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ترمجت ثالثت نصوص يسًاريت حول محهت االسكنذر املقذوني
عهى بابم

و .عبذانسالو صبحي طه

املهخص-:
وردث أغلب الاخبارياث عن حملت الاسكىدر املقدووي على الشزق الادوى
القديم وبالد بابل من بينها من خالل مدوهاث مؤرخين ورحالت عاشىا بعد
وفاجه ولم يعاصزوه ،ومنهم (بلىجارخس) و (آريان من هيقىميديا ) ،و ربما لم
يخم الخطزق او الاشارة الى الخىثيق الاقدم عن الحملت الىارد في الىصىص
املسماريت العزاقيت القديمت واملعزوفت بـ( السجالث الفلكيت البابليت ) و التي
دونها الكهىت الكلديين،وجضم ُ
الزقم التي وثقىا فيها الظىاهز الفلكيت بشكل
شبه يىمي  ،و جخم الاشارة فيها إلى أحداث مخىىعت ،منها على سبيل املثال،
مسخىي مياه نهز الفزاث ،الطقس ،أسعار املىاد الغذائيت ،والحىادث املخعلقت
ببابل ومعابدها ،و بالطبع كان لالحداث السياسيت هصيب كبير حيث ان
الظىاهز الفلكيت ال حغيب عن الخغيراث السياسيت الهامت ،كىىع من اشاراث
من قبل الالهت ،يخلقفها الفلكي العارف بأسزارها  ،ومنها ما سيرد في الزقيماث
مىضىع البحث ".
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The Translation of Three Cuneiform Scripts about
Alexander the Great’s campaigne on Babylon

Abdul Salam Taha

Abstract:
Most of the Chronicles about the campaign of
Alexander the Great on the ancient Near East and
Babylonia, relied on the records of historians and
travellers who lived after his death, the likes of (
Herodotus) and (Arrian of Nicomedia ), and may not
refer to the earliest documentation of the campaign
contained in the texts . And by that I mean the ancient
Iraqi cuneiform scripts, known as the Babylonian
Chronicles, authored by the Chaldean priests, which
included the daily astronomical records and several
interesting events, such as the levels of Euphrates River,
weather, food prices, and related incidents of Babylon
and its temples. Of course, political events would have a
great share, since astrological phenomena are not absent
from important political changes, as a kind of signal by
the gods, obtained by the astronomer who knows its
secrets, including what will appear in the records of the
subject.
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املقذيت-:

في هصا البحث جم اهخذاب زالزت ُضكم مً السجالث الفلىُت البابلُت وهي مً محفىُاث

اإلاخحف البرًٌاوي ومطجبت ٓلى الخىالي باالضكام (  ،) 45962 – 36613 - 36304حغٌي
هلىكها الؼىىاث التي كواها الاػىىسض في حمالجه مىص مٔطهخه الـهيرة والفاكلت مٕ
الفطغ في (اضبُل)  ،هعوال باججاه بابل و مً بٔسها جىحهه هحى الـطق الػخىماٌ مـطوٓه
الامبراًىضي الٔاإلاي ومً زم ٓىزجه الى بابل لترمُمها وآخباضها ٓاكمت مـطوٓه الجسًس
لُمىث فحها.
املعاثر ُ :
الطكم مىهىْ البحث جم وهٕ الُس ٓلحها ابان اللطن الخاػٕ ٓـط حطاء
ّ
وبىضػبا آهصان و بُٔذ
ٓملُاث هبف ونهب غير مىزلت في مسن الٔطاق اللسًمت ،هبابل
الى اإلاخحف البرًٌاوي بىحبخين مٕ بلُت ُ
الطكم ( الاولى ما بين  1884 - 1876والثاهُت
ٓ، ) 1902 – 1887ملُاث الـطاء هصه جمذ بحؼب الآطاف واللىاهين اإلأمىٌ بها
اهصان .وكس آخمسها في هصا البحث ٓلى الخليُف الـامل للسجالث البابلُت الصي
اوضزجه الباحثت واضولين واضظٍىط مً ولُت لىسن الجامٔت ،في بحثها اإلاىػىم :
The Babylonian Chronicles: Classification and Provenance , By
Caroline Waerzeggers, University College London.
Journal of Near Eastern Studies 71 no. 2 (2012)] © 2012 by The
University of Chicago. All rights reserved. 022–2968–2012/7102–006.

آخمس الباحث ٓلى الىلىق اإلايـىضة ُ
للطكم في الىلف الادير مً اللطن الٔـطًٍ،
مً كبل اإلاذخلين وكس جمذ الاؿاضة الحها في هىامف البحث .وػِخم ملاضهت أكطب كطاءة
ليل لىح مٕ ما اوضزه آضٍان و بلُت اإلاؤضدين ،في الجهاًت ػىجس ان اغلب ما وضز في الالىاح
الٔطاكُت ًخٌابم وٍخفم مٕ الحىلُاث الٔامت الالحلت ،بالطغم مً انها كس جلترح جىاضٍر او
جىكُخاث جذخلف ٓجها  ،لىجها جبلى الاكسم و الاكطب الى الحسر ،وهىا مىبٕ اهخمامىا بها
وؤخلس انها حـيل مازة بحثُت غىُت للمهخمين بمٌالٔت اليسخت الٔطاكُت اللسًمت مً
جاضٍر اإلاىٌلت في شلً العمً الللير اإلأبأ باالحسار الجؼُمتمً ػلىي امبراًىضٍاث و
كٔىز ادطي زىم جفىىها الى زوٌ حسًسة فطهذ الحلا زلافت حسًسة ٓلى الخلالُس
الىالػُىت الٔطٍلت لؼيان جلً البالز.
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انرقيى االول BM 36304 /

محهت االسكنذر عهى ارض بابم و اغتيال دارا االمخيني
ًطقى هصا الطكُم الى ( اللطن الطابٕ ق.م ) ،محفىَ في اإلاخحف البرًٌاوي بالطكم اإلاخحفي
()2

( ،) BM 36304وهى حعء مً حىلُاث الاػىىسض اإلالسووي  ،اش به جىزُم مهم لفترة اهخلالُت
ؿهسث الحطب ما بين اإلالً الادمُني زاضا الثالث والاغطٍلي اإلأطوف باالػىىسض الصي
هعمه وهلب هفؼه مليا ٓلى بابل بآخباضها ٓاكمت امبراًىضٍخه الٔاإلاُت الجسًسة.
يواصفاث انرقيى  :الاضجفاْ  9.5 :ػم – الٔطن  6.5ػم – ُ
الؼمً  2.6ػم
ّ
املعثر :الٔطاق – مسجل بأػم الحفاض هطمعز ضػام ( مً اإلاخحف البرًٌاوي )
تاريد انتًهك 1880 :
جم وـط اوٌ كطاءة لهصا اللىح في الٔام  1975في الىخاب اإلاىػىم حىلُاث اؿىضٍت وبابلُت
لـ( . ) A.K. Graysonو ُهطث كطاءة زاهُت له مً كبل ( ) Bert van der Spekمً حامٔت
ُ
امؼترزام الحطة في هىلىسا و وـطث في اإلاجلس  13مً مىػىٓت الخاضٍر الادمُني اللازضة
في الٔام  .2003وفي هصا البحث ػِخم آخماز جطحمت ًٓ كطاءة مىلحت للباحث الهىلىسي.
والؼبب ان كطاءة الباحث الهىلىسي كس اكترح في كطاءجه ان الخٌىي الافلُت حٔبر ًٓ
ٓسز الؼىىاث و بٔسها ٓاز و اكترح انها حٔبر ًٓ الاؿهط ،و ػُِهط هصا الالخباغ في
الؼٌطًٍ  8و  10حُث جم آخباض ول دٌين معزوحين بمثابت ؿهط واحس مما ػِؼخسعي
ُهىض ؿهطًٍ بالؼٌط الىاحس ! فخىىن الاؿهط  8و  9بسال مً  9و ! 10
ترمجت اننص :
 :1اللىح مخوطض او الىم غير ملطوء
 :2اللىح مخوطض او الىم غير ملطوء

ّ
َ
 : 3في الـهط الطابٕ ] جمىظ وهى ًٌابم الـهط الصي زبخه اضٍان إلاىث زاضٍىغ [ ،دلٔىا
اإلالً ]زاضٍىغ[ ًٓ ٓطؿه ] بِؼىغ [
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 ] : 4حلؽ ٓلى الٔطؾ أضجاهؼيرهؽ [ اًللىا ٓلُه الللب ] بِؼىغ اكبح مباؿطة
أضجاهؼيرهؽ ولِؽ بٔس اػابُٕ هما اكترح آضٍان [ ،و الاػىىسض و كىاجه
 ] : 5جىحه هحى بِؼىغ اإلالً اإلاخمطز  ،الاػىىسض مٕ [ كىاجه الللُلت مٕ كىاث ] بِؼىغ [
في مٔطهت

 ] : 6بِؼىغ [ كخل ] زاضٍىغ اإلالً [  ،هخائب الساهُيُين( )3كىاجه التي ...
] :7مً بابل ( ، ).....الى ( ، [ ).....اإلالً زاضٍىغ لم ٌٔس هىان ] جم جحطٍطهم [

ُ
 :8الـهط الخامؽ ] آب [ في الُىم  ، 15كخل هُسهى( )4بالؼُف  ،في الـهط الؼازغ ]
اًلىٌ [ ،وكٔذ في الُىم ] [....
 ]: :9الـهط الؼابٕ (حـطًٍ الاوٌ )  ،وان اإلالً في[ اضاض ي او-ظو-اًا-آ-هى في مسًىت
الىىجُين ( ])5ضبما هي ؿماٌ مـهس الحالُت [.
 ...] : 10اللىح مخوطض او الىم غير ملطوء [ .
] : 11الـهط الثامً (حـطًٍ الثاوي) [  ،مً الللط في بابل  ،حلبىا حاحُاتهم
 ] :12الحل [ ٓمل اٌ ][......
 [......] : 13مً احل الاحخفاٌ بُٔس بٔل  ،آٌى للبابلُين
] :14الـهط الخاػٕ (  24حـطًٍ الثاوي –  24واهىن الاوٌ) [ بٔل ،ابىه الى حاهم اإلالأًت
ّٓ ]: 15ين [ ...ؿط للملً ضجبىا( ] )6اؿاضة للللت الطػمُت ألٓسام كىاز مً حِف
الاػىىسض [.
انرقيى انثاني BM 36613 /
طرد انفرس و أعادة بناء االيساجيم( )7وهيكم يردوخ يف بابم
ٌـير الطكُم اإلاؼماضي اإلاحفىَ في اإلاخحف البرًٌاوي اإلاطكم (  ،) BM 36613الى أوـٌت
حٔمير وبىاء كام بها الاػىىسض وهى في بابل  ،وٓلُىا في البسء الخىىٍه الى ان هصا الطكُم ٌٔخبر
مبهما بٔى الش يء وزاض حىله الىثير مً اللغٍ مً حهت ضبٍ الاحسار بما ًطز في هله
اإلالٔب اللطاءة حطاء جوطضه الـسًس ،ولىً مً دالٌ مٔطفخىا بما وضزها مً حىلُاث
الاػىىسض في هخاب آضٍان  ،ػخِهط جفاكُل جخٌابم الى حس ما مٕ الللت  ،بما في شلً
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جفاكُل ًٓ أٓازة بىاء الاٌؼاحُل وهى اإلأبس الىبير اإلاذلم لإلله اللىمي البابلي
مطزوخ ٓلب ًطز الادمُيُين الفطغ مجها.
يواصفاث انرقيى :الاضجفاْ  5.6 :ػم  /الٔطن  :ما بين  5.3 – 4.9ػم
ضكم الخملً للمخحف البرًٌاوي  / 80-6-17, 343اليـط MC 31, BCHP4 :
ترمجت اننص

()8

( .... :1اللىح مخوطض او الىم غير ملطوء)
 ...... :2الٔسو بالىاض...............
...... :3و …………..اللىاث..................
 ...... : 4بُسًه الحٌام مً حساض حسًسي.........
 .... :5جمذ إظالتها .في شلً الُىم او ] شلً الُىم حين [..............

 ] :6الؼىت اٌ  [ ...ؿهط في مً حىم اضػِؽ( )9ابً أودىغ()10الصي ] ًُسعى ( اإلالً )
أضجاهؼيرهؽ [
()11

 . [..... ] :7زدلىا مٔبس آهى هِخى

] زادل مسًىت ػِباض ( او حاضة آضٍسو في بابل ) [

 ] ...... :8لؤلػىىسض [ اإلالً  ،واهىا ًيخحبىن ،أهخم البابلُىن ][........
.. ] :9اٌ [ ..و البُىث الى ملىُت الاٌؼاحُل والبابلُين (ػىف) ] ًطحٔىن [ أو ] ضحٔىا [
.... :10إٌؼاحُل ػىف جخم آازة ( أو أٓازو ) بىائه  ... ،الجِف.............
 :11كىاث كلُلت.
 ] :12اللىح مخوطض او الىم غير ملطوء [.................................................
ً
مً الجسًط بالصهط  ،فلس جم جىهُس ما وضز في هصا الطكُم الحلا مً دالٌ ماوضزها ًٓ
اإلاؤضخ الُىهاوي آضٍان( ،)12فلس أمط ؤلاػىىسض (دالٌ زدىله بابل الوٌ مطة في  331ق.م )
بأٓازة حٔمير ؤلاٌؼاحُل  ،و هصا ظكىضة ( )13اإلأبس الىبير (ؤلاي – جُمً – آن  -وي) (،)14
اإلاجاوض له ،ولىً بؼبب اوـغاله والجِف بالفخىحاث ججاه الـطق لم ًخم اي جلسم ًصهط
باالمط ،ولىىه حاإلاا ٓاز إلى بابل في  323ق.م  ،الحّ أهه لم ًخم ٓمل الىثير حتى شلً
الىكذ  ،فأٌٓى حٔلُماث حسًسة ليل مً ػيان اإلاسًىت وحىىزه.
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انرقيى انثانثBM 45962 /
وفاة االسكنذر يف بابم
" ماث اإلالً  ...الغُىم في الؼماء " .

إن الىم آاله و الىاضز في الطكُم اإلأطوف بـ(ضكُم مىث الاػىىسض) و اإلاحفىَ في
ُ
اإلاخحف البرًٌاوي بالطكم  ،BM 45962ضبما اإلالسض الاكسم الصي بين الُس لحس الان و
الصي ًؤضخ لىاكٔت مىث الاػىىسض والصي ًطز بـالللب ( اإلالً ) ( )15في بابل في  323ق.م ،
و ًبسو ان الاػبىْ الصي وكٔذ به حاززت الىفاة وان غائما بساللت جىطاض ُهىض الغُىم
بـيل ًىمي في جلً الفترة .
يواصفاث انرقيى  :الاضجفاْ  6 :ػم /الٔطن  4.6 :ػم  /الؼمً  3 :ػم  /الىظن :
 77غطام
ُ
تفاصيم انتًهك  :جم اكخىاء هصا الطكُم مً كبل اإلاخحف البرًٌاوي في الٔام 1881
بالطكم ( ، ) 1881,0706.403البائٕ ًسعى (  ، ) Joseph M Shemtobوهى كاحب محل
ُ
ومعاز اهدُياث  ،و هصا ما مصهىض في سجالث اإلاخحف البرًٌاوي.
ُ
و ِـطث أوٌ الترحمت للطكُم مً كبل  Abraham Sachsفي الٔام  1955في مؤلفه اإلاىػىم :
Sachs, Abraham J, Late Babylonian Astronomical and Related Texts, 18,
Providence, USA, Brown University Press, 1955
Sachs, Abraham J; Hunger, Hermann, Astronomical Diaries and Related
 Texts from Babylonia, 1, Vienna, Austrian Academy of Sciences, 1988Volume I , Diaries from 652 B.C. to 262 B.C.

ًطقى الطكُم الى الثلث الادير مً الالف الاوٌ وٓلى وحه الخحسًس ٓام( ) 323ق.م ،وهى
ٓباضة ًٓ مـاهساث الفلىُين للـهط الثاوي اللمطي آخباضا مً الُىم الطابٕ ٓـط (
الىم مهـم لالػٌط مً  1الى  ) 13وحتى الُىم الخاػٕ والٔـطًٍ مىه ،وكس وضزث
اؿاضة مىث الاػىىسض في الُىم الادير مً الـهط  ،والصي جخم زٓىجه ب( اإلالً ) هىاًت
ًٓ الاػىىسض الـهير بالىبير واإلالسووي  .وٍطجى الاهدباه الى ان هصا الخاضٍر ال ٌٔازٌ
بالوطوضة شاث جىكُدىا الحالُت وكس ًِسفٕ به الى مؼاء لُلت  11او حتى  )16(13مً ؿهط حعٍطان.
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ترمجت اننص
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()17

[ الؼىت الطابٔت ٓـط مً أالػىىسض ،الـهط الثاوي ]
]الاػٌط مً  ... 13 - 1مخوطضة او الىم غير ملطوء[
 :14لُلت الطابٕ ٓـط ،في بساًت اللُل ،وان اللمط أمام الٔصضاء ( [ )18هصه اإلاـاهسة بخاضٍر
 26ماٌؽ  323ق.م ]
 :18لُلت الثامً ٓـط ،اللؼم ألاوٌ مً اللُل ،وان ٌٓاضز أضبٔت ٓـط أكبٕ أٓلى مً
ظحلٓ ...................بر الؼماء.
:21لُلت الحازي والٔـطون :غُىم ٓبرث الؼماء.
 :22لُلت الثاوي والٔـطون :غُىم [ ٓبرث الؼماء ].
 :23لُلت الثالث والٔـطون 2 ......:و  3/2شضاْ ؛ غُىم في الؼماء.
 :24الطابٕ والٔـطون :غُىم [ واهذ في الؼماء ] ،غُىم ٓبرث الؼماء.
 :27الؼابٕ والٔـطون ،غُىم ٓبرث الؼماء.
 [ :28أللُلت الثامىت والٔـطون ] :وكف إلى الـطق.
 [ :29الخاػٕ و الٔـطون ] ماث اإلالً  ...الغُىم في الؼماء
[ الخاػٕ والٔـطون مً آًاض هى اإلاسة ما بين مؼاء  10حعٍطان و مؼاء  11حعٍطان مً
الٔام  323ق.م ].
 :30في شلً الـهط ،ؿُلل فوت وان ٌٔازٌ :دوطة (  1ػىث  4وا) ؛ هخان ( 2/1 3وا).
[في نهاًت الـهط ًلىم الفليي اإلاؼؤوٌ ًٓ حسجُل اإلاسوهت الفلىُت بىهٕ ملخم الػٔاض الؼلٕ
بما ٌـابه البىضكت الحالُت ].

 :31فى شلً الـهط؛ ظحل وان في الجىظاء ،وفي نهاًت الـهط وان في الؼطًان.و اإلاطٍر وان في
الٔصضاء.
 :32بىابت بٔل
[ وهي باب آلاله مطزوخ في الجهت الـطكُت مً مسًىت بابلً ،ىضز آضٍان ان الىهىت اليلسًىن
واهىا كس هصحىا الاػىىسض بٔسم زدىٌ بابل مً هصه البىابت  ،وٍبسو ان اًطازها في اإلاسوهت
الفلىُت اؿاضة الى شلً الخحصًط ].
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اهلوايش

 -1و ٌٔطف اًوا بعٍىفىن اللغير ٓ ،اؾ في ظمً الامبراًىض الطوماوي اًلُىغ هازضٍاهىغ
ً
في اللطن الثاوي للمُالز (  126ق.م ) وكس ُٓىه حاهما ٓلى وابسوهُا ( كباشًه ) في
الاهاهىٌ ،جىفي في ٓلط الامبراًىض ماضهىغ اوضٍلُىغ ،كام بخىزُم حمالث الاػىىسض
مؤلف له بٔىىان ( جأضٍر حمالث الاػىىسض الىبير) ) اػدىس فُه الى هخاباث
الىبير في
ٍ
هباي الاػىىسض بٌلُمىغ واضػٌىبىلؽ  ،ومسوهاث اإلاؤضدين الاغطٍم والطومان و جم
الآخماز في فلىٌ هخابه اًوا ٓلى اإلافىطة اإلالىُت لالػىىسض التي حفِها ( ًىمُيؽ )
ػىطجير الاػىىسض و ابُه فُلُب مً كبله ( Arrian’s Anabasis of Alexander and
. )Indica
آضٍان ًسون أًام الاػىىسض الىبير في الٔطاق  ،فؤاز حمُل  ،مجلت ػىمط  ،اإلاجلس  ، 1965 ،21ق 267

 - 2زاضا ( زاضٍىغ ) الثالث (  ) 330 – 381ق.م واػمه بالفاضػُت ( آضاجحـخا)
وباالغطٍلي هى ( كىزوماهىغ ) ،حىم لؼخت ػىىاث (  ) 330 – 336ق.م كبل ان ُيهعم في
مٔطهت ( هىهىمُال او اض ّ
ابُال في  331ق.م ) والتي ًُطجح انها جلٕ ما بين اإلاىكل واضبُل
الٔطاكُخينٓ ،لى ًس الاػىىسض اإلالسووي في حملخه الـهيرة ٓلى الـطق،وكس جم اغخُاله مً
كبل (بِؼىغ  )Bessus -وهى احس كىاز حِـه ووان مطظبان( حاهم ملأًت ) بادترًا
الافغاهُت و آلً هفؼه إزط شلً ؿاهيـاه وجللب ب ( اضجاهؼيرهؽ الخامؽ ) ولىً
الاػىىسض ُفط به و كام بئٓسامه وجعوج ابىت زاضٍىغ الىبري ( ػخاجيرا ).
جم آخماز وسخت الاوؼيلىبُسًا الاًطاهُت – حامٔت هىلىمبُا – هُىٍىضن اون الًً
هملسض للمٔلىماث آاله ] الباحث[
Encyclopaedia Iranica [electronic resource] / [edited by Ehsan Yarshater] 1920-2018.
Columbia University. Center for Iranian Studies.

ٌُٔ - 3خلس اهه ٌـير الى كبائل الؼُثُين (الؼىُثين )  Seythianوهم بسو هعحىا مً حىىب
ُ ُ
ضوػُا و كٌىىا ؿطق بحط كعوًٍ و أًلم ٓلحهم مً كبل اإلاؤضدين الطومان لُفي وفطحُل
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وبلُني وأمُان الللب ( زاهي  ) Dahee-ووضز شهطهم في الٔهس اللسًم ( ٓعضا ) 9 : 4
وحؼمى بالزهم الُىم زابح ،
آضٍان ًسون أًام الاػىىسض الىبير في الٔطاق  ،فؤاز حمُل  ،مجلت ػىمط  ،اإلاجلس  ، 1965 ،21ق 273
الخٔلُم ٌ  E. L. Chinnockالىاضز في  Arrian’s Anabasis of Alexander and Indica ،و الىم
ملخبؽ مً جطحمت فؤاز حمُل لفلىٌ الىخاب و التي وضزث بٔىىان اإلالاٌ في مجلت ػىمط.

 - 4ضبما اإلاللىز هُسهى ( )Kidinuالفليي الطٍاض ي اليلسي ٓ ،اؾ بحسوز  357ق.م (
ّ
في ّ
بىضػبا) ومً اإلاحخمل اهه ٓاكط احسار غعو الاػىىسض لبابل و وضز شهطه في
ػباض او
اإلاسوهاث الخاضٍذُت الاغطٍلُت بـاالػم (هُسًىاغ  (Cidenasو في الطوماهُت الالحلت
(هُسهى  ، )Kidinuومً مىجعاجه حؼابه ملساض الؼىت الـمؼُت بسضحت موبىًت بحُث
ال ًىلم اإلالساض الفليي الحلُلي الا اضبٕ زكائم وهلف الثاهُت وكس اجذص جلىٍم فليي
موبىي ما بين  388و  365ق.م في حؼاب اهافت ػبٔت اؿهط كمطٍت في زوضة ظمىُت
ملساضها  19ػىت كمطٍت .
ملسمت في جاضٍر الحواضاثً ،ه باكط ، ،الجعء ألاوٌ  ،ق ، 647زاض الىضاق ،الٌبٔت
الاولى . 2009
 -5ضبما ًللس ػىػت (ؿىؿان)ٓ،لى نهط هطدا و حٔني ظهطة الاكحىان لىمىها بىثرة في
اإلاىكٕ ،و واهذ ٓاكمت أكلُم ُٓالم .
أًام الاػىىسض الىبير في الٔطاق جألُف فالفُىغ آضٍاوؽ ،جطحمت فؤاز حمُل  ،زاض الىضاق ،الٌبٔت
الاولى ،2007 ،ق  ،41و الخٔلُم للمترحم.

 - 6ضبما ًىىهىا كىاز حِف الاػىىسض اإلاخأمطًٍ ٓلُه فُالجىغ و باضمُيُىن والصًً جم
آسامهم  ،والخٔلُم لبيرث فان زًط ػبً.
Bert van der Spek, "Darius III, Alexander the Great and Babylonian scholarship" in
 vol. 13 (2003) pp. 289-346و Achaemenid History
آضٍان ًسون أًام الاػىىسض الىبير في الٔطاق  ،فؤاز حمُل  ،مجلت ػىمط  ،اإلاجلس  ، 1965 ،21ق 278
الىم والخٔلُم ملخبؽ مً جطحمت فؤاز حمُل لفلىٌ الىخاب Arrian’s Anabasis of Alexander
and Indica
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 ( - 7اي ػا حُل) وحٔني ( مٔبس البِذ الـامر ) وهى مجمٕ ابيُت ًلٕ الى الجىىب مً
بطج بابل( اي-جمً آن وي ) ؤَني ( أػاغ مٔبس الؼماء والاضن ) .
الحُاة الُىمُت في بالز بابل وآؿىض  ،حىضج هىهخِىى ،زاض الطؿُس لليـط ،الٌبٔت الاولى ،1979،ق
460-454
8- Bert van der Spek, "Darius III, Alexander the Great and Babylonian scholarship" in
Achaemenid History vol. 13 (2003) pp. 289-346

 - 9أضجاهؼيرهؽ اضػِؽ

Artaxerxes (Artaxšacā) IV Arses

)هى اإلالً ( الـاهيـاه ) الادمُني

أضزؿير الطابٕ  ،ابً أضزؿير الثالث ،وزام حىمه مً  338الى  336ق.م.
] جم آخماز وسخت الاوؼيلىبُسًا الاًطاهُت – حامٔت هىلىمبُا – هُىٍىضن اون الًً
هملسض للمٔلىماث آاله  ,الباحث[
Encyclopaedia Iranica [electronic resource] / [edited by Ehsan Yarshater] 1920-2018.
Columbia University. Center for Iranian Studies.

 - 10أضجاهؼيرهؽ اودىغ

Artaxerxes (Artaxšacā) I Ochus

هى اإلالً ( الـاهيـاه ) الادمُني

أضزؿير الثالث  ،ابً أضزؿير الثاوي ،وزام حىمه مً  358الى  338ق.م.
] جم آخماز وسخت الاوؼيلىبُسًا الاًطاهُت – حامٔت هىلىمبُا – هُىٍىضن اون الًً
هملسض للمٔلىماث آاله  ,الباحث[
Encyclopaedia Iranica [electronic resource] / [edited by Ehsan Yarshater] 1920-2018.
Columbia University. Center for Iranian Studies.

 - 11آهى هُيخى  :ؤلالهت الٔطاكُت اللسًمت اًىاها الؼىمطٍت و ٓـخاض باالهسًت.
ٓـخاض ومأػاة جمىظ  ،فاهل ٓبس الىاحس ٓلي ،زاض الـؤون الثلافُت الٔامت ،الٌبٔت الثاهُت،1986 ،
ق 33 -30
 -12أًام الاػىىسض الىبير في الٔطاق جألُف فالفُىغ آضٍاوؽ ،جطحمت فؤاز حمُل  ،زاض الىضاق،
الٌبٔت الاولى2007 ،

 -13ظكىضة مً الاكل الاهسي  :ظهى – ضاجى وحٔني  :البىاء اإلاطجفٕ أو البرج الٔالي
الطكم ػبٔت في حواضة بالز الطافسًً اللسًمت ،السالالث والطمىظ  ،حىمذ بـير الاػىز ،ميـىضاث
اجحاز الىخاب الٔطب ،2007 ،ق 79
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 " -14اي – جمً – آن  -وي "و حٔني  :بِذ او مٔبس اػاغ الؼماء والاضن  ،وكس حسزه
الٔاهل هبى هىزوضو اوكط الثاوي و هى مً ػبٕ ًبلاث وفي كمخه مٔبس لآلله مطزوخ.
اإلأخلساث السًيُت في بالز وازي الطافسًً ،ضٍيُه الباث ،حٔطٍب البير ابىها و ز .ولُس الجازض ً ،بٔت
اجحاز الىاؿطًٍ الٔطاكُين ،2013 ،ق . 135

ّ
ُ -15وٍللس به الاػىىسض اإلالسووي ،ضبما وان البابلُىن ٌٔخبروهه بمثابت ملىهم اإلاذلم لهم
مً هيرالاحخالٌ الادمُني الفاضس ي  ،بٔس اهتهاءه مً مٔطهت ( هىهمُال او اضابُل )  ،هبٍ
ّ
ً
حىىبا ولم ًسدل بابل ٓىىة وال أزط مٔطهت ،أش ػلمه ماظاًىغ (حاهم بابل في ٓلط
ً
الاحخالٌ الادمُىيي ) اإلاسًىت بال ملاومت،و كس ابلاه حاهما ٓلحها .اعجب أهل بابل
بشجآت الاػىىسض و هصا مبازضجه الصهُت بٔسم زدىٌ بُىتهم او ػبحهم ،و آازة الآخباض
إلالسػاتهم بأٌاظه حٔمير اإلأابس الىبيرة و الابطاج ،واالٌؼاهجل و الاًخمىُاوي ،بساللت
اكساض اوامطه للازة حىسه باؿطان الجِف مٕ الؼيان في آازة آماض اإلاتهسم مجها  ،وهصه
الخفاجت مهمت مً كبله  ،كطبخه مً الؼيان اإلاحلُين] .الباحث [  ،جم آخماز الاػخيخاج
آاله اػدىازا الى :
Depuydt, Leo "The Time of Death of Alexander the Great: 11 June 323 BC, ca. 4:00-5:00
PM" in: Die Welt des Orients 28 (1997) PP. 117-135

والصي فىس فُه الفطهُاث اللائلت بأن لفِت ( اإلالً ) الىاضزة في الىم اإلاؼماضي ضبما
ًُللس بها ( اإلالً الادمُني اضزؿير الاوٌ اإلاخىفى في  424ق.م  ،اي كبل كطن مً وفاة
الاػىىسض ) وكس افان باالمط في مؤلفه اإلاىػىم :
Depuydt , Leo : The Death of Artaxerxes I , WdO 26 ( 1995 ) , pp. 86-96.

ُ
 - 16جىفي الاػىىسض في  13حعٍطان مً ٓام  323ق.م  ،وكس حللذ الىفاة في كلط
الٔاهل اليلسي هبى هىزوضو اوكط الثاوي و جم وهٔه كبل شلً زادل معاض الاله (اهيي  /إًا)
في مٔبس الاي – ػاهُل لالػدـفاء،
ملسمت في جاضٍر الحواضاث اللسًمتً ،ه باكط  /الجعء الاوٌ  ،ق ، .654زاض الىضاق  ،الٌبٔت ألاولى
.2009
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17- Sachs A J 1955 no. 209 / Sachs & Hunger 1988a pp. 204-207 and pl / Walker 1997a
p.25/Allen 2005a p.151.
Hermann Hunger und Abrahm J. Sachs,

BDIA3342 - transliteration and English

translation by Hermann Hunger und Abrahm J. Sachs, 2015, Exzellenzcluster 264 – Topoi,
Babylonian Diaries, Edition Topoi, DOI: 10.17171/1-3-726-1

.م. ق323  ماًى26 هصه اإلاالحِت كس جىىن مؤضدت في-18
Sachs A J 1955 no. 209 / Sachs & Hunger 1988a p209
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