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ن  
ٔ
مــــــن الصـــــــعوبة للـــــــدارس لحضـــــــارة وادي الرافـــــــدين ا

شــــــوري عــــــن التــــــاريخ العــــــام لهـــــــذه 
ٔ
يفصــــــل التــــــاريخ اال

الحضـــارة،نظرا للتماثـــل الكبيــــر بـــين مختلـــف المظــــاهر 
لكـــن دراســـة الحقبـــة المبكـــرة فـــي .الحضـــارية لهـــذا البلـــد

ولــــى 
ٔ
صـــول اال

ٔ
شـــور تشـــكل ضـــرورة ملحـــة مـــن اجـــل اســـتيعاب اال

ٔ
تـــاريخ ا

شـــــورية،هذه
ٔ
صـــــول التـــــي تتســـــم بالصـــــعوبة البالغـــــة فـــــي  للحضـــــارة اال

ٔ
اال

متابعتهــــــا،إذ إن دراســــــة هــــــذه الحقبــــــة تصــــــطدم بعقبــــــات كبيرة،فعلــــــى 
العكــــس مــــن الجنــــوب الــــذي وصــــلنا منــــه كـتابــــات غزيــــرة ســــواء نصــــوص 

ــــــة(تاريخيــــــة ــــــات ملكية،نصــــــوص نذري و نصــــــوص  )قــــــوائم ملوك،كـتاب
ٔ
،ا

دبيــة
ٔ
دب مدرســي(ا

ٔ
ســاطير،مالحم،مراثي،ا

ٔ
و نصــوص قانونيــة )ا

ٔ
ود عقــ(،ا

و نصـــوص )اقتصـــادية،عقود زواج،قـــوائم جرايات،نصـــوص إصـــالحات
ٔ
،ا

لهـة(دينيـة
ٓ
ســماء اال

ٔ
دعيـة،قوائم با

ٔ
التــي تقـدم مــادة غنيـة ومهمــة ) تراتيل،ا

شــور فــان 
ٔ
للباحــث فــي العصــور المبكــرة لــبالد ســومر،ولكن هنــا فــي بــالد ا

مـــــال،ففي العصـــــور المبكرة،الســـــيما فـــــي عصـــــر فجـــــر 
ٓ
الحالـــــة مخيبـــــة لال

ي وثــائق مــن )Early Dynastic Period(الســالالت 
ٔ
،فإننــا ال نمتلــك ا

شــور،وقد 
ٔ
اجــل بنــاء تصــور واضــح بشــكل حتــى لــو كــان جزئيــا عــن بــالد ا

لمــــــاني  فــــــالتر اندريــــــه                     
ٔ
شــــــير إلــــــى هــــــذه الحالــــــة مــــــن قبــــــل المنقــــــب اال

ٔ
ا
)Walter Andréa (شـــور نعـــاني

ٔ
مــن غيـــاب كامـــل للنصـــوص :"انــه فـــي ا

فان اعتمادنا الكلي في كـتابة تاريخ ٔاشـور فـي هـذا العصـر  لذا.)١("الكـتابية
ســـاس علـــى المـــادة االثاريـــة المتـــوفرة والتـــي كشـــفت 

ٔ
ســـيعتمد بالدرجـــة اال

عنها التنقيبات االثارية،ومن ثم اإلشـارات القليلـة التـي وردتنـا مـن وثائـقنـا 
  .في الجنوب ٔاي بالد سومر

،وان )٢()G-H(يســمى هــذا العصــر فــي بــالد ٔاشــور بعصــر الطبقــة 
معرفتنــا عــن هـــذا العصــر ،مـــن النــاحيتين السياســـية والحضــارية ناقصـــة 
ول والثـاني مـن عصـر 

ٔ
وغامضة بالنسبة لبالد ٔاشور السيما فـي الطـورين اال

،إال انـه فـي الطـور الثالـث مـن هـذا العصـر ٔاخـذت تصـلنا )٣(فجر السـالالت
ــــه عصــــر .)٤(بعــــض المعلومــــات عــــن هــــذه المنطقــــة ويــــؤرخ المنقــــب اندري

لـــــف الرابــــع )G-H(الطبقتــــين 
ٔ
الثالـــــث قبـــــل -بفتـــــرة زمنيـــــة ترقــــى إلـــــى اال

معاصـــرين لســـاللة ) G(هـــذا ويعـــد اندريـــه إن شـــعب الطبقـــة .)٥(المـــيالد
ولى ٔاي فـي عصـر فجـر السـالالت الثالـث) Lagaš(لكش

ٔ
لـذا البـد مـن .)٦(اال

ـــه وربمـــا كـــان عصـــر الطبقـــة  لـــف )H(تخفـــيض تـــواريخ اندري
ٔ
فـــي ٔاوائـــل اال

  .يالدالثالث قبل الم

                                                             
ــــي ٔاشــــــور،ترجمة) ١ ــــة فـ ــــد عشــــــتار القديمــ ــــالتر اندريه،معابــ ــــــرزاق كامــــــل :فـ ــــد ال عبــ

ثار والتراث،:بغداد(الحسن،
ٓ
  .٢٧،ص)١٩٨٦المؤسسة العامة لال

لماني اندريه هذه التسمية) ٢
ٔ
  .لقد ٔاطلق عليها المنقب اال

ٔاول من ٔاطلق على هذا العصر تسمية عصر فجر السالالت هو العالم الهولندي ) ٣
هنري فرانكـفورت بعد التنقيبات التي ٔاجراها في منطقة ديالى،ويقسم هذا العصر 

  :ثالثة حقب زمنية هيإلى 
ول .١

ٔ
  ).قبل الميالد ٢٧٠٠-٢٨٠٠(عصر فجر السالالت اال

  ).قبل الميالد ٢٥٥٠- ٢٧٠٠(الثاني عصر فجر السالالت. ٢
  ).قبل الميالد ٢٣٧١- ٢٥٥٠(عصر فجر السالالت الثالث .٣

 طه باقر،:للمزيد من التفاصيل عن هذا العصر وتطوراته السياسية والحضارية انظر
-٢٧٩،ص١،ج)٢٠٠٩دار الوراق،:لندن( تاريخ الحضارات القديمة،مقدمة في 

٣٨١.  
  .٣١٢،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٤
  .٢٥المصدر نفسه،ص) ٥
  .٢٨المصدر نفسه،ص) ٦

  أسامة عدنان يحيى. د
دنى

ٔ
   مدرس تاريخ العراق القديم والشرق اال

داب 
ٓ
  الجامعة المستنصرية  –كلية اال

  جمهورية العراق  –بغداد 
Usama200080@yahoo.com 

  : مقالاالستشهاد المرجعي بال
 -.بـالد ٔاشـور فــي عصـر فجـر الســالالت، ٔاسـامة عـدنان يحيــــى

                    .٢٠٠٩ديســـمبر ؛العـــدد الســـادس -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو 
 )www.historicalkan.co.nr(. ٥٧ – ٥٠ ص
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شـــور خـــالل هــــذا 
ٔ
ال نعـــرف شـــيء عــــن التنظـــيم السياســـي لــــبالد ا

العصــر ويعتقــد باحــث انــه علــى الــرغم مــن ورود إشــارات عــن شــمال بــالد 
نهـم لــم يؤسســوا بعــد 

ٔ
شــوريين،مما يؤكــد علــى ا

ٔ
الرافـدين لكنهــا لــم تـذكر اال

) Eanatum) (ايانــاتوم(ونمتلــك إشــارة فــي كـتابــة لـــ .)٧(كيــان سياســي لهــم
قـــــيم بـــــين حــــاكم مـــــن 

ٔ
ولـــــى انـــــه واجـــــه حلفـــــا عســـــكريا ا

ٔ
ســـــاللة لكـــــش اال

ورو) Subar(وبـــــــالد ســـــــوبار) Elam(عـــــــيالم
ٔ
  -ومدينـــــــة ا

ٔ
وانـــــــه )Uru-a(ا

و كما يقول اياناتوم
ٔ
  :انتصر عليهم ا

elam Subarki Uru-aki a-Šhur-ta tum-Šè bi-Šè  
ي

ٔ
ورو) و(سوبار ) و(عيالم :"ا

ٔ
،وذلك ابتداًء من قناة  - ا

ٔ
ا

  .)٨("هااشخور،بالسالح قد ضرب
إن الذي يهمنا في النص هو اشتراك سوبار في الحلف،وهو   

شور 
ٔ
،ومن )سنعود لمناقشة هذا الموضوع الحقا(االسم المرادف لبالد ا

) Ki(الجدير بالمالحظة إن اياناتوم يذكر سوبار وبعدها الالحقة 
سماء المدن والمناطق

ٔ
مر الذي )٩(والمعروف إن هذه الالحقة تتبع ا

ٔ
،اال

وان هذا النص .االسم سوبار ذا داللة جغرافية وليس قوميةيشير إن 
لتين مهمتين وهما اشتراك سوبار

ٔ
في حلف ) Subar(يشير إلى مسا

لة 
ٔ
عسكري مما يشير إلى امتالكها قوة عسكرية معدة للحرب،والمسا

قامت عالقات سياسية مبكرة مع المناطق 
ٔ
الثانية هي إنها ا

نتائج التنقيبات  لكن ذلك يصطدم بشكل مؤكد مع.المجاورة
) G-H(االثارية،فقد ٔاشار اندريه إن سكان ٔاشور خالل عصر الطبقتين

كانوا على ما يبدو مسالمين،إذ لم تكشف التنقيبات عن ٔاية تركة حربية 
لهة ليس المحل المناسب لكي يزين 

ٓ
لهم،فصحيح إن هيكل اال

سلحة،لكن البد من وجود اثر ما في موضع ما من المدينة لتلك 
ٔ
باال

شورية لتلك الفترة ا
ٔ
دوات،كذلك لم يبق شيء من التحصينات اال

ٔ
ال

السحيقة،ويرى هذا المنقب انه يجب ٔان ننسب القبور القديمة التي 
حرص السكان على ٔان يدفنوا فيها مع الرجال ٔاسلحة برونزية،إلى ادوار 

لف الثالث قبل الميالد
ٔ
البد (ٔاشورية الحقة،ربما منتصف ٔاو نهاية اال

واني ) نا إن تواريخ اندريه مرتفعةمن التذكير ه
ٔ
بسبب ما تحويه من اال

لذا يفترض اندريه إن بالد ٔاشور خالل هذه الفترة البد إنها .)١٠(الفخارية
عاشت تحت حماية قوية،ولم تكن هذه الحماية غير من الجنوب بل 
يذهب اندريه إلى ما هو ٔاكـثر ويقول انه ربما كان شعب الطبقة 

)G( ٔاصال من السومريين) يسميهم اندريه بابليين نسبة لبالد
شور كانت خاضعة سياسيا إلى إحدى الدويالت )بابل ي إن بالد أ ،أ

  :الجنوبية،ويستند اندريه في رٔايه هذا إلى عدة ٔاسباب وهي
شور في هذا العصر معبدهم حسب الخطة الجنوبية.١   .تشييد سكان أ
نظار التي تظهر في رؤوس التما.٢

ٔ
والتي  ثيل،االختالفات الملفتة لال

وجود عرقين من البشر متعايشين جنبا ) Meyer(افترض سابقا ماير 
لة تتعلق بالرجال فقط،حيث يبدو بعضهم .إلى جنب

ٔ
وهذه المسا

                                                             
العهد  :زياد عويد سويدان المحمداوي،التطورات السياسية في بالد الرافدين) ٧

شوري الوسيط،
ٔ
بغداد،كلية  جامعة رسالة ماجستير غير منشورة،( اال

داب،
ٓ
  .٢٥ص ،)٢٠٠٣اال

،نص )١٩٨٥مط،.بال:بغداد(فوزي رشيد،ترجمات لنصوص سومرية ملكية،) ٨
سطر٦:،العمود٥:رقم

ٔ
  .١٩-١٧:،اال

 .MDA,P.22 :انظر حول ذلك) ٩
مديرية الثقافة  :بغداد( فوزي رشيد،قواعد اللغة السومرية،:كذلك

  .٢٣،ص)١٩٧٢العامة،
  .٢٨،صالقديمةاندريه،معابد عشتار ) ١٠

يضا في الجنوب السيما 
ٔ
حليقي الرؤوس فضال عن اللحية،وهذا نشاهده ا

يضا لكن لهم 
ٔ
خرون حليقي اللحية ا

ٓ
في بسمايا وتلو،بينما يظهر رجال ا

غزير منسدل إلى الخلف،حيث يستقر فوق الرقبة على شكل شعر 
عمال النحت في بسمايا ونفر وتلو.ضفيرة

ٔ
  .ويصادفنا هذا الشكل في ا

شورية والسومرية،إذ تغيب تماما .٣
ٔ
وجود تناقض بين التماثيل اال

ولى التي تظهر في معظم التماثيل 
ٔ
النقوش الكـتابية من التماثيل اال

شور يجهل الكـتابة ؟ إن السومرية،وهنا يتساءل اند
ٔ
ريه هل إن شعب ا

ي المنقب،فقد عثر في منطقة القصر القديم في 
ٔ
ذلك غير ممكن برا

شور على كسر لرقم مشوية تحمل عالمات كـتابية،وقد وجدت هذه 
ٔ
ا

الكسر في الطبقات العميقة جدا التي البد إنها تتطابق مع طبقة المعبد 
)G( و

ٔ
نه ربم).H(ا

ٔ
ا كانت الكـتابة على ولهذا يرى هذا المنقب با

نا 
ٔ
صغر شا

ٔ
مراء اال

ٔ
مراء الكبار،بينما كان يجب على اال

ٔ
التماثيل امتيازا لال

ية نصوص
ٔ
  .االكـتفاء بصنع تماثيل فقط دون نقش ا

مـــن خــــالل ذلــــك يخلــــص اندريــــه إلــــى نتيجــــة مفادهــــا إن شــــعب 
حـــد الحكـــام مـــن الجنوب،كمـــا حصـــل لزريقـــوم ) G(الطبقـــة

ٔ
كـــان تابعـــا ال

ور الثالثــةالــذي حكــم الحقــا فــي 
ٔ
ســباب .)١١(عصــر ســاللة ا

ٔ
غيــر إن هنــاك ا

ـــم تكـــن  شـــور فـــي هـــذا العصـــر ل
ٔ
ـــه،وان ا ي اندري

ٔ
وجيهـــة تجعلنـــا نـــرفض را

ولــــــى الخاصــــــة ببنــــــاء الســــــكان 
ٔ
خاضــــــعة للجنوب،فبالنســــــبة للحجــــــة اال

معابــــدهم علـــــى غــــرار المعابـــــد البابليــــة،فال يشـــــكل دلــــيال علـــــى ســـــيطرة 
إن بــالد ٔاشــور كانــت  سياســية مــن الجنوب،طالمــا إن المــؤرخين يؤكــدون

لـــــــف الثالــــــث قبــــــل المـــــــيالد لمــــــؤثرات قادمــــــة مـــــــن 
ٔ
خاضــــــعة طــــــوال اال

هـــذا مـــن جهـــة،وان القـــول بوجــود عـــرقين مـــن البشـــر فـــي ٔاشـــور .الجنــوب
ـــم يمكـــن الركـــون إليـــه الن  علـــى ٔاســـاس االخـــتالف فـــي النحـــت،فهو ٔامـــر ل
ـــــــات  ذواق الفنيـــــــة ٔاكـثـــــــر ممـــــــا تعكـــــــس اختالف

ٔ
ـــــــال المنحوتـــــــات تخضـــــــع ل

دلـة الختالفـات قوميـة ٔاصـبح عرقية،فضال عن إ
ٔ
ن استخدام المنحوتات كا

وان غيـــــاب النقـــــوش مـــــن .)١٢(مرفوضـــــا مـــــن قبـــــل البـــــاحثين المحـــــدثين
شـــــــورية ربمــــــا يعـــــــود بالفعــــــل إلـــــــى عــــــدم معرفـــــــة الســـــــكان 

ٔ
التماثيــــــل اال

مــر هـو الــذي جعلنـا ال نشـهد وثــائق كـتابيـة مــن 
ٔ
بالكـتابة،ويبـدو إن هـذا اال

 
ٔ
لمـــاني اوتــو ادزارد إلــى حقيقـــة إن هــذا العصــر فـــي ٔاشور،ويشــير العــالم اال

العالقــات بــين بــالد بابــل وبــالد ٔاشــور كانــت مغلقــة إلــى درجــة ما،بســبب 
جبــل حمرين،وهـــو فــرع مـــن سلســلة جبـــال زاكروس،والصــحراء الواقعـــة 

ويعتقــد ادزارد إن ذلــك هــو الســبب فــي عزلــة بــالد ٔاشــور .إلــى الجنــوب منــه
خر كـثيــرا عــن بــالد لــذلك فإنهــا لــم تحصــل علــى الكـتابــة إال فــي وقــت م

ٔ
تــا

بابل،فهنـــاك بعـــض النصـــوص تظهـــر فقـــط فـــي ٔاشـــور فقـــط خـــالل الفتـــرة 
كديـــة

ٔ
ـــذي يقـــول إن غيـــاب النقـــوش الكـتابيـــة مـــن .)١٣(اال وان االفتـــراض ال

مراء الكبــار ولـــيس 
ٔ
شــور بســـبب إن ذلــك امتيـــازا خاصــا بـــاال التماثيــل فـــي أ

نا يتنــاقض مــع نتــائج التنقيبــات االثار
ٔ
صــغر شــا

ٔ
مــراء اال

ٔ
ية،فقــد مــن حــق اال

علـى تماثيـل ) تـل الحريـري قـرب البـو كمـال الحاليـة)(Mari(عثر في ماري 
شـــــخاص الـــــذين 

ٔ
ـــــت البـــــاحثين علـــــى معرفـــــة ٔاســـــماء اال ـــــة ٔاعان عليهـــــا كـتاب

يــــدي ) Idi-Narum(نــــاروم-تصــــورهم التماثيــــل ومنهــــا تمثــــال الطحــــان أ

                                                             
  .٢٩- ٢٨المصدر نفسه،ص) ١١
  .٨٠-٧٩،ص١،جمقدمة في تاريخ الحضارات باقر، )١٢
دنى:،بحث ضمن كـتاب"عصر فجر السالالت"اوتو ادزارد،)١٣

ٔ
 -الشرق اال

دار الكـتب للطباعة  :الموصل( عامر سليمان، :ترجمة الحضارات المبكرة،
  .٩٥ص ،)١٩٨٦والنشر،
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ٔ
،ولـيس هنــاك مـن دليـل علــى إن )١٤()Ur-Nanše(نانشـة   -والمغنيـة ا

  .من الطبقة الحاكمةهؤالء كانوا 
شور كانت   

ٔ
نخلص من هذا إن محاولة البرهنة على إن بالد ا

دلة 
ٔ
خذ بها ما لم تتوفر ا

ٔ
خاضعة للجنوب في هذا العصر،ال يمكن اال

لة
ٔ
شور خالل .كـتابية تؤكد هذه المسا

ٔ
هذا ويمكن االفتراض إن بالد ا

لف من عدد من الدويالت مثل 
ٔ
هذه الحقبة على غرار الجنوب كانت تتا

 
ٔ
 فيها نظام ا

ٔ
شور  لم ينشا

ٔ
ي يقول إن  بالد ا

ٔ
شور ونينوى،رغم وجود را

  .)١٥(دول المدن في عصورها القديمة على غرار ما ظهر في الجنوب
ٔ
ونقرا

حد حكام الجنوب وهو لوكال انيموندو حاكم دولة اداب 
ٔ
في نص يعود ال

)Adab ( والذي حكم حسب ما يذكر اإلثبات السومري للملوك تسعون
وقد وصلتنا منه وثيقة .والذي ربما كان من ملوك سومر العظام)١٦(سنة

راضي الواقعة 
ٔ
خرة تدل على انه كان غازيا كبيرا بسط نفوذه من اال

ٔ
متا

بين البحر المتوسط حتى جبال زاكروس،ونعتته الوثيقة بملك الجهات 
ربعة،وتتحدث عن بنائه معبد اينامزو وتذكر حضور وفود من الدول 

ٔ
اال

ضاحيهم للمشاركة في هذه المجاورة ومنه
ٔ
ا بالد سوبارتو مع ا

خذنا ما ورد في هذه الوثيقة كحقيقة تاريخية فان .)١٧(المناسبة
ٔ
فإذا ما ا

شور والجنوب
ٔ
ومن .ذلك يعني وجود عالقات سياسية مبكرة بين بالد ا

الجدير بالذكر إن الوثيقة تشير إلى إن الوفود الذين حضروا كانوا 
وهي كلمة سومرية تعني وزير ) Sukkal-Mah(بصفتهم سوكال ماخ

صل تعني .)١٨(الملك
ٔ
قدم وان سوكال في اال

ٔ
ويترجمها ادزارد الوزير اال

مما يشير إلى وجود تنظيم إداري جيد في ٔاشور في .)١٩(مبعوث ٔاو رسول
  .هذه الحقبة

إن محاولة االعتماد على المادة النصية القادمة من الجنوب   
مال فا

ٓ
لوثائق السومرية ال تقدم لنا لمعرفة تاريخ ٔاشور مخيبة لال

ن مهم،وال يمكن من خاللها رسم حتى تصور ٔاولي 
ٔ
معلومات ذات شا

  .عن هذه المنطقة

                                                             
 :مورتكات،الفن في العراق القديم،ترجمة ٔانطوان :انظر حول هذه التماثيل) ١٤

ديب  :بغداد( عيسى سلمان وسليم طه التكريتي،
ٔ
مطبعة اال

لواح)١٩٧٥البغدادية،
ٔ
النحت من "؛طارق عبد الوهاب مظلوم،٦٩-٦٨، ٦٤:،اال

حضارة :موسوعة،بحث ضمن "عصر فجر السالالت حتى العصر البابلي الحديث
  .٣١،ص٣،ج)١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:بغداد(العراق،

؛احمد ٥٢٤،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات: انظر هذا الرٔاي في) ١٥
شوري الحديث،

ٔ
ٔاطروحة دكـتوراه غير (مالك الفتيان،نظام الحكم في العصر اال

داب،
ٓ
  .١١٥،ص)١٩٩١منشورة،جامعة بغداد،كلية اال

  :انظر) ١٦
Samuel Noah Kramer, "The Sumerian King List", In ,Problems 
Ancient  History ,Vol :I, The Ancient Near East and Greece, Edition 
By: Donald Kagan,(NewYork,1975),P.3; 
Jean-Jacques Glassner ,Mesopotamian Chronicles 
,(Atlanta,2004),No.1-2.       

تاريخهم،وحضارتهم،وخصائصــــهم،ترجمة :كريمر،الســــومريونصــــموئيل نــــوح )١٧
ـــوائلي،فيصـــــل  ـــعيد ٦٩-٦٨،ص)١٩٧٢مطبعـــــة غريـــــب،:الكويـــــت(الــ ؛ســـــامي ســ

حمـــد،العراق القـــديم،
ٔ
-٢٥٥،ص١،ج)١٩٧٨مطبعـــة جامعـــة بغـــداد،:بغـــداد(اال

٢٥٦.  
  :انظر حول هذه الكلمة في) ١٨

MDA,No.321;CDA,P.327. 
،بحـث ضـمن "إمبراطوريتهـا والـدول التـي خلفتهـا:ساللة ٔاور الثالثة"اوتو ادزارد،) ١٩

ــــىالشــــرق :كـتــــاب دن
ٔ
دار :الموصــــل(عــــامر ســــليمان،:الحضــــارات المبكرة،ترجمــــة-اال

  .١٤٢،ص)١٩٨٦الكـتب للطباعة والنشر،

شور وهي   
ٔ
صعب واالهم في تاريخ ا

ٔ
الن إلى الجوانب اال

ٔ
ننتقل ا

رض،ففي ظل غياب 
ٔ
صل السكان الذين استوطنوا هذه اال

ٔ
لة ا

ٔ
مسا

لة غامضة ومربكة
ٔ
ينا إن المنقب فك.المصادر الكـتابية تبقى المسا

ٔ
ما را

شور ربما كانوا من 
ٔ
اندريه اعتقد انه من الممكن إن سكان ا

السومريين،نظرا للتشابه الكبير بين المظاهر الحضارية في الشمال 
والجنوب،ولكن هل يمكن للنصوص الكـتابية المتوفرة في الجنوب 
يضا كانت مصادرنا 

ٔ
شور؟هنا ا

ٔ
ضواء على التركيب العرقي لبالد ا

ٔ
تعطينا ا

ن سومر مخيبة للظن باستثناء التسمية التي ظهرت في نص اياناتوم م
فهل هذه نفس المنطقة الواردة في نص لوكال انيموندو .وهي سوبار

؟ ) Subartu(والنصوص الخاصة بإخبار سرجون االكدي وهي سوبارتو 
ن نفترض إن سوبار هي نفسها سوبارتو،وكما 

ٔ
ليس من غير المعقول ا
ة سوبار تحمل مدلوال جغرافيا وليس ذكرنا سابقا إن تسمي

عرقيا،والحقيقة إن موقع سوبارتو يصعب تحديده بشكل قاطع ويفترض 
عالي وادي الرافدين في المنطقة 

ٔ
بوتيرو إن منطقة سوبارتو تقع في ا

كـثر من ذلك 
ٔ
الممتدة من جبال زاكروس إلى الخابور والبليخ،وربما إلى ا

صليةوكان يقع ضمن هذه المنطقة بال.)٢٠(غربا
ٔ
شور اال

ٔ
بينما .)٢١(د ا

نها الواقعة إلى شمال كركوك 
ٔ
مين هذه المنطقة با

ٔ
ستاذ اال

ٔ
يعين اال
ن تكون تسمية سوبارتو  تدل في العصور .)٢٢(وشرقيها

ٔ
فهل يمكن ا

خرة فقط يمكن ٔان نجد 
ٔ
المبكرة على منطقة ٔاشور ؟في النصوص المتا

 هذه المطابقة،فالملك دادوشا حاكم اشنونا في العصر البابلي
يتحدث عن جيش حاكم ماري ) قبل الميالد ١٥٩٥- ٢٠٠٦(القديم

شوري يسمخ ادد 
ٔ
جموع سوبارتو :"ويقول عنه) Ismuh-adad(اال

- ١٧٩٢(وان قائمة سنوات حكم حمورابي ملك بابل .)٢٣("وخانة
ونجد إن الملك .)٢٤(يرد فيها تسمية بالد ٔاشور بصيغة سوبارتو) ١٧٥٠

يطلق على الملك سرجون ) ٧١٠- ٧٢١(ايددينا -ابال-البابلي مردوخ
شوريين ويسمي ) ٧٠٥-٧٢٢(الثاني

ٔ
اسم ملك السوباريين وليس اال

وفي نص يعود إلى نابونائيد يصف ملك ٔاشور .)٢٥(جيشه جموع سوبارتو
دلة السابقة تشير بشكل .)٢٦(سنحاريب ويسميه ملك سوبارتو

ٔ
إن اال

سوبارتو اسم لمنطقة واحدة،ٔاطلق عليها في /جيد إلى إن ٔاشور 
وهنا يبرز .شوبارتو -سوبارتو - سوبير -شوبور  -اسم سوبار النصوص

التساؤل من هؤالء السوباريين الذين تركوا اسمهم على هذه المنطقة 
  حتى ٔاواخر حضارة وادي الرافدين ؟

                                                             
ولى"جان بوتيرو،) ٢٠

ٔ
دنـى :بحث ضمن كـتـاب ،"اإلمبراطورية السامية اال

ٔ
-الشـرق اال

ـــــة ــــارات المبكرة،ترجمــ ـــــليمان،:الحضـــ ـــــامر ســ ــــة :الموصـــــــل(عــ دار الكـتـــــــب للطباعـــ
  .١١٢،ص)١٩٨٦والنشر،

  .٥١٨، ٩٨،ص١،جتاريخ الحضاراتباقر،مقدمة في  )٢١
مين،) ٢٢

ٔ
قوانين حمورابي صفحة مشرقة في حضارة وادي  محمود اال

  .١٢،ص)١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة،:بغداد(الرافدين،
  .٥١٩،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٢٣
  :انظر النص في) ٢٤

A.  Leo Oppenheim, List Of Date Formulae Of Reign Of 
Hammurabi, In, ANET,(Princeton, 1966),P.270.                                       

  :انصر النص في )٢٥
C.J Gadd," Inscription Barrel cylinder Of Marduk-Apla-Iddina II", 
In, Iraq, Vol: 15,Part:2, 1953, PP.123,124,127. 

  :انظر النص في)٢٦
A.  Leo Oppenheim, Nabonidus Rise To Power, In, 
ANET,(Princeton,1966),P.309. 
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وائل من   
ٔ
إن النظرية السائدة تقول إن السوباريين كانوا من ا

شوريين في اال
ٔ
شور،وهم الذين سبقوا اال

ٔ
ستيطان،ويرجح سكن بالد ا

و شوبارتو 
ٔ
سلفنا سوبارتو  ا

ٔ
شور،هو كما ا

ٔ
صلي لبالد ا

ٔ
ن يكون االسم اال

ٔ
ا

ولئك السوباريين
ٔ
و سوبير،نسبة إلى ا

ٔ
صل السوباريون ولغتهم .ا

ٔ
وان ا

غير معروفين،وكل ما قيل عن لغتهم إنها ليست من عائلة اللغات 
قوام الجبلية في الجهات - الهندية

ٔ
نهم كانوا من اال

ٔ
وربية،وا

ٔ
الشرقية اال

مثل الكوتيين واللولوبيين،وكانوا يقطنون قي شمالي ما بين النهرين 
في منطقة الجزيرة العليا وشرقي دجلة،وكان يقع ضمن موطنهم 
شور،وذلك قبل 

ٔ
المنطقة الشمالية من العراق التي عرفت باسم بالد ا

زاحوا القسم 
ٔ
لف الثالث قبل الميالد،إذ ا

ٔ
شوريين إليها في اال

ٔ
هجرة اال

ك
ٔ
ال .)٢٧(بر من السوباريين إلى المناطق الجبلية شرقي دجلةاال

ٔ
ولكن ا

ي ) G-H(يمكن النظر إلى إن حضارة شعب الطبقة 
ٔ
كانت سوبارية،،ا

دق هل يمكننا االفتراض إن حضارة  هذا العصر هي حضارة 
ٔ
بتعبير ا

ن ننسب اللقى االثارية التي عثر 
ٔ
شورية؟،هل يمكن ا

ٔ
سوبارية وليست ا

ولئك السوباريين عليها والتي تعود ل
ٔ
شور إلى ا

ٔ
هذا العصر في ا

ثرين بالحضارة السومرية؟إن السبب الذي يدفع إلى 
ٔ
المجهولين المتا

شوريين لذكروا 
ٔ
شور في هذا العصر لو كانوا ا

ٔ
هذا االعتقاد إن سكان ا

باسمهم وليس باسم السوباريين،ولكن النصوص المسمارية تذكر 
ومع ذلك هل يمكن إن . ر سوبارتو وليس بالد ٔاشو /صراحة بالد سوبار

شوريين يكونوا قد دخلوا شمال العراق في هذا العصر؟ ربما إن 
ٔ
اال

التنقيبات المستقبلية في العراق والدراسات القادمة ستستطيع ٔان 
سئلة؟

ٔ
  تجيب على هذه اال

،وان المعلومات )G( ال نعرف الكـثير عن حضارة الطبقة  
وان .قيبات االثاريةالمتوفرة هي تلك التي حصلنا عليه نتيجة التن

  .الوصف التالي لهذه الحضارة سيعتمد على نتائج هذه التنقيبات
لــيس لــدينا معلومــات كافيــة تخــص الحيــاة االجتماعيــة فــي ٔاشــور   

خـالل هـذه الحقبة،سـوى مـا عثـر عليــه مـن لقـى اثاريـة،منها بقايـا البيــوت 
ساسـية فـي البنـاء،في شـمال ال

ٔ
عـراق الطينية،إذ كان الطين هو المـادة اال

كـثـر 
ٔ
قـل كلفـة واال

ٔ
كـثـر اقتصـادا واال

ٔ
وفـر واال

ٔ
وجنوبه وهو المادة الرئيسة اال

ــــــع والتشــــــكيل ــــــى التطوي ــــــت فــــــي ٔاشــــــور البيــــــوت  .)٢٨(قــــــدرة عل فقــــــد كان
ويمكــــن لهــــذه .طينية،وهــــذا ينطبــــق كــــذلك علــــى كبــــار القــــوم ؤامــــرائهم

غـرف :البيوت ٔان تتشابه مع ٔابنيـة المعابـد فـي مخططاتهـا وترتيـب ٔاجزائهـا
و غرفتان،ومـداخل نوم حو و فنائين،وغرفـة كبيـرة واحـدة أ ل فنـاء واحـد أ

تـــؤدي إليهـــا مـــن خـــالل الزقـــاق وان ٔارضـــية البيـــوت عبـــارة عـــن تـــراب  ٔاو 
جـــر المشـــوي فـــال يتـــوفران إال 

ٔ
ما الحجـــارة المنبســـطة واال حصـــى مـــدقوق،أ

رضـــية حصـــيرة مصـــنوعة مـــن 
ٔ
عنـــد العتبـــات فقط،وربمـــا وجـــدت فـــوق اال

ـــد وان كـــا(القصـــب ،الن عمـــوم الســـكان )ن يجلـــب مـــن الجنـــوبالـــذي الب
صـــل 

ٔ
مـــا الكراســـي فكانـــت مخصصـــة فـــي اال رض،أ

ٔ
كـــانوا يجلســـون علـــى اال

مــراء
ٔ
و لال وكـان الكرســي عبـارة عــن مقعـد مكعــب الشـكل بــال .لإللـه فقـط،أ

مــــاكن .مســــند يكــــون ســــطحه المخصــــص للجلــــوس مقعــــرا وقــــد عثــــر فــــي أ
جزاء مرتفعة تشـبه المقاعـد تمتـد علـى  طـول الجـدران متعددة من المعبد أ

تصـــلح للجلوس،كمـــا إنهـــا مثـــل الجـــدران تصـــلح للجلوس،كمـــا إنهـــا مثـــل 

                                                             
المحمداوي،التطورات  ؛٥١٨،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات )٢٧

  .٣السياسية في بالد الرافدين،ص
ــــى نهايــــة العصــــر البــــابلي "مؤيــــد ســــعيد،) ٢٨ ــارة مــــن عصــــر فجــــر الســــالالت إل العمــ

ــــديث ــ ــــوعة"الحـــ ــ ـــــمن موســـ ــ ــــــث ضــ ـــــراق،:بحـــ ــ ــــارة العــ ــ ــــداد(حضـــ ــ ــــة :بغـــ ــ دار الحريـــ
  .٩٧،ص٣،ج)١٩٨٥باعة،للط

وال نعلـــم مـــا إذا كـــان مثـــل .الجــدران مبنيـــة بـــاللبن ومطليـــة بمـــالط طينــي
م ال؟وقــد عثــر فــي تلــو مقاعــد شــبيهة 

ٔ
هــذه المقاعــد قــد تــوفرت فــي البيــوت ا

بهـــذه لكـــن االســـتخدام الحقيقـــي للغـــرف التـــي وجـــدت فيهـــا غيـــر معـــروف 
ولــم يصــلنا .مامــا علــى الــرغم العثــور علــى العديــد مــن الــرقم الطينيــة فيهــات

ــــــت تــــــدخل فــــــي مجــــــال االســــــتعمال  شــــــيء ومــــــن الحاجيــــــات التــــــي كان
و 

ٔ
خشــاب ا

ٔ
اليومي،باســتثناء تلــك المصــنوعة مــن الفخار،فــالمواد مثــل اال

  .)٢٩(المنسوجات تتلف بسرعة في المناخ والرطوبة العالية
وبـــــــال شـــــــك كانـــــــت الزراعـــــــة زاول الســـــــكان عـــــــدد مـــــــن الحـــــــرف   

شــــور توجــــد مســـــاحات 
ٔ
همها،فــــالمعروف إن فــــي كــــل إقلــــيم مـــــن بــــالد ا

ٔ
ا

راضـــي الحبوب،وكانـــت هنـــاك منطقتـــان واســـعتان بالـــذات 
ٔ
صـــغيرة مـــن ا

ولى هــي ســهل اربيــل
ٔ
وال نعــرف إن  -منتجتــان بشــكل واضــح للحبــوب،اال

شــور فـي ذلـك الحـين
ٔ
الــذي -كـان هـذا اإلقلـيم كـان مــن ضـمن حـدود بـالد ا

حســن إقلــيم منــتج للقمـح فــي العراق،والمنطقــة الثانيــة هــي يوصـف ب
ٔ
نــه ا

ٔ
ا

راضـي الصــالحة .سـهل الموصـل
ٔ
والــى الغـرب مــن دجلـة هنــاك حـزام مــن اال

ن  للزراعــة فــي منطقــة الجزيــرة إلــى الجنــوب مــن وجبــل ســنجار،
ٔ
ويمكــن ا

نلحــظ انــه فــي الســنوات الجيــدة ينمــو الشــعير فــي هــذا الســهل إلــى الخــط 
موقـــــع العاصـــــمة القديمـــــة (قلعـــــة الشـــــرقاط الـــــذي يصـــــل بـــــين الحضـــــر و

شـــور 
ٔ
ونعـــرف عــــن وجـــود عــــدد مـــن الحـــرف مــــن الشـــواهد االثاريــــة  .)٣٠()ا

فقـط،إذ كانــت النجــارة مزدهــرة فــي ذلــك العصــر،ونمتلك عنهــا معلومــات 
ونعـــرف ٔايضـــا وجـــود حرفـــة .مـــن خـــالل التماثيـــل الجالســـة التـــي وصـــلتنا

نجــل عثــر عليــه فــي الحفــر علــى العاج،ٔامــا صــناعة النحــاس فيشــير إليهــا م
وكانــــت صــــناعة الفخــــار مزدهرة،وقــــد وصــــلتنا نمــــاذج مــــن .معبــــد عشــــتار

وانــــي الفخاريــــة المســــتخدمة فــــي ٔاشــــور والتــــي تعــــد مــــن حيــــث شــــكلها 
ٔ
اال

فضـــــل مــــا قدمتــــه صـــــناعة الفخــــار خــــالل العصـــــور 
ٔ
وصــــناعتها مســــاوية ال

شـــورية
ٔ
اســـتخدم الســـكان ٔانـــواع متعـــددة مـــن الفخاريات،فهنـــاك وعـــاء .اال

المســـــتعمل فـــــي البيـــــوت والـــــذي كـــــان يركـــــب فـــــوق حامـــــل  خـــــزن المـــــاء
خشبي،ويوضـــع تحتـــه وعـــاء ٔاخـــر لتجميـــع قطـــرات المـــاء المرشـــح،كذلك 

طبــاق والكاســة التــي تســتخدم لشــرب المــاء
ٔ
قــداح واال

ٔ
فضــال عــن .هنــاك اال

ـــــــــد الفحـــــــــم لموســـــــــم البرد،ومجـــــــــاري ؤاحـــــــــواض  ٔاوعيـــــــــة الطعام،ومواق
المشـــــوي خاصـــــة وهنـــــاك ٔادوات واواٍن مصـــــنوعة مـــــن الفخـــــار .الغســـــيل

وانـي بـالمعنى الحقيقـي لـم يكـن .بالصالة والعبادة
ٔ
و نقـش اال ويبدو تلوين أ

عمـــال بســـيطة فقـــط مثــــل  لوفـــا فـــي ذلـــك العصـــر،وكل مـــا نعرفــــه هـــو أ
ٔ
ما

التنقــيط بــنقط ســوداء ٔاو رســوم دوائــر ٔاو مــا شــابه،وقد اقتصــدوا كـثيــرا فــي 
نيــــة

ٓ
كـتــــاف اال ــــب علــــى رقــــاب وأ عمــــال التــــي تظهــــر فــــي الغال

ٔ
ان و.هــــذه اال

نيـــة،كانا مســتخدمان فـــي 
ٓ
حمـــر المســتخدمان علــى اال

ٔ
ســود واال

ٔ
اللــونين اال

عهـــــود ترقــــــى إلــــــى ادوار مــــــا قبــــــل التــــــاريخ وصــــــوال حتــــــى عصــــــر الطبقــــــة 
)H()شـير بشـكل .)٣١ لوان،وقـد أ

ٔ
وال نعرف كيف كانوا يقومون بصـناعة اال

صـــــــل عضـــــــوي  لوان مـــــــن أ
ٔ
ـــــــا ـــــــت ب ـــــــات لون ـــــــى إن نقـــــــوش الفخاري عـــــــام إل

لـــــــــوان
ٔ
و  ومعدني،واستخلصــــــــت اال العضـــــــــوية مـــــــــن عصـــــــــير النباتـــــــــات أ

سـود .الكربون،والمعدنيـة مـن اكاسـيد الحديـد والمنغنيـز
ٔ
وكانـت اللـون اال

ينــتج مــن اســتعمال عصــير النباتــات الــذي يصــبح اســود إذا كانــت حــرارة 
ـــــتم .الكـــــورة المســـــتخدمة لشـــــي الفخـــــار قليلـــــة ومـــــدتها قصـــــيرة وكـــــذلك ي

و او  ســود مــن اوكســيد الحديــد أ
ٔ
و الحصــول علــى اللــون اال كســيد المنغنيــز أ
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حمـــر فيــــتم الحصــــول عليـــه مــــن اوكســــيد الحديــــد .الكربـــون
ٔ
مــــا اللــــون اال

ٔ
ا

يضـــا
ٔ
ـــي الطبقـــة .)٣٢(ا وان

ٔ
وعيـــة )G(كانـــت زخرفـــة ا

ٔ
و غائرة،فاال

ٔ
مـــا بـــارزة ا

ٔ
،ا

الكبيرة تزين عـادة بحلقـات منتفخـة مثـل الحبل،وهـذه تزيـد مـن تماسـك 
وانــي الصــغيرة،وكذلك تشــمل ا

ٔ
ــاء وقوتــه،ويقل عــددها فــي اال لزخرفــة اإلن

  .)٣٣(خطوط متموجة ومستقيمة ونقاط تنتج بوساطة الخدش والحز
ـــــاء التـــــي لبســـــها الســـــكان فـــــي هـــــذا    زي

ٔ
تكشـــــف التماثيـــــل عـــــن اال

ميـــر
ٔ
الكـــاهن عـــادة مـــا يظهـــر وهـــو حليـــق -العصر،ويشـــير مورتكـــات إن اال

حيـان وفـي لبـاس يسـمى التنـورة ذات الخصـل الصـوفية 
ٔ
كـثـر اال

ٔ
س فـي ا

ٔ
الرا

فقيـــة مـــن الخصـــالت الصـــوفية المؤلفـــة مـــن ) الكونــاكس(
ٔ
ســـبعة صـــفوف ا

ويبــدو إن هــذا الــزي هــو الــذي كــان ســائدا خــالل .)٣٤(بعضــها فــوق بعــض
شــور 

ٔ
ن نقــارن الملــبس فــي تمثــال وصــلنا مــن ا

ٔ
مــع )٣٥(هــذا العصــر ويمكــن ا

نحــــــاء مختلفــــــة مــــــن وادي 
ٔ
ــــــى التماثيــــــل مــــــن ا ــــــس التــــــي تظهــــــر عل المالب

و )٣٦()ديــالىفــي (الرافــدين،مثل التمثــال مــن الرخــام لرجــل مــن خفاجــة
ٔ
،ا

ايتـــــــــور (التمثــــــــالين مـــــــــن مـــــــــاري المصــــــــنوعان مـــــــــن حجـــــــــر الكلــــــــس لــــــــــ
ونشـاهد نفــس الملـبس يرتديــه ابـن ايانــاتوم حــاكم .)٣٧()نــاني(،و)شـامكان

فقيـة 
ٔ
لف مـن خمسـة صـفوف ا

ٔ
لكش باستثناء إن المالبس التـي يرتـديها تتـا

ونشاهد الحاكم انتمينـا يرتديـه فـي تمثـال مـن .)٣٨(من الخصالت الصوفية
ـــ يمـــن والثـــدي .)٣٩(دورايتحجـــر ال

ٔ
وتظهـــر النســـاء وهـــن يتـــركن الكـتـــف اال

عاريين ويعتقد اندريه إن هذا الزي يرتدى فقـط ٔاثنـاء الصـالة،وفي تمثـال 
نـه حجـاب كامـل ويبـدو الـرداء فـي شـكل عبـاءة ترتـدى 

ٔ
تظهر امرٔاة بـرداء كا

وتصــنع هــذه العبــاءة مــن قطعــة قمــاش بخصــل .فــوق الملــبس االعتيــادي
الشكل،وبحافة عليـا مقلوبـة بحيـث إن الخصـل المسـحوبة إلـى مستطيلة 

علــــى كياقـــة متجهـــة للخــــارج
ٔ
ربمـــا فقـــط النســــاء .)٤٠(الـــداخل تظهـــر فـــي اال

حـــرار 
ٔ
حــرار يرتـــدين مثـــل هـــذه الثيــاب،ٔاو بتعبيـــر ٔادق كانـــت النســـاء اال

ٔ
اال

يظهـرن بحجــاب كامل،كمـا تشــير إلـى ذلــك المـادة القانونيــة المتـوفرة مــن 
شـــوري الو

ٔ
،وربمـــا يمكننـــا االفتـــراض وجـــود مثـــل هـــذه )٤١(ســـيطالعصـــر اال

فضـــال عـــن ذلـــك تعطينـــا التماثيـــل تفاصـــيل .الحالـــة فـــي العصـــور المبكـــرة
ٔاخــرى عـــن ٔادوات الزينة،فقــد ارتـــدت النســاء القالئـــد مــن الخرز،وكـــذلك 

ذرع
ٔ
شكال الفخارية عن مشبكات اال

ٔ
  .)٤٢(الحلق،وتعرفنا اال

ذا العصر إن معلوماتنا عن المعتقدات الدينية خالل ه  
قليلة،فال نمتلك مادة كـتابية حول العبادة ٔاو الطقس الديني،وال نعرف 

                                                             
حضــارة :،بحـث ضــمن موسـوعة"الفخــار فـي عصــور مـا قبـل التــاريخ"تقـي الـدباغ،) ٣٢

  .١٢،ص٣،ج)١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:بغداد(العراق،،
  .٣٥،صاندريه،معابد عشتار القديمة )٣٣
دنى القديم،ترجمة) ٣٤

ٔ
توقيف سليمان :ٔانطوان مورتكات،تاريخ الشرق اال

  .٧١،ص)١٩٥٠مط،.دمشق،ب(وٓاخرون،
  .٧٧:مورتكات،الفن في العراق القديم،،اللوح) ٣٥
  .٧٦:المصدر نفسه،اللوح) ٣٦
لواحالمصدر ) ٣٧

ٔ
  .٧٩- ٧٨:نفسه،اال

ول فـــي "؛فــرج بصـــمه جـــي،٨٥:المصــدر نفســـه،اللوح) ٣٨
ٔ
تمثــال ابـــن ٔايــن انـــاتم اال

  ١٢٦-١٢٥،ص١٩٥٨:،لسنة١٤،مجلة سومر،م "المتحف العراقي
لواح ،مورتكات) ٣٩

ٔ
  .٨٨- ٨٧:المصدر نفسه،اال

  .٣٢اندريه،معابد عشتار القديمة،ص )٤٠
شوري الوسيط في ٤١- ٤٠:انظر المادة )٤١

ٔ
  :من قوانين العصر اال

Theophile J. Meek ,"The Middle Assyrian Laws", In: 
ANET,(Princeton,1966),P.183. 

 )١٩٧٩دار الحرية للطباعة،:بغداد(فوزي رشيد،الشرائع العراقية القديمة،
 .١٩٥- ١٩٤ص

  .٣٤اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٤٢

لهة،باستثناء االفتراض عن وجود عبادة للربة 
ٓ
شيء عن مجمع اال

ساس المعبد الذي كشفت عنه التنقيبات ) ايناننا السومرية(عشتار
ٔ
على ا

وال نعرف إن كان  .والذي يعود في عصور الحقة إلى هذه الربة
شو 

ٔ
م ال ؟و ال نعرف كذلك اال

ٔ
شور ا

ٔ
ريون في هذا العصر موجودين في ا

شوريين كانت موجودة ؟ 
ٔ
شور المعبود الرئيس لال

ٔ
  إن كانت عبادة اإلله ا

شور عن بقايا معبد مهم شيد لعبادة   
ٔ
كشفت التنقيبات في ا

قدمهما دور 
ٔ
اإللهة عشتار،وقد سجل لهذا المعبد دوران رئيسان،ا

سيس وهو المعبد المسج
ٔ
في التنقيبات،والذي شيد ) H(ل بحرف التا

رض البكر،ثم شيد فوقه المعبد الثاني وفق المخطط نفسه وهو 
ٔ
على اال

ويشير الفخار الذي وجد في المعبد إلى انه استمر في ).G(المعبد 
وائل الطور الثالث من عصر فجر 

ٔ
االستعمال في الطور الثاني وا

روق كبيرة بين المعبد في وكما نوهنا سابقا فانه ال توجد ف.)٤٣(السالالت
هذا العصر والبيوت السكنية،فيما عدا وجود غرفة اإلله التي تمتاز 

إن غرفة العبادة تقع على الفناء حتى .بجدران سميكة ومساحات واسعة
إذا كان الفناء ال يؤدي إليها مباشرة،وكان الشخص الداخل إليها يجد 

ن يستدير شماال ل
ٔ
كي يستطيع رؤية نفسه في زاوية المكان وعليه ا

وربما كان هناك مكان مرتفع لنصب تمثال اإلله،هذا الموضع .اإلله
خرة،نسبة إلى الموضع 

ٔ
شورية المتا

ٔ
يبدو مرتفعا جدا في المعابد اال

الواطئ في المعابد البابلية الذي ال يزيد عن سلم ذي درجة 
واحدة،لذلك كان البد من وجود درج للوصول إلى سطح القاعدة 

نما كان البابلي القديم يقف بنفس االرتفاع مع تمثال إلهه المرتفع،بي
ومن الملفت للنظر انه لم يبق ٔاي اثر للتمثال المعبود في .تقريبا

وربما كان الموضع المرتفع يقع عند الجدار الضيق وعلى يسار .المعبد
كان موضع اإلله يبرز عن بقية )H(وفي عصر الطبقة.الشخص الداخل

 عن  ٔاجزاء الغرفة بواسطة
ٔ
ٔاعمدة جدارية على كال الجانبين،بحيث نشا

 ،)٤٤()البيت الرئيس) (bït rëši( ذلك مكان صغير يمكن ٔان نسميه
،رغم ال يوجد )٤٥(ويفترض اندريه إنهم عمدوا إلى عزله بستارة ٔاو حصيرة

  .)٤٦(ما يؤيد ذلك الفتقارنا للنصوص الكـتابية
فراد   

ٔ
ال تعرف ٔامورا كـثيرة عن الطقوس الدينية وربما كان اال

ُيّصلون إلى اله وهم عراة،ففي مشهد في نحت بارز نشاهد رجال وهو 
يقدم قربانا من المشروب،مرة إلى اله ملتٍح ؤاخرى إلى إلهة 

ومن خالل المشهد السفلي .ٔانثى،والرجل عاٍر تماما وحليق الشعر كليا
س تماما يسوقان ماعز وخروفا نتعرف على رجلين حليق ا شعر الرأ

جبليا،ويحمل الرجل الذي يسير في المقدمة شيائ ما على رٔاسه،وهما 
ن نشاهد من إن احد الرجلين .يرتديان تنورة ذات الخصل ويمكن أ

سه،بينما  يمسك بيده اليمنى شيائ له صلة بالعبادة موضوعا فوق رأ

                                                             
  .٣١٢،ص١،جمقدمة في تاريخ الحضارات باقر،) ٤٣
قداس على الغرفة الخاصة ) ٤٤

ٔ
يفضل العلماء الغربيون استخدام مصطلح قدس اال

ساس من المعارف التوراتية لذا فضلنا 
ٔ
خوذة بالدرجة اال

ٔ
باإلله وهي تسمية ما

صلي
ٔ
يعني البيت الرئيس ٔاو  )bït rëši(وبيت ريشي .استخدام المصطلح البابلي اال

قداس
ٔ
  :انظر حول معنى الكلمة.قدس اال

MDA,No.324. 
  .٣٦اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٤٥
يفترض اندريه هذا االفتراض قياسا على ما كان موجودا في هيكل ) ٤٦

ويمكن ٔان نقرٔا عن وجود مثل هذه .٣٦المصدر نفسه،ص اندريه،:سليمان،انظر
) ية الهيكلالفاصل بين المحراب وبق(وصنع الحجاب :"الستارة في هيكل سليمان

يام ".من قماش ازرق اللون وبنفسجي واحمر وكـتان،طرز عيه رسم الكروبيم
ٔ
ٔاخبار اال

  .١٤: ٣الثاني،



٥٥ 
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سلوب يدل على إيماءة الص
ٔ
وربما كان الرجالن في .الةيرفع الثاني يده با

مام اإلله مثل واهب المشروب،لذا 
ٔ
سفل ال يمثالن مباشرة ا

ٔ
اإلفريز اال

ي التنورة ذات 
ٔ
فهما ال يزاالن يرتديان مالبس دنيوية اعتيادية ا

وربما كان الشخص العاري يمثل كاهنا في حين إن .)٤٧(الخصل
ستاذ فون 

ٔ
زودن انه المتعبدين يرتدون مالبسهم االعتيادية،ويشير اال

ن 
ٔ
في العصر السومري يبدو انه توجب خالل بعض تقديم القرابين ا

مام اإلله،وربما كان ذلك ليدلل على طهارته 
ٔ
يظهر احد الكهنة عاريا ا

  .)٤٨(التامة
ن نفهم من التماثيل في المعبد إن عالقة المصلين   

ٔ
يمكن ا

باإلله عالقة قريبة،حميمة وشخصية،فاإلله قريب وحاضر دائما،وانه 
ي 

ٔ
يقيم مع البشر في مكان واحد،واإلنسان يخطو إليه كما يتقدم نحو ا

جوبته ويقدم إليه القرابين
ٔ
هكذا هي .مخلوق حي،يتكلم معه ويتلقى ا

ي مبرر 
ٔ
نظرا للتشابه  -كانت الصورة في المعابد السومرية وليس هناك ا

لكي نتصور حالة  - الكبير بين المظاهر الحضارية بين الجنوب والشمال
ثرت ) G(الطبقة سكان 

ٔ
شور يختلف كـثيرا،لكن العالقة هنا ربما تا

ٔ
في ا

بمقدار ضئيل بسبب وجود تمثال اإلله فوق مكان مرتفع مقارنة باإلله 
ولكن ال نعرف شيء عن تمثال اإلله وربما كان مصنوعا من مادة .البابلي

  .)٤٩(سريعة التلف ومغطى بمالبس حقيقية مليئة بالزخارف والحلي
ر ٔان يدخل المرء إلى المعبد دون قربان،ونشاهد كان من الناد

حيان تقوم ٓالهة .هذه الحالة في العديد من مشاهد الصالة
ٔ
وفي معظم اال

نا ومنزلة بتقديم المصلي إلى اإلله الكبير المتربع على 
ٔ
اقل شا

عرشه،لذلك لم يكن يسمح للمصلي بالظهور ٔامام اإلله بمفرده ومن 
هذه الحالة نشاهدها .)٥٠(ده ويقدمهتلقاء نفسه بل يحتاج إلى من يقو

بشكل جيد في الجنوب،ويعرف اإلله الثانوي عادة بين الباحثين باسم 
ختام االسطوانية هناك مشهد يمثل 

ٔ
اإلله الحامي ٔاو الشخصي،ففي اال

لهة من مقام ومرتبة ٔاعلى
ٓ
 .)٥١(فردا عابدا يقدمه اله ٔاو إلهة إلى بعض اال

ولكن ماذا .)٥٢(ولوا هذه المهمةوربما إن كهنة بزي ٓالهة هم الذين ت
لهة في ٔاشور؟ إن غياب الوثائق يجعلنا ال نفهم 

ٓ
تمثل هذه اال

دورها،لكن في سومر كان البد لإلنسان من اله شخصي،وسيط 
لهة الكبرى راغبة 

ٓ
لهة،وسيط تكون اال

ٓ
للتدخل من اجله ٔامام اال

ب بالسماع إليه،فاإلله الحامي ٔاو الشخصي ٔاشبه ما يكون بالمالك الطي
لكل شخصية مهمة ورب ٔاسرة، الذي يعنى بعائلة ذلك اإلنسان عناية 
و ربما هو تشخيص  نجبه،أ خاصة،فهو بمثابة والد اإلنسان اإللهي الذي أ

فالفرد في وادي الرافدين ال ينظر إلى .لحظ الفرد ونجاحه في الحياة
زمات 

ٔ
ن يتضرع إليها إال في اال لهة الكبار إال كـقوى نائية ليس له أ

ٓ
اال

هذه هي .)٥٣(لشديدة،و ال يفعل ذلك إال عن طريق هذا اإلله الوسيط ا
صورة اإلله الحامي في بالد سومر،وال نعرف إن كانت هذه الصورة هي 

                                                             
  .٣٣- ٣٢اندريه،معابد عشتار القديمة،ص )٤٧
ـــــة.ف) ٤٨ ـــــرق القديم،ترجمـــ ــ ــــارات الشـ ــ ــــى حضــ ــ ــــــدخل إلــ ــــون زودن، مــ ــ ــ ــــاروق :ف ــ فــ

  .٢٠٨،ص)٢٠٠٣دار المدى للثقافة والنشر،:دمشق(إسماعيل،
  .٣٧- ٣٦ابد عشتار القديمة،صاندريه،مع) ٤٩
  .٣٧المصدر نفسه،ص) ٥٠
  .٣٦٩،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٥١
  .٣٧اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٢
،بحث "ارض الرافدين"؛ثوركيلد جاكوبسن،١٦٨- ١٦٧كريمر،السومريون،ص) ٥٣

المؤسسة العربية :بيروت(جبرا إبراهيم جبرا،:ما قبل الفلسفة،ترجمة:ضمن كـتاب
  .٢٤١- ٢٤٠،ص)١٩٨٠للدراسات والنشر،

م ال ؟ ومع ذلك ليس هناك من مبرر للقول إن 
ٔ
شور ا

ٔ
نفسها في بالد ا

شور 
ٔ
مر لم يكن هكذا في بالد ا

ٔ
  .اال

نواع من القرابين التي   
ٔ
يحملها المصلي كان هناك شتى اال

و نباتيا،وقرابين سائلة مثل 
ٔ
لإلله،سواء كان قربانا حيوانيًا ا

سلوبان عند سكب الماء وهما،السكب .الماء
ٔ
ونشاهد في المنحوتات ا

و باقات الورود
ٔ
و السكب على الفاكهة ا

ٔ
 .من وعاء الهبات إلى إناء ثاٍن،ا

ما الثانية فهي تمثل إجراء 
ٔ
ولى تعد واقعية،ا

ٔ
ذي معنى وان الطريقة اال

شجار في الحقول 
ٔ
مجازي،إنها ُتري اإلله كيف يقوم هو بسقي الفاكهة واال

و .والبساتين بماء المطر
ٔ
كان المصلي يحمل القربان بيده إلى اإلله،ا

مر،ويسير خلف سيده صاحب 
ٔ
حيانا خادما يتولي هذا اال

ٔ
يحل محله ا

وبعد ذلك يجري ذبح .القربان مرتديا زيه ومقلدا إيماءات صالته
وربما يتم ذلك عند مدخل غرفة اإلله،والسبب في .يوان قربانا لإللهالح

هذا االعتقاد وجود حوض مربع ومجرى ماء بالقرب من هذه 
الغرفة،ومن المحتمل إن دم الذبيحة يجمع في وعاء من الفخار مربع 

وكانت .الشكل،وهو الذي عثرت التنقيبات على كسر منه في الغرفة
س 

ٔ
فخاذ تقدم عادة لإلله،وتوضع قطع اللحم الجيدة كالرا

ٔ
ضالع واال

ٔ
واال

 فوق منضدة القرابين الصغيرة التي ال يزيد ارتفاعها عن المتر الواحد،
وكشفت التنقيبات في المعبد عن  .والمصنوعة من الفخار المشوي

حوامل فخارية عالية تنصب على مقربة من اإلله،الغرض منها تهيئة 
مار،ٔاو يوضع في ٔاعلى الحامل مكان لباقات الزهور ٔاو لحزم من الث

الفخاري طبق ثابت في فوهته العليا ٔاو متحرك يوضع عند 
خشاب ذات الرائحة الطيبة ٔاو .االستعمال

ٔ
للطبق فتحات تسهل حرق اال

مراء ؤاميرات .)٥٤(البخور 
ٔ
كانت المعابد في ٔاشور مليئة بتماثيل نذرية ال
ناس ٔادنى منزلة اجتماعية،وهذه الظاهرة 

ٔ
نشاهدها في وكهنة،وربما ال

ماري ٔايضا وفي معبد اإلله سين في خفاجة،والتي تعود إلى بدايات 
لف الثالث قبل الميالد

ٔ
وان ٔافضل صورة عن ٔاهمية وغرض التماثيل .اال

إذ وضعت ٔامام .من ٔاشور ) G(النذرية يقدمها لنا معبد عشتار الطبقة
قداس(تمثال اإلله في البيت الرئيس 

ٔ
،مباخر عالية ومذابح )قدس اال

،بينما انتصب على كل مقعد من المقاعد )٥٥(درجة على شكل بيوتم
الموضوعة على كال الجدارين الطويلين تماثيل واقفة وجالسة لمصلين 
لهة واستمرار لتوسالتهم إليها سعيا 

ٓ
رجاال ونساء،كان غرضهم عبادة اال

وراء إطالة الحياة،وكانت هذه التماثيل اصغر بكـثير من الحجم 
العادي؛ودائما كانت منحوتة من الحجر الجيري الطبيعي لإلنسان 

الهش ونادرا ما استخدم حجر الديورايت،وقلما يوجد بين هذه التماثيل 
من يحمل اسم صاحبه،وتعد هذه التماثيل الوريث المباشر لطراز 
تماثيل معبد ابو في مدينة اشنونا،غير إنها تختلف عنها كونها اقل 

إن افتقارنا للمادة .)٥٦(لجسميةتجريدية واشد تقيدا في النواحي ا
خرى  هداف هذه التماثيل،ومرة أ الكـتابية يجعلنا ال نعرف بشكل جيد أ
البد من االستعانة بمادة نصية من بالد سومر حتى نفهم مغزاها بشكل 

وثق إن التماثيل النذرية من بالد سومر وفي ديالى مصنوعة بال .أ
وان هدف .ا هذه المعابداستثناء للمعابد السومرية،وعثر عليها في بقاي

هذه التماثيل واضح،إذ وجد الفرد في الحجارة بديال منحوتا له،وهذا ما 
تؤكده الكلمات الفعلية المستخدمة عند الكـتابة على هذه 

                                                             
  .٣٨- ٣٧اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٤
: حول المذابح الصغير ذات شكل البيوت التي عثر عليها في ٔاشور انظر) ٥٥

  .٥٦-٥١اندريه،المصدر نفسه،ص
دنى )٥٦

ٔ
  .٧١-٧٠،صمورتكات،تاريخ الشرق اال
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،وهو نقش عثر عليه في احد "إنها ُتمنح للصالة:"التماثيل،مثل
خر يذكر

ٔ
يها التمثال :"التماثيل من لكش،وهناك تمثال ا

ٔ
قل ا

ال نعرف .)٥٧(،فالتمثال يتحدث حديثا مباشرا إلى اإلله)..."الهي(يلمليك
فكار فيما يخص التماثيل 

ٔ
شوريون هنا كانت لهم نفس اال

ٔ
إن كان اال

مر هنا ال 
ٔ
النذرية،ولكن وجودها في المعبد يعطينا  انطباعا إن اال

  .يختلف كـثيرا عما كان يفكر فيه الناس في سومر
لهة،وان النحت  لقد قدمت لنا المنحوتات إشارة  

ٓ
إلى وجود اال

البارز الذي ناقشناه سابقا الخاص بتقديم القرابين،يظهر فيه صورة اله 
لعماري الذي يشير إلى 

ٔ
والهة،ولكن ال نعرف من هم،وان الدليل ا

وجود معبد للربة عشتار،يدل إلى عبادة هذه الربة التي نجهل 
شور 

ٔ
شكال .المعلومات عنها هنا في بالد ا

ٔ
الصغيرة وتظهر في اال

ة وهي تمسك الثدي وهذه إشارة إلى ربة 
ٔ
المصنوعة من الفخار صورة امرا

ة ومعها 
ٔ
الخصوبة،في مرة واحدة فقط،وعثر على شكل المرا

خير شمالي بشكل .)٥٨(الطفل
ٔ
ونحن نعرف في اقل تقدير إن النموذج اال

لف (الفت لالنتباه،ويظهر في وقت مبكر في دور العبيد الشمالي
ٔ
اال

ميال  ١٥تقع على بعد (،فقد عثر في قرية تبة كورا )لميالدالخامس قبل ا
ة )شما شرقي الموصل

ٔ
،إلى نوع من دمى الطين ممثلة على هيئة امرا

م
ٔ
نه يمثل الربة اال

ٔ
هل .)٥٩(تحمل على صدرها طفال،وفسر المشهد با

يمكن ٔان نفسر التماثيل الصغيرة الفخارية من ٔاشور داللة إلى الربة 
م

ٔ
لة منطقية  ؟ ال يمكن) عشتار(اال

ٔ
مر،ومع ذلك تبدو المسا

ٔ
الجزم باال

  .إلى حد ما
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إال ) G-H(على الرغم من غياب المشاهد الجنسية في عصر الطبقتين 
وربما كان .)٦٠(إن ذلك ال يمنع من وجود عبادة ذات طقس جنسي

طقسا تعود جذوره إلى عصور ما قبل التاريخ فمنذ العصر الحجري 

                                                             
دنى القديم،ترجمة) ٥٧

ٔ
دار :بغداد(درويش،محمد :سيتون لويد،فن الشرق اال

مون للترجمة والنشر،
ٔ
  .١١٠-١٠٩،ص)١٩٨٨الما

  .٣٩اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٨
  .٢٥٧،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٥٩
  .٣٩اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٦٠

يشير تشايلد كان هناك طقس سحري يقوم على اتحاد  الحديث كما
  .)٦١(الجنسين بصورة احتفالية والذي قد يرمز إلى التلقيح في الطبيعة

شور وديانتها في هذه   
ٔ
مور كـثيرة ما زلنا نجهلها عن بالد ا

ٔ
ومثل ا

سفل،ويمكننا 
ٔ
يضا ال نعرف الكـثير عن معتقدات العالم اال

ٔ
الحقبة فإننا ا

كانوا يدفنون في التراب،كما تم إثبات ذلك  االفتراض بان السكان
ور ) (E(بالنسبة للطبقة 

ٔ
ربما كانت معاصرة لعصر ساللة ا

،وهذا يتفق مع ما هو موجود في الجنوب،ففي فارا عثر على )الثالثة
رضية،وفي مسلة العقبان للملك السومري اياناتوم 

ٔ
العديد من القبور اال

اله من الجند في قبر نشاهده وهو يدفن قت) Gالمعاصر للطبقة (
و حرف للجثث

ٔ
ية توابيت ا

ٔ
وفي .جماعي،وال يحكي لنا المشهد عن ا

نعرف عن حالة مماثلة،مع اختالف بسيط هو وجود حرق ) E(الطبقة 
الجثث قبل الدفن فوق موقد خاص اعد لهذا الغرض،وال نعلم ما إذا 

م ال؟،ويعتقد اندريه 
ٔ
يضا ا

ٔ
إنها كانت هذه العادة سارية في هذا العصر ا

  .)٦٢(حالة محتملة نظرا لوجود صالت تشابه بين الطبقتين
شور ولكن   

ٔ
ال نعرف كيف انتهى عصر فجر السالالت في ا

التنقيبات االثارية تشير إلى إن الطبقة العائدة لهذا العصر قد دمرت 
،وال نعرف الغازي الذي قام بهذا الفعل،هل من الممكن )٦٣(تدميرا تاما

ن يكون التدمير ناتج ع
ٔ
ن الحركات العسكرية التي نفذها سرجون ا

مر غريبا ونحن في اقل تقدير )٢٣١٦-٢٣٧١(االكدي
ٔ
؟ ال يبدو اال

نمتلك ٔادلة عن قيام هذه الملك بمهاجمة بالد سوبارتو 
ل تضم إشارات إلى فتح سرجون لهذه )ٔاشور (

ٔ
،فنصوص الفا

خبار البابلية يشير  .)٦٤(المنطقة
ٔ
خر هو جزء من كـتب اال

ٔ
وفي نص متا

عملية عسكرية وجهها سرجون إلى بالد سوبارتو وانه قام  إلى
  .)٦٥(بإخضاعها

إن تاريخ ٔاشور خالل هذا العصر يتسم بالغموض لعدم توفر   
وان المادة النصية المتوفرة في الجنوب قد تساعدنا  النصوص الكـتابية،

من فهم بعض المظاهر الحضارية في بالد ٔاشور،رغم الحذر الشديد من 
ستاذ ساكزاستخدام هذه 

ٔ
 ومع ذلك فان المادة )٦٦(المادة كما يرى اال

التي تقدمها النصوص من الجنوب مهمة رغم ضعفها فيما يخص الجانب 
وتبقى المادة االثارية في ٔاشور .السياسي لبالد ٔاشور خالل هذا العصر

ثار 
ٓ
هي المهمة من اجل دراسة ٔافضل للحقبة،مع عيوب االعتماد على اال

ننا سنعت المجردة،
ٔ
مد على التخمين من اجل تصور الحياة االجتماعية ال

و الدينية للحقبة   .أ

  

  

                                                             
 :القاهرة(حسين مؤنس، :ترجمة ماذا حدث في التاريخ، غوردن تشايلد،.ف) ٦١
  .٦٢،ص)١٩٥٦مط،.بال
  .٣٥ندريه،معابد عشتار القديمة،صا )٦٢
  .٢٦المصدر نفسه،ص) ٦٣
ولى،ص )٦٤

ٔ
  .١١٢بوتيرو،اإلمبراطورية السامية اال

  :في ١٤:،السطر١:انظر ٔاخبار الملوك المبكرين،اللوح) ٦٥
A. Leo Oppenheim, "The Sargon chronicle", In: ANET, (Princeton, 
1966),P.266; 
A.K Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles,(New 
Yorkm1975),No.20; 
Glassner ,Mesopotamian Chronicles,No.39.  

  .٣٥ساكز،قوة ٔاشور،ص )٦٦
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   ادر

  المصادر العربية والمعربة: ٔاوال
حمد،ســـــــامي ســـــــعيد،.١

ٔ
ــــــداد العــــــــراق القـــــــديم، اال ــــــة  :بغــ مطبعـــــــة جامعــ

  ١،ج ١٩٧٨بغداد،
دنــى:،بحـث ضــمن كـتـاب"عصـر فجــر السـالالت"ادزارد،اوتـو،.٢

ٔ
-الشـرق اال

دار الكـتـــب للطباعـــة :عـــامر سليمان،الموصـــل:المبكرة،ترجمـــةالحضـــارات 
  .١٩٨٦والنشر،

ـــدول التـــي خلفتهـــا:ســـاللة ٔاور الثالثـــة"ادزارد،اوتـــو،. ٣ ، "إمبراطوريتهـــا وال
دنـــــى:بحـــــث ضـــــمن كـتـــــاب

ٔ
عــــــامر :الحضـــــارات المبكرة،ترجمـــــة-الشــــــرق اال

  .١٩٨٦دار الكـتب للطباعة والنشر،:سليمان،الموصل
مين،محمود،قــــــوانين .٤

ٔ
حمــــــورابي صــــــفحة مشــــــرقة فــــــي حضــــــارة وادي اال

  .١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة،:الرافدين،بغداد
عبــد الــرزاق كامــل :اندريه،فالتر،معابــد عشــتار القديمــة فــي ٔاشــور،ترجمة.٥

ثار والتراث،:الحسن،بغداد
ٓ
  .١٩٨٦المؤسسة العامة لال

ــــــــــــدن.٦ ــــــــــــارات القديمة،لنــ ــــــــــــاريخ الحضــ ــ ــــــــــــي ت دار :باقر،طه،مقدمــــــــــــــة فــ
  .١،ج٢٠٠٩الوراق،

ول فــــــــي المتحــــــــف "بصــــــــمه جي،فــــــــرج،.٧
ٔ
ــــــاتم اال ــ ــــــال ابــــــــن ٔايــــــــن ان تمثــ

  .١٩٥٨:،لسنة١٤،مجلة سومر،م "العراقي
ولـى"بوتيرو،جان،.٨

ٔ
الشـرق :،بحـث ضـمن كـتـاب"اإلمبراطوريـة السـامية اال

دنــــى
ٔ
دار الكـتــــب  :عــــامر سليمان،الموصــــل:الحضــــارات المبكرة،ترجمــــة-اال

  .١٩٨٦للطباعة والنشر،
حســـــــــين  :ترجمــــــــة حــــــــدث فــــــــي التـــــــــاريخ، مـــــــــاذا غــــــــوردن،.تشــــــــايلد،ف.٩

  .١٩٥٦مط،.بال:مؤنس،القاهرة
ــــــدين"جاكوبســــــن،ثوركيلد،.١٠ ــــــل :،بحــــــث ضــــــمن كـتــــــاب"ارض الراف مــــــا قب

المؤسســــة العربيـــــة للدراســـــات :جبـــــرا إبــــراهيم جبرا،بيـــــروت:الفلســــفة،ترجمة
  .١٩٨٠والنشر،

ـــــــل التـــــــاريخ"الـــــــدباغ،تقي .١١ ـــــي عصـــــــور مـــــــا قب ـــــمن "الفخـــــــار فــ ،بحـــــــث ضــ
  .٣،ج١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:اق،بغدادحضارة العر :موسوعة

ــــــــــــومرية،بغداد.١٢ ــــــــــــة :رشـــــــــــــيد،فوزي،قواعد اللغـــــــــــــة الســ مديريـــــــــــــة الثقافــ
  .١٩٧٢العامة،

دار الحريـــــــــــــــــة :رشيد،فوزي،الشـــــــــــــــــرائع العراقيـــــــــــــــــة القديمة،بغـــــــــــــــــداد. ١٣
  .١٩٧٩للطباعة،

  .١٩٨٥مط،.بال:رشيد،فوزي،ترجمات لنصوص سومرية ملكية،بغداد. ١٤
ــــــاروق :حضــــــارات الشــــــرق القديم،ترجمــــــة فون،مــــــدخل إلــــــى.زودن،ف.١٥ ف

  .٢٠٠٣دار المدى للثقافة والنشر،:إسماعيل،دمشق
شــــور،ترجمة.١٦

ٔ
مطبعــــة المجمــــع :عــــامر ســــليمان،بغداد:ســــاكز،هاري،قوة ا

  .١٩٩٩العلمي العراقي،
العمــارة مـن عصــر فجــر السـالالت إلــى نهايـة العصــر البــابلي "سـعيد،مؤيد،.١٧

دار الحريــــــــة :ق،بغــــــــدادحضــــــــارة العرا:بحــــــــث ضــــــــمن موســــــــوعة"الحــــــــديث
  .٣،ج١٩٨٥للطباعة،

طروحـة .١٨
ٔ
شـوري الحديث،ا

ٔ
الفتيان،احمد مالك،نظام الحكـم فـي العصـر اال

داب،
ٓ
  .١٩٩١دكـتوراه غير منشورة،جامعة بغداد،كلية اال

 وحضــــــــــــارتهم، تــــــــــــاريخهم، :الســــــــــــومريون نــــــــــــوح، كريمر،صــــــــــــموئيل.١٩
  .١٩٧٢مطبعة غريب،:ترجمة فيصل الوائلي،الكويت وخصائصهم،

دنى القديم،ترجمـةل.٢٠
ٔ
دار :محمـد درويش،بغـداد:ويد،سيتون،فن الشرق اال

مون للترجمة والنشر،
ٔ
  .١٩٨٨الما
ـــــــالد .٢١ ــ ـــــــــي ب ـــــــية ف ـــــــد ســـــــــويدان،التطورات السياســ ــ المحمـــــــــداوي،زياد عوي

شـــــوري الوسيط،رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة،جامعة :الرافـــــدين
ٔ
العهـــــد اال

داب،
ٓ
  .٢٠٠٣بغداد،كلية اال

النحــــت مــــن عصــــر فجــــر الســــالالت حتــــى "مظلوم،طــــارق عبــــد الوهــــاب،.٢٢
دار :حضـــارة العراق،بغـــداد:،بحـــث ضـــمن موســـوعة"العصـــر البـــابلي الحـــديث

  .٣،ج١٩٨٥الحرية للطباعة،
دنـــى القديم،ترجمـــة.٢٣

ٔ
توقيـــف ســـليمان :مورتكات،ٔانطوان،تـــاريخ الشـــرق اال

  .١٩٥٠مط،.وٓاخرون،دمشق،بال
يم طــــه عيســــى ســـلمان وســــل:مورتكـــات،الفن فــــي العـــراق القديم،ترجمــــة. ٢٤

ديب البغدادية،:التكريتي،بغداد
ٔ
  .١٩٧٥مطبعة اال

جنبية:ثانيا
ٔ
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  المختصرات:ثالثا
1.ANET=Ancient Near Eastern Texts Relating to The Old 
Testament. 
2.CDA= A Concise Dictionary Of Akkadian. 
3.MDA= Manuel D'Epigraphie Akkadienne. 
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  :الدكتور أسامة عدنان في سطور
  ١٩٧٨كاتب وباحث عراقي من مواليد بغداد عام . 

  داب سبكالوريو
ٓ
  .٢٠٠٠جامعة بغداد /كلية اال

  داب
ٓ
دنـى القـديم مـن كليـة اال

ٔ
 /ماجستير في تاريخ العراق والشرق اال

بـــــالد بابــــــل فـــــي العصــــــر  :جامعـــــة بغـــــداد عــــــن الرســـــالة الموســــــومة
  .قبل الميالد٣٣١- ٥٣٩االخميني 

 داب
ٓ
دنــى القــديم مــن كليــة اال

ٔ
 /دكـتــوراه فــي تــاريخ العــراق والشــرق اال

طروحـــة الموســـومة
ٔ
لهـــة فـــي رويـــة  :جامعـــة بغـــداد عـــن اال

ٓ
اإلنســـان اال

ســاطير  -العراقــي القــديم
ٔ
طبعــت كـتــاب تحــت ( ٢٠٠٧دراســة فــي اال

  ).٢٠٠٩دراسة في ٔاساطير وادي الرافدين  -عصر اإللهة( :عنوان


