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 ضوابط النشر في المجمة

 MS والبحوث والمراجعات النقدية لمكتب إلى مدير التحرير. يرجى ارفاق ممف بصيغتينيجب ارسال جميع المساهمات 

Word  معPDF  في رسالة بريد إلكتروني إلى مدير التحرير حسب معمومات االتصال المشار اليها فضال عن ثالث نسخ
( 01111مطبوعة. يمكن كتابة البحوث بالمغة العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية أو األلمانية. يبمغ الحد األقصى لطول البحث )

. يجب أن يتكون (Simplefied Arabic)( لمحاشية 01منص و)( ل01كممة، باستثناء األشكال والمصادر، حجم الخط )
البحث من ممخص ومقدمة واستنتاجات باإلضافة إلى الكممات المفتاحية. كذلك يجب أن تكون االشكال والصور مناسبة لطول 

لدراسات ( عمى االقل. فيما يتعمق باdpi 211البحث وال تتعدى ثمث طول البحث حسب التصميم المعتمد لدينا وبدقة )
 Rykleالمسمارية، يجب تضمين جميع الخطوط المستخدمة لمقراءة والترجمة، يرجى استخدام النظام الذي أنشئ من قبل

Borger)  في )Assyrisch-babylonische Zeichenliste ،يجب تعيين الكممات السومرية في السياق بحروف كبيرة .
 قيم الحواشي السفمية بشكل متسمسل في نهاية الصفحة.ويجب أن تكون االكدية مائمة حيثما تظهر، يجب تر 

 المختصرات
، كما يجب شرح أي اختصارات أخرى جديدة في CDLIأو  CADأو  AHwيجب أن يتبع نظام المختصرات المعتمد في 

 أو MADالحاشية األولى. عند االستشهاد بنص معين في إصدار ما، يجب أن تكون االشارة الى مختصر السمسمة )مثل 
MSL  أوOIP.مائاًل، يتم تعيين أرقام االجزاء باالرقام الالتينية ) 

 المراجع
 يجب أن تتضمن المراجع في نهاية البحث جميع المنشورات والمواقع المشار إليها. يمكن استخدام تنسيق العموم االنسانية

 المقاالت. 0
 . المؤلف، "عنوان المقالة"، اسم المجمة، العدد، السنة، ص.01
 الكتب. 1

 . المؤلف، عنوان الكتاب، )المدينة، السنة(، ص.00
 البحوث المشتركة في كتاب. 2

 .22-00. المؤلف، "عنوان البحث ضمن الكتاب"، عنوان الكتاب، )المدينة، السنة(، ص 01
 الكتب المترجمة. 3

 . المؤلف، عنوان الكتاب، ترجمة: اسم المترجم )المدينة، السنة(، ص.02

اآلراء المعبر عنها في البحوث عمى عاتق المؤلف )المؤلفين( ولممجمة الحق في رفض اآلراء غير المناسبة أو تقع مسؤولية 
المنافية لمبحث العممي أو المراد منها استهداف شخصي. يحتفظ المحررون بالحق في اختيار أو رفض البحوث التي ال 

 تتناسب وتوجهات أو ضوابط النشر في المجمة.
 يسددها الباحث الى قسم الحسابات في الهيئة العامة لآلثار والتراث.لمبحث الواحد ( دينار 011،111رسوم نشر )يتم استيفاء 

 حقوق النشر
تمتمك مجمة سومر الحقوق الكاممة لجميع البحوث والمواد األثرية المنشورة فيها. بمجرد أن يقدم الباحث مقالته لمنشر، فهذا 

عادة طباعة المواد المطبوعة، حتى بمغة أخرى، دون موافقة يعني أنه يعترف بحقوق سومر ال كاممة في ذلك. ال ُيسمح بنسخ وا 
 خطية من رئيس التحرير أو مدير التحرير.
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 تقديــــــــــــــــــــــــم

ورئاسة الييئة العامة لآلثار والتراث  (م8102ستالمي ميام وزارة الثقافة والسياحة واآلثار نياية سنة )امنذ    
م(، إنطمقت مسيرة الييئة في مجاالت العمل الميداني والنشر والبحث، فقد بدأ توافد الجامعات 8102منتصف عام )

والمراكز البحثية والمنظمات الدولية لمعراق من أجل البدء بأعمال ميدانية تتضمن مسوحات وحفريات ومشاريع 
  .تراث بمدنا العراق، وأيضًا من أجل تأىيل وتدريب كوادر الييئةتصب في حماية وحفظ 

أرض الوطن آالف القطع األثرية الميربة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وجيات أخرى،  إلىكما اسُتعيدت    
ىوبي لوبي، وطنية ودولية، من بينيا مئات األلواح المسمارية من جامعة كورنيل األمريكية، ومثميا من مجموعة 

مثمما استعيدت آثار من األردن وبريطانيا وتركيا. ولممرة األولى ُيعيد متحف جامعة بنسمفانيا ألواحًا مسمارية كانت 
 إلى( لوحًا وكسرًا من ألواح 723م( لغرض الصيانة حيث تم تسميم )0228قد ُأخرجت من أور خالل حفريات سنة )

 .رغامون في ألمالنيا رغبتة بإعادة مزججات من بوابة عشتارسفارتنا في واشنطن، وكذلك أبدى متحف بي
م(، جرى تسجيل مدينة بابل عمى الئحة التراث 0227في ىذا العام، وبعد محاوالت عديدة بدأت منذ عام )    

العالمي لميونسكو ليبدأ بعدىا تخصيص األموال الالزمة لتييئة المدينة آثاريًا وسياحيًا. لذلك، إنطمقت مشاريع 
الصيانة لتصحيح أعمال خاطئة جرت في ثمانينيات القرن الماضي، ويتم ىذا العمل بالتنسيق مع اليونسكو لتجنب 

مركز  إلىتكرار ماحصل، وبمشاركة من صندوق الُنصب العالمي. وفي السياق ذاتو، أرسمت الييئة تقارير عممية 
عادتيا التراث العالمي بغية إخراج مدن آشور والحضر وسامراء من الئح القائمة  إلىة تراث تحت الخطر وا 

اإلعتيادية، إذ جرى في آشور مثاًل وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية عمل مسناة من الحجر ومشبكات من الحديد 
المغمون إليقاف التعرية التي تحدثيا مياه دجمة وىي ترتطم بالجزء الشرقي من المدينة، وىو األمر الذي طمبتو 

  .أجل إخراج آشور من الئحة تحت الخطر اليونسكو من
كما جرى تشكيل فريق وطني لمتراث العالمي يتوّلى إعداد ممّفات وضع المدن التاريخية والمواقع األثرية والتراثية    

 ( موقعًا أثريًا وطبيعيًا، من بينيا08والطبيعية عمى الئحة التراث العالي لميونسكو، إذ أن ىناك قائمة تمييدية تضم )
النمرود، ونّفر، وبوابة العمادية، ومقبرة وادي السالم، وشاطيء دجمة التراثي، وبحيرة ساوة، وبحر النجف، وطريق 

  .الحج القديم بين الكوفة والديار المقدسة
فتح المواقع األثرية والمتاحف في بغداد  إلىومن أجل التعريف بالتراث العراقي فقد سعت الوزارة والييئة     

ظات أمام الزوار المحميين واألجانب وتمديد ساعات العمل في المتحف العراقي ومتاحف المحافظات من والمحاف
 .المساء إلىالصباح 

ستولت عمييا قوى الظالم واإلرىاب فقد ازفت في الموصل وباقي المدن التي ومن أجل ترميم ذاكرة العراق التي ن   
ومؤسسات دولية حممة منظمة لترميم وتأىيل الجامع النوري، ومسجد النبي بدأت الييئة والوزارة وبالتنسيق مع مراكز 

يونس، ومدينة النمرود، ومدينة الحضر ومدينة آشور، ومتحف الموصل. كما قّدم اإلتحاد األوربي مشروع ترميم 
ة من مباني تراثية في الجزء القديم من مدينة الموصل، وقدمت منظمة )أليف( مشروع ترميم بعض دور العباد

مساجد وكنائس في الجزء ذاتو من الموصل، في حين سعت جامعة بنسمفانيا لترميم دور العبادة في سيل نينوى من 
 .كنائس ومساجد ومعابد اإليزدية. كما بدأت أعمال حفريات في مدينة نينوى القديمة في تّمي قوينجق والتوبة

كومة مبالغ مالية لتأىيل مدينة سامراء بوصفيا وفي مجال تأىيل مواقع التراث العالمي فقد خصصت الح    
  عاصمة العراق التأريخية، ولبابل بعـــّدىا عاصة العراق الحضارية، ولؤلىوار الجنوبية ومدينتي أور والوركاء

١



 

وتعّززت الحفريات المشتركة بين الييئة وجامعات عالمية في مواقع عديدة منيا بعثة معيد االثار االلماني في    
)الوركاء(، وبعثة جامعة ستوني بروك األمريكية في أور )المگّير(، وبعثة جامعة بنسمفانيا في لجش )تمول  أوروك

اليباء(، وبعثة جامعة روما اإليطالية في نينا )تل زرغل(، والبعثة الفرنسية في الرسا )تل السنكرة(، وبعثة المتحف 
وّما )تل جوخا(، وبعثة المعيد الشرقي في جامعة شيكاغو في  البريطاني في جرسو )تمّمو(، والبعثة السموفاكية في أ

نيبور )تمول نّفر(، وبعثة جامعة ميونخ األلمانية في شروباك )تل فارة(، وبعثة جامعة مانشستر البريطانية في تمول 
األلمانية في خيابر، وبعثة جامعة تورينو اإليطالية في تل البقرات، وبعثة جامعة روما في تل أبو طبيرة، والبعثة 

أعمال مسوحات ميدانية في  إلىالحيرة، وبعثة الجامعة األمريكية في العراق )السميمانية( في آشور. باالضافة 
منطقة غرب الرفاعي في محافظة ذي قار من قبل جامعة نيويورك وفي منطقة النعمانية في محافظة واسط من قبل 

في مدينة الكوفة القديمة. كما منحت تراخيص لمحفريات لعدد آخر من جامعة البندقية اإليطالية، والبعثة اإليطالية 
 .البعثات منيا البعثة الروسية في تل الدحيمة في محافظة ذي قار وتل واجف في محافظة ميسان

وفي إطار تعزيز الصالت بين الييئة ومديرية اآلثار في اإلقميم، فقد جرت لقاءات مع الزمالء في اإلقميم من    
م( المعتمد من قبل الييئة وقانون سنة 8118( لسنة )55داد قانون آثار موّحد لمبمد بداّل من قانون اآلثار )أجل إع

إدخال القطع األثرية الموجودة في متاحف السميمانية وأربيل ودىوك  إلىضافة م( المعتمد في اإلقميم، باال0231)
 .في السجل الوطني الموجود في المتحف العراقي

وتوثيق المواقع األثرية فقد جرى إنشاء قاعدة بيانات رقمية وخارطة جديدة لممواقع األثرية في العراق  وعن حفظ   
 .( ألف موقع أثري، لتكون نواة لمسجل الوطني لمعراق05بمجموع )

ل بوفي نية الوزارة والييئة إقامة مؤتمر دولي عن اآلثار في السنة القادمة يتم فيو مناقشة مواضيع مثل مستق   
سترداد اآلثار الميربة، والنشر والبحث والتأليف، وصيانة وترميم اآلثار، ومناقشة إنشاء االعمل الميداني في العراق، و 

المتحف مسرحًا وقاعة  إلىمتحف جديد لمعراق أكبر من المتحف الحالي بحيث يكون مجمعًا ثقافيًا يضم باإلضافة 
المتحف الحالي ال تستوعب كامل المعروضات وعدم إستيعات  إجتماعات وحدائق وأماكن ترفيو، إذ إن بناية

 .متحف لمفن اإلسالمي إلىالمخازن لممزيد من اآلثار، ويمكن تحويمو 
بين يدي القّراء العدد الجديد من مجمة سومر الغّراء، الذي يحافظ عمى التقاليد العريقة لممجمة شكاًل ومضمونًا.    

سم األنكميزي من المجمة ضّم نخبة من العمماء من أمريكا وأوربا من المختصين جرى إقتراح تشكيل ىيئة تحرير لمق
 خمس مقاالت بالعربية، ثمانبالحضارة العراقية، أغمبيم عمل وما زال في األعمال الميدانية في العراق. يضم العدد 

مقاالت وذات المقاالت عن سبع جنبي من المجمة منيا عن نتائج حفريات لبعثات تنقيب وطنية، فيما ضم القسم األ
                                      .نتائج حفريات لبعثات أجنبية

 

       د. عبداألمير الحمداني                                                                  
   الثقافة والسياحة واآلثاروزير                                                                
 رئيس الهيئة العامة لآلثار والتراث                                                             
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 األكديالمنجزات الحضارية لمممك سرجون 
 في ضوء نصوصه الممكية وتواريخ سنوات حكمه

 
 عباس عمي عباس الحسينيأ.د. 

 جامعة القادسية -كمية اآلثار
 

 المقدمة 
ية وسيرىم تأريخن دراسة الشخصيات الأالشك     

ومنجزاتيم من الميام الشاقة، وتزداد الميمة صعوبة 
ية من األدوار المبكرة في حين دراسة شخص

 تأريخالحضارات القديمة، ومكمن ىذه الصعوبة أن 
ن يتحقق من أوعمى الباحث ، نصارىمأالمموك يدونو 

مواضع المبالغة ومواضع الواقع ومواضع الحقيقة 
سة ومواضع الخيال. وتتعقد ميمة الباحث حين درا

ية تأريخال األحداثية أثرت في سير تأريخشخصية 
نعطافة إحدثت أن تكون أنيا يمكن أ، حتى كبيراً  تاثيراً 
ي أن ىذه الشخصية ال يعرف عنيا أال إ تأريخفي ال

تعتمي العرش فيممع  أوالصدارة  أمعمومة قبل أن تتبو 
عمى  وىذا ينطبق تماماً ، اسميايعرف نجميا و 

ية محل البحث ىذا، وىي شخصية تأريخالشخصية ال
سة منجزاتو الذي حاولنا درا األكديالممك سرجون 

ية وتواريخ سني تأريخال الحضارية في ضوء نصوصو
ول ىو سم عمى ثبلثة اقسام األ، والعنوان ينقحكمو

المنجزات الحضارية والثاني ىو شخصية منتج تمك 
غنانا أالذي  األكديالمنجزات وىو الممك سرجون 

اسمو عن ذكر حدود ثنائية الزمان والمكان ألنو 
والثالث ىو المصدر  ،معموم العصر ومعروف المكان

الذي درست المنجزات من خبللو وىو النصوص 
 الممكية وتواريخ سنوات الحكم. 

بل دراسة المنجزات الحضارية لمممك سرجون ق   
في ضوء نصوصو الممكية درسنا شخصية  األكدي

وكذلك  وصولو لمعرش، إلىمن مولده  ىذا الممك
مقام  إلىتي وصل بيا درسنا طبيعة الظروف ال

نتياء حكمو وعائمتو اىم معاصريو، و أالمموكية، و 
 وخمفاءه.

قسمين ىما  إلىتقسم مادة البحث العممية    
النصوص الممكية وتواريخ سنوات الحكم، وكبلىما 

تطمب منا  الذ األكديمر من الممك سرجون أدونا ب
منيج البحث تحميل النصوص الممكية ومحاولة 
معرفة ما ىو واقعي منيا وما ىو مبالغ فيو، ومقارنة 
بعضيا مع مثيمو في الموضوع لمعرفة تفاصيمو 

الحكم فدرسناىا تواريخ سنوات  أماومسببات تدوينو، 
ن يؤرخ أسباب التي دعت الممك محاولين معرفة األ

 بيذا الحدث دون غيره.

 األكديوضاع البالد قبيل اعتالء الممك سرجون أ
 العرش

عمن الممك أن أنتيى عصر فجر السبلالت بعد إ   
 ءَ بد (ق م ٖٕٙٔ-ٖٕٓٗ)زاكيزي  -لوكال الممك
ن تحقق لو النصر عمى أوما، وما أفي مدينة  حكمو

مدينة  إلىبعض دويبلت المدن السومرية حتى انتقل 
سبللة الحكم الثالثة التي يعرف ب ما الوركاء فبدأ
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من ىناك بتنفيذ مخططو بدأ قامت في ىذه المدينة، و 
. في كل ببلد سومر مركزياً  الحكم علوجَ  التوحيدي
ية تأريخالمعمومات الذات  الكتابية نصوصالولكن 
وال يمكن مقارنتيا بما قدمتو النصوص الكتابية  قميمة

، وال يقدم العدد القميل من ىذه في العصور البلحقة
النصوص الممكية سوى لمحة محدودة عمى نحو 
مخيب لآلمال عن الصراعات من أجل السيطرة 

 . (ٔ)والتوسع عمى حساب الدويبلت المجاورة
فائدة كبيرة في  قتصاديةوكان لمنصوص اإل    

التي وقعت في تمك  األحداثمعرفة جوانب ميمة من 
حداث أية أرخت بتأريخيل بصيغ المدة كون بعضيا ذُ 

في  تأريخلقت الضوء الوافي عمى الأحضارية مختمفة 
 تأريخسواء كان  وقسامأتمك المدة الزمنية بمختمف 

الفن  أوالدين  أوجتماع اإل أوالسياسة  أواالقتصاد 
  .تأريخغيرىا من الضروب التي يعنى بيا ال أو
 طويبلً  الممك لوكال زاكيزي لم يميمو الحظ نوأل  

الستنزال عقوبات  لمسير بمشروعو التوحيدي وذلك
والتعدي عمى  (ٕ)لية عميو بعد تدميره لمدينة لكشاآل

حد النصوص أننكرسو، فقد ورد في  ليياإمقام 
-وما )لوكالأ"رجل مدينة  -الكتابية ما يأتي:

زاكيزي(، وبسبب تدميره لمدينة لكش، وخطيئتو بحق 
ننكرسو، عسى اليد التي قد استخدميا ضد  اإللو
نو أعمن أانمكينا، ممك كرسو، أور سو تقطع، ننكر  اإللو

-ة لوكالليإاإللية ندابا، ، فعسى لم يرتكب خطيئة
 .(ٖ)وما، تحمل ىذه الخطيئة برقبتيا "أزاكيزي، حاكم 

عميو كان  ننكرسو اإللوعن غضب  وفضبلً    
ر يدمتحبلمو و أ اءنيإ في سبباً  ظيور منافس قوي لول

 الالذي  األكديوىو الممك سرجون  ،كل خططو

                                                           
عظمة بابل، ترجمة عامر سميمان، )الموصل،  ساكز، ىاري، ٔ

 .ٚٙ( ، ص ٜٜٚٔ
 ،ٔ، مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة، جباقر، طوٕ 

 .ٕٕٖ، ص (ٖٜٚٔ)بغداد،
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، (ٗ)والمموك الذين خمفوه في الحكمخبلف في أىميتو 
ن التحوالت في العقيدة والسياسة العممية معا أغير 

بتحول التي حدثت في ظل سيادتيم، تبدو لنا مؤكدة 
ة لغة األكديصبحت المغة أذ إ. لغوي مفاجئ كما يبدو

 ول مرة، وأدت ىذه الحقيقة غالباً الكتابة الرسمية أل
ين، األكديبين السومريين و تأكيد الفروق العرقية  إلى

ة كانت تستعمل قبل األكدين المغة أومن المبلحظ 
في  بزمن طويل وعمى نحو شامل تقريباً  تأريخىذا ال
نو عمى أعتقاد بيضا لئلأوىناك ثمة سبب . كدأببلد 

ظ بالمغة السومرية بوصفيا لغة حتفاالرغم من اإل
نيا كانت تضمحل أال إغراض القانونية والدينية، األ

بوصفيا لغة محمية محكية حتى في الجنوب 
ين بيذا االسم األكدين تسمية أعمما ، (٘)السومري

وجودىم في ببلد الرافدين حديثة العيد بالنسبة ل
طمق عمييا أحدى فصائل مجموعة بشرية إبوصفيم 

اسم الساميين، الذين استوطنوا جنوب وسط وجنوب 
كن ال يم ببلد الرافدين منذ عصور قديمة جداً 

 إلىثارية دلة اآلتحديدىا بالضبط، وتشير بعض األ
ن أ، ومع تأريخحتمال وجودىم في عصور قبل الإ

 تزال غير محددة بدقة ، منيا ال الجية التي قدموا
حتمال كبير قد انحدروا من الجيات الشمالية إفانيم ب

والشمالية الغربية لما صار يعرف الحقا بأسم مدينة 
تي قدمت منيا بعد ذلك القبائل بابل، وىي الجية ال

مورية والكمدانية منطمقين من موطنيم في شمال اآل
ين فييا، موريببلد الشام وشرقييا قبل ظيور اآل

طقة التي عرفت بالمغة خر من المنآبمعنى أو 
الغرب وبمغتيم  أي MARTUسم مارتو إالسومرية ب

من نيم أويرجح ، (ٙ) Amurruمورو أكانت تسمى 
لسومريين، وقد صميين لمببلد بمعية االسكان األ

                                                           
، ص ٔجقدمة في تأريخ الحضارات القديمة،، مباقر، طو ٗ

ٖٕٕ. 
اوتس، جون، بابل تأريخ مصور، ترجمة سمير عبد الرحيم  ٘

   ٙٗ- ٘ٗ(،  صٜٜٓٔالجمبي، )بغداد، 
جمة ، مكد"أسم ا  قاب حكام السبلالت و الكريم، "ال عبداهلل، عبد ٙ

 .ٖٕٗ-ٖٖٕص  ، ٜٛٚٔ، ٖٕكمية االداب العدد
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مط حياة ستوطنيا كل قسم منيم نافرضت البيئة التي 
ىوار عمى ثرت بيئة األاوطريقة تفكير، فقد 

ثرت أين وشكمت منظومتيم الفكرية فيما السومري
ين األكديالبيئة السيمية المجاورة لمصحراء عمى 

، وما حصل ىو يضاً أوشكمت منظومتيم الفكرية 
، قتصاديةوضاع اإلعادة توزيع سكاني بسبب األإ

ببلد  تأريخوعمى طول  مر تكرر كثيراً وىذا األ
ينات ربعأثبلثينات و خرىا ىو ما حدث في آالرافدين و 

عداد كبيرة من سكان أالقرن العشرين حينما ىاجرت 
طراف العاصمة أ إلىالجنوب الشرقي لمعراق الحديث 

 ال وجود القرآن الكريم بوصفو ضابطاً بغداد، ولو 
عن  لمغة لكانت لغة القادمين تختمف تماماً  وحاكماً 

تقاليدىم لغة سكان المدينة والحال ينطبق عمى 
ق بحياتيم الفكرية كميا وكل ما يتعم ومنظومتيم

صمي ىم ن القادم والساكن األأاليومية عمى الرغم من 
  من شعب بمد واحد.

ومنجزاته في  ته: شخصياألكديالممك سرجون 
  ضوء نصوصه الممكية

ول كيان حكم أة وظيور األكديبعد قيام الدولة    
، (ق م ٖٕٔٚ)حوالي  مركزي في ببلد الرافدين 

-ٖٕ٘ٔريموش ) وخمفائو األكديبزعامة سرجون 
م(،   .ق ٕٜٕٕ-ٖٕٙٓق م.(، مانشتوسو ) ٖٕٚٓ
كالي  -ق م.( ، شار ٕٕ٘٘-ٜٕٕٔسين ) –نرام 

عن بعض  ق م.( ، فضبلً  ٖٕٕٓ-ٕٕٗ٘شري ) –
يم فقط في ئالمموك الضعفاء الذين ورد ذكر اسما

جتماعية إدثت تطورات ح، بعض النصوص الكتابية
قتصاديةو  ن تظير مع قيام أوسياسية كان ال بد ليا  ا 

ة ذات الطابع المركزي التي يديرىا األكديالدولة 
صبح الحكم أوظفون، فتم التحول بصورة كاممة و الم

خرى، أفاختفت طبقات واندمجت طبقات  سياسياً 
 أماحتفظوا بمراكزىم في ببلد سومر، إفالكينة مثبل 

بقية أفراد المجتمع فقد ظير الخبلف والفرق 

ين برزتو القوانأبينيم وىذا ما  االجتماعي واضحاً 
 . (ٚ)والتشريعات المركزية فيما بعد

فسرجون  سم سرجون الحقيقي مجيول لنا،إن إ   
ويعني الممك  Sharru-Kinيساوي شروكين الذي 
سم الحقيقي لو بل ىو لقب نو ليس اإلأيرجح الحق، 
عن الممك  تخذه حينما تسنم العرش مستقبلً إممكي 

مبراطورية في إم ألقد زبابا ممك كيش، ومؤسساً  -ورأ
لم يحدد موقعيا  التي كدأمن مدينة  تخذاً وم تأريخال

فيو لم يكن قد ولد ، (ٛ)عاصمة لو نالجغرافي لحد اآل
 لغزاً  سبلفوأويعد  وقد يكون سومرياً  شرعياً  ممكاً 

ساطير الذي ، وحجبوا في غموض األغامضاً 
بن إنو أسمو، ويحتمل إجيال البلحقة حاطت بو األأ

ن ما أو  حدى الكاىنات العظميات،غير شرعي إل
ول أوىو  األكديصل الممك سرجون أنعرفو عن 

طريقة وصولو  عن وأة األكديعظم مموك السبللة أو 
ذ كان كل ما نعرفو عنو في إلمعرش نادر وقميل، 

 نو ظير متكامبلً ألف الثالث قبل الميبلد واخر األأ
جتماعية في ببلد السياسية واإل األحداثعمى مسرح 

ساطير األ الرافدين، ومن بعد ذلك نسجت حولو
 جوالب ىي نسبو أل ول تمك القصصأو  ،والقصص

ىي قصة الطفل الذي ولد منذورة لممعبد، وثانييا  م  أو 
الذي  في سمة لتطفو بو في النير مو أووضعتو و 

، ويروى يحممو حتى ينتشمو من الماء بستاني ويتبناه
طاف عثر عميو اء ـــــــــّــوكبر عند  سق وتربى نو نشأأ

 خدمة ضفة النير فرباه ومن ثم دخل فيبسمة في 
 في ببلطو ساقياً  فعمل ،زبابا ممك كيش -ورأالممك 

وصادف ىذا  ،منصب وزير إلى وتقدم سريعاً لمخمر، 
دعاء إدرجة  إلىوج قوة مدينة كيش التي وصمت أ

                                                           
، الحضارات المبكرة –الشرق االدنى جين بوتيرو واخرون،  ٚ
الزيدي، ؛ ٜٔٔ(، ص ٜٙٛٔرجمة عامر سميمان، )الموصل،ت
في نصوص غير  راضي الزراعيةاأل، باذر راىي سعدونأ

تنقيبات الموسم الرابع  –الواليةتل  –كديمنشورة من العصر األ
، طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغدادإ، مٕٕٓٓ
 .ٚٙٔم، ص ٕٙٔٓ
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ستولى عمى إ وبعدىاالسيادة عمى ببلد سومر، 
ن أ، وعمى الرغم من في ظروف غامضةالعرش 
نو من أال إتمقب بمقب ممك كيش  األكديسرجون 

المدينة العريقة عاصمة  ىذه تخذ منإنو أغير الثابت 
 .(ٜ)لو
لـبعض الرجـال العظـام  صل الغـامضاأل ن تفسيرإ   

يم وكــانوا عصــاميين لدرجــة نفســأنفســيم بأالــذين كونــوا 
ــالعثور عمــى نبيــار تــدعو لئل ــة ب بيــذه الطريقــة والمتمثم

فـي المـاء مـن  صل فـي سـمة ومتروكـاً طفل مجيول األ
صــــــول لمعديــــــد مــــــن مشــــــاىير مشــــــيورات تفاســــــير األ

المنــاطق، ، وىــي قصــة متكــررة فــي العديــد مــن تــأريخال
عــن روايــة أصــل الممــك ســرجون  ومــن أشــيرىا فضــبلً 

صــل أرد فــي الميثولوجيــا الرومانيــة عــن مــا و  األكــدي
 أميمـــا  انتوأمـــ وىمـــا أخـــوانرومولـــوس و ريمـــوس 

 .إلـو الحـرب (مـارس) اإللـوابوىمـا و  الكاىنة ريا سـيمفيا
ــــــىً  عنيمــــــا عثــــــرت عمييمــــــا ذئبــــــة  كانــــــا طفمــــــين متخّم
ــــــــــــــــــــــــــفأرضــــــــــــــــــــــــــعتيما، فمم ـــــــــــــــــــــــّــــ برا أسـكــــــــــــــــــــــــــا ـــ سا ــــــ

، التيبـــر نيـــرتشـــرف عمـــى  ىضـــبة عمـــى رومـــا مدينـــة
 .ٓٔ باالتينا سم ىضبةإُعرفت فيما بعد ب

وكذلك ينطبق الحال عمى قصة نبي اهلل موسى    
ورد التي تناولتيا الكتب السماوية فقد  (عميو السبلم)

  -تي:التوراة وفق اآلفي  ىذه القصة  ذكر
 اَلِوي، ِبْنتَ  َوَأَخذَ  اَلِوي َبْيتِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َوَذَىبَ "

 َخبََّأْتوُ  َحَسٌن، َأنَّوُ  َرَأْتوُ  َوَلمَّا اْبًنا. َوَوَلَدتِ  اْلَمْرَأةُ  َفَحِبَمتِ 
 َأَخَذتْ  َبْعُد، ُتَخبَّْئوُ  َأنْ  ُيْمِكْنَيا َلمْ  َوَلمَّا َٖأْشُيٍر. َثبَلَثةَ 
ْفِت، ِباْلُحَمرِ  َوَطَمْتوُ  اْلَبْرِديّْ  ِمنَ  َسَفًطا َلوُ   َوالزّْ

 َحاَفةِ  َعَمى اْلَحْمَفاءِ  َبْينَ  َوَوَضَعْتوُ  ِفيِو، اْلَوَلدَ  َوَوَضَعتِ 
 ِبِو. ُيْفَعلُ  َماَذا ِلَتْعِرفَ  َبِعيدٍ  ِمنْ  ُأْخُتوُ  َوَوَقَفتْ ٗ النَّْيِر.

 َوَكاَنتْ  ِلَتْغَتِسَل، النَّْيرِ  ِإَلى ِفْرَعْونَ  اْبَنةُ  َفَنَزَلتِ ٘
 السََّفطَ  َفَرَأتِ  النَّْيِر. َجاِنبِ  َعَمى َماِشَياتٍ  َجَواِريَيا

 َفَتَحْتوُ  َوَلمَّاٙ َوَأَخَذْتُو. َأَمَتَيا َفَأْرَسَمتْ  اْلَحْمَفاِء، َبْينَ 

                                                           

 ٛٗاوتس، جون، المصدر السابق، ص ٜ 
(، ص ٕٗٔٓفريد، محمد، تأريخ الرومانيين، ) القاىرة، ٓٔ 
ٕٔ . 

َذا ،اْلَوَلدَ  َرَأتِ   َوَقاَلْت: َلوُ  َفَرقَّتْ  َيْبِكي. َصِبيّّ  ُىوَ  َواِ 
 الْبَنةِ  ُأْخُتوُ  َفَقاَلتْ ٚ «.اْلِعْبَراِنيّْينَ  َأْواَلدِ  ِمنْ  ىَذا»

 ِمنَ  ُمْرِضَعةً  اْمَرَأةً  َلكِ  َوَأْدُعو َأْذَىبُ  َىلْ » ِفْرَعْوَن:
 اْبَنةُ  َلَيا َفَقاَلتْ ٛ «اْلَوَلَد؟ َلكِ  ِلُتْرِضعَ  اْلِعْبَراِنيَّاتِ 
 اْلَوَلِد. ُأمَّ  َوَدَعتْ  اْلَفَتاةُ  َفَذَىَبتِ  «.اْذَىِبي» ِفْرَعْوَن:

 اْلَوَلدِ  ِبيَذا اْذَىِبي» ِفْرَعْوَن: اْبَنةُ  َلَيا َفَقاَلتْ ٜ
 اْلَمْرَأةُ  َفَأَخَذتِ  «.ُأْجَرَتكِ  ُأْعِطي َوَأَنا ِلي َوَأْرِضِعيوِ 

 ِإَلى ِبوِ  َجاَءتْ  اْلَوَلدُ  َكِبرَ  َوَلمَّآٔ َوَأْرَضَعْتُو. اْلَوَلدَ 
 «ُموَسى» اْسَموُ  َوَدَعتِ  اْبًنا، َلَيا َفَصارَ  ِفْرَعْونَ  اْبَنةِ 

 ىذه وجاءت .(ٔٔ)«اْلَماءِ  ِمنَ  اْنَتَشْمُتوُ  ِإنّْي» َوَقاَلْت:
 من األتية اآليات بنص الكريم القرآن في القصة
 -القصص: سورة بداية

ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمّْ 
َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك 

( َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َٚوَجاِعُموُه ِمَن اْلُمْرَسِميَن )
اَن َوُجُنوَدُىَما َكاُنوا َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَىامَ 

( َوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلَك اَل َٛخاِطِئيَن )
َتْقُتُموُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُىْم اَل َيْشُعُروَن 

ِو ( َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمّْ ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َكاَدْت َلتُْبِدي بِ ٜ)
( َٓٔلْواَل َأْن َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )

يِو َفَبُصَرْت ِبِو َعْن ُجُنٍب َوُىْم اَل  َوَقاَلْت أِلُْخِتِو ُقصّْ
ْمَنا َعَمْيِو اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َٔٔيْشُعُروَن ) ( َوَحرَّ

َيْكُفُموَنُو َلُكْم َوُىْم َلُو  َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َأْىِل َبْيتٍ 
( َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِّْو َكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل َٕٔناِصُحوَن )

َتْحَزَن َوِلَتْعَمَم َأنَّ َوْعَد المَِّو َحقّّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُىْم اَل 
ا َبَمَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكًما َٖٔيْعَمُموَن ) ( َوَلمَّ

  ( ٗٔ).َوِعْمًما َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ 
وحفظت لنا النصوص الكتابية وبخاصة نصوص    

أصل الممك سطورة تناولت موضوع أالفأل والتنبؤ 
عتبلءه إولى وحتى سرجون وسنوات حياتو األ

  -تي:سطورة وفق اآل، وجاء نص األلمعرش

                                                           
 .الخروج سفر من الثَّاِني األصَحاحُ  ٔٔ
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أمي  تنأنا سرجون، الممك القدير، ممك أكد، كا "
خوة أفبل أعرفو، أن أبي  أما، عظيمةكانت كاىنة 

 مدينة ومكان والدتي ىو، الجبل والدي يخيمون في
أمي الكاىنة )الزعفران( عمى نير الفرات.  زوبيرانوأ

حممت بي ووضعتني سرًا، فأخفتني في العظمى 
سمة ُمقّيرة من الحمفاء، وغّطتني ورمتني في الماء 

)آكي( ساقي  إلىالذي لم يغرقني. وحممني الماء 
تخذني ولدًا، وجعمني  الماء، فأنتشمني ورّباني وا 
بستانيًا عندُه، وبينما كنت أعمل بستانيًا، أحبتني 

و  اً ربعأ، ة )عشتار( وتوليت المموكيةاإللي
............ سنة لقد أسست ؟ وحكمت ذوي 
الرؤوس السود وقيرت الجبال الشاىقة بفؤوس 
قاطعة من البرونز، تسمقت القمم العميا، وعبرت 
القمم السفمى، وطفت حول بمدان البحر ثبلث مرات، 
واستولت يداي عمى دلمون، ..... وغيرت .... ، 

ويحكم ن يسوس أفعسى بعدي،  من فأي كان الممك
ذوي الرؤوس السود، ويقير الجبال الشاىقة بفؤوس 
من البرونز قاطعة، ويتسمق القمم العميا، ويعبر 
القمم السفمى، ويطوف حول ببلد البحر ثبلث 

دلمون، ويقصد مدينة  مرات، )وتستولي يداه عمى
  .(ٕٔ)"، ..... من مدينتي أكد ......دير العظيمة

صل أجابات السئمة منطقية عن إفي ىذا النص    
ومن ىو عمميا ؟  مو؟ وماأ ىي ، منكل فرد وىي

ين تقع؟ أالمدن ىو؟ و  أيوما عممو؟ ومن  ه؟و بأىو 
خرين من عدم معرفة الناس بو حالو حال اآل وما سر

 بناء المجتمع؟ وكيف كانت سنوات طفولتو وصباه؟أ
 وكيف تم اختياره ممكا؟ وماذا عمل بعد ذلك؟

فياميا إ األكديراد الممك سرجون أول معمومة أن إ   
راد أومكانتيا كونو  ،موألمناس كانت تعمق بعمل 
ستاذ ويذىب األ .نيا كاىنةإلنفسو مكانة عالية فقال 

مو كانت من طبقة عميا من أن أ إلىطو باقر 
                                                           

البات، رينيو، المعتقدات الدينية في ببلد الرافدين، ترجمة  ٕٔ
 .ٖٙٙ( ، ص ٜٛٛٔاالب البير ابونا  و وليد الجادر، )بغداد، 

، ) ٔالقديم، جخرون، تأريخ العراق آ، و باقر، طو وكذلك ينظر:
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ(، ص ٜٚٛٔصبلح الدين،

 Entumم " و الكاىنات تسمى طبقة كاىنات الـ " اينت
ثناء أطفال ما دمن في نجاب األا  حرم عميين الزواج و 

وىذا الصنف من الكاىنات يتم  ،(ٖٔ) خدمتين الدينية
ىم الضوابط ليذه أختيارىا عن طريق الفأل ومن إ

المرتبة ىو المحافظة الصارمة عمى عذرية الكاىنة 
، ومعظم كاىنات ىذا الصنف من  والتمسك بيا بشده

رمي وليدىا  إلى أمو ، لذلك عمدت(ٗٔ) عوائل ممكية
لنفسو ىذا المجد والفخر ن ضمن أي النير، وبعد ف

مو لم يعد ييتم أصل ممكي عن طريق أكونو من 
عمى تقبل  ساطيرذ درجت الكثير من األإبيو أمر أل
، ومن تأريخي لبعض المشاىير في الاإلليب األ
 اً ئ. ولم يذكر شي شيرىم نبي اهلل عيسى عميو السبلمأ

وىي مفردة  متجوالً باه كان أن أسوى  ،بيوأعن  ميماً 
قوام األ إلىنيا ربما تشير إشيء ف إلى تشار أن إ

التي  ،القريبة من مدينة الزعفران المتنقمة في البوادي
النص  تقع عمى نير الفرات بحسب ما ورد في

كي السقاء الذي انتشمو آالكتابي، بعد ذلك يرد ذكر 
وفي ىذه  ومن ثم عمل معو بستانيا، ،من الماء ورباه

نعطافة كبيرة تتمثل إالمرحمة من حياتو تحصل 
ة اإلليأت بينو وبين بالعبلقة التي نش ثولوجياً يم

باعتبلءه  رفع شأنو واقعياً  إلىدت أوالتي  ،عشتار
ذا كانت إوتأسيس سبللة حكم ال نعرف ما  ،العرش

 أوزبابا  -أورثر ثورة عمى الممك أتأسست عمى 
ن قوائم المموك السومرية أال إبانفصال سممي عنيا، 

ستمرار سبللة ىذا الممك التي حكم فييا إ إلىتشير 
 بعده خمسة مموك، وجاءت بعدىا سبللة الوركاء

زاكيزي الذي ىزمو  -سسيا لوكالأالثالثة التي 
التي  ركان مممكتوأن وطد أبعد  األكديسرجون 

 كد. أسسيا في عاصمتيا الجديدة 
                                                           

، ص ٔ، مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة، جباقر، طو ٖٔ
ٖٙٓ. 

 ،لكاىنات في العصر البابمي القديما ميرة عيدان،أالذىب،  ٗٔ
-ٕٛص ،(ٜٜٜٔرسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة بغداد،

ٕٚ . 
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فيناك الكثير من  األكديعائمة الممك سرجون  أما  
اء في طميعتيا النصوص الممكية التي ذكرتيا، وج

بنيو المذين خمفاه في الحكم وىما أالنصوص المتعمقة ب
(، مانشتوسو م.قٖٕٚٓ -ٖٕ٘ٔريموش )

م(، فالممك ريموش بحسب  .ق ٕٜٕٕ-ٖٕٙٓ)
خاصة قوائم المموك السومرية فيو الوثائق الكتابية وب

وخميفتو في الحكم، عمى  األكديبن الممك سرجون إ
حكم لمدة تسع  فقد صغر لواإلبن األالرغم من كونو 

ن أ إلى، وىناك من الباحثين من يذىب (٘ٔ)سنوات
كانت  ،(ٙٔ)مدة حكمو ىي خمسة عشر عاماً 

ة األكديمبراطورية ذ شيدت اإلإ مضطربة سياسياً 
تمرد وانفصال الكثير من المدن والمقاطعات بعد وفاة 

مما تطمب من الممك الخميفة  ،األكديالممك سرجون 
 وولى لفرض سمطانن يكرس سنوات حكمو األأ
عادة المدن التي شقت عصا الطاعة وانفصمت ا  و 

خماد ثورات إابتدأ ب إذ قام بووىذا بالفعل ما  ،عنو
ستقبلليا عنو، وكانت إعمنت أالمدن السومرية التي 

عصيان عمى حكمو ىي التي تزعمت ال أورمدينة 
لىدب والوركاء و أوما و أبمعية مدن لكش و  منطقة  ا 

كثر من غيرىا أ، مما حدى بو لتدميرىا (ٚٔ)الخميج
 انا -نخيدوأختو أعمى الرغم من وجود 

Enkheduanna  بوصفيا الكاىنة  أورفي مدينة
ماخ،  -دببلل -لو سين في معبده الشيير االعميا لئل

بيذا المنصب،  األكديوالتي عينيا الممك سرجون 
خييا أولم تستطع ىذه الكاىنة من تخفيف غضب 

كتابية وقوائم وبحسب الوثائق ال ،(ٛٔ)أورعمى مدينة 
قام بحممتين ن ىذا الممك إالمموك السومرية ف

 ولى في بداية حكمو وكانتعسكريتين كبيرتين األ
                                                           

ص  ،ٔفي تأريخ الحضارات القديمة، ج ، مقدمة باقر ٘ٔ
ٖٙ٘. 
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عبله، أوكما ذكر في  تجاه ببلد سومرإموجية ب
خضع مدينة كزالو عند عوتو من تمك الحممة في أو 

كد ، أما الحممة الثانية أعاصمتو  إلىطريق عودتو 
تجاه مدن إنت في نيايات حكمو وكانت موجية بفكا

، ولكن السنوات (ٜٔ)براخاشوم و زخارا و ببلد عيبلم
من حكمو شيدت مؤامرة دبرت بالضد منو  األخيرة

خاه مانشتوسو أن أمن قبل رجال قصره، يرجح 
ن حاشية أنصوص الفأل  أحداشترك فييا، ويذكر 

وبعد ، (ٕٓ)لواح الطين المختومةأو بمقصره قاموا بقت
ثالث  وىو مانيشوتشو خوهأخمفو في  الحكم  وفاتو
كبر األ اإلبن وىو ةاألكدياإلمبراطورية  مموك
تولى  ،تاشمولتوم  ممكةوال  األكديسرجون  لمممك

وحكم خمسة ، ريموش خيوأالحكم بعد وفاة 
ال عمى عدد قميل من النصوص إ، ولم يعثر عشرعاماً 

ولم يعثر لو  ،الممكية لو ال تتعدى السبعة نصوص
وحال تسنمو الحكم  ،(ٕٔ)عمى تواريخ لسنوات حكمو

والمقاطعات  عادة سمطانو عمى كل المدنإعمل عمى 
واخر سنوات حكمو أبيو في أالتي تمردت عمى حكم 

و ريموش ومن حكم اخيوكذلك التي تمردت عمى 
ىم أ أحدىميا انشان وشيريخوم، فقد جاء في أ

مانشتوسو ممك العالم، "  -نصوصو الممكية مايأتي:
عندما غزا مدينتي انشان وشيريخوم، وجعل السفن 

 والثبلثين نثنيسفل، المدن اإلالبحر األ إلىتصل 
، تصر عمييا جميعاً إنلممعركة  ستعداداً إوالتي توحدت 

بقى جيشو أ، و المدن وطرح حكاميا ارضاً غزا تمك 
جبال ال إلىحتى وصل مناجم الفضة، فوصل  يقظاً 

وحمل  سفلحجار عبر البحر األالتي قطع منيا األ
 كد، وعمل تمثاالً أسفنو منيا فرست في عاصمتو 

ين شمش اإلليقسم بأ، إنميللو فسو وكرسو لئللن
نما ىي حقائق وكل ا  كاذيب و أن ىذه ليست أوايبلبا ب

 إنميلين اإلليمن يقوم بمسح ىذه الكتابة عسى 
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، وبعد ذلك (ٕٕ)"وشمش يدمرون نسمو ويقطعون ذريتو
رجاء مممكتو حتى أمور في ساد السمم واستتبت األ

نصوص  أحدنياية حكمو التي جاءت بحسب رواية 
جراء مؤامرة حدثت في قصره  نو مات مقتوالً أالفال 
(ٖٕ).سين في حكم المممكة -بنو نرامإفخمفو 

 

  -في النص االتي: الثالث فقد جاء ذكره خأما األ
بن سرجون، ممك العالم" ، وقد عثر إ، إنميل -"شو 

عمى النص عمى طبعة جبس في مدينة سبار، وىو 
 اإلبننو أ، وىذا يعني  (ٕٗ)ئوبناأ أحديذكر لنا اسم 

خوين ألبمعية ا األكديالثالث لمممك سرجون 
باىما في حكم أمانشتوسو و ريموش المذين خمفا 

ن أستاذ فوزي رشيد ة، ويذكر األاألكديمبراطورية اإل
بناء الممك أاشدكال كذلك من  -اسمو آمال بناً إ

عمى  وقد عثر عمى اسمو مدوناً  ،األكديسرجون 
فقط  اإلبنمسمة لمممك مانشتوسو، وقد ورد اسم ىذا 

خر يذكر آنص  أيعثر عمى يولم  ،عمى ىذه المسمة
، ة ذكره نيائياً األكديغفمت النصوص أ إذ ؛اسمو

عدم  إلىفوزي رشيد عدم ذكر اسمو  األستاذويعمل 
لدونت لو  صبح ممكاً أعتبلء العرش فمو إتمكنو من 

، وفي نص تكريسي ورد (ٕ٘)الكثير من النصوص
، وجاء النص األكديذكر اسم زوجة الممك سرجون 

توم  -لول -" كبير موظفي المعبد، تاش وفق اآلتي:
Taš-lul-tum  ،  زوجة الممك سرجون، كرست ىذا

كدي أتوم اسم  -لول -، تاش (ٕٙ)جل حياة ..."أمن 
عنيا خرى أية معمومات أيعني الفاخرة، وال نمتمك 

فراد عائمة الممك أكثر أومن  ،(ٕٚ)باستثناء ىذا النص
شيرة فضبل عن ابنيو مانشتوسو  األكديسرجون 

لتي كانت كاىنة عظمى انا ا -وريموش ابنتو انخيدو
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مبراطور في العالم، إول أفوزي، سرجون األكدي  رشيد، ٕ٘
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، وقد ذكرت أورسين في مدينة  -لو ننار)اينتوم( لئل
كانت  في العديد من النصوص الكتابية سواءً 

 اسميا، و تنصوص صمواأو تكريسية  اً نصوص
 أحدفقد جاء في  (ٕٛ)انو اإللوسومري ويعني الجديرة ب

انا، ابنة الممك  -" انخيدو -تمك النصوص :
، وفي )ٜٕ)باليل مصفف شعرىا" –سرجون، ايموم 

لو انا، كاىنة االينتوم لئل -انخيدو " -خر نقرأ:آنص 
 .(ٖٓ)بنة )الممك( سرجون"إننار،  اإللوننار، زوجة 

 كدأمدينة من  األكديتخذ الممك سرجون إلقد    
عاصمة لو وعمى الرغم من أن  موقعيا الجغرافي لم 

د من أشير مدن ببلنيا تعد أال إن اآل إلىيحدد 
مبراطورية في إول أالرافدين القديمة كونيا عاصمة 

في نصوص عصر  اسميابني البشر، وقد ورد  تأريخ
 -فجر السبلالت، وكتب بالصيغة الكتابية األتية:

ki
è

)
 ak-kà-d

، وىذه الصيغة الكتابية تتألف من (ٖٔ
، kiثبلثة مقاطع ممحقة بالعبلمة الدالة عمى المدن 

ىذه  فقد كتب اسم األكديأما في نصوص العصر 
  -تية:المدينة بالصيغ الكتابية اآل

1- a-kà-dè
ki

 

2- a-kà-ti
ki

 

3- ak-kà-dè
ki

 

4- a-kà-a-dè
ki

 

5- ag-gi- dè
ki

 

6- a-kà-dè-um 

وعمى الرغم من اختبلف بعض  أعبله، وجميع الصيغ
 األخيرةباستثناء الصيغة  نيا جميعاً أال إ ،مقاطعيا

(ٕٖ)نيا ممحقة بالعبلمة الدالة عمى المدن إف
ki أما .

الثالثة فقد ورد اسم  أورفي نصوص عصر سبللة 
كد بصيغة واحدة كتبت بثبلث مقاطع ممحقة أمدينة 

 (ٖٖ) -تي:، ووفق اآلkiبالعبلمة الدالة عمى المدن 
a-kà-dè

ki. 
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١٥٩



 

بصيغ كتابية عديدة في  أكدفيما كتب اسم مدينة 
  -العصر البابمي القديم جاءت وفق االتي:

1- a-ka-du-um 

2- ak-ka-di-im 

3- ak-ka-di-im
ki

 

4- a-kà-dè
ki

 

5- a- kà-de 

6- ak-kà-dè
ki

 

7- ak-ka-di 

8- a-ka-di 

9- a-ka-ti-i 

10- ak-ka-di-i 

11- ak-ka-du-ú 

12- a-ka-di-a-tum 

 
شوري واآلأما في نصوص العصرين البابمي 

بصيغ كتابية عديدة  مكتوباً  اسمياالوسيطين فقد ورد 
  -:  (ٖٗ)تيجاءت وفق اآل

1-ak-ka-di 

2- A-GA-DÈ
ki 

3- ak-ka-a-de 

مى الصيغ الكتابية في ىذا من أىم ما يبلحظ ع
يمحق بالعبلمة الدالة عمى  أكدن اسم مدينة أالعصر 
-Aحينما يكتب بالعبلمات السومرية الثبلث   ،المدن

GA-DÈ
ki  فيما يغفل منيا حينما يكتب بالمقاطع
ربعة مقاطع، أ أوكانت ثبلثة مقاطع  ة سواءً يكداأل

تية بية اآلبالصيغة الكتا أكدفيما كتب اسم ببلد 
URI

ki  وىذه العبلمة الصوتيةLogogram  تدل
كميا، وفي الغالب وبخاصة في  أكدعمى ببلد 

KI.EN.GI لقاب الممكية تأتي مع ببلد سومراأل
ki 

 .(ٖ٘)أكدفيكون المقب ممك ببلد سومر و 

سم إعاصمتو ب األكديلقد سمى الممك سرجون     
كادة التي صارت النسبة ليا تطمق عمى أ أو أكد

ين، كما نسب األكدي أيالساميين في ببلد الرافدين، 
وسط من السيل الرسوبي فسمي بببلد ليا القسم األ
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الجنوب منو،  إلىالمرادف لببلد سومر الذي يقع  أكد
 .(ٖٙ)معناهال مدينة و ال ىذه شتقاق اسمإوال يعرف 

 أكدن جميع ىذه الصيغ الكتابية السم مدينة إ   
نص  أيولم يصمنا  ،ثارية متعددةآجاءتنا من مواقع 
ن اآل إلىن موقعيا لم يحدد أل أكدكتابي من مدينة 

اونكير  األستاذراء، فيرجح وقد قيل بو العديد من اآل
Unger  ن موقعيا ىو ذات التل الذي تقع عميو أ

 ارمدينة سبّ 
Sippar
                                 فيما  ،(ٖٚ)

 إلىنيا تقع أ إلى Langdonالنكدون  األستاذيذىب 
-Jemdet        دة نصر مالشمال من موقع ج

Nasar  وبالتحديد في تل برغوتاتBargutiat ،
 Ummم الجير أن تل أ  Gelbكمب  األستاذويعتقد 
el-Jir  إلىخرون آ، وذىب أكدطبلل مدينة أيمثل 

في منطقة ديالى وبالتحديد في تل تقع  أكدن مدينة أ
Tell Agrebجرب أ

-Wall األستاذويعتقد  ، ٖٛ

Romana ديالى ودجمة نيري ن موقعيا عند التقاءأ 
ن أيعتقد  van Dijkدايك  -فان األستاذوكان  ،(ٜٖ)

الواقع في ريف ناحية  Tell Al-wilayahتل الوالية 
، فيما اقترح أكدحرار في محافظة واسط ىو مدينة األ

 Ishan مزيد  يشانإن أصيل ناجي األ األستاذ
Mizyad   إلىالواقع عمى بعد خمسة كميومترات 

ىو موقع مدينة  Kishمن مدينة كيش  الشمال
 . (ٓٗ)أكد
بين نيا تقع في المنطقة المحصورة أويمكن القول    

بابل،  قضاء المحمودية الحالي جنوب بغداد ومدينة
نيا تقع في أحتمالية إوال يستبعد بعض الباحثين 

ن أتيا، وكان بعض الباحثين يعتقدون مدينة بابل ذا
الواقع في ناحية  Tell ed-Derموقعيا ىو تل الدير 

اليوسفية جنوب بغداد ولكن التحريات العراقية في 
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١٦٠



 

والبمجيكية منذ عام  (مٜٔٗٔ-ٜٓٗٔ)ي عام
 . (ٔٗ) لم تظير ما يؤكد ذلك م(ٜٓٚٔ)
العديد من  األكديلقد خمف لنا الممك سرجون    

 اث والمنجزاتحدؤللالنصوص الممكية التي وثقت 
التي  ،التي حصمت في سنوات حكمو الحضارية

تمك النصوص  أحد، ففي وخمسين عاماً  ةً ستبمغت 
   -:أنقر 
ممك ، ة عشتاراإللي، حاجب أكد"سرجون ، ممك    

، األرضلو آنو، سيد العالم، الكاىن )المبارك( لئل
، أحتل مدينة الوركاء ودمر إنميل اإللومر أالحاكم ب

سوارىا وحقق النصر عمييا في المعركة ودمرىا، أ
زاكيزي ممك الوركاء في المعركة وقاده  -أسر لوكال 

 أكدوقطع رقبتو، سرجون ممك  إنميل اإللوبوابة  إلى
غزا مدينة سوارىا، و أنتصر عمى مدينة الوركاء ودمر إ

يا سوارىا، وغزا مقاطعتأودمر  Eninmarاينينمار 
البحر. سمحتو بأومدينة لكش وحتى البحر، وغسل 

حتل المدينة ودمر إ ،ماو أوانتصر بمعركة عمى مدينة 
عطاه أإنميل ) اإللوسرجون سيد ببلد  إلىسوارىا، أ

)منحو الحكم( من  إنميل اإللو( بدون منازع. الحكم
سفل. لذلك من البحر البحر األ إلى األعمىالبحر 
. أكد يمتد حكم مواطنإسفل البحر األ إلى األعمى

ماري وعيبلم وقفوا مطيعين خمف الممك سرجون سيد 
الببلد. سرجون سيد الببلد وحد موقعي مدينة كيش 
وجعميا مدينة واحدة. كل من يشطب ىذه الكتابة 

ساساتو ويقطع أن يمزق أشمش  اإللوعسى 
  .(ٕٗ)ذريتو
ىذا النص بتمجيد الممك سرجون وذكر  ئُ يبتد      

ة عشتار، اإللي، حاجب أكدبعض القابو فيو ممك 
مر أكم بوالحا األرضممك العالم كاىن آنو، سيد 

ىم في ومن ثم يعرض لذكر الحدث األ إنميل اإللو
ة ة وىو القضاء عمى منافساألكديمبراطورية اإل تأريخ
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ن ىزيمتو ميدت زاكيزي أل -وخصمو المدود لوكال 
رجاء أع ـــــــــالطريق لمممك سرجون لمتفرد بحكم جمي

ثناء كانت دويبلت المدن الببلد، وفي ىذه األ
 يكداألرجون ــــــــــالسومرية تراقب تحركات الممك س

مستقبمية ونواياه، ولما بدى كي تتعرف عمى خططو ال
مدينة الوركاء تحالفت دود ــــــــــنو ال يتوقف عند حأليا 

ف مدينتي ــــــــىم تمك التحالفات ىو تحالأبينيا ومن 
ش لتشكيل خط صد دفاعي ضده لكنو تمكن ولك أور

ومن ثم لكش ودمر  أوربلل ــــــــــــــوبسيولة من احت
نتصار توالت ومن بعد ىذا اإل (ٖٗ)ىماأسوار 
لتي تقع نتصارات فسيطر عمى مدينة اينينمار. ااإل
، وورد ذكرىا في الجنوب من مدينة لكش إلى

نصوص عصر فجر السبلالت ونصوص العصر 
(ٗٗ) بصيغة كتابية واحدة ىي  األكدي

E.Nin. 
MAR

ki  واستمرت ىذه الصيغة الكتابية في كتابة ،
، (٘ٗ) الثالثة أورفي نصوص عصر سبللة  اسميا

 إذوالحال ينطبق عمى نصوص العصر البابمي القديم 
 .(ٙٗ) ذاتيابالصيغة الكتابية  اسمياكتب 

ن انتصر الممك سرجون عمى واحدة من كبرى أفبعد  
الجنوب وىي مدينة الوركاء التي ىزم ممكيا مدن 

 زاكيزي بدت مبلمح حدود مممكتو -الشيير لوكال
الذي  األعمىتتوضح بشكل جمي فيي من البحر 

البحر  إلىنو يتمثل بالبحر األبيض المتوسط أيعتقد 
نو الخميج أسفل الذي يعتقد بعض الباحثين األ

معان النظر في ذكر البحر إالعربي، ولكن عند 
طو بمدينة لكش مباشرة وىذا ن النص ربأسفل نجد األ

عد مدينة ىوار الواقعة مباشرة بنو قصد منو األأيعني 
وما وحكم الببلد بدون ألكش. وانتصر عمى مدينة 

جنوبيا  إلىالببلد من شماليا  أكدمنازع فساد أىل 
ىمية ومنيا ماري قاليم ومدن في غاية األأطاعتو أو 
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١٦١



 

صارات جاءت بفضل مساعدة نتوعيبلم، وكل ىذه اإل
 الذي منحو الحكم.  إنميل اإللولية لو وفي مقدميا اآل
عبله مع أخر مشابو لمنص آوفي نص ممكي    

 -ختبلفات القميمة نقرأ:بعض اإل
ممك ة عشتار، اإللي، حاجب أكد"سرجون ، ممك    

، األرضلو آنو، سيد العالم، الكاىن )المبارك( لئل
عمى مدينة الوركاء  ، المنتصرإنميل اإللومر أالحاكم ب

خضع الحكام الخمسين بصولجان أفي المعركة، 
خضع مدينة الوركاء أ، وكذلك Ilabaايبلبا  اإللو

زاكيزي ممك الوركاء في  -ىا، أسر لوكال أسوار ودمر 
وقطع رقبتو،  إنميل اإللوبوابة  إلىالمعركة وقاده 
ودمر  أورنتصر عمى مدينة إ أكدسرجون ممك 

ودمر  Eninmarغزا مدينة اينينمار ىا، و أسوار 
ى البحر، ىا، وغزا مقاطعتيا ومدينة لكش وحتأسوار 

سمحتو بالبحر. وانتصر بمعركة عمى مدينة أوغسل 
سرجون سيد  إلىىا، أسوار أحتل المدينة ودمر  ،وماأ

 اإللو. عطاه الحكم ( بدون منازعأ) إنميل اإللوببلد 
البحر  إلى األعمى)منحو الحكم( من البحر  إنميل

 األسفلالبحر  إلى األعمى. لذلك من البحر األسفل
. ماري وعيبلم وقفوا مطيعين أكدمتد حكم مواطنو إ

خمف الممك سرجون سيد الببلد. سرجون سيد الببلد 
وحد موقعي مدينة كيش وجعميا مدينة واحدة. كل من 

ن أشمش و  إنميلين اإللييشطب ىذه الكتابة عسى 
يزيل  إنميل اإللووعسى  ساساتو ويقطع ذريتو.أيمزق 

زيل ىذا التمثال من مكانو ويحطم سم كل من يإ
 اإللوم أماسمحتو وعساه ال يقوى عمى المشي أ

   . (ٚٗ)إنميل
نفا يشابو النص آن ىذا النص وكما ذكرنا إ   

لو ايبلبا وليا ىي ذكره لئلأضافات قميمة إالسابق مع 
Ilaba  األكديبد بشكل مؤقت في العصر لو عُ إوىو 

في ذلك  ليا مؤثراً إولكنو عمى الرغم من ىذا كان 
 شخصياً  وحامياً  محارباً  لياً إالعصر، فقد عبد بوصفو 

حيان نجد اسمو ة، في بعض األاألكديلمموك السبللة 
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سطوانية التي ترجع لمعصر ختام األعمى األ منقوشاً 
نو اعتزل تماما، أ، وبعد ىذا العصر يبدو األكدي
 é.di.ku5.maḫمعبد في مدينة بابل اسمو  اإللوليذا 

، ويذكر في (ٛٗ)شري -كمي -بناه الممك شار
حجار الكودورو أناسبات قميمة جدا مثل ظيوره عمى م

في القرن الثامن قبل الميبلد، وكذلك ورد ذكره في 
، (ٜٗ)با ايبل اإللوورد سبلح  إذالنصوص الفمكية 
وتدمير  أورنتصاره عمى مدينة وثانييا ىو ذكره إل

نجد  إذن في نص المعنات اضافتإىا، وىناك أسوار 
لو شمش في لئل إنميل اإللوضاف أنو أفي ىذا النص 

 دعواتو عمى من يعبث بيذا النص ويزيل التمثال من
سمحة كل من أمكانو، وكذلك وردت دعوة بتحطيم 

 يتعدى عمى ىذا النص. 
سرجون، ممك العالم، " -خر نقرأ :آوفي نص ممكي 

 أسوارمعركة، والذي دمر  (ٖٗ)المنتصر عمى في 
نتصر عمييا(، وحتى شاطئ البحر، ىو إالمدن)التي 

الذي جعل سفن ميموخا، مكان ودلمون ترسوا في 
داكان في توتول  اإللو. سرجون الذي قدس أكدمدينة 

Tuttul(منحو  اإللو. وىو )العميا:  األرضداكان
وحتى  Eblaو ِاببل  Iarmuti ، ايرموتMariماري 

 اً شخص (ٓٓٗ٘)جبال الفضة. رز و غابات األ
في حضرة الممك سرجون الممك الذي  يأكمون يومياً 

الحكم دون منازع. كل من يحطم  إنميل اإللومنحو 
 اإللوانو يحطم اسمو، وعسى  اإللوىذه الكتابة عسى 

ة عشتار تنيي اإللييقطع ذريتو، وعسى  إنميل
 .(ٓ٘))نسمو(

مور يمكن مبلحظتيا في ىذا النص أ عدةىناك    
اوليا ىو ذكر الممك سرجون لعدد المدن التي دخل 

لمبحر، وثانييا  في نزاع معيا وانتصر عمييا وصوالً 
 بير الذي تمثل بجعل عاصمتو ميناءً نجاز الكاإل
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١٦٢



 

مكان ودلمون، ووثالثيا لمسفن القادمة من ميموخا و 
 محارباً  لياً إالسامي بوصفو  اإللولو داكان تقديسو لئل

لمممك سرجون الحكم عمى مدن  لو ومانحاً  وحامياً 
، Iarmutiو  ايرموتي  Mariعالي الفرات، ماري أ

تمك المدينة التي تقع بالقرب من مدينة ماري عمى 
الحدود العراقية السورية، وقد ورد ذكرىا في نصوص 

بيذه الصيغة الكتابية  اسمياوكتب  األكديالعصر 
Ì-armu-ti

ki(٘ٔ) ولم يرد ذكرىا في نصوص سبللة ،
الثالثة، ونصوص العصر البابمي القديم بحسب  أور

. وقد وصل حتى RGTCالموسوعة الجغرافية 
رز والتي يقصد بيا جبال لبنان، وجبال غابات األ

داكان ىو  اإللو، كون (ٕ٘)جبال طوروس أيالفضة 
إببل التي تعرف قوى في تمك المنطقة، أما مدينة األ
سم تل مرديخ، جنوب مدينة حمب إن بطبلليا اآلأ

ىميمجي إتتألف من تل عمى بعد خمسين كيمو مترًا، و 
من مرتفعات يتربع في وسطو   ونالشكل يتك

و اسم الحي المرتفع، كربول، وىو ما يطمق عمياأل
المنطقة المحيطة ، أما (مٖٔ)رتفاع لو إويبمغ أعمى 

أربعة أمتار أو ثبلثة  إلىكروبول فبل تكاد ترتفع باأل
 اسمياتسمى بالمدينة المنخفضة، وقد ورد  وىي ما

eb-  ة بالصيغة االتيةاألكديفي النصوص الكتابية 

ki
la (ٖ٘) واستمر اسم ىذه المدينة يكتب بيذه ،

مدينة  لكتابية في العصور البلحقة. أماالصيغة ا
داكان، فقد ورد  اإللوعبادة  مركز Tuttulتوتول 
بثبلث صيغ  األكديفي نصوص العصر  اسميا

 -:(ٗ٘)كتابية ىي
1-du8-du8-li

ki 

2-tu-tu-li
ki 

3-du-du-ul
ki 

 الثالثة فقد ورد أوروفي نصوص عصر سبللة 
 -:  (٘٘)غتين كتابيتين ىمايبص
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1-tu-tu-la
ki 

2-tu-tu-ul
ki 

في نصوص العصر البابمي القديم  اسميافيما كتب 
 -:  (ٙ٘)بستة صيغ كتابية ىي

1-tu-ut-tu-ul
ki

 

2- tu- tu-ul
ki

 

3- tu-ul-tu-ul
 

4- tu- tu-ul
 

5- tu-ut-tu-ul-ma
ki

 

6- du-du-li
ki 

كثر من رأي في موقع ىذه المدينة الجغرافي، أىناك 
نيا تقع عمى نير الفرات أ إلىفيذىب بعض الباحثين 

نيا تقع أفي منطقتيا، و أو بالقرب من مدينة ماري 
نيا تقع أديد في مدينة ىيت، وبعضيم يعتقد بالتح

ن تل البياع أالبميخ بالقرب من مدينة الرقا و  عمى نير
Biya

-c  نيا أخر بعض اآلالليا. فيما يرجح طبلأيمثل
خرون تل آيقترح و قع في حوض نير دجمة العموي، ت

Tell Al-Ahmer بالقرب من تل بارسيب  األحمر
Tell Barsip.٘ٚ 

لو داكان لئل األكديومن بعد تقديس الممك سرجون  
ي مناطق سمطانو، جل نصره فأوتقديم الطاعة لو من 

في نصوص المعنات  لية التقميديةعاد واستعان باآل
ة عشتار اإلليو  إنميل اإللونو و آلو فكان دعاءه لئل

 نزال المعنات عمى كل من يعبث بنصو ىذا. إب
من السيطرة  األكدين تمكن الممك سرجون أوبعد 

ت وكل المناطق عمى المدن الواقعة عمى نير الفرا
بيض موانئ البحر األ إلى المحيطة بيا، وصوالً 

توجو  رز وجبال طوروس،حيث غابات األالمتوسط 
 وقد عثرسيا الصغرى، آجزاء الشرقية من األ فتحل

لواح المسمارية التي عمى نص كتابي دون عمى األ
في  تل العمارنة عاصمة الفرعون  تم العثور عمييا

خناتون في القرن الرابع عشر قبل الميبلد مدون إ
سم ممك المعركة إعميو ممحمة قصيرة عرفت ب

ين كانوا األكدين جماعة من التجار أخبلصتيا 
والعطف يطمبون الرحمة  يقيمون في مدينة بورشخندا
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ضطياد الذي والنجدة من سرجون بسبب الظمم واإل
سرع لنجدتيم أعرضوا لو من حاكم ىذه المدينة، فت

تمك الببلد البعيدة وقد  إلىن جيز حممة حربية أبعد 
القت الحممة الكثير من الصعاب ولما وصمت 

، حاكم المدينة وفرضت عميو معاىدة ستسممإغايتيا، 
لذلك  .(ٛ٘) ة ىناكاألكديوتم بموجبيا حماية المصالح 

جزاء عمى األ األكدين سيطرة الممك سرجون أيبدو 
سيا الصغرى، وال سيما منطقة كبدوكيا آالشرقية من 

نما كانت ا  ما كانت لغرض التوسع العسكري، و 
لغرض تجاري يتمثل بحماية المصالح التجارية 

ولية التي وتأمين الحصول عمى المواد األة األكدي
حجار ببلدىم وفي مقدمتيا النحاس واألا تفتقر لي

عن الحمبلت العسكرية التي  المتوفرة ىناك، وفضبلً 
ون وفي طميعتيم مؤسس الدولة، األكديرسميا المموك أ
صون لغرض حماية طرق نيم قاموا ببناء الحإف

ني ىم تمك الحصون ىو الحصن الذي بُ أالتجارة ومن 
  . (ٜ٘)في تل براك وباسطكي

 األكديومن المناطق التي وصميا الممك سرجون 
، وىي جزيرة كريت،  Kaptaraبحمبلتو ببلد كفتارا 

التي ذكرت في التوراة بصيغة كفتور وىي مطابقة 
ة، ومما يؤيد األكديتماما لما ذكرتو لنا النصوص 

ي واضح أكدسطوانية بطراز أختام أذلك العثور عمى 
في جزيرة كريت، وكذلك شممت حمبلت الممك 

العسكرية الجيات الشرقية والشمالية  األكديسرجون 
ببلد اشور وما يجاورىا، وشممت كذلك  أيالشرقية 

كتممت إجزاء الشرقية، وبذلك ببلد عيبلم ومعظم األ
حدود دولتو من جميع جياتيا الشمالية والجنوبية 

 .(   ٓٙ) والشرقية والغربية
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ن معظم النصوص الممكية التي خمفيا لنا الممك إ   
 ن يدون حدثاً أراد كاتبيا أن ا  و  األكديسرجون 

وليا أثبلثة أمور  ن يذكرأفبلبد لو  معيناً  ياً تأريخ
رجون بحكم الببلد وثانييا ي لمممك ساإلليالتفويض 
نتصار الممك إلقاب الممكية وثالثيا حدث بعض األ
قتياده ا  زاكيزي و  -لعمى الممك لوكا األكديسرجون 

 أسواروتدمير  إنميل اإللووذبحو عند بوابة  سيراً أ
 مدينو الوركاء.

 األكديتواريخ سنوات حكم الممك سرجون 
خمف الممك  مما لوقت الحاضرا إلى ينالإوصل 

رخت أ، فقط يةتأريخ خمس صيغ األكديسرجون 
 اً ستمن سنوات حكمو التي بمغت  لعدد قميل جداً 

وخمسين سنة، وسوف نتناوليا بحسب الترتيب الذي 
 Marcel Sigrist ين األستاذوردت فيو في كتاب 

and Peter Damerow :المعنــــــــــــــــــــــــــــــون- 
Mesopotamian Year Names, Neo-

Sumerian and old Babylonian date 

Formulae 

يتعمق  حدثاً ية تتناول تأريخالولى تمك الصيغ أوكانت 
وجاءت وفق  األكديبحممة قام بيا الممك سرجون 

   -تي:النص اآل
A-( السنة)مدينة  إلىذىب فييا الممك سرجون  التي

 . (ٔٙ) Simurrumسيموروم 
A- mu šar –um –gi  si-mur-um

ki
 – še3 i3-

gin-na-a  

حف ز تتمثل بعسكرية في ىذه الصيغة داللة سياسية و 
مدينة سيموروم لغرض  إلى األكديالممك سرجون 

خضاعيا لسمطانو عمى الرغم من عدم ورود فعل إ
 . صريح يشير لمغزو 

ومدينة سيموروم من المدن التي ورد ذكرىا في 
  بخمس  اسميا، وقد كتب  األكدينصوص العصر 

  -: (ٕٙ)وىي صيغ 
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1-śi-mu-ur4-rí-ù 

2-śi-mur-um
ki 

3- śi-mu-ur4-ri-im
ki 

4- śi-mu- ru-um 

5- śi-mu- ru-um
ki

  

ن بعضيا أىذه الصيغ الخمس يبلحظ عمى و    
خر وبعضيا اآل (ki)الحق بالعبلمة الدالة عمى المدن

 ولى بخمسة مقاطعَ فقد جاءت الصيغة األ غفل منيا،
فيما جاءت  ولم تمحق بالعبلمة الدالة عمى المدن،

سم الثانية بثبلثة مقاطع وممحقة بالعبلمة صيغة اإل
الصيغة الرابعة فقد كتبت  أماالدالة عمى المدن، 

لحقت أُ ، و ربعة مقاطع وبدون العبلمة عمى المدنأب
كتبت بالمقاطع  ىذه العبلمة بالصيغة الخامسة التي

 سم في الصيغة الرابعة ذاتيا. التي كتب فييا اإل
ة في المصادر واردية التأريخومن خبلل المعمومات ال

ه المدينة كانت تدار من قبل ن ىذأالمسمارية تبين 
ميرا أبوصفو  ba-baبا  -سم باإورد  إذ، ميرأ

 -تي:فقد جاء النص وفق اآل لمدينة سيموروم،
 ba-ba ENSĺ  śi-mu-ur4-ri-im

ki
  

وكذلك ورد في نصوص ىذا العصر لقب رجل 
رف داللتو بالضبط ىل تع سيموروم ، وىذا المقب ال

نو يرمز أم أم كاىنيا أالمدينة  هذمير ىأىو دال عمى 
، وقد ورد نو دال عمى قوتياي أأجيش المدينة  إلى
lú  śi-mu-ur4-ri-im   -ي :ـتـاآل وفق

ki 

والذي  ،  simug śi-mu-ru-umـب وكذلك ورد لقـ
 . (ٖٙ)حداد سيموروم يعني
الثالثة فقد ورد  أورأما في نصوص عصر سبللة    
لتمك التي  ربعة صيغ مشابية تقريباً أسم سيموروم بإ

سم فييا ، وجاءت كتابة اإل األكديوردت في العصر 
  -تي :وفق اآل

1- si-mu-ru-um
ki

 

2-si-mu-ur4-ru-um
ki

 

3-si-mu-ru
ki

 

4-si-mu-ur4 
ولى ن األأربع ومما يبلحظ عمى ىذه الصيغ األ     

ممحقة بالعبلمة الدالة عمى ربعة مقاطع و أتتالف من 
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لف من خمسة مقاطع بزيادة أوالثانية تت ،(ki) المدن
وىي ممحقة بالعبلمة  muبعد مقطع  ur4مقطع 

فيما تألفت الصيغة  ،يضاأ (ki)الدالة عمى المدن 
الثالثة من ثبلثة مقاطع وممحقة بالعبلمة الدالة عمى 

لكتابة اسم ىذه  األخيرة، وكانت الصيغة (ki)المدن 
المدينة تتألف من ثبلثة مقاطع وغفمت من العبلمة 

 الدالة عمى المدن.
ن مدينة أوقد ورد في نصوص ىذا العصر    

ثالثة ال أورسيموروم كانت تحكم في عصر سبللة 
 -و:مراءىا وىـأ أحدوورد اسم  ENSIمير أمن قبل 

 Ṣi-lu-uš-
d
da-gan ENSĺ sí-mu-ru-um

ki
 

 سماءأل رجل مدينة سيموروم ممحقاً  د لقبوكذلك ور 
  -تي :شخاص ووفق اآلاأل

Ki-rí-ib ul-me lú śi-mu-ru-um
ki 

man-ba-an-da-ra-aḫ lú śi-mu-ru-um
ki (64) 

 

أما في العصر البابمي القديم فقد ورد اسم مدينة 
 šمنيا ابتدأت بحرف  ستٌ  ،صيغٍ  سيموروم بثمانِ 
وفق  والصيغ الثمان جاءت ،سين sشين بدال من 

  -:(٘ٙ)تياآل
1-

 uru
 Ši-mu-ur-ru-um

ki         
 

2- 
 
Ši-mu-ur-ru-um

ki
 

3- Ši-mu-ru-um
ki

 

4- Ši-mu-ur-ri-im 

5- Ši-mu-ur-ri-i
ki

 

6- Ši-mu-ra-ju
ki

  

7- Si-mu-rum
ki

 

8- Si-mu-ur-ru-um 

ىذه الصيغ الثمان وكما ذكرنا ومما يبلحظ عمى      
منيا ابتدأت بحرف  صيغٍ  ول ستِ أن أعبله أفي 

 ،لسين السائد في العصرين السابقينالشين بدال من ا
ولى مسبوقة بالدالة عمى المدن وكانت الصيغة األ

uru  وممحقة بالعبلمةki الدالة عمى المدن ايضا ،
ة ذاتيا التي وجاءت الصيغة الثانية بالمقاطع الخمس

ولى ولكنيا لم تسبق بالعبلمة كتبت بيا الصيغة األ
ولى كما في الصيغة األ uruلة عمى المدن الدا
فيما  الدالة عمى المدن، kiلحقت فقط بالعبلمة أُ و 
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١٦٥



 

ربعة مقاطع وممحقة بالعبلمة أوردت الصيغة الثالثة ب
سم إالصيغة الرابعة لكتابة  أما، kiالدالة عمى المدن 

المدن عمى ىذه المدينة فقد غفمت من العبلمة الدالة 
حالة  بدالً  imالجر أو وكانت نيايتيا بحالة النصب 

والذي يعرف بالتمويم المناظر لمتنوين في  umالرفع 
سم في مشابية ليا كتب األبطريقة و  المغة العربية.

مع تغيير بسيط يتمثل بحذف حرف الصيغة الخامسة 
m   بالعبلمة  االسم لحاقا  من نياية االسم وki  

وكتب االسم في الصيغة السادسة  ،الدالة عمى المدن
 ، kiربعة مقاطع ممحقة بالعبلمة الدالة عمى المدن أب

في الصيغة السابعة بثبلث مقاطع وكتبت االسم 
، فيما جاء kiلحق بالعبلمة الدالة عمى المدن أُ و 

بخمسة مقاطع وغفل من العبلمة الدالة  االسم مكتوباً 
 .  kiعمى المدن 

وورد في نصوص ىذا العصر لقب رجل شيموروم    
lú Ši-mu-ur-ru-um

ki  ول مرة ، وكذلك ورد وأل
-lugal Si-mu-ur   ورومــــــــــــــــــــــــــــــــلقب ممك سيم

ru-um
ki (66)

.    
نو بحسب ما إقع الجغرافي لمدينة سيموروم فأما المو 

ىو في منطقة جبال ورد في المصادر المسمارية 
تقاطع سمسمة جبال حمرين مع  أوتقاء حمرين وعند ال

كبري  -نير العظيم وبالقرب من مدينة التون
كونو يمثل  وليذا الموقع أىمية ستراتيجية ،(ٚٙ)الحالية

 اً مت فييا الحقمنطقة ديالى التي قا إلىبوابة لمدخول 
ىم الممالك في العراق القديم وىي مممكة أواحدة من 

وربما تكون أىمية موقع ىذه المدينة ىي  اشنونا.
يا ـــــــــبإتجاىيزحف  األكديالتي جعمت الممك سرجون 

مدينة  -اصمة حكموعمى الرغم من بعدىا عن ع
الجنوب من محافظة  إلىنيا تقع أ التي يرجح -أكد

 بغداد.
خرى أرخ بيا الممك سرجون أية تأريخوفي صيغة 

 baحممت التسمسل ، و ى سنوات حكموإحد األكدي
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 Mesopotamianسكرست  األستاذفي كتاب 
Year Names :وجاءت وفق النص االتي ،-  

Ba-  السنة )التي( دمر فييا الممك سرجون مدينة
 . (ٛٙ) واأور 

Ba: mu šar–um–gi–ne2 urux-a
ki

 mu-hul-a  

ىذه الصيغة داللة عسكرية واضحة تتمثل في      
وا أور بتدمير مدينة  األكديبقيام الممك سرجون 

Uru
’
a  وكذلك كتبتArawa  ، وقد استخدم الكاتب

وقد ورد  ،(ٜٙ)حطمأو والذي يعني دمر  ḫulالفعل 
في نصوص عصر فجر السبلالت بصيغة  اسميا

uru-A
ki  وكذلك بصيغةuru-A  بدون العبلمة

في  اسمياا الصيغة ورد وبيذ ،ki الدالة عمى المدن
ر كانت ىذه المدينة وفي ىذا العص ،نصوص فارة

 أحدورد في  إذ ،ENSIمير أتحكم من قبل 
  -النصوص :

Šu-nir  uru – A
ki

 –ka ensí-bi saĝ-ba mu-

ĝen  

 وكذلك ورد 
Si4-KÙ ensí URU-A

ki
-ra 

 إذ عبلم،سماء األأودخل اسم ىذه المدينة في تراكيب 
 -تية :شخاص بالصيغة اآلاأل أحدورد اسم 

Nin-uru-a ni-du10  

lú- URU-Aوا أور وورد كذلك لقب رجل 
ki وال ،

 . (ٓٚ)يعرف بوجو الدقة ماىو المقصود من ىذا المقب
فقد ورد اسم مدينة  األكديأما في نصوص العصر 

URU-Aبصيغة واحدة ىي  واأور 
ki ى إحد، وىي

أما  ،الصيغتين المعروفتين في عصر فجر السبلالت
الثالثة فقد ورد اسم  أورفي نصوص عصر سبللة 
 -ىذه المدينة بصيغتين ىما :

1- URU-A
ki

 

2- URU-A-a 

 أحددموزي بوصفو  اإللوبمعية  اسمياوكذلك ورد 
 -وجاء النص وفق االتي: ،المعبودة فييا يةلاآل

d
dumu-zi URU-A-a 

(71)
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١٦٦



 

في عصر سبللة أور وكانت تحكم من قبل أمير 
 يا وىو ئأمرا أحدورد ذكر اسم  إذ ،الثالثة

d
Šul-gi-ad-gȗ10  ensí-URU-A

ki (72)
 

الثالثة ذكرت ىذه  أورعصر  إلىوفي نص يرجع    
 (ٖٚ)المدينة بوصفيا مدينة منتجة لمقير

وقد ورد ذكرىا في نصوص العصر البابمي القديم    
a-ra-waبصيغة 

(ٚٗ( 
لطرف اوا في اأور ن الموقع الجغرافي لمدينة أويرجح 

ثارية تضع آشارات إالغربي لببلد عيبلم، وىناك 
وىناك من يرجح  .مكانيا بالقرب من مدينة سوسة

وفي ، (Delhuran)نيا تقع في سيل دىموران أ
 . )٘ٚ) (Khuzistan)الزاوية الشمالية لخوزستان 

موضوع البحث  يةتأريخىذا وقد وردت الصيغة ال   
جاء نصيا وفق  إذنفسيا ولكن بشكل مختصر 

 -االتي:
Bb-  واأور السنة التي دمرت فييا مدينة (ٚٙ).  

Bb- mu urux-a
ki

 hul-a  

 -نقرأ: األكديوفي سنة اخرى لمممك سرجون 
C- ( السنة التي دمر فييا الممك سرجون)ببلد 

 .(ٚٚ)عيبلم 
C: mu šar – um – gi – ne2 elam

ki
 /nim

ki 
 

mu-hul-a 

في ىذه الصيغة داللة عسكرية تتمثل بقيام الممك 
 إلىبتدمير ببلد عيبلم ، التي تقع  األكديسرجون 

جزاءىا أ، وتمثل بعض الشرق من ببلد الرافدين
د سم ببلإ، وقد ورد لببلد الرافدين طبيعياً  متداداً إ

 إذولى مراحميا أعيبلم في النصوص الكتابية في 
في نصوص عصر فجر السبلالت  اسمياذكر 

 -بصيغتين ىما :
1- NIM

ki 

2- Elam 
ki 
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بالعبلمة الدالة عمى  سم ىذه المدينة كتب ممحقاً ا  و 
 ، وكذلك بدونيا.(ki)المدن 

مثل  ،عبلمسماء األأفي تراكيب  اسمياوقد دخل 
dumu NIM  وgi-NIM في تراكيب  اسميا ورد، و

 -لغوية كثيرة مثل :
1- kur-elam 

ki
 

2- lú-elam
ki 

3- nam-garaš-AKA-NIM-me NE-kam. 

4- nam-garaš-AKA-ma-NIM-ka-kam.  

في نصوص العصر  اسمياوكذلك ورد        
عن  ورد ذكرىا فضبلً  إذ ،بالصيغتين أعبله األكدي

، سين –في نصوص الممكين ريموش ونرام ا النصىذ
NIMيكتب بالصيغتين اسمياوبقي 

ki
Elamو  

ki، 
 . (ٛٚ) البلحقةفي العصور 

التي تمتد عمى طول وببلد عيبلم ىي تمك المنطقة   
، يران الحاليةإالجنوبية والجنوبية الغربية من  السيول

لمماثمة ليا في ، وامتداد لسيول العراق الجنوبيةإىي و 
متداد إفيي  أيضاً ، وفي الحضارة التضاريس والمناخ

طبيعي لحضارة ببلد الرافدين. وضمت ببلد عيبلم 
شمال وشرق  إلىسيل سوسة مع الجبال واليضبة 

طمق السومريون عمى ىذه المنطقة أوقد  ،ٜٚسوسة
والذي يعني المكان المرتفع،   NIMم ) نم ( ـــاس
ا يكون ون )ايبلميتو( وىو اسم ربماألكديسماه أو 

، لمنون الماً بدال إصحف عن االسم السومري مع 
( من ان السومريين اشتقوا االسم )نمأيوالعكس جائز 

سم بصيغة التوراة كتب اإل، وفي األكديسم اإل
نفسيم اسم أ العيبلميون فقد أطمقوا عمى أما، )عيبلم(

ذ، و  (Ha-pir-ti)حافرتي( أو )حاروتي  ا قرأت ا 
يصبح لفظ االسم  (TAM)الوسطى )تام(  العبلمة 
، وورد ذكر ببلد عيبلم  (Ha-tam-ti) )خاتمتي(

سم )خوز( و إفي الكتابات الفارسية المتأخرة ب
ن أويرجح  -، (Huvaja)و (Uvaja))خوزي( 

حدى أكبر مدن عربسان إة صل مدينة الخفاجيأيكون 
                                                           
78

 RGTC 1, p. 42-44 
الشرق  ، تأريخسامي سعيد، و رضا الياشمي االحمد،ٜٚ 

 .ٔ٘، ص (ٜٜٓٔ، ران واالناضول، )بغداديالقديم ااالدنى 

١٦٧



 

وجاء ذكرىا في   -يضاً أمن ىذه التسمية الحالية 
غريقية منيا بصيغة ألالمصادر الكبلسيكية وبخاصة ا

 قميم مدينة سوسة عاصمة األ إلى، نسبة )سوسيانا(
)شوش( أوسم )شوشة( إالتي ذكرت في العيد القديم ب
 يران والتي تحتل موقعاً إوالواقعة في جنوب غرب 

التجاري الذي  فيي تتحكم بالطريق مميزاً  جغرافياً 
منذ  واسعاً  ستيطاناً إيربط الشرق بالغرب، وشيدت 

عثر فييا عمى فخار  إذلف الرابع قبل الميبلد األ
 ثارية حيث استمرآممون، وىناك عدة تمول 

 واسعاً  ، وشيدت تطوراً الوقت الحاضر إلىستيطانيا إ
خمينيون شيد فييا األ إذخميني في العصر األ

كروبوليس وشيد ، وكذلك األ(Apadana))ابادانا( 
 ٓٓ٘)خميني داريوس قمعة بحدود عام فيو الممك األ

سم مدينة إب قميم كمو اإل سمي، وكذلك ٓٛ)) ق. م(
 (ٔٛ)صار اسم ىذه المدينة يعني ببلد عيبلم إذنشان إ

 األحداثكميا لما ليا من أىمية ومن دور وتأثير في 
دين حينما مشابية بذلك لمتقميد الذي ساد في ببلد الراف

حينما صار  أو أكدسم مدينة إصار اسم الببلد كميا ب
 الرافدين كميا .اسم مدينة بابل يشير لببلد 

 تأريخب وثيقاً  ببلد عيبلم ارتباطاً  تأريخرتبط إوقد      
سم الجنوبي منو حتى عدت ببلد الرافدين وبخاصة الق

قميم ية ليذا اإلتأريخشارات الولى اإلأمنو، و  جزءاً 
الممك )اينميبراكيسي(  عيد إلىترجع 

(Enmebaragesi)  الممك الثاني والعشرين في
بلم وجمب ولى الذي غزى بمد عياأل سبللة كيش

، وعثر في مدينة كيش عمى الكثير من الغنائم منيا
بات الذي عثر عميو مقبرة لمعربات تشابو مدفن العر 

ابات ثاني ، وكذلك ورد ذكرىا في كتفي مدينة سوسة
رسل وفدا أنو أولى اينمركار مموك سبللة الوركاء األ

 يضاً أ يرانإحدى مدن جنوب غرب إ)اراتتا( وىي  إلى

                                                           

ترجمة ليون  ،ٕ، جثار، موسوعة عمم اآل، كيميندانيالٓٛ 
 .ٖٔٗ(،  ص ٜٜٓٔيوسف )بغداد،

، ص ٕ، ج مقدمة في تأريخ الحضارات القديمةطو،  باقر،ٔٛ 
 .ٖٔٛ-ٖٓٛص 

رسالو لموفد إببلد عيبلم، ومن بعد ومن ضمن مدن 
غزو  إلىينة دتعرض ىذه الم إلىية تأريخشارة إترد 

ن عبلقات أ، ويبدو واحتبللو لياالممك اينمركار 
تجارية كانت تربط ىذه المنطقة مع الوركاء التي 
كانت تصدر ليا القمح وتستورد منيا معدني الذىب 

سبللة  ، وفي عصر(ٕٛ)البلزورد حجارأة و ـــــــــوالفض
ولى ورد ذكرىا في كتابات الممك اياناتم الذي لكش األ

غازي ببلد بمقب )سيطر عمى ىذه الببلد ولقب نفسو 
د ورد في قوائم وق ،(ٖٛ)شجار(عيبلم الجبل كثير األ

 مدينة )اوان( إلىالمموكية نقمت ن أالمموك السومرية 
 أورن دحرت مدينة  أبعد  حدى مدن ببلد عيبلم،إ

 (Mesannepadda)وانتيت فييا سبللة ميسانبيدا 

، وحكم في سبللة اوان ثبلثة مموك لمدة وخمفاءه
 ،ٗٛ))يمكن قراءتيا سماءىم مشوىة والأسنة و  (ٖٙ٘)

ببلد  تأريخ مع ببلد عيبلم متداخبلً  تأريخويبقى 
 األكديحكم الممك سرجون  إلىالرافدين حتى نصل 

 -( الممك )لوخالذي كان يعاصره عمى عرش )اوان
 لم يفرض األكدين الممك سرجون أويبدو  ،اشيشان(

واخر أال في إسيطرتو الكاممة عمى ببلد عيبلم 
ن ــــــــــ، وقد ترك حكاميا عمييا ولكنيم تابعيحكمو

 . (٘ٛ)لو
بين  والعبلقات المتبادلة واستمر التماس الحضاري   

 وبينبشكل عام وجنوبو بشكل خاص  ببلد الرافدين
 ،نفاً آكما ذكرنا  لو متداداً إتمثل التي ببلد عيبلم 

 إلىوقاتيا أتصل في بعض  عبلقات ودٍ  ة منحجمتأر 
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، ص ٕ، ج ي تأريخ الحضارات القديمةطو، مقدمة ف باقر، ٖٛ
ٖٛٗ. 
، ص ٔ، ج مقدمة في تأريخ الحضارات القديمةطو،  باقر، ٗٛ
ٕٜٔ. 
الياشمي، المصدر السابق، االحمد،سامي سعيد، و رضا ٘ٛ 
 .ٖ٘ص

١٦٨



 

، وعبلقات عداء (ٙٛ)الصداقة والمصاىرات السياسية
وىذا ما تشير  حتبلل والتدميرالغزو واإل إلىتصل 

لمعظم ية تأريخليو النصوص الكتابية والمآثر الإ
المموك والحكام في ببلد الرافدين وبمختمف 

 .(ٚٛ)العصور
 األكديية لمممك سرجون تأريخصيغة  خرآو    

  -تي:كان نصيا وفق اآل  SIGبحسب كتاب 
D-  السنة التي دمرت فييا مدينة ماري(ٛٛ). 

D- mu ma-ri2
ki

 ḫul 

 في ىذه الصيغة داللة عسكرية تتمثل بتدمير   
لمموك  المدينة القديمة والميمة جداً ، تمك مدينة ماري

ببلد الرافدين بمختمف عصورىم بسبب موقعيا 
الجغرافي المميز والذي سوف نأتي عمى ذكر أىمية 

ستعراض اسم المدينة الذي ورد في إبعد  الحقاً 
بصيغة واحدة وىي نصوص عصر فجر السبلالت 

ma-rí
ki ولكن جاءت ىذه الصيغة مرة ممحقة ،

، وقد خرى بدونياأو ki  دن ـعمى الم بالعبلمة الدالة
سماء أبمعية  اسمياورد في نصوص ىذا العصر 

  -ثبلثة من مموكيا وىم :
1-ib-lul-il  LUGAL ma-rí

ki 

2-i-ku-
d
ša-ma-gan  LUGAL ma-rí

ki
 / i-

ku-
d
UTU  LUGAL ma-rí

ki
 

3-lam-gi4- ma-rí LUGAL ma-rí
ki

  

في ىذا العصر بتركيب  اسمياوكذلك دخل     
نف أ lam-gi4- ma-ríورد اسم  إذ ،عبلمسماء األأ

في قوائم  اسمياعن ذلك فقد ورد  وفضبلً ،  (ٜٛ)الذكر
ن أحيث انتقمت الييا المموكية بعد  المموك السومرية

دب في عصر سبللتيا التي حكم فييا أمدينة دحرت 
الذي حكم   Lugalannemunda)لوكال انيموندا(

ولى التي حكم فقامت سبللة ماري األ ،تسعون عاماً 
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 اً عام (ٖٙٔ)فييا ستة مموك استمر حكميم لمدة 
ن دحرت ماري ونقمت أوالذين انتيى حكميم بعد 

كيش التي قامت فييا سبللة كوبابا  إلىالمموكية منيا 
 .(ٜٓ) صاحبة الحانة

فقد بقيت  األكديأما في نصوص العصر        
التي ورد بيا اسم مدينة ماري في نصوص  الصيغة

عصر فجر السبلالت مستخدمة ولم يطرأ عمييا 
عن تمك الصيغة  تغيير، وكتب اسم ماري فضبلً 

ma-rí-amخرى ىيأبصيغة 
ki
ما ورد  وكثيراً  ، 

 بمعية اسم مدينة عيبلم اسميا
 ma-rí

ki
 ú elam

ki(ٜٔ)،  وكانت من ضمن
 ة.األكديالمقاطعات والمدن التابعة لمدولة 

 اسمياالثالثة ورد  أوروفي نصوص عصر سبللة    
ma-ríبصيغة واحدة ىي 

ki ،  ستخدمت إوىي صيغة
ومما يبلحظ عمى ىذه الصيغة  ،في العصر السابق

ولم تغفل  kiلحقت بالعبلمة الدالة عمى المدن أنيا أ
في ىذا  اسميامنيا في جميع النصوص التي ورد 

تمك النصوص التي ذكرت في  ةوبخاص العصر
الموسوعة الجغرافية الخاصة بالمدن في ببلد الرافدين 

وىي كثيرة  RGTCفي ضوء الكتابات المسمارية 
عبلم سماء األأكذلك في تراكيب  اسميا، ودخل جداً 
lú- ma-rí،  سمإورد  إذ

ki ولم يرد في ىذا العصر ،
كانت تدار من قبل حاكم  إذ، (ٕٜ)لقب ممك ماري

وحتى نيايات حكم  الثالثة أورتابع لمموك سبللة 
والذي خر مموك ىذه  السبللة آسين  -الممك ابي

 .(ق م ٕٗٓٓ)انتيى حكمو بحدود 
مي القديم فقد ورد ـــــــــــأما في نصوص العصر الباب   

   -:(ٖٜ) يــة ماري بست صيغ كتابية ىــــــــــــاسم مدين
1- ma-ri

ki 

2- ma-rí
ki

 

3-
uru

 ma-ri
ki

 

                                                           
، ص ٔ، ج مقدمة في تأريخ الحضارات القديمةطو،  باقر، ٜٓ
 .ٕٜٕ -ٖٜٕص

91
 RGTC 1, p.117. 

92
 RGTC 2, p.1128-129. 

93
 RGTC 3, p.161. 

١٦٩



 

4-ma-ri-ma 

5- ma-ri-i
ki

 

6- ma-ri-im
ki

 

 أعبلهومما يبلحظ في الصيغ الكتابية الست      
، ولى ىي صيغة جديدةن الصيغة األأنبلحظ 

، مع احتفاظ  ríالذي تحول   riوبالتحديد المقطع  
ما أ، kiىذه الصيغة بالعبلمة الدالة عمى المدن 

لمكيفية التي  الثانية فجاءت مشابية تماماً الصيغة 
كان اسم مدينة ماري يكتب فييا في العصور الثبلثة 

  األكديالسابقة وىي عصر فجر السبلالت والعصر 
 .الثالثة أوروعصر سبللة 

ة جديدة بسبب العبلمة فيما كانت الصيغة الثالث   
ن إ إذ ، uruسماء المدن أة عمى سم والدالالسابقة لئل

ول كتابية جاءت مكتوبة بالمقطعين األالصيغة ال ىذه
ولكنيا سبقت بعبلمة  ma-riولى  والثاني لمصيغة األ

سماء المدن أوالدالة عمى   kiدالة والحقت بالعبلمة 
، صبحت كتابة االسم مسبوقة وممحقة بعبلمة دالةأف

الصيغة الكتابية الرابعة فقد كتبت بثبلثة مقاطع  أما
عمى المدن ال سابقة وال الحقة،  عبلمة دالة أيبدون 

مقاطع ممحقة  ةبثبلث وكتبت الصيغة الخامسة
جاءت الصيغة ، فيما  kiبالعبلمة الدالة عمى المدن 

ضا بثبلثة مقاطع يختمف المقطع يأالسادسة مكتوبة 
يضا بالعبلمة الدالة أوىي ممحقة  وخير عن سابقاأل

 .  kiسماء المدن أعمى 
في نصوص ىذا العصر العديد  وقـــــــــــــــد ورد       
-LUGAL maلقاب منيا ممك مدينة ماري  من األ

ri
ki   والتي تعني ممك ماري وكذلك وردLU ma-

rí
ki  يضا ورد أو    رجل مدينة ماري أيDUMU 

ma-ri
ki    يضا أد ر بن مدينة ماري، وو إوالتي تعني

BAD ma-ri
ki مدينة ماري تعني سور والتي ،

المشتق من اسم مدينة ماري  الجمع ت صيغةوكتب
سم المؤنث من واشتق اإل ma-ri-i بيذه المقاطع

ma-ri-i-tumبصيغة  اسميا
ki (ٜٗ). 
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ن طبلليا اآلأتقع مدينة ماري التي تعـــــرف       
, L 34ᵒ 33)ـــــري حريـــالباسم تل 

ӧ   (40ᵒ 53, 
ىمية موقعيا الجغرافي أعمى نير الفرات وكانت 

لتي تربط بابل تعتمد عمى الطرق التجارية الرئيسة ا
 ، حيث كانت محطة القوافل سواءً بممالك ببلد الشام

نيرية وىي النقطة الرئيسة التي تربط  أوكانت برية 
لخميج العربي عن طريق نير البحر المتوسط با

، أما القوافل التي تسمك الطريق البري من الفرات
تدمر فكانت تنتيي عند  بواحات السورية مروراً قطنا 
 -زمري)شير مموكيا أم ك، وفي ظل حيضاً أماري 

نيا كانت تسيطر عمى وادي الفرات كمو من إف (لم
 ، فضبلً ىيت الحالية نةمدي إلىمصب رافد البميخ 

راضي الواقعة عمى طول نير عن سيطرتيا عمى األ
موك ماري ا مالخابور، وقد ساعدت العوائد التي جناى

نتعاشا إقتصادىا إنتعاش إمن طرق التجارة عمى 
كبيرا فبنيت المعابد الكبيرة والقصور الفخمة وقصر 

 . (ٜ٘)خير شاىد عمى ذلك االنتـــــــــــــــعاش (لم –زمري )
مدينة ماري وقيام  تأريخعما ذكر من  فضبلً و     

، بلالتسبللة حاكمة فييا في عصر فجر الس
العصور البلحقة حينما كانت تدار من وأىميتيا في 

 أورلسبللة  أوة األكديلمدولة  قبل حكام تابعين سواءً 
البابمي  في العصرن مدينة ماري بمغت أال إالثالثة 

ول أ قامت فييا مممكة قوية جداً  إذ عالياً  القديم مبمغاً 
الذي  Iaḫdun-Limلم  -نىو يخدحكم فييا  ممك

الذين حمموا لقب نائب الحكام جاء بعد العديد من 
 ،الثالثة أورالذين كانوا يتبعون مموك سبللة  الممك،
الذي كان  Iaggid- Limلم   -اياكد  شيرىم أومن 

وقد ذكر في رسالة من ، يحمل لقب نائب الممك
كابكابو  -ماري تشرح مواجية حصمت بينو وبين اال

Ila-Kabkabu ادد  -والد الممك االشوري شمشي
وىناك  ،مؤسس سبللة اشور  Šamší-Adadول األ
لم  في االصل ليس من  –اياكد  نأ إلىيذىب  أير 

بل كان ماري بل من مدينة ولم يكن حاكما عمييا 
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،  Ṣuprumصوبروم  سمياإيحكم مدينة قريبة منيا 
نو حكم ماري نتيجة لضميا بالقوة لو وصار أويرحج 
 .عمييا حاكماً 
باه  اياكد أ Iaḫdun-Limلم  –وقد خمف يخدن   
في حكم مدينة ماري، وىو  Iaggid-Limلم   -

تخذ لقب ممك في مدينة ماري في العصر إأول من 
 -الممكية : صونصو  أحدوقد جاء في  ،البابمي القديم

 وتوتول ممك ماري، ،لم -بن اياكدلم  -يخدن)   
، الممك المبجل، الذي سيطر عمى ضفتي وببلد خانة
عطاني أو  ،وكيتيعمن ممأداكان  اإللو ،نير الفرات

وقعت بو أ، الذي )الصولجان( المبجل السبلح
ة الذين ، وقادة ببلد خانعدائي الممكيين، سبعة مموكأ

زلت أ، و قاتموا بالضد مني ىزمتيم، وضممت ببلدىم
تنعم وجعمت ببلدي ، .... لضفتي نير الفرات ـال

وفيرة( ، )وجعمت المياه نا القنواتأبالسبلم، وفتحت 
فرت خندقو، وح ماري مدينة في ببلدي، بنيت سور

وحفرت  Terqaمدينة تيرقا وبنيت سور 
 .(ٜٙ)خندقو.....................(

ن ىذا أبلل ىذا الجزء من النص يتبن لنا ومن خ   .
حدود عاصمتو والمدن التابعة  مينأالممك ركز عمى ت

قتصادي مين الجانب األأليا، ومن ثم ركز عمى ت
وانتيى حكم ىذا الممك باغتيالو  الزراعة والري. حيث

وجاء بعد ىذا الممك ممك  ،(ٜٚ)من قبل حاشية الببلط
، Sumsu-Iamamايمام  -سمو سمسوإضعيف 

شور في عيد آوصادف ذلك مع تعاظم قوة مممكة 
الذي سيطر عمى مممكة  ،ولدد األأ –ممكيا شمشي

دد أ -بنو يسمـحإه بعد ماري بالقوة ونصب عمييا من
Iasmaḫ-Adad عتمى عرش ماري إ، ومن بعده

الذي تمكن من طرد  Zimri-Limلم  -الممك زمري
شير أعتبلء عرش مممكة ماري وىو ادد و أ –يسمح
رتقى بمكانة مممكة ماري مراق لم اوالذي  مموكيا

يا وفي جميع نواحي الرقي تأريختبمغيا طوال 
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بداع الحضاري وقصره فييا سالف الذكر وما واإل
عما  وفضبلً  من نفائس خير شاىد عمى ذلك. حوى

 خمفو من تراث حضاري زاخر فقد خمف لنا تراثاً 
ن النصوص الممكية وتواريخ ـــــــــتنوع بي كبيراً  كتابياً 

ومراسبلت ممكية وغير  إقتصاديةالسنوات ونصوص 
    ) ٜٛ)يا ـذلك من ضروب الحياة بمختمف جوانب

جراىا المنقب أثارية التي التنقيبات اآل فقد كشفت   
عن قصر  Andre Parrotندريو بارو أالفرنسي 
شيد عمى مساحة  ،لم -يعود لمممك زمري كبير جداً 

غرفة  (ٖٓٓ)لف من نحو أيتتقدر بدونمين ونصف، 
ية جميمة نفذ عمييا واح جدار لأران معظميا بدج زينت

، فقد عثر عمى لية ومموك وعاممينرسوم متقنة آل
لم -لوحة جدارية نفذ عمييا مشيد يصور الممك زمري

كذلك و  ،ة عشتاراإللييتسمم شارات المموكية من 
يتجاوز  رشيف كتابي ضخم جداً أعثر عمى 

ة األكديرقيم طيني مدون معظميا بالمغة  (ٕٓٓٓٓ)
، تتناول مواضيع مختمفة من بميجتيا البابمية القديمة

من زراعة ونظم  إقتصاديةمراسبلت ممكية ووثائق 
 .  (ٜٜ)خــــــــرىأدارية وعموم إري وتجارة وعموم 

رشيف ماري صورة واضحة لعالم يمتد من أويرسم لنا 
سيا آحاتوشاش في الشمال في  إلىكريت في الغرب 

الصغرى وببلد الكوتيين في الشرق وعيبلم في 
رسا في الجنوب، ومن الجنوب الشرقي ودلمون وال

د ماكن التي يتواجكن معرفة األمأرشيف خبلل ىذا األ
، وكذلك مصادر فييا المراسمون التابعون لمممك

، المرسمة والمستممة من قبل الممك البضائع واليدايا
رشيف كل مايدور في القصر من وكذلك تناول األ

خبار ومؤمرات ومكائد وجميع المشاكل القانونية أ
  .(ٓٓٔ)والعبلقات الدولية
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ن غزى الممك أبعد  لم  -نتيى حكم الممك زمريإ   
البابمي الشيير حمورابي مممكتو وسيطر عمى 

فييا،  زاىراً  حكماً  عاصمة مممكتو مدينة ماري منيياً 
ن أ إلىية تأريخشارات إن ىناك أومما يجدر ذكره 

بقاه أسره أو  لم  -الممك حمورابي لما ىزم الممك زمري
 ،(ٔٓٔ) لو عمى مدينة ماري تابعاً  وعينو حاكماً  حياً 

نفة الذكر آية تأريخمعنا النظر في الصيغ الأولو 
لوجدنا  األكديرخ بيا الممك سرجون أحوادث التي لوا
ن يرسم لنا حدود أ أعبلهصيغو الراد بأن ىذا الممك أ
خبلل تركيزه عمى كبرى المدن  مبراطوريتو منإ

خضعيا، والتي شكمت حدودىا حدود أقاليم التي واأل
نجده يضع مدينة  مبراطوريتو، فمن جية الشمالإ

ة جبال حمرين وتمتد التي تقع في منطقسوميروم 
، ومن جية الغرب نجده يضع مدينة حدودىا شماالً 

عالي الفرات ومن أتشمل حوض ماري وحدودىا التي 
اوا وببلد أور ن بمدينة ارخ بحادثتين تتعمقأالشرق 
الثانية مؤرخة ية تأريخ، وقد جاءت صيغتو العيبلم

خضاع ببلد إاوا ومن ثم أور خضاع مدينة إبحادثة 
 إلىن الوصول أن يخبرنا أراد أعيبلم وبيذا يبدو انو 

ة من ـــاوا القريبأور م عن طريق مدينة ــببلد عيبلم يت
مدينة بدرة الحالية  طبلليا فيأالواقعة  رــــــمدينة دي

ة في ذلك الوقت األكديمنطمقا لمحمبلت والتي كانت 
ن جميع أ يضاً أ، ومما يبلحظ (ٕٓٔ)ببلد عيبلم بإتجاه

ية التي وصمتنا من عيد الممك سرجون تأريخالصيغ ال
خضاع ا  أرخت بحوادث تتعمق بالسيطرة و  األكدي

 اً كان ديني خر سواءً آحدث  أيالمدن ولم يتخذ من 
  من سنوات حكمو. أي تأريخل اً فني أو اً قتصاديإ أو

أما من الجنوب وعمى الرغم من عدم وصول       
خبللو معرفة  ية تؤرخ بحدث نتمكن منتأريخصيغة 

ة في زمن األكديمبراطورية الحدود الجنوبية لئل
                                                           

ص  ٔأريخ الحضارات القديمة،ج باقر، طو، مقدمة في ت ٔٓٔ
ٕٗٓ . 
، مكانة مدينة دير في تأريخ العراق الحسيني، عباس عمي ٕٓٔ
 ٘ٙ(، ص  ٖٕٓٓ) ،ٕٕٔ-العدد ٕٔٔ بين النيرين، القديم،

 ومابعدىا.

ف لنا ــّــخم نوأال إ، األكديمؤسسيا الممك سرجون 
ية من ىذه الجية اإلمبراطور يبين حدود  تفصيمياً  نصاً 

ول من البحث والمتعمق سبق ذكرىا في القسم األ
عيد ىنا أ .األكديبالنصوص الممكية لمممك سرجون 
ذكره الممك سرجون  كتابة الجزء األخير منو لبيان ما

حول الحدود الشمالية والجنوبية المبراطوريتو  األكدي
ربعا و أة )عشتار( وتوليت المموكية، اإللي" أحبتني 

............ سنة لقد أسست ؟ وحكمت ذوي 
الرؤوس السود وقيرت الجبال الشاىقة بفؤوس قاطعة 
من البرونز، تسمقت القمم العميا، وعبرت القمم 
السفمى، وطفت حول بمدان البحر ثبلث مرات، 

 داي عمى دلمون، ..... وغيرت ....، فأيّ واستولت ي
ن يسوس ويحكم ذوي أكان الممك من بعدي، فعسى 

ؤوس من الرؤوس السود، ويقير الجبال الشاىقة بف
البرونز قاطعة، ويتسمق القمم العميا، ويعبر القمم 
السفمى، ويطوف حول ببلد البحر ثبلث مرات، 
)وتستولي يداه عمى دلمون، ويقصد مدينة دير 

 العظيمة ، ..... من مدينتي أكد ......".

 :الخاتمة
ن النصوص أن نبين أالبد لنا في ختام ىذا البحث 

، األكديمك سرجون الكتابية التي وصمتنا من الم
وعمى الرغم من قمتيا سواء كانت نصوصا ممكية 

نيا كانت كافية لرسم صورة أال إ ،يةتأريخ صيغاً أو 
مبراطورية عن طبيعة الوضع السياسي لئل واضحة
ة في عصر تأسيسيا، وامتداداتيا الجغرافية األكدي
عن إعطاء صورة  ، فضبلً وغرباً  وشرقاً  وجنوباً  شماالً 

نمو العرش قبل تس األكديعن حياة الممك سرجون 
ن تمك الصورة كانت كما أوبعده، وعمى الرغم من 

حيث الوالدة  ن تكونأ األكديأراد الممك سرجون 
ة اإلليالمقدسة والرعاية اإلليية وبخاصة رعاية 

أفادت في بعض  تمك النصوص نأال إعشتار، 
باه كان أن أ هذكر  والسيماصولو أجوانبيا من معرفة 

 .رحاالً  أو متجوالً 
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ن نجمل المنجزات الحضارية لمممك سرجون أويمكن 
  -بما يأتي: األكدي

ىم أالسياسية والعسكرية وتمثل أولى و المنجزات  -ٔ
إنجازاتو، فجميع نصوصو الممكية وتواريخ 
سنوات حكمو ال تخمو من ذكر قيامو بتأسيس 

سمطانيا من مممكة قوية والعمل عمى توسعة 
خبلل الحمبلت العسكرية التي قام بيا، والتي 

لية نت جميعيا كما ذكر ىو بمباركة اآلكا
وعشتار، وىذا ما نجده  إنميلالعظام آنو و 

ية الخمس التي تأريخفي الصيغ ال واضحاً 
اث تتعمق بحمبلت حدوصمتنا فجميعيا أرخت أل

عسكرية في جيات مختمفة من الجيات 
 .أكدالجغرافية لببلد 

المنجزات الدينية والتي تتمثل بتعظيم الممك  -ٕ
 إنميللية العظام آنو و لآل األكديسرجون 
عمالو، وتقديسيم وطمب مباركتيم أل وعشتار

نو ىو الذي إ نصوصو " أحدوكذلك ورد في 
اكان" ، وكان نتيجة ذلك التقديس د اإللوقدس 

العميا )ماري و  األرضداكان منحو  اإللون أ
ايرموتي و اببل و غابات األرز وجبال الفضة(، 

نتعاش الحالة المعيشية لمببلد إ إلىوىذا ما أدى 
ياكمون في حضرة  شخصا (ٓٓٗ٘)صار  إذ

 . قتصادي ميم جداً إالممك وىو منجز 
عما ذكر  وتمثمت فضبلً  قتصاديةالمنجزات اإل -ٖ

نعاش الحالة المعيشية إمن محاولة  أعبلهفي 
نو أ مفاخراً  األكديلمسكان بذكر الممك سرجون 

ىو الذي جعل سفن مموخا ومكان ودلمون ترسو 
نتعاش التجارة إ، وىذا يدل عمى أكدفي مدينة 

ق تأمين طرقيا وممراتيا كي الخارجية عن طري
 .أكدمنة في العاصمة آترسو 

عمى الرغم من النصوص التي درست في مادة  -ٗ
، ويمكن القول كل النصوص التي سمفاً  البحث

لم تذكر أي  األكديوصمتنا من الممك سرجون 
بتشييد بناء ديني  منجز فني سواء كان متمثبلً 

لية تكريس قطع فنية لآل أوعسكري  أومدني  أو

ثارية ال أن التنقيبات اآلإووضعيا في معابدىا، 
عصر الممك  إلىمدتنا بقطع فنية ترجع أ

من أىميا مسمة مصنوعة من  األكديسرجون 
نفذت عمييا صورة لمممك  حجر الديوريت األسود

من خبلل الكتابة، مكن معرفتو أ األكديسرجون 
ن الفن في ىذا العصر أن نذكر أوىنا البد لنا 

لم يشيد أي انقطاع عن العصر السابق لو، 
سوسة،  مدينة في عمى ىذه المسمة عثر

 .بباريس ن في متحف الموفرومحفوظة اآل
ن معظم النصوص الممكية التي أومما يجدر ذكره  

ن أراد كاتبيا أن ا  و  األكديخمفيا لنا الممك سرجون 
ثبلثة  ن يذكرأفبلبد لو  معيناً  ياً تأريخ يدون حدثاً 

رجون بحكم ي لمممك ساإلليوليا التفويض أأمور 
لقاب الممكية وثالثيا حدث الببلد وثانييا بعض األ

 -ى الممك لوكالعم األكدينتصار الممك سرجون إ
 إنميل اإللوسيرا وذبحو عند بوابة أزاكيزي واقتياده 
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 الملخص

أٌ عُٕاٌ انبحد ٌُقسى عهى ذالذة اقساو االٔل ْٕ انًُصضات انحضاسٌة ٔانراًَ ْٕ شخصٍة يُحس جهك انًُصضات 

ْٕٔ انًهك سششٌٕ االكذي انزي اغُاَا اسًّ عٍ ركش حذٔد ذُائٍة انضياٌ ٔانًكاٌ ألَّ يعهٕو انعصش ٔيعشٔف 

 نُصٕص انًهكٍة ٔجٕاسٌخ سُٕات انحكى. انًكاٌ، ٔانراند ْٕ انًصذس انزي دسسث انًُصضات يٍ خالنّ ْٕٔ ا

قبم دساسة انًُصضات انحضاسٌة نهًهك سششٌٕ االكذي فً ضٕء َصٕصّ انًهكٍة دسسُا شخصٍة ْزا انًهك يٍ 

يٕنذِ انى ٔصٕنّ نهعشش، ٔكزنك دسسُا طبٍعة انظشٔف انحً ٔصم بٓا انى يقاو انًهٕكٍة، ٔاْى يعاصشٌّ، 

. ٔيًا ٌصذس ركشِ اٌ يعظى انُصٕص انًهكٍة انحً خهفٓا نُا انًهك سششٌٕ ٔبعذْا طبٍعة حكًّ ٔعائهحّ ٔخهفاءِ

االكذي ٔأٌ اساد كاجبٓا اٌ ٌذٌٔ حذذا جاسٌخٍا يعٍُا فالبذ نّ اٌ ٌزكشذالذة أيٕس أنٓا انحفٌٕض االنًٓ نهًهك 

 -هى انًهك نٕكالسششٌٕ بحكى انبالد ٔذآٍَا بعض االنقاب انًهكٍة ٔذانرٓا حذخ اَحصاس انًهك سششٌٕ االكذي ع

 صاكٍضي ٔاقحٍادِ اسٍشا ٔربحّ عُذ بٕابة االنّ اَهٍم ٔجذيٍش اسٕاس يذٌُّ انٕسكاء.

 

The Civilizational Achievements of Sargon of Akkad in the Light of Royal 

Inscriptions and Date Formula 

Abstract 

   This paper is divided into three sections. The first is the achievements of civilization; 

the second is the character of the producer of those achievements, which is King Sargon 

of Akkad; and the third is the source through which the achievements are studied, which 

is the royal inscriptions and dates of years of government. 

   Before studying the civilizational achievements of King Sargon of Akkad in the light 

of his royal texts, we studied the character of this king from his birth to his accession to 

the throne, as well as the nature of the circumstances in which he reached the shrine of 

kingship, the most important contemporaries, and then the nature of his rule and his 

family and successors. It is worth mentioning that most of the royal texts left by King 

Sargon Akkadian whose writer wanted to record a certain historical event must mention 

three things: the divine mandate of King Sargon to rule the country, secondly some 

royal titles, and thirdly the event of the victory of King Sargon of Akkad over King 

Lugal-Zaggizi who was taken captive and slaughtered at the gate of the god Enlil and 

the walls of Uruk were destroyed.  
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