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 ه يف حضارة وادي الرافدينامللك املؤل

  
 كرم محمد عبد كسارأ أ.د.  

                                                      «هولندا  »، رئيس الجامعة المفتوحة في  ثار والفن والتاريخ القديمآلا أستاذ 
 املمخص :

اريا من جوانب حضارة وادي الرافدين من بدايةة اللة  ا حضبالممك المؤله في حضارة وادي الرافدين بحث يعالج جان
الثالث  قبل الميالد و حتة  منتفة  اللة  الثةاني قبةل المةيالد، و القةا  الضةو  عمة  موضةوع حضةاري متميةز عمية  

 الفمة اجتماعيا و دينيا بتاريخ العرا  القديم و ذا فمة بتراثه المادي و الفكري.
 

 لًه وبدايتهاأفكرة الت

ه هةةو اتذةةاذ الممةةك الممقةةب لقةةب الةةه ويكةةون التأليةة
عممةةا بةةان هةةذا المقةةب لةةم  ( 0) مقدسةةا وتبنةةي لةةه المعابةةد

يغير مةن طبيعةة الممةك الدنيويةة الفانيةة إم أن مةا يميةز 
الممك المؤله هةو كتابةة عالمةة اللوهيةة التةي ترمةز ل ةا 
أمةةةةةام اسةةةةةمه التةةةةةي هةةةةةي إحةةةةةد  العالمةةةةةات الدالةةةةةة و 

مسةمارية إضةافة إلة  تفةوير  المستعممة في الكتابةات ال
في النقوش المفورة مرتديا ما يميز اآلل ة و ما يعةر  

 بالتاج المقرن.
وقد بدأت فكرة التأليه مع إطالله العفور التاريذيةة 
اعتمةةادا عمةة  الدةةواهد الثريةةة والمةةدونات الكتابيةةة ، و 
من الطبيعي أن تواجةه هةذ  الظةاهرة بةالرفض و اانكةار 

فةةي نبةةؤات الفةةال المتةةأذرة التةةي  حتةة  يمكةةن تممةةس ذلةةك
سةن إلة  تطاولةه الةديني من  –تعزي سةقوط الممةك نةرام 

اعتقاد سكان وادي الرافدين بةان الممةك م مةا وفةل مةن 
التعةةةاظم والقةةةوة إم انةةةه م يمكةةةن أن يفةةةل إلةةة  مرتبةةةة 

 .( 2) اآلل ة
 نظام احلكم و تطىره يف وادي الرافديو

سةةةةكان وادي سةةةةيجد المتتبةةةةع لالعتقةةةةاد الرافةةةةدي أن 
الرافةةدين دونةةوا فةةي جةةداول الممةةوك هبةةوط المموكيةةة مةةن 

أول المةةةةر فةةةةي مدينةةةةة اريةةةةدو و بحمةةةةول  ( 3) السةةةةما 
الطوفةةان عةةادت إلةة  السةةما  ثةةم نزلةةت إلةة  الرض بعةةد 

انت ا  الطوفان في مدينة كيش و بذلك فحسةب العقيةدة 
الرافديةةه القديمةةة أن السةةما  هةةي مةةوطن المموكيةةة منةةذ 

دارات ا من تاج و فةولجان و عفةا كانةت  القديم و أن
موضوعه أمام االه انو إله السما ، و من المحتمل أن 
أفةةول نظةةام الحكةةم تعةةود إلةة  فجةةر التةةاريخ أي بحةةدود 

، إم انةةةه ممةةةا ( 4) منتفةةة  اللةةة  الرابةةةع قبةةةل المةةةيالد
يؤس  له عدم توفر النفوص الكتابيةة عةن هةذ  الفتةرة 

وع الحكةم ذةالل تمةك مما يؤدي إلة  فةعوبة البةت فةي نة
 الفترة.

إن اقةةدم المعمومةةات التاريذيةةة عةةن سةةمطة المجتمةةع 
السومري تدير إل  وجود مجمسا عاما يتكون من عامة 
المةةةواطنين ينتذةةةب رئيسةةةا لةةةه فةةةي أوقةةةات الزمةةةات و 

 5) ( أي السةيد أو الكةاهن العمة NEالحروب و يدع  )

و  ، عمما بأن هةذا المنفةب كةان دينيةا بالدرجةة الولة (
هةةةو ممثةةةل اآلل ةةةة، و بمةةةرور الةةةزمن وبظ ةةةور دويةةةالت 
المةةدن السةةومرية و نتيجةةة ادةةرافه عمةة  أراضةة  المعبةةد 
افةةةبت يتمتةةةع بااضةةةافة إلةةة  سةةةمطته الدينيةةةة بسةةةمطة 

( يسةةكن فةةي جةةز  NEدنيويةةة قويةةة، فبعةةد أن كةةان الةةة )
( ذةةةرج فةةةي urapiGذةةةاص مةةةن المعبةةةد يةةةدع  جيبةةةار)

د ليقةةيم فةةي منتفةة  عفةةر فجةةر السةةالمت مةةن المعبةة
قفةةةر مةةةع حادةةةية كبيةةةرة يمةةةارس منةةةه بدةةةكل أساسةةةي 
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الوظائ  الدنيوية ولكنه بقي يمعب دورا بارزا في دؤون 
الدين و المعبد، وقد نقش عم  أحد الذتةام امسةطوانيه 
من الوركا  موضوعا يمثل كاهنا يقوم بأمور يجمع فيةه 
بين السمطتين الدينية والدنيوية إذ مثل بةردا   و عقالةه 

لذي يضعه عم  رأسه و لحيته الطويمه و يق  ممسةكا ا
برمت طويل و يركةع أمامةه أسةر  حةرب مربوطةة أيةدي م 

 .( 6) إل  الذم 
و فةةةةةةي ن ايةةةةةةة عفةةةةةةر فجةةةةةةر السةةةةةةالمت تطةةةةةةور 

( إل  سمطة دنيوية بحقه فأذةذ يمقةب نفسةه NEمنفب)
أي أميةةر أو حةةاكم المدينةةة من الةةبالد  ( 7) (NENE) ة  بةة

إل  وحدات سياسية تعر  بةدويالت  كانت ما تزال مجزاة
( ويعتبةةر NENEالمةةدن و كةةان يةةرأس كةةل من ةةا حةةاكم  )

ممةةةثال الةةةه دويمةةةة المدينةةةة و المدةةةر  عمةةة  الراضةةةي 
( )ممةك( فةي lGgpLالتابعة لممعبد بعد ذلك ظ ةر لقةب )

أواذر عفر فجةر السةالمت و لكنةه قميةل امسةتعمال إم 
اله حتةة  انةةه بن ايةةة عفةةر فجةةر السةةالمت دةةاع اسةةتعم

( ذافةة بعةد القضةا  عمة  نظةام NENEطغ  عم  لقب)
 دويالت المدن السومرية و ظ ور اامبراطورية امكدية.

  ىىاملمىك املؤهل

إن مفةةدر السةةمطة فةةي بةةالد وادي الرافةةدين مسةةتمد 
مةةن اآلل ةةة و هنالةةك نفةةوص مدونةةه تدةةير إلةة  ادعةةا  
الممةةوك باسةةتالم م لمسةةمطة مةةن اآلل ةةة و فوضةةت م فةةي 

البدرية نيابة عن م، ، وأن االه إنميةل هةو مفةدر حكم 
مموكية بةالد وادي الرافةدين ، لةذا لقةب بعةدة ألقةاب من ةا 
ممةك البمةةدان وممةةك اآلل ةة وممةةك الج ةةات الربعةةة ، وأن 
ذدمةةةةة اآلل ةةةةة حسةةةةب العقيةةةةدة الدينيةةةةة مةةةةن الواجبةةةةات 
المفروضةةةة عمةةة  البدةةةر وعمةةة  الحةةةاكم  أو الممةةةك أن 

ل ة التي اذتارتةه لحكةم البدةر ، يعر  رغبات وأوامر اآل
وهنالةةك دةةواهد ونفةةوص مدونةةة تدةةير إلةة  عةةدد مةةن 
الممةةوك الةةذين أل ةةوا أنفسةة م إبتةةدا ل مةةن عفةةر الوركةةا  

وحت  العفر البابمي القديم وهم : دمةوزي ) الراعةي ( ، 
لوكال ة بندا ) الراعي ( انميركار ) امبن ( إذ ادع  بأنه 

، ميةزيمم حيةث ذكةر إنةه  ، جمجةامش( 8) إبن االه اوتةو 
امبةةةن المحبةةةوب لنل ةةةة ننذرسةةةاك ويحتمةةةل أن ومدتةةةه 

، عمما بأنةه حكةم ( 9) كانت نتيجة عممية الزواج المقدس
 ذالل عفر فجر السالمت .

وذةةةةالل العفةةةةر الكةةةةدي ظ ةةةةر عةةةةدد مةةةةن الممةةةةوك 
المؤل ين وهم : نرام سين ومعنا  ) محبةوب االةه سةين 

الدالةةةة عمةةة  اللوهيةةةة ( كتةةةب اسةةةمه مسةةةبوقا بالعالمةةةة 
، وتفرد في تمثيمةه ( 01) واتذذ لقب ممك الج ات الربعة 

بالمنحوتات بارتدا  لباس الرأس ذي القرنين مما يذص 
لبةةاس اآلل ةةة ويمكةةن مالحظةةة ذلةةك بدةةكل واضةةت فةةي 
مسمة نةرام سةين إذ يظ ةر ببزتةه العسةكرية واضةعا عمة  
ك رأسةةه ذةةوذة ذات قةةرنين وهةةي رمةةز اآلل ةةة ، أمةةا الممةة

داركمي داري فقد ورد اسمه عم  طبعة ذةتم أسةطواني 
 .  ( 00) مسبوقة بالعالمة الدالة عم  اآلل ة

وفي العفر السومري الحديث ذكر الممك جوديا بأنه 
ابن اال ة كاتومدوك وهذا مةن المحتمةل فيةه إدةارة إلة  
عمميةةة التأليةةه بةةالرغم مةةن انةةه لةةم يرتةةدي التةةاج المقةةرن 

ة اللوهيةةةة ، إذ أنةةةه يذاطةةةب ولةةةم يسةةةب  اسةةةمه بعالمةةة
 اال ة كاتومدوك في اسطوانة دون عمي ا : 

العمود الثالث :   السطر السادس  م أممك أما أنةت 
 أمي

 السطر السابع    م أممك أبا أنِت أبةي
السطر الثامن     لقد اذتطفتي بذرتي وولدتيني في 

 المعبد 
ولةةةم يةةةذكر جوديةةةا فةةةي جميةةةع كتاباتةةةه اسةةةم والةةةد  

يقةةةي بةةةل اكتفةةة  بامدعةةةا  بأنةةةه نةةةنجش زيةةةدا لةةةذلك الحق
 . ( 02) وف  نفسه بأنه إلةةه مةدينةة لجش
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وفةةي سةةاللة اور الثالثةةة ظ ةةر أورنمةةو الةةذي ادعةة  
 بةةةةةةةأن والةةةةةةةةدته االةةةةةةةه ننسةةةةةةةون الةةةةةةةةتي هةةةةةةةي والةةةةةةةةدة

وقد مثةل هةذا الممةك ومةن جةا  مةن بعةد   ( 03) جمجامش
 مةةةن ممةةةوك سةةةاللة اور الثالثةةةة أنفسةةة م عمةةة  الذتةةةام
السطوانية حيث وجدوا انه من الحر  ب م وهم الممةوك 
 المةةةةةؤل ين أن يحمةةةةةوا محةةةةةل اآلل ةةةةةة فةةةةةي مثةةةةةل هةةةةةذ 

، أما الممك دولجي، فقد حذا حةذو الممةك ( 04) المداهد 
الكةةدي نةةرام ة سةةين فةةي اسةةتعماله لمقةةب ممةةك الج ةةات 
الربعةةةة ، وهنالةةةك ادةةةارات إلةةة  انةةةه قةةةد بولةةة  فةةةي فةةةي 

والعبةةادة فةةي أثنةةا  حياتةةه وبعةةد تقديسةةه إلةة  حةةد التأليةةه 
مماتةةةه وكانةةةت القةةةرابين تقةةةدم إلةةة  تماثيمةةةه مةةةرتين فةةةي 
الد ر وسةمي أحةد دة ور السةنة فةي التقةويم السةومري 
باسةةمه دةةولجي المقةةدس ، وهنالةةك الكثيةةر مةةن التراتيةةل 
الدينية المذففة ل ذا الممك التةي ذوطةب مةن ذالل ةا 

ك دةولجي بالتمجيد وكأنه إلةه مةن اآلل ةة ، وادعة  الممة
بأنةةه ذو قربةة  باالةةه اوتةةو ) إلةةه الدةةمس ( ، ودةةيد لةةه 

، أما الممك أمارسةين فقةد بمة  ( 05) معبدا في مدينة نفر 
درجة اللوهية مثل والد  الممك دةولجي ونفةت كتاباتةه 
عم  انه االه الدمس الذي ي ب الحياة إل  البالد وانه 
لة قاضي البالد ، وأذيرا الممةك دوسةين رابةع ممةوك سةال 

اور الثالثةةة فقةةد أألةةه أيضةةا ودةةيد لةةه الحةةاكم التةةابع لةةه 
 .  ( 06) المسم  أتوريا معبدا ذافا لعبادته في أدنونا 

وفةةةي الع ةةةد البةةةابمي القةةةديم فعمةةة  سةةةبيل المثةةةال م 
الحفةةر ظ ةةر عةةدد مةةن الممةةوك المةةؤل ين مثةةل دةةو ة 
ايميدو الذي نظمت له التراتيل في مديحه ، والممةك أدن 

ي يفة  فةي الةنص الوحيةد الةزواج المقةدس ة دجان الةذ
بإسةةة اب مةةةن ذةةةالل تقمفةةةه دذفةةةية االةةةه دمةةةوزي 
وتقمص الكاهنة دذفية اال ة انانا ثم الممةك ادةمي ة 
دجان الذي يذكر بأن اال ة انانا ممكةة السةما  والرض 
اذتارته ليكون زوج ا المحبوب وهذا يدير إل  أنه سار 

ة الزواج المقةدس عم  ذط  والد  ادن ة دجان في عممي
. وكةةذلك بةةوزر عدةةتار مةةن مدينةةة مةةاري حيةةث يظ ةةر 
مرتديا تاجا مقرنةا ، ومةن مدينةة الةدير ظ ةر نةص يعةود 
لمحةةاكم ندنودةةا وقةةد كتةةب اسةةمه بالعالمةةة الدالةةة عمةة  

 . ( 07) التأليه
 لباس املمك املؤله 

لقةةةد فةةةور سةةةكان وادي الرافةةةدين لل ةةةت م بأدةةةكال 
مثةةل الةةدم  والتماثيةةل بدةةرية عمةة  نمةةاذج فنيةةة عديةةدة 

والمنحوتةةةةات البةةةةارزة والذتةةةةام السةةةةطوانية كمةةةةا قةةةةاموا 
بتمييزهم عن البدر من ذالل دةارات ذافةة ب ةم وهةذ  
الدةةةةارات اتذةةةةذها بعةةةةض الممةةةةوك أو قمةةةةدوها ليتدةةةةب وا 

ة المالبةس : يكةون  0باآلل ة أو ليحموا محم م من ا :ة  
نةةد ثوبةةه مةةن نةةوع الكةةونكس ) طيةةات أأفقيةةة ( وينت ةةي ع

 القدمين .
ة التةاج المقةرن : إذ ارتةدا  الممةوك وهةو ذةةاص  2 

باآلل ة وتذتم  التيجان بعدد القةرون وذيةر مثةال عمة  
ذلك ما ظ ةر فةي مسةمة نةرام ة سةين وفةي تمثةال بةوزور 
عدةةتار وكةةان مةةن نةةوع ذو القةةرنين ، عممةةا بوجةةود عةةدة 

 . ( 08) أنواع من التيجان المقرنة
لةةه ف نةةاك جوانةةب يمكةةن وبااضةةافة إلةة  الممةةك المؤ 

 ذكرها ب ذا الذفوص والتي تتمثل في : ة 
ة الرمةوز والرقةام الذافةة باالةه و الةذي يثبةت  0 

بجانبةةه لتمييةةز  عةةن غيةةر  ، وعمةة  مةةا يبةةدو لةةم يمتفةةت 
الممةةوك المةةؤل ين عمةة  هةةذ  الطريقةةة لعةةدم العثةةور عمةة  
مثل هذا باستثنا  نقوش الذتام السطوانية حيث نقش 

لةه سةين ) إلةه القمةر ( بجانةب دذفةية جالسةة رمز اا 
 ومن المحتمل انه يمثل ممكا مؤل ا .

ة يمكةةن امسةةتعانة بالذتةةام السةةطوانية لتمييةةز  2
الممك المؤله وذلك مةن ذةالل تةربع م عمة  عةرش االةه 
عنةةد اسةةتقباله المتدةةفعين وبةةذلك يحةةل محةةل كبةةار لل ةةة 
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عن ا في المجمع الالهوتي في استقبال م إم انه يذتم  
 ثوبه ولباس رأسه وكرسي العرش الذي يتربع عميه .

ة حةةل الممةةوك محةةل اآلل ةةة عنةةدما تربعةةوا عمةة   3
العةةرش فةةي ال يكةةل المسةةتطيل فةةي المعابةةد التةةي بنيةةت 
ذفيفا ل م وذففت لعبادت م ذفوفا مموك سةاللة 

 09) اور الثالثة ولجش الثانية ، وذلك مسةتقبال الزائةرين

) . 
 ملقدس بفكرة التألًه عالقة الزواج ا

إن مندةةةأ فكةةةرة الةةةزواج المقةةةدس هةةةو مةةةن العقيةةةدة 
السةةةومرية التةةةي فحواهةةةا زواج إلةةةه الذفةةةب دمةةةوزي ) 
تمةوز ( مةةن إل ةة الذفةةب انانةا ) عدةةتار ( بعةد عالقةةة 
حب ندأت بين مةا ثةم مأسةاة االةه دمةوزي بعةد تسةميمه 
من قبل حبيبته انانا إل  دياطين العالم السفمي ، وكةان 

مريون يعيدون وقائع ذلك الزواج اال ي سنويا من السو 
ذةةالل قيةةام ممثمةةو اآلل ةةة مةةن البدةةر كالممةةك أو الكةةاهن 
العظم بتقمص دذفية الزوج ة االه دموزي فةي حةين 
تقةةوم الممكةةة أو الكاهنةةة بةةدور إل ةةة الذفةةب انانةةا فةةي 
احتفةةةال كبيةةةةر يجةةةري فةةةةي ن ايةةةةة السةةةنة حيةةةةث اعتقةةةةد 

،وأن  ( 21)   تعتمةد عميةه السومريون أن ذفوبة بالدهةم
هذا الطقةس لةم يتذةذ دةكمه الواضةت إم فةي زمةن الممةك 

 . م رابةةةةع ممةةةةوك سةةةةاللة  2711دمةةةةوزي فةةةةي حةةةةدود 
الةةةذي  ( 20) الوركةةةا  الولةةة  حسةةةب رأي السةةةتاذ كريمةةةر

يعتقد أن الفكرة كانت بدعة أوجدها ك نة الوركةا  بجعةل 
ممك ةةةم دمةةةوزي زوجةةةا لل ةةةت م انانةةةا التةةةي كةةةان مركةةةز 
عبادت ا مدينةة الوركةا  ، ونتيجةة ل ةذا الةزواج الطقسةي 
أضف  عميه الك نة ففة اللوهية وأفبت إل ا في ذاكرة 
الجيةةةال عمةةة  مةةةر العفةةةور ، ويةةةورد السةةةتاذ الةةةدكتور 
فاضل عبد الواحد عمي إن من أهم السباب التي أوحةت 
إلةة  السةةتاذ كريمةةر بفرضةةيته القائمةةة بةةأن االةةه دمةةوزي 

فل ما جا  عم  لسان اآلل ةة انانةا قول ةا كان ممكا بال
 في أحد نفوص الزواج المقدس 

 ) وأمعنت النظر في الناس كم م ، 
 فاذترت من بين م دموزي للوهية البالد ،  
 دموزي محبوب االه انميل 
 انه من تعتز به أأمةي دائمةا 
    ( 22) ومةن يجمةه أبةي ... ( 

دمةةوزي كةةان  وهةةذا إدةةارة إلةة  دليةةل واضةةت عمةة  أن
ممكةةا دنيويةةا وأنةةه رفةةع إلةة  مفةةا  اآلل ةةة بعةةد أن وقةةع 

 عميه اذتيار اال ة انانا ليكون زوجا ل ا .
ميوجد في الحقيقة دليل أكيد عمة  أن كممةة دمةوزي 
فةةي المقطةةع السةةاب  تدةةير بالضةةرورة إلةة  دمةةوزي ممةةك 
ساللة الوركا  ، كما انه لةيس مةن المسةتبعد إطالقةا أن 

تدةةير إلةة  ممةةك لذةةر أمةةا أن يكةةون  كممةةة دمةةوزي هنةةا
اسمه الحقيقي فقد في الجز  المذروم من الرقيم أو أنةه 
لةةم يةةذكر أفةةالك بةةل أكتفةةي باادةةارة غميةةه بكممةةة دمةةوزي 
التةةي أفةةبحت لقبةةال لي ممةةك يقةةوم بةةدور الةةزوج اال ةةي 
في طقوس الزواج المقدس ، ف ناك حقيقة معروفة لد  

الحقيقي يفةبت مةن  الباحثين أن الممك م ما كان اسمه
ذالل الطقوس االه دموزي فينعةت ويوفة  بأسةما  و 
أوفةةةا  هةةةةذا االةةةه فةةةةي النادةةةيد والقفةةةةائد المؤلفةةةةة 
بالمناسةةةبة ، فالممةةةك دةةةولجي ثةةةاني ممةةةوك سةةةاللة اور 
الثالثة يوف  بأنةه الراعةي دمةوزي وثةور الةوحش وهةي 
كم ا من نعوت االه دموزي وكذلك الممةك دوسةين رابةع 

أور الثالثةة إضةافة إلة  الممةك ادن ة دجةان  مموك سةاللة
من ساللة أيسن ينعت بكممة االه في أندودة سةومرية 
لمةةةزواج المقةةةدس ، وقةةةد أضةةةيفت إلةةة  أسةةةمائ م عالمةةةة 

 اللوهية كما ذكرنا سابقا .
 ويجب التمييز بين نوعين من الزواج المقدس
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النةةوع الول : وهةةو القةةدم ويمكةةن تسةةميته بةةالزواج 
يتعمةةة  بةةةزواج إلةةةه المدينةةةة مةةةن إل ت ةةةا  اال ةةةي الةةةذي

والمثمةةة كثيةةرة عمةة  ذلةةك وترجةةع إلةة  زمةةن جوديةةا أميةةر 
مدينة لجةش الةذي يتحةدث فةي أحةد نفوفةه عةن زواج 
االةةه ننجرسةةو إلةةه مدينةةة لجةةش مةةن اال ةةة بةةاو وزواج 
االةةه ننةةا مةةن اال ةةة ننجةةال فةةي اور ، واالةةه لنةةو مةةن 

 اال ة انتو في الوركا  ... الخ .
نوع الثاني : هو فورة تقميدية لألول أو ما يسم  ال

بالزواج المقدس الذي كان يقوم الممك مةن ذاللةه بةدور 
الةزوج ة االةه بينمةا كانةت تقةوم الكاهنةة بةدور الزوجةة ة 

 اال ة .
وان اذتيةةار الةةزوج الةةذي كةةان يقةةوم بةةدور االةةه يةةتم 
مةةن قبةةل اآلل ةةة كمةةا حةةدث بالنسةةبة لجمجةةامش عنةةدما 

 انانا الزواج المقدس من ا .عرضت عميه 
ولكن السؤال الذي يمكةن طرحةه هةل أن كةل ممةك أو 
كاهن أعظةم يةتقمص دذفةية االةه فةي عمميةة الةزواج 
المقدس يفبت ممكا مؤل ا أم أن قدسيته تنت ي بانت ا  

 م مته ؟ 
نعتقد احتمالية أن الممك حةين قيامةه بعمميةة الةزواج 

يةةه ليتناسةةب المقةدس يكتسةةب مسةحة مةةن القدسةية والتأل
مركةةةز  والعمميةةةة التةةةي يقةةةوم ب ةةةا ولكنةةةه م يفةةةبت ممكةةةا 
مؤل ةةا ، ولكةةن الدةةذص الةةذي يكةةون ثمةةرة هةةذا الةةزواج 
الةةذي يةةتم بةةين الممةةك والكاهنةةة هةةو الةةذي يفةةبت ممكةةا 
مؤل ةةةا أي أنةةةه ابنةةةال لبةةةوين إل ةةةين والمثمةةةة عمةةة  ذلةةةك 

 ذكرت لنفال .
 املمك املؤله مو خالل األختام األسطىانًة 

تةةةةم العثةةةةور عمةةةة  أعةةةةداد كبيةةةةرة مةةةةن الذتةةةةام  لقةةةةد
السطوانية ابتدا  من فتةرة امنبعةاث السةومري ة امكةدي 
مةةن زمةةن جوديةةا واورنمةةو وغيةةرهم مةةن الممةةوك اآلذةةرين 
وكةةذلك فةةي عفةةر دويةةالت المةةدن فةةي العفةةر البةةةابمي 

القديم والذي تمثمت عموما بتقديم متعبد إلة  ممةك مؤلةه 
تقةديم ، كمةا هةو معمةوم عن طري  وسيط يقوم بعممية ال

وذكرنةا  لنفةا ، إن مةا يميةز االةه عةن البدةر هةو التةةاج 
المقرن و ثوب الكونكس الذي يرتديه وهةذا يظ ةر أيضةا 
عمةة  الذتةةام السةةطوانية ، ونجةةد عمةة  هةةذ  الذتةةام أن 
الدةةذص الجةةالس الةةذي يقةةوم باسةةتقبال المتعبةةد يضةةع 

فقط  عم  رأسه تاجا مقرنا فقط أو يرتدي ثوب الكونكس
وهذا يعني أن الدذص الجةالس هةو ممكةا مؤل ةا ولةيس 
إل ةةا ويمكةةن مالحظةةة ذلةةك مةةن ذةةالل مجموعةةة الذتةةام 

 التالية : ة 
 ( 22) ( 0ذتم رقةم ) 

 المةادة : حجر الستيتايت السود
 سةم 03×  25القيةاس: 

 الزمةن : عفر ساللة اور الثالثةة
 الوف  : متعبد حمي  الرأس ، تقةود  إل ةة وسةيطة
ترتةةةدي ردا  اآلل ةةةة ) الكةةةونكس ( وتضةةةع عمةةة  رأسةةة ا 
تاجا مقرنا وتتوسط بين المتعبد وبين الدةذص الجةالس 
عم  كرسي يكسو  الفرو وهو يرتدي ردا  مداب ا لردا  
الدةةذص المتعبةةد ويضةةع عمةة  رأسةةه مةةا يدةةبه العمامةةة 
ويحمةةل بيةةد  اليمنةة  قةةدحا ، وهنةةاك فةةي الذةةتم عنافةةر 

لمتعبةةةد واال ةةةة التةةةي تقةةةود  ثانويةةةة من ةةةا عقربةةةا بةةةين ا
وهةةالم يحةةيط بقةةةرص ونجمةةة وأذيةةرا نفةةةا مةةن الكتابةةةة 

 المسمارية .
 ( 23)( 2ذتم رقةم ) 

 المةادة : المعدن
 0,4×  2,4القياس  : 

 الزمن   : عفر ساللة اور الثالثةة
الوفةةةة  : لل ةةةةة وسةةةةيطة ترتةةةةدي ردا  مةةةةن نةةةةوع 
الكونكس وعمة  رأسة ا تاجةا مقرنةا ، ترفةع يةدها اليسةر  
إلةة  العمةة  وتقةةود متعبةةد يقةة  ذمف ةةا مةةن المةةام حتةة  



حضارة وادي الرافدين الملك المؤلَّه في  
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منطقةةة الذفةةر رافعةةا يةةد  اليمنةة  إلةة  العمةة  وكالهمةةا 
يتقةةدمان فةةي حضةةرة دةةذص جةةالس يرتةةد  ردا  يدةةبه 

مامةة ولةه لحيةة مالبس اآلل ة وعم  رأسةه مةا يدةبه الع
طويمةةة وهةةو يرفةةع بيةةد  اليمنةة  قةةدحا وفةةي ن ايةةة الذةةتم 

 نص بالذط المسماري .
  ( 24) ( 3ذتم رقم ) 

 المةادة  : حجر الالزورد 
 0,5×  2,28القياس    : 

 الزمةن  : عفر ساللة اور الثالثةة 
الوفةة   : طبعةةة ذةةتم عمي ةةا مدةة د ا يمثةةل إل ةةة 

تةةدي ردا  مةةن نةةوع ثانويةةة وعمةة  رأسةة ا تةةاج مقةةرن وتر 
الكونكس ، ترفع يدها اليسر  إل  العم  بوضةعية أدا  
التحيةةة وتتوسةةط متعبةةدين ، فالةةذي أمام ةةا يرتةةدي ردا  
طويال وعم  رأسه ما يدبه القبعة ويضع كمتا يديه عم  
بطنه أما الذي ذمف ا فتمسكه بيدها اليسر  وعم  رأسه 
ي مدةةابه لمةةذي عمةة  رأس الول وجمةةيع م يتقةةدمون فةة

حضرة دذص جةالس يرتةدي ردا  اآلل ةة ) الكةونكس ( 
وعم  رأس ا ما يدبه العمامة ويرفع بيد  اليمن  قدحا ، 
وهنةةةاك عنفةةةر ثةةةانوي بةةةين الدةةةذص الجةةةالس المتعبةةةد 
قوامةةةه نجمةةةة داذةةةل قةةةرص يحيط ةةةا هةةةالل وفةةةي ن ايةةةة 
 الطبعة وأمام الدذص الجالس كتابة بالذط المسماري .

  ( 25) ( 4ذتم رقم ) 
 ادة  : حجر الدم ) ال متايت ( المة

 سم  0,2×  2,0القياس   : 
 الزمن    : العفر البابمي القديم

الوفةة   : متعبةةد تقةةود  إل ةةة وسةةيطة ترتةةدي ردا  
طةةويال مةةن نةةوع البميسةةه وتةةاج مقةةرن و تسةةحبه بيةةدها 
اليمنةةة  مةةةن يةةةد  اليسةةةر  محييةةةة دذفةةةا جالسةةةا عمةةة  

ب ال لةردا  كرسي بةدون مسةند ويرتةدي ردا  ل طةويالل مدةا
المتعبد وكذلك القبعةة إم أن ةا غيةر محةززة ويحمةل بيةد  

اليمن  قةدحال ، وفةي الذةتم عنافةر ثانويةة من ةا ال ةالل 
فةةي العمةة  وأسةةفمه دةةذص راقةةص وهمةةا بةةين الدةةذص 
الجةةالس واال ةةة الوسةةيطة والمتعبةةد وأذيةةرا هنةةاك كتابةةة 

 بالمسماري ذم  الدذص الجالس .
  ( 26) ( 5ذتم رقم ) 

 ةادة   : حجر الدم ) ال ماتيت ( الم
 سم  0,4×  2,6القياس    : 

 الزمةن   : العفر البابمي القديم 
الوفة  : دذص ممتتك ، جالس عم  كرسي بةدون 
مسةةند يكسةةو  الفةةرو ويرتةةدي ردا  ل طةةويالل يكدةة  عةةن 
كتفه اليمن وعم  رأسه مةا يدةبه العمامةة ويحمةل بيةد  

تعبةةةد حميةةة  الةةةرأس اليمنةةة  قةةةدحا ل ويتقةةةدم باتجاهةةةه م
ويرتةةدي ردا  ل ممةةاثال ك لمةةذي يرتديةةه الدةةذص الجةةالس 
وتقدمةةه إل ةةة وسةةيطة ترتةةدي لباسةةا ل مةةن نةةوع الكةةونكس 
وتةةاج مقةةرن وترفةةع كمتةةا يةةدي ا إلةة  العمةة  فةةي حالةةة 
الدعا  وتق  ذم  المتعبد ، وتنتدر عم  سةطت الذةتم 
عنافر ثانوية من ا ال ةالل أمةام الدةذص الجةالس فةي 

، وفةةي السةةةفل قةةرد جةةالس ، كمةةةا توجةةد الكةةةرة  العمةة 
الممتفقة بالعفا بين المتعبد واال ة الوسةيطة و أذيةرا 

 هناك كتابة مسمارية ذم  الدذص الجالس .
  ( 27) ( 6ذتم رقم ) 

 المةادة    : حجر الدم ) ال ماتيت ( 
 سم0,5×  2,7القيةاس  : 

 الزمةن   : العفر البابمي القديم 
جةةالس عمةة  كرسةةي بةةدون متكةةأ الوفةةة  : دةةذص 

يكسو  الفرو وهو ممتتك ويرتدي ردا  ل طويالل وعم  رأسه 
ما يدبه العمامة ويحمةل بيةد  اليمنة  قةدحال ، يقة  فةي 
حضةةةرته متعبةةةدا ل حميةةة  الةةةرأس يرتةةةدي ردا  ل مدةةةاب ا ل 
لةةردا  الدةةذص الجةةالس واضةةعال كمتةةا يديةةه عمةة  فةةدر  

الكةةةونكس تقدمةةةه إل ةةةة وسةةةيطة ترتةةةدي ردا  ل مةةةن نةةةوع 



 «هولندا  »، رئيس الجامعة المفتوحة في  ثار والفن والتاريخ القديمآلا أستاذ                                                   د. أكرم محمد عبد كسارأ.

م 2102 ( سنة 4  ، 3 ( العددان ) 00  342  مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية - المجمد )

وتاجةةةا ذو قةةةرنين رافعةةةة يةةةدي ا إلةةة  العمةةة  متضةةةرعة ، 
وذم  اآلل ة الوسيطة مدة دال لبطةل يفةارع حيةوان ذو 
قةةرون أدةةاح برأسةةه إلةة  الذمةة  ، وتنتدةةر عمةة  سةةطت 
الذةةتم عنافةةر ثانويةةة من ةةا نجمةةة محةةددة بقةةرص فةةي 
داذمةةه هةةالل مةةن العمةة  وتحتةةه دةةكل حيةةواني وذمةة  

ات مةدورة وبةين المتعبةد الدذص الجالس هناك ثالث كر 
واال ة الوسةيطة فةي العمة  هنالةك جةرة وأسةفم ا الكةرة 

 الممتفقة بالعفا .
   () 28) (  7ذتم رقم ) 

 المةادة   : حجر الدم ) ال ماتيت ( 
 سم 0,3×  2,3القياس    : 

 الزمةن   : العفر البابمي القديم
الوف    : إله الجو يق  عم  ظ ر حيوان واضةعال 

سه قبعة مذروطية ورافعال يد  اليمن  إل  العم  عم  رأ
وممسةةةكال عفةةةا بيةةةد  اليسةةةر  ، يقةةة  أمامةةةه متعبةةةدين 
يرتدي الول ردا  ل طويالل مفتوحال من المام وهو يكد  
عةةن سةةاقه اليسةةر وعمةة  رأسةةه مةةا يدةةبه الذةةوذة وهةةي 
نف  كروية ويرفع يد  اليمن  إل  العمة  بينمةا وضةع 

والثةاني حمية  الةرأس ويرتةدي  يد  اليسةر  عمة  بطنةه ،
ردا  ل طويالل محززال غير مفتوح يكد  عن كتفه اليمةن 
ويضع كمتا يديةه عمة  بطنةه وكالهمةا يتقةدمان أمةام إلةه 
الجةةو باتجةةا  دةةذص جةةالس عمةة  كرسةةي بةةدون مسةةند 
يكسو  الفرو يرتدي ردا  ل طويالل محززال وهو ممتتك وعم  

ن  قدحا ل ، وعم  رأسه ما يدبه العمامة يحمل بيد  اليم
الذةةةتم عنافةةةر ثانويةةةة من ةةةام نجمةةةة بةةةين إلةةةه الجةةةو 
والمتعبد ، وهالل بين الممك والمتعبد الثاني وفةي أسةفمه 

 قرد جالس عم  عفا باتجا  الممك .
  ( 29) ( 8ذتم رقم ) 

 المةادة    المعدن 
 سم 0,6×  2,7القيةاس   : 

 الزمةن    : العفر البابمي القديم 
لل ةةة وسةةيطة ترتةةدي ردا  ل مةةن نةةوع الوفةة     : 

الكةةونكس وتاجةةا ل لةةه قرنةةان وهةةي ترفةةع كمتةةا يةةدي ا إلةة  
العمةة  وتقةةوم بتقةةديم متعبةةد حميةة  الةةرأس مرتةةديال ردا  ل 
طويالل يكد  عن كتفه اليمن ويضةع يديةه عمة  فةدر  
فةةةي حضةةةرة دةةةذص ممةةةتتك جةةةالس عمةةة  كرسةةةي يرتةةةد  

ه مةا يدةبه ردا  ل مداب ا لردا  المتعبد ويضع عم  رأسة
العمامةةةة ويحمةةةل بيةةةد  اليمنةةة  قةةةدحال ، وذمةةة  اال ةةةة 
الدفيعة دذفال لذر يضع عم  رأسةه مةا يدةبه الذةوذة 
ويرتدي ردا  ل قفيرال محززال طوليا يحيط بذفر  نطةا  ، 
ويحمةةل بيةةد  اليمنةة  سةةيفا وباليسةةر  مةةا يدةةبه الفةةأس 
ويطأ لذر سقط عم  الرض وقد رفع يد  اليمن  عالمة 

م ، وهناك عنفةرين ثةانويين همةا ال ةالل أمةام امستسال
هةذا الدةذص المحةارب وهةالل لذةر يحةيط بقةرص يضةم 

 داذمه نجمة أمام الدذص الجالس .
 ( 31) ( 9الذتم رقم ) 

 المةادة   : حجر الدم ) هماتيت (
 سم  0,4×  2,3القيةاس  : 

 الزمةن   : العفر البابمي القديم
الجمةةةوس ، الوفةةة    : الممةةةك المؤلةةةه فةةةي حالةةةة 

ويق  أمامه متعبد يعقبه إله يرفع كمتا يديه إل  العم  
. وبااضافة إل  الرسوم الفغيرة المنتدرة بةين عنافةر 
المد د الرئيسية ، مثل القرد الجالس والدمس وال ةالل 
والسةةمحفاة ، يوجةةد مدةة د ثةةانوي يتمثةةل بمدةة د فةةراع 

 البطل مع السد المجنت .
  االستهتاجات

ع بعةض الممةوك فةفة التأليةه ، وهةذا م لقد ابتد    
نمةا  يعني دمولية كل مموك عفر معين مةن العفةور وام
اذتفةةر عمةة  بضةةةعة ممةةوك حكمةةوا فةةةي فتةةرات متفرقةةةة 
ذفةةوا أنفسةة م بفةةفة التأليةةه ، وبةةالرغم مةةن الغمةةوض 
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التةةةةةاريذي الةةةةةذي يكتنةةةةة  فكةةةةةرة التأليةةةةةه إم أن هنةةةةةاك 
 احتمةةامت عديةةدة يمكةةن اسةةتنتاج ا مةةن سةةير الحةةداث

 التاريذية في وادي الرافدين وكما يمي : ة
ة مةةن سةةمات الديانةةة فةةي وادي الرافةةدين سةةمة  0 

التدةةةةبيه أي أن اآلل ةةةةة كالبدةةةةر فةةةةي جميةةةةع فةةةةفات ا 
باسةةتثنا  انفرادهةةا بفةةفة الذمةةود ،وأن ةةا قةةدرت المةةوت 
عمةة  البدةةر ، وكةةرد فعةةل عمةة  ذلةةك وذةةو  الكثيةةر مةةن 

وم الةةةذي ممةةةوك وادي الرافةةةدين مةةةن هةةةذا الفنةةةا  المحتةةة
ينتظرهم م ما وفموا من القوة والتعاظم حت  لقةد حةاول 
بعضةة م ومةةن م الممةةك جمجةةامش ذةةامس ممةةوك سةةاللة 
الوركةةةا  الولةةة  فةةةي البحةةةث عةةةن الذمةةةود ، وهةةةذا مةةةن 
المحتمةةل أن الممةةوك حةةاولوا بةةذلك التأليةةه اكتسةةاب تمةةك 

 الففة أم وهي اللوهية والمتمثمة بالذمود .
التأليه كةدليل عمة  العظمةة ة يمكن تفسير أسباب  2

والوحدة السياسية واتساع رقعة اامبراطوريةة كمةا حةدث 
فةةي ع ةةد اامبراطوريةةة امكديةةة حيةةث اتذةةذ مموك ةةا لقبةةا 
جديةةدا هةةو ممةةك الج ةةات الربعةةة وهةةذا المقةةب بااضةةافة 
إل  كونه مظ را من مظاهر اتساع السمطة وازدياد رفعة 

ان السياسةةي ، المممكةةة ذو مةةدلول دينةةي لتثبيةةت السةةمط
فقد كان هذا لقبا ذافةا بةبعض اآلل ةة العظةام مثةل انةو 
و انميةةةةل و دةةةةمش بفةةةةفت م أسةةةةياد الذميقةةةةة والكةةةةون 
وباتذاذ المموك امكديين ومن ثم المموك السومريين فةي 
الع ةةةد السةةةومري الحةةةديث هةةةذا المقةةةب فةةةاروا ممثمةةةين 
ل ةةؤم  اآلل ةةة فةةي حكةةم العةةالم سةةعيا لتثبيةةت سةةمطان م 

 وطاعت م .
ة إرجةةاع أسةةباب التأليةةه إلةة  مةةا يفةةيب بعةةض  3

الممةةةوك وهةةةم فةةةي أوج قةةةوت م وازدهةةةار حكم ةةةم واتسةةةاع 
حدود مممكت م من غرور ، وم مةا أضةفوا عمة  حكم ةم 
مةةةن مظةةةاهر الب ةةةة والعظمةةةة ف ةةةذا م يكفةةةي ابةةةراز مةةةا 
وفموا إليةه ، مثةل الممةك امكةدي نةرام ة سةن الةذي ورث 

امكةةدي وأضةةا   إمبراطوريةةة واسةةعة مةةن جةةد  سةةرجون
إلي ةةا منةةاط  أذةةر  وأذضةةع أقةةوام كثيةةرة وحةةافظ عمةة  
حةةةدود تمةةةك ، إم انةةةه لةةةم يتراجةةةع مةةةن جعةةةل نفسةةةه فةةةي 
مسةةتو  اآلل ةةة ، وبمةةا أن سةةكان وادي الرافةةدين ميةةزوا 
لل ت م بالتاج المقرن فمذلك ارتدا  نرام ة سن في مسمته 

. 
ة لسباب سياسةية مةن المحتمةل أن ممةوك سةاللة  4
الثةةة أل ةةوا أنفسةة م واسةةتعمموا لقةةب ممةةك الج ةةات اور الث

امربعةةةة ايضةةةا وذلةةةك تجسةةةيدا لفكةةةرة الحكةةةم السةةةومري 
القديمةةةة كةةةرد فعةةةل محيائ ةةةا نتيجةةةة لمةةةا وفةةةمت إليةةةه 
اممبراطوريةةة امكديةةة العالميةةة المتداعيةةة وأضةةافوا الي ةةا 
ظاهرة التاليه التي بدأها نرام ة سن مةن قبةل فةي العفةر 

ا التركة السياسةية لحكةام العةالم وهةم امكدي ومن م ورثو 
الممةةوك امكةةديين بةةالرغم مةةن أن أوضةةاع م أضةةع  مةةن 
أن تتحمةةل ذلةةك العبةة   الثقيةةل ، وبنةةا  عمةة  ذلةةك فقةةد 
تجنبةةوا تمثيةةل أنفسةة م عمةة  المنحوتةةات والنقةةوش وهةةم 
يرتةةةةدون التةةةةاج المقةةةةرن أو الثةةةةوب الذةةةةاص باآلل ةةةةة ) 

، ذفوفةا الكةونكس ( كمةا فعةل ذلةك الممةك نةرام ة سةن 
وأن التةةاج المقةةرن وثةةوب اآلل ةةة كانةةا دةةعار اآلل ةةة فةةي 
العفةةر السةةومري القةةديم ، إم ان ةةم اكتفةةوا فقةةط بإضةةافة 
العالمة الدالة عم  املوهية أمةام أسةمائ م ، كمةا ابتنةوا 
المعابد لنفس م وعينوا ل ا الك نة لدارت ةا وكةأن م مةن 

 لل ة الدولة .
ل ةةة مةةن ة الةةزواج المقةةدس الةةذي تةةم بةةي 5 ن إلةةه وام

لل ةةة الذفةةب ويةةؤد  مةةن قبةةل الممةةك أو الحةةاكم الةةذي 
يمثةةل بدةةكل رمةةزي دور االةةه مةةع الكاهنةةة العميةةا التةةي 
تقوم هي امذر  بدور إل ة الذفب ، فمن المحتمل أن 
يكتسةةةب الممةةةةك الةةةذي يقةةةةوم ب ةةةذا الةةةةدور مسةةةحة مةةةةن 
التقةةديس والتيليةةه وأن ثمةةرة هةةذا الةةزواج المقةةدس يكةةون 

فةةفة املوهيةةة ويفةةبت ممكةةا مؤل ةةا عنةةد  إبنةةا يكتسةةب
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استالمه امور حكم الةبالد ، وقةد ذكرنةا لنفةا عمة  سةبيل 
المثال اممير جوديا أحد أمرا  ساللة لجش الثانية الذي 
 يذكر بأنه ولد في المعبد وأنه ابن الكت نة كاتومدوك .

ة نسةتنتج مةن ذةالل متابعةة المنحوتةات بنوعي ةا  6
عةةةةةة مذتةةةةةارة مةةةةةن امذتةةةةةام المةةةةةدورة والبةةةةةارزة ومجمو 

امسةةطوانية وطبعات ةةا العائةةدة لعفةةر سةةاللة اور الثالثةةة 
 والعفر البابمي القديم مايمي :

أ ة يتكرر موضةوع الدةذص الجةالس عمة  العةرش   
في مجمس االه مما يدفعنا إلة  امعتقةاد بةأن الدةذص 
الجالس عم  الكرسةي و الةذي يؤتةدي بدةكل جزئةي مةن 

إلةةه وان هةةذا امعتقةةاد مبنةةي  رمةةوز امل ةةة ممكةةا ولةةيس
عم  استقباله لممتدفعين أو المتعبةدين بةدم مةن امل ةة 
وبةةةذلك نجةةةد بعةةةض فةةةفات امل ةةةة قةةةد اجتمعةةةت بةةةذلك 

 الدذص .
ب ة أن موضةةةوع تقةةةديم المتعبةةةد مةةةن قبةةةل لل ةةةة   

وسةةيطه إلةة  الممةةك الجةةالس دةةاعت فقةةط فةةي مواضةةيع 
ي أذتةةام العفةةر السةةومري الحةةديث وأذتةةام العفةةر البةةابم

 القديم .
جةةة ة دون الممةةوك الةةذين أل ةةوا أنفسةة م العالمةةة   

الدالة عم  املوهية أمام أسةماؤهم ومثمةوا أنفسة م عمة  
المنحوتات مرتدين أحةد دةعارات اآلل ةة فقةط لن ارتةدا  
الدةعارين ردا  الكةونكس والتةاج المقةرن مةن حة  لل ةةة 

 الدولة فقط .
 : اهلىامش
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« The Idolized King in the 

Mesopotamia Culture » 

 
 This paper is concerned with the 

notion of the idolized king in the 

Mesopotamia culture which represents 

an important aspect during the period 

from the third century before Christ . 

The  idolization of the king by ancient 

Iraqi people emanated from authentic 

mythic , social and religions foundations 

which had an organic relation to the 

history and heritage of this country both 

intellectual and material . 


