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  :لخصمُ ال

 بینهــا ومــن ،انـةالكهة منهــا وظیفــ وشـغلت العدیــد مــن الوظـائف بــارز، بمركــزالقـدیم  العــراق بلــد فـي المــرأة تمتعـت

ـــرة فـــي عـــام ٤٣٠٠ حـــوالي قبـــل عاشـــت التـــي ،ياألكـــد ســـرجون الملـــك ابنـــة ،Enheduanna یـــدواناخنإ األمیـــرة  الفت

 عــالوة. أور فــي" ســین/  نانــا" القمــر إللــه لیــاالع اهنــةالك مركــز تحتــل أمیــرة أول كانــتو . المــیالد قبــل ٢٢٥٠-٢٢٨٥

 مدینـة فـي كاتبـة أیضـا كانـتو . احیاتهـ فترة طوال المعابد من العدید في ورفیعة علیا مناصب تشغل كانت ذلك، على

تــم  المــرأةاســم  أول یعــد ربمــا Enheduanna  یــدواناخنإ اســم أن القــول یمكــن وبالتــالي،. أبیهــا حكــم فتــرة خــالل أور

 الكاهنـة( دىك�س�رجون األ الملـك ابنـة ،انخی�دوانا األمیرةموضوع  دراسة أدت. التاریخ في لومةمع قصیدة في هلیسجت

 ةكاتبــ نفسـه الوقـت وفــي ،اة علیـوكاهنـ أمیـرةونهــا ك نجمعـت بـی -١: یلــي مـا أهمهـالعـل  نتــائج، عـدة إلـى) ةالكاتبـ -

 هــدف ربمــا كــان -٢ .القــدیم العــراق تــاریخ فــي اســتثنائیة شخصــیة جعلهــا ممــا ،لتــرانیموا األدبیــة القصــائد مــن عدیــدلل

 األمـاكن تنـوع لكـن ،ةلهـاإل تلك وتمجید تسبیح وهو ادینیً  اینانا لإللهة تهاكرستي ال قصائدها وراء من انحیدوانا األمیرة

 تلـك علـى دیـةاألك إلمبراطوریةا سیطرة مدى راظهأال وهو إ سیاسي هدف له كان كذا اختالفهاو  واردة بهاال الجغرافیة

  .المناطق

  .، إله القمر، المعابد، الشعرأور مدینة، يكاداأل، الملك سرجون انخیدواناالنساء، الكهانة، األمیرة  :الكلمات الدالة
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Abstract: Women in The country of Iraq enjoyed a prominent position, and occupied 
several posts including the function of the priesthood; among them were Princess 
Enheduanna, daughter of King Sargon Akadian, who lived about 4,300 years ago in the 
period 2285-2250 BC. She was the first princess to occupy the High Priestly Center. 
The god of the moon "Nana / Sen" in Ur. Moreover, she was occupying high and high 
positions in many temples throughout her life. She was also a writer in the city of Ur 
during her father's reign. Thus, it is possible to say that the name Enheduanna may be 
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the first name of a woman recorded in a poem known in history. The study of Princess 
Enheduanna, the daughter of King Sargon Akkadi (the priestess - writer) led to several 
results, the most important of which are the following: 1- together as a princess and 
high priest, and at the same time a writer of several poems and tunes, which made her 
an exceptional figure in the history of ancient Iraq. 2-Perhaps the goal of Princess 
Enheduanna from behind her poems devoted to the divine religious Ennah is praise and 
glorify Enana, but the diversity of geographical places contained and the difference had 
a political goal and show the extent of control of the Akkadian state of these areas in 
that period.                                                                                        

Key words: Women, priesthood, Princess Enheduanna, King Sargon Akadian, city of 
Ur god of the moon, temples, poem.  

    :مقدمة

تمتعت المرأة في بالد العراق القدیم بمكانـة بـارزة، وشـغلت العدیـد مـن الوظـائف منهـا وظیفـة الكهانـة، التـي كانـت 

تضـم مختلـف الطبقـات مـن األمیـرات وبنـات الطبقـات العلیــا وكـذا بنـات األسـر المتواضـعة الحـرة، وقـد اختلفـت مراكــز 

  .ار، ومن مكان آلخر أیضً تلك الكاهنات وامتیازاتهن الدینیة من معبد آلخ

، التي عاشت منذ حوالي ياألكدابنة الملك سرجون   Enheduanna"انخیدوانا"ومن بین تلك الكاهنات األمیرة 

/ نانا"، وكانت أول أمیرة تشغل مركز الكاهنة العلیا إلله القمر )م.ق ٢٢٥٠ -٢٢٨٥(عام في الفترة حوالي  ٤٣٠٠

  .تحتل مراكز علیا ورفیعة في العدید من المعابد طوال فترة حیاتهاعلى أنها كانت  فضالً . في أور" سین

/ اینانا"ة لإللهة سالمكر  تیلُعرفت انخیدوانا كذلك من خالل تألیفها لعدد من األعمال األدبیة الشعریة والترا

نا ربما ُیعد ؛ حیث كانت كاتبة في مدینة أور خالل فترة حكم والدها، ومن ثم یمكن القول بأن اسم انخیدوا"عشتار

  .أول اسم المرأة تم تسجیله في قصیدة معلومة في التاریخ

  :هذا وقد جاء تقسیم البحث على النحو التالي

  مقدمة -

  )الكاهنة العلیا(انخیدوانا : أوالً  -

  أهم األعمال األدبیة لألمیرة انخیدوانا: انًیاث -

  لقصیرةالترانیم أو التراتیل ا -٢             القصائد الطویلة - ١

  .وتم تذییل البحث بأهم نتائج الدراسة -

  )الكاهنة العلیا(انخیدوانا : والً أ

حظیت النساء على مدار تاریخ العراق القدیم بوجود قوى في النواحي الدینیة وداخل المعبد، فكن یتقلدن مناصب 

بل  الكهنوتي على الرجال فحسـب،یقتصر النظام فلم  )١(دینیة وٕاداریة، دل على ذلك ورود العدید من الدالئل النصیة

                                                             

(1) Sherry Lou Macgregor, "Women in the Neo- Assyrian World: Visual and Textual Evidence from 
Palace and Temple" (PhD diss. University of California: 2003), 8. 
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دوانا ـهن انخیـومن .)١(المعابد الكبیرة وخاصة فى شغلت المرأة حیزًا كبیرًا فى هذا النظام ككاهنة وكموظفة،

"Enheduanna")١شكل رقم ( )٢(األول : ، التي یتكون اسمها من مقطعین، هما"En")التي تعني الكاهن  )٣

الكاهنة العلیا زینة "التي تعني زینة أو زخرفة، ومن ثم كان اسمها یعني  "hedu"ني األعلى أو الكاهنة العلیا، والثا

  .)٤(الذي كان إله السماء" اإلله آن

سومریة، وربما  من أم ،).م .ق ٢٣٠٠( ولدت حوالي عام التي ،يداألككانت انخیدوانا ابنة الملك سرجون 

الكاهنات، ظهر ذلك من خالل قیامه  إلحدى ابًنا يداألك فسه كان الملك سرجونكانت كاهنة، وفي الوقت ن

  :بتسجیل النص التالي

، وال أعرف والدي، تقطن عائلتي الجبال، ةباألكدی entuأنا سرجون، الملك القوي، ملك أكد، والدتي كاهنة علیا "

النهر بعیًدا، وقد حملت بي ووضعتني سًرا، ثم ألقتني بسلة الغاب بعد أن سدت شقوقها بالقار في النهر، وحملني 

، ولذلك حكمت )٥(آكي ساقي البستان ورباني كبستاني، وأثناء عملي أحبتني المعبودة عشتار aqqiوأوصلني إلى 

  .")٦(أربعة وخمسین عاًما كملك

لمنصــب جــدتها؛ حیــث  ا؛ وربمــا جــاء ذلــك اســتمرارً )١(فــي أور )٧(كمــا كانــت انخیــدوانا كاهنــة علیــا إللــه القمــر نانــا

                                                             

  .٢٧٥، )م١٩٣٨( ١٤، مجلة كلیة اآلداب، جامعة بغداد، العدد ١، مج"النظام الكهنوتي فى العراق القدیم"رضا الهاشمي،  )١(

  : انظر. En- Hedu- Annaأو  En- hedu- anaأي  Enheduannaأو  Enheduana ورد اسم انخیدوانا بصیغ منها )٢(

Gabriella Bernardi, The Unforgotten Sisters: Female Astronomers and Scientists before Caroline 
Herschel (Switzer land: 2016), 3.                                      

)٣("En ": ةاألكادی في و ، "سیداً " أو حاكماً " یعني سومري لقب "" Bélu منها والمؤنث ،"سیداً " أو حاكماً " أي المعنى نفس لها التي "entu" 

 بعـض أسـماء تركیـب فـي وردت وكـذلك اآللهـة، بعـض أسـماء تركیـب فـي  دخلـت قـد" En"  المفـردة أن كمـا ،"علیـا كاهنـة" وتعنى "enutu" أو

 أحمد هیفاء :انظر للمزید .انخیدوانا األمیرة مثالال سبیل على ومنها لخدمتها، نفسها رستك معینة إللهة علیا كاهنات أصبحن اللواتي األمیرات

 ؛١٩ ،١٢ ص م، ٢٠٠٧ الموصـل، جامعـة اآلداب كلیــة ،)منشورة غیـر( ماجستیر رسـالة القدیم، العـراق وملوك حكام ألقاب :محمد الحاج عبد

  :كذلك

M. Diakonoff, "Women in  Old Babylonia not under Patriarchal Authority", JESHO 92, No. 3 (1986): 
233. 

(4) Bernardi, The Unforgotten Sisters, 7. 

 األسـماء مـن بالعدیـد ُعرفـت وكـذا لـه، أختـاً  وأحیانـاً  لسـین ابنـة أنهـا علـى عرفـت وقـد .الرئیس عبادتها مركز هي الوركاء تعد :اینانا /عشتار )٥(

 الســـیدة( أي "ال -نیننســـیكیل" اســـم "ننخـــورزاك" علـــى أطلـــق الســـومریة اطیراألســـ بعـــض وفـــى ، ننخـــورزاك أورور، ، ننمـــاخ، ، مـــا، نینتـــو، :مثـــل

 المنتجـة األم هي اینانا /عشتار وظلت .أیام تسعة نحو الحمل مدة دامت وقد عدة، بآلهة دموزى اإلله من عشتار حملت دلمون في و ،)الطاهرة

 القـدیم، العـراق فـي الدینیـة المعتقـدات ،األحمـد سـعید سـامي :انظـر للمزید .الجدیدة للحیاة عودة الربیع في منها دموزى زواج ُیجسم حیث للحیاة،

  .٣٢ ،)م٢٠١٣ :بیروت(

(6) Sabina Franke, "Kings of Akkad: Sargon and Naram- Sin", CANE, ed. Jack M. Sasson editor in chief, 
Vol. ll (New York: 1995), 836; G. Roux, "Ancient Iraq" (England: Penguin Group,1976), 140-41. 

أي ) ســین(باسـم  ن، فـى حـین اســماه  األكـادیو )ننـار(أو  Nanna) نانــا(هـو إلــه القمـر، وقـد عـرف عنــد السـومریین باسـم  :سـین/ نانـا  )٧(

دار  :اإلســكندریة(حضـارة العـراق القـدیم  ،أحمـد أمـین سـلیم: للمزیـد انظـر). ود(، وعنـد عـرب الجنـوب عـرف بالتسـمیة )رجـل السـماء(

  .٣٥١ ،)م ٢٠١٤المعرفة الجامعیة، 
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نا في المعبد الفخم فـي أور لمـدة أربعـین عاًمـا، فقـد كـان مـن المسـتحب لـدى الوالـدین أن ُیكرسـا بناتهمـا أقامت انخیدوا

ممارســـة العدیـــد مـــن النشـــاطات  مثـــلبالقیـــام بـــبعض األعمـــال األخـــرى  هنلبعضـــ بـــل والســـماح. فـــي خدمـــة المعبـــد

  .)٢(االقتصادیة ما بین بیع وشراء وغیرها من األمور األخرى

ها ـدوانا بمنصبـاحتفظت انخی وقدة، مهمبناتهم كاهنات في المعبد من األحداث ال عیینم الملوك بتهذا وُیعد قیا

خلیفة  "En- Men- an- na" ، دل على ذلك قیـامه بتنصیب ابنته"سین -نارام"حتى عصـر المـلك  یاـككاهنة عل

  .)٣(سین -في عهد الملك ناراموفاة انخیدوانا أنه ربما كانت یشیر إلى  الذياألمر . لها في هذا المنصب

وقد تمتعت بعض الكاهنات ممن یعملن في المعبد ببعض االمتیازات والدرجات العلیا؛ حیث عاش بعضهن في 

 شئونها الخاصة كلیدیر  ""Ugulaكان لها وكیل یدعى  و ،)٤("The Giparuالجیبارو "جناح خاص ُعرف باسم 

كان لها  فقد ،)٦(entuاینتو  -بمكانة كبیرة ككاهنة علیانا، التي حظیت ومن بینهن األمیرة انخیدوا )٥(والعامة منها

                                                              
=  
تل المقیر حالیًا، كانـت فـي بدایـة األمـر تقـع علـى الضـفة الغربیـة لنهـر الفـرات، واآلن علـى ُبعـد حـوالي عشـرة أمیـال إلـى : رمدینة أو   )١(

منذ عصر الُعبید حـوالي فقد كانت مأهولة بالسكان  .Telloمیًال إلى جنوب تللو  ٣٥الشرق من ذلك، كما أنها تقع على بعد حوالي 

وكان لتغییر نهر الفرات مساره أثر كبیر في هجرة سكانها، هذا وقد خضـعت . م.وحتى القرن الرابع ق.) م.ق ٤٣٠٠ -٥٩٠٠(عام 

مــن قبــل بعثــات مــن المتحــف البریطــاني، األمــر الــذي أدى إلــى اكتشــاف العدیــد مــن  ١٩٣٤-١٩٢٢الستكشــافات واســعة فیمــا بــین 

  :للمزید انظر. واألختام االسطوانیة، ومنها قرص لألمیرة انخیدوانااأللواح الطینیة 

Alexandra Irving and Janet Ambers, "Hidden Treasure from the Royal Cemetery at Ur: Technology sheds 
New Light on the Ancient Near East", "NEA 65, No. 3 (2002),  206.; Ira M. price, "Some light from Ur 
Touching Lagash", JAOS 50, (1930), 150. 

 جامعــة اآلداب كلیــة ،)منشــورة غیــر( دكتــوراه رســالة القــدیمتین، ومصــر العـــراق حضـــارتي فــي المــرأة :األغـــا حســـن یونـــس حســون وســناء  )٢(

  .١٠١ م، ٢٠٠٩ الموصل،

(3) Douglas R. Frayne, "The Historical Correlations of the Sumerian Royal Hymns (2400- 1900 B.C.)", 
(PhD diss. Yale University: May 1981), 49. 

 ةوفـي األكدیـ ،"  GI. PÀRار پ. گـي"عـرف فـى السـومریة بالصـیغة . الرسـمي للكاهنـة االینتـو) المقـر(ُیعـد بمثابـة المسـكن : الجیبارو )٤(

ار پ: "وثانیهما ،"لیلة"والتي تعني " GIگي :"جیبارو تتألف من مقطعین أولهما وكلمة ال وتعني مقر الكاهنة العلیا، gipāruگیبار "بالصیغة 

PÀR " گیبـار "وعلـى الجانـب األخـر هنـاك مـن یـرى أن كلمـة   ،)المسكن اللیلـي(ومن ثم یكون معناها العام " مسكن"والتي تعنيgipāru "

ل في الجیبارو أنه كان مقر لكاهنة االینتو، وهذا ما أشارت إلیه واألص. تعنى مخزن، ولعل المغزى من ذلك هو اعتباره مكان تجمع الغالل

entu- Enanedu " ابنة"Kudur- Mabuk"  وأخت"Warad- Sin"  الراعیة التي تم بناء الجیبارو لكي یكون (عندما وصفت نفسها بأنها

مـن أجـل سـین، "لجیبـارو وُیسـجل علـى الحجـر أنـه مقرها الرسمي في هذا المكـان المقـدس، كمـا نجـد الملـك نابونیـدوس قـد قـام بإعـادة بنـاء ا

  :للمزید انظر". سیدي، قمت ببناء هذا الجیبارو في المعبد، لیكون مسكًنا للكاهنة االینتو

Penelope N. Weadock, "The Giparu at Ur", Iraq 37, No. 2 (1975): 101. 

  .١٨" ألقاب حكام وملوك العراق"هیفاء أحمد عبد الحاج محمد، : وكذلك

  . ٢٧٩، "النظام الكهنوتي"رضا الهاشمي،  )٥(

 كاهنة كانت ولقد القدیم، البابلي العصر في )كابتو(أو )كوبابتوم( بـ عرفت كما ،)نن و دینگر( بالعالمتین السومریة فى كتبت :االینتو )٦(

 كتبت ثم ومن ، اإللوهیة أشكال من شكالً  لنفسها اادعائه هذا یعنى وربما ،)االینتو( كاهنة مع المساواة من الدرجة نفس على )االوبابتوم(

= 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٨٥ 

 

وجاءت  احتلت كاهنات االینتو مركًزا دینًیا مهًماهذا ولقد  .)١("كوكودوك" یدعىوكذلك موظف " أدا"دعى حارس ی

باسم .) م.ق ١٥٩٥ -٢٠٠٦(ُعرفت كاهنة االینتو في العصر البابلي القدیم و . فى أعلى درجات السلك الكهنوتي

عصر فجر السالالت السومریة ب اسمها فى النصوص المسماریة الخاصة ذكر فى حین جاءكبیرة الكاهنات، 

  .)٢( زوجة لههذه الكاهنة  تحتى ولو كان "En"قبل اسم الكاهن.) م.ق ٢٤٠٠ -٢٨٠٠(

ابنة الملك أو كملكیة لألهمیة الكبیرة لهذا المنصب، فقد اقتضى األمر أن تكون من تشغله تحمل دماء  ونظًرا

وكذا  ،سین/ نانا ما بین القیام بدور الزوجة البشریة لإللههذا وقد تعددت أدوار تلك الكاهنات الملكیات،  ،ًا لهأخت

 عام ترجع بتاریخها إلى حوالي التيوهو من الطقوس  ،الخاص بالزواج المقدسالمشاركة فى الطقس الدیني 

أو  الثروة الحیوانیة سائدا أن هذا الزواج یسبب الوفرة والكثرة سواًء فىهناك اعتقاًدا وكان  ،).م.ق ٦٠٠٠(

جاءت المعلومات المفصلة عن هذا الطقس  وقد .)٣(ولذلك مارسه العراقیون فى بدایة كل ربیعالمحاصیل الزراعیة 

وجها ز ویتمثل في یقوم بدور الزوج لإللهة اینانا  ""enu- priestكاهن االینو "من الوركاء ولیس من أور، فكان 

الجیبارو؛ حیث عند الباب المطعم باالزوارد النفیس الموجود في ففي الوركاء، . )٤("Dumuzi"دموزي "المقدس 

وفي أور، وعلى . الذي یوجد في المخزن قابلت اینانا دموزي) ؟(كاهن االینو، وعند الباب الضیق) اینانا(قابلت 

الزوجة المقدسة لنانا في الطقس الدیني، وٕالى جانب  )٥(Ningalجال النقیض فقد كانت كاهنة االینتو ُتمثل نین

ولكنها أقل في مشاركتها في الطقس الدیني الخاص بالزواج المقدس كانت هناك مهام أخرى لكاهنات االینتو، 

من ، وهي أن تقوم بالصالة والدعاء )أي كزوجة لإلله(األهمیة من القیام بدور الزوجة في طقس الزواج المقدس 

 "Enanedu"وقد تحدثت عن ذلك . لرخاء البالد ورفاهیتها فقد كان الملك رمًزا. حیاة الملكأجل الحفاظ على 

                                                              
=  

 العـراق حضـارتي في المرأة األغـا، حسـن یونـس حسون وسناء: للمـزید انظـر )إلهة هي التي السیدة( تعنیان اللتین )دینگر( و )نن( بالعالمتین

  .  ١٠٢ ومصر،

: دار الرشـــید  للنشـــر: بغـــداد(ى ســـلمان وســـلیم طـــه التكریتـــي عیســـ/، ترجمـــة وتعلیـــق د١ات، الفـــن فـــى العـــراق القـــدیم،جگـــانطـــون مورت )١(

  .١٨٣، )م١٩٧٥

  .١٠٢، ومصر العـراق حضـارتي في المرأة األغـا، حسـن یونـس حسون وسناء )٢(

  .١٨، )١٩٩٠:بغداد( ١فوزي رشید، سرجون األكدي، ط )٣(

إلــه  دمــوزي كــان یمثــل أن" ســاگز"ء؛ حیــث افتــرض األســتاذ كــان إلهــًا للخصــوبة فــي عقائــد ســكان العـراق القــدما): تمــوز(اإللـه دمــوزي  )٤(

فـى  ةالـوفرة والزیـاد و بالتـالي إلى القول بأن اإللـه تمـوز كـان تجسـیدًا للقـوة المسـببة للتكـاثر" جاكبسون"الخصوبة المیت؛ وكذا ذهب األستاذ 

والدة القطعان دون حضوره، بینما أشار نائل عملیة تتم اإلله الراعي الذي ال یمكن أن " صموئیل نوح كریمر"إنتاج الحلیب، فى حین اعتبره 

  :حنون إلى أن اإلله تموز هو أحد آلهة العالم السفلي للمزید انظر

. ٤٠): م١٩٨٠( ٣٦، مجلـة سـومر، العـدد "هل كـان تمـوز فـي عقائـد السـومریین واألكـدیین إلـه الخصـوبة أو مـن آلهـة المـوت"نائل حنون، 

  :روللمزید عن اإلله دموزي انظ

Thorkild Jacobson, "The Name Dumuzi",  JQR 76, No. 1 (1985): 41- 45. 

  :للمزید انظر). السیدة العظیمة(وهي تعني  "شمش"وكذا أم إله الشمس  ،"Nannarننار "هي زوجة إله القمر سین أو : اإللهة نینجال  )٥(

 - Stephen Langdon, "The Eyes of Ningal", RAAO 20, No.1 (1923): 90. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٨٦ 

 

سین أخي  - یدایا مرفوعتان متوسلتان بالدعاء بأن یمنح اإلله الملك ریم أن"قائلة ) Rim- Sinسین  -أخت ریم(

ملك  "Lipit- Ishtarعشتار  -لیبت"ا وصف كم". السعادة والمتعة والصحة الجیدة وطول العمر) ؟(ىوعریس

  .)١("بصلوات ودعاء الملك نیابة عنه) تنطق(من تقف لكي تؤدي "على أنها  "Ennin Sunzi"ایسین ابنته 

التي كانت تقام في األعیاد االحتفاالت الدینیة جمیع  إقامة عن المسئولكان En"  وجدیر بالذكر أن حامل لقب 

اإلضافة إلى ما یتعلق بقیام كاهنة االینتو بتوفیر ُسبل الراحة ووسائل الزینة وتقدیم الهدایا ب ،)٢(والمناسبات الدینیة

لإللهة نینجال، فقد تم اكتشاف الكثیر من األكواب واألواني في مبنى الجیبارو، وهذه األواني كانت مكرسة لإللهة 

 "Sumu- ilu"ابنة  "Enshakiag- Nanna"و  "Enanedu"الكاهنتین االینتو  حیث ظهر اسم كل من ؛نینجال

وتم ذكر الهدایا التي قدموها كذلك، اللتین ورد ذكرهما في قائمة المتبرعین والمقدمین للنذور من أفراد األسرة الملكیة، 

والتي كانت عبارة عن أمشاط وصنادیق حدیدیة وأواني وزجاجات متنوعة من الفضة والذهب، وهي الهدایا التي ربما 

  .)٣(مت لإللهة نینجالدتكون قد قُ 

أمالك المعبد على  تتمثل فى إشرافهاأو وظیفة دنیویة ، دور  االینتولكاهنة الواجبات الدینیة كان جانب  ٕالىو 

  .)٤(تشغیل العمالو  حددةقرض األموال بفوائد م إلى جانبهذا من أراضى زراعیة وماشیة ومنتجات مختلفة 

وهو  ،األثریة هاأهم بقایاككاهنة علیا یمكن االستدالل علیها من خالل ولعل المكانة الممیزة لألمیرة انخیدوانا 

یحمل صورة شخصیة المرأة  مهم نذرىیكون أكثر عمل والذي ربما  ،ىسذلك القرص دائري الشكل من الحجر الكل

قیب في م أثناء عملیات التن١٩٢٧، وقد ُعثر علیه مجزأ في عدة قطع، وذلك في عام )٢شكل رقم (تاریخیة معروفة 

متحف الجامعة في جامعة في  موجود حالًیا سم، وهو٧.١سمكه نحو سم بینما یبلغ ٢٥.٦أور، ویبلغ طوله حوالي 

حیث ُعثر علیه في الجیبارو في أحد الفجوات بأحد الدهالیز، ومن ثم فلم یكن  ،بنسلفانیا وقد جرت عملیة ترمیمه

                            :النخیدوانا، وقد جاء فیه من كال وجهیه، وُیعطي تعریًفاًشا وهذا القرص كان منقو  ،من السهل رؤیته بشكل جید

  Zirruانخیدوانا، كاهنة 

  زوجة اإلله نانا

  ابنة سرجون، ملك العالم

  Inanna- ZA. ZAفي معبد اإللهة 

  )٥(.في أور، قامت بعمل مائدة اإلله آن

                                                             

(1) Weadock, "The Giparu", 103. 

  .٣٨، "ألقاب حكام وملوك العراق"هیفاء أحمد عبد الحاج محمد،  )٢(

(3) Weadock, "The Giparu", 103. 

، دراسات .)م.ق٦١٢-٩١١( من النـشاطات االقتـصادیة لمعابد بالد أشور فى العصر األشوري الحدیث"شیمـاء على النعیمـى،  )٤( 

     .٦٧:)م٢٠١٠( ٣٠،، العدد"موصلیة

(5) Zainab Bahrani, Women of Babylon: Gender and Representation in Mesopotami (London and New 
York: Routledge, 2001), 115. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٨٧ 

 

التي كان مجزأة الحالة الوعلى الرغم من  ،ش بنحت بارزعلى الوجه اآلخر من القرص أحد المشاهد منقو ویوجد 

 هذا فىو  ،عملیة التطهیرالقیام بالتي كانت تتم أثناء أحد الطقوس إلى ترمیم أشار البعد  إال أنه ،قبل ترمیمهعلیها 

بشكل متدفق على مجموعة من  )١(حیث یقوم أحد الكهنة بصب سائل ؛مجموعة من األشخاصتوجد المشهد 

یقف ثالثة أشخاص فى خلف الكاهن ٕالى یمین القرص أي و  ،األربعة طوابق ذيموجودة أمام المعبد ال النباتات

 دل على وهذا إن ،بحجم أكبر من أقرانها) ٣شكل رقم (انخیدوانا األمیرة ، وفي منتصف المشهد تقف ظمتصف من

حیث یتألف  س ممیزة؛مالب ي ترتديفهباإلضافة إلى ذلك  ،مدى ما تتمتع به من أهمیة كبیرةفإنما یدل على  يءش

وجد  الذيعمودیة تشبه خصالت ملبس الرجل و  متموجةخصالت  وكذا ،عدة طیاتوبه أهداب  ذيمن ثوب  هالباس

یتدلى من العصابة شریط یغطى  وعبارة عن عقال لشد شعر الرأس  ، وترتدي غطاًء للرأس)٤شكل رقم ( فى مارى

شكل (على رأس تمثال من أور أكدیةلبس من قبل سیدة هذه العصابة وهى تُ  تظهرو  ،)٢(أیضاً  ویالمس الصدر األذن

أجرى له ویبدو أنه قد  ،خصص لكبیرة الكاهناتكان مو  ،"aga"باسم في السومریة رف هذا الغطاء عُ وقد ، )٣()٥رقم

من حجر  على لوح نذرىاألصلي كان أطول من ذلك، وهذا المشهد یشبه أخر موجود غطاء عملیة ترمیم أي أن ال

الجالس على  اإللهعملیة سكب الماء المقدس أمام بثالث كاهنات تقوم هذا المشهد  ففي ؛عثر علیه فى أور كلسي

یمثل صب ماء مقدس أمام ربما أما موضوع اإلفریز األسفل فإنه  .اإلله ظاهرةهذا ضخامة شكل حیث تبدو  العرش

إلى تدیر وجهها  التيهي الوحیدة  كانتاالحتفال  هذا فيو  .لهعروسة لإل" رگـدن -نـن"تقدیم ب احتفاالً  وذلكالمعبد 

ومن خالل هذا . )٤()٦شكل رقم ( العصرهذا إلهات  تتمتع بهاانت ك التيوأن لها نفس مقاطع الوجه  ،األمام

دوًرا  بلفي أداء الطقوس الدینیة  یكن لهن دوًرا رئیًسا لم ربما ياألكدالعصر المشهد یمكن القول بأن الكاهنات في 

  .)٥(یسبقها في المشهد هو من یقوم بصب ماء التطهیر الذيحیث نجد الكاهن . مساعًدا فقط

كما أن رأس انخیدوانا هي الرأس الوحیدة من بین الرؤوس التي احتلت انخیدوانا مكانة وسط في القرص؛ وقد 

لعدم تساوي رؤوس  ، وذلك نظًراةإلى مكانتها العالی ُیشیر ربمازء العلوي من األفریز، وهذا أیًضا تالمس الج

  . )٦(األشخاص الموجودین في المشهد

                                                             

والعصر  ،تعد مشاهد سكب السائل المقدس فى الفن العراقي القدیم من المشاهد التي صورت منذ عصر فجر السالالت السومریة )١( 

من إناء یحمله على مذبح أو مبخرة أو دكه  یقوم بسكب سائل مقدس كاهن أو متعبد، ،ویتألف هذا المشهد من اله جالس یقابله ياألكاد

تأثیر فنون بالد وادي الرافدین على "أوسام بحر جرك، : الماء البارد والزیت، للمـزید انظرالنبیذ و ویتضمن السائل المقدس  وضعت بینهما،

   .٩٨): م٢٠٠٤: رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد" (الفنون الحثیة

: بغـداد( ٤كتـاب حضـارة العـراق، ج  ، من"النحت من عصر فجر السالالت حتى العصر البابلي الحدیث"طارق عبد الوهاب مظلوم،  )٢(

  . ٤٢، )م١٩٨٥

    .١٦٣انطون مورتگات، الفن فى العراق القدیم،  )٣(

  .١٤٥انطون مورتگات، الفن فى العراق القدیم، )٤(

  

(5) Bahrani, Women of Babylon, 115. 

(6) Roberta Ann Binkley, "A Rhetoric of the Sacred Other from Enheduanna to the Present: Composition, 
Composition, Rhetoric, and Consciousness" (PhD diss., University of Arezona, 1997): 55. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٨٨ 

 

عن األهمیة الكبیرة التي تمتعت  ایتضمن صورة النخیدوانا أكبر معبرً وُیعد المشهد الموجود على القرص والذي 

 ا وتجسیًدا جیًدارة للكاهنات، وكذلك تعتبر تصویرً فهي صورة استثنائیة المرأة تحتل منزلة رفیعة ككبی. بها انخیدوانا

وصورتها فضًال عن ذلك فإن ذكر اسم انخیدوانا . عن جوهر شخصیتها ككبیرة للكاهنات وكأمیرة في نفس الوقت

  .)١(هذا القرص إنما یعد من قبیل تخلیدها، فهي تقف في الجیبارو في حالة دوام وخلود ىعل

  أهم األعمال األدبیة لألمیرة انخیدوانا: انیً ثا

 من القیام  مكنتها كبیرة ومنزلة عظیمة،مكانة قد تمتعت بأة في حضارة الشرق األدنى القدیم لمر الشك أن ا

فلم یكن . )٢(قل من الرجلأبنسبة وٕان كانت بطبیعة الحال  إلى جانب تعلم الكتابة، األنشطة الیومیةبالعدید من 

من ثم و ابة ـون الكتـن شئـكان لهن أن یتعلم دون اإلناث بلفقط على الذكور  ًراـالعراق القدیم مقتصبالد التعلیم في 

  .)٣(یصبحن كاتبات

ه بعدد الكتبة من الذكور، ولعل ذلك یرجع إلى اوعلى أیة حال لم یكن عدد الكاتبات من اإلناث كبیرًا إذا ما قارن

ك عائقًا أمام تعلم الكتابة المسماریة ، لذا فقد كان ذلفن الحاجة لسنوات طویلة لكي تتم عملیة التعلم ،ومن ثم إتقان 

عن ذلك فقد كان إنجاب األطفال وتربیتهم داخل البیت هو الواجب األساسي للمرأة في  وفضًال  جمیع اإلناث،

كانت  ُتشكل عائقًا آخر وراء إحجام العدید من  ةالقدیم ، باإلضافة إلى أن تكالیف الدراسة الباهظ ىمجتمع العراقال

من ثم كانت معظم الكاتبات ممن تمكن من التعلم في العراق القدیم من األسر إرسال بناتهم للتعلیم، و  ناألسر ع

كن بنات الموظفین في المعابد والقصور، وفي معظم األوقات  باإلضافة إلىالغنیة و الطبقات العلیا في المجتمع، 

  .)٤( من بنات الكتبة أنفسهم

، والذي عادة ما یكون من في العصور القدیمة عبدوالم مهنة الكاتببین  اً كبیر  اً هناك ارتباطومن المالحظ أن 

من اآللهة على سبیل المثال و آلهة ونسوة خصصن للكتابة، القدیمة كانت هناك المعابد العراقیة  ففي ،بین الكهنة

إلهة الكتابة ) Nisabaنیسابا (اإللهة ،وكذا التي وصفت بكاتبة العالم السفلي " Gestin annaگشتن أنا "اإللهة 

  .)٥(أیضاً  إله الكتابة" Naboنابو "اإلله  وزوجة

                                                             

(1) Bahrani, Women of Babylon, 117. 

إلـى . م. ق ٣معرفة المرأة للكتابـة فـي مجتمـع الجزیـرة العربیـة قبـل اإلسـالم دراسـة مـن خـالل النقـوش مـن القـرن "فتحیة حسین عقاب،   )٢(

  . ٥٨، )م٢٠٠٩(، یولیو ٢٠، مجلة أدوماتو،العدد "م٧القرن 

وكــان المصــطلح الســومري  ،(tupsarratu)، وفــي األكادیــة بـــ (SAL. DUB. SAR)مصــطلح ُعرفــت الكاتبــة فــي الســومریة بال )٣(

،الذي كان عادة من بین الكهنة؛ الذین ُعدّوا بحق اآلباء الشرعیین لكل من ھو أقدم مصطلح عبر عن الكاتب )Um BE SAGأومبیساك (

رســالة ماجســتیر، غیــر منشــور، كلیــة اآلداب " (بــالد الرافــدین القدیمــةالكاتــب فــي "عــامر عبــد اهللا الجمیلــي، : للمزیــد انظــر. الكتابـة والكتــاب

  . ١٠-٩، )م٢٠٠١: جامعة الموصل

رسـالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة اآلداب، جامعــة (دالیـا فــوزي األنصــاري، األســرة العراقیــة القدیمـة فــي ضــوء النصــوص المســماریة   )٤(

  .٩٦، كاتب في بالد الرافدینال؛ عامر عبد اهللا الجمیلي، ١١٤، )م٢٠٠٣:بغداد

  .٦١ -٦٠ معرفة المرأة للكتابة،"فتحیة حسین عقاب،  )٥(



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٨٩ 

 

 هـا إللـة العلیـدوانا التي ُعرفت بأنها أول أمیرة تشغل مركز الكاهنـانخیاألمیرة هر من مارسن الكتابة ـومن أش

ذكرهن  جاءالقالئل التي  )١(الشخصیات النسائیة نـدة مـدوانا واحـواقع كانت انخیـوفي ال. ة أورـین في مدینـس القمر

 قصائدالو  التراتیلمن  قامت بتوثیق عدًدا حیث .لي القدیمالسومري والباب فى العصرین نصوص األدب العدید من في

شخصیة استثنائیة في  جعلها بحقانخیدوانا من مركز مرموق  األمیرةلما شغلته  انا، ونظًرااألدبیة المكرسة لإللهة این

مهمة في الدبیة األألعمال لعدد من امؤلفة كذا ا أمیرة كاهنة و بوصفهالقدیم وذلك تاریخ مجتمعات الشرق األدنى 

  .)٢(السجالت التاریخیة

كانت مكرسة  تیلهاوالشيء المثیر للحیرة هو أنه بالرغم من أن انخیدوانا كانت كاهنة إلله القمر نانا فإن ترا

بدأ الملك سرجون األكدي كفاحه  لإللهة اینانا، وربما یكون ذلك قد حدث ألسباب سیاسیة ولو بصورة جزئیة فعندما

المدینة (على نظام  امن أجل توحید دویالت المدن في جنوب العراق القدیم، والتي كان نظام التشریع بها قائمً 

سین إله القمر في سومر / ، وكخطوة في نظام إصالحه السیاسي الدیني قام الملك سرجون بالمساواة بین نانا)الدولة

  .)٣(مترادفة) عشتار(و) نانا(وبذلك أصبحت األسماء . ةكدیعشتار األ/ وبین اینانا

بالد العراق القدیم، دل وشعوب في حیاة أقوام  متمیزاً أوجهها مكانًا و  مقوماتها ة بمختلفالدیان احتلتهذا وقد 

نت ، والتي كابابلیةالمدونات والنصوص الدینیة التي خلفتها في اللغتین السومریة والفى وفرة وجود على ذلك 

  .)٤(الصلوات واألدعیة المختلفةو  التراتیل الدینیة من تتضمن أنواًعا

وسیتم . ولقد تضمنت أعمال األمیرة انخیدوانا بعض القصائد الطویلة باإلضافة إلى عدد من التراتیل القصیرة

  :تناول ذلك فیما یلي

  

  القصائد الطویلة -١

  :هناك ثالث قصائد طویلة خاصة بانخیدوانا وهم   

                                                             

  :باإلضافة إلى ذكر انخیدوانا ورد ذكر كًال من )١(

"Ninšatapada"        ابنة الملك"Sin- Kašid"  ملك الوركاء، وكذلك"Enmebaragesi"  و"Peštur"،  وهما األخت الكبرى والصغرى

تها وخبرتها على كسب جولة مبحك" Enmerkarاینمركار "المرأة الحكیمة التي ساعدت  "Sagburu"على التوالي، وكذلك للملك جلجامش 

األم المثالیة التي نقلت فضائلها وخصالها الحمیدة إلى ابنها  "Šat- Ištar"باإلضافة إلى . أراتا) ملك(أخرى في صراعه الالنهائي مع سید 

مــــن أهـــم وأفضـــل هــــذه  "Ninšatapadaوتعـــد انخیـــدوانا و. المحبوبــــة "Ludingira"زوجـــة  Nawir- tumو ،"Ludingira"المقـــرب 

  :للمزید انظر. الشخصیات

Alhena Gadotti, "Portraits of the Feminine in Sumerian Literature", JAOS 131, No. 2 (2011): 196. 

  :، وكذلك١٠٧ ومصر، عـراقال حضـارتي في المرأة األغـا، حسـن یونـس حسون وسناء  )٢(

Bahrani, Women of Babylon, 115. 

(3) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 54. 

  .٢٠٦، ٢٠٠، )م١٩٧٦دار الحریة للطباعة،  :بغداد( ١طه باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم، ط  )٤(



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٩٠ 

 

1- nin- me- šār- ra.   "The Exaltation of Inanna" "تمجید اینانا              "  

2- in- nin- šā- gur- ra. "Stout Hearted Lady" "سیدة القلب الجرئ أو الشجاع"  

3- in- nin- me- huš- a. "Inanna and Ebih"                         "  اینانا وایبیخ"

ا إلى انخیدوانا؛ حیث ذكرت اسمها في كل ماألولیتین، فال توجد أي صعوبة في نسبته وفیما یتعلق بالقصیدتین

  .)١(منهما ُمعرفة نفسها

فى متحف الجامعة  ةبعض الشظایا الموجود "A. J. Ferrara"؛حیث أورد " nin- me- šār- ra"ففي قصیدة 

  :منها" ٦٧"نقرأ في السطر رقم  )٢( )١٢- ٧أشكال من ( " ٩٦-٩١"تحمل أرقام من والتي فى جامعة بنسلفانیا

  "أنا، الكاهنة العلیا، أنا، انخیدوانا"

  :منها" ٢١٩"نقرأ فى السطر رقم " "in- nin- šā- gur- raوبالمثل فى 

  "خیدوانا، الكاهنة العلیا الیناناأنا ان"

وعلى الرغم من  ،هافلم تذكر انخیدوانا اسمها في أي جزء من "in- nin- me- huš- a"في القصیدة الثالثة  أما

  :، انخیدوانا، ومن هذه األسبابتیلذلك، هناك عدة أسباب توحي بأن هذا النص ینتمي هو اآلخر لقصائد وترا

  .أن هذا النص یختص باإللهة اینانا، ومن ثم فهو یشترك في ذلك مع النصین اآلخرین -

، أما في "٤٤، ٤٣"جاء في السطرین  .)٣(Ebihیبخ إ یتعلق بـ اینانا و  انجد جزءً " تمجید اینانا"في قصیدة  -

  : یقول" ١١"القصیدة الثالثة نجد السطر رقم 

  . )٤(أي أن هناك تشابه" یبیخ لم ینحني لِك، ولم یقم بتحیتكإلكن "

ن ین وأربعیاثنت) ٤٢(الكثیرة التي بلغت نحو  تیلوالتساؤل هنا متى بدأت انخیدوانا بتألیف تلك القصائد والترا

                                                             

(1) Frayne, "The Historical Correlations", 46. 

(2) A. J. Ferrara,"Texts and Fragments 91-96", J Cun Stud 28, No.2(1976): 93-97. 

وفـي األكدیـة  ،(En. TI ki)یقصـد به جبل حمرین في منطقة دیالي؛ حیـث ُكتـب اسـم هـذا الجبـل فـى السـومریة بالصـیغة : Ebihإیبخ   )٣(

ونظًرا . األلف الثالث قبل المیالد يقدم إشارة لهذا الجبل فحیث جاءت أ .مرتفًعاو  صلًدا جبًال  أنه كان يتعن يالت (hE/Abi)جاء بالصیغة 

فـي تراكیـب أسـماء األعـالم ) جبـل ایبـیخ(لما تمتع به من منعه وقوة األمر الذي دفع البعض إلـى عبادتـه كإلـه، والـى جانـب ذلـك دخـل اسـم 

مــن قبــل  تالتــي كتبـ) اینانــا وایبـیخ(فــي أسـطورة : نهـاكمــا ذكـر فــى العدیـد مــن األســاطیر العراقیـة القدیمــة م". ایبــي أیبـیخ و أیبــیخ أیـل"مثـل 

ألـواح فخاریـة مـن مواقـع حـوض حمـرین مـن "فیحـاء مولـود علـي الحیـالي، : للمزیـد انظـر. سـین -الكاهنـة انخیـدوانا أثنـاء عصـر الملـك نـارام

؛ وللمزیـد عـن .٤٠، )م٢٠٠٦: امعـة بــغدادغیر منشـورة، كلیة اآلداب، ج رسالة ماجستیر،)" (حضـاریة -دراسة فنـیة(العصر البابلي القدیم 

  :أسطورة اینانا وایبیخ انظر

- Fumi Karahashi, "Fighting the Mountain: Some Observations on the Sumerian Myths of Inanna and 
Ninurta", JNES 63, No. 2 (2004): 111- 18.  

(4) Claus Wilcke, "Nin- Me- Šār- Ra- Probleme der Interpretation", WZKM 68 (1976): 79; Frayne, "The 
Historical Correlations", 46;  Binkley, "A Rhetoric of the Sacred",  225.  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٩١ 

 

للمعابد والمزارات الموجودة في سومر وأكد، والتي هدفت من وراء تألیفها ربما االحتفاظ بعودة اآللهة  مكرسة تیلةتر 

وكان ذلك في أعقاب انتصار الملك سرجون األكدي على الملك لوجال زاجیري في الوركاء، . المختلفة إلى معابدها

دل ". سین -نارام"ستمر ذلك حتى عصر الملك إنتاجها األدبي خالل حكم والدها وا ومن ثم فربما تكون قد بدأت

، وقد احتوى هذا النص على قائمة تضم "سین -نارام"على ذلك النص الذي ُیشیر إلى قیام ثورة عامة ضد الملك 

الشخص الذي  الوركاء، وهو نفسملك  "Lugalanna"الكثیر من خصوم الملك ومعارضیه وأحد هؤالء الخصوم 

  :منها ما یلي" ٧٤"رقم  ؛ حیث ورد في السطر"nin- me- šār- ra"ورد ذكر اسمه في قصیدة 

  ".Lugalanneسین، بسبب ذلك الرجل  ماذا حدث لي، یا"

على فقرة ُتشیر إلى التنقالت المختلفة لإللهة اینانا؛  "in- nin- me- huš-a"وكذلك تتضمن افتتاحیة قصیدة 

فقرة مرتبطة بشكل مباشر بتلك المناطق التي قام الملك حیث جاءت أسماء األماكن الجغرافیة الموجودة في هذه ال

  :بغزوها؛ حیث جاء فیها ما یلي" سین - نارام"

  أنا، السیدة، ومثلما ذهبت إلى السماء، وكذلك إلى األرض،" -٢٤

  أنا، اینانا، ذهبت إلى السماء، وٕالى األرض، -٢٥

  .Subirوذهبت إلى عیالم وسوبار  -٢٦

  . )١("Lullubuي لولوب"وذهبت إلى أرض  -٢٧

  :، والتي جاء فیها"نسی -نارام"دل على ذلك ما نقرأه في أحد نقوش الملك 

، Subartuوأرض سوبارتو  ،Barahšiأرض عیالم بأكملها، وباراخشي ) و... (سین، ملك أكد، قائد لـ - نارام"

   .)٢("ة األرزغاب) إلى حد ما(و

بینما لم یرد ذكر اللولوبیون في النقش الخاص بالملك . وهنا نجد ورود ذكر عیالم وسوبارتو في كال النصین

  .)٣(علیهم، تم تسجیله على لوحة النصر وٕان كان الملك قد حقق انتصاًرا كبیًرا ،"سین - نارام"

مدیح "أو " تمجید اینانا"، والتي تُعرف باسم "nin- me- šār- ra"وعلى أیة حال، یمكن القول بأن قصیدة 

فهما متشابهان في البناء  ،ُیعتبران من أشهر قصائد األمیرة انخیدوانا "in- nin- ša- gur- ra"، وكذا قصیدة "اینانا

 J. J. A. Van"، والتي تم ترجمتها من المسماریة بواسطة )تمجید اینانا(وفیما یتعلق بالقصیدة األولى . األدبي

Dijke وW. W. Hallo"  سطر، وقد وضعت  ١٥٣م في نسخة نصیة وصل عدد سطورها إلى ١٩٦٨في عام

تتضمن العدید من الصفات  سطًرا ٦٥جاء في مقدمتها نحو هذه الترجمة في شكل عمودین من المقاطع الشعریة 

واأللقاب المستخدمة في وصف اینانا، والتي كانت في مجملها صفات تم اختیارها بدقة وعنایة لتوضیح خصائص 

ل فیه تتابع وانتظام، فنجد انخیدوانا تقوم بتصویر اینانا وهي وسمات تلك اإللهة، وقد تم ترتیب هذه الصفات بشك

                                                             

(1) Frayne, "The Historical Correlations", 50. 

(2) Frayne, "The Historical Correlations", 50. 

(3) Frayne, "The Historical Correlations", 59. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٣٩٢ 

 

تعاقب وتنظم الجنس البشري، كإلهة في معركة حربیة، فقد جمعت عشتار بین الصفات األكدیة الحربیة وتضمها 

إلى الصفات الرقیقة لإللهة السومریة مثل الحب والخصوبة، هذا وقد ساوت انخیدوانا بین اینانا وبین الطائر 

مثل الخفافیش  عدهم بعیًدا جًداالعاصف الضخم الذي یهبط من أعلى وینقض على اآللهة األصغر منه، ویب

  .)١(المذعورة

كما تناولت القصیدة ما تعلق بعملیة إبعاد انخیدوانا من منصبها ككاهنة علیا، وتم نفیها، وكیف توسلت انخیدوانا 

بتحطیم معبد اینانا، ثم اختتام القصیدة بخاتمة " جاالنلو "لملك لإللهة اینانا لكي تتدخل من أجلها، وكذا قیام ا

  .)٢(ركتضمنت الحمد والش

فقد كان العلماء المهتمون بالتاریخ  "in- nin- ša- gur- ra"وفیما یتعلق بالقصیدة الثانیة والتي تُعرف باسم 

ي، وعلى ذلك جاءت تسمیة هذا األشوري یضعون عنوان لألعمال األدبیة من خالل السطر األول من العمل األدب

وبعض الشظایا  نًصا ٢٩مستخدًما نحو  "Ake Sjoberg"ذا االسم، وقد تم ترجمة هذا العمل بواسطة ـالعمل به

، وبالرغم من أن هذا العمل یتألف من )را -جور -سا -نین -ان(م بعنوان ١٩٧٦لكسر الحجریة، وتم نشره عام وا

 ك نظًرا، كانت هي األكثر شهرة، وذل)تمجید اینانا(نخیدوانا، إال أن قصیدة ویعد أطول أعمال الكاهنة ا سطر ٢٧٤

  .)٣(ةمهمفي فقرات وأجزاء  سطراً  ٥٧أجزاء مهمة منهما، أي نحو لفقد 

مدح وثناء لقوة اینانا، ظهر ذلك ) ٩٠ -١(في األسطر من ) را -جور -سا -نین -ان(وقد جاء في قصیدة 

  :فیما یلي

  .واألحكام النهائیةالعظام، وهي التي تتخذ القرارات  الجلیلة المهیبة بین كل األلهةإنها هي القائدة  - ٤

  .الطریق) أخرس(وقد غطى بهاؤها وتوهجها الجبل الشاهق وأصمت  -١٠

  . )٤(العظیم اتخاذ قراره، وانلیل لیس هو من یحدد المصیر "آن "بدون اینانا، ال یستطیع اإلله -١٤

   حیث جاء . وانا بتوضیح كیفیة انعكاس غضب اینانا في وقت الحربوبعد ذلك، تقوم انخید   

  :فیها    

  ...إنها تقوم بتلطیخ أسلحتهم بالدم، -٤٥

  وفي معاركها الحربیة، ال یستطیع أحد مواجهتها فمن یستطیع منافستها؟ -٥٣

دیها باستخدام الضمیر ، فإنها تتحدث إلى اینانا باستخدام ضمیر المخاطب؛ حیث تنا"٩١"من السطر رقم  وبًدا

  .)٥(")موقعهم(أنِت تجلسین في كرسیهم " وانلیل لكن من آن اینانا نًدا انخیدوانا تعتبرأن ومرة أخرى، نالحظ ) أْنتِ (

                                                             

(1) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 51. 

(2) Wilcke, "Nin- Me- Šār- Ra- Probleme", 80; Frayne, "The Historical Correlations", 59. 

(3) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 64. 

(4) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 64. 

(5) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 71. 
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٣٩٣ 

 

حیث جاء في . "كل هذا بیدك یا اینانا"عبارة  نجد انخیدوانا تكرر) ١٧٢ - ١١٥(وفي كل سطر من األسطر 

  :القصیدة

  .لهجر، والتهدئة، واإلصالح، كل ذلك بیدك َأنِت یا ایناناالسعي، والهروب، وا -١١٦

یستمر واستمر الوضع في القصیدة على هذا النحو، ثم بعد ذلك تتعرض القصیدة لفقد أجزاء كثیرة منها؛ حیث 

   :اجاء فیه والذى ،"٢٤٣"الفقد حتى السطر رقم 

  (...)النصیحة  -٢٤٣

  ...الحزن، الصعاب -٢٤٤

  ...عطفك... ةالرحم... سیدتي -٢٤٥

  .فهل یمكن أن یهدأ قلبك ویعطف علي !وسوف أظل كذلك على الدوام! أنا خادمتك -٢٤٦

  :وتختتم القصیدة بما یلي

  .سیدتي، إن عظمتك مشهودة وواضحة -٢٧٠

  .فهل یمكن لقلبك أن یعود لسابق عهده من أجلي -٢٧١

  وأعمالك العظیمة ال مثیل لها، -٢٧٢

  .عظمتك ما ُأثني على اً ودائم -٢٧٣

  .)١(!أیتها السیدة الشابة اینانا،إن مدحك والثناء علیك لشيء محبب وجمیل -٢٧٤

، باعتبارها "تمجید اینانا"ولذا سوف یتم تناول قصیدة . ومن ثم فإن هناك تشابه كبیر بین قصائد األمیرة انخیدوانا

  .األكثر شهرة واكتماالً 

"Nin- Me- Sar- Ra")٢(  

(I)  المقدمة(التقدیم (A  

  )أي األشیاء المتعلقة بانخیدوانا(اینانا وأنا 

  .سیدة وٕالهة كل ما یخصني         ذات الضیاء الالمع المتألق - ١

  .والمحبوبة في السماء واألرض... أیتها السیدة التقیة التي ترتدي ثوب الورع والصالح  - ٢

  .نیاآلخر ) جالءاأل(من بین كل العظماء ) َأْنتِ (                 خادمة آن       - ٣

                                                             

(1) Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 72. 

  في هذه القصیدة تم االستعانة برسالة الدكتوراه الخاصة بـ  )٢(

Binkley, "A Rhetoric of the Sacred", 216- 24. 
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٣٩٤ 

 

  .المالئمة للكاهنة العلیا ومنصبها) العمامة المرصعة(ذات اإلكلیل ) العاشقة(یمة المت - ٤

  .إلى كل ما یخصني     التي وصلت یدها            - ٥

  .أنت الحارسة والداعیة لكل ما یخصني      یا سیدتي وٕالهتي            - ٦

  .خصني       وقمت بتعلیقه في یدكلقد استحوذتي على كل ما ی) َأْنتِ ( - ٧

  .ي ما أملكه      وقمتي بتعلیقه على صدركعتجم) أنت( - ٨

(II)  اینانا وآنB  

  .مثل التنین فمتى ینشر      الُسم في كل أنحاء األرض - ٩

       في وجهك  فال یستطیع أي محارب أن یقف... وعندما تزأري في األرض مثل صوت الرعد  -١٠

  .ویتصدى لك     

  .مثل فیضان الماء الهابط من قمة جبل -١١

  !أنِت في المقام األول،     أنت اینانا في السماء واألرض -١٢

  .منتشرة على رؤوس البشر مطر ناراً التي ت -١٣

  .لي من آن      سیدة تعتلین ظهر أحد الوحوش) الموهوبة(الممنوحة  -١٤

  .المقدسالتي تقوم باتخاذ القرارات       بأمر من آن  -١٥

  في كل الشعائر والطقوس،    من یستطیع فهمك؟) َأنتِ ( -١٦

(III)                           انلیل اینانا و  

  . مدمر البالد،       منحك أجنحته من العاصفة -١٧

  .محبوبة انلیل،      أنت قمتي بالتحلیق فوق كل البشر -١٨

  . أنت في خدمة      كل أوامر آن -١٩

  .دتي، عند سماع صوتك      كل البالد تنحني من شدتهآه سی -٢٠

  .عندما یقف أفراد       الجنس البشري أمامك -٢١

  ).العاصف(هائك الهائل بفي خوف، ویشعرون بالهلع      أمام  -٢٢

  .وهم یتلقون منك،           عقوبتهم -٢٣

  .وتقدم أمامك أغنیة حزینة وینتحبون أمامك -٢٤
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٣٩٥ 

 

  . وهم ُیطلقون تنهیدات وحسرات عالیةأمامك بطول الممر الموجود في المنزل،كانوا یتحركون  -٢٥

(IV)                                        ١(اینانا واشكور(  

  .في طلیعة المعركة        یتعرض كل شيء لضرباتك -٢٦

  ).كل من على األرض(فقد هاجمت ... آه سیدتي، وبعد التعلق بجناحیك  -٢٧

  .ورة العاصفة الهائجة      أنت هاجمتیهمفي ص -٢٨

  .ُیشبه          صوت العاصفة وزأرت زئیًر ا -٢٩

  .مع الرعد،          أنت كنت ترعدین وبصورة مستمرة -٣٠

  .ن صوتًا قوًیاومع كل ریاح الشر، كنت ُتصدری -٣١

  .كان القلق ُیخیم على أقدامك -٣٢

  .حین عن نفسك باأللحان والترانیمكنت ُترو       harpوبمصاحبة إله الـ  -٣٣

(V)  اینانا وأنوناAnunna)٢(  

  .آه سیدتي،           األنونا أعظم اآللهة -٣٤

  .ویختبئون في الشقوق والصدوع... یرفرفون كالخفافیش، ویهربون بعیًدا عندما تظهرین  -٣٥

  .أولئك الذین ال یجرؤن على السیر في حضرة         ُرمحك المخیف -٣٦

  .أولئك الذین ال یجرؤن على التقدم        في ظل وجودك القوي -٣٧

  من یستطیع تهدئة          قلبك الثائر؟ -٣٨

  .وقلبك الثائر، من ناحیة أخرى ال یمكنه الهدوء -٣٩

  .یستطیع أن یشرح صدرك وُیشعرك بالفرح) من(سیدتي ... یستطیع تهدئة عواطفك ) من(سیدتي  -٤٠

  .أیتها االبنة الكبرى لسین... یهدأ  صاحبة الغضب الذي -٤١

  .من یستطیع أن ُینكر لك اإلجالل واالحترام... السیدة المسیطرة على األرض  -٤٢

(V)                                           اینانا وEbih )؟(  

                                                             

  . ٤٠، "لسومریینهل كان تموز في عقائد ا": للمزید انظر. األمطارإله الریاح والغیوم و : اإلله اشكور )١(

: للمزید انظر. لهة العالم العلويآ Iggigiوالتى تكون مقابلة لـ  تمثل مجموع آلهة العالم السفلي،:Annunakiأو  Anunnaاألنونا  )٢(

: وتبیر ( ١، نقله إلى العربیة وعلق علیه قاسم الشواف، ط٤، ج"الموت والبعث والحیاة األبدیة"دیوان األساطیر سومر وأكاد وآشور، 

  .١٧٩، )م٢٠٠١
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٣٩٦ 

 

  .في الجبل حیث ُمنع احترامك وٕاجاللك،       من قبل المحاربون -٤٣

  .إلى رماد وتراب               العمالقة،      بوابتهوقد حولت  -٤٤

  .وُأجبر سكانه لكي یشربوا منه                   وارتفع الدم في أنهاره،      -٤٥

  .ینتظر قرارك               أمامك،   وقاد جیشه أسیًرا مقیًدا -٤٦

  .نتیجة ما قمت به               وقد تشتت أفواج الجیش         -٤٧

  .وجعلت شبابها ومقاتلیها      یقفون أمامك في عرض عسكري في كامل هیئتهم العسكریة -٤٨

  .حیث العاصفة التي ملئت بالدهم بالرقص -٤٩

  .أسرى مقیدین            ودفعت بمقاتلیها الشباب أمامك      -٥٠

(VI)                                                اینانا والوركاء  

  .بأن األرض طوع یدیك                ي المدینة التي لم تقر     وف -٥١

  .ملك والدك من قبل                والتي لم تُقر بأنها كانت     -٥٢

  .والتي بال شك سوف ُتعیدها لطاعتك مرة أخرى... فقد قمت بإصدار أوامرك المقدسة  -٥٣

  .ى حظائرهامن عل            وبالفعل رفعتي قدمك          -٥٤

  .مع أزواجهن في الحب            ولم تعد نسائها تتحدث،       -٥٥

  .عالقات حمیمیة            وفي اللیل لم تعد بینهم        -٥٦

  .عن مكنون قلبها        ولم تعد المرأة تكشف لزوجها     -٥٧

  .الهائجة          ابنة سین العظیم )١(البقرة البریة -٥٨

  .،   من یستطیع أن ینكر علیك االحترام والتقدیر"آن"ة رفیعة المقام في رحاب السید -٥٩

(VII)                                    لـ اینانا عالتضر  

  .ئولة عن كل ما یخصني   أعظم ملكة بین كل الملكاتأنِت المس -٦٠

  .ي ولدتهاوأصبحت أسمى وأعلى من األم الت)      نقي(المولودة من رحم طاهر  -٦١

                                                             

الذي استخدمته األمیرة انخیدوانا لوصف اإللهة اینانا، حیث كررته في العدید من تراتیلها دلیًال على عدم القدرة " البقرة البریة"ُیعد تعبیر   )١(

غیر مروضة، وٕان كان " ة بریةبقر "على التنبؤ بطریقة أو بأخرى بالحالة أو الكیفیة التي تتجسد فیها اإللهة، فقد رسمت لها صورة على أنها 

  :للمزید انظر. من غیر المتوقع وجود بقرة بریة غیر مروضة بین أفراد قطیع ُمنصاع، ولكنها كانت كذلك

Betty De Shong Meador, Princess, Priestess, Poet: The Sumerian Temple Hymns of Enheduanna, 
(Michigan: University of Texas, 2010), 17. 
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٣٩٧ 

 

  .العلیمة بكل شيء              سیدة كل البقاع واألنحاء -٦٢

  .وأنت من ترزقین جموع البشر   وسوف أظل أردد أغنیتك المقدسة -٦٣

  .اإللهة الحقیقیة، المسئولة عن كل ما یخصني،   إنه من التمجید أن أقوم بالتهلیل والهتاف لك -٦٤

  !لنعمك علي رزة،   سأظل أردد األناشید تذكراً اأنت المرأة الرحیمة، النقیة الب -٦٥

  Bالمناقشة 

(VIII) األبعاد والنفي من أور  

  .لقد دخلت بدون شك إلى مكاني المقدس     في الجیبارو بتوصیة منك -٦٦

  !أنا، الكاهنة العلیا،                        أنا انخیدوانا -٦٧

  .وأتلوها لك بالهتاف  أنا أحمل سلة الشعائر،                  -٦٨

  لم أعد استطیع المعیشة معك                          في جناح األشخاص المجذومین، وحتى أنا، ) محتجزة(أنا ) ولكن اآلن( -٦٩

  .طویالً              

  .عني وًباولكنه كان محج              فهم اقتربوا من النور،       -٧٠

  ).الرملیة(بسبب العواصف  ار،            الذي أصبح معتًماهم ضوء النوقد غطى الظال -٧١

  .وأصبح هذا الفم الجمیل الذي كان ممتأل بالعسل،   مغطى باألوساخ -٧٢

  .تحول إلى تراب وعدم          وأجمل ما بي من صفات وخصال،   -٧٣

(IX)                                        سین /نانا) اللجوء إلي(مناشدة أو  

  ماذا حدث لي، یاسین         بسبب ذلك الرجل لوجاالن؟ -٧٤

  ...طلقشدة آن         هل یمكن آلن أن یُ أرجو منك منا -٧٥

  .ن، وهو سیقوم بإطالق سراحي وتحریريأأرجو منك اآلن أن ُتخبرني     -٧٦

  .ستحفظ             رجولة لوجاالن هذه المرأة -٧٧

  .كلها تقع تحت قدمیك      الجبال والفیضانات      -٧٨

  .، سوف تجعل المدینة تنفصل عنه)مثله تماماً (دة التي جرى تمجیدها وهذه السی -٧٩

  .ثورة عواطفها تجاهي   وستهدأ بالفعل،              -٨٠

  .أن اتلو الصلوات لها  اسمحي لي انخیدوانا         -٨١

  ).المسكر(موع عیني مثل المشروب الحلو ، لكي تسیل د)طریًقا(اسمحي لي أن أجد منفًذا  -٨٢
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٣٩٨ 

 

  .أن تمطر على قلبي مطًرا بارًدا             دعیني أقول لها،  -٨٣

(X)   ؟(اتهام لوجاالن(  

  .Ashimbabarإنني ال أستطیع استرضاء      اشیمبابار  -٨٤

  .المقدسةلقد قام لوجاالن بتغییر طقوس التطهیر في معبد آن المقدس، وكذلك طقوسه األخرى  -٨٥

  .Eanna) معبده(من       لقد قام بتجرید آن             - ٨٦

  .An- Lugalلوجال  -ولم یقف في إجالل ووقار    أمام آن -٨٧

  .المعبد الذي ال یمكن مقاومة جاذبیته     ذو الجمال الالنهائي -٨٨

  . بتدمیر هذا المعبد       وبدون شك،    . وقام -٨٩

  .ف أمامك في المكان المقدس، قام بالتعدي على أختهوعندما دخل للوقو  -٩٠

  .یف، أرجو أن تقوم بإبعاد وطرد ذلك الرجل وأسرهنآه یا إلهي القوي الع -٩١

(XI)  الوركاء(لعنة أوروك(  

  ماذا أكون، حتى أنا؟)       الرزق أو اإلعالة(في مكان  -٩٢

  !مكن لإلله آن أن یجعله ینهزم ویستسلمیوجد أحد المتمردین الحاقدین ضد نانا، فهل ی) أوروك( -٩٣

  هل یمكن أن تقسم وتدمر بواسطة آن؟... هذه المدینة  -٩٤

  !هل یمكن أن ُتصیبها لعنة انلیل -٩٥

  !ربما یمكن لطفلها الحزین، أن یتم تهدئته واسترضاءه بواسطة والدته -٩٦

  .، ملقاه على األرضharbآه یا سیدتي أن ألة الـ  -٩٧

  .وهناك من قام بالفعل بإرساء سفینة أحزانك على شاطئ األعداء -٩٨

  .أغنیتي المقدسة، كانوا على وشك الموت) صوت(وعلى  -٩٩

  .وبالنسبة لي، فإن اینانا، لم تعتني أو تهتم بي وبما حدث لي -١٠٠

  .وبما دفعني في طریق یؤدي إلى التدمیر، وفي وضع ممیت وقاتل -١٠١

١٠٢- Ashimbabbar، لم ینطق بالحكم الصادر ضدي.  

  إًذا ما هو ذلك الحكم؟: هل نطق به -١٠٣

  .من كنت أجلس وأشعر بالفخر واالنتصار، لكنه قام بنفیي وٕابعادي من هذا المكان المقدس) أنا( -١٠٤

  .، ودمر حیاتيSwallowوجعلني أطیر من النافذة مثل طائر الـ  -١٠٥

  .لُعلیق من الجبلوجعلني أمشي وأقوم بجمع نباتات ا -١٠٦
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٣٩٩ 

 

  .وجردني من تاجي المخصص لمنصب الكاهنة العلیا -١٠٧

  .كما قال لي" لقد أصبح أنت"وأعطاني خنجًرا وسیًفا  -١٠٨

(XII) التضرع أو اللجوء الینانا  

  .الموقرة                محبوبة اإلله آن سیدتي -١٠٩

  .ویعطف عليإن قلبك المقدس عالي المقام،  فهل یمكن له أن یهدأ  -١١٠

  .)١(Ushumgalannaأیتها العروسة المحببة لدي      -١١١

  .أنِت الملكة األعظم،   من حیث أصلك وسماتك المتألقة -١١٢

  .وقد اعترف وأقر لك أنونا -١١٣

  ).الصغرى(ومنذ المیالد، أنت الملكة  -١١٤

  !عة فوق كل اآللهة العظام،   األنوناففكم أنت سامیة ومتر  -١١٥

  .لك تقبیل األرض بشفتاها،    احترامًا وتوقیراً امت األنونا بوق -١١٦

        یظهر أمام عیني ) أو ضد العدو(، معادیاً  اً لم یتضمن حكم) الحكم الصادي ضدي(حكمي ) ولكن( -١١٧

  .مثل حكمي أنا

  .لم تعد یدي ُمطبقة على أریكة الشعائر المقدسة) أنا( -١١٨

  .صیل ما تتلفظ به نینجال للبشروربما لم أعد قادرة على تو  -١١٩

  .ومع ذلك، أنا الكاهنة العلیا المتألقة ألینانا -١٢٠

  (!).آه یا ملكتي محبوبة آن، هل بإمكان قلبك أن یعطف علي ویرق لي؟  -١٢١

XIII) (مدیح اینانا  

  "!Tis Thine"إنك اإللهة اینانا المعروفة، ولكن تم ترتیله كـ  ذلك بصیغة،) غناء(ولم یتم ترتیل  -١٢٢

  !إنك شامخة وعالیة مثل السماء         كما هو معروف -١٢٣

  !إنك واسعة مثل األرض                كما هو معروف -١٢٤

  !كما هو معروف        تمردینإنك قمت بتدمیر بالد الم -١٢٥

١٢٥)a(-            كما هو معروفإنك تزأرین في األرض!  

                                                             

)١(Ushumgalanna :  وكــذلك " جاالنــا -أوشــوم"وقــد جــاء بأشــكال منهــا  ،"تمــوزى"أحــد ألقــاب اإللــه دمــوزي تعــدAma- Ushum- 

Galanna ١٠٦من مجموعـة دیوان األساطیر سومـر وآكاد وآشـور، : للمزید انظر.  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤٠٠ 

 

  !كما هو معروف          بشدة    سالرؤو إنك تضربین  -١٢٦

  !كما هو معروف....     مثل كلب ) الجیفة(إنك تلتهمین جثث الموتى  -١٢٧

  !وأن نظرتك مرعبة ومخیفة             كما هو معروف -١٢٨

  !إنك رفعت نظرتك المرعبة             كما هو معروف -١٢٩

  !وأن نظرتك المعة ومضیئة             كما هو معروف -١٣٠

  !كما هو معروف   .......             إنك عدائیة تجاه  -١٣١

  !وٕانك أحرزت النصر                   كما هو معروف -١٣٢

  ". Tis Thine"وٕانه لم یقم بترتیل ذلك لك یا اینانا،وقام ذلك الشخص بترتیله كـ  -١٣٣

  !ستحق التمجیدآه یا سیدتي، هذا یجعلك أنت العظیمة،وأنت الوحیدة التي ت) إنك( -١٣٤

  !لقد قصصتي ما قد یثیر غضبك آه یا سیدتي محبوبة آن، -١٣٥

  Cالخاتمة 

XIV) ( األجزاء التي تتألف منها الترتیلة أو)تجمیع الترتیلة(  

  .للتطهیر وقام أحدهم بوضع الفحم في المبخرة،  استعداداً  -١٣٦

  .فدع قلبك یشبع ویرضى       وغرفة العرس في انتظارك      -١٣٧

  .لك) هذه الترتیلة(، أیتها السیدة المجیدة علي،أن أضع مولوداً  جداً بالنسبة لي بل وكان كثیرا ً  وكان كافیاً  -١٣٨

  .بترتیلها لك، في منتصف اللیل ...والتي قمت -١٣٩

  .وربما تغني لك وتردد في النهار -١٤٠

  .األسیرة، ومن أجل طفلك األسیر) قرینتك(من أجل زوجتك ) فقط( -١٤١

  .إن غضبك قد ازداد، وقلبك متقد غیر ساكن -١٤٢

(XV) استعادة انخیدوانا  

  .السیدة األولى، من تعتمد علیها حجرة العرش -١٤٣

  .هل قبلتي القرابین التي قدمتها لك -١٤٤

  .لقد تم استعادة قلب اینانا -١٤٥

  .ة جمیلة في تلك المالبسوكانت تبدو امرأ وهذا الیوم مفضل لدیها، حیث أرتد أفخم وأجمل مالبسها، -١٤٦

  !كانت مثل القمر الساطع،     یا له من رداء فاخر -١٤٧
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٤٠١ 

 

  .وعندما ظهرت اینانا،     في هیئتها الكاملة -١٤٨

  .فقد قام الجمیع بمباركة والدة اینانا ننجال -١٤٩

  .Hailعتبة السماء المقدسة، التي تدعى  -١٥٠

(XVI) الحمد والشكر  

  .لخادم المعبد ممجداً ) انخیدوانا(یثها ومن أجل ذلك كان حد -١٥١

  .كل الثناء على من قامت بتدمیر أراضیهم، التي منحت كل شيء من اإلله آن -١٥٢

  .إلى سیدتي التي تبدو في أجمل طلة بمالبسها الفاخرة، إلى اإللهة اینانا -١٥٣

تمثل في  سیاسي مغزىنة العلیا الینانا یمكن القول بأنه ربما یكون لهذه القصیدة التي كتبتها انخیدوانا الكاههذا و 

حرب، وهي لل بصفتها إلهةً  "عشتار/ اینانا"تبدوفبالعودة إلى القصیدة . المنطقةتلك على  ةاألكدی اإلمبراطوریةسیطرة 

 ؛جمال وما بها من صف المنطقةكذلك و ،و  الخضوعهذا  أبىیكنه لو ،لهاخضع ی ایبیخوبكل قوة أن تجعل تحاول 

سیاسي على الصعید القوة مركز الذین یمثلون المتماسكین  سكانالو ، خصبةالرض األ،و ةكثیفال شجاراأل حیث

یخضع  وتجعلهایبیخ و تستمر عشتار فى محاولتها إلى أن تنجح فى االنتصار على ، قتصادياالو عسكري الو 

  .)١(لها

سیاسیة  ةأهمیتع به من تتم تلما كان ، نظراً دیینلألكلق قوعلى ما یبدو فهذه المنطقة كانت تمثل مصدر 

اإللهة  باعتبارها "عشتار "المناطق المجاورة، ولذلك فقد طلبت جمیع جعلها محط أنظار  األمر الذي. وعسكریة

 أسطورة أبیاتواالستسالم للسلطة،وقد جاء فى من سكان هذه المنطقة الخضوع  ةدیاألك مبراطوریةلإل حامیةال

  : )٢(حیث تقول ؛بعد أن غضبت علیه) جبل حمرین(یبیخ توجهت إلاإللهة عشتار  أنكیف ) ایبیخ/ اینانا(

  اجتزت السماء واألرض لقدأنا اینانا 

  ،subirوالم ـرت عیـعب و

  ي،ـلبلو ال لو ـجبكذا و 

  بل،ـو هذا الجـنحأنا اینانا وجهت ـوت

  الدـذه البـحو هـن أى

  ،انابلغت هذه البالد، أنا این و

  !رامـي أي احتـل واقدمـم یـل

  یخـت ایبـبلغ ماوعند

                                                             

  .٤٠، "ألواح فخاریة من مواقع حوض حمرین"، فیحاء مولود على الحیالي )١(

  .٤١، "ألواح فخاریة من مواقع حوض حمرین"، مولود على الحیالي فیحاء )٢(
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٤٠٢ 

 

  !قط اً رامـاحت أجدم ـل

  !والتقدیر حتراماالوبما أنه لم یقدم لي 

  و لم یقبل األرض أمامي،

  كنس لحیته التراب أمامي،تولم 

  هذا البالد كل سأضع یدي على 

  !تخشاني كیفسأعلمها 

  .)١(المعاركو  سأنشر فیهم الحروب

، وربما جاء ورود ذكر الوركاء )أنا - إي(معبدها المسمى  وكذلك كانت مدینة الوركاء مركز عبادة اینانا وفیها

الذي ) لوجال زاجیري(في هذه القصیدة، لكي تشیر إلى النصر الكبیر الذي حققه الملك سرجون األكدي على الملك 

خضوع كل دویالت المدن السومریة على یعد الملك الوحید في أسرة الوركاء الثالثة، وربما في هذا إشارة واضحة 

  .ومن ثم قیام اإلمبراطوریة األكدیة. لملك سرجون األكديل

  القصیرةأو الترانیم التراتیل  -٢

كرستها األمیرة انخیدوانا . تیلةإلى جانب القصائد الطویلة المكرسة لإللهة اینانا، كان هناك نحو اثنتین وأربعین تر 

نفسه وكأنه كائن حي یتمتع بالقوة والنفوذ أكثر من  للمعابد واآللهة السومریة، وخالل هذه الترانیم كانت تناجي المعبد

  .)٢(هو اإلله الراعي في تلك المدینةتیل ساكنه اإلله، الذي كان في معظم الترا

من أن  ، والتي بدالً "٤٢رقم "اء الترنیمة تنتهي بسطرین متطابقین، وكأنهما منسوخین باستثنتیلة كانت كل تر 

یدوانا بالتوقیع باسمها قائلة أنها هي بنفسها من أعطت شهادة میالد هذا العمل فقد قامت انخ. تختتم بهذین السطرین

  .)٣(تیل، وهذا شيء لم یحدث في غیرها من الترا)أي أنها هي من قامت بتألیفه(األدبي 

  :سبیل المثال ومنهم نیمومن ثم فسوف یتم اختیار بعض هذه الترا

  ).عالي المقام( )٤(Ninhursagلـ معبد كیش " ٧"ترتیلة المعبد والتي تحمل رقم  -

  ذو الموقع العالي      ش            ــأیها المعبد كی

  أنت المكان الذي جرى تشكیله بدقة  في كل السموات واألرض         

                                                             

  .١٥٦-١٥٥ ألواح فخاریة من موقع حوض حمرین، فیحاء مولود على الحیالى، )١(

(2) Meador, Princess, Priestess, Poet, 17.  

(3) Loc. Cit.  

وننلیل، ونتو، مامي، وبیلتو  مامي، ننماخ،: منهاسماء من األ بالعدیدة وقد عرفت هذا سیدة الجبل، أى :Ninhursagاإللهة ننخرساج   )٤(

 .٨٣، "ألواح فخاریة من مواقع حوض حمرین"، فیحاء مولود على الحیالي: انظر. للمزید .إیلي
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٤٠٣ 

 

  )سام(مثل ثعبان مؤذ   وأنت الذي تنشر الخوف          

  Ninhursagآه یا سیدة الجبال في منزل             

  والذي تم بناؤه في مكان مرعب             

  )١(Arattaالمقدسة مثل أراتا                    آه یا كیش       

  بداخله رحم مظلم وعمیق

  وأبراجك الخارجیة ترتفع عالیا

  أیها الجدیر باالحترام 

  األسد المرعب في البریة           الذي یمشي بتعال وغطرسة في الهول

  في الجبل العظیم

  تك ورسختك التعاویذ في ذلك المكانوقد ثبت

  وداخل الضوء یوجد الظالم

  ال یصل إلى هناك) نانا(حتى ضوء إله القمر 

 Ninturلكن مولد السیدة نینتور 

  هو فقط ما یجعله یبدو جمیالً 

  یا منزل كیش

  إن الحجارة التي تم استخدامها

  في بناء برج معبدك         مزخرفة بالالزوارد والنفائس

  أمیرتك

                                                             

ین العلمـاء إن تحدید الموقع الصحیح لمدینة أراتا كان من األمور المهمة في تاریخ إیران القدیم، حیث حدث اخـتالف بـ: Arattaأراتا   )١(

حدد صمویل كریمر موقع : هذه اآلراء وهي ”The Land of Aratta“في مقاله  Yousef Majidzadehحول تحدید موقع أراتا، تناول 

أثنـاء مناقشـتها  Georgena Herrmannفي الجنوب الغربي من إیران، فـي حـین رأت جورجینـا هورمـان ) لورستان(أراتا بالموقع الجدید لـ 

 -Shahrسوختا  -أي -موقعها بمدینة شهر Hansmanوفي الوقت نفسه حدد هنسمان .وارد أن موقعها في جنوب بحر قزوینلتجارة الالز 

I-Sokhta في موقع أثري في الجزء الجنوبي الشرقي من بحیرة هیلمانHilman  Lake أما .التي عثر بهاعلى الالزوارد والعقیق األحمر

وسانانادج ولكن من خـالل مـا  -وكیرمانشاه -ونهاوند -أن مدینة أراتا تضم مناطق في همدانفقد أشار إلى  Sol Cohenكوهین  -صول

  : انظر. للمزید. أمكن التوصل إلى معرفة موقع أراتا وهي مدینة كرمان الحدیثة. جاء بملحمة إینمركار وحاكم مدینة أراتا

Yousef Majidzadeh, “The Land of Aratta”, JNES 35, No. 2 (1976):105; Sol Cohen, "Enmerkar and The 

Lord of Aratta" (PhD. diss, University Microfilms: 1973): 59-60.  
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٤٠٤ 

 

  )السكون(أمیرة الصمت 

  السیدة دائمة الثبات في السماء

  التي عندما تتحدث فإن السماء تهتز

  وعندما تفتح فمها تزأر كاألسود

Aruru أخت أنلیل  

  یا مسكن كیش

  تم بناء هذا المسكن في مكان متأللئ ومضیئ

  وتم وضع مقعدها على منصتك

  )١(شیرساج الموجود في كا من سطور تلك الترنیمة حول معبد ننخسطرً  ١٣ویوجد 

  

  .)٣("Emush"لـ دوموزي  )٢(Badtibiraمعبد بادتیبرا " ١٧رقم "وكذلك ترنیمة المعبد 

  أیها المسكن 

  الذي یزین خشب سرائره بالالزوارد الالمع

  .هولسفي ال) السیدة(حیث المكان المریح للقلب بالنسبة لإللهة 

  ئةیا إیموش، ذو الحجارة النقیة الالمعة المتألل

  )على األرض(حیث وضع الفخار المصقول الالمع بدقة وٕاحكام 

  هول الواسعةسالعالي المرتفع في ال) أیها المعبد(وحیث یمتد سورك 

  من أجل من یقوم برعي أغنامه

  الخاص برعي األغنام Arali ویمتد حتى مسكن

  أمیرك، ذلك الشخص الالمع لتلك المرأة المقدسة 

  اا وٕایابً هول ذهابً سمثل أسد یعدو ویجول في ال

                                                             

(1) Meador, Princess, Priestess, Poet, 19. 

)٢( Bad- Tibira ٦٥، مجموعة دیوان األساطیر سومر وآكاد وآشور: انظر. فى العراق القدیم من مدن ما قبل الطوفان: باد تیبیرا.  

)٣( Emush : تســمیة أخــرى لكالبــا  وهــومكــان قریــب مــن أوروكKullaba  ضــواحیها ضــاحیة مــنأوكــالب الحــي القــدیم فــي أوروك أو .

  .٩٤مجموعة دیوان األساطیر سومر وآكاد وآشور، 
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٤٠٥ 

 

  وهو الشخص النقي المثیر للتعجب ذو الصدر والجسد المفتول

  اینانا المقدسة) زوج(هو السید، عریس 

  دیموزي سید اإلیموش

  )القلعة المشیدة من مادة النحاس(یا بادیتیبرا 

  تم بناء هذا المسكن على موقعك المتاللئ المضيء

  وتم وضع مقعده على منصتك

   .)١(سطور مخصصة لمسكن دیموزي في بادتیبیرا ١٠توجد لةتیفي هذه التر "

  .نانشة Nansheلـ  The siraraمعبد " ٢٢"وكذلك هناك ترنیمة تحمل رقم    

  أنت البقرة البریة ) البیت(أیها المسكن 

  هناك لكي تستحضر األرواح وتتنبأ بالغیب

  )في منزلك(ا للناظرین ا متألقً أنت تظهر وترتفع رائعً 

  من أجل أمیرتكالمزخرف 

Sirara ذلك المكان األمیري الفخم  

  أنت مفتاح الحلم

  في القبر) العلیا(الجائزة الكبرى 

  سیدتك نانشة 

  العاصفة الكبرى 

  والمیاه السوداء القویة

  التي وجدت على شاطئ البحر

  تضحك وهي تلعب في زبد البحر

  ونلهو ونلعب باألمواج

  نانشة المبجلة      السیدة القویة

 siraraیا مسكن آه 

  تم بناء هذا المسكن على موقعك المتاللئ المضيء

                                                             

(1) Meador, Princess, Priestess, Poet, 20. 
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٤٠٦ 

 

 .)١(وتم وضع مقعدها على منصتك

؛ حیث ال یكرر فیها السطرین المعتاد تیلوالتي تختلف نهایتها عن باقي الترا" ٤٢"ة رقم أما فیما یتعلق بالترتیل

   "Nisaba "Ezagenـ ل The Ereshة لـ معبد تیل، وهذه التر تیلةكتابتهما في نهایة كل تر 

  هذا المزار المشرق بالنجوم المتأللئ باألحجار الكریمة مثل الالزوارد

  )الوافدین من البالد المختلفة(ولقد فتح أبوابه لكل البالد 

  خلیط شامل من البشر عند المزار كل شهر

  Ereshسهم إلیك یا و یرفعون رؤ 

  سید السادة منذ القدم

  كنبات ذو رائحة جمیلة على رصیف

  Sabaسیدة  Nisabaو  Nanibgal وأحضر كل من

  القوة والقدرة من السماء 

  وأضافت قوتها إلى قواك وقدراتك

  وقامت بتوسیع الضریح

  وقامت بتجهیزه مما أدى لصدور عبارات الثناء علیه

  المرأه المخلصة      المتمتعة بالحكمة

  سطور اللوح الهادئة) لكي تقوم بتالوة(فتحت فمها 

  نت تتبادل الرأي مع ألواح الالزواردوالتي كا

  وتعطي استشارة واضحة قویة لكل البالد

  المرأة الحقیقیة النقیة التي یفوح منها رائحة ذكیة 

  المولودة بین أعواد القصب الحادة

  التي قامت بقیاس السماء بالذراع

  وضربت بالعود الملفوف على األرض

  Nisabaفكل الثناء والمدیح لـ 

  قامت بالربط بین هذه األلواح الشخصیة التي

                                                             

(1) Meador, Princess, Priestess, Poet, 17. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤٠٧ 

 

  المختلفة معا

  إنها انخیدوانا

  بإعطاء الحیاة) انخیدوانا(ملكي، لقد قامت تلك المرأة 

  ا من قبل والمیالد لشيء لم یكن موجودً 

  .)١(في إیریش  "نیسابا"مخصصة لمسكن  اسطرً  ١٤ویوجد 

كبیرة سواء أكانت سیاسیة أم دینیة حیث منحها یمكن القول بأن األمیرة انخیدوانا تمتعت بمكانة  ،وعلى أیة حال

في الناحیة  لتعیینها كاهنة علیا الینانا دور كبیروكذلك كان  ،مركزها كأمیرة في البیت األكدي قوة وسلطة ونفوذ

  . والقصائد المكرسة لآللهةاتیل وكذلك كتابة العدید والعدید من التر . الدینیة

  :الدراسة خاتمة

  :ومنهاة نتائج دع إلى )الكاتبة - الكاهنة ( يدكاألابنة الملك سرجون  انخیدوانا میرةاألأدت دراسة موضوع 

وفى الوقت نفسه كاتبة لعدد كبیر من  ،معت بین كونها أمیرة وكاهنة علیاتمتعت انخیدوانا بمكانة مرموقة فقد ج .١

 .جعلها شخصیة استثنائیة فى تاریخ العراق القدیم الذياألمر  ،نیمالقصائد والترا

 وهو تسبیح اینانا الجانب الدیني عشتار/اینانا لإللهة تهاكرستي الاألمیرة انخیدوانا من وراء قصائدها  تربما هدف .٢

وهو إظهار مدى سیطرة أال  اختالفها كان له هدف سیاسيكذا الواردة بها و ،ولكن تنوع األماكن الجغرافیة وتمجیدها

 .المناطقتلك  كدیة علىاأل اإلمبراطوریة

األولى  لمرتبةفى ا ةتقف فیها إله التي فى القصائد األدبیة القدیمة القول بأن هذه المرة ربما تكون األولىیمكن  .٣

 .وغیرهما وانلیل أنوك آللهة كبار نًداتكون و  ،وفى المقدمةبل 

 فقد تمیزت ،تعت بهاتم التي المكانة الخاصةدل العثور على القرص األثري الخاص باألمیرة انخیدوانا على  .٤

 الذياألمر  ،الخاصة بهافى غطاء الرأس ها و ملبس يمنتصف المشهد وكذا ف يوقوفها ف يعلى من معها سواء ف

 .یشیر إلى أهمیتها الكبیرة

یشیر إلى  الذياألمر  ،"سین - نارام"ر الملك ـبها لفترة طویلة استمرت حتى عصـشغلت األمیرة انخیدوانا منص .٥

بتعیین " نـسی -ارامـن"دل على ذلك قیام الملك  إلى الوفاة، همر تقلدـقد یست ،ب الكاهنة العلیامنص ه ربما یكونأن

 .لها خلًفا "En- Men- an- na"ابنته

  

  

  

                                                             

(1) Meador, Princess, Priestess, Poet, 26. 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤٠٨ 

 

  األشكال

  

  

  )١(شكل رقم 

  تمثال األمیرة انخیدوانا

  .١٧٠ص  ،عامر عبد اهللا الجمیلي، الكاتب في بالد الرافدین

  

  

  

  

 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤٠٩ 

 

  

  

  )٢(شكل رقم 

  ى النخیدواناسر الكلالقرص دائري الشكل من الحج

Bahrani, Women of Babylon, 114.  

  

  

  

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٠ 

 

  

  )٣شكل رقم (

  حیث تقف األمیرة انخیدوانا ؛تفصیلة من القرص الدائري

  

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١١ 

 

  

  )٤شكل رقم (

  سم متحف دمشق٤٥تمثال من حجر كلسي من مارى ارتفاعه 

  .١٢٤انطون مورتگات، الفن فى العراق القدیم، 

  

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٢ 

 

  

  

  )٥شكل رقم(

  سم متحف الجامعة فى فیالدلفیا٩.١ن الرخام من أور االرتفاع إمرأة مرأس 

  .١٦٣انطون مورتگات، الفن فى العراق القدیم، 

  

  

  

  

  

  

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٣ 

 

  

  )٦شكل رقم(

  نذرى من حجر كلسي من أور یشیر إلى مشهد سكب الماء المقدسلوح 

  .١٤٥انطون مورتگات، الفن فى العراق القدیم، 

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٤ 

 

  

  )٧شكل رقم (

  ).٨-١(یتضمن األسطر " تمجید اینانا"الذى یتضمن قصیدة  حمن اللو أو شظیة  ایمثل جزءً 

 

  )٨شكل رقم (

  سم٣ xسم ٢، وأبعاده )١٣-٢(لوح ویتضمن األسطر لشظیة من ال ایوضح وجهً 

Ferrara,"Texts and Fragments", 94.  

 



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٥ 

 

  

  من القصیدة) ٤٢-٣٦(لشظیة من اللوح ویتضمن األسطر ایوضح وجهً ) أ-٩(شكل رقم 

  

  )ب -٩(رقم   شكل

  وأبعاده" تمجید اینانا"من قصیدة ) ٦٠-٥٤(لشظیة من اللوح ویتضمن األسطر اویمثل ظهرً 

  سم٢.٥  xسم٤.٣  xسم٥.٥

Ferrara,"Texts and Fragments", 95.  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٦ 

 

  

أما الظهر فیتضمن  ،)٤٩-٤٢(الوجه یتضمن األسطر  ،مثل الوجه والظهر لشظیة من اللوحی) ١٠شكل رقم (

  ).٧٨-٦٦(األسطر 

  

، أما )٣٤-٤١(لشظیة یتضمن عمودین،  األول یحتوى على األسطر اوالذي یمثل وجهً ) أ -١١شكل رقم (

  ).٧٦-٥٩(األسطر الثانى فیحتوى على

Ferrara,"Texts and Fragments", 96.  

  

  

  



  

 )الكاتبة -الكاهنة (كدي األمیرة انخیدوانا ابنة الملك سرجون األ 

 

٤١٧ 

 

  

 ،)١٠١- ١٠٠(لشظیة یتضمن عمودین،  األول ویحتوى على األسطر اوالذي یمثل ظهرً ) ب - ١١شكل رقم (

  ).١١٢-٩٥(األسطر أما الثانى فیحتوى على

  

  ، وأبعاده)١٢٨-١٢٣(من اللوح وتضمن األسطر ویمثل شظیة) ١٢شكل رقم (

  سم٤ xسم ٤

Ferrara,"Texts and Fragments", 97.  

 


