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Abstract:  

 This Study Deals with one of the Assyrian Functions (The Position of 

Abarraku Minister of Finance). This Position has been Characterized 
by an important Historical Position in Mesopotamia in General and 

in the Assyrian Empire in Particular Because of its Role not limited 

to Administrative Duties related to financial affairs. Rather, the 

Duties Varied and included Also The military and political, in 

particular. He who holds this position governs a province, and in 

studying this position we have Relied on the Assyrian Cuneiform 
Texts that were Found by the British College of Archeology During its 

excavations in Nimrud in the years 1949-1962 AD, as it Included 

these Texts (letters, Economic, legal and Administrative Documents). 

These Texts are from our Meagre knowledge about the Administrative 

Organization of the Assyrian Empire, so we were able Through them 
to Know The Functional Responsibilities with Economic Tasks in the 

Palace and The Kingdom in Terms of Imports, Expenditures, and the 

Military and Administrative Entrusted to The Abarraku. 
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ي النصوص ال  وشور وزير المالية ال  lu-abarkku  أباراكو
 
 (ق.م612-911ة الحديثة وشوري)دراسة ف
 
ي  اسمفاتن حميد ق  2 الرساج 

 
 الملخص

 وز ر المالية( فقد أباراكو ة وهي )وظيفة وشور الوظائف ال  إحدىتتناول هذه الدراسة 
اطور ة  ي اإلمبر

 
ي بالد الرافدين بشكل عام وف

 
اتسمت هذه الوظيفة بمكانة تار خية مهمة ف

ة الخاصة بالشؤون دار ة بشكل خاص لما لها من دور ال يقترص عىل الواجبات اإل وشور ال 
نه من يشغل أالمالية وانما تنوعت الواجبات ووشملت أيضا العسكر ة والسياسية والسيما 

ي دراسة هذه الوظيفة عىل النصوص المسمار ة  ،هذه الوظيفة يحكم مقاطعة
 
واعتمدنا ف

ي وشور ال 
 
ت عليها الكلية البر طانية لآلثار ف

ي عبر
ي ا أثناءة الت 

 
لسنوات تنقيبها بمدينة نمرود ف

ة(، وقد إدار قانونية و  ،وثائق اقتصادية ،تضمنت تلك النصوص )رسائلإذ  ،م1949-1962
اطور ة ال  دار وسعت تلك النصوص من معرفتنا الضئيلة حول التنظيم اإل   ،ةوشور لإلمبر

ي القرص 
 
فتمكنا من خاللها معرفة المسؤوليات الوظيفية ذات المهام االقتصادية ف

 .باراكوة المناطة بال دار ونفقات والعسكر ة واإل والمملكة من واردات 
 .، قومانوآوشور -وشار -، أمي   الصندوق، طابوشور الوز ر ال : الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة
 النظام اإل 

ُ
ي تار     خ بالد الرافدين كفاءة، و ؤكد ذلك دار ة اإل نظممن أكبر ال  وشور ال  دار يعد

 
اطور ة إة ف دارتهم إلمبر

ق القديم، حت   أنحاءواسعة ضمت جميع  ي دار ن التقسيمات اإل أبالد الرافدين ومعظم بلدان الشر
 
تنا الحالية أنظمة ف

: أو  ة قطاعاتأربع إىلة مقسمة دار كانت البنية اإل إذ   ة،وشور ال  دارةاإل  إىلتمتد بجذورها   حلقات ترتبط فيما بينها وهي

 االقاليم متمثلة بقرص الحاكم. أو  المقاطعات إدارة -والأ 

  المعابد.  إدارة -ثانيا 

 البلدات. أو  المدن إدارة -ثالثا 

 ي الحكومة المركز ة، وهذه التقسيمات  دارةوالهم اإل  -رابعا
المركز ة متمثلة بالقرص الملكي وتضم موظف 

ي كل مقاطعة 
 
ي الآوشور موجودة ف

 
 عاصمة. ة ماعدا القرص الملكي لنه موجود ف

 –( الوىلمجموعتي   ) إىلو عاونه عدد كبب  من الموظفي   ينقسمون  دار عىل قمة النظام اإل  وشور يقف الملك ال 
ي المملكة بعد الملك ووىلي العهد و حكمون مقاطعات و قومون بتنفيذ أالمستشارون وهم 

 
صحاب الوظائف الرئيسية ف

ي )كبب  ، هم تلك الوظائف التورتانو )قائد الجيش(أمختلف الواجبات العسكر ة واالقتصادية والعمرانية ومن 
 
الرب وشاف

 الخز نة( وهو موضوع دراستنا. أو  أمي   الصندوق أو )وز ر المالية باراكو الناكر ايكاىلي )مناد  القرص( و ال ،السقاة(
لة ومكانة ال يتمتعون بصالحيات واسعة دار الموظفي   اإل  -اما المجموعة الثانية  ي القرص وهم بالدرجة الثانية مب  

 
ي   ف

ي القرص والكتبة والطباء
ي تصدر اليهم من الملك ومنهم موظف 

في   عىل تنفيذ االوامر والتعليمات الت  هم .  وانما مشر  وغب 
اطور ة ال  إدار وتأسيسا عىل ما سبق من تطور  ي االمبر

 
  حدىة جاءت دراستنا إل وشور ف

ً
ي لعبت دورا

الوظائف الرئيسية الت 
ي اإل 

 
 ف
ً
 الولواقتضت الدراسة تقسيمها عىل محور ن تضمن  ،وز ر المالية )أمي   الصندوق( باراكو وهي وظيفة ال  دارةمهما

ي حول مسؤولياته المتنوعة المالية والعسكر ة والعمرانية . أما  طعتهوموقع مقا باراكو تسميه ال 
   المحور الثان 

 تسميته ومقاطعته – األولالمحور 

 التسمية  -1

ي ذو  +IGI DUBو ،+DUB des amd (,p.81 Klauber, 1910)باللغة السومر ة بصيغة  باراكو عرفت وظيفة ال  
ي تعت 

والت 
ي المجتمع)

 
ي النصوص ال ، (25ص م،2010)الجبور ،massinu(، و قابله باالكدية Gelb, 1998, PP.32-35مكانة ف

 
ة  وشور وف

 ،الخز نةأو  أمي   الخزانة ،مي   الصندوقأومعناها  Treasurer(، وترجمت باإلنكلب   IGI.UM(و ) UM+كتبت بصيغتي   )
 .بوز ر المالية يتناسب مع مهام الوظيفة باراكو ن ترجمة ال أو رى الستاذ عىلي ياسي   الجبور  
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ي ittu( هي رمز للعالمة)i+DUBوكان يرى الباحث د  جونوالك ان كلمة ) ه بانه نتر ي تمنح االلوهية واعتبر
أو   ( الت 

 (.Genouillac,paris,1909,PP.3-4كاهن)
ي فحسب قائمة المهن عرف بوكيل  إىليقرأ و كتب بالصيغ السابقة لكننا نفتقر LU Abarraku اسمكان 

معناه الحقيف 
ات أخرى Gelb, 1998, P.32العقار، أ  المسؤول الرئيسي عن الملكية الخاصة)أو  المعبد، ومسؤول المعبد  (. وهناك تفسب 

فة خالط الز وت(، واقدم ذكر لهذه الوظيأو  للمعت  منها انه الز ت الذ  يطفو فوق الماء فعرف الموظف ب )صانع الز وت
ي عهد الملك كوديا ) 2114 – 2250ساللة لكش الثانية ) إىليرجع 

 
ق.م( )اذ كان ملوك ساللة 2124– 2144ق.م( وبالتحديد ف

ومن المحتمل ،(Genouillac,paris,1909,PP.3-4ة كقرابي   لغرض مسح صورها )اإلله إىللكش الثانية يقدمون الز وت 
وظيفة ملكية ذات مهام عسكر ة  إىل باراكوتحول كاهن ال  إىل حصل تطور لدى طبقة معينة من الكهنة مما أدى

ي بالد آوشور عرف منصب ال  ،(Klauber ,1910, p.82)ةإدار و 
 
( و"أمي   Gelb, 1998, pp.32-33 ب "القهرمان") باراكو وف

ي عهد االرسة الشجونية اضاف ،(Wilson, 1972, p. 36الصندوق" )
 
 باراكو فعرف ب ال ( rabuالفعل ) Abarraku اسم إىلوف

 (.Klauber, 1910, p.82رابو ا  موظف الملك)
ي وظيفة ال  

ي السلطة ال  باراكو تأن 
ي قوائم اللمو ا  بعد الملك وشور بالتسلسل الرابع لموظف 

 
ة بينما وشغل التسلسل الخامس ف

ي  ،lu-tur-tanuوالموظفي   الثالثة التورتانو 
 
كما ان أول عام توىل   " lu-nagir-ekalliوالناكر ايكاىلي  lu–rab-saqi الرب وشاف

ي عهد الملك وشلمنرص الثالث )833فيها اللمو ) باراكو ال 
 
ء أسما ولمعرفة  (Ungnad,1938,P.424 ()ق .م824–858ق.م( ا  ف

ة اعىل وظائف القرص ربعوتعد الوظائف ال ،(1انظر الملحق رقم ) وسنوات اللمو  باراكو ال الموظفي   الذين وشغلوا وظيفة 
ي القرص الملكي  والدولة

 
ي العاصمة ف

 
اوشور:  -وشار -طاب باراكو رسائل ال  إحدىو ؤكد ذلك  ،وكان هؤالء الموظفي   يقيمون ف
ي اليوم  اإلله"..عندما كلفت بواجب خاص بمعبد 

 
ي مدينة اوشور وف

 
عندما خرجنا من القرص ...") الجبور ،  الولاوشور ف

ي ا يباراكو ومن يتوىل وظيفة ال  ،(248،ص1م، مج1991
ي : تتألف من أفراد العائلة rabâniكون من طبقة الرابان 

)طبقة الرابان 
ي البالط الملكي ال 

 
جانب الموظف الملكي كان يوجد  إىل،(Wilson,1972,p p.13-14 وشور المالكة وأعىل الموظفي   رتبة ف

ي القصور والمعابد ممن يحملون نفس اللقب 
 
 ,Mattilaوزوجته) امام الملكووجد ايضا  باراكوال العديد من الموظفي   ف

2002, p.6.)،  ة باراكو تعيي   ال أما اطور ة يتم من قبل الملك مبارسر ي االمبر
ومن المحتمل يستشب   ،)وز ر المالية( وكبار موظف 

اع من خالل كتابة إذ   ةاإللهالملك  م من الطي   مع مجموعة يالموظف المروشح عىل رق اسمكانت طر قة االختيار تشبه االقب 
الموظف وبعدها تنحر القرابي   و قرأ  اسم هاة واختيار اإللهلمعرفة رغبة  اإللهء اخرى ورميها امام تمثال أسما رقم تحمل  من

ي اعتقادهم ان 
 
ي ف

ء المكتوبة عىل سما ة تكتبها عىل اكباد القرابي   حت  يتم اختيار الموظف المناسب من بي   ال اإللهالكهنة الت 
 (.55صم، 1993رقم الطي   )سليمان، 

ي ال 
ة، العسكر ة دار فانهم مستشار ن يحيطون بالملك وجاهز ن لتنفيذ مختلف الواجبات اإل  باراكو اما طبيعة عمل موظف 
 (. 70-69م، صص1999عيل، أسما؛  247م،ص 1991والسياسية )الجبور ،

 المقاطعة -2

وأول موظف وشغل هذه الوظيفة بكل دقة  ،وز ر المالية أباراكو ة موقع مقاطعة وشور وضحت نصوص الحوليات الملكية ال 
، وقد بينت ان المقاطعة وجدت منذ عهد الملك وشلمنرص الثالث ) ق .م( وأول من توىل حكم المقاطعة 824–858وتركب  

ي عام ) Ya-aluخالو  -الموظف ايا
 
  -أمي   الصندوق، كان اياأباراكو أو ونسبه اليه سميت بمقاطعة  ق.م( ) 833ف

ً
خالو حاكما

ي منطقة الخابور السفل د من اللعديل
 
 من )كبشونا وقومانو وميهرانو وأوقو وإير ]ّمو[ (.   Lesser Haburمدن ف

ً
 كال

ي  Qumanuلقد عرفت بالد قومانو و 
 اسموكتبت  ،(  Postgate, 2007,PP.248-249) أباراكوبمقاطعة Quma/eni قوما/إن 

ي  قومانو بصيغ عدة
ي Qumaniمنها قمان 

ي Uqumani أقمان، Qumeni ، قميت 
مان 
ُ
 Mat Qumani ، بالد ق

قية لبالد الرافدين ووشمال غرب 82-81م،صص2009حنون،( ي تقع عىل الحدود الشمالية الشر
( الت 

ي منطقة آتردش وعاصمتها كبشونا Bryce,2009,p.584عيالم)
 
ق سهل القوش ف ي أرض جبلية وشمال رسر

 
( ف

Kipšuna(Radner, 2006, p.48)، ي هي ومن المحتمل ان مدين
المدن  إحدىة كبشونا تطابق مع مدينة العمادية الت 

ي وسط سهل محاط بالجبال.) حنون،
 
ي وشمال العراق وتقوم عىل كتلة صخر ة هائلة ف

 
 (.209ص،2009التار خية ف

ي عهد ،(Postgate ,1987, p.24 () ق.م 824 – 858ي   بالد القومانيي   منذ عهد الملك وشلمنرص الثالث )وشور حكم ال 
 
اما ف

ر الثالث ) ضيفت حصون ومدن وبلدات تابعة لمملكة اورارتو  727–744الملك تجالتبلب  
ُ
 باراكو مقاطعة ال  إىلق .م( فقد أ

ي عام 
 
ي (ق.م 735-736)بعد حملته العسكر ة عليها ف

 
حولياته " ]... مدينة ... أنا بنيتها  إحدى، و ؤكد ذلك ما جاء ف

ي  سميتها بهذا اال اسموحصنتها. أنا 
ها هناك.( ] من  ... أنا جلبت إليها الناس من البلدان Ti-Ashur]…[أوشور -]...[ ن 

ُ
ي فتحت

الت 
 
ً
وا، أقوى حصون أورارتو ]وما جاورها من بلدات[ كلها استوليت عليها..  إىل..س [ اردور انا، لوسيا، تابسيا، سوبا، وصوال بيب  

ها 
ُ
ها ببالد آوشور. أضفت

ُ
 ( .Tadmor, 1994, p. 130; Mattila , 2002, p.19." )كوبارا مقاطعة ال  إىلألحقت
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اطور ة ال  اتيجية المهمة المحادة لمملكة اورارتو المعادية لإلمبر
ة وكانت وشور وتعد مقاطعة الباركو من المقاطعات االسب 

االستطالع، )الرسول، الكشاف،  dayaluدايالوأو  rab da-a-aliديالو –رسائل حكامها وموظفيها ومنهم ال راب 
الرسائل:" دخل  إحدىاغلبها معلومات استخباراتية و ؤكد ذلك  وشور الملك ال  إىل(  290م، ص 1979 ،الراكض)ساكز 

ي sitinu( وهم ستي   uesiمدينة ُيسي ) إىلخمس حكام من اورارتو 
.... وهذه هي  siplia، سفال kakkadanuكاكدنن   ،teni، تيت 

ي أسما
مدينة يسي ولقد جلبوا قواتهم.... ولم يحددوا يوم الخروج.."  إىليحكمونها ئهم دخلوا من المدينة الت 

(Waterman,1930, p.309.) 
اتيجية عىل حدود اورارتو ونقرأ رسالة  حت بعض الرسائل المواقع االسب 

ّ
الملك  إىل Tab-sar-Assurآوشور -وشار-ابطكما وض

ي 
ي ق.م( حول مدينة اوكو  705-721) رسجون الثان 

ي كردستان عىل الحدود ال  الت 
 
ة بالقرب وشور تقع عىل سفح جود  داغ ف

و  Assur-resuwaريشوا -(" ...أتت رسالة من آوشور.(Bryce, Op.Cit,p.735من اورارتو
ّ
 من ملك أوك

ً
 رسوال

ّ
تَب فيها أن

ُ
َّ ك إىلي

Ukku  ه أرسَل رسالة حول ذلك  إىلقد ذهب
ّ
ي عشية اليوم السادس من القرص. والن وبعد تلك الرسا إىلاورارتو وأن

 
لة، وف

ائي   
ّ
َ رسالته التالية: "ذهب ملك الوك ي  Ukkaeanالشهر، أرسَل ىلي ي الجهة المقابلة له،..ملك كومي  Arije لتحية أر جر

 
 . وف

كي 
دىع ألب  

ُ
ائيي   ت

ّ
ي الممر المؤد   Elizki توجد بلدة لألوك

 
..." )  إىلف  (.Parpola, 1987,p.41كوّمي

 ال  ونقرأ رسالة ثانية 
ّ
ي مدينة...؛ وإن

 
 Parpola,1987,p.43)البقية تالفة(( )…"    ات العائدة ل …"يوجد ملك اورارتو ف

ي مدينة  ،(Waterman,1930, p343؛
 
ي الرسالة الثالثة " قام آمر كتيبة كبب  المخصيي   بتسليمي رسالة مختومة ف

 
وورد ف

ي اليوم ال  Anisuآنيسو 
 
ي 27ف

ان   مدينة بب 
ّ
: "إن ي

ي الن 
ن  ي آنيسو؛ فسألته عن الخبار، فأخبر

 
ّ رسول آمر الحصن ف  إىلي

. لقد أن 

Birate  وأرض خابخوHabhu   ي
 
 الملك، موال . وسأكون ف

ْ
ء عىل ما يرام؛ فليسعد ي

كلها بخب  وكل امرئ يقوم بعمله."! كل شر
ي مدينة إيب    28يوم 

 
ي وسط كوّمي و قوم  Arzabiaمن مدينة آرزابيا … بشب  القرص… Saraga . "بلدة ساراغاIeriف

 
يستقر ف

 (.Parpola,1987,p.46 ، فسأقوم بالقبض عليه وجلبه")باراكو بتجارة بسلع ذات قيمة بالنسبة لبالد آوشور؛ فإذا أمَر ال 
 موقع مقاطعة ال 

َ
ي كوّمي السيطرة حاكمها  باراكو منح

اطور ة ال لوأوكو التابعتي    عىل دولت َ ، وعىل سلسلة الجبال ةوشور إلمبر
ي تفصل هذه المنطقة عن قلب أوشور. 

 الت 
 

ي 
 
 باراكومسؤوليات األ  -المحور الثان

 العسكرية -1
ن ينخرط منذ أمقاطعة، فمن المؤكد  إدارةق.م(  824 – 858منذ عهد الملك وشلمنرص الثالث ) باراكو نيطت لموظف ال أ

ي الشأن العسكر 
 
اتيجية لموقع مقاطعاته، كانت مهمته ذلك التار     خ ف ة دار المهام اإل  إرسال بسبب الهمية االسب 

ورة انجازها بالشعة والدقة، ي  إىل باراكوو تضح لنا ذلك من رسائل ال  والعسكر ة وض 
 
ي يصف فيها انتصاره ف

الملك والت 
ي كلفه بها الملك إحدى

ي إذ  الحمالت العسكر ة الت 
عىل رأس  باراكو الملك سيد  وقال فليذهب ال نقرأ :"...عندما امرن 

الملك  اسمالقوات الملكية و قتل المجرمي   والخونة...خرجت بأمر من الملك سيد  وكان المجرمي   يتساقطون خوفا من 
  .(Parpola,1987,p. 51-52 سيد  وقيدتهم وجلبتهم )ارسى( معي . . . ")

) إىل Tab-sar-Assurآوشور -وشار -اوشارت مراسالت طابإذ   ي
مسؤوليات لها  باراكوء ال ق.م( تبو  705-721الملك رسجون الثان 

اف عىل الجيش وتوفب  اماكن مناسبة لتخييم الجنود وتحديد الطرق الجيدة لعبورهم الجبال واالنهار وقيامه  صلة باإلرسر
أس الحملة وتوجه  النهار، ]…[ القرص: "دعهم  إىل"بالنسبة لما كتبه  اورارتو إىلبتنظيم القوات لحي   وصول الملك ليب 

َ آربايال   –المع ] س ك [  ر،" … اتحدوا وقوموا بالعبور عند   إىلي
: "إن النهر ]يفي  [  ض، ‘ الرجل الثالث’ Arbailaiأن 

ً
اليوم، ناقال

 عىل عبور 
ً
ون  إىلالجانب الخر." هذا بالضبط ما كتبته  إىل]…[ ولم يكن قادرا كهم الن يعبر

ي ذلك المكان ذاته القرص. فلنب 
 
ف

( أتوا -الواقع خارج المعس ]  كر[ هنا ،  ]……[، فإن نصف ال  ]……[و)حي  
ً
 نظرة؛ كان ممتازا

ُ
 بعربة وألقيت

ُ
هنا؛ فذهبت

، مثلما قال موال  الملك، عليهم االنطالق إليه والتخييم فيه؛ وربما نستطيع 
ً
 للمعسكر، غدا

ً
 فسيحا

ً
وأظهرت آربايال  مجاال

ي 
 
ي المعسكر، لكي يتست  للملك عبور الجش")إتمام الجش ف

 
 ;Waterman,1930 , p67  الوقت الذ  فيه ف

Parpola,1987,p. 47 .) 
( العودة  ّ ة موال  الملك، فقد )توجب عىلي  فيه بحرص 

ُ
ي اليوم الذ  مثلت

 
ي الرسالة الثانية "يعلم موال  الملك أنه ف

 
ونقرأ ف

ق! والن، هل يتوجب عىل قادة الفر   بشعة البر
ً
 مجندين ممن هم الن يؤدون الخدمة أو  ق، سوآءا أكانوا ُوالة

ً
ضباطا

ة  ّ مبارسر [؟ أم ]هل سيقول الملك[: "إن عىل ال  ]ُوالة[ وال  ]الضباط المجندين[ ]القدوم[ إىلي
ّ
ة ]إىلي

؟" ]…[]القدوم[ مبارسر
(Waterman,1930,p439) 

ي عربات الوجهاء  ي   الكبار الموظفوبينت الرسالة الثالثة عن قيامه باستقبال عربات من 
ي أقوم بتلف 

بضمنهم هو نفسه:" فإن 
 وهم يقومون بتسليمها ىلي 

ة السادس عشر ي ظهب 
 
القائد العىل، ... بشب  القرص، كبب  الُسقاة، أمي   الصندوق، -القتالية ف

ئبة؛ فما قول الملك غا…وعربات كبب  المخصيي   وحاكم نينوى … عربة قتالية قادرة عىل حمل  100وحاكم كالح؛ بالمجمل 
 .(Parpola, 1987,p.49موال ؟" )
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ق.م قيادة حملة 675عام  Mannu-ki-Assurأوشور -كي -ا مانوباراكو ال  إىلق.م( فقد وكل 669-680حدون )أرس  ما الملكأ
ي  Melidعسكر ة نحو مملكة ميليد 

ي جبال  الت 
 
ي طوروس وتسيطر عىل مضيقي   ف

تمتد من نهر الفرات حت  سلسلة جبال انت 
ي مناطق كوروكوم ) وشيت

 
ي ( وحليفتها مملكة تابال 85م، ص 1996 ،طوروس يتشعبان عند مرعش ف

تقع وشمال مملكة الت 
هناك و دىع  وشخاصال د أح ثار إذ  (Kuhrt, 1995, Vol.2, p.498 )وعاصمتها كلولو.  ناضولقو  جنوب كبدوكيا وسط ال 

، ووردت وشور التاباىلي ضد ال  Iskalluوتحالف مع اوشكالو  Mugalluموكالو  ي أي  
 
حدون أرس  نصوص الملكأحد  خبار التحالف ف

ي جوابا أاذ يرد فيه :" وشمش السيد العظيم ،وشمش اإللهباستشارته من 
يجابيا عما اسألك موكالو وجنوده ....الحلفاء إعطت 

حدون ملك بالد اوشور وجنوده بعيدا من جدار  أرس  بالط معسكر ضد  ...قالع مدينة ميليد ...هل ان رئيس أقاممعه الذ  
 p.5,1987 ,؛  81م،ص2005 ،..وهل هو سيغادر السور هل ان منجمك العظيم يعرف هل باستطاعته ان يراه ..") الحديد 

Parpola)، ي كتابات الملك اوشوربانيبال مع ملوك  اسموجد إذ  ومن المحتمل ان الحملة انتهت بعقد معاهدة سالم
 
موكالو ف

ي كليكيا مملكة  
ي بالد ال  الت 

 
ي قبل الميالد  هذه المملكةعرفت كما قد  ناضولتقع ف

ي االلف الثان 
 
واتنا .) ممبف لكة كب  

ي  .( وارواد 129م، ص 1991بوستغيت، 
ي البحر المتوسط  الت 

 
ف ي تقع رسر

ي قبل سكنها الفينيقيون منذ اوائل االلالت 
ف الثان 

ي ( . 94 ص،1990،الميالد. )مهران
 
 ( starr, 1990,pp.4-5أسالفه...")  إىل"...الذين لم يخضعوا نصوصهأحد  يذكر ف

ي من الملك أوشور بانيبال -وعندما طلب حاكم اوروك نابو 
ي وشنتها  المساعدة اووشابيسر

العاجلة ليتمكن من صد الهجمات الت 
أوكن أرسل قواته العسكر ة -وشومو -)البوقودو، الخيليمو والبيالت( لخيه الكبر وشمش القبائل الرامية الموالية ومنهم

ي حر ة الترصف والعمل هناك ا  ان ال  -وأعىط لنابو Assur-gimillu-tereتب   -جيميلو-أوشور باراكو بقيادة ال 
 باراكو اووشابيسر

ي  ،.(121-120صم،ص2005؛ الخالد ، 156م، ص2005اصبح تحت امره حاكم اوروك )االحمد،
ي رسالته ".. فأنت 

 
و رد ذلك ف

 ,Waterman, 1930 وكل ما ارغب ان تفعله ...") ،مصحوبا بقوات باراكو تب   مسؤول ال  -جيميلو -اوشور إرسالقمت ب

p.185). 
 المالية واالقتصادية -2

ف عىل  باراكو كان منصب ال  ي بداية المر المشر
 
اطور ة ال  أموالف ة الحديثة وشور الملك الخاصة لكن بتطور واتساع االمبر

ف عىل  إىلق.م( ونمو الحالة االقتصادية تطورت الوظيفة 911-612) اطور ة و  وشور القرص ال  أموالمشر صبح هذا أواالمبر
)الجبور ،  ي الوقت الحاض 

 
ف عىل استالم و ،(247م، ص1991المنصب يعادل وز ر المالية ف اطور ة من أاذ يشر ردات االمبر

ائب سوآءا  و قوم بمراجعة الرصيد الماىلي للمعبد مع كاتب البالط وأحد الكهنة و قوم بدور  مواد عينيه،أو  أمواال جز ة وض 
ي عملية اصدار ال المراقب ال 

 
ي تصدر بها اوامر ملكيةإن بدونه ال يمكن أإذ  موالعىل ف

 ,Klauber).صدار المعادن النقدية الت 

1910,p.84.) 
ي إ،الملك طبيعة عمله بوضوح ومسؤولياته المالية إىلبينت رسائله 

 
ي ) إىلالرسائل  إحدىذ يذكر ف

-721الملك رسجون الثان 
ان كجز ة من مدينة كوزانا:"...عندما  وشخاصمدينة وشاباريشو الستالم مجموعة من ال  إىلنه ذهب أق.م( 705 العبيد والثب 

ان( كجز ة عن مدينة كوزانا  وشخاصمدينة وشاباريشو الستلم ال  إىلذهبت  مر الملك سيد  وجدت الجز ة أكما   ،و)الثب 
 (70م، ص 1999 ،عيلأسماجاهزة فأحصيتها وجعلتها ضمن موجودات القرص..") 

 بختمه وها أنا و 
ُ
 لمعيار بابل. وجزء من الذهب فائض. وقمت

ً
ي رسالة ثانية "...فقد قمت بوزنه، فكان نصف َمٍن وفقا

 
نقرأ ف

 
ً
ي اللغة السومر ة بصيغة  وقد  وزنالمن: وحدة ال( )Parpola,1987,p.49الملك..." ) إىلمرسله طيا

 
و رادفه  MA.NAوردت ف

ي االكدية
 
ي االوزان الحالية  كل واحد منا يساو    man ف

 
ي رسالة اخرىو  ،(40م، ص 1979غم . )روشيد،505ف

 
" كذلك يذكر ف

 "... َ  لما كتبه الملك ىلي
ً
فة بالضبط وفقا

ّ
...فقد تّم للتّو تقديم ثالثة أكياس جلدية تحو  مجوهرات مصن

(Parpola,1987,p.50.) 
ي  باراكو اجه ال كما و 

 
ي   بتسديد وشور التابعي   لآل أو  ه، منها عدم ايفاء الرعايا قيامه بمسؤوليات أثناءتحديات وصعوبات عديدة ف
...تحدث  مور الرسائل "...فأنا ار د اخبار سيد  الملك عن بعض ال  إحدىالجز ة المفروضة عليهم، ونستشهد ذلك من 

 موالالملك اال انهم لم يوافقوا ...ان والد سيد  الملك قد سجل ال  إىلاليهم ولد  قائال لهم اجلبوا الخيول ار د احضارها 
ي وثيقة 

 
ي تسديها من الرعاة ف

ي ينبع 
 ( ..Klauber, 1910,PP.84-85 ة واخرى آرامية وقام بالختم عىل قفاهم ...")آوشور الت 

والثانية بعض المواطني    باراكو ل ابن الموظف ا إىل عدم تسليم الخيول الوىليتضح لنا من الرسالة اعاله وجود مخالفتي   
ي حال عدم ايصالهم 

 
من الرعاة عليهم ديون وبما ان الملك ختم عىل قفاهم فمن الواجب عليهم تسديدها، ومن المحتمل ف

هم الموت  ة. اإلله إىليقدمون كقربان أو  يكون مصب 
ف ال وقد  اطور ة بحسب اوامر الملك  أعىل توز     ع و  باراكو ارسر كنفقات للموظفي   والجيش وتكاليف المشار     ع ردات االمبر

ها، ي  العمرانية وغب 
 
ي ارسلها ال أحد  نقرأ ف

 من مخازن القرص ...") باراكو النصوص : "...المستحقات الت 

Wilson,1972,p.110.) 
مه وموافقته ية مادة من مخازن القرص كالحبوب والخمور والمعادن الخ اال بعلأتخرج أو  يتبي   من النص اعاله انه ال تدخل

ي  باراكو ة استالم ال دار الوثائق اإل  إحدىوذكرت  ،وضمن توجيهات الملك
 
ي تضمنت اغنام وطاسة نبيذ ووجد ف

نفقاته الت 
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ي استهالكه ما يقارب ال  إدار نص 
ي قصور ومقاطعات ومنازل متنوعة  (talentتالنت ) 274ثان 

 
:  ) تالنت.من نسيج الكتان ف

ي 
ي بالد الرافدين منذ اقدم عصوره التار خية و بلغ وزنها تقر با  تعد اكبر وحدات الوزن الت 

 
وفق أما  ،كغم  2,30استعملت ف

ي النص المسمار  للرسالة بالصيغة السومر ة  ،كغم  13,500الوزان الحالية تبلغ تقر با 
 
و قابلها بالكدية  ووردت ف

.( 78م، ص 2006 ،اسمج.) 
بي   بتقديم القرابي   لمعبد  من ضمن باراكوال  وكان

َ
ي مدينة أوشور ا اإللهالموظفي   الرسميي   المطال

 
 و ؤكد ذلك مرسوموشور ف

ار  الثالث-الملك اداد ي  الصادر . Adad-nerari IIIنب 
 
 عن تقديم باراكوال  ان ذكرإذ  ،ق.م 809 عام ف

ً
جلود خراف 6مسؤوال

 .(,p. 69) Kataja,1995 ِبْيض وحديد لمعبد أوشور. 

 العمرانية  -3
ي الخاصة بالمشار     ع العمرانية  باراكو العديد من رسائل ال وجد 

ي ) إىلترجع الت 
اذ قام ،ق.م( 705-721عهد الملك رسجون الثان 

ق نينوى وكان االباركو )وز ر المالية( طاب_وشار_اوشور  ي وشمال رسر
 
 Ṭab-šar-Aššurهذا الملك ببناء عاصمة جديدة لحكمه ف

ف عىل أنجاز بنائه ي اللغة ال -ا الذ  استغرق ستة اعوام واطلق عليها مدينة دورالمشر
 
وكي   ومعناها ف ة )حصن وشور رسر

  -ووجد له كتابة تذكار ة بهذه المناسبة ذكر فيها :  ،الملك رسجون سمرسجون( نسبة ال 
ي الملكية عس اإلله" لقد عملت عىل هذه المدينة ليال ونهارا لتشييد الدور لسكن 

 اإللهن يبارك أة العظام وقصور سكت 
ي مبانيها الرخاء الشمد  وعس ان يجعلها آهلة بالسكان مدى الدهر  ،آوشور 

 
و كون هيكل الثور  ،المدينة والقرص و حل ف
فا ورقيبا وال تتحرك  ،االبد  إىلالمنحوت مالكها الحارس واقفا  ي يقفأوعساه ان يبف  مشر

عليها ")  قداسه من العتبة الت 
 (.; lukenbill,1926, p.101 123م، ص 1983،عىلي 
ي توفب  مواد البناءوقد 

 
ي بنائها سواء ف

 
)السخرة(أو  وشارك جميع حكام المقاطعات ف

ُ
ي إذ  ُاعمال اِلك

فرض عىل مواطت 
اطور ة ال  هم وشور اإلمبر الحمالت العسكر ة تقديم خدمات مختلفة للحكومة المركز ة  أثناءة وحت  السكان الذين تم تهجب 

ي يعيشون فيها. و ؤكد ذلك 
ي الت 

ر الثالث ) إحدىمقابل امتالكهم لألراض  ق .م( :  727–744نصوص الملك تجالتبلب  

ي أرس  "...أسكنت
ي مدينة تل_كرم  -SangibiiBسنكيت -بيتل العائدة  e qى بالد قت 

 
تهم كس Karm–lBTف كان واعتبر

...".)وشور السخرة( مثل ال ُ)بالد اوشور وفرضت عليهم أعمال الك   .( Tadmor,1994,p.66 ي  
اف الملك ال  ي مزاولة  وشور يتبي   من النص اعاله اعب 

 
بحق المواطنة لألرسى وواجب عىل كل ملك مراعاته مع امكانيتهم ف

ي بلدانهم . 
 
ي كانوا يمارسونها ف

 اعمالهم الت 
اف طاب ي تضمنت سؤال الملك عن سبب ترك حاكم  إىلاوشور من رسالته -وشار-كما نستدل أرسر

ي الت 
الملك رسجون الثان 

ي دورأ
 
وكي   عىل حاكم كالخ-رابخا العمل المحدد له ف بالنسبة لتوز     ع عمل حاكم كالح الذ  كتب ىلي موال  الملك ُ : "... رسر

 حاكم آّرابخا نصف البوابة له
َ
 (.Waterman,1930, PP.341-343؟") بشأنه: "لَم ترك

ك عمله وانما عدم معرفة حاكم    فوضح للملك انه قد ترصف قبل أن تصل اليه رسالة الملك المختومة وأن حاكم ارابخا لم يب 
: "تعاَل واحسم ُ كالخ ، قائلي    بدوا عند سور المدينة، أتوا إىلي

ي اليوم الثالث، وحي  
 
بالعمل المخصص عليه فعله "...ف

 الطابوق تخصي
ُ
 )امتداد( العمل هذا من )تحصيص( البوابة، وحسبت

ُ
 وحسمته بينهم... خصمت

ُ
ص العمل بيننا!" فذهبت

ي رسالة الملك الممهورة  إىلوربعه … حاكم آّرابخا  إىلالمرصود للبّوابة، وأعطيت ثالثة أرباعه 
ِردن 
َ
حاكم كالح حت  قبل أن ت

ي   إىلار تمتد ]فتصل[ البوابة، وهذا السبب الذ  دعاه بختمه. لم يعرف حاكم كالح أن حصته من الجد
القول: "إن حصت 

ة ال يمكن تحملها." فحكمت الن بينهم وهم الن يقومون بمهامهم..."  (Parpola, 1987, PP.60-62 ) .كبب 
ة -وشار-ونستدل من رسائل االباركو طاب ي بأن الملك يتابع أدق تفاصيل إىلاوشور الكثب 

البناء فقد  الملك رسجون الثان 
رسائل االباركو سؤال الملك عن أعمدة البوابات ونحت السود: "...مت  سيقومون بصّب قواعد أعمدة  إحدىتضمنت 

ي للقيام بتلك العمال : "سنقوم بصب قواعد  ،البوابة الخاصة برواق القرص..."
ي الجدول الزمت 

فأرسل للملك رسجون الثان 
ي وشهر 

 
ونز الخاصة بالقرص ف ة الخاصة بالقرص... سو ة مع  Marchesvanأعمدة البر )الثامن(؛ وسيتم صّب السود الصغب 

ي الربيع.... الخشبية غب  جاهزة؛ وسأنتهي منها بحلول 
 
ة ف  ,Parpolaمن تشر  )الشهر السابع(....")  لالو السود الكبب 

1987, p.63 ي  باراكو ( يقصد ال
 
ي )أ  الشهر المضاف ( وقد ورد هذا الشهر ف

ي وشهر تشر ن الثان 
 
بانه سيقوم بصب االعمدة ف

ي االكدية  APIN(DU8-A))السومر ة بصيغة 
 
 .(62،صم1999عيل،أسما. )arasamnaو قابله ف

ي دورا -وشار–كما أن الباركو طاب 
 
ي مقاطعات أخرى ونستدل -وشور لم تقترص مسؤوليته العمرانية فقط ف

 
وكي   وانما ف رسر

ي حيث طلب منه أن يجلب  إىلرسائله  إحدىذلك من 
َ من  إىلدرجة )سلم(  150الملك رسجون الثان  نينوى :"...كتبوا ىلي

مة( من البازلت، و قوموا بتحميلها وجلبها  150القرص: "فليقّصوا 
َّ
 بقّصها وتحميلها، وأنا  إىلدرجة )ُسل

ُ
نينوى." وقد قمت

إرسال أحد ( وتدل رساله ثانية أن الملك يقوم بفحص البناء المنجز من خالل Parpola, 1987, p.54نينوى..." ) إىلآٍت 
ي أصدر بخصوصها الملك، موال ،

ي الت 
 
:"... بخصوص العمل الجار  عىل زقورة آنو ف  الكتبة ليقوم بكتابة تقر ر تفصيىلي
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ي وسط المدينة؛ وعند عودته من وسط 
 
 و قوم بفحص العمل ف

ً
ة : "اسأل رئيس الكتبة عنها! سوف يذهب مبارسر المر التاىلي

ل  إرسالكالح، ...، والذ  سيقوم ب  إىلالمدينة   (.Parpola, 1987, p.66 القرص.") إىلتقر ر مفصَّ
 

 االستنتاجات: 
ي نهاية البحث تبي   لنا العديد من النتائج  -1

 
ي ركزت عىل الوظيفة ال ف

ي يمكن استخالصها من الدراسة الت 
ة وشور الت 

 :باراكوال 
ي المرتبة الرابعة باراكو أو تعيي   ال  -2

 
ي ف

ي و أن 
امي   الصندوق مركز ا عن طر ق الملك، وان يكون الموظف من طبقة الرابان 

ي التسلسل اإل 
 
. بعد الملك ووىلي العهد والموظفي   الثالثة التورتانو، ال دار ف ي والناكر ايكاىلي

 
 رابشاف

ة ومهمة منها: باراكو أو ة تبي   ان مسؤوليات وواجبات ال دار من خالل المراسالت والوثائق اإل  -3  امي   الصندوق كثب 
ي   والمحايدة لمقاطعته كما قام بقيادة وشور تنظيم القطعات العسكر ة وجمع المعلومات عن البالد المعادية لآل   -4

  التمردات. القوات العسكر ة للقضاء عىل
اطور ة بحسب اوامر الملك ال  -5  .وشور استالم وتوز     ع واردات االمبر
ف عىل الكثب  من المشار     ع العمرانية، وعىل التعاون بي   حكام المقاطعات.  -6  أرسر
ي العرص ال أباراكو أو هناك أكبر من موظف يحمل مصطلح  -7

 
وجد أمناء صناديق إذ  الحديث، وشور امي   الصندوق ف

ف االعىل عىل كل المناء. القصور  كب   عىل امي   الصندوق الرئيسي والمشر
ي هذا الدراسة تم الب 

 
ها، لكن ف  والمعابد وغب 

 وشور اللمو ال الذين وشغلوا  باراكو ء الموظفي   ال أسما   (1ملحق رقم )

 العام الملك عنوان الوظيفة موظف الحولية اسم ت

أمي   خزانة الملك + حاكم   yahalu خالو-ايا 1
 مقاطعة 

 833 وشلمنرص الثالث

ار  الثالث -أدد  مسؤول المالية Aur – taklakتاكالك/  –آوشور 2  805 نب 

 كاين  –ايشديا  -نابو  3
nabu - isdeya - ka in 

 777 وشلمنرص الرابع مسؤول المالية )ماسينو(

 دوكول –كينو   -وشمش  4

amas- kenu – dugul 

ار  الخامس -آوشور  الماليةمسؤول   749 نب 

ر الثالث مسؤول المالية /sin – taklakتاكالك –سي    5  739 تجالتبلب  

 آوشور –وشار  -طاب  6

tab - ar – Aur  

ي  مسؤول المالية
 717 رسجون الثان 

ي  -نابو  7
 ايدين –أخ 

abu - ae – iddin 

 675 ارسحدون مسؤول المالية

 661 آوشوربانيبال مسؤول المالية arba''ilayu أربائياليو/  8

-ur – gimilluتب  / -كيميلو  -اوشور 9

tere 

 638 آوشوربانيبال مسؤول المالية

 Dadi داد /  10
 

 622 ايالن  -اطل-آوشور مسؤول المالية

 
Ungnad, 1938, Band.2 , PP.412-437؛ Grayson, 1993, pp.40-48. 

 ،  .112,113,114,115م، ص ص 2006؛ العب اد ِّ
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 ( .(Radner,2006, p.44 (1الخر طة رقم )
 
وال: المصادر العربية أ  

ي القرن السابع قبل الميالد،)بغداد: بيت الحكمة(.  ،م 2005االحمد، سامي سعيد،
 
 تار     خ العراق ف

ي حضارة واد  الرافدين واثرها 1999عيل، خالد سالم، أسما
 
عىل البلدان المجاورة " م،" االوشهر، اصولها وتسمياتها ف

اث(.   الندوة العلمية لمهرجان بابل، الحاد  عشر )بغداد: دائرة الثار والب 

ي البالط الملكي ال 1999عيل، وشعالن كامل،أسما
 
 612- 911الحديث ) وشور خالل العرص ال  وشور م، الحياة اليومية ف

 ، قسم التار     خ(. ق.م(، اطروحة دكتوراه غب  منشورة، )جامعة الموصل: كلية الداب
، ط ،م1991بوستغيت، نيكوالس،  ي ، )بغداد: دار 1حضارة العراق وآثاره تار     خ مصور، ترجمة: سمب  عبد الرحيم الجلتر

 .) جمة والنشر  المأمون للب 
ي بالد آوشور خالل اللف  ،م2006، صفوان سامي سعيد، اسمج 

 
ي ضوء المصادر المسمار ة،  الولالتجارة ف

 
قبل الميالد ف

 حة دكتوراه غب  منشورة )جامعة الموصل، كلية الداب، قسم الثار(. اطرو 
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 ، (،  1موسوعة الموصل الحضار ة، ط ،"دارة"اإل  ،م1991الجبور ، عىلي ياسي   )الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر
 .1مج

ي  ابو) 1ط العربية،– الكدية اللغة قاموس ،م2010 ،____ ي  ابو هيئة: ظتر اث للثقافة ظتر  (.وللب 

ي وشمال سور ة )2005احمد ز دان خلف صالح، ،الحديد  
 
-911م، عالقات بالد اوشور مع الممالك الحثية الحديثة ف

 )الموصل : كلية الداب(. ،ق.م(، اطروحة دكتوراه612
ي الجغرافية التار خية للعراق الشماىلي خالل العصور ال  ،م2009حنون، نائل،

 
ة(، وشور مدن قديمة ومواقع أثر ة )دراسة ف

 )دمشق: دار الزمان(.  1ط
ي بالد بابل من م2005،اسمالخالد ، فارس عجيل ج

 
 ،رسالة ماجستب  غب  منشورة ،ق.م612-858، التطورات الداخلية ف

 )البرصة: كلية الداب(. 
ائع العراقية القديمة )بغداد: دار الحر ة للطباعة(1979روشيد، فوز ،   .م، الشر

،  1سليمان، طساكز، هار ، عظمة بابل، ترجمة عامر   م(. 1979)بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر
ي و  ناضولعالقة بالد آوشور مع بالد ال ، 1996م ،أزهار هاوشم ،وشيت

رسالة ماجستب  غب   ،ق . م الولخالل االلفي   الثان 
 .(كلية الداب ،الموصل)منشورة 

،  ،العباد  ي العرص ال  ،م2006معاذ حبش خرص 
 
ي  وشور الحوليات الملكية ف

 
الحديث )دراسة تحليلية(، رسالة ماجستب  ىع

 منشورة )الموصل: كلية الداب(. 
 رسالة ماجستب  غب  منشورة )بغداد: كلية الداب(. ،ق.م(705-721) وشور رسجون ال م،1983،محمد  اسمق ،عىلي 

 .(دار المعرفة الجامعية :اإلسكندر ة) بالد الشام، ،م 1990،مهران، محمد بيومي 
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