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  بـــــــــــــةرايي
  

  

كي مثژووي وةوةي كوجنثكي پچوبؤ ذؤشنكردن ئةم نوسينةي بةردةست هةوصثكة     

 .ناراودوورودرثژو دةوصةمةندي ناوچةيةكي نزيك بةلةيادچووي بةرفراوان و كة

چووك، پچةند كارثكي لة گة ، كة جلةيادچوو لةاليةن كؤنةناس و مثژووناسةكانةوة

ةذاست وژوو و كؤنةناسيي ئةم ناوچةية كة بة كوردستاين ناكةميان بؤ مث زؤر

ئةم . بارودؤخي سياسي سةرةكي ترين هؤي ئةم دياردةيةية. كردووةدةناسرثت، تةرخان 

 رچةيةكي كةنا، بووة بة ناوگةورةترةبةشةي كوردستان لةبةر ئةوةي لةسةر ووآلتثكي 

لةذووي سياسي يةوة، ئةمةش، پث بة پثي ئةوة، كردوويةيت بة كةنارثكي پشت گوث 

، چةكةلةكاتثكدا كة ناو .ييشةيةوةمثژوولثكؤصينةوةي خراو لةذووي كؤنةناسي و 

گاركاري يةكاىن بةنداوةكاين دوكان و دةربةندخيان و حةمرين و فايدة هةروةك كنة ذز
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يانةي ىژوويةكي دوورودرثژي نةپساو و ذستثكي كؤنةناسخاوةندارثيت مث ،دةري دةخةن

ئةمة ماناي واية كة ووآلتثكي لةذووي سياسي  .ةسةملاندوو و نزيك لة تةواويدةوصةمةند

پشت گوث خراوة، تةنانةت آلتثكي لةذووي كؤنةناسيشةوة پشت گوث خراو، وووة ية

شاياين چةكة بةدةرة كة ناو گومانلة  .ةكانيشةوةبيانىي ناسةةنؤةن توثژةرو كيلةال

كة لة  ةچاوةي گةالين كثوي و شةذةنگثز نةبووتةا سةرچونكة ة، زياتر لثكردنةوةيال

هةروةك كتثيب  ،ان كردين نشثوةخاكي مثسؤپؤتاميادؤصةكانةوة دةذژانة خوارةوة بؤ وثر

چيا دوورة دةستة كةم "تةا چؤن ، هةروةك قوتاخبانةكاين عثراق وثنةيان دةكثشا

شدا نةبووة، وةك " راوثزي جيهاين شارستاينپةلة"، "ةآليت دجيلةناسراوةكاىن ذؤژه

ثت بوترثت ئةم دةتوانر .ژئاوادا وةسف دراوةزؤرجار لة نوسينة ئةكادميي يةكاين ذؤ

لةكةناري شارستانيدا نةبووة و  پؤتاميا بووة، بةآلمكةناري نشثوةخاكي مثسؤچةية لةناو

ئةو قاصبة ذةسةنة  ةورةكةيگهةرة  ةخاوةين فةرهةنگي خؤماصي خؤي بووة، كة بةش

ئةم ذاسيت ية، . راوةژؤتامياي تثدا داذثپةرةسةندووي مثسؤپشارستاين  شتردااپبووة كة لة

ا مرؤيىيةكاين ئةشكةوتةكاين شانيدار و زةرزى و گهةرة زووةكاين كؤمةص ثكةپدةست

ةرمؤ و موعةللةفات و مةتتارة و چوندة كشتوكاصىيةكاين گتريش پاشهةزارمثرد و 

گرنگ بةدي هاتن كة لةم شوثنانةدا زؤر داهثناين  .دةري دةخةنچؤغةمامي بة ذووين 

سومةرو بابل و ووآلتاين لة  يشساص دواتر هةزارانو سوود لث بينينيان تا بةكارهثنانيان 

و بةهةمان شثوازي  ةكاردانلئاشور بةردةوام بوو، تةنانةت هةندثكيان تا ئثستاش 

 ژن و دةستاذ و دؤص وداهثناين وةك هةوجاذ و تةشي و سو .دةكرثن پةيذةوجارانيان 

 خانووي گص و زؤري تر دة هةزار ساصثك لةمةوپثش لثرةخشت و چنني و ذسنت و 

گرنگي تري فةرهةنگي كوردستان ئةوةية كة سةرزةميين بةيةك خاصثكي . داهثنران

ئةم . لةهةردوو الوة مثسؤپؤتاميا و ئثران بووة يي فةرهةنگييگةيشتين هةردوو كاريگةر

ةتةوة، وةرهةنگدا نةبووة، بةصكو اليةين نةژاديشي گرتوفگةرىية تةا لة مةيداين كاري

خاكة بة نةتةوة ذةسةنة نيشتةجثكاين كوردستاين كؤىن م سةر ئةلةنةتةوة ئثراين زمانةكان 

هةندثك  سةرباري ،گوتىيةكان و لوللوبىيةكان و سوبارىيةكان  گةيشتوونوةك 
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بؤية   .يشچةي كوردستاىن كؤني نيشتةجثى هةندثك ناوگاي سامي و سومةريكؤمةص

ت كة ئاوثتةي گي ئةم ووآلتة خةسصةت و جياكةرةوةي بيانيي تيادا دةبينرثفةرهةن

   .فةرهةنگة خؤماصىية ناسراوةكةي خؤيةيت
  

پثويست بوو تا ديار بثت لة چي سةردةمثكدا دةبثت لةم كتثبةدا، دياريكردين مةودا     

لثرةدا زياتر لة نيوةي  .بوةستني و قورسايي لثكؤصينةوةمان لة چي سةردةمثكدا بثت

گؤذاين گةورةو دةمثك كة دا قووص دةبينةوة، سةر. ز.پيةكةمي هةزارةي دووةمي 

گةري يان بؤ چةند هةزار ساصي ، بة شثوةيةك كة كاريچارةنووس سازي بةخؤيةوة دي

تريين ئةو گرنگلةوانةية . هةبوو و هةندثكيان تا ئثستاش ديارن چةكةلةسةر ناوداهاتوو 

ژمي گؤذان و ذووداوانة داذماين بنةماصةي سث يةمي ئور بثت، كة بةدوايدا هورو

چةند و  پثكرد پؤتاميا بة ئةندازةيةكي بةرفراوان دةسيتبؤناو مثسؤ كانيةىامورئ

لةكوردستاين كؤنيشدا، نةتةوةكاين ئازادي خؤيان . تيادا دامةزرانددةوصةتثكي نوث يان 

. ثداپشانشيين نوث يان دامةزراند، يان كؤنةكانيان برةو /بةدةست هثنايةوة و دةوصةت

سني هةندثك -)نـ(ـشاكةي، ئيدديدپاوو، يةكثك لةمانة، شانشيين سيمورروم ب

دؤزينةوةي نوسينثكي تري ئةم . گرنگىيةكي تايبةتىيان هةيةنوسراوي لةدوا جثماوة كة 

دا، هاندةرثكي تربوو بؤ  ١٩٩٣بة ئةنتيكةخانةي سلثماىن لة شايةو گةيشتين دپا

ايدا سةري ةيةي كة تيچووي ئةو ناوژلة مث گشيتبةژووي ئةم شانشينة و لثكؤصينةوة لة مث

پاش چةند سةدةيةك هةر ئةم شانشني و يةكثتيي تريةو هؤزانةبوون كة . هةصدا

دووةمي هةزارةي  نيوةيئيمپراتؤري ميتتاننىيان دامةزراند و بووة يةكثك لة زهلثزةكاين 

چةكة و مثژووي ناوچةكةيان گؤذي، هةم و بؤ هةتا هةتاية سيماي ناو. ز.پ دووةمي

  .نةري و ئاييين و زمانةوانيشةوةاليةين فةرهةنگي و هو لةاليةين سياسي و هةم لة
  

گرتووة كة هةروةك لة ناونيشانةكةشةوة ديارة، زياتر ئةو بةشةي كوردستامننان وةر   

بؤ ماستةرنامةيةك نةدةكرا بابةتثكي لةمة  ،يةكةميان ؛خراوةتة سةر عثراق، لةبةر دوو هؤ
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اوةكاين ئةو دةمانةي ئةم بابةتة باسي لثوة زياتر و بةر فراوانتر بنووسرثت، دووةميش ذوود

 ةوثت،مةودا هةبثت و بؤم هةصكگةر ئة. دةكةن، بةشي زؤريان لةم بةشةدا ذوويان داوة

  . ژتردالةمة درث نيازم واية بةرهةمي داهاتووم لةسةر هةموو كوردستان بثت لةماوةيةكي
     

دا ’ تكوردستاين ناوةذاس‘زاراوةي ژاردين دةبثت ئةوةش ذوون بكةمةوة كة لة هةصب    

و  ١هاتووة داذشتةكةيپشتم بة دابةشكردنةكةي ميهرداد ئيزةدي بةستووة كة لة كتثبة بةب

  . ي لةم كتثبةدا بةكار دةهثنمگفةرهةن- ووييژمنيش ئةمة وةك زاراوةيةكي مث
  

ژووة بة شايستةيي بنووسم و الين هةرة كةمى ماىف خؤي هيوادارم بتوامن ئةم كورتة مث    

  .بؤ خوثنةري كورد هةبثت بدةمث و سوودثكي

  

  .ا. م. ك

  ذؤتةردام

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :بؤ ئةم بابةتة دةكرثت تةماشاي كتثبةكةي بكرثت ١

Izady, M., The Kurds: A Concise Handbook, Washington, 1992. 
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  پثزاننيو پاس سو
ژهةآليت صةندي بؤ لثكؤصينةوةكاين ذؤگاي هؤدةز«لةماوةي خوثندنةكةمدا لة    

ي زانكؤي  »Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten- NINOنزيك

مايةي سةركةوتين ئةم كارة بوون، كة ؤز ي زؤر كةساين دصسيپشتاصپاليدن، يارمةيت و 

چة او هةصهثناين ئةم بةرهةمة مةحاص، يان بةاليةين كةمةوة، نيمچبةبث هاوكاريي ئةوان 

پةنابةرثىت و بث ماىف كاركردن و بث بةتايبةيت بؤ منثكي بث ماىف . ةبوومةحاص د

 ؤـزانكي ـدوقي پاصپشتيـسن«ةم ـپاسيان دةكهةموو ئةوانةي سوپثشي لة .پاسپؤرت

University Assistance Fund- UAF«  بةسةخاوةتةوة ئةركي ى هؤصةندىية كة

رتة ئةستؤ و تةا بةشثكي ئةو گوارساص خوثندمني لةزانكؤي اليدن چماصىيانةي 

هةميشة ئامادةبوو بؤ هةر هاوكاري و گة لةمةش يارمةتىيةي بة وام دانا، ج

، خاتوو UAF رسراوةكةم لةپةتيم بؤ لثاسى تايبپسو. شتىيةكى ماصى و مةعنةوي ترپاصپ

ي لةتوانايدا بوو چةذي دصسؤزىيةوة هةرپهةية كة بةو Petra Veltman  ثترا فثصتمانپ

  .ةيشتگث دةپبؤ ئاسان كردين كارةكامن، درثغي نةكرد و تةا هةواصي خؤشم لث يةوة 

ثگةيشتنيان گياين هاوكاري و تتاياين زانكؤي اليدنيش بة گثذي و مامؤسدةستةي كار   

 ضيلفرثـد فان سؤصـدتؤر ـپرؤفيسبةتايبةيت  .گرنگم بوون زؤر هاوپشتثكي

Wilfred van Soldt تيكردين ئةم رشةپوة ئةركي ماندووكةري سةرپاسة، كة بةسو

. كةصكي بؤي هةبووي بةزپثشنياو بةووردي خوثندىيةوة و  گرتة ئةستؤبةرهةمةي 

 و تثبينىية قووص، بؤ خوثندنةوةي Theo Krispijn پاينمامؤستاي بةذثز تثؤ كريس

ار چوكي زؤرة، سةرباري ئةوةش ئةو كةسة بوو كة لةماوةي پاسثووردةكاين شاياين سو

ار چي و بريؤكراتىيةكامني لةزانكؤ بؤ گثذرفتة كارگريوگساصي ذابوردوودا هةموو 

و مامؤستايةكي بةيارمةيت  Klaas R. Veenhof فثينهؤف. ؤر كالس رسثپرؤف. دةكردم

اسثكي تايبةتن بؤ سةبرو هاوكارىيان پايندا شاياين سوپيسگةص كرهاندةربوو بؤم و لة

ثويست پثي پلةساصي يةكةمي خوثندمندا كة هثشتا زماين هؤصةندمي هثندة باش نةبوو و بة
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. ليزي وانةكانيان بؤم ذوون دةكردةوةگةيشتني، بؤية زؤرجار بة ئينگلةيةك نةدة

  .اسيان دةكةمپسو

پاس و پثزانينم بةرامبةر لثپرسراواىن كتثبخانةي بةشةكةمان و كتثبخانةي ا سوهةروةه   

و ئامادةي هاوكاري بوون تا دوا  كرددةم كة كارةكةميان ئاسانتر ردةبذزانكؤ دة

وون بووةكامن بؤ  گؤضارةهةميشة ئامادةبوون شوثين كتثب و  .چركةكاين ذؤژةكاين كار

   .ةكان چار بكةنپىيمةكينةي فؤتؤكؤگرفيت بدؤزنةوة و 

لة  Nathan Wasserman ضاسةرمان�ن تايبةتيم بؤ بةذثز دكتؤر نا سثكياپسو   

قودس هةية، كة ئامادةبوو ذةشنووسي ئةو باسةمي بؤ بنثرثت -زانكؤي عيربيي ئورشةليم

دا نوسيويانةو چاوةذثي بآلوبوونةوةي  Shaffer پثكةوة لةگةص پرؤفيسؤر شافةركة 

 ئةنتيكةخانةي ئورشةليميانسيين -)ـن(ئيدديـنةكةي تري بوون و تيايدا نوسي

لة وةرگثذان و تثگةيشتين ئةم بابةتة بؤ ئةم بةرهةمة زؤر بةسوود بوو و . بآلوكردووةتةوة

گاي خؤي كة لةم نامةيةدا لثمان كؤصيوةتةوة جث هةصةدنيداشةهيد نووسيين بةردةكةي 

   .ةپاسثكي تايبةتىيئةم هةصوثستةي ئةو مايةي سو. گرت
  

پاصپشتيي كردووم، هةموو هاوذث و برادةرامن، هةريةكة بة جؤرثك يارمةيت و     

  .سوپاسي هةموويان دةكةم و هيوادارم بتوامن پاداشتيان بدةمةوة
  

بة تايبةيت بةذثزاين دصسؤز كاك ژين و زؤري بنكةي پاسي سو چاپكردين ئةم كتثبةشبؤ 

دصسؤز كاك هاشم حةمة عبد اللة و  براياين ،ذةفيق ساصح و كاك سديق ساصح دةكةم

بؤ هاوكاري و  پاسثكي زؤرنكاك فازيل قةرةداغي و كاك دصشاد مستةفاش شاياين سو

هةموو برادةران و  هةروةهاژياين خؤيان، يارمةتىيان سةرباري سةرقاصي و ناذةحةتيي 

  .هاوذث ياين تر كة يارمةتيدةر بوون، سوپاسي بث پايامن بؤ هةموويان
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  :ليسيت هثماكان
 واتا وچةند جؤري جياواز كةوانة و هثما بةكار هاتوون كة هةريةكةيان لةم كتثبةدا 

  :يان هةية، ئةوانيش ئةمانةنمةبةستثكي تايبةت

دةقةكة  گثذاين دةقة مثخىيةكاندا ئةو ووشانة دةگرثتة خؤ كة وةرگثذيلة وةر  (  )

  .بؤ تةواو كردن يا ذوونكردنةوةي واتا دايناوة

گةصدا بثت و ة ناويشدا واتاي واية ئةم ناوة دةشثت ئةوةي نثوان كةوانةكةي لةل  

هةردوو شثوةكة لة دةقة مثخىيةكاندا دةشثت لةگةصيشيدا نةبثت، چونكة بة

ـرا واتاي واية لة هةندثك دةقدا قابرا نووسراوة و )ـا(هاتووة، بؤ منونة قابـ

سني دا واتاي واية - )نـ(لة ناوثكي وةك ئيدديـ. لة هةندثكيش دا قابارا

ةي )ن(گثذ واية كة ئةو سني نووسراوة، بةآلم باوةذي وةر-ناوةكة ئيددي

  .لةگةصدا بووة

گثذاين دةقة مثخىيةكاندا ئةو ووشانة يان نيشانة مثخىيانة دةگرثتة خؤ لة وةر  [   ]

يان لةخؤ  Xهثماي گةر ئة .كة لة دةقة مثخىيةكةدا شكاون يان داخوراون

چةند هثما بن ئةوةندة نيشانةي مثخي شكاوة، ئةگةر تةا خاصيان گرتبوو، ئةوا 

ة شكاوةكان لة خؤ گرتبوو، ئةوا واتاي واية كة ژمارةي نيشانة مثخىي

  . نةزانراوة

نيشانةيةك لة دةقة مثخىيةكةدا لة اليةن نووسةرة كؤنةكةيةوة نةنووسراوة يان   <  >

  .چووةبري

  .ر نووسراوةنيشانةيةكي مثخي بة هةصة دووجا<<  >>

مري، /پادشا: بؤ منونةدةبةخشثت، " يان"ئةم هثصة لة نثوان دوو ووشةدا واتاي   /

واتة وةرگثذاين ئةو ووشةية دةشثت پادشا بگةيةنثت و دةشثت بة مرييش 

پيتيش دا واتاي واية كة دةشثت ئةم پيتة بثت يان لة نثوان دوو  .وةربگثذدرثت
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دةشثت زاببان بثت و دةشثت زامبان يش مبان /زابـئةو پيتة، بؤ منونة ناوي 

   .بثت

ووشةية بةم شثوةية  واتاي واية ئةم شثوة ناوة يان ووشةوةپثش ئةم ئةستثرةية لة  *

بةم شثوةية چ دةقثكدا نةدؤزراوةتةوة، بةآلم باوةذ واية كة لة بنةذةتدا لة هي

  . بووبثت و ئةو شثوةيةي لةبةر دةستداية لةم شثوةيةوة هاتووة

  .پةرةي سةندووة پاشيئةمة بؤ شثوةي  پثشووشةي شثوةي   >

   . پاش ئةمة لة شثوةكةي پثشىيةوة پةرةي سةندووةشثوةي ووشةي   <

   .ناوي كةسي يان شوثن يان ئاوو ذوبار دةگرنة خؤ  ’   ‘

لة نثو ئةو دوو كةوانةيةي سةرةوةدا بنووسرثت   Italic ناوثك كة بةفؤنيت الر  فؤنيت الر

يان ئاوثكي كؤنة، ناوة نوث يةكان بة فؤنيت ئاسايي  ناوي كةسثك، شوثنثك

بثت و ناسرا بثتگةر ناوثكي كؤن زياد لة جارثك نووسرابةآلم ئة. نووسراون

  .نانوسرثت فؤنيت الرئيتر بة 

  . واتاي شتثك دةگرنة خؤدةقثك يان ژة يان ذستة يان دةستةوا  "    "

  :م پيتانة بةكاردثنگ و ناوةكاين دةقة مثخىيةكانيشدا ئةلة نووسيىن دةن

  خ  ‹

Š  ش  

  ص  &
  ط  £

 .ژنواتاي واية ئةمانة درث ā, ē, ī, ū ئةو ضاوةآلنةش كة خةتثكي كورتيان لةسةرة، وةك

واتاي واية  â, ê, î, û ژمارة هةشتثكي پچووكيان لةسةرة، وةكئةوانةش كة شثوةي 

چووة يان ئةمانة لة ئاوثتةبووين دوو ضاوةصي جياواز دروست بوون و ئةمةيان لث دةر

  .ئةمةيان زاص بووة
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  ؟چي كوردستاين ناوةذاستكةي، كوث و بؤ)  ا   

                         ةكةچناوگرافيي هةصكةوتةي جو) ب         

  ين كؤين كوردستاين ناوةذاستگةال) ج         

  بةشي يةكةم
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  وتيوم، سوبارتو وگ"

  چياكانيان دوورةدةسنت،توكريش كة 

  "اصؤزنكة زمانةكانيان ئ

  حةممورايب،

URI, No. 146 
 

  

  

  

  ي كوردستاين ناوةذاست؟چكةي، كوث و بؤ  ) أ
  
  

ئةو كوردستاين ناوةذاستةي لةم كتثبةدا باسي لثوة دةكةين بةزؤري ئةو بةشةى    

كؤنة ووآليت ئاشور هةبووة كة ژئاوايةوة لةذؤ. كوردستانة كة خراوةتة سةر عثراق

لة لة كوردستاين ئثستاي جيا دةكردةوة و لة لةقؤناغة هةرة كؤنةكانيدا ذوباري دجي

ئةم بةشةي كوردستاين كؤن . گرتة دةستدواتردا هةندثك لة خاكي ئةمبةر دجيلةشي 

وةسف  چاوةكاين مثسؤپؤتامياي كؤندا بةزؤري بة سةرزةميين دوژمنكارو بثگانةلةسةر

بةي كاتدا گاوةري چةمووش و لةزؤرتريةو نةتةوةي كثوي و جةنپذي بووة لة دراوة، كة 

لة ديدى بةكوريت، . ياخي و ناحةز بة سيستةمي سياسي و فةرهةنگيي مثسؤپؤتاميا

كة مايةي شصؤقي يهانثك جپثچةوانةي مثسؤپؤتاميا بووة، جيهاين  مثسؤپؤتاميايىيةكانةوة

چاوةيةكي سةر پؤتاميابةآلم لةهةمان كاتيشدا بؤ مثسؤ. و هةذةشة بووة بؤجيهانةكةيان

خاوي لةهةمووجؤرثك و بةندة و، تةنانةت هةندثك جار  ي كةرةستةيسةرةكي

: بگؤذيان هةبووةسروشت پةيوةندىيةكي دوواليةنةي هةردووال . بووة گرتةشكرث

بةم شثوةية، دةوصةتةكاين  .زؤربةي كات دوژمنكارانةو هةندثك جاريش ئاشتىيانة
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نانةي لةشكركثشىيان دةكردة سةر ئةم سةرزةميكة توانايان دةبوو پؤتاميا مثسؤ

ى "چيايىيةكان"و، لةكايت الوازي و كةم توانايىشياندا دةبوونة قوربانيي  كوردستان

زؤر جار باسي ئةم   ئثستاژةرة هاوچةرخةكاينئةمانةشدا، توثگةص لة .كوردستان

ىيانة دةكةن كة هثنراونةتة چاوةي زؤر لةو اليةنة فةرهةنگسةرسةرزةمينانة وةك 

و هونةرو تةكنيك و زمان و تةنانةت هةندثك سيستةم  نيايپؤتامياوة، بةتايبةيت لة ئمثسؤ

گةر ئةوة خبةينة بةرچاومان كة كوردستان يةكثك ئةمةش سةير نية ئة.  و دامةزراويشدا

چاخى بةرد و لة دواتريشدا يةكةمني جوتيارو النكة هةرة يةكةمةكاين مرؤضي  لة

كارواين شارستاين  ةكاينسةرةتايىيهةرة گاوة شوثنثك كة تيايدا هةنگوندنشني بووة، 

گرنگىيةكي تايبةتى هةبثت؛ بؤ بؤية بابةيت ئةم لثكؤصينةوةية دةكرثت . هةصهثنراونةتةوة

چاوى خستنة بةرتوثژينةوةي مثژووي كوردستان و ئةوةندةي سةرچاوةكان دةست بدةن 

سةرباري ئةمةش، دةشثت هةوصي  .شتثك لةبارةي ژياين فةرهةنگيي دانيشتوانةكةيةوة

 :ةينهةردووال بد نثوان تين سروشيت ئةو ملمالنث سةخت و درثژخايةنةيگةشتث

لةاليةكي ترةوة، ئةو  و نةتةوةكاين كوردستاين كؤنلةاليةك پؤتاميا دةوصةتةكاين مثسؤ

، دةوصةتؤكة، مرينشني يان يةكثيت هؤزايةتيدا  كة زؤر جار خؤيان لة شانشني نةتةوانةي

  .ذثك خستووة
  

زؤر ناذةحةتة دياري بكةين كام ال  نةبثت ئةوا يشةر مةحاصگلةحاصي وادا، ئة    

مةسةلةكة لةمة . رگري كار بووةةپثكةري شاآلو بووة بؤ سةر ئةوي ترو كاميان بدةست

، گةالن سةرةتاي ذوون و دياري نيةناكؤكي و ملمالنثي نثوان نةتةوة و . ئاصؤزترة

وين هؤكارةكانيشيان ذاستة، چوئةمة بؤ بةدوادا .چؤن كؤتايىيةكةشي ديار نيةهةروةك 

بةكوريت، ئةم هؤكارانة بريتني . زؤر زؤر بن لة هةركاتثكدا ولةهةمووكاتثكدا شثتةكةد

ژةوةندى و سوننةت و بةرچوو لة پثشينةو بريوباوةذو لة دةستةيةكي ئاصؤزو بةيةكدا

   .پاصنةرى ديارو ناديار
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 ئورذماين بنةماصةي سث يةمي  لةم لثكؤصينةوةيةدا زياتر جةخت لةسةر سةردةمي نثوان   

Ur  ميتتانينپثش سةرهةصداين دا تاوةكو سةردةمي . ز.پ٢٠٠٦لة Mittanni  وةك

ساصةدا،   ٥٠٠لةم سةردةمي نزيك لة . دا دةكةين. ز.پ١٥٠٠زهلثزثك لة دةوروبةري 

چ كؤ. بةرچاوي بةخؤيةوة ديذووداوي گةورةو گؤذاين چةكة بةگشيت هةموو ناو

  حةممورايبپؤتاميا و دةستةآلت گرتنةدةسيت ان بؤناو مثسؤيةكئامورىهثناين 
Hammurāb/pi  ئةدةد-شةمشيو  بابللة Šamšī-Adad  دةشثت بةئاشور لة 

لة گرنگي تريش  ذووداوو مجوجؤصيبةآلم لةهةمان كاتدا  .چاوترينيان لةقةصةم بدةينبةر

واتة -يت مثسؤپؤتامياچياكاين باكوري ذؤژهةآل؛ ئةو ذؤصةي نةتةوةكاين هةبوون مةيداندا

،  Lullubī، لوللويب Gutiگويت نةتةوةكاين  گثذايان، وةك - كوردستاين ناوةذاست

چةي شكاند بؤ ئةوةي ئةمانة، يان و هي تر، ذ urri‹و خوري Turukkû  توروككو

چاوة كؤنةكاندا لةسةر زهلثزثك بنياد بنثن كةلةئةجنامدا لةوانةية هةندثكيان، بتوانن 

ووي ژمثگةرىيةي گةالين كوردستاين كؤن لةسةر ئةو كاري .دةووتراپثي  ميتتانين

ي ووآلتاين ئاشور و بابل هةيانبووة شاياين اللثكردنةوةيةكي تايبةتة؛ بؤ منونة يسياس

، كة لةنامةكاين ئةرشيفي شاري ئةدةد-شةمشيپاش مردين يةكان لةتوروككىكاريگةري 

گشيت، زؤر كةم بةآلم بة .مدا دةيبيننيژةي بؤ كراوة و لة بةشي چوارةدا ئاما ٢’ماري‘

چاو ئةوةي لةبارةي گةالين يانةوة دةزانني لةذؤصلةبارةي و خؤيان  لةبارةي ئةم گةالنة

پثش و پاش سةردةمي ئةم بةتايبةيت لة سةردةمةكاين تري  .تري مثسؤپؤتامياوة دةيزانني

ةي نووسراو لةاليةن اوچلةدوا جث نةماين سةرلثكؤصينةوةية، بةشثكي ئةم كةم زانينة بؤ 

گةالنة خؤيانةوة دةگةذثتةوة و بةشثكيشي بؤ كةمي يان نةبووين كنة و پشكنيين ئةم 

                                                 
. ري فوراتة لة ناو سوريادا بةآلم زؤر نزيك لة سنووري عثراقشارثكي دثريين سةر ذوبا Mari ماري ٢

نيوةي يةكةمي سةدةي بيستةمدا فةرةنسىيةكان و لة ’ ل احلريريةت‘ئثستا بة وثرانةكاين دةووترثت 

پشكنيين و زؤر شوثنةوار و پامشاوةي گرنگيان تيادا دؤزىيةوة، لةوانةش دةستيان كردة كنة و 

  . ر لةوحي قوذي نووسراو كة لةم كتثبةدا زؤر جار ناوي دةبةينهةزا ٢٥ئةرشيفثكي نزيك بة 
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لةهةموو كات  ين مثسؤپؤتامياالةوةي نووسةرةك گةئةمة ج. كؤنةناسىيانة لة كوردستاندا

و سةردةمثكدا وةك يةك لةبارةي كوردستانةوة نةيان نووسيوة و زانيارىيان بؤمان 

ئةم ذاستىيانة وادةكةن دؤزينةوةي هةر نووسينثكي نوث يان لةوحثكي . كردووةتؤمار نة

، سةرباري ونكة، چبةقاو بثتهةواص چةيةدا ئثگجار گرنگ و قوذي نووسراو لةم ناو

ئةوةي زانياري نوث و ذةسةن بةدةستةوة دةدةن، بوارثكي دانسقةش بؤ تةماشاكردين 

كة تا ئثستا گايةك ديد، دةذةخسثنن رةوةگاي اليةنةكةي تذووداوو ذاستىيةكان لةديد

ي دةيزانني بةشي هةرة زؤرى لةذثي نووسراوةكاين چهةص كةوتووة و هةر گمةنزؤر دة

 ٣مششارةدؤزينةوةي ئةرشيفةكاين . ةيشتووةگثمان پةكاين نةتةوةكاين ئةم ووآلتةوة ژمندو

ة دةرةوة ري نامةكاين لؤزچةندة بةشي هةرة بوو، هةر گمةنانةيةكثك لةم هةلة دة

گةص ، بةآلم لة)ناوي كؤين مششارة(شوشةذذا نثردراون، واتة لة ووآليت ئاشورةوة بؤ 

هةندثك . گرنگ و وورد لةسةر ذووداوةكان بةدةستةوة دةدةنزانياري ئةمةشدا 

لةناوةوةي ئةم ووآلتةوة بة ذثكةوت بةدةست ذةسةن نووسراوي تري  چاوةيسةر

 ادشاي پسني، -)ـن(ئيدديـراوةكاين كةوتوون، بؤ منونة تاشة بةردة نووس
شا و دشان شانشينةي كة زؤر جار لةاليةن پااپ، ئةو ووآلتة و، ومررشيمو/سـ

فةرمانذةواكاين سومةر و ئةكةدةوة لة باسي لةشكركثشىيةكانياندا بؤ كوردستاىن كؤن 

 پارچةكاين ئةم ووردةثكةوةنانةوةي پ .هةروةك لة بةشي سث يةمدا دةيبينني ،ناوبراوة

زانيارىية نووسراوةكاين زانيارىيانةو هةوصدان بؤ دؤزينةوةي وابةستةيىيان لةگةص 

  .گةيةننيووآلتاين ئاشور و بابلدا، ئةركثكة هةوص دةدةين لةم كتثبةدا بةجثى ب
  

ژووةيان بةخؤوة دي؛ بةگشيت سةر ئةو سةرزةمينانةي ذووداوةكاين ئةم مثگةذثينةوة ب   

                                                 
گردثكة لة دةشيت بيتوثن و لة كؤندا، هةروةك لة نووسينةكانةوة دةركةوتووة، مششارة ناوي ئثستاي  ٣

لة پةجناكاين سةدةي بيستةمدا لة اليةن دانيماركىيةكانةوة كنة و ’  Šušarrāاشوشةذذ‘ووترا پثي دة

پچووك بةآلم زؤر لثرةش دوو ئةرشيفي . پاشانيش لة اليةن تيپثكي عثراقىيةوةرا و ا كپشكنيين تياد

  .گرنگ دؤزرانةوة



٢٥ 

 

ناوچة دةشتايىيةكان و ناوچة :  سةرةكيةمييندابةش دةبنة سةر دوو جؤرة ز

ژئاواي ذؤ ژئاواو باشوري، ذؤژهةآليت موسصيةكةميان لةدةشتةكاين ذؤ  .ةكانكوثستانىي

. پثك دثت -چةي نوزىي كؤنةوةبة ناو-و بةرةوخوار بةرةو زجنريةي حةمرين  هةولثر

وري ذؤژهةآليت ي ذؤژهةآلت و باك الچياو دامثنةكاىندووةميشيان بريتىية لة زجنرية 

 .گرؤس و دؤصة تةنگةكاين نثوانياندةشتةكانةوة، واتة بةشي باكوري زجنرية تةريبةكاين زا

 و ئةوالتريش گةي باكوري ذؤژئاواي ئثراين ئثستائةم بةشة شاخاوىية بةرةو ناوجةر

چةو هةرمثانةي سةر بةم بةآلم بةداخةوة، زانياري لةسةر هةموو ئةو ناو. درثژ دةيثتةوة

لة  چةزؤر ناوژووي نية و مثمينة گةوريةن و لثرةدا ئاماژةيان بؤ دةكرثت، سةرزة

پچووكمان لة چووك پلةجيايت ئةمة، تيكةي . نةزانراوةهثشتا  هةندثك سةردةمدا

و ذةبةنةكاين ان شايان و نووسةردپاكة لة تؤمارةكاين  ژوويي لة بةردةستدايةزانياري مث

پةيوةندي تا ئةو ذادةيةي كة  نووسيويانة، ئةويشلةبارةى ئةم ووآلتةوة  مثسؤپؤتاميادا

ئةمةشدا هةندثك خاصي ذووناك لةم تاريكايىيةدا هةن كة گةص لة. انةوة هةبووةبةخؤي

 ،چةكة خؤيةوة ذؤشين دةكةنةوةناوخودي  گمةن لة ناودة انسقةودرچاوةيةكي ةچةند س

لةبةر  .وسراوبةصگةنامةي نو ،وةك ميل و نةخشي قةد شاخ و هةندثك جاري زؤر كةم

ژوونووسثك ئةركثكي گران بؤ هةر مثژووي ئةم ناوچةية ئةم هؤيانة نووسينةوةي مث

پشكنني دةكةن ، ووآلتثك كنةو ژةي كؤنةناسان لةم ووآلتةدا دةست بة تا ئةو ذؤ دةبثت

  .كة لة ديدگاي كؤنةناسىيانةوة زؤر كةم ناسراوة
  

  

  

  چةكةناو گرافييهةصكةوتةي جو) ٢
  
دةكرثت گرافىيةوة ، ئةم ووآلتة لةذووي جوژةي بؤ كراةرةوة ئاماهةروةك لةس   
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ناوچة دةشتايىيةكان و ناوچة : چةي سةرةكيبكرثتة سةر دوو ناو دابةش

سةبارةت بة  .ي هةيةلةنثوانيشياندا ناوچةيةكي زؤرگ و گردؤصكةي كةشاخاوىيةكان 

ژهةآليت ذؤ ، لة باكور و باكوري)م لةسةر ذووي دةرياوة٢٠٠نزيكةي (دةشتةكان 

تا شاري مةندةيل لةسةر  ذؤژئاوا شورياذؤژئاوا بةرةو ب موسصةوة بة ئاقارثكي باكوري

شارةكاين هةولثر و  .پياياندا تثپةذ دةبثت چوار ذوبارئثران دةكشثن و - سنوري عثراق

هةولثر  .ژهةآليت شاري موسص گةورةترين ئاوةدانىيةكاننيكةركوكي ئثستا و نثوةي ذؤ

پث دةوترا، يان  ’زاب‘نثوان هةردوو زث ية كة لةكؤنيشدا هةر ياكاين چنزيك دامثين 

دةناسرا  ’حةدياب‘هةر بة ئةشكانىيةكاندا ريش لةسةردةمي لثةوبؤية هةرمثةكةي ه

 زابان‘ و لةوانةشة هةر هةمان) چاوة كالسيكىيةكاني سةر  Adiabene ئةديابينة(

Zabān’خاسة‘تؤتة سةر ئاوي كةركوك كةو. يش بووبثتچاوة مثخىيةكاني سةر’ 

چاوة هةرمثةكةي لة سةر. و لةباشوري زثي خوارووةچثتةوة سةر دجيلة كة لقثكة دة

  ، لة دةوروبـةري كؤنةكاندا

  موسصيش ’.Arrap‹a/e ـة/پخائةذذا‘پثي دةووترا ةوة . ز.پهةزارةي دووةمي 

لةمانة لة پچووكتر ئاوةداين . ژئاواي هةولثرةوةلة ذؤ كةوتووةتة سةر ذوباري دجيلة

 )ئاصتون كؤپري(=پردث هةولثر، ذؤژئاواي  لة مةمخور لة باشوري دةشتةكاندا بريتني

  لـة )وقـداق(=ژئاواي كةركوك، تاوق لةسةر زثي خواروو لة باكور و باكوري ذؤ
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  :چاوةسةر. بةشثكي كوردستاين ناوةذاست: ١ژمارة نةخشةي 
Microsoft Corporation- Encarta Grote Wereld Atlas 2000, Winkler Prins. 



٢٨ 

 

 

 
  

چياكان تيايدا زجنرية . گرياوة دگي دةستكروثنةيةكي كوردستاين ناوةذاست كة بة مان: ١ژمارة وثنةي 

 :چاوةسةر. بةفرثكي زؤريش بة بةرزايىيةكانةوةية. و ذوبارةكان و دةرياچةكان و دةشتةكان ديارن
http://www.visibleearth.nasa.gov/      
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ن و هةندثك ذاست بة زيادكر(چاوة كوردستاين ناوةذاست، سةرزجنرية شاخةكاين : ٢ژمارة نةخشةي 

  ):كردنةوةوة
Great Britain, Iraq and the Persian Gulf. 
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لةباشوري كةركوك،  پيئاوة سلةسةر لقي ) ماتورتوزخو(=باشوري كةركوك، دوز 

  .، مةندةيل و هةندثكي تر)سةعدية(=، قزرابات )ميقدادية(=كفري، خانةقني، شارةبان
  

گردو تةپؤلكةي زياترةو چةم و ذووي زةويي بةشي باكوري ئةم دةشتانة      

و بةهايت دانةوثصةي   ئةم دةشتةپييتبة .وةرزين ئاوةكاين ئاوةذؤيشي زياترة، بةآلم زؤربةي

 گةورةكاين و ماآلتة ذانبةخثو كردين بؤ كة  فراوانةكاينگا ، سةرباري لةوةذةناوبانگةب

ي كةخلو( ’نيمرود‘و  ’نينةوا‘و ’ پة گةورةتة‘شارستانىية كؤنةكاين  چةقة .منونةيني

  ئةخـازوم‘و  ’Kakzuكاكـزو ‘ و’ Qabrā قابـرا‘و هةولثري دثرين و ) دثرين

A‹āzum’) شـةذذي-ماشكـان‘و ) ستا بووبثـت تةل ماحوزي ئثگة ذةن 

Maškan-šarri ’ ثي ژنةي زكة لةوانةية لةالي ذث ’،ئاشور‘لة باشوري شاري دثريين

بةآلم بةشي باشوري دةشتةكان، بةتايبةيت لة   .منونةي ئةم ذاستىيةن ٤خواروو بووبثت،

 و بةهؤي ذادةي كةمتري بارانةوة ووشك نگةرمتركةركوك بةرةو خوار، تةخت تر و 

ة ’حةمرين‘ئةم بةشة زجنريةي  پؤگرايفدياردةي تؤ چاوترينلةبةر .نيشتر و كةم پيت تر

ي ’مةكحول‘ژئاواي دجيلةوة دةست پث دةكات، لةوث لة ذؤ). ي دثرين ›Ebi ئثبيخ(=

 ژئاوا بةرةو باشوريبة ئاقارثكي باكوري ذؤچةي ذؤژهةآليت دجيلةوة و لة ناو ٥پث دةصثن

پچووكي و نزمي دةچثت تا لة نزيك بةرةو ووردة ووردة  وذؤژهةآلت درثژ دةبثتةوة 

                                                 
4 Frayne, D., “The Zagros Campaigns of Šulgi and Amar-Suena,” Studies on the 
Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians (SCCNH), Vol. 10 (1999), p. 
167             

ناوة ئةو گرافىيةكاين كة لة سةرچاوة مثخىيةكاندا هاتوون لةگةص فرةين هةوصي داوة ناوة جو  

چن يان پث دةچثت لة كؤنةكانةوة خانةدا يةك ثنثتةوة كة لة ناوة كؤنةكان دةجوگرافىية هاوچةر

لةم . شدا هةبثتچةرخةكانيواتاي تةواويان لة زمانة هاو چةرخانةةو ناوة هاوگةر ئئةهاتنب، تةنانةت 

دةبةستثت كة بةالي منةوة لةزؤر حاصةتدا   Volksetymologieپشت بة بريدؤزي هةوصةيدا 

  .دةشثت ذاست بثت
5 Great Britain- Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, 1944, p. 
82.   
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جار گىيةكي ئثگرنگگاري ئثستادا ژهةر ئةم بةشةش لةذؤ. تديارنامثنثمةندةىل 

شيت كةركوك و پاصة نةوتة زةبةالحةكاين دةوروچةورةي هةية بة بووين گ

ةآلم ب. ئثران-چووكترةكاين نةفت خانة لة باشوري خانةقينةوة لةنزيك سنووري عثراقپ

ةي ئةم گبووة؛ بةص گرنگلة سةردةمة كؤنةكانيشدا ئةم بةشةي دةشتةكان هةر 

ةندةها شوثنةواري كؤنةناسىيانةية كة زؤريان لة ذثي نووسراوة چذاستىيةش بووين 

بال /ئاو‘،  )تةل سولةمية(=’Batir باتري‘مثخىيةكانةوة ناوة كؤنةكانيان ناسراون وةك 
Aw/bal’ )قةرةتةپةپشيت لةشوثنثكي دةورو(،ذاشاب‘ ٦ Rašab’  =) تةل حةدداد يان

كم  ٤بثت كة دةوري ’ ماتيكة‘گوندي ئثستاي لةوانةية (  ’Matka ماتكا‘ ٧،)ئةلسيب؟

 ’،Šu‹nir شوخنري‘ ’،arši‹ خارشي‘ ٨،)ئاواي تاوقةژلة باشور و باشوري ذؤ
  ’،Arrap‹a پخائةذذا‘ ’،Nuzi نوزي‘، )تةل الفةخار(= ’Kurru‹ani كوذذوخاين‘
 تثذذابان‘يان  ’Terqa تثرقا‘ ٩،)تةل سونكور ي ئثستا؟(= ’Šenkur شثنكور‘

Terrabān’ )لة " تيومگوتثرقاين بةرامبةر "بؤ منونة . لةوانةية تاوقي ئثستا بووبثت

 ’umurtum‹خومورتوم‘ ’Kimaš كيماش‘ ١٠،)گي دا هاتووةفةرهةن   دةقثكي
هةصكةوتين ئةم دةشتانة لةنثوان . و زؤري تر ١١)لةوانةية دوزي ئثستا بووبثت(

گاوبانة بؤية ذثگرنگىيةكي تايبةيت پث بةخشيبوو، جةمسةرةكاين زهلثزةكاين ئةو دةمانةدا 

يان تر سةرةكىيةكاين هاتووچؤ كة ووآلتاين بابل و ئاشور و عيالم و فارس و ميديا و هي

                                                 
6 Frayne, D., The Early Dynastic List of Geographical Names (EDGN), 
American Oriental Series, Vol. 74, 1992, p. 56. 
7 Frayne, SCCNH 10, p. 153. 
8 Op. Cit., p. 158. 
9 Op. Cit., p. 190. 
10 Frayne, EDGN, p. 58, 

   :هةروةها بذوانة
 Goetze, A., “Sin-Iddinām of Larsa, New Tablets from his Reign,” JCS IV 
(1950), p. 95. 
11 Frayne, SCCNH 10, p. 154. 
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بة كةركوك و شاهانةي ئةخةميين كة گاي ذث ١٢.پةذينثكةوة دةبةستةوة بثرةدا  تث دةپ

پثنج ذوبار هةن كة سةرباري ئةمةش،  .پةذي منونةيةكي باشى ئةم ووتةيةيةهةولثردا تث دة

 ١٣.ي ئاوةكةي فةراهةم دةكةن%٦٦.٢٤دجيلة و  دةذژثنة ناو و ئةم دةشتانة دةبذن

 پثي  ’هيزل‘خابور بة لقةكةيةوة كة ) ١: ئةمانة باكورةوة بؤ باشور بريتني لة

كؤي ئاوةكةي %  ٢.٢١ ن وگةتوركيا بة دجيلة دة -نوري عثراقدةووترثت، لةنزيك س

ةورةشى بةناوي خازرةوة هةية، گسةروو كة لقثكي /ةورةگزثي ) ٢ ١٤فةراهةم دةكةن،

ي ئاوةكةي فةراهةم دةكات، % ٣٢.٦٤تة دجيلةوة و ژثلة نثوان موسص و شريقات دةذ

لة . و كةنديناوا مة، كؤيةگؤ: خواروو بة لقة سةرةكىيةكانىيةوة/ووكپچزثي ) ٣

عةزمث، بة ) ٤ ١٥ي ئاوةكةي بؤ دةهثنثت،%١٦.١٨ژيتة دجيلةوة و نزيك فةحتة دةذ

پي بةناو خاسة بة ناو كةركوك دا، تاوق بةناو تاوق دا و ئاوة س: خؤي و لقةكانىيةوة

دجيلةوة، دةذژثتة لة باكوري بةغداوة دوزدا تث دةپةذن، يةك دةگرنةوة و لة نزيك بةلةد 

پث فةراهةم دةكرثت لةبةرئةوةي بةشي زؤري ساص ي ئاوي دجيلةي %١.٦٤ا عةزمث تة

كة  ‘ر شطثط’ پچووكةكاين ئةم ذوبارة ئثستا پثي دةووترثتيةكثك لة لقة  ١٦.ووشكة

���� ‘ش ئثستاش بة عةرةيبپثتا سةردةمانثكي نزيكي  ث دةووترا كة فرةين بة پي ’���

كة بةشي (سريوان ) ٥ ١٧.اين دةزانثتي دثريين سةرچاوة مثخىيةك’Radānu ذادانو‘

                                                 
  :گا و بانانة لة ناوچةي  حةمرين بذوانةسةبارةت بةم ذث  ١٢

 Postgate, N., “The Historical Geography of the Himrin Basin,” Sumer XXXV 
(1979), Part 1 & 2, p. 586-94; Postgate, “The Historical Geography of the Himrin 
Basin” Sumer XL (1983), Part 1& 2, p. 149-59. 

، ٢٠٠١سلثماين،  ، باشورگرافياي عةسكةري كوردستاينبنةما تيؤرىيةكاين جوخةبات عةبدوصال،   ١٣

   . ١٤٢. ل
 .١٤٣. ، لچاوةي پثشووهةمان سةر  ١٤
  .١٤٤. ، لچاوةي پثشووهةمان سةر ١٥
  .پةذةي پثشووو ال چاوةهةمان سةر ١٦

17 Frayne, Op. Cit., p. 151. 
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، لقة سةرةكىيةكاين تاجنةرؤ و ئةصوةند و دثوانةن، )دةووترثت پثخوارووي ديالة ي 

   ١٨.ي ئاوةكةي دابني دةكات% ١٣.٥٧ات و گلةخوار بةغداوة بة دجيلة دة
  

ناوةذاسيت زجنرية مةزنةكةي زاگرؤس پثك باكور وگشيت بةشي شاخاوى بة  يچةناو    

لة خاصي . بة كوردستاين ناوةذاستدا دةكشثتگةورة بةشثوةي كةوانثكي  ،ثتدةهثن

بة  پث دةكات و، دةست ژئاوالة باكوري ذؤ ؤرؤستگةيشتنىيةوة بة زجنريةي بةيةك 

چةي بةآلم لة ناو ناو .دةكشثت دا ژهةآلتئاقاري كةنداوي فارس لة باشوري ذؤ

ژهةآلت بذؤن نزمترو سادةتر و تةريبتر ذؤ چيايانة هةتا بةرةو باشوري، ئةم مةبةسيت ئثمةدا

كةبري (، لةكاتثكدا بةرزترين و ئاصؤزتريين بةشةكاين دةكةونة ناو ئثرانةوة بةيةك دةبن

ژثرترة لة ناوچةي كة بةرةو ،ستانذلة لو) پشتكؤ و پثشكؤكوهـ و زةردة كوهـ و 

  .لثكؤصينةوةكةمان
  

چيا بةرز و يةكةميان  دةكرثت دابةش بكرثنة سةر دوو جؤري سةرةكي؛چياكان   

سةخت و لؤچ دارةكانن كة نثوانيان دؤصي قوص و تةنگن و بة شثوةيةكي ناذثك 

بةرزايىيةكانيان لةنثوان  .گرتووةتةوةيان سنوري توركياو ئثراننزيك ناوچةكاين 

بةفر ژايي ساص لوتكة بةرزةكانيان بة درث. م لة سةرووي ذووي دةرياوةية٣٦٠٠- ١٠٠٠

تة، بةتايبةيت بؤ سةخذثكردنيان و  نچؤيان كةمبانةكاين هاتوو  وگا ذي .پؤشيونداي

و دةكرثت بةئاساين كؤنترؤص بكرثن لةذثي ئةو هةموو  گةورة و سوپاكارواين 

ناوي (=پؤنيمةكاينكةلةزؤر لة تؤ) واتة دةربةند(دةربةندانةي نثوانيانةوة، ئةو ووشةيةي 

ئةم دةربةندانة بةذووي كةران گريزؤر ئاسانة بةر .ناوچةكةدا دةبينرثتةوة )شوثن

، بةآلم لةهةمان گرنبو چوونة پثشيان ذا ةنگريكةري بثگانةو دوژمناين ناوخؤيي دا داخبدا
                                                                                                              

  :چاوةيةوة وةري گرتووةةوة لةم سةر�‘���’فرةين لةبارةي بووين ناوي  زانياري
N. Hanoon, Studies in the Historical Geography of Northern Iraq During  the 
Middle and  Neo-Assyrian periods, Toronto, 1986.   

  .١٤٤. لثشوو، پاوةي چهةمان سةرخةبات،  ١٨
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گاي هاتووچؤ و پةيوةندىيانةي كاتيشدا بةفرو هةصساين ئاوي بةهارانيش بةئاساين ئةم ذث

كي ئةدةبيي بؤ ئةم ذاسىت ية لة دةقثژةيةك ئاما  .دانيشتواين ناوچةكة دةگرثتخودي 

كة بةفر : "ناسراوة و دةصثت ’Lugal-e ئث-گاللو‘دةقي  سومةري كؤندا هةية كة بة

چةيةي هةربؤيةشة ئةم ناو ١٩"چياكان هةصدةچننزؤر كةصةكة دةبثت، لة الي دوورةوة لة 

چياكان لة كؤنترين سةردةمانةوة بؤ مجوجؤصي سةربازي سةختترين و ناذةحةتترين ناوچة 

هةرسث سنووري  گةيشتينةية كة نزيك بةيةك چةيونةش بؤ ئةمة ئةو ناوباشترين من. بووة

ئثستاي عثراق و ئثران و توركياية كة سةرباري ئةوةي نيوةذثي نثوان هةردوو دةوصةيت 

ي نثوانيان بثت لة صژمن بةيةكي ئاشور و ئورارتو بووة و بؤ ئةمة دةبوواية كورتترين خادو

ؤي ئةم سةخيت و ذژدىيةيةوة هيچ كاتثك لة چي بةهكةجةنگةكانياندا لةگةص يةك، 

چةي ناو گايلةجيايت ئثرة ذث. ار نةهثناوةكچةيةيان بةناوشةذو پثكدادانةكانياندا ئةم 

يان لة خاكي مانناوة لة گرتووةتة بةر  ژئاوايانزاخؤ لة ذؤ وةك خابوري نزيك

اوة پيشاين هةروةك ميلةكاين كثلةشني و تؤپز ،ژهةآلتةوة شاآلويان بؤ يةك بردووةذؤ

  .ةدةند

  

ترن، كةوتوونةتة  چياكان نزمترو سادةترو درثژترو بةيةكتر تةريبجؤري دووةمي   

پانترو درثژترن، بةذادةيةك دؤصةكاين نثوان ئةمانة  .نثوان جؤري يةكةم و دةشتةكانةوة

   .گةورة پثك دةهثننلةهةندثك شوثندا دةشيت تاذادةيةك  كة
  

هةندثكيان شاياين باسكردنن بةهؤي شوثنيان يان بايةخي ژةكان زؤرن، بةآلم كةچياو    

ةوة، زجنريةي قةرةداغ لةباشوري زثي خواروو  .يان ناوبانگيانةوة يان ستراتيجى

بؤ جياكردنةوةي دةشتايىيةكان لة ناوچة شاخاوىيةكاين سلثماين و پشت ) م١٠٧٦(

                                                 
19 Jacobsen, Th., The Harps that Once… - Sumerian Poetry in Translation, New 
Haven, 1987, p. 251, l. 335-6. 
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رنگترين و گسث دةربةندي سةرةكي تثداية كة  ٢٠.سلثماين لةمپةرثكي منونةيىية

 بابيتث‘بةناوبانگترينيان دةربةندي بازيانة كة لة سةرچاوة مثخىيةكاندا بة دةربةندي 

Babite’ ،يكوصي  دثنپةرمة و دةربةندي گشان هةردوو دةربةندي سةپا ناسراوة  .

 ٢١زجنريةي درثژي بةرانان  -گةر لة باشورةوة تةماشا بكةيتئة –قةرةداغ پاش لة

. مبةر شاري سلثماينگي هةزارمثردي تثداية بةرايت بةناوبانكة ئةشكةودثت .) م١٣٧٣(

هةن، ئةمي .) م١٧٠٢(ئةزمةذ  و.) م١٥٢٤( پشت سلثمانىيةوة هةردوو ياصى گؤيژةبة 

دا  لاپساصنامةكاين ئاشورناسري ي’Aziru زيروةئ‘پث دةچثت لةگةص هةمان دوايىيان 

گرون پريةمة ٢٢.دةكات چةيةيةك بثت كة تيايدا باسي لةشكركثشىيةكةي بؤ ئةم ناو

ل لةساصنامةكانيدا پاكة ئاشورناسري چياي باشوري زثي خوارووةبصندترين  ٢٣.)م٢٦٢٠(

ي  Kinipa پاكة لوللوبىيةكان كيني،  KURNimuš كةژي نيموش" لة بارةيةوة دةصثت

ئاوادا ژبة ئاقاري باكوري ذؤ پريةمةگرونةوة، زجنريةي قةرةسردبةتةنيشت  ٢٤."صثنةپث د

                                                 
20 Edmonds, C. J., Kurds, Turks and Arabs: Politics, Travel and Research in 
North-Eastern Iraq 1919-1925, London, 1957, p. 16. 

  :پثزةكةيدانووسيوة لة باسة بة ’ندبةرانا‘بة هةصة ناوي ئةم زجنريةيةي بة پايزةر ش  ٢١

 Speiser, E.A., “Southern Kurdistan in the Annuals of Ashurnasirpal and today,” 
AASOR  VIII for 1926-27 (1928), passim. 
22 Speiser, E. A., Op. Cit., p. 25.  

  .١٠٢. لچاوة، هةمان سةرخةبات،  ٢٣
24 Grayson, A. K., The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods 
(RIMA) -Vol 2: Assyrian Rulers of the Early First Millennium (1114- 859 BC) I, 
Toronto, 1991, A.0.101.1 (No. 1), ii 33b-38, p. 204.   

  :يةكن، بذوانة گةص پريةمةگروندا سةبارةت بةوةي كة لة 
Speiser, Op. Cit., p. 18. 

تثبيين بكة كة خوثندنةوةي ناوي . دا ئاماژةي بؤ كردوون٣١چاوانةي لة پةراوثزي ها ئةو سةرهةروة

چةسپني دةچثت، لةساآلين دواييدا زياتر بةرةو ���Ni%irنيصيرلة جيايت  Nimuš نيموشة بة چيايئةم 

ةوةش زياتر المبثرت ل. لة نوسراوثكي مثخيدا  I-di-in-ni-mu-uš ةركةوتين ناوي كةسييزياتر لةبةر د

واتة بة خواوةند لةقةصةم دراون، ئةمةش نةريتثكي – deified(=خواوثندراو چياي دةصثت كة ناوي 

لةذيزي  يان هةندثك كةل و پةل يان ذوبار و شيت لةو جؤرة  پادشاپؤتاميايي بووة كة كؤين مثسؤ
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-١٥٠٠(ژهةآليت سلثمانىيةوة چياكاين پثنجوثن لة ذؤ. وي دوكان دةكشثتتا بةندا

وةك  تثداية گايةكيان بةرةو باين ئثران ذثچةند ئثران -لةسةر سنوري عثراق) .م٢٠٠٠

لة باشوري ئةمانةوة شاخةكاين هةورامان . گؤخآلن و خامنة شثخان و كاين خان

. ن كارثكي تةواو ماندووكةرةبذينيا سةخنت وزؤر  ثكيپةرو سورثن لةم.) م٢٥٤٨(

كةبةسةر كؤيةدا   دثت.) م١٢٠٦(پثشدا هةيبةت سوصتان لةنثوان هةردوو زثشدا لة

ئةمةي . و ئاسؤس و كوذكوذة و كؤالرة دثن .)م٢١٢٥(پاشان كؤذةك دةذوانثت، 

 ٢٥.ي ساصنامة ئاشورىيةكان بثت ’Kullārكولالر ‘ دوايىيان دوور نية هةمان 

ثوةذةش هةية كة بةسةر ذانيةدا دةذوانثت و هةردوو دةشيت بيتوثن بةتةنيشت كؤالرةوة ك

و كونة كؤتر .) م٣٤٢٥(ةينة سةر قةنديل گو قةآلدزث لةيةك جيا دةكاتةوة، ئةجما دة

ةرةو گايةكي گرنگي تر هةية كة بلثرةش ذث. ئثران-لةسةر سنوري عثراق.) م٢٦٩٢(

لة .) م١٥٣٠(و خانزاد  .)م١٤٤١(ژوورتر چياكاين هةرير لة بةرةو. چثتباين ئثران دة

بثت كة  ’ani‹  خاين‘ پشت هةولثرةوة هةن، خانزاد پث دةچثت هةر هةمان چياي

ي چاوةي ئاولة نوسينةكةيدا بة سةر پادشاي ئاشوري  .)ز.پ ٦٨١-٧٠٤(سينحاريب 

كؤن و  ةولثريهةتة وپث گةياندوئةو كةناصة ناوي بردووة كة هةصي كةندووة و ئاوي 

پاش چةندثكي تر حاجي و لة.) م١٤٧٥(ئةجما سةفني   .ستؤرة ناسراوةئثستا بة بة

ثلةشني لثرةية كة هةولثرو ناوةوةي گي كدثن و دةربةندي بةناوبانئؤمةران لةسةر سنوور 

                                                                                                              
چةكاين لة ناو) - اناوةپثش ناوةكانيانةوة دخواوةندةكان حسابيان بؤكراوة و نيشانةي خوايةتىيان لة 

  :نةبووة، بذوانة گمةندة كوردستاين كؤندا
 Lambert, W. G., “Notes Brèves,” Revue d’Assyriologie et d’Archeologie 
Orientale (RA) 80 (1986), p. 186. 

  :ي داوة�نيصيرچي پارپؤال لةم بةرهةمةي خوارةوةيدا تةا خوثندنةوةي كة
Parpola, S., Neo-Assyrian Toponyms, Neukirchen-Vluyn, 1970, p. 269. 
25 Speiser, AASOR, p. 19-20. 

  :بذوانةنية هةرچةندة دوو ناوةكة زؤريش لةيةك دةچن،  گةص ئةم ذايةدا بةآلم ليڤاين لة
Levine, L. D., “Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros I,” Iran XI 
(1973), p. 18, note 61.  
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كاين شةقالوة و هةرير و ديانة دا چكةةوة كة بةشارؤ ’گاي هاميلتؤنذث‘ئثران لةذثي 

 گوردهةص كوردستاين ناوذاست ن لوتكةيبةرزتري .ةپثكةوة دةبةستثتةو ،پةذثتتثدة

، ئةمي دوايىيان .)م٢٠٧٦(ياي حةسارؤسيت نزيك برادؤست چلة  ة٢٦.)م٣٦٠٧(

لة باكوري زثي سةرووشةوة كة . ئةشكةويت شانيداري تثداية كة دواتر دثينة سةر باسي

ياي مةقلوبة كة دثري چةكةوثت چاو ديا كة بةرچلة دةشتةكانةوة بذوانيت، يةكةمني 

چياكاين ئةجما . ي تثداية و لةساآلين هةرة سةرةتاي مةسيحىيةتدا بنيات نراوة ’ر مةتيتما‘

چيا دثرث و ) .م١١٨٦(چيا كثرث و بةخثرو .) م١٥٤٨(ئاكـرث بةردة ذةش و 

كة بةسةر -.) م٢٠٩٥(و مةتني ) .م١٦٢٤(پثرس و .) م٢٣٧٨(و شريين ) .م١٢٣٠(

و زاويتة هةن، ئةمةي دوايىيان اي زنار چيو .) م٢١٦٠(ـارة گ، -ئامثدي دا دةذوانثت

  .هثنثتپثك دةدا گةص توركياسنوري هاوبةش لة
  

شاخاوىيةكان لة باكورةوة بريتني لة ئامثدي كة لة چة ىية ديارةكاين ناوچةقة ژيار  

دهؤك، پايتةخيت مرينشينثكي بةهثزي چاخةكاين ناوةذاست بووة، يايةكة و چسةر تةخيت 

ثت، چتنيدا زؤر لة ئامثدي دةژووي و هةم لة هةصكةولة مثئاكرث، ذةواندز كة هةم 

 . ثننپثنجوچوارتا، ماوةت و  ٢٩تةقتةق،  ٢٨ذانية، قةآلدزث، كؤية، ٢٧شةقالوة،

 
گةكاين ناوچة شاخاوىيةكان، هةروةك ئاماژةي بؤ كرا، زؤر گرنگ دةربةندو تةن     

                                                 
  .١٠١. لاوة، چهةمان سةرخةبات،  ٢٦
ي دثريين تؤمارةكاين بنةماصةي سث يةمي ’ Šikšabbumشيكشاببوم ‘ةص گفرةين هةوصي داوة لة ٢٧

  :مششارةدا يةكيان ثنثتةوة، بذوانة ئور و ئةرشيفةكةي

 Frayne, SCCNH 10, p. 180. 
  :گةذثني، بذوانةرين بي دث’ Kakm(i)um ـوم)ـيـ(كاكمـ‘ثي فرةين،دةبثت لة كؤية بؤ پبة  ٢٨

 Frayne, SCCNH 10, p. 171. 
ي تؤمارةكاين ئوري سث يةم لثرةدا  بووبثت هةروةك فرةين  ’ Tikiti‹umتيكيتيخوم ‘لةوانةية  ٢٩

 :چثتدة بؤي

Frayne: SCCNH 10, p. 169. 
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دا وو و جيؤپؤليتيكيگةورةيان لة مثژو ذؤصثكي  چةكةداناو گرافيايوو كاريگةرن لة ج

گرنگترينيان دةربةندةكاين حةمرين و سةكةلتوتان و عةين لةيالن بن  لةوانةية لة . گثذاوة

لةنثوان عةزمث و سريوان لة باكوري دةيل عةبباس، دةربةندي ئينجانة لة باشوري ئةو 

 خاصةي تيايدا عةزمث حةمرين دةبذثت، دةربةندي عةين نوخةيلة لة باكوري تكريت كة بؤ

پؤتاميا بة باين شاذثي خوراسان كة ناوةذاست و باشوري مثسؤ ٣٠.چثتكةركوك دة

ويل زةهاو پثتة سةرچةذثت و دةپدا تثدة ’كور دةرة‘ئثرانةوة دةبةستثتةوة بة دةربةندي 

ژهةآلت ي ذؤية بةرةو باكور تري ئةم ذثپةلثكي  ٣٢.شان هةمةدانپاو  ٣١وكرماشان

تة دةشيت گاذثت تا دةپةدي خان دا تث دةلة نزيك ئاوي سريوان بةدةربةندةچثت 

ند دةربةندثك گرمة و بازيان دا چةلة سةرتر، لة زجنريةكاين قةرةداغ و سة  ٣٣.شارةزوور

ي سلثماين و چةهةآلت بؤ ناوژةوة سةر باكور و ذؤچنئاواوة دةژهةن كة لة باشورو ذؤ

هةصكةندراوةكةي كة نةخشة  ’بثلولة‘ةوانةوة، لةمانةش دةربةندي چثپشىيةوة يان بة پا

ارىية گياد كة شوثنةوارة ’ةيكوصي،پ‘ي لثية؛ دةربةندي ’Tar-dunni دونين- تار‘

كة لة  ’رمةگسة‘ادشاي ساساين لثية؛ دةربةندي پ ي ’ Narsehنةرسي‘ةكةي گبةناوبان

                                                 
30 Great Britain, Iraq and The Persian Gulf, p. 83. 

وث و هاوچةرخةكاين ئثران و زؤربةي ئةوانةي ذؤژئاوا و چاوة نناوي شاري كرماشان لة سةر  ٣١

پث دةنووسرثت، بةآلم دانيشتوانةكةي تائثستاش هةر كرماشاين  ’نشاهكرما‘رةبىيةكانيش بة عة تةنانةت

چاوة عةرةبىيةكاين وةنةبث هةصة بثت، بةصكو ناوة ذةسةنةكةيةيت هةروةك لة سةرئةمةش  .دةصثن

و وا باوة كة بةناوي يةكثك لة  ’قرماسني‘يان  ’قرميسني‘بة شثوةي   ةكاين ناوةذاستيشدا هاتووةچاخ

شثوةي نوثي كرمانشاة لةسةردةمي شاكاين دوايي . بووة’ كرماژن‘شاكانىيةوة ناونراوة كة ناوي دپا

  .  پثنرا بؤ بةفارس كردين شارةكةو ناوةكةيئثراندا سة
32 Postgate, “The Geographical History of the Himrin Basin,” Sumer XXXV 
(1979), Part 1 &2, p. 594. 
33 Ibid. 

  :ي كؤن دةزانثت، بذوانة ’ašmar‹ خامشار‘دةربةندي خان بة دةربةندي پايزةر ش

Speiser, AASOR, p. 26. 
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بة نةخشة  ’اورگ‘دةربةندي  ٣٤دا نةخشثكي هةصكةندراوي نوثي لث دؤزرايةوة، ١٩٩٢

ي ئةكةدي دةزانن، ’  Narām-Sînسني-نةرام‘كةس بة نةخشي ناسراوةكةيةوة كة زؤر 

كة  ٣٥يل دووةم،پاي كؤين ساصنامةكاين ئاشورناسري’Babite بابيتث‘ ’بازيان،‘دةربةندي 

رافىيةكاين ئةم گبثت كة لة ليسيت ناوة جو udi4[b]يان  Bù-tá لةوانةية هةر هةمان

 Early Dynastic)انةيةدا هاتووة و هي سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكچةناو

Period).پاص چةندةها دةربةندي تردا لة ناوچةكاين سةرووتر وةك گةيل عةيل لة ٣٦

  .هي تربةگ و كثلة شني و دةروازةي خابور و 

  

تا ئثستاش و  بوون گرنگدةشتة ناوخؤيىيةكاين نثو شاخةكان لة كؤندا زؤر    

بةهؤي ردةماين زؤر كؤنةوة لة سة. سندي و ذانية و شارةزوورنگةورةترينيان . هةروان

 .پؤگرافىيانةوة چةقي سياسي و ژيارىيان تيادا كؤبووةتةوة خاكيان و لةباريي تؤپييتبة

چيا كثرث و سندي كة دةكةوثتة نثوان زثي سةروو و ذوباري دجيلةوة، لة باكورةوة بة 

پةذي باكوريدا زاخؤ لةو .چيا دثرث و لة باشورةوة بة چياي بةخثر دةورة دراوة

و  ژهةآليت هةولثردةشيت هةرير و باتاس لة باكوري ذؤ .ورةترين چةقي ژيارىيةيتگة

ئةو . گرنگيان هةيةيةكي چةندة پچووكترن بةآلم مثژووهةرژهةآليت زثي سةروو، ذؤ

پث دةچثت ناوة زؤر . هةموو شوثنةوارة كؤنةي تيايانداية نيشانةي ئةم ذاستىيةن

 كريروريجاران بة (بووبثت  ’ abruru‹ خابرورو/هـ‘كؤنةكةي دةشيت هةرير 

                                                 
ذةزا خراية  كاك چةمچةماصةوة بةناويدا لةاليةن دانيشتوويةكي شاري  ١٩٩٢ئةم دؤزينةوةية لة  ٣٤

  .بةرچاوي كةوتبووسةردانثكيدا  ةكايت ذوو، كة خؤي ل
35Speiser, Op. Cit., p. 3; p. 15.  

شورايةكي كؤنتر  پامشاوةية بؤكردنة كة تا ئثستاش شوثنةواري شورايةكي كؤن كة لةسةر ژشاياين ئاما

ان ژثك لة ذؤژديارة كة ذؤ -يتچةر لة كةركوكةوة بگئة- ي دةربةندةكةوة پةچبنيات نراوة لةالي 

  . ستووةدةربةندةكةي داخ
36 Frayne, EDGN, GN 17, p. 79. 
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Kirruri بةتايبةيت كة  ي ئثستا پةرةي سةندووة،’ةريرح/ـه‘بؤ  كة ٣٧،)دةخوثندرايةوة

لةباسي ئةم ئيسالمىيةكاين سةدةكاين ناوةذاستدا  سةرچاوة لة لةهةندثك ’ حةرور‘

دةشيت ذانية كة لة ذاستيدا حةوزي زثي خوارووة، كثوة ذةش  .چةيةدا دةبينرثتناو

پشيت "كة مةبةست لثي ’ پشدةر‘ژهةآليت پثي دةووترثت كةريت ذؤ: ةيكاتة دوو كةرتةوةد

پثكةوة ة كة هةردوو كةرتةكة ’ذامكان‘ ربةنديةية و ئةو دةروازةيةش د" دةروازة

ژئاواشي پثي دةووترثت بيتوثن كة بةشي هةرة گةورةي بووة بةژثر ، كةريت ذؤدةبةستثت

ژيارىية گةورةكاين ئةم دةشتة بريتني لة ذانية و ة ةقچ .ئاوي بةنداوةكةي دوكانةوة

 چة شاخاوىيةكاين باشوريدواترينيان دةشيت شارةزوورة كة كةوتووةتة ناو .ثقةآلدز

ژئاواوة لة باشوري ذؤ .سريوان داذوباري ذؤژهةآلتةوة لةنثوان زثي خواروو و 

ژهةآلتةوة گؤيژةو ؤتاسلوجة و لة باكور و باكوري ذ دة ورزجنريةكاين بةرانان و گصة زة

 بةشي باكوريسلثمانىية لة ژيارىية گةورةكاين ةقة چ .ذ و سورداش دةوريان داوةةئةزم

   .هةآلتيشةوة عةربةت و سةيد سادق و خورماص و هةصةجبةنژلة باشوري ذؤذؤژئاوايدا و 

  

ةوةي كةر گةرو يةكالييئاو لة كوردستاندا ذؤصثكي لةذادةبةدةر كاريچاوةي سةر   

و دياري دةكات دانيشتوان  ژياينشثوازي چونكة ئةو فاكتةرةية كة و هةية، هةبووة 

ذوونتر چاوةكاين ئاو لة ژمارةداية نةك لة بذدا، زؤريي سةر. پثنثتبةسةرياندا دةيسة

پرش و بصثني، هةزاران كاين و كانيلة و كارثز هةن كة بةسةر ذووبةري فراواندا 

بذي ئاوةكةيان ئةوندة زؤر نية نيان لث دةربچثت، چيان، ذوبارةكابآلوبوونةتةوة، بةآلم هي

و لةئةجنامدا ناتوانن ببنة مايةي ژيان و گوزةراين كؤمةصگاي گةورة بكات كة بةشي 

لة جيايت ئةمة،  .چةقي ژياري گةورةي وةك ئةوةكاين باشوري مثسؤپؤتاميادةركةوتين 

                                                 
37Levine, L. D., “Kirruri, Kirriuri,” RlA Band 5 (1976-80), p. 606;  

گةكةي كة لة سةرچاوة مثخىيةكاندا هةر بةو خابرورو و دةربةندة بةناوبان/هةر سةبارةت بة هـ

  :بوو، بذوانةناوةوة ناسرا
 Saggs, H. W. F., “The Land of Kirruri,” Iraq XLII (1980), pp. 79-83. 
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بآلو پرش و ،چاوةكانپث بة پثي سةردا، چار دةكةن بةسةر ذوبةري فراواندانيشتوان نا

 .پچووك پچووك و لةيةك دابذاودا ژيان بةسةر بةرنببنةوة و لة دث و كوثرة دثي 

بةآلم لةاليةكي ترةوة، بةشي هةرة زؤري كوردستان بة بذة بةفرو بارانيكي باش 

سةروو  – ٥٠٠بةذثژةي ( ٣٨پث دةكرثتبةهرةمةندة كة دابيين كشتوكاصي دمثيي 

چةندة لة زؤربةي ئاوةدانىيةكاندا، هةر اص بووين بةراوپلة ٣٩،)مم لة ساصثكدا٢٠٠٠

لة زؤر .  دةبةسنت بؤ ئاودثرىيان پشت بة ئاوي كاين و چاوگو  پارچة زةوي پچووكن

بةكار و سةركةوتووانة تةكنيكثكي زؤر كؤن  تا ئثستاش  گوندةكانشوثندا دانيشتواين 

 م ئاو و كردين بة يةكدةهثنن بؤ كؤكردنةوةي ئاوي ژمارةيةك كانيلةي پچووك و كة

ئةم  ’.كارثز‘پثي دةصثن و  ،ثر زةويژلة ذثي هةصكةندين تؤذثك لة ئاوةذؤ و كةناصي 

لةسةردةمي ثت چپث دةونووس و كؤنةناس ژوتةكنيكة بة بذواي هةندثك مث

لة ئةدةبييايت كؤنةناسي دا هةر . ثشتريش نةبووبثتپةر گئةخةمينىيةكاندا داهثنرابثت، ئة

  .سراوةنا ’قةنات‘بة 
  

هةر لة دةشتةكاندا چةكةية كة دوا بابةت لةم بةشةدا باسي بكةين ذووةكي ناو   

پرش  ص دارو درةخيتگةبريتىية لة ناوچةي فراواين بة گيا داپؤشراو  لة ة وذووةكي ستثپ

گياية بةآلم جؤرةها دار و لة كوثستانةكانيش هةر . انگردةكو بآلو لةسةر تةخيت ياص و 

ز دةبثت، لة هةموويان بةربآلو تر دار بةذووة، ئةجما بة پلةي دووةم دار درةختيان لث سةو

و هةندثك ) زياتر بةالي باكورةوة( ٤٠و سنةوبةر و كةوت ودارة بةن و ئورزمازوو 

ترث و هي  گؤيژووثزو گهةرمث و سثوي مزرو چوالة و ميوةي كثوي وةك هةجنري و 

 اش بةدةست داربذيين بث سنوورةوةةكة لة كؤندا و تائثستچبةآلم بةداخةوة ناو. تر

ياكاين كوردستان و ئةمةش كاري چدةناصثت، كة بووةتة هؤي ذووتانةوةي زؤر لة ياص و 

                                                 
38 Great Britain, Iraq and the Persian Gulf, p. 82. 
39Izady, M., The Kurds: A Concise Handbook, p. 17.   
40 Izady, Op. Cit., p. 20. 
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هةروةك لة ووآلتاين دراوسثشدا هةية  ٤١چةكة،كردووةتة سةر كةش و ئاوو هةواي ناو

  ٤٢).بؤ منونة ئثران(
             

  ناوةذاست كوردستاين گةالين كؤين  ) ب
  

  
باص  ؛ مةودايةوةگةالين زاگرؤسة بابةتة ناذةحةتةكان قسةكردنة لةبارةي يةكثك ل   

و  ژوويي و فةرهةنگىيانپثشينة و بنج و بناواين مثژادي و زمانةوانىيان، كثشاين نة

هؤي ئةمةش، هةروةك بةئاساين دةتوانرثت تثبيين . بابةيت تري وابةستةي ئةمانةية

كةم تؤماري نووسراويان لةدواي خؤيان جث خؤيان زؤر گةالنة بكرثت، ئةوةية كة ئةم 

ؤتاميا بةرثت، كة زانياري پنا بؤ تؤمارةكاين مثسؤپةرة چاوونووس ناژبؤية مث. هثشتووة

 پارچة پارچةيي و ناتةواوىيةشئةم . ة لةم بارةيةوة دةبةخشنچارپة چارپچذ و پچذ پ

ي گرنگي گارؤس و نةتةوةكاين هةمووكات جثگخؤي لةخؤيدا هؤي تري هةية، زا

                                                 
ئيدمؤندز لة بيستةكاين سةدةي بيستةمدا لةبارةي ئاوو هةواي كوردستانةوة نووسيويةيت و   ٤١

پريل تا ئة) ١١(هةم لة دةشتةكان لة دةوروبةري نؤضةمبةرةوة زورگةكان وي باران هةم لة وةرز:"دةصثت

" ، بةآلم لة دواي قةرةداغةوة تاوة باران تةنانةت لة ناوةذاسيت هاوينيشدا نائاسايي نية،درثژةي هةية) ٤(

  :بذوانة
 Edmonds, Op. Cit., p. 19. 

ةيةدا كة ئيدمؤندز باسي دةكات لة چةوة لةم ناونجپثي گاش مانپجثي سةرسوذمانة كة باران لة 

ثذنةوة كة ذووي داوة گلةمةش سةيرتر، هةندثك قسةي دةماودةم دة. گمةنةري ئثستادا زؤر دةژگاذؤ

ةمن لة گةمني داوة، هثندةي بةفر لةسةر بووة واي زانيوة مةذة ، زانراويشة كة گةالماري مةصؤ پ گورگ

  !دروثنة دةكرثتةكاين كوردستاندا لة هاويندا چناو
  :بؤ منونة بذوانة ٤٢

Potts, D. T., The Archaeology of Elam, Formation and Transformation of an 
Ancient Iranian State, Cambridge, 1999, p 22.   
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يايىيةكان نةبوون تا هةمووشتثك لةبارةيانةوة بنووسن و پؤتامثداين مثسؤپ

اويان تةواو ذوون نةبووة و كةميان لةبارةيانةوة چؤتاميايىيةكان خؤيشيان بةرپمثسؤ

زانيارىيةكان بة جؤري ئةو دةقانةوة بةندن چؤنيةيت لةاليةكي تريشةوة بذو . زانيوة

ژوويي بن يان ئةدةىب يان ساصنامة يان فاص ئيتر دةقى مث زانيارىيةكانيان تؤمار كردووة،

ئةم دةقانة بريتني لة نووسراو بةجؤرةها  .گرةوةيي يان ئاييين يان هةر جؤرثكي تر

گرؤس و ناوةذؤكي جؤرا و جؤر كة كورتة زانياري ناذاستةوخؤ لةبارةي زا

بة ىيان دلة باسي بابةيت تردا كة هةندثك جار پةيوةن دةدةن،نةتةوةكانىيةوة 

  . گرؤسةوة نيةزا
  

بة ية كة انةگؤذان و مجوجؤص و جث گؤذكث نةژادىيناذةحةتىيةكي تر ئةو هةموو 

گؤذان و جث گؤذكث يةدا، لة ئةجنامي ئةم . ژايي مثژوو لة ناوچةكةدا ذوويان داوةدرث

كة لة جؤرةها نةتةوة وهؤزو تريةو  پةيدا بووةي جياواز ژادئاوثتةيةك لة نةتةوة يان نة

ژادةوة خزم و خوثش بوون، هةندثكيان لة ذووي زمان و نة پثك هاتووةكةچة بنة

هةندثكي تريان نا، هةندثكيان لةگةص يةكتردا بوون بةيةك و هةندثكيان بة جيايي 

پةل كثشاين ةي كة سنووري قةصةمذةويان و مةوداي ماونةتةوة، ئةمة سةرباري ئةو

ئةمةش ئةوةندةي تر  . بةردةوامدا بووةپثي كات و بارو دؤخ لة گؤذاينبة نةژادىيان 

، ئةم ذاستىيةش لة چاوي مثسؤپؤتايىيةكاين تةصختر و شثواو تر كردووةوثنةكةي بةر

   .گي داوةتةوةمثخىيةكاندا بة جواين ذةن چاوةسةر
  

گةل و كة سةبارةت بةم پةرةگرافانةدا كة دثن، هةوص دةدةين زانيارىيةكاين لةم      

پوختةكةيان ژينةوة و دايان بذثلةبةردةست دان لةيةك بدةين و  ةوةنةتةوانةي زاگرؤس

لةم زانيارىيانةوة دةردةكةوثت كة ذةمةي دانيشتواين كوردستاين كؤن . خبةينة بةردةست

پث دةچثت زؤربةيان دانيشتووي ذةسةين لة تؤرمةيةكي ناسامي نا سومةري بوون، 

بةآلم هةندثكي تريان، وةك  ’.Aboriginals ميوبو‘يان وةك دةصثن ن، بووآلتةكة بوو
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سامي و  يگةريئةمانةشدا كاريپاص لة .بثنتچ هثنةر بووكؤپث دةچثت خورىيةكان، زؤر 

لة  دةردةكةوثت،دا  ىيةكانيانداكةس ةناوبة هةروةك  ،عيالمي و سومةري كةم تا زؤر

 كوردستاين الينگةلةم كورتةيةدا باسي هةموو گومان بث  ٤٣.هةندثك شوثندا هةبووة

   .ذاوةگثبابةيت ئةم كتثبةدا ذؤصيان  سةردةمي لةكة  لةوانة دةكؤصينةوةكةين، بةصكو تةا نا

  

  :سوبارتو و سوبارىيةكان
   

چاوة تا ئثستا كؤنترين ناوي زانراوي كوردستاين ناوةذاست لةذثي سةر      

ة ’  Subir/Subartu سوبارتو/سوبري‘  جوگراىف-ژادينةگشىت ناوى   نووسراوةكانةوة

نووسراوة،  چاوة سومةري و بابلي و ئاشورىيةكانداة بة زؤر شثوةي جياواز لة سةرك

                                                 
، ) Subartu Proper(=بنة گواية دانيشتواين سوبارتوي مايةي سةير لث هاتنة كة شتاينكثلةر دةصثت  ٤٣

  :گةورةي كوردستاين ناوةذاست، بةشي هةرةزؤريان سامي بووني هةرة واتة بةش
Steinkeller, P., “The Historical Background of Urkesh and the Hurrian 
Beginnings in Northern Mesopotamia,” Urkesh and the Hurrians (Studies in 
Honor of L. Cotsen), Bibliotheca Mesopotamica, Vol. 26, Malibu, 1998, p. 88-9. 

كة بؤ مةبةسيت وا جثگاي  ووةپشيت بة بووين ناوي كةسيي سامي بةستوةك دةردةكةوثت، لةمةدا 

پث بةسنت نية، لة زؤر حاصةيت تردا  دةركةوتووة كة كةساين نا سامي هةبوون ناوي شت متمانةو پ

تثذوانني و لثكؤصينةوةي  صگةيةكةگة لةمةش، ناوي كةسى بةج. وةك ئثستاش وايةسامىيان هةبووة هةر

 Theophoric(=ة زؤر ناو، بةتايبةيت ئةو بةشةيان كة ناوي خواوةندثكي تثداية چونكزياتري دةوثت، 

element  (واتة نيشانةيةكي مثخي كة لة نووسيندا يةك جؤرة و لة  -گرام نووسراونؤگبة لؤ

كة دةكرثت لة زمانة ناسامىيةكاندا   -پثي زمانةكة خؤيؤرثكة بة خوثندنةوةدا بة هةر زمانة و ج

 .RIMA 2, I, A.O  :بذوانة(  dIŠKUR –ZÁLAG بؤ منونة ناوثكي وك .بةجؤرثكي تر خبوثنرثنةوة

101,1,l. 49  ( دا سةردارثكي زاموا بووة و لة ساصنامةكاين . ز.پكة لة هةزارةي يةكةمي

، مةرج نية بة زماين گؤگرام نووسراونالدا ناوي هاتووة و هةردوو بةشي ناوةكةي بة لؤپئاشورناسري

خبوثنرثتةوة هةروةك هةميشة دةكرثت، بةصكو دةكرثت ناوثكي  ’Nūr-Adad ئةدةد-نور ‘ئةكةدي بة 

  .    لوللويب بوو بثت بةزماين لوللويب



٤٥ 

 

 Š/Subaru  سوبارو/شـ، Šupria پرياشو، Šubur شوبور،  Subirسوبريوةك 

    ٤٤.هتد...و

  

  :شوثنيان و بآلوبوونةوةيان

  

لةبةر ئةو هؤيانةي ) گرايفجو/ ناوي شوثن= Toponym( پؤنيمناوي سوبري وةك تؤ   

چاوةي كؤين وةك هةندثك سةر. كران زؤر ناذةحةتة سنوورةكاين دياي بكرثن باس

 :سنورةكاين بةم شثوةية دةست نيشان كردووة’ جوگرافياي سارگؤن‘
 “[ultu šadê er]ēni adi An-za-an «ZA.AN»ki45 māt Subartu 

                                                 
  :ي ئةم ناوة، بذوانة)Spelling(=بؤ شثوة جؤراو جؤرةكاين ذثنووس كردن ٤٤

Gelb, I. J., Hurrians and Subarians (HS), Chicago, 1944, p. 23-31. 

ةي بؤ شثوةيةكي تريش كردووة كة لةوانةية ئةويش هةر بة سوبري خوثندرابثتةوة و ژئاما Hallo هاللؤ

  :، بؤ ئةمة بذوانة SÚ. NAMki بريتىية لة

Hallo, W., “Zāriqum,” JNES  XV (1956), No. 4, p. 224, note 21. 

ناسيوةتةوة كة  نيشدا اچاوة كالسيكىيةكناوي سوبريي لة سةر Dhorme شاياين تثبيين كردنة كة دؤرم

  :بةم شثوانة هاتوون
‘Sáspeires, Sáp/beires, Sábiroi and Sábēroi’.   

  :بذوانة
Gelb, Op. Cit., p. 30  

  :ة كردن بؤژبةئاما(
 P. Dhorme, “Soubartou-Mitani.” RA VIII (1911), 98 ff). 

كةمةوة لةذووي بةاليةين –چاوة سومةرىيةكاندا لةسةر’ Šuburشوبور‘ئةوةش بصثني كة ناوي 

  :گةصهاوذث لة PA. ŠUBUR :وابةستةية ة،بةراز ، كةژةصثكةوةبة ئا -ذثنووسةوة

و هي تر،  PA.UDU, PA. GUD, PA.ANŠE 

  : بذوانة
Gelb, Op. Cit., p. 24. 

  :ة، بذوانة’,Anzanzan‘  تثبيين خوثندنةوةكةي ضايدنةر بكة كة بةاليةوة ٤٥

Weidner, E., “Das Reich Sargons von Akkad,” AfO XVI (1952-53), p. 4. 



٤٦ 

 

(Su.bir4)
ki,” 

شوثن دياري كردنة ئةم  ٤٦."ووآليت سوبارتوة: ياكاين ئورزةوة تا ئةنشانچلة : "واتة

هةآلتىيةوة زؤر زياد ذؤيشتوو ژلةالي باكورىيةوة پةسةندة، بةآلم لة الي باشوري ذؤ
                                                                                                              

ئةسرييؤلؤجيستةكانة ناسراوة مايةي ناكؤكي نثوان ’ جوگرافياي سارگؤن‘گةي كة بة ئةم دةقة بةناوبان

=) Assyriologist بةهي  زؤربةيان). پثي نووسراون، واتة زاناياين خةيت مثخي و زمانة مردووةكاين

و هةندثكيش بة هي )  Graysonگرةيسنو Albright بؤ منونة ئؤصربايت(ئةكةدي دةزانن  گؤينسار

چوونة جياوازانة و بؤ ئةم ذاو بؤ): Mieroop پو مريؤ Potts پؤتس(ؤين ئاشوري گسار

  :بذوانةلةم بارةيةوة پ خؤي ريؤلثكؤصينةوةكةي م
Mieroop, M., “Literature and Political Discourse in Ancient Mesopotamia,” 
Munuscula Mesopotamica: Festschrift für Johannes Renger, Herausgegben von: 
B. Böck, E. Cancik-Kirschbaum und T. Richter, Münster, 1999, p. 330-1; 331ff. 

هةندثكيان هي هةزارةي  كة پؤنيمانةن كة ناويان لة دةقةكةدا هاتووةو بيانوو بؤ ئةم ذايانة ئةو تؤگة بةص

كة زياتر   - bēru بؤ منونة بثرو-ن، هةروةها فؤرم و زمان و زاراوة تةكنيكىيةكانيش. ز.يةكةمي پ

شدا، مةحاص نية كة دةقةكة دةقثكي ذةسةين ئةكةدي كؤن گةص ئةمةبةآلم لة. هي هةزارةي يةكةمن

=)Old Akkadian بثت و لة )  ةدي تثيدا ژياوةگؤين ئةك، كة سار.ز.پ، واتة هةزارةي سث يةمي

ذدرابثتة سةر زماين ئةكةدىي سةردةمي گثهةزارةي يةكةمدا ذونووس كرابثتةوة و تازةكرابثتةوة و وةر

ة لةسةردةمي ئاشوري نوثدا ئيتر بةكار نةدةهاتن و گرايف كواتة، هةندثك ناوي جو. ئاشوري نوث

وي تريان لث نراوة، ناوة نوث يةكان لةجيايت ئةوانة لةسةردةمي ذونووس كردنةوةي دةقةكةدا نا

دوور نية هةمان شتيان سةبارةت بة زاراوة . نووسراون بؤ خوثنةراين سةردةمي ئاشوري نوث

 .ثچةرخي بدةنتةكنيكىيةكان و فؤرم و ذثكخستين دةقةكةش نةكردبثت تاوةكو ذوويةكي نوث و هاو

ماين نووسيين ئةم دةقةي وادابثت فةر گؤين ئاشوري ئةمة بةاليةك، لةاليةكي تريشةوة دةشثت سار

ذثبازي پرؤپاگةندة سياسىيةكةي و كةلةسةر شثواز و تةرزي دةقة كؤنةكان بثت، وةك بةشثكي 

كي چاوةيةلةم بارةياندا ناتوانني مامةصةي ئةم دةقة وةك سةر .گؤين ئةكةديالسايي كردنةوةكةي سار

وگرايف جي دواتر كة ئاماژة بؤ ناوي چاوةيةكي سةردةمثكهةزارةي سث يةم بكةين،  بةصكو وةك سةر

كة دةقةكة وةك گةيةنثت ئةمة ئةوة نا. كات بةبةكارهثناين هةندثك زاراوةي كؤنةوةكؤنتر دة

بؤ منونة لة ساصنامة شاهانة ئاشورىيةكان ناذاستتر نية ،  - بةالوة بنرثت دةبثت ييژوويةكي مثچاوةسةر

       . گرانة بثتثت زؤر بة ووريايي و ذةخنةبةصكو بةكارهثناين دةب - نيپرؤپاگةندةيكة تةواو 
46 Grayson, A. K., “The Empire of Sargon of Akkad,” AfO XXV (1974-77), p. 
59. 



٤٧ 

 

 االنثموندوگلو‘ذيز كردين ناوى ووآلتةكاين نووسينةكةي گةر ئة ٤٧.وچاش پثدثتة 

                                                 
ةمانوسي ئثستا لة لوبنان دةناسثندرثت لةبةر ئةوةي لة چياكاين ئ ئورز زؤر جار بة چياكاين  ٤٧

گرين، ئةوا ووآليت ري كردنة بةهةند وةربئةم شوثن دياگةر ئة. ثستادا ئورز لةوث هةيةژگاري ئذؤ

ژئاواي ئثران تاوةكو ذؤ-لة باشوري) ة ’تةللي ماليان‘پايتةختةكةي لة ة ك(سوبارتو هةر لة ئةنشانةوة 

 Gadd ادگبنان دةبثت كشابثت، واتة ذووبةرثكي ئةوةندة فراوان كة كةناري دةرياي ناوةذاست لة  لو

و دةبثت لة ذاستيدا ئةوةندة بةرفراوان بووبثت، فراوانتر لة ووآليت ئايا سوبارت پرسثتبة سةر سوذمانةوةب

و عيالم پاشدا سوبارتو ورةترين ووآلت ناوزةد كراوة و لةگةدا بةگؤن خؤيئةكةد كة لة دةقةكةي سار

  :دثن ؟پثكةوة 

 Gadd, “The Dynasty of Agade and the Gutian Invasion,” CAH  I, Part 2, 
Cambridge, 1971, p. 431. 

تامياو سةرزةمينةكاين كوردستاين كؤين ئةم پؤبؤية دةبثت بري لة بووين داري ئورز لة باكوري مثسؤ

 اينپسةردةمةي مةبةستماندا بكةينةوة، هةروةك سومةرؤلؤجيسيت زانكؤي اليدن بةذثز كريس

Krispijn چياكاين  بةزارةكي جةخيت لةسةر كرد و وويت كة واديارة داري ئورز لة كايت خؤيدا لة

هةر لة سةردةماين زوودا كةوتوونةتة بةر شاآلوي بةربآلوي بذين و كوردستانيشدا هةبوون بةآلم 

ارىيان لة سةرزاري گانةدا  دوايىيان هاتووة بةبث ئةوةي يادچذووتاندنةوة تاوةكو هةر ئةو كاتة لةم ناو

دوايىيانةدا لة  كة لةم’ باستكي‘پةيكةرةكةي دةكرثت نووسراوةكةي سةر . خةصك مابثتةوة

پةيكةرةكة لة ناوةذاسيت ئةم ووتةية، ئةنتيكةخانةي عثراقى لة بةغدا بة تاآلين برا، بكةينة پاصپشيت 

وندي باستكي گدهؤك و موسص لة نزيك گاي نثوان وردوودا لة سةر ذثحةفتاكاين سةدةي ذاب

وة لة ووآليت سوبارتو بةسةركةوتنثكىيةشانازي ’ سني-مراةن‘دؤزرايةوة، لة نووسراوةكةي سةريدا 

  :دةكات، سةركةوتين بةسةر

“LUGALrí šu-ut i-RÍN-nim” 

  :بذوانة" ،)؟(ئورز) ياكاين درةخيتچ(ادشاياين پ: "واتة

 ٥٣ص ، )١٩٧٦( ٢و ١، اجلزء ٣٢ سومر"�،دراسة اولية لتمثال باسطكي"فوزي، . رشيد، د

ي شادپاي ’ Šulgi گيشول‘ؤ ة ب’ Ur-dun دون-ئور‘نامةكةي  گةيةكي تريشبةص.��٥٧ص؛ ١٨. س

بؤ  گىية، ناردبووي بؤ چياكان، كة شولشاكةيدپاكة تيايدا دةصثت ) بنةماصةي سث يةمي ئور(ئور 

ي فةرمانذةواي سوبري ذووتيان ’ Apillaša ئةپيلالشا‘دارو دةستةكةي  چيكذيين ذؤين ئورز، كة

  :بؤ دةقي نامةكة بذوانة .كردووةتةوة



٤٨ 

 

Lugalanemundu’  ئاداب‘ادشاي پي Adab’  ثي پبةو بةدواي يةكدا هاتنةي كة

ي ئةو نووسينة ووآليت سوبارتو، پثرايف تيادا هةبثت، ئةوا بة گونووسراون، مةبةستثكي ج

الين كةم لة سةردةمي نووسيين دةقةكةدا، بةو سةرزةمينة ووتراوة كة دةكةوتة  باكوري 

 وتيومگثشنيازة ناوهثناين سوبارتووة لة نثوان پهؤي ئةم . ةآليت ئاموذذوةوةژهوتيوم و ذؤگ

لة ’ Sutium سوتيوم‘و ’ Martu مارتو‘ لة اليةكةوة و’ Mar‹aši مارخاشي‘و 

پچووك دةشثت سوبارتو لة سةردةمة زووةكاندا تةا سةرزةمينثكي  ٤٨.ةوةرالكةي ت

  اوةذاستدا، لةدواتردا فراوانتر بووبثت تاوةكو ئةو ووآلتــةيبووبثت لة كوردستاين ن

                                                                                                              
Michalowski, P., The Royal Correspondence of Ur, (A Dissertation presented to 
the Faculty of the Graduate School of Yale University), Yale, 1976, 217-18.   

وو دياري كردن ژ، ئةمة يةكثك بووة لة شثوازةكاين مثdate-formula(=وو ژمث -پاچةيةكثك لةدي ٤٨

، بة پةيذةو دةكرااين ئةكةدي و بنةماصةي سث يةمي ئور دا و تؤماركردين ذووداو كة زياتر لةسةردةم

ادشايةك يان فةرمانذةوايةك بة ناوي ذووداوثكى پناوناين هةر ساصثك لة ساصةكاين فةرمانذةوايي 

ئةو "يان " وثران كرا،/ريگدا... ئةو ساصةي : "ةورة يان كارةسات ئامثزةوة، لةشثوةيگيان گ نگر

سني لة -ئةو ساصةي تيايدا نةرام: "سني دةصثت-ةكاين نةرام) و بةو جؤرة "ساصةي شوراي شار بنيات نرا

 ئةتال-داخيش‘سةركةوتوو بوو و ’ Azu‹inum ئةزوخينوم‘لة  ژى سوبري لةشكركثشىيةكيدا د

Da‹iš-Atal’  بذوانة" گرت،ي بةديل:   

 Foster, B., “An Agricultural Archive from Sargonic Akkad,” Acta 
Sumeriologica (ASJ) 4 (1982), p. 23. 

هةآليت ژلة ذؤپثي هةندثك بةصگة ئةمة ماناي واية كة ئةزوخينوم لة سوبارتو بووة، ئةزوخينوميش بة 

  :للو بووة، بؤ ئةمة بذوانةوگةي ووآليت لا و لةسةر ذثپخئةذذا
Frayne, SCCNH 10, p. 182. 

ي ئاشوري،  ’Arzu‹inum  وخينومئةرز ‘هةرمثي دا هاتووة كةشچاوة ئاشورىيةكانيهةر لة سةر

  :دةربةندي بابيتث كة لة زجنريةي بازيانداية، لة ووآليت زاموا جياي دةكردةوة، بذوانة
Levine, Op. Cit, p. 19.  

ثكي زوو لةوحثكي قوذي نووسراوي تيادا گردة بةرزو گةورةكةي چةمچةماص كة ساآلنئةمة وادةكات 

  .  نومي دثرين بثتدؤزرابووةوة، زؤر شياو بثت كة ئةزوخي



٤٩ 

 

 
  :ةستكارىيةوةچاوةيةوة بةدلةم سةر. سوبارتوي بنة و سوبارتوي مةزن: ٣ژمارة نةخشةي 

Steinkeller, The Historical background of Urkesh and the Hurrian Beginnings… 
 



٥٠ 

 

يل كثشابثت بؤ پةرتووةتةوة كة لةدواتردا ناونرا ووآليت ئاشور و، لة قؤناغي دواتريشدا گ

اكاين چياواوة و بةرةو ناوةذاسيت ژئلة ذؤ) لة باكوري سورياي ئثستا(سةروو خابور 

لةم جؤرة لةاليةن شتاينكثلةريشةوة پثشنيازثكي . هةآلتةوةژلة باشوري ذؤ ؤسگرزا

ئةوةي هةصهثنجاوة كة  گةي نووسراونةوةي هةندثك بةصپثي شيكردخراوةتة ذوو، بة 

لة باكوري  .)ز.پ٢٤٠٠(دا . ز.پلة هةزارةي سث يةمى پچووكتر سوبارتويةكي 

 پثي دةصثتةص دا بووة، گيشى لةهةبووة كة ووآليت ئاشورپؤتاميا و كوردستاندا مثسؤ

سوبارتويةكي تر، كة بؤ يةكةم جار لة ’ .Subartu Proper سوبارتوي بنة‘

ثي دةصثت پرتووةتةوة و گتا ئةمانوسي گرؤسةوة دا تؤماركراوة، لة زا. ز.پ٢٢٠٠

پةل ئةم ذووبةرة بةرفراوان و  لةوانةية ٤٩’.Greater Subartu سوبارتوي مةزن‘

: ئةوة بثت كة سوبارتو لة هةندثك دةقي كؤندا بة كؤ نووسراوة كثشانة گةورةية هؤي

ي دةقةكاين سةردةمي ئاشوري ’ ووآلتاين نايري‘هةروةك  ٥٠’ووآلتاين سوبارتو‘

’ سوبارتو‘ژة بثت بؤ ئةوةي كة لةهةمان كاتدا دةكرثت ئةمة ئاما ٥١.ناوةذاست

تر كة ناوي  پچووك و سةرزةميينكؤمةصثك ووآليت  بووبثت بؤتر وةسفثكي گشيت 

بؤ منونة لةسةر ئةمة دةكرثت . ناوة ناسرابثنت ةمپثكةوة بو هةموويان  بثتتريان هةبوو

 ني كوثستاهةرمث‘ بة چانة خؤيان لة سةردةماين ئيسالميدا ثنينةوة كةهةرناوي ئةم ناو

و  ٥٢گرتة خؤدة تري ميين پچووكيةچةو سةرزكة زؤر ناو دةناسرا’ ) اقليم اجلبال(

 ئثرانىية-تيشدا ديارة كة ئةم ناوة عةرةبىية وةرگثذاين ناوة كورديلةهةمان كا

                                                 
49 Steinkeller, Op. Cit., p. 77. 
50 “u4  ma-da Za-ab-ša-liki ù ma-da ma-da  lú  SUki-ka mu-‹ul-a,” 

  :بؤ ئةم دةقة بذوانة" ئةو كاتةي كة ووآليت زةبشايل و ووآلتاين سوبريي وثران كرد،"
Gelb, HS, p. 38. 

  .بووةباشور و دةوروپشيت دةرياچةي وان  چة شاخاوىيةكاينمةبةست لة ووآلتاين نايري ناو ٥١
سةردةماين (چاخةكاين ناوةذاستدا ية لة ’هةرمثي چيا‘بؤ لثكؤصينةوةو زانياري زياتر لةسةر ئةم  ٥٢

  :و سةرچاوة، بذوانة) ئيسالمي
Le Strange, G., The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge, 1930, Chapter 
XIII and XIV. 



٥١ 

 

لة . نووسراوة’ قوهستان/كـ‘بووة، چونكة لة هةندثك سةرچاوةدا هةر  كؤنةكةي

سةردةماين دواتردا، لة سةردةمي ئاشوري ناوةذاست و نوثدا، سوبارتو ووردة ووردة 

 ةرچةندةهوةكاين باكوردا، پووكاوةتةوة و بووةتة سةرزةمينثكي پچووك لة كةژوكث

واتة = Ethnonym(پؤنيم و ئثتنونيم تؤ ناوي سوبارتو لة ناو ووآليت ئاشور خؤيدا وةك

ةكارهثنانة لةاليةن ئاشورىيةكانةوة تةا بةآلم ئةم ب. هةر بةردةوام بووة، )ژاديناوي نة

ذونووسيان كة ئاشورىيةكان  داچة بابلي بة بنةگريي ئةستثرةواينفاصو  ٥٣ژةييلةدةقي وث

ژة بؤ ئاشورىيةكان، بؤ ئامابةآلم كة بابلىيةكان بةكاريان دةهثنا  .، هاتووةكردوونةتةوة

زؤر لةو ’ سوباري‘چونكة ناوي ث كردن بووبثت پسوكايةيت پث دةچثت بؤ شكاندن و 

گةيةنثت و لة ووآليت بابل و تةنانةت دة" بةندة"ووشة ئةكةدىيةوة نزيكة كة واتاي 

    ٥٤.ر دةهاتئاشوريشدا بةكا
 

  :زمانيانچةو بنة
 

ئاشورىية پثش كؤچ هثناين كةواتة، باوةذ واية كة دانيشتواين ووآليت ئاشور      

ةستؤي ئاشورىية تازة هاتووةكاندا پاصةپثر فشارو ژو لة  ٥٥سوبارىبووبثنت ىيةكانسام
                                                 

53 Wilhelm, G., The Hurrians, Wiltshire, 1989, p. 7 (translated from German). 
54 Lewy, H., “Assyria, c.2600-1816 B. C.,” CAH I, Part 2, Cambridge, 1971, p. 
732-33. 

چاوةيةكي سةرةكيي بةندة بوو بؤ باشوري مثسؤپؤتاميا و ئاماژة بؤ بةندةي ووآليت سوبارتو سةر

ئةمةش وابةستةيي لة نثوان هةردوو ناوةكةدا دروست . مثخىيةكاندا زؤرن چاوةةرسوباري لة س

ماناي  چاوةيةي سةرةوةداكة لثضي لةم سةر" subrum سوبروم"ئةمةشدا، ووشةي گةص لة. كردووة

كة ماناي " ubarum%�صوباروم"گةص ووشةي ي داوةتث، وةك دةردةكةوثت بةهةصة لة" بةندة"

ئةمـةي دوايىيان . دةبةخشـثت، تثكـةصي كردبثت )" ي ناوماص(بةندة، خزمةتكار"

 بؤ زانياري زياتر لةسةر ووشةى. يةكي جياوازي لةوي يةكةم هةية) Etymology(ئثتيـمؤلؤجـى 

%ubarum بذوانة:  

CAD, vol. S, p. 341.      
  :دةيانناسثنثت ’خوري‘ةيةيدا لة جيايت سوباري بة چاولةم سةرپايزةر ش ٥٥
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ةيةكي سةرباري ئةمةش، تاماو. هةآلتژوة نرابثت بؤ كوثستانةكاين باكور و ذؤپثصيان پا

 (=Substratum)اديي ژثرخاين نةژي دواتريش سوبارىيةكان هةر ژزؤر دوورو درث

گةري سوباري لة ژياين ئاشورىيةكاندا، بؤية ئةوبذة زؤرةي كاري. ووآليت ئاشور بوون

بنيات نةري شاري شاياين دپاتةنانةت ناوي  ٥٦.دةبينرثت ،بةتايبةيت لة هونةرو ئاييندا

هةندثك  ٥٧.اد سوبارينگنبةذاي ئون’ Kikia يكياك‘ و’ Ušpia ئوشپيا‘ئاشور،  

 بالتيل‘ ثي دةووترا پئاشور  چاوةي سةردةماين درةنگتر دةصثن ئةو كاتةي شاريسةر

Baltil’وةك تةل گةورةيشوثنةواريي گردي هةندثك  ٥٨.؛ بة ووآلت دةووترا سوبري 

 ’تةل خوةيرة‘و ) لةسةر خابوري سوريا( ’تةل لةيالن‘، )لة باكوري شاري ئاشور(�طايه

يارىية سةرةكىيةكاين سوبارىيةكان بوون، كة الين كةم ژةقة چبةذاي هةندثك 

    ٥٩.هاوتاي شاري  ئاشور خؤى بوون

  

ةيوةندىيان بة خورىيةكانةوة بة تايبةيت، بابةيت پاديي سوبارىيةكان و ژناسنامةي نة   

گثلب تواىن  م بةآل ٦٠.ؤري نثوان ئةسرييؤلؤجيستةكان بووژينةوةي زو توث گؤتوگف

 ٦١.بسةملثنثتژادي ثكي نةپوگروةك جيايىيان لة خورىيةكان و سةربةخؤيىيان 

چوونة بةآلم ئةم بؤ٦٢.بووة’ Su سو‘هةندثك اليان واية كة ناوي لةبين سوبارىيةكان 

                                                                                                              
Speiser, E. A., Mesopotamian Origins, Philadelphia, 1930, p. 124-5, 

. اشتربوونپبةآلم وةك دةردةكةوثت خورىيةكان لة بوونياندا لة ووآليت ئاشوردا لة سوبارىيةكان لة

دا . ز.پذةمةي دانيشتواين سوبارتو لةهةزارةي دووةمي پايزةر لةوانةية لةوةوة هاتبثت كة ئةم ذايةي ش

    .بوون خورىبةزؤرى 
56 Lewy, Op. Cit., p. 732-3. 
57 Gelb, Op. Cit., p. 5. 
58 Lewy, Op. Cit., p. 732. 
59Kuhrt, E., The Ancient Near East, c. 3000-330 B. C., Vol. I, London and New 
York, 1995, p. 41.  

  :سةبارةت بةمة بذوانة ٦٠

Gelb, Op. Cit., p. 1ff. 
61 Op. Cit., p. 20 f. 
62 ‘SU (A)’: Op. Cit., p. 25; Wilhelm, The Hurrians, p. 1. 
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هةر  ش’سو‘ي لةسةر كراوة و تةواو ساغ نةبووةتةوة ئايا توگؤ و ذاگؤذينةوةگفزؤر 

Su-bir4 ناوهثناينچةندة هةر. يابوونسوبارىيةكان بوون يان ج
ki  و  Su-ti-uki  و LÚ. 

°SU¿ki  گرافيي بابليي كؤندا زؤر بةالي ئةوةدا بةدواي يةكدا لة يةك ليسيت جو

  ٦٣.دةمانبات كة ئةم دوانة لةيةك جيا بن

  

- باشور اينگةص خةصكلةگةيشتين كؤىن سوبارىيةكان بةهؤي بةيةك      

گي داوةتةوة، هةندثك شيت كة لة هةندثك دةقدا ذةن -سومةرىيةكان و بابلىيةكان

بؤ منونة يةكثك لةمانة لةوانةية تائثستا  .كةم لةبارةي سوبارىيةكانةوةمان بؤ پارثزراوة

ردي گكؤنترين ناوي تؤماركراوي زانراوي كةساين سوبارى بثت كة لة لةوحةكاين 

ا، كانزاساز، نووسةر و گةر بوون، وةك نانةوپيشةدا هاتوون  كة زؤربةيان  ٦٤’فارة‘

                                                                                                              
   :پثكهاتووة لةي وا شي كردووةتةوة كة ’ SUBARTU سوبارتو‘فوزي رشيد ناوي .د

‘SU’+ BAR (=دةرةوة) +TU ( ژة بؤ ئاقارئامرازي ئاما ) 

تاريخ امحد، . ر. فوزي و ج. رشيد، د  ":)ژيندة(لة كةنارةوة / لةدةرةوة )كة(گةيل سو "بةماناي 
چووندا دةمثنثتةوة و جثگاي پشت ئةم ذاية هةر لة مةوداي بؤ. ٤٢.، ص١٩٩٠، اربيل، القدمي ردالك

بثت بةزماين ’ Suba/ir ير/سوبا‘ي )Feminine(ى ناوةكة دةكرثت مثينة  TU پث بةسنت نية، چونكة

گةص شثوة كورتةكةي ة دةكرثت لة’SU سو‘بةكارهثناين شثوة كورتةكةي ئةم ناوة كة . ئةكةدي

دةقي   ة كة لة ليسيت ناوي خواوةندان و   GUki يان GU چوثنرثن كةدا لثك ب’ Gutium وتيومگ‘

  :، بذوانة)ـوم(يـگوتسةبارةت بة شثوةكاين ذثنووسي ناوي . ئاييين دا دثن
 Hallo, W.W., “Gutium,” RlA Band 3, Berlin, 1957, p. 709. 

 دةصثت مةبةست لةووريايىيةوة مامةصة بكةين كة گةص پثشنيازةكةي شتاينكثلةردا بة بةآلم دةبثت لة

  :بووة نةك سوبارتو’ Šimaški شيماشكي‘ووآليت   LÚ. SU (.A)تؤپؤنيمي

Steinkeller, P., “On the Identity of the Toponym LÚ. SU (.A),” Journal of the 
American Oriental Society (JAOS), 108, No. 2 (1988), pp. 197-202. 

   :دا هاتووة، بذوانة .MSL 11, p. 60 lines 22-24 م دةقة لةئة ٦٣

Steinkeller, JAOS 108, p. 198. 
  :اوةكاين بذوانةچةوة بالوكراونةتةوة، بؤ سةر Jestin و يثسنت Deimel ئةم دةقانة لةاليةن داميل ٦٤

Gelb, Op. Cit., p. 31, note 61. 
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هةندثك بةرو بووميش هةبوون كة واديارة بة سوباري ناسرابوون، وةك   ٦٥.هي تر

و  گي ناسراو بة سوباريهةنار، قؤخ، خوريي سوباري، جؤرثك بةر گةمن، هةجنري،

ىيةكي تايبةتيي هةية، هةندثك دوعاو نوشتةي گرنگئةوةي  ٦٦.عةرةبانةي سوباري

 YBC(لة دةقثكي بابليي كؤندا نوسراون ’ سوباري‘بة زماين  سةردةمي بابليي كؤنة كة

لة ذثكةوتننامةيةكي سةردةمي ئاشوري كؤنيشدا سوثند بة خواوةندةكاين  ٦٧،)1836

   ٦٨.سوبارتو خوراوة
  

  :خةمازي
  

كة باسي سوبارتو و سوبارىيةكان دةكةين ئيتر ناتوانني خؤمان لة باسي خةمازي    

پايتةخيت سوبارتوي بنة واية كة  باوةذ و گرنگ بووة خةمازي شارثكي زؤر. البدةين

گةورةي لة هةروةها خةمازي ناوي شانشينثكي كؤنيش بووة كة ذؤصثكي  ٦٩بثت،بوو

سياسةيت سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكاندا بينيوة و بةردةوام ناوي لة تؤمارةكاين 

هةندثك . Isin-Larsa الرسا-گاتة سةردةمي ئيسندةبنةماصةكاين باشوردا هاتووة هةتا 

هةندثك جاريش بة نيشاين  ٧٠،گريكراو هاتووةجار ناوي بة سةرزةمينثكي دا

لةشكركثشىيةكاين دةوصةتةكاين باشور و هةندثك جاري تريش بة دةوصةتثكي سةربةخؤ 

                                                 
65 Gelb, Op. Cit., p. 31. 
66 Op. Cit., p. 26; 29, note 43. 
67 van Dijk, J., “Fremdsprachige Beschwörungstexte in der südmesopotamischen 
literarischen Überlieferung,” Mesopotamien und seine Nachbarn, XXV 
Rencontre Assyriologique Internationale-Berlin, 1978, Berlin, 1982, p. 102. 
68 Eidem, J., “An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan,” Marchands, 
Diplomates et Empereures: Études sur la Civilization Mésopotamiennes- 
Offertes à Paul Garelli, Paris, 1991, Col. I, l. 20. 
69 Steinkeller, Op. Cit., p. 79-80; 84. 

 و كارخار amazi‹ ى خةمازي ensiئثنسيي، Arad-Nanna نةننا-ئةرةد: "بؤ منونة وةك ٧٠

Kar‹ar، "بذوانة:  

Edzard, D. O., “›amazi,” RlA, Band 4, Berlin, (1972-75), p. 70. 
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گري دا پؤتاميايو لةوانةشة بةرةو خوارتر لة باشوري مثسؤ’ Kiš كيش‘دةوصةيت -كة شار

  .كردووة ةرمانذوةاييفبؤ ماوةيةك كردووة و 
  

  :شوثين
  

گةكاين سةرچاوة بةآلم لة بةص. تائثستا شوثين خةمازي بة ووردي دياري نةكراوة    

انةوة هةصدةهثنجرثت كة لة شوثنثكي كوردستاين ناوةذاستدا بووة، زؤر لة نووسراوةك

، وةژهةآلتةهةندثكي تر زؤر زياد بةالي ذؤ ٧١.دوور نةبووة ةوة) پاشترنوزيي ( ’گاسور‘

شتاينكثلةر باوةذي واية  ٧٢.ةنبدة ئاواي ئثراينژبؤ كوثستانةكاين باكور و باكوري ذؤ

                                                 
71 Bonechi, M., I nomi geografici dei testi di Ebla, Répertoire Géographique des 
textes Cunéiformes (RGTC), and 12/1, Wiesbaden, 1993, p 174; Vallat, F., Les 
nomes géographiques des sources souso-élamites, RGTC, Band 11, Wiesbaden 
1993, p. 76; Edzard, “›amazi,” Op. Cit., p. 70. 
72Pettinato, G., Ebla, A New Look at History, (Translated from Italian), London, 
1991, p. 62, 

  ؛و هي تر ٦٣و  ٤پةذةكاين هةروةها نةخشةكاين ال
Pettinato, G., The Archives of Ebla, An Empire Inscribed on Clay, New York, 
1981, p. 6; 96 and passim. 

پؤتامياوة نزيك بووة و لة بةآلم بةالي منةوة زؤر نةشياوة كة ئةو خةمازىيةي لة جيهاين مثسؤ

شا دپانةماصة فةرمانذةواكةي لة ليسيت ةشداري كردووة و ناوي بگةمة سياسىيةكانيدا ب و لةجةنگةكاين

ذؤژئاواي  پةذي باكوريئةوپؤتامياوة كة بگاتة ، ئةوةندة دوور بووبثت لة مثسؤسومةرىيةكاندا هاتووة

  :وتووةگيش شتثكي لةم بابةتةي  Astour ئاستؤر .ئثران

Astour, M. C., “Semites and Hurrians in Northern Transtigris,” SCCNH  Vol. 2, 
Eisenbrauns, 1987, p. 8.  

دا باسكراوة، ’ Ebla بالثئ‘پلؤماسىيةكةي شانشيين ئةم باوةذي واية كة ئةو خةمازىيةي لة نامة دي 

واتة كوردستاين " (ئةوبةري دجيلة"پؤتاميا، نةك ئةوةكةي خةمازىيةكي تر بووة لة باكوري مثسؤ

  :باوةذةي چ هؤيةكي ذوون بدا بؤ ئةمبةآلم بةبث ئةوةي هي )ناوةذاست
Astour, M., “Reconstruction of the History of Ebla (part 2),” Eblaitica: Essays 
on the Ebla Archives and Eblaite Language, Vol. 4, Edited by C. H. Gordon and 
G. A. Rendsburg, Indiana, 2002, 129-130, note 477.    
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دا  كة ئيتر . ز.پكة خةمازي لةسةردةماين دواتردا، لة دةورو بةري هةزارةي دووةمي 

هي ئةوة نةبووة  ،چاوة نووسراوةكاندا باسي نامثنثتناوي لةناو ناواندا نامثنثت و لةسةر

تووة و ئيتر بةو ناوة نوث گرور بووة، بةصكو ناوثكي تري وةرپوخاؤص كراوة و چكة 

ئةوناوانةي دةشثن ناوي نوثي خةمازي  پثشتريينبةالي ئةوةوة لة. يةيةوة باسكراوة

ئةمة گةر ئة ٧٣.ن’  Qab(a)rāار)اـ(قابـ‘يان ’ Ekallātum ئثكةلالتوم‘ بووبثنت

شنيازةكاين پثةوانةي چثپ، بة ةذثنيگؤ خةمازي بژئاواوةتر بوابثت، ئةوا دةبثت لة ذؤ

ثشووي شتاينكثلةر خؤيشىيةوةية كة لة تةنيشت پثشنيازةكةي پةوانةي چثپترةوة و 

؛ بةآلم گاري ئثستادا بسةملثنرثتژناذةحةتيشة لة ذؤچةندة هةر ٧٤.ةوةي دانابوو’عيالم‘

ژةي هةندثك ئاما. خةمازي زؤر پث دةچثت شارثكي كوثستاين بووبثت نةك دةشتةكي

 داليستة جوگرافىيةكاين ئةو كاتة كة خةمازى لة نثوان هةندثك ناوي جوگرايف ترناو 

ة بؤ ئةم ژياندا ذيزي دةكةن، دةكرثت بة ئاماگةص، دادةنثن و لةكة بة كوثستاين ناسراون

  Tu-lu-umki تولومان ولةنث" "دا؛ گوتيومو .... لةنثوان : "بؤ منونة. گريثنذاستىية وةرب

Kar-gú-du8-a گودواكارو 
kiمارخاشي لةنثوان "و " ؛داMar‹aši  ٧٥."دا عيالمو 

هةندثك لة نامةكاين سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور وا باسي خةمازي دةكةن كة 

 ’ Magānنگاما‘ؤن چراتؤري ئور بووة، هةروةك پةذي باكوري ئيمپسنوري ئةو

                                                 
73 Steinkeller, Op. Cit., p. 85. 

گةذثني كة لةسةر دجيلةية لة باكوري شاري ب ’هةيكةل‘گردي ذاستيدا بؤ ئثكةلالتوم دةشثت لة  لة

. بووة، لةوانةية نزيكتر لة زثي خواروو بووبثت گشيت لة نثوان هةردوو زث داراش بةئاشور، قاب

  :چاوةي پثشوو، هةروةهاهةمان سةر: سةبارةت بةم شوثن دياري كردنانة، بذوانة
 Frayne, SCCNH 10, p. 165-6. 

   ي ميسردا بة شثوةي’ �Medinet Habuمدينة هابو‘ة دةقةكاين چثت كة ئةو ناوي شارةي لدةپث 

Ka-bu-r∂ نووسراوة مةبةست لثي هةر هةمان شاري قابراي خؤمان بثت، بؤ ئةمة بذوانة:  

Astour, M., “Mesopotamian and Transtigridian Place Names in the Medinet 
Habu Lists,” JAOS  88 (1968), p. 744. 
74 Steinkeller, Op. Cit., p. 83. 
75Edzard, RlA, p. 70.   
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بووين ةكي تري ذوون و ئاشكراي ژةيئةمةش ئاما ٧٦ذي باشوري بووة،پةسنوري ئةو

گةورةية ي گاي سةرجنة، بووين گوندثكبةآلم ئةوةي زؤر جث.  خةمازىية لة باكور

چةند كيلؤمةترثك لةباكوري شاخي ئةزمةذةوة لةدووري  وايئاذؤژ بةقةدي باكوري

؛ ئةم ناوةش ئةوةندةي بزانني مانايةكي لة زماين ية’خةمزة‘كة ناوي  سلثمانىيةوة

چةندة گوندةكة لةشوثنثكي سةخيت هةر. ية، نيةكةچةكورديدا، كة زماين ئاخاوتين ناو

وندة بةم ناوةوة و لةم شوثنةدا دةشثت گةص ئةوةشدا بووين ئةم گلةشاخةكةداية، بةآلم 

ئةمةش نزيكة بةو  ٧٧.ژة بثت بؤ بووين خةمازيي كؤن لةم شوثنة يان نزيكي ئةم شوثنةئاما

ةويش دةبثت زي كردووة كة بةذاي ئپثشنيا  Jacobsenشوثنةي كة ياكؤبسن

گرنگترو سةرنج ذاكثشتر ئةوةية لةمانةش  ٧٨.لةشوثنثكي نزيك سلثماين ئثستا بووبثت

 راوةـازىيان پث نووسـناوي خةموة مثخىيةكاندا چالة سةركة لةو شثوة جياوازانةي 

‘›a-àm-zíki ’و “›e”-mi-zíki،ةرخةكةي نزيكي چكة زؤر زياتر لةناوة هاو ٧٩ن

   .يةكةمياندةخةنةوة، بةتايبةيت شثوةي 

  

  :و زماينچة بنة

لة هةندثك ناوي كةسي نةبثت، شتثكي وا لةبارةي زماين خةمازىيةكانةوة گة ج   

                                                 
  :بؤ منونةي هةندثك لة دةقي ئةم نامانة بذوانة ٧٦

Michalowski, P., Op. Cit., p.254; 264 (line 10); McEwan, G., “Notes Brèves,” 
RA  75 (1981), p. 191. 

  :ثتر كة لةم منونانةي تثدايةلةمانةش نوچاوةيةكي سةر
 W. H. Ph., Römer, “Brieven van en aan Ibbisuen van Ur,” Zij Schreven 
Geschiedenis, Leuven, 2003, p. 35.  

كردبثت  ي نثوان ئةم دوو ناوةژةي بؤ ئةم لةيةك چوونةدةبثت تثنيين بكةين كة يةكةم كةسثك ئاما ٧٧

ناوةذاسيت ژمارةكاين گؤضاري كارواندا لة ة بةشي عةرةبيي يةكثك لة وزي رشيد بوو لة بابةتثكيدا لف .د

  .پةذةكةي بنووسمو الپثيدا ناگات تا ژمارةكةي ساآلين هةشتادا كة بةداخةوة ئثستا دةستم 
78Jacobsen, Th., The Sumerian King List (SKL), Chicago, 1939, p. 98 note 166.  
79 Edzard, D. O. and G. Farber, RGTC, Band 2, Wiesbaden, 1974, p. 72. 
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 ،Ur-Iškur ئيشكور-ئورنازانني، هةندثك لةم ناوة كةسىيانةش سومةرين، وةك 

و هةندثكي تر ئةكةدين،  ٨٠فةرمانذةواي خةمازي لةسةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئوردا،

ةورةي سومةري و بةتايبةيت گي گةركاتثك كة كاري ٨١.Šu-Ištar رئيشتا-شووةك 

او چئةكةدي لةكوردستاين كؤن و تةنانةت لة ئثرانيشدا لةسةردةمانثكي زؤر زووةوة لةبةر

ةر ئةم كةسانة خؤيان خةصكي گرين، ئيتر ذاستىيةكي سةرسوذهثنةر نابثت ئةگدة

ئةو كةسانةي تر كة . خةمازي بووبثنت و ناوي سومةري و ئةكةدىيان هةبووبثت

دةمثننةوة و بة خةصكي خةمازي ناسثندراون، ناوةكانيان زؤر لة ناوةكاين ئةو زمانة دةچن 

واتة زماين مؤز، مةبةسيت (=" The Banana Language" ثتپثي دةص Gelb گثلبكة 

 چوولةيةك  گةيدوو بذ پاشانگةيةك لةمةش ئةوةية كة زؤربةي ناوةكاين بريتني لة بذ

 زيزي‘وةك  )گةي لةيةك چوو، يان تةا دوو بذگليزيي ئين" بانانا"ةي وةك ووش

Zizi ’ئيتييت‘، يان كةسثكي تري شاي خةمازي خؤيدپا Ititi ’داستاين سومةريي  ٨٢.ناو

 پثئةو زمانة تثداية كة لة خةمازي قسةي ژةيةكي بؤ ئاما" ئاذاتتاو سةرداري  ئثنمثركار"

يشنت و ذاضة كردين ئاسان نةبثت و ئةمةش بووةتة ةگكراوة، بةآلم بةجؤرثكي وا كة تث

دةقة . ثذانثكي لةيةك جياوازي ذستةكة لةاليةن ئةسرييؤلؤجيستةكانةوةگند وةرچةهؤي 

-u4-ba kur Šubur[ki  ›a]-ma-zíki eme-‹a-mun ki: "سومةرىيةكة دةصثت

en-gi " نپثچةوانةي يةككة زمانةكانينان ) گةالنثك(شوبور، خةمازي، :"كة بة،" 

گثذاين وةر" ووآليت سومةري جووت زمان"لةكاتثكدا بةذاي ياكؤبسن   ٨٣گثذدراوة،وةر

                                                 
80Langdon, S. H., “Tablets from the Archives of Drehem,” Paris, 1911, No. 53; 
Hallo, W. W., “A Sumerian Amphictyony,” JCS 14 (1960), 109: 9,5. 
81 Edzard, RlA, p. 70; 71. 

ئةمانة خؤيان خةصكي خةمازي بووبثنت، بةصكو لةحاصةيت ناوي فةرمانذةواكاندا، بةذاي ئثمة مةرج نية 

 . ادشاياين ئورةوة دامةزرثندرابنپانة بووبثنت و لةاليةن گدةكرثت بث
   :بؤ ئةم ناوةي دوايي بذوانة٨٢

Edzard, D. O., G. Farber and E. Sollberger, RGTC, Band 1, Wiesbaden, 1977, p. 
69. 

  :ةكاين لةو منونةي دةق ’mit‹urti‘  بذوانة ووشةي ٨٣
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  :دروسىت

"eme-‹a-mun ki-en-gi"گثذدرثتبةم شثوةية وةرب دةقةكةبةآلم لةحاصثكدا  ٨٤.ة :

ئةوا  " ،)قسةيان دةكرد(زمانثكي جياواز لة سومةر ) بة(لةو كاتةدا، سوبارتو و خةمازي "

پث ين سوباري كة زؤر كةمي لةبارةوة دةزانني، لة خةمازيش قسةي دةشثت بصثني زما

ري جووت ةسومناوهثناين گثذانةكةي ياكؤبسن بثت، بة وةر گينا،ئة .دةكرا

جياكردنةوةيةك دةكات لة نثوان  شوبور و خةمازي دا لةپاص )سومةري و ئةكةدي(زمان

رةت بة زماين خةمازي پرسياري زياتر سةبائةمةش . زماين سوباتو و زماين خةمازي دا

گةص زمانةكاين گوتى و ئايا زمانثك يان ديالثكتثك بووة كة خزمايةيت لة: قوت دةكاتةوة

. چةندة ئةمةيان كةمتر شياوة؟ هةرسةربةخؤ بووةتةواو لوللوبىدا هةبووة؟ يان زمانثكي 

  .پرسيارانة بدةينةوةئةمذؤدا ناتوانني وةآلمي ئةم ژگاري لةذؤ

  

و ئثنمثركار"ىيگةرثكي خةمازي كة لة دةقي سومةردوباس و خواسي جا   

 گي پثگرنهاتووة، شاياين دا  ٨٥"Enmerkar and Ensu‹kešdana ئثنسوخكثشدانا

خةمازي بؤ ئةذاتتا  پاش خاپور كردين ةمازيگةرةكةي خئةم دةقة، جادوپثي بة. دانة

ركار كاري ژي ئثنمثباري كردووة و سةردارة نوث يةكةي، واتة سةرداري ئاذاتتا لة د

  :دةقةكة دةصثت .پث كردووة

  

                                                                                                              
 The Chicago Assyrian Dictionary (CAD), Vol. M II, p. 137. 

  :ذانةكةي، بذوانةثگبؤ دةقة سومةرىيةكةو وةر
Cohen, S., Enmerkar and the Lord of Aratta (A Ph. D. Dissertation presented to 
the University of Pennsylvania), Pennsylvania, 1973. 
84Jacobsen, Th., The Harps that once…., p. 289.  

  :هةروةها بذوانة
Edzard, D. O., Die »Zweite Zwischenzeit« Babyloniens (ZZB), Wiesbaden, 1957, 
p. 31 and note 130. 

  :گرافيا بذوانةبؤ بيبليؤ. ةوة بآلوكراوةتةوة A. Berlin بثرلني. ا دةقةكة لةاليةن ٨٥

  Steinkeller, p. 82, note 29. 
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  هي خةمازةيـىيةك بــوو، گةرةكة كة كارامةيىيةكةي جادو"

  كة كارامةيىيةكةي هي خةمازةيىيةك ’،Urgirnuna گرينونائور‘

    ٨٦."ئةراتتا باري كرد پوور كرا، بؤخةمازى خا ش ئةوةياپبوو؛ 

  

  

  :اسور و هاووآلتىياينگ
  

، شارة گاسوربانانا، بةرةو شاري /ر بةزماين مؤزباس كردين ناوةكاين سة      

ثشينةي پ ،گاسور. ژثر وثرانةو كةالوةكاين شاري نوزي پةل كثشمان دةكاتكؤنةكةي 

پثش نوزىية، بةآلم جياوازى ژووىدا ، لة مثنوزى يانةيگكرؤنؤلؤجيانةي، نةك فةرهةن

  ٨٧.اوةچتةواو ديارو بةرگ و نةژادةوة نثوانيان لة ذووي فةرهةن
 

 نيشتةجث بوون و نوزي، شوثنةواري بووين ژثر ئاسيت چينةكاين نيشتةجثچينةكاين     

. گةذثتةوةدة پثش زاينيةي سث يةمى بؤ هةزاروويان ژبينايان تثدا دؤزراوةتةوة كة مث

ي تيادا دؤزراوةتةوة كة بة ) دانة ٥٠٠نزيكةي ( گرنگتر، كؤمةصثك لةوحي قوذلةمةش 

دا  بآلو بوو بوونةوة، بةآلم هةموو . م١.٢٧ وويننيشتةجث ب چينثكيئةستورايي 

بةشي زؤري لةوحةكان  ٨٨.پثكةوة گرث دراو پثك دةهثنني پروگكؤمةصةكة يةك 

ثكهاتةي پدةقي ئابوورين كة ناوي كةسيي زؤر گرنگيان تثداية، لةبةر ئةوة وثنةيةكي 
                                                 

86 Steinkeller, Op. Cit., p. 83. 
87 Meek, T. J., Excavations at Nuzi, Vol. III: “Old Akkadian, Sumerian and 
Cappadocian Texts from Nuzi,” Harvard, 1935, p. ix. 

ردةمثكي وة كة سةردةمةكةي بؤ سةهةبوگاسور كة بؤ خواوةند ئيشتار تةرخان بووة لة گايةك پةرست

  :، واتة بؤ سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكان، بؤ ئةمة بذوانةدةگةذثتةوة ئةكةدى كؤنتر لة
Lloyd, S., The Archaeology of Mesopotamia from the Old Stone Age to the 
Persian Conquest, London, 1978, p. 147. 
88 Meek, Op. Cit., p. viii. 

  :و جؤري خةت و زمانيان، بذوانةاين و شثوةيان پي و ژبؤ وةسفي لةوحةكان، درث
Op. Cit., pp. viii-ix.  
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گةص ص پةيوةندىيةكاين لةگةيشان دةدات لةپرافيي ئةو كاتةي شارةكةمان گدميؤ

زؤربةي ناوة كةسىيةكان سامني، هةندثكيان سومةري و بةشثكي . دةوروبةرةكةيدا

اسور واي لة ميك كردووة گئةم زؤرينة سامىية لة . سامي نة سومةرين كةميش نة

گاسور بة پلةي يةكةم سامي بووبثنت، تةنانةت ثشنياز بكات كة دانيشتواين پ

گوثرةي بة  ٨٩.كراوة تثبيينارةكةدا لة شژئاواييش ساميي ذؤكاريگةرىيةكي الوازي 

ئةو ئةكةدىيةكان لة سةردةمي ئةكةدىدا باصي زؤرايةتىيان بةسةر كةي ةپثشنياز

پث ناچثت بةآلم خؤي لةذاستيدا  ٩٠.دانيشتوانة سومةرىيةكةي شارةكةدا كثشاوة

ل پةونكة دةزانني چاسور بووبثنت، گاديي سةردةسيت ژثكي نةپروگسومةرىيةكان 

 پثشنيازيلةجياتى ئةمة، . ةيشتووةگقيانةوة نةچةىيان تا ئةوةندة دوور لة ادژكثشاين نة

ژثر كاريگةرىيةكى ، كة لةچةكة دانيشتوانثكي بوومى خؤي هةبووةناو ئةوةية كة ئثمة

گةرىيةش زياتر لة ناوة كةسىيةكاندا ، ئةم كاريفةرهةنگي و زمانةوانيي سومةريدا بووة

پؤتاميادا كةساين زؤر ناوة تري مثسؤ چةيؤر ناولةزؤر سةردةم و ز .ذةنگى داوةتةوة

سومةري لةم جؤرةش هةر لثرة نةبووة، گةري كاري. كةسىيةكانيان ناوثكي بثگانة بووة

      .ةورةي سورياي ئثستاشدا هةبووةگ پؤتامياو بةشي گةورةبةصكو لة هةموو مثسؤ

  

ين كردووة كة پثنج گاسور؛ ميك تثبيثينةوة بؤ ناوة كةسىيةكاين زماين مؤز لة گةذب   

لةم جؤرة بووة، واتة وةك ئةوناوانةي لة تؤمارةكاين سومةردا يةكي كؤي ناوةكانيان 

ژةمان بؤ و وةك ئةو ناوانةي خةمازين كة ئاما ٩١ثمان ناسثنراونپهاتوون و بة سوباري 

  ’،Abubu ئةبوبو  ’،Ababa ئةبابا‘: ئةمانةنگاسور هةندثك منونة لة ناوةكاين . كردن

 .و هي تر’ ،Ititi ئيتييت‘’ ،Belili بثليلي‘ ’،A‹u‹u  ئةخوخو‘  ’،A‹a‹a اخائةخ‘

                                                 
89 Meek, Op. Cit., p. xiv. 
90Op. Cit., p. xiii.  

  :بؤ هةندثك منونة لةم ناوانة بذوانة  ٩١

Gelb, HS, p. 20; 40. 
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 ٩٢.بووة’ ياكوالبا‘كوذي ’ ئيتييت‘سةرجنة كة كونترين فةرمانذةواي ئاشور ناوي  گايجث

اسور گئةم ئيتيتىيةي ئاشور نووسينثكي جث هثشتووة تيايدا دةصثت كة شتثكي لة تاآلنيي 

گة دووبارة لة گاسور تةا بة ناوي ناوي بذ ٩٣.كردووة ’ئينني‘ثشكةش بة خواوةند پ

 ’،Dada دادا‘: كةسىيةوة نةوةستاوة، بةصكو زؤر ناوي خواوةنديش لةم جؤرةن، وةك

 ’،Nana نانا‘ ’،Kuku كوكو‘ ’،Mumu مومو‘ ’،Mama ماما‘ ’،Dudu دودو‘

ست بووىن و هي تر كة بوونةتة هؤي درو ’Baba بابا‘و  ’،Bubu بوبو‘ ’، Zuzuزوزو‘

ميك  ٩٤.ثكهاتةي زؤر لةم ناوانةوةپوونةتة چدووبارة بةوةى كة  گةزؤر ناوي كةسيي بذ

باكور و باكوري چة كوثستانىيةكاين تثبيين كردووة كة ئةم جؤرة ناوانة لة ناو

نامةكاين گةو تةنانةت عيالميش دا بآلو بوون و لة بةص) واتة كوردستان(هةآلت ژذؤ

اش سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئورةوة ئيتر بةرةو پبةآلم لةشدا هاتوون، ’ةدؤكياپكة‘

تيىيةكي ئةوبذوايةمانة كة ئةم ناوانة سوباري بوون و پشاصپئةمةش  ٩٥نةمان ذؤيشتوون،

                                                 
92 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 109. 
93 Grayson, RIMA- Vol 1: Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium 
BC (to 1115 BC), Toronto, 1987, A.0.1001, No. 1, p. 7. 

هاتووة، گاسور لة دةقي تري دةرةوةي گاسور خؤيدا سةرنج دانة كة تةا دووجار ناوي گاي جث

يةكثكيان ئةم نووسينة شاهانةيةي ئيتيتىية و ئةوي تريشيان لة دةقثكي تردا كة لة اليةن ميكةوة لةم 

    :دا بآلو كراوةتةوة RA ةيةيژمار

Meek, T. J., “Note on the Early Texts from Nuzi,” RA 34 (1937), p. 65. 
94 Meek, Op. Cit., p. xiii. 

ژ لةگةص مةبةست لةم خاصة ئةوةية كة هةندثك ناوي كةسي لة ووشةيةكي واتاداري كورت يان درث

) خواوةند(بةندةي "كة واتاي   warad-Sîn يناوي ئةكةدي ثك دثت، بؤمنونةپكدا ناوي خواوةندث

. و زؤري ترن ’جار اللة‘و ’ عبد الرمحن‘و  ’عبد اللة‘ةرخي ئثستاش چمنونةي هاو. دةبةخشثت" سني

 Theophoric بةم بةشةي ناوي كةسي كة ناوي خواوةندثك يان نازناوثكي خواوةندثكة دةووترثت

part. 
95Ibid.   
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  ٩٦.راين ئةم ناوانةش زماين سوباري بووةگزماين هةص

  

  :گوتىيةكان
   :ناوو ناوهاتنيان

  

 تؤمار كردبثت گوتىيةكاينانراو كة ناوي چاوةي زتا ئثستا كؤنترين سةر    

ي ’ Adab  ئاداب‘شاي دپاي ’ Lugalanemundu لوگاالنثموندو‘نووسينثكي 

ي بابليي كؤن بة دةستمان كي سةردةمسةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكانة كة بة ذوونوسث

                                                 
، وةك پؤتامياشدا بةژمارةي كةم كةم هةبووةلة باشوري مثسؤ جثي سةرجنة كة ناوي لةم جؤرة ٩٦

  :بؤ ئةم ناوانة بذوانة( Zazari  زازاريو  Zababa زةباباو   Lagaš گةشلةناوي خواوةند بابا لة 

 Barton, G. A., The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad-RISA, London, 1929, 
p. 76) 

 ensiئثنسي ’ Dada دادا‘ و ناوة كةسىيةكاين وةك) RISA, p. 330(ش ’Nanâ نانا‘لةوانةية 

 پاكشورو‘يةكي تريش كة ئثنسيي  ’دادا‘و ’ Nippur پورپني‘ي )شار-مريي شار، دةوصةتة(=

Šurupak ’ بووة)RISA, pp. 10; 368( ،‘ئثلولو Elulu ’ بووةشاياين ئةكةد دپايةكثك لة )SKL, p. 

 .SKL, p(ادشاي ئةكةد پ’ Igigi يگيگيئ‘، )SKL,p. 94(ئور  ادشايپيةكي تري  ’ئثلولو‘و ) 114

-Ur ماما-ئور‘، )SKL, p. 114(ادشاي ئةكةد پي  ’تورول/شود‘ي باوكي ’ Dudu دودو‘، )112

Mama ’=) (ةش گكة يةكثك بووة لة ئثنسىيةكاين لة) ية" بةندةي ماما"ناوةكةي واتايRISA, p. 

’ U‹ub ئوخوب‘باوكي ’ ،Puzuzu وزوزوپ‘، )SKL, p. 94(دشاي ئور پا’ ،Balulu بالولو‘، )172

 Kiš ’)  Sollberger, E. and J.-R. Kupper, Inscriptions Royales كيش‘ي مريي 

Sumeriennes et Akkadiennes-IRSA, Paris, 1971, IA2a)                               و هي

لگامثش دا يگستاين ئورز بثت كة لة داستانةكةي اسةواين دارپتر ناوةكةي گرنگة لةمانةش گذةن. تريش

گة نووسراوة، ئةميش ناوثكي بذ’ uwawa‹ واوا خو‘يان ’ umbaba‹ خومبابا‘و بة  هاتووة

ثتةوة كة باوةذ واية دارستان و بثشةآلين ئورز، چلة برييشمان نة. ية)سوباري؟(دووبارةي منونةيي 

) كوردستان(ا ژهةآليت مثسؤپؤتاميادباكوري ذؤ بةاليةين كةمةوة لةم كاتةدا، لة كوثستانةكاين

                      .ي ئةم بةشة٤٦ژمارة  راوثزيةپهةبووبثت، بذوانة 
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لةيةك جياواز گرامي ؤگلؤبة زؤر شثوة و بة بةكارهثناين ’ گويت‘ناوي   ٩٧.گةيشتووة

ناوةكة كة دةشثت بة شثوةي گةي بةتايبةيت يةكةم بذ. كاندا نووسراوةاوة كؤنةچلةسةر

 -b-  گثكيلة هةندثك نووسراودا دةن. خبوثنرثتةوة -Gu-, Ku-, Qu جياوازي وةك

ية لةوانةية )b(ئةم  ’،Gu-te-bu-um گوتثبوم‘خراوةتة ناوةكةوة و كردوويةيت بة 

چؤن هةروةك . ثتووببدا هة)p-( گةص پاشگري كؤي عيالميوابةستةيىيةكي لة

 شثوةي. دةيبينينةوة’ Lullubi لوللويب‘ديي لوللويىيةكانيشدا بة شثوةي ژالةناوي نة

چاوةكاين سةردةمي ئاشوري ناوةذاست و و سةر ٩٨لة لةوحةكاين مششارة ’Qutiقوتى‘

لة هةندثك سةرچاوةي بابلي ’ Gutium گوتيوم‘شثوةي . ئاشوري نوثدا دثت

نووسراوة كة لةهةمان كات دا  GÚ. DU8. Aki  مةكاينناوةذاست دا بة لؤگؤگرا

ئةم شارة لة (ية  ٩٩’Kutua كوتوا‘گؤگرامةكاين نووسيين ناوي شاري هةمان لؤ

 هةر بةوويىيةكاندا ژچاوة مثهاتووة و ئثستاش لة سةر�كوثىقورئانيشدا ناوي بةشثوةي 

Kutha ا چوونة پث دةچثت بةآلم ئةم لةيةك   ).ناوي دةبرثتاليةين وةندي بةپةيتة

  .ترلةجؤرثكي پةيوةندىيةكي هةبووبثت نةك نووسني و خةتةوة  تةكنيكي

          

  :شوثنيان
  

زؤر جياواز نني كة خاك و  گةالين تري كوردستاين كؤنلةوةدا لة  گوتىيةكانيش    

سنوور و مةوداي سةرزةمينةكةيان بؤ . نيشتيمانيان ناتوانرثت بةووردي دياري بكرثت

جارثكي تر بة ووريايىيةوة گةر ئة .ميايىيةكان زؤر ذوون و زانراو نةبووةپؤتامثسؤ

                                                 
97 Hallo, RlA, p. 709. 

  :بؤ منونة بذوانة ٩٨

Eidem, J. and J. Læssøe, The Shemshara Archives-1- The Letters, Copenhagen, 
2001, 11: 4; 19: 15; 26:11. 
99 MSL II, 43 I  9 (MB Ugarit), 

  :، بذوانة)BM 121034( هةروةها ذونووسثكي بابليي ناوةذاسيت لةوحثكي ئةستثرةناسي بابليي كؤن

Edzard, D. O. and M. Gallery, “Kutha,” RlA 6 (1980-1983), p. 385. 
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 ئةدةد-بولةئ‘لة گوتيوم ؛ دةبينني بكةينةوة’ جوگرافياي سارگؤن‘دةقةكةي  سةيرثكي

Abul-Adad ’ باالخال‘ةوة بؤ  ›allaba ’شوثين ئةمةي دوايىيان تا ئثستا  ١٠٠.بووة

لةسةر نةخشة  ك هةوص بؤ دياري كردينئةدةديشة، هةندث-چي ئةبولنةزانراوة، هةر

’ Kimaš كيماش‘چياي بثت كة بة  ’Abullāt ئةبولالت‘باوةذ واية هةمان . دراون

گاداري ئةوة بني لة گةص ئا - ١٠١دةوترا و لة دةقةكاين سةردةماين دواتردا ناوي هاتووة

يدا لةوانةية هةر ناوي ئةم كيماشة بثت، كة تيا .-ةكةينكيماشي عيالمدا تثكةصي ن

مسي دةرهثناوة، ناوي بةسةر ئةو شارةدا بذابثت گةش ي مريي لة ’Gudea ئا- گودث‘

 نثوان ئاوة سپي و تاوقي ئثستا يگردي قوش تةپةدةشثت پث دةوترا وكة كيماشي 

ئةدةد -ئةبولژة بؤ ئاما يش’گؤنسار افيايرجوگ‘كة هةمان دةقةكةي  ١٠٢.بووبثت

وتيوم و ئةكةد دراوسث گة كة ووآليت وةك سنوري ووآليت ئةكةد دةكات، واتاي واي

وور لة ووآليت ژةندة ئةم هثصي سنوورةي ئةكةديش لة نزيك تاوق زؤر بةرةوچبوون، هةر

 ئيلونا- سةمسو‘نووسينثكي  گوتيوم لةسنوري باشوري . اوچئةكةدي بنة دثتة بةر

Samsu-iluna ’)ادشاي بابل دا بة عيالم دياري كراوة و پي .) ز.پ ١٧١٢-١٧٤٩

                                                 
100 Grayson, AfO, p. 59, l. 15. 

چةكاين ناوچياكاين زاگرؤسة لة  گوتيومي ئةم دةقةت لة دةبثت تثبيين بكةين كة ضايدنةر الي واية مةبةس

 :سريوانداناوةذاسيت 
Weidner, AfO XVI, p. 14.      
101 Frayne, SCCNH 10, p. 159-161. 
102 Ibid. And Frayne, EDGN, p. 90.  

  :دا دةصثت A ئا لة ئةستوين-گودث

“þur-sañ urudu-ke4 ki-maš-ta ní-bi mu-na-ab-pà urudu-

bi gi-si-a-ba mu-ni-ba-al”(A  XVI 15-17), 

، ئةو مسةكةي ناسراو كرد و) ئا-گودث(=بؤ ئةو چياي مس خؤي لة كيماشةوة، زجنرية : "واتة

  :بذوانة." سةبةتةوة) وكردىية(هةصكةند 
Edzard, D. E., RIME, vol. 3, part 1, Toronto, 1997, 79 (E3.1.1.7 Cyl. A II. 15-
17).   
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چونكة ئةمةي دوايىيان سةيرة،  ١٠٣’.Idamaraz ئيداماراز‘ري باكوريشي لة سنوو

ةص ناوةذؤكي گفىيةوة دوورة، بةآلم سنوورةكةي باشوري لةگرالة ذووي جوئيداماراز 

وتيوم لة گرثتةوة كة تيايدا گدشاي ئاداب دا يةك دةپااالنثموندوي گنووسينةكةي لو

گومان ئةمة بث  ١٠٤.م لة باشور ذيز كراوةنثوان سوبارتو لة باكور و مارخاشى و عيال

. رايف بثتگلةسةر بنةمايةكي جولةحاصثكدا كة شثوازي ذيز كردين ناوةكاين نووسينةكة 

چيايانة كراوة وابةستةي ئةو  دا" نةفرةيت ئةكةد"گوتىيةكان لة دةقي ئةدةيب نيشتيماين 

  :دةقةكة دةصثت’ ،Gubin وبنيگ‘كة پثيان دةصثن 

  

چيا بينةوةي كرد؛ هةموو زجنرية چياكاين گواي الي تةماش) ئثنليل"(

حساب ناكرثن، گةص خةصكدا كة لة) ئةوانةي(  -بةرينةكاين ذاماصي

گةلثك كة سرةوتن  گوتيوم،بة بةشثك لة ووآلت ناخوثندرثنةوة، 

گيي سةگانة و نازانن، كة بةهرةي مرؤضانةيان هةية، بةآلم زرن

    ١٠٥".وة هثنانية دةرةوةئثنليل لة چياكانة -ذووكةشي مةميونانة

  

                                                 
103 Poebel, A., “Eine sumerische Inschrift Samsuilunas über die Eroberung der 
Festung Dur-Samsuiluna,” AfO VIII (1932-33), p. 243. 

  :بؤ دةقي نووسينةكة بذوانة ١٠٤

Edzard, ZZB, p. 32. 

  :شوثن دياري كردنةكةي كامثرؤن لة
Cameron, G. G., History of Early Iran, Chicago, 1969, p. 41, 

لةذاستىيةوة نزيك چثت داناوة، لةوة ناگوتيومي لة باكوري نيشتيماين لوللوبىيةكان لة شارةزوور كة 

  .ي بابةيت باسةكةمانداچ نةبثت لةم سةردةمةبثت، هي
105“152) kur gú-bí-na-šè  igi  na-an-íl  153) ‹ur-sag  dagal  téš-bi  nam-ta-an-si-ig  
154) un-gá  nu-sì-ga  kalam-ma  nu-šid-da  155) gu-ti-umki  un  kéš-da  nu-zu  
156) dím-ma  lú-ulu3

lu galga  ur-ra  SIG7. ALAN  uguugu4-bi  157) den-líl-le  kur-
ta  nam-ta-an-è,” Cooper, J. S., The Curse of Agade, Baltimore and London, 
1983, lines 152-7. 

گوتىيةكان دةرخراوة لةبةر ئةوةي گوتىيةكان بوون كة امبةر لةم دةقةدا ذق و كينةيةكي زؤر بةر

 .ووآلين سومةرو ئةكةديان داگري كرد و نزيكةي سةدةيةك فةرمانذةوايىيان كرد
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 -ين لةباشوري زثي خوارووةوةگوتيوم لةهةندثك سةردةمدا سةرزةمينةكاواديارة    

لة نزيك ذوباري سريواين  ،خاكي عيالمنزيك هةتا  -ژوورتريشةوةلةوانةشة لةبةرةو

پثي سةرچاوةكاين سةردةمي بابليي كؤن بة  گوتيوم، Hallo گوثرةي هالؤبة  . گرتبثتةوة

بةآلم  ١٠٦.دا بووة لة هةردووبةري زثي خواروو ٣٦و  ٣٥وان هةردوو هثصي پانيي لة نث

پث دةچثت كة سةرزةميين گوتىيةكان لة سةردةماين دواتردا پچووك بووبثتةوة، يان 

الين تري گةبآلوبوونةتةوة و تثكةآلوي ئةوةتا گوتىيةكان بةسةر ذووبةرثكي فراوانتردا 

دا وةك سةرزةمينثكي . ز.ين هةزارةي يةكةمي پچاوةكابؤية لة سةر. كة بوونچةناو

  . دجيلة ئاماژةي بؤ كراوة ذؤژهةآليتي ناديار پچووكي سنوور
  

  :چةيانبنة

  

گةالين تري كوردستاين كؤن، وةك تاكة كةس و وةك كؤمةصة وةك  گوتىيةكان،   

ة ، نةك هةر لة باشوور، بةصكو لپؤتاميادا هةبوونمثسؤچةقة شارستانىيةكاين خةصك لة 

 -kanو  an-  بؤ منونة، ناوي كةسي كة بة. خابور و فورايت ناوةذاستيشچةكاين ناو

  .هةن چةي خابورار بازار لة ناوگويت دةزانرثن، لة دةقةكاين شاگكؤتايىيان دثت و بة 

 ’،Arieškan كانشثئةري’ ‘،Attenan ئةتتثنان‘’ ،ulukkan‹ خولوككان‘وةك 

 ترييكان‘ت و تةنانة’ ،Akkan ئةككان‘’ ،Annan ئةننان’ ‘،Ašublan ئاشوبالن‘

Tirikan ’،لة  .شاي گوتىيةكانيشة لة باشوري مثسؤپؤتاميادپاكة ناوي دوا  ١٠٧يش

گوتىيةكان شوثنةواري خؤيان جث شاري ماري و فورايت ناوةذاستيش، هةندثك لة 

                                                 
106 Hallo, “Gutium,” RlA, p. 719. 

  :بؤ ئةم دةقانة و ناوةكاين تياياندا هاتوون، بذوانة ١٠٧

Loretz, O., “Texte aus Chagar Bazar,” lišān mit‹urti, Festschrift Wolfram 
Freiherr von Soden zum 19. VI 1968, herausgegeben von W. Röllig, Neukirchen-
Vluyn, 1969, pp. 244-250;  

  :هةروةها
Gelb, HS, p. 64, note 128. 
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گةص لةپثكةوة هةية كة لة سةردةمي ئةكةدىيةوة  ژةةندثك ئاماهثشتووة و ه

گوتىيةكان لة باشوريش، واتة لة ووآليت سومةرو بابل،  ١٠٨.كاندا لةوث بوونئامورىية

مين ژوذي نووسينة شاهانةكان و دةقة ئةدةبىيةكان بوون، بة دوگم و گةربابةتثكي 

و  ئثذذا"لة داستاين  ١٠٩.ك و  مار و كثويي ياسا نةناس ناوزةد كراونپشدذندة و دوو

گةلة شةذةنگثزةكاين ناوچةكة لةقةصةم يشدا بة يةكثك لة " Erra and Išum ئيشوم

ةكثك لة پثشتر باسي لثوة كرا، يدا كة لة’ لوگاالنثموندو‘لة نووسينةكةي  ١١٠.دراون

اشتريشدا، وةك لة پلة دةقةكاين . وتىيةكان تثدايةگكاين بؤ ژةهةرة كؤنترين ئاما

ة خواوةند دا بينيمان، ئامرازثكي سزاي خودايي و تؤصة سةندن بوون ك" نةفرةيت ئثنليل"

 دا سيين- گژ نةرامئثنليل، يان لة شوثنثكي تردا خواوةند مةردوك، تةياري كردوون و بة 

  .كردوون
  

’ گةالين زاگرؤس‘ بة گةالنة بوون كةگوتىيةكان يةكثك لةو ژادةوة، لة ذووي نة   

لةمانةش  ١١١،پث دةصثنيان ’ Caucasians قةوقازي‘دةناسرثن و هةندثكيش 

اوة چزاراوةيةك كة لة سةر. يةكان و لوللوبىيةكان و هي ترنعيالمىيةكان و كاشى

وةسف دراوة، بؤ شي كردنةوةي واتاكةي بووةتة گوتىيةكاين پث مثخىيةكاندا كؤيلة 

. ة namrū/ namrū(tu) ئةويش زاراوةي گفتو گؤي نثوان توثژةران،مايةي زؤر 

ايا مةبةست لةمة رسيارةكة ئةوية ئپووشة واتاي كاص يان درةوشان دةبةخشثت،  وةك

                                                 
108 Hallo, RlA, p. 716; 719. 

  .١٦١-١٥٥ةتايبةيت دثذةكاين بژةي بؤ كرا، كة ئاما" نةفرةيت ئةكةد"بؤ منونة بذوانة دةقةكةي  ١٠٩
110 Cagni, L., L’Epopa di Erra, Roma, 1969, IV 133, p. 118; 

   :هةروةها بذوانة
Hecker, K., W. G. Lambert, G. G. W. Müller, W. von Soden, A. Ünal, Texte aus 
der Umwelt des Alten Testaments (TUAT), Band III- Weisheitstexte, Mythen und 
Epen, Gütersloh, 1994, p. 798. 

  :بؤ منونة بذوانة ١١١

Cameron, History of Early Iran, p. 138. 
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بةآلم ئةجنامثكي ذوون و  ١١٢يان نا،) تسپي پثس: وةك( ژادي بووة جياكةرةوةيةكي نة

زاراوةيةكي تر كة بؤ وةسف داين  .يةكاليي كةرةوة تا ئثستا بةدةست نةهاتووة

ية كة لة ذونووسة دواترةكاين نووسينةكاين ’ nišē saklāti‘ تىيةكان بةكارهاتووةگو

شيكردنةوة  واتاكةي تةماوىية و لةئةميش دا هاتووة، ’ م كاكرميثئاگو‘شاي كاشي دپا

  ١١٣.نايةت
  

گويت ي هةبووة كة بة گوتىيةكانيش هةندثك بةرهةموةك ووآليت سوبارتو، ووآليت    

   ١١٤.گويت، ياقيقي گويت، خوري، عةرةبانة و هي تر، وةك هةجنريي ناسراو بووة
  

وثرةي دةقثكي تر گبة (ايىيان ساصي فةرمانذةو ١٢٥وتى لةماوةي گادشاياين پ

نووسيين وايان جث گة لة كةمثك نةبثت، جپؤتاميادا دا لة باشوري مثسؤ) ساص١٢٤

ژ و لة ذووي مثژوويىيةوة ةند دةقثكي تا ذادةيةك درثچيةكثك لةمانة . نةهثشتووة

ن كة ماوةي ساآلنثكي زؤر بوو ’ Erridu-Pi/Wa-zir زير-وا/پي-ئثذذيدو‘گرنگي 

ةوة  Kutscher و لةم ساآلنةي دوايي دا دؤزرانةوة و لةاليةن كوتشةروون بوبوون 

لةسةر سةرة  ه’Lā- arāb ئةراب-ال‘نووسينثكي تريش هي  ١١٥.بآلوكرانةوة

                                                 
  :بذوانة١١٢

 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 102 ff.; Speiser, “On the Alleged namru 
‘fair(-skinned),’ ” Orientalia 23 (1954), p. 235-236; Hallo, RlA, p. 717. 

ت ةبةسمچثت كة ك باري تردا كة ئةم زاراوةيةي تيادا بةكار هاتووة، زياتر بةالي ئةوةدا دةلة هةندث

بووبثت، بؤ منونة لةسةر ئةمة بذوانة نامةيةكي سةردةمي بابليي كؤن كة لثرةدا " كچا"يان " شؤخ"لثي 

  :بآلو كراوةتةوة
 van Soldt, W. H., altbabylonische Briefe XII: Letters in the British Museum, 
Leiden, 1990, No. 112, p. 94-5. 
113 Hallo, Ibid.   
114 Hallo, Ibid.   
115Kutscher, R., The Brockman Tablets at the University of Haifa- Royal 
Inscriptions, Haifa, 1989, pp. 49-70.  
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    ١١٦.گورزثك

  

هةية؛  گويترمانذةوايي تةمي فةسپثشنيازثكي بةبةهاي سةبارةت بة سيدياكؤنؤف    

هةية،  شاياين سومةرىدادپاة لة ليستةي كشاياين گويت دپاوورد بوونةوة لة ليسيت ناوي 

ن و بوو شاكانيان كورت كورتدپادةري دةخات كة سةردةمي فةرمانذةواىي 

سةرباري ئةمةش، ذستةيةكي سةرةتاي . يةكي كورت دا ناوةكان دووبارة دةبنةوةلةماوة

پثكةوة  "،شاي نةبوودپا گويت  هؤزي"ذاضةي دياكؤنؤف دةصثت پثي ليستةكة كة بة 

بثت، بةصكو سةرؤك شايان نةبوودكرد دياكؤنؤف بذواي وابثت كة گوتىيةكان پاوايان 

دانابثت كة بؤ ماوةيةكي دياري كراو فةرمانذةوايي ووآلتيان ژاردن هؤزيان بة هةصب

   ١١٧.بؤ زياتر لة جارثكيش شياو بوو بثتژاردنةوةيان كردبثت و دووبارة هةصب
  

ذكابةري خؤيان ژمن و كان وةك دوىيةگوتيش ناوي پاشترسةردةماين چاوةكاين سةر

پايل دووةم و ئةسارحةددون و سارگؤين دووةم دةبةن، وةك لة نووسينةكاين ئاشور ناسري

كة  ’،نيموش‘كثوي . اىل ئاشوري و نابونائيدي بابلي دا هاتووةپباني و ئاشور

ل لة ووآليت لوللوبىيةكاندا باسي دةكات و دةصثت لوللوبىيةكان خؤيان پائاشورناسري

گوتىيةكان ناو وةك كثوي ووآليت  شتردااپث دةصثن، لة هةندثك دةقي پي  ’اپكيني‘

هؤي ئةمة لةوانةية ئةوة بووبثت كة  ١١٨"گوتيومة،كة لة ....كثوي نيموش..: ".دةبرثت

. نووسةرةكاين باشورةوة ناسراو بووبثنتلةاليةن  لة لوللوبىيةكان ترزياگوتىيةكان 

شتىيةكةي لةسةري يةكان و كثوي نيموش و كةگوتىسةبارةت بة گوزشتةكاين سةر

                                                 
116 Frayne, D. R., RIME Vol. 2: Sargonic and Gutian Periods (2334- 2113 BC), 
Toronto, 1993, E2. 2. 14. 1 (p. 229). 
117 Diakonoff, “Media,” The Cambridge History of Iran (CHI), Vol. 2, 
Cambridge, 1985, p.37. 
118 Reiner, E., “Lipšur Litanies,” JNES 15 (1956), No. 3, p. 135. 

رافيي گآلنةي دوايي دا، لة بةشي جولةم سا Nimuš نيموشبة ��Ni%irنيصيرسةبارةت بة خوثندنةوةي 

  . ئةم بةشةدا باسكراوة
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هةروةك لة ئةفسانة سومةري و بابلىيةكاندا هاتووة كة  –گةري گرتووة لةن

، لة ؤرةــو لةم ج -ةري گرتووةتةوةـگكةشتىيةكة لةسـةر نيمـوش لةن

و سرياين و  ١١٩بؤ ئةدةبيايت دواتري خورى و جولةكة سومـةري و بابلىيةكانةوة

 ١٢٠"واستوى على اجلودي"تراونةتةوة، هةروةك لة قورئاندا سپاشتريش عةرةىب گوا

 .دةبينني

 
  :زمانيان

 
 

نةدؤزرثتةوة،   - گةر هةبثتئة -ژةي دةقي بةم زمانة نووسراويت هةتا ئةو ذؤگوزماين    

 گرنگص ئةمةشدا، هةندثك زانياري كةم، بةآلم گةلة. هةر بة تةليسم دةمثنثتةوة

شاياين سومةردا دگوتىيةوة كة لة ليسيت پاةسيي لةبارةيةوة لةذثي هةندثك ناوي ك

ةن كة زماين گويت سةر بة دةد پيشانئةم ناوانة ئةوة . ثنجرثتهاتوون، دةكرثت هةصبه

                                                 
پؤتامياوة بؤ وثژةي جولةكة لة ذثگاي ژةيي لةم جؤرة لة مثسؤپارچةي وث وةيزرانةگواسةبارةت بة  ١١٩

  :يةكانةوة، بذوانةخورى

Speiser, E. A., “The Hurrian Participation in the Civilization of Mesopotamia, 
Syria and Palestine,” Oriental and Biblical Studies, Collected Writings of E. A. 
Speiser, Philadelphia, 1967, pp. 266-7. 

بةذاي ئةو لةبنةذةتدا ئةوكثوةي . اوچايزةر لةم بارةيةوة خبةينة بةرپةر لثرةدا ذاى شگبث سوود نية  ١٢٠

تاميادا نيموش بووة، بةآلم كاتثك خورىيةكان ؤپرتووة لة ئةدةبيايت مثسؤگةري لةسةر گكةشتىيةكة لةن

زترين گؤذيوة بة ناوي بةريان چياي نيموشثذاوةتة سةر زماين خوري، ناوي گوزشتةيةيان وةرگئةم سةر

، كة چةكةي بووةدةرياپشيت وان و دةوروچةي كة بةذاي زؤربة لة ناو چياي نيشتيماين بنةي خؤيان

ايزةريش، دةقي ئةم پبة ذاي ش .ئارارات بووةچيايةش ئةم دةوترا ووآليت ئورارتو،  پثيلةدواتردا 

ثذاوةتة سةر گرتووة و وةريان گثذانة خورىية بووة، نةك بابلىيةكةي، كة جووةكان وةريات گوةر

شتىيةكة كةياي ئاراراتة، نةك نيموش، كة چؤزةدا پريووةتة تةوراتةوة، بؤية لةو كتثبة چزماين عيربي و 

  :ايزةر بذوانةپؤ ئةم ذايةي شي. رتووةگةري لةسةر گلةن
 Speiser, Oriental and Biblical Studies, p. 267.       
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و لوللويب و ) ؟(بووة وةك زمانةكاين عيالمي  زاگرؤسزمانةكاين  گروپي گةورةي

لث وورد بة  ١٢١.وةسفي داون" سةخت"يةكثك بووة لةو زمانانةي كة حةممورايب بة 

شنياز پثتوانيويةيت هةندثك لةذواصةتةكاين  پايزةربوونةوة و سةرنج داين ئةم ناوانة، ش

رة گشپاو  -laga– ، تومخيw/a/iarla يگرشپثبكات، وةك بووين 

 ابگارالس‘وةك لة ناوةكاين  n١٢٢(a)- و  š-  و  b-  كؤنسؤنانتىيةكاين

Sarlagab، ’‘ئثلولومثش Elulumeš، ’‘ينيميباكثشئ  Inimibakeš،’ ‘شاوشگثئي 

Igešauš،’ ‘بگايارال Iarlagab،’ ‘نداگايارال Iarlaganda،’ ‘نگارييت 
Tirigan،’ئةراب-ال‘  ١٢٣ Lā- ‘arāb،’ ‘شارالك  Šarlak’ شاركايل شةذذي  كة

 ١٢٥يت ي نامةكاين مششارةگوادشاي پ’ Endušš ئثندوششث‘  ١٢٤تووة،گربةديلي 

   š- پاشگري  ١٢٦.خةمازيش ي فةرمانذةواي ’ ataniš‹  خةتانيش‘تةنانةت لةوانةشة 

                                                 
121 Gadd, C. J. and L. Legrain, Ur Excavations. Texts (URI) I: Royal Inscriptions, 
London, 1928, No. 146, p. 44-45. 
122 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 97. 

   :بذوانة ١٢٣

Jacobsen, SKL, pp. 118-121. 

ال لةكايت پلةووآليت زاموا هةبووة كة ئاشورناسري وة’Laga(b)laga الگا)بـ(گاال‘شارثكيش بةناوي 

منونةيىيةي تياداية كة سةر  ’laga گاال‘گةكاين زاموادا داگريي كردووة، هةمان ئةم تومخي جةن

  :دا هثناوة، بذوانةيال كة ئةم ناوةي تپابؤ دةقي نووسينة شاهانةكةي ئاشورناسري .پةيةروگبةهةمان ئةم 
 Grayson, RIMA 2, I, A.0.101.1 (No. 1), ii 19b-23a, p. 203.  

   :بذوانة١٢٤

Gadd, “The Dynasty of Agade…,” CAH, p. 455. 
  :ژمارةبؤ منونةي ئةم ناوة لةم نامانةدا، بذوانة نامةكاين  ١٢٥

  :و هي تر لة 36 ,8 :11 ;14 ,13 :8

Eidem and Læssøe, The Shemshara Archives, p. 79.  
126 Speiser, Op. Cit., p. 98. 

بةآلم ياكؤبسن هةوصي داوة ذيشةيةكى ئثتيمؤلؤجيي ئةكةدي بؤ ئةم ناوة  بدؤزثتةوة؛ بة ذاي ئةو 

پةميان دةدات ) خواوةندثك(ئةو : "بة واتاي ’ataniš-qabî‹‘ بريتىية لة شثوةيةكي كورت كراوةي

  : وانةبذ." كة بپارثزثت
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 سيماش‘زؤر جار لة ناوي كةسيش و لة ناوي شوثنيشدا هاتبثت، وةك چثت ث دةپ

Simaš،‘ ’كيماش Kimaš’  وكريشت‘و Tukriš،’ ت چثو زؤر لةوة دة

-  چي پاشگريهةر ١٢٧.ي لوللوىب دا هةبووبثت  si-  ـريگشپاص گةيوةستىيةكى لةپة

an   ا لة ناو گوتىيةكاندچيشة، لة ناونةبووة ا باوةكاين زاگرؤس دا باو بووة و تة .

گويت لة هةندثك دةقي فةرهةنگى دا پارثزراون، هةرچةندة هةندثكي كةم ووشةي 

 بة واتاي  ara[mbi?]› :لةمانةش دان و زؤريان شكاوي تثداية، پي خرالةبارثك

barirtu  ي ئةكةدي كة ناوي جؤرة ذووةكثكة. elinu   رامبةر بة ووشةيبة 

kurkanû   كة نازانني مةبةست لثي چي جؤرة  -’ذووةكي قاز‘ى ئةكةدي، بةواتاي

ليسيت ناوي خواوةنداين گوتىش لة ندثكي چةند خواوةهةروةها ناوي .  -گيايةكة

دا هاتوون كة بةداخةوة تةا ناوي دوايني خواوةنديان لة  AN: dan-nu-um ناسراو بة

 ئةبوبالب‘: گوتيي منونةيىيةةتةوة كة ئةويش ناوثكي ليستةكةدا بةساغي ماو

Abublab.’١٢٨  

  

  :يةكان)ىب(لوللو

  :ناونانيان
  

كة ناوةكةشيان بةسةر ئةو  تاين كؤن بوونسگةلثكي تري كوردلوللوبىيةكانيش     
                                                                                                              
SKL, p. 98, note 168. 
127 Speiser, Op. Cit., p. 98. 

ثشنياز پايزةر پلةم بارةيةوة ش. رة لة ناوة كاشىيةكانيشدا زؤر دثت، بةتايبةيت ناوي شوثنگاشپئةم 

پثك   –š و laga گةي گويتلة دوو بذ’ Lagaš شگةلة‘ي سومةري گدةكات ناوي شاري بةناوبان

چاخي زثذيين ئةم شارة لة سةردةمي فةرمانذةوايةيت گوتىيةكاندا كة  بري دةخاتةوة هاتبثت، ئةوةش

گةص تثكهةصكثش بوون لةپةيوةندىيةكي بة دةوروبةرة گوتىيةكةو ةصكو ب ،بةذثكةوت نةبووة

  :بذوانة .گوتىيةكاندا هةبووة
Mesopotamian Origins, p. 99.   
128Hallo, RlA, p. 719.  
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شثوةي چةند ناوي ووآلتةكةيان بة گةلة و ناوي ئةم  .ژيانووآلتةدا دابذابوو كة تيايدا دة

وة مثخىيكاندا نووسراوة، بةآلم جياوازىيةكاين كةمترن لة چاةرجياواز لة س

  ’Lul(l)ubu(m)‘لةهةموو شثوةكان زياتر. وتىيةكانگجياوازىيةكاين شثوةي ناوي 

و لة  ١٢٩هاتووة Lullu(um)‘ ‘لة مششارة بةشثوةي . ن ’Lulubuna‘و  ’Lullumē‘ و

يت لة ناوچةي ئثستاي گشنيشتيماين لوللوبىيةكان بة  ١٣٠’.L/Nullū‘نوزي بةشثوةي 

ةقي بةستبوو، الين كةم لة سةردةمي چبووةو، بة تايبةيت لة دةشيت شارةزوور  دا سلثماين

 .ز.پلة دةقةكاين هةزارةي دووةمي  ’لوللويب‘ناوي . ئاشوريي نوث دا بةم جؤرة بووة

   ١٣١.گةياندشي دة" چيايي"و " بياين"ادىيةكةي، ژتا نةگة لة وادا، ج
    

  :شوثنيان

  

بؤ كرا، نيشتيماين لوللوبىيةكان لة دةشيت شارةزوور و  ژةيهةروةك ئاما   

خاوة دةزانني كة لوللوبو پلة ذثي دةقةكاين ئةذذا. ي بةستبووپشتةكةي چةقدةورو

گرافياكةي هةروةك لة جو ١٣٢.ةوژهةآلتةبووة لة ذؤ پخانزيكترين دراوسثي ئةذذا

ا ناوي پخاش ئةذذاپان ذاستةوخؤ لةهاتووة، كة تيايدا ووآليت لوللوبىيةك سارگؤنيشدا

ئةم  ١٣٤".ةوة’ Sinu سينو‘و   ١٣٣’Uruna  نائورو‘نثوان "ةوتوةتة ك هاتووة و دةصثت

ووآليت لوللوبو لة  .چ شتثكي لةبارةوة نازاننيا هيتادسژي ئثدوايىيان لةم ذو ناوةي

ان يان چةكاين دةوروپشيت مةريوتا ناو ژهةآلتةوة بة ذادةيةكي نزيك لة گومان بةدةرذؤ

                                                 
129Eidem and Læssøe, Op. Cit., 3: 19; 12: 27; 36: 35; 39: 10 etc.   
130Klengel, H., “Lullu(bum),” RlA, Band 7 (1987-1990), Beriln-New York, p. 
164.  
131 Klengel, Op. Cit., p. 615. 
132 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 88. 

ناوچةي زثي دجيلة بووة، لة ذوباري گوث سةبارةت بة ئورونا، بة ذاي فرةين لة نزيك يان لة ١٣٣

  :بذوانة. خواروو
Frayne, EDGN, p. 89. 
134Grayson, AfO, p. 59.  
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ئةم ذاستىية لة ناوةذؤكي  .ورمث دةكشاوهةندثك بةشي باشوري دةرياچةي 

ةوة شاي ئاشوردپاي .) ز.پ ٨٢٤-٨٥٨(نووسينةكةي شةملانيسةري سث يةم 

دا . ز.پ ٨٥٥هةصهثنجراوة كة لةباسي لةشكر كثشىيةكةيدا بؤ سةر لوللوبىيةكان لة 

چةية هةندثك بة دةرياچةي او ئةم دةري ١٣٥ي زامواي ناوةوة دةكات،"دةريا"باسي 

 ١٣٧.و هةندثكي تريش بة دةرياچةكةي زرثباري نزيك مةريوان ١٣٦وورمث ي دةزانن

ووآليت لوللوبوم بؤ سةر دةريايةك، دةقثكي تريش دةيسةملثنثت كة لة ژبوونةوةي درث

دةكات كة لة ’ Šudul شودول‘ة بؤ شوثنثك بة ناوي ژبؤغازكؤي دؤزراوةتةوةو ئاما

 شاي دپابووين نةخشي هةصكةندراوي ئانوبانيين  ١٣٨.لة ذؤخي دةريا بووة مووآليت لوللوبو

ران بثنة سةر ژةواي كردووة زؤر لة توثپويل زةهاو لوللوبىيةكان لة قةد شاخثكي سةر

ئةو باوةذةي كة ووآليت لوللوبىيةكان تا ئةم شوثنةي سةر ذوباري ئةصوةند لة باشورةوة 

 چركةوتين سةربازيي لوللوبىيةكان بووبثت يان كؤئيتر لةئةجنامي سة ١٣٩بووبثتةوة،ژدرث

گةي بةآلم بووين ئةم نةخشة لةم شوثنةدا ناكرثت بة بةص. و ذةوي ئاشتىيانةيان

درثژبوونةوةيةكي دميؤگرافىيانة بژمثردرثت، چونكة، هةروةك زانراوة، زؤر جار لة 

                                                 
135 Luckenbill, D. D., Ancient Records of Assyria and Babylonia (ARAB), Vol. I, 
Chicago, 1926, p. 228, § 617; p. 247, § 686. 
136 Medvedskaya, I., “Zamua, Inner Zamua and Mazamua,” Variatio Delectat: 
Iran und der Westen (Gedenkschrift für Peter Calmeyer, Herausgegeben von R. 
Dittmann, B. Hrouda, U. Löw, P. Mathiae, R. Mayer-Opificius and S. 
Thürwächter), Münster, 2000, p. 436; 442. 
137 Speiser, “Southern Kurdistan…,” AASOR, p. 19. 

 .نووسيوة’ زثريبؤر‘ايزةر ناوةكةي بة پتثبيين بكة ش
138 Klengel, Op. Cit., p. 166. 

پويل زةهاو نيشتيماين بنةيان بووبثت و لة پاش دا بةرةو ناوچة شترثك لةو باوةذةدابووة كة سةر ١٣٩

  : ةكاين نثوان سريوان و زث ي خواروو كشابثنت، بذوانةكوثستانىي
Streck, M., “Das Gebiet der heutigen Landschaften Armenien, Kurdistan und 
wetpersien nach den Babylonisch-assyrischen Keilinschriften,” Zeitschrift für 
Assyriologie (ZA) XV (1900), p. 294. 

  :پثچةوانةوة، باوةذي واية لة شارةزوورةوة بةرةو ئةو خوارةوة داگةذابثنت، بذوانةبةآلم كامثرؤن بة 
Cameron, History of Early Iran, p. 40. 
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و براوة ميلي پادشايان و دةستةآلت داراين سةركةوتوو ژووي كؤن دا ذووي داوة كة مث

گارانةيان بؤ سةركةوتنةكانيان چةقاندووة و نةخشي يادگانةدا سةركةوتنيان لة ووآلتاين بث

ئةم نةخشةش دةشثت يةكثك بثت لةوانةو لةهةمان كاتيشدا . تياياندا هةصكةندووة

پةيل دةستةآليت بؤ ئةم بؤ ووآليت لوللوبو ناذةحةت نةبووة  چونكةدةشثت لةوانةش نةبثت، 

گرافياكةي مةوداكةي ووآليت لوللوبو ثنينةوة ياد كة جو ئةگةر ، بةتايبةيتبكثشثتشوثنة 

كة واديارة هةموو ئةو سةرزةمينانةي ١٤٠،bēru بثرو ٩٠: سارگؤن بؤماين تؤمار كردووة

 گاتةدة تادةكشان  ةوةلة سةرچاوةكاين سريوان و زث ي خواروو حساب كردووة كة

اوةذ واية نةوةكاين لوللوبىيةكان بووبثنت كة لة لةو شوثنةي كة ب ١٤١ث،چةي وورمدةريا

   .يان بنيات ناوة’ Manna ماننا‘دا دةوصةيت . ز.پسةرةتاي هةزارةي يةكةمي 

  

زامواش بةهةموو لثك دانةوةو . ثت زاموا كرؤكي ووآليت لوللو بووبثتچث دةپوا    

داين و چةقة وونثك هةر هةمان دةشيت شارةزوور بووة، بةشى هةرة زؤري شارو ئاوةچبؤ

ي تثدابووة كة ناوةكانيان لة ساصنامةو نووسينةكاين ئاشورناسريپال لوللو شارستانىيةكاين

و جثنشينةكاين دواي دا هاتوون كة تياياندا باسي شةذو شؤذ و لةشكركثشىيةكانيان لة 

باس لة دابةش كردين گرنگي پث دانة كة لةم نووسينانةدا سةرنج و گاي جث. زاموا دةكةن

زاموا ‘و ’ Mazamua مازاموا‘’ ،Zamua زاموا‘كراوة، وةك  ووآليت زامواكيي ناوة
ژي لةاليةن شپايزةر و مثدضثدسكايا كة كةمثك بة درث’ ،Zamua ša bitāniشا بيتاين 

لثي  واتاي تةواويان و شوثنيان لة ناو ووآليت زاموادا كردين وة بؤ دياري

 ١٤٢.كؤصدراوةتةوة

                                                 
140Grayson, AfO, p. 60, l. 39.  
141 Diakonoff, History of Media, p. 158. 

 .چاوةيةي هةمان ئةم سةر ٢٠٨ةذة پهةروةها نةخشةي ال
142Speiser, AASOR; and Medvedskaya, Op. Cit.  
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  : لوللوصكي ةخ
  

اون و شانشني و ژييةكي هؤزايةتى دا گادةردةكةوثت، لوللوبىبةكان لةكؤمةصوةك     

دشاكانيان و مريةكانيان سةرؤك خثص و هؤزةكان پا گةذةن. ثك هثناوةپمرينشينيان 

رتووة و لةكايت تريشدا ناحةزو گبووبثنت كة لةكايت شاآلوو مةترسي دةرةكي دا يةكيان 

و دةكةوثت چامان بةر ١٤٣"كاين لوللوشادپا"ةدا لة نامةكاين مششار. ذكابةري يةك بوون

للوبيمان بةرچاو وپاليشدا باسي چةندين پادشا و مريي لو لة ساصنامةكاين ئاشورناسري

 ئةفسانةيي لة بؤغازكؤي-دةقثكي مثژوويي ١٤٤.و ناوةكانيان دةبينني دةكةوثت

شاهان "جاران لوللوبىيةكان جارثك لة  ببةستني، ئةوا پشيتبتوانني گةر ئة دؤزراوةتةوة،

                                                                                                              
يةك نايةتةوة، بةصكو مازاموا  تةواوگةيشتووةتة ئةجنامي ئةوةي كة مازاموا  لةگةص زاموا دا مثدضثدسكايا 

پچذي و جياي لةو هةرمثةي نا كة خؤي لة خاكي زامواي دا پثنجةمئةدةدي -ئةو  ناوةية كة شةمشي

  : ةكردةوة، بذوان
 Medvedskaya, Op. Cit., p. 439; 441; 443. 

پثي ةوةي ئپشت ئةو بةشةي ووآليت زاموا بووة كة كةوتبووة ) زمواي ناوةوة: واتة(زاموا شا بيتاين 

چياكاين زاگرؤس دةووترثت كة بةرزترين ئةمةش بةو بةشةي (   chaîne magistrale دةووترثت

پةذ دةبثت و سنووري ئثستاي عثراق و ئثران ةيةو بةبةشي هةرة زؤري كوردستان دا تثشاين زجنريةك

اهيدةشت پث دةكات و بةرةو باشوور تا مة خاصي سنووري توركياي ئثستاوة دةست پثك دةهثنثت، ل

گاي گةورةي خوراسان لةم شوثنةدا دةيبذثت، لة دوايةوة دةست پث ذث پاش ئةوةيو  دةكشثت

چةي وورمث ، و دةرياي زامواش، بة ذاي ئةو دةريا)پثك دةهثنثتياري دةكاتةوة و بةرزايىيةكاين بةخت

  :بووة نةك زرثبار، بذوانة

Op. Cit., p. 435f.; 442. 
  :بذوانة ١٤٣

Eidem and Læssøe, Op. Cit., 63: 24-25; 64: 22. 
لة  پال لة زاموا و ناوي مريو پادشا لوللوبىيةكانبؤ باس و خواسي شةذةكاين ئاشورناسري ١٤٤

  :، بذوانةل خؤي داپاساصنامةكاين ئاشورناسري

Grayson, RIMA 2, I, A.0.101.1 (No. 1), ii 19b ff. 
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ادشاياين پبووة و هاوشاين ’ Immašku(š)) ش(ئيمماشكو‘يةكيان هةبووة ناوي "شا

لة زؤر نووسيين ئةدةيب دا، لوللوبىيةكانيش وةك  ١٤٥.توكريش و عيالم بووة

ي خاوةن هثزي لة سروشت بةدةر باس شةذةنگثزچيانشيين گوتىيةكان، بة دوژمنكار و 

  ١٤٧.و داستاين ئثذذا و ئيشوم دا دةبينرثت ١٤٦سني-مكراون، هةروةك لة ئةفسانةي نةرا

             

                                                 
145 Klengel, RlA, p. 166; Cameron, Op. Cit., p. 29; 35. 

  :بذوانة ١٤٦

Lewy, “Assyria,” p. 739; 

  :هةروةها
Westenholz, J. G., Legends of the Kings of Akkade, Eisenbrauns, 1997, p. 250-1. 
147 Hecker and others, TUAT, p. 798. 
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  :چاوةسةر. ذونووسي نووسينةكةي ئاننوبانيين لة سةرپويل زةهاو: ١ژمارة شثوةي 

B. Nasrabadi, “Beobachtungen zum Felsrelief Anubaninis,” ZA 94 (2004). 
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سني كة لة -ركةوتنةكةي نةراموثنةي چةند لوللوبىيةك لةسةر ميلي سةخؤشبةختانة    

يان پثستةي كدةدةكةوثت پؤشالةم وثنانةدا . دؤزراوةتةوة، پارثزراوة) سوسة(=شوش 

ژيان لةسةردايةو درثپث دةچثت پثستةي مةذ بووبثت، كآلوي كلك بووة، زؤر ص ةژئا

دووريش نية ئةو ديالنةي لةسةر ميلي سةركةوتين تري . چةكيان ذم و تريو كةوانة

لوللوبىيةكان .  ئةكةد نةخش كراون و پرچي درثژيان هةية، لوللوىب بووبثنتپادشاياين

 ١٤٨وة دةردةكةوثت (SH 812)هةروةك لة نامةيةكي مششارة گشيت جوتيار بوون، بة

چاوةيةكي گرنگي سةرباري ئةمانةش، ووآليت لوللو سةر. چاند ودةفرؤشتدةدانةوثصةيان 

   ١٤٩.يةكي بةرزيان هةبوولة ئةذذاپخا بةها و كؤيلةكاين كؤيلة بووة
  

پادشاياين ئاشور وةك تيگالت پيلثسةري خواوةندةكاين لوللو زؤر بوون؛ ساصنامةكاين   

خواوةندي لوللوبيي بةتاآلن  ٢٥، كة تيايدا دةصثت بيت .)ز.پ ١٠٧٧-١١١٥(يةكةم 

ي ) پريؤز؟(گايةكي كثوي مسيين ، كة باسي بةتاآلن بردين پالو ئاشورناسري ١٥٠بردووة،

پادشاي لوللو، لة نووسينة ش، ’ئانوبانيين‘  ١٥١.صگةي ئةم ووتةيةن، بةوةردوك

يل زةهاو ناوي هةندثك لةو خواوةندانةي ذيز كردووة كة پولة سةرشاهانةكةيدا 

نينليـل ‘ ’،Enlilئثنليل  ‘ ’،Antumئةنتوم ‘’ ،Anuئانو ‘: رستووين، ئةوانيشپة
Ninlil،’ ‘ ئةدةدAdad،’ ‘عيشتار /ئـIštar،’ ‘سني Sîn،’ ‘ شةمةشŠamaš،’ 

                                                 
148 Eidem and Læssøe, The Shemshara Archives-1- The Letters, p. 134-5. 
149 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 95. 
150 Grayson, RIMA 2, I, A.0.87.2 (No. 2), 23-24, p. 34. 
151 ARAB I, p. 152, § 454. 

چ تاآلنىيةكي لة ئاسن دروست كراو لة ، باسي هيپالئاشورناسريگاتة لةساصنامة ئاشورىيةكاندا هةتا دة

برؤنزو مسة و بة  چاو ناكةوثت، هةرچي باس دةكرثت، بة پلةي يةكةمبةرووآليت لوللوبىيةكاندا 

چونكة چاخي ئاسن چةند ئةمة ذاستىيةكي سةير و سةر سوذهثنةرة، . كي كةمتر زيوو زثذبذث

گا بؤ ذث ينيپال خؤي پاچ و تةوري ئاسنئاشورناسريپث كردبوو و ةسيت چةكةدا دلة ناوسةدةيةك بوو 

  :م نووسينةى دا دةصثتكاين ووآليت لوللوبودا بةكارهثناوة، هةروةك لةگةتةن دةربةند ولة كردنةوة 
RIMA 2, I, A. 0.101.1 (No. 1), ii 49b- 60a, p. 205.  
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و ناوي تر كة يان بةتةواوي شكاون يان هثندة ’ Nin-an-siannaسياننا -ئةن-نني‘

 اـشبـني‘گرنگتر ناوبردين خواوةند لةمانةش  ١٥٢.سذراونةتةوة كة ناخوثندرثنةوة
Nišba’شيمورروم، كة لة دةقي دووةمي /خواوةنداين شانشيين سـ) ؟(گةورةي ، ية

ندة باوةذ زياتر بةرةو ئةوة چة، هةر)II, 1 44ستووين (هاتووة نووسينةكةدا ناوي 

دشاي پاسني بووبثت نةك ئاننوبانينيي -)ـن(ت كة ئةم نووسينةيان هي ئيدديـچثدة

  ).بؤ ئةمة بذوانة بةشي سث يةمي ئةم كتثبة(لوللوبوم 
  

�:ز�����ن �
 

ماين لوللوبىيةوة ند ووشةيةكي كةم بةوالوة زياتريان نية لةبارةي زچةزمانةوانان لة   

چةندساص لةمةوبةر لةاليةن دياكؤنؤفةوة ة "Ianzu يانزو"ووشةيةكي لوللوىب كة . بيصثن

بةبةراووردكردين بة ووشةي پادشا  ئةويش دةگةيةنثت" پادشا"پثشنيازكرا بةوةي واتاي 

اوة ت بةسنت بةو نپشة كة هةوصي داوة بة پايزةربةآلم لةم مةيدانةدا ش .دانةكاين دواترلةزما

 وة ئاشورىيةكاندا تؤمار كراون، چالةي يةكةم لة سةرپافىيانةي بة گركةسي و ناوة جو

يةكثك لةم جياكةرةوانة . هةندثك لة دياردة جياكةرةوةكاين زمانةكةيان هةصبهثنجثنثت

 ’،Satuiساتوين ‘ و١٥٣’،ئانوبانيين‘لة ناوة كةسىيةكاندا، وةك ناوي   ية ni-  پاشگري

’ Sabini ابيينس‘ ١٥٤سني بةسةريدا سةركةوت،-ةي نةراملوللوبىي شادپائةو 

دونين - تار‘و لةوانةية بتوانني  ١٥٥ي زاموايي،’Kisirtu كيسريتو‘فةرمانذةواي شاري 
                                                 

  :پويل زةهاو، بذوانةبؤ دةقي نووسينةكةي ئانوبانيين لة سةر ١٥٢

Edzard, “Zwei Inschriften am Felsen von Sar-i-Pūl-i-Zohāb: Anubanini 1 und 2,” 
AfO 24 (1973), pp. 73-77.  

ناوةكةي بة  گشاياين سةرنج دانة هيوزين.  Anu- banini< اوة ئةكةدي نةبثتگةر ئةم نئةمة ئة ١٥٣

  :ةوة بةستووةتةوة، بذوانة’ umban‹خومبان ‘ناوي خواوةندي عيالمي 
 Hüsing, G., “Der Zagros und Seine Völker,” Die Alte Orient IX (1908), p. 16 ff.  
154 Barton, RISA, p. 142. 
155 Grayson, RIMA 2, I, A.0.101.1 (No. 1), ii 49b –60a, p. 206. 
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Tar-dunni ’،گةصياندا خاوةين نةخشة هةصكةندراوةكةي دةربةندي بثلولة، لة ١٥٦يش

بة دا " كوثاپادشاي " بةآلم ناوي هاوسةرةكةي ئانوبانيين كة لة ئةفسانةكةي. نيذيز بكة

 .گاسوركاين گة دووبارةناوثكي منونةيي ية لةجؤري ناوة بذ ١٥٧هاتووة’ Melili مثليلي‘

، زياتر لة ناوثكي ژةي بؤ كراي شاهانشا لوللوبىيةكةش كة ئاما’ئيماشكوش‘ناوي 

  .گويت دةچثت وةك لةوةي لة لوللويب بچثتكاشي يان 
  

ىيةكاندا زؤر دووبارةة دةبثتةوة، لة پاص گرافلة ناوة كةسي و جو  -si  پاشگري  

 k- ،r- ،-s وةك  ١٥٨كؤمةصثك پاشگري تردا كة پاشگرة عيالمىيةكامنان ياد دةهثننةوة

لثرةدا دووبارة نووسينةوةي منونةكاين كة  ١٥٩.-bيان  p- : و ئامرازي كؤ  – n(a) و

  :يزةر هثناونثتىيةوة لةوانةية بة سوود بثتپاش
  

Sim-aki              ( چيازجنرية  ) 

Az-iru                (چيا) 

Kull-ar              ( چيازجنرية  ) 

Bat-ir                ( اچي ) 

Ed-ir                 (ذوبار) 

                                                 
  :بذوانة’ ،Līšir- Pir’iniپريئيين -ليشري‘: پثي خوثندنةوةي دياكؤنؤفيان بة  ١٥٦

Diakonoff, “Media,” CHI, p. 39; 

  :خوثندوويةتىيةوة، بذوانة’ Šil-x-dun(?)-ni ين-)؟(دون- x-شيل‘بة گ هيوزين
Hüsing, Op. Cit., p. 17. 

ة زؤر بةكارهاتووةكاين هةردوو زماين خوري گرشپايةكثك لة  -niري گاشپبكةين كة  دةبثت تثبيين

  .و ئورارتيشة
157Cf.: Hallo, RlA, p. 709.  

  :وة، بذوانةگةواديارة ئةمة هؤي بةستنةوةي زماين لوللوبىية بة زماين عيالمىيةوة لةاليةن هيوزين ١٥٨

Hüsing, Op. Cit., p. 19ff. 
159Speiser, Mesopotamian Origins, p. 91.  
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Zam-ri              (شار) 

Bā-ri                (شار) 

Lā-ra               (ووآلت) 

Lal-ar              (چيا) 

›ašm-ar          (دةربةند) 

Buna-si            (قةآل) 

U-zi                 (قةآل) 

›ud-un            (شار) 

Sua-ni              (چيا) 

Radā-nu           (ذوبار) 

›alm-an          (ووآلت) 

kini-pa             ( اچي ) 

Niš-pi               (چيا) 

Sum-bi             ( ؤين ئاشورىيةوةگارچيا، لةسةردةمي س )160 

  

لة چونكة واديارة بةاليةين كةمةوة يةك ديالثكيت تري زماين لوللويب هةبووة،      

بووة ’ Zamri زامري‘يل دووةم دا هاتووة كة كاتثك لةشاري پاساصنامةكاين ئاشورناسري

 ي-كة بةشثكي زاموا بووة–’ Sipirmena ريمثناپسي‘لة زاموا، باج و سةرانةي ووآليت 

   ١٦١."نان قسة دةكةنژوةك "هاتووة، كة  بؤ 

                                                 
160 Speiser, Op. Cit., pp. 91-4.  

 لولالي‘وةك . ز.پي ١٨و  ١٩ادشا هةرةزووةكاين ووآليت ئاشوري سةدةي پايزةر هةندثك لة پش

Lullai ’)بازاي‘، )لوللويي: ناوةكةي واتة Bazai،’ ‘ لوبايLubai ’ ئةداسي ‘وAdasi ’ بة

  :  لوللوىب دةزانثت، بذوانةچةصةك ذة
 Op. Cit., p. 90, note 8.  
161 ARAB I, p. 153, § 456. 
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  :خورىيةكان
 

لثوة بكةين  انگةالين كوردستاىن ناوةذاست كة لثرةدا باسيلة گةلثكدوايني    

نةتةوةي سةرةكيي  ژ، كة بؤ ماوةيةكي درث)حؤريت: لة تةورات دا ( خورىيةكانن

ژووي لة مثن ياگگجار گةورة و گرنئثگيي كة بوون و ذؤصثكي  ذامياري و فةرهةنچةناو

واديارة  .، گثذاوةدا گشيت و كوردستاين كؤن بةتايبةيتنزيكي دثرين بةژهةآليت هةموو ذؤ

نيشتيماين دثرينيان . بوونهثنةر چةكة نةبوون، بةصكو كؤچخورىيةكان لةبن خةصكي ناو

چثت كوثستانةكاين باكور و ناوچةكاين قةفقاز بووبثت، ئةمةش بة پشت زياتر لةوة دة

ةيوةندىية زمانةوانىيةكاين نثوان خوري و ئوراريت كة واپث دةچثت بةسنت بة پ

ي يئورارت-خوري‘لة نثو زمانةوانةكاندا زماين بنةچةيةكي كؤين هاوبةشيان هةبووبثت و

باوةذ واية ئةم زمانة هاوبةشة كؤنة . پث دةووترثتي  ’Proto Hurro- Urartian بنة

پةرةي دوو لقي جياي خوري و ئوراريت بة دواوة ئيتر بؤ . ز.پلة هةزارةي سث يةمي 

ووشةي خوريي دةستنيشان كردووة كة چةندثن لةمةش دياكؤنؤف گة ج. ندبثتةس

 ١٦٢.چوون و هاوبةشىيان لةگةص زمانةكاين باكوري ذؤژئاواي قةفقازدا هةيةلةيةك 

كؤنة ناسان و . نةزانراوة خورىية بةرةو باشور داكشانةئةم ووردي ژووي كات و مث

ژووة بة پشت بةسنت بة بةصگةي زمانةواين و بابةيت ن هةوصيان داوة ئةم مثزمانةوانا

ژووي مجوجؤص و گةيشتنيان دةبثت لة كؤتاىي ئةمانة، مثپثي بة .نووسراو، دياري بكةن

يةكةمني و پاش ئةمة ئيتر چونكة كةمثك  ١٦٣دا بووبثت،. ز.پسث يةمي هةزارةي 

                                                 
162 Diakonoff, I. M. and S. A. Starostin, Hurro-Urartian as an Eastern 
Caucasian Language, Müchen, 1986; Hoffner, H. A., Hurrian Civilization from a 
Hittite Perspective, Urkesh and the Hurrians, p. 168. 

-و سةردةمي نةرام. ز.پ ٢٤٠٠دةمي نثوان پؤتاميا بة ثلةر كؤنترين دةركةوتنيان لة مثسؤشتاينك ١٦٣

  :سني دياري كردووة، بذوانة
 Steinkeller, Op. Cit., p. 96. 
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گةنامة نووسراوةكاين لة بةص يناوي كةسيي خورسةرةتايي ترين شوثنةوارةكاين 

شاي دپاكة ’ Da‹iš-atalئةتال - داخيش‘ناوي وةك  .تثبيين دةكرثنمثسؤپؤتاميادا 

 ئةتال-وتتيمپ‘ ١٦٤رتووة،گسني بة ديلي -بووة و نةرام’ Azu‹inum ئةزوخينوم‘

Puttim-atal ’ سني-ژي نةرمىيةكاين دشيمورروم، كة يةكثك لة ياخ/سـپادشاي 

سةردةمي (يش گاسور ناوثكي كةسيي لة  چةند، Gelb ثلبپثي گو بة  ١٦٥،بووة

بووين ژةران باوةذيان واية بةآلم هةندثك لة توث ١٦٦.هةر خوري بوون )ئةكةدي

’ ti/abira‘لةمةش كؤنتر بثت، ووشةي سومةري  هثشتا  تاميادا پؤلة مثسؤ خورىيةكان

و بةم جؤرة  ١٦٧خورىية، چةثرةي ئةمان ووشةيةكي بة بنةگوة، بة "رگةمز"كة واتاي 

 ش الفاو بووة،پثي گي سومةري كة شاري بةناوبان ’Bad-tibira تيبريا-باد‘شاري 

لةسةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئوردا، بآلوبوونةوة و . ورىيةچة خناوةكةي بة بنة

لة كوردستان دا و تةنانةت لةدةرةوةيشي دا بةئاكام  پةيداكردين خورىيةكاندةستةآلت 

ناوي  انةچيةكان و دةستةآلت دارةكاين ئةم ناو ensi ئثنسيگةيشت، زؤربةي 

ةدةكاين پةل كثشانيان هةر بةردةوام بوو تاوةكو لة سپاش ئةمةش  ١٦٨،خورىيان هةبوو

                                                 
  :بؤ دةقي ئةو لةوحةي ئةم ذووداوةي تثدا تؤمار كراوة، بذوانة١٦٤

Foster, ASJ, p. 23.   

چةي وخينوم هةبووبن؛ يةكثكيان لةباكوورترةوة لة ناووادةردةكةوثت دوو شوثن بةهةمان ناوي ئةز

 ئةرزوخينوم‘ئةمةي دوايىيان بة شثوةي  .چةي ئةذذاپخاو ئةوي تريان لةباشوور لة ناو خابور

Arzu‹inum ’سةبارةت بة شوثين هةردوو ئةزوخينوم بذوانة. يش ناوي هاتووة:  
Steinkeller, Urkesh and the Hurrians, p. 92, note 61. 

  :بؤ زانياري ووردي زياتريش بذوانة
Salvini, M., “The Earliest Evidences of the Hurrians Before the Formation of the 
Reign of Mittanni,” Urkesh and the Hurrians, p. 100-102. 
165 Grayson, A. K. and E. Sollberger, “L’insurrection Générale Contre Naram-
Suen,” RA 70 (1976), p. 112, G l. 29. 
166 Gelb, HS, p. 52-53. 
167 Wegner, I., Einführung in die hurritische Sprache, Wiesbaden, 2000, p. 15. 

  :بؤ ئةمة، بذوانة ١٦٨

Astour, SCCNH  Vol. 2, p. 15. 
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پادشا چاالكةكانيان گةيشتنة باكوري سوريا و ئاسياي پچووك بة سةركردايةيت پاشتردا 

شثوةية خورىيةكان  لوبنان و فةلةستيين ئثستا و بةمو ذؤخي دةرياي ناوةذاست لة 

   .پراتؤرى ميتتانين دامبةزرثنندا ئيم. ز.لة ناوةذاسيت هةزارةي دووةمي پ توانيان لةئةجنامدا

  

�:ز�����ن �

بؤ نووسني، خورىيةكان  ١٦٩.گاتيضةزماين خوري لة ذووي ذثزمانةوة زمانثكي ئثر   

وةكو لةگةص گؤذانكارىيان بةسةريدا هثناوة تاخةيت مثخىيان بةكارهثناوة و بؤ ئةمةش 

خةتةكةيان ساكارتر كردووة بة لةهةمان كاتيشدا دةنگةكاين زماين خورىدا بگوجنثت و 

و  ١٧٠و ژمارةيةكي زؤر كةم لؤگؤگرام نيشانة ٧٨كاين بؤ نيشانةكةم كردنةوةي 

گثك و زجنريةيةك پاشگر پثك دثت كة دةمةكاين فرمان لة ذة ١٧١.پثناسنينيشانةي 

                                                 
ةردةخات و واتة لةو زمانانةي كة حاصةتثكي ذثزمانىيان هةية تياياندا بكةري فرماين ترانزيتيض د ١٦٩

، )جؤرجي(ورجي گمنونةي ئةم زمانانة لةمذؤي ئثستادا زماين باسك و زماين . ة بؤ بووين دةكاتژئاما

@ريگاشپاش بكةرةوة پيةك لة ) e-(بؤ منونة لةسومةريدا . لة زمانة كؤنةكانيشدا خوري و سومةري

بة ناونيشاين دا  درثرماةزگؤضاري هبؤ زانياري زياتريش، بذوانة باسةكةمان لة . اتيض دةنوثنثتگئيثر

  ."خوري پثشةكىيةك بؤ زماين"
170 Speiser, E. A., “Introduction to Hurrian,” AASOR (1941), p. 11. 

گةذثنةوة بؤ سةردةماين شثوازي نووسيين خوري دةپايزةر جياكةرةوة سةرةكىيةكاين شگوثرةي بة

  :ؤن، بذوانةئاشوريي ك
Op. Cit., p. 13. 

logogram=  ا  شانةيةينيئةوةووشةيةكبة تة.  
  :بذوانة ’،نامةي ميتتانين‘ گيدةقي بةناوبانگوثرةي بة ١٧١

 Bush, F., A Grammar of the Hurrian Language (A dissertation presented to the 
Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences, Brandies University, 
Department of Mediterranean Studies), Brandies, 1964, p. 20-21. 

determinative= ةكةي، ئايا ةوة بؤ دياري كردين جؤرناوپثش يان پاش نيشانانةن كة دةخرثنة  ئةو

 .پةلة و بةم جؤرةيان كةل و  ژةصةناوي شوثنة يان كةسة يان ئا
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   ١٧٢.ذاناوة پاشگرىيةكان دياري دةكةنو  )cases(  و بارةكةي فرمانةكة
 

ژهةآليت نزيك دا دؤزراونةتةوة، دةقي نووسراو بة زماين خوري لة زؤر شوثنةواري ذؤ   

ش ناسراوة بة زماين ’نامةي ميتتانين‘ي ميسر كة بة ’ ل العمارنةةت‘ئةرشيفي نامةكةي 

، ميسري ناردووةپادشاي بؤ ’ Tušratta توشراتتا‘ميتتانين سراوة و پادشاي وخوري ن

ژترين دةقي خورىية و درث چاوة گرنگةكاين لثكؤصينةوةي ئةم زمانةئثستا يةكثكة لة سةر

راس الشمرا (گاريت هةندثك دةقي تري خوري لة  ئو .گةيشتووةتا بةدةست كة تائثس

ي خوري بة گرنگو دةقي جووت زماين زؤر ١٧٣براك لة خابورو ) سوريا باكوريلة 

دؤزراونةتةوة، كة زانياري بةكةصكي زؤريان ) وةذاسيت ئةنةدؤصنا( خاتوششاهيتيت لة 

 ١٧٥’،Tiš-atal ئةتال-تيش‘پادشاي خوري نووسينةكةي  ١٧٤.لةبارةي خورىيةوة تثداية

لةم چةند  ي تريشپچووك و پارچةي شكاوي لةوحي بةخوري نووسراوكؤمةصة دةقي 

ندثك لة شوثنةوارةكاين الرسا و ماري و ئثمار و هةشوثنةوارةكاين ةي دواييدا لة صدةسا

ژهةآليت دجيلة ش لة ذؤ’ Nuzi نوزي‘دةقةكاين  ١٧٦.ؤص دؤزراونةتةوةباشوري ئةنةد

زانياري بةسووديان لةبارةي زماين خورىيةوة ) يؤرغان تةپة لة نزيك كةركوك(

                                                 
172 Wegner, Op. Cit., p. 45 ff. 

  :م بابةتة لة الپةذةكاينى دارةكاين ئةدپةيوةنبذوانة هةروةها خشتة 
65; 69; 80; 82 and 86; 
Speiser, Introduction…, p. 82 ff. 

 پاشگرة خورىيةكانةوة زانياري وورد و بةنرخي لةم بوارةدابابةتة بةبةهاكةي جيؤرجثريش لة بارةي 

  :تثداية
Giorgeri, M., “Die hurritischen Kasusendungen,” SCCNH 10, 1999, 223-256. 
173Wegner, p. 25.  
174 Wegner, p. 24. 

  :بؤ نوثترين لثكؤصينةوة لةبارةي ئةم نووسينةوة، بذوانة ١٧٥

Wilhelm, G., “Die Inschrift des Tišatal von Urkeš,” Urkesh and the Hurrians, 
Bibliotheca Orientalis, Vol. 26, Malibu, 1998, pp.117-143. 

  :بذوانة ١٧٦

Wegner, pp. 18-23. 
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ري زمانةوانيي گةندة بة زماين ئةكةدي نووسراون، بةآلم كاريچةبةدةستةوة داوة، هةر

ة ديارة، زؤر زاراوةو شثوازي دةربذينيان تثداية كة بؤ لثكؤصينةوةي ثوپخورى زؤريان 

مارةيةكي زؤر ناوي كةسي و ناوي ژزمانةواين خوري زؤر بةكةصكن، سةرباري 

ووشةي خوري و ناوي كةسيي خوري كة لة دةقة گيي گرن ١٧٧.رايفگجو

ة ي دثرين ل Kanišكانيش (’ پةكول تة‘ئةكةدىيةكاين شوثنةوارةكاين تري وةك 

و شوثين تردا هاتوون، لةياد ) حةمرين چةيلة ناو( ’تةل سولةمية‘و ) ناوةذاسيت ئةنةدؤص

@@@@ ١٧٨.نةكةين
  

�:��و���و
	�ن �
 

لة نيوةي يةكةمي هةزارةي دووةمةوة خورىيةكان كؤمةصثك شانشينيان دامةزراند      

ئةم . ةوةژ دةبووندرث ژهةآليت دجيلة و چياكاين زاگرؤسكة لة باكوري سورياوة تا ذؤ

گةورةيان ناوي خورىيان شانشينانة ئةوانةي فةرمانذةوايىيان دةكردن بةشي هةرة 

 توروككو‘لة دةشيت ذانية و شانشيين ’ Kuwari كواري‘شانشينةكةي . هةبوو

Turukkû ’ تةلپوشةذذي‘پادشايةيت بة Talpušarri ’ئيتاباخلوم ‘ ناوثك و
Itabal‹um ’،شيكشاببوم‘شيين لةوانةية شانتةنانةت  ١٧٩و هي تر Šikšabbum’ ،يش

لة نزيكةي  .خورىيةكاين ئةم سةردةمةي كوردستاين كؤن بوون نةهةموويان شانشي

 ،پيئةورو- ثنثكي فةرمانذةواي هيندوچةوة خورىيةكان بةسةركردايةيت  .ز.پ ١٥٠٠

دامةزراند كة هةموو سةرزةمينةكاين نثوان زاگرؤس و كةنارةكاين  پراتؤري ميتتاننىيانئيم

                                                 
  :رةت بة ناوة كةسىيةكان، بذوانةسةبا ١٧٧

Gelb, I. J., P. M. Purves and A. A. MacRae, Nuzi Personal Names (NPN), 
Chicago, 1943.   
178 Wegner, p. 16. 

ارةمي ئةم چوبؤ زانياري زياتر لةبارةي ئةم شانشينة خورىيانةي ئةم سةردةمةوة، بذوانة بةشي  ١٧٩

  .كتثبة
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پراتؤرىية بةردةوام بوو ئةم ئيم. وةيشةگرتةوة بة ووآليت ئاشور دةاي ناوةذاسىتيةرد

ىيةكان و ئاشورىيةكاندا و گةندةص بوون و ـتتيههةتاوةكو لةژثر زةبري شاآلوةكاين 

ئةو دةوصةتة بةرفراوانةي . صوةشاين ناوخؤيىدا  لةبةر يةك هةصوةشا و ذووخاهةلثك 

پثي  چةي سةرووي خابور لث مايةوةناوثكي پچووكي لة پووكايةوة و دةوصةتميتتانين 

 نرياري-ئةدةدپادشاياين ئةم سةردةمةي ئاشور؛ ’ .anigalbat‹ خانيگالبات‘دةووترا 

و .) ز.پ ١٢٤٥ -١٢٧٤(ي يةكةم و شةملانيسةر.) ز.پ ١٢٧٥ -١٣٠٧( ةكةمي

تواناي  گةورةيبةشي هةرة  .) ز.پ ١٢٠٨ -١٢٤٤(ي يةكةم نينورتا -توكوليت

گالبات تةرخان كرد تاوةكو خاني ةدژيلژايةيت و جةنگان ةربازيي خؤيان بؤ دس

، واديارة گةص ئةمةشدابةآلم لة ١٨٠.نينورتا دا ئةويش ذووخا-لةسةردةمي توكوليت

لة دواي ئةم ذووداوانةش دةستةآليت سياسيي ژتر خورىيةكان توانيويانة تا ماوةيةكي درث

چةند ، ئةمةش لة پارثزنب )ر دةسيت توركياژثين كوردستا( ژهةآليت ئةنةدؤصخؤيان لة ذؤ

 ةوةنگي دابووةوة كة لة ساصنامة ئاشورىيةكانذةپچووك دا نشني و شانشينثكي مري

پثك هثناين بةرةيةكي خوريي بةرفراوان ئةم ساصنامانة باسي . ةبارةيانةوة دةزاننيلشتثك 

-E‹liتثشوپ -ئثخلي‘ كة ناوي ’ Alzi ئةلزي‘ي ادشاپ  دةكةن بةسةركردايةيت

Teššup ’لةسةدةكاين . لبات لةدةست ئاشورىيةكانگابووة بؤ سةندنةوةي خاني

، چووندا بةرة بةرة بةرةو توانةوة و نةمان دةچةكةلة ناو بةگشيتدواتردا، خورىيةكان 

ئةمةش بةشثكي لةئةجنامي لةشكركثشىية يةك لةدواى . هةروةها لةكوردستانيشدا

ژيان و بةشى گةورةشي لة ئةجنامي كؤچ هثناين ديةكةكاين ئاشورىيةكان بوو لة 

بةآلم سةرباري ئةمةش، خةصكاين . بؤ ناوچةكة )كانيةئثرانى-هيندو( نةتةوةي نوث

خوري تاوةكو سةردةمي ئاشوري نوث و تةنانةت تا ذووخاين دةوصةيت ئاشوريش لة 

                                                 
ژي لة د ذةكاين ئةم پادشا ئاشورىيانةةگةي نووسراوةوة سةبارةت بة شبؤ زانياري وورد و بةبةص ١٨٠

  :ات، بذوانة دكتؤرانامة بة بذشتةكةي حةذذاقخانيگالب
Harrak, A., Assyria and Hanigalbat, Texte und Studien zur Orientalistik, Zürich, 
1987. 
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رةي كةم ژماهةر مابوون، با بة  چةي واندةريا ذؤژهةآليت اين باشور و باشوريكچةناو

بؤ ئةمة ئةو ناوة خورىيانةية كة نووسةرة گة بةص .كيش بووبثنتووك پچووو گروپي پچ

يةدا تؤماريان كردووة، نيشانةي ئةوةي كة زماين خوري چةئاشورىيةكان لةباسي ئةم ناو

   ١٨١.تا ئةو سةردةمةش لةو دةوروبةرةدا زماين ئاخاوتن بووة

� �

�:��	����ن �

ساالريان و ي گةورةي خواوةندان پثك دةهات، ژمارةيةكخوري لة  ١٨٢پانتيؤين   

ي خواوةندي باوباران بووة كة ’Teššup تثشوپ‘ نپادشاي هةموو خواوةندانيا

’ Šauška اشاوشك‘خواوةنداين تر . بووة’ Kumme كوممث‘مةصبةندي پةرستين لة 

بووة  ژهةآليت دجيلة زؤر جثگاي ذثزو وبةرز نرخاندن، كة بةتايبةيت لة ذؤ)هاوتاي ئيشتار(

 كة’ epat‹ خثپات‘و ’ Kumarbi كوماريب‘و مةصبةندي پةرستين لة نينةوا بووة؛ 

 Lubadaga گالوبادايان ( ’Nupatik نوپاتيك‘زياتر لة باكوري سوريا باويان هةبوو؛ 

ي خواوةندي خؤر؛ ’Šimike/a ـا/شيميكث‘؛ )ئةتال-تيشي نووسينةكةي 

خورىيةكان گومان بث ١٨٣.رگ؛ و هي تخواوةندي مان ’›Kušu/a ـاخ/كوشو‘

و  گرتووةخواوةندي تريان لة نةتةوةكاين تري دراوسث و بوومي ووآلتةكةش وةر

ةص خواوةندة هاوتاكاين خؤياندا يةكيان گيان لة ١٨٤انتيؤنةكةي خؤيانپخستوياننةتة سةر 

 خاويلومادشاي  پ"ة كة بة  ’Ner(i)gal گال)يـ(نثر‘يةكثك لةمانة . هثناونةتةوة

›awilum’ نووسـراوة ي بؤ ـگرنگزؤر  ١٨٥وزةد كراوة و دوو نووسينـي بنكارينا  

                                                 
181 Wilhelm, p. 41. 

Pantheon واوةنداين نةتةوةيةك يان ووآلتثك يان شارثككؤمةصةي ياخود ئةجنومةين خ=  ١٨٢.  
183 Wilhelm, p. 49 ff. 
184 Speiser, Oriental and Biblical Studies, p. 249. 

ئةو نووسينانةية كة لةسةر لةوح يان بت، شةش ال، ئةستون يان لةوحي تري شثوة جياواز بةبؤنةي   ١٨٥

ژثر ارةوة دةنووسران و دةخرانة ك و شوراي شپةرستگاو كؤشةوةي ژةن كردنبنيات نان يان نؤ
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  پ ي پادشاي ئةذذاپخاي لةسةر نووسراوة و تثششو-جث مؤرثك كة ناوي ئيتخي: ٢ژمارة شثوةي 

  :چاوةسةر. چةندين خواوةندي خوريي لةسةر هةصكةندراوةوثنة و درومشي 
Diana L. Stein, “Mytologische Inhalte der Nuzi-Glyptiek,” Hurriter und 
Hurritisch: Konstanzer Altorientalische Symposien- Band II, Herausgegeben von 
Volkert Haas, Konstanz, 1988. 

 
  

                                                                                                              
بؤ كث و ژووةكةي و اراستين ناوي بنيات نةر و مثپبؤ  گاكانيانةوةنةي دةرژةگرثژثر يان  بناغةكانيانةوة

بةم . ارثزراپاوةندي مةبةست دةكرا و لةاليةنىيةوة دةپثشكةش بة خوهةروةها بةم جؤرة بيناكة  .چيبؤ 

و دكتؤرا نامةكةي ئثلليس بة ووردي  Foundation Deposits شتة نووسراوانة دةووترثت

  :لةبارةيانةوةي نووسيوة
Elllis, R. S., Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, New Haven, 1968. 
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ذؤژهةآليت دجيلة،  لة گال لة كوردستاي كؤن دا، بةتايبةيت)يـ(نثر ١٨٦.تةرخان كراوةو

لة مةصبةندي تري وةك ئةزوخينوم و  وزؤر برةوي هةبووة دا  پص شاوشكا و تثشوپالة

يشدا )تةل الفةخار، لة باشوري كةركوك( ١٨٧’Kurri‹ani وذذوخاينك‘خا و پئةذذا

تثبيين ئةوةش . ك هثناين بةشي تيؤفؤريي زؤر ناوي كةسيپثةرستران، سةرباري پدة

، لة پانتيؤين خوري لة ذؤژئاوادةكرثت كة جؤرثك جياكردنةوة ودابةش كردن لة نثوان 

پانتيؤين ذؤژهةآلت لة نوزي و وري سوريا و كةناري دةرياي ناوةذاست و، لةنثوان باك

   ١٨٨.دا، هةبووة مةصبةندةكاين تري ذؤژهةآليت دجيلة
  

     

  
        
  

       

                                                 
186 Thureau-Dangin, F., “Tablette de Samarra,” RA  9 (1912), No. 1, p. 1-4; 
Wilhelm, p. 9; 11; 54. 
187 Wilhelm, p. 54. 

  :دةربارةي ئةمة،بذوانة ١٨٨

Wilhelm, p. 55ff.  

  :هةروةها
 Salvini, Op. Cit., 99ff. 



٩٣ 

 

 

 

 

 
ةژگارةكانيةوكوردستاين ناوةذاست لة كؤنترين ذؤ  

  يةمي ئورتا ذماين بنةماصةي سث

 

 

 بةشي دووةم
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  :ژووپثش مث
  

ژووةوة لةدؤصةكاين ئةم ووآلتةدا ژياوة و بةرةبةياين مثش مثژوو لة پثمرؤضي      

كؤنترين . گاو شوثين نيشتةجث بووينيةكةمني پةنائةشكةوتةكاين كردووةتة 

ة هةرة كؤنانةي بة بةردين ةئامراز وچةيةدا بريتني لةشوثنةوارةكاين بووين مرؤض لةم ناو

(Pebble Tools)  ئةم . دروست كراون ي درشتچةوو پةص ناسراون كة لة  شكاندين

ژوويان بؤ جؤرة ئامرازانة لة دؤصي دجيلةي سةروو لة باكوري موسص دؤزراونةتةوة و مث

كة بة واتا  ١٨٩گةذثتةوة،دة (Upper Acheulaean) سةردةمي ئاشويل سةروو

دوا كةريت (پثش ئثستا بووة ساصثك  ١١٠.٠٠٠-٥٠٠.٠٠٠فراوانةكةي نزيكةي 

ش، كة شوثنةوارثكي ’بةردةبةلكة‘لة . )Lower Palaeolithic پاليؤليتيي خواروو

، لة نثوان سلثماين و كةركوك دا، ئامرازي بةرديين لة چةمچةماصكراوةية لة نزيك 

 -بؤ سةردةماين ئاشويل ژووياندؤزراونةتةوة كة مث ’Pebble Tools‘هةمان جؤري 

ساص  ٨٠.٠٠٠نزيكةي ( Acheulaean- Taycian- Mousterianموستريي  -تايسي

گرنگةكاين بةردةبةلكة، لة دؤزراوة ). ٣ .ژشثوةي ( ١٩٠گةذثتةوةدة) پثش ئثستا

و ذةشةووآلخي  Rhinocerosپامشاوةي ئاژةصي وةك فيلي هيندي و راينؤسثرؤس 

 Equusجؤري  گةريو تةنانةت ئؤنا Bos Primigeniusگةورةو لةوانةية 

hemionus لة دةبثت،  ٢٢يان دةوري ژمارةشوثنةواري تري ئةم سةردةمة كة  ١٩١.يش

                                                 
189 Inizan, M. I., “Des indices acheuléen sur les bordes du Tigre, dans le nord de 
l’Iraq,” Paléorient, XI, 1 (1985), p. 101-102. 
190 Wright, H. E. and B. Howe, “Preliminary Report on Soundings at Barda 
Balka,” Sumer VII (1951), p.109. 
191Matthews, R., The Early Prehistory of Mesopotamia 500,000 to 4,500 bc, 
Subartu V (2000), p. 14. 

ؤر چةكاين كوردستان دا زكةري كثوىية و لة كايت خؤيدا زؤر ذاوكراوة و لةناو Onager گةرئؤنا

ئثسكة ) تل الفخار لة باشوري كةركوكةوة(وذذوخاين ي خورىيةكان چكةي كلة شارؤ. هةبووة

  .ناسراوة’ احلمار االخدر‘لة عةرةبىدا بة . پةيكةري يةكثك لةم كةرة كثوىيانة دؤزراوةتةوة
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دؤصي سةرووي دجيلة لة باكوري موسصةوة دؤزراونةتةوة و دةست نيشان كراون، 

ش بنيات ناين بةسيت موسص لة پث) survey(=ثماصةكاين پشكنني و پبةزؤري لة كايت 

ئةشكةوتةكةي زجنريةي بةرانان بةرامبةر شاري سلثماين،  ’هةزارمثرد،‘لة  ١٩٢.هةرمثةكةدا

كي گثوويان بؤ فةرهةنژئامرازو ئثسكي مرؤضي دؤزىيةوة كة مثگارؤد  ثيخاتوو دؤرؤ

دةوروبةري ( Levalloiso-Mousterianموستريي  -بةرديين تثكةص لة ليضالوازي

خؤراكي دانيشتوانةكةي، هةروةك ئثسك و  ١٩٣.ثتةوةگةذدة) ثش ئثستاپساص ٥٠.٠٠٠

 وةك انداريگيو  ةصژئا، برييت بووة لة روسكي دؤزراوةي ئةشكةوتةكة دةري دةخةنپ

، جرج، مشكة (Field mouse)سوور، ئاسك، مشكي دةرةوة  چيبزنة كثوي، وور

كةروثشكي كثوي، شةمشـةمة كوثـرة، هثلكة شةيتانؤكـة و هي تر كة  كوثرة،

 ةص و ژتثكةصةيةكـن لة ئا

  

                                                 
192Op. Cit., p. 13-14.  
193Garrod, D. A. E., “Primitive Man in Egypt, Western Asia and Europe in 
Palaeolithic Times,” CAH I, part 1, Cambridge, 1970, p. 87.  

  :نينةكاين لةم سةرچاوةيةدا بآلو كردووةتةوةكپشئةجنامةكاين كنة و 
Garrod, D. A. E., “The Palaeolithic of Southern Kurdistan: Excavations in the 
Caves of Zarzi and Hazar Merd,” Bulletin o f American School of Prehistoric 
Research, VI (1930). 
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  :وةپةص و چةو دروست كراوي بةردة بةلكة، سةرچائامرازي لة : ٣ژمارة شثوةي 

Howe and Braidwood. 

ئةشكةويت  ١٩٤.وشةآلين وةك دةوروبةرةكةي ئثستايپويانداري نزار و دةوةن و گ

                                                 
194Matthews, Op. Cit., p. 18.    
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چوار چينة  ، بة)٢وثنةي (ي هةولثر گاارثزپلة  چياي برادؤستلة  ’شانيدار‘گةورةي 

 . كةداچةرين شوثنةوةارةكاين ئةم سةردةمةية لة ناوگترنگةيةوة يةكثك لة سةرةكىيةك

 ١٩٥كردة كنة كردن؛ دةسيت تيايداپةجناكادا كة لة ساآلين   R. Soleckiي ذالف سؤلثك

 ئةشكةوتةكةدا چيينتثكةصةيةك لة ئثسك و خؤصةمثش و ئامرازي بةرديين لة يةكةم 

ذثتةوة، گةاليؤلييت ناوةذاست دةپينثيت و بؤ سةردةمي چ، كة كؤنترين )Dچيين (

شتةجث بوون لة ئةشكةوتةكةدا سؤلثكي لةو باوةذةداية كة كؤنترين ني. دؤزىيةوة

پشت يةك لةدواي يةك تيايدا  ٣٠٠٠ساصثك لةمةوبةر بووة و نزيكةي  ١٠٠.٠٠٠

بوون كة توانرا پةيكةرة مرؤيىية بةآلم لةمانة سةرنج ذاكثشتر، ئةو نؤ ئثسكة ١٩٦.ژياون

ئةم . ن’Neanderthal نياندرتال‘دةست نيشان بكرثت لة مرؤضي جؤري 

شوثنةوارة مرؤيىية هةرة بة بذشت و زانياري بةخشةكاين لة  يةكثك"پةيكةرانة ئثسكة

كؤمةصي  ١٩٧."پثك دةهثننيت ناوةذاست ژهةآلهةموو ذؤپاليؤلييت ناوةذاسيت سةردةمي 

ي پثويان بة ژورةكان بريتني لة ئثسكي حةوت هةراش و دوو منداص، مثپةيكةئثسكة

ذثتةوة كة لة گةدة ينةكان بؤ ماوةيةكچو بةراوردكاري  ١٤شيكاري ذاديؤكاربؤين 

وةك دةردةكةوثت،  ١٩٨.ش ئثستاي خاياندووةپثساص  ٤٦.٠٠٠ةوة تا  ٧٠.٠٠٠

                                                 
195 Lloyd, Seton, The Archaeology of Mesopotamia-From the Old Stone Age to 
the Persian Conquest, London, 1985 (revised edition), p.24. 
196Solecki, R., “Shanidar Cave,” Old World Archaeology: Foundations of 
Civilization, San Françisco, 1972, p. 43.  

  :هةروةها بذوانة
Matthews, Op. Cit., p. 17.  
197 Matthews, Op. Cit., p. 18. 
198 Solecki, R. S., “Two Neanderthal Skeletons From Shanidār Cave,” Sumer 
XIII, part 1&2 (1975), p. 59-60; 

  :هةروةها بذوانة
Solecki, “Shanidār Cave,” Op. Cit., p. 47. 

  :زؤرن، لةمانةدا دةبينرثن ةرانةوةكپةيلثكؤصينةوةي زياتر لةبارةي ئةم ئثسكة
Stewart, T. D., Sumer, Vols. XIV (1958); XVII (1961); XIX, (1963) and Stewart 
and Trinkaus XXXVI (1980) and Solecki, Vols. XIII (1957); XVII (1961) and 
Trinkaus, Vol. XXXIII (1977)  
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وصينةيةك لةسةر الشةكةي گيةكثك لةم مردووانة لة مردن و ناشتين دا بة داناين تاجة 

وودا كة ژو بةمةش نياندرتالةكاين شانيدار يةكةمني خةصكثكن لة مث ١٩٩ذثزي لث نراوة

  كـةوتووة كة ئةو كةسة لةدةر داگوصةكانةركي گبة . ةكارهثناوةصيان بؤ ذثزلثنان بگو

 
             

             
  :وةچاسةر. ئةشكةويت شانيدار لة ناوةوة لة كايت كنة دا: ٢رة ژماوثنةي 

J. McIntosh, Archeologisch Handboek, Veenendaal, 1987. 
 

گوصثكن كة تا ئثستاش لةو  چونكة گةركةكةي هي جؤرةة، گدا مرووبةهارثكي درةن 

رةكان هي پةيكةيةكثكي تر لة ئثسكة. رادؤست شني دةبنماوةيةدا لة دةوروپشيت ب

ژياون گةصي كةسثكي ترة كة ديارة كةم ئةندام بووة بةآلم ئةنداماين خثزانةكةي كة لة

                                                                                                              
  .و هي تر

و  ١، الجزء ٢٧ سومر" النياندرتاليون وتراثهم الثقافي،"عبد الجليل، . جواد، د ١٩٩
 .٣١- ٣٠. ، ص)١٩٧١(٢
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چينةكاين  ٢٠٠.دارىيان كردووةگاخزمةتيان كردووة و ئا ژسةردةمانثكي دوور و درث

ي گةي، لةوانة بةصبةخشبة كؤنةناسان تريان  بةبايةخيگةي شكةوتةكة بةصدواتري ئة

كة تيايدا ) Cين چي" (Aurignacian Culture  نيشي گئةور گيفةرهةن"بووين 

اي چيجؤرثك لة ئامراز سازي ي خؤماصي دةست نيشان كرا، سؤلثكي بة ناوي 

   ٢٠١’.Bradostian Industryئامراز سازيي برادؤسيت ‘برادؤستةوة ناوي نا 

  

 Mesolithic يتـگي مثسؤليفةرهةنـ) B1 چيين(بةشةكاين سةرةوةي شانيدار       

Culture لةگة ج. ةوةثتگردة. ز.پ ٩.٠٠٠-١٠.٠٠٠و لة نزيكةي  ةندپيشان دة 

ي سلثماين جؤرثك ژئاوالة باكوري ذؤ ش’ زةرزي‘ئةشكةويت  ، لة )B1يينچ(شانيدار 

ئةم گي رؤد فةرهةنگاتاكة، چةكةيدا لةناوئامرازسازيي خؤماصي دؤزرايةوة كة 

شوثنةوارثكي تر  ٢٠٢’.Zarzian Culture فةرهةنگي زةرزي‘ئامرازسازىيةي  ناونا 

وكي سةر ذؤخي پچوةيةكي گنشين ’،چةمي شانيدارزةوي ‘پثي دةووترثت كة 

مةترة و نزيك ئةشكةويت ٢١٥× ٢٧٥هةآليت زث ي سةرووة، ذووبةرةكةي ژذؤ

لة زؤر ئامرازي بةردين، ديوارثكي كةوانةييشي  گةشكنيين دا جپ لة كنة و ٢٠٣شانيدارة،

پث دةچثت ئةم بةشة وا  ٢٠٤.م بنيات نراوةچةتيادا دؤزراوةتةوة كة لة بةرد و تاوثري 

ؤنترين ثك بووبثت كة دةشثت بة كدةوارديوارة بؤ ذاگرتين سةري كوصيتثك يان 

وا ديارة دانيشتواين  ٢٠٥.يايت ناوةةدا بنچةكبينايةك لةقةصةم بدرثت كة مرؤض لةهةموو ناو

                                                 
200 Ibid. 
201 Solecki, “Shanidār Cave,” Old World Archaeology, p. 45; Garrod, Op. Cit., 
p.87. 
202Lloyd, Op. Cit., p. 23; Mellaart, J., Earliest Civilizations of the Near East, 
London, 1965, p. 16.  
203 Solecki, R., An Early Village Site at Zawi Chemi Shanidar, Malibu, 1980, p. 
1. 

  :ترية نزيك بة دوو مةتر بووة، بذوانةپامشاوةي بينايةكي بازنةيي ئةمة ماثيوس بةذاي   ٢٠٤
Matthews, Op. Cit., p. 33. 
205 Op.Cit., p. 53. 
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لثرةدا بةسةر بردبثت، تاوةكو  -لةوانةية هاوينان-ئةشكةويت شانيدار بةشثكي ساصةكةيان 

ينةوةي خؤراك و ذاوي چنتيي ئاوي خؤيان و هةم بؤ پثويسنزيكي ذوبارةكة بن هةم بؤ 

ياندارانةي گص و ژةنداري ذوبارةكةو لة هةمان كاتيشدا بؤ ئاسانكاري ذاوي ئةو ئاگيا

ةمي شانيداريش چشاياين باس كردنة كة لة زةوي . بؤ ئاو ذوويان لة ذوبارةكة كردووة

ةيكةري پةيكةري هةشت كةسي هةراش دؤزراونةتةوة و هةريةكثكيان ئثسكةپئثسكة

و  پةيوةندي دار بة بريوباوةذثت كردارثكي چث دةپةصداية كة وا گمنداصثكيشي لة

نيشتةجث بوون لةم  چثتث دةپ ١٤شيكاري كاربؤن  ثيپبة  ٢٠٦.هةبووبثت نةريتةوة

و نزيكةي هةزارةيةك  پث كردبثتدةسيت . ز.پ ٣٠٠± ٨٩٢٠شوثنةدا لة دةورو بةري 

  ٢٠٧.درثژةي كثشابثت
  

و ’ )كةرمي شايةر؟(كةرمي شاهر‘دوو شوثنةواري تري هةمان سةردةم      

لة يةك چيين نيشتةجث ژهةآليت چةمچةماصةوةية و كم لة ذؤ١٠ن؛ يةكةميان ’موعةلةفات‘

گاي كؤمةصثك واديارة كةرمي شاهر خثوةت .بوون پثك هاتووة لة سةر ذووبةرثكي كراوة

چةند دةمةداسثكي بةردين و بووكةصةي قوذ و ئةصقةي  ٢٠٨.ةخةصكي نيمچة نيشتةجث بوو

هةندثك پارچةي تر كة لةم شوثنةوارةدا دؤزراونةتةوة، هةموويان و گ مةذمةذى و بازن

؛ سةردةمثكي ةمي شانيدار دةكةنچسةردةمثكي دواتر لة سةردةمي زةوي  ئاماژة بؤ

شوثنةواري دووةميان، واتة موعةلةفات، كة لةسةر  ٢٠٩.ز.پ ٦٥٠٠-٨٠٠٠نزيك لة 

ايةك بووة كة خانووةكاين گنثوان هةولثرو موسصة لة نزيك ذوباري خازر، نيشتةگاي ذث

                                                 
206 Mellaart, J., The Neolithic of the Near East, London, 1981, p. 72. 

  :هةروةها بذوانة
Ferembach, D., “Étude Anthropologique des Ossements Humains Proto-
Néolithique de Zawi Chemi Shanidār (Irak ),” Sumer XXVI, part 1&2 (1970), p. 
21-46. 
207 Mellaart, The Neolithic of the Near East, p 70. 
208 Braidwood and Howe, Op.Cit., p. 52; 170.   
209 Mellaart, The Neolithic of…., p. 74. 
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ي كوردستاين چةة لة هةندثك ناوئةم جؤرة خانووان –ص لة زةوي دا چابرييت بوون لة 

ةورةتر گةندة لةوث خانووةكان چيان دةووترا خازة، هةرپثثر دةسيت ئثران دا هةبوون و ژ

هةندثك لة خانووةكان بة ديواري بةردين دةورة دراون و زةوي ناو  -و ئاصؤزترن

لةم  ةرةسةندنةيپبؤ ئةو هةندة  يةكژةلثرةدا ئاماپثويستة  ٢١٠.كراون ژةوذثچماصةكانيان 

يان ژاستنةوةي لةسةرخؤي تةرزي گوترينيان گنگرسةردةمةدا ذوويان دا، بكةين، كة 

اي وةرزيانةو تةنانةت لةوانةية لة گ بوون لة خثوةتگريبوو بؤ تةرزي نيشتةجث بوون و جث

بةرةوپثش  و هةندثك پةرةسةندنةوئةم . اي هةميشةييگهةندثك شوثنيشدا، بؤ خثوةت

مةزنةكةي كة  گ ورنگاوة هةرة گخؤشكةر بوون بؤ هةن اگثچووين تر ذچة شكثن و ذ

  ).خي بةرديين نوثچا(=شؤذشي نيؤلييت : مرؤضايةيت ناي
  

هات، دةشثت بة هةرة ) چاخي بةرديين ناوةذاست(=مثسؤلييت پاش نيؤلييت كة چاخي   

 .ژمثردرثتكوردستان و تةنانةت جيهانيش بژووي مث چاخةكاين گرنگتريين

چاندن و ماصي كردين ئاژةص فثربوون و دؤزينةوةي كشتوكاص و پاش  كةپةرةسةندنةكاين 

بوونة هؤي هاتنة كايةي . گجار گرنگ و چارةنووس ساز بوونبة دواي يةكدا هاتن ئث

دامةزراو، بنيات ناين يةكةمني خانووةكاين نيشتةجث بوون و ژياين جثگري و 

گوند و سةرةتاكاين  بووين يةكةمني لةدايكخاصثكدا كة واتاي كؤكردنةوةيان لة 

لةذثي ئةمانةشةوة سةرهةصداين شار بة دامةزراوة ذامياري و  ،وبوو كؤمةصگاي مرؤيي 

   .كانيانةوةئاصؤزة گىو ئابوورىيةكومةآليةتى و ئاييين و فةرهةن

  
 

                                                 
210 Ibid, p. 50. 
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  :چاوةسةر. تاين ناوةذاستپثش مثژوو لة كوردس شوثنةوارة سةرةكىيةكاين: ٤ژمارة نةخشةي 

D. and J. Oates, The Rise of Civilization. 
 
  

چةمچةماصةوة كة ئاماژةي بؤ كرا، گوندي نيؤلييت ي لة باشورةوة، لة نزيك شاري      

كة ذؤبةرت  ٢١٢)ة. ز.پ ٦٧٥٠ژووةكةي نزيكةي مث(هةية  ٢١١’ةرمؤچ‘گرنگي 

                                                 
ية و بة كوردي ’چةرمؤ‘ژة بكةين بؤ ناوي ذاسيت ئةم شوثنةوارة كة خؤيةيت لثرةدا ئاماگاي جث ٢١١

پث ى دةووترثت ةسفي شوثنةوارةكةية كة بريتىية لة بةرزايىيةك كة دةبةخشثت و و ’سپي‘واتاي 

كة لة نووسني و كتثب و بآلوكراوة  ’جةرمؤ‘ئاشكراية ئةم هةصةي نووسيين ناوة بة  ’.قةآلي چةرمؤ‘

تووةتةوة ناو نووسني و كتثبة عةرةيب و نيشةوة ديسانةوة هااگانةكاندا كراوة و لةذثي ئةوبث

شكنيين تيادا كرد، ناوةكةي لة پكةي كنة و پةة هاتووة كة كايت خؤي تيكوردىيةكانةوة، لةوةو
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و  ٣ .ژوثنةي (كردة كنةكاري ةوة تيايدا دةسيت  ١٩٤٨لة  R. Braidwood برةيدوود

 ٣٠-٢٠گوندثكي هثكتاري،  ١.٢١٥رمؤ بريتىية لة شوثنةوارثكي نزيكةي چة). ٤

لةسةر بناغةي بةردين بنيات  ) pisé( شثلراولة قوذي كة ماصيي ژوور چوارگؤشةيي 

كةسثك خةمآلندووة كة  ١٥٠مارةي دانيشتوانةكةي بة دةوروبةري ژبرةيدوود  .نراون

 هاتوون، ةستةكةدا بةدشوثنةوارگرنگ لة زؤر دؤزينةوةي . نوژيا لثياص ژايي سبة درث

چةرمؤيىيةكان چنيويانةتةوة يان چاندوويانة ي كة دانةوثصةدان و پامشاوةي وةك 

زياد ژةي ئةم ئثسكانة بذو ذث. ي كراوصكثوي و ما يژةصو ئثسكي ئا) ٥ .وثنةي ژ(

ژايي بة درث يكشتوكاص رهةم هثناينبة او وماصي كر يژةي ئاژةصبوونثكي بةردةوام لة ذث

آلم چةرمؤ هةبووة، بةدةفرو ئاماين بةردين لة چةندة هةر. تةمةين گوندةكة پيشان دةدةن

هي سةردةمي ان يگوندةكة پثك دةهثنن، يانزدةي ژثرةوةنةي چيلة كؤي ئةو شانزدة 

نج چيين پثصثنة تةا لة گ .چاخي نيؤليتىيةكة بةشي كؤين  Pre-pottery صثنةنگپثش 

وثنةي ( ٢١٣سةرةوةيدا دؤزراونةتةوة و بريتني لة جؤرثكي دةستيي ديوار ئةستووري زبر

پامشاوةي دانةوثصةو ئثسكي ئاژةصي برةيدوود لة ذثي تثبنيي ووردو لثكؤصينةوةي  ).٦ .ژ

ژةصداري و كشتوكاص لة ئاشوثنةوارةكةوة تواين بةدواي بةرةوپثش چوون و پةرةسةندين 

سةدةي ئاوةدانيي گوندةكة ذثژةي  ٥-٤ژايي ثبينيي كرد كة بة درثت .چةرمؤدا بچثت

لة جياتيي،  ،ئثسكي ئاژةصي كثوي لة كةمبوونةوةيةكي لةسةرخؤ، بةآلم بةردةوام دا بووة

چةرمؤ ذؤژ بةذؤژ واتة، دانيشتواين  .ژةصي ماصي لة زيادبوون دا بووةئا سكيثذثژةي ئ

ةرهةمي كشتوكاصيي خؤيان و ئاژةصي ماصيي زياتر بةرةو جثگري بوون و پشت بةسنت بة ب

. خؤيان بةستووة وةك لة ذاو و چنينةوة، ئةمةش نيشانةي زياتر شارستاين بوونة

چةرمؤ داسي لة بةردة چةمخاخ دروست كراون كة لة دؤزينةوةي سةرنج ذاكثشي تر لة 
                                                                                                              

تيي شوثنةواري عثراقةوة ذونووس كردووةتةوة و لةوثشدا، لةبةر ئةوةي بة گشتؤمارةكاين دايةرةي 

    .نووسيوة) جـ(يان بة ) چـ(عةرةيب بووة، 
212 Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, p. 51. 
213Braidwood, R. and Howe, B., Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan, 
Chicago, 1960, p. 64.  
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 بة دةسكثكي دارةوة كايت خؤي كراو پثك هاتوون و ديارة صةزمچةند پارچةيةكي تة

لة ئثسك دروست كراو، بووكةصةي قوذيين ژين سو .)٧. ژوثنةي ( چةسپ كراون

گ، گةردانة و ، بازندةرگا بةرديين گرثژةنةيدؤص، دةسكةدؤص،  ٢١٤ژةص،مرؤض و ئا

 ةكموورو و بذثكي گرنگ دانةوثصةي بة خةصوز بوو كة بؤ لثكؤصينةوةي ذووةكي ناوچة

   ٢١٥.ماددةيةكي زؤر بةسوود بوونچةرمؤ لةو كاتةدا و جؤري خؤراكي دانيشتواين 
  
 

   

    
  مؤ كة بة قوذيچةرخانووةكاين : ٤مارة ژرمؤ لة             وثنةي چةوندي گوثنةي  :٣ژمارة وثنةي 

  :وةچاسةر. شثلراو دروست كراون.                 وة لة كايت كنة كردين داگريائامسانةوة 

   .Howe and Braidwood.                 Howe and Braidwood :ةچاوسةر

چاخ و لةوانةشة كؤنتر، لة اليةن تيپثكي پؤصةندي يةوة لة نيؤلييت تري هةمان گوندثكي   

                                                 
  : بووكةصةيةكي لةم جؤرة لة شوثنةوارةكةدا دؤزراونةتةوة، بذوانة ٥٥٠٠زيكةي ن ٢١٤

Matthews, p. 45. 
215 Braidwood, R. and Howe, B., Op. Cit., p. 44ff; 

  :هةروةها بذوانة
Braidwood, R., “The Agricultural Revolution,” Old World Archaeology: 
Foundations of Civilization, San Françisco, 1972, p. 75f. 
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گوندةيان لة شوثنةوارثكة ناوي ئةم  .دا دؤزرايةوة سةدةي بيستةمساآلين هةشتاكاين

صثنةن و گچينةكاين هي سةردةمي پثش كؤنترين  .ة لة ناوچةي بةسيت موسص’ منريك‘

ژةص و بووكةصةي سةري ئثسكي ئابنيات نراون،  شثلراوانووةكاين ئةميش لة قوذي خ

ة لةمةش ئامراز سازىيةكي بةرديين گج .دؤزراوةتةوة لةبةرد داتاشراوي تيادا ٢١٦باصندةي

لة سيما جياكةرةوةكاين بيناسازيي ئةم  ٢١٧.دةست نيشان كراوة وندةكةداگلة  گرنگيش

م ٥كثشةيىيةكانيةيت كة هةندثكيان نزيكةي گوندة خانووة بازنةيي و نيمچة ال

خانووةكان لة قؤناغةكاين زووي دا لة قوذثكي زةردباو دروست كراون و لة  ٢١٨.ةيانةتري

 )cigar-shaped(كؤلةي لةم سةر و سةرةوة باريك ژاشتردا لة خشيت كاصي درثپ

سةر كراون، بانةكاين لةگ ، ديوارةكاين سيواغ دراون و هةندثك جاريش ذةن)سم٥٠(

لة گؤذةكان لة ناو گوندةكة خؤي دا و هةندثكي تريشي هةندثك لة . اونگرياية ذاپ

  ٢١٩.دةرةوةي هةصكةندراون
 

ةرةسةندين پاك بوون و چوي كوردستان زجنريةيةك ژوثش مثپري پاشتقؤناغةكاين      

بريوباوةذي ئاييين و چووين ثش پصثنةسازي و بةرةو گبةرهةم هثناين خؤراك و تةكنيكي 

ةكاين گاش ئةم سةردةمة دثن كة فةرهةنپةكةي گسث فةرهةن. ةكارهثناين كانزايةب

ن، بة تايبةيت ’ Halafحةلةف‘و  ’ Samarraسامةذذا‘و  ’ Hassunaحةسسونة‘

ؤشي، كة دةكاتة بةشي زؤري سةرزةمينةكاين كوردستاين پؤتاميايان دادةپباكوري مثسؤ

ةوة، ئيتر ’ Ubaidعوبةيد‘ي گمي فةرهةناش حةلةفةوة، واتة لة سةردةپبةآلم لة. دثرين

                                                 
216Cf. Matthews, p. 38-9.  
217 Kozowsky, S. K., A. Kempisty, K. Szymczak, R. Mazurowsky, A. Reiche, 
“Second Report on Excavations of the pre-Pottery Neolithic site Nimrik 9 in 
1986, Saddam’s Dam Salvage Project,” Sumer XLVI, Part 1&2 (1989-90), p. 18. 
218Matthews, p. 38.  
219Kozowsky, S. K., A. Kempisty, K. Szymczak, R. Mazurowsky, A. Reiche, W. 
Borkowski, “A Preliminary Report on the Third Season 1987 of Polish 
Excavations at Nimrik 9/ Saddam’s Dam Salvage Project.” Sumer XLVI, Part 
1&2 (1989-90), p. 24.  
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   ٢٢٠.ي مرؤض لة باشوريش بةدي دةكرثنگانيشتة
  

     
  Howe and Braidwood:اوةچسةر. مؤچةرهةندثك دانةوثصةي بة خةصوز بوو لة : ٥رة ژماوثنةي 

 
 

.) ز.پ ٥٥٠٠- ٥٨٠٠دةوروبةري ( ’حةسسونة‘چةرمؤ سةردةمي سةردةمي پاش     

لةسةر بناغةي بةردين بةردةوام  يات ناين خانوو بة قوذي شثلراولةم سةردةمةدا بن. دثت

گةچ زياد كران و زةوىي ناوماصةكانيان بة قوذي تثكةص بة كاو بوو، ژمارةي ژوورةكان 

كاص لةقوذي پةي گةورةي رمؤ، لة كووچةدانةوثصة، هةروةك لة  ٢٢١.سيواغ دةدران

لةم . اصةوةچدةخرانة  هةتا دةمةكانيانكان پةكوودا هةصدةگريا و دروست كراو

                                                 
چيين كؤنتر لة سةردةمي عوبةيد لة هةندثك  دا  ژة بؤ كردنة كة لةم ساآلنةي دواييشاياين ئاما ٢٢٠

ئةم . ةناسىيانةي فةرةنسىيةوة دؤزراونةتةوةلة اليةن تيپثكي كؤن’ الرسا‘نزيك ’ تل العويلي‘ گردي

  :بذوانةبؤ ئةمانة چن، صثنةكاين لة هي سامةذذا دةگو  Ubaid Zero ناونران چينانة
 Hout, J.-L., “Un village de basse Mésopotamie: Tell el-‘Oueili à l’Obeid 4,” 
Préhistoire de la Mésopotamie, Paris, 1987,p. 293ff. 
221 Mellaart, The Neolithic of…., p. 146. 
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سةردةمةشدا داسي بةردينيان بةكار دةهثنا، هةروةها ئامرازي تري بةردين و قوذين 

منداصى مردوو لة  .ژين دانيشتوودؤزراونةتةوة، وةك سةرة تةشي و دؤص و بووكةصةي 

صثنة لةم سةردةمةدا گؤنايةيت چ .صثنةدا دةنثژرانگةگةص هةندثك دةفرو ئاماين لپةصةدا كوو

گيش دةكرا و دةكرا و هةندثك جاريش ذةن گثكي بؤري پذ ذةنگشتر بوو و بةذةنبا

 ٢٢٢.خةتيشي تيادا هةصدةكةندرا
  

   

 

      
ةرمؤ لة چداسة بةردينةكةي : ٧ارة ژموثنةي :        اوةچسةر. رمؤچةصثنةي گ: ٦ارةي ژموثنةي 

Howe and Braidwood.                            اوةچسةر. شوثين خؤي دا:  
                                                                  Braidwood and others, Prehistoric 

Archaeology along the  
Zagros Flanks, Chicago, 1983.   

  

  

ةي تةنيشت گؤشذيزة سثگارةكاين سةريان برييت بوون لة هثصي تةريب و مؤتيفةكاين ني

                                                 
222 Lloyd, S. and Safar, F., “Tell Hassuna,” JNES, IV, No.2 (1945), p. 279-81.  

  :هةروةها بذوانة
 Dabbagh, T., “Hassuna Pottery,” Sumer XXI, part 1 &2 (1965), p. 93-111. 
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ناسراوة و مةبةسيت  Herringbone ئةم مؤتيفة بة(= و شثوةي ئثسكةماسي  يةك

وصةجؤ گةمن و گوصة گكة زياتر لة ) دةچثت گشثوةيةكة  لة ئثسكي ماسيي جؤري هثرين

ثكي خؤماصي بووة، گصثنةيةي بةرهةم هثناوة واديارة فةرهةنگئةم گةي ئةو فةرهةن. نچدة

پؤتاميادا دؤزراونةتةوة، بة تايبةيت لة شوثنةوارةكاين باكوري مثسؤ صثنةكاين تةا لةگبؤية 

گارةوة دةست پثدةكات و بة ايي هثصثك دابةش بووة كة لة شنژ، بةدرثذؤژهةآليت دجيلة

چةندة هةر .چةي ورمثناوپةذثت تا دةگاتة و ذةواندزدا تث دة) موسصي ئثستا(ينةوا نة

و  ٢٢٣)١٦-٩چينةكاين (خواروو  ى سةر زثيمششارة يگردصثنةي حةسسونة لة گ

و  ٢٢٤گردي دمثهةندثكي تر لة شوثنةوارةكاين دةشيت ذانيةش دؤزراونةتةوة، وةك لة 

چةكاين باشوري ئةو هثصةوة لة ناوگة  ئةم فةرهةنووينثت بپث دةچبةآلم  ٢٢٥.كةمةريان

   ٢٢٦.؛ واديارة زثي خواروو سنووري باشوري بووةالوازتر بوبثت
  

، وةك حةسسونة نشينگةكاين سةردةمي حةسسونةدا زؤر لة يچينةكاين سةرةوةلة     

صثنةي حةسسونةدا گپةيدا دةبثت كة لةگةص صثنة گو مششارة و مةتتارة، جؤرثكي نوثي 

شوثنةواري سامةذذاي چينةكاين بنةوةي صثنةية بؤ يةكةم جار لة گئةم جؤرة  .تثكةصة

و  ’سامةذذا‘صثنةي گووترثت پايتةخيت جاراين عةبباسىيةكاندا دؤزرايةوة، بؤية پثي دة

ئةم جؤرة .). ز.پ٥٠٠٠-٥٦٠٠دةوروبةري (گةكةشي، فةرهةنگي سامةذذا فةرهةن

                                                 
223 Mortensen, P., Tell Shemshara, The Hassuna Period, København, 1970, p. 2. 

، الجزءان االول ١٦ سومر" ،)دوكان(التنقيبات في تل الديم "التكريتي، عبد القادر،  ٢٢٤
  :هةروةها؛ ٩٦؛ ٩٥. ، ص)١٩٦٠(والثاني 

 Es-Soof, B., “Uruk Pottery from the Dokan and Shahrazur Districts,” Sumer XX, 
part 1&2 (1964), p. 39. 
225 Es-Soof, Ibid. 
226 Mellaart, The Neolithic of the Near East, p. 144;  

  :هةروةها بذوانة
 Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, p. 64. 
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زياتر بريتىية لة  ٢٢٧گرتةوة،صثنة نوث ية كة ووردة ووردة جثي كؤنةكةي حةسسونةي گ

كووپة و دةفر، كة بة ذةنگي سور و سةوزي پذ يان مؤر نةخشي رة و گةين گةولة

مرؤثث و ذووةكي ذازثندراونةتةوة كة بةشثوازي هاوشثوةي بةرامبةر ي و شثوةي ئةندازةي

). ٨ .ژوثنةي ( ٢٢٨نةخشثندراون گةص يةكلة گو هاوسةن) Symmetrical(يةك 

هةآليت دجيلة لة باشوري سامةذذاوة ژلة كةناري ذؤ’ الصوانتل ‘شوثنةواري 

ماردار ةورةي عةگةورة گةية، لةوث خانوي گشوثنةوارثكي منونةيي ئةم فةرهةن

 ٢٢٩.دةورة دراون) moat(=دؤزراونةتةوة كة هةموويان بة شورايةك و كةنداوثك 

سةرباري  ٢٣٠.گاي سةرجنةبةكارهثناين خشيت كاص لة بيناسازي ئةم سةردةمةدا جث

چةرخةكانيان لة شوثنةوارة گرنگةكةي ئةمةش، دانيشتواين ئةم شوثنةوارة، هةروةك هاو

ين شثوازي زانراوي ئاودثرىيان بةكارهثناوة بة ، كؤنترلة نزيك مةندةيل ’چؤغةمامي‘

                                                 
ةرةسةندوي باشوري لة قةصةم دةدةن نةك پي سامةذذا بة حةسسونةيةكي گبؤية هةندثك فةرهةن ٢٢٧

ذذا لة باشورتري ئةوةكاين حةسسونةوة ئةم ةكاين سامةگرنگبووين شوثنةوارة . ثكي نوثگفةرهةن

  :تةوتر كردووة، بؤ منونة بذوانةپبذوايةي 
 Forest, J.-D., Mésopotamie, L’apparition de L’etat. VIIe-IIIe Millénaires, Paris, 
1996, p. 36. 
228 Lloyd and Safar, Op. Cit., p. 281-3, 

  :هةروةها
Mellaart, Earliest….., p. 66. 
229 Matthews, p. 73-4. 
230 Mellaart, The Neolithic of …., p. 150ff; Oates, D. and Oates, J., The Rise of 

Civilization, Lausanne, 1976, p. 64 )ةص وثنةداگلة ), 

 :هةروةها بذوانة
 Matthews, p. 73 ff. 

كاين لة رىيةكنةكائةجنامي پؤرتةكاين تةماشاي ذاتل الصوان يش، سةبارةت بة دؤزراوةكاين 

 ؛)١٩٦٧(XXIII ؛)١٩٦٥(XXI ؛)بة عةرةىب)(١٩٦٤( XIX الد: دا بكةسومر ؤضاري گ

XXIV)١٩٦٨(؛ XXV)بة عةرةيب)(١٩٦٩( ؛XXVI)١٩٧٠(؛ XXVII)؛)١٩٧١ 

XXVIII)بة عةرةيب)(١٩٧٢  .( 
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 ٢٣١.و جيا دةكرثتةوةچاؤغةمامي باشتر بةچا كة لة گهةصكةندين تؤذثك جؤبار و جؤ

بة (چاوةكاين هةردوو شوثنةوارةكةش ژمارةيةكي زؤر بووكةصةي قوذ لةدؤزراوة بةر

، ، كةبةشي هةرة زؤريان هي ئافرةتن)صوانلة (و مةذمةذ ) زؤري لة چؤغةمامي

. كةماسي و قري ذازثندراونةتةوةچثگوكراون و مةذمةذةكانيان بة گ قوذينةكانيان ذةن

  ٢٣٢.گردي كةمةرياين دةشيت ذانيةش دؤزراوةتةوةصثنةي سةردةمي سامةذذا لة گ
  

دةوروبةري ( ’حةلةف‘گةريي فةرهةنگىيانةي زؤر لة سةردةمي و تازةپةرةسةندن     

خانوو هثشتا بة خشيت كاص و . نة كايةوةاش سامةذذا هاتپي  ٢٣٣.)ز.پ٤٥٠٠- ٥٥٠٠

؛ بة گةچ سيواغ دةدرانديوارةكانيان بنيات دةنران و  هةندثك جار بة قوذي شثلراو

گشيت پچووكتر بوون لة خانووةكاين سةردةمي پثشوو، هةروةك بةتايبةيت لة بةآلم بة

سص هةآليت موژهةآلت و باكوري ذؤژي ذؤ ٢٣٤’تةپةگةورة‘و ’ ئةرپةچىية‘ شوثنةواري

تةرزثكي نوثي بيناسازي بوو  داهثناينگة ةرىيةكاين ئةم فةرهةنگلة تازة .تثبيين دةكرثت

ةر وةك هةندثك باوةذيان واية گي حةلةف، ئةگخةصكاين فةرهةنكة وا پث دةچثت 

ث پةندة زياتر وا چهةر. ةص خؤيان هثنابثتيانة كوردستاين كؤنةوةگهثنةر بووبثنت، لةچ كؤ

ةرىيانةش داهثناين خؤيان گةكة خؤي بووبثنت و ئةو تازةة خةصكي ووآلتچثت كدة

ثوة پتةرزي ئةم بيناسازىية بريتىية لة بينايةكي بازنةيي كة داآلنثكي الكثشةيي . بووبثت

  ).٤. ژشثوةي (بووة 

                                                 
231 Oates and Oates, Ibid, 

  :هةروةها بذوانة
Mellaart, The Neolithic of the Near East, p. 155. 
232 Es-Soof, “Uruk Pottery from Dokan and Shahrazur Districts,” p. 39. 

ي دؤزراوةكاين شوثنةواري  C14ي تيشكدار ١٤شاياين ووتنة كة هةندثك لثكؤصينةوةي كاربؤين  ٢٣٣

پثكردين حةلةفيان داوة؛ نزيكةي  ي دةستژوويةكي كةمثك كؤنترلة سوريا مث ’تل صبي ابيض‘

  :، بؤ ئةمة بذوانة.ز.پ ٦٠٠٠-٦١٠٠
Forest, Op. Cit., p. 27. 
234 Matthews, p. 85 and 88; Mellaart, The Neolithic of……, p. 159. 
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  ...Mallowan, The Earliest :اوةچسةر. ةنثكي سةردةمي سامةذذاگلة: ٨مارة ژوثنةي 

  

  

  

ي مايكينىيةكاندا واي ’Tholos ؤلؤسثـ‘ةص گ ئةم جؤرة بينايانة لةووينچلةيةك     

لةهةمان كات دا شاياين  .ؤلؤيان لث بنرثتثـكرد ئةمانيش لةاليةن كؤنةناسةكانةوة ناوي 

ژة بؤ كردنة كة هةندثك لة گوندةكاين نزيك حةلةب خانووي لةم جؤرةيان تياداية ئاما

يي لةيةك جياواز سةبارةت بة بةكارهثناين ئةم تيؤر .ان بة گومةز گرياوةشيبانةكاني و

گشتيي ا بووبثنت و هةندثكي تر بة بيناي گةرستپبينايانة هةن، هةندثك اليان واية 

كةميي . ييشيان دةزاننگوندةكاين دةزانن و تةنانةت هةندثكي تر بة خانووي ئاسا

بؤ  دياري كردين سروشتياين كاريئةوةندةي تر يان يشپةيل دؤزراوةي ناوكةلو
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بثت، هةندثك لةم بينايانة قةبارةي چؤنثك هةر. سةخت تر كردووةكؤنةناساين 

و بة لة ) مةترة١٠يان تريةكةي يةكثك(گةورةن ئاسايىيان هةية و هةندثكي تريشيان 

ي لة قوذ گومةزباوةذ واية كة بانةكانيان . ناوةوة بة تيغ بةشةكانيان تيادا جياكراونةتةوة

، كة شوثنةواري منونةيي ئةم پةچىية ئةرةوةكاينئچ نةبثت هةصبةستراو بووبثنت، هي

نثوان ژ كراوو چاك كراوةكاين و كؤآلنة بةردذثگا هةندثك لة ذث .گةية، وا بوونفةرهةن

چاالكيي و  ژة بن بؤ يةكةمني كاروبارلةوانةية ئاما ٢٣٥گردةكةخانووةكاين سةر تةخيت 

ي ئةم گكةرةوةي تري فةرهةندياردةيةكي جيا .شارةوانىيانة لةم سةردةمة زووةدا

؛ گدا هاتة كايةوةو ديار لة بةكارهثناين ذةنچاوسةندنثكي بةرپةرة. صثنةكةيةيتگسةردةمة 

ةوة، گصثنة بوونة فرةذةنگ و شثوة نةخش كراوةكاين سةريان جوانتر و وورد تر بوون

و  و ذووةكياص نةخشاندين كؤمةصثكي بةرفراوان و دةوصةمةندي مؤتيفي ئةندازةيي پلة

وثنةي (بـوو ) گاسةرة(= ٢٣٦’Bucranium بوكرانيوم‘كة لةهةموويان ديارتر  ژةصي،ئا

                                                 
235 Mellaart, Ibid. 

  :بذوانة ٢٣٦

 Lloyd and Safar, Op. Cit., p. 283; Mellaart, Earliest Civilizations…, p. 120. 

سةرةكيي هونةرو وثژةي ذؤژهةآليت نزيكي دثرين گةزثكي ذةژ رو درثگجار دووگا بؤ ماوةيةكي ئث

پثش مثژوو  سةردةماينگصثنةي بؤ منونة، هةروةك لثرةدا ديبينني، لةسةر . ة و تائثستاشبوو

و  Cylinder Seal پةو مؤري لوولةكيسةردةماين دواتريشدا لةسةر دةفرو وكوو نةخشثندراوة، لة

 ژووييو مث )Proto-history(نيمچةمثژوويي و پةيكةرتاشيي سةردةماين Stamp  Seal مؤري تةخت

ي شاري نوزي و )Fresco(لةوثنة ديوارىيةكان گا سةرة. نةخشثنراوة، بةتايبةيت لة ووآليت سومةردا ش

گايان تةنانةت ئةخةمينىيةكانيش . شوثنةوارةكاين سةردةمي ئاشوريي ناوةذاست و دواتريشدا دةبينرثن

پؤليس و دووة و تاجي ستوونةكاين كؤشكةكانيشيان لة پةرسينةخشانهةصكةندراوةكانياندا  لة نةخشة

ةكاين ئورارتو و عيالم و ووآليت گفةرهةن. دانيشتوودا دروست كردووةگاي لة شثوةي دووشوش 

 .يةكان و بابليش لةمة بةدةر نةبوونهيتتى
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، بةآلم ديواري دةفرةكان رابووانةهثند ٢٣٧گصثنةسازيهثشتا دؤآليب  هةرچةندة ).٩ .ژ

گاين لةسةردةمي حةلةف دا لة واديارة بازر .دروست دةكرانپثك تر تةنك تر و ذثك و 

وةي گصثنةي ئةم فةرهةنگة بةسةر ناوچةيةكي زؤر بةرين برةودا بووة هةروةك بآلوبوونة

لة بةشي ’ Obsidian ئؤبزيدي‘سةرباري ئةمةش بووين بةردي دا پيشاين دةدات، و 

چةي بآلوبوونةوةي فةرهةنگي تثبيين دةكرثت كة ناو ٢٣٨.شوثنةوارةكانيدا هةرة زؤري

صي دمثي باكور و اين كشتوكاحةلةف لة شثوةي نيوةمانگثكي گةورةداية كة سةرزةمينةك

و  ’اردينم‘كاين چةران ناوژةثتةوة، تةنانةت هةندثك لة توثگرهةآلت دةژباكوري ذؤ

 ٢٣٩"حةلةف گيووي سةرهةصداين فةرهةنچمان بؤگوالنكةي "بة ’ ئامةد/دياربةكر‘

چ ية كة واي كردووة هيگةئةم فةرهةنانةي ىيگرافديارة دابةش بووين جو. دةزانن

ثري و بةراو بة شوثنةوارةكانيانةوة ديار نةبثت، وةك نيشانةيةكي كشتوكاصي ئاود

بةآلم لة اليةكي ترةوة،  .ئةوانةي الي خةصكي فةرهةنگي سامةذذاي پثشوو هةبوو

پةيل كانزايي وةك سوژن و گةردانةي مس و قورقوشم لة دؤزينةوةي ئامرازو كةل و 

   ٢٤٠.ئةرپةچىية، بة نيشانةي پثشكةوتنثكي گةورة دةبينرثت

                                                 
ازىيةش گصثنةسئةم ئامثري . چةرخي ئاوكثشان و تؤپي ئاشيش هةردةصثن دؤآلبلة كوردةواريدا بة  ٢٣٧

. امثرثك بووة لةو بابةتانة و لةسةر تةوةرثك سووذاوةتةوة، بؤية منيش هةر ووشةي دؤآلمب بؤ داناهةر ئ

  .لةوانةشة لةكورديدا ناوثكي سةربةخؤي خؤي هةبثت كة من نايزامن
238 Mellaart, Op. Cit., p. 161. 

ذةشة كة  گةيةكي ذةنبةردي ئؤبزيدي لةذاستيدا شووشةية زياتر لةوةي بةرد بثت، ئةويش شووش

ذكان گونكة لة هةمووشوثنثك چذكان فذثي داوةتة دةرةوة و لة هةموو شوثنثك دةست ناكةوثت گ

كاين چةنزيك ترين شوثنثك لة شوثنةوارةكاين بابةتةكةمانةوة كة ئةم جؤرة بةردةي لث بثت ناو. نية

و داواي زؤر لةسةر بووة بؤ   لةسةردةماين زووش دا ئةم ئؤبزيدىية بةهادار بووة. ن’وان‘شيت پدةورو

مةنىيةشي واي لث گئةم دة. انة لة جيايت بةردژدروست كردن و داتاشيين ئامرازي بةكارهثناين ذؤ

صيدا گةين ولةگاؤذي بازرگةر لة شوثنثك بدؤزرثتةوة بووين لةو شوثنةدا بة نيشانةي ئاصوگكردووة كة ئة

 . ي لةقةصةم بدرثتگئاموشؤي فةرهةن
239Mellaart, Earliest Civilizations…., p. 64.  
240Mellaart, Neolithic of ……, p. 161; 166.  
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خةصكي حةلةف لةكؤتايي سةردةمي  يشاين داوة كةپتل الصوان پشكنني لة  كنة و   

هةندثك  گةي دؤزينةوةي، بة بةصچةية داكشاونةتة خوارةوةسامةذذا دا بةرةو ئةم ناو

بةالي  ٢٤١.چثتؤلؤي دةثـبينايةك كة بة پارچة سواصةيت حةلةف و شوثنةواري 

و  ٢٤٢حةمرينبةنداوي  اوچةيلة ن ’حةسةن‘ژهةآلتيشةوة، گصثنةي حةلةف لة گردي ذؤ

لة  ’مگبة‘ردي گلة دةشيت كةركوك وهةولثر و لة  ’قالينج ئاغا‘و ’كوديش صغير‘

   ٢٤٣.شارةزوور دؤزراوةتةوة
  

         
  ةنثكي سةردةمي گلة: ٩ژمارة وثنةي .        ؤلؤيةكثـپالن و دروستكردنةوةي : ٤ژمارة شثوةي 

  Mallowan :اوةچسةر. حةلةف   ..Mallowan, Early Mesopotamia and :اوةچسةر

 

     

گصثنة سازي دا ذووي دا،  گؤذانثكي گةورة لةلة كؤتايي سةردةمي حةلةف دا   

كة گةكاندا نگؤذانةكة تةا لة مؤتيفةكاندا نةبوو كة بةرةو سادةيي ذؤيشنت، يان لة ذة

 و چؤنايةيت قوذةكةي و چؤنايةيت دروست كردين، بةصكو لة ژمارةيان كةم بووةوة

چةيةكي زؤر بةرفراواندا، فراوانتر لة ص ئةمةشدا بة ناوگةلة .بوو سووركردنةوةشي دا

گصثنةية و لةپاصيشيدا دةركةوتين ئةم جؤرة  .ناوچةي فةرهةنگي حةلةف، بآلو بووةوة

                                                 
241 Al-Soof, B., “Tell es-Sawwan, Fifth Season’s Excavations (1967-1968),” 
Sumer XXVII, part 1&2 (1971), p. 4-5. 
242 Fiorina, P., “Excavations at Tell Hassan,” Sumer XL, Part 1&2 (1981), p. 49. 
243Matthews, p. 105-6.  
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دةركةوتين سيماو ذةگةزي نوث لة فةرهةنگي ماددىيانةدا، ئاماژةن بؤ سةرهةصداين 

- ٤٠٠٠دةوروبةري ( ’Ubaid عوبةيد‘سان فةرهةنگي فةرهةنگثكي نوث كة كؤنةنا

لة سةرزةمينةكاين كوردستاين دثرين دا، ووردتر لة  .پث دةصثني  .)ز.پ ٣٥٠٠

ژهةآليت دجيلة، جؤرثك فةرهةنگي عوبةيد بةرچاو باكوري بةري ذؤچةكاين ناو

خاوةين سيما و جياكةرةوةي ي عوبةيد دا گهةر لةناو خودي فةرهةندةكةوثت كة 

ئةم جياكةرةوانة زياتر لة  ٢٤٤.ةيت خؤيةيت، جيا لة عوبةيدي باشوري مثسؤپؤتامياتايب

هةروةك لة –بةكارهثناين بةرد لة ئامرازسازي دا و لة نةريتةكاين مردوو ناشنت 

ي زياتري تيادا گدةدةنةوة كة ذةن گصثنةسازىيةكةيدا ذةنگو لة  -ورة دةبينرثتپةگةتة

شوثنةواري وثران . صثنةكاين باشورگةكاين گتر لة ذةنكردنيان، زيا گبةكارهاتووة بؤ ذةن

ىية بة نيشانةي چةپينةكاين نيشتةجث بووين حةلةف لة ئةرچكاري و سوتاندن لة 

پاش ثت پث دةچانةي عوبةيدىيةكان ذاضة كراوة، كة واژهاتنثكي شةذئامثزانة و توندو تي

بةروبوومي  بةرهةميلة باشور بةهؤي بووين زيادة ياني دانيشتوانزياد بووين ژمارة

يان چبؤ باكور كؤ پةيدا بووة،كشتوكاصي كة لة بةكارهثناين ئاودثري لة كشتوكاص دا 

      ٢٤٥.هثنابثت

      

گرنگ لة باكور دروست كردين ئامثرو ئامرازي كانزايي بوو بة پةرةسةندنثكي      

ن پةيل زثذيتةوري داذشتةي مس و كةل و تةكنيكي داذشنت، لثرة بؤ يةكةم جار 

                                                 
244 Lloyd, The Archaeology of Mesopotamia, p. 65. 

  :هةروةها بذوانة
Nissen, H. J., “Western Asia before the age of Empires,” Civilizations of the 
Near East, Vol. II (Ed. by J. M. Sasson), London, 1995, p. 795. 
245 Mellaart, Earliest Civilizations……, p. 129; Lloyd, Op. Cit., p. 81. 

ادي لة باكور ذووي نةداوة، ژؤذانثكي نةگ چي عوبةيد هيگفؤرث باوةذي واية كة بةهاتين  فةرهةن

  :بذوانة. رتووةگنوث يةكةيان وةر گةبةصكو هةر حةلةفىيةكان بوون و فةرهةن
 Forest, Op. Cit., p. 53. 
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گرنگةكاين عوبةيدي باكور لة تةپة گةورة بةدةست زؤر لة دؤزراوة  ٢٤٦.دؤزراونةتةوة

لة جؤرةها بةردي جياواز هةصكةندراو، لةوانةش بةردي هاتوون، وةك مؤري تةخيت 

، لةم بوارةدا پةگةورة دؤزراوةتةوةعوبةيد لة تةگي يةكي سةردةمي درةنپةكوو. الجيوةرد

چةية و چاك ارپة چارپدة چةنهةر. باسي بكةينگرثت بةتايبةيت تاكة و هةصدة

كة تائثستاش ديارة، وثنةكة ذوبارثك  ي لةسةر نةخشثندراوةككراوةتةوة، بةآلم وثنةية

 لة نثوان دوو زجنرية شاخ دا دثتة خوارةوة، لة خواريشةوة لة نزيك ذؤخي پيشان دةدات 
 

                  
   :چاوةسةر. د لة تةپة گةورةكوپةكةي سةردةمي عوبةي: ١٠ژمارة وثنةي 

Basmachi, F., Treasures of the Iraq Museum. 

    

  

گةص سةگةكةيدا ذث دةكات و لةوبةري ذوبارةكةشةوة دوو لةچىيةك ذوبارةكة ذاو

                                                 
246Mellaart, Op. Cit., p. 130; Lloyd, Op. Cit., p. 65.  
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   ).١٠. ژوثنةي ( ٢٤٧هةن، كة لةوانةية بزنة كثوي بن گيانداري شاخدار
  

ةك لة ناوةذاسيت خانووةكةدا جيا هونةري بيناسازيي ئةم سةردةمة بة بووين مةوداي   

ي لةناوةذاسيت خانووةكةدا ژووري نشيمةين سةرةكيدةكرثتةوة كة هةندثك بة 

ژوور نةبووبثت، بةصكو مةوداية چثت كة ئةو لة كاتثكدا زؤر زياتر لةوة دة ٢٤٨دةزانن،

 ن،بژوورةكاين تري خانووةكة لةدةوري بوو وحةوشةي ناوةذاسيت خانووةكة بووبثت 

كة تائثستاش لة هةموو كوردستان و ’ خانووي ذؤژهةآليت‘ كة لة جياكةرةوةكاينكة يةكث

سةرهةصداين بيناسازيي ئاينىية، هةروةك  گترنگرلةمةش . دةبينرثتمثسؤپؤتاميادا 

پةرستگا دةست نيشان دةكرثن و لة تةپةگةورة دؤزراونةتةوة، پيشاين ذيزثك بينا كة بة 

يةكةوة ذيزكراون كة لة سث الوة دةوري ذووبةرثكي ئةم بينايانة وا بةتةنيشت . دةدةن

گي وثنةيةكي ديواريي كؤين بة ذةن مشاوةياپكراوةيان داوة، لةسةر ديواري يةكثكيشيان 

اوةي پامشلةدةشيت ذانيةش،  ٢٤٩.گ كراو دؤزراوةتةوةخاكي ذةن سور و ذةش و

ندة ةچهةر ،)Buttresses and Recesses (= چدارديوار لؤپةرستگايةكي پچووكي 

ردي گ‘سواصةيت ئةم سةردةمة لة  ٢٥٠.دؤزراوةتةوة ’دي قوذةشينةگر‘زؤر وثرانةية، لة 

لة  .يش دؤزراوةتةوة٢٥٣’بؤسكثن‘و  ’قةآلي ذانية‘و  ٢٥٢’كةمةريان‘و  ٢٥١’دمث

                                                 
247Basmachi, F., Treasures of the Iraq Museum, Baghdad, 1976, p. 109, Photo 
No. 17 on page 120.   

  :بؤ منونة بذوانة ٢٤٨

Forest, Op. Cit., p. 56. 
249 Mallowan, M.E.L., “The Development of Cities from Al-‘Ubaid to the End of 
Uruk,” CAH I, part 1, Cambridge, 1970, p. 382. 

، )١٩٥٩(، الجزءان االول والثاني ١٥ سومر" اخبار و مراسالت،"، .اآللوسي، س ٢٥٠
  .١١٤. ص
  .٩٦. چاوةي پثشوو، لهةمان سةرالتكريتي،  ٢٥١

252Es-Soof, “Uruk Pottery…..,” p. 39.  
253 Mallowan, “The Development of…………,” p. 375. 



١١٩ 

 

و  ٢٥٤’دوانزة ئيمام‘ردي گخوارتريشةوة، سواصةيت سةردةمي عوبةيد لة شارةزوور لة 

و ’ نوزي‘لة  چةي كةركوكيشلة ناو. دؤزراوةتةوة ٢٥٥’گردةذةش‘و  ’عةربةت‘

ةي گبةصگصثنةو اوي حةمرينيش لة زؤر لة شوثنةوارةكاين دا چةي بةندلة ناو ٢٥٦’.مةتتارة‘

و  ٢٥٩’ةبو قاسمئ‘و  ٢٥٨’تةل حةسةن‘و  ٢٥٧’ةبادةع‘ردةكاين گلة  گنگربيناسازىيانةي 

  ٢٦١.و هي تريش دا دؤزراونةتةوة ’رگوسون‘و  ٢٦٠’ظهورمة‘و ’خثط قاسم‘

 

نزيكةي ) (Warka وةركا: يان شثوة سامىيةكةي( Uruk ’ئوروك‘ةمي لةسةرد   

فةرهةنگي ماددىيانةي هةموو عوبةيد دثت،  پاشدا كة لة  ٢٦٢.)ز.پ ٣٠٠٠- ٣٥٠٠

ئةم . ةخؤيةوة ديب يگجار گةورةوونثكي ئثچثش پو كوردستان بةرةو مثسؤپؤتاميا

بة دواي خؤيدا هثنا  مارةي دانيشتواينژةشةيةكي تري گپةرةسةندنة، پثش چوون و بةرةو

                                                 
لمحات احصائية عن اعمال اقسام و فروع مديرية : ار ومراسالتاخب"اآللوسي،  ٢٥٤

  .١٤٨. ، ص)١٩٦٠(، الجزءان االول والثاني ١٦ سومر" اآلثار العامة،
، الجزءان االول والثاني ٣١سومر " التنقيب في سهل شهرزور،"حجارة، اسماعيل،  ٢٥٥

  .٢٧٦. ، ص)١٩٧٥(
256Mallowan, “The Development of………..,” p. 375.  
257 Jassim, S. A., “Excavations at Tell Abada,” Sumer XL, Part 1&2 (1981), p. 
46. 
258 Fiorina, P., “Excavations at Tell Hassan,” p. 49.  
259 Al-Kassar, A., “Tell Abu-Qasim Excavations,” Sumer XL, Part 1&2 (1981), 
p. 589. 
260 Roaf, M., “Excavations at Tell Madhur, The Results of the Third Season,” 
Sumer XL, Part 1&2 (1981), p. 147. 

ي تةپةگةورة و خةندةكة قووصةكةي نوزي و عوبةيدي درةنگ ١٣-١٦چينةكاين گصثنةكةي لةهي 

  :ذوانةدةچثت، ب
Op. Cit. p. 148. 
261 Forest, Op. Cit., p. 56ff. 

  :ووة بذوانةژبؤ ئةم مث ٢٦٢

Bauer, J., R. K. Englund and M. Krebernik, Mesopotamien- Späturuk Zeit und 
frühdynastische Zeit, Annäherungen 1, Herausgegeben von P. Attinger- M. 
Wäfler, Orbis Biblicus et Orientalis (OBO) 160/1, Vandenhoeck und Ruprecht, 
Göttingen, 1998, p. 23.  



١٢٠ 

 

مارةياندا و ژةكان، هةم لة گند و نشينگوةشةسةندين گو ئةمةش بووة هؤي زياد بوون و 

ثكهاتةي كؤمةآليةتيش تثبيين پةرةسةندين پلةهةمان كاتيشدا  ٢٦٣.هةم لة قةبارةياندا

و دابةش  ٢٦٤ادا لةم سةردةمةدا ذوونتر ديارةگدةكرثت، سيستةمي دةستةآلت لة كؤمةص

ينثكي چرانبةها لةدةرةوة دةكذدرا و لةاليةن گنايةيت ئاشكراتر بوو، مشةكي چيبووين 

و  اين خؤشنوديژيةىل پينثكي باآلتر دروست دةكرا و دةكراية كةل و چشةسازةوة بؤ پي

كوردستاين كؤن لةو ذةوتة . انژيينثكي تر دةچينةكةش لةسةر بةري ذةجني چهةردوو 

رتبووي هةر بةردةوام بوو، جياوازي لة گوة تايبةتةي خؤيدا كة لةسةردةمي عوبةيدة

ؤتاميادا لة زياد بوون دا بوو و پي بةشةكاين تري مثسؤگكوردستان و فةرهةن گيفةرهةن

ترين و باشترين منونةي ئةم گرنگ. بوون دا بوو گةورةبةم جؤرة كةلثين نثوانيان لة 

كم لة  ٢٢.٥ ةورةية و نزيكةيگدثكي گرةورةيةكة گةپة لة كوردستان دا تةگفةرهةن

ماددىيانةي ئةم سةردةمة گي فةرهةن. هةآليت موسصةوةژهةآليت دجيلةية لة باكوري ذؤژذؤ

سةردةمي "ئةوةندة لة سيما و ئاكارىدا تاك و سةربةخؤية كة ناوي لث بنرثت «

                                                 
ناوةذاسيت (بةراوردي ئةوة بكة كة لة سةردةمي زووي ئوروك دا  بؤ ذوون كردنةوةي ئةم ووتةية  ٢٦٣

ي گةورة هـةبوون؛   ٣نشينگةي پچووك و  ١٧پؤتاميا لة باشوري مثسؤ.) ز.چوارةمي پهةزارةي 

ي  ١١٢گةشـةيان سـةند بـؤ    .) ز.پكؤتايي هةزارةي چوارةمي (گ دا وروك ي درةنكةچي لة ئ

  :مارانة بذوانةژةو ژبؤ ئةم ذث. ختپايتةرة و يةك شاري شثوة ي گةو ١٠پچووك و 
Klengel, H. (Editor), Kulturgeschichte des alten Vorderasien, Berlin, 1989, p. 26. 

و ووردي لة  گشيت، بةدوورو درثژيسةردةمي ئوروك و دابةش بوون و بآلوبوونةوةيان بةگةكاين نشين

ينةوةيان لةسةر كراوة، سـةبارةت  و لثكؤصژينةوة دا  توث Nissen و نيسسثن Adams كارةكاين ئةدامز

  :سةرةكىيةكانيانچاوة بةمة  بذوانة سةر
Adams, R. McC. and  H. Nissen, The Uruk Countryside, The Natural Setting of 
the Urban Societies, Chicago, 1972; 

  :چةي ديالةحةمرين و ناوچةي بةنداوي سةبارةت بة سةردةمي ئوروكيش لة ناو
 Adams, R. McC., Land Behind Baghdad, Chicago, 1965, p. 36 f. 

  :هةروةها
Adams, Heartland of Cities, Chicago, 1981, p. 46-7. 
264 Forest, Op. Cit., p. 103. 
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 گةورة مس بةكار دةهات و خشصبةذادةيةكي  ٢٦٥.»ي باكوري عثراق" پةگةورةتة

ؤذة گبة تايبةيت موروي زثذين، هةروةك  يش لة برةوي دا بوو،زثذ سازيي

كم لة باشوري قةآلي  ١(و ئةوةكاين قالينج ئاغا ٢٦٦دةوصةمةندةكاين ئةم شوثنةوارة 

  ٢٦٧.دةري دةخةن) هةولثرةوة
 

پةگةورة بةهايةكي تايبةتىيان هةية، بؤ منونة بينا بازنةيىية شوثنةوارة بيناسازىيةكاين تة

مةترة و ئةستوريي ديوارة ١٨تريةكةي ة، گردةكناوةذاسيت  يXI گةورةكةي چيين

ژوورثكي تريشدا لةناوةوة كةندوويةك هةبووة و لة . مةترة١دةرةكىيةكةي 

چاآليىيةكاين ديوارةكةو تاقي ناو ديوارةكة كة بؤ پةرستگايةكي پچووك، هةروةك 

). ٥ .ژشثوةي ( ٢٦٨پيشاين دةدةنداناين پةيكةري خواوةندةكة يان درومشةكةي بووة، 

قةبارةي گةورةي خانووةكةو بووين لة ناوةذاسيت گردةكةدا و بووىن هؤصثكي گةر ئة

رين، ئةوا لةوانةية ئةم بيناية گدا بةهةند وةرب لة ناوةذاسيت خانووةكة يشگةورةي درثژ

بينايةكي تري ئةم سةردةمة  ٢٦٩.خانووي فةرمانذةواي ئاوةدانىيةكة بووبثت

                                                 
265 Lloyd, Op. Cit., p. 67. 

  :ةورة، تةماشاي ئةجنامةكاين كنةكارىيةكاين بكة لةگةپبؤ بينيين هةموو دؤزراوةكاين تة ٢٦٦

Speiser, E., Excavations at Tepe Gawra, Vol. I, Philadelphia, 1935; Tobler, A., 
Excavations at Tepe Gawra, Vol. II, Philadelphia, 1950; 

  :ةچووةشي لةسةر دةرپثزبةم دوايىيانةش  ئةم كتثبة بةهادارو بة
 Rothman, M. S., Tepe Gawra: The Evolution of a Small Prehistoric Center in 
Northern Iraq, Philadelphia, 2002. 
267 El-Waily, F., “Foreword,” Sumer XXII, part 1 & 2 (1966), p. e.   
268 Mallowan, “The Development of…………,” p. 379. 
269 Mallowan, M. E. L., Early Mesopotamia and Iran, London, 1965, p. 79. 

  :وةيةدا هةيةچائةم خانووة بة وثنة لةم سةر پثكيةيةكي ذثك و سةرلةنوث دروستكردنةو
 Rothman, Tepe Gawra: The Evolution of….., p. 97, 

  :ةرة باوةذي واية كةئةم خانووة عةماري دانةوثصةي ئاوةدانىيةكة بووبثت، بذوانةژبةآلم ئةم توث
Rothman, M. S., “The Tigris Piedmont, Eastern Jazira, and Highland Western 
Iran in the Fourth Millennium B. C.,” Uruk Mesopotamia and its Neighbors, 
Oxford, 2001, p. 387.  
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لؤي هةية و ديوارةكانـي ة كة نةخشةيـةكـي سـث VIII پةرستگاكةي چيين

ذازثندراونةتةوة و بيناكاين ) Buttresses and Recesses( چدةرةوةي بة لـؤ

 ٢٧٠.ناسراون، بةبري دةهثنثتةوة Megaron رؤنگامثثش يؤنانىيةكان كة بة پسةردةمي 

 زؤر سةرنج ذاكثشيشة كـة 
 

             

  

                           
 Mallowan :چاوةسةر. نةيىيةكةي تةپة گةورةخانووة باز: ٥ژمارة شثوةي 

 

  

پاشاي  ي ’كاراينداش‘ پةرستگاكةي شاري ئوروك دةچثت كة لةگجار زؤر ئث

كةي گاةرستپلةسةردةمي فةرمانذةوايىياندا لةوث بنيايت ناوة و هةر بة كاشىيةكان 

 داآلنة"و پةرستگايةي تةپةگةورة ئةيةكثك لة سيماكاين ئةم  ٢٧١.كاراينداش ناسراوة

ئةمة سيمايةكي بيناسازىيانةي نوث "شةوةيةيت كة مالؤوان لةبارةيةوة دةصثت پثي "قووصة
                                                 

270 Lloyd, Op. Cit., p. 76. 
  :ة و بةراوردكارى، بذوانةپةرستگاكالن و نةخشةي هةردوو پبؤ تةماشاكردين   ٢٧١

Parrot, A., Sumer, Paris, 1960, p. 316.  
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 آلتةوة يان كوردستاين ئثرانةوةژهةثت لة كوثستانةكاين باكوري ذؤچدة پثبوو، وا 

لث ووردبوونةوةيةكي باش دةري دةخات ئةمة كؤنترين منونةي ئةو  ٢٧٢."ريابثتگوةر

 ’هةيوان‘ية كة لة بيناسازيي كوردستاين و ئثراين دا بة گةسازىية بةناوبانگةزة بيناذة

ري ئةمذؤش لة بيناسازىدا ژگارة هةرة دثرينةكانةوة تا ذؤژگاناسراوة و لة ذؤ

وةري ’ يوانا‘يذةودةكرثت و بيناسازيي سةردةماين ئيسالميش هةر بةهةمان ناوي پة

ةرستگاي سث لؤيي پقالينج ئاغاش دوو ي مچيين سث يةلة . رتووة و بةكاري هثناوةگ

 دؤزراونةتةوة، پامشاوةي وثنةيةكي ديواريش بة ذةنگي سوور و ذةش و نيگاري ئةندازةيي

پةگةورة سةردةمي ئوروك لة تةچينةكاين  ٢٧٣.لةسةر يةكثك لة ديوارةكاين دؤزراوةتةوة

ةلةكانيان ناسراون كة بذثكي باش خشصي زثذين و پگؤذة تثروتةسةل بة كةل و بة 

 چةموروي لة كانزا و ئثسقان و عاج و جؤرةها بةردي بةنرخ و نيم ارةيةكي زؤرژم

گؤذةكان بةتةا يةكثك لة . بةنرخ و بةردي ئاسايي دروست كراويان بةدةستةوة داوة

 ٢٧٥.الجيوةردي تثدا بووة موروي ٤٥٠گؤذثكي تر  ٢٧٤موروي تثدا بووة، ٢٥.٠٠٠

گاي بايةخثكي جثم گورگثكي ئةليكترؤبةآلم لة نثو هةموو دؤزراوةكاندا سةرة 

هةندثك ). ١١ .ژوثنةي (ي دروست كراوة پث، ئةويش لةبةر ئةو تةكنيكةي تايبةتىية

بةشي بة جيا  لة كانزايةكي تر دروست كراون و لة قؤناغثكي تري دروست كردن دا بة 

پةگةورة چةند جؤري جياوازن؛ تةگؤذةكاين  ٢٧٦.پذ كراوةكةوة بةند كراونسةرة لة قري 

جواين و ذثك و پثكي لة بةرد و خشيت كاص لة سةرةوةي گردةكة لة نثوان هةندثكيان بة 

ؤذةكاين ئةم جؤرةيان دا هةية گجياوازىيةكي كةم لة نثوان  خانووةكاندا هةصبةستراون،

                                                 
272 Mallowan, Op. Cit., p. 78. 
273 Es-Soof, “Tell Qalinj Agha,” Sumer XXV, part 1&2 (1969), p. 6. 
274 Lloyd, Op. Cit., p. 82. 

  :ماردين هةموو دؤزراوةكان بذوانةژبؤ وةسفي وورد و 
Rothman, “The Tigris Piedmont……………….,” p. 392-5. 
275 Mallowan, Early Mesopotamia and Iran, p. 80. 
276 Lloyd, Op. Cit., p. 82; Mallowan, Op. Cit., p. 79; 81. 
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  ٢٧٧.ة بةكار هاتنبگو جث نةزةر گةثت وةك مةزارچو لةوة دة
   

زةوي خانووةكاندا ژثر لة پث ى نةريتة كؤنةكان هةندثكي تر لة مردووةكان بة     

گؤذستان، يان ئةوةي هةندثك ، هةندةكةي تريش لة دةرةوةي ئاوايىيةكة لة نثژراون

پايىيةكان ئةورو-ي هيندوژراون، ئةمةشيان ئةو نةريتةنث ’شاري مردووان،‘پثي دةصثن 

لة ’ سيةلك ةـتةپ‘لة شوثنةواري گةص خؤيان هثنايانة ئثران و ياد دةهثنثتةوة كة لة

  نزيـك 

            
  Mallowan :چاوةسةر .لة تةپةگةورة ي لة ئةليكترؤم دروستكراوگورگثكسةري  :١١ ةژماروثنةي 

   

چاوانةي نةريتةكاين ناشنت و گؤذ هةصبةسنت ئةم جياوازىية بةر ٢٧٨.كاشان دةبينرثت

يي فرةخؤي لةوانةية نيشانةي  ؤبريو باوةذي ئايينيي دانيشتوانة و ئةمةش ب فرةيينيشانةي 

 .دىيان بثتژانة
 

                                                 
  :يان، بذوانةدروست كردنةوةلةسةر كاغةز گؤذانة و سةبارةت بةم   ٢٧٧

 Rothman, Tepe Gawra: The Evolution of……, p. 171ff.; 181. 
278 Ghirshman, R., Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest, London, 
1954, p. 77. 
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    زؤر مؤري تةخت ژمارةيةكيةكانـي تري ئةم شوثنـةوارة گرنگلةدؤزراوة     

Stamp Seals  چةشنةي زؤري وةك ئةفسانةيي و ئاييىن و سروشتىيان بابةيت هةمة. ن

و هةندثكي تريان  لةسةر نيگار كراوة، لةسةر هةندثكيان پياوي بةدةمامك بةدي دةكرثن

ةشةكردين گدؤزراوةكاين ئثرة دةيسةملثنن كة سةرهةصدان و  ٢٧٩.شثوةي سةريان ناذثكة

نةبثت لةم سةردةمةي چ شارستاين لة شوثين تري دةرةوةي ووآليت سومةريش، هي

  .ئوروك دا، شياو بووة
  

ي تري ئوروك لة هةردوو دةشيت ذانية و شارةزووريش زؤرن؛ لة شوثنةوارو گصثنة     

لة ذانية و دةشيت لة  ٢٨٢گردة بؤر ٢٨١كةمةريان، ٢٨٠،گردي دمثشوثنةوارةكاين 

ردي ذةش و گ ٢٨٤چراغ،حسثن فةتاح،  ٢٨٣شوثنوارةكاين دوانزة ئيمام، بةكراوا،

گصثنةي ئوروك لة بةنداوي حةمرينيش چةي لة ناو ٢٨٥.عةربةت لة دةشيت شارةزوور

                                                 
  :بؤ بينيين دؤزراوة ووردةكان، بذوانة ٢٧٩

Rothman, Op. Cit., p. 61-8; 

  :بؤ مؤرةكانيش بذوانة
Tobler, Excavations at Tepe Gawra, plates CLVIII-CLXX. 

پةچىية دؤزراونةتةوة شثوةيةكي نائاسايىيان شاياين باسكردنة كة هةندثك لة كةللةسةرةكاين لة ئةر

 .ديارة كة لةكايت خؤيدا و لة كايت ژياين خاوةنةكانياندا شثوثندراون و ئةم شثوانةيان دراوةتث هةية و

سةبارةت بةم . بؤية دةشثت وثنةكاين سةر ئةم مؤرانة وثنةيةكي ذياليستىيانةي كةسةكان بن

  :، بذوانةگةذثتةوةوويان بؤ سةردةماين حةلةف تا عوبةيد دةژكةللةسةرانةي مث
Molleson, Th. and S. Campbell, “Deformed Skulls at Tell Arpachiyah: The 
Social Context,” The Archaeology of Death in the Ancient Near East, Ed. Stuart 
Campbell and Anthony Green, Oxford, 1995, pp. 45-55.  
280 Es-Soof, “Mounds in the Rāniya Plain and Excavations at Tell Bazmusian,” 
Sumer XXV, part 1&2 (1970), p. 66.  
281Es-Soof, “Uruk Pottery……………,” p. 39.  
282 Es-Soof, “Mounds in the……………,” p. 66 
283Es-Soof, “Uruk Pottery…………….,” p. 41-2.  

  .١٤٨. ص" ،....نبذ احصائية و : اخبار ومراسالت"اآللوسي،   ٢٨٤
  .٢٧٦. ص" ور،التنقيب في سهل شهرز" حجارة،   ٢٨٥



١٢٦ 

 

لة  ةفةرهةنگ ئةم پامشاوةيلة باشور تريشةوة  ٢٨٦.دياري كراوةگردي ئةبو حةسةن 

گرنگي ئةم ناوچةيةش ئةو لةوحة قوذانةن كة دؤزينةوةيةكي  .راوةتةوةناوچةي ديالة دؤز

) Archaic ئةركايي(=و بة مثخىيةكي هةرةكؤن ’ ئةرشيف‘هةندثك پثيان دةصثن 

   ٢٨٧.رثتةوةگبؤ سةردةمي ئوروك دةژوويان نووسراون و مث
  

ة و وي نووسراوژوسةردةمي ئوروك و داهثناين نووسني لة ووآليت سومةر، مثگةص لة    

كؤنترين . ةنپث دةكؤتاميا دةست پلة باشوري مثسؤژوويىيةكان بةمةش سةردةمة مث

  .)ز.پ٣٤٠٠، نزيكةي IV يينچ(وةركا /منونةكاين ئةم نووسينة لة شاري ئوروك

پلةيةكي پةرةسةندن كة بتوانرثت شتة پث چوو هةتا گةيكايت چةندة هةر. دؤزراونةتةوة

چاكةي ئةم سوود لة ژوونووسان بةآلم مث. ةوةتپث بنووسرثيىيةكاين ژووداوة مثذوو

چونكة بةصگةي ئةم سةردةمةي باكور، واتة كوردستان، نابينن،  ژوويبؤ مثداهثنانة 

 ژوونووسان و كؤنةناسان بؤبؤية مث. لةكوردستاين ئةم سةردةمةدا بةدةستةوة نيةنووسراو 

گةي ا بة بةصشت تةپاش ئوروك و زياتريش، پةند سةدةي چووى كوردستان تا ژمث

 . ؤنةناسىيانة دةبةسنتك
 

چةرخي سةردةمي ئوروكي هاوپاش ئوروك دثت ئةو سةردةمةي لة كوردستان     

سةردةمي سةرهةصداين ‘و ’ Jamdat Nasr صرنةجةمدةت ‘و   Late Urukدرةنگ

 و گدا بة ذوويني باشورة، بةآلم لة فةرهةن’Early Dynastic I ١بنةماصةكاين 

’ .Nineveh V ٥نينةواي ‘پثي دةووترثت ياية و لة كوردستان ئاشكرايي لثيان ج

گاي داخة كة زانيارميان لةبارةي ئةم فةرهةنگةوة هةندي زانيارميان دةربارةي جث

  . اشورىيةكاين، زؤر نيةهاوچةرخة ب

  

                                                 
286 Al-Kassar, Op. Cit., p. 59. 
287 Englund, OBO, p. 31. 
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پثيان  گة بة گصثنةكاين جيادةكرثتةوة كةلة ذووي كؤنةناسىيانةوة، ئةم فةرهةن     

خةندةكة قووصةكةي شاري  ، چونكة بؤ يةكةم جار لة٥نينةواي دةووترثت گصثنةي 

يان بة خةت  گبة ذةنگصثنةكان  ٢٨٨.نةينةوا دؤزرايةوة كة مالؤوان هةصي كةند

هةصكةندن يان بة هةردووكيان لةيةك كات دا، نةخشثنراون، مؤتيفةكاين لة هي 

ستكاري كراو و شيت بريتني لة شثوةي مرؤيي دةگشووي جياوازن و بة پثةكاين گفةرهةن

يان هةية، هةروةها ماسي و ژصيي دووبارةكراوة كة بةشي زؤريان ملي درثژةشثوةي ئا

  ٢٨٩.لة ذةشةوةيان تثداية تا سوور و مؤرگةكان ذةن. اري ئةندازةيي تريشگباصندة و ني

’ دةفري ميوة‘گة ئةوانةن كة بة يةكثك لة شثوة جياكةرةوةكاين دةفري ئةم فةرهةن

و  ،)٦. ژشثوةي (ورة و بةرزي هةية گةيةكي پاكة   لة لةگةنثكناسراون و بريتني

چووكي كون دار كة لةوانةية بؤ هةصواسني تةرخان كرابثنت و پصةي پةجؤرثك كوو

چةيةكي بة ناو ٥نينةواي گي فةرهةن ٢٩٠.بؤ سووتاندين خبور بةكارهاتنبچرا يان وةك 

دي بييلال، شثنشي، گرلة (ةي شتةكپةوروتاذادةيةك گةورةدا بآلو بووة؛ لة نةينةوا و د

اوادا بؤ ژئ، و بةالي ذؤ)ردي حمةمةد عةرةب، فسنة و جيكانگورة، ذجييم، پةگةتة

ةيشتبووة هةولثرو دةشيت ذانية و گهةآلتيشةوة ژر بازاذ و براك، لة ذؤگر و شاگاشن

باين ئثران و گة بؤ ناو ل كثشاين ئةم فةرهةنپة ٢٩١.هةردوو سلثماين و كةركوك

، پةوةك لة شنؤ، دةوروبةري ورمث، دينخا تة(اين كوردستاين ئةوث سةرزةمينةك

ردي حةسةن عةيل و لةدةرةوةي كوردستانيش وةك لة حيسار، گ ٢٩٢حةسةنلو،

                                                 
288 Mallowan, M. E. L., “Ninevite V,” Vorderasiatische Arcäologie, Studien und 
Aufsatze, Berlin, 1964, p. 142ff. 
289 Forest, Op. Cit., p. 167ff. 
290 Mallowan, “Ninevite V,” p. 145. 
291Es-Soof, B., “Distribution of Uruk, Jamdat Nasr and Ninevite V Pottery,” Iraq 
XXX, Part 1 (1968), p. 77-78,  

گصثنةي ئةم يةدا ليستثك هةية بة ناوي هةموو ئةو شوثنةوارانةي لةسةر ذووي خاكةكةيان چاوةلةم سةر

  . انانةيان تيادا دؤزراوةتةوةسةردةم
292 Mallowan, Early Mesopotamia and Iran, p. 82. 
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نةماكةي گة بثشنياز بكةن ئةم فةرهةنپ، واي كردووة هةندثك لةكؤنةناسان )٢٩٣سيةلك

سوورن لةسةر ووين هةندثكي تر بن كة چةوانةي بؤچثپو بةمةش  ٢٩٤لةوثوة هاتبثت،

هةندثكي تريش  ٢٩٥.نينةوا چةيؤتاميايىيةكةي و ووردتريش لة ناوپباكوري مثسؤ چةبنة

   ٢٩٦.دةزانن بة بنةچةي سةرهةصداينپثكةوة چةكة هةن هةردوو ناو
                             

  

                                   
 Mallowan :اوةچسةر. ٥ي نينةواي گدةفرثكي منونةيي فةرهةن: ٦ژمارة شثوةي 

  

  

گاركارىيةكاين لة ساآلين هةشتاكاندا لةو ناوچانةدا ئةجنام لةئةجنامي كنةكارىية ذز    

بةبةها و دؤزينةوةي دران كة بة ئاوي هةردوو بةنداوي موسص و حةمرين دادةپؤشران، 

ةكاين لة هةموويان گؤذبنيا و  .نگرنگ لةبارةي ئةم فةرهةنگةوة بةدةست هات

ص دؤزراوةتةوة كة گردي كوتان لة نزيك موسبؤ منونة، خانوويةك لة . اوترنچلةبةر

                                                 
293 Mallowan, Op. Cit., p. 147. 

  :و مةككاون لة  وةك مالؤوان  ٢٩٤

Mallowan, Early Mesopotamia and Iran, p. 20; Mallowan, “Ninevite V,” p. 153; 
McCown, D., The Comparative Stratigraphy of  Early Iran, Chicago, 1942, p. 
48, Note 88. 
295 Forest, p. 173. 
296 Perkins, A. L., The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia, 
Chicago, 1949, p. 164-5. 
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پثشوو ي خشة و پالين خانووةكاين سةردةمي تةپةگةورةةپالنةكةي تةواو لة ننةخشة و 

لة  ٢٩٧.بة لوولةي گصثن بؤ دروست كراوة ، سيستةمثكي ئاوةذؤي تاكيجياوازة

بة كؤنةناسةكاين دؤزيويانةتةوة ةوة كة پثنج بيناي بازنةيي مةحكةم دؤزراونةتحةمرينيش، 

 رةيةووة كة بينايةكي گة’ل ذةزووقةت‘يةكثكيان ئةوةكةي . ناوزةدي دةكةن ’ژد‘

و سةرباري ئةوةي وةك  دةگةذثتةوة. ز.پ ٢٦٥٠-٢٧٠٠ژووةكةي بؤ دةوروبةري مث

ش ي ئةوثگاي ژيان و دانيشتين بنةماصةيةكي دةستةآلت داربةكار هاتووة، جث ژد

 ’ئةبو قاسم‘و  ٣٠٠’ظهورهمو‘و  ٢٩٩’تةل گوببة‘خانووي تري لةم جؤرة لة  ٢٩٨.بووة

ئةمة ديارة . ش دؤزراونةتةوة و هةموويان شوراي مةحكةميان هةبووة’ سولةمية‘و 

  .چةكةدانيشانةي دةوروبةرثكي نائارامي ئةم سةردةمةية لة ناو
  

پلةي را كة بة يان تث دةكپةلةص مردووةكاندا كةل و گگؤذةكاين ئةم سةردةمةش لة   

گؤذةكةي ، هةروةك ژمارةي زؤرپثك دةهاتن و هةندثك جاريش بة گصثنة م لة يةكة

دةفري هةمةجؤري  ٢٨گؤذةدا لةم . دةري دةخات) لة بةنداوي موسص(جييم گردي ذ

 نيشانةي ژمارةية بةئةم . پةيكةرثكي نوشتاوةوة دؤزراونةتةوةلة تةنيشيت ئثسكةگصثنة 

خدة و نةريتةكاين مردوو   ٣٠١.دا ذاضة كراوةناشتنةكةكايت  كةس لة ٢٨ئامادة بووين 

؛ مردووةكانيان لةدةرةوةي ئاوةدانىيةكان پةگةورة دةچنناشنت لة حةمرين لةوةكاين تة

، سةردةمي .ز.پ ٢٨٠٠-٢٨٥٠دةوروبةري ( دةناشت، هةروةك لة خثط قاسم 

گؤذةكاين كة لة . (ثتدةبينر ٣٠٢’ئةمحةد احلةتتو‘و ) لة ديالة ١سةرهةصداين بنةماصةكاين 

                                                 
297 Forest, p. 171-2. 
298Op. Cit., p. 201.  
299Fujii, H., “Outline of the Japanese Excavations,” Sumer XL, Part 1&2 (1981), 
p. 51-52.   
300 Roaf, M., “Tell Madhur, A Summary Report on the Excavations,” Sumer 
XLIII, Part 1 & 2 (1984), p. 116-18. 
301 Op. Cit., p. 171. 
302 Sürenhagen, D., “Excavations of the Deutsche Orient Geselschaft at Tell 
Ahmed Al-Hattu,” Sumer XL, Part 1& 2 (1981), p. 61. 
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 ٢٧٥٠دةرةوةي ئاوةدانىيةكة بة خشيت كاص دروست كراون مثژوويان لة دةوروبةري 

   ٣٠٣).داية. ز.پ
  

امشاوةي جؤبارثكي پ، وةك حةمرينةوةبةنداوي چةي لةهةندثك لة دؤزراوةكاين ناو   

چةية ثت كة كشتوكاصي ئةم ناوهةصدةهثنجرئةوة  ٣٠٤ئاودثريي كؤن لة نزيك خثط قاسم،

چاالكي بةآلم كشتوكاص تاكة  .پشيت بة ئاودثري بةستووةة هةندثك شوثن و كاتدا ل

سةردةمي ئوروك، بازرگانيشيان  خةصكاين ان نةبووة، بةصكو، هةروةكيي دانيشتوئابوور

كة لة  پةيوةندي دار بة هةصسوكةويت ئايينىيةوةيةةي ئةمةش  دةفرثكي گبةص. ووةكرد

گةريي هونةرىيانةي ذوون و بةهثزي كاري ةتةوة وگؤذستانةكةي خثط قامسدا دؤزراو

وببة دؤزراونةتةوة و هي گتةورة مسينةكان و ئامرازةكاين لة تةل . ئثرانيي پثوةية

ن، خاوةكانيان هةر دةبثت لة كانة مسةكاين . ز.پسةرةتاكاين هةزارةي سث يةمي 

پة ؤر كردين كووپة قوذي مؤر كراو كة بؤ سةرمئثرانةوة هثنرابثنت، سةرباري ئةمةش، تة

 ٣٠٥.گؤذي مشةكئاص و گاين و االكيي بازرچةن بؤ ژبةكار هاتوون، ئاما
 

ووي كوردستاين كؤن ئيتر ژپارةكاين مثپثكةوةنانةوةي لةم سةردةمة بةدواوة، بؤ     

اشتريش، هي ئةكةد  پشت بة تؤمارة نووسراوةكاين سومةر و كةمثك پدةكرثت 

ووي كوردستانة، نةك لة ژةماشاكردين مثببةسترثت، ئةمةش واتاي لةباشورةوة ت

  . ناوةوةي
  

خاكي زانراوي تا ئثستا گةينة ئةجنامي ئةوةي كة كؤنترين ناوي لةم نووسراوانةوة دة   

                                                 
303Op. Cit., p. 196.  
304 Forest, p. 202. 
305 Forest, p. 200. 

  :رةكاين سةريان، بذوانةاگسةبارةت بةم مؤرانة و ني
Lebeau, M., “Notes sur les Sceux et Emprient des Sceux de Kheit Qasim,” Sumer 
XL, Part 1&2 (1981), p. 115-18. 
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گةلةكةشي بووة و  ’Subartu سوبارتو/Subir سوبري‘كوردستاين دثرين 

  ’.سوبارىيةكان‘
  

  :سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكان
  

 پادشايي  ’Lugal-anne-mundu موندو-ئةننث-لوگال‘كةي نووسينةچثت دةپث    

كة ناوي سوبري و  گةيةكي نووسراو بثتي سومةري تائثستا كؤنترين بةص’Adab ئاداب‘

لةو . سةرزةمينةكاين دةوروبةري وةك نيشاين سةربازيي لةشكركثشىيةكاين ببات

و  ’Elam عيالم‘ين و ووآلتا ’كاين ئورزچيا‘گواية خةرج و باجي لة نووسينةيدا دةصثت 

 و ’Martu مارتو‘و  ’Subir سوبري‘و  ’Gutium وتيومگ‘و  ’ Mar‹ašiمارخاشي‘

 زو-زو- ـو]ـپ[‘فةرمانذةوايةكيش بةناوي  ٣٠٦.ةةوة هثناوةتةو’Sutium سوتيوم‘

[p]ù-zu-zu’ري ئثستادا نةزانراوة، لة نووسينثكي دا ژگاةوة كة قةصةمذةوي لة ذؤ

ناو " خةمازي بةزثن"وروك دؤزراوةتةوة، خؤي بة لةسةر دةفرثك كة لة شاري ئ

  ٣٠٧.دةبات

                                                 
306Gelb, Hurrians and Subrians, p. 33-34.  
307 Gelb, I. J. and B. Kienast, Die altakkadischen Königsinschriften des dritten 
Jahrtausends v. Chr., Freiburger altorientalische Studien (FAOS), Band 7, 
Stuttgart, 1990, vp 11 (Nippur 2), p. 32. 

 پارچةيةكيبةهةصة بة  گةيشتووة، بةهؤي ئةوةيبةدةست پارچةيي ة چارپئةم نووسينة كة بة ناساغي و 

 ي’Zababa زةبابا‘و خواوةند ’ Kiš كيش‘ي فةرمانذةواي ’U‹ub وبئوخ‘ابوو كة ناوي ترةوة نر

چةكة هي پاردةري خست كة دوو  Cooperپةر كوو. لةسةرة، ئةميش هةر بة هي ئوخوب دةزانرا

جارةيان دا، ئةو كةسة نةبووة كة  چ نةبثت لةمدوو دةفري جيان و ئةمةش واتاي ئةوةية كة ئوخوب، هي

  :خةمازي بردووةتةوة، بذوانة شةذثكي لة

Cooper, J. S., “Studies in Mesopotamian Lapidary Inscriptions. III,” Iraq 46 
(1984), p. 92-3, 

  .وةداچالةهةمان سةر Va   هةروةها بذوانة وثنةي

  :دةخوثندرايةوة، بؤ منونة بذوانة’ Ú. Tug/k ك/ئوتوگ‘ناوي ئوخوب جاران بة 
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لةدةوروبةري ئةم سةردةمةدا شتثك زياتر لةبارةي خةمازى و ذؤصة     

ژةي درث ’Isin-Larsa الرسا-نيئيس‘سةركةوتووانةكةيةوة كة تاوةكو سةردةمي 

ي لة ، خةمازژةي بؤ كرائاماپثشووشدا هةروةك لة بةشي  .چاو، دةكةوثتة بةر هةبوو

 دانيش/خةتـ‘. ي هاتووةپادشاياين سومةردا وةك چةقي بنةماصةيةكي شاهانة ناوليسيت 

›at/daniš’ يي بؤ ةپادشايةتىيةكي بةزاندووة و ’ كيش‘شاري -، دةوصةتپادشايي

ساص فةرمانذةوايي كردووة،  ٣٦٠پثي ليستةكة و هةر بة  گواستووةتةوةشارةكةي خؤي 

 ي’En-šakuš-anna(k) )ك(ئةننا-شاكوش-ئثن‘يلة سةردةمتا ئةو كاتةي ئوروك 

 ٣٠٨.گواستووةتةوة ئوروك بؤپادشايةتىيةكةيي دا شاآلوي كردووةتة سةري و  پادشاي

ة يةك پشت، يان )ك(ئةننا-شاكوش-پثي هةندثك كرؤنؤلؤجياي نوث، ئةم ئثنبة 

هةندثك لةو باوةذةدان كة  ٣٠٩.ساص پثش سارگؤين ئةكةدي ژياوة ٤٠بةاليةين كةمةوة 

پؤتاميا، ئةگةر بؤ ماوةيةكي كورتيش بووبثت، كةوتؤتة ژثر دةستةآليت اشوري مثسؤب

هةر  ٣١٠.شاياين سومةرةپاشيان بؤ ئةمة ناواخين ليستةي گةخةمازىيةوة، بةصذاستةوخؤي 

 ـيگبؤ كردنة كة ناوي خةتانيـش لة ليسـيت بةناوبان ژةلةم بارةيةشةوة شاياين ئاما

AN: dan-nu-um  خواوثندراو دا وةك كةسثكي)Deified (ناوي هاتووة .

’ UTUK‘ جاكؤبسن ذاضةي ئةم ذاستىيةي بةوة كردووة كة خةتانيش وةك

ك يان پانتيؤين سومةرىيةوة، چونكة وةك ذؤحيانةتثثك خراوةتة ) ذؤحيانةت(=

                                                                                                              
Thureau-Dangin, F., Die sumerischen und akkadischen königsinschriften, 
Leipzig, 1907, p. 160: 1. 
308 Jacobsen, Th., The Sumerian King List, p. 97-101. 
309 Bauer, OBO, p. 480   )سگوثرةي ضثستينهؤلتبة( 

و  ٢٥٠٠وويةكي ووردي بؤ دياري نةكردووة بةصكو بة بةريين لة نثوان ژمث Veenhof فثينهؤف  

  :داي داناوة، بذوانة. ز.پ ٢٣٥٠
Veenhof, K. R., Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des 
Großen, Grundriss zum Alten Testament 11, Göttengen, 2001, table II. 
310 Pettinato, The Archives of Ebla, An Empire Inscribed in Clay, p. 107.  
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 ،پةرستراوةدا ’ Nippur نيپپور‘ي شاري ’ Ekur ئثكور‘پةرستگاي لة  گيانثكي پريؤز

ئةمةش خؤي لة خؤي دا  ٣١١دا داناوة، ارة بتثكي بؤ خؤي لةوثلةبةر ئةوةي وادي

ثر دةست دا ژپوري لة پدةشثت نيشانةي ئةوة بثت كة خةتانيش لة ذاستيدا ني"

پث بةخشيين ذووي ياسايي  ند كردن وةپةسديارة ئةم ذاستىيانةن هؤي  ٣١٢."بووبثت

اشاياين پسيت ؤس بةوةي لة ليگروثستانةكاين زابثگانةي ك و شانشينثكي دوورةدةست

  .ص بنةماصة شاهانةكاين خؤيان دا تؤماري بكةنپاسومةردا لة
  

هةندثك . دةمثنثتةوة دةقةكةي تر كة باسي سةركةوتن بةسةر خةمازي دا دةكات   

بثت،  چؤنثكسةبارةت بة ناسنامةي نووسةرةكةي هةية، بةآلم هةر گومان و دوودصي

ي بة شانشيين خةمازي و مةرج نية ئةم سةركةوتنةي ئةو كؤتايي يةكجارةك

بووبثت بؤ سةر شارةكة، يان لةوانةشة پةالمارثكي خثرا دةستةآلتةكةي هثنابثت؛ لةوانةية 

  .پاش شاآلوةكةي ئوروك بووبثت
  

 ئث ئةنناتوم‘ي كوردستاين دثرين لة نووسينة شاهانةكاين پؤنيمهةندثك تؤ      

Eannatum ’ گةشلةي فةرمانذةواي بنةماصةي يةكةمي Lagaš ) ٢٤٥٤دةوروبةري - 

(= ’  Šuburشوبور‘لة دووسث شوثن دا ناوي . دا ناويان هاتووة .)ز.پ ٢٤٢٥

ة ىيگةركاري Gadd گاد ٣١٣.وةك يةكثك لة نيشانة سةربازىيةكاين دةبات) سوبارتو

ي عيشتاري شاري ئاشور دا )Archaic (=سومةرىيةكاين لة پةرستگاي هةرة كؤن

 ئةم سةردةمة لة ووآليت شوبور دةزانثت كة يةكثك لة ةشىيةكاينگدةبينرثن، بة بووين لة

                                                 
311Jacobsen, Op. Cit., p. 98, note 168.  

  :هةروةها بذوانة
 Steinkeller, The Historical Background of …, Urkesh and the Hurrians, p. 80, 
note 18.  
312 Ibid. 
313 Steible, H. and H. Behrens, Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften, 
Teil 2, FAOS 5, Wiesbaden, 1982, En. 1 RS 6: 10; En. 2. 6: 17; En. 5, 2: 2. 
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  ٣١٤.ئةجنامةكاين ئةم لةشكركثشىيانة بووة
  

دةوروبةري ( ’Irkab-Damu دامو-ئريكاب‘گ لة گرنپلؤماسىيانةي نامةيةكي دي     

 يزيز‘ بؤ وة )ژئاواي سوريالة باكوري ذؤ(’ Ebla ئثبال‘ادشاي پي  ٣١٥.)ز.پ ٢٣٢٠

Zizi’  ئةسرييؤلؤجيستانةوة ژوونووسان و لة مث لة اليةن زؤرپادشاي خةمازي ي

ئاص  شاهانةيهةندثكيان بة تاكة منونةي نامةي  .گرنگىيةكي تايبةيت پث دراوة

نامةكة، كة  ٣١٦. لةقةصةم دةدةنپثش سةردةمي بابليي كؤين نثو نةتةوةييگؤذكراوي و

، لة - انةي ئثبالداشاه يـبؤ پاراستين لة ئةرشيفوا ديارة -گرياوةية ذونووسثكي لةبةر 

ذثي باصيؤزةكةي زيزىيةوة لة ئثبال بؤ زيزي نثردراوة و تيايدا داواي سةربازي لث 

  ٣١٨.ذي دةست و دياريش كراوةگؤو باسي ئاص و  ٣١٧دةكات

                                                 
314 Gadd, C. J., “The cities of Babylonia,” CAH I, part 2, Cambridge, 1971, p. 
117. 

ك ئث ئةنناتوم توانيبثيت هةموو ووآليت گومانة لةوةي فةرمانذةوايةكي ناوخؤي وةبة Gelb گثلببةآلم 

  :گري بكات و فةرمانذةواييشي بكاتشوبور دا

Gelb, HS, p. 34. 
  :ووة بذوانةژبؤ ئةم مث ٣١٥

Astour, M., “Reconstruction of the History of Ebla (part 2),” Eblaitica: Essays 
on the Ebla Archives and Eblite Language, Vol. 4, p. 77. 
316 Steinkeller, Op. Cit., p. 81.  
317 Pettinato, The Archives of Ebla…., p. 98; 161. 

گ دوو ذةئؤناگةر و كةري "پثي واية نية، ئةو " سةرباز"ة گثذاين ووشةكةدا بوةرگةص لة Astour بةآلم ئةستؤر

Hybrid "ذاست ترة، بذوانة:  
  Astour, Op. Cit., p. 129-130, note 477. 

  :پثي واية جؤرثك ئاژةص و گيانلةبةرة نةك سةرباز، بذوانةيش هةر  Walkerوؤكةر 

Walker, M. F., The Tigris Frontier from Sargon to Hammurabi- A Philologic and 
Historical Synthesis, (A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate 
School of Yale University), Yale, 1985, p. 18.  

و  Transliteration وخوثندنةوة   Transcriptionدةتوانرثت تةواوي نامةكة بةذونووس ٣١٨

  :تةماشا بكةچاوةيةي خوارةوةدا ةوة لةم سةر Translation گثذانوةر

Pettinato, Op. Cit., p. 97-8. 
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شينثكي پايةي شانة و پلخاصثكدا كؤ بووةتةوة، لةوانة چةند ئةم نامةية لة گيي رنگ    

دشاي پاسةردةمةدا هةيبووة، بةذادةيةك كة كوثستانيي وةك خةمازي كة لةو كات و 

ؤماسيي جيهاين كؤن دا پلببات، براش لة زماين ديپادشاي خةمازي ناوي " برا"ئثبال بة 

" سةروةرت"ةوانةي پثچوة بؤ هاوتايي و هاوشاين دوو شانشني يان دةوصةت، بة ژة بوئاما

. بةكار هاتوون كة لةنامةي تري نثوان دوو هثزي نا هاوتادا" نؤكةرت/ بةندةت"و 

ميانثيت و هاوكاري لة پةورةي وةك ئةوساي ئثبال داواي هاوگةدشاي هثزثكي پا

نكارانةكاين ژمنة دوپالتن لة گرانةوة و بةر چ درپةخةمازي كردووة، كة لةوانةية بؤ بةر

و و چوسةرباري ئةمةش، دؤزينةوةي ليسيت زؤر لةيةك . بووبثت ’ماري‘يان  ’كيش‘

سور و گاشةوةرانيان تثدا ذيز كراوة، لة هةردوو پيو، كةناوي چوكتةنانةت تةواو لةية

پةيوةندي و ئاموشؤي بووين  ٣١٩.يانةي نثوانيانةگىةيوةنديي فةرهةنگةي پئثبال بةص

لة ’ اسورگ‘و ’ كاكموم‘و ) هةولثر( ’ئريبيل‘بال لة اليةك و ثبازرگاين لة نثوان ئ

ةص خةمازي نزيك گلةو جؤرة لةةيوةندي پوا دةكات زؤر شياو بثت  ٣٢٠اليةكي ترةوة

دةكةنةوة لةسةر ئةوة پثش چاو جةخت ئةم ذاستىيانةي خرانة . لةمانيشةوة هةبووبثت

ي كوردستاين كؤن بووة، نةك ئةم خةمازىيةمةبةست لة خةمازىي ناو نامةكة كة 

دؤزينةوةي خةمازي  ٣٢١.پثشنياز دةكةنخةمازىيةكي تر لة سوريا، هةروةك هةندثك 

                                                                                                              
  :لةم سةرچاوةيةدا بآلوكراوةتةوة ي نامةكةوةپثزيش لةبارةي فؤرم و گرنگيلثكؤصينةوةيةكي بة 

Shea W.H., “The Form and Significance of the Eblaite Letter to ›amazi,” 
Orients Antiqvvs, Vol. XXIII (1984), pp. 143-158. 
319 Pettinato, The Archives….., p. 240. 
320 Pettinato, Ebla, A new…., p. 161. 

كراودا خؤيان ذگؤي ئاص و بال و كاكموم كة لة نامةثپةيوةندي نثوان ئبؤ هةندثك منونة لةسةر 

  :دةنوثنن، بذوانة
Walker, Op. Cit., and p. 13-14. 

  :گةص ئةم خةمازىيةدا بةيةك دادةنثتئةستؤر لة نووسينثكي دا خةمازيي نامةكة لة   ٣٢١
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كراوةكةيةوة بؤ ئةسرييؤلؤجيستةكان  چاوةذواندةوصةمةندة ن بة ئةرشيفة ژثك لة ذؤژاذؤ

  .ةيةكي زؤر خؤش دةبثتژدم
  

  :سةردةمي ئةكةدي
  

، سةردةمثكي نوث ي .)ز.پ ٢٢٧٩ -٢٣٣٤(گؤين ئةكةدي بةدةركةوتين سار     

كثشان و فراوان بووين خثراي ئةم شانشينة پةل . گريكاريي مثسؤپؤتاميا دةسيت پث كرددا

چةندة هةر. گرتةوة، بة تايبةيت ذؤژهةآليت دجيلةوث ية هةندثك بةشى كوردستانيشي ن

رزةمينانةدا و سة گؤن هيچ باسثكي لةشكركثشي لةم ناوچةنووسينة شاهانةكاين سار

پةالماري سوبارتوي دةصثن  گرةوةيي سةردةماين دواترناكةن، بةآلم هةواصنامة و دةقى فاص

 ٣٢٢."كةصةكة كرد و كؤمةصة بث شومارةكانياين شكاند) اينالشةكاني(بةزاندين، "داوة و 

گؤن سار) تيايدا(ئةو ساصةي  : "دةصثت يش) Date-formula( يةكژوومث -ةچاپدي

لة سوبارتو و ، جگة داگؤنسار لة دةقة جوگرافىيةكةيهةر  ٣٢٣".چوو بؤ سيمورروم

ن، وةك نيمثكي تريش هاتوون كة لة كوردستان دا بووپؤةند تؤچسيمورروم، ناوي 

گرفتةكاين مثژووي يةكثك لة  ٣٢٤.وتيوم، ئاشور و هي ترگ، لوللوبوم، پخائةذذا

                                                                                                              
Astour, M., “Semites and Hurrians in Northern Trantigris,” Studies in 
Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians (SCCNH), Vol. 2, 
Eisenbrauns, 1987, p. 8, 

گومان يان لثكدانةوةيةكي  يةكگةصچ بةهيگؤذيوة و بةبث داين لة نووسينثكي دواتري دا بريو ذاي  بةآلم

نيازي كردووة كة مةبةست لة خةمازيي نامةكة شارثكي تر بووبثت بةم ناوة لة ناوةذاسيت پثش ،بذ

  :بذوانة .ژهةآليت دجيلةباكوري سوريا، نةك خةمازيي ذؤ
Astour, “Reconstruction of the History of Ebla,” p. 77, note 477. 

  .هةروةها تةماشاي بةشي يةكةمي ئةم كتثبةش بكةرةوة
322 Gadd, C. J., “The Dynasty of Agade and the Gutian Invasion,” CAH I, Part 2, 
p. 430. 
323 Gelb, I. J. and B. Kienast, FAOS, p. 49. 

  :بذوانة ٣٢٤
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كةمتر، سةردةمي جثنشينةكانيشي، ئةوةية كة زؤربةي سةردةمي سارگؤن و بة ذادةيةكي 

وة نووسيين ئةدةبىيانةي سةردةماين دواترن و ژووةكاين دةربارةي ئةم مثچاسةر

بة سةريان دا زاصة، ئةمةش واي كردووة  سيمايةكي ئةفسوناوي و داستان ئاسا

لةم جؤرة چاوةي سةر. وونووسان بة وورياىي و دوودصىيةكي زؤرةوة بةكاريان ثننژمث

گؤن لة دوا دوايىيةكاين سةردةمي سارگشيت لة دژي و  پةذينثكي گةورةباس لة ذا

ان تيادا ئةكةدىيةكان بةشدارىيكة هةموو ووآلتاين ژثر ذكثفي  ،فةرمانذةوايىدا دةكةن

پثي دةقةكة سارگؤن ذووبةذويان بووةتةوة و توانيويةيت هةموويان بة . كردووة

ئةمة ذاست بثت، ئةوا هةموو ئةو سةرزةمينانةي كوردستاين كؤن گةر ئة ٣٢٥.بشكثنثت

ر دةستة ناويان هاتووة، هةموويان لةم ژثن دا وةك گؤرافياكةي سارگكة لة جو

  .ذينةدا بةشدار بوونپةذا
  

 مانيشتوسو‘و .) ز.پ ٢٢٧٠-٢٢٧٨( ’Rimuš ذميوش‘گؤن سارپاش     

Maništusu’ )يةك لة دواي يةك لةسةر تةخت جث نشيين .) ز.پ ٢٢٥٥ -٢٢٦٩

هةردووكيان لةشكركثشىيان كردووةتة سةر كوردستاين كؤن و عيالم، بةآلم . بوون

مانيشتوسو  لة ماوةي فةرمانذةوايي .نةوة دةزانرثتزؤر كةم لة بارةي ئةم لةشكركثشىيا

گايةك لة شارةكاين پةرستچةند ي جثنشيين دا  .)ز.پ ٢٢١٨ - ٢٢٥٤(سني -و نةرام

  .نينةوا و ئاشور بنيات نراون
  

پذ لة ذووداو و بةسةرهاتة و  سني -ژي نةرامماوةي فةرمانذةوايي تا ذادةيةك درث    

                                                                                                              
Weidner, “Das Reich Sargons von Akkad,” AfO XVI, p. 4-5. 

  :ةوة Grayson رةيسنگبآلوكردنةوةيةكي دواتريش لة اليةن 

 Grayson, “The Empire of Sargon of Akkad,” AfO XXV, p. 59-61. 

ؤين ئاشوري،  وسةبارةت گرگؤين ئةكةدي بووة يان سابابةيت ذاسىت و دروسيت ئةم دةقة و ئايا هي سار

  .ةم دا باسي كراوةلة بةشي يةكژووي نووسيين، پثشتر بة مث
325Gadd, CAH , p. 433.  
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نة ئةم ذووداوابذثكي باش بةصگةنامةي نووسراو و كاري هونةري لث جثماوة كة 

پثكةوةنانةوةي وثنةيةكي ذوون و تةواوي ناتوانن لة گةص ئةمةشدا ، بةآلم لةگثذنةوةدة

ئةم وثنةية هةر بة تةماوي ماوةتةوة،  .سةردةمي فةرمانذةوايىيةكةيدا يارمةتيدةر بن

ذياليستىيانة و نة  شتةيةكيزگولة توانادا نية نة سةر: "چونكة، هةروةك گاد دةصثت

نة . سني بنووسني-ووداوةكاين سةردةمي فةرمانذةوايي نةرامبةدواي يةكدا هاتين ذ

كرؤنؤلؤجيايةكي سى وحةوت ساصةي فةرمانذةوايىيةكةي بة دةستةوة هةية و نة 

هةموو نزيكةي چونكة ، گةش لةسةر ذاستيي ذووداوة گثذدراوةكان هةيةبةص

ثت، بچؤنثك هةر  ٣٢٦."ان دةقي نووسراوي سةردةماين دواتر و ئةفسانةنگوزشتةكسةر

شيناين پثسني لةسةر خةيت -اوانةوة هةصبهثنجثنني كة نةرامچدةتوانني ئةوةندة لةم سةر

لة . ئاواژةآلت و باشور و ذؤژهبؤ باكور و ذؤ پاخؤي بةردةوام بووة، لة ناردين سو

ژوور هةتا فةرمانذةواي عيالم و بةرةو"يةكثك لة نووسينةكانيدا بة خؤي دةصثت 

لة يةكثكي  ٣٢٧."دارستاين ئورزژوور هةتا وبارتوم و بةرةوش) فةرمانذةواي(بارخاشي و 

يةكانـي شوبـري و  ensi ئثنسـي ى دا ـچوونة پثش واية لة كايتگتردا دةصثت 

 ٣٢٨.دةست و ديارىيان بؤ هثناوة) bêlū a-lí-a-tim( سةرداراين ووآلتـة بةرزةكـان

بةتةدا ناويان هاتووة سةرنج ذاكثشة كة ناوي يةكثك لة فةرمانذةواكاين سوبري كة لةم با

- داخيش‘ووةيةك دا ناوي بة شثوةي ژمث-چةاپومان بةدةرة؛ لة ديگناوثكي خوريي لة
’ Azu‹inum ئةزوخينوم‘هاتووة و وا ديارة فةرمانذةواي ’ Da‹iš-atili ئاتيلي

                                                 
326 Gadd, Op. Cit., p. 441. 
327 Gelb and Kienast, FAOS, p. 249. 
328 Gelb, HS, p. 36. 

سني كة لة سةردةمي بابليي كؤن دا ذونوس -لة ذونوسي نووسينثكي شاهانةي نةرامچةيةك پار

دا ميشالؤضسكي  ١٩٨٦انكؤي فيالدثلفياية و لة و هي ئةنتيكةخانةي ز) UM 29-16-103(كراوةتةوة  

تثك : "سني لة سوبارتو دةكات و دةصثت-سةربازيي نةرامژة بؤ كردةوةيةكي بآلوي كردووةتةوة، ئاما

  :بذوانة" اين سوبري،چةكةكشكثين 
 Mchalowski, P. “The Earliest Hurrrian Toponymy: A new Sargonic Inscription,” 
ZA 76 (1986), p. 5, lines 6-8. 
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پةيكةرة برؤنزىيةكةي باستكي كة لة بةشي يةكةم دا باسي كرا زؤر دةشثت  ٣٢٩.بووة

كة بة ئورز  وةوة هةبووبثت؛ كة تيايدا بةرةو سوبري و بةرزايىيةكاني بةم ذووداپةيوةند

لة ماوةي يةك ساصدا لة ) تواين: "(ووة و لة نووسينةكةي سةري دا دةصثتچشراون پؤدا

  ٣٣٠."ي زجنري بةست كرد)؟(ئورز ) ياكاين داريچ(ادشاياين پنؤ شةذدا سةر بكةوثت، و 
 

بؤ  چ نةبثتسني دا، هي-دةستةآليت نةراملةسايةي پث دةچثت ئةكةدىيةكان زؤر      

، ذؤژهةآلت گةياندبثتة سةرزةمينةكاين باكور و باكوري دةستةآلتيانماوةيةكي كورت، 

پثگة سةربازىيانةدا ذةنگ دةداتةوة كة بة نيشانةي ئةمة لةو  .ژهةآليت دجيلةلةوانةش ذؤ

و  ٣٣١آلو كرابوونةوةپانتايي ناوچةكاين باكوري سوريا هةتا ذؤژئاواي ئثراين ئثستادا ب

شايةيان لةسةرة، لة پادنةخشي هةصكةندراو و نووسني كة ناوي ئةم  هةروةها دؤزينةوةي 

/ ژهةآليت ئامةدلة باكوري ذؤ ’ حسثنريپ‘شوثين وةك باستكي لة باشوري دهؤك و لة 

سةركةوتـن كـة لـة شوش دؤزراوةتـةوة و  گةكةيميلة بةناوباندياربةكر و 

تؤمار دةكات، ئةو ميلةي كة دا ـةكةي بةسةر لوللوبىيةكانري سةركةوتنـاگياد

 گةورةتريذونوسثكي لة قةرةداغ ’ دةربةندي گاور‘هةندثك باوةذيان واية نةخشةكةي 

ؤن ذووبةذووي گسينيش وةك سار-اوة نووسراوةكان، نةرامچثي سةرپهةر بة  ٣٣٢.بثت

لة رپايان كرد و لة دژي بة" چوار الي جيهانهةر "كة  گةورة بووةوةذينثكي پةذا

پادشاي شيمورروم و ي ) ناوثكي خورىية(’ Puttim-atal ئةتال-پوتتيم‘ بةشداراين

                                                 
329 Michalowski, Op. Cit., P.9, note 10 

  ]ةوة W. G. Lambert, RA 77 (1982) 95و  B. Foster, ASJ (1982) 23: لة[

" ص سوبارتو كرد،گةسني لة ئةزوخينوم شةذي لة-ئةو ساصةي تيايدا نةرام: "وة دةصثتژومث- پاچةئةو دي

  :بذوانة
Gelb and Kienast, FAOS, p. 51. 

  .٥٢. ص" دراسة اولية لتمثال باسطكي،"فوزي، . شيد، در  ٣٣٠
331 Kuhrt, A., Op. Cit., p. 50. 

نةبووبثت كة  ،گاور هي پادشايةكي خؤماصي، بؤ منونة لوللوىبدوور نية ئةم  نةخشةي دةربةندي   ٣٣٢

  . پثوة ديار بثتكاريگةريي هونةرىيانةي ئةكةدي سني بووة و نةخشةكةي - ي نةرامهاوچةرخ
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ان لة لةوحةكةدا خؤي گوتيوم و سياين تر بوون كة ناوةكايني  ’Gula-AN ئان-گوال‘

و  ’لوللوم‘و  ’كاكموم‘پادشاياين و تةا ناوي ووآلتةكانيان ماوةتةوة و ئةوانيش  شكاوة

" پادشا"پةذثت كة ئةم سةردارانة هةموو بة بةسةرمان دا تثنة ٣٣٣.بوون ’توروككوم‘

 ئاموررو‘سةرداراين  ذينةكة، وةكةناوبراون، لة كاتثكدا سةرداراين تري بةشداري ذاپ

Amurru ’ انيشومك‘و Kanišum ’ دثر‘و Dēr’  مثلوخخا‘و Melu‹‹a’  ،و هي تر

 ....."كابراي "ين كؤنن، تةا بة كة هةموويان هي دةرةوةي سةرزةمينةكاين كوردستا

(“lú...” =)  "بةذةوا ناسني،  پةيوةندىيةكي بة هثز، پلة و پاية،لةوانةية ئةمة . ناو براون

بثت، چؤنثك هةر. قةصةمذةو يان هؤزايةيت و ناهؤزايةتيي ئةم سةردارانةوة هةبووبثت

چةندة كات، هةرةوة دةژمنةكانىيسني شانازي بة سةركةوتنةكةي و بةزاندين دو-نةرام

دةقةكة لةوحي هةندثك ووردةكاريي سةرگوزشتةكة لةبةر شكاوي و پارچة پارچةيي 

  .ناديارن

  

هةروةك دةبينني، هةردوو جةمسةري ملمالنث، لة اليةكةوة دةوصةتاين باشور و     

شانشني دا خؤيان ذثك خستبثت  لةئةمانة گةالين كوثستانةكان، ئيتر لةاليةكي تريشةوة 

رةت يان يةكثيت هؤزايةتى دا، لة ملمالنث و تثك ئاآلنثكي توند و بةردةوام دا يان ئةما

سينةوة هةندثك بنة و -سةردةمي نةرامگوتىيةكان، كة وا ديارة لة دووبارة . بوون

’ Šārkališarrī ةذذيـشـاركاليـش‘ ژيلة د ٣٣٤هةبووة، ناوچةي ديالة لة گايانبارة

 كةوتنةوة مجوجؤص، لةو كاتةدا كة سني-ي جثنشيين نةرام .)ز.پ ٢١٩٣ -٢٢١٧(

ژانثكي بة ذؤ ’باسار‘چياي  وة لةژئاواعيالم و لة ذؤ ژهةآلتةوة لةئةكةدىيةكان لة ذؤ

                                                 
333 Grayson, A. K. and E. Sollberger, “L’insurrection Général Contre Naram-
Suen,” RA 70 (1976), p. 120-121; Westenholz, Op. Cit., p. 243; 248 ff.  

  :هةروةها تةماشاي ئةمةش بكة
Wilcke, C., “Amar-girids Revolte gegen Narām-Su’en,” ZA 87 (1997), the text: 
p.22ff. 
334 Kuhrt, Op. Cit., p. 52; 56. 
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وة دةردةكةوثت كة شاركاليشةذذي هثرشي وةژومث- پاچةلة دي. ذينةپت دا تث دةسةخ

شاي پاد ي Šarlak شارالك"كردووةتة سةريان، تةنانةت بة پثي يةكثكيان توانيويةيت 

بةآلم ئةمانة نةيانتواين نة هةذةشةي برةو سةندين هثزي  ٣٣٥.گرثتبة ديل ب "گوتيوم

گوتىيةكان ذابگرثت و نة ئيمپراتؤري لةيةك هةصوةشاوي ئةكةدىيةكانيش ببوژثنثتةوة 

، كة لةم كاتةدا بة هؤي ناكؤكي ناوخؤيي ناويان لة سةر دةستةآلت و ذزگار بكات

گ و پذ واتاكةي ليسيت پادشاياين ستىية لة ذستة بةناوبانئةم ذا. وچوبةرةو هةصوةشان دة

كث پادشا بوو؟ كث پادشا : "سومةردا بة جوانترين شثوة دةربذراوة كة دةصثت

گوتىيةكان لةم كاتةدا بؤ ئةكةد هةذةشة و مةترسىيةكي بةردةوام بوون،  ٣٣٦".نةبوو؟

الين گةو  سني بؤ ئةوان-ن و نةرامگؤةوانةي ذابوردوو، كاتثك كة سارچثپبة 

گي ئةم هةذةشة و مةترسىية لة نامةيةك دا بة جواين ذةن. دةوروبةريان هةذةشة بوون

 لوگال را‘لة سةردةمي فةرمانذةوايي شـاركالـيشةذذي دا لة اليةن داوةتةوة كة 

Lugal-ra ’ داگان - ئيشكون‘ناوثكةوة بؤ Iškun-Dagan’  نثردراوة، تيايدا فةرماين

خؤ ثت و بووين گوتىيةكان لةو نزيكانة نةكات بة بيانوو، پث دةدات زةوىيةكة بكثص

گوتىيةكان دايان بةسةر ناوچةكةشدا، ئةوا ذانةكة كؤ بكاتةوة و بيهثنثت هاتوو ئةگةر 

  ٣٣٧.بؤ شار

       

-Šu تورول/د-شو‘ي ـپث دةچثت ذماين ئيمپراتؤري ئةكةد لة ذؤژاين فةرمانذةوايوا     

d/turul ’)ادشاي ئةكةد دا بووبثت، ئةويش لة ئةجنامي پي .) ز.پ ٢١٥٤ -٢١٦٨

بوون، كة لةوانةية  گوتىيةكاين لة سوپاي ئةكةدي داسةربازة  .هثرشثكي گوتىيةكان دا

                                                 
335 Gadd, Op. Cit., p. 455. 
336 Jacobsen, The Sumerian King List, p. 113 
337 Kienast, B. and K. Volk, Die sumerischen und akkadischen Briefe, Des III. 
Jahrtausends aus der Zeit vor der III. Dynastie von Ur- FAOS 7, Stuttgart, 1995, 
89-94; 

  :چاوةيةش بكةهةروةها تةماشاي ئةم سةر
Oppenheim, A. L., Letters from Mesopotamia, Chicago, 1971, p. 71-2. 
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بؤ خزم و  دةبثت لةو هثرشةدا  ٣٣٨سينةوة تيايدا لةكاردا بووبثنت،-نةرام ژاينهةر لة ذؤ

  .پاصپشتثكي بة سوود بووبثنت كةسةكانيان
  

رشة بؤ سةر ئةكةد و ذماين بنةماصة فةرمانذةواكةي زياد لة شةست ئةم هثچةندة هةر    

 چي نووسةراين پاشتري ئةكةد لةسةر ئةوةسني بووة، كة-فةرمانذةوايي نةرام پاشساصثك 

 كردينسووكايةيت ئةم ذووداوة گةورةية تؤصةيةكي خودايي بووة بةرامبةر  سوورن كة

بؤ ئةم مةبةستةش دةقي  .ل لة نيپپورپةرستگاي ئثنليي ’ Ekur ئثكور‘سني بة  -نةرام

  :دةصثت’ نةفرةيت ئةكةد‘
   

گةلثك كة سرةوتن نازانن، كة بةهرةي مرؤضانةيان هةية،  گوتيوم،"

ئثنليل لة چياكانةوة  -گيي سةگانة و ذووكةشي مةميونانةبةآلم زرن

كوللة دايان بةسةر ووآلت دا،  پؤلةوةك  .هثنانية دةرةوة

بةسةر دةشت دا باصيان كثشاوة، وةك ) ليلئثن(=چةكةكانيان بؤ ئةو 

چ كةس لة ، هيهيچ شتثك ناهثصنةوة چةكةكانيان .تؤذ بؤ نثچري

    ٣٣٩".دةرباز نابثت چةكةكانيان

  

دةبينثت و هؤكانيش هةر  صپاشتر دا خواوةند مةردوك هةمان ذؤلة هةواصنامةيةكي   

  : هؤنهةمان 
  

 - نةرام(=ژي كاين لة دگي گوتىيةخواوةند مةردوك دووجار ذةو"

ژثر ذكثف و خةصكةكةيان خستة ) ئةوانيش(هةصساند، ) سني

  ٣٤٠."ووآلتةكةيان لة خوداوةند بة دياري وةرگرت
  

                                                 
338 Kuhrt, Op. Cit., p. 56. 
339 Cooper, The Curse of Agade, lines 155-161. 
340 Gadd, Op. Cit., p. 454. 
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ژثر دةستةكاين شاآلوةكاين بؤ سةر خاكي ئةكةد و چةي ذ يگةلةسةير ئةوةية كة ئةو 

ذونووسثكي پثي ناوةذؤكي شكاند واديارة لوللوبىيةكان بوون، ئةمةش بة  ئةكةد

" سني-يةكةي نةرامكوثى ئةفسانة "دةمي بابليي كؤين دةقثكي ئةدةيب كة بة سةر

ناوثك  ’ Annubaniniوبانييننئان‘بؤ  كي دةقةكةوةچوونة لة ئاماژةيةئةم بؤ. ناسراوة

لة پادشا بووة و سةركردايةيت لةشكرة شاآلو بةرةكاين كردووة و كة   هةصهثنجراوة

كان دا ةي پادشاي لوللوبىي’ وبانييننئان‘اوي هةمان نناوةكةي لةگةص هةمان كاتيشدا 

ثي دةقي ئةفسانةكة، شاآلو بة ذاماصيين سةرزةمينةكاين كة لة هةرة باكورةوة پبة .يةكة

ث كردووة، پوكةوة، دةسيت پچوي ئاسياي  ’Puruš‹anda اپوروشخاند‘بوون، لة 

 ثنليـلئ-اتـوبـش‘وبارتـوةوة، يا و سمتاؤپمثسؤپاشان هاتوونةتة ناو باكوري 

Šubat- Enlil ’ تووة و هةتا كةنداو لة هةرة گرو عيالم و ووآليت بابليان گوتيوم و

واديارة ئةو  ٣٤١.سني-ستاونةتةوة، ئةمةش وةك تؤصة لة نةرامپؤتاميا نةوةباشوري مثسؤ

قةدا بة لوللوبىيةكان بةخشراوة، هةوصثكي گةورةيةى لةم دةهثزو توانا زؤر 

- ناهكارىيةكةي نةرامگوةورةيي خةتا و گو دةرخستين  نووسةرةكةي بووة بؤ دةربذين

  .سني
  

. اوةگوتى لة باشوري مثسؤپؤتاميا كةم زانرسةبارةت بة سةردةمي فةرمانذةوايي     

ي  ’لةگةش‘ي فةرمانذةواياين ’Gudea ئا-گودث‘نووسينةكاين بنةماصةكةي گةنامةو بةص

ماون كة  ٣٤٢)dedicatory (=ةند نووسينثكي تةرخانكاري چثت، تةا چلث دةرب

                                                 
341 Westenholz, Op. Cit., p. 311 ff. 

  :لوللوبىيةكان لةم باس و خواسةدا، بذوانة سةبارةت بة بةشداريي
Veenhof, K. R., “Naramsin van Akkad slaat ‘de Grote Opstand’ neer,” Zij 
Schreven Geschiedenis, p. 17. 

خواوةندثك  يپةلثك پثشكةش، يان هةر كةل و پةرستگايةك، بينايةكواتة ئةو دةقانةي تياياندا  ٣٤٢

تيايدا ناوي تةرخان كةر و بؤ تةرخان كراو و شتةكةش . دةكرثتو بؤ خزمةيت تةرخان  دةكرثت

 .دةنووسرثت
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 زيريپ -وئثذذيد‘پادشا بةآلم سث بيت  ٣٤٣.ة’Lā-si/’arāb رابئة/السي‘يةكثكيان هى 

Erridu-pizir ’و  گنگريان لةسةرة و زانياري ژهةن كة نووسيين تا ذادةيةك درث

ژي يةكثكيان باس لة كردةوةيةكي سةربازيي سةركةوتوو لة د. بةسوود دةبةخشن

ي ياخي دةكات كة بةداخةوة ناوى فةرمانذةواكةي ’ Madga مادگا‘فةرمانذةواي 

 كانيشبا‘گةريي ياخيژمنكارانةو نووسيين دووةميش باس لة كاري دو ٣٤٤.نةماوة

Kanišba’  يش هاوكاريي كردووة  ’لوللوبوم‘دشاي سيمورروم دةكات كة پاناوثكي

تا  ي باوكىيةوة ’Enrida-Pizirزيرپي-ئثنذيدا‘و هةر لةسةردةمي فةرمانذةوايي 

كىية سةربازىيةكاين چاالسث يةميشيان بةسةرهايت . سةردةمي خؤي بةردةوام بووة

ياخىيةكاين كة لة نووسيين دووةمدا باسي ژي ثذثتةوة كة لة باكور لة دگخؤي دة

پشت گوث خراوة، شاري ئاشور لةم سةردةمةدا واديارة  ٣٤٥.كردوون، ئةجنامي داون

ي ئيشتار كةصةكة گاةرستپر كةالوةكاين خؤصةية كة لةسةنيشانةي ئةمة ئةو هةموو 

   ٣٤٦.بووة
  

شثت پايتةخيت گوتىيةكان كة فةرمانذةوايي مثسؤپؤتاميايان لث يةوة كردووة، زؤر دة   

. پؤتاميابووبثت، لة دةرةوةي دةشتايىيةكاين مثسؤ شوثنثكي چياكاين زاگرؤس لة

نةكةي پاراستين يادي سةركةوتكة بؤ ’ Utuþeñal ئوتوخثنگال‘نووسينةكةي 

گويت كؤتايي هثنان بة فةرمانذةوايي دوا پادشاي گويت و  ي ’Tirigan ترييگان‘ بةسةر

                                                 
  :ئةراب، بذوانة/بؤ نووسينةكةي السي ٣٤٣

Frayne, RIME 2, E2. 2. 14. 
سث يةمدا ناوي وةك  گةنامةكاين ئوريبثت كة لة بةص ’ماتكا‘چثت ئةمة هةمان پث دة ٣٤٤

دةبثت ئةميش . هاتووة’ Arrap‹a پخاائةذذ‘ -’Meturān مثتوران‘ئاوةدانىيىكي سةر تةوةري 

  ةوةية؟’تاوق‘ئاواي ژميل لة باشور و باشوري ذؤ ٢.٥ثستا بثت كة ي ئ’ ماتيكة‘گوندي هةمان 
345 Kutscher, R., The Brockman Tablets at the University of Haifa-Royal 
Inscriptions, pp.49-70. 
346 Gadd, Op. Cit., p. 457-8. 
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گوتيوم، دووپشكي : "، دةصثتژةيةكي لةم جؤرةي تيادايةنووسراوة، ئامالة مثسؤپؤتاميادا 

ادشايةيت سومةري بردة ووآلتثكي پبةرامبةر بة خواوةندان، كة پةكار خرا ).كان(چيا

  ٣٤٧."ناچياكبؤ /انةگبث
 

لة سةردةمانثكي كؤنترةوة لةم سةرزةمينانةدا بوون، بةآلم لةم چةندة خورىيةكان، هةر   

پچووك دةوصةيت  ژمارةيةكسةردةمةدا وةك هثزثكي نوث دةركةوتن، بة دامةزراندين 

يةكثك لةم . كردپثدجيلةوة تا سةرووي خابور دةستيان ژهةآليت ذؤلة ناوچةكاين 

 شثن-ئةتال‘پادشاكانىيةوة كة ناوي ينثكي كوريت يةكثك لة دةوصةتانة لة سايةي نووس

Atal-šēn ’ ئوركيش‘پادشاي بووةو Urkeš ’ ناوار‘و Nawar ’٣٤٨.بووة، ناسراوة  

  

  
 

  :سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور
  

                                                 
شياون و دةكرثت  "چياكان"يان " ژمندو/گانةووآلتثكي بث"، واتة انةكةذگثهةردوو وةر  ٣٤٧

 ژادان-تورؤ. هةردوو واتاكة دةبةخشثت kur چونكة ووشةي سومةريهةركامثكيان ذاست بثت، 

Thureau-Dangin  وةري گثذاوة، بذوانة" چياكانبؤ "بة:  

 Thureau-Dangin, F., “La Fin de la Domination Gutienne,” RA IX, No. 3 (1912), 
p. 111; 

ذانة نوث ثذاوة، تةماشاي خوثندنةوة و وةرگثگوةري "  منژبؤ ووآليت دو"يش بة  Römer ذؤمةر

  :ةم دةقةي بكةيةكةي ئ

Römer, W. H., “Zur Siegesinschrift des Königs Utu‹egal von Ur (± 2116-2110 v. 
Chr.),” Orientalia NS 54 (1985), p. 282. 
348 Thureau-Dangin, F., “Tablette de Samarra,” RA IX (1912), No.1, p. 1-2; 

  :هةروةها تةماشاي نوث ترين لثكؤصينةوة و دووبارة خوثندنةوةي ئةم دةقة بكة لة
Wilhelm, G., “Gedanken zur Frühgeschichte der Hurriter und zum hurritisch-
urartäischen Sprachvergleich,” XENIA 21 Hurriter und hurritisch, Konstanzer 
althistorische Symposien, Band II, Konstanz  (1988), p. 43ff. 
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بة .) ز.پ ٢٠٠٤ -٢١١٢(سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور چةندة هةر    

نووسني ناسراوة، بةآلم ئةمة مثژوونووسيي ئةم  گةنامة وسةردةمثكي دةوصةمةند بة بةص

كة  گرثتةوةكة باس لة نووسيين شاهانة دةكرثت، ئةو نووسينانة دة .گرثتةوةنا سةردةمة

نذةوايان پادشا و فةرمابيناكردن و ئاوةدان كردنةوةي چاالكىيةكاين كارة سةربازى و 

رة زؤرياندا  تةا باس لة بةآلم لة سةردةمي ئةم بنةماصةيةدا، لة بةشي هة، دةگثذنةوة

يان  كارىن چونكة يان نووسيين تةرخانكاري بينا كردن و ئاوةدان كردنةوةن، 

- پاچةئةم سةردةمة لة دي ژوويىيةكاينزؤربةي زانيارىية مث. نووسيين بنكارن

  .وةرگرياون نزايةكي شاهانةوةچةند  چةند نامةيةك وو ژووةكانةوة مث
  

، .)ز.پ ٢٠٩٥ -٢١١٢(’ Ur-Nammu نةممو- ئور‘ة بؤ ژيةكثك لةم نزايانة ئاما    

گريكةرة هثشتا دةبواية ووآلت لة دا: "و دةصثت دةكات ،پادشاي بنةماصةي نوثيةكةم 

نةممو هثشتا زياتر لة ناو ووآليت خؤي -بةم شثوةية، ئور ٣٤٩".گوتىيةكان پاك بكاتةوة

ين دةرةوةي سومةر و تة سةر لةشكر كثشي لة ووآلتاژثةرپدا سةرقاص بوو لةوةي سةري ب

ژةي نةكثشا، بةآلم ئةم بارة زؤر درث. هةآلتژئةكةد، بة تايبةيت لة باكور و باكوري ذؤ

چونكة جثنشينةكاين دةستيان داية شةذو ملمالنث يةكي درثژ خايةن و سةخت لةگةص 

لة .) ز.پ ٢٠٤٧ -٢٠٩٤(’ Šulgi شولگي‘. گةالين زاگرؤس و ذؤژهةآليت دجيلة

مانذةوايي دا يةكةمني شةذي لة زجنرية شةذةكاين لةم بةرةيةدا هةمني ساصي فةر٢٤

ةوة، كة لة كايت هاتنيانرافىيةكان و گفرةين لةذثي لثكؤصينةوةي ناوة جو. گريساندهةص

 گةيشتووةتة ئةجنامي ئةوةي كةباس و هةواصي ئةم شةذانةدا لة دةقةكان دا هاتوون، 

هةموو ناوچةكاين  ويةيتپالن دا، تواني بةژراو و شةذثكي نةخشة بؤ داذث چةندلة گي شول

 كارخار‘يةكةم جار بة شاآلوثك بؤ سةر  .لة ديالةوة تا دةشيت ذانية داگري بكات

                                                 
349 Gadd, C. J., “Babylonia, c. 2120- 1800 B. C.” CAH I, part 2, p. 597. 
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Kar‹ar ’)كة دةكةوتة سةر ذوباري ئةصوةند و لة )فةرمانذةوايي ساصيهةمني  ٢٤ ،

 ٣٥١اشان سيموررومپ. پثكرددةسيت  ٣٥٠پويل زةهاو و قةسري شريين،نزيك سةر

 خارشي‘و ) گيهةمني ساصي فةرمانذةوايىيةكةي شول٢٦هةمني و  ٢٥هةردوو (

›arši ’)گي دةسيت بة جةنگي شولچوار ساص خامؤشى، اش پ). هةمني ساص٢٧

هةمني  ٣٢(، ئةجما سيمورروم )هةمني ساص٣١(دووةمي كرد، يةكةم جار دژ بة كارخار 

هثرشثكي گةورة  پثكردةوة، كة دةسيت گ ذاوةستائةمة حةوت ساصي تر جةنپاش ). ساص

و بةدواى دا ) هةمني ساص ٤٢( ’Šašrum ومشاشر‘و يةكاليي كةرةوةي كردة سةر 

هةمني  ٤٥( ’كارخار‘و  ’لوللوبوم‘و  ’سيمورروم‘و ’ ئوربيلوم‘سةركةوتين بةسةر 

 خومورتوم: يان(’uwurtum‹ خو ورتوم‘و ’ Kimaš كيماش‘اشان پ، )ساص

›umurtum) (و  ’كيماش‘و  ’خارشي‘هةموويان و لة دواي ) هةمني ساص ٤٦

 سني-ئةمار‘بةم شثوةية، كاتثك كة  ٣٥٢).هةمني ساص ٤٨( ’تومخو ور‘ديسانةوة 

Amar-Sîn ’)پادشايةيت لةسةر تةخيت  گيشول هاتة جثي .) ز.پ ٢٠٣٨ -٢٠٤٦

ثر ژرتةوة، لة گديالة و حةمرينيان دةچةكاين بةشةكاين باشوري ئةم بةرةية، كة ناوئور، 

چ پثويستىيةك نةبوو بؤ و تؤصي دةستةآليت ئور دا بوون بؤية هيدةسيت توند 

 و) هةمني ساص ٢(’ ئوربيلوم‘، لة جيايت ئةمة، هةواصي  شةذ لة لةشكركثشي تيايدا

چاو بةر ژهةآلتةوةلةوسةري باكوري ذؤ) هةمني ساص ٧هةمني و  ٦(’ شاشروم‘

                                                 
350Frayne, SCCNH 10, 1999, p. 148.   

  :نةفرةين باوةذي واية لة سةر ذوباري سريوان بووبثت، بذوا  ٣٥١

Frayne, Op. Cit., p. 151. 
  :بؤ كرؤنؤلؤجياي ئةم شةذانة، بذوانة  ٣٥٢

Frayne, Op. Cit., pp.146-147. 
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سني  -وانةدا، ئةماركراگريبؤ دابني كردين هثمين و ئاسايش لةم ووآلتة دا ٣٥٣.دةكةوثت

ي بؤ بةذثوة بردن و ) ي سةربازي(و فةرمانذةوا ) فةرمانذةواي شار(=شاردار / مري

 يمانومس‘و ’ Mar‹aši مارخاشي‘حوكمذانىيان تيادا دامةزراند، وةك ئةوانةي 

Simanum’  يةكثك لةم  ٣٥٤.و هي تر ’وبارتوس‘و ’ كارخار‘و  ’وربيلومئ‘و

كة فةرمانذةواي ئاشور بوو و دةقثكي  بوو’ Zāriqum يقومزار‘فةرمانذةوايانة ناوي 

سني ي -ياين ئةمارژاين خؤي و ژي"ثشكةشي پتةرخانكارانةي جث هثشتووة كة 

   ٣٥٥.ي كردووة" سةروةري

 
ةند بارة ناويان چرافىيانة دووبارة و گاي سةرجنة كة هةندثك لةم ناوة جوگجث     

ث پةكاين سومةرىيةكان هاتووة؛ گنوةك نيشاين سةربازيي لةشكركثشىيةكاين جة

ثت دانيشتواين ئةم سةرزةمينانة هةمان ئةو تاكتيكانةيان بةكارهثنابثت كة لة ذثي چدة

ئةويش . ةوة لةسةردةمي ئاشوري نوث دا دةيزاننيپاش خؤيانسةدة چةندين نةوةكاين 

شثوةي من بة ژورةي ذووبةذوو، لة جيايت ئةمة لثداين دوگةتاكتيكي خؤ الدان لة شةذي 

ةيل پاكان بة خؤيان و مةذ و ماآلت و كةل و چيارتيزاين و هةآلتن بؤ پي گجةن

ن هةتا دةكشثتةوة دواوة بؤ ژمبةهاداريانةوة و جث هثشتين شار و ووآلتثكي بةتاص بؤ دو

اك كردنةوةي چدانيشتوان بؤ ئاوةدانىيةكاين خؤيان  گةذانةوةيئةجما . ووآليت خؤي

اي پئةجنامي ئةم تاكتيكة، ماندوو و شةكةت كردين سو. من تثكي دابثتژئةوةي دو

بة  گري كران و كوژراوي زؤرمن بوو بةبث ئةوةي فرسةيت تاآلن كران و ووآلت داژدو

  .بدةن ژمندو

                                                 
353 Gadd, Op. Cit., p. 607; Wilhelm, G., The Hurrians, (Translated from German 
by J. Barnes), Wiltshire, 1989, p. 10. 
354Gadd, Op. Cit., p. 607; 609.  

  :گرفتة پةيوةندى دارةكاين، بذوانةبة زاريقوم و سةبارةت   ٣٥٥

Hallo, W. W., “Zāriqum,” JNES 15 (1956), No. 4, pp. 220-25. 
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ناوي كةسيي خوري لة ووآليت سومةر  چاوكةوتينلة ئةجنامي ئةم شةذانةدا بةر     

لةم جؤرة لة نزيكةي هةموو جؤرة لةم سةردةمة بةدواوة ئيتر ناوي زؤري . زيادي كرد

لةي پوا ديارة ئةم خورىيانة، كة بة  .تثگثذي، دةبينردةقثكدا، بة تايبةيت دةقي كار

چة خورىيةكاين كوردستاين كؤن دا، يةكةم ديلي شةذةكاين سومةرىيةكان بوون لة ناو

پاش   .ةوةيوةتاندووة كة خؤيان تيادا بينگةص ئةو كؤمةصگايةدا گوجنان لةبة زوويي خؤي

لة پيشةساز و نووسةر لة ووآليت سومةر ناوي چةندين چووين پشتثك، كةمتر لة بةسةر 

دةكةون كة ناوي خورىيان هةية و هةندثكيشيان ناوي سومةري  بةرچاودةقةكان دا 

  .يان ئةكةدىيان لة منداصةكانيان ناوة
  

  ‘گيشول’ي تةتةري شاهانة بؤ  ’Arad-mu مو-ئةرةد‘هةندثك لةو نامانةي    

هةندثك زانياريي كةم دةربارةي  .پادشايي ناردووة، گرنگىيةكي تايبةتىيان هةية

و هثزو دةستةآليت ژگاري شولگي دا بارودؤخي سياسىيانةي ووآليت سوبارتو لةذؤ

يةكثك لة فةرمانذةواياين ووآلتةكة و ساماين و كؤشكةكةي و لةشكرةكةي و 

پث ي نامةكان، بة  .بةدةستةوة دةدةن ،گرنگتر، هةصوثسيت بةرامبةر ئورلةهةموويشي 

ي كؤميسةري باآلي سوبارتو نثردراوة تاوةكو ’ Apillaša شاالئةپيل‘مو بؤ الي -ئةرةد

باجى سةرزةمينةكاين دةرةوةي قةصةمذةو ذثك خبةم و باس و : "وةك خؤي دةصثت

و لةگةصي ذثك  ةمپرس و ذا بة ئةپيلالشا بكخواس لة باري هةرمثةكان بكةم و 

ةند دثذثك بة دص شكاوىيةوة بؤ چاش پبةآلم هةر لة هةمان نامةدا و لة  ٣٥٦".موبكة

                                                 
356
 “4)gú-un ma-da ge-en-ge-né-dè  5)a-rá ma-da zu-zu-

dè 6)ugu a-pí-il-la-ša gal-zu-unken-na-šè 7)ad-gi4-gi4-

dè gù-téš-a sì-ke-dè 8)inim u4-da-ka-ne-ne-a þé-em-tùm 

à-še mu-e-da-a-ág:”  
Michalowski, Op. Cit., P. 136; 142. 
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ايةي تةتةري شاهانة پلة و پوجناو كة شاياين گادشاي دةنووسثت كة بة شثوةيةكي پ

يلالشا بةئةنقةست ئةوةي بةرامبةر كردووة، توانا و دةست پئة. ثشوازي نةكراوةپبثت، 

گوث ، و لةهةمان كاتيشدا داوة مو- ئةرةدپيشاينذؤيشتوويي و دةوصةمةنديي خؤي 

گةيشتمة دةروازةي كؤشكةكةي كاتثك : "مو دةنووسثت-ئةرةد .نةداين بة پادشاي ئور

ئةوةي دانيشتبوو  .پرسيادشاي نةپكةس هةواصي سةالمةتيي  چهي، )كؤشكي ئةپيلالشا(=

اوة بووة، چيلالشا بةرپدةوصةمةنديي ئة ٣٥٧".چةمىيةوةلةبةرم هةصنةستا، بةرامبةرم نة

گي گران لةسةر تةختثك دانيشتبوو كة لة بةر. خؤي لة زيو و الجيوةرد دابوو: "چونكة

پث ي ) لة حوزووري مندا(ةكي زثذين، پلةيث يةكاين  خستبووة سةر پ. )ووبگريا(بةها 

                                                                                                              
ةوة بآلوكراونةتةوة، فاضل عبد الواحد علي . ر لة اليةن دپثشتدانةيةكي تر  ةندئةم نامةية و چ

  :بذوانة
Ali, F., Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools, (A 
Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of 
Pennsylvania), Pennsylvania, 1964;  

  :هةروةها
Ali, F., “Three Sumerian Letters,” Sumer XXVI, Part 1& 2 (1970), PP. 145-178.  

ةش بووة بةناو و بة نيشاين گاي لةدا فةرمانذةو ’سني-شو‘مو لةسةردةمي -تثبيين ئةوةش بكةين كة ئةرةد

  :بذوانة ."زي و كارخار)ـا(، فةرمانذةواي خةمـArad-Nanna نةننا- ئةرةد"
Gadd, Op. Cit., p. 605. 

  :ةنپاصپشتيي ئةم ذايةي گاد دةكيش لةم دوو نووسينةياندا  Walker و وؤكةر Hallo هاللؤ

Hallo, “Simurrum and the Hurrian Frontier, Revue Hittite et Asianique (RHA), 36 
(1978), p. 78; 
Walker, The Tigris Frontier, p. 88.  
357 “9)ká é-gal-la-šè gin-a-mu-dè 10)silim-ma lugal-gá-
ke4 èn li-bí-in-tar 11)tuš na-ma-ta-an-zi ki-a nu-ub-

za ba-an-da-mud-da:” 

Michalowski, Op. Cit., p. 136; 142 (lines 9-11). 
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ثوة پخواردنةكةش دةست بآلوي و زيادةذؤيي زؤري   ٣٥٨"!گرتپلةكة دانةلةسةر 

لةسةر (ي دابةستة و شةست سةر مةذي دابةستة اگشةش : "نكةچودياربووة، 

سةرباري هةموو ئةمانةش  ٣٥٩."ةمي نيوةذؤ دانرابوونژيةك ) تةا(بؤ ) خوانةكان

نج هةزاري جةربةزة، لة الي پثدة، جةنگاوةراين هةصبژار": چووةنيشانداين هثز لةياد نة

ةرامبةر پيلالشا بلةهةمان كاتيشدا ئة ٣٦٠."ي و الي ذاستىيةوة ذاوةستابوونپةچ

دوو يةكثك " لة خواردنيش و لة جث و ذثش دا،  ميوانةكةشي دةست و دصي باش بووة،

يةكثك تةختثك بة "و  "ي هثناية سةر خوانةكةم،گاي دابةستة و بيست مةذي دابةستة

 ٣٦١."ث ي وومت لةسةري دابنيشمپي هثناو )بةسةرىيةوة(مةجنوخثكي زثذي سوور 

ري خؤيان كردووة ومةبةستةكةى خانةخوث يان لةذاستيشدا ئةم هةصس و كةوتانة كا

   ٣٦٢!"تؤقيبووم، دةترسام: "مو لة دواييدا دةنووسثت- نكة ئةرةدچوياندووة، گة

  

ژمنانةي ذةفتاري بةرهةصستكارانة و دوپيلالشاية هةنگاوثكي تريشي لة هةر ئةم ئة   

 )YBC 5011(نامةيةكي تردا ةهةروةك ل .بةرامبةر دةستةآليت پادشايةيت ئور ناوة

                                                 
358  “15)guškin na4za-gín-na mí-zi-dè-eš im-me 16)gišgu-za 
bará šutur-e ri-a i-íb-tuš 17)gišgìri-gub guškin-ga-ka 

gìri-ni i-íb-gar 18)gìri-ni na-ma-ta-an-zé-er:” 

Ibid, (lines 15-18).  
359 “20)6 gu4 niga 60 udu niga níg zú-gub-šè in-gar”: 
Ibid, (line 20). 
360 “19)aga-uš sag-gá-na 5 li-mu-um-ta-àm zi-da gùb-bu-
na íb-ta-an-gub-bu-uš:”  
Ibid, (line 19). 
361 “26)1(2) gu4 niga 20 niga giš banšur-gá lú ma-an-di 
24)gišgu-za-gàr-ba guškin þuš-a gar-ra lú ma-an-di tuš-

a ma-an-dug4:” 

Op. Cit., p. 137; 143 (lines 24; 26). 
362 “28)ní ba-da-te su ba-da-zi:” 
Ibid, (line 28). 
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بة گي ، ئةميش شولپادشاي نووسيوةناوثك بؤ  ’Ur-dun دون-ئور‘دةردةكةوثت كة 

- ئور. كذيين ذؤين داري ئورزبؤ  ةناردوو سوبارتوي چياكاينةوة بؤ ) پارةو پول(=زيو 

ذؤين ئورزم  و وومة ناو شاخ و بةندةنةكانةوةچكاتثك : ادشاي  نووسيوةپدون بؤ 

كةل و ) بةفةرماين ئةو(سةرم و  ناردة) پياوةكاين( ،كؤميسةري باآل يپيلالشاكذي، ئة

گوث پشت ، تةواو سكاآل بكا ويةيتپتر، كة ويستلةمةش خرا ٣٦٣."سةند مپةلةكانيان لث

كةس لة سكاآلكةمي چ كة لةبةر دةروازةي كؤشكةكةي دا ذاوةستام، هي: "خراوة

   ٣٦٤."رسىيةوةپنة
 
ي .) ز.پ٢٠٢٩-٢٠٣٧( ’Šu-sîn سني- شو‘ ،پاش هاتنة سةر تةخيتسث ساص    

هةندثك لة ’ .Simanum سيمانوم‘پادشاي ئور، لةشكركثشىيةكي كردة سةر 

ة تاآلنىيةكاين ووآليت گةيل سو دةكةن، لدشاية كة باس اپنووسينة شاهانةكاين ئةم 

ديلةكاين ئةم سةرزةمينانة بؤ  ٣٦٥.ثشىيةوة هةبثتلةوانةية پةيوةندىيةكي بةم لةشكرك

ر بؤيان پپوايةكدا كة لة نزيك شاري نيگؤردون و لة ئچثندراووآليت سومةر كؤ

ئةم  ٣٦٦.ث دةكراپكاين بيناد ناندا كاريان ژةذؤپهةصدرابوو، نيشتةجث كرانةوة و لة 

كردارة دةكرثت بة منونةي يةكةم و هةرةكؤين زانراوي كردارة بةربآلوو وبةرفراوانةكاين 
                                                 

363 “6)u4 kur-šè x ku4-ri-na-mu 7)šim 
gišerin-na bí-sa10-

sa10-mu 8)
IA-pí-la-ša gal-zu-unken-na ma-an-gi-ma 

9)šám-mu mu-da-an-kár-re-eš:” 
Op. Cit., p. 217; 218 (lines6-9). 
364 “10)ká é-gal-la-ni ù-mu-gub 11)lú-na-me inim-mu èn 
nu-bi-tar:” 

Ibid, (lines 10-11). 
پادشاي بةهثز، پادشاي ئور، پادشاي هةرچوار الي جيهان، سني، -شو:دةقي نووسينةكة دةصثت  ٣٦٥

  :بذوانة. آلن هثنايگةىل سو بة تاي بؤخؤي لةو زثذة دروست كرد كة لة ووآليت پةيكةرثك
Edzard, D. O., “Neue Inschriften zur Geschichte von Ur III unter Šūsuen,” AfO 
19 (1959-1960), Text 1, Col. III, l. 20-29.  
366 Gadd, Op. Cit., p. 608; Edzard, D. O. (apud), The Near East, The Early 
Civilizations, (ed. J. Bottéro, E. Cassin and J. Vercoutter), London, 1967, p. 144. 
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نوث لةقةصةم بدرثت، كة اندن و نيشتةجثكردنةوةي سةردةمي ئاشوري چبة كؤمةص كؤ

ةي تريشدا ئةجناميان چة و ناوچةورةتر لة هةمان ناوگارةي ژملة مةوداي زياتر و بة 

  .دةدا

  

سينةوة ئيتر باري ئيمپراتؤري ئور بةرةو الري ذؤيشت، لة - ژگارةكاين شولة ذؤ   

وةوةي ، بة تايبةيت لة بةرامبةر هاتنة ناشاآلوو پةالمارةوة كةوتة بةرگري و خؤ پاراسنت

لةبةريةك ئامورىيةكان و شاآلوةكانيان بؤ سةر سنوورةكاين دةوصةت، سةرباري 

’ Ibbi-sîn نيـس-يبـئيب‘چةندة هةر ٣٦٧.شريازة دورچووين ناوخؤييلة هةصوةشان و 

هةميين  ٣ساصي ؟(لةشكركثشىيةكي كردة سةر سيمورروم .) ز.پ ٢٠٠٤-٢٠٢٨(

 زياتري پيين بةرةو الوازي و داتةشيتگ، بةآلم بارودؤخةكة بة )فةرمانذةوايىيةكةي

گي يةك لة دواي يةك دةستيان كرد بة بان ژثردةستةكان پراتؤري دةچوو، هةرمثةئيم

تةا ئامورىيةكانيش نةبوون كة فشاريان خستبووة سةر ئور، . سةربةخؤيي هةصدان

لة برةو سةندن و قةصةمذةو فراوان چاالك بوون، بةصكو خورىيةكانيش كة لةم كاتةدا 

چةكاين سريوان و سةرووي ذؤژهةآليت دجيلة و كردنياندا بةردةوام بوون، بة تايبةيت لةناو

شانة بة ذووين لة پةل كثئةم فراواين و . باكوري مثسؤپؤتاميا بةرةو ناوچةي خابور

 ٣٦٨.چانةدا بةرچاو دةكةونووردبوونةوة لة ناوة كةسىيةكان دةردةكةوثت كة لةو ناو

ذؤژهةآلتةوة خوارد، لة  ژهةآلت و باكوريندةي لة ذؤكوشگورزي راتؤري ئور پئيم

ان كراوةكاين پاشتردا، شيين شارة وثرلة دةقة ئةدةبىيةكاين . مياناين عيالمى و سوىيپةهاو

هةندثك  ٣٦٩.ناو دةبةن گريكةرةكانداداگوتىيةكانيش لةگةص هاوپةميانةكان و سومةر، 

يةكان و سويىيةكاندا هاوپةميان پثشدا لةگةص عيالمىسني لة -لةو بذوايةدان كة ئيبـيب
                                                 

  :ذانانة، بذوانةگؤسةبارةت بةم  بؤ لثكؤصينةوةيةكي وورد ٣٦٧

Edzard, Die »Zweite Zwischenzeit« Babyloniens (ZZB), p. 30-45. 
368 Wilhelm, Op. Cit., p. 10; Gadd, Op. Cit., p. 603. 
369 Kramer, S. N., Ancient Near Eastern Texts (ANET), Princeton, 1969, pp. 613; 
614; 615; 616. 
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ي  ’Išbi-Erra ئثذذا-ئيشيب‘و هاوكار بووة بؤ بةر گرتن بة تةماعكارىيةكاين 

شدا پاثر دةسيت ئور خؤي، بةآلم هةردوو ال لة ژي  ’Isin ئيسني‘فةرمانذةواي شاري 

ژوويةكي مث-پاچةديچوونة هؤي ئةم بؤ. ادشاي ئور وةستاونةتةوةپبة ژ ذيوة و دگؤذايان 

پثش ذماين هي كةمثك  -گةي تةواوبةآلم بةبث بووين بةص -كة باوةذ واية ئثذذاية-ئيشيب

لة كابراي سوبارتو و عيالمي : "ئثذذا-هاتووة كة ئيشيب  تيايدا ٣٧٠،ئيمپراتؤري ئور بثت

و هةروةها  -گةص سوبارتويىيةكان و عيالمىيةكاندا كردواتة شةذي لة-٣٧١"دا،

ماري دؤزراوةتةوة كة وذ دروست كراو كة لة شاري گةرثكي لة قنووسيين سةر شثوة ج

) ئةجما(ئثذذا و -سوبارىيةكان نارديانة الي ئيشيب: "بة ذاشكاوي تيايدا هاتووة

بةم شثوةية  گةرةئةم ج) بؤية ناوةذؤكي نووسيين سةر(بةاليةكةي تردا بايان دايةوة، 

بكـةوثت و  ئثذذا ئةوةندةي هثز هةبووة بةسةر سوبارتو دا سةر-ئيشيب ٣٧٢."هات

                                                 
370 Gadd, Op. Cit., p. 616. 

  :پراتؤري و گرتين ئورذماين ئيمپاش  ةگثلب الي واية هي سةردةمثكي دواتر بثت، لبةآلم 
Gelb, HS, p. 39, 

لة  كة پا بثگانةكاينبة دةركردين سو پثنثتةسبچئثذذا دةبواية هثزو دةستةآليت خؤي -ئةو كاتةي ئيشيب

    .گري كرابوونسومةر جث ووآليتكايت شاآلوةكةيانةوة لة 
  :اوةگريوةيةوة وةرچالةم سةر  ٣٧١

Gelb, HS, p. 39. 
372 Rutten, M., “Trente-deux modèles de foies en argile inscrits provenant de 
Tell-Hariri (Mari),” RA XXXV (1938), No. 1, p. 43-44. 

ةصثك ژوة ئارتنةگبؤ ذمص لثدان و فاص پؤتاميادا، رين دا، بة تايبةيت لة مثسؤژهةآليت نزيكي دثلة ذؤ

يان  ةكةييان دص ةكةيگةرةكةي، هةندثك جاريش زراودةكراية قورباين و سةردةبذدرا و ج

واية لةسةر ئةو گ. ةوة دةخوثندرايةوةگةرةكةي لةاليةن ئاخوندثكي تايبةتىيةكةي، بةآلم بةزؤري جس

امانةش ناويان بةشةكاين ئةم ئةند. ژيان پيشان دةدائةندامة هةموو نيشانةكان دةردةكةوتن كة دواذؤ

هةبوو و هةر نيشانةيةكيش واتاي تايبةتيي خؤي هةبوو، بؤية بؤ ئاسان كاري و فثربوون مؤدثلي ئةم 

ئةندامانةيان لة قؤذ دروست دةكرد و هةموو ئةو ناو و نيشانةو ووردةكارىيانةيان لةسةر دةنووسي، 

م مؤدثلة قوذةش كة لثرةدا باس ئة. ةرثكي لة برؤنز دروست كراو دؤزراوةتةوةگتةنانةت لة ئةنةدؤص ج

 .كراوة يةكثكة لةمانة
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رثت و خةمازيش تاآلن بكات، گي فةرمانذةواي بة ديل ب ٣٧٣’Zinum ينـومز‘

 كةزاللو‘ي فةرمانذةواي  ’Puzur-Šulgi گيشول- وزورپ‘هةروةك نامةكةي 

Kazallu ’ي ئةم نامةيةژةيةئةم ئاما ٣٧٤.ةي بؤ دةكاتژسيين سةروةري ئاما-ئيبـيب بؤ 

نووسراوةكان بؤ چاوة ا ئثستا زانراوي سةريةكي تژةيةكثكة لة دواترين ئاما بؤ خةمازي

  .ة و دةوصةتة كوردستانىية دثرينةچئةم شارو لةهةمان كات دا ناو

 
 
 

                                                 
دةخوثندرايةوة، بؤ باس و خواسي ئةم ناوة   Zi-gu-la-eو   Zi-gu-um-e پثشتر بةئةم ناوة   ٣٧٣

  :بذوانة

Gelb, HS, p. 19; 38, 
374 Michalowski, Op. Cit., p. 255. 
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  پادشاي، سني-)ـن(ئيدديـپادشا نووسينثكي نوث ي   ) أ

  سيمورروم   
  پادشايي  سني-)ـن(ئيديـو سيمورروم   ) ب

  
  
  

  يةمبةشي سث
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  ، سني-)ـن(ئيدديـپادشا نووسينثكي نوث ي   ) أ

  سيموررومپادشاي    

  
  :نووسينةكة

  

 و) Transcription(=ئةم نووسينة شاهانة نوث يةي لثرةدا ذونووسي خةتةكةي    

ثشكةش پ) Translation=(گثذانةكةي و وةر) Transliteration(=خوثندنةوةكةي 

م  س-١٦ژمارةي وة لة ئةنتيكةخانةي سلثمانىدا بة ١٩٩٣دةكةين، لة هاويين 

ذونووسي نووسينةكة كاري نووسةري ئةم باسةية كة هةر لة هةمان ساصدا  ٣٧٥.ةارثزراوپ
                                                 

ةذي پا تثپيايدبارو دؤخةكةي م بةردةو گةيشتين ئةراسنت و بة ئةنتيكةخانة پاسةروردي دؤزينةوة و  ٣٧٥

پاس و سوچ نةبثت وةك خؤيةيت لثرةدا، با بة كورتيش بثت، باسي بكةين، هيگاي جث. دراماتيكي بوون

اري و دةست كورتيي خؤي، بةردةكة ژقايل نةبوو، سةرباري هة پاصةواين سةروردةكة كةبؤ پثزانينثك 

. بوو’ غةريب هةصةدين‘شثت، ئةو كةسةش شةهيدي بةذثز اين ئةنتيكةي بفرؤگانرچاغچىيان و بازبة قا

ئةم بةسةرهاتةم لةكايت خؤيدا لة دةمي شةهيد خؤيةوة بيستووة و من لثرةدا وةك خؤي، بةآلم بة 

ة، گرونمة پريةباشوري  دامثينلة كة ’ قةرةچةتان‘وندي گيةكثك لة جوتيارةكاين . گثذمةوةكوريت، دةي

ةند سةد مةترثكي ذابووردوودا لة زةوىيةكي بةردث دا كة نزيكةي چ لة ناوةذاسيت هةشتاكاين سةدةي

پشيت ، خةريكي جووت دةبثت و لة كايت كثآلين دةوروگوندةكةوةية ژئاوايلة باشوري ذؤ كةم

ئةم جوتيارة بةردةكة دةباتةوة و لةحةوشةي  .ةورةي زةوىيةكةدا ئةم بةردة دثتة سةرگكي دارتووية

چاوي بوو، . ك. ن. يةكي يپثشمةرگةهةتاكو شةهيد، كة ئةو كاتة  ،گماصةكةيدا دةيكاتة خوثذز

جوتيارةكة قسة دةكات و گةص بؤية لة. ژوويي دةكاتى و بةهاي مثپثي دةكةوثت و دةرك بة گرنگ

دةكةي تري گوندةكة، وةك چوارهةزار گونبةآلم . زثتگوجناو بيپارثداواي لث دةكات بة شثوةيةكي 

و تارومار كرا و بةردةكةش وةك كةل و  ئةنفال كةوتة بةر شاآلوي دا  ١٩٨٨كوردستان، لة ساصي 

پاش ئةم بةذثز هةصةدين، كة لة. ي دث يةكةوةپةردوووثرانة و دارو  ژثر، بوو بة پةيل تري ماصةكة
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دا خوثندنةوة و ١٩٩٧ش دا لة پالةبةر بةردةكة خؤي ذونووسي كردووةتةوةو، لة 

و  ’ذافيدة عةبدوصآل قةرةداغي‘ذانثكي سةرةتايي لة اليةن هةردوو خاتوو گثوةر

   ٣٧٦.نووسةرةوة بآلو كراوةتةوة

  

 ة و)Limstone(=كي كةوةيي كاصي هةية و لة جوري الميستؤن گثبةردةكة ذةن   

شيكاري جيؤلؤجىيانةي بةردةكة لة اليةن بةذثوةبةري . سم ة ٧٦× ٣٧× ٢٧قةبارةي 

ةوة،  ’موحةممةد ئةمحةد ذةحيم‘بةذثز  پارثزگاي سلثماين،ماصيين جيؤلؤجيي گاي دةست

تووة كة بؤ ثك هاپ) Organic(=دةري خست كة لة الميستؤنثكي ئةندامي 

                                                                                                              
انة، تواين بة گثشمةرپاالكي چهاتبووةوة بؤ چةكة بوو و ناوپشيت نةدا لة شاخ و كثوةكاين دةورةشاآلوا

اراسنت پدةرثنثتةوة و لة شوثنثكي بث ترس بؤ ژثر خاك ة ئازايانة و بوثرانة بةردةكة لةثين و زؤر ب

بوو و پثشمةرگة سةرباري ئةوةي كة خؤي  چونكةوو، پاصةوانانة بئةم كارة لة ذاستيدا . بيشارثتةوة

ي وةكان و دةرةوةپوور كرادثهاتة خاچةكاين دا لة شةذ دا بوو، سزاي بوون لة ناوژمث ةص ذگلة

ژياين خؤشبةختانة بةذثز غةريب هةصةدين تواين بةردةكةش و . بووكوشنت پثچانةوة شارةكانيش بث لث

رثزثت، بةتايبةيت كة تةا خؤي شوثين پاب ١٩٩١ي كةنداوي گةذيين دواي جةنپپاش ذاخؤيشي تا 

تةيب سراوي مةكپردا بةردةكةي دةرهثنايةوة و لةذثي لث ١٩٩٣لة . حةشارداين بةردةكةي دةزاين

 PUK ، بةذثز ئةمحةد حةمة ساصح و بةذثوةبةري تةلةفزيؤين.ك. ن. ىمةصبةندي سلثمانيي گةياندين ذا

گوثي . ثشكةشي ئةنتيكةخانةي سلثمانيي كردپلة سلثماين بةذثز عةباس عةبدولذةززاق، بةبث بةرامبةر 

ةصي دايان بؤ فرؤشنت و گتاآلن كةراين شوثنةوار كة لةچاغچي و نةدا بةو هةموو هةوص و تةقةاليةي قا

ة بةنرخ و بةبةهايةي لة چارپياوة بوو كة ئةم پورديي ئةم گتةا مةردي و . بردين بؤ دةرةوةي ووآلت

ر كرد و بؤيةشة بةردةكة لةوكاتةوة ئيتر بة بةردةكةي شةهيد غةريب هةصةدين ناسرا و گافةوتان ذز

ةساين وةك غةريب هةصةدنيداية كة هثمن لة باسي ك. منيش لةم باسةدا هةر بةو ناوةوة ناوي دةبةم

لة برييان  ژووششةرةفةوة دةمرن و مثن و بةوژيابة شةرةفةوة "زؤرن لة كوردةواريدا لةوانةي : دةصثت

      .بةآلم ئثمة غةريب هةصةدين لة بري ناكةين" دةكات،
ومات حقائق و معل: هةصةدينصخرة غريب "قرةداغي، رافدة عبداللة و كؤزاد حممد امحد ،  ٣٧٦

  .١٢٣-١١٥. ، ل)١٩٩٧( ١ هةزارمثرد" وثائقية،
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 ٣.٥ Mohs پثوةري مؤهسگؤذاوة، سةختىيةكةي بة پثي ) Dolomite(دؤلؤمـايت 

بة لة جيؤلؤجيادا  پثكهاتةيةية كةلةو  بةردةكة. و تيكثكي كلسيي ئةستونيي تثداية پلةية

چوغةوة ناو ىية بة ناوي دثي قةمچةيةيةكي ناوپثكهات، كة ناسراوة’ چوغةپثكهاتةي قةم‘

ةية بؤ ئةوةي گئةمة بةص ٣٧٧.رونگمةپريةياي سورداشة لة نزيك چزجنرية هةر لة نراوة كة 

ةيةدا نووسراوة و ماددةي خؤماصيي ئةم چكة نووسينةكة لة كايت خؤيدا لةهةمان ئةم ناو

دةشثت ئةوةش هةصبهـثنـجثـنـني كة يةكثـك لة . شوثنةي بؤ بةكار هاتووة

  نـاوة 
  

  

        
  .ول و هةصةدين و بثتواتةپينةكاين سةرنووس شوثين دؤزينةوةي: ٥ژمارة نةخشةي 

                                                 
  .٢پةراوثزي ، ١١٦. ل ،چاوةي پثشووهةمان سةر :بذوانة ٣٧٧
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بة  ،گوندي قةرةچةتان يان نزيكي دا بووةفىيةكاين لة نووسينةكةدا هاتوون، لة گراجو

ي تيادا دؤزراوةتةوة كة بؤ يادةوةري سةركةوتين بووة بةسةري پثي ئةوةي نووسينةكة

  .دا
  

سةبارةت بة بووين  بوو پثگ و سةرنج ذاكثشي تري گرنبةذثز هةصةدين هةواصي     

بؤ ئةم مةبةستة، دايةرةي   .پشت گوندةكةوةشوثنةواري تر بة قةد شاخة سةختةكةي 

ك هثنا كة پشيت پثنةيةكي بؤ سةرداين شوثنةوارةكة و دةوروژشوثنةواري سلثماين لي

گوندةكةوة، دوو ذيز پثشدا، ذاستةوخؤ لة پشت لة . نووسةريش تيايدا ئةندام بوو

اشة بةرد بنيات نراو هةن كة كايت خؤي دةمي دؤصة بةردينة گژي لة شورةي درث

كة تا ناوقةدي  ژة شاخاوىيةكةي ناو دؤصةكةدپاراستين تةسكةكةيان داخستووة بؤ 

پشت شورةكانةوة لـة . شاخةكة كشـاوة و ئثستا شوثنةوارةكاين ماون

  ي ـكـنةخشث
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شيت ئةو شوثنةوة كة پهةصكةندراون، لةرون گريةمةپ لة شاخي پليكانةكاين: ١٢ژمارة وثنةي 

  .نووسينةكةي هةصةدين تيادا دؤزراوةتةوة

  

ندراوي قةد شاخ هةية كة بة داخـةوة زؤر خراپ بة بةفرو باران داشؤراوة و هةصكة

ئةم نةخشةش بؤ يةكةم جار لةآليةن بةذثز هةصةدنىيةوة بينراوة و . سذاوةتةوة

ياوثك كة كآلوثكي شثوة نةناسراوي لة پةي بابةتةكةي بريتىية لة شثو. دؤزراوةتةوة

. ثوةية بؤ خوارةوة شؤذ بوونةتةوةپو باريكي  ژسةرداية و لة دواوةي دوو تاصي درث

كة بة تةورزين ژنؤي لة بةرداية و شتثكي بةدةستةوةية كوريت تا سةر ئةگثكي بةر

 سذانةوةي زؤر لة ووردةكارىيةكاين، زؤر ناذةحةيت كردووة بتوانرثت .چثتدة

نةخشةكـةدا زياتر گشيت ةندة بة ذواصةيت چهةر. ووردي بؤ دياري بكرثتژوويةكي مث

بثت، لةوانةية  سني-)نـ(دديـيچثت هي سةردةمثكي درةنگتر لة سةردةمي ئلةوة دة

ةر هى لوللوبىيةكاين سةردةمي گبثت، ئة) ميدىيةكان؟(هي سةردةمي ئثرانىيةكان 

لة ساصنامةكاين دا باسي شاآلو بردنة سةر و پال ئاشورناسري. يل دووةم نةبثتپائاشورناسري

) روونگريةمةپ(= نيموشاصي كثوي پكردين شار و ئاوةدانىيةكاين  دامثن و قةدگريدا

 موساسينا‘بووة و فةرمانذةواكةي ’ Bunasi بوناسي‘دةكات كة گةورةشاريان 

Musasina’ و ماهي زياتر بؤ سةرةوة بة دؤصةكةدا و لة نثواين زةرد ٣٧٨.ناوثك بووة

كةي چپليكانة و ذاذةو و ذثچياكةدا، زؤر شوثنةواري گرنگي تر دةبينران، ژمارةيةك 

و زؤر شوثنةواري قوللةو حةسار و ) ١٢. ژبذوانة وثنةي (لة بةردي شاخةكة داتاشراو 

نزيكةي (چووكي لة قةد شاخ هةصكةندراو پشورا و لة سةرووي ئةمانةشةوة تاقثكي 

ةندثكي لةسةر تةخت دانيشتووي سةر لث كراوةي كة بيت خواو) سم٣٠× سم ٣٠

ژة بن بؤ بووين يةكثك لةو شارانةي ئاشورناسريپال هةموو ئةمانة دةشثت ئاما. تثداية

باسي كردوون و لةوانةشة پثش ئةو پايتةخيت يةكثك لةو فةرمانذةوايانة بووبثت كة 

                                                 
378 Grayson, RIMA 2, A.0.101.1 (No. 1), ii 33b-38, p. 204. 
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بةردةكةي  سني بةزاندووين و بةبؤنةيةوة ئةم ميلي سةركةوتنةي كة-)نـ(ئيدديـ

  . شارةكةي دا دانابثتگاي غةريب هةصةدنىية، لةم شوثنةدا، لةدةم دةر
  

 ١٠٠وة بؤ الي بةردةكة، نووسينةكةي دابةش كراوةتة سةر دوو ستوون كة گةذثينةب   

چونكة كصثشةي تر لة بةشي خوارةوة هةبووبن، پث دةچثت دثذي وا . دثذي ماون

 چةندة،هةر .ديار نيةين لةم جؤرةدا هةبوون، كة لة زؤربةي نووسينةكانةفرةت و تووك 

كة لة كؤتايي  «dNi-iš-ba LUGAL 8 ku-li-ši» ژةيلة اليةكي ترةوة دةستةوا

ژةي داخستين دةقةكة بثت، هةروةك چؤن لة نووسينةكةدا هةية، دةكرثت دةستةوا

خةيت نووسينةكة لة خةيت  .نةوةيةدژةي دةست پث كردن و كردا دةستةواسةرةتاش 

چوار پارچةيان لة (سني كة لة بثتواتة دؤزراونةتةوة -)ـن(ينةكاين تري ئيدديـنووس

، جياواز )قودس- لة ئةنتيكةخانةي ئورشةليم كيانثئةنتيكةخانةي عثراقىن لة بةغدا و يةك

ي  Old Akkadianذوخسار و ذواصةيت خةيت سةردةمي ئةكةديي كؤنگشيت بة. نية

 بؤ núm ،TI يگبؤ دةربذيين دةن LUM نيشانةي ديارة، بؤ منونة وةك بةكارهثناين ثوةپ

dì  و GA بؤ kà .هةردوو شافةر Shaffer و ضاسةرمان Wasserman  كة

 ٣٧٩يان بآلوكردووةتةوة،) ID 4(سني ي ئورشةليم -)ـن(نووسينةكةي ئيدديـ

گىيةكاين نيشانةكاين نووسينةكةي ئورشةليم، كة بؤ تثبينىيان كردووة كة بةها دةن

 ئثشنوننادروستة، لة هةمان نيشانةكاين نووسينةكاين ) هةصةدين(=مةش نووسينةكةي ئث

                                                 
-ي زانكؤي عيربي لة ئورشةليم N. Wasserman ضاسةرمان. ناثان. ي تايبةتيم بؤ بةذثز دپاسسو ٣٧٩

بؤ ئةم باسةم گاي دام پثش بآلوبوونةوةي اسةكةي خؤي و شافةري بؤ ناردم و ذثقودس كة دةقي ب

چاوةذواين دا  ZA 93 (2003) ژمارةيذونووسثكي ذةشنووسةكةي بؤ ناردم كة لة . بةكاري ثنم

يش بكةم  Ursula Seidl ئورسوال زايدلسؤر ثپاسي خاتوو پرؤفهةروةها دةبثت سو. بآلوبوونةوة بوو

افيي نةخشةكةي گرو ئايكؤنؤگارةكان س دا بةشدار بووة و لةاليةين هونةريي نةخش و نيكة لةهةمان با

    .ئورشةليمي كؤصيوةتةوة و ئةويش ذةزامةندي خؤي لةسةر ناردين ذةشنووسي باسةكةي بؤم، دةربذيبوو
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Ešnunna ي سةرةتاي سةردةمي بابليي كؤن EOB بةكارهثناين  ٣٨٠.يشدا هةن

 an لة جيايت  anaو  in لةجيايت ina ي وةك) Preposition (=ةيوةندي پئامرازي 

ةي ئورشةليم بؤ نووسينةك. ةن بؤ دةمثكي دواتر لة سةردةمي ئةكةديي كؤنگبةص

ي نووسينةكةي هةصةدين ياريدةدةر بوو،  ١٣ي دثذي  tenīštum گةيشنت لة ووشةيتث

چةندة بةكار هاتووة، هةر" خةصك"و بؤ واتاي  هاتووة چونكة ئةم ووشةية لةوثشدا

نووسينةكةي  ٣٨١.ووشةيةكة لة نووسينةكاين سةردةمي ئةكةديي كؤن دا نةهاتووة

سني ةوة، لة دةقةكةدا لة -)ـن(و ئةواين تري ئيدديـةوانةي هةموچثپهةصةدين، بة 

اي سةرجنيشة كة لة هةندثك دثذدا، گجث. ذثت بؤ كةسي يةكةمگؤكةسي سثيةمةوة نا

پثچةوانةي يش،  ووشةكة، بة ٧و  ٦و لةوانةية  ٨٠، ٤٦، ٤١، ٥وةك دثذةكاين 

  . ژ نةبووةتةوةنةرييت نووسيين مثخيي ئةو كاتةوة، تا كؤتايي دثذةكة درث
  

  :اوپثش چقةكة دةخةينة گثذاين دةوا لثرةدا خوثندنةوة و وةر
  

  :Iستووين 

  

1) [x-x] dNi-[iš-ba] 
2) [PA?] LUGAL  8 k[u?]-[li?-ši?] 
3) kí-nu-[um] 
4) °d ¿ I-dì-dEN.Z°U£ 
5) [LUG]AL da-núm 
6) [LUG]AL Si-mu-ri-imki 

7) NUN dINANNA [x?] 
8) i-dì-šum-ma 

                                                 
380 Shaffer, A. and N. Wasserman, “Iddi(n)-Sîn, king of Simurrum: A New Rock-
Relief Inscription and a Reverential Seal,” ZA 93 (2003), p. 36. 
381 Shaffer and Wasserman, p. 13-14. 

تا ئثستا تةا لة دةقثكي بؤغازكؤي دا هاتووة وةك فؤرمثكي جياوازي : "شافةر و ضاسةرمان دةصثن

  )." .AHw. 1347s.v :بذوانة" (كخةص"، tenêštu فؤرمي باوي



١٦٦ 

 

9) dNi-iš-ba 
10) [be]-el-šu 
11) [kak?]-kà-am 
12) [da]n?-na-am 
13) [t]e-e-n°e¿-eš15  

14) [ma]-tá-tim 
15) [ma]-at Ša-giki 
16) [ú-‹a]-li-iq 
17) [... ... ...]-GA-TI 
18) [... ... ...]-šu-nu  
19) [... ... ...]-IZ-[x]-GA 
20) [ma-at] Te-ni/lí-mu?ki 
21) [ú-‹a-l]i-iq 
22) [... ... ...]-ta/ša-am 
23) [... ... ...]-[š]u?-nu 
24) [i-ne]-er 
25) [... ... ...]-arki 
26) [ú-‹a]-[l]i-iq 
27) [... ... ...]-uš-nu 
28) [... ... ...]-šu-nu 
29) [i-ne]-er 
30) [... ... ...]-naki 
31) [ú-‹a]-li-iq 
32) [... ...]-lum-a-tal 
33) [... ... ][GIŠ]GU.ZA 
34) [ma-at] Si-mu-ri-imki 
35) [i]-ne-er 
36) [ma-a]°t¿  °?¿-bí/ne-šumki 
37) [ma]-°a¿t Š¿a-ri-da-‹u-umki 
38) [i%]-ba-at 
39) [...] °›ul?-gi/zi¿-za-tal 
40) [...]-GA/AM?-ri-°ni¿?-we 
41) [be?]-li-šu-nu 
42) [...]-°múš?/su‹-iš¿-ti  
43) [ma?-at?  ...]-ti-na-ab-ba-ša-weki 
44) [ú-‹a]-li-iq 
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45) [... ... ...]-li-li 
46) [... ... ...]-šu-nu 
47) [i]-ne-er 
48) [m]a-at ›al-ma-anki 
49) ma-at Be-elki 
50) [i%]-ba-at 
51) [An?]-nu-ba-ni-ni 
52) [LUGAL Lu-lu-bi]-°imki¿ 

 

����و�� �
 

  :IIستووين 

  

)ثنج دثذ شكاونپنزيكةي (  
 
58) Ti-da-lu‹-‹a-amki 
59) ú-‹a-li-iq 
60) ma-at Ší-ik-ša-am-biki 

61) ú-‹a-li-iq  
62) ma-at I-te-ra-áš-°weki¿ 
63) I-tuki 
64) Ša-um-miki 

65) ù °›u¿-°b¿í/°n¿e-za-guki 
66) a-na še-e[p] 
67) dNi-iš-ba  
68) ú-kà-ni-ís-sú-nu-ti 
69) ma-at Ut-tu-weki 
70) i-na qá-ti 
71) kak-mi-imki 
72) °ut(?)¿-ti-ir 
73) ma-at Kak-mi-im°ki¿ 

74) ú-‹a-li-[iq] 
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75) mMa-d/ki-a-[x] 
76) mŠa-wa/i/pi-a-[x] 
77) mMa-gi-ba-°bi/am/ta¿ 
78) mA-‹a-°tum¿ 
79) mA-wi-la-núm 
80) ra-bí-a-nu 
81) A-mu-ri-im  
82) i-ne-er-šu-nu-ti 
83) ù A-mu-ra-am 
84) i-na kúl-le-°e?¿-šu   
85) i#-ru-<<u4>>-us-sú 
86) dNi-iš-ba 
87) be-el-šu 
88) a-wa-as-sú 
89) °iš¿-me-ma 
90) ma-tá-tim 
91) ú-°‹a¿-li-iq 
92) A-mu-ra-am 
93) °ù¿ Si-maš-kà-amki 
94) i-ne-er 
95) dI-dì-dEN.ZU 
96) qar-dum 
97) i-lu-šu-nu-ti 
98) a-na še-ep 
99) dNi-iš-ba 
100) be-li-°šu¿ 
101) ú-kà-ni-ís-sú-nu-t[i] 
102) ma-tá-tum 
103) ša i-te-bu-°šu¿-na-ti 
104) °É¿ dNi-iš-ba 
105) [LUGAL] 8 °ku?¿-[li?-ši?] 
 

)شكاوي؟(  
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  .ةدينسةر بةردةكةي هةص ذونووسي نووسينةكةي: ٧ژمارة شثوةي 
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  :گثذانوةر

  

 :Iستووين 

پادشايةتيي  )٢گؤذي نة) ٣) ـي] (داردةستـ؟[ )٢، ]ـشبا[خواوةند نيـ] × ×[ )١

ـاي ]ادشـپ[) ٥) ي(، °ـن¿سيـ-)ـن(ئيدديـ) بة() ٤ـي ]رمثانـ؟[هةشت هة

 )١٠نيشبا  )٩. دا )٨ئيشتار /مريي شاوشكا ) ٧ـاي سيمورروم، ]شـپاد[) ٦بةهثز، 

 )١٥: آلتاين]وو[ )١٤الين ]ةگ[ )١٣هثزي ]بة) [١٢ةكي چ) بة() ١١وةرثيت، ]سةر[

) ١٩كانيان، [........] )١٨، [........] )١٧كرد، ]وثران) [١٦ي ي گآليت شا]وو[

، [..........] )٢٢د، ]وثران كر[ )٢١) ي(ليمو /تثنـ] ووآليت[ )٢٠، [........]

 )٢٦ـار .....]شاري /ووآليت [ )٢٥ي، ]سةر بذ[ )٢٤ـياين ]كانـ[......] [ )٢٣

) ٣٠ي، ]سةربذ[ )٢٩كانياين ) [........] و[.......] ( )٢٨- ٢٧ـرد، ]وثران كـ[

  )٣٣ـلوماتال، [......]) ٣٢كرد ] وثران[ )٣١ـنا .....]شاري/ووآليت [

 )٣٦ي بذي، ]سةر[ )٣٥سيمورروم ] ووآليت[ )٣٤تةخيت ) ؟(سةر /ي [........]

) ٣٩ت، ]رگ[ )٣٨ي  ـاريداخوم°آليت شـ¿]وو[ )٣٧نثشوم، /بـ-¿...يت ]ووآل[

 )٤١وث، -)؟(ين-ري-ئام/اگ[....]  )٤٠ـزاتال °زيـ/يـگ-)؟(خولـ¿[...] 

 )٤٣يت -°يش-سوخ/موش؟¿[...]  )٤٢) ؟(خواوةندةكانيان /ردار]سة[

 )٤٥ـرد، ]وثران كـ[ )٤٤ـتينابباشاوث ي ...]ـي )؟(ووآلتـ[

) ٤٩وآليت خاملان، ]و) [٤٨ي بذي ]سةر[ )٤٧ـيان [.......]ـليلي، [..........]

پادشاي [ )٥٢ـوبانينين، ]ئانـ[ )٥١. ـرت]گـ[ )٥٠ووآليت بثل ي 

  °.ـوم¿]لوللوبـ

  
 )؟(شكاوي 
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  :IIستووين 

  

  )پثنج دثذ شكاوننزيكةي (

  

) ٦٢وثران كرد،  )٦١ووآليت شيكشاميب ي  )٦٠وثران كرد،  )٥٩تيدالوخخوم ي  )٥٨

و  )٦٥شاوممي، ) ـي)؟(شار( )٦٤ئيتو، ) ـي)؟(شار ( )٦٣ °ـوث،¿ووآليت ئيتثراشـ

خواوةند  )٦٧] ي[ژثر پث )٦٦خستنىية  )٦٨و گنيزا/بـ-°خو¿) ـي)؟(شار(

سةندةوة  )٧٢كاكموم ) ووآليت( )٧١لةدةست  )٧٠ووآليت ئوتووث ي  )٦٩. نيشباوة

 )٧٦، ]×[-قيا/كـ/ماد )٧٥ .پور كردووآليت كاكمومي خا) ئةجما() ٧٤- ٧٣) و(

 )٨١- ٨٠ئةويالنوم؛ ) و( )٧٩ئةخاتوم،  )٧٨تا، /ـام/گيبايبما) ٧٧، ]×[-پيا/يـ/شاوا

و ئامورىيةكاين لة  )٨٥- ٨٣سةري بذين  )٨٢شثخة ئامورىيةكان، / فةرمانذةوا

خواوةند  )٨٦ .دواوة وةگثذاية) سني-)ـن(واتا هةرمثي قةصةمذةوي ئيدديـ(هةرمثةكةي 

) نزاكاين(= ـي )كانـ(ووشة )٨٩- ٨٨) سني-)ـن(ئيدديـ(سةروةري  )٨٧نيشبا، 

ئامورىيةكان  )٩٤- ٩٢) و(تارو مار كرد ) بؤ(ووآلتةكاين  )٩١- ٩٠ )و(ئةوي بيست 

 )٩٦سني ي -)ـن(، ئيدديـ)لةبةرامبةردا( )٩٥. سةربذي) بؤ(و سيماشكىيةكاين 

 °.ي¿ژثر پثي خواوةند نيشباي سةروةرخواوةندةكانياين خستة  )١٠١- ٩٧اصةوان پ

 )١٠٥ي نيشبا، °پةرستگا¿ )١٠٤كة ياخي بوبوون؛  )١٠٣آلتةكاىن وو )١٠٢

ثشكةش پقوربانىيان )/ ؟(ذازاندةوة )/ ؟(يان بنيات نا] [رمثان؟[هةشت هة] پادشاي[

  )].؟(كرد
  

  .شكاوىيةكي ذادة نةزانراو

  

  



١٧٢ 

 

  

  

  :ذاضة و لةسةر ووتن
  .تووةكةود نيشبا پثش ناوي خواوةنناذةحةتة بة دصنيايىيةوة ئةو ووشةية بزانني كة ) ١ 

گةثنثت دة" بؤ"بثت كة واتاي   Preposition (a-na=(پةيوةندي دةكرثت ئامرازي  

 .چةندة ئةمةيان دوورترةبثت، هةر) Vocative(=گ و دةشكرثت ذستةكة ذستةي بان

پثش ئةم دثذي يةكةوة هةبووة يان نا، ناتوانرثت بة هيچ دصنيايىيةكةوة ئايا دثذثكي تر لة

گرفتةكة لةوةداية  .ةوة، ئةوةندة نةبثت دةتوانني بصثني زؤر دوورة هةبووبثتوةآلم بدرثت

پثش ناوي خواوةند نيشبا هةبوون و شكاون، گرنگىيةكي كة ئةو نيشانة مثخىيانةي 

پثشتريش لة ذثي نووسينةكاين تري ئةم  نيشبا .زؤريان بؤ تثگةيشتين دةقةكة هةية

و ) ID 5( پولسةر ٣٨٢،)ID 1, 2, 3(واتة پادشايةوة ناسرابوو؛ لة نووسينةكاين بثت

  be-li-šu بة ١٠٠و  be-el-šu  بة ٨٧هةروةك لة دثذةكاين  ٣٨٣).ID 4(ئورشةليم 

بكرثت پثناچثت . دةقةدا وةسف دراوة، دةردةكةوثت كة خواوةندثكي نثرينة بووة لةم

بووة،  دانةوثصة بووة و مثينةپؤتاميايي ، كة خواوةندي مثسؤدا Nissaba گةص خواوةندلة

دا جيان، خورىيةكان كة لة سةردةمي گة لةوةي لة تومخونكة، جچ. بةيةك بزانرثن

                                                 
  :هةروةها بذوانة ٣٨٢

Cavigneaux, A. and M. Kerberink, “Nišba,” RlA  9 (1998-2001), p. 584-5. 
شافةر و لة اليةن ) .ID 1, 2, 3, 4, 5 ..etc(ژمارانةي بؤ دةقةكاين ئةم پادشاية دانراون ئةم  ٣٨٣

ژةران بؤ ئةوةي خوثنةران و توث. ٢ .پةراوثزي ژةبؤكراوةكةياندا دانراون لة ژضاسةرمانةوة لة باسة ئاما

چثت و دةقةكان تثكةص نةكةن، وام بة باشتر زاين لةم باسةدا دةقةكان بةو ناوانةوة  تثك نة ن لثسةريا

 ،ID 4، ئورشةليم دةكاتة ID 1, 2, 3 پثي ناسراون، نووسينةكاين بثتواتة دةكاتةاشتر باس بكةم كة ب

  . ID 6 و هةصةدنيش دةبثتة ID 5 پول دةكاتةسةر



١٧٣ 

 

ئةكةدىيةوة بةشي هةرة زؤري ذةمةي سيمورروم بوون، بؤ دانةوثصة خواوةند 

’ Kumarbi كوماريب‘فؤرمثكي تري  كوموروث. يان هةبوو’Kumurwe كوموروث‘

لةجيايت ناوةكةي، هيتيت دا -ريلة ليسيت ناوي خواوةنداين خوكة هةندثك جار  ية

گةثنثت كة نيشبا خواوةندثكي تر ئةمة ئةوة دة ٣٨٤.هيتيت دةنووسرا بةزماين’ دانةوثصة‘

تا ئثستا كؤنترين هاتين . ؤتاميايي نةبووةپدانةوثصةي مثسؤ) ينةيمث(بووة، خواوةندي 

-KA-Ni نيشبا-كا‘دا بة شثوةي  پادشاي سيموررومزانراوي ئةم ناوة، لة ناوي كةسيي 

iš-ba’ ٣٨٥.پيزيري پادشاي گوتيوم دا-، ئةويش لة نووسينة شاهانةكةي ئثذذيدوهاتووة 

و لةوانةشة هةر  ٣٨٦ش هاتووةپادشاي گوتيومدا وةك ناوي چيالةهةمان ئةم نووسينةي 

ئةو بثت كة وةك بةشي تيؤفؤريي ناوثكي كةسيش لة نامةيةكي شاري ماري دا بة 

سةير ئةوةية ناوي نيشبا لةم نامةيةدا بةبث  ٣٨٧.ةهاتوو a-ab-du-ni-iš-pa‹ :شثوةي

هؤي . ثش ناوي خواوةندانةوة دةنووسرا، نووسراوةپنيشانةي خواوةندثيت، كة هةميشة لة 

ئةم . ا بووبثت، نةك نيشباي خواوةندچيئةمة لةوانةية ئةوةبثت كة مةبةستيان لة نيشباي 

مان ياد ’ Nispi پينيس‘يان  ’Nišpi پينيش‘چيايةش بة شثوةي نيشبا، ناوي چياي ناوي 

ي بؤ سةر كةپايل دووةم لة ساصنامةكانيدا لة باسي لةشكركثشىيةدثنثتةوة كة ئاشورناسري

                                                 
  :بذوانة ٣٨٤

Wilhelm, The Hurrians, p. 52. 
  :بذوانة ٣٨٥

Kutscher, Op. Cit., col. Iii BT 3, 9´; col. Viii BT 2, 8´. 
386 Op. Cit., col. ix BT 2, 3´; col. X BT 3 5. 
387 Shaffer and Wasserman, p. 11-12. 

  .دةخوثندنةوة  Ni-iš-páتثبيين بكة كة ئةمان ناوي نيشبا لة دةقةكةي ئورشةليمدا بة شثوةي 
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شاياين باسيشة كة ناوي خواوةند نيشبا لة ليسيت ناوي  ٣٨٨.زاموا تؤماري كردووة

  ٣٨٩.دا نةهاتووة AN=dAnum خواوةنداين ناسراو بة

  

٢( [PA?] LUGAL 8 k[u-li-ši] :ةي ووشkuliši  رفتة، بة تايبةيت گ پذلةذاستيدا

ؤنثك چبةآلم هةر. بةهؤي شكاوي و داخوراوي بةردةكةشةوة لةشوثين نووسينةكةيدا

 لة ستووين ù LUGAL 9 ku-li-ší بثت، هاتين لةنووسينةكةي ئورشةليميشدا بةشثوةي

i،   و  ΄14دثذيku-li-šu-um لة ستووين vسانتر كردئا نگةيشتين بؤمادا، تث 1 ، دثذي .

لثكيان " چةناو"يان " هةرمث"و لثكؤصةرةواين نووسينةكةي ئورشةليم بة گثذان وةر

گرايف، كة وا پث دةچثت ، واتة يةكةيةكي سياسي يان جو(kulišum*) داوةتةوة

پةسةندة، چونكة ئةم لثكدانةوةية بةالي ئثمةشةوة  ٣٩٠.بنةچةيةكي نا ساميي هةبثت

، هةم لة نووسينةكةي ئورشةليم و جنثتوتةكةدا دةگبةباشي لةگةص شوثنةكةيدا لة ذس

. يشدا هاتووة ٨٤و لةوانةشة  ١٠٥و١هةم لة نووسينةكةي هةصةدنيشدا كة لة دثذةكاين 

 Title and(= گواديارة وةك نيشان و ناوبانگاي يةكةم و دووةمدا لة هةردوو جث

Epithet (ي خواوةندة گةورپث يةي كة ، بةو ي نيشبا، نةك پادشا، بةكار هاتبثت

، پاينبةذثز كريس .پادشاي ذاستةقينةية و هةموو هةرمث و ناوچةكان هي ئةونشانشني 

كة خواوةندثك وةك  ذايةدا نية ملةگةص ئة مامؤستاي سومثرؤلؤجيي زانكؤي اليدن

                                                 
388 Grayson, RIMA 2, A.0.101.1 (No. 1), ii 48-49a, p. 205; ii 72b-76a, p. 207. 
389 Kreberink, M., “Die Götterlisten aus Fara,” ZA 76 (1986), p. 161-204. 

  ).داية ١٩١-١٦٨پةذةكاين ليستةكة لة ال(

  :هةروةها بذوانة
Shaffer and Wasserman, p. 12. 
 
390 Shaffer and Wasserman, p. 13. 
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ئةم ذاية  .نةهاتووة وا چونكة تائثستا لة دةقي ترداذاستةقينةي ووآلت ناو بربثت،  پادشاي

ژة لة لةكؤتايي ، بةآلم هاتين هةمان دةستةواگرةئةقص اووردكارانةي گةيةكي بةربةص

بةبث ناوبردين پادشا، هةرچةندة نووسينةكة  ١٠٥-١٠٤نووسينةكةدا لة دثذي 

كة تةا نيشبا مةبةستة و ناوي كةسي تري تثدا نية، ذوونة  ئةوةندةراوة، بةآلم خودا

ر واي دابنثني گةئة. ادشاپيشباية نةك ة هي نگوامان لث دةكات بصثني ئةم نيشان و ناوبان

پثش لة) داردةسيت فةرمانذةوايي: ة، واتا a##u› بة ئةكةدي(  PA ووشةيةكي وةك

ئةو كاتة هةية، ئةوا ذستةكة ) پادشا: ه، واتاšarru  بة ئةكةدي(  LUGAL ووشةي

 بثت، بةصكو دةبثتة ذستةيةكي هةواص بةخش،ژةيةكي نيشان و ناوبانگ ناكرثت دةستةوا

 گرفتثك لةگةص ووشةيشتثك سةبارةت بةوة دةصثت كة خواوةند داويةيت و ئةمةش 

kīnum  گرفتةي ئةم . دا بثت) رفع(=دروست دةكات كة نابثت لةباري نؤمينةتيض

ةكرثت بة كةم و كوريت لة زانيين زماين ئةكةديي نووسةري دةقةكة لثك دوايىيان د

ةريي ئةم زمانة زگماكةشي لة شوثين گاكي خوري بووةو كاريگمبدرثتةوة كة زماين ز

-١٠٢و  ١٠١-٩٥بذوانة تثبينيمان لةسةر دثذةكاين (تري دةقةكةدا تثبيين دةكرثت 

ثذانةي سةرةوة ذاست نةبثت، ئةوا گر ئةو وةرگةئةمةشدا، ئةگةص لة). ١٠٥

وجنثت گةص ئةو نيشانة مثخىيانةي كة لةم شوثنةدا ماونةتةوة بگثذانثكي تر كة لةگوةر

. ذگؤنة) خواوةندي). (ـي ووآلتة(ادشاي هةشت هةرمثـپخواوةند نيشبا : " ئةمةية

. ئيشتار/ ، مريي شاوشكارروموپادشاي بةهثز، پادشاي سيمسني، -)ـن(ئيدديـ

پثش چاو، هةرچةندة لة ئةمةيان ئاسانتر دثتة " .چةكثكي بةهثزي دايةنيشباي سةروةري 

گرفيت بثت، چؤنثك هةر. ك نايةتةوةذشتين دةقةكةي ئورشةليمدا يةداگةص شثوةدا لة 

و شثوة دةردةكةوثت، گةي نوث و نووسيين تري هابةصژةي تا ئةو ذؤ ئةم ذستةية

   .بةكراوةيي دةمثنثتةوة و ناتوانرثت دوا قسةي تثدا بكرثت



١٧٦ 

 

  

يشدا هاتووة و وا ديارة شتثكي وةك  ٨٤لة دثذي  ،kulišum بؤ ووشةيگةذثينةوة ب   

ژمارةيةي كة سةرجنة، ئةو گاي ئةوةي زياتر جث. نثتگةثدة" ةوقةصةمذ"يان " نيشتيمان"

چي لة نووسينةكةي ، كةةشتةهژمارة ئةم ووشةيةدا هاتووة،  گةصلةم نووسينةدا لة

پثدةچثت ئةمة ئاماژة بثت بؤ زيادكردين هةرمثثكي تري شانشني بة وا  .ئورشةليمدا نؤية

قؤناغي نووسيين دةقةكةي ووآلتثكي تر لة قؤناغثكي دواتردا، كة  داگريكردين

ئةمة ذاست بثت، واتاي واية كة نووسينةكةي هةصةدين لة گةر ئة. ئورشةليمة

ئةم نيشانة، بةتايبةيت لة نووسينةكةي ئورشةليمدا، نيشاين . نووسينةكةي ئورشةليم كؤنترة

لة .) ز.پ ٤٨٦-٥٢١(شاهانةي ئةخةمينيمان ياد دثنثتةوة كة داريوشي يةكةم 

 Xšāyaθiya“ "دةهيونامخشا�ثيا : "بةكاري دةهثنا بةشثوةينووسينةكانيدا 

dahyūnam”   ="،مارةي ووآلتةكان دةهات و پاش چةند دثذثك ژ" پادشاي ووآلتان

   ٣٩١.كة فةرمانذةوايي دةكردن

  

٤( Iddi(n)-Sîn: گثذانةكةي بة ئةم خوثندنةوةية و وةر‘)ية،’سني داويةيت) خواوةند 

گثذانةكاين تر ششي خواوةند سينة، لة خوثندنةوةو وةرئةوةي ئةم كةسة بةخبة واتاي 

هاواصي / لةگةص‘، كة واتاي Itti-Sîn نابثت خوثندنةوةي بة شثوةيچةندة هةر .شياوترة

يين جووت دةگةثنثت، بةتةواوي بة دوور بزانني، چونكة نووس’ سني) خواوةند(

لةسةر ئةمة  ةت، منونپابةندي بثبؤ نووسةر مةرج نةبووة  -ية tt كة لثرةدا -كؤنسؤنانت

  .بوواية it-ti-šum-ma ة، كة دةبوواية)٨(ي دثذي  i-ti-šum-ma ووشةي

  

                                                 
391 Schmitt, R., The Bisitun Inscriptions of Darius the Great/ Old Persian Text- 
Corpus Inscriptionum Iranicarum, London, 1991, p. 49.  
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٥( LUGAL da-núm : ئةم نيشانة شاهانةية لة هةردوو نووسينةكةي بثتواتة) دثذي

ي پادشاي ’ سني-ئةمار‘پثشتريش يشدا هاتووة و ) i 12´; iv 22-23(  و ئورشةليم) ٢

  ٣٩٢.كاري هثناوةسث يةمي ئور بةبنةماصةي 
  

٦( LUGAL Si-mu-ri-imki :گرافىية لةم نووسينةدا، هةروةك لة ئةم ناوة جو

لة نووسينة سومةرىيةكاين . نووسراوة) r(نووسينةكةي بثتواتةشدا هاتووة، بة يةك 

 .پثچةوانةي زؤربةي نووسينة ئةكةدىيةكانةوةبنةماصةي سث يةمي ئوريشدا هةر واية، بة 

   :نووسراوة) r( سني دا تةا لةوةكةي ئورشةليمدا بة دوو-)ـن(يـلة نووسينةكاين ئيدد

Si-mu-ur-ri-imki )دثذةكاين: i 13´; iv 2?; iv 20(.٣٩٣  

  

٧( NUN INANNA:  لة  ،پذ گرفتة؛ يةكةم نيشانةيةك كة مابثتةوةئةم دثذة

چةندة ئةمةش ، هةرrubā’u چثت كة بة ئةكةدي دةبثتةدة NUN لؤگؤگرامي سومةري

ژوويىيةوة، بةكارهثناين ئةم نيشانة وةك نيشان و لةذووي مث .ر نيةةن بةدلة گوما

 YOS( ’سامسوئيلونا‘و  ٣٩٤ةواكاين ئثشنونناوة،ذناوبانگثكي شاهانة لة سةردةمي فةرمان

-شةمشي‘و حةممورايب ي بنةماصةي يةكةمي بابل لة باشور و لة اليةن ) 147 :35 9

لة   ٣٩٥.ووآليت ئاشور، لة ئارادا بووة لة) MARI 3 75 No. 4:9(ي يةكةم ’ ئةدةد

                                                 
392Shaffer and Wasserman, p. 38.  
393 Op. Cit., p. 25. 

  :بؤ ئةمة بذوانة ٣٩٤

CAD, Vol. R, p. 397. 
  :اين هاتين، بذوانةسةبارةت بةم نيشانة و كات و شوثنةك ٣٩٥

Seux, M.-J., Épithètes Royales Akkadiennes et Sumériennes, Paris, 1967, pp.251-
6. 
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ناوةذاسيت دا لة ’ كانيش‘پثشتريش لة ئةرشيفةكاين بازرگانة ئاشورىيةكاين كاتثكدا 

و لة هةمان كاتيشدا نيشان و  ٣٩٦دشاياين ئاشور بةكار دةهاتپابؤ  ژةوةك ئاما ئةنةدؤص

ئةم گةر ئة ٣٩٧.شارةكاين ئةنةدؤصي ئةو سةردةمة بوو-نازناوي فةرمانذواياين دةوصةتة

ذاست بثت، ئةوا ئةمة دةبثتة كؤنترين  NUN خوثندنةوةيةي ئثمة لةم دةقةدا بة

 ژة بؤ ئةوةش بكةم كة لة پاش نيشانةيدةبثت ئاما. بةكارهثناين زانراوي ئةم نيشانة

INANNA  گاي لة مةودايةكدا هةن كة جث ي كاص بووةوةچةند خةتثكوة شوثنةواري

ةآلم لةكايت ذونووسي نووسينةكةدا هيچ نيشانةيةكي مثخي نيشانةيةكي تثدا دةبثتةوة، ب

خوثندنةوةي . نيشانةيةكي تر نةبثت پث دةچثت كة هيچو زياتر وا  دةبينراةتةواو ن

بة شاوشكا، كة هاوتاي خوريي ئيشتاري ئةكةدي و  INANNA رامي سومةريگؤگلؤ

اك و خةصكةكةي ئينانناي سومةري بووة، شتثكي دوور نية، بةتايبةيت كة سيمورروم خ

   .خوري بوون

  

١٢- ١١(  [kak?]-kà-am [da]n?-na-am:  رفيت تثدا گئةم ذستةيةش هةندثك

) ؟(امشاوةكاين يةكةمني پةص گكة دةتوانني بصثني تاكة نيشانةيةك كة لةچونهةية، 

 وجنثت، نيشانةيگكةدا بژةةص واتاي دةستةواگو لة هةمان كاتيشدا لة ١١نيشانةي دثذي 

                                                                                                              
 بثتپادشايةك كة لةم سةرچاوةيةدا وةك يةكةم هةصگري ئةم نيشانة ئاماژةي بؤ كرابةآلم يةكةم 

ئةدةد، - بؤ شةمشي ژةسةبارةت بة ئاما. ئاشورة ي.)ز.پ ١٢٠٨-١٢٤٤( ي يةكةم’ورتانين -توكوليت‘

  :بذوانة
 The Chicago Assyrian Dictionary (CAD), Vol. R, p. 397. 
396 Larsen, M. T., The Old Assyrian City-State and its Colonies, Copenhagen, 
1976, p. 369. 

  :بؤ ئةمة بذوانة ٣٩٧

Veenhof, K. R., “Kanesh: An Assyrian Colony in Anatolia,” Civilizations of the 
Ancient Near East, (ed.: Jack Sasson), Vol. II, New York, 1995, p. 866. 
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KAKرسيارة ئةوةية ئايا ئةم ووشةية لةم پلثرةدا . ةك دةبةخشثتچاي ة كة وات

رام دةنووسرا هةروةك گؤگةيي دةنووسرا وةك لثرةدا هةية، يان بة لؤگسةردةمةدا بة بذ

  .لثكؤصنةوةي زياتري دةوثت گومان بذنةريت بوو؟ خوثندنةوةي كؤتايي و 

  

كان دا، هةرچةندة زؤر نية، لة نيشان و ناوبانگة شاهانة" چةكي بةهثز"بةكارهثناين   

 دا’ الرسا‘ي پادشاي ’ سني-رمي‘بؤ منونة لة نووسينثكي  .بةآلم بةتةواويش نوث نية

     ٣٩٨".هثزةكاين خواوةند نينورتا]بة][چةكة[بة : "هاتووة و دةصثت

  

١٣( te-e-ne-eš :ادار مب لة گئةم ووشةيةش نامؤ و سةرنج ذاكثشة، ئةوةندةي من ئا

لةبةر ئةوةي . ليمدا نةبثت، ئيتر لة دةقي تري ئةم سةردةمةدا نةهاتووةنووسينةكةي ئورشة

لة نووسينةكةي ئورشةليمدا لةسةرةتاي دثذدا نةنووسراوة، بووة هؤي هةندثك دوودصيي 

بةآلم لة  .پثشةوة هةبووة يان ناهةردوو لثكؤصةرةوةكةي كة ئايا نيشانةي تري لة

ووشةكة داخوراوو سواوة، بةآلم لة  شانةينييةكةم چةندة نووسينةكةي هةصةدنيدا، هةر

خوثندنةوةكةي ذاستيي پثشىيةوة جثگا بؤ هيچ نيشانةيةكي تر نية، ئةمةش پاصپشتىية بؤ 

تا ئثستا تةا "ثي ووتةي ئةوان، ئةم ووشةية پبة  ٣٩٩.ة  tenīšu شافةر و ضاسةرمان كة

                                                 
398 “28) [giš. Tukul- ka]la-ga-dnin-urta,” Frayne, RIME, vol. 4 – Old Babylonian 
Period (2003- 1595 BC), Toronto, 1990, Rīm-Sîn  I E4. 2. 14. 9, l. 28. 

  :بؤ منونةي زياتر  بذوانة
Tallqvist, K., akkadische Götterepitheta, Helsinki, 1938, p.110, 

  :هةروةها بذوانة. گي خواوةندانيش دثتلثرةدا وةك نيشان و ناوبان
CAD “K” p. 54. 

  .كة لة نووسينثكي شةملانثسسةري سث يةمدا هاتووة
399 Shaffer and Wasserman, p. 13-14. 
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ةيةكي جياوازي يةك جاري تر لة دةقثكي بؤغازكؤي دا بةم شثوةية هاتووة كة شثوةي

  ٤٠٠).AHw 1347b:بذوانة(ة ’گةل‘يان  ’خةصك‘بة واتاي  tenēštu  ووشةي باوي

  

١٥ (māt Ša-gi :تري بةردةست دا  چاوةيةكي نووسراويسةر چئةم ناوة لة هي

دا ) SH 825(لة دةقثكي مششارة  Tu-ša-gi نةهاتووة، ئةوةندة نةبثت كة ناوي شاري

گةر وايشي دابنثني كة تةنانةت ئة. م هةمان ناو نيةهاتووة كة لةم ناوةوة نزيكة، بةآل

نية و هي ئةم ناوةية، هثشتا هيچ  māt بةشثك لة ووشةي Ša-gi نيشانةي پثش

  .يارمةتىيةكي دؤزينةوةي هاوشثوةيةكي نادات
  

٢٢( [... ...]-ta/ša-am :نيشانةي پثش ئةم نيشانةي am  ة لةسةر بةردةكة بةئاستةم

   .بثتش   ša ديارة و دةشثت 

  

٢٤( i-ne-er : چاوگيئةم فرمانة لة nê/âru(m)/ ne’ārum  ةوة هاتووة كة واتاي

 .ة"سةربذين"دةبةخشثت، سةرةذاي واتاي بنةي كة )" ژمنـي دو(لثدانـ" "كوشنت،"

ئةم فرمانة لة دةقةكاين سةردةمي ئةكةديي كؤنةوة بةم واتاية بةكارهاتووة، بؤ منونة لة 

دا ’ سني-پةذينة گةورةكةي دژي نةرامذا‘كؤين دةقي ذونووسي سةردةمي بابليي 

  : هاتووة

i-ni-ir-ma (G 17)يان  ٤٠١  i-ne-er-ma.٤٠٢  

                                                 
400 Ibid. 

 .كة ئةم ووشةية لة دةقة ئةكةدىية كؤنةكانيشدا نةهاتووة هةروةها تثبينىيان كردووة
401 Grayson and Sollberger, RA 70, p. 111. 
402 Charpin, D., “La Version Mariote de l’«Insurrection Général contre Narâm-
Sîn,» Mémoires de N.A.B.U, 4, Florilegium Marianum III: Recueil d’ etude à la 
memoire de Marie-Thères Barrelet, Paris, 1997, p. 10; 

  :گثذثتةوةهةروةها لة دةقثكي ذمص لثداين بابليي كؤندا كة هةواصي سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور دة
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٢٥([…….]-arki  :ا دوا نيشانةي ناذةحةتة بزانني ئةم ناوة جوگرافىيةي كة تة

گرافىيانة بثت كة لةو ناوچةية بةآلم دةشثت هةر يةكثك لةو ناوة جو. ماوةتةوة، چىية

لةو ناوانةش كة دةيانزانني . كؤتايي دثت  ar-  بة و ئةو ناوچةيةوة هةبوونو خوارووي 

 ـمار)ـيـ(خاشـ’ ‘،Namar ارـامـن’ ‘،Zimudar زميودار‘: ئةمانةن

›aš(i)mar،’كارخار‘ ٤٠٣ Kar‹ar ’ خاملان‘كة فرةين بة نزيكي ›alman ’ي 

                                                                                                              
a-mu-ut dŠul-gi ša A-pa-Da-ra-a‹ i-ni-ru "ذيـي سةربـدةراخ-اـگي، كة ئةپفاصي شول، "

)YOS 10 26 IV 10(ة، بؤ ئةم دةقة بذوان:   

 Biggs, R., “Šulgi in Simurrum,” Crossing Boundaries and Linking Horizons: 
Studies in honour of M. Astour, Edited by: G. O. Young, M. W. Chavalas and R. 
E. Averbeck, Maryland, 1997, p. 169-170; 

  :دا، بذوانة YBT X 26 IV 10  هةروةها لة دةقي

Goetze, A., “Historical Allusions in Old Babylonian omen Texts,” JCS 1 (1947), 
p. 260. 

بؤ دةربذيين ئةم فرمانة بةكار   SAG.GIŠ.RAرامي سومةري يگؤگتووة كة لؤگوز ئةوةشي گبي

  :هاتووة

Biggs, Op. Cit., p. 176, note 40. 
ة، جياوازة، ’ ašimur(u)‹ )و(خاشيمور‘ئةم شثوةيةي ئةم ناوة لة شثوة كؤنةكةي كة چةندة هةر ٤٠٣

بةآلم بةذاي نووسةر ناتوانرثت بة تةواوةيت بذيار بدرثت ناوةكة لة سةر زماين دانيشتواين ذةسةين 

واتة دوور نية ناوي . چؤن گؤ كراوة و نووسراوة، كة لةم سةردةمةدا سيمورري بوون، چةكة خؤيناو

نةبووبثت ’ ašimar‹ خاشيمار‘شتوانةكةي لةم سةردةمةدا بةزماين داني ’ašimur(u)‹ )و(يمورخاش‘

 گيي ضاوةصئاهةنپثي ذثساي هاوبة سةر زماين ئةكةدىيةكان ية لة(a) و دوا ضاوةصي ناوةكة كة

=)vowel harmony( دي دا هةية، بؤكة لة زماين ئةكة (u) ر كاريگةرييثژؤذابثت لةگ um  ي

ئةم ذاية نووسيين ناوةكةية بة پشيت صپا. ةي زماين عةرةبىي)تنوين(دا كة هاوتاي )mimation(= ميماندن

چاوةكاين سةردةمي ئاشوريي نوث دا، ئةو ة لة سةر’ ašimar‹ خاشيمار‘شثوة ذةسةنةكةي خؤي كة 

    .پشت گوث خرااندن لة اليةن ئاشورىيةكان خؤيانةوة ئيتر ميم دياردةيكاتةي 
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انةت دةتوانني تةن. ةند دثذثك ئةويش ناوي هاتووةچاش پو لةم دةقةش دا  ٤٠٤تدةزانث

لثكردنةوةي پاش ةي ديالة بووة، چيش، كة ناوي ناو’ Warium واريوم‘ناوي ووآليت 

  ٤٠٥.ثشنياز بكةينپميماندنةكةي، 

 

٣٠( [ma?-at?] […….]-naki: گرافىية دةتوانرثت زؤر كةم سةبارةت بةم ناوة جو

 ناوةكةي بةچثت كة ب’ uranna‹ خوراننا‘گومان بؤ ، بةآلم دةشثت بووترثت

ناوي خوراننا لة اليةن فرةينةوة  ٤٠٦.داخوراوي لة دوو شوثين دةقةكاين نوزي دا هاتووة

- خور‘سني و هةمان -ي نووسينثكي نةرام’ ur¿-a-núm‹° نوم-ـا-°خور¿‘بة هةمان 

زانراوة، بةآلم بةبث ئةوةي شوثنةكةي  ’زيرپي-ثذذيدوئ‘ي نووسينةكةي ’ ur-nam‹ نام

   ٤٠٧.توانرابثت دياري بكرثت

  

٣٢( [….]-lum-A-RI :چةكاين كوردستان، بة تايبةيت لةبةرئةوةي دانيشتواين ناو

، لةم سةردةمةدا بةزؤري خوري بوون، وا لةذاسيت نزيكترة كة ئةو ذؤژهةآليت دجيلة

خبوثندرثتةوة كة بة زماين خوري  atal-...   كؤتايىيان دثت، بة A-RI- ناوانةي بة

  . ثتدةبةخش" بة توانا"يان " بةهثز"واتاي 

  

                                                 
404 Frayne, SCCNH 10, p. 149. 

  :اوة كؤنةكاندا، بذوانةچاريكردين شوثنةكةي و ناو هاتين لة سةرسةبارةت بة ووآليت واريوم و دي ٤٠٥

Bottéro, J., D. O. Edzard, A. Falkenstein and J. Vercoutter, The Near East: The 
Early Civilizations, London, 1967, p. 164. 
406 Frayne, SCCNH 10, p. 184. 
407 Frayne, Ibid. 
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٣٣( [……….][GIŠ]GU.ZA: گاي دوو نيشانة دةبثتةوةلة شكاوىيةكةدا جث. 

هةموو ناوي پثش دابنثني كة دةخراية  GIŠي پثناسلةكاتثكدا دووةميان بة نيشانةي 

پةل و ئامرازثكي لة دار و تةختة دروست كراوةوة، لةوانةش ثك و كةل و جؤرة چةك

 .چى بووةيةكةميان  ة، ناذةحةتة بزاننيكورسيي تةخيت پادشايةيت كة لثرةدا هاتوو

شةوة نيشانةيةك  GU.ZAپاش ووشةي لة  گومانثكي كةم هةية كة چةندةهةر

گةر ئة چونكة، گةر واش بثت، ئةوة زؤر لة واتاي ذستةكة ناگؤذثتهةبووبثت، بةآلم ئة

 ٤٠٨)Phonetic Compliment(=هةبووبثت، ئةوا هةر دةبثت تةواوكةرثكي فؤنةتيكي 

چي داخة كة بةهؤي شكاويي بةردةكةوة لةئاسيت فرمانةكةدا، نازانني گاي جث. بووبثت

پثوة هةبووة پةيوةندىيةكي ’  lummatal-[... ...]لومماتال-[......]‘ذووداوثك كة 

" تـةخت"ية ة دياريش نـچونكردووة، ك  سيمورروم هاتـووةوة، يانپادشايةيتبةسةر 

بةآلم هثشتا هةر مةحاص نية ). Object(ة يان بةركار )Subject(لثـرةدا بكـةر 

چونكة بن، گرايف وپامشاوةي نيشانةكاين ناوثكي كةسي يان جنيشانةكاين هةموو ذستةكة 

گرايف ةموو دةقةكة بكةينةوة، دةبينني كة ناوي كةسي و ناوي جوئةگةر سةيرثكي ه

 انةييةكثك لةمانة بثت ئةوا دةبثت نيشگةر ئة. بةدواي يةك دا هاتوون و ذيز كراون

[GIŠ] بة جؤرثكي تر خبوثنينةوة.  

                                                 
اش لؤگؤگرامثكةوة دثن و دةنگي ووشةكة بة زماين ئةكةدي تةواو پئةمانة ئةو نيشانانةن كة لة ٤٠٨

ش بؤ دةربذيين باري ووشةكة ئايا نؤمينةتيضة يان ئةكيوزةتيض يان جثنةتيض، هةروةها دةكةن، ئةوي

چونكة زؤر مةبةستة، گؤگرامةكة هةندثك جاريش بؤ دةرخستين ئةوةي كام ووشةي ئةكةدي لة لؤ

 :منونة لةسةر تةواوكةري فؤنةتيكي. واتايةكي لة زمانةكةي تردا هةية مثك زياتر لةگؤگراار هةر لؤج
Šarrum ana É-im illak 

ة و لةم  bītum رامثكي سومةرىية و بة ئةكةديگؤگلؤ É چونكةتةواوكةري فؤنةتيكىية،  - im  لثرةدا

 . bītim ذستةيةدا دةبثت جثنةتيض بثت بؤية دةبثتة
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٣٧( ma-at  Ša-ri-da-‹u-umki :رافىية لة دةقةكاين سةردةمي گئةم ناوة جو

   :بنةماصةي سث يةمي ئوردا هاتووة، بةآلم بة شثوةي كةمثك جياوازي وةك

 Šu-ru-ut-‹u-umki; Ša-ri-it-‹u-umki; Ša-ri-it-‹iki; 

 ٤٠٩.هةر شثوةيةكي جياوازي ئةم ناوة بثت ش Ša-ri-íp-‹u-um-maki ةشةو لةوان

فىية زانراو نية، بةآلم هةندثك بة دةربةندي دوكاين دةزانن، لة گراشوثين ئةم ناوة جة

. وك و لةو شوثنةدا كة زث نثواين هةيبةت سوصتان و سةرسريد دةبذثتپچوسةر زثي 

نثكي ية لة نووسي ’Šurutu‹a وروتوخاش‘هؤي ئةم باوةذة هاتين ناوي دةربةندي 

ةآليت دجيلة دةكات و ژهشاهانةي عيالمي دا كة باسي مجوجؤصي سةربازي لة بةري ذؤ

 نـوزي‘ ’،Arrap‹a پخاةذذائ‘’ ،Matka ماتكا‘ناوي ئةم دةربةندة، ناوي  پاصلة

Nuzi،’ ‘خامشار ›ašmar’  زابان‘و Zaban ’تةنانةت  ٤١٠.و هي تريش دةبات

بةآلم شيكردنةوة  ٤١١المي بثت،واية ناوةكة لة بنةذةت دا عي انيپثهةندثك 

 ةوة زياتر لة Mayer ومايةر Astour زمانةوانىيةكةي ناوةكة لةاليةن هةردوو ئةستؤر

بـة ذاي ئةوان ناوةكـة خورىية و ناوي جـؤرة درةختثـكـة . تثـچذاسـت دة

)GIŠšu-rat-‹u (پثكةوة ژة بؤ كردنة كة شاياين ئاما ٤١٢.ثزةگويان دار  كة دارمازوو

- ارةمي ئةمارچوةيةكي ساصي چاپدي-ووةژشوشةذذا دا لة مثئةم شوثنة لةگةص  ناوهثناين

                                                 
409 Cf. Astour, “Semites and Hurrians in Northern Transtigris, p. 35, note 249. 
410 Op. Cit., p. 36. 
411 Frayne, Op. Cit., p. 174. 
412 Astour, Op. Cit., p. 36 and notes 253-256.   

  : گوثز  بة شياو تر دةزانثتئةستؤر خؤي دار
Ibid, p. 36-7. 
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دي مششارةية، بةهثز تر گروادةكات باوةذ بة نزيكيي لة شوشةذذاوة كة  ٤١٣سني دا

   ٤١٤.ةي دوكان بووبثتچبثت، واتة لة دةشيت ذانية و ناو

 

٣٩( […….] °›ul?¿-gi-za-tal/ri: گادار مب ناوي كةسييئةوةندةي من ئا )لةم ) ؟

ئةوةندة هةية ناوي كةسيي . جؤرة لةدةقي بآلوكراوةي تري تا ئثستادا نةهاتووة

بةآلم  ٤١٥مان ياد دةهثنثتةوة كة لة نوزي هةبووة،’  Ku-uz-za-ri/zi زي/كوززاري‘

  .يارمةيت دةست نيشان كردين ناوةكة نادات ZI يان GIنيشانةي 

  

٤٠( […..]-GA/AM?-ri-ni?-we :كرنةوةي پذشت بة ذاستيي پبتوانني  گةرئة

ة، ئةوا ئةم ناوة و ناوةكةي li-šu-nu-[be] اشتر ببةستني كةپشكاوىيةكةي دثذي 

 ةزيـگهـةردوو ذة. پاشي دةكرثت ناوي سةركردة و تةنانةت ناوي خواوةنديش بن

–ne -  و–we-  پاشگري خورييدةكرثت بة هةردوو ni- )و) ٤١٦ئامرازي ناسني we- 

  .بن) ٤١٧جثنةتيض(

  

٤٣( [ma?-at?…]-ti-na-ab-ba-ša-weki :رايف خوريي ئاشكراي گناوثكي جو

   .كؤتايي دثت -we ري جثنةتيضيگشپاترة كة تائثستا نةناسراوة و بة 

                                                 
  :پاچةية، بذوانةدي-ژووةبؤ ئةم مث ٤١٣

Walker, The Tigris Frontier from Sargon to Hammurābi, p. 107. 
  :سةبارةت بة يةك هاتنةوةي مششارة و شوشةذذا، بذوانة ٤١٤

Læssøe, The Shemshara Tablets, p. 70; Hallo, “Simurrum and the Hurrian 
Frontier,” RHA, XXXVI, p. 77, note 67. 

  :بؤ ئةم ناوةي لة يةكثك لة دةقةكاين نوزي دا هاتووة، بذوانة٤١٥

 Gelb, HS, p. 19. 
  :سةبارةت بةم ئامرازة، بذوانة ٤١٦

Wegner, p. 47.  
417 Op. Cit., p. 57 and note 66. 
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٤٨( [m]a-at ›al-ma-anki :گرنگةية كة لة ذثي زؤر ئةو ووآلتة  خاملان

ماوة و ناوي ئةم ووآلتة سةدة لةدواي سةدة هةر  ٤١٨.سةرچاوةي نووسراوةوة ناسراوة

بةهؤي شوثنة ستراتيجىيةكةيةوة لةسةر . ي ئثستا’ حةلوان‘بةردةوام بووة تا بووةتة 

كاين سةدةكاين نووسةمثژوو ناوي لةنووسينةكاين جار زؤر ،خوراسان  يشاذث

دةروازةي نثوان  دةمچاوانةدا وةك شاري سةرةكيي لةو سةر. هاتووة دايشناوةذاست

عقبة "چاوانةشدا باسي هةر لةو سةر ٤١٩.وةباس كرا مثسؤپؤتاميا و باين ئثران

ةية بؤ ژدةبةخشثت و ئاما" كصؤمي حةلوان"دةكرثت كة واتاي  ٤٢٠"حلوان

 خوخنوري‘ئةمةش ووآليت . ادا دةذواتپيكةي گادةربةندةكةي نزيكي كة ذث

›u‹nuri’ كصؤمي ووآليت "كي دا بة لة نووسينث ’سني-يبـئيب‘كة  مان ياد دةهثنثتةوة

  ٤٢١.اوةوةسفي د" ئةنشان
  

ناسراوة و بة شاري ’ ئةصوةند‘هةمان ناوي خاملان لةو ذوبارةش نراوة كة ئثستا بة    

پةرةي سةندووة بة ةوة هةر لة خاصمانئةصوةند ديارة كة ناوي  .خانةقني دا تثدةپةذثت

  .ئةصوةن> ئاصوان > ئاصمان > هاصمان > خاصمان شثوةي 
     

                                                 
  :بؤ منونة بذوانة ٤١٨

Borger, R., “Vier Grenzsteinurkunden Merodachbaladans I von Babylonien,” 
AfO 23 (1970), p1ff, 

  .ژة بيبليؤگرافىيةكانيدائاماگةص لة
ي زاييين ١٣حةمةوي لة سةدةي . ٣-٢٩٠. ص، ١٩٨٤بريوت،  معجم البلدان،وت، احلموي، ياق ٤١٩

   .ژياوةدا 
  .٢٩١. ثشوو، لپاوةي چهةمان سةر ٤٢٠
  :سني، بذوانة-بؤ ئةم نووسينةي ئيبـيب ٤٢١

Walker, p. 42. 
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سني و بة -)ـن(نة سةربازىيةكاين ئيدديـناوبردين خاملان وةك يةكثك لة نيشا    

لة ژةيةكي ذوون و ئاشكراية بؤ پةل كثشاين شانشينةكةي رتين، ئاماگووتةي خؤي، 

بة بووين دوو خاصي . ثكي وا دوور لة باشوورةوةبؤ شوثن سةردةمي فةرمانذةوايةتيي دا

انةوةي لةسةر بة دةستةوة و لثكد) بثتواتة=كولوننوم (و باكور) ئةصوةند=خاملان (باشور 

يي شانشينةكةي لةم سةردةمةدا، كة دةوروبةري ژةينة ئةجنامي درثگنةخشة، دةتوانني ب

رتين دةربةندثكى گلةمةش، تواناي دةست بةسةردا گة ج. كم ي هةوايي بووة ٢٤٠

دا كة لةو كاتةدا لة ملمالنث دا  پشيتستراتيجى وا لةسةردةمي ئةو هةموو هثزةي دةورو

يشانةيةكة بؤ گرتين شوثنة ستراتيجىيةكان، نو دةست بةسةردا بوون بؤ دةستةآلت 

  .دةستةآلت و دةست ذؤيشتويي سيموررومي ئةم كاتة

  

٤٩(  ma-at Be-elki :پث دةچثت بةآلم . تا ئثستا نةناسراوة تري يگرافيناوثكي جو

   .هةر لة دةوروپشيت خاملان بووبثت

  

٥٢- ٥١([An?]-nu-ba-ni-ni [LUGAL Lu-lu-bi]-°imki¿  : ناو هثناي

ادشا پدشاي لوللوبوم بؤ زانيين كرؤنؤلؤجياي هةردوو پاي ’ Annubanini ئاننوبانيين‘

سني نةهاتووة، هةروةك -)ـن(اش ئيدديـپبةتايبةيت لةوةدا كة ئانوبانيين . زؤر بةبةهاية

، نةهاتبثتئاننوبانيين گةر لةپاش سني، ئة-)ـن(بةصكو ئيدديـ ٤٢٢.چنهةندثك بؤي دة

اي داخة كةنووسيين تري ئاننوبانينيمان نية تاكو زياتر لةم گجث. دةمي بووةئةوا هاو

 Walker بارةيةوة بزانني، بةآلم دةتوانني بةدصنيايىيةوة بصثني دةرئةجنامةكاين وؤكةر

                                                 
  :بؤ منونة بذوانة ٤٢٢

Walker, The Tigris Frontier, p. 186; 189. 
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ئةو لةو باوةذةداية كة دةمي . ئيتر ذاست ننيپادشا سةبارةت بة كرؤنؤلؤجياي هةردوو 

زةهاو نزيكةي سةد ساصثك لة دةمي نووسينةكةي پويل رنووسينةكةي ئاننوبانيين لة سة

گاي داخة ديسان جث ٤٢٤.دواترة ٤٢٣،پولةزابازونا كة هةر لة سةر/سني -)ـن(ئيدديـ

گرنگانة زؤر شكاوة و ناتوانني ئةو فرمانة اش ئةم دثذة پ نيشدكة نووسينةكةي هةصة

چي واتة، نازانني . ةوابةستةي ئةم ذستانة بووة و كردارةكة ذوون دةكاتةوهةصبهثنني كة 

سيمورروم وبانيين چي بةسةر نوة، يان ئانثنراوبانيين هنلةاليةن سيموررومةوة بةسةر ئان

سني لةم شوثنةدا باس و خواسي -)ـن(لةهةمان كاتيشدا، دوور نية ئيدديـ. هثناوة

دةسيت تثدا شثوةيةك ابثتةوة كة ئاننوبانيين  و شانشينةكةي بة گثذذووداوي كؤنتري نة

سني - )ـن(لةم بارةياندا دةبثت ئاننوبانيين لةدةمثكي زووتر لة ئيدديـ. ووبثتهةب

   .ژيابثت

  

ين ملمالنث يةكن كة لةنثوان هةردوو گةي بوولةهةموو بارثكدا، ئةم دثذانة بةص   

لةوانةية ملمالنث يةكة لةسةر خاملان و . شانشيين سيمورروم و لوللوبوم دا هةبووة

شاذث ستراتيجىيةكةي و گرتن بةسةر دةست  بؤ چةي سةرپول بووبثتناو

. دةربةندةكةيدا، كة هةروةك دةبينني بةوة كؤتايي هات كة كةوتة دةست سيمورروم

 ي ئاننوبانيين وAnubanini I(پول لة سةر پادشانةخشة هةصكةندراوةكاين هةردوو 

                                                 
بؤ زانياري  .وبانيين دةزانرانچونكة پثشتر بة هي ئانناسراوة،  ٢وبانيين ئةم نووسينةيان بة نووسيين ئان ٤٢٣

  :زياتر لةبارةيةوة و لة بارةي نووسةرةكةيةوة، بذوانة
Walker, Op. Cit., p. 170; 179ff. 

  :سةبارةت بة نةخشةكةي، اليةنة هونةرىيةكةي و ذونووسثكي نووسينةكةي، بذوانة
Hrouda, B., Iranische Felsreliefs, (Sarpol-i-Zohāb), Iranische Denkmäler- 
Lieferung 7: Enthaltend Reihe II, Berlin, 1976, plates 1-4; 6. 
424 Walker, Ibid.  
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Anubanini II گةي بووين ئةم بةص) سني يان زابازونا ي كوذي-)ـن(ي ئيدديـ

   .نث يةنملمال
  

٥٨( Ti-da-lu‹-‹a-amki :بةركار گرافىية كة لثرةدا بة ئةم ناوة جو =)

هاتووة لةبةر ئةوةي بةركاري كردارثكي سةربازي  )نصب=  ةAccusativeكةواتة

كة واتاي ووآلت  māt چونكة ووشةيشار بووبثت نةك ووآلت، ت ثدةچ پثبووة، 

ئةوةندةي من  .ةدا نيةرترةوة دانراوة، لث پثش ناوي ووآلتةكايندةبةخشثت و لةم دةقةدا لة

بةآلم  .گادار مب، ناوي ئةم ووآلتة لة هيچ دةقثكي تري پثشوودا نةهاتووة و نوث يةئا

لةهةمان پث دةچثت هاتووة، زؤر  Šikšabbum شيكشةببومپثش لةبةرئةوةي ذاستةوخؤ 

م شوثنةي چاالكي لةشاياين باسة كة مةيداين شةذ و  .بووبثت ي ئةمةياندا چةناو

يان ئةوةتا ) ١: گرثت، ئةمةش دوو ذاضة هةصدةدةقةكةدا لة هةرة باشورةوة دثتة باكور

، گرافىيانةنةك جو) بةدوايةكدا هاتين كات(= كرؤنؤلؤجىيانة دةقةكة ذووداوةكان 

و ناوي لةمةي لةبةردةستمانداية ژتر بووة ئةوةتا دةقةكة درث) ٢گثذثتةوة، يان دة

ئةوانةش ناوي ئةو شوثنانة بوون كة لة دا هةبووة كة فةوتاوة و جوگرافيي تر لةو بةشة

چثت ئةگةري دووةميان زياتر لةوةش دة .و شيكشةببوم دا بوون )پولسةر(نثوان خاملان 

بثت، چونكة كصثشةي نةفرةت و تووك كة لة كؤتايي نزيكةي  ترلة ذاستىيةوة نزيك

ئةويش  يي ستووين دووةمدا بوواية،لة كؤتا و دةبووايةهةموو دةقثكي لةم جؤرةدا هةبووة

سلثمانىدا بؤ شوثين  ئةنتيكةخانةيژنةي لةكايت سةردانة مةيدانىيةكةي لي. ديار نية

چ كنة و هةصكةندنثك ئةجنام نةدرا بؤ گةذان بةدواي پارچةي دؤزينةوةي بةردةكة، هث

   .ثتووتردا، ئةگةر هةب
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٦٠( ma-at Ší-ik-ša-am-biki :قةكاين بنةماصةي سث يةمي ناوي ئةم شوثنة لة دة

و زؤر جاريش لة دةقةكاين مششارةدا  ٤٢٥هاتووة ’Šigšabi شيگشايب‘ئوردا بة شثوةي 

سةرجنة كة شيكشةببوم لةو گاي جث ٤٢٦.چةند شثوةيةكي جياواز نووسراوةبة

’ A‹azum ئةخازوم‘چاوانةدا وةك شارثك ئاماژةي بؤ كراوة كة پايتةخيت ووآليت سةر

دةشثت . ةي هةصةدين دا بة ذووين وةك ووآلت ناوي هاتووةي لةدةقةكچكة ٤٢٧بووة،

، يان لةوانةشة شاري ووآلتةكة لة قؤناغثكي دواتردا ناوي ئةخازوم ي بةسةردا بذا بثت

گ بووبثت كة هةموو ووآلتةكة گرنسني هثندة -)ـن(شيكشةببوم لة سةردةمي ئيدديـ

كشةببوم شارثكي بةهثزو شي ٤٢٨.پؤشيبثتبة ناوىيةوة  ناسرابثت و ناوي ئةخازوم ي دا

و ستراتيجي بووة و هةروةك لة دةقةكاين ئةرشيفةكةي مششارةوة دةردةكةوثت، لة 

كةدا چةناو گةورةو گرنگي لة سياسةيتسةردةمي ئاشوريي كؤن و بابليي كؤندا ذؤصثكي 

    .ذاوةگث

                                                 
  :سةبارةت بة شثوةي نووسيين ئةم ناوة بةم شثوةية، بذوانة٤٢٥

 Edzard and Farber, RGTC 2, p. 181; 

  :چاوةيةش بكةهةروةها تةماشاي ئةم سةر
Læssøe, J., “Šikšabbum: An Elusive City,” Orientalia NS 54 (1985), p. 182. 

  :شثوة جياوازةكاين نووسيين ناوةكة بذوانة بؤ بينيين ٤٢٦

 Groneberg, B., “Die Orts-und Gewässernamen der altbabylonische Zeit,” RGTC 
3, Wiesbaden, 1980, p. 221; 

وة كة زانياريي زؤر بةسوودي تثداية و چوية دةرچاوةةرلةمةش نوثتر بةم دوايىيانة ئةم س

  :ژوويي بة پثزيش لة پثشةكىيةكةيدا هةيةلثكؤصينةوةيةكي مث
Eidem, J. and J. Læssøe, The Shemshara Archives I -The Letters, Copenhagen, 
2001. 

  :چاوةيةدا هةيةزؤر زانياري بةسووديش لةم بارةيةوة لةم سةر
Astour, Semites and Hurrians, p. 34f. 
427 Eidem and Læssøe, Op. Cit., p. 22. 

كة لة دةقة ئةرشيفىيةكاين سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ’ Agaz ئةگاز‘بةدووري نازامن ووآليت   ٤٢٨

ةي دةقةكاين سةرةتاي سةردةمي بابليي كؤن ’ئةخازوم‘ئوردا هاتووة و شوثنةكةي ديار نية، هةمان ئةم 

   .بووبثت
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ةوة ي S/Šikš-ambiپثي شيكردنةوةي ئةو لة ئةستؤر ئةم ناوة بة خوري دةزانثت و بة    

بةآلم لة هةموو حاصثكدا ئةم شيكارة  ٤٢٩."ئةميبستوونثك لة داري "هاتووة بة واتاي 

  .لثكؤصينةوةي زياتر و ووردتري دةوثت

  

ران شوثين شاري شيكشةميب لة سةر زث ي خواروو لة خوار ژةهةندثك لة توث    

بةآلم  ٤٣٠.قتةقذانيةوة، لةوانةية لة نزيك تةژئاواي مششارةوة دادةنثن؛ واتة لة باشوري ذؤ

. ةص شاري شةقالوةي ئثستادا يةكي ثنثتةوةگفرةين ذايةكي تري هةية، هةوصي داوة لة

زمانةواين بةستووة و واي داناوة ناوةكة كة لة پشيت بة شيكاري ا پثشنيازةي دلةم 

بووة لة سةردةمي ئاشوريي  Šikšabbum شيكشةببومسةردةمي بابليي كؤن دا 

، هةرچةندة ئةو شةقالوةو لةويشةوة بؤ  Šiklabbum* الببومشيك*ناوةذاست دا بووةتة 

فرةين  .گرميانة و بة نووسراوي بةدةست نةگةيشتووةشثوة ئاشورىية ناوةذاستة تةا 

ي سةردةمي بابليي كؤن لة سةردةمي ئاشوريي ناوةذاست   -št-گيواي دادةنثت كة دةن

ةص گبةبةراوورد لة -ss- و لة سةردةمي ئاشوريي نوثشدا بووةتة -lt-  دا بووةتة

 پومپكةلتا‘بابليي كؤن بؤ ي ’ Kaštappum پپومكةشتا‘رافيي گةرةسةندين ناوي جوپ

Kaltappum ’ اپكةسسا‘لة ئاشوري ناوةذاست دا و بؤ Kassapa ’ لة ئاشوريي نؤث

                                                 
429Astour, Op. Cit., p. 34-35.  
430 Eidem and Læssøe, p. 22-23; 

  :هةروةها بذوانة
Læssøe, The Shemshāra Tablets- A Preliminary Report, p. 153. 

ي قةآلدزث ي بة شوثنةواري كؤين شيكشةميب گردي گةورةوي دا پثشوبةآلم السؤ لة نووسينثكي 

  :نياز كردبووپثش
Læssøe, Orientalia, p. 182; Læssøe and Th. Jacobsen, “Šikšabbum Again,” JCS 
42/2 (1990), p. 132. 
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ذاستة كة شةقالوةي ئثستا، هةروةك  ٤٣١’.كةششافل ةت‘ةوترثت پثي ددا كة ئثستا 

يجىى هةية بةوةي كةوتووةتة سةر تةوةري گايةكي ستراتجث شيكشةببوم ي دثرين

شنيازةي فرةين زياتر پثرثزراوة، بةآلم ئةم پاياي سةخت چ ژوي هاميلتؤن و بة كةگاذث

لة  ٤٣٢ةي نووسراو بةستووةگيت بة بةصپششنيازةكةي السؤ و ئايدم كة پث. ذمص لثدانة

ئةخازوم پايتةخيت  شيكشةببومةر ذاست بثت گو، بةتايبةيت ئةچاذاسيت نزيكتر دثتة بةر

   .بووبثت

  

٦٢( ma-at I-te-ra-áš-weki :بة پثشتر نةهاتووةكة گرافيي ترة ناوثكي جو ،

  .دا ديارة كة ناوثكي خورىيةwe-  جثنثتيضي پاشگري

  

٦٣( I-tuki :بةوةدا كة ئامرازي ناساندين māt  ديارة ئةم ناوة نةهاتووة، پثشىيةوة لة

شارثكي  گةصلةپثشنياز بكةين كرثت بة ووريايىيةوة دة. گرافىية شار بووةجو

دا بةيةكيان دابنثني كة دووجار لة سةرةتاي سةردةمي بابليي  ’Utûm ئوتووم‘ووآليت

لة دةقي (  ’U-ta-[imki]‘ و )Ú-ta ’)ARM IV 20‘كؤن دا ناوي بة هةردوو شثوةي

SH 861 (انگدا-ئيشمث‘لة دةقي يةكةمياندا  .هاتووة Išmē-Dagan’ گرتين ةي ژدم

لة دووةميشياندا . ي براي دةدات ’Iasma‹-Addu ئةددو-يةمسةخ‘ ئةم شارة بة

بثتنة ناو شاري شوشةذذاوة، پاصپشيت نثردرابؤ پث دةچثت هثزةكاين ئةم شارة كة وا 

    ٤٣٣.نووسراوةنيان دچؤص چؤص كردين شارةكةو دزة كرهةواصي 
  

                                                 
پپا ي دثرين لةگةص تةل كةششايف ئثستادا تةماشاي ئةم سةبارةت بةم دياري كردنةي كةسا ٤٣١

  : سةرچاوةية بكة
Frayne, SCCNH 10, p. 180.  
432 Eidem and Læssøe, p. 22. 
433Walker, p. 207-8.  
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٦٥- ٦٤( Ša-um-miki ù °›u¿-bí/ne-za-guki:  چ دوو شارن كة هيناوي

ت لة دةشيت ذانية بووبثنت، چثدة پثتثكيان لةبارةوة نازانرثت، ئةوةندة نةبثت كة ش

  ).٦٩دثذي (لةوانةية لة شوثنثكي نثوان شيكشةببوم و ئوتووم دا 
  

٦٨(  ú-kà-ni-ís-sú-nu-ti :ول ـپئةم فؤرمـة لة هـةردوو نووسينـةكـةي سةر

)Anubanini II) ( ستووينII ستووين(و ئورشةليم  ٤٣٤)١٩، دثذي IV ٢٦، دثذي (

ئةمةش فؤرمثكي جياكةرةوةي زماين ئةكةديي سةردةمي بنةماصةي سث . يش دا هاتووة

   ٤٣٥.يةمي ئور و نووسينةكاين سةردةمي بابليي كؤن لة باكور بووة

  

٦٩( ma-at U-tu-weki : لة  بووةگرنگةكاين كوردستاين دثرين يةكثك لة ووآلتة

اوةكاين سةرةتاي سةردةمي بابليي كؤن دا بة شثوةي چكة لة سةر ژهةآليت دجيلةوةذؤ

تبوو كة شوشةذذا گرةند شارثكي لة خؤ چئةم ووآلتة . هاتووة’ Utûm ئوتووم‘

  Utuwe ئةوة ذوونة كة ئةم شثوةيةي لةم نووسينةدا هاتووة، واتة ٤٣٦.يةكثكيان بوو

انةية بةسوود بثت لةو .ة Utûm شثوة خورىية ذةسةنةكةي شثوةي بةئةكةدي كراوي

چةرخة پث دةچثت ئةم ناوة هاو. چةي بثتواتة بكةينناوي ناو بؤ يةكژةلةم شوثنةدا ئاما

بة  Bē/īt  )ئارامي: لةم بارةدا(؛ يةكةميان ووشةيةكي سامي پثك هاتبثتووشة لة دوو 

، بؤ چةكةشدا دةبينرثت ناو چة، هةروةك لة ناوي جوگرايف تريواتاي ووآلت يان ناو

– ’گةرمووآليت ‘ةوة هاتووة بة واتاي  ’گةرمايبثت ‘كة لة  ’گةرمثبا‘ ’،بيتوثن‘منونة 

بةشي . و هي تر’ ثذرباعة‘وة هاتووة، ’بثت زةبدا‘كة لة  ’،بازةبدا‘و  ٤٣٧’ةرميانگ‘

                                                 
  :نووسينة بذوانة بؤ دةقي ئةم ٤٣٤

Edzard, AfO 24, p. 76. 
435Shaffer and Wasserman, p.36.   
436 Læssøe, J., “The Quest for the Country of *Utum,” JAOS  88 (1968), p. 122. 

   .پشيت كةركوك و باشوريدةوروچةكاين ناوژةية ئاما ٤٣٧
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لةوانةية ئةمةيان هةر ناوة كؤنةكة  ’،Wate/a ـة/واتث‘دووةمي ناوةكةش بريتىية لة 

  :ةرةي سةندبثتپبثت و بؤ ئةم شثوةيةي ئثستاي  
Utûm: Utu> Ute> Wute> Wate. 

  

٧٢- ٧٠( i-na qa-ti Kak-mi-imki °ut?¿-ti-ir: ثذاين ئةم ذستةية دةبثت بةم گوةر

كاكموم  )ووآليت( لةدةست) ي Utuwe وثـئوتووآليت : "(ثتشثوةية ب

   ٤٣٨".وةرگرتةوة/سةندةوة

  

لةسةردةمي رافيي زؤر ناسراو بووة، هةر گناوثكي جو ٤٣٩ووآليت كاكموم    

لةم ئةرشيفانةدا بة . دا ناوي هاتووة’ئثبال‘سةرهةصداين بنةماصةكانةوة لة ئةرشيفةكاين 

پةيوةنديي بازرگاين لة نثواين نووسراوة و باس لة بووين ’ Kakmium كاكميوم‘شثوةي 

گةنامانةدا، باس لة سةردارثكي ناو نةبراوي لة هةندثك لةو بةص .ئةم و ئثبالدا دةكةن

دةكات و  گكاروانثكي ذيس وجل وبةرگةياندين اواي بةدةست راوة كة دكاكموم ك

گةنة شارثكي تري سةر بة قةصةمذةوي كي تر دةبواية بارةكان بگةنامةيةبةص پث ي بة 

ئةمة نيشانةية بؤ ئةوةي كة كاكموم لة سةردةمانثكي زؤر زووةوة  ٤٤٠.كاكموم

                                                 
  :بذوانة ...ina qāti  سةبارةت بة واتاكاين ٤٣٨

CAD, Vol. Q, p. 192, clause: 2´: a´. 
پرؤفثسؤر لة سايةي   Ni-mi-im نةك  kak-mi-im بؤ خوثندنةوةي ناوي ئةم ووآلتة بة شثوةي٤٣٩

’ نيموم‘لة يةكةم خوثندنةوةي ئةم ناوةدا كة لة هةزارمثرد دا بآلوكراوةتةوة بة . فةوةيةثينهؤف

    .خوثندومانةتةوة
  :بابةتةوة هةية، بذوانة گةنامانةي پةيوةندىيان بةمبؤ بينيين ئةو بةص ٤٤٠

Walker, Op. Cit., p. 13-14. 

ي  EN گثذاوة، بةآلم لؤگؤگراميوةر "پادشاي كاكميوم"ي بة   ”EN Kak-mi-um“ وؤكةر

   .دةبةخشثت’ فةرمانذةوا‘يان’ سةروةر‘ ’،سةردار‘سومةري واتاي 



١٩٥ 

 

ة و شاري تر و لةوانةشة شانشينثكي يان مرينشينثكي بةهثزو و دةست ذؤيشتوو بوو

كاكموم لة سةردةماين . ثر دةست دا بووةژكةي خؤيي لةچةهةرمثي تري دةرةوةي ناو

سني ي ئةكةد دا بةشدار -نةرام ژرةكةي دگةورينة پةنگ بووة؛ لة ذاگردواتريشدا هةر 

چةندة زؤر كةم ناوي هاتووة، لةسةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئوريشدا، هةر ٤٤١.بووة

نكة دةقثكي ئةرشيفي لة شوثنةواري چو؛ دةبثت لةشكركثشيي كرابثتة سةربةآلم هةر 

ثداين مةذ دةكات بة پةوة باس لة ) ي كؤنPuzriš-Dagan نگادا-وزريشپ(’ درثهم‘

شوثين كاكموم كة دةبثت لة  چثتدةپثلةمةش زياتر،  ٤٤٢.سث كةسي خةصكي كاكموم

بةذاي ؤوكةر هؤيةكي سومةرةوة دوورتر بووبثت،  چاو شارو ناوچةكاين تردا لة

بةآلم ناوهاتين  ٤٤٣.نامةكاين سومةري ئةو سةردةمةداگةتربووبثت بؤ كةم ناو هاتين لة بةص

 ،كاين هةمان سةردةمداسومةرىية گةنامةشاشروم، ئوربيلوم و ووآلتاين دووري تر لة بةص

 تيي ئةم ذايةي وؤكةر ناكات، بةصكوپشاصپمةوداي دووري دا بوون،  هةمانلة كة ديارة 

خؤي پثدةچثت كاكموم، هةروةك سةردةماين تر، هثندة بةهثز بووبثت كة بتوانثت 

واديارة ئةم جةربةزةيي  .چي شاآلوة سومةرىيةكان بداتةوةرپةبةرپارثزثت و ب

وسةرسةختىيةي كاكموم كة دةمانثكي زؤري دواتريش هةر بةكار بووة، هؤي ئةوة 

بة كاكمىيةكان .) ز.پ ٧٠٩-٧٢١( گؤين ئاشوريسارپاشتر ساصثك  ١٤٠٠بووبثت 

پاصپشتيي ئةمةش، نووسينةكةي بؤ  ٤٤٤."ووآليت كاكميژمنة شؤفارةكاين دو"بصثت 

ة لة ووآليت كاكموم، ك"سني بة ذاشكاوي دةصثت -)نـ(ئورشةليم كة تيايدا ئيدديـ

                                                 
441 Grayson and Sollberger, RA 70, p. 115 (l. 3´). 
442Walker, Op. Cit., p. 193.  
443 Ibid. 
444 “kurKa-ak-mi-i lúKÚR  lem-ni:” Mayer, W., “Sargons Feldzug gegen Urartu- 
714 v. Chr., Text und Übersetzung,” MDOG 115 (1983), p. 72, line 56. 
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ةيةكي تري ئةم گبةص ٤٤٥"داوة]نة[كةس  چهي] بة[هةرة دثرينىيةوة باجي ) اين(ژذؤ

پاش ذماين بةردةست دةري دةخةن كة كاكموم لة سةردةمي ين گةكابةص. ووتةيةية

ئةو  .يةكثك لة زهلثزةكاين كوردستاين كؤن بووة دافةرمانذةوايي بنةماصةي سث يةمي ئور

-)نـ(نووسينةكاين ئيدديـزياد لة بؤنةيةك دا لة چةندةها جار ناو بردنةي كاكموم لة 

سني -)ـن(ديارة ئيدديـ .ةم كاتةداگةي گرنگيي ستراتيجي و پةلكثشانثيت لبةص سني دا

يش شكؤ و دةستكةوتةكاين شانشينةكةي خؤي لةسةر حسايب كاكموم بنيات ناوة 

ة دةست ژثردةسيت لبةوةي هةرجارةو يةك لة دواي يةك هةرمث و شارةكاين 

نووسينةكةي (ئوتوم پثشدا دةرهثناوةو خستوونىيةتة سةر ووآلتةكةي خؤي، لة 

سةرباري ئةمةش، كاكموم  ٤٤٦).ينةكةي ئورشةليمسنوو(نوم پاشان كولونو ) هةصةدين

كة لة بةشي دوايي سةردةمي چةةري ناوگهةر بة هثزثكي سةرةكى و اليةنثكي كاري

بةيةكثك لةو اليةنانة  ٤٤٧)SH 809(لةنامةيةكيي مششارةدا . بابليي كؤن دا مايةوة

پةميانثتىية ي ئةخازوم لة زجنريةي هاو’ Jašūb-Adad ئةدةد-ياشوب‘ناوبراوة كة 

هاتووة كة ) SH 904(لةنامةيةكي تردا  .شلؤق و بگؤذةكاين دا دوايان كةوتووة

 كيگيبشي‘ماآليت شاري پةالماري ي فةرمانذةواي كاكموم ’ Muškawe موشكاوث‘

Kigibši ’لةنامةيةكي تردا  ٤٤٨.ي داوة و تاآلين كردوون)SH 802, 808+815 (

                                                 
445 Shaffer and Wasserman, (Col. iv 9-13), p. 8; 10. 

كاكموم بة هةصة بة نيموم خوثندراوةتةوة، ئةويش  دا ناويوةاژة بؤ كرتثبيين بكة كة لةم باسة ئاما

  .نووسراوة NI لةزؤر نووسيندا بة هةمان نيشانةي  KAK لةبةرئةوةي نيشانةي مثخيي
446 Col. iii 4´-iv 8. 
447Eidem and Læssøe, No. 1, p. 70.  
448 Op. Cit., No. 44, p. 114-115. 

  :شكراية، بذوانةناوثكي خوريي ذوون و ئا Muškawe موشكاوثناوي كةسيي 

Op. Cit., p. 24, note 33. 
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هةندثك  ٤٤٩.موم خؤي تؤمار كراوةهةواصي ئامادةكردين هثرشثك بؤ سةر كاك

نامةي تري سةردةمي بابليي كؤين دةرةوةي لة هةندثك بؤ كاكموم ژةي تر ئاما

كوردستاين كؤن دا كراون؛ لةوانة باسي زينداين كردين دوو كةسي بابلي لة 

، و باسي تةتةرثكي كاكمثي لة نامةيةكي )AbB 2, 46, 9(كؤشكةكةي كاكموم 

هةر لثرةشدا، لةشكركثشىيةكةي حةممورايب  ٤٥٠).ARM 6, 79, 17(شاري ماري دا 

هةمني ساصي فةرمانذةوايي دا بؤ سةر كاكموم ئةجنامي  ٣٧ت كة لة چثمان لة ياد نة

  ٤٥١.دا

  

پشيت بة لةيةك لةمةدا . بؤ شوثين دثريين كاكموم كردووة پثشنيازي كؤية يفرةين    

گةية بةس دا كة ئةم بةصلةكاتثك ٤٥٢.چووين مؤرفؤلؤجىيانةي هةردوو ناوةكة بةستووة

 ي ئةو سةردةمةبةصگةي نووسراو كة بة پشت بةسنت بةسؤ و ئايدمي ال زةكةينية، پثشنيا

ئةمان باوةذيان واية لة شوثنثكي ناو . ارةيزياتر لة ذاستةوة د پثشكةشيان كردووة،

هثندةش لة باكورةوة، لة نثوان  ٤٥٣،چةمچةماص دا بووبثتدؤصةكاين نثوان سلثماين و 

   ٤٥٤.چووةو هةولثردا نةبووة، هةروةك ئةستؤر بؤي ’ Ekallātum ةلالتومئثك‘

  

   mMa-d/k/qi-a-[x], mŠa-wa/i/pi-a-[x], mMa-gi-ba- ٨١- ٧٥(  

°bi/am/ta¿, mA-‹a-°tum¿, mA-wi-la-núm  ra-bí-a-nu A-mu-ri-im: 

                                                 
449 Op. Cit., No. 69, p. 142-143. 
450 Röllig, W., “Kakmum,” RlA 5 (1976-1980), p. 289. 
451Ibid.  

  :ژة مثژوويىيةكاين بؤ كاكموم كراون، بذوانةبؤ ليستثكي تةواو و نوث ي ئاما
Eidem and Læssøe, p. 23.  
452 Frayne, SCCNH 10, p. 171. 
453Eidem and Læssøe, p. 24.  
454 Astour, Op. Cit., p. 8-11. 
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دوو ناوي گريو گرفيت تثداية، بة تايبةيت كؤتايي هةربةداخةوة خوثندنةوةي ئةم ناوانة 

 يا-پيـا ش‘تةماعة نـاوي دووةم بة اي ـگجث .يةكةم و دووةم بةهؤي داخورانيانةوة

Ša pî-ya ’ هي دةممة/ئةوةي لة"خبوثنينةوة كة ناوثكي ساميي منونةيي دةبثت و واتاي "

كة ئةم ناوة چونون دوور نية، چوشنيازة لةمةترسيي بة هةصةدا پثبةآلم ئةم . ةثنثتگدة

وة نية، لة كاتثكدا پثتاميا و مؤركي جيهاين ئاموريي پؤبة باشوري مثسؤ كةسىية تايبةتة

هةردوو ناوي كؤتايي . چونكة هةصگرةكةي ئامورىيةكة دةبثت ناوةكة ئاموري بثت 

گةلثك كة   rabiānu(m) ووشةي. ةوة هاتوون awīlumو  a‹um لة: تةواو سامني

هةية، لثرةدا واتاي يةكةم  گثذاين چةندين ذا و بؤچوونواتاي هةية و لةسةر وةر

مان وةر’ سةردار‘يان ’ )ي عةشريةتـ(ـشثخ‘ گرتووة و بةوسةرةكىمان وةر

  ٤٥٥.گثذاوة
 

. بؤ يةكةمني جار لةم نووسينةدا شةذي نثوان سيمورروم و ئامورىيةكان دةبيستني   

بنةماصةي سث يةمي گريساوة كة ئامورىيةكان پاش ذماين واديارة ئةم شةذة كاتثك هةص

چؤن هوروژميان هثناية زؤر ناوچةي مثسؤپؤتامياوة و تيايدا نيشتةجث ، هةروةك ئور

سةرنج ذاكثشة كة  .بوون، هةوصيان دا بثنة ناو خاكي سيمورروميشةوةو داگريي بكةن

سيمورروم، هةروةك بةذووين لةنامةيةكي سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئورةوة 

ان بوو و بةاليةين كةمةوة يةك جار لة ةمياين ئامورىيةكپهاوپثشدا دةردةكةوثت، لة 

  ٤٥٦.ووةچراتؤري ئور بؤ كؤمةكيان پشاآلوثكي ئامورىيةكاندا بؤ سةر مةرزةكاين ئيم

ةكةدا چلة ناو هثز يپاش گرياين ئوري پايتةخت وگؤذاين هاوسةنگيئامورىيةكان 

ين ژمدو ايةيت ئور تةرخان كردبوو كةژشدا توانايان بؤ دپثين سيمورروم، لة ژمبوونةتة دو

                                                 
  :بؤ ووردةكاري زياتر و واتاكاين تري ئةم ووشةية، بذوانة ٤٥٥

 Stol, M., Studies in Old Babylonian History, Leiden, 1976, pp. 73-89. 
  :بؤ ناوةذؤكي ئةم نامةية و دةقة سومةرىيةكةي، بذوانة ٤٥٦

Michalowski, The Royal Correspondence of ……, p. 225; (229), line 15. 
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اش ذووخاين ئور ديارة پدثريين سيمورروميش بوو بؤية لةمةدا ئاماجنيان يةك بوو، بةآلم لة

كةراين ئاموري و ئةمةش گريبةران و داچ سيمورروم خؤي بووتة نيشاين هةندثك لة كؤ

  .ساين ئةم شةذة بووةگريهؤي هةص
  

٨٥- ٨٣(  ù A-mu-ra-am i-na kúl-le-°e?¿-šu i#-ru-«u4»-us-sú : فرماين

 UD يةكةم كانديداية، بةآلم نيشانةي arādu# .ئةم ذستةية بةالي منةوة زؤر ذوون نية

– صگةرفتمان لةگبيخوثنينةوة، ئةوا   -ut– بةگةر ئة. هةندثك دوودصي دروست دةكات

us-sú    كة لة*ud/t-šu   بة گةر ئة. پةيدا دةبثتةوة هاتووة، بؤu4  ،يش بيخوثنينةوة

ةص ئةم گلة ژونكة ضاوةصي درثچ، فرمانةكة خؤي دروست دةبثتگرفت لةگةص ئةوا 

لةم بارةدا دةشثت بري لة هةصةي نووسني بكةينةوة و واي دابنثني كة . گوجنثتفرمانةدا نا

  .گمةن نيةبةهةصة دانرابثت، هةصةي لةم جؤرةش لة نووسينة كؤنةكاندا دة UD نيشانةي

  

ئةو ووشةية بثت كة لة نيشاين نيشبا چثت هةمان پثدة، kullêšu سةبارةت بة ووشةي  

ةيشتين ئةم ووشةية، نووسينةكةي ئورشةليم زؤر گبؤ تث. يشدا هاتووة ١٠٥و  ٢لة دثذي 

 داين؛ وةك جثنثتيض دةبوواية گرفتثكي تري ذثزمانلثرةدا لةبةردةم . يارمةتيدةرة

kulē/īši  بوواية، لةمةش زياتر، هؤيةكي ديار بؤ بةكارهثناين جووت l بةآلم  .نية

سني -)ـن(ئةوةية كة ئيدديـ نووسينةكةواديارة كة مةبةسيت چؤنثك بثت، هةر

اص پ/ ذايةوةگثئامورىيةكاين لةخاكي سيمورروم، يان بؤ دةرةوةي خاكي سيمورروم 

  .پثوةنايةوة

  

٩٤- ٩٢(  A-mu-ra-am ù Si-maš-kà-amki i-ne-er  : لثرةدا بؤ يةكةم جارة

لة شثوة و بنيايت هةموو . ادشايةدا دثتپنةكاين ئةم ناوي ووآليت سيماشكي لة نووسي
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دوو ازىيةكاين، بپاش خستنةذووي كارة سةر پادشا لثرةدادةقةكةوة دةردةكةوثت كة 

. بايان دةناسثتچاوي نيشچارةنووس سازترينيان دووبارة دةكاتةوة و لةگترين و گرن

ستنةوةي مةترسي و دوورخ كةواتة ديارترين دةستكةوتةكاين شكاندين سيماشكىيةكان

پثشتردا لةوانةية سيماشكىيةكانيش لة دةمثكي . ئامورىيةكان بوو لةسةر ووآلتةكةي

 و ئةو نووسينةي شاهانةيةى ژهةآلتةوة سيمورروم داگري بكةنلة ذؤهةوصيان دابثت 

بؤية . نةدؤزرابثتةوةتةرخان كراوة، هثشتا  وتنةسيمورروم كة بؤ ئةم سةركة

ي و فةذي خواوةندي ووآلتةكةي بةدةست هثناوة، بةوةي سني ذةزامةند-)ـن(ئيدديـ

   .پريؤز بووة بؤ بةرگري لة ووآلت و خاكي نيشتيمانكة شةذةكةي شةذثكي 

  

بةيةكي لةسةرة، هةندثك لةو دؤآلنةي دادةنثن كة لة  ژشوثين سيماشكى ذاي د   

بةالي بةآلم ضالال لة شوثنثكي زياتر  ٤٥٧.يان هةرمثي فارسةوةن/باكوري خوزستان و

پثشنيازثك بةآلم  ٤٥٨.دا ديبات، لة بةشى باكوري هةرمثي كرمانژئاواباشوري ذؤ

ة، ئةو  Zadok ي زادؤكگوجنثت، ئةوةكةنووسينةكةي هةصةدين دا بكةلةگةص زانياري 

سيماشكي بة ووآلتثكي زؤر بةرفراوان دةزانثت كة هةر لة هةرمثي فارسةوة تا دةرياي 

   ٤٥٩.تبثتةوةگرقةزويين 

  

dI-dì-dEN. ZU qar-dum i-lu-šu-nu-ti a-na še-ep ١٠١- ٩٥           (  

 dNi-iš-ba be-li-°šu¿ ú-kà-ni-ís-sú-nu-t[i]: 

                                                 
457Stolper, M. W., “On the Dynasty of Šimaški and the Early Sukkalmahs,” ZA 
72 (1982), p. 45-46.  
458 Vallat, Les nomes géographiques des sources souso-élamites, RGTC 11, 1993, 
p. 242-3. 
459 Zadok, R., “Elamite Onomastics,” Studi epigrafici e linguistici sul Vicino 
Oriente antico (SEL) 8 (1991), p. 227. 
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سةركةوتين سةربازي دةبثت تاجي سةركةوتنثكي ئايديؤلؤجيشي لةسةر بنرثت،      

خواوةنداين نةتةوة شكاوةكان دةبثت كذنووش بؤ خواوةندي نةتةوةي سةركةوتوو 

وةسف دةدات، بةآلم دواتر " اصةوانپ"سني لةم نووسينةدا خؤي بة -)ـن(يـئيدد. بةرن

ئةويش  ٤٦٠"ادشاي بةهثز،پ، )يان(ادشاپاصةواين نثو پ"لة نووسينةكةي ئورشةليم دا دةبثتة 

هةرمثي نؤهةم و خستنىية سةر ووآلتةكةي خؤي، ئةو هةرمثةش  بةزاندينپاش تةا 

  . كاكموم بوو

  

خوري زماين چثت ذستةكة لةژثر كاريگةريي سينتاكسي لةوة دة لة ذووي ذثزمانةوة،    

، ئةمةش سةير نية  i-lu-šu-nu-ti  دةصثت  i-li-šu-nu-ti كاتثك لة جيايت دا بثت

تةماشاي منونةكاين تري لةم جؤرة بكةين كة لة دةقة ئةكةدىيةكاين شاري گةر باش ئة

  ٤٦١.پايزةر تثبيين كردووننوزي دا هةن و ش

 

ma-tá-tum ša i-te-bu-°šu¿-na-ti °É¿ dNi-iš-ba  [LUGAL] ١٠٢ -

١٠٥( 8-°ku?¿-[li?-ši?]: 

واوةند پةيوةنديي بة پةرستگاي خشتثك كراوة يان ذوويداوة كة بة شثوةيةك    

بةداخةوة، . ادار مب لثرةدا بؤ يةكةم جار باس كراوةگنيشباوة هةبووة و ئةوةندةي من ئا

ة ذوون بكاتةوة، لةسةر بةردةكة شكاوة و ناتوانني ئةو فرمانةي كة دةكرثت ئةم ذووداو

لثرةدا " ووآلتان" ma-tá-tum بةآلم لةبةرئةوةي ووشةي. بة دصنيايىيةوة هةصي ثنني

                                                 
460 “dI-dì-dEN. ZU qar-dim i-na LUGAL, LUGAL da-núm,” 

 .´col. i 10´-12   :تةماشاي نووسينةكةي ئورشةليم بكة
  :بذوانة ٤٦١

Speiser, Introduction to Hurrian, p. 208. 
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نوث " edēšu "بنيات نان،" banû ة، دةكرثت فرمانثكي وةك) مرفوع(= نؤمينةتيض

 alāqu› نةتيان تةنا" پثدان) باج"( madādu "تةواوكردن،" šuklulu "كردنةوة،

  .يش بووبثت" وثران كردن"

  

دا ديارة كة  i-te-bu-šu-na-ti لة ووشةيگةريي ذثزماين خوري لةم ذستةيةش دا كاري

بوواية، ئةم هةصةية ديارة لةوةوة هاتووة كة نووسةر خوري  i-te-bu-ši-na-ti  دةبواية

 .جيا نىية)  gender(= گةززمان بووة و لة زماين خوريش دا ذة

 
 

سني بة پثي بةدوايةكدا هاتين -)نـ(گرافىيةكاين نووسينةكاين ئيدديـناوة جو خشتةي

   ٤٦٢:ئةلف و بثي

  
  )ID 6(هةصةدين   )ID 5(پول سةر  )ID 4(ئورشةليم   )ID 1, 2, 3( بثتواتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku-lu-un-nu-umki A 
6 
 
 
 
 
 

A-i-la-kíki            ii 11´ 
 
 
 
›a-ap-ri-za-niki ii 
9´ 
 
 
 
 
Kak-mi-um ii 4, iv 
1, iv 9 
Ku-ba-an-ni-weki   
ii 12´ 
Ku-lu-na-amki iii 4´; 
v 5˝; viii 8 
 
NI-li-ipki                  iii 3 
 
 
 

  
Ba-ti-irki                ii 22 

 

 
 
Be-elki                        i 49 
›al-ma-anki      i 48 
 
›u-bí/ne-za-guki ii 
65 
I-te-ra-áš-weki ii 62 
I-tuki                 ii 63 
 
Kak-mi-imki         ii 73 
 
 
 
 
 
Lu-lu-bi-imki     i 52 
 
 
Si-maš-kà-amki ii 93 
 

                                                 
  .گرياوةبة ذونووسي سةرةكي وةر Aوسينةكاين بثتواتةدا تةا ذونووسي لة نو ٤٦٢
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Si-mu-ri-imki        A 3 
 

Si-mu-ur-ri-imki      
i 13´; iv   2, 20 
 
 
 
 
Ši-ik-ša-am-bu-umki     

iv 27 
Šu-lu-teki        ii 10´ 
 
 
Ti-ri-uk-kí-na-áš-
weki                          ii 13´ 

Si-mu-ri-imki     i 6; 
i 34 
Ša-giki                        i 15 
Ša-ri-da-‹u-umk      
i 37 
Ša-um-miki       ii 64 
Ší-ik-ša-am-bik ii 60 
 
 
Te-NI-imki              i 20 
Ti-da-lu‹-‹a-amki    
ii 58 
 
Ut-tu-weki             ii 69 
…bí/ne-šumki      i 36 
….-ti-na-ab-ba-ša-
weki                   i 43   

  
 

سني بة بةدواي يةكدا هاتين ناو -)ـن(افىيةكاين نووسينةكاين ئيدديـگرناوةجو 

  :نووسينةكان خؤيان
  

  )ID 6(هةصةدين   )ID 5(پول سةر  )ID 4(ئورشةليم   )ID 1, 2, 3(بثتواتة 
Si-mu-ri-imki       A 3 
Ku-lu-un-nu-umki            

A 6 

Si-mu-ur-ri-imki      i 
13´ 
Kak-mi-um        ii 4 
›a-ap-ri-za-niki                         

ii 9´ 
Šu-lu-teki        ii 10´ 
A-i-la-kíki        ii 11´ 
Ku-ba-an-ni-weki                   

ii 12´ 
Ti-ri-uk-kí-na-áš-
wek I                          ii 13´ 
NI-li-ipki                  iii 3 
Ku-lu-na-amki  iii 4´ 
Kak-mi-um       iv 1 
Si-mu-ur-ri-imki                         

iv 2 
Kak-mi-um       iv 9 
Si-mu-ur-ri-imki                         

iv 20 
Ši-ik-ša-am-bu-umki         

iv 27 
Ku-lu-na-amki    v 5˝ 

Ba-ti-irki                 ii 22 Si-mu-ri-imki             i 6 
Ša-giki                           i 15
Te-NI-imki                 i 20 
Si-mu-ri-imki           i 34 
…bí/ne-šumki         i 36 
Ša-ri-da-‹u-umki i 37 
….-ti-na-ab-ba-ša-
weki                    i 43 
›al-ma-anki      i 48 
Be-elki                      i 49 
Lu-lu-bi-imki     i 52 
Ti-da-lu‹-‹a-amki  
ii 58 
I-te-ra-áš-weki ii 62 
I-tuki                 ii 63 
›u-bí/ne-za-guki    
ii 65 
Ší-ik-ša-am-biki      
ii 60 
Ša-um-miki       ii 64 
Ut-tu-weki             ii 69 
Kak-mi-imki         ii 73 
Si-maš-kà-amki ii 93 
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ثي بة دواي يةكدا هاتين ئةلف پسني بة -)ـن(ناوي خواوةنداين ناو نووسينةكاين ئيدديـ

 ٤٦٣:و بثيي
  

 )ID 6(هةصةدين  )ID 5(پول سةر )ID 4(ئورشةليم  )ID 1, 2, 3(بثتواتة 
AN                  
A 36 
 
dEN.KI            A 39 
dEN.LÍL          A 37 
dEN.ZU           A 40 
dINNIN     A 15; 23; 
45 
dIŠKUR    A 14; 41 
 

dNin-an-si4-an-na   
A 47 
 
dNIN.›UR.SAG     
A38 
dNi-iš-ba   A 16; 49 
 

 

dUTU              A 43 

 

AN            i á; vi 7 
DU.Ú(?)         vi 19 
dEN.KI    i d´; vi 10 
dEN.LÍL    i b´; vi 8 
dEN.ZU   i e´; vi 11 
dINANNA    i 1´; vi 
13 
dIŠKUR   i f´; vi 12 
 

dNin-an-si4-an-na   
i 2´; vi 14 
 

dNIN.›UR.SAG     
i c´; vi 9 
dNi-iš-ba    i 4´; iv 
24; vi 16 
 

dUTU      i g´; vi 18 

 

AN                  ii 31 
 
dEN.KI            ii 34 
dEN.LÍL          ii 32 
dEN.ZU           ii 35 
dINANNA       ii 40 
 

dIŠKUR                       
ii 36 
dNin-an-si4-an-na        
ii 42 
 
dNIN.›UR.SAG        
ii 33 
dNi-iš-ba          ii 44  

 

 

dUTU               ii 38 

 
 
 
 
dINANNA          i 7 
 
 
 
 

  

  

  

dNi-iš-ba    i 1; 9; ii 
67; ii 86; ii 99; ii 

104 

 
 

سني بة بةدوايةك هاتين ناو -)ـن(ناو نووسينةكاين ئيدديـناوي خواوةنداين 

 :نووسينةكان خؤيان
  

 )ID 6(هةصةدين  )ID 5(پول سةر )ID 4(ئورشةليم  )ID 1, 2, 3(بثتواتة 
dIŠKUR          A 14 
dNi-iš-ba         A 16 
dINNIN           A 15 
dINNIN           A 23 
AN                  A 36 
dEN.LÍL          A 37 
dNIN.›UR.SAG      
A38 
dEN.KI            A 39 
dEN.ZU           A 40 

AN                     i a´ 
dEN.LÍL            i b´ 
dNIN.›UR.SAG        
i c´ 
dEN.KI              i d´ 
dEN.ZU             i e´ 
dIŠKUR             i f´ 
dUTU                 i g´ 
dINANNA         i 1´ 
dNin-an-si4-an-na       

AN                   ii 31 
dEN.LÍL           ii 32 
dNIN.›UR.SAG       
ii 33 
dEN.KI             ii 34 
dEN.ZU           ii 35 
dIŠKUR           ii 36 
dUTU               ii 38 
dINANNA       ii 40 
dNin-an-si4-an-na        

dNi-iš-ba             i 1 
dINANNA           i 7 
dNi-iš-ba             i 9 
dNi-iš-ba          ii 67 
dNi-iš-ba          ii 86 
dNi-iš-ba          ii 99 
dNi-iš-ba        ii 104 

 

                                                 
  .گرياوةبة ذونووسي سةرةكي وةر Aلة نووسينةكاين بثتواتةدا تةا ذونووسي  ٤٦٣
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dIŠKUR          A 41 
dUTU              A 43 
dINNIN           A 45 
dNin-an-si4-an-na     
A 47 
dNi-iš-ba         A 49 

i 2´ 
dNi-iš-ba            i 4´ 
dNi-iš-ba         iv 14 
AN                    vi 7 
dEN.LÍL            vi 8 
dNIN.›UR.SAG     
vi 9 
dEN.KI            vi 10 
dEN.ZU           vi 11 
dIŠKUR          vi 12 
dINANNA      vi 13 
dNin-an-si4-an-na     
vi 14 
dNi-iš-ba         vi 16 
dUTU              vi 18 
DU. Ú (?)       vi 19 

ii 42 
dNi-iš-ba          ii 44 
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  دشاياپي  سني-)ـن(ئيدديـو  سيمورروم) ٢

  

  
هةم ناوي ووآلت بووة  سيموررومچاوة نووسراوةكانةوة دةردةكةوثت كة لة سةر   

)mātum (و هةم ناوي شاريش ) ي ئةكةديālum لة هةندثك  ٤٦٤).ي ئةكةدي

ي بارودؤخي پثبة يان  ،ژووة درثژةكةي دا شانشينثكي سةربةخؤ بووة و پادشادةمي مث

 ي سومةري، ensí ذاين ووشةيگثثرةي وةرگوبة (فةرمانذةوا /مريدةرةكي و ناوةكي 

iššāku چاوة نووسراوانةي خؤيان لةباسي ئةو سةر. ةبووةي خؤي ه) ي ئةكةدي

، شوثين ستراتيجي و داوة ي ئةو شةذانةي بةرامبةري كراون،سيمورروم و مثژوو

دةوصةمةندي سيمورووم و زؤر و  .پيشان دةدةن كةگرنگيي سياسىيانةي  شانشينة

ة ورج و هاتنةوگ سروشيت و مرؤيىيةكاين دةكرثت لةو هةستانةوةچاوة زةبةنديي سةر

گثك و لةشكركثشىيةك بؤ سةر ةر جةنپاش هسةرخؤ خثرايانةوة هةصبهثنجرثت كة 

پادشاياين خاكةكةي تثبيين دةكرثت، بة تايبةيت لةشكركثشىية يةك لة دواي يةكةكاين 

لة مةيداين سياسيي ژ سيمورووم بؤ ماوةيةكي زؤر درث .يةمي ئور بنةماصةي سث

ة هةندثك بةصگةنامةدا ناوي هاتووة كة بوو و زؤريش مايةوة؛ لكوردستاين كؤن دا 

                                                 
464 Weidner, E., “Simurrum und Zaban,” AfO 15 (1945-51), p. 75. 
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 .)ز.پ ٢٧٠٠دةوروبةري (  نسةرهةصداين بنةماصةكاي  ٢ذووداوي سةردةمي 

ذنةوة، لةسةردةماين ئةكةدي و ئوري سث يةم و بابليي كؤنيشدا، هةروةك لةم دةگث

   .گي لة دژ بةرپا كراوةبةشةدا ديبينني، جةن
  

چاوة هةرة لة سةر .ياواز نووسراوةچةند شثوةو ذثنووسي جناوي سيمورروم بة   

دةنووسرا، ’ Simurrum سيمورروم‘و تا سةردةمي بابليي كؤن ناوةكة بة  كؤنةكاندا

 شيمورروم‘بةآلم لةم سةردةمة بة دواوة ئيتر بة  .پث دةكرددةسيت  )س(واتة بة 

Šimurrum ’ هةروةها تثبينيش دةكرثت كة لة دةقة  ٤٦٥).ش(بووة ) س(دةنووسرا و

زؤربةي ) اسورگدةقةكاين سةردةمي ئةكةديي كؤن و دةقةكاين (زمانةكاندا ئةكةدي 

لة دةقة سومةرىيةكاين ئوري سث يةمدا بةزؤري يةك  چيدةنووسرا، كة) ر(جار دوو 

كي سووك ية)ر(پثدةچثت ناوةكة لة زماين زگماكي سيمورىيةكاندا وا . ة) ر(

سني خؤيدا، -)نـ( ئيدديـ، چونكة لة نووسينةكاينوبثت، واتة يةك دانة بوبثتبوو

بة  داةواين تر هةموويانلهةرچةندة بةئةكةدي نووسراون، نووسينةكةي ئورشةليم نةبثت 

ئةمانةش ئةو شثوانةي ذثنووسي ناوي سيموررومن كة تا ئثستا  ٤٦٦.ةنووسراو) ر( يةك

  :ةيشتوونگبةدةست 
  

     ٤٦٧:سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكان
Si-mu-riki  
Si-mu-r[uki] 

 

                                                 
  :بؤ ئةمة، بذوانة ٤٦٥

Frayne, “On the location of Simurrum,” Crossing Boundaries and Linking 
Horizons, 1997, Maryland, p. 244, note 1. 

  .گرافىيةكاين ئةم بةشة بكةتةماشاي خشتةي ناوة جو ٤٦٦
467 Gurney, O. R. and S. N. Kramer, Sumerian Literary Texts in the Ashmolean 
Museum, Oxford, 1976, p. 38. 
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  ٤٦٨:ةردةمي ئةكةديس
SI-mur-umki 
SI-mu-ur4-ri-imki 
SI-mu-ru-umki 

SI-m[u]-ur4 

 
 ٤٦٩:گويتسةردةمي 

 
Si-mu-ur4-rí-imki 

 

 ٤٧٠: سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور
Si-mu-ru-um(ki) 

Si-mu-ru4 
Si-mu-ru-umki 
Si-mu-ru4-um 
 

 ٤٧١:سةردةمي بابليي كؤن
uruŠi-mu-ru-umki 
Ši-mu-ur-ru-umki 

                                                 
  :، بذوانةبؤ ئةم ناوانةي ئةم سةردةمة ٤٦٨

Edzard, Farber and Solberger, Die Orts- und Gewässernamen der 
präsargonischen und sargonischen Zeit, RGTC, Band 1, p. 143-4. 

  :پيزير دا هاتووة- هةروةك لة نووسينة شاهانةكةي ئثذذيدو ٤٦٩

Col. v BT 2, 10; Col. viii BT 2 10´; 12´. 

  :بذوانة
Kutscher, The Brockman... 

  :بذوانة ٤٧٠

Edzard and Farber, Die Orts- und Gewässernamen der Zeit der 3. Dynastie von 
Ur, RGTC, Band 2, p. 167-8. 

  :چاوةية بكةتةماشاي ئةم سةر ٤٧١

Groneberg, B., Die Orts-und Gewässernamen der altbabylonische Zeit, RGTC, 
Band 3, p. 221. 
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Ši-mu-ru-umki 
Ši-mu-rumki 
Si-mu-ur-ru-um 
Si-mu-ri-imki472 

 

  ٤٧٣:سةردةمي ئاشوريي كؤن
Ší-mu-ri-im 

  

  :وويةكي سيموررومژمث
  

يةك بؤ سيمورروم ژةبة كرؤنؤلؤجيا قسة بكةين، ئةوا كؤنترين ئاما گةرئة    

پادشايةكي دا هاتووة، كة ژي ئةم ووآلتةلةسةروردي كردارثكي سةربازىيانة لةد

ئةم . ئةجنامي داوة .)ز.پ٢٧٠٠دةوروبةري ( سةرهةصداين بنةماصةكان ي ٢ سةردةمي

پةندثكي سومةريدا بووة و هةواصةكةي لة ) Nanne ’)Na-an-né ناننة’پادشاية ناوي 

  :هاتووة كة دةصثت
  

 ٤٧٤."گرت، بةآلم نةيتواين باجةكةي وةربگرثتسيموررومي ) ناننة"(
 

لةوانةشة تةواوكةري پةندةكةي پثشوو بثت،  مچةندة ناتةواوة، بةآلتر، هةرپةندثكي    

  :دةصثتباس لة قةآل يان شوراي سيمورروم دةكات و 

                                                 
472 Frayne, D., Old Babylonian Period (2003-1595 BC), The Royal Inscriptions of 
Mesopotamia, Early Periods (RIME), Vol. 4, Toronto, 1990, pp. 708, l.3. 

  :چاوةيةدا بآلو كراوةتةوةعبد اهلادي الفوادى يةوة لةم سةر. بؤ يةكةم جار لة اليةن د
Al-Fouadi, A. H., “Inscriptions and Reliefs from Bitwāta,” Sumer 34 (1978), p. 
125, l. 3. 
473 Dercksen, J. G., The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia, Leiden, 1996, p. 
77. 
474Si-mu-riki i-dib gu-bi nu-mu-un-da-gíd (-?)،  

  :بذوانة
Gurney and Kramer, Op. Cit., p. 38. 
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 ٤٧٥]."ذماند[نة] يشوراكةي[گرت، بةآلم سيموررومي "
 

گةمي و ، باخةكاين سيمورروم و گرنگي تر كة لةهةمان كؤمةصةدا هاتووةپةندثكي    

ة باريكة زةويةكي پذ باخ و بثستاين بةرچنة بةيةكةوة باس دةكات، لةوانةية مةبةسيت ل

  :سيمورروم بثت
  

  ٤٧٦)."نـ(چنة و گةمي دا، باخةكاين سيموررومـلة نثو بةر"
  

پادشاي ئوري سةردةمي ي ’ A-anne-padaپادا - ئةننث-ئا‘هاللؤ ئةم ناننةية بةهةمان 

ذاستىية بثت كة  گةي ئةوئةمة دةشثت بةص ٤٧٧.دةزانثت سةرهةصداين بنةماصةكاني ٢

وم لةسةردةمة هةرة دثرينةكانةوة نيشاين كردارة سةربازى و تةماعة سيمورر

  .ؤتاميا بووةپسياسىيةكاين مثسؤ
  

بة خؤي ساآلين فةرمانذةوايي  ٤٧٨گؤن يةكثك لة دواينيدا سارسةردةمي ئةكةدي لة     

ةش لة دةقثكي مثژوو-پاچةناوناوة، ئةم دي "ئةو ساصةي سارگؤن چوو بؤ سيمورروم"

هةرچةندة بة ذاشكاوي نةووتراوة   ٤٧٩.پپورةوة دةست كةوتووةنيئةرشيفي دا لة 

                                                 
475 Si-mu-ri  ì-dib bàd-e  nu-[u]n(?)-[gul], 

  :بذوانة
Alster, B., Proverbs of Ancient Sumer, vol. 1, Maryland, 1997, p. 86, no. 3. 31. 
476 “gi-gur-ta  gišmá-šè(?)  a-šà  Si-mu-ur4-ru-umki,” Alster, Op. Cit., p. 104, no. 3. 
143. 
477 Hallo, ”Simurrum and the Hurrian Frontier,“ p. 73. 

، ة’سني - امةرن‘ژخايةين هي دوايني ساصةكاين فةرمانذةوايي درثمثژوويىية  -پاچةللؤ ئةم ديبةذاي ها ٤٧٨

  :بذوانة

Hallo, “Gutium,” RlA, p. 56.   
479 Mu Śar-um-GI Śi-mur-umki-šè °ì¿-gin-°na-a¿: Gelb, I. J. and B. Kienast, FAOS, 
Band 7, (Sargon 1) p. 49. 
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ةر گ، بةتايبةتيش ئةچىية، بةآلم واتا سةربازىيةكةي ئاشكراية" چوون"مةبةست لة 

بؤ  ژةاشتردا هةمان فرماين بؤ ئاماپسني ياد ثنينةوة كة ئةويش لة -نةرام

ةكاين ئةمي مثژوو- پاچةلة دي. لةشكركثشىيةكي بؤ  سيمورروم بةكار هثناوة

  :دوايىيانةوة دةردةكةوثت كة دوو جار لةشكري ناردووةتة سةر سيمورروم
  

  ٤٨٠".سيمورروم) سةر(وة چوسني بة لةشكركثشي -ئةو ساصةي نةرام"
  

ذونووسثكي كةمثك جياوازي لة شوثنةواري خةفاجة لة كة  –پاچةكةي تردا لة دي  

، كة گرتووةيشي بةديل ررومپادشاي سيموسني -، نةرام-چةي ديالةش دؤزراوةتةوةناو

ژهةآليت دجيلةمان ياد دثنثتةوة كة ئةم ناوةش ناوةكاين ذؤ. ناوثك بووة’ Babaبابا ‘

، بةآلم شةذةكة لةسةر خاكثكي زياتر لة گاسور هةبوون و لة بةشي يةكةمدا باسيان كرا

ية، ’ Kirašeniwe كرياشثنيوث‘كة چونكة ناوي شوثنةكة بة خوري بوو كراوة، 

  :خوريي لة گومان بةدةرة ناوثكي
  

بةسةر سيموررومدا  ’كرياشثنيوث‘سني لة-ئةو ساصةي نةرام"

 دوبـول‘) و(ي سيمورروم ئثنسي  ’ ،بابا‘سةركةوتوو بوو و 

Dubul ’ ئةرامث‘ي ئثنسي ي Arame ’ ئوملاش نايب‘گرت و ي 

Nabiulmaš ’ توتو‘ي لةشاري Tutu ’٤٨١."اودثري كردچ    

  

                                                 
480 [i]n 1 MU [d]Na-ra-am- d°EN. ZU¿ a-na KASKAL °KI¿ Śi-mu-ur4-rí-imki i-li-
ku: Gelb and Kienast, Op. Cit., (Naram-Sîn 5a) p. 51. 
481 in 1 MU dNa-ra-am-dE[N. ZU]  Śi-mu-ur4-[im]ki  in Ki-ra-šè-ni-we/pi  iš11-a-
ru ù Ba-ba ENSÍ Śi-mu-ur4-ri-imki Dub?-ul? ENSÍ A-ra-meki   ik-mi-ù Na-bí-ùl-
maš in Tu-tuki ib-rí, 

  :بذوانة
Walker, Op. Cit., p. 19-20. 

  :ئةم شاري كرياشثنيوث ية بة يةكثك لة شارةكاين سيمورروم دةزانثت، بذوانة Salvini سالضيين

Salvini, Earliest evidence of …. , Urkesh and the Hurrians, p. 102.  
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مثژووانة ديپاچةي يةك لةدواي يةك بوون كة  -پاچةدي بثت، ئةم پثي فرةينبة 

سني بؤ سةر سيمورروم و شكاندنيان تؤمار كردووة، كة بة -آلوي نةراميادةوةريي شا

 ٤٨٣پارچة بةردثكيية لةسةر ’بابا‘ناوي ئةم  ٤٨٢.هةمووي ماوةي دوو ساصي خاياندووة

 لة اليةن ضينكلةردا . ز ١٨٩٧ر كراوة كة هةر لة زووةوة لة ش تؤماسةردةمي ئةكةدي

Winkler با ي ]با) [.....] [سني؟-نةرام(كاتثك : "... ةوة بآلو كراوةتةوة

پارچةية دةسكةويت ئةم چثت پثدة ٤٨٤)."شكاوي].(روم[ـور]سيمـ[ي سي ]ئثنـ[

- ئةفسانةكةي نةرام"ي دةقي  Aثي ذونووسي پبة  ٤٨٥.بووبثت سيمورروم يشةذ

ناوثك، يةكثك بووة لةو پادشايانةي  ئةتال-پوتتيمسيمورروم، پادشايةكي  ٤٨٦"سني،

ئةتال هثندة -تتيمپوبةآلم واديارة . سني بةستيان-تة هاوپةميانثتىيةكةي لةدژي نةرامنةچوو

پاش ئةوةي پادشاي ، لةگوثرةي هةمان ئةم دةقة وثژةيىيةونكة بة چبةختةوةر نةبووة، 

و بؤ ووآليت ئةكةد لةگةص چةندي تردا بة ديل گريا ئةميش ئةكةد هاوپةمياناين شكاند، 

’ بابا‘ پثچةوانةي ناوي، بة ئةتال ناوثكي خورىية-پوتتيمسةرجنة كة ناوي گاي جث. برا

ئةم گةر ئة. ةآلم ناوةكةي ناوثكي خؤماصىيةپادشاي سيمورروم بوو، ب روة كة هة

                                                 
482 Frayne, D., The Historical Correlations of the Sumerian Royal Hymns, (2400-
1900 BC), (A Ph.D. Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School 
of Yale University), Yale, 1981, p. 42. 

  :، بذوانةكي بةردين دةزانثتدةفرثپارچة بةردة بة پارچةي هاللؤ ئةم  ٤٨٣

Hallo, RHA, p. 73; 

  :گورزثكي بةردينةنةوة سةرة بةآلم بةالي فرةي
 Frayne, “On the Location of….,” p. 246. 
484 [ì]-nu [Ba]-ba [PA. T]E. SI [Śi-m]u-ur4-[ri-i]mki (lacuna) 

  :چاوةيةبذوانة ئةم سةر
Frayne, Op. Cit., p. 246. 
485Frayne, Op. Cit., p.246.  

  :بؤ دةقي ئةم ئةفسانةية، بذوانة ٤٨٦

Grayson and Sollberger, RA 70, p. 120-1, 

  :چاوةيةش وةرگثذانثكي نوثي دةقةكةي بآلو كردووةتةوةلةم دوايىيانةشدا ئةم سةر
Veenhof, K. R., Naramsin van Akkad slaat ‘de Grote Opstand’ neer, Zij Schreven 
Geschiedenis, p. 17.  
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سيمورروم بووبثت، ةوة بؤ سةر  سني-پةميانثيت بةستنة لةپاش دوو شاآلوةكةي نةرامهاو

پثشتردا كةمي  ماوةي چةند ساصثكيلةگةثنثت كة خورىيةكان ت ئةوة بئةوا دةشث

گري بكةن كة بثنة ناو خاكي سيموررومةوةو بة شثوةيةكي وا خؤيان جث وانيويانةت

بةآلم  .تةنانةت دةستةآلتيش بگرنة دةست و خورىيةك لةسةر تةخيت ووآلتةكة دابنثن

نة دةست نةكةون، ئةم ووتةية هةر كرؤنؤلؤجىيانة لةسةر ئةم ذووداوا گةيهةتاوةكو بةص

    ٤٨٧.تيؤرىيانة دةمثنثتةوة و ناتوانرثت بسةملثندرثت

  

ژة بؤ هةندثك سيمورري دةكات كة ةوة ئاما) HSS X 5(گاسور نامةيةكي ئةكةدي لة

پثيان بةهؤيةكةوة كة نايزانني، دانةوثصةيان بؤ بذاوةتةوة و پثدةچثت لة شارةكةدا ژيابن و 

  :دراوة

  

ئةو دانةوثصةيةى بؤ بةشينةوةم جث : دةصثت، بصثنيين ة وا ب دادا"

ةر گبةآلم ئة. هثشتووة، با بةشينةوة و تؤوي لث دابني بكات

با هةندثكي ) ئةوا(رت، گسيموررىيةكان دانةوثصةي تةواويان وةرنة

  ٤٨٨."ةيگدةخيةمةوة جث) خؤم(لث بدات بةوان و من 
 

چةي لةگةش لةگةص ة لة ناوةو) RTC 249(گريسو هةندثك دةقي تر لة شاري    

دا كة بةشة دانةوثصةيان بؤ بذاةوتةوة، ناوي  موبوللوناوي كةساين خةصكي خوخنوري و ل

   ٤٨٩.كةساين خةصكي سيمورروميشيان تثداية و يةكثك لةمانةش كانزاساز بووة
  

                                                 
487 Walker, Op. Cit., p. 222. 
488 1-5) en-ma Da-da, a-na Ni-ni, qí-bí-ma: ŠE šu a-na ŠE. BA  a-si-tu 6-10) a-
na ŠE. NUMUN li-sa-me-ed-ma li-dì-in ù śum-ma Śi-mu-ur4-rí-ù 11-15) a-dì da-
ni-iš ŠE la i-ma-‹a-ru in qer-bí-su a-na ŠE. BA li-dì-in a-na-ku8 a-kà-sa-ar: 
Walker, p. 23.  
489 RTC 249, I, 8´: lú Si-mu-ru-um-me; I, 11´-12´:  simug Si-mu-ru-um;  

  :هةروةها تةماشاي ئةمةش بكة
 RTC 253, 3. After Walker, Op. Cit., p. 23 and note 20. 
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پيزير ي پادشاي گوتيوم كة لةم ساآلنةي دوايي دا -نووسينةكةي ئثذذيدو   

. بةخشي يتوسةردةمي گ يدثك زانياري لةبارةي سيموررومهةن ٤٩٠بآلوكرايةوة،

ي ’ پيزير-ئثنريدا‘بووة، لة ’ Ka-Nišba نيشبا-كا‘ادشايةكي سيمورروم كة ناوي پ

گ گرن. ياخي بووة و بؤى نةچووةتة سةر و لةشةذدا شكاوة’ پيزير-ئثرريدو‘باوكي 

دةصثت،  ينةكةنووس نيشبا نةك هةر خةصكي سيمورروم، بةصكو هةروةكو-ئةوةية، كا

ئةمة دةكرثت نيشانةي دةستةآليت  ٤٩١.گةري هان داوةخةصكي لوللوبوميشي بؤ ياخي

بووبثت لة ووآليت لوللوبومي چ نةبثت كاريگةرىيةكي گةورةي سيمورروم، يان هي

  . ئةوكاتدا
  

دةبن و ژة بؤ سيمورروم زؤر زياتر دا ئاماسةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور لة      

ژووةكان دةبنة سةرچاوةي مث-پاچةدي. ؤجيشةوة هةندثك ووردتر دةبنلةذووي كرؤنؤل

دياريكردين مثژوو و ساصي سةرةكيي سةرةكيي زانيارميان و لةهةمان كاتيشدا بةصگةي 

مثژووانة كردووة -پاچةهاللؤ خشتةيةكي بؤ ئةو دي. لةشكركثشىيةكاين سةر سيمووروم

بؤ باسةكةمان مةوة هةية، كة پةيوةندىيان بة لةشكركثشىيةكاين سةر سيموررو

 . ة لثرةدا وةكو خؤي دايبنثينةوةبةسوود
 

ىيةكان لةناوةذاسيت سةردةمي ژي خوردگي لة خشتةكةوة دةردةكةوثت كة جةن

و دةكرثت دابةش بكرثتة سةر  ژي شولگى دا دةسيت پثكردووةفةرمانذةوايي دوور و درث

وچةكاين خوري نشيين گة بةزؤري ذووي لة نالةبةرئةوةش كة ئةم جةن. سث قؤناغ

   ٤٩٢.گي خوريپثي دةووترثت جةنباكور و باكوري ذؤژهةآلت بوو، 

                                                 
ياند، بةآلم ئيتر لةو گةدا هةواصي دؤزينةوةي ئةم نووسينةي ذا ١٩١٠هةر لة  Hilprecht رثختپهيل ٤٩٠

  :و بآلوي كردةوة، بذوانةدا كوتشةر دؤزىيةوة  ١٩٨٩كاتةوة وون بووبو، تاوةكو لة 

Kutscher, The Brockmon Tablets …., pp. 49-70. 
491 Kutscher, iii BT 3 8´ff. p. 55ff. 

  :بذوانة ٤٩٢
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 هي تر) ب( پةيوةندي دار بة بةرةي خورىيةوة) ا( 

  ١كارخار : ٢٤ گيشول

  ١سيمورروم : ٢٥

  ٢سيمورروم : ٢٦

 خارشي: ٢٧

گي جةن"

خوريي 

 "يةكةم

 

باآلي خاتوو ئاخوندي : ٢٩-٢٨  

  ئةريدو

بؤ ئةنشان  شو بةچي پادشا ك: ٣٠

 چوو

  ٢كارخار : ٣١

  ٣سيمورروم : ٣٢

 ٣كارخار : ٣٣

گي جةن"

خوريي 

 "دووةم

 

  

  

  

 )شوراي ووآلت بنيات نرا: ٣٨-٣٧(

  ئةنشان: ٣٥-٣٤ 

  اكةيگةرستپنانا ي كارزيدا بؤ : ٣٦

  

 "بنيات نرا"ان گدا-وزريشپ: ٤١-٣٩

  ١شاشروم : ٤٢

  

  سيمورروم: ٤٤

  »٩« )و لوللوبوم(     

لوللوبوم، سيمورروم و ( ١ربيلوم ئو: ٤٥

  )كارخار

  كيماش و خوموريت: ٤٧-٤٦

  )كيماش و خوموريت(خارشي : ٤٨

گي جةن"

خوريي سث 

 "يةم

  
 خاتوو ئاخوندي باآلي ناننا: ٤٣

   سني-ئةمار
  ٢ئوربيلوم : ٢

  

 ٢شاشروم : ٦

  ادشاپسني بووة -ئةمار: ١

  

  چاآلكي ئايينىيانةي جؤراوجؤر: ٥- ٣

  

٧: bītum-rābium, labrum 

  .تاد...و 

  چاالكي ئايينىيانةي جؤراوجؤر: ٩- ٨

                                                                                                              
Hallo, RHA, p. 75-77; 

  :لةم دوايىيانةش دا 
Frayne, SCCNH 10, p. 146. 
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   سني-شو

  

  سيمانوم: ٣

 )مارتو بنيات نرا/شوراي ئامورى: ٥-٤(

  ادشاپسني بووة -شو: ١

  كةشتيي ئثنكي: ٢

  

  

  ميلي ئثنليل و نينليل: ٦

  زةبشايل: ٧

 االكي ئايينىيانةي جؤراوجؤرچ: ٩- ٨

   سني-ئيبيب

  

 سيمورروم

  پادشاسني بووة - ئيبيب: ١

 ئاخوندي باآلي ئيناننا لة ئوروك: ٢

  :لةم سةرچاوةيةوة وةرگرياوة .ژووةكاين بنةماصةي سث يةمي ئورمث-چةاپدي
Hallo, “Simurrum and the Hurrian Frontier,” RHA 36 (1978), Appendix II, p. 82. 

 
وردةكة نية، هاتووة، تةواوي سةرمثژووانةدا -پاچةبةآلم ئاشكراية كة ئةوةي لةم دي    

 دا هاتووة كة لوللوبوم و سيمورروم) Š 44( ٤٤مثژووي شولگي -پاچةلة دي چونكة

لةشكركثشىي  پاچةمان لةدةستدايةبؤنؤهةمني جار تارو مار كران، لةكاتثكدا تةا سث دي

لةوانةية ذووداوي تر لةهةمان ساصي ئةو  ).بذوانة خشتةكة(م جؤرةيان تؤمار كردبثت ةل

نةدا هةبووبن كة بةالي نووسةرةكاين دةوصةتةوة لة هةواصي لةشكركثشىيا

بثت بؤية تؤمار نةكراون، يان گانةوة گرنگتر بوولةشكركثشىيةك بؤسةر ووآلتثكي بث

 بةناوي هةمان ئةو مثژووةكان هةموويان-ةپاچتةنانةت نووسةرةكان نةيان ويستبثت دي

، دةبينني لة دةست بژمثرينژووةكاين بةرمث-پاچةةر ديگئة. پذ بكةنةوةة "سيمورروم"

لةشكركثشيي تؤماركراو، شةشيان هةر بؤ سةر سيمورروم بووة، خؤ  ١٧-١٦كؤي 

  . دانة ١١ي خبةينة سةر، ئةوا دةبنة ارنةكراوةكةشمپثنج لةشكركثشىية تؤ گةرئة
  

فةرمانذةوايي  ساصيهةمني ٣٢گي لة وةك دةردةكةوثت، سث يةم لةشكركثشيي شول   

بؤية لة هةموو . گي دووةمةوة، يةكاليي كةرةوة بووةوثتة جةنكة دةكة) Š 32(دا 

سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئور و تةنانةت سةردةماين زؤر دواتريش دا تيشكثكي 

 دةراخ-نـاپپتة‘لةئةنـجامـي ئةم لةشكـركثشـىيةدا . تايبةيت خراوةتة سةر
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Tappan-Dara‹ ’گريان ل خثزانةكةي بةدي پادشاي سيمورروم بوو، خؤي وكة  ٤٩٣

- پوزريش(هةندثك لة دةقة ئةرشيفىيةكاىن درثهم  .و بؤ ووآليت سومةر ذاگواستران

 ٤٩٤).Š 33(كچثكي دةبةن /ناوي خؤي و هاوسةرةكةي و كوذثك) داگان ي دثرين

يةوة لة درثهم خؤراك و ) Š 32(گى هةمني ساصي فةرمانذةوايي شول٣٢ئةمان لة 

اتردا لة نثو ناوةكاين دةقةكاين درثهم دا لة سةردةمثكي دو ٤٩٥.ؤشاكيان بؤ بذابووةوةپ
                                                 

اوةذي واية ناوةكة ب Zadok ئثتيمؤلؤجيي ئةم ناوة هثشتا بةتةواوةيت يكاليي نةبووةتةوة؛ زادؤك ٤٩٣

  :، بذوانةab(b)an£ ـان)ـبـ(خوري نةبثت، بةشي يةكةمي بريىت لة ناوي ذوباري طابـ

Zadok, R., “Hurrians as well as Individuals Bearing Hurrian and Strange Names 
in Sumerian Sources,” kinattūtu ša dārâti: Raphael Kutscher Memorial Volume, 
Tel-Aviv, 1993, p. 224. 

گةر تةماشاي ئةو ناوة كةسىيانةي سةردةمي بابليي كؤن بكةين كة ناوي ئةم ذوبارة لة بةآلم ئة

، بؤ منونة پثشةوةية ةان هةميشة نيشانةي خواوةندثتيي لـ)ـبـ(ـپثكهثنةرةكانيانة، دةبينني ناوي طاب

  :لةسةرئةم ناوانة، بذوانة
Nashef, Kh., “Der £aban-Fluss,” Baghdader Mitteilungen 13 (1982), p. 121. 

ئةكةديي بؤ ناوةكة هةية، بةذاي ئةو ناوةكة لة هةردوو -ئثتيمؤلؤجيايةكي سومةري Astour ئةستؤر

ي ئةكةدىيةوة هاتووة بة واتاي  tappû لة پثك هاتووة، يةكةميان ›dDa-ra-a و Tab-ba  ووشةي

" هاوةصي خواوةند دةراخ"ثكةوة واتاي پ. و دووةميشيان ناوي خواوةندة" هاوذث"و " هاوةص"

  :بذوانة. دةبةخشثت
 Astour, SCCNH  2, p. 41. 

پريؤز ناوي خواوةند بثت، نةك شتثكي گةر ئة–دةبثت تثبيين ئةوةش بكةين كة ناوي ئةم خواوةندةش 

     .لة شوثين تردا نةهاتووةو نةبينراوة -و خواوثندراو
  :دةراخ بووة، بذوانة-انپپذي تةزةوة كوگبةالي فرةين و ؤوكةر و بي ٤٩٤

Frayne, “On the Location …,” p. 250; Walker, p. 105; Biggs, R., “Šulgi in 
Simurrum,” Crossing Boundaries and Linking Horizons, p. 171; 

  :دةراخ بووة، بذوانة-چي تةپپان، ك-لة شوثنثكي تردا-بةآلم بةالي هاللؤ و ؤوكةر ةوة 
 Hallo, RHA, p. 75; Walker, p. 115. 

  .بةداخةوة خؤم خودي دةقةكةم دةست نةكةوت تاوةكو بتوامن لثي بكؤصمةوة
  :دةراخ و خثزانةكةي دةكةن، بذوانة- پپانبؤ ئةم دةقة ئةرشيفىيانةي باسي تة ٤٩٥

Hallo, RHA, p. 74-5; Walker, pp. 110; 115-116; Frayne, “On the Location….,” p. 
250. 
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ئولـمث -كرييب‘دةبينيـن بة ناوي  فةرمانذةوايةكي تري سيمورروم/پادشايةك ناوي
Kirib-ulme ’دةراخ لةسةر تةخيت سيمورروم -نپپارتين تةگاش بةديل پوة كة واديارة لة

نووسي چارةواديارة ئةميش هثندة بةختةوةر نةبووة و هةمان  ٤٩٦.رتووةتةوةگجثي 

گي و سيمورروم بةدةسيت شولگرتين  .دةراخ ي هاتووةتة پثش و بةديل گرياوة-تةپپان

دةراخ لةكايت خؤي دا دةنگثكي واي داوةتةوة كة لة سةردةماين -بةديل گرتين تةپپان

بؤ منونة هةندثك دةقي فاصي سةردةمي بابليي  .تر نووسييندواتريشدا بووةتة هةوثين زؤر 

گرةوةيي گرتين هةرچوار  دةقةكاين فاص. ثك دةقي ئةدةبيشكؤن و تةنانةت هةند

دةقثكي تري  ٤٩٨.دةراخ دةدةنة پاص شولگي-پپانو يةخسري كردين تة ٤٩٧پارچةي جيهان

پيلثسةر -سةردةمي فةرمانذةوايي تيگالت(گرةوةيي سةردةمي ئاشوريي ناوةذاست فاص 

، بةآلم وي زؤرةو شكا ةلة بارثكي خراپداي ندةة، هةرچ).ز.پ ١٠٧٧-١١١٥ ي يةكةم

  :دشاياينپاين كة گةئةوةندةي لث تثدة

، Rabsisi ذةبسيسيو ba-gar-[Tab...]گار-با-]تابـ"[.....

                                                                                                              
دةراخ ة كةسثكي تر بووة بة هةمان ناوةوة و جيابووة لة -پانپوةش بكة فرةين الي واية ئةم تةتثبيين ئة

  :شاي سيمورروم، بذوانةپاد
Frayne, “On the Location…,” p. 251. 

هةر بةناو كراوةتةوة بة دةراخ ي پادشاي سيمورروم پاش شةذةكة - پپانؤوكةريش الي واية تة

  :، بذوانةدانراوةووآلتةكة دا فةرمانذةوايةك لةاليةن ئورةوة بؤ شيصيپافةرمانذةواي سيمورروم و لة
 Walker, p. 116. 

فةرمانذةواي /پادشا"ة سومةرىيانةدا لة جيايت دةق مپثشنيازةي فرةين ئةوةية كة پادشا لةهؤي ئةم 

ئثمةوة بةس بةآلم ئةمة بةالي  .ژةي بؤ كراوةناو براوة و ئاما" كابراي سيمورروم"ةا بة ت" سيمورروم

ةو جؤرة، سومةرىيةكان هةمووكات ديلةكاين خؤيان بة ناوونيشاين تةواويانةوة پثشنيازثكي لنية بؤ 

چةندين منونةمان هةية لةسةر ناوبردين ناونةبردووة، سةرباري ئةمةش دواتر لة سةردةمي بابليي كؤن دا 

   )."ناوي ووآلت...(.كابراي"گانةكان تةا بة ثفةرمانذةوا و مرياين ناوچة و ووآلتة ب
496 Biggs, “Šulgi in Simurrum,” p. 173.  
497 Goetze, A., “Historical Allusions in Old Babylonian Omen Texts,” JCS  
1(1947), p. 259, no. 24. 
498 Op. Cit., p. 259-60, nos. 25; 26 and 27. 
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  ٤٩٩."و برا براي كوشت[....] ، ئةو ....]...[پادشاياين 
  

كة دةراخ نابات، بةآلم -پثشبينىيةكةي شولگىش، هةرچةندة بة ناو ناوي تةپپاندةقي 

ژهةآلتةوة تا ذؤچوار پارچةي جيهان، لة هةر داريشولگي، كة بووة سةر" دةصثت

هةندثك بة  ،دةقة فاصگرةوةيىيةكاين سةردةمي بابليي كؤن ياد دةهثننةوة و" ذؤژئاوا

لةمةش زياتر،  ٥٠٠.پادشاكةي سيموررومةوةي دةبةستنةوةسةروردي شكاين 

 .)ز.پ١٤٠دةوروبةري -٣٣١(ي سةردةمي سلوكي )Chronicle (=هةواصنامةيةك 

  :استووةپاروةري ئةم شةذةي يادة
  

شايةيت هةموو د]پا[نةممو، -پادشاي ئور، كوذي ئور گي،شول"

ووآليت  پادشاياينو ذةبسيسىي گار ـبان]تابـ[ووآلتاين كرد، 

  ٥٠١."سوبارتوي بةزاند
 

 پثيبة  Rabsisi و an-garaš[Tab-b] يان a-gar[Tab-b] هةردوو ناوي

                                                 
499 […tab]-ba-gar ù(!) rab-si-si MAN. MEŠ šá x […]/ […] x su-nu-ti-ma ŠEŠ. 
ŠEŠ-šú GAZ: 

  :بؤ ئةم دةقة، بذوانة
 Frayne, Op. Cit., p. 250. 

پارچة لةوحي حةوت  پثكةوةنانةوةيبة  ةوة Borgerةرخگي لةاليةن بؤرثشبينىيةكةي شولپدةقي  ٥٠٠

  :سةردةمي ئاشوري نوث دروست كرايةوة، بذوانةذي وق
 Borger, R. “Gott Marduk und Gott-König Šulgi als Propheten, Zwei 
prophetische Texte,” Bibliotheca Orientalis (BiOr), Jaargang XXVIII, No. 1 en 
2, Januari-Maart (1971), pp. 3-24; 

  :هةروةها بذوانة
 Biggs, Op. Cit., p. 170; 174. 
501[x dŠ]ul-gi LUGAL ŠEŠ. UNUki-A mUr-dNammu [šar]-ru-tu KUR. KUR ka-la-
ši-na i-pu-uš [Tab]-ban-ga-ár (or: …b]an-garaš according to Hallo, RHA, p. 76, 
note 52) u  mRab-si-si  LUGAL. MEŠ šá KUR. SU. BIR4

ki  i-be-el : Hunger, H., 
spätbabylonische Texte aus Uruk, Teil 1, Ausgrabungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 9, Berlin, 1976, p. 19-20. 
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-Tappan وةكان، لة هةردوو ناوي كؤينهاللؤ بؤ شكاوىيةكاين ناي كةپذكردنةوة

Dara‹ ي سيمورروم و Rašiši دةقثكي شوثنةواري درثهم پثيذاشيشي بة. چندة 

(TCS 140:5) فةرمانذةواي كيماش Kimaš  بووة، بةآلم لة هةواصنامةكةدا بة

KUR. SU. BIR4 فةرمانذةواياين ووآليت سوبري
ki ئةم ووتةية  ٥٠٢.ژةيان بؤ كراوةئاما

نكوصي لث نةكراوة بؤ ئةوةي كة سيمورروم بةشثكي پچووك و پثكهثنةري  ژةيةكيئاما

   .بووةو بةرفراوان سوبارتوي مةزن 
 

شوراي ‘پاش جةنگي خوريي دووةم دةسيت كرد بة بنيات ناين لةگي شول     

 ياي حةمرين دا؛ واتة لـةچلة نثوان دجيلة و زجنرية  ’سةرزةمينةكاين دةرةوةي قةصةمذةو

Š 37-38  ايانة گهؤي بنيات ناين ئةم شوراية بة ذاي هاللؤ لةوانةية بؤ بةستين ئةو ذث. اد

. ةر سيمورروم لةم سةمتةوة بووبثتگئةويش ئة ٥٠٣وون،چبوو بثت كة بؤ سيمورروم دة

بةتايبةيت كة زؤر ناچثت ئةمة هؤي بنيات ناين ئةو شوراية بووبثت،  پثبةآلم بةذاي ئثمة 

 گريكرا وسيمورروم داپةذي بوو كةلةئةجناميدا ث نةدا ت سث يةم لةشكركثشىبةسةر 

لةم بارةشدا مةترسىيةكي بؤ ئور نةبوو و  .پراتؤري ئورخاكةكةي خراية سةر ئيم

شوراكة دةبثت ئةركثكي تري هةبووبثت؛ بؤ . پثويست نةبوو ذثگاكاين ببةسترثن

   .گرتن بة دوژمنثكي تربةر
  

، گي دا حةوت ساصي فةرمانذةوايي شولي خوري سث يةم دا، لةماوةي دواينيگلة جةن   

كة گةنة سةرزةميين نوث لة قووآليي نيشتيماين خورىيةكاندا، اكاين ئور توانيان بپسو

گةرو ئةمةش بةبث ذاماصيين سةن .پثشتر نةيانگةيشتبوونث، بة تايبةيت لة ذؤژهةآليت دجيلة

گةيشتة رة ئور ئةجماپاي سو. سيمورروم بةدي نةدةهاتگاي مةتةرثزةكاين سةر ذث

 ى’ Šušarrā اشوشةذذ‘كة زؤر دةشثت هةمان  –  Šašrumشاشروملوللوبوم و 

                                                 
502 Hallo, Op. Cit., p. 76 and note 61. 
503 Op. Cit., p. 77. 
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پاش ئةمانيش كيماش و لة باكورةوة و لة Urbilum ئوربيلومو  -بووبثت پاشتر

پةالمارداين ئةم دووانةي دوايىيان بابةيت نووسينثكي شاهانةي هةواصي  .خوموريت

   ٥٠٤.لة سوسة دؤزراوةتةوة شولگيشن كة
  

گريكردين سيمورروم و لكاندين خاكةكةي بة ئيمپراتؤري ئورةوة بة ذاستيي دا   

سيمورروم دا  بؤ ووآليتلةاليةن ئورةوة دامةزراندين فةرمانذةواي مثسؤپؤتاميايي 

لة دةقي نةخشي ة كة ’illuš-Dagān& انگدا-صيللوش‘ناسراوترينيان . دةردةكةوثت

دا ناوي  ’سني- ئةمار‘شةمي سةردةمي مؤرثكي لولةكيي سةر كيفي لةوحثكي ساصي شة

  ٥٠٥).٨ .ژبذوانة شثوةي (هاتووة " ي سيمورروم (ensí) فةرمانذةوا: "و ناونيشاين بة

ي سيمورروم ناوي  ئثنسييش هةر بة  ’درثهم‘ژوو نةزانراوي جث مؤرثكي تري مث

هةرچةندة  ٥٠٧پؤستةدا دامةزرابثت،دا لةم  Š 42 لةدةوروبةريپثدةچثت وا ٥٠٦.دةبات

ي ژةذينثك لة سيمورروم لةدپساين ذاگريوة ناوي نايةت، لةوانةية هةص Š 43 لةپاش ئيتر

   ٥٠٨.ستةكةيپؤئور بووبثتة هؤي البردين لة 
  

لة سيموررومةوة  maš-da-ri-a كة باجي (Š 40) لة دةوروبةري ئةم سةردةمةدا بوو   

                                                 
504 Sollberger and Kupper, IRSA, IIIA2p. 
505 Keiser, C. E., Neo-Sumerian Account Texts from Drehem, Babylonian 
Inscriptions in the Collection of James B. Nies 3, New Haven, 1971, Pl. LXXIX, 
no. 627. 

پاش نووسيين قةواصة و بةصگةنامةي گرنگ مةبةست لة كيفي لةوحي قوذ، توث يةكي تةنكي قوذة كة

. گةنامةكةي لةسةر دةنووسرايةوة و مؤر دةكراةوحةكةي و هةمان ناواخين قةواصةكة يان بةصدةگرياية ل

كاين مؤركةراين قةواصةكة لةبةردةم دادوةر يفة تةا لةكايت كثشة و ناكؤكيي نثوان اليةنةگة يان كئةم بةر

 . اهان دةشكثنرا و تةماشاي نووسيين ناوةوةي سةر لةوحةكة دةكراگةوو بةئامادةبووين 
506 Frayne, Op. Cit., p. 251. 
507 Walker, p. 223. 
508 Ibid. 
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 ونامة شاهانةكاين كة ميشالؤضسكي بآلوي كردوونةتةوة  ٥٠٩.بؤ سومةر دةهات

  تيايانـدا

اي ئور ناردمي بؤ ووآليت پادشي  كؤميسةري باآل دةصثت ’ Arad-mu مو-ئةراد‘

بؤ ئةوةي باجي سةرزةمينةكاين دةرةوةي قةصةمذةو ذثك خبةم و باس و خواس                                                           "سوبـري 

  بــؤ ژةبة ذووين ئاما" لة باري هةرمثةكان بكةم                                          

  سيمورروم وةك يةكثـك لة هةرمثـةكانـي                                            

  هةندثك . دةكات قةصةمذةوي ئور لةم سةردةمةدا                                           

  ةن كة ـاز دةكـپثشنيلةمةش زياتـر دةذؤن و                                           

  لثرةدا سيمورروم خؤي ووآليت سوبريةبةست لة م                                          

  ٥١٠.بووة                                            

 

سني دا سيمورروم سةرئثشةي بؤ ئور نةبوو، بؤية لة -لةسةردةمي حوكمذانيي ئةمار     

پةرژاية سني -لةجيايت ئةمة، ئةمار. لةشكركثشىيةكي نةكراوةتة سةر چكايت ئةمدا هي

دنةوةي هثزو تواناي بؤ پةالمارداين سةرزةمينةكاين كةوتبوونة باكوور ترةوة، سةر كؤكر

زانياريي هةندثك لة پشت بةسنت بة بة ). بذوانة خشتةكة( وةك ئوربيلوم و شاشروم

سني بة درثژايي دامثنةكاين زاگرؤس، وةك لة -گةين كة ئةمار، تثدةدةقة ئةرشيفىيةكان

 و لوللوبومو ’ Agaz گازئة‘و ’ Dūr-maš ماش-دور‘و  ’Arrap‹um ومئةذاپخ‘

 زةقتوم‘’ Gablaš گابالش‘و ’ ›Šua شواخ‘و ’ Šuri‹um شورخيوم‘و  خةمازي

                                                 
509 Hallo, Op. Cit., p. 77. 

صةت لة هةندثك بؤنةدا وةك باج لة و ديارىيانة بوو كة دةو واتاي ئةو قورباىن maš-da-ri-a باجي

  .رتگكاربةدةستاين دةوصةيت وةردةگةورة 
510 Op. Cit., p. 78. 

  :بؤ نامةكةش، بذوانة
Michalowski, The Royal Correspondence of Ur, p. 142. 

 
  

ي مؤر جث :٨ژمارة شثوةي 

  گاندا-صيللوش
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Zaqtum ’ بالثئ-دور‘و Dūr-Ebla’ ئةمة نيشانةية  ٥١١ .دا بنكةي سةربازيي هةبووة

نةك تةا توانيويةيت لةشكر  ،چ نةبثت لةم دةمةدا، هيپراتؤريي ئور بؤ ئةوةي كة ئيم

ياندا بةسةرشي دةستةآلتثكي جثگري و توندو تؤصيكاتة سةر ئةم سةرزةمينانة، بةصكو ب

ژةص بؤ كةساين بة بنةچة سني دا بةشة خؤراك و ئا-هةر لةسةردةمي ئةمار. شكاوة

لةسةردةمي  ٥١٢.پثيان دراوةبذاوةتةوة و  ،ي كوردستاين كؤن و لةوانةش سيمورريكخةص

سني هاتووةتة سةر تةخيت پادشايةيت -پاش ئةمارلة دا، كة Šu-Sîn سني-شوفةرمانذةوايي 

بةآلم لةمة . ي كثشاژةند ساصثكي تريش درثچةدةستةآلت بؤ ئور، ئارامي و جثگريي 

وو، ئةجمارةيان بة چهثز و دةست ذؤيشتوويي بةالي خورىيةكاندا گي بةدواوة ئيتر سةن

 پثيان ’ Martu مارتو‘گةص ئامورىيةكاندا، كة سةرچاوة سومةرىيةكان هاوكاري لة

 يـبان-شةذذوم‘گة لةسةر ئةم گؤذانانة نامةكةي لةوانةية باشترين بةص. دةووتن
Šarrum-bāni ’پادشايي نادووةسني ي -ي كؤميسةري باآل بثت، كة بؤ شو. 

شوراي "كارو باري بنيات ناين  دوا هةواصيلة يپادشاباين لةم نامةيةدا -شةذذوم

پادشاي نووسيوة تيايدا بؤ . كردووةتةوة گادارئا ٥١٣"متيدانوگرتن بة ئامورىيةكان بؤ بةر

، واتة ›Ebi ئثبيخ(=چةي نثوان هةردوو چيادا لة ناو) ئامورىيةكان(=كة مارتو 

پثدةچثت  وا ٥١٤.خثوةتيان هةصداوة و سيموررىيةكانيش هاتوون بؤ كؤمةكيان) حةمرين

و لة سةربةستيي زو هةندثك لة هثةر هةمووش نةبثت، ئةوا گ، ئةسيمورروم لةم كاتةدا

خؤي بةدةست هثنابثتةوة، بةذادةيةكي وا كة توانيويةيت بذياري سةربةسيت خؤي بدات و 

مين هاوبةشي ژدو ژيةش بؤ ئةمة كؤمةك كردين مارتوة لة دگةثنثت، بةصگبةجثشي ب

 پشت بةسنت بة زانيارىيةكاين دةقة ئةرشيفىيةكان،ؤوكةر، بة . ئور: هةردووكيان

                                                 
511 Walker, 107. 

بؤ منونةش . هةصهثنجراوة پثي ناوةذؤكي دةقة ئةرشيفىيةكاين سةردةمي ئةم پادشايةئةم ذاستىية بة  ٥١٢

  :بذوانة

 Walker, p.107. 
513 Michalowski, Op. Cit. p. 225-231. 
514 Ibid. 
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پثكردين ئةم مجوجؤصةي سيمورروم لة دژي ئور لة دةستثژووي پثشنياز دةكات كة م

كةواتة  ٥١٥.سني دا بووبثت-هةمني ساصي فةرمانذةوايي شو٩-٢ساآلين نثوان 

چ قسةي لةسةر نةبوو، ئةوةبوو هي ژي سيمورروملةشكركثشىيةكي نوثي سومةري لةد

كاين چةواي ناردة سةر سيمورروم و ناپبؤ دوايني جار سو ’Ibbi-Sîn سني-يبـئيب‘

دشا تازة پاهةآليت دجيلة، بة نيازي ئارام كردنةوةي ووآلتةكةو سةركوت كردين ژتري ذؤ

  ٥١٦.سني بووبثت-)ـن(هةصكةوتووةكةي كة لةوانةية ئيدديـ

 

پثكةوة لةگةص يةكثك لة اليةنة سةرةكىيةكاين كة پثي بةصگةنامة سومةرىيةكان، بة     

ي ئور و بةوة كؤتايىيان بة ئيمپراتؤري عيالمىيةكاندا دوا شاآلويان بردة سةر شار

گةيل هاللؤ ذاي واية كة مةبةست لة  .بوو’ SU سو‘گةيل بنةماصةي سث يةمي ئور هثنا، 

وابثت، ئةوا ئاسايىية بصثني گةر ئة ٥١٧.يةكةم خورىيةكانة پلةيو بة س

سيموررىيةكان، كة لةم سةردةمةدا بة شثوةيةكي سةرةكي خوري بوون، كرؤكي ئةو 

ونكة ديارة بةهؤي چثك هثناوة كة ئةم شةذةي بردووةتةوة، پربازىيةيان هثزة سة

وويىيانةوة لة ترية خورىيةكاين تري ئةم سةردةمة ذثكخراو تر و ژشينةي مثپثشوثنيان و 

زاراوةيةك پلةي يةكةم بة  ’سو‘وةك دةردةكةوثت، . ئور ژيتةيار تر بوون بؤ شةذي د

گةل و بؤ ژادي بووبثت بؤ ئاماژة وةي ناوثكي نةيان ناوثكي ئةدةبىيانة بووبثت وةك لة

ژهةآلت، كة خورىيةكان لةم قؤناغةي مثژوودا ذؤ اكوريبنةتةوة چيايىيةكاين باكور و 

  . دةست ذؤيشتووتر بوونلة هةموويان چاالك تر و 
  

 پاش ذماين بنةماصةي سث يةمي ئورةوة دةست پثكة لة الرسا - سةردةمي ئيسن  

                                                 
515 Walker, p. 110. 

گي سني دا بان-سني هةر لة سةرةمي ئيبـيب- )ـن(ؤوكةر لةو بذوايةداية كة لةوانةية ئيدديـ ٥١٦

  :بذوانة. بثتسةربةخؤيي هةصدا

Walker, p. 225. 
517 Hallo, RHA, p. 79-80. 
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و  ژثردةستةكانوةي سةربةخؤيي زؤر لة ووآلت و سةرزةمينة ، بةدةست هثنانةدةكات

لةنثو ئةمانةش دا . دةوصةيت پچووكي بة خؤيةوة ديچةندين پثكهثناين  پاشانيش

ئةم . چوست و بةكاري يپادشا سيين-)ـن(سيمورروم بوو بةسةركردايةتيي ئيدديـ

ارةي قةصةمذةوي ةند نووسينثكي شاهانةي جث هثشتووة تياياندا شتثكمان لةبپادشاية چ

 پةذيلةو .پثكةوةي ناژهةآليت دجيلةدا كة لة سةرزةمينةكاين ذؤ پث دةصثتشانشينةكةيةوة 

لة سةرووي و پث دةووترثت  يچةيةدا كة ئثستا ناوچةي بثتواتةباكوورةوة، لةو ناو

كة يادةوةري  دؤزراونةتةوة بة نةخشةوة چةند نووسينثكي گرنگ ،يةدةشيت ذانيةوة

 .پاراستووةي ياخي دا  ’Kulunnum كولوننوم‘بةسةر شاري سةركةوتنةكةي 

ژئاواي شاري ، كةمثك لة باكوري ذؤچياي پرية مةگروون دانووسينثكي تري لة دامثين 

پاراستووة كة لة چةندين سةركةوتين ئةمةيان يادةوةريي . سلثماين دا، دؤزراوةتةوة

 خاملان‘، لةوانةش اونچةندةها بةرةي شةذ و سةرزةميين جؤراوجؤردا بةدةسيت هثن

›alman ’ سيماشكي‘لة باشورةوة و Simaški ’ئةمانةش دةيسةملثنن  .ژهةآلتةوةلة ذؤ

كيلؤمةترثكي هةوايي  ٢٤٠سني بةاليةين كةمةوة -)ـن(كة شانشينةكةي ئيدديـ

لة نووسينةكاين بثتواتةوة دةردةكةوثت كة كوذثكي بة ناوي . مةوداي قةصةمذةوي بووة

ةي نووسراوي دؤزراونةتةوة و گكة هةندثك بةص ٥١٨وة هةبووة،’ Zabazuna زابازونا‘

                                                 
دةخوثنثتةوة، لةبةر  ’Anzabazuna بازوناائةنز‘ئةم ناوة بة ) لةهةموو شوثنثكي نامةكةيدا(ر ؤوكة ٥١٨

 ئةنـ"دثت، كة دةكرثت بة  پثش ناوةكةيةوةئةوةي لة نووسينة مثخىيةكاندا نيشانةي خواوةندثيت لة 

An- "بةبث يةكالىي  شافةر و ضاسةرمان لة لثكؤصينةوةكةي نووسينةكةي ئورشةليمياندا. يش خبوثندرثتةوة

. جث يان هثشتووة، كة دةكرثت بة هةردوو شثوةكة خبوثندرثتةوة AN-zabazuna كردنةوة بة شثوةي

  سني  و كوذةكةي، وةك- )نـ(گةر هةموو هاوچةرخةكاين ئيدديـبةآلم بةذاي ئثمة، ئة

 .Walker, p:بذوانة(’ Dis-atal ةتالئ-ديس‘پادشاياين ئيسن و الرسا،  سني خؤي و -)ـن(ئيدديـ

  :بذوانة(ي فةرمانذةواي كارخار ’ Zardamu زةردةمو‘و ) 159

Collon, D., Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum, 
Cylinder Seals II: Akkadian- Post Akkadian, Ur III Periods, London, 1982, p. 
164, no. 451) 
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وا ديارة زابازونا . االك بووةچئةميش وةك باوكي لة ذووي سياسي و سةربازىيةوة 

ونكة ئةوكاتةي نووسينةكاين چبةناوي باوكىيةوة فةرمانذةوايي كولوننوم ي كردووة، 

  . يان دا بووةژبثتواتة نووسراون، باوكي هثشتا لة 
  

سني و تةنانةت -)ـن(يشاين دةدةن كة ئيدديـپةي نووسراو گهةندثك بةص   

دشاي پاي .) ز.پ١٩٨٥-٢٠١٧( ’Išbi-Erra ئثذذا-ئيشيب‘ةرخي چكوذةكةشي هاو

ادشاي ئور هثشتا لة دةستةآلت دا پسني ي -هةندثك لةو بذوايةدان ئيبـيب. ئيسن بوون

ادشاي پسني بووةتة -)ـن(كة ئيدديـئثذذا ش لةسةر تةخيت ئيسن نةبووة -بووة و ئيشيب

ژووي ووردي سةردةمي فةرمانذةوايي زابازونا و ناتوانرثت مثچةندة هةر ٥١٩.سيمورروم

باوكي دياري بكةين، بةآلم دةتوانني ئةوةندة هةصبهثنجثنني كة كاتثك زابازونا لةسةر 

هثشتا   دشاي ئيسن بووة وپائثذذاش هثشتا هةر - ادشايةيت دانيشتووة، ئيشيبتةخيت پ

هؤي ئةم  ’.Ešnunna ئثشنوننا‘ادشاي شانشيين پنةبووبووة  ’Bilalama بيالالما‘

) BIN IX 42: 9-10( باوةذة دةقثكي ناوةذؤك ئابورىيانةية كة لة ئيسن دؤزراوةتةوة

هةمني ) شي شكاوةپثمارةكةي ژونكة چواتة شتثك و نؤزدةساص، (= x+19وي ژوو مث

ي لةسةرة و ليسيت كؤمةصثك شيت لةسةر تؤمار كراوة ئثذذا -ساصي فةرمانذةوايي ئيشيب

بؤ  )كة) (واتة بةستراو(=پةيل داگرياو كةل و : "...نچادشايةكي سيمورروم دةپكة بؤ 

                                                                                                              
خواوثندرابوون، زؤر هةموو  ،پادشاياين ئةكةدي سث يةمي ئور و پادشاياين بنةماصةيش نامپثش ئةو 

گرة كة زابازوناش خواوثندرا بثت و ئةو نيشانةيةى پثش ناوةكةي نيشانةي خواوةندثيت ئاساىي و ئةقص 

خواويندراو بووبثت، ئةوة ناگةثنثت پادشايةكي گةر باوكي لةمةش زياتر، ئة. -An بثت نةك بذگةي

ثندراو بووبثت، بةتايبةيت كة كوذةكةي لةم كاتةدا هةمان دةستةآلت و ثت خواوكة ئيتر كوذةكةي ناب

ايةكي هةبووة كة نوثنةري باوكي بووة لة كولوننوم و بةناوي ئةوةوة فةرمانذةوايي پلة و پايةي پادش

پانتيؤين خواوةندانيشدا باوك و كوذي هةبووة، كةواتة بؤچي لةناو خثزانثكي تةنانةت لة ناو . كردووة

  ي زابازونا خواوثندراو نةبووبثت؟  شاهانةدا نةبووبثت و بؤچ
  :، بذوانةگة نووسراوةكانبةصپوختةي سةبارةت بةم ذاية و  ٥١٩

Walker, p. 177; 224. 
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كة لثرةدا باس  پادشايةي سيموررومزؤر دةشثت ئةم  ٥٢٠").دةچن( پادشاي سيمورروم

مةيةكي سةردةمي نا بة يارمةيتم دياري كردنةش سني بووبثت، ئة-)نـ(ئيدديـ كراوة

بابليي كؤن كراوة كة لة ئثشنوننا دؤزراوةتةوة و بةذاي لثكؤصةرةكةي بةتةواوي 

 DUMU-‹u-dam نامةكة سةركةوتين لةشكري ٥٢١.ةرخي ئةم باس و خواسةيةچهاو

 چهةآلت باس دةكات كة هيژياكاين ذؤچسني ناوثكدا لة -)ـن(ثك بةسةر ئيدديـ

- )ـن(ت هةر هةمان ئيدديـچثةآلم زؤر لةوة دةصدا نةنووسيوة، بگةناوو نيشانثكي لة

كة ناوي ) As. T 223(گة مؤرثك لة اليةكي تريشةوة، جث. دشا بووبثتپاسني ي 

بيالالماي  ةميدزابازوناي لةسةرة و لة چينثكي ژثر ئةو چينةدا دؤزراوةتةوة كة هي سةر

 ٥٢٢دؤزراوةتةوة، ’تةل ئةمسةر‘دا لة ’ Ituria ئيتوريا‘پادشاي ئثشنونناية، لة پةرستگاي 

لة پادشاي سيمورروم بةم جؤرة، هةردوو  .گةي ئةوةية كة زابازونا پثش بيالالما بووةبةص

چ نةبثت لة هي ئثذذا بوون،- ئيشيبچةرخي دا هاوبةشثكي سةردةمي فةرمانذةوايىيان

  .ني دةساصي دايدوا

  

  :سني- )ـن(نووسينةكاين ئيدديـ
  

كي ئثگجار زؤريان بؤ مثژووي گرنگىيةسني -)ـن(نووسينةكاين ئيدديـ    

پثشي ئةم ، هؤي هةرة لةژهةآليت دجيلةهةية، بةتايبةيت سةرزةمينةكاين ذؤكوردستاين كؤن 

ةوة كوردستانخودي كة لة  ننگرنگىيةش لةوةوةية كة يةكثك لة نووسينة زؤر كةمةكا

ي وثنة() ID 1, 2, 3(نووسينةكاين بثتواتة . هاتوون و لة خاكةكةي خؤيدا نووسراون

                                                 
520 “….nì-šu kad5-a lugal  Si-mu-ur-ru-um-šè.” Cf.: Walker, Op. Cit., p. 176. 
521 Whiting, R. M., Old Babylonian Letters from Tell Asmar, Chicago, 1987, no. 
2, p. 37-38. 
522 Sollberger, E., “Two New Seal-Impressions,” Anatolian Studies 30 (1980), 
63-64; Frankfort, H., S. Lloyd and Th. Jacobsen, The Gimilsin Temple and the 
Palace of the Rulers at Tell Asmar, Chicago, 1940, p. 146, no. 13. 
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لة ناوةذؤك زؤريان دةهثنن كة بةشي هةرة  پثكسث ذونووسي يةك دةق  ٥٢٣،)١٣. ژ

بابةيت  .كراوة وازپثشكةش بة خواوةندثكي جيايةكةيان  هةر بةآلموةك يةكن دا 

بؤ پاراستين يادي سةركةوتين سيموررومة  ،پثشتريش ئاماژةي بؤ كرانووسينةكان، وةك 

- )ـن(يةك لة ذونووسةكان بة ناوي ئيدديـهةر  .بةسةر شاري كولوننوم ي ياخي دا

ناوي پث دةكات، پاشان ناونيشانةكةي كة پادشاي سيموررومة و ئةجما سني دةست 

 ٥٢٤.داوة مژي شارةكة ئةجناي كة كردةوة سةربازىيةكةي لة دكوذزابازوناي 

منايةيت ژشكةر بووة لة دوپثاية كولوننوم دةست گونووسينةكة بة ذاشكاوي دةصثت كة 

گثذةوةي سةير ئةوةية كة قسة  ٥٢٥.ساندووةگريسيمورروم دا و شةذي هةصكردين 

لة ذاناوي كةسي سث يةمةوة بؤ  I, 26 يةك دا ي ستووين ٢٦نووسينةكة لة دثذي 

 Annubanini II ٢ذثت، ذثك وةك لة نووسينةكةي ئاننوبانيين گؤكةسي يةكةم دة

يان زابازوناي كوذي  سني-)ـن(يل زةهاوة و بةهي ئيدديـپوشدا هاتووة كة لة سةر

                                                 
  :يةوة بآلوكرانةوة لةالفؤادي بؤ يةكةم جار لةاليةن عبد اهلادي  ٥٢٣

Al-Fouadi, A. H., “Inscriptions and Reliefs from Bitwāta,” Sumer 34 (1978), pp. 
122-9. 

  :اشتردا لة اليةن فرةينةوةپو لة 
Frayne, RIME Vol. 4, E4.19, 1, 1; 2; 3; 4; 1001, pp. 707-714. 

ثي زانيارىيةكاين بةردةست، جارثكي تريش ناوي لة پبة  Kulunnum شاري كولوننوم ناوي ٥٢٤

تةل بيلال ‘دا هاتووة كة لة ) دوادوايىيةكاين ئاشوري نوث(ة وةخت گدةقثكي سةردةمي ئاشوري درةن

Tell Billa ’دا دؤزراوةتةوة، بذوانة:  

Walker, p. 225. 
   پثشنياز كردووة، بة ذاي ئةو دةشثت لة جيايتذستةية خوثندنةوةيةكي تري بؤ ئةم  Farber فاربةر ٥٢٥

gi-ra-am  i-ta-ba-al  ذستةكة" پا كردشةذي بةر"بة واتاي ، zi-ra-am/tim i-ta-pá-al   ،بثت

  :بذوانة "،...گرت لة بةرامبةرذقي هةص"بة واتاي 

Farber, W., “Did Kulunnum «Carry a Campaign» Against Anzabazuna of 
Simurrum?,” N.A.B.U. (1998) 4 (décembre), no. 129 on page 121. 

  .چؤنثك بثت، شتثكي ئةوتؤ لة واتا گشتىيةكة ناگؤذثتبةآلم ئةمة هةر
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وتةنانـةت  ٥٢٧هةروةها لة نووسينـةكةي ئورشةليـم ٥٢٦دةزانرثت، نةك ئاننوبانيين،

  لة 

  

            

                                                 
526 Edzard, “Zwei inschriften …,” AfO 24 (1973), pp. 75-6. Col. II 43. 

تري دةربارةي وونةكاين پادشاياين سيموررومة و ذاو بؤچسةبارةت بةوة ي ئةم نووسينة هي يةكثك لة 

  :ئةم بابةتة، بذوانة
Shaffer and Wasserman, p. 1, note 2.  
527 Shaffer and Wasserman, p. 18. Col. v 4˝-6˝.٠ 
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  .C گةص دوو پارچةيلة C و B و A نووسينةكاين بثتواتة،: ١٣ژمارة وثنةي          

  ).١٩٧٨( ٣٤ سومرالفؤادي،  :چاوةسةر        

  

 ٥٢٨.زير يشدا شافةر و ضاسةرمان شتثكي وايان تثبيين كردووةپي-ذذيدونووسينةكةي ئث

ؤوكةر نووسينةكةي بثتواتة بة يةكةمني نووسينثكي تا ئثستا زانراو لةقةصةم دةدات كـة 

ةر ئةو گباوكثك بؤ يادةوةري دةستكةوتةكاين كوذةكةيي تةرخان كردبثت، ئةويش ئة

بةآلم  ٥٢٩.سةرةكةي ويستوويةيت بيداتثذانةي كة دراوة ئةو واتاية بثت كة نووگوةر

 هثشتا پادشاخؤي سني -)نـ(گرين، واتة ئيدديـبةذاي ئثمة دةشثت سادةتر وةري ب

ادشاي باوكىيةوة كردةوةيةكي پبووة و نوثنةرةكةي، كة كوذةكةيةيت، بةناوى 

ادشاي ياسايي و كارا خؤيةوة، كة پسةربازيي ئةجنام داوة و سةركةوتنةكةي لةاليةن 

بةآلم هةر دةبواية ناوي زابازوناش لة . شكةش بةخواوةندان كراوةپثسينة، -)ـن(ئيدديـ

                                                 
528 Ibid. 
529 Walker, p. 174. 

ؤوكةر ئةوةش بة دوور نازانثت يةكةم ذستة كة ناوي باوكي زابازوناي تثداية ضؤكةتيض 

=)Vocativeبثت) !"خواية"ن، بانگ هةصدان، وةك بؤ منونة كة دةصثيت گ كرد، واتة بان .  
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پثي ئةوةي كة فةرمانذةواي ئةو شوثنة بووة كة ئاژاوة و نووسينةكةدا ثنرثت بة 

  .ييپاگةندةپرؤمةبةسيت  ؤچ نةبثت بخؤيةوة ديوة، هيياخيگةرىيةكةي بة
  

ي ’ Nišba نيشبا‘و ’ Ištar ئيشتار‘و ’ Adad ئةدةد‘نووسينةكة ناوي خواوةندان   

بة پادشا بةخشيوة و لةشةذي دژي كولوننوم دا يارمةتىيان داوة، بؤية هثناوة كة فةذيان 

وةك سوپاس و پثزانني خواين بؤ ئةدةد و ئيشتار ذازاندووةتةوة و تةختثكي بؤ نيشبا 

كةسثك لة كؤتايي نووسينةكةدا ليستثك نةفرةت و تووك دثت لة هةر ٥٣٠.هةصبةستووة

لةم ليستةدا ناوي خواوةندان . دةستكاري نووسني و نةخشةكان بكات و بيان شثوثنثت

 سني‘و ’ Enki ئثنكي‘و ’ Nin‹ursag گنينخورسا‘و ’ Enlil ئثنليل‘و ’ Anu ئانو‘

Sîn ’ ةدةدئ‘و Adad ’ شةمةش‘و Šamaš ’ يشتارئ‘وIštar ’ سياننا-ئان-نني‘و 

Nin-an-siana ’ نيشبا‘و Nišba ’٥٣-٢٦دثذةكاين (اتوون ه.( 

  

 گريابنباوةذ واية ئةم نووسينانةي لةسةر بةرد هةصكةندراون، لة ديوارةكاين بينايةك       

  بوبثت و لةوانةشـة  گاـپةرستكة بةتايبةيت بؤ ئةم مةبةستة دروست كرابثت، لةوانةيـة 

                                                 
  :، بذوانةCذونووسي  ٥٣٠

Al-Fouadi, p. 124. 
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  چاوةي سةر. اين بثتواتةيان ال دؤزراونةتةوةئةو بةردةي نووسينةك: ١٤ژمارة وثنةي                

  .مامؤستا عبد الرقيب يوسف: وثنة               

 
پامشاوةي كةرةستةي بينا، ئةم باوةذةش لةوةوة هاتووة كة  .تبينايةكي يادگارانة بووبث 

لةاليةن  A ة، لةسةر قةراغي ذونووسي ’CaCo3 كاربؤنايت كالسيؤم‘ لةم حاصةتةداكة 

سةرباري ئةمةش، شتثكي وا لة نووسينةكة خؤيشيدا بة  ٥٣١.وة تثبيين كراوةية الفؤادي

و ) ٢٧-٢٦دثذي " (ئيشةكةي دةستم: "شثوةيةكي ناذاستةوخؤ هاتووة كة دةصثت

دوور نية ئةو تةختة نةبثت كة بؤ ). ٢٩- ٢٨دثذي " (نووسينةكةم"بةدوايدا دةصثت 

يةك بؤ ژةلثرةدا دةشثت ئاما. دا باسي هاتووة C نيشباي هةصبةستووة و لة ذونووسي

چةي بثتواتة كة لةوانةية پةيوةندىيةكيان بةم نووسينانة و هةندثك لة شوثنةوارةكاين ناو

و ’ بةردي سةجنيان‘پثي دةووترثت لةو شوثنةي  .ناواخنةكانيانةوة هةبثت، بةسوود بثت

ةوة، ئورشةليم دؤزراونةتئةنتيكةخانةي لةنزيكىيةوة ئةم نووسينانة و نووسينةكةي 

 چثت لةثدةپ، وا هةية )Altar(=ي قورباين گةورةي شثوة تةخت يان سةكؤبةردثكي 

پثش بةردةكة تا دة دوانزدة ساصثكيش ). ١٥ .وثنةي ژ(سةردةماين زوودا داتاشرابثت 

                                                 
531 Op. Cit., p. 122 
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 ٥٣٢يةوة،ئثستا دووئةوةندةي ئثستاي بةرز بوو و لةاليةن تاآلنكةراين شوثنةوارةوة تةقثندرا

نووسينةكان خؤيان لة دامثين  ’.تةخيت خورشيدي خاوةر‘ثي دةصثن پچةكة دانيشتواين ناو

گردثكي گةورةدا دؤزرابوونةوة كة كةمثك لة باشوري شاري بثتواتةوةية و پثي دةصثن 

ورة بنيات گةشةبةردي گاو بريتىية لة وثرانةي قةآليةكي كؤن كة لة  ’قةآلي بثتواتة‘

ةرش و پيت دا پشبة قةراغةكاين دةورودةكة و گرنراوة وئثستا بةردةكاين لةسةرتةخيت 

، گرياوةكةواتة دةشثت بيناكةي كايت خؤي نووسينةكان و نةخشةكةي تث. بآلوبوونةتةوة

 .گردة بووبثتلةسةرتةخيت ئةم 
  

       
  چاوةيسةر. ي پث دةووترثت" تةخيت خورشيدي خاوةر"ئةو بةردةي : ١٥ژمارة وثنةي      

  .يوسفمامؤستا عبد الرقيب :  وثنة     

ناسراوة و لة  ٢ئاننوبانيين گةص ئةو نووسينةي بة نووسيين ئةم نووسينانة بة ووردي لة

. ، بةراورد كراوة)١٦ .ژوثنةي (گةصداية ة و نةخشثكيشي لة) ID 5( پويل زةهاوسةر

گجار لةيةك دةچن، بة تايبةيت هةردوو ستووين شثوة و ذثنووس و زماين ئةم نووسينانة ئث

                                                 
  .گرتووة، زؤر سوپاسي دةكةمهةندثك لةم زانيارىيانةم لة بةذثز مامؤستا عبد الرقيب يوسف وةر ٥٣٢ 
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گةص بةشي دوايي لة ٢وبانيين نبةدواوةي نووسينةكةي ئان ٢٩ ، دثذةكاين٣و  ٢

گوثزانةوة لة ذاناوي كةسي سث يةمةوة بؤ . ٦١-٣٤نووسينةكةي بثتواتة، دثذةكاين 

ناوي خواوةندان؛ شثوازي بةدواي يةكدا  كةسي يةكةم لةهةردوو نووسينةكةدا، ليسيت

سياننا لة ديارترين ذوخسارة -ئان-هاتنيان و ناونيشانةكانيان، بةتايبةيت هي نيشبا و نني

ص نووسينةكةي گةلة چوينلةيةك ٢نووسينةكةي ئاننوبانيين  ٥٣٣.چوةكانياننديارة لةيةك

 balā#um lū ikkibšu  ةيژثت، دةستةواچئورشةليميشدا هةية؛ نةخشةكاين لث دةر ب

لةهةردوو " مة، نيشبا سةروةرمة)ي كةسي(سياننا خواوةند-ئان-نني"و ذستةي 

   .اي سةرجننگةدا جثنووسينةك

  

نةخشةكة و نووسينةكة بة زياد لة سةدةيةك كؤنتر لة نةخش و نووسينةكةي ژووي مث

، ئاننوبانيين ي پثي ئةم پثشنيازةهةر بة ٥٣٤.ي لوللوبوم زانراوةپادشاي ١ئاننوبانيين 

ادشاي سيموررومي پادشاي سيمورروم هاتووة، نووسينةكةي پاش پكة پادشاي لوللوبوم 

و لةوانةشة ناوي خؤيشي لةسةر نووسيبثت تاوةكو كارةكاين بة هي خؤي  سذيوةتةوة

 واتة سني،-)نـ(گةيةي نووسينة نوث يةكةي ئيدديـبةآلم ئةو بةص ٥٣٥.بكات

بة . ثشنيازة ناكاتپشتيي ئةم پصپا، پثشكةشي دةكات ،)ID 6(دىن نووسينةكةي هةصة

لوللوبوم، هةرچةندة لة سةر  وبانيين و ووآليتنپثچةوانةوة، ئاماژةى نووسينةكة بؤ ئان

گةر لةدةمثكي ئة  سني-)نـ(بةردةكة لةم شوثنةدا داخوراوة، دةيسةملثنثت كة ئيدديـ

دةشثت نووسينةكةي هةصةدين لةم شوثنةدا چونكة –دواتر لة دةمي ئانوبانيين دا نةژيابثت 

  . گومان هاوچةرخي بووة، ئةوا بث-گثذثتةوةذووداوي كؤنتر ب
  

- ، كة ئثستا لة ئةنتيكةخانةي ئيسرائيل داية لة شاري ئورشةليمرشةليمنووسينةكةي ئو   

                                                 
533 Walker, p. 179; 182-3. 

  :نةثشنيازي ؤوكةرة، بذواپئةمة  ٥٣٤

Walker, p. 186; 189-90. 
535 Ibid. 
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  دةست  گةورةي لة يگرنگيهثشتا  ، بةآلميزؤر و داخوراين شكاوي قودس، سةرباري

  

                 
  : وثنةكةچاوةي سةر. سةرپولپادشاي سيمورروم لة نةخشةكةي : ١٦ژمارة وثنةي       

Hrouda, Iranische Felsreliefs, Pl. II. 

  چاوةوةذونووسي نووسينةكةي سةر ئةم نةخشة هةصكةندراوة لة هةمان سةر:  ٩ژمارة شثوةي      

  .وةرگرياوة     
 

ناوة و  پثي بة دوژمنة بةزيوةكةيداكة  گةصدايةشي لةپادشاينووسينةكة نةخشثكي . نةداوة
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يةكة يادي نووسينة هةشت ستوونى ٥٣٦).١٧ .ژوثنةي (ذووي لة خواوةند ئيشتارة 

كولوننوم،  هةروةك لة . راستووةپاسةركةوتين سيموررومي بةسةر كولوننوم دا 

ئةو دثذانةي لة  ٥٣٧.ر دةسيت كاكموم دا بووةژثنووسينةكة خؤيةوة دةردةكةوثت، لة

پادشا دةست پث دةكةن، پاشان نووسينةكة ماونةتةوة بة ناونيشانة شاهانةكاين 

سني -)ـن(ذثتةوة كة ئيدديـگثدةسيت دةر ژثارةكاين سةروردي كاكموم و ش

لةم نووسينةدا هاتووة . رييان بكات و وثرانيان بكاتگتوانيويةيت لةتاكة يةك شةودا دا

، شتثكي لةم جؤرة لة (iii 4´-iv 3)كة كاكموم كولوننومي داوةتة دةست سيمورروم 

 ي لةدةسيت Utuwe وث-ئوتوووآليت : "نووسينةكةي هةصةدنيشدا تثبيين دةكرثت

ئةمة واتاي واية كة  .(74-70) "كاكموم سةندةوة و ئةجما كاكمومي وثران كرد

ژثر يةك لةدواي يةك لةچةو هةرمثة ژثردةستةكاين كاكمومي سني ناو-)ـن(ئيدديـ

ديارة كاكموم زهلثزةكةي  .دةسيت كاكموم دةردةهثناو دةخيستنة سةر شانشينةكةي خؤي

چونكة، هةروةك دةبينني، سيمورروم تةا تري كوردستاين كؤين ئةم سةردةمة بووة، 

، زؤربةي ئةو سةرزةمينانةي سيمورروم لةسةر حسايب كاكموم دةيتواين فراوان ببثت

سني -)ـن(ئيدديـ. دةسيت كاكموم دا بوونگرثت، لةژثردةيويست دةستيان بةسةردا ب

ووآليت كاكموم، كة : "خؤي باسي ذابوردووي شكؤداري كاكموم دةكات و دةصثت

بةآلم . (iv 9-16)" داوة]نة[چ كةس هي] بة[ـةوة باجي ـيي زووـ)نـا(ژؤلةذ

پثش نووسينةكاين ئورشةليم و هةصهثنجانثكي تريش ئةوةية كة نووسينةكةي هةصةدين 

ي ـپثش چوونهؤي ئةم باوةذةمان ئاراستـةي بةرةو .بثتواتة نووسراوة و لةوان كؤنترة

ان دةدةن لة باشورةوة بةرةو باكور گةكان وا پيشة كة هةموو بةصسين-)نـ(ئيدديـ

                                                 
ةوة لةهةمان  ’ئورسوال زايدل‘پرؤفيسؤر  ژي لةاليةننةخشةكة لة ذووي هونةرىيةوة بةدرث ٥٣٦

  :لثي كؤصدراوةتةوة، بذوانة بابةتةكةي شافةر و ضاسةرمانةوة
ZA 93 (2003), pp. 39-52. 

’ Nimum نيموم‘نةوة بةهةصة بة تكاية تثبيين بكة كة ناوي كاكموم لةاليةن شافةر و ضاسةرما ٥٣٧

  .خوثندراوةتةوة
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 پشيتو دةوروگرثت كة بة دةشيت ذانية ب’ ئوتوم‘پثشدا لةم بارةدا دةبواية لة  .هةصكشابثت

  بة. ئةجما كولوننوم لة بثتواتة، ئةو شوثنةي ئةم نووسينانةي لث دؤزراوةتةوة ٥٣٨،دةزانرثت
  

         
  :سةرچاوة .م لة ئةنتيكةخانةي ئيسرائيلنةخش و نووسينةكةي ئورشةلي: ١٧ژمارة وثنةي       

Shaffer and Wasserman, ZA 93 (2003), p. 6.  

  

پثشدا دةشيت ذانيةى گرتووة و يادي گرتنةكةيي لة نووسينةكةي جؤرثكي تر بصثني، لة 

 ٥٣٩چةي بثتواتة گرتووة،ووة، لة كاتثكي دواتردا كولوننومي لة ناوهةصةدين دا تؤمار كرد

                                                 
  :چةي دةشيت ذانية و دةوروبةري بووة، بذوانةسةبارةت بةوةي ئوتوم ناو ٥٣٨

Læssøe, J., JAOS 88 (1968), p. 122. 
  :ي ئثستاي نزيك بثتواتة دةزانثت، بذوانة’گوآلن‘چثت فرةين كولوننوم بة گوندي لةيادمان نة ٥٣٩

Frayne, SCCNH 10, 177. 
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. ري ئوتومةوة و بؤ يادي ئةميان نووسينةكاين بثتواتةي جث هثشتووةكة كةوتووةتة باكو

سني -)ـن(خواوةندي شانشينة كة ئيدديـگةورة تر ناونيشاين نيشباي گةيةكي بةص

 ٨پادشاي "پثي دةصثت لة نووسينةكةي هةصةدين دا . تؤماري كردووة

ةكةي چي لة نووسين، واتة هةشت هةرمثان؛ كةKulišum  "(l. 2; 105)كوليشوم

پاش ئةوةي ئةويش  ،Kulišum"  (i 14) كوليشوم ٩پادشاي "ئورشةليم دا دةبثتة 

لةم نؤ  چةندين هةرمثديارة  ٥٤٠.كولوننوميشي خستووةتة سةر خاكي شانشينةكةي

  .لةوانةن كة لة هةردوو نووسينةكةدا ناويان ذيز كراوة ژثردةستةهةرمثة 
  

سني دةخياتة ژثر -)نـ(پثشدا ئيدديـةلپاش ئةوةي ، پثشنيازبكةين كة كولوننومدةشثت 

بابةيت  -فةرمانذةواي و نوثنةري پادشا تيايدا ةذكثفي خؤيةوة و زابازوناي كوذي دةكات

لةاليةن پةذثت و ذاپةذينةكةي دةژي نريي سيمورروم ذالة د ،-نووسينةكةي ئورشةليم

م كارةيان بة يادي ئة. زابازونا خؤيةوة تثك دةشكثندرثت، بةآلم هةر بةناوي باوكىيةوة

كة نووسينةكاين بثتواتة كةمثك لة  گةثنثتئةمةش ئةوة دة .پارثزراوةنووسينةكاين بثتواتة 

چ نةبثت لةو هي - نووسينةكةي ئورشةليم دواترن، كة ناوي زابازوناي تيادا نةهاتووة

پاصپشتيي ئةم ذايةمشان دةكات، ئةو تثبينىيةي ئةوةي زياتر  ٥٤١.-بةشانةدا كة ماون

                                                                                                              
گرافىيةي هثناوةتةوة كة لة دةقةكاين سةردةماين ئةكةديي كؤن و بابليي فرةين شثوةي تري ئةم ناوة جو

لة تةل  Kul-la-an لة تةل سولةمية و K/Gul-la-ni ندا لة شوثنةوارةكاين حةمرين دا هاتوون، وةككؤ

  :بذوانة. حةدداد
  Ibid. 

شانشيين  گةورة خواوةندي پؤتامياي كؤن،ؤسني، هةروةك نةريتةكاين مثس-)ـن(واديارة ئيدديـ ٥٤٠

پادشاي هةر هةشت هةرمثةكة وةسف بؤية نيشبا بة  .ينةي ووآلت لةقةصةم داوةپادشاي ذاستةقبة 

پادشاي نؤ هةرمث ادشا لة دواتر دا كةمثك لة ئايني دوور دةكةوثتةوة و خؤي بة پ واديارةدةدات، بةآلم 

  .وةسف دةدات
ؤم بة دووري دةزامن، كة نووسينةكةي ئورشةليم دواي نووسينةكاين چةندة من خمةحاص نية، هةر ٥٤١

گةريي شارةكة بووبثت واتة، يةكةميان بؤ تؤماركردين ذووداوي تثكشكاندين ياخى. سرابثتبثتواتة نوو
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نووسينةكةي  ٥٤٢اسةرمانة سةبارةت بة هةندثك سيماي ئثپيگرافىيانةيشافةر و ض

هةندثك لةم سيمايانة دةري دةخةن كة خةت لثدةري نووسينةكاين بثتواتة . ئورشةليم

   ٥٤٣.هةمان خةت لثدةري نووسينةكةي ئورشةليم نةبووة، بةصكو كةسثكي تر بووة
 

كة لة نووسينةكاين تري ئةم دوو جياكةرةوةي سةرةكيي هةية نووسينةكةي هةصةدين    

چةو هةرمثي دوور لةيةك دةكات، وةك باس لة ووآلتان و ناو يةكةميان،: پادشايةدا نني

گثذثتةوة، نةك زؤرةكاين ب و لةشكركثشىية ئةوةي پادشا سةرگوزشتةي شةذ

لةم اليةنةشدا لة نووسينة شاهانةكاين  .چةيةكي سنووردارداىيةك لة ناولةشكركثش

چثت كة كورتةيةكي هةموو كردةوة سةربازىيةكاين يي نوث دةسةردةمي ئاشور

                                                                                                              
سني ي باوكةوة بؤ يارمةيت كوذةكةي و، ئةوانةي دووةم بؤ يادي تثكشكاندين - )ـن(ـلةاليةن ئيددي

شافةر و ضاسةرمان باوةذيان واية هةردوو نووسينةكة يةك . م بووبثتووةگةرىيةكي دياخى

دووكيان لةيةك شوثندا دؤزراونةتةوة، لةهةمان كاتيشدا دان دةنثن گثذنةوة، چونكة هةربةسةرهات دة

بةآلم بةذاي ئثمة  .پاش نووسينةكةي بثتواتة نووسرابثتبةوةي دةشثت نووسينةكةي ئورشةليم كةمثك 

سني نووسينة نوث يةكةي لةهةمان شوثين نووسينة -)ـن(ذاضة بكةين كة ئيدديـدةكرثت ئةمة وا 

پثش ي جاراين بارو دؤخشتثك بؤ ذانةوةي هةموو ثگكؤنةكةدا داناوة، وةك نشانةيةك بؤ 

گةص ذاي لة Kienast و كيناست  Gelb گثلبتثبينيي ئةوةش بكة كة  .ياخىگةرىيةكة

، بةآلم كنؤكسني دا -)ـن(خؤي سةربازىيانةي ئيدديـو كؤمةكي ذاستةوياخىگةرىيةكي دووةمدا 

  :بذوانة. بةدواىيةكداهاتنثكي كرؤنؤلؤجىيانةيان نةداوة چهي
Gelb, I. J. and B. Kienast, FAOS, 379; 381. 

٥٤٢  Epigraphyواتة شثوةي نووسني و ذثنووسي خةيت كؤن، لةم بارةدا نووسيين مثخي ،. 
543 Shaffer and Wasserman, p. 30. 

لثرةدا مةبةست لة خةت لثدةر ئةو كةسةية كة هونةري نووسني و خوثندنةوةي زانيوة و لة خزمةيت  

، بؤية ئةم Scribe بةمانة دةووترثت. پثي گوتراوة نووسيويةيتدةرباري شاهانةدا بووة و ئةوةي 

ة و ئةمة  Author  ووشةيةش بةكاردةهثنم تاكو جيا بكرثتةوة لة نووسةر بةواتاي ئثستاي، كة بةرامبةر

ووشةي . خؤي ناوةذؤك و شثوة و زماين نووسينةكة دياري دةكات با بةدةسيت خؤيشي نةينووسثت

    .بة نوشتة نووسيش دةووترثتژكاري ئثستاماندا خةت لثدةر لةذؤ
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يةوة ) Genealogy(=ليسيت ذيشة و  ةكاينپادشايان لة پاش ليسيت ناونيشان

گرافىيةكاين ئةم نووسينة يةكةم جارة بةرچاو دةكةون و زؤر لة ناوة جو ٥٤٤.دةنووسي

گرافىية وة جونا .شكاوو ناتةواونبةداخةوة پثشتر نةزانراو بوون، زؤري تريشيان 

 شاريداخوم‘: ناسراوةكاين بة بةدواىيةكداهاتين وةك ناو دةقةكة خؤي ئةمانةن

Šarida‹um، ’خاملان‘ ئةجما ›alman ’پةذي باشورةوة، پاشان دةچثت بؤ لةو

. لة باكور’ Kakmum كاكموم‘و ’ Utuwe وث- ئوتو‘ و’ Šikšabbum شيكشاببوم‘

ينةكانيدا باسي ئامورىيةكان بة سةركردايةيت اش ئةمان، بؤ يةكةم جار لة هةموو نووسپ

دةكات، كة سةري بذيون و لة ووآلتةكةي خؤيي  rabiānum پثنج لة شثخةكانيان

ذاستيي ئةوةي كة ’ .Simaški سيماشكي‘لة كؤتاييشدا شكاندين  .گثذاونةتةوة دواوة

ةشثت ة ذيز نةكراون، دگرافىيانپثي بةدوايةكداهاتين جوگرافىيانة بة ئةم ناوة جو

لةم بارةياندا، ئةو ووآلتانةي . نيشانةي بةدوايةكداهاتنثكي كرؤنؤلؤجىيانة بثت

ثر ذكثفةوة و ژخراونةتة  لةسةرةتاي نووسينةكةدا ناويان هاتووة، ئةوانةن كة لةسةرةتادا

وة نزيك تر بوون، ئةوانةش كة لة كؤتاييدا ناويان هاتووة، ةيشچةقي سيمورروملة 

 شاريداخوم‘هةن،  چةند ووآلتبةم شثوةية، لةسةرةتاوة ناوي  .رتر بوونچةقةوة دوولة

Šarida‹um ’  خالـمان‘و ›alman ’ةبارةوة نازاننيچيان لهي چثت،يان لث دةرب .

ئةوةي دوايىيان لة باشور بووة لةسةر ذؤخي، يان نزيك ذؤخي ذوباري ئةصوةند، لة 

                                                 
  :پثكهايت نووسينة شاهانة ئاشورىيةكان، بذوانةسةبارةت بة شثوة و  ٥٤٤

Baumgartner, W., “Zur Form der assyrischen Königsinschriften,” OLZ 27 
(1924), p. 313ff.; 

  :بؤ زانياري زياتريش، بذوانة
Borger, R., Einleitung in die assyrischen Königsinschriften, I: Das Zweite 
Jahrtausend v. Chr., Leiden, 1961. 
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پادشاي لوللوبوم باس ي  ’ئاننوبانيين‘لةم خاصةداية كة  ٥٤٥.زةهاوپويل دةوروبةري سةر

پث ، هةر لةم شوثنةشدا نووسينةكة تووشي زؤر شكاوي و داشؤران هاتووة، بةآلم كراوة

دةچثت باسي سةندين پارچةيةك لة خاكي شانشينةكةي ئاننوبانيين تثدا كرابثت، يان 

پاش  .ئاننوبانيين بةسةر سيمورروم داي سةپاندبثت ذاست كردنةوةي بارثك كة پثشتر

كة لةوانةية هةمان –’ Itu ئيتو‘و شاري ’ Šikšabbum شيكشاببوم‘يةك ناوي شكاوى

 وث-ئوتو‘و ووآليت  -دا هاتووة  SH 861 ژمارةشار بووبثت كة لة نامةي مششارةي 

Utuwe ’ كاكموم‘و Kakmum ’ پثي ئةمانيش بة  كة هةموويان لة باكورن،دثن

ئةم نيشانانة، پاش . ني بوونس- )نـ(نووسينةكة نيشاين سةربازيي شةذةكاين ئيدديـ

چةندة نووسينةكة بةووردي دياري نةكردووة لةكوث ناوي ئامورىيةكان دثت، هةر

لة : "بووةتةوة، بةآلم ذستةكة كة دةصثت كانةئامورىيبةرةوذووي 

ئاماژةية بؤ خاكي سيمورروم و بةصگةية " گثذانىية دواوةهةرمثةكةي خؤي /ووآلتةكةي

لة . ة پث خبةنة ناو خاك و قةصةمذةوي سيموررومةوةكة ئامورىيةكان توانيويان

- ٩٢دثذي (شكاندووة  پثكةوةئامورىيةكان و سيماشكىيةكاين پادشا كؤتايىشدا، 

گشيت ؛ ئامورىيةكان بةگرافىيان پثكةوة نيةبةندثكي جو چئةم دوانةي دوايي هي). ٩٤

ئةمة  ٥٤٦.ئثران لة ذؤژئاوا يان باكوري ذؤژئاواوة و سيماشكيش لة ذؤژهةآلت، لة باين

پادشا سةركةوتين بةسةر ئةم دوو دوژمنةدا بة ديارترين و گرنگتريين واتاي ئةوةية 

پث ي ئةوةي شةذثك بوون بؤ پاراستين خاكي نيشتيمانةكةي كارةكاين لةقةصةم داوة، بة

                                                 
يشي تثداية، ندة شكاوچةدةكرثت هاتين ناوي خاملان لة نامةيةكي سةردةمي بابليي كؤندا، هةر ٥٤٥

سني ناوثك لة -)ـن(لة ئثشنوننا دؤزراوةتةوة و باس لة شكاندين ئيدديـ نامةكة. گرينبةهةند وةرب

  :لة  ةوة بآلو كراوةتةوة Whiting گيتينوا‘ئةم نامةية لةاليةن . هةآلت دةكاتژياكاين ذؤچ

Whiting, Old Babylonian Letters from Tell Asmar, No. 2 

  .ئاماژةي بؤ كراوة پثشتركة 
  :سةبارةت بة شوثين سيماشكي، بذوانة ٥٤٦

Stolper, M. W., “On the Dynasty of Šimaški and the Early Sukkalma‹s,” ZA 72 
(1982), p. 45-6. 
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ئةو كاتةي هةردوو ال  ٥٤٧پةمياناين جاراين سيمورروم،ئامورىيةكان، هاو. بوون

گؤذاين باري پاش ةشيان هةبوو لة جةنگان لةدژي ئور، ژةوةندىيةكي هاوببةر

  .هةوصيان دا بثنة ناو خاكي سيموررومةوةسياسىيانةي ناوچةكة بوونة دوژمن و 
  

نةبووين كصثشةي تووك و نةفرةتة و بةهؤي ئةمةشةوة نةبووين دووةميش جياكةرةوةي   

لةم نووسينةدا تةا  .ليسيت ناوي خواوةندان، وةك ئةوانةي لة نووسينةكاين تريدا هةن

 ووة وگةورة خواوةندي شانشني بنيشبا، كة ذوونة  ٥٤٨ناوي دوو خواوةند هاتوون،

شاوشكاية، ئةو خواوةندةي / ؛ ئةوي تريش ئيشتاربووبثت ةري پايتةختيشپارثزلةوانةية  

گةر ئة. ري كثشراوةگاو ئورشةليمدا ني ٢و  ١لة نةخشة هةصكةندراوةكاين ئاننوبانيين 

تووك و نةفرةت لة نووسينةكةدا هةبووبثت، ئةوا دةبثت لةو بةشةدا بووبثت كصثشةي 

  .چي نةماوةكة لة بةشي خوارةوةي ستووين دووةمدا بووة و ئثستا هي
  

پ زؤر خرا) ٥سني -)ـن(ئيدديـ/ ٢ئاننوبانيين (=ل پوبةداخةوة نووسينةكةي سةر   

كصثشةي تووك و  وة و داشؤراوة، نزيكةي هةموو ئةوةي كة لثي ماوةتةوةشكا

بؤ دياري  چ زانيارىيةكي مثژوويي وا بةدةستةوة نادات بتوانرثتنةفرةتةكةيةيت كة هي

تر لةم بةشي سث يةدا پثشبةآلم هةروةك . پث ببةسترثتپشيت ژووةكةي كردين مث

را، بةووردي تثذوانني لة شثوة و خةت و كصثشةي تووك و نةفرةتةكةي، ژةي بؤكئاما

دةشكثنثتةوة كة ةدا زپثشنياتيايدا بةكارهاتوون زياتر بةالي ئةو  هةروةها ووشةكاين كة

سني يان زابازوناي -)ـن(مورروم بثت، ئيدديـپادشاياين سينووسينةكة هي يةكثك لة 

پثش نووسينةكةي هةصةدين دا نووسرابثت، چونكة زؤر دةشثت ئةم نووسينة لة .كوذي

                                                 
ئةم خاصة لة نيوةي يةكةمي . بآلوي كردووةتةوة) p. 229( ةذثرةوة بؤ نامةكةي كة ميشالؤضسكيگب ٥٤٧

  . اوةئةم بةشةشدا باسي كر
گةص ئةم دووةدا هثنثت، لةپادشا پثك دةكة بةشي تيؤفؤريي ناوي  Sîn سنيناوي خواوةند  ٥٤٨

  .ةنةژمثردراو
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پول لثرةدا هةصكةندراوة و چةي سةروئةم نووسينة ديارة بؤ يادةوةري سةركةوتنثك لة نا

هةر شارثكي تري دةوروبةري خاملان ان، يان ملگرتين شاري خائةوةش زؤر دةشثت 

ش ئةمةوة توانيويةيت لة نووسينةكةي هةصةدىن دا باس لة خاملان و پاتةا لة. بووبثت

 ةمگرتين ئلةمةش زياتر،  .ژثردةستةي خؤي بكاتوةك پؤنيمةكاين تري دةوروبةري تؤ

خشي پث بةبوو تيين  گرتن بةسةر شاذثي خوراسانداشارةو لةذثي ئةويشةوة دةست 

  .گرييدةست بكاتة جيهان

  

  :مؤرة لوولةكىيةكاين سيمورروم
  

لة جثماوة ماددىيةكاين ) Seal impression(=دوو مؤري لوولةكي و جث مؤرثك    

ثك لة مؤرةكان يةك. كؤنةناسىيةكاين شانشيننگة اياين سيموررومن كة لة بةصپادش

بؤ يةكةمني جارة لةاليةن شافةر و ضاسةرمانةوة لةهةمان بابةيت  ) ١٨. ژوثنةي (

ةكاين كؤمةصةي چارپمؤرةكة يةكثكة لة . نووسينةكةي ئورشةليمدا بآلو دةكرثتةوة

لة ’ Mr. and Mrs Jonathan Rose ذؤزثان جؤنا‘ئةنتيكةكاين هةردوو هاوسةر 

ي ذةقي بريقةدار هةصكةندراوة، نووسينثكيشي لةسةر مؤرةكة لة بةردثك ٥٤٩.نيويؤرك

  :ادشايةكي بةهثزة و زابازونا كوذثيتپسني -)ـن(هةصكةندراوة كة دةصثت ئيدديـ
  

زابازونا ) خواوةند(ادشاي بةهثز، پسني، -)ـن(ئيدديـ"

    ٥٥٠)."ـيت(دةننو نؤكةرثـ-ئيلي). ـيت(كوذثـ
 

، كة كؤلؤن بآلوي )BM 102055(لة ئةنتيكةخانةي بةريتاين هةية  مؤرثكي تر

                                                 
549 ZA 93 (2003), p. 32-34. 
550 “dI-dì-dEn. ZU, LUGAL da-núm, dZa-ba-zu-na, DUMU. NI, ì-lí-dan-nu, 
°IR11¿-ZU:” Shaffer and Wasserman, p. 33. 
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بةآلم نووسينةكةي . چثتزؤر لةم مؤرةي يةكةم دة) ١٩.ژوثنةي ( ٥٥١كردووةتةوة،

ژووي هةصكةندين دواي سني نابات، لةوانةية هي ئةوةبثت مث- )ـن(سةري ناوي ئيدديـ

  :بووبثتخؤي و هاتنة سةر تةخيت كوذةكةي مردين 
  

ي خةت Te‹eš-atal ئةتال- تثخيش. پادشاي بةهثززابازونا، "

    ٥٥٣)."ـه(نؤكةرتـ ٥٥٢لثدةر،

  

لة نووسينة فةرمىيةكاين ) Crown Prince(=ناوهثناين كوذ يان جثنشينان    

گةص دابةش كردين ناونيشان و دةستةآلت لةگرؤس دا و شانشينةكاين دامثنةكاين زا

، هةروةك شافةر و ضاسةرمانيش تثبينىيان كردووة، نةريتثكي ئةو ثتچپثدةپادشادا، 

هؤي ئةم باوةذة نووسينةكاين سةر ئةم مؤرانة و نووسينةكاين بثتواتة  ٥٥٤.بثتووب انةوچنا

پادشاي ناوثكي ’ Pišentēn پيشثنتثن‘و هةروةها جث مؤرثكي شاهانةي ترة كة هي 

) SH 890(پارچة لةوحثكي مششارة ة كةلةسةر ’Itabal‹um ئيتاباخلوم‘

٥٥٥.دؤزراوةتةوة
  

 

لةسةر لةوحثكي قوذ لة ئثشنوننا  بة سيموررومةوةپةيوةندي دار جث مؤرثكي     

                                                 
551 Collon, D., First Impressions, Cylinder Seals in the Ancient Near East, 
London, 1993, p. 37, no. 121. 

. يشةي بووة، نةك نووسةر بةواتاي ئثستايپ، ئةوةي هونةري خةت و نووسني scribe بةواتاي ٥٥٢

  .ي ئةم بةشة ٨٠ پةراوثزي ژمارةبذوانة 
553 “dZa-ba-zu-na LUGAL da-núm Te-‹e-eš-a-tal DUB. SAR ÌR. ZU:” Collon, 
Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum, Cylinder Seals II: 
Akkadian-Post Akkadian, Ur III Periods, London, 1982, no. 451, p. 164. 

  :هةروةها بذوانة
Sollberger, Anatolian Studies 30 (1980), p. 63-65. 
554 Shaffer and Wasserman, p. 34. 

  :سةبارةت بةم جث مؤرة، بذوانة ٥٥٥

Eidem, J. and E. Møller, “A Royal Seal from the Ancient Zagros,” Mari Annales 
de Recherches Interdiciplinaires (MARI), 6, Paris, 1990, p. 636. 
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و دواتريش  ٥٥٦بآلوي كردةوة Jacobsen دؤزراوةتةوة، يةكةم جار جاكؤبسن

شكاوي  ةندةجث مؤرةكة، هةرچ ٥٥٧.دووبارة لث ي كؤصيوةتةوة Solberger ژثسولبثر

ةش لةم .ناودةبات" پادشاي بةهثز"بة گرنگي تثداية، زابازونا تثداية، بةآلم زانياري 

 ئيتوريا‘پةرستگاي لة  in situ٥٥٨ گاي كؤين خؤيداجث مؤرةكة لة جثگرنگتر ئةوةية 

Ituria ’بيالالما‘ژثر چينثكدا كة هي سةردةمي فةرمانذةوايي دؤزراوةتةوة، لة دا 

Bilalama ’ ژووي جث مؤرةكة لة نثوان كؤتايي بنةماصةي مث واتة. يةپادشاي ئثشنونناي

’ Šu-ilišu ئيليشو-شو‘چةرخي ي هاوانذةوايي بيالالما سث يةمي ئور و سةردةمي فةرم

  ٥٥٩.داية  Isinئيسنيپادشاي ي .) ز. پ ١٩٧٥-١٩٨٤(

  

           
  ة ــــمؤري زابازونا ل: ١٩وثنةي ژمارة       )ـن(مؤري ئيدديـ: ١٨ژمارة وثنةي        

  . اينبةريت ئةنتيكةخانةي.          سني لة كؤمةصةي ئةنتيكةكاين ذؤزن      

  :چاوةسةر:                                     چاوةسةر        
       Collon, Catalogue of …, no. 451.            Shaffer and Wasserman. 

  

                                                 
556Frankfort, H., S. Lloyd and Th. Jacobsen, The Gimilsin Temple and the Palace 
of the Rulers at Tell Asmar, Chicago, 1940, p. 146, no. 13. (apud).  
557Sollberger, op. cit.  

ينةدا دؤزراوةتةوة كة چاية و لة گةثنثت ئةو شتةي دؤزراوةتةوة لةو جثگئةوة دة in situ زاراوةي٥٥٨

ئةمةش بؤ دياري . ينثكي ترچر يان وثزراوةتةوة بؤ شوثنثكي تگؤذاوة و نةگلةكايت خؤيدا دانراوة ئيتر نة

و بة  گرنگووي شتةكة و مةبةست لث ي لة ذووي كؤنةناسىيانةوة زؤر ژؤنيةيت و مثچكردين 

   .سوودة
559 Walker, p. 176. 

  .اوةش بكةچي هةمان سةر 177 ةذةپتةماشاي خشتةكةي ال
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سني و زابازوناي كوذي لةسةر مؤرة -)ـن(شاياين باسة كة وثنةي هةردوو ئيدديـ   

چيان نةذيش، نةمسثصيان هةصكةندراوة و هي) واتة كؤمةصي ئةنتيكةكاين ذؤزن(=نوث يةكة 

بذوانة (پادشا لة نةخشةكةي ئورشةليميش لةسةر ئةم مؤرةش وا نية، بةصكو هةر . نية

گومانثك لةدةست هةر گةر ئة .پوليش دا هةر وايةو نةخشةكةي سةر )١٧. وثنةي ژ

شا نيشان كردين ناسنامةي ئةو كةسةدا هةبثت كة وثنةكةي نةخش كراوة، ئايا پاد

ئةوا ئةم دوو مؤرة زياتر بةالي ئةوةدا دةمانبات بة پادشاي  ٥٦٠خؤيةيت يان زابازوناية،

پادشاش و كوذةكةشي لةسةر هةمان مؤري كؤمةصةكةي بة تايبةيت كة هةردوو  .بزانني

واديارة ئةمة  ٥٦١.ذؤزن پثكةوة وثنةيان نةخش كراوة و هةردووكيشيان بث ذيش و مسثصن

 يا- ثگود‘بنةماصةي شاهانةي سيمورروم بووة و بنةماصةي خوو نةريتثكي تايبةت بة 

Gudea’  و بنةماصةي سث يةمي ئورمان ياد دةهثنثتةوة، هةروةك شافةر و ضاسةرمانيش

  ٥٦٢.تثبينىيان كردووة
  

  :شوثين سيمورروم

                                                 
560 Al-Fouadi, p. 128; 

  :هةروةها بذوانة
Shaffer and Wasserman, p. 34. 

گومانيان بؤ ئةوة دةچثت كة زابازونا بثت، چونكة تةمةين پچووك تر بووة لةباوكي بؤيـة  ندثك هة

 .مسثصي نةبووةذيش و 
پادشا و كوذةكةين پثشنيازي شافةر و ضاسةرمانةو ئةو دياري كردين ناسنامةي ئةم دووكةسة كة  ٥٦١

گومان تا بواري ئةوة هةر هةية بةآلم بةالي منةوة هثش. ئثمةش لةسةر بناغةي ئةم ووتةيةية پثشنيازةي

چةندة ئةمةيان كةمتر ذث كةسة كةسثكي تر، كةسثكي سث يةم، بوو بثت، هةر بكةين يةكثك لةو دوو

  .ي تث دةچثت
562 Shaffer and Wasserman, p. 34. 

ژوويةكي كؤنتري لةمةش هةية، بة مث كانيىيةچة چياگةالين ناويا و -گودثپةيوةندي نثوان بنةماصةي 

  :لةسةري نووسيوة، بذوانة پايزةر پثشترئةم بابةتة ش. ة هةندثك بواري زمانةوانيدال تايبةيت
 Speiser, Mesopotamian Origins, p. 99.   
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 :پثشةي جاران دةهثننةوة گةكرنگارة پرسيهةموو بابةتةكاين كة باس كران ديسان    

 و وةك ووآلت لة كوث بووة؟ كؤنترين ذا لةم بارةيةوة مايسنةر وةك شارسيمورروم 

Meissner  بةذاي ئةو دةبثت  ٥٦٣.وچادا لة نووسينثكي دا خستىية بةر  ١٩١٩لة

چونكة هةردوو ووبثت، ب لة نزيك ووآليت لوللوبوم ،چةي كةركوكسيمورروم لة ناو

گة ج ٥٦٤.هاتوون ةوةپثكا گي دوويةكي شولژمث-چةپاديلة  ي سيمورروم و لوللوبومناو

لة هةندثك  Zab(b)an ـان)ـبـ(زابـلةمةش هاتين ناوي سيمورروم بةرامبةر 

و ) lexical texts(=كان زمانةوانىية گةلةدةقةكاين سةردةماين دواتردا، بةتايبةيت فةرهةن

هاندةرثكي  ٥٦٥،)Si-mur-raki=Zab-ban(فىيةكان بةشثوةي گراليسىت ناوة جو

چونكة  ٥٦٦ي ئثستا،) ئاصتون كؤپري(پردث سيمورروم لة نزيك  تربوو بؤ باوةذ بة بووين

ان كةمثك لة باشوري زث ي خواروو ـ)ـبـ(ـپث ي سةرچاوة كؤنةكان زاببة 

و نة  Forrer ٥٦٨ةص مايسنةرة، بةآلم نة فؤرثرگلةمةدا لة Goetze ٥٦٧ؤتسةگ .بووة

                                                 
563 Meissner, B., “Simurrum,” Orientalistische Literaturzeitung (OLZ), (1919) 
No. ¾, p. 69-70. 

  :ثماصةكةي فرةين بكة لةم بارةيةوة لة بابةتةكةيداپ اوةي زياتر لةسةر ئةم بابةتة، تةماشايچبؤ سةر
Frayne, “On the location of Simurrum,” pp. 243-269.  
564 Meissner, p. 69. 

 چةكاين سةرةوةي زث ييش ناو Wilhelm و ضيلهثلم Salvini تةنانةت لةم دوايىيانةشدا سالضيين

  :بة شوثين سيمورروم دةزانن خواروو
Salvini, M., The Earliest Evidence…..., Urkesh and the Hurrians, p. 111; 
Wilhelm,  The Hurrians, p. 7. 

پشت ئةم سني لة بثتواتة لة- )ـن(لة باسةكةي ضيلهثلمدا ذوونة كة دؤزينةوةي نووسينةكاين ئيدديـ

  .باوةذةوةيةيت
وازي ئةم ناوةي تثادا ذونووسثكي تر لةم دةقانة لة شاري ئاشوريش دؤزراوةتةوة  شثوةيةكي جيا ٥٦٥

  :، بذوانةSi-úr-ruki هاتووة بة شثوةي

Meissner, op. cit., p. 69. 
566 Meissner, p. 70. 
567 Goetze, A., “›ulibar of Duddul,” JNES 12 (1953), p. 120. 
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ةك زانيين پيشانيان داوة كة بةيئةمان هةردووكيان  ٥٦٩.ةصي ننيگلة Weidner ضايدنةر

لثكؤصينةوةي . گة نووسراوة كؤنةكانةةصپثچةوانةي ب انـ)ـبـ(ـسيمورروم و زاب

ناوي هةردوو  ٥٧٠كة هي سةردةمي بابليي كؤنة’ Sippar پپارسي‘لةوحةكةي 

گةي ضايدنةرة كة دوو شوثين لةيةك و ئةمةش بةص پثكةوة بردووةـاين )ـبـ(و زابـ

بةذاي ئةو . گرث دابنپثكةوةيان لة نووسينةكانيشدا ، با جيا بوون، نةك هةمان شوثن

ذاي فرةين لةم بارةيةوة  ٥٧١.دةبثت لة شوثنثكي خوارتر لة زث ي خواروو بووبثنت

جؤرثكي ترة، بةالي ئةوةوة سيمورروم ناوة كؤنةكةي ووآلتةكة بووة لة سةردةماين 

، ذةنگة پاشان دائةكةديي كؤن و ئوري سث يةم و سةرةتاي بابليي كؤن دا، لة 

ي فةرمانذةواياين ئثشنوننا دا، ’ Ilūnā ئيلونا‘و ’ il‰-Sîn&سين -صيلى‘لةسةردةمي 

دةقة ئابورىيةكاين  ةكاينيپشت بة زانيارىئةم ذاية . گؤذاوة ـان)ـبـ(زابـبؤ ناوةكة 

 ٥٧٢.بةستووة) تةل ئةلسيب و تةل حةدداد( ’Mē-Turrān انرتور-مث‘ئةرشيفةكاين 

گةي هةندثك نووسيين روم لة باشورترةوة، ضايدنةر بةصسةبارةت بة شوثين سيمور

لة ) .ز. پ ٨٢٤-٨٥٨(سث يةم شةملانيسسةري . هثناوةتةوةشاهانةي ئاشوري نوث 

                                                                                                              
568 Forrer, E., Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches, Leipzig, 1920, p. 
40-41 
569 Weidner, E., “Simurrum und Zaban,” AfO 15 (1945-1951), p. 79. 
570 (88-5-12, 712) 

. پ ١٨٣٠-١٨١٣(’ Apil-Sîn سني-ئةپيل‘ژووي چوارةمني ساصي فةرمانذةوايي لةوحة قوذينةكة مث

  .پادشاي بابلي لةسةرةي ) .ز
571 Weidner, AfO 15, p. 77-79. 

  :گةورة شارةكةيـان يش )ـبـ(بثت و زابـبةدووريشي نازانثت سيمورروم ناوي ووآلتةكة بوو
Op. cit., p. 79. 

گة زمانةوانىيةكاندا ـان لة فةرهةن)ـبـ(بةذاي ئةستؤر هؤي بةرامبةر يةك داناين سيمورروم و زابـ

  :هةصةيةكي نووسيين خةت لثدةرة دثرينةكانة، بذوانة
Astour, “Semites and Hurrians,” p. 41, note 284.  
572 Frayne, “On the Location of….,” p. 260; 

  :هةروةها بذوانة
Frayne, SCCNH 10, p. 159. 
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-Mê تورنـات-مث‘بةرةو لة شاري ئاشورةوة دا گايگوتوويةيت لةذثنووسينثكي دا 

Turnāt’ ئثبيخ‘چياي شاين ژايي بة درث Ebi‹’ ـان )ـبـ(ذؤيشتووة و لة شاري زابـ

قلعة (شاري ئاشور  نثوانمةوداي چياي حةمرين لة وةستاوة، واتا لة شوثنثكي نزيك 

ثت لةو خاصةدا بووبثت كة عةزمث حةمرين چث دةپزؤر  .و ذوباري سريوان) طاالشرق

   ٥٧٣.دةبذثت

  

گةكاين نثوان كفري و قةرة تةپة دا ـان لة شوثنثكي زؤر)ـبـ(بةذاي ناشف زابـ   

 ’Šamšī-Adad ئةدةد-شةمشي‘لةبةرچاوگرتين ناوةذؤكي نووسينثكي بووة، ئةوةش بة 

ئةجنامي ئةوةي ةتة ووتگةيشئةم  ٥٧٤.ئاشورپادشاي پثنجةمي ي .) ز. پ ٨٢٣-٨١١(

پردث دوور ـان لةسةر زث ي خواروو نةبووة، ئةمةش سيمورروم لة )ـبـ(زابـكة 

ثنجانة هئةم هةص پاصپشتييهةية  ٥٧٥دةقثكي ئةرشيفيي ئاشوري ناوةذاستيش. دةخاتةوة

 ’Kār-Tukulti-Ninurta نينورتا-توكوليت-كار‘دةقةكة لة شاري دثريين  .دةكات

لث ي كؤصيوةتةوة، دةقةكة دةصثت  Fraydank دؤزراوةتةوة و فرايدانك) تلول العقر(=

فرةين لة  ٥٧٦)."سريوانذوباري (=، لةسةر ذؤخي تورران زامبان/انبزاب) چياي؟(ووآليت "

                                                 
573 Weidner, p. 76; 

  :هةروةها بؤ كورتةي ئةم ذايانة بذوانة
Frayne, “On the Location….,” p. 261. 
574 Nashef, Kh., Die Orts- und Gewässernamen der mittelbabylonischen und 
mittelassyrischen Zeit, RGTC Band 5, Wiesbaden, 1982, p. 280. 

ي هةمان  280-279 ـان تةماشاي الپةذةكاين)ـبـ(گرايف سةبارةت بة زابـهةروةها بؤ بيبليؤ

  .كةچاوة بسةر
575 VAT 18000. 
576 “KUR Za-am-ba-an a-a‹ Tu-ra-an” l.36. 

  :بذوانة
Frayne, “On the Location…,” p. 262-3. 

  :يش لة نووسينة شاهانة ئاشورىيةكاندا، بذوانة’ Zāb زاب‘سةبارةت بة ووآليت 

Schramm, W., “Das Land ZAB der assyrischen Königsinschriften,” Orientalia 
38 (1969), p. 126-7. 



٢٥١ 

 

 مپشت بةسنت بةو بة  گةذان بة دواي سيمورروم داةكةيدا لةبارةي لثكؤصينةوة وورد

زمث، هةروةك ةبووبثت، نةك لةسةر ع سريوانواي بؤ چووة لةسةر ذوباري ، نووسينة

ـانة )ـبـ(كاتثك ذاست دةبثت كة ئةم زابـ چوونةبؤئةم بةآلم . ضايدنةر بؤي چووة

ؤكردنةوةي تاآلنىيةكاين ذاستيي ئةوةي كة ك ٥٧٧.گةص سيمورروم دا يةك بووبثنتلة

                                                 
577Frayne, op. cit., 263.  

  :چةند بةصگةيةكي تريشي بؤ پثشنيازةكةي هثناوةتةوةفرةين 

سني ي ئةكةد بةيادي سةركةوتين بةسةر - راميةكثك لة ساصةكاين فةرمانذةوايي نة )١

سني -گةية كة نةرامئةمةش بةص. و سيمورروم دا، ناونراوة’ Arame ئةرامث‘هةردووشاري 

ژوور چووة، لةپثشدا ذوباري سريوان  بةرةوگرتووة كة بة درثژايي  باكوري ذثگاي بةرةو

  .ئةرامث ي گرتووةو ئةجما سيمورروم

 دا) ي دثرينŠaduppumپپوم شادو(=’ حةرمةل تةل‘يةكةي گرافىئةرامث، كة لة ليستة جو )٢

ناوي هاتووة، لةسةر ذوباري سريوان بووة لة باشوري ئةو خاصةوة كة تيايدا ذوبارةكة 

 .ئةم دياري كردنةي شوثين ئةرامث لةم شوثنةدا كاري فرةين خؤيةيت. حةمرين دةبذثت

لةشكري ي شولگىية، ٤٨صي ژووةكةي هي ساكة مث دا ملة دةقثكي ئةرشيفيي ئوري سث ية )٣

  .يان هاتووةلةشكري ئثشنوننا پثكةوة ناوئةرامث و 

ث ي پي فةرمانذةواي سيمورروم لةاليةن ئورةوة، ’ illuš-Dagān&ان گدا-صيللوش‘ )٤

ئةمةي ’ .Išim-Šulgiگي شول- ئيشيم‘دةووترا فةرماندةي لةشكري سيمورروم و لةشكري 

 :ذوانةب. ةي سريوان بووةچدواييشيان هةر لة ناو
Frayne, op. cit., p. 263.  

ىيانةي زانيارپثويستة ئةم مةحاص نية سيمورروم لةم ئاراستةيةوة بووبثت، بةآلم چةندة هةر

شاآلوبردنةسةر دووشار ذةخنةي من لةوةية كة . نراونةتةوة بة ووردي تةماشا بكرثنبةبةصگة هث

يان  لةسةر يةك تةوةر بووبثنتگة بثت بؤ ئةوةي هةردووكيان صدا مةرج نية بةصلة هةمان سا

چةي دةشثت لةسةر دوو تةوةري جيا بووبثنت يان تةنانةت لة دوو ناو. ووبثنتچةدا بلةيةك ناو

. نةبووة چ كاتثك مةحاصهي شةذ كردن لة دوو بةرةي جيادا لة يةك ساصدا .جياشدا بووبثنت

ي نزيك چةناو ان توانيويةيت فةرماندةيي لةشكري دووشار يان دووگدا-صيللوشدووةم، 

دوايني خاصيش، منونةي تر هةن لةسةر كةسانثك . لةيةك بكات و لة دوو تةوةري جياشةوة

، تةنانةت شوثين دوور لةيةكيش، چةي دوور لةيك دا هةبووةاوپؤسيت گرنگيان لة شار و نكة 
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گي دا پةالماردران، لة كة لةساآلين دوايي شول پشيت سيموررومووآلتة بةزيوةكاين دةورو

ي فةرمانذةواي سيموررومي سةر بة ’illuš-Dagān& گاندا-صيللوش‘ ئةستؤي

ةيةكي تةواو لةقةصةم دراوة لةسةر بووين سيمورروم لةسةر گئوري سث يةم دا بووة، بةبةص

رة چوونة ئةقص گئةم بؤ ٥٧٨.سريوانةوة دةبةستةوةگاكةي مادگايان بة ثنج ذثپ يةكثك لة

پرسيارة شتيان بةيةكةوة دةبةستةوة، بةآلم پانة ووآلتةكاين دةوروگايلةبةرئةوةي ئةم ذث

ثين گةورةكةي لثرةدا سةر دةردةهثنثت و ناكرثت خؤماين لث البدةين سةبارةت بة شو

. يان تاوق بووبثت ٥٧٩دةبثت لةدةوروبةري كفري گاهةر بةذاي فرةين، ماد. گايةماد

سةرباري ئةمةش دةكرثت بصثني فةرمانذةواي سيمورروم مةرج نية لةبةرشوثين شارةكةي 

و دةشثت لةبةر ئةوة بووبثت سيمورروم تاكة شاري پث سپثردرابثت، بةصكئةم ئةركةي 

  .ياوثكي سةر بة ئور بووپو فةرمانذةواكةشي  گةورةي ناوچةكة بووبثت

  

سيمورروم لةسةر سريوان بووبثت، لة چثت ةين زؤر لةوةدةچووين فربؤةبة كوريت، ب   

باشترين . زؤرانةي لة كفرىيةوة دثن، ذوبارةكة دةبذثتگا خاصثكدا كة يةكثك لةو ذث

پثش لةمةو چةند سةدةيةكخاصيش بةاليةوة قةآلي شريوانةي ئثستاية، ئةو قةآليةي 

                                                                                                              
هةر لة سةردةمي بنةماصةي سث  ’Zāriqum زاريقوم‘و ’ Arad-Nanna نةننا-ئةرةد‘لةمانةش 

پؤستانة بن كة ئةو كةسة بة بةالي منةوة زؤر شياوة ئةم ناونيشانانة كؤي ئةو . ي ئوردايةم

 كورتة كارنامةيةكدا هةيبووة، واتة شتثكي وةك  درثژايي ساآلين كاركردين لة دةوصةت

curriculum vitae.  
578 Frayne, op. cit., p. 263-4.   

يت گشو بةكراون  لةم بارةيةوة پثشنياز، زؤر ةيةگريوگرفيت زؤري بةدواوا گشوثين ماد دياري كردين ٥٧٩

فرةيـن لة دوايني بابةتـي . ةكاين نثوان كفري و تاوق و تازة خورماتو دا دادةنثنچشوثنةكةي لة ناو

وندة كةمثك لة گوجناوتر دةزانثت، ئةم گوندي ماتيكة لة هةموويان بة گ) SCCNH 10, p. 158 (دا 

 كفرىي)On the Location of Simurrum, p. 264(ثشتري دا پلة نووسينثكي . باشوري تاوقةوةية

  :ياتر لةم بارةيةوة، بذوانةگرافيي زبؤ بيبليؤ. ا دةزاينگبة شوثين ماد
SCCNH 10, p. 157-8. 
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ئاوي گةيشتين كةوتووةتة نزيك خاصي بةيةك  و گردثك بنيات نراوةلةسةرتةوقي 

وشكي ك‘باوةذيشي واية ناوي  ٥٨٠."’Kar‹ar كارخار‘نزيك لة "و سريوان، پونگلة 

ـان )ـبـ(كة شاخثكي نزيك لة قةآلي شريوانةوةية، لة ناوي زامبان يان زابـ’ گزةن

) ذوباري(شريوانة و ) قةآلي(ثت، هةروةها ناوي پةرةي سةندب وگريابثت ةوة وةر

بةم شثوةية : ي ناوي سيموررومي دثرين بنگدانةوة و پامشاوةسريوان هةردوكيان ذةن

  :ندبثتپةرةيان سة
*Siwurr+ān > Sirwān.581 

 

بوونةوةي زياترن، بةآلم وورد گرنگن و شاياين لثيازةكاين فرةين پثشنةندة چهةر   

ئةمةش لة . ناذةحةتةن، قبوص كردنيان ژةمان بؤ كردئاما پثشترلةهةندثك لةو خاآلنةدا كة 

چةي باشوري يةي كةم ناكاتةوة كة سيمورروم لة ناوچوونة بةبةهانرخي ئةو بؤ

دةربةندة ستراتيجىيةكاين كة ، لةسةر ذؤخي سريوان و نزيك دياري دةكات كةركوك

 ئثتيمؤلؤجىيةكةي. ژثر دةستدايةدةربةندخيانيان لة يت و باكورگاوبانةكاين ذؤژهةآلذث

، كي تايبةيت هةيةةىيپثشنيازي كردووة لةم بارةيةوة گرنگئةستؤر ناوي سيمورروم كة 

ة كة واتاي  s/šimuru(m)"  ناوةكة ذيشةيةكي ئةكةديي هةية، ئةويشبةذاي ئةو 

 لة سةردةمي بابليي گرافىيةكةو ئةميش بةهةمان شثوةي ناوة جو دةبةخشثت ٥٨٢’زيرة‘

                                                 
580 Frayne, SCCNH 10, p. 148. 

كارخار بةذاي ئةم لة شوثنثكي نزيك قةسري شريين بووة لةسةر ذوباري ئةصوةند و لةسةر شاذث ي 

لةم بارةدا يان ئةوةتا سيمورروم نزيك كارخار نةبووة، يان سيمورروم زياتر بةالي باشوري . راسانخو

 .هةآلتةوة بووةژذؤ
581 Frayne, p. 266-7. 

" مةشقدةري شثر / شوان"ناوثكي كوردىية بة واتاي ) ـه(ـچثت ناوي شريواندةبثت لةبرييشمان نة

ا چةكةدي من بزامن ئثتيمؤلؤجىيةكي دياري لة زماين ناوبةآلم سريوان ئةوةندة." مششثرةوان/ شري"يان 

  . نية
ش وةك واتايةكي " ذةشكة"ماين ئةكةدي بؤ ئةم ووشةية گةكاين زدةبثت ئةوةش بصثم كة فةرهةن ٥٨٢

  :شياوي دووةم دةدةن، بؤ منونة بذوانة
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لةمةش ." رروم هاتووةبةهةردوو شثوةي سيمورروم و شيمو، لة دةقةكاندا كؤن دا

 لة زمـانـي ئـةكةدي دا ناوثـكي تريشـي هةية كـة ’زيـرة‘سةرنج ذاكثش تر، 

‘‹ašmūru/ ‹aši’ūru ’ اخي برؤنز و لة سةردةمي چة و بةهةمان شثوة لة ناوةذاسيت

ي سةرووي سريوانيش ژئاواةيةكي شاخاويي باكوري ذؤچئاشوريي نوثش دا ناوي ناو

 و’ Simurrum سيمورروم‘ر ناذاستةوخؤ هةردوو ناوي بةم جؤرة، ئةستؤ ٥٨٣.بوو

لة ذووي زمانةوانىيةوة وابةستةي يةك ’ aš(i)mu/ar‹ ـار/ـمو)ـيـ(خاشـ‘

يا و هةم بة چهةم بة چاوة كؤنةكاندا ناوي خامشار يان خاشيمورو لة سةر. دةكات

چةيةدا دةربةندثك لةم ناو گرنگتريننزيكترين و . گ ناسراوةگرندةربةندثكي 

بةشي باشوري دةشيت بةرةو يانةدا دةگرثت كة گاكة دةست بةسةر ئةو ذث ةربةندخيانةد

  ٥٨٤.و وةك دةروازةي باشوري دةشتةكة واية چنشارةزوور دة

                                                                                                              
Black, J. and A. george, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian, 2nd ed., 
Wiesbaden, 2000, p. 111.  

كة ناوثكي ئةكةديي هةبثت، بؤ منونة  گانة نيةبثژةش بكةم كة ئةمة تاكة ناوي جوگرافيي پثويستة ئاما

واتاي بة ئةكةدي گرؤس كة لة زا ’Itabal‹um ئيتاباخلوم‘گةورةشاري شانشيين ’ Kunšum كونشوم‘

ي (گا ئؤردو"عيالم بة ئةكةدي واتاي ي  ’Madaktu ماداكتو‘دةبةخشثت، شاري  "صؤصة خوريگ"

گرايف تر هةن لةمانةش، منونة لةسةر ناوي جو گةج. دةبةخشثت" هثزي لةشكركثشي"يان )" سةربازي

 پريانوئةزو‘يا و داوو دةرمانيان هةبووة، وةك شاري گؤتاميا خؤي دا كة ناوي پهةر لة ناو مثسؤ

Azupirānu ’ ي هةية" زةعفةران"واتاي بووة،  گواية سارگؤين ئةكةدي تيادا لة دايككة.   
583 Astour, “Semites and ….,” p. 41; Nashef, RGTC 5, p. 122. 

لةو خاصةدا بووبثت كة تيايدا سريوان ’ ـار/ـو)ـيـ(خاشـ‘چووة كة واي بؤ  Livine ليضاين ٥٨٤

  :ثتچلةحةمرين دةردة
Levine, L., “Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros I,” Iran: Journal 
of the British school of Persian Studies, XI (1973), p. 23;  

  :چاوةيةدا هاتووةذاي ضايدنةريش لةم بارةيةوة لةم سةر
Weidner, “Die Feldzüge Šamši-Adads V. gegen Babylonien,” AfO 9 (1933-34), 
p. 97; 

ةوة لةدةربةندخيان بووة،  Streckو شترثك  Billerbeck و بيلةربثك Speiser پايزةربةآلم بةالي ش

  :بذوانة
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سةدةكاين گةذيدةي دقي نووسينةكةي  گيايةكةوةبةستنةوةي ناوي سيمورروم بة ناوي   

ن بري دةخاتةوة كة ما ٥٨٥)ي زاييين١٠سةدةي (’ ِمسعَر بن الُمَهلَهل‘ناوةذاست 

 ’الحمويياقوت ‘ وويةيتـگوتئةوةي املهـلهـل . لةبارةي شارةزوورةوة نووسيويةيت

پاراستووة رتووة و بةم شثوةية بؤماين گوةري  ’عجم البلدانم‘گةكةيدا لة كـتثبة بةناوبان

      شارةزوور بة هةردوو كثـوي شةعران و زةصـم "وتوويةيت گاملهلهل  ٥٨٦.گواستووةتةوة
      

        
  يت ــپث دةچثت لةسةر دةسمةوداي شانشيين سيمورروم كة وا: ٦ژمارة نةخشةي        

  .سني گةيشتيبثتث-)نـ(ئيدديـ       

                                                                                                              
Speiser, “Southern Kurdistan in the Annuals of ….,” AASOR  8 (1926-1927), p. 
26 and note 49.  
585 Le Strange, The Lands of Eastern Caliphate, p. 190. 

. شهرزور: ، بذوانة٦-٣٧٥. ل، ١٩٨٢، بريوت، ٣، اجلزء معجم البلدان، ياقوت، الحموي ٥٨٦

  .چي دوايي كردووةدا كؤ. ز ١٢٢٨لة  الحموي
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لثرةدا دوو  ٥٨٧."اوةيت باشةپيبؤ گيايةك دةذوثت كة بة قةديانةوة جؤرة  گةبةناوبان

ناوي كثوةكة : ةوةگرنتردا يةك دة گةص دووخاصةكةيخاصمان لةبةردةست داية كة لة

گيايةك كة تا ئثستا هيچ شتثكي و جؤرة چثت دة ’ši’ūru(a‹) شيئورو)خا(‘لةناوي 

داخةوة ناوي كثوي شةعران ئثستا بةكار نايةت، بؤية بة . زيادة لةبارةيةوة ناتوانني بصثني

كة لة شاري دثريين شارةزوور نزيك گاكةي دياري بكةين ئةوةندة نةبثت ناتوانني جث

املهلهل  ٥٨٨.دوور نةبووة حةمرين و قةآلي شريوانة ئةوةندةيچ شثوةيةكيش بةهث بووة و،

توويةيت شا ذوباري شارةزوور ناوي گوتريشي تؤماركردووة؛  گيرنگشتثكي 

ي لةسةر ضاوةصي دووةم گةندة نيشانةكاين دةنچهةر .ية ’Tami/urā ـورا/تاميـ‘

، بةآلم )نووسيويةيت ’التامرا‘و تةا بة ئة( ’تامورا‘بووة يان  ’تامريا‘دانةناوة و نازانني 

. گرنگة و ئاسان دةستنيشان دةكرثن t-m-r ر-م-ةزي سةرةكيي تگبووين سث ذة

پث بة پث ي ذثساكاين فؤنؤلؤجيي زماين ئةكةدي مامةصة  ٥٨٩ئثمة ئةم هايدرؤنيمةگةر ئة

ك ثكي ئةكةدىيةوة هاتبثت، وة) š(يان ) s(ي سةرةتا لة ) t(دةشثت بكةين، ئةوا 

دةبةخشثت " نووسني) پارچة"(ي ئةكةدي كة واتاي ’ ši#ru(um)‘ بؤ منونــة چؤن

ي ئةكةدي، بة  ’šiql(um)‘يان  "،)ي نووسني(دثذ"بة واتاي  ’Sa#r(un) سطر‘بووةتة 

وةرگرياوة، لة عةرةىب دا بووةتة ’ شيقل‘واتاي قورسايي و لةويشةوة يةكةي دراوي زيو 

يش لة كوردي دا، كة زمانـي  )t ث(دةنگي . تريش و منونةي زؤري ’iql(un)t ثقل‘

  دا  ـورا|تاميــةي لة ناوي گ، ئةو دةن)ت(يان ) س(ة ـة دةبثتـچةكةيناو

                                                 
  .ةذةپثشوو، هةمان الپي چاوةهةمان سةر ٥٨٧
 بةرية، لة ’شةمثران‘يةك كثو هةية كة ناوةكةي كةمثك لة ناوي شةعران نزيك بثت، ئةويش  ٥٨٨

ئةمة بةآلم . وورةوةچةي دةستكردي دةربةندخيان، كة كةوتووةتة باشوري دةشيت شارةز دةرياذؤژهةآليت

   .هثشتا لة دصنيايىيةوة زؤر دوورة

 Hydronymو لةو جؤرانة و دةريا كةناص واتة ناوي ذوبار و  ٥٨٩.  
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  :ـا ببينينةوة/سيموررو/واتة دوور نية و دةكرثت لةم ناوةدا ناوي شـ ٥٩٠.دةيبينينةوة  
Šimurra/u > S/Šamurra > Tamurra 
 

ةي فرةينيش بكات لةوةدا كة ناوي سريوان پاصپشتيي ذاكدةكرثت چوونة ئةم بؤ

ذةنگدانةوةي ناوي سيموررومي دثرينة، بة تايبةيت ئةگةر ئةوة لةبةرچاو بگرين كة 

و ناوي تامراش ئثستا بةكار نايةت، ئةويش  چةكةيةناوگةورةي ذوباري ذوباري سريوان 

 . لة تامراوة نةهاتبثت’ تاجنةرؤ‘گةر ناوي ئة

 
گةص ناوي كؤين ةردةماين دواتردا و تةنانةت نؤث شدا كةلةمي سپؤنيذان بةدواي تؤگة   

. دةمانباتة سةر ناوي شارثكي خاوةن ذابوردوويةكي شكؤدارسيموررومدا يةك بثتةوة 

يان ’ ةكذميهرةجان كو‘ ية، كة لةهةرمثي’ Saimara سةميةذة/صـ‘ئةويش شاري 

ناوي ئةو ذوبارةش بوو  ةذةسةمي). پچووكةئثستا لة لوذستاين (دا بوو  ’ةقذقوميهرةجان ‘

پثشنيازةيان ئاصؤزترة، لةبةرئةوةي ئةم شارة ئةم چةندة هةر ٥٩١.پةذيدةكة بةم هةرمثةدا تث

بووة، بةآلم  پولةوة حةلوان و سةرژهةآليتدوورتربووة، لةناو لوذستاندا و لة باشوري ذؤ

نثوان لةمةش سةرنج ذاكثش تر، شارثكي تر هةبووة لة . شاياين لث ووردبوونةوةية

حةلوان و سةميةذةدا ناوي سريوان بووة، هةمان ناوي ذوباري سريوان كة بامسان كرد 

هةردوو شاري سةميةذة و سريوان لة سةدةكاين ناوةذاست دا لة ). ٧ .ژبذوانة نةخشةي (
                                                 

هةزارةي يةكةمي  ةو ل كانپىيةئةورو-ئثرانىي زمانة هيندو-كوردي كة زمانثكة لة لقي هيندو  ٥٩٠

-ؤنؤلؤجىيةكةي لةهي زمانة هيندوية، ذثزمان و فچةكةدالة ناو تين ميدىيةكاندالةگةص هاةوة  .ز. پ

   .چثت لةاليةين گؤذيين ئةو دةنگانةي ئاماژةيان بؤ كرااين دةوروبةري دةپىيةكئةورو

فةرمانذةواياين  .پراتؤري ميتتانين پشت گوث خبةينهةر لةم بارةيةشةوة نابثت ذاستيي زماين سةردةمي ئيم

ةبووبثت، بةبةصگةي بووين هةندثك ووشة ئةوروپىيان ه-چثت خؤيان بنةچةيةكي هيندوپث دةميتتانين 

ئةوروپي لة هةندثك لة سةرچاوة نووسراوةكاين سةردةمي ميتتانين -و زاراوة و ناوي خواوةنداين هيندو

   .پي نةبووة كة هاتووةتة كوردستاين كؤنةوةئةورو-زماين ميدي يةكةم زماين هيندوواتة . دا
  :هةروةها بذوانة. صيمره: نةبذوا. ٤٣٩. ل چاوةي پثشوو،هةمان سةرالحموي،  ٥٩١

Le Strange, op. cit., p. 202 f.   
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گةشة و ئاوةدانىياندا بوون و ناوةكانيان، كة ناتوانني ئثتيمؤلؤجىيةكي پكي ترؤ

ناوي  ، دةشثت لة ذووي فؤنؤلؤجىيةوة بةجؤرثك بةذوونيان بؤ دياري بكةين

ارة ـةي ئةم دوو شـچئةمانةشـدا، ناوةص ـگلة. سيموررومةوة ببةسترثنـةوة

چاالكىيةسةربازىيةكاين سيموررومةوة زؤر دوور نةبووة و بووين مةوداي لة

پادشايةكي سيمورروم نةخش و نووسينثكي . ياندا مةحاص نةبووةنثوانلة پةيوةندىيةك 

سني بةسةر -)نـ(چةيةشدا بووة كة ئيدديـلثيانةوة نزيكة، هةر لةم ناو) ٢ئاننوبانيين (

گ سةميةرة دةشثت ذةنناوي . خاصمان دا سةركةوتووة و خستوويةتىية ژثر ذكثفىيةوة

ناذةحةتة  دانةوةي ناوي دثريين سيمورروم بووبثت، بةآلم لةذووي جوگرافىيةوة

ةردةمي ئوري سث يةم و سةرةتاي بابليي كؤن لة شوثنثكي وا سيموروومي دةقةكاين س

بةآلم ئةم . چاو شوثنةكاين تردا كة لةو دةقانةدا ناويان هاتووةدوورةدةست دا بووبثت لة 

لةكايت چةي سةميةرة بووة، شيكاري خؤي هةية؛ دةكرثت سيمورروم كة لة ناوگرفتةش 

خواووي شارةزوور، كة لةوانةية تةآلتيدا بؤ ناوچةي سپةلكثشان و برةو سةندين دة

چةيةش لة شارثكي نوث نرا سني بووبثت، ناوةكةي لةم ناو-)نـ(لةسةردةسيت ئيدديـ

 ٥٩٢.كرابثتةوة نت كرابثت و ئاوةداسبثت كة لةسةردةسيت پادشاياين سيمورروم درو

                                                 
منونة لةسةر حاصةيت لةم جؤرة لة جيهاين كؤنيش و نوثش دا زؤرن، زؤر جار كة شاري نوث بنيات  ٥٩٢

وةك شاري نيويؤرك و هارمل لة . بنيات نةران لثيةوة هاتوون  نراون ناوي ئةو شارانةيان لث نراوة كة

لة . پاوةكان لةسةردةمي ئثستادا كة دووبارةبوونةوةي شاري يؤرك و هارملن لة ئةورورتوگووآلتة يةك

لة باكور لة ) نينةوا( ’Ninua وا-نينو‘لة سومةر و ’ Ninna نيننا‘جيهاين كؤنيشدا منونةي شاري 

پث دةچثت ئورفة (ژثر دةسيت توركيا لة كوردستاين  ’Ura ئورا‘لة سومةر و ’ Ur ئور‘سوبارتو، 

. ي نزيك هةمةدانة ’جةجمةماص/چةمچةماص‘گ دانةوةي ماصة كة ذةن، لةمانةش ذوونتر، چةمچة)ثتبووب

ژگاري ئثستاماندا ، وةك كؤن لة ذؤگرافيي سةرباري ئةمانةش، منونة زؤرن لةسةر مانةوةي ناوي جو

چةندة ئةمةيان تةواو هةر( ’جمثسر‘>  ’Mu%a%ir موصاصير‘ ’،مششارة‘> ’ Šušarrā شوشةذذا‘

’ ئةربيل‘> ’ A/Urbilum ئوربيلوم/ئةربيلوم‘ ’مةذ،ئةز‘> ’ Aziru ئةزيرو‘، )گومان بةدةر نيةلة
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اشدا پبةآلم لة چةي سةميةرة بووبثت، شتثكي تريش دةشثت، سيموررومي بنة لة ناو

 ذثگايشاايىيةكةي گواسترابثتةوة بؤ ناوچةي ستراتيجيي حةلوان و سةر چةقي قورس

  .خوراسان
  

گرتنة پاش دةستةآلت پثشنيازيش پةيوةنديي بة زابازوناوة هةية، دوور نية زابازونا دوا     

پايتةختثكي نوث ي بنيات نابثت و بة ناوي خؤيةوة  سريوانذوباري دةست لة ناوچةي 

ذووي داوة، ناوةكة كورت كرابثتةوة بؤ  ي تريشةك زؤر جارناوي نابثت، لةپاشدا، و

گؤذيبثت بؤ هةر خؤي ناوي دثريين سيموررومي يان . ـان)ـبـ(زابـ‘

پثشنيازةيان لة ذووي كرؤنؤلؤجىيةوة لةگةص ئةم ’ .Zaba(n)zuna* ـزونا)نـ(زابا*‘

  سين-صيلي ‘لة دةقةكاين سةردةمي ـان )ـبـ(گؤذيين ناوي سيمورروم بة زابـ

&illī-Sîn ’ئيلونا‘  و Iluna ’ سني-لـپيئة‘ي فةرمانذةواياين ئثشنوننا و دواييش 

Apil-Sîn ’گوجنثتي فةرمانذةواي بابل دا تةواو دة.   

  
  

                                                                                                              
چاوةكاين چاخةكاين ناوةذاست دا هاتوون و لةگةص هةندثك ناوي تريش هةن كة لةسةر. )هةولثر(

  :چن و دوور نية ذةنگ دانةوةيان بن، لةوانةدة هةندثك ناوي شوثين سةرچاوة مثخىيةكاندا لةيةك

ژثر دةسيت ئثران،  كوردستاينجاراين  ةورةكةيگ بووبثت، هةرمثة’ قومس‘دةشثت ’ Kimaš كيماش‘ 

   .كة لة ذووي جوگرافىيةوة زؤر لةگةص كيماش دا يةك دةگرنةوة

  .دا زؤر لةيةك دةچن’ هارسني‘گةص لة’ arši‹ خارشي‘

  .گةثنثتدة" ارحةس"يان " قةآل"كةرخ واتاي  ’،جةدان) كةرخ(‘گةص لة’ Gidānu گيدانو‘

و بة واتاي بثت ’ ماة‘شثوة بةئثراين كراوةكةي ’ ماس‘لةوانةية  ’ذان،ماسپة‘ گةصلة’ Padān پادان‘

اخةكاين چاوة كاين چةري س’ الكوفةماة ‘و ’ البصرةماة ‘بةكار دةهات، وةك " ووآلت"

 "چةناو"و " ووآلت"ي ئةكةدىيةوة هاتووة كة واتاي " māt مات"ماة خؤيشي لة ووشةي . ناوةذاست

لة ’ ئيقليم‘و  "ووآلت"ي سومةري بة واتاي ’ KUR‘ لة’ كورة‘ةي چؤن ووشدةبةخشثت، هةروةك 

‘KALAM ’ گرياون و لة نووسراوةكاين سةردةماين ئيسالمي دا دةبينرثنوةر" هةرمث"ي سومةري بة واتاي.  
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  انـژئاواي ئثراين ئثستا لة چاخةكاين ناوةذاست دا، هةرمثي كوثستذؤ :٧ژمارة نةخشةي          

  نةخشةكـة. پيشان دةداتدا هةردوو شاري سةميــةرة و سيـروان و تياي) اقليم اجلبال(        

 :چاوةيةوة وةرگرياوةلةم سةر       

      G. Le Strange, opposite page 185. 
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  ميتتانينتا  ةوة ئةدةد-شةمشيكوردستاين ناوةذاست لة         

  
  
  
  
  
  
  

 چوارةم بةشي
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ةوة پادشاي ئاشوري .)ز. پ ١٧٨١-١٨١٣(ئةدةدي يةكةم - ئةم قؤناغة لة شةمشي   

پادشايةوة  لةسايةي ئةم. دةتوانرثت بنووسرثت: ، يان ووردتر بصثنيدةكات پثدةست 

ةورة زانياري بةسوود و بايةخداري سةردةمي فةرمانذةوايىيةكةي گبذثكي زؤر 

ةيذةوي پةندين بةرةوة چئةمةش بةهؤي سياسةتة فراوان خوازىيةكةي كة لة . نووسران

ئةدةد بووة بابةيت نامة ئاص و -بةهؤي ئةمةوة باس و خواسي شةمشيچونكة كرد، دة

. و ناحةزةكاينژمن ةردةمةكةي، هةم هي خؤي و هةم هي دوگؤذكراوةكاين س

ساآلنثكي زؤر بةسةر دؤزينةوةي ئةم . چاكي ئةمةنئةرشيفةكاين مششارة و ماري منونةي 

تل ‘وي نوثي تري ئةم سةردةمة لة ي نووسراگةبةصپةذين تاوةكو دوو ئةرشيفةدا تث

كوردستاين ئةم سةردةمة ئةرشيفةكاين ژووي بؤ مث.  دؤزرانةوة ٥٩٤’نلةيال‘و  ٥٩٣’الرماح

ةيةكن دةتوانني لثيانةوة بذوانينة پةجنةر. نگرنگترمششارة لةهةموو ئةرشيفةكاين تر 

ؤر رافىيانةي زژادي و جوگاين و نةژوويي و زمانةوزانياريي مثچةكة، ناوژووي مث

نكة فةرمانذةواي چو، گرنگنئةرشيفةكاين ماري ش زؤر . گرتووةبةهاداريان لةخؤ 

 ئةدةد دا كوذةكةي خؤي بووة و زؤرجار، لةوانةشة-شارةكة لةسةردةمي شةمشي

  .ار دةكراگادبةردةوام، بة نامة لة ذووداوةكاين بةرةي كوردستان ئا

  

وورد سةبارةت بة  گ و هةندثك جاريشرنگئةرشيفةكاين ماري زانياري     

ريكاريي ئاشوري گكؤتايي هاتين داپاش سياسىيةكاين كوردستاين دثريين  پةرةسةندنة

ئةو دةمةية كة تيايدا  نكةوچ گرنگةئةم دةمةش زؤر . مششارة بةدةستةوة دةدةن چةيلةناو

                                                 
593 Dalley, S., J. D. Hawkins and C. Walker, The Old Babylonian Tablets from 
Tell al-Rimah, London, 1976. 
594 Kuhrt, The Ancient Near East, Vol. I, p. 85; 

  :هةروةها بذوانة
Weiss, H., “Tell Leilan on the Habur Plains of Syria,” Biblical Archaeologist 48 
(1985), p. 6ff. 
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بؤ بنيات ناين داهاتووي ’ Turukkû توروككو‘اين دثرين، بة تايبةيت گةالين كوردست

 گةصلةهةمان كاتيشدا ئةرشيفةكاين مششارة لة .رتة دةستگان جصةويان سياسى خؤي

پةجنةرةية كة لثيةوة بوون، بؤية ماري نزيكةي تاكة گ وثران كردين شارةكةدا ئيتر بثدةن

  .كةمان لةم سةردةمةدا بكةينچةناوژووي وانني تةماشاي مثبت
  

  : ةمةكارانگ
  

گة نووسراوةكاين بةصگؤشةنيگاي لة  نةخشةي سياسىيانةي كوردستان لةم سةردةمةدا   

يان پچووك هةموو ناوچةكةووك پچمرينشني و شانشيين : بةم جؤرة بوو مششارةوة

يت فةرمانذةواكةي كة لةم سةردةمةدا پايتةخ، هةريةكثكيان شارثكي كردبووة گرتبووةوة

كة يةكثك لة هؤزة خورىية ’ Turukkû ككوتورو‘هؤزي . زؤربةيان خوري بوون

 يةكثتىيةكي هؤزايةتيي خوري بووبثت، سةرةكى ترين گرة لةوانةشةببوو،  گةورةكان

كاري سةردةم بوو، لةئةرشيفةكاين مششارة و ماري دا لة اليةنةكاين تر زياتر ناويان گةمة

و  گوتىيةكانخورىيةكانيش مابوو، وةك -بةآلم هثشتا بوار بؤ نا .چاو دةكةوثتبةر

االك بوون و لةگةمةي سياسي و دةستةآلت دا چلوللوبىيةكان كة لةذووي سياسىيةوة 

هةندثك جار ناوي شوبارىيةكانيش لة نامة ئاص و . چاويان هةبووذؤصثكي بةر

شيت بؤ هةموو گهاتووة، بةآلم وةك دةردةكةوثت وةك زاراوةيةكي  گؤذكراوةكاندا

گرنگتر لةمةش  .ياريكراودژادثكي ار هاتبثت، نةك نةگشيت بةككوردستان بةگةالين 

بة ( ٥٩٥"تومرپادشاياين شوبا"، نامةكان هةموو جارثك سةبارةت بة شوبارىيةكانر هة

                                                 
   ..."پادشاياين شوبارتوو هةواصةكاين : "... بؤ منونة بذوانة ٥٩٥

“13) ù #[e4-e]m  LUGA. MEŠ 14) [ša  šu-ba]-ar-tim…,” Charpin, D., “Les 
Représentants de Mari à Ilân-%urâ,” Archives Épistolaires de Mari I/2- ARM 26, 
Paris, 1988, No. 309 [M. 8722]; 

ردارتيان ئاگادار پادشاياين شوبارتوم سة«: ووت] گاندا- ـي ئيشمث[حةممورايب ئاواي بة تةتةرةكانـ"

  »...كرد
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پثشتر پچووكةكاين باري يةكة سياسىية بؤ  ةژةيةكي تربةكاردةهثنن، ئةمة ئاما) كؤ

بةهثزةكةي كة تازة ژئاواي ئةمان هةموويانةوة دةوصةتة لةذؤگومان بث. پةجنةمان بؤ ذاكثشا

هثزي ئةم دةوصةتة لة دةوروبةري شارةكاين چةقي . هةبوو ئةدةد داميةزراندبوو،-شةمشي

 دا كؤ’ Šubat-Enlil ئثنليل-شوبات‘و ’ Ekallātum ئثكةلالتوم‘و ’ Aššur ئاشور‘

 لة’ Elam عيالم‘و هةآلت ژش لة باشوري ذؤ’ Ešnunna ئثشنوننا‘. بوبووةوة

بوو، بة پث ي ژةوةندي خؤيان لة ناوچةكةدا هةبةر ذؤژهةآلت و باشوري ذؤژهةآلتةوة

چةكة هةندثك جار هاوكاري هةندثك اليةنيان دةكرد و هةندثك ووي هثزي ناوتةراز

 پةمياينهاوگةص ماري دا بؤ منونة، ئثشنوننا لة. جاري تريش شةذيان لةگةص دةكردن

پةمياين گوتىيةكان بوو لةشةذياندا توروككىيةكان بوو، سةردةمثكيش بوو عيالم هاو

ئايدمي و السؤ شانشني و يةكة ’ .Šušarrā شوشةذذا‘ لةدژي توروككىيةكان لة

  ٥٩٦:چوار جؤر دابةش كردووةسياسىيةكاين كوردستاين ئةم سةردةمةيان بؤ 

  

 -’Nurrugum گومنوذذو‘: ئةوانةي سةر ذوباري دجيلة، برييت بوون لة  ) أ

  ’.Ešnunnaئثشنوننا ‘  -’Aššurئاشور ‘ -’Ekallātumئثكةلالتوم ‘

قابرا / Urbēlئوربثل ‘: ةآليت دجيلة، برييت بوون لةژهئةوانةي دةشيت ذؤ  )ب
Qabrā’- ‘ـا /ئةذذاپخةArrap‹e/a’- ‘ ئثشنونناEšnunna.’ 

خابوراتوم ‘ -’Kummeكوممث ‘: گرؤس، برييت بوون لةئةوانةي دامثنةكاين زا  )ج
›aburatum’- ‘ يائيالنومJa’ilānum’- ‘ ئةخازومA‹azum’ - 

) وم(ارنام‘ -’Šimurrumشيمورروم ‘ -’Kakmumكاكموم ‘
Namar(um)’- ‘ـقوم /نيكـNik/qum.’ 

  

                                                                                                              
 “61´) m‹a-am-mu-ra-bi  ki-a-am  iq-bi  um-ma  šu-<-ma>  LUGAL. MEŠ  ša  
m[a]-a-at  šu-bar-t[i]m 62´) ú-ba-nam  e-li  be-lí-ku-nu  ta-ar-%u-ma …,”  op. cit., 
No. 384 [A. 1175]. 
596 Eidem and Læssøe, The Shemshra Archives I: The Letters, p. 21. 
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  چةي لثكؤصينةوة لةسةردةمي ناو گرافىيةكايننةخشةي هةندثك لة ناوة جو: ٨ژمارة نةخشةي               

  .ئةرشيفةكاين مششارة و ماري دا             
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 -’Turukkumوروككوم ت‘: گرؤس، برييت بوون لةئةوانةي ناوةوةي زا  )د

  ٥٩٧’.Gutiumگوتيوم ‘ -’Lullubumلوللوبوم ‘

  

يش لةسةر دجيلة بوو، ئثكةلالتوم  ٥٩٨روبةري نينةوا بوو،چةكاين دةولة ناوگوم نوذذو   

’ تلول اهليكل‘بوو، لةوانةية ) الشرقاط قلعة(كم لة باكوري شاري ئاشور  ٢٠نزيكةي 

  ٥٩٩.ي ئثستا بووبثت
  

گاي نثوان ئةذذاپخة و ئوربثل بوو، لةسةر ذث گرنگصةتثكي شارثك و دةوقابرا      

دا بة  دةقةكاين نوزيناوي قابرا لة  ٦٠٠.لةبةري باكوري زث ي خواروو بوو) هةولثر(

لة دوو بةشي  هاتووة و لةم دةقانةوة وا دةردةكةوثت ٦٠١’Kaprā پراكا‘شثوةي 

ا لة ووآليت قابر. سةرةكي پثك هاتبثت؛ قابراي گةورة و قابراي پچووك

 .رياگي ئثشنوننا دا ’ Daduša دادوشا‘ئةدةد و -لةشكركثشىيةكي هاوبةشي شةمشي

  

                                                 
ماردووة، بةآلم بةالي ئثمةوة عيالم زياتر وةك ژپةي دوايىياندا گروئةم  گةصئةوان عيالميشيان لة ٥٩٧

ةمةكار گةكةدا هةبووة وةك لةوةي خؤي ذاستةوخؤ چةري لة ناوگهثزثكي دةست تثخةر كاري

  .بووبثت

و لثرةدا ناويان ةرىيان هةبووة گةكةدا هةبوون كة كاريچسةرباري ئةمةش، هثزي تريش لة ناو

نةهاتووة، ديارة ناتوانني ناوي هةموويان بزانني، بةآلم لةذثي جث مؤرثكةوة ناوي يةكثك لةمانة دةزانني، 

  . ة كة لة بةشي سث يةمدا ئاماژةمان بؤ كرد’ئيتاباخلوم‘ئةويش شانشيين 
598 Yuhong, Wu, “The Localisation of Nurrugum and Ninet=Ninuwa,” NABU 
1994/ 2, section: 38.    
599 Eidem and Læssøe, p. 21-22. 

  :چاوانة بكةسةبارةت بة شوثين قابرا، تةماشاي ئةم سةر ٦٠٠

Eidem, J., “News from the Eastern Front,” IRAQ 47 (1985), p. 84; Frayne, 
SCCNH 10, p. 166; Lewy, H., “A Contribution to the Historical Geography of 
the Nuzi Texts,” JAOS 88 (1968), p. 151.  
601 Finke, J., RGTC, Band 10, p. 129-130. 
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پادشاي ئثشنوننا بة بؤنةي گرتين قابراوة، كة لة دادوشاي   ميلي سةركةوتنةكةي: ١٩ژمارة وثنةي 

  :وثنةچاوةي سةر. ئةنتيكةخانةي بةغدا دا پارثزراوة
B. Ismail, “Eine Siegesstele des Königs Daduša von Ešnunna,” Im Bannkreis des 
Alten Orients, Innsbruck, 1986.  
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و كوممث ي مششارةوة وا دةردةكةوثت كة  SH 894 و SH 809 لة نامةكاين    

. ژئاواي مششارةوةشوثنثكي باكوري ذؤ لة ،بثنتگرؤس دا بوولة دامثنةكاين زاخابوراتوم 

، ژمثرثتمششارة بؤ خابوراتوم دة كاين سةر ذثگايو مةنزصة گةكةميان وثستيةنامةي 

ناوثكي لة ’ Kušiya كوشىيا‘ةيشتين گاوةذواين چئةدةد -ونكة لة خابوراتوم شةمشيچ

’ Kuwāri واري-كو‘نامةي دووةميشيان هةر بؤ ئةوة نثردراوة  ٦٠٢.شوشةذذاوة دةكرد

چاوي بة و بؤ كوممث بنثزثت تاوةكو فةرمانذةواي شوشةذذا هةمان كوشىيا ي ناوبرا

ئةمة لةوانةية نيشانة بثت بؤ بووين كوممث و خابوراتوم لة  ٦٠٣.ئةدةد بكةوثت-شةمشي

ئةدةد -ايتةخيت شةمشيپشوثنثكي نزيك يان لة دةورو بةري ئثكةلالتوم كة لةم كاتةدا 

  .بوو

 دئةدة-ياشـوب‘ؤذةكاين گكة باس لة هةوادارىية ب SH 809 هةمان نامةي   
Jašūb-Adad ’ ئةخازوم‘ي فةرمانذةواي  A‹azum ’ دةكات، دةكرثت هةندثك

بةالي ئايدمي و السؤ وة ئةو  .سةبارةت بة شوثين ووآلتةكةيةوة لث هةصبكذثنثن زانياري

پةميانثيت لةگةص بةستوون دةبثت دراوسث ي ذاستةوخؤي ئةدةد هاو- هثزانةي ياشوب

لة نثو  ٦٠٤بووة ةي نثوان دةشيت ذانية و هةولثرداچلة ناو ئةخازومبؤية . ووآلتةكةي بووبن

ى (شيموررىيةكان لة باشور يةوة،) ژهةآلتىي ذؤ(توروككىيةكان لة باكور

                                                 
602 Eidem and Læssøe, No. 1, p. 70-71. 

يش  Röllig گذؤلي بوو، ’Teššup پتثششو‘ناسراو  خوريى چةقي پةرستين خواوةندكة  كوممث

  :دةنثتيگشيت لة باكوري ذؤژهةآليت ووآليت ئاشورةوة دابة
Röllig, W., “Kumme,” RlA 7 (1980-1983), p. 336. 

رافىية بدؤزثتةوة و لةو ذث يةشةوة واتاي و گضيلهثلم هةوصثكي داوة ئثتيمؤلؤجي ئةم ناوة جو

  :ةيوةندىية زمانةوانىيةكاينپ
 Wilhelm, G., “Kumme und Kumar: Zur hurritischen Ortsnamenbildung,” 
Beiträge zur altorientalischen Archäologie: Festschrift für B. Hrouda zum 65 
Geburtstag, Herausgegeben von P. Calmayer, K. Hecker, L. Jackob-Rost and C. 
B. F. Walker, Wiesbaden, 1994, p. 315 ff.  
603 Eidem and Læssøe, No.21, p.72-73. 
604 Op. cit., p. 22. 
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) ي ذؤژهةآليت(ئةدةد لة ذؤژئاوايةوة و كاكموم لة باشور-يةوة، شةمشي) ژهةآليتذؤ

’ A’innum ئائيننوم‘پخة و ئةدةد لة ئةذذا-لةمةش جارثك ياشوبگة ج. يةوة

هةبووة، ئةو دوو شارةي كة دةبثت نزيكترين ئةدةد دا -گةص شةمشيونةوةي لةكؤبو

بةآلم لةاليةكي تريشةوة ئةمة . ثردةسيت ئاشورىيةكان بووبثنت لة ئةخازومةوةژشاري 

وان هثزي وا كة لةسةر زةوي پةمياين نثونكة منونةش هةن لةسةر هاوچلةسةدا سةد نية، 

لة گة ج. ةك ئةوةكةي نثوان خةمازي و ئثبالدوور لةيةك و لةيةك دابذاو بوون، و

پايتةخت، ئةخازوم دووشاري تريشي هةبووة، ي ’ Šikšabbum شيكشاببوم‘شاري 

 ٦٠٥.بوون’ Tarum تاروم‘و ’ Ikkalnum ئيككالنوم‘ئةوانيش 

 
يةكةيةكي سياسيي تري ئةم سةردةمة بوو كة لةدةشيت هةولثردا، لة نزيك يائيالنوم      

 زؤر جارچثت ناوةكةي لة ناوثكي كةسيي ئامورىيةوة هاتبثت، بؤية دة لةوة. قابرا بوو

. ناوي كةسي دةخراية پثش ناوةكةيةوة) Determinative(=نيشانةي ناساندين 

فةرمانذةواكةي لة سةردةمي ئةرشيفةكاين مششارةدا ناوثكي ئاموري هةبوو، كة دةشثت 

ة شثوة ئامورىيةكةيةيت، يان ك’ Beni-Addu ئةددو-بةين‘: بة دوو جؤر خبوثندرثتةوة

شارة سةرةكىية . ئاشورىيةكةيةيت- كة شثوة ئةكةدي ٦٠٦’Mār-Adad ئةدةد- مار‘

 يائيـالنـوم-دور‘و ’ imara‹ خيمـارا‘و ’ Tutarum توتاروم‘ناسراوةكاين 

Dūr-Ia’ilānum ’بوون.  

  

كثك يةناوي . پثشتر لة بةشي پثشوودا باسي شوثنةكانيان كرا شيموررومو  كاكموم   

ي ’ Muškawe موشكاوث‘ يشاياين كاكموم لةم سةردةمةدا دةزانني، ناوي خوريدپالة 

                                                 
605 Ibid. 

شاري ئيككالنوم كة لة : "ؤزراوةتةوة بة ذووين دةصثتي كة لة ماري د ARM 169+, 5-35 نامةي

  :بؤ ئةم نامةية بذوانة" ووآليت ئةخازومة،
Eidem and Læssøe, p. 51. 
606Op. cit., p. 23.  
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پادشايةكي شيمورروم نثردراوة و ناوةكةي بةداخةوة نامةيةكي مششارة بؤ . هةبووة

ني ة، بةآلم ناتوان ٦٠٧’...-Tu ...-تو‘مشاوةي ناوثكي لةسةر لةوحةكة ماوة كة نةماوة، پا

چونكة ادشا خؤيةيت يان يةكثك لة ئةنداماين دةرباري بووة، پوي تةواو دصنيا بني ئةمة نا

   .ناردوويةيت يان ناپادشا نازانني نامةكة 
  

 پث دةچثتيةكةميان زؤر . هةبوون ـقوم/نيكـو  )وم(نامارلة باشورةوة ووآلتاين   

 ٦٠٨.لةسةر شاذث ي خوراسان بووبثت، لةوانةية لةدةورةبةري خانةقيين ئثستا

 لياشگـ/ـپتو‘وان بووبثت، لة نزيك چةي سريلة ناووانةية لةدووةميشيان 

Tup/gliaš ’ ٦٠٩.ووروژلة باكوري نامارةوة لة سريواين   
  

چة كوثستانىيةكاين ، لة ناوگةز بوونةند هؤزثكي خوري ذةچ توروككىيةكان     

گةمةكارة دا نيشتةجث بوون و يةكثك لة باكور و باكوري ذؤژهةآليت دةشيت ذانية

ئةم توروككىيانة كة لةديدي . اين ئةم سةردةمة بوونسةرةكىيةك

بةباشي لة زجنريةيةك  ٦١٠خةصكاين كةنار  و دوورةدةست بوون،پؤتاميايىيةكانةوة مثسؤ

                                                 
607 Op. cit., p. 24. 

  :، بذوانة)وم(تثبيين بكة فرةين نيكوم لةدةوروبةري خانةقني دادةنثت، نةك نامار ٦٠٨

Frayne, SCCNH 10, p. 151. 
609 Röllig, W., “Niqqu(m),” RlA 9 (1998-2001), p. 569. 

  :هةروةها بذوانة
RGTC Band 1, p. 133, 

، ئةم ووآلتة بةشثك لة چاوةيةي دوايىيان كة پشت بة ووتةي ضايدنةر دةبةستثتي ئةم سةرپث بة

  .ليياش بووةپتو
610 Klengel, H., “Das Gebirgsvolk der Turukkū in den Keilshcrifttexten 
altbabylonischer Zeit,” Klio 40 (1962), p. 5. 

 .ناويان دةبات Randvölker ل بةگكلثن

  :هةروةها بذوانة
Lafont, B., “La Correspondence d’Iddiyatum- Introduction,” Archives 
Épistolaires de Mari I/2, ARM 26, p. 469. 
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ئةم . دشاياين خوري ناو فةرمانذةوايىيان دةكردنپاشانشني دا خؤيان ذثك خستبوو و 

 يةكتري هاوپةميان گةصلة ت وپايتةخيت خؤي دادةنيشانة، هةر يةكثكيان لة پادشاي

ةورةترين و گدشاي پايان هةبوو كة " ادشاي مةزنپ"بةهةموويان يةك  ٦١١بوون،

بوو  ٦١٢’Talpušarri وشةذذيپتةل‘ة " ادشاي مةزنپ"بةهثزتريين ئةم شانشينانة بوو، ئةم 

ئةم ذاستىية لة نامةكانةوة . بوو’ Kunšum كونشوم‘ةختةكةي شاري پايتو 

تةنانةت  ٦١٣.ي نامةبؤنووسراوةكان ناوزةد كراوة"باوك"دةردةكةوثت كة تيايدا بة 

 ي نامةي" ئثوة"ونكة لةجيايت چواري و دةستةو دايةرةكةشي توروككي بوون، -كو

SH 809 لة نامةي ، SH 894 دا LÚ ti-ru-ki-i "نامةيةكي  ٦١٤نووسراوة،" توروككي

كة واري لة دةرةوةي شوشةذذا دةكات، لة شوثنثك - تريش باسي زةوىيةكاين كو

بةذيوةي بردوون، كة ناوثك ’ Tenturi تثنتوري‘بووة و ’ Zukula زوكوال‘ناوي 

واري لة بنةذةتدا -كة كوگةية ئةمة بةص ٦١٥.گةورةي خؤي بووبثتلةوانةية كوذة 

                                                 
سوثنديان بؤ خوارد و ) ؟(ند پادشايةكي توروككو چةةميانثتىية بكة كة پبؤ منونة تةماشاي ئةو هاو ٦١١

   .دا تؤمار كراوة SH 812 لة هةواصةكةي
 ژمارةوشةذذي بووة، ئةمةش بة نامةي مششارةي پديارة تةلپادشاي مةزن واري دا - لةسةردةمي كو ٦١٢

SH 811, 1. 30-32 ةر هةموو ووآلتةكان كة بة فةرماين گو ئة: ".. دا دةركةوتووة كة دةصثت

چ ، يان هييش پادشايةكي مةزن بووة’ ئيتاباخلوم‘ي ’ پيشثندثن‘بةآلم ..." وشةذذي هةصدةسووذثنپتةل

  . شا مةزنانة بووةپادنةبثت يةكثك لةم 
613Eidem and Læssøe, p. 26.  
614 OP. cit., p. 25. 
615 Op. cit., p. 36; and SH 822. 

 ثگوالزي‘ووسيوة، ئةم ناوةش ناوي ن’ Zigulā گوالزي‘تثبيين بكة تثنتوري ناوي ئةم شوثنةي بة 
Zigulae’ مان ياد دةهثنثتةوة كة ناوثكي كةسيي نامةكةي سةردةمي بنةماصةي سث يةمي ئورة و بة

  :فةرمانذةواي سوبارتو ناوي هاتووة، بذوانة
Gelb, HS, p. 19 and 38.  

و بةالي ئةوةوة دةبثت بةآلم ميشالؤضسكي لةم ساآلنةي دوايي دا ئةم ناوةي بة شثوةيةكي تر خوثندةوة 

  :بثت’ Zinumزينوم ‘
  Michalowski, The Royal Correspondence of Ur, p. 255.  
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لة هةموو ئةمانةوة هةصدةهثنجرثت كة  ٦١٦.خةصكي دةرةوة بووة، نةك خةصكي شوشةذذا

وثستان نشني نةبوون وةك هةندثك ي كچةريكؤچة يان نيم چةريتوروككىيةكان كؤ

للوبىية نيشتةجثكانيان گويت و لوبةصكو زياتر لة دراوسث  ٦١٧ژةران بؤي چوون،لة توث

پوشةذذي لة ويي تةلژة بؤ زةبة ذووين ئاما SH 810 نامةيةكي تري مششارة. چووندة

 پوشةذذي لةزةوىيةكاين تةل. شثكي بة تؤتيا لة شوشةذذا دةكاتي بةةوةگؤذينو  ئوتوم

 ’›Alala ئةالالخ‘واري لة زوكوال سيستةمي فيوداصيي نوزي و -هي كوتوم و وئ

 ٦١٨.بةبري دةهثننةوة )ژئاواي سورياي ئثستائةالالخ شارثكي خوري بوو لة باكوري ذؤ(

ثت لة شاخةكاين باكور و چووآليت توروككىيةكان بة هةموو بارثكدا هةر لةوة دة

لة " ةذانگهةص"ةي ئةمةش بةكارهثناين زؤري ژهةآليت شوشةذذا بووبثت، بةصگباكوري ذؤ

  : كة لة نامةكاين مششارةدا هاتوونبؤ شوشةذذاية " گةذاندا"شوشةذذاوة و 
“adi atta teliām” (SH 812, l. 46); 
“u atta itti %u‹ārīka eliām” (SH 812, l. 51-52);619 
“°%ābum¿ ša ur[ad]akkum” (SH 829, l. 39). 
 

حةوزي وورمث بة شوثنثكي چةي نيارىيانةدا هةندثك هةن ناولةبةر ذؤشنايي ئةم زا

ذانية چةي بةآلم بةذاي ئثمة دةشثت لة ناو ٦٢٠ؤ ووآليت توروككىيةكان دةزانن،گوجناو ب

                                                 
616 SH 826. 

  :بؤ منونة بذوانة ٦١٧

Groneberg, RGTC 3, p. 241; Læssøe, J., People of Ancient Assyria (PAA), 
London, 1963, p. 70.  
618Eidem and Læssøe, p. 37.  

  :بذوانة نامةكاينهةروةها  ٦١٩

SH 858, 10; SH 810, 39; SH 801, 13; SH 811, 12; 33; SH 827, 36; 40, SH 804, 6, 
11, 14. 

چوون بؤ الي سةروو "ي يةكةمي، بة واتاي گة لة واتاج elûm چثت كة فرمايننابثت ئةوةمشان لةياد ب

وور بوونةوة چثت بةرةو ژر لةوة دةبةآلم ئةم واتايةي لثرةدا زيات. يش بةكاردثت" دةستةآلتثكي بةرزتر

  .ياكانچبثت بؤ 
620Eidem and Læssøe, p. 28.   
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و ذانية خؤي، بة تايبةيت  پشيت قةآلدزثدةوروچة شاخاوىيةكاين نزيك تر بووبثت، لة ناو

  .دةشتايىية ةوزي وورمثش وةك ذانيةچةي حكة ناو
  

ئةم سةردةمة، هةروةك لة نامةكاين مششارةوة دةردةكةوثت، لة  لوللوبىيةكاين   

ستانةكاندا كوثئةمان بة ناو دؤصةكاين ناو  ٦٢١.شانشينةكاين تري ناو دؤصةكان جيا بوون

چووك پچيايىية سةختةكاندا يةكةي سياسىيانةي چة رش و بآلو بوبوونةوة و لة ناوپ

بةردةوامي دان ئاشيت و  پاراستينكة گةين شارةوة تث دةلة نامةكاين مش. چووكيان هةبووپ

يشتين گةكردين  بؤ دابني ،پادشاياين لوللوبىيةكانداسةرداران و گةص لةپةيوةنديي باش بة 

گجار گرنگ بةردةوامي دانةوثصة بؤ شانشينة توروككىيةكاين دةوروبةري شوشةذذا ئث

ةكان خؤيان بةرهةم هثين دانةوثصة بةآلم ئةم نامانة دةري ناخةن ئايا لوللوبىي ٦٢٢.بووة

نامةيةك هةية ناوةذؤكةكةي . ةيشتنىيان بةدةست بووةگو بانةكاين گابوون يان ذث

ثت باسي سةركةوتنثكي لوللوبىيةكان بكات بةسةر ئثشنوننادا، چثدةپتةواو ذوون نية، 

بثت، ةر ئةمة وابووگئة ٦٢٣.ئةدةد بوو-شةمشي پةمياينلةو كاتةدا كة ئيشنوننا هاو گةذةن

 گوتىيةكان. ةي هثزو دةست ذؤيشتوويي لوللوبىيةكانة لةم سةردةمةداگئةوا بةص

 .گةرةكاين ناوچةكة بوون لة سةردةمي ئةرشيفةكاين مششارةدايةكثك لة زهلثزة كاري

پادشايان هةذةشةيةكي ئةوةندة گةورة بوون بؤ ي  ’Indušše ئيندوششث‘بةفةرماندةيي 

                                                 
621Op. cit., p. 30.  

  :بؤ منونة بذوانة ٦٢٢

SH 812; SH 827. 
623 Ziegler, N., “L’armée,- quell monster!,” NABU 4: Florilegium marianum 
(1997), p. 145-146. 

دةقةكة دصنيا بني، كاميان لةشةذةكةدا سةركةوتوو بووة و ذاين گثبةداخةوة ناتوانني بةتةواوي لة وةر

  :نامةكة تةا ئةوةندةي تياداية كة دةصثت. كاميان بةزيو
“da-am7-di-im ša LÚ èš-nun-naki” (l. 4)  

  :صگةلة
 “da-am7-di-im ša Lu-ul-li-im” (l. 11). 
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پثوةنان ئةو هاوپةميانثتىية لةنثوان خؤياندا مؤر بكةن شانشينة توروككىيةكان كة پاصي 

بةآلم واديارة . دا باسي كراوة SH 812 بؤ بةرةنگاربوونةوةي گوتىيةكان كة لةنامةي

پث بگريثت، چونكة هةروةك ئيندوششث لةوة دذ تر و جةربةزة تر بووة كة بةري 

  .توروككىيةكان ببةزثنثت ويةيتلةپاشتردا ديبينني، تواني
  

شانشني و مرينشني و شارةكاين تري كة لة لةوحةكاين مششارةدا باس كراون و ذؤصيان    

بةسةرهاتة سياسىيةكاندا هةبووة، لة ذثي سةرچاوةي ترةوة نةناسراون بؤية زؤر لة 

 كة ناوي ٦٢٤’Zutlum زوتلوم‘لةمانةش شانشيين . وثنةكانيان دياري بكةينناذةحةتة ش

پارثزراوة و پادشاكةي واديارة ’ Berdigendae گثندائثبثردي‘پاساالرةكةي سو

پادشاكةي كة  ٦٢٥’Kusanar‹um كوسانارخوم‘بووة؛ ’ Kigirza گريزاكي‘

 ئاليائث‘و شارةكاين  ٦٢٦’Šudamelum شودامثلوم‘؛ بووة’ Naššumar ناششومار‘

Aliae،’ئاردامثكوم‘ ٦٢٧ Ardamekum،’ئيالالئث‘ ٦٢٨ Ilalae،’شاشخارشوم‘ ٦٢٩ 

Šaš‹aršum،’زوكوال‘و  ٦٣٠ Zukulā،’كونشوم‘شاياين باسة كة  ٦٣١ Kunšum ’

ي دةقةكاين نوزي  ’Kušu‹‹e كوشوخخث‘يان ’ Kunzu‹‹e كونزوخخث‘گةص لة

   ٦٣٢.گةنبةيةك دةزانرثت و هةندثك بة ووآليت كاشىيةكاين تث دة
   

                                                 
624 SH 818, 14; SH 820, 38; SH 819, 14; SH 811, 8, 11; SH 812, 16.  
625 SH 818, 14?; SH 812, 5, 7, 12, 19; SH 868, 5. 
626 SH 812, 19. 
627 SH 812, 8. 
628 SH 829, 36. 
629 SH 812, 5. 
630 SH 813, 4. 
631 SH 811, 16; SH 822, 31. 
632 Eidem and Læssøe, p. 28. 

وآليت ن بة وپةيوةندىياو  kuzzu(‹‹e)و  kuššu(‹‹e) ،kunzu(‹‹e)گرافىيةكاين سةبارةت بة ناوة جو

  :كاشىيىكانةوة، بذوانة

Finke, RGTC 10, p. 160-2, 
  .گرافياكةي سةبارةت بةم بابةتةو هةروةها بيبليؤ
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  :كرؤنؤلؤجي
  

كرؤنؤلؤجىيةكي وورد و دروسيت ذووداوةكان كارثكي ئاسان نية،  داذشتنةوةي   

و ماري  شارة مشدةقةكاينپشت بةسنت بة سةرچاوة و بة  Eidem ئايدميبةآلم 

ئةم سةردةمةدا  اينةكپثشهاتتاذادةيةكي زؤر لة داذشتين كرؤنؤلؤجىيةكي 

كة ئايدمي ئةو سةردةمةي ئةرشيفةكةي مششارةي گوجناوة كارثكي  ٦٣٣.سةركةوتووة

ئاشوري، -شپثدةمي  )١: نووسراوة و باسي دةكات، بةسةر سث دةمدا دابةش كردووة

بة پثي نامةكاين مششارةش . ئاشوري-شپادةمي ) ٣دةمي باآلدةستيي ئاشوري و   )٢

دوو دةمي  ة سةرندةشثت دابةش بكرثو ئةو بةسةرهاتانةي باسيان دةكةن ناوةذؤكيان 

- گؤذينةوةي ناوخؤي نثوان سةرداراين زاگرؤس و كودةمثكي زووي نامة. سةرةكي

دةمثكي دواتر كة تيايدا شوشةذذا بووة هةرمثثكي ژثردةسيت  پاش ئةو،، ئةجما اريو

 ئةسقودوم‘ ي līmu٦٣٤ ژثردةستىية زؤر لةوة دةچثت لة ليموئةم  .ئةدةد-شةمشي

) دا. ز.پ ١٧٨١لة دةوروبةري ( ’Asqudum/Aššur-mālik ماليك- ئاشور/

                                                 
  :بؤ ئةمة بذوانة٦٣٣

Eidem, J., “News from the Eastern Front: The Evidence from Tell Shemshāra,” 
IRAQ, p. 88 ff.   

ثكي گةورةي دةوصةت كاربةدةست بووة كة هةرساصةو پؤستثكي دةوصةيتليمو لةالي ئاشورىيةكان  ٦٣٤

بؤ ئةمةش دةوصةت . وو دياري دةكراژرتة دةست و ساصةكة بةناوي ئةوةوة ناودةنرا و بةو جؤرة مثگدةي

ووي ژةيشتوون و لة ذثيانةوة مثگليسيت ئةم ليموانةيان هةبوو و خؤشبةختانة هةندثكي بةدةست 

ماليك -بؤ منونة وةك لثرةدا ديارة زانيومانة كة ليموي ئاشور. ذووداوةكاين سةردةمي ئاشوري دةزانني

بةرامبةر ) دةبةخشثت ’گارةژخواوةند ئاشور ئامؤ‘: ئةمة ناوي ئةو كاربةدةستةية و واتاي ناوةكةي(

چة زجنرية ليموي خؤيان هةبووة و دةبثت تثبيين بكةين كة هةندثك ناو. ة.ز.پي  ١٧٨١ساصي 

ليمو لة ئةدةبيايت ئةسرييؤلؤجىيانةي  .بؤ منونة لة ناوچةي ماريجيابووة لةوةي ئاشور خؤي، 

  .ناسراوة Eponymy دا بةچةرخهاو
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، چةند مانگثكي كةمي بةهار مةزةندة دةكرثتدةمي يةكةم كورت بوو بة  ٦٣٥.بووبثت

بةآلم دةمي  ٦٣٦.تثداية ساصثكيشيان هةرچةندة چةند نامةيةكي كةمي كؤنتر بة چةند

هةمني  ٢٩هةمني و ٢٨ژترةو ذووداوةكاين باسي دةكةن بةدرثژايي هةردوو دووةم درث

سةرجنة كة ناوةكاين لة گاي جث ٦٣٧.ئةدةد دا دابةش بوون-ساصي فةرمانذةوايي شةمشي

گرافيش، هةم ناوي كةسي و هةم ناوي جو نامةكاين دةمي يةكةمدا تؤماركراون،

جياكةرةوةيةكيان تثداية پثدةچثت سيمايةكي ئةو زمانة خورىية بووبثت كة لةم 

 e- ئةم جياكةرةوةيةش لكاندين. ناوچةيةدا قسةي پث كراوة، هيچ نةبثت لةم سةردةمةدا

  :كؤتايىيان دثت، وةكa-  بةو ناوانةوة كة بة يةكة

Šušarrāe (SH 827, l. 26), Qabarae (SH 827, l. 9), Ugutlae (SH 811, 
l.13), Ilalae (SH 812, l. 5), Berdigendae (SH 812, l. 15), Aliae (SH 
812, l. 8)638 

ذوونة كة ئةم شثوة ناوانة شثوة ذاستة ذةسةنةكاين ناوةكان بوون و لةم نامانةدا بةذاسيت 

 تثنتوري‘و ’ Šepratu اتوپرشث‘چونكة لةاليةن كةساين وةك و ذةواين نووسراون، 

Tenturi ’گماكيان زماين ناوچةكة بووةوة نووسراون كة زماين ز.  

  

 Mari Eponym كرؤنيكصي ئثپؤنيمةكاين ماري‘گرنگي بآلوكردنةوةي دةقي    

Chronicle (MEC)’  لة اليةن بريؤBirot  وة بؤ دياريكردن و بةدواي يةكدا ذيز

  ٦٣٩.ئةدةد ياريدةدةر بوو-فةرمانذةوايي شةمشيكردين زؤر لة ذووداوةكاين سةردةمي 

  

                                                 
635 Eidem and Læssøe, p. 16; 34. 
636 Op. cit., p. 34. 
637 Op. cit., p. 16. 

 ية كة لة’ Igilištae گيليشتائثئي‘هاتبثت گانةيةكدا تاكة منونةي ناوثكي لةم جؤرة كة لة نامةي بث ٦٣٨

  .هاتووة (SH 887, l. 42) واري-ئةدةد دا بؤ كو-ةكةي شةمشينام
639 Birot, M., “Les Chroniques “Assyriennes” de Mari,” MARI 4 (1985), p. 219 
ff. 
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  :ئاشوري-پثشدةمي 
سةر بوو، هةرمثثكي  ٦٤٠’Utûm ئوتوم‘پايتةخيت ووآليت لةم دةمةدا شوشةذذا، كة      

’ Kuwāri واري-كو‘فةرمانذةواي شوشةذذا لةم كاتةدا  .شانشيين توروككي بوو بة

چثت زؤر لةوة دة. هةبووكة بذثكي باش ئؤتؤنؤمي و سةربةسيت خؤيي  ٦٤١ناوثك بوو

فةرمانذةوايي پادشاي توروككىيةوة بووبثت كة بةناوي  ٦٤٢مريثكفةرمانذةوايةك يان 

                                                 
بةصكو بةرامبةر ووآليت ئوتوم و شاري ) ئيتر(بؤ ئةوةي : "SH 827, l. 25-26 بؤ منونة بذوانة ٦٤٠

  :نامةية بذوانة بؤ ئةم." شوشةذذا دؤستانة جبوصثنةوة
 Læssøe, J., “IM 62100: A Letter from Tell Shemshara,” Studies in Honour of  B. 
Landsberger on his 75th Birthday, Chicago, 1965, p. 193, 

ژمارة لةم دوايىيانةدا لةاليةن ئايدم و السؤ وة جارثكي تر بآلو كراوةتةوة و لة كتثبة نوث يةكةياندا 

  :SH 812, l. 50 منونةي تريش لةسةر ئةم خاصة لة نامةي. رگرتووةي وة ٦٤

Læssøe, “The quest for the country of *Utûm,” JAOS 88 (1968), p. 122, 

كة لة هةمان ئةم بابةتةي  SH 825 هةر دةقي. ي وةرگرتووة ٦٣ژمارة لة كتثبةكةي ئايدمي و السؤ دا 

دةكات لة شوشةذذا و  باسي كؤكردنةوةي هثزو لةشكر ية،اداژةيةكي گرنگي تيسةرةوةدا هاتووة ئاما

و نوسيويةيت كؤي هةموويان  پشيت لةوحةكة، كؤي هثزةكاين داوة، لة كؤتايي دا لةپاشان شوثين ترةوة، 

. بةذووين دةري دةخات كة شوشةذذا شارثكي ووآليت ئوتوم بووة .چةكدار لة ووآليت ئوتومةوة٥٠٠

 بوروللوم‘شاري  Finet ژةي بؤ ئةوة كردووة كة فينثدا السؤ ئاما ديسان هةر لة هةمان بابةت

Burullum ’ ووآلتةكة زانيوة، بذوانة پايتةخيتي بة:Ibid  .گةر ئةم ذاست بثت، بةآلم بةذاي ئثمة ئة

 بورايل‘بوروللوم هةمان گة ذةن. پايتةختة پاش وثران كردين شوشةذذا بووبثتدةشثت تةا ئةوا 

Burali’ نرياري-ئةدةد‘ة لة نووسينثكي بووبثت ك Adad-Nirari’ز.پ ٧٨٣-٨١٠( ي سث يةم(. 

بؤ ئةمة . پثدةچثت لةيةك نزيك بووبثنت، واتة ئةم دووانة پثكةوة لةگةص هةولثردا ناويان هاتووةدا 

  :بذوانة

Falkner, M., “Studien zur Geographie des alten Mesopotamien,” AfO 18 (1957-
58), p. 7. 

  :چثت خوري بثت، سةبارةت بةناوةكةي بذوانةناوةش لةوة دة ئةم ٦٤١

Læssøe, The Shemshāra Tablets, Copenhagen, 1959, p. 29, notes 30 and 31.   
642 Eidem, J., “nuldānum/ nuldānūtum- A Note on Kingship in the Zagros,” 
NABU 1990, No. 63. 
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بوو و ’ Talpušarri پوشةذذيتةل‘توروككىيةكان لةم كاتةدا پادشاي . كردبثت

گةثنثت كة شانشيين دةشثت ئةمة ئةو ب. پايتةخيت بوو’ Kunšum كونشوم‘ شاري

پراتو شث‘ي ذؤژئاواوة هاوسنووري شانشيين قابرا بووة، بؤية توروككي لةم كاتةدا لةال
Šepratu،’  هةموو خةمي  ،بوو ئةو نزيكانةچياكاين  يپادشاياين توروككيكة يةكثك لة

ئةم خةم  .پاش گرتين قابرا چىيةئةدةد -شةمشيئةوة بوو بزانثت هةنگاوي داهاتووي 

 SH) واري ي ناردووة- كو خؤري و دصةذاوكث ية بة ذووين لة نامةيةكىدا كة بؤ

  :پرسثتدةردةكةوثت كة تيايدا دة (812

  

نيازي وابوو  چىية، ئةگةرئةدةد -دةبثت بزانيت نيازي شةمشي"

   ٦٤٣..."خةمي ووآليت ئوتوم مان نابثتچثت و بةاليةكي تردا ب

  

واري و بووين دةستةآليت -لةهةمان نامةوة دةردةكةوثت كة فةرمانذةوايي كو   

پيشاين دةدات كة خؤي ة ووآليت ئوتوم دا شتثكي نوث نةبووة، بةصكو توروككىيةكان ل

  :بوون ذةوا وكاربةدةستو بنةماصةكةي دةمثك بووة لةوث فةرمان
  

گ دةن: ووشة بة ووشة(بؤ هةتا هةتاية دةممان لث دةكةنةوة "

ئاواي كرد، ئةوةي ) واري-كو: واتة(وا ئةو : و دةصثن ٦٤٤)هةصدةبذن

                                                                                                              
’ nuldānum نولدانوم‘ان مري نةنووسراوة، بةصكو بة پادشا يبة  واري-پؤسيت كولة دةقةكاندا 

 ةـي كردنةوةي خؤي بـدةقةكان و شناو پشت بةسنت بة بةصگةي ئايدمي ئةم زاراوةيةي بة . نووسراوة

‘Prince ’ يان‘Duke  ’ثذاوةگوةر.  
643 “39) ù  at-ta  wa-ar-ka-at  msa-am-si-dIM 40)  pu-ru-ús-sú-ma  šum-ma  ul-li-
iš  pa-ni-šu 41) iš-ta-ka-an-ma  ni-sa-tum  a-na ma-at  42) ù-te-emki  la  i-ba-ši,”  
Eidem and Læssøe, No. 63. 

ةدا چؤن لة دةقةكخؤي گثذاين دةقةكةية وةك مان لة وةرمةبةست ووشة بة ووشةگثذاين بة وةر ٦٤٤

الترجمة =Literary translation‘ئةمة بةرامبةر  .گثذانثكي ئازادي واتاكةيهاتووة، نةك وةر

   .ية ’الحرفية
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٦٤٥..."يان كردووة nuldānūtum دانوتومنول‘پرياين كة باوو با
 

 

ژةمان بؤ كرد، شوشةذذاىي نةبوو بةصكو بثگانةيةك واري، وةك ئاما-كوچةندة هةر 

  .بوو لة اليةن پادشاي توروككو وة كرابووة نولدانوم ي ناوچةكة
  

گةياندين دانةوثصة واري واديارة دابني كردن و -يةكثك لة ئةركة سةرةكىيةكاين كو   

ئةمة لة نامةكاين دةمي يةكةمةوة هةصهثنجراوة كة . ةروةرة توروككىيةكةيبووة بؤ س

گةص لةپثناوي ئةمةدا لة پث ي دةصثت تياياندا بةردةوام داواي دانةوثصةي لث دةكات و 

بزانني ئةم بةشةي كوردستان تا ئةو گةر ئة. چةسپثنثتبلوللو دا ئاشيت ي " يانپادشا"

چثنرا، پشيت بة دانةوثصةي ئةم سث دةشتةي وثصة دةسةردةمةش كة كشتوكاص دةكرا و دانة

، ئةوا ناوةذؤكي ئةم نامانةمان )بذوانة بةشي يةكةم(سندي و ذانية و شارةزوور دةبةست 

  .بةالوة سةير نابثت
  

چةكة لةم سةردةمةدا، واتة نثوان توروككىيةكان و زهلثزثكي تري ناوي يپةيوةند   

پ بوو و گوتىيةكان تا ئةو كاتةي نثوانيان خرا هةردوو ال .گوتىيةكان، دؤستانة نةبوو

گةمارؤي واري نووسرا، سث ساص بوو -ش بؤ كو SH 812 نامةي مششارةي

پةميانىيةكي لةم نامةيةدا هةواصي بةستين هاو. پايتةختةكةي تةلپوشةذذى يان دابوو

واري -وو ذثك خستنةوةي سوپاكانيان بة ك ي نثوان توروككىيةكانگةورة

پةميانىية بؤ بةرةنگاربوونةوةي سوپاي ئيندوششث ي پادشاي گوتى ئةو هاو .ذاگةيةنراوة

 .گرييان مبثنثتةوةواري يان داوة بةاليةن- امةكةدا هاين كوبوو، هةر بؤيةشة لة ن

                                                 
645 “53) KA-šu-nu  ur-ra-am  54) ši-ra-am  i-te-bu-ma  ki-am  i-qa-bu-ú  55) um-
ma  šu-nu-ma  šu-ma  ki-a-am  i-te-pè-eš  56) ša  a-bu-šu  ú  a-bi  a-bi-šu  nu-ul-
da-nu-tam  57) i-pu-šu…,” Eidem and Læssøe, No. 63. 

  :بذوانة  nuldānūtum راوةيسةبارةت بة زا

Eidem, J., “nuldānum/ nuldānūtum- …” NABU 1990/ 2, No. 63; Kupper, J.-R., 
“Zaziya, «prince» d’Itabalhum,” NABU 1990/4, section 131. 
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 Aliae ئاليائثلة شاري توروككىدا تري پوشةذذي لةگةص سةراين كؤبوونةوةي تةل

  :پةميانىيةكةوةون و هاتوونةتة هاوبووة، لةو شوثنةي اليةين نوث ي تريش ئامادةبو

  

  زوزوم ‘: ي برات وا دةصثت’ Šepratuپراتو شث‘: واري بصث-بة كو"
  

Zuzum،’  خانيزاروم›anizarumئيالالئث ‘ي  ٦٤٦Ilalae’كة  ٦٤٧

دا  گةص خؤينثردرابوو، هات و لة’ Kusanar‹umكوسانارخوم‘بؤ 

’ Kigirzaگريزا كي‘گةص لة. كوسانارخومي بؤ ئيالالئث هثناپادشاي 

 .گةورةيان بؤ يةك خواردي پوشةذذي دا كؤبووةوة و سؤثندو تةل

و ’ Naššumarناششومار ‘ادشاي كوسانارخوم، پ

گةص لة’ Šurtiشوريت ‘) و(’ Tarugurگور تارو‘، )ـي(كوذةكانـ

ي ’ Berdigendaeگثندائث بثردي‘چةكداردا دثن؛  ٣٠٠٠

كونشوم دثت  بة لةشكرةكةيةوة بؤ’ Zutlumزوتلوم ‘پاساالري سو

گريزا بة لةشكري خؤيةوة و لةشكري كوسانارخوم و و، كي

ئةذذونوم ‘گةمارؤداين ةوة بؤ ’ Šudamelumشودامثلوم ‘

                                                 
خانيزاروم زاراوةيةكة كة تةا لةم دةقانةي مششارةدا هاتووة و تا ئثستاش بةتةواوي ذوون نية واتاي  ٦٤٦

چثت ةيان زياتر لةوة د بثت پؤستثكئةوةندة هةية كة ديارة جؤرة . ية و لة چىيةوة هاتووةچى

السؤ بة دووري نازانثت ئةمة شثوةيةكي بة ئةكةدي كراوي ووشةيةكى . پلةيةكي سةربازي بثت

دا دؤزراوةتةوة،  (KUB 12, 44, ii 20) لة يةكثك لة دةقةكاين كة لة بؤغازكؤي. خوري بثت

كؤمةصة سةرجني بؤ ئةوةش ذاكثشاوة كة لة  .ية a-ni-za-ra-a-e‹ كة چوو هاتووةةيةكووشةيةكي ل

چثت كة لة دةقةكاين شاري ئوگاريت دا هاتوون و هةندثك ئثتيمؤلؤجىيةكي يش دة nzr› ووشةي

 -"چك"بة واتاي  inzuri›*-و هةندثك ئثتيمؤلؤجىيةكي خوري  -منونة خرتير ي عةرةيببؤ –سامي 

  :بذوانة بؤ ئةمة .ز كردووةيان بؤ پثشنيا
Læssøe, The Shemshāra Tablets, p. 83. 

لةوثدا بة جوتيارثك ناوبراوة . كةسثكي تريش بةهةمان ناوةوة لة نامةيةكي شاري ماري دا هاتووة ٦٤٧

  :كة هاوسةرةكةي لة قابراوة نثردراوةتةوة، بذوانة

Joannès, F., “La Femme sous la paille,” Memoires de NABU 1- Florilegium 
marinarum, Paris, 1991, p. 83.  
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Arrunum’ تؤش باشتريين ) .... ٢١-١دثذي (كةوتنة ذث

دثذي (گةذث بؤ ئثرة لةشكرةكةت بةفةرماندةيي خؤت بثنة و هةص

٦٤٨").٤٤- ٤٣    

  

پاشدا لة نكة وچ، پةمياناندا بووبثتيش لةنثو هاوئةدةدي ئةخازوم -دةشثت ياشوب

دةردي دص لة ئةمبةر و ئةوبةري  (SH 809) واري-كوبؤ ئةدةد لة نامةيةكيدا -شةمشي

ئةدةد دةكات، يةكثكيش لةو اليةنانةي لة سث -ياشوبگؤذةكاين ىية بپةميانزؤر و هاو

  .پةميانيان بووة توروككو بووهاوپثي نامةكة ساصي ذابوردوودا بة 
  

، پث دةچثت دواتر لةم نامةيةي پثشوو نووسرابثتكة زؤر  SH 819 نامةيةكي تريش   

تيايدا لة دوايني هةواصي خؤئامادةكردن و  .واريي ناردووة-شةذذي خؤي بؤ كووپتةل

 .گةثنثتواري ذادة-تةياركردين لةشكري بؤ هةصكوتانة سةر ئيندوششث بة كو

شاآلو  ةوة’زوتلوم‘ا بة فةرماندةيي خؤي لة گةص سةرةتاي بةهاردنةخشةكةي وابووة لة

  :بةرثت
  

ئثستا ئةوووآلتانةي بة هانامانةوة هاتوون نزيكن و منيش لةزوتلوم "

   ٦٤٩"پا دةكةمفةرماندةيي سو

                                                 
648 “1) a-na  ku-wa-ri qí-bí-ma  2) um-ma mše-ep-ra-tu  3) a-‹u-ka-a-ma  4) mzu-
zu-um ‹a-ni-za-ru-um 5) ša i-la-la-eki ša  a-na  ku-sa-na-ar-‹i-im 6) iš-pu-ru-úš  
il-li-kam-ma 7) ù  it-ti LUGAL ša  ku-sa-na-ri-im 8) it-ra-am  a-na a-li-a-eki  9) ù  
it-ti-šu  ki-gi-ir-za ù ta-al-pu-šar-ri 10) in-na-me-er  ù  ni-iš  DINGIR. MEŠ ga-
am-ra-am  11) i-na   bi-ri-ti-šu-nu  iš-ku-nu  12) ù LUGAL ša  ku-sa-na-ri-im 
mna-aš-šu-ma-ar 13) ù ma-ru<-šu> ta-ru-gu-ur mšu-úr-ti 14) it-ti %a-bi-im 3 li-mi  
i-la-ku-nim  15) ù  mbe-er-di-ge-en-da-e GAL-d<MAR-> TU 16) ša  zu-ut-li-im  
it-ti  um-ma-na-ti-šu  17) a-na  URUki  ku-un-ši-imki  i-la-kam  18) ù  ki-gi-ir-za  
it-ti  %a-bi-šu  19) ù %a-bi-im  ša  ku-sa-na-ri-im  ù  šu-da-me-li-im 20) a-na  a-ru-
ni-imki la-wi-im 21) it-ta-al-ku….” (l. 1-21) “ 43) %a-ba-ka  da-am-qa-am %a-ab-
tam-ma 44)  i-na qa-ti-ka ù i-li-am,” cf. Eidem and Læssøe, No. 63. 
649 “10) i-na-an-na  ma-ta-tum 11) ša a-na ti-il-lu-ti-ni 12) i-il-la-ku 13) iq-te-er-
ba-nim,” SH 819, Eidem and Læssøe, No. 54. 
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پةميانىيةكةدا بوو وئةركي بوو بة لةشكرةكةيةوة لةگةصياندا بثت، واري لة هاو-كو   

 چثت كوذي خؤي بووبثت، لة نامةيدةناوثك، كة لةوة ’ Tenturi تثنتوري‘هةروةك 

SH 812 دا بؤ ئةمة هاين داوة:  

  

گةر هةموو ووآلتاين كة تةلپوشةذذي سةروةرىيان دةكات و ئة"..

ري گ: ووشة بة ووشة(دوا مةكةوة  .هاتبثنت، دةبثت تؤش بثيت

   ٦٥٠)."مةمثنة

  

 ٦٥١’›Širuk-tu توخ-شريوك‘لةم كاتةدا ةوة كة ژهةآلتذؤ)باشوري(عيالميش لة 

قةول وابوو . ژي گوتىيةكاناين توروككو بوو لةدپةميانهاويةكثك لة  ادشاي بووپ

سةرباز بةشداريي لةشكركثشىيةكةي توروككو لة دژي  ١٢.٠٠٠ئةويش بة 

  :ةوة دةركةوتووةSH 827ئيندوششث بكات، ئةمة لة نامةي 

  

’ Tabituتابيتو ‘پادشاي عيالم، ئةم پةيامةي بؤ شوروختوخ ي "

ووآليت ئيتاباخلوم  نوثنةر نانثرثتة الم؟ لةشكر تةيار ي بؤچ‘: ناردووة

  ٦٥٢."’دةكةونة ذث وششاژي ئيندبووة؛ لةد

  

ص توروككو دا ئاشور و اپلةپةميانىيةي دژي گوتىيةكان باوةذ واية كة ئةم هاو   

                                                 
650 “ 30) ù  šum-ma ma-ta-tum  31) ma-li  mta-al-pu-šar-ri 32)  i-ra-di-a-am i-la-
ku-nim 33) ù  at-ta  i-li-a-am  34) la  ta-ka-la,” Eidem and Læssøe, No. 59. 

بؤ زانياري زياتر . نووسراوة’ ›Šuru‹tuشوروختوخ ‘پادشاية لة نامةكاين مششارةدا بة ناوي ئةم  ٦٥١

  :ةنپادشاية، بذواسةبارةت بةم 
Potts, The Archaeology of Elam, p. 167f. 
652 Eidem and Læssøe, No. 64: “50) mŠu-ru-u‹-tu-u‹ LUGAL ša NIM.MA-tim 51) 
a-na mta-bi-tu iš-pu-ra-am 52) um-ma šu-ú-ma a-na mì-nim ma-at i-ta-ba-al-‹i-im 
53) ma-ru ši-ip-ri-im a-na %e-ri-ia 54) la i-ša-pa-ra-am um-ma-na-tum  pa-a‹-ra  
55) a-na  %e-er  min-da-aš-šu pa-nu-šu  ša-ak-nu.” 
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كة سةرداراين  اتژة بؤ ئةوة دةكئاما SH 827بةآلم نامةي  ٦٥٣،ئيشنونناشي تثدا بووبثت

هةبووة، بةآلم بة بث ئةوةي گةص ئاشورىيةكاندا هاوكارىيةكيان لةجؤرة توروككو 

واري كردووة لة ذاسيت و دروستيي -داواي لة كوپراتو شث ٦٥٤.پث بكةنمتمانةيان 

ئةدةدن بةآلم بة بث ئةوةي -هةندثك لةو هةواآلنة بكؤصثتةوة كة دةربارةي شةمشي

يارة شيمورروم و بثت، دچؤنثك هةر. اي لث بثتگنوثنةرةكةي ئاشورىيةكان ئا

 SH پث ي نامةيبة چونكة واري بوون، -كو پةمياينلوللوبىيةكان، يان بةشثكيان، هاو

هةندثك لة "  ،گةذاهةص" پوشةذذيتةلبؤ كؤمةكي واري - كاتثك كة كو 812

   ٦٥٥.شوشةذذا جث هثصران هثزةكاين ئةمان لة شاري

  

لة  نةكراية، گةر زؤري لثواري خؤي دوا دةخست، لةوانةشة، ئة-بةآلم كو   

دانةوثصة بووة هؤي دابني  گةورةيقاتىيةكي چونكة . ايةتةوةپةميانىيةكة بكشهاو

ئاصو  گةرمي نامةنةبووين خؤراكي لةشكري لةشكركثشىيةكة و بووة بابةتثكي زؤر 

 .بةرةي توروككي بووة سةرةكيي شكاينگؤذكراوةكان، ديارة هةر ئةم قاتىيةش هؤي 

واريش لةم الوة لة تواناي -كو. وةكان بةتاصن و لةشكر نزيكةنووسيويانة عةمبار و كةندو

بةم شثوةية، ئةجنام . ، يان مةبةسيت نةبوو بنثرثتبنثرثت ئازووقةيةكچ دا نةبوو هي

ندوششث يپثچةوانةي ئامانج و نةخشةي لةشكركثشىيةكة، ئكارةسات بوو، بة 

ةننـي ئ-ئيشمـث-سـني‘كة   SH 818نامةي  .توروككىيةكاين خراپ شكاند
Sîn-išme’anni’گثذثتةوةواريي ناردووة، بةم شثوةية بةسةرهاتةكان دة-بؤ كو ٦٥٦:  

                                                 
  :بؤ منونة بذوانة ٦٥٣

Eidem, IRAQ, p. 90; Potts, op. cit., p. 168. 
كة تيايدا  تث بگةين (SH 804) واري- پوشةذذىيةوة بؤ كودةتوانني ئةم ذاستىية لة نامةكةي تةل ٦٥٤

  .ي بؤ بنثرثت، بةآلم هي ئاشور نا’ Ia’ilānum يائيالنوم‘داواي لث دةكات نوثنةرةكةي 
655 Eidem and Læssøe, p. 39. 

ئةنين كث بووة، لةوانةية يةكثك لة سةردارة زؤرةكاين -ئيشمث-لة نامةكاندا دياري نةكراوة سني ٦٥٦

  .توروككو بووبثت
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بةروبوومي شاري [.....] و  ئيندوششث بة تاآلنكارىيةوة هات"

، )٧- ٣دثذي . (فةوتاند ’Irta‹umئريتاخوم ‘كونشوم و بةروبوومي 

 ناو ووآلتةكةداژ بة ذؤ[...] ئثستا، ئيندوششث ماوةي بيست و .... 

دثذي (. سوذايةوةو ئثمة لةبةرةيةكي كراوةدا ذووبةذووي نةبووينةوة

تؤ نابثت دةستمان لث ! برا متمانةي بةبراي نية) .... ٢١- ١٧

 گةورةپياووةك : ووشة بة ووشة! (بكةوةرة خؤتپياوانة ! بةربدةيت

   ٦٥٧)."٢٧- ٢٤دثذي ! (و عةمـارةكانـت مةحكـةم بكـة!) بة

  

ئةنين ي نووسيوة لة مششارة -ئيشمث-ؤ سنيواري ب-كة كو SH 899نامةي 

باآلدةستيي ئاشورىية  پثشدؤزراوةتةوة، واديارة دوايني نامةي كؤمةصةي نامةكاين دةمي 

  ٦٥٨.لة مششارة كة فريا نةكةوتوون بينثرن
    

 :دةمي باآلدةستيي ئاشوري

  

يةكثك لة ئةجنامةكاين ئةم سةركةوتنةي ئيندوششث و هةرةس هثناين بةرةي    

پةنايان بردة بةر زؤر لة توروككىيةكان بوو كة  ژمارةيةكيككي، هةآلتين تورو

بةمة دةمي يةكةم كؤتايي هات و دةمي دووةم، كة دةمي باآلدةستيي . شةذذاشو

گي گةورة ادشا و مري و دةرةبةپةناهثنةرانةدا پلةنثو ئةم . ةكاتپث دئاشورىية، دةست 

                                                 
657 “4) min-[d]u-úš-še  i‹-‹a-ab-°ta¿-am-ma  5) °e-bu¿-[ur] URUki ku-°un¿-ši-imki  
6) °x x¿ [x (x)] °e¿-b[u-u]r  ir-°(x)¿-°ta¿-‹i-im  7) [x x x x] im-‹a-a%;”  “17) ° i-na-an-
na iš¿-tu 20 [(+ x)] u4-mì-im  18) mi[n-d]u-úš-še  i-na  li-bi  ma-tim  19) °i-ta-na¿al-
la-ak-ma 20) GIŠTUKUL. MEŠ ú  ta-‹a-za-am 21) it-°ti¿-šu  ú-ul  ni-pu-úš;” “24) 
a-°‹u¿-um  a-na  a-‹i-im  ú-ul  ip-pa-la-às  25) °at-ta¿  aš-ra-nu-um  la  ti-gi 26) °lu-
ú¿  a-wi-lum  at-ta  27) n[a-k]a-ma-ti-ka  du-un-ni-in.” Cf.: Eidem and Læssøe, 
No. 36. 

 .يةكةميان دانةناوةتةوةگليزىة بؤ كوردي بةهةندثك دةستكارىيةوةيةو دةقاودةقي ئيندةقةكگثذاين وةر
658Eidem and Læssøe, p. 36.  
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واري و -نةبذاوةيان بؤ هةردوو كوشةي و سةرئث ماندووكةرگريوگرفيتئةمانة . هةبوون

پةنابةرانةدا كة لةنثو ئةم چاوةذوانكراوة شتثكي . ست دةكردئةدةد درو-پاشان شةمشي

 ةذذيـش-پشيـ‘ ٦٦٠،’Tenturi تثنتوري‘ ٦٥٩’،Talpušarri تةلپوشةذذي‘ناوي 
Šip-šarri،’يا-زازي‘ ٦٦١ Zaziya’تثششوپ-پخازي‘و  ٦٦٢ ›azp-Teššup’٦٦٣ 

 ٦٦٤.گيان بؤ بذاوةتةوةمششارةدا ببينينةوة كة خواردن و جل و بةر ينذىيةكاثگدةقة كار

واري -داواي لة كو SH 911+922٦٦٥ واري-ئةدةد دا بؤ كو-لة نامةيةكي شةمشي

بؤ  گةكردووة ئةو توروككىيانةي بؤ بنثرثت كة ناتوانثت بةخثويان بكات، ذةن

   ٦٦٦.دامةزراندنيان لة هةندثك كار و باردا
  

پثش هاتين چاوةذوانكراوي گوتىيةكان بةرةو گريي توروككي وةرهةرةس هثناين ب   

                                                 
  :دا هاتووة، بؤ دةقةكة بذوانة ١٠٥مارة ژناوي ئةم لة دةقي ٦٥٩

 Eidem, J., The Shemshāra Archive 2: The Administrative Texts (SAAT), 
Copenhagen, 1992, No. 105. 

، بةآلم ئةو بووبثتخؤي پوشةذذىية تةلپوشةذذيي پادشا تةواو دصنيا نني لةوةي ئةم تةلچةندة هةر

دا سةبارةت بةم هاتووة و باس لةوة دةكات كة خؤي و دةست  SH 887 نامةيژةيةي لة ئاما

 . بووبثت اپادشكة چثت بةند كراون، زؤر زياتر بؤ ئةوة دة (ābum%)  لةشكرةكةي/ پةيوةندةكةيو
   :، بذوانة١٤٠مارة ژدةقي ٦٦٠

SAAT, No. 140. 
661 SAAT, Nos. 132; 144 and 146. 
662 SAAT, Nos. 129; 133; 136 and 146. 
663 SAAT, Nos. 19; 46; 74; 116; 121; 125; 129; 133 and 146. 

ص ةگئةنين لة ناوياندا نابينينةوة؛ دةبثت لةشةذثكى دواتردا لة-ئيشمث- سةرجنة كة ناوي سنيگاي جث ٦٦٤

واري نووسيوة - بؤ كو SH 818 چووةتة پاص دوژمن؟ تائةوكاتةش كة نامةي؟ يان ژرابثتكو ژمن دو

  . هةر ماوة و وةفادار بووة
665 Eidem and Læssøe, No. 15. 

  :سةبارةت بةمة بذوانة ٦٦٦

Læssøe, J. and Th. Jacobsen, “Šikšabbum Again,” JCS 42/2 (1990), p. 161-6; 
Læssøe, J., PAA, p. 150. 
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لةمةيداين . بوو ذاستةقينة واري و قةصةمذةوةكةي هةذةشةيةكي-شوشةذذا، بؤ كو بةرةو

ستاين پةبوونةوةي گارشةذدا بؤ بةرةوذووبوونةوةي ئيندوششث بةتةا مابووةوة و بؤ بةرةن

نة كة ئةم بارو دؤخة بووة واي لث ذوو. يش تةنيا باص بووگوتبةردةوامي لةشكرى 

بةوةي سةروةرثيت اشورىيةكان بةر ئ پةنا بةرثتةكردووة بؤ يارمةيت و كؤمةك 

 ١٧٨١واديارة ئةمة لة دةوروبةري . باصىيةوةچثتة ژثر ئةدةد قبوص بكات و ب-شةمشي

ماليك -ئاشور/ ئةسـدوقـوم‘دا بووة، ئةم ساصة بةرامبةر ليمـوي . ز.پ

Asduqum/ Aššur-Mālik’ئةوةي هاوكثشةي هثزةكان بةم جؤرة پثش  ٦٦٧.ة

ؤذثت، كة هثشتا شوشةذذا بةشثكي شانشيين توروككي بوو، ترسيان لة نيازةكاين گب

ئةدةد لة بةرامبةر شاري شوشةذذا و ووآليت ئوتوم هةبوو؛ ئايا نيازي ئةوةي -شةمشي

اآلوةكاين لة كة كاتثكدا ش ٦٦٨.هةية ئةمانة خباتة سةر شانشينةكةي خؤي يان نا

 SH 859+881  نةوةستا بوو، نامةيپشيتوتىيةكان بؤ سةر خاكي ئوتوم و دةوروگ

 ژةواري نووسراوة بة ذاشكاوي ئاما-ئةدةدةوة بؤ كو-لةاليةن سةرلةشكرثكي شةمشي

  :بؤ ئةم بارة دةكات

  

بةردةوام هةصدةكوتنة سةر ...  گويتسةربازي  ٢٠٠لةم كاتةدا "

پادشا بدةينةوة؟ من سةربازم ن وةآلمي ؤچ! گيووآلتةكة و تؤش بثدةن

                                                 
667 Eidem and Læssøe, p. 34. 

گواية ووتةيةكي ئيندوششث تثداية كة  ژةي بؤواري ئاما-ئةدةد بؤ كو- لة شةمشي SH 905 نامةي

، زثذو زيوي چووةئةدةد -ر ذكثف بؤ الي شةمشيچوونة ژثواري بؤ داواي كؤمةك و -كوكاتثك 

  .پثشكةشي كردووةخؤي بردووة و  گةصلة
  .ثشتر بامسان كردپبكةرةوة كة  SH 812 رةژماتةماشاي نامةي  ٦٦٨
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 ٦٦٩".لةبةر دةستدا نية

  

گؤذ ئةدةد نةبوو؛ لة نامة ئاص و -ثكي منونةيي شةمشيپةيوةندواري دةست و - بةآلم كو

وةرة نوث يةكةي لث ي داوا دةكرد چي شتثك سةرهةركراوةكانةوة دةردةكةوثت كة 

اري باش لثك و-بارودؤخةكةي كوگةر ئة ٦٧٠.ئةم هةمووي جث بةجث نةدةكرد

ر باصي ژثري چووبووة چائةو بة نا. بدةينةوة ئةوا ئةمة شتثكي سةير نابثت

ةميانيي توروككى تثك شكابوو و سةروةرةكاين جاراين پئاشورىيةكانةوة، لةم الوة هاو

نة سةرسةخت و جيذة بوون كة ژمتىيةكانيش ئةو دوگونابةر، پةالي خؤي ببونة 

- لةوالشةوة شةمشي. بوونواري دا -گريي كوةربةردةوام لةهةوصي تثك شكاندين ب

. گرتد شاري قابراي ئةدة-چؤن شةمشيواري بيين -ئةدةد براوة بوو، بةتايبةيت كة كو

ئةدةد -ة فراوان خوازىيةكةي شةمشيپالنواري باش دةيزاين - سةرباري ئةمةش، كو

ةكةم بةرهةمي لةوانةية ي. اشيت نا، ئةوا بة زؤرگةر بة ئقةصةمذةوةكةي ئةم نابوثرثت، ئة

واري لة شوشةذذا -هثز و دةستةآليت كو پتةو كردين ،ژثر باصي ئاشورىيةكانة چوون

سةرباز بؤ شوشةذذا  ٦٠٠ئةدةد، بةوةي بة ناردين -شةمشيپثي بذيارةكةي بة  بووبثت

                                                 
669 Eidem and Læssøe, No. 42: “14) i-na-an-na 2 me  %a-b[u]-um  LÚ  qú-tù-ú  
15) °ù¿  ma—tam  iš-ta-na-a‹-‹i-i#  16) °ù¿  at-ta ši-ip-pa-[a]t 17) mi-na-am  ni-ip-
pa-al LUGAL  18) %a-bu-um  i-na  qa-ti-ia  ú-ul [i-ba-aš-ši].”   

چةند ئةدةد، كة تياياندا دةصثت - سةرلةشكري شةمشي ’،Etellum ئثتثللوم‘بؤ منونة نامةكاين  ٦٧٠

. بةآلم بثهوودة بووة گرنشاري شيكشاببوم بپثكةوة واري بووة تاكو -ةشكرةكةي كوچاوةذواين ل

  :نامةكاينبذوانة . نةكردووة چيين نامةي سةبارةت بةم بابةتة بؤ هاتووة، بةآلم هيچةندواري - كو
 SH 14; SH 39; SH 41; SH40 and SH 42. 

واري هةندثك جار تاقةيت وةآلم دانةوةي نامةكان و ناردين زانياريي داوا لثكراويشي -تةنانةت كو

  :دا ئاشكرا كراوة، بؤ نامةكة بذوانة Kurašānum ’SH 921 كوراشانوم‘نةبووة، ئةمة لة نامةكةي 

Eidem and Læssøe, p. 51 (No. 29).  
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  :(SH 861) رييي لث كردگتپش

  

گة ذث. ري كردين شوشةذذا بؤت ناردپارثزگاسةربازم بؤ  ٦٠٠ئةوا "

ئةم سةربازانة بثنة ناو شوشةذذا خؤيةوةو، تؤش خؤت وةرة بدة با 

   ٦٧١."بؤالم

  

چ هيپارثزراوة ناكرثت لة ئيندوششث بةوالوة لةم كاتةدا شوشةذذاي لث  ژمنةيئةو دو 

اشةبةرد بنيات نراو گي لةگريورةي بةرگةوثرانةكاين شورايةكي  .كةسثكي تر بثت

دوور   ٦٧٢ماون،گاتة دةشيت ذانية تا دة ةوة’ ربةندخاصي دة‘چياي سةرتةخيت ژايي بةدرث

 لة دةشيت ذانيةية كردن گريشوثن و هةصكةوتين شوراكة بؤ بةر. هي ئةم سةردةمانة بثت

-ةمةش لة هةموو اليةنثك زياتر بؤ كوژهةآلتةوة بثت، ئمارثك كة لة ذؤپةاللة هثرش و 

ث يةكةي نثوان ئةم ية ئايا ملمالنگوجنثت، بةآلم پرسيار لثرةدا ئةوةىيةكان دةگوتواري و 

گةورةية واري فرياي بنيات ناين ئةم شورا -شاوة تاوةكو كوژةي كثدووانة ئةوةندة درث

گةص واري كردووة لة-ئةدةد داوا لة كو-كة تيايدا شةمشي SH 878 نامةي ؟كةوتبثت

سوثند  مةراسيمي پةيوةنديي بةالي لةوانةية  چنةيدا بقوآلين ووآلتىكةاگةورة پياو و پياوم

پثش ئةدةدةوة هةبووبثت، بؤية لةوانةية -و دصسؤزي بؤ شةمشي گرييردين اليةنخوا

گاي وتىيةكان دةست بةردار نةبوون و كةوتنة هةوصي ذثگ. نووسرابثت SH 861 نامةي

بؤ ئةمة ئاشورىيةكانيان بةوة هثور كردةوة كة . فرت و فثص بةكارهثنان ديپلؤماسىيانةو

                                                 
671 Eidem and Læssøe, No. 19: “4) a-nu-um-ma  6 me %a-ba-[a]m  °a¿-n[a]  ma-
%a-ar-°ti¿   5) šu-šar-ra-aki  a#-#à-ra-ad  6) %a-bu-um šu-[ú]  °a¿-na  li-ib-bi  7) šu-
šar-ra-°aki¿  li-ru-ub-ma  8) ù  at-ta  a-na %e-ri-ia  al-ka-am.” 
672 Brown, T. W., “A Report on the Discovery of a Line of Ancient Fortifications 
on a ridge to the East of the Rāniya, Sulaimanyah Liwa,” Sumer  XIV, part 1 &2 
(1958), pp 122-124. 
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ئةدةد دا بثت، ئةمان -شةمشي ژثردةسيتا شوشةذذا لةهةت ادبة باصيؤزةكةيان  نپةميانيا

بؤية  .ئامادة دةكرد داينپةالمار، بةآلم لةهةمان كات دا خؤيان بؤ پةالماري نةدةن

ي واري-پادشاي داوا كردووة كوباصيؤزةكة متمانةي بة ووتةكاين ئيندوششث نةبوو و لة 

ئةمة باشتر ذوون  SH 887 نامةي. بن دةستيان ووشيار بكاتةوة و ذث منايي بداتث

  :دةكاتةوة

وة  ٦٧٣لةاليةن ئيندوششث’ Warad-šarrim شةذذمي-وةرةد‘"

ژتانة و ئثندوششث تا سةر ئثسقان لة د. مي دامثپةياو  گةيشتة ئثرة

هات و بةرةو الي ئثوةوة هات ئةوا گةر ئة! ناهثصثت حبةسثنةوة

  ٦٧٤".پث مةكةنكانتان بآلوة گادةبثت ئامادة بن و ئؤردو

  

لة بابةيت پادشاي بةشثكي باشي ئةدةدي -انشيين ئةخازوم و ياشوبژي شلة دشةذ    

ي شيكشاببوم پادشاية، كة لة شاري گرنگ و مةحكةمئةم . نامةكاين مششارة بردووة

 پةميانىية بگؤذةكاين گريوگرفيت زؤري بؤدادةنيشت، بة ئةمبةر و ئةوبةري زؤر و هاو

-سةبارةت بةمة دةردي دصي الي كوئةدةد -شةمشي. دروست كردبوو ئاشورپادشاي 

ري لةبةردةمدا نةبووة، گاي لةوة باشتئةدةد ذث- بةآلم واديارة ياشوب ٦٧٥.واري كردووة

                                                 
 نووسراوة و جاري واش هةية بة Endušše اريش بة شثوةيپادشاي گويت هةندثك جناوي  ٦٧٣

Indaššu .زةبشايل‘اوي ئثنسيي گةص نىيان لةئةم شثوةيةي دواي Zabšali’  ي سةردةمي بنةماصةي سث

  :بؤ ناوي ئةم ئثنسىية بذوانة. بوو’ Indassu ئينداسسو‘يةمي ئوردا يةك دثتةوة كة ناوي 

Potts, The Archaeology of Elam, p. 168. 
674 Eidem and Læssøe, No. 8: “12) ù  ÌR. LUGAL 13) iš-tu  ma-‹a-ar  in-du-úš-
še il-li-kam-ma 14) #e4-ma-am  ub-lam  in-du-úš-še 15) %a-ri-im-kum  ú-ul  pa-#ì-
ir-kum 16) as-sú-ur-ri  i-la-ka-kum  #e4-em-ka 17) lu-ú %a-ab-ta-at  ù  bi-ra-ti-ka  
18) la  tu-uš-ma-ad.” 

 ).ثذانة كوردىيةكة بة هةندثك دةستكارىيةوةيةگوةر(
  .SH 809; SH 894 بذوانة نامةكاين ٦٧٥
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پاش لة. اواوةژئةآلتةوة و لة دةشيت ذؤژهاكاين ذؤچيكةوتبووة نثوان دوو بةرداشةوة، لة 

. الماري بدةنةپثكةوة پي هةبوو ئاشور و ئيشنوننا پخا و قابراوة ترسي ئةوة ئةذذاگرتين

بؤ هاوذثي  .پةميانىيةكةي بگؤذثتذماين بةرةي توروككيشةوة دةبواية ديسان هاوپاش لة

بةرةي  گةص ئاشوردا سةري نةگرت، چووپاش ئةوةي هةوصةكةي لةگةذا و خؤماصيي تر 

سةرباز  ١٠٠٠واري دةبواية بة ناردين -كو ٦٧٦.نا پثكةوةي  ازومئةخ-گوتيوم-كاكموم

ئةدةد كؤمةكي لةشكركثشىيةكةي ئاشور بؤ -كرةكةي شةمشيبؤ ئثتثللومي سةلةش

پايتةخيت ئةخازومي شيكشاببومي گةمارؤي ئثتثللوم لةم كاتةدا . سةر ئةخازوم بكات

  :بوودا

 ١٠٠٠. گةمارؤئثتثللوم دا بةذث كرد بؤ گةص ئةوا لةشكرثكم لة"

  ٦٧٧."سةرباز لة لةشكرةكةي خؤيت بؤ بنثرة بؤ شيكشاببوم

واري بؤ ئةوةي بؤ شةذي -كةوتة هانداين كوچةند نامةيةك م بة ئةجما ئثتثللو   

  :ة كة دةصثت SH 859+881چثتة پاصي، لةم نامانة شيكشاببوم ب

  

ژمين لةو بةوالوة دو ژمنتة؟ئيتر كث دوچثت شيكشاببومي لث دةرب"

   ٦٧٨."ترت نية

  

  :هةروةها

  
                                                 

676 Eidem and Læssøe, p. 44. 
677 SH 917, Eidem and Læssøe, No.14:  “4) a-nu-um-ma  %a-ba-m  <<x>> 5) it-ti 
e-te-el-lim 6) a-na la-we-e<<ki>> 7) a#-#à-ra-ad<<ki>>8) (erased) 9) 1 li-im  %a-
ba-ka  10) šu-ta-a%-bi-it-ma  11) a-na  °%e-ri-šu¿   12) ši-ik-ša-am-biki  13) #ú-ru-
ud<<ú>>.”  
678 Eidem and Læssøe, No. 42: “59) ul-la-nu-um  ši-ik-ša-bi-imki  ma-an-nu-um  
60) na-k[a]-°ar¿ -ka  ul-la-nu-uš-šu 61) na-ka-ar-ka ú-ul  i-ba-aš-ši.”   
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با . هةردووكمان، تؤش و منيش هةذةشةيةبؤ ! ژمنتةشيكشاببوم دو"

ثش ئةوةي پ...... ةمارؤداين شيكشاببوم تةيار بكةينگؤمان بؤ خ

. گات؛ با بة هةردوكمان خزمةتثكي سةروةرمان بكةينپادشا ب

  ٦٧٩!"وةرة! دوودص مةبة

  

واري نثردران تاوةكو بةشداريي -نامةيةك بؤ هاندان و تةماع وةبةرخستين كو چةند   

چار بوو هوودة بوو، ئثتثللوم نالةشكركثشىيةكة بكات و لةشكرةكةي بنثرثت، بةآلم بث

 Eidem and لة الي 40 مارةژدةكاتة  SH 877(بكشثتةوة پثچثتةوة و بگاكةي ؤردوئ

Læssøe  .(يي پةميانلةوالشةوة، ئةخازوم باش خؤي بؤ شةذةكة ئامادة كردبوو و هاو

لة توروككىية هةآلتووةكان، گة ج. وونةوةي ئاشورىيةكان بةستبووگاربخؤي بؤ بةرن

ندةوة بؤ كؤمةكي شيكشاببوم و پةذاخؤراكيان لة زث وة دةيةكانيش سةرباز و گوتى

 SH(منونةيةكي باشي ئةمة بةشي ئةو نامةية .  ةكانداگرتين لة بةرامبةر ئاشورىيخؤذا

ژةمان بؤ ئاماپثشتر ية كة ) Eidem and Læssøe ي42رة ژمابةرامبةر  859+881

ار دةكاتةوة و بة زمانثكي گادو ئةم شتانة ئاواري لة هةمو-كرد، كة تيايدا ئثتثللوم كو

   ٦٨٠"چؤن وةآلمي پادشا بدةينةوة؟: "گلةىي ئامثزةوة لث ي دةپرسثت

 

ة، ناوي نثرةرةكةي SH 891لة شكاوي نامةي پذ گ بةآلم بةداخةوة گرننامةيةكي      

ئةدةدمان بؤ -واري بةرامبةر شةمشي-شكاوة و نازنني كث ية، بةآلم هةصوثستةكةي كو

                                                 
679  SH 913, Eidem and Læssøe, No. 39: “4) ši-ik-ša-ab-bu-umki  na-ka-ar-ka  5) 
a-ka-šu-um ù  ia-ši-ia  ma-ru-u%  6) ša  ši-ik-ša-ab-bi-imki  7) <<x>> la-we-e-em  i  
ni-pu<<x>>-uš<<x>>  …. 28) la-ma LUGAL i-la-ka-am  ni-nu  29) iš-te-et  i  nu-
dá-am-mi-iq  30) °a¿-na  be-lí-ni5  31) [l]a  tu<-la>-ap-pa-at  al-ka-am.” 
680 Eidem and Læssøe, No. 42: “17) mi-na-am  ni-ip-pa-al  LUGAL.” 
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شثوةيةكي  ٦٨١ئةوانةي بآلويان كردووةتةوة پثيشثوةي داذشتين نامةكة بة . اضة دةكاتذ

تاكة و نووسةرةكةشي لة هةموو نووسةرةكاين نامةكاين تري ئةرشيفةكةي مششارة 

-واري هثناوة سةبارةت بة ذثكةوتنثكي نثوان شةمشي-ي بؤ كوگرنگزانياريي . جياية

واري دةبثت هةسيت بة خيانةت لث -كو. ئيندوششث: واري-ژمنةكةي كوئةدةد و دو

شت لث كردين سةروةرةكةي كردبثت، لة هةمان ئةو كاتةدا كة داواي لث پكران و 

ثت نثرةري ئةم چلةوة دة. ئةدةدي ئةخازوم شةذي بؤ بكات- ياشوبژي دةكرا لة د

  :واري بووبثت كة هةواصي بؤ كؤ كردووةتةوة-كوگرثكي نامةية هةواص

  

ي نؤكةري ’ Imdi-Adadمدي ئةدةد ئي‘تؤ سةبارةت بة "

بؤمت نووسي كة دياريي زيوين  ٦٨٢’Samsī-īdduئةددو -سةمسي‘

ذاستة و بيستم كة قسة. و زثذين و كوتة زيوي بؤ ئيندوششث هثناوة

-شةمشي: واتة(ئةو ..... لة زيو و زثذ و كوتة زيو چي بؤ هثناوةهةر

 -من و تؤ‘ : بةم جؤرة بؤ ئيندوششث ي نووسي) ئةدةد

. )گةدرةن: ووشة بة ووشة(ةوتنةكةمان دةبواية زؤر زووتر بوواية ذثك

بتثكي تؤ و بتثكي خؤم لة زثذ دروست دةكةم، برا دةست لة ملي برا 

ؤش چةكةي تةي خؤمت دةدةمث و بؤ مارةيي كچةكك. دةكات

   ٦٨٣."ت دةدةمث[.......]ووآليت شوشةذذا و ووآليت 

                                                 
681 Eidem and Læssøe, p. 53. 

زؤر جار پادشاية لةذاستيدا ئةم . ئةدةدة-ئيددو شثوة ئامورىيةكةي ناوي شةمشي/ئةددو-سةمسي ٦٨٢

، زؤر شيتچونكة خؤي بة بنةچة ئاموري بووة، بةآلم لة ووآليت ئاشوردا بةم شثوةية ناوي نووسراوة 

  . ئةدةد-ووة و ناوةكةشي بووةتة شةمشيگرتاميايي وةرپؤتلةوانةش ناوي، مؤركثكي مثسؤ
683 Eidem and Læssøe, No. 71: “1´) […………aš-š]um  °m¿im-di-dIM  ÌR  ds[a-am-
si-dUTU]  2´) [š]a  ta-ma-ar-tam  KÙ. BABBAR  KÙ. GI  ù ru-[uq-qa-at]  3´) KÙ. 
BABBAR a-na  min-du-úš-še  ub-lu  ta-aš-p[u-ra-am]  4´) a-wa-tum  ši-i  ki-na-at  
ù  ma-li  ub-l[u-šum]  5´) še-me-ku   KÙ. BABBAR  KÙ. GI  ù ru-uq-qa-at  KÙ. 
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واري - توروككي كة لةم كاتةدا الي كو وآلينپياوماقبؤ سةركردةوة گةذثينةوة ب   

ئةدةدةوة -واري و شةمشي-ئةمان، هةروةك لة نامةكاين نثوان كو. پةنابةربوبوونة 

ايةخدار لة يةكثك بذستةيةكي  .گريو گرفتدةردةكةوثت، بؤ هةردوو اليان بوبوونة 

ة گةي ئةوة بثت كو ئةمة دةشثت بةص" ذؤصةكاين ووآلت"لةم نامانةدا بةمانة دةصثت 

 واديارة ٦٨٤.ئوتؤم بووبثنت، ئوتوميش بةشثكي شانشين توروككيي جاران بووهاووآلتيي 

رةي چابوو كة لة  ’azip-Teššup‹ پتثششو-پخازي‘تريين ئةم سةركردانة ديار

مةي سياسيدا ياري بكات؛ بةشثكي زؤري نامة ئاص و گةةورة لة گنووسرابوو ذؤصثكي 

- پوةك دةردةكةوثت خازي. خان كراوةؤذكراوةكاين مششارة بؤ كثشةي ئةم تةرگ

 لة ووآلتةكةداواري -گريساندين ياخيگةرىيةك لة دژ كوكاري بؤ هةصتثششوپ 

، پاش ووةتثششوپي بةمة تؤمةت بار كرد- پخازي واري-كو چ نةبثتيان هيكردووة، 

لث  ،چةكةداكةي لة ناوپايةپلة وگةري و بةرز بوونةوةي كاريئةوةي ترسي لة زيادبووين 

تثششوپ كردو بة ذثزو و -پثشوازي لة خازيپئةدةد -كاتثكيش شةمشي .ةنيشتوو

تر بوو، چونكة ئةو دگةنواري -كرد، كارةكة الي كو ةوة مامةصةينثكي زؤرقةدرگرت

ئةمانة وايان . بةبث ئةمةش لة زيادبووين دةستةآليت دةترسا و ئةمةش نيشانةي مةترسي بوو

تا بةندي  تثششوپي بؤ بنثرثتةوة-پزيئةدةد بكات خا-واري داوا لة شةمشي-كرد كو

                                                                                                              
[BABBAR]  6´) ša  ú-ša-bi-lu…………. 7´) a-na  en-du-úš-[še]  8´) ki-a-am iš-pu-ur  
um-ma  šu-ma-a  9´) a-na-ku  ù  at-ta  pu-‹u-ur-ni  u-za-bi-[il] 10´) %a-la-am-ka  ù  
%a-al-mi  ša  KÙ. GI  11´) lu-še-pí-iš-ma  a-‹u-um  ki-ša-ad  a-‹i-im  12´) li-ki-il  
DUMU. MÍ  ma-ar-ti  13´) lu-ud-di-na-ak-kum-ma  a-na  ša-ar-ra-k[u-ut]  14´) 
DUMU. MÍ-ti-ia   ma-a-at  šu-šar-ra-aki  15´) °lu-ud¿-di-na-ak-kum  ù  ma-a-at 
[……].” 

  :بؤ ئةم ذستةية بذوانة ٦٨٤

SH 887, l. 9. 



٢٩٥ 

 

واري كردووة -چةندين جار داواي لة كوئةدةد -شةمشيچةندة هةر. بكات

پتريشي هةبوو، واري نيازي لةمة خرا-كو. بةربدات، بةآلم بثهوودة بووة كانكراوةبةند

ئةدةد هةوصي دةدا -و شةمشي كوژثتخيانةدا بتثششوپ لة بةند-دةيويست خازيپ

دا  SH 883واري هةر سوور بوو تاوةكو لة نامةي -بةآلم كو. ي ثدةست ثنثتة ذ

يشت، لةوانةية لة پاداشيت گرتين شارثكدا بة ةگئةدةدي بةدةست - ذةزامةنديي شةمشي

  :وة Zu?-<<ul?>>-zu-la-aناوي 

  

تثششوپ بريثكم بؤ هات، كة لةبارةي - پسةبارةت بة خازي"

چي بؤ! بامبرث كةتؤ دةتةوثت مبرثت،. ت نووسيمكوشتنىيةوة بؤ

مبثنثت؟ با لة بةندخيانةدا مبرثت، بةردةوام بؤ شارةكةي دةنووسثت و 

 ٦٨٥."كةت لةدژت هةصبگثذثتةوة]ووآلتة[هةوص دةدات 

 

واري -تثششوپ بةذاسيت هةوصي ذثكخستين ياخيگةريي لة دژي كو-پخازيگةر ئة    

آلت بگرثتة واري لةسةركار البةرثت و خؤي دةستة-ئةوة بووة كو بؤدابثت، ئةوا 

واري خراپ مامةصةي پةنابةرة توروككىيةكاين دةكرد و - دةست، چونكة كو

و لةقاصيب خؤياندا  دةيچةوساندنةوة تاكو ذث لة زيادبووين هثزو دةستةآلتيان بگرثت

گرتين زؤر لة توروككىيةكان و كني هةصچةوساندنةوةيةش بةس بوو بؤ ئةم  .بياثصثتةوة

و لةدةست شاري  (SH 861)لة كواري  ذا خؤيشيتةنانةت هاووآلتياين شوشةذ

پةنا بةرنة بةر شاري شيكشاببومي شوشةذذا و فةرمانذةوا زؤردارةكةي هةصبثن و 

                                                 
685 Eidem and Læssøe, No. 16: “16) ù aš-šum  ‹a-zi-ip-te-šu-up 17) ša  šu-mu-us-
sú  ta-aš-pu-ra-am 18) iš-tu  šu-mu-us-sú  ta-aq-bú-ú  19) li-mu-ut  am-mi-ni-im  
i-ba-lu-u#  20) i-na  né-pa-ri-im  li-mu-ut  21) a-na  a-li-šu  iš-ta-na-ap-pa-ar-ma  
22) p[í(-i) ma-ti-k]a  uš-ba-la-ka-at.”  
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  :دا هاتووة  SH 919ذكةبةري، هةروةك لة 

  

ئثوةي  - هاووآلتياين ئوتوم ذكيان لة شاري شوشةذذا دةبثتةوةو ئثوة "

! ذكيان لثتانة - هاووآلتياين كونشوم كة كونشومتان جث هثشت

   ٦٨٦(SH 861)".چ و پووچ و ياخنيئةوان هي

دةنثريت ] منيان[يانةي بؤ]توروككي[ئثستا هةموو ئةو "

، ئةو زةوىيةي لةبةردةستيانداية ]دثن[و بة دزىيةوة ] و[ـة]بةشـ[

ئايا . شاري شيكشاببومةوة] كةنة[بةردةوام دزةدة] و[دةكةن  داواي

زتر بكةين و لةشكرةكةي بةهث ]ن[ژمنمائةوة ذاستة ئثمة دو

   ٦٨٧(SH 919)."!؟ من بةمة ناذةحةمت]رةتر[گةو

 

ئةدةدي فةرمانذةوايدا -بةسةر ياشوبگرت و ئةدةد شيكشاببومي -كاتثك شةمشي  

ئةدةدي ئةخازي و ئةو -ويت بةسةر ياشوبگسةركةوت، لة نووسينةكةيدا 

                                                 
686 Eidem and Læssøe, No. 19: “9) LÚ. MEŠ  DUMU. MEŠ  ú-ta-imki   a-lam  šu-
šar-ra-aki  10) i-zi-ir-ru  ù  ku-nu-ti  DUMU. MEŠ ku-un-ši-imki  11) ša  iš-tu  ku-
un-ši-imki  tu-%í-e [(…..)]  12) i-zi-ir-ru-ku-nu-ti  13) sà-ar-ru  mu-ut-ta-ab-la-ka-
tu.” 

  :هةروةها بذوانة
 Eidem, IRAQ,, p. 94. 
687 Eidem and Læssøe, No. 13: “25) i-na-an-na [LÚ. MEŠ tu-ru-ki]-iki  26) ma-la  
ta-#à-ra-[dam  i-na  m]u-š[i-im]  27) na-ap-za-ra-am  °i¿-[la-ku-nim]  28) A. ŠÀ i-
na  pa-ni-šu-°nu¿  i-ri-°šu?¿ -[ma]  29) a-na  ši-ik-ša-bi-um°ki°  i-te-né-ru-b[u-nim]  
30) i-ša-ri-iš  ma-a  a-a‹  na-ak-ri-n[i] 31) nu-ka-ab-ba-ar ù  GIŠŠUKUR-šu nu-da-
a[n-na-an]  32) aš-šum  ki-a-am  li-ib-bi  im-ra-a%.” 

  :هةروةها بذوانة
 Eidem, IRAQ, p. 99.     
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اتاي واية ئةمة و ٦٨٨.د كردبووةوةگرتوروككىيانةدا سةركةومت كة لةوث خؤيان 

گوتىيةكاين لةوث لةسةنگةردا بوون، توروككىيةكان شان بةشاين ئةخازىيةكان و 

  .اونگي ئاشورىيةكان جةنژلةد

  

  : ئاشوري-اشپدةمي 

  

هةمني ساصي فةرمانذةوايي ٣٠لة ناوةذاسيت هاويين  گةلة كاتثكي دواتردا، ذةن   

كةكةي شوشةذذا كؤشگذداين دةمي سث يةم بة كاول كردن و  ٦٨٩ئةدةد دا،-شةمشي

واري ديار نةما و ئةرشيفي كؤشكةكةشي ئيتر وةستا، لة -كو .پث دةكاتدةست 

پث ي زانيارىيةكاين ئةرشيفةكةي كاتثكدا ئةستثرةي سةرداراين تري توروككي، بة 

پثكةوة بوو كة  ’Lidāya ليدايا‘يةكثك لةم سةردارانة  .نةوةگةشي بووذوو لة  ،ماري

و هى ’ Tirwenšēniتريوثنشثين ‘و ’  Ziliyaيا-زيلي‘ و’ Zaziyaيا - زازي‘لةگةص 

تثششوپ بةهةمان شثوة لةگةص -پليداياش وةك خازي. واري بةند بوون- تردا لةالي كو

گهثشت كرا و كؤبوونةوةيةكي سةركةوتووانةي ؛ بانپث كرديت ةسدئةدةد دا -شةمشي

واريي ناذةحةت -ئةمةش ديسان لةكايت خؤيدا كو. (SH 915)د گةيانبةئةجنام لةگةصدا 

، پ بكاتتثششو- يپزچارةنووسي خاكرد، بؤية هةوصي دا ئةميش تووشي هةمان 

ئةدةد كرد تاوةكو ليداياي بؤ بنثرثتةوة بةآلم ئةجمارة بة - ئةوةبوو داواي لة شةمشي

بةآلم  .ژثت، نةك بيكوگثري بكاتلة شيكشابووم جثگواية دةيةوثت بيانووي ئةوةي 

                                                 
688 Dossin, G., “Correspondence de Šamšī-Addu et de ses fils,” Archives Royales 
de Mari (ARM) I, Paris, 1950, No. 69; Klengel, H., “Das Gebirgsvolk der 
Turukkū in den Keilschrifttexten altbabylonischer Zeit,” Klio 40 (1962), p. 8. 
689 Eidem, IRAQ, p. 103. 
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بوروللوم ‘رمانذةواي شوشةذذا، لة جيايت ئةمة لة شاري ليدايا نةدرايةوة دةست فة

Burullum’ؤستثك و لةهةمان كاتيشدا بؤ پ گرتينبؤ وةرگة ذةن ،گري كراجث ٦٩٠

    ٦٩١.واري-دوورخستنةوةي لة شوشةذذا و لة دةسيت كو

  

و لة ئةجنامدا  واري-ژي كوليدايا لةشاري بوروللومةوة شؤذشثكي لة دپث دةچثت وا    

شاآلوي بردة سةر شوشةذذا و هةموو نيشانةيةك بؤ . پا كردبثتيش، بةرئاشورىيةكان

يةي لة نامةي شاري ژةئةو ئاما. كؤشكةكةي سووتاندبثتچثت كة ئةو بووبثت ئةوة دة

- ئيشمث‘نامةكة . دا هاتووة لةوانةية مةبةسيت لةم ذووداوانة بثت ARM IV, 25 ماري
 ئةدةد-يةمسةخ‘ ئـةدةد بـؤ-ي كـوذي شةمشـي’ Išme-Dagan گاندا

Iasma‹-Adad’ي برايي ناردووة و تيايدا دةصثت ليدايا دوو شاري سووتاند:  

  

، كة ئثستا گةصيدانليدايا، سةرداري توروككي و توروككىيةكاين لة"

بؤ  چووم. و دوو شاريان وثران كرد لةم ووآلتةدان، بوونة ناحةز

   ٦٩٢."انچياكاري و ئةوان كشانةوة بؤ گوزفريا

                                                 
’ Burullum بوروللوم‘شدا هاتووة، دةشثت ئةم شارة هةمان ئةو  ’لثضي‘پثشنيازةكةي هةروةك لة  ٦٩٠

  :بكاتة فةرمانذةواي، بذوانة’ Sîn-idinnam ئيديننام-سني‘ئةدةد ويستبووي -ة بثت كة شةمشي

Lewy, H., “Studien zur Geographie des alten Mesopotamien,” AfO 19 (1957), p. 
7.  

  :بذوانة ٦٩١

Læssøe and Jacobsen, op. cit., p. 172-4; Eidem, IRAQ, p. 99. 

  .دا هاتوون SH 943 و SH 887و  SH 915 باس و خواسي ئةم بةسةرهاتانة لةنامةكاين
692 Dossin, Correspondance de Šamšī-Adad et ses fils (suite), ARM IV, Paris, 
1951, 25: “9) mli-da-a-ia  LÚ tu-ru-ku-ú 10) ù  LÚ  tu-ru-ku-ú  ša  it-ti-šu 11) ša  
i-na  ma-a-tim ša-a-ti  wa-aš-bu 12) ik-ki-ru-ma  2  a-la-niki  i[g]-mu-ru  13) 
a[n]-‹a-ri-ir-ma  14) [a-na]  li-ib-bi  KUR-i  i-[r]u-[b]u.” 

ستة ذووين بكةمةوة كة لةم كاتة بةدواوة، بةهؤي وةستاين ئةرشيفةكةي مششارةوة ئيتر بؤ ثويپلثرةدا 

شاري ماري شارة دثرينةكةي . يفةكةي شاري ماري دةبةسترثتژووي ذووداوةكان پشت بة ئةرشمث
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ةذيين خوري پةم نامةية يةكثك لة كؤنتريين ئةو نامانة بثت كة باس لة ذالةوانةية ئ

واتة " (=پادشا"ئةدةدي براي دةصثت كة -داگان بة يةمسةخ-چونكة ئيشمثدةكات، 

ئةمة نيشانةي ئةوةشة  ٦٩٣.لة شاآلوي توروككىيةكان ئاگاداري كردووةتةوة) باوكي

ئةدةد هثشتا لة ژياندا بووة و هةر -پث كردووة شةمشيكة دةسيت پةذينةكة ئةو كاتةي ذا

پةذينةوة پث زانياري زياترمان لةبارةي ئةم ذا ARM I, 5نامةي  ٦٩٤.پادشاش بووة

مجوجؤصةكاين كة بنكةي  ،دةدات؛ ليدايا لة مةيداين شةذ كشايةوة و شاري بوروللوم

  :ن دا بة واآليي جث هثشت وگادا-لةبةر لةشكرةكةي ئيشمث بوو،

  

وو ووآليت ئوتومي هثور كردةوة و سةرلةنوث هةم) انگدا-ئيشمث"(

   ٦٩٥."ر دةسيت يةك دةستةآلتةوةژثذثكي خستةوة و خستىية 

                                                                                                              
ي ’ئةدةد-يةمسةخ‘گريي كرد و ئةدةد دا-شةمشي .اپثشتر باسي كرسةر ذوباري فورات بوو كة 

گان بوو، زؤر كارو دا-ئةدةد كة ناوي ئيشمث-كوذةكةي تري شةمشي. ةرمانذةواييي كردة فكوذ

بةردةوام بة نامة ئةم گرتبووة دةست و لة پاش مردين باوكيشي بووة پادشاي ئاشور، ةربازيي باري س

بؤية ئةو نامانةي هةواصي  ،گادار دةكردةوةئةدةدي لة هةموو هةواص و ذووداوةكان ئا- يةمسةخ

 .  ماري هةن لةشاري كوردستاين كؤين ئةم سةردةمةيان تثدايةذووداوةكاين 
693 Dossin, ARM IV, 87; Læssøe, PAA, p. 70. 

  :پث كردووةدةسيت ’ Adad-bāni باين-ئةدةد‘ي  ’ليمو‘پةذينةكة ذاستةوخؤ پاش بةذاي ئايدمي ذا ٦٩٤

Eidem, J., “From the Zagros to Aleppo- and Back, Chronological Notes on the 
Empire of Šamšī-Adad,” Akkadica  81 (1993), p. 26. 

  :ژوويان، بذوانةسةبارةت بة ليسيت ليموةكان و مث
Birot, “Les Chroniques ….,” MARI 4, 1985, p. 219ff. 

  :هةروةها
Veenhof, K. R., “Eponyms of the ‘Later Old Assyrian Period’ and Mari 
Chronology,” MARI 4, (1985), p. 191 ff. 
695 ARM I, 5: “34) ma-a-at(!)  ú-te-em  [k]a-la-ša  u#-#e4-e‹  ú-ta-áš-ki-in  35) a-na  
pí-i-im  iš-te-en  uš-te-eb-ši.”  
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واري، ناوچةي - پثشووي كوئةمة نيشانةي ئةوةية كة ووآليت ئوتوم، قةصةمذةوي 

پاش كشانةوةشي لة تاكتيكثكي شةذ زياتر نةبوو، كةمثك . چاالكىيةكاين ليدايا بوو

ؤيان بةسةركةوتوو زاين و لةشكرةكةيان كثشايةوة و نارديان بؤ ئةوةي ئاشورىيةكان خ

خورىيةكان بة سوود بينني . گةذانةوة، خورىيةكان بةفةرماندةيي ليدايا بةرةي ذؤژئاوا

نامـةي . ردـزانىيان دةكـپارتيلة سروشيت خاكةكة و ناسيين ووآلتةكة، شةذي 

ARM IV, 23 منونةيةكي بامشان دةداتث:  

  

واتة شوثن (=كةوتة شوثنيان ) ي ئاشور(شكرلة لة پةلثك"

. سةربذي )ةكانيان(گاوةرو منيش زؤرم لة جةن)توروككىيةكان

گةيشتة ذؤخي ذوبارةكة و لةوث ) پةلةكة(ئةجما، لةكاتثكدا كة 

نةيانتواين ) سةربازةكان(ئؤردوگاي دابةست؛ ئاو هةصسابوو بؤية 

و ناردمن بؤ ةوة ذاندةپلةم كاتةدا سةربازةكامن ) ئةجما( .بپةذنةوة

’ .Tigunānumگونانوم تي‘ پشيت شاريناوةوةي ووآلت، بؤ دةورو

  ةذىيةوة، ئاوةكةش دابةزي و توروككىيةكانپاش ئةوةي لةشكر پ

هةصسايةوة و ) ديسانةوة(ذوبارةكة ) ئاوي(ئةجما . ةذينةوةپبة شةو  

  ٦٩٦."مگةث يان بپ نةمتواين

  

  

                                                 
696 ARM IV, 23: “11) KASKAL ir-te-ed-di-šu-ma 12) %a-ba-am  na-dam-ma  a-
du-uk  13) ù  i-na  a-a‹  ÍD ik-šu-ud-ma  14) it-ta-ša-ab  ÍD ma-li-ma  15) e-bé-
ra-am  ú-ul  i-le  16) ù  %a-ba-am  ú-še-bi-ir-ma  17) a-na  ma-a-at  ti-gu-na-nimki  
18) a#-#à-ra-ad 19) wa-ar-ki  %a-bi-im ÍD  20) im-#ì-ma  LÚ. MEŠ  tu-ru-uk-ku-ú  
21) mu-ši-tam-ma  i-bi-ru  22) wa-ar-ki-šu  ÍD  im-la-ma e-bé-ra-an  ú-ul  e-le.”   



٣٠١ 

 

ر دةستةآلتثكي ناوةنديي تريش كة ئةم جؤرة شةذة بؤ ئاشورىيةكان، وةك بؤ هة

ات، بذست لثبذ پايةكي ذثكخراوةوة شةذ لةگةث گةلثكي چيايي دا بكبيةوثت بة سو

  :دا بةم جؤرة هاتووة ARM I, 25لة نامةي . بوو

  

سةبارةت بة ووآليت شوشةذذاكة لةبارةيةوة بؤمت نووسيبوو، با "

ئيتر  گرفت وبؤت باس بكات كة بووةتة ’ Išar-limليم - ئيشار‘

ن و چووئثمة بةدوادا.... ناتوانني بةدةستمانةوةي ثصينةوة

   ٦٩٧...".ژثر ذكثفلثكؤصينةوةمان كرد كة نةتوانرثت ثنرثتةوة 

  

وةك باوكي لة  يايت ئةوةيلةجگان دا-لةسؤ بة ووردي تثبيين كردووة كة ئيشمث

ي ي بؤ براكة!" خةم مةخؤ"بنووسثت، !!" شاد بة"كؤتايي هةموو نامةيةكدا 

  .راتؤريي ئاشوري بووپئةمةش نيشانةيةكي باري داوةشيوي ئيم ٦٩٨دةنووسي،

  

توروككىيةكان تاكة هثزي كاراي ذووداوةكاين ئةم دةمة نةبوون، بةصكو زؤر     

 چاالك ترباسكردنيان لة دةقةكاندا هي ئةوةية كة ئةمان لة هةموو ترية خورىيةكاين تر 

بؤ منونة ئةوةندةي ئةمان لةبارةي . ةص تر بوونچثگو بؤ ئاشورىيةكان سةر بة

نامةكاين ئةم دةمة هةندثك چةندة وتىيةكان و لوللوبىيةكانةوة نابيستني، هةرگ

گوتىيةكان و لوللوبىيةكان چاالكيي سياسىيانةي كردةوةي سةربازي و ژةيان بؤ ئاما

                                                 
697 Dossin, ARM IV, 25: “4) aš-šum  ma-a-at  šu-šar-ra-aki 5) ša  ta-aš-pu-ra-am 
6) ki-ma  ma-tum  ši-i  id-da-al-la-‹u  7) ù  ku-ul-la-ša  la  ni-le-ú  8) mi-šar-li-im  
li-id-bu-kum …. 15) ni-iš7-ta-al-ma 16) ki-ma  ma-tum  ši-i  17) a-na  k[u]-ul-lim  
la  ir-re-du-ú.” 
698 Læssøe, PAA, p. 73. 



٣٠٢ 

 

باس لة شاآلوثكي هاوبةشي  A 2932٦٩٩نامةي . و كاكمىيةكان تثداية

-ئيشمث. يةكان دةكات’ Ya‹ruriياخرورى ‘ابرايىيةكان و توروككىيةكان و ق

  :بؤ براكةي نووسيوة (ARM IV, 21)    گان لة نامةيةكدا دا
  

لة . نية، بةآلم هةر زؤر دةبنژمارةيان زؤر پةالمارة، پاش ئةم "...

  ٧٠٠."بةردةوام دةبن پثشذةوي كردنداداهاتوودا لة 
  

ناوبراوة، ديارة كة " ي نوزيخةصك"ناوثك كة بة  ’›Sumu-epu پوخئث-سومو‘

ثكي تري ئاشورىيةكان بووة و بة تةياركردين توروككىيةكان و بةزاندين  ژمندو

  باس و خواسـي ئةمـة لـة نامـةي. ئةدةد هةذةشـةي كـردووة-شةمشـي

ARM V, 17+A 1882 پثش بةآلم لة ذاستيدا نازانني ئايا تواين  ٧٠١.دا هاتووة

 ,ARM I) ئةدةدي كوذي-ئةدةد دا بؤ يةمسةخ-شي، كة لةنامةيةكي شةممردنةكةي

   يةنثت يان نا؟گةهةواصي هاتووة، هةذةشةكةي بةجث ب ٧٠٢(91
 

 هةركوث يةك كة دةيانويست، لةم نامةيةداگةنة توروككىيةكان تةنانةت دةيانتواين ب   

(ARM IV, 22) گان دةصثن ئثمة هةر دةگةينة ئةو شوثنةي دا-بة متمانةوة بة ئيشمث

  :گةياندووةئةم هةواصةي بة براكةي ثت و ئةويش بة ترسةوة دةمانةو
  

ناياندات : واتة( بارمتةكامنان نادةيتث) گاندا-ئيشمث: واتة(كة تؤ ‘" 

ي كة (گةينة ئةو شوثنة، سبةي يان دووسبةي دة)بة توروككىيةكان

                                                 
699 Lafont, “La Correspondance  d’Iddiyatum,”  Archives Épistolaires…I/2, ARM 
26, No. 510, l. 8-12. 
700 ARM IV, 21: “14) i[š-t]u  a-la-ki-im  an-[ni-e-em]  15) mi-nu-um  ú-ul  ra-bi-
i(?)  16) we-di  i-ti-ru 17) ir-tu-pu  a-at(!)-lu-[ka-am].” 
701 Durand, J.-D., “Documents pour L’Histoire du Royaume de Haute-
Mésopotamie, I, MARI 5, Paris, 1987, p. 167-170. 
702 “1)a-na  ia-ás-ma-a‹-dIM  2) qí-bi-ma 3) um-ma dUTU-ši-dIM  4) a-bu-ka-a-ma  
5) msu-mu-e-pu-u‹  im-tu-ut,” Durand, MARI V, p. 178. 



٣٠٣ 

 

: واتة(يثنني گةدةبثت هةواص بةو شوثنة ب’ .گةينثبي) مةبةستمانة

، و بؤ ئةو )ودةستةكةي ئةو شوثنة ئاگادار بكةنگان و داردا- ئيشمث

[....] با [.....]. شوثنةي دةيانةوثت بؤي بكشثن، ئةوان دةكشثن 

  ٧٠٣."گاداري ئةمة بثتئا
  

گايةكي هةواص كؤكردنةوةو سيخوذيي دياريشة فةرماندة توروككىيةكان دةست  

رىيةكان چةواشة گاي سيخوذيي ئاشو، بة ذادةيةك كة توانيويانة دةستهةبووة بةكاريان

  :بكةن
  

پؤرتةكاين توروككىيةكان كة لةبارةيانةوة بؤمت سةبارةت بة ذا"

لةبةر  .ژ بةيةكنلة هةردووالوة د نووسي، ذاپؤرتةكاين لةبارةيانةوةية

يةوة بؤ چ شتثكت بة دصنيايىئةوة تائةم كاتةش نةمتواين هي

   ٧٠٤."بنووسم

  

ورىيةكان لةكؤتاييدا ئاشورىيةكاين فشاري بةردةوامي ئةم نةوة نوث يةي سةردارة خ   

ين كة ةكاپةميانلة ووآليت ئوتوم بكشثنةوة و بيدةنةوة دةست ليدايا و هاو چار كردنا

  . ةشثت لة زاگرؤس هةيبووبند
  

 ژايةيت كردين ئاشورخورىيةكان، بة تايبةيت توروككىيةكان، دةستيان لة د   

گةي شورىيةكانيان لة ناوجةرئةوةي ئا پاشواديارة بذياريان وابووة،  .گرتهةصنة

رؤس كردة دةرةوة، بةتةواوةيت كؤتايي بة بةبوونيان لة دامثنةكاين گياكاين زاچ

                                                 
703 Læssøe, PAA, p. 71;  ARM IV, 22: “20) iš-tu  li-#ì  an-nu-tim 21) la  ta-na-di-
nam  22) ur-ra-am  ú-lu ul-li-ti-iš  23) a-šar  at-lu-ki-im  mi-it-ta-la ak  24) aš-ra-
nu-um  li-iš-pu-[ru-ma]  25)  ù  a-šar  at-lu-ki-im  26) [li]-it-ta-al-[ku] 27) [x x] x lu  
i-[de].” 
704 Læssøe, PAA, p. 71. ARM IV, 22: “5) aš-šum #e4-em mtu-ru-ki-im 6) ša ta-aš-
pu-ra-am 7)  #e4-em-šu-nu  it-ta-na-ki-ir  8) i-na  ki-a-am  a-di  i-na-an-na(!)  9) ta-
ki-it-t[am]  10) ú-ul a-ša-ap-p[a-ra-kum].” 



٣٠٤ 

 

، تياياندا گي داوةتةوةئةم ذاستىية بة ذووين لة نامةكاين ماري دا ذةن. يش ثننگرؤسزا

ي نيشانة ئاشورىيةكان لةاليةن پةالمارزؤر جار هةواصي بةسةردا دان و 

بةآلم لةاليةكي تريشةوة دةردةكةوثت كة هؤكاري سياسي . انةوة هاتووةتوروككىيةك

گراين و ژة بؤ ان نةبووة؛ نامةكاين ماري ئاماكةگةي خورىية جةنژتاكة هؤكاري ئةم د

هؤكارةكةي ئاوو هةوا پث دةچثت ةكانياندا دةكةن، كة زؤر چقات و قذيش لة ناو

  :ةARMIV, 76 يةكثك لةم نامانة. بووبثت

    

بؤ ئثرة هةآلتن و ئاوايان گونانومن، وككىيةكاين كة لة ووآليت تيتور"

  ٧٠٥."’ئةوان برسني‘: گوتبةم جؤرةيان گوت، 

  

  :يشدا ARM IV, 24 لة نامةي

   

و بؤ ) ناو توروككىيةكان: واتة(، قات و قذىيان تثكةوتبوو پثشتر"

 ’irbazānum‹ خريبازانوم‘يت شاري پشكاين دةوروچةناو

  ".....كشان

ئازووقةيان نةماوة و : كىيةكان تووشي برسثيت هاتوونتوروك"

  ٧٠٦".دان) خؤي(گونانوم شاري تيپشيت ةي دةوروچلة ناو) ئثستا(

 

                                                 
705 ARM  IV, 76: “40) ù LÚ. MEŠ tu-ru-k[u-ú]  i-na ma-a-at ti-gu-na-nimki-ma  
41) wa-aš-[b]u mu-un-na-ab-[t]u ša  in-na-bi-tu-[ni]m-[m]a  42)  ki-a-am  i-da-
bu-bu-nim  um-ma-mi  bi-ru-ú.”    
706 ARM IV, 24: “8) [i-na]  pa-ni-tim  ib-r[u-m]a  9) a-na  ma-a-at  ›i-ir-ba-za-
nimki  il-li-ku-ma.” …. “24) ù  LÚ. MEŠ  tu-ru-ku-ú 25) bi-tr-ru-ú  ma-ka-lam  ú-ul  
i-šu-ú 26) ù  i-na  ma-a-at  ti-gu-na-nimki-ma  27)  wa-aš-bu.” 

  :ونانوم و خريبازانوم زؤر لة باكوورةوة، لة باشوري ئةنةدؤص بوون، بذوانةگبةذاي هةندثك تي
Eidem and Læssøe, p. 54. 
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. جيلة بوونژئاواي دنةش كة لة بةري ذؤگةيشتنة ئةو شاراشاآلوةكان تةنانةت 

ميتتانين دا، پراتؤري ريكردن و فةرمانذةوايي كردين ووآليت ئاشور لةسةردةمي ئيمگدا

ووآليت ئاشور  شار و ئاوةدانىيةكاينيةك بةيةكي گريكردين ةبثت لةم كاتةوة بة داد

لة شاآلوي توروككىيةكان بؤ  A. 80 ة نامةيگان بدا-ئيشمث. بثتپث كرددةسيت 

پايتةخيت لةم كاتةدا گادار كراوةتةوة كة ئا’ Ekallātum ئثكةلالتوم‘خودي شاري  سةر

  :و وثران كاري و كوشتين سةرباز دةكات اشور بوو، نامةكة باسي تاآلن كاريئ

  

ئثكةلالتوميان دا، چةي ةالماري ناوپتوروككىيةكان لةمبةري ذوبار "

كشان و هةموو ذانةمةذةكةي ’ Kurdiššātumكورديششاتوم ‘تا 

وار چ. يةك دوور نابنبثرو) لثرةوة( .گانيان بة تاآلن برددا- ئيشمث

      ٧٠٧".سةربازيشيان كوشت ٥٠٠شاريان تاآلن كرد و 

  

توروككىيةكان لة هةمووي زياتر فشاري چانةي ، ئةو ناوLafont بةذاي الفؤن   

                             بؤ ئةوةي ئةم. بووة ٧٠٨’Karāna كةرانا‘چةي ئاشور و سةربازىيان خستبووة سةر ناو

ةميانىيةي شانشيين پص ئةو هاوچوبوونة پاكارةشيان ئاسان بكـةن،   

پثكةوة ئثشنوننا و بابل و كةرانادا گةص ماري و ي باكوريي لة ’Andarigگئةنداري‘

  ٧٠٩.دابوو يگرث

                                                 
707 Charpin, D., F. Joannès, S. Lackenbacher and B. Lafont, Archives Épistolaires 
de Mari I/2- ARM XXVI, Paris, 1988, No. 524: “ 7) LÚ. MEŠ tu-ru-uk-ku-ú  8) 
ma-a-at é-kál-la-tim  9) e-bi-ir-ti I7-DA 10) ma  11) a-di  kur-di-iš-ša-timki 12) il-
li-ik  UDU. ›Á ša  iš-me-dda-gan  13) ka-la-ši-na  il-qí  14) mi-im-ma ú-ul  be-
ri-iš  15) 4  a-la-ni-šu  it-ba-al  ù  5 me-tim  %a-ba-šu 16) i-du-uk.” 

  .لةو نامانةية كة باس لة ذووداوي لةم جؤرة دةكات (A. 2901) يش ٢٤٠نامةي ژمارة 
و  ’تل الرماح‘م سةردةمة بوو، ئثستا بة شوثنةوارةكةي دةووترثت كةرانا شارثكي دثريين ئة ٧٠٨

  .ئاواي موسصةوةژكةوتووةتة ذؤ
709 Lafont, Archives Épistolaires… I/2, ARM 26, p. 470. 
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  يا كة لةسةر -جث مؤري زازي: ١٠ژمارة شثوةي                                 

  :چاوةسةر. لةوحثكي ماري دؤزراوةتةوة                               
                        D. Beyer and D. Charpin, “Le Sceau de Zaziya…  

  

     

يا ش، - زازي ٧١٠’.Razāmaرةزاما ‘ئاشور و  گةيشتنة شارةكاينشاآلوةكاين تر       

واري بةند بوو، لة شةذي -يا ية بثت كة الي كو- ثت هةمان ئةو زازيپث دةچكة زؤر 

ادشاي توروككي بثت كة لة پوو لةوةي تاكة بة ئاشوردا بةشداريي كرد و نزيك ب ژد

پةذىيةوة ياش لة دجيلة -كةواتة، زازى ٧١١.نامةكاين ماري دا ناوي هاتبثت و دؤزرابثتةوة

كة لةوة -’ Ninêtنينثت ‘و ’ Adêئادث ‘ ةكاينو هةندثك شاري گرت، لةوانةش شار

                                                 
710 Charpin, op. cit., No. 519 (A. 753). 

 .M) نامةيةكي ماري دؤزراوةتةوةگي يا لة سةر بةر-جث مؤرثكي زازي گرنگة كةزؤر  ٧١١

’ ،Tīr-Nanum نانوم-تري‘يا، كوذي -زازي: "نووسيين سةر مؤرةكة دةصثت. (10924+10925

  ....":ي خواوةند..... ي ئيتاباخلوم،  nuldânum نولدانوم

 “1) za-zi-[ia] 2) DUMU te-er-n[a-nu-um]  3) [n]u-ul-da-nu[-um]  4) [$]a-  it-te-ba-
a[l-‹i-im] 5) [x]  $a  d[o o],” 

  :ة بذوانةبؤ ئةم
Beyer, D., and D. Charpin, “Le sceau de Zaziya, roi de Turukkéens,” MARI 6, 
Paris, 1990, p. 625.  

لةوانةية ئةمة ناوة  ’.ئيتاباخلوم‘راوة، نةك وةك لة دةقةكاين تردا نووس’ خلومئيتثبا‘تثبيين دةكرثت لثرةدا 

  . ةرةكةي خؤي خةصكي ووآلتةكة بووةكة لة دةقثكدا هاتووة كة نووسچونذاستةكة بووبثت 
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 :ئةمةي دوايىشياين كردة بنكةي مجوجؤصي ٧١٢.-شتر بووبثتپات نينةواي چثدة
 

- و زازي پةذىيةوةلةشكري توروككي بؤ شاري ئادث لة دجيلة "...

  ٧١٣."يا لة شاري نينثت دانيشت

 

  :پةالماردا لةناو قةصةمذةوي بابليشدا تاآلنيان كردووةتةنانةت لة كايت هةندثك شاآلو و 
  

: واتة(سةبارةت بة تاآلنىيةكاين كة لة ووآليت بابل برديان "

  ٧١٤)...."توروككىيةكان برديان
  

چونكة لة هةندثك دةقدا هاتووة كة بةآلم هةموو شاآلوةكان سةركةوتوو نةبوون،    

ي نزيك ’ Amursakkumئامورساككوم ‘ژمارةيةك لة توروككىيةكان كة لة شاري 

خؤيان قامي كردبوو، لةشكري ئاشوري ئابصوقةي داون  ’ Šubat-Enlilئثنليل -شوبات‘

گةذثتةوة بؤ مجوجؤصي ئيندوششث لة ةهؤي ئةمة د ٧١٥.چؤصي بكةن نووچاري كردنا

  ٧١٦.ئاشورىيةكان بووبثتذةنگة بة فييت ئةمةش دژيان لة ناوةوةي ووآليت خؤياندا، 

  

گةورةتر بوو، بة سةرباري ئةمانة هةموويان، فشاري سةر ئاشورىيةكان زؤر لةوة    

سةردارة گان و دا-لة سةردةمي ئيشمث وارىيةوة، ئثستا- پثچةوانةي سةردةمي كو

                                                 
  :گةث نينةوا دا، بذوانةدةربارةي نينثت و شياويي يةك هاتنةوةي لة ٧١٢

 Yuhong,  NABU 1994/ 2, section: 38; also: Lafont, op. cit., p. 476. 
713 Charpin, op. cit., No. 517 (M. 9037): “3´) um-ma-nu-um LÚ  tu-ru-uk-kumk[I] 
5´) i-na  a-[d]e-eki  i-bi-ra-a[m]  5´) [ù]  za-zi-ia  i-na  ni5-né-etki  w[a-ši-i-ib?]. 
714 “17) [aš-šu]m ša-al-la-tim  18) [ša  i-n]a KÁ. DINGIR. RAki  19) [iš?-lu?-l]u? 
…,” Lackenbacher, “Les Lettres de Buqâqum,”  Aechives Épistolaires de Mari 
I/2, ARM 26, No. 460 [A. 509].  
715 Eidem and Læssøe, p. 54. 
716 Op. cit., p. 55. 
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دوور نية ئةو شاآلوانة شانشيين  .پثچةوانة بوبووةوةوككىيةكاندا  بارةكة بة تةواوةيت تور

گان ذاپؤريت سيخوذة خةم لث نيشتوو و دا-ئيشمث. ئاشورىيان لة ذمان نزيك كردبثتةوة

  :شةكةتةكاين بؤ دةهات

  

دةستيان بةسةر . [.....]ذؤيشنت و ژمن، توروككىيةكان، دو"

پاش ئةوة بةدةم تاآلنةوة ؛  گرتدا ’ Kakkulātumكاككوالتوم ‘

 ٧١٧."ليان بردةپوصسات و كةل و  .هاتنة ناوةوةي ووآلتةوة

 

تووشي ژمنثكي ناونةبراوةوة نامةي تر هةن باس لة تةنگانةيةك دةكةن كة بةهؤي دو   

بةوالوة ) توروككىيةكان(=ژمنة لة خورىيةكان ئةم دو ٧١٨،گوم هاتووةشاري نوذذو

كة لةم كاتةدا بةفةرماندةيي يةكثك لةو سةردارانةي ناويان لة  تناكرثت كةسي تر بووبث

كةواتة بارو ؤخي ووآليت . ذثي دةقةكانةوة دةزانني، فشاريان خستووةتة سةر ئةم شارة

ويسيت شانشينةكةي گان دا-ئيشمث. ئاشور شلؤق بوو و دةوصةت ذوو لة داذمان بوو

بةهثزترين سةرداري  ،يا-گةص زازيار بكات، ئةويش بة هةوصي ذثكةوتن لةگذز

ناوثك ’ Buqāqum بوقاقوم‘پؤرتثكة كة ةكان ذاگرنگيةكثك لة نامة هةرة  .توروككى

گان وا بؤ دا-بؤ سةروةري خؤي لة شاري ماريي ناردووة تيايدا دةصثت ئيشمث

                                                 
717 Læssøe, PAA, p. 71; ARM IV, 21: “5) na-ak-rum  tu-ru-[uk-ku-um]  6) ú-%ú-ma  
a-na  […….]  7) [i]k-šu-[d]a-[am]  8) Kakkulâtim  il-qú-[ú-ma]  9) ù  sa-ad-[da-am]  
10) a-na  [l]i-ib-b[i  ma-a-tim]  11) ú-wa-aš-še-ru  12) GU4. ›Á  ù ša-a[l-la-tam] 13) 
il-qú-[ú].” 

  :گةيشتين ذوباري سريوان و دجيلةدا بووبثت، بذوانةباوةذ واية شاري كاككوالتوم لو شوثين بةيةك  
Klengel, Klio, p. 15. 

  :بؤ ئةم نامانة بذوانة ٧١٨

Dossin, G., Correspondence de Iasmah-Addu- ARM V, Paris, 1952, nos. 61 and 
62. 
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يا، لةجيايت ذثكةوتن -زازيچي كة .يا دةكات-چةندهةمني جارة داواي ئاشيت لة زازي

گةص تاوةكو لة  پادشاي گويتي ’ Zazum زازوم‘ر، چوو بؤ الي گةص پادشاي ئاشولة

و  ي لةگةص خؤي برديشئةو ذثك بكةوثت و بؤ پيشان داين نيةيت سافيش كوذةكان

ئةمة واتاي واية كة ئاشورىيةكان لةمةترسي  ٧١٩.ش كردةكپثشهةشت تاصثنت زيويشي 

  :ؤرت نووسيويةيتپدا بوون، نووسةري هةمان ذا

  

   ٧٢٠".’هةموو ووآلتان لثم توذةن‘يا، گويت گران گدا-ئيشمث"

  

، تيا دا مؤر بكا-ةوتنثك لةگةص زازيكگان تواين ذثدا-بةآلم لة كؤتايي دا ئيشمث   

سوثندةكاين يا داي نان تاوةكو -بيت خواوةندةكانيشي لةگةص خؤي برد و الي زازي

                                                 
719 Lackenbacher, S., “Buqâqum,” Archives Épistolaires… I/2, ARM 26, No. 491 
[A. 233]. 

يةك ). كيلؤ ٣٠نزيكةي(ة  GÚ.UN ة و لة سومةري دا biltu لة زماين ئةكةدي دا Talent تاصثنت

 مانوم لة. نوم بووةما ٣٠چةندة لة سةردةمي ئاشوريي نوث دا ة، هةر manûm مانوم ٦٠بيلتو 

MA.NA   ئةميش دابةش . )گرام ٤٨٠نزيكةي (ي سومةرىيةوة هاتووة و يةكةي كثشانة بووة

دابةش بووةتة سةر و ئةميش ) گرام ٨نزيكةي (ة  GÍN كة لة سومةريدا’ šiqil شيقيل‘ ٦٠بووةتة سةر 

ئةم . )گرامميلي  ٤٤نزيكةي "(دةنك"ية، بة واتاي  ŠE كة لة سومةريدا’ u##atu ئوططاتو‘ ١٨٠

لةكورديي خؤمشاندا . ماين عيربيشةوة، تالثنت و مينا و شاقل لةمانةوة هاتوونچوونةتة زكثشانانة 

شاياين باسة .  ا ئثستاش لة فؤلكلؤردا هةية و هةر مانا و مانومي جارانةبةكار هاتووة و ت’ مةن‘زؤرجار 

چونكة بارثكي يةش لةمةوة هاتووة، واتاي شان و باهوش دةبةخشثت و ناوي ئةم كثشانة GÚ.UN كة

ثكةوة شؤذ ةم سةر و سةري داركيلؤي ب ١٥هةر  كيلؤ بووة كة ٣٠ئاسايي سةرشاين كةسثك 

  .كراونةتةوة  و دارةكة خراوةتة سةر شان
720 “13) ù iš-me-dda-gan  ib-ki-šu-nu-ši-im-  um-ma  šu-ma  14) ma-tam  ka-lu-°ša¿  
it-ti-ia  ze-né-et,” Lackenbacher, Ibid. 
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بةآلم دةقي ذثكةوتن نامةكة خؤي بةداخةوة نةدؤزراوةتةوة، چةندة هةر ٧٢١.نچةسپب

رتثكةوة دةست كةوتووة كة يةكثك لة پؤهةندثك زانيارميان لةبارةيةوة لةذثي ذا

  :ادشاي ناردووة، لةوانةپدشاي ماري بؤ پاي ’ Zimri-limليم -زميري‘سيخوذةكاين 

  

: ئاشتىيان بةست)پةمياين( توروككىيةكةداگةص لةگان دا-ئيشمث"

. كوذيي ’ Mût-aškurئةشكور -موت‘يا دةدةن بة -كچي زازي

  ٧٢٢".يا دا- گانيش زثذ و زيوي شريبايي بة زازيدا- ئيشمث

      

پاش ئةوةي ئاشورىيةكان ليم، واتة -زؤر لة دةقةكاين سةردةمي فةرمانذةوايي زميري   

پةرةسةندنةكاين كوردستاين بةسةر شاري ماري دا لةدةست دا، باس لة دةستةآلتيان 

كة زانياري لةم جؤرةيان تثداية، دةقي تريش لة شوثنةواري تر هةن  .كةنةدثرين د

پث  كة دؤزراوةتةوة ئاماژةيةكي واي تثداية’ تل الرماح‘يةكثك لةمانة دةقثكة كة لة 

 ٧٢٣.چةي نزيك ذوباري دجيلةدا گرتبثتدةسيت بةسةر هةندثك ناو يا- چثت زازيدة

قةصةمذةوي  لةسنوري چة كوثستانىيةكانةوة، لة ناوژهةآلتةوةكةواتة، خورىيةكان لة ذؤ

ئاواشةوة بةردةوام برةويان ژثر دةستدا بوو، لة ذؤژتىيةكانةوةيان لةگولوللوبىيةكان و 

                                                 
721 “6) za-zi-[i]a  7) i-na  ru-te-e  it-ti  [iš-me-d]da-gan  ìs-sa-li-im  8) ù DINGIR. 
M[EŠ  š]a  iš-me-dda-gan  it-ti  za-zi-ia  [x x]  9) a-na  ni-iš  DINGIR-lim  za-ka-
ri-im  wa-aš-bu,”  Lafont, op. cit., No. 526. 
722 Jean, F., “Lettres de Mari,” RA 39 (1942-44), No. 40: “5) iš-me-dda-gan  it-ti  
6) LÚ tu-ru-uk-ki  ìs-lam  7) marāt  za-zi-ia  a-na  ma-ri-šu    8) mmu-ut-aš-kur  i-
le-eq-qé  9) kaspam ‹ura%am ti-ir-‹a-tam  10) a-na za-zi-ia  iš-me-dda-gan  11) ú-
ša-bi-il.” 

ئةدةد شارةكةي لث داگري -شاي شاري ماري بوو كة كايت خؤي شةمشيپادليم شازادةي -زميري

چووةوة سةر ليم هاتةوة و ئاشورىيةكاين لة شارةكة دةركرد و خؤي -لةم كاتةدا بوو كة زميري. كرد

 .نثردراوة يگؤذانانة بؤپاش ئةم پؤرتةش ئةم ذا. تةخيت باوو باپرياين
723 Eidem, IRAQ, p. 105. 
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اتؤري پركةوةناين ئيمپثبة قةصةمذةويان دةدا و سةرزةميين نوث يان دةخستة سةر، بةرةو 

دةركةوتين زهلثزثكي پثشةكيي ، چووين هثزةيانئةم برةوسةندن و سةر. ميتتانين داهاتوو

كةدا، بؤية دةوصةتةكاين تري ئةو كاتةي مثسؤپؤتاميا، وةك ماري و چةنوث بوو لة ناو

لةاليةكي ترةوة، ئةم برةو  ٧٢٤.بةهةذةشةيان دةبيين’ Karâna كةرانا‘بابل و ئاشور و 

لؤماسىيانة لة نثوان سةرداراين پةيوةنديي ديپدروست بووين گاي لةبةردةم سةندنة ذث

رانا بؤ دان و ستان ةپادشاي كثنةرثكي ناردين نو. خوري و ئةم دةوصةتانةدا خؤش كرد

- پياوةكاين زازىتاآلن بردين مةذوماآلت لةاليةن بة  يا دا سةبارةت بة-لةگةص زازي

لة دةقثكي تريشدا هةواصي سةرداين نوثنةرثكي  .پةيوةندىيانةيةمنونةيةكي ئةم  ٧٢٥ياوة

نةبوو، پةيوةندىيانة بةدةر شاري ماريش لةم  ٧٢٦.توروككي لة شاري كارانا هاتووة

  :ةيةكي واي تثدايةژئاما ARM IV, 83 نامةي

  

ي خزمةتكاري سةروةرم ’ Abi-Dagan گاندا- ئةيب‘دووةم، "... 

                                                 
 خةمـمو-خاقبـا‘ةية لة كةراناوة بؤ ماري نثردراوة باس لة مانـةوةي بؤ منونة نامةيةك ه ٧٢٤

›aqba-›ammu ’ي ژري لة شارةكة بكات لة دگناوثك لة شارةكةدا دةكات تاوةكو بةر

  :شاآلوةكاين توروككىيةكان، بؤ ئةم نامةية بذوانة
Birot, N., Correspondence des Gouverneurs de Qa##unân –ARM 27, Paris,  1993, 
(letter 128 No. 154), p. 258-61. 

سةربازي توروككي دروستيان كردووة، بؤ  ٢٠٠٠هةروةها باس لة هةذةشةيةك دةكةن كة بووين 

  :ئةمةش بذوانة
Durand, J.-M., Archives Épistolaires de Mari I/1 –ARM  26, Paris, 1988, No. 128 
(A. 2143), p. 293-4.   
725 Charpin, ARM 26 I/2, Nos. 339 and 510. 
726 Birot, Correspondence…ARM  27, No. 162. 
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   ٧٢٧".گةيشنتو نثردراوي توروككىيةكان 

  

دا كة لة شاري  -نوثنةرةكانيانيان –گةورةكةي پادشاياين مثسؤپؤتاميا لة كؤبوونةوة 

ناوي ئةم . وبووةكانيش ئامادة ب، نوثنةرثكي توروككىيبوو’ idqum&صيدقوم ‘

  ٧٢٨.نوثنةرة شان بةشاين نوثنةراين بابل و ئثشنوننا هاتووة

 

 هثزة سياسىيةكاين كوردستان لةم سةردةمةدائةستثرةي  بةآلم ئةم درةوشانةوةيةي      

 .گرفيت ناوخؤيي گةورةهةبوون پشت ئةمانةوة كثشةوهةموو ذاستىيةكان نةبوو، لة

 پؤرتثكدا كة لةيةكثك لة اليةنة بةهثزةكان بوون، لة ذا) كاكموم(=كاكمىيةكان 

ادشاي ماري لة هةواصي سةركةوتنثكي كاكموم پئةرشيفةكةي ماري دا دؤزراوةتةوة 

ي ’ Ardigandiگاندي ئاردي‘، كة تيايدا كاكمىيةكان گاداركراوةبةسةر قابرا دا ئا

تى گوادشاي پزومي پادشاي سيمورروم كة ذكابةري زا ٧٢٩.پادشاي قابرايان كوشتووة

                                                 
727 Jean, C. F., Lettres Diverses, ARM II, Paris, 1950, 83: “21) ša-[ni]-tam  a-bi-
dda-[gan] 22) ÌR be-li-ia  ù  DUMU  [š]i-ip-[r]i-im  23) iš-tu  tu-ru-uk-ka-i-ia-um  
24) [il]-šu-du-nim.” 
728 Charpin, ARM 26 I/2, No. 404. 

كوردا ‘دشاي پاص حةممورايب ي گةباس لة دان و ستاين نوثنةري توروككي لة  A. 2511نامةي 
Kurdâ ’گوت(نوثنةري توروككو هات و بة حةممورايب ي : "دا دةكات( :".....  

“36) DUMU ši-ip-ri  LÚ  tu-ru-uk-ku  il-li-kam-ma  37) a-na  ‹a-am-mu-ra-bi  ki-
a-am…;” 

بابل و ئثشنوننا و توروككو و ) نوثنةران و باصيؤزاين: واتة(وةكاين پيابة ئامادةبووين : "... هةروةها

  ......":ا دا كة پادشحةوت 
“14) mé-e‹-re-et  LÚ  KÁ. DINGIR. RAki LÚ  ÈŠ. NUN. NAki  LÚ  tu-r[u-ki-im  
ù]  15) 7 LUGAL. MEŠ ša…,” Joannès, “Lettres de Yasîm-El,” Archives 
Èpistolaires de…. I/2, No. 404 [A. 487+ A. 3459]. 
729 “ka-ak-mu-um  da-am7-da-am  ša  ar-[di-ga-an-di  LUGAL  q]a-ab-ra-aki  9) i-
du-uk,”  Archives Épistolaires….I/2, ARM 26, No. 489 [A. 639]   
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ةص گةيوةنديي باش لةپيا ويسيت - ةنابةر بوو، كاتثك كة زازيپيا -بوو الي زازي

ژةية بؤ دوژمنايةتىيةكي ئةمة ئاما ٧٣٠.وتىيةكاندا دروست بكات، دايةدةست زازومگ

ديارة ئةوةندة الواز بووة  لةم كاتةدا يشكؤنتري نثوان گوتيوم و سيمورروم، سيمورروم

نابردنة بةر توروككىيةكان بووة و پةري هةآلتن و چاو نةبراوةي نادشا ناپاكة ئةم 

  . منةكةيژيا تا نةيداتة دةست دو-نةيتوانيوة دةست ثنثتة بةر دةسيت زازي

  

واري يةوة -گوتىيةكانةوة لةذثي كوئةو فشارة دوواليةنةي لةاليةن ئاشورىيةكان و    

لة و كؤمةآليةتيي گةورة  گؤذاين سياسي"خراية سةر توروككىيةكان، بووة هؤي 

پثشدا لة . هثزياين لث كةوتةوة گؤذينةژم خثرا، بةآلم تةوگةشةكردنثكي  ٧٣١."ناوياندا

ژي دةستةآليت ئاشورىيةكان لة هةموو ناوچةكةدا دووآليت ئوتوميان گرت، ئةجما لة 

. چة شاخاوىيةكان بكشثنةوة و بؤ ئةوانيان جث ثصنلة ناوچاريان كردن ، ناذاپةذين

 پةالمارداينن كرد و دةستيان داية ياىپثشذةوروككىيةكان بةمةوة نةوةستان، بةصكو تو

ئةدةد و هاتنة سةر تةخيت -زؤر دةشثت بة مردين شةمشي .چة ئاشورىيةكانشار و ناو

ثكي تر كة ذاستةوخؤ گاوهةن .چاويان قاميتر بووبثت ،گاين كوذيدا-ئيشمث

ياسيي مثسؤپؤتامياي كردنةوة پةذينةوةي گةمةي سو  پؤتامياذووبةذووي هثزةكاين مثسؤ

بووبثت، بةآلم " چةرخي توروككو"پث دةچثت كة چةندة چةرخةهةر .دجيلة بوو

ذاستيي  .گومان واتاي ئةوة نية گةالين تري كوردستاين دثرين و ذوصيان لة بري بكةينبث

اوة نووسراوةكان باسي توروككىيةكان لة هةر اليةنثكي تر زياتر چئةوةي كة سةر

                                                 
730  “29) LUGAL  ša  ši-mu-ur-ri-imki  30) ša  pa-nu-um  ma-‹a-ar  za-zi-im  qú-
ti-imki  31) úš-°ba-ma¿  a-na  %e-er  za-zi-ia  in-na-bi-tam  32) mza-zi-ia  a-na  za-zi-
im  qú-ti-imki  33) it-ta-di-in-šu,” Archives Épistolaires, ARM 26, No. 491 [A. 
233]. 
731 Eidem, IRAQ, p. 107. 
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 ن گثذاياناچاوةية كة سةردارة چاالك و بةكارةكانيدةكةن، ديارة هي ئةو ذؤصة بةر

ةكانيان خستووةتة بةر )تر(و خوثندةوةار) تر(لة بنووس گة ىيةكاينژةوةندلةوةدا كة بةر

  .مةترسي

  

هةمني ساصي فةرمانذةوايي ٣٧لة  پادشاي بابلي .) ز.پ ١٧٥٠-١٧٩٢(حةممورايب    

ژمين ناوي سث دو .ژهةآليت دجيلةةكاين ذؤچدة سةر ناودا لةشكركثشىيةكي كر

توروككىيةكان و كاكمىيةكان و : ذيز كردووةسةرةكيي لة ناوچةكةدا 

بؤ ئةوةي  ووةئةدةد كرد-گةص شةمشيجارثكيش دان و ستاين لة ٧٣٢.سوبارىيةكان

ئيلونا -سةمسـو‘پاشتريشدا، لة سةردةمي لة . توروككىيةكي بةدةستةوة بدات

Samsu-ilūna ’)ژة بؤ دا هةندثك دةق ئاماپادشاي بابل ي  .)ز.پ ١٧١٢-١٧٤٩

و شتثكي لةم بابةتةش لة سةردةمي  ٧٣٣بؤ هةندثك توروككي دةكةننةوةي خؤراك ذيب

باس  پادشاي بابل داي  .)ز.پ ١٦٢٦-١٦٤٦( ’Ammi%aduqaئامميصادوقا ‘

امي گانة بووبثنت كة لة ئةجنئةم توروككىيانة ديلي ئةو جةنگة ذةن ٧٣٤.كراوة

    .ةيشتوونگارةنووسة چبةو  يبالةشكركثشىيةكاين حةممور

  
     

 

                                                 
  :بؤ منونة بذوانة ٧٣٢

Gelb, HS, p. 41; Læssøe, The Shemshāra Tablets, p. 17. 
733 Charpin, D., “La Babylonie de Samsu-iluna à la lumière de nouveaux 
documents,” Bibliotheca Orientalis 38 Nos. 5/6, September-November (1981), p. 
521. 
734 Birot, M., Tablettes d’Époque Babylonienne Ancienne, Paris, 1969, No. 34, l. 
4, p. 70. 
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٣١٦ 

 

  



٣١٧ 

 

  

  
نوث خراونةتة ذوو، بةآلم  پثشنيازي لة زؤر شوثين جياوازي ئةم باسةدا ئةجنام و    

ژة بؤ هةندثكيان دووبارةكردنةوة و خستنةوةذووي هةموويان لثرةدا زؤر دةبثت، بؤية ئاما

او كة تيايدا لة چدةخةينة بةرةكاين بةشي سث يةم زپثشنياة بةآلم زياتر ئةجنام و ةويندةكة

. نشينةكةي كؤصدراوةتةوةژووي شاسني و مث-)ـن(نووسينة نوث يةكةي ئيدديـ

  :ةوةةينچذ دةكئةمانةش بةم شثوةية كورت و 

  

تر بووة كة پچووكوا ديارة ووآليت سوبارتو لةوة پث بكةين، بة بةشي يةكةم دةست      

ناذةحةتة باوةذ بكةين تا كةناري دةرياي ناوةذاست كشابثت، ئةم باوةذة . باوةذ دةكرا

اي تا ژئاوسراوة كؤنةكاندا وا هاتووة كة سنووري ذؤچاوة نوولةوةوة هاتبوو كة لة سةر

دارستاين ئةم جؤرة درةختة دةشثت لة كايت خؤيدا لة  .پةيل كثشاوةدارستانةكاين ئورز 

گةص ثشنيازة لةپئةم . هةبووبثت داشپؤتامياوردستانيشدا يان لة باكوري مثسؤباكوري ك

ثشدا ووآلتثكي پتاينكثلةريشدا يةك دثتةوة كة باوةذي واية سوبارتو لة پثشنيازةكةي ش

  .ةيل كثشابثت و بووبثتة سوبارتويةكي مةزنپاشدا پووبثت و لة پچووكتر ببنةي 
  

شيت سلثماين هةبثت، پيايىيةكةي چة چلة ناو گةورة بةناوي خةمزةوةوندثكي گكة    

شثوةي ئثستاي ناوي ئةم . گةذثنيبؤ شاري خةمازي ب چةيةشدادةشثت هةر لةو ناو

لة دةقثكدا بة چثت كة ياوازي نووسيين ناوي خةمازي دةگوندة زؤر لة شثوةيةكي ج

اين كة لة گةص زانيارىيةكئةم شوثن دياري كردنة لة. هاتووة’ خةمزي‘شثوةي  

ژة بؤ منونة كة هةندثكيان ئاما. وجنثتگة دثرينةكانيشةوة هةصدةهثنجرثن، دةچاوةرس

ژهةالتىيةوة لة باكور و باكوري ذؤ) نوزيي دواتر(=گاسور كة لة دةوروبةري دةكةن 

ئثبالدا ناوي پادشاي داموي -لةمةش زياتر، ئةو خةمازىيةي لة نامةكةي ئريكاب. بووة
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راوة، زؤر زياتر شياوة هةمان ئةم خةمازىية بووبثت بؤ ك ژةيةميان ئاماپهاتووة و بة هاو

 .خةمازىيةكي تر لة باكوري سوريا -ووةچهةروةك ئةستؤر بؤي –نةك 

  
هةآليت دجيلةدا لة چةكاين كوردستاين ذؤژناو گةورةيئةو زمانةي لة بةشي هةرة    

ا، زمانثك د. ز.پ، بة تايبةيت لة هةزارةي سث يةمي پث كراوةسةردةماين زوودا قسةي 

ة، واتة دووبارةكردنةوةي بوو "فؤرمي دووبارة" چاويبووة كة تايبةمتةندىيةكي زؤر بةر

ئةم . گةي پثشگريان هةندثك جاريش بث بذ گةيةكي پثشگربذگةص لة گةيةكبذ

ن، چاوة نووسراوةكاندا هاتووكة لةسةرچةيةوة ذاستىية لة ناوة كةسىيةكاين ئةم ناو

تيوم و سيمورروم و گواسور و خةمازي و لوللوبوم و گ كةساين خةصكي. هةصهثنجراوة

بةآلم ئةم جؤرة ناوانة لة دواي . هةندثك شوثين تريش ناوي لةم جؤرةيان لث نراوة

گة بةهؤي ةوة ئيتر ذوو لةكزي دةكةن و بةرةبةرة نامثنن، ذةن. ز.پهةزارةي دووةمي 

  . ويانةپاندمة سةنةرةكاين ئةو دةچ هثئةو گؤذانة زمانةوانىيةوة كة خورىية كؤ
  

تةنانةت لة سةردةمي فةرمانذةوايي بنةماصةي سث يةمي ئوريشدا سةرزةمينةكاين    

فةرمانذةوايان  گرة، بژثر ذكثفي پادشاياين ئورةوة چوبوونةكوردستاين دثرين بةتةواوةيت نة

. ين ئةم سةرزةمينانة بذثكي باش سةربةخؤيي و سةربةستيي خؤيانيان هةبووةپادشاياو 

پادشاياين ئور ة بةذووين لة ذث ي هةندثك نامةي شاهانةوة دةركةوتووة كة لة نثوان ئةم

لة كؤتاىي  .گؤذ كراونفةرمانبةرة باآلكانياندا كة بؤ سوبارتو نثردرابوون، ئاص و و 

ةذي پناوةذؤكي نامةيةكي تر، خةمازي ئةوپث ي فةرمانذةوايي ئةم بنةماصةيةدا و بة 

  .لة باكورةوةة پراتؤري ئور بووسنوري ئيم
  

سني ي لةسةر -)ـن(سةبارةت بة بةردةكةي هةصةدين كة نووسينةكةي ئيدديـ    

. نووسراوة، بةردةكةي هةر هي ئةو شاخة نزيكانةي شوثنةكةية كة تيايدا دؤزراوةتةوة



٣١٩ 

 

نثت كة نووسينةكة هةر لةو شوثنةدا بؤ يادةوةري سةركةوتنثك بةسةر گةثئةمة ئةوة دة

مان ناوةكةي يةكثكة گوية خؤي دا نووسراوة كة بثچةرثكي ئةم ناوسةرزةمينثك يان شا

  . لةو ناوانةي لة نووسيين بةردةكةدا هاتووة
  

كانة و ذاذةوة هةصكةندراوةكاين قةد پليةورةكان و گشورا پامشاوةكاين دةشثت    

شوثين دؤزينةوةي بةردةكةوة شوثنةواري ئةو شوثنة بثت كة پشت شاخةكةي دةكةوثتة 

. رتوويةيت و لة نووسينةكةي دا يادةكةي تؤمار كردووةگسني -)ـن(ئيدديـ

  .  لثكؤصينةوةي زياترةگرنگة و شاياينشوثنةوارةكة زؤر 

  

ئةم ذاستية بة . نووسينةكةي هةصةدين لة نووسينةكاين بثتواتة و ئورشةليم كؤنترة    

هاتووة و دا دةردةكةوثت كة لةم نووسينةدا " هةشت هةرمثانپادشاي "ژةي دةستةوا

نووسينةكاين . كة لة نووسينةكةي ئورشةليم دا هاتووة" نؤ هةرمثانپادشاي "ژةي دةستةوا

  .بثتواتةش بة ناوةذؤك و بة بؤنةيانةوة بة نووسينةكةي ئورشةليمةوة بةندن
  

لةبةرئةوةش كة ئةم نووسينة لة نووسينةكاين بثتواتة و ئورشةليم كؤنترةو لة شوثنثكي    

اتةوة دؤزراوةتةوةو، لةبةرئةوةي باس لة قؤناغثكي زووتر لة فراواخنوازيي باشورتر لة بثتو

ئةو . كة سيمورروم لة باشورةوة بووةپاصپشتيي ئةو بذواية دةكات سيمورروم دةكات، 

 چووةلة دةشيت شارةزوورةوة بؤ دةشيت ذانية گروندا ريةمةپواي ژئايةي بة بناري ذؤگاذث

 گرتوويةتية بةرمذةوةكةيدا پثداين قةصةينيش لة برةوس-)ـن(اية بووة كة ئيدديـگئةو ذث

 بووة بةرةو گةكاينو ئةم شوثنةش كة بةردةكةي تيادا دؤزراوةتةوة يةكثك لة وثست

   .چةي بثتواتةباكور بؤ ناو
  

ارثزةري شانشني بووة، خواوةندثكي جيا و پخواوةند نيشبا، كة ديارة خواوةندي    

   .چوونسابا نةبووة هةروةك هةندثك بؤي سةربةخؤ بووة، هةمان خواوةند نيس
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نووسراوة، ) ر(ووآليت سيمورروم لة نووسينةكةي هةصةدين دا بةيةك /ناوي شار   

ئةمةش . چثتهةروةها لة نووسينةكاين بثتواتةش دا، نووسينةكةي ئورشةليمي لث دةرب

صةي نووسراوة نائةكةدىيةكاين سةردةمي بنةماچاوة هةمان شثوة نووسينة كة لة سةر

  .ئوري سث يةمدا هاتووة

  

ذاست بثت، ئةوا يةكةمني جار دةبثت  NUN INANNAخوثندنةوةكةمان گةر ئة   

كاين كوردستاندا چةرخةو نووسينة شاهانة هاو پادشايةئةم ناونيشانة لة نووسينةكاين ئةم 

  . بنووسرثت
  

" ل،گة" tenīštuو " چةناو" "هةرمث،" kulīšuكاين گمةنةنووسينةكة ووشة دة   

ئةم دوو ووشةية تا ئثستا تةا لة نووسينةكةي ئورشةليمدا . ي بةكارهثناوة" خةصك"

دةشثت ئةمة جياكةرةوةيةكي زماين ئةكةديي سةرزةمينةكاين دةرةوةي . هاتوون

  .لةكةنارةوة بوون پؤتاميا بووبثت كةمثسؤ

  

ةردةمي زمان و نووسيين دةقةكة هةندثك سيما و جياكةرةوةي زمان و نووسيين س   

نيشانة مثخىيةكانيشي، وةك ئةوةكةي ئورشةليم، لة . ةپثوة ديارئةكةديي كؤين 

  .چننيشانةكاين ئثشنونناي سةرةتاي سةردةمي بابليي كؤن دة
  

. فيي تثدايةگرازؤرترين ناوي جو پادشايةدائةم نووسينة لة نثو نووسينةكاين تري ئةم    

ي تريان بة داخةوة شكاوى كةون، هةندثكچاو دةهةندثك لةم ناوانة بؤ يةكةم جارة بةر

 .ناسرابوونلة ذث ي نووسيين ترةوة پثشتر و ناتةواوىيان تياداية و هةندثكي تريشيان 

پةيوةندىيةكي بة شوثنيانةوة هةبثت، لة باشوري گة كردين ئةم ناوانة ذةنذيز شثوازي 

- )ـن(ة ئيدديـك گايةو ذثژايي ئذيز كرابن، بة درث ژئاواآلتةوة بؤ باكوري ذؤژهةذؤ
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بؤية دةكرثت ئةم ذيز كردنة بؤ . ية بةرگرتوويةتىسني لة هةصمةتة فراوان خوازىيةكةيدا 

بةآلم دةشكرثت بة شثوازثكي . دةست نيشان كردين شوثنةكانيان يارمةتيدةر بثت

پثشدا هاتوون ناوي ئةو كرؤنؤلؤجىيانة ذيز كرابن، لةم بارةياندا ئةو ناوانةي لة 

ومةوة نزيكتر بوون و ئةوانةش كة لة دواتردا هاتوون، لة سيموررشوثنانةن كة لة 

گاري ئثستادا ناتوانني لةهيچ كام لةم دووة دصنيا ژلة ذؤ. سيموررومةوة دوور تر بوون

  .بني
  

پادشا كةمترين ناوي خواوةنداين ة، ئةم نووسينةي پثچةوانةي نووسينةكاين ترىيةوبة    

گثذانةوةي دةستكةوتة نكة بؤ چونووسينةكةوة بثت،  ئةمة بةهؤي بابةيتگة ذةن .تياداية

بةآلم دةشكرثت ناوةكاين خواوةندان لةو بةشة شكاوةي .  تةرخان كراوةسةربازىيةكاين

خوارةوةي نووسينةكةدا بووبثنت كة هةميشة بؤ تووك و نةفرةت تةرخان دةكرا و ناوي 

  . خواوةندانيش بةزؤري لةم بةشةدا دثن
  

باس لة خستنة پثدةچثت چونكة گرنگة،  خاملان لة نووسينةكةدا زؤر ناوهثناين ووآليت    

گاي خوراساين پيادا ثر ذكثفي ئةم ووآلتة و دةربةندة ستراتيجىيةكةي بكات كة شاذثژ

گرتين ئةم دةست بةسةردا  .پؤتاميا و ئثراين پثكةوة دةبةستةوةمثسؤتث دةپةذي و 

 ژيلة دپادشاية تثكي بةهثزي دةسيت ئةم بووبثتة داردةسگاية و دةربةندةكةي دةبثت ثشاذ

   .ژمن و ناحةزةكايندو

  

ةندة بةردةكة لةم چهةر. ةپادشاي لوللوبومناوهثناين ئاننوبانينيي  گرنگلة پبةهةمان    

شوثنةدا زؤر داخوراوة و بة ئاساين ناخوثندرثتةوة، بةآلم ئةوةندة بةسة كة دةيسةملثنثت 

 .چووةؤي بين نةبووة هةروةك، بؤ منونة وؤكةر، پثش ئاننوبانيادشاية پسةردةمي ئةم 

اش پسني -)ـن(ةكتري بوون و دةشكرثت ئيدديـچةرخي يبةصكو ئةم دووة هاو

  . ئاننوبانيين هاتبثت
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سيت سيمورروم نةبووة لة باكور، بةصكو، هةروةك لة چةي ژثر دةكولوننوم تاكة ناو    

ك شيكشاببوم و تري وة چة و شارينووسينةكةي هةصةدنىيةوة دةردةكةوثت، ناو

  .ئوتوميش خرابوونة سةر قةصةمذةوي سيمورروم

  

ةص گادشا شةذي لةپكة  ناويان هاتووة نانةژمئامورىيةكانيش بة يةكثك لة دو  

ةر بيهثنينةوة يادمان ئامورىيةكان لة دوا دوايىيةكاين فةرمانذةوايي گئة. كردوون

ن، ئةوا ئةم زانيارىيةي لة وبو سيمورروم پةمياينبنةماصةي سث يةمي ئور دا هاو

هاوكثشةي سياسي و گؤذاين  .گرنگىيةكي تايبةيت دةبثتنووسينةكةدا هاتووة 

يةكانيش، ئامورىيةكان مياين و دؤستايةتىةگؤذاين هاوپهؤي چةكة، بووةتة سةربازيي ناو

بنةماصةي ئور هةوصيان داوة نيشتيماين سيموررىيةكان يان لة پاش ذماين لة 

(= هةندثك لة ناوةكاين سـةردار .داگري بكةن انژثر دةستي سةرزةمينةكاين

rabiānum ( ة ئامورىيةكان بة داخةوة بةهؤي شكاوىيةوة زؤر ذوون نني و دةكرثت

  .يةك خبوثندرثنةوةچةند شثوةبة

  

ناوي هاتووة،  گةص ئامورىيةكاندارةكى لةژمنثكي سةووآليت سيماشكي ش كة بة دو   

ي ةئةجنامئةو گةينة دةكرثت ب. ةدا ناوي بثتپادشايةكاين ئةم بؤ يةكةمني جارة لة نووسين

يمورروميان داوة، لة هةمان كاتدا پةالماري سئاواوة ژكة لةو كاتةدا ئامورىيةكان لة ذؤ

سني -)ـن(بةآلم ئيدديـ. سيماشكىيةكانيش لة ذؤژهةآلتةوة شاآلويان هثنابثتة سةري

سةركةوتن بةسةر ئةم دوو  .ث بكاتپاشةكشةيان پتوانيويةيت لة هةردوكيان بدات و 

  . ايبةتيي لة نووسينةكةدا بؤ تةرخان كراوة و باشتر دةرخراوةگايةكي تةدا جثگةورةيهثزة 
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لة نووسني و تؤمارة دثرينةكانةوة دةردةكةوثت سيمورروم لة سةردةماين زؤر زووةوة     

كردووة و ةص گ، شةذيان لةپؤتاميا بووةج و تةماعي دةوصةتةكاين مثسؤگاي سةرنجث

ة پةندة هةرة كؤنانةوة هةصهثنجراوة كة لة ژئةمة لةو ئاما. لةشكريان كردووةتة سةر

سومةرىيةكاين سةردةمي سةرهةصداين بنةماصةكاندا هاتوون و باس لة لةشكركثشي 

شاياين ئةكةد و دواتريش پادئةمانةش شةذةكاين  پاشلة. بؤسةر سيمورروم دةكةن

. كةكاين بنةماصةي سث يةمي ئوريان بة دوادا هاتووةلةشكركثشىية يةك لةدواي ية

  . لةشكركثشىيان كردووةتة سةر سيمورروم ١١ئور بةاليةين كةمةوة پادشاياين 

  

 ي" دةستكاري "ةيوةندىيان بة پدةكرثت هةندثك لة شوثنةوارةكاين بثتواتة   

. ي كردووةسينةوة هةبثت كة لة نووسينةكةي بثتواتةدا باس-)ـن(ي ئيدديـ)ارانةگياد(

كةالوةكاين قةآلي كؤين بثتواتة كة نووسينةكانيان تيادا دؤزراوةتةوة، دةشثت بة 

ووة، ژةي بؤ كردةي كة ئاما"دةستكاري "شوثنةواري كولوننومي دثرينةوة ياخود ئةو 

ناوة و دةشثت هةوص بدةين بة پادشا دايكراوة كة " تةخيت نيشبا"باس لة . ببةستينةوة

تةخيت "ردة شثوة تةختةوةي ببةستينةوة كة لة نزيك بثتواتةية و بة اوةكاين ئةو بةپامش

  .ناسراوة" خورشيدش خاوةر

  

لةوانةية نووسينةكةي ئورشةليم كةمثك لة نووسينةكاين بثتواتة كؤنتر بثت، نةك بة   

هؤي ئةم ذاية هةندثك . چوونتةواوي لةيةك كاتدا نووسرابن، هةروةك هةندثك بؤي 

ئثمة لةم پثشنيازي . نثوانياندا لة ذووي فؤرم و زمان و خةتةوة پچووكن لةجياوازيي 

بارةيةوة ئةوةية كة نووسينةكةي ئورشةليم كاتثك نووسراوة كة يةكةم جار 
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نووسينةكاين بثتواتةش كةمثك دواتر  .گرتووةادشا كولوننومي پسني ي -)ـن(ئيدديـ

بؤ دووةم جار، ئةم  و سيمورروم ياخي بووةژي كاتثك كة كولوننوم لة د نووسراون،

بؤية لةم نووسينانةشدا  .ثر ذكثفژةتةوة پادشاوة، خراوجارةيان لةاليةن كوذي 

كة زابازوناي كوذي بةناوي چونسيمورروم ناوبراوة،  پادشايسني بة -)ـن(ئيدديـ

  .باوكىيةوة لة كولوننوم فةرمانذةوا بووة
  

 we- خوري جثنةتيضي ي پاشگرةدين دا بة گرايف لة نووسينةكةي هةصزؤر ناوي جو   

ةل كثشاين خورىيةكان لةم كاتةدا لة پكؤتايىيان هاتووة، ئةمةش ذادةي بآلوبوونةوة و 

   .پيشان دةداتهةآليت دجيلة چةكاين ذؤژناو
  

كوذي لةسةر مؤرثكي پادشا شان بة شاين ناوي زابازوين سيين -)ـن(ناوي ئيدديـ   

ريتثكي بنةماصة شاهانةكاين ئةم بةشةي ئةمة نةچثت ثدةپ. لوولةكيي شاهانة نووسراون

دثن ي /ثنتـپيشهةمان شت لةسةر مؤرةكةي چونكة كوردستاين دثرين بووبثت، 

 nuldānumگوتووة ؤيان پادشا بة خئةمان لة جيايت . وميش نووسراوةپادشاي ئيتاباخل
يش و كوذةكةشي پادشاي سيموررومهةردوو ). زي؟گليي ئين Dukeشتثكي وةك (=

پادشاياين تري هةمان چونكة سةرجنة،  گايئةمةش جث. مسثص وثنة كراون بةبث ذيش و

دةشثت ئةمة نةريتثكي ناوخؤيي . سةردةم، وةك بؤ منونة ئاننوبانيين، ذيش و مسثصيان هةية

هةندثك بنةماصةي تريش . گرؤس بووبثتچياكاين زاناو هةندثك لة بنةماصة شاهانةكاين 

ئا لة -دثپؤتامياش گولة باشوري مثسؤ. بوونادشاكانيان بث ذيش و مسثص پهةن كة 

هةروةها بة الي ئثمةوة خوثندنةوةي ناوي كوذةكةي . مسثص بووة گةش بث ذيش ولة

كة  AN، نيشانةي AN-Zabazunaبووبثت نةك   Zabazunaزؤر زياتر دةشثت 

ثت نيشانةي خواوةندثيت بووبثت نةك چزؤر زياتر لةوة دةپثش ناوةكةي كةوتووة 

تري پادشاياين ئةم باوةذةي ئثمةش لةوةوة هاتووة كة نزيكةي هةموو  .ناوةكةبةشثك لة 

ادشا بووبثت و خواوثندراو بووبثت، واتاي پاوكي ب رگةئة. سةردةمة خواوثندرابوون ئةم
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 ةكاينپانتيؤنتةماشاي  گةرئةچونكة ئةوة نية ئيتر كوذةكةي ناكرثت خواوثندرابثت، 

گةورة و ىيان تيادا هةية، خواوةنداين پلةدارشثوةي هةمان  خواوةندان بكةين، دةبينني

كوذ يان باوكة خواوةندان و دايكة خواوةندان و خواوةنداين  پچوك،ين خواوةندا

   .انكچي

  

زراوةتةوة و ناوي زابازوناي چةي ديالة دؤئةو جث مؤرةي لة تةل ئةمسةر لة ناو  

و  پادشايةئةم  سيموررومي لةسةرة، لة دياري كردين سةردةمي فةرمانذةوايي

ينةي جث مؤرةكةي تيادا دؤزراوةتةوة چئةو شوثن و . بوو دا يارمةتيدةرشانشينةكةي

هاتنة سةرتةخيت پثش ذماين بنةماصةي سث يةمي ئور و لة  پاشيشان دةدات لة ژوويةك پمث

ادشاي ئيسني بووة كة پئيليشو ي - وچةرخي شبيالالما هاو. شاي ئثشنونناپادبيالالماي 

نامةيةكيش كة هةر . دا فةرمانذةوايي كردووة.) ز.پ ١٩٧٥-١٩٨٤(ة ساآلين دةزانني ل

سني -)ـن(لة تةل ئةمسةر دؤزراوةتةوة باس لة سةركةوتنثك دةكات بةسةر ئيدديـ

ادشاي پسيين -)ـن(ةر هةر هةمان ئيدديـگةآلتدا، ئةژهكاين ذؤچياناوثكدا لة 

ادشايةدا بة نزيكي پئةم  ويژوسيمورروم بووبثت، ئةوا ئةميش لة دياريكردين مث

ئاننوبانيين دا ياريدةدةرة، ژووي ئةميش لةالي خؤيةوة لة دياريكردين مث. يارمةتيدةرة

  . هاتووةچونكة ناوي لة نووسينةكةي هةصةدين دا 
  

پثشنياز لة اليةن زؤر . هثشتا ناتوانرثت شوثين سيمورروم بة ووردي دياري بكرثت   

بةآلم لةم باسةماندا بةراوردمان لة نثوان . ونشكةش كراچةندين توثژةر و لثكؤصةرةوة پث

دا كردووة كة ’ سريوان‘و ’ سةميةذة‘ناوي سيمورروم و ناوي شارةكاين 

ثشتريش لة اليةن فرةينةوة پناوي سريوان . شوثنةوارةكانيان لة ناو خاكي ئثراين ئثستادان

باري سريوانة بةبث ئةوةي بة ناوي سيموررومةوة بةسترابووةوة، بةآلم ئةو مةبةسيت لة ذو

بووين ئةم دوو ناوة هاوشثوةية، يةكثكيان ناوي شوثن و . باسي شاري سريوان بكات

ئةوي تريان ناوي ذوبار لة مةودايةكي وادا، دةشثت بةناوي دثريين سيموررومةوةيان 
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، لة اليةكي ترةوة. ووآليت سيمورروم/ن بؤ مةوداي فراوانيي شانشيينژة بببةستينةوة و ئاما

ـمورو و واتاكانيان لة زماين ئةكةدي )ـيـ(نثوان ناوي سيمورروم و خاشـپةيوةنديي 

ىيةك لة نثوان پةيوةندةي بؤيان كردووة، دةشثت لة دروستكردين ژدا، كة ئةستؤر ئاما

گة ج. ـمورو دا ياريدةدةر بثت)ـيـ(ـگرافيي خاشسيمورروم و ناوي جو/ناوي شـ

گةذيدةي سةدةكاين ناوةذاست بؤ گرايف ناس و ي جو ’لابن املهله‘ژةكاين لةمانةش، ئاما

شارةزوور چةي لة ناو ةوة’ شةعران‘سةر شاخثك بةناوي گواية لةبةت كة گيايةكي تاي

بة ووتةي .  ـموروممان ياد دةهثنثتةوة)ـيـ(ذواوة، ناوي شيمورروم و تةنانةت خاشـ

سةرباري ئةمةش، . ووةابن املهلهل شاخي شةعران لة بةشي باشوري دةشيت شارةزووردا ب

-ين تگةكادةن. بووة’ ـورا/ميـتا‘وتوويةيت ذوباري سةرةكيي شارةزوور ذوباري گ

چونكة ، شيمورروميان تيادا دةناسرثتةوة/پثكهثنةرةكاين ناوي سـ گةر بةئاساين دةن- م

ذ گؤلة زمانة سامىيةكاندا ئاص و ) ض(و ) ش(و ) س(و ) ث(و ) ت(دةنگةكاين 

ينةوةي زياتر لة پثويستيي لثكؤصهةموو ئةمانة سةرجنمان بؤ  .ؤذثنگدةبن و بؤ يةك دة

  .اليةنة زمانةوانىيةكاين ئةم ناوانة و لة شوثين سيمورروم دا ذادةكثشن
  

لة چةكاين ذؤژهةآليت دجيسيمورروم تا سةردةمي مششارةش زهلثزثكي سةرةكيي ناو    

ئةدةدي ئةخازوم دواي -وبلة سةردةمي مششارةدا يةكثك لةو هثزانة بوو كة ياش. بوو

ي ژؤصةي كةوتة لثگصا، ذووي لة كزي و الوازي كرد، بةذادةيةك پاشدبةآلم لة . كةوت

يا ي سةرداري توروككىيةكان -ا ناو نةزانراوةكاين الي زازيپادشكة يةكثك لة 

يةكاندا، ئةم گوتىي پادشازومي گةص زالة انثيتةميپئةميش وةك دياريي هاو. پةنابةر بووة

 . مينژبةرةي داوةتة دةست زازومي دوپةنا پادشا
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  خشتةي كرؤنؤلؤجي كوردستاين ناوةذاست بةرامبةر مثسؤپؤتاميا

  
  سومةر و بابل  كوردستاين ناوةذاست    (*)مثژوو

 ±١١٠,٠٠٠-٥٠٠,٠٠٠ 

  . ئ. پ

  

  .ئ. پ ٨٠، ٠٠٠± 

  .ئ. پ ٦٠، ٠٠٠± 

  

  

  

  

  

. پ ٤٥، ٠٠٠-٥٠، ٠٠٠± 

  .ئ

ؤليت
پالي

ـي
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
  

  ذؤخي دجيلة لة باكوري موسص

  

  بةردةبةلكة

  

  شانيدار

 ↓  
  .ئ. پ ٤٦,٠٠٠

  

  

  

  هةزارمثرد

  

  .ئ. پ ١٢.٠٠٠± 

 ±٩.٠٠٠- ١٠.٠٠٠  

 ±٨.٠٠٠  

ـي
ـ

ـ
ؤليت

ثس
م

  

  

  چةمي شانيدار و زةرزيزةوي 

  كةرمي شاهر و موعةللةفات

  

 ±٧.٥٠٠   

 ±٧.٠٠٠  

  

 ±٦.٥٠٠  

ـي  ٦.٠٠٠± 
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ؤليت

ني
  

  

  

  )پثش گصثنة(چةرمؤ 

  

  )گصثنة(چةرمؤ 
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ـ

ـ
ـ

ؤليت
لك

چا
  

  حةسسونة

  سامةذذا

  حةلةف

  

  عوبةيدي باكور

  

  )سةردةمي گةورة(ئوروكي باكور 
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