك التنيوورا  االجتماعيووة  Sociol Reformاالجتموواعل   ي
تنيور النظوام   الجذرية المعاجتة التل تحد  فل ظورو  اجتماعيوة وسياسوية وعلوى وجو  الخصووص عنود

 -:ر محل  . وقد ورد  العديد من التعسيرا  لمعلوم الثور  ومنلا خآالسياسل الحت  
رية لتحقيوو  تقوودم االنسووانية نحووو مجتمووع تسووودم الحريووة ان الثووور  هوول احوود  الوسووات  الموورو  -أ

         والعدالووووووة والمسوووووواوا  واالنسووووووجام االجتموووووواعل ويمثوووووو  هووووووذا  الوووووورأ  وجلووووووة نظوووووور ي كووووووار  مووووووارك   
نجوووودم ايمووووًا موووومن ممووووامين  م  فوووول الثووووور  . وهووووذا مووووا1883 -1818ي  7ي  Karle Markasي

والتل عمل  على تحقي  مثو  هوذم  اينمكينا -  اورواالجتماعية للملك السومر  -االصتحا  السياسية 
 فل المجتمع .  اً االهدا  والنايا  االساسية من خت  قلب نظام الحكم الساب  الذ  عا  فساد
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ان الثووور  هوول مجموعووة العواطوو  الجامحووة غيوور الرشوويد  التوول تحطووم الوونظم القاتمووة مسووتند   -ب
عقليوة البداتيوة   ة ويمثو  هوذا الورأ  وجلوة نظور يفردريوك الى تعسيرا  سويكولوجية تشوب  فول تكوينلوا ييال

م  فل الثور  . فل حين نور  ان اصوتحا  الملوك 1900-1844  ي Faredrik Nitashahي 8ينيتش  
عتوة القام  على اس  عقتنية بلد  اعاد  التوا ن فل عمليوة الصوراع االجتمواعل بوين  اينمكينا -اورو

 بنيوو  التوول ةالمعبوود والقوويم االجتماعيوو م البيروقراطوول    موون جلووة وبووينالحاكمووة ومووا يتبعلووا موون ييالتنظووي
 على اسا  القوانين والشراتع االللية . 

ان الثووور  هوول مصووطلن وصووعل لسووي  لوو   9يفوول حووين يوور  عوودد موون علموواا علووم االجتموواع  -ج
موع هول ثوورا  داللة حتمية ة فك  التنيرا  الجذرية التل تحد  سواا فول النظوام السياسول او فول المجت

 الى المد  الذ  تستند في  الى قاعد  شعبية عريمة . 
ت  الباحوو  موون اسووتخدام مصووطلن يياالصووعلووى موووا مووا تقوودم يتموون لنووا مووايبرر وجلووة نظوور و 

 -االجتماعل   بداًل مون مصوطلن يي الثوور     بمعلوملوا العوام والودقي  لموا قوام بو  الملوك السوومر  اورو
البناا التنظيمول للمجتموع السوومر  القوديم فول مدينوة يلجو    وذلوك مون خوت  فل عملية اعاد   اينمكينا

اعوواد  التوووا ن فوول العتقووا  االجتماعيووة بووين الواقووع والقوويم التوول تحكووم وتحوودد مسووير  هووذم العتقووا  فوول 
عمووو  علوووى اعووواد  فاعليوووة القووووانين والشوووراتع القديموووة التووول تركلوووا اسوووتف  لا كوووذلكالحيوووا  االجتماعيوووة ة و 

 هملوها الى فاعليتلا فل الحيا  االجتماعية من جديد بلد  تحقي  المساوا  والعدالة االجتماعية .  وا
 

 ))بالد سومر في عصر فجر السالالت ((
 

بوتد سوومر والمجتموع السوومر  القوديم فول  عون لقد ارتوأ  الباحو  هنوا تقوديم نبوذ  تأريخيوة مووج  
قع االجتماعل واالقتصاد  والسياسل الذ  كان سواتدًا عصر فجر الستال  وذلك من خت  دراسة الوا

مووون اصوووتحا   اينمكينوووا -انوووذاك بلووود  تحديووود وفلوووم االطووور العاموووة لموووا قوووام بووو  الملوووك السوووومر  اورو
 ة لج . نفل مدي  جتمعاجتماعية واقتصادية وسياسية غير  من واقع م

قبو      خت  االل  الثالو باسم ييسومران يي سومر   او باالحر  البتد التل اصبح  تعر  
الميتد هل تلك المنطقة التل شنل  القسوم او الجو ا الجنووبل مون السول  الرسووبل لوبتد الرافودين والتول 
كانوو  عبووار  عوون اهوووار تقطعلووا هنووا وهنوواك جوو ر منخعمووة موون االر، الرسوووبية تجمعوو  موون رواسووب 

   10يالطين التل تحمللا انلار دجلة والعرا  والكارون.



 5 

  kI.EN.GIورد  تسوومية ييبووتد سووومر    فوول الكتابووا  المسوومارية بالمصووطلن السووومر  يلقوود 
فنجوودم فوول القوووامي  اللنويووة   11ي  ة ولووم يحوودد معنووام علووى وجوو  التأكيوود .mat-Sumerimوباالكديووة ي

بالنسووبة ان الووبتد   وهوول بمعنووى الووبتد ة والبوود mat  وباالكديووة يKALAMيطوواب  الكلمووة السووومرية ي
    12يسومريين تعنل ييبتد سومر   .لل

  ييار، سوويد القصووب    وقوود عوور  KI.EN.GIواذا مووا توورجم المصووطلن حرفيووًا يكووون معنووى ي
ييسيد القصب    بأن  االل  ييانكل   ة وهو يال  االر، والماا والحكموة   عنود السوومريين ويايوا  عنود 

 .   13يالبابليين 
 مشووووووت  موووووون احوووووود اسووووووماا مدينووووووة KI.EN.GIفوووووول حووووووين هنوووووواك موووووون يعتقوووووود بووووووأن مصووووووطلن ي

 المقدسوة عنود السوومريينة واصوبح  الوبتد تعور  فول العصوور الكتسويكية Nippurينيبوور  ي 14يينعر 
مووووون العووووورا  القوووووديم  الوووووى الخلوووووي   األسوووووع بوووووتد بابووووو     وتشوووووم  النصووووو   وابمصوووووطلن ييبوووووتد اكووووود 

   الووارد فول الكتواب المقود   Shan`arكما اعتقود بعو، البواحثيين ان ييسول  شونعار    يي 15يالعربل.
  16يالتورا    ماهو االتحري  لكلمة سومر من وجلة نظرهم. ةي العلد القديم 

وعند تتبع مسير  الحمار  فل بتد الرافدين بشك  عام  وبتد سومر ي موموع الدراسة   بشوك  
ليلووا ييعصوور فجووور خوواص يتحووظ وجووود حقبووة ملمووة فوول توواريد العووورا  القووديم هوول تلووك التوول يطلوو  ع

نم  وترعرع  فول جنووبل بوتد الرافودين وسويطر  فيلوا االقووام تال     والتل ظلر  فيلا حمار  الس
يوودم وتحدوهنووا يجوود الباحوو  موون الموورور  التعريوو  بعصوور فجوور السووتال   التوول عرفوو  ييبالسووومريين  

 .  ال منل
  الووى اخوور بحسووب لقوود اطلقوو  عوود  تسووميا  علووى عصوور فجوور السووتال  ة اختلعوو  موون باحوو

ة ومون تلوك التسوميا  ييعصور فجور السوتال     و حموارياً اول  للموموع ة ان كان سياسيًا اطبيعة تن
 City Statesي                 او ييعصور دويوت  المودن      17ي  Early Dynastic periodي

period . ن النظوام السياسول الوذ  ذلوك االجانب السياسل الوذ  تميو  بو  ة  وهل تسمية تشير الى  18ي
بعود مملكوة القطور الواحود   ساد فيو  كوان تقسويم القطور الوى دويوت  او سوتال  حكمو  القطور ولوم تنشوأ

عاصوور  امووا كليووًا او ج تيووًا ا  ان اواخوور سووتلة مووا تعاصوور تمعظووم تلووك السووتال  يحكووم القطوور م وكووان
 .   19ياواخر الستلة التل تعقبلا 

ا البووواحثون القووودامى علوووى هوووذا العصووور اشووولرها ييعصووور موووا قبووو  وهنووواك تسوووميا  اخووور  اطلقلووو
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  ة يي عصور Lagash periodي  21ي  ة ييعصور لجو     Pre-Sargonic periodي 20يسورجون  
  ة ييعصور ميسويلم او  Plano Conevex -Bricks periodي  22يالمحودب     -بن المسوتو  لوال

                 24يار  السووووووووومرية المبكوووووووور    الحموووووووو   وييعصوووووووور Mesalim periodي  23يميسووووووووالم    
   .  Early Sumerian Civilization periodي

اموووا عووون التحديووود ال منووول لعصووور فجووور السوووتال  ة والوووذ  بووودأ  فيووو  اولوووى السوووتال  الحاكموووة 
 المعروفووة لوودينا موون خووت  النصوووص المسوومارية التوول يختلوو  البوواحثون فوول تحديوود بوودايتلا بووين االعوووام

التول اختلعووا   25ي .م   ة ولكنلم يتعقون علوى ان نلايتلوا كانو  بقيوام الدولوة االكديوة 2800 - 3000ي
انووو  يمكووون تحديووود الوو من التقريبووول لعصووور فجوور السوووتال  مووون حووودود  إال . 26يفوول تحديووود بووودايتلا ايمووًا 

ويوت  المودن فول  . م  الى قيام سرجون االكد  وتأسيس  الدولة االكديوة وتوحيود د 2800او  3000ي
  .م   . 2334  .م   او ي  2370مملكة كبر  فل حدود ي

اغلب الباحثين على تقسيم عصر فجور السوتال  الوى ثتثوة ادوار او اقسوام رتيسوة اطلو   ع ويت
عليلووا تسوومية ييعصوور فجوور السووتال  االو     و ييعصوور فجوور السووتال  الثووانل    وييعصوور فجوور 

ود اختت  فيما بينلم ك  حسب وجلوة نظورم ة وموا قوام بدراسوت  وموا قدمو  الستال  الثال     ة مع وج
  من ادلة الثبا  رأي  . 

مدينوة ة او حووالل  -دولة  قب  الميتد تتكون من اثنتى عشر  ال الث األل كان  بتد سومر فل 
 وتحوووويط بلووووا مووووواحل م لعووووة موووون قوووور  كبيوووور ة  ذلووووك ة لكوووو  منلووووا مدينووووة كبيوووور  ة مسووووور  فوووول العوووواد 

عن الستال  التل حكم  فل عصر فجر الستال  ة والتل ورد ذكرها فول ييجوداو   اما  28يوصنير .
والوذ  يلمنوا   30يسوتلة.    فلول خمسوة عشور  The Sumerian King- listي 29يالملووك السوومرية    

 ي موموع البح   .  اينمكينا -منلا هنا ييستلة لج  االولى    وملكلا اورو
                    

 (( ى))ساللة لجش االول
 

موون اهووم سووتال  التوول حكموو  فوول بووتد الرافوودين خووت  عصوور فجوور  ىتعوود سووتلة لجوو  االولوو  
دويووت  الموودن موون  لووا خلعوو  لنووا اكثوور موون غيرهوواالسووتال  ة وكانوو  اهميتلووا وشوولرتلا متأتيووة موون كون

بووا  الملموة التوول قامو  بلووا البعثوو  ة وذلووك مون خووت  نتوات  التنقي ةنصوووص المدونوعوددًا موون الوثوات  وال
م  فول الموقوع 1877  عوام ي Ernest De Serzacالعرنسوية تحو  ادار  يي ايرنسو  د  سوير اك    ي
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وقووود اظلووور    31ي .ة قديموووالدويلوووة لجووو  الحووودي  لمعوووالم وبقايوووا احووود  مووودن االسوووم ي السوووومر  ييتلوووو  
الوى تواريد هوذم الدويلوة حسوب بو  القوى اموواا ا  نتات  على قدر كبير من االهمية لي  بالنسوبة بيقنالت

فوول عصوور فجوور السووتال  ة حيوو  اكتشووعوا وثووات  مدونووة كثيوور   ة علووى توواريد حمووار  العوورا  القووديمملموو
 .  32يواثار فني  وبقايا معابد وقصور 

موومن جووداو  الملوووك السووومريةة    33ي  سووتلتا ي لجوو  واوموواذكوور وألسووباب غيوور معروفووة اغعوو  
ن الستلتين استد  عليلموا وعلوى اهوم ملوكلموا مون خوت  النصووص المسومارية واهموا تلوك غير ان هاتي

التوول دونوو  عليلووا النوو اع الطويوو  بووين الموودينتين وذكوور اقوودم معاهوود  فوول التوواريد بينلمووا بوسوواطة مدينووة 
لعاصولة فل ذلك الن اع وفل تحديد الحودود ا اً فل  من ملكلا يميسالم   والذ  كان حكمًا ناجح  34يكي  
   35ي.مدينتين وومع مسلة فل ذلك المكانالبين 

كوا  -خوين  -عدد من الملوك او الحكوام السوومريين هوم ي ايون  ىلقد حكم فل ستلة لج  االول
نووووار   ة تانتمينووووا ة اينانوووواتم الثووووانل ة اي ة كورسووووار ة اورنانشووووة ة اكوركووووا  ةايانوووواتم  ة اينانوووواتم االو  ة

 .   36ياينمكينا -الستلة هو اورولوكالندا ة واخر ملوك هذم 
      

 اينمكينا واصالحاتة االجتماعية (( -))اورو   
 

اينمكينووا    الحوواكم الثووامن موومن سووتلة لجوو  االولووى واخوور حكاملووا . فقوود حكووم  - يعوود يي اورو
تشووير المصووادر المسوومارية الووى انوو  تووولى حيوو   عووام  2357 -2365موود  ثمانيووة سوونوا  يفوول حوووالل

على الحاكم الذ  سبق  فول الحكوم المسومى ييلوكالنودا   يفول حووالل ل لج  بعد انقتب قام ب  الحكم ف
   37ي . .م  2365 – 2375

موون خووت  دراسووة المعتقوودا  الدينيووة لوود  ف .ينمكينووا اصووت موون طبقووة الكلنوو ا -ويوورجن ان اورو
بقوة الكلنو  وذلوك الن العراقيوون سكان بتد الرافدين القدماا يمكون االسوتنتاج ان او  الحكوام كوانوا مون ط

يلوا ف رهوا وان المدينوة ومواامو واالمتثا  الوطاعتلا  اآلللةلخدمة إال بانلم ما خلقوا يعتقدون  االقدماا كانو 
هل اال ملوك لتللوة قبو  كو  شولا ة والتول كوان فول خودمتلا طبقوة خاصوة امن ارامل وموارد طبيعية م

حيوو  كووان لقووب   38ي. Enلووى    الووذ  يطلوو  عليوو  لقووب يموون الكلنوو  كووان فوول مقوودمتلم ييالكوواهن االع
 التوول  belum  وتعنوول ييالسوويد الكلنوووتل    وتقابللووا باالكديووة يEnاينمكينووا فوول بوواد  االموور ي-اورو 

   enum  توووراد  باالكديوووة يEn. كموووا ان ي 39يتسوووتعم  للداللوووة علوووى االللوووة والبشووور علوووى حووود سوووواا 
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الثانيوة لقوب   . ثوم اتخوذ فول سونة حكمو 40يكاهنوة مون الدرجوة العليوا   ال واوالتل تعنل ييالكواهن االعلوى 
 .   42ي Sarruكلمة ينة االكدية ييالرج  العظيم او الكبير    ويرادفلا بالل اً وتعنل حرفي  41ي  Lugalي

اوييموطوود الوعوود فوول الووبتد  ة  اينمكينووا هووو يي مثبوو  العلوود فوول الووبتد   -اسووم اورو  ىوان معنوو
كاجينووا . وعنوود -وارد  فوول معظووم المصووادر هوول اورو الووكينووا اينم -راا  السووابقة السووم اورو قووالن حيوو  ا

للنوووة االكديوووة افووول  ا  فووول اللنوووة السوووومرية ترادفلوووURUكلموووة يان نويوووة نجووود لالرجووووع الوووى القووووامي  ال
 , amatuي             فل السومرية ترادفلا فل االكدية INIMكلمة يو .   43ي  وتعنل ييالبتد  aluي

awatu   ي امووا كلمووة  44ي .  وتعنوول ييالعلوود او الوعوودGI-NA فلووا  يدا  فوول السووومرية ترKanu فوول  
. وبوذلك يكوون معنوى اسوم  ييموطود العلود فول الوبتد    ة ولعلو   45يموطد   االكدية وتعنل ييمثب  او 

 تً امكوو ذ اواموور االلوو  تنعيووذا  حووو  تنعيوومووع االلوو  ييننكرسووو  اينمكينووا-العلوود او الوعوود الووذ   قطعوو  اورو 
 واهملوهما .    ساتد  سابقا والتل تركلا استف   التل كاناإللليةين من خت  اعاد  تطبي  يي القوان

تعووود الووى هووذا  اذ  46يحاليووًا اقوودم مشوورع ومصوولن اجتموواعل فوول التوواريد .  اينمكينووا-ويعوود اورو 
صووول  الينوووا هوووذم االصوووتحا  مدونووو  بوووالخط الملوووك اقووودم االصوووتحا  المدونوووة حسوووب معرفتنوووا . وقووود و 

    فخوار  بيموو  الشوك  يرجوع بتاريخوالمسمار  وباللنة السومرية على ثتثة مخاريط فخارية وعلى لوو 
م   1878 .م   اكتشووع  فوول مدينووة لجوو  موون قبوو  البعثوو  العرنسووية وذلووك فوول عووام ي2355الووى حوووالل ي

 Fransoي                          ان   جوووندا -ورو ثووودراسوووتلا الباحووو  العرنسووول يفرانسوووو ة وقوووام ب

Thuwro – Dangin .  عوود الوى اوروتاالصوتحا  فول احود االلووا  التول  هوذم وقود ورد ذكور  47ي-
   48ياينمكينا بمناسبة فتن قنا  جديد  .

وقبوو  البوودا بووذكر االصووتحا  علينووا معرفووة االسووباب الموجبووة والوودوافع الكامنوو  وراا قيووام الملووك 
اينمكينووووووا باصوووووودار اصووووووتحات  ة وذلووووووك موووووون خووووووت  معرفووووووة االوموووووواع السياسووووووية واالقتصووووووادية -رواو 
 فل مدينة لج  .   اكالجتماعية التل كان  ساتد  وق  ذوا

وموون متابعووة توواريد مدينووة لجوو  وسووتلتلا الحاكمووة فوول اواسووط االلوو  الثالوو  قبوو  الموويتد ةتشووير 
         نانشووووة   -لجوووو  كانوووو  تتمتووووع فوووول علوووود م سسوووولا ياور المعلومووووا  التاريخيوووو  المتوووووفر  الووووى ان مدينووووة

الودويت   قوو  . م   وحكاملوا االواتو  با دهوار اقتصواد  وقوو  عسوكرية فاقو   2500ي فل حدود سنة 
ييعودو  لجو           المجاور  ة فدخ  ملوكلا الحروب موع الودويت  المجواور  والسويما دويلوة ياوموا   

ا العديوود موون االنتصووارا  ة وكووان موون نتووات  تلووك االنتصووارا  ان توودفق  علووى ثور    وحققوووا ختللووأالموو
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ومواردهووا االقتصووادية االخوور  فعووم الرخوواا  ال راعيووة األراموول ةالووبتد الكثيوور موون الننوواتم واتسووع  مسوواح
والوى هوذم العتور  تعوود معاهود  الصولن بوين دويلتول   49يوارتعع مستو  المعيشة والسويما الطبقوة الحاكموة .

    50ياوما ولج   بوساطة حاكم كي  يميسالم   والتل تعد اقدم معاهد  فل التاريد.ي
فووووول الوووووبتد وتقلصووووو  قوتلوووووا العسوووووكرية وانقطعووووو  مواردهوووووا  موووووع موووووا لبووووو  ان دب ال نولكووووو

ال ان يعرموا المراتب على افراد المجتمع فل دويلة المدينوة إدية فما كان على االسر  الحاكمة االقتصا
علووى   مووورد جديوود للووم يحووافظوا موون ختلوو  وا  موونلم بشووتى الطوور  لكوول يتمكنوووا موون ايجووادويبتوو وا االموو

المسووتو  المعاشووول المرتعوووع الوووذ  اعتوووادوا عليووو  فووول علوود قووووتلم وانتصووواراتلم . فووودب العسووواد فووول الوووبتد 
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 تابعوًا لتسور  

  51يلسياستلا. موجلاً و كمة بعد كان مسيطرًا عليلا الحا

ويعوور، لنووا الموو رم السووومر  الووذ  عووا  فوول مدينووة لجوو  معاصوورًا لتحوودا  التوول نقللووا واقووع 
المترديوووة التووول كانووو  سووواتد  فووول مدينوووة لجووو  اثنووواا فتووور  حكوووم يلوكالنووودا   الحيوووا  االجتماعيوووة والسياسوووية

 -اينمكينا ة وذلك على النحو االتل : -الحاكم الذ  سب  اورو 
  

جيت فييه بيذرا )االنسيان( الف اليدهور   مين )الييوم( اليذ   ر " منذ القدم فيي سي
 كيييان الرجيييك الموكيييك بيييالمالحين يسيييتحوذ عليييى السيييفن   وكيييان ر يييي  الرعييياا

ر ي  الرعاا يسيتولي عليى االانيام   وكيان الرجيك  يستحوذ على الحمير  وكان
شيعير مصا د االسماك   وكانيت جراييات  الموكك بمصا د االسماك يستولي على

كهنة الي))جودا(( توزن )لغير صالحهم ( في اليي))اشتي(( )اليذ  يفتيرا بانيه ال
ك الصيوف ان ييدفعوا كان م زن الحياكم(   وكيان عليى رعياا االانيام التيي تحمي

كيك فضة )الى االنسى( من اجك )جز صوف( الشاا البيضيا    وكيان عليى المو 
 نواليييي))اجري (( والرجيييك الموكيييك عييي ال((لجابمسييياحي الحقيييك   ور يييي  اليييي))ا

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

 

  يا  الحاكم  كان يستحوذ عليلوا ويحوللوا Ensiفان يي االنسل   يفيما يخص المعبد وامتك  و 
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 الى ذلك الم رم السومر  بقول  :  الى ملك خاص ب . اذ يشير
 

قطي) ارا االنسييي الم صصية ليزرص البصييك  تحير   ةييران االلهييث"    وكانيت 
وكانت حقوك االنسي الم صصة لزراعة البصك وال يار تق) فيي احسين حقيوك 

واحسيين ثيييران الييي))سانجا(( ترسييك )كضييرا    نييت حمييير الييي))بيرا((االلهيية  وكا
على ما يفترا الى االنسي(  وكانت حاشية االنسي تقسم شعير اليي))سانجا(( 
) لغير صالح السيانجا(   وكانيت ارديية اليي)سانجا(   ) تياتي هنيا قا مية تحتيو  

فيييةعلييى  مييي  عشييرا ميييادا   بالدرجييية االولييى مييين المالبيي    ال يمكييين معر 
نجا(( الموكييك وكييان الييي))سا  االبهييا ( تذ ييذ كضييريبة ) الييى قصيير االنسييي( 

     (53)قط) اشجار حديقة االم السا طة وبأ ذ الفاكهة"ي)بتجهيزات( الطعام 
وكان حتى المو  ال يخلص النا  من الرسوم والمراتب التل وصول  الوى مراسويم دفون المووتى 

مقبور  عاديوة واخور   -ي كانو  هنواك درجتوان مون المقوابر ة نو .  فحين كان ي تى بمي  الى المقبور   لدف
ة موون ظووتب والمتطعلووين يستخلصووون رسوووم باهتسوومى يي قصووب االلوو  انكوول     . وكووان موووظعل الموورا

ويصووور لنووا الموو رم   54ياهوو  الميوو  ممووا امووطر اهوو  العقووراا موونلم الووى رموول جثوو  ابنوواتلم فوول النلوور.
 بقول  :ذلك السومر  
 

) الجعييية التيييي  -عييية اليييذ  ييييأتي بالمييييت اليييى المقبيييرا )لدفنيييه( " لقيييد كانيييت ج
  وكيان  420اباريق وكان ) عدد ارافية (  بيز   7يتقاضها كأجر له عن ذلك(

ر الييي)) ي)) اوك(( ميين شييع 2الييي     ) مو ييف ال يمكيين تحديييد هويتييه ( يتسييلم 
لوديما(   وكيان اليي) اً حاز ((   ورداً  واحيد   ومسيند را  واحيد   وسيريرًا واحيد

يأتي بميواطن ليسيتريح بيين قصي   ن))اوك(( من الشعير   وكان جعة م يتسلم
  وكيان اليي   )مو ف  420اباريق   وكان ) عدد ارافية (  بيز   7 -))آنكي((

)) اوك (( ميين الشييعير وسييريرًا واحييدًا وكرسيييًا  2اييير محييدد الهوييية ( يتسييلم 
   (55)ن الشعير"واحدًا   وكان الي)) لوديما (( يتسلم ))اوك(( م

 

ويوووذكر لنوووا المووو رم السوووومر  حالوووة البووو   والعقووور التووول مووور  بلوووا طبقوووة العموووا  ي مووون الصوووناع 
والحرفيين  وكي  انلم اصبحوا يشحذون  قوتلم ويأكلون فمت  الطعام مون ابوواب المدينوة ة فول حوين 
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 النص: فل اذ يرد  مخا ن الحكام وقصورهم وبيو  حاشيتلم مليتة بالطعام وتعي، بالخيرا  .  كان
" لقد كان عليى الصيناص ان يتسيولوا مين اجيك الحصيوك عليى  بيزهم ) حرفييًا : 
كانوا يأ ذون  بز التوسك(   وكيان عليى اصيحا  المهين ان ييلتقطيوا فضيالت 

  (56)  "البوابة الع يمة دالطعام )؟( عن
 

ى حسووواب الموووواطنين  فووول حوووين كوووان االغنيووواا ييوالرجوووا  الكبوووار   ة والنظوووار يووو دادون ثوووراًا علووو
  جبواالعقراا السلا الحظ الذين اينموا يولووا وجووهلم مون حودود يي ننكرسوو   الوى يي تخووم البحر  وجودوا 

 المراتب . حي  يرد فل النص : 
 

بيييوت االنسييي وحقييوك االنسييي   وبيييوت وحييرم )القصيير( وحقييوك حييرم  ت" وكانيي
تييييزاحم بعضييييها )القصيييير( وحقييييوك اطفيييياك ) القصيييير(  )القصر( وبيوت اطفاك 

كرسيو((  نالبعا   وكيان جبياا الضيريبة منتشيرين )فيي كيك مكيان(من حيدود ))ن
  ( 57) الى البحر "

 

ثووم يعوودد لنووا الموو رم السووومر  اعمووا  السووخر  التوول كانوو  تعوور، علووى العقووراا والمووععاا وحتووى 
اكثور مون مور  ومون انلم كانوا يمثلون عدد غير قلي  حي  ورد ذكرهم  العميان منلم والذين على ما يبدو

   تلك : 
ر تاب) )من اتباص (المليك ب يرًا فيي اعليى جيز  مين حقليه   كيان يقيبا فاذا ح"  

على رجك اعمى ) ليست رج الميا  وكيان اليميد  عليى ميايفترا بميا يكفييه مين 
الطعام والشرا  ( وانه )ا  تاب) الملك( كيان يقيبا عليى رجيك اعميى مين اجيك 

الحقك عليى ميا يفتيرا  جفيفر ( الحقك )لتشدو(( الذ  )يغمسح  ما  اك))مو 
  (58)  والشرا (" ميمد  بما يكفيه من الطعا اذا  كان ذلك ضروريًا وال

 

وبخصوووص طبقووة يالعمووا  العميووان   فووان هنوواك موون يوور  ان هوو الا العمووا  كووانوا موون االرقوواا او 
يتطاب  موع واقوع العبيود  رب ة ولكن هذا التعسير اللمنعًا للم من ال اسر  الحروب الذين سمل  عيونلم

فووول العووورا  القوووديم وفاتووود  هووو الا العموووا  االقتصوووادية . ولعووو  التعسوووير االكثووور قبوووواًل يعوووود الوووى االومووواع 
وانتشووار االوسووام والقوواذورا   ةتوول اد  الووى تعشوول االموورا، واالوبتوواالقتصووادية واالجتماعيووة المترديووة ال
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   59يراد الطبقة العقير  من النا  . التل كان  سببًا من اسباب انتشار العمى بين اف
وكانوو  الرسوووم والمووراتب تعوور، حتووى فوول جوانووب ملمووة موون االحوووا  الشخصووية وفوول مقوودمتلا 
ال واج والطت  . فعل حالة الطوت  كانو  الموراتب تعور،  علوى الرجو  اذا طلو   وجتو ة وذلوك علوى 

   النحو االتل : 
حيييياكم ( يتقاضييييى  مسيييية تييييه كييييان ))االنسييييي(( )ا  الأمر أا طلييييق رجييييك " اذ

ًً   ويأ ذ  ))االبجاك(( )ا  نيا ر  ))شياقك(( ويتقاضى وزير  ) )شيقاًل (( واحدًا
   (60)القصر ( ))شيقاًل(( ا ر "

تقدم ة وفل ظ  هذم الظورو  المتودهور  مون احووا  لجو  السياسوية واالجتماعيوة  وعلى موا ما
سووو   ي الوو  المدينوووة الحووامل   الحوواكم الجديووود التوول عرموولا لنووا المووو رم السووومر  . اختووار االلووو  ييننكر 

لجوو      يووةالووذ  كووان يخشووى االللووة موون بووين جموووع مووواطنل لجوو  مانحووًا ايووام ييملوك اينمكينووا -اورو
   التل كانو  سواتد  سوابقًا وتركلوا اسوتف  واهملوهوا . وذلوك علوى  اإللليةتطبي  ييالقوانين  بإعاد وامرم 

 النحو االتل : 
 

)ننكرسو(( فار  ))انليك (( االوك ))ملوكية لجش(( اليى ))اورو " عندما وه  )
اينمكينييا (( وامسييكت بييه يييد  )ا  يييد ننكرسييو ( ميين بييين الجمييوص )حرفيييًا:  -
رجيييك ((( عند يييذ فيييرا ))ننكرسيييو (( علييييه )حرفييييًا: ))وضييي) ليييه ((  3600))

   (61)قرارات االيام السالفة ))االلهية ((( "  
 

اينمكينووا بكلمووا  االلوو  ييننكرسووو    ونعووذ اواموورم تنعيووذًا كووامًت موون خووت  -لقوود التوو م الملووك اورو 
عنووودما عمووود الوووى اصووودار  إلنلاتووو تصووودي  لوووذلك الوموووع االقتصووواد  واالجتمووواعل المتووورد  ويموووع حووودًا 

 اصتحات  التل استطاع من ختللا ان يعيد االوماع الى ساب  علدها . 
ت  االجتموواعل ة اذا مووا اخووذنا بنظوور االعتبووار ان وهنووا يتجلووى لنووا دور الوودين فوول عمليووة االصوو

اينمكينوووا كوووان اصوووًت مووون طبقوووة الكلنوووة ي كموووا اشووورنا الوووى ذلوووك سوووابقًا   . اذ يعووود الووودين بالنسوووبة -اورو 
ايجواد  للشعوب او المجتمعا  ذا  الطابع الدينل  او شوب  الودينل هوو احود اهوم المصوادر االساسوية فول

عمليوووا   أساسووولاالقووويم االجتماعيوووة التووول تقووووم علوووى  انسوووا او  نظموووةأل األختقيوووةالتعسووويرا   ننموووط مووو
. ويأخذ الدين فاعلية بصور  ملموسة خصوصوًا فول المجتمعوا  الدينيوة  األفرادالتعاع   االجتماعل بين 
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موووا كموووا هوووو الحوووا  فووول  منلوووا اذا موووا كانووو  هوووذم المجتمعوووا  مجتمعوووا  متمدنووو  الوووى حووود يوووةوشوووب  الدين
القيميوة مون اجو  االنسوا  قديم الذ  يعد ملد الحمارا  ة اذ يعم  الدين على تنذية المجتمع العراقل ال

     62ياستمرارها وبالتالل استمرار هذم المجتمعا  او الشعوب المتمدنة .
ويعوود الوودين ايمووًا احوود اهووم المصووادر الذاتيووة موود النوو و الخووارجل . واحوود اهووم االدوا  الثوريووة 

من الطبقا  الدنيا او من عامة ابناا  الشعب  الوذين يقعوون  اسواا كانو الملمة فل متناو  الممطلدين 
اذ يعمووو  الووودين علوووى اعطووواا   63ي .تحوو  ظلوووم ونيووور الحكوووام الطنوووا  المسوووتبدين او مووود القوووو  المسووويطر 

تعسووير جديوودًا فوول  اً ظم االجتماعيووة موون خووت  اعطوواا بعوودالطبقووا  االجتماعيووة حوواف ًا للثووور  ولتنييوور الوون
ماعووا  وبالتووالل يكووون العاموو  االسووا  فوول نجووا  هووذم الثووورا  والقموواا علووى مووا جشووعوب والتوواريد ال

   64ييعتر، استمرارها فل عملية التنير االجتماعل فل المجتمعا  االنسانية .
الطبقيوة السواتد  فول المجتموع والتول  لتنسوا  الدينيةومن جانب اخر فان الدين يعطل التعسيرا  

المجتموع التول قود ينوت  عنلوا اومواع اجتماعيوة غيور عادلوة  ألعمواا بالنسبةفتة غير متكا أوماعتتخذ 
اجو  قبوو  مثو  هوذا  يعطل هوذم التبريورا  مونالذ  القيم الدينية  نس  اال ان التبريرا  الدينية من خت 

الوى  وبالتالل فان منظور النا  او االفراد الم منين بلذا الدين يتنير مون خوت  نظورتلم بقلالتعاو  الط
العدالووة االجتماعيووة التوول يجووب ان تقوووم علووى اسووا  موون القوويم االجتماعيووة والدينيووة المرعيووة فوول النظووام 

    65ياالجتماعل .
الحوواكم فوول حالووة طنيانوو   وهنووا يوور  الباحوو  ان الصووعة الدينيووة للدولووة فوول العوورا  القووديم لووم تسوواند

او المتوأخر  فول تواريد الودو   العصوور المظلموةللقوانين كما هو شأن الدولة الدينيوة فول   وخرق مواستبداد
ندتلا فوووول المجتمووووع ربيووووة التوووول عملوووو  فيلووووا الم سسووووة الدينيووووة علووووى تبريوووور السوووولطة الحاكمووووة ومسوووواو اال

بوو  ان الصووعة الدينيووة للدولووة فوول العوورا  القووديم هوول التوول اعطوو    66يقيووام الرأسوومالية .االقطوواعل قبوو  
مليووة احوودا  التنيوورا  االجتماعيووة الجذريووة سووواا عوون طريوو  الم سسووة الدينيووة العاعليووة القصووو  فوول ع

الثور  او قلب نظام الحكم القامة االصتحا  االجتماعيوة التول تعمو  علوى تعودي  اتجوام ممارسوة الدولوة 
لسووولطاتلا فووول  الحيوووا  االجتماعيوووة بلووود  تحقيووو  الحريوووة والعدالوووة االجتماعيوووة وفووو  المنظوووورا  القيميوووة 

ين من وجلوة نظور الباحو  انين االللية   . ويتم ذلك بطريقيي الشراتع والقو  تلاومعالساتد  انذاك والتل 
:-   

االو  منلووا عوون طريوو  اسووتبدا  الحكووام الطنووا  الووذين خرجوووا علووى هووذم الشووراتع والقوووانين بكلنووة  -    
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حكووام بووداًل موون ال اإللوو التوول ومووعلا  اإللليووةيكونووون علووى درجووة موون الوووعل تسوومن للووم بتطبيوو  الشووراتع 
  الطنا  فل تسيير الحيا  االجتماعية . 

اموووا الطريووو  الثوووانل فلوووو قيوووام الم سسوووة الدينيوووة باعوووداد الحووواكم مسوووبقًا مووون اجووو  توووولل المسووو ولية  -    
السياسووية فوول الووبتد وفوو  االسوو  والقوووانين والشووراتع  التوول ومووعتلا االللووة والتوول تشووك  النسوو  القيموول 

عراقوول القووديم انووذاك فوول تحقيوو  الحريووة والعوود  االجتموواعل والرفاهيووة فوول الووذ  يوو من بوو  ابنوواا المجتمووع ال
 المجتمع . 

         االجتماعيووووووة     -يياالقتصووووووادية  اإلصووووووتحا لبوووووودا بووووووذكر اوعلووووووى موووووووا مووووووا تقوووووودم ة وقبوووووو  
و االجتماعية    التول قوام بلوا اور  -اينمكينا علينا اواًل االشار  الى اهم االصتحا  يي السياسية -ألورو

  ذاك فول مدينوة لجو  اينمكينا تجام واقع الحيا  السياسية واالجتماعية المتردية التل كان  سواتد  وقو -
 -اورو            . م   الحووواكم الوووذ  سوووب  2365- 2375حكوووم ي لوكالنووودا   فووول حووووالل اثنوواا فتووور  

 اينمكينا فل حكم مدينة لج  . 
 

 االجتماعية (( - )) االصالحات السياسية
 

التل خلعتلا لنا دويت  المودن السوومرية منوذ اواخور االلو  الرابوع قبو   التاريخيةتشير المعلوما         
الموويتد الووى ان طبيعووة الحكووم فوول هووذم الوودويت  كووان فوول بوواد  االموور حكمووًا دينيووًا صوورفا ة وقوود توموون 

وقو  ذاك  األوات لا   الذ  كان يطل   على حكامEnقب الدينل يلذلك يكما اشرنا سابقا   من خت  ال
. كموا اومووح  لنووا هووذم المعلومووا  علوى ان الحكووم فوول العوورا  القووديم ة قود بوودأ منووذ اواتوو  االلوو  الثالوو  

االنتقوووا  فووول قبووو  المووويتد ينتقووو  مووون يووود السووولطة الدينيوووة الوووى يووود السووولطة السياسوووية ة حتوووى  اكتمووو  هوووذا 
ًا علوووى الكثيووور مووون يعتوووة السياسوووية توودريج. وقوود اد  هوووذا االنتقوووا  الوووى هيمنووة الالموووذكور األلووو منتصوو  

ملا امكتسبا  العتوة الدينيوة وذلوك مون خوت  اسوتنت  السولطة السياسوية للمتلكوا  العاتود  للكلنوة واسوتخد
لصالن منوافعلم الشخصوية ة كموا انلوم اجبوروا الكلنوة علوى اداا اعموا  لوم توك مون واجبواتلم عنودما كوان 

ى ذلك فقد هيمنوا علوى الكثيور مون الملوام التول كانو  بيود السولطة الحكم بيد السلطة الدينية . وعتو  عل
يبدو تتجاو  المعتاد احيانًا ة بحي  ان اقطاب السولطة السياسوية  المذكور  . وكان  هذم الليمنة على ما

يموووطرون للعمووو  علوووى وموووع الحووودود اموووام سووولوكيا  اتباعلوووا لتمنوووع بوووذلك التجووواو ا  التووول تسوووي  الوووى 
 . 67يرارمالمجتمع والى استق
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وتتجسد لنوا عمليوة هيمنوة العتوة السياسوية علوى الكثيور مون مكتسوبا  العتوة الدينيوة وذلوك فول حكوم 
اينمكينا فل حكوم مدينوة لجو  والوذ  عوا  فول المجتموع فسوادًا مون  -يلوكالندا  الحاكم الذ  سب  اورو 

تكوة القوو  العسوكرية التول خت  استنت  هذا الحاكم لموقع  على رأ  السولطة السياسوية فول الوبتد وامت
ستبداد بالحكم بما يحق  مصالح  الشخصية او المصوالن الطبقيوة الت هل  الى استنت  مواطنل البتد وا

الوووى الجلوووا  االدار  البيروقراطووول المتمثووو   باإلموووافةطة السياسوووية لل اليلوووا والتووول تموووم السوووموووالتووول ينت
 مالوووويلاواموووور السوووولطة السياسووووية ة ويمووووا  بمجموعووووة موووون الموووووظعين الووووذين يموووومنون تطبيوووو  قوووووانين و 

مجموعوووة متنعوووذ  مووون االغنيووواا وكبوووار موووتك االرامووول الوووذين تتوووداخ  مصوووالحلم موووع مصوووالن السووولطة 
  68يالحاكمة اذ يعتقد ان ه الا كانوا ينتمون الى االسر  الحاكمة .

اصودار اصوتحت   اينمكينا  الى -وا اا هذم االوماع السياسية واالجتماعية المتردية عمد اورو   
الحكووم عون طريوو  االنقوتب العسووكر  االجتماعيووة وذلوك موون خوت  قياموو  بعمليوة قلووب نظوام  -السياسوية 

االجتموووواعل القيموووول وعملوووو  علووووى تحقيوووو  االهوووودا  النظووووام وتوليوووو  الحكووووم بنعسوووو  بمووووا يموووومن تطبيوووو  
 .المتمثلة بالمعبد الدينيةلم سسة دالة والرفاهية البناا مجتمع  ولاالجتماعية المنشود  من الع

 

 االجتماعية ((  -))االصالحات االقتصادية 
 

اينمكينووا  عمليووة اعوواد   -االجتماعيووة التوول اصوودرها اورو  -تموومن  االصووتحا  االقتصووادية 
التوووا ن بووين المووراتب الحكوميووة للم سسووة السياسووية والمووراتب الدينيووة للم سسووة الدينيووة يالمعبوود   الووى 

موود لنوودا  وتابعيوو  . اذا وجلوو  تلووك االصووتحا  بشووك  اساسوول ومباشوور اوكب  علوودها قبوو  حكووم يلاسوو
يت   ا  ي القصوور وحاشووموون قبوو  ممارسوول السوولطة السياسووية وتووابعيلم  واإليووذااة لوومالمووراتب وسوووا المعا

نعووذ ة اينمكينووا بكلمووا  االلو  ييننكرسووو    -فبعوود ان التو م اورو  .وعلوى االسووتيتا علووى ممتلكوا  المعبوود
لووو  تنعيوووذًا كوووامًت فعمووود الوووى القمووواا علوووى تلوووك المظووواهر السووولبية والممارسوووا  السووويتة السوووابقة اوامووور اال

كاالستحواذ على الحمير واالغنام واماكن صيد السمك العاتد  للمواطنين . ومنع فر، دفع االموا  الوى 
صووو  اغنوواملم . حيوو  يخبرنووا  القصوور بطوور  مختلعووة ة كووأجر علووى و ن حصصوولم موون الموو ن و جوو 

   -االتل : وعلى النحو ة بذلك م رخنا السومر  الذ  عاصر االحدا  ودون االصتحا 
اينمكينيييييا (( بشيييييدا بالكلمييييية  التيييييي قالهيييييا ليييييه ملكييييييه  -وتمسيييييك )) اورو " 

جييييك الموكييييك بييييالمالحين ميييين ر ))ننكرسييييو((ومن))حرفيًا : )) القييييى بعيييييدًا ((( ال
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)) االسييتحواذ (( علييى  ))االسييتحواذ(( علييى السييفن   ومنيي) ر ييي  الرعيياا ميين
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  الشيرطة ( مين )تسيلم ( 

    و يراف اك))جيودا((   لبيضياالفضة ) المدفوعية عين جيز صيوف ( االانيام ا
المييأمورين ميين ا ييذ الضييريبة ميين مييدير  المعابييد )ميين طبقيية السييانجا (  ومنيي) 

 (69)التي كانت تذ ذ )عادا الى القصر (" 

اينمكينووووا الووووى  -فقوووود اعادهووووا اورو ةامووووا بالنسووووبة المووووتك المعبوووود التوووول اسووووتحوذ عليلووووا الحوووواكم         
كموا علود الوى القواتمين علوى ادار  المعبود بمسو ولية ادار  قصور الحواكم الحقيقيوين وهوم االللوة ة  لااصحاب

باالمووافة الووى قصووور  وجتوو  واطعالوو  . وعموود الووى طوورد المرتشووين موون الموووظعين وجبووا  المووراتب ة فلووم 
 يعد هناك جبا  للمراتب من اقصى طر  البتد الى طرفلا االخر . حي  يرد فل نص االصتحا  : 

 

 االنسيي   وجعيك )بياو((( ملكًا على بييوت االنسيي وحقيوك و" لقد جعك ))ننكرس
  ملكة على بيوت حرم )القصر ( وحقوك )القصر (   وجعك ))شولشياجانا(( ملكياً 
علييى بيييوت اطفيياك )القصيير ( وحقييوك اطفيياك ) القصيير (   ولييم يعييد هنيياك جبيياا 

    (70)للضرا    من حدود ))ننكرسو(( الى البحر "
 

 يتقاموووام فووون المووووتى ة صوووار موووادب التووول فرمووو  علوووى مراسووويم والمووورات وبخصووووص الرسووووم
كوووان يتقاموووون  سوووابقًاة بووو  صوووار اقووو  مووون نصووو  فووول بعووو،  الموظعوووون مووون مخلعوووا  الميووو  اقووو  موووا

 الحاال . اذ يرد فل النص : 
 

دفن ( ثالثية ابياريق ) فقيط (   لياليى المقبيرا ) لبالمييت " وكانت جعة مين ييأتي 
اك    ) مو يييف هويتيييه ايييير فقيييط (   وكيييان )  80وكيييان )عيييدد ارافييية (  بيييز 

))لوديما ي) فقيط (   ومسيند رأ  واحيدًا   وكيان الي يستلم  سريرًا واحيداً معروفة( 
اوك ( من الشعير ) فقيط( وكانيت جعية مين يأ يذ  1\2)) بان(( )  3((  يستلم 

)فقيط( وكيان ) عيدد  أبياريق أربعية -مواطنا ) ليستريح( بين قص  )) انكيي (( 
) فقط(   وكيان اك    ) مو فيًا هويتيه ايير محيدودا( يسيتلم  240بز  ارافة(  
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))بيان(( مين 3)) اوك (( واحدًا )فقط( من الشعير   وكيان اك)) لوديميا(( يتسيلم 
ر (( تتسييلم عصييابة رأ  امييرأا واحييدا   جييييشييعير )فقييط(   وكانييت اك))نينييد نال

 (71)و))سيال (( واحدا من الزبدا " 

طبقوووة  كوووذلكاينمكينوووا طبقوووة العموووا  يمووون الصوووناع والحووورفيين   و  -و كموووا شووومل  اصوووتحا  اور 
العموا  المصووابين بوالعمى وعمووا  اخورين مموون كوانوا يعووانون مون حالووة البو   والعقوور التول شوولدتلا العتوور  

اينمكينووا فوول اصووتحات  الووى تخصوويص جرايووا  موون الطعووام والشووراب داتمووة  -السووابقة . فقوود عموود اورو 
حا  عنوود هووذم النقطووة اصووتحًا موون الكلنووة والموووظعين . اذ يسووج  نووص االصووتللووم ولمجموعووة اخوور  

وكأن  امرًا جديدًا ولي  بمعالجة اصتحية لممارسة من الممارسا  السويتة التول كانو  موجوود  فول  يبدو
 الساب  ويرد فل النص : 

 

متعييددا مين ال بييز والجعية كانيت تعطييى كمذنية ثابتييه اليى افييراد  وأنيواص" كمييات 
نين مثك كاهن )) جيرسو((  من طبقية كهيان اك)) جياال(( وكياهن ))لجيش(( معي
)) جيياال(( والييى يالييى كهييان ا ييرين ميين طبقيية اليي  كييذلكطبقيية اك)) جيياال(( و  ميين
يمكن تحديد هوياتهم من مدينية ))نينيا((  حرف والى مو فين الالاصحا   ةرابط
 (72)وعماك معينين ممن فقدوا  بصرهم   وعماك ا رين "   

 

تسوتجداا فول سوبي  الحصوو  علوى طعواملم لوعلي  لم يجد الصناع والحرفيون بعد االن مرور  
 حي   يرد فل النص : 

 

اينمكينيييا ( قضيييى عليييى ) ضيييرورا قييييام( اصيييحا  الحيييرف -) ا  اورو " انيييه
الطعام )؟( البوابة   وقضيى عليى ) اضيطرار ( الصيناص عليى  )بالتقاط ( فضالت

))سانجا (( )المسيذوك( يالي  بيزهم   وليم يعيدعليى االستجدا  من اجك الحصيوك 
د وك الييى حديقيية االم السييا طة ) كييي الييعيين )امييدادات( الطعييام ) يجييرأ( علييى 

 (73)يقط) االشجار ويأ ذ الفاكهة( " 
 

كما جاا فل االصتحا  منع اتباع اسلوب االكورام فول البيوع والشوراا حيو  منوع اسوتنت  الننول 
شوروط مرموية يوتم ذلوك اال علوى وفو   ل بيوع البيوو  واالرامول والماشوية والللعقير من قب  المتمكنين فو
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والمتنعوذين مون اجبووار  األغنيوواابمنوع  مرسوومين اينمكينوا الوى اصوودار -بوين الطورفين . وعليو  عموود اورو 
   -نحو االتل :الوذلك على ة  اخوانلم على بيع حميرهم ودورهم ختفًا الرادتلم

 
( عنيدما يوليد 1هذين االمرين ( : )  كذلك( اعلن  )  اينمكينا -"انه )ا  اورو 

كين ابتاعيه منيك ((  ول ))ارييد ان هليه ر يسي مار لتاب) من اتباص الملك ويقيوكح
عندما يكون هو )ا  الر ي (على وشك ابتياعه منه ويقولون ليه )تياب) المليك( 

سييعد )) ادفيي) لييي بقييدر مييا ارا  مناسييبًا (( ) حرفيييًا:))زن لييي ميين الفضيية التييي ت
ثيم اذا رفيا بيعيه ) حرفييًا: ))اليسيمح ليه بيأن يشيتر  منيه((( فعليى  قلبي ((  

الر ي  ان االيضيطر  اليى فعيك ذليك )حرفييًا:)) يجي  اال يضيربه (( مين اجيك ان 
ر  بييت )) واى جيبييت تياب) مليك الي( عنيدما يكيون  2ليى القبيوك(   ) يضطر  ع

اريد ان ابتاعه منك(( وعنيدما رجك كبير (( ويقوك له ذلك ))الرجك الكبير (( )) 
يكييون )) الرجييك الكبييير (( علييى وشييك ان يشييتريه منييه   ولكيين )تيياب) الملييك ( 
يقوك له )) ادف) لي بقدر ما ارا  مناسبًا)) او (( ادف) لي شيعيرًا يعيادك بيتيي )) 

يكرهييه علييى فعييك  الأ     ثييم اذا رفييا بيعييه يجيي  علييى ذلك))الرجييك الكبييير ((
     (74)ذلك("

 

مووواطنل مدينوووة لجووو  نين والموقووووفين مووون اينمكينوووا ععوووا عاموووًا عووون المسووجو  -مووا اصووودر اورو ك  
القصور ة او بموجوب تلوم قتو  او سورقة الوى نلم السابقة او بسبب استحقاقا  المراتب عليلم ديو بسبب 

 -ي كان  على ما يعتر،   م يعة . اذ يرد فل النص :
 

جيش(( لاطني (( )حرفيًا))ابنيا (( ))اينمكينا ( عفيا عين )) ميو -" انه )ا  اورو 
بسيب (  في السجون بسب ( الديون ) التيي وقعيت علييهم (   )اوا الذين ) كانو 

كميات ) القمح التي يدعيها القصير ( كحيق ) ليه(  ) اوبسيب ( الشيعير ) اليذ  
يدعي القصر بأنه يعود ( لم ازنه   )او بسب ( سرقة او قتك   واطلق سراحهم 

" (75)   
 

        لنسوووووب  لليتوووووامى واالرامووووو  الوووووذين كوووووانوا موووووحايا سوووووللة وعووووواج   لتغنيووووواا واالقويووووواا  فوووووأناموووووا با
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يقتور  رجو  قوو  ظلموًا بحقلوم .حيو  يورد فول  يي ننكرسو    بأن ال  لالاينمكينا عقد علدًا مع ا -اورو 
   -النص :

 
((  علييى نفسييه فييي حضييرا )) ننكرسييو اً  يييرًا ( ا ييذ )اورو اينمكينييا ( عهييدا" ) و 

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

اينمكينوا مون تطليور  -بموا قوام بو  اورو  اإلصوتحا وختم م رخنا السومر  النص الوذ  تمومن   
ينانشووة  . وذلووك علووى النحووو  ةلوولالامنطقووة ي نينووا   حيوو   معبوود با  الماتيووة التوول تووربط مدينووة لجوو  القنوو
                                 تل :  اال

اينمكينا((  الك هذ  السنه ك)) ننكرسو(( القناا الصيغيرا  -ر )) اورو ف" لقد ح
))جرسو(( ) ربمييا حرفيييًا: ))التييي تمتلكهييا جرسييو(( ( وسييماها بأسييمه يالعا ييدا ليي

 -اليذ   -القديم او ربما بالعك  الغى اسمه القديم (   مسيميًا اييا  ))ننكرسيو 
نفيير((   لقيد اوصيله بقنيياا ))نينانيدو(( ) قييا اًل ( :  -مين  جيياً ر  ا –قيو   -هيو 

 (77)))عسى ان تجل  القناا الصافية التي قلبها مش) ما  نقيًا لنانشة ((" 
 

يوة . اذ كما شرع  بعو، االصوتحا  القانونيوة الخاصوة فول جوانوب ملموة مون الحيوا  االجتماع
 يبودو الشوك   موا بيموو  اينمكينوا ي مدونوة علوى لوو  -اورو اصوتحا   نجد فل نسخة اخر  مون نسود

سلسولة موون القواعوود التوول ينبنوول ان تكووون ذا  اهميووة كبيور  بالنسووبة لتوواريد القووانون ة فلوول تشووير الووى ان 
المحاكم كان  ت كد بشد  على الحاجة الى تومين الجريمة التل يعاقب من اجللوا الموتلم لجميوع النوا  

فموووثًت كوووان يجوووب رجوووم السوووار  بأحجوووار كانووو  تووودون عليلوووا قصووودم   78يتوبوووة . عووون طريووو  الكلموووة المك
الشرير ة والمرأ  التل كان  ترتكب ذنبًا بقوللا لرج  قواًل ما كان ينبنل ان تقول  يجب ان تلشوم اسونانلا 
بوأجر معخووور كتووب عليوو  مووا كووان يعتوور، بووان العموو  االجراموول الووذ  اقترفتوو  . وذلووك علووى النحووو االتوول 

:-   
 

كانييييت و )الشييييرير(     " وكييييان السييييارق يييييرجم بأحجييييار ) دون عليهييييا ( قصييييد
الممتلكييات الضييا عة ) حيثمييا وجييدت   او اذا اسييترجعت ميين ليي  ( تعلييق فييي 

 مالكهيا الشيرعي ان يسيتعيدها  واذا قاليت ( حيي  كيان بامكيان الع يميةالبوابة )
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النقطييية  يمكييين قيييرا ا الييين  فيييي هيييذ  ال حييي ا لرجيييك ))    (( ) لسيييو  الأامييير 
الحساسيييية (   كانييييت اسيييينانها تهشييييم بييييأجر محييييروق   وكييييان هييييذا االجيييير                       

    (79)  جمي) النا ("االذ  يكت  عليه ذنبها ( يعلق في البوابة الع يمة ) لير 
 

قانونووًا اينمكينووا  -اصوودر اورو  ة وفوول مقوودمتلا الوو واج والطووت  .الشخصووي األحوووا وفوول حووواد  
يكتووب  ا عقوبووة الوورجم بالحجووار  التوول كووانواحوود ة وفوور، عليلوو ان موون رجلووين فوول موورأ ال واج  فيوو  أبطوو 

   -:. حي  يرد فل النصعليلا قصدهن الشرير 
 

) ولكن ( نسيا  الييوم )اذا  السالفة على الزواج بزوجين   األيام نسا  ت"واعتاد
شييرير( هييذا ( يييرجمن بالحجييارا   ) التييي كييان يكتيي  عليهييا( قصييدهن )ال حيياولن

"(80)  
 

رجووو  واحووود ربموووا يشوووير ذلوووك الوووى بقايوووا عووواد  قديموووة وهووول تعووودد  بوووأكثر مووون   أان عووواد   واج المووور   
يقبللووا الووذو  العووام وقوو  ذاك . وادراج هووذا التحووريم يوود  علووى ان هووذم  والتوول اصووبح  عوواد  ال األ واج

كان  محدود  ة ولذالك البود  انلاو  العاد  كان  من العادا  الكريلة فل القسم الجنوبل من العرا  القديم
    81يان يكون موطنلا غير القسم المذكور وانلا جاا  من مكان اخر .

اينمكينووا المووراتب التوول كانوو  تعوور، علووى الرجوو  اذا  -امووا فوول حالووة الطووت  ة فقوود النووى اورو 
  82يطل   وجت  .

بما يحصلون علي  مون المعبود ين من اخذ االموا  من النا  وان يكتعوا تبنكما منع العرافين والمت
    83ية واصبح  الدولة هل التل ت ود الموتى بالطعام والشراب فل قبورهم .
اينمكينوووا البناتيوووة ة حيووو  قوووام  -وبعووود هوووذا االصوووت  ينتلووول الووونص بختصوووة عووون اعموووا  اورو 

    84ي.يننكرسو  و وجت  االللة يباو  اإلل باعاد  بناا معابد 
اينمكينوا االجتماعيوة ة ان العوراقيين  -الملوك السوومر  اورو  صوتحا إويتمن لنا مما تقدم من 

القدماا قد اعتادوا منذ وق  مبكر جدًا على ممارسوة حقووقلم وحريواتلم فول حودود القوانون ولوذا فقود كوانوا 
يقعوووون بوجووو  كووو  موووا يووو د  الوووى االخوووت  او االنقووواص مووون حوووريتلم االقتصوووادية والشخصوووية التووول كوووانوا 

اعتبارها تراثًا وحقا مروريا السلوب حياتلم . ومن هنوا تتجلوى لنوا اهميوة هوذم االصوتحا  يعت ون بلا ب
لكو  بممامينلا االجتماعية التل تناد  صراحة بحقو  االنسان والمساوا  وتأكيدها على حريت  ورفملا 
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التول هول امنيوة جميوع شوعوب العوالم    AMA- AR-GI4حريوة  ييموع ذلوك . اذ ان كلموة، موا يتنواق
     85يقد ورد  الو  مر  فل التاريد البشر  فل هذم االصتحا  .

واننوووا بلووووذا التأكيوووود علوووى ان االصووووتحا  االجتماعيووووة والقووووانين والمطالبووووة بالعدالووووة االجتماعيووووة 
والمساوا  والحرية المحدد  بالقانون كان  من االفكار االساسية التول ظلور  فول العورا  القوديم الو  مور  

  الموغلووة فوول القوودم ة يمكننووا القووو  بووان الحمووار  العراقيووة القديمووة كانوو  تقوووم علووى اسووا  منووذ تلووك العتوور 
من العدالة االجتماعيوة والحريوة ومومان تحقيو  حقوو  االنسوان الوذ  يعود االسوا  فول نموو ايوة حموار  

ور انسووانية ورقيلووا وتطورهووا بوو  انلووا الوودلي  االوموون علووى تموودن هووذم الحمووارا  وتقوودملا فوول سوولم التطوو
 الحمار  كلما تمتع االنسان بأنسانيت  وحريت  . 

وان التوووواريد الووووذ  در  الحمووووارا  االنسووووانية فوووول نشوووو وها وتطورهووووا ورقيلووووا وتصوووودرها للسوووولم 
الحمووار  فوول جميووع اال مووان والعصووور يعووود الووى مثوو  هووذم الممارسووة االنسووانية موون قبوو  الدولووة وايمووان 

واا قاموو  هووذم الحمووارا  علووى الجوانووب الدينيووة كالحمووار  المووواطنين بلووا قيمووة اجتماعيووة او دينيووة وسوو
 ريبة الحديثة . نالحمار  اليمة او على الجوانب التكنولجية كالعراقية القد

 
 

 اينمكينا وحكم ساللة لجش االولى ((  -))نهاية حكم الملك اورو      
 

                اينمكينوووووووووووا  طوووووووووووويًت فقوووووووووووود قموووووووووووى عليوووووووووووو -لوووووووووووم يسوووووووووووتمر حكووووووووووووم المشووووووووووورع والمصوووووووووووولن اورو 
المجوووواور  ي اومووووا  ييعوووودو  لجوووو    .م   حوووواكم دويلووووة المدينووووة 2340- 2365 اكيوووو     ي -ييلوكووووا  

 اكيووو   مووود مدينوووة لجووو  والمووودن التابعوووة  -ثور    وذلوووك علوووى اثووور هجووووم معووواج  قوووام بووو  لوكوووا  موووأال
نووة لجوو  وحقوو  نحووو مدي م اكيوو   جلوو  جيشووًا وقوواد -ن لوكووا  ويبوودو موون مجريووا  االحوودا  ا  86يللووا.

انتصوارا  كثيور  ة حيو  امورم فيلوا النوار واحور  مبانيلووا واسوقط مودن لجو  الواحود  تلوو االخور  ة ومووا 
ة داللووة اينمكينووا اتخووذ فوول سوونة حكموو  االخيوور  لقووب يي ملووك كرسووو     -يشووير الووى ذلووك ان الملووك اورو 

   87ي اكي   بجيشة . -امام  ح  لوكا   معلى تقلص نعوذ
  انو  اينمكينوا ي حواكم لجو    ة تمكون مون النجوا  بحياتو  ة حيو -ان الملك اورو  وعلى ما يبدو

ينوودب فيوو  مووا حوو  بمدينووة لجوو  ومعابوودها وأهللووا ومووا حوو  ببقيووة  رثوواا نووص خلوو  لنووا نصووًا طووويًت يمثوو 
علوى اعموا  لوكوا   يوة اكيو   بجيشو  ة وينو   اللعنوا  االلل -المدن ومعابدها التل سيطر عليلا لوكا  
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اكيوو   ومووا اقترفوو  موون قتوو  وحوور  وتوودمير ة وان تحوو  اللعنووا  عليوو  وعلووى موون سوواندم ة وجوواا فوول    -
   -النص :
 

"لقييييد اشييييعك رجييييك ))اومييييا(( النييييار فييييي )) ايكيسييييورا ((   واشييييعك النييييار فييييي 
الثمين   لقد استولى عليى الالزورد    ين   وحجر ))انتاسورا((ونه  معدنه الثم

))ايزوبندا ((   لقيد اسيتولى عليى ميزار ) يى الييراش((  ووض) يد  عليتقصر  ))
او ربميييا )) عيييرش انلييييك (( وعليييى ميييزار ) اوربميييا )) عيييرش اوتيييو (( (   لقيييد 

  الثمين وحجر  اليالزورد  الثميين  هلى على اك )) احوش ((  ونه  معدناستو 
    (88)    الخ " 

 

 وفل نلاية النص تأتل اللعنا  التل جاا فيلا :   
ومييا(( دميير اجيير )) لجييش ((   فأنييه قييد ارتكيي  اثمييا بحييق االلييه " الن رجييك ))ا

))ننكرسييو(( انييه )ا  ننكرسييو(  سيييقط) اليييدين اللتييين تطاولتييا )؟( عليييه   انييه 
اينمكينا (( ملك ))كرسيو ((   عسيى ان تجعله))نييدابا ((  -لي  ذن  )) اورو 

ولية زاكييييز  (( ) الش صيييية (انسيييي ))اوميييا (( يتحميييك مسيييذ  -الهييية ))لوكييياك 
    (89))هذ ( االثام جميعها " 

 

اينمكينوا وحكوم سوتلة لجو  االولوى  - اكي   قود انلوى حكوم المصولن اورو  -وبلذا يكون لوكا  
 لينلل بذلك الصراع الطوي  والدامل بين دويلتل ياوما ولج   ة والذ  استمر مد  طويلة من ال من . 

اينمكينوووا فقووود ظووو  اسوووم  خالووودًا فووول التووواريد  -وملموووا تكووون النلايوووة لحكوووم الملوووك والمصووولن اورو   
بمنج اتوو  واصووتحات  االجتماعيووة والقانونيووة التوول عوود  منجوو ًا حموواريًا يمووا  الووى غيوورم موون المنجوو ا  
الحمارية للحمار  العراقية القديمة ة وذلك من خت  كونلا تمثو  اقودم نمواذج االصوتحا  االجتماعيوة 

الوى غيور وظيعوة المجتموع ومنوع االسوتنت  والتعسو  وسووا اسوتخدام وتنظيم العتقا  التل توربط افوراد ال
 ذلك من االصتحا  االجتماعية .  
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 (( ال اتمة ))
 

اينمكينوا  -من خت  اسوتقراا موا تقودم مون دراسوة االصوتحا  االجتماعيوة للملوك السوومر  اورو 
   -  فيما يأتل :يمكن ان نستنت  اهم الممامين االجتماعية للذم االصتحا

تلا بحقو  االنسان والمطالبة بتحقي  العدالة االجتماعية والمساوا  والحريوة المحودد  امناد اواًل :-
تنشووودها جميوووع شوووعوب العوووالم عبووور  وأمنيوووا  أهووودا جميعلوووا بالقوووانون ومووورور  تععيللوووا فووول المجتموووع ة 

ة القاتموووة علوووى اسوووا  التكنولوجيوووا العصوووور قوووديمًا وحوووديثًا . وموووا تتمشووود  بووو  الحموووار  النربيوووة الحديثووو
العلمل الحدي  من افكار ومباد  تدعو اليلا بمنظماتلا االنسانية الدوليوة حوو  حقوو  االنسوان  والتطور
لديمقراطل بين شعوب العالم ة كان  من االفكار والمبواد  االساسوية التول ا  نشر وتطبي  العكر ومرور 

مووة فوول كلتووا النوواحيتين النظريووة والممارسووة العمليووة وخيوور شوواهد كانو  قاتمووة عليلووا الحمووار  العراقيووة القدي
   .اينمكينا –للملك  السومر  اورو على ذلك االصتحا  االجتماعية 

يور الونظم يان حدو  حاال  الثور  او االصت  والتنيور االجتمواعل المقصوود بلود  تنثانيًا : -
السوواتد  فوول واقووع الحيووا  االجتماعيووة ناجمووة عوون واالجتماعيووة  ةموو  علووى تععيوو  القوويم الدينيووالسياسووية والع
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             االنسووووا  عا  االجتماعيووووة بوووويناحالووووة المووووع  والتعكووووك االجتموووواعل التوووول تبوووور   بسووووبب بوووورو  الصوووور 
انحووورا  السووولطة السياسوووية عووون مسوووارها بسوووبب االجتماعيوووة العاملوووة فووول البنووواا االجتمووواعل للمجتمعوووا  

آنوووذاك ة وخيووور دليووو  علوووى ذلوووك موووا حووود  فووول المرعيوووة االجتماعيوووة المحووودد سووولعًا وفووو  القووويم الدينيوووة و 
فوول  اينمكينووا موون قلووب نظووام الحكووم السياسوول -التوول قووام بلووا اورو  االجتماعيووة -السياسووية االصووتحا  

 .    الحكم بنعس  مدينة لج  وتولي
هميوووة فووول حيوووا  المجتموووع العراقووول تقوووع علوووى جانوووب كبيووور جووودًا مووون اال ينيوووةان القووويم الدثالثيييًا:  -

ر االجتموووواعل وخصوصووووًا تنييوووور ليلووووا عمليووووة التنيوووووبالتووووالل فلوووول تعوووود الركيوووو   االساسووووية التوووول تقوووووم ع
السلطا  السياسية من اج  تععي  هوذم القويم فول واقوع الحيوا  االجتماعيوة وعليو  فلول تمثو  معيوار التو ام 

ى تحقيوووو  التماسووووك السوووولطة السياسووووية فوووول تحقيوووو  االهوووودا  االجتماعيووووة العامووووة االموووور الووووذ  يوووو د  الوووو
ورًا اساسويا االجتماعل وقو  الدولة وتطور وتقدم المجتمعا  ورقيلا فل سولم الحموار  . اذ يلعوب الودين د

االجتماعية نحو القيم المطلقة التل عرفتلا المجتمعا  العراقيوة القديموة مون ية و العردفل ايجاد التعسيرا  
تتمتووع بدرجووة موون التموودن اتاحوو  للووا اقامووة الشووراتع  ي سووومرية ة اكديووة ة بابليووة واشووورية    التوول كانوو 

ة اذ تمثوو  والدولووة كم سسووة سياسووية تعموو  علووى حمايووة حقووو  وحريووا  االفووراد ومصووالحلم  والقوووانين .
 . هذم القيم العدالة والقانون والحرية والمساوا  

يوو  التماسووك فوول عمليووة تحق وأختقيووةتقووع علووى عووات  رجووا  الوودين مسوو ولية اجتماعيووة رابعييًا :  -
المجتمعوا  الدينيوة التول تو من بلوذا الودين او ذاك ة وبوذلك نجودهم فول  ألبنوااالرفام االجتمواعل و والعد  

ر نيووعمليووة التالمجتمعووا  العراقيووة القديمووة ي ومنلووا مجتمووع مدينووة لجوو  موموووع الدراسووة   يمووطلعون ب
لتنسووا  قوويم االساسووية الممثلووة االجتموواعل  كلمووا بوودا هنالووك انحوورا  موون قبوو  السوولطة السياسووية عوون ال

دينيووا او موون طبقووة الكلنووة نمطووًا موون  اً حاكموواينمكينووا سووواا كووان  -يمثوو  اورو االجتماعيووة . اذ القيميووة 
انماط الشخصية االجتماعية الملت مة دينيوًا والتول اهلتو  بالتوالل الوى توولل رتاسوة الم سسوة السياسوية فول 

وارتباطو  معلوا بعلود   مون بوين جمووع موواطنل لجو  لصوتح لوةمجتمع مدينة لج  بعد ان اختارتو  االل
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  

 صادية واالجتماعية بالدرجة االسا  . مصالحلا االقت
اينمكينوا بممومونلا االقتصواد  -االجتماعيوة الورو -تشير االصتحا  االقتصوادية  امسًا:  -
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 االجتماعل الى اهمية حصر الملكية فل المعبد ة وذلك للتخعي  من استتثار  مراك  القوو  والنعووذ ة -
 لووا هووذم االصووتحا  كانوو  موورورية وملمووة النوو  اللووذلك فووان سوويطر  المعبوود فوول المرحلووة التوول تعالجو 

بووودي  غيووور ذلوووك يسوووتطيع القيوووام بووودور اساسووول فووول قيووواد  المجتموووع واالشووورا  المباشووور علوووى مسوووتل ما  
 االنتاج بلد  تحقي  الرفام  االقتصاد  واالجتماعل فل المجتمع . 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 )) هوامش البح  ((
 

ة ترجمووة فيصوو  الووواتلل  توواريخلم وحمووارتلم وخصاتصوولم ن ةو السووومريو  ة كريموور ة صووموتي  نوو  1ي
 .   108  ة ص 1973ةيالكوي  ة

 

ة المجلود  لسوان العوربم  ة 1131/  هوو 711ينظر : ابن منظور ة ابو العم  جما  الدين ة ي    2ي
   ة فص  الماد وحر  النون .  1965ة ي بيرو  ة  3

 

(3) Oxford . sharter , English Dictionary Oxford , University  Press 3rd 

(London ,1965) P,1935 . 
 

          ة 7ة ترجمووووووووة  محمووووووووود عووووووووود  واخوووووووورون ة ط  ريووووووووة علووووووووم االجتموووووووواعظنتيماشووووووووي  ة  نيقوووووووووال ة   4ي  
       .  27  ة ص  1983ة  يمصر

       

ة رسالة ماجستير غيور  فل االستمالممامين االجتماعية للعم  الصالحل ة صت  كاظم جابر ة   5ي
 .   15ص  م  ة 2001منشور  ة ي جامعة القادسية ة 
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 .  436  ة ص  1979ة ي القاهر  ة  قامو  علم االجتماعغي  ة محمد عاط  ة   6ي
 

م  : ولود بمدينوة تريور فول المانيوا ة وتووفل  1883 - 1818  ي  Karle Markasكوار  موارك  ي  7ي
ن مووارك  فيلسوووفا فوول بدايووة االموور ة كووان عالمووا فوول االجتموواع واالقتصوواد ة بمدينووة لنوودن . ولووم يكوو

  ج مون افكوار موارك  وانجلولشيوعية الماركسية  التل هول نتواوثوريا نشطا . وهو صاحب نظرية ا
ة والتوول ولوود  فوول منتصوو  القوورن التاسووع عشوور فوول المجتمووع االوربوول الصووناعل النربوول . فلوول 

لترا ي هيجووو    ة وبعرنسوووا بوسووواطة مبووواد  الثوووور  العرنسوووية ة وبوووانك تتصووو  بالمانيوووا بوسووواطة فلسوووعة
 لتل جاا  نتاج الثور  الصناعية وللم يد من المعلوما  ينظر : بوساطة نظريا  االقتصاد ة ا

 .  398 - 388 ص  ةص 1983ةيبنداد ة الموسوعة العلسعية المختصر كام  ة ف اد واخرون ة  -
   1979ة ي تووون  ة  العكوور االقتصواد  واالجتمواعل عبوور العصوور تطوورالموولى ة محموود عبوود  ة  -

 .   70 - 69ة ص 
 
م   : معكور وفيلسوو  ولود بمدينوة 1900 -- 1844  ي  Faredrik Nitashahك نيتشوة يريودفر   8ي

عميقووًا علووى فلسووعة القووار  االوربيووة وادابلووا ة وخاصووة فوول المانيووا  اً ريكوون فوول بروسوويا ة وقوود اثوور تووأثير 
وعوووين  كلل وحعيووود لكووواهنين ة در  فقووو  اللنوووة الكتسووويت. كوووان نيتشوووة ابنوووا لكووواهن بروتسوووتان وفرنسوووا

 استاذًا فل با   بسويسرا قب  ان ينتلل من اعداد رسالت  للدكتورام. وللم يد من المعلوما  ينظر : 
 .  488 - 484 ص ة ص الموسوعة العلسية المختصر كام  ة ف اد واخرون ة  -
 .  39  ة ص  1969ي مصر ة  ة المذاهب االشتراكيةجامع ة احمد ة  -
 

 .  387ة ص  قامو  علم االجتماععاط  ة  مدغي  ة مح  9ي
 

 . كذلك ينظر :  52ة ص  السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة   10ي
ة ترجموووة احمووود فخووور  ة يالقووواهر   انتصوووار الحموووار  يتووواريد الشوور  القوووديم  برسووتد ةجووويم  هنووور  ة  -

 وما بعدها .  158   ة ص 1962ة
 وموا 62  ة  ص  1981ة ترجمة نيقوال  يواد  ة ي بيورو  ة  1ة ج  تاريد البشريةتونيبل ة ارنولد ة  -

 بعدها . 
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ة رسوالة ماجسوتير غيور منشوور  ة  واد  الرافدين فل عصر فجر الستال خلي   ة غي  حبيب ة  11ي
 . كذلك ينظر : 5  ة ص 2004يجامعة بنداد ة 

 .   119  ة ص  1986ة ترجمة حسين علوان  حسين ة ي بنداد ة  العرا  القديمرج ة رو ة جو  -
 

 ,Labat, R., Manual D’Epigraphic AKKadienne , (=MDA), (Paris, 1976) ي12) 

P.312, 461.  
 

ة الجووو ا االو  : الووووجي  فووول تووواريد حموووار   مقدموووة فووول تووواريد الحموووارا  القديموووة  بووواقر ة طووو  ة 13ي
 .  60  ة ص 1986رافدين ة ي بنداد ة واد  ال

  القديمة المقدسة التول كانو  تتمتوع بمركو  Nippur  نعر : االسم الحدي  لموقع مدينة ينيبور  ي 14ي
  . وتقووع بقايووا مدينووة نعوور بووالقرب موون Enlilالعظوويم ي انليوو   ي  اإللوو مدينووة دينوول كبيوور باعتبارهووا 

نلور العورا   عقيو كم  على المعة اليسور  25فة يقماا ععك وشما  شر  مدينة الديوانية بمسا
كوووم  . ن قوووب الموقوووع مووون قبووو  البعثوووة االمريكيوووة مووون جامعوووة 180القوووديم وتبعووود عووون مدينوووة بنوووداد ي

م 1948  ة ثووم توقوو  العموو  حتووى اسووتأن  موور  اخوور  عووام 1900- 1889بنسوولعانيا فوول عووام ي
فول جامعوة شويكاغو برتاسوة يمكواون   ببعثة تنقيبية مشتركة مون جامعوة بنسولعانيا والمعلود الشورقل

 ودام العم  ستة مواسم . للم يد من المعلوما  ينظر : 
 .   5  ة ص 1962ة ي بنداد ة  1ةط نعرجل ة فرج ة  بصمة -
 .   272ة ص 1986ة  1ة ج …مقدمة ة   طة باقر  -
 .   29 – 28ة ص السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة  -
ة العوودد السوواد  ة السوونة  الثامنووة ة  مجلووة آفووا  عربيووةديمووة"ة فوول شووري  يوسوو  ة "موودن العوورا  الق -

 .   77-76ة ص 1983
 

 .   3ة ص السومريون  كريمر ة صموتي  نو  ة 15ي
 

  ة 1951ة جمعيوووا  الكتووواب المقووود  المتحووود  ة ي بيووورو  ة  الكتووواب المقووود  ي العلووود القوووديم   16ي
 . كذلك ينظر :  18االصحا  الحاد  عشر ة ص

 وما بعدها .  157ة ص انتصار الحمار   هنر  ة مة جي برستد -
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  يي عصووووور فجووووور السوووووتال     : وهووووول التسووووومية التووووول شووووواع  فووووول كتابوووووا  الباحووووو  ي هنووووور  17ي
  ة وذلك باالستناد الى نتوات  تنقيباتو  فول مواقوع ديوالى ة التول Henry Frankfortفرانكعور   ي

لم يوود موون لم . و 1937 – 1930بووين االعوووام ي وقووام بلووا المعلوود الشوورقل التووابع لجامعووة شوويكاغ
 المعلوما  ينظر : 

 .   2-1ة ص واد  الرافدين فل عصر فجر الستال  خلي  ة غي  حبيب ة  -
- Frankfort , H., “ More Sculpture from Diyala Region” in OIP, vol. LX, 

(Chicago, 1934), p.12. 

ة ترجمووة سوومير عبوود الوورحيم الجلبوول ة  ارم ي توواريد مصووور حمووار  العوورا  واثووة نيكوووال  ة   بوسووتني -
 .   130  ة ص1991يبنداد ة 

  يي عصووور دويوووت  المووودن   : وهووول مووون التسوووميا  التووول ظلووور  فووول كتابوووا  عووودد مووون البووواحثين 18ي
ود تعوولك  مدينة الو  خواص بلوا ة كموا  وتمم ك  دويلة مدينة مرك ًا ومواحل وقر  تابعة للا ة

 لمدينة الى المعبد الرتي  بلا . للم يد من المعلوما  ينظر : عاتدا  دويلة ا
 . .   255ة ص 1986ة  1ة ج …. مقدمة باقر ة ط  ة  -

- Henry , S. Lucas ., Ashort History of Civilization , (London, 1943), p.66.  
 

 . كذلك ينظر :  255ة ص 1986ة  1ة ج …مقدمة   باقر ة ط  ة 19ي
 .   69ة ص حمار  العرا نيكوال  ة  ة  بوستني -
 .   94  ة ص 1981ة ي بنداد ة  السياسل فل العرا  القديم العكرالطعان ة عبد الرما ة  -
 

  يي عصر ما قب  سرجون   : وهل تسومية شواتعة لود  البواحثين البريطوانيين واالموريكيين لعصوور 20ي
ل أ  مدينووة كانوو  قوود نجحوو  فوول فجوور السووتال  ة وذلووك النوو  لووم توجوود سووتلة واحوود  حاكمووة فوو

االحتعاظ كثيرًا فل سيطرتلا على البتد مون شومال  الوى جنوبو  ة وان هوذم المنطقوة بقيو  باسوتمرار 
مقسوومة بووين القووو  المتنا عووة ة وبقيوو  كووذلك حتووى ظلوور الملووك سوورجون االكوود  الووذ  كووان ظلووورم 

 لم يد من المعلوما  ينظر :وتأسي  دولت  تعد او  حادثة حاسمة فل تاريد بتد الرافدين . ل
ة  مجلوووة سوووومر المبووور  ة مووووري  ة " عصووور موووا قبووو  سووورجون " ة ترجموووة فووورج بصووومل جووول ة فووول  -

 .   88  ة ص1952ةي 8العدد
- Charpin , D., The History of Ancient Mesopotamia = Civilization of the 

Ancient Near  East, ( Newyork , 2000) , v.2, part5, p.808.  
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ي          ة ترجمووة عيسووى سوولمان وسووليم طوو  التكريتوول ة سووومر فنونلووا وحمووارتلا بووارو ة اندريوو  ة  -
 .   146  ة ص1977بنداد ة 

 

المدينة السوومرية الشولير  . وذلوك الن  -   : تسمية اطلق  نسبة الى مدينة لج   لج  ييعصر 21ي
ل البدايوة مستخلصوة مون اعموا  التنقيوب معلوماتنا عن العصور السابقة للعصور االكود  كانو  فو

  فوول لجوو  يتلووو حاليووًا  . فمووًت عوون  م1907 – 1877التوول انج هووا العرنسوويون بووين االعوووام ي 
الكشووو  عووون االعموووا  العنيوووة فقووود  ودتنوووا هوووذم الحعريوووا  بعووودد مووون النصووووص المسووومارية التووول 

قب  الميتد . للم يد مون ساعد  فل ومع قاتمة لحكام حكموا فل تاريد مبكر فل االل  الثال  
 المعلوما  ينظر:

 .   2ة ص واد  الرافدين فل عصر فجر الستال خلي  ة غي  حبيب ة  -
- Ganoulloc , H., Fouilles de Telloh I , ( Paris , 1934),p.1.  

 .   178ة ص العرا  القديمرو ة جورج ة  -
 

سمية لشويوع اسوتخدام هوذا النووع مون اللوبن المحدب   : اطلق  هذم الت –  يي عصر اللبن المستو  22ي
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  ينظر : 
ة ترجمووة عيسووى سوولمان وسووليم طوو  التكريتوول ة يبنووداد  القووديم العوون فوول العوورا مورتكووا  ة انطوووان ة  -

 .  64  ة ص1975ة
ة ترجمووة  آثووار بووتد الرافوودين موون العصوور الحجوور  القووديم حتووى  االحووتت  العارسووللويوود ة سوويتون ة  -

 .  138  ة ص1980سامل سعد االحمد ة يبنداد ة 
 .  255ة ص 1986ة  1ة ج …مقدمة باقر ط  ة  -
 

ميسوووويلم يميسووووالم     : وتطلوووو  هووووذم التسوووومية علووووى الوووودور الثووووانل موووون عصوووور فجوووور    يي عصوووور23ي
تابوا  المكتشوعة فول كقاتموة الملووك السوومرية ة ولكون الالستال  ة ولم يرد اسم هذا الملك فل 

مدينة ي لج   بين  ان  كان حاكمًا على مدينة يكي   وانو  كوان حكموًا ناجحوًا فول النو اع بوين 
    . للم يد من المعلوما  ينظر: مدينتل ي اوما ولج
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ة ترجمووووة توفيوووو  سوووولمان وآخوووورون ة يدمشوووو  ة  توووواريد الشوووور  االدنووووى القووووديممورتكووووا  ة انطوووووان ة  -
 .   44  ص1967

 

 .   2ة ص واد  الرافدين فل عصر فجر الستال خلي  ة غي  حبيب ة  -
 
 
 
 
 

حة الن اقوامووووًا موووون غيووووور   يي عصوووور الحمووووار  السووووومرية المبكووووور    : وهوووول تسوووومية غيوووور صوووووحي24ي
السووووومرين قوووود سوووواهموا فوووول تكوووووين الحمووووار  وفوووول مقوووودمتلم يي الج يريووووون   ة الووووذين شوووواركوا 

 السومريين فل استيطان السل  الرسوبل منذ عصور مبكر  . للم يد من المعلوما  ينظر: 
 .   70ة ص السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة  -
 .   44ة ص دنى القديمتاريد الشر  االمورتكا  ة انطوان ة  -
 

 .م  الذ  استطاع فور،  2316 – 2371  الدولة االكدية : وم سسلا الملك سرجون االكد  ي 25ي
سوويطرت  علووى الووبتد وتوحيوود دويووت  الموودن وموون ثووم اقامووة امبراطوريووة واسووعة االرجوواا عرفوو  

. ورغووم ان موقووع  بووويي االمبراطوريووة االكديووة   نسووبة الووى مدينووة اكوود التوول اتخووذها عاصوومة لوو 
مدينة اكد الدقي  يبقى احد اكثر االلنا  اثار  فول تنقيبوا  بوتد الرافودين اال انو  مون الم كود ان 
ياكووود  كانووو  شووومالل سوووومر ربموووا قريبوووة مووون العاصووومة القديموووة كوووي  ومووون بابووو  . للم يووود مووون 

 المعلوما  ينظر : 
 .   354ة ص 1986ة  1ة ج …مقدمة باقر ة ط  ة  -
 .   77ة ص  حمار  العرا  واثارمة نيكوال  ة   بوستني -
 

  اختل  عدد من الباحثين فل تحديد بداية او قيام الدولة االكديوة ة فمونلم مون يور  ان قياملوا كوان 26ي
  .م  ينظر : 2371فل عام ي 

 .   68  ة ص1979مان ة ي باري  ة ية ترجمة عامر سل عظمة باب  ساك  ة هار  ة  -
 .   354ة ص 1986ة  1ةج …  مقدمةباقر ة ط  ة  -

  .م  ينظر : 2340وهناك من ير  بان قياملا كان فل عام ي 
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ترجمووة عووامر سووليمان ة ي الموصوو  ة  ة الشوور  االدنووى الحمووارا  المبكوور بوووتيرو ة جووين وآخوورون ة  -
 .   101  ة ص  1986

  .م  ينظر :  2334فل حين هناك من ير  ان قياملا كان فل عام ي 
- Brinkmanة J.A., Mesopotamia chronology of the historical period,  

(Chicago, 1977), p.33.  
- Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, 

(Oxford , 2003 ), p.78.  

  .م  ينظر :  2350ومنلم من ير  بان قياملا كان فل عام ي
- 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 . 
 

حوووووم طوووو  بوووواقر فوووول تقسوووويم عصوووور فجوووور   يتعوووو  العديوووود موووون البوووواحثين وفوووول مقوووودمتلم االسووووتاذ المر 27ي
الستال  الى ثتثوة عصوور او ادوار رتيسوية هول : ي عصور فجور السوتال  االو  وعصور فجور 
السووتال  الثووانل وعصوور فجوور السووتال  الثالوو   ة وعوود كوو  منلووا فتوور  حمووارية تمتووا  بمجموعووة 

البناتيوووة وفووون النحووو  .  مووون العناصووور الحموووارية كاالختوووام االسوووطوانية واالوانووول العخاريوووة والبقايوووا
 ينظر: 

 .   256ة ص 1986ة  1ة ج… مقدمة باقر ة ط  ة  -
  عصور فجور السوتال  االو  Henry Frankfortفول حوين حودد الباحو  ي هنور  فرانكعوور   ي

 – 2750 .م  وعصوووور فجووور السوووتال  الثووووانل بوووين االعوووووام ي  2750 – 2900بوووين االعووووام ي
 .م  . وقووود عووود 2371 – 2600الثالووو  بوووين االعووووام ي  .م  ة وعصووور فجووور السوووتال   2600

فرانكعووور  عصوور فجوور السووتال  الثالوو  عصوور ا دهووار ونموو  تطووور  فيوو  الموودن وشوولد  فيوو  
نموًا جوهريًا فل عددها واتساعلا وعدد سكانلا بمرور الوق  ة وقد حدد تقسيمات  هذم على اسوا  

 – 1930كاغو فول منطقوة ديوالى بوين االعووام ي التنقيبا  التل قام بلا المعلد الشورقل لجامعوة شوي
م  ة وما اسعر  عن  التنقيبا  مون دراسوة للمخلعوا  االثريوة . للم يود مون المعلوموا  ينظور 1937

  : 
- 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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 .   99ة ص السومريونريمر ة  صموتي  نو  ة   ك28ي
 

التول تعود   ييجداو  الملوك السومرية   : تعد جداو  الملوك السوومرية مون اهوم الوثوات  التاريخيوة و 29ي
 قوىعون بقيوة مصوادر معرفتنوا مون الل معرفتنوا بعصور فجور السوتال  فموتً  رمصدرًا اساسيًا مون مصواد

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

 .   295 – 287ة ص 1973ة  1ة ج …مقدمة باقر ة ط  ة  -
 .  478 -473 ص ة ص السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة  -
          ة1991مير عبوووود الوووورحيم الجلبوووول ة ي بنووووداد ة ة ترجمووووة سووووبابوووو  توووواريد مصوووووراوتوووو  ة جووووون ة  -

 .   307-303صص 
- Jacobsen , Th. , The Sumerian king list, Fourth, (Michigan , 1973), p.80ff. 
 

  لقد ورد فل جداو  الملوك السومرية ذكر خمسوة عشور  سوتلة حكمو  فول عصور فجور السوتال  30ي
ة الوركاا االولوى ة سوتلة اور االولوى ة سوتلة آوان ة سوتلة هل : يي ستلة كي  االولى ة ستل

كي  الثانية ة ستسة خما   يهما    ة ستلة الوركواا الثانيوة ة سوتلة اور الثانيوة ة سوتلة ادبوا 
ة ستلة مار  ة ستلة كي  الثالثة ة ستلة اكشواك ة سوتلة كوي  الرابعوة ة سوتلة لجو  االولوى 

 ن المعلوما  ينظر : وستلة اوما . للم يد م
 وما بعدها .  289ة ص 1986ة  1ة ج … مقدمة باقر ة ط  ة  -
 .   478 – 473صص ة  السومريون كريمر ة صموتي  ة  -
 .   72- 71ة ص حمار  العرا  واثارمة نيكوال  ة   بوستني -

 

   من اشلر مدن دويلة لج  القديمة هل : 31ي
ا  االن التلووو  االثريووة المعروفووة بأسوومي تلووو  ي علووى بعوود نحووو   التوول تمثللووGirsuمدينووة يي كرسووو   ي -

كووم شووما  شوورقل مدينووة شووطر  االن فوول محافظووة الناصوورية   وبووالقرب موون شووط النوورا  ي وهوول  16
كووم ة ويوورتبط اسووم االلوو  الوورتي  للووذم الدويلووة وهووو يي ننكرسووو     3× 4منطقووة اثريووة تبلووت مسوواحتلا 

Ningirsu)  يعنل اسم  يي سيد او ال  ننكرسو    .   باسم هذم المدينة و 
كوم جنووب  48ها االن باسم يي سرغ     على بعد حوالل نحو ا  وتعر  بقايNinaمدينة يينينا    ي -
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   .  Nansheشرقل ي تلو   وكان  مرك  عباد  االللة ي نانشة   ي
وقوود ابانوو    وهوول عاصوومة دويلووة لجوو  وسوومي  باسووملا ة Lagash    ي كوويي لجوو     ييل مدينووة -

التحريا  الحديثة ان موقعلوا فول التلوو  االثريوة الواسوعة التول تعور  باسوم ي اللبواا   علوى بعود نحوو 
كووم شوور  بلوود  الشووطر  وقوود ظنلووا المنقبووون العرنسوويون القوودامى بانلووا فوول ي تلووو   وقوود اجوور  فيلووا 45

 حديثا تنقيبا  بعثة امريكية من جامعة شيكاغو .
 
   يا   Uru- Kugكووك    يي -م اخور يورجن انو  صوعة للوا هوو يي اورو وعرفو  مدينوة لجو  باسو -

 المدينة المقدسة   . 
وكووان يتبووع هووذم الموودن الرتيسووة موودن اخوور  اصوونر منلووا وعوود  قوور  صوونير  وكبيوور  واراموول  راعيووة 

   -خصبة . وللم يد من المعلوما  ينظر :
 .  312ة ص 1973ة  1ة ج مقدمة ... باقر ة ط  ة- 
 .   130 -129  ة ص 1987ة ي بنداد ة1ة ج تاريد العرا  القديم  واخرون ة باقرة ط -
 وما بعدها .  131ة ص  حمار  العرا  واثارمي  ة نيكوال  ة نبوست -
 .   123 -122ة ص  اثار بتد الرافدينلويد ة سيتون ة  -
 

   Ernest De Sarzecم قوام العرنسويون تحو  ادار ي ايرنسو  د  سوير اك  ي 1877  فول عوام 32ي
بتنقيبا  ملمة فل الموقع السومر  ي تلو  ي االسم الحدي  لمعالم وبقايا احود  مودن دويلوة لجو  

نقبووون العرنسوويون القوودامى بانلووا موقووع مدينووة لجوو  القديمووة . وفوول عووام مالقديمووة   والتوول ظنلووا ال
ر  مووون م قوووام ي د  سوووير اك  باحووود  عشووور  حملوووة تنقيبيوووة ونجووون فووول اكتشوووا  اعوووداد كبيووو 1900

عوووام               االميووور يي جوديوووا    حووواكم لجووو  حووووالل تماثيووو   وبصوووور  رتيسوووةالتماثيووو  ة 
و يي اسوطوانا  جوديوا    ة واأل   -ومست  . مون اهملوا يي مسولة النسوور     ةم  .  2130

نانشووة    م سوو  سووتلة لجوو   -االلوووا  الطينيووة التوول يعووود توواريد كثيوور منلووا الووى اسوور  يي اور 
ولى . وللم يد من المعلوموا  عون تواريد التنقيبوا  ونتاتجلوا التول جور  فول موقوع مدينوة لجو  اال

   -القديمة ينظر :
 . 272ة ص  1973ة  1ة ج مقدمة ...باقر ة ط  ة  -
 .   28 - 27ص ة  السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة  -
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 .   131ة ص  حمار  العرا  واثارمي  ة نيكوال  ة نبوست -
 . 184 -174ة ص ص  اثار بتد الرافدينسيتون ة لويد ة  -
 

ميت مون كرسوو الوى  50 : وتعر  بقاياها االن باسم ي جوخة   على بعد نحو  Umma  اوما ي33ي  
الشوووما  . وكانووو  مركووو  دويلوووة مدينوووة لوووم يووورد ذكووور سوووتالتلا فووول جوووداو  الملووووك السوووومرية . 

 وللم يد من المعلوما  ينظر : 
 .   312ة ص  1973ة  1ة ج مة ...مقدباقر ة ط  ة  -
 . 72ة ص  السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة -
 .   142ة ص  حمار  العرا  واثارمكوال  ة  ي  ة نينبوست -
 

كوم   شور  مدينوة بابو  23  : وتمث  احد  اقدم المدن السومرية وتقع على مسوافة يKish  كي  ي34ي
مدينوة هبطو  فيلوا الملوكيوة بعود الطوفوان  أو هول م لنلر العرا  ة و قديتقع على المجر  الوكان  

الخ نوووة  . للم يووود مووون  -البنووودر  -اننووور   -ر مووويعديووود  هووول ي تووو  االح بأسووومااة وتعووور  كوووي  
 المعلوما  ينظر : 

 .   269 - 276ة ص ص  1973ة  1ة ج مقدمة ...باقر ة ط  ة  -
            ة 1ة ج مدينوووووة والحيوووووا  المدنيوووووةال فووووولة سوووووامل سوووووعيد  ة " المووووودن الملكيوووووة والعسوووووكرية " ة  األحمووووود -

 .   148  ة ص 1988ي بنداد ة 
 .  488  ة ص 1990ةي بنداد ة 2ة ترجمة ليون يوس  ة ج موسوعة علم االثاردانيا  ة كلين ة  -

- Gibson , M. , The city and area of Kish , (Florida ,1972ي,p.72ff .  
 

 ما ينظر : لدويلة لج  واوما وذكر اقدم معاهد  فل التاريد بين   حو  الن اع الطوي  القاتم بين35ي
 .   319 -315ة ص ص  1973ة  1ج مقدمة ...ةباقر ة ط  ة  -
 .  77 - 72ة ص ص  السومريونكريمر ة صموتي  نو  ة  -
  ة ص ص  1  ة ي الونص رقوم 1988ة ي بنوداد ة ترجما  لنصوص سوومرية ملكيوةرشيد و فو   ة  -

23 -38   . 
 

   -ينظر : لمحكم  حو  اسماا الملوك ومد  36ي
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 .   349ة ص  1973ة  1ة ج مقدمة ...باقر ة ط  ة  -
 .  18ة ص  نصوص السومرية ملكيةلترجما  رشيد ة فو   ة  -
 . 134ة ص  واثارها عرا حمار  ال  ة نيكوال  ة نبوستي -
 . 303ة ص  باب  تاريد مصوراوت  ة جون ة  -
 
 
   -ينظر: كذلك .319ة ص  1973ة  1ج ةمقدمة ...ط  ة     باقر ة37ي
 .67- 66ة ص  عظمة باب ساك  ة هار  ة  -
 . 18ة ص  المصدر الساب  نعس رشيد ة فو   ة  -
 

  او  مووور  فوول النصووووص المسووومارية المكتشووعة فووول مدينووة الوركووواا  يالطبقوووة Enي لقووب   لقوود ظلووور38ي
 كووان مقتصوورا علووى مدينووة الوركوواا وهووو احوود اقوودم اً ملكيوو اً   كلقبووEnالرابعووة  . وان اسووتعما  لقووب ي

لقوواب الملكيووة المسووتعملة للداللووة علووى الحكووام فوول المجتمووع السووومر  . للم يوود موون المعلومووا  الا
 -ينظر  :

- Hallo, w.w., Early Mesopotamia Royal Titles,  ( = EMRT) , (New Haven,  

1957),  p. 9.  

- Postgate , J. N., Royal  Ideologyand And State Administration In Sumer  

And Akkad  Civilizition Of  The Near East, ( New york ,2000 ), vol. 1, p. 

396.  
 

   ينظر : 39ي
- Oppenheim , A., L.,  The  Assyrian dictionary of the Oriental Institute of the 

University of Chicago, (=CAD), ( Chicago,  1956) ," belum ", pp.  192 – 

194.  
 

   ينظر : 40ي
-CAD ," enum " ,p. 177.   

  ان او  اشوار  الووى لقووب ي لوكوا    فوول الكتابووا  المسومارية تعووود بتاريخلووا الوى فتوور  نصوووص اور 41ي
  ENقوووب يلل  مرتبطووًا بمدينوووة اور مثلمووا ارتوووبط ا مفوووار  ورد فوول نصووووص ةي توو  كوووذلكو القديمووة ة 

 -بمدينة الوركاا . للم يد من المعلوما  ينظر : 
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 .  56ة ص واد  الرافدين فل عصر فجر الستال خلي  ة غي  حبيب ة  -
 

   ينظر : 42ي
- CAD, " Sarru ", p. 1188.  

   على نحو االتل : 43ي
- URU=alu= village, town, City. in(Black, J. and others, Aconcise  Dictionary 

Akkadia ,(=CDA ), (Oxford , 1999), p.13 .  

   على النحو االتل : 44ي
INIM = amatu (awatu ) = spoken word , word . in CAD ,A, p.29 ; in MDA , 

p.49.  

   على النحو االتل : 45ي
GI.NA =Kanu ( Kuanu) v. , To be firm in place . in CAD,K, p. 159.  
 

 

 . كذلك ينظر :  7  ة ص  1973ة ي بنداد ة  الشراتع العراقية القديمةشيد ة فو   ة   ر 46ي 
-Cottrell ,L., The Land of the two Rivers , ( America , 1962 ) , p. 56.  
 

. 63  ة ص 1957ة ترجمووة طوو  بوواقر ة ي بنووداد ة  موون الوووا  سووومر  كريموور ة صووموتي  نووو  ة 47ي
 .  28ة ص  السومريونوتي  نو  ة كذلك ينظر : كريمر ة صم

 .  7ة ص المصدر الساب  نعس رشيد ة فو   ة  -
 

(48) Kramer,S.N., History begins at Sumer ,( London,1961), p.89.  
 

 كذلك ينظر : .  107ة ص السومريون  كريمر ة صموتي  نو ة 49ي
 .   66ة ص  عظمة باب ساك  ة هار  ة  -
 

ا  حووو  الصوراع بووين دويلتول لجوو  واوموا وذكوور العاهود  بينلمووا ينظور هووام    للم يود موون المعلومو50ي
   .  35رقم ي

 

 ينظر :   كذلك. 108 – 107ص ة  السومريون  كريمر ة صموتي  نو  ة 51ي
 .  143  ة ص 1987ي بنداد ة  ة القانون فل العرا  القديمسليمان ة عامر ة  -
 

 .كذلك ينظر:  456- 455ص عس  ة تي  نو  ة المصدر الساب  ن  كريمر ة صمو 52ي
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 5العقور         –ة العمود الثال   2ة ي النص رقم  ترجما  لنصوص سومرية ملكيةرشيد ةفو   ة  -
 .   40- 39   ة ص 5العقر   –ي العمود الرابع    ة15ة 10ة

ي       الونص إن إلوى أعوتم  مون المصودر 60متحظة : يشير الدكتور فوو   رشويد فول ي الصوعحة  -
اينمكينوووووا يووووورد رقمووووو  فووووول المصوووووادر  –االجتماعيوووووة الورو  اإلصوووووتحا   الوووووذ  يمثووووو  نوووووص 2رقوووووم 

    وخاصة فل المصدر التالل: URK.4-5المسمارية تح  رقم يي
 

-E.SoLLberger , Corpus Des Inscription Royales Presargonigues De Lagase, 

(Geneve , 1956).  

 در الساب  نعس  . كذلك ينظر :   كريمر ةصموتي  نو  ة المص53ي
ي   ة 20ة 15ة  10العقوور   –ة العموود الرابووع 2رشويد ة فووو   ة المصودر السوواب  نعسوو ةي الونص رقووم  -

 .  41 -40بداية العمود الساد    ة ص  ة20ة 15ة 10ة 5 العقر  –العمود الخام  
 

 (54) Finnegan, J., Ligth from the Ancient past , ( London ,1959) ,p.44.  
 

 . كذلك ينظر:  456  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص 55ي
   ة20ة 15ة  5العقوور   –ة العمووود السوواد   2رشوويدة فووو  ة المصوودر السوواب  نعسوو  ة يالوونص رقووم  -

 .  42-41ص ص 
 

 . كذلك ينظر :  456  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص 56ي
 .  42 ة ص 25العقر   –ة العمود الساد   2فو  ة المصدر الساب  نعس  ة يالنص رقم  رشيدة -
 

 . كذلك ينظر:  456  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص 57ي
-42  ص 15ة10العقوور   –ة العموود السوابع  2رشويدة فوو  ة المصودر السواب  نعسو  ة يالونص رقوم  -

43  . 
- Lambart, M." Les Reformsd , Urukagina ," RA,50, 1956, p.169ff.  
 

 . كذلك ينظر :  457  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص 58ي
 .  43  ص20ة25العقر   –ة العمود السابع  2ة يالنص رقم رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس  -
 

                                      . كذلك ينظر: 60ة ص  جر الستال واد  الرافدين فل عصر فخلي  ة غي  حبيب ة  (59)
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- Lambart, M., RA,50, 1956, p.169ff.    
 

 . كذلك ينظر :  109  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص 60ي
 .   145-144ة ص  القانون فل العرا  القديمعامر ة  سليمان ة -

 

 . كذلك ينظر : 457نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص كريمر ة صموتي   61ي
   .44 – 43 ص5العقر   –العمود الثامن ة2يالنص رقم رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس ة -

 
 .  445  ة ص  1985ة ي مصر ة  علم االجتماع الدينل  بيومل ة محمد احمد ة 62ي
 .  446  المصدر نعس  ة ص 63ي
 .   447 – 446  المصدر نعس  ة ص 64ي
 .447  المصدر نعس  ة ص 65ي
 .444  المصدر نعس  ة ص 66ي
 كذلك ينظر:  . 59ة ص  لنصوص سومرية ملكية ا ترجمرشيد ة فو   ة   67ي

-Mallowan ,M., Mesopotamia and Iran , ( London , 1965) , p.44.  

- Hello, w.w., EMRT,p.9.  

 ذلك ينظر: .ك 319ة ص1973ة 1ة ج مقدمة... باقرة ط ة 68ي
 .  188ة ص عظمة باب ة  ساك  ةهار  -
 

 . كذلك ينظر:  457ة ص السومريون   كريمر ة صموتي  نو  ة 69ي
 20ة15ة 10 العقووور   –ة العموووود الثوووامن 2رشووويدة فوووو  ة المصووودر السووواب  نعسووو  ةيالووونص رقوووم  -

 . 45 – 44ص  ة  ة بداية العمود التاسع 25ة30ة
 

 . كذلك ينظر :  457المصدر الساب  نعس  ة ص    كريمر ة صموتي  نو  ة70ي 
 15ة 10ة 5 العقوور   –ة العمووود التاسووع  2رشوويدة فووو  ة المصوودر السوواب  نعسوو  ة يالوونص رقووم  -

 .46-45صة    20ة
 

 . كذلك ينظر: 458  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص71ي
 25           العقور  -العموود التاسوع ة 2رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس  ة يالونص رقوم  -
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 .47-46ص ة   5ة10العقر   –ة العمود العاشر 35ة 30ة
 

 . كذلك ينظر:458  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص72ي

  15          العقور   –ة العموود العاشور   2رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس  ة يالنص رقوم   -
 .48-47ص , 35ة 30ة 25ة 20ة

 

 . كذلك ينظر : 458  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص73ي

 .  48 ة ص5ة10ة15العقر  ة–11ة العمود2رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس ةيالنص رقم  -
 -. كذلك ينظر:459 -458    كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص74ي
 35ة  30ة 25ة  20العقوور  –11ة العموود 2سوو  ة يالونص رقووم رشويدة فوو  ة المصوودر السواب  نع -

 .   49- 48  ة ص  5العقر   -12العمود ة 
 

 .كذلك ينظر: 459  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص75ي
 .  50ص  ة10ة15ة20العقر   –12ة العمود 2رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس ةيالنص رقم  -
 

 .كذلك ينظر:459نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص   كريمر ة صموتي 76ي
 .  50  ةص20ة25العقر –12ة العمود 2رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس  ة يالنص رقم  -
 

 .كذلك ينظر:459  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص77ي
   ة 30ة35ة40العقووووور –12ة العموووووود 2رشووووويدة فوووووو  ة المصووووودر السووووواب  نعسووووو  ة يالووووونص رقوووووم  -

 .  51-50ص
- Diakon off , I.M.,"Some remarks on the reform of Uru- Kagina ," RA , 
52 ,1958 , p. 1ff.  
 

 .كذلك ينظر:459  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص78ي
 .  320ة ص1973ة 1جة  مقدمة...باقر ة ط ة  -
 

 .463  ة ص  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس79ي
 

 .كذلك ينظر : 320 باقر ة ط ة المصدر الساب  نعس  ة ص80ي
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 .463كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص -
 

 . كذلك ينظر: 119  رشيدة فو  ة المصدر الساب  نعس  ةص81ي
 .  92ص  ة... الشر  االدنىبوتيرو ة جين واخرون ة  -
 اال واج فل العرا  القديم ينظر :  وللم يد من المعلوما  عن موموع تعدد -
 سوومر مجلوةد البنا  ونظام تعودد اال واج فول عصوور موا قبو  التواريد "ة فول أرشيد ة فو   ة " و  -

 .   63-53  ة 1980ة المجلد الساد  والثتثين ة ي بنداد ة 
 . كذلك ينظر :  145 – 144ة ص  القانون فل العرا  القديم  سليمان عامر ة 82ي

- Lambart , M., RA , 50 , 1956 , p. 169ff.  
 

 . كذلك ينظر :  463ة صالسومريون   كريمر ة صموتي  نو  ة 83ي
- Diakonoff , RA , 1958 , p.3.  
 

 . كذلك ينظر :61ة ص واد  الرافدين فل عصر فجر الستال    خلي  ة غي  حبيب ة 84ي
- King , L., A History Sumer and Akkad  , ( London , 1919 ), p.185 .  
 

 . كذلك ينظر :  107  كريمر ة صموتي  نو  ة المصدر الساب  نعس  ة ص85ي
 .   7-6ة ص الشراتع العراقية القديمة رشيد ة فو   ة  -
 .   16ة ص ترجما  لنصوص سومرية ملكيةرشيد ة فو   ة  -
 

 ظر : . كذلك ين 321ة ص 1973ة  1ج ةمقدمة ...   باقر ة ط  ة 86ي
 .   67ة ص عظمة باب   ساك  ة هار  ة -

- Delaporte, L., Mesopotamia , the Babylonian and Assyrian civilization , 

(London , 1925), p.22ff.  
 

 . كذلك ينظر :  321  باقر ة ط  ة المصدر الساب  نعس  ة ص87ي
 .  17ة ص ترجما  لنصوص سومرية ملكية رشيد ة فو   ة  -
 

 .   436ة ص السومريون   كريمر ة صموتي  نو  ة 88ي
 

 .   464   المصدر نعس  ة ص89ي
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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 "           

 

 


