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d جوبالجا –المعبود نن 
Nin – gublagaفي المصادر النصية   

  

♦♦♦♦ناصر مكاوى.د  
  

, لقد كان ننجوبالجا معبوداً للثيران بصفة خاصة وللماشـية بـصفة عامـة              
 وكان يعبد   Nannaبن البكر لمعبود القمر نانا       اإل عتبرته بعض النصوص السومرية   وا

 – Ki أبريج –في مدينة كى      را-  بور- فى معبد جا بصفته معبوداً محلياً في البدء
abrigأحد أحياء مدينة لجش ثم وصلت عبادته مع بداية العصر األكدى إلي مدينـة               ١ 

  .  خري وفي عدد من المدن األ كما عبد أيضاً في مدينة الرسا.أور
  

  :كتابة اسم المعبود
 – dninتـصحيح للقـراءة المبكـرة     كdnin – gublagaيقرأ اسم المعبود         

gublam والتى تساوي القراءة dEZEN x LAوقد ظهر اسم هـذا المعبـود مـن    . ٢
 كما ظهر اسم المعبود أيـضاً فـي أحـدى           ٣عصر فاره في أحد النصوص المدرسية     

حيث كتب اسم  zà – mì٤األناشيد الدينية من منطقة أبو صالبيخ والتي نسمى أنشودة 
كما ظهـر اسـم   . ٥ فقطEZEN x LA واختُصر إلي dNIN – EZEN x LAالمعبود 

وقـد حددتـه   ,  Abu – Ñalābīkh   ٦المعبود في قوائم اإللهة من منطقة أبوصالبيخ
ذكر في نص عثر عليه بمدينـة أور يـؤرخ           المصادر المتأخرة بأنه معبود ذكر حيث     

 dnin – gublaga be – al DÙL – šu – a: مـا يلـي  ببعهد الملك نـرام سـين   
-Šarومن العصر الجوتى هناك نص للمدعو       . ٧" التمثال صاحب هذا /ننجوبالجا مالك "

addī – qubbišin   جاء به أن ننجوبالجا هو سـيد الـشرور   dnin – gublaga 
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lugal – Ìul –gál -  ra" كان اسم المعبود حتى و. ٨"ننجوبالجا ملك الشرور العظيمة
    EZEN x   وأحياناً كانت dNIN – EZEN x LAنهاية العصر البابلي القديم يكتب 

 LA تخفف إليEZEN x AŠ أو إلي  EZENوفي فترة الحقة ظهرت الكتابـة  ٩فقط 
EZEN x GUD بدال من EZEN x LA ويمكن أن تكون LA  مؤشر صوتي بينمـا 

  إلـي  dNIN - EZEN x LAوبالنـسبة لقـراءة األسـم    ,  إلي الثيران GUDتشير 
 Diri viiلقراءة االسم وهو  فأنه هناك مصدر وحيد dNIN-gub – la - gaننجوبالجا 

 Ni – in – gu – ub – la -ga قد كتـب  dNIN - EZEN x LA حيث أن االسم 59
 وقد تأكدت قراءة اسم المعبود Ni – in – gu – ub – la -am١٠كما كتب االسم أيضاً 

dNIN - EZEN    من خالل نص جاء علي أحد األختام من العـصر البـابلي القـديم 
 من أحد التجار في بيروت عـام  J. Pietا الختم اشتراه بيت هذو. )١شكل رقم انظر(

 وقد كتب علي الختم اسم أحـد األشـخاص          .١١وهو من حجر الكوارتز الشفاف    ١٩٦٩
 ÌR dEN.ZU ù وقد أشار صاحب الختم في النص إلي أنـه  . Ilšu - ilassuيدعى 

dNIN - EZEN عبد سين وننجوبالجا" أي:"   
  

Ilu –šu – illat – su / DUMU Anum – en – nam / ÌR dEN.ZU / ù dNIN 
– EZEN 

  . ١٢)نن إيزن( إينم خادم اإلله سين واإلله ننجوبالجا – إلتسو ابن آنوم –إيلشو "
  

 كـان  ) ب٣, أ ٣ , ٣أشكال انظر (وفي قوائم اآللهة من العصر البابلي القديم      
مين آخرين  اسdNin – e'igara واسم زوجته dNin - gublagaيأتي دائماً بين اسم 

 - dNin ١٣ يعتقد أنهما كانا اسمين أخريين للمعبودdËár و dGul - ziلمعبودين هما 
gublaga وربما أن   dËár ١٤كان في األصل اسم لمعبود آخر اتحد مع ننجوبالجـا .

 dnin  : كما ورد في بعض النصوص بعض األسماء األخرى للمعبود ننجوبالجا منها
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– báÌarوكذلك اسم ١٥ dlugal – báÌar بجانب االسـم  ١٦ dlugal – GUD.GA2 
  .d(Ìa-ar)Ëárواسم 

  
  :وظيفة ننجوبالجا

ظهرت عالقة ننجوبالجا بالثيران من خالل كتابة اسمه الذي احتـوى علـي             
 والذي يعني ثور كما ذكرته أحدى األناشيد الدينية التي ارتبطت بمعبده            GUDالمقطع  

  : بأنه
am – gal am – si á – ni – šè Ìúl – la / sún - si – mú  si – mùš – a – ni 

– šè Ìúl – la  
الـذي يـسعد   , الثور البري األقـرن  , الذي يسعد بقوته   , الفيل  , الثور البري الكبير    "

      ١٧"بقوته
  .١٨وكإله للثيران فقد كان لحم الثيران محرماً عليه أي ال يقدم له كقربان

الدينية حيـث أنـه كـان يطـرد     وقد لعب ننجوبالجا دوراّ مهما في الطقوس       
الملك الـذى  /السيد " Lugal Ìul – gál - raالشرور ويتغلب عليها حيث أخذ الصفة 

" الكاهن المعوذ" maš - mašوفي أنشودة لمعبده أخذ ننجوبالجا الصفه " يضرب الشر
 maš maš eme – Ìa –  mun dungu – an – na ١٥٣حيث جاء بالنص السطر

bí – du)"هو (ش الذي كاهن مش م)األلسنة المضادة ويجعل السحب تتحـرك  ) يحفظ
 – dnin كما ذكر في أحد أناشيد المعبود نانا إلـه القمـر علـي أنـه    , ١٩"في السماء

gublaga – ke4 en šu im – ma – an – kù - ga"   ننجوبالجا الذي يطهر أيـدي
  .٢٠"الكهنه

ص يـؤرخ بنهايـة   ففي ن كما لعب ننجوبالجا دوراً مهماً في نصوص اللعنات
 أن الملك نـرام     ٧٠ وحتى     ٥٣جاء في األسطر من     , عهد الملك نرام سين ملك أكد       

 ننجوبالجا وشمش على كل من يزيل       ل اللعنات بواسطة كل من المعبودين     سين يستنز 
  :أو يمحو نقش الملك
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ša DUB / u – ša – sà – ku – ni / dnin – gublaga / be –al / DUL śu4 – 
a / ù / dUTU SUËUŠ – šu / li – sú –Ìa / ŠE . NUMUN – śu / li –il – 
qù – tá / NITA – [śu] / [ù] [m]u – śu  / [a] i – di - na – śum6 / maÌ – 

rí – iś / [i] – lí – śu / [a] DU 
  
, مالك هـذا التمثـال      , فليت اإلله ننجوبالجا    . بالنسبة للشخص الذي يزيل هذا النقش     "

) أبنـاء (ن له   ا ال يمنح  اوليتهم, ن ذريته   ا يدمرا فليتهم, دمران أساساته   واإلله شمش  ي   
  . ٢١)"الشخصي(وليته ال يمشى أمام إلهه , ذكور أو ذريته 

كان القسم يتم أمـام      وقد   .كما عبد ننجوبالجا أيضاً في مدينة الرسا كإله للقسم        
ح علـي   هـي سـال  gištukulوتذكر قواميس اللغة أن . gištukul٢٢ سالحه المسمى 

 والذي يعنـي  giš واألرجح أنه قصد مقمعة ويؤكد ذلك مخصص   ٢٣اإلطالق أو مقمعة  
  . ٢٤خشب ربما إشارة إلي المادة التي كانت تصنع منها يد المقمعة

  
  : عالقة ننجوبالجا بالمعبودات األخرى

سيدة بيت الزبد "dNin – é – ià – gár – ka  كانت زوجة ننجوبالجا تسمي         
 وقد ذكرت هذه المعبودة في أحد نصوص الملك جوديـا           .٢٥"سيدة الملبنة "أو  " والقشدة

حيث أشار إلي تلك المعبودة وربط بينها وبين الزبد الذي يأتي من            ) أسرة لجش الثانية  (
الخـاص بـالمعبود ننجرسـو    " معبد الخمسين" أي É - ninnu ننو –حظيرة معبد إ 

 – é – gud – bi – ta ià:بالنص ما يليحيث جاء   )المعبود الرئيسي لمدينة لجش(
ku4 gár – ku4 "  كما ذكرت تلـك  ٢٦"تأتي القشدة) وكذلك(, من حظيرتها يأتي الزبد 

 ٢٠٥المعبودة في النص الذي يسمي رثاء علي تدمير سومر وأور في الـسطر رقـم                
 ويعتقد يعقوبسن أن اسم هذا المعبود أنما هـو dlugal – Ìár علي أنها زوجة للمعبود 

  - gara2كما كتب اسم تلك المعبودة بهذا الشكل . ٢٧اسم آخر إلله الثيران ننجوبالجا
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dnin – é - iàفي UET 3 149, 161, 164   وفي أحد نصوص الملك لبت عـشتار 
  .  dnin – garaš3 كتب اسم المعبودة ١٩ في السطر ٤ملك أسين الذي يحمل رقم 

  
 وفي قائمة نيبور ) أ٣ , ٣(كل رقم ش Wiednerورد اسم ننجوبالجا في قائمة     

 وقـد  . dNin - gal وبين اسم المعبودة ننجل dNannaسين / بعد اسم إله القمر نانا 
ظهرت عالقة هذا المعبود بإله القمر نانا أو سين من خالل ختم يرجع للعصر البـابلي          

 حيث كان صاحب الخـتم يلقـب بخـادم سـين            )٢ , ١قم  انظر شكل ر  (شكل  القديم  
 عالقة هذا المعبود بالمعبود  كما تظهرÌR dEN.ZU ù dNIN - EZENوبالجا وننج

 vi سارا ملك الرسا حيث جاء علي العمـود  –نانا إله القمر من خالل نص للملك إبى     
  ):سين( أن ننجوبالجا هو االبن البكر للمعبود نانا ٢٩ -٢٤األسطر من 

 dnin – gublaga / dumu sag - / dnanna – ke4 / maškim- / nu – kúr – 
ra – bi Ìé–a / u4 – da – rí – šè 

التـي ال  , لألبد روحه الـشريرة  , لإلله نانا ) البكر(المولود األول , فليكن ننجوبالجا  "
  .٢٨)"إبطالها(يستطيع الخالص منها 

    
 dAlammuš علي عالقة وثيقة بالمعبود dNin – gublagaوكان ننجوبالجا 

 كما ظهرا سوياً في نصوص اللعنات .ان أيضاً أخاَ لننجوبالجا  والذي ك  ,وزير إله القمر  
كمـا كـان ننجوبالجـا يـشكل مـع            , ٢٩وكذلك في التعاويذ وفي الطقوس الدينيـة      

dAlammuš              الجوزاء األصغر وذلك كما ورد علي أحد األختام من العـصر البـابلي 
ان يوجد عند ك ومن المعروف أنه. )٥شكل رقم انظر (  ٣٠القديم محفوظ بمتحف برلين

 mul.maš.tab.baن من الجوزاء هما الجـوزاء األكبـر أو األعظـم    البابليين نوعا
gal.gal.la وكان يمثله المعبودين سين ونرجل dSîn ù dNergal (u-gur) كما كان 

 وكان يمثله المعبودين ننجوبالجا mul.maš.tab.ba tur.turهناك الجوزاء األصغر 
 - dAlammuš ù dnin ٣١أالمموش وزيـر المعبـود نانـا   ابن المعبود نانا والمعبود 

gublaga.   
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  :أماكن عبادة ننجوبالجا
 وقـراءة  .ki – ābrig(ki)وقد كان مركز عبادة ننجوبالجا الرئيسي هو مدينة 

حيث أنها لم تذكر في   ,  وأيضاً تحديد موقعها ما زال محل جدال       ,اسم المدينة غير مؤكد   
 ولكن الدالئل التي تعـود لعـصر        .ب تحديد موقعها  النصوص كثيراً ولذلك فمن الصع    

 ومما يؤكد ذلك أن     .األسرات المبكر تشير إلى أن المدينة كانت توجد في مقاطعة لجش          
تلـو  (اسم ننجوبالجا قد ارتبط في أحد نصوص األحجيات التي عثر عليها في الحيبة              

) ٤شكل رقم انظر  ( Biggsوالذي نشرة   ) الحيبة الحالية (عاصمة مدينة لجش    ) الحالية
 وهى من القنوات التي أمكن تحديد AB x ËA-gar =  Nina – Garباسم قناة تسمي 

تحتل األلغاز واألحجيات ضمن المجموعـة المعروفـة        و - .موقعها في منطقة لجش   
 ومن ضمن تلك النصوص النص الذي نشره        - مجموعة قليلة نسبياً  نصوص الحكمة   ب

Biggsتبر ذا قيمة أثرية بالغة ليس فقط ألنه مجموعة من األلغاز ولكن أيضاُ  والذي يع
أناتم األول أو عصر الملك أنتيمنا حوالي القرن الرابع –ألنه يؤرخ بفترة حكم الملك أن 

 كل  وقد عثر على هذا النص في مبنى إداري تم الحفر فيه بواسطة           . م. والعشرين ق   
جامعة نيويـورك فـي مواسـم        بعثة متحف المتروبوليتان ومعهد الفنون الجميلة ب       من

 وهى مهشمة ولكن يظهر 2H – T 25وتحمل اللوحة رقم الحفائر . ١٩٧١ – ١٩٧٠
 وللتيسير فقد رقمت األعمـدة بالتتـابع لوجـه اللوحـة            .أنها تحتوى على ستة أعمدة    

 ثم اسم معبـود ربمـا يرتبطـا         ,وتنقسم تركيبة النص إلي عدد من القنوات      . وظهرها
ا هذه القناة ويليه اسم لسمكة واسم لثعبان ربما يشيران إلي حد بعيد بالمدينة التي تمر به

وهذا . bi وكلهما أشير إليه بالضمير السومري الغير عاقل         .إلي رموز تلك المعبودات   
نتاج أدبي محلي ينتمي لمنطقة لجش وذلك ألن أول مدينة ذكـرت فـي              إالنص يعتبر   

ى أحد أحياء مدينة لجش ومركـز  وهSirara  أو سيرارا Ninaالنص هي مدينة نينا 
وال يعرف ما إذا كان تتابع المدن في النص يعكس ترتيباً جغرافيـا             . عبادة الربة نانشا  
 علي ظهـر    dNin-gub-la-gaوقد كتب اسم المعبود ننجوبالجا      . ٣٢لتلك المدن أم ال   

  :ما يلي)col. ix 2-5(ر الثالث للخامس حيث جاء في النصاللوحة العمود التاسع السط
 íd – bi AB x ËA – gar / dingir – bi dnin – gublaga / ku6 – bi gír / 

muš – bi [x] x [xx]   
ربهـا  ) و (AB x ËA – garهى نينا جار ) أى القناة التى تُروى منها المدينة(قناتها "

رمـز  (ثعبانهـا   , ...هـي   ) رمز المدينة (سمكتها   , dNin-gublagaهو ننجوبالجا   
   ٣٣...هو ) المدينة
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  - ٢٩٠ -

 Nina – garوبسبب ارتباط هذا المعبود بالقناة التي وردت في النص والتي تـسمى  
وحيث أن مدينة نينا هي أحد أحياء مدينة لجش وكانت مركزا لعبادة الربة نانشا وكذلك         
ذكر أحد كهنة هذا المعبود مباشرة بعد أحد كهنة الربة نانشا فربما كان هـذا المعبـود        

  . ٣٤لربةعلي عالقة وثيقة بهذه ا
 – KI علي أنه في مدينة É-Gaburaوقد ذكر اسم معبد ننجوبالجا المسمي 

ABRIG2
ki وفي العصر البابلي القديم عبد ننجوبالجا في مدينة أور في ,  السابقة الذكر

  وهذا ما يدعو للتفكير في أنه بعد تدمير مدينة لجـش  É-Gabura معبد يسمى أيضاً
 أن مركز عبادة ننجوبالجا في P. Michalowskiالذي وصف في النص الذي نشرة 

KI – ABRIG2مدينة لجش 
ki  قد أصبح غير مأهول بالسكان وعليه فقد انتقلت عبـادة 

وكان المعبد الرئيسي لننجوبالجا في مدينة أور والذي كان  .٣٥ننجوبالجا إلي مدينة أور
ن والذي كـان    يوجد بجوار المعبد الرئيسي للمعبود سي     ) ga-buré–(يطلق عليه اسم    
  . ٣٦ننجوبالجا ابناً له

وتؤرخ عبادة ننجوبالجا في مدينة أور علي األقل بعهد الملك نرام سين ملـك              
أكد والتي كانت أبنته الكاهنة العظمى لنانا معبود القمر في أور حيث عثر علي نـص                

فـي  وقد عبد ننجوبالجا أيضاً . ٣٧تذكاري لنرام سين وابنته أن مينانا موجه لننجوبالجا  
   gištukul٣٨  مدينة الرسا كإله للقسم وقد كان القسم يتم أمام سالحه المسمى 

 سارا ملك الرسا والتي يتوعـد        –وفي نص من نصوص اللعنات الخاص بالملك إبي         
فيها الملك أن من يحافظ علي أعماله ستحفظه اإللهة وأن من يدمر أعمالـه أو يمحـو       

من قبل ننجوبالجا حيث ذكر ننجوبالجا فـي     نقوشه أو اسمه سوف تنزل عليه اللعنات        
ويتمنـى الملـك أن يلقـى       . هذا النص علي أنه االبن البكر للمعبود نانا معبود القمر         

ننجوبالجا الروح الشريرة  التي ال خالص منها على أعداءه حيث جاء بالنص األسطر              
  : العبارات التالية٢٩ إلي ٢٤من 

dNin gublaga / dumu sag - / dNanna – Ke4 / maškim – / nu – kúr – ra 
– bi Ìé – a / u4 – da – ri – šè 

                                                           
34Selz, G., Untersuchungen zur Göttrewelt des altsumerishen Stadtstaates von Lagaš, 
Occasional publications of the Samuel Noah Kramer fund 13, Philadelphia, 1995, S. 252.  
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(1954 – 1956), p. 12..  

38Renger, J., Op. cit., p. 147.   
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  - ٢٩١ -

لألبد روحه الشريرة التى ال     ) معبود القمر (إلنانا  ) البكر(فليكن ننجوبالجا األبن األول     "
  .٣٩)إبطالها(يستطيع الخالص منها 

  
وفي نص من عهد الملك نرام سين يخلد انتصاره علي مدينة تدعى تلخـادوم              

 ذكرت على لوحـات  والتى , كم شرق جبال األمانوس٧٠د أنها تقع على بعد     التي يعتق 
 ويؤرخ هذا النص بالفترة األخيـرة       ,٤٠من العصر اآلشوري القديم من منطقة كول تبه       

 أن نرام سين قـد أهـدى    ٥٢ وحتى   ٤٧جاء باألسطر من    , من حكم الملك نرام سين      
  :لك المنطقةالمعبود ننجوبالجا تمثاالً بمناسبة انتصاره علي ت

Na – ra – am – dEn –zu / LUGal / a- kà – dé – KI / ana / dNin – 
gublaga / A.MU.RU 

وورد في نهاية النص  .٤١"لننجوبالجا) هذا التمثال(كرث /أهدى, ملك أكد , نرام سين "
 أن الملك نرام سين يستنزل اللعنات بواسطة كل مـن           ٧٠ وحتى     ٥٣في األسطر من    

  :وبالجا وشمش على كل من يزيل أو يمحو هذا النقشالمعبودات ننج
ša DUB / u – ša – sà – ku – ni / dnin – gublaga / be –al / DUL śu4 – 
a / ù / dUTU SUËUŠ – šu / li – sú –Ìa / ŠE . NUMUN – śu / li –il – 
qù – tá / NITA – [śu] / [ù] [m]u – śu  / [a] i – di - na – śum6 / maÌ – 

rí – iś / [i] – lí – śu / [a] DU  
, مالك هـذا التمثـال      , فليت اإلله ننجوبالجا    . بالنسبة للشخص الذي يزيل هذا النقش     "

ن له ذكوره أو ا ال يمنحاوليتهم, ن ذريته  ا يدمر افليتهم, واإلله شمش  يدمران أساساته      
  .٤٢)"الشخصي(وليته ال يمشى أمام إلهه , ذريته 

ي نقش باللغة السومرية علي كتلة حجرية ربمـا عثـر           كما ذكر ننجوبالجا عل   
هذا النقش يحمل   . بنته بمدينة أور  عليها في الفناء الثاني من قصر بناه الملك نابونيد إل         

 , BM 122935)رقـم  ( حالياً بالمتحف البريطاني  ومحفوظU 16002رقم الحفائر 
ابنة نرام سين والتي  أنا – من –أن  En – men – anaهذا النقش يذكر خدم للمدعوة 
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وهذا النص يذكر في المقام األول اسم كبير      , كانت كاهنة عظمى للمعبود نانا إله القمر        
  : ما يلي١٠ إلي ١خدمها حيث جاء بالنص األسطر من 

dnin gublaga / a – sug – giš – dù – a – ka – ra / nam – ti - / dna – ra 
– am – dEN. ZU / dingir – a – ga – dè.KI – ka – šè / nam – t [i] - / 
en – men – an – [na] – k[a- šè] / iš – Ôu[p – DINGIR] / šabr[a – é] 

k[a – ni] / a mu – [na –ru] 
 من –ولحياة أن , إله أكد ,  سين –لحياة نرام , Asuggišdua ) سيد(إلي ننجوبالجا "
  ٠)"هذه الكتلة الحجرية(كرث / ى أهد, ) كهرمانها(كبير خدمها , أشتوب أيلوم ,  أنا –

والتي ربما كان يوجد بها معبد      ,  كانت أحد أحياء مدينة أور       Asuggišduaوربما أن   
  .٤٣لننجوبالجا

  
  : في المصادر النصيةمعابد ننجوبالجا

غرفـة  " را   – بـور    –وكان معبد ننجوبالجا في مدينة كي أبرج يسمي جـا              
ة من فاره تؤرخ بعصر األسرات المبكر كتب         وفي قائمة للمناطق الجغرافي    ٤٤"األواني

 وهى الكتابة المبكـرة لمعبـد   ĞÁ – BUR – ME مى – بور –معبد ننجوبالجا جا 
 نمو مؤسس أسرة أور –وقد وضع الملك أور   .٤٥ في أورa – bur – rağننجوبالجا 

 وأشـار  .٤٦الثالثة أساسات ذلك المعبد في مدينة أور في العـام الـسابع مـن حكمـه       
GeorgeِA.  إلي أنه كان يوجد معبد آخر لننجوبالجا في أور يسمى (é) – gá – bur 

– ra ثر عليه بمدينة أور– وقد ذكر هذا المعبد في نقش للملك وردوأعتقد . ٤٧ سين ع
قد جانبه الصواب وأن هذا المعبد هو نفس المعبد الذي ذُكـر فـي   George أن رأى 

ئمة األماكن الجغرافية من فارة والتـي       نصوص الملك نرام سين والذي ذُكر ضمن قا       
 ولكن كتب اسم المعبد في نقش الملك ورد سين وفي نقش الملك لبت              Deimelنشرها  

 الذي يعني معبد وهو المخصص الذي يسبق دائماً أسماء المعابد           éعشتار بالمخصص   
  . أو األماكن المقدسة
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  - ٢٩٣ -

ل من تاج عمـود      في مدينة أور علي كسرة مخروطية الشك       Woolleyهذا وقد عثر    
 نرام سين   د سين وهذا النقش يرتبط بتشيي     –تشير إلي العام الثاني من حكم الملك ورد         

  IM 22900القطعة رقم   را بمدينة أور وتحمل– بور –لمعبد ننجوبالجا المسمى جا 
 سين ببناء معبد لننجوبالجا بمدينة أور حيث جـاء     –ويشير النص إلي قيام الملك ورد       

  : ما يلي٨ : ١ من بالنص األسطر
[…] si […] / [I]R11 – dEN.ZU l[ugal] / lars[a.KI-ma] / [u]gnim [k]a 
– zal – lu.KI / [ù m]u – ti – a – ba – a[l] – la – ki4 / [šà] – larsa.KI / 
šà – e – mu – ut – ba – la – ka / [s]ag – giš BI bí – in –r[a – a] / [é 

– g]á – bur – ra 
 – ka – zalالذى هزم جيش كازلو , ملك الرسا ,  سين–ورد , ....ه ننجوبالجا لإلل" 

lu.KIجيش( و ( آبال –موتى mu – ti – ba – la - ki  في الرسا)إموتى بـاال ) و ,
   ٤٨"é – gá – bur - raإجابور ) معبد(بنى له 
ة في مدينة أور علي مجموعة من األوتاد الحجرية مخروطيكذلك   Woolleyكما عثر

وهـذه  ,  سين معبد لننجوبالجـا بالمدينـة        –الشكل عليها نصوص تتعلق بتشييد ورد       
 بـورا   – جـا    –النقوش ربما كانت نقوش تخلد إعادة بناء معبد ننجوبالجا المسمى إ            

 ٩فبعد تعريف الملك بنفسه في األسطر من         , ٤٩ سين –بمدينة أور بواسطة الملك ورد      
كيف قام ننجوبالجا بإخضاع الـبالد  ) ١٩ – ١٦من (يذكر في األسطر التالية  ١٣ –

 سين  –أن الملك ورد    ) ٣٠ – ٢٠(  سين ثم يذكر النص األسطر من        –المعادية لورد   
 بور وأمده بحظيرة للماشية ووضع في صالة – جا –قد بنى معبد ننجوبالجا المسمى إ      

ـ                 ين المعبد كل أنواع األطعمة والمشروبات وكل ذلك من أن أجل أن تظـل سـيرته ب
  :األجيال لألبد

IR11 – [d]EN.ZU / [nita – kala] – ga / [ù]  a – uri5.KI – ma / lugal – 
larsa.KI – ma / lugal – ki – en – gi – ki – uri  

  "ملك سومر وأكد, ملك الرسا , ) بالغذاء(الذي يمد أور , الرجل القوى ,  سين –ورد "
u4 

dnin – gublaga lugal –mu / á – á[g] – gá – ni [i]n – Du – a / un – 
lú – kúr – ra – gá inim – gá bí – in – tuš – a 
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  - ٢٩٤ -

أوامره بأني ربما أجعل الناس الذين يعادونني       , سيدي  , عندما أعطى اإلله ننجوبالجا     "
  " وأن الملوك المعادين لي يخضعون ألوامري, يخضعون لي 

nam – bi – šè / KA – sa6 – sa6 – ge – da – gá / é – gá – bur – ra / tùr 
– ì – gára kur – Ìé – gál – la / unu7 (TE.UNU) – kù – ga ni-dab5 – 
dingir – ra – na / a – kilib – ba Ìé – em – mi gi4 / nam – gal nam – 
lugal – la – gá / kalam – ma igi Ìé – bí – in – du8  mu – maÌ – gá / 

du – rí – šè Ìé – em – mi – gar 
) وأمددتـه (,  بورا – جا –إ ) معبد(بنيت , تلوت صلوات خاشعة    ) عندما(, بأيه حال   "

صالة إشراقه  ) وأمددت(, بجبل من المؤن    ) وأمددته(, الزبد  ) إلنتاج(بحظيرة للماشية   
لقد جعلت األمـة تـرى   . ورممتها, المشروبات ) أنواع(بكل ) أمددتها(بالمؤن لإلله و  

   ٥٠"لألبد) ذكرى(رفعون سمعتي وي) و(عظمة ملكي 
وفي أنشودة لمعبد ننجوبالجا المسمي جابورا عثر عليها بمدينة لجش ونـشرها                   

A. W. Sjöberg   ضمن مجموعة أناشيد المعابد للمعبودات السومرية وصـف معبـد 
 حيث  musur وأن األبقار كانت تطعم بنباتات       ,ننجوبالجا بأنه حظيرة الماشية المقدسة    

, جابور" gá – bur – ra tùr – kù áb - úmusur:  ما يلي١٥٠النص السطر جاء ب
  ٥١"musurأبقاره مملوءة بنباتات , حظيرة الماشية المقدسة 

  
  : في المصادر النصيةكهنة ننجوبالجا

ننجوبالجا حيث  المعبود   بعض كهنة     اشارات إلي  ذكرت بعض المصادر النصية          
 وقد ."مدير معبد ننجوبالجا" أي sanga – dnin - gublagaحمل أحد األشخاص لقب 

 وذكر هذا الشخص علـي أنـه متعهـد          .ذكر هذا اللقب بعد مدير معبد المعبودة نانشا       
 كما جاء في أحد الوثائق من عهد الملك أوركاجينا آخـر ملـوك              .٥٢لتوريد الضرائب 
 "مديرة معبـد ننجوبالجـا  "dama – sanga – dnin – gublaga : أسرة لجش لقب
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  - ٢٩٥ -

كما جاء أيـضاً فـي   . ٥٣وذكر النص أنها استلمت لبن وشعير خاصين بشعائر المعبود      
 كاهنات للمعبود ننجوبالجـا حيـث جـاء         ٦نص من عهد الملك أوركاجينا ذكر لعدد        

وكان . ٥٤" للمعبود ننجوبالجاgala كاهنات ٦ "gala – dnin – gublaga 6: بالنص
 .االقتصادية والدينية خالل العصر السومري    لكهنة وكاهنات جاال دوراً مهماً في الحياة        

وهناك العديد من النصوص التي تذكر كهنة وكاهنات جاال للعديد من المعبودات مثـل              
 فـي    مهماً كان لكهنة وكاهنات جاال دوراً    كما  . نانشا ننجشزيدا وكذلك ننجوبالجا   , بابا  

 الرسـميين   نموسيقيي كما كان لهم ارتباط وثيق بال      .الشعائر الدينية وفي طقوس الزواج    
  .٥٥سواء في نطاق المعبد أو نطاق القصر

   
  :ننجوبالجا في األسماء الشخصية

لم يظهر ننجوبالجا في األسماء الشخصية إال مرة واحدة في نص مـن عهـد الملـك                 
أوركاجينا آخر ملوك أسرة لجش األولى حيث جاء في أحد نصوص هذا الملك ذكـر               

  .ur – dnin - gublaga٥٦" خادم ننجوبالجا/لشخص يدعى عبد
  
  

  : البحثخاتمة
مما سبق يتضح أن المعبود ننجوبالجا كان واحداً من بين المعبودات المحليـة                    

التي عبدت في مدينة لجش ثم أصبح مع الوقت إلهاً أقليمياً عبد في عدد مـن المـدن                  
بن دية اال وقد إعتبرته النصوص السومرية واألكا    . السومرية منها أور والرسا وأوروك    

 وكان ننجوبالجا رباً للثيران     .البكر للمعبود نانا رب القمر والذي كان سيداً لمدينة أور         
وكان ننجوبالجا معبـوداً لطـرد األرواح       . بصفة خاصة وحامياً للماشية بصفة عامة     

الشريرة وأحيانا كان هو نفسه الروح الشريرة التي يستنزل بها الملوك اللعنات علـي              
 أبرج وهذه المدينة –ن المعبد الرئيسى لعبادة ننجوبالجا يقع في مدينة كى   كاو. أعدائهم

" بيت األوانى" را أى – بور – جا – وكان معبده يسمى إ      .كانت أحد أحياء مدينة لجش    
 أيضاً في    وكان معبده  .ربما إشارة إلي األوانى المملوءة باأللبان التي تأتى من حظيرته         
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 dNin – é – ià – gárكانت زوجة ننجوبالجا المعبودة و. سممدينة أور يحمل نفس اال
– ka سيدة الزبد والقشدة"سمها إ لها عالقة وثيقة بوظيفة زوجها حيث يعنى."  
ال إويتضح مما سبق أيضاً أن اسم ننجوبالجا لم يظهر في األسماء الشخـصية                     

حـد  مرة واحدة من عهد الملك أوروكاجينا آخر ملوك أسـرة لجـش حيـث حمـل أ                
  ".  خادم ننجوبالجا/عبد"أى "  ننجوبالجا–أور "األشخاص اسم 

  
  

  :المراجع والمصادر

Allotte de la Füye, F. M., Documents présargoniques, paris, 1908  
1920. 

Biggs, R. D., "Pre-Sargonic Riddles from Lagash", Journal of Near 
Eastern Studies 32 (1973), p. 26. 

Black, J., The Literature of Ancient Sumer, Oxford, 2006. 

Börger, R., Assyrisch – babylonische Zeichenliste, Alter Orient 
und des Alten Testaments, Bd. 33 / 33 A, Neukirchen – Vluyn, 
1988. 

Cavigneaux, K., Reallexikon der Assyriologie und 
Vorderasiatischen Archäologie, Bd. 9, Berlin,1998 – 2001 

Charpin, D., Le clergé d'Ur au siècle d'Hammurabi, Hautes études 
orientales, Paris, 1986.  
De Genouillac, H., Tablettes sumériennes archaiques, materiaux 
pour server a l'histoire de la sociéte sumérienne, paris, 1909. 

Deimel, A., Die Inschriften von Fāra II: Schultexte aus Fāra, 
WVDOG 43, Leipzig, 1923.  

Edzard,  D. O., Die zweite Zwishenzeit Babyloniens, Wiesbaden, 
1957.  
Förtsch, W., Altbabylonische Wirtschaftstexte aus der Zeit 
Lugaland's und Urukagina's, Rome, 1972. 

Frayne, D., The royal inscriptions of Mesopotamia early period 
vol. 2: Sargonic and Gutian periods (2334 - 2113 BC), Toronto, 
1990.  



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٢٩٧ -

Frayne, D., Frayne, D., The royal inscriptions of Mesopotamia 
early periods, Old Babylonian Period (2334 - 2113 BC), Toronto, 
1993.  
Gelb, I. J., & Kienst, B., Die akkadischen Königsinschriften des 
dritten Jahrtausend, Freiburger altorientalische Studien 7, Stuttgart, 
1990. 

George, A. R., Babylonian topographical texts, Louvain, 1992.  
George, A. R., House most high, The temple of ancient 
Mesopotamia, Mesopotamian Civilizations 5, Winona Lake, 1993.  
Gillbert, J. P., "The writing of urum in Pre – Ur III sources", 
Journal of cuneiform studies 33 (1981) pp. 56 – 62.   
Jacobsen, T., "Lad in the desert", JAOS 103 (1983). 
Krebernik, M., "Die Götterlisten aus Fāra", ZA 76 (1986) PP. 161 
 204. 

Lambert,W. G., "Donations of food and drink to the gods in 
mesopotamia", in ritual and sacrifice in the ancient near east", OLA 
55 (1993). 
Mander, P., Mander, P., Il pantheon di Abu –Ñalābīkh, contributo 
allo studio del pantheon sumerico arcaico, Istituto univsitario 
orientale, Dipartimento di studi asiatici, Series Minor 26, Napoli, 
1986. 
Michalowski, P., "Love or Death? Observations on the role of the 
Gala in Ur III ceremonial life", Journal of Cuneiform Studies 58 
(2006), pp. 49 – 61. 
Michalowski, P., The lamentation over the destruction of Sumer 
and Ur, Eisenbrauns,1989. 
Morrtgat, A., Vorderasiatische Rollsiegel, Berlin, 1966. 
Nashef, K., Répertoire géographique des texts cuneiforms, Bd. 4, 
Die Orts- und Gewässernamen der altassyrischen Zeit, Tübingen, 
1991. 
Piet, J., "An old babylonian crystal seal", The journal of the ancient 
near eastern Society of Columbia university 2 (1969 – 1970), pp. 30 
 36. 



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٢٩٨ -

Reiner, E., šurup, a collection of Sumerian and Akkadian 
incantations, Afo Beih. 2 tome xviii 1958. 
Renger, J., Renger, J., "Götter in der altbabylonischen Zeit", 
Heidelberger Studien zum alten Orient", Fs Adam Falkenstein zum 
17. September 1966, Wiesbaden, 1967. 
Selz, G., Untersuchungen zur Göttrewelt des altsumerishen 
Stadtstaates von Lagaš, Occasional publications of the Samuel 
Noah Kramer fund 13, Philadelphia, 1995. 
Sjöberg, A. W., The collection of the Sumerian temple Hymns, 
New York, 1969. 
Sollberger, E., " Sur la chronolgie de rois d'ur et quelques 
problèmes connexes", Afo 17 (1954 – 1956) pp. 12 – 81. 
Thureau – Dagin, F., Recueil de tablette chaldéennes, paris, 1903.  

Thureau – Dagin, F., Die sumerischen und akkadischen 
Königsinschriften, VAB 1, Leipzig, 1907.  
Thureau – Dagin, F., Rituals accadiens, Paris, 1921. 
Weidner, E. F., "Altbabylonische Götterlisten", Archive für 
Keilschriftforschung 2 (1924 – 1925) pp. 1 – 82. 

 
  
  

       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٢٩٩ -

 

  صورة لطبعة ختم أسطواني تحمل كتاباته اسم المعبود ننجوبالجا) ١(شكل رقم 
Piet, J., "An old Babylonian crystal seal", Journal of the ancient 

near east of Columbia University 2 (1969 – 1970) P. 30  

 
ختم أسطواني من العصر البابلي القديم تحمل كتاباته اسم المعبود ) ٢(شكل رقم 

  ننجوبالجا
Piet, J., Op. cit., P. 30  



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٣٠٠ -

 
    

معروفة اصطالحا الوجه األول للوحة المسجل عليها قوائم المعبودات ال) ٣(شكل رقم 
   من العصر البابلي القديمWeidnerباسم قائمة 

Weidner, E. F., "Altbabylonische Götterlisten", Archiv für 
Keilschriftforschung 2 (1924 – 1925) S. 4  

  

  



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٣٠١ -

 
 
 

ظهر اللوحة المسجل عليها قوائم المعبودات المعروفة اصطالحا باسم )  أ٣(شكل رقم 
  ن العصر البابلي القديم مWeidnerقائمة 

Weidner, E. F., Op. cit., S. 5.   
 

 



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٣٠٢ -

  

  

 
كسر من اللوحة المسجل عليها قوائم المعبودات المعروفة اصطالحا )  ب٣(شكل رقم 

   من العصر البابلي القديمWeidnerباسم قوائم 
Weidner, E. F., Op. cit., S. 4  

  

  



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٣٠٣ -

 

  نجوبالجان  يحمل اسم المعبود– األولي  أسرة لجش–نص من نصوص األلغاز ) ٤(شكل رقم 

Biggs, R. D., "Pre-Sargonic Riddles from Lagash", JNES 32 (1973) P. 26.  

 

  األصغر  طبعة ختم أسطواني من العصر البابلي القديم مصور عليه الجوزاء) ٥(شكل رقم 

Moortgat, A., Vorderasiatische Rollsiegel, Berlin, 1966, P. 46, 1:6.  

  


